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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 (3) 

 

 บรรณาธิการแถลง  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2      
เป็นการรวบรวมบทความวิชาการจากการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”   
ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ มีบทความที่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางและน าเสนอบนเวทีการประชุมวิชาการ จ านวน 53 เรื่อง ทั้งนี้
กองบรรณาธิการได้คัดเลือกน าตีพิมพ์ในวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ จ านวน 20 เรื่อง โดยมีผู้แจ้งความ
ประสงค์ไม่ตีพิมพ์ จ านวน 1 เรื่อง คงเหลือบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องฉบับนี้จ านวน 32 
เรื่อง ประกอบด้วยงานวิจัยด้านนาฏศิลป์ 7 เรื่อง ด้านดุริยางคศิลป์ 7 เรื่อง ด้านทัศนศิลป์ 9 เรื่อง 
และด้านนวัตกรรมการศึกษา 6 เรื่อง  
 บทความวิชาการที่รวบรวมไว้ในรายงานเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของนักวิจัย ครู อาจารย์ นักศึกษาที่มีความสามารถทั้งด้านทักษะและด้านวิชาการ สามารถสร้าง   
องค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา เป็นแนวทางสู่การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งเป็นพลังกระตุ้นการพัฒนางานของนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป 
 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา  สายทองค า 
 บรรณาธิการ 
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 ที่ปรึกษา  

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โพธพัินธ์  พานิช  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุลชาติ  อรัณยะนาค รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
นายอ านวย  นวลอนงค์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 บรรณาธิการ  

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา  สายทองค า คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 กองบรรณาธิการ  

ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ  วิสุทธิแพทย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชต ิ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
รองศาสตราจารย์สุภาวดี  โพธิเวชกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รองศาสตราจารย์เสาวภา  วิชาดี สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎ ี มีป้อม คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวีนา  เอี่ยมยี่สุ่น คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูร ิ วงศ์วิเชียร คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา  มิตรานันท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดร. นิวัฒน์  สุขประเสริฐ  บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ดร. บ ารุง  พาทยกุล  วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ดร. เมตตา  สุวรรณศร วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ดร. ปรียาพร  พรหมพิทักษ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ดร. สุรัตน์  จงดา วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ดร. มยุรี  เสือค าราม ส านักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ดร. ฟ้าสว่าง  พัฒนะพิเชฐ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
นางสาวชัญญาภัค  แก้วไทรท้วม ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
นางสาวกวิตาภัทร  มงคลน า ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 (5) 

 

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ  
 

ศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด  กิจขันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ  วิสุทธิแพทย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร. คมเพชร  ฉัตรศุภกุล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิพัฒน์ เมฆขจร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา  สายทองค า คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวิชิต เชียรชนะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รองศาสตราจารย์สุภาวดี  โพธิเวชกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎ ี มีป้อม คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราวดี  มากมี วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวีนา  เอี่ยมยี่สุ่น คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูร ิ วงศ์วิเชียร คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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 คณะกรรมการจัดประชุม  
 

ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ดร. สุภัทร  จ าปาทอง  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชยั สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาจารย์ ดร. วิรัตน์  ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมทัศน์  จิระเดชะ ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 

 คณะกรรมการจัดท ารายงาน  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา  ประเสริฐยิ่ง ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาลักษณ์  ใจเที่ยง กรรมการ 
ดร. ไชโย  นิธิอุบัต ิ  กรรมการ 
นางสาวชัญญาภัค  แก้วไทรท้วม กรรมการ 
นายกฤษณุ  ชูดี  กรรมการ 
นายกฤตนัย  ขุนหาญ กรรมการ 
นางสาวกวิตาภัทร  มงคลน า กรรมการและเลขานุการ 
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 คณะท างาน 
1. คณะท างานฝ่ายอ านวยการ 

1.1 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานคณะท างาน 
1.2 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองประธานคณะท างาน 
1.3 คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะท างาน 
1.4 คณบดีคณะศิลปศึกษา คณะท างาน 
1.5 คณบดีคณะศิลปวิจิตร คณะท างาน 
1.6 ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะท างาน 
1.7 ผู้อ านวยการกองกลาง คณะท างาน 
1.8 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน คณะท างาน 
1.9 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะท างานและเลขานุการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โพธพัินธ์  พานิช) 
1.10 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

2 คณะท างานฝ่ายวิชาการ 

2.1 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานคณะท างาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โพธพัินธ์  พานิช) 

2.2 คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะท างาน 
(รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา  สายทองค า) 

2.3 คณบดีคณะศิลปศึกษา  คณะท างาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมณภัทร์  ถมังรักษ์สัตว์) 

2.4 คณบดีคณะศิลปวิจิตร  คณะท างาน 
(นายเด่น  หวานจริง) 

2.5 รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะท างาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ  คงถาวร) 

2.6 รองคณบดีคณะศิลปศึกษา คณะท างาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร  ทับเกตุ) 

2.7 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา คณะท างาน 
(นายสมศักดิ์  พนเสาวภาคย์) 

2.8 นางสาวชัญญาภัค  แก้วไทรท้วม คณะท างาน 
2.9 นางสาวกมลวรรณ  ยังลือ คณะท างาน 
2.10 นายอภิรักษ์  ไพบูลย์ คณะท างาน 
2.11 นายกฤษณุ  ชูดี คณะท างาน 
2.12 นายกฤตนัย  ขุนหาญ คณะท างาน 
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2.13 ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะท างานและเลขานุการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริ  วงศ์วิเชียร) 

2.14 นางสาวกวิตาภัทร  มงคลน า คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.15 นางสาวสิริสกุล  เกิดมี คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะท างานฝ่ายเลขานุการ

3.1 ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานคณะท างาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริ  วงศ์วิเชียร) 

3.2 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน 
(นางสาวจ าลอง  แจ่มนาม) 

3.3 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะท างาน 
(นางแสงแข  โคละทัต) 

3.4 หัวหน้าฝ่ายการเงิน คณะท างาน 
(นางสาวนปภา  ชูเกียรติ) 

3.5 นางสาวพนิดา  จันทร์ประสิทธิ์ คณะท างาน 
3.6 นางสาวณัฏฐพัชร  คุ้มบัว  คณะท างาน 
3.7 นายกฤษณะ  สายสุนีย์  คณะท างาน 
3.8 นายปรเมศวร์  พืชผักหวาน คณะท างาน 
3.9 นางสาวสิริสกุล  เกิดมี  คณะท างาน 
3.10 นางสาวกวิตาภัทร  มงคลน า คณะท างาน 
3.11 นายกฤษณุ  ชูดี คณะท างาน 
3.12 ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา คณะท างานและเลขานุการ 

(นายสมศักดิ์  พนเสาวภาคย์) 
3.13 นางสาวชัญญาภัค  แก้วไทรท้วม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.14 นายกฤตนัย  ขุนหาญ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

4 คณะท างานฝ่ายปฏิคมและลงทะเบียน 

4.1 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานคณะท างาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา) 

4.2 รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์  คณะท างาน 
 (นายฤทธิเทพ  เถาว์หิรัญ) 

4.3 รองคณบดีคณะศิลปศึกษา คณะท างาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร  ทับเกตุ) 

4.4 รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร   คณะท างาน 
 (นางสาวสุจิตรา  บุญทรง) 
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4.5 นางสุพิชชา  นราพงศ์ คณะท างาน 
4.6 นางปิ่นชนก  บุญช่วย คณะท างาน 
4.7 นางสาววิริยา  ก่อสันติมุกขัง คณะท างาน 
4.8 นางสาวจิราภรณ์  นรรัตน์ คณะท างาน 
4.9 นางสาวเจติยา  โคละทัต คณะท างาน 
4.10 นางสาวสกาวรัตน์  งามหยดย้อย คณะท างาน 
4.11 นางสาวทิพวรรณ  สุขสิริมัช คณะท างาน 
4.12 นางสาวฑิมพิกา  วรรณโกวิท คณะท างาน 
4.13 นางสาวชัญญานุช  ยินดีมิตร คณะท างาน 
4.14 นางสาวเสาวนีย์  รอดตัว คณะท างาน 
4.15 นางสาวสาวิณี  วงศ์ศรีสุนทร คณะท างาน 
4.16 นางสาวขวัญนภา  ยืนยงค์ คณะท างาน 
4.17 นายปีติกร  เทียนจีน คณะท างาน 
4.18 นายโสฬส  ละออซุ่นใช้ คณะท างาน 
4.19 นายชินกฤต  ศรีสุข  คณะท างาน 
4.20 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะท างานและเลขานุการ 

(นางแสงแข  โคละทัต) 
4.21 นางสาวชลลดา  ศรเดช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
4.22 นางสาวสุกัญญา  มุ่งเครือกลาง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

5. คณะท างานฝ่ายพิธีการและการแสดง

5.1 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานคณะท างาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุลชาติ  อรัณยะนาค) 

5.2 รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์   คณะท างาน 
 (ดร. นพคุณ สุดประเสริฐ) 
5.3 รองคณบดีคณะศิลปศึกษา คณะท างาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร) 
5.4 รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร คณะท างาน 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์) 
5.5 นางสาวพรเพ็ญ  ไวยนาค คณะท างาน 
5.6 นางสาวอณัฐธิกรณ์  ทองสุวรรณ คณะท างาน 
5.7 นางสาวศิริพร  ชัยณรงค์ คณะท างาน 
5.8 นางสาวอริษา  พิภพศิริรัตน์ คณะท างาน 
5.9 นายคฑาวุฒิ  กลิ่นพิพัฒน์ คณะท างาน 
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5.10 นายชูเกยีรติ  แสงฉากแก้ว คณะท างาน 
5.11 นายธวัชชัย  กัลปนารถ คณะท างาน 
5.12 นายไพสิฐ  ศรีปู่ คณะท างาน 
5.13 นายทิตรัตน์  ทองยั่งยืน คณะท างาน 
5.14 นายกฤษณะ  สายสุนีย์ คณะท างานและเลขานุการ 
5.15 นายอนัส  มาลาวงษ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.16 นายนิกร  สังขศิริ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

6. คณะท างานฝ่ายการเงินและงบประมาณ 

6.1 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานคณะท างาน 
(นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์) 

6.2 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน คณะท างาน 
(นายวัชรินทร์  อ่าวสินธุ์ศิริ) 

6.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
(นายสุรินทร์  วิไลน าโชคชัย)  

6.4 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  วิเศษสิงห์ คณะท างาน 
6.5 นางสาวจิราภัทธ์  วิยาภรณ ์ คณะท างาน 
6.6 นางสาวณัฐชยา  ปานส าราญ คณะท างาน 
6.7 นางสาวมันชยา  ปานส าราญ คณะท างาน 
6.8 นางสาวบุศรินทร์  น้อยสังข์ คณะท างาน 
6.9 หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นางสาวนปภา  ชูเกียรติ) คณะท างานและเลขานุการ 
6.10 นางสาวยุวภรณ์  อินทอง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
6.11 นางสาวอนุสรา  เอี๋ยวประเสริฐ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

7. คณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.1 รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานคณะท างาน 
(นายอ านวย  นวลอนงค์) 

7.2 นายธนาธรณ์  มาสม คณะท างาน 
7.3 ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์  แจ่มนาม คณะท างาน 
7.4 นางสาวพัชรดา  นาคา คณะท างาน 
7.5 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างานและเลขานุการ 
 (นางสาวจ าลอง  แจ่มนาม) 
7.6 นายสมชาย  ปฐมฐานะกุล คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
7.7 นายสุภัค  เฉยเจริญ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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8. คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

8.1 ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานคณะท างาน 
(ดร. สุรัตน์  จงดา) 

8.2 รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะท างาน 
 (นายวรวุฒิ  เลิศอุทัย) 
8.3 รองคณบดีคณะศิลปศึกษา คณะท างาน 
 (นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม) 
8.4 รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร คณะท างาน 
 (นายชยากร  เรืองจ ารูญ) 
8.5 นายจตุพร  ภักดี คณะท างาน 
8.6 นายอาทิตย์  สุขล้วน คณะท างาน 
8.7 นางสาวภัทรียา  งิ้วราย คณะท างาน 
8.8 นางสาวกมลรส  ชัยศรี คณะท างาน 
8.9 นางสาวสุดขวัญ  พลเตชา คณะท างาน 
8.10 นายธีระโชติ  เสรีทวีกุล คณะท างาน 
8.11 นางสาวณัฎฐพัชร  คุ้มบัว คณะท างานและเลขานุการ 
8.12 นางสาวนันทินี  สันติธรรม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. คณะท างานฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ 

9.1 ผู้อ านวยการกองกลาง  ประธานคณะท างาน 
9.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพย์สิน คณะท างาน 

(นายภัทรชัย  พ่วงแผน) 
9.3 นางบุปผา  โหมดศรี คณะท างาน 
9.4 นางน้ าฝน  ผิวอ่อน คณะท างาน 
9.5 นางสาวธีรดา  เม่นทอง คณะท างาน 
9.6 นางสาวปัณฑ์ธพัชญ์  เกิดสวัสดิ์ คณะท างาน 
9.7 นายศรธวัช  ก าปั่นเพ็ชร์ คณะท างาน 
9.8 นายวรวัฒน์  รอดตัว คณะท างาน 
9.9 นางสาววิไลวรรณ  พูลทรัพย์ คณะท างาน 
9.10 นายธนบดินทร์  เฉลิมมีกล คณะท างาน 
9.11 นายทศพร  พรหมศิริกุล คณะท างาน 
9.12 นางสาวพนิดา  จันทร์ประสิทธิ์ คณะท างานและเลขานุการ 
9.13 นางสาวคชาภรณ์  หน่อท้าว คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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10. คณะท างานฝ่ายประเมินผล 

10.1 ผู้ชว่ยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานคณะท างาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวีนา  เอี่ยมยี่สุ่น) 
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กระบวนทารบในละครชาตรีเมอืงเพชร 

BATTLE POSTURE IN LAKORN CHATRI MUANGPETCH 

วิชิต เพชรศรี*, นิวัฒน สุขประเสริฐ*, และสุรัตน จงดา1

** 

WICHIT PETCHSRI, NIWAT SUKPRASIRT, AND SURAT JONGDA 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา รูปแบบ และองคประกอบของละคร

ชาตรีเมืองเพชร คณะ พ. เทพประสิทธิ์ รวมถึงวิเคราะหกระบวนทารบท่ีใชในการแสดงละครชาตรี

เมืองเพชร คณะ พ. เทพประสิทธิ์ โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาศึกษาเฉพาะกระบวนทารบอาวุธสั้น 

(ดาบ) และอาวุธยาว (ทวน) ท้ังนี้ไดเลือกรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงข้ันตอนออกเปน 5 ข้ันตอน 

คือ ศึกษาคนควาเอกสารตําราเก่ียวกับละครชาตรี จากการสัมภาษณ รวมท้ังลงภาคสนามเก็บขอมูล

จากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร การบันทึกภาพเคลื่อนไหว และ

การบันทึกภาพนิ่ง แลวนําผลมาวิเคราะหสรุปเปนรายงานการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา ละครชาตรีเมืองเพชรเปนละครท่ีไดรับอิทธิพลดานการแสดงมาจาก      

การแสดงละคร 4 ประเภท ไดแก ละครโนราหชาตรี ละครผูหญิงของหลวง ละครนอกแบบราษฎร

และละครนอกแบบหลวง คณะ พ. เทพประสิทธิ์ เปนคณะละครชาตรีเมืองเพชรท่ีไดรับการสืบเชื้อสาย

มาจากสายละครหนาพระลานของหลวงอภัยพลรักษ และสายละครบางคลองยางของหลวงทิพย

อาชญา โดยมีนางสุมล จันทรสุข เปนเจาของคณะ รูปแบบการแสดงละครของคณะ พ. เทพประสิทธิ์ 

มีความโดดเดนกวาละครชาตรีคณะอ่ืน เนื่องจากยังคงรักษาจารีตท่ีสําคัญ กระบวนทารํา และ

กระบวนการแสดงแบบดั้งเดิมเอาไวไมเปลี่ยนแปลง มีกระบวนทารบท่ีไดรับการสืบทอดมาจากการ

แสดงในราชสํานักอยางละครผูหญิงของหลวง โดยปรากฏข้ันตอนและกระบวนทารบท่ีมีเคาโครง

เหมือนกับการแสดงโขน เชน การนุงผา การฉายอาวุธ (พระขรรค) กระบวนทารบจับหนึ่งระหวาง    

ตัวพระกับตัวยักษ และกระบวนทารบจับสอง (สามทีไขว) ระหวางตัวลิงกับตัวยักษ ในสวนของ

กระบวนทารบท่ีมาจากละครผูหญิงของหลวง ปรากฏกระบวนทาสรรเสริญครู ทาหงสสองคอ และ 

ทานาคเก้ียว และลักษณะการตีทวนในลักษณะตีเลาะไม ตีกดไม ตีงัดไม และการนั่งตี เปนตน 

คําสําคญั: ละครชาตรเีมืองเพชร กระบวนทารบ คณะ พ. เทพประสิทธ์ิ  

 

*  บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute 
** สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป 

Office of the President, Bunditpatanasilpa Institute 
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Abstract 

 The objectives of this thesis were to study history and background, formats 

and elements of Lakorn Chatri Muangpetch in P. Thepprasith group and to analyze 

battle posture in Lakorn Chatri Muangpetch of P. Thepprasith by specific study field 

in battle posture by short sword and long lance. Be qualitative research by classifying 

into 5 steps as; study document, textbooks and related literatures to Lakorn Chatri 

from interviewing including field study by data collecting from unparticipated 

observation, recording data in written, video recording and photographic taking later 

that analysis into research summary. 

   The finding found that Lakorn Chatri Muangpetch got the influence in 

performance from 4 types of Lakorn as in Lakorn Nora Chatri, royal court Lakorn by 

women, Lakorn Nok of people and Lakorn Nok as in royal court. By the great honor 

to Lakorn Chatri Muangpetch be Luang Apaipollalak, Luang ThipAchaya and lady 

Muang who imparted the types of playing Lakorn Chatri to be famous as presently. 

P.Thepprasith group be the team of Lakorn Chatri Muangpetch got the teaching of 

playing types from Na Palarn group of Luang Apaipollalak and Bangkongyang group of 

Luang ThipAchaya by having Mrs.Sumon Chansuk be the owner of group. The format 

in playing of P. Thepprasith group is many unique from others because still conserve 

the important of custom, dance posture and traditional show among the changing of 

globalization which the others changed. The battle posture in Lakorn Chatri of P. 

Thepprasith found that having battle posture as the same as royal court playing by 

women which be the format and step as Khon playing such as costume, showing 

sword, battle posture of one pair of actor and giant and double matching between 

monkey and giant (three times and crossing) which found the worship teacher in 

battle posture, two head mute swan posture, Kiew Naga posture and the type of 

lance beating as Tee Loh Mai, Tee Goj Mai, Tee Ngaj Mai, and Nang Tee etc. 

Keywords: Lakorn Chatri Muangpetch, Battle posture, P. Thepprasith group. 

บทนํา 

 ละครชาตรีเมืองเพชรเปนละครรําท่ีเปนเอกลักษณการแสดงพ้ืนบานของทองถ่ินท่ีมีความ

เกาแกอยางหนึ่งของชาวจังหวัดเพชรบุรี ผูท่ีมีบทบาทสําคัญกับละครชาตรีเมืองเพชรในยุคเริ่มแรกมี 

2 คน ซ่ึงเปนเจาของคณะละครชาตรีท่ีมีชื่อเสียงมากในขณะนั้น ไดแก นายสุข จันทรสุข เจาของคณะ

ละครหนาพระลาน และนายทิพย (ไมทราบนามสกุล) เจาของคณะละครคลองยาง “นายสุขเปนผูท่ีมี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 3 

ความสนใจในการละครเปนอยางมาก และเริ่มฝกหัดละครกับชาวละครโนราหชาตรีปกษใต แสดงเปน

ตัวประกอบบาง เปนเพ่ือนพระเอกบาง เก็บเก่ียวประสบการณการแสดงจนมีความชํานาญในการแสดง

และกลับมาตั้งคณะละครเปนของตนเองท่ีจังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเรียกคณะละครนี้วา ละครนายสุข” 

(ปาริชาต กันตะเพ็ชร, 2552, น. 10) โดยปจจัยท่ีสรางความสนุกใหกับผูชมในการแสดงคือการตอสู 

ในการแสดง 

 การตอสูในการแสดงเปนสวนหนึ่งท่ีสรางความต่ืนเตนสนุกสนานใหกับการแสดงและผูชม 

เปนกระบวนการแสดงการสูรบโดยมีวัตถุประสงคในการตอสูท่ีแตกตางกันออกไป เชน แยงชิงเมือง 

แยงชิงนาง หรือการตอสูท่ีเกิดจากการระรานของศัตรู โดยสิ่งท่ีสําคัญสําหรับการตอสูในการแสดง คือ 

อาวุธและกระบวนทารบ ซ่ึงอาจารยประเมษฐ บุณยะชัย (สัมภาษณ, 12 มกราคม 2561) ไดกลาวถึง

อาวุธท่ีใชในการแสดงวา “ถาแบงประเภทของอาวุธตามรูปรางลักษณะของอาวุธแบงไดเปน 2 ประเภท 

คือ อาวุธสั้นและอาวุธยาว จากการสัมภาษณนางสุมล จันทรสุข (สัมภาษณ, 10 มีนาคม 2561) 

เจาของคณะละคร พ. เทพประสิทธิ์ กลาววา “คณะ พ. เทพประสิทธิ์ กําหนดใหตัวละครใชอาวุธตามท่ี

ปรากฏในบทละครสําหรับแสดงบทบาท แตเม่ือจะรบกันนั้นจึงใชดาบรบกัน การแสดงละครไทย มี 2 

ลักษณะ คือ การตอสูแบบอาวุธสั้นและการตอสูแบบอาวุธยาว ในการตอสูในการแสดงละครก็เพ่ือ

สรางความต่ืนเตน ความสนุกสนาน และมีความสวยงามอยูในทีตามรูปแบบของการแสดงละครชาตรี 

ซ่ึงแตเดิมมีกระบวนทารบตามแบบแผนท่ีกําหนด แตกระบวนทารบในละครชาตรีของหลาย ๆ คณะ

ในปจจุบันมีวิธีการรบอยางเรียบงายและใชเวลาไมนานนัก เปนผลเนื่องจากปจจัยหลายประการ 

ไดแก 1. ผูแสดงคอนขางมีอายุ การรบเต็มรูปแบบจะตองใชพลังมากทําใหเหนื่อย จึงทําใหผูแสดงรบ

เต็มรูปแบบไมไหว 2. ละครชาตรีเมืองเพชรมีเกิดข้ึนหลายคณะจึงมีการรับงานตัดราคาเพ่ือแยงลูกคา

กัน 3. ผูแสดงรุนใหมไมไดรับการถายทอดกระบวนทารบท่ีเปนแบบแผน ดังนั้นในปจจุบันวิธีการรบ 

จะเปนการวิ่งเขาหากันและใชอาวุธในทองเรื่องตีผาน (มือขวาจับอาวุธมือซายตั้งวง ตางคนตางจับ

อาวุธตีกันท่ีระดับหนาอกสองทีไปมา) เพ่ือใหเห็นวาตอสูกันเทานั้น ไมเหลือเคาโครงกระบวนทารบเดิม

ท่ีมีความสมบูรณ มีบางกระบวนทาท่ียังอยูและมีบางกระบวนทาท่ีสูญหายไปจากการแสดง” (สุมล 

จันทรสุข, สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2558) ผูวิจัยจึงมีความประสงคศึกษาคนควาและวิเคราะห

กระบวนทารบของละครชาตรีเมืองเพชรบุรีเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลองคความรูไวเปนลายลักษณอักษร

อันมีคุณคาทางดานศิลปวัฒนธรรมเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรและเปนประโยชนตอผูท่ีมีความ

สนใจไดศึกษาตอไป 

วัตถุประสงค  

  1. ศึกษาประวัติความเปนมา รูปแบบ และองคประกอบของละครชาตรีเมืองเพชร  

  2. ศึกษาประวัติความเปนมา รูปแบบ และองคประกอบของละครชาตรีเมืองเพชร คณะ พ. 

เทพประสิทธิ์ 

   3. วิเคราะหกระบวนทารบท่ีใชในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร คณะ พ. เทพประสิทธิ์ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาเฉพาะกระบวนทารบอาวุธสั้น (ดาบ) และอาวุธยาว (ทวน) ของละครชาตรีเมืองเพชร 

คณะ พ. เทพประสิทธิ์  

วิธีการศึกษา 

ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 

  1. ศึกษาจากเอกสาร ขอมูลทางวิชาการ ไดแก เอกสาร หนังสือ ตํารา นิตยสาร วารสาร 

ภาพถาย และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยศึกษาจากแหลงคนควา คือ 

 1.1 หอสมุดแหงชาติ 

 1.2 สํานักวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 1.3 ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 

 1.4 สํานักวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 

 1.5 หองสมุดวิทยาลัยนาฏศิลป 

  2. การสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง แตมีประเด็นคําถามเก่ียวกับ

กระบวนทารบของละครชาตรีเมืองเพชร โดยสัมภาษณผูมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับละครชาตรีเมือง

เพชร ไดแก 

 2.1 กลุมผูแสดง 

 (1) นางบุญธรรม จันทรสุข  อายุ 68 ป  

 (2) นางสะอาด จันทรสุข   อายุ 57 ป  

 (3) นางสุมล จันทรสุข  อายุ 58 ป  

 (4) นางภิรมย พราหมณวงค  อายุ 65 ป  

 (5) นายกนกพล เชงิจอหอ  อายุ 41 ป  

 (6) นายสุรัตน ออสันเทียะ  อายุ 29 ป  

 (7) นายชัยรัตน ณ สงขลา  อายุ 34 ป  

 2.2 กลุมนักวิชาการ 

 ผูชวยศาสตราจารยโสภา กิมวังตะโก ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 2.3 กลุมนักดนตรี 

 (1) นายสุวฒัน จันทรสุข ผูบรรเลงระนาดในการแสดงละครชาตรี คณะ พ. เทพประสิทธิ ์

 (2) นายจรรยา กาลลิน ผูบรรเลงกลองตุกและตะโพนในการแสดงละครชาตรี คณะ พ. 

เทพประสิทธิ์ 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 5 

 3. ศึกษาขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การจดบันทึกเปน

ลายลักษณอักษร บันทึกภาพถายกระบวนทารบ บันทึกภาพเคลื่อนไหวกระบวนทารบ และการฝก

ปฏิบัติกระบวนทารบในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรบุรี 

 4. ดําเนินการรวบรวมขอมูล โดยนําขอมูลท่ีไดมาสรุปเรียบเรียง  

5. นําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาวิเคราะหขอมูลเพ่ือวิเคราะหกระบวนทารบ

ในการแสดงละครชาตรี สรุป และอภิปรายผล 

ผลการศึกษา 

1. ประวัติความเปนมา รูปแบบ และองคประกอบของละครชาตรีเมืองเพชร 

 1.1 ประวัติความเปนมาของละครชาตรีเมืองเพชร 

  ละครชาตรีเมืองเพชรมีหลักฐานวาเกิดข้ึนนาจะประมาณสมัยรัชกาลท่ี 3 จากการกวาด

ตอนคณะละครโนราหมาจากหัวเมืองนครศรีธรรมราช และไดพักทําการแสดงท่ีเมืองเพชรบุรี เม่ือ

เดินทางยายไปยังกรุงเทพมหานคร นายสุขและนายทิพยผูมีความสนใจในการแสดงละครไดขอตาม

คณะละครไปดวยและไดทําการฝกหัดการแสดงจนมีความชํานาญ เม่ือเติบโตเปนหนุมไดเดินทาง

กลับมาตั้ง คณะละครแสดงโดยมีญาติพ่ีนองรวมคณะในขณะนั้น ตอมาเกิดความขัดแยงกับนายทิพย

จึงแยกออกมาตั้งคณะเปนของตนเอง  

 การแสดงละครชาตรีเมืองเพชรเริ่มมีการใชผูหญิงแสดงหลังจากรัชกาลท่ี 4 ประกาศ

อนุญาตใหมีการฝกหัดละครผูหญิงได จึงทําใหละครชาตรีมีการใชผูหญิงและผูชายแสดงรวมกันนับแต

นั้นมา ละครชาตรีเมืองเพชรเริ่มมาความเก่ียวของเชื่อมโยงกับละครผูหญิงของหลวงเม่ือรัชกาลท่ี 4 

แตงตั้งนายสุข จันทรสุข เปนหลวงอภัยพลรักษ และแตงตั้งนายทิพย (ไมทราบนามสกุล) เปนหลวง

ทิพยอาชญา เนื่องจากชื่นชอบการแสดงของท้ังสองคณะ ทรงโปรดเกลาฯ ใหหลวงอภัยพลรักษ และ

หลวงทิพยอาชญาเขาไปสอนใหละครผูหญิงของพระองคแสดงอยางละครชาตรี และโปรดใหละคร

ผูหญิงของพระองคสอนรูปแบบการแสดงแบบหลวงใหเชนกัน นับวาเปนจุดเริ่มตนในการของละคร

ชาตรีเมืองเพชรท่ีไดรับเอารูปแบบของละครแบบหลวงมาปรับปรุงการแสดง นอกจากนี้หมอมเมืองบุตรี

ของหลวงอภัยพลรักษมีโอกาสเขาไปเลนละครรวมกับคณะละครหลวงของเจาพระยาสุรพันธพิสุทธิ์ และ

ไดเปนภรรยาของพระองค ไดรับการถายทอดรูปแบบการแสดงและรวมแสดงกับคณะละครของ

เจาพระยาฯ เรื่อยมาจนเจาพระยาฯ ถึงแกอนิจกรรมจึงไดกลับออกมาอยูกับครอบครัวและถายทอด

รูปแบบการแสดงแบบหลวงใหกับคณะละครของหลวงอภัยพลรักษ จึงทําใหละครของหลวงอภัยพลรักษ 

มีรูปแบบการแสดงท่ีสวยงามแตกตางจากละครคณะอ่ืน ๆ การถายทอดรูปแบบการแสดงของละคร

หลวงอภัยพลรักษไดทําการถายทอดใหกับบุตรหลานสืบเชื้อสายกันสืบตอมาจนมาถึงปจจุบัน  
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1.2 รูปแบบการแสดงละครท่ีมีอิทธิพลตอการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร 

1.2.1 อิทธิพลของละครโนราท่ีมีอิทธิพลตอละครชาตรีเมืองเพชรมีดังนี้ 

 1.2.1.1 การปลูกโรง พบวาในอดีตละครชาตรีเมืองเพชรมีพิธีปลูกโรงกอนวันทําการ

แสดงและลักษณะโรงท่ีปลูกมีลักษณะเหมือนกับโรงละครโนราห คือ ปลูกโรงติดพ้ืนดินแบบไมมีฝาก้ัน 

คนดูสามารถดูไดท้ัง 4 ทิศ และมีความเชื่อเรื่องทิศในการปลูกโรง คือ จะไมปลูกโรงหันหนาทางทิศ

ตะวันตกโดยเชื่อวาเปนสิ่งอัปมงคล 

 1.2.1.2 พิธีบูชาครู พบวา การบูชาครูของละครชาตรีเมืองเพชรมีลักษณะคลายกับ

การบูชาครูของละครโนราห 

 1.2.1.3 การรองประกาศโรงของละครชาตรีเมืองเพชรพบวา มีลักษณะคลายกับ  

การรองกาศครูของละครโนราห 

 1.2.1.4 การรําซัด พบวา มีความหมายของการรําเหมือนกับการออกตัวนายโรงหรือ

โนราโรงใหญ คือ เปนการปดเสนียดจัญไรหรือการถอนคาถาอาคมท่ีละครคณะอ่ืนทําไว  

 1.2.1.5 เรื่องท่ีใชแสดง ในยุคแรกละครชาตรีเมืองเพชรแสดงเรื่องมโนราหเหมือนกับ

ละครโนราห ตอมามีการนําเอาละครเรื่องอ่ืน ๆ มาแสดงเพ่ิมเติม 

 1.2.1.6 ผูแสดง ในระยะแรกใชผูแสดงเปนชายจํานวน 3 คน แสดงเปนตัวนายโรง 

ตัวนาง และตัวตลก เหมือนอยางละครโนราห 

 1.2.1.7 เครื่องแตงกาย ในระยะแรกใสสนับเพลานุงผาหางหงส มีผาหอยหนา    

สวมทับทรวง สังวาล เข็มขัดกับตัวเปลา ศีรษะสวมเทริดเหมือนกับละครโนราห ตอมาพัฒนาการ  

แตงกายแบบยืนเครื่อง 

 1.2.1.8 เครื่องดนตรี ละครชาตรีเมืองเพชรไดรับอิทธิพลดานเครื่องดนตรีจากละคร

โนราห ไดแก ป กลองชาตรี โทนชาตรี  

 1.2.1.9 เพลงรองและทํานองเพลง ละครชาตรีเมืองเพชรไดรับอิทธิดานเพลงรอง

และทํานองเพลงมาจากละครโนราห คือ บทรองประกาศโรง ซ่ึงมาจากบทกาศครู บทวาแตระ และ

บทคําพรัดท่ีใชสําหรับฝกรําโนราห ตลอดจนทํานองเพลงทับเพลงโทนท่ีนํามาใชในการแสดงละคร

ชาตรีเมืองเพชร 

 1.2.2 อิทธิพลของละครผูหญิงของหลวงในรัชกาลท่ี 4 ท่ีมีอิทธิพลตอละครชาตร ี   

เมืองเพชรมีดังนี้ 

 1.2.2.1 เรื่องท่ีใชแสดง ละครชาตรีเมืองเพชรสามารถแสดงอิเหนา รามเกียรติ์    

อุณรุทได แตปจจุบันไมนิยมแสดง 

 1.2.2.2 ผูแสดง ละครชาตรีเมืองเพชรเริ่มใชผูแสดงเปนผูหญิงในสมัยรัชกาลท่ี 4 

โดยผูหญิงสามารถแสดงเปนตัวพระไดเหมือนกับละครผูหญิงของหลวง 

 1.2.2.3 เครื่องแตงกาย สันนิษฐานวาละครชาตรีเมืองเพชรนาจะเปลี่ยนมาแตงกาย

ยืนเครื่องแบบละครผูหญิงของหลวงในสมัยรัชกาลท่ี 4   



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 7 

 1.2.3 อิทธิพลของละครนอกแบบราษฎรท่ีมีอิทธิพลตอละครชาตรีเมืองเพชรมีดังนี้ 

 1.2.3.1 เรื่องท่ีใชแสดง พบวาละครชาตรีเมืองเพชรใชเนื้อเรื่องจากละครนอกมาทํา

การแสดง 

 1.2.3.2 วิธีการแสดง พบวาละครชาตรีเมืองเพชรเนนการดําเนินรวดเร็วใชคําตลาด 

เพ่ือสรางความสนุกสนานใหกับผูชมเหมือนอยางละครนอก 

 1.2.4 อิทธิพลของละครนอกแบบหลวงท่ีมีอิทธิพลตอละครชาตรีเมืองเพชรมีดังนี้ 

 จากการศึกษาพบวา มีอิทธิพลตอละครชาตรีสายหนาพระลานมากกวา จากการ

สัมภาษณนางบุญธรรม จันทรสุข กลาววา ละครของหลวงอภัยในอดีตจะเลนเฉพาะเรื่องจากบทละคร 

พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2 ตางจากคณะละครสายบางคลองยางท่ีถนัดเลนบทละครนอกครั้งกรุงเกา 

นิทานพ้ืนบาน และบทละครนิยายวัดเกาะ 

 1.3 องคประกอบการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร 

 ข้ันตอนการแสดง 

 1.3.1 การบูชาครู จะเริ่มเม่ือคณะละครเดินทางมาถึงงานและจัดเตรียมตั้งเครื่องดนตรี

และอุปกรณการแสดงตาง ๆ เขาท่ีเรียบรอยแลว หัวหนาคณะ (โตโผ) จะกระทําพิธีบูชาครูดวยเครื่อง

กํานลจัดใสพานบูชาครูเรียกวา “พานกํานล” เครื่องบูชาครูประกอบดวย ดอกไม ธูป เทียน บุหรี่ 

เหลาและเงินกํานล 12 บาท  

 1.3.2 การโหมโรง คือ การบรรเลงดนตรีเพ่ืออัญเชิญสิ่งศักดิ์ท่ีเปนท่ีเคารพนับถือและ

เปนการบูชาครูละครชาตรี และเปนการเตรียมพรอมกอนการแสดง การโหมโรงจะแบงออกเปน 2 

ชวง คือ การโหมโรงกอนทําการแสดงชวงเชา และการโหมโรงกอนทําการแสดงชวงบาย   

 1.3.3 การรองเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนการรองเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามท่ีผูวาจางไดบนบาน

ศาลกลาวไวใหมารับสินบนไปพรอมกับชมการแสดง  

 1.3.4 รําถวายมือ เปนการรําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวยเพลงชา เพลงเร็ว ท้ังตัวพระและ   

ตัวนาง โดยตัวพระจะรําดานหนา สวนตัวนางจะรําอยูดานหลัง  

 1.3.5 การประกาศโรง เปนการรองประกาศพระคุณครูบาอาจารย พระคุณบิดามารดา  

 1.3.6 การจับเรื่องแสดง คือ การเริ่มตนการแสดงเปนเรื่องราวโดยเริ่มตนจับเรื่องแสดง

ประมาณเวลา 09.00 น. และหยุดพักการแสดงเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. และ

เวลา 13.00 น. จะเริ่มโหมโรงและจับเรื่องแสดงตอจากการแสดงภาคเชาจนถึงเวลา 16.00 น. จึงยุติ

การแสดง  
 

2. ประวัติความเปนมา รูปแบบ และองคประกอบของละครชาตรีเมืองเพชรคณะ พ. เทพประสิทธิ์ 

 2.1 ประวัติละครชาตรี คณะ พ. เทพประสิทธิ์ 

 คณะ พ. เทพประสิทธิ์ เริ่มกอตั้งคณะจากสายละครชาตรีของหลวงทิพยอาชญา ตอมา 

นางสุมล นาชม บุตรสาวนางเพ่ือน นาชม ไดแตงงานกับนายสุวัฒน จันทรสุข ซ่ึงเปนตัวนายโรงท่ีมี
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ชื่อเสียงของสายละครชาตรีหลวงอภัยพลรักษ นางสุมลไดยายไปอยูกับนายสุวัฒน และเลนละคร

ใหกับคณะของหลวงอภัยพลรักษดวย ตอมานางสุมลไดรับการสืบทอดเปนหัวหนาคณะ พ. เทพประสิทธิ์ 

จากนางเพ่ือนผูเปนมารดา นางสุมลจึงไดนําเอารูปแบบการแสดงท่ีโดดเดนของหลวงอภัยพลรักษและ

ทิพยอาชญามาผสมผสานกัน ถายทอดใหบุตรหลานและผูแสดงในคณะ พ. เทพประสิทธิ์ ในรุนตอมา

จนถึงปจจุบันซ่ึงทําใหการแสดงละครชาตรีคณะ พ. เทพประสิทธิ์ มีเอกลักษณท่ีโดดเดน  

  2.2 รูปแบบละครชาตรี คณะ พ. เทพประสิทธิ์ 

 ละครชาตรีเมืองเพชรคณะ พ. เทพประสิทธิ์ เปนคณะละครไดนําเอารูปแบบและวิธีการ

แสดงท่ีโดดของละครหลวงอภัยพลรักษและละครหลวงทิพยอาชญา มาผสมผสานกันจนกลายเปน

เอกลักษณการแสดงท่ีมีลักษณะเฉพาะของคณะ 

 2.3 องคประกอบการแสดงละครชาตรี คณะ พ. เทพประสิทธิ์ 

 ในการแสดงของละครชาตรีคณะ พ.เทพประสิทธิ์ ในแตละครั้ง ปรากฏจารีตท่ีตอง

ปฏิบัติในการแสดงตามลําดับข้ัน ดังนี้ 

 2.3.1 พิธีบูชาครู ในการทําพิธีบูชาครู หัวหนาคณะจะเปนผูประกอบพิธีบูชาครูซ่ึงมี

สิ่งของท่ีใชประกอบพิธีบูชาครูดังนี้  1) หมากพลู 3 คํา 2) ดอกไม 3) ธูป 4) เทียน 5) บุหรี่ 1 ซอง    

6) เหลา 1 ขวด 7) เงิน 12 บาท 

 2.3.2 โหมโรง เปนการบรรเลงดนตรีกอนเริ่มทําการแสดงเพ่ือเปนสัญลักษณของการ

เริ่มทําการแสดง โดยเพลงท่ีใชในการบรรเลงประกอบดวยเพลงโทนชาตรีรัวสามลากอน ตอจากนั้น

ระนาดจะบรรเลงเพลงเทพชาตรี เพลงกลม เพลงเชิด เพลงกราวใน ฯลฯ และจบโดย เพลงรัวโทน

ชาตรี  

 2.3.3 รองเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การรองเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มเม่ือจะกระทําการรําถวายมือ 

กลาวคือเม่ือทําการโหมโรงเสร็จ ผูแสดงจะทําการรําถวายมือเพ่ือเปนการรําถวายสิ่งศักดิ์ตาง ๆ       

ณ สถานท่ีนั้น ซ่ึงคณะ พ. เทพประสิทธิ์ มีบทรองเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้ 

  “สิบนิ้วลูกหนอยอประนม  ยกข้ึนตั้งบังคมเหนือเกศา 

  เจาพระคุณศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธา  ไดเปนท่ีพ่ึงพากับมนุษย 

 ทานผูใดขัดสนมาบนบาน   พอโปรดปรานปรานีเปนท่ีสุด 

 แตคุณพอมาชูชวยไมมวยมุด  ท้ังใตฟามนุษยไดอาศัย 

 ละครมารําอยูหนาศาล   วันนี้เขามีงานเปนการใหญ 

 เขามาแกสินบนท่ีบนไว   พอโปรดมาชวยอวยชัยเขาบางลา 

 เจาของงานจุดธูปเทียนเวียนคํานับ  เชิญคุณพอมารับเอาเถิดหนา 

 คุณ..(ชื่อเจาภาพ)...เขามาแกบน  ลูกจะรองนิมนตเชิญพอมา 

 เชิญ..(ชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์)..มารับสินบนวันนี้ มาถึงวันจันทรตรีพอแลวหนา 

  เขาบนพอไวยามไดทุกข   พอยามสุขเขาถวายละครรํา (เดิมเปน มโนราห) 

      (สุมล จันทรสุข, สัมภาษณ, 5 ตุลาคม 2559) 
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 2.3.4 รําถวายมือ เปนการรายรําเพ่ือถวายตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารยท่ีอบรม    

สั่งสอนมาและเพ่ือความเปนศิริมงคลตอตัวเอง  

 2.3.5 ประกาศโรง เปนการรองเพ่ือบูชาและสรรเสริญพระคุณครู บิดา มารดา และ    

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือความเปนศิริมงคล ในปจจุบันบทท่ีใชรองประกาศโรงจะมีบทรอง 3 ประเภท คือ      

1) บทประกาศพระคุณครูและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 2) บทครูสอนและบทสอนรํา และ 3) บทสรรเสริญคุณ

มารดา  

  ตัวอยางบทรองประกาศโรง 

บทสรรเสริญครู 

   คุณครู   เหมือนฝงแมน้ําพระคงคา 

  ข่ินข่ินจะแหงก็ไหลมา  ยังไมรูสิ้นไมรูสุด 

  สิบนิ้วลูกหนอยอดําเนิน  สรรเสริญถึงคุณพระพุทธ 

  จําศีลเอาไวใหบริสุทธิ์  ไหวพระเสียแลวจะสวดมนต 

  ฉันไหวพระพุทธพระธรรมเจา ยกไวใสเกลาใสผม 

  เลนไหนใหดีมีคนรัก  หยุดพักใหดีมีคนชม 

  ยกไวใสเกลาใสผม  ถวายบังคมทุกราตรี 

  (จากบันทึกสมุดบทไหวครูคณะ พ. เทพประสิทธิ์) 
 

 2.3.6 รําซัดชาตรีหรือรําซัดหนาบท อาจเรียกวารําซัดหนาเตียงก็ได ในปจจุบันข้ันตอน

การรําซัดถูกตัดออกเนื่องจากมีปจจัยท่ีเปลี่ยนในเรื่องของเวลาและความเครงครัดในเรื่องรูปแบบการ

แสดงท่ีลดลงตามสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

ตัวอยางบทรองรําซัดชาตรี 

บทรองบทรองซัดหนาบท 

   กระสวยสอนงา  อยางเรากระสวยสอนงา 

  ครูสอนใหผูกผา   สอนใหขาทรงกําไล 

  ครูสอนใหทรงเทริดนอย  อยางเราสอดสรอยพวงมาลัย 

  ครูสอนใหทรงกําไล  อีกท้ังแขนซายและแขนขวา 

  ครูสอนใหครอบชฎานอย  อยางเราสรอยพวงมาลา 

  เรากระเดื่องเยื้องแขนซาย  ตีคาไดหาพระพารา 

  เรากระเดื่องเยื้องแขนขวา  ตีคาไดหาตําลึงทอง 

  ตีนเราก็ถีบพนัก   สวนมือก็ชักเอาสายทอง 

  จะหาไหนหาไหนเหมือนนอง รูปทองเหมือนเทวดา 

      (สุมล จันทรสุข, สัมภาษณ, 5 ตุลาคม 2559) 
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  2.3.7 จับเรื่องแสดง 

 2.3.7.1 บทละคร เรื่องท่ีนํามาแสดงเปนวรรณกรรมพ้ืนบาน หรือเปนนิยาย     

วัดเกาะท่ีไดรับความนิยมมาตั้งแตสมัยท่ีชาวบานเสพสิ่งบันเทิงจากการชมละคร (สุมล จันทรสุข, 

สัมภาษณ, 29 กันยายน 2560) 

 2.3.7.2 ผูแสดง สําหรับละครชาตรีคณะ พ. เทพประสิทธิ์ จะนิยมใชตัวพระซ่ึง

เปนตัวนายโรงเปนผูชาย โดยชวงอายุของผูแสดงในคณะ พ. เทพประสิทธิ์ จะมีอายุอยูในชวง 10-45 

ป กลุมผูแสดงละครชาตรีสามารถจําแนกไดตามบทบาทหนาท่ีในการแสดงได 4 กลุม คือ ตัวพระ   

ตัวนาง ตัวตลก และคนบอกบท (แมบท)  

 2.3.7.3 เครื่องแตงกายของตัวพระและตัวนางท่ีแตงเลียนแบบเครื่องทรงของ

พระมหากษัตริยเรียกวา “ยืนเครื่อง” และตัวตลกหรือตัวเบ็ดเตล็ด ดังนั้นเครื่องแตงกายละครชาตรี

เมืองเพชรจึงสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ เครื่องแตงกายยืนเครื่องพระ เครื่องแตงกายยืน

เครื่องนาง และเครื่องแตงกายเบ็ดเตล็ด 

 2.3.7.4 วงดนตรีและเพลงท่ีใชประกอบการแสดงพบวาวงดนตรีประกอบ      

การแสดง มี 2 ขนาด ไดแก 

 (1) วงดนตรีขนาดเล็ก ประกอบไปดวย ระนาดเอก 1 ราง ตะโพน 1 ใบ 

กลองตุก 1 คู โทนหรือทับ 1 คู ฉ่ิง ฉาบ และกรับไม  

 (2) วงดนตรีขนาดใหญ ประกอบไปดวย ระนาดเอก 1 ราง ป 1 เลา ตะโพน 

1 ใบ กลองตุก 1 คู โทนหรือทับ 1 คู ฉ่ิง ฉาบ และกรับไม  

 เพลงท่ีใชสําหรับการบรรเลงและการขับรองประกอบการแสดงละครชาตรี

คณะ พ. เทพประสิทธิ์ พบวามี 2 ลักษณะ คือ เพลงบรรเลงและเพลงรอง 

 2.3.7.5 สถานท่ีในการแสดง สถานท่ีแสดงนั้นผู ท่ีมาติดตอไปแสดงจะตอง

จัดเตรียมสถานท่ีไวสําหรับใหคณะละครไดทําการแสดง อาจจะเลนในพ้ืนท่ีโลงกวางใตตนไมใหญแบบ

ไมมีหลังคา แตมีรมเงาไมเพ่ือกันแดด หรืออาจเลนในบริเวณศาลาหรือปลูกโรงไวสําหรับแสดง หรือ

อาจเลนภายในบริเวณบานของเจาภาพซ่ึงมีชายคากันแดดกันฝนได 

 2.3.7.6 โอกาสท่ีแสดง ละครชาตรีเมืองเพชร คณะ พ.เทพประสิทธิ์ แสดงในทุก

โอกาสท้ังงานมงคลและงานอวมงคล  
  

3. วิเคราะหกระบวนทารบท่ีใชในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชร คณะ พ. เทพประสิทธิ์ 

 กระบวนการรบในการแสดงละครชาตรีของคณะ พ. เทพประสิทธิ์ เปนกระบวนการรบท่ีถูก

ถายทอดมาจากบรรพบุรุษถายทอดมาสู นางสุมล จันทรสุข ซ่ึงเปนเจาของคณะละคร พบวา

กระบวนการรบแบงออกเปน 2 ชวง คือ 
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ชวงท่ี 1 เปนกระบวนการรบเพ่ือประลองกําลังคูตอสู พบเฉพาะการรบดวยอาวุธสั้น เพลงท่ี

ใชสวนใหญเปนเพลงท่ีเกิดจากภูมิปญญาชาวบาน เชน เพลงเร็วแมลงภูเงิน เพลงยกตะลุม หรือ  

เพลงปวะ เปนตน  

ชวงท่ี 2 เปนกระบวนการรบเพ่ือมุงหมายผลแพชนะ เพลงท่ีใชมี 2 เพลง คือ การตอสูดวย

อาวุธสั้นจะใชเพลงเชิด สวนการตอสูดวยอาวุธยาวจะใชเพลงพญาเดิน 

ข้ันตอนในการรบแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 

3.1 การทารบ 

  การทารบในการแสดงละครชาตรี ไมพบวามีกระบวนทารายรําเหมือนอยางโขน ละคร

ของหลวง พบแตเพียงการเจรจาทาทายคูตอสู เปนลักษณะการการยั่วยุหรือการพูดจาทารบเพียง

เทานั้น สันนิษฐานวาการทารบดวยการเจรจาทาทายเพ่ือใหคนดูเกิดความเขาใจไดงาย เนื่องจาก

ละครชาตรี เปนละครสําหรับชาวบานดังนั้นจึงไมตองการความยุงยากและความซับซอนในการแสดง  

3.2 การเตรียมตัวรบ  

  หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทารบ ข้ันตอนตอไปคือตัวละครจะเตรียมตัวรบซ่ึงในข้ันตอน

นี้จะแสดงใหเห็นถึงลักษณะการสํารวจความพรอมของเครื่องแตงกาย เรียกทารํานี้วา “การนุงผา” 

สื่อใหเห็นวาในการตอสูนั้นจะตองสํารวจเครื่องแตงกายใหรัดกุมเพ่ือไมใหเปนอุปสรรคในการตอสูและ

อาจนําไปสูความพายแพได 

3.3 การดูเชิงประลองกําลัง  

 เปนกระบวนทาท่ีตอเนื่องจากกระบวนทานุงผา เปนลักษณะของการใชมือสัมผัสรางกาย

ของฝายตรงขามและการใชศอกยันกัน เพ่ือเปนการดูเชิงและการประลองกําลังของฝายตรงขาม 

 3.4 การเขารบ 

 การเขารบ คือ การเขาทําการตอสูกันของท้ังสองฝาย พบวามีกระบวนทารบท่ีเปนแบบแผน 

ของการรบท้ังกระบวนการรบดวยอาวุธสั้น และกระบวนการรบดวยอาวุธยาว  

 อาวุธท่ีใชในการรบของละครชาตรี คณะ พ. เทพประสิทธิ์ มี 2 ลักษณะ คือ อาวุธสั้นและ

อาวุธยาว 

 3.4.1 อาวุธสั้น 

 อาวุธสั้น คือ อาวุธท่ีมีความยาวไมเกิน 80 เซนติเมตร ไดแก ดาบ พระขรรค กระบอง 

เปนตน ซ่ึงปกติจะอยูท่ีความยาวประมาณ 50-60 เซนติเมตร โดยสวนใหญละครคณะ พ. เทพประสิทธิ ์

จะใชอาวุธสั้นประเภทดาบรบกับดาบโดยการใชดาบของละครชาตรีคณะ พ. เทพประสิทธิ์ มีกระบวน 

ทารําคือ 

 3.4.1.1 กระบวนการรบเพ่ือประลองกําลังคูตอสูดวยดาบเดี่ยว พบวา กระบวนการรบ

ท้ัง 3 ทามีโครงสรางทารําท่ีเหมือนกัน แตกตางกัน คือ กระบวนทารบทาท่ี 1 จะฟนดานลาง 1 ครั้ง 

กระบวนทารบทาท่ี 2 จะฟนดานลาง 2 ครั้ง และกระบวนทารบทาท่ี 3 เปนการทํารายคูตอสูดวย

วิธีการตาง ๆ เชน เตะ ตอย ศอก เขา เปนตน  
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 3.4.1.2 กระบวนการรบดวยดาบ 2 มือพบวา กระบวนทารบมีท้ังหมด 4 ทา เรียกวา 

“ไม” เชนเดียวกับการรบดวยดาบเดี่ยว แตการรบดวยดาบ 2 มือ จะมีกระบวนไมรบมากกวา คือ มี 4 

ไมรบ ไดแก ไม 1 ไม 2 ไม 3 และ ไม 4 ลักษณะของทารบเปนกระบวนทารบสลับขางขวาและซาย 

การฟนดาบเปนลักษณะการตีบนและตีลางสลับกันไป การสลับตําแหนงการรบจะเปนลักษณะการ

เดินสวนกัน  

 3.4.2 อาวุธยาว 

 อาวุธยาว คือ อาวุธท่ีมีความยาวตั้งแต 80 เซนติเมตรข้ึนไป ไดแก ศร พลอง หอก 

เปนตน อาวุธยาวท่ีคณะละคร พ.เทพประสิทธิ์ ใชในการตอสู ไดแก ทวน หอก พลอง เปนตน  

 กระบวนการรบดวยอาวุธยาวพบวา มีข้ันตอนในการรบ 2 ข้ันตอน ไดแก 1. การดูเชิง 

2. การเขารบ กระบวนทารบมีท้ังหมด 4 ทา เรียกวา “ไม” คือ ไม 1 ไม 2 ไม 3 และ ไม 4 ซ่ึงมีลักษณะ

ของทารบคลายกับกระบวนทารบเพลงทวน (ไมบู) การประทะอาวุธใชท้ังสวนปลายอาวุธและสวน

ดามอาวุธในการรบกระบวนทาท่ีพบ มาจากการแสดงผูหญิงของหลวง เชน กระบวนทาตีเลาะไม คือ 

ใชอาวุธทวนตีบนตีลางสลับกัน กระบวนทาตีกดและตีงัด และกระบวนทานั่งตี  

สรุปและอภิปรายผล 

 หลักฐานเก่ียวกับละครชาตรีเมืองเพชรเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยคําบอกเลา

จากผูสืบเชื้อสายละครชาตรีวานายสุขและนายทิพยเปนเพ่ือนรักกันและมีความสนใจในดานการแสดง 

เม่ือครั้งสมัยรัชกาลท่ี 3 สมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) การแสดงละครชาตรีเมือง

เพชรเริ่มมีการใชผูหญิงแสดงหลังจากรัชกาลท่ี 4 ประกาศอนุญาตใหมีการฝกหัดละครผูหญิงได จึงทํา

ใหละครชาตรีมีการใชผูหญิงและผูชายแสดงรวมกันนับแตนั้นมา รูปแบบการแสดงละครตาง ๆ ท่ีมี

อิทธิพลตอรูปแบบในการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรคือ 1) อิทธิพลของละครโนราห 2) อิทธิพลของ

ละครผูหญิงของหลวง 3) อิทธิพลของละครนอกแบบราษฎร 4) อิทธิพลของละครนอกแบบหลวง  

 ละครชาตรีเมืองเพชร คณะ พ. เทพประสิทธิ์ ผูกอตั้งคณะ คือ นางเพ่ือน นาชม มีศักดิ์เปน

ทายาท ของหลวงทิพยอาชญาชื่อ “เทพประสิทธิ์” นั้น ต้ังโดยเจาอาวาสวัดไตรโลกจังหวัดเพชรบุรี 

เม่ือประมาณป พ.ศ. 2515 ตอมาไดเปลี่ยนชื่อคณะจากเทพประสิทธิ์ เปน พ. เทพประสิทธิ์ ซ่ึง พ. ยอ

มาจากชื่อนางเพ่ือนนั่นเอง คณะ พ. เทพประสิทธิ์ ในปจจุบันเปนคณะละครท่ีมีชื่อเสียงเปนอยางมาก

ในจังหวัดเพชรบุรี สืบสายมาจากคณะละครชาตรีท่ีมีชื่อเสียงของเมืองเพชรบุรีจากสองสาย คือ       

1) สายคณะละครหนาพระลานของหลวงอภัยพลรักษ เนื่องจากนายสุวัฒน จันทรสุข เปนทายาท ของ

หลวงอภัยพลรักษ และเปนนายโรงท่ีสืบทอดการแสดงมาจากหลวงอภัยพลรักษ และ 2) สายคณะละคร

คลองยางของหลวงทิพยอาชญา ซ่ึงนางเพ่ือนเปนทายาท ของหลวงทิพยอาชญา และตอมานางสุมล 

บุตรสาวนางเพ่ือนแตงงานกับนายสุวัฒน จันทรสุข ดังนั้น คณะละคร พ. เทพประสิทธิ์ จึงนํา

เอกลักษณดานการแสดงของหลวงอภัยพลรักษและหลวงทิพยอาชญามาผสมผสานกันจนทําใหละคร

ชาตรีคณะ พ. เทพประสิทธิ์  
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 กระบวนการรบในการแสดงละครชาตรีของคณะ พ. เทพประสิทธิ์ พบวากระบวนการรบ 

แบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงท่ี 1 เปนกระบวนการรบเพ่ือประลองกําลังคูตอสู ชวงท่ี 2 เปนกระบวน 

การรบเพ่ือมุงหมายผลแพชนะ ข้ันตอนในการรบแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การทารบ 2) การ

เตรียมตัวรบ 3) การดูเชิงประลองกําลัง 4) การเขารบ ซ่ึงสอดคลองกับนายไพโรจน ทองคําสุก (2538) 

ไดศึกษาวิจัยกระบวนการรบของพญาวานรในการแสดงโขน กลาววา “ในการตอสูกันของท้ังสองฝาย

จะตองทําทาทางจดจองซ่ึงกันและกันเพ่ือดูเชิงหาโอกาสในการตอสูซ่ึงจะทําให ไมเสียเปรียบศัตรูและ

สอดคลองกับ จันทิมา แสงเจริญ (2539) ไดศึกษาวิจัยละครชาตรีเมืองเพชร กลาววา “ในการแสดง

การรบเปนการแสดงท่ีชวยสรางความต่ืนเตนอยางหนึ่งของละครชาตรีหลังจากการทาทายกันดวย

คําพูดเสร็จสิ้นเรียบรอย ตัวละครจะเริ่มจากกระบวนการแตงตัว เรียกวา “นุงผา” หลังจากนั้นจึงเปน

กระบวนทาประลองกําลังดวยมือโดยการใชฝามือแตะท่ีดานหลังบริเวณหัวไหล 1ครั้ง และหมุนตัว

กลับมาใชขอศอกกระแทกกันอีก 1 ครั้ง หลังจากนั้นจึงเขารบกันตามกระบวนทา 

  จากการศึกษากระบวนการรบพบวา อาวุธท่ีใชในการรบของละครชาตรี คณะ พ. เทพ ประสิทธิ ์

มี 2 ลักษณะ คือ อาวุธสั้น (ดาบ) และอาวุธยาว (ทวน) 

ขอเสนอแนะ 

 ควรศึกษากระบวนทารําซัดในการแสดงละครชาตรีท่ีกําลังจะสูญหาย ควรท่ีจะศึกษาวิจัย 

เพ่ือรวบรวมองคความรูไวเปนแหลงขอมูลใหกับผูสนใจเก่ียวกับการแสดงละครชาตรีตอไป  

รายการอางอิง 

จันทิมา แสงเจริญ. (2539). ละครชาตรีเมืองเพชร. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานาฏยศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

ประเมษฐ บุณยะชัย. ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2561. 

ปาริชาต กันตะเพ็ชร. (2552). การศึกษาละครชาตรีคณะปทุมศิลป อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. 

วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เพชรบุรี: เพชรนิวส. 

ไพโรจน ทองคําสุก. (2538). กระบวนการรบของพญาวานรในการแสดงโขน. วิทยานิพนธปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  

สุมล จันทรสุข. เจาของคณะ พ. เทพประสิทธิ์. สัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2558. 

__________. เจาของคณะ พ. เทพประสิทธิ์. สัมภาษณ, 5 ตุลาคม 2559. 

__________. เจาของคณะ พ. เทพประสิทธิ์. สัมภาษณ, 29 กันยายน 2560. 

__________. เจาของคณะ พ. เทพประสิทธิ์. สัมภาษณ, 10 มีนาคม 2561. 
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การศึกษากระบวนทารําแบบชวาในละครเรื่องอิเหนาของกรมศิลปากร 
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** 

RINLAPHAT CHINNAWUTKULKAN, NIWAT SUKPRASIRT, AND SURAT JONGDA 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบและองคประกอบการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบ

ชวาของกรมศิลปากร วิเคราะหองคประกอบและกระบวนทารําในการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวา

ของกรมศิลปากร โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ คนควาขอมูลเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ สัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการแสดง ผลการวิจัย พบวาองคประกอบของการแสดง

อิเหนาแบบชวาของกรมศิลปากร ไดแก บทละครท่ีปรับปรุงจากบทพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2       

ผูแสดงในยุคแรกใชผูแสดงเปนหญิงลวน ในยุคปจจุบันใชผูแสดงเปนชายจริง หญิงแท ดนตรีใช        

วงปพาทยเครื่องคู เครื่องหา (ไมนวม) หรือใชวงกาเมอลันเฉพาะงานสําคัญ ท้ัง 2 ยุค เพลงรอง 

ทํานองเพลงท่ีใชในการแสดงเปนเพลงไทย แตปรับปรุงทํานองใหมีสําเนียงท่ีบงบอกถึงเชื้อชาติ และ

ในยุคปจจุบันใชเพลงออกสําเนียง เชน เสมอชวา โอด เครื่องแตงกาย แตงตัวแบบชวา ในยุคแรกใช

ผูหญิงแสดงจึงมีการดัดแปลงใหใสเสื้อผา โดยตัวพระจะสวมเสื้อแขนกุด นุงผาแบบชวา ตัวนางจะใส

เกาะอก ผาผูกเอวใชแคผืนเดียว ในยุคปจจุบันแตงกายแบบชวาคลายกันแตผาผูกเอวใช 2 ผืน 2 ชั้น 

ฉากและอุปกรณประกอบการแสดง ไดแก เตียง โตะ เครื่องราชูปโภค หมอนสามเหลี่ยม กริช 

กระบวนทารํามีความคลายกันท้ัง 2 ยุค เชน ทาไหว การสะบัดผา ในยุคแรกใชสะบัดผาธรรมดา      

ในยุคปจจุบันสะบัดผาแลวใชการตวัดขอมือ จากนั้นไดมีการนําลีลาทารําของชวาเขามาทําใหเห็นถึง

ความตางกันในเรื่องของการใชมือ แตทารํายังคงพ้ืนฐานเปนทารําไทยเปนสวนมาก สวนมือจะเปน

ลักษณะแบบชวา  

คําสําคญั: กระบวนการรําแบบชวา ละครเรื่องอิเหนา กรมศิลปากร 
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Abstract 

This study aims to learn about patterns and element of JAVA dancing style in 

Inao drama which belong to Fine Arts Department analyze the components and the 

styles of dances in the performance of INAO, the drama of Javanese styles. It is a 

qualitative research. The information is collected from documents, other related 

researches, and interviews with some experts in Thai performances. It was found that 

the components of INAO, the drama of Javanese styles performed by the Fine Arts 

Department for example used the one composed that improved from by King Rama 

II with. At present, performers are both males and females. The music used is Piphat 

are couple-pieced, Piphat are five-pieced Mai Nuam or Kamelan band, especially 

when showing an important performance the melody is used to sing in the shows is 

Thai song, but improves the tone that can tell about nationality But in the present 

time, the songs with various accents, for example, Sa-moe Java and Oad were used. 

For costumes Javanese styles But at present, they dress in Javanese styles: males do 

not wear cloth sleeveless on the waist-up part. When the Fine Arts Department 

organized the performance with all the performers female, they were applied to 

wear costumes. The leading actor wore a velvet vest with the cloth of Javanese style 

wrapped around the lower part. The leading actress wore a piece of cloth around 

the breasts and the lower part and the equipment composed of the show for 

example bed, table, royal articles of use, triangle pillow, dagger. The styles of dances 

were similar: holding the cloth, tha-wai, tha-tua-raw, flick the cloth, flick the wrist. In 

the first period, it was a normal flick the cloth. At present, it becomes flick the wrist. 

Then Javanese styles of dances were brought in to show the difference of using 

hands, but the dances themselves were kept as the standard of Thai classical dances 

while the hands showed Javanese styles. 

Keywords: Java Dancing Style, Inao Drama, Fine Arts Department 
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บทนํา 

อิเหนาเปนวรรณคดีไทยท่ีไดรับอิทธิพลจากนิทานปนหยีซ่ึงเปนนิทานอิงพงศาวดารของชวา 

ปรากฏหลักฐานข้ึนในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระเจาอยูหัว

บรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301) ดังปรากฏเปนเรื่องเลาสืบตอกันมาวา เจาฟากุณฑลและเจาฟามงกุฎ 

พระธิดาสองพระองคในพระเจาอยูหัวบรมโกศไดทรงนิพนธบทละครเรื่องดาหลังหรืออิเหนาใหญ และ

อิเหนา หรืออิเหนาเล็กข้ึน ตามเรื่องเลาของนางกํานัลชาวปตตานีเชื้อสายมลายู ชื่อยะโว แตบทละคร

ท้ังสองเรื่องก็ไดชํารุดสูญหายไปเม่ือคราวสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 ตอมาเม่ือสถาปนากรุง

รัตนโกสินทรและราชวงศจักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงคท่ี

จะฟนฟูพระนครใหเจริญรุงเรืองในทุกดาน ๆ เหมือน “ครั้งบานเมืองดี” รวมท้ังดานวรรณกรรมดวย 

จึงทรงโปรดใหมีการประชุมกวีเพ่ือแตงวรรณคดีเรื่องสําคัญข้ึนใหมหรือแตงซอมสวนท่ีขาดหายใหมี

ความสมบูรณ เพ่ือเปน “ฉบับสําหรับพระนคร” ซ่ึงอิเหนาก็เปนหนึ่งในวรรณคดีเหลานั้นดวย โดยบท

พระราชนิพนธเรื่องอิเหนาฉบับนี้ มีลักษณะคําประพันธเปนกลอนบทละคร แตเนื้อความยังขาดตอน

เปนระยะ ๆ ไมตอเนื่องกันอยางสมบูรณ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดทรง

พระราชนิพนธบทละครเรื่อง อิเหนา ข้ึนเพ่ือใชสําหรับเลนละครใน ดังปรารภในเพลงยาวทายพระราช

นิพนธวา “...ครั้งกรุงเกาเจาสตรีเธอนิพนธ แตเรื่องตนตกหายพลัดพรายไป หากพระองคทรงพิภพ

ปรารภเลน ใหรําเตนเลนละครคิดกลอนใหม...” ซ่ึงนอกจากจะพระราชนิพนธบทละครเรื่องอิเหนา

ฉบับนี้จะเปนฉบับท่ีมีความสมบูรณทางดานเนื้อหามากท่ีสุดแลว ในสมัยตอมายังไดรับยกยองจาก

วรรณคดีสโมสรใหเปนยอดกลอนบทละครใน ซ่ึงสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ 

กรมพระนครสวรรควรพินิต ไดชื่นชมบทละครเรื่องนี้วา “... อิเหนา พระราชนิพนธรัชกาลท่ี 2 ซ่ึงมี

เนื้อเรื่องแปลกออกไปอีก ทรงดัดแปลงรอยกรองโดยเฉพาะใหเปนทวงทีงดงามดี เหมาะแกการเลน

ละครใน เชิงรําก็ใหทาท่ีจะรําไดแปลก ๆ งาม ๆ ในเชิงจัดหมูละครก็ใหทาท่ีจะจัดไดเปนภาพงามโรง 

ในเชิงรองก็ใหทีท่ีจะจัดลูทางทํานองไพเราะเสนาะโสต ในเชิงกลอนก็สละสลวยเพราะพริ้งไมมีท่ีเปรียบ 

อาจจะเลนละครใหสมบูรณครบองคหาของละครได คือ 1. ตัวละครงาม 2. รํางาม 3. รองเพราะ       

4. พิณพาทยเพราะ 5. กลอนเพราะ ซ่ึงสําเร็จเปนท้ังทัศนานุตตริยะและสวนานุตตริยะอยางไพบูลย” 

(ธานีรัตน จัตุทะศรี, 2552) ความแพรหลายของวรรณคดีเรื่องอิเหนามีปรากฏอยางตอเนื่องเปนลําดับ 

ท้ังนี้จะพบวามีการนําเนื้อเรื่องบางตอนของอิเหนามาแตงเปนวรรณคดี ขนาดสั้น เชน อิเหนาคําฉันท

ของเจาพระยาพระคลัง (หน) และคําฉันทเรื่องนางจินตะหราของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ หรือ

นํามาตัดตอนมาแตงเปนวรรณคดีการแสดงลักษณะอ่ืน ไดแก บทละครพูดเรื่องอิเหนา พระนิพนธ

พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว บทละครดึกดําบรรพ เรื่องอิเหนา พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรม

วงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ นอกจากนั้นยังมี ความพยายามแปลวรรณคดีอันเปนตน

เรื่องของอิเหนา ไดแก หิกะยัต ปนหยี สมิรัง พระนิพนธแปลของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระนครสวรรค- 
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วรพินิตทรงแปลจากตนฉบับภาษามลายู อิเหนาฉบับอารีนคราแปลจากอิเหนาชวา ผูแตงชื่ออารีนครา 

ขุนนิกรการประกิจ เปนผูแปล เปนตน (อาทิตย ดรุนัยธร, 2559, บทคัดยอ) 

 ไทยมีความสัมพันธกับดินแดนท่ีเปนอินโดนีเซียในปจจุบันมาชานาน โดยเฉพาะความสัมพันธ

กับชวา และมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันอยางลึกซ้ึง ท้ังทางวรรณคดี อาหาร เครื่องแตงกาย 

และเครื่องดนตรี ซ่ึงในขณะท่ีนายธนิต อยูโพธิ์ ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมศิลปากรไดรับมอบจากรัฐบาล

ใหนําคณะนาฏศิลปของกรมศิลปากรนําไปแสดงเพ่ือเปนการเจริญสัมพันธไมตรีในประเทศตาง ๆ เชน 

มาเลเซีย สิงคโปร และในอินโดนีเซีย ระหวางวันท่ี 11 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2506 (ซ่ึงใน

การครั้งนี้ ฯพณฯ พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มีความเอ้ือเฟอรับหนาท่ีเปนโฆษกประจําคณะไปดวย) 

และนําคณะไปแสดงสหภาพพมา ลาว และญ่ีปุน ท้ังเปนผูจัดและมอบหมายใหขาราชการผูใหญใน

กรมศิลปากรเปนหัวหนานําคณะไปแสดงเผยแพรประเทศตาง ๆ ในบางครั้งบางคราว จึงทําใหในป 

พ.ศ. 2506 กรมศิลปากรไดไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย การไปครั้งนี้สงผล

ตอการเปลี่ยนแปลงทารําในละครเรื่องอิเหนาแบบแตงกายชวา ของกรมศิลปากร  

 ปจจุบันมีการศึกษาวรรณคดีมรดกของชาติอยางแพรหลาย เรื่องอิเหนาเปนเรื่องหนึ่งท่ีมี

การศึกษาคนควาในรูปแบบวิทยานิพนธ สารนิพนธ บทความอยางกวางขวาง จากประวัติและความ

เปนมาของการแสดงละครเรื่องอิเหนานั้นไดมีวิวัฒนาการแสดงเรื่อยมาจนถึงในสมัยท่ีมีกรมศิลปากร

เกิดข้ึนจนถึงปจจุบันนี้ มีการแสดงท่ีโดดเดนและนาสนใจ คือ การแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวา 

และในปจจุบันนี้ยังไมมีการศึกษาคนควาในรูปแบบงานวิทยานิพนธ ตลอดจนการบันทึกกระบวนทา

รําในละครเรื่องอิเหนาแบบชวา ตอนลานางจินตะหรา เนื่องจากบทละครในตอนนี้เปนบทละครท่ีมี 

คํากลอนสื่อความหมายใหเขาใจถึงสภาพความเปนอยูของมนุษยในแงของความรัก บางครั้งความรักก็

ไมจําเปนตองจบดวยความสุขสมหวังอาจมีการพลัดพรากหรือเรียกวาผิดหวัง 

 ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบและองคประกอบการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวาของ

กรมศิลปากร ตอนลานางจินตะหรา เพ่ือเปนการอนุรักษเผยแพรศิลปะการแสดงท่ีเปนการแสดง

ผสมผสานระหวางไทยและอินโดนีเซีย และเปนหลักในการวิเคราะหและออกแบบการแสดงชุดตอไป 

วัตถุประสงค 

 วิเคราะหองคประกอบและกระบวนทารําในการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวาของกรม

ศิลปากร ตอนลานางจินตะหรา  

ขอบเขตการศึกษา 

 ผูวิจัยเลือกศึกษาละครเรื่องอิเหนาตอน ลานางจินตะหรา ซ่ึงเปนบทท่ีกรมศิลปากรนําเสนอ

ในรูปแบบการแตงกายแบบชวา โดยวิเคราะหกระบวนทารําตามแนวทางการออกแบบทารําของ     

ครูรานี ชัยสงคราม 
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วิธีการศึกษา 

 1. ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

แหลงขอมูลท่ีคนควาคือ  

 1) จากเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2) จากสื่อสิ่งพิมมพและบทความตลอดจนสื่ออิเล็คทรอนิกส 

2. ภาคสนาม ขอมูลจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง โดยสัมภาษณกลุมผูทรงคุณวุฒิ/

ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย เปนผูมีความรูความสามารถดานการถายทอดหรือการแสดงนาฏศิลป

ไทยไมนอยกวา 20 ป 

- อาจารยบุนนาค ทรรทรานนท ขาราชการบํานาญ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร  

- อาจารยรานี ชัยสงคราม ขาราชการบํานาญ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร  

- ดร. ไพโรจน ทองคําสุก นักวิชาการ การละครและดนตรี สํานักการสังคีต กรมศิลปากร 

- อาจารยวลัยพร กระทุมเขต ศิลปนอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร 

- อาจารยอิงอร ศรีสัตบุษย ขาราชการบํานาญ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร 

- อาจารยไชยยะ ทางมีศรี ศิลปนอาวุโส ชํานาญการพิเศษ กลุมดุริยางคไทย สํานักการ 

สังคีต กรมศิลปากร  

 3. วิเคราะหองคประกอบและกระบวนทารําในการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวาของกรม

ศิลปากร ตอนลานางจินตะหรา ท้ัง 2 ยุค 

- ยุคแรก (ประมาณปกอน พ.ศ. 2506–2525) 

- ยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2526–ปจจุบัน) 

นิยามศัพทเฉพาะ 

- รูปแบบการแสดงละคร หมายถึง ลักษณะวิธีการแสดงท่ีเปนแบบแผนของละครเรื่องอิเหนา 

ของกรมศิลปากร ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา  

- ละครอิเหนา ในวิจัยฉบับนี้หมายถึงการแสดงละคร เรื่องอิเหนาในรูปแบบชวา 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวาการแสดงละครอิเหนาแบบชวาของกรมศิลปากร เปนการรําดวยลีลาท่ี

ผสมผสานทารําแบบไทยและทารําแบบชวาเขาไวดวยกัน ดังนั้น การสื่อสารทางการแสดงเพ่ือให      

ผูแสดงเกิดจินตนาการ เขาใจ และสามารถสรางอารมณทางการแสดง รวมท้ังโนมนาวใหผูชมเกิด

ความรูสึกคลอยตาม และไดรับอรรถรสทางการแสดง อันหมายถึงเขาใจสุนทรียภาพทางการแสดง   

ซ่ึงองคประกอบการแสดงและกระบวนการรําเปนสิ่งท่ีทําใหการแสดงสมบูรณ โดยไดทําการเปรียบเทียบ

ระหวาง 2 ยุค ซ่ึงไดผลดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ดังนี้  
 



20 The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบองคประกอบการแสดงละครเร่ืองอิเหนาแบบชวาของกรมศิลปากร ตอนลานางจินตะหรา 

ยุคแรก (ประมาณปกอน พ.ศ. 2506–2525) และยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2526–ปจจุบัน) 

องคประกอบ 

ในการแสดง 

ละครเร่ืองอิเหนายุคแรก 

ประมาณปกอน พ.ศ. 2506-2525 

ละครเร่ืองอิเหนายุคปจจุบัน 

พ.ศ. 2526-ปจจุบัน 

บทละคร บทละครท่ีใชประกอบการแสดง 

เปนบทพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2 

บทละครท่ีใชประกอบการแสดง 

เปนบทพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 2 

ผูแสดง ใชผูแสดงหญิงลวน ใชผูแสดงชายจริง หญิงแท 

ดนตรี วงปพาทยเครื่องคู เครื่องหา(ไมนวม)  

หรือใชวงกาเมลัน เฉพาะงานสําคัญ 

ใชดนตรีไทยวงปพาทยเครื่องคู เครื่องหา 

(ไมนวม) แตเพ่ิมเครื่องดนตรีท่ีทําใหเกิด

สําเนียงแบบชวา คือ ปชวา หรือใชวงกาเม

ลัน เฉพาะงานสาํคัญหรือท่ีมีพ้ืนท่ีกวางขวาง 

เพลงรอง ทํานองเพลงท่ีใชในการแสดงเปนเพลงไทย

แตปรับปรุงทํานองใหมีสาํเนียงชวา 

บางเล็กนอย 

ใชเพลงสําเนียงชวาหรือเพลงออกสําเนียง  

เชน เสมอชวา โอด  

เครื่องแตงกาย แตงกายตามแบบชวา ผูชายจะไมสวมเสื้อ 

แตเมื่อกรมศิลปากรนํามาแสดงในยุคแรก 

ใชผูหญิงแสดงจึงมีการดัดแปลงใหใสเสื้อผา 

โดยตัวพระจะสวมเสื้อแขนกุด นุงผาบาติก

ตามแบบชวา ผูกผาพันแอว 1 ผืน  

ตัวนางจะใสเกาะอกกํามะหยี่ ปกลายทอง 

นุงผาบาติก  

แตงกายตามแบบชวา โดยตัวพระจะสวมเสื้อ

แขนกุด นุงผาบาติกตามแบบชวา ผูกผาพัน

เอว 2 ผืน ตัวนางจะใสเกาะอกกํามะหยี่ปก

ลายทอง นุงผาบาติก 

-การใชสีของเครื่องแตงกายแบบชวาของไทย 

จะใชสีแสดงตามฐานะแบบละครไทย คือ 

อิเหนาใสสีแดง เชนดียวกับละครใน 

ฉาก/อุปกรณ

ประกอบการแสดง 

เตียง โตะ เครื่องราชูปโภค หมอนสามเหลี่ยม 

กริช  

เตียง โตะ เครื่องราชูปโภค หมอนสามเหลี่ยม 

กริช  

กระบวนทารํา เพ่ิมทวงทาการจับผาแบบชวาเขาไป  

สวนการตีบทยังคงใชทารําแบบไทย 

 

ทารําใชทาแบบนาฏศิลปชวา  

การตีบทใชหลักการตีบทอยางนาฏศิลปไทย 

แตใชมืออยางชวา  
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบภาษาทาในการแสดงละครเร่ืองอิเหนาแบบชวาของกรมศิลปากร ตอนลานางจินตะหรา  

ในยุคแรก (ประมาณปกอน พ.ศ. 2506–2525) และยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2526–ปจจุบัน) 

ภาษาทา กระบวนทารํายุคแรก (ประมาณ

ปกอน พ.ศ. 2506–2525) 

กระบวนทารํายุคปจจุบัน 

(พ.ศ. 2526–ปจจุบัน) 

วิเคราะห/เปรียบเทียบ

กระบวนทารํา 

ทามอง 

  

ยุคแรก ทามองใชมือ

ขวาจีบควํ่าอยูระดับ

ศีรษะ มือซายจับผา 

ยุคปจจุบัน ทามองใช

มือซายปองหนา มือขวา

จับผาลักษณะทาว

สะเอว 

ทาไหว 

  

ยุคแรก การไหวขอ 

ศอกกางออก มือไหวอยู

ระดับสายตา ปลายน้ิวช้ี

ตรงมาดานหนา 

ยุคปจจุบัน การไหว

ขอศอกหุบลง มือไหว

อยูระดับสายตา ตั้งมือ

ข้ึน 

 

ตารางท่ี 3 กระบวนทารําตอน อิเหนาลานางจินตะหรา (ตัวพระ) 

ลําดับทารํา เนื้อรอง/ทํานอง ภาพทารํา คําอธิบายทารํา 

1 เมื่อน้ัน  

 

เทา : ยืนนํ้าหนักอยูท่ี 

ขาซาย 

มือ : มือปดผา

ทางซาย แลวสลับมา

ปดผาทางขวา 

ศีรษะ : เอียงมองมือ

ท่ีปด 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

ลําดับทารํา เนื้อรอง/ทํานอง ภาพทารํา คําอธิบายทารํา 

2 พระโฉมยง  

พงศอสัญ แดหวา 

 

เทา : ยืนนํ้าหนักอยู 

ขาซาย 

มือ : มือซายตั้งขอมือ 

ลอแกว งอน้ิว (หงิดติ้ง)    

มือขวาจับผาแขนตึง กด

แขนลงต่ํา 

ศีรษะ : เอียงเล็กนอย  

3 ไดรับสาร  

จากองคพระบิดา 

 

เทา : ยืนนํ้าหนักอยู 

ขาขวา 

มือ : ไหวดานขวาระดับห ู

ศีรษะ : เอียงขวา  

4 ใหไปชวย 

 

เทา : ยืนนํ้าหนักอยูท่ี 

ขาซาย 

มือ : โกยมือท้ังสองขาง 

ศีรษะ : เอียงซาย 

 

5 ดาหา ราวี 

 

เทา : ยืนนํ้าหนักอยู 

ขาขวา 

มือ: มือซายช้ีแขนตึงระดับ

ไหล มือขวา  จับผา 

ศีรษะ : เอียงขวา 

6 แมนมิยก พลไกร 

 

เทา : ยืนนํ้าหนักอยูขาซาย 

มือ: มือซายจับผา 

แขนตึงระดับไหล  

มือขวา ตั้งมือระดับไหล

ดานซาย สายมือเล็กนอย 

ศีรษะ : กมลงเล็กนอย 

เอียงซาย 
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ตารางท่ี 4 กระบวนทารํา ตอน อิเหนาลานางจินตะหรา (ตัวนาง) 

ลําดับทารํา เนื้อรอง/ทํานอง ภาพทารํา คําอธิบายทารํา 

1 โอวา อนิจจา 

ความรัก 

 

อิเหนา 

เทา : น่ังหอยขา 

จินตะหรา 

เทา: น่ังหอยขา 

มือ: มือไขวขอมือระดับ

อก ตั้งขอมือข้ึน ลอแกว 

งอน้ิว (หงิดติ้ง) 

2 พ่ึงประจักษ  

ดังสาย นํ้าไหล 

 

อิเหนา 

เทา : น่ังหอยขา  

จินตะหรา 

เทา : น่ังหอยขา 

มือ : มือขวาจับผา

แขนตึง กดไหล  

มือซายจับผาเขาอก 

ตั้งขอมือลอแกว  

งอน้ิว (หงิดติ้ง) 

ศีรษะ : เอียงขวา 

3 ตั้งแต  

จะไหลเช่ียว 

เปนเกลียวไป 

 

อิเหนา 

เทา : น่ังหอยขา  

จินตะหรา 

เทา : น่ังหอยขา 

มือ : มือขวาจับผาแลว

ผายมือออก มือซายจบั

ผาไวท่ีหนาขา  

ศีรษะ : เอียงซาย 

4 ท่ีไหนเลย  

จะไหล คืนมา 

 

อิเหนา 

เทา : น่ังหอยขา  

จินตะหรา 

เทา : น่ังหอยขา 

มือ : มือขวาจับผาตั้ง

ขอมือขางแกมซาย 

 มือซายจับผาแขนตึง  

กดไหล 

ศีรษะ : เอียงซาย 
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สรุป 

  จากการศึกษาองคประกอบของการแสดงอิเหนาแบบขวาของกรมศิลปากร ระหวาง 2 ยุค 

คือ ยุคแรก ประมาณปกอน พ.ศ. 2506–2525 และยุคปจจุบัน พ.ศ. 2526–ปจจุบัน พบวา 

บทละครในยุคแรกไมมีการเลนละครเรื่องอิเหนาแบบชวา ตอนนี้ คือลานางจินตะหรา ในยุค

ท่ี 2 นําบทละครเรื่องอิเหนาของกรมศิลปากรปรับปรุงมาจากบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลานภาลัย ดวยเพราะบทละครในรัชกาลท่ี 2 สํานวนนี้ ไดรับยกยองวาเปนยอดของ 

บทละครรํา กลาวคือ เปนท่ีแตงดีมีความงามครบองค 5 ไดแก 1. ตัวละครงาม 2. รํางาม 3. รอง

เพราะ 4. พิณพาทยเพราะ 5. กลอนเพราะ จึงเหมาะสมท่ีจะนํามาแสดงมากวาอิเหนาสํานวนอ่ืน ๆ  

ผูแสดง ยุคแรกใชผูแสดงเปนหญิงลวน สวนในยุคปจจุบันใชผูแสดงเปนชายจริง หญิงแท 

ดนตรี วงปพาทยเครื่องคู เครื่องหา (ไมนวม) หรือใชวงกาเมลันเฉพาะงานสําคัญ เหมือนกัน 

แตในยุคปจจุบันเพ่ิมเครื่องดนตรีท่ีทําใหเกิดสําเนียงแบบชวา คือ ปชวา หรือใชวงกาเมอลัน 

เฉพาะงานสําคัญหรือท่ีมีพ้ืนท่ีกวางขวาง 

 เพลงรอง ในยุคแรกใชทํานองเพลงไทยแตปรับปรุงทํานองใหมีสําเนียงชวาบางเล็กนอยและ

ในยุคปจจุบันใชเพลงสําเนียงชวาหรือเพลงออกสําเนียง เชน เสมอชวา โอด 

 เครื่องแตงกาย แตงกายแบบชวาผูชายจะไมสวมเสื้อ แตเม่ือกรมศิลปากรนํามาแสดงในยุคแรก

ใชผูหญิงแสดงจึงมีการดัดแปลงใหใสเสื้อผา โดยตัวพระจะสวมเสื้อแขนกุด นุงผาบาติกตามแบบชวา 

ผูกผาพันเอว 1 ผืน ตัวนางใสเกาะอกกํามะหยี่ ปกลายทอง นุงผาบาติก ยุคปจจุบัน ตัวพระสวมเสื้อ

แขนกุด นุงผาบาติกตามแบบชวา ผูกผาพันเอว 2 ผืน ตัวนาง ใสเกาะอกกํามะหยี่ ปกลายทอง นุงผา

บาติก การใชสีของเครื่องแตงกายแบบชวาของไทยใชสีแสดงตามฐานะแบบละครไทย คือ อิเหนาใส  

สีแดงเชนเดียวกับละครใน 

ฉากและอุปกรณประกอบการแสดง เตียง โตะ เครื่องราชูปโภค หมอนสามเหลี่ยม กริช 

เหมือนกันท้ัง 2 ยุค  

 กระบวนทารํา เปนการแสดงท่ีมีรูปแบบการรําตีบทตามคํารองและทํานองเพลงท่ีมีสําเนียง

ทางชวา เปนการรําอวดฝมือของผูแสดง มีลีลาทารํารําผสมผสานระหวาง 2 วัฒนธรรมคือนาฏศิลป

ไทยและนาฏศิลปชวา  

อภิปรายผล 

  จากการศึกษากระบวนทารํา ในการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวา ของกรมศิลปากร ตอน

ลานางจินตะหรา พบวาการแสดงละครเรื่องอิเหนาแบบชวาของกรมศิลปากรในยุคแรก (ประมาณป

กอน พ.ศ. 2506–2525) กับการแสดงละครเรื่องอิเหนา ตอนลานางจินตะหรา ยุคปจจุบัน (พ.ศ. 

2526–ปจจุบัน) มีลักษณะกระบวนทารําคลายกัน คือ มีการจับผา ทาไหว ทาตัวเรา การสะบัดผา      

ในยุคแรกใชสะบัดผาธรรมดา ในยุคปจจุบันสะบัดผาแลวใชการตวัดขอมือ จากนั้นไดมีการนําลีลา   

ทารําของชวาเขามาทําใหเห็นถึงความตางกันในเรื่องของการใชมือ เปนการแสดงท่ีมีรูปแบบการรํา    
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ตีบทตามคํารองและทํานองเพลงท่ีมีสําเนียงทางชวา เปนการรําอวดฝมือของผูแสดง มีลีลาทารํา

ผสมผสานระหวาง 2 วัฒนธรรม คือ นาฏศิลปไทยและนาฏศิลปชวา สวนมือจะเปนลักษณะแบบชวา 

ท่ีเรียกวาหงิดติ้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติมา สุขประดิษฐ และคณะ (2558, บทคัดยอ) ท่ีพบวา

ละครเรื่องอิเหนา ตอนไหวพระแตงกายแบบชวาเปนการแสดงท่ีดัดแปลงจากละครในแบบดั้งเดิม    

โดยมีการปรับเปลี่ยนใหมีการแตงกายตามเชื้อชาติชวาและปรับกระบวนทารําใหออกทารําแบบชวา

มากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

1. การเก็บขอมูล ควรเก็บขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของหรือผูเชี่ยวชาญท้ังนักวิชาการ และศิลปน 

เพ่ือมุมมองหรือความคิดเห็นท่ีแตกตางของกระบวนทาราในการแสดงชุดนี้  

2. เพ่ือปองกันการสูญหายจึงควรมีการนํากลับมาแสดงใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน โดยสอดแทรก

ไวในการแสดงเปนชุดเปนตอน 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบอิเหนาฉบับดั้งเดิมของชวากับฉบับของไทยและฉบับของชาติ 

อ่ืน ๆ เชน พมา เปนตน 

รายการอางอิง  

กิตติมา สุขประดิษฐ และคณะ. (2558). ละครเรื่องอิเหนา ตอนไหวพระ (แตงกายแบบชวา).     

ศิลปนิพนธ. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป.  

ธานีรัตน จัตุทะศรี. (2552). พระราชนิพนธอิเหนาในรัชกาลท่ี 2: การสรางนิทานปนหยีใหเปนยอด

แหงวรรณคดีบทละครใน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

อาทิตย ดรุนัยธร. (2559). การสรางมูลคาเพ่ิมแกวรรณคดีโบราณดวยการดัดแปลงเปนละคร

โทรทัศน กรณีศึกษา อิเหนา. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. 
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การฟอนผีไทในวัฒนธรรมอสีาน 

PHI TAI DANCE FORMS IN ISAN CULTURE 

อังศุมาลิน ทาธิสา0

*, ชนัย วรรณะลี1

**, และสุรัตน จงดา2

*** 

ANGSUMALIN TATISA, CHANAI VANNALEE, AND SURAT JONGDA 

บทคัดยอ 

   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนมา พิธีกรรม บทบาทของการฟอนผีไทใน

วัฒนธรรมอีสาน ศึกษาความเปนมา พิธีกรรม บทบาทของการฟอนผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ 

จังหวัดอํานาจเจริญ และวิเคราะหองคประกอบของพิธีกรรมและโครงสรางกระบวนทารําของนางบุญมี 

สรศิลป ผูประกอบพิธีกรรมฟอนผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ โดยใช

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการสนทนากลุม 

  ผลการวิจัยพบวาพิธีกรรมฟอนผีไทในภาคอีสาน ปรากฏข้ึนในป พ.ศ. 2223 เปนตนมาจาก

การอพยพของชาวลาวทางฝงซายแมน้ําโขงอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในบริเวณท่ีราบสูงโคราช ชาวลาว 

ท่ีอพยพมาไดนําเอาวัฒนธรรมความเชื่อการรักษาผูปวยดวยการฟอนผีไท เพราะเชื่อวาการออนวอน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเหนือธรรมชาติจะบันดาลใหอาการเจ็บปวยนั้นหายไป ในอดีตนั้นการฟอนผีไทมีข้ันตอน

การประกอบพิธี 4 ข้ันตอน ประกอบไปดวย 1. การรับขันธ 2. การเสี่ยงทาย 3. การขับลํา 4. การฟอน 

ปรากฏทาฟอนท้ังหมด 7 ทา บทบาทการฟอนผีไทในวัฒนธรรมอีสานแบงออกไดเปน 2 ดาน บทบาท

ทางตรงใชเปนการรักษาทางเลือกใหแกผูปวย บทบาททางออม พิธีกรรมการฟอนผีไทมีผลตอสังคม

เริ่มมาจากสถาบันครอบครัวและสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในชุมชน การฟอนผีไทในอีสานไดมีการ

สืบทอดมาจนถึงปจจุบันและปรากฏท่ัวไปในภาคอีสาน การฟอนผีไทในบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ 

จังหวัดอํานาจเจริญเกิดในสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยชาวลาวท่ีอพยพมาบริเวณท่ีราบสูงโคราช ท่ีกระจายตัว

กันไปตั้งชุมชนท่ัวภาคอีสาน ปจจุบันมีนางบุญมี สรศิลป เปนผูประกอบพิธีกรรม การฟอนผีไทเปน

การฟอนเพ่ือรักษาอาการเจ็บปวยของผูคนในชุมชนและชุมชนท่ีใกลเคียง องคประกอบของฟอนผีไท
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ประกอบไปดวย บทเชิญ บทเสี่ยงทาย บทออนวอน บทอวยพร บทลา 2. ทาฟอน 3. ดนตรีประกอบ 

คือ แคน บทบาทการฟอนผีไทบานหนองไผ แบงออกไดเปน 2 ดานดังนี้ ทางตรง คือ เปนการรักษา

อาการปวยของผูคนในชุมชน ทางออม คือ มีบทบาทตอการดํารงชีวิตของสมาชิกกลุมชนในสังคม

เพราะมีพิธีกรรมความเชื่อเปนตัวกําหนดใหประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทาฟอนในพิธีกรรม

ฟอนผีไทบานหนองไผปรากฏทาฟอน จํานวน 19 ทา แบงโครงสรางทาฟอนได 3 โครงสราง ประกอบ

ไปดวยโครงสรางทานั่ง ปรากฏทาฟอน 2 ทา โครงสรางทายืน ปรากฏทาฟอน 4 ทา โดยเนนการใช

มือ โครงสรางทาเดิน 13 ทา โดยเนนการใชเทา  

คําสําคัญ: การฟอน ลํา ผีไท วัฒนธรรมอีสาน 

Abstract 

  The purpose of this research was to Study history of Rite and Role play of Phi 

Tai Dance Forms In Isan Culture. Study background of Rite and Role play of Phi Tai 

Dance at Ban Nhong Pai, Lueu-Amnaj district, Amnajcharoen province. Analyze 

elements of Rite and Structure of Dance postures of Mrs. Boonmee Sornsilapa, the 

dancer in making Rite and Role play of Phi Tai Dance at Ban Nhong Pai, Lueu-Amnaj 

district, Amnajcharoen province. Be qualitative research by data gathering from 

documents, textbooks and related literatures, interviewing specialists and taking 

focus group. 

    The studying found that Phi Tai Dance Forms In Isan Culture occured in the 

year of 2223 B.E. from the emigration of Lao people in the left of river Klong to Korat 

highland area, those Lao people also brought the healing culture by Phi Tai Dance 

Forms Culture because it is their belief that this dance would ask the supernatural in 

healing and blessing sickness people. Phi Tai Dance Forms has 4 steps are 1) Take 

the Kun 2) Take cast lots. 3) Take Kub Lum 4) Dancing. There are 7 dance postures 

and the role of Phi Tai Dance in Isan culture separated into 2 roles as directly role for 

being the alternative healing to sickness persons and indirectly role of Phi Tai Dance 

rite influenced to make unity in family and community. This dance inherited since 

the past until nowadays in Northeastern part (Isan) of Thailand. Phi Tai Dance at Ban 

Nhong Pai, Lueu-Amnaj district, Amnajcharoen province occured since the reign of 

King Rama III by Lao people community in Korat highland area as recently has Mrs. 

Boonmee Sornsilapa be the dancer to make this rite by the roles of Phi Tai Dance at 

Ban Nhong Pai divided. Phi Tai Dance at Ban Nhong Pai, has elements and healing in 

4 steps as 1) Take the Kun 2) Take cast lots 3) Offer the Kay 4) Take oblation and has 
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the dancing in 3 steps are 1) Take kub Lums of inviting, casting lots, praying, blessing 

and leaving. 2) For dancing 3) The music took Kan in playing. Phi Tai Dance into 2 

roles as directly role for healing the sickness persons in community and indirectly 

role for the same belief in daily living of all memberships in community. Phi Tai 

Dance Forms for healing the sickness people in and nearby community. Phi Tai 

Dance at Ban Nhong Pai, found the total of 19 dance postures as in 3 separated as 

mentioned above with the structure of dance are 1) Sitting with 2 dance postures. 

The structure of standing found that 4 dance postures emphasized using hands and 

13 standing dance postures emphasized feet. 

Keywords: Dancing, Lum, Phi Tai, Isan Culture 

บทนํา 

มนุษยทุกคนอยูในอํานาจของความกลัว สิ่งใดทําใหเกิดความกลัวก็เชื่อวาเปนเพราะมีอํานาจ

สิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีไมมีตัวตนดลบันดาลใหเกิดสิ่งท่ีดีข้ึนหรืออาจดลบันดาลใหรายลง ดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ ์  

จึงครอบงําอยูเหนือความคิดของมนุษยเสมอมาแมแตในความฝนหรือความเจ็บไขไดปวย ก็ถือวาเปน

ผลท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังสิ้นและเม่ือมนุษยตองตกอยูในหวงแหงความกลัว ก็คิดท่ีจะแสวงหา

ความปลอดภัยดวยการยอมนับถือ หรือมอบกายถวายชีวิตใหแกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ๆ หรือไมมีอะไรดีกวา

การประกอบพิธีกรรมเพ่ือการสักการบูชา เพ่ือทําใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายเกิดความพึงพอใจ และเม่ือ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายพอใจแลวตนเองก็จะปลอดภัย (วิทย พิณคันเงิน, 2515, น. 348) 

ความเชื่อดังกลาวเปนคติความเชื่อท่ีมีความหมายตอการดํารงชีวิตของมนุษยท้ังในระดับ

ครอบครัว ระดับหมูบานและระดับรัฐ ขอมูลทองถ่ินดานภาษาและวรรณกรรม พิธีกรรม ตลอดจน

แบบแผนในการดํารงชีวิตของชาวอีสาน โดยเฉพาะหลักฐานทางพุทธศาสนาไมสามารถสนองตอบ

ความตองการทางใจ ขณะท่ีเกิดภัยพิบัติซ่ึงเกิดจากธรรมชาติ เชน น้ําทวมฉับพลัน ความแหงแลงอยาง

แสนสาหัส ความเจ็บไขไดปวยท่ีไมทราบสาเหตุ ชาวอีสานจึงหันไปพ่ึงพาเทวดาฟาดิน ภูตผี วิญญาณ 

ผีไท ผีฟา ผีแถน ผีปูตา ผีตาแฮก ตลอดจนผีมเหสักขหลักเมืองแทนความเชื่อและการนับถือผีในสังคม

อีสานไดผูกพันแนบแนนกับวิถีชีวิตในสังคมมาเปนระยะเวลานาน จึงไดเกิดพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับ      

การนับถือและบูชาเคารพการบวงสรวงแกผี เชน การเลี้ยงปูตา การเลี้ยงผีตาแฮก ผีบรรพบุรุษ ผีไท 

(ธวัช ปุณโณทก, 2512, น.7) 

ผีไท คือ แถนท่ีอยูบนฟามีอํานาจเหนือกวาทุก ๆ ผีบนโลกมนุษย สามารถมารักษาเยียวยา 

อาการเจ็บไขไดปวยของมนุษยใหหายได และชวยคุมครองปกปกรักษาครอบครัวใหอยูเย็นเปนสุข  

ความเชื่อในเรื่องของการรักษาผูปวยยังคงมีพิธีกรรมการฟอนลําผีไทท่ีเปนประเพณีท่ีกลุมชน

ในชาวอีสานท่ีอาศัยอยูบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ มีการนับถือและปฏิบัติ 

สืบทอดพิธีกรรมนี้ไวใหอนุชนลูกหลานเพ่ือเปนท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจใหกับผูคนในชุมชนและหมูบาน   
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ท่ีใกลเคียง ทุกปเม่ือถึงระยะเวลาในการประกอบพิธีก็จะมีชาวบานจากทุกหมูบานมารวมกันประกอบ

พิธีกรรมการลําผีไท และผูประกอบพิธีเรียกวา “คุณแม” ซ่ึงเปนท่ีนับถือของชาวบานท่ีอาศัยอยูใน

หมูบานและหมูบานใกลเคียง เม่ือถึงเวลาประกอบพิธีกรรมชาวบานจะนําบุตรหลานและคนใน

ครอบครัวหรือนําผูปวยท่ีอยูในครอบครัวมารวมพิธีกรรม พิธีกรรมการลําผีไทท่ีบานหนองไผจะแบง

ออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) การฟอนลําผีไทเพ่ือรักษาโรค และ 2) การลงขวง 

การฟอนลําผีไทเพ่ือรักษาโรคเปนความเชื่อท่ีมีมายาวนานกวา 40 ป ของชาวบานหนองไผ

อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ การเจ็บปวยท่ีหาสาเหตุไมไดก็จะตองอาศัยพิธีกรรมการฟอนลํา

ผีไทเขามามีสวนชวยในการรักษาทําพิธีจะกระทําท่ีบานของผูท่ีเชิญผีไทมาเพ่ือรักษา โดยจะมีลูกผึ้ง 

ลูกเทียน (บริวาร) จะมีการตั้งเครื่องบูชาหรือการตั้งคาย ไดแก ดอกจําปา ธูปเทียน หมาก ยาสูบ 

ขาวสาร กรวยใบตอง ไขไกดิบ พิธีกรรมนี้จะเปนพิธีท่ีใชรักษาผูปวย 

การขับลําในพิธีกรรมการลําผีไทนั้นมีการขับลําและมีลักษณะของกลอนลําหลากหลาย เชน 

กลอนลําอัญเชิญผีไทหรือผีแถนหรือผูท่ีลวงลับไปแลว กลอนลําสองเปนกลอนลําท่ีถามหรือเสี่ยงทาย

สาเหตุของการเจ็บปวย กลอนลําออนวอนรองขอเพ่ือใหผีไทชวยเหลือและเปนการขอขมาลาโทษ 

กลอนอวยพรเพ่ือใหเกิดขวัญและกําลังใจแกผูปวยหรือผูท่ีมารวมพิธีกรรม กลอนลําสงเครื่องสักการะ

ท่ีเหลาบรรดาลูกศิษยนํามาถวาย กลอนเชิญชวนเปนกลอนลําท่ีชักชวนมาฟอนลําเพ่ือใหเกิดความ

สนุกสนาน จากพิธีกรรมการลําผีไทจะเห็นถึงภูมิปญญาของชาวอีสานท้ังในดานการขับลําท่ีเปลงออกมา

เปนคํารอง และมีเครื่องดนตรีประเภทแคนประกอบการใหจังหวะจากนั้นจะมีการลุกข้ึนฟอนลําเพ่ือ

ติดตอสื่อสารใหเปนท่ีพึงพอใจของผีไทจากมูลเหตุดังกลาวเกิดเปนภูมิปญญาของชาวอีสานในหลาย ๆ 

ดาน เชน การประพันธกลอนลํา การแตงทํานองดนตรี การฟอนรํา และไดพัฒนามาตามลําดับจน  

เกิดเปนองคความรูดานกลอนลํา ดนตรี และการฟอนรํา 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําเอาประเด็นการรักษาดวยพิธีกรรมการฟอนลําผีไทและประเด็นการฟอนลํา

มาศึกษาวิเคราะหลักษณะทาทางในการรายรําตลอดจนการเคลื่อนไหวรางกายในการฟอนของผูประกอบ 

พิธีกรรม วามีรูปแบบและทานาฏศิลปในการฟอนอยางไรเพ่ือใหเกิดประโยชนและเปนหลักฐานสําคัญ

ในวิชานาฏศิลปและการฟอนของชาวอีสาน อันจะกอใหเกิดประโยชนและการศึกษาตอไป 

วัตถุประสงค 

 1. ศึกษาความเปนมา พิธีกรรม บทบาทของการฟอนลําผีไทในวัฒนธรรมอีสาน 

2. ศึกษาความเปนมา พิธีกรรม บทบาทของการฟอนลําผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ 

จังหวัดอํานาจเจริญ 

3. วิเคราะหองคประกอบของพิธีกรรมและโครงสรางกระบวนทารําของนางบุญมี สรศิลป     

ผูประกอบพิธีกรรมฟอนลําผีไท บานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 
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วิธีการศึกษา 

 ดําเนินการวิจัยโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบไปดวย 

 1. ศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 แหลงคนควาหาขอมูล ไดแก หอสมุดแหงชาติ หอสมุดวิทยาลัยตาง ๆ ศูนยรักษศิลป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป หองสมุดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ บานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัด

อํานาจเจริญ 

 2. การสัมภาษณ 

  2.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเรียกวา แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางแตมีประเด็น

เก่ียวของกับความเปนมา พิธีกรรมในการฟอนผีไท 

  2.2 นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการแสดงพ้ืนบานอีสานและผูประกอบ

พิธีฟอนผีไทและผูบรรเลงดนตรีประกอบการฟอนผีไท ไดแก 

  1) ดร. พรสวรรค พรดอนกอ รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ 

  2) อาจารยเรืองชัย นากลาง ครูชํานาญพิเศษการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

  3) อาจารยศิริวรรณ แกวเพ็งกรอ ครูชํานาญการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

  4) นางบุญมี สรศิลป ผูประกอบพิธีฟอนผีไท บานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัด

อํานาจเจริญ 

  5) นายบุญหลาย อินทรีย ผูบรรเลงดนตรปีระกอบการฟอนผีไท 

 3. นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและสรุปเปนการวิจัย 

  4. ดําเนินการจัดการสนทนากลุม เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยผูทรงคุณวุฒ ิ 

โดยมีเกณฑตอไปนี้ 

 4.1. ผูทรงคุณวุฒิดานการแสดงพ้ืนบานอีสาน ไดแก 

  -  ดร. พรสวรรค พรดอนกอ รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ 

   - อาจารยเรืองชัย นากลาง ครูชํานาญพิเศษการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

  -  อาจารยศิริวรรณ แกวเพ็งกรอ ครูชํานาญการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

4.2 มีประสบการณในการประกอบพิธีกรรมการฟอนลําผีไท 

- นางบุญมี สรศิลป ปราชญชาวบานหนองไผ ผูประกอบพิธีฟอนลําผีไท 

4.3 มีประสบการณในการไดรับการรักษา 

- นางลี จันทอง ลูกผึ้งลูกเทียน (บริวาร) 

- นางชู สุขกัลยา ลูกผึ้งลูกเทียน (บริวาร) 

- นางราตรี บุญเรือง ลูกผึ้งลูกเทียน (บริวาร) 

5. นําขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมมาวิเคราะหผล สรุป และอภิปราย 
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ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบวา การฟอนผีไทในภาคอีสานปรากฏข้ึนในป พ.ศ. 2223 จากการอพยพ

ของชาวลาวทางฝงซายแมน้ําโขงอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในบริเวณท่ีราบสูงโคราช ชาวลาวท่ีอพยพ   

เขามานั้นลวนนับถือผีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเพราะเชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่อง 

พญาแถน ซ่ึงเชื่อวาพญาแถนนั้นยิ่งใหญกวาผีท้ังปวงและพญาแถนนั้นสามารถดลบันดาลใหไดทุกอยาง

แตตองผานการติดตอจากรางทรงเทานั้น การติดตอสวนใหญก็เปนเรื่องการรักษาผูปวยท่ีแพทยแผน

ปจจุบันไมสามารถรักษาไดแลว ญาติผูปวยก็นํามารักษาจากรางทรงจึงทําใหการนับถือผีกลายเปน

แพทยทางเลือกในการรักษา  

   การประกอบพิธีนั้นผูประกอบพิธีปรากฏท้ังเพศชายและเพศหญิงก็ได และการทําพิธีของ 

หมอผีหรือผูประกอบพิธีนั้นไมไดกระทําเพียงลําพังคนเดียวหากแตมีผูชวยและสิ่งท่ีขาดไมไดคือแคน

ซ่ึงถือวาเสียงแคนนั้นเปนพาหนะของพญาแถนเพ่ือลงมายังโลกมนุษยและการฟอนท่ีออกมาจาก     

จิตใตสํานึกของผูประกอบพิธีกรรมฟอนลําผีไทในขณะท่ีประกอบพิธีกรรม โดยการรายรําตามทํานอง

ดนตรีไมมีทารําท่ีเปนแบบแผน เปนการแสดงออกถึงความพึงพอใจ ความไมพอใจ พิธีกรรมการฟอน 

ผีไทมีข้ันตอนการประกอบพิธีในการรักษาผูปวยแบงออกไดเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การรับขันธ      

2) การเสี่ยงทาย 3) การขับลํา 4) การฟอน ทาฟอนมีท้ังหมด 7 ทา ในปจจุบันนี้พิธีกรรมการลําผีไท   

ก็ยังคงมีปรากฏอยูท่ีบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ บทบาทการฟอนผีไทใน

วัฒนธรรมอีสานแบงออกไดเปน 2 ดาน บทบาททางตรงใชเปนการรักษาทางเลือกใหแกผูปวย 

บทบาททางออม พิธีกรรมการฟอนลําผีไทมีผลตอสังคมนั้นเริ่มมาจากสถาบันครอบครัวท่ีรูปแบบของ

การรักษาท่ีมีกฎเกณฑบังคับใหผูปวยท่ีหายนั้นตองรักษาศีล ไมสรางความเดือดรอนใหแกใคร ทําให

สังคมอยูรวมกันอยาสงบรมเย็น ผูประกอบพิธีกรรมการลําผีไทจึงเปรียบเสมือนศูนยกลางของชาวบาน

ท่ียึดเหนี่ยวจิตใจใหเกิดความเชื่อม่ัน คลายความทุกขความกังวลและลดความตึงเครียดในการดําเนิน

ชีวิต มีพลังใจในการตอสูกับปญหาทางใจและทางกาย และเปนการสืบทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามจนกลาย 

มาเปนประเพณีท่ีสืบทอดตอกันมา 

  ความเปนมา พิธีกรรม บทบาทของการฟอนลําผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัด

อํานาจเจริญ พิธีกรรมการลําผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญเกิดข้ึนในสมัย

รัชกาลท่ี 3 โดยชาวลาวท่ีอพยพมาบริเวณท่ีราบสูงโคราชท่ีกระจายตัวกันไปตั้งชุมชนท่ัวภาคอีสาน 

จากความเชื่อของบรรพบุรุษชาวลาวท่ีอพยพมาในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องพญาแถน   

ซ่ึงเชื่อวาพญาแถนนั้นยิ่งใหญกวาผีท้ังปวงและพญาแถนนั้นสามารถดลบันดาลใหไดทุกอยางแต    

ตองผานการติดตอจากรางทรงเทานั้น การติดตอสวนใหญก็เปนเรื่องการรักษาผูปวยท่ีแพทยแผน

ปจจุบันไมสามารถรักษาไดแลว ญาติผูปวยก็นํามารักษาจากรางทรงจึงทําใหการนับถือผีกลายเปน

แพทยทางเลือกในการรักษา พิธีกรรมการฟอนผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัด

อํานาจเจริญ ก็เชนเดียวกันเปนการฟอนลําผีไทเพ่ือรักษาโรคท่ีมีความเชื่อท่ีมีมายาวนานกวา 40 ป 

การเจ็บปวยท่ีหาสาเหตุไมไดก็จะตองอาศัยพิธีกรรมการฟอนลําผีไทเขามามีสวนชวยในการรักษา   



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 33 

ทําพิธีจะกระทําท่ีบานของผูท่ีเชิญผีไทมาเพ่ือรักษา โดยจะมีลูกผึ้งลูกเทียน (บริวาร) จะมีการตั้งเครื่อง

บูชาหรือการตั้งคาย ไดแก ดอกจําปา ธูปเทียน หมาก ยาสูบ ขาวสาร กรวยใบตอง ไขไกดิบ พิธีกรรมนี้

จะเปนพิธีท่ีใชรักษาผูปวย โดยมีตนสายมาจากนายเขียงผู เปนรางทรงในการฟอนลําผีไทเพ่ือ

ติดตอสื่อสารกับเทพไทเทวาใหลงมาปกปกรักษาชาวบานท่ียังคงมีความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งท่ี

อยูเหนือธรรมชาติและเทพไทเทวาท่ีลงมาประทับรางของนายเขียงนั้นเปนเทพไทเทวาเปนหญิงชื่อวา 

“แมอําคา” ในการประกอบพิธีแตละครั้งก็จะเปนเพศสภาพของเทพไทเทวาท่ีลงมาประทับราง ในการ

เจรจาการขับลํา รวมท้ังการรําก็จะมีลักษณะของผูหญิง การติดตอสวนใหญก็เปนเรื่องการรักษาผูปวย

ท่ีแพทยแผนปจจุบันไมสามารถรักษาไดแลว ญาติผูปวยก็นํามารักษาจากรางทรง จึงทําใหการนับถือผี

กลายเปนแพทยทางเลือกในการรักษาของชาวบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 

การสืบทอดผูประกอบพิธีกรรมการฟอนผีไทในบานหนองไผนั้นมีอยู 2 ลักษณะ คือการสืบทอดโดย

สายเลือดและสืบทอดโดยลูกผึ้งลูกเทียน นางบุญมี สรศิลป ผูสืบทอดผูประกอบพิธีกรรมฟอนผีไทใน

บานหนองไผเปนผูสืบทอดโดยการเปนลูกผึ้งลูกเทียน กลาวคือ นางบุญมี สรศิลป เติบโตมาใน

ครอบครัวท่ีทําไรทํานาและไดดําเนินชีวิตตามวิถีของชาวไรชาวนาในภาคอีสาน จนมีวันหนึ่งไดประสบ

อุบัติเหตุจากการโดนไมดีดใสดวงตา จนทําใหดวงตาดานซายไดรับบาดเจ็บและไมสามารถมองเห็นได 

นางบุญมี สรศิลป จึงไดเดินทางเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลศิริราชเปนเวลาเกือบ ครึ่งเดือน 

เนื่องจากหมอลงความเห็นวาดวงตานางบุญมีนั้นไดติดเชื้อจนเกิดอาการอักเสบท่ีดวงตา ในขณะนั้น

แพทยท่ีใหการรักษาบอกวาอาการยังไมดีข้ึนตองพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลศิริราชตอ แตนางบุญมีได

บอกกับแพทยท่ีรักษาวาตนเองมีอาชีพเปนชาวนาจึงอยากขอกลับบานเพ่ือไปดูแลไรนาของตนเองท่ี

บานท่ีเปนมรดกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ หลังจากท่ีไดกลับมาถึงบานญาติพ่ีนองจึงพากันลง

ความเห็นวาจะนําผูประกอบพิธีกรรมการฟอนลําผีไทมาประกอบพิธีในการรักษาดวงตาของ นางบุญมี 

สรศิลป แตกอนท่ีจะมีการรักษา ในคืนนั้นนางบุญมีไดฝนวา มีคนนําหอฮาน (ท่ีตั้งพิธี) มาใหและถา

หายจากการเจ็บปวยก็ขอใหรับเปนคนสืบทอดผูประกอบพิธีกรรมการฟอนลําผีไทคนตอไป ตอมาญาติ

พ่ีนองจึงไดพานางบุญมี สรศิลป มารับขันธมอบตัวเปนลูกผึ้งลูกเทียน (บริวาร) กับนายเขียง นางบุญมี 

สรศิลปหลังจากไดรับการรักษาโดยการประกอบพิธีกรรมการฟอนลําผีไท จึงทําใหดวงตาท่ีกําลังจะ 

มืดบอดกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่ง และหายจากอาการบาดเจ็บท่ีดวงตาท้ังปวง นายเขียงกอน

เสียชีวิตจึงไดใหคนสนิทมาตามนางบุญมี สรศิลป ใหมารับคายเพ่ือเปนรางทรงผูประกอบพิธีกรรมการ

ฟอนลําผีไทตอไป เพราะไดเสี่ยงทายดูแลววาคนท่ีเหมาะสมท่ีจะไดเปนผูประกอบพิธี คือ นางบุญมี 

สรศิลป คนเดียวเทานั้น นางบุญมี สรศิลปนั้นไมอยากจะมารับคายเพราะวาตนเองนั้นขับลําไมเปน

และไมกลาท่ีจะประกอบพิธีกรรมรักษาผูปวย นายเขียงไดกลาวกับนางบุญมีวา การขับลํานั้นถามีการ

ประกอบพิธีกรรมและผีไทลงมา นางบุญมีก็จะสามารถขับลําไปไดเอง เพียงแคนางบุญมีตกลงท่ีจะรับ

การเปนผูประกอบพิธีกรรมการฟอนลําผีไทเทานั้น นายเขียงจึงไดมอบเงินสตางคแดง 4 เหรียญ      

เงินฮางและฝายขาว ใหกับนางบุญมี สรศิลป เพ่ือรับหนาท่ีเปนตัวแทนรางทรงเพ่ือประกอบพิธี

กรรมการฟอนลําผีไท การรับคายเปนผูประกอบพิธีกรรมฟอนลําผีไทของ นางบุญมี สรศิลป นั้นเกิด
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จากความเชื่อท่ีประสบกับตัวเองในการเจ็บปวยและจากการรักษาโดยทางเลือกจากการฟอนผีไทนั้น

ทําใหนางบุญมี สรศิลปหายจากอาการเจ็บปวยนั้นจึงเกิดความศรัทธาและยอมรับคายในการสืบทอด

พิธีกรรมการฟอนผีไทตั้งแตพุทธศักราช 2520 จนถึงปจจุบัน พิธีกรรมฟอนผีไท บานหนองไผ อําเภอ

ลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ผูประกอบพิธีเปนเพศหญิง คือ นางบุญมี สรศิลป เพราะการรักษา

ผูปวยดวยการฟอนลําผีไทนั้นเปนการรักษาในดานของจิตใจดังนั้น ผูหญิงเปนเพศท่ีมีจิตบริการและ

เปนเพศท่ีมีความออนโยนสามารถพูดใหกําลังใจในการรักษา การบําบัดดานจิตใจเสริมสรางขวัญและ

กําลังใจใหผูปวยไดมีกําลังใจท่ีดีในการตอสูกับความเจ็บปวย มีลําดับข้ันตอนพิธีการรักษา 4 ข้ันตอน 

1) การรับขันธ คือกอนท่ีจะมีการรักษาดวยพิธีกรรมการฟอนลําผีไทนั้นผูปวยก็จะมีการมอบตัวเปน

ศิษยเพ่ือท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผูประกอบพิธีเพ่ือใหเกิดสิริมงคลกับตัวเองกอนท่ีจะมีการรับ

ขันธเพ่ือรักษา ผูปวยจะตองมีความศรัทธาเชื่อม่ันไมมีความสงสัยก็จะทําใหมีกําลังใจท่ีดีท่ีอาจตอสูกับ

การเจ็บปวยได ผูปวยท่ีรับขันธมอบตัวเปนลูกผึ้งลูกเทียน สิ่งท่ีตองปฏิบัติตนในการเปนลูกผึ้งลูกเทียน

นั้นจะตองปฏิบัติตนโดยการรักษาศีลหาและศีลแปด กระทําตาม “แมอําคา” ท่ีลงมารักษาตนเองให

หายจากการเจ็บปวยประพฤติปฏิบัติตนตามครรลองครองธรรม ไมกระทําผิดตอจารีตท่ีเคยปฏิบัติสืบ

ตอกันมา 2) ข้ันตอนการเสี่ยงทาย ในการฟอนผีไทบานหนองไผ นางบุญมี สรศิลป ในการรักษาดวย

พิธีกรรมการฟอนผีไทบานหนองไผจะมีความเหมือนกับการรักษาท่ัวไปในวัฒนธรรมอีสาน โดยมีพิธี

การเสี่ยงไขดิบกอนการรักษา โดยผูประกอบพิธีจะนําเอาไขดิบท่ีเปรียบเหมือนขวัญของคนปวยท่ีจะ

เขารับการรักษา ในการเสี่ยงทายนั้นจะนําเอาไขตั้งไวบนฝามือพรอมท้ังขับลําในการของเสี่ยงทาย  

การรักษาในครั้งนี้ หรือเรียกอีกอยางวาไขลุกไขต้ังโดยจะทําการเสี่ยงทายอยูท้ังหมดสามครั้ง ครั้งท่ี

หนึ่งถาจะรักษาหายใหไขตั้งข้ึน ครั้งท่ีสองถารักษาหายใหไขนอนลงกับฝามือ สวนครั้งท่ีสามถารักษา

หายใหไขตั้งข้ัน ก็จะเปนการเสร็จพิธีการเสี่ยงทายและเริ่มการรักษา ในกรณีท่ีการเสี่ยงทายดวยไขดิบ

เม่ือเริ่มการเสี่ยงทายแลวไขไมสามารถลุกตั้งหรือนอนลงไดและหลนแตกในขณะท่ีกระทําพิธีก็ถือวา

การเสี่ยงทายในการรักษาไมสําเร็จก็จะหยุดการรักษาดวยพิธีกรรมการฟอนผีไท 3) ข้ันตอนการสงคาย 

ในเวลาท่ีลูกผึ้งลูกเทียนเสียชีวิตลงผูประกอบพิธีกรรมการฟอนลําผีไทก็จะเปนผูสงคายไปใหแกลูกผึ้ง

ลูกเทียนท่ีเสียชีวิตลงโดยการนําเอาขันธหาขันธแปดนําไปใหในวันท่ีมีการฌาปนกิจศพแลวนําคายนั้น

ไปวางไวท่ีใตตนไมในวัดเปนอันสงคายเสร็จสิ้นการเปนลูกผึ้ง ลูกเทียน ถือไดวาเปนพิธีกรรมท่ีดูแล

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตั้งแตเกิดจนเสียชีวิต 4) เครื่องบูชาเพ่ือประกอบในพิธีเรียกวาเครื่องคาย

จะมีเครื่องคายในการรักษาผูปวยประกอบไปดวยขันหมากเบ็ง 1 ขัน ขันธหาและขันธแปดฝายขาว 1 

ไนถวยขาวสาร เงินสตางค 4 สตางค คําหมาก 2 คําบุหรี่ 2 มวน ไขดิบ 1 ฟอง (สําหรับการเสี่ยงไขใช

ตั้งบนฝามือเพ่ือเสี่ยงทาย) ผาถุง 1 ผืน ผาแพรวา 1 ผืน ข้ันตอนการฟอนประกอบไปดวย 3 ข้ันตอน 

คือ 1) การขับลําเพ่ือสองถึงโรคท่ีผูปวยเปน ในการขับลํานั้นก็จะแตกตางออกไปตามลักษณะของ

ผูปวยท่ีเขารับการรักษา และในการขับลําผูประกอบพิธีจะเปนการลําสลับพูดโตตอบกันไปมาในราง

ของคนคนเดียว นับวาเปนสื่อความเขาใจกันระหวางผูประกอบพิธี ผีไท ผูปวย และญาติพ่ีนองในบท

ขับลําของผูประกอบพิธีการฟอนลําผีนั้น ในการขับลําของพิธีกรรม การลําผีไทท่ีบานหนองไผ อําเภอ
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ลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ สามารถแบงลักษณะคํากลอนไดเปน 5 ลักษณะประกอบไปดวยบทเชิญ 

บทเสี่ยงทาย บทออนวอน บทอวยพร บทลา 2) ทาฟอนปรากฏทาฟอน จํานวน 19 ทา แบงโครงสราง

ทาฟอนได 3 โครงสราง ประกอบไปดวย โครงสรางทานั่ง ปรากฏทาฟอน 2 ทา โครงสรางทายืน 

ปรากฏทาฟอน 4 ทา โครงสรางทาเดิน 13 ทา 3) ดนตรีท่ีใชประกอบในพิธี คือ แคนลายแคนท่ีใชเปา

ประกอบการฟอนลําผีไท มีลายสุดสะแนนและลายสอย จะเปนลายแคนท่ีมีลักษณะคลายกับลายสุด

สะแนนแตจะมีโทนเสียงเล็กลงมากวาลายสุดสะแนน 

   บทบาทการฟอนผีไท บานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ แบงออกไดเปน 2 

ดาน ดังนี้ 1) ทางตรง คือ เปนการรักษาอาการปวยของผูคนในชุมชน 2) ทางออม คือ มีบทบาทตอ

การดํารงชีวิตของสมาชิกของกลุมชนในสังคมเพราะมีพิธีกรรมความเชื่อเปนตัวกําหนดใหประพฤติ

ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันและเปนสิ่งคนในชุมชนมุงหวังใหสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําใหหายจาก

ความกังวลใจในการดําเนินชีวิตไมวาจะเปนดานความเปนอยู ดานสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจ

เพ่ือใหหายจากความวติกกังวลจากสิ่งท่ีเผชิญอยูในขณะนั้น ใหปฏิบัติตามฮีตตามคองและเปนพิธีกรรม

ท่ีชวยใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะในชุมชนและเปนคาคตินิยมความกตัญูตอบรรพบุรุษท่ีลวงลับ  

 

ตารางท่ี 1 วิเคราะหโครงสรางกระบวนทาฟอนผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 

ทาฟอนผีไทบานหนองไผ ทาฟอนผีไทแบบด้ังเดิม ทาฟอนแมบทอีสาน 

 
ทาท่ี 1ทาไหว 

 
ทาไหว 

 
ทาผูเฒาน่ังฟงธรรม 

 
ทาท่ี 2 ทาตบมือ  

 
ทาตบมือ 

- 

 
ทาท่ี 3 ทาพนมมือ 

- 

 
ทาฟอนพิเภกถวายคร ู
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

  

ทาฟอนผีไทบานหนองไผ ทาฟอนผีไทแบบด้ังเดิม ทาฟอนแมบทอีสาน 

 
ทาท่ี 4 ทามวนมือ 

- - 

 
ทาท่ี 5 ทาแทงมือ 

- - 

 
ทาท่ี 6 ทาลําเพลิน 

- - 

 
ทาท่ี 7 ทาแกวงแขน  

 
ทาแกวงแขน 

 
ทาเมาเหลาบสวง 

 
ทาท่ี 8 ทาผายมือ 

- - 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

 

  

ทาฟอนผีไทบานหนองไผ ทาฟอนผีไทแบบด้ังเดิม ทาฟอนแมบทอีสาน 

 
ทาท่ี 9 ทาโนมตัว 

- - 

 
ทาท่ี 10 ทาลมพัด 

- 

 
ทาลมพัดพราว 

 
ทาท่ี 11 ทากมต่ํา 

- 

 
ทางมปลาในนํ้า 

 
ทาท่ี 12 ทาสายมือ  

- - 

 
ทาท่ี 13 ทาสอดสรอย 

- - 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ทาฟอนผีไทบานหนองไผ ทาฟอนผีไทแบบด้ังเดิม ทาฟอนแมบทอีสาน 

 
ทาท่ี 14 ทาตะแคงมือ 

- 

 
ทาหลีกแมเมีย 

 
ทาท่ี 15 ทามวนมือ 

- - 

 
ทาท่ี 16 ทาประสานมือ 

- 

 
ทาอุนมโนราห 

 
ทาท่ี 17 ทาโอบ 

 
ทาโอบ 

 
ทายูงลําแพน 

 
ทาท่ี 18 ทาสอดมือ 

- - 

 
ทาท่ี 19 ทาไหวจบ 

 
ทาไหว 

 
ทาผูเฒาน่ังฟงธรรม 
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โครงสรางกระบวนทารําของนางบุญมี สรศิลป ผูประกอบพิธีกรรมฟอนลําผีไท บานหนองไผ 

อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ท่ีใชในการรักษาผูปวยเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2560 พบวา

พิธีกรรมการฟอนลําผีไทนั้นผูปวยมีสวนเก่ียวของในการฟอนและการขับลําในแตละครั้งท่ีมีการรักษา 

การฟอนลําผีไทจะปรับเปลี่ยนไปตามอาการเจ็บปวยของคนปวยท่ีเขารับการรักษา ซ่ึงการฟอนแตละ

ครั้งจึงไมเหมือนเดิม แตจะมีโครงสรางกระบวนทารําท่ียังคงเปนทาหลักแบบดั้งเดิมท่ีปรากฏอยูในการ

ฟอนลําผีไท และผูวิจัยไดนําเอาการฟอนแมบทอีสานมาเปรียบเทียบทาฟอนของการฟอนลํา ผีไทบาน

หนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีศึกษาขอมูลการรักษาผูปวยดวย      

พิธีกรรมการฟอนผีไทในบทนี้ผูวิจัยไดนําเอาประเด็นของผูประกอบพิธีหรือรางทรง การสืบทอด        

ผูประกอบพิธีกรรมการฟอนผีไท และวิเคราะหทาฟอนในพิธีกรรมการฟอนลําผีไท ในวันท่ี 18 

มิถุนายน 2560 ดังนี้ 

 โครงสรางกระบวนทารําของนางบุญมี สรศิลป ในการรักษาผูปวยวันท่ี 18 มิถุนายน 2560

กระบวนทาฟอนประกอบพิธีกรรมการฟอนลําผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ

ในการรักษาผูปวยเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2560 มีทาฟอนท้ังหมดจํานวน 19 ทา จะเห็นไดวาลักษณะ

การฟอนเปนการฟอนท่ีเปนธรรมชาติและเปนทาทางท่ีออกมาจากภายใตจิตสํานึก อารมณ ความรูสึก

นึกคิดของผูฟอนซ่ึงไมมีทาทางท่ีตายตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลาข้ึนอยูกับความพึงพอใจ

ของเทพท่ีลงมาในรางขณะท่ีกระทําพิธี ผูวิจัยจึงสังเกตและจับเอาเฉพาะทาฟอนท่ีเห็นวามีจุดเดนและ

เปนทาฟอนท่ีชัดเจนสามารถอธิบายใหเห็นลักษณะกระบวนทาฟอนและนํามาเปรียบเทียบโครงสราง

ทาหลักของอีสาน ผูวิจัยไดแบงโครงสรางทาฟอนได 3 โครงสราง ดังนี้  

1. โครงสรางทาฟอนท่ีปรากฏในทานั่งมีท้ังหมด 2 ทา คือ ทาไหวและทาไหวสิ้นสุดการทําพิธี  

2. โครงสรางทาฟอนท่ีปรากฏในทายืนมีท้ังหมด 4 ทา คือ ทาตบมือ ทาแกวงแขน ทาไวมือ 

ทาผายมือ  

3. โครงสรางทาฟอนท่ีปรากฏในทาเดินมีท้ังหมด 13 ทา คือ ทาโอบ ทามวนมือ ทาแทงมือ 

ทาสอดมือ ทาสอดสรอย ทาลําเพลิน ทาโนมตัว ทาลมพัด ทาสายมือ ทาเมาเหลา ทากมตํ่า ทา

ตะแคงมือ ทาประสานมือ  

จากการวิเคราะหทาฟอนผีไท บานหนองไผมีความสอดคลองกับทาฟอนผีไทแบบดั้งเดิม 

ปรากฏท้ังหมด 4 ทา คือ ทาไหว ทาตบมือ ทาแกวงแขน ทาโอบ มีความสอดคลองกับทาฟอนแมบท

อีสาน ปรากฏท้ังหมด 8 ทา คือ ทาไหว ทาพนมมือ ทาแกวงแขนทาลมพัด ทากมต่ํา ทาตะแคงมือ   

ทาประสานมือ ทาโอบ โดยทาฟอนท่ีปรากฏในการฟอนผีไทบานหนองไผมีความสอดคลองกับทาดั้งเดิม

ในการฟอนผีไทท้ังหมด 4 ทา คือ 1) ทาไหว 2) ทาตบมือ 3) ทาแกวงแขน 4) ทาโอบ สอดคลองกับ

ทาฟอนแมบทอีสานตามโครงสรางทาฟอนผีไทบานหนองไผท้ังหมด 8 ทา คือ 1) ทาไหว 2) ทาพนมมือ 

3) ทาแกวงแขน 4) ทาลมพัด 5) ทากมตํ่า 6) ทาตะแคงมือ 7) ทาประสานมือ 8) ทาโอบ แบงตาม

โครงสรางได 8 ทา คือ โครงสรางทานั่งปรากฏท้ังหมด 4 ทา คือ ทาผูเฒานั่งฟงธรรม ทาพิเภกถวายครู 

โครงสรางทายืน ปรากฏท้ังหมด 3 ทา คือ ทาเมาเหลาบซวง ทาลมพัดพราว ทางมปลาในหนอง 

โครงสรางทาเดิน ปรากฏท้ังหมด 3 ทา ทาฟอนหลีกแมเมีย ทาอุนมโนราห ทายูงรําแพน 
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สรุปและอภิปรายผล 

   จากการศึกษาการฟอนผีไทในวัฒนธรรมอีสาน ไดขอคนพบดังนี้ 

1. พิธีกรรมการฟอนผีไทในวัฒนธรรมอีสานเปนพิธีกรรมในการรักษาผูปวย การประกอบพิธี

สวนใหญผูประกอบพิธีจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงก็ไดและการทําพิธีของผูประกอบพิธีนั้นไมได

กระทําเพียงลําพังคนเดียวหากแตมีผูชวยและสิ่งท่ีขาดไมไดคือแคน หมอแคนหรือเรียกอีกอยางหนึ่ง

วาหมอมาซ่ึงถือกันวาเสียงแคนนั้นเปนพาหนะของพญาแถนเพ่ือลงมายังโลกมนุษย สอดคลองกับ 

มัลลิกา จันทรา (2549, น. 42) งานวิจัยเรื่องการรักษาพยาบาลพ้ืนบาน: กรณีศึกษา หมอลําผีฟา 

บานหนองใหญ ไดระบุไววา แคนมีบทบาทท่ีสําคัญตอการลําผีฟา ท้ังนี้เพราะแคนเปนสิ่งท่ีใหจังหวะ

ของการลําและประกอบเสียงลําใหเกิดความไพเราะ และการฟอนท่ีออกมาจากจิตใตสํานึกของ        

ผูประกอบพิธีกรรมฟอนลําผีไทในขณะท่ีประกอบพิธีกรรมโดยการรายรําตามทํานองดนตรีโดยไมมี 

ทารําท่ีตายตัว สอดคลองกับ มัลลิกา จันทรา (2549, น. 44) งานวิจัยเรื่องการรักษาพยาบาลพ้ืนบาน:

กรณีศึกษา หมอลําผีฟาบานหนองใหญ กลาววา ลักษณะทาฟอนรําในการฟอนลําผีฟาไมมีลักษณะท่ี

ตายตัว ท้ังนี้การฟอนเกิดจากการเขาเทียมของผีฟา พิธีกรรมการฟอนผีไทในวัฒนธรรมอีสาน          

มีข้ันตอนการประกอบพิธีในการรักษาผูปวยแบงออกไดเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้  1) การรับขันธ           

2) การเสี่ยงทาย 3) การขับลํา 4) การฟอนเพ่ือการรักษา ปรากฏทาฟอนท้ังหมด 7 ทา ซ่ึงในการรักษานี้

เปนการรักษาแพทยทางเลือก โดยท่ีแพทยแผนปจจุบันไมสามารถรักษาไดแลว ญาติผูปวยก็นํามา

รักษาดวยความเชื่อวาผีไทจะชวยรักษาผูปวยใหหายได จึงทําใหการนับถือผีกลายเปนแพทยทางเลือก

ในการรักษา สอดคลองกับงานวิจัยของนรินทร คํานวณสวัสด์ิ (2556, บทคัดยอ) เรื่อง วิถีความเชื่อ

เรื่องลําผีฟาของชุมชนตําบลคําแมด อําภอซําสูง จังหวัดขอนแกน กลาวไววาการลําผีฟาเปนความเชื่อ 

โบราณเก่ียวกับการรักษาโรค มีความเชื่อวาผีฟาชวยชีวิตและใหชีวิตใหม เปนการรักษาทางดานจิตใจ 

เปนทางเลือกสุดทายในการรักษาโรค 

2. พิธีกรรมฟอนผีไท บานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ ผูประกอบพิธีเปน

เพศหญิง คือ นางบุญมี สรศิลป ซ่ึงจะมีความแตกตางจากดั้งเดิมท่ีเพศชายเปนผูประกอบพิธีกรรม 

เพราะการรักษาผูปวยดวยการฟอนลําผีไทนั้นเปนการรักษาในดานของจิตใจดังนั้นแลว ผูหญิงเปนเพศ

ท่ีมีจิตบริการและเปนเพศท่ีมีความออนโยน สามารถพูดใหกําลังใจในการรักษาการบําบัดดานจิตใจ

เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหผูปวยไดมีกําลังใจท่ีดีในการตอสูกับความเจ็บปวย ลําดับข้ันตอนพิธีการ

รักษายังคงรักษาคือ 4 ข้ันตอน 1) การรับขันธ 2) การเสี่ยงทาย 3) การสงคาย 4) เครื่องบูชา 

สอดคลองกับอาลักษณ อาสาสู (2553, น. 57) งานวิจัยดนตรีในพิธีกรรมรําผีฟาไดอธิบายถึงข้ันตอน

พิธีกรรมการรักษาไววาการจัดพิธีรําผีฟาเพ่ือรักษาคนปวยข้ึนนั้นจะจัดในกรณีท่ีสมาชิกในครอบครัว

คนใดคนหนึ่งเกิดการเจ็บปวยข้ึนและรักษาดวยแพทยแผนปจจุบันหรือแผนโบราณหรือดวยวิธีการตาง ๆ 

ไมหาย โดยสวนใหญท่ีผานการรักษาจากท่ีอ่ืน มีข้ันตอนการนิมนต การเตรียมสถานท่ี เครื่องคาย    

การรักษา การรํา การสงเครื่องเกา ในข้ันตอนการฟอนนั้นมีข้ันตอนการฟอนอยู 3 ข้ันตอน ไดแก    



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 41 

บทขับลํา ประกอบไปดวยบทเชิญ บทเสี่ยงทาย บทออนวอน บทอวยพร และบทลําลา สอดคลองกับ 

นฤมล วสันต (2556, น. 294) ในงานวิจัยเรื่องการฟอนผีฟาของชาวบานฝอยลม ไดอธิบายไววา 

กลอนลําเปนองคประกอบท่ีสําคัญของพิธีกรรมการฟอนผีฟา ซ่ึงจะใชขับลําในแตละข้ันตอนการรักษา

ผูปวย ไดแก กลอนลําอัญเชิญผีฟา กลอนลําเสี่ยงทาย กลอนลําออนวอน กลอนลําอวยพร กลอนลํา

ชวนลงเลน กลอนลําสงเครื่อง ทาฟอน ปรากฏทาฟอนจํานวน 19 ทา โดยแบงโครงสรางทาฟอนได 3 

โครงสราง คือ โครงสรางทานั่ง โครงสรางทายืน และโครงสรางทาเดิน มีการเปลี่ยนแปลงจากดั้งเดิม

จากเดิมมีทาฟอนหลักท่ีปรากฏ 7 ทา การฟอนผีไทบานหนองไผ ปรากฏทาฟอนท้ังหมด 19 ทา 

เนื่องจากลักษณะการฟอนเปนการฟอนท่ีเปนธรรมชาติและเปนทาทางท่ีออกมาจากภายใตจิตสํานึก 

อารมณ ความรูสึกนึกคิดของผูฟอนซ่ึงไมมีทาทางท่ีตายตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลา 

ข้ึนอยูกับความพึงพอใจของเทพท่ีลงมาในรางขณะท่ีกระทําพิธี สอดคลองกับ กีรติ เปาริสาร (2559, 

น. 225) งานวิจัยเรื่องวิเคราะหองคประกอบและโครงสรางทารําในพิธีกรรมปญโจลมะม็วดในเขต

อีสานใต ไดอธิบายวาการศึกษารูปแบบการรําเปนทารําท่ีแสดงออกมาจากจิตใตสํานึกของครูมะม็วด

อันเปนการแสดงออกจากทาทางท่ีเปนธรรมชาติ มีรูปแบบทารําไมตายตัวอีกท้ังยังสามารถเปลี่ยนแปลง

ไดตลอดเวลาสามารถแยกไดดังนี้ รูปแบบการใชอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายและโครงสรางทารําท่ี

ใชในพิธีกรรมปญโจลมะม็วด 

3. โครงสรางกระบวนทารําของนางบุญมี สรศิลป ในการรักษาผูปวยวันท่ี 18 มิถุนายน 2560

กระบวนทาฟอนประกอบพิธีกรรมการฟอนผีไทบานหนองไผ อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ 

ในการรักษาผูปวยเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2560 มีทาฟอนท้ังหมดจํานวน 19 ทา แบงโครงสรางทาฟอน

ได 3 โครงสรางดังนี้ 1) โครงสรางทาฟอนท่ีปรากฏในทานั่ง มีท้ังหมด 2 ทา คือ ทาไหว ทาไหวจบ      

2) โครงสรางทาฟอนท่ีปรากฏในทายืน มีท้ังหมด 4 ทา คือ ทาตบมือ ทาแกวงแขน ทาไวมือ ทาผายมือ 

เนนการใชมือ 3) โครงสรางทาฟอนท่ีปรากฏในทาเดินมีท้ังหมด 13 ทา คือ ทาโอบ ทามวนมือ ทา

แทงมือ ทาสอดมือ ทาสอดสรอย ทาลําเพลิน ทาลมพัด ทาโนมตัว ทาสายมือ ทาเมาเหลา ทากมต่ํา 

ทาตะแคงมือ ทาประสานมือ เนนการใชเทา สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบ

และโครงสรางทารําในพิธีกรรมปญโจลมะม็วดในเขตอีสานใตของ กีรติ เปาริสาร (2559, น. 265) ได

อธิบายวา ลักษณะการรายรําท่ีปรากฏในพิธีกรรมปญโจลมะม็วดมีรูปแบบการใชอวัยวะทุกสวนของ

รางกายประกอบโครงสรางทารํา ไมวาจะเปนการใชศีรษะ การใชลําตัว การใชมือ-แขนการพนมมือ 

การจีบ การมวนมือ การตั้งวง การสอดสูง การแกวงมือ การตบมือ การใชเทา-ขา ไมวาจะเปนการ

กาวเทา การย่ําเทา การกาวขาง ซ่ึงเปนการแสดงออกดวยทาทางธรรมชาติ จากการวิเคราะหทาฟอน

ผีไท บานหนองไผตรงกับทาฟอนผีไทแบบดั้งเดิมปรากฏท้ังหมด 4 ทา คือ ทาไหว ทาตบมือ ทาแกวง

แขน ทาโอบ มีทาฟอนสอดคลองกับทาฟอนแมบทอีสาน ปรากฏท้ังหมด 8 ทา คือ ทาไหว ทาพนมมือ 

ทาแกวงแขน ทาลมพัด ทากมต่ํา ทาตะแคงมือ ทาประสานมือ ทาโอบ สอดคลองกับ วรัทญา ดวงปลี 

(2556, บทคัดยอ) งานวิจัยเรื่องอิทธิพลของการฟอนแมบทอีสานท่ีมีตอการสรางสรรคการแสดง

พ้ืนบาน ทาฟอนของชาวอีสานสวนใหญไดรับอิทธิพลมาจากทาฟอนประกอบการลําของหมอลําซ่ึงทา



42  The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings 

ฟอนของหมอลําแตละทานจะมีทาฟอนเบ็ดเตล็ด เปนของตนเองหลายทาและเรียกชื่อทาตาง ๆ กัน 

เชน ทากินรีเท่ียวชมดอกไม ทายูงลําแพน ทาเลี้ยงผีไทลงขวง 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะท่ัวไปในการวิจัยการฟอนผีไทครั้งตอไป ควรจะไดศึกษาการฟอนลําผีไทท่ีใช

ในการไหวบรรพบุรุษ  

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปดําเนินการวิจัยในพิธีกรรมเขาแถน ซ่ึงเปนพิธีกรรม

ในการรักษาผูปวยในอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
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รําวงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

RAM WONG IN NAKHON SI THAMMARAT 

สถาพร ปาณะศรี0*, จินตนา สายทองคาํ1

**, และนิวัฒน สุขประเสริฐ* 

SATHAPORN PANASRI, JINTANA SAITHONGKAM, AND NIWAT SUKPRASIRT 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประวัติท่ีมา รูปแบบวิธีการแสดง กระบวนทารํา 

วิเคราะหอัตลักษณการแสดงพ้ืนบานรําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 แหง ไดแก รําวงเวียนครก 

ตําบลทาเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช รําวงไหดํา ตําบลเสาธงทอง อําเภอรอนพิบูลย จังหวัด

นครศรีธรรมราช และรําวงนกพิทิด ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช

ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ คนควาโดยการศึกษาขอมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยการสังเกตแบบมีสวนรวม สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 คน 

จากนั้นนําขอมูลท่ีไดรับมาเรียบเรียง วิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลการศึกษาในรูปของความเรียง 

พรรณนาวิเคราะห 

 ผลการศึกษาพบวาการแสดงพ้ืนบานรําวงจังหวัดนครศรีธรรมราชท้ัง 3 แหง เปนการแสดง

พ้ืนบานท่ีสะทอนชีวิตของคนในทองถ่ินและชุมชนมีการสืบทอดและการพัฒนามาจากการแสดงรําโทน

สมัยทานจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงเปนชวงของ    

การสงเสริมรําวงกันท่ัวทุกภาคของประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกตาง ๆ กันออกไป การแสดงเนนความ

สนุกสนาน เก้ียวพาราสีของหนุมสาว วรรณคดี ธรรมชาติในชุมชน แตเดิมรําวงท้ัง 3 แหงนี้ ใชชื่อวา 

“รําวงเวียนครก” เชนเดียวกัน เหตุท่ีมีชื่อเรียกแตกตางกันเพราะแตละแหงมีอัตลักษณเปนของตนเอง 

รําวงเวียนครกของทาเรือยังใชครกเปนศูนยกลางในการรํายังคงใชชื่อเดิม รําวงไหดํา ไดคนพบเครื่อง

ดนตรีดําเนินทํานองโดยใชไหจึงเรียกของตนวารําวงไหดํา สวนรําวงนกพิทิด ในการรําจะมีผูแสดง

แตงตัวเปนนกตัวผูและตัวเมียออกมารําหยอกลอในเชิงการเก้ียวพาราสีทําใหเกิดความตลกขบขันสลับ

กับรําวง จึงเรียกกันวารําวงนกพิทิด จนมีอัตลักษณเปนของตนเอง ในสวนของทารําท่ีมีสวนคลายคลึง

กันคือ ทารําสวนใหญนําทารํามาจากการทารําของโนรา สิ่งท่ีแตกตางกันคือ การสอดสรอย รําวงเวียน

ครกจะใชทาสอดสรอยแบบภาคกลางแตระดับของจีบอยูตรงบริเวณหนาอก สวนภาคกลางอยูบริเวณ

หัวเข็มขัด ลักษณะจีบใชปลายนิ้วหัวแมมือและปลายนิ้วชี้ชนกัน ทาสอดสรอยของรําวงไหดํามี

  * บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

    Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute 

 ** คณะศิลปนาฏดุริยางค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

    Faculty of Music and Drama, Bunditpatanasilpa Institute 
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ลักษณะรํายายมือลักษณะของมือดานหนึ่งจะแบมือปลายนิ้วชี้ลงพ้ืนหงายทองแขนข้ึนหักขอศอกอีก

ดานหนึ่งจีบคว่ําระดับหัวเข็มขัด และทาสอดสรอยของรําวงนกพิทิดใชทาสอดสรอยของการรําโนรา 

อัตลักษณของรําวง จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ เกิดจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรมจากภาค

กลางมารวมกับวัฒนธรรมภาคใตจะพบในทารําวามีท้ังทาของการตีบทและทารําโนรา  

คําสําคญั: รําวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the folk dance Ram Wong about 3 

districts in NaKhon Si Thammarat such as (1) Wian Krok Thai folk Dance at Tambon 

Tha-rua (2) Hai Dam Thai folk dance at Tambon Soa Tong Thong, Ron Phibun district 

and (3) Nok Pi Tid Thai folk dance at Tambon Krung Ching, Nop Phi Tam district in Na 

Khon Si Thammarat. These performances consist of the dancing pose, the lyrics, 

music, the dresses and the instruments of the folk dance Ram Wong in Na Khon Si 

Thammarat. The study was a qualitative research by studying the documents of 

related research, collection of data by participant observation and interviewing the 

experts and the professional who had been passed on knowledge about the lyrics, 

dancing pose and music about 14 people. Data was compiled, analyzed and 

presented the results of descriptive analysis. 

The research found that the folk dance Ram Wong about 3 districcts in 

Nakhon Si Thammarat reflect the way of life in the local and community which are 

passed on and developed from Ram Tone in modern Government of field marshal P. 

Pibulsongkram. As prime minister during The World War 2. In that time Ram wong 

was supported and very popular in every region of Thailand. There are different 

names of them. The dances were about to entertain, male and female were courting 

each other, literature and the nature in community. These 3 dances were called 

“Ram Wong Wian Krok” also. The reason why there were different names was 

because in each area there was their own identities. Wian Krok Thai fork dance in the 

part used krok (mortar) in the center of dancing and still remain its name. Hai Dam 

Thai folk dance used hai (jar) to play the malody which Hai Dam became its name. 

Nok Pi Tid Thai folk dance used the players dressed to the male and female birds 

and court each other in order to make funny and alternate. Ram Wong. It's called 

Nok Pi Tid Thai folk dance. 
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 The dancing poses are alike because they are from Nora dance. The different 

pose is Ta Sodsoy (a kind of pose). Wian Krok thai folk dance used Ta Sodsoy of the 

Central which the lever of jeeb is at the bell but the level of jeeb is at the breast. 

Jeeb is the tip of tumb touch the tip of forefingers. Ta Sodsoy of Hai Dam Thai folk 

dance is moving the hands, the other hand is Tang Wong with turn hand up, curve 

the elbow and down the tip of forefingers on the floor the other jeeb is khawm at 

the belt level and Ta Sodsoy of Nok Pi Tid Thai folk dance used Ta Sodsoy of Nora 

dance. The identity of Ram Wong of Nakhon Si Thammarat is from the culture from 

Central blended with the culture in the South which found that there were Ta Tee 

Bot dance, were together.  

