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ขายหัวเราะฉบับ “รอยยิ้มของพระราชา” และมหาสนุกฉบับ “เม่ือเจาชายกลายเปนพระราชา” 
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เปนฐาน กับการจัดการเรียนรูตามคูมือของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(สสวท.) 2) การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ          

3) การพัฒนาและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน : การจัดการเรียนรูเพ่ือตอยอดผลิตภัณฑการทอเสื่อ    

จากถุงพลาสติกท่ีเหลือใชดวยนวัตกรรมใหมระหวางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

(ฝายมัธยม) กับชุมชนอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 หวังเปนอยางยิ่งวาทานผูอานจะไดรับประโยชนจากวารสารฉบับนี้ นําไปสูการพัฒนางาน

วิชาการใหมีความกาวหนา เพ่ือผลสูการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัยท่ีสรางประโยชน

ตอสังคมและประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไป  

 
 รองศาสตราจารย ดร. จินตนา  สายทองคํา 
 บรรณาธิการ 
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บทคัดยอ 

ผลงานสรางสรรคชุด บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง มีวัตถุประสงคคือ 1) สรางสรรค  

ชุดการแสดงโดยนําองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินสูการพัฒนารูปแบบทางดานนาฏ-      

ดุริยางคศิลปไทย 2) ประเมินผลการแสดง “บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง” ท่ีไดสรางสรรคข้ึนใหม 

โดยผูทรงคุณวุฒิ มีขอบเขตการวิจัยคือ ศึกษาและนํารูปแบบการแสดงเพลงพ้ืนบานทาง

เพลงขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติ คือเพลงพิษฐาน เพลงเรือ เพลงเก่ียวขาว เพลง  

อีแซว เพลงยั่ว-กลองยาว สรางสรรคในรูปแบบการแสดงท่ีผสมผสานดนตรีและนาฏศิลปไทย  

โดยศึกษาวิเคราะหตําราเอกสารท่ีเก่ียวของ การศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณแบบไมมี

โครงสรางจากผูทรงคุณวุฒิและกลุมศิลปนพ้ืนบานท่ีมีประสบการณสูกระบวนการสรางสรรค

ชุดการแสดง พรอมนําเสนอรูปแบบการแสดงตอผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ังจัดทํา

องคความรูในรูปแบบงานวิจัยสรางสรรคเพ่ือการเผยแพรและอนุรักษ การแสดงชุดนี้นํา

เอกลักษณเพลงพ้ืนบานจังหวัดสุพรรณบุรีเรียงรอยเปนเรื่องราว โดยแบงเปน 3 องก คือ 

องกท่ี 1 “เพลงศักดิ์สิทธิ์” ใชเพลงพิษฐาน องกท่ี 2 “ชีวิตในเพลง” ใชเพลงเรือและ     

เพลงเก่ียวขาว องกท่ี 3 “ครื้นเครงลํานํา” ใชเพลงอีแซวและเพลงยั่ว-กลองยาว นําวงปพาทย

บรรเลงประกอบ พรอมกระบวนทารําท่ีสื่อความหมายตามบทเพลงพ้ืนบานในรูปแบบ

นาฏศิลปไทย รวมท้ังนําฉากและอุปกรณแสงสีมาประกอบ สะทอนวิถีชีวิตท่ีสรางความ

สนุกสนาน ความประทับใจในรูปแบบการแสดงโดยใชเพลงพ้ืนบานดําเนินเรื่องราว     

คําสําคญั: ผลงานสรางสรรค บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง ทางเพลงขวัญจิต ศรีประจันต 
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Abstract 

       The creative research of Thai performance “Bantherng Roengram  

Lamnampleng” is a qualitative research. The objective was 1) To create 

performances based on local knowledge in order to develop patterns of 

Thai local music and dance. 2) To evaluate performance “Bantherng Roengram 

Lamnampleng” according to a panel of experts opinions. The scope of the 

research was to study the performance pattern of Suphanburi province. 

Singing folk songs of Mrs. Kwanjit Sriprajan, a national artist: Pisthan Song Rua 

Song  Kiewkhao Song (harvest song) E-Saew Song and provocative long drum 

song. The creation of a musical consisted of music accompanying dance 

postures. Proceed the story with folk music. The research included an 

analysis of analyzed texts and documents related to folk songs in Suphanburi, 

a field study, an unstructured interview with a panel of experts and a 

presentation of musical series performance by a group of performers who 

have experience to perform folk songs. The performance pattern was 

separated into 3 parts: Pleng Saksit, Chewit Nai Pleng and Crencreng Lamnam. 

The performance demonstrated how folk songs in the past to can be 

accompanied by Piphat performance, together with beautiful Thai classical 

dance move, presented with a spectacular scene, equipment, lighting. The 

performance was impressively successful in portraying a lifestyle of musicians 

having fun. 

Keywords: Creative Work, Bantherng Roengram Lamnampleng,  

Style Song of Kwanjit  Sriprajan  

บทนํา  

วิถีชีวิตของชาวสุพรรณบุรีมีความสงบเรียบงายผูกพันกับทองถ่ินดวยคานิยมแหง

ความดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทําใหเปนผูมีจิตใจท่ีงดงาม โอบออมอารี  

หนาตายิ้มแยมแจมใส และเปนมิตรกับทุกคน รวมท้ังเปนดินแดนท่ีตั้งอยูในเขตราบลุม    
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แมน้ําทาจีนท่ีมีความอุดมสมบูรณดวยไรนาอันเขียวชอุม ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมี

ผลผลิตท่ีหลอเลี้ยงวิถีชีวิตของประชาชนใหดํารงตนอยูไดอยางมีความสุข เปรียบเสมือน

เมืองอูขาวอูน้ําท่ีสําคัญของภาคกลาง จากความอุดมสมบูรณดังกลาวสงผลถึงคุณภาพชีวิตท่ี

สะทอนมาในรูปของการละเลนทองถ่ินท่ีสนุกสนาน มีความรื่นเริงบันเทิงใจในเทศกาลท่ี

เก่ียวของกับวัฒนธรรม ประเพณี เชน วันตรุษ สงกรานต ทอดกฐิน ทอดผาปา ลอยกระทง 

หรือแมแตความรื่นเริงท่ีเก่ียวของกับฤดูกาล เชน หนาน้ํา หนานา ลวนแลวเปนวิถีท่ี      

ชาวสุพรรณบุรีสามารถรังสรรคความสุขใหเกิดข้ึนอยางเหมาะสม สิ่งท่ีเห็นไดชัดเจน คือ

การละเลนเพลงพ้ืนบานท่ียังมีการขับรองสืบทอดจวบจนถึงปจจุบัน 

เพลงพ้ืนบานจังหวัดสุพรรณบุรีมีตํานานการแสดงและการขับรองสืบทอดอยาง

ยาวนานนับรอยกวาป โดยเฉพาะอยางยิ่งวัดปาเลไลยกถือเปนจุดเริ่มตนของลานเพลงท่ี  

พอเพลงแมเพลงตางเดินทางมาจากท่ัวสารทิศเม่ือมีงานประจําป โดยเฉพาะชวงเดือน 11 

เดือน 12 ตางพายเรือกันมาและมาข้ึนท่ีทาหนาวัด (ขวัญจิต ศรีประจันต, สัมภาษณ,      

15 พฤศจิกายน 2556) จากคําบอกเลาดังกลาว นับวาเวทีการแสดงเพลงพ้ืนบานท่ีสําคัญ 

ในอดีตของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ วัดปาเลไลยก แสดงใหเห็นวาคนไทยมีความเก่ียวของและ

ผูกพันกับวัดมาแตอดีต ไมวาจะเปนงานเทศกาลประจําปหรืองานประเพณี ซ่ึงในสมัยนั้น 

ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง ทุกคนในหมูบานตาง ๆ ท้ังไกลและใกลลวนเดินทางมาเพ่ือ

ทําบุญ ไหวพระ ในขณะเดียวกันทางวัดไดจัดใหมีมหรสพการละเลนใหชมอยางยิ่งใหญ  

เพลงพ้ืนบานจึงเปนการละเลนอยางหนึ่งท่ีชาวบานตางใหความสนใจอยางยิ่ง เม่ือถึงงานใหญ  

โดยเฉพาะงานบุญไหวพระ (หลวงพอโต) ประจําปของวัดปาเลไลยก จังหวัดสุพรรณบุรี 

นิยมใหมีการละเลนเพลงพ้ืนบานประชันเพลงกันอยางสนุกสนาน โดยติดตอพอเพลง      

แมเพลงท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัดสุพรรณบุรีและตางจังหวัดมาประชันฝปากกัน เชน อางทอง 

อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี เปนตน 

            เพลงพ้ืนบานของจังหวัดสุพรรณบุรีมีดวยกันหลายเพลงท่ีนิยมรองเลนและถือวา

เปนเพลงท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัดสุพรรณบุรี คือ เพลงอีแซว มีทวงทํานองกระชับ 

รวดเร็ว สรางความครึกครื้นสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีเพลงฉอย เพลงเรือ เพลงพวงมาลัย 

เพลงพิษฐาน เพลงเก่ียวขาว เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง และเพลงอ่ืน ๆ ท่ีมีขับรองในแตละ

ทองถ่ิน ความไพเราะของเพลงพ้ืนบานสุพรรณบุรี คือ ลีลาน้ําเสียงของพอเพลงแมเพลงท่ีมี

สําเนียงเหนอของภาษาถ่ินท่ีเรียกวา เหนอสุพรรณ ชวนใหนาฟงอยางยิ่ง ท้ังยังพบวามี
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ศิลปนภูมิปญญาท่ีมีความรูความสามารถเปนจํานวนมากทําหนาท่ีรับงานแสดงและสืบทอด

เพลงพ้ืนบานท้ังในรูปแบบการยึดเปนอาชีพและรองเลนเฉพาะเทศกาลอยูในทุกทองท่ี  

           สิ่งท่ีเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่งของประวัติศาสตรเพลงพ้ืนบานจังหวัดสุพรรณบุรี 

คือศิลปนเพลงพ้ืนบานไดรับการเชิดชูเกียรติใหเปนศิลปนแหงชาติ จํานวน 2 ทาน คือ    

นางบัวผัน จันทรศรี ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพ้ืนบาน) ประจําป 2533 

และนางเกลียว เสร็จกิจ หรือนางขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง 

(เพลงพ้ืนบานอีแซว) ประจําป 2539 ท้ังสองทานนี้ นับวาเปนผูสรางชื่อเสียงใหแกวงการ

เพลงพ้ืนบานของจังหวัดสุพรรณบุรีใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายตลอดระยะเวลาเพลง

พ้ืนบานทําหนาท่ีขับขานและเปนมหรสพสมโภชในงานตาง ๆ ระยะหลังไดเขามามีบทบาท

ตอเยาวชนและระบบการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี มีการนําเพลงพ้ืนบานมาสอนใน

สถานศึกษา ซ่ึงวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีเปนหนึ่งในสถานศึกษาท่ีไดรับการถายทอด

เพลงพ้ืนบานจากนางขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติ และดําเนินการตอเนื่องในระบบ

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบหลักสูตรสถานศึกษามาจนถึงปจจุบัน รวมท้ังไดมีโอกาส 

นําแสดงเผยแพรสูสาธารณชน สรางชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในทักษะและความสามารถของ

การแสดงเพลงพ้ืนบานอยางยิ่ง  

            การสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินดานเพลงพ้ืนบานของวิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุรี กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการนําเอกลักษณของเพลงพ้ืนบานสุพรรณบุรี 

รูปแบบทางเพลงขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติสูการพัฒนาและสรางสรรคในรูปแบบ

นาฏดุริยางคศิลปไทย จึงไดดําเนินการศึกษาบริบทภูมิหลังศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินดานเพลง

พ้ืนบานจังหวัดสุพรรณบุรี กอใหเกิดแนวคิดการสรางสรรคและกลายเปนแรงบันดาลใจ    

นําความโดดเดนของเพลงพ้ืนบานรูปแบบทางเพลงนางขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติ  

สูการพัฒนาและสรางสรรคในรูปแบบใหม โดยนําคํารองทํานองเพลงพ้ืนบานในอดีตและ

ประพันธข้ึนใหมมาขับรองควบคูกับการนําวงปพาทยมาบรรเลงประกอบ พรอมสรางสรรค

กระบวนทารําท่ีสวยงามตามรูปแบบนาฏศิลปไทย เพ่ิมความสมจริงดวยการนําฉาก อุปกรณ 

แสงสี อันตระการตา สะทอนวิถีชีวิต สรางความสนุกสนาน เพลิดเพลินและความประทับใจ

ในรูปแบบละครเพลง จากแนวคิดดังกลาวจึงกลายเปนท่ีมาของการสรางสรรคชุดการแสดง

พัฒนาจากเพลงพ้ืนบานโดยใชชื่อวา “บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง” ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุรีมีความภาคภูมิใจ รวมท้ังเปนการอนุรักษและสืบสานเพลงพ้ืนบานใหดํารงอยู   

คูชาติไทยสืบไป          
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วัตถุประสงค 

1. สรางสรรคชุดการแสดงท่ีนําองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินสูการพัฒนา

รูปแบบทางดานนาฏดุริยางคศิลปไทย 

2. ประเมินผลการแสดง “บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง” ท่ีไดสรางสรรคข้ึนใหม     

โดยผูทรงคุณวุฒิ 

วิธีการศึกษา 

         ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาคนควาจากเอกสารท่ีเก่ียวของและ

การศึกษาภาคสนาม โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 

         1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของเรื่องเพลงพ้ืนบาน และเพลงพ้ืนบานของ

จังหวัดสุพรรณบุรี จากแหลงขอมูลของหนวยงานและแหลงวิทยบริการตาง ๆ ไดแก 

จดหมายเหตุ พงศาวดาร วรรณกรรม ตําราเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

         2. การศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางจากผูทรงคุณวุฒิและ

กลุมผูแสดงท่ี มีประสบการณทางดานการแสดงเพลงพ้ืนบาน ไมนอยกวา 20 ป  

ประกอบดวย  

 1) นางเกลียว เสร็จกิจ (นางขวัญจิต ศรีประจันต) ศิลปนแหงชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง (เพลงพ้ืนบาน)    

 2) นายสุจินต ชาวบางงาม ศิลปนภูมิปญญาและศิลปนดีเดน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 3) นางสําเนียง ชาวปลายนา ศิลปนภูมิปญญาการแสดงเพลงพ้ืนบาน จังหวัด

สุพรรณบุรี 

3. การสังเกต จําแนกเปนดังนี้ 

 1) การสอนและการถายทอดการขับรองเพลงพ้ืนบานของศิลปนภูมิปญญา 

และการบันทึกเสียงเพ่ือเปนแนวทางสูกระบวนการสรางสรรค 

 2) การชมการแสดงเพลงพ้ืนบานของศิลปนภูมิปญญาจังหวัดสุพรรณบุรีเพ่ือ

ศึกษาทาทาง กระบวนทารํา คํารอง ลูกเลน การหยอกเยา ฯลฯ อันเปนวิถีในการละเลน

เพลงพ้ืนบาน 

4. จัดทําบทการแสดง โดยเลือกเพลงและบทขับรองซ่ึงมีท้ังบทดั้งเดิมและบทท่ี

ประพันธคํารองข้ึนใหมตามลําดับการแสดง 
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5. สรางสรรคทํานองดนตรีและเพลงประกอบ  ใหสอดคลองกับเพลงพ้ืนบานท่ี

นํามาขับรอง 

6. สรางสรรคกระบวนทารํา ใหสอดคลองกับเพลงพ้ืนบานท่ีนํามาขับรองและ

ทํานองเพลงประกอบ 

7. สรางสรรค ออกแบบเครื่องแตงกายประกอบการแสดง 

8. สรางสรรค ออกแบบฉาก อุปกรณ แสง เสียง ประกอบการแสดง 

9. นําเสนอรูปแบบการแสดงสรางสรรค  บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง  ตอนางขวัญจิต 

ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติ เพ่ือรับคําแนะนําปรับปรุงแกไข 

10. ดําเนินการจัดการแสดงบันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง ครบองคประกอบเพ่ือการ

นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

11. นําผลการประเมินของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สูการดําเนินการเพ่ือ

ปรับปรุงแกไขใหการแสดงมีความสมบูรณและเหมาะสม 

12. จัดทําองคความรูในรูปแบบงานวิจัยสรางสรรค เพ่ือการเผยแพรและอนุรักษ

สืบทอดผลงาน  

ผลการวิจัย 

  ผลงานสรางสรรคชุด บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง เปนผลงานท่ีมีความเก่ียวของใน

ศาสตรดานเพลงพ้ืนบาน ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย ดังนั้นในข้ันปฐมบทของการสรางสรรค  

จึงขอนําเสนอองคความรูท่ีมีความเก่ียวของ อันเปนจุดกําเนิดของแนวทางการสรางสรรค 

คือ เพลงพ้ืนบานสุพรรณบุรี โดยนําเสนอดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

เพลงพ้ืนบานสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเปนแหลงกําเนิดการละเลนเพลงพ้ืนบานนับแตอดีต 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง วัดปาเลไลยก (วัดปาเลไลยกวรวิหารในปจจุบัน) ท่ีนับวาเปนจุดเริ่มตน

ของลานเพลงพ้ืนบาน ท้ังนี้มีพอเพลงและแมเพลงท่ีมาจากท่ัวสารทิศตางพายเรือและมาข้ึน

ท่ีทาน้ําหนาวัดเม่ือคราวมีงานประจําป ชวงเดือน 11 เดือน 12 โดยเดินทางมาเลนเพลง

พ้ืนบานและประชันเพลงอยางสนุกสนาน ซ่ึงพอเพลงและแมเพลงแตละคนนั้นลวนมี

ชื่อเสียงในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกลเคียง ไดแก อางทอง พระนครศรีอยุธยา 

สิงหบุรี อุทัยธานี เปนตน           ในระยะหลังบริบททางสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
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ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการเลนเพลงพ้ืนบาน ดังนั้นจึงเปนสาเหตุให

เพลงพ้ืนบานเริ่มมีเลนลดลงและเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของพอเพลงแมเพลง 

 

        
      ภาพท่ี 1  วัดปาเลไลยกวรวิหารในอดีต              ภาพท่ี 2  วัดปาเลไลยกวรวิหารในปจจบัุน 

ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี                         ท่ีมา: ผูวิจัย 

         เพลงพ้ืนบานจังหวัดสุพรรณบุรีมีคํารองดานฉันทลักษณท่ีนาฟง ใชถอยคําอยาง

สละสลวย ดวยคําสัมผัสคลองจอง ท้ังสัมผัสสระ สัมผัสอักษร มีการเปรียบเทียบอุปมา 

อุปไมย ในเชิงสรางสรรค สนุกสนาน และสองแงสองงามตามรูปแบบของเพลงพ้ืนบาน 

รวมท้ังสําเนียงเหนอของภาษาถ่ินเมืองสุพรรณบุรีไดอยางไพเราะ จึงเปรียบเสมือนมนต

เสนหและเปนเอกลักษณของภูมิปญญาไทยท่ีสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน จากบทรองเพลง

พ้ืนบานดังกลาว กอใหเกิดแรงบันดาลใจอันเปนแนวคิดสําคัญของการสรางสรรคท่ีมุงให

เพลงพ้ืนบานเปนชุดการแสดงควบคูกับการสรางงานดานนาฏดุริยางคศิลป 

แนวคิดการสรางสรรค  

แนวคิดผลงานสรางสรรคชุด บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง มีแนวคิดจากเพลงพ้ืนบาน

ของจังหวัดสุพรรณบุรีเปนสําคัญ ดวยลักษณะของเพลงพ้ืนบานแตเดิมนั้นเปนเพียงการยืน

ขับรอง และทําทาทางประกอบอรรถรสท่ีเกิดอยูท่ีบทรองเปนสําคัญ ซ่ึงพบวาบทเพลง

พ้ืนบานท่ีขับรองนั้นสามารถนํามาสูการสรางสรรคชุดการแสดงดานนาฏดุริยางคศิลปไทยได 

จึงเกิดแนวคิดในการผสมผสานระหวางการขับรองเพลงพ้ืนบาน กระบวนทารําดาน

นาฏศิลปไทย ดนตรีและเพลงประกอบการแสดง โดยเรียงรอยวิถีชีวิตของทองถ่ินท่ีมีความ

ผูกพันกับเพลงพ้ืนบานในฤดูและเทศกาล เลือกสรรเพลงพ้ืนบานใหมีความสอดคลองโดย

เริ่มจากทํานอง หวานชา นุมนวลสูทํานองท่ีกระชับ สนุกสนาน ตามลําดับ ดังนี ้
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          เพลงพิษฐาน คําวา พิษฐาน เพ้ียนมาจาก อธิษฐาน เปนเพลงพ้ืนบานท่ีรองโตตอบ

กันในโบสถ มีเอกลักษณ คือ ข้ึนตนดวยคําวา พิษฐานเอย เปนเพลงสั้น ลักษณะทํานอง

เพลงมีความชาและเนนถอยคําการขับรองท่ีชัดถอยคํา แสดงถึงความตั้งจิตในการอธิษฐาน

ตอสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เพลงพิษฐานท่ีใชในการแสดงชุดนี้ แตงคํารองโดย นางวรรณา แกวกวาง     

มีคํารองดังนี้ 
 

                   พิษฐานเอย  สองมือถือพานพานดวงดอกไม (ลูกคูรองรับ) 

ตั้งจิตสักการะ                 กราบคุณพระรัตนตรัย 

บวงสรวงปวงเทเวศร           จุงมาปกเกศเกรียงไกร 

พิษฐานวอนไหว                 ขอใหไดดั่งพิษฐานเอย  (ลูกคูรองรับ) 
  

เพลงเรือ เปนเพลงรองโตตอบในเรือ ลูกคูสอดทายวรรคหลังวา ฮา. . . .ไฮ             

มีทวงทํานองท่ีชาและไพเราะอยางยิ่ง ใหความกังวานในน้ําเสียงของพอเพลงแมเพลงและ

ลูกคู นิยมเลนในชวงหนาน้ํา เทศกาลทอดกฐิน ทอดผาปา การแสดงชุดนี้คํารองนํามาจาก

กลอนเพลงดั้งเดิมในบทซอนชอหรือออกชอ ซ่ึงเปนบทรองกระทูสั้น ๆ ในตอนทายของ

ทํานองหลักเพลงเรือ โดยไดรับการถายทอดมาจาก แมขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติ 

มีคํารองดังนี้ 
 

                 เออเออ เอ๊ิงเอย ฮา ไฮ เฉียบ เฉียบ ชะนอละนอ ๆ 

             ชาย เหลืองเอยใบยอ หอมเจาชอผักเบี้ย 

 พ่ีไมเคยรักใคร เพราะพ่ียังไมมีเมีย 

 ชอเจาเอยผักเบี้ย หอมไมหายเลยเอย  

                                        ฮาไฮ  เฉียบ เฉียบ 

             หญิง       เหลืองเอยใบยอ         หอมเจาชอผักเบี้ย 

           ฟงวาจาขานไข        วาพ่ียังไมมีเมีย 

 ชอเจาเอยผักเบี้ย หอมเม่ือยามเย็นเอย 

                                      ฮาไฮ  เฉียบ เฉียบ  
 

เพลงเกี่ยวขาว เดิมเปนเพลงรองเลนขณะกมเก่ียวขาว เนื้อเพลงสั้นไมมีการ

ปรบมือและใชรองเพ่ือความสนุกสนาน ผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย จังหวะและทํานอง