Keywords: Ram Wong, Nakhon Si Thammarat 

บทนํา 

ภาคใตเปนดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณมีความเจริญรุงเรือง ม่ันคง และมียังวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ประกอบไปดวยจังหวัด 14 จังหวัด จังหวัดท่ีอยูทางดานตะวันตกของ

คาบสมุทรหรือริมฝงอันดามัน ไดแก ระนอง กระบี่ ตรัง สตูลและภูเก็ต สวนจังหวัดท่ีอยูดานฝง

ตะวันออกของคาบสมุทรติดกับอาวไทย ไดแก ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง 

ปตตานีและนราธิวาส จังหวัดยะลาเปนจังหวัดเดียวท่ีไมอยูติดกับชายฝงทะเล โดยมีอําเภอเบตงเปน

อําเภอเดียวท่ีอยูใตสุดของประเทศ ในแตละจังหวัดมีศิลปวัฒนธรรมเปนของตัวเองเกือบท้ังสิ้น 

อมรา กล่ําเจริญ (2553) กลาวไวในหนังสือเพลงและการละเลนพ้ืนบานวา สภาพภูมิศาสตร

ทําใหวิถีชีวิตของกลุมประชากรภาคใตแตกตางไปจากภูมิภาคอ่ืนการนับถือศาสนาพุทธในกลุมภาคใต

ตอนบน การนับถือศาสนาอิสลามในกลุมภาคใตตอนลางไปถึงชายแดนมาเลเซียและยังมีชนเผา

พ้ืนเมือง ไดแก พวกชาวเล ชาวปาซาไก ชนชาวจีน เขามาทําการคาขายทําใหเกิดความหลากหลายใน

วัฒนธรรมประเพณีของกลุมประชากรและมีสวนทําใหเพลงพ้ืนบานและการละเลนพ้ืนบานมีความ

คลายคลึงกันและแตกตางกันไปตามความเปนอยูของกลุมประชากร 

เพลงและการละเลนของชาวใตมีความกระฉับกระเฉงไปตามอุปนิสัยของคนภาคใต เชน การ

เลนเพลงบอก หนังตะลุง โนรา ลิเกฮูลู รองเง็ง ซัมเปง ศิลปะการตอสู ไดแก สิละเปนการตอสูดวยมือ

เปลาและการตอสูดวยกริช สําหรับกีฬาพ้ืนบาน ไดแก การแขงเรือกอและ วัวชน แขงนกเขาชวา 

สะบา และแขงวาว การละเลนเหลานี้จะพบในงานประเพณี เก่ียวกับความเชื่อในศาสนา ไดแก     

งานประเพณีชักพระหรือลากพระ งานสารทเดือนสิบหรือประเพณีชิงเปรต งานแหผาข้ึนธาตุ 

ประเพณีแขงโพนลากพระ งานฉลองเจาแมลิ้มกอเหนี่ยวของชาวจีน งานฮารีรายอฉลองการออกจาก

การถือศีลของชาวไทยมุสลิม ประเพณีบวงสรวงบรรพบุรุษและชาวเกาะ พิธีลอยเรือซ่ึงนิยมเลน

รํามะนา (คลายกับรําวงไทย) ของชนชาวเลหรือชาวไทยใหม 
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จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เปนท่ีหนึ่งท่ีมีศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ดวยเหตุผลท่ีวามีคน

หลายศาสนามารวมอยูอาศัยรวมกัน การแสดงพ้ืนบาน “รําวง”เปนศิลปวัฒนธรรมอยางหนึ่งท่ีบงบอก

ความเปนอัตลักษณของทองถ่ินซ่ึงมีความเปนตัวตนของชุมชนและยังมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยาง

นาประหลาดใจ ซ่ึงแมแตคนในทองถ่ินเองยังไมทราบถึงท่ีมาวามีความเปนมาอยางไร รําโทน หรือท่ี

เรารูจักกันในชื่อ “รําวง”เปนศิลปะการละเลนพ้ืนบานของไทยเราท่ีสืบทอดกันมานาน การละเลน

ตอมาไดเปลี่ยนไป พัฒนาข้ึนมาเปนการแสดงพ้ืนบาน แสดงใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมทางดานดนตรี

รวมถึงศิลปะทางดานการแสดงวรรณคดีท่ีมีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพลงรําวงยังสื่อใหเห็นถึง

แนวคิดดานความบันเทิง คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังปรัชญาการดําเนินชีวิต ดานการเมือง การปกครอง 

ดานเศรษฐกิจ ดังนั้น เนื้อเพลงท่ีใชเลนรําวงจึงมีสวนสะทอนวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

เปนจุดกําเนิดของความรักความสามัคคีของคนในชุมชน การเคารพกฎระเบียบของสังคมท่ีมีความ

เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอยางตอเนื่องตามนโยบายหรือแนวทางการบริหารประเทศ การแสดง

พ้ืนบานรําวงก็เชนกันไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรมตามรัฐนิยมจึงไดรับการ

พัฒนาการรําวงใหเปนการแสดงท่ีมีแบบแผนและมีมาตรฐาน มีการพัฒนาเพลงท่ีใชในการรําวง ดนตรี 

ทารํา รูปแบบการแสดง เพ่ือใหทัดเทียมกับอารยประเทศ แตเดิมการแสดงพ้ืนบานชนิดนี้คนสวนใหญ

คิดวามีเลนกันแตเฉพาะแถบภาคกลางและอีสานเทานั้น มีนอยคนนักท่ีทราบกันวาการแสดงพ้ืนบาน

รําวงแถบทางภาคใตก็มีเชนกัน ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีภาคสนามในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดพบการแสดง

พ้ืนบานท่ีชื่อวารําวงมีดวยกัน 3 แหง คือ 1. รําวงเวียนครก ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง 2. รําวงไหดํา 

ตําบลเสาธงทอง อําเภอรอนพิบูลย และ 3. รําวงนกพิทิด ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา ท้ัง 3 แหงนี้อยู

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงท้ัง 3 แหงก็ไมไดมีเขตพ้ืนท่ีท่ีติดกันแตอยางใด 

ผูวิจัยมีความสนใจเก่ียวกับเรื่องประวัติท่ีมาของการรําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปแบบ

วิธีการแสดง กระบวนทารํา ประวัติความเปนมา รวมท้ังอัตลักษณของรําวงท้ัง 3 แหง โดยมีชื่อเรียกท่ี

ตางกัน ในการศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนในดานการอนุรักษและสืบทอดตอไป 

 ผลการศึกษา รําวงไทยเปนการละเลนพ้ืนบานของไทยท่ีมีมาชานานและมีพัฒนาการขยาย

ออกไปท่ัวภูมิภาคของประเทศ เฉพาะอยางยิ่งภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ

กระแสชาตินิยมท่ีไดรับมาจากญี่ปุน เปนผลใหรัฐบาลไทยในระยะกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ปรับ

นโยบายบริหารประเทศมาสู “รัฐนิยม” ท่ีตอมาไดมีอิทธิพลอยางสําคัญในการเกิดของรําวงไทย 

วัตถุประสงค 

  ศึกษาการแสดงพ้ืนบานจังหวัดนครศรีธรรมราชและศึกษาประวัติท่ีมา รูปแบบ วิธีการแสดง 

กระบวนทารํา รําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมท้ังวิเคราะหอัตลักษณการแสดงพ้ืนบานรําวงใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขอบเขตการวิจัย คือ ศึกษารูปแบบการแสดงพ้ืนบานรําวงในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 3 แหง ไดแก 
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1. รําวงเวียนครก ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. รําวงไหดํา ตําบลเสาธงทอง อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. รําวงนบพิทิด ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาการแสดงพ้ืนบานรําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูวิจัยใชวิธีศึกษาคนควาจาก

เอกสารท่ีเก่ียวของและการศึกษาภาคสนาม มีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี ้

1. ศึกษาวิเคราะหจากเอกสารท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการแสดงพ้ืนบานรําวง ศึกษาจากภาพ

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. ศึกษาภาคสนามแบบสังเกตและมีสวนรวม สัมภาษณแบบไมมีโครงสรางโดยกําหนดกรอบ 

การดําเนินงานการวิจัย จากผูทรงคุณวุฒิและผูแสดงท่ีมีประสบการณไมนอยกวา 20 ป แบงเปน 2 

กลุมดวยกัน คือ 

กลุมท่ี 1 กลุมผูทรงคุณวุฒิและไดรับการถายทอดทารํารําวง 

กลุมท่ี 2 กลุมผูแสดงรําวง 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

 กอใหเกิดองคความรูเก่ียวกับลักษณะรูปแบบวิธีการแสดงและองคประกอบการแสดง เพลงท่ี

ใชประกอบการแสดงรําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือนําไปสูการศึกษา อนุรักษ สืบทอดการแสดง

รําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราชตอไป  

นิยามศัพทเฉพาะ 

ครก หมายถึง อุปกรณหรือภาชนะใชในการตําขาว ในการวิจัยหมายถึงครกท่ีเปนอุปกรณ

สําคัญสําหรับตั้งตรง กลางเปนจุดศูนยกลางสําหรับเลนรําวง 

นกพิทิด หมายถึง นกทึดทือ หรือ นกถึดทือ หรือ นกพิทิด ในภาษาใตเปนสกุลของนกลา

เหยื่อจําพวกหนึ่ง ในวงศนกเคาแมว ในการวิจัยหมายถึง ชื่อเรียกคณะรําวง 

ไหดํา หมายถึง ภาชนะท่ีใสอาหารมีลักษณะทรงคลายตุมใสน้ํา แตมีขนาดเล็กกวา ในการ

วิจัยหมายถึงเครื่องดนตรีสําหรับประกอบจังหวะ 

รําวง หมายถึง การรําโดยมีผูเลนจับคูรําตามกันไปเปนวง แตเดิมใชโทนและรองเพลงปรบมือ

ใหจังหวะ เรียกวา รําโทน ตอมาภายหลังเพ่ิมดนตรีประกอบในการวิจัย หมายถึง รําวงในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ไดแก รําวงเวียนครก รําวงไหดํา รําวงนกพิทิด 

รําวงพ้ืนบาน หมายถึง การรําท่ีผูแสดงจับคูรําตามกันเปนวง รําตามจังหวะดนตรีท่ีมีประจํา

ในทองถ่ินหรือชุมชน 

องคประกอบการแสดง หมายถึง ภาพรวมของการแสดงท่ีประกอบดวย ผูแสดง การแตงกาย 

บทรอง ดนตรีประกอบการแสดง สถานท่ีแสดงและทารําประกอบการแสดง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7
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อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของรําวงเวียนครก รําวงไหดํา รําวงนกพิทิด 

คณะ หมายถึง กลุมคนผูรวมกันเพ่ือการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คณะกรรมการ คณะสงฆ 

คณะนักทองเท่ียว ในการวิจัยหมายถึง การรวมของคนในชุมชนเพ่ือแสดงรําวง ไดแก คณะรําวงเวียน

ครก คณะรําวงไหดํา คณะรําวงนกพิทิด 

วงเวียนครกหรือรําโทนเม่ือครั้งสมัยท่ีรําวงเวียนครกไดรับความนิยมอยางแพรหลายมากจะ

เห็นรําวงเวียนครกเลนในทุกโอกาสทุกกิจกรรมจนเปนธรรมเนียมนิยมในการจัดใหมีรําวงในงานตาง ๆ 

ชาวบานนําเอารําวงมาเปนสื่อการแสดงออกถึงมิตรไมตรี การตอบแทน การขอบคุณ การใหเกียรติ 

ตลอดถึงความสามัคคี จากการศึกษารําวงเวียนครกโอกาสท่ีแสดงรําวงเวียนครก มีดวยกัน 4 ประการ

ดังนี ้

1. แสดงในงานมงคลท่ัวไป เชน งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานข้ึนบานใหม 

เทศกาลปใหม วันสงกรานต เปนตน  

2. แสดงในงานอวมงคล เชน งานศพงานทําบุญครบรอบวันตาย 100 วันสมัยกอนจะมี

ใหเห็นอยูเปนประจํา ซ่ึงชาวบานหรือเจาภาพตางก็เขาใจซ่ึงกันและกัน เจาภาพจัดใหมีรําวงเวียนครก

ในงานศพ มีนัยสําคัญเพ่ือลดความโศกเศรา และเพ่ือตองการไมใหงานศพเงียบเหงา เพราะใน

สมัยกอนบานเมืองยังไมเจริญ 

ปจจุบันความนิยมในการรําวงเวียนครกในงานอวมงคลจะไมคอยมีใหเห็น เพราะ

เจาหนาท่ีภาครัฐขอความรวมมือไมใหจัดเพราะวาไมเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีมีความโศกเศรา 

และอีกอยางเปนเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนไป วัฒนธรรมจากสวนกลางเขามามีอิทธิพลเหนือวิถีชาวบาน 

จึงทําใหรูวาชาวบานบริเวณดังกลาวไมทันสมัย ไมมีการศึกษา 

3. การประชัน รําวงเวียนครก นอกจากจะนิยมแสดงในงานหรือเทศกาลตาง ๆ แลว   

รําวงเวียนครกยังนิยมประชันเหมือนกับประชันโนราหรือประชันหนังตะลุง โดยการประชันรําวงเวียน

ครกมีใชกติกาเดียวกับการประชันหนังตะลุง โนรา 

4. แกบนหรือแกเหมรย รําวงเวียนครก นอกจากจะใหความสุข ความบันเทิงท่ีเปน

สําคัญแลว รําวงเวียนครกยังเก่ียวกับความเชื่อ ความศรัทธา ซ่ึงเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจชาวบานในชุมชน

โอกาสท่ีนิยมเลนรําวงเวียนครกในสมัยท่ีมีความนิยมแพรหลายจะเห็นไดวารําวงเวียนครกจะมีบทบาท

ในทุกโอกาส ไมวาจะเปนงานมงคลงานอวมงคล การประชันและการแกเหมรย แตปจจุบันสภาพ

สังคมเปลี่ยนแปลงความนิยมในการแสดงรําวงเวียนครกก็ลดนอยลงเกือบจนจะไมมีบทบาทในสังคม  

 ในอดีตมักจะนิยมเลนบริเวณลานบาน ลานวัด ซ่ึงเปนศูนยรวมของชุมชน รําวงเวียนครกมี

ลักษณะแตกตางไปจากการแสดงชนิดอ่ืน ๆ แตชาวบานชุมชนของวัดหมนไดมีการปรับเปลี่ยนใหเขา

บริบททางสังคมซ่ึงสถานท่ีเลนแทนท่ีจะใชโตะวางเปนศูนยกลาง ชาวบานชุมชนวัดหมนก็ปรับใช    

ครกตําขาวมาวางเปนจุดศูนยกลางแทน นอกจากมีครกเปนสัญลักษณแลวชาวบานมักจะนิยมประดับ

ตกแตงสถานท่ีใหสวยงาม นอกจากรําวงเวียนครกท่ัวไปแลวยังมีการรําวงเพ่ือการประชันสําหรับ

สถานท่ีของรําวงเวียนครกท่ีจะประชันจะมีการปลูกโรงใหคณะรําวงเวียนครกไดแสดงประชันกัน 
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 วงดนตรีท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงรําวงเวียนครกภาคใตมักจะเปนดนตรีชาวบานทําข้ึน

ดวยฝมือของชาวบานเองซ่ึงประกอบไปดวยรํามะนาหรือปด ฉ่ิง ฉาบ กรับหรือแทมมารีนสําหรับ

จังหวะท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงโดยมากจะเปนจังหวะรําวง “ปะ ท่ึง ท่ึง ปะ ท่ึง ท่ึง ปะ ท่ึง ท่ึง 

ปะ ท่ึง ท่ึง” นอกจากจะเปนจังหวะรําวงแลวบางเพลงก็มีจังหวะทํานองของลําตัดถาหลังก็มีการนํา

เครื่องดนตรีสากลมาเลนประกอบจังหวะหรือในวงดนตรีสากลบรรเลงแทนและเปนผลใหรูปแบบ   

การแสดงรําวงเวียนครกก็เปลี่ยนรวมไปถึงเพลงท่ีรองประกอบการแสดงก็เปลี่ยนไปดวย 

เครื่องแตงกายของการแสดงรําวงเวียนครกจะมีลักษณะการแตงกายท่ีเนนความสวยงามและ 

ความเหมาะสมกับสมัยนิยมซ่ึงการแตงกายตามสมัยนิยมแรก ๆ นาจะไดรับอิทธิพลมาจากนโยบาย

ปฏิรูปวัฒนธรรมซ่ึงเนนใหรํามีระเบียบแบบแผนเนนความสวยงาม ในยุคสมัยดังกลาวการรําโทน

จะตองแตงกายใหเรียบรอยสวยงามตามสมัยนิยมและตองสวมรองเทาใหเรียบรอยจากการปฏิรูป

ดังกลาวทําใหรําวงเวียนครกแบบทามีการแตงกายในลักษณะเดียวกันคือผูชาย จะนุงกางเกงขายาว สี

ดําสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวสวมรองเทาหนังสีดําผูหญิงจัดแตงชุดไทยเรือนตนประกอบดวย เสื้อแขน

กระบอก นุงผาถุงสําเร็จรูปใชเครื่องประดับตามสมควร เชน ตางหูสรอยคอเปนตนในยุคตาง ๆ มัก

นิยมแตงกายดวยชุดพ้ืนเมืองผูชายจะนุงผาโสรงสวมเสื้อคอกลมแขนสั้นอาจจะมีสีสันตาม ความนิยมมี

ผาขาวมาคาดสะเอว สวนผูหญิงจะนุงดวยผาถุงหรือผาปาเตะ เสื้อลูกไมเขารูปแขนยาวเครื่องประดับ

ตามสมควร เชน ตางหู สรอยคอ เข็มขัด เปนตน นอกจากนี้ แตละคณะอาจจะมีการแตงกายท่ีมีรูปแบบ

แตกตางไปจากท่ีกลาวโดยไดประยุกตใหเขากับยุคสมัยและเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละคณะ 

รูปแบบวิธีการแสดงของรําวงเวียนครก มีรูปแบบการแสดงคลายคลึงการแสดงรําโทนของ

ภาคกลางแตมีความแตกตางตรงท่ีการแสดงรําวงเวียนครกจะมีระเบียบแบบแผนการแสดงท่ีชัดเจน 

และถือปฏิบัติกันมาทุกคณะ จะมีรูปแบบการแสดงท่ีคอนขางชัดเจน การแสดงรําวงเวียนครก แบง

ออกเปน 4 ข้ันตอน ไดดังนี้  

 ชวงนี้ 1 ไหวครู เปนการแสดงคํานับครูหรือบูชาครูกอนเริ่มการแสดง 

 ชวงท่ี 2 รําวงเวียนครก เปนการแสดงรําวงเวียนครกท่ีมีท้ังการรําตีบทตามคํารอง และ

การรําทาอิสระ แลวแตเพลงท่ีรอง 

 ชวงท่ี 3 การแสดงดําเนินเรื่องเปนการแสดงเปนเรื่องราวโดยผูแสดงนั้นรําตีบทตาม เนื้อ

รองของตัวละครในแตละบทบาทจะใชในกรณีท่ีเปลี่ยนบรรยากาศจากการรําเปนเพลงมาจับเปน

เรื่องราวแสดงเปนละครกัน 

ชวงท่ี 4 เพลงลา เปนการแสดงจบเพ่ือใหผูชมทราบวาการแสดงนั้นไดจบลงแลว 

รําวงไหดําเกิดเม่ือป 2520 ท่ีบานไสตนธง ตําบลทายสําเภา อําเภอเมือง (ปจจุบันตําบลทาย

สําเภาอยูในเขตอําเภอพระพรหม) ปรากฏหลักฐานการแสดงรําวงไหดําท่ีตําบลเสาธงอําเภอรอน

พิบูลยและอําเภอพระพรหม ท้ังสองอําเภอมีชายแดนติดตอกัน เพียงแตมีลําคลองเสาธงชั้นกลาง

เทานั้น ชาวบานไปมาหาสูเหมือนชุมชนเดียวกัน คนเลนไหดําจึงมีท้ังสองอําเภอ เปนการรวมกลุมคน 

5–6 คน โดยการรวมไปทํางานผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปทําสวน ปลูก ผัก ทําไร บุกเบิกท่ีดินท่ีวางเปลา 
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เพ่ือการเพาะปลูก หลังจากเลิกงานใกลคํ่าก็นั่งพูดคุยปรึกษาหารือการทํางานรวมกัน เริ่มมีการวา 

หนังตะลุง วามโนราห นายสุชาติ ยาชาติ ชาวบานในชุมชนไดนําไหท่ีใสน้ําไปดื่ม เอายางรัดปากไหมา

ดีดเปนจังหวะ นายสุพจน ยาชาติ เอาถังน้ํามันรถจิ๊บมาเคาะมาผสมจังหวะ นายบุญชวง ยาชาติ เปน

นักรอง   

เม่ือป พ.ศ. 2525 ไดดีดไหรับแขกบานแขกเมืองครั้งแรกเปนขาราชการจากจังหวัดกระบี่ มา

ดูงานท่ีเสาธง รอนพิบูลย จํานวน 50 คน เพลงท่ีเลน เปนเพลงสมัยยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปน

นายกรัฐมนตรีของไทย ในชวงนั้นไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามนําความเดือดรอนมาสู

ประชาชนทุกหยอมหญา ท้ังอาหารการกิน เสื้อผานุงหม บานท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค เพ่ือผอน

คลายความเครียดโดยการรําโทนเทานั้น จอมพล ป. พิบูลยสงคราม จึงมีคําสั่งอนุญาตให ทหาร 

ตํารวจ รําโทนในคาย ในหลุมหลบภัย และใหรวมรําโทนกับชาวบานได ขณะท่ีในกรุงเทพฯ มีการรํา

โทนเชนกัน มีเพลงท่ีนิยม คือ ชอมาลี ตามองตา ใกลเขาไปอีกนิด และแตงเพลงเสริมท้ังเนื้อรองและ

ทารํา จนเกิดเปนชุดรําวงมาตรฐาน ในรําวงมาตรฐานมีงามแสงเดือน ยอดชายใจหาญ บูชานักรบ 

ฯลฯ คนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนลุมน้ําเสาธง ไดนําเพลงของสวนกลางมารอง และไดแตงข้ึน

เพ่ือใหเหมาะสมกับภาษาและสําเนียงของคนใตมีหลายเพลง เชน นครเมืองแมน หวานใจ ฉันดีใจจริง

เออ เด็กแลฮัว (วัว) เดือน ๆ ๆ เครื่องบินเมืองไทย วันทองหญิงสองใจ พิมพานารี ฯลฯ ไมเนนการตั้ง

ชื่อเพลงแตจะเอาวรรคแรกท่ีรองมาเปนเพลง เชน ถารองวา “นครเมืองแมน เปนถ่ินแดนท่ีเกิด” ก็ตั้ง

ชื่อเพลงนั้นวา เพลงนครเมืองแมน เปนแบบนี้ทุกเพลง ยกเวนเพลงไหวครูเปดวงท่ีชื่อเพลงไม

เหมือนกับวรรคแรกท่ีรองเพราะเอาตนฉบับของภาคกลางมาไหวครู  

การแสดงรําวงไหดํานี้ แสดงไดทุกโอกาส ยกเวนงานอวมงคลจะไมนิยมแสดงกัน จากการ

สัมภาษณ อาจารยภักดี แรกวาที ผูบุกเบิกรําวงไหดําพบวามีการแสดงรําวงไหดําไดมีโอกาสแสดงใน

งานสําคัญ ๆ หลายงาน ดังนี้ 

1) งานวิชาการอําเภอรอนพิบูลย     4 ป 

2) งานวิชาการอําเภอเชียรใหญ     1 ป 

3) งานเดือนสิบเมืองคอน ประจํารานอําเภอรอนพิบูลย  1 ป 

4) งานลากพระประจําปอําเภอรอนพิบูลย    3 ป 

5) หนวยเคลื่อนท่ี รณณรงค เชิญชวนไปเลือกตั้ง สส.  1 ป 

6) แหเทียนพรรษาไปถวายวัดปละ 3 วัด เปนเวลา   10 ป 

7) งานบวชนาค งานแตง ไมต่ํากวา    50 ครั้ง 

สถานท่ีสําหรับแสดงรําวงไหดําจะใชบริเวณลานบาน ลานวัด โรงเรียนเปนสถานท่ีในการ

แสดงแลวแตความสะดวก เนื่องจากการแสดงชนิดนี้เปนการแสดงพ้ืนบานของคนในชุมชน จึงไม

คํานึงถึงเวทีท่ีจะใชสําหรับแสดงมากนักเพราะการแสดงเปนวิถีชาวบานสถานท่ีแสดงจึงข้ึนอยูกับการ

ตัดสินใจของผูแสดงและผูจัดการแสดงวาจะแสดงท่ีใด 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 51 

ไห ฉ่ิง ฉาบ กรับ ฆอง ใชประกอบตีเนนจังหวะเทานั้น ไมมีการนําเอาเครื่องดนตรีสากลเขา

มาใชรวมในการแสดงไหก็จะเปนไหกระเทียมดองท่ีจีนสงมาขายในสมัยกอนใช 3 ใบ ขนาดเล็ก กลาง 

ใหญ ตอ 1 ชุดจะใหเสียงเสียงสูง กลาง ต่ํา ฉ่ิง ฉาบ กรับ ฆอง เปนการกํากับจังหวะมีดนตรี intro 

และ solo นําเพลง แตนักรองในวงจะใชปาก intro และ solo ลูกคูในวงจะรับและคอยประสานเสียง 

จุดเดนของคนดีดไหอยูท่ีลูกคูรับและคอยประสานเสียง  

เครื่องแตงกายของการแสดงรําวงไหดํามีลักษณะการแตงกายท่ีเนนความสวยงามและความ 

เหมาะสมกับสมัยนิยมซ่ึงการแตงกายตามสมัยนิยมแรก ๆ นาจะไดรับอิทธิพลมาจากนโยบายปฏิรูป

วัฒนธรรมซ่ึงเนนใหรํามีระเบียบแบบแผนเนนความสวยงามในยุคสมัยดังกลาวการรําโทนจะตอง   

แตงกายใหเรียบรอยสวยงามตามสมัยนิยมและตองสวมรองเทาใหเรียบรอยจากการปฏิรูปดังกลาวทํา

ใหรําวงไหดํามีการแตงกายในลักษณะผูชายจะนุงกางเกงขายาวสีดําสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีสันตาม

ความนิยมมีผาขาวมาคาดสะเอว สวมรองเทาหนังสีดําฝายหญิงมักนิยมแตงกายดวยชุดพ้ืนเมืองจะใส

เสื้อลูกไมสีขาว นุงผาถุงกรอมขอเทามีผาคาดท่ีเอว ผานุงท่ีใชเปนผาปาเตะ เปนตน 

รูปแบบวิธีการแสดงของรําวงไหดํา มีรูปการแสดงคลายคลึงการแสดงรําโทนของภาคกลาง 

รําวงไหดําจะรําเหมือนวงเวียนครกทาเรือ เนนความสนุกสนานเพียงอยางเดียง เปนการแสดงท่ีเปน

เอกลักษณเฉพาะของชุมชน การรําจะรําเปนวงทวนเข็มนาฬิกาผูชายจะอยูวงในสวนผูหญิงจะอยู    

วงนอก 

รําวงนกพิทิดมีท่ีมาจากชื่อนกชนิดหนึ่ง นกทึดทือ หรือ นกถึดทือ หรือ นกพิทิด ในภาษาใต 

เปนสกุลของนกลาเหยื่อจําพวกหนึ่งในวงศนกเคาแมว เปนนกเคาแมวท่ีมีขนาดใหญลักษณะของนก

ทึดทือ เปนนกฮูกหรือนกเคาแมวขนาดกลางถึงขนาดใหญ มีลําตัวสีนํ้าตาล มีลายกระสีขาว ลําตัว

ดานบนและปกสีเขมกวาดานทอง ขนค้ิวยาว เห็นไดชัด ตาสีเหลือง หนาแขงไมมีขน หากินในเวลา

กลางคืน การท่ีไดชื่อวา "ทึดทือ" นั้น มาจากเสียงรองท่ีเปนเสียงต่ําทุม โดยเฉพาะชวงจับคูในฤดูหนาว 

ท้ังสองเพศจะรองประสานเสียงกันใหไดยินบอย ๆ ยามพลบคํ่าและรุงสาง จะอาศัยอยูในปาใกลแหลง

น้ําเพราะจับสัตวน้ํา เชน ปลา ปู กุง กบ เขียด กินเปนอาหาร ทํารังและอาศัยบนตนไมยืนตน พบ

กระจายพันธุท่ัวไปในทวีปเอเชีย ในประเทศไทยพบ 2 ชนิด คือ นกทึดทือมลายูและนกทึดทือพันธุเหนือ  

รําวงนกพิทิดหรือรําโทนเปนการรายรําสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2484 โดยมี

อาจารยแนบอาจารยใหญโรงเรียนวัดเปยนนําเขามาฝกหัดใหกับลูกศิษย รุนอาจารยแนบสอนก็ยัง

เหลือบางสวนและเปนวัยผูสูงอายุประมาณ 70-80 ป และบางสวนก็ลมหายตายจากไปแลว และได

ถายทอดลูกศิษย เด็กเล็ก ๆ อายุ 6-10 ป ไวเพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ไวใหลูกหลานหรือแขก  

ผูมาเยือน  

รําวงนกพิทิดเลนไดในทุกโอกาสทุกกิจกรรมจนเปนธรรมเนียมนิยมในการจัดใหมีรําวงในงาน

ตาง ๆ ชาวบานนําเอารําวงมาเปนสื่อแสดงออกถึงมิตรไมตรี การตอบแทน การขอบคุณ การใหเกียรติ 

ตลอดถึงความสามัคคี จากการศึกษารําวงนกพิทิดมีการแสดงกันในงานแสดงในงานข้ึนบานใหม 

เทศกาลปใหมวันสงกรานต รับแขกบานแขกเมือง และจะรวมกลุมกันเลนหลังจากฤดูเก็บเก่ียวขาว 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/Species
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รําวงนกพิทิดมักเลนกันตามสถานท่ีตาง ๆ แลวแตโอกาสท่ีแสดง สถานท่ีไมจํากัดวาตองเปน 

ท่ีใด เชน ลานวัด โรงเรียน บานผูนําชุมชน ฯลฯ วงดนตรีท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงรําวงนกพิทิด

เปนดนตรีชาวบานทําข้ึนดวยฝมือของชาวบานเองซ่ึงประกอบไปดวยฉ่ิง ฉาบ กลองมีลักษณะคลาย

รํามะนา สาํหรับจังหวะท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงโดยมากจะเปนจังหวะรําวง เครื่องแตงกายของ

การแสดงรําวงนกพิทิดจะมีลักษณะการแตงกายท่ีเนนความสวยงามและความเหมาะสม นิยมแตงกาย

ตามสมัยนิยมแรก ๆ จะตองแตงกายใหเรียบรอยสวยงาม 

 รูปแบบวิธีการแสดงของรําวงไหดํามีรูปการแสดงคลายคลึงการแสดงรําโทนของภาคกลางแต

มีความแตกตางตรงท่ีการแสดงรําไหจะมีระเบียบแบบแผนการแสดงท่ีชัดเจน และถือปฏิบัติกันมา 

การแสดงรําวงไหดําแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ไดดังนี้  

ชวงนี้ 1 ไหวครเูปนการแสดงคํานับครูหรือบูชาครูกอนเริ่มการแสดง 

ชวงท่ี 2 รําวงเปนการแสดงรําวงท่ีตีทาไปตามเนื้อรองและบางเพลงจะเปนการรําแบบรํา

ทาอิสระ ไมมีรูปแบบในการรํา 

ชวงท่ี 3 การแสดงรํานกพิทิดเปนชวงท่ีเปลี่ยนบรรยากาศจากการําวงมาแสดง รํานกพิทิด

เพ่ือความสนุกสนาน มีทาทางท่ีตลกขบขัน 

ชวงท่ี 4 เพลงลาเปนการแสดงจบเพ่ือใหผูชมทราบวาการแสดงนั้นไดจบลงแลว 

จากการทําวิจัยพบวาการแสดงรําวงท้ัง 3 แหงนี้มีท้ังความแตกตางและความเหมือนกันหลาย 

ประการ เชน ในดานเครื่องประกอบจังหวะท่ีคลายคลึงกันคือ มีฉ่ิง ฉาบ และกรับ สวนท่ีแตกตางคือ 

เครื่องดนตรีประเภทกลอง โดยรําวงเวียนครกใชปด รําวงไหดําใชลอนน้ํามันรถจี๊บ รําวงนกพิทิดใชโทน 

ลักษณะโทนของรําวงนกพิทิดมีความแตกตางจากท่ีอ่ืนโดยทําจากไมขนุนมีรูปรางท่ีไมเหมือนกับท่ีใด 

และท่ีพบอีกประการของเครื่องดนตรีท่ีใชดําเนินทํานองท่ีแตกตางจากรําวงอ่ืน คนพบในการแสดง

พ้ืนบานรําวงไหดํา คือใชไหมาเปนเครื่องดนตรีประเภทดําเนินทํานองซ่ึงรําวงอยางอ่ืนไมมีทารําท่ีมี

สวนคลายคลึงกัน คือ ทารําสวนใหญนําทารํามาจากการรําของโนรา สิ่งท่ีแตกตางกัน คือ การสอดสรอย 

รําวงเวียนครกจะใชทาสอดสรอยแบบภาคกลางแตระดับของจีบอยูตรงบริเวณหนาอก สวนภาคกลาง

อยูบริเวณหัวเข็มขัด ลักษณะจีบใชปลายนิ้วหัวแมมือและปลายนิ้วชี้ชนกัน ทาสอดสรอยของรําวงไหดํา 

มีลักษณะรํายายมือ ลักษณะของมือดานหนึ่งจะตั้งวงหงายทองแขนข้ึนหักขอศอกปลายนิ้วชี้ลงพ้ืน  

อีกดานหนึ่งจีบคว่ําระดับหัวเข็มขัด และทาสอดสรอยของรําวงนกพิทิดใชทาสอดสรอยของการรํา

โนรา การแตงกายไมมีความแตกตางเนนแตความสวยงาม แตเดิมรําวงท้ัง 3 แหงนี้ ใชชื่อวา “รําวง

เวียนครก” เชนเดียวกัน เหตุท่ีมีชื่อเรียกแตกตางกันเพราะแตละแหงมีอัตลักษณเปนของตนเอง รําวง

เวียนครกของทาเรือยังใชครกเปนศูนยกลางในการรํายังคงใชชื่อเดิม รําวงไหดําไดคนพบเครื่องดนตรี

ดําเนินทํานองโดยใชไหจึงเรียกของตนวาไหดํา ไหดําคือการนําไหมาทาดวยสีดําแลววาดลวดลายให

สวยงาม สวนรําวงนกพิทิด ในการรําจะมีผูแสดงแตงตัวเปนนกตัวผูและตัวเมียออกมารําหยอกลอ    

ในเชิงการเก้ียวพาราสีทําใหเกิดความตลกขบขันสลับกับรําวงจึงเรียกกันวารําวงนกพิทิด โอกาสท่ี

แสดงไมแตกตางกัน การแสดงพ้ืนบานท้ัง 3 แหงนี้เปนการแสดงพ้ืนบานท่ีสะทอนชีวิตของคนใน
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ทองถ่ินและชุมชนมีการสืบทอดและการพัฒนามาจากการแสดงรําโทนสมัยทานจอมพล ป. พิบูล

สงครามเปนนายกรัฐมนตรีในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเปนชวงของการสงเสริมรําวงกันท่ัวทุกภาค

ของไทย ซ่ึงเปนชวงท่ีบานเมืองตกอยูในภาวะตึงเครียด รําวงไทยจึงเกิดข้ึนในชุมชนและไดสะทอนถึง

วิถีชีวิตของแตละชุมชนท่ีอนุรักษและรักษาจนมีเอกลักษณเฉพาะ โดยมีชื่อเรียกตาง ๆ กันออกไป  

การแสดงเนนความสนุกสนาน เก้ียวพาราสีของหนุมสาววรรณคดีธรรมชาติในชุมชน จนมีอัตลักษณ

เปนของตนเอง โดยมีการรําท่ีแตกตาง ดนตรี บทเพลงท่ีมีความแตกตางกันเนนความเปนพ้ืนบาน  

การแตงกาย อุปกรณเพลงท่ีรองตามชื่อของชุดการแสดงนั้น ๆ จุดประสงคของการรองเพลงเพ่ือสราง

ความบันเทิงใหชุมชนเทานั้น 

สรุป 

งานวิจัยเรื่อง การแสดงพ้ืนบานรําวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา      

การแสดงพ้ืนบานจังหวัดนครศรีธรรมราชและศึกษาประวัติท่ีมา รูปแบบ วิธีการแสดง กระบวนทารํา 

รําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมท้ังวิเคราะหอัตลักษณการแสดงพ้ืนบานรําวงในจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยมีขอบเขตการวิจัย คือ ศึกษารูปแบบการแสดงพ้ืนบานรําวงในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 3 แหง ไดแก 

1. รําวงเวียนครก ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. รําวงไหดํา ตําบลเสาธงทอง อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. รําวงนบพิทิด ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  โดยมีวิธีการวิจัยจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ลงพ้ืนท่ีศึกษาดวยวิธี

สัมภาษณ สังเกต และฝกปฏิบัติกับวิทยากรทองถ่ิน  

  ผลการวิจับพบวา การแสดงพ้ืนบานรําวงจังหวัดนครศรีธรรมราชไดมีท่ีมาและเอกสารอางอิง

ไวอยางชัดเจนวาเปนการแสดงในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 แตไมสามารถบอกไดวาเกิดข้ึนท่ีใดเปน

แหงแรก ใครเปนผูริ เริ่มการแสดงพ้ืนบานชนิดนี้  จากการวิจัย พบวามีประชากรในจังหวัด

นครศรีธรรมราชจํานวนไมนอยท่ีรําวงกันและมีอยูทุกเกือบทุกอําเภอ แตปจจุบันพบเพียง 3 แหง ดังนี้ 

รําวงเวียนครก ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รําวงไหดํา ตําบลเสาธง อําเภอ 

รอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช และรําวงนกพิทิด ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ท่ียังมีผูสืบทอดทารําท่ีใชในการแสดงอยู จากการศึกษาอัตลักษณของการแสดง

พ้ืนบาน รําวงจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ทารําท่ีนํามาใชเปนทารําซ่ึงเกิดจากทารําโนราเปน

สวนมาก เครื่องดนตรีท่ีใชเปนเครื่องดนตรีท่ีมีในทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณในเรื่องของดนตรี มีดังนี ้    

รําวงเวียนครกมีการใชเครื่องดนตรีท่ีเรียกวา ปด รําวงไหดํามีการใชถังน้ํามันรถจิ๊บและไห รําวงนกพิทิด 

มีการใชโทน แตลักษณะของโทนแตกตางจากโทนของภาคกลาง คือ โทนของรําวงนกพิทิดทํามาจาก

ไมขนุนหุมดวยหนังสัตว ดานเครื่องแตงกายจะแตงกายสวยงามเปนการแตงกายดวยชุดทองถ่ิน 

รูปแบบการแสดงของรําวงเวียนครกจะมีการนําละครมาเลนสลับกับการรําวง สวนรําวงไหดําไมมี   
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การแสดงอะไร มีเพียงแตการรําวงเพ่ือความสนุกสนานเพียงอยางเดียว และรําวงนกพิทิดมีการแสดง

รํานกพิทิดสลับกับการรําวงเนนความตลกขบขันของทาทางของผูแสดง  

อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง การแสดงพ้ืนบานรําวงจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีได

สืบทอดกันมาต้ังแตสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการ

แพรกระจายของการรําวงจากภาคกลางสูภาคใต สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีการแพรกระจายทาง

วัฒนธรรมของ ทรงคุณ จันทจร (2553, น. 59-60) ใหขอมูลไววาทฤษฎีการแพรกระจายทาง

วัฒนธรรมจะเนนถึงกระบวนการทางประวัติศาสตรท่ีใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

เรียกวา “ลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตร” นักมานุษยวิทยาในแนวความคิดนี้ คือ ฟรานซ โบแอส 

(Franz Booas) เนนวา “การแพรกระจายทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการท่ีมีลักษณะสําคัญของ

วัฒนธรรมหนึ่งแพรกระจายไปสูอีกวัฒนธรรม โดยปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมใหม” 

นอกจากนั้นยังเปนผูสนับสนุนใหเกิดแนวคิดท่ีเชื่อวา “วัฒนธรรมสามารถวัดไดโดยนําวัฒนธรรมท่ี

แตกตางกันมาเปรียบเทียบและพิจารณาคุณลักษณะท่ีสูงกวาหรือดอยกวาของแตละวัฒนธรรม       

แตยังคงเชื่อวาวัฒนธรรมนั้นไมมีวัฒนธรรมใดท่ีดีกวาหรือเลวกวากัน” จากการแพรกระจายวัฒนธรรม

จากภาคกลางสูภาคใตเกิดการหลอมรวมกันของวัฒนธรรมท้ังสองภาคเกิดเปนการแสดงพ้ืนบานรําวง

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีอัตลักษณทารําเปนของตนเอง การใชทารําของโนรามาใชในการตีบท

ตามเนื้อรอง สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการหลอมรวมของ พีรพงศ เสนไสย (2546, น. 69) 

ใหขอมูลวา ผูนําแนวคิดการหลอมรวมของการรับรูทางศิลปะมาเปนคนแรก คือ จอนหดุย ทฤษฎีการ

หลอมรวมเปนการรวบรวมสิ่งท่ีกระจัดกระจายอยูใหรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะเห็นไดจากการนํา

ทาโนรามาใชดังท่ีกลาวมาแลว มีการใชภาษาทาตามหลักทฤษฏีนาฏศิลปไทย ประกอบการรําวงอีกดวย 

ขอเสนอแนะ   

  การวิจัยเรื่องการแสดงพ้ืนบานรําวง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเปนนาฏศิลปไทยผสม

กับนาฏศิลปพ้ืนบานอยางโนรา นาฏศิลปมีการพัฒนาไปตามความเจริญรุงเรืองของบานเมือง อาจมี

การสูญหายเปลี่ยนแปลงไปจึงควรมีการทําวิจัยอยางตอเนื่องซ่ึงเปนเรื่องท่ีควรอนุรักษโดยเฉพาะผูท่ีมี

บทบาททางการศึกษา เพ่ือสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบานของไทย ผูวิจัย

มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หนวยงานทางภาครัฐท่ีเก่ียวของควรรวมกันสรางแนวคิดใหเยาวชนและประชาชนใน

ทองถ่ินเกิดความรักและเล็งเห็นความสําคัญของการแสดงพ้ืนบาน 

2. เปดโอกาสใหมีการนําเสนอการแสดงพ้ืนบานรําวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการ

สนับสนุนและสงเสริมใหเยาวชน คนในชุมชนเห็นความสําคัญและไดรับการถายทอดการแสดง อยาง

จริงจังและตอเนื่อง 
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3. ควรรวบรวมและเก็บขอมูลเพลงรําวงในจังหวัดนครศรีธรรมราชท้ังการขับรอง การ

บรรเลง การบันทึกเพลงเพ่ือประโยชนในการถายทอดกอใหเกิดประโยชนในการสืบคนขอมูล และวิจัย

ในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตอไป 

4. ควรมีการอนุรักษฟนฟูการแสดงพ้ืนบานใหเปนท่ีรูจักแกผูท่ีสนใจสงเสริมสนับสนุนเปน

แนวทางในการวิจัยในเรื่องการแสดงพ้ืนบานชนิดอ่ืน ๆ เชน เพลงบอก เพลงรองเรือหรือเพลงกลอม

เด็กตอไป 

รายการอางอิง 
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บทบาทพระเอกละครในเรื่องอิเหนา กรณีศึกษาคุณครูเวณิกา บุนนาค 

(ศิลปนแหงชาติ) 
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  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนมาของการแสดงละครในเรื่องอิเหนา  

บทบาทพระเอก วิเคราะหรูปแบบและกระบวนทารํา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา มุงศึกษาบทบาท 

รูปแบบและกระบวนทารําของคุณครูเวณิกา บุนนาค (ศิลปนแหงชาติ) โดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร

ตํารา สื่อสิ่งพิมพ บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ รวมท้ังเขาสังเกต

แบบมีสวนรวม รับการถายทอดกระบวนทารําจากคุณครูเวณิกา บุนนาค แลวนํามาวิเคราะหสรุปผล 

ผลจากการวิจัยพบวา การแสดงละครในนั้นจะเนนการรํางามและเพลงไพเราะเปนหลัก ไมนิยมเลน

กระบวนตลกคะนองใหขบขัน วรรณกรรมท่ีใชแสดงละครในจะมีอยู 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อุณรุท 

และอิเหนาแตเรื่องท่ีนิยมนํามาแสดง คือ อิเหนา ซ่ึงเปนวรรณกรรมประโลมโลกท่ีมีท้ังเรื่องรัก โลภ 

โกรธ หลงของมนุษย เปนบทพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 

และผูท่ีมารับบทบาทพระเอกละครในนั้น ตองมีพ้ืนฐานการเรียนนาฏศิลปไทยตั้งแตชั้นตน ชั้นกลาง 

ชั้นสูง เพ่ือใหรูจักจังหวะและทารําของเพลงชาเพลงเร็วและท่ีสําคัญตองมีความสามารถในการรอง

เพลงท่ีใชในการแสดงนั้นได การรองเพลงไดจะชวยในเรื่องของการจดจําทารําในบทละครเพลงนั้น ๆ

ไดดีและลงจังหวะไดถูกตองแมนยํายิ่งข้ึน การถายทอดทารํา คุณครูลมุล ยมะคุปต ไดถายทอดทารํา

ในบทบาทพระเอกละครในตัวอิเหนา ตอน อิเหนาลานางจินตะหรา ใหกับคุณครูเวณิกา บุนนาค     
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อันเปนความงดงามของนาฏศิลปไทยแบบฉบับของละครในด้ังเดิมท่ีทรงคุณคาแกการสืบทอดและ

อนุรักษไวใหยังคงอยูสืบไป 
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Abstract 

 This study had the objectives to study history and background of Lakorn Nai 

in I-Nao,the actor roleplay, analyze Thai dance postures in episode of I-Nao took the 

leaving from Jintara Through the case study of teacher Venica Bunnag(National Artist) 

by data gathering from documents, textbooks presses, articles and related literatures 

also taking specialist interviewing, self-observation and getting the postures teaching 

of teacher Venica Bunnag for analyzing and summary. 

 The research found that the actor of Lakorn Nai emphasized the beautiful 

dance with the nice songs more than comedy showing. There were 3 literatures in 

performances be Ramakien, Aunnaruth and I-Nao by I-Nao was the most popular in 

showing which shown of lovely, greedy, angry and fascinating of human. Be the play 

of King Rama II in Royal House of Chakri. The actor must have the best knowledges in 

Thai Classical Dance all of beginner, intermediate and advance levels in order to 

understand melody and rhythm of Pleng Chaa and Pleng Riel especially must sing 

the songs for the most getting and remembering the plays as good and correctly. 

The posture dance transmitting from teacher Lamoon Yamakupta to teacher Venica 

Bunnag for actor roleplay in episode of I-Nao took leaving Jintara be the dance under 

chapter with sitting dance on stool which be the identity of teacher Venica Bunnag 

that was very beautiful and the most valuable for Lakorn Nai of Thai Classical Dance 

for conservation to young generation forever. 

Keywords: roleplay, actor, Lakorn Nai In I-Nao   

บทนํา 

  ละครในเปนศิลปะประจําของราชสํานัก นอกจากจะแสดงศิลปะชั้นสูงแลวยังมีบทบาทแสดง

ในโอกาสสําคัญ เชน แสดงในงานสมโภชตาง ๆ แสดงในงานของบานเมือง งานเก่ียวกับศาสนาและ

เทศกาลตาง ๆ การแสดงจะมีความประณีตงดงาม กระบวนทารําตองพิถีพิถันมีความออนชอย เปน

ละครท่ีเกิดข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ปรากฏหลักฐาน

ในหนังสือปุณโณวาทคําฉันทของพระมหานาค วัดทาทราย เนื่องจากเปนการแสดงในเขตพระราชฐาน

การแสดงจะดําเนินเรื่องคอนขางชา เนนผูแสดงงาม รํางาม เครื่องแตงกายงามและดนตรีไพเราะ โดย

ใชผูหญิงแสดงลวน การฟอนรําของนางในราชสํานักโดยในชัน้แรกมีลักษณะเปนระบําเรื่อง เชน ระบํา

เรื่องรามสูรเมขลา ระบําเรื่องพระอรชุน ตอมาพัฒนาเปนระบําเบิกโรงกอนการแสดงและพัฒนามา

เปนละครเรื่องในท่ีสุด โดยนําเอาเรื่องรามเกียรติ์จากหนังใหญและโขนนํามาปรับปรุงเปนบทละครรํา 
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และนําวิธีการดําเนินเรื่องและการทําบทอยางละครนอกของผูชายมาดัดแปลงใหเหมาะสมกับนางใน

ราชสํานัก นอกจากนี้ ยังแตงเครื่องละครเลียนแบบกษัตริยในสมัยอยุธยาตอนปลาย ท้ังตัวพระและ   

ตัวนางจึงเกิดเปนละครผูหญิงของหลวง ละครนางในหรือละครในสืบมาในปจจุบัน โดยละครในนั้น

เรื่องท่ีใชแสดงจะมีอยู 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา และเรื่องท่ีไดรับการยกยองจาก

วรรณคดีสโมสรใหเปน “ยอดของบทละครรํา” ไดแก ละครเรื่องอิเหนา ซ่ึงเปนวรรณคดีมรดกเรื่อง

สําคัญของชาติท่ีไดเคาโครงเรื่องมาจากนิทานปนหยีของชวา ปจจุบันละครในเรื่องอิเหนาเปนท่ีรูจัก

และไดรับความนิยมกันอยางแพรหลายเปนท่ีนิยมแสดง สามารถใหความบันเทิงใจจากอรรถรสของ

การแสดงละคร มีการแสดงหลากหลายบทบาท ท้ังในบทรัก บทโศกเศรา บทตัดพอตอวา บทรบตอสู 

ซ่ึงอิเหนานั้นจัดเปนวรรณคดีประโลมโลกเรื่องหนึ่ง ซ่ึงมีรัก โลภ โกรธ หลง จึงไดมีการจัดการแสดง

อยางแพรหลาย ท้ังกรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป หรือวิทยาลัยนาฏศิลปแตละแหงมีผูไดรับ

บทบาทตัวละครอิเหนาหลายทาน อาทิ คุณครูลมุล ยมะคุปต คุณครูสุวรรณี ชลานุเคราะห คุณคร ู  

สองชาติ ชื่นศิริ คุณครูศิริวัฒน ดิษยนันทน คุณครูอิงอร ศรีสัตตบุษย ครูลัดดา ตั้งสุภาชัย ครูวันทนีย 

มวงบุญ ครูนงลักษณ เทพหัสดินฯ และอีกทานท่ีถือวามีชื่อเสียงในบทบาทอิเหนาคือ คุณครูเวณิกา 

บุนนาค 

ถาจะกลาวถึงบทละครแลวนั้นตัวสําคัญท่ีจะเปนตัวดําเนินเรื่องตาง ๆ นั้นคือตัวเอกบุคคลท่ี

เปนศูนยกลางของเรื่องและมักถูกกลาวถึงในฐานะท่ีเปนตัวละครหลักของเรื่องเรียกวา “พระเอก” 

เปนตัวละครท่ีโดดเดนท่ีสุด และเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนจะเก่ียวพันกับตัวละครตัวนี้เปนสําคัญ ฉะนั้นผูท่ี   

จะไดรับบทบาทนี้จะตองมีคุณลักษณะท่ีโดดเดนท้ังรูปรางหนาตา (กิริยามารยาท) และเขาใจใน

บทบาทในตัวละครนั้นและสามารถถายทอดออกมาทําใหผูชมเขาใจในบทบาทนั้น ๆ และถาจะกลาวถึง

ในการแสดงละครในนั้นผูท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหไดรับบทบาทพระเอกนอกจากจะตองมีพ้ืนฐาน 

การฝกหัดการรายรําพ้ืนฐานเพลงชา เพลงเร็วไดเปนอยางดีแลว การฝกหัดรําตามบทรองท่ีเรียกวา

“รําทําบท” หรือ “รําใชบท” (ชมนาด กิจขันธ, 2547, น. 34-35) 

คุณครูเวณิกา บุนนาค ถือวาเปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับจากผูชมวาเปนพระเอกท่ีมี     

ความสวยงามท้ังในดานรูปรางหนาตาท่ีมีความงามสมสัดสวนของตัวละครพระ และความงามในดาน

ฝมือการแสดง ทําใหปจจุบันไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

(นาฏศิลปไทย) พุทธศักราช 2558 หากกลาวถึงเรื่องการแสดงนั้น คุณครูเวณิกา บุนนาคไดรับบทบาท

สําคัญในหลาย ๆ เรื่องอยูเสมอ เชน พระราม พระลักษมณ พระสังข พระลอ พระสุธน และบทบาทท่ี

คุณครูไดแสดงบอย ๆ คือ ตัวอิเหนาซ่ึงคุณครูเคยแสดงไวหลายตอน เชน ตอนศึกกะหมังกุหนิงจะ

แสดงใหเห็นถึงฝมือในการสูรบของอิเหนากับทาวกะหมังกุหนิง ตอนตัดดอกไมฉายกริช แสดงถึงลีลา

และกระบวนทารําท่ีมีท้ังความนุมนวลและแข็งแรงในการใชกริชตัดดอกปาหนัน ตอนบวงสรวงเปน

การแสดงการรํา ฝรั่งรําเทา เปนการรําอวดฝมือเพ่ือเยาะเยยจรกา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา แสดง

ถึงอารมณเศราเสียใจท่ีตองจากนางจินตะหรา ซ่ึงในตอนนี้จะเห็นถึงกระบวนการรําตีบทใชบทของ

อิเหนาและนางจินตะหรา เนื่องจากเปนการรําคูจึงจําเปนตองใชการแสดงอารมณและใชความ
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สอดคลองสัมพันธกันอยางมากระหวางตัวอิเหนาและนางจินตะหรา โดยคุณครูเวณิกา บุนนาค 

สามารถถายทอดอารมณในการแสดงออกมาไดอยางลึกซ้ึงเขาถึงอารมณของตัวละครจนผูชมเกิด

ความคลอยตาม 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนนี้ การแสดงละครในเรื่องอิเหนาถือเปนละครรําท่ีมีคุณคามากเรื่อง

หนึ่ง โดยเฉพาะตอนอิเหนาลานางจินตะหรา คุณครูเวณิกา บุนนาค ไดถายทอดลีลาทารําและอารมณ

ในการแสดงละครไดดีเยี่ยม ซ่ึงเปนอัตลักษณเฉพาะของครูเวณิกา บุนนาค ซ่ึงยากท่ีจะมีใครทําได

เหมือน ถึงแมวาครูเวณิกา บุนนาค จะไดถายทอดทารําใหกับลูกศิษยไวหลายทานแตก็ยังไมมีทานใดท่ี

จะสามารถทําไดเชนครูเวณิกา บุนนาค และบทละครเรื่องอิเหนานั้นไดรับยกยองวาเปนยอดแหงบท

ละครรํา จึงทําใหผูวิจัยตองการศึกษาบทบาทพระเอกละครในเรื่องอิเหนา กรณีศึกษาคุณครูเวณิกา 

บุนนาค (ศิลปนแหงชาติ ปพุทธศักราช 2558) เพ่ือเปนการสืบทอดองคความรูจากบรมครูและเปน

การอนุรักษกระบวนทารําละครในเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา อีกท้ังยังเปนการรวบรวม

ขอมูลไวเปนเอกสารทางวิชาการเพ่ือเปนประโยชนแกผูท่ีจะศึกษาตอไป 

วัตถุประสงค          

1. ศึกษาความเปนมาของการแสดงละครในเรื่องอิเหนา    

2. ศึกษาบทบาทพระเอกละครในเรื่องอิเหนา 

3. วิเคราะหรูปแบบกระบวนทารําละครในเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา 

วิธีการศึกษา 

1. การศึกษาขอมูลจากเอกสารตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ สื่อสิ่งพิมพและบทความท่ีเก่ียวของ

จากสื่ออิเล็กทรอนิกสจากแหลงคนควาตาง ๆ 

2. การสัมภาษณ เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณท่ีไมมีโครงสราง จากศิลปนท่ีเคยแสดง

และไดรับการถายทอดทารําตัวละครอิเหนา ประกอบดวย 

1)  คุณครูเวณิกา บุนนาค (ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช 2558 สาขานาฏศิลปไทย) 

2)  คุณครูอิงอร ศรีสัตตบุษย (อดีตนาฏศิลปนละคร 8) 

3)  คุณครูลัดดา ตั้งสุภาชัย (อดีตผูอํานวยการสํานักเฝาระวังทางวัฒนธรรม) 

 3. ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมโดยรับการถายทอดกระบวนทารําพระเอกละครในเรื่อง

อิเหนา ตอน อิเหนาลานางจินตะหรา จากคุณครูเวณิกา บุนนาค (ศิลปนแหงชาติ ปพุทธศักราช 2558) 

ซ่ึงเปนผูท่ีไดรับการถายทอดทารําบทบาทอิเหนาในละครในเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาลานางจินตะหรา

จากคุณครูลมุล ยมะคุปต 

 4. ดําเนินการรวบรวมขอมูล โดยนําขอมูลท่ีไดมาสรุป เรียบเรียง และนําเสนอเปนรายงาน

การวิจัย 

 5. วิเคราะห สรุป อภิปรายขอเสนอแนะ  
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ผลการศึกษา 

เรื่องอิเหนามีประวัติความเปนมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาและแพรหลายมากในสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน เรื่องท่ีนํามาแสดงละครในจะแสดงแตเฉพาะ 3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อุณรุท 

และอิเหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชนิพนธบทละครในเรื่องอิเหนาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หลานภาลัย ซ่ึงถือเปนตนแบบของการแตงบทละครในและทางละครรําท่ีไดรับการสืบทอดในสมัย

ตอมา เรื่องอิเหนานี้ ยังถือวาเปนวรรณคดีมรดกเรื่องสําคัญของชาติ ไดเคาโครงเรื่องมาจากนิทาน  

ปนหยีของชวา ท่ีมาของละครในตามความคิดเห็นของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ คือ 

กระบวนการเลนโขนนั้นเลนแตเรื่องรบพุงกัน แตละครจะเลนเรื่องประโลมโลก ดังนั้น ละครในจึงได

นําเอาเรื่องท่ีเลนมาจากการแสดงโขน กระบวนการเลนและชื่อท่ีเรียกนํามาจากละครนอก วิธีรองและ

การรําเอามาจากระบํา มาประสมกันเลนเปนละคร จะเห็นไดวาละครในมีคนตนเสียงรองตางหาก   

ตัวละครไมตองรองเอง และกระบวนการฟอนรําจะชากวาละครนอก ละครในรํางามกับรองเพลง

เพราะเปนหลัก ไมนิยมเลนกระบวนตลกคะนองใหขบขัน ซ่ึงพบวาละครในเปนการแสดงท่ีนําเอาแบบ

แผนของการแสดง 3 อยางมาผสมผสานกัน คือ นําเรื่องท่ีใชแสดงมาจากโขน กระบวนการเลน ชื่อท่ี

เรียกนํามาจากละครนอกและนําเอาวิธีการรองและรายรํามาจากการแสดงระบํา 

 

 
ภาพท่ี 1 ละครใน เร่ืองรามเกียรต์ิ 

ท่ีมา:  คุณครูเวณิกา  บุนนาค 
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ภาพท่ี 2 ละครใน เร่ืองอุณรุท 

ท่ีมา:  คุณครูเวณิกา  บุนนาค 

 

 
ภาพท่ี 3 ละครใน เร่ืองอิเหนา 

ท่ีมา:  คุณครูเวณิกา  บุนนาค 
 

ในเรื่องลักษณะบทบาทพระเอกละครในเรื่องอิเหนา ตัวพระเอกของเรื่อง คือ อิเหนา         

มีบทบาทท่ีหลากหลายโดยการแสดงละครในเรื่องอิเหนาจะมีเพลงดนตรีและบทขับรองท่ีไพเราะ 

ประกอบดวยทารําท่ีงดงาม มีรูปแบบและองคประกอบการแสดงท่ีทําใหการแสดงมีความสมจริงตาม

เหตุการณและบรรยากาศในการดําเนินเรื่อง ความสําคัญของรูปลักษณของตัวละครยังมีอยู        

อยางม่ันคง แมจะพยายามแสดงทัศนะวาความดีหรือการทําดีของตัวพระเอกนั้น นาจะมีคามากกวา

ความงามของรูปลักษณก็ตาม แตในทายสุดตัวพระเอกท่ีอําพรางรางท่ีแทจริงไวในรางกําบังก็ตอง  

ถอดรูป หรือตัวพระเอกท่ีมีรูปรางหนาตาอัปลักษณก็ตองไดรับความชวยเหลือใหกลับมามีหนาตา    

อันงดงาม เม่ือเปนเชนนี้จะกลาววาการวิเคราะหคนท่ีการกระทํามิใชรูปรางหนาตาอันงดงาม ปรากฏ

วาตัวพระเอกในวรรณคดีไทยนั้นมีท้ังความสามารถและความงามในเวลาเดียวกัน จึงไมตองแปลกใจ

เลยวาเหตุใดตัวพระเอกในวรรณคดีของไทยจึงลวนแตตองท้ังเกงกลาและรูปงาม เปนท่ีเกรงขามของ

ศัตรูและเปนท่ีพึงพอใจของสตรีเพศอีกประการหนึ่งดวย 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 63 

บทบาทพระเอกละครในเรื่องอิเหนา จากการศึกษาอิเหนาพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร พระองคทรงพระราชนิพนธข้ึนใหม โดยมี

พระราชนิพนธฉบับรัชกาลท่ี 1 เปนพ้ืนฐานบทละครเรื่องอิเหนา เปนยอดบทละครรํา ท้ังเนื้อหา     

การดําเนินเรื่อง ภาษาและเพลงหนาพาทย ตัวละครอิเหนาถือเปนตัวพระเอกท่ีเปนตัวดําเนินเรื่อง    

ซ่ึงพบบทบาทท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

1. บทบาทตัวละครอิเหนาในดานความเปนนักรบ บทบาทและคุณสมบัติท่ีโดดเดน คือ    

การเปนนักรบท่ียิ่งใหญและเกงกลาสามารถยากท่ีจะหาใครเทียบได ซ่ึงแสดงออกผาน 3 ลักษณะ

สําคัญดวยกัน ไดแก การไดรับอาวุธจากเทวดา การฝกฝนเรียนรูกระบวนยุทธตั้งแตเยาววัย และ    

การออกรบอยางเชี่ยวชาญและกลาหาญ 
 

 
ภาพท่ี 4 การถือกริชของอิเหนา 

ท่ีมา:  คุณครูเวณิกา  บุนนาค 
 

2. บทบาทตัวละครอิเหนาในเรื่องความเจาชู บทบาทและคุณสมบัติท่ีโดดเดนมากท่ีสุด

ประการหนึ่ง คือ การเปนนักรักท่ียิ่งใหญ ความเปนนักรักในท่ีนี้หมายถึงการมีคุณสมบัติและ           

มีความสามารถในการเอาชนะใจหญิงสาวอันเปนท่ีรัก การใหคุณคาและความสําคัญแกความรักหรือ

คนรัก และการมีอารมณรักอันลึกซ้ึงและออนไหว 

 3. บทบาทตัวละครอิเหนาในเรื่องของความเจาเลห ในตอนบุษบาไหวพระปฏิมา อิเหนา

แสดงถึงความเจาเลห โดยทําใหนางบุษบาเขาใจวานางพูดโตตอบกับพระพุทธรูปเสี่ยงทายให       

นางบุษบาโดยใสรายจรกาวาถาไดครองรักกันแลวจะเกิดอันตราย  

4. บทบาทตัวละครอิเหนาในเรื่องของพฤติกรรมความกาวราว หลังเสร็จศึกกับวิหยาสะกํา 

จรกาถือโอกาสขอแตงงานกับบุษบาแตทาวดาหาบอกตองทําพิธีบวงสรวงแกบนท่ีชนะศึกกอนเปน   

การแกบนสักการะแกเทพยดาท้ังหลาย เจาชายทุกเมืองก็ตางขับรํา อิเหนาขับรําดวยเพลงท่ีมีเนื้อหา

เสียดสีจรกา ทําใหจรกาอับอายตอวาอิเหนาและเพ่ือน  
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 5. บทบาทตัวละครอิเหนาในเรื่องของการแสดงออกทางดานเสนหา ลักษณะโดดเดน ไดแก 

การแสดงความนุมนวล ออนโยนตอนางอันเปนท่ีรัก ไดแสดงกิริยาและปฏิบัติตอนางอยางออนโยน

ทะนุถนอม ปลอบประโลมนางและเผยความในใจท่ีมีตอนางอยางกลมกลืน 

 ดานการสืบทอดกระบวนทารําละครในเรื่องอิเหนา เปนวรรณคดีเกาแกเรื่องหนึ่งของไทย 

เปนท่ีรูจักมานาน เขาใจวานาจะเขามาในตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เปนเรื่องเลาของหญิงเชลยชาว

ปตตานีท่ีเปนขาหลวงรับใชของพระราชธิดาสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศครองราชย พ.ศ. 2275-2301  

ครูละครรําท่ีไดรับการถายทอดเปนอิเหนาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรท่ีปรากฏ ไดแก 

 1. นายทองอยู เปนตัวอิเหนา 

 2. เจาจอมมารดาภู เปนตัวอิเหนา 

 3. เจาจอมมารดาแยม มักเรียกกันวา คุณโตแยม เปนตัวอิเหนา   

 4. นายขุนทอง เปนตัวอิเหนา 

 5. นายบัว เปนตัวอิเหนา 

 6. นายนิ่ม เปนตัวอิเหนา 

 7. เจาจอมมารดาวาด เปนตัวอิเหนา 

 8. เจาจอมมารดาเขียน เปนตัวอิเหนา   

 9. หมอมแยม เปนตัวอิเหนา   

 10. เจาจอมละมาย เปนผูฝกซอมละครอิเหนาใหกับเจานายพระองคตาง ๆ 

(สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2508, น. 137-200) 

 หลังจากในสมัยรัชกาลท่ี 5 คณะละครมีการโอนยายกองมหรสพเขามาอยูในการดูแลของกรม

ศิลปากรท่ีมาจากสํานักละครวังสวนกุหลาบท่ีเปนศิลปนสําคัญถึง 3 ทาน คือ 

1. ครูลมุล (มุฑุวรรณ) ยมะคุปต ตั้งแตป พ.ศ. 2477-2525 

2. ทานผูหญิงแผว สนิทวงศ เสนี ศิลปนแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. 2491-2535 

3. ครเูฉลย ศุขะวณิช ศิลปนแหงชาติ ตั้งแตป 2500-2544 

    (101 ป ละครวังสวนกุหลาบ, 2555, อางถึงใน ประเมษฐ บุณยะชัย, 2548) 

คุณครูลมุล ยมะคุปต เปนละครในสํานักวังสวนกุหลาบ ตั้งแตอายุ 5 ป และการท่ีไดศึกษาใน

สถาบันทางนาฏศิลปซ่ึงเปนท่ีรวมของครูอาจารยท่ีมีฝมือเปนเยี่ยมในบทบาทตาง ๆ จึงไดรับการปูพ้ืนฐาน

จนมีแววแหงศิลปนเอกและมีพรสวรรคติดตัวมาตั้งแตกําเนิด ทําใหทานไดฉายแววความโดดเดนให

ปรากฏตอคุณครูและเจานาย จนไดรับคัดเลือกเปนตัวเอกในการแสดงทุกครั้งทุกเรื่องยอมเปน      

เครื่องยืนยันไดวาคุณครูลมุลเปนผู ท่ีมีอัจฉริยภาพอยางแทจริง จึงมีผลดีสงลงมาเม่ือมาเปนครูใน      

กรมศิลปากรดังสํานวนท่ีวา “รําไดทุกบทบาททุกตัว” (ประเมษฐ บุณยะชัย, 2548, น. 196) 
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ภาพท่ี 5  คุณครูเฉลย ศุขะวณิช คุณครูลมุล ยมะคุปต 

คุณครูเวณิกา  บุนนาค 

ท่ีมา:  คุณครูเวณิกา  บุนนาค 
 

ลูกศิษยของคุณครูลมุล ยมะคุปต ท่ีมีชื่อเสียงและมีฝมือเปนอยางมากในปจจุบัน คือ คุณครู

เวณิกา บุนนาค เนื่องดวยคุณครูเปนศิลปนท่ีมีความโดดเดนในดานการแสดง และไดรับแสดงเปน    

ตัวเอกของเรื่องโดยเฉพาะละครใน จึงมีความชํานาญและเชี่ยวชาญในดานองคความรู ตลอดจน     

การถายทอดกระบวนทารําของตัวอิเหนาไดเปนอยางดี ซ่ึงเปนรูปแบบของละครวังสวนกุหลาบท่ีเปน

นางใน โดยการถายทอดนั้นมาจากครูประจําและครูพิเศษ แตละทานลวนสืบเชื้อสายมาจากรัชกาลท่ี 2 

ไดแก คุณครูสะอาด แสงสวาง คุณครูสิริพร มหากนก คุณครูลมุล ยมะคุปต คุณครูมัลลี คงประภัสร 

คุณครูเฉลย ศุขะวณิช คุณครูจําเรียง พุธประดับ และคณาจารยอีกหลายทาน คุณครูเวณิกา บุนนาค 

ทานไดรับเกียรติประวัติมากมายท้ังเครื่องราชอิสริยาภรณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และศิลปน

แหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) ปพุทธศักราช 2558 นอกจากนั้น ทานยังมีผลงานดาน

วิชาการอีกมากมาย ท้ังงานเขียน วิทยากรบรรยาย อาจารยพิเศษสถาบันระดับอุดมศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา   

 จะเห็นไดวาในการถายทอดแตละครั้งครูจะใชหลักการสอนแบบอธิบายและสาธิตซ่ึง       

การสาธิตทารํานั้นเปนสิ่งท่ีขาดไมไดในการสอนนาฏศิลปไทย เพราะผูเรียนจะรูสึกวาเรียนงายข้ึนเม่ือ

มีครูปฏิบัติทารําใหดูเปนแบบอยางพรอมท้ังอธิบายและใหผูเรียนปฏิบัติตาม จากนั้นจะใหผูเรียนฝก

ทักษะดวยตนเองครูจะเปนผูคอยแกไขโดยการจับทารํา ใหคําแนะนําในสวนท่ีเปนขอบกพรองของ

ผู เรียนและแนะนําใหผู เรียนหม่ันฝกซอมดวยตนเองเม่ือมีเวลาวางจนเกิดความชํานาญและ        

ความสวยงาม นอกจากนี้ครูยังใหคําแนะนําในเรื่องของการแสดงวา  เม่ือผูเรียนตองออกแสดงจะตอง

คํานึงถึงองคประกอบหลาย ๆ อยางรวมดวย เชน ฉาก แสง ตําแหนงของผูแสดง การใชพ้ืนท่ีในการแสดง 

เปนตน ตลอดจนทารําท่ีศึกษาตามหลักสูตร ซ่ึงเวลาแสดงจริงสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
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ตามความตองการของผูอํานวยการแสดง ครูผูฝกซอม ผูกํากับการแสดง เปนตน ซ่ึงครูมีคติประจําใจ

ในการถายทอด ดังนี้ 

 1. กอนการสอนปฏิบัติทารําควรบอกประวัติผูประดิษฐทารําคนแรก หรือผูถายทอดทารํา   

สืบตอกันมาใหผูเรียนไดทราบอยางถูกตอง เปนการใหผูเรียนไดรูถึงนาฏศิลปไทยในลักษณะของ    

การอนุรักษ สืบสาน และสรางสรรค ซ่ึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางแทจริง    

 2. เม่ือมีการประดิษฐหรือการปรับเปลี่ยนกระบวนทารําหรือรูปแบบการแสดงใหมให

เหมาะสมกับบุคคล สถานการณ ควรบอกใหทราบสาเหตุท่ีแทจริงและเหตุผลในการปรับเปลี่ยน    

ทุกครั้ง นอกจากนี้ครูยังมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการสอนนาฏศิลปไทยภาคปฏิบัติในปจจุบัน พอสรุปได

ดังนี้ ในปจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปยังคงยึดถือแนวการสอนภาคปฏิบัติวิชานาฏศิลปไทยตามแบบแผน

โบราณบางประการก็ตามแตไดขยายปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร วิธีการสอน โดยนําสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ 

เขามารวมเพ่ือใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางสมบูรณ เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดลอมปจจุบัน  

 จากท่ีไดกลาวมาครูเวณิกา บุนนาค มีคุณสมบัติของความเปนครูสอดคลองกับพระราชดํารัส

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เม่ือครั้งทรงพระราชทานโอวาทแกครูอาวุโส 

ประจําป 2522 เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีดีของครูท่ีดี คําบรรยายของพระพุทธทาสภิกขุเรื่องธรรมะ

สําหรับครูไดกลาวถึงคุณลักษณะของครูท่ีดี พระราชนันทมุนีเรื่องคุณลักษณะของผูอบรมสั่งสอนท่ี

เปนเลิศ นอกจากนี้ครูยังมีคุณสมบัติของความเปนครูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณ

ของความเปนครู เปนตัวอยางท่ีดีใหแกเพ่ือนรวมงานท้ังรุนพ่ี รุนนอง และลูกศิษย จากความอุตสาหะ

และพากเพียรอดทนปฏิบัติงานจนไดรับการยกยองและไดรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ         

“คุรุสดุดี” จากคุรุสภาและครูอาวุโส จากมูลนิธิชวยเหลือครูอาวุโส 

 ดานการแสดงทานเคยไดรับคัดเลือกแสดงละครในเรื่องอิเหนา ในตอนตาง ๆ ดังนี้  

แสดงเปน อิเหนา  

   ตอน รบระตูบุศสิหนา    

   ตอน ลานางจินตะหรา    

   ตอน เขาเฝาทาวดาหา    

   ตอน ศึกกะหมังกุหนิง    

   ตอน ตัดดอกไมฉายกริช    

   ตอน ไหวพระ     

   ตอน บวงสรวง     

   ตอน จากถํ้า 

   ตอน ถวายสังคามาระตา  

แสดงเปน ยาหรัน   

   ตอน ยาหรันตามนกยูง    

ตอน ลักนางเกนหลง   
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ดานองคประกอบการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ไดแก 

บทละครครั้งสมัยรัชกาลท่ี 2 เปนสมัยท่ีเรียกวายุคทองของการรํา คือ มีแบบแผน มุงเรื่อง

ความประณีตในการรายรํา บทละครในเรื่องอิเหนาไดรับพิจารณาจากวรรณคดีสโมสร ตัดสินใหเปน

ยอดของวรรณคดีประเภทบทละครรํา บทละครในตอนอิเหนาลานางจินตะหรานี้ไดใหความหมายและ

เลียนแบบธรรมชาติของมนุษยไดดีเยี่ยมและแทรกคติพจนสุภาษิตสอนใจมนุษยในดานความกตัญู 

ความเสียสละ การสูญเสียและการวางตัวตอคนรัก  

ผูแสดง เปนสวนสําคัญยิ่งของการแสดงท่ีทําใหการแสดงเปนไปดวยความสมบูรณ       

การคัดเลือกผูแสดงในตอนอิเหนาลานางจินตะหรา จึงตองคัดเลือกผูแสดงตัวอิเหนาและนางจินตะหรา  

โดยพิจารณาและคํานึงถึงรูปราง หนาตา ความเหมาะสมในการเขาคูของตัวละครพระ นาง รวมถึง

บุคลิกท่ีเหมาะสมกับตัวละครและไดผานการคัดเลือก หรือการยอมรับจากครู อาจารย สิ่งสําคัญใน

เรื่องฝมือหรือความสามารถ เลือกจากผูท่ีมีประสบการณในการแสดง สามารถถายทอดอารมณสื่อถึง

ผูชมไดอยางท่ัวถึง หรือจะตองเปนผูท่ีตีบทแตกทําใหผูชมเกิดอรรถรสในการรับชม 

บุคคลท่ีไดรับบทบาทเปนพระเอกละครในตัวอิเหนานั้นมีดวยกันหลายทาน คุณครูอิงอร 

ศรีสัตบุษย และคุณครูลัดดา ต้ังสุภาชัย ทานท้ังสองอดีตเคยเปนนักแสดงของกรมศิลปากร ไดเลาให

ฟงเก่ียวกับการแสดงละครในเรื่องอิเหนา สมัยท่ีทานท้ังสองนั้นเคยไดรับบทบาทเปนอิเหนาวาจะตอง

มีคุณสมบัติอยางไร 

สัมภาษณครูอิงอร ศรีสัตบุษย 

 คุณสมบัติของผูจะเปนพระเอกละครในนั้นจะตองรํางาม สงา บุคลิกทาทางท้ังหลายตอง

นุมนวล หนาตาดี เวลาท่ีทานแสดงจะมีการยิ้มบนใบหนา มีการแสดงอารมณตาง ๆ นั้นจะออกมา  

ทางใบหนาอยางชัดเจนเนื่องจากการแสดงละครในนั้นเครื่องแตงกายจะแตงยืนเครื่อง สวมชฏา     

เปนการเลียนแบบเครื่องทรงของกษัตริย การคัดเลือกผูแสดงจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับ

บุคลิกลักษณะของตัวละครดวย รวมท้ังตองมีทักษะพ้ืนฐานการรําท่ีดี รูปรางสมสวนจะตองมีการหม่ัน

ฝกซอม ฝกหัดการรําใหเกิดความชํานาญรวมท้ังตองเปนคนท่ีมีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหา

เฉพาะหนาได ครูอิงอร ศรีสัตบุษย ทานไดรับการถายทอดทารําจากทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี 

ทานเคยไดรับบทบาทเปนอิเหนาเชนกัน เนื่องจากครูอิงอร ศรีสัตบุษย มีรูปรางสูงใหญมีบุคลิกลักษณะ

สงางามผิวขาวจึงทําใหสวนมากมักจะไดแสดงอิเหนาในบทรบเสียมากกวาบทรัก (อิงอร ศรีสัตบุษย, 

สัมภาษณ, 27 กุมภาพันธ 2561) 

สัมภาษณครูลัดดา ตั้งสุภาชัย 

 คุณสมบัติของผูท่ีจะเปนพระเอกละครใน เนื่องจากละครในเปนละครท่ีมีแบบแผนใช

ผูหญิงแสดง ผูหญิงจะตองถายทอดการแสดงออกมายังไงใหผูชมไดเห็นวานี่คือผูชายในบทละครนั้น 

จะตองมีความละเอียดในเรื่องของอารมณ ในแบบแผนของกระบวนทารําไดสวยงามจากครูผูสอน     

ผูแสดงจะตองมีความละเมียดละไมเนื่องจากละครในนั้นข้ึนชื่อวามีความงามทุกอยาง ไมวาตัวละคร 

ดนตรี เนื้อรอง บทละครท่ีมีความไพเราะงดงามทุกอยางเพราะฉะนั้นความงามในดานการแสดง       
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ก็จะตองงามดวย นักแสดงจะตองมีการฝกฝนมีความรูตั้งแตข้ันพ้ืนฐานท่ีดีจะตองผานการรําเพลงชา

เพลงเร็ว เพลงแมบท มากอนการท่ีจะตีบทใหแตกตองเขาใจในภาษาทาทางจะตองมีการมีการฝกฝน

มาอยางดี เขาใจภาษาทาทางตาง ๆ การรําทุกอยางมีแบบแผนและมีความใสใจถึงรายละเอียดตาง ๆ 

หากไดรับมอบหมายใหแสดงอะไรตองไปศึกษาใหเขาใจกอน จะมีการอานวรรณกรรมกอนการแสดง

เพ่ือคนควาหรือเปดวีดิโอดูเพ่ือความเขาใจในตัวละครนั้น ๆ ถึงจะสามารถถายทอดออกมาไดสมจริง 

สมัยกอนจะใชเวลาการฝกซอมนานหลายเดือนกวาจะไดออกแสดง เม่ือออกแสดงแลวคุณครูผูฝกสอน

ก็จะเรียกมาแจงใหผูแสดงไดทราบถึงจุดบกพรองและเพ่ือท่ีจะไดนําไปแกไขในการแสดงครั้งตอไป 

ละครในนั้นเปนมรดกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเปนละครท่ีมีแบบแผน การแสดงอาจจะตองมี        

การปรับเปลี่ยนใหมีความกระชับทําใหคนรุนใหมเขาใจงายและอยากรูเรื่องราวตอนตอไป (ลัดดา     

ตั้งสุภาชัย, สัมภาษณ, 12 มีนาคม 2561) 

 ในเรื่องของทํานองเพลงและดนตรีท่ีใชประกอบการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ตอน อิเหนา

ลานางจินตะหรา ทํานองเพลงท่ีใชประกอบการแสดง ไดแก เพลงนกจาก เพลงราย เพลงแขกยามดึก 

เพลงมุลง สวนเพลงหนาพาทย ไดแก เพลงวา เพลงโอด  เครื่องดนตรีท่ีใชสามารถใชไดท้ังวงปพาทย

ไมนวมเครื่องหา เครื่องคู หรือเครื่องใหญ วงปพาทยไมนวมเครื่องหาประกอบดวย ระนาดเอก       

ฆองวงใหญ ขลุยเพียงออ ซออู ฉ่ิง ฉาบเล็ก กรับ โหมง ตะโพน กลองตะโพน กลองแขก ตัวผู และ

กลองแขกตัวเมีย สวนปพาทยไมนวมเครื่องคูจะเพ่ิมระนาดทุม ฆองวงเล็ก ขลุยหลีบ และปพาทย     

ไมนวมเครื่องใหญจะเพ่ิมระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุมเหล็ก แตเดิมใชปเปลี่ยนมาใชขลุยเพียงออ       

ซ่ึงมีเสียงท่ีเบากวาทําใหลดความดังของเสียงลง  

อีกสิ่งท่ีสําคัญและมีความโดดเดนคือเครื่องแตงกาย ซ่ึงเปนชุดท่ีเลียนแบบจากเครื่องตนของ

พระมหากษัตริยสมัยกรุงศรีอยุธยาและใชสืบทอดตอมาจนถึงปจจุบัน การแตงกายมีกระบวนการท่ี

ละเมียดละไมกวาละครนอก เครื่องแตงกายยืนเครื่องพระนาง นิยมใชสีตัดกัน เชน แดง-เขียว  

เหลือง-มวง แดง-เหลือง ท้ังนี้ เพราะตองการจะเนนชิ้นสวนตาง ๆ ใหชัดเจนข้ึน เนื่องจากสมัยโบราณ

ไมมีไฟแสงสีชวยสองเพ่ือเนนเครื่องแตงกายสวยงาม จึงใชสีเสื้อและผานุงหรือตัวเสื้อกับแขนเสื้อใหสี

ตางกัน เพ่ือใหดูเดนชัดกวาสีในเฉดเดียวกัน  

 ฉากและอุปกรณประกอบฉากในการแสดงตอน อิเหนาลานางจินตะหรา จัดฉากใหเปนหอง

ของนางจินตะหรา อุปกรณประกอบฉากประกอบดวย เตียง โตะวางเครื่องราชูปโภค หมอน

สามเหลี่ยม สาสน กริช ใชลับแลก้ันดานหลังใหเกิดเปนฉากในหอง เพ่ือใหเกิดภาพท่ีใกลเคียงความ

เปนจริง และความสวยงาม เกิดอรรถรสตอผูชม 

 ในการศึกษาวิเคราะหรูปแบบและกระบวนทารําการแสดงละครในเรื่องอิเหนาตอน อิเหนา

ลานางจินตะหรา เนื้อเรื่องจะเปนตอนท่ีอิเหนาจะเขาไปหานางจินตะหราในตําหนักเพ่ือท่ีจะบอกลา

นางใหไดรูวาตัวเองมีความจําเปนท่ีจะตองออกไปรบตามคําสั่งของพระบิดา ดวยความรักท่ีมีตอ    

นางจินตะหรา ดวยอารมณหวงหาอาวรณไมอยากจะจากนางอันเปนท่ีรักไป และนางจินตะหราเองก็

กลัววาอิเหนาจะไปแลวไมกลับมาหานางอีก จึงมีการตัดพอตออิเหนา ในกระบวนทารําตาง ๆ นั้น    
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จึงจะตองมีรูปแบบจารีตเพราะเนื่องดวยเปนละครในท่ีเลนในเขตพระราชฐาน นั้นมีขอปฏิบัติท่ี      

สืบทอดตอกันมาเปนจารีตท่ีไดนํามาใชในการแสดงละครใน มีการศึกษาลีลากระบวนทารํา ซ่ึงเปน

การรําตีบทใชบทเขาคูพระ-นาง มีบทรองและบทเจรจาท่ีแสดงอารมณโศกเศราเสียใจ อาลัยอาวรณ

ของอิเหนาและนางจินตะหรา กระบวนทารําจะเปนการนั่งรําท้ังตอนโดยมีจารีตในเรื่องตําแหนงท่ีนั่ง    

บนเวที ตัวนางจะนั่งอยูทางดานขวาของพระในการนั่งคู เหตุผลของจารีตขอนี้นาจะเกิดจากความถนัด

ปกติของมนุษยท่ีจะมีความถนัดหรือความคลองตัวในการใชมือขวามากกวาใชมือซาย ดวยเหตุมี

วิธีการตีบทใชบทในการรําละครคู พระจึงอยูตําแหนงซายของตัวนางเสมอ ท้ังนี้เพ่ือเกิดความคลองตัว 

เม่ือตัวพระทําบทจะไดหันมาทางขวา นอกจากนั้นยังมีจารีตท่ีแฝงอยูในอิริยาบถตาง ๆ ของการแสดง 

ไดแก การนั่ง ยืน เดิน อิริยาบถตาง ๆ เหลานี้ถือเปนหลักปฏิบัติในการแสดงนาฏศิลปไทยท่ีมิได

มุงเนนเฉพาะการรายรําประการเดียว ในแตละอิริยาบถยังมีจารีตในการปฏิบัติควบคุมอยู จารีต

เหลานี้เปนวัฒนธรรมประเพณีท่ีถายทอดลงมาสูทาทางนาฏศิลปกอใหเกิดรูปแบบท่ีงดงามเปน

ลักษณะเฉพาะท่ีไมมีชาติใดเสมอเหมือน 

สรุปและอภิปรายผล 

  จากการสรุปอัตลักษณของ ครูเวณิกา บุนนาค สอดคลองกับวิทยานิพนธของ ภัณฑิรา กอบศิลป 

(2557, บทคัดยอ) ในวิทยานิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการแสดงท่ีไดศึกษา 

เรื่องกลวิธีการรําเฉพาะของครูเวณิกา บุนนาค ท่ีพบวาครูเวณิกา บุนนาคมีกลวิธีการรําเฉพาะท่ีสําคัญ 

2 ประการ ไดแก 

 1. วิธีการจัดวางตําแหนงอวัยวะของรางกายในการปฏิบัติทารําไดเหมาะสมกับสัดสวนของ

ตนเองจนเกิดความสวยงามในสายตาของผูชม 

 2. วิธีการรําเฉพาะรวม 5 วิธี ไดแก 

     2.1 การใชการกลอมหนาประกอบการเปลี่ยนเอียงศีรษะ 

     2.2 การใชสายตามองตามมือท่ีเคลื่อนไหวและเปดปลายคางตลอดเวลา 

     2.3 การเตะเทาไปดานหลังกอนการกาวเดิน 

     2.4 วธิีการประเทากอนยกเทากาวขาง 

     2.5 การใชขาและเทาในการปฏิบัติทารําไดอยางวองไวประกอบการกระทบจังหวะดวย

การหมเขาและการยืดยุบ 

การแสดงท่ีเปนอัตลักษณเฉพาะของครูเวณิกา บุนนาค จะเริ่มตั้งแตการตั้งวงบนของครูจะมี

ลักษณะท่ีปลายนิ้วจะต่ํากวาระดับแงศีรษะเล็กนอย และขอศอกจะบิดเล็กนอย ซ่ึงโดยปกติการตั้งวงบน

ของตัวพระปลายนิ้วจะอยูระดับแงศีรษะและกางออกไปขอศอกไมบิด ลักษณะการเอียงศีรษะควบคู

กับการกลอมหนาหรือมีการใชหนาตามมือเสมอ เชน เม่ือครูจะเปลี่ยนเอียงจากขางหนึ่งไปอีกขางหนึ่ง 

ครูจะใชการกลอมหนาไปพรอมกันดวย การใชสายตามองตามมือ เชน ทาชักแปงผัดหนาท่ีเคลื่อนไหว

ไปพรอมกับหนาตามมือท่ีเคลื่อนไหว การเดินครูมักจะชอบเดินเตะเทาไปทางดานหลังกอนท่ีครูจะกาว
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เดินไปขางหนา จะตองมีการยกเทาเตะมาทางดานหลังเล็กนอยแลวจึงเตะเทาไปขางหนาเล็กนอย

กอนท่ีกาวเดิน การรําของครูเวณิกา บุนนาค จะเปนรําท่ีละเมียดละมัย รําจะไมเอียงออนมากจะเรียก

การรําแบบของครูวาเปน “การรําภูมิ” 

ครูอุดม กุลเมธพนธ อดีตผูเชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลปไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ทานไดพูดถึง

การรําของครูเวณิกา บุนนาค วา “เปนคนรําสวยแบบท่ีเรียกวา รําภูมิ” ทานไดใหความหมายไววา 

“การรําภูมิเปนการดูองครวมของผูปฏิบัติทารํา เพราะถาดูแยกสวนอาจพบวามีบางสวนไมเขาตาม

เกณฑมาตรฐานแตเหมาะสมและสัมพันธกับการเคลื่อนไหวรางกายของศิลปนทานนั้น ดังนั้นการรําภูมิ

เปนวิธีการรําท่ีสงางาม โดยใชกิริยานิ่ง ๆ เรียบรอย ไมหลุกหลิก” จึงทําให ครูเวณิกา บุนนาค นั้นจะ

มีลักษณะการรําท่ีมีท้ังความออนหวาน นุมนวล ความแกรงกลาตามเนื้อเรื่องไดอยางงดงามนาดู 

สมจริงและสามารถแสดงถึงอารมณตาง ๆ ออกมาทางสีหนาไดอยางสมจริง 

ครูเวณิกา บุนนาค เปนผูหนึ่งท่ีมีฝมือและมีพรสวรรคทางดานการแสดงละครอยางแทจริง   

ครูไดสั่งสมประสบการณทางดานนาฏศิลปไทยเม่ือครูไดรับการถายทอดทารําครูจะเปนคนชางสังเกต 

เลียนแบบ สามารถจดจําทารําไดเปนอยางดี เม่ือครูผูใหญจับทาและแกไขขอบกพรองของครูใหแลว 

ครูจะจําและนํามาแกไขจนสามารถใชอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายในการปฏิบัติทารําและ         

การเคลื่อนไหวรางกายใหสวยงามเหมาะสมกับสัดสวนของตนเองรวมท้ังการแสดงออกทางใบหนาและ

ดวงตาในการถายทอดอารมณของละครตอนนั้น ๆ จนเปนท่ียอมรับของครูผูใหญไดรับคัดเลือกให

แสดงละครตัวเอกอยูเปนประจํา และครูไดนําประสบการณเหลานั้นมาปฏิบัติตอลูกศิษยเหมือนกับท่ี

ครูไดรับมา และถายทอดความรูกระบวนทารําใหลูกศิษยจากรุนสูรุนอยางไมปดบังอําพราง นับวาครู

เปนท้ังครูผูถายทอดและศิลปนท่ีดีควรแกการนําไปเปนแบบอยาง 

เนื่องจากบทการแสดงท่ีนํามาวิจัยในครั้งนี้เปนบทแบบเต็มใชเวลาการแสดงคอนขางมาก   

จึงไมคอยไดพบเห็นการแสดงสวนมากท่ีนิยมนํามาแสดงจะเปนตอนท่ีกระชับ ตัดทอนบทนําเอาชวงท่ี

สําคัญออกมาแสดงเทานั้น จะเริ่มจากเพลงเหมราชออกเพลงเร็ว เปนการนําตัวละครออกมาแลวตาม

ดวยเพลงนกจาก ซ่ึงเพลงนี้บทละครจะเปนการนั่งรําตีบทใชบทกันระหวางอิเหนากับจินตะหรา       

จะเปนอารมณปลอบใจ ขอความเห็นใจนางจินตะหรา แตละเพลงจะมีอารมณท่ีตางกัน การตีบทใช

บทบางทาอาจทําทาเหมือนกัน แตการแสดงอารมณออกมาจะไมเหมือนกัน จึงทําใหผูวิจัยไดพบวา   

ในการรําตีบทใชบทนั้นทําทาเหมือนกันแตจะดูตรงสีหนาการแสดงออก อารมณท่ีแสดงถายทอด

ออกมาพรอมกับบทละครวาตอนนี้หมายถึงอะไร อยูในหวงอารมณรักหรือเปนการปลอบใจหรือเสียใจ 

ในบทละครนี้ผูเขียนบทและผูบรรจุเพลงจะมีการแบงชวงของบทเจรจาในชวงท่ีมีบทเจรจาจะใหผูแสดง

ใชวิธีการพูดเปนกลอนจะไมพูดปกติท่ัวไป ทําใหผูชมไดมีการสับเปลี่ยนอารมณในการชมการแสดง 

การพูดจะมีน้ําเสียงท่ีออนหวานตามแบบฉบับละครในจะพูดแบบชา ๆ นุม ๆ แสดงอารมณในตอนนั้น ๆ 
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ขอเสนอแนะ 

1. ศึกษาลีลาทารําเด่ียวในการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ในบทบาทอิเหนาตอนอ่ืนของ

คุณครูเวณิกา บุนนาค ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) ปพุทธศักราช 2558 

2. ศึกษากลวิธีการรําในการแสดงละครในตัวละครอ่ืน ๆ ในเรื่องอิเหนา 

3. ศึกษาลีลาวิธีการรําพระเอกละครในจากบรมครูและศิลปนทานอ่ืน ๆ 
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ศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณท่ีนํามาสูกระบวนทารํา 

ในบทแตงตัวหนุมาน 

SIRAPORN THANIM PIMPHA PORN AND PATTRAPORN LED TO 

DANCE POSTURES IN HANUMAN DRESSING 

นภัสรพี หงสทอง*, นิวัฒน สุขประเสริฐ*, และพิมณภัทร ถมังรักษสัตว1 ** 

NAPHATRAPHI HONGTHONG, NIWAT SUKPRASIRT, AND PIMNAPAT TAMANGRAKSAT 

บทคัดยอ 

  การวิจัยเรื่อง ศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณท่ีนํามาสูกระบวนทารําใน        

บทแตงตัวหนุมานมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนมาของศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณ 

จากบทวรรณกรรมสูบทแตงตัว ศึกษาความเปนมา และองคประกอบของการแสดงบทแตงตัวหนุมาน 

วิเคราะหกระบวนทารําของบทแตงตัวหนุมานในเพลงชมตลาด จากบทพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โดยใชกระบวนการศึกษาคนควาเอกสารตําราทางวิชาการ สิ่งพิมพ 

บทโขน บทวรรณกรรม การสัมภาษณท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับการวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิทางดาน

นาฏศิลปไทย แลวนําผลมาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยเปนรูปเลมรายงานการวิจัย 

  ผลการวิจัยพบวา บทวรรณกรรมนั้นมีการประพันธถึงการแตงตัวและเครื่องแตงตัวของ     

ตัวละครท่ีมีการจําลองมาจากเครื่องตนของพระมหากษัตริย อันไดแก เครื่องประดับในสวนของศีรษะ

หรือท่ีเรียกวาศิราภรณ ในสวนของเครื่องประดับตัวท่ีเรียกวาถนิมพิมพาภรณและเครื่องแตงตัว

ประเภทผาหรือพัสตราภรณ โดยเครื่องแตงตัวท้ังสามสวนนี้ปรากฏอยูในบทวรรณกรรมท่ีกลาวถึง 

การแตงตัว จึงสงผลใหการแสดงโขนมีการนําบทวรรณกรรมมาประดิษฐกระบวนทารําการแตงตัวข้ึน 

ซ่ึงแตโบราณปรากฏกระบวนทารําแตงตัวในตัวละครประเภทพระ นาง ยักษ ยกเวนตัวละครประเภทลิง 

ท่ีไมมีการคิดประดิษฐกระบวนทารําในการแตงตัวไว ซ่ึงตามบทวรรณกรรมมีการประพันธการแตงตัว

และเครื่องแตงตัวครบท้ังสามสวนท่ีมีการจําลองมาจากเครื่องตนของพระมหากษัตริยไวเชนกัน 

อาจารยปราณี สําราญวงศ อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป จึงไดมอบหมายให ครูกรี วรศะริน 

เปนผูประดิษฐกระบวนทารําแตงตัวของหนุมาน เพ่ือบรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยนาฏศิลปในสาขาวิชาเอกโขนลิงระดับชั้นสูงและปริญญาตรี 

* บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

 Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute 
** คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

 Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute 
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กระบวนทารําการแตงตัวของหนุมานนั้นไดนํากระบวนทารําพ้ืนฐานการรําแตงตัวของ      

ตัวละครพระ ยักษนํามาผสมผสานและปรับใหเปนกระบวนทาท่ีสื่อความหมายถึงศิราภรณ ถนิม

พิมพาภรณ และพัสตราภรณ จากการจําลองมาจากเครื่องตนของพระมหากษัตริยในบทวรรณกรรม 

ใหมีกระบวนทาท่ีเปนลิง ท้ังนี้กระบวนทารําแตงตัวหนุมานในเพลงชมตลาดนี้แบงโครงสรางการแสดง

ออกเปน 4 สวน อันไดแก 1. ชวงทาออก 2. ชวงเนื้อรอง 3. ชวงทารับ 4. ชวงทาเขา  

คําสําคญั: ศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ พัสตราภรณ กระบวนทารํา 

Abstract 

This thesis Siraporn Thanim-Pimpha-Porn and Pattraporn Led to Dance Postures 

in Hanuman Dressing had the objectives to study background of Siraporn Thanim-

Pimpha-Porn and Pattraporn from literatures led to Hanuman Dressing, to study 

histories and elements of Hanuman Dressing performance, to analyze Hanuman 

Dressing dance postures in Pleng Chom Talad (visit the market) in the play of King 

Phra Puttayodfah Chulalok by data gathering from documents, textbooks, Khon Play 

Press, interviewed the honorables and specialists in Thai Classical Dance for data 

analysis and summary in research methodology. The studying found that the 

literatures composed about dressing and clothing of actor was reproduced as the 

king's clothes such as decorations on the head called Siraporn, for body called 

Thanim-Pimpha-Porn and the clothes called Pattraporn by all 3 decorations and 

clothes were mentioned in literatures about dressing and led to be the Khon 

performance of Hanuman dressing dance postures. In the past, dressing dance 

postures would be in the role as actor, actress, giant but excepted the role of 

monkey. As in literatures had the poem related to dressing of all 3 decorations and 

clothes that had reproduced from the royal utensils of King also. Later on teacher 

Pranee Samranwongse, the former director of Dramatic Art college assigned Kru Kree 

Worasarin to create the dance postures of Hanuman dressing for being in curriculum 

of teaching in major Khon monkey students as in advance and Bachelor degree. The 

dance postures of Hanuman dressing was applied from basic dance postures of actor 

giant by bringing to apply the dance postures which shown out Siraporn Thanim-

Pimpha-Porn and Pattraporn from the reproduce by royal untensils of King in literatures 

as the dance posture of monkey which Hanuman dressing dance posture of Chom 

Talad separated performance into 4 parts are 1) Step out dance posture 2) story 

singing dance posture 3) Getting dance posture and 4) Entering dance posture. 

Keywords: Siraporn, ThanimPimphaPorn, Pattraporn, Dance postures 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 75 

บทนํา 

 ชาติไทยมีประวัติความเปนมาในการกอตั้งประเทศมาอยางยาวนาน โดยมี 4 อาณาจักรใหญ 

ตั้งแตโบราณ อันไดแก กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร โดยรวมความเปน

ชนชาติไทยท่ีมีเอกลักษณ ขนบธรรมเนียม แบบแผน และรากฐาน ประเพณีตาง ๆ หลอมรวมจนเปน

วัฒนธรรมของชาติไทยเพ่ือใหชนรุนหลังไดอนุรักษและสืบทอดในภูมิปญญาและขนบธรรมเนียมสิ่งดีงาม

ของชนชาติไทยใหคงอยูสืบตอไป วิถีชีวิต และกาลเวลาท่ีหมุนเวียนไปนั้น ทําใหขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาติไทยมีการพัฒนาไปเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันแตยังคงไวซ่ึง

เอกลักษณความเปนชนชาติไทย ดังเชน การกินอยู การประกอบอาชีพ การแตงกายท่ีมีการพัฒนา

ตามสภาพสังคมแตยังคงอนุรักษแบบแผนใหเหมาะสมวัฒนธรรมท่ีสืบทอดตอกันมากับอีกสิ่งหนึ่งท่ีมี

การพัฒนาข้ึนอยางเห็นไดชัดนั้นคือ ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดงเปนสิ่งท่ีบํารุงขวัญกําลังใจให

ประชาชนสรางความสนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยศิลปะการแสดงของไทยนั้นมีหลากหลายลักษณะ   

ท้ังท่ีเปนการแสดงพ้ืนบานและการแสดงในราชสํานัก ศิลปะการแสดงประเภทหนึ่งท่ีมีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง คือ การแสดงโขน เปนการแสดงชั้นสูงท่ีอยูคูกับคนไทยมาอยางยาวนาน ดังจะเห็นได

จากจดหมายเหตุของ ซีมง เดอ ลา ลูแบร ราชทูตฝรั่งเศสท่ีเขามาเจริญสัมพันธไมตรีในแผนดินสมเด็จ

พระนารายณมหาราชสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏในหนังสือโขน ของธนิต อยูโพธิ์ ความวา การละเลนท่ี

เขาเรียกวา “โขน” ไดแก การเตนออกทาทางเขากับเสียงซอและเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ผูเตนสวม

หนากากและถืออาวุธราวกับวาจะรบราฆาฟนกันมากกวาเตน คนเตนทุก ๆ คนแมจะเตนผาดโผนและ

ออกทาทางอยางมากมาย การเตนเรื่อยไปไมมีบทพูด หนากากท่ีสวมสวนมากนาเกลียดและแลเห็น

เปนรูปสัตวนาสะพรึงกลัวหรือเปนภูตผีปศาจ (ธนิต อยูโพธิ์, 2511, น. 34-35) การแสดงโขนเปนการ

แสดงท่ีรวบรวมเอาศิลปะไทยหลายแขนงไวดวยกัน ไดแก วรรณกรรม วรรณศิลป คีตศิลป หัตถศิลป 

และสถาปตยกรรม เอกลักษณของการแสดงโขนนอกจากจะมีศิลปะและการรายรําท่ีวิจิตรงดงามแลว 

อีกประการหนึ่งท่ีทําใหการแสดงโขนเปนท่ีนิยมคือความงามของการแตงตัวท่ีมีองคประกอบของ

เครื่องแตงตัวเฉพาะ การแตงกายแบบโขนนั้นเรียกกันโดยท่ัวไปวาการแตงตัวแบบยืนเครื่อง การแตงตัว

แบบยืนเครื่องนี้มีท่ีมาจากการเลนละครพ้ืนบานท่ีเลนกันมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาท่ีเรียกกันวา 

ละครนอก ซ่ึงเดิมมีการแตงตัวแบบธรรมดาสามัญท่ัวไป เนื่องจากผูเลนเปนชายลวนเวลาทําบทตัวนาง

ก็เพียงแตนําผามาหมเปนสไบเฉียง พอใหรูวาทําบทตัวนางเทานั้น ตอมาเม่ือละครมีความนิยมมากข้ึน 

ทําใหเกิดการสรางเครื่องแตงกาย สําหรับเลนละครข้ึน เนื่องจากละครสวนใหญแลวจะเลนเปนเรื่อง

จักร ๆ วงศ ๆ มีบทตัวเอกเปนกษัตริยบางเทวดาบางจึงไดสรางเครื่องแตงกายโดยการเลียนแบบมา

จากเครื่องตน อันเปนเครื่องทรงของพระมหากษัตริย (กรมศิลปากร, 2550, น. 16) 

เครื่องตนท่ีโขนนํามาเปนแบบอยางในการแตงกายนั้นเปนเครื่องตนท่ีพระมหากษัตริยใชทรง

สําหรับการออกงานพระราชพิธีตาง ๆ เชน พิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต เปนตน โดยเครื่องทรง

ในพระราชพิธีนั้น ๆ มีการแตงพระองคท่ีงดงาม ประดับประดาพระองคดวยเครื่องประดับตาง ๆ ดังท่ี

ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลสมัยกรุงศรอียุธยา ดังนี้ มหามงกุฎ มหากุณฑล พาหุรัด ถนิมมาไลย สรอย
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มหาสังวาล เสอง อุตรี อุตรา ควงใด 7 แถว พระธํามรงค สนับเพลารัตนกําพล กองเชิง รองพระบาท 

(สมภพ จันทรประภา, 2526, น. 35)  

สําหรับพระราชพิธีโสกันตจากหนังสือราชพัสตราภรณกลาวถึงเครื่องตนท่ีพระมหากษัตริย

หรือเชื้อพระวงศทรง ประกอบดวย ฉลองพระองคผาตาดแขนกระบอกยาว สวมสนับเพลา ทรงผาโจงทับ 

มีผาหอยหนาหรือสุวรรณกถอบ 3 ชาย คาดปนเหนงประดับเพชรนิลจินดา เกลาพระเมาฬี ประดับ

พระองคดวยสรอยนวม สังวาล มีนพพระอังสา สวมพาหุรัดท่ีตนพระพาหา ต้ังแตขอพระหัตถถึง

ขอศอกประดับดวยเครื่องสวม อันประกอบดวย กําไลแขน ปะวะหล่ํา ลูกไมปลายแขน สวมพระธํามรงค 

8 นิ้วพระหัตถ สวมปะวะหล่ํา กําไลพระบาท (สํานักงานสงเสริมเอกลักษณของชาติ, 2547, น. 17) 

  จะเห็นไดวาเครื่องตนของพระมหากษัตริยนั้นมีอยูดวยกันหลายสิ่ง และสามารถแบงแยก

ประเภทได 3 สวนใหญ ๆ คือ ศิราภรณ หมายถึง เครื่องประดับศีรษะ ถนิมพิมพาภรณ หมายถึง 

เครื่องประดับกาย พัสตราภรณ หมายถึง เครื่องนุงหม จึงสงผลถึงบทวรรณกรรมท่ีมีการเอยถึง

กระบวนการแตงตัวของตัวละครท่ีมีศักด์ิสูง เชน เทพ เทวดา พระมหากษัตริย ฯลฯ จึงสงผลใหบท

วรรณกรรมปรากฏการพรรณนาถึงความงามขององคประกอบของเครื่องแตงตัว ท้ังเครื่องนุงหม และ

เครื่องประดับตาง ๆ ดังนั้น บทวรรณกรรมท่ีมีการกลาวถึงกระบวนการแตงตัวและมีมาตั้งแตสมัยกรุง

ศรีอยุธยาท้ังยังเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับพระมหากษัตริย เทวดาหรือเรื่องจักร ๆ วงศ ๆ เปนเรื่องท่ีมี

การยกยองเชิดชูเกียรติ์และเปนเรื่องราวของตางชาติท่ีเขามาติดตอกับชาติไทยแตอดีตนั้นปรากฏเรื่อง

ท่ีเปนท่ีนิยม ไดแก เรื่องรามเกียรติ์ ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับพระนารายณอวตารมาเปนพระราม          

เพ่ือสังหารเหลาอสูรเปนวีรกรรมท่ีเปนวีรบุรุษของประเทศอินเดีย ซ่ึงแตงโดยวาลมิกิ ซ่ึงเปนเคาโครง

เรื่องรามเกียรติ์ของไทยบทวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์นี้มีอยูหลายสํานวนและปรากฏมีมาต้ังแตสมัย

กรุงศรีอยุธยา ซ่ึงเรื่องรามเกียรติ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ปรากฏหลักฐานมาถึงปจจุบันเพียงไมก่ีบท

เนื่องดวยการสูญหายจากภาวะสงครามเสียกรุงศรี นายธนิต อยูโพธิ์ ไดกลาววาบทวรรณกรรมเรื่อง

รามเกียรต์ิท่ีหลงเหลือมามีอยูเพียงในหนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดีท่ีแตงข้ึนในแผนดินสมเด็จ

พระนารายณมหาราช ซ่ึงยกมาเปนตัวอยาง 3-4 บทเทานั้น เชน ตอนพระอินทรใชใหพระมาตุลีนํา

ราชรถมาถวายพระราม บทสีดาหาย (ธนิต อยูโพธิ์, 2511, น. 88) บทวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา

ดังกลาวนี้ เปนเรื่องเหตุการณตาง ๆ ในการศึกสงคราม สงผลใหรายละเอียดบทพรรณนาเก่ียวกับบท

การแตงกายของตัวละครไมปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนซ่ึงอาจสูญหายจากการสงคราม ครั้งมาถึงแผนดิน

สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีนั้น ชาติบานเมืองเริ่มเขาเปนปกแผนถึงจะมีสงครามบางก็เพียงแตเปนการ

ปราบปรามกบฏตามหัวเมืองตาง ๆ เทานั้น สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีมีพระราชดําริท่ีจะทํานุบํารุง

ศาสนาและวัฒนธรรมเพ่ือเปนเครื่องบํารุงบานเมืองจึงไดทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ

ข้ึนครั้งนี้ ทรงพระราชนิพนธไวในสมัยกรุงธนบุรีนี้เพียง 4 ตอน มีฉบับเขียนไวในสมุดไทยดําแตลําดับ

เลมไมตรงกับลําดับเรื่อง มีท้ังหมด 4 เลมสมุดไทย เลม 1 ตอนพระมงกุฎ เลม 2 ตอนหนุมานเก้ียว 

นางวานรินทรจนถึงทาวมาลีวราชมา เลม 3 ทาวมาลีวราชวาความ เลม 4 ทศกัณฐตั้งพิธีทรายกรด 

พระลักษมณตองหอกกบิลพัท จนผูกผมนางมณโฑ (ธนิต อยูโพธิ์, 2511, น. 89) ในบทวรรณกรรม
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เรื่องรามเกียรติ์นี้ไดกลาวถึงบทแตงตัวไวหลายบท โดยมากพบวามีบทการแตงตัวของตัวพระและ     

ตัวยักษยังขาดตัวละครฝายนางและลิง ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรนี้บานเมืองมีความสงบรมเย็น

เปนปกแผน มีความรุงเรืองในทุก ๆ ดาน สําหรับบทวรรณกรรมในเรื่องรามเกียรติ์นี้พระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช (2540) ไดทรงพระราชนิพนธไวจนเปนฉบับท่ีสมบูรณเพ่ือเปนขวัญ

ของแผนดินในบทวรรณกรรมฉบับรัชกาลท่ี 1 นี้ มีการกลาวถึงบทการแตงตัวไวหลายบท ครบท้ังของ 

พระ นาง ยักษ และลิง ซ่ึงบทวรรณกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีนั้นยังไมปรากฏ เครื่อง

แตงกายท่ีละเอียดและมากชิ้นเทากับสมัยกรุงรัตนโกสินทรท่ีมีการกลาวถึงรายละเอียดของ

เครื่องประดับและเครื่องแตงตัวตามเครื่องตนท่ีพรรณนาโดยละเอียดท้ังศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ 

และพัสตราภรณ จึงสงผลใหบรมครูทางดานนาฏศิลปไทยไดคิดกระบวนทารําการแตงตัวตามบท

วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ไวมากมายท้ังของพระ นาง และยักษ ซ่ึงยังคงขาดกระบวนทารําการแตงตัว

ของตัวละครฝายลิง 

จากขอมูลดังกลาวนํามาสูการท่ีผูวิจัยมุงศึกษาบทการแตงกายของตัวละครลิงซ่ึงปรากฏใน 

บทวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทรท้ังในแผนดินรัชกาลท่ี 1 ซ่ึงในสมัยรัชกาลท่ี 1 ยังไมปรากฏกระบวน

ทารําการแตงตัวของตัวละครฝายลิงมีเพียงบทวรรณกรรมท่ีกลาวถึงการแตงตัวเทานั้น กระบวนทารํา

ประกอบบทแตงตัวประเภทตัวละครฝายลิงเปนแนวคิดท่ี อาจารยปราณี สําราญวงศ อดีต

ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ไดดําริท่ีจะใหมีการคิดประดิษฐกระบวนทารําของการแตงกายใน     

ตัวละครฝายลิงข้ึนเพ่ือใหเปนชุดกระบวนทารําการแตงกายของฝายลิงและเพ่ือบรรจุในหลักสูตร

นาฏศิลปชั้นสูงปท่ี 2 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี   

โดยมอบหมายใหครูกรี วรศะริน ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปโขน) พ.ศ. 2531 

เปนผูประดิษฐทารําและถายทอดใหแกอาจารยประสิทธ ปนแกว ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

(นาฏศิลปโขน) พ.ศ. 2551 

 จากขอความขางตนทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาความเปนมาของศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ 

และพัสตราภรณในเครื่องตนท่ีปรากฏในบทวรรณกรรมสูบทแตงตัวในการแสดงโขน ศึกษา

องคประกอบของการแสดงบทแตงตัวหนุมาน วิเคราะหกระบวนทารําการแตงตัวของตัวละครฝายลิง

โดยศึกษาบทแตงตัวหนุมานในเพลงชมตลาดเพ่ืออนุรักษ สืบทอด และเผยแพรศิลปะการแสดง

นาฏศิลปโขนเปนแนวทางในการประดิษฐกระบวนทาแตงตัว ตลอดจนเพ่ือรวบรวมขอมูลบันทึกเปน

เอกสารวิชาการไวใหผูสนใจไดศึกษาตอไป 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาความเปนมาของศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณ จากบทวรรณกรรมสู

บทแตงตัว 

2. ศึกษาความเปนมาและองคประกอบของการแสดงบทแตงตัวหนุมาน 

3. วิเคราะหกระบวนทารําของบทแตงตัวหนุมานในเพลงชมตลาด 
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วิธีการศึกษา 

ศึกษาวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของกับประวัติความเปนมาและการพัฒนาของศิราภรณ ถนิม

พิมพาภรณ และพัสตราภรณท่ีใชในการแสดงโขนจากแหลงขอมูล หนวยงานและแหลงวิทยบริการ

สถาบันตาง ๆ ไดแก เอกสารตํารา บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธสื่อวีดิทัศนและสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี

เก่ียวของกับเครื่องแตงกายในการแสดงโขนรวมถึงบทรามเกียรติ์ในรัชกาลท่ี 1  

การศึกษาภาคสนาม โดยการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางแตมีเนื้อหาเก่ียวของกับงานวิจัย 

จากผูทรงคุณวุฒิ และกลุมผูท่ีมีประสบการณดานการแสดงโขนและเครื่องแตงกายโขน ไมนอยกวา 

15 ป ประกอบดวย กลุมผูทรงคุณวุฒิจํานวน 8 ทาน ดังนี้ 
 

อาจารยประสิทธิ์ ปนแกว  ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (โขน) พ.ศ. 2551 

อาจารยประเมษฐ บุญยะชัย  ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

อาจารยสมศักดิ์ ทัดติ  ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

อาจารยวีระชัย มีบอทรัพย  ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

อาจารยอรพินทุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  อดีตหัวหนาฝายพัสตราภรณและเครื่องโรง สํานักการ

สังคีตและอาจารยพิเศษสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

นายวราวุธ ศิลาพันธ  อาจารยพิเศษวทิยาลัยนาฏศิลปสพุรรณบรุี 

นายสมชาย สวัสดี  รองผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

นายสมกิจ ชนิทยุทธวงศ  ครูชํานาญการพิเศษวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 

การสังเกตแบบไมมีสวนรวมจําแนกดังนี้ การชมเครื่องแตงกายในพระราชพิธี ภาพนิ่งรวมท้ัง

ชมศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณจากพิพิธภัณฑ ศึกษาบทบาทการแสดงโขนชุดหนุมาน

แตงตัวในเพลงชมตลาดนําขอมูลมาวิเคราะหและนําไปสรุปผลปรับปรุงตามขอเสนอแนะจาก

ผูเชี่ยวชาญแลวนําเสนอขอมูล จากการศึกษาพบวากระบวนทารําในการแตงตัวนั้นมีกระบวนทารําท่ี

ครูทางดานนาฏศิลปไทยไดปรับปรุงข้ึนจากสภาพความเปนจริง โดยอาศัยหลักของทารํานาฏศิลป

พ้ืนฐาน ท่ีบงบอกวาตําแหนงในการสวมใสเครื่องแตงตัวอยูตรงบริเวณใด จึงนําเสนอในรูปแบบตาราง 

ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 กระบวนทารําท่ีปรับจากเคร่ืองตนสูกระบวนทารําในบทแตงตัว 

เคร่ืองแตงตัว พระ ยักษ ลิง 
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สังวาล 

 

 

   

 

จากตารางท่ีนําเสนอไปนั้นเปนเพียงตัวอยางในการประดิษฐกระบวนทารําท่ีสื่อถึงศิราภรณ 

ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณ ตามท่ีมีปรากฏในบทวรรณกรรมของตัวพระ ยักษ และลิง ท้ังบงบอก

ถึงการลักษณะการสวมใสและตําแหนงของการสวมใสเครื่องแตงตัวนั้น ๆ การแสดงหนุมานแตงตัว ใน

เพลงชมตลาดนี้มีโครงสรางกระบวนทารําเปนกระบวนทารําท่ีชมความงามของเครื่องแตงตัวของ     

หนุมานหลังจากท่ีอาบน้ําแตงตัวเพ่ือออกวาราชการ โดยลักษณะของการแสดงแบงโครงสรางการ

แสดงออกเปน 4 สวน อันไดแก 1. ชวงทาออก 2. ชวงเนื้อเพลง 3. ชวงทารับ 4. ชวงทาเขา  
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1. ชวงทาออก 

ในชวงทาออกของการแสดงแตงตัวหนุมานในเพลงชมตลาดนั้น แบงออกเปนสองลักษณะ

อันไดแก การแสดงท่ีเวทีท่ีมีมานและการแสดงท่ีเวทีไมมีมาน การแสดงเวทีท่ีมีมานนั้น กอนการแสดง

มานจะปดผูแสดงจะอยูหลังมานในลักษณะนอนอิงหมอน มีการแสดงออกถึงอากัปกิริยา เชน เช็ดตา 

ลูบหนา บีบตามเนื้อตัว ปฏิบัติทาในเพลงกระบี่ลีลา จากนั้นจึงเขาสูเนื้อเพลงชมตลาดและรําตาม

กระบวนทาในกรณีท่ีแสดงในเวทีท่ีไมมีมานในการแสดงตัวละครจะออกในเพลงเสมอเม่ือจบเพลง

เสมอแลวจะเขาเพลงชมตลาดและรําตามกระบวนจนจบเพลง 

 2. ชวงเนื้อรอง 

กระบวนทารําในเพลงชมตลาดนี้ตัวละครจะรําตามบทเนื้อรองท่ีมีการกลาวถึงเครื่องแตงตัว

ตามบทวรรณกรรม โดยจะแบงออกเปนการอาบน้ํา การแตงตัว การใสเครื่องแตงตัวตาง ๆ ท่ีเปน

เครื่องประดับตามบทรองท่ีมีกระบวนทารําบงบอกถึงลักษณะของเครื่องแตงตัวตาง ๆ ท้ังตําแหนง 

การสวมใสเครื่องแตงตัวนั้น ๆ ดวยโดยกระบวนทารํานั้นเปนการผสมผสานระหวางกระบวนทาของ

พระ ยักษ และลิง ซ่ึงระหวางการรําตามเนื้อรองระหวางบทนั้นจะมีการรําท่ีมีแตทํานองซ่ึงเรียก

โดยท่ัวไปวา ทารับ 

3. ชวงทารับ 

ในการแสดงแตงตัวหนุมานในเพลงชมตลาดนี้ ในชวงเพลงรับนั้นจะแบงออกเปน 2 

ลักษณะ คือ รับในบทเพลงและรับในทํานอง การรับในบทรองนั้นจะเปนการรับในทาโบกและการรับ

ในทํานองจะใชวิธีการใชตัวตามจังหวะเพลงในทารับท้ัง 3 ทอน โดยจะใชทาจากแมทาลิง ไดแก ทา 3 

ทา 4 และทา 7 ซ่ึงทารับในตัวละครนั้นตางจากการรับในเพลงชมตลาดของตัวละครพระซ่ึงจะใช

วิธีการเลนเทาแตลิงจะใชวิธีการใชตัว 

4. ชวงทาเขา  

การแสดงแตงตัวหนุมานในเพลงชมตลาด ในชวงทายของการแสดงจะใชเพลงเสมอ       

ซ่ึงเพลงเสมอเปนเพลงท่ีแสดงอาการไปมาในระยะใกล ๆ ซ่ึงในบทนี้กลาวถึงตัวหนุมานท่ีจะออกไป    

วาราชการท่ีทองพระโรง เพลงเสมอท่ีใชนี้มีลักษณะท่ีตางจากเพลงเสมอธรรมดา โดยมีไมรําตามเพลง

เสมอท่ัวไป คือ ข้ึน 3 จังหวะ ลง 2 จังหวะ ทาข้ึนใน 3 จังหวะนั้นใชทา 3 ทา 4 และทา 5 ซ่ึงตางจาก

กระบวนทารําเพลงเสมอธรรมดาท่ีใชทารําข้ึน 3 จังหวะใชทาลงวงเพียงทาเดียว จากนั้นจึงรําเพลง

เสมอตามกระบวนทาจนจบเพลง 

โครงสรางของกระบวนทารําหนุมานแตงตัวในเพลงชมตลาดนั้นเปนกระบวนทารําท่ีนํา 

ทาของพระ ยักษ และลิงมาผสมผสานเพ่ือใหเกิดกระบวนทารําในการแตงตัวของฝายลิงข้ึนแตในทารํา

นั้นยังคงปรากฏลักษณะของทารําของพระและยักษอยู โดยจะยกตัวอยางในตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 ตัวอยางกระบวนทาเปรียบเทียบการผสมผสานกระบวนทาของพระ ยักษ และลิงในบทแตงตัว 

หนุมานในเพลงชมตลาด 

ภาพท่ี/ทาท่ี พระ ยักษ ลิง 

 
ทาเขาท่ี 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
ทาโบก 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทาสังวาลย 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทาธํามรงค 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากตารางทําใหเห็นไดวากระบวนทารําของหนุมานในเพลงชมตลาดนี้มีการรําท่ีผสมผสาน

ระหวางกระบวนทาของพระ ยักษจึงทําใหเกิดกระบวนทาการรําของลิง ชวงมือเปนกระบวนทาของ

พระการลงเหลี่ยมแบบลิง หรือมือขวาปฏิบัติทาแบบลิงสวนมือซายปฏิบัติทาแบบพระ เชน ทาโบก    

ท่ีมีท้ังทาของพระและลิงผสมกันอยางชัดเจน มือซายต้ังวงในลักษณะของตัวพระ มือขวาเขาอก      

ในลักษณะเฉพาะของลิง เทาแตะสนเทาดานหนาในลักษณะของพระ เปนตน 

  



82 The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา เครื่องแตงตัวโขนนั้นแยกออกไดเปน 3 สวน อันไดแก 1) ศิราภรณ     

อันหมายถึงเครื่องประดับศีรษะท่ีสรางจําลองมาจากมหาพิชัยมงกุฎแตสรางจากของท่ีมีคานอย เชน

โครงไม โครงกระดาษ ประดับกระจกหรือพลอยเทียม อันประกอบไปดวย ชฎา มงกุฎกษัตรี รัดเกลา 

กรรเจียกจร เปนตน 2) ถนิมพิมพาภรณ หมายถึง เครื่องประดับกาย ซ่ึงสวนใหญแลวจะเปนสิ่งของท่ี

ทําข้ึนมาจากโลหะเปนเครื่องแตงตัวในสวนท่ีเพ่ิมความวิจิตรในการแสดงอันประกอบไปดวย ทับทรวง 

ตาดทิศ เข็มขัด ทองกร สังวาล พาหุรัด เปนตน 3) พัสตราภรณ หมายถึง เครื่องแตงกายประเภทท่ี

เปนผาไดจําลองมาจากเครื่องตน ไดแก สนับเพลา ฉลององค ชายไหว ชายแครง ผานุง แตมีลักษณะ

การนุงผาท่ีตางกัน เชน การนุงผาแบบกนแปน ซ่ึงเปนการนุงผาในตัวละครประเภทยักษและลิง    

การนุงผาแบบหางหงส คือ การนุงผาปลอยชายดานหนามาหอยอยูบริเวณดานหลังซ่ึงเปนการนุงผา

เลียนแบบพระมหากษัตริยและพระราชวงศชั้นสูงซ่ึงตัวละครท่ีนุงผาแบบนี้ ไดแก ตัวละครฝายพระ 

การศึกษากระบวนทารําจากการวิเคราะหทารําแตงตัวหนุมานในเพลงชมตลาดของครูกรี วรศะริน 

ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป-โขน) ประจําป 2531 จากการศึกษาอาจารยประสิทธ 

ปนแกว ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป-โขน) ประจําป 2551 พบวาการแสดงหนุมาน

ในเพลงชมตลาดนั้นเปนการรําเพ่ืออวดเครื่องแตงตัวของตัวละครท่ีไดรับบรรดาศักดิ์ใหมในการแสดงนี้

คือตัวหนุมานซ่ึงเปนทหารเอกของพระรามในการทําสงครามกับกรุงลงกา หนุมานนั้นมีความกลาหาญ 

ฉลาดเฉลียวและมีอิทธิฤทธิ์ ซ่ึงเห็นไดจากการเกิดของหนุมานนั้นก็คลอดทางปาก มีกุณฑล ขนเพชร 

เข้ียวแกวติดตัวมาแตกําเนิด สามารถหาวเปนดาวเปนเดือนได และมีพละกําลังมาก เม่ือทําสงครามก็มี

ความซ่ือสัตยรับใช ไมยอทอตออุปสรรคตาง ๆ เม่ือเสร็จสิ้นสงครามจึงไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์

จากพระรามเปนพระยาอนุชิตจักกฤษพิพัฒนพงศา พรอมท้ังพระราชทานกรุงอโยธยาใหปกครอง   

ก่ึงหนึ่ง เม่ือหนุมานไดรับพระราชทานเมืองใหแลวก็ไดออกวาราชการจากเหตุการณนี้จึงไดเกิดการแสดง

ชุดหนุมานแตงตัวข้ึนตามแนวคิดของอาจารยปราณี สําราญวงศ อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

ท่ีเล็งเห็นวากระบวนการรําแตงตัวในการแสดงโขนนั้นมีปรากฏอยูในทุกตัวละคร ท้ังพระ นาง และยักษ 

ยังคงขาดอยูเพียงตัวละครลิงเพียงตัวเดียวท่ียังไมมีกระบวนทารําแตงตัว แตปรากฏบทพระราชนิพนธ

เรื่องรามเกียรติ์ท่ีกลาวถึงการแตงตัวของตัวละครประเภทลิงไว จึงไดมอบหมายใหครูกรี วรศะริน เปน

ผูคิดประดิษฐทารําแตงตัวของตัวละครฝายลิงข้ึนเพ่ือบรรจุลงในหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลปใน

ระดับชั้นสูงและปริญญาตรี ซ่ึงการประดิษฐกระบวนทารําแตงตัวของฝายลิงนั้น ครูกรี วรศะริน      

ไดอาศัยทารําพ้ืนฐานของตัวละครพระเปนหลักในการประดิษฐ แลวนํามาปรับปรุงใหเปนทารําของ   

ตัวละครฝายลิง ท้ังยังมีการคิดประดิษฐทารําข้ึนใหมใหตรงกับบทประพันธท่ีกลาวถึงเครื่องแตงตัว     

ในการแสดง นําเอาทารําของตัวละครพระมาผสมกับทารําของตัวละครลิงทําใหเกิดความสวยงามใน

รูปแบบการแสดงรําอวดฝมือของตัวละครฝายลิง 
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สรุป 

 จากการศึกษากระบวนทารําแตงตัวหนุมานนั้นปรากฏเครื่องแตงตัวครบท้ังสามสวนท้ัง      

ศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณ ซ่ึงเปนการแตงตัว ท่ีเลียนแบบเครื่องตนของ

พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศท่ีใชทรงในงานพระราชพิธีสําคัญ ๆ โดยการแสดงโขนนั้น   

จะสรางเครื่องแตงตัวเลียนแบบเครื่องตนของจริงซ่ึงจะปรากฏในบทวรรณกรรม เชน มงกุฎ กรรเจียกจร 

ทับทรวง สังวาล ทองกร ภูษาฉลองพระองค โดยจะตางจากเครื่องตนดวยวัสดุท่ีนํามาสราง รูปแบบ

คลายกันแตไมเหมือนกันในทุก ๆ สวน ดังเชน การยอขนาดหรือการลดจํานวนแถวของลวดลาย 

เครื่องแตงตัวโขนนั้นมีการพัฒนามาเปนลําดับต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรโดย

สามารถศึกษาไดจากบทวรรณกรรมเรื่องตาง ๆ ในแตละยุคสมัยท่ีไดมีการกลาวถึงเครื่องแตงตัวไว 

เชน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏเครื่องแตงตัวไมมากชิ้นนัก สมัยกรุงธนบุรีมีการกลาวถึงเครื่องแตงตัว

และลักษณะการใสตามบทวรรณกรรม กลาวคือ แตงจากบนลงลางไมปรากฏการใสฉลองพระองค 

สมัยกรุงรัตนโกสินทรระบุการใสเครื่องแตงตัวโดยละเอียดมากกวากรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ท้ังยัง

ปรากฏการใสฉลองพระองคและลําดับการใสเครื่องแตงตัวเรียงลําดับตามความเปนจริงคือการใส  

สนับเพลา ภูษา ฉลององค แลวจึงใสเครื่องประดับตัว จากนั้นจึงใสเครื่องประดับศีรษะเปนลําดับ

สุดทาย เม่ือปรากฏบทการแตงตัวข้ึนในบทวรรณกรรมจึงสงผลใหบทการแสดงมีกระบวนทารําในการ

แตงตัวข้ึน แตเดิมกระบวนทารําในการแตงตัวปรากฏอยูท้ังตัวละคร พระ ยักษและนาง ยังขาด

กระบวนทารําแตงตัวของลิง แตปรากฏบทแตงตัวอยูในวรรณกรรมจึงเปนแนวคิดใหอาจารยปราณี 

สําราญวงศ อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปคิดประดิษฐกระบวนทารําแตงตัวของตัวละครฝายลิง 

โดยไดมอบหมายใหครูกรี วรศะริน ผูประดิษฐกระบวนทารําโดยนําบทแตงตัวหนุมานในพระราช

นิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชท่ีกลาวถึงเครื่องแตงตัวของ หนุมานในการ

ออกวาราชการเม่ือพระรามไดพระราชทานกรุงอโยธยาใหปกครองก่ึงหนึ่งนั้นจึงทําใหมีเครื่องแตงตัวท่ี

เปนกษัตริยท้ังศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณท่ีมีการจําลองมาจากเครื่องตนท้ังสิ้น      

ในดานของดนตรีและเพลงรองนั้นเพลงชมตลาดเปนเพลงท่ีมีมาตั้งแตสมัยโบราณนิยมรองกันในการ

แสดงละครดวยเห็นวาเปนเพลงท่ีรองกันโดยท่ัวไปและกระชับมากกวาเพลงอ่ืน ๆ ในดานของการ

ประดิษฐกระบวนทารํา ครูกรี วรศะริน ไดนํากระบวนทาการแตงตัวของพระและยักษมาเปนพ้ืนฐาน

และไดมีการผสมผสานทารําจากแมทาของลิงจนทารําท่ีนํามารอยเรียงเปนกระบวนทารําแตงตัวของ

ตัวละครฝายลิง 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษา เรื่อง ศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณท่ีนํามาสูกระบวนทารํา     

การแตงตัวของหนุมาน โดยศึกษากระบวนทารําการแตงกายจากศิลปนแหงชาติและผูเชี่ยวชาญ    

ดานนาฏศิลปไทยโขนลิงไดศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในเรื่องเครื่องแตงตัวและ

กระบวนทารําแตงตัว สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
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 1. บทวรรณกรรมท่ีสะทอนถึงเครื่องแตงตัว วิธีการแตงตัว และลําดับการสวมใสศิราภรณ 

ถนิมพิมพาภรณ และพัสตราภรณท่ีสงผลถึงการประดิษฐกระบวนทารําในการแสดง ซ่ึงสอดคลองกับ 

เสาวณิต วิงวอน (2519, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการวิเคราะหบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ กลาววา 

บทโขนเรื่องรามเกียรติ์ชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวบทกับการแสดง ซ่ึงบทจะถูกแตงข้ึนเพ่ือใช

แสดงโขนในแตละยุคสมัยท่ีจะกลาวถึงการพากย-เจรจา เพลงรอง ดนตรี ผูแสดง การแตงกายและ

เนื้อหาในบทโขนเรื่องรามเกียรติ์ 

  2. การแตงกายของโขนท่ีเลียนแบบมาจากเครื่องตนของพระมหากษัตริยสงผลมาสู         

บทวรรณกรรมและบทการแสดงจนถึงการประดิษฐกระบวนทาในการแสดงตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 

กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสิทร ท้ังวัสดุในการสรางเครื่องแตงตัว รูปแบบในการสรางเครื่องแตงตัว     

ซ่ึงสอดคลองกับ เนาวรัตน เทพศิริ (2539, น. 103) กลาววา เครื่องแตงตัวชุดพระ-นางนั้นตางมี

รูปแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะของแตละชุดมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา แมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง

ในชวงกรุงรัตนโกสินทรแตก็ยังคงรูปแบบเดิมและยังคงมีแบบฉบับมาจนถึงทุกวันนี้ ในสวนของ   

เครื่องแตงตัวท่ีเปนผาปกปจจุบันมีขนาดเล็ก แคบสั้น และหนากวาอดีต ในสวนของเครื่องประดับมี

รายละเอียดลดลงจนบางชิ้นเหลือเพียงรูปทรงเทานั้น  

3. การอาบน้ําแตงกายตามบทวรรณกรรมนั้น มีกระบวนการแตงตัวของตัวละครฝายลิงท้ัง

การอาบน้ํา การทาเครื่องหอม การแตงกาย ซ่ึงสอดคลองกับ บัณฑิต เข็มทอง (2555, บทคัดยอ) 

รูปแบบการแสดงรําลงสรงเปนการแสดงการอาบน้ําแตงกายของตัวละครท่ีเปนกษัตริยหรือเชื้อพระวงศ 

โดยเปนการรําตีบทถึงการอาบน้ํา การแตงกาย และการสวมใสเครื่องประดับ แบงข้ันตอนการแสดง

ออกเปน 3 ข้ันตอน ไดแก 1. ข้ันตอนการลงสรง 2. ข้ันตอนการทรงสุคนธ 3. ข้ันตอนการทรงเครื่อง 

เพลงท่ีใชขับรองประกอบการแสดงใชเพลงลงสรงโทนและใชวงดนตรีปพาทยไมแข็งบรรเลง

ประกอบการแสดง ลักษณะกระบวนทารําเปนการรําตีบท โครงสรางกระบวนทารํามีลักษณะผสมผสาน

ระหวางทารําของโขนลิงและทารําของละครเขาดวยกัน  

4. เครื่องแตงตัวของการแสดงโขนเลียนแบบมาจากพระมหากษัตริย แบงไดเปน 3 สวนใหญ 

อันไดแก ศิราภรณ ถนิมพิมพาภรณ พัสตราภรณ ซ่ึงสอดคลองกับ ศักดา มากเหมือน (2557, น. 89) 

กลาววา การแตงกายในวรรณกรรมนั้นเปนการแตงกายท่ีเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย 

โดยเฉพาะตัวละครท่ีเปนตัวเอกของเรื่องนอกจากนี้ยังนําวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทยสอดแทรก

เขาไวในบทวรรณกรรม โดยจําแนกเครื่องแตงกายได 4 กลุมใหญ ๆ คือ เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ

ศีรษะ เครื่องประดับรางกาย และอุปกรณในการดําเนินเรื่อง 
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ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 จากการเก็บขอมูล พบวา โขนเปนการแสดงท่ีตองใชความอดทนในการฝกฝนเปนอยางสูง 

โดยเฉพาะตัวละครฝายลิงท่ีตองใชทักษะในการรําท่ีเปนเอกลักษณ 

 ขอเสนอเพ่ือการวิจัย 

 จากการศึกษา พบวา ควรศึกษากระบวนทารําและกลวิธีการแสดงประเภทอ่ืน ๆ ของตัวละคร

ฝายลิงซ่ึงยังปรากฏอยูในการแสดงตาง ๆ เชน การรําฉุยฉาย การรําลงสรงโทน การรําใชอาวุธ   
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บทบาทการแสดงนางโกงในลิเกลูกบท 

THE ROLE PLAYING OF THE CHEATING ACTRESS IN  

THE LIKAY LOOK BOT PERFORMANCE 

เอกอนงค อยูย่ังยืน*, จินตนา สายทองคํา1

**, และนิวัฒน สุขประเสริฐ* 

AKANONG YOUYUNGYUEN, JINTANA SAITONGKUM, AND NIWAT SUKPRASIRT 

บทคัดยอ 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสําคัญและองคประกอบการแสดงของ 

นางโกงในลิเกลูกบทและวิเคราะหภาพลักษณของนางโกงในลิเกลูกบท โดยมีขอบเขตในการศึกษา

บทบาทการแสดงนางโกงลิเกลูกบทของปนัดดา อยูยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา เรื่ององคประกอบของ

นางโกงลิเกประกอบดวย 1) เพลงขับรอง มีการเลือกใชทํานองเพลงตามอารมณ 2) การแตงกายของ

นางโกงในการแสดงลิเกลูกบทตองแตงกายใหสวยตามฐานะตัวละคร 3) กระบวนทารําประกอบการแสดง

บทบาทนางโกง มี 4 กระบวนทารํา ไดแก กระบวนทารําเพลงหนาพาทย กระบวนทารําการใชบท 

กระบวนทารําเพลงไมรบและกระบวนทารําอวดฝมือ ในสวนภาพลักษณบทบาทนางโกงในลิเกลูกบท 

ของปนัดดา อยูยั่งยืน พบวา มีองคประกอบในการแสดง 4 องคประกอบ ซ่ึงประกอบดวย 1) ปฏิภาณ

ไหวพริบ คือ การดนกลอนสด การดนคําพูดหนาเวที การดนบทบาทการแสดงหนาเวที 2) การแสดงออก

ทางอารมณ ความรูสึก คือ การแสดงออกทางกิริยาทาทาง 3) การใชเสียง คือ วิธีการใชเสียงในฐานะ

มีชาติตระกูลหรือหญิงสูงศักดิ์ วิธีการใชเสียงในฐานะเปนชาวบาน 4) การใชทารําประกอบการแสดง

บทบาทนางโกงในลิเกลูกบทสามารถแบงได 2 ประเภท คือ การรําพ้ืนฐานของลิเก เริ่มจากการรําใน

เพลงชา–เพลงเร็ว รําใชบท การรําเพลงหนาพาทยธรรมดาประกอบกิริยาสําคัญ และการรําข้ึนอยูกับ

ความถนัด ความพอใจ ความสามารถของผูแสดงลิเกลูกบทบนเวที  

คําสําคญั: บทบาท นางโกง ลิเกลกูบท 

Abstract 

 This thesis had the objectives to study the importance and elements in 

performance of the cheating actress in the Likay Look Bot and to analyze images of 

the cheating actress in the Likay Look Bot by setting the field of studying in the role 
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playing of the cheating actress in the Likay Look Bot through Panadda Youyungyuen 

performance. The study found that elements of the cheating actress consisted of     

1) Songs which choose melodies as per performer's desires. 2) Costume of the cheating 

actress must be beautiful and also suit as the social status in the role playing of the 

cheating actress. 3) Dance postures of the cheating actress there were 4 postures as: 

dance following Pleng Na Path, dance unto each Role Playing chapter, dance following 

Pleng Mai Rop and dance showing off her skills. For images the Role Playing of the 

cheating actress in the Likay Look Bot of Panadda Youyungyuen found that having 4 

elements of 1) Full of resourcefulness wit such as could take extemporaneous rhyme, 

suddenly skill of speaking on stage, showing off the presently play on stage. 2) was 

able to transmit emotion, feeling through the manners' performance very well.         

3) Effectiveness in voice singing as suitable as each Role Playing in all social status 

unto her chapter for example the honorable lady role playing or being the commoner 

or normal villager. 4) Taking dance postures of the cheating actress in the Likay Look 

Bot could divide into 2 types as Basically dance as Likay style by starting from slowly 

to rapidly dance movement, dance unto her chapter, dance with the normal Pleng 

Na Path for importance manners and dance as her skills, pleasure and ability of Likay 

Look Bot performance on stage. 

Keywords. The Role Playing, The Cheating of Actress, The Likay Look Bot. 

บทนํา 

ประเทศไทย ถือวาเปนประเทศท่ีมีความเจริญรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมดานตาง ๆ ท้ังดาน

นาฏศิลป ดุริยางศิลป และทัศนศิลป ตลอดจนวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันงดงาม ซ่ึงรวม

เรียกวา วัฒนธรรม ท่ีกลาวไดวามีความเปนอัตลักษณของความเปนชาติไทย การท่ีศิลปวัฒนธรรมจะ

ดํารงอยูไดนั้นตองประกอบดวยปจจัยหลายประการ ท้ังดานการสนับสนุนจากรัฐบาล สภาพสังคม

และเศรษฐกิจ เทคโนโลยีในปจจุบัน แตปจจัยท่ีมีความสําคัญ คือ บุคคลท่ีมีความรูความสามารถท่ีมี

บทบาทในการอนุรักษสืบสานพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมของไทย ซ่ึงเราเรียกบุคคลเหลานี้วา “ศิลปน” 

ศิลปนเปนบุคคลสําคัญในการสรางสรรคผลงานทางศิลปะการแสดงแขนงตาง ๆ กลาวไดวาศิลปน

พ้ืนบานเปนบุคคลท่ีใกลชิดกับประชาชนมาแตอดีตจนถึงปจจุบัน เม่ือสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ศิลปน

พ้ืนบานตองปรับตัวเพ่ือใหการแสดงพ้ืนบานนั้นดํารงอยูได โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปนลิเกซ่ึงถือไดวา

เปนการแสดงพ้ืนบานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ลิเก เปนศิลปะการแสดงพ้ืนบานของไทยท่ีปรากฏหลักฐานมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จ     

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตนกําเนิดมาจากการสวดบูชาเทพเจาของชาวมลายู แตดวยภูมิปญญาอัน
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ชาญฉลาดของคนไทยจึงไดสรางสรรคและพัฒนามาเปนการแสดงชนิดใหมท่ีมีรูปแบบเปนอัตลักษณ

เฉพาะของคนไทย ลิเกเปนการแสดงผสมระหวางการพูด การรอง การรํา และการแสดงกิริยาทาทาง

ตามธรรมชาติ โดยมีวงปพาทยบรรเลงประกอบทํานองเพลงหลักท่ีใชสําหรับรองดําเนินเรื่อง เรียกวา 

ราชนิเกลิง ผูแสดงจะใชชายจริงหญิงแท หัวหนาคณะจะกําหนดเรื่องใหกอนการแสดง บางครั้งมีการ

บรรยายเรื่องและตัวละครจากหลังเวทีเพ่ือใหผูชมเขาใจงายข้ึน เนื้อเรื่องมักเปนการชิงรักหักสวาท

และอาฆาตแคนยอนไปในอดีต ปจจุบันการแสดงลิเกเปนศิลปะอยางหนึ่งซ่ึงสามารถยึดเปนอาชีพได

เพราะลิเกนิยมจัดหามาแสดงในงานตาง ๆ เชน งานอุปสมบท งานฌาปนกิจ งานประจําป การบุญตาง ๆ 

แสดงไดทุกงานทุกเวลาทุกโอกาส จึงเกิดคณะลิเกข้ึนเปนจํานวนมาก มีการแขงขันทางการแสดงของ 

แตละคณะและพัฒนารูปแบบการแสดงอยางตอเนื่อง บางคณะก็ออกแสดงทางโทรทัศน สื่อวีดิทัศน 

และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 คณะลิเกท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากประชาชนมีอยูจํานวนมาก โดยมีจุดเดนสําคัญ

อยูท่ีตัวผูแสดงโดยเฉพาะอยางยิ่งผูรับบทบาทเปนพระเอก นางเอกของคณะ เนื่องจากพระเอก

นางเอกลิเกตองเปนผูท่ีมีรูปรางหนาตาสวยงาม รําสวย เสียงรองไพเราะ แสดงสมบทบาท และแตงตัว

สวยงาม อยางไรก็ตามพบวา บทบาทหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการแสดงไมนอยกวาพระเอก นางเอก   

นั่นคือ “ตัวโกง” หมายถึง ผูชายท่ีรับบทรายในการแสดงลิเก และ “นางโกง” หมายถึง ผูหญิงท่ีรับ

บทรายในการแสดงลิเก 

นางโกง เปนบทบาทท่ีมีปรากฏอยูในการแสดงหลายประเภท ซ่ึงอยูในบุคลิกตาง ๆ เชน    

นางตลาด นางแปลง ในการแสดงโขน ละคร ท้ังนี้ในการแสดงลิเก กลาวไดวาบทบาทนางโกงนี้มี

ความสําคัญท่ีจะทําใหการแสดงมีความสมบูรณนาสนใจมากข้ึน เปนตัวละครท่ีใชอุบายเลหเหลี่ยม   

ทุกวิถีทางเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนท่ีตนเองตองการโดยไมคํานึงถึงศีลธรรม ดังนั้นนางโกงจึงเปน     

ตัวละครท่ีมีความสําคัญในการแสดง เพ่ิมอรรถรส สรางอารมณ และความรูสึกใหกับผูชม บทบาท 

นางโกง ถือไดวาเปนบทบาทท่ีผูกปมปญหาของเรื่องเขาไวดวยกันไดเปนอยางดี ซ่ึงนําไปสูเหตุการณ

ของความขัดแยงจนถึงจุดจบของเรื่อง แงคิดหรือขอคิดตาง ๆ มักจะมีแฝงไวในบทบาทนางโกงท้ังสิ้น  

ปนัดดา อยูยั่งยืน เปนบุคคลท่ีมีความโดดเดนในบทบาทนางโกง ท้ังในดานการแสดง การสอน 

การกํากับ และการประพันธบทลิเก ในดานการแสดงทานเปนผูท่ีมีความรอบรูและเชี่ยวชาญในการ

แสดงละครชาตรี ถือไดวาเปนคลังความรูเก่ียวกับการแสดงลิเกของและเปนท่ียอมรับของผูแสดงลิเก

ในปจจุบัน 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความสําคัญและองคประกอบการแสดงของนางโกงในลิเกลูกบท 

2. เพ่ือวิเคราะหภาพลักษณของนางโกงในลิเกลูกบท 
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วิธีการศึกษา 

 1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน ตํารา บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธสื่อวีดิทัศน

และสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของกับประวัติความเปนมาและพัฒนาของการแสดงลิเกลูกบทจาก

แหลงขอมูล หนวยงาน และแหลงวิทยบริการสถาบันตาง ๆ  

 2. ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก โดยกําหนดกรอบประเด็นคําถามเก่ียวกับ

ความสําคัญและองคประกอบการแสดงของนางโกงในลิเกลูกบท รวมถึงวิธีการแสดงลิเกในบทบาท

นางโกง ตลอดจนกระบวนทารําของปนัดดา อยูยั่งยืน จากกลุมศิลปนลิเกท่ีไดรับความนิยมในบทบาท

นางโกง มีประสบการณดานการแสดงลิเกมาเปนเวลา 20 ป และในปจจุบันยังปฏิบัติหนาท่ีดาน      

การแสดงลิเกอยู ประกอบดวย 

  2.1 นางพัชรี เข็มเพ็ชร (แกวตา ยาใจ) คณะยอดรัก เพ็ญรุง สิงหแสวงชัย 

  2.2 นางสาวกําไล ดีสุข (กําไล พรทว)ี คณะพรเทพ พรทวี 

  2.3 นางสิริ หุตะโกวิทย (ธนาภา อยูยั่งยืน) คณะคมคาย ลูกพอขุน 

  2.4 นางสาวจันทรจรีา สวนนติย (เทยา อยูยั่งยืน) คณะอดิเทพ ฟารุง 

  2.5 นางพิมพจุฑา วรรณสกุลรตัน (ปนัดดา อยูยั่งยืน) คณะดวงแกว ลูกทาเรือ 

 3. สังเกตวิธีการแสดงลิเกในบทบาทนางโกงของปนัดดา อยูยั่งยืน ดวยการบันทึกภาพ

เคลื่อนไหวและภาพนิ่ง รวมท้ังชมผลงานการแสดงลิเกจากสื่อวีดิทัศน 

 4. วิเคราะหขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ เพ่ือเปนแนวทางในการสรุปผล  

ผลการศึกษา 

บทบาทการแสดงนางโกงในลิเกลูกบท มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสําคัญและองคประกอบ

การแสดงของนางโกงในลิเกลูกบท และวิเคราะหภาพลักษณของนางโกงในลิเกลูกบท ของปนัดดา อยู

ยั่งยืน เนื่องจากบทบาทนางโกงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เปนบทบาทท่ีมีปญหา ความโลภ ความตองการ 

ความอยากมีอยากได ไมวาสิ่งนั้นจะเปนของตนหรือไม หาวิธีใหไดมาดวยวิธีการตาง ๆ จึงทําใหบทบาท

ของนางโกงมีความสําคัญในการดําเนินเรื่องเปนอยางมาก สรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 

1. ความสําคัญและองคประกอบการแสดงของนางโกงในลิเกลูกบท จากการศึกษาพบวา

คุณลักษณะของนางโกงในลิเกลูกบทสามารถแบงออกมาไดเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1.1 ความสําคัญของบทบาทนางโกงลิเกลูกบท  

บทบาทนางโกงเปนบทบาทท่ีมีความสําคัญตอการแสดง เพราะเปนบทบาทท่ีสราง

สีสันและเพ่ิมอรรถรสใหแกผูชม ดังนั้นการคัดเลือกผูแสดงใหเหมาะสมกับบทบาทจึงมีความสําคัญตอ

การแสดง ซ่ึงความสาํคัญของบทบาทนางโกงลเิกลูกบทประกอบดวย รูปลักษณภายนอก การแสดงออก

ทางอารมณ ความรูสึก สติปญญา และการใชเสียง 
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1.1.1 รูปลักษณภายนอก ประกอบดวย  

1) รูปราง หนาตา สีผิวอยางไรก็ไดไมจํากัด เพราะการแตงหนาและการลงแปง

ท่ีตัวสามารถชวยได แตงตัวแสดงดูสะอาด โฉบเฉ่ียว ตองทันสมัย ล้ําสมัย ซ่ึงนางโกงควรจะสวยกวา

นางเอก  

2) ไมมีความบกพรองทางรางกาย เชน ตาตองมองเห็น หูตองไดยิน แขน ขา 

หนาตาไมผิดรูป เนื่องจากนางโกงจะตองมีปฏิสัมพันธกับผูแสดงหลายบทบาท เชน พระเอก นางเอก 

โจก ดังนั้นความพรอมทางดานรางกายและประสาทสัมผัสตองมีความพรอม  

1.1.2 การแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก ประกอบดวย  

1) การแสดงออกทางอารมณตองชัดเจน เชน อารมณรองไห อาจจะฟูมฟาย      

ตีอกชกตัว แตถาอารมณรักก็อาจจะวิ่งไปหาไปกอด ซ่ึงสิ่งเหลานี้นางเอกหามทําโดยเด็ดขาด 

2) อารมณ ความรูสึกสงผลตอกิริยาในการแสดง นอกจากคนดูจะรับรูวาโกง    

ไดจากเสียงแลวกิริยาถือวาสําคัญ การใชสายตาจองมอง เหยียดหยาม ดูถูก เยาะเยย การพูดแลว        

ยักไหลยักคอ การเดิน การนั่ง สิ่งเหลานี้เม่ือแสดงออกมาจะกลายเปนการยั่วโมโหผูแสดงอ่ืน 

1.1.3 สติปญญา ประกอบดวย  

1) ตองมีปฏิญาณไหวพริบ หรือเรียกไดวาตองมีความสามารถเฉพาะตัว 

ทางการแสดงเพราะนางโกงโดยสวนใหญตองแสดงกับโจก เม่ือโจกเลนอยางไรนางโกงตองทันกัน โจก

รองอยางไรก็ตองทันกันเพราะถือไดวาเปนผูแสดงท่ีสรางสีสันใหกับคนดูมากท่ีสุด 

2) เปนคนชางสังเกตสิ่งท่ีอยูรอบ ๆ ตัว หรือการนําเหตุการณในปจจุบันมาปรับ

ใชในการแสดงหนาเวทีใหทันยุคทันสมัย เชน การรองเพลง การสรางอุปกรณในการแสดงเอง 

1.1.4 การใชเสียง ประกอบดวย  

1) เสียงทุมและเสียงแหลมสูง เพราะในการแสดงลิเกถารับบทเปนนางเอกเสียง

รองจะไพเราะ แตถาแสดงนางโกงเสียงอาจจะไพเราะไมเทานางเอก  

2) การใชเสียงตามจากเหตุการณในการแสดง โดยการใชคําพูดในการแสดง     

ผูแสดงจะเนนการใชน้ําเสียงหนักเบา การใชคําพูดท่ีกินใจ เนนน้ําหนักการใชเสียง เชน เวลาโกรธ 

นางโกงตองแผดเสียงทําใหคนดูเขาใจในอารมณโกรธ 

ความสําคัญของบทบาทนางโกงลิเกลูกบท สรปุเปนแผนภูมิท่ี 1 ไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 ความสําคัญของบทบาทนางโกงลิเกลูกบท  

ท่ีมา: เอกอนงค อยูย่ังยืน 

 

1.2 องคประกอบการแสดงของนางโกงลิเกลูกบท 

บทบาทนางโกงถือไดวาเปนบทบาทท่ีมีความสําคัญตอการแสดงลิเกลูกบท ดังนั้น

บุคคลหรือนักแสดงบทบาทนางโกงจึงจําเปนตองมีการฝกฝนจนเกิดทักษะ ความรู ความชํานาญและ

ความสามารถในการแสดง ซ่ึงกลาวไดวาองคประกอบการแสดงของนางโกงลิเกลูกบท ประกอบดวย 

เพลงขับรอง การแตงกาย และกระบวนทารํา  

1.2.1 เพลงขับรอง การเลือกใชทํานองเพลงตามอารมณในการแสดงบทบาทนางโกง

ลิเกสามารถแบงตามอารมณเพลงได 5 ประเภท ดังนี้ 

1) เพลงรองเพ่ือเปดตัวและบอกกลาวเลาเรื่อง ใชเพลงราชนิเกลิงในการเปดตัว

นักแสดง 

2) เพลงท่ีใชในการเก้ียวพาราสี ใชเพลงไทยลูกทุง เพราะนางโกงจะไมแสดง

อารมณเก้ียวในการแสดง  

3) เพลงท่ีใชในการแสดงอารมณโกรธและการรบ ใชเพลงราชนิเกลิง เพลงลิงโลด 

4) เพลงท่ีใชในการคะนึงถึงหรือบรรยายความในใจ ใชเพลงราชนิเกลิง เพลง

ทยอยยวน 

5) เพลงท่ีใชในการแสดงอารมณโศกเศรา ใชเพลงราชนิเกลิง 

1.2.2 การแตงกาย ประกอบดวย 

1) ไมจําเปนตองแตงกายลอแหลมแตสามารถแตงกายใหสวยไดถึงแมจะไมใช

นางเอกหรือบางครั้งอาจจะสวยกวานางเอกก็ได 

2) แตงกายดูบทบาทฐานะของตัวละครวา เปนนางโกงประเภทใดโดยจะแตงกาย

ดวยชุดท่ีสวยงามแตความแตกตางทางสถานะอยูท่ีเครื่องประดับ การแตงกายแบบนางโกงตลกนั้น    

ความสําคัญของบทบาทนางโกงลิเกลูกบท  

1. รูปราง หนาตา สผีิวอยางไร

ก็ไดไมจํากัด แตงตัวแสดง ตอง

ดูสะอาดและสวยงาม 

2. ไมมีความบกพรองทาง

รางกาย คือ แขน ขา หนาตา 

ไมผดิรูป 

 

1. การแสดงออก

ทางอารมณตอง

ชัดเจน 

2. อารมณ 

ความรูสึกสงผลตอ

กิริยาในการแสดง 

1. ตองมีปฏิญาณไหวพริบ 

2. เปนคนชางสังเกตสิ่งท่ี

อยูรอบ ๆ ตัวสามารถนํา

เหตุการณในปจจุบัน มา

ปรับใชในการแสดงหนา

เวที ใหทันสมัย 

รูปลักษณภายนอก 

 

การใชเสียง 

 1. เสียงทุมและ

เสียงแหลมสูง 

2. การใชเสียงตาม

จากเหตุการณใน

การแสดง 

 

อารมณ ความรูสึก 

 

สติปญญา 
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ไมเนนท่ีความสวยงาม แตงกายแบบใดก็ไดท่ีทําใดผูชมตลกขับขัน สวนนางโกงตลาดหรือโกงยั่ว     

การแตงกายจะเรียบรอยหรือไมเรียบรอยก็ไดแตจะตองแสดงออกทางกิริยาทาทาง 

1.2.3 กระบวนทารํา สามารถแยกเปน 4 กระบวนทารํา ซ่ึงเปนทารําท่ีมีความสําคัญ

ในการแสดงลิเกลูกบท ดังนี้ 

1) กระบวนทารําเพลงหนาพาทย ประกอบดวย เพลงเชิด เพลงเสมอ เพลงโอด 

2) กระบวนทารําการใชบท ประกอบดวย ทารัก ทาไป ทามา ทาตัวเรา  

3) กระบวนทารําเพลงไมรบ ประกอบดวย ไมฟนดาบ ไมรบทวน 

4) กระบวนทารําอวดฝมือ เชน กรายออก การรําตรวจพล 

 

องคประกอบการแสดงของนางโกงลิเกลูกบท สรุปเปนแผนภูมิท่ี 2 ไดดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี 2 องคประกอบการแสดงของนางโกงลิเกลูกบท 

ท่ีมา: เอกอนงค อยูย่ังยืน 
 

  

องคประกอบการแสดงของนางโกงลิเกลกู

 

1. กระบวนทารําเพลงหนา

พาทย ประกอบดวย เพลง

เชิด เพลงเสมอ เพลงโอด 

2. กระบวนทารําการใช บท 

ประกอบดวย ทารัก ทาไป 

ทามา ทาตัวเรา 

3. กระบวนทารําเพลงไมรบ 

ประกอบดวย ไมฟนดาบ ไม

รบทวน 

4. กระบวนทารําอวดฝมือ 

เชน กรายออก การรําตรวจ

พล 

กระบวนทารํา 

 
1 .  ไมจํ า เปนตองแตงกาย

ลอแหลม แตสามารถแตง

กายใหสวยไดถึงแมจะไมใช

นางเอกหรือบางครั้งอาจจะ

สวยกวานางเอกก็ได 

2. แตงกายดูบทบาทฐานะ

ของตัวละครวา เปนนางโกง

ประเภทใด โดยจะแตงกาย

ดวยชุดท่ีสวยงามแตความ

แตกต า งทางสถานะอยู ท่ี

เครื่องประดับ 

 

การแตงกาย 

 1. การรองเพ่ือเปดตัวและบอกกลาว

เลาเรื่อง ใชเพลงราชนิเกลิงในการ

เปดตัวนักแสดง 

2.  การเ ก้ียวพาราสี  ใช เพลงไทย

ลูกทุง เพราะนางโกงจะไมแสดง

อารมณเก้ียวในการแสดง  

3. การแสดงอารมณโกรธและการรบ 

ใชเพลงราชนิเกลิง เพลงลิงโลด 

4. การคะนึงถึงหรือบรรยายความใน

ใจ ใชเพลงราชนิเกลิง เพลงทยอย

ยวน 

5.การแสดงอารมณโศกเศรา ใชเพลง 

ราชนิเกลิง 

 

เพลงขับรอง 
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 2. ภาพลักษณนางโกงลิเกลูกบทของปนัดดา อยูยั่งยืน 

ในการแสดงลิเกนั้นผูท่ีจะเปนนักแสดงลิเกจะตองมีความสามารถในการแสดงหลาย ๆ ดาน

ไมวาจะเปนการรอง การรํา การดนกลอนสด การแตงหนา การแตงกาย ไหวพริบปฏิภาณ แตนักแสดง

จะประสบความสําเร็จนั้น ผูชมจะเปนผูตัดสินวาดีหรือไม ปนัดดา อยูยั่งยืน เปนศิลปนลิเกท่ีไดรับการ

ยอมรับวาเปนผูท่ีแสดงบทบาทนางโกงไดดีเยี่ยมจากการสัมภาษณ (สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2560) 

พบวาลักษณะเดนเฉพาะตนในการรับบทบาทนางโกงนั้นเม่ือไดรับบทจากคนบอกเรื่องตนจะมีการ

ตีความหรือขยายเรื่องในบทบาทท่ีไดรับและจะคํานึงวาบทนางโกงนี้จะแสดงออกอยางไรใหพอเหมาะ

พอดี โดยใชหลักจิตวิทยาวาถาเราเปนแบบนั้น นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงเครื่องแตงกายท่ีสามารถบง

บอกถึงสถานะ อยูในสถานะแบบนี้จากทําอยางไรแลวแสดงออกมาอยางเต็มท่ีไมวาจะเปนอารมณ 

กิริยาทาทางการเดิน สีหนาแววตา คําพูดท่ีเชือดเฉือนอารมณ เพ่ือสื่อใหถึงคนดูและนักแสดงรวมดวย  

จากขอความขางตนสามารถสรุปลักษณะเฉพาะตนในการแสดงบทนางโกงลิเกลูกบทของ

ปนัดดา อยูยั่งยืน เปนแผนภูมิท่ี 3 ไดดังนี้  

 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 ลักษณะเฉพาะตนในการแสดงบทนางโกงลิเกลกูบทของปนัดดา อยูย่ังยืน 

 ท่ีมา: เอกอนงค อยูย่ังยืน 

 

จากลักษณะเฉพาะในการแสดงบทนางโกงลิเกลูกบทของปนัดดา อยูยั่งยืน ซ่ึงเห็นไดวา

ปนัดดา อยูยั่งยืน มีวิธีการลําดับวิเคราะหบทบาทการแสดงอยางเปนข้ันตอน ซ่ึงในแตละประเภท     

มีองคประกอบในการแสดง คือ ปฏิภาณ ไหวพริบ การแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก การใชเสียง 

และการใชทารํา  

  

1 .  วิ เคราะหตีความหรือ

ขยายเรื่องในบทบาทท่ีไดรับ 

 

3. กําหนดลักษณะการแสดงตาม

ภาพลักษณของนางโกงประเภทน้ัน 

 

6. การสื่ออารมณถึงผูชมและ

ผูรวมแสดงใหคลอยตาม 

4. คํานึงถึงเครื่องแตงกาย โดย

ตระหนักถึงสถานะนางโกงท่ีรับบทบาท 

ลักษณะเฉพาะตนในการแสดง 

บทนางโกงลิเกลูกบท 

ของปนัดดา อยูย่ังยืน 

5. การแสดงออกทางอารมณ 

กิริยา แววตา คําพูด 

2. พิจารณาถึงรูปแบบ ประเภท

ของนางโกงท่ีตองรับบทบาท 

 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 95 

2.1 ปฏิภาณไหวพริบ 

ในการแสดงลิลูกบท ของปนัดดา อยูยั่งยืน นั้นสามารถแบงออกได 3 ประเด็น คือ 

1) การดนกลอนสด คือ การดนกลอนสดเพ่ือใหทราบท่ีมาท่ีไปของบทบาทท่ีรับ 2) การดนคําพูดหนา

เวที คือ การโตตอบกับตัวละครอ่ืน ซ่ึงการดนคําพูด แบงออกเปน 2 ประเภท คือสถานะเปนเจา และ

มีสถานะเปนชาวบาน 3) การดนบทบาทการแสดงนางโกงหนาเวที การแสดงบทเวทีตองมีการตีความ

และขยายความ จากโตโผหรือหัวหนาคณะเพ่ือใหเรื่องดําเนินไปอยางสนุกสนาน  

2.2 การแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก  

การแสดงออกทางอารมณ ความรูสึกไดแบงเปน 2 สวน คือ 1) การแสดงออกทาง

ใบหนา หมายถึง ในสวนท่ีเปนใบหนาและลําคอ การใชสายตามองจองตรง ๆ มองตํ่า มองสูง หรือ 

จองลึก มีลักษณะการเลิกค้ิว ขมวดค้ิว ยนจมูก เวลาพูดมีลักษณะลอยหนาลอยตา เอียงคอ แกรงคอ 

และปาก มีลักษณะกัดฟนเวลาโมโห ขมขู หัวเราะ หรือยิ้มมุมปากเล็กนอยเพ่ือความสะใจในการ สื่อ

อารมณทางใบหนาและลําคอ 2) การแสดงออกทางกิริยา ทาทาง หมายถึง ในสวนท่ีเปนทาทาง      

ในการแสดง เชน การเดินถาเดินอยางรวดเร็วนั่นหมายถึงการเดินเขาไปเพ่ือตั้งใจทํารายรางกายหรือ

เดินเขาไปเพราะความโมโห ถาเดินเขาไปอยางชาคอย ๆ กาวเขาไปมักจะไปดวยลักษณะเอียงคอและ

คําพูดท่ีประชดประชันนั่นหมายถึงการเดินเขาไปเพ่ือหาเรื่อง มีลักษณะการใชมือ ชี้หนา การตบ ทาว

เอว กิริยานั่งไขวหางหรือ ขาถีบ ถือไดวาเปนการแสดงออกทางกิริยาทาทางในการแสดง 

2.3 การใชเสียง 

การใชเสียงในการแสดงบทบาทนางโกงลิเกลูกบท สามารถแบงการใชเสียงเปน 2 

ลักษณะ คือ 1) วิธีการใชเสียงในฐานะมีชาติตระกูลหรือหญิงสูงศักดิ์ คือ วาจาสุขุม นุมลึก พูดชัดถอย

ชัดคํา โดยการใชคุมโทนน้ําเสียงหนักเบา ไมแผดเสียงสูงหรือรองกรี๊ด เนื่องจากมีชาติตระกูล แตจะ

เนนและใหความสําคัญการแสดงออกทางกิริยาทาทางควบคูกันไป 2) วิธีการใชเสียงในฐานะเปน

ชาวบาน คือ โดยลักษณะจะไมคอยคิดกอนพูด จะพูดเร็ว รัวลิ้น เวลาเถียงจะเอาเสียงเขาขม หมายถึง

การใชเสียงท่ีดังและเสียงสูง มุงแตจะเอาชนะ 

2.4 การใชทารํา 

การใชทารําประกอบการแสดงบทบาทนางโกงในลิเกลูกบท สามารถแบงได 2 

ประเภทคือ 1) การรําพ้ืนฐานของลิเกนั้นเริ่มจากการรําในเพลงชา–เพลงเร็ว จากนั้นตองรําใชบท และ

การรําเพลงหนาพาทยเปนเพลงหนาพาทยธรรมดาประกอบกิริยาสําคัญ 2) การรําข้ึนอยูกับความถนัด 

ความพอใจ และทักษะความสามารถของผูแสดงลิเกลูกบท ในการเลือกใชทาทางตาง ๆ บนเวที ไดแก 

กรายออกหรือการรําออกตัว การรํากระบวนไมรบ 

จากขอความขางตนสามารถสรุปภาพลักษณนางโกงลิเกลูกบทของปนัดดา อยูยั่งยืน 

เปนแผนภูมิท่ี 4 ไดดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 4 ภาพลักษณนางโกงลิเกลูกบทของปนัดดา อยูย่ังยืน 

ท่ีมา: เอกอนงค อยูย่ังยืน 

 

สรุปและอภิปรายผล 

บทบาทการแสดงนางโกงในลิเกลูกบท มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสําคัญและองคประกอบ

การแสดงของนางโกงในลิเกลูกบท และวิเคราะหภาพลักษณของนางโกงในลิเกลูกบท ซ่ึงพบวาผูแสดง

ลิเกลูกบทแตละบทบาทมีความสําคัญตอการแสดง โดยเฉพาะอยางยิ่งบท “นางโกง” เปนบทบาทท่ีมี

ปรากฏอยูในการแสดงหลายประเภท ซ่ึงอยูในบุคลิกตาง ๆ เชน นางตลาด นางแปลง ในการแสดง

โขน ละคร ท้ังนี้ในการแสดงลิเก กลาวไดวาบทบาทนางโกงนี้มีความสําคัญท่ีจะทําใหการแสดงมีความ

สมบูรณนาสนใจมากข้ึน เปนตัวละครท่ีใชอุบายเลหเหลี่ยมทุกวิถีทางเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนท่ีตนเอง

ตองการโดยไมคํานงึถึงศีลธรรม นอกจากนี้บทบาทนางโกงยังเพ่ิมอรรถรส สรางอารมณ และความรูสึก

ใหกับผูชม ท้ัง อารมณโกรธ อารมณเกลียด ชิงชัง และยังเปนบทบาทท่ีผูกปมปญหาของเรื่องเขาไว

ดวยกันไดเปนอยางดี ซ่ึงนําไปสูเหตุการณของความขัดแยงจนถึงจุดจบของเรื่อง แงคิดหรือขอคิดตาง ๆ 

มักจะมีแฝงไวในบทบาทนางโกงท้ังสิ้น  

ภาพลักษณนางโกงลิเกลูกบทของปนัดดา อยูย่ังยืน 

การแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก ปฏิภาณ ไหวพริบ การใชเสียง การใชทารํา 

1. การรําพ้ืนฐานของ

ลิเกน้ันเริ่มจากการรํา

ในเพลงชา-เพลงเร็ว 

การรําใชบท และการ

รําเพลงหนาพาทย 

2 .  การรํา ข้ึนอยู กับ

ค ว า ม ถ นั ด  ค ว า ม

พ อ ใ จ  แ ล ะ ทั ก ษ ะ

ความสามารถของผู

แ ส ด ง ลิ เ ก ลู ก บ ท 

ไดแก กรายออกหรือ

การรําออกตัว การรํา

กระบวนไมรบ 

 

1. วิธีการใชเสียงใน

ฐานะมีชาติตระกูล

หรือหญิงสูงศักดิ์ คือ 

วาจาสุขุม นุมลึก พูด

ชัดถอยชัดคํา โดยการ

ใช คุ ม โทน นํ้ า เ สี ย ง

หนักเบา 

2. วิธีการใชเสียงใน

ฐานะเปนชาวบ าน 

คือ โดยลักษณะจะไม

คอยคิดกอนพูด จะ

พูดเร็ว รัวลิ้น เวลา

เถียงจะเอาเสียงเขา

ขม 

 

1. การแสดงออกทางใบหนา 

หมายถึง ในสวนท่ีเปนใบหนา 

และลําคอ การใชสายตา การ

เลิกคิ้ว ขมวดคิ้ว ยนจมูก มี

ลั กษณะลอยหน าลอยตา 

เอียงคอ แกรงคอ และปาก มี

ลักษณะกัดฟนหรือยิ้มมุมปาก

เล็กนอย 

2. การแสดงออกทางกิริยา

ทาทาง หมายถึง ในสวนท่ี

เปนทาทางในการแสดง เชน 

การเดินถาเดิน มีลักษณะการ

ใชมือ ช้ีหนา การตบ ทาวเอว 

กิริยาน่ังไขวหางหรือ ขาถีบ 

 

1. การดนกลอนสด คือ การ

ดนกลอนสดเพ่ือใหทราบ

ท่ีมาท่ีไปของบทบาทท่ีรับ 

2. การดนคําพูดหนาเวที คือ 

การโตตอบกับตัวละครอ่ืน 

ซึ่ ง ก า ร ด น คํ า พู ด  แ บ ง

ออกเปน 2 ประเภท คือ

ส ถ า น ะ เ ป น เ จ า  แ ล ะ มี

สถานะเปนชาวบาน 

3. การดนบทบาทการแสดง

นางโกงหนาเวที การแสดง

บทเวทีตองมีการตีความ

และขยายความเพ่ือใหเรื่อง

ดําเนินไปอยางสนุกสนาน 
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จากการศึกษาพบวา คุณลักษณะสําคัญของนางโกงลิเกลูกบทประกอบดวย 1) รูปลักษณ

ภายนอก รูปราง หนาตา สีผิวอยางไรก็ไดไมจํากัด ไมมีความบกพรองทางรางกาย แขน ขา หนาตา ไม

ผิดรูป 2) การแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก การแสดงออกทางอารมณตองชัดเจนจะสงผลตอกิริยา

ในการแสดง 3) สติปญญา ตองมีปฏิญาณไหวพริบ ชางสังเกต มีความสามารถเฉพาะตัวทางการแสดง 

4) การใชเสียง มีโทนเสียงทุมและเสียงแหลมสูง การใชคําพูดท่ีกินใจ เนนน้ําหนักการใชเสียง และ

องคประกอบของนางโกงลิเกลูกบทประกอบดวย 1) เพลงขับรอง มีการเลือกใชทํานองเพลงตาม

อารมณ 2) การแตงกายของนางโกงในการแสดงลิเกลูกบท ตองแตงกายใหสวยตามฐานะตัวละคร     

3) กระบวนทารําประกอบการแสดงบทบาทนางโกง มี 4 กระบวนทารํา ดังนี้ กระบวนทารําเพลง 

หนาพาทย กระบวนทารําการใชบท กระบวนทารําเพลงไมรบ และกระบวนทารําอวดฝมือ  

สวนภาพลักษณบทบาทนางโกงในลิเกลูกบท ของปนัดดา อยูยั่งยืน พบวา มีองคประกอบ

ในการแสดง มี 4 องคประกอบ ซ่ึงประกอบดวย 1) ปฏิภาณไหวพริบ คือ การดนกลอนสด การดน

คําพูดหนาเวที การดนบทบาทการแสดงหนาเวที 2) การแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก คือ การ

แสดงออกทางกิริยาทาทาง 3) การใชเสียง คือ วิธีการใชเสียงในฐานะมีชาติตระกูลหรือหญิงสูงศักด์ิ 

วิธีการใชเสียงในฐานะเปนชาวบาน 4) การใชทารําประกอบการแสดงบทบาทนางโกงในลิเกลูกบท 

สามารถแบงได 2 ประเภทคือ การรําพ้ืนฐานของลิเก เริ่มจากการรําในเพลงชา–เพลงเร็ว รําใชบท 

การรําเพลงหนาพาทยธรรมดาประกอบกิริยาสําคัญ และการรําข้ึนอยูกับความถนัด ความพอใจ 

ความสามารถของผูแสดงลิเกลูกบทบนเวที  

อภิปรายผล 

 ประเภทของเพลงท่ีใชรองประกอบการแสดงลิเกลูกบท พบวาการแสดงบทบาทนางโกงมีการ

เลือกใชอารมณเพลงโดยคํานึงถึงอารมณในการแสดงเปนหลัก เนื่องจากบทบาทนางโกงเปนบทบาทท่ี

มีการแสดงอารมณท่ีหลากหลาย เชน โกรธแคน ชิงชัง เยาะเยยถากถาง การเอาชนะ เปนตน นอกจากนี้

การเลือกใชเพลงจะสงผลตออารมณของผูชมและนักแสดงใหมีอารมณรวมดวย จึงถือวาเปนไหวพริบ

ปฏิภาณท่ีสําคัญในการแสดงลิเกลูกบท ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาชีวประวัติและกระบวนทารําของครู

ทองเจือ โสภิตศิลป ท่ีกลาวในการศึกษาของ นิรมล เจริญหลาย (2547, น. 56) กลาวถึงประเภทของ

เพลงท่ีใชรองประกอบการแสดงลิเกหลัก ๆ ดวยกันท้ังหมด 5 ประเภท คือ 1) เพลงรองเพ่ือเปดตัว   

2) เพลงท่ีใชในการเก้ียวพาราสี 3) เพลงท่ีใชในการแสดงอารมณโกรธ 4) เพลงท่ีใชในการคะนึงถึง    

5) เพลงท่ีใชในการแสดงอารมณโศกเศรา 

 กระบวนทารํา ในการแสดงบทบาทนางโกงลิเกลูกบทจะมีการรายรําเพลงชา เพลงเร็ว ตัวนาง

จะตองรําถวายมือ ทารําจะรําเหมือนกันเพ่ือใหเกิดความพรอมเพรียงในการแสดง การกรายออก จะเปน

การรําออกหนาเวที เพลงเชิด เพลงเสมอ เพลงโอด จะเปนการรําท่ีมีลีลาเฉพาะบุคคล แตโดยสวนใหญ

จะมีทารําไมแตกตางกัน การรําใชบทจะรําประกอบการรองตามบทบาทและอารมณท่ีแสดงหนาเวที

ประกอบกิริยาใหเหมาะสมกับเหตุการณและเรื่องราวท่ีแสดงทารําเพลงไมรบ ข้ึนอยูกับเรื่องท่ีแสดง 
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แตในบทบาทนางโกงนั้นจะมีการรําไมรบในบทบาทท่ีมีฐานะเปนหญิงสูงศักดิ์ เชน บทนางโกงเจา 

สําหรับเพลงตรวจพลนั้นเปนการรําท่ีอวดฝมือ ตามความสามารถของผูแสดง ซ่ึงสอดคลองกับ อนุกูล 

โรจนสุขสมบูรณ (2559, น. 102) กลาวไวในลิเก: การแสดงและการฝกหัด คือการรําในลิเกประกอบดวย 

การรําพ้ืนฐานของลิเก มีดังนี้ 1) รําเพลงชา เพลงเร็ว และแมบทเล็ก 2) รําใชบท 3) รําเพลงหนา

พาทย 4) รําชุด และการรําท่ีสําคัญในลิเก มีดังนี้ 1) รําออกตัว 2) รําหนาเตียง 3) รําเก้ียวหรือรําเขา

พระเขานาง 4) รํากระบวนไมรบ 5) รําอวดความสามารถ 

ขอเสนอแนะ  

 จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวาลิเกเปนการแสดงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบ

การแสดงตลอดเวลา แตการแสดงลิเกยังคงดํารงอยูไดถึงปจจุบัน เพราะมีศิลปนท่ีมีความรูความใน

การแสดง อีกท้ังยังมีอีกหลายบทบาทท่ีควรศึกษา ไดแก ตัวโกง ตัวตลก เปนตน นอกจากนี้ยังมี

กระบวนทาไมรบทวนท่ีใชในลิเก ซ่ึงสามารถจัดทําเปนองคความรูในรูปแบบงานวิจัยในเชิงอนุรักษ 

เพ่ือมิใหสูญหาย 
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การสื่อสารเพ่ือสรางและธํารงรักษาอัตลักษณของ 

กลุมผูฟงดนตรีคลาสสกิในสังคมไทย 
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RATTIYA KANCHANAPINYOKUL AND JIRAYUDH SINTHUPHAN 

บทคัดยอ 

 การสื่อสารเพ่ือสรางและธํารงรักษาอัตลักษณของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทยเปน

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในแนวทางชาติพันธุวรรณา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการกอตัว

และลักษณะของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย การสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณของกลุมผูฟง

ดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย และการธํารงรักษาอัตลักษณของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย 

ดําเนินการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสนทนาอยางไมเปนทางการ และการสังเกต

แบบไมมีสวนรวมระหวางวันท่ี 25 มีนาคม – 8 เมษายน พ.ศ. 2560 ผลการศึกษาพบวา กลุมผูฟง

ดนตรีคลาสสิกในสังคมไทยโดยมากจะรวมตัวอยูท่ีศูนยกลางคือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา     

ท่ีเปดการเรียนการสอนดานดนตรีคลาสสิก และมักจะเปนผูท่ีมีทุนทางวัฒนธรรมหรือฮาบิตุสโดดเดน

ในดานรสนิยมการฟงเพลง รวมถึงเติบโตมาในครอบครัวท่ีสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดนตรี ดังนั้น 

ผูฟงดนตรีคลาสสิกในอีกดานหนึ่งก็มักจะเปนผูเลนดนตรีคลาสสิกไปในตัวดวย ทวาผูฟงท่ีร่ําเรียนมา

ทางดนตรีคลาสสิกโดยตรงจะอยูในแวดวงคนในของวงการดนตรีคลาสสิก และมีการสื่อสารอัตลักษณ

ท่ีอิงกับสังกัดท่ีตนเองศึกษา สวนผูฟงดนตรีคลาสสิกแวดวงคนนอกคือผูท่ีไมไดร่ําเรียนมาทางดนตรี

คลาสสิกโดยตรง จะสื่อสารอัตลักษณของตนรวมไปกับวงออรเคสตราภายในประเทศท่ีตนเองชื่นชอบ 

นอกจากนี้ กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทยเชื่อวา อัตลักษณของพวกเขาจะธํารงอยูไดสวนสําคัญ

ยังคงเก่ียวของกับการรักษาไวซ่ึงพ้ืนท่ีในการแสดงออก นั่นคือการคงไวซ่ึงพิธีกรรมอยางการแสดง

คอนเสิรต แมวาพวกเขาจะยอมรับวาดนตรีคลาสสิกในบริบทไทยจะยังตองพัฒนาเนื้อหาทางดนตรี

และมุมมองท่ีเปดกวางมากกวาท่ีเปนอยู 

คําสําคญั: การสื่อสาร อัตลักษณ ดนตรีคลาสสิก 

  

 * นิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   Doctor of Philosophy Program, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University  
** อาจารยประจําภาควิชาวาทวทิยาและส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  

   Speech Communication and Performing Arts, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University 

 
 

                                                           



100  The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings 

Abstract 

 The ethnographic study of communication to build and maintain identity of 

classical music audience in Thai society aims to explore formation process, attributes 

and identity building as well as identity maintenance of classical music audience in 

Thai society. The qualitative data is collected through in-depth interview, informal 

conversation and non-participant observation during March 25-April 8, 2017. The 

findings reveal that classical music audience are likely to gather together at institutions 

where higher education in classical music is existed. Their delicate taste of music 

explains how they assemble cultural capital from the musical support of their families. 

Therefore they are audience as well as music performers even in varied musical 

capability. However, classically trained audience placed themselves as insider as they 

communicate their identity by identifying with the instruments and the institutions. 

Meanwhile non-classically trained audience placed themselves as outsider for they 

identify their identity with their favorite local orchestras and well-known musicians. In 

addition they believe maintaining their identity should concern with the ritual of 

music attendance at music venue, although they realize that classical music amongst 

Thai context should develop its content to work with contemporary setting.  