ของเพลงคอนขางรวดเร็ว ทันอกทันใจ ลูกคูจะรองรับวา “เฮ เฮะ” หรือ “เฮ เอา เฮ เฮ”  
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บทท่ีใชขับรองเพลงเก่ียวขาวนี้จะใช 2 ทํานอง คือทํานองเกริ่นและเพลงเตน หรือ

เพลงเก่ียว คํารองแตงโดย นางวรรณา แกวกวาง มีคํารองดังนี้ 
 

                                                    เพลง เกริ่น 

              ตะวันก็บายลงชายทุง   เห็นไอทุยมันลุยยุง 

                   อยูท่ีทายทุงนา เอย (ลูกคูรองรับ) 
 

                                                    เพลง เก่ียวขาว 

                         เพลงเก่ียวขาวชาวนา     ตางหรรษาสุขศรี 

              มีขาวพวง รวงสะพรั่ง            ขาวนาปรังและนาป 

         ขาวหอมมะลิลือลั่น             ลงแขกเก่ียวกันในวันนี้     

             มาเถิดนะคนดี                  เก่ียวขาววันนี้เถิดเอย (ลูกคูรองรับ) 

        เพลงอีแซว เปนเพลงรองโตตอบท่ีสนุกสนาน เปนเอกลักษณของจังหวัดสุพรรณบุรี 

มีทํานองท่ีกระชับ เราใจ สันนิษฐานวานาจะคลี่คลายมาจากเพลงยั่วกลองยาว และรองเลน

มาเปนเวลารอยกวาป ทํานองเพลงอีแซวท่ีใชประกอบการแสดงจะใชทํานองสรอยท่ีมี   

การขับรองข้ึนมาภายหลังโดยคลายทํานองเพลงลูกทุง บทท่ีใชขับรองแตงโดย นางวรรณา 

แกวกวาง มีคํารอง ดังนี้ 
 

(สรอย) โอมาเถิดหนากระไรแมมา (ซํ้า) เพลงอีแซวแวววากังวานหวานใจ (ซํ้า) 

บทเพลงอีแซวเจื้อยแจวไพเราะ       สงสําเนียงเสนาะจะหาไหน 

เพลงเกาโบราณเมืองสุพรรณบุรี (ซํ้า)      ท้ังถอยคําวจีแสนจับใจ 

รองประชันบทกลอนแกมเก้ียวพา          ท้ังรายรําลีลางามนี่กระไร 

มีลูกคูลูกคอยคอยรองรับ                    รับรองทานไดสดับจะประทับใจ 

มีสองแงสองงามตามวิถีชีวิต                 ถอยคําลิขิตแสนจะคมคาย 

นี่แหละเพลงพ้ืนบานสืบสานรักษา (ลูกคูรับ) สุดยอดภูมิปญญาของชาติไทย (ลูกคูรับ) 

      (สรอย) โอมาเถิดหนากระไรแมมา (ซํ้า)     ศิลปะล้ําคา รวมรักษาสืบไป (ซํ้า) 
 

เพลงย่ัว-กลองยาว นิยมเลนในงานบุญประเพณีหรือชวงตรุษสงกรานต เปนการ

เก้ียวพาราสีหรือเลนเพ่ือความสนุกสนาน ภายหลังนําเพลงยั่วมาขับรองประกอบการเลน

กลองยาว บทท่ีใชขับรองในการแสดงชุด บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง เปนบทเดิมจากแมบัวผัน  

จันทรศรี ศิลปนแหงชาติ มีคํารองดังนี้ 
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                                        เพลงยั่ว 

     เสยแสะ  เสยแสะ       เสยแสะขะแยะหนอกลวย   

สาวสาว สวยสวย                 มารําเสยแสะ   

เสยแสะ  เสยแสะ      เสยแสะขะแยะหนอกลวย   

บานเหนือเลี้ยงควาย            บานใตเลี้ยงแพะ  ตะละลา 

อะโยพะแกว  อะยาวพะยวบ    เผย เผย ยายันเย  ตะละลา   

                                     หุย ฮา โห ฮ้ิว 
 

รูปแบบการแสดง ดําเนินการจัดทําบทการแสดงเพ่ือใหเหมาะสมกับเพลงรอง

พ้ืนบาน โดยกําหนดเปน 3 องก คือ 

องกท่ี 1 “เพลงศักดิ์สิทธิ์” การแสดงในองกนี้ตองการสื่อใหเห็นถึงบรรยากาศแหง

ความขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ดวยการอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใชเพลงพิษฐานมาขับรอง    

ดวยน้ําเสียงของแมเพลงกังวานสดใส สะกดผูฟงใหอยูในสมาธิของการตั้งจิตอธิษฐาน โดย

ประพันธเปนเพลงอัตราจังหวะ 2 ชั้น ใชหนาทับตะโพนไทยสองไมสีนวล กํากับเพลง       

มีความยาว 12 หนาทับ แบงสัดสวนทํานองเพลงออกไดเปน 3 สวนเทา ๆ กัน สื่อถึงการ

บูชาคุณพระรัตนตรัย สรางจินตนาการอารมณของทํานองเพลงตามคํารองเพลงพิษฐาน    

องกท่ี 2 “ชีวิตในเพลง” การแสดงในองกนี้สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของชาวไทย   

ภาคกลางในบทเพลงหนาน้ํา คือเพลงเรือ และบทเพลงหนานา คือเพลงเก่ียวขาว อยาง

สนุกสนาน สําหรับเพลงท่ีบรรเลงประกอบชวงเพลงเรือไดประพันธเปนอัตราจังหวะชั้นเดียว 

เครื่องดนตรีในกลุมนําดําเนินทํานองในลักษณะเหลื่อมตามความเหมาะสม โดยใชกลองแขก

กํากับจังหวะหนาทับดวยหนาทับสองไมชั้นเดียว เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมี

การเวนชวงทายของทํานองเพลงใหลูกคูไดรอง “ฮาไฮ เฉียบ เฉียบ” ตามเอกลักษณของ

เพลงเรือ สวนทํานองเพลงเก่ียวขาวนั้นใชทํานองเกาตามแบบแผนท่ีมีอยูเดิม ซ่ึงใหอารมณ

และสําเนียงท่ีสอดคลองกับวิถีของการทํานา 

องกท่ี 3 “ครื้นเครงลํานํา” เปนการแสดงใหเห็นถึงทํานองเพลงพ้ืนบานท่ีนิยมเลน

ในเทศกาล ดวยทํานองเพลงท่ีกระชับ เราใจ คือ เพลงอีแซวและเพลงยั่วกลองยาวมาขับ

รองประกอบ สรางความสนุกสนานดวยการนําการละเลนหัวโตมาสอดแทรกพรอมการรํา

กลองยาวของหนุมสาว เพลงท่ีใชบรรเลงประกอบนั้นนําทํานองคํารองเพลงอีแซวท่ีขับรอง

วา “โอมาเถิดหนา กระไรแมมา เพลงอีแซวแวววากังวานหวานใจ” เม่ือจบเพลงอีแซวจึงตอ
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ดวยการนําวงกลองยาวมาตีประกอบ โดยนํามาจากการแสดงผลงานสรางสรรคของวิทยาลัย

นาฏศิลปสุพรรณบุร ีชุด บันเทิงเริงรํา ลํานํากลองยาว ในชวงสุดทายเพ่ือสรางความครึกครื้น

และจบลงดวยความสนุกสนาน   

ดนตรีและเพลงประกอบ ใชวงปพาทยไมนวมบรรเลงโดยเพ่ิมเครื่องดนตรี คือ 

กังสดาล เขาไปตีประกอบในการแสดงชุดนี้ ซ่ึงกังสดาลนี้นิยมใชในวัดหรือพิธีกรรมอันเปน

สัญญาณสื่อความหมายในทางศักดิ์สิทธิ์ โดยนํามาตีในชวงนําเขาสูการแสดงของเพลง

พิษฐาน สําหรับในการแสดงชวงเพลงยั่ว กลองยาวนั้นจะใชวงกลองยาว โดยมีปชวาและ   

วงปพาทยเปนเครื่องดําเนินทํานองเพลง สําหรับระนาดเอกนั้นจะเปลี่ยนเปนไมแข็งซ่ึงเม่ือตี

แลวจะเกิดเสียงท่ีดังแข็งกราวและกลมกลืนไปกับเสียงของปชวา ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความ

บันเทิงมีอารมณท่ีสนุกสนานเราใจไปกับทวงทํานอง 

          การบรรจุเพลงการแสดงชุด บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง แบงออกเปน 3 กลุมเพลง 

คือ เพลงท่ีแตงข้ึนใหม ประกอบไปดวย เพลงพิษฐาน เพลงเรือ เพลงดั้งเดิมท่ีบรมครู

ผูเชี่ยวชาญสรางสรรคไว ไดแก ทํานองเพลงสรภัญญะในชวงองกท่ี 1 กอนนําเขาสูเพลง

พิษฐาน ทํานองเพลงเตนกํารําเคียวและเก่ียวขาวในองกท่ี 2 และทํานองเพลงเกาในองก 3 

(เพลงอีแซว) นอกจากนี้มีการแตงเพลงข้ึนใหมท่ีเก่ียวของกับแมมือกลองยาวและการขับรอง

เพลงยั่ว ท้ังนี้เปนการสรางสรรคใหเหมาะสมกับบทเพลงพ้ืนบานและการเรียงรอยเชื่อมโยง

ตลอดการแสดง 

           กระบวนทารํา การสรางสรรคกระบวนทารํา ชุดบันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง เริ่มจาก

การทําบทการแสดง สูการคิดสรางสรรคทํานองเพลง และสรางสรรคทาทางทางดาน

นาฏศิลปไทย โดยคํานึงถึงความงาม ความสนุกสนานและความเปนธรรมชาติใหมีความ

ใกลเคียงกับวิถีการเลนเพลงพ้ืนบาน การแสดงชุดนี้จึงจําแนกกลุมผูแสดงรวมท้ังทารํา

ประกอบออกเปน 6 กลุม ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงลําดับกลุมผูแสดงผลงานสรางสรรคชุด บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง 

ท่ี กลุมผูแสดง รูปภาพ 

1 กลุมพอเพลงและแมเพลง หมายถึง กลุม

ผูทําหนาท่ีดําเนินเรื่องราวชุดการแสดงโดยใช

เพลงพ้ืนบานเปนสื่อกลางในการเลาเรื่อง

ตามลําดับเหตุการณ ใชทาทางความเปน

ธรรมชาติ แสดงอารมณตามบทเพลงท่ีขับรอง 
 

ภาพท่ี 3    กลุมพอเพลงแมเพลง 

2 กลุมนักแสดงรําเพลงพิษฐาน ใชผูแสดงเปน

หญิงลวน กระบวนทารําเนนความออนชอย

งดงาม นุมนวล และการตั้งจิตอธิษฐานโดยมี

พานดอกไมเปนอุปกรณการแสดง 

 
ภาพท่ี 4 กลุมนักแสดงรําเพลงพิษฐาน   

3 

 

 

 

 

กลุ มนั กแสดงเพลงเ รือ  ใช ผู แสดงเปน     

ชายและหญิง ใชทวงทาในการพายเรือท่ี

ทะมัดทะแมงของฝายชายและทวงทาการพาย

ท่ีออนชอยของฝายหญิง รวมท้ังการเก้ียวพา

ราสีของเรือเพลงท้ังสองลํา โดยมีพายเปน

อุปกรณการแสดง 
 

ภาพท่ี 5 กลุมนักแสดงเพลงเรือ 

4 กลุมนักแสดงเพลงเกี่ยวขาว ใชผูแสดงชาย

และหญิงในทวงทา ท่ีกระฉับกระเฉงตาม

ทํานองเพลง  สื่อทาทางในการเก็บเก่ียวขาว

วิธีการทํานา รวมท้ังการเก้ียวพาราสีของ   

หนุมสาว  มีอุปกรณประกอบ คือ ควาย เคียว 

รวงขาว หมวกและงอบ 
 

ภาพท่ี 6 กลุมนักแสดงเพลงเกี่ยวขาว 

5 กลุมนักแสดงเพลงอีแซว ใชผูแสดงหญิงลวน 

ในกระบวนทารําท่ีออกมาเชิญชวนใหผูชม  

ทุกคนมีความสุขและสนุกสนาน พรอมรายรํา

ตามทํานองเพลงอีแซวท่ีมีทวงทํานองกระชับ

เราใจ คลองแคลว อยางพรอมเพรียง   
ภาพท่ี 7 กลุมนักแสดงเพลงอีแซว 

ท่ีมา:  ผูวิจัย 
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          กระบวนทารําของผูแสดงทุกกลุมมีความสัมพันธเชื่อมโยงเรียงรอยโดยใชเพลง

พ้ืนบานเปนสําคัญตั้งแตเริ่มตนจนจบการแสดง ซ่ึงกระบวนทารําท่ีคิดสรางสรรคสําหรับ 

การแสดงชุดนี้มีอยู 2 รูปแบบ คือ 

1. การแสดงกระบวนทารําตามทํานองเพลงท่ีบรรเลงประกอบโดยนําทารําพ้ืนฐาน

ของนาฏศิลปไทยมาประกอบ ไดแก เพลงชา เพลงเร็ว แมบทเล็ก แมบทใหญ 

2. การแสดงบทบาทตามบทท่ีขับรองในรูปแบบมิติของละครเพลงท่ีผสมผสาน

ทาทางและอากัปกิริยาตามอารมณท่ีแสดงออกตามธรรมชาติของมนุษย   

ท้ังนี้นอกจากกระบวนทารําดังกลาวแลว ยังคงสรางสรรครูปแบบแถว การแปรแถว

ในตําแหนงตาง ๆ การเคลื่อนตําแหนงของผูแสดงใหสอดคลองกับทารําหรือทาทางท่ี

สรางสรรคอยางเหมาะสมและสัมพันธกันโดยใชหลักการเคลื่อนไหวบนเวทีและการแสดง

สมดุลของการใชพ้ืนท่ี 

         เครื่องแตงกายประกอบการแสดง เปนการออกแบบภายใตแนวคิดท่ีนําเครื่อง 

แตงกายตามรูปแบบของศิลปนพอเพลงแมเพลงใหเหมาะสมกับเพลงพ้ืนบานท่ีใชในการ

แสดง รวมถึงรูปแบบการแตงกายของชาวไทยภาคกลางท่ีมีความประณีตเปนแบบแผน เนน

ความสวยงาม โดยแบงการแตงกายเปน 6 ลักษณะ คือ เครื่องแตงกายพอเพลงและแมเพลง  

เครื่องแตงกายเพลงพิษฐาน เครื่องแตงกายเพลงเรือ เครื่องแตงกายเพลงเก่ียวขาว เครื่อง

แตงกายเพลงอีแซว เครื่องแตงกายเพลงยั่ว กลองยาว 

         เทคนิคเวที ผลงานสรางสรรคชุด บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง ไดออกแบบการแสดง

โดยมีการจําลองบรรยากาศ ท้ังดานเวลาและสถานท่ี ดังนั้นจึงมีฝายเทคนิคเวทีทําหนาท่ี

ออกแบบ สราง ติดตั้ง และควบคุมอุปกรณตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. ฉาก วาดดวยสีน้ํามันบนผาใบ ขึงบนกรอบไม มีขาตั้งท่ีสามารถพับไดคลาย

กรอบรูป ประกอบดวย 3 ฉาก ไดแก บาน ทองทุง และพระประธาน ท้ังสามฉากจะถูก

ติดตั้งลงบนพ้ืนเวทีสามจุดและใชงานพรอมกันท้ังสามฉาก 
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ภาพท่ี 9 ฉากประกอบการแสดงบันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง      ภาพท่ี 10 ตนขาวประกอบฉาก 
                          ท่ีมา :  ผูวิจัย                                          ท่ีมา :  ผูวิจัย 

         2. อุปกรณประกอบฉาก ประกอบดวย ชุดโตะวางเครื่องบูชา เรือจําลอง พระจันทร 

ตนขาว  

         3. ระบบแสง ประกอบดวย ไฟสีชนิดหลอด LED จํานวน 8 โคม สายไฟ ท้ังชนิด

สายสัญญาณและสายไฟฟาพลังงาน เครื่องควบคุมแสงไฟ ใชควบคุมแสงสีและความสวาง

ของหลอดไฟ  

         4. ระบบเสียง ใชไมโครโฟน (สําหรับวงปพาทย) และระบบขยายเสียงหลักของเวที 

แตในการแสดงชุดนี้ฝายเทคนิคเวทีไดจัดเพ่ิมเติมใหมีการใชไมโครโฟนไรสายขนาดเล็กเปน

พิเศษ ติดตั้งท่ีบริเวณใบหูของนักแสดงจํานวน 6 คน (พอเพลงแมเพลง) เม่ือไมตองใชมือถือ

ไมโครโฟนและไมมีสายสัญญาณ จึงทําใหนักแสดงสามารถแสดงลีลาทาทางและเคลื่อนท่ีได

อยางอิสระ สรางจินตนาการท่ีสมจริงใหแกผูชม 

         5. อุปกรณเทคนิคพิเศษ ประกอบดวย เครื่องสรางหมอกชนิดลอยตํ่า (Dry ice)    

ใชสรางหมอกชนิดลอยตํ่าเรี่ยพ้ืน เพ่ือจําลองใหเปนน้ํา ประกอบในการแสดงชวงเพลงเรือ 

โดยปลอยควันชนิดนี้ใหออกมาพรอมกับการเคลื่อนท่ีของเรือ เครื่องสรางหมอกชนิดฟุง

กระจาย ใชสรางหมอกจาง ๆ ท่ีฟุงไปในอากาศ เพ่ือชวยใหแสงจากหลอดไฟ LED สามารถ

แสดงแสงสีท่ีชัดเจนข้ึน  

สรุปผลการวิจัย 

1.  สรางสรรคชุดการแสดงท่ีนําองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินสูการพัฒนา

รูปแบบทางดานนาฏดุริยางคศิลปไทย ผลงานสรางสรรค ชุด บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง    

เกิดจากการศึกษาบริบทภูมิหลังดานเพลงพ้ืนบาน จังหวัดสุพรรณบุรี กอใหเกิดแนวทาง 

การสรางสรรคและเปนแรงบันดาลใจ ท่ีนําความโดดเดนของเพลงพ้ืนบานมาผสมผสานกับ
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นาฏศิลปไทยและดนตรีไทยสูรูปแบบการแสดง โดยเพลงพ้ืนบานท่ีนํามาขับรองและเรียงรอย

ในการแสดง ประกอบดวย เพลงพิษฐาน เพลงเรือ เพลงเก่ียวขาว เพลงอีแซว และเพลงยั่ว-

กลองยาว โดยมีบทขับรองท่ีเปนบทดั้งเดิมและบทท่ีประพันธข้ึนใหมเพ่ือใหเหมาะสม 

สอดคลองกับบริบทของสังคมในปจจุบัน รวมท้ังมุงหมายใหบทรองทุกเพลงเปนบทท่ี

เรียกวา “กลอนครู” ซ่ึงหมายถึง กลอนตนแบบเพ่ือการจดจําของการขับรองเพลงพ้ืนบาน  

สําหรับทํานองเพลงประกอบการแสดงมีความสําคัญอยางยิ่งในการเชื่อมเหตุการณ 

และดําเนินทํานองใหสอดคลองกับเพลงพ้ืนบานท่ีขับรอง ดนตรีและเพลงท่ีใชบรรเลงชวย

เสริมอรรถรสใหการแสดงนาชม โดยมีผูแสดงเปนผูรายรํา ทําทีทา ตีบท แสดงบทตาม

ธรรมชาติ และทารําพ้ืนฐานของนาฏศิลปไทยดวยการเคลื่อนไหวไปในตําแหนงตาง ๆ    

บนเวที มีการสรางสรรคเครื่องแตงกายตามรูปแบบของการแสดง อยางเหมาะสมกลมกลืน 

ใช อุปกรณการแสดงเพ่ือใหเห็นจินตนาการท่ีชัดเจน พรอมสรางฉาก แสง สี เสริม

บรรยากาศการแสดงดวยระบบเทคโนโลยี สิ่งเหลานี้ลวนเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําให 

ผลงานสรางสรรค “บันเทิงเริงรํา  ลํานําเพลง” มีความสมบูรณและเปนผลงานสรางสรรค

ชิ้นแรกท่ีพัฒนาจากองคความรูของภูมิปญญาดานเพลงพ้ืนบาน จังหวัดสุพรรณบุรี  

2. ประเมินผลการแสดง “บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง” ท่ีไดสรางสรรคข้ึนใหม โดย

ผูทรงคุณวุฒิ การแสดงชุดนี้ไดนําเสนอรูปแบบการแสดงตอผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดังมีผลของการประเมินตามตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินผลงานสรางสรรคชุดบันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง จากผูทรงคุณวุฒิ 

ขอ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

 

1 รูปแบบการนําเสนอผลงานมีความนาสนใจ 4.61 0.50 มากท่ีสุด 

2 การแตงกายมีความสวยงามและเหมาะสม 4.61 0.70 มากท่ีสุด 

3 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชในการแสดง 4.56 0.70 มากท่ีสุด 

4 เพลงและจังหวะของดนตรีมีความสอดคลองกับทารํา 4.67 0.59 มากท่ีสุด 

5 ความเหมาะสมของอุปกรณประกอบการแสดง 4.72 0.57 มากท่ีสุด 

6 ชุดการแสดงน้ันแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 4.78 0.55 มากท่ีสุด 

7 ความประทับใจในการนําเสนอผลงาน 4.44 1.04 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.63 0.68 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  เหมาะสม/พอใจ มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  เหมาะสม/พอใจ มาก 

คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  เหมาะสม/พอใจ ปานกลาง 

คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  เหมาะสม/พอใจ นอย 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  เหมาะสม/พอใจ มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินผลงานสรางสรรคชุดบันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง 

จากผูทรงคุณวุฒิ พบวา จํานวนผูทรงคุณวุฒิ 18 คน มีระดับคาเฉลี่ย 4.63 ระดับคาเฉลี่ย

ของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 และการแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวา

ผลงานสรางสรรคชุด บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง มีองคประกอบของกระบวนการสรางสรรค

งานดานนาฏดุริยางคศิลปเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด โดยมีผลสัมฤทธิ์ของผลงานในระดับ

คุณภาพเหมาะสม/พอใจมากท่ีสุด 

อภิปรายผล 

ผลงานสรางสรรคชุด บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง เปนผลงานสรางสรรคท่ีนําองคความรู

จากภูมิปญญาทองถ่ินสูการพัฒนารูปแบบทางดานนาฏดุริยางคศิลปไทย โดยกระบวนการ

สรางสรรคไดนําแนวคิดหลักคือ เพลงพ้ืนบานมาผสมผสานกับกระบวนทารําตามรูปแบบ

นาฏศิลปไทยพรอมสรางสรรคเพลงและดนตรีประกอบการแสดง ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีความ
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สอดคลองกับแนวคิดของสุรพล วิรุฬหรักษ (2547, น. 231-232) ท่ีกลาววา การสรางสรรค

งานนาฏยประดิษฐ กําหนดใหประยุกตจากนาฏยจารีตเดิม การคิดสรางสรรคในลักษณะนี้

มักอาศัยเพียงเอกลักษณหรือลักษณะเดน เชน โครงสรางหรือทาทาง หรือเทคนิคบางอยาง

มาเปนหลัก  

       การออกแบบกระบวนทารําไดนําทารําพ้ืนฐานของนาฏศิลปไทยและการสรางสรรค

ท่ีมาจากเพลงชา เพลงเร็ว การตีบท ภาษาทา ซ่ึงนําแนวคิดการสรางสรรคงานนาฏศิลปของ

ครูเฉลย ศุขะวณิช ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดงและผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย 

(ไพโรจน ทองคําสุก, น. 2547) ไดกลาวถึงการคิดสรางสรรคทารําทางนาฏศิลปไทยวา เปน

ลักษณะของการตีบทหรือใชภาษานาฏศิลปในทารําของไทยท่ีเปนแบบแผนมาตั้งแตเดิม คือ 

กลอนตํารารํา และบทรําเพลง เพลงเร็ว โดยใชกลวิธีท่ีจะสรางสรรคใหไดทารําท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงทาทางอันเปนธรรมชาติของมนุษยเพ่ือใหเกิดความสมจริง รวมท้ัง

แนวคิดในการสรางสรรคเพลงประกอบการแสดงนั้นไดแนวทางการเลือกเพลงพ้ืนบานโดย

ยึดจากทํานองเพลงและบทบาทของการนําเสนอเพลงในแตละชวงเวลา  

  โดยมีหลักการสรางสรรคทํานองเพลงคือ ใชเพลงดั้งเดิม เพลงท่ีแตงข้ึนใหม ซ่ึงมี

ความสอดคลองกับหลักการสรางสรรคทํานองเพลงของสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ (2546, น. 94) 

ท่ีกลาววาในการประดิษฐทํานองเพลงไทยหรือประพันธเพลงไทยนั้น มีหลักวิธีการอยู 4 วิธี 

ไดแก 1) ยืดหรือขยายจากเพลงเดิม 2) ตัดทอนจากเพลงเดิม 3) แตงทํานองข้ึนใหมโดย

อาศัยเพลงเดิม 4) แตงโดยใชความคิดสรางสรรคของผูแตง ซ่ึงหลักการดังกลาวเปนการ

สรางสรรคใหเหมาะสมกับบทเพลงพ้ืนบานและการเรียงรอยเชื่อมโยงตลอดการแสดง   

ผลงานสรางสรรคชุด บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง ไดนําเสนอรูปแบบการแสดงตอ

ผูทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด      

ยอมแสดงใหเห็นวาการแสดงชุดดังกลาวมีการพัฒนารูปแบบการแสดง โดยอาศัยบริบทของ

เพลงพ้ืนบานอันเปนเอกลักษณของจังหวัดสุพรรณบุรี มีการนํากระบวนการ แนวคิด ทฤษฎี 

ท่ีเก่ียวของสูออกแบบสรางสรรค เพ่ือใหเพลงพ้ืนบานไดเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบ

ของการแสดงท่ีสนุกสนาน ประกอบดวย การฟอนรํา การแสดงลีลาทาทาง การออกแบบ

เครื่องแตงกายอันงดงามตามลักษณะของเพลงพ้ืนบานท่ีขับรอง ใชบทเพลงจากวงปพาทย

บรรเลงประกอบ มีอุปกรณประกอบการแสดงและการออกแบบฉาก แสง สี ใหเขากับ
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บรรยากาศ ซ่ึงการแสดงชุดนี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงมรดกทางภูมิปญญาไทยท่ีทรงคุณคา 

และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาดานศิลปวัฒนธรรมอยางยั่งยืน          

ขอเสนอแนะ 

ผลงานสรางสรรค บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง ตามท่ีกลาวขางตน มีรากฐานเดิมมา

จากการละเลนเพลงพ้ืนบานภาคกลางของไทย เพ่ือพัฒนาสูการแสดงทางดานศิลปวัฒนธรรม 

การแสดงชุดนี้ในโอกาสตอไปควรมีการดําเนินการวางแผนสูการบูรณาการปรับเปลี่ยนตาม

โอกาส ความเหมาะสม รวมท้ังองคประกอบการแสดง ดังประเด็นตอไปนี้ 

1. สามารถดําเนินการจัดทําบทการแสดงเปนภาษาอังกฤษ ในท่ีนี้คือคํารองเพลง

พ้ืนบานท่ีปรากฏในการแสดงชุดนี้ทุกเพลง 

2. ปรับจํานวนผูแสดงใหเหมาะสมได ถึง 3 กลุม คือ ขนาดกลุมใหญ ขนาดกลุม

กลาง และขนาดกลุมเล็ก  ตามบริบทของการแสดง คือ ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ 

3. เพลง/ดนตรีประกอบ สามารถบรรเลงในรูปแบบการแสดงสดและระบบซีดีเพลง 

4. สามารถนําไปพัฒนาสูการแสดงชุดสรางสรรคอ่ืน ๆ หรือเปนชุดประกอบ    

การแสดงละครท่ีเก่ียวกับวิถีเพลงและวิถีชีวิตของคนไทยภาคกลาง โดยการนําการแสดง 

บันเทิงเริงรํา ลํานําเพลง เปนแนวทางการสรางสรรคในโอกาสตอไป 

รายการอางอิง 
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การสรางสรรคการแสดงชุด ทวยขนัดสรรพสัตวอสุรา 

THE CREATIVE PERFORMANCE OF  

“TUAY KHANAD SAPPASAT ASURA DANCE” 

จุลชาติ อรัณยะนาค* และวัชรมณฑ คงขุนเทียน* 

CHULACHART ARANYANAK AND WATCHARAMON KONGKHUNTHIAN 

บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่อง การสรางสรรคการแสดงชุด ทวยขนัดสรรพสัตวอสุรา มีวัตถุประสงค

เพ่ือสรางสรรคการแสดงชุด ทวยขนัดสรรพสัตวอสุรา ในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตาม

รูปแบบนาฏยจารีต โดยใชวิธีการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ การสังเกต

จากการชมวีดิทัศน การฝกหัดดวยตนเอง รวมท้ังประสบการณจากการสอนและการแสดง 

การจัดประชุมกลุมยอยผูทรงคุณวุฒิเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา 

อสุรกายและปศาจในกองทัพของพญาตรีเศียรแหงกรุงมัชวารีมีลักษณะและบทบาทท่ี

แตกตางกันออกไปตามท่ีปรากฏในบทประพันธ ตัวละครท่ีปรากฏอยูจะเปนเหลาทหารท่ีมี

ลักษณะเหมือนอสุรกาย ปศาจ แตกตางจากพวกยักษ การสรางสรรคการแสดงมีโครงสราง

แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนนํา แสดงถึงพลังอิทธิฤทธิ์ สวนเนื้อหาจะแสดงถึง

ลักษณะบุคลิกรางกายของตัวละคร และสวนสรุปแสดงถึงความเขมแข็งเตรียมพรอมท่ีจะ

เคลื่อนทัพ กระบวนทารํานําลักษณะเดนของตัวละครตามบทประพันธมาบูรณาการและ

สรางสรรคกระบวนทารํา อารมณ การเคลื่อนท่ีของตัวละคร เพลงท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีแสดงถึง

พลังความฮึกเหิม ความเขมแข็ง และลักษณะบุคลิกของตัวละคร ไดแก เพลงกราวใน    

เพลงขอมกลอมลูกชั้นเดียว และเพลงเชิด เปนการผสมผสานโดยใชแนวคิดจากการสรางสรรค 

หลักการวิชาการทางนาฏศิลปไทย บทประพันธ และภาพจิตรกรรมฝาผนังเปนหลักสําคัญ     

ในการออกแบบทิศทางการเคลื่อนไหว การสรางสรรคกระบวนทา การออกแบบเครื่องแตงกาย

และศีรษะท่ีใชในการแสดง  

คําสําคญั: การสรางสรรคการแสดง ทวยขนัดสรรพสัตวอสรุา นาฏศลิปไทย 

* วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute 
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Abstract 

  The research- "The Creative Performance of TUAY KHANAD SAPPASAT 

ASURA DANCE" was conducted with the aim to create a "Khon", Thai traditional 

mask play, performing piece from the "Ramayana" story, by basing on the 

Thai traditional performing art approach. The research instruments include a 

study of relevant documents, interviews, observations from videos, self-

training as well as experiences from teaching and performing. Group discussions 

of experts were conductedto verify the data. The research findings suggest 

that: monsters and ghouls in the army of Lord "Trishira" of "Majavari" kingdom, 

as appeared in the literature, have distinctive appearances and roles. They 

appear to have monstrous and ghoul-like appearances that are different from 

the general "Asura" (demon) soldiers. The structure of this creative performance 

is consisted of 3 parts; the opening to demonstrate these monsters' magical 

mighty power, the main content to show each of the characters' appearances 

and characteristics and the conclusion to demonstrate their strengths and 

readiness to move their troops. The dance suite was derived from application 

of distinctive characteristics of these characters, as appeared in the literature 

and was integrated into the choreographing of the dance as well as the 

characters' emotions and movements. Casting criteria was based on those 

performers who possess; physically strong condition, satisfactory dancing 

performance and swift reaction skill. As for the music, songs that resonate 

mighty motivation, strength and characteristics of the characters, namely; 

"Kraonai", "Khom Glom Look Chandeow" and "Cherd" were incorporated into 

this performance. 

Keywords: The Creative Performance, Tuay Khanad Sappasat Asura Dance 
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บทนํา 

การศึกษาประวัติของมนุษยชาติและพงศาวดารของชาติตาง ๆ เรามักพบความจริง

อยางหนึ่งวา มนุษยในสมัยโบราณนั้นมีความสัมพันธกับสัตวมาอยางใกลชิดมาก บางชาติ

นับถือสัตวเปนเทพเจา บางชาติถือสัตวเปนตนตระกูลของตน ความเชื่อถืออันนี้ไดสืบตอกัน

มาเปนเวลานาน แมในเวลานี้ก็ยังมีคนเชื่อถือกันอยู พวกท่ีเชื่อวาตนมีกําเนิดมากจากสัตวนั้น 

ไดเคยพบวามีกลาวถึงในคัมภีรฤคเวทหมวดอธิสัมภวะ ซ่ึงมีขอความปรากฏวา ชาวกุรุเชื่อวา

ตนมีกําเนิดมาจากเตา ชาวอิราวตะเชื่อวาตนมีกําเนิดมากจากชาง ชาวกัมโพชะเชื่อวาตนมี

กําเนิดมากจากโค ชาวคันธาระหรือคันธารีเชื่อวาตนมีกําเนิดมากจากมา และชาวกุสิเชื่อวา

ตนมีกําเนิดมากจากหงส เปนตน (ส.พลายนอย, 2531, น. 3) ซ่ึงความเชื่อท้ังหมดนี้ไดถูก

นําไปสอดแทรกไวในวรรณกรรมและบทละครตาง ๆ    

 หากกลาวถึงวรรณกรรมบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ก็เชนกันท่ีกลาวถึงสัตวตาง ๆ ท่ีมี

บทบาทและดําเนินเรื่องราว เชน ตัวละครท่ีเปนสัตวปก เชน นกสดายุ นกสัมพาที บริวาร

กากนาสูร ฝูงยุงยักษท่ีปรากฏอยูในตอนหนุมานหักดานกอนเขาเมืองบาดาลในศึกไมยราพณ 

ชางเอราวัณในตอนศึกพรหมาสตร สัตวท่ีมีรูปรางครึ่งบกครึ่งน้ํา เชน มัจฉานุ รวมถึงสัตวท่ีมี

รูปรางครึ่งสัตวครึ่งอสูร ซ่ึงสวนหนึ่งเปนสัตวหิมพานต โดยปรากฏอยูในศึกตรีเศียรในตอนท่ี

ยกทัพไปรบกับพระรามท่ีปรากฏอยูในบทละครเรื่องรามเกียรต์ิ พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 1 

เลม 1 ท่ีกลาวถึงเหลาบรรดาสัตวท่ีมีรูปรางครึ่งสัตวครึ่งอสูร เปนทหารเขารวมรบในศึกนี้ 

ซ่ึงตัวละครมีลักษณะหนาตาและรูปรางแตกตางกันไป คือ ตัวละครท่ี 1 หนาเปนเสือขบฟน 

รางเปนอสุรา ตัวละครท่ี 2 หนาเปนควาย รางเปนคนธรรพ ตัวละครท่ี 3 หนาเปนลา      

รางเปนลิง ตัวละครท่ี 4 หนาเปนสิงหผสม รางเปนปศาจ และตัวละครท่ี 5 หนาเปนมา   

รางเปนมังกร 

นอกจากนี้ยังพบหลักฐานภาพขบวนทัพของสัตวเหลานี้ในการยกทัพของศึกตรีเศียร

ท่ีปรากฏอยูในภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซ่ึงตัวละครเหลานี้ไมเคยปรากฏใหเห็นตามบทประพันธ

อยางชัดเจนในการแสดงโขน ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัยมีความสนใจโดยไดแรงบันดาลใจจาก

วรรณกรรม และตระหนักถึงความสําคัญและความแปลกของรูปรางตัวละคร จึงนํามาศึกษา 

วิเคราะหและประดิษฐทาทางของสัตวในลักษณะท่ีเปนยักษ เกิดกระบวนทารําสรางสรรค

ชุด ทวยขนัดสรรพสัตวอสุรา เพ่ือใชเปนแนวคิดในการสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยท่ีคงไวซ่ึง
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นาฏยจารีตของการแสดงโขน เปนประโยชนในการนํามาประกอบการเรียนการสอน และใช

เปนชุดการแสดงท่ีเก่ียวกับนาฏศิลปสรางสรรคสําหรับผูสนใจศึกษาตอไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางสรรคการแสดงชุด ทวยขนัดสรรพสัตวอสุรา 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยเรื่อง “ทวยขนัดสรรพสัตวอสุรา” นี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบง

วิธีดําเนินการวิจัยเปนดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ: ผูสรางสรรคศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากขอมูลเอกสารเพ่ือใชกําหนดแนวทางในการวิจัย โดย

แบงเปนหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 เอกสารเก่ียวกับลักษณะของสัตวในหิมพานต ประเภทของสัตวในรามเกียรติ์ 

จินตนาการและแนวคิดในการสรางสรรค บทโขนและเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกตรีเศียร 

และการประพันธบทระบํา 

1.2 เอกสารเก่ียวกับลักษณะของการสรางสรรคงานนาฏยศิลป การออกแบบงาน 

ลักษณะและองคประกอบในการสรางงานสรางสรรค เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้เปนการ

สรางสรรค การแสดงนาฏศิลปไทย ผูสรางสรรคจึงศึกษาขอมูลเก่ียวกับความรูและหลักการ

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือหาแนวคิดและหลักการท่ีสําคัญในการปฏิบัติการออกแบบงาน

นาฏศิลปไทย 

1.3 เอกสารจากหอสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หองสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หองสมุดวิทยาลัยนาฏศิลป หอสมุดแหงชาติ  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล: ผูสรางสรรคเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยการ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) และใชการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

(Non Structured Interview) และการสัง เกตแบบไม มีสวนรวม (Non-participant 

Observation) ในเรื่องของการสรางสรรคงาน และกําหนดกลุมผูใหขอมูลสําคัญท่ีมีความ

เก่ียวของกับการสรางสรรค ขอมูลท่ีไดจะมาจากการดําเนินการสัมภาษณท้ังในเชิงลึกแบบ

เดี่ยวและการสัมภาษณแบบกลุม โดยแบงกลุมผูใหขอมูลเปน 2 กลุม คือ  
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2.1 กลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก ศิลปนแหงชาติ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ โดย

คัดเลือกจากผูท่ีมีประสบการณและมีความรูในเรื่องนาฏศิลปไทย และดนตรี ในการให

ขอมูลเก่ียวกับกระบวนทารํา และหลักการสรางสรรคนาฏยจารีต 

2.2 กลุมผูใหขอมูลท่ัวไปหรือผูปฏิบัติ ไดแก ครูผูฝกซอม นักศึกษาและนักเรียน

ท่ีมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมทางการแสดง ผูท่ีอยูเบื้องหลังและเบื้องหนาทางการแสดง 

ผูชมการแสดง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับแกและประยุกตใชกับการแสดงใหเหมาะสม   

3. การเรียบเรียงและตรวจสอบขอมูล: ผูสรางสรรคไดนําขอมูลจากการศึกษาท่ี

เก่ียวของกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากเอกสาร และขอมูลจากการบันทึก

รวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยจําแนกขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว และ

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลอีกครั้งหนึ่ง โดยการจัดประชุมเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรูอันเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับบทบาท  

ในการสรางสรรคผลงานในหัวขอการสรางสรรคการแสดงชุด ทวยขนัดสรรพสัตวอสุรา  

4. การวิเคราะหขอมูล: ผูสรางสรรคดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยโดยการนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจากเอกสาร และขอมูลภาคสนามมา

ทําการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล โดยใชหลักการจากทฤษฎี แนวคิดและขอมูลจากการ              

ลงภาคสนามนํามาใชเปนขอมูลในการวิเคราะหสรางสรรคเพลงและบทรอง โครงสรางของ

กระบวนทา ทิศทางการเคลื่อนไหว กระบวนทาท่ีนํามาใชในงานสรางสรรค เครื่องแตงกาย

และศีรษะท่ีใชในการแสดง โดยขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห ผูสรางสรรคไดนํามาใชในการ

สรางงาน 

5. การนําเสนอขอมูล: ผูสรางสรรคนําเสนอผลการสรางสรรคเปนลายลักษณอักษร 

ในรูปแบบของงานวิจัย และนําเสนอในรูปแบบของการแสดง ดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห 

(Descriptive Analysis) นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยมาสรุปผล 

อภิปรายผล และขอเสนอแนะตามกระบวนการวิจัยตอไป 

ผลการศึกษา 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเรียบเรียงขอมูลจากการสัมภาษณ นํามาเปน

แนวคิดในการสรางสรรคการแสดงชุด ทวยขนัดสรรพสัตวอสุรา ตามลําดับดังนี้ 

  



24 Patanasilpa Journal Vol.2 No.2 (July-December 2018) 

1. เพลงและลักษณะโครงสรางของกระบวนทา 

1.1 การสรางสรรคบทเพลงและบทรอง 

1) บทเพลง วงดนตรีท่ีใชประกอบเปนวงปพาทยเครื่องหา เพลงท่ีใชเปน

การนําเพลงท่ีมีเนื้อหาสอดคลองกับแนวคิดโดยเพลงท่ีใชแสดงถึงพลังความฮึกเหิม ความ

เขมแข็ง และลักษณะบุคลิกของตัวละครดังนี้ ชวงแรกใชเพลงกราวใน ซ่ึงเปนเพลงหนาพาทย

ท่ีใชสําหรับตรวจพลของฝายยักษ แสดงถึงความคึกคัก เขมแข็ง และทรงพลัง ชวงท่ีสองใช

เพลงขอมกลอมลูกชั้นเดียวและเพลงเหราเปนเพลงท่ีแสดงถึงความหาวหาญ การเตรียมพรอม 

และชวงท่ีสามใชเพลงเชิดเปนเพลงหนาพาทยท่ีแสดงถึงการเดินทาง (การเคลื่อนทัพ)  

 2) บทรอง นําบทรองมาจากบทพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ในพระบาท- 

สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) เนื้อเพลงมีความหมายท่ีบอกถึง

ลักษณะบุคลิกของตัวละครตาง ๆ ดังนี้ 

- ปพาทยทําเพลง กราวใน - 

- รองเพลงขอมกลอมลูกช้ันเดียว - 

จัดหมูโยธา ทวยหาญ พลมารหาวฮึก แข็งขัน 

เหลาหนึ่ง หนาเสือ ขบฟน  ตัวนั้นเปน รูปอสุรา 

เหลาหนึ่ง ตัวเปน คนธรรพ  หนากลับเปน หนามหิงสา 

เหลาหนึ่ง หนาเปน หนาลา  กายานั้น เปนวานร   

เหลาหนึ่ง ตัวเปน ผีไพร  หนานั้น กลับไปเปนไกสร 

เหลาหนึ่ง หนาเปน อัสดร  ตัวเปน มังกรยืนยัน 

- รองเพลงเหรา - 

 ตางตน สําแดง ฤทธิรุทธ  กวัดแกวง อาวุธดังจักรผัน 

 ขุนชาง ข่ีชาง ขับมัน เตรียมกัน คอยเสด็จอสุรี 

- ปพาทยทําเพลง เชิด - 
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1.2 ลักษณะโครงสรางของกระบวนทา 

 1) สวนนํา ใชเพลงกราวใน ซ่ึงเปนเพลงท่ีแสดงถึงความโออาภูมิฐาน 

องอาจและเปนการอวดฝมือของเหลาสรรพสัตวในกรุงมัชวารี ในกระบวนทาทางและ      

ทิศทางการแปรแถวท่ีมีความหลากหลาย 

 2) สวนเนื้อหา สรางสรรคทาทางโดยใชเพลงขอมกลอมลูกชั้นเดียว ซ่ึงจะมี

ทวงทํานองท่ีแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็ง หาวหาญ คึกคัก สวนบทรองท่ีประกอบทาทางมี

เนื้อหาเก่ียวกับ ลักษณะ บุคลิกของเหลาสรรพสัตวในกรุงมัชวารี โดยในกระบวนทาทางนั้น

ใชทาเฉพาะของตัวสรรพสัตวเหลานั้น จากนั้นจะใชเพลงเหรา ซ่ึงมีทวงทํานองท่ีกระชับข้ึน 

กระบวนทาจะแสดงถึงการตระเตรียมในการเคลื่อนพลยกทัพ 

 3) สวนสรุป ใชเพลงเชิด ซ่ึงเปนเพลงหนาพาทยท่ีมีทวงทํานองแสดงถึง

ความคึกคัก เขมแข็ง พรอมเพรียงและการเดินทาง (การเคลื่อนทัพ) กระบวนทาทางนั้น 

นํามาจากบุคลิกลักษณะของตัวละครท่ีไดรับบทบาท รวมไปถึงลักษณะการเคลื่อนไหว

รางกาย การเคลื่อนทัพแหงกรุงมัชวารี 

2. การสรางสรรคการแสดง 

2.1 ทิศทางการเคล่ือนไหว 

  คือรูปแบบแถวท่ีมีความหลากหลายสามารถสื่อสารใหผูชมไดเห็นถึงการ

เคลื่อนไหวของตัวละครไดอยางครบถวนทุกทิศทาง  สามารถสื่ออารมณและความสวยงาม

ของตัวละครมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดผูแสดงท่ีใชแทนลักษณะของตัวละครตามบท

ประพันธไว จํานวน 12 คน โดยแบงตามสัญลักษณดังตอไปนี้ 
 

 หมายถึง ตัวละครหนาเปนหนาลา กายานั้นเปนวานร ผูแสดงจํานวน 2 คน 

 หมายถึง ตัวละครตัวหนาเปนอัสดร ตัวเปนมังกรยืนยัน ผูแสดงจํานวน 2 คน  

 หมายถึง ตัวละครตัวเปนผีไพร หนานั้นกลับไปเปนไกรสร ผูแสดงจํานวน 2 คน 

 หมายถึง ตัวละครตัวเปนคนธรรพ หนากลับเปนมหิงสา ผูแสดงจํานวน 2 คน  

 หมายถึง ตัวละครหนาเสือขบฟน ตัวนั้นเปนรูปอสุรา ผูแสดงจํานวน 2 คน  

 หมายถึง ตัวละครขุนชาง ผูแสดงจํานวน 1 คน 

 หมายถึง ตัวละครชาง ผูแสดงจํานวน 1 คน 
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                 แผนผังแถวท่ี 1                  แผนผังแถวท่ี 2 