Keywords: communication, identity, classical music 

บทนํา 

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเดินทางมาพรอมกับระบอบประชาธิปไตยท่ีเปดกวาง ดวย

การใหสิทธิและเสรีภาพมนุษยในการท่ีจะปกหมุดจุดยืนแสดงถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ซ่ึงสะทอน

ใหเห็นผานเชื้อชาติ เผาพันธุ ศาสนา ความเชื่อ เพศสภาพ และวัฒนธรรมยอย (subculture) (เกษม 

เพ็ญภินันท, 2552, น. 12-17) ท้ังนี้ การแสดงออกถึงรสนิยมชมชอบทางดนตรีของกลุมบุคคลตาง ๆ 

ท่ีเรียกตัวเองวา “แฟน” นับเปนนัยยะหนึ่งเพ่ือบอกกลาวใหสังคมรับรูถึงการมีอยูของกลุมวัฒนธรรม

ท่ีมีความพิสมัยเฉพาะทางเหลานี้ (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2555, น. 371-373) 

 ดนตรีคลาสสิกเปนสื่อทางดนตรีแขนงหนึ่งท่ีจัดอยูในกลุมศิลปะระดับสูง (High-Class) 

เนื่องจากตองใชหลักสุนทรียภาพในการฟงเพ่ือใหเกิดความซาบซ้ึงในดนตรี ดังนั้นการจะทําความ

เขาใจถึงรายละเอียดและโครงสรางท้ังหมดของบทเพลง ผูฟงจะตองใชหลักการฟงโดยรับรู (perceptive 

listening) การฟงจึงตองเปนไปอยางตั้งใจ มีสมาธิ และมีความเขาใจเปนพ้ืนฐานจากการศึกษาคนควา

อยางเปนระบบ (ณรุทธ สุทธจิตต, 2557, น. 2-4) นอกจากนี้ องคประกอบหนึ่งท่ีแยกดนตรีคลาสสิก

ออกจากดนตรีแขนงอ่ืนคือทิศทางการสื่อสาร เม่ือพิจารณาจากเกณฑการเขาหาแลวจะพบวา ตัวสื่อ
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ดนตรีคลาสสิกมีลักษณะเปนฝายตั้งรับ คือรอใหผูรับสารเขาไปหาเพ่ือซึมซับและตีความอยางอิสระ 

(กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2555, น. 15)  

 ความเปนระเบียบแบบแผนนั้นปรากฏอยูโดยท่ัว รวมถึงกฎเกณฑท่ีกําหนดไวเปนขนบใหผูฟง

คอนเสิรตดนตรีคลาสสิกจะตองพึงรําลึกไวเพ่ือปฏิบัติตาม อยางเชนการแตงกายตองสุภาพเรียบรอย 

การไปถึงสถานท่ีแสดงกอนเวลา การอานสูจิบัตร การมีสมาธิในการชมการแสดง การปรบมือเม่ือบท

เพลงบรรเลงจบโดยสมบูรณ การพักครึ่งเวลา และการงดใชเครื่องมือสื่อสาร (ณรุทธ สุทธจิตต, 2557, 

น. 11-13) ไมเทานั้นการแสดงบนเวทีก็มักจะเปนไปอยางเครงครัด ทุกสิ่งอยางจะดําเนินไปภายใต

อํานาจสูงสุดของวาทยกร หากศึกษารายละเอียดของการจัดวางตําแหนงแหงท่ีตาง ๆ อยางพินิจ

พิเคราะห เราจะคอย ๆ พบอํานาจท่ีลดหลั่นไปไลเลียงต้ังแตลําดับหัวหนาวง หัวหนาของแตละสวน 

และลูกมือสุดปลายแถว 

จากคําอธิบายขางตน นั่นอาจเปนเหตุผลหลักท่ีผูคนรวมสมัยโดยเฉพาะกลุมมวลชน (mass) 

เลือกท่ีจะหันหลังใหกับดนตรีคลาสสิก และอาจเปนท่ีมาของวาทกรรมอยางการฟงเพลงคลาสสิกตอง

ปนบันไดข้ึนไปฟง อยางไรก็ดี แมจะเปนการฟงท่ียากเย็นแสนเข็ญ กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกก็ยังถือ

กําเนิดกอรางสรางตัวอยางเงียบ ๆ แมจะไมใชแฟนหวือหวาหรือเต็มไปดวยสีสัน แตจัดวาอยูสถานะ

แตกตางจากแฟนสื่อประเภทอ่ืน หรือท่ีเรียกกันวาเปน Fan as Aficionados ซ่ึงเปนกลุมแฟน

ประเภทมีความกระตือรือรนและใฝใจรักใคร (enthusiasms) เพราะความสนใจจะไมกระจุกตัวอยูท่ี

บุคคลหรือรายการเฉพาะ ๆ หากทวาจะมีความสนใจในประเภทของสื่อหรือประเภทของเนื้อหา 

เชนเดียวกับแฟนภาพยนตรนอกกระแสหรือแฟนเพลงโอเปรา (Abercrombie & Longhurst, อางใน

กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2555, น. 372, 418) 

การเติบโตของจํานวนนักดนตรีคลาสสิกและผูท่ีจบการศึกษาทางดานดนตรีคลาสสิกใน

สังคมไทยเองก็นาจะเปนตัวชี้วัดหนึ่ง เพ่ือบอกถึงการขยายกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย 

เนื่องจากการสรางเครือขายของผูฟงเพลงจะขยับตัว และแสดงตัวจนสังเกตเห็นไดจากการเริ่มตน

สรางเครือขายในชั้นเรียนของสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนทางดานดนตรีคลาสสิก สิ่งหนึ่งท่ีจะพบเห็น

ไดเปนแบบแผน คือการเปนแฟนดนตรีหรือศิลปนตามจากครูผูสอนมาอีกทอดหนึ่ง การสืบทอดความ

นิยมชมชอบดนตรีคลาสสิกมีตั้งแตการเริ่มจากแรงบันดาลใจของครูผูสอน การชอบอันเกิดมาจากสื่อ 

หรือชอบเพราะถูกจริต นอกจากนี้ ปรากฏการณความเปนสินคาวัฒนธรรมสงกระแสความปอปถึง

ดนตรีคลาสสิก ทําใหบางโปรแกรมมีลักษณะเอาใจตลาดกลุมมวลชนจึงเปนท่ีมาของการเขาไปทํา

ความเขาใจกับปรากฏการณดังกลาว เพ่ือตอบคําถามวากลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกจะมีการสื่อสาร

ทางอัตลักษณ และธํารงรักษาอัตลักษณไวอยางไรทามกลางบริบทปจจุบัน 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการกอตัวและลักษณะของกลุมผูฟงคลาสสิกในสังคมไทย 

2. เพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย 

3. เพ่ือศึกษาการธํารงรักษาอัตลักษณของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ทําการศึกษากับกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกใน

สังคมไทย ซ่ึงโดยสวนมากแลว ผูฟงและนักดนตรีจะเปนบุคคลกลุมเดียวกัน โดยงานวิจัยจะพบ

ขอจํากัดดานความครบถวนและครอบคลุมบางประการ เนื่องจากเปนสวนงานวิจัยสวนบุคคลใน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยนิเทศศาสตร 2 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จึงกําหนดขอบเขตและขอจํากัดการวิจัยไวดังนี้ 

1. เนื่องดวยขอจํากัดดานระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล จึงอภิปรายขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ท่ีฟงดนตรีคลาสสิกไดเพียง 2 กลุม คือ ผูท่ีร่ําเรียนมาทางดนตรีคลาสสิกและสื่อมวลชนท่ีชื่นชอบ การ

ฟงเพลงคลาสสิก โดยบุคคลท้ังสองกลุมนี้เปนผูท่ีติดตามชมคอนเสิรตดนตรีคลาสสิกท้ังไทยและ

ตางประเทศ ผานท้ังการชมการแสดงสดและติดตามผลงานตามสื่อตาง ๆ ดวยตนเองมาเปนระยะเวลา

อยางนอย 5 ป  

2. การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเฉพาะกลุมผูฟงท่ีเดินทางเขาชมการแสดง

คอนเสิรตดนตรีคลาสสิกในสถาบันการศึกษาท่ีเปดการเรียนการสอนดานดนตรีคลาสสิก และจัด

คอนเสิรตเปนประจําตอเนื่องในลักษณะเปดกวางใหสาธารณชนท่ีสนใจสามารถเขารวมฟงคอนเสิรตได 

3. ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลภาคสนามตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม–8 เมษายน 

พ.ศ. 2560 ในพ้ืนท่ีทางกายภาพคือสถานท่ีจัดแสดงคอนเสิรตดนตรีคลาสสิก และพ้ืนท่ีเสมือนจริง

อยางโซเชียลเนทเวิรคและเว็บไซตของสถาบันการศึกษาท่ีจัดแสดงคอนเสิรตดนตรีคลาสสิก 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารกับอัตลักษณ 

 มนุษยสื่อสารในชีวิตประจําวันเพ่ือการดํารงอยูในสังคมและคงไวซ่ึงวัฒนธรรมของตนเอง 

การท่ีผูคนมีปฏิสัมพันธตอกันนั้นเก่ียวของกับระบบสัญลักษณและการสื่อความหมายเพ่ือยังผลให

วัฒนธรรมถูกสงผานจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ท้ังนี้การสื่อสารและสื่อนับวามีบทบาทสงเสริมกัน

ในการธํารงรักษาอยูของระบบ การทําหนาท่ีของการสื่อสารและสื่อควรจะทํางานสอดประสานกัน

ระหวางระบบยอย ๆ และแสดงออกมาเปนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอาจเปนไปเพ่ือความเพลิดเพลิน สราง

มนุษยสัมพันธ แสดงเอกลักษณของปจเจกบุคคล และติดตามขาวสาร สวนอัตลักษณคือการพยายาม

สรางขอบเขตท่ีชัดเจนของบุคคล โดยการตอบคําถามวาเราเปนใคร แตกตางจากผูอ่ืนตรงจุดใดบาง มี

ลักษณะการแบงกลุม มีความเก่ียวของกับประสบการณชีวิต อุดมการณ สํานึก กฎเกณฑ พิธีกรรม 
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ฯลฯ สิ่งท่ีสําคัญคืออัตลักษณเปนสิ่งท่ีสรางข้ึนโดยปจเจกและจะคงอยูตอเนื่องตลอดชีวิตของบุคคล 

ในมุมมองทางสังคมวิทยา อัตลักษณถูกสรางข้ึนในการมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ทวาในมุมมองของ

โพสตโมเดิรน เชื่อวาอัตลักษณมีความเปนพลวัต และเปนเรื่องของการสรางตนเอง ซ่ึงอัตลักษณหลาย

รูปแบบนี้จะถูกใชสถานการณท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับความตองการทางสังคมของบุคคล (จุฑาพรรธ 

ผดุงชีวิต, 2550, น. 31 อางใน พัทรศรัณย ตนานุประวัติ, 2552, น. 16-17, 22-24) 

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมยอย 

ตามคํานิยามของกาญจนา แกวเทพ (2549, น. 24-28) กลาววา วัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ

ในสังคมท่ีมนุษยสรางข้ึนและสอนใหคนรุนหลังไดเรียนรูหรือนําไปปฏิบัติ วัฒนธรรมจึงตองมีการเรียนรู

และถายทอด สามารถดัดแปลงใหเขากับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป เม่ือมนุษยรูเก่ียวกับวัฒนธรรมก็จะรูวา

อะไรควรทําไมควรทํา ดังนั้น ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของมนุษยในสังคมจึง

แยกออกจากกันไมได นอกจากนี้ วัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการเปนตัวค่ันกลางระหวางธรรมชาติ

ของมนุษยและการหลอหลอมบุคลิกภาพ (personality) ของปจเจกบุคคลท้ังในระดับบุคคลและ     

อัตลักษณกลุม อยางไรก็ตามสังคมประกอบดวยวัฒนธรรมหลัก (dominant culture) และวัฒนธรรม

ยอย (subculture) แรกเริ่มนั้นแนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมยอยถูกประกอบสรางข้ึนจากโลกยุคสมัยใหมท่ี

ระบบทุนนิยมขยายตัวจากเมืองไปครอบงําชนบท ทําใหวัฒนธรรมตาง ๆ ของกลุมท่ีเคยอยูในชนบท

กลายมาเปนวัฒนธรรมยอย ในการสืบทอดใหวัฒนธรรมยอยยังคงมีอยู เราจะพบเห็นลักษณะการ

ตอตาน (resistance) การตอรอง (negotiation) หรือยอมรับบางสวน (accommodation) ของ

วัฒนธรรมหลักอยูเสมอ โดยสามารถพิจารณาจากสวนประกอบท่ีเรียกวาสไตล (style) หรือไลฟสไตล 

(lifestyle) อันประกอบดวยภาพลักษณ อากัปกิริยา และการใชภาษาเฉพาะ 

แนวคิดเกี่ยวกับกลุมและเครือขายการส่ือสาร 

 การรวมตัวของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกนั้นเปนการรวมกลุมของบุคคลท่ีมีปฏิสัมพันธกัน 

แสดงถึงความสนใจรวมกัน ไดรับอิทธิพลจากกันและกัน และใหความรูสึกเปนพวกเดียวกัน (ชลวรรณ 

วงษอินทร, 2548 อางใน พัทรศรัณย ตนานุประวัติ, 2552, น. 36) นอกจากนี้ คุณลักษณะของกลุม

จะมีลักษณะการคํานึงถึงบทบาท บรรทัดฐานท่ีสมาชิกควรปฏิบัติตอกัน และสถานภาพอันสะทอนถึง

ลําดับชั้นของสมาชิก รวมถึงอิทธิพลของกลุมซ่ึงสงผลตอการเรียนรูรวมกัน การสนับสนุนใหสมาชิก

แสดงออกซ่ึงความรูสึกนึกคิด การสนองความตองการในกลุม และการชวยใหสมาชิกมองเห็นภาพ

ตนเองชัดเจนข้ึน (อุทัย บุญประเสริฐ, 2529 อางใน พัทรศรัณย ตนานุประวัติ, 2552, น. 38) สวน

เครือขายของการสื่อสารในท่ีนี้ มีนัยยะถึงการเชื่อมโยงระหวางบุคคลตาง ๆ เขาดวยกันจนเกิดเปน

กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิก เปนระบบแพรกระจายขอมูลภายในสมาชิกกลุมผานชองทางการสื่อสาร 

ระบบ จะทําหนาท่ีเชื่อมโยงบุคคลเขาดวยกันและเกิดเปนเครือขายการสื่อสาร (กาญจนา แกวเทพ, 

2549 อางใน พัทรศรัณย ตนานุประวัติ, 2552, น.40) ลักษณะเฉพาะคือคนในเครือขายจึงจะสามารถ

ติดตอสื่อสารผานชองทางดังกลาว เพ่ือแสดงความเปนเครือขายเดียวกัน 
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แนวคิดเกี่ยวกับทุนและฮาบิตุส 

 บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) ใหคํานิยามความหมายของคําวาทุนวาเปนแรงงานท่ีถูกสะสม

ในรูปแบบท่ีกลายเปนวัตถุ เปนสวนหนึ่งของปจเจกหรือกลุมของปจเจกทําใหเขาสามารถเขาครอบครอง

พลังทางสังคมในรูปของแรงงานท่ีเปลี่ยนสภาพจากรูปธรรมเปนนามธรรม (reified labour) หรือ

แรงงานแท ๆ ได ทุนถือเปนมรดกท่ีสืบทอดมาอยางตอเนื่อง สามารถเปลี่ยนแปลงได มีลักษณะท้ัง

สัมผัสไดและสัมผัสไมได เปนปจจัยในการกําหนดตําแหนงทางสังคม โดยทุนสามารถแบงได 4 แบบ คือ 

1) ทุนทางเศรษฐกิจอันหมายถึงการครอบครองทางเศรษฐกิจของบุคคล 2) ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง

ทุนท่ีสะสมในตัวบุคคลในรูปแบบของฮาบิตุส (habitus) เปนทุนท่ีถูกทําใหเปนรูปธรรม สามารถ

แสดงออกในรูปวัตถุ อาทิ รูปภาพ หนังสือ งานเขียน ฯลฯ และทุนท่ีออกใหโดยสถาบัน เชน ใบ

ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง ฯลฯ 3) ทุนทางสังคม คือทุนอันเกิดจากผลรวมของการมีความสัมพันธ

กันระหวางบุคคล และการเรยีนรูและการยอมรับในเครือขายความสัมพันธ 4) ทุนทางสัญลักษณ เชน 

ศักดิ์ศรี สถานภาพ อํานาจ  

ฮาบิตุสนั้นอาจแปลเปนคําไทยไดวาจริต โดยหมายถึงอากัปกิริยาท่ีบุคคลไดสั่งสมลงไปใน

ตัวเองโดยไมรูตัว เปนแนวทางท่ีจะประพฤติ ปฏิบัติ พูดจา และเก่ียวของสัมพันธกับความโดดเดนของ

ชนชั้นนําท่ีสามารถแสดงออกซ่ึงสิ่งเหลานี้ผานรสนิยม เชน การฟงดนตรีคลาสสิก การเท่ียวชม

พิพิธภัณฑ อานงานวรรณกรรม ชมละครเวที ฯลฯ นอกจากนี้กลุมคนท่ีมีจริตในทางเดียวกันมักจะ 

ของเก่ียวอยูในปริมณฑลทางสังคม (field) เดียวกัน บอกตําแหนงแหงท่ีตนเองครอบครอง และ

เครอืขายภายในปริมณฑลนั้น โดยโครงสรางการสื่อสารภายในปริมณฑลของแวดวงดนตรีคลาสสิกเอง

จะเติมเต็มเม่ือประกอบท้ังวัฏจักรของการผลิตและการบริโภค (กาญจนา แกวเทพ และสมสุข       

หินวิมาน, 2551, น. 558–560) 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคศิลปะและวัฒนธรรม 

 การบริโภคศิลปะและวัฒนธรรมเปนเง่ือนไขหนึ่งท่ีทําใหเกิดการจําแนกความแตกตางในการ

กระทําทางสังคม โดยแนวคิดนี้เก่ียวของกับพ้ืนท่ีทางสังคม ชนชั้น และรสนิยม บุคคลท่ีไดชื่อวามี

รสนิยมนั้นก็คือผูท่ีสามารถจําแนกความแตกตางและเห็นคุณคาของความงามดวยประสาทสัมผัสอยาง

ทันทีทันใด ความสามารถนี้นับวามีอิทธิพลในการแสดงออก ท้ังยังเปนการบอกความแตกตางของปจเจก

ในพ้ืนท่ี ตําแหนงแหงท่ี ทําใหเกิดชนชั้น และการสรางรสนิยมข้ึนมา อยางไรก็ตาม ในสังคมทุนนิยม 

คนสามารถเลื่อนชั้นทางสังคมรวดเร็วข้ึน เชนผานระบบการศึกษา หรือปรับวิถีการบริโภคของตัวเอง 

ทวาปจเจกสรางความแตกตางผานการบริโภคสินคาทางวัฒนธรรมไดอยางมีความโดดเดนยิ่งกวาใน

แนวคิดของบูรดิเยอ อีกท้ังบุคคลกลุมอาชีพเดียวกันจะยิ่งมีแนวโนมแสดงออกซ่ึงทุนทางวัฒนธรรม

ดวยรสนิยมท่ีเหมือนกัน (สุภางค จันทวานิช, 2559, น. 250-253) 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 พัทรศรัณย ตนานุประวัติ (2552) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพ่ือสรางและธํารงรักษาอัตลักษณ

ของกลุมผูนิยมแนวดนตรีฮารดคอรในประเทศไทย พบวา กระบวนการกอตัวของผูนิยมแนวดนตรี

ฮารดคอรเริ่มจากการเปนแฟนเพลงเพียงลําพังกับแบบมีกลุมเพ่ือน จากนั้นจึงเริ่มมีการติดตอสื่อสาร

จนเกิดเปนเครือขาย โดยการสื่อสารเพ่ือสรางอัตลักษณนั้นจะแสดงผานการแตงกาย เนื้อเพลงรูปแบบ

ดนตรี แตอุดมการณรวมทางดนตรียังคงอยู สวนการธํารงรักษาอัตลักษณจะเปนการบูรณาการ

รูปแบบการสื่อสารใหมีลักษณะเปดกวางข้ึน และการสืบทอดอัตลักษณท่ีสําคัญคือการแสดงคอนเสิรต

เพ่ือเปนพ้ืนท่ีพบปะของกลุมผูนิยมแนวดนตรีฮารดคอรท้ังรุนเกาและใหม 

 ครอวฟอรดและคณะ (Crawford, et al., 2014) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคดนตรีคลาสสิก

ของกลุมผูฟงการแสดงคอนเสิรตของวง London Symphony Orchestra โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สํารวจลักษณะทางมานุษยวิทยาและลักษณะทางประชากรศาสตร รวมถึงพฤติกรรมการเปดใจในการ

ใชบริการผานแอปพลิเคชั่นท่ีเก่ียวกับการแสดงคอนเสิรตของวง London Symphony Orchestra 

ท้ังนี้กรอบแนวคิดทฤษฎีหลักเปนผลงานของบูรดิเยอในเรื่องรสนิยมทางดนตรีและการกําหนดปริมณฑล

ทางสังคม ผลการศึกษาพบวา กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกโดยมากเปน ชนชั้นกลาง มีความเปนปจจเจก

สูง และมีคุณลักษณะสวนตัวและรูปแบบพฤติกรรมไปกันไดกับ การเขาชมคอนเสิรตดนตรีคลาสสิก 

พวกเขาสนใจท่ีจะไดรับสวนลดจากการใชบริการผานแอปพลิเคชั่น แตยังไมปรากฏหลักฐานวาการใช

แอปพลิเคชั่นจะชวยขยายฐานผูฟงได 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลเบื้องตนคือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของดนตรีและกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิก

โดยการติดตามขอมูลความเคลื่อนไหวเก่ียวกับดนตรีคลาสสิกทางอินเทอรเน็ต อาทิ เว็บบอรดดนตรี

คลาสสิกใน pantip.com กลุมนักดนตรีคลาสสิกแหงประเทศไทยซ่ึงเปนเครือขายในโซเชียลเน็ทเวิรก 

และเว็บไซตของสถาบันการศึกษาท่ีเปดการเรียนการสอนทางดานดนตรีคลาสสิก และจัดแสดง

คอนเสิรตดนตรีคลาสสิก เพ่ือทําความเขาใจกับบริบทของแวดวงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทยเปนขอมูล

เบื้องตน รวมถึงเขาไปศึกษาสภาพสังคมของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในคอนเสิรต “250 ป รําลึก

อยุธยา-ธนบุรี” อยุธยาไมเคยสิ้น รากเราไมเคยสูญ แสดงโดยวงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย 

ในวันเสารท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร  

นอกจากนี้ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและสนทนาอยางไมเปนทางการระหวาง

วันท่ี 16 มีนาคม–6 เมษายน พ.ศ. 2560 กับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนการคัดเลือกแบบยึดจุดมุงหมายของ

การศึกษาเปนหลัก (purposeful sampling) กลาวคือ แหลงขอมูลประเภทบุคคลเปนผูฟงดนตรี

คลาสสิกท่ีพํานักอาศัยอยูในประเทศไทย กลุมตัวอยางท้ัง 5 คน เปนผูท่ีฟงดนตรีคลาสสิกและติดตาม

ชมคอนเสิรตดนตรีคลาสสิกท้ังไทยและตางประเทศ ผานท้ังการชมการแสดงสดและติดตามผลงาน

ตามสื่อตาง ๆ ดวยตนเองมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป ประกอบดวย นายเศรษฐพงศ จรรยารยชน 
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อาย ุ27 ป ระยะเวลาในการติดตาม 11 ป อาชีพ นักวิชาการศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นาย

วิศุวัฒน พฤกษวานิช อายุ 31 ป ระยะเวลาในการติดตาม 15 ป อาชีพ อาจารยสอนการปฏิบัติเครื่อง

เปาลมไม วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล นายวิศวัส ปญญาวงศสถาพร อายุ 30 ป 

ระยะเวลาในการติดตาม 10 ป อาชีพ สื่อมวลชนอิสระ นางสาวเมลดา ผาติกุลดิลก อายุ 30 ป 

ระยะเวลาในการติดตามดนตรีคลาสสิก 12 ป อาชีพ ประกอบธุรกิจสวนตัว และนายนฤตย เสกธีระ 

อายุ 48 ป ระยะเวลาในการติดตามดนตรีคลาสสิก 8 ป อาชีพ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพมติชน 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผูใหขอมูลกลาวถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสนใจในวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกวาเกิดจาก

การชื่นชอบดวยตนเอง การไดรบัการสนับสนุนจากครอบครัว การมีเชาวนปญญาและทักษะทางดนตรี

ท่ีดี การไดรับแรงบันดาลใจจากสื่อตาง ๆ เชน สื่อมวลชน และสื่อบุคคล รวมถึงการทํากิจกรรมทาง

ดนตรีในสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง 

2. คุณลักษณะทางรสนิยมและฮาบิตุสเปนสิ่งท่ีผูใหขอมูลสั่งสมดวยตัวเอง อาทิ ความสามารถ

ทางดนตรีคลาสสิกท่ีอาจจะแตกตางในระดับการเลน การตีความ ความสามารถทางภาษาคือความ

เขาใจศัพทเฉพาะทางดานดนตรีคลาสสิกในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนอยางนอย ลักษณะการ

แตงกาย เชน ชอบความเรียบงายและรวมสมัย การมีสไตลทางดนตรีท่ีชัดเจน เชน ชอบอะไร ไมชอบ

อะไร ในแงมุมไหน และความสามารถในการแยกแยะความแตกตางของดนตรีคลาสสิกกับดนตรีแนว

อ่ืนไดอยางใหรายละเอียด 

3. ผูใหขอมูลมีลักษณะของกลุม การสื่อสารภายในกลุม และพฤติกรรมการใชสื่อ กลาวคือ 

กลุมของผูฟงท่ีร่ําเรียนมาทางดานดนตรีคลาสสิกโดยตรงจะเปนกลุมปดสําหรับบุคคลภายนอก และ

มักจะแบงไปตามเครื่องท่ีเลนรวมถึงสถาบันการศึกษา อาจารยเปนผูท่ีทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการ

กระจายขาวโดยใชเฟซบุกสวนตัวเปนชองทางหลัก ในการศึกษานี้ ยังไมพบลักษณะการรวมกลุมของ

ผูฟงท่ีเปนบุคคลภายนอกเชนสื่อมวลชน นอกจากการรวมกลุมเพ่ือเขาอบรมวิจารณดนตรี และ    

การติดตามขาวการแสดงจากเว็บไซตและเฟซบุกของวงออรเคสตราท่ีตนเองชื่นชอบ 

4. การสรางเครือขายเครือขายนักดนตรีคลาสสิกจะเริ่มกอตัวข้ึนเม่ือเขาสูสถาบันการศึกษา 

ไมวาจะศึกษาอยูในประเทศหรือตางประเทศ นอกจากนี้ยังพบวามีการสรางเครือขายของนักดนตรี

คลาสสิกไทยและชาวตางชาติ เพ่ือสรางผลงานและนําไปแสดงในคอนเสิรต ทวายังไมพบการพูดถึง

เครือขายผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย 

5. พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการชมการแสดงคอนเสิรตจะเก่ียวของกับพบปะเพ่ือนฝูง

และใหกําลังใจนักดนตรีดวยกัน การไปชมคอนเสิรตเพ่ือพัฒนาทักษะทางการฟงดนตรีคลาสสิก และ

ตองการไปดูศิลปนและบทเพลงท่ีชื่นชอบ 
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6. ผูใหขอมูลกลาวถึงความคิดเห็นท่ีมีตอดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย วาการฟงดนตรีคลาสสิก

เก่ียวของกับการบอกตําแหนงแหงท่ีในสังคม และพัฒนาการฝมือการแสดงดนตรีมีแนวโนมดีข้ึน แตยัง

เทียบวงจากตางประเทศไมได 

7. ความคิดเห็นท่ีมีตอการปรับเปลี่ยนแนวทางการนําเสนอดนตรีคลาสสิก ผูใหขอมูลยินดีให

ปรับในรูปแบบ เชน แสดงบทเพลงท่ีไมยาวจนเกินไป และเลนเพลงท่ีคนท่ัวไปรูจัก ทวายังคงแสดง

เพลงยากแตปรับจํานวนใหนอยลง 

อภิปรายผล 

กระบวนการกอตัวและลักษณะของกลุมผูฟงคลาสสิกในสังคมไทย 

การศึกษากลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทยในบริบทท่ีทําการศึกษานี้พบวา กระบวนกอตัว

ของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกจะกระจุกตัวอยูท่ีศูนยกลางคือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเปด

การเรียนการสอนดานดนตรีคลาสสิก ซ่ึงในอีกมุมหนึ่งมีฐานะเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการและ

เผยแพรดนตรีคลาสสิกในรูปแบบการจัดแสดงคอนเสิรต จัดประกวดดนตรี จัดงานวิชาการทางดนตรี 

และจัดทําสื่อเพ่ือเผยแพรดนตรีคลาสสิกและประชาสัมพันธขาวสารภายในองคกร  

นอกจากนี้ จากการเขาไปสังเกตอยางไมมีสวนรวมท้ังจากพ้ืนท่ีในชุมชนเสมือนและพ้ืนท่ีทาง

กายภาพ ยังพบวา เครือขายกลุมยอยจะสื่อสารกันภายในกลุมผานชองทางท้ังท่ีเปนสื่อบุคคลและ    

โซเชียลเน็ตเวิรกท่ีจําแนกไปตามลักษณะของเครื่องดนตรีท่ีแตละกลุมมีความถนัดและสนใจ ดังเชนท่ี

ผูใหขอมูลสองทานซ่ึงเลนเครื่องเปาลมไม (woodwind instruments) เหมือนกัน แตเลนเครื่อง

ตางกัน พวกเขาใหคําตอบเหมือนกันวาใชเฟซบุกเปนชองทางหลักในการสื่อสาร ภายในกลุมจะรูกันวา

ใครทําหนาท่ีสงขาวหลัก การกระจายจะคอนขางท่ัวถึงกันภายในหมูเครื่องเดียวกันรวมถึงในหมู     

นักดนตรีคลาสสิกดวยกัน 

“สวนใหญก็ติดตอกันทางเฟซบุก แตไมมีการรวมกลุมเปนพิเศษ มันจะเปนกลุมเพ่ือน ๆ หรือ

อาจารยเคาจะมาบอกขาวกัน ไมไดมีกลุมอะไรสวนตัว สวนใหญจะเปนเรื่องเลาปากตอปาก คือตั้งแต

เขามาเรียนก็เหมือนเขามาอยูในวงการนี้แหละ” 

“มันคอนขางเหมือนรูธรรมเนียมปฏิบัติกัน อาจจะไมมีภาพตายตัววาเครือขายอยูตรงไหน คือ

มีอาจารยผูสอนเปนตัวหลัก แตเคาก็ไมไดทําตัวเปนตัวหลัก แตเคาก็จะรูกันวาคนนี้เปนอยางนี้ ๆ แบบ

ปากตอปาก” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560) 

ขณะท่ีสื่อมวลชนสามารถขยับตัวเขามาในแวดวงเครือขายการสื่อสารในฐานะสื่อมวลชนโดย

เริ่มจากการเขาอบรมในโครงการอบรมนักวิจารณดนตรี ซ่ึงวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล

เปนผูจัดอบรม แตการติดตามขาวสารก็จะติดตามจากการประชาสัมพันธขององคกรผูจัดและเว็บไซต

ท่ัวไป 

“คือถาพูดเปนแฟน ก็ไมใชแฟนชั้นใน คือไมไดติดตามขาวสารอะไรขนาดนั้น คือดูจากของ

มหิดลหรือดูจากท่ีประชาสัมพันธท่ัวไป เฟซบุก สนุก” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2560) 
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ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงวิเคราะหไดวา ความเปนกลุมและตําแหนงแหงท่ีของบุคคลในกลุมข้ึนอยู

กับความเปนสมาชิกเครือขายดานในหรือดานนอก และยังกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุมไปในตัว

สอดคลองกับแนวคิดกลุมและเครือขาย (กาญจนา แกวเทพ, 2549; ชลวรรณ วงษอินทร, 2548; อุทัย 

บุญประเสริฐ, 2529 อางถึงใน พัทรศรัณย ตนานุประวัติ, 2552) นอกจากนี้ การเคลื่อนตัวเขาสู

เครือขายนั้นเกิดข้ึนจากการสั่งสมทุนอันเปนสวนหนึ่งของการบมเพาะอัตลักษณกลุมผูฟงดนตรี

คลาสสิกในสังคมไทย 

การส่ือสารเพ่ือสรางอัตลักษณของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย 

กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกท่ีร่ําเรียนทางดานดนตรีคลาสสิกเปนผู ท่ีมีโอกาสสั่งสมทุนทาง

วัฒนธรรมหรือฮาบิตุสเริ่มจากครูผูอบรมสั่งสอนและผูปกครองซ่ึงเปนผูท่ีมีบทบาทอยางยิ่งตอการ

อบรมบมเพาะความสนใจในดนตรีคลาสสิกและสรางเอกลักษณในการแสดงออกทางดนตรี 

(Bourdieu, 1984 อางใน Crawford et al., 2014) เม่ือเดินทางเขาสูสถาบันการศึกษา พวกเขาจะ

เริ่มเขาสูเครือขายการสื่อสารในลักษณะของคนในแวดวงดนตรีคลาสสิก และมีการแบงกลุมไปตาม

เครื่องดนตรีท่ีเลน อาจารยผูสอน รวมถึงสถาบันการศึกษาท่ีตนเองสังกัด ลักษณะนี้จะเปนการกําหนด 

field ของกลุมผูฟงท่ีในอีกดานหนึ่งพวกเขาก็สามารถเปนผูเลนดนตรีคลาสสิกไดดวย 

“อาจารยมีอิทธิพลตอนสอนนะ เคาปลูกมายังไง เด็กก็จะคลาย ๆ เคา สไตลการเลนจะบอก

ไดถึงกระบวนทัศนและทัศนคติ ถาถูก brief มาตางกัน เอกลักษณก็จะตางกัน” (ผูใหขอมูล, 

สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560) 

“ตอนเรียนแซกโซโฟนกับอาจารยชาวไตหวัน ไดฝกเลนเพลงท่ีใชเทคนิคใหม ๆ เปนเพลงท่ี 

ไมคอยมีเมโลดี้ ทําใหรูสึกชอบเพลงท่ีมีเทคนิคยาก ๆ มาจนถึงทุกวันนี้” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30 

มีนาคม 2560) 

ความเปนคนในของแวดวงดนตรีคลาสสิกจึงมีจุดเริ่มจากการศึกษาในสถาบันการศึกษา    

หากสืบทอดไปจะพบวา ครูอาจารยหรือ musical mothers ในคํานิยามของบูรดิเยอ (Bourdieu, 

1984 อางใน Crawford et al., 2014) ตางเปนผูสืบทอดทุนทางวัฒนธรรมมาอีกทอดหนึ่ง ดวยอาชีพ

การงานในวงออรเคสตรา การร่ําเรียนดนตรีตะวันตกจากตางประเทศ และประสบการณการแสดงตาง ๆ 

ท้ังในและตางประเทศ ทําใหพวกเขามีศักยภาพท่ีจะสรางเครือขายและสงมรดกตกทอดนี้จากรุนสูรุน 

เปนวงจรและวัฏจักรของสังคมแบบปด จึงยากสําหรับบุคคลภายนอกท่ีสนใจดนตรีคลาสสิกในการ

ขยับเขาสูการเปนคนใน ทวาบุคคลภายนอกในขอบเขตการศึกษานี้สามารถขยับตัวเขามาในแวดวง

เครือขายการสื่อสารในฐานะสื่อมวลชน โดยเริ่มจากการเขาอบรมในโครงการอบรมนักวิจารณดนตรี 

ภายหลังจากไดรับคัดเลือกและเขาอบรมเปนเวลา 3 เดือนแลว ใบประกาศนียบัตรท่ีไดรับเปนลักษณะ

หนึ่งของการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมโดยสถาบันการศึกษา แบบเดียวกับการใหปริญญาบัตรสําหรับผูท่ี

สําเร็จการศึกษาทางดานดนตรี  

นอกจากนี้ กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกรับรูความแตกตางของดนตรีคลาสสิกกับดนตรีแนวอ่ืน

อยางชัดเจน ท้ังในเรื่องการตีความ การทําความเขาใจกับงานวรรณกรรม ทวงทาในการแสดง 
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ตลอดจนมารยาทและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมขณะเขาฟงการแสดงคอนเสิรต เนื่องจากสิ่งเหลานี้ถูก

บรรจุอยูในหลักสูตรการเรียนการสอนทางดานดนตรีตะวันตกซ่ึงสังคมไทยรับเขามาเปนสวนหนึ่งของ

วิถีการปฏิบัติ ท้ังนี้ ประสบการณของกลุมผูฟงท่ีร่ําเรียนทางทางดนตรีคลาสสิกจะมุงเรื่องเนื้อหาสาระ

ทางดนตรี ขณะท่ีผูฟงอยางสื่อมวลชนจะรับรูความแตกตางของดนตรีคลาสสิกโดยการอิงกับชนชั้น

และรสนิยมกอนจะอิงถึงรายละเอียดทางดนตรี สอดคลองกับแนวคิดท่ีวารสนิยมในการฟงเพลงคือ

การบงบอกถึงชนชั้นทางสังคม (Bourdieu, 1984 อางถึงใน Crawford et al., 2014) 

“มันทําหนาท่ีในการบงบอกวาเธอเปนใคร และชั้นเปนใคร เม่ือไหรท่ีคุณฟงดนตรีคลาสสิก

แปลวาคุณแบบ วรรณะสูงกวาคนฟงเพลงปอปเพลงแจส คือการฟงเพลงของคนในสังคมไทย

เหมือนวาแบบถูกแบงแยกโดยท่ีคุณไมรูตัว เราอาจะบอกวาคุณฟงเพลงปอปก็เปนเรื่องของรสนิยม

แหละ แตเรื่องจริง action ท่ีออกมาจะเปนแบบนั้นนะ คือคุณยอมศิโรราบกับดนตรีคลาสสิกโดยท่ี

แบบไมรูตัวไปแลว มันอยูในไอเดียของคนไปแลว” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2560) 

“เวลาเปา (ในแนวเพลงคลาสสิก) ก็ตองเปาใหดูซอฟทลง ตองทําเสียงใหดี คุมโทนใหเพราะ 

ตองเลนอยางระมัดระวัง กลัวเสียงดัง เปาผิด กลัววาจะเสียงไมเพราะ ถาเลนแนวร็อคก็เปาใหมันดุ 

อินไปกับเพลง เปาใหหนักแนนข้ึน”  

“การวางตัวบนเวทีก็ตางกัน เวลาเลนคลาสสิกก็เลนแซกโซโฟนอยางเดียว เวลาเปนโซโลอิสต 

จะทักทายคนดูไดบางกอนแสดง แตก็ตองใหอยูในความเหมาะสม สวนในวงร็อคก็ไดเลนกับกีตาร เบส 

กลอง ไดพูดคุยกับคนดูเยอะข้ึน รูสึกสนุกสนานมากกวา” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2560) 

“ในทางทฤษฎีกับการเลนมันตางนะ คือทฤษฎีมันก็ตองรูลึก รูไปถึงวานักประพันธอะไรยังไง 

(ดนตรี) รูปแบบอ่ืนมันตีความแคแบบโอเครองได สนุกอะไรอยางนี้มากกวา อันนี้มันจะแบบวา มัน

รูสึกมีความทาทาย มันตองศึกษา มันตองใชความรู ตองใชเซนส ตองใชเคาเรียกอะไรนะ ensemble 

musicianship เยอะ เรียกวาใชความละเอียดออนมากกวาในการเลน แตไมไดหมายความวาพวกนั้น

เคาไมละเอียดออนนะ เคาก็มีวิธีของเคา ความเกา ประสบการณอันนี้ (ดนตรีคลาสสิก) จะดูมีหลาย ๆ 

เรื่องผนวกกัน” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560) 

กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกจะมีลักษณะคาบเก่ียวกันไปมาในตัวบุคคลหนึ่ง ๆ นั่นคือดานหนึ่ง

ของกลุมผูฟงคนในเปนนักศึกษาก็จะพวงดวยการเปนนักดนตรีและผูฟงไปในตัว สวนสื่อมวลชนนั้นก็

จะเปนท้ังนักวิจารณและผูฟงท่ีเสริมดวยการแสดงตัววาเปนแฟนของวงออรเคสตราไปดวย ทวากลุม

ผูฟงท่ีร่ําเรียนมาทางดนตรีคลาสสิกโดยตรงมีแนวโนมจะเปนแฟนของวงออรเคสตราวงอ่ืน เชน        

วง Berlin Philharmonic หรือวงเมทัลอยาง X Japan ซ่ึงเม่ือสอบถามพูดคุยถึงรสนิยมการฟงเพลง 

พบวา พวกเขาฟงเพลงหลากหลายตั้งแตเพลงปอป เพลงเกาหลีแบบเคปอป เพลงฮิตติดกระแส เพลง

แจส เพลงประกอบเกม การตูน และภาพยนตร เพลงร็อค โปรแกรสสีฟร็อค เฮฟวีเมทัล จนถึงเพลง

ลูกทุง ทวาจะยังคงเปนการฟงท่ีมีคุณลักษณะพิเศษคือฟงไดทุกประเภท แตคงไวซ่ึงความเปนผูมี

สติปญญาในการฟง (Chan and Goldthorpe, 2007 อางถึงใน Crawford et al., 2014)  
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“เพลงเกาหลีก็ฟง ฟงมานานกอนจะฮิตในเมืองไทยอีก ชอบเพราะการวางคอรด การวาง

เมโลดี้มันไมนาเบื่อ การเรียบเรียงเสียงประสานก็ดีดวย” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2560) 

“ชอบฟงโปรเกรสสีฟร็อคเพราะมันไมนาเบื่อ ชอบจังหวะท่ีคาดเดาไมได ดนตรีไมเลนซํ้า

รูปแบบ ซํ้าคอรด ซํ้าโนตเปนลูปเหมือนเพลงแนวอ่ืน” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2560) 

“ชอบฟงเพลงท่ีฟงสบาย ๆ jazz for chilling คือแบบเปดไปเรื่อย ๆ แลวก็เพลงสากล ไม

ชอบฟงเพลงไทย ถาไมใชแบบเปนเพลงท่ีแบบเออดี โดยท่ีตัวเองเปนตัวตัดสินนะ จะมีท่ีแบบจะเปด

ฟง base ตามตัวศิลปน คือหมายความวาศิลปนคนนี้เกง อยางทอม room 39 ท่ีตอนนี้เปนหนากาก

ทุเรียน” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560) 

“ฟงไดหมด ลูกทุงก็ได เกาหลีก็ได บางอารมณเราก็ตองการฟงเพลงมีเนื้อหามากอยางเพลง

คลาสสิก คิดเยอะ แตบางอารมณอกหักอยู ไมตองการคิดอะไรท้ังสิ้น ก็ฟงอะไรงาย ๆ” (ผูใหขอมูล, 

สัมภาษณ, 30 มีนาคม 2560) 

นอกจากนี้ การแตงตัวของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกท่ีร่ําเรียนมาทางดนตรีคลาสสิกจะคํานึงถึง

ความเหมาะสม กาลเทศะ เนนความคลาสสิก เรียบงาย ท่ีมีสไตลเปนเอกลักษณ ตางจากผูฟงท่ีเปน

สื่อมวลชนจะไมคํานึงรูปแบบการแตงกายมากนัก รวมถึงพบการสืบทอดขนบของวัฒนธรรมยอยเชน 

ภาพลักษณและการใชภาษา ดังเชนท่ีแสดงออกผานการแตงกายและการใชภาษาเฉพาะทางดนตรี

คลาสสิกในกลุมผูฟงท่ีร่ําเรียนทางดานดนตรีคลาสสิก (กาญจนา แกวเทพ, 2549, น. 24–28) 

“สมัยเรียนแตงชุดนักศึกษา ตอนนี้แตงชุดธรรมดา เดรสแบบสุภาพ รองเทาหุมสน สวนมาก

ใสสีดําเปนหลัก มันดูคลาสสิกดี แบบแตงเดินหาง กินขาว แลวมาดูคอนเสิรตตอได เวอรกวานั้นไมเคย

แตงเลย” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2560) 

“เวลาเลนคลาสสิกก็แตงสูทดํา ถาเลนร็อคก็จะใสเสื้อหนังกางเกงยีนส” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 

30 มีนาคม 2560) 

“คือมันก็จะมีประเพณีปฏิบัติ ไปคอนเสิรตมันก็จะแบบแตงตัวใหเกียรติสถานท่ี ใหเกียรติกับ

การแสดง อยางท่ีเมืองนอกก็จะมีพวก dress code ในการเขาชมพวกดรามาพวกอะไรง้ี คือถาเคา

แตงมาเพ่ือดู เราก็ตองแตงใหมันดีอะ แตท่ีทุกคน (นักดนตรี) คือพวกสูทกับเดรส รูสึกวามันโชวความ

เปน classical มันเปนอัตลักษณของนักดนตรีคลาสสิก” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560) 

“เรื่องแตงตัวไมเคยคิดเลย ขอแควาไมใหดูแยจนเกินไป” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30 มีนาคม 

2560) 

จากขอสังเกตท้ังในเรื่องทุนแรกเริ่ม เครือขายการสื่อสารจากการเปนคนในและคนนอก 

รสนิยมการฟงเพลงการแตงตัว และพฤติกรรมการไปชมคอนเสิรต สะทอนใหเห็นภาพการสื่อสาร

ทางอัตลักษณของกลุมผูฟงท่ีร่ําเรียนมาทางดนตรีคลาสสิกกับกลุมผูฟงท่ีไมไดร่ําเรียนมาทางนี้ไดเปน

อยางดี อันสะทอนถึงการกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจนของบุคคล เพ่ือตอบคําถามวาเราเปนใคร แตกตาง

จากผูอ่ืนอยางไร และบทบาทในแงความสัมพันธกับผูอ่ืนเปนอยางไร (จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต, 2550, น. 31 

อางใน พัทรศรัณย ตนานุประวัติ, 2552, น. 16-17, 22-24) 
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หากมองในแงของปริมณฑลทางสังคม หรือ field ดนตรีคลาสสิก กลุมผูฟงท่ีเปนคนในมี     

อัตลักษณและการแสดงออกท่ีเขมขนกวา เพราะพวกเขาอยูทางฟากของ production การสราง     

นักดนตรีและเครื่องดนตรียอมมีดีกรีของการบมเพาะทางวัฒนธรรมท่ีสูงกวาสื่อมวลชนท่ีมาเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรสั้น ๆ อาทิตยละ 1 ครั้งในระยะเวลาเพียง 3 เดือน เพียงแต field ยอยท่ี

ปรากฏนี้ เกิดจากความพยายามท่ีจะใหสื่อมวลชนชวยทําหนาท่ีสงเสริมการบริโภคดนตรีคลาสสิกและ

สงเสริมรสนิยมใหแผกระจายเปนวงกวาง เพ่ิมเติมเต็มวัฏจักรของการบริโภค (consumption) 

(กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551, น. 560)  

ดังนั้น การสื่อสารทางอัตลักษณของผูฟงดนตรีคลาสสิกท่ีกระตือรือรนทวาเปนพวกท่ีศึกษา

จากการฟงดวยตนเอง จึงยังคงอัตลักษณของสื่อมวลชนท่ีสนอกสนใจท้ังดนตรีคลาสสิก โลกภายนอก 

และบริบทการเมืองสังคมสูงกวากลุมผูฟงท่ีเปนนักดนตรี เพราะตัวเขาเองเปนผูมีทุนในฐานะ

สื่อมวลชน ประกอบอาชีพและศึกษาทางดานสื่อสารมวลชน ขณะท่ีโลกของกลุมผูฟงท่ีเปนนักดนตรีท่ี

หยั่งลึกไปในโลกของดนตรีคลาสสิกและสะสมทุนทางวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกต้ังแตจุดเริ่มจนถึง

ปจจุบัน (สุภางค จันทวานิช, 2559, น. 253) 

การธํารงรักษาอัตลักษณของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย 

ในประเด็นสุดทายท่ีเก่ียวของกับการธํารงรักษาอัตลักษณของกลุมผูฟงดนตรีคลาสสิก       

ในสังคมไทย ยังคงเก่ียวของกับการรักษาไวซ่ึงพ้ืนท่ีในการแสดงออกนั่นคือการคงไวซ่ึงพิธีกรรมอยาง

การแสดงคอนเสิรต แมวาพวกเขาจะยอมรับวาดนตรีคลาสสิกในบริบทไทยจะยังตองพัฒนาเนื้อหา

ทางดนตรีและมุมมองท่ีเปดกวางมากกวาท่ีเปนอยู  

“คือ (ตัวดนตรี) มันไมคอยลึกอะ ถาไปฟงเมืองนอกเคาเลนกันมันจะแบบ จะโหดกวานี้ มัน

จะดี เหลือเกิน ดนตรีคลาสสิกแบบไทยก็ไมใชวาไมดีท้ังหมด แตภาพรวมมันไมนาสนใจท่ีจะตองไปฟง 

พอมาถึงจุดนึงมันจะอ่ิม คือจุดท่ีไดไปเห็นของดีมาจากขางนอก มันก็จะรูสึกอ่ิม วาของไทยไมอลัง

ขนาดนั้น แตถามวามันตองสนับสนุนม้ัย มันตองสนับสนุน เพราะอยางนั้นมันจะไมมีตอยอด” (ผูให

ขอมูล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560) 

“จริง ๆ ไมอยากเปรียบเทียบ เพราะเรายังตามหลังเคาอยู ประเทศเราไมไดมีดนตรีคลาสสิก

อยูในชีวิตประจําวันเหมือนทางยุโรป ทางดานดนตรี เราตองยอมรับวาศักยภาพโดยรวมของเรา

อาจจะยังดีสูเคาไมได แตเดี๋ยวนี้เด็กรุนใหม ๆ เกงข้ึนเยอะ เราอาจตองฝากความหวังไวในรุนตอไป

สําหรับวงออรเคสตรา แตนักดนตรีโซโลของไทยเกง ๆ เยอะนะ ดังระดับโลกก็มี” (ผูใหขอมูล, 

สัมภาษณ, 6 เมษายน 2560) 

นอกจากนี้ กลุมผูฟงดนตรีคลาสสิกเห็นดวยกับการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการแสดงใหมี

ลักษณะฟงงาย เลนบทเพลงท่ีผูคนท่ัวไปรูจัก และเปนสไตลปอปมากข้ึน  

“คือใหมันมีบาง ถาเคา (ดนตรีคลาสสิก) จะพัฒนาข้ึนไป ก็ควรเริ่มจากสิ่งท่ีคนท่ัวไปรูจัก     

มันเปนสิ่งท่ีควรทํามาตั้งนานแลว ไมใชแบบวาไปเลนเพลงอะไรไมรูยาก ๆ คือไมใชวาทุกคนฟงแลว 

จะถึง เรายังรูสึกวามันนาน คนธรรมดาเคาก็คงเปน แตสวนหนึ่งก็อาจจะเพราะวาไมได get job ดาน
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ดนตรีคลาสสิกจริง ๆ ถาสมมุติเลนเปนอาชีพ อาจจะแบบมีความ appreciate คือเปนชั่วโมงครึ่งท่ี 

splendid มากอะไรอยางนี้” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 29 มีนาคม 2560) 

“คือถามันปอปแลวคุณจะชวนคนมาฟงเปนเพ่ือนเพ่ิมไดมากข้ึน ก็จะชวยใหวงการนี้มันอยู

ตอไปได ก็โอเคนะ แตก็อยาลืมวามันมีคนท่ีอยากฟงเพลงท่ียากเหมือนกัน เพราะง้ันคุณสามารถจัด

โปรแกรมสลับไปมาได อาจจะแบบปอปไปเลยก็ได เราเขาใจ แตบางครั้ง คุณก็ตองคิดถึง 2 บทบาท 

อยาง TPO บทบาทนึงก็เปนวงดนตรีอาชีพท่ีตองอยูรอด อีกแงหนึ่งคุณเปนสถานศึกษาเพ่ือดนตร ี   

คุณอาจจะตองเลือกเลนเพลงท่ีวงพาณิชยเคาไมเลนดวย แตคุณตองเลนเพราะคุณตองเปดโลกทาง

ดนตรีใหกับนักศึกษา ใหกับคนท่ัวไปท่ีสนใจดนตรีฮารดคอรท้ังหลาย” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30 

มีนาคม 2560) 

“อยากใหทุกคนยอมรับมากกวานี้อยามองวาเปนของสูง แคคุณเปดใจฟง เพลงบรรเลงเบา ๆ 

ก็ทําใหคุณผอนคลายได ถาคอนเสิรตมีความปอป เลนเพลงท่ีคนรูจักจะดีมากคะ เพราะสวนตัวก็ชอบ

ฟงแบบนั้น คนท่ัวไปจะฟงไดงายข้ึนดวย” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2560)  

“วงการดนตรีคลาสสิกตองปรับตัว เลนเพลงท่ีสมัยใหมข้ึน เพลงท่ีคนแตงยังมีชีวิตอยูบาง 

เพลงเกา ๆ ก็อนุรักษไวสักคอนเสิรตละเพลง เพลงยาว ๆ ควรมีนอยลง เพราะปจจุบันคนอยูกับอะไร

นาน ๆ ไดนอยลง คนไมมีสมาธิจะไปนั่งฟงอะไรยาว ๆ แบบนั้นแลว” (ผูใหขอมูล, สัมภาษณ, 30 

มีนาคม 2560) 

บทสรุปจากผูวิจัย 

การแสดงคอนเสิรตดนตรีคลาสสิกในสังคมไทยเปนท้ังไดท้ังประสบการณทางสุนทรียศาสตร

และประสบการณทางสังคมของกลุมชนชั้นกลางจนถึงสูง เปนการแสดงตัวตนของท้ังคนในและ      

คนนอกท่ีชื่นชอบดนตรีคลาสสิก ท่ีสําคัญเปนพ้ืนท่ีท่ีเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปมีโอกาสเดินทางเขามา

ทําความรูจักดนตรีประเภทหนึ่งท่ีรับแบบแผนมาจากประเทศทางฝงตะวันตก การสื่อสารอัตลักษณ

ของพวกเขาจะยังอยูกับสังคมไทยตอไป ตราบใดท่ีการแสดงคอนเสิรตเหลานี้ยังคงแสดงอยูใน

สถาบันการศึกษาและสถาบันยังคงเปดการเรียนการสอนดานดนตรีคลาสสิก  

ขอเสนอแนะ 

สถาบันการศึกษาฯ อาจจะตองเขามามีบทบาทในการประสานและเชื่อมใหกลุมคนภายนอก

ท่ีสนใจดนตรีคลาสสิกรูสึกถึงความเปนกลุมและเครือขายมากกวาท่ีเปนอยู โดยอาจคํานึงถึง        

การรวมมือเพ่ือเสริมสรางอัตลักษณซ่ึงกันและกัน และเพ่ือบมเพาะกลุมผูฟงรุนใหม ตลอดจนขยาย

ฐานผูฟงดนตรีคลาสสิกในสังคมไทย นอกจากนี้ ผูบริหาร ศิลปน สื่อมวลชน นักวิชาการท้ังทางดาน

ดนตรี การจัดการศิลปวัฒนธรรม และสาขาบูรณาการตาง ๆ รวมถึงผูเก่ียวของกับการกํากับทิศทาง 

การแสดงคอนเสิรตดนตรีคลาสสิกควรประยุกตใชแนวทางการสรางสรรคการจัดการแสดงในรูปแบบท่ี

ผสมผสานท้ังความเปนโลกาภิวัฒนและความเปนทองถ่ินเขาไวดวยกัน เพ่ือสงเสริมใหสังคมไทยเปน

สังคมท่ีเปดกวางและยอมรับความหลากหลายในทางศิลปวัฒนธรรม 
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การพัฒนาทักษะการแสดงเดี่ยวเครื่องลมทองเหลืองใหมีประสิทธิภาพ  

THE RECITAL SKILL DEVELOPMENT FOR  

SUCCESSFUL BRASS INSTRUMENT 

ดิฐพงษ อุเทศธํารง* 

DITTHAPONG UTHETTHAMRONG 

บทคัดยอ 

 การแสดงดนตรีท่ีประสบความสําเร็จ นักดนตรีตองมีการวางแผนเพ่ือเตรียมตัวท้ังดาน

รางกายและดานจิตใจ เพ่ือใหการแสดงมีความสมบูรณท่ีสุด เม่ือนักดนตรีมีการเตรียมตัวฝกซอมท่ี

ถูกตองจะทําใหเกิดความเขาใจและสามารถควบคุมเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีชวยลดความ

ประหมาและตื่นเวที บทความทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการแสดงเดี่ยวเครื่องลมทองเหลือง

ใหมีประสิทธิภาพ มุงนําเสนอวิธีการพัฒนาทักษะการแสดงเดี่ยวเครื่องลมทองเหลืองให มี

ประสิทธิภาพ จากการคนพบปญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 

วิชาการแสดงเดี่ยว และการศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการแสดงเดี่ยว ตลอดจน

การศึกษาคนควาตําราและเอกสารเก่ียวกับการบรรเลงดนตรี รวมท้ังการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

จากผูเชี่ยวชาญและผูท่ีประสบความสําเร็จในการแสดงดนตรี ซ่ึงสามารถสรุปได 3 ข้ันตอน ไดแก 

ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนการฝกซอม ข้ันตอนท่ี 2 วิธีการฝกซอม และข้ันตอนท่ี 3 การฝกซอมกอน

การแสดงจริงและการเตรียมตัวกอนการแสดง  

คําสําคัญ: การแสดงเดี่ยว เครื่องลมทองเหลือง 

Abstract 

 For successful recital music performance, musicians need to plan with well 

physical and mental preparation to make their performance completely perfect. 

When the musicians prepare well and practice properly, they will understand and 

can control the technique of music instrument performance; doing this helps them 

reduce their stress and nervous when being on the stage. The study of “The Recital 

Skill Development for Successful Brass Instrument” was aimed at proposing the 

techniques for developing the solo skill for successful brass instrument. According to 

the problems found from the teaching and learning management of the course Brass 

* สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

 Department of Music, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat University 
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Instrument Performance and Solo Performance as well as researching in the 

development of the recital skill, reviewing the books and related documents on 

music instrument performance, and sharing and exchanging experience with the 

specialists who are successful in music performance, it can be concluded that 

successful recital skill needs the following 3 stages; including, 1) planning for performing 

practice, 2) Performing Practice and 3) Rehearsal and Preparation before the 

performance. 

Keywords: Recital, Brass Instrument  

บทนํา  

 การบรรเลงดนตรีเปนศิลปะทางเสียงอยางหนึ่งท่ีถายทอดจินตนาการของนักประพันธ      

ผานสื่อกลางคือนักดนตรีและเครื่องดนตรี การถายทอดอารมณเพลง จินตนาการและความคิด ของ

ผูประพันธเพลงในบทเพลงตาง ๆ นับเปนสิ่งสําคัญท่ีนักดนตรีจะตองคํานึงถึง การบรรเลงเพลงใน    

แตละบทเพลงผูบรรเลงจะตองใหความสําคัญในรายละเอียดตาง ๆ ในบทเพลง ไมวาจะเปนความ

ตองการของผูประพันธเพลง ทฤษฎีดนตรีท่ีเก่ียวของกับบทเพลง ประวัติศาสตรดนตรี และคีตลักษณ

ท่ีใชในบทเพลงนั้น ๆ เพ่ือใหผูแสดงเกิดความเขาใจในรายละเอียดของบทเพลงอยางถองแทและ

สามารถบรรเลงถายทอดบทเพลงใหผูชมผูฟงไดอยางมีประสิทธิภาพครบถวนสมบูรณและตรงตาม

ความตองการของผูประพันธเพลง  

 เครื่องลมทองเหลือง เปนเครื่องดนตรีตระกูลแตรท่ีมีประวัติความเปนมาอันยาวนานหลาย

ศตวรรษ มีวิวัฒนาการจากการเปนเครื่องดนตรีในกิจการทหารสูการเปนเครื่องดนตรีท่ีสําคัญ ในวง

ดนตรีตาง ๆ สุกรี เจริญสุข (2539, น. 9) กลาววา ในปจจุบัน คําวา “แตร” เปนชื่อท่ีใชเรียก เครื่อง

ดนตรีท่ีทําดวยโลหะซ่ึงสวนใหญทําดวยเครื่องทองเหลือง (Brass) เรียกกันโดยท่ัวไปวา เครื่องลม

ทองเหลือง เปนเครื่องดนตรีท่ีทําใหเกิดเสียงโดยการใชลมเปาโดยเปาลมผานทอลมตาง ๆ และ

สามารถเปลี่ยนเสียงได 2 วิธี คือ ใชริมฝปากในการเปลี่ยนเสียงและใชระบบลูกสูบหรือการเลื่อนทอ

ลมในการเปลี่ยนเสียง คุณสมบัติของเสียงของเครื่องดนตรีตระกูลนี้จะมีความคลายคลึงกับ กลุมเครื่อง

ลมไม คือ มีทอท่ีทําหนาท่ีขยายเสียง ทอของแตรเปนโลหะ ปากเปาหรือกําพวดเปนประเภท Lip–

Reed ดังนั้น การท่ีจะเปาเครื่องดนตรีประเภทนี้ตองใชวิธีการเมมริมฝปากท้ังบนและลาง ใหเกือบสนิท

กันโดยใหเหลือรูไวเล็กนองเพ่ือใหลมสามารถผานออกจากริมฝปากได ริมฝปากจะเปน ตัวทําหนาท่ี

สั่นสะเทือนเม่ือลมผานริมฝปากและผานเขาไปในรูของกําพวด จากนั้นลมจะผานไปยังทอลมและ

ลําตัวของแตรซ่ึงทําหนาท่ีขยายเสียง ปากเปาหรือกําพวดของแตรมี 2 ลักษณะดวยกัน ซ่ึงรูปราง

ลักษณะท่ีแตกตางกันจะทําใหคุณสมบัติของเสียงตางกัน ไดแก ลักษณะแรกเปนปากเปาท่ีมีรูปราง

คลายระฆังหรือถวย (Cup-shaped or Bell-shaped Mouthpiece) เปนปากเปาท่ีเหมาะสําหรับ

เครื่องดนตรี เชน ทรัมเปท ทรอมโบน และทูบา ซ่ึงจะใหเสียงท่ีสดใสทรงพลัง กองกังวาน และความ
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หาวหาญ ลักษณะท่ีสองเปนปากเปาท่ีมีรูปรางสอบลึกคลายกรวย (Con-shaped Mouthpiece) เปน

ปากเปาท่ีเหมาะสําหรับเครื่องดนตรี การท่ีจะสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง

ไดดีนั้น จะตองเปนผูท่ีมีความขยันหม่ันเพียร ฝกฝนตนเองอยูตลอดเวลา เพราะเครื่องลมทองเหลือง

เปนเครื่องท่ีออกเสียงไดยาก อีกท้ังการควบคุมคุณภาพของเสียงก็ทําไดยากยิ่ง ถาหากผูบรรเลงไมได

ผานการฝกฝนตามระเบียบแบบแผนมาดีเทาท่ีควร  

 จากความสําคัญของการแสดงดนตรีและคุณสมบัติของเสียงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลม

ทองเหลืองท่ีกลาวมาขางตน ทําใหทราบวา การท่ีจะสามารถถายทอดเสียงของเครื่องดนตรีใหมี

คุณภาพไดนั้น ตองอาศัยเวลาในการฝกฝน ตองมีความพยายามและความตั้งใจเปนอยางมาก ในการ

เรียนรูวิธีการและเทคนิควิธีตาง ๆ ตลอดจนการเตรียมตัวและการฝกซอมอยางเปนระบบ เพ่ือท่ีจะ

บรรเลงตอหนาสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ ผูเขียนจะไดเสนอแนวทางในการพัฒนาจาก

ประสบการณในการฝกปฏิบัติดวยตนเอง การเรียนการสอน การิวิจัย และจากการคนควาขอมูล ใน

เอกสารตําราตาง ๆ ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลจากผูรูและผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงสามารถสรุปได 3 

ข้ันตอน ดังตอไปนี้  
 

ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนการฝกซอม 

 1. เลือกบทเพลงท่ีตองการบรรเลง  

  การเลือกบทเพลงท่ีตองการแสดง ควรเลือกบทเพลงท่ีตองใชความสามารถและทักษะ

ทางดานดนตรีสูง และไมควรเลือกบทเพลงท่ีสูงเกินกวาความสามารถและทักษะของตนเอง บทเพลง 

ท่ีเลือกมานั้นตองคํานึงถึงความเหมาะสมหลายอยาง เชน เหมาะสมกับความสามารถของผูบรรเลง 

เหมาะสมกับงานท่ีเราจะแสดง เหมาะสมกับระยะเวลาท่ีเรามีกอนการแสดง เปนตน ซ่ึงการเลือก   

บทเพลงท่ีตองการบรรเลงนี้ จะไปสอดคลองกับการวางแผนตารางการฝกซอมในหัวขอตอไป เพราะ

ความยากงายของเพลงนั้น จะทําใหเราสามารถกําหนดตารางเวลาท่ีชัดเจนไดงายมากยิ่งข้ึน           

ซ่ึง วิโรจน ศรีสุนันรัตน (2554, น. 39) ไดกลาววา การคัดเลือกบทเพลงคลาสสิกท่ีประพันธข้ึนจาก 

ยุคสมัยท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเปนบทเพลงมาตรฐานท่ีใชในการบรรเลงเดี่ยว บทเพลงดังกลาวมีรูปแบบ 

การประพันธและเทคนิคในการบรรเลงท่ีแตกตางกัน ผูแสดงไดศึกษาขอมูลท้ังดานประวัติของ

ผูประพันธและการวิเคราะหบทเพลง การวางแผนและแนวทางการฝกซอมตลอดจนการพัฒนา

ความสามารถดานเทคนิคการบรรเลง  

 2. การจัดทําตารางเวลาฝกซอม 

  การวางแผนการฝกซอมเปนเรื่องท่ีสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง เพ่ือท่ีจะชวยใหตนเองไดมีเวลาและมี

สมาธิไดฝกฝนเครื่องมือของตนเองไดอยางเต็มท่ี ซ่ึง อภิชัย เลี่ยมทอง (2555, น. 31–32) ไดกลาววา 

การวางแผนการฝกซอมของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป ซ่ึงควรปรับเปลี่ยนไปตามสถานภาพและ

สถานการณของแตละคน ไมวาจะฝกซอมอยูในสถานภาพใดก็ตามเปาหมายสูงสุดคือความเขาใจ    

บทเพลงอยางละเอียด สามารถปฏิบัติตามไดเปนอยางดี นักดนตรีควรรูจักตนเองวาระยะเวลานาน



118  The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings 

เทาใดจึงจะสามารถฝกซอมไดอยางมีสมาธิ ตองศึกษาใหทราบจุดเดนและจุดดอยของตนเอง ตลอดจน

คอยแกไขในขอบกพรองของตนเองในขณะฝกซอม เราอาจจะวางแผนหรือกําหนดตารางเวลาไดดังนี้  

2.1 การจัดทําตารางเวลาฝกซอมเก่ียวกับชวงเวลาและระยะเวลาในการฝกซอมในแตละวัน 

แตละสัปดาห และในระยะยาว ใหเหมาะสมกับสถานการณของตนเอง 

2.2 ตารางรายวัน อาจจะมีเปาหมายอยางนอยวันละ 2 ชั่วโมง จากเวลาวางหลังเลิกเรียน

หรือหลังเลิกงาน เชน 17.00–19.00 น. หรือ 18.00–20.00 น. เปนตน  

2.3 ตารางรายสัปดาห อาจจะมีเปาหมายอยางนอยสัปดาหละ 5–6 วัน โดยมีวันพักเพียง 

1–2 วัน เปนตน 

2.4 ตารางระยะยาว เปนการกําหนดตารางการฝกซอมในระยะยาวอาจจะมากกวา 1 

เดือน 2 เดือน หรือท้ังภาคการศึกษา หรือจนกวาจะบรรเลงจบบทเพลง  

2.5 การจัดทําตารางการฝกซอมควรคํานึงถึงกิจวัตรประจําวันท่ีตนเองตองปฏิบัติ อาจจะ

ตองเลือกตัดกิจกรรมบางอยางท่ีไมจําเปนออก เพ่ือใหความสําคัญกับการฝกซอมมากยิ่งข้ึน  

2.6 ชวงท่ีใกลถึงวันแสดงจริงควรกําหนดตารางเวลาเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหเวลากับการฝก

ปฏิบัติใหดียิ่งข้ึน  

 3. เลือกสถานท่ีฝกซอม 

  สถานท่ีฝกซอมท่ีดีควรเปนสถานท่ีท่ีไมมีเสียงรบกวน และเสียงดนตรีของตนเอง ขณะ

ฝกซอมก็ไมรบกวนผูอ่ืนดวย อีกท้ังควรมีขนาดสถานท่ีท่ีไมเล็กไมใหญจนเกินไป สามารถฝกซอมได 

อยางมีสมาธิ เปนสถานท่ีท่ีสามารถเขาถึงไดงาย หากเรามีเวลาซอมหรืออยากซอมในเวลานั้นก็สามารถ

เขาหองซอมไดเลย โดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปไกลหรือใหรอเปนเวลานาน สถานท่ีท่ีเหมาะสม

สําหรับการฝกซอมเครื่องลมทองเหลือง คือหองท่ีสามารถเก็บเสียงไดดี เพราะธรรมชาติของเครื่องลม

ทองเหลืองเปนเครื่องดนตรีท่ีเสียงดังกังวาน เชน หองฝกซอมท่ีโรงเรียน หองฝกซอมท่ีมหาวิทยาลัย 

หรือหองฝกซอมตามสถาบันสอนดนตรีเอกชนตาง ๆ และหากสามารถมีหองฝกซอมของตนเองท่ีบาน

ไดก็ยิ่งจะทําใหเราสามารถเขาถึงการฝกซอมไดงายข้ึน (ตัวอยางดังภาพท่ี 1) 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 119 

 
ภาพท่ี 1 เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการฝกซอมเคร่ืองลมทองเหลือง (สามารถเก็บเสียงไดดี) 

ท่ีมา: ผูเขียน 
 

 4. วิเคราะหบทเพลง 

  เม่ือไดบทเพลงท่ีตองการ จัดทําตารางการฝกซอม และเลือกสถานท่ีฝกซอมแลว ก็มีความ

จําเปนจะตองนําบทเพลงท่ีเลือกมาทําการวิเคราะห โดยวิเคราะหถึงองคประกอบท้ังหมดของบทเพลง

และวิเคราะหวิธีการบรรเลงโดยเครื่องดนตรีดวย การตีความทางดนตรีหรือการวิเคราะห บทเพลงนั้น

มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะเปนการทําความเขาใจกับบทเพลงวามีจุดประสงคท่ีผูประพันธ

เพลงจะถายทอดอะไรออกมา ซ่ึงการตีความนี้ในบางครั้งก็ใชระบบการสืบทอดกันมาจากครูดนตรีสู    

นักดนตรีรุนตอรุน และบางครั้งใชการตีความจากชิ้นงานการประพันธโดยตรง โดยดูจาก ยุคสมัยของ

คีตกวี รูปแบบการประพันธ การจัดวงดนตรีและการกําหนดเครื่องดนตรีท่ีใชบรรเลง การวิเคราะห

ลักษณะทางดนตรีท่ีปรากฏในโนตเพลง รวมถึงสัญลักษณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมด นักดนตรีแตละ

คนตองวินิจฉัยแนวทางการเลนดวยตนเอง ดังนั้นการตีความดนตรีจึงอาจมี ความแตกตางกันไปได

ตามการวิเคราะหของนักดนตรี เทคนิคการเลน และองคประกอบอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนตัวแปรทําใหงานดนตรี

นั้นเปลี่ยนไปได ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนนั้นไมไดหลุดออกไปจากแนวทาง การวิเคราะหโดยการใช

วิจารณญาณของนักดนตรีแตประการใด แตเปนการกระทําแบบจงใจเพ่ือใหดนตรีนั้นมีความสมบูรณ

แบบท่ีสุดเทาท่ีจะพึงทําได ซ่ึงหัวขอในการนํามาวิเคราะหบทเพลง ไดแก ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ

ผูประพันธเพลง ยุคสมัยท่ีผูประพันธเพลงมีชีวิตอยู รูปแบบของบทประพันธ ในยุคสมันตาง ๆ ทํานอง 

เสียงประสาน จังหวะ สีสันเสียง รูปแบบ และรูปทรงดนตรี เปนตน ซ่ึงการวิเคราะหบทเพลงในหัวขอ

ดังท่ีกลาวมานั้น ทําใหเรารูจักบทเพลงมากยิ่งข้ึน ทําใหเราสามารถตีความบทเพลงไดดี สามารถ

บรรเลงถายทอดบทเพลงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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ข้ันตอนท่ี 2 วิธีการฝกซอม 

 1. การฟง 

  ในการฝกซอมผูฝกซอมตองใชทักษะการฟงอันเปนองคประกอบหลักในการสรางเสียงดนตรี

ท่ีดีจะตองฟงเสียงท่ีเกิดข้ึนในระหวางการฝกซอมใหได เชน ลักษณะของเสียง ระดับเสียง คุณภาพ

ของเสียง เพ่ือปรับปรุงและแกไขขอบกพรองของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการฟงเพลงท่ีเราเลือกมา

บรรเลงจากตนฉบับหรือผูบรรเลงตนแบบ ฟงบอย ๆ ฟงซํ้า ๆ เพ่ือใหเกิดจากซึมซับทางดานเสียง

ตลอดจนเทคนิควิธีการของผูบรรเลงตนแบบ แลวนํามาปรับปรุงและประยุกตใชกับการบรรเลงของ

ตนเอง ซ่ึง Joseph Bowman (2016, p. 2–15) ไดกลาววา หนทางหนึ่งท่ีคุณจะพัฒนาการเลน

เครื่องดนตรีของคุณใหดียิ่งข้ึน คือการฟงผลงานบันทึกเสียงของนักดนตรีท่ีมีความสามารถสูง เชน    

ถาคุณสนใจดนตรีแจส ดนตรีคลาสสิก วงดนตรีเชมเบอร หรือการแสดงเดี่ยว มีบันทึกเสียงการแสดง

ของนักดนตรีฝมือยอดเยี่ยมมากมาย ซ่ึงคุณสามารถหามาศึกษาถึงความสวยงามของเสียง สไตลการเลน 

ความสมดุลและความเขากันของเสียง การออกเสียง หรือระดับเสียง ซ่ึงถาคุณใหเวลาสําหรับการฟง

สิ่งเหลานี้ จะชวยทําใหพัฒนาการทางดนตรีของคุณดีข้ึนคุณอาจประสบปญหาในการหาแผนบันทึกเสียง

ผลงานของเครื่องดนตรีท่ีคุณเลน  

 2. การฝกซอมจากชาไปหาเร็ว 

   การฝกซอมการบรรเลงบทเพลงโดยท่ัวไปมักจะทําการฝกซอมจากจังหวะชาแลวคอย ๆ เพ่ิม

อัตราจังหวะเร็วข้ึนเรื่อย ๆ เพ่ือใหผูฝกซอมชินกับโนตและเครื่องหมายตาง ๆ ในบทเพลง สามารถ

ปฏิบัติตามไดอยางถูกตองแมนยําเม่ือเพ่ิมอัตราจังหวะใหเร็วข้ึนตามท่ีกําหนดในแตละบทเพลง  

 3. การฝกซอมทีละประโยคเพลง 

  อาจจะแบงบทเพลงเปนสวนยอย ๆ โดยไมจําเปนตองแบงตามโครงสรางของคีตลักษณ 

เพ่ือใหงายตอการจดจําและงายตอการเริ่มตน อาจจะมีความยาว 3–4 หอง ไปจนถึง 4–5 บรรทัด 

และไมควรแบงสวนยอยของบทเพลงใหยาวจนเกินไป ดังท่ี ภาวไล ตันจันทรพงศ (2555, น. 41–42) 

กลาววา ควรแบงบทเพลงออกเปนสวนยอย ๆ โดยใชตัวเลขหรือตัวอักษรเปนสัญลักษณของแตละทอน 

โดยแบงตามท่ีผูแสดงคิดวางายตอการจดจําและงายตอการเริ่มตน ไมควรเลือกแบงใหมีความยาวเกินไป 

ไมจําเปนตองเริ่มท่ีตนเพลง ซ่ึงจะใหใหผูแสดงมีสติในการฝกซอมตลอดเวลา (ตัวอยางดังภาพท่ี 2) 
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ภาพท่ี 2 ตัวอยางการเขียนตัวอักษรในประโยคเพลง 

ท่ีมา: ผูเขียน 
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 4. การฝกซอมในชวงยากของบทเพลง 

  ในการฝกซอมนั้นบทเพลงยอมจะมีความยาก-งายในบทเพลงแตกตางกันออกไป ผูฝกซอม

ควรนําเอาชวงท่ีมีความยากและตองใชเวลาในการฝกซอมมากออกมาฝกซอมกอน โดยฝกซอมย้ํา

ในชวงนั้นหลายครั้งและเปนเวลานานใหเกิดความเคยชินและกลายเปนความคลองตัว และสามารถนํา

ชวงท่ีมีความยากในบทเพลงหลายชวงมาฝกพรอมกัน ใชอัตราจังหวะจากชาและเพ่ิมอัตราจังหวะข้ึน

เรื่อย ๆ  

 5. ความสําคัญของคุณภาพของเสียง 

  ผูฝกซอมควรใหความสําคัญของคุณภาพเสียงในระหวางการฝกซอม ในการบรรเลงเครื่องเปา 

นอกจากจะใหความสําคัญกับนิ้วท่ีกดและโนตท่ีบรรเลงแลว การใชลมและการบังคับริมฝปากในการเปา

ก็มีความสําคัญควบคูกันไปดวย หากกดนิ้วถูกตามท่ีโนตและสัญลักษณบอกแลวแตไมสามารถบังคับลม

และริมฝปากใหถูกตองและเหมาะสมก็ไมสามารถบรรเลงโนตท่ีปรากฏในบทเพลงได อยางถูกตองและ

ไพเราะ การใหความสําคัญกับการฝกซอมสวนของรางกายท่ีใชในการสรางคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรี

ไปพรอมกับการฝกทักษะตาง ๆ ยอมทําใหผลของการฝกซอมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 6. สมาธิและการจดจํา  

  สมาธินับเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด ในขณะทําการฝกซอมทุกครั้งผูฝกซอมจําเปนท่ี

จะตองมีสมาธิใจจดจออยูกับการฝกซอมทุกขณะ เพ่ือใหเกิดการจดจํากระบวนท่ีเกิดจากการฝกซอม 

ไดแก จดจําโนตและสัญลักษณตาง ๆ จดจําการเคลื่อนไหวของสรีระรางกายในขณะการบรรเลง 

จดจําเทคนิคและทักษะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จดจําคุณภาพของเสียงท่ีถูกตองและจดจําอิริยาบถทุกสวน

ของรางกายในขณะท่ีบรรเลง ซ่ึง ภาวไล ตันจันทรพงศ (2555, น. 41–42) ไดกลาววา การจดจําบทเพลง

ไดอยางแมนยํานั้น สามารถชวยใหนักแสดงมีสมาธิดีข้ึน ซ่ึงหากนักแสดงไมสามารถจดจําบทเพลงได

อยางแมนยํา ก็จะทําใหขาดความม่ันใจ และบรรเลงเพลงนั้น ๆ ออกมาไมไดคุณภาพ มีวิธีการและ

เทคนิคการฝกซอมท่ีสามารถจดจําเพลงได ไดแก การจดจําเพลงเกิดข้ึนจากกลามเนื้อ การจดจําเพลง

เกิดข้ึนจากการจําเสียง การจดจําเกิดข้ึนจากการจําภาพ และการจดจําท่ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห 

วิธีการเหลานี้สามารถนํามาประยุกตใชรวมกับการฝกซอม โดยไมควรเลือกใชวิธีใด วิธีหนึ่ง จึงจะ

สามารถบรรลุผลในการจดจําบทเพลงได  

 7. ปญหาและการแกไขปญหาตาง ๆ ในการฝกซอม 

  การฝกซอมบทเพลงตาง ๆ ผูฝกซอมยอมประสบกับปญหาท่ีฝกซอมแตกตางกันออกไป   

หากเกิดปญหาข้ึนผูฝกซอมควรจําแนกปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนทีละนิด เม่ือปญหาแรกไดรับ

การแกไขแลวหลังจากนั้นก็ตั้งสมาธิเพ่ือแกไขปญหาอ่ืน ๆ จนหมดไป การปรึกษาผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ 

ในการฝกปฏิบัติก็เปนวิธีในการแกไขปญหาท่ีไดผลเร็วยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเกิดประสิทธิภาพในการฝกปฏิบัติ

เพ่ิมข้ึนอีกดวย   
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 8. แสวงหาศิลปนตนแบบและผูเช่ียวชาญในดานการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี 

  การบรรเลงเด่ียวท่ีดีและประสบความสําเร็จนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเสาะแสวงหามี

ศิลปนตนแบบ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูท่ีประสบความสําเร็จในการบรรเลงเครื่องดนตรี เพ่ือการไดรับ

คําแนะนําและคําวิจารณใหม ๆ อันจะเปนประโยชนในการนํามาปรับปรุงและพัฒนาทักษะการบรรเลง

ของตนเอง ซ่ึง Joseph Bowman (2016, p. 2–15) ไดกลาววา การเรียนตัวตอตัวกับอาจารยผูมี

ความรูความสามารถในการสอนเครื่องดนตรี (รวมถึงการรองดวย) นักเรียนจะตองใชเวลาในการเรียน

สวนตัวกับอาจารยประจําเครื่องเอกของนักเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติ ในการเรียนนี้

อาจารยผูสอนจะสอนวิธีการเตรียมตัวและการฝกซอมท่ีถูกตอง การฝกบันไดเสียง (Scale) การพัฒนา

เทคนิคตาง ๆ และการพัฒนาความรูเก่ียวกับการบรรเลงดนตรีท่ีถูกตอง รวมถึงการเลือกแบบฝกหัดท่ี

เปนมาตรฐานสําหรับการฝกซอมของนักเรียนดวย  
 

ข้ันตอนท่ี 3 การฝกซอมกอนการแสดงจริงและการเตรียมตัวกอนการแสดง 

 1. การฝกซอมการแสดงกอนการแสดงจริง 

เม่ือฝกซอมบทเพลงไดแลว กอนการแสดงจริงผูฝกซอมควรหาโอกาสแสดงกอน ทําการ

แสดงจริง เพ่ือสรางความม่ันใจทําใหเกิดความเคยชิน ลดการตื่นเตนและควบคุมความรูสึกตื่นเวทีได 

อีกท้ังยังสามารถแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในขณะบรรเลงในวันแสดงจริงไดอยางทันทวงที ทําไดโดย

การเชิญผูฟงท่ีเปนเพ่ือนหรือญาติ ๆ หรือคนรูจัก มารวมฟงและเราอาจจะสอบถามความคิดเห็นของ 

ผูรวมชมเก่ียวกับขอบกพรองในการแสดงเพ่ือพัฒนาการแสดงใหดียิ่งข้ึน  

 2. การเตรียมตัวกอนการแสดง 

  การแสดงดนตรีนั้น ควรมีการเตรียมตัวในดานบุคลิกภาพของการแสดงบนเวที ทาทางการ

เดิน บุคลิกบนเวที การจับถือเครื่องดนตรี เสนทางการเดินไปบนเวทีและเดินกลับเขามาหลังเวที การ

ยืน การนั่ง การโคงคํานับ ชุดท่ีสวมใสซ่ึงจะตองเหมาะสมกับบทเพลงท่ีบรรเลง เหมาะสมกับสถานท่ีท่ี

บรรเลง ไมคับหรือไมหลวมจนเกินไป มีขอแนะนําในวันแสดง ดังนี้ 

1. ควรอบอุนรายกายและสวนตาง ๆ เชน ปาก นิ้ว และเครื่องดนตรีใหพรอม  

2. กอนการแสดงควรฝกซอมเพ่ือทดสอบเสียงกอนลวงหนา เพ่ือใหเสียงท่ีจะบรรเลง มี

คุณภาพท่ีดี 

3. กอนการแสดงตองฝกซอมดวยสมาธิ เปนการจําลองการแสดงลวงหนา ซ่ึงจะทําให

เกิดความม่ันใจและสามารถจําจดบทเพลงได และชวยลดความประหมาอีกดวย  

4. การมีบุคลิกท่ีดีถือวาเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยสื่อสารกับผูชมไดเปนอยางดี ท้ังยังชวย

เสริมชวงสําคัญของเพลง เชน ชวงเบา ชวงดัง ชวงราเริง ชวงสนุกสนาน และชวงเศรา เปนตน 

5. ความต่ืนเตนและความประหมา เกิดข้ึนไดกับการแสดงดนตรีทุกเวที การท่ีจะลด

อาการเหลานี้ลงได คือ ผูบรรเลงตองมีการเตรียมความพรอมและมีการฝกซอมใหมีความพรอม มาก

ท่ีสุด เพ่ือการบรรเลงดนตรีท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 3. ปายหรือโปสเตอรประชาสัมพันธ 

  นอกจากการเตรียมบุคลิกบนเวทีแลว สิ่งท่ีผูแสดงจะตองเตรียม ไดแก ผูชมท่ีจะเขามาชม

การแสดง ควรจะมีการประชาสัมพันธการแสดง มีปายหรือโปสเตอรประชาสัมพันธ เพ่ือใหบุคลท่ัวไป

ท่ีสนใจการแสดงดนตรีไดรับทราบและเขารวมชมการแสดง เพราะผูชมถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง

สําหรับการจัดการแสดง (ตัวอยางในภาพท่ี 3)  

 4. สูจิบัตร 

  นอกเหนือจากโปสเตอรและปายประชาสัมพันธแลว สูจิบัตรก็เปนสิ่งสําคัญ สูจิบัตร        

ทําหนาท่ีแสดงรายละเอียดตาง ๆ ในการแสดงตั้งแตรายการแสดง ชื่อผูแสดง ชื่อเพลง รายละเอียด

ของบทเพลง และรายละเอียดผูรวมแสดงคนอ่ืน ๆ (ถามี) ซ่ึงทําใหผูเขารวมชมการแสดงมีความเขาใจ

รายละเอียดท่ีเราแสดงและจะทําใหการแสดงนาติดตามและมีคุณคามากข้ึน (ตัวอยางดังภาพท่ี 3)  

 5. สถานท่ี แสง เสียง 

  การแสดงดนตรีสิ่งสําคัญท่ีขาดไมได คือ การจัดเตรียมสถานท่ี แสง และเสียง ซ่ึงเปนเรื่องท่ีไม

สามารถมองขามได ผูแสดงจะตองทําการจัดเตรียมอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมและจะตองมีการซาวดเช็ค 

และตรวจสอบความถูกตองแมนยําเพ่ือใหเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุดในการจัดแสดง 

 

 
ภาพท่ี 3 ตัวอยางปายประชาสัมพันธการแสดงดนตรี และสูจิบัตร 

ท่ีมา: ผูเขียน 

 

โดยสรุป 

 ในการแสดงดนตรีนั้น สิ่งจําเปนสําคัญก็คือการเตรียมตัวท่ีดี ดังท่ีไดกลาวมาขางตนแลวนั้น 

การท่ีจะบรรเลงเครื่องลมทองเหลืองใหดีมีคุณภาพ เปนเรื่องท่ีตองใชเวลาและความพยายาม

พอสมควร เครื่องลมทองเหลืองเปนเครื่องดนตรีท่ีควบคุมเสียงไดยาก หากฝกฝนและเตรียมตัวไมดีพอ 

การแสดงเด่ียวท่ีคาดหวังไวอาจจะไมบรรลุวัตถุประสงค แตถาหากผูแสดงมีการเตรียมตัวท่ีดี มีการ

วางแผนการฝกซอมเปนระเบียบแบบแผน ตลอดจนมีความมุงม่ันต้ังใจท่ีจะถายทอดอารมณของบท
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เพลงท่ีกําลังบรรเลงใหมีความไพเราะท่ีสุด ก็จะทําใหการแสดงบรรลุประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ท้ังนี้ ข้ันตอนในการแสดงเดี่ยวเครื่องลมทองเหลืองท่ีนําเสนอมาขางตนนั้น สามารถเขียนเปน

แผนผังเพ่ือใหงายตอการจดจํา และเปนแนวทางในการชี้นําใหประสบความสําเร็จ ในการบรรเลง

เครื่องดนตรี ดังนี้ 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนผังการแสดงเด่ียวเคร่ืองลมทองเหลืองใหมีประสิทธภิาพ 

ท่ีมา: ผูเขียน 

  

การแสดงเด่ียวเคร่ืองลม

ทองเหลืองใหมีประสิทธิภาพ 

ขั้นที่ 1 การวางแผน 

การฝกซอม  

ขั้นที่ 2 วธิีการฝกซอม  

ขั้นที่ 1 การเตรียมตัว

กอนการแสดง  

การเลือกบทเพลง 

การจัดตารางเวลา 

การเลือกสถานท่ี 

การวิเคราะหเพลง 

การฟง 

การฝกจากชาไปเร็ว 

การฝกทีละประโยคเพลง 

การฝกชวงยากของเพลง 

คุณภาพของเสยีง 

สมาธิและการจดจํา 

การฝกซอมกอน 

การแสดง 

การเตรียมตัวกอน 

การแสดง 

ปาย/โปสเตอร

ประชาสัมพันธ 

สูจิบัตร 

สถานท่ี แสง เสียง 
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การปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ ์ถาวร ศิลปนแหงชาติ1 

AN ARRANGEMENT OF PHIPHAT-SEPHA ENSEMBLE OF  

KHRU PRASIT THAVORN, THE NATIONAL ARTIST 

กณพ กิ้มเฉี้ยง1

*, ดุษฎ ีมีปอม2

**, และสาริศา ประทีปชวง3

*** 

KANOP KIMCHIANG, DUSSADEE MEEPOM, AND SARISA PRATEEPCHUANG 

บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษากระบวนการปรับวงปพาทย

เสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร 2. ศึกษารูปแบบการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร 3. ศึกษา

เหตุท่ีสงผลใหการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เปนท่ียอมรับ โดยศึกษาจากการสัมภาษณ

ขอมูลเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญ ขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา กระบวนการ

ปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เริ่มตนจากการคัดเลือกผูบรรเลงท่ีมีความพรอมดานทักษะ

และสามารถบรรเลงรวมกันได แลวทําการพิจารณาเพลงท่ีจะบรรเลง โดยครูจะเปดโอกาสใหผูบรรเลง

ไดคิดทางของตนเอง แลวครูจะทําการปรับวงในรายละเอียดและภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง โดยสอดแทรก

การอธิบายเชิงอุปมา อุปมัย และใชเกณฑตามหลักการ “ดนตรีท่ีดีท่ีเพราะ” เปนการประเมินคุณภาพ   

มีรูปแบบการปรับวงเนนไปท่ีความเรียบรอยของการบรรเลง ท้ังในเรื่องของแนวความชาความเร็ว 

ความสั้น ยาว หนัก เบา ของเสียง พรอมท้ังมีการสอดแทรกกลวิธีการบรรเลงจากความคิดสรางสรรค

ของครูตามบริบทความเหมาะสมท้ังของเพลง ผูบรรเลง และลักษณะการบรรเลงจนกอเกิดสุนทรียภาพ

อยางเหมาะเจาะ เนื่องดวยความเรียบรอยท่ีเปนเอกลักษณประกอบกับความไพเราะและการสอดแทรก

กลวิธีการบรรเลงท่ีสรางความนาท่ึงอันเปนท่ีติดตาตรึงใจของผูฟง ท้ังยังสามารถคงคุณภาพการบรรเลง

อยูในระดับสูงทุกครั้งท่ีบรรเลง จึงทําใหแนวทางการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร 

กลายเปนท่ียอมรับ และถูกตอยอดนําไปใชอยางกวางขวางในปจจุบัน 

คําสําคัญ: การปรับวงดนตรีไทย วงปพาทยเสภา ครูประสิทธ์ิ ถาวร 

  

1 ไดรับทุนอุดหนุนการวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ ประจาํป 2561 

  *บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   Graduate School, Bunditpatanasilpa Institute 

 **คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

   Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute 
***สํานักงานอธกิารบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   Office of the President, Bunditpatanasilpa Institute 
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Abstract 

 This qualitative research aimed to study 1) the process of Phiphat-Sepha 

arrangement made by Khru Praist Thavorn, 2) the pattern of arrangement and 3) the 

reasons why such arrangement has been widely accepted. This descriptive research 

used in-depth interviews of the experts in the field for collecting data. The results 

show that:- 

 The arrangement of Phiphat-Sepha ensemble of Khru Prasit Thavorn began by 

selecting musicians who are capable of playing with others and then, chose the suitable 

songs to perform. Khru Prasit allowed each musician to use his or her styles and 

techniques called “thang” that best suit them. Then, by considering details and looking 

from overall perspectives, Khru Prasit would once again make the arrangements. To 

make the arrangement in such manner that pace, melody, pitch and styles were in 

harmony and congruent, Khru Prasit incorporated metaphors explanations and used 

personal satisfaction for evaluation. He, in additions brought in his personal initiations 

of performing Thai musical instruments according to the art of performing Thai musical. 

Because of the unique harmony and congruence together with the astonishing and 

impressive ways of performing music as well as maintaining the high quality 

performances, the arrangement of Phiphat-Sepha of Khru Prasit has been greatly 

accepted.  

Keywords: Thai musical ensemble arrangement, Phiphat-Sepha Ensemble, Khru Prasit Thavorn 

 An arrangement of Phiphat-Sepha ensemble of Khru Prasit Thavorn research was sponsored 

by The National Research Council of Thailand in 2018. 

บทนํา 

 ครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช 2531 เปน

ผูมีความรูความแตกฉานในดานวิชาการดนตรีไทยอยางลุมลึก มีฝมือเปนเลิศในดานการบรรเลง

ระนาดเอก อีกท้ังยังมีผลงานดานการปรับวงดนตรีไทยอีกมากมายจนเปนท่ีประจักษและเปนท่ียอมรับ

อยางสูงในวงการดนตรีไทย ครูประสิทธิ์ ถาวร ไดรับการถายทอดองคความรูและภูมิปญญาดานดนตรีไทย

จากครูดนตรีไทยหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ตลอด

จนถึงการไดทํางานท่ีเก่ียวของกับการสอนดนตรีไทยในระยะเวลาอันยาวนาน ทําใหครูประสิทธิ์ ถาวร 

ไดสั่งสมประสบการณจนมีความรูความเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยอยางลึกซ้ึง ครูประสิทธิ์ ถาวร 

สรางสรรคผลงานดานการปรับวงดนตรีไทยไวมากมาย จนกลายเปนท่ียอมรับในหมูครูดนตรีไทย 
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อยางกวางขวางวา การปรับวงดนตรีไทยของครูนั้น มีความเปนเลิศท้ังในเชิงการบรรเลงและเชิงวิชาการ 

ซ่ึงในปจจุบันผลงานเหลานั้นก็กลายเปนสิ่งท่ีสรางคุณประโยชนอยางยิ่งตอวงวิชาการดนตรีไทย     

จนสามารถกลาวไดวาครูประสิทธิ์ ถาวร นั้นเปนผูมีความรูแตกฉานลึกซ้ึงในศาสตรการปรับวงดนตรี

ไทยอยางแทจริง 

 การปรับวงดนตรีไทยมีความสําคัญตอการบรรเลงดนตรีไทย เปนกระบวนการสรางสรรค   

การบรรเลงให มี คุณภาพ ซ่ึงครูประสิทธิ์  ถาวร มีกระบวนวิธีการปรับวงดนตรีไทยอันเปน

ลักษณะเฉพาะซ่ึงกลายเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะทําการวิจัยเรื่อง 

การปรับวงปพาทยเสภาของ ครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปนแหงชาติ เพ่ือเปนการศึกษาการปรับวงปพาทย

เสภาตามแนวทางของ ครูประสิทธิ์ ถาวร อยางลึกซ้ึงและเปนรูปธรรม อันเปนองคความรูท่ีควรคาแก

การศึกษาเพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการดนตรีไทย อีกท้ังยังเปนประโยชนแกอนุชนรุนหลังท่ีมี

ความสนใจในเรื่องการปรับวงปพาทยเสภา อันจะสามารถนําผลการวิจัยไปเปนแบบแผนหรือแนวทาง

ในการปรับวงปพาทยเสภาตอไปได 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร 

 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร 

 3. เพ่ือศึกษาเหตุท่ีสงผลใหการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เปนท่ียอมรับ 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาขอมูล แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. ผูใหขอมูลสําคัญ กําหนดกลุมผูมีประสบการณเก่ียวกับการปรับวงปพาทยเสภา ของ     

ครูประสิทธิ์ ถาวร ซ่ึงไดทําการกําหนดหลักเกณฑการเลือกบุคคลผูใหขอมูลตามคุณสมบัติตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 เปนลูกศิษยของครูประสิทธิ์ ถาวร 

2.2 เคยมีประสบการณไดรับการปรับวงปพาทยเสภาจากครูประสิทธิ์ ถาวร มาไมนอย

กวา 10 ป 

2.3 มีฝมือเปนท่ีประจักษในวงการดนตรีไทย 

ซ่ึงหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเก็บขอมูลเชิงลึกจากบุคคลผูใหขอมูลสําคัญในเบื้องตนแลว 

จึงทําการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมโดยไมจํากัดจํานวนผูใหขอมูลตามหลักทฤษฎีลูกกระดอน ซ่ึงเปนทฤษฎี ท่ี

ผูวิจัยใชเลือกบุคคลผูใหขอมูลตอเนื่องจากการเลือกแบบเจาะจง 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.1 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

ข้ันท่ี 1 รางแบบสัมภาษณท่ีจะใชในการเก็บขอมูล 

ข้ันท่ี 2 นําเสนอแบบสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอง ความตรง 

และครบถวนตามคําถามและวัตถุประสงคของการวิจัย 
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ข้ันท่ี 3 ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณตามคําแนะนําและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

 3.2 รวบรวมขอมูลจากเอกสาร 

3.3 รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ 

3.4 รวบรวมขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวม ผูวิจัยจะทําการเขาไปสังเกตการณการ

ปรับวงปพาทยเสภาจากลูกศิษยท่ีมีชื่อเสียงดานการปรับวงดนตรีไทยของครูประสิทธิ์ ถาวร พรอมท้ัง

สัมภาษณ 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล โดยใช

แหลงบุคคลผูใหขอมูลเปนหลัก แบงเปน 2 ลักษณะของการตรวจสอบดวยกัน คือ  

3.5.1 การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน (ระหวางดําเนินการเก็บขอมูลท่ีดําเนินการโดย

ใชทฤษฎีลูกกระดอน และการสังเกตแบบมีสวนรวม)  

3.5.2 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้งหลังจากเก็บขอมูลครบถวนแลว 

4. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีพรรณนา โดยจะนําเสนอเปนความเรียงในประเด็นตาง ๆ  

5. จัดนําเสนอขอมูลตามวัตถุประสงค 

ผลการศึกษา 

 จากการวิจัยเรื่อง การปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปนแหงชาติ มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 1. กระบวนการปรับวงปพาทยเสภา ของครูประสิทธิ์ ถาวร แบงเปนประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้ 

    1.1 การคัดเลือกผูบรรเลง 

 ผูบรรเลงปพาทยเสภา ในการปรับวงของครูประสิทธิ์ ถาวร โดยปกติแลวจะเปนนักเรียน

วิทยาลัยนาฏศิลป ดวยเนื่องจากครูทานเปนขาราชการในสังกัดกรมศิลปากรทําหนาท่ีสอนในวิทยาลัย

นาฏศิลป จึงไดเลือกนักดนตรีซ่ึงเปนนักเรียนท่ีมีความสามารถดานดนตรีไทยอยูพอสมควรแลวมาปรับ

วง การเลือกนักดนตรีแตละวงท่ีครูทําการปรับวงนั้น ทานจะเนนไปท่ีการเลือกนักดนตรีท่ีมีใจเปนหนึ่ง

เดียวกันมากกวาจะเลือกนักเรียนเปนรุน ๆ มารวมวงกัน กลาวคืออาจจะมีนักเรียนหลายระดับชั้น

เรียนท่ีมีอายุไมหางกันมาก แลวมีความพรอมท่ีจะซอมและบรรเลงรวมวงกันได มาซอมกันเปนวง

อยางพรอมเพรียงกัน สามารถรวมงานกันได มากกวาการจะเลือกนักดนตรีท่ีเปนเพ่ือนรุนเดียวกัน ซ่ึง

วิธีการนี้จะทําใหการซอมและการปรับวงปพาทยเสภามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องดวยวาผูบรรเลง

ทุกคนในวงจะมีความพรอมในการซอมและเตรียมรับการปรับวงเสมอ ท้ังยังสงผลใหนักดนตรีทุกคนรู

ศักยภาพของกันและกันดวยเม่ือบรรเลงรวมวง 

    1.2 การคัดเลือกเพลง 

 ครูประสิทธิ์ ถาวร มีวิธีการพิจารณาเลือกเพลงและทางเพลง (Version) ท่ีจะใชบรรเลง

ไดอยางเหมาะสมกับลักษณะของการบรรเลงในแตละครั้ง ซ่ึงในสวนของตัวเพลงนั้นมีผล อยางมากตอ

การบรรเลง เพราะเพลงนั้นเปนสวนสําคัญท่ีเอ้ือเฟอตอการบรรเลงโดยตรงในหลายดาน อาทิ เพลงท่ี
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มีทํานองหลักอันเปนทางท่ีเอ้ือเฟอตอการสอดแทรกกลวิธีการบรรเลงตาง ๆ ลงไปในตัวเพลงไดอยาง

เต็มท่ี ซ่ึงเปรียบดั่งเปนผาขาวท่ีเปดโอกาสใหศิลปนผูวาดภาพสามารถปรุงแตงลวดลายออกมาไดอยาง

อิสระ หรือเพลงท่ีมีทํานองหลักท่ีโลดโผนอันตองใชทักษะข้ันสูงในการบรรเลง ซ่ึงเพลงประเภทนี้หาก

ปรับแตเพียงแคแนวชาเร็วของการบรรเลงใหไดในระดับท่ีเหมาะสม ก็สามารถสรางความตื่นตาตื่นใจ

ของผูฟงท่ีมีตอการบรรเลงไดในระดับหนึ่งแลวโดยท่ีไมจําเปนตองปรับรายละเอียดของการบรรเลง 

เปนตน ซ่ึงตัวเพลงหรือเพลงทางตาง ๆ ท่ีเลือกมานั้นมีผลอยางยิ่งตอการบรรเลง  

  1.3 การเตรียมตัวของผูบรรเลงกอนการปรับวง 

  ผูบรรเลงท่ีเปนลูกศิษยของครูประสิทธิ์ ถาวร เปนผูท่ีมีความใสใจพัฒนาวิชาชีพของ

ตนเอง กลาวคือ เปนนักดนตรีท่ีหม่ันเพียรฝกซอมเปนกิจวัตรเดิมอยูแลวเปนพ้ืนฐาน เม่ือถึงเวลาท่ี

จะตองปรับวง ผูบรรเลงทุกคนจะพรอมตอการปรับวงอยูเสมอ โดยท่ีครูไมจําเปนตองสั่งหรือบอก

กลาววาใหไปทบทวนเพลงมา และเพราะดวยคุณสมบัติของผูบรรเลงปพาทยเสภา จึงทําใหผูบรรเลง 

มีทักษะการบรรเลง และมีความรูเรื่องเพลงอยูในระดับหนึ่งแลว 

  1.4 ข้ันตอนการปรับวงปพาทยเสภา ของครูประสิทธิ์ ถาวร 

อุปนิสัยของครูประสิทธิ์ ถาวร ทานเปนผูท่ีมีความเมตตา ใจกวาง และใหเกียรติในวิชา

ความรูของผูอ่ืนเสมอ โดยเฉพาะแมแตกับลูกศิษยของทานท่ีทานนํามาปรับวงปพาทยเสภาเม่ือถึงการ

ปรับวงนอกเหนือจากการปรับการบรรเลงในภาพรวม ทานจะใหลูกศิษยไดประดิษฐคิดดําเนินทาง

เครื่องดนตรีของตนเอง โดยทานจะคอยดูแลและคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด คอยเสนอแนะวาตรงไหน

ยังตองปรับปรุง ตรงไหนควรจะบรรเลงอยางไร และท่ีสําคัญคือบทบาทหนาท่ีของเครื่องดนตรีในวงนั้น

เปนอยางไร การท่ีครูประสิทธิ์ ถาวร เปดโอกาสใหลูกศิษยของทานไดคิดทางเองจากพ้ืนฐาน ความรู

นั้น นอกเหนือจากจะเปนการใหเกียรติครูของลูกศิษยแลว ยังชวยใหการปรับวงปพาทยเสภาของครูมี

ความหลากหลายในดานการบรรเลงทางเพลง อีกดวย 

  1.5 วิธีการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร 

ความสามารถในการถายทอดการปรับวงปพาทยเสภา ของครูประสิทธิ์ ถาวร มีวิธีการ

ถายทอดการปรับวงไปสูผูบรรเลงอยางชาญฉลาด เปนเทคนิคการสอนชั้นเลิศท่ีครูนํามาใชไดอยางเกิด

ประสิทธิภาพ ถายทอดเรื่องท่ียากตอการทําความเขาใจ ใหผูรับการถายทอดนั้นเกิดความเขาใจได

โดยงาย เขาใจไดชัดในสิ่งท่ีครูตองการจะสื่อสาร วิธีการนั้นคือวิธีการอธิบายเปรียบเทียบ เชิงอุปมา 

อุปมัย ซ่ึงครูประสิทธิ์ ถาวร นํามาใชท้ังในการปรับวง และสําหรับบางครั้งก็นํามาสอนลูกศิษยให

พิเคราะหดวยตนเองเชนกัน ดังจะอธิบายประกอบตัวอยางพอสังเขป ดังนี้ 

คําวา “มดแดงชะเงอ” คํานี้จะถูกใชเม่ือการบรรเลงเวนหยุดระยะเวลารอคอยนาน 

เหมือนกับมดแดงท่ีกําลังชะเงอดูลูกมะมวงท่ีอยูสูง ครูประสิทธิ์ ถาวร นํามาใชเพ่ือชี้ใหเห็นขอบกพรอง

ของการบรรเลง 

บางกรณีครูก็นําวิธีการนี้มาสอนใหลูกศิษยไดคิดตามแลวนําไปปฏิบัติในการบรรเลง 

เชน “ลองคิดวาจะไปขอผูหญิงสักหนึ่งคนจากแมเขา แลวเราควรจะพูดขอกับแมเขาอยางไร” หากฟง
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อยางนี้แลว ก็คิดไดทันทีวา “เราก็ควรจะพูดกับแมเขาเพราะ ๆ หวาน ๆ เพ่ือใหเขาเกิดความเมตตา

แลวยกลูกสาวให” เปนตน 

บางกรณีครูประสิทธิ์ ถาวร ก็นําไปอธิบายเชิงสุนทรียะ ยกตัวอยางหนึ่งกรณีท่ีเปนการ

ปรับวงของครูประสทิธิ์ ถาวร และไดมีการกลาวถึงและเปนท่ียอมรับโจษจันกันอยางแพรหลาย ในหมู

นักดนตรีไทย นั่นคือเพลงพมาหาทอน หกชั้น ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ท่ีครู

ประสิทธิ์ ถาวร เปนผูปรับการบรรเลง ผูบรรเลงระนาดเอกคือ ครูทนง แจมวิมล เม่ือถึงการรับรอง

ทอนท่ีหาจบลง ระนาดเอกก็แสดงศักยภาพการบรรเลงข้ันสูงดวยการบรรเลงขยี้ซอนแนวขยี้ การ

บรรเลงขยี้ปกติคือการบรรเลงใหเร็วกวาปกติเทาตัว แตการขยี้ซอนแนวขยี้อีกครั้งคือการบรรเลงให

เร็วกวาแนวเทาตัวนั้นไปอีกหนึ่งเทาตัว ซ่ึงการขยี้นั้นก็รังสรรคดวยสํานวนกลอนขยี้แบบหมุนวน      

ซ่ึงเม่ือบรรเลงดวยความเร็วขนาดนั้น ไมระนาดเอกหมุนไปอยางรวดเร็วราวกับพายุ ครูประสิทธิ์ ถาวร 

เรียกกลวิธีตรงนี้วา “ทอรนาโด” (สหวัฒน ปลื้มปรีชา, สัมภาษณ, 26 ธันวาคม 2560, เอนก อาจมังกร, 

สัมภาษณ, 27 ธันวาคม 2560) 

ยังมีคําอีกมากมายท่ีครูประสิทธิ์ ถาวร ใชนํามาสอนลูกศิษย ซ่ึงคําท่ีครูมักจะนํามา

เปรียบเทียบถายทอดสอนอยูเสมอนั่นคือเรื่องเก่ียวกับอาหาร ไมวาจะเปนเรื่องของรสชาติของอาหาร

ท่ีนํามาอธิบายใหเขาใจถึงอารมณของเพลง เพลงการยืมคําของรสท่ีสัมผัสดวยลิ้นมาอธิบายเรื่องดนตรี 

หรือแมวาจะเปนการบอกเลาใหคิดวาการเลนดนตรีในเพลงแตละทอน หากมีแตอะไรอยางเดิม แสดง

ทักษะเหมือนเดิม อารมณเดิม แนวเทา ๆ เดิม ในทุกทอนจนจบเพลงก็เหมือนกับทานขาวดวยกับขาว

อยางเดียว ถึงมีสิบอยางเปนเผ็ดก็มีแตเผ็ดอยางเดียว นาเบื่อ สูมีกับขาวท่ีหลากหลายรสชาติ หลาย

อยางไมได เปนตน  

การสอนเชิงอุปมา อุปมัย ของครูประสิทธิ์ ถาวร นี้ เปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวา

ครูประสิทธิ์ ถาวร สามารถนํามาใชไดอยางเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง สามารถอธิบายเรื่องท่ีเขาใจ

ยาก ไดดวยคําอธิบายงาย ๆ ซ่ึงเปนเอกลักษณการสอนของครูประสิทธิ์ ถาวร ท่ีไดรับการยอมรับในหมู

นักดนตรีไทย แมแตคําประกาศเกียรติคุณครูประสิทธิ์ ถาวร เปนศิลปนแหงชาติของกรมสงเสริม

วัฒนธรรม (12 พฤษภาคม 2560, ออนไลน) ก็ยังมีการกลาวถึงดวยเชนกัน ดังความตอไปนี้ 
 

    นายประสิทธิ์ ถาวร... เปนศิลปนผูเชี่ยวชาญในวิชาดนตรีไทย ท้ังในดานทฤษฎี 

ปฏิบัติ... มีความแตกฉานในศาสตรแหงดนตรีไทยอยางลึกซ้ึง... มีความรูความชํานาญอยางดี

ยิ่งในการปรับวงดนตรีไทย ตลอดจนการวิเคราะหดนตรีไทย มีความสามารถยอดเย่ียม     

ในการอธิบายและพรรณนาเชิงเปรียบเทียบโดยใชวิธีอุปมาอุปมัย จนผูฟงสามารถเขาใจ

เรื่องดนตรีอันลํ้าลึกไดอยางกระจาง... 
 

  1.6 การประเมินคุณภาพการปรับวงปพาทยเสภา ของครูประสิทธิ์ ถาวร 

 การประเมินคุณภาพการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร นั้น ไมไดประเมิน

ดังเชนการสอบวัดผล หรือวาประเมินโดยใชเกณฑเปนตัวชี้วัด แตจะประเมินตามความพึงพอใจของ   
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ผูปรับวงไปพรอมกับการปรับวงอยูโดยตลอด ซ่ึงบางครั้งครูประสิทธิ์ ถาวร ก็ทําการปรับท้ังใน

ภาพรวมของวงหรืออาจเปนรายเครื่องดนตรี ครูทานก็จะลองฟงวาตรงนั้นดีแลวหรือไม หรือควรจะ

ปรับอยางไรท่ีจะเกิดเปนผลดีตอการบรรเลงมากกวา จะเปนอยางนี้โดยเสมอ ซ่ึงเม่ือครูประสิทธิ์ ถาวร 

เกิดมีแนวคิดอะไรใหม ๆ ก็จะสอดแทรกลงไปในการบรรเลงแลวลองฟง หากยังไมพึงพอใจ ครูก็จะทํา

การปรับแกไขไปเรื่อย ๆ เม่ือเกิดความพึงพอใจกับการบรรเลงแลว ก็ถือวาคุณภาพการปรับวงนั้นเปนไป

ตามแนวท่ีครูพึงประสงคอยากใหเปนแลว 

 2. รูปแบบการปรับวงปพาทยเสภา ของครูประสิทธิ ์ถาวร 

 การปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร นั้น มีแนวทางอยูบนรากฐานวิชาการทาง 

ดุริยางคศาสตรไทยอยางแนนอน เพราะเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางในหมูนักดนตรีไทย เหตุท่ี

กลาวอยางนี้ก็เพราะเนื่องดวยดนตรีไทยมีระเบียบแบบแผนในการบรรเลงท่ีเปนหลักมาตรฐานอยู    

การจะปรุงแตงการบรรเลงตามแนวทางใด ๆ ก็ยอมตองอยูบนพ้ืนฐานทางวิชาการเปนหลัก ซ่ึงสงผล

โดยตรงตอการเปนท่ียอมรับของผูฟง เนื่องดวยหากการปรับวงนั้นไมเปนไปตามหลักทางวิชาการ หรือ

หลุดแนวแปลกไปเกินขอบเขตท่ีจะรับไดก็ยอมไมไดเปนท่ียอมรับตั้งแตตน โดยท่ีไมตองไปฟงการปรับ

วงสวนอ่ืนใด แตกระนั้นการปรับวงตามมาตรฐานทางวิชาการทางดุริยางคศาสตรไทย ก็ไมไดมีเกณฑ

ใด ๆ ท่ีกําหนดไวอยางชัดเจนวาการปรับวงตรงไหนควรเปนอยางไร แตมาตรฐานทางวิชาการนั้น

มักจะอยูบนพ้ืนฐานทางความรูท่ีผูปรับวงไดศึกษามาอยูแลว ซ่ึงเม่ือทําการปรับวงไปตามมาตรฐาน

ทางวิชาการจากองคความรูท่ีมีนั้นจนเกิดความเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง ก็สามารถกลาวไดวา 

การปรับวงท่ีไมวาจะผานการรังสรรคใหวิจิตรพิสดารเพียงใดนั้น ก็ตั้งอยูบนรากฐานทางวิชาการทาง  

ดุริยางคศาสตรไทยอยางแทจริงเชนกัน 

รูปแบบการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร มีเอกลักษณอยูท่ีความเรียบรอย  

ในการบรรเลง ความผสมกลมกลืนกันของเครื่องดนตรีในวง ท้ังเรื่องทางบรรเลง และระดับเสียง 

ความเรียบรอยท่ีกลาวถึงนี้จะเห็นไดเปนหลักของการบรรเลงในการปรับวงปพาทยเสภาของครู

ประสิทธิ์ ถาวร สังเกตไดจากความพรอมเพรียงของเครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงท่ีจะดําเนินไปอยางเสมอ

กัน ไมวาจะเปนเรื่องแนวการบรรเลง ความสั้น ยาว หนัก เบา ของเสียง การข้ึนเพลงลงเพลง ซ่ึงจะ

ดําเนินไปพรอมกันอยางสนิทแนบเนียน ราวดั่งกับวาผูบรรเลงท้ังวงนั้นมีจิตใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ซ่ึงไมวาการบรรเลงนั้นจะดําเนินไปในรูปแบบใด เร็วมากขนาดไหน หรือมีความโลดโผนเพียงใด ความ

เรียบรอยในลักษณะนี้ก็จะไมสูญเสียไป สังเกตไดวา การปรับวงปพาทยเสภาท่ีมีการแสดงศักยภาพข้ัน

สูงของผูบรรเลงนั้น หากไมผานการปรับวงหรือการซอมมาอยางคุนชินแลวก็จะไมเกิดเปนความ

เรียบรอยอยางแนนอน 

ความรูเก่ียวกับการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยในวงปพาทยเสภาเปนคุณสมบัติพ้ืนฐาน

อันหนึ่งของผูปรับวง ซ่ึงพึงตองมีความรูอยางลึกซ้ึงในดานการบรรเลงเครื่องดนตรีทุกชิ้นในวง แมวา

ไมสามารถบรรเลงไดอยางชํานาญหรืออาจไมสามารถปฏิบัติได แตก็จําตองมีความรูเรื่องการบรรเลง

เครื่องดนตรีแตละชิ้นในวงอยูมากพอสมควร รูบทบาท รูหนาท่ีของเครื่องดนตรีเม่ือบรรเลงรวมวง      
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รูกลวิธีสอดแทรกใสไปตามทวงทํานองเพลงไดอยางมีชั้นเชิง รูวาการบรรเลงเครื่องดนตรีแตละชิ้นนั้น

ควรจะผูกกลอนอยางไร กลอนอยางไรจึงจะเปนทางท่ีดี และท่ีสําคัญท่ีสุดคือรูวาจะผูกกลอนเครื่องดนตรี

ท้ังวงรวมกันแลว จะทําใหการบรรเลงท่ีขับเคลื่อนไปดวยกันนั้นดําเนินไปอยางผสมกลมกลืน ไมเตะ

กันไปมา ไมสะดุดกันและกัน โดยใชคําอุปมาอุปมัยวา “กลมกลอม” ซ่ึงเปนคําท่ีถูกครูหยิบนํามาใช

บอย ๆ หากจะอธิบายความหมายของคําวา “กลมกลอม” ในท่ีนี้ ก็คงพอจะประมาณไดวา วงดนตร ี

วงนี้สามารถบรรเลงกันไปไดอยางลงตัว เหมือนดั่งอาหารท่ีผานการปรุงรสมาแลวอยางดี 

รูปแบบการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร จะเนนไปท่ีการปรับการบรรเลง

ระนาดเอกเปนสวนใหญ อาจเปนเพราะดวยบริบทของความเปนผูนํา เสียงท่ีมีความดังชัดเจนและ 

เปนท่ีนาติดตามของผูฟง ครูจึงมุงเนนไปท่ีการปรับการบรรเลงระนาดเอกเปนสวนมาก โดยใหเครื่อง

ดนตรีชิ้นอ่ืนในวงเปนสวนคอยเสริมคุณภาพการบรรเลงอีกทอดหนึ่ง และเนนรายละเอียดหนาท่ี

ทางการบรรเลงท่ีไมกาวกายกันและกัน แตจะมุงเนนไปท่ีความกลมกลืน พรอมเพรียง อันกอใหเกิด

เปนการบรรเลงท่ี “เรียบรอย” อัน “กลมกลอม” ตามความตองงการของครูประสิทธิ์ ถาวร ดังท่ีกลาว

ไปแลวขางตน  

ดวยบริบทของการบรรเลงปพาทยเสภาท่ีมุงเนนการแสดงทักษะการบรรเลงข้ันสูง สิ่งหนึ่ง

ท่ีเปนเครื่องมืออันแสดงถึงใหเห็นทักษะของผูบรรเลงไดอยางดีนั้นคือ กลวิธีการบรรเลง ซ่ึงครูมี

ความสามารถในการเลือกใชกลวิธีการบรรเลงอยางแยบคาย ท่ีท้ังแฝงไปดวยท้ังการปรุงแตงรสแหงดนตรี 

การแสดงทักษะข้ันสูง ความเหมาะเจาะกับตัวเพลง โดยมีพ้ืนฐานองคประกอบการสอดแทรกกลวิธีตาง ๆ 

ลงไปในการบรรเลง ดังนี้ 

2.1 การสอดแทรกกลวิธีการบรรเลง 4 ดาน 

2.1.1 กลวิธีการบรรเลงท่ีเหมาะสมกับผูบรรเลง ดานนี้ถือเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีผูปรับวง

ควรจะพิจารณาถึงเปนอันดับแรก เพราะผูบรรเลงแตละคนมีทักษะในการบรรเลงแตละอยางไมเทากัน 

ผูปรับวงก็ควรจะนําศักยภาพท่ีผูบรรเลงทําไดดีท่ีสุดออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยง

การใชกลวิธีท่ีผูบรรเลงไมถนัดหรือทําไดไมดี ซ่ึงในลักษณะนี้ ตัวผูปรับวงนั้นตองมีความรอบรูดาน 

การบรรเลงไปจนถึงการใชกลวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยตาง ๆ ในวงปพาทยเสภาทุกชนิด อนึ่งก็

เพ่ือท่ีจะสามารถใชเปนประสบการณท่ีนําไปพิจารณาความโดดเดนของทักษะผูบรรเลง และเพ่ือนําไป

ปรุงแตงทักษะการบรรเลงท่ีผูบรรเลงถนัดนั้นใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด และเพ่ือเปนการปองกัน ความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนกับผูบรรเลงดวยเชนกัน ซ่ึงในกรณีหลังนี้ แทนท่ีการสอดแทรกกลวิธีการบรรเลง

จะเปนไปในลักษณะท่ีเปนการแสดงความสามารถ จะกลับกลายเปนการแสดงความผิดพลาดออกมา

แทน ซ่ึงสงผลตรงกันขามกับวัตถุประสงคของการปรับวงอยางมีคุณภาพโดยสิ้นเชิง 

2.1.2 กลวิธีการบรรเลงท่ีเหมาะสมกับการชวงของบทเพลง กลาวคือ การบรรเลง ใน

หนึ่งบทเพลงนั้นมีองคประกอบหลายสวนดวยกัน อาทิ ชวงข้ึนเพลง ชวงรับรอง ชวงสงรอง การลงจบ 

เปนตน ซ่ึงการจะปรุงแตงกลวิธีตาง ๆ ลงไปในการบรรเลง ตองคํานึงถึงหลักความเหมาะสมของชวง

ของบทเพลงเปนสําคัญ ซ่ึงหากผูปรับวงละเลยหรือมองขามจุดนี้ไป อาจทําใหการบรรเลงในชวงใด
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ชวงหนึ่งสูญเสียอรรถรสไปโดยปริยาย และมากไปกวานั้นอาจทําใหคุณภาพของการบรรเลงสูญเสียไป 

กลับกลายเปนการใสกลวิธีลงไปในการบรรเลงมากไปจนเกินความพอดี ซ่ึงในกรณีนี้ นักดนตรีไทยมี 

คําท่ีนิยมใชเรียกเปนคําพูดงาย ๆ กันติดปากวา “รก” นั่นเอง ตัวอยางเชน ชวงของการรับรอง ผูปรับวง

ไดสอดแทรกกลวิธีใหผูบรรเลงระนาดเอกขยี้สวมการรองหลายจังหวะหนาทับกอนจะถึงชวงของ การ

รับรองจริง จึงทําใหในชวงระหวางการขยี้นั้นความโดดเดนของการขับรองจึงดอยลงไป เพราะไมไดยิน

เสียงผูขับรอง ไมยินทํานองอันไพเราะของทํานองการรอง ท้ังท่ีในชวงนั้นเปนชวงท่ีผูขับรองจะตอง

แสดงศักยภาพ แตกลับกลายเปนวาระนาดเอกแยงชิงเอาความโดดเดนนั้นไปแทน เปนตน  

2.1.3 กลวิธีการบรรเลงท่ีเหมาะสมกับสัดสวนของบทเพลง เพลงแตละเพลง แตละ

ประเภท มีสัดสวนของเพลงไมเทากัน เชน เพลงบางเพลงมีทอนเดียว บางเพลงมี 3 ทอน บางเพลงมี 

3 ทอน แตบรรเลงเท่ียวไป–เท่ียวกลับ ซ่ึงเทากับ 6 ทอน บางเพลงเปนเพลงบรรเลง บางเพลงเปน

เพลงขับรอง เปนตน ซ่ึงการจะสอดแทรกกลวิธีการบรรเลงลงไปในแตละสวนของบทเพลงนั้นตอง

คํานึงอยางมากถึงสัดสวนท่ีเหลือในชวงถัดไปดวยวาควรจะใชกลวิธีการบรรเลงท่ีมีความยากมากนอย

เพียงใด เพ่ือบริหารจัดการใหการบรรเลงมีความนาสนใจ นาติดตาม เชน สําหรับเพลงท่ีมีสัดสวนตาง ๆ 

มากมายหลายสวน ผูปรับก็สมควรจะสอดแทรกกลวิธีการบรรเลงท่ีคอยไตระดับของการแสดงทักษะ

ไปใหยากข้ึนเรื่อย ๆ ในแตละสวนแตละทอน ตามแตความสามารถของผูบรรเลงท่ีจะทําได เพ่ือให

ผูฟงเกิดความอยากติดตามเชนกัน ตัวอยางเชน เพลงหนึ่งมี 6 ทอน ในทอนแรกผูบรรเลงแสดงทักษะ

ข้ันสูงสุดของตนเองไปอยางเต็มท่ีเสียแลว เพลงท่ีเหลืออีก 5 ทอน คงจะไมเหลืออะไรใหผูฟงไดคอย

ติดตาม เพราะผูฟงทราบหมดแลววาผูบรรเลงมีทักษะการบรรเลงมากนอยแคไหน หากเลวรายไป

มากกวานั้น ถาการบรรเลงในทอนท่ีเหลือตอไปผูบรรเลงจะแสดงทักษะคลาย ๆ อยางเดิม หรือดอย

ลงไปกวาเดิมคงจะบังเกิดความนาเบื่อหนายในใจของผูฟงมิใชนอย 

2.1.4 กลวิธีการบรรเลงท่ีเหมาะสมกับทํานองเพลง เพลงไทยนั้นเปนเพลงท่ีมีสํานวน

หลากหลาย มีการปรุงแตงทํานองหลากหลายแบบ ท้ังแบบท่ีเปนสํานวนทางพ้ืนหรือท่ีเรียกกันวา 

แบบไมบังคับทางหรือแบบทางกรอท่ีเปนแบบบังคับทาง บางก็เปนแบบสําเนียงภาษาตาง ๆ ซ่ึงใน  

บางเพลงอาจมีลักษณะใดหนึ่ง ๆ ในลักษณะท่ีกลาวไปนี้ หรือในบางเพลงอาจมีลักษณะท้ังหมดนี้

รวมกันอยูในเพลงเดียว ซ่ึงแตละลักษณะก็มีรสท่ีสมควรจะปรุงแตงการบรรเลงแตกตางกัน ฉะนั้น 

การจะสอดแทรกกลวิธีการบรรเลงตาง ๆ ลงไปในลักษณะท่ีแตกตางกันนี้ ควรจะเลือกสรรและ

พิจารณาใหละเอียดถ่ีถวนถึงอรรถรสบนพ้ืนฐานของทํานองหลักไว เพ่ือใหการบรรเลงท่ีจะเกิดตอไป

นั้นเปนไปเต็มไปดวยรสประสงคแหงความตองการของผูประพันธ 

  2.2 ความคิดสรางสรรคของครูประสิทธิ์ ถาวร 

ครูประสิทธิ์ ถาวร มีความคิดสรางสรรคตอการเปลี่ยนแปลงตามความนิยมของนักดนตรี

ไทยบนรากฐานหลักวิชาการทางดุริยางคศาสตรไทย นี่เปนอีกหนึ่งความสามารถของครูท่ีสงผลตอ

ความเปนท่ียอมรับในดานการปรับวงปพาทยเสภา ดวยบริบทของการบรรเลงปพาทยเสภาจึงสงผลให

การปรับวงปพาทยเสภานั้นตองสอดแทรกกลเม็ดเด็ดพรายของกลวิธีการบรรเลงอันเยี่ยมยอด เพ่ือจะให
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การบรรเลงนั้นเปนท่ีติดตาตรึงใจของผูฟง ซ่ึงความพึงพอใจของผูฟงโดยธรรมชาตินั้นมีระดับแตกตาง

กันและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อันเปนสิ่งท่ีคาดเดาไดยาก ประกอบดวยวิชาการดานดุริยางคศาสตรไทย

ท่ีมีระเบียบแบบแผน ครูประสิทธิ์ ถาวร จึงตองรังสรรคการบรรเลงปพาทยเสภาออกมาอยางลุมลึก

ตามความนิยมของผูฟงบนฐานของหลักวิชาการทางดุริยางคศาสตรไทยท่ีเขมขน นั้นเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ี

เปนเครื่องยืนยันวา ครูประสิทธิ์ ถาวร มีองคความรูดานดุริยางคศาสตรไทย อยางลึกซ้ึงแลว ทานยัง

สามารถนําความรูในสวนนั้นมาเปนหลักในการปรุงแตงรังสรรคการบรรเลง ปพาทยเสภา จนปรากฏ

ออกมาเปนท่ียอมรับอยางสูงอีกดวย 

การเปลี่ยนอารมณการบรรเลงแบบกะทันหัน นี่ก็เปนอีกหนึ่งความนาท่ึงของการปรับ

วงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เพราะการปรับวงแบบนี้จะสรางใหมีมิติของการบรรเลงมากข้ึน 

การเปลี่ยนอารมณการบรรเลงแบบกะทันหัน สรางความประหลาดใจในความคิดของผูฟงหรือแมแต 

ผูบรรเลงท่ีมีตอครูทาน วาครูนั้นมีจินตนาการท่ีล้ําลึกเพียงใด ถึงสามารถรังสรรคการบรรเลงออกมาได

อยางนาท่ึงถึงเพียงนี้ ยกตัวอยางกรณีดังนี้ เพลงแขกลพบุรีทางบางคอแหลม ชวงสงรองชั้นเดียว ทอน 

1 ท่ีบรรเลงมาจากทายทอน 2 ในอัตราจังหวะ 2 ชั้น ซ่ึงบรรเลงมาในแนวท่ีรวดเร็วแบบเต็มเสียง 

เพ่ือท่ีจะสงแนวไปสูการบรรเลงในอัตราจังหวะชั้นเดียว เม่ือสิ้นสุดการบรรเลงในอัตราจังหวะ 2 ชั้น 

มาถึงตอนสงรองชั้นเดียวทอนท่ี 1 ไดปรับเปลี่ยนจากการบรรเลงรวดเร็วแบบเต็มเสียง ใหถอนแนวลงมา

ครึ่งหนึ่ง ประกอบกับใหผูบรรเลงบรรเลงเสียงเบาลงแบบนิ่มนวลพรอมกันท้ังวง เรียกไดวา หักมุม 

การบรรเลงเลยทีเดียว ซ่ึงก็สรางความนาท่ึงใหกับผูฟงหรือแมกับผูบรรเลงเองไดไมนอย พรอมกับพาน

ใหคิดวา สุนทรียะท่ีครูทานมีตอการบรรเลงดนตรีไทยนั้น มีความลุมลึก และเหนือจินตนาการท่ีจะ

คาดถึงอยางยิ่ง 

อีกหนึ่งประเด็นเก่ียวกับความคิดสรางสรรคของครูท่ีนาสนใจสําหรับการปรับวงปพาทย

เสภาคือการใชกลวิธีท่ีไมถือวาเปนการบรรเลงท่ีดีในการบรรเลงท่ัวไป แตครูกลับนํามาใชในการปรับวง

เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการบรรเลง ตัวอยางเชน การตีกระแทกเสียง หากเปนการบรรเลงท่ัวไปคงจะไมดีนัก 

เพราะจะทําใหเสียงท่ีออกมานั้นหยาบ ไมประณีต ไมไพเราะ และนาหนวกหู ซ่ึงไมเปนผลดีตอการ

บรรเลงแน ๆ แตกระนั้นตีกระแทกเสียง ก็ยังถูกหยิบนํามาใชในการปรับวงปพาทยเสภาของครู เชน 

ในเพลงแขกลพบุรี ทางบางคอแหลม ชั้นเดียว ทอนท่ี 1 ชวงทายท่ีเปนการบรรเลงเก็บกอน สงรองไป

ทอนท่ี 2 ในชวงของการบรรเลงเก็บตรงนี้ ครูประสิทธิ์ ถาวร ไดใชการตีกระแทกเสียงแทรกเขาไป  

ทําใหอรรถรสของการบรรเลง ณ ขณะนั้น มีความหนักแนน รวดเร็ว รุกเรามากยิ่งข้ึน ซ่ึงสรางความ

ประหลาดใจใหแกผูฟงอยางเหนือชั้น นับวาเปนอีกหนึ่งความสามารถของครูท่ีสามารถนํากลวิธีท่ีไม

ถือวาเปนการบรรเลงท่ีดีในการบรรเลงท่ัวไปมาใชในการปรับวง โดยเปนความประสงค ท่ีจะสรางให

การบรรเลงท่ีออกมานั้น มีอรรถรสมากข้ึน ซ่ึงก็สามารถกลาวไดวา เหมาะเจาะและประสบความสําเร็จ

อยางยิ่ง 
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 3. ความเปนท่ียอมรับในการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร 

  การปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร นอกเหนือจากความเรียบรอยท่ีเปนเอกลักษณ 

การสอดแทรกกลวิธีท่ีเหมาะสมกับทุกองคประกอบของเพลงและการบรรเลง และความผสมกลมกลืน

ของเครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงแลว ยังเปนท่ียอมรับโดยเสมอวามีความโดดเดนดานการปรับวงท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีการปรุงแตงกลวิธีตาง ๆ สอดแทรกในการบรรเลงไดอยางนาสนใจ ไมนาเบื่อมีอะไร

ใหม ๆ และแฝงไปดวยกลวิธีการปรับวงท่ีเหนือความคาดหมาย ซ่ึงสรางความนาท่ึงและนาประทับใจ

ตอการบรรเลงใหกับผูฟงอยางยิ่งยวดในทุกครั้งท่ีครูมีโอกาสปรับวงไปบรรเลง ซ่ึงความนาท่ึงนี้

นอกจากจะเปนไปตามความนิยมของผูฟงแลวในบางครั้งยังสวนทางกับความนิยมนั้นอีกดวย และดวย

ความมีคุณภาพประกอบกับความคิดสรางสรรค จึงทําใหการปรับวงปพาทยเสภาของ ครูประสิทธิ์ 

ถาวร นั้น กลายเปนท่ียอมรับอยางแพรหลายในวงการดนตรีไทย ซ่ึงมาถึงในปจจุบัน แนวทางการปรับ

วงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร ก็ไดถูกนําไปตอยอดจนกลายเปนแนวทางท่ียอมรับโดยท่ัวไป ซ่ึง

คุณภาพความสําเร็จในการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร นั้น บุญชวย โสวัตร (สัมภาษณ, 

28 ธันวาคม 2560) ไดกลาวถึงไวดังนี้ 
 

“การเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยูจริง และเปนอยูโดยตลอด แตคุณภาพของการปรับวง

ปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร ไมเคยเปลี่ยน นั่นคือ 100 เปอรเซนต เสมอ เพราะ

ครูประสิทธิ์ ถาวร ทานรูเรื่องหลักวิชาการทางดุริยางคศาสตรไทยอยางแทจริง” 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 สรุปผล กระบวนการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เริ่มตนต้ังแตการคัดเลือก   

ผูบรรเลงท่ีมีความพรอมดานทักษะและสามารถบรรเลงรวมกันเปนวง เม่ือนักดนตรีพรอม จึงพิจารณา

เพลงท่ีจะบรรเลง ตอมาจะเปนการฝกซอมและการปรับวง โดยครูจะทําการปรับวง และคอยแกไข

จุดบกพรองของการบรรเลง พรอมกับปรุงแตงการบรรเลงไปพรอม ๆ กัน ซ่ึงวิธีการท่ีครูมักใชถายทอด

การปรับวงนั้นคือ การอธิบายเปรียบเทียบเชิงอุปมา อุปมัย เพ่ือใหลูกศิษยเขาใจเรื่องท่ียากได อยาง

กระจาง โดยใชเกณฑ “ดนตรีท่ีดีท่ีเพราะ” เปนการประเมินคุณภาพ ซ่ึงเม่ือลูกศิษยมีความเขาใจในการ

ปรับแลว ก็สามารถนําไปสูการบรรเลงไดเกิดประสิทธิผลตามความตองการของครู มีรูปแบบการปรับ

วงเนนไปท่ีความเรียบรอยของการบรรเลง การผสมกลมกลืนของเครื่องดนตรีในวง และการสอดแทรก

กลวิธีการบรรเลงตามหลักวิชาการทางดุริยางคศาสตรไทยเปนพ้ืนฐาน และมีสวนเสริมคือความคิด

สรางสรรคของครูท่ีปรุงแตงรังสรรคการบรรเลงใหมีความนาท่ึง โดดเดน แปลกใหม อันเปนสิ่งท่ีสราง

ความประทับใจแกผูฟงโดยเสมอ และดวยการบรรเลงท่ีเรียบรอยอันถูกตอยอด ดวยการบรรเลงท่ี

งดงามซ่ึงเปนท่ีติดตาตรึงใจของผูฟง จึงสงผลใหการปรับวงปพาทยเสภาของ ครูประสิทธิ์ ถาวร 

กลายเปนท่ียอมรับในวงการดนตรีไทย 
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 อภิปรายผล กระบวนการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เนนไปท่ีการสอนและ

การดูแลแนะนํากับผูบรรเลงท่ีเปนลูกศิษยอยางใกลชิด ท้ังนี้ยังรวมไปถึงการประเมินคุณภาพการ

บรรเลงโดยใชองคความรูของครูเปนเกณฑพิจารณาอีกดวย ซ่ึงมีความสอดคลองกับการวิจัยของ       

จิติกานต จินารักษ (2551) และอุทัย ศาสตรา (2553) ท่ีกลาวถึงวา ครูประสิทธิ์ ถาวร ใหความสําคัญ

กับพ้ืนฐานท่ีถูกตองตามหลักวิธีการฝกหัดดนตรีไทย แลวจัดการเลือกผูบรรเลงท่ีมีฝมือการบรรเลง

เฉพาะเครื่องดนตรีจนแตกฉาน ตอมาก็จะเปนของการพิจารณาทํานองเพลงเพ่ือทําการคัดเลือก เพลง

ท่ีจะบรรเลงใหเขากับวัตถุประสงคของการบรรเลง ตอมาจึงทําการฝกซอมการบรรเลงโดย ครูจะคอย

ใหคําแนะนําปรับปรุงอยางใกลชิด เพ่ือใหเกิดความสมบูรณในการบรรเลงมากท่ีสุด และข้ันตอน

สุดทายคือการประเมินตรวจสอบการบรรเลง โดยครูประสิทธิ์ ถาวร จะใชวิธีการสังเกตเปนการ

ประเมินควบคูไปกับการใหคําแนะนํา เพ่ือใหผูบรรเลงทราบจุดดีและจุดบกพรองเพ่ือเปนแนวทางใน

การพัฒนาการบรรเลงใหดีข้ึนไปพรอม ๆ กัน 

 รูปแบบการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เนนไปท่ีความเรียบรอยและมี       

การสอดแทรกกลวิธีตาง ๆ ลงไปในการบรรเลง ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ วีระ พันธุเสือ (2544)     

ท่ีกลาวถึงขอกําหนดและเทคนิคการบรรเลงตาง ๆ มากมายท่ีครูนํามาใชในการปรับวง นอกจากนั้น 

วิธีการตาง ๆ เหลานี้ท่ีครูนํามาปรุงแตงยังปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามความนิยมของนักดนตรีไทย      

ซ่ึงเปนผูฟงอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ ดวงรุง ออนสมพงษ (2557) ท่ีกลาวถึง การปรับเปลี่ยน

การปรับวงใหมีลีลาท่ีเปนเอกลักษณ เพ่ือกอใหเกิดความประทับใจแกผูฟง อันมีจุดประสงคเพ่ือให

กลายเปนท่ีจดจํา  

 ความเปนท่ียอมรับในการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร นั้นเกิดจากการเปนท่ี

ยอมรับจากฝายผูฟง กลาวคือ ความเปนท่ียอมรับจะเกิดข้ึนไดนั้นคือเกิดจากความพึงพอใจของผูฟง

ตามหลักทฤษฎีสุนทรียศาสตร ซ่ึงสําหรับในการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร สามารถ

แบงความพึงพอใจท่ีมีตอองคประกอบหลักได 2 สวนดวยกัน คือ 1. การปรับวงตามหลักทฤษฎีทาง  

ดุริยางคศาสตรไทย 2. การปรับวงท่ีปรุงแตงสรางสรรคมาอยางวิจิตรพิสดาร สวนท่ีแรกเปนสวน

พ้ืนฐานของความเปนท่ียอมรับ ซ่ึงครูเปนผูท่ีสามารถปรับวงพรอมท้ังสอดแทรกกลวิธีการบรรเลงตาง ๆ 

ลงไป ไดอยางสอดคลองกับหลักทฤษฎีทางดุริยางคศาสตรไทย และสวนท่ีตอมาคือการปรับวงท่ี

รังสรรคการบรรเลงจากสวนของพ้ืนฐานไดอยางนาท่ึง จนเกิดเปนความงดงาม กอใหเกิดความสะเทือน

อารมณทางสุนทรียะ กลายเปนท่ีติดตาตรึงใจของผูฟง ทําใหการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ ์

ถาวร กลายเปนท่ียอมรับในท่ีสุด  

ขอเสนอแนะ 

 1.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 การวิจัยเรื่อง การปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปนแหงชาติ เปนการทํา

วิจัยเพ่ือศึกษากระบวนการปรับวงไปจนถึงรูปแบบการปรับวงปพาทยเสภา ซ่ึงเปนองคประกอบท่ี
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สงผลใหการปรับวงปพาทยเสภาของครูประสิทธิ์ ถาวร เปนท่ียอมรับในหมูนักดนตรีไทย โดยผูวิจัย

ศึกษาจากการสัมภาษณลูกศิษยของครู และจากผลงานท่ีครูไดสรางไว โดยไมไดศึกษาแนวคิดของครู

โดยตรง เนื่องจากครูถึงแกกรรมไปเม่ือปพุทธศักราช 2545 แตกระนั้น ผลการวิจัยสามารถนําไปเปน

แนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมองคความรู หรือเพ่ือตอยอดแกไขขอบกพรองของตน อันจะเปนข้ันบันได

ไปสูการเปนผูปรับวงได ท้ังนี้ ก็ข้ึนอยูกับศักยภาพของผูสนใจวาจะนําองคความรูท่ีไดจากการวิจัย    

ในครั้งนี้ไปใชใหเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด 

 1.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

 ครูประสิทธิ์ ถาวร เปนท่ียอมรับในวงการดนตรีไทยวาเปนผูท่ีมีความรูดานการปรับ     

วงดนตรีไทยอยางลึกซ้ึงสุดจะหาคําใดมาพรรณนา ซ่ึงจากการศึกษาผูวิจัยพบวา ผลงานดานการปรับ

วงดนตรีไทยทุกประเภทของครูประสิทธิ์ ถาวร ซ่ึงไมวาจะเปนเฉพาะเพลง หรือประเภทวงดนตรีก็ลวน

แลวแตมีความนาสนใจท่ีจะนํามาศึกษาอยางเปนรูปธรรมท้ังสิ้น ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการสรางเสริม        

องคความรูแกวงวิชาการทางดุริยางคศิลปไทย และเพ่ือเปนการสงตอเผยแพรความรูของครูประสิทธิ ์

ถาวร ตอไปอีกดวย 
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ศึกษารูปแบบกลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทาลูกโยน ทางซอดวงและซออู 

STUDY OF THE FORMS OF THE TECHNIQUES OF THE VARIATION 

OF THE MAIN MELODY IN LUK THAO AND LUK YONE  

OF SAW DUANG AND SAW U 

จรัสศรี วิจิตรสมบัติ*, สิวาริณี ปกปอง*, สุริยัน ลอมนาค*, และธนันญภา บุญมาเสมอ* 

CHARATSI WICHITSOMBUT, SIWARINEE POKPONG, SURIYAN LOMNAK,  

AND THANNANYAPHA BOONMASMER 

บทคัดยอ  

งานวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบกลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา ลูกโยน ทางซอดวงและซออู   

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ กลวิธีการแปรทํานองหลักลูกเทา ลูกโยนและ

ศึกษากลวิธีการแปรทํานองหลักลูกเทา ลูกโยน เปนทางซอดวงและซออู ผลการวิจัยพบวา “ลูกเทา” 

เปนทํานองท่ียืนอยูท่ีเสียงใดเสียงหนึ่ง พบอยูในเพลงประเภทปรบไก มีความยาวเพียงครึ่งของจังหวะ

หนาทับ มีไวเพ่ือเชื่อมประโยคเพลง วรรคเพลง ใหครบถวนตามจังหวะหนาทับ แบงเปน 3 ประเภท 

ไดแก เทาสําเนียง เทาพลิกแพลง และเทาฉาย ตามอัตราจังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้นเดียว มี 2 

ลักษณะ คือ การยืนเสียงใดเสียงหนึ่งและการเรียงเสียง ขามเสียง เพียงแตเปลี่ยนเสียงไปตามลักษณะ 

สําเนียงในแตละบทเพลง “ลูกโยน” เปนทํานองพิเศษท่ีแทรกอยูในตอนใดตอนหนึ่งของเพลง พบใน

เพลงหนาทับสองไมหรือหนาทับทยอย ความยาวไมแนนอน ไมกําหนดวาจะเปนก่ีจังหวะหนาทับ 

สามารถบรรเลงโยนไดยาวเพียงใดก็ได ทํานองลูกโยนท่ีพบเปนลักษณะของการโยนเสียง เรียกวา 

“เกริ่นโยน” จะมีรูปแบบท่ีเหมือนกันเพียงแตเปลี่ยนเสียงใหตางออกไป ในการแปรทํานองสวนท่ี 

เรียกวา เกริ่นโยน ตองยึดตามทํานองหลัก ซ่ึงมีการประดิษฐทํานองไดเพียงเล็กนอย ลูกเทาและ      

ลูกโยนเปนทํานองท่ีพบระคนกันอยูในบทเพลง และเปนประโยคพ้ืนฐานท่ีจะสามารถนํามาประดิษฐ 

ตกแตงทํานองไดอยางหลากหลาย 

กลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา ลูกโยน ทางซอดวงและซออู ตองคํานึงถึงเสียงลูกตกเปน

สําคัญ เขาใจในขอบเขต บทบาทหนาท่ีของเครื่องดนตรี โดยท่ีบทบาทของซอดวงเปนผูนําใน          

วงเครื่องสาย มีหนาท่ีบรรเลงทํานอง เก็บ แทรกแซง ดังนั้น การแปรทํานองทางซอดวงจึงตองเรียบงาย 

ชัดเจน เปนท่ีพ่ึงใหกับวงได สวนซออูเปนเครื่องดนตรีท่ีมีเสียงนุมนวลและคอนขางเบา การแปรทํานอง

ทางซออูจึงตองมีการหักเสียง หลบเสียง มีการขามไปมาของเสียง เพ่ือสรางเอกลักษณและจุดเดน

ใหกับเครื่องมือของตน ซ่ึงสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการแปรทํานอง คือ การดําเนินทํานองใหสอดคลองและ

กลมกลืนไปกับทํานองหลัก 

คําสําคญั: การแปรทํานองหลัก ลกูเทา ลูกโยน ซอดวง ซออู 

* วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
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Abstract 

 The aims of this research were to study the contexts that concerned with 

the forms and the techniques of the variation of the main melody in Luk Thao and 

Luk Yone and to study of the techniques of the variation of the main melody in Luk 

Thao and Luk Yone of Saw Duang and Saw U. It was found that Luk Thao was the 

melody that was in the sound which was in Phleng Probkai. Its length was only half 

of Nathub's rhythm. It was for linking the phrases and the spaces of songs to complete 

in Nathub. Luk Thao was divided into 3 kinds: Thao Sumnieng, Thao Plikplang and 

Thao Chai. According to the rhythm, it had 2 types that were clung to each sound 

and changed the sounds by the types and tones of each song. Luk Yone was the 

special melody which was inserted in the songs. It was found in Pleng Na Thub Songmai 

or Na Thub Thayoi. Its length was uncertain. It could be played as long as you could. 

Luk Yone's melody which was played longer than usaual was called Krern Yone. The 

variation of Krern Yone had to be played along the main melody. Luk Thao and Luk 

Yone were found in the songs and could be taken to create and beautify the melody 

variously. 

The techniques of the variation of the main melody in Luk Thao and Luk 

Yone of Saw Duang and Saw U had to consider to the sound of Luk Tok mainly and 

had to understand the scopes and the roles of instruments. Saw Duang's role was 

the leader of Thai Stringed Band that was played to insert the sound of the notes 

more frequently. So the variation of Saw Duang was simple and clear. Saw U was the 

musical instrument that had a slightly soft voice. Its variation had to leave and deduct 

the sound for creating its identity and feature. The most important of the variation 

was to harmonize with the main melody. 

Keywords: The variations of basic melody, Luk Thao, Luk Yone, Saw Duang, Saw U 

บทนํา 

เพลงไทยเปนเพลงท่ีมีลักษณะเฉพาะ เกิดข้ึนจากภูมิปญญา ความรู ความสามารถของ   

บรรพบุรุษในการประดิษฐ คิดคน ดัดแปลงสิ่งตาง ๆ จากธรรมชาติ สวนใหญมักเปนเพลงท่ีมีทํานอง

และประโยคสั้น ๆ มีจังหวะคอนขางเร็ว เนื่องจากนิยมรองเลนกัน เพ่ือความสนุกสนาน ความบันเทิง    

ผอนคลายหลังจากการทํางาน ซ่ึงเพลงไทยมีลูกฆองท่ีเรียกวา “ทํานองหลัก” เปนแมบท ทําใหเพลงไทย

แตละเพลงมีการดําเนินทํานองอยางหลากหลาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของลูกฆองเปนสําคัญ ซ่ึง      

ผูบรรเลงสามารถแปรทํานองเครื่องดนตรีของตนใหสอดคลองทํานองหลัก  
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ซอดวง ซออู เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี มีขอบเขตของเสียงท่ีจํากัด จึงทําใหลักษณะ

การดําเนินทํานอง ตองมีการหลบเลี่ยงเสียงหักหรือการใชสํานวนกลอนฟาด ซ่ึงวิธีการหลบเสียง

ดังกลาว ใชการแปรทํานองเปนหลักในการแกปญหา โดยการแปรทํานองจําเปนตองอาศัยทักษะ 

ความรูประสบการณและความชํานาญทางดานดนตรีพอสมควร จึงจะสามารถดําเนินทํานองใหถูกตอง

และเหมาะสม นอกจากนี้เครื่องดนตรีแตละชิ้นยอมมีอัตลักษณท่ีแตกตางกันออกไป หากดําเนิน

ทํานองไปในทางเดียวกันหมด ยอมทําใหความปลั่งจําเพาะในการบรรเลงรวมกันหมดไป จึงจําเปน 

ตองมีการดําเนินทํานองท่ีแตกตาง และมีทางเฉพาะของเครื่องดนตรีแตละชนิดใหเกิดความ

หลากหลาย เรียกวา “การแปรทํานอง” (เกียรติศักดิ์ ทองจันทร, และคณะ, 2551, น. 55-56)  

การแปรทํานอง เปนกระบวนการอยางหนึ่งของดนตรีไทย ตองอาศัยทักษะความสามารถของ

ผูบรรเลงในการประดิษฐตกแตงทํานองเพลงใหมีความเหมาะสมกลมกลืนกับทํานองหลัก และคํานึงถึง

บทบาทหนาท่ีของเครื่องดนตรีแตละชนิด ซ่ึงผูชวยศาสตราจารย ดร. บุษกร สําโรงทอง ไดอธิบายถึง

หลักและแนวคิดในการแปรทํานองไว คือ ตองรักษาเสียงตกในทํานองหลักไว มีการดําเนินทํานองให

กลมกลืนกับทํานองหลัก ดําเนินทํานองใหมีสัมผัสเหมาะสมกับเพลง หลีกเลี่ยงการดําเนินทํานองซํ้ากัน 

ตองมีทวงทีในการดําเนินทํานองและเลือกดําเนินทํานองใหเหมาะแกกําลังของตน (บุษกร สําโรงทอง, 

2539, น. 16-20)  

ทํานองเพลงของไทยนั้นมีหลายรูปแบบมีท้ังทํานองท่ีเปนลูกลอ-ลูกขัด ลูกล้ํา-ลูกเหลื่อม และ

ลูกเทา-ลูกโยน ซ่ึงพบละคนกันอยูในบทเพลงแตละเพลงแทบท้ังสิ้นและเปนประโยคพ้ืนฐานท่ีสามารถ

นํามาประดิษฐตกแตงทํานองไดอยางมากมายและหลากหลาย ซ่ึงครูมนตรี ตราโมท (บุญธรรม ตราโมท) 

ไดกลาวไวเก่ียวกับความหมายของลูกเทา ลูกโยน ดังนี้ ลูกเทา คือ ทํานองเพลงตอนหนึ่ง ซ่ึงไมมี

ใจความอยางไร มีความประสงคอยูแตเพียงวา ทํานองตอนนั้นจะยืนอยู ณ เสียงใดเสียงหนึ่ง แตเพียง

เสียงเดียวเทานั้น ลูกเทาตองอยูในบังคับของจังหวะหนาทับแทรกอยูระหวางประโยค วรรคตอนของ

ทํานองเพลง เพ่ือเชื่อมประโยค วรรคตอนของเพลงใหติดตอสนิทสนมกัน หรือเพ่ิมใหครบตามจังหวะ

หนาทับ ซ่ึงผูบรรเลงหรือผูประดิษฐสามารถดัดแปลง ทํานองลูกเทา เพ่ือความไพเราะได โดยจะตอง

อยูในลักษณะของเทาและเสียงลูกตกท่ีจะยืนอยู ซ่ึงเปนความประสงคของ “เทา” (บุญธรรม ตราโมท, 

2481, น. 32)  

โยนหรือลูกโยน คือทํานองเพลงตอนหนึ่ง ซ่ึงไมมีใจความอยางไร มีความประสงคคลาย    

ลูกเทาท่ีไดอธิบายมาแลว แตลูกโยนมีอยูเฉพาะในเพลงประเภทสองไมเทานั้น และไมอยูในบังคับของ

จํานวนจังหวะหนาทับ หมายความวา ลูกโยน จะสั้นยาวเทาใด จะบรรจุได 1 จังหวะ 2 จังหวะ หรือ

หลาย ๆ จังหวะเทาใดก็ได จึงเปนโอกาสของผูบรรเลงและผูประดิษฐท่ีจะดัดแปลงพลิกแพลงลูกโยน

ไปไดตามความพอใจในลักษณะของลูกลอ-ลูกขัด เพียงแตใหมาลงในเสียง ซ่ึงเปนความประสงคของ

โยน สวนสําเนียงการใชโยนเม่ือผูบรรเลงหรือผูประดิษฐจะดัดแปลงออกไปเปนลูกลอ-ลูกขัดหรือ

อยางไรก็ตาม สําเนียงก็คงอนุโลมอยางเรื่องของเทา (บุญธรรม ตราโมท, 2481, น. 34)  
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เนื่องจากการเรียนการสอนเครื่องสายไทยในปจจุบัน ทํานองเพลงท่ีใชในการถายทอดสวนใหญ

เปนทํานองเพลงท่ีผานการประดิษฐตกแตงจากทํานองหลักมาเรียบรอยแลว จึงทําใหผูศึกษาในดาน

เครื่องสายไทยมักจะมีปญหาเก่ียวกับความรู ความเขาใจ ในการแปรทํานอง โดยเฉพาะเครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องสีท่ีมีขอบเขตเสียงท่ีจํากัด ทําใหการแปรทํานองตองคํานึงถึงการใชสํานวนตาง ๆ ใน

การแปรทํานอง ตองมีการหลีกเสียงหักหรือกลอนฟาด และตองกลมกลืนกับทํานองหลัก ซ่ึงผูเรียน

ทางดานเครื่องสายไทย ไมไดเรียนรูทํานองหลักหรือทางฆองโดยตรง จึงทําใหผูเรียนขาดทักษะ 

ความรูความเขาใจในหลัก วิธีการและทฤษฎีท่ีใชในการแปรทํานองจากทํานองหลักเปนทางเฉพาะ

เครื่องมือของตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา คนควา รูปแบบ กลวิธีการแปรทํานองหลัก เปนทางซอดวง

และซออู โดยคณะผูวิจัยเลือกวิธีการแปรทํานองจากทํานองหลักลูกเทา ลูกโยน ซ่ึงพบละคนกันอยูใน

บทเพลงแตละเพลงแทบท้ังสิ้น และเปนประโยคพ้ืนฐานท่ีจะสามารถนํามาประดิษฐ ตกแตงทํานองได

อยางมากมายและหลากหลาย 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาบริบทท่ีเก่ียวของกับ รูปแบบ กลวิธีการแปรทํานองหลักลูกเทา ลูกโยน ทางซอ

ดวงและซออู 

2. เพ่ือศึกษากลวิธีการแปรทํานองจากทํานองหลัก ลูกเทา ลูกโยน เปนทางของเครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องสาย ไดแก ซอดวง และซออู 

วิธีการศึกษา 

การดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวม    

ขอจากเอกสาร หนังสือ ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยศึกษาจากแหลงขอมูล หองสมุดจาก

สถาบันการศึกษาตาง ๆ เก่ียวกับบริบทท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ กลวิธีการแปรทํานองหลักลูกเทา     

ลกูโยนทางซอดวงและซออู ทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย จํานวน 6 ทาน แลวนําขอมูลมา

ทําการบันทึกตามหลักดุริยางคศิลป แลวทําการวิเคราะหขอมูล โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูลท่ีเปนลายลักษณอักษรจากเอกสาร หนังสือ ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแลว

นํามาวิเคราะหขอมูล 

 2. ดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย ประกอบดวย  

2.1 นายเชวงศักดิ์ โพธิสมบัติ ขาราชการบํานาญวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป 

2.2 นายจีรพล เพชรสม ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องสายไทย วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด อดีต

ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2.3 นายบรรเลง พระยาชัย รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย   

นาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
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2.4 นายวีรศักดิ์ กลั่นรอด ครูเชี่ยวชาญกลุมสาระเครื่องสายไทย วิทยาลัยนาฏศิลป 

อางทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2.5 นายฐิระพล นอยนิตย ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพเฉพาะ        

ปพาทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

2.6 นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี ดุริยางคศิลปนอาวุโส กลุมดุริยางคไทย สํานักการ

สังคีต กรมศิลปากร 

 3. จัดระเบียบ แยกแยะ จัดเรียง วิเคราะหขอมูลท้ังหมด 

 4. สรุปผลการวิจัยและตรวจสอบผลการวิจัย 

 5. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

ผลการศึกษา 

การศึกษารูปแบบกลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา ลูกโยน ทางซอดวงและซออู ไดแยก

ประเด็นในการวิเคราะหออกเปนลูกเทาและลูกโยน “ลูกเทา” เปนทํานองท่ียืนอยูท่ีเสียงใดเสียงหนึ่ง 

พบอยูในเพลงประเภทปรบไก มีความยาวเพียงครึ่งของจังหวะหนาทับ มีไวเพ่ือเชื่อมประโยคเพลง 

วรรคเพลงใหครบถวนตามจังหวะหนาทับ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก เทาสําเนียง เทาพลิกแพลง และ

เทาฉาย ตามอัตราจังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้นเดียว มี 2 ลักษณะ คือ การยืนเสียงใดเสียงหนึ่ง และ

การเรียงเสียง ขามเสียง เพียงแตเปลี่ยนเสียงไปตามลักษณะสําเนียงในแตละบทเพลง ดังนี้ 

1. รูปแบบ วิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา จากเพลงประเภทปรบไก พบวา เปนการยืนอยูท่ี

เสียงใดเสียงหนึ่ง เปนทํานองสวนหนึ่งท่ีทําใหครบจังหวะหนาทับ จําแนกได 3 ประเภท ดังนี้ 

 1.1 ลูกเทาสําเนียง ตามลักษณะอัตราจังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้นเดียว ท่ีพบใน สําเนียง

ไทย สําเนียงเขมร สําเนียงมอญ สําเนียงแขก และสําเนียงจีน  

ลูกเทาสําเนียงไทย ใชบันไดเสียง โด เปนหลัก โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก โด เร มี ซอล ลา 

ลูกเทาสําเนียงเขมร ใชบันไดเสียง ฟา เปนหลัก โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก ฟา ซอล ลา 

โด เร โดยมีโนตเสียง ที และเสียง มี เปนเสียงรอง 

ลูกเทาสําเนียงมอญ ใชบันไดเสียง ที เปนหลัก โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก ที โด เร ฟา ซอล 

ลูกเทาสําเนียงแขก ใชบันไดเสียง ฟา กับเสียง โด เปนหลัก 

ลูกเทาสําเนียงจีน ใชบันไดเสียง โด โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก โด เร มี ซอล ลา และมี

การใชเสียงรองชวยทําใหเกิดสําเนียงท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  

จากการศึกษารูปแบบ วิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทาจากเพลงประเภทปรบไก พบวา 

ลูกเทาสําเนียงเปนรูปแบบลักษณะหนึ่งของ เทา ท่ีมีการตกแตงทํานองเพลงใหเปนสําเนียงภาษาตาง ๆ 

มีรูปแบบลูกเทาท่ีเหมือนกัน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะการยืนเสียงใดเสียงหนึ่งและลักษณะการเรียงเสียง

และการขามเสียง ดังนี้ 
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ลักษณะท่ี 1 การยืนเสียงใดเสียงหนึ่ง 

- - - - - - - ซ - ซ ซ ซ - ซ – ซ 

- - - - - - - ซ - ซ ซ ซ - ซ – ซ 

 

ลักษณะท่ี 2 การเรียงเสียงและการขามเสียง 

ทํานอง ลูกเทาท่ีมีการเรียงเสียง 

- - - ด ํ - - รํ รํ - - - มํ - - รํ รํ 

- - - ด - ร - - - - - ม - ร - - 

ทํานอง ลูกเทาท่ีมีการขามเสียง 

- - - ม - - ซ ซ - - - ล - - ซ ซ 

- - - ท - ซ - - - - - ล - ซ - - 

 

  ตัวอยางการแปรทํานองหลัก ลูกเทา 3 ชั้น ทางซอดวงและซออู ดังนี้ 

ทํานองหลัก เพลงกลอมนารี เถา 

- - - - - - - ซ - ซ ซ ซ - ซ – ซ - - ร ม - ซ - ล - ซ - - ล ล - ซ 

- - - - - - - ซฺ - ซฺ ซฺ ซฺ - ซฺ – ซฺ - ด - - - ซฺ - ล ฺ - ซฺ – ล ฺ - - - ซฺ 

 

วิธีการแปรทํานองซอดวง 

ทํานองท่ี 1 

- - - - - - - ซํ - ซํ ซํ ซํ - ซํ – ซํ ล ท ร ม - ซํ - ล ํ ท ล ซ ม ร ท ล ซ 

ทํานองท่ี 2 

- - - ม ซํ ซํ ซํ ซํ - - - ล ํ ซํ ซํ ซํ ซํ ล ท ร ม ร ม ซํ ล ํ ท ล ร ท - ล - ซ 

ทํานองท่ี 3 

 

วิธีการแปรทํานองซออู 

ทํานองท่ี 1 

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

ทํานองท่ี 2 

ทํานองท่ี 3 

- - - - - - - ซ - ซ ซ ซ - ซ – ซ - ท - ร ํ - ท - ล - ซ – ม - ร – ซ 

ม ม ร ม ซํ ล ํซํ ซํ ท ล ซ ม ซํ ลํ ซํ ซํ ล ท ร ม ร ม ซํ ลํ ท ล ซ ม ซํ ร ม ซํ 

- - ร ม ซ ล ซ ม ซ ม ร ม ซ ล ซ ซ ล ท รํ ม ล ม ซ ล ท ล ซ ม รํ ท ล ซ 
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ตัวอยางการแปรทํานองหลัก ลูกเทา 2 ชั้น ทางซอดวงและซออู ดังนี้ 

ทํานองหลักเพลงกลอมนารี 

- - - - - - - ซ - ซ ซ ซ - ซ – ซ 

- - - - - - - ซฺ - ซฺ ซฺ ซฺ - ซฺ – ซฺ 
 

วิธีการแปรทํานองซอดวง 

ทํานองท่ี 1 

- - - ม - ซ ซ ซ - ม - ล ซ ซ ซ ซ 

ทํานองท่ี 2 

- - - - - - - ซํ - ซํ ซํ ซํ - ซํ – ซํ 

ทํานองท่ี 3 

ม ม ร ม ซํ ล ซํ ซํ ท ล ซํ ม ซํ ลํ ซํ ซํ 
 

วิธีการแปรทํานองซออู 

ทํานองท่ี 1 

- - - ม - ซ ซ ซ - - - ล - ซ ซ ซ 

ทํานองท่ี 2 

- - ร ม ซ ล ซ ม ซ ม ร ม ซ ล ซ ซ 

ทํานองท่ี 3 

ซ ม ซ ซ ซ ล ซ ซ ซ ดํ ซ ซ ซ ล ซ ซ 
 

ตัวอยางการแปรทํานองหลัก ลูกเทา ชั้นเดียว ทางซอดวงและซออู ดังนี้ 
 

ทํานองหลักเพลงกลอมนารี   

 

 

 

วิธีการแปรทํานองซอดวง วิธีการแปรทํานองซออู 

ทํานองท่ี 1 ทํานองท่ี 1 

ซํ ม ซํ ซํ ซํ ลํ ซํ ซํ  - - ซ ซ - ซ - ซ 

ทํานองท่ี 2 ทํานองท่ี 2 

ซํ ม ร ม ซํ ลํ ซํ ซํ  ซ ม ร ม ซ ล ซ ซ 

ทํานองท่ี 3 ทํานองท่ี 3 

- ลํ ซํ ซํ ซํ ลํ ซํ ซํ  ซ ม ซ ล ม ซ ซ ซ 

- - ซ ซ - - ซ ซ 

- ซฺ - - - ซฺ - - 
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1.2 ลูกเทาพลิกแพลง เปนรูปแบบสํานวนเพลงท่ีมีการตกแตงทํานองใหพลิกแพลงไปจาก

ทํานองเทาปกติ พบในเพลงอัตราจังหวะ 3 ชั้น  
 

ตัวอยางการแปรทํานองหลัก ลูกเทาพลิกแพลง 3 ชั้น ทางซอดวงและซออู ดังนี้ 

ทํานองหลักเพลงพราหมณเขาโบสถ 

- - - ท - - ดํ ดํ - - - รํ - - ดํ ดํ - ดํ - ล - ซ - - - - ซ ล ท - - ด ํ

- - - ท - ด - - - - - รํ - ด - - - ฟ - - ซฺ ฟ - ด - ฟ - - - ด - - 
 

วิธีการแปรทํานองซอดวง 

ทํานองท่ี 1 

- - - ท - ด ด ด - ท – ร ด ด ด ด ท ท ด ท ล ซ ฟ ด ฟ ฟ ด ฟ ซ ล ท ด 

ทํานองท่ี 2 

ด ท ด ด ด ร ด ด ฟ ร ด ท ด ร ด ด ท ล ด ท ล ซ ฟ ด ฟ ซํ ลํ ฟ ซํ ลํ ท ด 

ทํานองท่ี 3 

ด ท ด ด ด ร ด ด ด ฟ ด ด ด ร ด ด ท ล ซ ฟ ลํ ซํ ฟ ม ซํ ฟ ม ร ฟ ม ร ด 
 

วิธีการแปรทํานองซออู 

ทํานองท่ี 1 

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

ทํานองท่ี 2 

ซ ล ท ดํ ท ล ท ดํ ท ล รํ ดํ ท ล ท ดํ ท ล ซ ฟ ล ซ ฟ ด ฟ ฟ ด ฟ ซ ล ท ดํ 

ทํานองท่ี 3 

รํ ดํ รํ ทํ ด ํล ท ซ ล ฟ ซ ล ท ดํ รํ ด ํ รํ ดํ รํ ท ดํ ล ท ซ ฟ ม ร ม ร ด ร ด 

 

1.3 ลูกเทาฉาย เปนเทาท่ีปรากฏอยูในอัตราจังหวะ 2 ชั้น แตดําเนินลีลาคลายกับเปน  

อัตราจังหวะ 3 ชั้น  

ตัวอยางการแปรทํานองหลัก ลูกเทาฉาย 2 ชั้น ทางซอดวงและซออู ดังนี้ 
 

ทํานองหลักเพลงบุหลันลอยเลื่อน 

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

- ร – ด - ร - ม - ซ – ม - ร – ด - - - ม - ม ร ด - ม – ด - - - - 
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วิธีการแปรทํานองซอดวง 

ทํานองท่ี 1 

ซ ล ท ด ท ด ร ม ซํ ลํ ซํ ม ซํ ม ร ด ท ล ซ ร ม ฟ ซํ ล ํ ท ล ซ ล ท ด ร ด 

ทํานองท่ี 2 

ร ม ซํ ลํ ม ซํ ร ม ลํ ซํ ม ร ซํ ม ร ด ท ล ซ ร ซํ ร ซํ ลํ ท ล ซ ล ท ด ร ด 

ทํานองท่ี 3 

ซํ ม ร ด ซํ ด ร ม ซํ ลํ ซํ ม ซํ ม ร ด - ล ซ ล ด ม ร ด - ล – ร ด ด ด ด 
 

วิธีการแปรทํานองซออู 

ทํานองท่ี 1 

ซ ล ท ด ท ล ซ ม ล ซ ม ร ซ ม ร ด - ล ซ ล ดํ รํ - ด ํ - ล – ด ํ - ด ํ- ด ํ

ทํานองท่ี 2 

ซ ล รํ ด ํ ท ล ซ ม ฟ ซ ล ซ ฟ ม ร ด ท ล ซ ร ซ ร ซ ล ท ล ซ ล รํ ล ท ดํ 

ทํานองท่ี 3 

ซ ล ซ ด ํ ท ล ซ ม ซ ล ซ ม ซ ม ร ด ล ล ด ํล ดํ ร ดํ ด ํ - ล – รํ ด ํด ํด ํด ํ

 

จากการวิจัย เรื่อง รูปแบบ กลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา จากเพลงประเภทปรบไก เปน

ทางซอดวงและซออู สรุปไดดังนี้ 

ลูกเทา เปนทํานอง ซ่ึงยืนอยูท่ีเสียงใดเสียงหนึ่ง มีไวเพ่ือเชื่อมตอประโยคเพลง วรรคเพลง ให

ครบจังหวะหนาทับ มักพบในเพลงประเภทหนาทับปรบไก และมีความยาวเปนครึ่งของหนาทับปรบไก 

แบงเปน ลูกเทาสําเนียง ลูกเทาพลิกแพลง และลูกเทาฉาย ตามอัตราจังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้น

เดียว โดยรูปแบบของลูกเทาเปนรูปแบบเดียวกัน เพียงแตมีการเปลี่ยนเสียงไปตามลักษณะและ

สําเนียงของแตละบทเพลง ซ่ึงพบได 2 ลักษณะ คือ การยืนเสียงใดเสียงหนึ่งเพียงเสียงเดียว และ

ลักษณะการเรียงเสียง ขามเสียง ในสวนของกลวิธีในการแปรทํานองหลัก ลูกเทา สามารถแปรทํานอง

ไดอยางหลากหลายในลูกเทาท่ีอยูในอัตราจังหวะ 3 ชั้น และลูกเทาพลิกแพลง สวนลูกเทาอัตรา

จังหวะ 2 ชั้น และชั้นเดียวนั้น จะมีการดําเนินทํานองท่ีเกาะเก่ียวไปกับทํานองหลัก  
 

2. รูปแบบ วิธีการแปรทํานอง ลูกโยน จากทํานองหลักเพลงประเภทสองไม 

 ลูกโยนหรือโยน คือ ทํานองท่ียืนอยูท่ี เสียงใดเสียงหนึ่ง มีอยูเฉพาะในเพลงประเภทสอง

ไมเทานั้น และไมไดบังคับในเรื่องของจังหวะหนาทับ มีไวเพ่ือเปนท่ีพักของเพลงบางตอน และเปน

ทํานองท่ีเปดโอกาสใหผูบรรเลง สามารถประดิษฐทํานอง ดัดแปลงออกไปไดตามพอใจ จะมีจังหวะ 

สั้นยาวเพียงใดก็ได ซ่ึงคณะผูวิจัยไดแยกลูกโยนออกตามลักษณะของเสียง ท้ัง 7 เสียง ตามอัตรา

จังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้นเดียว ไดดังนี้  
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อัตราจังหวะ 3 ช้ัน  เสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที 

อัตราจังหวะ 2 ช้ัน เสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที 

อัตราจังหวะช้ันเดียว เสียง โด เร ฟา ซอล 

จากการศึกษารูปแบบ วิธีการแปรทํานองหลัก ลูกโยน จากเพลงประเภทสองไม พบวา     

ลูกโยน คือการยืนเสียงใด เสียงหนึ่ง ไมบังคับจังหวะหนาทับ จะโยนสั้นยาวเพียงใดก็ได พบอยูในเพลง

ประเภทหนาทับสองไม โยนมีไวเพ่ือเปนท่ีพักของเพลงบางตอน และโยนเพ่ือไปสูการเปลี่ยนบันได

เสียง จากรูปแบบ ลูกโยนขางตน ลูกโยนมีลักษณะเดียวกันท้ัง 7 เสียง เพียงแตมีการเปลี่ยนเสียงไป

ตามลักษณะของแตละบทเพลง ซ่ึงพบเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 

ลักษณะท่ี 1 

- - - - - - - ฟ - - ซ - ซ ฟ – ฟ - - - - - - - ด ํ - ดํ ดํ ด ํ - ดํ - ด ํ

- - - - - - - ด - - - ฟ - ท – ด - - - - - - - ด - ด ด ด - ด - ด 
 

ลักษณะท่ี 2 

- - - ด ํ - ด ํ- ด ํ - ด ํ- ด ํ - ด ํ- ด ํ - - - ด ํ - ด ํ- ด ํ - ด ํ- ด ํ - ด ํ- ด ํ

- - - ฟ - - - ด - - - ฟ - - - ด - - - ฟ - - - ด - - - ฟ - - - ด 
  

ในเพลงประเภทสองไม หนาทับทยอย จะพบวามีการโยน หลายเสียงอยูในเพลงเดียว เม่ือมีการ

โยนก็มักจะตามดวย ลูกลอ ลูกขัด และอาศัยหลักการตัดขยาย อยางเพลงเถา โดยการลดขนาดทํานอง

ลงมาเรื่อย ๆ ดังคําสัมภาษณ อาจารย ฐิระพล นอยนิตย ครูชํานาญการพิเศษกลุมสาระ การเรียนรู

วิชาชีพเฉพาะปพาทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กลาววา  

 “บทเพลงท่ีเรียกวา “สองไมลูกโยน” มีสํานวนทํานองเพลงสํานวนหนึ่งซ่ึงเรียก

เปนศัพทสังคีต วา “โยนหรือลูกโยน” มีความหมายวายืนอยูท่ีเสียงใดเสียงหนึ่ง 

และรอยเรียงอยูในบทเพลงประเภทหนาทับสองไมลูกโยน ประกอบดวย โยนอัตรา

สามชั้น โยนอัตราสองชั้นและโยนอัตราชั้นเดียว” 

(ฐิระพล นอยนิตย, สัมภาษณ, 14 ตุลาคม 2559) 
 

 การแปรทํานองหลัก ลูกโยน จากทํานองหลักท่ีคณะผูวิจัยศึกษาคนควา พบวา เปนลักษณะ

ของลูกโยนท่ีบังคับทาง ซ่ึงไมสามารถท่ีจะดัดแปลงหรือประดิษฐทํานองไดมากจะบรรเลงไปในทิศทาง

เดียวกับทํานองหลัก เนื่องจากเปนลักษณะการโยนเพ่ือเปลี่ยนบันไดเสียง แตสามารถท่ีจะแปรทํานอง

หรือประดิษฐทํานองไดในสวนท่ีเปนลูกลอ ลูกขัด หลังจากเกริ่นโยนแลว  

 ลูกโยนหรือโยน เปนทํานองท่ียืนอยูท่ีเสียงใดเสียงหนึ่ง ไมกําหนดจังหวะหนาทับ พบอยูใน

เพลงประเภทสองไมหรือหนาทับทยอย เทานั้น โยนก่ีจังหวะก็ได ซ่ึงโยนท่ีเปนลักษณะของการโยนเสียง 

เรียกวา “เกริ่นโยน” มีรูปแบบท่ีเหมือกัน เพียงแตเปลี่ยนเสียงใหตางออกไป ซ่ึงในการแปรทํานองสวนท่ี 

เรียกวา เกริ่นโยน ตองยึดตามทํานองหลัก หรือการมีการประดิษฐ ทํานองไดเพียงเล็กนอยเทานั้น  
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สรุปและอภิปรายผล 

 สรุปผลการศึกษา 

จากการวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบกลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา ลูกโยน ทางซอดวงและ 

ซออูเปนกระบวนการสรางทํานองเพลงท่ีผูบรรเลงคิดประดิษฐตกแตงทวงทํานองของเครื่องดนตรีจาก

ทํานองลูกฆองโดยการแปรทํานองตองรักษาเสียงลูกตกและดําเนินทํานองใหมีความกลมกลืนกับ

ทํานองหลัก วิธีการดําเนินทํานองใหเหมาะสมตามขอบเขตบทบาทหนาท่ีของเครื่องดนตรี ซอดวง     

มีบทบาทเปนผูนําในวงเครื่องสาย เปนเครื่องดนตรีท่ีมีเสียงเล็กแหลม สูง ทําหนาท่ีบรรเลงทํานอง 

ทางเก็บ การแปรทํานองของซอดวงตองเรียบงาย ชัดเจน ตามลูกตกของทํานองหลัก เพ่ือเปนท่ีพ่ึง

ของเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนภายในวง ซออูมีบทบาทเปนผูตามในวงเครื่องสาย เปนเครื่องดนตรีท่ีมีเสียง

นุมนวล เสียงคอนขางจะเบา ทําหนาท่ีบรรเลงหยอกลอ ยั่วเยา สนุกสนาน โลดโผน การแปรทํานองของ

ซออูจึงมีการหักมุม หักเสียง หลบเสียง เพราะวาตองการใหเสียงทุม ต่ํา มีความโดดเดน และแตกตาง

ออกมา โดยตองเกาะเก่ียวไปกับทํานองหลัก ดังนั้นการแปรทํานองทางซอดวงและซออูจึงมีหลักและ

วิธีการในการแปรทํานองดังนี้ 

1. ยึดเสียงลูกตกของทํานองหลักเปนสําคัญ  

 2. เขาใจรูปแบบและทํานองของลูกเทาและลูกโยน  

 3. ตองเขาใจในเรื่องอัตราจังหวะหนาทับ 

 4. มีการเลือกใชกลุมเสียง และบันไดเสียงท่ีสอดคลองกับทํานองเพลง 

 5. รูวิธีดําเนินทํานองใหเหมาะสมกับขอบเขต และบทบาทหนาท่ีของซอดวงและซออู 

 6. ตองดําเนินทํานองใหกลมกลืนกับทํานองหลัก   

ลูกเทา เปนทํานองท่ียืนอยูท่ีเสียงใดเสียงหนึ่งเพ่ือเชื่อมประโยคเพลง วรรคเพลง ใหครบ

จังหวะหนาทับ และตองอยูในบังคับของจังหวะหนาทับ โดยมีความยาวเปนครึ่งจังหวะหนาทับ มักพบอยู

ในบทเพลงประเภทหนาทับปรบไก แบงเปน 3 ประเภท คือ เทาสําเนียง เทาพลิกแพลง และเทาฉาย  

ลูกโยน เปนทํานองท่ียืนอยูท่ีเสียงใดเสียงหนึ่ง พบในเพลงประเภทสองไมเทานั้น เปนทํานอง

พิเศษท่ีเขาไปแทรกในตอนใดตอนหนึ่งของเพลงและไมกําหนดจังหวะหนาทับ เปนทํานองท่ีเปด

โอกาสใหผูประพันธและผูบรรเลงสามารถท่ีจะประดิษฐ ดัดแปลงทํานองไดหลากหลายซ่ึงจะเปนใน

ลักษณะของลูกลอ ลูกขัด และตัดทอนลงเปนลักษณะของเพลงเถา ประกอบดวยทํานองลูกโยนท่ี

เรียกวา “เกริ่นโยน” เปนทํานองการโยนเสียงใดเสียงหนึ่ง ไมนิยมแปรทํานองหรือดัดแปลงทํานอง 

เนื่องจากเปนการโยนเสียงเพ่ือเปลี่ยนบันไดเสียง หรือการโยนไปสูทํานองลูกลอ ลูกขัด ตอไป และ 

การโยนแบบดําเนินทํานอง ท่ีมีการดําเนินทํานองแบบทางเก็บ และตัดทอนทํานองภายในตัวเอง     

ซ่ึงการแปรทํานองจะตองดําเนินทํานองเกาะเก่ียวไปกับทํานองหลัก สามารถประดิษฐทํานองทําได

เพียงเล็กนอย 
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อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบกลวิธีการแปรทํานองหลัก ลูกเทา ลูกโยน ทางซอดวงและ 

ซออู พบวา ทํานองหลักลูกเทา และลูกโยน มีความเก่ียวของกับกลุมเสียงและบันไดเสียง ซ่ึงไมวาจะเปน

ทํานองลูกเทาของสําเนียงใดจะมีลักษณะคลายกัน เปนการยืนเสียงใดเสียงหนึ่ง เพียงแตเปลี่ยนเสียง

ไปตามลักษณะและสําเนียงในแตละบทเพลง ซ่ึงการบอกสําเนียงนั้นไมไดบอกท่ีทํานองของลูกเทา

เสมอไป เพียงแตมีการใชกลุมเสียงท่ีบงบอกถึงสําเนียงไดเทานั้น เชน ลูกเทา สําเนียงไทยจะใชบันได

เสียง โด เปนหลัก โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก โด เร มี ซอล ลา ลูกเทา สําเนียงเขมร จะใช บันไดเสียง 

ฟา เปนหลัก โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก ฟา ซอล ลา โด เร โดยมีโนตเสียง ที และเสียง มี เปนเสียงรอง 

ลูกเทา สําเนียงมอญจะใชบันไดเสียง ที เปนหลัก โดยมี 5 เสียงหลัก ไดแก ที โด เร ฟา ซอล ลูกเทา 

สําเนียงจีน จะใชบันไดเสียง โด โดย มี 5 เสียงหลัก ไดแก โด เร มี ซอล ลา และมีการใชเสียงรองชวย

ทําใหเกิดสําเนียงท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในเพลงสําเนียงจีน ซ่ึงสอดคลองกับ ชัชชัย พวกดี ไดทําการวิจัยเรื่อง 

การศึกษาทํานองเพลงไทยสําเนียงภาษา ผลของการวิจัยพบวา เพลงสําเนียงภาษามีบันไดเสียงท่ี

แตกตางกัน แตอยูในขอบเขตเสียงท้ัง 7 เสียง และพบวาเพลงสวนใหญจะมีเสียงหลักอยู 5 เสียง และ

อีกสองเสียงคือเสียงรอง เพลงแตละสําเนียงจะมีเอกลักษณของจังหวะ และทํานอง ท่ีโดดเดนแตกตาง

กันไป ซ่ึงบงบอกถึงความเปนสําเนียงของชาติตาง ๆ ไดอยางดี (ชัชชัย พวกดี, 2547, น. 300) 

การแปรทํานองหลักเปนทางซอดวงและซออู ตองอาศัยหลักและวิธีการ คือ ยึดเสียงลูกตก

เปนสําคัญ เขาใจรูปแบบของทํานองหลัก อัตราจังหวะของหนาทับและการเลือกใชกลุมเสียงท่ี

สอดคลองกับทํานอง รูวิธีดําเนินทํานองใหเหมาะสมกับขอบเขต บทบาทหนาท่ีของซอดวง และซออู 

และการแปรทํานองจะตองกลมกลืนไปกับทํานองหลัก ซ่ึงสอดคลองกับ ปทุมทิพย กาวิล ไดทําการวิจัย

เรื่อง การศึกษาทักษะการแปรทํานองเพลง ซอดวง และซออู ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปท่ี 1-3 กลุมสาระวิชาชีพเฉพาะเครื่องสายไทย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุ ีผลของการวิจัยพบวา หลัก

และวิธีการแปรทํานองของซอดวง ซออู และจะเข ตองยึดสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนสําคัญ คือ แปรทํานอง

จากลูกฆองวงใหญหรือทํานองหลัก ตามวิถีของเครื่องดนตรีนั้น ๆ ศึกษาสํานวนกลอนท่ีเหมาะสมใน

การนํามาแปรทางของแตละเครื่องมือ ยึดลูกตกของทํานอง จังหวะ พิจารณาวรรคเพลงและประโยค

เพลง ศึกษาขอบเขตของเสียง และศึกษาลักษณะการดําเนินทํานองของแตละเครื่องมือเพ่ือหลีกเลี่ยง

กลอนเพลงท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินทํานอง (ปทุมทิพย กาวิล, 2554, บทคัดยอ) 

ขอเสนอแนะ  

1. ควรมีการศึกษารูปแบบ กลวิธีการขับรอง ทํานองลูกเทา ลูกโยน 

2. ควรมีการศึกษารูปแบบ กลวิธีการแปรทํานองลูกเทา ลูกโยน ทางจะเข 
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งานวิจัย เรื่อง การดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในงานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการดําเนินทํานองทางระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชาของผูบรรเลงระนาดทุม 

กลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูล

จากเอกสารทางวิชาการ บทความ งานวิจัย สื่อ สิ่งพิมพตาง ๆ รวมถึงสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ดาน

ดนตรีไทย นักวิชาการ นําเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา จากการศึกษาพบวาเพลงวงปพาทย พิธีของ

กลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ไดเขามามีบทบาทความสําคัญในการบรรเลงเพลงฉ่ิง

พระฉันเชาเพ่ือประกอบพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ในชวงท่ีมีการถวายภัตตาหารท้ังเชาซ่ึงถือวาการถวายพระเกียรติยศอยางสูงสุดแด

พระองค การบรรเลงระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชา ผูบรรเลงมีการใชสํานวนกลอนท่ีมีความเหมาะสม

กับเพลงจากการวิเคราะห แนวทางการบรรเลง พบวิธีดําเนินทํานองดานกลวิธีการใชมือ ลักษณะ

สํานวนกลอนในรูปแบบตาง ๆ และลักษณะสํานวนกลอนบังคับทาง ซ่ึงลักษณะการบรรเลงแตละคนมี

ความแตกตางกัน บางสํานวนพบวามีการใชบอยและบางสํานวนใชนอยข้ึนอยูกับทักษะและแนวทาง

ในการเรียบเรียงสํานวนกลอนในแตละบุคคล แตเม่ือบรรเลงแลวพบวา มีความสอดคลอง กลมกลืน

กันกับทํานองหลัก และเปนแนวทางเดียวกันกับเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ในวง 

คําสําคญั: การดําเนินทํานอง ระนาดทุม เพลงฉ่ิงพระฉันเชา งานพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระมหาปรมินทร 
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Abstract 

  Ranad Thum plengchingprachanchao melodic movements in The Royal 

Cremation Ceremony of His Majesty The Late King was a qualitative research. The 

purpose of this study was to study a group of Thai Orchestra Office of Composition, 

Fine Arts department. In this research, the researcher collected data from academic 

papers, articles, research papers and publications including interviews with Thai 

musicians, academics, and descriptive research. It was found that piphat band of 

ceremony by Thai orchestra office of composition, fine arts department had played a 

major role in the plengchingprachanchao playas music for morning meals. This was 

the highest honor to King Rama IX. The musician played suitable quips by analyzing 

music playing guideline. It was found that they handled melody on the hand and 

mandatory quips which were differed from each other. Some poems were often 

used, and some poems were hardly used, depending on the skill and method of 

composing the verse but when the song was conducted, they were consistent 

harmonize with the main melody and the same way with other instruments in the band. 