  

แผนผังแถวท่ี  3                                     แผนผังแถวท่ี 4

                       

แผนผังแถวท่ี 5 

 
 

ทิศทางการเคลื่อนไหวในแผนผังแถวท่ี 1-5 อยูในชวงของเพลงกราวในท่ีแสดง

ความองอาจของกระบวนทัพและพละกําลังของเหลาตัวแสดง รูปแบบของการแปรแถว จึงมี

การจัดแถวในลักษณะของแถวแบบกระจายและแบบปากพนัง เพ่ือสื่อใหเห็นถึงรูปแบบ  

การจัดกระบวนทัพ การสวนสนาม การนําเสนอตัวละครใหเห็นชัดในทิศทางท่ีสามารถ

สื่อสารกับผูชมได 
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แผนผังแถวท่ี 6                                    แผนผังแถวท่ี 7  

                  
 

    แผนผังแถวท่ี 8                                            แผนผังแถวท่ี 9 

   
                     

             แผนผังแถวท่ี 10                                   แผนผังแถวท่ี 11  

                       
 

แผนผังแถวท่ี 12  
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ทิศทางการเคลื่อนไหวในแผนผังแถวท่ี 6-12 อยูในชวงของเพลงขอมกลอมลูก    

ชั้นเดียว เนื้อรองกลาวถึงความหาวหาญ คึกคัก ความสามารถหรืออิทธิฤทธิ์ของตัวละคร  

ใชการรําตามบทเขากับเนื้อรอง มีกระบวนทาท่ีสรางสรรคข้ึนเฉพาะของตัวละคร ลักษณะ

ของการแปรแถวตองการนําเสนอทิศทางท่ีทําใหผูชมสามารถมองเห็นไดรอบดาน เชน    

ทิศทางการเคลื่อนไหวแผนผังแถวท่ี 6 ท่ีสรางสรรคไดสรางรูปแบบการแปรแถวในลักษณะ

รูปวงกลมท่ีทําใหปรากฏเห็นตัวละครไดรอบดาน  
 

                แผนผังแถวท่ี 13                                 แผนผังแถวท่ี 14  

                 
 

แผนผังแถวท่ี 15  

 
 

ทิศทางการเคลื่อนไหวในแผนผังแถวท่ี 13-15 อยูในชวงของเพลงเหรา ทํานองจะมี

เพ่ิมความกระชับข้ึน ทิศทางในการเคลื่อนไหวจึงมีความรวดเร็วข้ึน แตแฝงไปดวยความ

พรอมเพรียงเปนการเตรียมทัพท่ีจะยกทัพ ยังคงใชรําตีบทอยู การแปรแถวจึงมีลักษณะของ

แถวท่ีเตรียมพรอมย่ําอยูในตําแหนงเดิม แตมีเพียงตัวละครชางกับขุนชางเทานั้นท่ีเคลื่อนไหว

เพ่ือเรียกแรงกําลังความฮึกเหิมจากในกองทัพ สื่อใหเห็นถึงความอลังการและระเบียบของ

ขบวนทัพ 
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แผนผังแถวท่ี 16  

 
 

ทิศทางการเคลื่อนไหวในแผนผังแถวท่ี 16 อยูในชวงของเพลงเชิด ท่ีแสดงถึงความ

คึกคัก เขมแข็ง กระบวนทัพท่ีพรอมออกรบ การแปรแถวเปนลักษณะแถวหนากระดานเพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงบุคลิกและทวงทาท่ีมีพลังของตัวละครแตละตัวกอนออกเดินทางไปยังสนามรบ 

2.2 กระบวนทาท่ีนํามาใชในงานสรางสรรค   

ผูสรางสรรคไดศึกษาและวิเคราะหทารําของตัวละครในรามเกียรต์ิหลาย

ตัวท่ีมีลักษณะเปนลูกผสม เชน อสุรผัด มัจฉานุ นําขอมูลมาประกอบและสรางสรรค

กระบวนทา โดยใชลักษณะกายของตัวละครในบทพระราชนิพนธเปนหลักในการสรางสรรค

ทา ไดแก ทาเลียนแบบลิง ทาเลียนแบบภูตผี ทาโขนพระ และทาโขนยักษ มาใชในการ

สรางสรรค 
 

    
 ภาพท่ี 1 ทาเลียนแบบลิง                         ภาพท่ี 2 ทาเลียนแบบภูตผี 

          
 ภาพท่ี 3 ทาโขนพระ                                ภาพท่ี 4 ทาโขนยักษ 
 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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2.3 เครื่องแตงกายและศีรษะท่ีใชในการแสดง  

 1) เครื่องแตงกาย การสรางสรรคการแสดงชุด ทวยขนัดสรรพสัตวอสุราใช

การแตงกายยืนเครื่องเสนายักษ จึงมีลักษณะสีเขียว แดง ท่ีแสดงถึงสัญลักษณหรือเครื่องแบบ

ทหารของฝายยักษ 

2) ศีรษะ ผูสรางสรรคไดคิดสรางประดิษฐศีรษะข้ึนใหมเพ่ือแสดงใหเห็นถึง

ลักษณะ ตัวละครตามบทรองและภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีมีความแตกตางกัน ดังมีชื่อและ

ลักษณะดังนี้ 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

ภาพท่ี 5-8 ศีรษะตัวละครเสือขบฟน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 9-12 ศีรษะตัวละครคนธรรพ หนากลับเปน หนามหิงสา 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 

  

 

  

 

 

ภาพท่ี 13-16 ศีรษะตัวละครหนาลา 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 17-20 ศีรษะตัวละครผีไพร หนานั้น กลับไปเปนไกรสร 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 

 

  

 

  

 

 

ภาพท่ี 21-24 ศีรษะตัวละครหนาเปน อัสดร ตัวเปน มังกรยืนยัน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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สรุปและอภิปรายผล 

1. สรุปผล 

ทวยขนัดสรรพสัตวอสุรา มีแนวคิดในการนําเสนอบุคลิกและลักษณะของเหลา

สรรพสัตว อสุรกายและปศาจ ในกองทัพของพญาตรีเศียรแหงกรุงมัชวารี ท่ีปรากฏในบท

พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

มาศึกษาและวิเคราะหเพ่ือใชประกอบในการออกแบบกระบวนทา ในงานสรางสรรคนั้นมี

รูปแบบท่ีสามารถแบงสวนตาง ๆ ไดอยางชัดเจน โดยแบงออกเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 เพลงและลักษณะโครงสรางของกระบวนทา 

เพลงและบทรองท่ีใชแสดงถึงพลังความฮึกเหิม ความเขมแข็ง และลักษณะ

บุคลิกของตัวละคร เนื้อเพลงเปนการนําบทรองมาจากบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกตรีเศียร นํามาใช

สรางสรรคโครงสรางของกระบวนทาในแตละชวงดังนี้ 

 1) สวนนํา ใชเพลงกราวใน ซ่ึงเปนเพลงท่ีแสดงถึงความโออาภูมิฐาน องอาจ

และเปนการอวดฝมือของเหลาสรรพสัตวในกรุงมัชวารี ในกระบวนทาทางและทิศทาง   

การแปรแถวท่ีมีความหลากหลาย 

 2) สวนเนื้อหา สรางสรรคทาทางโดยใชเพลงขอมกลอมลูกชั้นเดียว ซ่ึงจะมี

ทวงทํานองท่ีแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็ง หาวหาญ คึกคัก สวนบทรองท่ีประกอบทาทาง    

มีเนื้อหาเก่ียวกับลักษณะบุคลิกของเหลาสรรพสัตวในกรุงมัชวารี โดยในกระบวนทาทางนั้น

ใชทาเฉพาะของตัวสรรพสัตวเหลานั้น 

 3) สวนสรุป ใชเพลงเชิดซ่ึงเปนเพลงหนาพาทยท่ีมีทวงทํานองแสดงถึงความ

คึกคัก เขมแข็ง พรอมเพรียงและการเดินทาง (การเคลื่อนทัพ) กระบวนทาทางนั้น นํามา

จากบุคลิกลักษณะของตัวละครท่ีไดรับบทบาท รวมไปถึงลักษณะการเคลื่อนไหวรางกาย 

การเคลื่อนทัพแหงกรุงมัชวารี 

 1.2 การสรางสรรคการแสดง 

 ผูสรางสรรคนําแนวคิดและแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมและภาพจิตรกรรม

ฝาผนังมาวิเคราะหและสรางสรรคตามกระบวนการ ดังนี้ 

1) ทิศทางการเคลื่อนไหว มีการแปรแถวแบบปากพนัง แบบกระจาย แบบ

หนากระดานและและแบบวงกลม แบงออกเปน 3 ชวง ชวงแรกเพลงกราวในสื่อใหเห็นถึง
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รูปแบบการจัดกระบวนทัพ การสวนสนาม การนําเสนอตัวละครในทิศทางท่ีสื่อสารกับผูชมได 

ชวงท่ีสองเพลงขอมกลอมลูกชั้นเดียวและเพลงเหรา แสดงถึงความหาวหาญ คึกคัก 

ความสามารถหรืออิทธิฤทธิ์ของตัวละคร การเรียกพละกําลังเตรียมพรอมท่ีจะเคลื่อนทัพ     

มีการใชการรําตามบทเขากับเนื้อรองการแปรแถว มีลักษณะของการนําเสนอทิศทางท่ีทําให

ผูชมสามารถมองเห็นไดรอบดานถึงความยิ่งใหญของกระบวนทัพ และชวงสุดทายเพลงเชิด 

แสดงถึงบุคลิกและทวงทาท่ีมีพลังของตัวละครแตละตัวท่ีออกเดินทางไปยังสนามรบ      

การแปรแถวมีลักษณะแถวหนากระดาน  

2) กระบวนทาท่ีนํามาใชในงานสรางสรรค ผูวิจัยใชลักษณะกายของตัวละคร

ในบทประพันธเปนหลักในการสรางสรรคทา ไดแก ทาเลียนแบบลิง ทาเลียนแบบภูตผี     

ทาโขนพระ และทาโขนยักษ  

3) เครื่องแตงกายและศีรษะท่ีใชในการแสดง ผูวิจัยใชเครื่องแตงกายยืนเครื่อง

เสนายักษ ท่ีแสดงถึงสัญลักษณเครื่องแบบทหารของฝายยักษ สรางสรรคประดิษฐศีรษะมี

รูปลักษณตามบทรองและภาพจิตรกรรมฝาผนัง   

อภิปรายผล 

 1. เพลงและลักษณะโครงสรางของกระบวนทาพบวา สวนนํา เพลงและทารําแสดง

ถึงความโออาภูมิฐาน องอาจและเปนการอวดฝมือของเหลาสรรพสัตว ในกระบวนทาทาง

และทิศทางการแปรแถวท่ีมีความหลากหลาย สวนเนื้อหา แสดง ลักษณะบุคลิกของเหลา

สรรพสัตวในกรุงมัชวารี โดยในกระบวนทาทางนั้นใชทาเฉพาะของตัวสรรพสัตวเหลานั้น 

สวนสรุป แสดงถึงความคึกคัก เขมแข็ง พรอมเพรียงและการเดินทาง (การเคลื่อนทัพ)     

ซ่ึงผูวิจัยไดมีการแบงชวงการแสดงออกเปนสวนตาง ๆ ท่ีตองการแสดงถึงเรื่องราวของการ

แสดงในแตละชวงเพ่ือสื่อเรื่องราวตาง ๆ ผานการแสดงท่ีมีความหลากหลายของอารมณ 

เชน การแสดงถึงพลังอํานาจ อิทธิฤทธิ์ ความเขมแข็ง การอวด การบอกหรือการแนะนําตน 

โดยผูแสดงจะใชการตีบทตามจังหวะและทํานองของเพลง ซ่ึงจะชวยเสริมสรางอารมณและ

จินตนาการใหผูชมเกิดความรูสึก รับรูถึงเรื่องราวและความงามของการแสดงผานตัวละคร 

ดังท่ี สุรพล วิรุฬหรักษ (2543, น. 232) กลาววา การแบงชวงอารมณ โดยปกติการแสดง

นาฏยศิลป จะมีกระบวนทาแบงเปนชวง ๆ สั้นบางยาวบาง แตละชวงจะแสดงอารมณท่ี

แตกตางกันเพ่ือความหลากรส ดังนั้นการออกแบบในแตละชวงอาจใชจํานวนผูแสดงและ
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การเคลื่อนไหวท่ีแตกตางกันเพ่ือสะทอนอารมณท่ีตองการในชวงนั้น ๆ นอกจากนี้ ทวีเกียรติ 

ไชยยงยศ (2538, น. 21-23) กลาววา มนุษยเราตองเก่ียวของโดยหลีกเลี่ยงไมได การเขาถึง

ศิลปะนั้นไดรับประโยชนหลายประการดวยกัน คือ ไดรับรสนิยมความงดงามอมตะทางศิลปะ

ซ่ึงไมเคยมีหรือเคยเห็นในธรรมชาติมากอน เรียกวาไดรูไดเห็นเหนือกวาคนธรรมดา ซ่ึง

ความงามศิลปะจะฝงแนนโดยความทรงจํา ไมลืมเลือนงาย ๆ และศิลปะทําใหมนุษยเรามี

ความเห็นรวมกัน ทําใหจิตใจผูกพันตอกัน คนท่ีมีอารมณมีรสนิยมตรงกันจะมีความเขาใจ 

จะรักกันแนนแฟนยิ่งกวาสิ่งอ่ืน  

 2. การสรางสรรคการแสดง พบวา  

 2.1 ทิศทางการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธและสอดคลองกับเพลงและบทรอง 

ผสมผสานกันระหวางรูปแบบการแปรแถวตามหลักนาฏศิลปไทย คือ แถวปากพนัง แถว

หนากระดาน และการแปรแถวตามหลักในการใชพ้ืนท่ี คือ แถวแบบวงกลมและแถวแบบ

กระจายพ้ืนท่ี เปนกระบวนการจัดทัพรูปแบบใหมในทิศทางท่ีสามารถสื่อสารกับผูชมได    

ทําใหการแสดงมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน ดังท่ี ไพโรจน ทองคําสุก (2545, น. 215-222) 

กลาวถึงหลักเกณฑกระบวนการสรางสรรคผลงานของครูเฉลย ศุขะวณิช ศิลปนแหงชาติ

สาขาศิลปะการแสดงและผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทยวา การแปรแถวเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง

ของการประดิษฐทารํา ในลักษณะของนาฏศิลปไทยมีรูปแบบการแปรแถวมากมาย เชน 

แถวปากพนัง แถวตอน แถวเฉียง และแถวหนากระดาน เปนตน นอกจากนี้ สุรพล วิรุฬหรักษ 

(2543, น. 229-232) กลาววา ทิศทาง หมายถึง แนวท่ีผูแสดงเคลื่อนท่ีจากจุดหนึ่งไปยังอีก

จุดหนึ่ง เชน การแปรแถว ผูแสดงสามารถเคลื่อนท่ีไปบนเวทีไดใน 8 ทิศ ซ่ึงสัมพันธกับ

ตําแหนงของคนดู คือ 1. การเขาหาคนดู 2. การถอยออกจากคนดู 3. การขนานกับคนด ู  

4. การทแยงมุมกับคนดู 5. การวนเปนวงหนาคนดู 6. การฉวัดเฉวียนหรือเลี้ยวไปมาแบบ

ฟนปลา 7. การยกสูง และ 8. การกดต่ํา การเคลื่อนไหวไปในทิศทางดังกลาวอาจผสมผสาน

กันใหดูซับซอนข้ึนก็ได เชน การถอยหลังแบบทแยงมุมหรือการวนเปนวงกลมสลับฟนปลา 

การเคลื่อนไหวไปในทิศทางตาง ๆ กันยอมใหความรูสึกแกคนดูแตกตางกันดวยโดยอาศัย

มุมมองคนดูเปนแกน 

2.2 กระบวนทาท่ีนํามาใชในงานสรางสรรค ใชลักษณะกายของตัวละครในบท

ประพันธเปนหลักในการประดิษฐทา ไดแก ทาเลียนแบบลิง ทาโขนพระ ทาโขนยักษและ 

ทาเลียนแบบภูตผี โดยเฉพาะกระบวนทารําสุดทายนี้ผูวิจัยสรางสรรคข้ึนตามลักษณะของ  
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ตัวละครท่ีเปนภูตผี สวนทาอ่ืน ๆ พบอยูในทารําการตรวจพลและทาอ่ืน ๆ ท่ีไมคอยไดมีการ

นํามาใชมากนักในวงการนาฏศิลปโขน ซ่ึงทารําเหลานี้เปนกระบวนแมทาท่ีมีความสําคัญท่ี

ผูวิจัยตองการนํามาบูรณาการเพ่ือเสริมใหเห็นถึงกิริยาทาทางตาง ๆ ท่ีเปนลักษณะเดนหรือ

แสดงถึงความเปนตัวตนของตัวละครฝายยักษใหผูชมไดรูจัก ดังท่ี วอลลาช และโคแกน   

(Wallach and Kogan, 1957, อางถึงใน อารี พันธมณี, 2557, น. 5) อธิบายวา ความคิด

สรางสรรค หมายถึง ความสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ กลาวคือ เม่ือระลึกถึงสิ่งหนึ่งได  

ก็จะเปนสะพานชวยใหระลึกถึงสิ่งอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกันไดตอไปอีก และสเปยรแมน 

(Spearman, 1963, อางถึงใน อารี พันธมณี, 2557, น. 5) ไดใหความหมายวา ความคิด

สรางสรรค คือ อํานาจจินตนาการของมนุษยในการท่ีจะสามารถสรางผลผลิตใหม ๆ ท่ี

สอดคลองกับการศึกษาของกลุมเกสตัลทท่ีวา ความคิดสรางสรรคเปนกระบวนการของการ

กระทําเพ่ือใหไดผลผลิตใหม ๆ ทางความคิด ซ่ึงจะเกิดจากความคิดจินตนาการมากกวาการ

ใชเหตุผล นอกจากนี้ เดรฟดาหล (Drevdahl, 1960, อางถึงใน อารี พันธมณี, 2557, น. 5) 

ใหความหมายวา เปนความสามารถของบุคคลในการคิดสรางผลผลิตหรือสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ 

ไมเปนท่ีรูจักมากอน ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานั้นอาจจะเกิดจากการรวบรวมเอาความรูตาง ๆ และ

สิ่งท่ีเกิดข้ึนใหมนี้ไมจําเปนตองเปนท่ีสมบูรณอยางแทจริง อาจออกมาในรูปของผลิตผลทาง

ศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร หรือเปนเพียงกระบวนการหรือวิธีการเทานั้นก็ได ซ่ึงความคิด

สรางสรรคจึงเปนลักษณะความคิดแปลกใหม ซ่ึงอาจเกิดจากการคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

จากความคิดเดิมใหเปนความคิดท่ีแปลกใหมและแตกตางจากความคิดเดิมและเปนความคิด

ท่ีเปนประโยชน 

2.3 เครื่องแตงกายและศีรษะท่ีใชในการแสดง ผูวิจัยวิเคราะหสัญลักษณตาม

บทประพันธและภาพท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังมาใชในการสรางสรรคตัวละคร โดยใช

การแตงกายยืนเครื่องลักษณะสีเขียวสลับแดง ซ่ึงเปนลักษณะของเสื้อหรือเครื่องรบแบบ

โบราณ แสดงถึงสัญลักษณของเครื่องแบบทหารของฝายยักษ ดังท่ี สุนทร จันทรประเสริฐ 

(2547, น. 8) ไดใหความหมายของสัญลักษณวา “สัญลักษณ” (Symbol) มาจากภาษากรีก 

คือ Sym และ Bollo แปลวา ขวางไปพรอมกัน” หมายถึง วิธีการท่ีสัญลักษณนําจิตของ

มนุษยไปสูสิ่งท่ีมันอางถึง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับท่ี ธนิต อยูโพธิ์ (2496, 14) ไดกลาวถึง

การรักษาและการใหความสําคัญของลักษณะสีของตัวละครวา ถามีทฤษฎีหลักอยูแลว

พยายามรักษาไวใหถูกตองตามแบบบัญญัติ เปนการชวยรักษาแบบแผนอันดีไวมิใหเปน
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ชองทางท่ีจะเลอะเลือนไปสูความเสื่อม ผูชมการแสดงโขนท่ัว ๆ ไปยอมจะรูและเขาใจ

เรื่องราวไดดีท้ังตัวโขนท่ีมีสีและลักษณะซํ้าหรือเหมือนกัน  

ขอเสนอแนะ  

1. ควรนําการสรางสรรคการแสดง ชุด ทวยขนัดสรรพสัตวอสุรา มาใชในการเรียน

การสอน โดยเนนการฝกหัดเพ่ือใหผูเรียนสามารถปฏิบัติไดตามแผน 

 2. สามารถนําไปตอยอดการแสดงเก่ียวกับการเคลื่อนทัพของเทพเจาและเทวดาได 
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การสรางสรรคการแสดงชุด ปะเปงเปงมาง 

PA PAEUNG PUENG MANG CREATIVE PERFORMANCE 

สมบูรณ พนเสาวภาคย และคณะ0

* 

SOMBOON PANASAOWAPAK AND OTHERS 

บทคัดยอ 

การสรางสรรคการแสดงชุด ปะเปงเปงมาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนมา

และชาติพันธุของชาวมอญ แนวคิด และองคประกอบในการสรางสรรคการแสดงชุด ปะเปง

เปงมาง โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สัมภาษณครู

และผูเชี่ยวชาญในการออกแบบทารําตามลําดับ จากการศึกษาพบวา ในอดีตชาติมอญเปน

ชาติท่ีมีความเจริญรุงเรืองอยางมากแตถูกพมารุกรานเพราะตองการศิลปวัฒนธรรมและ

ขยายอาณาเขตทําใหชาวมอญตองหนีภัยสงครามอพยพไปประเทศท่ีมีอาณาเขตติดตอ

รวมถึงประเทศไทย โดยอาศัยอยูตามหัวเมืองชั้นนอก เชน ปากเกร็ด พระประแดง เปนตน 

ชาวมอญท่ีอาศัยรวมกลุมอยูในไทยยังคงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของตนเองไวมีเอกลักษณท่ี

โดดเดน เชน การเลนทะแยมอญ การรํามอญ รวมถึงวงปพาทยมอญ เปนตน 

 ผลงานสรางสรรคการแสดงชุด ปะเปงเปงมาง มีแนวคิดการสรางสรรคโดยใชเปงมาง

เปนอุปกรณประกอบการแสดง แบงการแสดงเปน 3 ชวง ไดแก ชวงท่ี 1 แสดงลักษณะการตี

เปงมางของฝายชาย ชวงท่ี 2 เปนการรายรําแสดงวิถีชีวิตของหญิงสาวชาวมอญ และชวงท่ี 

3 เปนการเก้ียวพาราสีระหวางหนุมสาวชาวมอญ กระบวนทารํานําโครงสรางของทารํามอญ

พระประแดงและมอญปากเกร็ดมาปรับปรุงและประยุกต ตลอดจนสรางสรรคกระบวนทารํา

ข้ึนใหมโดยยังคงเอกลักษณของทารํามอญ เพลงประกอบการแสดงประพันธทํานองโดย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดุษฎี  มีปอม การแตงกายพัฒนามาจากการแตงกายในวิถีชีวิตของ

ชาวมอญ และการแตงกายในงานประกวดนางสงกรานตพระประแดง กระบวนทารําฝายชาย

เปนการแสดงวิธีการตีเปงมางในลักษณะตาง ๆ สวนฝายหญิงเปนการแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต

ของชาวมอญ ไดแก ทาการแตงกาย ทาพายเรือ ทาเด็ดดอกไม และทาการใชผาคลองคอ   

คําสําคญั:  ปะเปงเปงมาง การสรางสรรคการแสดง 

*
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

  Faculty of Art Education, Bunditpatanasilpa Institute  
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Abstract  

 This creative research-"Pa Paeung Pueng Mang" aimed to study the 

background and history of Mon race, concepts and elements of Pa Paeung 

Pueng Mang performance and to present the creative performance of Pa 

Paueng Pueng Mang. The study analysis of data from documents, textbooks, 

related literatures including an interview with teachers and specialists in 

creative choreographering and keep practicing regularly. The findings show 

that in the past Mon community was rich culturally prosperous but they 

were attacked by Burmeses because the Burmese would like to take over 

Mon’s arts and cultures with an intention attempt to expand their kingdom 

as well. This drive some Mon to emigrate from their homeland. Some Mons 

became war prisoners of war and some became refugees in the nearby 

countries such as the Mons who came to live under the sovereignty of Thai 

Kingdom. They have been allowed to live in Pakkred and Prapadaeng areas 

etc. Mons communities in Thailand can still conserve their characterized 

cultural heritages such as Thayae Mon performing, Mon dancing and also 

Mon’s native orchestra. 

 The Mon native’s orchestra is a popular music of Mon’s bands in 

their communities and has been adapted and popularly performed in Thai 

society. The characteristics and uniqueness of Mon’s native orchestra are a 

combination of sad melody moaning rhythm, entertaining and impressive 

musical sound of Paueng Mang Kok which is a nice unique characteristic of 

performing in Mon’s music style which is fun and lively to audiences. 

Therefore, the researcher adapted this concept to develop a framework in 

this creative performance by using Paueng Mang as the main musical 

instrument to accompany the dancing. The performance was devided into 3 

parts: the first part showed the variety of Paueng Mang performing by male 

players, the second part presented Mon females’ lifestyles and the last part 
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showed the Mon males and females celebrating and courting each other. 

The dance moves in this performance were and the overall functions from 

Mon dancing in Prapadaeng and Pakkred with the neo-choreographering 

based on Mon culture. For the musical pieces in the performance was 

composed by Asst. Prof. Dr. Dussadee Meepom. In regard to the costumes, 

they were adapted from local Mon clothes used in daily lives and also from 

the outfits of Miss Songarn and Mister Loychai at Prapadaeng. 

Keywords: Pa Paeung Pueng Mang, Creative Perfromance  

บทนํา 

มอญเปนชนชาติท่ีมีความเจริญรุงเรืองในอดีต มีศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณีเปนแบบแผนมีเอกลักษณประจําชาติ ปจจุบันชาวมอญเปนเพียงชนกลุมนอยท่ี

อาศัยอยูภายในประเทศท่ีมีอาณาเขตใกลเคียงเนื่องจากมอญถูกพมารุกรานและยึดเมืองไป

เปนเมืองข้ึน ดวยเหตุท่ีตองการศิลปวัฒนธรรมท่ีเจริญรุงเรืองของชาวมอญมาเปนของพมา  

เม่ือประเทศมอญถูกพมายึดครอง ชาวมอญตางพากันอพยพหลบหนีไปตามสถานท่ีตาง ๆ 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีมีชาวมอญพากันอพยพเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของ

พระมหากษัตริยไทย แมวาชาวมอญจะเปนเพียงชนกลุมนอยท่ีอาศัยปะปนอยูกับประชากร

ในประเทศไทย แตก็รวมตัวเปนกลุมชนสืบทอดศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี

เปนเอกลักษณของตนเองอยู ดวยสาเหตุท่ีชาวมอญไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย

เปนเวลานาน ภายหลังจึงรับเอาศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยบางอยาง 

เขาไปผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมของชาวมอญจึงเปนเหตุใหแบบแผนด้ังเดิมท่ีเปน

เอกลักษณของชาวมอญลดนอยลงไป แตก็ยังคงเห็นรองรอยท่ีเปนเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญหลงเหลืออยู 

 การแสดงสรางสรรคชุดปะเปงเปงมางเกิดจากความสนใจศึกษาในเอกลักษณและ

วิธีการเลนเปงมางคอกและทาทางของผูตีเปงมาง ซ่ึงมีความโดดเดนสามารถใชสัดสวนของ

รางกาย ไดแก ศีรษะ ฝามือ สันมือ ปลายนิ้วมือ หัวเขา อากัปกิริยาเคลื่อนไหวลักษณะตาง ๆ 

ตีสัมผัสหนาลูกเปงมางทําใหเกิดเสียง เชน ปะ เปง ตุบ เปงมางมีลักษณะเสียงไลจากสูงไป

หาต่ําอันเปนเอกลักษณของเปงมางแตละใบ ศึกษาวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของคนไทย
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เชื้อสายมอญท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย โดยเริ่มจากการลงพ้ืนท่ีศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ศึกษา

กระบวนทารําแมบทรํามอญปากเกร็ดและมอญพระประแดง ศึกษาจังหวะหนาทับเพลงมอญ

และทาทางของผูตีเปงมาง รวมถึงศึกษาวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายมอญท่ีมี

ความผูกพันอยูกับสายน้ําเปรียบเสมือนการเชื่อมตอวัฒนธรรมระหวางชาติไทยกับชาติมอญ 

 ท่ีมาของชื่อชุดการแสดงเกิดจากแนวคิดในการนําลักษณะเสียงท่ีเกิดจากการตี

เปงมางจนเกิดเสียง “ปะ” และเสียง “เปง” รวมท้ังนําชื่อเรียกของ “เปงมาง” ท่ีเปน

แหลงกําเนิดเสียงดังกลาว นํามาเปนแนวคิดในการสรางสรรคการแสดงและเปนอุปกรณ

สําคัญท่ีใชประกอบการแสดง คณะผูวิจัยจึงไดนําเสียงท่ีเกิดจากการตีเปงมางมาเรียงรอย

ผสมผสานกับชื่อของเครื่องดนตรีท่ีใหกําเนิดเสียง ใชเทคนิคทางภาษาเปนการเลนคําพองเสียง

ท่ีแสดงถึงเอกลักษณและสื่อความหมายของการแสดงไดอยางชัดเจน ทําใหจดจําไดงาย   

จนเปนท่ีมาของชื่อชุดการแสดง “ปะเปงเปงมาง”  

วัตถุประสงค  

 1. ศึกษาความเปนมาและชาติพันธุของชาวมอญ 

 2. เพ่ือสรางสรรคการแสดงชุด ปะเปงเปงมาง   

          3. นําเสนอผลงานสรางสรรคการแสดงชุด ปะเปงเปงมาง 

วิธีการศึกษา 

 การแสดงสรางสรรคชุด ปะเปงเปงมาง มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

          1. การศึกษาขอมูลเบื้องตน 

1.1 การศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักการและ

แนวคิดในการออกแบบทารํา/การสรางสรรคชุดการแสดง กระบวนการคิดและกลวิธีการ

สรางสรรคผลงานนาฏศิลปไทย วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปและดนตรีไทย และ

องคประกอบการแสดงดานนาฏศิลปไทยและการใชแมทา นาฏยศัพท ภาษานาฏศิลป     

ในการออกแบบทารํา 

1.2 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปและ 

ดนตรีไทย ประกอบดวย 

1) นางรัตติยะ  วิกสิตพงศ  ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย 

 ศิลปนแหงชาติ 
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2) นางนฤมัย  ไตรทองอยู   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย       

3) นางรติวรรณ  กัลยาณมิตร   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย 

4) นายจตุพร  รัตนวราหะ   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย  

ศิลปนแหงชาติ 

5) นายประสทิธิ ์ ปนแกว   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย  

ศิลปนแหงชาติ 

6) นายวีระชัย  มีบอทรัพย   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย 

7) นายสมศักดิ์  ทัดติ   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย 

8) นายวิโรจน  อยูสวัสดิ์   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย   

9) นายนิวัฒน  สุขประเสริฐ   ผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปไทย   

10) นายประเมษฐ  บุณยะชัย   ผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปไทย   

11) ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดุษฏี  มีปอม  ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย    

12) นายยงยุทธ  ปลื้มปรีชา  ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย 

13) นายดรุณ  มีปอม   อาจารยภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา 

14) ผูชวยศาสตราจารยสหวฒัน ปลื้มปรชีา อาจารยภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา 

2. ประพันธเพลง 

3. ออกแบบกระบวนทารํา 

4. ออกแบบเครื่องแตงกายและอุปกรณการแสดง 

 5. การตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และความสอดคลองกับแนวคิดในการ

ออกแบบ โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 15 ทาน ประกอบดวย 

1) นางรัตติยะ  วิกสิตพงศ   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย   

 ศิลปนแหงชาติ 

2) นางนฤมัย  ไตรทองอยู   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย         

3) นางรติวรรณ  กัลยาณมิตร   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย   

4) นางนฤมล  สมุทรโคจร   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย   

5) นางสาวสุรีย  อัฏฏะวัชระ   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย   

6) นางสาวกรรณิการ  วีโรทัย   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย   

7) นางคมคาย  กลิ่นภักดี   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย   
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8) นางฉวีวรรณ  นุชนวล   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย   

9) นายจตุพร  รัตนวราหะ   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย  

ศิลปนแหงชาติ 

10) นายประสิทธิ์  ปนแกว    ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย  

ศิลปนแหงชาติ 

11) นายวีระชัย  มีบอทรัพย   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย  

12) นายสมศักดิ์  ทัดติ   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย 

13) นายวิโรจน  อยูสวัสดิ์   ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย   

14) นายประเมษฐ  บุณยะชัย   ผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปไทย   

15) นายนิวัฒน  สุขประเสริฐ   ผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปไทย   

 6. การปรับปรุงแกไข 

 7. การวิพากษ โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ครั้ง 

 ครั้งท่ี 1 วันท่ี  20  มิถุนายน  2560 

 ครั้งท่ี 2 วันท่ี  1  กรกฎาคม  2560 

ผลการศึกษา 

ผลงานสรางสรรคการแสดงชุด ปะเปงเปงมาง เกิดจากความสนใจในเอกลักษณและ

วิธีการเลนเปงมางคอกและทาทางของผูตีเปงมาง ซ่ึงมีความโดดเดนสามารถใชสัดสวนของ

รางกาย ไดแก ศีรษะ ฝามือ สันมือ ปลายนิ้วมือ หัวเขา รวมถึงอากัปกิริยาเคลื่อนไหวใน

ลักษณะตาง ๆ ท่ีตีสัมผัสหนาลูกเปงมางทําใหเกิดเสียงท่ีเปนเอกลักษณของเปงมางแตละใบ 

จึงนํามาสูการสรางสรรคการแสดงชุด ปะเปงเปงมาง ซ่ึงเกิดจากแนวคิดในการนําลักษณะ

เสียงท่ีเกิดจากการตีเปงมางจนเกิดเสียง “ปะ” และเสียง “เปง” รวมถึงนําชื่อเรียกของ

กลอง “เปงมาง” ท่ีเปนแหลงกําเนิดเสียงดังกลาว นําเสียงท่ีเกิดจากการตี มาเรียงรอย

ผสมผสานกับชื่อของเครื่องดนตรีท่ีใหกําเนิดเสียง คือ เปงมาง ใชเทคนิคทางภาษาเปนการ

เลนคําพองเสียง ซ่ึงแสดงถึงเอกลักษณท่ีสื่อความหมายของรูปแบบการแสดงไดอยางชัดเจน 

ทําใหจดจําไดงายจนเปนท่ีมาของชื่อชุดการแสดง “ปะเปงเปงมาง”  

รูปแบบการแสดงสรางสรรคชุด ปะเปงเปงมาง ใชผูแสดงชาย 7 คน ผูแสดงหญิง  

7 คน มีรูปแบบการแสดงแบงออกเปน 3 ชวงการแสดง  ไดแก 
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 ชวงท่ี 1 ชวงเปดการแสดง ใชผูแสดงชายท้ังหมดแสดงทาทางลักษณะวิธีการตี

เปงมางโดยใชสัดสวนของรางกาย คือ ศีรษะ ฝามือ สันมือ ปลายนิ้วมือ หัวเขา เพ่ือนําเสนอ

เสียงเปงมางแตละลูก 

 ชวงท่ี 2 ชวงกลาง ผูแสดงหญิงออกแสดงทารํามอญท่ีสรางสรรคข้ึนใหมจาก

พ้ืนฐานกระบวนทารําแมบท ทารํามอญจากมอญปากเกร็ด และมอญพระประแดง รวมถึง

สอดแทรกทารําท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสําคัญของมอญ 

 ชวงท่ี 3 ชวงทายการแสดง เปนการรําคู เก้ียวพาราสีกันระหวางผูแสดงฝายชาย

และฝายหญิงและจบลงดวยการรวมเปงมางท้ัง 7 ใบเปนเปงมางคอก เพ่ือแสดงใหเห็นถึง

แนวคิดหลักของการแสดง 
 

 
ภาพท่ี 1 การแสดงชวงท่ี 1 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 2 การแสดงชวงท่ี 2 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 3 การแสดงชวงท่ี 3 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 เพลงท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงสรางสรรคชุด ปะเปงเปงมาง เปนผลงาน   

การประพันธทํานองโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดุษฎี มีปอม มีแนวคิดในเรื่องบทบาท

หนาท่ีและลีลาในการบรรเลงเปงมางคอกท่ีประกอบอยูในวงปพาทยมอญ ซ่ึงมีบทบาท

หนาท่ีในการบรรเลงประกอบจังหวะหนาทับและการบรรเลงสอดแทรกไปกับทํานองเพลง 

ไมวาจะเปนการบรรเลงตามจังหวะตรง ๆ หรือการบรรเลงขัด คลุกเคลาไปกับทํานองเพลง 

ในการหลอกลอ ยั่วเยา สรางอารมณสนุกสนาน ผนวกกับลักษณะลีลาการบรรเลงเฉพาะตัว

ทําใหผูประพันธไดนํามาเปนแนวคิดท่ีสําคัญในการประพันธเพลงนี้ในลักษณะของเพลง

ระบํา ซ่ึงเปนเพลงท่ีมีลักษณะเปนเพลงมอญ ประกอบไปดวยทํานองเพลงในอัตราจังหวะ

สองชั้น จํานวน 2 ทอน ซ่ึงผูรําสามารถแสดงลีลาการรายรําไดอยางออนชอยสวยงามตาม

รูปแบบจารีตในการบรรเลงและการฟอนรําแบบมอญ และอัตราจังหวะชั้นเดียว 2 ทอน 

โดยใหมีสํานวนลีลาท่ีมีความสนุกสนาน เปดโอกาสใหเครื่องดนตรีตะโพนมอญและเปงมาง

ไดมีโอกาสบรรเลงในลักษณะยั่วเยา หลอกลอ หยอกลอกัน ซ่ึงเม่ือผสมผสานกับทํานอง

เพลงและเครื่องประกอบจังหวะอ่ืน ๆ แลวทําใหเกิดอรรถรสของความราเริง สนุกสนาน    

มีชั้นเชิงในการบรรเลงระหวางตะโพนมอญและเปงมางคอก  

เครื่องดนตรีท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงใชวงปพาทยมอญเครื่องคู ประกอบดวย 

1. ปมอญ  2. ระนาดเอก 3. ระนาดทุม 4. ฆองมอญวงใหญ 5. ฆองมอญวงเล็ก 6. ตะโพน

มอญ 7. เปงมางคอก 8. โหมง 9. ฉ่ิง 10. ฉาบใหญ 11. ฉาบเล็ก 12. กรับ  

 ผูแสดง ใชผูแสดงท้ังหมด 14 คน แบงเปนผูแสดงชายจํานวน 7 คน และผูแสดง

หญิงจํานวน 7 คน 
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ภาพท่ี 4 การแตงกายผูแสดงหญิง 

ท่ีมา : ผูวิจัย 

 
ภาพท่ี 5 การแตงกายผูแสดงชาย 

ท่ีมา : ผูวิจัย 
 

 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแสดงมีรูปแบบการแตงกายท่ีพัฒนามาจากการแตงกาย

ในวิถีชีวิตประจําวันของชาวมอญและมีการปรับปรุงใหสวยงามข้ึนเพ่ือใหเหมาะสมกับ    

การแสดง สอดคลองกับรูปแบบของหลักการแสดงในแนวของนาฏศิลปไทยและไดนํารูปแบบ

การแตงกายมาจากการประกวดนางสงกรานตพระประแดง มาเปนแนวคิดในการออกแบบ

เครื่องแตงกายการแสดงสรางสรรคชุด ปะเปงเปงมาง โดยเนนโทนสีฟา สีเขียว สีมวง 

เพ่ือใหเกิดความหวานของสีเครื่องแตงกายและเกิดความสวยงามท้ังนี้เพ่ือเปนการดึงดูด

ความสนใจจากผูชม   
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 ฝายชาย สวมเสื้อคอพวงมาลัยแขนยาว นุงผาลอยชายจีบหนานางหางไหล      

คาดหนา คาดเอว และหมสไบพาดบาสองชาย ทัดดอกไม สวมเครื่องประดับ ไดแก 

สรอยคอ เข็มขัด และกําไลขอเทา 

 ฝายหญิง สวมเสื้อเกาะอกทับดวยเสื้อลูกไมแขนกระบอกคอตั้ง นุงผาถุงแบบปาย

ยาวกรอมเทา มีผาคลองคอ สวมเครื่องประดับ ไดแก สรอยคอ ตางหู และกําไลขอมือ       

 อุปกรณท่ีใชประกอบการแสดง ไดนําเครื่องดนตรีท่ีสื่อถึงเอกลักษณของชาวมอญ 

คือ เปงมางมาเปนอุปกรณประกอบการแสดง โดยผูแสดงฝายชาย 7 คน จะใชถือและ

สะพายคนละ 1 ใบ พรอมท้ังรายรําประกอบทํานองเพลง   

          รูปแบบการแปรแถวการแสดงสรางสรรคชุด ปะเปงเปงมาง เปนการแสดงในรูปแบบ

ของระบํา ลักษณะของการแปรแถวเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการแสดง         

มีรูปแบบการแปรแถวท่ีหลากหลายเพ่ือใหเหมาะสมกับขนาดของเวทีและถูกตองหลักของ

นาฏศิลปไทยท่ัวไป เชน แถวหนากระดาน แถวเฉียง แถวปกกา แถวสลับฟนปลา แถวครึ่ง

วงกลม และการตั้งซุม  

 โอกาสท่ีใชแสดงการแสดงสรางสรรคชุด ปะเปงเปงมาง ใชแสดงในงานรื่นเริงงาน

มงคลท่ัวไป หรือแสดงในงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการละเลนทางวัฒนธรรมของชาวมอญ หรือ

งานนิทรรศการตาง ๆ ท่ีตองการสื่อถึงวัฒนธรรมของชาวมอญ  

 กระบวนทารํา แนวคิดในการประดิษฐกระบวนทารํามาจากทารําพ้ืนฐานของทารํา

มอญปากเกร็ดและมอญพระประแดง นํามาเปนตนแบบในการสรางสรรคกระบวนทารํา 

ฝายหญิง รวมถึงศึกษารูปแบบและวิธีการตีเปงมางในการบรรเลงมาเปนแนวทางในการ

สรางสรรคทารําของฝายชาย ใชเปงมางเปนอุปกรณการแสดงของฝายชาย กําหนดรูปแบบ

การแสดงเปนประเภทระบํา มีกระบวนทารํา 2 ลักษณะ คือ กระบวนทารํามอญแบบเดิม

และกระบวนทารําท่ีปรับปรุง ประยุกต และสรางสรรคข้ึนใหม ประกอบอากัปกิริยาทาทาง

ของผูแสดงท่ีสอดคลองกับทวงทํานองและจังหวะดนตรี ดังนี้  

1. ลักษณะทาทางในการแสดงของฝายชายท่ีถือเปงมางคนละ 1 ใบ ตีสอดแทรก

ประกอบ ทารําไปกับทํานองเพลงบางครั้งอาจตีเพ่ิมจังหวะใหมีความถ่ีหรือตีหนวงจังหวะไป

กับทารํา แตตองข้ึนอยูกับทํานองและจังหวะหลักของเพลงประกอบ 

 2. ลักษณะทาทางตามกระบวนทาตีเปงมางของฝายชาย ไดแก  
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- การใชขอศอกตีเปงมางปฏิบัติโดยใชขอศอกมือซายและมือขวามาวางแตะท่ี

ตัวของเปงมางใหพรอมกันโดยงอขอศอกทํามุม 45 องศา เพ่ือใหเกิดความเปนเสียงเดียวกัน

รวมถึงการยอเขาข้ึนลงและท้ิงน้ําหนักลงเต็มเทาเขากับจังหวะของดนตรี  

- การใชสันมือกับเปงมางการปฏิบัติทานี้เพ่ือใหเกิดความพรอมเพรียงของผูแสดง

ทุกคนตองตีโดยการใชสันมือท้ังมือขวาและมือซายตีลงบนหนาของเปงมางตองท้ิงน้ําหนักลง

ท่ีสนเทาท้ังสองขางแลวกดลงท่ีพ้ืนยอเขาลงทํามุมประมาณ 65 องศาเพ่ือน้ําหนักจะไดชวย

ใหไมใหลําตัวของผูแสดงโคลงไปมาและกมหลังเล็กนอยใหลําตัวงอเพ่ือใหใชสันมือตีลงบน

หนาของเปงมางพรอมกันแลดูสวยงามเปนระเบียบ 

- การยกตัวเปงมางข้ึนเหนือศีรษะผูแสดง วิธีปฏิบัติทานี้ผูแสดงจะยกลูกเปงมาง

ใหมีความพรอมเพรียงกันใหไดแนวระดับของแขนท้ังสองขางของผูแสดงเพ่ือใหเกิดความ

สวยงามโดย ผูแสดงตองยอตัวลงและท้ิงน้ําหนักของตัวลงใหเต็มเทายอเขาลงทํามุม 45 

องศา พรอมกับใชมือสองมือยกลูกเปงมางข้ึนเหนือศีรษะ สงตัวข้ึนเล็กนอยเพ่ือน้ําหนักจะได

ชวยในการทรงตัวของผูแสดงใหตั้งตรงไดดี  

3. กระบวนทาธรรมชาติท่ีประดิษฐข้ึนใหมโดยใชพ้ืนฐานนาฏศิลปไทย ไดแก  

ฝายชาย  

- ทาพายเรือ แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวมอญ โดยมีวิธีปฏิบัติทารํา ดังนี้      