Keywords: Melodic movements, Ranad Thum, Plengchingprachanchao,  

The Royal Cremation Ceremony of His Majesty The Late King 

บทนํา 

วงปพาทยท่ีใชบรรเลงประกอบในงานพิธีนั้นจัดไดวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะดนตรี

เปนสวนท่ีสงเสริมและเพ่ิมเติมบรรยากาศในงานไมใหเกิดมีความเงียบเหงา อีกท้ังยังเปนสวนหนึ่งของ

พิธีกรรมทางศาสนาและโบราณราชประเพณี เชน พิธีมงคล พิธีอุปสมบท พิธีทอดกฐิน พิธีโกนจุก    

พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีฉัตรมงคล ฯลฯ และพิธีอวมงคล ไดแก พิธีบําเพ็ญพระราชกุศล    

พระบรมศพหรือพระศพ วงปพาทยจึงมีบทบาทและหนาท่ีบรรเลงขับกลอมหรือประโคมรับใช

กิจกรรม ทางสังคมทุกระดับชั้นนับตั้งแตระดับสามัญชนจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย พิธีท่ีไดกลาว

มานี้ลวนแลวมีความจําเปนท่ีตองใชวงปพาทยบรรเลงประกอบพิธีท้ังสิ้น เม่ือวงปพาทยถูกจัดใหเขามา

มีบทบาทในพิธีดังกลาวแลว ยอมตองมีข้ันตอนการบรรเลงของแตละพิธีท่ีแตกตางกันไป โดยสวนมาก

ทุกพิธีท่ีถูกจัดข้ึนนั้นยอมมีพิธีการทางศาสนาเขามาเก่ียวของดวยท้ังสิ้น ไมวาจะเปนพิธีมงคลหรือ     

พิธีอวมงคล ตองนิมนตพระสงฆมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซ่ึงเปนความเชื่อของคนไทยท่ีนับถือ

ศาสนาพุทธ ถาจะประกอบพิธีการอันใดก็แลวแตถามีพระสงฆมาประกอบศาสนกิจแลวพิธีนั้น ๆ 

ยอมจะเกิดความเปนมงคลและผลสําเร็จแกผูจัดงาน อนึ่งตามความเชื่อของคนไทยอีกบางประการ    

พิธีการทําบุญเลี้ยงพระนั้นก็ถือวาเปนสวนหนึ่งในการอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับผูท่ีลวงลับไปแลว 

เม่ือกลาวถึงพิธีทําบุญเลี้ยงพระแลววงปพาทยท่ีอยูในงานก็จึงจําเปนตองมีหนาท่ีหรือบทบาทใน    
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การบรรเลงในชวงท่ีพระฉันภัตตาหารนี้เชนเดียวกัน สวนเพลงท่ีใชบรรเลงในชวงท่ีพระฉันภัตตาหาร

ไดแก เพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉัน มีท้ังเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเชา และเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเพล 

โดยเฉพาะพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งใหสํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม บรรเลงถวาย

แดพระภิกษุสงฆท่ีเขามารับพระราชทานถวายภัตตาหารในตอนเชาในชวงหนึ่งรอยวันท่ีบําเพ็ญ     

พระราชกุศลถวายครั้งนี้ดวย  

เพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเชาเปนการนําเพลงเรื่องประเภทเพลงฉ่ิงหลาย ๆ เพลงนํามา   

เรียบเรียงและบรรเลงติดตอกันโดยมีลักษณะแนวทางการบรรเลงจะเปนเพลงทางพ้ืนคือมีการนําเพลง

ท่ีมีสํานวนใกลเคียงกันมาบรรเลงติดตอกันและดําเนินทํานองไปตามจังหวะแบบเรียบ ๆ โดยไมมี     

ลูกลอลูกขัด ไมมีหนาทับกํากับมีเพียงจังหวะฉ่ิงเปนผูควบคุมจังหวะของเพลงเพียงอยางเดียว บรรเลง

โดยวงปพาทยในตอนท่ีพระสงฆฉันภัตตาหาร ซ่ึงจัดอยูในพิธีกรรมทางศาสนา ท้ังพระราชพิธีและ    

พิธีของสามัญชนท่ัวไป บทบาทของเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันนั้น มีท้ังบรรเลงประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาในชวงท่ีพระสงฆฉันภัตตาหารแลว ยังพบวามีบทบาทในการบรรเลงประกอบการแสดงโขน 

ละคร ใชบรรเลงประกอบกิริยาของตัวละครตาง ๆ รวมถึงเปนเพลงท่ีนักดนตรีไทยใชฝกฝน ในการ  

ไลมือของเครื่องดนตรีบางเครื่องมือเพ่ือความคลองแคลวและใหเกิดความชํานาญอีกดวย อีกท้ังมีการ

นําไปใชบรรเลงในเพลงเรื่องนางหงสอีกดวยเชนกัน การบรรเลงเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันแนวทางใน

การบรรเลงแตละเครื่องมือนั้นจะตองมีการดําเนินทํานองใหเหมาะสมกับเพลง โดยเฉพาะการดําเนิน

ทํานองของระนาดทุมเปนการใชสํานวนกลอนคอนขางท่ีจะยากรวมถึงเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเชานี้ 

การใชสํานวนกลอนทางระนาดทุมในบางครั้งผูบรรเลงอาจจะบรรเลงไมเขากับทํานองหลักเพราะทํานอง

เพลงบางทอนมีทวงทํานองท่ีตองตีซํ้ากันหลายรอบ ผูบรรเลงระนาดทุมควรจะตองเลือกใชสํานวน

กลอนท่ีมีความเหมาะสมและแตกตางกัน เพ่ือแสดงถึงภูมิความรูของผูบรรเลง ในการเลือกใชสํานวน

กลอนของระนาดทุมใหมีความกลมกลืมกับเพลงและทํานองหลัก จากขอความ ท่ีไดกลาวมาผูวิจัยมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทความสําคัญและการดําเนินทํานองทางระนาทุมเพลงเรื่องเพลงฉ่ิง     

พระฉันเชา ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช      

บรมนาถบพิตร เพ่ือเปนหลักฐานทางวิชาการและเปนแนวทางการดําเนินทํานองทางระนาดทุมเพลง

เรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเชาตอไป 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาบทบาทความสําคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

2. ศึกษาแนวการดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในพระราชพิธีพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
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วิธีการศึกษา 

การดําเนินงานวิจัยเรื่องการดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในงานพระราชพิธี

พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปนการศึกษา โดยใช

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยใชวิธีการแบบสัมภาษณแบบเชิงลึก ท้ังศึกษาในตํารา

วิชาการ หนังสืออางอิง ขอมูลจากเอกสาร คําสั่งแตงตั่ง การฝกซอม ขอมูลภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว 

โดยผูวิจัยไดทําการแบงกลุม ผูใหขอมูลหลักและผูใหขอมูลท่ัวไปรวมถึงขอมูลจากผูปฏิบัติ 

ผูใหขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดแบงกลุมผูใหขอมูลออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1. ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูควบคุมการฝกซอม 

1.1 ครูไชยยะ ทางมีศรี ผูเชี่ยวชาญดานดุริยางคศิลปไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณแบบเชิงลึกเรื่องท่ีมาของโนตเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในแตละทาง 

บริบทโดยรวมของเพลงฉ่ิงพระฉันเชา การเรียบเรียงเพลง รวมถึงการนํามาปฏิบัติจริง ลักษณะการ

บรรเลง การกําหนดการฝกซอมในแตละวงและยึดหลักปฏิบัติอยางไร 

1.2 ครูปบ คงลายทอง ผูเชี่ยวชาญดานดุริยางคศิลปไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณแบบเชิงลึกเรื่อง ท่ีมาของโนตเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในแตละทาง 

บริบทโดยรวมของเพลงฉ่ิงพระฉันเชา การเรียบเรียงเพลง การนํามาปฏิบัติจริง และควบคุมการฝกซอม

มีระเบียบ ยึดหลักปฏิบัติอยางไร  

1.3 ครู อุทัย ปานประยูร ผูเชี่ยวชาญดานดุริยางคศิลปไทย สํานักการสังคีต กรม

ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมเปนการสัมภาษณแบบเชิงลึกเรื่อง ท่ีมาของโนตเพลงฉ่ิงพระฉันเชาใน  

แตละทาง บริบทโดยรวมของเพลงฉ่ิงพระฉันเชา การเรียบเรียงเพลง การนํามาปฏิบัติจริงและควบคุม

การฝกซอมมีระเบียบยึดหลักปฏิบัติอยางไร  

2. ผูใหขอมูลท่ัวไปและขอมูลจากผูปฏิบัติ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ

คําสั่งการแตงตั่งใหผูปฏิบัติหนาท่ีและหนังสืออางอิงตาง ๆ จากผูท่ีเก่ียวของโดยตรงดังนี้ 

2.1 นายสุริยะ ชิตทวม หัวหนากลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณเรื่องคําสั่งท่ีไดรับหมอบหมายมีลักษณะปฏิบัติอยางไรและ   

การขออนุญาตถายเอกสารใบคําสั่งผูปฏิบัติงานรวมถึงคําสั่งการฝกซอมในกลุมดุริยางคไทยอยางไร  

2.2 นางบุญตา เขียนทองกุล หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนาสังคีต กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม เปนการขอความอนุเคราะห ในเรื่องของเอกสารในงานพระราชพิธีพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2.3 นางอัมไพวรรณ เดชะชาติ นักวิชาการละครและดนตรีชํานาญการ สํานักการสังคีต 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปนการขอความอนุเคราะหในเรื่องของเอกสารในงานและงาน   

การแสดงพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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2.4 นายสุรพงษ โรหิตาจล ดุริยางคศิลปน ระดับอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณเรื่องการฝกซอมและการเตรียมตัวท่ีจะปฏิบัติงานจริงวา         

มีลักษณะอยางไร 

2.5 นายจําลอง มวงทวม ดุริยางคศิลปน ระดับอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณเรื่องการฝกซอมและการเตรียมตัวท่ีจะปฏิบัติงานจริงวามี

ลักษณะอยางไร 

2.6 นายนิเวศน ฤาวิชา ดุริยางคศิลปน ระดับอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณเรื่องการฝกซอมและการเตรียมตัวท่ีจะปฏิบัติงานจริงวามี

ลักษณะอยางไร 

2.7 นายบุญสราง เรืองนนท ดุริยางคศิลปน ระดับอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณเรื่องการฝกซอมและการเตรียมตัวท่ีจะปฏิบัติงานจริงวามี

ลักษณะอยางไร 

2.8 นายไพรัตน จรรยนาฏย ดุริยางคศิลปน ระดับอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณในลักษณะของผูปฏิบัติวาควรมีวิธีการเตรียมตัวอยางไร      

การฝกซอมอยางไร การใชสํานวนกลอนอยางไรใหเกิดความเหมาะสมกับงานรวมถึงการแกไขปญหา 

ท่ีเกิดข้ึนในงาน 

2.9 นายสุรสิทธิ์ เขาสถิต ดุริยางคศิลปน ระดับชํานาญงาน สํานักการสังคีต กรม

ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณในลักษณะของผูปฏิบัติวาควรมีวิธีการเตรียมตัว

อยางไร การฝกซอมอยางไร การใชสํานวนกลอนอยางไรใหเกิดความเหมาะสมกับงานรวมถึงการแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในงาน 

2.10 นายพงษพิพัตฒ พรวัฒนาศิลป ดุริยางคศิลปน ระดับชํานาญงาน สํานักการสังคีต 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณในลักษณะของผูปฏิบัติวาควรมีวิธีการเตรียมตัว

อยางไร การฝกซอมอยางไร การใชสํานวนกลอนอยางไรใหเกิดความเหมาะสมกับงานรวมถึงการแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในงาน 

2.11 นายถาวร ภาสดา ดุริยางคศิลปน ระดับชํานาญงาน สํานักการสังคีต กรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณในลักษณะของผูปฏิบัติวาควรมีวิธีการเตรียมตัวอยางไร      

การฝกซอมอยางไร การใชสํานวนกลอนอยางไรใหเกิดความเหมาะสมกับงานรวมถึงการแกไขปญหา 

ท่ีเกิดข้ึนในงาน 

2.12 นายวรวิทย ขาวสามรวง ดุริยางคศิลปน ระดับปฏิบัติงาน สํานักการสังคีต     

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปนการสัมภาษณในลักษณะของผูปฏิบัติวาควรมีวิธีการเตรียมตัว

อยางไร การฝกซอมอยางไร การใชสํานวนกลอนอยางไรใหเกิดความเหมาะสมกับงานรวมถึงการแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในงาน 
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3. วิธีการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

 3.1 ขอมูลจากเอกสาร ผูวิจัยศึกษาคนควารวบรวมขอมูลเพ่ือทําการวิจัยการดําเนิน

ทํานองระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากตําราทางวิชาการ เอกสารขอมูล งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ

หนังสืออางอิงเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการทําวิจัย โดยแหลงขอมูลท่ีทําการศึกษาคนควา ไดแก  

 3.1.1 แผนกดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระวัฒนธรรม  

3.1.2 หองสมุดวิทยาลัยดุริยาคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  

3.1.3 ศูนยรักษศิลป สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป กระวัฒนธรรม 

3.1.4 หองสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

เปนแหลงขอมูลการศึกษา ดานวัฒนธรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 3.1.5 หองสมุดคณะศิลปกรรมศาสาตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

 3.2 ขอมูลการบันทึกภาพ การบันทึกเสียงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ดวยกลองจาก

โทรศัพทมือถือของผูวิจัย เพ่ือทําการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล 

4. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมเพ่ืองานวิจัย 

 4.1 การสัมภาษณแบบเชิงลึก ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณบุคคลท่ีมีบทบาทหนาท่ี

ปฏิบัติราชการในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร เพ่ือใหไดขอมูลจากผูควบคุมวงและผูปฏิบัติงาน โดยทําการนัดหมาย ระบุ วัน เวลา 

ลวงหนา ผานทางโทรศัพท และแจงเปนหนังสือราชการ ออกโดยงานบัณทิตศึกษา สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

 4.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ผูวิจัยใชเครื่องมือและอุปกรณในการเก็บขอมูล

ดังนี้ 

 4.2.1 การสัมภาษณแบบมีโครงสรางและการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ผูวิจัย

ไดกําหนดแนวคําถามแบบสนทนามีลักษณะเปดกวางและตั้งคําถามในแบบเชิงวิชาการ เพ่ือใหได

ขอมูลท่ีครอบคลุมและมีความเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการวิจัยรวมถึงอุปกรณท่ีชวยในการเก็บขอมูล 

เชน โทรศัพทมือถือ เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก โดยผูวิจัยไดกําหนดแนวคําถามแตละกลุมของ

ผูใหขอมูล ดังนี้ 
 

กลุมท่ี 1 ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูควบคุมการฝกซอม 

ลําดับ ชื่อ-สกุล คําถาม 

1. 

2. 

3. 

ครไูชยยะ ทางมีศรี

ครูปบ คงลายทอง 

ครู อุทัย ปานประยรู 

- บทบาทความสําคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเชา 

- แนวในการดําเนินทํานองระนาดทุม 

- ท่ีมาของโนตเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในแตละทาง 

- บริบทโดยรวมของเพลงฉ่ิงพระฉันเชาและการเรียบเรียงเพลง 
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กลุมท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปและขอมูลจากผูปฏิบัติ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล คําถาม 

1. 

2. 

3. 

นายสุริยะ ชิตทวม  

นางบุญตา เขียนทองกุล 

นางอัมไพวรรณ เดชะชาติ 

- บทบาทความสําคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเชา 

- คําสั่งท่ีไดรับหมอบหมายมีลักษณะปฏิบัติอยางไร 

- การฝกซอมในกลุมเปนอยางไร 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

นายสุรพงษ โรหิตาจล 

นายจําลอง มวงทวม 

นายนิเวศน ฤาวิชา 

นายบุญสราง เรืองนนท 

นายไพรตัน จรรยนาฏย 

- บทบาทความสําคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเชา 

- มีการเตรียมความพรอมในซอมอยางไร 

9. 

10. 

11. 

12. 

นายสุรสิทธิ์ เขาสถิต  

นายพงษพิพัตฒ พรวัฒนาศิลป 

นายถาวร ภาสดา  

นายวรวิทย ขาวสามรวง 

 

- บทบาทความสําคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเชา 

- แนวทางการดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชา

เปนอยางไร 

- การใชสํานวนกลอนอยางไรจึงจะมีความเหมาะสมกับ

เพลง 

 

 4.2.2 สมุดบันทึกการสัมภาษณ และหนังสืออางอิงระบบ A P A สําหรับบันทึก

ขอมูลจากการสัมภาษณ โดยลง วันท่ี เวลา เดือน ป พ.ศ. ชื่อ-สกุล สถานท่ีทํางาน ลงในบรรณานุกรม 

 4.3 การตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะห ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดนํารวบรวมขอมูลจาก

เอกสาร ตําราทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ หนังสืออางอิงและจากการสัมภาษณผูปฏิบัติงาน      

มาเรียบเรียงและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยศึกษาขอมูลท่ีไดจากหลายแหลง กอนนํามา

วิเคราะห โดยผานการตรวจสอบจากผูใหขอมูลอีกครั้ง 

5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจาก การสัมภาษณ เอกสารตําราตาง ๆ และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ นํามาตรวจสอบเพ่ือจําแนกขอมูล ตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้ 

 5.1 ผูวิจัยนําขอมูลจากเอกสารอางอิง และการสัมภาษณมาถอดความ โดยเรียบเรียง

ตามลําดับบทบาทความสําคัญและแนวทางการดําเนินทํานองระนาดทุม เพลงฉ่ิงพระฉันเชาตาม

วัตถุประสงคขอท่ีหนึ่ง  

 5.2 ผูวิจัยไดศึกษาสํานวนกลอนระนาดทุม เพลงฉ่ิงพระฉันเชา และนํามาวิเคราะห

เพ่ือสรุปผลตามวัตถุประสงคขอท่ีสอง 

 5.3 ผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมท้ังหมด มาสรุป อภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง การดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในพระราชพิธีพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปนการศึกษาบทบาทความสําคัญ

รวมถึงโครงสรางทํานองหลักและแนวการดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชา ในพระราชพิธี

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําเสนอ

รายละเอียดตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวตามหัวขอ ดังนี้ 

1. บทบาทความสําคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วงปพาทยพิธีของกลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ไดเขามามีบทบาทเปน

อยางมากในการประกอบพระราชพิธีตาง ๆ ของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ มีบทบาท

โดยตรงในการปฏิบัติหนาท่ีถวายงานการประโคมดนตรีท่ีเก่ียวกับพระราชพิธีของพระมหากษัตริยและ

พระบรมวงศานุวงศ รวมถึงเปนเครื่องประกอบพระอิสริยยศของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ

อีกดวยเชนกัน สวนพิธีท่ัวไปของประชาชน วงปพาทยไมแข็งซ่ึงจัดไดวาเปนวงปพาทยพิธีท่ีไดรับ 

ความนิยมเชนเดียวกับพระราชพิธีของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศเพียงแตมีข้ันตอนใน 

การประกอบพิธีแตกตางกับพระราชพิธีของพระมหากษัตริย วงปพาทยพิธีท่ีบรรเลงอยูในพระราชพิธี

นั้นมีหนาท่ีหลักคือบรรเลงประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องจากพิธีกรรมทางศาสนามีความจําเปน ท้ังใน

ราชสํานักและของราษฎร วงปพาทยจึงนับไดวามีบทบาทในการบรรเลงประกอบพระราชพิธีและ

พิธีกรรมดังกลาวตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน สวนรูปแบบการบรรเลงท่ีใชอยูนั้น ข้ึนอยูกับลักษณะของ

งานท่ีจัดวาวงปพาทยพิธีควรจะมีบทบาทการบรรเลงในชวงไหน ตามขนบธรรมเนียม พิธีกรรมตาง ๆ 

สงผลใหวงปพาทยพิธีมีบทบาทหนาท่ีในการบรรเลงเพลงตามข้ันตอนของพิธีดังนี้ เชน เพลงชุดโหมโรง

เชาบรรเลงในชวงเชาท่ีเริ่มงานเพลงชุด โหมโรงเย็นบรรเลงในชวงเย็นกอนเริ่มพิธี เพลงเรื่องตาง ๆ 

บรรเลงตอจากท่ีวงปพาทยบรรเลงเพลง ชุดโหมโรงเชา โหมโรงเย็นไปแลวเพ่ือเปนการรอพระสงฆท่ี

กําลังเดินทางมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพลงฉ่ิงพระฉันเชากับเพลงฉ่ิงพระฉันเพลจะบรรเลง

ในชวงท่ีมีการถวายภัตตาหารท้ังเชาและเพล ในการบรรเลงเพลงดังกลาวมานั้นลวนทําใหวงปพาทย

พิธีมีบทบาทและความสําคัญในพระราชพิธีและพิธีท่ัว ๆ ไปท้ังนี้รวมถึงการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเชา

ในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วงปพาทย

พิธีก็ไดเขามามีบทบาทในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในชวงรับพระราชทานฉันเชา ซ่ึงถือ

วาการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเชา เปนการบรรเลงตามระเบียบแบบแผนท่ีโบราณจารยไดปฏิบัติสืบมา

กลาวคือการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเชานั้นเดิมทีมิไดมีบทบาทอยูในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพ 

แตปรากฏการบรรเลงอยูในพิธีท่ัวไปของประชาชนเทานั้น สวนวงปพาทยพิธีท่ีไดเขามามีบทบาทใน

ครั้งนี้ อันเนื่องมาจากพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรสยาม

บรมราชกุมารีท่ีพระองคทรงเล็งเห็นบทบาทความสําคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเชาเพ่ือมิใหสูญหายไป

จากวงการดนตรีไทย (บุญตา เขียนทองกุล, สัมภาษณ, 24 ธันวาคม 2560) และเปนการถวาย      
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พระเกียรติยศอยางสูงสุดแดองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ฉะนั้น วงปพาทยพิธีของกลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการ

ถวายงานในครั้งนี้รวมถึงไดสนองพระเดชพระคุณตอองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจาฟามหาจักร ี

สิรินธรสยามบรมราชกุมารี ท่ีพระองคนั้นทรงเปนผูคิดริเริ่มใหมีการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเชา โดย

เริ่มจากนงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา   

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรเม่ือปพุทธศักราช 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี

สิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกลาฯ ใหสํานักการสังคีต กรมศิลปากร ไดทําการบรรเลงและ

รื้อฟนข้ึนมาเพ่ือใชบรรเลงในชวงพิธีถวายพระราชทานฉันเชาในงานพระราชทานเพลิง พระศพสมเด็จ

พระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยจะเริ่มบรรเลงตั้งแตเวลา 

06.50 น. ของทุกวัน ตั้งแตวันท่ี 7 มกราคม พุทธศักราช 2551 จนครบพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล

หนึ่งรอยวัน เนื่องจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพนั้น เม่ือครั้งท่ีผานมา

กอนหนานี้มีเพียงแควงปพาทยประโคมอยางเดียว อนึ่งในชวงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายภายในหนึ่ง

รอยวันนั้น ทุกวันพุธวงปพาทยพิธีของสํานักการสังคีต กรมศิลปากร จะตองบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉัน

เพลดวย แตในชวงเวลานั้นทางกลุมดุริยางคไทยสํานักการสังคีต กรมศิลปากร ยังมิไดรื้อฟนเพลงฉ่ิง

พระฉันเพล จึงจําเปนตองใชเพลงฉ่ิงพระฉันเชาบรรเลงในพระราชพิธีชวงนั้นแทน ตอเนื่องมาถึงงาน

พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี 

ในปพุทธศักราช 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ก็ได

ทรงโปรดเกลาฯ ใหสํานักการสังคีต กรมศิลปากร ไดทําการบรรเลงอีกครั้ง ในขณะท่ีพระพิธีธรรม   

รับพระราชทานฉันเชาจะเริ่มบรรเลงในเวลา 06.50 น. ของทุกวัน จนครบพระราชพิธีบําเพ็ญพระราช

กุศลหนึ่งรอยวัน เชนเดียวกับงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิ

วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เม่ือปพุทธศักราช 2551 ในการครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกลาฯ ใหสํานักการสังคีต กรม

ศิลปากร ไดจัดวงปพาทยพิธีบรรเลงในข้ันตอนท่ีถวายภัตตาหารเพลในชวงเจ็ดวัน สิบหาวัน หาสิบวัน 

หนึ่งรอยวันและทุกวันพฤหัสบดีท่ีอยูในชวงหนึ่งรอยวัน ข้ันตอนถวายพระราชทานในชวงพระฉันนี้    

ซ่ึงตามโบราณราชเพณีถือเปนการทําบุญสรางกุศล โดยถวายสิ่งท่ีดี ๆ นั้นใหแกพระสงฆ โดยมี

จุดประสงคหลักคือ เพ่ือเปนการอุทิศสวนบุญสวนกุศลนี้ใหแกเจานายพระองคนั้นท่ีไดเสด็จสู

สวรรคาลัย จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทางสํานักการสังคีต กรมศิลปากร ซ่ึงมีบทบาทและหนาท่ีโดยตรงในการ

ถวายงาน การบรรเลงและการมหรสพครั้งนี้พรอมกับไดรับหมายกําหนดการพระราชกระแสรับสั่งจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ใหสํานักการสังคีต กรม

ศิลปากร จัดวงปพาทยพิธีเพ่ือบรรเลงถวายในพระราชพิธีตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนในครั้งนี้เกือบทุกพิธี หนึ่งใน

นั้นคือ วงปพาทยพิธีบรรเลงถวายในชวงรับพระราชทานฉันเชา โดยมีพิธีการดังนี้ 
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เวลา 06.00 นาฬิกา  ประโคมย่ํายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปพาทยบรรเลง

เพลงนางหงส สองชั้น) 

เวลา  06.50 นาฬิกา  พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเชา (ปพาทยบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเชา

หลังจากนั้น เม่ือรับพระราชทานฉันเชาเสร็จจึงบรรเลงเพลงพระเจาลอยถาด) 

เวลา  09.00 นาฬิกา  ประโคมย่ํายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปพาทยบรรเลง

เพลงนางหงส สองชั้น) 

เวลา  11.00 นาฬิกา  พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพล (ปพาทยบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเพล) 

เวลา  12.00 นาฬิกา  ประโคมย่ํายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปพาทยบรรเลง

เพลงนางหงส สองชั้น) 

เวลา  15.00 นาฬิกา  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 

เวลา  18.00 นาฬิกา  ประโคมย่ํายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปพาทยบรรเลง

เพลงนางหงส สองชั้น) 

เวลา  19.00 นาฬิกา  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 

เวลา  21.00 นาฬิกา  ประโคมย่ํายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปพาทยบรรเลง

เพลงนางหงส สองชั้น) 

  วงปพาทยพิธีท่ีบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เม่ือบรรเลงมาถึงในชวงของทาย

เพลงฉ่ิงพระฉันเชาคือเพลงเชิดฉ่ิงหรือเพลงรัวฉ่ิง เนื่องจากในขณะท่ีพระสงฆรับพระราชทานฉันเชา

อยูนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี มิไดประทับอยูกับท่ี 

พระองคจะเสด็จเขาหองรับรองเพ่ือเสวยพระกระยาหารและทรงงานไปพรอมกับท่ีพระสงฆรับ

พระราชทานฉันเชา และพระองคทรงมีพระกระแสรับสั่งใหวงปพาทยพิธีบรรเลงเพลงเชิดฉ่ิงเม่ือถึง

ตอนท่ีพระสงฆฉันภัตตาหารเสร็จเปนท่ีเรียบรอยแลว เพ่ือเปนอาณัติสัญญาณใหพระองคไดทรงทราบ 

แตเดิมทีนั้นเม่ือวงปพาทยพิธีบรรเลงมาถึงในชวงทายของเพลงฉ่ิงพระฉันเชานั้นจะมีการจบหรือการ

ลงไดสองลักษณะดวยกันคือ ลงแบบรัวฉ่ิงและแบบเชิดฉ่ิงแลวจึงคอยถอนลงเนื่อง ดวยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารีนั้นพระองคทรงเลนดนตรีไทยและมีความ

เขาใจความหมายของเพลงอยางทองแท กลาวคือ พระองคทรงเรียนดนตรีไทยกับครูผูเชี่ยวชาญหลาย

ทานดวยกัน เชน อาจารยสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ ซ่ึงเปนพระอาจารยโดยตรงของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี การนี้พระองคจึงทรงมีพระกระแสรับสั่งให

วงปพาทยพิธีนั้นบรรเลงเพลงเชิดฉ่ิงในตอนทายของเพลงฉ่ิงพระฉันเชาเม่ือพระองคไดยินเพลงเชิดฉ่ิง

นั้นก็หมายความวาพระสงฆนั้นไดรับพระราชทานฉันเชาเสร็จเปนท่ีเรียบรอย ตอจากนั้นพระองคจะได

เสด็จออกจากท่ีพักรับรองเพ่ือมาถวายเครื่องไทยธรรม ซ่ึงเปนพิธีในอันดับตอไป จากขอความท่ีได

กลาวมาท้ังหมดสามารถสรุปไดวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราช

กุมารี พระองคไดทรงเล็งเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันท่ีมีตอพระราชพิธีนี้ จึงได 
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โปรดเกลาใหสํานักการสังคีต กรมศิลปากรไดทําการรื้อฟนรวมถึงการบันทึกเพ่ือเปนเก็บรักษาไวเปน

สมบัติทางวัฒนธรรมดนตรีไทยเพ่ือมิใหสูญหายไปและใหคงอยูคูกับพระราชพิธีและพิธีของไทยสืบตอไป 

 2. ศึกษาแนวการดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในพระราชพิธีพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

การศึกษาแนวการดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในพระราชพิธีพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผูวิจัยไดศึกษาวิธีการตาง ๆ ในการ

บรรเลงระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชาของผูปฏิบัติงานการบรรเลงวงปพาทยพิธีในชวงพิธีรับพระราชทาน

ฉันเชา โดยไดทําการศึกษาผูบรรเลงระนาดทุมท้ัง 5 ทาน ของกลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต    

กรมศิลปากร โดยแบงหัวขอท่ีจะศึกษาดังนี้ 

1) วิธีและแนวการบรรเลงระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชา 

2) กลวิธีการใชมือในการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเชา 

3) ลักษณะสํานวนกลอน 

4) ลักษณะทํานองบังคับทาง 

2.1 วิธีและแนวการบรรเลงระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชา 

  การบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเชานี้ ผูบรรเลงควรตระหนักวาเปนเพลงท่ีใชในโอกาส

ตอนท่ีพระฉันภัตตาหาร การบรรเลงตองราบเรียบ ไมรุกรี้รุกรน เม่ือฟงแลวทําใหพระฉันอยางสบายใจ 

แตก็ไมไดหมายความวาบรรเลงแนวชาหรือเร็วจนเกินไป ซ่ึงการบรรเลงจะมีความแตกตางจากการ

บรรเลงเพลงเถาหรือเพลงประเภทอ่ืน ๆ อยางสิ้นเชิง เพลงประเภทนี้จัดอยูในเพลงประเภทท่ี         

ผูบรรเลงตองมีสมาธิและเปนการอวดความสามารถของผูบรรเลงแตละเครื่องมือวามีกลวิธีอยางไร     

ท่ีบรรเลงแลวทําใหเกิดความไพเราะนาฟง มีความเหมาะสมกับงานและถูกกาลเทศะ ไมวาจะเปนใน

เรื่องของแนวเสียง รสมือของผูบรรเลงแตละคนเม่ือฟงแลวจะตองไมมีความรูสึกสะดุดหูหรือกลอนท่ี

จะดําเนินไปนั้นตองมีการผูกอยางกลอนเรียบรอยเหมือนลูกโซมีความสนิทสนมกลมกลืน ไมมีลักษณะ

การใชกลอนแบบกระโดดขามไปขามมา 

 2.2 กลวิธีการใชมือในการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเชา 

  การดําเนินทํานองและกลวิธีการใชมือของเพลงฉ่ิงพระฉันเชาเปนเพลงท่ีสามารถ

ดําเนินทํานองไดอยางอิสระ เม่ือผูบรรเลงไดแปลทํานองจากทํานองหลักเปนระนาดทุมแลวทําให      

ผูบรรเลงสามารถมีวิธีท่ีจะใชสํานวนกลอนไดอยางหลากหลาย ซ่ึงกลวิธีการใชมือท่ีพบนั้นเม่ือผูบรรเลง

นํามาใชแลวมิไดทําใหเสียอัตลักษณของเพลงฉ่ิงพระฉันเชาแตอยางใดอีกสวนหนึ่งท่ีผูวิจัยพบคือ    

เม่ือบรรเลงมาถึงประโยคแรกของวรรคเพลงและประโยคแรกของเท่ียวท่ีสองของวรรคเพลงในทุก ๆ ทอน 

ผูบรรเลงสวนมากจะไมมีการแปรทํานองใด ๆ เลย โดยจะยึดถือและรักษาทํานองหลักไวเปนอยางดี 

 2.3 ลักษณะสํานวนกลอน 

  จากการศึกษาลักษณะสํานวนกลอนระนาดทุมท่ีพบบอยท้ังสี่สํานวนกลอนในผูบรรเลง

ท้ัง 5 ทาน พบวาการใชสํานวนกลอนของแตละทานนั้นมีลักษณะการตีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงแตละลูกนั้น 
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ก็จะมีการใชมือหรือการแจกมือในลักษณะท่ีเปนสํานวนลูกระนาดทุมในรูปแบบตาง ๆ ข้ึนอยูกับประโยค 

ทํานองของเพลงท่ีใช แตมีลูกตกท่ีเปนเสียงเดียวและลูกเดียวกันหรืออาจจะมีลักษณะลูกจบประโยค 

ท่ีลงทีละมือรวมถึงลงท้ังสองมือพรอมกัน ลักษณะสํานวนกลอนท่ีพบวามีการใชบอยท้ังสี่สํานวนนี้ 

เปนสํานวนกลอนท่ีผูบรรเลงใชแลวเกิดความไพเราะ สนิทสนม กลมกลืนและเขากับทํานองหลักได

อยางดี เนื่องจากผูบรรเลงท้ัง 5 ทานนี้เปนผูมีประสบการณดานการบรรเลงประเภทเพลงตาง ๆ เชน 

ประเภทเพลงเรื่อง ประเภทเพลงเสภา ประเภทเพลงพระราชพิธีหรือพิธี ฯลฯ ฉะนั้นการใชสํานวนกลอน

ในรูปแบบตาง ๆ ท่ีผูวิจัยไดยกตัวอยางมานั้นแสดงใหเห็นวาสํานวนกลอนนั้นมีความสอดคลองกับ

ทํานองหลักและไมทําใหสําเนียงของเพลงประเภทเพลงฉ่ิงพระฉันเชานี้หายไปแตอยางใด 

 2.4 ลักษณะทํานองบังคับทาง 

  จากการศึกษาลักษณะทํานองบังคับของผูบรรเลงระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชาใน

งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท้ัง 5 

ทาน พบวาผูบรรเลงท้ัง 5 ทาน มีลักษณะสํานวนกลอนท่ีเปนลักษณะเฉพาะ ในเรื่องของการใชทาง

นั้นสามารถแบงไดเปน 2 สวน ไดแก มีความคลายคลึง และมีความแตกตาง 

 ความคลายคลึง คือ ในชวงประโยคแรกของวรรคท่ีหนึ่ง รวมถึงประโยคแรกของ

วรรคท่ีสองผูบรรเลงท้ัง 5 ทานนี้จะใชมือดําเนินทํานองแบบเดียวกันกับทํานองหลักหรือฆองวงใหญ 

เพ่ือเปนการบงบอกและใหผูฟงรวมถึงผูบรรเลงเครื่องมืออ่ืน ๆ ในวงเดียวกันนี้ไดทราบถึงการเริ่มตน

ประโยคแรกของเพลงบางดําเนินทํานองมาถึงวรรคสุดทายเพ่ือเริ่มตนใหมบาง การดําเนินทํานอง     

ในลักษณะนี้มีจุดประสงคเพ่ือเปนการตีแบบรักษาทํานองหลัก รักษาแนวของเพลง ผูบรรเลงจึงไมใช

สํานวนกลอนท่ีพลิกแพลงหรือแสดงกลเม็ดใด ๆ จึงมีสวนชวยใหการบรรเลงเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ความแตกตาง คือ การผูกสํานวนกลอนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ในทํานองหนึ่งนั้น 

ผูบรรเลงแตละทานประดิษฐสํานวนกลอนไมเหมือนกันเชนบางทานอาจจะตีเพ่ือเกาะทํานองหลัก 

บางทานตีลงไปในทางต่ําและบางทานนั้นตีข้ึนไปในทางสูง แตท้ังหมดนี้จะมาจบลงท่ีเสียงเดียวกัน 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถเฉพาะ ตัวท่ีผูบรรเลงสรางสรรคข้ึน ซ่ึงอาจจะมีอีกหลายปจจัย เชน รสมือ 

แนวของการสอดแทรกสํานวนและอารมณของผูบรรเลง สิ่งเหลานี้ลวนมีขอแตกตางดวยกันท้ังหมด 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การดําเนินทํานองระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผูวิจัยศึกษาตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวดังนี้ วงปพาทย

พิธีของกลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ซ่ึงมีบทบาทและหนาท่ีโดยตรงในการถวายงาน

การบรรเลงและการมหรสพครั้งนี้ไดจัดวงปพาทยพิธีบรรเลงถวายในชวงรับพระราชทานฉันเชา       

ซ่ึงเปนไปตามพระกระแสรับสั่งของพระองคทรงโปรดใหกลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรม

ศิลปากรไดทําการรื้อฟนเพลงฉ่ิงพระฉันเชา มาบรรเลงถวายในชวงรับพระทานฉันเชา โดยเริ่มมา

ตั้งแตงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 167 

หลวงนราธิวาสราชนครินทรเม่ือปพุทธศักราช 2551 ตอเนื่องมาถึงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง

พระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ในปพุทธศักราช 2554 

และจนมาถึงงานถวายพระเพลิงพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซ่ึงผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลและวิเคราะห การดําเนินทํานองระนาดทุมเพลง

ฉ่ิงพระฉันเชาของผูบรรเลงท้ัง 5 ทานของกลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร ในงาน   

พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และบริบท

ตาง ๆ ของเพลงฉ่ิงดังท่ีไดกลาวมาเพ่ือเปนแนวทางท่ีจะใชสําหรับวิเคราะหการดําเนินทํานองทาง

ระนาดทุมไดดังนี้  

กลวิธีการใชมือในการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเชาท่ีพบ ไดแก ตีดูด ตีสลับมือแบบเสียงเดียว  

ตีสลับมือซายและขวา ตีถางในลักษณะตาง ๆ ตีสวนมือเขาและออก ตีเตะซายตีเตะขวา ตีทีละมือ

เรียงเสียง 4 พยางคและ 2 พยางค ตีเลนมือซาย ตีลักจังหวะ ตีสะบัดข้ึนและสะบัดลง ตีสะบัดขามเสียง 

การใชคูเสียงตาง ๆ การตีขยี้ในลักษณะตาง ๆ กลวิธีการใชมือท่ีกลาวมานี้มักพบในผูบรรเลงท้ัง 5 ทาน

ซ่ึงนิยมนํามาใชในการดําเนินทํานองทางระนาดทุมเนื่องดวยเพลงประเภทนี้เปนเพลงท่ีมีลักษณะ

เรียบรอยการใชสํานวนของระนาดทุม ผูบรรเลงมีการผูกสํานวนกลอนไดอยางเหมาะสม สวนลักษณะ

สํานวนกลอนท่ีพบวามีการใชบอยมีดังนี้ การตีดูด ตีสวนมือ ตีถางในลักษณะตาง ๆ ตีเลนมือซาย 

สํานวนกลอนท่ีพบนี้เปนสํานวนท่ีผูบรรเลงใชแลวเกิดความไพเราะ สนิทสนมและเขากับทํานองหลัก

ไดเปนอยางดี ลักษณะทํานองบังคับทาง การตีทํานองบังคับทางนั้นผูบรรเลงมีการดําเนินทํานองท่ีมี

ความแตกตางกันในลักษณะการใชสํานวน แตใชลูกลงท่ีเปนเสียงเดียวกัน ผูวิจัยสามารถแบงไดดังนี ้  

มีความคลายคลึงในชวงประโยคแรกของวรรคท่ีหนึง่ รวมถึงประโยคแรกของวรรคท่ีสองผูบรรเลงท้ัง 5 

ทานนี้จะใชวิธีดําเนินทํานองแบบเดียวกันกับทํานองหลักหรือฆองวงใหญ เพ่ือเปนการบงบอกให      

ผูบรรเลงในวงและผูฟงไดทราบถึงการเริ่มตนประโยคแรกของเพลง การดําเนินทํานองในลักษณะนี ้   

มีจุดประสงคเพ่ือเปนการตีแบบรักษาทํานองหลัก เพ่ือใหมีความกลมกลืนไปกับทํานองเพลงผูบรรเลง

จึงไมใชสํานวนกลอนท่ีพลิกแพลงหรือแสดงกลเม็ดใด ๆ ท้ังนี้เพ่ือเปนการแสดงถึงความเขาใจใน

ลักษณะการสรางสรรคทํานองของเพลงใหเกิดความเรียบรอย มีความแตกตาง การผูกสํานวนกลอน

นั้นมีหลากหลายรูปแบบในทํานองหนึ่งนั้น ผูบรรเลงแตละทานประดิษฐสํานวนกลอนไมเหมือนกันเชน

บางทานอาจจะตีเพ่ือเกาะทํานองหลัก บางทานตีลงไปในทางต่ําและบางทานนั้น ตีข้ึนไปในทางสูง   

แตท้ังหมดนี้จะมาจบลงท่ีเสียงเดียวกัน ลักษณะสํานวนกลอนและวิธีการใชมือตาง ๆ เม่ือฟงแลวมี

ความเหมาะสมกับเพลงและรูปแบบของทํานองหลัก ซ่ึงการใชสํานวนกลอนในแตละทานนั้นมีความ

สอดคลองกับแนวของเพลงไดเปนอยางดี และไมเกิดความผิดเพ้ียนในเรื่องของสําเนียงเพลง 

จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาบทบาทความสําคัญและแนวทางดําเนินทํานองระนาดทุมรวมถึง

ความเปนอัตลักษณของเพลงฉ่ิงพระฉันเชาท้ัง 5 ทาน ตามแนวการใชทฤษฎีอัตลักษณ เพ่ือแสดงให

ทราบถึงอัตลักษณของบุคคลท่ีมีอยูในการบรรเลงระนาดทุมเพลงฉ่ิงพระฉันเชาในงานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรภูมิพลอดุยลยเดช บรมนาถบพิตร เม่ือศึกษาจึงพบวา ลักษณะการ
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บรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเชาของแตละบุคคลนั้นมีการใชสํานวนกลอนท่ีสัมพันธกัน การดําเนินทํานอง

ของแตละบุคคลเม่ือฟงแลวสวนมากใชสํานวนกลอนเรียบรอยและบรรเลงเกาะเก่ียวไปกับทํานองหลัก

ไดอยางเหมาะสมกลมกลืน สวนสํานวนกลอนท่ีใชสํานวนแตกตางจากทํานองหลักมีพบบาง ในแตละ

บุคคลแตเม่ือบรรเลงแลวมิไดทําใหเสียอัตลักษณของความเปนเพลงฉ่ิงพระฉันแตอยางใด ดังท่ี     

ฉลาดชาย รมิตานนท (2548, น. 25-29) กลาววา อัตลักษณไมใชสิ่งท่ีมีอยูตามธรรมชาติหรือเกิดข้ึน

ลอย ๆ แตกอรูปข้ึนมาภายในวัฒนธรรม ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยท่ีวัฒนธรรมก็เปน สิ่งสรางทาง

สังคม และไมใชอะไรท่ีหยุดนิ่งตายตัวหากแตเปนวงจรซ่ึงมีผูเรียกวา วงจรแหงวัฒนธรรม เชนเดียวกับ

การดําเนินทํานองทางระนาดทุมในเพลงฉ่ิงพระฉันเชาท่ีผูบรรเลงท้ัง 5 ทานนั้นไดประพันธการดําเนิน

ทํานองหรือแมกระท่ังการใสสํานวนกลอนลงไปในเพลงจึงทําใหเห็นวากระบวนการทางดานความคิด

ของแตละบุคคลนั้นไมไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแตเกิดข้ึนเพราะความคิดของมนุษยผูประดิษฐ

สรางสรรคสํานวนกลอนทําใหเพลงฉ่ิงพระฉันเชานั้นออกมาไดอยางมีความไพเราะและมีความเปน   

อัตลักษณของการใชสํานวนกลอนในแตละบุคคล ซ่ึงทํานองหลักของเพลงฉ่ิงพระฉันเชาท่ีมีความไพเราะ

อยูแลวเม่ือผูบรรเลงระนาดทุมไดสอดแทรกสํานวนกลอนทางระนาดทุมเขาไปก็ยิ่งทําใหเพลงดูมี

คุณคามากยิ่งข้ึน ซ่ึงมีความสอดคลองกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร ดังท่ี สงัด ภูเขาทอง (2532, น. 14) 

กลาววา สุนทรียศาสตรเปนปรัชญาวาดวยคุณคา ประเภทความสวยหรือความงาม โดยพิจารณาวา

ความสวยหรือความงามนั้นคืออะไรและความงามอยูท่ีไหน คืออยูในใจของคนหรือวาอยูในใจของ     

ผูรับรู มาตรฐานสําหรับวัดความสวยงามมีหรือไม ถามีควรเปนอยางไรนอกจากนี้ยังพิจารณาถึงงาน

ศิลปะประเภทตาง ๆ เชน มัณฑนศิลป วิจิตรศิลป นาฏศิลป คีตศิลป และวาทิตศิลปหรือศิลปะการ

ดนตรี เม่ือผูบรรเลงระนาดทุมท้ัง 5 ทานไดใสสํานวนกลอนท่ีมีความเหมาะสมกับทํานองหลักแลวจึง

เกิดความไพเราะ ความงาม และทําใหเพลงท่ีบรรเลงอยูนั้น ซ่ึงเดิมทีเปนเพลงท่ีมีความไพเราะของ

ทํานองหลักและสํานวนเพลงอยูแลว เม่ือผูฟงไดรับฟงหรือรับชมจึงทําใหเกิดความงามและมีคุณคาใน

เรื่องของเพลงพิธีท่ีผูบรรเลงท้ัง 5 ทานนั้นไดคิดประดิษฐสํานวนกลอนท่ีมีลีลาเกิดข้ึนในเพลงฉ่ิง      

พระฉันเชาไดอยางเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยของกลุมดุริยางคไทย 

สํานักการสังคีต กรมศิลปากรพบวา ยังมีรูปแบบการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเชา และเพลงฉ่ิงพระฉันเพล

ของสํานักตาง ๆ อีกหลายสํานักท่ีนาจะศึกษา เชน ในดานการใชสํานวนกลอน รูปแบบการบรรเลง 

ในดานกลวิธีการบรรเลงของเครื่องมือตาง ๆ และการสืบทอดทางเพลงเปนตน เพ่ือเก็บไวเปนมรดก

ทางวัฒนธรรมดนตรีไทยมิใหสูญหายไปจากวงการดนตรีไทย  
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ทางฆองวงใหญ เพลงเรื่องแขกไทร 

THE MELODY OF KHONG WONG YAI IN PHLENG RUENG KHEAK SAI 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร โครงสรางของเพลง

เรื่องแขกไทร การวิเคราะหลักษณะมือฆองของเพลงเรื่องแขกไทร 3 ทาง ไดแก เพลงเรื่องแขกไทร

ทางครูจิรัส อาจณรงค เพลงเรื่องแขกไทรทางครูสอน วงฆองและเพลงเรื่องแขกไทรทางครูพริ้ง      

กาญจนผลิน โดยดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาวิเคราะหจากเอกสารงานวิจัยท่ี

เก่ียวของและขอมูลภาคสนามโดยการสังเกต การสัมภาษณและการตอเพลงเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห

เพลงเรื่องแขกไทรท้ัง 3 ทาง ผลการวิจัยมีดังนี้ 

โครงสรางของเพลงเรื่องแขกไทรคือเพลงชา เพลงสองไม เพลงเร็วและเพลงลา ท้ัง 3 ทาง

ไดแก ทางครูจิรัส อาจณรงค ทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้ง กาญจนผลิน มีโครงสรางท่ีเหมือนกัน 

ในสวนของสองไมทางครูจิรัส อาจณรงค ไดลดทํานองโยนของสวนสองไม คือไมมีทํานองโยนในสวน

สองไมในทอนท่ี 3 ทําใหมีความแตกตางกับทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้ง กาญจนผลิน ในสวน

ของเพลงเร็วทางครูจิรัส อาจณรงคและทางครูสอน วงฆองใชเพลงเร็วปลายสีนวลซ่ึงแตกตางจากทาง

ครูพริ้ง กาญจนผลินท่ีใชเพลงเร็วรําดาบ สวนแนวทางในการดําเนินทํานองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

มีสํานวนท่ีเหมือนกัน กลุมเสียงเดียวกัน มือฆองใกลเคียงกันท้ัง 3 ทาง เพลงเรื่องแขกไทร ท้ัง 3 ทาง

ในทางแตละทางมีความตางกันในสํานวนของทางตนเอง ซ่ึงจะแตกตางกันท้ัง 3 ทางคือ ในแตละทาง  

มีสํานวนท่ีมีความเหมือนในตนเองและเหมือนในดานสํานวนกลอนเปนแบบเดียวกัน มีพยางคเทากัน   

ใชมือฆองอยางเดียวกัน ซ่ึงมีสํานวนท่ีเหมือนกันอยูหลายแหง กลุมเสียงเดียวกันหมด ในความเหมือน

และความตางของ 3 ทางนี้ ทําใหเกิดความแตกตางของแตละทาง เพลงเรื่องแขกไทรท้ัง 3 ทางมี

ความเหมือนในตัวเองซ่ึงเปนอัตลักษณเฉพาะของเพลงเรื่องแขกไทรในทางของตนเอง นอกจากนั้นยัง

พบลักษณะเฉพาะของเพลงเรื่องแขกไทรท่ีมีสํานวนเพลงความไพเราะมีความสงาภูมิฐาน ท้ังสํานวน

กลอน สํานวนมือฆองในระหวางชวงเพลงแขกไทรในตัวเพลงชา ทํานองหลักมีการกรอ การกรอยืนอยู

ทิศเสียงใดเสียงหนึ่งทําใหสํานวนเพลงมีความรูสึกออนหวานมีความสงาภาคภูมิ การกรอนอกจากเปน
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ลักษณะเฉพาะยังสงผลใหความยากของการแปรทํานองเชน เครื่องมือระนาดเอก ปใน ฆองวงเล็ก 

ระนาดทุม ตองหาทางดําเนินทํานองใหมีความสอดคลองเพ่ือไปลงเสียงในประโยคตอไป เพราะฉะนั้น

เพลงเรื่องแขกไทรจึงมีท้ังความไพเราะรวมถึงความยากผสมอยู โดยอัตลักษณของเพลงแขกไทร มี

ลักษณะของการตีกรอระหวางเพลงซ่ึงปกติเพลงเรื่องท่ัวไปนั้นไมมีลักษณะของการตีกรอ สวนใหญ

เพลงเรื่องจะใชทางพ้ืนในการบรรเลง ดวยสํานวนท่ีมีความโดนเดนและมีลักษณะเฉพาะของเพลงเรื่อง

แขกไทร ทําใหเพลงเรื่องแขกไทรเปนเพลงท่ีมีความสําคัญตอการฝกฝนเพ่ือพัฒนาความรูทางดาน

ดนตรีไทยและอนุรักษเพลงเรื่องแขกไทรใหยังคงอยูสืบไป  

คําสําคญั: ทางฆองวงใหญ เพลงเรือ่งแขกไทร 

Abstract 

The objectives of this thesis were to study The Melody of Gong Wong Yai in 

Pleng Rueng Kheak Sai, structure of Pleng Rueng Kheak Sai and to analyze the types 

of Gong players of Pleng Rueng Kheak Sai in 3 types such as Pleng Rueng Kheak Sai 

of Kru Jiras Ajnarong, Kru Sorn Wonggong and Kru Pring Kanchanapalin. The studying 

be qualitative research, gathering data from related documents and field study by 

observing, interviewing and self-practising in playing as reality performing for data 

analysis of Pleng Kheak Sai of 3 types by 3 persons 

The studying found that structure of Pleng Rueng Kheak Sai be Pleng Chaa, 

Pleng Song Mai, Pleng Riel and Pleng Laa that all 3 types by Kru Jiras Ajnarong, Kru 

Sorn Wonggong and Kru Pring Kanchanapalin had the similar structure. In Pleng Song 

Mai, Kru Jiras Ajnarong reduced the Yon melody (the playing in only one melody but 

prolong the high to low melody) of Pleng Song Mai meaned that taking off the Yon 

melody in the 3rd melody line which this be the different in playing style of Kru Sorn 

Wonggong and Kru Pring Kanchanapalin, in Pleng Riel of Kru Jiras Ajnarong and Kru 

Sorn Wonggong played Pleng Riel Plai Srinual be different from Kru Pring Kanchanapalin 

who played Pleng Riel Ram Dab. By the way of melody playing by 3 Kru be in the 

same melody group also with the same aphorism of songs. The playing style in gong 

be similar to each other of all 3 persons but all 3 of Pleng Rueng Kheak Sai have 

different in any individual playing style even it will be the same aphorism of song 

and same consonant in melody which used the same of gong playing style. In similar 

and different of these 3 types of gong playing taking out each identity then also 

found that there was the specialized of Pleng Rueng Kheak Sai that had the elegance 

of aphorism, full of melodious in literary style. The style of gong players in Pleng 
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Kheak Sai of slow melody by the main rhythm of Klor playing this let having the nice 

and sweet melody. Furthermore Klor playing took the hard in melody changing to 

others Thai music instruments as alto xylophone, Pli Nai, gong wong Lek, alto bamboo 

xylophone which must to join playing for the melodious music. Hence Pleng Rueng 

Kheak Sai be the most of nice and difficult in the same playing especially Klor playing 

which be identity of this song.With the uniqeness of aphorism and the identy of 

Pleng Rueng Kheak Sai make this song be very importance for practising the knowledge 

in Thai Music which should conserve forever. 

Keywords: The melody of KHONG WONG YAI, PHLENG RUENG KHEAK SAI 

บทนํา 

ชาติไทยมีวัฒนธรรมของดนตรีเชนเดียวกับชาติอ่ืน ๆ ท่ีมีความเจริญทางวัฒนธรรม ดนตรี

ของคนไทยมีเอกลักษณการบรรเลงดนตรีท่ีมีระบบระเบียบแบบแผน รูปแบบของวงดนตรี ลักษณะ

เครื่องดนตรีท่ีใช โอกาสท่ีใช รวมถึงเพลงท่ีเหมาะสมในการนําไปใชในงานสําคัญตาง ๆ ดนตรีไทย ได

ถูกถายทอดสั่งสมมารุนสูรุน ดนตรีไทยมีบทบาทท่ีสําคัญท้ังในงานพิธีกรรมทางศาสนา กิจกรรมในการ

ดําเนินชีวิต การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การบรรเลงท่ีเก่ียวกับชีวิตของชาวไทยนี้ ก็เนื่อง

ดวยชาวไทยเรามีประเพณีท่ีปฏิบัติเปนพิธีตาง ๆ มาตั้งแตเกิดจนตาย และมีพิธีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

ดนตรีโดยมาก วงเครื่องสายและวงมโหรี ตลอดจนการใชชีวิตประจําวันของคนไทยท่ีเก่ียวของกับ

พิธีกรรม ซ่ึงในปจจุบันทําใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติการบรรเลงดนตรีไทย 

เพ่ือผลิตบุคคลหรือบุคลากรใหเปนผูสืบทอดและอนุรักษดนตรีไทยท่ีมีคุณภาพ และเปนการสราง

วัฒนธรรมทางดนตรีไทยท่ีเขมแข็ง นําไปสูการพัฒนาสังคมไทยในดานตาง ๆ อีกมากมาย 

การฝกหัดดนตรีไทยท่ีถูกตองตามระเบียบแบบแผนเปนท่ีทราบท่ัวไปวา ผูท่ีเรียนดนตรีไทย

แขนงปพาทยทุกคนจะตองผานการฝกหัดฝกฝน เครื่องดนตรีไทยชิ้นแรก ซ่ึงนั้นก็คือ “ฆองวงใหญ” 

(อุทิศ นาคสวัสดิ์, 2526, น. 146) ความสําคัญของเครื่องดนตรีชนิดนี้ ถือวาเปนหลักสําคัญของ       

วงดนตรีไทยมากถึงมากท่ีสุด โดยจะทําหนาท่ีบรรเลงทํานองหลักของเพลง เปนเนื้อแทของเพลง 

วิธีการดําเนินทํานองของเพลง บทบาทหนาท่ีของฆองวงใหญนั้นมีความสําคัญสามารถบรรเลงไดใน

หลายลักษณะ เชน บรรเลงท่ัวไปและบรรเลงเดี่ยวเพ่ืออวดฝมือของผูบรรเลง การท่ีจะสามารถ

บรรเลงไดดี หรือตีฆองดีนั้นจะตองผานกระบวนการฝกฝนตามลําดับท้ังดานกําลังและความจํา เทคนิค

การบรรเลง ตลอดจนความแมนยําของการตีทํานองหลักในบทเพลงประเภทตาง ๆ ดวย (บุญธรรม 

ตราโมท, 2545, น. 37) ไดกลาวถึง เพลงวา เพลงนั้นจะเปนเชนไรข้ึนอยูกับตามความประสงคของ    

ผูแตงเพลงจะใหเปนไปตามลักษณะใด สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของเพลง คือ ทํานองกับจังหวะเพลงไทยมีอยู

ดวยกันหลายประเภท (สมพงษ กาจนผลิน, 2545, น. 1) ไดกลาวเก่ียวกับเพลงไทยวา เพลงท่ีมีรูปแบบ 

แตงข้ึนตามหลักของดนตรีไทยซ่ึงจะมีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกับชาติอ่ืนเพลงไทยแตเดิมนั้นจะมี
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ประโยคสั้นและเร็ว มีไวประกอบการรองรําทําเพลงเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง ตอมาเม่ือมีการพัฒนา

จากเพลงสําหรับขับกลอมเพ่ือมาประกอบการแสดงละครจึงมีการประดิษฐคิดคนทํานองเพลงใหมี

จังหวะชากวาเดิมและมีประโยคเพ่ิมขยายเพลงข้ึน เพลงไทยในสมัยอยุธยานั้นเปนเพลงสองชั้นและ 

ชั้นเดียว ตอมามีการพัฒนาใหมีรูปแบบ สามชั้น สองชั้น ชั้นเดียวตามแตโอกาสท่ีเหมาะสมจะบรรเลง 

เพลงไทยมีหลายประเภท (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, 2542, น. 89) กลาวถึง การแบงประเภทของเพลงไทย

เปนประเภทใหญ ๆ มีอยู 2 ประเภท คือ 1) เพลงประเภทบรรเลง ไดแก เพลงโหมโรง เพลงหนาพาทย 

เพลงเรื่อง และเพลงหางเครื่อง 2) เพลงประเภทรับ-รอง ไดแก เพลงเถา เพลงสามชั้น เพลงสองชั้น 

เพลงชั้นเดียวและเพลงตับ เปนตน ในความหลากหลายของเพลงไทยประเภทของเพลงบรรเลง

ประเภทหนึ่งท่ีเรียกวา เพลงเรื่องท่ีมีลักษณะสํานวนใกลเคียงกัน นํามารอยเรียงบรรเลงติดตอกันไป 

โดยไมมีคํารอง “เพลงเรื่อง” ณรงคชัย ปฏกรัชต (2557, น. 13) ไดกลาวถึงความหมายของเพลงเรื่องวา

เปนเพลงท่ีครูดนตรีไทยในอดีตนําเพลงท่ีมีแนวทํานองใกลเคียงกันมีความคลายคลึงมีความสอดคลอง

กับโอกาสท่ีไดกําหนดข้ึนใหบรรเลงตามจุดประสงคในการบรรเลง เพลงไทยประเภทนี้มีลักษณะการ

บรรเลงตามแนวทํานองมากกวาการขับรอง ผูแตงเพลงไดนําเพลงจํานวนหลายเพลงมาเรียบเรียงเขา

เปนสํารับสํารับหนึ่ง ประโยชนในการเรียนเพลงเรื่องนั้น เพ่ือการฝกซอม เพ่ิมพ้ืนฐานทักษะปฏิบัติ

ใหแกนักดนตรี เพลงเรื่องจําแนกไดหลายรูปแบบ เชน ประเภทเพลงปรบไกท่ีเรียกวาเพลงชา 

ประเภทเพลงสองไม ประเภทเพลงเร็ว ประเภทเพลงฉ่ิง เปนตน ในบรรดาประเภทของเพลงเรื่อง  

เม่ือกลาวถึงเพลงแขกไทรนั้นเปนเพลงเรื่องประเภทเพลงชาท่ีมิทราบไดวาใครเปนผูแตง เพลงเรื่อง

แขกไทร เปนเพลงเรื่องเรื่องหนึ่งท่ีมีความไพเราะและมีความพิเศษของมือฆอง เสนาะ หลวงสุนทร

(2560, สัมภาษณ) เพลงเรื่องแขกไทรเปนเพลงเรื่องประเภทเพลงชาท่ีบรรจุความหลากหลายของ  

มือฆองวงใหญ มีทํานองเพลงและลักษณะมือฆองท่ีมีการใชมือฆองไมเหมือนกับมือฆองเพลงเรื่องอ่ืน 

เปนมือฆองท่ีดี ดีในท่ีนี้ หมายถึง มือมีสํานวนท่ีไพเราะนาฟง มีการดําเนินทํานองในเสียงต่ํา ในหลาย ๆ 

ทอนของบทเพลง มือฆองมีการใชมือท่ีสละสลวย ทวงทํานองของเพลงไพเราะนาฟง ซ่ึงเปนลักษณะ

ของมือฆองเพลงเรื่องแขกไทร ดวยความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ในฐานะท่ีผูวิจัยจึงมีความสนใจ

ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร ซ่ึงกําหนดหัวขอวิจัยเรื่องทางฆองวงใหญ

เพลงเรื่องแขกไทร โดยศึกษารวบรวมเพลงเรื่องแขกไทรจํานวน 3 ทาง ดังนี้ 

1. ทางครูจิรัส อาจณรงค (ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช 2545) สืบทอดโดย คุณครูไชยยะ 

ทางมีศร ี

2. ทางครูสอน วงฆอง สืบทอดโดย ผูชวยศาสตราจารยชูเกียรติ วงฆอง  

3. ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน สืบทอดโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดุษฏี มีปอม 

เพ่ือศึกษารวบรวมขอมูลทางฆองวงใหญ ลักษณะของมือฆองเพลงเรื่องแขกไทร นอกจากนี้ 

ยังเปนการอนุรักษทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทรไมใหสูญหายไปกับกาลเวลา และเปนประโยชน

ในการศึกษาคนควาและวิจัยทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร ตลอดจนเปนหลักฐานทางวิชาการ ให

อนุชนรุนหลังท่ีศึกษาดนตรีไทยไดศึกษาคนควาตอไป 
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วัตถุประสงค 

  เพ่ือศึกษาทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร 

  - วิเคราะหโครงสรางเพลงเรื่องแขกไทร 3 ทาง ไดแก เพลงเรื่องแขกไทรทางครูจิรัส อาจณรงค 

เพลงเรื่องแขกไทรทางครูสอน วงฆอง เพลงเรื่องแขกไทรทางครูพริ้ง กาญจนผลิน 

  - วิเคราะหลักษณะมือฆองของเพลงเรื่องแขกไทร 3 ทาง ไดแก เพลงเรื่องแขกไทรทางครูจิรัส 

อาจณรงค เพลงเรื่องแขกไทรทางครูสอน วงฆอง เพลงเรื่องแขกไทรทางครูพริ้ง กาญจนผลิน 

คําถามในการวิจัย 

  เพลงเรื่องแขกไทรมีโครงสรางและทางฆองอยางไร 

ขอบเขตของการวิจัย 

  งานวิจัย เรื่อง ทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร ผูวิจัยใชระบบการบันทึกโนตดวย โนต

อักษรไทย ท้ัง 3 ทาง ไดแก ทางครูจิรัส อาจณรงค (ศิลปนแหงชาติ) ทางครูสอน วงฆอง ทางครูพริ้ง 

กาญจนผลิน 

วิธีการศึกษา 

  การศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยทําการศึกษา

คนควา วิเคราะห การสังเกต การตอเพลงและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัย     

ใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บุคคลท่ีเก่ียวของบันทึกขอมูลท่ีไดลงในแบบสัมภาษณ โดยมี

ข้ันตอนและวิธีการวิจัยดังตอไปนี้ 

  1. ชี้แจงวัตถุประสงคเพ่ือทําการศึกษาเพลงเรื่องแขกไทรท้ัง 3 ทางโดยคุณครูผูทรงคุณวุฒิท่ี

กรุณาถายทอดเพลงเรื่องแขกไทรใหกับผูวิจัย ดังนี้ 

   1) คุณครูไชยยะ ทางมีศรี เปนลูกศิษยท่ีไดรับการถายทอดเพลงเรื่องแขกไทรทางคุณครูจิรัส 

อาจณรงค (ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย ประจาํปพุทธศักราช 2545)  

   2) ผูชวยศาสตราจารยชูเกียรติ วงฆองเปนบุตรชายท่ีไดรับการถายทอดเพลงเรื่องแขกไทร

ทางครูสอน วงฆอง 

   3) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดุษฎี มีปอมเปนลูกศิษยท่ีไดรับการถายทอดเพลงเรื่องแขกไทร

ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน 

  2. ศึกษารวบรวมขอมูลเอกสาร งานวิจัย และสืบคนจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Web site) 

ท่ีเก่ียวของกับทางฆองวงใหญ เพลงเรื่องแขกไทร 

  3. ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลเรื่องทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทรจากบุคคลท่ีศึกษาโดย

แบงเปน 4 กลุม ดังนี้ 
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   3.1 คุณครูผูทรงคุณวุติท่ีไดรับการถายทอดเพลงเรื่องแขกไทร ทางฆองวงใหญท่ีมาจาก 

ท้ัง 3 ทาง สามารถใหขอมูลเก่ียวกับเพลงเรื่องแขกไทรทางฆองวงใหญ รวมถึงบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับงานวิจัย ดังนี้ 

    1. ครูไชยยะ ทางมีศรี ขาราชการอาวุโสบํานาญ กลุมดุริยางคไทย สํานักการสังคีต 

กรมศิลปากร 

    2. ผูชวยศาสตราจารยชูเกียรติ วงฆอง ขาราชการบํานาญ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยฝายมัธยม 

    3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดุษฎี มีปอม ผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย คณะศิลปศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวฒันธรรม 

   3.2 นักวิชาการดานดนตรีไทยท่ีมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในวงการดนตรีไทย ให

ขอมูลเก่ียวกับเพลงเรื่องและเพลงเรื่องแขกไทร 

     1) พันโทเสนาะ หลวงสุนทร ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) 

ประจําปพุทธศักราช 2555 

     2) ครูลํายอง โสวัตร ผูเชี่ยวชาญวิทยาลัยนาฏศิลป 

     3) ครูฐิระพล นอยนิตย ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป 

     4) ครูทรงยศ แกวด ีครูชํานาญการ วิทยาลัยนาฏศิลป 

   3.3 ลูกศิษยท่ีไดรับการถายทอดเพลงเรื่องแขกไทรทางครูจิรัส อาจณรงคจากครูไชยยะ 

ทางมีศร ี

     1) นายกิติศักดิ์ เขาสถิตย ดุริยางคศิลปนอาวุโส สํานักการสังคีตกรมศิลปากร 

      2) นายสุรสิทธิ์ เขาสถิตย ดุริยางคศิลปนชํานาญงาน สํานักการสังคีตกรมศิลปากร 

ผลการวิจัย 

  การวิจัยเรื่องทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทางฆองวงใหญ 

เพลงเรื่องแขกไทร มีผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. วิเคราะหโครงสรางเพลงเรื่องแขกไทร 3 ทาง ไดแก เพลงเรื่องแขกไทรทางครูจิรัส เพลง

เรื่องแขกไทรทางครูสอน วงฆอง เพลงเรื่องแขกไทรทางครูพริ้ง กาจนผลิน พบวาโครงสรางของเพลงชา 

เพลงสองไม เพลงเร็วและเพลงลา มีโครงสรางท่ีเหมือนกัน ในสวนของเพลงสองไมทางครูจิรัส อาจณรงค

ไดลดทํานองโยนของเพลงสองไม คือ ไมมีทํานองโยนสวนสองไมในทอนท่ี 3 ทําใหมีความแตกตางกับ

ทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้ง กาญจนผลินในสวนของเพลงเร็วทางครูจิรัส อาจณรงคและทาง   

ครูสอน วงฆองใชเพลงเร็วปลายสีนวลซ่ึงแตกตางจากทางครูพริ้ง กาญจนผลินท่ีใชเพลงเร็วรําดาบ 

จํานวนวรรคและประโยคเพลงเทากันแนวทางในการดําเนินทํานองเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีสํานวน

ท่ีเหมือนกัน สามารถวิเคราะหโครงสรางของเพลงไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 เร่ืองโครงสรางเพลงเร่ืองแขกไทร 

 ทางครูจิรัส อาจณรงค ทางครูสอน วงฆอง ทางครูพร้ิง กาญจนผลิน 
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เพลง 

ปรบไก 

3 - เพลงตนแขกไทร 

- เพลงแขกไทรทางเกา 

- เพลงแขกไทรทางใหม 
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- เพลงตนแขกไทร 

- เพลงแขกไทรทางเกา 

- เพลงแขกไทรทางใหม 
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- เพลงตนแขกไทร 

- เพลงแขกไทรทางเกา 

- เพลงแขกไทรทางใหม 

3 

1 

2 

เพลง 

สองไม 

1 เพลงแขกสี่เกลอ 3 1 เพลงแขกไทร 3 1 

 

เพลงแขกไทร 3 

เพลงเร็ว 1 เพลงเร็วปลายสีนวล 2 1 เพลงเร็วปลายสีนวล 2 1 เพลงเร็วรําดาบ 2 

เพลงลา 1 เพลงลา 1 1 เพลงลา 1 1 เพลงลา 1 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

เพลงสองไมทางครูจิรัส อาจณรงคไดลดทํานองโยนของเพลงสองไม คือไมมีทํานองโยน    

สวนสองไมในทอนท่ี 3 ประโยคท่ี 14 ทําใหมีความแตกตางกับทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้ง    

กาญจนผลิน ดังตารางตอไปนี้ 

    สองไมทอนท่ี 3 ประโยคท่ี 13 

ทางครูจิรัส อาจณรงค เพลงแขกสีเ่กลอ 

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

- ซ ฺ- - - - - - - ด - ล ฺ - - - ซ ฺ - - - ม ฺ - - - - - - - ซ ฺ - - - ล ฺ

ทางครูสอน วงฆอง เพลงแขกไทร 

- ม - ร - - - - - ด - - - ดร - - - ม - ร - - - - - ด - - - ดร - ด 

- - - - - ล ฺ- ทฺ - - - - ทฺ - - ล ฺ - - - - - ล ฺ- ทฺ - - - - ทฺ - - ซ ฺ

ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน เพลงแขกไทร 

- - - ด - - ร ม - ซ - ซ - ม - - - ร - ร - ทฺ - - - ร - ร - - ลฺ ทฺ 

- ซ ฺ- - - ด - - - - - ม - - ร ด - - - ทฺ - - ลฺ ซ ฺ - - - ซ ฺ - ซ ฺ- - 
 

 ทางครูจิรัส อาจณรงค เม่ือตีถึงเพลงสองไมเพลงแขกสี่เกลอ ทอน 3 ประโยค 13 แลวออก

เพลงเร็วรําดาบสวนทางครูสอนและทางครูพริ้ง ยังไมหมดทอนเพลง ดังตารางตอไปนี้  
 

สองไม ทอน 3 ประโยค 14 

ทางครูสอน วงฆอง เพลงแขกไทร 

- - - ด - - ร ม - ซ - ซ - ม - - - ร - ร - ทฺ - - - - - ซ ฺ - - ล ฺทฺ 

- ซ ฺ- - - ด - - - - - ม - - ร ด - - - ทฺ - - ลฺ ซ ฺ - ร ฺ- - - ซ ฺ- - 

ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน เพลงแขกไทร 

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

- - - ด - - - - - ด - ล ฺ - - - ซ ฺ - - - ล ฺ - - - ทฺ - - - ซ ฺ - - - ล ฺ
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พบวาทางครูสอน วงฆอง และทางครูพริ้ง กาญจนผลินบรรเลงเพลงแขกไทรไปจนถึงทอนท่ี 

2 ประโยคท่ี 11 จากนั้นบรรเลงลูกโยนในอัตราจังหวะชั้นเดียวแลวจึงออกเพลงเร็วปลายสีนวลสวน 

ทางครูจิรัส อาจณรงคออกเพลงเร็วรําดาบ ความแตกตางของท้ัง 3 คือ ทางครูจิรัสอาจณรงคและ 

ทางครูสอน วงฆองไดมีการนําเพลงเพลงเร็วปลายสีนวลนําเขามาใสในเพลงเรื่องแขกไทร แตทางครูพริ้ง 

กาจญนผลิน ไดนําเพลงเร็วรําดาบมาใชเปนความแตกตางอยางชัดเจนแสดงใหเห็นภูมิปญญาของ   

ครูบาอาจารยท่ีไดทําเพลงท่ีมีความสอดคลองใกลเคียงกันนํามาใสหรือบรรจุลงในเพลงเรื่อง มีการนํา

เพลงเร็วท่ีตางกันมาใสแลวแตครูอาจารยทานจะเห็นวาเพลงไหนควรจะเหมาะสมมีสํานวนสําเนียง

ใกลเคียงกันเพ่ือสรางความไพเราะใหบทเพลงเรื่อง ชื่อเพลงของแตละทางมีท่ีเรียกเหมือนกันและ     

ไมเหมือนกัน เริ่มตั้งแต “เพลงตนแขกไทร เพลงแขกไทรทางเกา และเพลงแขกไทรทางใหม” ในสวน 

เพลงชาเรียกชื่อเหมือนกัน สวนเพลงสองไม ทางครูจิรัส อาจณรงคเรียกวา “เพลงแขกสี่เกลอ” สวน

ทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้งเรยีกวา “เพลงแขกไทร” เพลงเร็วทางครูจิรัส อาจณรงค ทางครูสอน 

วงฆองเรียกวา “เพลงเร็วปลายสนีวล” ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน เรียกวา “เพลงเร็วรําดาบ” ท้ัง 3 ทาง

จะลงทายดวยเพลงลา  

2. วิเคราะหลักษณะมือฆองของเพลงเรื่องแขกไทร 3 ทาง ความเหมือนของท้ัง 3 ทางมีลักษณะ

การใชมือเหมือนกันเปนประโยคแบบพวกเดียวกัน เปนการเลียนแบบการใชมือฆอง การใชมือท้ัง 3 ทาง

มีลักษณะการใชมือท่ีมีทิศทางไปในรูปแบบมือฆองท่ีเปนอัตลักษณของเพลงเรื่องแขกไทรซ่ึงเปน เพลง

เรื่องท่ีสอดแทรกการกรอไวในบทเพลง เพลงเรื่องแขกไทรท้ัง 3 ทางมีลักษณะของเสียงและสํานวน

แบบเดียวกันเปนการใชกลอนแบบเดียวกันหรือใชกลอนประเภทเดียวกัน พบวาท้ัง 3 ทาง มีลักษณะ

ของเสียงและสํานวนแบบเดียวกัน ในแตละประโยคเพลงวรรคเพลงของแตละทางมีทํานองท่ีคลายกัน

บางเหมือนกันบางแตยังคงรูปแบบการใชมือฆองท่ีมีความใกลเคียงกันท้ังลักษณะของ การแบงมือ    

การแจกมือ การใชมือคูสี่ การใชมือคูแปด การกรอ เปนตน สวนในเรื่องความแตกตางนั้นจะมีในสวน

ท่ีตางกันตรงพยางคเสียง การใชมือฆองท่ีตางกันในแตละวรรคแตละประโยคหรือบางทางเชนทาง    

ครูจิรัสในเพลงเรื่องแขกไทรไดมีการใชการตีสบัดเฉ่ียวซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของทางครูจิรัส อาจณรงค 

ใชเสียงคูสี่และเสียงทํานองต่ําในการตีเปนสวนมาก สวนทางครูสอน วงฆอง มีลักษณะเฉพาะการใชมือ

ฆองท่ีมีการใชมือ คอนขางละเอียด ทํานองถ่ี มีการตีสะเดาะ และมีความถ่ีของพยางคเสียงเปน

สวนมาก สวนทางครูพริ้ง กาญจนผลิน เปนการใชมือของทํานองหลักท่ีชัดเจนมีรูปแบบท่ีเปนลักษณะ

ของมือฆองท่ีเรียบรอยเปนการบงบอกของลักษณะเฉพาะของทางครูพริ้ง กาญจนผลิน เพลงเรื่อง  

แขกไทรของท้ัง 3 ทางมีลักษณะเฉพาะของทางตนเอง มีความสัมพันธ ความเหมือนกันในทางของ

ตัวเอง แตในชวงบางตอนจะมีความตางกัน 3 ทางนี้มีความเหมือนในตัวเองซ่ึงเปนอัตลักษณ ผูวิจัยขอ

แสดงความเหมือนของทางแตละทางเปนตัวอยางดังตารางตอไปนี้   
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ตัวอยางท่ี 1 เพลงตนแขกไทร 
        

ทางครูจิรัส อาจณรงค วรรคแรกหวัเพลงตนแขกไทร ประโยคท่ี 2 

- - - ม - - - - - ด - ร - ม - ซ 

- - - ทฺ - - - - - ซ ฺ- ล ฺ - ทฺ - ซ ฺ
  

ทางครูจิรัส อาจณรงค วรรคแรกหวัเพลงตนแขกไทร ประโยคท่ี 3 

 - - - ม - - - - - ด - ร - ม - ซ 

- - - ทฺ - - - - - ซ ฺ- ล ฺ - ทฺ - ซ ฺ
 

ทางครูจิรัส อาจณรงคหัวเพลงตนแขกไทรวรรคแรกของประโยคท่ี 2 เหมือนกับหัวเพลงตน

แขกไทรวรรคแรกในประโยคท่ี 3  
 

ทางครูสอน วงฆอง วรรคแรกหัวเพลงตนแขกไทร ประโยคท่ี 2  

- - - ม - - - มม - - - ร - ม - ซ 

- - - ทฺ - - ม - - - ด - - - - - - 
 

ทางครูสอน วงฆอง วรรคแรกหัวเพลงตนแขกไทร ประโยคท่ี 3 

- - - ม - - - มม - - - ร - ม - ซ 

- - - ทฺ - - ม - - - ด - - - - - - 
 

ทางครูสอน วงฆองหัวเพลงตนแขกไทรวรรคแรกของประโยคท่ี 2 เหมือนกับหัวเพลงตนแขกไทร

วรรคแรกในประโยคท่ี 3 
 

ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน วรรคแรกหัวเพลงตนแขกไทรประโยคท่ี 2 

- - - - - ม - ม - ด - - - รม - ซ 

- - - ม ฺ - - - - - ซ ฺ- - ด - - ซ 
 

ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน วรรคแรกหัวเพลงตนแขกไทรประโยคท่ี 3 

- - - - - ม - ม - ด - - - รม - ซ 

- - - ม ฺ - - - - - ซ ฺ- - ด - - ซ 
 

ทางครูพริ้ง กาญจนผลินหัวเพลงตนแขกไทรวรรคแรกของประโยคท่ี 2 เหมือนกับหัวเพลงตน

แขกไทรวรรคแรกในประโยคท่ี 3 
 

ในสวนของหัวเพลงตนแขกไทรในวรรคแรกประโยคท่ี 2 และวรรคแรกประโยคท่ี 3 ของท้ัง 3 

ทางใชลักษณะการตีโดยใชมือเหมือนกันท้ัง 2 ประโยค ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของท้ัง 3 ทาง ซ่ึงแสดง

ใหเห็นถึงความสัมพันธของการใชมือฆองลักษณะเดียวกัน  
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ตัวอยางท่ี 2 เพลงตนแขกไทร 
 

  ทางครูจิรัส อาจณรงค เพลงตนแขกไทร ทอน 2 ประโยคท่ี 2 

- ม - ม - - ซ ล - ล - ล - ล - ล - - ซ ล - ดํ - ร ํ ม ํ- มํด ํ - ร ํ- ม ํ

- - ร - ร ม - ม - - ซ ม - - ซ ม - ฟ - - - ด - ร ม - มด - ร - ม 
 

  ทางครูจิรัส อาจณรงคเพลงตนแขกไทร ทอน 3 ประโยคท่ี 2 

- ม - ม - - ซ ล - ล - ล - ล - ล - - ซ ล - ดํ - ร ํ ม ํ- มํด ํ - ร ํ- ม ํ

- - ร - ร ม - ม - - ซ ม - - ซ ม - ฟ - - - ด - ร ม - มด - ร - ม 
 

ทางครูสอน วงฆองเพลงตนแขกไทร ทอน 2 ประโยคท่ี 2 

- - ร ม - - ซ ล - - - ล - ล - ล - - ซ ล - ดํ - ร ํ - ม ํ- ดํ - ร ํ- ม ํ

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

ทางครูสอน วงฆองเพลงตนแขกไทร ทอน 3 ประโยคท่ี 2 

- - ร ม - - ซ ล - - - ล - ล - ล - - ซ ล - ดํ - ร ํ - ม ํ- ดํ - ร ํ- ม ํ

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

ทางครูพร้ิง กาญจนผลินเพลงตนแขกไทร ทอน 2 ประโยคท่ี 2 

- - ร ม - ซ - ล - - ซ ล - - ซ ล - - ซ ล - ดํ - ร ํ - ม ํ- ดํ - ร ํ- ม ํ

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

ทางครูพร้ิง กาญจนผลินเพลงตนแขกไทร ทอน 3 ประโยคท่ี 2  

- - ร ม - ซ - ล - - ซ ล - - ซ ล - - ซ ล - ดํ - ร ํ - ม ํ- ดํ - ร ํ- ม ํ

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

ในสวนของเพลงตนแขกไทรในประโยคท่ี 2 และวรรคแรกประโยคท่ี 3 ของท้ัง 3 ทาง ใช

ลักษณะการตีโดยใชมือเหมือนกันท้ัง 2 ประโยค ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของท้ัง 3 ทางแสดงใหเห็นถึง

ลักษณะสํานวนเปนคู ความสัมพันธของการใชมือฆองลักษณะเดียวกัน มีความสอดคลองกัน 

นอกจากนั้นเพลงเรื่องแขกไทรท้ัง 3 ทางนี้ มีการใชมือฆองท่ีมีความสัมพันธกันเองในประโยคของทาง

ตนเองในแตละทางและแตละทางมีความสัมพันธของทํานองท่ีเหมือนทางของตนเองซ่ึงเปน

ลักษณะเฉพาะของทางนั้นดวย โดยมีความเหมือนกันในทางของตัวเอง กลุมเสียงเหมือนกันหมด 

ทิศทางของเสียง การดําเนินทํานอง มีสํานวนความเหมือนในแตละทางซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะทาง เชน

เพลงตนแขกไทรท้ัง 3 ทาง มีลักษณะมือฆองท่ีเหมือนกับประโยคอ่ืนในเพลงตนแขกไทรทางของ

ตนเองอีกดวย ทําใหเราไดทราบวาในเพลงเรื่อง ๆ หนึ่งท่ีไดเกิดข้ึนมา ในเพลงอาจจะมีลักษณะสํานวน

ท่ีเปนความเหมือนของทางของตนเองข้ึนอยูกับวาจะใชทางไหนบรรเลง มือฆองของเพลงเรื่องแขกไทร

เปนมือฆองท่ีอยูในระดับปานกลาง ถาจะตอทางฆองเพลงเรื่องแขกไทรควรท่ีจะตอเพลงประเภท  

โหมโรงหรือเพลงเรื่องอ่ืน ๆ มาบางแลว เปนเพลงเรื่องท่ีไมยากจนเกินไปและไมงายจนเกินไปเชนกัน 
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ผูท่ีจะบรรเลงเพลงเรื่องแขกไทรนี้ควรจะมีการตีฆองท่ีเปนพ้ืนฐานมากอน ซ่ึงจะทําใหสามารถบรรเลง

เพลงเรื่องแขกไทรนี้ไดดี ทางฆองวงใหญเพลงแขกไทรนี้เปนเพลงเรื่องท่ีมีลักษณะเฉพาะ เม่ือได

บรรเลงไปในเพลงเรื่องแขกไทร ในในเพลงชาในเพลงสองไมจะมีทํานองลักษณะการกรอสอดแทรกอยู

สงผลใหเพลงเรื่องแขกไทรนี้มีสํานวนเพลงท่ีไพเราะยิ่งและเปนเพลงท่ีมีสํานวนโดดเดนในเพลง

ประเภทเพลงเรื่อง  

เพลงเรื่องแขกไทรนี้ถือเปนสมบัติเพลงอันล้ําคาแกวงการวงดนตรีไทยเพลงหนึ่ง สํานวนเพลง

ท่ีฟงแลวไพเราะจับใจ สามารถแสดงถึงทักษะการตีของนักดนตรีท่ีเรียกวา “คนฆอง” ไดอยางดี

ทีเดียว และเปนภูมิความรูแสดงถึงศักยภาพทางดนตรีของผูบรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนท่ีจะแปร

จากทํานองหลักไปสูเครื่องมืออ่ืน ๆ ได 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร พบประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญ ผูวิจัยขอนํามา

อภิปรายผล ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 โครงสรางของเพลงเรื่องแขกไทรท้ัง 3 ทางเปนโครงสรางท่ีเริ่มดวยเพลงชา 

เพลงสองไมเพลงเร็วและเพลงลา ในโครงสรางมีโครงสรางท่ีเหมือนกันท้ังหมด สวนของเพลงสองไม

ทางครูจิรัส อาจณรงคไดลดทํานองโยนของเพลงสองไม คือไมมีทํานองโยนสวนสองไมในทอนท่ี 3 

ประโยคท่ี 14 ทําใหมีความแตกตางกับทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้ง กาญจนผลิน ในสวนเพลงเร็ว

ท่ีมีความแตกตางคือทางครูจิรัส อาจณรงคและทางครูสอน วงฆองนําเพลงเร็วปลายสีนวลมาใชแต 

ทางครูพริ้ง กาญจนผลินนําเพลงเร็วรําดาบมาใช โครงสรางของเพลงเรื่องแขกไทร ท้ัง 3 ทาง เริ่มดวย

เพลงปรบไก ชื่อเพลงและจํานวนทอน เหมือนกันท้ัง 3 ทางเรียกวา “เพลงตนแขกไทร เพลงแขกไทร

ทางเกา และเพลงแขกไทรทางใหม” เพลงสองไม ทางครูจิรัส อาจณรงคเรียกวา “เพลงแขกสี่เกลอ” 

สวนทางครูสอน วงฆองและทางครูพริ้งเรียกวา “เพลงแขกไทร” เพลงเร็วทางครูจิรัส อาจณรงค ทาง

ครูสอน วงฆองเรียกวา “เพลงเร็วปลายสนีวล” ทางครูพริ้ง กาญจนผลิน เรียกวา “เพลงเร็วรําดาบ” ท้ัง 

3 ทางนี้จะลงทายดวยเพลงลา เม่ือเราศึกษาโครงสรางของเพลงเรื่องแขกไทร ท้ัง 3 ทางแลวพบวามี

ความเหมือนกันในทุกทอนเพลงและในสวนทุกสวนตั้งแตเพลงชา เพลง 2 ไม และเพลงเร็ว แตกตาง

ตรงการลดทํานองโยนในเพลงสองไมทางครูจิรัส อาจณรงคและการใชเพลงเร็วท่ีตางกัน ลักษณะเดน

ของเพลงเรื่องแขกไทรนี้คือมีความเปนการเรียบเรียงท่ีมีความสอดคลองกันเปนเพลงท่ีมีความคลายกัน

สํานวนคลายกันเปนเพลงท่ีสํานวนใกลเคียงกันมาใชดวยเห็นวามีลักษณะกลุมเสียงและมีการทําให 

บทเพลงมีความชวนใหนาฟงโดยการนําเพลงท่ีมีสํานวนใกลเคียงกันมารอยเรียง ลักษณะเฉพาะ

หรืออัตลักษณของเพลงเรื่องแขกไทรคือสํานวนเพลงมีความสงาภูมิฐานมีความไพเราะ สํานวนกลอน

สงาภูมิฐานทําให มีความไพเราะท่ีสํานวนกลอน สํานวนมือฆองในระหวางชวงเพลงแขกไทรในตัว

เพลงชาทํานองหลักมีการกรอการกรอยืนอยูทิศเสียงใดเสียงหนึ่งทําใหสํานวนเพลงมีความรูสึก

ออนหวานมีความสงาภาคภูมิ การกรอนอกจากเปนลักษณะเฉพาะยังมีความยากของเครื่องมือระนาดเอก 
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ปใน ฆองวงเล็ก ระนาดทุม ยังตองหาทางเพ่ือดําเนินทํานองใหมีความสอดคลองเพ่ือไปลงเสียงใน

ประโยคตอไปใหได เพราะฉะนั้นเพลงนี้จึงมีท้ังความไพเราะ ความยากผสมกันอยู สํานวนเพลงท่ีกรอ

ทําใหการแปรทํานองคอนขางยาก อัตลักษณของเพลงแขกไทร มีลัษณะของการตีกรอระหวางเพลง 

ซ่ึงปกติเพลงเรื่องท่ัวไปมักจะไมคอยมีแมจะมีอยูบางแตสวนใหญไมคอยมี การกรอสงผลใหเกิดความ

ไพเราะ การแปรเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ โดยความยากจะอยูท่ีระนาดเอก ระนาดทุม และฆองวงเล็ก สวนปใน

สามารถโหยไดใชเสียงยาว เพราะฉะนั้นการสรางสรรคทํานองอยูท่ีการดําเนินทํานอง เชนระนาดเอก 

ระนาดทุม ฆองวงเล็ก สํานวนเพลงเหมือนกันคลายกัน ความยากอยูท่ีการแปรทางของเครื่องมืออ่ืน 

สําหรับเพลงนี้ถือวาไมยากมากนัก แตสําหรับคนท่ียังไมไดผานการฝกฝนและมีทักษะการบรรเลงการ

ดําเนินทํานองแบบไมแตกฉาน จะทําใหไมสามารถคิดทางได และจะคิดทางไดยาก ซ่ึงจะคิดยังไงให

เขากับทํานองเขากับกลุมเสียงโดยไมเปนการเกะกะ ไมกาวกาย เพลงเรื่องแขกไทรเปนเพลงท่ีไดถูก

เรียบเรียงมาแลว ถูกจัดวางใหเหมาะสมลงตัวนาฟง มีการสอดแทรกการกรออยูในเพลงแสดงอารมณท่ี

ออนหวานแตยากในการดําเนินทํานอง เพลงเรื่องแขกไทรเปนเพลงเรื่องท่ีไดถูกถายทอดมาจากครูท่ีมี

ชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับในวงการดนตรีไทย เปนมือฆองตามโบราณท่ีไดถูกสั่งสมมาถึงปจจุบัน เพลง

เรื่องแขกไทรมีลักษณะมือฆองท่ีมีรูปแบบ การแบงมือ การแจกมือฆอง ท่ีครบกระบวนการของเพลง

เรื่อง มีความเหมาะสมลงตัวตามสํานวนของเพลง มือฆองของเพลงเรื่องแขกไทรถือเปนมือฆองท่ีอยูใน

เพลงเรื่องในระดับปานกลาง ซ่ึงผูท่ีเรียนดนตรีไทยทางปพาทย สามารถจะตอเพลงเรื่องนี้ได ควรจะมี

ความรูพ้ืนฐานการตอเพลงประเภทเพลงโหมโรงหรือเพลงเรื่องอ่ืน ๆ มากอน  

ประเด็นท่ี 2 ลักษณะมือฆองของเพลงเรื่องแขกไทร 3 ทาง ไดแกเพลงเรื่องแขกไทรทางครูจิรัส 

อาจณรงค เพลงเรื่องแขกไทรทางครูสอน วงฆอง เพลงเรื่องแขกไทรทางครูพริ้ง กาญจนผลิน มีความ

เหมือนตรงโครงสรางของเพลงและสํานวนของเพลงการใชมือท้ัง 3 ทาง มีลักษณะการใชมือท่ีมี

ทิศทางไปในรูปแบบมือฆองท่ีมีความคลายกัน มีลักษณะของเสียงและสํานวนแบบเดียวกัน ในเรื่อง

ของทํานองเพลงลูกตกบางสวนท่ีตางกัน แตเปนการใชกลอนแบบเดียวกันหรือใชกลอนประเภท

เดียวกัน ท้ัง 3 ทางมีลักษณะของเสียงและสํานวนแบบเดียวกัน ในแตละประโยคเพลง วรรคเพลงของ

แตละทางมีทํานองท่ีคลายในบางวรรค บางประโยค เหมือนกันบางสวน แตยังคงรูปแบบการใชมือฆองท่ี

มีความใกลเคียงกันท้ังลักษณะของการแบงมือ การแจกมือ การใชมือคูสี่ การใชมือคูแปด การกรอ เปน

ตน สวนในเรื่องความตางนั้นจะมีในสวนท่ีตางกันตรงพยางคเสียง การใชมือฆองท่ีตางกันในแตละ

วรรคแตละประโยค เพราะในแตละทางมีลักษณะเฉพาะของทางท้ัง 3 ทาง สํานวนของ ทางแตละทาง

ท่ีมีลูกตกเดียวกันท้ังในตอนหัว ตอนตนประโยค มีปรากฎอยูในเพลงซ่ึงใชลักษณะการตีแบบเดียวกัน

ในแตละทางเชนทางครูจิรัสในเพลงเรื่องแขกไทรไดมีการใชการตีสบัดเฉ่ียวซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของ

ทางครูจิรัส อาจณรงค อีกสวนหนึ่งทางครูจิรัสตนประโยคใชสํานวนท่ีเปนลักษณะเสียงคูและใชลูก

สะเดาะ สวนทางครูสอนและทางครูพริ้งไมมีการใชเทคนิคการสะบัดเฉ่ียวในเพลงเรื่องแขกไทร     

ทาง ครูสอน วงฆอง มีลักษณะเฉพาะการใชมือฆองท่ีมีการใชมือคอนขางละเอียด มีการตีสะเดาะเปน

ลักษณะเฉพาะของทางครูสอน การดําเนินทํานองมีความถ่ีของพยางคเสียงเปนสวนมาก สวนทางครู
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พริ้ง กาญจนผลิน เปนการใชมือของทํานองหลักท่ีชัดเจนมีรูปแบบของมือฆอง เพลงเรื่องแขกไทรทาง

ครูพริ้งมีการดําเนินทํานองเรียบรอยเปนการบงบอกของลักษณะเฉพาะของ ทางครูพริ้ง ความ

แตกตางของท้ัง 3 คือ ทางจิรัส อาจณรงค และทางครูสอน วงฆองไดมีการนําเพลงเร็วปลายสีนวล

นําเขามาใสในเพลงเรื่องแขกไทร แตทางครูพริ้ง กาญจนผลิน ไดใชเพลงเร็วรําดาบมาใชเปนความ

แตกตางอยางชัดเจนนั้นแสดงใหเห็นภูมิปญญาของครูบาอาจารยท่ีไดทําเพลงท่ีมีความสอดคลอง

ใกลเคียงกันนํามาใสหรือบรรจุลงในเพลงเรื่อง เพลงเรื่องแขกไทรของท้ัง 3 ทาง มีลักษณะเฉพาะของ

ทางตนเอง มีความสัมพันธ ความเหมือนกันในทางของตัวเอง การท่ีแตละทางใชมือฆองท่ีมีความ

เหมือนกันในประโยค ประโยคเพลงใชอยางเดียวกันแสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะของแตละทางท่ีใช

สํานวนมือฆองอยางเดิม ในความเปนเพลงเรื่องหรือเพลงไทยโดยปกตินั้นมักจะอวดภูมิความรู        

ใชสํานวนกลอนท่ีมีความหลากหลายไมซํ้ากันเพราะนักดนตรีมักจะเบื่อท่ีใชทํานองซํ้า ๆ แตเม่ือเรามา

ศึกษาเพลงเรื่องแขกไทร สิ่งท่ีไดกลาวมาท้ังหมดเปนเรื่องของการดําเนินทํานองของเพลงเรื่องแขกไทร

ท่ีไดใชทํานอง สํานวนซํ้ากันหลายท่ี แสดงใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของเพลงเรื่องแขกไทรท่ีตองการให

เห็นลักษณะของเพลงสํานวนท่ีเปนเชนนั้น โดยในแตละทางท่ีสืบทอดท้ัง 3 ทาง แตละทางไดใชสํานวน

ของทางของตนเองท่ีเปนมือฆองท่ีมีลักษณะเฉพาะของทางนั้นทําใหเราไดทราบวาแตละทางมี

ลักษณะเฉพาะของทางท่ีไดรับการถายทอดมา ความพิเศษของเพลงเรื่องแขกไทรท่ีไดทําการวิจัยครั้งนี้

คือสํานวนท่ีเหมือนกันในแตละทางของตนเองมีความเฉพาะของทางตนเอง ลักษณะการตีท่ีเกิดความ

ตางของท้ัง 3 ทาง เม่ือนํามาบรรเลงรวมวงแลวไมไดมีผลกระทบตอการรวมวงมือของเพลงเรื่องไมไดมี

รูปแบบท่ีมีความตายตัวของมือ มีความเปนอิสระซ่ึงครูบางทานใชมือท่ีสละสลวยแลวแตทานจะคิด

ประดิษฐมือฆองข้ึนมา มือฆองท่ีจะบรรจุอาจมีความแปลก ความยาก กลุมเสียงเดียวกัน แตความถ่ี

ของพยางคเสียงตางกันมีความหางของทํานอง บางครั้งมีการแทรกพยางคเขาไปทําใหสํานวนของ

เพลงเปนสํานวนเดียวกันตางกันตรงมือฆองท่ีไมเหมือนกัน แตสุดทายแลวลูกตกของเพลงและจํานวน

ทอนเพลงก็เทากัน เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีลักษณะเฉพาะของทางแตละทาง มือฆองของเพลง

เรื่องแขกไทรท่ีมีความแตกตางกันนั้นไมไดมีผลกระทบในการบรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน เพราะ

โครงสราง ทอนเพลง และลูกตกเหมือนกัน เพราะเม่ือนํามารวมวงแลวก็สามารถบรรเลงไดดีทุกทาง 

ตรงกับท่ี (อุทิศ นาสวัสด์ิ, 2512, น. 28) ไดกลาวไวใน ทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีไทยวา ลูกฆองตั้งไว

เปนหลักและเปนเนื้อแทของเพลง สวนเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ก็แปรลูกฆองออกเปนทางตาง ๆ ใหเขากับ

ลักษณะเครื่องดนตรีของตน เชนระนาดเอกก็แปรเปนทางเก็บเรียบ ๆ ระนาดทุมก็แปรเปนทางตลก

คะนอง มีลวงจังหวะ ลักจังหวะ และอ่ืน ๆ ประกอบกันไป ฆองเล็กก็แปรเปนทางเก็บธรรมดาอยาง

ระนาดเอกแตมีตีคูแปดบาง คูสี่บาง สลับมือบาง สะบัดบางประกอบกันไป แตโดยมากก็ใชตีสลับมือ

ลงบนลูกฆองตาง ๆ สวนปในมักแปรลูกฆองออกเปนลูกถาง ๆ เปาเคลากันไปกับเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ 

ดังนี้เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตชวยตกแตงลูกฆองซ่ึงเปนเนื้อแท ๆ และฟงไมใครรูเรื่องนั้นใหเกิด

ความไพเราะนาฟงความไพเราะจะมีมากนอยแคไหนก็ยอมแลวแตวิธีแปรของแตละคนในวงเปนสําคัญ 

ถาหากตางคนตางแปลใหเขากับเครื่องมือของตนจริง ๆ แลว ปพาทยวงนั้นจะไดรับความนิยมวาเปน   
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ปพาทยชั้นฝมือ ใครมาหาไปบรรเลงก็จะไดคาตัวแพง ตรงกันขามถาแปรไมเปนรส เชน ตีระนาดเสีย

จนไมรูวากลอนอะไรเปนอะไร หรือเปาปเสียจนเปรอะไปเชนนี้ แทนท่ีจะไพเราะก็จะกลายเปนหนวก

หูเพราะเครื่องดนตรีแตละชนิดในวงปพาทยนั้นมันดังแรงไมใชนอยถาตางคนตางตีแขงกันข้ึนมา โดย

ไมรูวาทางไหนเปนทางไหนแลว รับรองวาตองเปนวงท่ีหนวกหูท่ีสุด บทความนี้มีความเชื่อมโยงกับ

วิจัยทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทร ท่ีแสดงใหเห็นวามือฆองนั้นจะตั้งไวเปนหลัก สวนเครื่องดนตรี

อ่ืน ๆ ตองนําเอาทางฆองมาแปรใหเขากับสํานวนทางฆองซ่ึงนั้นก็หมายวา เครื่องดนตรีประเภทอ่ืนท่ีอยู

ในวงปพาทยจะตองฟงเนื้อฆองหรือทางฆองเพ่ือใหแปรทางออกมาตกแตงทางฆองแท ๆ ใหไพเราะ 

นาฟง ซ่ึงทางฆองวงใหญเพลงเรื่องแขกไทรนี้ ท้ัง 3 ทางท่ีมีความแตกตางกันในการใชมือฆองไมไดมี

ผลกระทบตอการบรรเลงรวมวง กลาวคือ มือฆองอาจจะมีความแตกตางกัน แตในความแตกตางนั้นมี

ความแตกตางลักษณะการใชมือ ทางครูทานนี้ใชมือคูสี่ สวนทางครูทานนี้ใชมือคูแปด แตมีกลุมเสียง

เดียวกัน มือท่ีตางกัน พยางคเสียงตางกันแตมีลูกตกเดียวกัน เพราะฉะนั้นการดําเนินทํานอง จึงไมมี

อุปสรรคในการรวมวงหรือการดําเนินทํานอง สําหรับมือฆองจะใชมือฆองอยางไรจะเปนอยางไร ใชมือ

ในลักษณะไหน ข้ึนอยูกับการจัดวางของแตละทางซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของแตละทางนั้นเอง 
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ลักษณะเฉพาะของดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทวงโปงลาง 

THE UNIQUENESS OF ROIET DRAMATIC COLLEGE PONGLANG ENSEMBLE 

โยธิน พลเขต*, ชัยนาทร มาเพ็ชร*, และนพรัตน บัวพัฒน*  

YOTHIN PHONKHET, CHAINAT MAPET, AND NOPPARAT BUAPAT 

บทคัดยอ  

   บทความนี้มุงหมายเพ่ือศึกษาลักษณะเฉพาะของดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทวงโปงลาง

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด เพราะเปนวงตนแบบวงโปงลางอีสานท่ีใชประกอบการแสดงในปจจุบัน  

ผลการศึกษาพบวา เครื่องดนตรีในวงโปงลางประกอบดวยโปงลาง พิณ แคน โหวด และซอ ทําหนาท่ี

ดําเนินทํานอง มีกลองยาว รํามะนา ก๊ับแกบ ฉาบเล็ก ฉาบใหญ ทําหนาท่ีกํากับจังหวะ โปงลางทําจาก

ไมมะหาดมีเสียงดังกังวานโทนเสียงทุมต่ําและเสียงสูง ขนาดเล็กกวาโปงลางกาฬสินธุ มีลีลาการเลนท่ี

โดดเดน วองไว เก็บทํานอง เดิมใชขาตั้งไมตอมาใชขาตั้งเหล็กและขาตั้งพญานาค พิณโปรงเพ่ิมข้ัน

เสียงใหมีครึ่งเสียงและพัฒนาเปนพิณไฟฟาใหเสียงดังกังวาน มีการพัฒนาพิณเบสมาแทนไหซอง โหวด

และแคนแปดทําจากไมเฮ้ียใหเสียงนุมนวลสดใส ดานระบบเสียงใชระบบเพนตาโทนิคสเกลทางเมเจอร

และไมเนอร ดานจังหวะมีกลุมจังหวะชา ปานกลาง เร็วและกลุมจังหวะพิเศษ มีความโดดเดนดาน

จังหวะเร็วท่ีมีลีลาเฉพาะตัวและสัมพันธกับทาฟอน ดานลายเพลงประกอบดวยลายเดี่ยวและบรรเลง

รวมวง บรรเลงประกอบรองและประกอบการแสดง ดานรูปแบบการบรรเลงเริ่มจากบรรเลงเพลงเปดวง

ศรีอีสาน บรรเลงดนตรีประกอบรองท่ีมีเนื้อหาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและการแสดงพ้ืนบาน

อีสานจากวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและจบดวยบรรเลงประกอบการแสดงชุดฟนาเล  

คําสําคญั: ลักษณะอันโดดเดนเฉพาะ ดนตรีพ้ืนบานอีสาน วงโปงลาง 

Abstract 

  This study aimed to find out the uniqueness of Isan folk music, a pong lang 

ensemble of Roi Et College of Dramatic Arts. The results of the study revealed that in 

terms of the ponglang ensemble, the instruments included: pong lang, phin, khaen, 

wot and so. These are classified as melodic instruments. Another type of instruments 

of ponglang ensemble was the percussion; they included: klong yao, rammana, kap 

kaep, small and large cymbals. Ponglang is made of mai mahat, it has a resonant 

sounds of high and low pitches. It is played in quicker style. In the old days its stand 

* วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด, สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป  

 Roiet College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute  
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was made of wood but nowadays it is made of metal in Naga Serpent Shape. The 

acoustic phin has been improved to be an electric phin with semitone frets and 

resonant tones. A bass phin is improve to substitute a jar phin. Wot and khaen made 

of mai hia bamboo tubes created sweet sounds.In terms of instrumental tunes, they 

were played in pentatonic scale, in either minor or major modes. The tempos include, 

a slow, medium, and fast with a special of rhythmic pattern group. The tempos are 

appropriate and correspondent with dance movements. On the instrument tunes, 

solo or ensemble, accompanying singing, or theatrical performances as well as the 

format of the performances, it starts with Sri Isan Opening Tune, then played the 

accompaniment to a song praising the king. Then there are variety of items on the 

ways of life of Isan people and ended with Finale Dance Suite. 

Keywords: uniqueness, Isan folk music and ponglang ensemble 

บทนํา 

  วงโปงลางเปนวงดนตรีพ้ืนบานอีสานท่ีไดรับความนิยมท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

แมแตในงานมหรสพตาง ๆ นิยมนําเอาวงโปงลางมาแสดงเพราะมีความนาสนใจ ท้ังจังหวะทวงทาลีลา

ของนักแสดงและนักดนตรี รวมถึงวงโปงลางในปจจุบันสามารถบรรเลงเพลงไดทุกประเภท นับตั้งแต

เพลงลูกทุง เพลงสตริงและเพลงท่ีไดรับความนิยมของผูฟง แตหลายคนยังไมทราบถึงลักษณะเฉพาะ

ของดนตรีพ้ืนบานประเภทวงโปงลางวามีลักษณะอยางไร และพัฒนามาเปนวงโปงลางท่ีมีรูปแบบการ

บรรเลงในปจจุบันอยางไร โดยเฉพาะวงโปงลางในพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ดท่ีมีชื่อเสียงไดรับรางวัลระดับ

ภาคและระดับชาติมีจํานวนหลายวง ซ่ึงวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ถือวาเปนตนแบบวง

โปงลางเพ่ือประกอบการแสดงสําหรับวงโปงลางคณะตาง ๆ ในปจจุบัน  

  จากความสําคัญดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง “ลักษณะเฉพาะของ

ดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทวงโปงลาง เพ่ือใหเห็นถึงคุณคาและลักษณะเฉพาะดานดนตรีพ้ืนบานอีสาน

ประเภทวงโปงลาง วาภูมิปญญาดานเครื่องดนตรี ดานระบบเสียง ดานลายเพลง ดานรูปแบบการ

บรรเลงวาเปนอยางไร หากไมดําเนินการศึกษาอาจทําใหองคความรูภูมิปญญาดานลักษณะเฉพาะของ

ดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทวงโปงลาง สูญหายไปเหมือนในอดีตโดยเฉพาะดานลายพ้ืนบาน จึงตอง

ศึกษาโดยเร็วเพ่ือใหทันตอการอนุรักษสืบทอดมรดกทางภูมิปญญาท่ีสําคัญอันเปนศิลปวัฒนธรรมของ

ชาติท่ีมีคาควรแกการหวงแหน เกิดประโยชนตอผูสนใจศึกษาวงโปงลาง เพ่ือนําความรูไปประยุกตใช

ในการเรียนการสอนดนตรีพ้ืนบานอีสาน และเปนประโยชนตอคนรุนหลังสืบไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาลักษณะเฉพาะของดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทวงโปงลาง 
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วิธีการศึกษา 

  การศึกษาเรื่อง ลักษณะเฉพาะของดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทวงโปงลางในพ้ืนท่ีจังหวัด

รอยเอ็ด ผูวิจัยไดใชวิธีดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัย ดังตอไปนี้ 

  1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ประกอบดวย 

1.1 แบบสังเกต (Observation Form) มี 2 แบบ คือ แบบสังเกตแบบมีสวนรวม 

(Participant Observation) และแบบสงัเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ใช

กับกลุมผูรู และกลุมผูปฏิบัติในพ้ืนท่ีท่ีวิจัยโดยผูวิจัยไดเขาไปสังเกตสภาพท่ัวไปและลักษณะเฉพาะ

ของดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทวงโปงลาง 

1.2 แบบสัมภาษณ (Interview Form) มี 2 แบบ คือ 

1.2.1 สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview Form)  

1.2.2 สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview Form) 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยยึดหลักขอมูลท่ีมีลักษณะสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ

วิจัย สามารถตอบคําถามของการวิจัยไดตามท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีวิธีการเก็บขอมูลดังตอไปนี้  

 2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากเอกสารและงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของกับลักษณะเฉพาะของดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทวงโปงลาง ตลอดถึงความรูเก่ียวกับ

วัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎีทางดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และวัฒนธรรม    

  2.2 การเก็บขอมูลจากภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณใชแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง 

(Structured Interview) และไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) แบบสังเกต (Observation) 

แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม แบบสนทนากลุม (Focused Group Guideline)  

 3. การจัดกระทําขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของและขอมูลภาคสนาม โดยจําแนกขอมูลตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว ตรวจสอบความสมบูรณวามีความครบถวนแกการวิเคราะหสรุปผลแลวหรือไม  

ในกรณีขอมูลไมสอดคลองกัน ผูวิจัยจะใชการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) หากขอมูล 

สวนใดไมสมบูรณ ผูวิจัยเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในสวนท่ีขาดหายไปใหไดตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว  

1) การวิเคราะหแบบอุปมาน (Induction) คือ วิธีตีความจากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน แลว

นํามาวิเคราะหและสรุปผล เม่ือผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลในประเด็นลักษณะเฉพาะของดนตรี

พ้ืนบานอีสานประเภทวงโปงลาง ในพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ดเชน เครื่องดนตรี ระบบเสียง ลายเพลง  

2) การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) คือ การจําแนก

ขอมูลเปนชนิด ๆ (Typological) ตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และการตีความโดยใชแนวคิดทฤษฎีหลัก

เปนแนวทางในการวิเคราะห ไดแก แนวคิดทางมานุษยดุริยางควิทยา ทฤษฎีการวิเคราะหดนตรี เพ่ือ

ใชในการวิเคราะหลักษณะเฉพาะของดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทวงโปงลาง  

  4. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)  
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ผลการศึกษา 

   ลักษณะเฉพาะของดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทวงโปงลาง ผูวิจัยไดศึกษาวงดนตรีท่ีอยูใน  

ยุคบุกเบิกจนกระท่ังมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับของสังคมและไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ คือ      

วงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ไดผลการวิเคราะห ตามลําดับหัวขอดังนี้  

1. ดานเครื่องดนตรี 

เครื่องดนตรีในวงโปงลางประกอบดวย โปงลาง พิณไฟฟา แคน โหวด ซออีสาน กลองยาว 

กลองรํามะนา และฉาบเล็ก ฉาบใหญ โดยผูวิจัยขอเสนอเครื่องดนตรีพ้ืนบานอีสานตามลําดับ ดังนี้ 

1.1 โปงลาง  

  
ภาพท่ี 1 ลักษณะของโปงลาง 

           ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  ลูกท่ี 1 มีเสียงต่ําสุดคือเสียงลา และลูกสุดทายเสียงสูงสุดคือเสียงฟา เม่ือเทียบเสียงลาของ

โปงลางจะตรงกับฟา# ของเปยโน เสียงเรของโปงลางจะตรงกับเสียง B ของเปยโน ดังตัวอยาง 
 

 

เสียงโปงลาง 

เปยโน 

โปงลางเปนเครื่องดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทตีท่ีอยูในกลุมเครื่องกระทบ

กําเนิดเสียงดวยการสั่นสะเทือน (Idiophone) ลักษณะทางกายภาพเปน

ทรงกระบอก ทําจากไมมะหาดเปนไมท่ีมีเนื้อแข็งทนทานใหเสียงดังกังวาน

ไพเราะ ลักษณะขนาดรูปรางถาลูกขนาดเล็กจะมีเสียงสูง ลูกใหญเสียงตํ่า 

คุณลักษณะของเสียง (Characteristic of Sound) มีลักษณะเสียงดัง 

กังวาน สดใส ดําเนินทํานองแบบทํานองเดียว (Monophony) ใชบันได

เสียงแบบ 5 เสียงหลัก (Pentatonic Scale) การตีโปงลางแบงเปน 2 

แบบ คือ แบบแยกจังหวะและแบบสัมผัส (สลับซายขวา) กลุมเสียงในการ

ดําเนินทํานองในชวงเริ่มกอต้ังวง พบวา ยึดเสียงแคนระดับเสียงทางลาย

นอย ใชโนต 5 เสียง คือ D F G A C  
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ตอมามีความนิยมนําเพลงลูกทุงและลูกทุงหมอลําเขามาบรรเลงในวงโปงลางทําใหมีการ

ปรับเสียงโปงลางใหไดเสียงตามแบบสากลโดยเทียบกับเสียงของเปยโนเปนหลัก ดังนี้ 
 

  
ระดับเสยีงของโปงลางทางลายใหญ 

ท่ีมา: นายทรงศักด์ิ ประทุมสินธุ 
 

นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธ เกิดแนวคิดวาถาเพ่ิมเสียงฟาอีกหนึ่งเสียงใหโปงลางจะทํา

ใหสามารถบรรเลงไดท้ังลายใหญและลายนอย จึงตัดไมมากลึงแลวปรับลูกโปงลางใหไดเสียงฟา 

จํานวน 2 ลูก เพ่ิมตอจากเสียงมี แตยังคงลูกโปงลางจํานวน 14 ลูกตามเดิม ดังนี้ 
 

 
ระดับเสียงของโปงลางท่ีเพ่ิมเสียงฟา 

 

ระดับเสียงของโปงลาง มีระดับเสียงท้ังหมด 14 เสียง โดยเสียงแตละเสียงทําหนาท่ี 

ในการดําเนินทํานอง โดยบรรเลงเสียงสูง-ต่ําสลับกันไปมาในลายเพลง 

1.2 พิณ  

   
ภาพท่ี 2 ลักษณะของพิณไฟฟา 

           ท่ีมา: ผูวิจัย  
 

คุณลักษณะของเสียง (Tone) พิณมีลักษณะดังกังวาน สดใส ดําเนินทํานองแบบทํานอง

เดียว กลุมเสียงในการดําเนินทํานองมี 7 เสียงคือ C D E F G A B มีระยะหางของแตละเสียง ดังนี้ 
 

 

ลักษณะทางกายภาพของพิณ เปนเครื่องดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทดีดนิยมทําจากไม

ขนุน พิณมีหลายรูปทรง เชน ทรงใบโพธิ์ ทรงแตงโม ทรงเมล็ดขาว ลักษณะพิณแตเดิม

เปนพิณทรงหยดน้ํา ติดข้ันดวยไมไผ มี 3 สาย ชื่อของพิณแตละทองถ่ินเรียกชื่อตางกัน 

เชน จังหวัดอุบล เรียกวา “ซุง” ประเทศ สปป. ลาว เรียกวา “กระจับป” อําเภอเสลภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด เรียกวา “อีเต็ง” จังหวัดชัยภูมิเรียกวา “เตง” หรือ “อีเตง” จังหวัด

หนองคาย เรียกวา “ขจับป” ถาเลนกับวงกลองยาว เรียกวา “บักอรอย” เพราะเปน

ทํานองหลักใหความสนุกหรืออรอยในจังหวะดนตรี  
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พิณไฟฟา มีลักษณะคือเตาพิณไมมีรูโพรง ติด “คอนแท็ก” ท่ีเตาพิณ โดยเวลาจะ

บรรเลงพิณไฟฟา จะตองมีสายสัญญาณ (สายแจค) ตอเขากับแอมปกีตาร จึงจะทําใหเกิดเสียงดัง    

จัดอยูในพิณประเภทหัวเดียว ระบบเสียงของพิณในชวงกอตั้งวงจะตั้งสายพิณ ระดับเสียงทางลายนอย 

ประกอบดวยเสียงหลัก 5 เสียง คือ เร ฟา ซอล ลา โด ตั้งเสียงสาย 1-2-3 คือ ลา-เร-ลา หรือ A-D-A 

ดังตัวอยาง 
 

 
 

ระดับเสียงทางลายใหญ ประกอบดวยเสียงหลัก 5 เสียง คือ ลา โด เร มี ซอล การตั้ง

สายจะตั้งเสียงสาย 1-2-3 คือ มี-ลา- มี หรือ E-A-E ดังตัวอยาง 
 

 
 

1.3 แคนแปด 

        
ภาพท่ี 3 ลักษณะของแคนแปด 

           ท่ีมา: ผูวิจัย  
 

  ลักษณะทางกายภาพของแคนแปด แคนแปดเปนเครื่องดนตรีพ้ืนบาน

อีสานประเภทเปาท่ีมีลิ้น ทําจากไมไผขนาดเล็ก เรียกชื่อวา “ไมกูแคน” หรือ 

“ไมเฮ้ีย” ขนาดของไมกูแคนมีความยาวลดหลั่นกัน เรียงตัดกันเปนตับในเตา

แคน ลิ้นแคนทําจากโลหะผสมระหวางเงินกับทองเหลือง ลิ้นแคนจะติดกับไมกู

แคนอยูในเตาแคน การเปาแคนใหเกิดเสียงท่ีตองการโดยการปดรูเล็ก ๆ ท่ีเจาะ

ขางกูแคน (ลูกแคน) เรียกชื่อวา “รูนับ” สิ่งท่ีทําใหไมกูแคนยึดติดกับเตาแคน 

คือ ข้ีสูด แคนท่ีนิยมเปาในปจจุบัน คือแคนแปด 

สาย 1 

สาย 2 

สาย 3 
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คุณลักษณะของเสียง (Tone) แคนแปดมีลักษณะเสียงท่ีดังกังวาน สดใส ดําเนินทํานอง

แบบทํานองเดียว บางครั้งมีการเปาเสียงแคนเปนกลุม 2-3 เสียง กลุมเสียงในการดําเนินทํานองนั้น 

พบวา ใชโนต 7 เสียง คือ C D E F G A B โดยมีระยะหางของแตละเสียง ดังนี้ 
 

 

 
ระดับเสียงของแคนแปด บันไดเสียง C 

 

  ระดับเสียงของแคนแปด มีระดับเสียงท้ังหมด 15 เสียง โดยแตละเสียงทําหนาท่ีของเสียง

แตละเสียงในการประสานกันไปมา ในระยะเริ่มกอตั้งวงโปงลาง อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ใช

ระดับเสียงทางลายนอยในการบรรเลง มีเสียงหลัก 5 เสียง คือ ลา โด เร ฟา ซอล ดังนี้ 
 

 
แคนระดับเสียงทางลายนอย 

 

 หลังจากบรรเลงโดยใชระดับเสียงทางลายนอยมาไดระยะหนึ่ง เนื่องจากระดับเสียงมีขอจํากัด

คือเสียงคอนขางสูงทําใหการขับรองตองสูงดวยเชนกัน ทําใหอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุปรับเปน

ระดับเสียงทางลายใหญ ประกอบดวยเสียงหลัก 5 เสียงคือ ลา โด เร มี ซอล ดังตัวอยางท่ีแสดงนี้ 
 

 
ภาพท่ี 12 แคนระดับเสียงทางลายใหญ  

ท่ีมา: ผูวิจัย  

1.4 โหวด 

 
ภาพท่ี 4 ลักษณะของโหวด 

           ท่ีมา: ผูวิจัย  

ลักษณะทางกายภาพของโหวด เปนเครื่องดนตรีตระกูลเสียงท่ีเกิดจากการ

สั่นสะเทือนของอากาศ (Aerophone) เดิมเปนของเลนของชาวอีสานใช

แกวงเลนเหมือนสะนู ตอมาดัดแปลงมาเปนเครื่องดนตรีพ้ืนบานอีสานโดย

อาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุเพ่ือบรรเลงในวงโปงลาง มีสวนประกอบคือ 

แกนโหวดทําดวยไมไผรวก สวนท่ีเปนลูกโหวดทําดวยไมเฮ้ียและสวนท่ีเปน

จมูกโหวดทําดวยข้ีสูด (ชันโรง) โหวดมีความบอบบางจึงเสียหายไดงายถาไม

ระมัดระวัง เม่ือโดนความรอนจะทําใหข้ีสูดละลาย 
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   คุณลักษณะของเสียง (Characteristic of Sound) มีเสียงนุม กังวาน สดใสเพราะเสียงโหวดเกิด

จากลมท่ีกระทบกับทอไมเฮ้ียท่ีมีเนื้อเยื่อท่ีบางเบา ลมท่ีเปาก็ตองเปนลมท่ีพอดีไมเปาดังเกินไป ลักษณะ

ของเสียงโหวดเหมาะสําหรับการดําเนินทํานองท่ีสะทอนอารมณผูฟง อารมณรักคิดถึงบานเกิด อารมณ

โศกเศราหรือแมกระท่ังอารมณสนุกสนานรื่นเริง ดําเนินทํานองแบบทํานองเดียว พบวาเสียงท่ีใชในลาย

เพลง ยึดเสียงแคนระดับเสียงทางลายนอยเปนหลัก ใชโนต 5 เสียง คือ D F G A C เสียงต่ําสุดคือเสียง

ลา และเสียงสูงสุดคือเสยีงฟา เสียงเรของโหวดกับจะตรงกับเสียง B ของเปยโน ดังนี้ 
 

 
ระดับเสียงของโหวดทางลายนอย  

ท่ีมา : นายทรงศักด์ิ ประทุมสินธุ  
 

  ปจจุบันโหวดเปนเครื่องดนตรีท่ีไดรับความนิยมมาก และนํามาบรรเลงเขากับเครื่องดนตรี

อีสาน เชน พิณ แคน โปงลาง กลอง และเกิดเปนวงดนตรีพ้ืนบานอีสานดังปรากฏในปจจุบัน 
 

 
ระดับเสียงของโหวดทางลายนอย 

 
ระดับเสียงของโหวดทางลายใหญ 

 

โหวดทางลายใหญมี 13 เสียง มี 5 เสียงหลัก คือ เสียง ลา โด เร มี ซอล แตละเสียงทํา

หนาท่ีของเสียงแตละเสียงในการบรรเลง โดยบรรเลงเสียงสูง-ต่ําประสานกันไปมาตามทํานองลายเพลง 
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  1.4 ซออีสาน  

   
ภาพท่ี 5 ลักษณะซออีสาน 

         ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

   คุณลักษณะของเสียง (Tone) ซออีสาน มีเสียงดังกังวาน สดใส ดําเนินทํานองแบบ

ทํานองเดียว กลุมเสียงในการดําเนินทํานอง ใชโนต 5 เสียง คือ A C D E G โดยมีระยะหางของแตละ

เสียง ดังนี้ 
 

 

 

 
 

 ระดับเสียงของซออีสาน มีระดับเสียงจํานวน 15 เสียง โดยแตละเสียงทําหนาท่ีในการ

บรรเลงทํานอง ระบบเสียงของซออีสาน ตั้งสายคู 5 โดยต้ังสายนอก (สายท่ี 1) เสียงมี ตั้งเสียงสายใน

หรือ (สายท่ี 2) เสียง ลา ลายท่ีนิยมบรรเลงคือ ลายมโหรีอีสาน ลายลําเพลิน ลายเตย และเพลง

หงสทองคะนองรํา โอกาสท่ีใชบรรเลงของซออีสานคือบรรเลงประกอบการแสดงหมอลํา บรรเลง

ประกอบวงมโหรีอีสานและบรรเลงประกอบวงโปงลาง ปจจุบันนิยมเลนท่ัวไปในภาคอีสาน 

 1.5 ไหซอง 

ลักษณะทางกายภาพของไหซอง ไหนํามาจากไหปลารา ใชเสนยางลอรถจักรยานยนต 

นํามาตัดใหเปนเสนยาวนํามาขึงใหตึงท่ีบริเวณปากไห วิธีการเลนไห คือใชมือดึงเสนยางใหสั่นสะเทือน

เกิดเสียงทุมต่ํา ใชเลนเปนเครื่องประกอบจังหวะ ทดแทนเสียงกีตารเบส ผูท่ีนําเอาไหมาใชกับวงดนตรี

พ้ืนบานอีสานไมปรากฏแตเพ่ิงปรากฏในวงดนตรีพ้ืนบานอีสาน ประมาณ พ.ศ. 2520 การเทียบเสียงนั้น

สายทุม 

สายเอก 

ลักษณะทางกายภาพของซออีสาน ทําจากวัสดุในทองถ่ิน นิยมเรียกชื่อวา “ซอกะโป” 

(กะลามะพราว) โดยเรียกตามชื่อวัสดุท่ีใชทํากลองเสียง มีสวนประกอบ คือกลองเสียง

หรือกะโหลกซอทําจากกะลามะพราวหรือภาษาอีสานเรียกชื่อวา “กะโปมะพราว” 

เจาะรูใหเปนกลองสะทอนเสียง ดานหนาหุมดวยหนังวัว คันทวนทําจากไมเนื้อแข็งมี

ลักษณะกลมและเรียวเล็กลงมาอยูตรงสวนฐานท่ีติดกับกะโหลกซอ สายซอมี 2 สาย 

นิยมใชสายเบรกรถไถเพราะมีความเหนียวแนนทนทานดี หยองซอทําจากแกนไมขนุน 

ลูกบิดทําจากไมเนื้อแข็ง คลายลูกบิดซอท่ัว ๆ ไป คันชักทําจากไมเนื้อแข็ง ยาวประมาณ 

50 เชนติเมตร สั้นกวาคันชักของดนตรีไทย 
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ข้ึนอยูกับขนาดของไห และขึงตึงหนังยางใหตึงหรือหยอนตางกัน สามารถปรับเสียงเขากับวงได เปน

เสียงท่ีไมตายตัว โดยปกติไหหนึ่งชุดมีประมาณ 2-3 ลูก หรืออาจมากกวานั้น นํามาประสมวงในวง

โปงลาง โดยดึงใหเขากับจังหวะกลองหาง  
 

 

   
 ภาพท่ี 6 ลักษณะไหซองและทานั่งดีดไห ภาพท่ี 7 ลักษณะไหซองไหซอง 4 ลูก 
 ท่ีมา: ผูวิจัย ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  ระดับเสียงของไหซอง มีระดับเสียงท้ังหมด 4 เสียง คือ เสียงซอล ลา มี เร โดยเสียงแตละ

เสียงทําหนาท่ีของเสียงแตละเสียงเหมือนเบสไฟฟา โดยวิธีดีดไหโดยใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ดึงสาย

ยางท่ีขึงข้ึนใหเขากับจังหวะกลองและเครื่องประกอบจังหวะอ่ืน ๆ ประสานกันไปมาในลายเพลง ตอมา

พัฒนาไหใหมี 4 ลูกมีขาตั้งเพ่ือใหนางไหมาแสดงลีลาทาทางการดีดไห 
 

 
ระดับเสียงของไห 

 

 1.6 กลองหางหรือกลองยาว 

  
ภาพท่ี 8 ลักษณะกลองหางหรือกลองยาว  

                  ท่ีมา: ผูวิจัย  

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะทรวดทรงคลายกับกลองยาวภาค

กลาง แตกตางกัน คือ รูปทรงนับจากชวงหนากลองลงมาตัวกลอง

จะยาวกวาทางภาคกลาง สวนหางกลองจะสั้นกวาทางภาคกลาง 

และหางของกลองยาวอีสานจะบานออก เปนเครื่องดนตรีในตระกูล

ของเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของแผนหนัง (Membrano-

phones) ทําจากไมขนุน ชาวผูไทเรียกชื่อวา “กลองหาง” ขึงดวย

หนังวัวหนาเดียว นิยมนํามาบรรเลงในขบวนเซ้ิงและวงโปงลาง 

นิยมเรียกชื่อวา “กลองยาว”  
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  กลองยาว สามารถตั้งไดโดยไมลม ความสูงประมาณ 80-90 ซม. เสนผาศูนยกลาง 

หนากลองประมาณ 9-10 นิ้ว การต้ังเสียงกลองตองดูวาหนากลองแตละใบมีความตึงเทากันหรือไม   

ถาหนากลองตึงไมเทากันก็ขึงหนากลองใหเทากันเพ่ืองายในการตั้งเสียง ตองขึงหนากลองตึงพอดี วัสดุ

ท่ีใชตั้งเสียง คือกลวยตากแหงเพราะหางาย มีความเหนียว น้ําหนักดี ไมแหงงาย 

 วิธีการคือ นํากลวยไปตําใหละเอียด เหนียวติดกัน จากนั้นก็นํามาติดตรงกลางหนากลอง 

ถาอยากใหเสียงต่ําใหติดมากพอสมควร ถาอยากใหไดเสียงสูงไมตองติดกลวยมาก ตอมาเพ่ิมกลองหาง

เปน 4 ลูกโดยตั้งเสียงเปน 4 เสียงโดยไลจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ํา ไลจากขวาไปซาย คือ ด˚ ล ฟ ร 

 1.7 กลองรํามะนาอีสาน 

  
ภาพท่ี 9 ลักษณะกลองรํามาอีสาน 

             ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

1.8 หมากกั๊บแกบ  

 
ภาพท่ี 10 ลักษณะหมากกั๊บแกบ 

              ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

1.9 เกราะ  

 
ภาพท่ี 11 ลักษณะเกราะ ไมเคาะจังหวะ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

หมากก๊ับแกบเปนเครื่องดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทตี (Idiophone) ทํา

ดวยไมเนื้อแข็ง หนาประมาณ 2 ซม. กวางประมาณ 5 ซม. ยาวประมาณ 

12 ซม. ชุดหนึ่งมี 2 คู ใชฝามือตีคลายกรับเสภา ไมมีการเทียบเสียง ระดับ

เสียงข้ึนอยูกับขนาดและความหนา ไมไดนํามาประสมวง สวนใหญใชเลน

ประกอบการแสดงคูกับนางไห และแสดงชุดหมากก๊ับแกบลําเพลินนิยม

บรรเลงในภาคอีสานใชตีประกอบการฟอน 

ลักษณะทางกายภาพของกลองรํามะนาอีสาน เปนเครื่องดนตรีในตระกูลของ

เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของแผนหนัง (Membranophones) ทําจากไม

ขนุน หรือ ไมเนื้อแข็ง เชน ไมกามปู มีรูปรางลักษณะเหมือนกลองรํามะนา

ของภาคกลาง แตมีขนาดใหญกวา มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 80 ซม. หนา

ประมาณ 20 ซม. ขึงดวยหนังวัวมีหนาเดียว ขึงใหตึงดวยเชือก ตีดวยมือ ไมมี

การเทียบเสียง ข้ึนอยูกับผูตีวาตองการความตึงแคไหน แลวแตขนาดและ

ความตึงของหนากลอง ใชเลนในวงกลองยาว ปจจุบันนํามาใชบรรเลงคูกับ

กลองหาง จํานวน 4 ลูก ทําหนาท่ีดําเนินจังหวะ 
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  เกราะเปนเครื่องกํากับจังหวะทําจากไมไผ ยาวประมาณ 1 ฟุต ลักษณะกลม เจาะชองวาง

ตรงกลางปลองตามทางยาวใหเกิดชอง สวนท่ีเจาะรูตรงกลางปลองไมเปนรูสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด กวาง 

1-1.5 นิ้ว ยาวประมาณ 10-12 นิ้ว เวลาเคาะจะเกิดเสียงออกมา ไมตีจะเคาะเปนจังหวะประกอบวง

ดนตรีพ้ืนบานอีสาน ผูเคาะเปนนักดนตรีชายเปนสวนใหญ ตอมาเม่ือวิทยาลัยนาฏศิลปะรอยเอ็ดโดย 

ครูจีรพล เพชรสม ไดนํานักแสดงหญิงมาเคาะเกราะแทนนักดนตรีเพ่ือโชวลีลาทาทางท่ีออนชอย

เรียกชื่อวา “นางเกราะ” 

1.10 ฉาบ (แสง)  

  
ภาพท่ี 12 ลักษณะฉาบเล็ก ฉาบใหญ  

  ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

1.11 พิณเบสไฟฟา 

 
  ภาพท่ี 13 ลักษณะพิณเบส  

            ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

พิณเบสมีหนาท่ีรักษาจังหวะและชวยโอบอุมวงโปงลาง เหตุท่ีผลิตพิณเบสไฟฟาข้ึนมา

เพราะเวลาวงโปงลางไปแสดงในงานท่ีตองการเพลงจังหวะลีลาศ รําวง จะไมสามารถบรรเลงได ดวย

ขอจํากัดของเสียง ทางวิทยาลัยฯ จึงมอบหมายใหอาจารยทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ ประดิษฐ พิณเบส

ไฟฟาข้ึนมาเพ่ือใชในวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด จังหวะของพิณเบสกับจังหวะ กลองรํามะนา

อีสานคลายกันเพราะพิณเบสเปนเครื่องดนตรีท่ีทําหนาท่ีกํากับจังหวะท่ีมีทํานอง เสียงหลักในการ

บรรเลงพิณเบส ถาเลนลายใหญ (เสียงลา) จะเลนเสียงลาและเสียง มี ดังตัวอยาง 
 

 จังหวะเซิ้ง 

- - - - - ล - ม - ม - - - ม - ล - - - - - ล - ม - ม - - - ม - ล 

- - - - -ตุม-ตุม - ตุม - - -ตุม-ตุม - - - - -ตุม-ตุม - ตุม - - -ตุม-ตุม 

 

เปนเครื่องดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทเครื่องดีด ลักษณะโครงสราง

และระบบเสียงเหมือนกีตารเบสไฟฟา พิณเบสมีรูปรางใหญกวาพิณ 

โครงสรางของคอท่ีใหญและยาวกวา ยานความถ่ีเสียงต่ํา มี 4 สาย

ตอมาเพ่ิมเปน 5 สาย เบส 4 สายการตั้งสายตามมาตรฐานคือ E-A-D-G 

(เรียงจากต่ํา-สูง) 

ฉาบหรือแสง เปนเครื่องประกอบจังหวะประเภทเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน

ของมวลวัตถุในตัวเอง (Idiophone) ชนิดมีปุม (Boss Gong) มี 2 ขนาดคือ

ฉาบเล็กและฉาบใหญ ใชตีประกอบจังหวะกลองยาว ทําดวยโลหะทองเหลือง 

มีลักษณะคลายฝาหมอ 2 อัน ประกบกัน เวลาตีจะนํามากระทบกัน  
 

พิณเบส 

กลองตุม 
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2. ดานระบบเสียง 

  ระบบเสียงท่ีใชในวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ใชระบบเพนตาโทนิคสเกลทาง

เมเจอรและไมเนอร ชวงเริ่มกอตั้งวงใชแคนบันไดเสียง F# (ระดับเสียงแคนทางลายใหญ) บรรเลงใน

ระดับเสียงแคนทางลายนอย เม่ือเทียบกับเปยโนตรงกับบันไดเสียง B ประกอบดวยเสียงหลักคือ เสียง 

เร ฟา ซอล ลา โด ปจจุบันบรรเลงในบันไดเสียง A อยูในระดับเสียงทางลายใหญ ประกอบดวยเสียง

หลักคือเสียง ลา โด เร มี ซอล  

3. ดานจังหวะ  

จากการวิเคราะหดานจังหวะของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด พบวาสามารถแบง

จังหวะออกเปน 3 กลุม ดังนี้  

3.1 กลุมจังหวะชา มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 จังหวะภูไท (อัตราจังหวะชา) ใชกับลายโปงลาง ลายแมฮางกลอมลูก ลายภูไท

กาฬสินธุ ลายคอนสะหวัน ลายเตยหัวโนนตาล บายศรีสูขวัญ ดังตัวอยาง 
 

จังหวะข้ึน(โซโล) 

    - ติงติงติง - ติง - ติง ติงติงติงติง ติงติง - ตึง 

จังหวะทํานองหลัก 

 - - - - - ปะ – ปะ - ติง - ติง - - - ตึง  - ปะ - - - ปะ – ปะ - ติง - ติง - - - ตึง 

จังหวะจบ(โซโล) ถอนจังหวะลงจบ 

 - - - - - ปะ – ปะ - ติง - ติง - - - ตึง - ติงติงติง - ติง - ติง ติงติงติงติง ติงติง - ตึง 
 

  3.2 กลุมจังหวะปานกลาง มีรายละเอียดดังนี้  

3.2.1 จังหวะเฉพาะ ใชกับลายลมพัดพราว ลายลมพัดไผ ดังตัวอยาง 
 

จังหวะข้ึน(โซโล) 

    - ติงติงติง - ติง - ติง ติงติงติงติง ติงติง - ตึง 

จังหวะทํานองหลัก 

 - ปะตึงติง - ติง – ตึง  - ปะตึงติง - ติง – ตึง - - - ติง - ติง – ตึง  - ปะตึงติง - ติง – ตึง 

จังหวะจบ(โซโล) ถอนจังหวะลงจบ 

 - ปะตึงติง - ติง – ตึง  - ปะตึงติง - ติง – ตึง - ติงติงติง - ติง - ติง ติงติงติงติง ติงติง - ตึง 
 

3.2.2 จังหวะเฉพาะ ใชกับลายมโหรีอีสาน ดังตัวอยาง 
 

จังหวะข้ึน(โซโล) 

    - ติงติงติง - ติง - ติง ติงติงติงติง ติงติง - ตึง 

จังหวะทํานองหลัก 

 - - - ปะ - ติง – ตึง  - - ตึง - - ติง – ตึง - ติง - - - ติง – ตึง  - - ตึง - - ติง – ตึง 

จังหวะจบ(โซโล) ถอนจังหวะลงจบ 

 - - - ปะ - ติง – ตึง  - - ตึง - - ติง – ตึง - ติงติงติง - ติง - ติง ติงติงติงติง ติงติง - ตึง 
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3.2.3 จังหวะเฉพาะ ใชกับลายภไูทสกลนครและประกอบฟอนมวยโบราณ ดังตัวอยาง 
 

จังหวะทํานองหลัก 

 - ปะ - ปะ  - ปะ – ตึง  - ปะ - ปะ  - ปะ – ตึง  - ปะ - ปะ  - ปะ – ตึง - ตึง - ปะ ปะปะ - ตึง 

จังหวะสง(โซโล) และจังหวะจบ 

- ตึงตึงตึง - ตึง - ตึง - ตึง - ตึง - ตึง - ตึง 
 

3.3 กลุมจังหวะเร็ว มีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1 จังหวะเซ้ิง (อัตราจังหวะเร็ว) ใชกับลายนกไซบินขามทุง ลายน้ําโตนตาด ลาย

ตังหวาย ดังตัวอยาง 
 

จังหวะข้ึน(โซโล) 

    - ติงติงติง - ติง - ติง ติงติงติงติง ติงติง - ตึง 

จังหวะทํานองหลัก 

 - ปะ - - - ติง – ตึง  - ติง - ปะ  ติง ติง – ตึง  - ปะ - - - ติง – ตึง  - ติง - ปะ  ติง ติง – ตึง 

จังหวะจบ(โซโล) ถอนจังหวะลงจบ 

 - ปะ - - - ติง – ตึง  - ติง - ปะ  ติง ติง – ตึง - ติงติงติง - ติง - ติง ติงติงติงติง ติงติง - ตึง 
 

3.3.2 จังหวะลําเพลิน ใชกับลายลําเพลิน ลายแมงภูตอมดอก ลายเตยสามจังหวะ 

ดังตัวอยาง 
 

จังหวะข้ึน(โซโล) 

    - ติงติงติง - ติง - ติง ติงติงติงติง ติงติง - ตึง 

จังหวะทํานองหลัก 

 - ปะ - - ติง ติง – ตึง  - ปะ - - ติง ติง – ตึง  - ปะ - - ติง ติง – ตึง  - ปะ - - ติง ติง – ตึง 

จังหวะจบ(โซโล) ถอนจังหวะลงจบ 

 - ปะ - - ติง ติง – ตึง  - ปะ - - ติง ติง – ตึง - ติงติงติง - ติง - ติง ติงติงติงติง ติงติง - ตึง 
 

  3.3.3 จังหวะสามชา ใชกับเพลงเปดวงศรีอีสาน ดังตัวอยาง 
 

จังหวะข้ึน(โซโล) 

- - - ปะ - - - ตึง - - - - - ติง - ติง - ติง - ติง - ติง - ติง - ติง - ติง - - - ติง 

จังหวะทํานองหลัก 

 - - - ตึง - - - ปะ - ติง – ตึง  - ปะ – ติง - ติง – ตึง  - ปะ – ปะ - ติง – ตึง  - ปะ – ติง 

- ติง – ตึง - - - ปะ - ติง – ตึง  - ปะ – ติง - ติงติงติง - ติง - ติง ติงติงติงติง ติงติง - ตึง 

จังหวะจบ(โซโล) ถอนจังหวะลงจบ 

- - - ติง - ติง - - - ติง - ติง - ติง - - - ติง - ติง - ติง - - - ติง - ติง - - - ติง 
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3.4 กลุมจังหวะพิเศษ ใชบรรเลงประกอบการแสดงเปนกลุมจังหวะซ่ึงมีความสัมพันธกับ

การแสดงพ้ืนบานในแตละขุด ไดแก ฟอนดึงครกดึงสาก ฟอนโหวด ฟอนกลองเตะ ฟอนขิดไหม ฯลฯ  

4. ดานลายเพลง 

ลายเพลงในวงโปงลางวิทยาลยันาฏศิลปรอยเอ็ดจําแนกตามวตัถุประสงคของการบรรเลง คือ  

4.1 ลายเด่ียวและบรรเลงรวมวง ไดแก ลายเปดวงศรีอีสาน ลายโปงลาง ลายนกไซบิน

ขามทุง ลายมโหรีอีสาน ลายน้ําโตนตาด ลายแมฮางกลอมลูก ลายแมงภูตอมดอก ลามลมพัดไผ ฯลฯ 

4.2 ลายบรรเลงประกอบรอง ไดแก ลายตังหวาย ลายภูไท ลายคอนสะหวัน ลายเตย

ธรรมดา เตยโขง เตยพมา ลายสาละวัน ฯลฯ 

4.3 ลายบรรเลงประกอบการแสดง การแสดงพ้ืนบานของวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลป

รอยเอ็ด โดยจําแนกเปนหมวดหมูตามแนวคิดในการสรางสรรค 6 กลุม คือ การแสดงพ้ืนบานจาก

วรรณกรรมพ้ืนบาน การแสดงพ้ืนบานจากพิธีกรรม การแสดงพ้ืนบานจากประเพณีและการละเลน 

การแสดงพ้ืนบานประกอบทํานองลํา การแสดงพ้ืนบานจากศิลปาชีพและวิถีชีวิต และการแสดงพ้ืนบาน

เลียนแบบทาทางของสัตว  

5. ดานรูปแบบการบรรเลง  

รูปแบบการแสดงเริ่มจากการบรรเลงเพลงเปดวงศรีอีสานท่ีมีจังหวะสนุกสนานเราใจ มี

นางเกราะและนางไหออกมารายรําลีลาทาฟอนท่ีสวยงาม ตอดวยการบรรเลงดนตรีประกอบการขับรองท่ี

มีเนื้อหาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย พิธีกรแนะนําการแสดงพ้ืนบานอีสานจากวิถีชีวิต ประเพณี

และพิธีกรรม ความเชื่อและจบการแสดงดวยชุดฟนนะเล บรรเลงดวยทํานองเพลงกลอมทุงและ

นักแสดงท้ังหมดออกมาแสดงลีลาทาทางประกอบจังหวะท่ีสรางความประทับใจใหกับผูชม ถือเปน

เอกลักษณเฉพาะตัวและความโดดเดนของวงท่ีไมมีใครเหมือน 

สรุปและอภิปรายผล 

   1. ดานเครื่องดนตรีประเภทวงโปงลางในอดีตประกอบดวยโปงลาง พิณ แคน โหวด กลอง

หาง รํามะนาอีสาน ซออีสาน ไหซอง ก๊ับแกบ ฉาบเล็ก ฉาบใหญและเกราะ คุณลักษณะของเสียง 

(Characteristic of sound) มีการสรางเครื่องดนตรีข้ึนมาใหมเพ่ือใชในวงคือ โหวด มีการพัฒนา    

พิณโปรงเปนพิณไฟฟาและพิณเบสไฟฟานําเขามามีบทบาทในวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด    

ในการบรรเลงประกอบการขับรองและประกอบการแสดง สอดคลองผลวิจัยของสะอาด สมศรี (2543, 

น. 143-148) ไดกลาวถึง พันธุไมท่ีใชทําเครื่องดนตรีพ้ืนบานไมท่ีเปนวัสดุใชทําเครื่องดนตรี ซ่ึงมี 10 

ชนิด ไดแก ไมมะหาด ไมมะเหลื่อม ใชทําโปงลางและเครื่องกระทบท่ีบรรเลงทํานอง ไมขนุน ไมฉําฉา 

ใชทํากลองตึ้งและกลองยาว ไมชิงชัน ไมประดู ไมพะยูง ใชทําพิณและซอ ไมเฮ้ียนอย ไมไผรวก ไมไผ

บาน ใชทําโหวดและแคน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศุภวรรณ อุบลเลิศ (2550, น.130-138) ได

วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงพ้ืนบานอีสานของ

วิทยาลัยนาฏศิลปพบวา การพัฒนามี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบดานดนตรี กอนการพัฒนามีเพียง      
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พิณโปรง โปงลาง แคน โหวด กลองยาว ภาคกลาง และไห 2 ใบ หลังการพัฒนามีจํานวนมากข้ึน เชน 

พิณไฟฟา พัฒนาโปงลางใหมีขนาดและเสียง จากวัสดุหลายอยาง เชน โปงลางไมไผและโปงลางเหล็ก 

พัฒนาพิณเบสแทนการดีดไห แตยังคงไวโดยมีผูแสดงลีลาทาฟอนดีดไห เปนเอกลักษณประจําวง 

นอกจากนี้มีการใชเครื่องเสียงเพ่ือใหเสียงเครื่องดนตรีมีความดังเวลาแสดงบนเวทีกลางแจง แตยัง มี

การใชเครื่องดนตรีพ้ืนบานแบบดั้งเดิมอยู เชน แคนแปด โปงลาง มีการตัดทอนเครื่องดนตรีบางอยาง

ออกไปจากการบรรเลง เชน ไหซอง โดยเปลี่ยนจากการบรรเลงมาเปนการแสดงลีลาทาดีดท่ีสวยงาม

ของนางไหแทน จากผลการศึกษาดังกลาวพบวาเปนไปตามหลักของทฤษฎีการแพรกระจายทาง

วัฒนธรรม (The Diffusion Theory of Cultur) สาระสําคัญของทฤษฎีการแพรกระจายทาง

วัฒนธรรม เชื่อวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรม เกิดจากการ

ติดตอสื่อสารกันระหวางสังคมท่ีตางวัฒนธรรมรวมกันและตางแพรกระจายวัฒนธรรมไปสูกันและกัน 

เม่ือเกิดการแพรกระจายวัฒนธรรม สังคมท่ีเจริญกวาอาจจะรับวัฒนธรรมบางอยางของสังคมท่ีดอย

กวาก็ได และในทํานองเดียวกันสังคมท่ีดอยกวาอาจจะไมรับวัฒนธรรมของสังคมท่ีเจริญกวาก็ได

(สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2549, น. 41) 

   2. ดานระบบเสียง ระบบเสียงของวงใชระบบเสียงท่ีเปนระบบ 5 เสียง (pentatonic scale) 

โดยบรรเลงทางเมเจอร (ลายทางสั้น) และไมเนอร (ลายทางยาว) สอดคลองกับ Terry E. Miller 

(1977, p. 1-44) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ดนตรีพ้ืนบานของลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

พบวา ดนตรีพ้ืนเมืองลาวประกอบไปดวยขับลําบรรดาเผามากเกินกวา 30 ชนเผา โดยแตละชนเผามี

ลักษณะเฉพาะตัวตามภาษาทองถ่ินของตน และดนตรีพ้ืนบานอีสานของไทยใชเครื่องดนตรีท่ีสามารถ

ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ซ่ึงชวงเสียงเปนระบบ 5 เสียง (Pentatonic) 

 3. ดานจังหวะ มีความโดดเดนดานจังหวะเร็วท่ีมีลีลาเฉพาะตัว ใชอัตราจังหวะ 2/4 ยกเวน

จังหวะสามชาท่ีใชอัตราจังหวะ 4/4 ประกอบดวยลักษณะจังหวะรวมท้ังสิ้น 12 รูปแบบ แบงออกเปน

รูปแบบหลัก 1 รูปแบบ และแปรเปนจังหวะอ่ืน ๆ อีก 11 รูปแบบ มีการบรรเลงจังหวะซํ้ากันบอยครั้ง  

 4. ดานลายเพลง พบวา โครงสรางของลายเพลงแบงเปน 3 ตอน คือ การข้ึน (โซโล)        

การดําเนินจังหวะหลัก และการลงจบ ลายเพลงท่ีใชในวงสวนใหญเรียบเรียงและสรางสรรคข้ึนมาใหม

โดยครูผูเชี่ยวชาญคือ ครูทรงศักด์ิ ประทุมสินธุและครูทองคํา ไทยกลา ไดแก เพลงเปดวงศรีอีสาน 

ลายอานหนังสือ ลายสาวนอยหยิกแม ลายนกไซบินขามทุง ลายน้ําโตนตาด ลายแมฮางกลอมลูก    

ลายลมพัดพราว ลายลมพัดไผ ฯลฯ ตอมาวงโปงลางคณะตาง ๆ ใชลายเพลงของวงโปงลางวิทยาลัยฯ 

ในการบรรเลงและการประกวดวงโปงลางระดับประเทศ ลายเพลงท่ีใชในวงประกอบดวยลายเดี่ยว

และบรรเลงรวมวง ลายประกอบรองและลายประกอบการแสดง  

 5. ดานรูปแบบการบรรเลง บรรเลงเพลงเปดวงศรีอีสาน บรรเลงดนตรีประกอบรองท่ีมี

เนื้อหาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและการแสดงพ้ืนบานอีสานจากวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม 

ความเชื่อและจบดวยบรรเลงประกอบการแสดงชุดฟนนะเล โดยนายจีรพล เพชรสม เปนผูควบคุม

การฝกซอมอยางเปนระบบ และนําวงโปงลางออกแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในงานตาง ๆ ท้ังใน
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และตางประเทศ มีผลงานการสรางสรรคชุดการแสดงพ้ืนบานจํานวนมาก ทําใหมีชื่อเสียงโดงดังไป   

ท่ัวประเทศ เปนท่ียอมรับของสังคมและไดรับความนิยมมาโดยตลอด สอดคลองกับงานวิจัยของ

ประดิษฐ เมฆไชยภักดิ์ (2545, น. 80) พบวา วงโปงลาง หัวหนาวงจะเปนผูประสานงานและควบคุม

ในการฝกซอมตลอดจนการวางแผนในการพัฒนาวง ดังนั้นการเตรียมความพรอมของวงโปงลางทุกคณะ

จะดีหรือไม ข้ึนอยูกับหัวหนาคณะเปนสําคัญ  

ขอเสนอแนะ 

ภูมิปญญาดานลักษณะเฉพาะของดนตรีพ้ืนบานอีสาน ยังมีสิ่งท่ีนาสนใจศึกษาอยูจํานวนมาก  

เพ่ือประโยชนในการศึกษาและเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป จึงควรศึกษาภูมิปญญาลักษณะเฉพาะของดนตรี

พ้ืนบานอีสานเก่ียวกับวงแคน วงมโหรีอีสาน วงกลองยาวโบราณ ฯลฯ 
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พิมพนิยมแหงความงาม 

POPULARITY OF BEAUTY 

ณัฐวุฒิ แตงวัฒนไพบูลย*, สรรณรงค สิงหเสนี*, และเมตตา สุวรรณศร1

** 

NUTTAWUT THANGWATTANAPAIBOON, SANNARONG SINGHASANEE,  

AND METTA SUWANNASON 

บทคัดยอ 

จากเพศสภาวะของสตรีท่ีมีลักษณะรักสวยรักงามตามธรรมชาติ โดยการตกแตงรางกายมีมา

ตั้งแตในอดีต ปจจุบันวิวัฒนาการดานความงามพัฒนาข้ึน มีท้ังครีมบํารุง ยารักษา จนถึงการผาตัด

ศัลยกรรม จากการเริ่มผาตัดศัลยกรรมเพ่ือรักษาทหารจากสงคราม พัฒนากลายมาเปนการผาตัด

ตกแตงเพ่ือความงามท่ีใชตกแตงหรือแกไขสวนท่ีบกพรองของรูปรางหนาตา จนไดรับความนิยมเปน

อยางมากกลายเปนคานิยมทางความงามอยางแพรหลายปจจุบัน 

 การสรางสรรคผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” จึงตองการสะทอนใหเห็นถึงคานิยมของ

มุมมองท่ีสตรีเพศใหความสําคัญตอรูปลักษณภายนอกมากกวาคุณคาภายในตนเองท่ีแสดงใหเห็นถึง

คานิยมของความงามท่ีเปนตนแบบท่ีสังคมมวลรวมยอมรับวางาม เพ่ือใชรูปรางหนาตาในการเปดทาง

ใหไดรับโอกาสมากกวาคนท่ีหนาตาไมสวยสมบูรณ จากคานิยมดังกลาวจึงเปนการสะทอนมุมมองของ

ผูสรางสรรคท่ีมุงนําเสนอแงมุมความเปนจริงท่ีเจ็บปวดและอดทนตอการศัลยกรรมของสตรีท่ีลุมหลง

เสพติดความงามแบบลวง ๆ และสรางคุณคาทางใจแบบปลอม ๆ เพ่ือหวังหาประโยชนจากเรือนรางท่ี

หาใชตัวตนอันแทจริงไม แตกลับหลอหลอมลอลวงหลงติดกับบวงแหงพิมพนิยมท่ีไรซ่ึงคุณคาแหง

ความดีงามทางใจท่ีแทจริง 

คําสําคญั: พิมพนิยม ความงาม ศัลยกรรม จิตรกรรม 

Abstract 

 Female naturally love the beauty. They love body decoration since the past. 

Now beauty evolution is developing. There are nourishing cream, some medicines for 

beauty, and also cosmetic surgery. From the surgery in the past for soldiers from the 

war was developed to cosmetic surgery for decoration or decorate some weaknesses 

 * คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

   Faculty of Fine Art, Bunditpattanasilpa Institute 
** วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

   College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute 
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of the appearance. Nowaday, the cosmetic surgery is very popular and becomes 

beauty value. 

The art creation in the series of “Popularity of Beauty” want to reflect the 

value of the important female point of view for the appearance that they have felt 

more important than the spirit value. The important female point of view for the 

appearance shows value of beauty that becomes the original of beauty in social. 

Beautiful female have more opportunity in social than general women. The creator 

reflects the real concept of patient and painful female from the cosmetic surgery 

because the female fascinate in tricked beauty. They have dummy spirit value for 

trying to get useful from their dummy appearance and they catch people who 

fascinate in the loop of “Popularity of Beauty” that without the absolutely goodness 

of spirit.  

Keywords: popular, beauty, surgery, painting 

บทนํา 

โลกยุคปจจุบันมีความกาวหนาในทุก ๆ ดาน มีการแขงขันสูง ความสวยความงามหรือความ

หลอดูดีจึงมักจะเปนหนึ่งในคุณสมบัติท่ีใครหลาย ๆ คนใฝหา ท้ังมีความเชื่อวาจะทําใหไดรับโอกาส

ตาง ๆ ในชีวิตมากข้ึน รวมถึงชวยทําใหมีความม่ันใจในตนเอง การทําศัลยกรรมตกแตงเพ่ือเสริมความ

งามนั้น จึงไดรับความนิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ จากอดีต และเปนท่ียอมรับมากกวาแตกอน โดยในสายตา

ของคนท่ัวไปมองวา หากใครไปทําศัลยกรรมตกแตงมาก็ไมใชเรื่องแปลกแตอยางใด  

ดวยสภาพสังคมท่ีใหความสําคัญตอรูปลักษณบุคลิกภายนอกมากยิ่งข้ึน ท้ังเรื่องการงานและ

เรื่องสวนตัว รูปรางหนาตาจึงคลายเปนเสื้อผา เครื่องประดับท่ีสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความพอใจ 

จนกลายเปนคานิยมทางสังคม ดวยวิวัฒนาการทางการแพทยดานศัลยกรรมตกแตงความงามท่ีกาวหนา 

จากการรกัษากลายเปนปรับปรุงขอบกพรองหรือแกไขสวนท่ีไมพอใจในรูปรางและหนาตาใหปรับเปลี่ยน

ไดตามกระแสนิยมของความงามตามท่ีชื่นชอบของแตละบุคคล แมการทําศัลยกรรมความงามนั้น

จะตองแลกดวยความเจ็บปวดจากบาดแผล จากการผาตัดและการพักรักษาตัว รวมถึงคาใชจายเปน

จํานวนมาก ผูทําศัลยกรรมความงามก็ยอมอดทนเพ่ือแลกกับความสวยงามตามท่ีตองการ 

จึงเปนดังแรงบันดาลใจใหสรางสรรคผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” เพ่ือแสดงใหเห็น

ถึงคานิยมของสังคมยุควัตถุนิยมกับการทําศัลยกรรมความงามท่ีตองอดทนพยายามยอมแลกความ

เจ็บปวดกับความงามตามตองการ จากการปกปดขอบกพรองหรือแกไข ปรับเปลี่ยนจากสิ่งท่ีไมพอใจ

ในรูปรางและหนาตาของตัวเอง เพียงเพ่ือความพอใจและการยอมรับจากสังคม หลงลืมจิตวิญญาณท่ี

กอรางสรางตัวตนท่ีเปนบุคลิกอันแทจริง แตกลับหลอหลอมหลอกลวงจิตตนใหหลงมัวเมาไปกับ

ภาพลักษณอันลวงลอดวยเสนหแหงความงามแบบพิมพนิยม 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางสรรคผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” โดยตองการแสดงออกถึงความอดทน

พยายามเพ่ือแลกกับความงามตามอุดมคติ 

2. เพ่ือสรางสรรคผลงานจิตรกรรมประเภทเรียลลิสติค (Realistic) ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจาก

คานิยมการทําศัลยกรรมในปจจุบัน 

3. เพ่ือศึกษาและสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเรียลลิสติค เพ่ือกระตุนเตือนใหผูคนมองเห็น

คุณคาท่ีแทจริงของตนเอง โดยการวิเคราะหผานกรอบทฤษฎีความงาม 

กระบวนการสรางสรรค 

  1. การศึกษาเพ่ือสรางสรรคผลงานศิลปะ โดยการเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร บทความ

งานวิจัยและขอมูลท่ีเก่ียวของ ทฤษฎีความงาม ประวัติความงามในอดีต ประวัติของการทําศัลยกรรม 

จนเกิดเปนท่ีมาของผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” 

2. วิเคราะหการสรางสรรคผลงานของศิลปน ดานความคิดกระบวนการสรางสรรค เทคนิค

วิธีการนําเสนอ มาเปรียบเทียบดานกายภาพเพ่ือหาความแตกตางแลวนํามาวิเคราะหจนเกิดผลลัพธท่ี

ตามแนวคิดสรางสรรค 

3. การศึกษาทดลองปฏิบัติงานสรางสรรคดานเทคนิค วิธีการ รูปแบบท่ีสอดคลองและตรง

ตามแนวความคิดท่ีสรางสรรค 

4. สรางสรรคผลงานท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตน  

5. สรุปและประเมินผลการศึกษา ดวยรูปแบบนิทรรศการศิลปะท่ีนําเสนอตอสาธารณชน 

รวมท้ังการเผยแพรผลงานในบทความวิชาการ 

ท่ีมาและความสําคัญของการสรางสรรค 

 การสรางสรรคผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” เปนผลงานทางศิลปะท่ีตองการ

แสดงออกถึงคานิยมของผูหญิงกับการทําศัลยกรรมตกแตงเพ่ือความงามท่ีเขามามีบทบาทและอิทธิพล

ในการใชชีวิตท้ังทางดานการงานและชีวิตสวนตัวมากข้ึน เพราะบริบททางสังคมท่ีผูคนหันมาให

ความสําคัญกับบุคลิกภายนอก ท่ีมีความเชื่อวาการทําศัลยกรรมสามารถเปดโอกาสชีวิตใหเจอสิ่งท่ีดี

และสรางความม่ันใจใหตัวเองในการใชชีวิตมากข้ึนเหมือนใบเบิกทางสูความสําเร็จในสังคม  

การศัลยกรรมตกแตงเริ่มมีมาตั้งแตชวงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 จากการรักษาเพ่ือให

ผูไดรับบาดเจ็บจากสงครามกลับมาใชชีวิตใหปกติมากท่ีสุด โดยทหารเรือชาวอังกฤษ วอลเตอร โยว 

(Walter Yeo) เปนมนุษยคนแรกของโลกท่ีไดทําศัลยกรรมหลังวอลเตอรไดรับบาดเจ็บสาหัสท่ีเปลือกตา

บนและดานลางจากการรบในป ค.ศ. 1916 (ภาพท่ี 1) 

การศัลยกรรมเสริมความงาม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอวัยวะตาง ๆ ของรายกายเพ่ือให

สมบรูณ และใหดูดีข้ึนดวยกระบวนการผาตัด การปลูกถาย และการฉีดสารบริเวณอวัยวะตาง ๆ 
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เพ่ือใหคงสภาพ ดูกระชับ และออนเยาว จนไปถึงปรับเปลี่ยนขอบกพรองท่ีตองการแกไข ศัลยกรรม

ความงามมีหลายแบบหลายชนิด มีจุดประสงคพรอมกับผลลัพธท่ีแตกตางกันไป  
 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพประกอบการทําศัลยกรรม 

ท่ีมา: “The Yeo Family History And One Name Story” (28 September 2017)  
 

อิทธิพลการศัลยกรรมและความงามแบบตะวันตกไดแผรัศมีเขามาในเอเชีย ไมวาจะเปนสื่อ

จากวงการมายาฮอลลีวูด ความเชื่อ หนังสือ วิทยาการตาง ๆ และรวมไปถึงรูปแบบของความงามท่ี

หลั่งไหลเขามากับสื่อเหลานั้น แมกกาซีน สื่อภาพยนตร ดังนั้นจึงไมใชเรื่องแปลกท่ีรูปแบบการ

ศัลยกรรมโครงสรางหนาตาท่ีเดนแบบชาวตะวันตกและการคลอยตามความคิดท่ีวาความงามของ

ชาวโลกนั้นนาจะอิงกับโครงสรางแบบตะวันตกดวย (รวิโรจน อัมพลเสถียร, 2556) ความงามแบบ

ตะวันตกประกอบไปดวยดวงตาท่ีโต มีเปลือกตาหรือท่ีเรียกวาตาสองชั้น จมูกดูโดงสันเปนคม        

รูปหนาท่ีเรียวงาม หนาผากโคงสวย คางเรียวแหลมสําหรับสตรี 

วิธีดําเนินการสรางสรรค 

การสรางสรรคผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” เปนการสรางสรรคท่ีไดรับแรงบันดาลใจ

มาจากสภาพสังคมปจจุบัน ท่ีสังคมใหความสําคัญกับรูปรางหนาตาภายนอกมากกวาจิตใจภายใน     

จึงสงผลใหการศัลยกรรมความงามเขามามีบทบาทและเปนคานิยม จนกลายเปนอีกปจจัยท่ีมีผลตอ

การดํารงชีวิตในปจจุบันของผูคนในสังคม จนกลายเปนเรื่องปกติท่ีผูคนเหลานั้นยอมแลกความสวยกับ

ความเจ็บปวดและอดทนตอการรักษาตัวพักฟน โดยท่ียังไมรูดวยวาหลังผาตัดจะสวยตามตองการหรือไม 

ผูสรางสรรคจึงไดนําแรงบันดาลใจนี้มาสรางสรรค โดยมีวิธีดําเนินการสรางสรรคตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. การคนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของการศัลยกรรม 

ในข้ันตอนการประมวลความคิดสรางสรรค ผูสรางสรรคไดรวบรวมขอมูลท่ีเปนปจจัยตอ

การสรางสรรคผลงาน จากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีมีอยูในชีวิตประจําวัน ขอมูลจากหนังสือ ตําราตาง ๆ 

และในโซเซียลอินเตอรเน็ตท่ีปจจุบันสามารถรับขอมูลไดทันที รวมถึงขอมูลจากบุคคลใกลตัว โดยนํา

แหลงขอมูลท่ีไดรับมาประกอบกับความรูสึกสวนตัวมาวิเคราะห กอนจะนําแรงบันดาลมาแสดงออกใน

รูปแบบเฉพาะตน  
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รูปแบบการศัลยกรรมท่ีไดรับความนิยม 

การศัลยกรรมตกแตงเพ่ือความงามในปจจุบัน มีหลากหลายรูปแบบเพ่ือใชในการ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค ความตองการท่ีจะสวยเหมือนดารา นักแสดงหรือนักรอง ท่ีชื่น

ชอบนั้น ทางการแพทยหรือสถานประกอบการดานศัลยกรรมเองไดออกแบบรูปแบบของการ

ทําศัลยกรรมสวนตาง ๆ ไว ซ่ึงมีใหเลือกไดวามีความตองการรูปแบบของแตละสวน ท้ังปาก จมูก ตา 

คาง และสวนตาง ๆ ของรางกายท่ีกําลังไดรับความนิยม ยกตัวอยางเชน 

การศัลยกรรมปาก 

การศัลยกรรมปาก คือ การแกไขเปลี่ยนรูปทรงริมฝปากใหมีรูปปากท่ีสวยงาม โดย

รูปแบบท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน คือ ปากบาง ปากกระจับ ปากปกนก เปนตน 
 

 

  
                           (ก)                                                    (ข) 

 

(ค) 

ภาพท่ี 2 รูปแบบลักษณะการศัลยกรรมปากท่ีไดรับความนิยม 

(ก) ปากบาง (ข) ปากกระจับ (ค) ปากปกนก 

ท่ีมา: “The Yeo Family History And One Name Story” (28 September 2017) 
 

การศัลยกรรมจมูก 

การศัลยกรรมจมูก คือ การแกไขเปลี่ยนรูปทรงจมูกใหดูสวยงามสมสวนและเขากับ

ใบหนา เพราะจมูกเปรียบเสมือนจุดศูนยกลางของใบหนาท่ีเปนสวนสําคัญและเปนท่ีนิยมในการ

ทําศัลยกรรมเปนอันดับตน ๆ โดยรูปแบบท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน คือ จมูกทรงหยดน้ํา จมูกทรง

ปลายพุง จมูกทรงปลายเชิด เปนตน (ภาพท่ี 3) 
 

 
(ก)                                    (ข)                                        (ค)  

ภาพท่ี 3 รูปแบบลักษณะการศัลยกรรมจมูกท่ีไดรับความนิยม 

(ก) จมูกทรงหยดน้ํา (ข) จมกูปลายเชิด (ค) จมกูปลายพุง 

ท่ีมา: “tanapornclinic, เสริมจมูกท่ีไหนดี” (12 October 2017) 
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จากรูปแบบการศัลยกรรมท่ีกลาวมา เปนทางเลือกใหผูหญิงเลือกหยิบมาใชเพ่ือสราง    

อัตลักษณใหกับตนเอง ตามรูปแบบความงามจากพิมพนิยมท่ีมีแบบใหเลือกตามสถานบริการดาน

ความงามท่ีนํามาจากตนแบบของรสนิยมในสังคม เพ่ือสรางความพึงพอใจและดึงดูดเพศตรงขามทําให 

ความสวยงามของรูปรางหนาตากลายเปนสิ่งท่ีถูกนํามาใหคุณคาและประเมินคุณคาความเปนผูหญิง 

ดังนั้นการดูแล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปราง เพียงเพ่ือเปนท่ียอมรับในสังคมปจจุบัน  

2. อิทธิพลจากศิลปนท่ีไดรับในการสรางสรรค 

โจนาธาน โยว (Jonathan Yeo) ป 1970 ศิลปนชาวอังกฤษ นําเสนอเรื่องราวข้ันตอน

ของการทําศัลยกรรมพลาสติก ความจริงท่ีสังคมปจจุบันหลีกเลี่ยงไมได โดยเปรียบเทียบศัลยแพทย

คลายชางแตงหนา และความมุนม่ันท่ีอยากจะสวยสมบรูณแบบโดยไมกลัวอันตรายจากการผาตัด

ศัลยกรรมของผูหญิง เพ่ือแลกกับความสวยงามท่ีสมบรูณแบบท่ีมาจากขอบกพรองและความไมพอใจ

ในตัวเอง (ภาพท่ี 4)  

ดวยเทคนิคจิตรกรรม โดยรูปแบบผลงานของ โจนาธาน โยว จะแสดงออกเปนภาพของ

ผูหญิง กอนหรือหลังทํา และขณะกําลังวางยาสลบในการทําศัลยกรรม โดยการปลอยใหเห็นเสนราง 

พ้ืนท่ีวางและปลอยผลงานใหดูเหมือนยังทําไมเสร็จคลายเปนนัยยะถึงความไมพอใจท่ีไมสิ้นสุด 

แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปนท่ีผูสรางสรรคไดรับ คือเรื่องราวของความตองการท่ี       

ไมกลัวการอันตรายจากการของการทําศัลยกรรม ท่ีแสดงออกถึงความไมพอใจในตัวเองและการแทน

คาศัลยกรรม 
 

 

 

ภาพท่ี 4 Jonathan Yeo, Rhytidectomy II, 2011 ,oil on canvas,40.5x 40.5cm,  

Courtesy of the artist & Circleculture Gallery 

ท่ีมา: Jonathan Yeo (29 Saptember 2017) 
 

ชางภาพชาวฝรั่งเศสช่ือ Bruno Metra และ Laurence Jeanson ซ่ึงรูจักกันในชื่อ 

Metra-Jeanson ชางถายภาพท่ีไดรวมกันทําโปรเจค ภาพถายชุดของผูคนท่ีเปนการปะติดรูปของ 

การใชลิปสติกท่ีปาก เครื่องสําอางท่ีอยูบนดวงตาและใบหนาท่ีตัดมาจากนิตยสาร โดยเปรียบเสมือน

การผาตัดท่ีปกปดใบหนา (ภาพท่ี 5) 
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รูปแบบผลงานของ Metra-Jeanson เปนผลงานภาพถายท่ีแสดงถึงการปกปดรูปลักษณ

ใบหนาท่ีแทจริง และเรื่องราวท่ีแสดงออกถึงความงามท่ีมาจากการแทนคาดวยสัญลักษณเรื่องราวของ

การศัลยกรรมท่ีตองการซอนเรนและความไมพอใจในตนเอง  

แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปนท่ีผูสรางสรรคไดรับดวยรูปแบบแนวความคิดผลงาน       

ท่ีแสดงถึงการปกปดรูปลักษณใบหนาท่ีแทจริงและเรื่องราวท่ีแสดงออกถึงความงามท่ีมาจากการแทนคา

ดวยสัญลักษณท่ีแสดงเรื่องราวของการศัลยกรรม 
 

 

 
 

ภาพท่ี 5 Bruno Metra and Laurence Jeanson, Metra-Jeanson Identity Project, 

Bea-neu,2015, Photographer 

ท่ีมา: Bruno Metra and Laurence Jeanson. (12 October 2017). 