ผูแสดงท่ีเปนหัวเรือนํามือท้ังสองมาพนมมือยื่นออกมาระดับหนาอก หักขอศอกประมาณ 45 

องศา ผูแสดงท่ีตอจากผูแสดงเปนหัวเรือจะนํามือซายมาแตะไหลขวาของผูแสดงตัวหนาและ

เก็บเทาพรอมกัน ตอจากนั้นผูแสดงท้ังหมดจะถอนเทาขวายกเทาซายมือขวาทําทาพายเรือ

โดยนํามือขวาตั้งวงบนแลวแทงมือขวามาดานหนาศีรษะ เอียงซายแลวนํามือขวามาตั้งวงบน

ระดับศีรษะ แลวเลื่อนเทาไปทางซายเอียงศีรษะทางขวาใหเขากับจังหวะของดนตรี ผูแสดง

ทาพายเรือตองปฏิบัติใหพรอมกันท้ังทาพายเรือดวยมือขวา การเอียงศีรษะตามมือข้ึนลง  

ซ่ึงเปนการยากในการปฏิบัติใหพรอมเพรียงและสวยงามตองอาศัยการฝกฝนจนชํานาญ  

ฝายหญิง 

- ทาผาคลองคอเปนการแตงกายในวิถีชีวิตของชนชาติมอญ ซ่ึงจะมีผาคลองคอ

เพ่ือใชประโยชนในการดําเนินวิถีชีวิต เชน คลุมผม เช็ดเหง่ือ บังแดด และใชหมกันลม    

เปนตน ดังนั้น จึงนํามาสูการประดิษฐทารํา โดยใชผาคลองคอเปนสวนหนึ่งในการออกแบบ

ทาใหสอดคลองกับการใชผาคลองคอในวิถีชีวิตของชาวมอญ โดยมีวิธีปฏิบัติทารํา คือ       
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ผูแสดงจะใชมือท้ังสองขางจับผาคลองคอโดยกาวเทาขวาไขว หมุนรอบตัวโดยทําใหพรอม

เพรียงกันทุกคนเพ่ือใหเกิดความสวยงามของลักษณะทา ขณะผูแสดงหมุนรอบตัวและเกิด

ความพรอมเพรียง  

- ทาไหว เปนการแสดงใหเห็นวาชนชาติมอญเปนชนชาติท่ีนับถือศาสนาพุทธ 

กอปรกับเปนผูรักความสงบ ออนนอมถอมตน ดังนั้น จึงใชทาไหวเพ่ือเปนการสื่อถึงบุคลิก 

ลักษณะของชาวมอญ โดยมีวิธีการปฏิบัติทารํา คือ ผูแสดงพนมมือท้ังสองขางไวท่ีอกกม

ศีรษะและลําตัวลงเล็กนอย พรอมกับยอเขาลงทํามุม 45 องศาโดยใหสนเทาท้ังสองขางชิด

กันในลักษณะทาไหวนี้ ผูแสดงตองปฏิบัติใหพรอมกันในขณะท่ีกมศีรษะ ยอเขา และลําตัว

ลงเพ่ือใหเห็นถึงความนุมนวลออนชอยดูสวยงาม  

- ทาเด็ดดอกไม เปนทาทางเลียนแบบธรรมชาติแสดงถึงอิริยาบถของผูหญิงท่ีชื่นชอบ

ความงามของดอกไม ผานการแสดงทาทางเก็บดอกไม โดยมาวิธีปฏิบัติทารํา คือ ผูแสดงใช

มือขวายกข้ึนเหนือศีรษะโดยใชนิ้วท้ัง 4 เรียงชิดติดกันเปดชองวางเล็กนอยเพ่ือใหนิ้วหัวแมมือ

เปดออกหักขอมือเล็กนอย (ในลักษณะของดอกไมท่ีกําลังหุบ) ตอจากนั้นนํามือขวาลงมา

ระดับอกแลวใชมือซายใหนิ้วท้ัง 4 เปดออกเปดชองวางเล็กนอยเพ่ือใหนิ้วหัวแมมือเปดออก 

(ในลักษณะของดอกไมท่ีบาน) ใชเทายืนชิดติดกันแลวเขยงเทาขวาและเทาซายไปตามจังหวะ

ของดนตรีท่ีประกอบการแสดง การปฏิบัติทานี้ยากมากตองอาศัยความสามารถลีลาทารํา

การใชมือการใชลําตัวการเขยงเทา รวมถึงตองไดรับการฝกหัดใหเกิดความชํานาญเพ่ือให

เกิดความพรอมเพรียงในการแสดงแบบติดตอกัน  

-  ทาท่ีแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตประจําวันเปนการสื่อใหเห็นถึงธรรมชาติความรักสวย

รักงามของผูหญิงชาวมอญ ไดแก ทาสองกระจกและทาผัดแปง ทาเกลาผม ทาทัดดอกไม 

ทาติดกระดุมเสื้อ ทานุงผาและทาพายเรือ 

ทาสองกระจกและทาผัดแปง การปฏิบัติทานี้ผูแสดงจะนั่งไขวเทาตั้งตัวตรงและ

สงตัวข้ึนเพ่ือชวยในการทรงตัวผูแสดงจะนํามือซายยกข้ึนโดยงอขอศอกทํามุม 45 องศาหัก

ขอมือซายเขาหาตัวในลักษณะเปนกระจกเงาสองหนาแลวนํามือขวามาแบออก ใหนิ้วท้ัง 4 

เรียงชิดติดกันเปดนิ้วหัวแมมือออกเล็กนอยนํามือขวานี้มาแตะท่ีแกมขวาและแกมซายใน

ลักษณะของการทาแปงบนใบหนาและใชตัวไปมาตามจังหวะดนตรีท่ีประกอบการแสดง 

การปฏิบัติทานี้ ผูแสดงตองปฏิบัติพรอมกันเพ่ือใหเปนไปในทาเดียวกัน สองกระจกและ   

ผัดหนาพรอมกัน รวมถึงการใชตัวไปตามจังหวะดนตรีเพ่ือความสวยงามของผูปฏิบัติทุกคน  
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ทาเกลาผม วิธีปฏิบัติใหพรอมเพรียงกันผูแสดงจะตองยืนไขวเทาโดยใชเทาขวา

วางขางหนาขาซายวางหลัง ใชมือท้ัง 2 ขางแบมือออกใหนิ้วท้ัง 4 เรียงชิดติดกันเปด

นิ้วหัวแมมือออก แลวนํามือท้ัง 2 ขางมาทําทารวบผมโดยลูบเสนผมจากทายทอยมากลาง

ศีรษะแลวนํามือท้ัง 2 ขาง มาหยุดอยูทางศีรษะดานซายโยกตัวไปตามจังหวะเพลงท่ีประกอบ 

การแสดงเล็กนอยและนําเทาขวาออกมาเตะออกทางขวาเล็กนอย การปฏิบัติทาเกลาผมนี้

ตองอาศัยความพรอมเพรียงของผูปฏิบัติเพ่ือใหทาท่ีออกมาดูสวยงามและเปนระเบียบ 

ทาทัดดอกไม การปฏิบัติทานี้เปนทาท่ีติดตอมาจากทาเกลาผมผูแสดงจะอยูใน

ลักษณะจิกเทาขวาและเทาซายลงกับพ้ืนรวมถึงยอเขาลงเล็กนอยและท้ิงน้ําหนักตัวลงเต็ม

เทาท่ียืนจิกลงพ้ืนเพ่ือไมใหลําตัวโคลงไปมา แลวนํามือท้ังสองขางมาต้ังจีบหักขอศอกระดับ 

45 องศา มาแตะไวท่ีผมดานซายมือในลักษณะทาติดดอกไมทางดานซายของศีรษะผูแสดง

จะเปดปลายคางสูงเล็กนอยโดยใชหนาแหงนมองบนเอียงศีรษะทางซาย  

ทาติดกระดุมเสื้อ ผูแสดงจะนั่งไขวเทายกกนข้ึนเล็กนอยต้ังตัวตรงแลวสงตัวข้ึน

เพ่ือชวยในการทรงตัวผูแสดงจะตั้งมือจีบหักขอศอกระดับ 45 องศา ไลมือจีบสลับบนลางท่ี

กลางหนาอก ตามสาบเสื้อท่ีมีกระดุมของผูแสดงติดอยูพรอมกับเอียงศีรษะและลําตัวให

พรอมกัน ไปทางขวาและทางซายการปฏิบัติทานี้ ผูแสดงจะตองทําทาจีบไลกันสลับบนลาง

พรอมทําเอียงศีรษะและลําตัวไปทางขวาและทางซายพรอมกัน ทุกคนตองฝกฝนจนเกิด

ความชํานาญเพ่ือการแสดงออกมาดูสวยงามพรอมเพรียงกัน 

ทานุงผา ผูแสดงจะอยูในลักษณะจิกเทาขวาและเทาซายลงกับพ้ืนรวมถึงยอเขา

ลงเล็กนอยและท้ิงน้ําหนักตัวลงเต็มเทาขางท่ียืนจิกลงพ้ืนเพ่ือไมใหลําตัวโคลงไปมา ผูแสดง

จะใชมือขวาและมือซายแตะท่ีเอวดานขวาและดานซายในลักษณะนุงผา ตอจากนั้นจะใชมือ

ท้ัง 2 ขางปาดผาลงมาทางขาดานซาย 

 ทาพายเรือ ผูแสดงจะนั่งคุกเขาบนสนเทาโดยตั้งแถวหนากระดานใชมือซาย

วางบนบาขางซายของผูแสดงดานหนา มือขวาทําทาพายเรือโดยนํามือขวามาวางตั้งวงบน

แลวแทงมือขวามาดานหนาศีรษะ เอียงซายแลวนํามือขวามาตั้งวงบนระดับสูงศีรษะ แลว

เลื่อนเทาไปทางซาย เอียงศีรษะทางขวาใหเขากับจังหวะของดนตรีท่ีประกอบการแสดง     

ผูแสดงถาพายเรือตองปฏิบัติใหพรอมกันทางถาพายเรือดวยมือขวาการเอียงศีรษะตามมือ

ข้ึนลง ซ่ึงเปนการยากในการปฏิบัติท่ีจะทําใหออกมาไดพรอมเพรียงและสวยงามตองอาศัย

การฝกฝนจนเกิดความชํานาญ 
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สรุปและอภิปรายผล 

การแสดงสรางสรรคชุด ปะเปงเปงมาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประวัติความ

เปนมาและชาติพันธุของชาวมอญ แนวคิดและองคประกอบในการสรางสรรคการแสดงชุด 

ปะเปงเปงมาง การสรางสรรคการแสดง ชุด ปะเปงเปงมาง และนําเสนอผลงานสรางสรรค

การแสดงชุด ปะเปงเปงมาง โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ี

เก่ียวของ รวมถึงการสัมภาษณครูและผูเชี่ยวชาญในการออกแบบทารํา ตลอดจนดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตามขอเสนอแนะในการวิพากษผลงานสรางสรรคชุดนี้จาก

ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปและดนตรีไทย   

จากการศึกษาพบวามอญเปนชนกลุมนอยท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย แตยังคง

สามารถสืบทอดศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณของตนเองไว 

วัฒนธรรมทางดานดนตรีมอญ เปนสิ่งหนึ่งท่ีเปนเอกลักษณของชาวมอญท่ีโดดเดนอยูใน

สังคมไทย ปพาทยมอญ เดิมใชแสดงท้ังงานมงคลและงานอวมงคล แตภายหลังงานมงคล

นอยลง สวนใหญจะเปนการบรรเลงในงานอวมงคลมากกวา คนท่ัวไปจึงเขาใจวาปพาทย

มอญใชบรรเลงแตในงานอวมงคล จากความนิยมวงดนตรีปพาทยมอญของสังคมไทยใน

ปจจุบัน นํามาสูแรงบันดาลใจในการคิดออกแบบการแสดงครั้งนี้ คือ เกิดจากความสนใจใน

เอกลักษณ วิธีการเลนเปงมางคอก และทาทางของผูตีเปงมางซ่ึงมีความโดดเดน สามารถใช

สัดสวนของรางกาย ไดแก ศีรษะ ฝามือ สันมือ ปลายนิ้วมือ หัวเขา อากัปกิริยาเคลื่อนไหว

ในลักษณะตาง ๆ ท่ีตีสัมผัสหนาลูกเปงมางทําใหเกิดเสียงท่ีเปนเอกลักษณของเปงมางแตละ

ใบจึงนํามาสูการสรางสรรคการแสดงชุด ปะเปงเปงมาง  

ดานผูแสดง การแสดงสรางสรรคชุด ปะเปงเปงมาง ใชผูแสดงชาย 7 คน ผูแสดง

หญิง 7 คน มีรูปแบบการแสดงแบงออกเปน 3 ชวงการแสดง ไดแก 

 ชวงท่ี 1 ชวงเปดการแสดง ใชผูแสดงชายท้ังหมดแสดงทาทางลักษณะวิธีการตี

เปงมางโดยใชสัดสวนของรางกาย คือ ศีรษะ ฝามือ สันมือ ปลายนิ้วมือ หัวเขา เพ่ือนําเสนอ

เสียงเปงมางแตละลูก 

 ชวงท่ี 2 ชวงกลาง ผูแสดงหญิงออกแสดงทารํามอญท่ีสรางสรรคข้ึนใหมจาก

กระบวนทารําแมบทรํามอญจากมอญปากเกร็ดและมอญพระประแดง รวมถึงสอดแทรก  

ทารําท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสําคัญของมอญ สอดคลองกับงานวิจัยของ 

บุญศิริ นิยมทัศน (2543, น. 66-155) ศึกษาเรื่องรํามอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา
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ลักษณะทารําเฉพาะมี 12 ทา ตั้งชื่อทารําแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 1. ตั้งชื่อโดยการเลียน

เสียงเครื่องดนตรี 2. ตั้งชื่อตามลักษณะทารําท่ีมีความหมายเก่ียวกับวิถีชีวิตความเปนอยู 

 ชวงท่ี 3 ชวงทายการแสดง เปนการรําคูเก้ียวพาราสีกันระหวางผูแสดงฝายชาย

และฝายหญิงและจบลงดวยการรวมเปงมางท้ัง 7 ใบเปนเปงมางคอก เพ่ือแสดงใหเห็นถึง

แนวคิดหลักของการแสดง 

เพลงท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดงสรางสรรคชุด ปะเปงเปงมาง เปนเพลงท่ีมี

ลักษณะเปนเพลงมอญ ประกอบไปดวยทํานองเพลงในอัตราจังหวะสองชั้นและอัตราจังหวะ

ชั้นเดียว โดยใหมีสํานวนลีลาท่ีมีความสนุกสนาน เปดโอกาสใหตะโพนมอญและเปงมางไดมี

โอกาสในการบรรเลงท่ีมีลักษณะยั่วเยา หลอกลอ หยอกลอกัน ซ่ึงเม่ือผสมผสานกับทํานอง

เพลงและเครื่องประกอบจังหวะอ่ืน ๆ แลวทําใหเกิดอรรถรสของความราเริง สนุกสนาน     

มีชั้นเชิงในการบรรเลงระหวางตะโพนมอญและเปงมางคอก  

เครื่องดนตรีท่ีใชบรรเลงประกอบการแสดง ใชวงปพาทยมอญเครื่องคู  

 เครื่องแตงกายท่ีใชในการแสดง พัฒนามาจากการแตงกายในวิถีชีวิตประจําวันของ

ชาวมอญและมีการปรับปรุงใหสวยงามข้ึนเพ่ือใหเหมาะสมกับการแสดง เนนโทนสีฟา สีเขียว 

สีมวง เพ่ือใหเกิดความหวานของสีเครื่องแตงกายและความสวยงาม ท้ังนี้เพ่ือเปนการดึงดูด

ความสนใจจากผูชม  

 ฝายชายสวมเสื้อคอพวงมาลัยแขนยาว นุงผาลอยชายจีบหนานางหางไหล คาดหนา 

คาดเอว และหมสไบพาดบาสองชาย ทัดดอกไม สวมเครื่องประดับ ไดแก สรอยคอ เข็มขัด 

และกําไลขอเทา 

 ฝายหญิงสวมเสื้อเกาะอกทับดวยเสื้อลูกไมแขนกระบอกคอตั้ง นุงผาถุงแบบปาย

ยาวกรอมเทา มีผาคลองคอ สวมเครื่องประดับ ไดแก สรอยคอ ตางหู และกําไลขอมือ       

 อุปกรณท่ีใชประกอบการแสดง ไดนําเครื่องดนตรีท่ีสื่อถึงเอกลักษณของชาวมอญ  

คือ เปงมาง มาเปนอุปกรณประกอบการแสดง โดยผูแสดงฝายชาย 7 คน ใชถือและสะพาย  

คนละ 1 ใบ พรอมท้ังรายรําประกอบทํานองเพลง   

          รูปแบบการแปรแถว ไดแก แถวหนากระดาน แถวเฉียง แถวปกกา แถวสลับฟนปลา  

แถวครึ่งวงกลม และการตั้งซุม   
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 โอกาสท่ีใชแสดง ใชแสดงในงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการละเลนทางวัฒนธรรมของ   

ชาวมอญ หรืองานนิทรรศการตาง ๆ ท่ีตองการสื่อถึงวัฒนธรรมของชาวมอญ สามารถจัด

แสดงไดในงานมงคลและงานรื่นเริงตาง ๆ   

ขอเสนอแนะ 

จากการสรางสรรคการแสดงชุด  ปะเปงเปงมาง เปนการสรางสรรคการแสดงท่ีมี

วัฒนธรรมของชนชาติมอญซ่ึงเปนกลุมชนท่ีอาศัยอยูในสังคมไทยและศิลปวัฒนธรรมมอญ

บางอยางก็มีบทบาทในสังคมไทย  ดังนั้นจึงเปนแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับการแสดงดาน

ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏในสังคมไทยและมีความนาสนใจในการศึกษา

คนควาและสรางสรรคเปนชุดการแสดงเพ่ือเปนประโยชนตอวงการวิชาชีพดานนาฏศิลป

และดนตรีไทยสืบไป 

รายการอางอิง 

บุญศิริ นิยมทัศน. (2543). รํามอญเกาะเกร็ด. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ศิลปกรรม

ศาสตร สาขาวิชานาฏยศิลปไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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การเปาปประกอบลําผูไทย 

PI REED-PIPE ACCOMPANIMENT TO LAM PHUTHAI 

PERFORMING ARTS 

โยธิน  พลเขต*, พร  ยงดี*, และชัยณรงค ตนสุข* 

YOTHIN PHONKHET, PHON YONGDEE, AND CHAINARONG TONSUK 

บทคัดยอ 

  บทความนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาการเปาปประกอบลําผูไทย ผลการศึกษาพบวา

การเปาป ผูเปาถือปดวยมือท้ังสองขางใหปอยูในแนวตั้งและเอียงเล็กนอย โดยใชมือซาย

หรือมือขวาไวดานบนหรือลางก็ได มือบนใชนับเพียงสองนิ้ว คือ ใชนิ้วชี้ปดรูบนสุดและ

นิ้วกลางปดรูถัดมา สวนมือลางใชนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ปดรูท่ีเหลือถัดลงมาตามลําดับ      

ใชปากอมเลาปสวนท่ีเปนลิ้นของปเขาไปในปาก และเปาลมออกตามเสียงท่ีตองการ ทํานอง

ปท่ีเปาประกอบลําผูไทย เปนทํานองสั้นๆ มีวรรคเดียว เทียบไดกับลักษณะทางดนตรีสากล 

คือ ออสตีนาโต (ostinato) โดยปรกติแลวการเปาปประกอบลําผูไทยตองมีแคนเปา

ประกอบดวย ซ่ึงเปนทํานองสั้น ๆ เชนเดียวกัน ตางกันท่ีปมีกระแสเสียง (tone color) ท่ีสูง 

เล็กแหลม แนวนอน และทําเสียงในลักษณะออดออน สวนแคนนั้นมีเสียงนุมนวลออนหวาน 

มีท้ังทํานองแนวนอนและแนวตั้ง แคนและปเปานําข้ึนกอน แลวหมอลําจึงรองตามเขามา 

หมอลําข้ึนจังหวะสุดทายประโยคของปและแคน การเปาเสียงออดออนทําใหเกิดความ

ไพเราะ และเปนท่ีประทับใจผูฟง ผูเปาปผูไทยท่ีดีคือตองรูจักฉันทลักษณ ประโยค และ

วรรคตอนของกลอนลํา 

คําสําคญั: การเปาป ลําผูไทย 

* วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

  Roiet College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute  
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Abstract 

  This study was aimed at exploring a Pi reed pipe accompaniment to  

Lam Phuthai performing. The findings found that the player held the Pi with 

two hands in a slightly vertical position with either left or right hand could 

be placed above or below the other. For the upper hand, the first finger was 

placed on the top (highest) finger hole and the mid finger was placedon the 

second top finger hole. As for the lower hand, the first, the mid, and the ring 

finger were placed on the three lower finger holes respectively. The Pi 

melody which was used for Lam Phuthai performing was a one-melodic 

phrase pattern, similar to the ostinato in the western music. Normally Lam 

Phuthai performing always includs a Khaen mouth organ along with a Pi 

reed pipe, of which short melodic phrase is the same as appeared in the Pi 

reed pipe’s melody. The differences are that the Pi melody is in higher 

pitche. It is sweet and charming with pleading tones. A good Pi player needs 

to know the form, phrase, and section of the Lam poetry. 