 

 ออรล็อง (ORLAN) (1947) ศิลปนชาวฝรั่งเศส นําเสนอเรื่องราวของการทําศัลยกรรม   

ท่ีแสดงออกเก่ียวกับรางกายท่ีแทจริงและรางกายในจินตนาการท่ีผสมผสานเขาดวยกัน เปนศิลปนท่ี

ไดรับรางวัลซ่ึงมีผลงานดานการแพทยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและมักเปนตัวของตัวเอง เธอเปนศิลปน

คนแรกท่ีใชศัลยกรรมเปนสื่อศิลปะ  

 ผลงานท่ีโลกตองจดจําและบางคนอาจตองหลับตาปขางหนึ่งเวลาท่ีดูเธอแสดง คือ       

การผาตัดและศัลยกรรมพลาสติก แบบถายทอดสด บันทึกวิดีโอ ขณะท่ีหมอผาตัดก็กรีดผิวหนังไป 

เธอก็อานบทกวีไปดวย 

 ผลงานชุดหนึ่ง ท่ีเรียกวาเปนรูปแบบ Carnal Art คือการวาดภาพเหมือนตนเองใหเปน

รูปแบบศิลปะคลาสสิก แตออรล็อง ทํายิ่งกวานั้นคือ ผาตัดใบหนา ยกเครื่องใหมหมดจด โดยรวบรวม

เอาความงามในอุดมคติจากสตรีในภาพเขียนชื่อดังของโลก อาทิ หนาผากโมนาลิซา คางของเทพีวีนัส 

จากภาพ The Birth of Venus ของ Botticelli ปากของยูโรปา จากภาพวาดของ François Boucher 

รวมถึงจมูก ตา จากสตรีนางอ่ืน ๆ มารวมไวบนใบหนาของเธอ 

 แรงบันดาลใจจากศิลปนท่ีผูสรางสรรคไดรับคือ แนวความคิดท่ีวาดวยเรื่องรางกาย          

ท่ีแทจริงและรางกายในจินตนาการ โดยการศัลยกรรมการความจริงกับจินตนาการ มาผสมผสาน

รวมกันบนรางกายท่ีแทจริง  
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ภาพท่ี 6 ORLAN, Needle of Anesthetizing Syringe and Sticks in upper lip, (1993), 7th Surgery-

Performance Titled Omnipresence, New York, Cibrachrome in Diasec mount, 65 x 43 in 

ท่ีมา: ORLAN (12 October 2017) 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบอิทธิพลทางศิลปะ 

ชื่อศิลปน ความเหมือน ความตาง อิทธิพลท่ีไดรับ 

โจนาธาน โยว 

(Jonathan Yeo) (1970)  

 

1. เรื่องราวของความ

พยายามท่ีไมกลัวความ

อันตรายของการ

ทําศัลยกรรม 

2. แสดงออกถึงความ  

ไมพอใจในตัวเอง 

3. การแทนคาศัลยกรรม

ท่ีกลายเปนสวนหน่ึงท่ีใช

แทนเครื่องสําอาง 

 

1. รูปแบบผลงานของ 

โจนาธานจะแสดงออก

กอนหรือหลังทํา และ

ขณะกําลังวางยาสลบ 

ในการทําศัลยกรรม โดย

การปลอยใหเห็นเสนราง 

พ้ืนท่ีวางและปลอย

ผลงานใหดเูหมือนยังทํา

ไมเสร็จคลายเปนนัยยะ

ถึงความไมพอใจท่ีไม

สิ้นสุด 

จากรูปแบบท่ีตองการ

กระตุนเตือน ถึงการ

ผาตัดศัลยกรรม ท่ีมา

จากความไมพอใจใน

ตนเองโดยไมกลัว

อันตรายจากการผาตัด 

 

Bruno Metra และ 

Laurence Jeanson 

 

1. ผลงานท่ีแสดงถึง การ

ปกปดรูปลักษณใบหนา

ท่ีแทจริง  

2. เรื่องราวท่ีแสดงออก

ถึงความงามท่ีมาจากการ

แทนคาดวยสญัลักษณท่ี

แสดงเรื่องราวของการ

ศัลยกรรม 

 

1.ลักษณะสัญลักษณท่ี

ศิลปนใชเปนรูปนิตยสาร

จากนางแบบท่ีมี

รูปลักษณอวัยวะท่ี

สวยงาม 

2.เทคนิคท่ีใชในการ

แสดงออกศิลปนใช

เทคนิคภาพถายในการ

ถายทอด ผูสรางสรรค 

ใชเทคนิคจิตรกรรม 

จากแนวความคิดท่ีใช

การปกปดรูปลักษณ

ใบหนาเดิม ท่ีแสดงให

เห็นถึงการเปรยีบเทียบ

แทนการผาตดัเสริม

ศัลยกรรม  
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ชื่อศิลปน ความเหมือน ความตาง อิทธิพลท่ีไดรับ 

ออรล็อง (ORLAN) (1947) 

 

1. ผลงานแสดงออกถึง

เรื่องราวของการ

ทําศัลยกรรมตกแตง  

1. เทคนิคท่ีใชในการ

แสดงออกศิลปนใช

ตัวเองแทนในการ

ถายทอด ผูสรางสรรค

ใชเทคนิคจิตรกรรม 

แนวความคิดท่ีวาดวย

เรื่องรางกายท่ีแทจริง

และรางกายใน

จินตนาการมา

ผสมผสานรวมกันบน

รางกายท่ีแทจริง 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 

 

  การทําภาพรางตนแบบ 

 การสรางสรรคภาพรางตนแบบ ผูสรางสรรคไดเริ่มจากการศึกษาขอมูลท้ังท่ีเปนรูปธรรม

และนามธรรม ไดแก การศึกษาจากรูปภาพของบุคคลท่ีกอนทํากับหลังทําศัลยกรรมรวมถึงขอมูลตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของ และศึกษาสภาพอารมณความรูสึกของบุคคลใกลตัวท่ีไดทําศัลยกรรมความงาม แลวจึงนํา

แรงกระตุนท่ีไดรับมาสรางสรรคผลงานเปนผลงานรูปแบบเรียลลิสติค ท่ีผูสรางสรรคตองการนําเสนอ

ความความจริงมาถายทอดความเสมือนจริง ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากสังคมปจจุบัน ผูสรางสรรคจึงใช

ภาพรางตนแบบเปนภาพถายท่ีไดมีการจัดแสงและองคประกอบภาพดวยโปรแกรมโฟโตช็อปตามท่ี   

ผูสรางสรรคตองการนําเสนอเรื่องราว กอนจะคัดภาพนํามาขยายเปนผลงานจริง 
 

 

 

                                                           (ก)                                                       (ข) 

ภาพท่ี 7 ภาพรางตนแบบ (ก), (ข)  

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 

 

ข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน 

ในกระบวนการสรางสรรค กอนผูสรางสรรคจะนํามารางขยายงานจริงจะทําการลงสีพ้ืน

หลังเปนน้ําหนักไวกอนบนผาใบ เพ่ือตองการคุมบรรยากาศของสีในผลงานจริง หลังจากนั้น            

ผูสรางสรรคนําภาพรางตนแบบท่ีไดผานการวิเคราะหท้ังสี โครงรางรูปแบบตามตองการแลวนั้น ถึงนํา
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แบบรางท่ีไดมาขยายเปนผลงานจริงในข้ันตอนการขยายผลงานจริง ผูสรางสรรคตองการถายทอด

อารมณท่ีมีตอความรูสึกถึงผูท่ีไดทําศัลยกรรมความงามหลังผาตัดชวงพักฟนท่ีตองยอมอดทนตอความ

เจ็บปวด มาสรางสรรคดวยเทคนิคจิตรกรรมเฉพาะตัวท่ีตองการนําเสนอใหเห็นถึงทุกรายละเอียด เพ่ือ

สะทอนใหเห็นถึงความจริงของสังคมปจจุบันกับการศัลยกรรมความงาม ผานฝแปรงและบรรยากาศท่ี

สัมพันธกับจิตใจของผูสรางสรรค 

หลังจากท่ีไดสรางสรรคเสร็จสมบูรณแลว จึงนํามาวิเคราะหเพ่ือประเมินผลการทํางาน   

อีกครั้งเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาผลงงานชิ้นตอไป 
 

 

 
(ก)                                      (ข)                                                (ค)  

ภาพท่ี 8 ขั้นตอนการสรางสรรค 

(ก) ภาพรางตนแบบ (ข) ภาพรางโครงสราง (ค) ภาพเสร็จสมบูรณ 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
 

ผลการสรางสรรคผลงาน 

การสรางสรรคผลงานตลอดระยะเวลาในการสรางผลงานแตละครั้ง พบปญหาไมซํ้ากัน       

ซ่ึงผูสรางสรรคไดทดลองปรับปรุงเพ่ือเสนอผลงานใหสมบรูณ ดวยการหาวิธีใหม ๆ สําหรับการ

สรางสรรคผลงาน ผูสรางสรรคไดทําการวิเคราะหและประมวลผลดังตอไปนี้ 

1. ปญหาทางดานเทคนิค ผลงานกอนระยะแรกผูสรางสรรค ใชวิธีการลงสีเปนสวน ๆ ปญหา

ท่ีเกิดข้ึน บรรยากาศสีในภาพจะแยกสวนกัน ทําใหภาพไมกลมกลืน ผูสรางสรรคไดแกปญหาดวย   

การลงสีเตรียมพ้ืนหลังไวเพ่ือคุมบรรยากาศอุณหภูมิสีในภาพ กอนจะรางและลงสีใหกลมกลืนเปน

บรรยากาศท่ีสมบรูณมากข้ึน 

2. ปญหาในการวางองคประกอบในผลงานของผูสรางสรรคจะมีองคประกอบหลักแคสวนเดียว 

การจัดวางองคประกอบในผลงานระยะแรก ผูสรางสรรคไดจัดวางองคประกอบไวกลางภาพทําให

ผลงานดูนิ่งไมตอบสนองเรื่องราวไดตามตองการ ผลงานในระยะหลังผูสรางสรรคไดจัดองคประกอบ

ใหมีพ้ืนท่ีวางมากข้ึน วางองคประกอบหลักใหอยูในมุมใดมุมหนึ่งของภาพ เพ่ือใหพ้ืนท่ีวางกับ

องคประกอบหลักทํางานเพ่ือตอบสนองถึงความโดดเดี่ยวมากข้ึน 
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3. ปญหาในบรรยากาศพ้ืนหลัง โดยพ้ืนหลังผลงานระยะแรก จากเดิมเปนแคบรรยากาศเปลา 

ไมมีเรื่องราว ผูสรางสรรคไดเพ่ิมเงาตกทอดเพ่ือแสดงออกทางอารมณถึงความโดดเดี่ยวของผูหญิง 

หลังทําศัลยกรรมในชวงพักฟนท่ีตองเก็บตัวในหองคนเดียว 

ภาพผลงานสรางสรรคระยะแรก 
 

 

 
                                  (ก)                                                  (ข)  

 

 
(ค) 

 

ภาพท่ี 9 ผลงานการสรางสรรค 1 

(ก) ภาพเสร็จสมบรูณ (ข) ภาพรายละเอียดผลงาน (ค) ภาพรายละเอียดผลงาน 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

 

ชื่อภาพ   “พิมพนิยมแหงความงาม 1”  

เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด  140 x 170 ซม. 



214 The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings 

งานสรางสรรคระยะสุดทาย 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 

ภาพท่ี 10 ผลงานการสรางสรรค 2 

(ก) ภาพเสร็จสมบรูณ (ข) ภาพรายละเอียดผลงาน 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
 

ชื่อภาพ   “พิมพนิยมแหงความงาม 4”  

เทคนิค  สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด  140 x 180 ซม. 
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สรุปผลการสรางสรรค 

การสรางสรรคผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” ตองการแสดงใหเห็นถึงเพศสภาวะของสตรี

ท่ีมีความรักสวยรักงามกับคานิยมทางสังคมท่ีใหคุณคากับรูปลักษณภายนอก เม่ือรูปลักษณภายนอก

กลายเปนปจจัยในการดํารงชีวิต การทําศัลยกรรมตกแตงเพ่ือความงามเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิต

ของสตรีท้ังอาชีพและการงาน สตรีท่ีมีรูปลักษณหนาตาสวยงามมีโอกาสในการทํางานไดหลากหลาย

เปนท่ีดึงดูดทําใหมีความม่ันใจมากข้ึน สงผลใหการทําศัลยกรรมความงามเปนท่ียอมรับและไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน 

 จากวิวัฒนาการดานความงามท่ีมาจากการผาตัดศัลยกรรมตกแตงแกไขสวนท่ีบกพรองไมพอใจ

ในรูปรางและหนาตา ใหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามกระแสนิยมของความงามตามความชื่นชอบสวนตัว 

รูปรางหนาตาท่ีสามารถปรับเปลี่ยนไดคลายการเปลี่ยนเสื้อผา เครื่องประดับ ไดตามความพอใจ 

โรงพยาบาลคลินิกปรับเปลี่ยนประดุจรานเสริมสวย ศัลยแพทยกลับกลายเปนชางแตงหนา ความงามท่ี

สามารถเลือกไดวาอยากไดลักษณะหรือรูปแบบไหนมีตัวอยางใหเลือกตามแบบนิยม แมการทําศัลยกรรม

ความงามนั้นจะตองแลกดวยความเจ็บปวดจากบาดแผลจากการผาตัด การพักตัวรักษาเปนเวลานาน 

และคาใชจายจํานวนมาก ผูทําศัลยกรรมความงามก็ยอมอดทนเพ่ือแลกกับความสวยงามท่ีตองการ 

 การสรางสรรคผลงานชุด “พิมพนิยมแหงความงาม” เพ่ือตองการแสดงออกใหเห็นถึงคานิยม

ของสังคมกับการทําศัลยกรรมความงามท่ีตองอดทนพยายามยอมแลกความเจ็บปวดกับความงามตาม

ตองการ จากการปกปดขอบกพรองหรือแกไข ปรับเปลี่ยนจากสิ่งท่ีไมพอใจในรูปรางและหนาตาของ

ตัวเอง เพียงเพ่ือความพอใจและการยอมรับจากสังคม กับภาพลักษณอันลวงลอดวยเสนหแหงความ

งามแบบพิมพนิยม  
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การสรางสรรคจิตรกรรมชุด “หวงกาลเวลา” จากโครงการทุนศิลป พีระศรี 

ครั้งท่ี 15 ประจําป 2558 

“SEASON LOOPS” A PROJECT OF THE 15TH SILPA BHIRASRI 

CREATIVITY GRANTS, 2015 

อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท∗ 

ATJIMA JAROENCHIT TANANONT 

บทคัดยอ 

การสรางสรรคจิตรกรรมชุด “หวงกาลเวลา” มีแนวคิดเพ่ือปลุกชาวสังคมเมืองท่ีวุนวาย

แขงขันตลอดเวลา ทํางานเปนเครื่องจักรไรชีวิต ยิ่งถามองไปยังโลกอนาคตท่ีผูคนมักทําเพ่ือความอยูรอด

ของตนเอง ความเห็นแกตัวจะตามมาดวยปญหาสังคมมากมายหลายดาน ดังนั้นผูสรางสรรควิจัยจึง

นําเสนอโครงการนี้เพ่ือหาทางบรรเทาความเครียดกดดันของผูคนในสังคมเมือง และหันมาตระหนัก

มองเห็นคุณคาทางสุนทรียของชีวิต ถนอมจิตใจ มีเวลาท่ีหยอนคลายสงบสุขอยางสันติ ไมใชการ

ไขวควาความสําเร็จทางวัตถุเพียงอยางเดียว จิตใจมนุษยนั้นมีความละเอียดออน ผูกพันกับธรรม

ธรรมชาติอยางกลมกลืนลึกซ้ึงเปนหนึ่งเดียว ตามแนวปรัชญาตะวันออกโดยการมองผานปรากฏการณ

ธรรมชาติท่ีสอนการเรียนรูการดําเนินชีวิตใหสอดคลองตามกฎธรรมชาติ 

โครงการนี้สรางพ้ืนท่ีจําลองภาพความงามของปรากฏการณธรรมชาติ เนนการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงของน้ําทะเลท่ีงดงามในแตละฤดูกาล ผูดูสามารถเลือกชมตามฤดูกาลตาง ๆ ชักชวน     

คนเมืองหันมาใกลชิดธรรมชาติ พักใจปลอยวางจากความเครียด แลวธรรมชาติจะชวยเยียวยาจิตใจ 

คําสําคญั: หวงเวลา ฤดูกาล ปรากฏการณธรรมชาต ิ

Abstract 

Creative Project series “Season Loops” occurs from the idea to awake city 

man who lives with chaos and struggling all the time. They work as a lifeless machine. 

If we look to the future live, but people be more selfish. Therefore, we should be 

aware in aesthetic value life and live rest in peace rather than materialism only. Life 

is a delicate psychology. Man belongs to a nature follows with Eastern philosophy by 

looking through phenomena. They taught to live in accordance with nature. 

∗ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย 

 Faculty of fine and applied arts, Dhurakij Pundit University  
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Project creates to mimic spaces to recognize beauty of phenomena. Focus 

motion change of each season. Viewers can choose a space they prefer. It persuaded 

people turn to their intimate nature. A free mind released from stress and then 

nature will heal theirs mind. 

Keywords: Loops, Season, Phenomena 

บทนํา 

การดําเนินชีวิตในโลกปจจุบันโดยเฉพาะสังคมเมือง ผูคนและสภาพแวดลอมเต็มไปดวย  

ความวุนวายเรงรีบสรางความกดดันขัดแยงรุนแรง ชีวิตไมมีเวลาพักผอนหยอนใจเทาท่ีควรจะเปน 

การดําเนินชีวิตทวีการตอสูดิ้นรนในภาวะสังคมแหงการแขงขันรอบดาน หลงโลกทางวัตถุนิยม ชื่นชม

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีทุกคนมองวาทําใหชีวิตมีแตความสุข สะดวก 

สบาย ชีวิตดูมีรสนิยมทันสมัย ตอบสนองตอเวลาท่ีเรงดวน แตยิ่งนานวัน..เม่ือทุกคนมีชีวิตอยูกับการ

แขงขันเรงรีบเพ่ือไขวควาวัตถุ บทบาทของสังคมกําลังหลอหลอมจิตใจมนุษยใหหยาบกระดางภายใต

คานิยมทางวัตถุดานเดียว การดําเนินชีวิตท่ีทํางานหนักตอเนื่องราวกับชีวิตเปนเครื่องจักรไรชีวิตจิตใจ 

ขาดการดูแลเอาใจใสตอจิตใจ ขาดการมองเห็นความงามอันมีสุนทรียของชีวิต มองขามความสุขดวย

หัวใจท่ีสงบนิ่งอยางละเมียดละไม การใชชีวิตท่ีพิถีพิถันอยางใสใจแมสักชวงเวลาหนึ่ง ท่ีจะทําใหเกิด

ความรูสึกเบิกบานอ่ิมเอมใจตอปรากฏการณธรรมชาติท่ีสวยงาม นับเปนความพิเศษท่ีมนุษยกับ

ธรรมชาติมีจิตวิญญาณท่ีผูกพันลึกซ้ึง หยุดพักการวิ่งตามวัตถุภายนอกกายท่ีเครียดและเหนื่อยลา 

กลับมาสํานึกและเติมเต็มความสุขท่ีมีคุณคาภายในจิตใจบาง 

ความเครียดกดดันในการใชชีวิตท่ีเรงรีบแขงขันในเมืองหลวง การดําเนินชีวิตซํ้าซากซํ้า ๆ 

แบบไรความรูสึก เม่ือสะสมความเครียดนานเขาจนเกิดภาวะหดหูใจ เศราทุกข ตรอมใจ ยิ่งสังคมเมือง

ในอนาคตอาจเต็มไปดวยผูสูงอายุท่ีใชชีวิตโดดเดี่ยว ไมมีครอบครัวใหญท่ีอบอุนอยางในอดีตอีกแลว 

แตละคนมักเลือกการพักผอน เชนอยากไปเท่ียวอยูทามกลางธรรมชาติท่ีชอบ หลีกหนีสังคม เพ่ือลืม

ความทุกขชั่วคราว ดังนั้นผูสรางสรรควิจัยจึงสรางพ้ืนท่ีจําลองปรากฏการณธรรมชาติสําหรับชาวเมือง

ไดพักใจ ปลดปลอยอารมณบรรเทาจิตใจไปกับหวงความงามของธรรมชาติ ปรากฏการณธรรมชาติท่ี

งดงามเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรูปและสีอยางอิสระไปตามแตละชวงฤดูกาล อยาง ฤดูรอน ฤดูฝน และ

ฤดูหนาว ทอดอารมณความรูสึกตอฤดูกาลตาง ๆ ดวยความรูสึกละเมียดละไมแหงวิถีชาวตะวันออกท่ี

รักธรรมชาติ พรรณาถึงความรูสึกภายในใจโดยการอางอิงถึงกาลฤดูและบรรจงถายทอดใหรับรูความ

งามของธรรมชาติ สื่อดวยบทกลอน เพลง การวาดรูป ท่ีเนื้อหาเรื่องราวสอดคลองกับปรัชญาการดําเนิน

ชีวิตแหงการเปลี่ยนแปลง 
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วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยชุด “หวงกาลเวลา” คํานึงถึงชีวิตคนเมืองท่ีตึงเครียด

ในการดําเนินชีวิต ใหชาวเมืองมีพ้ืนท่ีท่ีจําลองหวงเวลาปรากฏการณธรรมชาติ สําหรับหยุดพักใจ 

 2. เพ่ือสงเสริมคุณคาความงามทางดานสุนทรียของชีวิตมนุษยในสังคมเมืองหลวง 

 3. เพ่ือเปนฐานขอมูลการศึกษาดานศิลปะและคนควาตอไป อันเปนประโยขนแกนักศึกษาและ

ผูท่ีสนใจ 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาภาคเอกสาร องคความรูท่ีเก่ียวของโดยศึกษาความเปนจริงของธรรมชาติและคําสอน

ท่ีแฝงในปรากฏการณธรรมชาติ ปรัชญาความเชื่อมนุษยกับธรรมชาติในโลกตะวันออก 

2. ศึกษาภาคสนาม โดยการสํารวจทะเลสถานท่ีจริง เพ่ือบันทึกภาพและบันทึกความรูสึก

ประทับใจของฤดูกาล 

3. ประมวลแนวคิดสูการสรางสรรคจิตรกรรม “หวงกาลเวลา” 

4. วิเคราะหผลงานการสรางสรรค 

5. สรปุการสรางสรรค 

องคความรูภาคเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาความหมายของปรากฏการณธรรมชาติและอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต 

ปรากฏการณตามธรรมชาติ หมายถึง ความเปนจริงของธรรมชาติท่ีปรากฏ ดังเชน ทองฟา 

ทะเล ภูเขา หรือตนไม ฯลฯ ซ่ึงรับรูหรือรูเห็นกันในชีวิตประจําวันโดยท่ัวไปของคน ซ่ึงธรรมชาติในแต

ละสถานท่ี แตละกาลเวลายอมมีปรากฏการณท่ีแตกตางกัน เชน ในประเทศเขตฤดูรอนแตกตางจาก

เขตฤดูหนาว การเปลี่ยนแปลงแตละชวงจะมีพลังกระตุนหรือปฏิกิริยาตอการรับรูของผูคน แตสําหรับ

การเรียนรูประสบการณของการรับรูระดับพ้ืนฐานในการนําสูประสบการณศิลปะและสุนทรียภาพแลว 

สิ่งนี้เปนการเริ่มตนท่ีสําคัญยิ่ง เรียกวา “โลกของความเปนจริงตามธรรมชาติ” (The Real world of 

Nature) ท่ีสัมผัสจริงเชิงกายภาพ ผานการรับรูดวยการเห็นการไดยินและการเคลื่อนไหวจากการ

เปลี่ยนแปลงตามกฎธรรมชาติ (สุชาติ สุทธิ, 2544, น. 161-163) 

ธรรมชาติสรางความผูกพันลึกซ้ึงทางใจตอมนุษย โดยเฉพาะโลกตะวันออกท่ีมีปรัชญาความ

เชื่อวามนุษยกับธรรมชาติมีความสัมพันธสอดคลองกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกัน ทําใหรูสึกเปนเสมือน

เพ่ือนท่ีเขาใจชีวิตและคอยปลอบประโลมใจ ยิ่งไปกวานั้นคือสาระในธรรมชาติท่ีถูกคนพบ ความจริง

ของธรรมชาติท่ีแฝงไวดวยปรัชญาการดําเนินชีวิต ภายใตเง่ือนไขกฎเกณฑแหงธรรมชาติ เขาใจ

ปรากฏการณธรรมชาติวาทุกสิ่งยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เกิดข้ึนเองอยางอิสระและ

ประสานสอดคลองกัน ดังเชนการเคลื่อนไหวของน้ําอันถือเปนปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีดําเนินไป

ภายใตความเปนเหตุเปนผล ปรัชญาคําสอนนั้นชี้ใหมนุษยคนพบตัวเอง แลวนําแนวคิดนี้มาใชในการ
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ดําเนินชีวิตใหเกิดความสมดุลยในชีวิต การท่ีไดสัมผัสกับทิวทัศนธรรมชาติอยางลึกซ้ึง ทําใหผูดูคนพบ

และมองเห็นความจริงท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติอยางแทจริงดวยตัวเอง จนเขาใจความเปนไปของสรรพสิ่ง

และเขาใจความเปนไปของตัวเอง ดังนั้นผูท่ีมีวัยวุฒิเปยมดวยประสบการณก็ยิ่งเขาใจและชื่นชมความ

งามในปรากฏการณธรรมชาติท่ีแฝงดวยปรัชญาการดําเนินชีวิตอยางลุมลึกและกินใจ 

คําสอนท่ีสอดคลองไปกับกฎธรรมชาตินั้น ก็คือ การสังเกตสิ่งท่ีดําเนินไปในธรรมชาตินั่นเอง 

คุณลักษณะเดนท่ีสุดของพุทธธรรม คือคําสอนท่ีวา แกนแทท่ีสุดของชีวิตนั้น หาใชตัวตนอันจีรังยั่งยืน 

มิแปรเปลี่ยนไม หากแตวาชีวิตนั้นก็คือกระแสธารแหงพลังงานตาง ๆ ซ่ึงมีลักษณะชั่วครูชั่วยาม 

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จริงอยูท่ีบางสิ่งบางอยางคงอยูไดเปนเวลานานและดูจะมีการเปลี่ยนแปลง

เพียงเล็กนอยในเดือนปท่ีผานไป แตสิ่งนั้นก็ยังเปลี่ยนแปลง หามีสิ่งใดท่ีถาวรแทจริงไม (เลียวนารด 

เอ. บุลเลน, 2535, น. 98) ซ่ึงดวยคําสอนนี้กลาวถึงปรากฏการณธรรมชาติท่ีตองเปลี่ยนแปลงตามกฎ

ธรรมชาติ เชนเดียวกับชีวิตมนุษยท่ีควรยอมรับการเปลี่ยนแปลง วาทุกสิ่งเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ไมมี

สิ่งใดจีรัง ไมควรยึดติดใหเกิดทุกข 

 นอกจากนี้สถานการณของสังคมเมืองในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงในการใชชีวิตของผูคนวัย

ทํางานท่ีตึงเครียดอยางชัดเจน จนสงผลใหประชากรลดลง เพราะคนวัยทํางานมักไมแตงงาน ไมมีลูก

ไมมีครอบครัว ประกอบกับวิวัฒนาการการแพทยท่ีมุงพัฒนาดูแลรักษาสุขภาพใหมีชีวิตยาวนาน       

จึงเกิดภาวะสังคมเมืองของการมีผูสูงวัยในอนาคตท่ีโดดเดี่ยวในอนาคต ดังนั้นผูสรางสรรคในฐานะชาว

สังคมเมืองคนหนึ่งท่ีเขาใจสถานการณสังคมเมือง จึงอยากชวยบรรเทาทุกขกลุมคนเมืองท่ีสามารถ

เชื่อมพ้ืนท่ีปรากฏการณธรรมชาตินี้เพ่ือพักใจ จึงสรางสรรคพ้ืนท่ีจําลองสายน้ําตามฤดูกาลตาง ๆ ท่ี

หอศิลปในกรุงเทพ นอกจากผอนคลายความเครียดจากสภาพสังคมแลว แนวคิดธรรมชาติอาจชวย

ตระหนักถึงปรัชญาคําสอนท่ีสอดคลองตอธรรมชาติท่ีมีคุณคาทางใจ การมองปรากฏการณธรรมชาติท่ี

งดงามละเอียดออน ดวยความรูสึกประณีตซึมซับอารมณไปกับความงามธรรมชาติ แลวยังซาบซ้ึงตอ

ปรัชญาท่ีสอนชีวิตเรื่องการเปลี่ยนแปลง 

วิธีการดําเนินงานสรางสรรค 

  “หวงกาลเวลา” ท่ีมี 3 ฤดูกาล คือ หวงแหงฤดูรอน หวงแหงฤดูฝน หวงแหงฤดูหนาว จึงมี

ผลงานรวม 3 ชุด 
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(สี่เหลี่ยมผืนผา) 210x285 ซ.ม. บนพ้ืนท่ีผนังหอศิลป 350x278 ซ.ม. 

 

วัดพ้ืนท่ีจริง ตัดกระดาษเทาขนาดเฟรม เพ่ือหาพ้ืนท่ีขนาดท่ีความเหมาะสม

เปนภาพรวมเม่ือติดตั้งผลงาน 

2. หารานเฟรมเพ่ือ

สั่ ง ทํ า เฟรมวงกลม

ตามขนาดท่ีตองการ 

เริ่มตนจากเฟรมขนาดเล็กเฟรมสําเร็จท่ีนําเขาท่ัวไป แตเม่ือเช็คสั่งซ้ือสินคา

ขาดตลาด ใชเวลารอถึง 6 เดือน อีกท้ังขนาดท่ีตองการปรับเขากับสถานท่ี

จริงนั้นเฟรมกลมขนาดเล็กเกินไป จึงตองหารานสั่งประกอบตามขนาดท่ี

ตองการ รานนี้ชํานาญประกอบเฟรมท้ังวงกลมและวงรี วางแผนกําหนด

ขนาดตาง ๆ ท่ีปรับใหมใหใหญข้ึนจนครบ ใชเวลาตอเฟรมนานกินเวลาเกือบ 

2 เดือน ทางรานคอย ๆ ทยอยทําเปนชุด ๆ ใหครบท้ัง 3 ชุด 

3. ค นภ าพและหา

แรงบันดาลใจจาก

สถาน ท่ีและซึม ซับ

บรรยากาศจริง 

คนภาพประทับใจท่ีเคยถายรูปทะเลตามสถานท่ีตาง ๆ เก็บไว เพ่ือระลึกถึง

ความประทับใจ และออกเดินทางไปรับแรงบันดาลใจจากสถานท่ีจริง เพราะ

การมองรูปถายไมเก็บรายละเอียดสีของบรรยากาศจริงมากเทาการมองเห็น 

ผานความรูสึกท่ีงดงามจากปรากฏการณธรรมชาติโดยตรง ฤดูรอนเปน

ชวงเวลาท่ีน้ําทะเลเปลงประกายแสง มีสีสดใสมากท่ีสุด ปรากฏการณ

ธรรมชาติเรื่องสีท่ีกลองถายรูปไมสามารถเก็บไดในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแตเชา 

สาย บาย เย็น  
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ข้ันตอน การดําเนินงาน 

  

4. การรองพ้ืนเฟรม เม่ือไดเฟรมกลมแคนวาส มีข้ันตอนการรองพ้ืนดวยสีพลาสติกสีขาว 3 รอบ 

เพ่ือปองกันการดูดสีเวลาเพนทสีน้ํามัน และสําคัญคือผิวหนาเฟรมถูกเคลือบ

เรียบมัน รองรับเทคนิคสีไดดี 

 

5. เพนทสีน้ํามันเปน

ภาพโครงรวมของฤดู

รอน 

เพนทสีน้ํามันกําหนดเรื่องราวรูปทรงของภาพ กําหนดสีโดยรวมในแตละ

เฟรม ซ่ึงชุดนี้มี 12 เฟรม คอย ๆ ทําทีละเฟรม แสดงบรรยากาศสีสันสดใส

ของน้ําทะเลชวงเวลาในฤดูรอน 

 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2  223 

ข้ันตอน การดําเนินงาน 

6. การสรางเทคนิค เม่ือสีน้ํามันโครงรวมแหงสนิท จึงสรางเทคนิคการไหลสีคลุมภาพ โดยควบคุม

ใหเกิดพ้ืนผิวแสดงการไหลของน้ําอยางรูทิศทางจังหวะของน้ํา สรางสรรค

ผลงานตามท่ีกําหนดไวแลว เทคนิคการไหลนั้นปรากฏผลลัพธภาพท่ีบันทึก

การไหลของน้ํา ท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ เกิดเสนสายท่ีมีเสนหอยางอิสระแทน

บุคลิกลักษณะของน้ําไดดีกวาการใชพูกัน การเขียนลายน้ําดวยมือจะไดเสน

คมตั้งใจดูเกร็ง ไมอิสระพลิ้วไหวเปนธรรมชาต ิ

   

 

 
ชุด “หวงแหงฤดูรอน” ในนิทรรศการทุนศิลป พีระศรี คร้ังท่ี15 

ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2559 
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ชุดท่ี 2 หวงแหงฤดูฝน 

ข้ันตอน การดําเนินงาน 

1. การวัดพ้ืนท่ีจริง

เ พ่ื อ ป รั บ ข น า ด

ผลงานใหเหมาะสม 

 

 

จากเดิมการสเก็ตซจัดเรียงภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส แตเม่ือสํารวจผนังจริง  

พ้ืนท่ีใหญกวา 5 เมตรเทากับกรอบสี่เหลี่ยม จึงปรับเปนการจัดวางเฟรมกลม

เล็ก-ใหญแบบอิสระกระจายจังหวะ เพ่ือแสดงความไมแนนอนของภูมิอากาศ 

กระจายจังหวะตอเนื่อง และเพ่ิมขนาดเฟรมข้ึนจากขนาด 30, 40, 50 เปน 30, 

60, 80, 100 ซ.ม. รวมท้ังหมด 10 เฟรม แขวนบนผนังสีเทา ชวยเสริม

บรรยากาศความหมนเทาตามฤดูฝน  

2. คนหาภาพและ

รับแรงบันดาลใจ 

จากภาพถายท่ีผูสรางสรรคเคยไปสถานท่ีทะเลตาง ๆ และประทับใจตอนไป 

ชวงหนาฝน ระลึกถึงบรรยากาศทองฟา ซึม ๆ เทา ๆ หมน ๆ สีน้ําทะเลท่ีเปน

ตัวสะทอนทองฟาก็พลอยหมน อึมครึมไปดวยสีเทาเวิ้งวาง 

   



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2  225 

ข้ันตอน การดําเนินงาน 

3. ร อ ง พ้ื น เ ฟ ร ม

กอนลงสีเพนท 

 

 

 

 

สั่งขนาดเฟรม 4 ขนาดไดตามท่ีตองการ โดยขนาดท่ีแตกตางกัน แสดงความ 

ไมแนนอนของฤดูฝน และการตกในปริมาณท่ีไมเทากัน 

เตรียมการรองพ้ืนดวยสีพลาสติกสีขาว 2 รอบ เพ่ือปองกันการดูดสีเวลาเพนท

สีน้ํามันและรองรับเทคนิคสีไดดี 

 

4. เพ นท สี น้ํ า มัน

ภาพโครงรวม 

 

เพราะความไมแนนอนของฤดูกาล จึงไมสามารถเพนทตามวันเวลาฝนตกอยาง

ท่ีวางแผนไว ฤดูกาลจริงกลับเปนปท่ีแหงแลง จึงตองกําหนดธีมสีภาพรวม 

สรางจินตนาการความประทับใจใหหองนิทรรศการแสดงภาพ ท่ีมีความรูสึก

เย็น ครึ้มฝน โทนออกสีเทาขรึม 
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ข้ันตอน การดําเนินงาน 

5. การสรางเทคนิค 

 

 

เทคนิคสียังไมเซ็ทตัวคอนขางใชเวลาในการรอการแหงในแตละชั้นสี อาจเลย

เวลาท่ีกําหนด เนื่องดวยขนาดของเฟรมคอนขางใหญกวาชุดฤดูรอน เทคนิคสี

จะกลมกลืนไปกับสีเพนทท่ีรองพ้ืนไว สรางบรรยากาศครึ้ม เทา ชุมชื้น บนผนัง

พ้ืนเทาท่ีสูงกวางของหองนิทรรศการ 

 
 

  
ชุด “หวงแหงฤดูฝน” ในนิทรรศการทุนศิลป พีระศรี คร้ังท่ี15 

ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2559 

 

  



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2  227 

ชุดท่ี 3 หวงแหงฤดูหนาว 

ข้ันตอน การดําเนินงาน 

1. การวัดพ้ืนท่ีหอง

โถงกลางชั้นบน ผนัง

กวางท่ีสุด 

ตองปรับขนาดเฟรมกลมใหใหญข้ึนเปน 2 เทาจากเดิม เพราะผนังท้ังใหญและ

ยาวท่ีสุด ท่ีอยูหองกลางลานโถงชั้น 2 ผนังพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอนยาว 8 

เมตร ตัดกระดาษขนาดจริง 90x145 ซ.ม.วางสมมติพ้ืนท่ีจริง จึงไดเฟรมวงรี 

8 ภาพ จัดวางเปน 2 แถว ๆ ละ 4 ภาพ แขวนเฟรมเอียง 60 องศา คลายการ

มองลอดชองลูปแบบแสงอาทิตยตกยามโพลเพล ออกแบบทําแกนกลางเฟรม

พิเศษ สําหรับแขวนภาพรับน้ําหนักเอียงแนวดิ่งเทากันทุกภาพ 

 

 

2. การทําเฟรมวงรี

ตามขนาดท่ีตองการ 

ตัดกระดาษสรางตนแบบขนาดจริง เปนตนแบบใหรานทําเฟรม 90x145 ซ.ม. 

และตองรางแนวแกนกลางเฟรมเพ่ือความถูกตองดวย 
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ข้ันตอน การดําเนินงาน 

3. คนภาพและรับ

แรงบันดาลใจจาก

สถานท่ีจริง 

คนภาพท่ีเคยไปสถานท่ีจริง เลือกภาพตามบรรยากาศท่ีตองการโดยแทน ฤดู

หนาวเปนชวงท่ีทองฟามืดเร็ว จึงแทนแสงเย็นพลบคํ่าและชวงกลางคืนท่ีเงียบ

สงัด จากนั้นทําสเกตซเปนโครงคราว ๆ พอใหนึกถึงเปาหมายและความรูสึกท่ี

ชัดเจนข้ึน 

  
4. รองพ้ืนเฟรมกอน

ลงสีเพนท 

การตั้งเฟรมเพ่ือรองเฟรมและเวลาเพนท จะยุงยากกวาเฟรมวงกลมมาก 

เพราะเฟรมวงรีท่ีตองแขวนเอียงองศาใหเทากันและเอียงทางเดียวเหมือนกัน

หมดท้ัง 8 แฟรม 

 

5. เพนทสีน้ํามันภาพ

โครงรวม 

การตั้งเฟรมเพ่ือเพนทสําหรับวงรี ตองใชเชือกคลองแกนกลางของเฟรม แลว

ผูกติดกับข่ือบนสุดของขาตั้งเฟรม เพ่ือใหเฟรมดิ่งตั้งองศาเทากัน เหมือนกัน

ทุกภาพ 

   



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2  229 

ข้ันตอน การดําเนินงาน 

6. การสรางเทคนิค การดําเนินงานสรางเทคนิคบนเฟรมวงรี ก็คอนขางลําบาก การทําเทคนิคการ

ไหลของสีท่ีวางกับพ้ืน การคุมการไหลเอียงท่ีพอเหมาะเม่ือเฟรมเอียง การ

เพนทสีภาพรวมท่ีเห็นแนวคลื่นชัดจะชวยการยกเอียงท่ีเห็นทิศทางไดดีข้ึน 

แนวเดียวกันท้ัง 8 เฟรมวงรี เพราะการตั้งแขวนเฟรมเอียง 45 องศาเฉียงซาย 

จําลองทิศพระอาทิตยตกดิน  

 

 
ชุด “หวงแหงฤดูหนาว” ในนิทรรศการทุนศิลป พีระศรี คร้ังท่ี15 

ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2559 

สรุปและอภิปรายผล 

การสรางสรรคจิตรกรรมชุด “หวงกาลเวลา” เกิดข้ึน เพ่ือชาวสังคมเมืองท่ีดําเนินชีวิตเต็มไป

ดวยความกดดันทางสังคม ไดมีพ้ืนท่ีศิลปะหวงกาลเวลาเพ่ือหยุดพักใจ กลับมาดูแลจิตใจ มองคุณคา

ความงามทางสุนทรียชีวิต เชื่อมโยงความผูกพันตอธรรมชาติ ชวยขัดเกลาจิตใจใหละเอียดออน ตาม

แนวปรัชญาตะวันออกท่ีมองผานปรากฏการณธรรมชาติเปรียบเปนปรัชญาคําสอนในการดําเนินชีวิต 
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โครงการนี้สรางสรรคพ้ืนท่ีจําลองความงามของปรากฏการณสายน้ํา ท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลง

ของแตละฤดูกาลของ 3 ฤดู คือ รอน ฝน หนาว รวม 3 ชุด 
 

   
 

1. หวงแหงฤดูรอน ประกอบดวย เฟรมวงกลมขนาดเทากัน 60 ซ.ม.  จํานวน 12 เฟรม 

2. หวงแหงฤดูฝน ประกอบดวย เฟรมวงกลม ตางขนาด 4 ระดับ  จํานวน 10 เฟรม 

3. หวงแหงฤดูหนาว ประกอบดวย เฟรมวงรี 80x145 ซ.ม.  จํานวน 8 เฟรม 

  รวมท้ังโครงการ 30 เฟรม จัดแสดงแขวนผนังแยกตามแตละฤดูใน 3 หองนิทรรศการท่ีติดตั้ง

ตอเชื่อมกัน เสนอบรรยากาศและความรูสึกเดนเฉพาะท่ีแตกตางของแตละฤดู ทําใหผูดูสามารถเลือก

อารมณความรูสึกท่ีตรงใจในฤดูกาลท่ีชื่นชอบ เชนถาชอบสีสันความสดใสจะเลือกชมชุดภาพของ      

ฤดูรอน ถาชอบความอิสระปลีกวิเวก บรรยากาศขรึมหมนรูสึกเย็นใจจะอยากมองหองฤดูฝนไดนาน ๆ 

และถาชอบบรรยากาศแสงสีโพลเพลใกลมืดก็จะเลือกชมผนังท่ีกวางสุดของภาพแหงฤดูหนาว ผูชม 

จะเพลิดเพลินจนปลอยวางจากความเครียด แลวใหภาพบรรยากาศปรากฏการณธรรมชาติฤดูกาล

ชวยปลดปลอยจิตใจท่ีเครียด ไดพักผอนแมจะอยูในเมืองหลวง 

ขอเสนอแนะ 

พ้ืนท่ีของหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ มีผนังท่ีท้ังกวางท้ังสูง จึงทําใหขนาดเฟรม

วงกลมของฤดูรอน 60 ซ.ม. ดูขนาดคอนขางเล็กและเบียดชิดไป ภาพรวมของโครงการชุดนี้อาจเพ่ิม

ความรูสึกพิเศษไดมากข้ึนอีก ถาแตละหองนิทรรศการมีการจัดแสงท่ีแตกตางกัน เชน ภาพชุดฤดูฝน 

การจัดเปดแสงใหสลัวลง ไมสวางเทากับฤดูรอน ชวยความหมนความเหงาได สวนชุดฤดูหนาว จัดเปน

หองนิทรรศการปดมิดชิด เนนจัดแสงคอนขางมืด เพ่ือใหภาพจิตรกรรมสะทอนแสงเลนไฟไดมากข้ึนอีก 

เม่ือผูสรางสรรคมีโอกาสสรางสรรคพัฒนาชุดนี้ตอไป จะออกแบบการจัดแสงท่ีเปนสีและ

ควบคุมตั้งเวลาการหรี่แสงไฟท่ีสองประกอบภาพจิตรกรรมใหคอย ๆ เปลี่ยนสีแสง อาจทําใหภาพ

จิตรกรรมเปลี่ยนสี จะสงผลใหภาพเคลื่อนไหวไดหรือไม คงเปนโครงการใหมท่ีนาสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง 

รายการอางอิง 
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มายาของสื่อดิจิทัล กับความจริงตอกระแสสังคม 

ILLUSION OF DIGITAL MEDIA WITH THE CURRENT SOCIAL REALITY  

นรวีร โชติวรานนท* 

NORAWEE CHOTIVARANON 

บทคัดยอ  

การเผยแพรรูปภาพทางสื่อสังคมออนไลนอาจสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตบางสวนตาม

ความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล คนบางกลุมชอบการโชวรูปท่ีมีการตกแตงความงามใบหนาของ

ตนเองในสื่อดิจิทัลเพ่ือตองการไดการยอมรับจากสังคม แตหากการตอบรับไมเปนตามท่ีคาดหวังไว 

ความนิยมตกตํ่าลง แมจะพยายามแสดงผลงานข้ึนใหมแลวก็ยังไมไดรับการตอบรับมากข้ึน อันจะ

สงผลตอความคิดของตัวเอง ทําใหสูญเสียความม่ันใจ มีผลตอทัศนคติดานลบของตัวเอง ไมพอใจ

รูปลักษณตัวเอง บางคนตองการแสวงหาสิ่งท่ีจะมาชวยเสริมเติมแตงบนเรือนราง เพ่ือสรางความม่ันใจ

อาจจะดวยวิธีศัลยกรรมเสริมความงามตาง ๆ  

ผลงานสรางสรรครูปแบบสื่อภาพเคลื่อนไหวใหปรากฏเรื่องราว โดยใชกระบวนผลิตจากการ

ตัดตอภาพดวยระบบดิจิทัล ฉายแสดงลงบนวัสดุประกอบผลงาน (Video Mapping) นําทัศนะธาตุ

ทางศิลปะแนวทางผลงานแบบสองมิติ ผสมผสานวิธีทางเทคโนโลยี เชื่อมโยงการเคลื่อนท่ีของเรื่องราว

เพ่ือใหเกิดอารมณความรูสึก สะทอนถึงแนวคิดตอกระแสสังคมไทยท้ังดานดีและดานลบของสื่อสังคม

ดิจิทัลใหเกิดการตระหนักรูถึงคุณและโทษความจริงและลวงของสื่อดังกลาวในปจจุบันอยางมีนัยสําคัญ 

ตามประสบการณ จิตนาการของแตละปจเจกชน   

คําสําคญั: สื่อสังคมออนไลน ศลัยกรรม ความจริง ความลวง 

Abstract 

Publishing social media online may affect people’s lifestyle, more or less, 

depending on the individual such as publishing photos that were edited using beauty 

applications to get a positive response from netizen. Those people think being 

appreciated is a reward which causes them to repeat doing it. The effect of response 

is not the same in everyone. The more positive response they get, the more they want 

to do it. If they get it less than they expected or become less popular; even they tried 

harder but still couldn’t get it more, they will lose their confidence and get negative 

* วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
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attitude for themselves. This situation affects them so much that some people will 

do everything to achieve a perfect body and become addicted to cosmetic surgery. 

This animated media is presented in the exhibition room where the spaces 

are designed to respond to a series of art work. The contents are created through a 

process of digital editing and interpreted through the elements of art. The video 

mapping is used to align pictures with values of colors, shapes, spaces and repetition. 

The creative approach using technology to connect the flow of the stories that can 

produce the various emotions and the unity hidden in the beauty of art. 

In this project- the creative work of digital art in the form of animation, the 

researcher expects to show pros & cons or truth & deception of social media in the 

Thai society nowadays. Moreover, the researcher hopes that it can significantly stimulate 

people’s social consciousness in various situations and also individual experience. 

Key words: SOCIAL MEDIA, COSMETIC SURGERY, TRUTH, ILLUSION 

บทนํา 

 นับตั้งแตชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 20 เปนตนมา สังคมไทยไดรับการสื่อขอมูลขาวสารได

อยางรวดเร็วมากข้ึน จากอิทธิพลบทบาททางเทคโนโลยีดวยโครงขายท่ีกวางไกล ล้ําสมัย ในรูปแบบ

ของสื่อท่ีเปนระบบดิจิทัล เครือขายสังคมออนไลน (Social media) ซ่ึงการสื่อสารโดยรูปแบบในอดีต 

เชน ทางจดหมายไปรษณีย ไดถูกสังคมปฏิเสธและลดบทบาทลงไปอยางมาก โดยเฉพาะระบบไปรษณีย

โทรเลขท่ีถูกยกเลิกไปอยางสิ้นเชิง ในปจจุบันการสงขอมูลสื่อสารในโครงขายท่ีสะดวกและรวดเร็วท่ี

สรางประโยชนนานัปการ แตในทางกลับกัน สื่อดังกลาวอาจขาดการคัดกรอง ประกอบดวยความจริง

หรอืความหลอกลวง ซ่ึงแฝงเรนกระแสการแทรกซึมตอแนวคิดอันประสงครายตอสังคมมากข้ึนทุกขณะ 

โดยเฉพาะกลุมเยาวชนท่ีเปนอนาคตของชาติบางสวน ไดนําเครื่องมือระบบเทคโนโลยีท่ีล้ําสมัย มาใช

ประโยชนในทางท่ีไมเหมาะสมนัก นําไปสูปญหาอันเลวรายในทุกวันนี้ จากบรรดากลุมมิจฉาชีพท่ี    

แฝงเรนเพ่ือแสวงหาผลประโยชนในทางท่ีผิดตอสังคมปจจุบัน 

 ดวยภาระงานของผูวิจัยซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเปนบุคลากรทางการศึกษาในระดับชวงชั้นของ

นักเรียน นักศึกษาท่ีเปนเยาวชนโดยตรง จากประสบการณท่ีพบเห็นปญหาอันสงผลกระทบตอระบบ

การศึกษาชัดเจนท่ีสุด คงหลีกหนีไมพนในเรื่องของอิทธิพลจากสื่อตาง ๆ ท่ีปราศจากการคัดกรอง

ในทางเหมาะสม สงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอสภาวะจิตของผูเรียนเปนสําคัญ สืบเนื่องมา 

จากการท่ีเยาวชนสามารถเขาถึงสื่อตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วโดยท่ีไมสามารถปดก้ันได จากนโยบายเสรี

ทางความคิดท่ีมีชองวางของแนวทางปฏิบัติท่ีไมรัดกุมเทาท่ีควร กอใหเกิดผลกระทบตอผลการเรียนท่ี

ไมไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 
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 ผลงานสรางดวยสื่อภาพเคลื่อนไหว แสดงการเคลื่อนท่ีของรูปทรงทางธรรมชาติ และรูปทรง

ท่ีถูกออกแบบโดยจินตนาการ ใหเกิดมิติในเชิงซอน สรางความรูสึกการเปนสวนรวมในเรื่องราวของ

ภาพภายใตความลวง สรางเปนมายาจากเรือนรางมนุษยท่ีถูกตัดทอนใหเหลือเพียงรูปสัญลักษณทาง

แนวคิด สงผลสะเทือนอารมณรูสึกท่ีแฝงดวยความหม่ินเหม เสียดสี เชื่อมโยงผานหวงกาลเวลาของ

การแปรเปลี่ยนรูปทรงในภาพจากมโนทัศน และจินตนาการถึงผลลัพธท่ีซอนเรนอยูภายในทัศนะของ

รูปแบบผลงานในโครงการนี้ 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสรางสรรคผลงานศิลปกรรมรูปแบบสื่อดิจิทัลท่ีมีลักษณะเปนภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติ 

แสดงบริเวณหองนิทรรศการ ประกอบกับเนื้อหาใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี เพ่ือใหผูเขาชมไดเกิดความรูสึก

ตระหนักถึงคุณคาคุณประโยชนของวิถีทางการแสดงออกของสื่อสังคมออนไลน ท้ังในแงบวกและลบ 

ท้ังความเปนจริงและความลวงอันแสดงถึงความไมแนนอน ความไมปลอดภัยในสวัสดิภาพความ

เปนอยูทางสังคม โดยลําดับเหตุการณเรื่องราวตาง ๆ ท่ีมีแนวคิดของการเสียดสีในเชิงข้ันตอน

แสดงออกทางกายภาพ ดวยวิธีนําเนื้อหาท่ีแสดงอยูในสื่อสังคมออนไลนมาปรากฏบนผลงาน 

 2. วิเคราะหแนวคิดและเรื่องราวของผูคนในหมูเยาวชนสังคมไทย โดยวิธีการนําเสนอและ

ไดรับอิทธิพลจากทางเลือกของสื่อในรูปแบบท่ีหลากหลาย อันสงผลสะทอนถึงความเชื่อตอบริบท     

ในแตละแนวคิดทางสังคม 

 3. ศึกษาและนํากระบวนการทางรูปแบบ รวมท้ังแนวคิด และการพัฒนาดานเทคนิควิธีการ

สรางสรรคงานศิลปะวีดิโออารต คอมพิวเตอรอารตและศิลปะสื่อดิจิทัลของศิลปนท่ีเก่ียวของ       

เพ่ือนํามาพัฒนาผลงานวิจัยเชิงสรางสรรคศิลปกรรมรวมสมัยในโครงการนี้ 

วิธีการสรางสรรค 

1. ข้ันตอนการศึกษาขอมูล 

 1.1 การรวบรวมขอมูล   

 นําขอมูลท่ีไดรับมาผนวกกับประสบการณตรงท่ีไดมีสวนรับรู และไดสัมผัสกับ

กิจกรรมทางสังคมของสื่อสังคมออนไลนในเนื้อหาท่ีหลายรูปแบบ เทียบเคียงแหลงขอมูลท่ีมีลักษณะ

คลายคลึงกันจากสื่อหลากหลายประเภท มาเปนแรงบันดาลใจสําหรับการแทนคาถึงสัญลักษณของ 

วิถีความเปนอยูของสังคมไทยในยุคปจจุบัน  

  จากการท่ีผูวิจัยไดมีโอกาสสัมผัสและสอบถามเด็กและเยาวชน นักศึกษาของ

วิทยาลัยชางศิลป ท่ีมีประสบการณกับการชอบถายตนเองหรือเซลฟนั้น สวนใหญมักนิยมถายกันดวย

เหตุผลท่ีวา ปจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีสะดวกและงายตอการนําเสนอผลงานจากกลองถายรูป

ท่ีเปนสมารทโฟน (smart phone) ผานโปรแกรมประยุกตท่ีเรียกวา “แอปพลิเคชัน” (application)    

ท่ีมีมากมายและสามารถตกแตงภาพไดสําเร็จรูปดูสวยงามเกินกวาธรรมชาติจริงดวยเทคนิคการปรุงแตง



234 The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings 

ของแสงหรือสีสันตาง ๆ ใหออกมาพึงพอใจในบุคลิกของตนเองไดโดยงายและรวดเร็วซ่ึงเปนท่ีนิยมใน

หมูทุกเพศและแทบทุกชวงวัยของผูคนทุกระดับชั้นอาชีพ โดยมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต 

ประจําวันมากหรือนอยข้ึนอยูกับแตละบุคคล เพราะการลงรูปภาพตนเองเพ่ือเผยแพรในสื่อสังคม

ออนไลนนั้น คือความตองการอยากไดการตอบรับความชื่นชอบจากผูคนในสังคม  

 1.2 การวิเคราะหประมวลความคิดขอมูล  

 วัฒนธรรมนิยมการถายทอดภาพเหมือนตัวเองมีมานานตั้งแตครั้งในอดีตมีวิวัฒนาการ

มาเปนลําดับ ท้ังรูปแบบแนวคิดและเทคนิควิธีการแสดงใหเห็นถึงความเปนปกติของวิถีมนุษยท่ีมี

ความนิยมชมชอบถึงการถายทอดเชิงกายภาพ โดยนําความงามในสรีระหรือใบหนาของคนมาเปน

สัญลักษณสําคัญเพ่ือแสดงออกไดทุกยุคทุกสมัยมีท้ังละไมดี เพ่ือสรางภาพลักษณใหเปนท่ียอมรับเปนท่ี

นิยมชมชอบผานสื่อสังคม (Social Media) มีผูคนเขาไปเห็นแลวชื่นชอบ บางคนผิดหวังกับผลตอบรับ

ทางสังคมจนขาดความม่ันใจ และหันไปพ่ึงพาการศัลยกรรมผาตัดเสริมความงามจนมากเกินไป และ

สิ่งท่ีนากังวลแทนเยาวชนคือการอวดรูปรางตัวเองในอิริยาบถท่ีอนาจารสงผลกระทบในแงลบตอสังคม 
 

 
ภาพท่ี 1 ภาพเปรียบเทียบกอนและหลังการทําศัลยกรรมความงามบนใบหนา 

ท่ีมา: Google (4 มีนาคม 2560)  
   

ผูวิจัยตองการท่ีจะนําเสนอแนวคิดการแสดงออกตอบทบาทของผูคนในสังคม

ปจจุบัน นํามาสูการพัฒนาทางดานรูปแบบและแนวคิดการสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัยประเภท

ทัศนศิลป ท่ีใชสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เชน  วีดิโออารต คอมพิวเตอรอารต นอกจากนี้ยังมีศิลปะท่ีใชสื่อ

หลายชนิดผสมอยูในผลงานเดียวกัน ในลักษณะ “ศิลปะจัดวาง” (Installation Art) มีแนวคิด และ

จุดมุงหมายท่ีชัดเจนแลววางแผนการทํางานอยางเปนข้ันตอน เตรียมชิ้นสวนท่ีเปนวัตถุ และสิ่งสําคัญ

คือการติดตั้งโดยใชพ้ืนท่ีวางของหองแสดงเปนเนื้อหาสาระสวนหนึ่งของผลงานดวย 

2. ศึกษาขอมูลเฉพาะเพ่ิมเติม 

 นําการศึกษาขอมูลเฉพาะเพ่ิมเติม มาปรับใชในการสรางสรรคผลงานโดยแนวทาง

กระบวนการถายทอดเปนทัศนศิลป เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาการเคลื่อนไหวของรูปทรง ระยะเวลาการ

แสดงออกของเรื่องราวกับความรูสึกของภาพ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของผลงานชุดนี้ 
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2.1 กฎเกณฑของการขัดแยง (Opposition) 

ทุกสิ่งในธรรมชาติลวนมี 2 ดาน เชน ดานบวกและดานลบ ดานดีและดานชั่ว ดาน

ขาวและดํา กลางวันและกลางคืน แรงดูดและแรงผลัก ออนกับแก เหนือและใต หญิงและชาย ซาย

และขวา เปนตน ความแตกตางกันและตรงกันขามในธรรมชาติกอใหเกิดการเดินทางขับเคลื่อนโยกยาย 

สลับข้ัวระหวาง 2 ดานดังกลาว กอใหเกิดความขัดแยงกัน แตในทางศิลปะ สิ่งเหลานี้ลวนแตสามารถ

นํามาปรุงแตงใหเกิดความเปนเอกภาพ โดยการนําเอาทัศนธาตุในทางศิลปะมาประกอบเขาดวยกัน 

2.2 กฎเกณฑของการประสาน (Transition) 

ในความขัดแยงของธรรมชาติจะมีรูปแบบของสิ่งท่ีมาประกอบใหพอเหมาะและ

กลมกลืนไดอยางลงตัว โดยอาศัยตัวกลางเปนการประสาน เชน น้ําหนักความแตกตางระหวางแสง

และเงาท่ีมีความเปนขาวและดํา จะมีสีเทาหรือน้ําหนักกลางมาเปนตัวประสาน หรือรูปทรงท่ีมีขนาด

เล็กและใหญ สามารถนํารูปทรงขนาดกลางมาเปนตัวเชื่อมระหวางรูปทรงท้ังสอง หรือการสรางความ

กลมกลืนของพ้ืนผิวท่ีมีลักษณะหยาบจนไปถึงละเอียด เปนตน 

2.3 จังหวะลีลาและการซํ้าของรูปทรง (Rhythm & Repetition) 

 จังหวะลีลา (Rhythm) หมายถึง การเคลื่อนไหวท่ีเกิดจากการซํ้ากันขององคประกอบ 

เปนการซํ้าท่ีเปนระเบียบ จากระเบียบธรรมดาท่ีมีชวงระยะหางใกลเคียงกัน มาจัดระเบียบท่ีมีความ

ซับซอนข้ึน โดยเกิดจากการซํ้าของรูปทรง หรือการสลับกันของพ้ืนท่ีวาง หรือเกิดจากการเลื่อนไหล

ตอเนื่องกันของเสน สี รูปทรง หรือน้ําหนักความเขมและความสวาง ซ่ึงการซํ้าคือจังหวะของรูปราง

ตาง ๆ และการจัดผสานกันของรูปรางเหลานั้น จังหวะลีลาดังกลาวสามารถใหจํานวนเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงไดเปนลําดับ อาจเกิดข้ึนจากขนาดหรือน้ําหนักความเขมของรูปราง รูปทรงเหลานั้นสวนประกอบ

เสน สี และพ้ืนผิว เปนการสรางสรรคระยะใหเปลี่ยนแปลงไปทีละนอย หรือการซํ้าของสิ่งเหลานั้น     

ท่ีคอย ๆ หางออกจากกันทีละนอย หรือขนาดความตางท่ีคอยเพ่ิมมากข้ึน เปนตน 

การซํ้า (Repetition) การซํ้าของหนวยรูปทรงชวยในการสรางความเปนอันหนึ่ง 

อันเดียวกันในการออกแบบ ถาเราใชรูปทรงเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้งข้ึนไป เราเรียกวาการจัดภาพ 

การซํ้าสอดคลองกับแนวคิดในผลงานชุดนี้ท่ีแสดงการแทนคาเรื่องราวท่ีซอนเรนในสังคมอันเปน

พ้ืนฐานการใชชีวิตของวิถีไทยตั้งแตครั้นอดีตจวบจนปจจุบัน และการซํ้านี้อาจหมายถึงการรวมตัวกันเปน

กลุมหรือหมูเหลาทางสังคมของสรรพชีวิตแหงธรรมชาติไดอีกนัยหนึ่ง (ชลูด นิ่มเสมอ, 2559, น. 135) 
 

 
ภาพท่ี 2 ภาพแรงบันดาลใจของการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม 

ท่ีมา: Google (4 มีนาคม 2560)  
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การสรางภาพดวยวิธีการซํ้าทําไดหลายวิธี จะเปนการซํ้าดวยองคประกอบท่ีมองเห็นไดแก 

รูปราง ขนาด สี และพ้ืนผิว รวมไปถึงการซํ้าดวยความสัมพันธขององคประกอบไดแก ทิศทาง ตําแหนง 

ท่ีวาง และจุดสนใจ ลวนแตเกิดจากการซํ้าในทัศนธาตุ ๆ ในทางศิลปะท่ีสามารถถายทอดไดอยางเปน

รูปธรรมไดอยางชัดเจนทางดานอารมณความรูสึกของโครงการวิจัยชุดนี้คือ พฤติกรรมความจําเจซํ้าซาก 

ซํ้าดวยจังหวะ เวลาการแสดงสื่อภาพเคลื่อนไหวของรูปทรง ท่ีมีแนวคิดแบบศิลปะปอบอารต (Pop Art) 

หรือศิลปะประชานิยม ศิลปนกลุมนี้นําเสนอศิลปะท่ีสะทอนพลังสภาพแทจริงของสังคมปจจุบันตาม

ความรูสึกความเขาใจของสามัญชนท่ัวไป ในชั่วขณะหนึ่ง เวลาหนึ่ง เปนศิลปะท่ีเก่ียวกับความชุลมุน

วุนวายของสังคมอันรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงแบบวันตอวัน โดยสรางข้ึนจากสิ่งแวดลอมของ

ชีวิตประจําวัน เปนการแสดงความรูสึกของประสบการณท่ีพบเห็นของศิลปนในชวงบริบททางสังคมท่ี

กําลังนิยมขณะนั้นนํามาถายทอดเรื่องราวนําเสนอมีแตกตางกันไป เชน เรื่องเก่ียวกับดารายอดนิยม 

เขียนภาพโฆษณา เรื่องงาย ๆ ใกลตัวจึงทําใหคนบางกลุมปฏิเสธแนวทางงานรูปแบบนี้วา ฉาบฉวย 

เพราะเปนความนิยมแคชั่ววันชั่วคืน ตื่นเตน ฮือฮา พักหนึ่งก็จางหาย (วิกิพีเดีย, 2 มีนาคม 2560) 
 

 
ภาพท่ี 3 ภาพ Marilyn Monroe (set of 4) ของ แอนดี วอรฮอล 

ท่ีมา : Google (10 มีนาคม 2560) 
 

 
ภาพท่ี 4 ภาพแรงบันดาลใจของการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม 

ท่ีมา: Google (4 มีนาคม 2560) 
 

  
ภาพท่ี 5 ภาพแนวคิดการกําหนดรูปแบบวิธีนําเสนอโดยการจัดวางจังหวะของภาพ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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การซํ้าดวยพ้ืนท่ีวาง (Space) รูปทรงทุกรูปจะครอบคลุมท่ีวางเชนเดียวกันท้ังหมด 

(Positive Form) หรือพ้ืนภาพโดยรอบรูปทรงนั้นจะถูกครอบคลุม โดยเวนพ้ืนท่ีวางเปนรูปทรงไว 

(Negative Form) ใหเกิดความแตกตางดานน้ําหนักทางความสวางและความมืดตาง ๆ ในแตละสวน

พ้ืนท่ีของผลงานเพ่ือสรางระยะหรือมิติ ความเดนชัดหรือความแตกตางของระหวางรูปทรง เพ่ือแสดง

ความสัมพันธการเคลื่อนท่ีระหวางรูปทรงและพ้ืนท่ีวาง สอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อนของแตละ

เรื่องราวตาง ๆ ใหเกิดความผสานกลมกลืนไดอยางนาชวนติดตาม 

 3. ข้ันตอนการสรางสรรค 

 3.1 การกําหนดรูปแบบดวยภาพรางตนแบบ 

  สํารวจ วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลท่ีไดรับมาทําการทดลองดานเทคนิคทางทัศนศิลป 

และทําการออกแบบภาพรางตนแบบ ตามแนวคิดท่ีสอดคลองกับเนื้อหาของโครงการโดยการเขียน

แบบรางเปนสตอรี่บอรด สรางข้ันตอนการแสดงออกของผลงาน 
 

 
ภาพท่ี 6 ภาพแบบรางเปนสตอร่ีบอรด ชุดท่ี 1 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 7 ภาพแบบรางเปนสตอร่ีบอรด ชุดท่ี 2 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 8 ภาพแบบรางเปนสตอร่ีบอรด ชุดท่ี 3 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

กําหนดภาพรางตนแบบการนําเสนอโครงสรางการแสดงออกของผลงานให

สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีถูกกําหนดเพ่ือแสดงผลงานชุดนี้ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม เกิดมุมมอง

ท่ีสามารถแสดงผลตอเนื้อหาของภาพตามวัตถุประสงค 
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 3.2 การสรางเนื้อหาเรื่องราวของผลงาน 

รวบรวมขอมูลท่ีไดศึกษา นํามากลั่นกรองมาเรียงรอยประกอบการสรางสรรคเปน

ผลงานทัศนศิลปโดยนําอุปกรณทางเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือในการประกอบเนื้อหาสําหรับ

สรางสรรค 
 

 
ภาพท่ี 9 ภาพแสดงการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาในรูปทรง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 นําขอมูลท่ีไดวิเคราะหมารวบรวมมาประมวลผลโดยการเนนหรือหยิบยกประเด็นท่ี

เดนชัดจากเนื้อหาท่ีแสดงออกในบุคลิกของคนบางกลุม มาถายทอดในเชิงสัญลักษณและเปนรูปธรรม 

โดยตัดทอนเนื้อหาความจริงของรูปรางบางสวนดวยวิธีการทางตัดตอภาพเคลื่อนไหวทางคอมพิวเตอร 

ออกมาเปนคลิปภาพเคลื่อนไหวท่ียังไมกําหนดความยาวของระยะเวลาท่ีแนนอน 
 

    
ภาพท่ี 10 การสรางเนื้อหาเร่ืองราวของภาพดวยวิธีการดิจิทัลจากคอมพิวเตอร 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

3.3 การประกอบและลําดับเนื้อหาเพ่ือนําเสนอผลงาน 

 กําหนดขอบเขตการแสดงเรื่องราวของแตละรูปทรงโดยแบงเปนชองตารางท่ีมี

แนวคิดใหสอดคลองกับแนวคิดในผลงานวิจัยดังกลาวขางตน เพ่ือนําไปเปนโครงสรางของภาพในการ

ถายทอดเรื่องราวและกําหนดตําแหนงทิศทางการวางเนื้อหาของผลงานเบื้องตน 

 

 
ภาพท่ี 11 แนวคิดการประกอบเนื้อหาโดยการฉายภาพลงบนวัสดุประกอบผลงาน (Video Mapping) 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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 รวบรวมผลงานคลิปในแตละสวนท่ีตัดตอไวขางตนมากําหนดระยะเวลาในการ

ดําเนินเรื่องโดยวิธีการทางตัดตอภาพเคลื่อนไหวทางคอมพิวเตอร โดยลําดับเหตุการณเรื่องราวโดยมี

แนวคิดของการเสียดสีในเชิงข้ันตอนแสดงออกทางกายภาพ ดวยวิธีนําเนื้อหาท่ีแสดงอยูในสื่อสังคม

ออนไลนมาปรากฏบนผลงาน โดยการเนนถึงสาระสําคัญของรูปทรงและตัดทอนโครงสรางบางสวนให

สอดคลองกับวัตถุประสงคในแนวทางการสรางสรรค แลวจึงมาประกอบรอยเรียงเนื้อหาเรื่องราวให

เกิดความรูสึกสะเทือนอารมณท่ีมีข้ันตอนแตกตางกันตามลําดับ กําหนดสุนทรียภาพดวยทัศนะธาตุ

ทางศิลปะใหสมบูรณและรูสึกนาสนใจไดตามจินตนาการของผูชมผลงาน ผสมผสานกับการจัดวาง

ศิลปะเพ่ือสอดคลองกับพ้ืนท่ี 

 วางแผนเง่ือนไขความยาวของระยะเวลาในเนื้อเรื่องของผลงานแตละเรื่อง สําหรับ

การแสดงออกการจัดนําเสนอสื่อท่ีสรางสรรคมานําเสนอโดยการจัดฉายดวยเครื่องโปรเจคเตอร      

ใหเหมาะสมตอเนื้อหาสําหรับการถายทอดผลงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และเกิดความพอด ี 

ไมรวบรัดและเนิ่นนานจนเกินไปเพียงพอท่ีจะสามารถแสดงเนื้อหาของผลงานไดอยางชัดเจน สามารถ

ใหผูชมมีสวนรวมในการคิดและจินตนาการตอไปได ตามประสบการณท่ีมีความแตกตางกันทางดาน 

วิธีคิดไดอยางเปนอิสระ 

ผลการศึกษา 

  การวิเคราะหผลงานวิจัยเชิงสรางสรรคโครงการนี้ ไดวิเคราะหผลงานทางเชิงกายภาพทาง

ทัศนศิลปและอารมณความรูสึกทางดานเนื้อหาของผูรับชมท่ัวไปโดยภาพรวมบางสวน ท่ีไดทดลอง     

จัดแสดงบนผนังหองนิทรรศการท่ีมีสัดสวนเทาของจริงตามขนาดท่ีกําหนดไวโครงการชุดนี้ ณ หอศิลป 

อาคารอนุสรณครบรอบ 50 ป วิทยาลัยชางศิลป นําเสนอดวยวิธีการฉายเขาลงในกรอบรูปจํานวน 1 ชุด 

ท่ีติดตั้งผนังหองนิทรรศการขนาดประมาณ 3x5 เมตร ดวยเครื่องฉายโปรเจคเตอรในเวลาพรอมกัน   

โดยแยกเนื้อหาของผลงานออกสองรูปในเวลาเดียวกัน ซ่ึงผลงานแตละเรื่องจะมีระยะเวลาความยาว

ประมาณผลงานละสองนาทีตามลําดับ 

  ผลงานสรางสรรคในโครงการวิจัยนี้มีจํานวน 3 ชุด ท่ีมีแสดงการเคลื่อนท่ีของรูปทรงทาง

ธรรมชาติจากสรีระของคนในแงมุมตาง ๆ และรูปทรงท่ีถูกออกแบบโดยจินตนาการ ใหเกิดมิติใน

เชิงซอน ใหเกิดความรูสึกการเปนสวนรวมในเรื่องราวของภาพท่ีมีการจัดระยะของภาพดวยน้ําหนัก

ของสี รูปทรง พ้ืนท่ีวาง และวิธีการซํ้าของเนื้อหา และการขัดแยงของเรื่องราวระหวางความจริงและ

ความลวง ความรื่นรมยและนาสะพรึงกลัว เชื่อมโยงการแสดงความเคลื่อนไหวของเรื่องราวเพ่ือใหเกิด

อารมณความรูสึก โดยอาศัยมายาภาพเคลื่อนไหวแบบสองมิติ ผสมผสานกับการจัดวางศิลปะ       

เพ่ือสอดคลองกับวัสดุและพ้ืนท่ี สรางความเปนเอกภาพในเชิงความงามของศิลปกรรม ซ่ึงไดจําแนก

ออกมาเปนแตละผลงานดังตอไปนี้ 

  ผลงาน “จริงแทและมายา 1” มีวิธีการนําเสนอผลงานดวยฉายโปรเจคเตอร แสดงภาพมิติ

ลวงลึกเขาในผนังหอง มีความยาวของเนื้อหา 1:54 นาที โดยมีรูปทรงวัสดุจากกรอบรูปเปนตัวกําหนด
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ขอบเขตของการแสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวของภาพท่ีมีคาของน้ําหนักแสงและเงาท่ีตางกัน เริ่มตน

จากการเคลื่อนท่ีของรูปทรงโดยการนําของแสงท่ีเริ่มสวางข้ึนจากนอยไปหามากบนภาพพ้ืนหลังท่ี 

สงบนิ่งและคอนขางมืด สรางความแตกตางระหวางคาของสีจนเต็มพ้ืนท่ีจากกรอบรูปดานบนไปจน

จรดอีกดานหนึ่ง รูปทรงธรรมชาติถูกกําหนดใหอยูในขอบเขตของรูปทรงสี่เหลี่ยมในแตละชอง เริ่ม

ปรากฏความชัดเจนโดยใชวิธีการซํ้าของรูปทรงดังกลาวจนเต็มพ้ืนท่ีของวัสดุท้ังสองดาน สลับกับ

เนื้อหาการดําเนินเรื่องดวยการกลับคาน้ําหนักของสีและแสงท่ีตางกันจนเต็มพ้ืนท่ี หลังจากนั้นไดมี 

การดําเนินเรื่องดวยวิธีเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังวัสดุกรอบรูปท่ีอยูดานลาง สรางจุดดึงดูดคาของแสงและ 

สีท่ีมีปริมาณเทากันท้ังสองดานในหวงเวลาเพียงบัดดล สลับไปมาตามจังหวะ จนเกิดพ้ืนท่ีวางท่ีเปน

ความมืดสนิท หมายถึงการจบการแสดงผลงานในเรื่องนี้  

 

 
ภาพท่ี 12 ภาพผลงาน “จริงแทและมายา 1” แสดงเน้ือหาของผลงานในโครงการ ชุดท่ี 1 

ท่ีมา: ผูวิจัย 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 241 

 ภาพท่ีแสดงออกถึงชั้นเชิงของการลวงของทิศทางของเสนบนพ้ืนระนาบ 2 มิติ กอใหเกิด

ผลลัพธท่ีดีในดานทัศนศิลป นําเรื่องราวของโครงสรางบางสวนของมนุษยบริเวณทรวงอกและเนื้อหา

ของวัสดุกรอบรูปดานลาง จะดําเนินเรื่องบอกเลาถึงวิถีการแสดงโชวสัดสวนรางกาย โดยไดตัดทอน

เรื่องราวของรูปทรงจนเหลือเพียงภาพสัญลักษณของมนุษยท่ีแสดงถึงความสับสนทางเพศของผูคนใน

สังคมปจจุบัน มาดําเนินเรื่องดวยวิธีแสดงการเคลื่อนท่ีอยางตอเนื่อง แสดงทวงทายั่วเยาสอเสียด

เหมือนเจาะจงตองการโชวสัดสวนเรือนรางของตนผานสื่อสังคมออนไลน เพ่ือตองการจุดประสงค

บางอยางท่ีมีนัยสําคัญ เนื้อหาเคลื่อนท่ีสลับกับวิธีการซํ้าอยางเปนจังหวะ สรางความตื่นตาดวยสีสัน

อันสดใสและเพลิดเพลินจากภาพท่ีปรากฏ จนเนื้อหาคอยกลับกลายแฝงมาในแงลบคือ เบื้องหลัง

ความงามของสัดสวนเรือนรางเหลานั้นลวนผานท่ีมาจากการผาตัดศัลยกรรมท้ังสิ้น นักศึกษาชั้นปท่ี 3 

วิทยาลัยชางศิลป ใหขอคิดเห็นเม่ือชมผลงานในตอนแรกแลวไมเขาใจในภาพท่ีปรากฏ แตเม่ือชมไปได

ถึงชวงท่ีมีการแสดงศัลยกรรมแลวกลับรูสึกสะอิดสะเอียนกับภาพดังกลาว แตก็ชมตอไปจนจบพรอม

กับคําถามในใจท่ีไมกลาแสดงออกตอขอคิดเห็น (สุพร สายยิ่งยืน, 17 สิงหาคม 2560) 

 ผลงาน “จริงแทและมายา 2” มีวิธีการนําเสนอผลงานดวยฉายโปรเจคเตอร 1 เครื่อง แยก

เปน 2 ตําแหนง มีความยาวของเนื้อหาท้ังสองรวมกัน 1:52 นาที ปรากฏเปนภาพมิติลวงลึกเขาใน

ผนังหอง เสมือนมีแผนระนาบอยูหกดานท่ีมีคาของน้ําหนักแสงและเงาท่ีตางกัน เริ่มตนจากการ

เคลื่อนท่ีของรูปทรงโดยการนําของแสงท่ีเริ่มสวางข้ึนจากนอยไปหามากบนภาพพ้ืนหลังท่ีสงบนิ่งและ

คอนขางมืดของวัสดุประกอบผลงานศิลปกรรมดานซาย สรางความแตกตางระหวางคาของสีจนเต็ม

พ้ืนท่ีจากดานซายไปจนจรดอีกดานหนึ่ง รูปทรงธรรมชาติถูกกําหนดใหอยูในขอบเขตของรูปทรงใน

กรอบของแตละชอง เริ่มปรากฏความชัดเจนโดยใชวิธีการซํ้าของเรื่องราวดังกลาวจนเต็มพ้ืนท่ีของ

ผนังใหเกิดมิติลวงของภาพ สลับกับเนื้อหาการดําเนินเรื่องดวยการกลับคาน้ําหนักของสีและแสงใน

วัสดุอีกดานจนเต็มพ้ืนท่ี หลังจากนั้นไดมีการดําเนินเรื่องดวยวิธีเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังวัสดุประกอบ

ผลงานดานขวา สรางจุดดึงดูดคาของแสงและสีท่ีมีปริมาณเทากันกับวัสดุประกอบผลงานทางดานซาย

ในหวงเวลาเดียวกัน เพ่ือดําเนินเรื่องราวใหตอเนื่อง โดยการแทนท่ีรูปทรงท่ีกําลังแสดงเนื้อหาเปน

จังหวะอยางสมํ่าเสมอ จนปรากฏเปนพ้ืนท่ีวางท่ีเปนความมืดสนิท สอดคลองกับความหมายถึงการจบ

การแสดงผลงานในเรื่องนี้ 

 เรื่องราวสรางความรูสึกคลายสิ่งมีชีวิตกําลังคืบคลานมาสูการปรากฏตัวตนบนฉากการแสดง 

โดยนํารูปอวัยวะของมนุษยสวนบริเวณตาและค้ิวของผูหญิงมาโชวอวด หรือสาธิตวิธีเสริมความงามให

ผูชมผานกลองเวปแคมท่ีเปนท่ีแพรหลายอยูเปนจํานวนมาก คลายกับสื่อสังคมออนไลนท่ีมีการสงตอ

กันไดไมรูจบ การวนซํ้าของวิธีดําเนินเรื่องราวจากเนื้อหา เปรียบเสมือนสิ่งท่ีประชานิยมกันจนเปน

เรื่องปกติทางสังคมปจจุบันโดยแท เนื้อหาท่ีใชวิธีการซํ้ากันนั้นจะแฝงดวยลายละเอียดในเชิงกายภาพ

ท่ีแตกตางกันเชน ลักษณะของขอบตา ขนตา เปลือกตา และค้ิว แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ

เชื่อมโยงและการรับรูขาวสารไดกวางไกลทุกมุมโลก เขาถึงไดของคนทุกเชื้อชาติ หลายเผาพันธุบน

โลกแหงสื่อสังคมออนไลน ซ่ึงลวนแตมีจุดประสงคใหเปนท่ียอมรับ ถูกใจหรือชื่นชม จากการรับรูของ
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ผูคนจากอิทธิพลของสื่อดังกลาว แตถาในทางกลับกัน ถาพวกเขาไดรับความผิดหวังจากกระแส

เหลานั้น จุดสุดทายของการเสริมความงามท่ีปรากฏเปนเรื่องประชานิยมในปจจุบันคือการศัลยกรรม

ในท่ีสุด อรนุช อารียพงศา อาจารยประจําหมวดวิชาออกแบบตกแตง วิทยาลัยชางศิลป ไดให

ขอคิดเห็นเม่ือไดชมผลงานวามีความรูสึกท่ีนาสะพรึงกลัวถึงการแสดงออกของการศัลยกรรมท่ีสราง

ความหวาดเสียวตอแสดงเบื้องหลังการผาตัดเปลือกตา สลับกับการแสดงการเสริมความงามของ

บริเวณค้ิวและเปลือกตา (อรนุช อารียพงศา, 21 สิงหาคม 2560) แตเนื่องดวยการซํ้าของเนื้อหาของ

เรื่องราวเปนเวลาคอนขางนาน จึงทําใหเกิดความคุนชิน การแสดงอารมณของภาพจึงถูกลดแรงและ

สูญหายพลังของการสะทอนความสะเทือนอารมณท่ีรุนแรงของภาพไปสวนหนึ่ง 

 

 
ภาพท่ี 13 ภาพผลงาน “จริงแทและมายา 2” แสดงเนื้อหาของผลงานในโครงการ ชุดท่ี 2 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
  

  



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 243 

  ผลงาน “จริงแทและมายา 3” มีวิธีการนําเสนอผลงานดวยฉายโปรเจคเตอร แสดงภาพมิติ

ลวงลึกเขาในผนังหอง มีความยาวของเนื้อหา 1:57 นาที โดยมีรูปทรงวัสดุจากกรอบรูปเปนตัวกําหนด

ขอบเขตของการแสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวของภาพ ท่ีมีคาของน้ําหนักแสงและเงาท่ีตางกัน เริ่มตน

การเคลื่อนท่ีของรูปทรงโดยการนําของแสงท่ีเริ่มสวางข้ึนจากนอยไปหามากบนภาพพ้ืนหลังท่ีสงบนิ่ง

และคอนขางมืด สรางความแตกตางระหวางคาของสีจนเต็มพ้ืนท่ีจากกรอบรูปดานบนไปจนจรดอีก

ดานหนึ่ง รูปทรงธรรมชาติถูกกําหนดใหอยูในขอบเขตของรูปทรงสี่เหลี่ยมในแตละชองเริ่มปรากฏ

ความชัดเจนในเชิงกายภาพ โดยใชวิธีการซํ้าของรูปทรงดังกลาวจนเต็มพ้ืนท่ีของวัสดุประกอบผลงาน

ศิลปกรรมท้ังสองดาน สลับกับเนื้อหาการดําเนินเรื่องดวยการกลับคาน้ําหนักของสีและแสงท่ีตางกัน

จนเต็มพ้ืนท่ี หลังจากนั้นไดมีการดําเนินเรื่องดวยวิธีเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังวัสดุกรอบรูปท่ีอยูดานบน

และดานลาง สรางจุดดึงดูดคาของแสงและสีท่ีมีปริมาณเทากันท้ังสองดานในหวงเวลาเพียงบัดดล 

สลับไปมาตามจังหวะ จนเกิดพ้ืนท่ีวางท่ีเปนความมืดสนิทสอดคลองกับความหมายถึงการจบการ

แสดงผลงานในเรื่องนี้ 
 

 
ภาพท่ี 14 ภาพผลงาน “จริงแทและมายา 3” แสดงเนื้อหาของผลงานในโครงการ ชุดท่ี 3 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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  ภาพท่ีแสดงออกถึงเรื่องราวของโครงสรางบางสวนบนใบหนาของมนุษยบริเวณจมูกและ     

ริมฝปาก มาดําเนินเรื่องดวยวิธีแสดงการเคลื่อนท่ีตอเนื่องอยางชา ๆ แสดงทวงทายั่วยวนเหมือน

เจาะจงตองการโชวความเซ็กซ่ีของตนดวยริมฝปากผานสื่อสังคมออนไลน เพ่ือจุดประสงคตองการ

ดึงดูดความสนใจบางอยางจากผูท่ีเขาชม เนื้อหาเคลื่อนท่ีสลับกับวิธีการซํ้าอยางเปนจังหวะสรางความ

ตื่นตาดวยสีสันสดใสจากลิปสติกอันหลากหลายมาปรากฏจนเต็มพ้ืนท่ี สลับกับการแสดงการซํ้าของ

รูปทรงในเรื่องราวท่ีเหมือนกัน ตอบสนองบทบาทประชานิยมท่ีสามารถพบเห็นกันไดท่ัวไปเปนปกติ 

จนกระท่ังเนื้อหาคอยกลับกลายแฝงมาในแงลบคือ เบื้องหลังความงามของใบหนาเหลานั้นลวนผาน

ท่ีมาจากการผาตัดศัลยกรรมท้ังสิ้น แสดงใหเห็นถึงสภาพปกติทางสังคมวาภาพลักษณมีท่ีปรากฏบน

สื่อตาง ๆ ในโลกปจจุบันมีท้ังความจริงและความลวง อัญชุลี อําไพศรี อาจารยประจําหมวดวิชาเครื่อง

เคลือบดินเผา วิทยาลัยชางศิลป เม่ือไดชมการแสดงผลงานชุดนี้ ใหความคิดเห็นวา เรื่องราวของภาพ

สามารถแสดงอารมณของเนื้อหาไดชัดเจน แตยังขาดจุดเชื่อมโยงของเรื่องท่ีตองการท่ีแสดงออกให

เขาใจถึงลําดับข้ันตอนของเรื่องท่ีชัดเจน จึงอาจจะทําใหเขาใจคอนขางยากตอวัตถุประสงคของ       

การแสดงออกในแตละเนื้อหาของผลงานในแตละชิ้นในชุดนี้ (อัญชุลี อําไพศรี, 19 สิงหาคม 2560) 

สรุปและอภิปรายผล 

 โครงการงานสรางสรรคดานทัศนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ชุด มายาของสื่อ

ดิจิทัลกับความจริงตอกระแสสังคมเปนผลงานท่ีเรื่องราวท่ีถูกสะทอนภาพวิถีแนวคิดของเยาวชนและ

ผูคนบางกลุมของสังคมไทย มาประกอบเรียงรอยกับเนื้อหาสภาพแวดลอมท่ีมีอยูจริง นํามาผสมผสาน

กอใหเกิดมิติแหงมายาท่ีถูกขับเคลื่อนดวยสื่อโดยทางเทคโนโลยี รวบรวมขอมูลท่ีไดศึกษาและรับ     

การกลั่นกรองมาเรียงรอยประกอบขอบเขตการสรางสรรคเปนผลงานทัศนศิลปโดยนําอุปกรณทาง

เทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือในการประกอบเนื้อหาสําหรับสรางสรรค แลวจึงขยายแบบผลงานโดย

การจัดฉายดวยเครื่องโปรเจคเตอรไปปรากฏเขาท่ีวัสดุท่ีถูกกําหนดบนผนังหองนิทรรศการ ตามภาพ

รางตนแบบท่ีออกแบบการนําเสนอผลงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ผูวิจัยให

ความสําคัญตอการวิเคราะหผลงานสรางสรรคศิลปกรรมโครงการนี้ ซ่ึงไดสังเคราะหผลงานทางเชิง

กายภาพทางทัศนศิลปและอารมณความรูสึกของผูรับชมท่ัวไปโดยภาพรวมบางสวน จึงไดผลลัพธท่ี

สอดคลองวัตถุประสงคไดหรือไม ท้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตถึงวิธีคิดเปนรายบุคคลท่ีมีโอกาสเขารับชม

ผลงานซ่ึงข้ึนอยูกับคุณวุฒิและวัยวุฒิ ตามประสบการณหรือความมีเจตคติตอภาพท่ีปรากฏตามสังคม 

จากผลตอบรับจากผูเขาชมสวนใหญจะมีความประทับใจเรื่องความงามในเชิงทัศนธาตุศิลปะของ

ผลงาน สามารถแสดงความรูสึกตอเนื้อหาเรื่องราวท่ีแสดงใหรูสึกในแงบวกและแงลบ การสะทอน

ความจริงและความลวงตอการแสดงออกทางสื่อสังคมออนไลนไดตามอัตภาพ 

 สรุปความสําคัญของการวิเคราะหผลงานศิลปกรรมโครงการวิจัยนี้ ซ่ึงไดวิเคราะหผลงานทาง

เชิงกายภาพทางทัศนศิลปและอารมณความรูสึกทางดานเนื้อหาของผูรับชมท่ัวไปโดยภาพรวม

บางสวนท่ีไดทดลองจัดแสดงบนผนังหองนิทรรศการท่ีมีสัดสวนเทาของจริงตามขนาดท่ีกําหนดไว
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โครงการชุดนี้ ณ หอศิลป วิทยาลัยชางศิลป ไดใหขอคิดเห็นสวนหนึ่งเม่ือหลังจากท่ีไดรับชมผลงาน

แลววา รูสึกถึงความเปนจริงในสังคมปจจุบันท่ีไมปฏิเสธวา การเสริมความงามเปนเรื่องปกติ สามารถ

สื่อถึงเนื้อหาทางการแสดงออกในสังคมออนไลนไดท้ังแงบวกและลบ เนื้อหาท่ีแสดงออกมาปรากฏบน

ภาพท่ีเปนเรื่องราวของการสลับและวนซํ้า ทําใหเรื่องราวถูกลดความรุนแรงลงจากภาพท่ีปรากฏอัน

เปนแงลบ แฝงเรนดวยบทบาททางสังคม นําแสดงออกในเชิงทัศนศิลปใหผูชมไดมีแนวคิดและ

จินตนาการไดอยางอิสระตามประสบการณของแตละบุคคล   

ขอเสนอแนะ 

 1. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพ่ือการสรางสรรคบางสวน ยังไมครอบคลุมกับ

เนื้อหาของแนวคิดและเรื่องราวผูคนในสังคมไดท้ังหมด เนื่องจากเปนความคิดเห็นท่ีเปนสวนตัวของ

ผูใหสัมภาษณ 

 2. วิธีการนําเสนอผลงานบนพ้ืนท่ีมีคอนขางจํากัด เนื่องจากขนาดและสัดสวนของภาพนั้น

เม่ือทําการฉายแสดงแลว จําเปนตองมีขนาดของพ้ืนท่ีท่ีถูกกําหนดตามสัดสวนตอการแสดงภาพดวย

เครื่องฉายโปรเจคเตอรใหมีเนื้อท่ีเพียงพอตอการนําเสนอผลงานของโครงการ 

 3. การแสดงผลงานศิลปกรรมรูปแบบในโครงการนี้ เปนการนําเสนอโดยตองมีปจจัยสําคัญ

ทางดานชวงเวลาและอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอ จําเปนตองมีบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางในการปฏิบัติหนาท่ีสําหรับการควบคุมจัดแสดง รูปแบบนิทรรศการในหอศิลป  

 4. ดวยขอกําหนดของปริมาณงานของโครงการ อาจทําใหความตอเนื่องของเนื้อเรื่องของ

ผลงานท้ังหมดในโครงการเม่ือจัดแสดงรวมกัน จึงมีความยาวท้ังหมด 6 นาที ซ่ึงคอนขางใชเวลาอัน

ยาวนาน อาจสงผลถึงความออนลาตอการรับรูของผูเขาชม 

 5. ควรเพ่ิมวิธีนําเสนอความหลากหลายของการจัดองคประกอบและขนาดของภาพ เพ่ือ

สรางความนาตื่นตาในแตละเรื่องของผลงานใหนาสนใจมากข้ึน 

 6. ควรแทรกหรือแสดงชื่อของผลงานในแตละเรื่องระหวางการแสดง เพ่ือใหผูชมสามารถ

ทราบถึงจุดเริ่มตนและจุดจบของเรื่อง ใหเขาใจงายยิ่งข้ึน  

 7. การสรางสรรคผลงานในครั้งตอไป ควรใหรายละเอียดเรื่องของการนําเสนอเสียงประกอบ

ภาพ โดยการกําหนดคิดคนหรือสรางกระบวนการผลิตโดยผูวิจัยข้ึนเอง 

 ผลการวิจัยสรุปวา การแสดงผลงานในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว อาจจะถูกจํากัดในดานของ

เวลาท่ีเปนตัวกําหนดผูชมใหมีขอบเขตการบังคับในชวงหรือตอนท่ีมีการเคลื่อนท่ีอยูตลอดเวลา ผูชม

จึงไมมีชวงจังหวะเวลาสําหรับหยุดนิ่ง หรือสงบเพ่ือท่ีจะจินตนาการไดอยางมีสมาธิเหมือนกับการ

รับชมผลงานศิลปกรรมประเภทท่ีไมมีการเคลื่อนท่ี เพ่ือใหพิจารณาเนื้อหาถึงนัยแฝงความละเอียด

พิถีพิถันหรือแสดงอารมณของภาพไดตรงตามเจตนารมณของศิลปนไดอยางเดนชัด  

 จากการดําเนินงานสรางสรรคผลงานศิลปกรรมชุดนี้ ผูวิจัยไดถายทอดความคิดและความเปน

ตัวตนออกสูสังคมภายนอก ผานกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะ ทําใหไดรับรูถึงข้ันตอน       
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การปฏิบัติงาน การเลือกใชทัศนธาตุตาง ๆ เพ่ือใหเขากับรูปแบบของผลงาน แนวความคิดตลอดจน

เทคนิควิธีการสรางสรรคผลงาน ดวยหวังวาการนําเสนอผลงานและแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางการ

ปฏิบัติงานครั้งนี้ จะเปนแนวทางในการพัฒนาสรางสรรคผลงานทางทัศนศิลปใหมีคุณภาพและ

ประโยชนแกการพัฒนาผลงานวิจัยสืบตอไป 
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การผสมผสาน รูป สัญลักษณ กับหวงคํานึงชุมชนริมนํ้าจากอดตีสูปจจุบัน 

BLENDING OF FORMS AND SYMBOLS: REMEMBRANCE TO  

THE WATERFRONT COMMUNITY FROM PAST TO PRESENT 

ศักดิ์ชาย บุญอินทร0 *  

SAKCHAI BOON-INTR 

บทคัดยอ 

   การจัดวางสิ่งเคารพบูชา รูปถายบรรพบุรุษ รูปคนในครอบครัว และเครื่องรางของขลังท่ีบาน

ของคนในชุมชนริมน้ําเปนลักษณะของสัญลักษณท่ีสะทอนถึงการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อเรื่อง

โชคลาง รวมถึงการเคารพบรรพบุรุษท่ีแสดงถึงความศรัทธาตอหลักความดีและความกตัญูเปนลักษณะ

ของความรัก ความผูกพันซ่ึงกันและกัน ท้ังตอผูท่ียังมีชีวิตอยูและผูลวงลับ สัญลักษณดังกลาวยังสะทอน

เนื้อหาและนัยทางงานจิตรกรรมในลักษณะการเก่ียวโยง เชื่อมตอ การแปรสภาพของรูปทรง สี พ้ืนผิว 

บรรยากาศ และอารมณความรูสึก รูปและสัญลักษณในชุมชนยังสะทอนการจัดวางติดตั้งในเชิงพิธีกรรม

และพฤติกรรมในการดํารงชีวิต จากสาระท่ีกลาวมาขางตนเปนมิติท่ีขาดหายไปในสังคมสมัยใหม เปน

คุณคาทางนามธรรมท่ีสามารถสรางสรรคและแสดงออกดวยงานจิตรกรรมและงานทัศนศิลปสื่อผสม

ในลักษณะการผสมผสานสัญลักษณข้ึนใหมและมีลักษณะเฉพาะ รวมท้ังการจัดวางติดตั้งท่ีมีรูปแบบและ

เนื้อหาสัมพันธกับชุมชนท้ังดานสภาพแวดลอมและความคิดของคนในชุมชน สะทอนหวงคํานึงถึงอดีต 

จิตวิญญาณของชุมชน และนัยในการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน โดยใชขอมูลจากงานวิจัยเชิง

คติชนวิทยาและชุมชนมีสวนรวมของขาพเจา เรื่อง การจัดสถานท่ีและตกแตงบานท่ีสะทอนวิถีชีวิต

และความเชื่อของคนในชุมชนริมน้ําตลาดเกาหัวตะเข เปนขอมูลประกอบในการสรางสรรค  

คําสําคญั: ผสมผสาน รูป สัญลักษณ หวงคํานึง ชุมชนริมนํ้า อดีต ปจจุบัน 

Abstract 

Placement of worship photo of ancestors and family and talisman at the 

home of the waterfront community is characterized by symbols that reflect sacred 

and superstitious beliefs, Including respect for ancestors who express faith in the 

principle of good and gratitude. There is a characteristic of love and relationship to 

each other ,both those who are alive and deceased. The symbol also reflects the 

content and implications of the painting. It is connected with the transformation of 

* วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
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shape, color, texture, atmosphere and emotion. Image and symbol in the community 

also reflects the layout-installation of ritual and living habits. The above mentioned 

is a missing dimension in modern society. It is an abstract value that can be created 

and expressed with painting and visual and mixed media arts in a new symbolic 

blending and unique installed in a context of theme and style that is relevant to the 

community, the environment, and the needs of the community, reflecting 

remembrance in the past. The spirit of the community and its implications for human 

life in the present time, based on information from my research of the past, the 

folklore and the community, have contributed to the creation. 

Keywords: Blending, Forms, Symbols, Remembrance, Waterfront-Community, Past, Present  

บทนํา 

มนุษยอยูรวมกันในสังคมท่ีมีลักษณะของการปฏสิัมพันธกันเพ่ือแลกเปลี่ยนแบงปนกันในดาน

ประสบการณและขอมูลในการมีชีวิตรอดปลอดภัยจากสภาพธรรมชาติสภาพแวดลอม เชน ภัยธรรมชาติ 

สภาพอากาศ ภัยอันตรายจากสัตวรายผานลักษณะของปจจัยสี่ท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต เชน ลักษณะ

การอยู การกิน เครื่องนุงหม สมุนไพร ยารักษาโรคภัยตาง ๆ หลายชั่วอายุคนมีการคนคิดและพบ

ลักษณะวิธีท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิต เชน การปลูกบาน ลักษณะอาหาร การนํามาซ่ึงผลผลิต วิธีการ

สรางเครื่องนุงหม เปนตน การแบงปนยังรวมไปถึงดานจิตสํานึก ความศรัทธา การชี้แนะแนวคิดและ

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ท้ังศาสนา ความเชื่อ การแบงปนดานความรูสึก เชน การเอ้ืออาทร ความผูกพัน

ตอกัน นํามาซ่ึงคานิยม แนวคิด ทัศนคติเฉพาะของ สังคมนั้น ๆ สังคมไทยมีลักษณะการอยูรวมกันใน

ลักษณะครอบครัวใหญ มีสมาชิกท่ีประกอบไปดวยคนหลายวัย เชน ปู ยา ตา พอ แมลูก หลาน   

เกาะเก่ียวกันในลักษณะเครือญาติ ถายทอดความรู วิธีคิด จิตวิญญาณในการดํารงชีพแกกัน สงตอ

ผานยุคสมัยจนกลายเปนรูปแบบลักษณะท่ีชัดตอการจดจําเขาใจ เห็นคาในการนําไปใชในลักษณะของ 

ความเชื่อ วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม  

บานริมน้ําเปนอีกหนึ่งรูปแบบของสังคมไทยท่ีมีวิถีชีวิตสัมพันธกับธรรมชาติ ท้ังภูมิประเทศ

และสภาพอากาศ วิถีชีวิตริมน้ํามีน้ําเปนหัวใจหลักในการดํารงชีพท้ังดานท่ีอยูอาศัย การประทังชีวิต 

การประกอบอาชีพ การสัญจร เดินทาง จากเหตุผลดังกลาวทําใหชุมชนริมน้ําตลาดเกาหัวตะเขมี

รองรอยของความหลากหลายทางความเชื่อและวิถีการดํารงชีวิตท้ังคนไทยเชื้อสายจีน คนพ้ืนถ่ิน 

รวมถึงคนมอญ ปรากฏใหพบเห็นไดในยุคปจจุบันจากวัตถุสิ่งของตามท่ีพักอาศัย รวมถึงเรื่องเลา 

ประเพณี และพฤติกรรมอันเปนวิถีปกติท่ีสะทอนนัยของความศรัทธาในพุทธศาสนา ท้ังนิกาย หินยาน 

มหายาน และความเชื่อเรื่องพิธีกรรม วัตถุมงคล เครื่องรางนําโชคตาง ๆ ซ่ึงปรากฏการณดังกลาวของ

ชุมชนไดสรางความแตกตางอยางชัดเจนกับกระแสวัฒนธรรมใหมท่ีหลั่งไหลสูสังคมไทย พรอมกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุเทคโนโลยี ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และนวัตกรรมใหม ๆ ใน



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2  249 

ระบบดิจิตอล สื่อสังคมออนไลนในโลกความจริงเสมือนท่ีสื่อสารอยางรวดเร็วและมีพลวัตแหงการ

เปลี่ยนแปลงสูวิถีชีวิตและวิธีคิดดั้งเดิมของสังคมไทย 

จากงานวิจัยของขาพเจาท่ีผานมาในหัวขอ “การจัดสถานท่ีและตกแตงบานท่ีสะทอนวิถีชีวิต

และความเชื่อของคนชุมชนริมน้ําตลาดเกาหัวตะเข” เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ ในลักษณะคติชนวิทยา

และชุมชนมีสวนรวม โดยจะใชเปนขอมูลประกอบในการสรางสรรคครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต 

รูปแบบการดํารงชีวิต รวมถึงทัศนคติ ความเชื่อท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมดวยรูปและสัญลักษณ     

ในชีวิตประจําวันท้ังท่ีมีนัยทางตรงสามารถตีความไดงาย และท่ีมีความหมายแฝงท่ีลึกซ้ึงตองคนควา

หาความหมายตามบริบทของชุมชนและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

การจัดวางสิ่งเคารพบูชา รูปถายบรรพบุรุษ รูปคนในครอบครัว เครื่องรางของขลัง และ     

การตกแตงบานของคนในชุมชนริมน้ําเปนลักษณะของสัญลักษณท่ีสะทอนถึงการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ความเชื่อเรื่องโชคลาง การเคารพบรรพบุรุษท่ีแสดงถึงความศรัทธาตอหลักความดี ความกตัญูเปน

ลักษณะของความรักความผูกพันซ่ึงกันและกันท้ังตอผูท่ียังมีชีวิตอยูและผูลวงลับ เปนความเก่ียวโยง

กันของเครือญาติ วงศตระกูลถายทอดสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน สัญลักษณดังกลาวยังสะทอน

เนื้อหา นัยทางศิลปะและงานจิตรกรรมในลักษณะการเก่ียวโยง เชื่อมตอ การแปรสภาพของรูปทรง สี 

พ้ืนผิว บรรยากาศ และอารมณความรูสึก สัญลักษณในชุมชนยังสะทอนการจัดวางติดตั้ง เชิงพิธีกรรม

และพฤติกรรมการดํารงชีวิต เปนมิติท่ียังคงมีอยูในชุมชนริมน้ําแสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมทามกลางความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหมยุคปจจุบันท่ีใหคุณคาวัตถุและความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ

ผสมผสาน รูป สัญลักษณ ดังท่ีกลาวมาขางตนจึงเปนการแสดงออกทางศิลปะท่ีสามารถสรางสรรค

ดวยงานจิตรกรรม 2 มิติ จิตรกรรมสื่อผสม และงานทัศนศิลปสื่อผสมรวมกับบันทึก บทสัมภาษณ 

ภาพถาย วัตถุ และการจัดวางติดตั้งดวยรูปแบบ เนื้อหาท่ีสัมพันธกับชุมชน ท้ังสภาพแวดลอมและ

ความคิดของคนในชุมชนได จึงเปนการผสมผสานรูป สัญลักษณจากชุมชนเพ่ือใหเกิดสัญลักษณข้ึนใหม

ในลักษณะรูปทรงศิลปะท่ีมีนัยสะทอนสาระและคุณคาทางนามธรรม การคนหาสุนทรียภาพแนวใหม 

มิติของงานจิตรกรรมยังสามารถกระตุนใหคํานึงถึงจิตวิญญาณของอดีตและยังคงปรากฏรองรอยให

เห็นในชุมชนริมน้ําท่ีมีลักษณะเฉพาะเปนอัตลักษณทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงในการ

ดํารงชีวิตของมนุษยยุคปจจุบัน กอใหเกิดคําถามถึงการมีอยูและดํารงอยู รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือ

การสิ้นสุดคุณคาดั้งเดิมในวิถีชีวิตริมน้ําของสังคมไทย ท้ังทางรูป ลักษณะ และนัยทางนามธรรม  

วัตถุประสงค  

เพ่ือสรางสรรคงานจิตรกรรมและงานทัศนศิลปสื่อผสมท่ีมีแนวคิดเรื่องสะทอนถึงวิถีชีวิตของ

คนในชุมชนริมน้ําท่ีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคารพบรรพบุรุษ ใหความสําคัญกับหลักความดีงามและ

จิตสํานึกของความผูกพันซ่ึงกันและกันของคนท้ังท่ียังมีชีวิตอยูและผูลวงลับ รวมถึงความเชื่อในเรื่อง

โชคลางของคนในสังคมไทย โดยมีเนื้อหาและแนวความคิดในงานจิตรกรรมเรื่อง การผสมผสาน     

การเก่ียวโยง เชื่อมตอ สัมพันธ การเปลี่ยนแปลง แปรสภาพ การเคลื่อนยาย ไหลเวียน ในลักษณะรูป 
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สัญลักษณ รวมถึงมิติบรรยากาศของจิตรกรรมท่ีสะทอนมิติอารมณแหงหวงคํานึงและจิตวิญญาณ

ชุมชนท่ีอยูในสภาวะของความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบัน เกิดรูปแบบ เนื้อหาของงานจิตรกรรม

และงานทัศนศิลปสื่อผสมท่ีสัมพันธกับชุมชน อีกท้ังยังแสดงถึงเทคนิค วิธีการในการสรางสรรค

จิตรกรรม งานทัศนศิลปสื่อผสม และวิธีการจัดวางติดตั้งท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว 

ขอบเขตการสรางสรรค 

 ขอบเขตดานเนื้อหาเรื่องราวทางสังคม สรางสรรคจากเนื้อหาทางมานุษยวิทยา คติชนวิทยาท่ี

ไดจากชุมชนและคนในชุมชนตลาดเกาหัวตะเข (หลวงพรต-ทานเลี่ยม) เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

ท่ียังปรากฏอยูในยุคปจจุบัน รวมถึงเรื่องเลาประวัติความเปนมาของชุมชน ในเรื่องความเชื่อและการมี

ความศรัทธาในศาสนา นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคารพบรรพบุรุษใหความสําคัญกับหลักความดีงาม 

ความกตัญูและจิตสํานึกของความผูกพันซ่ึงกันและกันของคนท้ังท่ียังมีชีวิตอยูและผูลวงลับ รวมถึง

ความเชื่อในเรื่อง วัตถุมงคล เครื่องราง สิ่งนําโชคดวยการแสดงออกทางวัฒนธรรมท่ีมีการสืบทอดและ

มีอัตลักษณในลักษณะวิถีการดํารงชีวิต พิธีกรรม ประเพณี  

  ขอบเขตดานเนื้อหาความหมายทางศิลปะ สรางสรรคเรื่องการเก่ียวโยง เชื่อมตอ การแปรสภาพ 

ผสมผสานและการเปลี่ยนแปลงของรูป สัญลักษณ ชีวิตท่ีมีบริบทสัมพันธกับชุมชนท้ังสภาพแวดลอม 

ความตองการชุมชน รวมถึงมิติบรรยากาศท่ีสะทอนอารมณหวงคํานึงถึงอดีตและจิตวิญญาณชุมชนใน

สังคมยุคปจจุบัน 

   ขอบเขตดานรูปแบบ เทคนิคและวิธีการ สรางสรรคจิตรกรรม 2 มิติ สีอะคริลิก สีน้ํามัน และ

งานทัศนศิลปสื่อผสมท่ีสรางสรรครวมกับวัตถุ บันทึก บทสัมภาษณ และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีสัมพันธและ

เก่ียวของ รวมถึงวิธีการจัดวางติดตั้งท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวโดยมีรูปแบบ เนื้อหา วิธีการสัมพันธกับ

สภาพแวดลอมชุมชนและความคิดของคนในชุมชนท้ังจากการบอกเลาและการสัมภาษณ 

วิธีการศึกษา 

  ข้ันตอนและกระบวนการสรางสรรค 

  1. วิธีการเก็บขอมูล ใชขอมูลจากงานวิจัยของขาพเจาท่ีผานมาในหัวขอ “การจัดสถานท่ีและ

ตกแตงบานท่ีสะทอนวิถีชีวิตและความเชื่อของคนชุมชนริมน้ําตลาดเกาหัวตะเข” ซ่ึงเปนงานวิจัย     

เชิงสํารวจ คติชนวิทยาและชุมชนมีสวนรวมเปนสวนประกอบในการสรางสรรค รวมท้ังการเก็บขอมูล

เพ่ิมเติมเพ่ือใหตรงตามเนื้อหาในการสรางสรรค โดยใชกรณีศึกษาบานของ 1) คุณวีระ และคุณยายยิ่ง 

ผลงาม ซ่ึงอยูบานเลขท่ี 252/1 ชุมชนหลวงพรต-ทานเลี่ยมตลาดเกาหัวตะเข (หลังการศึกษาวิจัย     

คุณยายยิ่ง ผลงามไดเสียชีวิตลงดวยโรคชราในป พ.ศ. 2558) 2) เธียรชัยทนายความ บานเลขท่ี 108 

หมู 2 3) รานหงีจิ้นหลี บานคุณชัย (เฮียชัย) บานเลขท่ี 124-5/2 4) บานเลขท่ี 112 คุณออนศรี     

นิ่มทรงธรรม อดีตประธานชุมชนหลวงพรต-ทานเลี่ยม 5 สมัย 5) บานคุณเมน เปนกรณีศึกษาในการ

สรางสรรค 
 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2  251 

 
 

 
ภาพท่ี 1-8 ชุมชนชุมชนหลวงพรต-ทานเลี่ยม ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  1.1 ใชเอกสารและวัตถุท่ีเก่ียวของ  

1.2 สังเกต บันทึก ลักษณะความเปนจริงในชุมชน เชน ลักษณะความเปนอยู อาชีพ     

วิถีชีวิตของคนในชุมชน เชน รานคา รานตัดผม รานกวยเตี๋ยว อาชีพรับจางเย็บผา เปนตน 
 

  
ภาพท่ี 9-10 ลักษณะความเปน อยู อาชีพ วิถีชีวิต ของคนในชุมชน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  1.3 สัมภาษณใชขอมูลจากบทสนทนาระหวางผูสรางสรรคกับผูคนในชุมชนจากผลงานวิจัย

ของศักดิ์ชาย บุญอินทร เรื่อง “การจัดสถานท่ีและตกแตงบานท่ีสะทอนวิถีชีวิตและความเชื่อของคน

ชุมชนริมน้ําตลาดเกาหัวตะเข” รวมถึงขอมูล บทสัมภาษณเพ่ิมเติม สําหรับโครงการสรางสรรค เชน 

สัมภาษณ บันทึก เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสัมพันธกับงานจิตรกรรมและงานทัศนศิลปสื่อผสมในลักษณะ 

เอกสาร ขอมูล เรื่องเลา และ สารคดี โดยมีคนในชุมชนท่ีเปนกรณีในการศึกษาเพ่ือการสรางสรรค 

 1.4 ศิลปะฐานชุมชน 
 

  
ภาพท่ี 11 คุณปุยกับศิลปะฐานชมุชน บานเลขท่ี 159 ม.2 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ศิลปะชาวบาน และศิลปะพ้ืนบานซ่ึงเปนหลักฐานสะทอนทัศนคติ วิถีชีวิต คานิยม และการ

แสดงออกของคนในชุมชนเปนสวนหนึ่งของข้ันตอนและกระบวนการสรางสรรคโดยใชศิลปะฐานชุมชน

เปนขอมูล วัตถุ ประกอบการสรางสรรค เชน สิ่งประดิษฐ งานศิลปะพ้ืนบานท่ีเปนสวนหนึ่งของการ

ตกแตงบานจัดสถานท่ีของผูคนในชุมชนตามลักษณะความชอบสวนบุคคล  

1.5 ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหวเลาเรื่องในลักษณะขอมูล และสารคดีท่ีใชประกอบกับ

ผลงานทัศนศิลปสื่อผสม 

1.6 ชวงเวลาเหตุการณและประวัติชีวิตจะดําเนินการใหสัมพันธกับขอ 1.5 ในลักษณะ

ขอมูล และสารคดีท่ีใชประกอบกับผลงานทัศนศิลปสื่อผสม 

1.7 ปฏิทินประจําป เทศกาล งานประเพณีในชุมชน โดยสามารถนํามาใชเปนฐานขอมูล

ในการสรางสรรคเพ่ือใหผลงานมีสัมพันธกับชุมชน 

2. วิธีการและกระบวนการทางศิลปกรรม 

2.1 บันทึกชุมชนดวยวิธี Sketch Drawing  

2.2 บันทึกชุมชนดวยวิธีจิตรกรรม 

2.3 บันทึกดวยวิธี drawing และจิตรกรรมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัตถุ 

2.4 การสรางภาพราง (Sketch)  
 

 
 

    
ภาพท่ี 12-18 การสรางภาพรางงานจิตรกรรม (Sketch) 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 2.5 การทดลองเทคนิคและกระบวนการทางจิตรกรรมผสม 

 
ภาพท่ี 19-21 การทดลองเทคนิคและกระบวนการทางจิตรกรรมผสม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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2.6 การทดลองวัสดุ รูปแบบ ดวยภาพรางในงานจิตรกรรมและงานทัศนศิลปสื่อผสมให

สัมพันธกับสภาพแวดลอมชุมชน 
 

  
ภาพท่ี 22-23 ภาพตูยาจีนและตูกับขาวโบราณ  

ท่ีมาแรงบันดาลใจในการการทดลองวัสดุในงานทัศนศิลปสื่อผสม ดวยแนวคิด รูปแบบในการสรางสรรค 
ท่ีมา: กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี (10 มิถุนายน 2556) 

ท่ีมา: Pantip (10 ตุลาคม 2555) 
 

 

 
ภาพท่ี 24-25 การทดลองวัสดุในงานทัศนศิลปสือ่ผสม ดวยแนวคิด รูปแบบในการสรางสรรค 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 26-27 การทดลองวัสดุในงานจิตรกรรม และงานทัศนศิลปสื่อผสม โดยการนาํแนวคิดและรูปแบบ 

ในการสรางสรรคไปใชทดลองทางรูปทรงและโครงสรางในโครงการ LINE-ไทย วิทยาลัยชางศิลป  

ท่ีผูสรางสรรคเปนผูออกแบบและเปนประธานดําเนินงาน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 28-34 การทดลองวัสดุ รูปแบบ ในงานจิตรกรรม ทัศนศิลปสื่อผสม สรางภาพรางใหสัมพันธกับ

สภาพแวดลอมชมุชน โดยการนําแนวคิดและรูปแบบในการสรางสรรคไปใชทดลองทางรูปทรงและโครงสราง     

ในโครงการ LINE-ไทย วิทยาลัยชางศิลป ท่ีผูสรางสรรคเปนผูออกแบบและเปนประธานดําเนินงาน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 2.7 การออกแบบและสรางแบบจําลอง 3 มิต ิ
 

   

 
 

ภาพท่ี 35-39 การสราง model จําลอง และการเขียนแบบเพ่ือใชในการสรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อผสม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

2.8 การทดลองวัสดุ รูปแบบ เนื้อหา กับสภาพแวดลอมชุมชน 

มีการทดลอง คนควาดวยกรรมวิธีท่ีหลากหลาย เชน การทดลองวัสดุดวยลักษณะ

โครงสรางของตูยาจีนสมุนไพร ท้ังลักษณะของลิ้นชักไม และลิ้นชักอะคริลิกท่ีมีลักษณะโปรงใส การใช

ไม สแตนเลส ท่ีจับลิ้นชักทองเหลือง ถวยรองเซรามิกกันมดแมลงของตูกับขาวโบราณประกอบกันเปน

รูปทรง 3 มิติ เปนการทดลองดานรูปแบบเนื้อหาและการจัดวางติดตั้งใหสัมพันธกับสภาพแวดลอม

ชุมชน และมีการสรางภาพรางโครงสรางผลงานกับชุมชน เพ่ือนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธท้ังดาน

รูปแบบและแนวความคิดกับวิถีชีวิตชุมชน 
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2.9 การสรางสรรคผลงานจริง ท้ังจิตรกรรม 2 มิติและงานทัศนศิลปสื่อผสมการสรางสรรค

ผลงานจิตรกรรม 2 มิติ สรางสรรคโดยการคัดเลือกแบบภาพราง ท่ีสัมพันธกับแนวความคิดท่ีมีการ

พัฒนาและไดผานการพูดคุยกับผูคนในชุมชน โดยมีกรรมวิธีดังนี้ 1) การออกแบบขนาด โครงสราง 

และสรางเฟรมผาใบ 2) การทําพ้ืนท่ีมีลักษณะของเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมในการสรางสรรค เชน 

ลักษณะพ้ืนผิว รองรอย 3) การรางภาพรางลงบนผืนผาใบ 4) การสรางสรรคและแสดงออกดวย

ขบวนการทางจิตรกรรม 4) การพัฒนาผลงานสรุปผลในการสรางสรรคแตละชิ้น 

  วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคงานจิตรกรรม 2 มิติ ไดแก เฟรมผาใบ canvas 

ดินสอ ปากกาเคมี สีอะคริลิก สีน้ํามัน สีชอลค สีน้ํามันกระปอง สีสะทอนแสง สีสเปรย อุปกรณ

สําหรับทําพ้ืนผิว เชน แผนระนาบ ไมบรรทัด ยางพารา กาว สารเคมี เชนตัวทําละลาย สวนผสม เชน

ลินสีด น้ํามันสน ทินเนอร ขอมูลท่ีใชในการสรางสรรค เชน ภาพถายจากการวิจัยชุมชน บทสัมภาษณ 

บันทึก ปฏิทินประจําปของชุมชน เปนตน 

การสรางสรรคงานสื่อผสมและงานทัศนศิลป 3 มิติ โดยการนําแนวความคิดและ

รูปแบบในการสรางสรรคไปทดลองสรางจริงกับโครงการทัศนศิลป Line Thai วิทยาลัยชางศิลป       

ท่ีผูสรางสรรคเปนผูออกแบบและเปนประธานดําเนินงาน โดยมีข้ันตอนและกรรมวิธีในการสรางสรรค 

ดังนี้ 1) ออกแบบ รางภาพ 2) เขียนแบบสําหรับการทําโครงสราง ลิ้นชัก 3) การสรางโครงสรางจริง 

ท้ังการสรางดวยวัสดุ ไม แผนอะคริลิก โครงเหล็ก แผนอะคริลิก 4) การนําผลจากการทดลองดาน

รูปทรงโครงสราง การจัดวางติดตั้งไปสรางสรรคเพ่ิมเติม รวมท้ังพูดคุยกับผูคนในชุมชน สําหรับหา

ความสัมพันธระหวางผลงานศิลปะกับชุมชน 5) การประกอบภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว บทสัมภาษณ 

ติดตั้งกับโครงสราง 6) ตรวจสอบขอมูลในการสรางสรรค  

วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรคงาน สื่อผสม และงานทัศนศิลป 3 มิติ ไดแก 

กระดาษ ดินสอ สี อะคริลิก กลองไมขีด สําหรับสราง Model จําลอง กาว ฝาสีสําหรับทําถวยรอง ไม 

เครื่องมือในการสรางงานไม เชนเลื่อยไม กาว ดินสอพอง เครื่องไส สิ่ว เหล็ก เครื่องมือในการสราง

งานเหล็ก เชน เครื่องเชื่อมโลหะ สวาน เครื่องขัด แผนอะคริลิก เครื่องมือในการสรางงานอะคริลิก 

รางเลื่อนสไลดสแตนเลส ท่ีจับลิ้น ทองเหลือง ถวยรองเซรามิก กลองถายรูป กลองบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว โทรทัศน มอนิเตอร สายไฟ ปลั๊กไฟท่ีบรรจุขอมูล เชน USB วัตถุสิ่งของท่ีสัมพันธกับชุมชน 

เชน ภาพถาย บทสัมภาษณ สิ่งของ เชน เชือกเรือ อวนแห เคียว ชิ้นสวน ระหัดวิดน้ํา ปลาตะเพียน 

ยันตแปดเหลี่ยม เปนตน 

ผลการศึกษา  

วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคในการสรางสรรคดังนี้ 

เพ่ือสรางสรรคงานจิตรกรรมและงานทัศนศิลปสื่อผสม ท่ีมีแนวเรื่องสะทอนถึงวิถีชีวิตของคน

ในชุมชนริมน้ําท่ีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเคารพบรรพบุรุษ ใหความสําคัญกับหลักความดีงามและ

จิตสํานึกของความผูกพันซ่ึงกันและกันของคนท้ังท่ียังมีชีวิตอยูและผูลวงลับ รวมถึงความเชื่อในเรื่อง

โชคลางของคนในสังคมไทย โดยมีเนื้อหาและแนวความคิดในงานจิตรกรรมเรื่อง การผสมผสาน       
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การเก่ียวโยง เชื่อมตอ สัมพันธ การเปลี่ยนแปลง แปรสภาพ การเคลื่อนยาย ไหลเวียน ในลักษณะรูป 

สัญลักษณ รวมถึงมิติบรรยากาศของจิตรกรรมท่ีสะทอนมิติอารมณแหงหวงคํานึงและจิตวิญญาณ

ชุมชนท่ีอยูในสภาวะของความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบัน เกิดรูปแบบ เนื้อหาของงานจิตรกรรม

และงานทัศนศิลปสื่อผสมท่ีสัมพันธกับชุมชน อีกท้ังยังแสดงถึงเทคนิค วิธีการในการสรางสรรค

จิตรกรรม งานทัศนศิลปสื่อผสม และวิธีการจัดวางติดตั้งท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว 

การใชสัญลักษณ เชน รูปถายองคเซียนแปะโคว เพ่ือแสดงนัยของความผูกพันในวิถีชาวไทย

เชื้อสายจีนในชุมชนตลาดเกาหัวตะเข เปนรูปถายจากบานคุณชัย (เฮียชัย) รานขายของชําในตลาดท่ี

สามารถสื่อความหมายตามแนวเรื่องไดดีแตการสรางสัญลักษณทางศิลปะยังขาดเรื่องความลึกซ้ึงของ

การแสดงออก การเขียนภาพท่ีแสดงความไมชัดของรูป เชน ลักษณะรูปถายท่ีมีรองรอย ของวัตถุผาน

กาลเวลา ไมสามารถสะทอนการหายไปของวิถี ความเชื่อในปจจุบันตามวัตถุประสงคในการ

สรางสรรคได แตกลับแสดงถึงปญหาในการมองภาพองครวมและเอกภาพในผลงาน  

  การแสดงออกดานโครงสราง รองรอยพูกันและเทคนิควิธีการไดผลเปนท่ีนาพอใจ ทฤษฎีตาม

หลักฮวงจุยสีไมสามารถแสดงผลตรงไปตรงมาแตแฝงอยูในคูสีท่ัวไป จึงกลาวไดวาสภาวะทางอารมณ

ความรูสึกท่ีผานสี รองรอย ไดแสดงลักษณะเฉพาะมากกวานัยของรูป และสญัลักษณนั่นเอง 

 

  
ภาพท่ี 40 ผลงานสรางสรรคจิตรกรรม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

   
ภาพท่ี 41-42 รายละเอียดผลงาน  

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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   ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสีและรองรอยเปนการนําสัญลักษณของภาพทิวทัศน   

ตลาดเการิมน้ําท่ีจางหายไปในสภาพแวดลอมปจจุบันมาใชในการแสดงออกทางจิตรกรรมสะทอน

ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสีและรองรอยการเปลี่ยนผานของเทคโนโลยี ผลจากการศึกษาได

ขอสรุปบางประการ เชน ลักษณะการผสมผสานของ รูป สัญลักษณในสัดสวนท่ีเทากันเกิดความสมดุล

ในทางองคประกอบศิลปมากเกินไป การแสดงออกทางจิตรกรรมท่ีแสดงถึงลักษณะความจริงของรูป

ในลักษณะบรรยากาศ แสง เงา ผสมผสานกับรองรอยและความเคลื่อนไหวของสีไมสามารถแสดง

สภาวะแหงหวงคํานึงซ่ึงเปนมิติดานความรูสึก แตเปนการคนพบวิธีการ รูปแบบ และลักษณะเฉพาะ

ในทางจิตรกรรม 
 

  
ภาพท่ี 43 ผลงานสรางสรรคจิตรกรรม  

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

   
ภาพท่ี 44-45 รายละเอียดผลงาน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

บรรยากาศสี แสง เงา และพ้ืนผิว เปนองคประกอบหลักในการพัฒนาวิธีการและการแสดงออก

ทางจิตรกรรม โดยการใชขอมูลจากความเปนจริงท่ีไดจากการวิจัยเพ่ือสรางสัญลักษณ แนวเรื่องจาก

ชุมชน เชน การเขียนรูปภาพถายวิถีชีวิตผูคนริมน้ําในอดีตของชุมชนดวยคาน้ําหนัก ขาว ดํา ใหเกิด

การตัดกันกับคาน้ําหนักน้ําตาลท่ีมีสีใกลเคียงกับภาพถายเกาผสมผสานกับสัญลักษณของการติดแผน

ทองคําเปลวในการประกอบพิธีกรรม รวมท้ังรองรอยพ้ืนผิวของสีท่ีมองคลายภาพถายท่ีหลุดรอนโดย

แทนท่ีดวยสีและรองรอยใหมของลักษณะการสแกนในคอมพิวเตอร และระบบดิจิทัลท่ีเปนสัญลักษณ

ใหมของเทคโนโลยียุคปจจุบัน  
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ภาพท่ี 46 ผลงานสรางสรรคจิตรกรรม  

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 47-48 รายละเอียดผลงาน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

ขอเท็จจริงดานขอมูลในชุมชนและความจริงในงานจิตรกรรมเปนการนําขอพัฒนาของการใช

ภาพถายท่ีไดจากงานวิจัย เพ่ือเพ่ิมสัญลักษณในชุมชนในผลงาน เชน สัญลักษณปายราน ยันตแปด

เหลี่ยม สัญลักษณของชองลมท่ีอยูในเงามืดของสถาปตยกรรมอาคารไมตลาดเกาท่ีอยูในชุมชนมาเปน

ขอเท็จจริงในการเขียนภาพเพ่ือแสดงความจริงในงานจิตรกรรม โดยลดการแสดงออกของรองรอย

พูกันลง และเนนคูสีท่ีแสดงถึงเทคโนโลยีดวยแสงสีฟาท่ีสาดลงบนบรรยากาศของภาพในปริมาณท่ีไม

เยอะจนเกินไป ทําใหผลงานสามารถแสดงถึงนัยของรูป สัญลักษณท่ีสะทอนหวงคํานึงในอดีต รองรอย

การเปลี่ยนผานของวัฒนธรรมและกาลเวลาจากอดีตสูปจจุบัน รวมถึงสามารถแสดงออกในมิติดาน

อารมณ ความรูสึก หวงคํานึง ดวย มิติ สี และบรรยากาศในงานจิตรกรรมได 
 

   
ภาพท่ี 49-50 ผลงานสรางสรรคจิตรกรรม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 51-55 รายละเอียดผลงาน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  
ภาพท่ี 56-57 งานทดลองจิตรกรรมขนาดเล็ก  

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  การทดลองแนวความคิด รูปทรง และโครงสราง ดวยงานทัศนศิลปสื่อผสม โครงการ Line Thai 
 

  
ภาพท่ี 58-59 ผลงานสรางสรรคทัศนศิลปสื่อผสม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 60-61 รายละเอียดผลงาน การทดลองแนวความคิด รูปทรง  

ดวยงานทัศนศิลปสื่อผสมโครงการ Line Thai 
ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

การทดลองนําแนวความคิด เรื่องรูปทรงและเรื่องราวในอดีต เชน ลิ้นชัก ตูยาจีน โบราณ ตู

กับขาว ไปใชทดลองสรางสรรคในโครงการ Line Thai ของวิทยาลัยชางศิลป ท่ีผูสรางสรรคเปน

ผูออกแบบและเปนประธานดําเนินงาน โดยผูสรางสรรคไดนํารูปแบบในงานสรางสรรคไปออกแบบ 

รูปทรง 3 มิติ ทําใหเห็นถึงพัฒนาการของรูปทรงในงานทัศนศิลปสื่อผสม การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว

ของรูปทรงดวยการมีสวนรวมของผูชมในการเปด ปด ลิ้นชัก และมุมมอง 3 มิติ ท่ีมีผูชมเปนสวนหนึ่ง

ขององคประกอบในมุมและดานผานชอง พ้ืนท่ีวางผลงาน อีกท้ังยังเปนการทดลองเรื่องการใชวัสดุ 

เชน การใช ไม เหล็ก แผน อะคริลิค รางเลื่อนสแตนเลส ลิ้นชักตูยา ถวยรองเซรามิกส เปนตน     

โดยเกิดผลเปนท่ีนาพอใจสามารถนําไปใชสรางสรรคงานสื่อผสมไดตอไป 

การสรางสรรคงานสื่อผสมท่ีสัมพันธกับชุมชน 
 

     
 

   
ภาพท่ี 62-67 การสรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อผสม ท่ีสมัพันธกบัชุมชน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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การนําผลการทดลองรูปทรงโครงสราง 3 มิติ ดวยการสรางสรรคจริงในโครงการ Line Thai 

มาพัฒนาตอในงานสรางสรรคโดยปรับโครงสรางงาน 3 มิติ ใหเปนเสนตรงเพ่ือใชทดลองเปนเสาคํ้ายัน

หลังคาในชุมชนในลักษณะงานสื่อผสมท่ีแสดงความหมายการทดแทนเสาท่ีไมแข็งแรงของชุมชน 

ภายในลิ้นชักประกอบไปดวยยันต เครื่องราง ภาพถายเกา ท่ีไดขอมูลจากการวิจัยสิ่งของท่ีมีอยูหรือ

สัมพันธกับชุมชน เชน แห อวน เคียว ชิ้นสวนระหัดวิดน้ํา ใชเทคโนโลยีผานจอโทรทัศน มอนิเตอรท่ี

แสดงภาพเคลื่อนไหว บทสัมภาษณของคนในชุมชน จึงเปนการสรางสรรคท่ีสัมพันธกับสภาพแวดลอม

และความคิดของคนในชุมชนสามารถนําไปทดลองติดตั้งแสดงจริงในชุมชนดวยโครงการศิลปะท่ีผาน

ความเห็นชอบของคนในชุมชนในโอกาสตอไป  

สรุปและอภิปรายผล  

จากการสรางสรรคคนพบวา รูป สัญลักษณ สามารถสะทอนความเก่ียวเนื่อง เชื่อมโยงกับนัย

นามธรรมท่ีมีคุณคา เชน การรําลึกถึง ความกตัญู ความเปลี่ยนแปลง การผันแปรของรูปชีวิตและ

กาลเวลา แตรูปทรงทางศิลปะมีลักษณะเฉพาะของรูปแบบนําไปสูความงามบริสุทธิ์เปนขอบเขตของ

ความหมายท่ีมีความลึกซ้ึงเกินจากสาระท่ีกลาวมาขางตน จึงสามารถกลาวไดวาแนวเรื่องเปนเพียงแค

จุดเริ่มในการสรางสรรคกอใหเกิดกระบวนการดานศิลปะมีการตอบโตแสดงออกนอกเหนือจาก

กฎระเบียบเดิมท่ีวางไวแตก็ยังสามารถอยูในมิติทางความคิดและอารมณความรูสึกท่ีไดรับแรงบันดาล

ใจจากเรื่องราว การสรางสรรคจิตรกรรมและทัศนศิลปสือ่ผสมจึงไมใชการสรางภาพหรือวัตถุประกอบ

เรื่องราวท่ีสัมพันธกันแตยังเปนการคนพบกระบวนการและกระบวนทัศนใหมในการเห็น รับรูการ

แสดงออกทางทัศนศิลป ท้ังนี้อาจเปนเพราะวารูป สัญลักษณท่ีใชเปนแนวทางในการสรางสรรคครั้ง

แรกไดเปลี่ยนรูปกลายสภาพเปนรูปทรงทางศิลปะท่ีนอกเหนือเหตุผลและตรรกะเดิม โดยมีความเปน 

สัญญะ และบริบทท่ีตองตีความดวยเง่ือนไขในลักษณะของพลวัตและความเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต หวงคํานึงของผูคน สญัลักษณหลาย ๆ อยางเกิดการผสมผสานมีความหมายใหม 

เชน รูปถายขาว ดําผสมกับระนาบแปลนของสีในลักษณะแสงเงายุคปจจุบัน กอใหเกิดคําถามถึงมิต ิ

กาลเวลาในภาพ หรือการนําสัญลักษณลวดลายของชองลม ลายฉลุไมมาผสมผสานกับภาพถายใน

อดีตแสดงถึงความเคลื่อนไหวของสีในลักษณะความเปลี่ยนแปลงและนัยดานความทรงจํา ดังคํากลาว

ของ สําราญ ผลดี ท่ีวา “สัญลักษณชวยจํากัดขอบเขตความคิดทางวัฒนธรรมสมาชิกของวัฒนธรรม

ตองพ่ึงพิงสัญลักษณและการแสดงออกทางปญญาของตนเม่ือจะตองวางกรอบความคิด สัญลักษณทํา

ใหวัฒนธรรมมีความเปนไปได แพรหลาย อานไดงาย สัญลักษณเปนสายใยแหงความมีนัย” (web of 

significance) (สําราญ ผลดี, ออนไลน ) 
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ภาพท่ี 68-69 การผสมผสานสัญลักษณ  

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

สรุปและอภิปรายผลการสรางสรรคงานจิตรกรรม 

ลักษณะความมันวาวและลักษณะความดานของพ้ืนผิวสีก็มีผลในทางการมองเห็นและการ

รับรู พ้ืนผิวรองรอยท่ีเกากับสิ่งใหมท่ีเกิดข้ึนบนระนาบงานจิตรกรรม 2 มิติไดสะทอนความหมายของ

งานจิตรกรรมระนาบ สี และรอยพูกันท่ีหักเหและเบี่ยงเบนในมิติของการลวงตา เกิดการผสมผสาน

ลักษณะและวิธีการเขียนรูป เปนรูปแบบท่ีมีสวนผสมระหวางรูป สัญลักษณท่ีแสดงความหมายแนว

เรื่องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกับลักษณะนามธรรมท่ีสัมผัสไดจากการแสดงออกของ สี รองรอยความ

เคลื่อนไหวและลักษณะความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล ลักษณะทางกายภาพในจิตรกรรมใหผล

ในการมองเห็นถึงความเคลื่อนไหวจากซายไปขวา หรือกลับไปมา คาน้ําหนักและหนวยยอยของสีท่ีมี

ความหลากหลายสามารถประมวลใหเกิดความเปนไปไดของลักษณะเหตุการณ และสภาวการณตาม

จินตนาการและความรูสึกของผูชม สัมพันธกับรูปทรงบานริมน้ําในชุมชนท่ีมีลักษณะการจําลองความ

จริงของอุดมคติการดําเนินชีวิตในอดีต ใหความรูสึกถึงความฝน ความหวัง ความสุขท่ีไมสามารถจับ

ตองและสัมผัสไดจริง เปนความจริงเสมือนในลักษณะเดียวกันกับการจัดการขอมูล ขาวสารของ

สมารทเทคโนโลยีระบบดิจิทัล ภายใตลักษณะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ของสีและรองรอยในงาน

จิตรกรรรมไดสะทอนลักษณะของสื่อเทคโนโลยีในยุคปจจุบันท่ีกําลังมาแทนท่ีและกลืนสภาพวัฒนธรรม 

วิถีชีวิตในอดีต ดังคํากลาวท่ีวา “สื่อตาง ๆ ถูกทําใหเปนรหัสดิจิตอลท่ีมีคาเปนกลาง แลวแปลคา

เหลานั้นใหกลายสารสนเทศ (Information) ท่ีหลากหลายรูปแบบเปนความจริงเสมือน (Virtuality) 

ท่ีงายตอการสงตอแบงปนกันท้ังโลก ผูใชสามารถใชประโยชนในลักษณะ Non-linear เริ่มท่ีจุดใดก็ได 

ดูกลับไปกลับมาได สรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมของผูคนไดอยางงายดายท่ัวโลก วัฒนธรรมของแต

ละประเทศถูกลดการผูกขาดและความสําคัญลง ” (อุทิศ อติมานะ, 2554, ออนไลน) 
 

  
ภาพท่ี 70-71 สี รองรอย ความเคลื่อนไหว กับลักษณะความเปลีย่นแปลงในโลกยุคดิจิตอล  

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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   รูปธรรมและนามธรรมจึงมีการตอบโตกันบนพ้ืนท่ีและระนาบบนผืนผาใบเกิดจังหวะและ

ความกลมกลืนกันในทางทฤษฎีศิลปะ การวิเคราะห และการทําความเขาใจในศิลปะจึงตองการการ

ตีความความเขาใจในภาษาและกระบวนทัศนเดียวกัน การผสมผสานอาจเกิดจากทฤษฎีท่ีแตกตางกัน 

เชนการผสมผสานขามศาสตรในงานสรางสรรคเปนการสรางงานจิตรกรรมท่ีใชหลักทฤษฎีสีในทัศนศิลป

ท่ีมีความหมายในการมองเห็นและหลักจิตวิทยาดานอารมณความรูสึกรวมถึงการประสานกันของสีใน

บรรยากาศตามเหตุผลของสีและคลื่นแสงในหลักการทางวิทยาศาสตรและความรูดานฟสิกส แตหลัก 

ฮวงจุยสีสัมพันธกับความเชื่อ พลังจักรวาล รวมถึงพุทธศาสนา ท่ีสัมพันธกับธาตุดิน น้ํา ไฟ ไม โลหะ

ฤดูกาล ทิศ และรางกายมนุษย จึงมีความหมายของสี การใหคุณคาท่ีแตกตางกัน เชน สีน้ําตาลในทาง

ทัศนศิลปใหความรูสึกหนักแนน ม่ันคง หลักฮวงจุยสีสัมพันธกับธาตุ ดินกลางฤดูใบไมรวง สัมพันธกับ

มามและปอด สีขาวในหลักทฤษฎีสีใหความรูสึกถึงความสะอาด สงบ ผอนคลายแตหลักฮวงจุยสีขาว

สัมพันธกับธาตุทอง (โลหะ) ฤดูใบไมรวง ปอด และถุงน้ําดี (อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ, 2540, น. 43) 
 

 
ภาพท่ี 72 การผสมผสานทฤษฎสีีในหลักการทางทัศนศิลปกับหลกัฮวงจุยส ี

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

สรุปและอภิปรายผลการสรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อผสม 

 การแสดงออกทางศิลปะดวยสัญลักษณท่ีศิลปนสรางข้ึนจึงยังจําเปนตอการสรางสรรคเพ่ือ

อธิบายเนื้อหาดังท่ี ชลูด นิ่มเสมอ กลาววา “เนื้อหาอาจแบงได 2 ประเภท คือเนื้อหาภายในคือเนื้อหา

ทางรูปทรง กับเนื้อหาภายนอก หรือเนื้อหาทางเรื่องราวหรือสัญลักษณ แนวเรื่อง” (ชลูด นิ่มเสมอ, 

2538, น. 22) ขาพเจาไดผสมผสานสัญลักษณในผลงานทัศนศิลปสื่อผสมในลักษณะรูปทรงและ

โครงสราง 3 มิติดวยการประกอบรูปทรงในลักษณะโครงสรางท่ีมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงตอกัน 

แสดงเนื้อหาภายในดวยรูปทรงศิลปะ รูปแบบ ลักษณะเฉพาะตนโดยใชสัญลักษณและวัสดุจากรูปทรง

ลิ้นชักท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากตูยาจีนโบราณท่ีเคยมีอยูในชุมชนและสังคมไทยในอดีตสรางโครงสราง

ผลงานดวยการซอนกันหลายชั้น และหลายดานเปนรูปทรงใหมท่ีมีฐานรองรับเปนถวยเซรามิกสใสน้ํา

ท่ีใชสําหรับกันมด แมลงของตูกับขาวโบราณ และเนื้อหาภายนอกท่ีแสดงความหมายการเยียวยา การ

บันทึกจัดเก็บวิถีชีวิตและหวงคํานึงชุมชนริมน้ํา ปกปองการสูญเสีย สูญหายของวิถีและภูมิปญญา

ดั้งเดิม เปนการตีความของศิลปนดวยสัญศาสตร ทัศนศิลปและบริบททางวัฒนธรรม ผสมผสาน

รูปธรรมกับความเชื่อ พิธีกรรม การบูชาสิ่งศักดสิทธิ์ และการเคารพบรรพบุรุษดวยขอมูลทาง
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มานุษยวิทยากับงานทัศนศิลป เชน นําขอมูลเชิงคติชนวิทยา ประวัติ เรื่องเลา บทสัมภาษณ ภาพสาร

คดีในชุมชนสรางสรรครวมกับงานทัศนศิลป 3 มิติในลักษณะสื่อผสมท่ีสะทอนแนวเรื่องของอดีต 

ความทรงจําและลักษณะการดําเนินชีวิต  

   จากการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปสื่อผสมไดคนพบวาการไดมาซ่ึงขอมูลและแรงบันดาลใจ

เกิดจากการทําความเขาใจสภาพแวดลอม ความสนใจในความเปลี่ยนแปลงของสถานท่ี วิถีชีวิตรอบตัว 

เห็นถึงคุณคาของชีวิตและวัฒนธรรม มีประสบการณตรงกับชุมชนดวยความใสใจ ศึกษาความเปนไป

ดวยการบันทึก พูดคุย สัมภาษณ และนําไปถายทอดแสดงออกในกระบวนการ กรรมวิธีทางศิลปะ 

เปนการแสดงขอมูลและปรากฏการณความจริงท่ีผานการวิเคราะห สังเคราะหสัมพันธกับทัศนคต ิ

สภาวะภายในของตนเองดวยรูปทรงศิลปะท่ีไดแสวงหารูปแบบและคุณคาทางสุนทรียภาพแบบใหม 

ดังคํากลาวท่ีวา “นักมานุษยวิทยาพยายามทําความเขาใจปรากฏการณของชุมชนท่ีอยูแวดลอม        

นักมนุษยวิทยาออกมาโดยใชตัวอักษรเปนเครื่องมือในการอธิบายปรากฏการณ ในขณะเดียวกันศิลปน

ก็จําเปนจะตองพยายามทําความเขาใจปรากฏการณของชุมชนท่ีอยูแวดลอมตัวศิลปน และนําการ

วิเคราะหมาสรางเปนผลงานศิลปะตอไป” (จุฬญาณนนท ศิริผล, 2556, ออนไลน) 
 

   
 

        
ภาพท่ี 73-76 การผสมผสานสัญลักษณทางศิลปะในลักษณะ รูปทรงและโครงสราง 3มิติ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

สรุปและอภิปรายผลการสรางสรรคงานจิตรกรรมและทัศนศิลปสื่อผสมท่ีสัมพันธกับชุมชน 

การสรางสรรคท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับผูคนในชุมชนตองหลีกเลี่ยงผลกระทบกับชุมชนและ     

วิถีชีวิตผูคน รูปสัญลักษณในทางศิลปะท่ีนํามาใชในมิติของการสรางสรรคอาจจะเปนสัญลักษณใหมท่ี

เกิดการตีความมีผลกระทบตอความเชื่อ ความศรัทธา จิตใจของผูคนในชุมชน ศิลปะอาจเปนภาษาท่ี

แปลกปลอมหรือของเลียนแบบทางวัฒนธรรม หากเปรียบเทียบกับวิถีดั้งเดิมท่ีมีการใชสื่อสัญลักษณ

ตอบโตกันทางชีวิตและวัฒนธรรมมาเปนเวลายาวนาน  

http://www.thaicritic.com/wp-content/uploads/2013/10
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ผลงานจิตรกรรม 2 มิติและงานทัศนศิลปสื่อผสมชุดนี้จะสัมพันธกับชุมชนไดตองประกอบไป

ดวย แนวเรื่อง เนื้อหา รูปแบบท่ีสัมพันธกับกายภาพสภาพแวดลอมชุมชน ท้ังสัญลักษณ โครงสราง 

ความเปนอยูและลักษณะเฉพาะ สัมพันธกับลักษณะทางนามธรรมในดานคุณคาในการดําเนินชีวิต 

ความเชื่อ ความศรัทธาของคนในชุมชน 

โครงการทดลองภาพราง (sketch) งานทัศนศิลปสื่อผสมท่ีสัมพันธกับชุมชน ผูสรางสรรคตอง

ทําความเขาใจตอเรื่องราว สัญลักษณ ของชุมชนอยางถองแทกอนนํามาผสมผสานใหเกิดนัยและ

ภาษาใหมทางศิลปะและวัฒนธรรม ผานกระบวนการมีสวนรวมของผูคนในชุมชนดวยการสอบถามกับ

กรรมการชุมชน สัมภาษณ พูดคุยขอมูลเพ่ิมเติมกับผูอาศัยอยูในชุมชน เพ่ือใหไดมาซ่ึงการปรับปรุง

ผลงานเพ่ือใหเกิดความสัมพันธท้ังทางรูปแบบ เนื้อหา และความตองการของชุมชน จากขอสรุปใน

การศึกษาและการดําเนินการสามารถเกิดโครงการศิลปะใหม ๆ ท่ีสามารถสรางสรรครวมกับพ้ืนท่ีจริง

ท่ีมีอยูในชุมชน เชน ใตถุนของหองเกาท่ีเคยใชเปนท่ีสอนภาษาจีนของคนในชุมชน รวมท้ังสถานท่ีตาง ๆ 

ในชุมชน เพ่ือเปนท่ีจัดวางติดตั้งงานสื่อผสมใหเกิดเปนพ้ืนท่ีและกิจกรรมศิลปะตามโอกาสและความ

เหมาะสมไดตอไป และหวังวาการแสดงออกการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมและทัศนศิลปสื่อผสม    

จะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจ รวมถึงสาระท่ีจะเกิดประโยชนทางดานจิตสํานึกท่ีเปนนามธรรมดานการ

รักและหวงแหนตอวิถีชีวิตและอัตลักษณของตนเองในชุมชน รวมท้ังการใหคุณคา ยกยองนึกคํานึงถึง     

ผูลวงลับ บรรพชน เคารพบูชาศาสนา สิ่งดีงามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผูคนในชุมชน อีกท้ังยังสามารถตอ

ยอดองคความรูและอัตลักษณทางทัศนศิลปเกิดการนําไปใชและสรางโอกาสดานการสรางสรรค  
 

   
 

 
ภาพท่ี 77-81 โครงการทดลอง sketch งานทัศนศิลปสื่อผสมท่ีสมัพันธกับชุมชน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปในหัวขอ การผสมผสาน รูป สัญลักษณกับหวงคํานึงชุมชน

ริมน้ําจากอดีตสูปจจุบัน จึงเปนการผสมผสานดานกายภาพ กับนามธรรมดานความทรงจํา ความรูสึก 

โดยใชเนื้อหาและแนวเรื่องท่ีผานกาลเวลาท้ังในอดีต ปจจุบัน เปนการบันทึกการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย

ดวยผลงานทัศนศิลปและสงตอวิธีคิด การแสดงออกดานศิลปวัฒนธรรมสูคนรุนตอไปในอนาคต 
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การศึกษารูปแบบลวดลายประดับในศิลปะศรวิีชัย 

A STUDY OF ORNAMENT IN SRIVIJAYA ART 

นันทวุฒิ สิทธิวัง0

* และกิริยา ชยะกุล สิทธิวัง1

** 

NANTHAWUT SITTHIWANG AND KIRIYA CHAYAKUL SITTHIWANG 

บทคัดยอ 

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือรวบรวมลวดลายประดับจากงานประติมากรรมและโบราณวัตถุ

สมัยศรีวิชัย ดําเนินการศึกษา สรางความเขาใจและวิเคราะหลักษณะสําคัญเพ่ือนําเสนอแนวทาง    

การประยุกตใชในงานออกแบบรวมสมัย จากการศึกษาพบวา ลวดลายประดับในศิลปะศรีวิชัยเปน

ภาพสะทอนของอิทธิพลทางศิลปกรรมจากแหลงตาง ๆ และมิไดรับการพัฒนาจนมีลักษณะเฉพาะ

ตัวอยางชัดเจน แตมีบุคลิกภาพบางประการท่ีสามารถนํามาตอยอดโดยอาศัยความรูดานการออกแบบ

เพ่ือเปนแนวทางในการทํางานเชิงพาณิชยท่ีแสดงเอกลักษณของทองถ่ินภาคใตได 

คําสําคัญ: ศิลปะศรีวิชัย ลวดลาย งานตกแตง ประติมากรรม  

Abstract 

The purpose of this research is to survey, collect and study the decorative 

patterns on sculptures and other archaeological objects in Srivijaya art in order to 

understand its character and fine the proper way to use in contemporary works. This 

study found that Srivijaya art is a reflection of various influences of style from India, 

central Java and Khmer and has not been developed into its unique style. However, 

its character is able to be applied in creative and design works that reflect southern 

characteristic. 