Keywords: pi accompaniment, lam phuthai 

บทนํา 

            เครื่องดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทเครื่องเปาประกอบดวย เครื่องเปาท่ีไมมีลิ้น

ไดแก โหวด เครื่องเปาท่ีมีลิ้น ไดแก ปกูแคน และแคน ปเกิดข้ึนมาพรอมกับแคน หากแตไม

มีผูใดทราบไดวาปผูไทเกิดข้ึนเม่ือใดเพราะไมมีบันทึกไว มีเพียงตํานานเลาตอ ๆ กันมาและ

ลูกหลานชาวผูไทไดพบเห็นปผูไทมาพรอมกับแคนตั้งแตสมัยโบราณ (แทน แสงสุริย, 2533) 

ปผูไทเปนเครื่องดนตรีท่ีบงบอกภาพสะทอนทางสังคมวัฒนธรรมความเปนกลุมชาติพันธุของ

ชาวผูไทบานกุดหวาไดเปนอยางดี ปผูไทมีลักษณะทางกายภาพเรียวเล็ก เสียงสดใสไพเราะ

มีลักษณะผสมผสานระหวางขลุยกับแคนคือทําจากไมไผเฮ้ียหรือไมกูแคน ปของชาวผูไทย

บานกุดหวาสวนมากนิยมเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้วา “ป” เพียงคําเดียว แตท่ีเรียกวา       

“ปผูไทย” นั้นเพราะวาคนนอกวัฒนธรรมท่ีเขาไปศึกษาเรื่องดนตรีผูไทย พบวาปชนิดนี้ใชใน

วัฒนธรรมของชาวผูไทย เพ่ือบรรเลงเพลงผูไทเทานั้น จึงเรียกปชนิดนี้วา “ปผูไทย” 
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 ปผูไทยเปนเครื่องดนตรีท่ีเกาแกท่ีมีการสืบทอดวิธีการเลนและการผลิตมาจาก

บรรพบุรุษของกลุมชาติพันธุผูไทมาตั้งแตโบราณกาล สวนมากคนท่ีสามารถเปาปไดจะเปน

นักดนตรีของหมูบานหรือเปนหมอแคนของชาวผูไทยเทานั้น เวลาในหมูบานมีงานบุญหรือ

พิธีกรรมตาง ๆ เชน เลี้ยงผีไทผีแถน เลี้ยงผีหมอเหยา ก็จะตองมีเสียงปเสียงแคนเปน

สื่อกลางระหวางคนกับผี ในบางครั้งปก็มีบทบาทในงานรื่นเริงเพ่ือสรางบรรยากาศให

สนุกสนาน ใชเก้ียวสาวโดยเดินอวดวาหนุมบานนี้เปาปไพเราะกวาบานอ่ืน สวนชางทําป

ชาวบานจะยกยองวาเปนนักปราชญของคุม เพราะชางทําปทําแคนท่ีมีความชํานาญการดาน

การผลิตเครื่องดนตรี ตองเปนเชื้อสายชาวผูไทยเทานั้นจึงจะทําปท่ีมีความไพเราะ 

 ปผูไทยเปนเครื่องดนตรีท่ีไมเหมาะจะเลนคนเดียว เพราะขาดเสียงประสานในตัว

ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งเปนเครื่องดนตรีท่ีกินลม จึงเหมาะท่ีจะนําไปผสมกับ

เครื่องดนตรีชิ้นอ่ืน เม่ือประสานกันเขาแลวจะใหกระแสเสียงท่ีไพเราะเหมาะสมยิ่งนัก เม่ือ

อยูในวงปไมดําเนินทํานองตรง ๆ กัน แตกลับพลิกแพลงวรรคตอนใหยาวออกไปกวาเครื่อง

ดนตรีอ่ืน ๆ ทําใหเคาะจังหวะตามไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปาปทํานองลายผูไทยนอย 

โอกาสในการเปาปก็ข้ึนอยูกับเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ เชน พิณ แคน และซอ ซ่ึงนิยมเปาในยาม  

คํ่าคืนระหวางเดินไปคุยสาวตามหมูบานตาง ๆ และท่ีสําคัญคือเปาเขากับวงประกอบการลํา

ผูไทย การฟอนผูไทยและการผสมวงโปงลาง (เจริญชัย ชนไพโรจน, 2529, น. 31) 

 ปผูไทยมีบทบาทหนาท่ีสําคัญตอพิธีกรรมความเชื่อของชาวผูไทยบานกุดหวาเปน

อยางมาก สามารถเห็นไดชัดเจนท่ีสุด คือ พิธีกรรมเลี้ยงผีหมอเหยา พิธีทําบุญเลี้ยงศาลปูตา 

ชาวบานกุดหวามีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยูเหนือธรรมชาติวามีอิทธิฤทธิ์ใหคุณใหโทษแก

ลูกหลานในหมูบาน และชาวบานเชื่อวาเสียงดนตรีผูไทยและหมอเหยาจะสามารถติดตอสื่อ

กับวิญญาณของผีบรรพบุรุษ ชาวผูไทยเปนผูมีความสามัคคีในชนเผา มีความเปนอยูแบบ

เรียบงายสันโดษ มีความสุภาพออนนอม เอ้ือเฟอเผื่อแผ และมีอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่งตอผูมา

เยือน การศึกษาดนตรีผูไทยซ่ึงเปนดนตรีของชาวบาน กอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ

หลายสถาน เพราะดนตรีพ้ืนบานเปนเครื่องชี้บอกถึงความรูสึก นึกคิด ความเชื่อ นิสัยใจคอ 

ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบานเปนอยางดี 
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ความรูดานดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภทเครื่องเปา คือ แคนและปผูไทยเกิดจาก

ภูมิปญญาของบรรพชนท่ีสืบทอดมาถึงปจจุบันจากรุนสูรุนโดยสวนใหญเปนความรูในตัวคน

ท่ีนับวันจะสูญหายไปตามผูรูผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงปจจุบันศิลปนท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง

ดานปผูไทยลวนอยูในวัยชรา หากไมดําเนินการศึกษาอาจทําใหความรูดานการเปาปผูไทย

ประกอบลําผูไทยสูญหายเหมือนในอดีต จึงควรดําเนินการศึกษาโดยเร็วเพ่ือใหทันตอ    

การเก็บขอมูล การขาดการจัดการ จัดเก็บและเผยแพรองคความรูอยางเปนระบบ ทําให

ความรูดานดนตรีพ้ืนบานอีสาน ไดแก ศิลปะการเปาแคนและเปาปผูไทประกอบลําของ

ศิลปนพ้ืนบานอีสานนับวันจะสูญหาย   

 จากความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปาปประกอบลํา   

ผูไทย” เพ่ือใหเห็นถึงคุณคาและศึกษาศิลปะการเปาปผูไทยประกอบลํา ศึกษาทํานองลํา   

ผูไทยและดนตรีท่ีใชบรรเลงประกอบลําผูไทย เพ่ืออนุรักษเผยแพรมรดกภูมิปญญาอันเปน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติท่ีมีคาควรแกความภาคภูมิใจและหวงแหน โดยการจัดเก็บใน

รูปแบบเอกสาร โนตไทย และโนตสากล เพ่ือเปนการอนุรักษ สืบทอดการเปาปผูไท

ประกอบลําผูไทยสามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน อันจะเปนประโยชนตอ

ประเทศชาติและคนรุนหลังสืบไป 

วัตถุประสงค 

           1. เพ่ือศึกษาวิธีการเปาปผูไทยและทํานองปผูไทย 

           2. เพ่ือศึกษาการเปาปประกอบลําผูไทย 

วิธีการศึกษา 

       ผูวิจัยใชวิธีดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัย ดังตอไปนี้ 

          1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 

1.1 แบบสังเกต (Observation Form) มี 2 แบบ คือ สังเกตแบบมีสวนรวม 

(Participant Observation) และสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) 

ใชกับกลุมผูรู และกลุมผูปฏิบัติในพ้ืนท่ีท่ีวิจัยโดยผูวิจัยเขาไปสังเกตสภาพท่ัวไป 

1.2 แบบสัมภาษณ (Interview Form) มี 2 แบบ คือ 

1.2.1 สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview Form)  

1.2.2 สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview Form 
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยยึดหลักขอมูลท่ีมีลักษณะสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของการวิจัย สามารถตอบคําถามของการวิจัยไดตามท่ีกําหนดไว ซ่ึงมีวิธีการเก็บขอมูล

ดังตอไปนี้   

2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเปาป

ประกอบลําผูไทยตลอดถึงแนวคิดและทฤษฎีทางดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและ

วัฒนธรรม                                        

2.2 การเก็บขอมูลจากภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ ใชแบบสัมภาษณท่ีมี

โครงสราง (Structured Interview) และไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) แบบ

สังเกต (Observation) แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม แบบสนทนากลุม (Focused 

Group Guideline)  

3. การจัดกระทําขอมูล 

นําขอมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของและขอมูลภาคสนาม จําแนกขอมูล

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนแกการวิเคราะหสรุปผลแลว

หรือไม ในกรณีขอมูลไมสอดคลองกัน จะตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) และเก็บ

ขอมูลเพ่ิมเติมในสวนท่ีขาดหายไป  

1) การวิเคราะหแบบอุปมาน (Induction) คือ วิธีตีความจากขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน

แลวนํามาวิเคราะหและสรุปผล เม่ือผูวิจัยศึกษาขอมูลในประเด็นการเปาปประกอบลําผูไทย                                              

2) การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) คือ การ

จําแนกขอมูลเปนชนิด ๆ (Typological) ตามเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และการตีความโดยใช

แนวคิดทฤษฎีหลักเปนแนวทางในการวิเคราะห ไดแก แนวคิดทางมานุษยดุริยางควิทยา 

ทฤษฎีการวิเคราะหดนตรี เพ่ือใชในการวิเคราะหการเปาปประกอบลําผูไทย 

4. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล    

ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห  (Descriptive Analysis)  
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ผลการศึกษา 

          การเปาปประกอบลําผูไทย ผูวิจัยไดผลการวิเคราะหตามลําดับ ดังนี้ 

1. วิธีการเปาปผูไทย  

ชาวผูไทยนิยมเรียกชื่อวา “ป” เนื่องจากปมีหลายชนิด นักวิชาการและคน

โดยท่ัวไปจึงนิยมเรียกวา “ปผูไทยหรือปลูกแคน” เหตุท่ีเรียกวาปลูกแคนเพราะตัวปทําจาก

ไมเฮ้ีย หรือไมกูแคน คนสมัยโบราณเชื่อวาปและแคนเปนของคูกันเพราะเกิดมาพรอมกัน 

ดังนั้นเวลาชางทําแคน มักจะทําปผูไทยเสียบไวท่ีเชือกเถายานางท่ีมัดกูแคนดวย ปผูไทย 

เปนเครื่องดนตรีพ้ืนบานอีสานประเภท เครื่องเปาท่ีมีขนาดเล็กกวาเครื่องเปาชนิดอ่ืน ถือวา

เปนเครื่องดนตรีโบราณของชาวผูไทยท่ีนิยมบรรเลงรวมกับซอบั้ง กระจับป และแคน      

ใชบรรเลงประกอบการลําผูไทยและการฟอนผูไทย สันนิษฐานวาปผูไทยไดวิธีการทํามาจาก

การทําแคน แลวดัดแปลงเจาะรูนับนิ้วและรูเยื่อแบบขลุย จึงทําใหเกิดปผูไทย ปลูกแคน 

หรือปกูแคน ลักษณะทางกายภาพของปผูไทย เปนทรงกระบอก มีความยาวประมาณ 30 

เซนติเมตร ดานบนของปตัดตรงขอไมไผ ดานหางปตัดเปนปลายแหลมมีลักษณะเรียวเล็ก มี

เสียงท่ีออนหวาน กังวานสดใส ดังภาพท่ี 1  

  สวนประกอบของปผูไทย ประกอบดวย 4 สวน คือ 1. ตัวปหรือเลาป 2. ลิ้นป 

3. รูเยื่อ และ 4. รูเสียง 
 
 

 
ภาพท่ี 1 สวนประกอบปผูไท 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 
     

  สวนท่ีเปนตัวปหรือเลาปทําจากไมไผเฮ้ีย (ไมซาง) เวลาเปาท่ีลิ้นทําใหลิ้นเกิด

สั่นสะเทือนเปนเสียงปผูไทย ลิ้นปผูไทมีลักษณะเดียวกันกับลิ้นแคน มี 2 ชนิด คือ ลิ้น

ทองเหลืองและลิ้นเงิน ระบบเสียงของปผูไทมีรูนับเสียง 5 รู ทําเสียงได 6 เสียง คือ ซอล ลา 

ที โด เร มี แตนิยมใชเพียง 5 เสียง คือเสียง ซอล ลา โด เร มี 

 

2.ลิ้นป 1.ตัวป 3.รูเยือ่ 4.รูเสียง 
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  ตําแหนงเสียงและการกดนิ้ว 

 
ภาพท่ี 2 ตําแหนงเสียงปผูไทย 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 วิธีการเปาปผูไทย ผูเปาถือปดวยมือท้ังสองขาง ใหปอยูในแนวตั้ง และเอียง

เล็กนอย โดยใชมือซายหรือมือขวาไวดานบนหรือลางก็ได มือบนใชนับเพียงสองนิ้ว คือ ใช

นิ้วชี้ปดรูบนสุดและนิ้วกลางปดรูถัดมา สวนมือลาง ใชนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ปดรูท่ีเหลือ

ถัดลงมาตามลําดับ ในการเปาใชปากอมเลาปสวนท่ีเปนลิ้นของปเขาไปในปาก และเปาลม

ออกตามระดับเสียงท่ีตองการ การวางนิ้วสองรูบนใชนิ้วชี้ปดรูบนสุดเปนเสียง เร และนิ้วกลาง

ปดรูถัดมาเปนเสียงโด สวนมือลางปดรูท่ีเหลือถัดลงมา โดยใชนิ้วชี้ปดรูเสียงที นิ้วกลาง ปดรู

เสียงลา และนิ้วนางปดรูเสียงซอล สวนเสียงมีใหเปดนิ้วทุกรูนับ ดังภาพประกอบท่ี 2 และ 3 
 

ซ 

ม 

ท ด 

ร 

ล 
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ภาพท่ี 3 ทาทางและการวางนิ้วเปาปผูไทย 

ท่ีมา: นายเมฆ ศรีกําพล 
 

 ลีลาการเปาท่ีโดดเดนของปผูไทย คือ การเปาเลียนเสียงรอง ซ่ึงมีสําเนียงท่ี 

ออดออนไพเราะเปนท่ีนาสนใจแกผูไดยิน โดยการทําเสียงปใหเลื่อนไหลจากเสียงโดไปยัง

เสียงลา โดยใชนิ้วชี้ท่ีกดรูกลาง (โด) ลูบผานรูจากซายไปขวา ลักษณะคอย ๆ เปดรูทีละนิดใน

ขณะท่ีนิ้วกลางยังปดรูเสียงโดอยู ถาตองการใหเสียงลาเลื่อนไหลไปเสียงโด ก็ปฏิบัติโดยปดรู

เสียงลา นิ้วกลางมือลางท่ีปดรูเสียงลาคอย ๆ เปดรูทีละนิด ในขณะท่ีนิ้วกลางยังปดรูเสียงโด 

แหลงผลิตป ไดแก บานกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ บานหนองโอและ  

บานง้ิว ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ปจจุบันมีผูผลิตปหลายจังหวัด 

เชน รอยเอ็ด กาฬสินธุ นครพนม เปนตน โอกาสในการเลนปผูไทยสามารถ เลนเดี่ยวหรือ

ประสมวงกับเครื่องดนตรีอ่ืนก็ได ใชเปาดําเนินทํานองและสอดประสาน นิยมเลนกับแคน 

พิณ ซอไมไผ (ซอบั้ง) ประกอบพิธีเลี้ยงผีปูตา พิธีหมอเหยา ประกอบการลําผูไทย หรือเวลาลง

ขวงจีบสาวและงานประเพณีท่ัวไป ปจจุบันนํามาเลนกับวงดนตรีพ้ืนบานอีสาน เชน วงดนตรี

พ้ืนบานประเภทวงโปงลาง ซ่ึงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ลายท่ีนิยมเลนคือลายผูไทใหญ

และลายผูไทนอย ซ่ึงท้ังสองลายมีลักษณะทํานองเดียวกันตางกันท่ีสําเนียงและระดับเสียง 

 ทํานองลําผูไทยมีรูปแบบเปนลักษณะเพลงรองท่ีมีแนวทํานองเดียวตลอดแตมี

การเปลี่ยนเนื้อรอง รูปแบบเปน Introduction A A1 A2 โดยมีการรองทํานองซํ้าแตเปลี่ยน

รายละเอียดตามพยางคของคํากลอนในบทกลอนลํา ในการข้ึนตนลําผูไทยมีการใชเทคนิค

การเอ้ือนเสียงตามแบบของวัฒนธรรมการลําพ้ืนบานชาวผูไทย โดยมีทํานองของการข้ึนตน

และทํานองหลัก ลําผูไทยตนฉบับเปนการลําท่ีใชภาษาลาวผูไทย โดยมีสํานวนภาษา และใช

คําศัพทท่ีแสดงออกถึงความเปนชาวผูไทย การประกอบพิธีกรรม อันเก่ียวของกับการบูชา  
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ผี เถร ใชในการรักษาโรค ใชในการกระทําพิธีกรรมอันเปนการมงคลตาง ๆ โดยมี

องคประกอบ คือ การถือขันธหา การถือขันธหาในการประกอบพิธีไหวผีเถรตองถือทุกครั้ง 

โดยผูประกอบพิธีจะเปนผูกลาวลําผูไทยโบราณ การทําพิธีดังกลาวจะมีการลําผูไทยแบบ

ดั้งเดิม โดยมีบทกลาวกลอนข้ึนอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามดวยการกลาวเปรียบเปรยและ

อัญเชิญผีเถรและเทวดาท่ีมีอยูในธรรมชาติมารวมในพิธีเพ่ือกระทําการอันเปนงานมงคล 

เชน ข้ึนบานใหม (งานข้ึนเฮือน) หรืองานทําบุญบรรพบุรุษ หมอลําจะลําไปเรื่อย ๆ ซ่ึงจะลํา

ไดไพเราะและราบรื่นกวาการลําโดยไมมีพิธีกรรม เม่ือจบท่ีทอนจกชางกินหยวกไวคนดู   

เสาควายกินหยดออ นายมอไหวแลวหมอแคนเซากอน ทุกอยางในพิธีจะหยุดลง เปนอัน

หมายรูวาเสร็จพิธี  

ตัวอยางกลอนลําผูไทย 
 

โอย นอ ละทานผูฟงเอย บัดนี้ สิไดจานะบทบั้น                                  

ลําผูไท เบิ่งสากอน สงเสียงบาดยาว ๆ      

สงเสียงแคนสีเญิ่น ๆ  เพ่ินลําเอ้ินวาผูไทย           

ทานเอย ทานเอย ทานเอย 

โอหนอ ไดเปดงานม้ือนี่ เปนงานใหญอลังการ 

ไดเปดงานวัฒนธรรม ใหแหงเมืองสองคอนกํ้า 

ถือเอาซาวละหาน้ํา ซาวผูไทยไดดีเดน 

จึงเปนงานม้ือนี่ วันสรางแหงละหา 

ทานเอย ทานเอย ทานเอย 
 

 2. การเปาปประกอบลําผูไทย 

ผูวิจัยใชวิธีเปรียบเทียบลายปผูไทย ของหมอปท้ัง 2 ทาน โดยแยกลายออกเปน 

3  ทอน ดังนี้ 

1. ลายปผูไทย แบงเปน 2 สวน คือ 1. ทอนข้ึน 2. ทอนทํานอง จบโดยใชทอนข้ึน   

ตัวอยางทอนข้ึนมี 8 หองเพลงของหมอปท้ังสองทาน โดยใชท้ังข้ึนและลงจบ 

ดังนี้ 
 



64  Patanasilpa Journal Vol.2 No.2 (July-December 2018) 

 1.  หมอปเมฆ ศรีกําพล 

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

           2.  หมอปสวัสดิ์ สุวรรณไตร 

-  -  -  - -  -  -  - -  -  -  ด -  -  -  - -  -  -  ด -  -  -  ล -  ร -  ด   -  ล  -  -   

ทอนท่ี  2  คือ ทอนทํานอง  ตัวอยางคือมี  8  หองเพลง ดังนี้ 

 1.  หมอปเมฆ ศรีกําพล 

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

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

 2.  หมอปสวัสดิ์ สุวรรณไตร 

-  -  -  ด -  ร  -  ล -  ร  -  ด -  -  -  ล -  -  -  ด -  ร  -  ล -  ร  -  ด -  -  -  ล 

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

การเปาปผูไทยประกอบลําผูไทย ซ่ึงมีทํานองลําท่ีลําชามีการเอ้ือนเอยมาก มี 2 

ระดับเสียง ประกอบดวยทางลายใหญ และทางลายนอย ถาฝายหญิงลําหมอแคนมักจะเปา

ปลายใหญ ถาหมอลําฝายชายลํา หมอแคนจะเปาปลายนอยเพ่ือใหลําเขากับระดับเสียงของป 

ตัวอยาง  โนตการเปาปเกริ่น 
 

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

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

-  ล  -  ด -  -  -  ร -  ด  -  ล -   -  -   - 
 

 
ภาพท่ี 4 การเปาปผูไทยประกอบลําผูไทย 

ท่ีมา: นายเมฆ ศรีกําพล 
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เคล็ดลับการเปาปประกอบลําผูไทยของหมอปเมฆ ศรีกําพล และหมอปสวัสดิ ์

สุวรรณไตร มีดังนี้ 

 หมอปเมฆ  ศรีกําพล ใหทรรศนะถึงการเปาปประกอบลําผูไทยวา 

1. การเปาประกอบลําจะเริ่มจากลายผูไทนอยไปจนกวาหมอลําจะพรอมเปา

จังหวะชานิ่มนวล ย้ําเสียงลา เสียงมี เลื่อนไหลสลับพรมนิ้วท่ีเสียงลา     

2. ตองรูจักทางหมอลําเพราะหมอลําแตละคนมีเอกลักษณวิธีลําท่ีตางกัน   

หมอแคนและหมอปจึงจําเปนตองรูทางวาหมอลําข้ึนหรือลงวรรคใด จะไดเปาสอดประสาน

กับหมอลําถูกจังหวะ 

3. จะตองคอยสังเกตหมอลํา เพ่ือใหรูวาหมอลําจะลํากลอนอะไร  

หมอปสวัสดิ์ สุวรรณไตร ใหทรรศนะถึงการเปาปประกอบลําผูไทยวา 

1. การเปาปประกอบลําผูไทยจะเปาแบบนิ่มนวล จังหวะชา ๆ ใหจังหวะแนน 

2. หมอปสวัสดิ์ สุวรรณไตร เอ้ือนเสียงปโดยเปาเลื่อนไหลจากเสียงโดไปท่ีเสียงลา   

สรุปการเปาปประกอบลําผูไทย การลําผูไทย ใชเครื่องดนตรีแคนเปนหลักใน

การเปาประกอบลํา ปผูไทยจะเปนตัวเสริมทํานอง คอยเอ้ือนเลียนเสียงลํา แคนจะเปนตัว

กําหนดใหปเปาสอดแทรกทํานองลําและคลอเสียงลําผูไทย ลําผูไทย มีสองแบบคือ ลําผูไทย

เลาะตูบกับลําแบบผูไทยเทิง โดยลําผูไทย เลาะตูบ จะลําเก้ียวพาราสีระหวางหนุมสาว   

สวนลําผูไทยโบราณหรือลําผูไทยเทิงเปนการลําแบบหมอเหยาคือ ออนวอนเทพยดา จังหวะ

การลําผูไทยเลาะตูบท่ีเก้ียวพาราสีจะเปนจังหวะคอนขางชา สวนจังหวะการลําผูไทยเทิง

หรือลําหมอเหยา จังหวะคอนขางเร็วลายผูไทย จัดอยูในลายทางยาวมีทํานองสั้น ๆ เพียง

ประโยคเดียวไมซับซอน การเปาปประกอบลําผูไทยจะตองมีทํานองแคนเปาประกอบโดย

หมอแคนจะเปาทํานองเดิมซํ้าไปเรื่อย ๆ ปผูไทยจะเปาคลอลําและเปาสอดประสานสลับกันไป 

ลายแคนจึงเปนทํานองและจังหวะยืนพ้ืน ทํานองแคนมีเพียงประโยคเดียวไมซับซอน     

โดยหมอลําจะข้ึนท่ีจังหวะสุดทายของปและลายแคนในหองท่ี 4 และหองท่ี 8 (ตามลูกศรชี้) 

โนตแคนท่ีเปา ประกอบดวย 5 เสียงหลัก คือ เสียงลา โด เร มี ซอล ดังนี้ 
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โนตลายลําผูไทย ทํานองท่ี 1 
 

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

โนตลายลําผูไทย ทํานองท่ี 2   
 

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

โนตแคนและปผูไทย ประกอบลําผูไทย 
 
 