Keywords: Srivijaya Art, Motif, Decoration, Sculpture 
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บทนํา 

ลวดลายประดับตกแตงงานศิลปกรรมเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคของชาง 

ตั้งแตสมัยโบราณ มีการปรับปรุง และดัดแปลงอิทธิพลจากวัฒนธรรมอ่ืนใหเหมาะสมกับรสนิยม

ทองถ่ินจนกลายเปนเอกลักษณในวัฒนธรรมตนเอง บทบาทท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของลวดลาย

ประดับ คือการสรางความจดจําบรรยากาศของงานศิลปกรรมในยุคสมัยตาง ๆ การทําความเขาใจ

ลวดลายประดับจึงเปนเครื่องมือท่ีชวยใหการศึกษาดานประวัติศาสตรศิลปะมีความชัดเจนมากข้ึน 

เรื่องรูปแบบและลวดลายในงานศิลปกรรมจึงเปนหัวขอท่ีนักวิชาการดานศิลปะและ

ประวัติศาสตรศิลปะใหความสนใจศึกษากันเปนอยางมาก โดยมีท้ังการเก็บรวบรวมขอมูลดาน

ลวดลายไทย การแสดงวิวัฒนาการลายไทย ตลอดจนการนําลวดลายไทยมาประยุกตใชเพ่ือสรางสรรค

เปนนวัตกรรมสําหรับการใชสอยในงานแขนงอ่ืน อยางไรก็ดี ผลงานวิชาการท่ีศึกษาดานลวดลายไทย

ท่ีผานมา สวนใหญมุงเนนท่ีศิลปะรัตนโกสินทร หรือศิลปะท่ีพัฒนาข้ึนในบริเวณลุมน้ําเจาพระยาเปน

สวนใหญ (ประยูร อุลุชาฎะ, 2534, คํานํา) หากจะพบงานศึกษาวิจัยดานดังกลาวท่ีแตกตางออกไป

จากนี้แลว ก็มีศิลปะลานนา หรือศิลปะท่ีพัฒนาข้ึนในบริเวณภาคเหนือของไทย  

ผลงานศึกษาดานวิวัฒนาการของลวดลายไทย โดย สันติ เล็กสุขุม (2553, น. 67-99) ได

กลาวถึงรูปแบบลวดลายประดับท่ีปรากฏในศิลปะสวนภูมิภาคอยูบาง อันไดแกศิลปะขอม ศิลปะ     

หริภุญชัย และศิลปะศรีวิชัย แตเปนการกลาวถึงในฐานะท่ีเปนฐานวิวัฒนาการของลวดลายไทยมาสู

ลวดลายแบบรัตนโกสินทร ในสวนเนื้อหาท่ีกลาวถึงศิลปะท่ีกอกําเนิดบริเวณคาบสมุทรมลายูหรือทาง

ตอนใตของไทยนั้นนับวามีนอยมาก โดยนักวิชาการทานนี้ไดใหเหตุผลเนื่องมาจากหลักฐานท่ีมีจํานวน

จํากัด ซ่ึงนับเปนการจุดประกายใหผูวิจัยสนใจทําการศึกษาลวดลายเครื่องประดับในศิลปะศรีวิชัยให

เปนระบบเทาท่ีจะพบหลักฐานอยู 

อาณาจักรศรีวิชัย เจริญรุงเรืองบริเวณเกาะสุมาตรา เกาะชวา และแหลมมลายูในชวงพุทธ

ศตวรรษท่ี 13 ปจจุบันยังไมมีขอสรุปเรื่องศูนยกลางของอาณาจักร แตพ้ืนท่ีบริเวณภาคใตของประเทศ

ไทยปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองของอารยธรรมศรีวิชัยอยางชัดเจน 

(อมรา ศรีสุชาติ, 2557, น. 61) จึงนาจะเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาเอกลักษณทางศิลปกรรมใน

ลวดลายประดับท่ีกอรางและพัฒนาข้ึนในบริเวณภาคใตของไทย  

อยางไรก็ดี การจัดหมวดหมูศิลปะท่ีพบในภาคใตของประเทศไทยยังคอนขางคลุมเครือ 

นักวิชาการบางทานกําหนดเรียกศิลปะท่ีสรางข้ึนในชวงตนพุทธศตวรรษท่ี 14 จนถึงกลางพุทธ

ศตวรรษท่ี 18 เนื่องในพุทธศาสนานิกายมหายานท่ีพบในภาคใตของไทยวาเปนศิลปะศรีวิชัย (Diskul, 

1980, p. 21) ในขณะท่ีกรอบเวลาของงานศิลปะศรีวิชัยตามนิยามของกรมศิลปากรอยูท่ีชวงพุทธ

ศตวรรษท่ี 12-18 (กรมศิลปากร, 2550, น. 486) บางก็มองวาศิลปะท่ีพบในภาคใตนั้นไดรับอิทธิพล

จากอารยธรรมอ่ืนท่ีหลากหลายกวา จึงไดกําหนดรูปแบบศิลปกรรมตามอิทธิพลเหลานั้น และเรียก

ศิลปะภาคใตโดยรวมวาศิลปะทักษิณโดยใชชื่อเรียกวาศิลปะไชยารุนตาง ๆ เพ่ือระบุหมวดหมู
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ศิลปกรรม (พิริยะ ไกรฤกษ, 2525, น. 10-11) ดวยเหตุท่ีการกําหนดเรียกชื่อกลุมศิลปกรรมในภาคใต

ยังคงมีขอถกเถียงกันอยู ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาในครั้งนี้ควรใชชื่อเรียกงานศิลปกรรมในภาคใตชื่อใด

ชื่อหนึ่งเพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกัน และขอใชการจัดหมวดหมูศิลปะแบบศรีวิชัยตามนิยามของ   

กรมศิลปากร เนื่องจากเปนท่ีเขาใจของคนท่ัวไปมากกวา มีกรอบเวลาท่ียาวนานครอบคลุมอิทธิพล

ทางศิลปะตาง ๆ ในภาคใต และมีความเก่ียวของกับประวัติศาสตรสังคมและศาสนาในภาคใตโดยตรง 

ขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้กําหนดเฉพาะลวดลายประดับในงานประติมากรรม และโบราณวัตถุ

บางชิ้นในหมวดศิลปะศรีวิชัย เนื่องจากงานสถาปตยกรรมนั้นอาจไดรับการบูรณปฏิสังขรณในยุคสมัย

ตาง ๆ ทําใหความชัดเจนและความแทดั้งเดิมของลวดลายประดับมีไมมากเทาในงานประติมากรรม  

ศิลปะศรีวิชัยเนนความสําคัญของสถานะพระโพธิสัตว รูปเคารพสวนใหญจะไดรับการตกแตง

ดวยอาภรณเครื่องประดับของเทวดา ลวดลายตาง ๆ จึงมีกําเนิดจากการสรางสรรคข้ึนสําหรับ        

ชนชั้นสูง จึงมีความเปนไปไดท่ีจะนํามาพัฒนาตอ กอใหเกิดองคความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอการทํา

ความเขาใจศิลปะในภาคใตอยางถองแทมากข้ึน ตลอดจนงานออกแบบสรางสรรคสําหรับศิลปนหรือ

นักออกแบบท่ีสามารถแสดงเอกลักษณของศิลปกรรมภาคใตใหมีความชัดเจนไดอีกทางหนึ่ง 

อนึ่ง การศึกษาครั้งนี้มิไดตองการแสดงใหเห็นวาลวดลายในศิลปะศรีวิชัยเปนแมแบบหรือ

ตัวแทนของศิลปะภาคใตท้ังหมด แตเนื่องจากศิลปะศรีวิชัยเปนกลุมศิลปกรรมสําคัญท่ีกอรางข้ึนใน

บริเวณภาคใตของไทย จึงถือไดวาเปนจุดเริ่มตนท่ีดีในการสืบคนหารูปแบบลวดลายท่ีสามารถสะทอน

ความเปนกลุมชนในภูมิภาคดังกลาว  

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษา จําแนก และจัดกลุมลวดลายประดับท่ีพบในงานประติมากรรมและโบราณวัตถุ

สมัยศรีวิชัย นํามาเปนขอมูลสําหรับงานสรางสรรคหรืองานออกแบบท่ีสื่อใหเห็นถึงอัตลักษณของ

ทองถ่ินภาคใต และสรางองคความรูท่ีเปนประโยชนในการศึกษาดานประวัติศาสตรศิลปะตอไป 

วิธีการศึกษา 

1. สืบคนขอมูลทางวิชาการท่ีเก่ียวของ และแนวทางการศึกษาท่ีผานมา  

2. เก็บขอมูลภาคสนาม โดยการบันทึกภาพและคัดลอกลวดลาย  

3. จําแนก และจัดแบงขอมูลลวดลายประดับ โดยเรียงลําดับตามอายุของศิลปวัตถุท่ีศึกษา 

4. วิเคราะหลักษณะเฉพาะของลวดลายในหมวดศิลปะศรีวิชัย  

5. นําเสนอความเปนไปไดในการนําไปประยุกตใชในงานสรางสรรคและงานออกแบบ  

6. นําเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบตาง ๆ  
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ผลการศึกษา 

จากการศึกษารูปแบบของศิลปะศรีวิชัย แสดงใหเห็นวามีอิทธิพลทางศิลปกรรมท่ีหลากหลาย

ซ่ึงสงผลตอการออกแบบลวดลายประดับในงานประติมากรรมและโบราณวัตถุตาง ๆ จึงไดจําแนก 

และวิเคราะหลักษณะเฉพาะของลวดลายในศิลปะศรีวิชัย เพ่ือคัดเลือกลวดลายท่ีมีลักษณะอัน

เหมาะสมตอการออกแบบและสรางสรรคใหมตอไป 

อนึ่ง เพ่ือใหเห็นลําดับข้ันของการสรางสรรคลวดลายในศิลปะศรีวิชัย จึงขอนําเสนอตัวอยาง

ลวดลายประดับท่ีปรากฏในงานประติมากรรมกอนสถาปนาอาณาจักรศรีวิชัยมาประกอบกัน เพ่ือให

เห็นถึงท่ีมาและการคลี่คลายมาสูลวดลายในสมัยศรีวิชัยชัดเจนข้ึน  

ลวดลายประดับในชวงกอนสถาปนาอาณาจักรศรีวิชัย 

ตัวอยางงานประติมากรรมท่ีแสดงลวดลายประดับในชวงกอนสถาปนาอาณาจักร ไดแก

ประติมากรรมรูปพระวิษณุ พบท่ีวัดศาลาทึง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี อิทธิพลศิลปะมถุรา 

แสดงลวดลายประดับท่ีกิรีฎมกุฎ กรองศอ และปนเหนง ลวดลายท่ีกิรีฎมกุฎแสดงรูปดอกไมหกกลีบ 

ทรงกลม แตละกลีบมีปลายแหลม และมีกานแยงออกไปท้ังสี่ดาน ท่ีมุมดานลางสองดานออกลาย

ดอกไมลักษณะคลายกัน ในขณะท่ีมุมดานบนท้ังสองนั้นเลือนลาง ไมสามารถแสดงรูปแบบลวดลายได 

ระหวางกานแยงดานบนและลาง มีลวดลายคลายใบไมหรือกระจังในลายไทย 

กรองศอ มีลักษณะเปนวงหนา สลักลวดลายคลายดอกไม มีกลีบหยักเปนวงโคง ปนเหนง 

แสดงลายประดิษฐแบบเรขาคณิต เหมือนวงแหวนเชื่อมรอยตอกัน ประกอบดวยวงแหวนลายขีดขวาง 

และวงแหวนลายวงกลมซอนกัน โดยเรียงสลับลายกัน 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ลวดลายในเคร่ืองประดับพระวรกาย พระวิษณุ ศิลา จากจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

ตนแบบของลวดลายในชวงกอนสถาปนาอาณาจักรศรีวิชัยคือธรรมชาติ โดยมีการดัดแปลง

รูปแบบใหงายตอการแกะสลัก ตอลายใหอยูในองคประกอบแบบสมมาตร สวนลายประดิษฐเปน

รูปรางเรขาคณิตท่ีเรียบงาย ไมซับซอน 
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ลวดลายประดับในชวงเริ่มสถาปนาอาณาจักรศรีวิชัย 

 เปนชวงท่ีอิทธิพลทางศิลปกรรมจากอินเดียไดรับการผสมผสานและปรับปรุงเขากับศิลปะ 

พ้ืนถ่ิน เกิดเปนลักษณะเฉพาะตัวมากข้ึน งานประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ-ฮินดูในชวงเวลา

นี้นิยมแสดงรูปรางตามสรีระมนุษยจริง และท้ิงพ้ืนผิวใหเรียบเกลี้ยงเพ่ือการสวมใสเครื่องประดับจริง

ในการประกอบพิธีกรรมทําใหไมพบลวดลายประดับมากนัก ประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนาก็แสดง

แบบอยางท่ีคลายกัน คือ นิยมผิวเรียบเกลี้ยง เนนลักษณะของรูปรางและกลามเนื้ออยางมนุษยจริง 

ความงามของประติมากรรมในชวงนี้จึงอยู ท่ีการแสดงออกถึงลักษณะสรีระมนุษยและอารมณ

ความรูสึกท่ีขรึมขลังมีมนตมากกวาความงามจากการตกแตงประดับประดาอยางวิจิตร ตัวอยางงาน

ประติมากรรมท่ีแสดงลวดลายประดับนั้นพอมีอยูบาง เชน  

พระพุทธรูปจากวัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ

ประทับนั่งบนปทมาสน ประดับดวยกลีบบัวปลายแหลม เหมือนกลีบบัวตามธรรมชาติ มีกลีบซอนชั้น 

พระวิษณุ พบท่ีวัดเฉียงพง อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบลวดลายประดับบริเวณกิรีฎมกุฎ 

เปนลวดลายจําพวกดอกไม  

 พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร พบท่ีวัดศาลาทึง จังหวัดสุราษฎรธานี แสดงสวนผานุงและหนัง

สัตวโดยการสลักเปนลายเสนและลายนูนต่ํา อันเปนการรักษา “บุคลิกภาพ” ของงานประติมากรรม

ในชวงเวลาดังกลาวไดเปนอยางดี ขณะเดียวกันก็สามารถแสดงใหเห็นถึงการประดับพระวรกายของ

เทวรูป ดวยฝมือชางสลักท่ีประณีตอยางยิ่ง  

 

  
ภาพท่ี 2 รูปแบบของกลีบบัวท่ีปทมาสนของพระพุทธรูป ศิลา จากจังหวัดสุราษฎรธาน ี

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 



272  The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings 

  
ภาพท่ี 3 ลวดลายในเคร่ืองประดับพระเศียรของพระวิษณุ ศิลา จากจังหวัดสงขลา 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

  
ภาพท่ี 4 การประดับพระวรกายของพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร จากวัดศาลาทึง จังหวัดสุราษฎรธานี 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 ลวดลายท่ีพบในชวงเวลานี้ เปนการพัฒนาการลอกเลียนธรรมชาติใหมีชีวิตชีวายิ่งข้ึน เสมือน

วาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประทับนั่งอยูบนดอกบัวจริง ๆ รวมถึงลักษณะของลายดอกไมบน   

กิรีฏมกุฎท่ีชวนใหจินตนาการวาพระเศียรของพระวิษณุประดับดวยชอดอกไม ลักษณะของเสนสายใน

ลวดลายมีความออนหวาน เรียบงาย และนุมนวล สอดคลองกับบุคลิกภาพของเสนสายท้ังหมดในงาน

ประติมากรรม และท่ีนาสนใจคือการสลักรูปสัตว (วัว?) โดยแสดงกายวิภาคของสัตวอยางเสมือนจริง 

ในประติมากรรมรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรจากวัดศาลาทึง ยิ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการสังเกต

ธรรมชาติ เปนการนําเสนอรูปรางลักษณะในธรรมชาติดวยความเคารพ กอนจะคอย ๆ มีการดัดแปลง

ประดิษฐเปนลวดลายท่ีซับซอนและมีชีวิตชีวาข้ึนในชวงตอไป 
 

ลวดลายประดับในชวงรุงเรืองของอาณาจักรศรีวิชัย 

 ชวงรุงเรืองของอาณาจักรศรีวิชัย นับเปนชวงเวลาท่ีพบอิทธิพลทางศิลปกรรมจากแหลงตาง ๆ 

มากมาย ไดแก อินเดีย ชวา และจาม โดยศิลปะจากชวาภาคกลางนั้นแสดงออกอยางเขมขนท่ีสุด 

สวนอิทธิพลศิลปะอินเดียก็รับมาผานทางศิลปะชวาภาคกลางอีกครั้งหนึ่ง โดยประกอบดวยศิลปะแบบ

ปาละและศิลปะอินเดียใต 

 ศิลปะปาละ มีจุดเดนท่ีการทรงเครื่องพระพุทธรูปอยางกษัตริย จึงพบการสวมกระบังหนา

หรือเทริดท่ีประกอบจากตาบสามเหลี่ยม และมีแผนหลังรูปทรงตาง ๆ ประดับดวยลวดลายวิจิตรคูกับ
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ปทมาสน รวมถึงทานั่งลลิตาสนะซ่ึงเปนทานั่งท่ีนิยมใชกับพระโพธิสัตว รูปแบบเหลานี้ถูกนํามาใชกับ

ศิลปะชวาภาคกลาง และสงตอมาถึงศิลปะศรีวิชัย สวนศิลปะแบบอินเดียใตปรากฏรายละเอียดของ

เครื่องแตงกายบางประการ เชนรัดประคดแบบโบหูกระตาย อุทรพันธะ และผาคาดวงโคง  

 การตกแตงพระวรกายของงานประติมากรรมในชวงนี้ จึงแสดงเครื่องทรงอยางกษัตริย ความ

งามของประตมิากรรมมิไดอยูท่ีการแสดงสรีระของมนุษยแลว แตกลับอยูท่ีการออกแบบองคประกอบ

ของประติมากรรมใหดูมีชีวิตชีวามากยิ่งข้ึน ท้ังจากแนวเสนแกนลําตัว (จากการยืนสมภังค-ตริภังค) 

เสนรอบนอกท่ีแสดงรายละเอียดมากยิ่งข้ึน ความสมดุลขององคประกอบแบบสมมาตร สีหนาของ

พระพุทธรูป พระโพธิสัตว หรือเทวรูปท่ีแสดงความออนโยน เปยมดวยเมตตา รวมถึงการตกแตง

ประดับพระวรกายดวยเครื่องประดับท่ีแสดงสัญลักษณของกษัตริย (เชน กระบังหนา กรองศอ พาหุรัด 

เปนตน) และเครื่องประดับท่ีแสดงสัญลักษณของผูท่ีผานการประกอบพิธีกรรม คือสายยัชโญปวีต  

 ประติมากรรมขนาดเล็กท่ีพกพาเคลื่อนท่ีไดโดยงาย มักมีขนาดเล็กจนไมสามารถสังเกตเห็น

ลวดลายเครื่องประดับพระวรกาย แตกลับมีการแสดงลวดลายประดับท่ีประภาวลีอยางนาสนใจ     

สวนใหญประดับดวยลายเปลวเพลิง โดยประติมากรรมแตละชิ้นแสดงลักษณะของเปลวเพลิงท่ีตางกัน

ไป นอกจากนี้ยังมีการออกแบบปทมาสน ท่ีแสดงลักษณะของกลีบบัวแบบตาง ๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 นางศยามตารา จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา มีประภาวลีรูปโคงเกือกมา เปน

ประภาวลีแบบโปรง ลายเปลวเพลิงมีลักษณะขมวดปลายแหลมสะบัดลง จัดเรียงชิดกัน ถัดลงมาจาก

ลายเปลวเพลิงแสดงลายไขปลา ปทมาสนแสดงกลีบดอกบัวอยางธรรมชาติ เปนกลีบทรงโคงปลาย

แหลม แสดงลักษณะกลีบซอนกันสองชั้น สวนบัวหงายมีขนาดเล็กกวาสวนบัวคว่ําอยางเห็นไดชัด 

 

   
ภาพท่ี 5 ลวดลายประดับในประติมากรรมรูปนางศยามตารา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 พระพุทธรูปปางมารวิชัย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ไดรับพระราชทานจาก

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว มีประภาวลีรูปโคง แสดงลวดลายเปลวเพลิงท่ีมีลักษณะพิเศษ 

คือ เหมือนนําลายกนกในศิลปะไทยสองตัวมาชนกัน เรียงชิดกันโดยไมเวนชองไฟ ภายในประภาวลี

แสดงลายไขปลา และรูปดอกบัวเหนือพระเศียร สวนปทมาสน แสดงกลีบดอกบัวอยางธรรมชาติท้ัง

สวนบัวคว่ําและบัวหงาย เปนกลีบทรงโคงปลายแหลมสลับใหญนอย แสดงลักษณะกลีบซอนกันสอง

ชั้น สวนบัวคว่ําปลายกลีบกระดกเล็กนอย 
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ภาพท่ี 6 ลวดลายประดับในประติมากรรมพระพุทธรูปปางมารวิชัย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 พระไวโรจนะ จากอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีประภาวลีทรงกลม รองรับดวย

คานตั้งและคานนอน ขนาบสองขางดวยบริวารรูปนางตารา ท่ีประภาวลีประดับลายเปลวเพลิง เปนรูป

ขมวดปลายแหลมสะบัดข้ึน เรียงตัวหางกัน ถัดลงมาเปนลายไขปลาจํานวน 2 แถว ท่ีคานตั้งประดับ

ดวยลายกานขด สวนปทมาสนเปนรูปกลีบบัวขนาดใหญ มีลักษณะโคงหยักปลายแหลม แสดงการ

ซอนกันสองชั้นท้ังบัวคว่ําและบัวหงาย สวนปลายกลีบบัวหงายนั้นกระดกข้ึนเล็กนอย 
 

  
ภาพท่ี 7 ลวดลายประดับในประติมากรรมรูปพระไวโรจนะ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  รูปแบบลวดลายในประติมากรรมขนาดเล็กท่ีแสดงอิทธิพลศิลปะปาละโดยผานการรับศิลปะ

ชวาภาคกลางมา สงเสริมใหตัวงานประติมากรรมดูมีชีวิตชีวามากข้ึน ประกอบดวยลายท่ีมีตนเคาจาก

ธรรมชาติ โดยสามารถจําแนกไดดังนี้ 

 1. เปลวเพลิง มีลักษณะเปนรูปขมวดกนหอยแลวตอสวนปลายใหแหลม มีจังหวะสะบัดข้ึน

หรือลง ดูคลายกนกในศิลปะไทย สวนมากใชประดับท่ีประภาวลี ทําใหดูเสมือนเปนแสงเรืองรองของ

พระพุทธรูปหรือเทวรูปนั้น ๆ โดยจัดวางเรียงตอกันบางหรือเรียงหางกัน  
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 2. ปทมาสน ใชบัวหลวงเปนตนเคาในการสรางลวดลาย โดยลอกเลียนแบบกลีบบัวใน

ธรรมชาติ มีความพลิ้วไหวและสลับซับซอนข้ึนเม่ือเทียบกับฐานบัวในชวงเริ่มสถาปนาอาณาจักร  

 3. ลายกานขด ใบไม และสัตว  

 งานประติมากรรมขนาดเล็ก แสดงการตกแตงท่ีสวนประกอบของประติมากรรม ในขณะท่ี

งานประติมากรรมขนาดใหญ สามารถแสดงรายละเอียดของเครื่องประดับพระวรกายไดชัดเจนกวา 

และไมมีประภาวลี ลวดลายประดับท้ังหมดจึงมาจากเครื่องประดับพระวรกาย ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 พระโพธิสัตวปทมปาณิ พบท่ีวัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี แมสวนกิรีฏมกุฎไดหัก

หายไป แตลวดลายท่ีปรากฏบริเวณกระบังหนา ทับทรวง สายยัชโญปวีต และพาหุรัด มีความชัดเจนมาก  

 กระบังหนาประกอบดวยตาบท่ีแสดงลวดลายประดิษฐ มีรูปสี่เหลี่ยมเปนศูนยกลาง ลอมรอบ

ดวยรูปทรงคลายกลีบดอกไมท้ังสี่ดาน และออกลายกานขดอยางตอเนื่อง มีท้ังหมดสามชุด ดานหนา 

ดานซาย และดานขวา นอกจากนี้ยังมีลายดอกไมหกกลีบ และลายไขปลาเปนตัวเชื่อมตาบท้ังสามชุด 

ลวดลายเหลานี้คงแทนอัญมณีตาง ๆ  

 ชุดลวดลายลักษณะนี้ยังใชกับพาหุรัด โดยออกลวดลายท้ังหมดในตาบรูปสามเหลี่ยม 

สันนิษฐานวาชุดลวดลายท่ีประดับตาบบนกระบังหนา ก็นาจะมีองคประกอบในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยม

เหมือนกัน เพียงแตไดหักชํารุดไปแลว ท่ีพาหุรัดยังแสดงลวดลายเชือกหอยท่ีดานลาง 

 สายยัชโญปวีต เปนสายสรอยท่ีรอยจากอัญมณีรูปทรงกลม และสี่เหลี่ยม และยังปรากฏรูป

หัวกวางขนาดเล็ก  
 

 

 

 
ภาพท่ี 8 ลวดลายประดับพระวรกาย พระโพธิสัตวปทมปาณิ จากวัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

พระวิษณุ ศิลา พบท่ีเขาพระนารายณ จังหวัดพังงา แสดงอิทธิพลศิลปะอินเดียใต บริเวณ   

กิรีฏมกุฎแสดงลวดลายวิจิตร ประกอบดวยลายประดิษฐท่ีประกอบจากเสนตรงและรูปทรงเรขาคณิต

คลายเข็มขัดรัดบริเวณชวงลางของมกุฎ ถัดข้ึนมาเปนลวดลายประดิษฐประกอบข้ึนในผังรูป

สามเหลี่ยม มีวงกลมเปนศูนยกลาง ลอมดวยลายกนกผักกูด ลายดอกรัก ไมมีกระบังหนา 
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กรองศอมีลักษณะเปนแผนกวาง ประดับลวดลายประดิษฐสัณฐานกลมคลายดอกบัวบาน 

ขนาบดวยลายกานขดในสัณฐานสี่เหลี่ยม สายยัชโญปวีตประกอบจากลูกประคําสามแถว ผูกเปนโบว 

นอกจากนี้ยังมีอุทรพันธะ แสดงลายประดิษฐคลายดอกไมสี่กลีบในชองสี่เหลี่ยมสลับกับเสนตรง

แนวตั้ง และมีโบวหูกระตายท่ีเข็มขัดดวย 

พาหุรัดมีลักษณะเปนตาบรูปสามเหลี่ยม แบบแผนเดียวกับท่ีปรากฏบนกิรีฏมกุฎ  
 

 
ภาพท่ี 9 ลวดลายประดับพระวรกาย พระวิษณุ ศิลา 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 ประติมากรรมอิทธิพลศิลปะชวาภาคกลางท้ังขนาดใหญและขนาดเล็ก มีรูปแบบการประดับ

พระวรกายคอนขางเปนแบบแผน คือ มีเครื่องประดับพระเศียร กรองศอ พาหุรัด สายยัชโญปวีต และ

เข็มขัด ลวดลายสวนใหญเปนการจําลองการรอยเรียงของอัญมณีสัณฐานกลมและสี่เหลี่ยม ลอมรอบ

ดวยลวดลายขมวดอยางกนหอยบาง อยางเงินพดดวงบาง อยางดอกรักบาง กอเกิดเปนลายประดิษฐ 

ท่ีนาสนใจ พบรูปหัวกวางท่ีสายยัชโญปวีตดวย ซ่ึงเปนภาพสะทอนเครื่องประดับพระวรกายในสมัยนั้น  

นอกจากประติมากรรมแลว ยังมีโบราณวัตถุจํานวน 2 ชิ้นท่ีแสดงลวดลายประดับท่ีกลาวกัน

วาเปนอิทธิพลศิลปะชวา ไดแก ชิ้นสวนธรรมจักร พบท่ีอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี แสดง

ลวดลายกนกผักกูดสลับกับลายพันธุพฤกษาในวงธรรมจักร ถัดข้ึนไปมีลายเปลวเพลิง และภาชนะดิน

เผาทรงกุณโฑจากเมืองพระเวียง จังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงลวดลายพันธุพฤกษากานขดรอบวง

ภาชนะ 
 

 
ภาพท่ี 10 ลายกนกผักกูดในชิน้สวนธรรมจักร 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

ลายเปลวเพลิง 

ลายกนกผักกูด 
และพันธุพฤกษา 
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ภาพท่ี 11 ลายกานขดในภาชนะดินเผา 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 ประติมากรรมศรีวิชัยท่ีแสดงอิทธิพลศิลปะจาม ท่ีแสดงลวดลายประดับนาสนใจไดแก      

พระโพธิสัตวปทมปาณิ ศิลาจากวัดพระบรมธาตุไชยา 

 เห็นไดชัดวาในสวนเครื่องประดับพระเศียรนั้นมีขนาดเล็กกวาประติมากรรมอิทธิพลศิลปะ

ชวามาก ท้ังยังไมมีกระบังหนา และสายยัชโญปวีตเปนแถบผาธรรมดา แตท่ีนาสนใจคือ การสลัก

ลายเสนรูปดอกบัวท่ีฝาพระหัตถเปนสัญลักษณของพระโพธิสัตวปทมปาณิแทนการถือดอกบัว แสดง

ลายดอกบัวบานในมุมมองจากดานบน (Top view) ลักษณะกลีบบัวปลายแหลม  

 พาหุรัดเปนตาบรูปสามเหลี่ยม มีศูนยกลางเปนรูปดอกไม ลักษณะอยางดอกบัวท่ีฝาพระหัตถ 

มี 5 กลีบ ลอมรอบดวยลายกนกผักกูด และลายขมวดเหมือนเงินพดดวง ท้ังหมด 2 แถว 

 กรองศอและอุทรพันธะ แสดงลวดลายคลายกัน คือมีตาบรูปสามเหลี่ยมเปนประธาน 

ประกอบจากวงกลม กานขด และลายคลายใบเทศ เข็มขัดแสดงลายคลายการประดับอัญมณีสัณฐาน

สี่เหลี่ยม ลอมรอบดวยลายคลายกลีบดอกไม ประกอบเปนดอกไมกลีบซอนกัน 3 ดอกตอเนื่องกัน 

 พระโพธิสัตวองคนี้ประทับยืนบนฐานบัว ท่ีประกอบจากบัวคว่ําและบัวหงาย แสดงลักษณะ

กลีบดอกอยางในธรรมชาติ มีท้ังแบบโคงมนสลับกับแบบปลายแหลม สวนบัวคว่ําสะบัดปลายเล็กนอย 
  

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 ลวดลายประดับพระวรกาย พระโพธิสัตวปทมปาณิ ศิลา 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ลวดลายประดับในชวงปลายของอาณาจักรศรีวิชัย 

หลังพุทธศตวรรษท่ี 16 เปนชวงเวลาท่ีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของราชวงศ       

ไศเลนทรออนแอลง เกิดการรุกคืบของราชวงศโจฬะจากอินเดียใตเขามายังหมูเกาะตาง ๆ ของ

อาณาจักรศรีวิชัย ประติมากรรมท่ีสรางข้ึนในชวงนี้จึงปรากฏอิทธิพลศิลปะของชาวทมิฬจากอินเดียใต 

ซ่ึงมีลักษณะท่ีแสดงความเคลื่อนไหวอยางดุดัน ใบหนาของประติมากรรมมีลักษณะเรียวแหลมกวา 

ตลอดจนรูปแบบของเครื่องประดับพระวรกายก็แตกตางจากประติมากรรมชวงรุงเรืองของอาณาจักร

อยางเห็นไดชัด ดังตัวอยาง  

พระศิวนาฏราช สําริดพบท่ีเทวาลัยโบสถพราหมณ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

พบลวดลายท่ีนาสนใจประดับ ดังนี้ 

ประภาวลี ประดับดวยเปลวเพลิง มีลักษณะแตกตางจากลายเปลวเพลิงจากอิทธิพลศิลปะ

ชวาอยางเห็นไดชัด คือมีรูปทรงคลายดอกบัวตูม มีสองรูปแบบ แบบแรกประกอบดวยรูปทรงคลาย

ดอกไมตูมซอนชั้น ใชประดับท่ีสวนยอดของประภาวลีและท่ีพระหัตถซายหลังของพระศิวะ แบบท่ีสอง

มีรูปรางคลายอุณาโลมใชประดับรอบประภาวลี 

บนพ้ืนผิวของประภาวลี มีการสลักลายเสนแสดงลวดลายประดิษฐ ประกอบดวยลายดอก     

สี่กลีบในสี่เหลี่ยมรูปวาว เรียงสลับกับลายดอกไมกลีบยาวเรียวคลายดอกดาวกระจายในรูปวงรี     

สวนปลายของประภาวลี แสดงรูปหัวสิงห 

ลายผานุง พบท่ีอุทรพันธะและผาคาดเอว เปนลายประดิษฐในกรอบสี่ เหลี่ยมจัตุรัส 

ประกอบดวยเสนทแยงและวงกลม สลับกับรูปดอกไมซอนกลีบในรูปสี่เหลี่ยม 
 

    
 

ภาพท่ี 13 ลวดลายประดับในประติมากรรมศิวนาฏราช จากเทวาลัยโบสถพราหมณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

นอกจากศิลปะโจฬะจากอินเดียใตแลว ยังปรากฏอิทธิพลศิลปะเขมรในศิลปะศรีวิชัยชวง

ปลายของอาณาจักรดวย ดังจะเห็นไดจากตัวอยางงานประติมากรรม  

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภายใตพังพานนาค จากวัดเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 

มีความงดงาม แสดงความนิ่ง สงบ แสดงลักษณะของผา (จีวร) ท่ีแนบพระวรกายอยางเปนธรรมชาติ  

ลายเปลวเพลิง
แบบแรก 

ลายเปลวเพลิง
แบบท่ีสอง 
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ลวดลายประดับเปนการบงชี้ลักษณะตามธรรมชาติของงู (นาค) ไดแกเกล็ดบริเวณลําตัวและ

ทองนาค บริเวณคอนาคท้ัง 7 มีกรองศอแสดงลวดลายแบบประจํายาม ถัดลงมามีรูปดอกบัวบาน 

สัณฐานกลมอยางบัวท่ีมองจากมุมบน (Top view)  

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 14 ลวดลายประดับในพระพุทธรูปปางมารวิชัย ภายใตพังพานนาค วัดเวียง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

ในชวงปลายอาณาจักรศรีวิชัย อิทธิพลศิลปะโจฬะและเขมรแสดงออกอยางโดดเดน แทนท่ี

อิทธิพลศิลปะชวาอันเปนไปตามสภาพการเมืองของอาณาจักร ลวดลายท่ีปรากฏในชวงปลายนี้ ก็ยัง

เปนลวดลายประดิษฐท่ีมีท่ีมาจากธรรมชาติ ไมวาจะเปนลายผา และการประดับองคประกอบอ่ืนของ

ประติมากรรม ไดแกประภาวลี และนาคปรก  

ขอเสนอแนะแนวทางการนําไปประยุกตใชในงานสรางสรรค 

ในท่ีนี้แบงออกเปน 2 หมวดใหญ ไดแก การประดิษฐเปนลวดลายในระบบดิจิตอล และ    

การประดิษฐลวดลายในงานหัตถศิลป 

 การประดิษฐลวดลายในระบบดิจิตอล เปนการอํานวยความสะดวกใหแกนักออกแบบ       

ท่ีสามารถนําไฟลลวดลายสําเร็จในลักษณะคลิปอารต (Clip Art) มาใชในงานออกแบบดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ไมวาจะเปน Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ นักออกแบบสามารถนําไฟล

ลวดลายสําเร็จมาใชในการออกแบบสื่อประเภทตาง ๆ ไดแก หนาเว็บไซต สิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ฉลาก

บรรจุภัณฑ และเครื่องหมาย เปนตน และอาจตอยอดไปสูการทําแอนนิเมชั่นหรือภาพเคลื่อนไหวได  
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ภาพท่ี 15 ตัวอยางลวดลายตนฉบับจากลวดลายประดับในศิลปะศรีวิชัย 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

    
ภาพท่ี 16 ตัวอยางลวดลายสําเร็จจากประติมากรรมและโบราณวัตถุสมัยศรีวิชัย 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 การประดิษฐลวดลายในงานหัตถศิลป คือการนําลวดลายท่ีไดจากการศึกษามาปรับใช ให

เกิดเปนผลงานใหมข้ึนมาโดยอาศัยกระบวนวิธีทางหัตถศิลป เชน การออกแบบลายผา โดยเฉพาะลาย

ผาถุงหรือผาบาติคซ่ึงเปนงานหัตถกรรมพ้ืนถ่ินของภาคใต การออกแบบเครื่องประดับ เครื่องปนดินเผา/

เซรามิค งานเปาแกว งานบุดุนโลหะ ซองโทรศัพทมือถือ ฯลฯ แมกระท่ังการออกแบบสถาปตยกรรม

รวมสมัยท่ีตองการสื่อลักษณะทองถ่ินภาคใต ก็สามารถนําลวดลายดังกลาวมาจัดทําเปนองคประกอบ

สําหรับการตกแตงสถาปตยกรรมไดเชนกัน  

 

  
ภาพท่ี 17 ตัวอยางการนําลวดลายไปใชออกแบบดวยคอมพิวเตอร 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 18 ตัวอยางการนําลวดลายไปใชออกแบบผลิตภัณฑ (ซองโทรศัพทมือถือ) 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

สรุปและการอภิปรายผล  

ลวดลายในศิลปะศรีวิชัยท่ีปรากฏในแตละชวงเวลามีท่ีมาจากอิทธิพลศิลปะภายนอก ไมได

เปนพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องจนเกิดเปนลักษณะทางศิลปะเฉพาะตัวเหมือนศิลปะสุโขทัย หรือ

อยุธยา แตยังพอมองเห็นพัฒนาการของลวดลายไดบาง กลาวคือ 

กอนการสถาปนาอาณาจักรศรีวิชัย เปนการรับอิทธิพลศิลปะอินเดีย พบลวดลายประดิษฐ

จากธรรมชาติ เนนองคประกอบแบบสมมาตร จนเขาสูสมัยอาณาจักรศรีวิชัยแลว ลวดลายสวนใหญ

ยังคงแสดงการเคารพธรรมชาติ โดยแสดงออกดวยเสนสายท่ีนุมนวล ออนโยน  

เม่ือถึงสมัยรุงเรือง อิทธิพลศิลปะชวามีบทบาทเขมขน ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจแสดงออก

ผานลวดลายประดับประเภทเครื่องแตงกายท่ีวิจิตรอยางกษัตริย ลวดลายสวนใหญเลียนแบบอัญมณี

ประกอบกันในตาบรูปสามเหลี่ยม ผสมผสานกับลวดลายท่ีพัฒนามาจากธรรมชาติ ซ่ึงแสดงออกอยาง

มีชีวิตชีวายิ่งข้ึน นิยมลวดลายประเภทเปลวเพลิง สอดคลองกับเสนสายของประติมากรรมท่ีแสดง

ความเคลื่อนไหวมากข้ึน สมัยปลายของอาณาจักร อิทธิพลศิลปะอินเดียใตและเขมรแสดงออกอยาง

โดดเดนกวา แบบแผนของลวดลายตาง ๆ ยังคงปรากฏในระบบเดิม แตมีลักษณะนิ่งขรึม และดุดัน

กวา  

แมตนแบบลวดลายประดับในศิลปะศรีวิชัยจะมีไมมาก และไมไดพัฒนาจนมีลักษณะเฉพาะ

ตัวอยางชัดเจน แตเม่ือไดทําการคัดลอกและปรับแตงเพ่ือใหเหมาะสมกับการนํามาใชในการออกแบบ

แลว นับวาลวดลายท่ีไดมีความนาสนใจ มีศักยภาพพอท่ีจะนําไปประยุกตใชกับงานออกแบบอ่ืน ๆ ได 

และนาจะเปนการเปดมุมมองใหมของการออกแบบท่ีสะทอนอัตลักษณของศิลปะภาคใตไดอีกทางหนึ่ง  

รายการอางอิง  
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จินตนาการจากเซลฟ (SELFIE) สะทอนปมภายใน 

IMAGINE SELFIE-PORTRAIT PHOTO REFLECTING  

THE INFERIORITY COMPLEX 

พัชรินทร อนวัชประยูร0

* 

PATCHARIN ANAWATPRAYOON 

  บทคัดยอ 

  งานสรางสรรคชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสรรคผลงานศิลปะในโครงการ “จินตนาการจาก

เซลฟ (Selfie) สะทอนปมภายใน” ผูสรางสรรคเอามุมมองจากการถายภาพตัวเองแบบเซลฟท่ีสะทอน

ปมภายในมาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะเทคนิคผสมระหวางภาพถายและภาพเขียนจิตรกรรม        

ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมของคนในสังคมขณะนี้ การอยูในโลกสวนตัว การหลงตัวเอง การอัพรูปตัวเอง 

การเสพติดเซลฟท่ีตองการใหผูคนสนใจนิยมชมชอบตัวผูถายภาพตัวเอง รูสึกมีความสุข แตคนท่ี

ถายรูปเซลฟบอย ๆ มีแนวโนมท่ีจะถูกคนรังเกียจ และแสดงออกวาตัวเองมีปมดอยในใจ ผูสรางสรรค

เขียนภาพตัวเองแบบเซลฟ สรางเรื่องราวสวนตัวและสะทอนปญหาของตัวเอง การอยูในโลกสวนตัว

นั้นไดสรางตัวเองแบบสวยงามและจอมปลอม แตในความเปนจริงไมไดสวยงาม ภาพถายและ

ภาพเขียนเปนเสมือนความจริงกับความลวง ความลวงท่ีทับซอน เปนภาพปมภายใน 

คําสําคญั: เซลฟ ปมภายใน  

Abstract 

    The objectives of this art creation are to create works of art project “Imagine 

selfie-portrait photo reflecting the inferiority complex.” The creator took the view 

from selfie photo reflecting the inferiority complex to create art work which mixed 

between photo & painting picture technic. It reflects the behavior of people in 

society now. Being in a private world, narcissism, self-reflection. Addictive self-interest 

that people like to see the self-image, feel happy but people who take the pictures 

of cellulite tend to be disgusted and express themselves inferiority in mind. The 

Creator has painted selfie-portrait, created a personal story and show the reflection 

of our problems. Being in a private world has created itself beautiful but fake, and in 

fact not beautiful. Photos and paintings are show the illusion of reality. The 

overlapping of fake is the inferiority complex. 

Keywords: SELFIE, THE INFERIORITY COMPLEX 

* วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute 
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บทนํา 

   เซลฟ (Selfie) เปนการถายภาพตัวเองแบบหนึ่ง เปนคานิยมซ่ึงหมายถึงการถายรูปตัวเอง

ดวยกลองดิจิทัล หรือกลองโทรศัพทมือถือ อาจถายดวยมือหรือใชไมเซลฟ แลวเผยแพรลงบนบริการ

เครือขายสังคม เชน เฟสบุค อินสตาแกรม และทวิตเตอร ภาพถายเซลฟมักดูดีเกินจริง และดูไมเปน

ทางการ ภาพถายเซลฟมักถายจากการถือกลองแลวยื่นแขนไปจนสุด หรือยื่นไปทางกระจกมากกวา

การใชอุปกรณเซลฟไทมเมอร บางทีอาจมีการใชไมเซลฟเพ่ือมุมมอง 

   S.E.L.F.I.E. ยอมาจาก Self-Enchancing Live Feed Image Engine. Oxford Dictionaries 

จัดใหเซลฟ (Selfie) เปนคําศัพทแหงป 2013 (Word of the year 2013) หมายถึงการท่ีบุคคลหนึ่ง

ถายภาพตัวเอง เพ่ือนําไปเผยแพรสูสาธารณชนผานเว็บไซด Flicker ป 2554 ตั้งแต ม.ค.–ต.ค. มียอด

ใชท้ังโลก เพ่ิมข้ึนถึง 17,000% ผลสํารวจจาก Opinium บริษัทออนไลนรีเสิรชจากลอนดอน ระบุวา

ผูตอบแบบสอบถาม 51% เคยถายเซลฟ ซ่ึงเมือนํามาคํานวณแลวในแตละเดือนมีผูถายภาพเซลฟมาก

ถึง 35 ลานภาพ ภาพเซลฟประมาณ 48% จะแชรลงบนเฟสบุค มีเพียง 13% ท่ีถายแลว สงใหคนรูจัก

ชมภาพผานวอชแอฟ (Whatsapp) อีก 9% ถายลงทวิตเตอร (Twitter) และ 8% ถายลงอินสตาแก

รม (Instagram) ขอมูลจากสํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส (องคการมหาชน) สํารวจการใช

สื่อสังคมออนไลนในป 2554 พบวา ท่ัวโลกมีผูใชงานเฟสบุคกวา 1 พันลานคนตอเดือน ใชงานอินสตา

แกรมมากกวา 1 รอยลานคนตอเดือน สวนในประเทศไทยพบวามีประชาชน ใชเฟสบุค ถึง 19 ลาน

คน ใชอินสตาแกรมถึง 8 แสนคนตอวัน และมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉลี่ยแลวเพ่ิมข้ึนเดือน

ละ 10 ลานคน 

   โรคเสพติดเซลฟ “การท่ีเซลฟ จะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันมากหรือนอย 

ข้ึนอยูกับแตละบุคคล การลงรูปเพราะอยากไดการตอบรับจากสังคมและการไดยอดกดไลค ถือวาเปน

รางวัล ซ่ึงเปนหลักปกติของมนุษยท่ัวไป ถาอะไรท่ีทําแลวไดรางวัลก็จะทําซํ้า แตวารางวัลของแตละ

บุคคลมีผลกระทบตอความรูสึกไมเทากัน บางคนลงรูปไปแลวไดแคสองไลคเขาก็มีความสุขแลว 

เพราะถือวาพอแลว แตบางคนตองใหมียอดคนกดไลคมาก ๆ พอมากแลวยิ่งติด เพราะถือวาเปน

รางวัล ในทางตรงกันขามหากไดรับการตอบรับนอย ไมเปนอยางท่ีคาดหวังไว และทําใหมแลวก็ยัง

ไมไดรับการตอบรับ จะสงผลตอความคิดของตัวเอง บุคคลนั้นสูญเสียความม่ันใจและสงผลตอทัศนคติ

ดานลบของตัวเองได เชน ไมชอบตัวเอง ไมพอใจรูปลักษณตัวเอง แตหากบุคคลนั้นสามารถรักษา

ความสัมพันธกับคนรอบขางใหเปนปกติได เซลฟก็ไมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต” (สํานักสารนิเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข, 2557) แพทยหญิงพรพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กลาวไว เซลฟ

สามารถกัดกรอนความม่ันใจ ความภูมิใจในตัวเองได หากถายรูปตัวเองเผยแพรบนโลกออนไลนเปน

บางโอกาส ถือเปนสัญญาณหนึ่งบอกถึงการขาดความม่ันใจในตัวเอง 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาแนวความคิดท่ีไดจากการถายภาพเซลฟในสภาพสังคมปจจุบัน การนําเสนอ

ตัวตนแบบเซลฟในสื่อสังคมออนไลน 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสมระหวางภาพถายกับ งาน

จิตรกรรม ในรูปแบบเหนือจริงท่ีสะทอนความเปนจริงในสังคม ใหเกิดความรูสึกถึงปญหาท่ี ซอนเรน

ในจิตใจ 

3. เพ่ือศึกษากระบวนการทางรูปแบบรวมท้ังแนวคิดการพัฒนาเทคนิควิธีการและแนวทาง 

การสรางสรรคผลงาน 

สมมติฐานของการสรางสรรค 

  ผลงานจะเปนรูปตนเองกําลังเซลฟ เขียนในลักษณะเกินจริง มีโลกแหงจินตนาการผสมผสาน

กับภาพตนเอง ภาวะความโดดเดี่ยวของตัวเอง ขาดความม่ันใจ พยายามสรางโลก แหงจินตนาการ 

การอยูในโลกสวนตัวนั้นไดสรางตัวเองแบบสวยงามและจอมปลอม ภาพถายและภาพเขียนเปนเสมือน

ความจริงกับความลวง ความลวงท่ีทับซอนเปนภาพปมในใจ 

ขอบเขตของการสรางสรรค 

  ผูสรางสรรคไดกําหนดขอบเขตของการสรางสรรคผลงานศิลปะชุดนี้ ดังนี้ 

1. เนื้อหาท่ีสะทอนปญหาของคนท่ีเสพติดภาพถายของตัวเองแบบเซลฟ 

2. รูปแบบเปนงานจิตรกรรมแบบเหนือจริงท่ีสะทอนความเปนจริงในสังคม เปนภาพเหมือน

ตัวเองแบบเซลฟผสมผสานจินตนาการสวนตัว 

3. เทคนิคสรางสรรคงานศิลปะจากภาพถายและภาพเขียนบนภาพถายและภาพเขียนสีน้ํามัน 

ข้ันตอนการศึกษา  

 1. เก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาเรื่องราวของตัวเองและปญหาปมภายใน โดยถายทอด

ความรูสึกสวนตัวเก่ียวกับภาพถายแบบเซลฟ 

2. รวบรวมความคิดและการตีความหมายภาวะอารมณท่ีรูสึก และปญหาปมภายใน 

3. การสรางสรรคงานศิลปะนับวาเปนการวิจัยและพัฒนาซ่ึงสามารถรวบรวมเปนข้ันตอนดังนี ้

- ศึกษาองคความรูท่ีเก่ียวของและกําหนดกรอบแนวคิดการสรางสรรค 

- สรางสรรคงานจิตรกรรม 

- การวิเคราะหแบบราง 

- การวิเคราะหผลงานสรางสรรค 

- การพัฒนาผลงาน 

- ปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
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วิธีการศึกษา 

1. การรวบรวมขอมูล รวบรวมผลงานจากผลงานวิจัย แหลงขาวสารท่ีปรากฏทางเทคโนโลยี 

โลกอินเทอรเน็ต และบทความทางวิชาการทางการแพทย 

2. การวิเคราะหขอมูล ศึกษาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ขอมูลจากหนังสือพิมพ ระบบสังคม

ออนไลน มาวิเคราะหและสรางเปนภาพรางของผลงานทางศิลปะ 

3. สรางสรรคผลงาน พัฒนาแนวคิดจากประสบการณตรง รวมถึงการศึกษาและรวบรวม

ขอมูลตาง ๆ จากเอกสาร สรางภาพราง สรางสรรคผลงานจริงจากภาพถายผสมกับเทคนิคสีน้ํามันลง

บนภาพถาย 

ผลการศึกษา 

1. ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

ผูสรางสรรคตองการแสดงออกในเรื่องราวสวนตัว โดยเอามุมมองจากการถายภาพตัวเอง

แบบเซลฟท่ีสะทอนปมภายในมาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะเทคนิคผสมระหวางภาพถายและ

ภาพเขียนจิตรกรรม การเขียนภาพตนเองแบบเซลฟ สรางเรื่องราวสวนตัวและมีภาพสะทอนท่ีเห็น

ปญหาของตัวเองเปนภาพสะทอนความจริงกับความลวงซอนกัน 

  2. แรงบันดาลใจจากอิทธิพลท่ีไดรับ 

2.1 บทบาทและผลกระทบจากการเซลฟ (Selfie) 

ปจจุบันพบวามีการใชคําวาเซลฟ (Selfie) และรูจักคําวาเซลฟเปนอยางดี เซลฟคือ

รูปท่ีตัวเองถายตัวเอง และคําวาเซลฟก็ยังยึดครองพ้ืนท่ีออนไลนจนกลายเปนกระแสหลัก ดวยแรงสง

ของโลกออนไลน การเติบโตข้ึนมาของคําวาเซลฟนั้นมีสวนสัมพันธกันกับการเขาถึงเครือขายสังคม

ออนไลนนั่นเอง การเติบโตของพฤติกรรมการถายรูปแบบเซลฟนั้นเปนท่ีนาสนอกสนใจ มีความสัมพันธ

กับการเขาถึง “เนื้อหา” รูปถายสามารถปรากฏแกการรับรูของผูคนจํานวนมากมายตามขอบเขต

ความเปนสาธารณะ สถานท่ีอันเปนเนื้อหาของคุณสามารถปรากฏแกสายตาผูอ่ืน ในทางหนึ่งเนื้อหา

ของคุณก็บงบอกวา “นี่คือฉัน” โดยผานรูปแบบการใชชีวิต  

สรุปเซลฟคือ การถายรูปตัวเอง โดยจัดวางตัวเองใหอยูในสวนผสมขององคประกอบ

ท่ีใหผลลัพธเปนภาพถายท่ีดีท่ีสุดตามมาตรฐานท่ีตัวเองใช โดยการจัดวางรวมถึงการใชแอปพลิเคชั่น

ในการตกแตงภาพถายดวย แลวนําไปเผยแพรในเครือขายสังคมออนไลน โดยเพ่ือระบุวาตนเองนั้น

อยากเปนอยางไร และอยากใหคนอ่ืนเห็นวาตัวเองเปนอยางไร เพราะเปนการถายรูปตัวเองดวยตัวเอง 

เซลฟจึงคลายการสองกระจก หามุมดีท่ีสุดท่ีตัวเองพอใจ ตางกับกระจกตรงท่ีสามารถเลือกภาพท่ีดี

ท่ีสุดและสามารถแชรไปท่ีคนอ่ืนได การถายรูปเซลฟจึงมักถูกจัดวางทางจิตวิทยาไปสองทาง คือ ถาไม

เปนเรื่องของการหลงตัวเอง ก็จะเปนเรื่องของการขาดความม่ันใจในตัวเอง 
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2.2 อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมภาพ Self-Portrait 

 วัฒนธรรมนิยมการถายภาพเหมือนตัวเองมีมาตั้งแตประวัติศาสตรเปนวิวัฒนาการ ท่ี

มีแนวความคิดและเทคนิควิธีการ แสดงใหเห็นวามนุษยนิยมชมชอบความงามจากใบหนาคนมาเปน

สัญลักษณในการแสดงออก ตอมามีการพัฒนาเทคโนโลยีการถายภาพจากพิมพมาสูระบบดิจิตอล 

สามารถบันทึกภาพไดมาก การใชโทรศัพทมือถือถายภาพตัวเอง จึงเกิดคําวา Selfie 

กระแส Selfie มิไดเพ่ิงเริ่มมีไมนานนี้ แตฝงรากมานานตั้งแตอดีต เพียงแตตาง

วิธีการ เพราะตอนนั้นยังไมมีระบบดิจิตอลหลากหลายประเภทอยางในปจจุบัน เปนคานิยมอยางหนึ่ง

ท่ีฝงลึกและเคยเปนสิ่งสรางสรรคสังคมเชนท่ีนําไปสูการเรียกรอง ตอสูและปองกันสิทธิมนุษยชน 

กระแสนี้ในบริบทปจจุบันมุงอยูท่ีการถายภาพตัวเองเปนสําคัญ การเสนอภาพเหมือนของคนและ การ

สรางภาพเหมือนของตนเอง คือภาพท่ีถูกวาดโดยศิลปนท่ีใชตัวเองเปนแบบ เม่ือวาดออกมาแลว ก็จะ

มีลักษณะรูปรางเหมือนกับแบบของศิลปนเอง ภาพวาดนี้เปนท่ีนิยมกันมากในสมัยฟนฟูศิลปะ

วิทยาการ (Renaissance) เพราะมีการพัฒนาเทคโนโลยีกระจกในสมัยนั้น ทําใหกระจกมีคุณภาพและ

มีราคาท่ีถูกลง ชวยทําใหศิลปนสามารถท่ีจะมองเห็นแบบและทําการวาดได ชวงเวลาเปลี่ยนไปโลก 

ในยุคสมัยใหมใหความสําคัญตอความคิดเรื่องของการวาดภาพเหมือนตนเองและเซลฟในปจจุบันดวย 

จิตรกรนั้นวาดเซลฟมาแตไหนแตไร มีท้ังการนํารูปหนาตัวเองมาวาดเปนตัวเดนในภาพวาดทางศาสนา 

ท้ังบนเครื่องประดับแทนบูชา หรือวาดประกอบพระคัมภีรไบเบิล บางก็จัดภาพวาดตัวเองจากท่ีเห็น 

ในกระจกเงา ชวงกลางศตวรรษท่ี 15 โดยเฉพาะกลุมศิลปนในยุโรปเหนือ ภาพ Portrait of a man 

in Turban (1433) ของ ยัน ฟน ไอก (Jan Van Eyck) นาจะเปนภาพแรก ๆ ท่ีโลกไดรูจักคําจํากัด

ความของภาพเซลฟพอรเทรต (Self Portrait)  
 

 

ภาพท่ี 1 ภาพผลงานชื่อ “Portrait of a man in Turban (1433)” 

ท่ีมา: Wikipedia (14 July 2017) 
 

ภาพ Self Portrait ทําหนาท่ีแสดงตัวตนของพวกเขา ไมวาจะเปนเรื่องสไตล ฝแปรง 

มุมมองความคิด หรือองคประกอบของภาพ ศิลปนใสภาพหนาตัวเองไวในงานพวกเขาไดอยางแนบเนียน 

ภาพ Self Portrait ท่ีถือไดวาเปนการวาดภาพแบบ “โปรไฟล” เห็นจะตองยกใหอัลเบรชท ดูเรอร 

(Albrecht Durer) จิตรกรชาวเยอรมันผูนี้ในดานการวาดภาพเหมือนตนเอง เขามีภาพเซลฟพอรเทรต

ถึง 22 ภาพ เชน Carnation (1493) The Madrid Self-portrait (1498) และภาพสุดทายในชีวิต ป 

1500 ท่ีเขาวาดใหตัวเองเหมือนพระเยซู 
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ภาพท่ี 2 ภาพผลงานชื่อ “Self-Portrait at 28, 1500” 

ท่ีมา: Wikipedia (14 July 2017) 

ขณะท่ีเรมบรันต ฟานไรน (Rembrandt Harmensz Van Rign) จิตรกรชาวดัตช 

ชื่อดัง ก็ใชภาพ Self Portrait จํานวนมากทดลอง ฝกฝนเทคนิค ตั้งแตเปนจิตรกรรุนเยาว 
 

 
ภาพท่ี 3 ภาพผลงานชื่อ “Self-Portrait with Beret and Turned-Up Collar (1659)” 

ท่ีมา: Wikipedia (14 July 2017) 
 

วินเซนต แวนกอก (Vincent Willem Van Gogh) จิตรกรชาวดัตซในลัทธิประทับใจ

ยุคหลัง (Post-Impressionism) แวนกอกมีอิทธิพลอยางมากตอศิลปะสมัยใหม ดวยผลงานท่ีมีสีสัน

สดใส และมีผลกระทบทางอารมณ เขามีอาการของโรควิตกกังวลและตองตอสูกับอาการปวยทางจิต

มากข้ึนเรื่อย ๆ ในบั้นปลายชีวิต จนกระท่ังเสียชีวิตดวยแผลท่ียิงตัวเองเม่ืออายุ 37 ป แวนกอกเขียน

ภาพตนเองจํานวนมากระหวางป 1886-1889 เขาวาดรูปตัวเองถึง 37 ชิ้น 
 

 
ภาพท่ี 4 ภาพผลงานชื่อ “Self-Portrait 1889” 

ท่ีมา: Wikipedia (14 July 2017) 
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   ฟรีดา คาหโล (Frida Kahlo) เขียนภาพเหมือนตนเอง 55 ภาพ ในจํานวน 143 ภาพ เธอ

มักจะโดดเด่ียวเสมอ และเธอใหเหตุผลในการเขียนภาพตัวเองเนื่องจากตองการท่ีจะเขาใจตัวเองมาก

ข้ึน ฟรีดาถายทอดเรื่องราวท่ีอยูภายในใจ ความเจ็บปวดทางกายและใจเกือบทุกรูป ภาพเหมือน

ออกมาในแนวเซอรเรียลลิสม มีการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ ฯลฯ 
 

 
ภาพท่ี 5 ภาพผลงานชื่อ “Frida Kahlo Self-Portrait with Monkey 1938” 

ท่ีมา: “Frida Kahlo Self-Portrait with Monkey 1938” (14 July 2017) 
 

2.3 อิทธิพลจากการหยิบยืม (Appropriate Art) 

คําวา “to appropriate” คือการยืม Appropriate Art คือการสรางงานข้ึนใหมโดย

การนําเอาภาพหรือภาพลักษณท่ีมีมากอนอยูแลวจากบริษัทอ่ืน ๆ เชน จากประวัติศาสตรศิลป 

โฆษณา และสื่อตาง ๆ และการผสมหยิบยืม (appropriate image) กับของใหม หรืองานศิลปะท่ีมี

ชื่อเสียงของใครสักคน อาจถูกนํามาเสนอเปนของนักยืม การหยิบยืมแบบนี้สามารถเทียบไดกับ การ

นําเอาฟาวนด ออบเจก (Found Object) ซ่ึงเปนของท่ีมีอยูแลวมาใชในงานศิลปะ แตแทนท่ี จะ

จัดการกับของท่ีมีอยูแลวเหลานั้นใหกลายเปนงานติดปะ (Collage) กลายเปนงานชิ้นใหม พวก       

นักหยิบยืม (appropriator, postmodern appropriator) จัดการนํามาวาดใหม เขียนใหม หรือ

ถายภาพซํ้า และใหความเคารพตอตนฉบับ ความเปนตนแบบ (originality) ใหความเคารพตอผูนํา

ประวัติศาสตรศิลปะ เชน มาเนต (Manet) หยิบยืมการจัดองคประกอบของภาพท่ีโดงดังจากราฟาเอล 

(Raphael) หรือพอล วูนเดอลิช (Paul wunderlich) หยิบยืมงานของมาเนตมาสรางใหมในรูปแบบ

เหนือจริง งานของพวกเขาเปนการหยิบยืมภาพลักษณจากประวัติศาสตร ศิลปะรวมสมัย ภาพท่ีมี

ระดับชั้นเชื่อมโยงกันอยางอิสระ งานของพวกเขาทาทายใหเกิดการวิเคราะหในเชิงเหตุผล 
 

 
ภาพท่ี 6 ราฟาเอล The Judgment of Paris ค.ศ. 1525 – 1530 เทคนิค ดินสอบนกระดาษ 

ท่ีมา: วิกิพีเดีย (14 กรกฎาคม 2560) 
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ภาพท่ี 7 เอดูวร มาเนต Manet, Luncheon on The Grass ค.ศ. 1863 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ 

ท่ีมา: “Manet, Luncheon on The Grass ค.ศ. 1863 เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ” (14 กรกฎาคม 2560) 
 

 
ภาพท่ี 8 PAUL WUNDERLICH ค.ศ. 1977 เทคนิค สีอคิลิคบนผาใบ 

ท่ีมา: "PAUL WUNDERLICH ค.ศ. 1977 เทคนิค สีอคิลิคบนผาใบ" (14 กรกฎาคม 2560) 
 

 
ภาพท่ี 9 Zarathustra , Fatcat Art 

ศิลปนรัสเซียวาดแมวอวนของเขาเขาไปในงานศิลประดับคลาสสคิของโลก 

ท่ีมา: Zarathustra (14 กรกฎาคม 2560) 
 

 
ภาพท่ี 10 ศิลปนชาวญ่ีปุน ยาซุมาสะ โมริมุระ Yasumasa Morimura (Self Portrait) 

ท่ีมา: Yasumasa Morimura (14 July 2016) 
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วิเคราะหผลงานสรางสรรค 

   ในระหวางท่ีทําการขยายผลงาน มีการพิจารณาวิเคราะหผลงานอยูตลอดเวลา เปนผลใหตอง

มีการปรับเปลี่ยนบางสวนในระหวางการขยายผลงาน และเม่ือจบสิ้นกระบวนการขยายผลงานแลว     

ก็จะวิเคราะหผลงานท้ังหมด หาจุดบกพรองเพ่ือปรับปรุงแกไขและเพ่ือผลในการสรางสรรค งานครั้ง

ตอไป  

งานวิจัยสรางสรรคชุดนี้มี 13 ชิ้น ผูสรางสรรคสรางศิลปกรรมในโครงการ “จินตนาการจาก

เซลฟ (Selfie) การถายภาพตัวเองสะทอนปมภายใน” สรางสรรคผลงานศิลปะเทคนิคผสมระหวาง

ภาพถายและภาพเขียนจิตรกรรม สรางเรื่องราวสวนตัวและมีภาพสะทอนท่ีเห็นปญหาของตัวเอง เปน

ภาพสะทอนความจริงกับความลวงซอนกัน ใชสัญลักษณในการแสดงออกและสื่อความหมายเปนการ

เพ่ิมความคิดในภาพถายเซลฟ นําเสนอเปนจิตรกรรมเชิงเปรียบเทียบ ประชดประชัน เพ่ือสะทอนให

เห็นสภาวะทางจิตใจของตัวเอง 
 

 
ภาพท่ี 11 ภาพผลงานชิ้นท่ี 1 เทคนิค สีน้ํามนับนผาใบ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

   ผูสรางสรรคนําภาพของลูกสาวท่ีถายภาพเซลฟและโลกจินตนาการท่ีลูกสาวมักสรางในชีวิต

จริง เปนภาพเหมือนรูปลูกสาวในแนวเหนือจริง (Surrealism) ผสมแนวเหมือนจริงและมีการใช

สัญลักษณการเลนอยูคนเดียวโดยสรางตัวการตูนเปนเพ่ือน ภัยอันตรายจากการปลอยใหลูกสาวอยูกับ

สมารทโฟนคนเดียว ผูสรางสรรคใชสัญลักษณปนเปนการเสี่ยงภัยอันตราย ตัวละครจากการตูนเรื่อง 

Frozen การตูนเปนความสดใสของเด็ก แตการอยูในโลกสวนตัวกับสมารทโฟนก็นําปญหามาให ความ

บริสุทธิ์ของเด็กถูกผูปกครองยัดเยียดโทรศัพทใหอยูเปนเพ่ือนเด็ก เด็กติดสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต  

วันละหลายชั่วโมงติดตอกัน สงผลใหกิจวัตรประจําวันบางอยางไดรับผลกระทบพฤติกรรมเชนนี้สราง

ความหนักใจใหกับพอแม ท้ังนี้มีผูปกครองหลายครอบครัวยอมควักเงินซ้ืออุปกรณไฮเทคจําพวก

สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตเพ่ือตอยอดการเรียนรูของลูก แตผลลัพธท่ีไดกับกลายเปนตรงกันขาม       

เด็กหลายคนติดสมารทโฟนกันงอมแงม จนกระทบกับการเรียนและพัฒนาการทางรางกายและจิต     

ในของเด็กอีกดวย พอแมจึงไมควรวางใจใหลูกอยูกับสมารทโฟนเพียงลําพัง ควรดูแลพฤติกรรม     

การเลนของลูกอยางใกลชิด เพ่ือไมใหเกิดปญหาภายหลัง 
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 ภาพท่ี 12 ภาพผลงานชิ้นท่ี 2  ภาพท่ี 13 “Self-Portrait with Monkey 1938” 

 เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ ท่ีมา http://www.tate.org.uk/whats-on/tate- 

  modern/exhibition/frida-kahlo 
 

 ผูสรางสรรคนําภาพของฟรีดา คาหโล ภาพผลงานชื่อ “Self-Portrait with Monkey 

1938” มาเปลี่ยนแปลง ผูสรางสรรคเขียนภาพใบหนาตนเอง (Self-Portrait) ถือโทรศัพทมือถือ

ไอโฟนเหมือนกําลังถายรูปตนเองแบบเซลฟกับแมว ผูสรางสรรคไดหยิบยืมงานของศิลปนหญิงทานนี้

มาสรางงานข้ึนใหมในองคประกอบแบบเดิม โดยนําภาพลักษณรูปแบบท่ีมีอยูแลวมาดัดแปลงเปน

เรื่องราวสวนตัวของผูสรางสรรค จากภาพเหมือนของฟรีดาท่ีมีลิงกอดคอเปลี่ยนเปนภาพเหมือน

ตนเองมีแมวท่ีผูสรางสรรคเลี้ยงไวและแมวตัวนี้มีชื่อวาฟรีดา หางแมวพันรอบคอเปนภาพเซลฟกับ

แมว 
 

     
 ภาพท่ี 14 ภาพผลงานชิ้นท่ี 3 ภาพท่ี 15 “Self Portrait with Loose Hair 1947” 

 เทคนิค สีอะคริลิคบนผาใบ ท่ีมา https://www.fridakahlo.org/self- 

   portrait-with-loose-hair.jsp  
  

 ผูสรางสรรคนําภาพผลงานของฟรีดา คาหโล เปนภาพเหมือนตนเอง ภาพผลงานชื่อ “Self 

Portrait with Loose Hair 1947” ผูสรางสรรคเขียนภาพใบหนาตนเอง (Self-Portrait) ถือโทรศัพท 

มือถือไอโฟนเหมือนกําลังถายรูปตัวเองแบบเซลฟกับสัตวเลี้ยงของผูสรางสรรคแมวท่ีชื่อฟรีดา และ

นกแกวท่ีชื่อมีม่ี ผูสรางสรรคหยิบยืมผลงานของศิลปนหญิงฟรีดา คาหโล มาสรางข้ึนใหม เปลี่ยนจาก

ใบหนาของฟรีดาเปนใบหนาของตนเอง และมีสัตวเลี้ยงประกอบในภาพเปรียบเหมือนผูสรางสรรค

เยียวยารักษาความโดดเดี่ยวของตัวเองโดยมีสัตวเลี้ยงและโทรศัพทมือถือเปนเพ่ือนแกเหงา 

http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-
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 ภาพท่ี 16 ภาพผลงานท่ี 4  ภาพท่ี 17 “Self Portrait, Dedicate to Dr.Eloesser, 1940” 

 เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทผสมกับเทคนิค  ท่ีมา: Frida-Kahlo (14 July 2016)  

  สีน้ํามนับนผาใบ 

 ท่ีมา: ผูวิจัย  
 

 ผูสรางสรรคนําภาพของฟรีดา คาหโล ภาพผลงานชื่อ “Self Portrait, Dedicate to Dr. 

Eloesser, 1940” ผูสรางสรรคใชภาพถายผลงานของฟรีดาปริ้นสลงบนผาใบแคนวาส และเขียนทับ

บนใบหนาของฟรีดา เปลี่ยนเปนใบหนาของตนเอง เปนเหมือนหนากากท่ีสวมทับบนผลงานของฟรีดา 

เพ่ิมความคิดใหมเปนการแปรคาอารมณโดยการหยิบยืมผลงานของศิลปนหญิงทานนี้ ชีวิตของศิลปน

หญิงทานนี้ท่ีมักอยูโดดเดี่ยว มีเรื่องราวความเจ็บปวดรวดราว โดยเฉพาะเรื่องราวเก่ียวกับรักราวกับ

สามีดิเอโก ริเวรา ผูสรางสรรคตองการแสดงออกจากความรูสึกทางอารมณท่ีมีความเหมือนกับงาน

ของฟรีดา โดยผานผลงานของฟรีดา การสวมหนากากเหมือนเปนการปกปดซอนอารมณจากภายใน

ของตนเอง ความรูสึกท่ีสัมพันธกับความรูสึกของศิลปนหญิงทานนี้ท่ีเหมือนกัน 
 

    
 ภาพท่ี 18 ภาพผลงานชิ้นท่ี 5 ภาพท่ี 19 “Mirror” 

 เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิค ท่ีมา: George Tooker (14 July 2016) 

 สีน้ํามนับนผาใบ  

 ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 ผูสรางสรรคไดหยิบยืมแนวความคิดของศิลปนจอรจ ทูเกอ (George Tooker) ผูสรางสรรค

ถายภาพตนเองแบบเซลฟโดยไดรับอิทธิพลจากการสรางสรรคของศิลปนทานนี้ในรูปแบบลัทธิ       

เซอเรียลลิสม (Surrealism) การสรางสรรคความฝนหรือความรูสึกภายในท่ีแสดงออกภายใตอิทธิพล

ของจิตเม่ือตอบสนองดานจิตใจ รูปแบบสัญลักษณนิยม (Symbolism) ในผลงานศิลปนทานนี้เปน

ภาพผูหญิงสองกระจกมีหัวกะโหลกซ่ึงเปนสัญลักษณแหงความตาย เปรียบเหมือนสัจธรรมของชีวิต 

ความงามของผูหญิงก็ตองมีการดับ มีเกิด แก เจ็บ ตาย ผูสรางสรรคเปลี่ยนผลงานเปนภาพถายตนเอง
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แบบเซลฟใชไอโฟนถายภาพเปนเหมือนกระจกวิเศษในยุคสมัยนี้ เปนภาพสะทอนความโดดเดี่ยว ใน

สังคมปจจุบัน การอยูกับโทรศัพทมากไป มีหัวกะโหลกอยูดานหลังตัวเอง เปลี่ยนจากกระจกท่ีศิลปน

เคยใชเปนสัญลักษณในอดีต เปลี่ยนเปนมือถือถายภาพ เซลฟจึงเปนเหมือนกระจกท่ีใชสอง และ    

หลงตัวเอง เซลฟเปนกระจกสะทอนตัวตนในโลกดิจิตอล ท่ีเกิดจากจินตนาการเพ่ือปลดปลอยตัวเอง

จากตัวตนในโลกแหงความเปนจริง ในมุมมองทางพุทธศาสนาตัวตนนั้นไมมีอยูจริงตั้งแตแรก แตเปน

จิตท่ีสรางข้ึนมา เกิดเปนภาพสมมติ ตัวตนในโลกดิจิตอลท่ีเราสรางข้ึนใหมเปนสมมติท่ีซอนสมมต ิ   

เขาไปอีก เซลฟเปนเหมือนกระจกวิเศษในยุคดิจิตอล สรางความสวยงามของภาพถายตนเองผานแอพ 

แตมันเปนความลวงหลอก และความสวยงามจริงก็ตองมีการดับสูญ มันเปนสัจธรรม 
 

 
ภาพท่ี 20 ภาพผลงานชิ้นท่ี 6 เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนคิสอีะคริลิคบนผาใบ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองแบบเซลฟ ถายในมุมท่ีซํ้า ๆ ทับซอนกัน 3 ภาพใบหนา

ใสหนากากใบหนาตนเองในมุมมองท่ีซํ้ากัน การอยูกับโลกยุคดิจิตอล การถายภาพทุกวันซํ้า ๆ ทุกวัน

จนเปนกิจวัตรประจําวันทําอะไรมีกิจกรรมอะไรก็ถายเซลฟโดยไมสามารถขาดมือถือได การถายภาพ

ตัวเองแบบเซลฟมักสะทอนวาคนนั้นมีปมดอย ผูถายจะถายภาพตนเองมุมเดียว มุมเดิม ซํ้าไป ซํ้ามา 

ซ่ึงมีความคิดวาฉันจะตองสวยงามท่ีสุดในมุมนี้ นี่เปนเหตุผลวาทําไมการถายรูปตัวเองแบบเซลฟบอย ๆ 

จึงสะทอนวาคน ๆ นั้นมีปมดอย 
 

 
ภาพท่ี 21 ภาพผลงานชิ้นท่ี 7 

เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองกําลังเซลฟกับกระจกภายในหอง มีภาพโลกจินตนาการ

สวนตัวเขาไปในสถานท่ีจริง ภาพใบหนาตนเองท่ีคิดวาเปนมุมมองท่ีตนเองชอบ บรรยากาศในภาพ    
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มีฉากเปนสัญลักษณของหลุยส วิตตอง ตัวเองอยูกับตัวเอง ภาพภาวะความโดดเดี่ยวของตนเองและ

การหลงกับกระแสสังคมนิยม สังคมของผูบริโภค นิยมมือถือไอโฟน นิยมของใชแบรนดเนมหลุยส 

วิตตอง หลงความฟุงเฟอ สรางภาพอุดมคติข้ึน โดยลืมความเปนจริงของตนเอง การนิยมสิ่งนี้มาก

เกินไปเปนภัยรายตอตนเองและสังคม การปลอยใหวัตถุนิยมครอบงําอยูเหนือจิตใจโดยไมรูตัวสงผลให

พฤติกรรมของคนในสังคม หรือรูปแบบการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป การหลงใหลตามกระแสโดยการ

เปรียบเทียบทางสังคม เพ่ือวัดวาเรามีความเหมือนหรือความตางกับคนอ่ืนอยางไร ปรับเปลี่ยนตนเอง

ไปในทิศทางท่ีใกลเคียงกับสิ่งท่ีสังคมตองการและสรางตัวตนใหเปนท่ียอมรับของสังคม เปนตัวตนใน

อุดมคติ (Ideal Self) 
 

 
ภาพท่ี 22 ภาพผลงานชิ้นท่ี 8 

เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

   ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองแบบเซลฟ ภายในหองน้ําสาธารณะในหางสรรพสินคา 

การถายภาพตนเองในหองน้ํา ใบหนาท่ีเปลี่ยนเปนใบหนาตนเองแบบการตูนไมเหมือนจริง เปน

สัญลักษณเปรียบเทียบการหลอกลวง การใชแอปพลิเคชั่นเปลี่ยนใบหนาใหดูดีกวาตัวจริง 
 

 
ภาพท่ี 23 ภาพผลงานชิ้นท่ี 9 

เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

   ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองแบบเซลฟ ใบหนาตนเองใสหนากาก สรางภาพสมมุติ

บุคคลผูชาย การแชทผานสังคมออนไลนกับบุคคลในกลอง ซ่ึงไมไดอยูดวยกันจริง เปนโลกสวนตัวท่ี

มักโกหกซ่ึงกันและกัน ภาพใบหนาผูชายเปนจุดสีหลากสีแบบพิกเซล (Pixel) เปนโลกสมมติท่ีสราง

ข้ึนมาใหม โลกไซเบอร โลกแหงจินตนาการในยุคดิจิตอล 
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ภาพท่ี 24 ภาพผลงานชิ้นท่ี 10 เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนคิสีอะคริลิคบนผาใบ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

   ผูสรางสรรคสรางภาพถายเซลฟตนเองกับลูกสาวในบรรยากาศท่ีเปลี่ยนจากความเปนจริง 

ภาพแมลูกมีภาพซอนใบหนาเปนเหมือนหนากากใบหนาเดิม ๆ ซํ้า ๆ กันสามหนา การอยูกับตัวเอง

และลูกสาว อยูกับการถายภาพท่ีเหมือนเปนกิจวัตรประจําวัน โดยขาดการเซลฟไมได การถายภาพ   

ท่ีซํ้า ๆ กันทุกวันในมุมมองท่ีซํ้ากันจนเกิดความเคยชิน ขาดการใสใจเรื่องอารมณความสัมพันธทาง

ความรักระหวางแมกับลูก  
 

 
ภาพท่ี 25 ภาพผลงานชิ้นท่ี 11 

เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองแบบเซลฟกับลูกสาว ภาพตนเองท่ีผานการใชแอพท่ีทํา

ใหตัวเองดูดีข้ึน โดยสนใจแตตนเอง และหลงลืมลูกสาว ปลอยลูกสาวใหอยูกับไอแพดและโลกสวนตัว

ของลูกสาวกับเกมส จนกลายเปนเด็กติดเกมส ทุกสวนของภาพเปนจุดพิคเซล ยกเวนภาพใบหนา

ตนเองเทานั้นท่ีแตกตาง 
 

 
ภาพท่ี 26 ภาพผลงานชิ้นท่ี 12 

เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนิคสีอะคริลิคบนผาใบ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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 ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองแบบเซลฟกับกระจกเงาท่ีสะทอนตัวตนเองอีกที เซลฟ

เปนเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอนความเปนตัวตนท่ีอยากเปน อาจไมใชตัวตนเองอยางแทจริง ผาน

กระจกเงาท่ีสะทอนไปมา ภาพใบหนาตัวเองมีใบหนาซอนเปนการทําอะไรท่ีซํ้า ๆ เปนภาพสมมติซอน

สมมติ ความลวงหลอก จนบางครั้งเรื่องท่ีลวงเราอาจคิดวาเปนเรื่องจริง 
 

 
ภาพท่ี 27 ภาพผลงานชิ้นท่ี 13 เทคนิค ภาพถายอิงคเจ็ทกับเทคนคิสอีะคริลคิบนผาใบ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

ผูสรางสรรคนําเสนอภาพถายตนเองแบบเซลฟ การถายภาพตัวเองกับลูกสาว ภาพสถานท่ี   

ท่ีเปนลายเสนท่ีไมเหมือนจริง ลายเสนแบบการตูน เหมือนไมใหความสําคัญกับสถานท่ี ใหความสําคัญ

กับตัวเองเทานั้น เปรียบเหมือนคนเห็นแกตัว หรือการหลงในโลกสวนตัวของตัวเองจนมากเกินไป 

สรุปและอภิปรายผล 

   เอกสารประกอบผลงานสรางสรรคนี้ไดรวบรวมเนื้อหาและกระบวนการสรางสรรคผลงาน 

รวมถึงขอมูลตาง ๆ ในโครงการ “จินตนาการจากเซลฟ (Selfie) สะทอนปมภายใน” ซ่ึงผูสรางสรรค

ไดถายทอดใหเห็นถึงเรื่องราวท่ีสะทอนความเปนจริงของตัวเอง โดยใหภาพถายเซลฟ การอยูกับ

ตัวเองมากจนเกินไป และสรางภาพสมมุติข้ึนในโลกมายาแหงจินตนาการ การท่ีเรานิยมถายภาพ

ตัวเองมากแคไหน ก็เปนเหตุผลหนึ่งวาเราตองการพ้ืนท่ีสวนตัวท่ีบอกวาตัวเองเปนใคร และมันสะทอน

ความหวั่นไหวในจิตใจลึก ๆ วาคนอ่ืนในสังคมคิดอยางไรกับเราเปนปมภายในเกิดมิติท่ีทับซอนกัน 

   ผลงานชุดนี้ไดดําเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการศึกษาและสรางสรรคมาเปนลําดับ    

ซ่ึงบรรลุผลตามเปาหมายและความคาดหวังท่ีกําหนดไว ผูสรางสรรคหวังเปนอยางยิ่งวาผลงาน

สรางสรรคในโครงการนี้ จะเปนประโยชนแกผูสนใจโดยท่ัวไป อีกท้ังยังมุงหวังท่ีจะพัฒนากระบวนการ

ความคิดเพ่ือไปสูจุดหมายท่ีสมบูรณตอไปในอนาคตภายภาคหนา 
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เทคนิคสีไมในงานจิตรกรรม 

COLORED PENCIL TECHNIQUES FOR PAINTING 

เอกชัย ปราบปญจะ* 

EKKACHAI PRABPANJA 

บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่อง เทคนิคสีไมในงานจิตรกรรม มีจุดประสงคเพ่ือคนควาและทดลองเทคนิควิธีการ

ของการใชสีไมบนวัสดุท่ีแตกตางกัน 3 ชนิด คือ กระดาษ ไมอัด และผาใบ จากกรรมวิธีการวาดเสน 

โดยเนนผลการทดลองลักษณะพ้ืนผิว การยึดเกาะ การทับซอนและการผสานกันของสีไมท่ีมีผลการ

เกิดการเปลี่ยนแปลง และวิธีการเฉพาะจากสีไม เปรียบเทียบผลท่ีไดจากเทคนิคการใชสีไมมาพัฒนา

งานจิตรกรรม สามารถใชวัสดุท้ัง 3 ชนิดท่ีหาไดจากรานคาท่ัวไปทุกจังหวัดท่ัวประเทศ รวมถึงเปน

วัสดุท่ีปลอดภัย ราคาไมแพง ดวยความคาดหวังวาการคนควาและทดลองในการวิจัยครั้งนี้จะสามารถ

นําไปใชเปนสื่อประกอบในการเรียนการสอนวิชาศิลปะตามโรงเรียนตาง ๆ และนําไปพัฒนางานศิลปะ

โดยการใชสีไมสรางสรรคผลงานสําหรับผูท่ีสนใจตอไป 

คําสําคญั: สไีม เทคนิค กระดาษ ไมอัด ผาใบ 

Abstract 

The research entitled “Colored Pencil Techniques for Painting” aims to study 

and testing from the drawing process, for a unique Colored Pencil drawing technique 

to create the work of art on 3 different materials were as follows: (1) paper; (2) 

plywood; and (3) Canvas. Focus on the results of surface characteristics, color 

adhesion, color overlay and color combination, which has the effect of changing and 

the specific method of color pencil. Compare the results of the technique of using 

color pencil for develop painting, all three types of materials can be used, found the 

materials at general stores all provinces in the country, including a safe material, not 

expensive. Expectations of research and experiment, any interested can be used for 

instruction media of teaching art in many schools, and to develop art by using color 

pencil to create works for those who are interested. 

Keywords: Colored Pencil, Techniques, Paper, Plywood and Canvas 
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 Nakhon Sri Thammarat College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute 

                                                           



300  The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings 

บทนํา 

   การเขียนสีไมเปนเทคนิคท่ีหลาย ๆ คนอาจมองขามความสําคัญหรือมองวาเปนเทคนิคท่ีเด็ก ๆ 

ใชเขียนกัน ขอดีของการเขียนภาพดวยสีไมจะมีความงายในการปฏิบัติมากกวาการเขียนดวยเทคนิคของ

สีชนิดอ่ืน เชน สามารถควบคุมไดงาย ไมเลอะเทอะ สีสวย ทับซอนได ลบได และหาซ้ือไดงาย เปนตน  

ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการทดลองเพ่ือตองการทราบผลการทดลองสีไมบนวัสดุท่ี

แตกตางกัน 3 ชนิดจากการวาดเสน การผสานกันของสีไมและการเกิดการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือคนหาเทคนิคและวิธีการเฉพาะจากสีไม บนพ้ืนผิววัสดุท่ีตางกัน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีไดจากเทคนิคการใชสีไมมาพัฒนางานจิตรกรรม 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง เทคนิคสีไมในงานจิตรกรรม ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1. วิธีการวิจัย 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3. วิธีการทดลอง 

4. การวิเคราะหขอมูล 

1. วิธีการวิจัย 

ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาผลความแตกตางของการใชสีไมบน

พ้ืนผิวและวัสดุท่ีตางกัน โดยมีการนําพ้ืนผิวมาใชในการทดลองท้ังหมด 3 ชนิด ไดแก กระดาษ ไมอัด 

และผาใบ ซ่ึงใชวิธีการบันทึกผลท่ีไดจากการทดลองวาดเสนในแตละข้ันตอนลงบนพ้ืนผิวท้ัง 3 ชนิด  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

   การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือประกอบดวย สีไม กระดาษ ไมอัด ผาใบ และแบบบันทึก

ผลจากการทดลอง จํานวน 3 ฉบับ 

  2.1 สีไม เปนสีไมธรรมดา จํานวน 6 ยี่หอ ไดแก Colleen, Master art, Faber Castel, 

Alligator, Renaissance และ Staedler  

 
ภาพท่ี 1 สีไมย่ีหอตาง ๆ  

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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  2.2 กระดาษ ใชกระดาษแบบพ้ืนสี ขาว และกระดาษพ้ืนสี 
 

 
ภาพท่ี 2 กระดาษพ้ืนสีขาวและกระดาษพ้ืนส ี

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  2.3 ไมอัด เปนไมอัด ธรรมดา และไมอัดรองพ้ืนสี 
 

 
ภาพท่ี 3 ไมอัดธรรมดาและไมอัดรองพ้ืนสี 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

  2.4 ผาใบ เปนผาใบดิบรองพ้ืนสี และผาใบสําเร็จรูป 
 

 
ภาพท่ี 4 ผาใบสําเร็จรูปและผาใบดิบรองพ้ืนสี 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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2.5 แบบบันทึกผลจากการทดลอง 3 ฉบับ ไดแก 
 

ตารางท่ี 1 แบบฟอรมแบบบันทึกผลการทดลองบนพ้ืนผิวกระดาษ 

วัสดุกระดาษ พ้ืนผิว การยึดเกาะ การทับซอนและการประสานกัน 

- กระดาษส ี    

- กระดาษขาว    

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

ตารางท่ี 2 แบบฟอรมแบบบันทึกผลการทดลองบนพ้ืนผิวไมอัด 

วัสดุไมอัด พ้ืนผิว การยึดเกาะ การทับซอนและการประสานกัน 

- ไมอัดธรรมดา    

- ไมอัดรองพ้ืนสี    
 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

ตารางท่ี 3 แบบฟอรมแบบบันทึกผลการทดลองบนพ้ืนผิวผาใบ 

วัสดุผาใบ พ้ืนผิว การยึดเกาะ การทับซอนและการประสานกัน 

- ผาใบดิบรองพ้ืนส ี    

- ผาใบสําเร็จรูป    

ท่ีมา: ผูวิจัย 

3. วิธีการทดลอง 

 ในการวิจัยผูวิจัยไดแบงวิธีการทดลองออกเปน ข้ันตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษาขอมูลทางดานสี การวาดเสน และคุณสมบัติของวัสดุท่ีจะนํามาวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอยางขอมูลหนังสือ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

3.2 หาขอมูลโดยการถายภาพ หนังสือ และนํามาทําการสเก็ตทตนแบบ 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการหาขอมูลจากสถานท่ีจริงหลาย ๆ ท่ี ท้ังในตัวจังหวัด

นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียงโดยการบันทึกเปนภาพถายแลวนํามาเลือกเพ่ือเปนตนแบบงาน

สรางสรรคในแตละชิ้น รวมถึงขอมูลจากหนังสือ ปฏิทิน และอินเทอรเน็ต 
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3.3 เตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจะนํามาทําวิจัย เชน กระดาษ ไมอัดและผาใบท่ีขึงบนเฟรม 
 

 
ภาพท่ี 6 การเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําวิจัย 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

3.4 ลงมือปฏิบัติโดยเริ่มจากวัสดุท่ีเลือกทีละชนิด ในระหวางปฏิบัติงานจะบันทึกผลการ

เปลี่ยนแปลงในแตละข้ันตอนจนเสร็จเพ่ือนํามาเปรียบเทียบผลท่ีไดในแตละพ้ืนผิว 
 

 
ภาพท่ี 7 ขั้นตอนการทดลองงานวิจัย 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จในแตละวัสดุดังนี้ 

4.1 ลักษณะของพ้ืนผิวท่ีเกิดข้ึนจากการวาดเสนของสีไม ลงบนวัสดุท้ัง 3 ชนิด 

4.2 วิเคราะหการยึดเกาะของสีไมบนพ้ืนผิววัสดุท้ัง 3 ชนิด 

4.3 วิเคราะหผลท่ีไดจากการการทับซอนและผสานกันของสีไมท่ีเกิดเปนสีใหมบนพ้ืนผิววัสดุ

ท้ัง 3 ชนิด 

 

 



304  The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings 

 
ภาพท่ี 8 ผลงานสําเร็จบนพ้ืนผิวกระดาษ 

(ชื่องาน : จิตวิญญาณพรหมคีรี เทคนิค สีไมบนกระดาษ ขนาด 60X80 ซม.) 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 9 ผลงานสําเร็จบนพ้ืนผิวไมอัด 

(ชื่องาน : มุมสงบ เทคนิค สีไมบนไมอัด ขนาด 60X80 ซม.) 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 9 ผลงานสําเร็จบนพ้ืนผิวผาใบ 

(ชื่องาน : วิถีชีวิตแบบบาน ๆ เทคนิคสีไมบนผาใบ ขนาด 60X80 ซม.) 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาจากการวิจัย เรื่อง เทคนิคสีไมในงานจิตรกรรม ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยได

ทําการศึกษาเก่ียวกับการวาดเสนโดยใชสีไมลงบนพ้ืนผิววัสดุท่ีแตกตางกัน 3 ชนิด ไดแก กระดาษ     

ไมอัดและผาใบ โดยการหาลักษณะของพ้ืนผิวท่ีเกิดข้ึนจากการวาดเสนของสีไม ลงบนวัสดุท้ัง 3 ชนิด 

วิเคราะหการยึดเกาะของสีไมบนพ้ืนผิววัสดุท้ัง 3 ชนิด และวิเคราะหผลท่ีไดจากการการทับซอนและ

ผสานกันของสีไมท่ีเกิดเปนสีใหมบนพ้ืนผิววัสดุท้ัง 3 ชนิด สามารถสรุปผลการวิจัยจากตารางบันทึก

ผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 แบบบันทึกผลการทดลองบนพ้ืนผิวกระดาษ 

วัสดุกระดาษ พ้ืนผิว การยึดเกาะ การทับซอนและการประสานกัน 

- กระดาษส ี - ขอดี พ้ืนผิวจะเกิดเปน

รองรอยของกระดาษท่ีเปนผิว

หยาบ 1 ดานและเรียบ 1 ดาน

โดยการทดลองน้ี ผู วิจัยได

เลือกใชกระดาษสีดานหยาบ

ในการทดลอง เพราะดาน

หยาบน้ันจะทําใหการวาดเสน

ทําไดงาย และไมเกิดอาการ

ลื่นของส ี

- ขอดอย หากวาดเสน

โดยการกดนํ้าหนักมากเกินไป

จะทําใหพ้ืนผิวกระดาษคอย ๆ 

เรียบและจะเกิดพ้ืนผิวท่ีลื่น 

ทําใหควบคุมการวาดยากข้ึน 

 

- ขอดี การยึดเกาะของ สี

ไมบนกระดาษสีมีการยึดเกาะ

อยูในระดับดีมากเพราะพ้ืนผิว

กระดาษทํามาจากเยื่อไมซึ่งมี

ความออนนุม ยืดหยุนตาม

ธรรมชาต ิ

- ขอดอย จะพบในสวน

ของการใชกระดาษท่ีมีพ้ืนผิว

เรียบเกินไป การยึดเกาะก็จะ

นอยลง เพราะพ้ืนผิวจะลื่น

กวากระดาษปกติท่ีมีผิวขรุขระ  

- ขอดี การทับซอนและ

การประสานกันของสีไมบน

พ้ืนผิวกระดาษสี อยูในระดับดี

มาก การทับซอนสามารถทับ

ซอนไดประมาน 3-4 ช้ัน สียัง

สีสดเหมือนเดิม โดยเฉพาะสี

โทนสวางเชน สีเหลือง สีสม 

และ สีแดง 

- ขอดอย หากทับซอนสี

มากเกินกวา 4 ช้ัน จะเกิด

อาการมันวาวและลื่ นของ

กระดาษ 

 

- กระดาษขาว - ขอดี พ้ืนผิวจะเกิดเปน

รองรอยของกระดาษท่ีเปนผิว

หยาบ 1 ดานและเรียบ 1 ดาน 

โดยการทดลองน้ี ผู วิจัยได

เ ลื อกใช กระดาษขาวด าน

หยาบในการทดลองจึงเกิดเปน

เม็ดเล็ก ๆ ของกระดาษท่ีเกิด

จากกระบานการการผลิตจาก

โรงงาน 

- ขอดอย จะคลายกับ

กระดาษสี คือ หากวาดเสน

โดยการกดนํ้าหนักมากเกินไป

จะทําใหพ้ืนผิวกระดาษคอย ๆ 

เรียบและจะเกิดพ้ืนผิวท่ีลื่น 

ทําใหควบคุมการวาดยากข้ึน 

- ขอดี การยึดเกาะของ   

สี ไมบนกระดาษขาวมีการ     

ยึด เกาะอยู ในระดับดีมาก

เพราะพ้ืนผิวกระดาษทํามา

จากเยื่อไมซึ่งมีความออนนุม 

ยื ด ห ยุ น ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ

เหมือนกับกระดาษส ี 

- ขอดอย จะคลายกับ

กระดาษสีคือ จะพบในสวน

ของการใชกระดาษท่ีมีพ้ืนผิว

เรียบเกินไป การยึดเกาะก็จะ

นอยลง เพราะพ้ืนผิวจะลื่น

กวากระดาษปกติท่ีมีผิวขรุขระ 

- ขอดี การทับซอนและ 

การประสานกันของสีไมบน

พ้ืนผิวกระดาษขาว มีการทับ

ซอนและการประสานกันอยูใน

ระดั บดี ม าก  กา ร ทับซ อน

สามารถทับซอนไดหลายช้ัน 

และสียังสีสด สวาง  

- ขอดอย จะคลายกับ

กระดาษสี คือหากทับซอนสี

มากเกินกวา 4 ช้ัน จะเกิด

อาการมันวาวและลื่ นของ

กระดาษ การทับซอน และ 

การประสานกันของสีจะทําได

ยากข้ึน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ตารางท่ี 5 แบบบันทึกผลการทดลองบนพ้ืนผิวไมอัด 

วัสดุ ไมอัด พ้ืนผิว การยึดเกาะ การทับซอนและการประสานกัน 

- ไมอัดธรรมดา - ขอดี พ้ืนผิวจะมี

ลักษณะ เปนเสนเรียบ ๆ 

มีรอยของเสี้ยนไมเล็กนอย

เรียงชิดตอกัน สม่ําเสมอ 

การวาดเสนจึงสามารถทํา

ไดในปริมาณท่ีกวางและ

ไมมีรอยขรุขระ 

- ขอดอย จะมีผิว

เปนขุยเล็ก ๆ ท่ีเกิดจาก

โรงงานผลิต 

 

- ขอดี การยึดเกาะของสี

ไมบนพ้ืนผิวไมอัดธรรมดาอยู

ในระดับดี สีเกาะติดงายและ

ติดแนน สีมีความสดใส คมชัด 

ไมหลุดรอนงาย ยึดเกาะไดดี

กับสีไมทุกยี่หอ 

- ขอดอย อาจจะเห็นรอย

ของเน้ือไมอัดแทรกข้ึนมา ใน

สวนของสีโทนออนท่ีมีเน้ือสี

โปรงบาง เชน เหลือง ฟาออน 

- ขอดี การทับซอนและ 

การประสานกันของสี ไมบน

พ้ืนผิวไมอัดธรรมดา มีการทับ

ซอนและการประสานกันอยูใน

ระดับดี การทับซอนสามารถทับ

ซอนไดประมาน 3-4 ช้ัน 

- ขอดอย ถาหากเกินกวาท่ี

กลาวมาสีจะมีความหนา ทําให

พ้ืนผิวลื่นและระบายสีช้ันตอไป

ไมติด โดยเฉพาะสีโทนออน  

 

 -ไมอัดรองพ้ืนส ี - ขอดี พ้ืนผิวจะมี

ลักษณะเปนเสนขรุขระ

เล็ก ๆ ซึ่งเกิดจากสีท่ีรอง

พ้ืนและคลุมบรรยากาศ

การวาดเสนไดดี 

- ขอดอย หากรองพ้ืน

หนาเกินไปจะทําใหเสน

ขรุขระมากข้ึนและจะเห็น

ได ชัด เจนตอนวาดเสน

เสร็จสมบูรณ 

 

- ขอดี การยึดเกาะของสี

ไมบนพ้ืนผิวไมอัดรองพ้ืนสีมี

การยึดเกาะอยูในระดับปาน

กลาง สวนใหญจะข้ึนอยู กับ

การรองพ้ืนสี  

- ขอดอย หากรองพ้ืน

หนาเกินไป จะทําใหสีไมไม

คอยยึดเกาะเน่ืองจากพ้ืนผิวท่ี

หนาจากการรอง พ้ืนจะมี

ลักษณะมันวาวและลื่นตองใช

แรงกดในขณะวาดเสนมาก 

 

- ขอดี การทับซอนและการ

ประสานกันของสีไมบนพ้ืนผิวไม

อัดรองพ้ืนสี มีการทับซอนและ

การประสานกันอยูในระดับด ี

- ขอดอย ถารองพ้ืนหนา

เกินไปจะทําใหการทับซอนทําได

แค 1-2 ช้ัน ถาหากเกินกวาท่ี

กลาวมาสีจะมีความหนา ทําให

พ้ืนผิวลื่นและระบายสีช้ันตอไป

ไมติดโดยเฉพาะสีโทนออน  

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ตารางท่ี 6 แบบบันทึกผลการทดลองบนพ้ืนผิวผาใบ 

วัสดุผาใบ พ้ืนผิว การยึดเกาะ 
การทับซอนและการ

ประสานกนั 

- ผาใบดิบ

รองพ้ืนสี 

- ขอดี พ้ืนผิวท่ีได จะเปน

เม็ดสีเล็ก ๆ ตามลักษณะของ

เม็ดผาใบท่ีเกิดจากการ ถักทอ

ของเสนใยพืช เม็ดสีจะมีขนาด

เล็ก หรือใหญข้ึนอยู กับชนิด

ของผาใบแตละยี่หอ 

- ขอดอย พ้ืนผิวของผาใบ

ดิบรองพ้ืนสีสวนใหญคอนขาง

หยาบกระดาง ทําใหเน้ือสีไม

คอนขาง ทูเร็วขณะวาดเสน 

- ขอดี การยึดเกาะของสี

ไมบนพ้ืนผิวผาใบดิบรองพ้ืนสี 

มีการยึดเกาะคอนขางดี สียึด

เกาะไดแนน ไมหลุดงาย 

- ขอดอย สีจะเกาะใน

สวนท่ีเปนเม็ดผาใบมากกวา 

อาจจะเห็นสีลอยอยูบนผิว ไม

จมลงในพ้ืนผิงท้ังหมด สีอาจดู

ไมแนนสวนหน่ึงมาจากเม็ด

ผาใบท่ีเกิดจากการทอผาจาก

โรงงาน มีท้ังเม็ดหยาบและ

เม็ดละเอียด 

- ขอดี การทับซอนและ

การประสานกันของสีไมบน

พ้ืนผิวผาใบดิบรองพ้ืนสีมีการ

ทับซอนและการประสานกัน

ไดดี การทับซอนสามารถทําได

หลายช้ันซึ่งทําใหเกิดเปนมิติท่ี

ห ล า ก ห ล า ย  ส ว น ก า ร

ป ร ะ ส า น กั น ส า ม า ร ถ

ประสานกันไดอยางกลมกลืน 

เพราะผาใบดิบทํามาจากเสน

ใยธรรมชาติ จึงมีความยืดหยุน

เปนอยางดี ความสดของสีมา

จากการรองพ้ืนสี  

- ขอดอย ถารองพ้ืนดวยสี

เขมมาก การวาดเสนสีไม สีจะ

ไมสดและขุนมัว  

 

- ผาใบ

สําเรจ็รูป 

- ขอดี พ้ืนผิวท่ีไดจาก 

การวาดสีไมลงพ้ืนผิวผาใบ

สําเร็จรูป จะมีลักษณะเปนเม็ด

เล็ก ๆ ของเม็ดผาใบ สีจะ

สดใส และสวาง  

- ขอดอย ผาใบแตละยี่หอ

จะมีเม็ดผาใบแตกตางกันไป 

ข้ึนอยูกับการเลือกนํามาใช 

- ขอดี การยึดเกาะของสี

ไมบนพ้ืนผิวผาใบสําเร็จรูป     

มี ก า ร ยึ ด เ ก า ะ ใ น ร ะ ดั บ      

ปานกลาง สีสดใสไมขุนมัว  

- ขอดอย ผาใบสําเร็จรูป

น้ันมีการผลิตจากโรงงานท่ี

ทันสมั ย  คุณภาพดี  ทํ า ให

พ้ืนผิวคอนขางลื่น ตองออก

แรงกดมากในขณะวาด 

- ขอดี การทับซอนและ 

การผสาน กันของสี ไ ม บน

พ้ืนผิวผาใบสําเร็จรูป มีการ  

ทับซอนและผสานกันระดับ

ปานกลาง สวนใหญสามารถ

ทับซอนกันได 1 – 2 ช้ัน  

- ขอดอย หากทับซอนกัน

มากกวา 1-2 ช้ัน จะเกิดพ้ืนผิว

ท่ีมันวาวและลื่นไมสามารถทับ

ซอนกันไดอีก  

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาจากการวิจัย เรื่อง เทคนิคสีไมในงานจิตรกรรม สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

1. พ้ืนผิว กระดาษท้ัง 2 ชนิด เปนวัสดุท่ีเหมาะสมกับการใชสีไมในการสรางงาน

จิตรกรรมมากท่ีสุด เพราะกระดาษมีพ้ืนผิวท่ีพอดี ไมหยาบและลื่นเกินไป ไมอัดท้ัง 2 ชนิด เปนวัสดุท่ี

เหมาะสมกับการวาดเสนสีไมในการสรางงานจิตรกรรมรองลงมาจากกระดาษ เพราะไมอัดมีลักษณะ

พ้ืนผิวท่ีเรียบและแข็งสามารถรับแรงกดของสีไมในขณะวาดเสนไดดี สวนผาใบท้ัง 2 ชนิด เปนวัสดุท่ี

เหมาะสมกับการใชสีไมในการสรางงานจิตรกรรมนอยท่ีสุดจากวัสดุท้ัง 3 ชนิด ผาใบดิบรองพ้ืนสีมี

พ้ืนผิวดาน ไมตองออกแรงกดในการวาดแตผาใบสําเร็จรูปมีพ้ืนผิวคอนขางลื่น ตองออกแรงกดมาก

ในขณะวาด     

2. การยึดเกาะ กระดาษท้ัง 2 ชนิด มีการยึดเกาะของสีอยูในระดับดีมาก เพราะพ้ืนผิว

กระดาษทํามาจากเยื่อไมซ่ึงมีความออนนุม ยืดหยุนตามธรรมชาติ ไมอัดท้ัง 2 ชนิด มีการยึดเกาะของ

สีอยูในระดับดีรองลงมาจากกระดาษ เปนเพราะไมอัดมีความแข็งของพ้ืนผิว ไมคอยยืดหยุน สวน

ผาใบท้ัง 2 ชนิดมีการยึดเกาะอยูในระดับปานกลางและนอยสุดจากวัสดุท้ัง 3 ชนิด เพราะผาใบท้ัง 2 

ชนิด มีเม็ดท่ีเกิดจากการถักทอเปนจํานวนมาก สีจะยึดเกาะเฉพาะเม็ดผาใบแตสีจะไมลงในรอง

ระหวางเม็ดผาใบ ทําใหการยึดเกาะมีความโปรงไมแนน  

3. การทับซอนและการประสานกันกระดาษท้ัง 2 ชนิด มีการทับซอนและการประสานกัน

อยูในระดับดีมาก เชนกัน การทับซอนสามารถทับซอนไดหลายชั้น สียังสดเหมือนเดิม โดยเฉพาะ      

สีโทนสวางเชน สีเหลือง สีสม และสีแดง รองลงมาคือ ไมอัดท้ัง 2 ชนิด มีการทับซอนและการ

ประสานกันอยูในระดับดี ซ่ึงการทับซอนไดไมเกิน 3 ชั้น ถาหากเกินกวาท่ีกลาวมา สีจะมีความหนา 

ทําใหพ้ืนผิวลื่นและระบายสีชั้นตอไปไมติดโดยเฉพาะสีโทนออนการทับซอนและการประสานกันของ 

สีไมบนพ้ืนผิวผาใบ มีการทับซอนและการประสานกันอยูในระดับปานกลางซ่ึงนอยสุดจากวัสดุท้ัง 3 

ชนิด โดยเฉพาะผาใบสําเร็จรูปท่ีสามารถทับซอนไดไมเกิน 2 ชั้น ถาหากเกินกวาท่ีกลาวมา สีจะมี

ความหนา ทําใหพ้ืนผิวลื่นและระบายสีชั้นตอไปไมติดโดยเฉพาะสีโทนออน จะเกิดการหลุดรอนของสี

ไดงาย 
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อภิปรายผล 

 ในการสรางสรรคเทคนิคสีไมในงานจิตรกรรม กระดาษเปนวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

ท่ีสุด ท้ังพ้ืนผิว การยึดเกาะ การทับซอนและการประสานกัน มีความยืดหยุน น้ําหนักเบา ไมอัดเปน

วัสดุท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกระดาษมากท่ีสุด จะแตกตางกันตรงท่ีไมอัดนั้นมีพ้ืนผิวท่ีเรียบมากและ

แข็ง ไมมีความยืดหยุน แตจะทนแรงกดในขณะวาดเสน สวนผาใบนั้นเปนวัสดุท่ีมีคุณสมบัติในการ

สรางสรรคเทคนิคสีไมนอยท่ีสุด เพราะมีการยึดเกาะของสีไมปานกลางไปจนถึงนอยท่ีสุด โดยเฉพาะ

ผาใบสําเร็จรูปท่ีมีขบวนการผลิตท่ีเนนใชกับเทคนิคการระบายสีท่ีมีเนื้อสีเปยกมากกวาการวาดเสน  

ขอเสนอแนะ  

1. ผูท่ีสนใจในในการสรางสรรคงานศิลปะจากเทคนิคสีไม ควรมีความรูในเรื่องของหลัก

ทฤษฎีสีใหมากท่ีสุด เพราะสีไมจะแตกตางจากสีชนิดอ่ืน ๆ ตรงท่ีไมสามารถผสมสีลงในจานสีได จึง

ตองใชความแมนยําในการลงสีเปนพิเศษ 

2. ควรเลือกวัสดุท่ีสามารถกําหนดบรรยากาศของสีรวม ๆ ภายในผลงาน เพราะจะสามารถ

ควบคุมบรรยากาศขณะวาดเสนสีไมไดเปนอยางดี และสามารถสรางสรรคผลงานใหเสร็จไดเร็วข้ึน 

3. ในการสรางสรรคผลงานแตละครั้ง ควรทดสอบสีไมลงบนวัสดุท่ีจะใชจริงแตเปนขนาดเล็ก ๆ 

ไวสําหรับทดสอบ และควรแยกสีไมออกมาเฉพาะสีท่ีจะใชในการวาดเสนโดยการสังเกตสีจากสเก็ตท

ตนแบบ  

 4. ควรเลือกใชสีไมท่ีมีไสดินสอท่ีมีลักษณะนุมไมแข็งมากเพราะจะทําใหการวาดเสนและการ

ระบายทําไดรวดเร็วข้ึนและสีจะติดบนพ้ืนผิววัสดุไดดีกวาสีไมชนิดไสดินสอแข็ง 

 5. สําหรับผูท่ีสนใจในการใชสีไมเพ่ือสรางงานศิลปะควรเริ่มตนจากพ้ืนผิววัสดุท่ีเปนกระดาษ

กอนเพ่ืองายตอการควบคุมการวาดเสนและการลงสีสวนการเลือกภาพตนแบบท่ีจะนํามาวาดเสนสีไม

ควรเลือกภาพท่ีมีสีไมซับซอนหรือสีภายในภาพมากเกินไป 

 6. ในการวาดเสนสีไมลงบนพ้ืนผิววัสดุท้ัง 3 ชนิดท่ีกลาวมา ในสวนของการสรางน้ําหนัก แสง

สวางท่ีสุด สามารถใชเทคนิคโดยการนํายางลบท่ีมีเนื้อคอนขางแข็งมาถูสีไมออกในบริเวณท่ีตองการ

แสงสวางท่ีสุดไดดี 
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ศิลปะบําบัดเพ่ือผูตองขังหญิง 

ART THERAPY FOR FEMALE PRISONERS 

พิเศษ โพพิศ* 

PISES POPIS 

บทคัดยอ 

โครงการวิจัยสรางสรรคนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือผูตองขังในเรือนจํา โดยการใชศิลปะ

บําบัด เชน การวาดรูปตามจินตนาการ การเขียนแสดงความรูสึก ฝกทักษะการวาดคนเหมือน 

ทิวทัศน ฝกการใชสี การใชความคิดสรางสรรค วาดภาพตามหัวขอท่ีกําหนด เรียนรูการวาดภาพ

การตูน แฟชั่นดีไซน ออกแบบผลิตภัณฑ และศึกษาทฤษฎีการใชศิลปะบําบัด วาการใชงานจิตรกรรม

บําบัดอยางไรท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูตองขังหญิง วิเคราะหผลงานตามหลักทฤษฎีของวิชาศิลปะ

ผสานกับหลักจิตวิทยา นอกจากนี้มีกิจกรรมใหผูตองขังไดลงมือสรางสรรคผลงานนิทานประกอบภาพ 

เพ่ือมอบใหกับเด็ก ๆ ท่ีติดทองมารดามาเกิดในเรือนจํา และเผยแพรสูสาธารณะ เพ่ือใหผูตองขังท่ีเขา

รวมโครงการมีความสุข ความภาคภูมิใจ ความนับถือในตนเอง เสริมกําลังใจสําหรับการเริ่มตนชีวิต

ใหมเม่ือพนโทษ 

คําสําคญั: ศิลปะบําบัด ผูตองขังหญิง 

Abstract 

This art research project aims to assist prisoners in prison by using art 

therapy such as drawing on imagination, writing expressions, practice painting portraits, 

learn to draw a landscape, practice of using color to be creative, drawing on a given 

topic. learn how to draw a cartoon, fashion design, product design And study 

theories of using art therapy. How does the use of painting therapy affect the 

satisfaction of female prisoners, analysis based on the theory of art, along with 

psychology. In addition, there are activities for prisoners to create drawing tales to 

give to children born of female inmates and publicize the works to the public. To 

ensure that the prisoners participating in the program are happy, worthiness, self- 

esteem, reinforce to start a new life when they are acquitted. 

Keywords: Art Therapy, Female Prisoners 
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บทนํา  

ทุกสังคมมีกฎหมายควบคุมและปองกันไมใหมีการประกอบอาชญากรรมอันจะสงผล ใหเกิด

ความเดือดรอนตอสังคมโดยสวนรวม แตเม่ือมีผูฝาฝนประกอบอาชญากรรมข้ึนจึงจําเปนตองมี

บทลงโทษ โดยการลงโทษนั้น ในปจจุบันนับเปนการลงโทษท่ีเหมาะสมตามหลักทฤษฎีการลงโทษ 

เพ่ือแกไขฟนฟู  

แนวคิดหลักเก่ียวกับ ทัณฑวิทยา มาจาก ทัณฑ สมาสกับคํา “วิทยา” ทัณฑ หมายถึง       

การลงโทษ วิทยา หมายถึง ความรู แปลมาจากคําภาษาอังกฤษ วา Penology ซ่ึงมีรากศัพทมาจาก

ภาษาละติน วา Peno หมายถึง ความเจ็บปวด สะทอนใหเห็นถึงแนวความคิดวิธีการลงโทษในอดีตท่ี

เนนใหเกิดการเจ็บปวด ดังจะเห็นไดจากการศึกษาประวัติศาสตรการลงทัณฑในอดีตนั้นมักเต็มไปดวย

วิธีการทรมานหลายรูปแบบ แตกตางจากในปจจุบันท่ีเนนการลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟู โดยเฉพาะวิธีการ

ลงโทษดวยการจํากัดอิสรภาพ ถือเปนมาตรการการลงโทษตามแบบสากล ท่ีถูกนํามาใชในเรือนจําท่ัว

โลก เพราะการจํากัดอิสรภาพไมสรางรอยบาดแผลหรือความเจ็บปวดทางดานรางกายซ่ึงอาจจะถือวา

เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหลักสิทธิมนุษยชนสมัยใหม ท่ีแมบุคคลนั้นจะอยูในสถานะผูตองขัง 

แตยังมีกฎหมายสิทธิมนุษยชนคุมครอง เพราะฉะนั้นการกักขัง จองจําและการจํากัดอิสรภาพจึงเปน

บทลงโทษวิธีหนึ่งท่ี ณ ขณะนี้ยอมรับกันวาเปนบทลงโทษท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานสากลท่ีสุด เพราะ

จะไมมีการทรมานรางกายใหเกิดความเจ็บปวดเหมือนในอดีต  

มนุษยยอมตองการอิสรภาพในการใชชีวิต การถูกจองจํา กักขัง แมจะไมมีการทรมานดาน

รางกาย แตยอมทําใหผูตองขังเกิดความกดดัน ความเครียด ไปจนถึงความทุกขทรมานใจ และเพ่ือ

ชวยผอนคลายความตึงเครียด และลดความกดดันใหกับผูตองขังบาง ผูบังคับบัญชาในแตละเรือนจํา

จึงมักจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือชวยบําบัดและฟนฟู ปรับสภาพ บํารุงจิตใจของนักโทษ เชน การสวด

มนต ฟงธรรม นั่งสมาธิมุงหมายใหเกิดความสํานึกในการกระทําของตนเอง การแขงขันกีฬาประเภท

ตาง ๆ เพ่ือชวยสงเสริมความแข็งแรงทางดานรางกาย ชวยผอนคลายความตึงเครียด ท้ังยังมีการเสริม

เพ่ิมเติม ในสวนของการฝกอาชีพ งานฝมือ หัตถกรรม จักสาน งานไม และอ่ืน ๆ อีกหลายสาขาวิชา 

เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการออกไปประกอบอาชีพสุจริต ชวยสรางความม่ันใจ ความหวัง ความมุงม่ัน

ท่ีจะเปนคนใหมกลับคืนสูสังคม  

  จากขอมูลขางตนท่ีผูวิจัยไดทําการคนควาศึกษา และจากประสบการณตรงท่ีผูวิจัยได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ศิลปะบําบัดสําหรับผูตองขังชาย ในป พ.ศ. 2559 ซ่ึงประสบผลสําเร็จตาม     

มุงหมายทุกประการ ผูตองขังชายมีทักษะฝมือทางศิลปะสูงข้ึน มีความสุข มีความม่ันใจ ภูมิใจใน

ตนเอง มีความยับยั้งชั่งใจ ลดความกาวราว และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดยไดรับคํายืนยันท่ีพิสูจน

ไดจากคําบอกเลาของตัวผูตองขังเอง และผูคุมในเรือนจํา ผูวิจัยจึงสนใจตอยอดงานวิจัยชิ้นเดิม      

โดยทําโครงการวิจัยสรางสรรคเรื่องศิลปะบําบัดเพ่ือผูตองขังหญิง โดยตองการศึกษาความแตกตาง

ระหวางผูตองขังชายกับผูตองขังหญิงวา การใชศิลปะบําบัดประเภทใดท่ีสามารถทําใหผูตองขังหญิงท่ี



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2  313 

ถูกจํากัดอิสรภาพ ถูกกักขังเปนระยะเวลานาน ๆ มีความชอบ ความพึงพอใจไดผอนคลายความ      

ตึงเครียดลดแรงกดดัน และมีจิตใจสงบข้ึนมากกวา รวมถึงตองการใชความรูความสามารถเฉพาะทาง

ของตนเองเขาไปชวยเหลือในการฝกฝนทักษะ สรางความชํานาญทางดานศิลปะ (หัตถศิลป และวิจิตร

ศิลป) ใหผูตองขังหญิงท่ีมีความสนใจในดานวิชาชีพศิลปะไดนําไปใชประโยชนเพ่ือการประกอบอาชีพ

ในวันท่ีพนโทษ  

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาการใช “ศิลปะบําบัด” ในขอบขายศิลปะบําบัดประเภทหัตถศิลป วาดเสนหรือ

จิตรกรรมท่ีทําใหผูตองขังหญิงมีความพึงพอใจมากกวา 

2. เพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานสังคมและดานสุนทรียภาพของผูตองขังหญิง 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือการประกอบอาชีพ 

วิธีการศึกษา 

ตามท่ีผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษาวิจัยหัวขอเรื่อง ศิลปะบําบัดสําหรับผูตองขังชาย 

เปนอยางดี จากผลตอบรับของผูตองขัง ไปจนถึงเจาหนาท่ีเรือนจําท่ีมีความพึงพอใจในพฤติกรรมท่ี 

พึงประสงคยิ่งข้ึนของผูตองขังชาย และไดรับรางวัลรางวัลดีเดน ในการประชุมวิชาการนําเสนอผลงาน

ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2560 ประเภทการนําเสนอผลงานวิจัยแบบ

บรรยายดานทัศนศิลป ผูวิจัยจึงมีความเชื่อม่ันในหลักการจัดกิจกรรมศิลปะบําบัดของนายแพทย

ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา ท่ีผูวิจัยไดใชเปนหลักสําคัญในการศึกษาวิจัยเรื่องศิลปะบําบัดสําหรับผูตองขัง

ชายการศึกษาวิจัยหัวขอศิลปะบําบัดเพ่ือผูตองขังหญิงในเรือนจําครั้งนี้ ผูวิจัยจึงเลือกใชหลักการ

เดียวกัน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. Establishes rapport (สรางสัมพันธภาพ) เปนข้ันแรกของการบําบัด สรางสัมพันธภาพ

ระหวางผูบําบัดกับผูรับการบําบัด ซ่ึงรวมถึงการประเมินสภาพปญหา และวางแผนการบําบัด 

2. Exploration (คนหาปญหา) เปนข้ันตอนของการสํารวจ คนหา วิเคราะหปมปญหา 

ความขัดแยงภายในสวนลึกของจิตใจ 

3. Experiencing (ทบทวนจัดเรียงประสบการณ) ปรับเปลี่ยนแกไขใหมในมุมมองและ

สภาวะใหม เปนข้ันการบําบัดโดยดึงประสบการณแหงปญหาข้ึนมา 

4. Empowerment (เสริมสรางพลังใจ) เปนข้ันสุดทายของการบําบัด โดยเสริมสรางความ

ภาคภูมิใจในตนเอง และใหโอกาสแหงการเปลี่ยนแปลง 

  ท้ังนี้ เพ่ือใชเปนแนวทางการจัดแผนกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักวิธีการตามแผนงานท่ีวางไว 

สัปดาห ท่ี 1 กิจกรรมการสรางสัมพันธภาพ (Establishes rapport) ในบรรยากาศท่ี       

ผอนคลาย ดวยผูตองขังเปนผูหญิงเพ่ือใหผูตองขังเปดใจไดโดยงาย ผูวิจัยจึงจัดใหวิทยากรผูหญิงเปน   

ผูจัดกิจกรรมในข้ันตอนแรกนี้กอนโดยเริ่มจากวิทยากรแนะนําตัวเอง ชี้แจงจุดประสงคในการจัด
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กิจกรรม สื่อสารดวยรอยยิ้มและทาทางท่ีเปนมิตร สบตาผูฟงทุกคน และใหผูตองขังหญิงในโครงการ 

ตอจากนี้จะใชคําวา กลุมเปาหมาย แนะนําตัวเองโดยเปดอิสระไมจํากัดวาตองแนะนําเฉพาะชื่อจริง 

ถาไมสะดวกจะเปดเผยชื่อจริง กลุมเปาหมายสามารถใชชื่อสมมติหรือสมญานามของตนเองได เม่ือ

รูจักชื่อของกลุมเปาหมาย วิทยากรพยายามจดจําชื่อ และจะใชคําเรียกชื่อของแตละคนในการสนทนา

เพ่ือแสดงถึงความใสใจ วิทยากรพูดคุยสอบถามชีวิตความเปนอยูอยางระมัดระวัง ท่ีจะไมเขาไปลวงล้ํา

พ้ืนท่ีสวนตัวของกลุมเปาหมาย ชวนสื่อสารถึงความตองการการประกอบอาชีพในอนาคต 

  สัปดาหท่ี 2 – 10 เปนการฝกทักษะการสรางสรรคงานหัตถศิลป ดังนี้ ออกแบบลวดลายบน

กระเปายีนส ออกแบบลวดลายบนเสื้อยืด ออกแบบลวดลายบนบานนก ออกแบบลวดลายบนกระถาง

แคกตัส ออกแบบอุปกรณตกแตงบนโตะทํางาน ออกแบบตกแตงท่ีแขวนกุญแจ ท้ังหมดนี้เพ่ือให

ผูตองขังหญิงมีความสุข มีความหวัง สรางความคุนเคย ความไววางใจ ความผอนคลายทางดานจิตใจ 

ดวยการสรางกิจกรรม ท่ีเหมาะสมสําหรับผูหญิงจะสามารถใชเปนพ้ืนฐานเพ่ือนําไปประกอบอาชีพได 

กอนท่ีจะเขาสูการบําบัดในข้ันตอนของการสํารวจ วิเคราะหปมปญหาในสวนลึกของจิตใจในข้ันตอน

ตอไป  

สัปดาหท่ี 11 กิจกรรมวาดภาพระบายสี เขียนไปรษณียบัตรบอกรัก เปนกุศโลบายเพ่ือให

ผูตองขังหญิง ไดมีโอกาสระบายความรูสึกท่ีมีอยูในใจ ไดบอกรักใครบางคนท่ีรอเขาอยู และเปนการ 

Exploration (คนหาปญหา) เปนข้ันตอนของการสํารวจ คนหา วิเคราะหปมปญหา ความขัดแยง

ภายในสวนลึกของจิตใจท่ีทําใหผูวิจัยไดรับทราบความรูสึกท่ีซอนอยูภายในของกลุมเปาหมาย เชน     

มีกลุมเปาหมายคนหนึ่งเขียนวา  

“สงมาใหรู วาแมไมไดลืมหนู ตั้งใจเรียน หามดื้อ หามซน เปนเด็กดีของตายายนะลูก คิดถึง

หนูท่ีสุดในโลก เดี๋ยวแมทํางานเสร็จ แมจะรีบกลับไปอยูกับหนู แมรักหนูมากนะ” 

  ขอความนี้ไดสะทอนบางอยางออกมาวา ผูตองขังหญิงรายนี้ปดปงลูกของตนวาตนเองกําลัง

ถูกลงโทษจองจําอยูในเรือนจํา แตเลือกท่ีจะบอกลูกวาตนเองมาทํางาน ซ่ึงไมใชเรื่องแปลกไมมีพอแม

คนใดอยากใหลูกทราบวาตนเองเปนนักโทษตองถูกขังคุก แตการไมยอมรับตนเองจะทําใหไมสามารถ

แกปญหาท่ีติดคางในใจได เปนปญหาท่ีผูวิจัยจะไดทําการสืบคนขอมูลรายละเอียดเพ่ือให

กลุมเปาหมายสามารถยอมรับตนเองในสภาพท่ีเปนอยู และพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนแกไขตนเองตอไป 

  สัปดาหท่ี 12 กิจกรรมสรางสัมพันธภาพและวาดเสนอิสระตามจินตนาการ เพราะมีการ

เปลี่ยนวิทยากรผูหญิงมาเปนตัวผูวิจัยเองจึงตองมีการจัดกิจกรรมสรางสัมพันธภาพอีกครั้งเพ่ือให

กลุมเปาหมายไดรูจักและสรางความคุนเคยกับผูวิจัย จากนั้นไดใหกลุมเปาหมายไดวาดภาพอิสระ 

สัปดาหท่ี 13 กิจกรรมการเขียนทบทวนเรื่องราวความรูสึกท่ีมีคุณคาตอชีวิต นํามาแสดงออก

ผานการวาดเสน เพ่ือใหผูวิจัยสามารถเรียนรู ทําความเขาใจในตัวกลุมเปาหมายใหเพ่ิมมากข้ึน 

  สัปดาหท่ี 14 กิจกรรมการพัฒนาทักษะวาดเสน ผานการวาดหุนนิ่ง เริ่มทดลองการวาด

ภาพหุนนิ่งดวยดินสอ เพ่ือชวยสรางสมาธิ ฝกความอดทน เสริมสรางความรูสึกสงบในจิตใจและ

ความรูสึกอันลึกซ้ึงของการเชื่อมประสานเปนหนึ่งของสมาธิ สมอง และมือ โดยข้ันตนใหฝกฝนโดย
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การลอกจากแบบท่ีนําไปให เริ่มตนจากการเขียนเฉพาะใบหนา เพราะใบหนาคนเปนจุดสําคัญอันดับ

แรกสําหรับการวาดภาพคนเหมือน ใชวิธีการสอนตามลําดับข้ันแบบเขาใจงาย 

สัปดาหท่ี 15 กิจกรรมการพัฒนาทักษะวาดเสน ผานการวาดการตูน 

  สัปดาหท่ี 16 กิจกรรมการพัฒนาทักษะวาดเสนระบายสี ผานการวาดภาพตามจินตนาการ

ในหัวขอท่ีกําหนด การถูกกักขังจองจําในเรือนจํา ถูกจํากัดอิสรภาพทางรางกายและจิตใจ ไมไดพบปะ

ใกลชิดญาติพ่ีนอง โดยเฉพาะครอบครัว พอแม บุตรและภรรยา ยอมทําใหกลุมเปาหมายเกิดความคิดถึง 

และหวงใยบุคคลทางบาน การไดสื่อสารระบายความรูสึกออกมาเปนภาพวาด ทําใหพวกเขาไดผอนคลาย 

นับวาเปนข้ันตอนทบทวนประสบการณ (Experiencing) เปนข้ันการบําบัดโดยดึงประสบการณข้ึนมา

จัดเรียงเพ่ือทําความเขาใจ  

  สัปดาหท่ี 17 กิจกรรมวาดเสนระบายสีจากจินตนาการ “แฟชั่นในจินตนาการ” ข้ึนชื่อวา

ผูหญิง 90 เปอรเซ็นตยอมมีความรูสึกรักสวยรักงาม ชอบเรื่องแฟชั่นกันท้ังนั้น การตองอยูในเรือนจํา

ไมไดพบเห็นแฟชั่นแปลกใหมภายนอก ทําใหผูตองขังหญิงหลายคนโหยหา คิดถึงการแตงกายใน

เสื้อผารูปแบบตาง ๆ ท่ีตนเองคุนเคย หัวขอนี้ชวยทําใหกลุมเปาหมายมีความสุขในจินตนาการแฟชั่น

ตามรูปแบบท่ีตนเองสรางสรรคข้ึนเอง 

 สัปดาหท่ี 18 กิจกรรมวาดเสนระบายสีจากจินตนาการ “ความทรงจําในวัยเด็ก” มนุษยทุก

คนตองการเพ่ือน และเพ่ือนแตละคนมีบุคลิก ลักษณะท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงนั่นอาจเกิดจากการถูกเลี้ยง

ดูท่ีแตกตางกันตั้งแตยังเปนวัยทารก ในวัยทารกนั้น ไมสามารถ “ประพฤติตัวไมดี” ได เพราะทารกไม

มีทางจะรูวิธีการจัดการกับผูคน เขาถูกถูกกระตุนใหกระทําการไปตามสิ่งตาง ๆ ท่ีมายึดกุมความสนใจ

ในปจจุบัน เม่ือผูใหญหงุดหงิดกับพฤติกรรมของเขา เปนการงายท่ีจะเหมาเอาวา เขา “ปวน” หรือ 

“เลนงาน” ถาผูใหญเขาหาเขาเฉกเชนการทําสงคราม ความสัมพันธนั้นก็จะกลายเปนสงคราม แตหาก

วาผูใหญเขาหาดวยทาทีของหุนสวน มันก็จะกลายเปนเสนทางเดินแหงความรวมไมรวมมือ ถาเด็ก

ทารกเติบโตข้ึนมาในครอบครัวท่ีตอบสนองตอความตองการของเขา เขาจะรูสึกวาโลกอบอุนปลอดภัย 

เขาจะคาดหวังวาผูอ่ืนจะปฏิบัติตอเขาดวยความเคารพ ดุจเดียวกับท่ีเขาเคารพผูอ่ืน (Thomson, 

2546, p. 100) การถูกบมเพาะในวัยเด็กดวยอารมณท่ีไมม่ันคงของผูใหญ จึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรม

และทัศนคติท่ีมีผลสําคัญยิ่งตอชีวิตของคนแตละคน 

  สัปดาหท่ี 19 กิจกรรมวาดเสนระบายสีจากจินตนาการ “เพ่ือน” ยังคงอยูในข้ันตอน

ทบทวนประสบการณ (Experiencing) เปนข้ันการบําบัดโดยดึงประสบการณข้ึนมาจัดเรียง วาดภาพ

ตามหัวขอท่ีกําหนด ผศ.พญ.สุทธิพร เจนณณวาสิน กลาววาเพ่ือน แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดดังนี้ 

1. เพ่ือนท่ีทําใหเรามีชีวิตท่ีดีข้ึน เปนเพ่ือนท่ีรวมทุกขรวมสุข สนุกสนานเฮฮาผอนคลาย

ในทางสรางสรรค และรับฟงปญหา ใหคําปรึกษา บนวาในยามท่ีเราทําอะไรโง ๆ ชวยเหลือยามเรามี

ปญหา 
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2. เพ่ือนท่ีทําใหเรามีชีวิตท่ีแยลง เปนเพ่ือนท่ีชวนสนุกในทางไมดี เสียเงิน เสียสุขภาพ เชน

ชักชวนเลนการพนัน ใชสารเสพติด ทํารายผูอ่ืน ชวนกินเหลา ชกตอย ทะเลาะวิวาท หลอกลวง ขมขู

เอาประโยชนจากเรา  

ในชวงวัยรุนและวัยหนุมสาว 13-18 ป และ 19-25 ป เพ่ือนมีความสําคัญกับชีวิตของ 

เราเปนอยางมาก การเลือกคบเพ่ือนในชวงวัยท่ีรางกายและจิตใจกําลังสับสนกับการเปลี่ยนแปลง อาจ

ทําใหเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตอยางคาดไมถึง การกําหนดใหกลุมเปาหมายวาดภาพในหัวขอนี้ เพ่ือใหยอน

รําลึก ทบทวนประสบการณการคบเพ่ือน ซ่ึงอาจชวยทําใหกลุมเปาหมายเขาใจตัวเองไดดียิ่งข้ึน 

นับเปนข้ันตอนการบําบัดดวยศิลปะท่ีสําคัญมาก ๆ ข้ันตอนหนึ่ง ท่ีผูวิจัยตองพยายามใชศิลปะเปนสื่อ

นําทางทําใหกลุมเปาหมายสามารถดึงประสบการณแหงปญหาข้ึนมาจัดเรียง เพ่ือปรับเปลี่ยนแกไข

ใหมในมุมมองและสภาวะใหมได 

  สัปดาหท่ี 20 - 23 กิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดองคประกอบศิลป และการสรางสรรคนิทาน

ประกอบภาพ ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนเสริมสรางพลังใจ (Empowerment) ซ่ึงถือเปนข้ันตอนสุดทาย

ของการใชศิลปะบําบัด สังเกตจากการเขารวมกิจกรรมในแตละครั้ง กลุมเปาหมายจะชื่นชอบและทํา

ไดดีในเรื่องของการแสดงออกดานภาษา ความคิด และจินตนาการ ซ่ึงเหมาะกับการทําหนังสือนิทาน 

ผูวิจัยจัดใหกลุมเปาหมายชวยกันออกแบบเนื้อหา และไดแสดงความสามารถดวยการลงมือสรางสรรค

งาน ชิ้นสุดทายเปนนิทานประกอบภาพ ท้ังแตงเรื่องและวาดภาพดวยตนเองโดยมีจุดประสงคเพ่ือ

มอบใหเด็ก ๆ ท่ีคลอดและเติบโตในเรือนจํา การมีโอกาสสรางสรรคผลงานนิทาน เพ่ือเด็กดอยโอกาส 

ทําใหกลุมเปาหมายมีความภาคภูมิใจในตนเองชวยเสริมสรางพลังใจ เปนโอกาสแหงการเปลี่ยนแปลง

เปนไปตามข้ันตอนการใชศิลปะบําบัดตามหลักการ อีกท้ังข้ันตอนนี้ยังเปนข้ันตอนสําคัญท่ีผูวิจัย

ตองการศึกษาวิจัยวา ศิลปะบําบัดประเภทใดในขอบขายงานหัตถศิลป วาดเสน และจิตรกรรมท่ีทําให

ผูตองขังหญิงพึงพอใจมากกวา  

  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของตนตอสิ่งของ หรือบุคคลในทางบวก      

จะแสดงออกมาในรูปแบบของความรูสึกท่ีชอบมาก ชอบนอย พอใจมาก พอใจนอยตอสิ่งนั้น ๆ หรือ

บุคคลนั้น ๆ ความรูสึกพอใจจะเกิดข้ึน เม่ือมีแรงจูงใจ และเม่ือความตองการของบุคคลนั้นไดรับการ

ตอบสนอง สามารถลดความตึงเครียด กอใหเกิดความสุขใจ สบายใจ (กฤษณะ เดชนะ, 2543, น. 7) 

กอนการลงมือสรางสรรค ผูวิจัยไดสอบถามความตองการของกลุมเปาหมายท้ัง 25 คน ท้ังโดยการ

สัมภาษณดวยตนเอง และการทําแบบสอบถาม ศิลปะประเภทใดท่ีกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด ผลการสํารวจพบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในศิลปะจิตรกรรมในหัวขอการวาดภาพ

สรางสรรคตามจินตนาการมากกวาประเภทอ่ืน ดังนั้น การแสดงออกผานการเขียนนิทานและ

ภาพประกอบ จึงเปนวิธีแสดงออกท่ีเหมาะท่ีสุด ท่ีสามารถทําไดเปนกลุมและสงมอบเปนประโยชน

ใหแกผูอ่ืนตอไป 
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ภาพท่ี 1 ผูตองขังขณะเขารวมกจิกรรมโครงการศิลปะบําบัดเพ่ือผูตองขังหญิงในเรือนจํา 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 2 เกาะไกลรัก 

นิทานภาพภาพท่ีผูตองขังหญิงในเรือนจําในโครงการศิลปะบําบัดเพ่ือผูตองขังหญิงรวมกันสรางสรรค 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 3 ปากัลปพฤกษ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

• กาลคร้ังหนึ่งนานมาแลว มีเร่ืองราวของผืนปาแหงหนึ่งท่ีกลาวขานกันมาในชื่อ “ปากัลปพฤกษ” เปน

ปาท่ีอุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุนอยใหญนานาชนิด เขียวขจีไปดวยตนไม และเปนท่ีอยูของสัตว

มากมายท้ังสิงโต ชาง มา ยีราฟ หมี เกง กวาง งู ลิง กระตาย กระรอก และอีกมากมาย  

 

 
ภาพท่ี 4 ปากัลปพฤกษ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

• มีธารน้ําใสท่ีไหลผานกลางปา ซ่ึงหมูสัตวนอย ใหญ ท้ังหลายไดอาศัยใชด่ืม กิน พืชพันธุนานาก็ออก

ดอกบานสะพร่ัง สีสันงดงาม สดใส ทําใหเกิดความสมดุลของธรรมชาติท่ีลวนเกิดมาพ่ึงพิงอาศัยซ่ึงกัน

และกัน  
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ภาพท่ี 5 ปากัลปพฤกษ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

• สายน้ําแหงนี้ไมเคยแหงเหือดไป เพราะปาไมท่ีอุดมสมบูรณไมถูกตัดโคนไป จึงทําใหฝนตกถูกตองตาม

ฤดูกาล จึงทําใหมีน้ําเปยมลําธารตลอดท้ังป ฝูงสัตวน้ํานานาชนดิ ท้ังกุง หอย ปู ปลา จึงไดอยูอาศัย

กันอยางสมบูรณพูนสุข 

 

 
ภาพท่ี 6 ปากัลปพฤกษ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

• ปากัลปพฤกษท่ีเคยสงบสขุ ไดเกิดเร่ืองราวไมสงบขึ้นเมื่อเจาเสืออวนกับพวกท่ีไมรูจักพอ ไดลงไปจับ

ปลาและสัตวน้ําอ่ืน ๆ ในลําธาร พออ่ิมแลวก็ยังจับสัตวท้ังหลายมาทรมาน ขวางปาเลน ไลตีปลาในน้ํา

จนเปนแผลเหวะหวะ เหลาปลาตางตกใจ แตกต่ืนและวายน้ําหนีไปจนสุดปลายลําธาร  
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ภาพท่ี 7 ปากัลปพฤกษ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

• สวนเจาจิ้งจอกขี้เมาชอบออกไปเท่ียวนอกปา กลับเขามาเมื่อไรก็เมามายกลับมา เห็นลูกลิงนั่งเลน

ขวางทางอยู นึกโมโหรําคาญจึงเตะตีเจาลิงนอยระบายอารมณ แมลิงจึงเกิดความไมพอใจดวย

สัญชาตญาณของความเปนแม จึงตอวาเจาจิ้งจอกขี้เมา และทะเลาะตอตีกัน  

 

 
ภาพท่ี 8 ปากัลปพฤกษ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

• สิงโตจอมเกเรเปนสัตวท่ีใคร ๆ ก็รูวาแข็งแรงกวาสัตวใด สิงโตตัวนี้หลงในอํานาจของตัวเอง นิสัยเกเร 

ชอบใชพลังทําลายปาไม ดอกไมท่ีสวยงาม และกลั่นแกลงสัตวตัวอ่ืน ๆ โดยคิดวาไมมีใครกลาตําหนิ

ตัวเอง 
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ภาพท่ี 9 ปากัลปพฤกษ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

• กวางนอยแสนซนชางจอ วัน ๆ ไมทําอะไร ชอบนําเร่ืองของสัตวตัวหนึ่งไปเลาใหอีกตัวหนึ่งฟง ทําให

เกิดความเขาใจผิด ขัดแยง วุนวาย ใสรายปายสีทําใหสัตวหลาย ๆ ตัว ทะเลาะเบาะแวงกัน วุนวาย

ท้ังปา 
 

 
ภาพท่ี 10 ปากัลปพฤกษ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

• เร่ืองราวมากมายรูถึงหูสิงโตเจาปา จาฝูง ท่ีสัตวทุกตัวยกยองใหเปนผูดูแลปาเพราะมีความยุติธรรม 

และเปนท่ีนับถือของสตัวในปามันจึงสงสัญญาณใหสัตวทุกตัวในปามาประชุมพรอมกันท่ีหนาผาใหญ

ทายปาในวันนั้น 
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ภาพท่ี 11 ปากัลปพฤกษ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 
• สิงโตจาฝูงจึงไดสอบถามถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นถึงความเดือดรอนของสัตวทุก ๆ ตัว โดยใชเวลานานถึง 

7 วัน จึงทําใหรูวาในปานั้นเกิดปญหามากมาย สิงโตเจาปาสรุปวา ถามีสัตวตัวใดทําผิดกฎปา ทําราย

สัตวตัวอ่ืน จะตองถูกลงโทษดวยมติปา ท่ีสัตวทุกตัวจะรวมกันออกกฎเกณฑและรวมลงมติ สัตวทุกตัว

ตางเห็นดวย  

 

 
ภาพท่ี 12 ปากัลปพฤกษ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

• เจาสิงโตจอมเกเร เสืออวน กวางจอมจอ และจิ้งจอกขี้เมา จึงถูกมติปาลงโทษ ดวยการถูกจับใสกรง 

เพ่ือไปรับโทษท่ีเกาะรางแหงหนึ่ง 
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ภาพท่ี 13 เกาะไกลรัก 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

•  เกาะรางแหงหนึ่งซ่ึงอยูหางไกลจากปากัลปพฤกษ เปนเกาะท่ีมนษุยทําลายปาไมจนหมดไมมสีิ่งมชีีวิต

อาศัยอยูเลย ไมมีแมแตอาหารและน้ํา สัตวทุกตัวเรียกเกาะนี้วา เกาะไกลรัก 

 

 
ภาพท่ี 14 เกาะไกลรัก 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

• ระหวางการเดินทางไปของสัตวท้ังสี่ ไมมีน้ํา ไมมีตนไมใหพักสายตา และหลบอาศัยพักรมเงาเลย มีแต

ความเงียบและความมืด ความนากลัวท่ีไมเคยพบเจอรอพวกมันอยู 
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ภาพท่ี 15 เกาะไกลรัก 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

•  ทางเขาท่ีผุพัง และเหม็นกลิน่ของสัตวท่ีตายแลว รวมไปถึงกองขยะท่ีไมเคยถูกเก็บกวาดทําความ

สะอาด สัตวท้ังสี่ตองออกจากกรงและเดินตอไป 

 

 
ภาพท่ี 16 เกาะไกลรัก 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

• หมีควายผูดูแลเกาะไกลรัก ออกมาพบสัตวท้ังสี่ หมีควายอธิบายวาสัตวท้ังสี่ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของปาแหงนี้เพ่ือฝกฝนปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้นจนถึงเวลาผานการทดสอบ จึงสามารถกลับไปยังปา

กัลปพฤกษได 
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ภาพท่ี 17 เกาะไกลรัก 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

•  การฝกฝนเร่ิมจากการฝกนั่งสมาธ ิทําจิตใจใหสงบ รูผิด ชอบ ชั่ว ดี สํานึกในการกระทําของตนเอง 

สัตวทุกตัวท่ีถูกสงตัวมาท่ีนี่จากปาอ่ืน ๆ จะตองฝกการนั่งสมาธิเปนลําดับแรก 

 

 
ภาพท่ี 18 เกาะไกลรัก 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

• แสงอาทิตยในแตละวันท่ีลับขอบฟาคือสัญญาณวาหมดไปอีก 1 วัน กับชีวิตบนเกาะไกลรักนี้ สิงโต

จอมเกเรคิดถึงบาน คิดถึงครอบครัวเหลือเกิน ภาวนาท่ีจะกลับไปดูพระอาทิตยขึ้นท่ีปากัลปพฤกษกับ

ครอบครัวอีกคร้ัง 
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ภาพท่ี 19 เกาะไกลรัก 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

•  ในอีกฟากของเกาะไกลรักคือปากัลปพฤกษ ครอบครัวของสัตวท้ังสี่ตางรอคอยใหสมาชิกในครอบครัว

กลับมา รอคอยดวยความหวังวาสัตวท้ังสี ่จะไดสํานึกผิด กลับตัวกลับใจและคืนสูบานในเร็ววัน 

 

 
ภาพท่ี 20 ครอบครัว 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

• และแลววันนั้นกม็าถึง สิงโตจอมเกเรไดกลับมาหาคูรัก ท่ีเฝารอคอยวาสิงโตจอมเกเรจะกลับตัวกลบัใจ

ในวันหนึ่ง และจะไดกลับมาดูแลครอบครัว ดูแลปาสืบตอจากสิงโตจาฝูงตอไปในวันหนึ่ง บรรยากาศ

ชางอบอุนสวยงาม สมกับคําวา ฟาหลังฝนยอมงดงามเสมอจริง ๆ  
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ภาพท่ี 21 ครอบครัว 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

•  สวนครอบครัวของหมาจิ้งจอกขีเ้มาก็กลับมามีความสขุอีกคร้ัง เพราะจิ้งจอกเลิกกินเหลาเมามาย ทํา

ใหสมาชิกในครอบครัวอยูกันอยางอบอุนและเปนสขุ จิ้งจอกขี้เมากลับมาพรอมกับเร่ืองราวมากมายท่ี

จะมาเลาสูลูกหลานไดฟงถึงการรูจักปฏิบัติตัวใหเปนสัตวท่ีดี 
 

 
ภาพท่ี 22 ครอบครัว 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

• เจาเสืออวนกลับมาพรอมกับความมีระเบียบวินัยในชีวิต ไมเอารัดเอาเปรียบสัตวตัวอ่ืน รูจักการใช

สิ่งของท่ีมีใหเกิดคุณคาสูงสุด ไมทําตัวใหอวนเหมือนเดิม มีสุขภาพเติบโตแข็งแรง 
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ภาพท่ี 23 ครอบครัว 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

• กวางนอยคืนสูปากัลปพฤกษดวยความนารัก สดใส และขี้เลนตามนิสัยของกวาง เลิกนสิัย ชอบนนิทา

วาราย ใสรายปายสีผูอ่ืนอยางเด็ดขาด กลายเปนกวางนอยท่ีพูดจาสรางสรรค และใชชีวิตในปาอยางมี

สุขพรอมกับเหลาเพ่ือน ๆ  
 

 
ภาพท่ี 24 ครอบครัว 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา ตองเคารพกฎระเบียบของสังคม ไมละโมบโลภมาก รูจักพอ และ

ไมรังแกผูท่ีออนแอกวาจึงจะสามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และเม่ือทําผิด 

สามารถกลับตัวกลับใจได ไมมีคําวาสายเกินไป ถาเรารูจักสํานึก และยอมรับผิด  
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผลงานศิลปะท่ีสรางสรรค สามารถแสดงออกถึงอารมณ ความรูสึก ความขัดแยง ท่ีซอนอยู

ภายในสวนลึกของจิตใจนักโทษ เสริมสรางความรูสึกเชื่อม่ันในตนเอง ใหอภัยตนเอง และพรอมท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงตัวเองเปนคนใหม มีชีวิตใหม เพ่ือกลับคืนสูสังคม  

สรุปและอภิปรายผล 

ความมุงหมายของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาการใช “ศิลปะบําบัด” วาศิลปะบําบัด

ในขอบขาย งานหัตถศิลป วาดเสน และ จิตรกรรม ประเภทใดท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูตองขัง

หญิงไดมากกวา 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติท่ีมีตอสิ่งของหรือบุคคลในทางบวกจะแสดง 

ออกมาในรูปของความรูสึกท่ีชอบมาก ชอบนอย พอใจมาก พอใจนอยตอสิ่งนั้น ๆ หรือบุคคลนั้น ๆ 

ความรูสึกพอใจจะเกิดข้ึน เม่ือมีแรงจูงใจ และเม่ือความตองการของบุคคลนั้นไดรับการตอบสนอง 

สามารถลดความตึงเครียด กอใหเกิดความสุขใจ สบายใจ (กฤษณะ เดชนะ, 2543, น. 7)  

จากผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในงานจิตรกรรมการวาดภาพสรางสรรค

ตามจินตนาการมากท่ีสุด ซ่ึงแตกตางจากผลการศึกษาในผูตองขังชายท่ีพบวา กลุมเปาหมายมีความ

พึงพอใจในภาพทิวทัศนมากท่ีสุด และภาพแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรของสุพรรณบุรีรองลงมา 

ท้ังนี้ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกของผูตองขังชายนั้นมีเหตุผลประกอบวาสภาพของความเปนอยูท่ีถูก

จํากัดพ้ืนท่ี จํากัดอิสรภาพ มีผลใหภาพทิวทัศน (Landscape) หมายถึงภาพท่ีแสดงความงามหรือ

ความประทับใจในความงามของธรรมชาติ ทําใหพวกเขารูสึกพึงพอใจมากท่ีสุด เกิดความผอนคลาย 

สบายตาสบายใจ เสมือนไดออกไปทองเท่ียวภายนอก 

ขอจํากัดท่ัวไปของการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนกรณีศึกษาผูตองขังหญิงในทัณฑสถานหญิงจังหวัดสุพรรณบุร ี

เพียงแหงเดียว ผลการศึกษาแสดงใหเห็นความตองการ ความพึงพอใจของผูตองขังหญิงไดในระดับ

หนึ่งเทานั้น ขอมูลท่ีไดจึงไมอาจเปนตัวแทนของผูตองขังหญิงท้ังหมด แตอาจใชสะทอนภาพความ    

พึงพอใจของผูตองขังหญิงท่ีมีปจจัยพ้ืนฐานรวมกันได 

ขอเสนอแนะ 

ผลของการศึกษาวิจัยท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมีขอเสนอแนะแนวทางในการฟนฟู

เยียวยาบําบัดจิตใจผูตองขังหญิงในเรือนจํา/ทัณฑสถานหญิง ดังนี้ 

1) ควรจัดใหมีกิจกรรมศิลปะบําบัด และเปดโอกาสใหผูตองขังท่ีมีความชื่นชอบทางดาน

ศิลปะไดแสดงทักษะ ความสามารถเผยแพรสูสาธารณะ เพ่ือสรางความสุข เสริมความม่ันใจ และ

ความภาคภูมิใจ ใหแกผูตองขังท่ีตองถูกจํากัดอิสรภาพ 
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2) ควรพิจารณาใหมีกิจกรรมพิเศษท่ีเก่ียวกับความสวยความงามตามแบบของผูหญิงบาง 

เชน การเสริมสวย ทําผม แตงหนา ออกแบบดีไซน แฟชั่น เพ่ือใหผูตองขังหญิงไดมีความเพลิดเพลิน 

สดชื่น เบิกบาน ผอนคลายความตึงเครียด และนําไปสรางอาชีพได 

3) ควรพิจารณาในเรื่องการจัดทําแผนการตลาดเพ่ือจัดจําหนายผลงานทางศิลปะของ

ผูตองขัง ประกอบกับการจัดแผนการออมทรัพยท่ีเกิดจากรายไดเพ่ือเปนทุนสํารองในวันพนโทษ 

เอกสารอางอิง 

กฤษณะ เดชนะ. (2543). ความพึงพอใจของผูตองขังวัยหนุมตอการจัดสวัสดิการผูตองขัง : ศึกษา 

เฉพาะกรณีผูตองขังทัณฑสถานวัยหนุมกลาง. สารนิพนธมหาบัณฑิต, คณะสังคม

สงเคราะหศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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สีสันของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม 

COLOR OF THE LION’S HEAD IN ARTS 

พีรวัฒน อินนุพัฒน* 

PEERAWAT INNUPAT 

บทคัดยอ 

 วัฒนธรรมความเชื่อของจีนไดแผขยายเขามาในประเทศไทยดังเชนการเชิดสิงโต เกิดข้ึนใน

พระราชสํานัก และสงผลตอความเชื่อของประชาชนในเวลาตอมา มีการใหความสําคัญกับพิธีกรรม

เนื่องจากเชื่อวาสิงโตมีพลังอํานาจ สามารถปดเปาสิ่งชั่วราย ดึงดูดโชคลาภ เสริมความรุงเรืองเปนการ

ผสมผสานศิลปะการเคลื่อนไหวของสิงโต ลีลาทาทางตาง ๆ ทรงพลังและแข็งแรง แบบการตอสูของ

ชาวจีน ในชุดท่ีมีการประดับตกแตงสีสันสวยงามตามความเชื่อ ประกอบกับเสียงดนตรีใหจังหวะท่ี

สัมพันธกัน ตลอดจนการจุดประทัดสรางขวัญและกําลังใจแกผูคนในการดําเนินชีวิต ปจจุบันความเชื่อ

ของชาวจีนมีการแพรกระจายในรูปแบบของงานศิลปกรรมระดับสากล ผลงานการสรางสรรคจิตรกรรม

สื่อผสมชุดสีสันของหัวสงิโตในงานศิลปกรรม แสดงถึงความประทับใจความงามของสีสันขณะเคลื่อนไหว

ของสิงโตสรางสรรคผลงานซ่ึงสะทอนดานคุณคาวัฒนธรรมของชาวจีนท่ีมีตอการเชิดสิงโต           

เพ่ือตองการเห็นคนไทยมีความตระหนักในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันเปนอัตลักษณเชื้อชาติไทย 

อยางท่ีคนจีนไมเคยลืมวัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมของตน ตองการสะทอนมุมมองสวนตนจากความ

ประทับใจในสีสันของหัวสิงโต ผานการผสมสีในมานตาท่ีมีอิทธิพลจากแสง การเคลื่อนไหวของสีเปน

แรงบันดาลใจตอการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม 

คําสําคญั: สสีัน หัวสิงโต  

Abstract 

 Chinese culture has expanded into Thailand, such as lion dance. Happened 

in the royal palace and the impact on people's beliefs later. They place importance 

on rituals, which believe that the lion has the power, can ward off bad luck, fortune, 

prosperity. It combines the art of lion movement. The gestures are powerful and 

strong like kung fu. The dresses are decorated with beautiful colors. With the music 

to the corresponding rhythm. Including the firecrackers for Morale. At present, 

Chinese beliefs are spreading in the form of international art. Creative works mixed 

* วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  Nakhon Sri Thammarat College of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute 
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media art set “Color of the Lion’s Head in Art” impression of beautiful color of lion 

movement, expression reflects the cultural values of the Chinese people to Lion 

dance towards to see the Thai people are aware of the cultural heritage and Thai 

identity. The Lion dance movement of color inspires artistic creation. 

Keywords: Color, Lion’s Head 

บทนํา 

  นับแตอดีตจนถึงปจจุบันไทยเปนชาติท่ีมีศิลปะและวัฒนธรรมเปนเวลายาวนาน นับตั้งแต

กอนประวัติศาสตร มีวิถีชีวิตอยูกันอยางเรียบงาย ประเพณีและศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ    

ชวยใหชาติบานเมืองเจริญรุงเรือง มีความเปนเอกลักษณและนาภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี      

ความเชื่อพิธีกรรมตาง ๆ เชน การทอดกฐิน การทอดผาปา งานบุญทางศาสนา ตลอดจนความเชื่อท่ีมี

อิทธิพลจากชนชาติจีน ซ่ึงมีความผูกพันติดตอคาขายกันมาอยางยาวนาน ตั้งแตสมัยอาณาจักรสุโขทัย

กับราชวงศฮ่ัน คือวัฒนธรรมการเชิดสิงโต 

ความประทับใจจากความสุขและความทรงจําในวัยเยาว ซ่ึงมีบานอยูทามกลางคนไทย      

เชื้อสายจีน จะแสดงการเชิดสิงโตเพ่ือเฉลิมฉลองในงานมงคล และวันสําคัญตาง ๆ การแหสิงโต     

การกราบไหว การแจกเงินทอง การจุดประทัด พิธีเปดกิจการข้ึนบานใหม การทําบุญ การประกอบ

พิธีกรรมหลังความตาย เกิดเปนแรงบันดาลใจซ่ึงถายทอดผานการสรางสรรคผลงานท่ีแสดงถึงเนื้อหา

เรื่องราวสีสันของการเคลื่อนไหวดวยการเทคนิคสีทาเล็บลอยน้ําพิมพลงบนแผนพลาสติกใส 

  ความเปนมาของการเชิดสิงโต 

 การเชิดสิงโตไดเริ่มตนข้ึนในสมัยราชวงศฮ่ัน (206 ปกอน ค.ศ.–ค.ศ. 220) (Mo, 2013)    

เม่ือชาวอินเดียและชาวตะวันออกกลาง ไดเดินทางเขาสูประเทศจีนเพ่ือคาขายในเสนทางสายไหม    

นําผูฝกสิงโตมาฝกสิงโตในประเทศจีน ในขณะนั้นไมมีสิงโตในประเทศจีน จึงไดนําสิงโตอินเดียมาถวาย

แดจักรพรรดิจีน การเชิดสิงโตถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมของจีน สะทอนถึงการผสมผสานระหวาง

ศิลปะการแสดงเพ่ือฝก และทําการแสดงสิงโตในราชสํานักเหตุการณดังกลาว เปนท่ีมาของการแสดง

การเชิดสิงโตถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมของจีน ท่ีสะทอนถึงการผสมผสานระหวางศิลปะการแสดง

ศิลปะการตอสูกายกรรมและความเชื่อคนจีน 

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) พระองคไดโปรดใหมี

การเชิดสิงโตจึงเปนประเพณีสืบจนถึงรัชกาลตอ ๆ มา ปจจุบันการเชิดสิงโตของคนไทยเชื้อสายจีน ใน

ประเทศไทยอาจแตกตางกับประเทศจีน คนจีนจะเชิดสิงโตเฉพาะในชวงตรุษจีนเปนสําคัญขณะท่ี    

คนไทยกลับนําสงิโตมาใชเชิดกัน เกือบทุกเทศกาลมีงานแสดงการเชิดสิงโตเพ่ือเฉลิมฉลองในงานมงคล

และวันสําคัญตาง ๆ การแหสิงโต การกราบไหว การแจกเงินทอง การจุดประทัด พิธีเปดกิจการข้ึน

บานใหม ทําบุญ การประกอบพิธีกรรมหลังความตาย เพ่ือปดเปาวิญญาณรายและพลังงานท่ีไมดี

ออกไป พรอมท้ังดึงดูดโชคลาภและความเจริญรุงเรืองเขามา ชาวจีนเชื่อกันวา สิงโตเปนบุตรของ
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มังกรท่ีมีพลังมากท่ีสุดถึงขนาดท่ีวาสวรรคไดมอบหมายใหสิงโตทําหนาท่ีเปนผูพิทักษ นอกจากนี้สิงโต

ยังเปนสัญลักษณของพลังอํานาจ ความกลาหาญ และความจงรักภักดีเปนสัตวเทพเจาศักด์ิสิทธิ์     

ชาวจีนจึงนิยมสรางรูปปนของสิงโตไวตรงหนาสิ่งปลูกสรางท่ีสําคัญเพ่ือใหทําหนาท่ีเปนผูพิทักษ และ

ปดเปาสิ่งชั่วรายไมใหผานเขาไป 

 วิถีชีวิตของชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนในภาคใตท่ีขาพเจาอาศัยอยูทามกลางชุมชนท่ี    

รายลอมไปดวยคนไทยเชื้อสายจีน ขาพเจาไดซึมซับอิทธิพลทางศิลปะและวัฒนธรรมการเชิดสิงโต

ตั้งแตวัยเยาว รูสึกประทับใจในบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีน สารทจีน รวมท้ังวันสงกรานตท่ีมี

บานเรือนท่ีประดับประดาไปดวยสีแดงและสีทอง สีสันของเสื้อผา โคมไฟท่ีประดับเต็มถนน เสียงเพลง 

เสียงประทัด และการแสดงการเชิดสิงโตท่ีสรางบรรยากาศสนุกสนาน ครื้นเครง ท่ีเปนสีสันของ

เทศกาล ทําใหขาพเจาเห็นความงามอีกแงมุมหนึ่งของสิงโตซ่ึงมีสีสันมีความเคลื่อนไหวท่ีมีความพิเศษ

งดงาม จากแรงบันดาลใจท่ีกลาวมาขาพเจาจึงสรางสรรคเปนผลงานชุด “สีสันของหัวสิงโตในงาน

ศิลปกรรม” เพ่ือถายทอดเรื่องราว บรรยากาศแหงความสุข สนุกสนาน ความรูสึกจากความประทับใจ 

ต้ังแตวัยเยาวจนถึงปจจุบันท่ีขาพเจาไดรับ และไดเห็นการเชิดสิงโตแผกระจายไปท่ัวโลก จากการ

นําเสนอกรณีการเชิดสิงโตในครั้งนี้จึงถือเปนแนวทางของการดํารงอยู และการปรับตัวของวัฒนธรรม

ท่ีสืบทอดมายาวนาน ซ่ึงเปนขอคิดสําคัญใหแกการแสดงของไทย ในการหาแนวทางในการปรับตัวได

อยางเหมาะสมในสังคมปจจุบัน ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะอนุรักษสืบทอดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยใหคง

อยูตอไปไดอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสรางสรรคผลงานชุด “สีสันของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม” โดยการใชการวิเคราะห

ทฤษฎีสีของโจฮันเนส อิสเทน (Johannes Itten) เพ่ือตองการใหเห็นความงามจากสีสันของหัวสิงโต 

  2. เพ่ือสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมโดยใชทฤษฎีสีของโจฮันเนส อิสเทน 

(Johannes Itten) ในการวิเคราะหชุดสีของหัวสิงโต  

แนวความคิดในการสรางสรรค 

 ความผูกพันจากครอบครัว ทามกลางคนไทยเชื้อสายจีนซ่ึงไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรม 

รวมถึงศิลปะการเชิดสิงโต ความรูสึกความประทับใจ และความทรงจํา ไดเสนอบอกเลาเรื่องราวถึง

ผูคนท่ีมีความทุกขทางใจมากหรือนอยตาง ๆ กัน แตมีความเชื่อถึงสิ่งดีงามความหวังกําลังใจท่ีเปน    

สิ่งมงคลจินตนาการผานสีสันของการเชิดสิงโตจากประสบการณตรงท่ีเคยไดสัมผัส นําเอกลักษณและ

จุดเดนของการเชิดสิงโตออกมานําเสนอในรูปแบบของสีสันถอดแบบชุดสีจากหัวสิงโต ดวยการใช

เทคนิคสีทาเล็บลอยน้ําพิมพบนแผนพลาสติกใสท่ีมีลักษณะเฉพาะของสีสันท่ีสดใสและโปรงแสง     

การใชเสนและการแตกตัวของสีท่ีแสดงออกถึงความเคลื่อนไหว การประกอบสรางชิ้นงานในรูปแบบท่ี

ลอยตัว 
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ขอบเขตของการสรางสรรค 

1. สรางสรรคผลงานชุด “สีสนัของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม” 

  2. สรางสรรคผลงานดวยเทคนิคจิตรกรรมสื่อผสมโดยใชทฤษฎีสีของโจฮันเนส อิสเทน 

(Johannes Itten) โดยการวิเคราะหชุดสีของหัวสิงโต  

ข้ันตอนและวิธีการสรางสรรค 

 การวิจัยเรื่อง สีสันของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1. วิธีการศึกษา 

2. วัสดุในการสรางสรรคผลงาน 

3. วิธีการสรางสรรค 

4. ผลการสรางสรรค 
 

1. วิธีการวิจัย 

  ศึกษาผลงานศิลปะ โดยการเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร บทความงานวิจัยและขอมูลท่ี

เก่ียวของ ทฤษฎีสี ประวัติความเปนมาและรูปแบบตาง ๆ ของของสิงโตและการเชิดสิงโต จนเกิดเปน

ท่ีมาของผลงานชุด “สีสันของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม” 
 

 
ภาพท่ี 1 วิเคราะหเปอรเซ็นตของสีจากหัวสิงโตสีเขียว 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 2 วิเคราะหเปอรเซ็นตของสีจากหัวสิงโตสดํีา 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 3 วิเคราะหเปอรเซ็นตของสีจากหัวสิงโตสีเหลือง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 4 วิเคราะหเปอรเซ็นตของสีจากหัวสิงโตสีขาว 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 5 วิเคราะหเปอรเซ็นตของสีจากหัวสิงโตสีดํา 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 ทฤษฎีสีในวัฒนธรรมจีน 

 ทฤษฎีเบญจธาตุสีในวัฒนธรรมจีน หมายถึง สตีาง ๆ ท่ีมีความหมายท้ังในทางท่ีดีและไม

ดีในศิลปะและวฒันธรรมของจีนโบราณมีการใชสีพ้ืนฐาน 5 สี คือ สีน้ําเงิน หรือท่ีเรียกวา ชิง (ซ่ึงเปน

การผสมสีเขียวและสีน้ําเงินเขาดวยกัน หรือท่ีเรียกในภาษาอังกฤษวา "grue" ซ่ึงมาจากคําวา "blue" 

และคําวา "green) สีแดง สีเหลือง สีขาว และสีดํา ซ่ึงมีความนัยถึงธาตุท้ัง 5 ธาตุ คือ น้ํา ไฟ ไม โลหะ 

และดิน ตามลําดับโดยตลอดสมัยราชวงศซางราชวงศถังราชวงศโจวและราชวงศฉินสมเด็จ          

พระจักรพรรดิไดทรงใชทฤษฎีเบญจธาตุหรือธาตุท้ัง 5 ในการเลือกใชสีท้ังสิ้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Distinguishing_blue_from_green_in_language&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1


336 The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings 

ตารางท่ี 1 ทฤษฎีเบญจธาตุสีในวัฒนธรรมจีน  
        

 ส ี สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีขาว สีดํา  

 ธาตุ ไม ไฟ ดิน ทอง นํ้า  

 ทิศ ทิศตะวันออก ทิศใต จุดศูนยกลาง ทิศตะวันตก ทิศเหนือ  

 ดาวเคราะห ดาวพฤหัสบด ี ดาวอังคาร ดาวเสาร ดาวศุกร ดาวพุธ  

 สัตวสัญลักษณ มังกรสีนํ้าเงิน หงสไฟ มังกรสีเหลือง เสือขาว เตาสีนิล  

 ฤดูกาล ฤดูใบไมผล ิ ฤดูรอน ชวงการเปลี่ยนฤดู

(ทุก ๆ 3 เดือน) 

ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว  

 

 ภูมิอากาศ ลม รอน ชุมช้ืน แหง หนาว  

 การเจริญ แตกกอหรือ

ตนใหม 

ดอกไมบาน ผลไมสุก เหี่ยวแหง 

หรือรวง 

หยุดหรือพัก  

 

 ปศุสัตว หมา แกะ/แพะ วัว ไก หมู  

 ผลไม พลัม แอปริคอต พุทราจีน ทอ เกาลัด  

 เมล็ดพันธุพืช ขาวสาลี ถ่ัว ขาว ปอ ขาวฟาง  
        

ท่ีมา : วิกิพีเดีย (26 กันยายน 2560)  

 

 2. วัสดุในการสรางสรรคผลงาน 

 

 
ภาพท่ี 6 แผนอาคีลิคใส น้ํายาทาเล็บ น้ํายาลางเล็บ น้ําเปลา 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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3. วิธีการทดลอง 
 

ตารางท่ี 2 ภาพถายสิงโต ภาพรางลายเสนและภาพเสก็ตส ี

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 
ภาพท่ี 7 การวางแผนพลาสติกใสตามแบบราง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

ภาพถายสิงโต ภาพรางลายเสน ภาพเสก็ตส ี
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ภาพท่ี 8 การวางแผนพลาสติกใสตามแบบเสก็ต 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 9 การพิมพแผนพลาสติกใสลงบนสีทาเล็บลอยน้ํา 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 10 การเจาะแผนพลาสติกใสและรอยเอ็น 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 11 การติดต้ังชิ้นงาน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 12 การติดต้ังชิ้นงานโดยการแขวน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

4. ผลการสรางสรรค“สีสันความประทับใจในการเชิดสิงโต” 

 

 
ภาพท่ี 13 ภาพผลงานสําเร็จจากชุดสีหัวสิงโตสีเขียว 

เทคนิค จิตรกรรมผสมลงบนแผนพลาสติกใส ขนาด 2 x 4 เมตร (ขนาดผันแปรได) ปท่ีสราง 2561 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 14 ภาพผลงานสําเร็จจากชุดสีหัวสิงโตสีแดง 

เทคนิค จิตรกรรมผสมลงบนแผนพลาสติกใส ขนาด 2 x 4 เมตร (ขนาดผันแปรได) ปท่ีสราง 25561 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 15 ภาพผลงานสําเร็จจากชุดสีหัวสิงโตสีน้ําเงิน 

เทคนิค จิตรกรรมผสมลงบนแผนพลาสติกใส ขนาด 3 x 5 เมตร (ขนาดผันแปรได) ปท่ีสราง 2561 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

สรุป 

ผลงานสําเร็จจากชุดสีหัวสิงโต สรางรูปทรงจากลักษณะการเคลื่อนไหวของสี โดยใช

หลักการวิเคราะหทฤษฎีสีของโจฮันเนส อิสเทน (Johannes Itten) มาวิเคราะหชุดสีจากหัวสิงโต      

วิธีประกอบสรางจัดชองไฟ พ้ืนท่ีวาง ใหเกิดการซอนทับกันของสี เพ่ือตองการใหเห็นความงามจาก

สีสันของหัวสิงโตสรางสรรคดวยสีทาเล็บลอยน้ําพิมพลงบนแผนพลาสติกใส เปนการใชพ้ืนท่ีวางของ

ผนัง แทนพ้ืนท่ีบนเฟรม นําเสนอในรูปแบบ 3 มิติ การหอยแขวนและพัฒนา ดวยวัสดุสมัยใหม 
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อภิปรายผล 

 ในการสรางสรรคผลงาน ชุด สีสันของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม ดวยเทคนิคเฉพาะตน โดย

อาศัยรูปทรง และลักษณะพ้ืนผิวของแผนพลาสติใสและเลือกใช สียาทาเล็บลอยน้ําพิมพดวยแผน

พลาสติกใสท่ีใหความรูสึกโปรงแสง และมีการติดตั้งโดยใชระยะของสีท่ีทําใหเกิดการทับซอนกัน ทําให

เกิดเปนน้ําหนักของสีใหม จึงมีการผสมผสานกันของสีภายในมานตา จากความบันดาลใจท่ีขาพเจา

ไดรับในวัยเด็ก ซ่ึงขาพเจามีความผูกพัน ความสุข และความทรงจํามากมายเก่ียวกับวัฒนธรรมการ

เชิดสิงโตขาพเจาจึงตองการถายทอดความรูสึกผานกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมชุดนี้ ใน

รูปแบบผลงานสื่อผสมสองก่ิงสามมิติ มีลักษณะการจัดวางโดยการแขวนประกอบสราง เพ่ือสะทอนถึง

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีผสมผสานสวยงามผานกาลเวลา มุงหวังใหสังคมตระหนักถึง

ความสําคัญ ความงามแหงวัฒนธรรมรวมสมัยและวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม ถือเปนเอกลักษณของชาติ  

ขอเสนอแนะ 

1. ควรควบคุมเวลาใหรวดเร็วเพ่ือใหสีไมแหงไวจนเกินไปและติดลงบนผิวชิ้นงานไดดี 

2. ในการสรางสรรคผลงานดวยเทคนิค สียาทาเล็บลอยน้ําพิมพดวยแผนพลาสติกใสควรมี

ความรูเรื่องหลักทฤษฏีสี เพราะไมสามารถผสมสีในจานสีได จึงตองใชความแมนยํา 

3. การเจาะแผนพลาสติกใสควรใชความรอนเพราะจะไมทําใหพลาสติกใสแตก 

รายการอางอิง 

โจฮันเนส อิสเทน. (23 มีนาคม 2561). [ออนไลน]. เขาถึงจาก https://www.pinterest.com/pin/ 

557109416377214301/อิสเทน 

วิกิพีเดีย. (26 กันยายน 2560). สีในวัฒนธรรมจีน. [ออนไลน]. เขาถึงจาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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การออกแบบประสบการณในฐานะสื่อการเรยีนรูใหมในสังคมไทย 

EXPERIENCE DESIGN AS THE NEW HORIZONTAL FOR EDUCATION 

IN THAILAND 

เขมิกา ธีรพงษ*  

KHEMMIGA TEERAPONG 

บทคัดยอ 

ศาสตรแหงการออกแบบประสบการณ (Experience Design) ในระดับสากลถือไดวาเปน 

เครื่องมือท่ีสําคัญเครื่องมือหนึ่ง ท่ีชวยเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรูของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ    

ในประเทศไทยการออกแบบประสบการณยังเปนเรื่องใหมท่ีถูกมองขามและถูกผนวกไวเปนสวนหนึ่ง 

ของงานออกแบบโดยท่ัวไป แมวางานออกแบบประเภทนี้จะมีความโดดเดนแตกตางจากงานออกแบบ 

ประเภทอ่ืน ๆ และมีความสําคัญตอการใหขอมูลและการสื่อสารในวงกวาง จากการคนควาทาง

เอกสาร และการทบทวนวรรณกรรม บทความนี้ มีวัตถุประสงค เ พ่ือนําเสนอการออกแบบ

ประสบการณ ในมุมมองท่ียังไมเปนท่ีรูจักในประเทศไทย นั่นคือในฐานะเครื่องมือสําหรับการเรียนรู

นอกหองเรียน อีกท้ังมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมความเขาใจศาสตรแหงการออกแบบประสบการณในเชิงลึก 

พรอมนําเสนอ กรณีตัวอยางท่ีมีการประยุกตใช เพ่ือสนับสนุนใหนักวิชาการดานการออกแบบเล็งเห็น

ถึงประโยชน ในศาสตรนี้ ทําใหเกิดการศึกษาวิจัยและการนําเอาการออกแบบประสบการณไป

ประยุกตใชเพ่ือให เกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษาในประเทศไทยตอไป 

คําสําคญั: การออกแบบประสบการณ การเรียนรูเชิงบูรณาการ 

Abstract 

Experience Design has been internationally recognized as one of the most 

important tools enhancing human learning experiences. In Thailand, Experience 

Design seems to be overlooked and considered as part of design area although it has 

its own unique design quality. By reviewing literatures, this paper aims to explore 

unknown essences of Experience Design as an informal learning tool for Thai 

education. This paper also aims to deepen understanding about Experience Design 

for Thai design scholars and encourages them to undertake further research in the 

field of Experience Design, contributing to better education in Thailand. 

Keywords: Experiential Design, Integrated education 

* คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 Faculty of Fine and Applied Arts, Bangkok University 
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บทนํา 

ปจจุบันท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใหความสําคัญกับการนําเอาองคความรูและความคิด 

สรางสรรคจากสาขาศิลปะและการออกแบบมายกระดับและเพ่ิมมูลคาสินคาในประเทศ ซ่ึงสิ่งเหลานี ้

เปนสวนหนึ่งของการจัดทําโครงการและนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกําหนดแนวทาง 

การพัฒนาประเทศโดยเนนเรื่องการพัฒนารายไดและคุณภาพชีวิต หนึ่งในแผนพัฒนาฉบับนี้ ไดกลาว 

ถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมของคนในสังคม โดยไมไดจํากัดกลุม 

การเรียนรูเฉพาะแตเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาเทานั้น การพัฒนาการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของ 

สังคมไทยนั้นจําเปนตองเปดกวางและใหโอกาสทางการศึกษามากกวาจํากัดขอบเขตการเรียนรู 

เฉพาะในหองเรียน การเปดกวางทางการเรียนรูเหลานั้น ก็คือการพัฒนาวิธีการใหม ๆ เพ่ือถายทอด 

ความรูนอกหองเรียน หนึ่งในการเรียนรูรูปแบบใหมเหลานี้ คือการใชศาสตรท่ีเรียกวา “การออกแบบ 

ประสบการณ” ซ่ึงใชองคความรูแบบบูรณาการเพ่ือถายทอดขอมูลหรือความรูบางอยางสูเยาวชน 

และประชาชนท่ัวไป กลาวคืองานออกแบบประเภทนี้ ใชหลากหลายศาสตรเพ่ือสรางประสบการณ 

และความประทับใจใหแกผูรับชม ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การออกแบบประสบการณ เรียกอีกชื่อหนึ่งวา Experience Design เปนประเภทหนึ่งของ 

การออกแบบท่ียังไมเปนท่ีรูจักกันแพรหลายนักในประเทศไทย และมักถูกกลาวถึงในฐานะสวนยอย ๆ 

การออกแบบในสื่อปฏิสัมพันธ (User Experience Design) (กระทรวงวัฒนธรรม, 2561) และสวน

หนึ่งของการออกแบบบริการ (Service Design) (นาวานุเคราะห, 2013) ซ่ึงการใหคําจํากัดความการ

ออกแบบประสบการณจากหลายหนวยงานในแนวทางเหลานี้ ไมไดครอบคลุมประสิทธิภาพท่ีแทจริง

ของศาสตรนี้และอาจเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหงานออกแบบประเภทนี้ถูกมองขามในฐานะศาสตรแหง   

การออกแบบท่ีทรงพลังและมีความสําคัญดานการศึกษา การออกแบบประสบการณสามารถใชเปน

เครื่องมือในกระบวนการเพ่ือการเรียนรูแบบบูรณาการ บทความวิชาการชิ้นนี้ผูเขียนไดรวบรวม

เอกสารท่ีเก่ียวของกับงานออกแบบประสบการณและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ พรอมวิเคราะห

การออกแบบดังกลาวในบริบทสังคมไทย เพ่ือนําเสนอมุมมองอีกดานหนึ่งของงานออกแบบ

ประสบการณ ท่ีมีการประยุกตใชศาสตรนี้อยางหลากหลายและท่ียังไมมีการนําเสนอแนวทาง การ

ออกแบบประสบการณเชนนี้ในประเทศไทย บทความนี้จึงถูกเขียนข้ึนเพ่ือสนับสนุนใหนักวิชาการและ

นักการศึกษาเล็งเห็นถึงประโยชนจากการออกแบบประสบการณ วิเคราะหองคประกอบและ      

แนวทางการออกแบบประสบการณ เพ่ือใหเกิดการศึกษาเรื่องงานออกแบบชนิดนี้เพ่ิมข้ึน นําไปสู

พัฒนาศาสตรนี้ในประเทศไทย อีกท้ังยังเปนศาสตรท่ีนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา

การศึกษาอยางเทาเทียม 
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1. ตนกําเนิดของการออกแบบประสบการณ 

การออกแบบประสบการณไมไดเพ่ิงเกิดข้ึนในยุคดิจิตัล หากแตอยูควบคูกับมนุษยมา      

ชานาน ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรการใชชีวิตของมนุษยนั้น ลวนมีความเก่ียวของกับการออกแบบ 

ประสบการณท้ังสิ้น เชน งานพิธีกรรม งานเฉลิมฉลอง การชมมหรสพ การสาธิต การจัดแสดง อาคาร

และงานสถาปตยกรรมตาง ๆ นักวิชาการดานการออกแบบประสบการณชื่อวา Hilary Mclellan 

(2000) ไดเนนย้ําประเด็นท่ีวา การออกแบบประสบการณนั้นไมใชเรื่องใหมในสังคม หากแตเปน     

การปฏิบัติท่ีสืบทอดกันมาตั้งแตในสมัยยุคกลาง เพียงแตศาสตรแหงการออกแบบประเภทนี้ ไดรับ

ความนิยมในยุคท่ีมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางในศตวรรษท่ี 20-21 ซ่ึงเปนยุคท่ีการออกแบบ

ประสบการณมีการเติบโตและเฟองฟูมาก ถูกนําไปเชื่อมโยงและนําไปรวมกับหลากหลายศาสตร

ความรู เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา วิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร ทําใหงานออกแบบประสบการณใน

ยุคศตวรรษท่ี 21 เต็มไปดวยเทคนิคการใชสื่อท่ีหลากชนิด ซ่ึงรวบรวมวิธีการและศาสตรอันหลากหลาย 

การทําความเขาใจการออกแบบประสบการณจึงมีความซับซอนและบทความนี้จะทําการศึกษาและ

คนควาเพ่ือใหเกิดความเขาใจในเชิงลึกของศาสตรนี้ผานบริบทของสังคมไทย 

2. นิยามของการออกแบบประสบการณ  

คําวา “การออกแบบประสบการณ” สามารถตีความไดหลากหลายมีท้ังในสวนท่ีเก่ียวของ 

กับสถาปตยกรรม การออกแบบตกแตงภายใน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและมัลติมีเดีย ศาสตรของการ 

ออกแบบประสบการณ มีความแตกตางจากงานออกแบบเพ่ือการสื่อสารชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะจุดท่ีวา 

เปนศาสตรท่ีมีวัตถุประสงคหลักในเรื่องของการสรางและการจัดการบริบทแวดลอม เพ่ือกอใหเกิด 

ประสบการณแกผูรับชม การออกแบบประสบการณจึงไมไดเปนเพียงแคการสื่อสารดวยวิธีพ้ืนฐาน 

เชน การประกาศผานเสียง หรือการนําเสนอผานภาพยนตรสารคดี แตเปนการออกแบบระบบและ 

กระบวนการสื่อสารอยางครบวงจร ซ่ึงสามารถเลือกใชสื่อปฏิสัมพันธประเภทตาง ๆ เพ่ือสรางความ 

นาสนใจ อีกท้ังใชการมีสวนรวมในสถานการณ การมองเห็น การรับรู การฟง การอาน การซึมซับผาน 

ประสาทสัมผัสตาง ๆ ทําใหเกิดความนาจดจํา เกิดอารมณความรูสึกรวมและเกิดความประทับใจ      

ซ่ึงสิ่งเหลานี้ทําใหเกิดภาวะการเรียนรู (Cognition)  

ในปจจุบันการออกแบบประสบการณยังเปนเรื่องใหมในวงการออกแบบไทย ยังไมพบ 

การวิเคราะห ตีความหรือทําความเขาใจความหมายของคํานี้ในบริบทของสังคมไทย บทความนี้จึงได 

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ เพ่ือคนหาวานิยามของคําวา การออกแบบประสบการณใน

ประเทศไทย ควรเปนอยางไรและครอบคลุมถึงศาสตรใดบาง เพ่ือคนหาความหมายของคํานี้จึงควร 

เริ่มจากการทําความเขาใจวาคําวา “ประสบการณ” มีความหมายอยางไร มีการแบงชนิดของ 

ประสบการณเปนก่ีประเภทและแตกตางกันอยางไร 
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2.1 ความหมายของคําวาประสบการณ 

การออกแบบประสบการณนั้นมีการตีความหลากหลาย ในบทความนี้ ผูเขียนได 

รวบรวมความหมายของคําวา “ประสบการณ” จากแหลงอางอิงหลายแหงดังนี้ คําวา “การออกแบบ

ประสบการณ” แปลมาจากคําวา “Experience Design” ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงคําวา “Experience” 

นั้นมีความหมายวา  

“An event or occurrence which leaves an impression on someone” 

(Oxford Dictionary, 2018) 

แปลเปนภาษาไทยไดวา เหตุการณ หรือ สถานการณ ท่ีสามารถท้ิงความประทับใจ

ใหกับ ผูคนได Marc Hassenzahl (2010) ก็ไดขยายความคํานี้เอาไวเชนกันวา คําวาประสบการณ 

เก่ียวของกับชวงเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีผูรับชมไดมีสวนรวม ไดรับรูผานประสาทสัมผัสตาง ๆ ท้ังการไดยิน

เสียง ไดสัมผัส ไดมีความรูสึก ไดมีความคิด เกิดแรงบันดาลใจและมี กิจกรรมรวมกับชวงเวลาหรือ

เหตุการณนั้น ๆ ทําใหสามารถสื่อสารสงผานขอมูล โดยการเลาเรื่องผานสภาพแวดลอมและเหตุการณ 

ในภาษาไทยคําวา “ประสบการณ” มีความหมายท่ีเชื่อมโยงกับท่ีไดอางถึงขางตน กลาวคือตามท่ี

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับป พ.ศ. 2554 ไดระบุความหมายไวนั้น 

“ประสบการณ หมายถึง ความจัดเจนท่ีเกิดจากการกระทําหรือไดพบเห็นมา”  

จากความหมายดังกลาวนี้ ทําใหทราบวาคําวา “ประสบการณ” ในภาษาไทยนั้น 

เนนเรื่องการเปนสวนหนึ่งของเหตุการณ จึงไดมาซ่ึงความชํานาญและความเขาใจในเรื่องท่ีเกิดข้ึน 

จากการตีความท้ังสองภาษา ลวนแตเนนย้ําเรื่องการอยูในสถานการณนําไปสูความประทับใจหรือ

ความชํานาญในเรื่องนั้น ๆ คําวา “ประสบการณ” จึงเต็มไปดวยพลังแหงการสื่อสารท่ีทําใหผูรับสาร

ไดเกิดการรับรูจากหลากหลายมิต ิเม่ือนํามาตีความพรอมคําวา “การออกแบบ” ซ่ึงชัดเจนวา  

การออกแบบประสบการณก็คือ การจัดการ การวางแผน ทําใหเกิดเหตุการณและ

สรางบริบทแวดลอม เพ่ือเกิดการสื่อสารขอมูลและผานการเลาเรื่อง ซ่ึงการออกแบบในรูปแบบนี ้    

ทําใหเกิดความเขาใจ ความประทับใจ นําไปสูความเขาใจ เกิดทักษะและการเรียนรูอยางลึกซ้ึง       

ในเรื่องนั้น ๆ  

Hilary Mclellan (2000) ไดเนนวาการออกแบบประสบการณนั้น ผูกพันลึกซ้ึงกับ 

การเลาเรื่อง ซ่ึงกอใหเกิดอารมณความรูสึกรวมซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีทําใหเกิดการรับสารและ

การเรียนรูในขอมูลท่ีมีความซับซอน ไดดีกวาการสื่อสารปกติจากการวิเคราะหจากความหมายขางตน

พบวา การออกแบบประสบการณถือเปนกุญแจสําคัญสําหรับการเรียนรูและสื่อสารเรื่องราวหรือ

ความรูเพราะเปนเครื่องมือท่ีสามารถทําใหเกิดความเขาใจเชิงลึก การจดจําและมีสวนรวมทางอารมณ

ของผูรับชม 
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2.2 องคประกอบของการสรางประสบการณ 

จากการวิเคราะหขางตน การทําใหเกิดประสบการณตอผูรับชมเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญ 

อยางหนึ่งของงานออกแบบชนิดนี้ จากขอมูลงานวิจัยในป 1999 ของ Pine and Gilmore ไดอธิบาย

ถึงองคประกอบท่ีสําคัญตอการสรางประสบการณของมนุษยไววามีสวนสําคัญท่ีขาดไมได 4 สวน 

ไดแก  

2.2.1 การสรางความสุนทรีย 

Pine and Gilmore ไดอธิบายไววาการออกแบบประสบการณกับแงมุมของ

ความสุนทรีย คือการใหความสําคัญกับสุนทรียท่ีจะทําใหคนเกิดความสนใจท่ีจะเขามาสูบริเวณของ

งานออกแบบ เพ่ือเสพผลงานและใชเวลาซึมซับบรรยากาศท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นในแงมุมของความสุนทรีย 

การออกแบบประสบการณคือ การสรางสภาพแวดลอมท่ีมีความนาสนใจ เกิดบรรยากาศเชิญชวน    

ทําใหกลุมเปาหมายทางการออกแบบมีความสะดวกสบายท่ีจะเขามาและใชเวลาอยูในบริเวณท่ีได

ออกแบบเอาไว 

2.2.2 การหลีกหนีจากความจําเจ 

ในแงมุมของการออกแบบประสบการณกับการหลีกหนีความจําเจนั้น คือ 

การอธิบายวัตถุประสงคท่ีสําคัญอีกดานหนึ่งตอจากการสรางสุนทรียท่ีกลาวไวขางตน อาจกลาวไดวา

เม่ือสามารถเชิญชวนกลุมเปาหมายใหเขาสูพ้ืนท่ีท่ีไดรับการออกแบบไวแลวนั้น ข้ันตอนตอมาคือ    

การทําใหเกิดกิจกรรมและความมีสวนรวมกับสถานการณ อีกนัยหนึ่งคือการกระตุนใหกลุมเปาหมาย

ท่ีอาจไมไดกระตือรือรนท่ีจะตอบสนองตอสถานการณหรือกิจกรรมท่ีมีการจัดแสดงไวเกิดการลงมือ

ปฏิบัติ และมีสวนรวมอยางกระตือรือรน 

2.2.3 การทําใหเกิดการสงผานขอมูลขาวสารและเกิดการเรียนรู 

การสงผานขอมูลและทําใหเกิดการเรียนรูเปนอีกหนึ่งองคประกอบท่ีสําคัญ

มากและขาดไมไดในงานออกแบบประสบการณ Hilary Mclellan เนนวาสิ่งแรกท่ีนักออกแบบ

ประสบการณควรคํานึงถึง คือตองการใหผูรับชมงานออกแบบประสบการณเรียนรูอะไรจากผลงานชิ้น

ดังกลาว ซ่ึงก็คือการสงผานขอมูลขาวสารหรือสื่อสารความรูบางอยางสูผูรับสาร แตการออกแบบ

ประสบการณนั้น ไมใชแคการออกแบบเพ่ือสื่อสาร แตเนนเรื่องของการออกแบบเพ่ือการเรียนรูจาก 

ประสบการณ ซ่ึงประเด็นนี้เชื่อมโยงกับสิ่งท่ี Pine and Gilmore (1999) กลาวไววาการออกแบบ

ประสบการณ ตองทําใหเกิดความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู 

ตอบสนองตอการรับสาร (Active Learners) และในท่ีสุดนําไปสูการเรียนรู 

ในเรื่องบางอยางตามท่ีผูออกแบบไดวางแผนไวตามวัตถุประสงค 

2.2.4 การสรางบรรยากาศความบันเทิง 

Pine and Gilmore (1999) ย้ําไววาการสรางความบันเทิงเปนองคประกอบ

หลักอยางหนึ่งของการออกแบบประสบการณ แตเปนสวนหนึ่งของประสบการณเชิงรับ กลาวคือ เม่ือ

ผูเขาชมงานเขาสูบริเวณงานและมีสวนรวมกับกิจกรรมตาง ๆ ผูเขาชมงานไมจําเปนตองมีกิจกรรมเพ่ือ
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ความบันเทิงเพ่ิมเติม แตความบันเทิงนั้นเกิดจากการตอบสนองและอารมณรวมของผูเขาชมงานเอง 

เชน การหัวเราะ การปรบมือ หรือการรองไหระหวางการรับชมงานออกแบบ ประสบการณดังกลาว 

ซ่ึง Pine and Gilmore สรุปไววาคือการท่ีผูเขาชมอยูใน สภาพแวดลอมท่ีไดรับการออกแบบไว และ

มีความรูสึกรวมอยางสนุกสนาน 

จากองคประกอบ 4 สวน ของงานออกแบบประสบการณทําใหสามารถลําดับ

ข้ันตอนสําคัญท่ีทําใหเกิดประสบการณไดวา  

ข้ันตอนท่ี 1 คือ ตองเชิญชวนใหกลุมเปาหมายเขาสูบริเวณท่ีจัดแสดงผลงาน 

ออกแบบประสบการณ  

ข้ันตอนท่ี 2 คือ การทําใหผูเขาชมเกิดความกระตือรือรนในการมีสวนรวมกับ 

กิจกรรมและบรรยากาศ  

ข้ันตอนท่ี 3 คือการทําใหผูเขาชมเกิดการกระตือรือรนท่ีจะเรียนรู 

ข้ันตอนท่ี 4 คือ ทําใหผูเขาชมเกิดความสนุกสนานและตอบสนองตอบรรยากาศ 

หากสามารถทําใหเกิดประสบการณตามข้ันตอนท้ัง 4 ไดนี้ ก็จะสามารถทําให

เกิดประสบการณแกผูรับชมและนําไปสูงานออกแบบประสบการณท่ีประสบความสําเร็จได 
 

2.3 สวนประกอบท่ีสําคัญสําหรับการสรางงานออกแบบประสบการณ 

งานออกแบบประสบการณนั้นไมตางกับงานออกแบบอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเปนตองมี

สวนประกอบสําคัญ เพ่ือประกอบกันข้ึนมาเปนชิ้นงานสรางสรรคได ความพิเศษของงานออกแบบ

ประสบการณคือ งานออกแบบชนิดนี้ไมไดอยูบนสื่อใดสื่อหนึ่งเฉพาะ ไมเหมือนกับงานออกแบบ

สิ่งพิมพหรือภาพยนตรท่ีมีการกําหนดสื่ออยางชัดเจน การออกแบบประสบการณมีการใชสื่อ

หลากหลายชนิดและมีสวนประกอบสําคัญท่ีแตกตางจากงานออกแบบชนิดอ่ืน ซ่ึง Hilary Mclellan 

ไดจําแนกสวนประกอบสําคัญดังกลาวไว 3 ประเภท 

2.3.1 เนื้อเรื่องท่ีจะส่ือสาร 

การออกแบบประสบการณท่ีดีนั้นตองมีเรื่องหรือประเด็นท่ีจะเลา เรื่องราว

เหลานั้น เปนแกนหลักสําคัญในงานออกแบบชนิดนี้ ไมใชเพียงเพราะจําเปนท่ีตองมีเรื่องท่ีจะสื่อสาร 

แตเปนเพราะวาธรรมชาติของมนุษยนั้น สามารถเกิดการเรียนรูและจดจําไดดีผานตัวอยาง หรือ

เรื่องราวท่ีไดรับฟงหรือรับชม (Seybold & Marshak, 1998) หากวิเคราะหตามทฤษฏีการเรียนรูแลว 

การเลาขอมูลเนื้อหาผานเรื่องราวคือสิ่งสําคัญท่ีทําใหจดจําได เพราะอยูในรูปแบบท่ีสามารถสงผาน

ความรู นําไปสูการประยุกตใชความรูไดดีกวาการนําเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ (Brown, Collins, & 

Duguid, 1989) หนึ่งในรูปแบบการถายทอดท่ีเห็นไดบอยครั้งคือ การเลาเรื่องราวผานการแสดงละคร

หรือบทบาทสมมุติ การออกแบบประสบการณจึงไมจํากัดแคการแสดงนิทรรศการ แตยังรวมถึง การ

แสดงบนเวทีตาง ๆ ซ่ึงเปนการแสดงแบบสด เชน การแสดงละครเวที การแสดงคอนเสิรต หรือการ

โชวสาธิตข้ันตอนกระบวนการอะไรบางอยางสูสาธารณะชน เพ่ือถายทอดขอมูลและเรื่องราวเหลานี้
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และเกิดการเรียนรูเชิงประจักษ เหตุผลท่ีทําใหรูปแบบการเลาเรื่องผานละครนั้นเปนการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพมาก เพราะวาเปนรูปแบบท่ีไดยอยองคความรูไวทําใหผูรับชมเขาใจไดงายเกิดการ

สื่อสารและการเรียนรูอยางรวดเร็ว  

Robertson Davies (2015) นักวิจัยชาวแคนาดาไดกลาวไววา ศาสตรของ 

ละครเวทีนั้น เต็มไปดวยขอมูลท่ีสําคัญสําหรับการสรางสรรค งานออกแบบประสบการณ กลาวคือ

ละครเวทีนั้นสามารถสรางสถานการณสมมุติ เพ่ือใหเกิดประสบการณและความรูสึกใหกับผูชมไดใน

ขณะท่ีรับชมทันที ซ่ึงแตกตางอยางสิ้นเชิงกับละครทางโทรทัศนหรือภาพยนตร นอกจากนี้ระหวาง

การแสดงนั้น เกิดการสื่อสารระหวางผูแสดงและผูชมตลอดเวลา ซ่ึงการทําใหเกิดการมีปฏิสัมพันธ 

ระหวางท้ังสองฝาย นี่คือหัวใจอีกอยางหนึ่งท่ีสําคัญยิ่งในงานออกแบบประสบการณ  

นอกจากนี้การเลาเรื่องราวเหลานี้ใหสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพนั้น 

ไมใชเรื่องท่ีสามารถทําไดอยางงายดาย เนื่องจากจําเปนตองมีการจัดการกับองคประกอบในการ

สื่อสารท่ีซับซอนหลายมิติ Laurel (1991) มีอธิบายในสวนของเนื้อเรื่องวาจําเปนตองมีการจัด

องคประกอบดังนี้ 

2.3.1.1 เนื้อเรื่องท่ีนาสนใจ และดึงดูดผูคนได เชน เนื้อเรื่องท่ีนําเสนอ

มุมมองแปลกใหมแตกตางจากท่ีมีผูอ่ืนเคยนําเสนอมาหรือมีความเฉพาะเจาะจงท่ีทําใหผูชมเกิดความ

สนใจ เชน หากเลาเรื่องพีระมิดในประเทศอียิปต ซ่ึงเปนเนื้อเรื่องท่ีถูกเลาซํ้าไปซํ้ามาในสารคดีจํานวน 

มหาศาล การนําเสนอเรื่องดังกลาวจึงจําเปนตองเลือกมุมมองท่ีมีความแปลกใหม อาจนําเสนอในเรื่อง

หองลับในพีระมิดท่ีเปนกุญแจสําคัญในการอธิบายเทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธาและการกอสราง

อาคารขนาดใหญในสมัยอียิปตโบราณ หรือเปดภาพวัตถุโบราณท่ีคนพบภายในพีระมิดในสวนหอง    

ท่ีปดตายและไมเคยมีผูใดเปดเขาไปมากอน  

2.3.1.2 สวนท่ีเปดโอกาสใหมีสวนรวมหรือลงมือทํา ซ่ึงอาจเปนสวนใดสวน

หนึ่งของงานออกแบบท่ีผูชมสามารถเรียนรูจากการลงมือทํา เชน การเลนเกมส การลองหยิบจับ 

อุปกรณบางชนิด หรือสรางบรรยากาศของการมีสวนรวม หรือเปนสวนหนึ่งของเหตุการณ และ

เรื่องราวดังกลาว เชน การจัดใหมีซุมเพ่ือใหผูเขาชมมีโอกาสไดทดลองเรียนรูภาษายิวและเขียนชื่อ

ตนเองเปนภาษายิวในพิพิธภัณฑชาวยิวแหงเบอรลิน (Jewish Museum Berlin) ซ่ึงการจัด

องคประกอบใหเกิดการมีสวนรวมจะยิ่งสรางอารมณรวมอยางเขมขนใหกับผูรับชมและนําไปสู 

ความสําเร็จในการสื่อสารเรื่องราว 

2.3.1.3 สรางความกระชับในเรื่องราวท่ีถายทอด เนื่องจากมีความเปนไปได

ท่ีจะมีองคประกอบหลายสวนในชิ้นงานออกแบบประสบการณสรางสรรคข้ึนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูแก

ผูเขาชม แตสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนในการจัดองคประกอบการเลาเรื่องคือ เนื้อหาตองไมยืดยาวจนเกินไป 

เนื่องจากผูเขาชมอาจหลุดจากอารมณรวม เกิดความไมเขาใจไดงายและนําไปสูความลมเหลวของงาน

ออกแบบในภาพรวม ดังนั้น แมเนื้อเรื่องจะมีความยาวและมีหลายประเด็นท่ีสําคัญ ก็ยิ่งมีความ
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จําเปนตองเรียบเรียงอยางกระชับและเลือกสรรสวนท่ีนาสนใจข้ึนมา เนนเพ่ือใหเกิดจุดดึงดูดในตัว

ผลงานการออกแบบประสบการณนั้น ๆ  

2.3.1.4 ความมีเอกภาพของของงานออกแบบ เปนอีกสิ่งท่ีตองคํานึงใน 

การจัดองคประกอบของการเลาเรื่องในงานออกแบบประสบการณ เนื่องจากงานออกแบบประเภทนี้ 

มักมีหลายสวนประกอบกันท้ังภาพท้ังเสียงท้ังบรรยากาศและการจัดการพ้ืนท่ีหรือการจัดแสดง เม่ือมี

หลากหลายสวนยอมนําไปสูการขาดเอกภาพของงานไดโดยงาย นักออกแบบประสบการณจึงควร 

คํานึงอยูเสมอวาตองมีจุดเชื่อมโยงในงานทุกสวนไวรวมกันเพ่ือสื่อสารเรื่องราวเดียวกัน 

2.3.1.5 ตอนจบท่ีนาประทับใจเปนส่ิงจําเปน สิ่งนี้จะเปนตัวทําใหผูเขาชม

เกิดความรูสึกรวม เนื่องจากตอนจบท่ีขมวดปมหรือนําเสนอบทสรุปท่ีสามารถสรางอารมณรวมเขมขน

กับเรื่องราวท่ีจัดแสดงเปนกุญแจสําคัญของการเรียนรูและการจดจําประสบการณนั้น ๆ ทําใหผูเขาชม

สามารถจดจําเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวท่ีสื่อสารได แมวาจะเปนชวงเวลาภายหลังจากท่ีผูเขาชมเดินออก

จากบริเวณงานไปแลวก็ตาม 

  2.3.2 เทคโนโลยีท่ีสามารถเรียกความสนใจในยุคโลกดิจิทัล  

เทคโนโลยีนั้นมีบทบาทมากในการสรางสรรคสื่อท่ีนาสนใจและดึงดูดใหผูคน

สนใจรับชม Fogg (1999) ไดอธิบายวาการใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร เขามามีบทบาทใน

ฐานะอุปกรณตัวชวยในการดึงดูดความสนใจของคนไมตางกับ นักพูดมืออาชีพท่ีสามารถเรียกความ

สนใจของคนทําใหผูชมหันมาสนใจและเกิดการปฏิสัมพันธกับสื่อท่ีใชและนําไปสูการสื่อสารท่ี ประสบ

ความสําเร็จในท่ีสุด เทคโนโลยีท่ีวานี้ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือสวนของตัวอุปกรณและตัวซอฟแวร

ควบคุม ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูชมกับเรื่องราวท่ีนําเสนอในงานออกแบบ ประสบการณ 

Brenda Laurel (1991) ผูเชี่ยวชาญท่ีมีชื่อเสียงท้ังในดานการออกแบบประสบการณ พรอมในฐานะ

นักวิจัยและนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรไดอธิบายไวอยางชัดเจนวา การเกิดปฏิสัมพันธของคน 

(interaction) มีความสําคัญมาก เนื่องจากเทคโนโลยีเหลานี้สามารถชวยใหมนุษยสามารถมีปฏิกิริยา

ตอบสนองกับคนรอบขางและสิ่งรอบขาง ซ่ึงปฏิกิริยาท่ีตอบสนองเหลานั้นยังรวมไปถึงการเกิด

ปฏิสัมพันธกับตัวอุปกรณท่ีเปนตัวสงสารเองและกับขอมูล หรือความรูท่ีไดถายทอดผานอุปกรณ

สื่อสารเหลานั้น จึงสามารถอธิบายไดวา บทบาทของเทคโนโลยีในการออกแบบประสบการณนั้นมีอยู 

3 ประเภทคือ 

• การใชเทคโนโลยีในลักษณะเครื่องมือท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ และ

ความสามารถในการถายทอด 

• การใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยสรางความสัมพันธระหวางผูชมกับเรื่องราว 

• การใชเทคโนโลยีในฐานะสื่อเพ่ือสงผานประสบการณเรื่องราวและขอมูล 

เม่ือมองภาพรวมอาจทําใหคิดไดวาเทคโนโลยีเหลานี้มักจะถูกนําไปใชในเชิง 

การคาเปนสวนใหญ แตหากวิเคราะหแบบละเอียดแลวจะพบวาเทคโนโลยีนั้น ไมเพียงแคเรียกความ

สนใจจากกลุมคนไดเทานั้น แตเปนการปรับทัศนคติของคน ตอการรับรูเรื่องราวอะไรบางอยาง (King 
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& Tester, 1999) ซ่ึงในประเด็นนี้เองท่ีมี ความสําคัญเปนอยางมากกับการนําไปใชในบริบทของการ

พัฒนาการศึกษา โดยใชการออกแบบประสบการณ  

2.3.3 พ้ืนท่ีหรือสถานท่ี 

พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีจัดแสดงงานเปนอีกหนึ่งเรื่องสําคัญของการออกแบบ 

ประสบการณ ผูเชี่ยวชาญอยาง Pine และ Gilmore ยังเนนเรื่องพ้ืนท่ีวาเปนอีก หนึ่งปจจัยของงาน

ออกแบบชนิดนี้  พ้ืน ท่ีดังกลาวนี้ คือคือบริ เวณท่ีถูกออกแบบข้ึนและเปนท่ีตางจากพ้ืนท่ีใน

ชีวิตประจําวัน เชน บาน สถานท่ีทํางาน พ้ืนท่ีนี้สามารถ เปนไดท้ังสถานท่ีท่ีมีอยูจริง (Actual) หรือ

เปนพ้ืนท่ีเสมือนจริง (Virtual) ท่ีจงใจใหเปนท่ีรวบรวมผูชมหรือผูเขารวม มีการสรางบรรยากาศท่ีทํา

ใหเกิดปฏิสัมพันธ และแลกเปลี่ยนขอมูลความรูตาง ๆ กัน Oldenburg (1989) อธิบายไวชัดเจนวา

พ้ืนท่ีท่ีวานี้จําเปนตองมีกิจกรรมท่ีทําใหเกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนระหวางผูรวมงานหรือผูเขาชม โดย

การแลกเปลี่ยนเหลานี้ตองเปนการสื่อสารเหลานี้ตองไมใชการสื่อสารท่ีกระทําซํ้า ๆ หรือเปนขอมูลซํ้า 

ๆ ท่ีพบเจอในชีวิตประจําวัน ซ่ึงนี่ก็คือกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหพ้ืนท่ีเหลานี้ แตกตางจากพ้ืนท่ีใน

ชีวิตประจําวันอยางบานหรือสถานท่ีทํางาน ยกตัวอยางเชน รานกาแฟสําหรับคอปนจักรยาน ใกล

สนามบินสุวรรณภูมิเปนสถานท่ีพักระหวางการฝกซอมการข่ีจักรยานและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

ของนักข่ีจักรยาน 

พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีสําหรับการออกแบบประสบการณไมจํากัดเฉพาะสถานท่ี ท่ี

มีอยูจริงเทานั้น หากแตยังรวมถึงสถานท่ีเสมือนจริง เชน สังคมออนไลนของผูหญิงวัยทํางานท่ีชื่อ 

jeban.com เปนสถานท่ีแลกเปลี่ยนความรูเรื่องเครื่องสําอางและความสวยงาม หรือเว็บบอรดชื่อดัง

อยาง pantip.com ท่ีเปนแหลงรวมกลุมคนท่ีมีความสนใจรวมกันในเรื่องตาง ๆ มารวมตัวกัน

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารบางอยาง 

3. คุณคาแหงงานออกแบบประสบการณ 

งานออกแบบประสบการณนั้นสามารถผลิตออกมาไดในรูปแบบท่ีหลากหลาย เนื่องจาก

การเชื่อมโยงศาสตรและองคความรู คุณคาของงานออกแบบประสบการณจึงไมไดจํากัดแคการเปน

งานออกแบบท่ีมีความสวยงามในเชิงสุนทรียศาสตร แตยังรวมถึงคุณคาในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมอีกดวย  

3.1 การออกแบบประสบการณกับคุณคาเชิงเศรษฐศาสตร 

ปฏิเสธไมไดวาการออกแบบประสบการณนั้นมีสวนในการสรางเศรษฐกิจตั้งแตระดับ

ทองถ่ินไปจนถึงระดับชาติ เนื่องจากการออกแบบประสบการณสามารถกอใหเกิดผลผลิตในรูปแบบ

ของผลิตภัณฑและบริการมากมาย ตัวอยางท่ีสามารถเห็นไดชัดเจนนั้นก็คือ ผลงานการออกแบบ

ประสบการณจากสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) ในประเทศญ่ีปุน สตูดิโอจิบลินั้นมีชื่อเสียงระดับโลก

จากการสรางงานแอนิเมชั่น เชน แอนิเมชั่นเรื่อง Spirit Away ท่ีชนะเลิศรางวัลออสการ สาขา

ภาพยนตรแอนิเมชั่นยอดเยี่ยมและเพ่ือตอยอดผลงานเหลานั้น ทางสตูดิโอจิบลิจึงเริ่มมีการจัดตั้งราน

ขายของท่ีระลึกของทางสตูดิโอและพัฒนาอยางตอเนื่องจนกลายเปนพิพิธภัณฑจิบลิ ท่ีนําผูชมเขาสู
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โลกของจินตนาการท่ีทางจิบลิสตูดิโอสรางข้ึนภายในพิพิธภัณฑ บอกเลาเรื่องราวท้ังเบื้องหนาและ

เบื้องหลังของแอนิเมชั่นแตละเรื่อง มีท้ังภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โรงภาพยนตรขนาดเล็ก ตุกตา ฉาก

ประกอบ และเหลาผลงานประติมากรรมเสมือนจริงของตัวละครในแอนิเมชั่นของสตูดิโอจิบลิ สราง

บรรยากาศท่ีทําใหผูเขาชมหลงใหลและเกิดอารมณรวมในการชื่นชมผลงานของสตูดิโอจิบลิ และดวย

เหตุผลดังกลาว หลังเปดตัวพิพิธภัณฑจิบลิก็ไดรับความนิยมมหาศาล แมวาท่ีตั้งของพิพิธภัณฑจะอยู

หางไกลจากในตัวเมืองโตเกียว โดยตั้งอยูในเมืองเล็ก ๆ ในเขตทะมะชื่อเมืองมิกาตะ ซ่ึงเปนเมือง

หางไกลท่ีไมไดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากนักเปนเมืองท่ีไมมีจุดเดนเรื่องการทองเท่ียวแตอยางใด

อีกท้ังการเดินทางเขาถึงไมไดสะดวกสบาย การเขาชมพิพิธภัณฑจิบลินี้จําเปนตองจองคิวลวงหนา แต

คิวการเขาชมเหลานั้นเต็มในเกือบทุกรอบ มีผูเขาชมท้ังคนในญ่ีปุนเองและชาวตางชาติ อีกท้ังเพ่ิม

ยอดขายของท่ีระลึกท้ังในพิพิธภัณฑเอง และรานขายของชํารวยของสตูดิโอจิบลิในสาขาตาง ๆ       

ท่ัวประเทศ ตัวอยางจากพิพิธภัณฑจิบลินั้น อาจเรียกไดวาเปนการสรางมากกวาประสบการณ คือเปน

ท้ังการสรางปรากฏการณ (Phenomena) และวัฒนธรรมใหม (Pop Culture) ใหกับเศรษฐกิจและ

สังคมญี่ปุน พิพิธภัณฑจิบลิเปนผลงานเพ่ือเฉลิมฉลอง ความสําเร็จของสตูดิโอจิบลิท่ีสืบเนื่องจาก

ผลงานแอนิเมชั่นและสรางปรากฏการณใหม ๆ ใหกับประเทศและสังคมญี่ปุน นอกจากนี้กรณี

พิพิธภัณฑจิบลิยังแสดงใหเห็นอีกวา การออกแบบประสบการณสามารถสรางรายไดมหาศาล พลิกฟน

ชุมชนใหกลายเปนแหลงทองเท่ียวและสรางรายรับเขาสูชุมชนหมุนเวียนรายไดตั้งแตระดับชุมชน

จนถึงระดับชาติ จึงสามารถกลาวไดวาการออกแบบประสบการณ สามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

ระดับประเทศได 
 

 
ภาพท่ี 1 พิพิธภัณฑจิบล ิ

ท่ีมา: Mitaka (15 February 2018) 

 
ภาพท่ี 2 สวนภายในพิพิธภัณฑจิบล ิ

ท่ีมา: jpvisitor (15 February 2018)

 

3.2 การใชเทคโนโลยีในงานออกแบบประสบการณกับคุณคาการศึกษาและการพัฒนา 

ระดับนานาชาติ  

เทคโนโลยีเปนสวนประกอบสําคัญในการสรางงานออกแบบประสบการณอยางท่ีได

กลาวไวขางตน ซ่ึงหมายถึงการใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางชิ้นงานและใชเปนชองทางในการสื่อสารอีกดวย 

งานออกแบบประสบการณไมไดจํากัดรูปแบบใหเปนเฉพาะงานนิทรรศการเทานั้น งานออกแบบ 
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เหลานี้สามารถเผยแพรในรูปแบบออนไลน ผานระบบอินเตอรเน็ทซ่ึงจะทําใหเพ่ิมความสามารถ      

ในการเขาถึงขอมูลและการเรียนรูไดอยางมหาศาล เชน การท่ีองคการบริหารการบินและอวกาศ 

แหงชาติในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือนาซา (NASA) ไดจัดทําเว็บไซดท่ีใหขอมูลและความรูเรื่อง    

การสํารวจอวกาศผานกระบวนการมีสวนรวม โดยการใหนักบินอวกาศสามารถรายงานสดและติดตอ

กับผูคนบนโลกได ซ่ึงการใชเทคโนโลยีดังกลาวทําใหผูสนใจท่ัวไปสามารถมีประสบการณรวมกับ

โครงการสํารวจอวกาศ ทําใหกระตุนการเรียนรูและความสนใจอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นาซา 

ไดจัดใหมีการนําชมแบบเสมือนจริง (Virtual Tour) ใหกับศูนยศึกษาและสํารวจอวกาศ (Space 

Center) ทําใหเยาวชนและผูสนใจสามารถเขามาศึกษาและมีสวนรวมกับการคนควาของนาซา Space 

Center แหงนี้โดยผานชองทางออนไลนได การนําชมแบบเสมือนจริงนี้จําลองประสบการณใหม ๆ 

ใหกับผูเขาชม โดยจัดแบงการนําชมตามอายุและความสนใจเพ่ือเนนกลุมเปาหมายท่ีเปนเยาวชนท่ี

สนใจเรื่องการศึกษาเก่ียวกับอวกาศ ไดมีโอกาสสัมผัสและเรียนรูการใชชีวิตนักบินอวกาศในสภาพไร

แรงดึงดูด นอกจากการใหความรูเฉพาะดานแลว การนําชมแบบเสมือนจริงของศูนยศึกษาและสํารวจ

อวกาศนาซายังเปนสื่อประชาสัมพันธท่ีสําคัญใหผูสนใจท้ังในและตางประเทศเดินทางมาเขาเยี่ยมชม

ศูนยดังกลาว ณ สถานท่ีจริงในมลรัฐฮูสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปดใหผูสนใจเขามาเปด

ประสบการณและเรียนรูเรื่องการสํารวจอวกาศดวยตนเองในบรรยากาศจําลองท่ีใกลเคียงความจริง    

ผูเขาชมไดมีโอกาสสัมผัสและเกิดประสบการณเสมือนไดทํางานในสถานีอวกาศดวยตนเอง การ

ถายทอดความรูเรื่องการสํารวจอวกาศของนาซาผานการออกแบบประสบการณท้ังแบบใชสื่อเสมือน

จริงและการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือการศึกษาผานประสบการณเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ทําใหสถานท่ีแหงนี้เปน

ศูนยกลางการศึกษาเรื่องอวกาศและเปนแรงผลักดันดานการพัฒนาการสํารวจอวกาศในระดับโลก 
 

 
ภาพท่ี 3 เว็บไซดการนําชมแบบเสมือนจริงศูนยศึกษาและ 

สํารวจอวกาศ (Space Center) ขององคการ NASA 

ท่ีมา: สเปซ เซ็นเตอร (10 กุมภาพันธ 2561) 
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3.3 การออกแบบประสบการณกับการจารึกประวัติศาสตร  

งานออกแบบประสบการณมักมีสวนไปเก่ียวของกับการถายทอดและสื่อสารเรื่องราว 

เหตุการณทางประวัติศาสตร หนึ่งในกรณีศึกษาเรื่องการออกแบบประสบการณในประเทศไทย คือ

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   

อดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร หรืออีกชื่อหนึ่งคืองานนิทรรศการพระเมรุมาศ ซ่ึงจัดเปนงานออกแบบ- 

ประสบการณท่ีซับซอน มีหลายมิติของการออกแบบ รวมท้ังมีการนําเอาเรื่องของวัฒนธรรมและ 

บริบทในสังคมไทยท่ีเก่ียวของกับสถาบันพระมหากษัตริยมาเปนแกนสําคัญของการถายทอดเรื่องราว 

ทางประวัติศาสตร การวิเคราะหงานนิทรรศการพระเมรุมาศจากในมุมของศาสตรการออกแบบ

ประสบการณนั้น อาจสามารถแบงการเกิดประสบการณและการสื่อสารออกเปน 3 สวนหลัก ๆ ดังนี้ 

• สวนของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน กลาวคือ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ           

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ในวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเปนเหตุการณ

แหงความสูญเสียของคนไทยทุกคน จากเหตุการณนี้ประชาชนไทยไดรับทราบจากการประกาศอยาง

เปนทางการในทุกชองทางการสื่อสาร เกิดความรูสึกสูญเสียเศราโศกไปในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 

ขาวสารจากเหตุการณนี้ ไดถูกถายทอดผานสื่อมวลชนทุกแขนงเปนระยะเวลาหลายเดือน ซ่ึงทําใหมี

ความเขาใจตรงกันวาเกิดเหตุการณใดข้ึนและเกิดความรูสึกรวมอยางรุนแรง 

• สวนของพระราชพิธี มีการจัดพระราชพิธีหลายสวน เชน พระราชพิธีเคลื่อน       

พระบรมศพ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบรมศพและพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพ ซ่ึงพระราชพิธีเหลานี้ไดรับการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ     

ทําใหประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะไดเห็นและไดรับชมขณะมีพระราชพิธี และแมวาประชาชนท่ัวไปอาจ

ไมไดเขาไปอยูในเหตุการณพระราชพิธีเหลานั้นดวยตนเองก็สามารถมีสวนรวมผานการออกอากาศสด

ในทุกชองทางการสื่อสาร 

• สวนนิทรรศการและบันทึกเอกสารทางประวัติศาสตร ประชาชนสวนมากรับรู

เหตุการณดังกลาวและมีอารมณความรูสึกรวมอยูแลวจากหลายปจจัย เชน การรับรูเรื่องพระปรีชา

สามารถและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรท่ีได

ทรงปฏิบัติเพ่ือประโยชนสุขแกประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยกวา 70 ป ดวยความรูพ้ืนฐาน

เหลานี้ ปลูกฝงรากลึกในสังคมไทยทําใหประชาชนไทยจํานวนมากเกิดความกระตือรือรนท่ีจะเปนสวน

หนึ่งของเหตุการณในประวัติศาสตรนี ้
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ภาพท่ี 4 บรรยากาศนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร  

ท่ีมา: ไทยพีบีเอส (10 กุมภาพันธ 2561) 
 

ท้ังนี้ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ในวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เปนงานท่ีมีประชาชนจํานวนมาก

ตองการมีสวนรวมในพระราชพิธี แตดวยขอจํากัดในการจัดการพระราชพิธีนี้ประชาชนจํานวนมาก    

จึงไมไดมีโอกาสเขาไปรวมในพระราชพิธีอยางใกลชิด และเพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดมีโอกาสเขารวม

เปนสวนหนึ่งของพระราชพิธีถวายพระเพลิงและเขาชมพระเมรุมาศในระยะใกลหลังจากงานในสวน

ของพระราชพิธีเสร็จสิ้นลง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระมหากรุณาธิคุณ

ใหจัดนิทรรศการดังกลาวข้ึนเพ่ือใหประชาชนไดเขาชมพ้ืนท่ีท่ีประกอบพิธีอยางใกลชิด อีกท้ังทรง

โปรดเกลาฯ ใหกรมศิลปากรจัดทําหนังสือจดหมายเหตุงานพระราชพิธีโดยละเอียด เพ่ือเปนเอกสาร

สําคัญ ในการจารึกเหตุการณทางประวัติศาสตรของไทยตอไป จะเห็นไดวาในงานพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร เปนตัวอยางการสราง

ประสบการณอยางซํ้าซอนหลายมิติ ขอมูลตาง ๆ ถูกถายทอดในรูปแบบของนิทรรศการ เอกสาร 

หนังสือจดหมายเหตุ เทปบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอยางครบถวน ซ่ึงการใชหลากหลายสื่อ

เหลานี ้เปนการจารึก เหตุการณท่ีคนไทยท่ีเกิดในยุคปลายศตวรรษท่ี 20 และตนศตวรรษท่ี 21 จะไม

มีวันลบเลือนไปจากความทรงจํา 
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ภาพท่ี 5 ภาพภายในอาคารนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร  

ท่ีมา: ไทยพีบีเอส (10 กุมภาพันธ 2561) 
 

ในสวนของงานนิทรรศการพระเมรุมาศนี้ จัดข้ึนตั้งแตวันท่ี 2 พฤศจิกายน ถึง 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2560 กระทรวงวัฒนธรรม (2561) ไดแจงผลการเก็บสถิติจากนิทรรศการดังกลาววา มี

ผูเขาชมนิทรรศการจํานวนมากถึง 4,000,086 คน ในการจัดงานเพียง 60 วัน ถือเปนจํานวนท่ี

ชี้ใหเห็นถึงการมีสวนรวมตองานพระราชพิธี อีกท้ังแสดงกระบวนการเพาะบมเรื่องความสําคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริยตอสังคมไทย อีกท้ังใหขอมูลและความรูเรื่องพระราชประเพณี จึงนับไดวา 

งานนิทรรศการนี้ ไมเพียงสรางความเขาใจและประสบการณแกผูเขาชม แตยังสรางปรากฏการณทาง

สังคมใหคนตระหนักถึงคุณคาทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีและเปนการใชศาสตรของการออกแบบ

ประสบการณในเชิงการจารึกประวัติศาสตรระดับชาติอีกดวย  

สรุปและขอเสนอแนะ 

การออกแบบประสบการณเปนอีกหนึ่งศาสตรทางสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบท่ีอาจ

เปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาการศึกษาอยางเทาเทียมในประเทศไทย บทความชิ้นนี้ไดสรุปมุมมอง

ของการออกแบบประสบการณท่ีนอกเหนือไปจากการเปนเพียงสวนเล็ก ๆ ในการออกแบบเชิง

ปฏิสัมพันธ เพราะแทจริงแลวศาสตรแหงการออกแบบประสบการณนั้น เปนสาขาวิชาท่ีนําไป

ประยุกตใชไดอยางหลากหลาย ไมใชแคการสรางการออกแบบท่ีมีการโตตอบกับผูชม แตเปนการสราง

ความความทรงจําและประทับใจ เพ่ือเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาหรือขอมูลท่ีตองการสื่อสาร การออกแบบ

ประสบการณจึงความสามารถในการสื่อสารขอมูลท่ีซับซอนอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเขาถึงกลุมคน

ไดหลากหลายและไมจํากัดอยูแตเพียงการเรียนการสอนในหองเรียน ดังนั้นศาสตรแหงการออกแบบ

ประสบการณ จึงเปนอีกหนึ่งเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของประชากรในกลุมท่ีหลากหลาย 

และเปนศาสตรท่ีนักวิชาการทางการศึกษาและนักวิชาการทางการออกแบบควรหยิบยกข้ึนมา

ศึกษาวิจัยเพ่ือประโยชนตอไปในอนาคต 
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คานิยม 12 ประการในเรื่องพระอภัยมณีของสนุทรภูกับคานิยมไทย 12 ประการ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN VALUES FOUND IN SUNTHON 

PHU’S MASTERPIECE, PHRA APHAI MANI, AND 12 THAI VALUES 

สาทิด แทนบุญ* และมาลินี แทนบุญ* 

SATID TANBOON AND MALINEE TANBOON 

บทคัดยอ 

วรรณกรรมของแตละชาติมีลักษณะเฉพาะท่ีแสดงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชนชาตินั้น ๆ 

ซ่ึงวรรณกรรมไทยไดบรรยายในเรื่องชีวิตความเปนอยู ประเพณี คานิยม ฯลฯ สําหรับเรื่องพระอภัยมณี 

เปนวรรณกรรมเรื่องเอกของสุนทรภู นอกจากบรรยายเรื่องการผจญภัยของตัวละครแลว ยังมีหลาย

ตอนท่ีกลาวถึงเรื่องคานิยม และคานิยมบางคานิยมยังตกทอดมาจนถึงปจจุบัน การศึกษาคานิยม 12 

ประการในเรื่องพระอภัยมณีกับคานิยมไทย 12 ประการ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะคานิยม 12 

ประการในเรื่องพระอภัยมณี และเพ่ือศึกษาแนวคิดท่ีปรากฏในคานิยมเรื่องพระอภัยมณี โดย

วิธีดําเนินการวิจัย คือ การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการวิจัยจากเอกสาร นํามาจัดระบบ และ

หาความเชื่อมโยงในมิติตาง ๆ เพ่ือใหไดองคความรูใหม แลวนําเสนอรายงานการวิจัยดวย วิธีพรรณนา

วิเคราะหในลักษณะความเรียง ผลการวิจัยปรากฏวา ลักษณะคานิยมท่ีปรากฏในเรื่อง พระอภัยมณี

แบงไดเปน 11 ลักษณะ ดังนี้ 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 2. ซ่ือสัตย เสียสละชวยเหลือ

กัน 3. ความกตัญูกตเวที 4. การศึกษาหาความรู 5. การรักษาวัฒนธรรม 6. การสอนใหประพฤติดี มี

ศีลธรรม 7. การเคารพผูใหญ มีสัมมาคารวะ 8. การเห็นความสําคัญของการพูด 9. ความพอเพียง 10. 

ความเขมแข็ง 11. การคิดเพ่ือสวนรวม สวนแนวคิดท่ีปรากฏในคานิยมนั้น ผูวิจัยพบวา ในคานิยม

เรื่อง พระอภัยมณีนั้น คอนขางจะสะทอนแนวคิดของผูท่ีมองโลกในแงดี ไดแก คานิยมใหคนประพฤติ

ดี มีศีลธรรม คานิยมความกตัญูรูคุณ คานิยมความซ่ือสัตย เชื่อม่ันในขอปฏิบัติท่ีเจริญ ชีวิตจะมี

ความสุข 
 

คําสําคญั: คานิยม พระอภัยมณี คานิยม 12 ประการ 

Abstract 

 The literature of each nation has its own uniqueness compares with a 

different nation’s cultures as well as Thai literature it has. It describes in terms of life, 

tradition, values, etc. For the story of Phra Aphai Mani which is the one of Sunthorn 

* วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  Chanthaburi College of Dramatic Arts Bunditpatanasilpa Institute 
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Phu’s literary masterpiece. Besides the adventurous story has described, there are 

several values and traditions we found and some are continually used still present. 

This research objective to study values inside Phra Aphai Mani’s literature. As well as 

to study its appeared concept relates to Thai society by analyzing the secondary 

data, processing and developing to generate the new knowledges. The result of this 

descriptive research comes up with 12 types of values which are; 1.Adore the nation, 

religion, and HM the King. 2. Be honest, dedicated, patient, and have a fine ideology 

for public. 3. Be grateful to parents, guardians, and teachers. 4. Study hard, always. 5. 

Maintain good Thai customs and traditions. 6.Be ethical, honest, well-intentioned, 

and generous. 7. Be disciplined, obey the laws, and pay respect to elderly people. 8. 

Be conscious, thoughtful, and make good things 9. Live philosophically with the self-

sufficiency economy. 10. Set the mind and the body strong, overcome desires, and 

be afraid of sins as stated in religion and 11. Be dedicated to the public’s and the 

nation’s benefits rather than one’s own benefits. The founded concept in this Phra 

Aphai Mani’s, it reflects the concept of optimistic people includes teaching people to 

have a good behavior, being a hard-working, grateful and honesty people. Believe in 

good action for the better future in life. And it also believes in charitable merit that 

influences people which is a part of the lifestyle. 

Keywords: Values, Phra Aphai Mani, Thai values 

บทนํา 

พระอภัยมณีเปนวรรณกรรมนิทานคํากลอนบทประพันธของสุนทรภูแตงดวยคําประพันธ

ประเภทกลอนสุภาพ จํานวน 12,706 บท ความยาว 95 เลมสมุดไทย แบงเปนตอนได 64 ตอน เริ่ม

ตั้งแตตอนท่ี 1 พระอภัยมณีศรีสุวรรณเรียนวิชาจนถึงตอนท่ี 64 พระอภัยมณีออกบวช สันนิษฐานกัน

วาสุนทรภูเริ่มแตงเรื่องนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยและคงจะแตงจบใน      

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ป พ.ศ. 2388 (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุดา, 2553) 

สุนทรภูมักสอนในเรื่องตาง ๆ เพ่ือใหเปนขอคิด คติเตือนใจ ดังบทกลอนท่ีวา 
 

   แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย มันแสนสุดลึกล้ําเหลือกําหนด 

ถึงเถาวัลยพันเก่ียวท่ีเลี้ยวลด  ก็ไมคดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคน 

มนุษยนี้ท่ีรักอยูสองสถาน   บิดามารดารักมักเปนผล 

ท่ีพ่ึงหนึ่งพ่ึงไดแตกายตน   เกิดเปนคนคิดเห็นจึงเจรจา 

 จะสังเกตไดวาสุนทรภูใชโวหารไดคมคาย แสดงวา มีความคิดสุขุมลุมลึกมองเห็นความเปน

ธรรมชาติของมนุษยไดถูกตอง  



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 361 

นอกจากนี้ตัวละครผูหญิงของสุนทรภูปฏิวัติลักษณะตัวละครผูหญิงในวรรณคดีไทยจนหมด

สิ้น ผูหญิงในวรรณคดีไทยแตเดิม นอกจากรูปงามสามภพหาท่ีเปรียบไมไดแลว กวีมักจะเนนคุณสมบัติ

ดานการเปนแมบานแมเรือน ดังนางวาลี ตัวละครท่ีรูปรางไมงาม แตสติปญญาฉลาดหลักแหลม 

สามารถแกปญหาการรบได ดังตอนท่ีพระอภัยมณีไดฟงนางวาลีพูดจาหลักแหลมท้ังลอท้ังชนอยางนี้ 

โดยการอางวา การรับเลี้ยงดูนางซ่ึงเปนปราชญจะทําใหมีคนดีคนเกงอีกจํานวนมากเขามาสวามิภักดิ์

รับใชพระองคจึงยอมรับนางเปนชายา (รื่นฤทัย สจัจพันธ, 2558) ดังบทกลอนท่ีวา  
 

  นางทูลวาขานอยนี้รูปชั่ว  ก็รูตัวม่ันคงไมสงสัย 

แตแสนงามความรูอยูในใจ  เหมือนเพชรไพฑูรยฝาไมราคี 

แลวหมายวาฝาพระบาทก็มีหาม  ลวนงามงามเคยประณตบทศรี 

แตหญิงมีวิชาเชนขานี้   ยังไมมีไมเคยเลยท้ังนั้น 
 

การศึกษาเรื่องพระอภัยมณี มีผูศึกษาเรื่องพระอภัยมณี ดังนี้ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร กลาววา 

ดานตัวละครของสุนทรภูไดแนวคิดมาจากคนใกลชิด และบุคคลรวมสมัย และสรางสรรคใหตัวละครมี

ลักษณะเฉพาะตัวมิไดถอดแบบมาจากบุคลใดบุคลหนึ่ง ดานแกนเรื่อง ไดสะทอนลักษณะของวรรณคดี

ไทยประเภทจักร ๆ วงศ ๆ ท่ัวไป และสะทอนลักษณะเฉพาะของสุนทรภูท่ียึดแนวคิดวา ตัวเอก

จะตองไดรับการศึกษาวิชาท่ีเหมาะสมกับฐานะตน สวนดานสัญลักษณและภาพพจนนั้น มีสวนสําคัญ

ในการชวยเนนแกนเรื่องและทัศนะของผูแตงใหแจมชัดข้ึน (สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร, 2514) สวน   

วรนุช จรุงรัตนาพงศ กลาววา ความเปนชายแบบตัวพระในวรรณคดีไทยกับความเปนชายไทยใน

ปจจุบันแสดงใหเห็นถึงแนวคิดเรื่องเพศสถานะและรางกายท่ีเปลี่ยนไปตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม 

โดยศึกษาจากเรื่อง พระอภัยมณี ซ่ึงแตงในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพบวา มีความแตกตางกัน

ระหวางความเปนชายท้ังสองสมัย สืบเนื่องจากกรอบคิดในเรื่องรางกายท่ีแตกตางกัน แนวคิดเรื่อง

รางกายในยุครัตนโกสินทรตอนตนวางอยูบนคติความเชื่อทางพุทธศาสนา รางกายเปนพ้ืนท่ีท่ีสะทอน

บุญบารมีของเจาของ ความงามท่ีปรากฏแสดงถึงคุณงามความดีของเจาของราง ดังนั้นรางกายท่ีไมล่ําสัน

บึกบึนของพระอภัยมณีจึงไมถือวาบกพรองในความเปนชาย ในขณะท่ีหากพิจารณาตามกรอบคิด

ปจจุบันรางกายแบบพระอภัยมณีอาจถือวาเปนชายท่ีไมสมชาย ดังนั้น การแบงเพศสถานะในพระ

อภัยมณี จึงไมไดใชรางกายเปนตัวแบงดังเชนปจจุบัน (วรนุช จรุงรัตนาพงศ, 2551) 

นอกจากนี้โสภณ พฤษวานิช ยังกลาววา สุนทรภูไดใชโลกทัศนพุทธปรัชญาเถรวาทเปน

อุปกรณสําคัญในการสรางตัวละครท้ังในแงท่ีบกพรองและนาชื่นชมและสื่อความหมายสําคัญในแกน

เรื่องพระอภัยมณี กลาวไดวาโลกทัศนของสุนทรภูท่ีปรากฏในเรื่อง พระอภัยมณี มีท้ังสวนท่ีเก่ียวของ

กับความจริง ความรู และความประพฤติ สวนท่ีเก่ียวของกับความจริงนั้น วิเคราะหไดจากพฤติกรรม

ของพระอภัยมณีท่ีบงชี้ความไมเท่ียง ความเปนทุกข กรรม และทางไปสูนิพพาน และยังวิเคราะหได

จากพฤติกรรมของผีเสื้อสมุทร สวนท่ีเก่ียวกับความประพฤติ สุนทรภูไดแสดงพฤติกรรมของพระอภัย

มณีไวเดนชัดในเรื่อง การรักษาสัตย และความซ่ือตรงตอมิตร ความเมตตากรุณา (โสภณ พฤษวานิช, 
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2539) สวน ฐิติรัตน อินธนู กลาววา การใชมุมมองของตัวละครในการคิดวิเคราะหวิจารณนิทาน    

คํากลอนของสุนทรภูมีสวนชวยทําใหเห็นความจริง และแงมุมตาง ๆ เก่ียวกับพฤติกรรมของตัวละคร

ไดหลากหลาย และลุมลึกยิ่งข้ึน นอกจากนี้การสะทอนสภาพสังคมในยุคสมัยกอนของกวี และการ

แสดงโลกทัศนชองกวีท่ีมีตอปญหาความขัดแยง พบวาการสรางหรือกําหนดความขัดแยงในงานของ 

สุนทรภูมีความสัมพันธ หรือมีพ้ืนฐานความคิดอยูบนเหตุการณจริง ๆ ในสังคม โลกทัศนท่ีกวีสะทอน

ออกมาสวนใหญสอดคลองกับความคิด ความรูสึกรวมสมัย แตบางโลกทัศนก็ขัดแยงความรูสึก 

ความคิดรวมสมัยอยางชัดเจน และมีลักษณะเนื้อหาท่ีกาวหนามาก (ฐิติรัตน อินธนู, 2548) 

สวนแนวคิดเก่ียวกับคานิยมนั้น ราตรี พัฒนรังสรรค ไดกลาววา หมายถึง สิ่งท่ีคนสนใจสิ่งท่ี

คนปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปนหรือกลับกลายมาเปนสิ่งท่ีคนถือวาตองปฏิบัติเปนสิ่งท่ีนาบูชา  

ยกยองวาเปนสิ่งท่ีดี สมควรท่ีสมาชิกในสังคมจะตองกระทําและมีความสุขท่ีจะเห็น ไดฟงเปนเจาของ 

เปนเปาหมายท่ีสังคมอยากใหมี อยากใหเปนคานิยม คือรูปแบบความคิดของคนสังคมท่ีจะพิจารณา

ตัดสินวาสิ่งใดมีคุณคามีประโยชนถูกตองหรือเหมาะสม ซ่ึงสมาชิกในสังคมควรจะยึดถือเพ่ือเปนแนว

ประพฤติปฏิบัติคานิยมของสังคม ถือวาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม เพราะมีการเรียนรู ปลูกฝง และ

ถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง (ราตรี พัฒนรังสรรค 2544, น. 50-52) ซ่ึงสุนทรี โคมิน 

และสนิท สมัครการ (2522) ไดแบงประเภทของคานิยมไวคือ คานิยมวิถีปฏิบัติ และคานิยมจุดหมาย

ปลายทาง ดังนี้  

1. คานิยมวิถีปฏิบัติ คือคานิยมตางท่ีเปนการกระทํา (Means) ท่ีนําไปสูเปาหมาย (Goals) 

ซ่ึงวิ ถีปฏิบัตินี้ เปนเกณฑของบุคคลในสังคมยึดถือปฏิบัติ หากตองการความกาวหนาประสบ

ความสําเร็จในชีวิต คานิยมวิถีปฏิบัติแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1.1 คานิยมทางศีลธรรม ในความหมายท่ีวาการฝาฝนแบบอยางความประพฤติดังกลาว 

จะนําไปสูความสํานึก ความรูสึกผิด 

1.2 คานิยมสวนบุคคล เชน การเปนตัวของตัวเอง การมีความสามารถ การศึกษาท่ีสูง

คานิยมเก่ียวกับความสามารถของตนเองในความหมายท่ีวาฝาฝนแบบอยางความประพฤติดังกลาว จะ

นําไปสูความอับอาย ผิดหวังกับตนเอง แลวนําไปสูความสํานึกผิด 

2. คานิยมจุดหมายปลายทาง คือ คานิยมท่ีเปนเปาหมายในชีวิต ซ่ึงสําคัญมากในชีวิต      

แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

2.1 คานิยมท่ีทําเพ่ือชีวิตสวนตัว เชน ความม่ังมี ความมีความสุขในชีวิตครอบครัว    

ความภาคภูมิใจในตนเองเปนตน 

2.2 คานิยมท่ีทําเพ่ือสังคม เชน ความม่ันคงของชาติ การชวยเหลือผูอ่ืน เปนตน สวน

บงกช สุทัศน ณ อยุธยา (2557) ไดทําการศึกษา เรื่อง การสรางจิตสํานึกของความเปนไทยคานิยม 

เพ่ือการตอตานปองกันทุจริต คอรรัปชั่น ซ่ึงการบริหารราชการแผนดินท่ีผิดพลาดและการทุจริต

คอรรัปชั่นเกิดจากการท่ีขาราชการประจําและขาราชการการเมืองสวนใหญยังขาดความรับผิดชอบ

และไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนสวนใหญของประเทศไทยไดอยางท่ัวถึง 
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กลาวคือ ไมสามารถทําใหเปนตามความหมายท่ีวา การเมือง และการบริหารราชการเปนกระบวนการ

การจัดสรรแบงปนทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหกับทุกคนในสังคมไดอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม 

และเนื่องจากปญหาท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบ

พบมากท่ีสุด คือ การทุจริตคอรรัปชั่นรูปแบบใหม เชนการคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย และผลประโยชน

ทับซอน ดังนั้น การแกไขปญหาจึงควรถูกปรับเปลี่ยนมาเปนการสรางคานิยมแบบใหมใหกับ

ประชาชน โดยสรางจิตสํานึกของความเปนไทย คานิยมเพ่ือตอตานปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น และ

รวมตรวจสอบบทบาท หนาท่ีของขาราชการประจําและขาราชการการเมืองใหเขมแข็งยิ่งข้ึน รวมถึง

ตองสรางจูงใจใหคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและความรูความสามารถ เปนท่ียอมรับของสังคมเขาสู

ระบบการเมืองอันเปนปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว และแผนยุทธศาสตรการ

ขับเคลื่อนคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีเปาหมายท่ีจะสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม และ

คานิยมท่ีดีงาม โดยมีกลุมเปาหมายคลอบคลุมทุกภาคสวน ทุกสถานภาพ และทุกกลุมอาชีพ เพ่ือให

ไดรับการปลูกฝงหรือปลูกจิตสํานึกคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ท้ังนี้ คานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ ประกอบดวย 

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หมายถึงการประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการเปน

พลเมืองท่ีดี ดวยความสํานึก ความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ปฏิบัติ

ตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ และจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการยึดม่ันในความ

ถูกตอง ยอมรับผลการกระทําของตนเองและผูอ่ืน รูจักควบคุมตนเองเม่ือประสบความยากลําบากและ

ไมกอใหเกิดความเสียหาย 

 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงถึง  

การรูจักบุญคุณและการตอบแทนบุญคุณของพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารยและผูมีพระคุณ 

 4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียน ทางตรงทางออม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนท่ี

แสดงถึงการแสวงหาความรูท้ังทางตรงและทางออมอยางสมํ่าเสมอ ดวยความมุงม่ันตั้งใจ เพียร

พยายามในการศึกษาและปฏิบัติงาน  

 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงเห็น

คุณคาความสําคัญ ภาคภูมิใจ อนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม 

 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน หมายถึง การประพฤติ

ปฏบิัติตนโดยยึดม่ันในคําสัญญา มีจิตใจโอบออมอารี ชวยเหลือผูอ่ืนเทาท่ีทําได ท้ังกําลังทรัพย กําลัง

กาย และกําลังสติปญญา 

 7. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 

หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการมีความรูความเขาใจ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหนาท่ี

และสิทธิของตนเอง เคารพในสิทธิของผู อ่ืน ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตน

ตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายไทย มีความเคารพและนอบนอมตอผูใหญ 

 9. มีสติ รูตัว รูคิด รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หมายถึง  

การประพฤติปฏิบัติตนอยางมีสติรูตัว รูคิด รูทํา อยางรอบคอบถูกตอง 

 10 .  รูจักดํารงตนอยู โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชในยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย

จําหนายและพรอมท่ีจะขยายกิจการ 

 11. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมตออํานาจฝายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย

เกรงกลัวตอบาปตามหลักศาสนา หมายถึง การปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณ แข็งแรง ปราศจาก

โรคภยั และมีจิตใจท่ีเขมแข็ง มีความละอายเกรงกลัวตอบาป 

 12. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนสวนตน หมายถึง      

การประพฤติปฏิบัติตนและใหความรวมมือในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวมและประเทศชาติ 

ยอมเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนของสวนรวม 

เรื่องพระอภัยมณี เปนผลงานวรรณกรรมชิ้นเอกของพระสุนทรโวหาร หรือ สุนทรภู ซ่ึงไดรับ

ความนิยมอานกันมาตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการยังไดบรรจุเรื่องพระอภัยมณีบาง

ตอนไวในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยก็ยังมี

ในรายวิชาของสาขาภาษาไทย วรรณคดีไทย ซ่ึงเรื่องพระอภัยมณีนี้ สามารถนํามาใชเปนคานิยมใน

การดําเนินชีวิตไดหลายตอน ท้ังลีลาการเขียนของสุนทรภู มักจะแสดงขอคิดเห็น หรือทัศนะเปนใหญ

เรื่องท่ีสุนทรภูกลาว มักจะเปนเรื่องเก่ียวกับความกตัญูกตเวที ความซ่ือสัตย บาปบุญคุณโทษ 

ความสําคัญของความรู ฯลฯ  

 ดวยเหตุท่ีสุนทรภูเปนกวีท่ี มีความสามารถในการแตงกลอนไพเราะ โวหารลึกซ้ึง โดยเฉพาะ

เรื่องพระอภัยมณีท่ีถือวาเปนวรรณกรรมเรื่องเอกของสุนทรภู และเรื่องพระอภัยมณีในบางตอน

สามารถนํามาเปนคานิยมใชในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี จึงทําใหผูวิจัยศึกษาคานิยมในพระอภัย

มณีกับคานิยมไทย 12 ประการ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาคานิยม 12 ประการในเรื่องพระอภัยมณี 

2. เพ่ือศึกษาแนวคิดท่ีปรากฏในคานิยมวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีกับคานิยมไทย 12 ประการ 

ขอบเขตของการวิจัย 

  ขอบเขตดานเนื้อหา 

ศึกษาลักษณะคานิยม 12 ประการในเรื่องพระอภัยมณี  

ศึกษาแนวคิดท่ีปรากฏในคานิยมเรื่องพระอภัยมณี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการวิจัยจากเอกสาร เพ่ือนํามาจัดระบบและหา

ความเชื่อมโยงในมิติตาง ๆ เพ่ือใหไดองคความรูใหม แลวนําเสนอรายงานการวิจัยดวยวิธีพรรณนา

วิเคราะห ในลักษณะความเรียง 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดองคความรูในเรื่องลักษณะของคานิยมในเรื่องพระอภัยมณี 

2. ไดทราบถึงแนวคิดของคานิยมในเรื่องพระอภัยมณี ซ่ึงมีสวนสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคน 

และคานิยมไทย 12 ประการ และนํามาสรางคานิยมท่ีดีในการดําเนินชีวิต 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 คานิยม หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลหรือสังคมยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจ และกําหนดการกระทํา

ของตนเอง คานิยม 12 ประการ หมายถึง คานิยม 12 ประการของ คสช. 

 พระอภัยมณี หมายถึง วรรณกรรมเรื่องเอกของสุนทรภู 

สรุปผล 

ผูศึกษาไดวิเคราะหลักษณะคานิยมในเรื่องพระอภัยมณี ปรากฏผลดังนี้ 

1. คานิยมการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดังบทกลอนท่ีวา 
 

  นางวาลีปรีชาวันทาแถลง  อันเรี่ยวแรงวิ่งเตนเห็นไมไหว 

 แมนผานเกลาเอาแตท่ีใหมีชัย  เห็นจะไดดังประสงคพระทรงธรรม 

 พระฟงคําร่ําวาคอยนารัก   ลวนแหลมหลักลิ้นลมคมขยัน 

 จึงตรัสวาถาจะใหมีชัยนั้น   จะผอนผันคิดอานประการใด 

 นางนบนอบตอบสนองตองทําเนียบ ภิปรายเปรียบดวยปญญาอัชฌาสัย 

 ศึกไมมีท่ีจะวาลวงหนาไป   ก็ยังไมตองตําราวิชาการ 

 แมนเม่ือไรไพรีมีมาบาง   ดูกําลังขาศึกซ้ึงฮึกหาญ 

 จึงปราบปรามตามกระบวนพอควรการ จะคิดอานเอาแตใจก็ไมเคย 
 

เปนการแสดงถึงความรักชาติของนางวาลีท่ีอาสาสูศึก 

2. คานิยมในการพ่ึงพาอาศัยชวยเหลือกัน 

การพ่ึงพาชวยเหลือกันเปนสิ่งดี เชน การท่ีเงือกพอแมลูก 3 ตัว ชวยเหลือพระอภัยมณีกับ

สินสมุทรใหออกจากถํ้าของนางผีเสื้อสมุทร ดังบทกลอนท่ีวา 
  

  หนึ่งพวกพองของขาคณาญาติ ขอรองบาทบงกชบทศรี 

 แมนประสงคสิ่งไรในนที   ท่ีสิ่งมีจะเอามาสารพัน  

 พระฟงเงือกพูดงายใหสงสาร  จึงวาทานคิดนี้ดีขยัน 

  รูเจรจาสารพัดนาอัศจรรย   อยูพูดกันอีกสักหนอยจึงคอยไป 
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3. คานิยมในเรื่องการมีความกตัญูกตเวที 

คานิยมในเรื่องความกตัญู จากบทประพันธหลาย ๆ ตอนในพระอภัยมณี สุนทรภูได

แสดงใหเห็นถึงความกตัญูกตเวทิตาตอผูมีพระคุณ คือรูบุญคุณ และตอบแทนคุณ รูจักกตัญูรูคุณ

ตอผูมีคุณ และบิดามารดา อันเปนคุณธรรมท่ีจําเปนอยางยิ่งในสังคมทุกยุคทุกสมัย เพราะทําใหสังคม

สวนรวมดีข้ึนได ดังบทกลอนท่ีวา 
 

แลวตรัสบอกลูกนอยกลอยสวาท เจาหนอเนื้อเชื้อชาติดังราชสีห 

อันรักษาศีลสัตยกัตเวที    ยอมเปนท่ีสรรเสริญเจริญคน 

ทรลักษณอกตัญุตาเขา    เทพเจาก็จะแชงทุกแหงหน 

ใหทุกขรอนงอนหงอทรพล   พระเวทมนตรเสื่อมคลายทําลายยศ 
 

 ในบทประพันธนี้พระอภัยมณีสอนใหสินสมุทรมีความซ่ือสัตยสุจริต มีความกตัญูกตเวที

ตอผูมีพระคุณ 

4. คานิยมของการศึกษาหาความรู 

สุนทรภูเนนคานิยมความสําคัญของการศึกษาเลาเรียน หรือการศึกษาหาความรูใสตัว 

เพ่ือใหเกิดประโยชนในภายภาคหนา จากตอนนี้พระอภัยมณีตรัสกับศรีสุวรรณพระอนุชา เรื่องการ

เลือกเรียนวิชาความรู ดังบทกลอนท่ีวา 
 

จึงบัญชาวากับพระนองแกว  พอเห็นแลวหรือลายท่ีลิขิตเขียน 

สองอาจารยปานดวงแกววิเชียร  เจารักเรียนท่ีทานอาจารยใด 

อนุชาวาการกลศึก   นองนี้นักรักมาแตไหนไหน 

ถาเรียนรูกระบองไดวองไว   จะชิงชัยขาศึกไมนึกเกรง 
 

 หรืออีกตัวอยางหนึ่ง ตอนท่ีทาวสุทัศนตรัสเรียกพระโอรส คือพระอภัยมณี และศรีสุวรรณมา

พบ เพ่ือจะสอนวิชาความรูท่ีควรจะศึกษาเลาเรียนใหสมกับเชื้อกษัตริยขัตติยะ ดังบทกลอนท่ีวา  
 

   จึงดํารัสตรัสเรียกโอรสราช มาริมอาสนแทนสุวรรณแลวบรรหาร 

พอจะแจงเจาจําคําโบราณ   อันชายชาญเชื้อกษัตริยขัตติยา 

ยอมพากเพียรเรียนไสยศาสตรเวทย สิ่งวิเศษสืบเสาะแสวงหา 

ไดปองกันอันตรายนครา   ตามกษัตริยขัตติยาอยางโบราณ 
 

หรืออีกตัวอยางหนึ่ง ตอนท่ีนางวาลีขออาสาพระอภัยมณีทําศึก และขอเปนชายาพระอภัย 

ซ่ึงนางวาลีมีวิชาความรูมาก มีสติปญญาเฉลียวฉลาด ดังบทกลอนท่ีวา  
 

นางทูลวาขานอยนี้รูปชั่ว  ก็รูตัวม่ันคงไมสงสัย 

แตแสนงามความรูอยูในใจ  เหมือนเพชรไพฑูรยฝาไมราคี 

แลวหมายวาฝาพระบาทก็มีหาม  ลวนงามงามเคยประณตบทศรี 

แตหญิงมีวิชาเชนขานี้   ยังไมมีไมเคยเลยท้ังนั้น 
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จึงอุตสาหมายอมนอมประณต  ใหพระยศใหญยิ่งทุกสิ่งสรรพ 

บรรดาผูรูวิชาสารพัน   จะหมายม่ันพ่ึงพาบารมี 

แมนทรงศักดิ์รักโฉมประโลมสวาท  ไมเลี้ยงปราชญไวบํารุงซ่ึงกรุงศรี 

ก็ผิดอยางทางธรรมเนียมประเวณี  เห็นคนดีจะไมมาสามิภักดิ์  
 

5. คานิยมในการรักษาวัฒนธรรม 

ในตอนท่ีพระอภัยมณีตรัสแกศรีสุวรรณถึงเรื่องวัฒนธรรมการดนตรีวา ตนเองนั้นชอบท่ี

จะเรียนทางการดนตรีดังบทกลอนท่ีวา 
 

พระเชษฐาวาจริงแลวเจาพ่ี วิชามีแลวใครไมขมเหง  

แตใจพ่ีนี้รักทางนักเลง   หมายวาเพลงดนตรีนี้ดีจริง 
 

หรืออีกตัวอยางหนึ่ง ในตอนท่ีพระอภัยมณีเปาปสําเนียงไพเราะจับใจ ดังบทกลอนท่ีวา 
 

   ตอยตะริดติ๊ดตี่เจาพ่ีเอย  จะละเลยเรรอนไปนอนไหน 

แออีออยสรอยฟาสุมาลัย   แมนเด็ดไดแลวไมรางใหหางเชย 

ฉุยฉายรื่นรวยระทวยทอด   จะกลอมกอดกวาจะหลับกลับเขนย 

หนาวน้ําคางพรางพรมลมรําเพย  ใครจะเชยโฉมนองประคองนวล 
 

6. คานิยมในความเชื่อเรื่องการสอนใหประพฤติดี มีศีลธรรม 

 สุนทรภูแทรกคานิยมในเรื่องกรรมในกฎแหงกรรม ดังบทกลอนท่ีวา  
 

อันทุกขโศกโรคภัยในมนุษย  ไมรูสุดสิ้นลงท่ีตรงไหน 

เหมือนกงเกวียนกําเกวียนเวียนระไว  จงหักใจเสียเถิดเจาเยาวมาลย  
 

7. คานิยมของการเคารพผูใหญ มีสัมมาคารวะ 

ในตอนท่ีพระอภัยมณีไดรับการชวยเหลือจากเงือกคราวท่ีหนีนางผีเสื้อสมุทรนั้น พระอภัย

มณีไดเนนเรื่องการมีสัมมาคารวะใหสินสมุทรขอขมา หรือขอสมาตอเงือกกอน เนื่องจากเงือกแกกวา

สินสมุทร แสดงใหเห็นถึง การเคารพผูใหญ ความออนนอมถอมตน ดังบทกลอนท่ีวา  
 

พงศกษัตริยตรัสชวนสินสมุทร สอนใหบุตรขอสมาอัชฌาสัย 

พระทรงบาเงือกน้ํางามวิไล    พระหนอไทขอสมาข้ึนบานาง 
 

และอีกตอนหนึ่ง ดังบทกลอนท่ีวา 
 

จึงบัญชาวาเจาสินสมุทร  ไปชวยฉุดศิลาใหญข้ึนใหเขา 

ขอสมาตาปูอยาดูเบา    ชวยอุมเอาแกออกไปใหสบาย 
 

กลอนบทนี้แสดงใหเห็นถึงคานิยมท่ีกลาวถึง สินสมุทรเปนเด็กตองมีความเคารพออนนอม

ตอผูใหญ 
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8. คานิยมในเรื่องของการเห็นความสําคัญของการพูด 

สุนทรภูเนนในเรื่องการพูด ใหเห็นความสําคัญของการพูดพิจารณาใหละเอียดถ่ีถวน กอน

จะพูดหากพูดดีก็จะมีคนเมตตา ดังบทกลอนท่ีวา 
  

เปนมนุษยสุดนิยมเพียงลมปาก จะไดยากโหยหิวเพราะชิวหา 

แมพูดดีมีคนเขาเมตตา   จะพูดจาจงพิเคราะหใหเหมาะความ 
 

 9. คานิยมความพอเพียง  

สุนทรภูเนนในเรื่องความเอ้ือเฟอเผื่อแผพูดดังบทกลอนท่ีวา 
 

   อันเกาะแกวพิสดารสถานนี้ โภชนาสาลีก็มีถม 

  แตคราวหลังครั้งสมุทรโคดม  มาสรางสมสิกขาสมาทาน 

  เธอทําไรไวท่ีริมภูเขาหลวง   ครั้นแตกรวงออกมาเลาเปนขาวสาร 

  ไดสืบพืชยืดอยูแตบูราณ   จงคิดอานเอาเคียวมาเก่ียวไป  

  พระจอมวงัฟงเลาวาขาวมาก  ความยินลากขากดีจะมีไหน 

  นอมเคารพนบนอบวาขอบใจ  ขาขอไปเปนเสบียงพอเลี้ยงพล 
 

 10. คานิยมความเขมแข็งท้ังกายใจ  

 สุนทรภูเนนในเรื่องความเขมแข็ง ใหเห็นความสําคัญการมีกําลังใจ ไมยอทอตออุปสรรค 

ดังบทกลอนท่ีวา 
 

   อันกําเนิดเกิดมาในหลาโลก สุขกับโศกมิไดสิ้นอยาสงสัย 

  ซ่ึงเกิดเหตุเชษฐาเธอหายไป  ก็ยังไมรูเห็นวาเปนตาย 

  ควรจะคิดติดตามแสวงหา   แลนนาวาไปในวนชลสาย 

  แมพระพ่ีมิมวยชีวาวาย   ก็ดีรายจะไดพบประสบกัน 

  ขาท้ังสามก็จะตามเสด็จดวย  ผิดชอบชวยไปกวาจะอาสัญ 

  จงดับทรงโศกาอยาจาบัลย  จะเนิ่นวันเสียเปลาไมเขายา 
 

 กลอนบทนี้แสดงใหเห็นถึงคานิยมท่ีกลาวถึง พราหมณท้ังสามปลอบใจศรีสุวรรณ ตอนหา

พระอภัยมณียังไมพบ แตก็จะเดินทางไปตามหาพระอภัยมณีตอไป และอีกตอนหนึ่ง ดังบทกลอนท่ีวา 
 

  สุดสาครวอนวากับมาแกว  รูแหงแลวทางประเทศเขตสถาน 

 จงพาไปใหพบอายคนพาล   ไดคิดอานคืนไมเทามันเอาไป 

 ข้ึนหลังมาผาโผนโจนจากเกาะ  ราวกับเหาะเหินลิ่วปลิวไสว 

 ดูลับลิบรีบเร็วไรไรไป   จนอุทัยลีบลงในคงคา 

 จันทรกระจางกลางโพยมดังโคมแกว สวางแถวทองทะเลระเวหา 

 สุดสาครนอนเอกเขนกมา   ดูดาราเดือนสวางน้ําคางพรม 
 

 กลอนบทนี้แสดงใหเห็นถึงคานิยมท่ีกลาวถึงความเขมแข็ง กลาหาญ และมุงม่ัน 
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 11. คานิยมการคิดเพ่ือสวนรวม  

สุนทรภูเนนในเรื่องการคิดเพ่ือสวนรวม ชี้ใหเห็นความสําคัญของสวนรวมเปนประเด็นหลัก 

ดังบทกลอนท่ีวา 

 ฝายศรีสุวรรณวงศพงศกษัตริย ทรงกัณฐัศวองอาจไมหวาดไหว 

มาพ่ีเลี้ยงเคียงกันเปนหลั่นไป  เห็นทัพใหญยกมาเปนหนากระดาน 

จึงใหยกโยธีตีตลบ   เขารุมรบกลางแปลงแทงทหาร 

ตะลุมบอนฟอนฟนประจัญบาน  ฝรั่งตานตอแยงแทงดวยตรี 

โยธาไทยไลฟนกระชั้นชิด   ผลาญชีวิตแขกชวากะลาสี 

ท้ังไพรนายตายลมไมสมประดี  ไดทวงทีบุกบันกระชั้นตาม 
  

จากบทกลอนขางตนนี้ แสดงถึงการคิดเพ่ือสวนรวม ยอมเสียสละเพ่ือสวนรวม  
 

ตารางท่ี 1 ความสอดคลองของคานิยมในพระอภัยมณีกับคานิยมไทย 12 ประการ 

คานิยมในเร่ืองพระอภัยมณี คานิยมไทย 12 ประการ 

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

2. การพ่ึงพาอาศัยชวยเหลือกัน 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 

3. ความกตัญูกตเวที 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครบูาอาจารย 

4. การศึกษาหาความรู 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรยีนท้ังทางตรง และทางออม 

5 . การรักษาวัฒนธรรม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6. การสอนใหประพฤตดิี มีศลีธรรม  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 

- 
7. มีความเขาใจ เรยีนรูการเปนประชาธิปไตย อันม ี

 พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

7. การเคารพผูใหญมสีัมมาคารวะ 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

8. การเห็นความสําคัญของการพูด 
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารสัของ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

9. ความพอเพียง 

 

10. รูจักดาํรงตนอยูโดยใชหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช  

 ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย  

10. ความเขมแข็ง 
11. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตอ 

 อํานาจฝายต่าํ มีความละอายเกรงกลัวตอบาป 

11. การคิดเพ่ือสวนรวม  
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาต ิ

 มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 

 จากการศึกษาคานิยมในพระอภัยมณีของสุนทรภูกับคานิยมไทย 12 ประการ พบวามีคานิยม

ท่ีตรงกับคานิยม 12 ประการของ คสช. ดังนี้ 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 2. การพ่ึงพา

อาศัยชวยเหลือกัน 3. ความกตัญูกตเวที 4. การศึกษาหาความรู  5 . การรักษาวัฒนธรรม             
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6. การสอนใหประพฤติดี มีศีลธรรม 7. การเคารพผูใหญมีสัมมาคารวะ 8. การเห็นความสําคัญของ

การพูด 9. ความพอเพียง 10. ความเขมแข็ง 11. การคิดเพ่ือสวนรวม สวนคานิยมในเรื่องพระอภัยมณี

ท่ีไมปรากฏในคานิยมไทย คือ มีความเขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย      

ทรงเปนประมุข เปนเพราะในสมัยนั้นเปนการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

 สวนแนวคิดท่ีปรากฏในคานิยมในพระอภัยมณีของสุนทรภูกับคานิยมไทย 12 ประการ ผูวิจัย

พบวา เรื่องพระอภัยมณีนั้นคอนขางจะสะทอนแนวคิดของผูท่ีมองโลกในแงดี มีท้ังคานิยมและคําสอน

แทรกอยูในเนื้อเรื่อง มีกลวิธีท่ีแทรกคานิยมไวอยางเหมาะสม ลึกซ้ึงกลมกลืนกับเนื้อเรื่อง และ

เหตุการณในเรื่อง 

อภิปรายผล 

คานิยมในพระอภัยมณีกับคานิยมไทย 12 ประการปรากฏลักษณะรวมกัน 11 ประการ 

สุนทรภูไดสอดแทรกหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาไวเปนท้ังคติเตือนใจ และสอนใจไมให     

ตกอยูในความประมาทในชีวิต นับวาสุนทรภูเปนจินตกวีท่ีมีความคิด ความรู และความเขาใจในมนุษย  

พระอภัยมณี เปนวรรณกรรมนิทานคํากลอน มีลักษณะคําประพันธประเภทกลอนนิทาน 

ความยาว 12,706 บท คานิยมท่ีปรากฏในเรื่องพระอภัยมณี ผูวิจัยพบวาในเรื่องพระอภัยมณีนั้น

คอนขางจะสะทอนแนวคิดของผูท่ีมองโลกในแงดี มีคําสอนแทรกอยูในเนื้อเรื่อง ไดแก คานิยม         

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 2. การพ่ึงพาอาศัยชวยเหลือกัน 3. ความกตัญูกตเวที      

4. การศึกษาหาความรู 5. การรักษาวัฒนธรรม 6. การสอนใหประพฤติดี มีศีลธรรม 7. การเคารพ

ผูใหญมีสัมมาคารวะ 8. การเห็นความสําคัญของการพูด 9. ความพอเพียง 10. ความเขมแข็ง           

11. การคิดเพ่ือสวนรวม ท้ังนี้เปนเพราะคนในสังคมไทยรับพระพุทธศาสนาเขามาในใชชีวิตประจําวัน 

ถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ยังเชื่อในเชื่อในอํานาจบุญกุศลวามีอิทธิพลตอคน ท้ังนี้

เปนเพราะคนในสังคมไทยรับพระพุทธศาสนาเขามาในใชชีวิตประจําวัน ถือเปนสวนหนึ่งของการ

ดําเนินชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับฐิติรัตน อินธนู (2558) ไดวิเคราะหตัวละครสําคัญในนิทานคํากลอนสุนทรภู 

เปนการศึกษามุมมองของผูแตงและตัวละคร รวมท้ังปจจัยท่ีกอใหเกิดมุมมอง ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดมุมมอง คือปจจัยทางศาสนา เพราะปจจัยทางศาสนาทําใหเกิดมุมมองเก่ียวกับ

การใชพุทธศาสนาในการแกปญหาในการอยูรวมกันของมนุษย รวมท้ังการเมืองการปกครองก็ทําให

เกิดมุมมอง คือ คานิยมดานความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 

ขอเสนอแนะ  

  ควรมีการวิจัยเรื่องคานิยมในเรื่องขุนชางขุนแผนแลวนํามาสรางคานิยมของคนไทยตอไป 
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ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดท่ีมตีอความสามารถในการคิด

วิเคราะหและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

THE EFFECT OF USING MIND MAPPING ON ANALYTICAL THINKING 

AND SATISFACTION OF MATTAYOMSUKSA 1 STUDENTS FROM 

NAKHON SI THAMMARAT COLLEGE OF DRAMATIC ARTS 

ธานินทร โสภิกุล*  

THANIN SOPHIKUN 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนกับหลังการจัด 

การเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ี

ความคิด ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 วิทยาลัย    

นาฏศิลปนครศรีธรรมราช จํานวน 88 คน เครื่องมือการวิจัยเปนแผนจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ี

ความคิด แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ และการทดสอบที 

ผลการวิจัยพบวาหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห

สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ี

ความคิดอยูในระดับมาก 

คําสําคญั: การคิดวิเคราะห แผนท่ีความคิด 

Abstract 

 The purposes of this research were to compare analytical thinking ability of 

Mattayomsuksa 1 students before and after being provided the Mind Mapping and to 

study the satisfaction. People for this research were 88 students of Mattayomsuksa 1 

students from Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts in the first semester of 

the academic year 2017. The instruments were the lesson plan designed based on 
Using Mind Mapping, analytical thinking test and questionnaires. Datas were analyzed 

* วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  Nakhon si Thammarat College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute 
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by computer program to calculate the mean, standard deviation, percentage and t-

test. The results were as follows: after being provided the learning Using Mind-

Mapping higher in analytical thinking differently at statistically significant level of .05 

and satisfied in high level. 

Keywords: Analytical Thinking, Mind Mapping 

บทนํา 

การศึกษาเปนกระบวนการท่ีจะชวยสรางและพัฒนาความรู ความคิด ลักษณะนิสัยของบุคคล 

และชวยนําความรู ความสามารถของตนไปใชใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคมโดยสวนรวม      

ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแกคณะครูและ

นักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 เนื้อความตอนหนึ่งวา “การศึกษาเปน

ปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและ

บานเมืองใดใหการศึกษาท่ีดีแกเยาวชนไดอยางครบถวนทุก ๆ ดาน สังคมและเมืองนั้นจะมีพลเมืองท่ี

มีคุณภาพ...” (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช, 2524 อางถึงใน สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2552) จากพระราชดํารัสดังกลาว จะเห็นไดวา พระบาทสมเด็จ  

พระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาในฐานะท่ีเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนและ

ประเทศ ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 25 (2) กลาววา “ฝกทักษะ

กระบวนการคิดเปน” ในมาตราการศึกษาขอ 4 กลาวถึงความสามารถในการประเมินความนาเชื่อถือ

ของขอมูล รูจักพิจารณาขอดี ขอเสีย ความถูก ความผิด ระบุสาเหตุ คนหาคําตอบ เลือกวิธีการและมี

ปฏิภาณในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางสันติวิธี ถูกตองเหมาะสมสามารถจําแนกประเภทขอมูล 

เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด โดยท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ไดกําหนดจุดมุงหมายวามุงพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีความรูความสามารถ    

ในการคิดแกปญหา รวมท้ังไดกําหนดสมรรถนะสําคัญของนักเรียนใหมีความสามารถ ในการคิด ไดแก 

การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิด

เปนระบบเพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศไดอยางเหมาะสม การจัดการศึกษาจึง

ตองการพัฒนาคนใหมีความสามารถในการคิด เพราะความสามารถในการคิด ทําใหแกปญหาใหกับ

ตัวเองได สามารถคิดสรางสรรคสิ่งประดิษฐใหม ๆ ได อีกท้ังพฤติกรรมของแตละคนเปนผลท่ีเกิดจาก

ความคิด หากจะแกไขพฤติกรรมท่ีไมดี หรือจะปลูกฝงพฤติกรรมท่ีดีก็สามารถทําไดโดยการเปลี่ยน

ความคิด การศึกษาจึงมีหนาท่ีในการเปลี่ยนความคิดของนักเรียนดวยการจัดกระบวนการเรียนรู 

(ฆนัท ธาตุทอง, 2554, น. 6-7) 

การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) เปนความสามารถในการจําแนกแยกแยะองคประกอบ

ตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงอาจเปนวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ และหาความสัมพันธเชิง

เหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพ่ือคนหาสภาพความเปนจริงหรือสิ่งสําคัญของสิ่งท่ีกําหนดให 
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห พัฒนาใหเกิดข้ึนโดยการฝกใหนักเรียนสืบคนขอเท็จจริง เพ่ือตอบ

คําถามเก่ียวกับบางสิ่งบางอยางโดยการตีความ การจําแนกแยกแยะ และการทําความเขาใจ กับ

องคประกอบของสิ่งนั้นและองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีสัมพันธกัน รวมท้ังเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุผล

ท่ีไมขัดแยงกันระหวางองคประกอบเหลานั้นดวยเหตุผลท่ีหนักแนน นาเชื่อถือ การเรียนรูในระดับ

วิเคราะห (Analysis) หมายถึงการเรียนรูในระดับท่ีนักเรียนตองใชการคิดอยางมีวิจารณญาณและการ

คิดท่ีลึกซ้ึงข้ึนเนื่องจากไมสามารถหาคําตอบไดจากขอมูลท่ีมีอยูโดยตรงนักเรียนตองใชความคิดหา

คําตอบจากการแยกแยะขอมูลและความสัมพันธของขอมูลท่ีแยกแยะนั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือการเรียนรู

ระดับท่ีนักเรียนสามารถจับไดวาอะไรเปนสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจท่ีอยูเบื้องหลังปรากฏการณใด

ปรากฏการณหนึ่ง (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักดิ์, 2542 ข, น. 3-4 อางถึงในทิศนา แขมมณี, 2554,      

น. 306) การคิดวิเคราะหเปนพ้ืนฐานของคิดข้ันสูง ไดแก การแกปญหา การตัดสินใจ การคิดอยางมี

วิจารณญาณ และคิดอยางสรางสรรค ซ่ึงความสามารถในการคิดของนักเรียนสามารถพัฒนาได จาก

การจัดประสบการณท่ีหลากหลาย และจากบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน  

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เปนการศึกษาดานสุขภาพมีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ     

การท่ีบุคคลมีสุขภาพดีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาความคิด การตัดสินใจอยางมีเหตุผล ทําให

สามารถแกปญหา วิเคราะหสถานการณดานสุขภาพท่ีเหมาะสมนําไปสูการมีสุขนิสัยท่ีดี ดังนั้นการ

จัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ใหมีประสิทธิภาพจึงเปนจุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่ง

ของการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระแสการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน สํานักรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดย ชาญณรงค พรรุงโรจน ไดแถลงผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก รอบท่ี 2 (พ.ศ. 2549-2552) พบวาสถานศึกษาสวนใหญไดคาเฉลี่ยดานการคิดวิเคราะห

ต่ําสุด ความสามารถในการอานออกเขียนได และคิดคํานวณไมผานเกณฑ ท้ังนี้อาจเปนเพราะการ

จัดการเรียนรูของครูท่ียังขาดการฝกใหนักเรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู และเรียนรูอยาง       

มีปฏิสัมพันธ รวมถึงการจัดประสบการณการเรียนรูใหนักเรียนมีโอกาสฝกทักษะการคิดวิเคราะห  

แผนท่ีความคิด เปนกระบวนการจัดการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ท่ีนํา

ทฤษฎีเก่ียวกับการทํางานของสมองมาใชกับการเรียนรูของมนุษย ผูคิดคนคือ โทนี่ บูซาน ชาวอังกฤษ 

แผนท่ีความคิดเกิดจากการใชทักษะท้ังหมดของสมอง เปนการทํางานรวมกันของสมองท้ังสมองซีก

ซายและซีกขวา โดยสมองซีกขวาจะทําหนาท่ีสังเคราะห คิดสรางสรรค จินตนาการ ความงาม ศิลปะ 

จังหวะ และสมองซีกซายจะทําหนาท่ีในการวิเคราะหภาษา สัญลักษณ ลําดับระบบ ความเปนเหตุเปน

ผลตรรกวิทยา แผนท่ีความคิดจึงเปนเครื่องมือท่ีชวยในการจัดการระบบความคิดท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

มีรูปแบบการจดบันทึกท่ีสรางสรรค ชวยถายทอดความคิดหรือขอมูลตาง ๆ ท่ีมีอยูในสมองลงใน

กระดาษ โดยการใชภาพ สี เสน และการเชื่อมโยงขอมูล เสริมสรางทักษะการวิเคราะหและการ

สังเคราะหขอมูล อันเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูทําใหการเรียนรูเปนเรื่องท่ีสนุกสนานมีชีวิตชีวา มากข้ึน 

สามารถตีความตีกรอบองคความรูท่ีไดรับมาอยางเปนรูปธรรม จัดการกับปญหาหรือ แกสถานการณ

ไดอยางเปนระบบ ชวยใหเห็นความคิดของตนเอง และพรอมแสดงความคิดเห็นเม่ือตองการหรือ
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จําเปน และเปนกระบวนการเรียนรูแบบนักเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง (ธัญญา ผลอนันต และ 

ขวัญฤดี ผลอนันต, 2550, น. 33)  

จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู พัฒนา   

การคิดวิเคราะห ดังท่ี จิรัฐ ชวนชม (2559) ไดวิจัยการจัดการเรียนการสอนโดยจัดทําแผนท่ีความคิด

เพ่ือพัฒนาการคิดอยางเปนระบบของนักเรียน พบวา แผนท่ีความคิดสามารถพัฒนาการคิดอยางเปน

ระบบ สงผลทําใหนักเรียนสามารถใชเปนหลักคิด ประโยชนท่ีนักเรียนไดรับ คือชวยในการบันทึก

จดจําสิ่งตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึน ชวยใหรวบรวมขอมูลเพ่ือการคิดวิเคราะหไดดียิ่งข้ึน และฉลาด ธรรมวงศ 

(2555) ไดวิจัยการปฏิบัติการคิดวิเคราะหโดยเขียนแผนท่ีความคิด พบวาการจัดการเรียนรูท่ีเนน     

การใชแผนท่ีความคิดทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหดีข้ึน  

ผูวิจัยจึงสนใจนําวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดมาใชจัดการเรียนการสอน      

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราชใหดีข้ึน ซ่ึงนาจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด วิชาสุข

ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 แบบแผนการวิจัยเปนแบบ One Group Pretest Posttest Design ประชากรเปนนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 88 

คน เนื้อหาวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป 

พุทธศักราช 2551 จํานวน 4 หนวยการเรียน ใชเวลาในการศึกษาจํานวน 12 คาบ ๆ ละ 50 นาที 

เครื่องมือท่ีใช คือ แผนจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด   

การคิดวิเคราะห และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการ ดังนี้  

1. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ทดสอบกอนการเรียนโดยผูศึกษาเปน 

ผูควบคุมการทดสอบดวยตนเอง 

2. จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดวิชาสุขศึกษา โดยผูศึกษาเปน

ผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  

3. นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ดําเนินการทดสอบและตอบ

แบบสอบถามความพอใจ หลังการเรียนครบ 12 คาบ  



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 377 

 4. นําผลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และผลการทดสอบกอนเรียนและ  

หลังเรียนมาวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานตอไป 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) ดังนี้ คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (X ) คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลัง

ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด โดยใชสถิติ t – test  
 

ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห พบวาหลังไดรับการจัดการเรียนโดย

ใชแผนท่ีความคิดสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด 

พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
  

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดท่ีมีตอความสามารถในการคิด

วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิชาสุขศึกษา สรุปและอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหพบวา หลังไดรับการจัดการเรียน โดย

ใชแผนท่ีความคิดสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไป

ตามสมมติฐาน ท้ังนี้เพราะผูวิจัยไดพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามข้ันตอนในการสรางและ

พัฒนาอยางเปนระบบ ผานการตรวจสอบแกไขและประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ ประกอบกับผูวิจัย

ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีสื่อการสอน จัดสิ่งแวดลอม และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ

การคิด เปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมกันคิดหาขอสรุป มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดกิจกรรม

ใหนักเรียนไดฝกคิดเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห ดังท่ี พรรณี เกษกมล (2558, น. 234-239) 

กลาววาการจะคิดวิเคราะหเปนตองฝกคิดเสียกอนซ่ึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะห ประกอบดวย การ

สังเกต การระบุ การสังเกต การสํารวจ และการจําแนก สอดคลองกับ วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545, 

น. 187) กลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนท่ีใชแผนผังความคิดวา เปนรูปแบบ การสอนอีกรูปแบบ

หนึ่งท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ เปนกระบวนการเรียนรูท่ีใหนักเรียนพัฒนาความสามารถทางดานการ

คิด การจํา โดยนําขอมูล ขอเท็จจริง ความรู เรื่องราวตาง ๆ มาจัดเปนระบบและเปนเครื่องมือให

ผูสอนกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนทํางานรวมกัน รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณ ทําใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิมล ทองผิว 

(2556, น. 105-106) ไดวิจัยพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยใชแผนท่ีความคิด พบวา การจัดการเรียนรู

โดยใชแผนท่ีความคิดชวยใหนักเรียนสามารถจําแนก จัดหมวดหมู เชื่อมโยงความสัมพันธของเนื้อหา 

เห็นภาพรวม เขาใจเนื้อหาไดงาย Bromley, Devitis & Modlo (1995, น. 7-8 อางถึงใน ทิศนา   

แขมมณี, 2554, น. 388) กลาววา แผนท่ีความคิด เปนเทคนิคท่ีนักเรียนสามารถนําไปใชในการเรียนรู
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เนื้อหาสาระตาง ๆ ชวยใหเกิดความเขาใจเนื้อหาไดงาย เร็วข้ึนและจดจําไดนาน เพราะมีลักษณะเปน

ภาพงายตอการท่ีสมองจดจํามากกวาขอความท่ีติดตอกันยาว อีกท้ังยังชวยใหเรียนรูอยางตื่นตัว 

(active learning) เนื่องจากนักเรียนจะตองมีท้ังการฟง พูด อาน เขียน คิด จึงสามารถจัดทําแผนท่ี

ความคิดออกมาได เปนการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย สอดคลองกับ บูซาน 

(1997, อางอิงใน ชัยวัฒน สุทธิรัตน, 2553, น. 263) กลาววา แผนท่ีความคิดเปนเสมือนกระจกท่ี

สะทอนเงาการคิด ทําใหเขาใจระบบความคิดของตนเองและทําใหเกิดอิสระในการคิด ในการจัดการ

เรียนการสอนสามารถนําแผนท่ีความคิดไปใชในการจดบันทึก การตัดสินใจ และการนําเสนอผลงาน 

ฉลาด ธรรมวงศ (2555, น. 34) ไดวิจัยปฏิบัติการคิดวิเคราะหโดยเขียนแผนท่ีความคิด พบวาการ

จัดการเรียนรู ท่ีเนนการใชแผนท่ีความคิดทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหดีข้ึน         

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและนักเรียนท่ีเรียนโดยเนนการปฏิบัติการคิด

วิเคราะหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนปกติ สอดคลองกับ โสพินญา สุวรรณ (2555, น. 31) 

ไดวิจัยการใชแผนท่ีความคิดในการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจ : 

กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีดอยความสามารถ พบวา การจัดการเรียนการสอนโดย

การใชแผนท่ีความคิดเปนวิธีการสอนท่ีชวยใหนักเรียนมีความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเขาใจสูงข้ึน นอกจากนี้การจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดยังชวยในการถายโยงความรู 

เชื่อมความรูเกากับความรูใหม และสรางองคความรูไดเปนอยางดี เชนเดียวกับ ฐิติพร พิชญกุล 

(2558, น. 180) ไดวิจัยการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีทางความคิดเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ

ถายโยงการเรียนรูของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาหลังจากท่ีนักศึกษาไดรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแผนท่ีความคิด สงผลใหนักศึกษาสามารถถายโยงการเรียนรู

ใหมกับความรูเกาหรือสถานการณเกา และสามารถถายโยงการเรียนรูใหมกับความรูใหมหรือ

สถานการณใหมไดเปนอยางดี การใชแผนท่ีความคิดผูเรียนตองนําทักษะการคิดระดับสูงมาใชในการ

แสดง แผนภาพชี้นําใหเห็นความสัมพันธของขอมูล นําเสนอดวยเสน สี รูปภาพ อยางมีเหตุผล เขาใจ

งาย เขาจะพยายามคิด ซ่ึงสงผลใหเกิดการขยายความคิดอยางตอเนื่องสามารถเชื่อมโยงความรู 

ประสานความคิดกับ สถานการณเขาดวยกันอยางสอดคลองเปนเหตุเปนผล และนําไปใชแกปญหาใน

สถานการณใหม ๆ ได 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด 

ภาพรวมพบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =4.35) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนมีความพึงพอใจมาก เปนลําดับท่ี 1 ( X = 4.44) 

รองลงมาคือดานเนื้อหา ( X = 4.34) ดานการวัดและประเมินผล ( X = 4.32) และดานผูสอน ( X = 

4.30) ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดเปนการจัดการเรียนรูท่ี เปดโอกาสให

นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ สรางบรรยากาศใหมีการปฏิสัมพันธกันระหวางนักเรียนและครูทําใหรูสึก

ใกลชิด ไดเรียนรู ถายทอดความคิดโดยใชภาพ สีสันชวยเราอารมณ เพ่ิมชีวิตชีวา และทําให

สนุกสนาน มีการประเมินผลและแจงผลใหนักเรียนทราบทันที ทําใหเกิดแรงจูงใจและพึงพอใจใน   
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การเรียน ดังท่ี Woolfolk (2004, p. 383-386 อางถึงใน นุชลี อปภัย, 2555, น. 120) กลาววา การใช  

กลยุทธในการจูงใจและการกระตุนใหผูเรียนตั้งใจเรียนจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือในชั้นเรียนนั้น ๆ 

มีปจจัยพ้ืนฐานตอไปนี้ครบถวน 1) ชั้นเรียนตองมีสภาพท่ีเหมาะสม ปราศจากสิ่งรบกวนหรือสิ่งท่ีหันเห

ความสนใจของผูเรียนไปจากสิ่งท่ีเรียน หรือสภาพท่ีกอใหเกิดความยุงยากตอการเรียนรู 2) ผูสอนตอง

มีความอดทน และไมรูสึกรําคาญกับขอผิดพลาดตาง ๆ ของผูเรียน ใหการสนับสนุนและทําใหผูเรียน

เห็นวาขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจะเปนโอกาสใหผูเรียนไดปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหดีข้ึน 3) สิ่งท่ีเรียน

ตองเปนงานท่ีทาทายความสามารถและมีความเปนไปไดท่ีจะทําสําเร็จ คือไมงายหรือยากเกินไป และ 

4) สิ่งท่ีเรียนตองมีประโยชนและสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได (Authentic Tasks) วรศักดิ์ เพียรชอบ 

(2523, น. 82) ไดกลาวถึงแรงจูงใจในการสอนวา แรงจูงใจมีความสําคัญตอการเรียน การท่ีครู

สามารถหาวิธีสรางแรงจูงใจท่ีดีไดนั้น นอกจากจะชวยทําใหการเรียนของนักเรียนไดบรรลุจุดหมาย

ปลายทางอยางมีประสิทธิภาพแลวยังเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีดวย สอดคลองกับ 

ฆนัท ธาตุทอง (2554, น. 121-122) ท่ีกลาววา การสรางแรงจูงใจในการเรียนตองเพ่ิมโอกาสให

นักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูซ่ึงเกิดข้ึนไดเม่ือผูสอนจัดบรรยากาศท่ีทาทาย ใชสื่อท่ีกระตุน

ความสนใจ และสรางความรูสึกใหเกิดความเชื่อม่ันวานักเรียนแตละคนมีโอกาสทํากิจกรรมไดสําเร็จ 

ธอรนไดค (น. 1814-1949 อางถึงใน ปรียาพร วงคอนุคตรโรจน, 2553, น. 59) กลาวถึงความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดการเรียนรูวาตองคํานึงถึงความพรอมและผลท่ีไดรับ ถาไดรับผลท่ีพอใจ นักเรียนยอม

อยากเรียนรูตอไป ความสําเร็จในผลท่ีไดรับทําใหเกิดความภาคภูมิใจ นําไปสูเรื่องท่ีคลายคลึงกัน โชติกา 

เปรมสิงหชัย (2559, น. 683) ไดวิจัยปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอานจับใจความของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชแผนท่ีความคิดกับการเรียนแบบปกติ พบวา การเรียน

โดยใชแผนท่ีความคิดเปนกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีชวยใหนักเรียนสามารถปรับระดับความคิด    

การจดบันทึก และเชื่อมโยงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 

80.76 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก สอดคลองกับ พิชญาภา 

อินธิแสง (2558, น. 63) ไดวิจัยพัฒนาความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห 

และความพึงพอใจตอการเรียน โดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC รวมกับแผนท่ี

ความคิด พบวาผูเรียนมีความรูความเขาใจในการอาน มีทักษะการคิดวิเคราะห และมีความพึงพอใจ

ในการเรียนระดับมาก และ อชิรกาญณ ดอกไม (2558, น. 2316-2317) ไดวิจัยผลการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับแผนท่ีความคิด วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง รางกายของเรา ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนสามารถสนองตอบตามความตองการทางการเรียนรูของ

นักเรียนไดในทุก ๆ ดาน ตามความแตกตางของแตละบุคคลทําใหนักเรียน มีความสนใจในการเรียน 

และมีความพึงพอใจตอการเรียนอยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 
   1. ผูสอนตองศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับหลักการ ข้ันตอนการเขียนแผนท่ีความคิดท่ี

ถูกตองอยางละเอียด และตองเขียนแผนท่ีความคิดใหเปนแบบอยางแกนักเรียน 

  2. กอนจัดการเรียนผูสอนควรอธิบายรูปแบบการเขียนแผนท่ีความคิดท่ีถูกตองใหนักเรียน

เขาใจ พรอมท้ังบอกเหตุวาทําไมตองใชแผนท่ีความคิดเปนเครื่องมือในการคิดวิเคราะห 

  3. โดยผูสอนจะตองเตรียมสื่อการสอน อุปกรณ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหนักเรียน เชน สี 

กระดาษ เปนตน 

  4. การนําวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดอาจจะทําใหเกิดปญหาการเขียนอธิบาย

หรือบรรยายความได เพราะการเขียนแผนท่ีความคิดใชคําสั้น ๆ ภาพ เสน และสัญลักษณตาง ๆ 

ดังนั้นครูควรอธิบายและสนใจการเขียนใหถูกตองตามหลักการเขียน 
   

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

 1. ควรวิจัยผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิด รวมกับตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ความคิด

สรางสรรค ความคงทนในการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน  

2. ควรวิจัยเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนท่ีความคิดกับวิธีสอน หรือเทคนิค 

การสอนอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการคิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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การศึกษาทัศนคติทางภาษาท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินอยุธยาและภาษาไทยถ่ินเหนือ 

ตามตัวแปรทางสังคม 

A STUDY OF LANGUAGE ATTITUDES TOWARDS THAI DIALECT OF 

AYUTTHAYA AND NORTHERN THAI DIALECTS ACCORDING BY 

SOCIAL FACTORS 

เนตรนิภา เจียมศักดิ์∗ และจุฑารัตน โพธิ์หลวง1

∗∗ 

NEDNIPA JIEMSAK AND JUTARAT PHOLUANG 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาทัศนคติทางภาษาของผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยาและ     

ผูพูดภาษาไทยถ่ินเหนือ 2) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยาท่ีมีตอภาษาไทยถ่ิน

เหนือและผูพูดภาษาไทยถ่ินเหนือท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินอยุธยา โดยพิจารณาจากตัวแปรทางสังคมกลุม

ตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยเปนกลุมตัวอยางประชากรท่ีผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยา คือ นักศึกษาคณะ      

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน และกลุมตัวอยางประชากรท่ีผูพูด

ภาษาไทยถ่ินเหนือ คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 30 คน 

เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย คือ แบบสอบถามทัศนคติทางภาษาของผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยา และผูพูด

ภาษาไทยถ่ินเหนือ โดยแบงลักษณะการประเมินออกเปน 2 ประเภท คือ ดานความรูและสถานภาพ 

และดานจริยธรรม ซ่ึงกําหนดเกณฑแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท นอกจากนี้ 

ผูวิจัยยังไดสัมภาษณเชิงลึกเรื่องทัศนคติทางภาษาของผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยา และผูพูดภาษาไทย

ถ่ินเหนือ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และการทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม (t-test) ผลวิจัย

พบวาปจจัยทางดานสังคม เชน ความรูและสถานภาพ จริยธรรม ชาติพันธุ และเพศมีผลตอทัศนคติ    

ท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินอยุธยา และภาษาไทยถ่ินเหนือโดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        

ท่ีระดับ 0.05 

คําสําคญั: ทัศนคติทางภาษา ภาษาไทยถ่ินอยุธยา ภาษาไทยถ่ินเหนือ ตัวแปรทางสังคม  
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Abstract 

 The purposes of this research were 1) to study the linguistic attitude between 

a Thai dialect of Ayutthaya and Northern Thai Dialect 2) to compare the linguistic 

attitude between a Thai dialect of Ayutthaya and Northern Thai Dialect according to 

social factors. The population comprised 60 students: 30 students in Rajabhat Phra 

Nakhon Si Ayutthaya university and 30 students in Rajabhat Chiang Rai. Both of them 

have studied in faculty of education. The research instrument was the close – ended 

questionnaire on the linguistic attitude toward a Thai dialect of Ayutthaya and 

Northern Thai dialect. The questionnaire was divided into 2 issues: 1) knowledge and 

social status and 2) ethnicity. Additionally, the in-depth interview was also used to 

collect the data. Likert rating scale was used to analyze the data. Questionnaire was 

distributed and the statistics method used to analyze data were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and Independent Sample t-test. The research 

finding was as follows: the education and social status, morality, ethnography, and 

gender were the significantly social factors toward the language attitude. The 

research was statistically significant different at 0.05 level. 

Keywords: Language Attitudes, Thai dialect of Phra Nakhon Si Ayutthaya, Northern Thai dialect, 

Social factors 

บทนํา 

 ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ถายทอดความรูสึกนึกคิด และความตองการของมนุษย 

ภาษายังถือวาเปนสิ่งสําคัญในการแสดงภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผูพูดในภาษานั้น ๆ นอกจากนี้ 

ภาษาสามารถบอกทัศนคติของบุคคลตาง ๆ ในสังคม ดังท่ีแลมเบิรต (Lambert, 1960, p. 29) ได

สรุปวา ทัศนคติของบุคคลคนหนึ่งท่ีมีตอกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่งไมวาจะเปนกลุมทางชาติพันธุ

หรือกลุมทางวัฒนธรรมยอย รวมถึงทัศนคติของบุคคลนั้นท่ีมีตอภาษาพูดของบุคคลหรือกลุมบุคคล 

ในการศึกษาทัศนคติทางภาษาท้ังท่ีเปนทัศนคติของบุคคล และทัศนคติของกลุมบุคคลเนน

การศึกษาเพ่ือใหทราบความรูสึกนึกคิดของบุคคล หรือกลุมบุคคล ตลอดจนศึกษาแนวโนมของ

พฤติกรรมท่ีบุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีแสดงออก การศึกษาเรื่องทัศนคติของบุคคลจึงเปนเรื่องท่ีมีผูให

ความสนใจกันจํานวนมาก และไดศึกษากันอยางแพรหลายในหลายประเทศ อาทิ ในประเทศแถบ

ยุโรป อเมริกา และเอเชีย  

 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ  (2548, น. 50-51) ไดใหคําจํากัดความไววา ทัศนคติตอภาษา 

หมายถึง คานิยม หรือความคิดเห็นเก่ียวกับฐานะ ความถูกตอง และความบริสุทธิ์ของภาษาใดภาษา

หนึ่ง เชน เห็นวาภาษาหนึ่งต่ําตอยกวาอีกภาษาหนึ่ง ทัศนคติตอภาษาจึงเปนเรื่องของสังคม เพราะใน
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ความเปนจริงถาพิจารณาจากโครงสรางหรือลักษณะทางภาษาแลว เราไมอาจกลาวไดวาภาษาหนึ่งสูง

หรือไพเราะกวาอีกภาษาหนึ่ง ท้ังนี้ ทุกภาษาตางก็มีโครงสราง และคุณสมบัติในตัวของมันเอง การท่ี

คนคิดวาภาษาใดสูงหรือต่ํากวา เพราะนําภาษาไปผูกกับตัวผูพูด แตในบางครั้งทัศนคติตอภาษายังรวม

ทัศนคติตอผูพูดภาษานั้น ๆ ดวย จากคําจํากัดความในขางตนสรุปไดวา ทัศนคติตอภาษา คือ ความ

คิดเห็นของกลุมคนในสังคมท่ีมีตอภาษาใดภาษาหนึ่ง รวมไปถึงทัศนคติท่ีมีตอผูพูดภาษานั้นดวย ดังจะ

เห็นไดจากภาษา (language) หรือภาษาถ่ิน (dialect) 

สําหรับภาษาไทยนั้น ยอมมีความแตกตางกันออกไป โดยเฉพาะภาษาไทยถ่ิน หมายถึงภาษาท่ี

ใชพูดติดตอสื่อสารกันตามทองถ่ินตาง ๆ สื่อความหมายเขาใจกันระหวางคนในทองถ่ิน ๆ ซ่ึงแตละ

ทองถ่ินอาจพูดแตกตางกันออกไปจากภาษาไทยมาตรฐานท้ังทางดานเสียง คํา ประโยค และความหมาย  

งานวิจัยของวิไลศักดิ์ ก่ิงคํา (2551) อธิบายวา ภาษาไทยถ่ินท่ีพูดอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ของ

ประเทศไทยตางก็เปนภาษาถ่ินของภาษาตระกูลไทด้ังเดิม (Prototype-Tai) ท่ีแตกตางกันไป 

กลาวคือ หากภาษาใดมีลักษณะท่ัวไปทางดานเสียงคํา และความหมายเหมือนกัน คลายกันก็จัดอยูใน

ภาษาถ่ินนั้น ๆ ในขณะท่ีกาญจนา คูวัฒนะศิริ (2528) ไดใหคํานิยามเก่ียวกับภาษาถ่ิน คือภาษาท่ีใช

พูดแตกตางกันออกไปตามทองถ่ินตาง ๆ ท่ีผูพูดอาศัยอยู หรือภาษาท่ีพูดในชนชั้นหนึ่งในชุมชนหนึ่ง 

โดยเฉพาะ หรืออาจพูดสื่อสารในทําเนียบภาษาท่ีแตกตางกันออกไป  

วิไลศักดิ์ ก่ิงคํา (2551) ไดแบงภาษาถ่ินออกเปน 4 กลุมใหญ ดังนี้ 1) ภาษาไทยถ่ินกลาง      

2) ภาษาไทยถ่ินใต 3) ภาษาไทยถ่ินอีสาน และ 4) ภาษาไทยถ่ินเหนือ โดยทุกภาษาถ่ินยังคงใชคําศัพท 

ไวยากรณเดียวกัน แตจะแตกตางกันในเรื่องของวรรณยุกต หากพ้ืนท่ีของผูใชภาษานั้นกวางก็จะมี

ภาษาถ่ินท่ีหลากหลาย และมีภาษาถ่ินยอยอีกดวย ท้ังนี้ ภาษาถ่ินแตละถ่ินจะมีเอกลักษณทางภาษา

ของตนเอง หากลักษณะแปรผันของของภาษาถ่ินนั้น  

จากการศึกษาเรื่องวรรณยุกตในภาษาไทยถ่ินจังหวัดอางทอง พระนครศรีอยุธยาของยาใจ 

มาลัยเจริญ (2531) พบวาไดแบงภาษาไทยถ่ินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใชเกณฑทางดาน

เสียงวรรณยุกตออกเปน 4 กลุมดวยกันคือ  

1. ภาษาถ่ินยอยอยุธยาตะวันตก ไดแก อําเภอผักไห และอําเภอบางซาย  

2. ภาษาถ่ินยอยอยุธยากลางกลุมท่ี 1 ไดแก อําเภอมหาราช อําเภอบางปะหัน และอําเภอบางไทร  

3. ภาษาถ่ินยอยอยุธยากลางกลุมท่ี 2 ไดแก อําเภอบางบาล อําเภอนครหลวง และอําเภอ

พระนครศรีอยุธยา  

4. ภาษาถ่ินยอยอยุธยาตะวันตก ไดแก อําเภอภาชี อําเภออุทัย และอําเภอบางปะอิน 

แมวาในการศึกษาทัศนคติทางภาษาไทยเคยมีผูศึกษาแลวดังจะเห็นไดจากการศึกษาทัศนคติ

ทางภาษาท่ีมีตอภาษาไทยกลางและภาษาไทยถ่ินอีสานของ ปาลีคุปต (Palikupt, 1983) และการศึกษา

ทัศนคติทางภาษาท่ีมีตอภาษาจีนผูพูดภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร (นันทกา วชิรพินพง, 2530) 

อยางไรก็ตาม ยังไมมีผูศึกษาเรื่องทัศนคติทางภาษาท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินอยุธยาและภาษาไทยถ่ินเหนือ

ตามตัวแปรทางสังคม ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับเรื่องนี้  
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติทางภาษาของผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยาและผูพูดภาษาไทยถ่ินเหนือ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติทางภาษาระหวางผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยากับผูพูดภาษาไทย 

ถ่ินเหนือ โดยพิจารณาจากตัวแปรทางสังคม 

แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 

1. แนวคิดการแสดงทัศนคติทางภาษาของบุคคล โดยแลมเบิรต และคณะ (Lambert et 

al., 1960) 

2. แนวคิดการแสดงทัศนคติทางภาษาของกลุมบุคคลท่ีมีตอภาษาใดภาษาหนึ่ง โดยชายน 

และวิลเลียมส (Shuy & William, 1973) 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ชาติพันธุมีผลตอการประเมินทัศนคติทางภาษาท้ังของบุคคลและกลุมบุคคล 

2. เพศมีผลตอการประเมินทัศนคติทางภาษาท้ังของบุคคลและกลุมบุคคล 

นิยามศัพทเฉพาะ  

1. ทัศนคติทางภาษา หมายถึง คานิยม หรือความคิดเห็นเก่ียวกับฐานะ สถานภาพทางสังคม 

และความถูกตองของภาษาใดภาษาหนึ่ง และรวมถึงทัศนคติ หรือความคิดเห็นตอผูพูดภาษานั้น ๆ 

(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2532) 

2. ทัศนะท่ีเปนแบบอยางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่งซ่ึงเปนทัศนคติรวมของสมาชิกในสังคมเดียวกันท่ีมีตอสิ่ง ๆ นั้นหรือบุคคล ๆ 

นั้น และเปนทัศนคติท่ีเกิดข้ึนไดโดยอัตโนมัติเม่ือไดรับการกระตุนในสถานการณหนึ่ง ๆ  

3. ภาษาไทยถ่ินอยุธยา หมายถึง ภาษาไทยท่ีใชพูดในทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

4. ภาษาไทยถ่ินเหนือ หมายถึง ภาษาไทยท่ีใชพูดทางภาคเหนือของประเทศไทย 

แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย  

1. แนวคิดการแสดงทัศนคติทางภาษาของบุคคล  

วอลเวส แลมเบิรต (Wallace Lambert, 1960) นักจิตวิทยาสังคม และเพ่ือนรวมงานได

ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแมคกิลล (McGill) ประเทศแคนาดาโดยศึกษาจาก

นักศึกษาสองกลุมคือกลุมนักศึกษาท่ีมีเชื้อสายอังกฤษ และกลุมนักศึกษาท่ีมีเชื้อสายฝรั่งเศส เพ่ือ

ศึกษาดูวาบุคคลท้ังสองกลุมนี้มีทัศนคติตอกันและตอภาษาท่ีพูดของแตละกลุมอยางไร โดยใช

เครื่องมือท่ีเรียกวา Matched-guise technique หรือวิธีพลางเสียงคู มาใชศึกษาทัศนคติเปนคําแรก

โดยใหกลุมตัวอยางประชากรซ่ึงไดแก กลุมท่ีพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแม และกลุมท่ีพูดภาษา
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ฝรั่งเศสเปนภาษาแมนั้น ออกเสียงพูดสั้น ๆ จากแถบบันทึกเสียง โดยเสียงท่ีไดยินจากแผนบันทึกเสียง

จะเปนเสียงของคนพูดซ่ึงพูดในเรื่องเดียวกันสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ซ่ึงในแตละ

ภาษาอาจจะมีมากกวาสองเสียง ท้ังนี้ แตละเสียงจะเรียงสลับกันไปตามแตละภาษาเชน ภาษาอังกฤษ

และภาษาฝรั่งเศสเปนตน ผูตอบหรือกลุมตัวอยางประชากรท้ังสองกลุมจะไมทราบวาเสียงท่ีไดยินท้ัง

สองภาษาเปนเสียงพูดของคนคนเดียวกัน กอนจะฟงเสียงจากแถบบันทึกเสียงผูตอบ หรือกลุม

ตัวอยางประชากรจะไดรับการบอกเพียงวาจะไดฟงเสียงคนพูดเทานั้น และในขณะท่ีฟงขอใหผูตอบ

หรือกลุมตัวอยางประชากรจินตนาการตามเสียงท่ีไดยินวาผูพูดนาจะมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัยใจคอ 

และฐานะทางสังคมอยางไร เปนตน เม่ือฟงเสียงแตละเสียงจนจบแลวพูดตอหรือกลุมตัวอยาง

ประชากรจะตองประเมินคาเสียงแตละเสียงท่ีไดยินนั้นโดยใหคะแนนมากหรือนอยในแตละเรื่อง อาทิ 

เรื่องรูปรางหนาตา บุคลิกลักษณะ สติปญญา ความมีน้ําใจ ความซ่ือสัตย ฐานะทางการศึกษา ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม เปนตน ยกตัวอยางในเรื่องรูปรางหนาตา ผูตอบหรือกลุมตัวอยาง

ประชากรจะเลือกแสดงความเห็นในชวงใดชวงหนึ่งตามชวงความคิดเห็นโดยแตละชวงความคิดเห็นจะ

มีการเรียงลําดับจากมากไปถึงนอย (โดยมีระดับตั้งแต 1-7) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบหรือกลุมตัวอยาง

ประชากรท่ีมีเชื้อสายอังกฤษประเมินผูพูดภาษาอังกฤษสูงกวาเม่ือพูดภาษาฝรั่งเศสในเกือบทุกเรื่อง 

สวนผูตอบท่ีมีเชื้อสายฝรั่งเศสไมเพียงแตประเมินเสียงพูดภาษาอังกฤษสูงกวาเสียงพูดภาษาฝรั่งเศส

เทานั้น แตยังประเมินเสียงพูดภาษาฝรั่งเศสต่ํากวาการประเมินภาษาฝรั่งเศสท่ีประเมิน โดยผูตอบท่ีมี

เชื้อสายอังกฤษอีกดวย เห็นไดวากลุมบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวากลุมบุคคลท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดอยกวา มักจะแสดงทัศนคติออกมาเปนแบบอยางเดียวกันในสังคม โดย

กลุมบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกวา จะมีการดูถูกและเหยียดหยามตอกลุมบุคคลท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจท่ีดอยกวาอยางเห็นไดชัด 

ชายยและวิลเลียมส (Shuy & William, 1973) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติท่ีเปนแบบอยางเดียวกัน

ของสังคม (social stereotype attitudes) ท่ีมีตอภาษาอังกฤษแบบตัดปากท่ีพูดในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยเลือกศึกษาจากภาษาอังกฤษ 5 สําเนียง คือ สําเนียงดีทรอยต (Detroit speech) 

สําเนียงชนผิวขาวทางใต (White Southern Speech) สําเนียงอังกฤษ (British speech) สําเนียง

อเมริกันนิโกร (Negro speech) และสําเนียงมาตรฐานอเมริกัน (Standard speech) โดยศึกษากับ

กลุมตัวอยางประชากรในเมืองดีทรอยต ประกอบดวย กลุมนักเรียนจากชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

และผูใหญวัยทํางาน จากผลการศึกษา พบวาภาษาอังกฤษสําเนียงอังกฤษไดรับการประเมินสูงกวา

ภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกันนิโกร และภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกันนิโกรไดรับการประเมินสูงกวา

ภาษาอังกฤษสําเนียงชนผิวขาวทางใต นอกจากนี้ในดานความสัมพันธระหวางทัศนคติและเชื้อชาติ

ของผูประเมินพบวาผูประเมินท่ีเปนชนผิวดําประเมินใหภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกันนิโกรสูงกวาการ

ประเมินโดยผูประเมินท่ีเปนชนผิวขาว ในดานความสัมพันธระหวางฐานะทางสังคมของผูประเมินกับ

ทัศนคติท่ีมีตอภาษาพบวา ผูประเมินท่ีมีฐานะทางสังคมสูงมีแนวโนมท่ีจะประเมินใหภาษาอังกฤษ

สําเนียงอังกฤษสูงกวาในประเภทอ่ืน ๆ ของการประเมินดานคุณคาและศักยภาพ แตผูประเมินท่ีมี
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ฐานะทางสังคมต่ํากวาจะประเมินภาษาอังกฤษสําเนียงดีทรอยต และภาษาอังกฤษสําเนียงอเมริกัน    

นิโกรสูงกวาการประเมินโดยผูท่ีมีฐานะทางสังคมสูงกวา 

2. แนวคิดการธํารงภาษาและการเปล่ียนภาษา  

ฟาโซลด (Fasold, 1984) กลาววา การธํารงภาษาในการเปลี่ยนแปลงภาษานั้น ยอมมีกระทบ

ตอภาษาใดภาษาหนึ่งอยางตอเนื่อง กลาวคือ หากผูพูดเริ่มใชภาษาท่ีสองในแวดวงภาษาของตนเอง 

หรือใชแทนท่ีจะเรียกวาภาษาหนึ่ง แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนภาษา ในทางตรงกันขาม หากภาษาหนึ่ง

ยังคงไดรับเลือกภาษาของตนเองอยางชัดเจน นั้นคือลักษณะการธํารงภาษา  

ในขณะท่ี ฟชแมน (Fishman, 1972) ไดเสนอวิธีพิจารณาการธํารงภาษา และการเปลี่ยน

ภาษาวาควรมีการใชภาษาในเวลาท่ีแตกตางกันมากกวาสองชวงอายุ เชนเดียวกับฟาโซลด (Fasold, 

1984, p.215) ท่ีเนนการใชภาษาในชวงเวลาท่ีแตกตางกันตามแนวทางภาษาศาสตรเชิงสังคม โดย

ตองเก็บขอมูลจํานวนมาก รวมถึงพิจารณากลุมเปาหมายเดียวกันในเวลาท่ีแตกตางกันมากกวาสอง

ชวงอายุ หรือมีอายุท่ีอยูในเวลาเดียวกัน 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

วุลฟกัง เวิรค (Wolfgang WÖlck, 1973) ไดศึกษาทัศนคติของชาวเปรูท่ีมีตอภาษาสเปน

และภาษาเค็ชชัว (Quechua) โดยศึกษากลุมประชากรท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา และครู ผลการศึกษา

พบวา ผูพูดภาษาสเปนไดรับการประเมินสูงกวาผูพูดภาษาเค็ชชัวในดานฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ 

การศึกษา และสติปญญาความสามารถ แตผูพูดภาษาเค็ชชัวไดรับการประเมินสูงกวาผูพูดภาษาสเปน

ในดานบุคลิกภาพและอุปนิสัยใจคอ เชน ความแข็งแรง ความจริงใจ และความซ่ือสัตย  

สําหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทัศนคติทางดานภาษาในประเทศไทยนั้นมีจํานวนไมมาก ดังจะ

เห็นไดจากงานวิจัยของดียู ปาลีคุปต (2526) ไดศึกษาทัศนคติของคนไทยท่ีมีตอภาษาไทยกลางและ

ภาษาไทยถ่ินอีสานดวยวิธี Matched-guise technique โดยศึกษากลุมตัวอยางประชากรซ่ึงเปน

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลการศึกษาพบวา กลุม

ตัวอยางประชากรกลุมภาษาไทยการประเมินใหผูพูดเม่ือพูดภาษาไทยกลางซ่ึงเปนภาษาเดียวกับตนสูง

กวาเม่ือพูดภาษาไทยถ่ินอีสานในเกือบทุกบุคลิกลักษณะ ยกเวนเรื่องความขยัน ความมีน้ําใจและ

ความซ่ือสัตย สวนตัวอยางกลุมประชากรกลุมภาษาไทยถ่ินอีสานไดประเมินผูพูดเม่ือพูดภาษาไทย

กลางและภาษาถ่ินอีสาน โดยประเมินใหผูพูดภาษาไทยถ่ินอีสานสูงกวาเม่ือพูดภาษาไทยกลาง ยกเวน

เรื่องรูปรางหนาตา สติปญญา ฐานะทางการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และฐานะทางสังคม  

กลาวโดยสรุปการศึกษาทัศนคติของกลุมตัวอยางประชากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีผลการศึกษาท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของแลมเบิรตและคณะ (Lambert et 

al, 1960) ท่ีพบวาในประเทศแคนาดา ชาวแคนาดาเชื้อสายอังกฤษประเมินผูพูดภาษาอังกฤษ

เชนเดียวกับตนสูงกวาเม่ือพูดภาษาฝรั่งเศส  

อยางไรก็ตาม ยังพบวาผูประเมินท่ีมีเชื้อสายฝรั่งเศสไมเพียงแตประเมินใหผูพูดเม่ือพูด

ภาษาอังกฤษดีกวาเม่ือพูดภาษาฝรั่งเศสเทานั้น แตยังประเมินใหผูพูดเม่ือพูดภาษาฝรั่งเศสต่ํากวาท่ี

 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 389 

ประเมินโดยผูประเมินท่ีมีเชื้อสายภาษาอังกฤษ ซ่ึงการคนพบในขอนี้แตกตางจากกลุมตัวอยาง

ประชากรกลุมภาษาไทยถ่ินอีสาน เม่ือประเมินผูพูดภาษาไทยถ่ินอีสาน กลาวคือ ประชากรกลุม

ภาษาไทยถ่ินอีสานไดประเมินผูพูดเม่ือพูดภาษาไทยถ่ินอีสานดวยกันสูงกวาผูพูดภาษาไทยกลางโดย

เฉลี่ย แสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจในกลุมและภาษาของตน ดียู ปาลีคุปต (2526) ไดสรุปวากลุมท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจะมีทัศนคติในทางบวกกับกลุมผูพูดในภาษาของตน และกลุมท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดอยกวาก็จะยอมรับสถานภาพท่ีสูงกวาของกลุมท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมท่ีสูงกวา จะเห็นไดวาผูประเมินจะประเมินโดยใชทัศนคติท่ีเปนแบบอยางเดียวกัน

ในสังคมเปนเกณฑในการประเมิน  

เชนเดียวกับดราเปอร (Draper, 2005) เก็บขอมูลจากหมูบานแหงหนึ่งท่ีตั้งอยูในตัวเมือง

จังหวัดขอนแกนเพ่ือสํารวจทัศนคติตอภาษาการสอนภาษาไทยถ่ินอีสาน และความสามารถในการใช

ภาษาไทยถ่ินอีสาน โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือใชเปนแหลงขอมูลสําหรับของการธํารงภาษาและ

ฟนฟูภาษาไทยอีสาน ผลการสํารวจพบวาคนไทยอีสานอยากใหภาษาแมมีบทบาทสําคัญมากกวาเดิม 

เชน ควรมีการใชภาษาแมในการสอนท้ังภาษาพูด และภาษาเขียน รวมถึงมีรายการโทรทัศนท่ีเปน

ภาษาอีสาน ในขณะเดียวกัน ยังมีการตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสําคัญของภาษาไทยกลางดวย

เชนกัน 

นันทกา วชิรพินพง (2530) ไดศึกษาทัศนคติทางภาษาท่ีมีตอภาษาจีน และผูพูดภาษาจีนใน

กรุงเทพมหานคร มีการศึกษาเรื่องความชา-เร็ว และความดัง-คอย ของการพูดวามีสวนในการประเมิน

ผูพูดแตกตางกันหรือไม และศึกษาทัศนคติทางภาษาท่ีมีตอภาษาจีนและภาษาไทย อีกท้ังศึกษาความรู 

ในการใชภาษาจีนและภาษาไทยของกลุมประชากรตัวอยางดวยวิธี Matched-guise technique โดย

ศึกษากลุมตัวอยางประชากรซ่ึงเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซ่ึงในแตละสถาบัน ประกอบดวยกลุมตัวอยางประชากร 

2 กลุม คือ ตัวอยางประชากรกลุมภาษาไทยซ่ึงพูดภาษาไทย แตพูดภาษาจีนไมได และตัวอยาง

ประชากรกลุมภาษาจีนซ่ึงพูดไดท้ังภาษาไทยและภาษาจีน  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางประชากรท่ีเปนกลุมภาษาไทยประเมินเสียงพูดภาษาไทยสูง

กวาเสียงพูดภาษาจีน ในทางตรงกันขามตัวอยางประชากรกลุมภาษาจีนประเมินเสียงพูดภาษาจีนสูง

กวาภาษาไทย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจท่ีมีตอกลุมคนของตนเอง นอกจากนี้ จากการศึกษา

ยังพบวา เสียงชาไดรับการประเมินสูงกวาเสียงเร็ว และเสียงคอยไดรับการประเมินสูงกวาเสียงดัง     

อีกท้ังเสียงเร็วไดรับการประเมินดานความรูความสามารถสูง แตทางดานอุปนิสัยใจคอกลับตรงกันขาม 

และเสียงชาไดรับการประเมินดานความรูความสามารถต่ํากวา แตไดรับการประเมินในดานอุปนิสัยใจ

คอท่ีสูงกวาเสียงเร็ว 

นอกจากนี้ ปจจัยเรื่องเพศยังมีตอการประเมินทัศนคติทางภาษาดวยเชนกัน แทนแนน 

(Tannen, 1990) เห็นวาเพศหญิงสวนใหญมีความซับซอนและมีความละเอียดออนทางดานความสัมพันธ

ทางสังคม สังเกตจากการใชภาษา ถอยคําท่ีสุภาพ เรียบรอย มีการกลั่นกรองคําพูด และการเสนอ
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ความคิดเห็นตอสังคม โดยมักจะแสดงความคิดเห็นสวนใหญในเชิงบวกมากกวาเชิงลบ เนื่องจากเพศ

หญิงถูกคาดหวังจากสังคมใหมีความประพฤติดี เพ่ือท่ีจะไดเปนผูตามท่ีดี (ภรรยา) รวมถึงเปน

แบบอยางท่ีดีใหกับสมาชิกในครอบครัว (มารดาและบุตรสาว) ในขณะท่ีเพศชายสวนใหญ มีลักษณะ

เปนผูนํา รักอิสระ และเปนตัวของตนเอง การสื่อสารภายในสังคมมักจะตรงไปตรงมา อาจทําใหคําพูด

หรือการแสดงความคิดเห็นมีท้ังเชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะเชิงลบซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ

ความสัมพันธทางสังคมไดชัดเจน เม่ือเปรียบเทียบกับเพศหญิง 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาเอกสารวิชาการ ตํารา บทความ และผลงานวิจัยตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ

ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยนี้  

2. เลือกกลุมตัวอยาง โดยงานวิจัยในครั้งนี้ไดเก็บขอมูลท้ังแบบสอบถามและการสัมภาษณ

จากผูบอกภาษา ผูวิจัยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยคัดเลือก       

ผูบอกภาษาท่ีอยูในประชากรของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน ซ่ึงถือวาเปนตัวแทนของผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยาและผูบอกภาษา

ท่ีอยูในประชากรของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน 

ซ่ึงถือวาเปนตัวแทนของผูพูดภาษาไทยถ่ินเหนือ  

3. เตรียมเครื่องมือในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ มีการทดลองใช

เครื่องมือ (pilot study) โดยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณไดมีการตรวจและปรับปรุงแกไขโดย

ผูทรงคุณวุฒิ จากนั้นจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางประชากรจํานวน 5 คน โดยแบบสอบถามจะมี 

3 สวน ไดแก คําถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัว คําถามเก่ียวกับทัศนคติทางภาษา และคําถามเก่ียวกับ    

การธํารงภาษา  

4. รวบรวมขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับมาพิจารณาคัดเลือกขอมูลท่ีไมสมบูรณออกโดยขอมูลท่ีถือวา

ไมสมบูรณนั้น คือขอมูลท่ีเปนแบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยางประชากรตอบไมครบตามจํานวนขอท่ี

กําหนดให ในสวนของขอมูลท่ีสมบูรณท้ังหมดทางผูวิจัยจะนํามาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิต ิ

5. ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบ

คาแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม (t-test) โดยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน

ของผูตอบแบบสอบถาม จะทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

ซ่ึงประกอบไปดวยเพศ อายุ ระดับ และการศึกษา  

6. สรุปผลอภิปราย รวมถึงใหขอเสนอแนะในงานวิจัย 
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ผลการศึกษา 

 สรุปผลการศึกษา  

1. ทัศนคติทางภาษาท่ีมีตอกลุมประชากรของตนเอง จากการศึกษาพบวากลุมประชากร

ตัวอยางซ่ึงเปนชาวไทยท่ีพูดภาษาไทยถ่ินเหนือมีทัศนะทางบวกตอภาษาของตนเอง โดยชาวไทยถ่ิน

เหนือตางมีความภาคภูมิใจในการพูดภาษาไทยถ่ินเหนือ รวมถึงภาคภูมิใจในอัตลักษณของตนอัน

ประกอบดวย ศิลปวัฒนธรรม การแตงกาย และการดําเนินวิถีชีวิตแบบลานนา อยางไรก็ตาม ทัศนคติ 

ท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินอยุธยา ชาวไทยถ่ินเหนือตางใหการยอมรับอยางกวางขวาง เนื่องจากภาษาไทยถ่ิน

อยุธยามีเกียรติภูมิท่ีเหนือกวาภาษาไทยถ่ินตาง ๆ ไดแก ภาษาไทยถ่ินอีสาน ภาษาไทยถ่ินใต เพราะ

เห็นวาทําเล ท่ีตั้ง ยุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเปนราชธานีของประเทศไทยมากอน 

รวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูใกลกับกรุงเทพมหานคร เชนเดียวกับกลุมประชากรตัวอยางซ่ึง

เปนชาวไทยท่ีพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยามีทัศนคติทางบวกตอภาษาของตนเองเชนกัน โดยชาวไทยท่ีพูด

ภาษาไทยถ่ินอยุธยาจะยกยองท้ังภาษาและอัตลักษณของตน รวมถึงภาคภูมิใจในภาษาไทยถ่ินอยุธยา 

เนื่องจากภาษาไทยถ่ินอยุธยามีเกียรติภูมิท่ีสูงกวาภาษาไทยถ่ิน ตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากดานการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม 

2. ทัศนคติทางภาษาท่ีมีตอกลุมตัวอยางประชากรของบุคคลอ่ืน พิจารณาจาก 2 ประเด็น

หลัก คือขอมูลทัศนคติดานความรูและสถานภาพ และขอมูลทัศนคติดานจริยธรรม  

โดยขอมูลทัศนคติดานความรูและสถานภาพ พบวากลุมประชากรตัวอยางซ่ึงเปนชาวไทยท่ี

พูดภาษาไทยถ่ินเหนือไดประเมินลักษณะผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยาในทัศนคติตอดานความรูและ

สถานภาพโดยรวม คือ ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.29 ในขณะท่ีกลุมประชากรตัวอยางซ่ึงเปนชาวไทย

ท่ีพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยาไดประเมินลักษณะผูพูดภาษาไทยถ่ินเหนือในระดับดี มีคาเฉลี่ย 4.10  

สําหรับขอมูลทัศนคติดานจริยธรรม พบวากลุมประชากรตัวอยางซ่ึงเปนชาวไทยท่ีพูด

ภาษาไทยถ่ินเหนือไดประเมินลักษณะผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยาในทัศนคติตอขอมูลทัศนคติดาน

จริยธรรมโดยรวม คือระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.97 ในขณะท่ีกลุมประชากรตัวอยางซ่ึงเปนชาวไทยท่ีพูด

ภาษาไทยถ่ินอยุธยาไดประเมินลักษณะผูพูดภาษาไทยถ่ินเหนือในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.02     

ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติทางภาษาพิจารณาจากตัวแปรทางสังคม 

1. ขอมูลทัศนคติ ดาน

ความรูและ

สถานภาพ 

ผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาท่ีมีตอภาษาไทย 

ถิ่นเหนือ 

ผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือท่ีมีตอภาษาไทย

ถิ่นอยุธยา 

X  SD ระดับทัศนคต ิ X  SD ระดับทัศนคต ิ

1.1 ดานสติปญญา 3.32 .979 ปานกลาง 3.48 .851 ดี 

1.2 ดานการศึกษา 3.13 .953 ปานกลาง 4.59 .914 ดีมาก 

1.3 ฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

3.27 .842 ปานกลาง 4.72 .881 ดีมาก 

1.4 การประกอบอาชีพ 3.45 .826 ดี 3.61 .785 ดี 

ทัศนคติตอดานความรู

และสถานภาพโดยรวม 

3.29 0.670 ปานกลาง 4.10 0.675 ดี 

2. ขอมูลทัศนคติ ดาน

จริยธรรม 

ผูพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาท่ีมีตอภาษาไทย 

ถิ่นเหนือ 

ผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือท่ีมีตอภาษาไทย

ถิ่นอยุธยา 

X  SD ระดับทัศนคต ิ X  SD ระดับทัศนคต ิ

2.1 ความรับผิดชอบ 2.90 .848 ปานกลาง 2.78 .852 ปานกลาง 

2.2 ความซื่อสัตย 4.35 .852 ดีมาก 2.91 .745 ปานกลาง 

2.3 ความมัธยัสถ 3.83 .916 ดี 3.12 .796 ปานกลาง 

2.4 ความสุภาพออนโยน 4.33 .794 ดีมาก 3.09 .785 ปานกลาง 

2.5 ความอดทน 4.47 .786 ดีมาก 3.24 .812 ปานกลาง 

ทัศนคติตอดาน

จริยธรรมโดยรวม 

3.97 0.726 ดี 3.02 0.533 ปานกลาง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

* แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังน้ี 

คะแนนเฉลีย่ระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ ด ี

คะแนนเฉลีย่ระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ ปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ นอย 

คะแนนเฉลีย่ระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ นอยมาก 
 

จากตารางท่ี 1 ในสวนขอมูลทัศนคติดานความรูและสถานภาพ ประกอบดวย ดานสติปญญา 

ดานการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และการประกอบอาชีพ ผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยาท่ีมีตอ

ภาษาไทยถ่ินเหนือไดประเมินโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 3.29 อยูในเกณฑปานกลาง ขณะท่ีผูพูดภาษาไทย

ถ่ินเหนือท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินอยุธยาไดประเมินโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 4.10 อยูในเกณฑดี สําหรับขอมูล

ทัศนคติดานจริยธรรม ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ความมัธยัสถ ความสุภาพออนโยน 

และความอดทน ผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยาท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินเหนือประเมินโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 

3.97 อยูในเกณฑดี ขณะท่ีผูพูดภาษาไทยถ่ินเหนือท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินอยุธยาไดประเมินโดยรวม 

คะแนนเฉลี่ย 3.02 อยูในเกณฑปานกลาง 
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 เม่ือทําการเปรียบเทียบทัศนคติทางภาษาระหวางผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยากับผูพูดภาษาไทย

ถ่ินเหนือ โดยใชการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของทัศนคติทางดานความรูและสถานภาพ ดัง

ตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของทัศนคติทางดานความรูและสถานภาพ 

กลุมผูพูด N X  SD t Sig. 

ภาษาไทยถ่ินเหนือ 30 3.29 0.67 4.67 .011 

ภาษาไทยถ่ินอยุธยา 30 4.10 0.675 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 จากผลการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของทัศนคติทางดานความรูและสถานภาพ

ระหวางผูพูดภาษาไทยถ่ินเหนือกับผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยา พบวาทัศนคติทางภาษาของท้ังสองกลุมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ทํานองเดียวกัน เม่ือทําการเปรียบเทียบทัศนคติทางภาษาระหวางผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยา

กับผูพูดภาษาไทยถ่ินเหนือ โดยพิจารณาจากดานจริยธรรม โดยใชการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ย

ของทัศนคติทางดานจริยธรรม ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของทัศนคติทางดานจริยธรรม 

กลุมผูพูด N X  SD t Sig. 

ภาษาไทยถ่ินเหนือ 30 3.97 0.726 5.78 .012 

ภาษาไทยถ่ินอยุธยา 30 3.02 0.533 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

จากผลการวิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของทัศนคติทางดานจริยธรรมระหวางผูพูด

ภาษาไทยถ่ินเหนือกับผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยา พบวาทัศนคติทางภาษาของท้ังสองกลุมมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สําหรับประเด็นเรื่องเพศนั้น มีผลตอการใหขอมูลดานทัศนคติทางภาษาดวยเชนกัน เห็นไดวา

เพศหญิงท้ังผูพูดภาษาไทยถ่ินเหนือ และผูพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยาไมมีการประเมินทัศนคติทางภาษา

ในระดับนอยมาก (ระดับคะแนน 1) ตรงขามกับเพศชายท้ังผูพูดภาษาไทยถ่ินเหนือและผูพูดภาษาไทย

ถ่ินอยุธยาท่ีมีการประเมินทัศนคติทางภาษาในระดับนอยมาก ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 รอยละของผูตอบท่ีพูดภาษาไทยถิ่นเหนือท่ีมีตอภาษาไทยถิ่นอยุธยาพิจารณาจากขอมูลความรูและ 

สถานภาพ 
 

เพศ 

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

หญิง 13.3 26.6 45.1 15 - 

ชาย - 19 40 27.6 13.4 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

* แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังน้ี 

ระดับคะแนน 5 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ ดีมาก 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ ดี 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ ปานกลาง 

ระดับคะแนน 2 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ นอย 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง ระดับทัศนคติอยูในระดับ นอยมาก 
 

 จากตารางท่ี 4 ผูตอบแบบสอบถามท่ีพูดภาษาไทยถ่ินเหนือท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินอยุธยาท้ังเพศ

หญิง และเพศชายใหประเมินทัศนคติในระดับปานกลางมากท่ีสุด คือรอยละ 45.1 (เพศหญิง) และ 

รอยละ 40 (เพศชาย) ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีพูดภาษาไทยถ่ินเหนือท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินอยุธยา

ท่ีเปนเพศหญิงมีการใหระดับคะแนน 5 อยูในระดับทัศนคติท่ีดีมากถึง รอยละ 13.33 ในขณะท่ีผูตอบ

แบบสอบถามท่ีพูดภาษาไทยถ่ินเหนือท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินอยุธยาท่ีเปนเพศชายไมมีการประเมินระดับ

คะแนน 5 เลย แตจะเพศชายมีการประเมินทัศนคติในระดับนอยมากถึง รอยละ 13.4 เชนเดียวกับ

ตารางท่ี 3 ซ่ึงมีผลการวิเคราะหในปจจัยเรื่องเพศท่ีสอดคลองกัน ดังตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 รอยละของผูตอบท่ีพูดภาษาไทยถิ่นอยุธยาท่ีมีตอภาษาไทยถิ่นเหนือพิจารณาจากขอมูลทัศนคติดาน

ความรูและสถานภาพ 

 

เพศ 

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

หญิง 20 33.3 26.7  20 - 

ชาย 17.6 30.5 25.6 16.5 9.8 

ท่ีมา: ผูวิจัย  
 

จากตารางท่ี 3 ผูตอบแบบสอบถามท่ีพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยาท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินเหนือท้ัง 

เพศหญิงและเพศชายใหประเมินทัศนคติในระดับดี คือ รอยละ 33.3 (เพศหญิง) และรอยละ 30.5 

(เพศชาย) ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยาท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินเหนือท่ีเปน เพศ

ชายมีการใหระดับคะแนน 1 อยู ในระดับทัศนคติ ท่ีนอยมากถึง รอยละ 9.8 ในขณะท่ีผูตอบ

แบบสอบถามท่ีพูดภาษาไทยถ่ินอยุธยาท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินเหนือท่ีเปนเพศหญิงไมมีการประเมินระดับ

คะแนน 1  
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อภิปรายผล  

จากการศึกษาทัศนคติทางภาษาท่ีมีตอภาษาไทยถ่ินอยุธยาและภาษาไทยถ่ินเหนือสามารถ

อภิปรายผลได ดังตอไปนี้  

1. การแบงประเภทการประเมินทัศนคติทางภาษา การประเมินทัศนคติทางภาษานี้ผูวิจัยได

แบงลักษณะการประเมินออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ดานความรูและสถานภาพ เชน ดานสติปญญา 

การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 2) ดานจริยธรรม เชน ความขยันหม่ันเพียร ความมีน้ําใจ 

และความซ่ือสัตย โดยวิเคราะหผลจากความแตกตางรายคูแบบการเลือกตัวอยางท่ีเปนอิสระกันใน

ดานความรู และจริยธรรม พบวาทัศนคติทางภาษาของท้ังสองกลุมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 จากเกณฑดังกลาวแสดงใหเห็นวาปจจัยทางดานชาติพันธุและปจจัยทางดานเพศ

มีผลตอการประเมินทัศนคติทางภาษาระหวางภาษาไทยถ่ินอยุธยาและภาษาไทยถ่ินเหนือ 

2. ปจจัยทางดานชาติพันธุท่ีมีผลตอทัศนคติทางภาษาของผูบอกภาษา จากผลการวิจัยนี้      

มีความสอดคลองกับทรัดกิลล (Trudgill, 1983, p. 53) ท่ีเห็นวาภาษาเปนสิ่งสําคัญในการบงชี้กลุม

ชาติพันธุของผูพูด เชนเดียวกับฟชแมน (Fishman, 1972 p. 258) ท่ีกลาววาภาษาบงชี้ชาติพันธุโดย

แสดงถึงบทบาทและความสําคัญระหวางกลุม จากผลการศึกษาพบวาปจจัยทางดานชาติพันธุมีผลตอ

ทัศนคติทางภาษาของผูบอกภาษา โดยผูบอกภาษามักมีความภาคภูมิใจตอภาษาของตนเองมากกวา

ภาษาของผูอ่ืน ในขณะท่ีผูบอกภาษามีทัศนคติทางภาษาท่ีแตกตางกันออกไป นับตั้งแตทัศนคติถาม

ทางบวกไปจนถึงทางลบ ดังนั้น ประเด็นเรื่องเกียรติภูมิทางดานภาษาจึงมีความไมเทาเทียมกัน 

เนื่องจากปจจัยทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของแตละชาติพันธุ เห็นไดวา

ผูบอกภาษาไทยถ่ินเหนือยอมรับวาภาษาไทยถ่ินอยุธยามีเกียรติภูมิกวาภาษาของตนเอง เนื่องจาก

ภาษาไทยถ่ินอยธุยาเปนภาษาท่ีใชในแวดวงราชการ รวมถึงสรางความเปนเอกเทศใหกับประเทศชาติ 

อยางไรก็ตามผูบอกภาษาไทยถ่ินเหนือยังมีความภาคภูมิใจในภาษาไทยถ่ินเหนือของตนเองเปนอยางมาก 

3. ปจจัยทางดานเพศท่ีมีผลตอทัศนคติทางภาษาของผูบอกภาษา ในงานวิจัยนี้มีผลการศึกษา

ท่ีสอดคลองกับแทนแนน (Tannen, 1990) ท่ีเห็นวาเพศหญิงมีการใชภาษาและทัศนคติท่ีแตกตางจาก

เพศชาย กลาวคือในการสนทนาสื่อสารเพศหญิงมักจะเนนความสัมพันธท่ีดี ลดความแตกตาง ตลอด

ท้ังหลีกเลี่ยงการแสดงออกท่ีเหนือกวาผูอ่ืน ในขณะท่ีเพศชายมักสื่อสารแบบอิสระของตน และเนน

ความคิดของตนเปนท่ีตั้ง จากผลการศึกษาเห็นวาตัวแปรดานเพศมีผลตอการศึกษาทัศนคติทางภาษา

ระหวางภาษาไทยถ่ินอยุธยาและภาษาไทยถ่ินเหนือ โดยประชากรเพศหญิงท้ังสองกลุมมีทัศนคติใน 

แงบวกตอภาษาไทยถ่ินอยุธยามากกวาเพศชาย กลาวคือ ท้ังสองกลุมตัวอยางประชากรท่ีเปนเพศหญิง

มักมีทัศนคติท่ีดีทางภาษาของตนเอง และภาษาของผูอ่ืนเม่ือเปรียบเทียบกับท้ังสองกลุมประชากร

ตัวอยางท่ีเปนเพศชาย  
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ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาทัศนคติทางภาษาในตระกูลภาษาท่ีแตกตางกัน เชน ตระกูลภาษาอินโด

ยูโรเปยน ตระกูลภาษาไท และตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก  

2. ควรมีการศึกษาทัศนคติทางภาษาในแถบภูมิภาคเดียวกัน เชน ภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ

เปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางทางดานทัศนคติทางภาษา สังคม เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรม 

3. ควรมีการศึกษาทัศนคติทางภาษา โดยพิจารณาถึงปจจัยทางสังคมอ่ืน ๆ อาทิ อายุ อาชีพ 

การศึกษา และสถานภาพทางสังคม 
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การพัฒนาสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน 

บนเครือขายยูทูปเพ่ือพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

และเพ่ิมระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร

ของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560  

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น 

DEVELOPMENT OF BOTANICAL DRAWING DEMONSTRATION 

VIDEO ONLINE ON YOUTUBE CHANNEL TO DEVELOP BOTANICAL 

DRAWING SKILLS AND INCREASE ACHIEVEMENT LEVEL OF  

GRADE 5 STUDENTS IN THE SECOND SEMESTER OF  

ACADEMIC YEAR 2017 OF TESSABAN 7 FANGMIN SCHOOL 
จตุพล โนมณ0ี

*  

JATUPOL NOMANEE 

บทคัดยอ 

 การศึกษา เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบน

เครอืขายยูทูป เพ่ือพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2            

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพ

ของสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวย

สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรบนเครือขายยูทูปฯ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียนตอสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรบนเครือขายยูทูปฯ โดยไดดําเนินการศึกษา

กับประชากรซ่ึง เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 82 คน โดยเครื่องมือ ประกอบดวย 1) สื่อวีดิทัศน

สาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ 2) แบบทดสอบวัดทักษะการวาด

ภาพทางพฤกษศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 2 

เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปน

แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ (40 คะแนน) และตอนท่ี 2 ใบงานทดสอบการ

* โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

Tessaban 3 Srisaimoon school, Amphoe Mueang, Chiang Rai 
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วาดภาพทางพฤกษศาสตร (20 คะแนน) 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จากการเรียนโดยใชสื่อวีดิทัศนฯ 4) แผนการจัดการเรียนรูหนวย    

การเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน 1 หนวย (รวม 12 แผนการจัดการ

เรียนรู) ผลการศึกษาพบวา 

1) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ มี ประสิทธิภาพ

รวมเทากับ 80.32/81.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80  

2) การทดสอบ การพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตร (20 คะแนน) โดยคะแนน

ของนกัเรียนมีคะแนนทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 9.38 คะแนน และมี

คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.40 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบท้ังสองครั้ง พบวา 

คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนในการทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร (40 คะแนน) โดยนักเรียนมีคะแนนกอน

เรียนเฉลี่ยเทากับ 18.90 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 30.63 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบ

ระหวางคะแนนสอบท้ังสองครั้ง พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  

3) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ ในภาพรวมมีมากท่ีสุด อยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.24 ซ่ึงคาคะแนนความพึงพอใจสูงสุดไดแก นักเรียนฝกปฏิบัติไดอยางอิสระ

โดยไมจํากัดชวงเวลา มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.95 รองลงมาคือสวนคาคะแนน นักเรียนตองการใหใชสื่อ

การเรียนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูป ในการเรียนบทเรียนตอไป มีคาเฉลี่ย เทากับ 

4.43 สวนคาคะแนนความพึงพอใจต่ําสุด คือ การใชสื่อวีดิทัศนฯ ในการเรียนการสอนเปนเรื่องไม

ยุงยาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ดังนั้น การสรางสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

ออนไลนบนเครือขายยูทูปท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน

เทศบาล 7 ฝงหม่ิน นําไปใชประกอบการสอนไดจริง  

คําสําคญั: สื่อวีดิทัศน การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน เครอืขายยูทูป ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

Abstract 

 A study on development of botanical drawing demonstration video online on 

YouTube channel to develop botanical drawing skills and increase achievement 

level, the unit of botanical drawing, of grade 5 students in the second semester of 

Academic Year 2560 of Tessaban 7 Fangmin school, this aims to: 1) to find out the 

effectiveness of botanical drawing demonstration video online on YouTube channel 

2) to compare botanical drawing skills and achievement levels pre-test and post-test 

with botanical drawing demonstration video online on YouTube channel 3) to assess 

students' satisfaction with botanical drawing demonstration video online on YouTube 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 401 

channel. It has been studied with the population. There are 82 students of 3 

classrooms in grade 5 of Tessaban 7 Fangmin school in the second semester of 

Academic Year 2560. By the tools were: 1) botanical drawing demonstration video 

online on YouTube channel 2) the botanical drawing skills test and achievement 

tests pre-test and post-test the unit of botanical drawing in grade 5. It had 2 parts 

were: Part 1 for 4 choices 40 questions (40 points): Part 2 the botanical drawing skills 

worksheet test (20 points) 3) Satisfaction Measure of grade 5 students of Tessaban 3 

Srisaimoon school by learning with the media video 4) the unit 2 of botanical 

drawing teaching plan, 1 unit (total 12 teaching plans) The results of this research 

show that  

 1) The botanical drawing demonstration video online on YouTube channel 

total efficiency was 80.32 / 81.33 which higher than the threshold set 80/80 

 2) The botanical drawing development achievement test scores (20 points) 

the pre-test score average 9.38 points and the post-test score average 16.40 points. 

Comparing scores between the two tests found that the post-test score was higher 

than the pre-test. Statistically significant at the .05 level. The pre-test score average 

was 18.90 points and the post-test score average 30.63 points. Comparing the scores 

between the two tests, it was found that the post-test scores were higher than pre-

test. Statistically significant at the .05 level. 

 3) Students’ Satisfaction of the botanical drawing demonstration video online 

on YouTube channel overview was high level, average 4.24. The highest satisfaction 

score was Students practice freely without limit of time, average 4.95. Second, 

students want to use online video tutorials on the YouTube network to learn the 

next lesson, average 4.43. The lowest satisfaction score was it was easy to learn with 

the video media, average 3.79. So the creating of the botanical drawing 

demonstration video online on YouTube channel. It influence the achievement of 

grade 5 students of Tessaban 7 Fangmin school. It can be use effectively. 

Keywords: video, botanical drawing, online, YouTube network, learning achievement 

บทนํา 

ประเทศท่ัวโลกตางมุงสรางสังคมใหมใหเปนสังคมท่ีใชความรูเปนฐาน (Knowledge Based 

Society) จนเกิดภาพความแตกตางระหวางสังคมท่ีสมบูรณดวยความรูกับสังคมท่ีดอยความรู ท่ี

เรียกวา Knowledge Divide โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ตางตองเรงพัฒนา
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การศึกษาใหการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของคน เพ่ือใหคนไปชวยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเปนเครื่องมือท่ีมีพลานุภาพสูงในการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การจัดการศึกษา  

ความมุงหมายและหลักการการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ (2553, น. 22) 

ในหมวด 9 ไดกลาวถึง การใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรท้ังดาน

ผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ัง

การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนา

ขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพ่ือใหมีความรูและทักษะ

เพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

และมาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเกิด

การใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย สอดคลองกับกระแสในปจจุบัน ซ่ึงท่ัว

โลกใหความสําคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communication Technology: ICT) เพ่ือนํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จนเกิดภาพความแตกตางระหวางประเทศท่ีมีความพรอมทาง ICT 

กับประเทศท่ีขาดแคลนท่ีเรียกวา Digital Divide สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2560, น. 153) ได

กลาววาเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอรเปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศท่ีกวางขวางมาก 

บุคคลท่ัวทุกมุมโลกสามารถเขาถึงขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลได การใหผูเรียนควบคุมการเรียนรู

ของตนเองในการสืบคนขอมูลความรูจากเครือขายตาง ๆ ในคอมพิวเตอร จะชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูอยางกวางขวางดวยคาใชจายท่ีถูก  

ในป พ.ศ.2559 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ไดรวมสมัครเปนสมาชิกในโครงการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ในข้ันตอนแรก ไดจัดใหมีการประชุมผูบริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการ

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความสอดคลองกับองคประกอบในโครงการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ไดมีการเพ่ิมเติมกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไดมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับ

ปรับปรุง 2560) โดยไดยึดมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับชั้น และในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ไดมี

การจัดทําหลักสูตรฯ ใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูเรื่องการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตามมาตรฐาน     

ศ. 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิพากษ วิจารณ

คุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตัวชี้วัด ป.5/3 การวาดภาพ โดยใชเทคนิคของแสงเงา 

น้ําหนักและวรรณะสี สาระการเรียนรูแกนกลาง เรื่อง แสงเงา น้ําหนัก และวรรณะสี ในการนี้ ผูศึกษา

ไดศึกษาการวิเคราะหความสอดคลอง หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ตามรูปแบบของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีไดมีการเผยแพรในเว็บไซต  

ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ผูศึกษาไดสรางและพัฒนาสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพ

ทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและพัฒนาผลสําฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ข้ึน เพ่ือ

แกปญหานักเรียนไมสนใจการเรียน ไมเขาใจสิ่งท่ีครูสอน นักเรียนมีทาทางเบื่อหนายตอการรับรู

ทางการเรียน นักเรียนไมเขาใจข้ันตอนการวาดภาพ ทําใหขาดทักษะการใชเครื่องมือการวาดภาพ

ระบายส ีและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไว โดยผลการศึกษาท่ี จตุพล โนมณี 

(2560, น. 150) ไดทําการศึกษาไว พบวา สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือพัฒนา

ทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีสรางและพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพรวม 

เทากับ 81.53/83.58 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมกอนเรียน จากการทํา

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนเทากับ 20.47 คะแนนและคะแนนเฉลี่ยรวมหลังจาก

การทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เทากับ 33.12 คะแนน มีความกาวหนาเฉลี่ย

รวม 12.65 คะแนน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ี

เรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

ซ่ึงหากพิจารณาจากผลการศึกษาดังกลาว ก็ถือไดวาการใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตรฯ ในการจัดการเรียนการสอน ประสบความสําเร็จเปนท่ีนาพอใจ เปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว แตในสภาพการณแหงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปจจุบัน ท่ีเทคโนโลยีกาวหนากาวไกล

สงผลใหสื่อการสอน ท่ีปรับประยุกตใชในการเรียนการสอน มีความทันสมัยมากข้ึน ครูยุคใหมจึงตอง

รูจักใชยุทธวิธีท่ีหลากหลายเปนตัวกลางสําคัญในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการสรางสีสันดึงดูดใจเปดโลกการเรียนรูท่ีกวางไกลใหกับผูเรียนดวยสื่อการเรียนการสอน

สมัยใหมและตองคํานึงวาจะนํามาใชอยางไรใหเหมาะสม ไมวาจะเปนเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการ

สื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ท่ีสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดท่ัวทุกมุมโลกในเวลาอันรวดเร็ว  

วอลเตอร ไอแซคสัน (2554, น. 636) ไดกลาววา เม่ือครั้งท่ี สตีฟ จอบไดเขาพบกับ บารัก    

โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เขาใหความเห็นเก่ียวกับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาวา “มันนา

เหลวไหลสิ้นดีท่ีนักเรียนยังนั่งเรียนในหองเรียน ท่ีมีครูยืนสอนอยูหนาชั้น กางตําราสอน เขาเห็นวา

หนังสือ อุปกรณการเรียนการสอน และการประเมินผลท้ังหมดควรเปนดิจิทัลและอินเทอรแอ็กทีฟ 

สามารถโตตอบกันได การเรียนการสอนควรจัดใหสอดคลองกับความสามารถของนักเรียน และให     

ฟดแบ็กกันแบบเรียลไทม” สอดคลองกับ จินตวีร คลายสังข และประกอบ กรณีกิจ (2559, น. 182-

183) ไดกลาววา เนื่องจากลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 นี้ มีการเปลี่ยนแปลง โดยผูเรียนท่ีเกิด

ในชวงป 2525 -2557 มีอายุประมาณ 8-30 ป จะมีลักษณะดังตอไปนี้คือ ชอบเทคโนโลยี ชอบการ

ติดตอสื่อสารใชอินเทอรเน็ตอยูเสมอ ชอบตัวเลือก ชอบทํากิจกรรมหลายอยางในเวลาเดียวกันมี

ความคิดสรางสรรคมีปฏิสัมพันธท่ีดี (โดยเฉพาะในบริบทออนไลน) และคนหาขอมูลเกง (ขอมูล
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ออนไลน) ซ่ึงเห็นไดวาคุณลักษณะของผูเรียนเปลี่ยนไป ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนของผูสอนก็

จะตองเปลี่ยนไปดวย จากการปอนขอมูลและผูเรียนเปนผูรับ ปรับเปนการชี้แนะและใหผูเรียนสืบคน 

ใฝหาขอมูลเองนําไปสูการเปนผูเรียนเชิงรุก  

ฐาปนีย ธรรมเมธา (2557, น. 1) ไดกลาววา การจัดการศึกษาในปจจุบันมีการนํานวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาผูเรียนใน

ยุคโลกาภิวัตน ใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะห ใหขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดนั้น 

บทบาทของผูสอนตองเปลี่ยนจากการเปนผูใหหรือถายทอด มาเปนผูออกแบบการศึกษาท่ีมุงเนนให

ผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูและเลือกสรรความรูท่ีเหมาะสมดวยตนเอง ควบคูไปกับการเรียนรู

เนื้อหาเพ่ือสนองตอบผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันท้ังในดานความตองการ ความสนใจวิธีการและ

รูปแบบการเรียนรู การเรียนการสอนจึงไมควรถูกจํากัดใหอยูในเฉพาะในหองเรียนและภายใน

สถาบันการศึกษาอีกตอไป อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนรูของบุคคล โดยให

โอกาสบุคคลแสวงหาความรูไดอยางอิสระหากผูสอนเลือกใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการจัดการ

เรียนรูของผูเรียน นอกจากจะเปนการเพ่ิมทางเลือกในการเรียนรูท่ีสอดคลองกับผูเรียนท่ีมีความ

แตกตางกันแลวยังเปนการสงเสริมการเรียนรูแบบตอเนื่องตลอดชีวิตอีกดวย ในความเห็นของ อาณัติ 

รัตนถิรกุล (2558) ไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสราง

ระบบการเรยีนรูวา ยุคนี้เปนยุคพัฒนาการตอจากยุคเว็บเปนฐาน มาเปนใชสื่อสังคมออนไลนเปนฐาน 

โดยมีการผสมผสานระบบการเรียนรูบนเว็บ ระบบ e-Learning ระบบการเรียนรูแบบรวมมือ 

(Collaborative) และสื่อสังคมออนไลน (social Media) เขาไปทําใหการเรียนรู เริ่มมีการเรียนแบบ

กวางขวาง และเปนชุมชนมากยิ่งข้ึน 

แนวทางการนําสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรเขาไปสูระบบออนไลนเพ่ือเปน

ชองทางการใชสื่อการเรียนการสอน จึงเปนสิ่งท่ีนาสนใจ เปนการสรางชองทางการเขาถึงขอมูลสื่อฯ ท่ี

หลากหลาย เปนทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญของนักเรียนในยุคสมัยปจจุบัน ดังท่ี ฐาปนีย ธรรมเมธา (2557, 

น. 17) ไดกลาววา เปนการสรางความยืดหยุน ความสะดวกสบายและการเขาถึงขอมูล นักเรียน

สามารถเขาถึงเนื้อหาบทเรียนตามความตองการไดอยางสะดวก รวดเร็วผานอินเทอรเน็ตโดยไมจํากัด

สถานท่ีและเวลา นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเขาถึงขอมูลท่ีหลากหลายทางอินเทอรเน็ตท่ีเปนแหลง

ทรัพยากรการเรียนรูอันมหาศาล สอดคลองกับ ประสาท เนืองเฉลิม (2557, น. 25) ไดกลาววา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหเกิดองคความรูและสิ่งประดิษฐใหม ๆ อยางมากมายองคความรูและ

สิ่งประดิษฐใหม ๆ เหลานี้ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ในสังคมและเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว

จนมนุษยไมสามารถรับรูขอมูลขาวสารและเรียนรูสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดใหมไดทัน การรับรูและการเรียนรู

ของนักเรียนก็ไมสามารถทําใหเกิดข้ึนในเฉพาะในหองเรียนปกติไดท้ังหมดอีกตอไป การแสวงหา

ความรูจากแหลงทรัพยากรอ่ืน ๆ และการเรียนการสอนโดยใชเครือขายคอมพิวเตอรหรือเครือขาย

อินเทอรเน็ตการเรียนการสอนผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเรียกวาการสอนบนเว็บ หองเรียน

เสมือนและมหาวิทยาลัยเสมือนจึงเปนทางเลือกใหมของการศึกษายุคนี้ดวยศักยภาพของคอมพิวเตอร 
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ทําใหขอจํากัดทางดานเวลาระยะทางและสถานท่ีหมดไปชวยเปดประตูสูการศึกษาจากหองเรียนไปสู

โลกแหงการเรียนรูอันกวางใหญ 

 ในการใชเรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตรดวยสื่อวีดิทัศนฯ นั้นถึงแมจะจากผลการศึกษา 

พบวาไดผลเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แตในบางครั้ง พบวา นักเรียนท่ีอยากทบทวนการวาดภาพ

ทางพฤกษศาสตร หรือเม่ือนํากลับไปทําชิ้นงานตอท่ีบาน นักเรียนไมสามารถดูภาพวิธีการจากสื่อ     

วีดิทัศนฯ ท่ีครูผูสอน (ผูศึกษา) ไดสรางและพัฒนาข้ึนได เพราะไมมีชองทางการใชสื่อวีดิทัศนฯ จึงทํา

ใหการทําชิ้นงานเปนเรื่องยาก รวมถึงจากขอเสนอแนะในการสราง และพัฒนาสื่อวีดิทัศนสาธิต     

การวาดภาพทางพฤกษศาสตรฯ จตุพล โนมณี (2560, น. 114) ไดกลาววา ควรมีการศึกษาการเรียนรู

สื่อวีดิทัศนฯ ในระบบโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) เต็มรูปแบบ โดยสอดคลองกับกาสอบถาม

ความคิดเห็นและพูดคุยกับผูท่ีเก่ียวของ คือ 1) ครูผูสอนศิลปะ นายวาดศิลป ดีนวรัตน ครูผูสอนวิชา

ศิลปะ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ไดใหขอคิดเห็นวาควรจะมีสื่อฯ หรือเครื่องมือท่ีจะสามารถชวยให

นักเรียนเขาใจวิธีการและข้ันตอนท้ังท่ีโรงเรียนและบาน เพ่ือใหนักเรียนไดทบทวนและสรางสรรค

ชิ้นงานท่ีบานได 2) ผูบริหารสถานศึกษา นางเนติกานต สุวรรณเพ็ชร ผูอํานวยการสถานศึกษา     

วิทยฐานะ ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ใหความเห็นวา วิชาศิลปะ ถือวาเปน

วิชาท่ีพัฒนากระบวนความคิดและทักษะของนักเรียน และจะเปนการดีหากนักเรียนใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนดวยการทํางานศิลปะ จึงมีขอเสนอแนะวา ใหผูศึกษาลองหาวิธีวาทําอยางไรใหนักเรียน

สามารถใชเวลาวางเม่ืออยูท่ีบาน หรือท่ีตาง ๆ สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชน ฝกสมาธิ โดยการ

สรางงานศิลปะ และ 3) ไดสอบถามจากผูปกครองนักเรียน โดยสวนใหญใหความเห็นตรงกันวา เม่ือ

นักเรียนนําชิ้นงานกลับมาทําท่ีบาน หรือขอคําแนะนําในการสรางชิ้นงาน ผูปกครองไมสามารถให

คําแนะนํา หรือสอนวาดภาพทางพฤกษศาสตรท่ีบานได เพราะไมมีความรูในดานนี้ แตก็เขาใจวาวิชา

ศิลปะ เปนวิชาท่ีชวยพัฒนาความคิดของนักเรียน ทําใหนักเรียนใหมีทักษะ ไดศึกษาธรรมชาติ และ

เรียนรูเรื่องการวาดภาพทางพฤกษศาสตรโดยเฉพาะและเปนการฝกสมาธิ แตไมทราบจะชวยอยางไร 

จากขอมูลขางตน จึงสรุปไดวา การปรับปรุงการเรียนการสอนจะตองอาศัยแนวคิด เทคนิค และ

วิธีการท่ีเหมาะสมกับโลกในยุคสมัยปจจุบันเขามาชวยซ่ึงการใชเทคโนโลยีชวยในการสอน เปนวิธีการ

ท่ีมีความสําคัญ และจําเปนตอการเรียนรูของนักเรียน เพราะเทคโนโลยีทางการศึกษาชวยสงเสริมให

การเรียนการสอนเปนไปตามความตองการของนักเรียน ดังท่ี ทิศนา แขมมณี (2560, น. 145 -146) 

ไดใหหลักการและนิยามของการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

(Instructions Emphasizing Self - Learning Process) ไววา ผูเรียนทุกคนมีความสนใจใฝรูอยูเปน

ธรรมชาติ หากไดรับการสงเสริมใหรับผิดชอบการเรียนรูของตนและไดรับการฝกฝนทักษะท่ีจําเปนตอ

การศึกษาหาความรูดวยตนเองผูเรียนจะสามารถเรียนรูในสิ่งท่ีตนสนใจไดตลอดชีวิต การจัดการเรียน

การสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเองหมายถึงการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนสอน

เปดโอกาสใหผูเรียนดําเนินการศึกษาหาความรูดวยตนเองผูเรียนสามารถเลือกหัวขอเนื้อหาหาวิธีการ

สรางสื่อการเรียนการสอนไดตามความสนใจโดยมีผูสอนชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความใฝรูชวยพัฒนา

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.microbrand.co%2Fsocial-network-%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A3-%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%258A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A3%2F&ei=0gTNU6CxIYfIuATqm4DQCw&usg=AFQjCNEdfLgoirb2niW-_4SKcKPGJEnOSg&sig2=Kzz6kf1rEvFUbCc7P9r4ZQ&bvm=bv.71198958,d.c2E
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ทักษะในการเรียนรูดวยตนเองและชวยใหคําปรึกษาแนะนําตามความเหมาะสมเก่ียวกับการหาแหลง

ความรูวิธีการศึกษาคนควาหาความรูการวิเคราะหและสรุปขอความรู 

ยูทูป เปนเว็บไซตท่ีใหบริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหวางผูใชไดฟรี โดยนําเทคโนโลยี

ของ Adobe Flash มาใชในการแสดงภาพวิดีโอ โดยยูทูปกอตั้งมาตั้งแตป 2005 และเติบโตอยาง

รวดเร็ว เปนท่ีรูจักแพรหลายและไดรับความนิยมท่ัวโลก มีเนื้อหามากมายเปนแสนชิ้น ท้ังสื่อและ

เครื่องมือการเรียนรูดี ๆ ท่ีสามารถใชเปนสื่อการเรียนการสอนในหองเรียนได สุขุม เฉลยทรัพย และ

คณะ (2557, น. 135) ไดกลาววา เว็บไซตท่ีนิยมใชในการสืบคนวิดีโอมากท่ีสุดในปจจุบัน คือ เว็บไซต 

https://www.youtube.com ซ่ึงเปนเว็บไซตชุมชนศูนยรวมไฟลวีดิโอท่ีใหญท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก

สามารถคนหาไฟลวิดีโอมากมายในอินเทอรเน็ตโดยยูทูปไดทําดัชนีของไฟลวิดีโอจากเว็บไซตท่ัวโลก

และมีการจัดกลุมใหเปนระเบียบโดยผูใชสามารถเขาไปสืบคนวีดิโอไดจาก https://www. youtube. 

com แลวใสคําคนหาเขาไปในชองคนหาจากนั้นจึงทําการคนหาจะปรากฏผลการคน หากตองการชม

วีดิโอท่ีคนหาทันที สามารถคลิกเลือกท่ีวิดีโอนั้น ยูทูปเปนเว็บไซตท่ีทําการเก็บไฟลวีดิโอไวมากมาย 

แนวทางในการเลือกใชประโยชนจากยูทูปสามารถทําไดอยางหลากหลาย ขอมูลตาง ๆ จากคลิปวีดิโอ

ทําใหสามารถเห็นภาพการทําสิ่งนั้น ๆ ไดอยางชัดเจนมาก เปนเว็บไซตท่ีใหบริการแลกเปลี่ยนภาพ

วิดีโอระหวางผูใช มีการใหบริการฟรีไมเสียคาใชจาย ซ่ึงเปนขอดีของเว็บไซต ทําใหมีผูใชบริกาจํานวน

มาก ไมวาจะใชเพ่ือการโปรโมทสินคา ความบันเทิง และยังรวมถึงใชในการศึกษาและจัดการเรียนการ

สอนสําหรับครูอีกดวย เชน 1) ในดานผูสอน มีการนํายูทูปมาใชเปนสื่อทางการเรียนการสอน หรือมี

การอัดวิดีโอการสอนเนื้อหาท่ีตนเองไดรับผิดชอบแลวอับโหลดในเว็บยูทูป เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษา ใน

การเรียนการสอน เม่ือครูนําเทคโนโลยีใหมเขามาจะทําใหผูเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะสื่อท่ีมีการเคลื่อนไหว มีเสียง หรืออ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการบรรยาย สําคัญกวานั้นคือการ

ใชยูทูปเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนจะสงผลดีแกผูเรียน คือ ผูเรียนสามารถเขามาศึกษาหา

ความรูในวันและเวลาใดก็ไดตามท่ีตองการ 2) ดานผูเรียน ผูเรียนสามารถคนควาหาความรูผานทาง ยู

ทูป ไดตลอดเวลา ไมเพียงทางดานการเรียนเทานั้นยูทูป ยังมีวิดีโอท่ีนาสนใจอีกมากมาย อาจมีการ

แลกเปลี่ยนวิดีโอหรืองานตาง ๆ ท่ีจัดทําในรูปแบบวิดีโอระหวางเพ่ือนดวยกัน ยูทูปจึงนับเปนอีกหนึ่ง

เว็บไซตท่ีดี ท่ีชวยสงเสริม พัฒนาครูและนักเรียน ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซ่ึงเปนอีก

ทางเลือกหนึ่งของครูในการจัดการเรียนรู ในยุคปฏิรูปการศึกษาและกาวเขาสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 ซ่ึงสงผลตอการ พัฒนาผูเรียนใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนตอไปจากขอมูลดังกลาว 

ผูศึกษาจึงเห็นวา การถายทอดเนื้อหาการวาดภาพทางพฤกษศาสตรในสื่อวีดิทัศนฯ ผานระบบ

ออนไลนบนเครือขายยูทูปเพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษา จะเปนการเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง การวาดทางพฤกษศาสตรของนักเรียน เพราะเม่ือนําสื่อวีดิทัศนฯ เขาสูระบบออนไลนบน

เครือขายยูทูป จะทําใหนักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาในบทเรียนไดดวยตนเองในทุกท่ีทุกเวลาท่ี

ตองการ ตามความสนใจ อีกท้ังยังเปนพ้ืนฐานการแสวงหาความรูของนักเรียนใหสามารถสืบคนเรียนรู

การเชื่อมตอขอมูลไปยังแหลงความรูและฐานขอมูลตาง ๆ ท่ัวโลกไดอีกทางหนึ่งดวย 

https://www.youtube.com/
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บน

เครอืขายยูทูป เพ่ือพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน  

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กอนเรียนและหลังเรียน ดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร บนเครือขายยูทูปฯ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ 

สมมติฐานในการวิจัย 

ทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร ของนักเรียน ท่ีเรียนดวยดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน 

บนเครือขายยูทูปสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

วิธีการศึกษา 

ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาตามหัวขอดังตอไปนี้ 

 1. ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 82 คน  

 2. ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ 

  ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยผูท่ีมีความรูความสามารถ 

มีความชํานาญเพ่ือประเมินคุณภาพการพัฒนาสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

ออนไลน บนเครือขายยูทูป เพ่ือพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน

เทศบาล 7 ฝงหม่ิน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ไดจากวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ประกอบดวย 

  2.1 ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา เปนผูท่ีมีประสบการณในดานการสอน และ

ดานศิลปะ จํานวน 3 คน 

  2.2 ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสื่อการสอนและการนําเสนอ จํานวน 3 

คน เพ่ือประเมินคุณภาพดานสื่อการสอน 

  2.3 ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล โดยเปนผูท่ีมีประสบการณ 

เปนผูทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญทางดานการวัดผลและประเมินผล จํานวน 3 คน  
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 3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเครื่องมือท่ีผูศึกษาสรางข้ึน ประกอบดวย 

 3.1 สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูป เพ่ือพัฒนา

ทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร  

 3.2 แผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

จํานวน 1 หนวย (รวม 12 แผนการจัดการเรียนรู) 

 3.3 แบบทดสอบวัดทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

กอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขาย    

ยูทูปฯ แบงเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ      

(40 คะแนน) และตอนท่ี 2 ใบงานทดสอบการวาดภาพทางพฤกษศาสตร (20 คะแนน) 

 3.4 แบบประเมินคุณภาพดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน    

บนเครือขายยูทูปฯ 

 3.4.1 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 

 3.4.2 แบบประเมินคุณภาพดานสื่อการสอนและการนําเสนอ 

 3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 7   

ฝงหม่ิน จากการเรียนโดยใช สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขาย 

ยูทูปฯ 

4. การสรางและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 4.1. สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูป เพ่ือพัฒนา

ทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระ

การเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) มีข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 

1) ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการ

เรียนรูเก่ียวกับหนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

2) ศึกษาหลักการ วิธีการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการสรางสื่อออนไลนจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

3) ศึกษาคนควาเอกสารตํารา ท่ีเก่ียวกับยูทูป และการนําสื่อวีดิทัศนฯ อัพโหลดบน

เครือขายยูทูป 

4) จัดเรียบเรียงเนื้อหาศึกษา คือ ตนทองกวาว (ตนไมประจําโรงเรียน) และตนนางแลว    

(พืชสนใจตามโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) โดยนํามาสรางสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตรบนเครือขายยูทูป มีหัวขอดังตอไปนี้ 

4.1) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสัยตนทองกวาว 

4.2) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนทองกวาว  
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4.3) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบทองกวาว  

4.4) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกทองกวาว  

4.5) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ผลทองกวาว 

4.6) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เมล็ดทองกวาว  

  4.7) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสัยนางแลว 

4.8) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนนางแลว  

4.9) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบนางแลว   

4.10) สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกนางแลว  

5) นําสื่อวีดิทัศนฯ ท่ีสรางและพัฒนาข้ึน จํานวน 10 เรื่อง อัพโหลดลงบนเครือขายยูทูป 

โดยดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุญาตใชตราสัญลักษณโครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ 

6) จัดทําคูมือการใชงานสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลนบน

เครือขายยูทูปฯ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  

7) นําสื่อวีดิ ทัศนฯ ท่ีพัฒนาข้ึน ใหผูทรงคุณวุฒิและผู เชี่ยวชาญตรวจสอบความ

เหมาะสม และความถูกตอง จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ 

ประกอบดวย 

  7.1) ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการสอนศิลปะ ทําการตรวจสอบและให

คําแนะนําเก่ียวกับข้ันตอนและเนื้อหาการวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

  7.2) ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสื่อการสอนและการนําเสนอสื่อ

วีดิทัศน ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ 

7.3) ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล ทําหนาท่ีตรวจสอบ

แบบวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแสดงความคิดเห็นตอสื่อวีดิทัศนออนไลน บน

เครือขายยูทูป ฯ 

8) นําสื่อวีดิทัศน ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ ท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) 

กับกลุมทดลอง โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้  

  8.1) กลุมทดลองท่ีใชในการทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One Testing) ไดแก 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 4 สันปากอ ภาคเรียนท่ี 2 ในปการศึกษา 2560 

จํานวน 3 คน ซ่ึงไมใชกลุมเปาหมาย ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเกง 

ปานกลาง และออน ประเภทละ 1 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

ดําเนินการสอนและแนะนําชองทางในการใชวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน 

บนเครือขายยูทูปฯ มอบหมายใบงานใหนักเรียนกลุมทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One 

Testing) จํานวน 10 ใบงาน ใหกลับทําการทดลองใชนอกเวลาเรียนตามความสะดวกของนักเรียน 

(ไดมีการสอบถามความสามารถในการเขาถึงสื่อวีดิโอท่ีออนไลนบนเครือขายยูทูป พบวานักเรียนท้ัง

สามคนสามารถเขาใชไดดวยความชํานาญ) ระหวางวันท่ี 6-17 พฤศจิกายน 2560 หลังจากนั้นทําการ

http://rspg.rmutr.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
http://rspg.rmutr.ac.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
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ประเมินผลและสอบถามถึงปญหาในการใชงานสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ พบปญหาในการใชงาน ดังนี้ 

(1) การสาธิตการรางภาพเสนรางเห็นไมชัดเจน ทําใหมองเห็นไมชัด 

ผูศึกษาทําการแกไขโดย: เนื่องจากการรางภาพดวยน้ําหนักเสนท่ีบางเบา เปน

หลักการขอหนึ่งในการเริ่มตนรางภาพ ผู ศึกษาจึงนําปญหาและขอคิดเห็นนี้ ไปทําการปรึกษา

ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการสอนศิลปะและดานการออกแบบสื่อการสอน ไดขอสรุปวาให

แกไข โดยการจัดทําภาพรางท่ีสมบูรณ จากนั้นใหทําการนําภาพรางท่ีชัดเจน ตัดตอใหปรากฏชัดเจน

ในจอภาพระหวางวีดิโอกําลังทําการสาธิตการรางภาพ เพ่ือเปนตัวอยางในการศึกษา ผูศึกษาไดลบสื่อ

วีดีทัศนเดิมและทําการอับโหลดสื่อวีดีทัศนฯ ท่ีแกไขแลวสูระบบออนไลน บนเครอืขายยูทูป 

(2) ภาพวีดิทัศนแสดงการสาธิตไมชัด ดูแลวภาพเบลอ  

ผูศึกษาทําการแกไขโดย: ผู ศึกษาไดทดลองเขาใชงานพรอมกับนักเรียน

ปรากฏวา ปญหาภาพเบลอท่ีนักเรียนแจงมาเนื่องจากนักเรียนบางคนตั้งคาความละเอียดไวท่ี 240p 

ชึ่งเปนความระเอียดเริ่มตน และคอนขางต่ํา ผูศึกษาจึงใหคําแนะนําใหเขาไปตั้งคาความระเอียดท่ี

ระดับ 720p ใหภาพแสดงในระบบ HD ภาพจึงชัดเจนข้ึน 

8.2) กลุมทดลองท่ีใชในการทดลองแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) ไดแก 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 4 สันปากอ ภาคเรียนท่ี 2 ในปการศึกษา 2560 

จํานวน 9 คน ซ่ึงไมใชกลุมเปาหมายและไมซํ้ากับกลุมทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง ระหวางวันท่ี 20-30 

พฤศจิกายน 2560 และวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

ระดับ เกง ปานกลาง และออน ประเภทละ 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

หลังจากนั้นทําการประเมินผลและสอบถามถึงปญหาในการใชงานสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ พบปญหาในการใชงาน ดังนี้ 

 นักเรียนมีขอเสนอแนะวา สื่อวีดิทัศนฯ ไมควรมีเสียงบรรยาย เพราะเวลา

นักเรียนวาดภาพท่ีบาน เปดสื่อวีดิทัศนฯ เพ่ือศึกษา เสียงบรรยาย เปนเสียงท่ีรบกวนสมาชิกคนอ่ืนใน

ครอบครัว โดยในสื่อวีดิทัศนฯ มีการบรรยายท่ีเปนตัวหนังสือประกอบอยูแลว บางครั้งแกปญหาดวย

การใสหูฟงแตพบวาวาดภาพไมถนัด 

 ผูศึกษาทําการแกไขโดย: ผูศึกษาไดนําปญหาดังกลาว ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิและ

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสื่อการสอนและการนําเสนอสื่อวีดิทัศน โดยผูทรงคุณวุฒิไดใหคําแนะนํา

วา “สามารถตัดเสียงบรรยายในสื่อวีดิทัศนได เนื่องจากในยุคปจจุบัน วีดิโอท่ีสาธิตการประดิษฐการ

วาดภาพ การสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ฯลฯ ท่ีอยูในยูทูปสวนใหญ ก็ไมมีเสียงบรรยาย สวนใหญจะมีเฉพาะ

เสียงเพลงประกอบ และในชวงวัยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 (อายุ 11-12 ป) เปนวัยท่ีมี

ประสบการณในการใชงานยูทูป นักเรียนสามารถอานและทําความเขาใจขอความท่ีวีดิโอตองการ

สื่อสารไดงาย” ผูศึกษาจึงไดทําการตัดเสียงบรรยาย แตคงตัวหนังสือบรรยายและเพลงประกอบไว    

ผูศึกษาไดลบสื่อวีดีทัศนเดิมและทําการอับโหลดสื่อวีดีทัศนฯ ท่ีแกไขแลวสูระบบออนไลนบนเครือขาย

ยูทูป 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 411 

8.3) กลุมทดลองท่ีใชในการทดลองแบบภาคสนาม (Field Testing) ไดแก นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 4 สันปากอ ภาคเรียนท่ี 2 ในปการศึกษา 2560 ซ่ึงไมใช

กลุมเปาหมาย ไมซํ้ากับกลุมทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง และการทดลองแบบกลุมเล็ก จํานวน 30 คน โดย

ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ เกง ปานกลาง และออน ประเภทละ 10 

คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระหวางวันท่ี 6-19 ธันวาคม 2560 หลังจาก

นั้นทําการประเมินผลและสอบถามถึงปญหาในการใชงานสื่อวีดิทัศนฯ พบวา นักเรียนใหความสนใจ

ในการเขาใชงานสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ท่ีผูศึกษาไดทําการออนไลน บน

เครือขายยูทูปฯ มาก โดยไมพบถึงปญหาการใชงาน 

9) นําสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ ท่ีผานการทดลองใช (Try out) กับกลุม

ทดลอง และปรับปรุงแกไขแลว ไปใชกับประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน

เทศบาล 7 ฝงหม่ิน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 82 คน ระหวางวันท่ี 25-29 ธันวาคม 

2560 และ วันท่ี 3-12 มกราคม 2561 เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ตามเกณฑมาตรฐาน 
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10) การหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ ผูศึกษาได

อธิบายวิธีการเรียนรูจากสื่อวีดิทัศนบนเครือขายยูทูปฯ รวมถึงการตั้งคาความระเอียดของสื่อวีดิทัศน 

ท่ีออนไลนบนเครือขายยูทูป และมอบหมายใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 

7 ฝงหม่ิน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 82 คน (ประชากร) ไปศึกษาและเรียนรูการวาด

ภาพทางพฤกษศาสตร ตามข้ันตอนการสาธิตในสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ นอกเวลา

เรียน (ชวงพักกลางวันท่ีโรงเรียน ท่ีบาน หรือสถานท่ี ท่ีนักเรียนตองการศึกษาเรียนรู) และปฏิบัติการ

วาดภาพทางพฤกษศาสตร เรื่อง ท่ี 1–10 เปนการทําการทดสอบระหวางเรียนแลวนัดหมายสงชิ้นงาน 

และประเมินผล ตามแบบประเมินประสิทธิ์ภาพกระบวนการระหวางเรียน (E1) และในชั่วโมงเรียนท่ี 

12 หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาตามข้ันตอนในวีดิทัศนฯ ท้ัง 10 เรื่องจากนั้นครูมอบหมายใหนักเรียน

วาดภาพทางพฤกษศาสตร 10 ภาพ ตามท่ีไดเรียนรูจากสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ มา

เพ่ือประเมินตามแบบประเมินชิ้นงานหลังเรียน (E2)  

 4.2 แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตรระดับชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 5 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) มีการจัดทําและหาคุณภาพของ

แผนการจัดการเรียนรู ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เพ่ือตรวจสอบมาตรฐานการ

เรียนรูชวงชั้น ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู รวมท้ังศึกษาแนวการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามท่ี

หลักสูตรสถานศึกษากําหนด  

2) นํามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นและตัวชี้วัด มาวิเคราะหเขียนเปนจุดประสงคการ

เรียนรู โดยจะตองใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด แลวเขียนแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 12 

แผน ดังนี้ 
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2.1) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร (การทดสอบกอนเรียน)  

2.2) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสัยตนทองกวาว  

2.3) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนทองกวาว  

2.4) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบทองกวาว  

2.5) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกทองกวาว 

2.6) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ผลทองกวาว  

2.7) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร เมล็ดทองกวาว  

2.8) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลักษณะวิสัย  นางแลว 

2.9) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ลําตนนางแลว  

2.10) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ใบนางแลว 

2.11) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ดอกนางแลว  

2.12) เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร (การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง   

การเรียน)  

3) นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนเสนอตอ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการ

สอนศิลปะรวมจาํนวน 3 คน ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี 2 

เรื่องเรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

4) นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไข แลวมาใชกับนักเรียน จํานวน 12 ชั่วโมง  

4.3 แบบทดสอบวัดทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวย 

การเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 

2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ในการสรางและหาคุณภาพ ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) ผูศึกษาไดศึกษาหลักและวิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือการสรางและพัฒนา

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ เทคนิคการวัดผลการเรียนรู และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวัดผลและ

การวิจัย 

2) เตรียมสรางแบบทดสอบวัดทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร โดย แบงเปน 2 ตอน 

คือ ตอนท่ี 1 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ (40 คะแนน) และตอนท่ี 2 

ใบงานทดสอบการวาดภาพทางพฤกษศาสตร (20 คะแนน)  

3) สรางแบบทดสอบฯ ตอนท่ี 1 ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด เนื้อหากิจกรรมในสื่อวีดิทัศนฯ 

เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ 

การหาคุณภาพแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น ผูศึกษาไดนําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู จํานวน 50 ขอ ใหผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผล 

จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหาโดยพิจารณาภาษา และ

ความเหมาะสมของตัวเลือกเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคาความยากงาย (p) ท่ียอมรับ

ไดมีคาอยูระหวาง 0.21-0.39 คาอํานาจจําแนก (r) ท่ีโดยมีเกณฑพิจารณาดังนี้ 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 413 

 (1) ผูศึกษาคัดเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.67 ข้ึนไป 

สวนขอสอบท่ีมีคาไมถึง 0.67 ผูศึกษาก็นําไปปรับปรุงแกไข 

 (2) ผูศึกษานําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 4 สันปากอ ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน แลวนํามาตรวจ

ใหคะแนนตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน  

(3) ผูศึกษานําผลคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก 

(r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนรายขอ แลวคัดเลือกขอสอบท่ีมีความยากงาย         

อยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ไดขอสอบ จํานวน 40 ขอ แลวนําไป

วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันโดยใชวิธีของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson procedure) จาก

สูตร KR.21 ไดคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทากับ 1.00  

 (4) นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีหาคาคุณภาพแลวไปใชทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน 

จํานวน 82 คน (ประชากร) จากนั้น นําคะแนนท่ีนักเรียนทําแบบทดสอบไดไปวิเคราะหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

 4) สรางแบบทดสอบฯ ตอนท่ี 2 โดยการนําใบงานทดสอบทักษะการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตรไปขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานการสอนศิลปะและทําการปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา และใชวิธีการวัดและประเมินผลโดยแบงการประเมินทักษะตามรายงานการประเมินดังนี้ 

1) ความถูกตองของการวาดภาพทางพฤกษศาสตร 2) ความสวยงามของผลงาน 3) ใชวัสดุอุปกรณใน

การทํางานอยางถูกตอง 4) ความสะอาดเรียบรอยของงาน และใชเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ คือ 

1) ดีเยี่ยม (18-20 คะแนน) 2) ดี (16-17) 3) พอใช (10-15) 4) ควรปรับปรุง (0-9) 

 4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอโดยการใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูป เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป)  

 1) ศึกษาหลักการและแนวคิดจากหนังสือและคูมือตาง ๆ แลวนํามาสรางแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ แบบมาตรวัดลิเคอรท โดยมีขอความคิดเห็น 10 ขอความแบงเปนดานความคิด 5 

ขอความและดานความรูสึก 5 ขอความ มีระดับของตัวเลือก 5 ระดับ  

 2) การหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อวีดิทัศนฯ หนวยการจัดการ

เรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร บนเครือขายยูทูป ผูศึกษานําแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ ท่ีสรางข้ึนไปเสนอตอผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล จํานวน 3 

คน เพ่ือตรวจพิจารณาความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ  

  3) นําแบบสอบถามไปใชกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 7 

ฝงหม่ิน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 82 คน (ประชากร) หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพ่ือวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูดวยสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขาย

ยูทูป โดยใชการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 และ 1 ดังตอไปนี้ 
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  ความพึงพอใจมากท่ีสุด  คะแนน 5 คะแนน 

  ความพึงพอใจมาก  คะแนน 4 คะแนน 

  ความพึงพอใจปานกลาง  คะแนน 3 คะแนน 

  ความพึงพอใจคอนขางนอย คะแนน 2 คะแนน 

  ความพึงพอใจนอย  คะแนน 1 คะแนน 

  เกณฑการยอมรับคุณภาพ คือ 3.51 ข้ึนไป 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  

 ผูศึกษาไดดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลกับประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 82 คน ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูศึกษานําแบบทดสอบวัดทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรยีน ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 ท่ีผูศึกษาสรางข้ึนและหาคุณภาพแลวไปใชทดสอบกับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 

82 คน (ประชากร)  

2. ผูศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาด

ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร ตามแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 12 แผน โดยการใชสื่อวีดิทัศน

สาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร อัพโหลดบนเครือขายยูทูป จํานวน 10 เรื่อง ใชเวลาในการจัด

กิจกรรม รวม 12 ครั้ง  

 3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู และ

มอบหมายใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2560 จํานวน 82 คน (ประชากร) ไปศึกษาและเรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตาม

ข้ันตอนการสาธิตในสื่อวีดิทัศน ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ โดยใหนักเรียนปฏิบัติการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร เรื่อง ท่ี 1–10 นอกเวลาเรียน (ชวงพักกลางวันท่ีโรงเรียน ท่ีบาน หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ี

นักเรียนตองการศึกษาเรียนรู) เปนการทําการทดสอบระหวางเรียนแลวนัดหมายสงชิ้นงาน จากนั้นทํา

การประเมินชิ้นงาน ตามแบบประเมินชิ้นงาน ซ่ึงเปนกระบวนการระหวางเรียน (E1) หลังจากเสร็จสิ้น

การศึกษาการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตามข้ันตอนในสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ   

ท้ัง 10 เรื่อง ครูผูสอนมอบหมายใหนักเรียนกลับไปวาดภาพทางพฤกษศาสตร จํานวน 10 ชิ้นงาน 

ตามข้ันตอนในสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ ตามท่ีไดทําการศึกษาไปแลว จากนั้นนํา

ชิ้นงานของนักเรียนมาประเมินตามแบบประเมินชิ้นงาน เพ่ือหาประสิทธิภาพผลลัพธของสื่อวีดิทัศนฯ 

ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ เปนการประเมินหลังเรียน (E2) ใชเกณฑมาตรฐาน 80/80 

4. ผูศึกษานําแบบทดสอบวัดทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียน ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 ท่ีผูศึกษาสรางข้ึนและหาคุณภาพแลวไปใชทดสอบกับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 

82 คน (ประชากร)  

5. ดําเนินการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน และหลังเรียน   
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6. นําผลการวัดกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 มาเปรียบเทียบกัน 

7. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนรูโดยการใชสื่อวีดิทัศนฯ แลวนํา

ผลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 การดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหขอมูล โดยใช

คาสถิติดังนี้ 

  1. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

  สถิติท่ีในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจท่ีไดจากการเรียนรูดวย

สื่อวีดิทัศน สาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูป ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยคาสถิติดังนี้ 

 1.1 คาเฉลี่ย (Mean) แบบแจกแจงความถ่ี 

 1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 1.3 คา t-test (Dependent Samples) 

 2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ 

 2.1 ความยากงายของแบบวัด (Difficulty index)  

 2.2 อํานาจจําแนก (Discriminate index) 

 3. การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)  

เสรี ชัดแชม (2557) กลาววา คาความเชื่อม่ัน (Reliability) หมายถึง ความคงท่ี ความ

ม่ันคง หรือความสมํ่าเสมอของผลการวัด เชน ถานําแบบทดสอบไปวัดสิ่งเดียวกันสองครั้งแตไดผลไม

แตกตางกัน ถือวามีความคงท่ีของผลคะแนนท่ีไดสูง อีกกรณีหนึ่งคือ ถาใหทําแบบทดสอบฉบับ

เดียวกันสองครั้ง ในเวลาตางกัน และไดคะแนนเกือบเทากันอีกสองครั้ง ก็จะหมายความวา 

แบบทดสอบนั้นมีความเชื่อม่ันสูง คาของความเชื่อม่ัน แสดงเปนตัวเลข ท่ีมีคาไมเกิน 1.00 หรือ 

100% ทิศนา แขมณี (2560, น. 51) ไดกลาววา การหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ หาไดจากสูตร 

K.R.-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) คือดัชนีท่ีบงวา ขอสอบท้ังฉบับ มีความ

นาเชื่อถือเพียงใด นั่นคือสามารถจะวัดสิ่งท่ีตองการวัดไดแมนยําเพียงใด 

4. การหาคาความสอดคลอง (IOC)  

 สถิติท่ีใชหาคาความสอดคลองระหวางตัวชี้วัด กับแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูการวาดภาพทางพฤกษศาสตร นิรัช สุดสังข (2559, น. 69) 

ไดกลาววา ในการประเมินเครื่องมือท่ีใชเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินจะตองทํา 2 ลักษณะ 

คือ ความเชื่อถือได และความตรงของเครื่องมือ ท่ีสามารถวัดในสิ่งท่ีตองการจะวัด ไดมาจากความ

สอดคลองของผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาท่ีตองการวัด ตัวอยางการพิจารณาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาโดย

ผูเชี่ยวชาญโดยนําจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและขอสอบ หรือแบบสอบถาม ท่ีวัดแตละจุดประสงค ไป

ใหผูเชี่ยวชาญ 3-5 ทาน พิจารณาวาแบบสอบถามวัดตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวนั้นหรือไม โดยใช
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เทคนิคการตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับสิ่งท่ีตองการวัด (Index of Item Objective 

Congruence: IOC)  

5. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  

   สถิติท่ีใชในการหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

ออนไลนบนเครือขายยูทูป เพ่ือเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ชัยยงค พรหมวงศ (2556, น. 8) ไดกลาววา การกําหนด

เกณฑประสิทธิภาพกระทําได โดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรม

ตอเนื่อง (กระบวนการ) กําหนดคา ประสิทธิภาพเปน E1 = Efficiency of Process (ประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ) และพฤติกรรมสุดทาย (ผลลัพธ) กําหนดคาประสิทธิภาพเปน E2 = Efficiency of 

Product (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการพัฒนาสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลนบนเครือขาย

ยูทูป เพ่ือพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง     

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ผูศึกษานําเสนอผลเปน 3 หัวขอดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ  
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของ สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบน

เครือขายยูทูปฯ  

คะแนน ชิ้นงานระหวางเรียน E1 ชิ้นงานหลังเรียน E2 

ชิ้นงานท่ี รอยละ รอยละ 

1 80.00 80.60 

2 80.35 82.05 

3 80.15 80.60 

4 80.45 81.95 

5 80.10 80.60 

6 80.15 80.85 

7 80.30 80.60 

8 80.40 81.75 

9 80.30 81.95 

10 81.05 82.40 

เฉลี่ยรวม 80.32 81.33 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนน ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ท่ีไดผานการหาประสิทธิภาพ 

พบวา มีประสิทธิภาพรวม เทากับ 80.32/81.33 ซ่ึงสูงกวา เกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว ประสิทธิภาพ

ของสื่อวีดิทัศนฯ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
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   2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ 
  

ตารางท่ี 2 ผลการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ในการ

ทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตอนท่ี 1 (40 คะแนน) กอนเรียนกับหลังเรียน ดวยสื่อ

วีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น จํานวน 82 คน 

*p < .05 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา การทดสอบคะแนนของนักเรียน มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 

18.90 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 30.63 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนน

สอบท้ังสองครั้ง พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ตารางท่ี 3 ผลการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ ในการ

ทดสอบทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตอนท่ี 2 (20 คะแนน) กอนเรียนกับหลังเรียนดวยสือ่

วีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น จํานวน 82 คน  

*p < .05 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา การทดสอบคะแนนของนักเรียน มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 9.38 

คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.40 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบ      

ท้ังสองครั้ง พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

  

  

Mean 

 

S.D. 

 

คาเฉลี่ยของผลตาง 

S.D. 

คาเฉลี่ย

ผลตาง 

 

t 

 

df 

Sig 

1 tailed 

กอนเรียน 18.90 4.084 
11.73 4.104 25.887* 82 0.000* 

หลังเรียน 30.63 4.561 

  

Mean 

 

S.D. 

 

คาเฉลี่ยของผลตาง 

S.D. 

คาเฉลี่ย

ผลตาง 

 

t 

 

df 

Sig 

1 tailed 

กอนเรียน 9.38 2.313 
7.02 1.879 33.854* 81 0.000 

หลังเรียน 16.40 0.954 
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ จากการศึกษาโดยใชสื่อวีดิทัศนฯ ออนไลนบนเครอืขายยูทูปฯ  
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยการใช สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร ออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ จากกลุมตัวอยาง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหมิ่น จํานวน 82 คน 
 

ท่ี เร่ืองท่ีประเมิน 𝑿� S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. การเรยีนดวยสื่อการเรียนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลน  

บนเครือขายยูทูป ทําใหนักเรียนเขาใจ เรื่องการวาดภาพ 

ทางพฤกษศาสตร  

4.18 0.72 มาก 

2. เน้ือหามีความสอดคลองกับเรื่องท่ีเรียน 4.39 0.68 มาก 

3. การเรยีนดวยสื่อการเรียนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลน  

บนเครือขายยูทูป ทําใหนักเรียนมคีวามสุขในการเรียนรู 

4.24 0.92 มาก 

4. การเรยีนดวยสื่อการเรียนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลน  

บนเครือขายยูทูป มีความนาสนใจ 

4.32 0.68 มาก 

5. ภาพประกอบกับเน้ือหามีความสอดคลองกัน 4.24 0.76 มาก 

6. คําอธิบายและภาพประกอบมีความชัดเจนงายตอการฝกปฏิบัต ิ 4.01 0.88 มาก 

7. สื่อการเรียนการสอนวีดิทัศนฯ มีการออกแบบขอความ  

และคําอธิบายตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

3.80 0.96 มาก 

8. การใชสื่อวีดิทัศนฯ ในการเรียนการสอนเปนเรื่องไมยุงยาก 3.79 1.06 มาก 

9. นักเรียนฝกปฏิบัตไิดอยางอิสระโดยไมจํากัดชวงเวลา 4.95 0.22 มากท่ีสุด 

10. นักเรียนตองการใหใชสื่อการเรยีนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลน  

บนเครือขายยูทูป ในการเรียนบทเรียนตอไป 

4.43 0.85 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่อวีดิทัศนฯ ในภาพรวมมี    

มากท่ีสุด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 ซ่ึงคาคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ไดแก นักเรียน   

ฝกปฏิบัติไดอยางอิสระโดยไมจํากัดชวงเวลามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95 รองลงมาคือสวนคาคะแนนนักเรียน

ตองการใหใชสื่อการเรียนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลน บนเครือขายยูทูป ในการเรียนบทเรียนตอไป มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 สวนคาคะแนนความพึงพอใจต่ําสุด คือ การใชสื่อวีดิทัศนฯ ในการเรียนการสอน

เปนเรื่องไมยุงยาก 3.79 

สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการพัฒนาการพัฒนาสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ออนไลน

บนเครือขายยูทูป เพ่ือพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง การวาดภาพทางพฤกษศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2    

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน มีดังนี้ 
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1. สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ ท่ีพัฒนาข้ึนมี

ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนฯ ท่ีไดผานการหาประสิทธิภาพ พบวา มีประสิทธิภาพรวมเทากับ 

80.32/81.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไวแสดงวาสื่อวีดิ ทัศนสาธิตการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตรออนไลน บนเครือขายยูทูปฯ ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพท่ีจะนําไปใชในการจัดการเรียน

การสอนได 

2. การเปรียบเทียบทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนดวย สื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบน

เครือขายยูทูปฯ ตอนท่ี 1 พบวา มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 18.90 คะแนน และมีคะแนนหลัง

เรียนเฉลี่ยเทากับ 30.63 คะแนน ตอนท่ี 2 มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 9.38 คะแนน และมี

คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.40 คะแนน โดยท้ังตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 มีคะแนนการทดสอบหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน     

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ท่ีเรียนดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลน  

บนเครือขายยูทูปฯ ในภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24  

อภิปรายผล 

จากการศึกษา การใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขาย   

ยูทูป เพ่ือพัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและเพ่ิมระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  

การวาดภาพทางพฤกษศาสตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝงหม่ิน สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. จากผลการหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลน

บนเครือขายยูทูปฯ พบวา สื่อวีดิทัศนฯ มีประสิทธิภาพรวมเทากับ 80.32/81.33 สูงกวาเกณฑ 

80/80 ท่ีกําหนดไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะการท่ีนักเรียนไดปฏิบัติการวาดภาพทางพฤกษศาสตรตาม

ข้ันตอนการสาธิตของสื่อวีดิทัศนฯ ซ่ึงประกอบไปดวยเนื้อหาบทเรียน ข้ันตอนการสาธิต การอธิบาย

เทคนิคตาง ๆ อยางชัดเจน ภาพประกอบ และคําบรรยาย สื่อความหมายทําใหเขาใจไดงาย 

สอดคลองกับการศึกษาของ ธีรวัจน อุดม (2556, น. 93) ไดพบวา ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการ

เรียนรูออนไลน ของนักเรียนดวยชุดการเรียนรูออนไลนท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงเสริม

ความคิดเชิงสรางสรรควิชาศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสุราษฎรธานี พบวา 

นักเรียนทําแบบทดสอบยอยระหวางเรียนไดรอยละ 82.20 และทําคะแนนสอบหลังเรียน ไดรอยละ 

81.88 เม่ือวิเคราะหผลการทดสอบยอยระหวางเรียนและหลังเรียนซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพของชุด

การเรียนรูออนไลน ปรากฏวา มีประสิทธิ์ภาพผานเกณฑท่ีกําหนด 80/80 กลาวคือ มีประสิทธิภาพ 

82.20/81.88 อีกท้ังการท่ีผูศึกษาไดนําสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร ทําการ       

อัพโหลดและออนไลนบนเครือขายยูทูปซ่ึงเปนชองทางท่ีไดรับความนิยม จึงทําใหนักเรียนมี

ความคุนเคยในการใชงานสามารถเขาถึงไดงาย ดังท่ี วรเดช ผุดผอง (2558, น. 1) ไดกลาววา วาสื่อ

เว็บไซตยูทูปเปนสื่อเครือขายสังคมท่ีมีจํานวนของผูใชงานในประเทศไทยสูงสุดเปนอันดับท่ี 2 รองจาก
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สื่อเฟซบุก สื่อเว็บไซตยูทูปมีคุณลักษณะแตกตางจากสื่อเครือขายสังคมอ่ืน ๆ ตรงท่ีใหบริการและ

นําเสนอวิดีโอผานอินเทอรเน็ต ผูใชท่ัวไปสามารถอัพโหลดและเผยแพรวิดีโอสวนตัวไปสูคนจํานวน

มากไดอยางงายดาย สอดคลองกับขอมูลท่ีผูศึกษาไดทําการศึกษาในเบื้องตน คือความคิดเห็นของผูท่ี

มีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาโดยตรง เชน นางเนติกานต สุวรรณเพ็ชร ผูอํานวยการสถานศึกษา 

วิทยฐานะ ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ไดใหความเห็นวา วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป) 

ถือวาเปนวิชาท่ีพัฒนากระบวนความคิดและทักษะของนักเรียน และเปนการดีหากนักเรียนใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชนดวยการทํางานศิลปะ จึงมีขอเสนอแนะวา ใหผูศึกษาลองหาวิธีวาทําอยางไรให

นักเรียนสามารถใชเวลาวางเม่ืออยูท่ีบานหรือท่ีตาง ๆ สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชน ฝกสมาธิ 

โดยการสรางงานศิลปะ สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2560, น. 153) ไดกลาววาเทคโนโลยีตาง ๆ 

โดยเฉพาะคอมพิวเตอรเปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศท่ีกวางขวางมาก บุคคลท่ัวทุกมุมโลกสามารถ

เขาถึงขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลได การใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูของตนเองในการสืบคน

ขอมูลความรูจากเครือขายตาง ๆ ในคอมพิวเตอรจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางดวย

คาใชจายท่ีถูก  

2. การทดสอบคะแนนของนักเรียนกอน–หลัง เรียนรูดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ พบวา ทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตรและระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตอนท่ี 1 มีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 18.90 คะแนน และมีคะแนนหลัง

เรียนเฉลี่ยเทากับ 30.63 คะแนน และตอนท่ี 2 คะแนนของนักเรียนมีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 

9.38 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 16.40 คะแนน โดยคะแนนการทดสอบท้ังตอนท่ี 1 

และตอนท่ี 2 พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     

ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวสอดคลองกับ พงศศักด์ิ บัวจะมะ (2555, น. 82) ไดศึกษาการเรียน

ดวยสื่อวีดิทัศนบนอินเทอรเน็ตท่ีสงเสริมความมีจิตสาธารณะ โดยผลการเรียนดวยสื่อวีดิทัศนบน

อินเทอรเน็ตฯ หลังเรียนสูงกวาผลการทําแบบทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

ออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาด

ภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 

ซ่ึงคาคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ไดแก นักเรียนฝกปฏิบัติไดอยางอิสระโดยไมจํากัดชวงเวลาอยูใน

ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95 โดยอาจเปนเพราะการทําการอัพโหลดและออนไลนสื่อวีดิทัศน 

บนเครือขายยูทูปทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเขาไปศึกษาและเรียนรู การเขาไปเรียนรูเปนเรื่อง

งายและสะดวก นักเรียนสามารถเขาเรียนรูโดยไมจํากัดสถานท่ีและเวลา สอดคลองกับความเห็นของ 

ฐาปนีย ธรรมเมธา (2557, น. 1) ไดกลาววา การจัดการศึกษาในปจจุบันมีการนํานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาผูเรียนในยุค

โลกาภิวัตนใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะห ใหขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดนั้น 

บทบาทของผูสอนตองเปลี่ยนจากการเปนผูใหหรือถายทอดมาเปนผูออกแบบการศึกษาท่ีมุงเนนให

ผูเรียนรูจักการแสวงหาความรูและเลือกสรรความรูท่ีเหมาะสมดวยตนเอง ควบคูไปกับการเรียนรู
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เนื้อหาเพ่ือสนองตอบผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันท้ังในดานความตองการ ความสนใจวิธีการและ

รูปแบบการเรียนรู การเรียนการสอนจึงไมควรถูกจํากัดใหอยูในเฉพาะในหองเรียนและภายใน

สถาบันการศึกษาอีกตอไป สวนคาคะแนนความพึงพอใจรองลงมาคือสวนคาคะแนน นักเรียนตองการ

ใหใชสื่อการเรียนการสอนวีดิทัศนฯ ออนไลนบนเครือขายยูทูปในการเรียนบทเรียนตอไป คาเฉลี่ย

เทากับ 4.43 ซ่ึงอาจเปนเพราะเม่ือนักเรียนไดเรียนรู โดยสื่อวีดิทัศนออนไลนบนเครือขายยูทูปแลว 

เกิดความสนใจ และนําไปสูความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนจึงมีความตองการเรียนโดยใชสื่อฯ           

ในลักษณะนี้ในบทเรียนตอไป และสวนผลคาคะแนนความพึงพอใจในการใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการ   

วาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ ต่ําสุดมีคะแนนเฉลี่ยเทากันสองหัวขอ คือ การ

ใชสื่อวีดิทัศนฯ ท่ีออนไลนบนเครือขายยูทูปท่ีใชในการเรียนการสอนเปนเรื่องไมยุงยาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.79 ซ่ึงถึงแมจะมีคะแนนต่ําสุด แตการประเมินคาความพึงพอใจยังอยูในระดับมาก โดยสรุป

แลว ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลน 

บนเครือขายยูทูปฯ ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 สอดคลองกับ พีระพันธ เสริมศิริ 

(2555, บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนาบทเรียนออนไลนผานระบบเครือขาย (e-Learning) วิชา

คอมพิวเตอรพ้ืนฐาน หนวยการเรียนรู เรามารวมกันเรียนรูคอมพิวเตอรกันดีกวาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ป 1 ปการศึกษา 2555 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนออนไลนผานระบบ 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 ซ่ึงสูงกวาสมติฐานท่ีตั้งไว 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. ครูผูสอนตองจัดเตรียมดานเนื้อหาและวิธีการเรียนรูดวยสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตรออนไลนบนเครือขายยูทูปฯ  

2. ครูผูสอนควรศึกษาคูมือการใชสื่อวีดิทัศนสาธิตการวาดภาพทางพฤกษศาสตรออนไลนบน

เครอืขายยูทูปฯ และอธิบายใหนักเรียนเขาใจวิธีการเขาเรียนรู 

 3. ครูผูสอนควรแนะนําเรื่องการใชเครือขายออนไลนอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดย

ใหคําแนะนํา ใหหลีกเลี่ยงเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมกับวัยของนักเรียน รวมถึงการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน  

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาสื่อวีดิทัศนท่ีอัพโหลดในระบบออนไลน ในบทเรียนในกลุมสาระ

การเรียนรูตาง ๆ เพ่ือความสะดวกในการเขาเรียนรูของนักเรียน  

2. ควรมีการศึกษาการนําสื่อวีดิทัศนไปติดตั้งในรูปแบบแอพลิเคชั่นบนอุปกรณสมาทโฟน 

แท็บเล็ต ไอโฟน และไอแพ็ต เพ่ือใหนักเรียนสามารถดาวนโหลดเพ่ือใชงานไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
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การสรางชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี 

CONSTRUCTION OF LEARNING KITS ON THE ISSUE OF COMPOUND-

COMPLEX SENTENCES FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT DEVELOPMENT 

OF JUNIOR HIGH SCHOOL (GRADE 9) OF KRABI PROVINCIAL 

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION SCHOOL 

สุชานน ทองลอย*, อนันต อารียพงศ*, และวิทวัฒน ขัตติยะมาน*
 

SUCHANON THONGLOY, ANAN AREEPONG, AND WITHAWAT KHATTIYAMARN 

บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ใหมี

ประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด

กระบี่ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 

อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 28 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือการวิจัยไดแก ชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ประกอบดวยชุดการสอน 

เรื่องชนิดของประโยคในภาษาไทยและประโยคซับซอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน

แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 

คารอยละ คาเฉลี่ย คาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และแบบวัดความพึงพอใจแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

ผลการศึกษาพบวา 1. ชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ท่ีสรางข้ึนมี

ประสิทธิภาพเทากับ 89.44/90.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการสอน 
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เรื่องประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนองคการบรหิารสวนจังหวัดกระบี่มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 

คําสําคญั: ชุดการสอน ประโยคซบัซอน  

Abstract 

This research aimed to construction of learning kits on the issue of 

compound-complex sentences for Academic Achievement Development of Junior 

High School (Grade 9) of Krabi Provincial Administrative Organization School, to 

determine the efficiency of the teaching kit based on the 80/80 criteria, to compare 

the students’ learning achievement before and after using the developed teaching 

kit, and to assess the learners’ satisfaction of the of Learning Kits on the issue of 

compound-complex sentences for developing Matayomsuksa 3 of Krabi Provincial 

Administrative Organization School.. The sample, selected purposively, included 28 

Junior High School (Grade 9) students attending Krabi Provincial Administrative 

Organization School, Krabi town District, Krabi Province, during the second semester 

of 2017 academic year. The research instruments was the teaching kits on the issue 

of compound-complex sentences for Academic Achievement Development of Junior 

High School (Grade 9) of Krabi Provincial Administrative Organization School consisted 

of Kind of sentences, compound-complex sentences and students’ learning 

achievement tests with 30 items and 4 multiple choice each. The data were 

analyzed using such statistics as percentage, arithmetic mean, and a 5-level rating 

scale satisfaction assessment form.  

The results of the study revealed that 1.The learning kits on the issue of 

compound-complex sentences for Academic Achievement Development of Junior 

High School (Grade 9) of Krabi Provincial Administrative Organization School had an 

efficiency of 89.44/90.00, which exceeded the art criteria of 80/80. 2. The learning 

achievement of the students after the learning higher before was statistically 

significant at the .05 level. 3. The level of satisfaction of learners with of learning kits 

on the issue of compound-complex sentences for Academic Achievement 

Development of Junior High School (Grade 9) of Krabi Provincial Administrative 

Organization School was at a very high level (the mean score of 4.66.) 

Key words: Construction of learning kits, The issue of compound-complex sentences 
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บทนํา 

ภาษาเปนเครื่องมือสื่อความคิด ความรู และความเขาใจท่ีมนุษยใชติดตอสื่อสารซ่ึงกันและกัน 

ชนชาติหนึ่ง ๆ อาจมีภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ไดแตละคนแตละชนชาติใชภาษาในการสื่อสาร 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรม อันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและ

เสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสราง

ความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดํารงชีวิตรวมกัน

ในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุขและเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจาก

แหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู กระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชใน

การพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ

ดานวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรู อนุรักษและสืบสานใหคงอยู

คูชาติตลอดไป ภาษาไทยเปนทักษะท่ีตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร

การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, น. 37)  

ในชวงทศวรรษท่ีผานมากระแสความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในสังคม

โลก สงผลใหประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีเทคโนโลยีใหม ๆ เกิดข้ึนมากมาย

เครื่องมือเครื่องใชทันสมัย การเชื่อมโยงขอมูลขาวสารไรพรมแดน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลั่งไหลเขาสูครัวเรือนจนกลายเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต ดวยเหตุนี้ หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหตอบสนองความ

ตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก

เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 โดยมุงเนน      

การปฏิรูปการเรียนรูท่ีผูเรียนสําคัญท่ีสุด  

ภาษาไทยเปนสาระหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาบุคคลท่ีจัดอยูในกลุมทักษะท่ีนักเรียน

จะตองไดรับความรูดานหลักภาษาไทยและฝกฝนการใชภาษาไทยอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการ

จัดการเรียนรูท่ีทําใหเกิดความเจริญงอกงามทางดานภาษา ดวยกลวิธีการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมให

นักเรียนมีประสบการณในหลาย ๆ ดาน และดวยเหตุท่ีภาษาไทยเปนพ้ืนฐานชีวิตท่ีสําคัญของเด็กไทย

และคนไทยท้ังชาติ ดังนั้นการเรียนรูภาษาไทยใหไดผลดีนั้นผูเรียนจะตองมีความเขาใจในเนื้อหาเปน

อยางดี มีความชื่นชมในความงามของภาษาไทยและมีทักษะสัมพันธ ท้ัง 4 ดาน คือ การฟง การพูด 

การอานและการเขียน รวมถึงกระบวนการคิดควบคูกันไปดวย  

ชุดการเรียนการสอนเปนสื่อการเรียนชนิดหนึ่งท่ีชวยใหการเรียนการสอนบรรลุตาม

จุดมุงหมาย ในปจจุบันชุดการสอน เปนท่ีรูจักและไดรับความสนใจจากผูท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา

ไดมีการสงเสริมใหครูมีความรูความสามารถในการผลิตและการใชชุดการสอนในการสอน ชวยใหเกิด

การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพราะชุดการสอนผลิตโดยผูท่ีมี
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ความเชี่ยวชาญ เชน ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ นักโสตทัศนศึกษา ท่ีรวมกันผลิตและทดลองซํ้าจน

แนใจวามีผลดีจึงนํามาเผยแพร ชุดการสอนจะชวยลดภาระของครูผูสอน เพราะผูสอนจะดําเนินการ

สอนตามคําแนะนําท่ีกําหนดไวในชุดการสอนตามลําดับข้ัน แตละข้ันจะมีอุปกรณ กิจกรรม ตลอดจน

ขอเสนอแนะไวใหพรอม สามารถนําไปใชไดทันที ครูผูสอนไมจําเปนตองทําใหม ชุดการสอนชวยให

ผูสอนมีความรูในแนวเดียวกัน เดิมการสอนท่ีผูสอนหลายคนในวิชาเดียวกัน อาจเกิดความแตกตางกัน

ในดานประสิทธิภาพของการสอน ชุดการสอนชวยใหแกปญหาในเรื่องนี้ได ชุดการสอนมีจุดมุงหมายท่ี

ชัดเจน มีขอเสนอแนะการฝกกิจกรรม การใชสื่อการสอนและขอทดสอบเพ่ือประเมินผลพฤติกรรม

ผูเรียนไดอยางพรอมมูล ผูเรียนสามารถทดสอบความรูดวยตนเองหลังจากท่ีเรียนดวยชุดการสอนนั้น ๆ 

(กุศยา แสงเดช, 2545, น. 10-11)  

การจัดการเรียนการสอนเปนบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมใหนักเรียนเกิดความสนใจ 

อยากเรียนรูจากสิ่งท่ีผูสอนถายทอด ตั้งใจเรียน รวมท้ังเกิดการเรียนรูอยางแทจริง หากผูสอนเลือกใช

วิธีท่ีดี เหมาะสมก็จะสงผลใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน ชุดการเรียนการสอนเปนสื่อท่ีมี

จุดมุงหมายเฉพาะเรื่อง เหมาะกับการนํามาใชประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในเรื่องท่ี

เฉพาะเจาะจง และสรางความสนใจใหนักเรียนไดเกิดความอยากเรียน ถือเปนนวัตกรรมทางการศึกษา

อีกรูปแบบหนึ่งท่ีจะชวยใหนักเรียนเรียนรูไดอยางรวดเร็ว และเขาใจงาย อีกท้ังชุดการสอนนั้นยังเปน

สื่อประสมท่ีจัดไวเปนชุด ๆ อยางเปนระบบระเบียบ สะดวกแกการนําไปใชอีกดวย 

จากสาเหตุปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดรวบรวมวิธีการและแนวทางในการสรางชุดการสอน 

รวมถึงศึกษาขอมูลเรื่องการสรางชุดการสอน และเรื่องประโยคซับซอนอยางละเอียดเพ่ือใชในการ

สงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหแกนักเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู และสรางความเขาใจ

ใหแกนักเรียน เรื่องประโยคซับซอนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การใชชุดการสอนเพ่ือเปนสื่อใน

การจัดการเรียนการสอน จึงถือเปนอีกทางหนึ่งท่ีสามารถนําไปพัฒนาความรูความสามารถ รวมถึง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได ดังนั้น ผูวิจัยจึงดําเนินการศึกษา การสรางชุดการสอน เรื่อง 

ประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ต่ํากวาเกณฑท่ีทางโรงเรียนต้ังไว คือรอยละ 50 ซ่ึงกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย ไดคะแนนเฉลี่ยเพียง 47.47 จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกลาว แสดง

ใหเห็นวาผลการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนอยูในระดับท่ีตองพัฒนาใหผานเกณฑ และการจัดการ

เรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี ่

พบวาการเรียนการสอนเรื่องประโยคซับซอนประสบปญหาคอนขางมาก เนื่องจากผูเรียนไมเขาใจการ

นํารูปประโยค ท้ังประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซอนมาขยายความให

ซับซอนยิ่งข้ึนได ไมเขาใจความหมายของคํา ขอความ ตลอดจนความไมพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
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ทําใหการใชภาษาในการสื่อสารเพ่ือรับและสงสารไดไมเขาใจเทาท่ีควร ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายขาด

แรงจูงใจและความกระตือรือรนตอการเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของชุดการสอน เรื่อง 

ประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

  3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอนของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

สมมติฐาน 

  1. ชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ท่ีสรางข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 3. ผูเรียนมีมีความพึงพอใจตอชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 

วิธีการศึกษา 

 ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานขอมูล 

 ประชากร 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ อําเภอเมือง 

จังหวัดกระบี่ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 หองเรียน รวมมีนักเรียน 109 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ อําเภอเมือง 

จังหวัดกระบี่ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน หอง ม. 3/1 จํานวน 28 คน  

โดยการเลือกแบบเจาะจง 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 1. ชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จํานวน 2 ชุด คือ  

 ชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง ชนิดของประโยคในภาษาไทย 

 ชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง ประโยคซับซอน 
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 2. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

เรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด

กระบี่ตามเกณฑ 80/80 

 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการสอนท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึน 

ตัวแปร 

 ตัวแปรตน 

 ชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่   

 ตัวแปรตาม 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา    

ปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 

 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน สําหรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 

 เครื่องมือการวิจัย 

 1. ชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จํานวน 2 ชุด คือ  

  ชุดการสอนท่ี 1 เรื่อง ชนิดของประโยคในภาษาไทย 

  ชุดการสอนท่ี 2 เรื่อง ประโยคซับซอน 

 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 แบบปรนัย ชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนของ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
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ตัวอยางชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี 

      
 ภาพท่ี 1 ชุดการสอนท่ี 1 คูมือสําหรับนักเรียน ภาพท่ี 2 ชุดการสอนท่ี 2 คูมือสาํหรับนักเรียน 

 (ท่ีมา: ผูวิจัย) (ท่ีมา: ผูวิจัย) 
 

   
 ภาพท่ี 3 ชุดการสอนท่ี 1 คูมือสําหรับครูผูสอน ภาพท่ี 4 ชุดการสอนท่ี 2 คูมือสาํหรับครูผูสอน 

 (ท่ีมา: ผูวิจัย) (ท่ีมา: ผูวิจัย) 

 

  

ภาพท่ี 5  ตัวอยางใบความรูเร่ืองประโยคความเดียวซับซอน 

(ท่ีมา: ผูวิจัย) 
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ภาพท่ี 6  ตัวอยางใบความรูเร่ืองประโยคความรวมซับซอน 

(ท่ีมา: ผูวิจัย) 

 

   
 

ภาพท่ี 7  ตัวอยางใบความรูเร่ืองประโยคความซอนซับซอน 

(ท่ีมา: ผูวิจัย) 

 

วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยดําเนินการทดสอบความรูกอนเรียน (Pre-Test) กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยคซับซอน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ

ใชเวลาทํา 1 ชั่วโมง แลวบันทึกคะแนนเก็บไว 



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป คร้ังที่ 2 433 

2. ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ โดยแบงชุดการสอนออกเปน 2 ชุด คือ 

ชุดท่ี 1 เรื่องชนิดของประโยคในภาษาไทย และชุดท่ี 2 เรื่องประโยคซับซอน ใชเวลาท้ังสิ้น 18 ชั่วโมง 

3. ผูวิจัยดําเนินการทดสอบความรูหลังเรียน (Post-Test) กับนักเรียนโดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยคซับซอน แบบปรนัย ชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ

ใชเวลาทํา 1 ชั่วโมง แลวบันทึกคะแนนเก็บไวเพ่ือเปรียบเทียบกับคะแนนสอบกอนเรียน 

4. นักเรียนตอบแบบประเมินวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอน เรื่อง 

ประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ แบบมาตราสวนประมาณคาชนิด 5 ระดบั จํานวน 10 ขอ 

5. รวบรวมขอมูลเพ่ือใชวิเคราะหทางสถิติตอไป 

วิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 1. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของคะแนนกิจกรรมในชุดการสอนเรื่อง เรื่องประโยค

ซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยนําคะแนน

จากกิจกรรมในแตละชุดการสอนมารวมกัน จากนั้นหาคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ เปน E1 และคะแนน

การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนหาคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ เปน E2 มาคํานวณหาคา E1/ E2 

 2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียนดวยกิจกรรมเรื่องประโยคซับซอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชสถิติ

ทดสอบ t-test แบบ Dependent 

 3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนเรื่อง เรื่อง ประโยคซับซอน 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน 

คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการศึกษา 

  1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามเกณฑ 80/80 

 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีสรางข้ึนโดยนําไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ปการศึกษา 2560 จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

  1. ทดลองแบบเด่ียว (1:1) เปนการทดลองโดยครู 1 คนตอนักเรียน 1 คน โดยใชเด็ก

นักเรียนท้ังหมด 3 คน ทดลองกับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเกง ปานกลาง และออน ปรากฏผลดัง

ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 คาประสิทธิภาพของชุดการสอน เร่ืองประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

   ปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี โดยการทดลองแบบเด่ียว (1:3) 

คะแนน 
N 

คะแนนเตม็ 
คะแนนเฉลีย่ รอยละ ประสิทธิภาพ 

E1/ E2 

คะแนนระหวางเรียน 

คะแนนหลังเรียน 

3 

3 
185 

30 

127.33 

21.33 

68.83 

71.11 68.83/71.11 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวาชุดการสอนเรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จากการทดลองแบบเด่ียว (1:3) มีประสิทธิภาพ

เทากับ 68.83/71.11 

 2. ทดลองแบบกลุมยอย (1:10) เปนการทดลองครู 1 คน ตอนักเรียน 9 คน เปน

นักเรียนเกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 คาประสิทธิภาพของชุดการสอน เร่ืองประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

   ปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี โดยการทดลองแบบเด่ียว (1:9) 

คะแนน 
N 

คะแนนเตม็ 
คะแนนเฉลีย่ รอยละ ประสิทธิภาพ 

E1/ E2 

คะแนนระหวางเรียน 

คะแนนหลังเรียน 

9 

9 
185 

30 

150.55 

24.88 

81.38 

82.96 81.38/82.96 

 

  จากตารางท่ี 2 พบวาชุดการสอนเรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จากการทดลองแบบกลุมยอย (1:10)       

มีประสิทธิภาพเทากับ 81.38/82.96 

  3. ทดลองแบบกลุมพัฒนาเครื่องมือ (1:30) เปนการทดลองครู 1 คน ตอนักเรียน 30 

คน โดยคละความสามารถของนักเรียนเกง ปานกลาง และออน ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 คาประสิทธิภาพของชุดการสอน เร่ืองประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

 ปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี โดยการทดลองแบบเด่ียว (1:30) 

คะแนน 
N 

คะแนนเตม็ 
คะแนนเฉลีย่ รอยละ ประสิทธิภาพ 

E1/ E2 

คะแนนระหวางเรียน 

คะแนนหลังเรียน 

30 

30 
185 

30 

158.16 

25.96 

85.53 

87.67 85.53/87.67 

 

  จากตารางท่ี 3 พบวาชุดการสอนเรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จากการทดลองแบบกลุมยอย (1:30) มีประสิทธิภาพ

เทากับ 85.53/87.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 
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ตารางท่ี 4 คาประสิทธิภาพของชุดการสอน เร่ืองประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี ทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 28 คน  

คะแนน 
N 

คะแนนเตม็ 
คะแนนเฉลีย่ รอยละ ประสิทธิภาพ 

E1/ E2 

คะแนนระหวางเรียน 

คะแนนหลังเรียน 

28 

28 
185 

30 

165.46 

27.00 

89.44 

90.00 89.44/90.00 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวาชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ จากการทดลองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 28 คน     

ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 89.44/90.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 
 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของชุดการสอน  

เรื่อง ประโยคซับซอน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

 ผูวิจัยนําชุดการสอน เรื่องประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ไปใชกับกลุมตัวอยาง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ป

การศึกษา 2560 จํานวน 28 คน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดการสอนเรื่อง

ประโยคซับซอน ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดการสอน เร่ือง

ประโยคซับซอนของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี 

คะแนน 
N คะแนนเฉลีย่ 

X� 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test 

กอนเรียน (30 คะแนน) 

หลังเรียน (30 คะแนน) 

28 

28 
18.25 

27.00 

2.96 

1.09 17.31** 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 5 พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกอนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 18.25 คะแนน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 2.96 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 27.00 คะแนน มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.09 
 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอชุดการสอน เรื่อง ประโยคซับซอน

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

  ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอชุดการสอนเรื่อง

ประโยคซับซอน หลังจากนักเรียนไดใชชุดการสอนแลว นํามาแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกับ

เกณฑภายใตโคงปกติ (Normal Curve) ตามวิธีของบุญชม ศรีสะอาด ดังนี้ 
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  คาเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายถึง  มาก 

  คาเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายถึง  ปานกลาง 

  คาเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายถึง  นอย 

  คาเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถึง  นอยท่ีสุด 

  ปรากฏผลดังตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3/1 ปการศึกษา 2560 หลังจากท่ีไดใชชุดการ

สอนเร่ืองประโยคซับซอน 

ขอท่ี รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1 นักเรียนมีความรูสึกชอบและสนใจชุดการสอน 4.79 0.42 มากท่ีสุด 

2 ชุดการสอนมีการใชภาษาเขาใจงาย 4.61 0.50 มากท่ีสุด 

3 ชุดการสอนมเีน้ือหา ยากงายเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4.71 0.60 มากท่ีสุด 

4 ชุดการสอนมีการนําเสนอเน้ือหา ลําดับข้ันตอนจากงายไปหายาก ทํา

ใหงายตอการศึกษาเรียนรู 

4.64 0.49 มากท่ีสุด 

5 ชุดการสอนมีการจัดลําดบัเวลาในการจัดการเรยีนรูไดอยางเหมาะสม 4.61 0.74 มากท่ีสุด 

6 ชุดการสอนมรีูปแบบไดสวยงาม คงทน และนาสนใจ 4.64 0.49 มากท่ีสุด 

7 ชุดการสอนมีการออกแบบตัวอักษร และขนาดตัวอักษรใหมองเห็นได

ชัดเจน อานงาย 

4.75 0.44 มากท่ีสุด 

8 นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตในการการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันได 

4.68 0.61 มากท่ีสุด 

9 ชุดการสอนทําใหนักเรียนเขาใจเรือ่งประโยคซับซอนมากข้ึนและมี

ประโยชนตอการศึกษาเรื่องประโยคซับซอน 

4.64 0.68 มากท่ีสุด 

10 ชุดการสอนทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางดานหลักการใช

ภาษาไทยได 

4.57 0.63 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ยท้ังหมด 4.66 0.16 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางท่ี 6 พบวาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 ปการศึกษา 

2560 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ หลังจากท่ีเรียนโดยใชชุดการสอน เรื่องประโยค

ซับซอน ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.66) และความพึงพอใจของแตละประเด็น 

สรุปและอภิปรายผล 

 สรุปผลไดดังนี้ 

 1. ชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 89.44/90.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ี

กําหนดไว 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน      

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังเรียน ( X =27.00, 

S.D.= 1.09) สูงกวากอนเรียน ( X =18.25, S.D.=2.96) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก

ท่ีสุด ( X =4.66) 

   อภิปรายผล 

 1. ชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 89.44/90.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ี

กําหนดไว 

 หมายความวา ชุดการสอนมีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ท่ีประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง

ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 89.44 สูงกวาเกณฑ 80 เกิดจากเนื้อหาของชุดการสอนท่ีสรางข้ึน มีกิจกรรม

เปนไปตามลําดับข้ันตอน โดยมีการปรับปรุงดัดแปลงเนื้อหาใหสอดคลองกับเรื่องราวในชีวิตประจําวัน

นักเรียนใหมากท่ีสุด ใชตัวอยางท่ีนาสนใจ มีความสอดคลองกับชีวิตจริง ท้ังนี้ชุดการสอนท่ีผูวิจัยสราง

ข้ึนยังมีรูปแบบท่ีนาสนใจ สีสันสวยงาม มีภาพประกอบ รูปแบบของกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือเปน

การเราความสนใจของนักเรียน อีกท้ังผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ของผูเรียนเพ่ือสรางชุดการสอนใหตรงกับความสนใจของนักเรียน 

 เม่ือทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.00 หมายความวา ชุดการ

สอนประสิทธภิาพผลลัพธ (E2) สูงกวาเกณฑ 80 กลาวคือชุดการสอนเปนการสรางกระบวนการสราง

ทักษะจากการเรียนการสอนและการทําแบบทดสอบทายชุดการสอน รวมท้ังผูเรียนไดเกิดการเรียนรู

ตามลําดับข้ันตอน มีความหลากหลายของชุดการสอน สงผลใหผูเรียนเกิดความสุข ความสนุกสนาน 

และตื่นตัวกับการเรียนมากยิ่งข้ึน  

  ชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 เปนไปตามสมมติฐาน 

มีการดําเนินการสรางชุดการสอนตามลําดับข้ันตอน ตั้งแตการศึกษาผลการทดสอบระดับชาติ ศึกษา

ตํารา หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 รวมถึง

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาสถานศึกษา คําอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด

ตาง ๆ รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมากมาย ครูผูสอนสามารถนํา ชุดการสอนเรื่อง ประโยค

ซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไปใชกับนักเรียน

ไดอยางเหมาะสม ครูสามารถสรางความรูความเขาใจใหแกนักเรียนเรื่องชนิดของประโยคในภาษาไทย

และประโยคซับซอนโดยใชชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีการอธิบายความรูนิยาม เนื้อหา ลักษณะ โครงสราง และ

รูปแบบของประโยคชนิดตาง ๆ ไวอยางละเอียด ชัดเจนทําใหนักเรียนเขาใจรูปแบบ ลักษณะตาง ๆ 

ของประโยค และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชญานิศ ทิพยชาติ 
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(2555, น. 66) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 

MAT เรื่อง ประโยคซับซอน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลการศึกษาคนควาพบวา มีคาประสิทธิภาพ

เทากับ 83.83/81.45 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของพักตร

วิภา ไทรรารอด (2551, น. 55) ไดศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองสาระการเรียนรูวิชา

ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของประโยคสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ คือ 81.63/83.38 รวมถึงมีความ

สอดคลองกับ ณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์ (2558, น. 90-97) ไดศึกษาการสรางชุดการสอนดวยตนเอง เรื่อง

ประโยคซับซอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสิทธิภาพเทากับ 89.58/95.69 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังใชชุดการสอนเรื่อง 

ประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  ผูวิจัยไดนําชุดการสอนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนดวยชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ี

กําหนดไว เปนผลมาจากการใชเทคนิคในการสรางชุดการสอนเรื่องประโยคซับซอน โดยกําหนด

หมวดหมู เนื้อหาคําอธิบายอยางชัดเจน กําหนดหนวยการสอน กําหนดหัวเรื่อง หลักการ วัตถุประสงค 

กิจกรรมตาง ๆ ในชุดการสอน กําหนดแบบประเมินผล การเลือกผลิตสื่อการสอน การหาประสิทธิภาพ

ชุดการสอน ในข้ันนี้ผูวิจัยไดมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ กอนนําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

ทําใหนักเรียนมีความสนใจ ลําดับความคิด ทําความเขาใจ และเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของ ชัยยงค พรหมวงศ (2539, น. 114) ท่ีไดอธิบายการหาประสิทธิภาพของชุด

การสอนไววา การทดสอบประสิทธิภาพชวยประกันคุณภาพของสื่อหรือชุดการสอนวาอยูในข้ันสูง 

เหมาะสมท่ีจะลงทุนผลิตออกมาเปนจํานวนมาก หากไมมีการทดสอบประสิทธิภาพเสียกอนแลว เม่ือ

ผลิตออกมาใชประโยชนไมไดดี ประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนจะกําหนดเปนเกณฑท่ีผูสอน

คาดหมายวาผูเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนท่ีพึงพอใจ ซ่ึงจากการการสังเกตพบวานักเรียนท่ีเรียน

ดวยชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนดวยชุดการสอนเรื่องประโยคซับซอน 

สนุกสนานเพลิดเพลินกับภาพประกอบตาง ๆ ในชุดการสอน สีสันท่ีสดใสทําใหนักเรียนตื่นเตนและ   

ชื่นชอบการเรียนดวยชุดการสอน ท้ังนี้ในชุดการสอนมีการใชคํากระชับ กะทัดรัด ชัดเจน เขาใจงาย 

ท้ังภาพและขอความ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปตามลําดับจากงายไปหายาก ทําใหนักเรียนเกิด

การเรียนรูท่ีดี เขาใจงาย และสามารถใชประโยคในชีวิตประจําวันไดถูกตอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของวิบูลศรี ก่ิงแกว (2552, น. 56) ไดศึกษาการ

พัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยเรื่อง ลิลิตตะเลงพายสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง 
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ลิลิตตะเลงพาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนเซนตโยเซฟทิพวัล ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2551 พบวามีประสิทธิภาพ 85.03/82.17 แสดงวาชุดการเรียนดวยตนเองท่ีสรางและ

พัฒนาข้ึนนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 และนักเรียนท่ีใชชุดการเรียนดวย

ตนเองวิชาภาษาไทย เรื่อง ลิลิตตะเลงพายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนใชชุดการเรียนดวย

ตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของฮามีดะ จันทรศรี (2544) 

ไดทําการวิจัยการสรางชุดการสอน เรื่องการอานเพ่ือวิเคราะหวิจารณเรื่องสั้น จากหนังสืออานนอก

เวลา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือสรางและ

หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องการอานเพ่ือวิเคราะหวิจารณเรื่องสั้น จากหนังสืออานนอกเวลา 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใชกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ไดผลการวิจัยมี

ประสิทธิภาพ 87.50/85.00 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 และพัฒนาการทางการ

อานของนักเรียนท่ีใชชุดการสอน เรื่องการอานเพ่ือวิเคราะหวิจารณเรื่องสั้นท่ีสรางข้ึนสูงกวานักเรียน

ท่ีไมไดใชชุดการสอนการอานเพ่ือวิเคราะหวิจารณท่ีสรางข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .005 

รวมท้ังวราภรณ สัตบุตร (2555) ไดศึกษา การสรางชุดการสอนภาษาไทยเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน

จับใจความโดยใชเทคนิคการสอน SQ3R สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีใชภาษาพมาเปน

ภาษาแรก กรณีศึกษาโรงเรียนบานน้ําตก อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพ่ือสรางและหา

ประสิทธิภาพของชุดการสอนอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีใชภาษาภาษา

พมาเปนภาษาแรกตามเกณฑ 70/70 ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพของชุดการจับใจความสําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีใชภาษาพมาเปนภาษาแรก มีประสิทธิภาพเทากับ 79.63/82.00    

สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดและความสามารถในการอานจับใจความหลังการใชชุดการสอนสูงกวากอนเรียน

โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 การสรางชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาประสิทธิภาพเทากับ 89.44/90.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว เนื่องมาจาก  

 2.1 ดําเนินการวิจัยโดยเริ่มจากศึกษาปญหาดานการเรียนเรื่องประโยคซับซอนของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวานักเรียนไมเขาใจความหมาย ลักษณะ รูปแบบ และชนิด

ของประโยคซับซอน และมีความสับสน ไมสามารถแยกประโยคชนิดตาง ๆ ในภาษาไทยได สงผลให

นักเรียนไมเขาใจเรื่องลักษณะความหมาย องคประกอบ รูปแบบ และชนิดของประโยคซับซอน อีกท้ัง

คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนองคการบริหารสวน

จังหวัดกระบี่ ยังไมเปนไปตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด โดยเฉพาะสาระท่ี 4 หลักภาษาและการใช

ภาษามาตรฐาน ท 4.1 ผูวิจัยจึงตั้งวัตถุประสงคของงานวิจัยใหเหมาะสมกับสภาพปญหา สรางชุดการ

สอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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 2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูในแตละกิจกรรมของชุดการสอน มุงเนนใหนักเรียนเกิด

การเรียนรูอยางมีความสุข เขาใจงาย มีบัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรคําถาม คําเฉลย 

แบบฝกหัดตามท่ีมอบหมายในกิจกรรม แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ดําเนินการ

จัดการเรียนรูตามลําดับข้ันตอน โดยมีครูเปนผูควบคุมดูแล ชวยใหนักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมการ

เรียนมากยิ่งข้ึน 

 2.3 การกําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรูในหนวยชุดการสอนใหสอดคลองกับการเรียน

เรื่องประโยคซับซอน โดยใชเนื้อหาในหนังสือเรียนหลักและการใชภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยนําเนื้อหาความรูในหนังสือมาดัดแปลงจัดทําเปนบัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรมให

นักเรียนไดเริ่มเรียนรูและฝกปฏิบัติจากงายไปหายากอยางตอเนื่อง ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ

เรื่องประโยคซับซอนสงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

 2.4 ผูวิจัยใชวิธีการสรางบรรยากาศท่ีเปนกันเองในการเรียนภายในหองเรียนท้ังระหวาง

ครูและนักเรียน รวมถึงระหวางนักเรียนและนักเรียน ขณะเดียวกันครูผูสอนก็ดําเนินการสอนดวยการ

ลดบทบาทในการพูดลง เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูไดอยางเต็มความสามารถใหผูเรียนมีบทบาทในการ

เรียนรูดวยตนเองมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาในชุดการสอนแตละเรื่อง โดยมี

ภาพประกอบและสีสันท่ีสวยงาม สรางความนาสนใจใหกับนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยาง

มีความสุข 

 3. ความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการสอนเรื่อง ประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เปนผลมาจาก

ผูวิจัยชุดการสอนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคําชี้แจงกอนใชอยางชัดเจน เขาใจงาย มีภาพประกอบ มีสีสัน

สวยงามทําใหนาสนใจมีการเรียงลําดับจากงายไปหายาก สอดคลองกับงานวิจัยของชญานิศ ทิพยชาติ 

(2555, น. 66) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 

MAT เรื่อง ประโยคซับซอน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูภาษาไทย เรื่อง ประโยคซับซอน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชวิธีสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู 4 

MAT ตามเกณฑ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนกับหลังการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยเรื่อง ประโยคท่ีซับซอน โดยใชวิธีสอน

แบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT ผลการศึกษาคนพบวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู

ภาษาไทยโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT เรื่อง ประโยคซับซอน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี

คาเทากับ 83.83/81.45 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอยาง

มีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวย

แผนการจัดกิจกรรม การเรียนรูภาษาไทยโดยใชวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT เรื่อง ประโยค

ซับซอน โดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐณิชา ศรีสุขสวัสดิ์ (2558, น. 90-

97) ไดศึกษาการสรางชุดการสอนดวยตนเอง เรื่องประโยคซับซอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
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6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือสรางและหา

ประสิทธิภาพชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องประโยคซับซอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตาม

เกณฑ 80/80 มีประสิทธิภาพเทากับ 89.58/95.69 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ปรากฏ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังใชชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องประโยค

ซับซอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 6 มีความพึงพอใจในการใชชุดการเรียนดวยตนเอง เรื่องประโยคซับซอน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 1.1 ครูผูสอนควรจัดเตรียมสื่อท่ีใชในการสอนอยางถูกตอง ครบถวน 

 1.2 ชุดการสอนเรื่องประโยคซับซอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนสามารถนําไปใช

สอนในหองเรียนเวลาปกติและสามารถนํากลับไปอานนอกเวลาท่ีบานได 

 1.3 ครูผูสอนควรศึกษาคูมือการใช แผนการจัดการเรียนรู ท่ีจะใชในการเรียนการสอนให

พรอมทุกครั้งเพ่ือใหการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนดําเนินไปอยางมีข้ันตอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการเรียนมากท่ีสุด 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

 2.1 ควรศึกษาความสามารถทางการเรียนของนักเรียนในสาระและมาตรฐานการเรียนรู

เรื่องหลักภาษาและการใชภาษา เรื่องประโยคซับซอนในปการศึกษาตอไป 

 2.2 ควรวิจัยการสรางชุดการสอนหรือนวัตกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในเรื่องอ่ืนและระดับชั้นอ่ืนดวย 

 2.3 ควรพัฒนาชุดการสอนในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร เชน E-Book หรือสื่อไอที Social 

Media รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือใหภาพ และเสียงเปนตัวชวยดึงดูดความสนใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ี

ยั่งยืน คงทน สงเสริมการพัฒนาสมองของผูเรียนไดอยางสมบูรณ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตอไป 
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 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) พัฒนาบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริม

ทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกท่ีมีประสิทธิภาพ 80/80 (2) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถของ

ทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวย I Tunesu Course (3) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กออทิสติก

ตอการใชบทเรียน I Tunesu Course กลุมตัวอยาง ไดแก เด็กออทิสติก ชั้นประถมศึกษาตอนตน     

ท่ีเรียนรวมในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2560 จํานวน 10 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บทเรียน I Tunesu Course 

เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก ซ่ึงแบงออกเปน 4 เรื่อง คือ หนูนอยชางเจรจา สอนหนู

รูจักอารมณ หนูนอยรักสะอาด และหนู ๆ จําไว “ปลอดภัย ไวกอน” แบบประเมินคุณภาพสื่อโดย

ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน แบบประเมินคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวย      

I Tunesu Course ท้ังหมด 40 ขอ การหาคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร KR-20 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 

0.62 และแบบวัดความพึงพอใจของเด็กออทิสติกตอการเรียนดวยบทเรียน I Tunesu Course 
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เด็กออทิสติกมีประสิทธิภาพ 88.33/89.16 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 (2) เปรียบเทียบคะแนน

ความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวย I Tunesu Course กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 

4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07      

ซ่ึงแสดงวาเด็กออทิสติกมีความความสามารถของทักษะชีวิตท่ีดีข้ึนเม่ือเรียนดวยบทเรียน I Tunesu 

Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิต (3) การศึกษาความพึงพอใจของเด็กออทิสติกตอเรียนดวยบทเรียน      

I Tunesu Course พบวามีคาเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจเทากับ 2.74 ซ่ึงอยูในระดับมาก 
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Abstract 

This research aims to (1) develop the lesson of I Tunesu Course in order to 

promote the life skill for Autistic children who have 80/80 efficiency (2) to compare 

the proficient scores of life skill in pretest and posttest using I Tunesu Course. (3) to 

study the students’ satisfaction about learning with I Tunesu Course. The sampling 

groups in this research are 10 Autistic students in grade 1-3 of Ramkhamhaeng 

University Demonstration School (Elementary Level), first semester of 2017. The 

research tools used in this research are the lesson of I Tunesu Course to promote 

the life skill for Autistic children. The lesson is divided into 4 parts, talkative child, 

teaching the child to know about emotions, healthy child, and remembering that 

“safety first”. Moreover, the researcher used the quality assessment form which is 

evaluated by 5 specialists, the proficient assessment form for evaluating the life skill 

for pretest and posttest containing 40 items, reliability testing by using KR – 20 

formula which is 0.62 in this research, and the satisfaction form about the lesson of I 

Tunesu Course of the Autistic children. 

 It is found that (1) the figure of developing the lesson of I Tunesu Course to 

promote the life skill for Autistic children is 88.33/89.16 which is more than the 

determined criteria, 80/80. (2) In comparing the proficient scores of life skill in pretest 

and posttest, it is found that the mean of pretest scores is 4.93, the standard 

deviation of pretest scores is 0.97, the mean of posttest scores is 8.33, and the 

standard deviation of posttest scores is 1.07. As a result, the Autistic children have 

the better life skill when they have studied the lesson of I Tunesu Course to 

promote life skill. (3) For studying the satisfaction, the average score is 2.74 which is 

evaluated in good level. 

Keywords: Autistic children, the lessons of I Tunesu Course, life skills 

บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่องเทคโนโลยีดานตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน 

เทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม ดานสื่อสิ่งพิมพ ดานสื่อความบันเทิง ดานการคา รวมท้ังการศึกษาท่ีทําให

ผูใชงานมีความสะดวก และงายตอการเขาถึงเพ่ือการรับสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ของเทคโนโลยี

เหลานั้น หรือแบงปนแลกเปลี่ยน ขอมูลกับผูอ่ืนไดท่ัวโลก โดยเฉพาะอุปกรณสื่อสารประเภท Smart 

Phone, Tablet Computer ซ่ึงปจจุบันเทคโนโลยีเหลานี้ไดกาวเขาสูยุคดิจิตัล มีการแปลผลออกมา

ในรูปสามมิติหรือสื่อผสมอ่ืน ๆ เพ่ือสรางความสมจริง ชวยดึงดูดใจใหแกผูรับบริการมากข้ึน (ธันยา 
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นวลละออง, 2558, น. 14) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ท่ีกําหนดไวดังนี้วาใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนใน

แตละระดับการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดองคประกอบทักษะ

ชีวิตท่ีสําคัญท่ีจะสรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหกับเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปจจุบันและ

เตรียมพรอมสําหรับอนาคตไว 4 องคประกอบ พรอมท้ังพฤติกรรมท่ีคาดหวังและตัวชี้วัดทักษะชีวิตใน

แตละองคประกอบ ดังนี้ ระดับประถมศึกษาองคประกอบท่ี 1 การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง

และผูอ่ืน องคประกอบท่ี 2 การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค องคประกอบท่ี 

3 การจัดการกับอารมณและความเครียด และองคประกอบท่ี 4 การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551)  

ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษรวมท้ังเด็กออทิสติกนั้นจะตองเนน

รูปแบบในการพัฒนาศักยภาพของเอกัตบุคคลใหมีความสามารถและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิตโดยการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ีเขามาเรียนรวมในโรงเรียน  

ซ่ึงทางโรงเรียนไดมีการพัฒนาศักยภาพใหสามารถชวยเหลือตนเอง ดานทักษะการเรียน ซ่ึงสามารถ

เรียนรวมไดเต็มความสามารถของบุคคล มีการพัฒนาทักษะดานการสื่อสาร ดานภาวะอารมณและ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคใหเกิดข้ึนและสิ่งสําคัญยิ่งกวานั้น กลุมท่ีผูวิจัยศึกษาเปนออทิสติกท่ีมีปญหา

ทางดานอารมณพฤติกรรมและสังคม ชอบแยกตัวลําพังในโลกของตนเอง ไมคอยใหความสนใจใน

สิ่งแวดลอมรอบตัวและสามารถเรียนรูไดแตคอนขางชา ซ่ึงจะตองไดรับการชวยเหลือหรือการดูแล

อยางใกลชิด ในการทํากิจกรรมเก่ียวกับการคิดวิเคราะห การปฏิบัติงานออกแบบผลงาน การทํางานท่ี

เปนข้ันตอน การดํารงชีวิตประจําวันท่ีเนนการพ่ึงพาตนเอง เทคนิคการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญ

ท่ีจะชวยพัฒนาและแกไขปญหาใหดีข้ึน ซ่ึงเทคนิคการสอนแบบเนนการปฏิบัติ (laboratory) คือการ

สอนท่ีใหผูเรียนกระทํากิจกรรมการเรียนภายใตการแนะนําชวยเหลืออยางใกลชิด โดยทําการทดลอง

ปฏิบัติฝกการใชทฤษฎีโดยผานการสังเกตภายใตสภาพท่ีควบคุมไว (วรวิทย นิเทศศิลป, 2551, น. 1) 

ท้ังนี้สื่อการสอนจะมีคุณคาก็ตอเม่ือมีการออกแบบและการผลิตสื่อท่ีถูกตองและเหมาะสมกับการใช

งาน) และสิ่งท่ีจะทําใหเด็กออทิสติกเกิดความสนใจใฝเรียนรูคือการเรียนรูจากสื่อแบบผสมท่ีเปน

ภาพเคลื่อนไหว และมีการบรรยายอยางสั้น ๆ ทีละข้ันตอนโดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย จนกลายเปนเรื่อง

ปกติเพราะการตูนนอกจากจะใหความบันเทิงแลวยังสอดแทรกเรื่องราวและคุณธรรมไวในตัว มีเนื้อหา

ท่ีสนุกสนาน รวมท้ังมีภาพประกอบท่ีสวยงาม เปนสื่อท่ีมีความใกลชิดกับเด็กเปนอยางมาก (ศิริลักษณ 

คลองขอย, 2555, น. 2) การประกอบอาหารเปนกิจกรรมการเรียนท่ีเปนข้ันตอน ซ่ึงสามารถสงเสริม

พัฒนาดานตาง ๆ ของเด็กออทิสติก เปนกิจกรรมการเรียนท่ีมีความสุข สนุกสนาน ไดเรียนรูผานของ

จริงและผานสื่อรูปแบบตาง ๆ แสดงถึงการทํางานอยางมีข้ันตอน (เจริญขวัญ มูลนอย, 2552, น. 3) 

การประกอบอาหารถือเปนทักษะชีวิตท่ีจําเปนท่ีเด็ก ออทิสติกตองเรียนรูเพ่ือท่ีจะสามารถชวยเหลือ

ตนเองและแบงเบาภาระของผูดูแล เปนการประหยัดรายจายของครอบครัว เนื้อหาสาระนี้จะเนนดาน

ปฏิบัติเพ่ือฝกทักษะใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 
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iTunes ถือไดวาเปนเทคโนโลยี Application สมัยใหม ท่ีเขามามีสวนชวยในการเรียนรูใน

สถาบันการศึกษามากข้ึน โดยเฉพาะเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เพราะสามารถนําเขามาจัดการเรียนรู 

สนับสนุนการเรียนรู หรือสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตัวเอง เหมาะสําหรับผูเรียนและผูใชท่ีไม

อยากและนําไปศึกษาตามแหลงทรัพยากรอ่ืน ๆ ทําใหประหยัดเวลา สะดวกสบาย เนื่องจากมีการ

จัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ มีเนื้อหาหลากหลาย โดยสามารถเรียนรูไดเปนลําดับข้ันตอน เรียนรูไดซํ้า

เพ่ือเปนการทบทวน รูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูของเด็กออทิสติกนั้นควรแบงเนื้อหา

ออกเปนสวนยอย แลวใหผูเรียนเรียนรูไปทีละสวนจนประสบความสําเร็จทุกสวน และสิ่งท่ีจะทําให

ผูเรียนเกิดความสนใจและใฝเรียนรูก็คือการเรียนรูจากสื่อผสมท่ีประกอบดวยภาพเคลื่อนไหว และมี

การอธิบายอยางสั้น ๆ ทีละข้ันตอนโดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย ซ่ึงในการจัดการเรียนรูไดกําหนด

องคประกอบของทักษะชีวิตท่ีสําคัญ คือ การสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน โดยการใชภาษาเพ่ือสื่อสาร

ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม การเขาใจอารมณของตนเองและผูอ่ืน โดยรูจักวิเคราะหหา

เหตุผลของอารมณนั้นเพ่ือใหควบคุมอารมณของตนเองได และเพ่ือใหปฏิบัติตนตอผูอ่ืนไดอยาง

เหมาะสม การใหความสําคัญกับการดูแลสุขอนามัยของตนเอง เพ่ือใหสามารถชวยเหลือตนเองในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง และการตระหนักถึงอันตรายจากสิ่งรอบตัว เพ่ือใหรูจักการ

หลีกเลี่ยงระมัดระวังตนเองจากสิ่งท่ีเปนอันตรายซ่ึงจะนําไปสูความปลอดภัยในการใชชีวิตประจําวัน

ท้ังนี้นักเรียนจะไดรับความรู และใชโปรแกรม หรือapplication ท่ีเอ้ือตอประสบการณการเรียนใน

รูปแบบมัลติมีเดีย หลายโปรแกรมดวยกันโดยผูเรียนจะตองเรียนรูเพ่ือท่ีจะสามารถเชื่อมโยงไปสู

ประสบการณจริง และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  

จากการศึกษาถึงความสําคัญและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนา

บทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก ใหสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเองโดยการเรียนรู ซํ้าเพ่ือทบทวนหรือเปนแบบอยางในการปฏิบัติ และผูสอนสามารถนํามา

ประกอบการสอนเสรมินอกเวลา เปนสื่อประกอบการเรียนการสอนการนําสื่อมาใชในการสอนจะชวย

กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจเขาใจเนื้อหาไดเพ่ิมความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมเบื่อหนาย และชวยให

เด็กออทิสติกไดเรียนรูจากสื่อท่ีผูวิจัยจะพัฒนาเด็กออทิสติกใหไดท้ังความรูท้ังหมด 4 เรื่อง คือ หนูนอย

ชางเจรจา สอนหนูรูจักอารมณ หนูนอยรักสะอาด และหนู ๆ จําไว “ปลอดภัย ไวกอน” ควบคูไปกับ

การปฏิบัติจริง ชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีสามารถเชื่อมโยงสูประสบการณจริงนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันพรอมท้ังเปนการฝกใหเด็กออทิสติกรูจักการชวยเหลือตนเองแลวยังเปนการทําใหเด็ก

ออทิสติกรูจักการทํางานดวยตนเอง ฝกการคิดวิเคราะห แกปญหา การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกท่ีมี

ประสิทธิภาพ 80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวย           

I Tunesu Course 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กออทิสติกตอการใชบทเรียน I Tunesu Course  
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วิธีดําเนินการวิจัย 

  การพัฒนาบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก ผูวิจัยได

กําหนดการตามข้ันตอน ดังนี้  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนออทิสติก ชั้นประถมศึกษาตอนตน โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม) ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 10 

คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เปนเด็กออทิสติกระดับปานกลาง สามารถเรียนรูได มีคะแนนผลการเรียนอยูในระดับดี 

2. มีความเขาใจในการสื่อความหมาย หรือสามารถแสดงภาษาพูดในการสื่อสารตาง ๆ ไดโดย

การเลียนแบบและสามารถทําตามคําสั่งงาย ๆ ได 

3. มีสมาธิและสามารถควบคุมตัวเองในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางนอย 30-50 นาที  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

1. บทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก  

2. แบบประเมินคุณภาพสื่อ 

3. แบบประเมินคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวย I Tunesu 

Course   

4. แบบวัดความพึงพอใจของเด็กออทิสติกตอเรียนดวยบทเรียน I Tunesu Course 

 1. บทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกในการสราง

สื่อบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา

เอกสาร ตํารา และดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 

1.1 รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาตามลําดับใหถูกตองและใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

ทําการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและนํามาแกไข 

1.2 กําหนดเนื้อหาและกิจกรรมแบบการเรียนรู มีท้ังหมด 4 เรื่อง และในแตละเนื้อหา

จะประกอบดวยกิจกรรมการเลานิทาน การชมวีดิทัศน การทํากิจกรรมผาน Application และการ

ประเมินความสามารถของแตละกิจกรรม ดังนี้ 

  1. หนูนอยชางเจรจา  

  2. สอนหนูรูจักอารมณ 

  3. หนูนอยรักสะอาด 

  4. หนู ๆ จําไว “ปลอดภัย ไวกอน” 

  1.3 นําบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก ให

ผูเชี่ยวชาญตรวจวาถูกตองและเหมาะสมในดานเนื้อหา และการออกแบบสื่อ โดยผูเชี่ยวชาญในการ
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ตรวจสอบดานสื่อ 5 ทาน แลวปรับแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยมีการประเมินท้ังหมด 

4 ดานซ่ึงผลการประเมินอยูในเกณฑดีมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.64 และคิดเปนคาเฉลี่ยรายดานคือ

ดานเนื้อหาไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 อยูในเกณฑ ดีมาก ดานคุณภาพของภาพไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 

อยูในเกณฑดีมาก ดานคุณภาพเสียงไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 อยูในเกณฑดีมาก และคุณภาพเทคนิค

การนําเสนอไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 อยูในเกณฑดีมาก 

1.4 นําบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกท่ี

ปรับปรุงแลวไปทดสอบและหาประสิทธิภาพ ซ่ึงมีวิธีการ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนทดลอง ครั้งท่ี 1 แบบหนึ่งตอหนึ่ง (one-by-one testing) ผูวิจัยทําการ

ทดลองกับเด็กออทิสติกซ่ึงสามารถเรียนได ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 คน โดยใหนักเรียนเรียน

จากบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกแลวทําแบบฝกหัดหลัง

การสอนแตละตอน เม่ือเรียนจบใหนักเรียนทําแบบประเมินทักษะทางการเรียนดวยบทเรียน I Tunesu 

Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก 4 เรื่อง ในการทดลองครั้งนี้ไดคาประสิทธิภาพ 

85.00/92.50  

ข้ันตอนทดลอง ครั้งท่ี 2 เปนการทดลองแบบกลุมยอย (small group testing) 

ผูวิจัยทําการทดลองกับเด็กออทิสติก ท่ีสามารถเรียนไดท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน โดยให

นักเรียนเรียนจากบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก แลวทํา

แบบฝกหัดหลังการสอนแตละตอน เม่ือเรียนจบใหนักเรียนทําแบบประเมินทักษะทางการเรียนดวย

บทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก 4 เรื่อง ในการทดลองครั้งนี้

ไดคาประสิทธิภาพ 81.66/82.50 

ข้ันตอนทดลอง ครั้งท่ี 3 เปนการทดลองแบบภาคสนาม (field testing) เปนการ

ทดลองกับเด็กออทิสติกท่ีสามารถเรียนได ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน โดยใหนักเรียนเรียนจาก

บทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกแลวทําแบบฝกหัดหลังการ

สอนแตละตอน เม่ือเรียนจบใหนักเรียนทําแบบประเมินทักษะทางการเรียนดวยบทเรียน I Tunesu 

Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก 4 เรื่อง ในการทดลองครั้งนี้ไดคาประสิทธิภาพ 

88.33/89.16 

นําบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกท่ีมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด ไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง  

 2. แบบประเมินคุณภาพสื่อ แบบประเมินคุณภาพสื่อ การสรางและการหาประสิทธิภาพ

ของสื่อท่ีใชในการทดลอง มีข้ันตอน ดังนี้  

  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

  2.2 นําผลการศึกษาท่ีไดมาสรางเครื่องมือใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดมุงหมาย  

  2.3. ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริม

ทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก เปนแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ
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เนื้อหาการนําเสนอคุณภาพของภาพคุณภาพเสียงและความเหมาะสมของเทคนิคการผลิต โดยกําหนด

เกณฑการใหคะแนน ไพโรจน ตีรณธนากุล และคณะ (2546, น. 198-202) ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพดีมาก  

4 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพดี  

3 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพพอใช  

2 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพตองปรับปรุง  

1 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพใชไมได  

เกณฑในการแปลความหมายคะแนน มีดังนี้  

คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก  

คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพดี  

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพพอใช  

คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพตองปรับปรุง  

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพใชไมได  

เกณฑในการยอมรับวาการพัฒนาบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิต

สําหรับเด็กออทิสติกมีคุณภาพ ผูวิจัยไดกําหนดใหมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ข้ึนไป จึงจะยอมรับวามี

คุณภาพดีและสามารถใชในการทดลองได 

2.4 นําแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิต

สําหรับเด็กออทิสติกสรางข้ึนเสนอท่ีปรึกษางานวิจัยตรวจสอบ และนํามาปรับปรุงแกไข  

2.5 นําแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิต

สําหรับเด็กออทิสติกท่ีสรางข้ึนไปใหกับผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ จํานวน 5 คน  

2.6 นําสื่อบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกไป

ใชกับกลุมตัวอยางตอไป  

 3. แบบประเมินคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวย           

I Tunesu Course 

3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของตลอดจนศึกษาดูงาน

จากหนวยงานท่ีจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 

3.2 สรางแบบประเมินความสามารถของทักษะชีวิตเด็กออทิสติก จํานวน 4 เรื่อง รวม 

40 ขอ ซ่ึงไดออกแบบทดสอบฝกความสามารถ มีเกณฑคือให 1 คะแนน ถาทําถูก และให 0 คะแนน 

ถาทําผิด และสรางใหสอดคลองกับเนื้อหาเรื่อง 1. หนูนอยชางเจรจา 2. สอนหนูรูจักอารมณ 3. หนูนอย

รักสะอาด 4. หนู ๆ จําไว “ปลอดภัย ไวกอน” โดยสรางใหสอดคลองของแตละรายการอาหารเพ่ือใช

ในการประเมินความสามารถของกลุมเปาหมายกอนและหลังการทดลอง 
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3.3 นําแบบประเมินความสามารถ จํานวน 4 เรื่อง นําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 

ตรวจสอบความถูกตองวาสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตั้งไวหรือไม โดยใชเกณฑการ

ประเมินดังนี้ 

+1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น 

  0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้นหรือไม 

- 1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคขอนั้น 

 3.4 นําแบบประเมินท่ีไดรับการตรวจจากผูเชี่ยวชาญมาหาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (IOC) แลวคัดเลือกขอท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป 

จํานวน 4 ชุด จํานวน 40 ขอ อยูในระหวาง 0.50-1.00 ผานการคัดเลือกทุกขอคําถาม  

3.5 หาคาความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบประเมินท้ังฉบับ โดยใชสูตร KR-20 

(Kuder-Richardson Method) ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.62 

3.6 นําแบบประเมินความสามารถทักษะชีวิตเด็กออทิสติกไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

 4. แบบวัดความพึงพอใจของเด็กออทิสติกตอเรียนดวยบทเรียน I Tunesu Course 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิต

สําหรับเด็กออทิสติก  

4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

4.2 นําผลการศึกษาท่ีไดมาสรางเครื่องมือใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดมุงหมาย 

4.3 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 10 ขอ เพ่ือใชประเมิน

วาผูเรียนมีความพึงพอใจตอใชบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก 

โดยเปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นในดานรูปแบบการนําเสนอ การสื่อความหมายดานความนาสนใจ 

การนําไปใชในชีวิตประจําวัน และรูปแบบวิธีการเรียน ท้ังนี้คําถามท่ีใชตองสื่อความหมายตามรายการ

ประเมินแบบประเมินความพึงพอใจกําหนดไว ซ่ึงกําหนดเกณฑเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ มาก ใหคะแนน 3 

 ปานกลาง ใหคะแนน 2 

 นอย ใหคะแนน 1 

วิเคราะหโดยการจัดกลุมระดับความพึงพอใจ ออกเปน 3 ระดับ ตามคะแนน

เฉลี่ยซ่ึงมีเกณฑในการจัดกลุม ไพโรจน ตีรณธนากุล และคณะ (2546, น. 198-202) ดังนี้ 

2.50 - 3.00  หมายถึง  มาก 

1.50 - 2.49  หมายถึง  ปานกลาง 

1.00 - 1.49  หมายถึง  นอย 

 4. จัดขอมูลในรูปแบบของตาราง สรปุและรายงานผล 
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ผลการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกท่ีมี

ประสิทธิภาพ 80/80 ประสิทธิภาพของบทเรียน I Tunesu Course มีคาประสิทธิภาพ 88.33/89.16 

และจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พบวา ดานเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 อยูในระดับ     

ดีมาก ดานคุณภาพของภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 อยูในระดับ ดีมาก ดานคุณภาพเสียง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.65 อยูในระดับ ดีมาก ดานคุณภาพเทคนิคการนําเสนอ ดานคุณภาพเสียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.72 อยูในระดับ ดีมาก ท้ัง 4 ดาน มีคุณภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 อยูในระดับ ดีมาก 
 

ตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก 

ท่ีผานการประเมิน และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

การหาประสิทธิภาพ จํานวน

นักเรียน 

ระหวางกระบวนการ E1 หลังกระบวนการ E2 

คะแนน(20) รอยละ คะแนน(40) รอยละ 

รายบุคคล 1 17 85.00 37 92.50 

กลุมยอย 3 49 81.66 99 82.50 

ภาคสนาม 6 106 88.33 214 89.16 
 

จากตาราง 1 พบวา การหาประสิทธิภาพบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิต

สําหรับเด็กออทิสติกกับนักเรียนจํานวน 1 คน ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 85.00/ 92.50 กับนักเรียน

จํานวน 3 คน ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 81.66/82.50 และนักเรียนจาํนวน 6 คน ไดคาประสิทธิภาพ

เทากับ 88.33/ 89.16  
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ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพของ บทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก 

ขอท่ี ขอความ 
ระดับคุณภาพ 

  SD  แปลผล 

 ดานเนื้อหา      

1. ความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการเรยีน 4.80  0.45  ดีมาก 

2. ความเหมาะสมในการลําดับเน้ือหาตามข้ันตอน 4.40  0.55  ดี 

3. ความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 4.80  0.45  ดีมาก 

4. ความถูกตองและความยากงายของเน้ือหา 4.40  0.55  ดี 

5. ความถูกตองของภาษา 4.80  0.45  ดีมาก 

 รวม 4.64  0.49  ดีมาก 

 ดานคุณภาพของภาพ      

1. ความถูกตองของรูปภาพกับคํา 4.80  0.45  ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของภาพประกอบ 4.40  0.55  ดี 

3. ความชัดเจนของรูปภาพ 4.40  0.55  ดี 

4. ความชัดเจนของตัวอักษรกราฟก 4.80  0.45  ดีมาก 

5. ความตอเน่ืองการเสถียรของภาพและเสียง 4.40  0.55  ดี 

 รวม 4.56  0.51  ดีมาก 

 ดานคุณภาพเสียง      

1. ความชัดเจนของคุณภาพของเสียงดนตรีประกอบ 4.60  0.55  ดีมาก 

2. ความนาสนใจของเสยีงดนตรีประกอบ 4.60  0.55  ดีมาก 

3. ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ 4.80  0.45  ดีมาก 

4. ความสัมพันธหรือเสถียรภาพในการทํางานรวมกับทุกสวน 4.60  0.55  ดีมาก 

5. ความสอดคลองกับเน้ือหา 4.80  0.45  ดีมาก 

 รวม 4.65  0.49  ดีมาก 

 ดานคุณภาพเทคนิคการนําเสนอ      

1. ความนาสนใจของเทคนิคการนําเสนอ 4.60  0.55  ดีมาก 

2. ความเหมาะสมกับวัยของผูเรียนตอเทคนิคการเรียนรู 4.40  0.55  ดี 

3. ความเสถียรภาพในการเช่ือมโยงเทคนิคการตาง ๆ  5.00  0.00  ดีมาก 

4.  ความเหมาะสมเก่ียวกับรูปในการสรางและรูปแบบของสื่อ  4.67  0.45  ดีมาก 

5. ความเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน  4.80  0.45  ดีมาก 

 รวม 4.72  0.46  ดีมาก 

 รวมท้ัง 4 ดาน  4.64  0.48  ดีมาก 
 

จากตาราง 2 ผลการประเมินสื่อโดยผูเชียวชาญท้ัง 5 ทาน ไดประเมินคุณภาพสื่อบทเรียน     

I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกท้ัง 4 ดานอยูในเกณฑดีมาก มีคาเฉลี่ย

รวมเทากับ 4.64 และคิดเปนคาเฉลี่ยรายดานคือดานเนื้อหาไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 อยูในเกณฑ       

ดีมาก ดานคุณภาพของภาพไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 อยูในเกณฑ ดีมาก ดานคุณภาพเสียงไดคาเฉลี่ย

Χ
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เทากับ 4.65 อยูในเกณฑ ดีมาก และคุณภาพเทคนิคการนําเสนอไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.72 อยูในเกณฑ 

ดีมาก 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน 

I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก 
 

ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน I Tunesu 

Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก 

N คะแนนเต็ม ผลรวมของคะแนน 

กอนเรียน 

 SD 

หลังเรียน 

 SD 

10 40  4.93 0.97   8.33 1.07 
 

  ตาราง 3 พบวา เปรียบเทียบคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียน

ดวยบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 

4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07        

ซ่ึงแสดงวาเด็กออทิสติกมีความความสามารถของทักษะชีวิตท่ีดีข้ึนเม่ือเรียนดวยบทเรียน I Tunesu 

Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิต 

3. จากการศึกษาความพึงพอใจของเด็กออทิสติกตอการใชเรียนดวยบทเรียน I Tunesu 

Course เด็กออทิสติกมีความพึงพอใจในบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับ

เด็กออทิสติกท่ีสรางข้ึน โดยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก  
 

ตาราง 4 ผลการแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับ 

เด็กออทิสติก ของนักเรียนจํานวน 10 คน 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจ 

 SD แปลผล 

1. นักเรียนพอใจในรูปภาพและเน้ือหาประกอบ 2.90 0.32 มาก 

2. นักเรียนพอใจในสีตัวอักษรชัดเจน งายตอการอาน/การมอง 2.60 0.52 มาก 

3. นักเรียนพอใจในภาพและเสียงประกอบมีความเราใจนาติดตาม 2.80 0.42 มาก 

4. นักเรียนพอใจในรูปภาพสวนของภาพท่ีปรากฏบน จอ I pad 2.90 0.32 มาก 

5. นักเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาการเรยีน ทําใหไดคะแนนเพ่ิม  2.70 0.48 มาก 

6. นักเรียนคิดวา บทเรียน I Tunesu Course ใชกับบทเรียนไดดีข้ึน 2.50 0.53 มาก 

7. นักเรียนคิดวาสื่อบทเรียน I Tunesu Course สามารถเรียนดวยตนเองได  2.80 0.42 มาก 

8. นักเรียนพอใจท่ีจะเรยีนซ้ํา ๆ ได 2.70 0.48 มาก 

9. นักเรียนตองการเรียนดวยบทเรยีนในลักษณะน้ีกับเน้ือหาอ่ืน ๆ  2.60 0.52 มาก 

10. นักเรียนพอใจในการนําเสนอท่ีมีความนาสนใจ ไมนาเบ่ือ 2.90 0.32 มาก 

รวม 2.74 0.44 มาก 

Χ

Χ Χ



454  The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings 

จากตาราง 4 ผลการแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริม

ทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก จํานวน 10 คน พบวามีคาเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจเทากับ 2.74 

ซ่ึงอยูในระดับมาก 

อภิปรายผล 

1. คุณภาพของบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก จาก

การประเมินของผูเชี่ยวชาญพบวาดานเนื้อหา ดานคุณภาพของภาพ ดานคุณภาพเสียง และดาน

คุณภาพเทคนิคการนําเสนอท้ัง 4 ดานมีคุณภาพ ดีมาก โดยผูวิจัยไดมีการวางแผนพัฒนาตามข้ันตอน 

และและไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ท้ังนี้ผูวิจัยไดจัดหาแหลงสนับสนุนการเรียนรู

จากเว็บไซตตาง ๆ application เก่ียวกับการศึกษาพิเศษ ท่ีสอดคลองกับเนื้อหา รวมท้ังการออกแบบ

กิจกรรมใหท่ีเหมาะสมกับศักยภาพและความตองการจําเปนระหวางบุคคล มีการทดลองใชและผาน

การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จึงทําใหบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับ  

เด็กออทิสติก มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไวทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากสื่อท่ีสามารถสอน

ซํ้าย้ําทวน เรียนรูไดนอกชั้นเรียนและสามารถเรียนรูในชีวิตประจําวันเพ่ือใหสามารถเกิดทักษะในการ

ชวยเหลือตนเองใหดียิ่งข้ึน 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถของทักษะชีวิตกอนเรียนและหลังเรียนดวย

บทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กออทิสติกคะแนนกอนเรียนมีคะแนน

เฉลี่ย 4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07 

ซ่ึงแสดงวาเด็กออทิสติกมีความความสามารถของทักษะชีวิตท่ีดีข้ึนเม่ือเรียนดวยบทเรียน I Tunesu 

Course เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิต ไพฑูรย ศรีฟา (2556) กลาววา application สามารถเปนตัวชวย

สงเสริมการเรียนรู และเหมาะสําหรับการพัฒนาสื่อท่ีใชกับอุปกรณสื่อสารประเภทไอแพด ไอโฟน 

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดซํ้า ๆ เพ่ือเปนการทบทวน และ ธันยา นวลละออง และนงลักษณ ปรีชาดิเรก. 

(2558) กลาววาการสรางสื่อเพ่ือการเรียนรูสามมิติผานอุปกรณแท็บเล็ตใหสอดคลองกับพหุปญญา 

ของนักเรียนชวยใหนักเรียนเกิดแรงกระตุนอยากเรียนรู เนื่องจากรูสึกสนุกและมีความสุข โดยเฉพาะ

แอปพลิเคชั่นท่ีสนับสนุนใหผูเรียนมีการเคลื่อนไหวรางกายจะยิ่งชวยใหผูเรียนสวนใหญ พึงพอใจมาก

ข้ึน นอกจากนั้นยังเกิดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูมากกวาการเรียนแบบดั้งเดิมซ่ึงมักใชการทองจําอยาง

ชัดเจน  

3. ผลการแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือสงเสริมทักษะ

ชีวิตสําหรับเด็กออทิสติก ของนักเรียนจํานวน 10 คน พบวามีคาเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจเทากับ 

2.74 ซ่ึงอยู ในระดับ มาก โดยจะสังเกตเห็นวาเด็กออทิสติกท่ีมีความสามารถในการใชสื่อ

อิเลคทรอนิกสไดชํานาญเปนพ้ืนฐานอยูแลวจะใหความสนใจและตื่นเตนกับสื่อบทเรียน I Tunesu 

Course มากสามารถเรียนใชเวลาในการเรียนรูไดตามเวลาท่ีกําหนดอยางตอเนื่องมีความต้ังใจและมี

สมาธิท่ีดีข้ึน และในการเรียนครูจะตองจัดสภาพแวดลอมท้ังในและนอกชั้นเรียนใหเหมาะสมกับ
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เนื้อหาการเรียนในบทเรียน I Tunesu Course สอดคลองกับ จุฑามาศ ธัญญเจริญ (2556) กลาวไววา 

สภาพแวดลอมในหองเรียนมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน ครูตองเตรียมความพรอมของอุปกรณตาง ๆ 

ใหพรอม เชนไอแพด สายสัญญาณ จอโปรเจคเตอร หูฟง สัญญาณอินเทอรเน็ต การดาวนโหลด 

application วางแผนการจัดการเรียนและกิจกรรมใหเปนระบบเพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียน    

การสอนใหประสบผลสําเร็จ  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. การนําผลการวิจัยไปใชโดยการนําบทเรียน I Tunesu Course และแอปพลิเคชั่นท่ีเปน

รูปแบบการเรียนรูท่ีไดจากการวิจัยนี้ไปใชกับผูเรียนเพ่ือดึงดูดความสนใจของเด็ก และวิธีการเรียนรูท่ี

งายตอการใชงายและการทําความเขาใจในข้ันตอนการเรียน ซ่ึงสงผลใหเด็กออทิสติกมีคะแนนทักษะ

ชีวิตดีข้ึน  

2. การใชงานบทเรียน I Tunesu Course จะตองใชควบคูกับ ipad iphone (ios) 

3. การเชื่อมตอ ipad iphone กับ tv (apple tv) เปนตัวชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได

ดียิ่งข้ึน 

4. การเรียนรูผานบทเรียน I Tunesu Course ทําใหสามารถใชในการเรียนนอกหองเรียน 

หรือในสถานการณเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันไดดียิ่งข้ึน 

5. ผูปกครองสามารถเขาถึงสื่อการเรียนรูบทเรียน I Tunesu Course เพ่ือใชในการทบทวน

ใหนักเรียนไดตลอดเวลา 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. การออกแบบสื่อสําหรับเด็กพิเศษ ควรเปนสื่อ Interactive คือ การเรียนแบบโตตอบสอง

ทาง การเรียนรูอยางมีปฏิสัมพันธ ผูเรียนสามารถควบคุมสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในการเรียนการสอนตามความ

ตองการของตนเอง โดยผูใชงานจะตองมีสวนรวมกับสื่อทางใดทางหนึ่ง อาจจะเปนการสัมผัส การได

ยินเสียง หรือการเคลื่อนไหวอุปกรณ ipad iphone จะชวยกระตุนความสนใจในการเรียนรูของเด็กได

ดีกวาสื่อท่ีใหขอมูลทางเดียว  

2. ออกแบบบทเรียน I Tunesu Course ตามเนื้อหา 8 กลุมสาระการเรียนรูเพ่ือเปนการ

เสริมสรางความรูความเขาใจและการทบทวนความรูของเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหดียิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ รศ. นพคุณ คุณาชีวะ ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(ฝายประถม) และอาจารยยุวธิดา คําปวน รองผูอํานวยการฝายวิชาการ ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา

ในการวางแผนงานวิจัยในครั้งนี้ขอขอบคุณอาจารยและนักเรียนโครงการศูนยการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ

ท่ีใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝายประถม)        
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ท่ีเอ้ือเฟอสถานท่ี เครื่องมือ และอุปกรณท่ีใชในการวิจัย อีกท้ังบิดา มารดา ท่ีคอยใหกําลังใจจนเสร็จ
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การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-BOOK) เรื่องทักษะการปฏิบัต ิ

การดีดจะเขเบ้ืองตน ของครูขําคม พรประสิทธิ์ 

THE CREATION OF ELECTRONIC BOOK ON PRACTICING SKILL TO 

PLAY THE BASIC JA-KHE BY KRU KUMKOM PORNPRASIT 

สุวรรณา แกลวเกษตรกรณ* 

SUWANNA KLAEOKASETKORN 

บทคัดยอ  

การวิจัยครั้ งนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส  (e-book) เรื่องทักษะ           

การปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์ นํามาเปนแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียน 

การสอนใหนักเรียน นักศึกษา ผูท่ีสนใจตองการจะฝกปฏิบัติการดีดจะเขดวยตนเองใหมีคุณภาพตาม

เกณฑท่ีกําหนด เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะ

การปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ของครูขําคม พรประสิทธิ์ และแบบประเมินคุณภาพของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย  

ผลการวิจัยพบวา การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีด

จะเขเบื้องตน ของครูขําคม พรประสิทธิ์ โดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 สวน ไดแก สวนนําของ

บทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7 เนื้อหาของบทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 การใชภาษา มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.6 สวนประกอบมัลติมีเดีย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 การออกแบบปฏิบัติสัมพันธ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.3 ผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ในระดับดีมาก คาเฉลี่ย

อยูท่ี 4.53 เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) มีคําอธิบายรูปภาพท่ีแสดงวิธีการปฏิบัติการ   

ดีดจะเขเบื้องตน วีดิโอแสดงแบบฝกหัดในการปฏิบัติท่ีชัดเจน นอกจากนี้สามารถศึกษาเนื้อหาไดอยาง

อิสระ โดยไมมีขอจํากัดทางดานเวลาและสถานท่ี 

คําสําคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส ทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบ้ืองตน  

Abstract 

This research aims to create electronic book about basic skills practicing for 

Thai zither performance by Kru Kumkom Pornprasit, in order to be guidelines for 

instructional media as well as interested learners to be able to meet the 

performance standard and practice effectively by themselves. Research instruments 

*
 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

   Chanthaburi College of Dramatic Arts, Bunditpattanasilpa Institute 

                                                 



458  The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference Proceedings 

applied in this research are electronic book about basic skills practicing for Thai zither 

performance by Kru Kumkom Pornprasit and the e-book quality evaluation from 5 

specialists. Statistics employed for data analysis are mean percentage.  

Research results found that the e-book about basic skills practicing for Thai 

zither performance by Kru Kumkom Pornprasit and the e-book quality evaluation 

from 5 specialists. Statistics employed for data analysis are mean and percentage. 

Research results found that the e-book about skills practicing for Thai zither 

performance by Kru Kumkom Pornprasit consists of 5 parts as following; an 

introduction at hight level (4.7) lessons at hight level (4.5) using of language at hight 

level (4.6) multimedia combination at hight level (4.5) and interaction design at hight 

level (4.3) The experts' satisfaction towards e-book is in a very good level at hight 

level (4.53) because the e-book provides descriptions and pictures showing basic 

skills practicing for Thai zither exhaustively. The videos (showing how to practice) are 

clear and easy to understand, besides the interested learners can study the lessons 

independently without the limits of place and time. 

Keywords: Electronic book, Practicing skill to play the basic Ja-khe 

บทนํา 

การจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยนํานวัตกรรมการศึกษามาประยุกตใชชวยสงเสริมให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถเรียนรูไดทุกเวลาตามความตองการ นวัตกรรมหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) จัดวาเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทหนึ่งท่ีนําเสนอองคความรูอยางเปน

ระบบ และเปนข้ันตอนตามหลักการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจัดการ คุณลักษณะของ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สามารถโยงไปในสวนตาง ๆ ของหนังสือ เว็ปไซต ตลอดจน มี

ปฏสิัมพันธและโตตอบกับผูเรียนได นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สามารถแทรกภาพ 

เสียง ภาพเคลื่อนไหวแบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพเอกสารท่ีตองการออกทางเครื่องพิมพได     

อีกประการหนึ่งท่ีสําคัญก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สามารถปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยได

ตลอดเวลา ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้จะไมมีในหนังสือธรรมดาท่ัวไป (ภาสกร เรืองรอง, 2557, น.12) และ

ดวยความกาวหนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยี สงผลใหเชื่อวาแนวโนมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส    

(e-book) นับวันจะยิ่งมีการพัฒนาท้ังรูปลักษณและความสามารถจนไดรับความนิยมมากข้ึน การนํา

นวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีมาพัฒนาใชในระบบการเรียนการสอน จึงมีความนาสนใจ (พัดชา อินทรัศมี, 

2555, น. 10) นวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส ออกแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

ผูเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาบทเรียน เลือกสื่อไดตามความตองการทําใหสื่ออิเล็กทรอนิกสเขามา

มีบทบาทตอระบบการศึกษามากข้ึนในยุคปจจุบัน เนื่องจากเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีเขาถึงผูเรียน
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โดยตรง โดยผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนระหวางการเรียนรูไดดวยตนเองท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ (มนตชัย เทียนทอง, 2554, น. 30) ปริมาณการใชงานของสื่ออิเล็กทรอนิกสจึงมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ในยุคท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางเชนปจจุบัน ตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551, น. 1) มีการ

จัดการเรียนนาฏศิลปไทยและดนตรีไทย โดยเฉพาะดานดนตรีไทยประกอบดวย 3 กลุมสาระ ไดแก   

ปพาทย คีตศิลป และเครื่องสายไทย ในกลุมสาระเครื่องสายไทยมีการเปดสอนเครื่องมือ ซอดวง ซออู 

และจะเข การฝกทักษะเครื่องดนตรีข้ันพ้ืนฐานในดานการปฏิบัติจะเขเบื้องตน การเรียนรูข้ันพ้ืนฐาน

นั้นสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูเปนอยางมาก ถาผูเรียนมีความรูความสามารถในการปฏิบัติข้ัน

พ้ืนฐานไดถูกตองตามกลวิธีการบรรเลงจะเขแลว จะทําใหผูเรียนสามารถบรรเลงจะเขไดดี และ      

ตอเพลงอ่ืน ๆ ไดอยางถูกตองและรวดเร็วมากข้ึน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําการปฏิบัติการดีดจะเข

เบื้องตนมาสรางเปนนวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ และประสบการณใน

ลักษณะเชนเดียวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

การปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ผูวิจัยพบวา ครูขําคม พรประสิทธิ์ เปนครูทานหนึ่งท่ีไดรับ

การถายทอดองคความรูกลวิธีตาง ๆ ในการฝกทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน จากครูท่ีมี

ความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ ไดรับการยกยองในวงการดนตรีไทย เปนท่ีรูจักและ

ยอมรับทางดานฝมือหลายทานดวยกัน เชน ครูละเมียด จิตตเสวี ครูทองดี สุจริตกุล และครูระตี วิเศษ

สุรการ ครูขําคม พรประสิทธิ์ มีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงจะเขเปนอยางดี มีประสบการณการ

สอนดนตรีมานาน จึงมีแนวทางวิธีการปฏิบัติ และวิธีการบรรเลงท่ีถายทอดใหกับลูกศิษยไดอยาง

เหมาะสม ทานยังไดรับเชิญเปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย อาจารยพิเศษสอนใหกับ

มหาวิทยาลัย และสถาบันตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ ปจจุบันดํารงตําแหนง รองคณบดีดานบริหาร 

คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ปกรณ รอดชางเผื่อน, 12 ตุลาคม 2560) 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําองคความรูดานการปฏิบัติการดีดจะเขของครูขําคม พรประสิทธิ์        

มาสรางเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย

นาสนใจเขากับยุคศตวรรษท่ี 21 ไทยแลนด 4.0 ทําใหนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจในการฝกการดีด

จะเข สามารถนําไปใชฝกและพัฒนาทักษะ ตลอดจนสรางนิสัยรักการเรียนรูดวยตนเองอยางอิสระได

ตลอดเวลา ท้ังในและนอกหองเรียน โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องสถานท่ี เวลา และเปนแนวทางในการท่ี

จะพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ของ

ครูขําคม พรประสิทธิ์ 

2. เพ่ือศึกษาทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ของครูขําคม พรประสิทธิ์  
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วิธีการศึกษา 

 การดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยได

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการคนควาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการสัมภาษณ เพ่ือ

นําไปสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ของ ครูขําคม 

พรประสิทธิ์ ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาและวิเคราะหการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส จากหนังสือ ตํารา เอกสารงานวิจัยท่ี

เก่ียวของในดานความรูเรื่องเก่ียวกับการใชโปรแกรม การใชภาษา ขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 

วีดิโอคลิป เพ่ือเปนแนวทางการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

2. สัมภาษณกระบวนการสอน และเทคนิคการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ของครูขําคม      

พรประสิทธิ์ ท่ีทานไดรับการถายทอดวิธีการดีดจะเขจากครูท่ีมีความรูความสามารถ และมีความ

เชี่ยวชาญ ไดรับการยกยองในวงการดนตรีไทย เปนท่ีรูจักและยอมรับทางดานฝมือหลายทานดวยกัน 

มาสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

3. วิเคราะหขอมูลเพ่ือสรางโครงเรื่องของเนื้อหาเก่ียวกับการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนโดย

จัดลําดับเนื้อหากอน - หลัง และรวบรวมขอมูลนํามาสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

4. รวบรวมเนื้อหาท่ีวิเคราะหแลว มาดําเนินการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องทักษะการ

ปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์ 

 5. นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีทาง

การศึกษา จํานวน 5 ทาน ครั้งท่ี 1 เพ่ือขอขอเสนอแนะและขอควรปรับปรุงแกไข มาพัฒนาหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว หลังจากการแกไขครั้งท่ี 1 เรียบรอยแลว 

ผูวิจัยนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเสนอตอผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง เพ่ือประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์  

 6. สรุปผลการวิจัยและตรวจสอบผลการวิจัย 

 7. จัดทํารูปเลม 

ผลการศึกษา 

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของ     

ครูขําคม พรประสิทธิ์ จาการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ผลการประเมินการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) จากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาดาน

เทคโนโลยี โดยประเมิน 5 สวน ประกอบดวย 

1.1 สวนนําของบทเรียน ผลการประเมินความคิดเห็นในสวนนําของบทเรียนท่ีมีตอ      

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม  

พรประสิทธิ์ คาเฉลี่ยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7 
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1.2 เนื้อหาของบทเรียน ผลการประเมินความคิดเห็นในสวนเนื้อหาของบทเรียนท่ีมีตอ 

การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม   

พรประสิทธิ์ คาเฉลี่ยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 

1.3 การใชภาษา ผลการประเมินความคิดเห็นในสวนของการใชภาษา ท่ีมีตอการสราง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์ 

คาเฉลี่ยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6 

1.4 สวนประกอบดานมัลติมีเดีย ผลการประเมินความคิดเห็นในสวนประกอบดาน

มัลติมีเดีย ท่ีมีตอการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน

ของครูขําคม พรประสิทธิ์ คาเฉลี่ยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 

1.5 การออกแบบปฏิสัมพันธ ผลการประเมินความคิดเห็นในการออกแบบปฏิสัมพันธ ท่ีมี

ตอการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของ ครูขําคม 

พรประสิทธิ์ คาเฉลี่ยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความ

พึงพอใจตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ในระดับดีมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.53  

2. การเรียนการปฏิบัติการดีดจะเขของครูขําคม พรประสิทธิ์ เรื่องขององคความรูก็ตองกลาว

ตั้งแตการเรียนทักษะพ้ืนฐานเลย ครั้งแรกเรียนจะเขกับครูฟุงและครูองุน บัวเอ่ียม บานอยูจังหวัด

นนทบุรี ซ่ึงท้ัง 2 ทานเปนลูกศิษยคุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ตอนนั้นครูฟุง     

ตาบอด ครูองุนเปนนักรอง แตมีความสามารถพ้ืนฐานจะเขดวย ครูฟุงตอเพลง ครูองุน ดูมือให ตอมา

สอบเขาเรียนชั้นตน 1 ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป (วังหนา) เริ่มเรียนจะเขใหมเลยอีกครั้งกับครูทองดี สุจริตกุล 

ครูพันไมดีดใหใหม จับนิ้วใหม ดีดใหมหมดเลย ชวงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป ครูทองดี ตอเด่ียวจะเข

เพลงจีนขิมใหญ เพลงลาวแพนใหดวย และระหวางท่ีเรียนอยูวิทยาลัยนาฏศิลปก็เรียนจะเขกับคุณครู

ทานตาง ๆ ไดแก คุณครูมาลี หอยสังข คุณครูจารุ บาลี คุณครูพรรณิภา บัณฑิตยเสาวภาคย คุณครู

นิภา โสภาสัมฤทธิ์ ซ่ึงเปนอาจารยประจําสอนจะเข 4 ทานในขณะนั้น และก็เรียนดนตรีไทยอยูกับ

บานครูฟุงและครูองุน ควบคูกันไปดวย 

 เพลงการตาง ๆ ท่ีเรียนก็มีความหลากหลาย ท่ีโรงเรียนก็เรียนบทเพลงตามหลักสูตรของ

วิทยาลัย สวนท่ีบานครูฟุงจะเรียนเพลงปรบไก เพลงทยอย เรียนเครื่องดนตรีชิ้นอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน 

ซอ ขิม เครื่องหนัง อังกะลุง และเรียนเครื่องดนตรีปพาทยดวย เชน ฆองวงใหญ ระนาดเอก สวนใหญ

เปนการดีดเพลงท่ีคุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) แตงเปนสวนใหญ และประมาณ

อายุ 14 ป ก็เรียนประมาณชั้นตน 3 ครูฟุงพาไปยกขันตอเด่ียวกราวในกับคุณครูบรรเลง สาคริก       

ท่ีมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ 

 ป 2530 มาเรียนท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็มาเรียนจะเขตอกับ

คุณครูปกรณ รอดชางเผื่อน แลวก็เปนลูกศิษยครูปกรณมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน เรียนเรื่อง        

การบรรเลงรวมวง การปรับวง ก็ตอเดี่ยวจะเขกับครูปกรณจํานวนมาก เชน ลาวแพนทางเดี่ยว 

สุดสงวน พญาโศก พญาฝน พญาครวญ ทยอยเดี่ยว ตวงพระธาตุ เปนตน  
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 ป 2537 เม่ือเรียนตอปริญญาโท มีโอกาสศึกษาการดีดจะเขกับคุณครูนิภา อภัยวงศ โดยไป

เรียนกับครูท่ีบานซอยรามคําแหง คุณครูตอเดี่ยวจะเขเพลงนกขม้ิน สามชั้น และพญาโศก สามชั้นให 

แตวา เพลงพญาโศก สามชั้นตอมาไมครบ เพราะคุณครูอายุมากแลว 

 องคความรูตาง ๆ จึงเปนการบูรณาการการดีดจะเขจากคุณครูหลาย ๆ ทานไดทําการศึกษา

มาโดยตลอด และปจจุบันยังคงตอเพลงเด่ียวกับครูปกรณ รอดชางเผื่อน (ขําคม พรประสิทธิ์ ,         

12 ตุลาคม 2560)  

การเรียนการสอนจากครูสมัยกอน พบวา ครูสมัยกอนก็จะสอนแบบตัวตอตัว ตอมือกัน ไมใช

โนต เราจะไปจดโนตเอาเองเม่ือตอเพลงจบ ไมมีเครื่องอัดเสียงเพ่ือชวยกันลืมเหมือนอยางปจจุบัน 

สําหรับการสอนแบบเดิมนั้นทําใหครูกับศิษยมีความใกลชิด ไดพูดไดคุย ไดซึมซับท้ังความรูทางดนตรี

และจริยธรรม กริยามารยาทตาง ๆ ไปดวย นับไดวาเปนวิธีการเรียนการสอนท่ีเปนอัตลักษณของดนตรี

ไทย ควรมีการตระหนักและปรับใหเขากับยุคสมัยบางอยางไดบาง แตตองไมเสียความเปนดั้งเดิมไป

เสียท้ังหมด (ขําคม พรประสิทธิ์, 12 ตุลาคม 2560)  

การปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนท่ีครูขําคม พรประสิทธิ์ไดรับการถายทอดจากครูสมัยกอน 

ประกอบดวย 2 สวนดวยกัน คือ ลักษณะทางกายภาพ และดานการปฏิบัติ  

ลักษณะทางกาย ประกอบดวย สวนตาง ๆ ดังนี้ 1. การนั่งบรรเลง 2. การวางนิ้ว 3. การจับ

ไมดีด  
 

 
ภาพท่ี 1 การนั่งบรรเลง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

1. การนั่งบรรเลง ในการนั่งบรรเลงจะเข จะนั่งบรรเลงกับพ้ืนนั่งพับเพียบขาซายทับขาขวา

เสมอ พับเพียบหันเทาไปทางดานซายของตัวจะเข เขาขวาอยู ท่ีคอจะเข ขวามืออยูในทาท่ีเปน

ธรรมชาติคอนมาทางนมจะเขเล็กนอย เขาขวาและเขาซายชิดติดกันเก็บปลายนิ้วเทาเรียบรอย        

นั่งหลังตรง 
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ภาพท่ี 2 การวางนิ้ว ภาพท่ี 3 การจับไมดีด 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

2. การวางนิ้ว จะวางนิ้วโดยมือขางซายนิ้วหัวแมมือแตะไวขางลําตัวจะเข นิ้วชี้ นิ้วกลาง 

นิ้วนางของมือซายจะวางในลักษณะคุม 

3. การจับไมดีด สวนมือขางขวาไวจับไมดีด นิ้วหัวแมมือจะดันไมดีดใหตั้งฉาก นิ้วกลางและ

นิ้วนางอยูในทาธรรมชาติ ครูจะไมเอานิ้วกลางมาชวยนิ้วหัวแมมือ 

สวนทางดานการปฏิบัติ การดีดจะเข ประกอบดวย การดีดเก็บ การดีดรัว การดีดทิงทอย 

การดีดกระทบสามสาย การดีดสะบัดเสียงเดียว การดีดสะบัดสองเสียง เปนตน  
 

  
ภาพท่ี 4 การดีดเก็บ ภาพท่ี 5 การดีดรัว 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

1. การดีดเก็บ เปนการดีดเก็บคือการดีดเพ่ิมเสียงสอดแทรกใหถ่ีข้ึนกวาเนื้อเพลงธรรมดา 

วิธีการดีดจะเข ทางเก็บ จะใชไมดีด ออก เขา ออก เขา สลับกันโดยใหเสียงจะเขกังวานระยะหางของ

แตละพยางคเสียงท่ีมีความดังสมํ่าเสมอกัน 
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2. การดีดรัว เปนการดีดโดยใชไมดีดออก – เขาสลับกันถ่ี ๆ จบดวยไมดีดเขาโดยแตละเสียง

ตองดังสมํ่าเสมอ การดีดรัว เปนกลวิธีการบรรเลงท่ีใชมากในเพลงประเภทเพลงบังคับทางหรือเพลง

ทางกรอดวยเปนทํานองหาง ๆ จึงมีความจําเปนตองใชกลวิธีการดีดรัวเปนสวนใหญ 
 

  
ภาพท่ี 6 การดีดทิงนอย ภาพท่ี 7 การดีดกระทบสามสาย 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

3. การดีดทิงนอย เปนการการดีดท่ีสายลวด และสายเอกดวยไมดีดเขาท้ังสองสายสายลวด

ไดเสียง “ทิง” สายเอกไดเสียง “นอย” การดีดทิงนอย เปนกลวิธีการบรรเลงเฉพาะของจะเข เหตุผล

เพราะหากเปนเครื่องมืออ่ืน ๆ จะสามารถแปรทางเปนทางท่ีจะเขบรรเลงแบบทิงนอยใหเปนทางเก็บ

ได แมแตจะเขเองก็สามารนําทํานองท่ีดีดดวยวิธี ทิงนอย มาแปรเปนทํานองเก็บไดเหมือนกัน 

4. การดีดกระทบสามสาย ใชเปนจํานวนมากไดแกการดีด “ฉาง” หรืออาจเรียกวา “แพร็ง” 

การดีดเสียงกระทบนี้จะดีดไมดีดเขาท่ีสายเปลาสายเอกพาดไปโดนสายทุมนมท่ี 3 โดยใชนิ้วมือขาง

ซายกดท่ีนมจะเขไว และพาดลงไปถึงสายเปลาสายลวดดวยเพราะฉะนั้นการดีดไมดีดเขา 1 ครั้งจะได

เสียงจะเขเปนเสียงเดียวกัน 3 สาย 
 

  
ภาพท่ี 8 การดีดสะบัดเสียงเดียว ภาพท่ี 9 การดีดสะบัดสองเสียง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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5. การดีดสะบัดเสียงเดียว การดีดจะเขดวยไมดีดเขา – ออก – เขา จํานวน 3 ไมดีด ไดเสียง

จํานวน 3 พยางค ณ เสียงใดเสียงหนึ่งท่ีเปนเสียงเดียวกัน 

6. การดีดสะบัดสองเสียง ท่ีมีพยางคท่ี 1 ซํ้ากับพยางคเสียงท่ี 3 เชน ลดํล มซม เปนตน     

นักดนตรีบางทานเรียกวา “ดีดกล้ํา” หรือเปนทางการ เรียกวา “สะบัดขามเสียง” การดีดกล้ํา 

หมายถึงการควบเสียงระหวางเสียง 2 เสียง แตได 3 พยางคเสียงนั่นเอง 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน 

ของครูขําคม พรประสิทธิ์ จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ 

 1. ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา    

ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม 

พรประสิทธิ์ แยกไดดังนี้ 

1.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา 

ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม 

พรประสิทธิ์ ในสวนนําของบทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.7  

1.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา 

ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม 

พรประสิทธิ์ เนื้อหาของบทเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5  

1.3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา 

ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม 

พรประสิทธิ์ ในการใชภาษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6  

1.4 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา 

ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม 

พรประสิทธิ์ ในสวนประกอบมัลติมีเดีย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5  

1.5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา 

ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม 

พรประสิทธิ์ ในการออกแบบปฏิบัติสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3  

 2. ผลจากการสัมภาษณครูขําคม พรประสิทธิ์ ท่ีทานไดรับการถายทอดองคความรูและวิธีการ

ตาง ๆ ในการฝกปฏิบัติการดีดจะเขจากครูสมัยกอน พบวา วิธีการสอนของครูจะสอนแบบตัวตอตัว 

ตอมือกันไมใชโนต เม่ือตอเพลงจบตองจดโนตเอง ไมมีเครื่องอัดเสียงเพ่ือชวยกันลืมเหมือนอยาง

ปจจุบัน สําหรับการสอนแบบเดิมนั้นครูกับศิษยจะมีความใกลชิด ไดพูดไดคุย ไดซึมซับท้ังความรูทาง

ดนตรี และจริยธรรม กิริยามารยาทตาง ๆ ไปดวย นับไดวาเปนวิธีการเรียนการสอนท่ีเปนอัตลักษณของ

ดนตรีไทย ครูจะสอนวิธีการนั่งบรรเลง การวางนิ้ว การจับไมดีด สวนทางดานทักษะการปฏิบัติ ครูจะ
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สอน การดีดเก็บ การดีดรัว การดีดทิงนอย การดีดกระทบสามสาย การดีดสะบัดเสียงเดียว การดีด

สะบัดสองเสียง เปนตน 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษา การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเข

เบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์ สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังตอไปนี้  

1. ผลการประเมินคุณภาพของการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการ

ปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์ โดยผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทางดาน

เนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 ทาน พบวา มีคุณภาพเฉลี่ยอยูท่ี 4.51 อยูในระดับดี

มาก เรียงตามลําดับคะแนนไดดังนี้ 1. สวนนําของบทเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.7 2. เนื้อหาของ

บทเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.5 3. การใชภาษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.6 4. สวนประกอบมัลติมีเดีย คาเฉลี่ย 

เทากับ 4.5 และ 5. การออกแบบปฏิบัติสัมพันธ คาเฉลี่ยเทากับ 4.3 ผูวิจัยไดออกแบบและแกไขตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญท้ังสองดาน คาเฉลี่ยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ มีภาพรวมอยูในระดับดี

มาก แสดงใหเห็นวาหนังสืออิเล็กทรอนิกส มีความนาสนใจ และสามารถสรางแรงกระตุนในการเรียนรู

ของผูเรียนได และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ยังชวยสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาการ

สรางหนังสืออิเล็กรอนิกส (e-book) ไดเปนอยางดียิ่ง เชน การออกแบบท่ีดี คือการเนนเรื่องการใช

ภาพเปนสื่อ การผสมผสานกราฟกสีภาพเคลื่อนไหว สอดคลองกับ ปลันธนา สงวนบุญพงษ (2542,   

น. 32) ท่ีวา การเรียนรูผานหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยไมจํากัดเวลาและ

สถานท่ี ผูเรียนมีปฏิสัมพันธถึงสื่อ ผูเรียนสามารถเลือกท่ีจะฟงเสียงบรรยายหรือไมฟงก็ได ถือวาเปน

การลดเวลาการสอนและตัดสื่อบางอยางออกไปไดอีกดวย ผูเรียนและผูสอนไมตองเสียเวลาในการ

จัดเตรียมอุปกรณมากนัก การจูงใจผูเรียนตามหลักและแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูมีความสัมพันธกับ

หลักการนําเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนมาใช ท่ีสําคัญหนังสืออิเล็กทรอนิกสตอง

สามารถนําเสนอขอมูลไดท้ังตัวอักษรและตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงโดยการประสาน

และเชื่อมโยงสัมพันธของเนื้อหาท่ีอยูในแฟมเดียวกัน หรืออยูคนละแฟมเขาดวยกัน ทําใหสามารถ

คนหาขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถท่ีจะเลือกเรียนไดตามความตองการ

ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

2. การศึกษาทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ของครูขําคม พรประสิทธิ์ ลักษณะทาง

กายภาพประกอบดวยการนั่งบรรเลง การวางนิ้ว การจับไมดีด เนื้อหาในดานทักษะการปฏิบัติ

ประกอบดวย การดีดเก็บ การดีดรัว การดีดทิงนอย การดีดกระทบสามสาย การดีดสะบัดเสียงเดียว 

การดีดสะบัดสองเสียง ซ่ึงเทคนิคและกลวิธีตาง ๆ ผูวิจัยไดนํามาสรางเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส      

(e-book) เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาเรียนรูไดดวยตนเอง และ

สามารถเรียนรูไดทุกเวลาตามความตองการ ไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา และสถานท่ีเพราะหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสจัดเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีนําเสนอองคความรูอยางเปนระบบและข้ันตอนตามหลักการ
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เรียนรู โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจัดการ เปนหนังสือสรางข้ึนดวยคอมพิวเตอร มีลักษณะเปน

เอกสารอิเล็กทรอนิกส สามารถแทรกภาพ เสียงภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถอานผาน

การประเมินทางหนาจอคอมพิวเตอร ท้ังในระบบออนไลนและออฟไลน 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเข

เบื้องตนของครูขําคม พรประสิทธิ์ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 

1. ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เพ่ือการสอนวิชาท่ีเก่ียวกับการฝกทักษะ

จะตองศึกษาวิธีการสรางใหละเอียด และลึกซ้ึงในสวนของเทคนิคการผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ซ่ึงจะตองมีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

2. ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ควรคํานึงถึงความยากงายของเนื้อหา ไมควร

เลือกเนื้อหาท่ียากหรือซับซอนเกินไป และควรเลือกภาษาท่ีเขาใจงาย 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 สําหรับการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ควรมีการทําการวิจัยเก่ียวกับการหาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนโดยใช หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(e-book) เรื่องทักษะการปฏิบัติการดีดจะเขเบื้องตน ของครูขําคม พรประสิทธิ์ 

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ในรายวิชาอ่ืน ๆ 
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การพัฒนาแผนท่ีสําหรับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

CULTURAL MAPPING DEVELOPMENT 

พรทิพย พละโท0

* และสุวรรณี อัศวกุลชัย* 

PORNTHIP PARATO AND SUWANNEE ADSAVAKULCHAI 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีจุดประสงคหลักเพ่ือพัฒนาแผนท่ีเสนทางการทองเท่ียวภายในเมืองโบราณจันเสน 

ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จากการสํารวจแหลงทองเท่ียวของชุมชน 

เพ่ือพัฒนาแผนท่ี Google Maps APIs ใชโปรแกรม Arc GIS และ Quantum GIS เพ่ือจัดเก็บขอมูล

ประวัติศาสตรและทําแผนท่ีวัฒนธรรม สําหรับโปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายใตระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด ใช Titanium Mobile เปนเครื่องมือ ผลจากการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวสามารถ

โหลดโปรแกรมไดท่ีพิพิธภัณฑ ทําใหเชื่อมโยงวัตถุโบราณท่ีแสดงภายในพิพิธภัณฑกับจุดขุดคนพบใน

เมืองโบราณ สรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียวเปนอยางมาก เนื่องจากการใชงานงาย ท่ีสําคัญ

นักทองเท่ียวสามารถเลือกเสนทางการทองเท่ียว โดยระบบจะแสดงแผนท่ีเสนทางการทองเท่ียว 

ระยะทาง เวลาในการเดินทาง และภาพของสถานท่ี ทําใหเดินทางเพ่ือศึกษาไดเปนอยางดี รวมถึงมี  

คําบรรยายแบบยอมี 2 ภาษา นอกจากนั้นนักเรียนสามารถใชเปนสื่อในการเปนมัคคุเทศนนอย 

นับเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และสงเสริมใหชุมชนคงไวซ่ึงอัตลักษณ ภูมิปญญา

และศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินไดเปนอยางดี สุดทายทําใหจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน ชุมชนก็ได

รายไดเพ่ิมข้ึน 

คําสําคัญ: แผนท่ีเสนทางการทองเท่ียว เมืองโบราณจันเสน โทรศัพทเคลื่อนท่ี Quantum GIS Titanium Mobile 

Abstract 

The paper aims to develop the cultural map for tourism at Chan Sen Ancient 

City via mobile application under Android operating system. In this study to survey 

the community tourism then develop cultural map using Google Maps APIs and Arc 

GIS, Quantum GIS as tool to collect historical data and also using Titanium Mobile for 

mobile application. The results from this study. The tourists can download from 

Chan Sen Museum that ease to use. They can choose the places to visit and the 

* สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรสนเทศศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

Informatics Engineering Department, School of Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce 
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program will display the map including traveling route, time, and pictures including 

the explanation in Thai and English. 

  They are very satisfaction with the program that they can understand more 

where the objects in the museum found in the ancient city. In addition, the program 

is very good for the students to use as guilds. It can be concluded that the program 

is not only the navigation map for tourism but also to integrate the local culture that 

enhance and encourage the communities to preserve the unique culture. Finally, the 

more number of tourists the more community income. 

Keywords: cultural map, Chan Sen Ancient City, mobile application, Quantum GIS, Titanium Mobile

บทนํา 

  ปจจุบันการทองเท่ียวเปนแหลงรายไดหลักของประเทศ ทําใหชุมชนสนใจในการพัฒนา และ

อนุรักษแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองตอความตองการของนักทองเท่ียว เมืองโบราณ

จันเสนเปนแหลงโบราณคดีท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหนึ่งในประวัติศาสตรโบราณคดีของประเทศไทยและเปน

ชุมชนโบราณแหงแรกท่ีมีการขุดคนและศึกษาทางโบราณคดีอยางเปนระบบแบบแผนท่ีดี เมืองโบราณ

จันเสนถูกนําเผยแพรและอางอิงไปท่ัวโลก รวมท้ังถูกเผยแพรในทําเนียบในประวัติศาสตรโบราณคดี

ของภูมิภาคเอเชียอาคเนย เหมาะท่ีจะพัฒนาและจัดทําสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว เพ่ือให

นักทองเท่ียวรูจักในวงกวาง  

  อยางไรก็ตามชุมชนจันเสนยังขาดทักษะในการจัดทําแผนท่ีวัฒนธรรม (Cultural map)     

การจัดระบบขอมูลท้ังในรูปแบบเอกสารและขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ความรูดานแผนท่ีและ

การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการแสดงพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือชวยในการ

เก็บรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของชุมชนอยางเปนระบบ ซ่ึงการจัดทําแผนท่ีวัฒนธรรมของชุมชน 

จันเสน เปนวิถีทางท่ีสะทอนเรื่องราว ความทรงจํา แบบแผนวัฒนธรรม ความรูทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับ

ภูมิทัศน สะทอนความสัมพันธของมรดกภูมิปญญากับบริบททางสังคมและสภาพแวดลอม เปนการ

สรางความตระหนักในการศึกษาและการฟนฟูภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในชุมชน และท่ี

สําคัญการทองเท่ียวชุมชนยังเปนการประยุกต แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการบริหารจัดการ 

และพัฒนาทรัพยากรทางการทองเท่ียวในชุมชนใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐกิจอยางยั่งยืน หากมี

การจัดการท่ีดี ชุมชนจะมีความเขมแข็ง และเกิดการพัฒนาชุมชนในมิติตาง ๆ จึงนําไปสูการศึกษา

คนควารูปแบบของแผนท่ีวัฒนธรรมของชุมชนจันเสน ท่ีมีหลักการเพ่ือสรางเสนทางการทองเท่ียวของ

ชุมชนท่ีมีคุณคาและความหลากหลายท้ังทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา และแสดงออกไดถึงวิถีชีวิตของ

ประชาชน จนมองเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือการเปนพหุวัฒนธรรม 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแผนท่ีเสนทางการทองเท่ียวภายในเมือง

โบราณจันเสน ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จากการสํารวจแหลง
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ทองเท่ียวของชุมชน เพ่ือพัฒนาแผนท่ี Google Maps APIs ใชโปรแกรม Arc GIS และ Quantum 

GIS เพ่ือจัดเก็บขอมูลประวัติศาสตร และทําแผนท่ีวัฒนธรรม สําหรับโปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี

ภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ใช Titanium Mobile เปนเครื่องมือ 

วิธีการดําเนินการ 

1. รวบรวมขอมูลประวัติศาสตรโบราณคดี และชุมชนโบราณจันเสน ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

2. วิเคราะหขอมูลประวัติศาสตรโบราณคดี และชุมชนโบราณจันเสน เพ่ือจัดทําระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรเก็บขอมูลทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม  

3. ออกแบบแผนท่ีวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม โดยการประชุมรวมกับชุมชน และสามารถนํา

ขอมูลไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี ภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เปน

โปรแกรมแผนท่ีวัฒนธรรมสําหรับการทองเท่ียวเมืองโบราณและพิพิธภัณฑทองถ่ินจันเสน  

ผลการศึกษา 

จันเสน เปนเมืองโบราณตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร หรือในชวงยุคโลหะตอนปลายตอเนื่อง

มาถึงสมัยทวารวดีตอนตนท่ีเกาแกท่ีสุดแหงหนึ่งในลุมน้ําเจาพระยา อายุไมต่ํากวา 2,000 ปมาแลว 

จันเสนถือเปนเมืองท่ีรวมสมัยเดียวกับเมืองอูทองในลุมแมน้ําทาจีน และเมืองฟูนันในบริเวณใกลปาก

แมน้ําโขง และถือเปนเมืองแรก ๆ ในสุวรรณภูมิท่ีมีการติดตอกับอินเดีย และเปนเมืองท่ีเจริญรุงเรือง

ตอมา  

ในป พ.ศ. 2509 อาจารยนิจ หิญชีระนันทน ศึกษาพ้ืนท่ีและภาพถายทางอากาศ เมือง

โบราณจันเสน (ภาพท่ี 1) โดยบริเวณเมืองโบราณจันเสนเปนเนินดินสูงกวาพ้ืนท่ีรอบนอก และ

ลอมรอบดวยคูเมือง ชาวบานจึงเรียกเนินดินนั้นวา “โคกจันเสน” ปจจุบันไมมีซากโบราณสถานให

เห็น เพราะถูกขุดทําลาย เหลือแตเพียงโบราณวัตถุตาง ๆ มากมายท่ีมีการขุดคนพบ เชน พระพิมพ

ตาง ๆ ตราดินเผา ตุกตาดินเผา ตะเกียงดินเผา เศษภาชนะดินเผาประดับลวดลาย ลูกปดและเครื่อง 

ประดับท่ีเหมือนกับท่ีพบในอินเดียและแควนฟูนัน หลักฐานทางโบราณคดีดังกลาวเปนสิ่งยืนยันถึง

ประวัติศาสตรความเปนมาท่ียาวนานของชุมชน สะทอนใหเห็นถึงรากฐานของความเจริญรุงเรืองใน

อดีต สรางความภาคภูมิใจใหกับคนในทองถ่ิน 
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ภาพท่ี 1 เมืองโบราณจันเสน 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑทองถิ่นจนัเสน (5 มกราคม 2556) 
 

ท่ีตั้งเมืองโบราณจันเสน ตั้งอยูในตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคมีลักษณะเปน

รูปสี่เหลี่ยมมุมมนท้ัง 4 มุม กวาง 700 เมตร ยาว 800 เมตร คิดเปนเนื้อท่ีประมาณ 300 ไรลอมรอบ

ดวยคูเมือง ภายในคูเมืองมีลักษณะเปนท่ีเนินสูงกวาพ้ืนท่ีรอบนอกคูเมือง จึงเรียกวา โคกจันเสน 

บริเวณตอกับคูเมืองออกมาทางดานตะวันออก มีสระหรือบึงขนาดใหญ ลักษณะไมใชบึงธรรมชาติแต

เปนบึงท่ีมนุษยขุด เรียกวา “บึงจันเสน” ลึกมากกวา 30 เมตร ยาว 240 เมตร เปนเนื้อท่ี 25ไรเปน

แหลงเก็บน้ําใชไดตลอดป และมีคันดินสําหรับก้ันและรับน้ําจากทางดานตะวันออกเฉียงเหนือมาลงบึง

จันเสน ทางคันบึงดานใตของเมืองจันเสนมีคันถนนโบราณเรียกวา “คันคูหนุมาน” สูงประมาณ 1 

เมตร กวางประมาณ 20 เมตร ชลประทานระบายน้ําภายในเมืองลงสูคลองเล็ก ๆ ท่ีขุดข้ึนจากทิศ

ตะวันออกไปทิศตะวันตก และขุดคลองระบายตัดผานคลองเล็ก เม่ือฝนตกลงมาก็จะลงคลองเล็กและ

ลงสูคลองระบาย คนในเมืองสามารถทํานาโดยนําน้ําในคลองระบายไปใชในการเพาะปลูกได 

(พิพิธภัณฑทองถ่ินจันเสน, 5 มกราคม 2556) 

พิพิธภัณฑทองถ่ินจันเสน เกิดจากผลของการขุดคนโบราณคดีท่ีบริเวณเมืองโบราณจันเสน 

(รวมสมัยทวารวดี) และพบโบราณวัตถุท่ีมีคุณคาจํานวนมาก พระครูนิสัยจริยคุณ หรือ หลวงพอโอด 

หนึ่งในพระเกจิชื่อดังของนครสวรรค อดีตเจาอาวาสวัดจันเสน ซ่ึงทานมรณภาพไปตั้งแตป พ.ศ. 2532 

ทานเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑทองถ่ินจันเสน (ภาพท่ี 2) ถือเปนพิพิธภัณฑทองถ่ินลําดับตน ๆ 

ของไทยท่ีมีการรวมมือกันของวัด ชุมชนและโรงเรียนในการดูแลจัดการ เผยแพรขอมูลให

บุคคลภายนอก 
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ภาพท่ี 2 พิพิธภัณฑทองถิ่นจันเสน 

ท่ีมา: พิพิธภัณฑทองถิ่นจนัเสน (5 มกราคม 2556) 
 

พระครูนิวิฐธรรมขันธ หรือ หลวงพอเจริญ เจาอาวาสรูปตอมาเปนกําลังสําคัญท่ีสานตองาน

พิพิธภัณฑจนเสร็จสมบูรณ การสรางพระมหาธาตุเจดีย และพิพิธภัณฑตองใชความอดทน และ

เวลานานหลายป แตดวยความศรัทธาตอเจตนารมยของหลวงพอโอด ทําใหการดําเนินงานเปนไป

ดวยดี โดยไดรับความรวมมือจากนักวิชาการและชาวบาน ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ศรัทธาในการชวยเหลือ

ดานทุนทรัพยนั้น ไดหลั่งไหลมาจากท้ังประชาชนท่ัวไปและคนในชุมชน ทําใหไมตองใชงบประมาณ

จากภาครัฐ พิพิธภัณฑจันเสนเริ่มเปดใหเขาชมตั้งแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา และในวันท่ี 14 

กรกฎาคม พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรง

เปดพิพิธภัณฑจันเสนอยางเปนทางการ (พิพิธภัณฑทองถ่ินจันเสน, 5 มกราคม 2556) 

จุดเดนของพิพิธภัณฑจันเสนคือ มีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องในเรื่องของกิจกรรม การจัด

แสดงถาวร และเปนตัวอยางการริเริ่มสรางสรรคท่ีสําคัญ คือ การใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานพิพิธภัณฑ “โครงการอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก” เริ่มข้ึนในป พ.ศ.2540 โดยโรงเรียนวัดจัน

เสน และโรงเรียนเอ็งสุวรรณอนุสรณ ตลอดจนคณะกรรมการพิพิธภัณฑจันเสน ไดนําเด็ก ๆ ท่ีเรียน

อยูในระดับประถม และมัธยมในชุมชน มาอบรมเก่ียวกับเรื่องราวท่ีนําเสนอในพิพิธภัณฑ รวมท้ัง

ประวัติศาสตร และโบราณคดีในทองถ่ิน บรรยายและนําชมพิพิธภัณฑจันเสนไดดวยตนเอง มีการ

ผลัดเปลี่ยนกันมาทําหนาท่ีมัคคุเทศกดวยความสมัครใจในระหวางวันเสารและวันอาทิตย 

นอกจากนี้ยังมีโครงการกลุมสตรีทอผาดวยก่ีกระตุก เริ่มดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ.2538 

กอนหนาท่ีจะมีการสรางพิพิธภัณฑ ชาวบานสวนใหญมีอาชีพทํานา เม่ือหมดจากหนานา บรรดา

แมบานจึงมีเวลาวางมาก หลวงพอเจริญ จึงชักชวนใหชาวบานรวมกลุมกันหัดทอผาภายในวัดจันเสน 

แมบานสวนใหญท่ีเปนสมาชิกของกลุมเริ่มจากทอผาไมเปน ปจจุบันสามารถฝากขายผาท่ีรานคา    

ซ่ึงตั้งอยูในวัด มีรายไดเสริมใหครอบครัวอีกทางหนึ่ง อีกท้ังมีการรวมกลุมแมบานอ่ืน ๆ ทําใหเกิด

ความคิดท่ีจะทดลองทํางานหัตถกรรมอยางอ่ืนเสริม รายไดสวนหนึ่งก็บํารุงพิพิธภัณฑ ปจจุบันมีการ

ทําดอกไมจันท และเย็บหมวกขายดวย รวมท้ังรับของจากกลุมแมบานกลุมอ่ืน ๆ ท่ีไมมีแหลงจําหนาย

ชวยขาย นอกจากนี้ คนเฒาคนแกในชุมชนยังไดฟนฟูการทําขนมนางเล็ดมาฝากขายไวท่ีราน และ

กลายเปนสินคาท่ีโดดเดน 
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แผนท่ีวัฒนธรรม (Cultural map) ในดานการจัดระบบขอมูลท้ังในรูปแบบเอกสารและ

ขอมูลเชิงสารสนเทศภูมิศาสตร ความรูดานแผนท่ี และการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใน

การแสดงพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของชุมชน

อยางเปนระบบ 

การจัดทําแผนท่ีวัฒนธรรมของชุมชนจันเสน เปนวิถีทางท่ีสะทอนเรื่องราว ความทรงจํา แบบ

แผนวัฒนธรรม ความรูทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับภูมิทัศน และสะทอนความสัมพันธของมรดกภูมิปญญา

กับบริบททางสังคมและสภาพแวดลอม สรางความตระหนัก ในการศึกษาและการฟนฟูภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายในชุมชน และท่ีสําคัญตอการทองเท่ียวชุมชน และยังสามารถประยุกตแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการ และพัฒนาทรัพยากรทางการทองเท่ียวใหเกิดประโยชน 

ทางดานเศรษฐกิจตอชุมชนอยางยั่งยืน หากมีการจัดการท่ีดี ชุมชนจะมีความเขมแข็ง และเกิดการ

พัฒนาชุมชนในมิติตาง ๆ  

การพัฒนาแผนท่ีวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แสดงในภาพท่ี 3  

 

 
ภาพท่ี 3 แผนท่ีวัฒนธรรมจันเสน 

ท่ีมา: รัศมี รัตนไชยานนท (2550) 

 

นักทองเท่ียวท่ีสนใจโหลดโปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี แสดงในภาพท่ี 4 ซ่ึงในการโหลด

จะตองลงทะเบียนและจายเงินผานระบบ จากนั้นนักทองเท่ียวก็จะไดแผนท่ีท่ีแสดงการเดินทางในแต

ละจุดท่ีสนใจ โดยระบุระยะทาง เวลาในการเดินทาง และภาพของสถานท่ี รวมถึงมีคําบรรยายแบบ

ยอ มี 2 ภาษา เริ่มตนโครงการโดยใชเมืองโบราณและพิพิธภัณฑทองถ่ินจันเสน เปนตนแบบในการ

พัฒนาโปรแกรม เพ่ือแนะนําเสนทางการศึกษาทางโบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม  
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ภาพท่ี 4 โปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

ผลการพัฒนาโปรแกรมผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีภายใตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ในการ

แสดงเสนทางการทองเท่ียวภายในเมืองโบราณจันเสน ท้ังนี้นักทองเท่ียวสามารถโหลดโปรแกรมไดท่ี

พิพิธภัณฑ ทําใหมีการเชื่อมโยงวัตถุโบราณท่ีแสดงภายในพิพิธภัณฑกับจุดขุดคนพบในเมืองโบราณ 

สรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียวเปนอยางมาก เนื่องจากการใชงานงาย ท่ีสําคัญนักทองเท่ียว

สามารถเลือกเสนทางการทองเท่ียว โดยระบบสามารถแสดงแผนท่ีเสนทางการทองเท่ียว ระยะทาง 

เวลาในการเดินทาง และภาพของสถานท่ี ทําใหเดินทางเพ่ือศึกษาไดเปนอยางดี รวมถึงมีคําบรรยาย

แบบยอ มี 2 ภาษา นอกจากนั้น นักเรียนสามารถใชเปนสื่อในการเปนมัคคุเทศกนอย นับเปนการ

เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน และสงเสริมใหชุมชนคงไว ซ่ึงอัตลักษณ ภูมิปญญาและ

ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินไดเปนอยางดี สุดทายทําใหจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน ชุมชนก็ได

รายไดเพ่ิมข้ึน 

รายการอางอิง 

พิพิธภัณฑทองถ่ินจันเสน. (5 มกราคม 2556). เมืองโบราณจันเสน. [ออนไลน]. เขาถึงจาก 

http://tvaravati.npru.ac.th/PDF/0010.pdf 
รัศมี รัตนไชยานนท. (2550). คูมือการจัดทําแผนท่ีทางวัฒนธรรม เพ่ือใชในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตและออสเตรเลีย” ในการอนุรักษและพัฒนามรดกวัฒนธรรมทองถิ่นอยางย่ังยืนใน

แนวทางการบูรณาการขามศาสตร. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 284-286. 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 
เรื่อง “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” 

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference (2nd BPINC) 
“Educational Management and Research in Arts and Culture for The 21st Century” 

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 

1. หลักการและเหตุผล 
  การสร้างความเข็มแข็งในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้การศึกษาทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของอาเซียนและของ
โลก งานวิจัยถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และเป็นภารกิจที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการผลิต
งานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน        
ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบันอีกด้วย  

ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้จัดการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในการสนับสนุนให้บุคลากรครู อาจารย์ และผู้วิจัยมีโอกาส
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ตนศึกษาค้นคว้า เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้      
ยังนับเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ น าผลการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม โดยผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในการน าเสนอครั้งนี้     
จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดีเด่น ดีมาก และดีในแต่ละด้าน และบทความของงานวิจัยฉบับเต็ม        
จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)  

ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการระดับชาติก่อให้เกิดประโยชน์หลาย
ประการส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
ดังกล่าว ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง 
อีกทั้งได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม
อีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในศาสตร์แห่งศิลป์ที่ส าคัญ ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่ วมสร้างและ
แสวงหา “นวัตกรรมทางสังคม (Social innovation)” ในศตวรรษท่ี 21 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา

และนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์        

ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และนวัตกรรม 
2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้าน

การศึกษา และนวัตกรรม 
2.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
3.1 นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้าน

การศึกษา และนวัตกรรมในระดับชาติ 
3.2 คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้าน

นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และนวัตกรรมในระดับชาติ 
3.3 นักวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมมีเครือข่ายงานวิจัยงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 

ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และนวัตกรรมในระดับชาติ 
3.4 นักวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ งานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และนวัตกรรมในระดับชาติ 

4. วันและสถานที่จัดการประชุม 
วันพุธที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 08.00 – 17.00 น.  
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

5. หัวข้อการประชุมวิชาการ 
“การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านนาฏศิลป์ 
2. ด้านดุริยางคศิลป์ 
3. ด้านทัศนศิลป์ 
4. ด้านการศึกษา 
5. ด้านนวัตกรรม 

หมายเหตุ ผู้ที่คัดเลือกบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือเข้าน าเสนอในครั้งนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ (Peer Review) ตรงตามสาขาวิชานั้น ๆ 
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6. รูปแบบการจัดการประชุม 
1. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”  

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม 
2. การเสาวนาหัวข้อ “งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย 

ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง 
(ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรม) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ (ราชบัณฑิตสาขาวิชานาฏกรรม)              
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์ (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

3. นิทรรศการจัดแสดงผลงานการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
4. การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายภาคภาษาไทย (Oral Presentation) เวลาในการ

น าเสนอ 15 นาที และซักถาม 5 นาท ี 
สามารถ download รูปแบบการเขียนบทความวิจยัได้ที่ http://www.bpi.ac.th/conference/2018 

ทั้งนี้ โปรดจัดท าให้ตรงกับรูปแบบ (Format) ที่ก าหนด 

7. กลุ่มเป้าหมาย จ านวนประมาณ 300 คน ประกอบด้วย 

1. นักวิชาการและนักวิจัย 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา  
3. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. นักเรียน นิสิต นักศึกษา  
5. ผู้สนใจทั่วไป 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ (เจ้าภาพหลัก) 

เจ้าภาพหลัก: สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เจ้าภาพร่วม:  1. ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 

2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 8. สถาบันการพลศึกษา 

http://www.bpi.ac.th/
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9.  เครือข่ายวิจัย 

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
7. คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต 
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
9. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
11. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
12. โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน  
13. โรงเรียนนายเรือ 
14. สถาบันการพลศึกษา 
15. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร   
16. มหาวิทยาลัยนเรศวร  
17. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
18. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
19. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  

10. ก าหนดการลงทะเบียนและส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 

ก าหนดการลงทะเบียนและส่งบทความ 

ลงทะเบียนและส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

ประกาศผลการพิจารณาผู้น าเสนอบทความวิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2561 

ผู้ผ่านการพิจารณาปรับแก้ไขบทความวิจัย วันที่ 10 เมษายน 2561 

น าเสนอผลงาน วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

 
สามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://www.bpi.ac.th /conference/2018 
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11. อัตราการช าระค่าลงทะเบียน ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน 

ประเภทของการเข้าร่วมประชุม อัตราค่าลงทะเบียน 

ผู้น าเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาษาไทย) 
1,500 บาท  

(ฟรี 50 ท่านแรก) 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่น าเสนอผลงาน) 
500 บาท 

(ฟรี 50 ท่านแรก) 

12.  การช าระเงิน 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  สาขาศาลายา  
ชื่อบัญชี  เงินรายได้การบริการทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ของส านักงานอธิการบดี  
เลขที่บัญชี  982-8-045-00-1   
เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่  E-mail: bpinc2018@gmail.com 

13. ผู้ประสานโครงการ 

ผู้ประสานงานโครงการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
โทร. 02-482-2176-8 ต่อ 357, 358 และ 363   FAX. 02-482-2176-8 ต่อ 358 

1. คุณสิริสกุล เกิดมี นักวิชาการศึกษา โทร. 086-623-9555 
2. คุณชัญญาภัค แก้วไทรท้วม นักวิชาการศึกษา โทร. 092-249-6940 
3. คุณกวิตาภัทร มงคลน า นักวิชาการศึกษา โทร. 089-128-6475 
4. คุณกฤตนัย ขุนหาญ นักวิชาการศึกษา โทร. 063-193-2848 
5. คุณกฤษณุ ชูดี นักจัดการงานทั่วไป โทร. 090-992-5875 

14. การเผยแพร่  

บทความวิจัยจะได้รับการเผยแพร่ในเอกสารประชุมวิชาการ (Proceedings) 

15. สิ่งท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ  
1. กระเป๋าเอกสาร สูจิบัตร และเอกสารอ่ืน ๆ  
2. เกียรติบัตรส าหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
3. อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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16. รางวัลในการน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ผู้น าเสนอทุกท่านจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ส่วนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดในระดับดีเด่นของแต่ละ
ด้าน (ด้านนาฏศิลป์ ด้านดุริยางคศิลป์ ด้านทัศนศิลป์ ด้านการศึกษา และด้านนวัตกรรม) จะได้รับโล่พร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณ  

17. ข้อมูลสถานที่จัดงานและการเดินทาง 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  
โทร 0-2575-5599 
http://th.miraclegrandhotel.com 

 

 

   

http://th.miraclegrandhotel.com/
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ก าหนดการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 
เรื่อง “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” 

The 2nd Bunditpatanasilpa Institute National Conference (2nd BPINC) 
“Educational Management and Research in Arts and Culture for The 21st Century” 

 วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

 

 เวลา กิจกรรม 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

 
08.30-09.30 น. พิธีเปิด 

กล่าวรายงาน โดย นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  (อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
เปิดงาน       โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม  
                 (รองนายกรฐัมนตรี และนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 

09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21” 
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม               
ด าเนินรายการ  โดย นางสาวพัชรี รักษาวงศ์ (ผู้ประกาศข่าวและอาจารย์พิเศษ) 
พิธีมอบรางวัลผู้น าเสนอผลงานดีเด่น 

10.30-12.00 น. การเสวนา หัวข้อ “งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมสู่นวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษท่ี 21” 
โดย  ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง  (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์: จิตรกรรม) 
        ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล  วิรุฬหร์ักษ์  (ราชบัณฑิตสาขาวิชานาฏกรรม) 

รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์ 
    (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

ด าเนินรายการ โดย ดร. สุรัตน์ จงดา  (ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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 เวลา กิจกรรม 
13.00-17.00 น. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  

กลุ่มท่ี 1 ด้านนาฏศิลป์      ด าเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร. สุขสันติ  แวงวรรณ 
กลุ่มท่ี 2 ด้านดุริยางคศิลป์  ด าเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร. โยธิน  พลเขต 
กลุ่มท่ี 3 ด้านทัศนศิลป์      ด าเนินรายการ โดย อาจารย์เด่น  หวานจริง 
กลุ่มท่ี 4 ด้านการศึกษา     ด าเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร. ภูริ  วงศ์วิเชียร 
กลุ่มท่ี 5 ด้านนวัตกรรม     ด าเนินรายการ โดย ผศ. ดร. ประวีนา  เอี่ยมยี่สุ่น 
 

หมายเหตุ  - รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายด้านนาฏศลิป์ 
ห้อง Jupiter 

 

ล าดับ รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอผลงาน หน่วยงาน/สังกัด 
01 RR0007 ฟ้อนตะคัน เหมือนขวัญ สุวรรณศิลป ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
02 RR0010 การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ทวยขนัด

สรรพสัตว์อสรุา 
จุลชาติ อรณัยะนาค และ   
วัชรมณฑ์  คงขุนเทียน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

03 RR0026 ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ ชุด ยกธง
สงกรานต ์

พนิดา บุญทองขาว วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

04 RR0035 นาฏศิลปส์ร้างสรรค์ ชุด พนาธาร จินตนา สายทองค า,  
วีระพงษ์ ดรละคร และ
นิตยา รูส้มัย 

คณะศลิปนาฏดุรยิางค์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

05 RR0037 การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ป๊ะเปิ้ง
เปิงมาง 

สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์  
และคณะ 

คณะศลิปศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ 

06 RR0041 ผลงานสร้างสรรค์ชุด บันเทิงเริงร า ล า
น าเพลง 

วรรณา แก้วกว้าง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

07 RR0069 บทบาทการแสดงนางโกงในลเิกลกูบท เอกอนงค์ อยู่ยั่งยืน บัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

08 RR0072 ศิราภรณ์ ถนิมพิมพาภรณ์ และพัสตรา
ภรณ์ที่น ามาสู่กระบวนท่าร าในบท
แต่งตัวหนุมาน 

นภัสรพี หงษ์ทอง บัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

09 RR0073 บทบาทพระเอกละครในเรื่อง อิเหนา  
กรณีศึกษาคณุครูเวณิกา บุนนาค 
(ศิลปินแห่งชาติ) 

มณฑิชา ส าเร็จประสงค ์ บัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

10 RR0074 การศึกษากระบวนท่าร าแบบชวาใน
ละครเรื่องอิเหนาของกรมศิลปากร 

รินทร์ลภัส ชินวุฒิกุลกาญจน ์ บัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

11 RR0075 ร าวง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาพร ปาณะศร ี บัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

12 RR0076 กระบวนท่ารบในละครชาตรีเมือง
เพชร 

วิชิต เพชรศร ี บัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

13 RR0077 การฟ้อนผีไท้ในวัฒนธรรมอีสาน อังศุมาลิน  ทาธิสา บัณฑิตศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายด้านดุริยางคศิลป์ 
ห้อง Gemini 

 

ล าดับ รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอผลงาน หน่วยงาน/สังกัด 
01 RR0017 ศึกษารูปแบบกลวิธีการแปรท านองหลัก 

ลูกเท่าลูกโยน ทางซอด้วงและซออู้ 
จรัสศรี วิจิตรสมบตัิ,  
สิวารณิี ปกป้อง,  
สุริยัน ล้อมนาค และ 
ธนันญภา บุญมาเสมอ 

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุ ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

02 RR0019 การใช้ท านองเพลงทางซอด้วง 7 บันได
เสียง ในการฝึกทักษะปฏิบัติ ตาม
แนวคิดของครูจีรพล  เพชรสม 

อิสรีย์ ฉายแผ้ว,  
จันทร์พลอย เดชภิมล และ 
ชนาญวัต ไชยศิร ิ

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

03 RR0021 การด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉิ่ง
พระฉันเช้าในงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

จักกฤษณ์ วัฒนากูล บัณฑิตศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

04 RR0023 ลักษณะเฉพาะของดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
ประเภทวงโปงลาง 

โยธิน พลเขต,  
ชัยนาทร์ มาเพ็ชร และ
นพรัตน์ บัวพัฒน์ 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

05 RR0028 ทางฆ้องวงใหญ่เพลงเรื่องแขกไทร จุฑาทิพย์ สุขขุม บัณฑิตศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

06 RR0038 การเป่าปี่ประกอบล าผูไ้ทย โยธิน พลเขต,  
พร ยงดี และ 
ชัยณรงค์ ต้นสุข 

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

07 RR0043 การปรับวงปี่พาทย์เสภาของครูประสิทธ์ิ  
ถาวร ศิลปินแห่งชาต ิ

กณพ ก้ิมเฉี้ยง บัณฑิตศึกษา  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

08 RR0056 งานดนตรไีทยสากลของครูมงคล 
อมาตยกุล : ลักษณะเด่นในอุปนิสยั 
ความรอบรู้ความส าเร็จในการสร้างวง
ดนตรีและนักร้องเพลงลูกทุ่ง 

กฤตวิทย์ ภูมิถาวร มหาวิทยาลยัมหิดล 

09 RR0059 การพัฒนาทักษะการแสดงเดีย่วเครื่อง
ลมทองเหลืองให้มีประสิทธิภาพ 

ดิฐพงษ์ อุเทศธ ารง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุบลราชธาน ี

10 RR0070 การสื่อสารเพื่อสร้างและธ ารงรักษาอัต
ลักษณ์ของกลุ่มผู้ฟังดนตรีคลาสสกิใน
สังคมไทย 

รัตติยา กาญจนาภิญโญกุล  
และ จิรยุทธ์ สินธุพันธุ ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายด้านทัศนศิลป์  ห้อง Magic 1 
ล าดับ รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอผลงาน หน่วยงาน/สังกัด 

01 RR0008 เทคนิคสไีม้ในงานจิตรกรรม เอกชัย ปราบปัญจะ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

02 RR0009 พิมพ์นิยมแห่งความงาม ณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย ์ คณะศลิปวิจิตร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

03 RR0011 สีสันของหัวสิงโตในงานศิลปกรรม พีรวัฒน์ อินนุพัฒน์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

04 RR0014 ภาพสะท้อนจากลายเส้นของเด็กใน
ชุมชนแออัด 

กาญจนา ชลสุวัฒน ์ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุ ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

05 RR0015 วิถีเกษตรกรรมไทย วิทยา ชลสุวัฒน,์  
พิษณุ ศรีไหม,  
กาญจนา ชลสุวัฒน์ และ 
สุนันทา เงินไพโรจน ์

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุ ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

06 RR0024 การศึกษาอัตลักษณ์ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีการ
ท่องเที่ยวอ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
สู่การออกแบบสร้างสรรคผ์ลติภณัฑ์
ชุมชน 

ไทยโรจน์ พวงมณ ี มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

07 RR0033 จินตนาการจากเซลฟี่ (Selfie) 
สะท้อนปมภายใน 

พัชรินทร์ อนวัชประยูร วิทยาลัยช่างศิลป 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

08 RR0034 มายาของสื่อดิจิทลั กับความจริงตอ่
กระแสสังคม 

นรวีร์ โชติวรานนท ์ วิทยาลัยช่างศิลป 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

09 RR0042 การสื่อสารด้วยภาษาภาพในนิตยสาร
การ์ตูนขายหัวเราะฉบับ “รอยยิ้มของ
พระราชา” และมหาสนุกฉบับ “เมื่อ
เจ้าชายกลายเป็นพระราชา” 

ชญานุช วีรสาร ภาควิชานิเทศศาสตร์  
คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

10 RR0048 จินตภาพแห่งความฝันของมนุษยแ์ละ
ดอกไม ้

ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร วิทยาลัยช่างศิลป  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

11 RR0050 การสร้างสรรค์จิตรกรรมชุด  
“ห้วงกาลเวลา” จากโครงการทุนศิลป์ 
พีระศรี ครั้งท่ี 15 ประจ าปี 2558 

อัจจิมา เจรญิจิตร ตนานนท์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

12 RR0064 การศึกษารูปแบบลวดลายประดับใน
ศิลปะศรีวิชัย 

นันทวุฒิ สิทธิวงั และ 
กิริยา ชยะกุล สิทธิวัง 

คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

13 RR0065 การผสมผสาน รูป สัญลักษณ์ กับห้วง
ค านึงชุมชนริมน้ าจากอดีตสู่ปัจจุบนั 

ศักดิ์ชาย  บุญอินทร ์ วิทยาลัยช่างศิลป  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

14 RR0066 ศิลปะบ าบดัเพื่อผูต้้องขังหญิง พิเศษ โพพิศ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุ ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
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การน าเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยายด้านการศึกษา 
ห้อง Boardroom 

 

ล าดับ รหัส ชื่อเร่ือง ผู้น าเสนอผลงาน หน่วยงาน/สังกัด 
1 RR0005 การเปรยีบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิทยาลัยนาฏศลิป
สุพรรณบุร ี

ดวงเดือน แสงเมือง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

2 RR0025 การศึกษาประสิทธิภาพของหนังสอือ่าน
เพิ่มเตมิภาษาอังกฤษชุดภูมิปญัญา
ท้องถิ่นนครศรีธรรมราช ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้านการอ่าน และทศันคต ิ
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือ
อ่านเพิ่มเติม 

จุฬาลักษณ์ สุทิน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

3 RR0030 ผลการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แผนที่
ความคิด ที่มีต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

ธานินทร์ โสภิกลุ วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

4 RR0036 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปรญิญา
ตรี หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขา
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง)  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เพ็ญศิริ ทองทวี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม 

5 RR0039 การออกแบบประสบการณ์ในฐานะสื่อ
การเรยีนรู้ใหม่ในสังคมไทย 

เขมิกา ธีรพงษ ์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

6 RR0040 ภาษาเพื่อการสื่อสารในการแสดงลิเก มณี เทพาชมภ ู วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

7 RR0049 ค่านิยม 12 ประการในเรื่องพระอภัยมณี
ของสุนทรภู่กับค่านิยมไทย 12 ประการ 

สาทิด แทนบุญ และ 
มาลินี  แทนบุญ 

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุี  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

8 RR0058 การศึกษาทัศนคติทางภาษาทีม่ีต่อ
ภาษาไทยถ่ินอยุธยาและภาษาไทยถิ่น
เหนือตามตัวแปรทางสังคม 

เนตรนภิา เจียมศักดิ์ 
และจุฑารัตน์ โพธิ์หลวง 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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1 RR0016 การพัฒนาบทเรียน I Tunesu Course  

เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับเด็กออทิสติก  
น้ าเพชร เทศะบ ารุง และ
อาภรณ์ สอาดเอีย่ม 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2 RR0018 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)   
เรื่องทักษะการปฏิบตัิการดีดจะเขเ้บื้องต้น              
ของครูข าคม  พรประสิทธ์ิ 

สุวรรณา แกล้ว
เกษตรกรณ ์

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุ ี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

3 RR0027 การพัฒนาแผนที่ส าหรับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

พรทิพย์ พละโท และ 
สุวรรณี อัศวกุลชัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

4 RR0051 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์สาธิตการวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ออนไลน์บนเครือข่ายยูทูบเพื่อ
พัฒนาทักษะการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์
และเพิ่มระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่ง
หมิ่น 

จตุพล โนมณ ี โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทราย
มูล 

5 RR0057 การพัฒนาและสืบทอดภมูิปัญญาท้องถิ่น :  
การจัดการเรยีนรู้เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์การ
ทอเสื่อจากถุงพลาสติกที่เหลือใช้ด้วย
นวัตกรรมใหม่ ระหวา่งโรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) กับ
ชุมชนอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

กุสุมา พรหมคุณ และ  
อาทิตย์ โคชขึง 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

6 RR0062 การศึกษาเปรยีบเทียบความพึงพอใจต่อ
การเรยีนการสอนแบบเกมมิฟิเคชั่น ของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี

กนกรัตน์ จิรสัจจานุกลู 
และ จิระนันท์ โตสิน 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบรุ ี

7 RR0078 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรือ่งค ายืม 
ในภาษาไทย เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่

อัจฉรา  เทศข า บัณฑิตศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

8 RR0079 การสร้างชุดการสอน เรื่องประโยคซับซ้อน  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

สุชานน  ทองลอย บัณฑิตศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
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	4. แบบวัดความพึงพอใจของเด็กออทิสติกต่อเรียนด้วยบทเรียน I Tunesu Course แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน I Tunesu Course เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก
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