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

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

       โอย 

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

       นอ 

-  ร  -  ด -  ม  -  ด 

   ละทาน 

-  ล  -  ซ 

       ผูฟง 

-  ล  -  ด 

      เอย 

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

    บัดน้ี 

-  ร  -  ซ 

          ส ิ

-  ม  -  ร 

      ไดจา 

-  ม  -  ซ 

    นะบท 

-  ล  -  ด 

  บ้ัน 

-  ม  -  ซ 

        ลํา 

-  ม  -  ร 

     ผูไทย 

-  ล  -  ซ 

  เบ่ิง  สา 

-  ล  -  ด 

  กอน 

-  ล  -  ด 

        สง 

-  ร  -  ด 

 เสียงบาด 

-  ล  -  ซ 

       ยาว 

-  ล  -  ด 

       ยาว   

-  ม  -  ซ 

      สง 

-  ม  -  ร 

เสียงแคน 

-  ล  -  ซ 

     สีเญิ่น 

-  ล  -  ด 

    เญิ่น 

-  ล  -  ด 

       เพ่ิน 

-  ร  -  ด 

   ลําเอ้ิน  

-  ล  -  ซ 

       วาผู 

-  ล  -  ด 

   ไทย 

-  ม  -  ซ -  ม  -   -  ล  -  ซ 

 

-  ล  -  ด 

  ทานเอย 

หมายเหตุ  โนต ดล  หองท่ี 8  คือ ทํานองปผูไทย ท่ีมีลักษณะการเลือ่นไหลจากเสียงโดไปเสยีงลา 

บทจบ 

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

     

ทํานองลําผูไทย ใชลายแคนทางยาว ทํานองแคนมาจากเสียงโจน (มีจังหวะตกท่ี

เสียงโด) ทํานองลําเปนทํานองลําทางยาวมีเสียงโทนิค คือ เสียงลา แตแคนและปผูไทจะเปา

ลงจังหวะท่ีเสียงโดและเลื่อนไหลไปเสียงลา เสียงท่ีเลื่อนไหลลักษณะนี้เรียกวา gliding 

tone ระดับเสียงอยูในระดับทางลายใหญ ประกอบดวย 5 เสียงหลัก คือ ลา โด เร มี ซอล 

หมอลําผูไทยจะลําระดับเสียงทางยาวในลายใหญ ลักษณะบันไดเสียงทางไมเนอร (Minor 

Scale) ระดับเสียงอยูในลายทางยาวคือ ลายใหญ ลายนอย ทํานองแคนมีเพียงหนึ่งประโยค 

ดังตัวอยาง 

แคน 
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โนตแคนแบบท่ี 1 

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

โนตแคนแบบท่ี 2 

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

โนตแคนแบบท่ี 3 

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

โนตแคนแบบท่ี 4 

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

 

สรุปไดวาทํานองลายผูไทยมีลักษณะเดนคือ มีทํานองสั้น ๆ เพียงหนึ่งประโยค

หรือวรรคเดียวเปนวัฏจักร กลาวคือ เลนซํ้ากันหมุนเวียนจนครบสี่จังหวะของกลอนลําเทียบได

กับทํานองเสพ (ไมใชเสียงเสพท่ีมีการติดสูด) ในทางดนตรีสากลเรียกวา Rhythmic Pattern 

สวนแนวการบรรเลง ซํ้าวนลักษณะนี้เรียกวา ออสตีนาโต (ostinato) คือ เปาเปนจังหวะ

ลีลาของการประสาน การเปาประกอบลําก็จะเปาทํานองท่ีตางจากทํานองลําและไมเปาให

ครบจังหวะของหมอลําแตจะเปาเพียงประโยคเดียว โดยหมอลําจะข้ึนจังหวะสุดทายของ

ประโยคทํานองแคนคือหองท่ี 4 และหองท่ี 8 เสียงในจังหวะตก สวนใหญคือเสียงลาและ

เสียงมี 

สรุปและอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง การเปาปประกอบลําผูไทย ผูวิจัยไดคนพบประเด็นท่ีสามารถนํามา

อภิปรายผลใหสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย ดังนี้ 

 1. การเปาปผูไทยและทํานองลายผูไทย   

ปผูไทยเปนเครื่องดนตรีในตระกูลเสียงท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศ  

(Aero phone) ประเภทลิ้นอิสระ (Free Reed) ทําจากไมกูแคน (ไมเฮ้ีย) ทาทางการเปาจะ

นั่งหรือยืนเปาก็ได วิธีการเปาปโดยใชปากอมสวนของดานท่ีเปนลิ้นปไวในปาก การจับรูปถา

ผูเลนเอามือซายข้ึนขางบน การวางนิ้วจะใชนิ้วชี้ซายจับรูปรูแรก นิ้วกลางซายจับรูปท่ีสอง 

นิ้วโปงซายจับปดานลาง มือบนใชนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ปดรูท่ีเหลือถัดลงมาตามลําดับ 
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ระบบเสียง (Tuning System) ของปผูไทย ไลจากเสียงต่ําจากรูลางสุดไปเสียงสูงรูบนสุด 

ไดแก เสียงท่ี 1 คือ เสียงซอล เสียงท่ี 2 คือ เสียงลา เสียงท่ี 3 คือ เสียงที เสียงท่ี 4 คือ    

เสียงโด เสียงท่ี 5 คือ เสียงเร เสียงท่ี 6 คือ เสียงมี ทํานองลายผูไทย (Melody) มาตราเสียง

เปนลักษณะบันไดเสียง 5 เสียง ไดแก เสียงลา โด เร มี ซอล สอดคลองกับ Terry (1977, 

p. 1-44) ไดศึกษาเรื่อง ดนตรีพ้ืนบานของลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย พบวา 

ดนตรีพ้ืนบานอีสาน มีชวงเสียงเปนระบบ 5 เสียง (Pentatonic) รูปลักษณของทวงทํานอง

ลําผูไทย (Melodic Contour) พบวามีลักษณะทํานองตอเนื่องเชื่อมโยง (Conjunct) และ

ลักษณะทํานองไมคอยข้ึนลงหรือสมํ่าเสมอ (Terraced) จังหวะ (Rhythm) เปนลายเพลงท่ีมี

ลักษณะของการตกจังหวะคือมีการเนนจังหวะสั้นยาว อัตราจังหวะ (Meter) เปนลักษณะ

จังหวะสมํ่าเสมอ(Isometric) คือ ทํานองลําผูไทย มีจังหวะท่ีเทากัน บรรเลงซํ้ากันต้ังแตตน

จนจบ สัญลักษณแทนเสียงปผูไทยในลําผูไทย แทนดวยอัตราจังหวะ (Time Signature) 

2/4 การประสานทํานอง (Texture) เปนบทเพลงประเภททํานองเดียว (Monophony) 

รูปแบบ (Form) เปนบทเพลงท่ีมีทํานองสั้น ๆ ทํานองเดียว (Iterative) คือการบรรเลงซํ้า ๆ 

กัน ซ่ึงอาจจะมีความแตกตางกันบาง แทนสัญลักษณไดเปน  A-A1-A2-A3   

    ปผูไทยมีบทบาทในดานความสัมพันธกับวิถีชีวิต พิธีกรรมความเชื่อ การทํามา

หากิน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทางดนตรีสังคมของปรานี วงษเทศ (2525) ท่ีนําดนตรีและ

ขอมูลทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือศึกษาวาดนตรีมีบทบาทหนาท่ีและสงผลอยางไร 

และสภาพแวดลอมสงผลอยางไรกับดนตรี และดวยแนวคิดนี้เม่ือมาเปรียบเทียบกับขอมูลท่ี

ลงภาคสนามมานั้นพบวา สภาพภูมิประเทศเปนภูเขา มีไมไผเฮ้ียเปนจํานวนมาก สงผลให

วัสดุท่ีนํามาทําปผูไทยทําจากไมเฮ้ีย (ไมไผ) เพราะหาไดงายและรูปรางกะทัดรัดพกพาได

สะดวก ปผูไทถือวาเปนเครื่องดนตรีของกลุมชาติพันธุผูไทยมาแตโบราณและยังคงใชมา

จนถึงปจจุบัน แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและรวดเร็ว

ตามกระแสสังคมโลกในปจจุบัน สอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม ทฤษฎีของ 

Durkheim (1935) มีความเชื่อในเรื่องโครงสรางและหนาท่ีเชนเดียวกันโดยอธิบายวาสังคม

จะมีดุลยภาพหรืออยูรอดดวยการยึดเหนี่ยวทางสังคม (Social Solidarity) คือ การท่ีบุคคล

ในสังคมมีสิ่งยึดถือรวมกันในสังคมขนาดเล็กหรือสังคมท่ีมีโครงสรางงาย ๆ นั้น การยึดเหนี่ยว

ทางสังคมจะเปนแบบกลไก (Mechanical Solidarity) คือการยึดถือคานิยม จารีตประเพณี

เดียวกันมีความคิด ความเชื่อและทัศนคติตาง ๆ แบบเดียวกัน สังคมเปนระบบหนึ่งท่ีสวน
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ตาง ๆ มีความสัมพันธและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เม่ือโครงสรางใดโครงสรางหนึ่งทํางาน

ลมเหลวหรือบกพรองไป สมดุลจะถูกทําลายลง เชน การเปลี่ยนแปลงทางประชากร การ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การแพรกระจายของวัฒนธรรม เม่ือสวนใดสวนหนึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงจะเปนสาเหตุทําใหสวนอ่ืน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดข้ึนเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งหรืออาจเกิดข้ึนท้ังระบบก็ได สังคมจะหยุดชะงัก

ระยะหนึ่งกอนเพ่ือท่ีจะปรับสมดุลในตัวมันเอง สังคมจึงไมตายหรือเรียกวาการเคลื่อนไหวท่ี

สมดุล 

 2. การเปาปประกอบลําผูไทย เปาตามภาษาทองถ่ิน (ภาษาผูไทย) แทนตัวโนต 

เชน จับควายผู ไปเซิงควายแม จับเปดผู ไปเซิงเปดแม ถาเปนจังหวะปก็จะใชคําผูไทวา     

“ฮีตีบ ฮีตีบ ฮีแป” แทนทํานองเสียงปผูไทย เพ่ือใหงายตอการจดจําทํานองของเสียงปผูไทย 

แปลงเปนโนตพ้ืนบานอีสานจะตรงกับโนต คือ “มีลา มีลา เรโด” การเปาปประกอบลําผูไทย

จะเปาผสมกันระหวางลายนอยกับลายใหญ ถาเปาเลาะตูบเก้ียวพาราสีใหหมอลําฝายชาย 

ปผูไทยจะเปาลายนอย ถาเปนหมอลําฝายหญิง ปผูไทยจะเปาลายใหญ ในปเลาเดียวกัน 

กลอนลําท่ีนํามาลําผูไทยมาจากกลอนผญา นอกจากการเปาประกอบลําผูไทยแลว ปผูไทย

ยังมีบทบาทตอพิธีกรรมของชาวผูไท กลาวคือ พิธีเลี้ยงผีปูตา พิธีหมอเหยา สอดคลองกับ

การศึกษาดานดนตรีท่ีประกอบในพิธีกรรมของสมฤทัย เพงศรี (2550) พบวา การเซนผีมด

ของหมอมดท่ีเปนหมอพิธี ดวยผีมดเปนผีท่ีรักสนุก เม่ือมีพิธีท่ีเก่ียวกับผีมดจึงมีปผูไทยเปา

ประกอบทุกครั้ง เพ่ือความบันเทิงและบทบาทหนาท่ีในการตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน

ทางดานจิตใจ และยังศึกษาถึงดนตรีท่ีอยูในพิธีวามีเครื่องดนตรีประกอบ คือ ปใหญ ปนอย 

กลองตุม ท่ังบั้ง เปนตน   

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

       1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใชประโยชน 

เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับองคความรูวาดวยวัฒนธรรม

ดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต การอนุรักษวัฒนธรรม ฉะนั้นงานวิจัยนี้

ยอมเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเปนภาครัฐและเอกชน เชน ศิลปน ผูนําชุมชน โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน ศูนยวัฒนธรรมประจําอําเภอ สถาบันดาน
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ดนตรีพ้ืนบานอีสาน เพ่ือการอนุรักษ สงเสริม สืบทอดใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา ทําให

องคความรูดานดนตรีผูไทยแพรกระจายเขาถึงสังคม   

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

  นอกจากการเปาปผูไทยประกอบลําของศิลปนท้ังสองทานแลว  ผลงานของทาน

ยังมีสิ่งท่ีนาสนใจอยูจํานวนมาก เพ่ือประโยชนในการวิจัยครั้งตอไป การศึกษา การอนุรักษ 

สืบทอด สงเสริม ไมสามารถกระทําไดโดยบุคคลเพียงคนเดียวหรือองคกรเดียว ควรมีการ

รวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนตาง ๆ นอกจากนี้ควรมีการศึกษา

แนวทางการอนุรักษและสืบทอดในประเทศเพ่ือนบานท่ีมีวัฒนธรรมผูไทยเพ่ือใหเกิดความ

รวมมือในการดําเนินงานระหวางประเทศ อันเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรม

ในภูมิภาคและเปนการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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จินตภาพแหงความฝนของมนุษยและดอกไม 

THE IMAGINATION OF HUMAN DREAM AND FLOWERS 

ศันสนีย  รุงเรืองสาคร* 

SUNSANEE RUNGREONGSAKORN 

บทคัดยอ  

การทํางานศิลปะแบบสามมิตินับเปนกาวแรกในการสรางสรรคผลงานในรูปแบบท่ี

แตกตางไปจากเดิมท่ีเปนสองมิติ แตกลับไมใชการนับหนึ่งในการสรางสรรคผลงานศิลปะ

ของผูสรางสรรค ผลงานท่ีเกิดข้ึนจึงมีความเปนปจเจกท่ีไดรับอรรถรสของงานทัศนศิลป

แตกตางไปอีกรูปแบบหนึ่ง มีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนแทบทุกกระบวนการแมรูปทรงและ

แนวคิดจะเปนแบบเดียวกันท้ังหมด และดวยเหตุผลท่ีตองการใหผลงานสรางสรรคท่ีเคยเปน

สองมิติแบบลวงตานั้นแปรเปลี่ยนเปนรูปทรงจริงแบบสามมิติท่ีสามารถมองเห็นไดรอบทิศทาง

กินระวางพ้ืนท่ีตั้งวางอยูบนพ้ืนและในอากาศ ดวยการสรางสรรคใหเปนผลงานประติมากรรม

นุม (Soft Sculpture) ท่ีใชผาเปนวัสดุหลักและดายในการเชื่อมตอผาเขาดวยกัน นอกจากนั้น

ยังเสริมวัสดุอ่ืน ๆ เขามาประกอบใหผลงานสมบูรณตามแนวความคิดท่ีตองการแสดงออก 

ผลท่ีไดรับเกิดความแตกตางของผลงานท่ีใหรสชาติใหมแตกตางออกไปจากเดิมเปนอยางมาก

ในทุกองคประกอบ เกิดการเรียนรู การแกปญหาตาง ๆ ในทุกกระบวนการ ท่ีสําคัญยังสราง

แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานชิ้นใหมตอไปในอนาคต 

คําสําคญั: จินตภาพ สามมิต ิประติมากรรมนุม  
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Abstract 

 Originated form two-dimensional artwork, three-dimensional projects 

were created during my long experience as an art instructor. The finding 

shows unique individualism with a different style. The creative work has 

changed almost at every stage. Three-dimensions lets the observer walk 

around the objects in real space. Fabric was used as the main material that 

has been connected by threads. In addition, I used other materials to 

complete the work presented. Creating a soft sculpture was a learning 

experience presenting a challenge at every step that needed to be solved 

on its own way. That is a new flavor of creativity that will inspire for the future. 

Key words: Imagination, Three Dimension, Soft Sculpture 

บทนํา 

แนวคิดท่ีใชในการสรางสรรค คือแนวคิดของความสุขท่ีเรียบงายใกลตัว การเห็น

คุณคาของสิ่งเล็กนอย และธรรมดาท่ีอยูรอบตัวเรา ความงามของธรรมชาติท่ียิ่งใหญ ดอกไม

ท่ีแสนงดงามสรางความสดชื่นสดใสใหกับโลกและผูคนมาแลวไมรูก่ียุคสมัย ความนิยมใน

ความงามของมันไมเคยลดลงไปเลย ยังคงคุณคาไมเสื่อมคลายไมวาจะในตอนนี้หรืออนาคต

ขางหนาเราก็สามารถคาดเดาไดวาดอกไมนาจะยังคงงดงามเสมอและนาจะไดรับความนิยม 

ชมชอบจากผูคนตอไปอยางไมเสื่อมคลาย ผูสรางสรรคเลือกดอกอินทนิลผสมผสานเชื่อมโยง

เขากับใบหนาของตัวเองสรางจินตภาพของรูปทรงข้ึนใหมในรูปแบบของผลงานจิตรกรรมกอน

ในเบื้องตน จากนั้นนําผลงานจิตรกรรมนั้นมาสรางสรรคใหมใหเปนผลงานประติมากรรมนุม 

ผลงานสองมิติท่ีสรางความลวงตาใหเกิดความตื้นลึกถูกแปรเปลี่ยนไปเปนผลงานแบบสามมิติ

ท่ีเปนวัตถุจริงมองเห็นไดรอบทิศทาง กระบวนการตาง ๆ ของการทํางานมีความแตกตางกัน

อยางสิ้นเชิง แมท่ีมาของรูปทรงจะเปนแบบเดียวกันแตกลับใหรสชาติในการรับรูผลงานศิลปะ

ท่ีแตกตางกันออกไป กอใหเกิดความนาสนใจในกระบวนการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาผลงาน

สรางสรรคตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค 

1.  สรางสรรคศิลปะดวยการจินตนาการรูปทรงของมนุษยผสานกันเขากับรูปทรง

ของดอกไม 

2.  ศึกษากระบวนการสรางสรรคแบบ 3 มิติ ท่ีกินระวางพ้ืนท่ีในอากาศจริงท่ี

สามารถมองเห็นไดรอบดาน 

3.  สรางสรรคประติมากรรมนุมโดยการใชวัสดุตางๆ ในการสรางสรรค เชน ผา 

ดาย ทอพีวีซี 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาแบงออกเปน 2 สวนประกอบ ดังนี้ 

1. ข้ันตอนของการศึกษาท่ีมาของแนวคิดและรูปทรง 

แรงบันดาลใจแรกท่ีทําใหเกิดผลงานในชุดนี้คือ ความประทับใจในความงามของ

ดอกไม ท่ีนอกจากความสดชื่นเม่ือไดสัมผัสแลว รูปรางอันสวยงามท่ีมีรูปแบบหลายหลาก

สรางแรงบันดาลใจใหเกิดจินตนาการมากมาย ความประทับใจเล็ก ๆ เปนจุดกําเนิดเบื้องตน

ไปสูการสรางสรรคผลงานศิลปะ จากนั้นผูสรางสรรคเริ่มตนคนควาหาขอมูลจากวัตถุจริง 

เพ่ือใหสามารถสื่อความหมายไดตรงตามความรูสึกท่ีตองการแสดงออก จากนั้นนําขอมูลท่ี

ไดมาประมวลเขาดวยกัน ประกอบสวนตาง ๆ ของรูปรางเหลานั้นเปนผลงานภาพรางกอน

ในเบื้องตนจากนั้นเม่ือไดแบบตามท่ีตองการแลวจึงขยายใหญเพ่ือทํางานในข้ันตอนตอไป  

ในสวนของดอกไมในผลงานมีท่ีมาจากดอกไมจริง คือ ดอกอินทนิลบก (ภาพท่ี 

2 ก) เปนตนแบบในการนํามาใชในการสรางสรรครูปทรงของดอกไม เหตุผลของการเลือกใช

ดอกอินทนิลบกเพราะมีความหมายท่ีเก่ียวของกับ ความอดทน ความรุงเรือง การมีอาย ุ  

ยืนนาน ซ่ึงเหมาะสมกับการนํามาใชในการสรางสรรค สอดคลองกับความรูสึกท่ีไดสัมผัสใน

ผลงาน การชูชอของดอกและใบ ใหความรูสึกถึงความม่ันคง จริงจัง  

ในสวนของใบหนาท่ีใชในผลงานเปนของผูสรางสรรคเอง เนื่องจากผูสรางสรรค

มักใชสวนประกอบหลักของการสรางผลงานศิลปะเปนใบหนาและรางกายมนุษยมาตลอด 

โดยเฉพาะใบหนาของตัวเองเพ่ือสื่อความรูสึกจากการแสดงสีหนาตาง ๆ และตองการพัฒนา

ผลงานตอเนื่องไป ทําใหในชุดนี้ก็ยังมีสวนของรางกายและใบหนาประกอบอยูดวย แมจะมี

สวนประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเขามาเปนสวนหลักและรอง แตก็ยังคงไวซ่ึงความเปนเอกลักษณ 
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ศิลปนท่ีไดรับแรงบันดาลใจ 

จากการท่ีผูสรางสรรคจบการศึกษาทางดานศิลปะโดยตรง ท้ังยังหาเลี้ยงชีพดวย

การสอนอยูในสถาบันการศึกษาศิลปะ ทําใหชีวิตคลุกคลีอยูกับงานสรางสรรคแทบจะ

ตลอดเวลา สิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดคือการศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเรื่องราวเก่ียวกับศิลปะ

อยูเสมอ และในหลายครั้งท่ีผลงานเหลานั้นบันดาลใหเกิดความประทับใจจนอยากจะ

ทดลองสรางสรรคผลงานของตนเองในเทคนิควิธีการท่ีแตกตางไปจากผลงานท่ีเคยสรางมา

บาง โดยท่ีการสรางสรรคยังคงไวซ่ึงความเฉพาะตัวอยู มิไดละท้ิงสิ่งสําคัญท่ีไดสรางสรรคไว

ในอดีต แตเปนการศึกษาเพ่ือเรียนรูและพัฒนาการสรางสรรคผลงานศิลปะของตัวเองตอไป 

แรงบันดาลใจสําคัญท่ีสงเสริมใหเกิดมีการสรางสรรคผลงานในชุดนี้ คือผลงาน

ประติมากรรมนุมของศิลปนหลายทาน ดวยผลงานเหลานั้นมีความนาสนใจท้ังในรูปแบบ

วิธีการ และแนวความคิดท่ีใชในการสรางสรรค อาทิเชน แคลส โอลเดนเบิรก (Claes 

Oldenburg) แจนนิค เดสลอรี่ส (Jannick Deslauriers) ฮอลลี่ เลเวลล (Holly Levell) 

เปนตน 

การสรางสรรคประติมากรรมนั้นมีรูปแบบวิธีการและวัสดุท่ีใชมากมาย แตเม่ือข้ึน

ชื่อวาเปนประติมากรรมแลวโดยสวนมากมักถูกสรางดวยวัสดุท่ีมีโครงสรางท่ีม่ังคงแข็งแรง

เสมอ ยกตัวอยางเชน ปูนปน การแกะสลักไม สลักหิน การหลอปูน เหล็ก เปนตน และเม่ือ

ประติกรรมถูกทําใหนุม ความคาดหวังท่ีจะไดพบเห็นประติมากรรมท่ีแข็งแรงถูก

เปลี่ยนแปลงไป เกิดความแตกตางท่ีนาตื่นเตนแกผูดู อีกท้ังศิลปนหลายทานสามารถ

สรางสรรคประติมากรรมนุมในแบบฉบับของตนเองออกมาไดอยางนาสนใจ 

แคลส โอลเดนเบิรก (ภาพท่ี 1 ข) ผลงานของเขามักมีอารมณขันอยูในแนวคิด

ของการสรางสรรค เขาเปลี่ยนแปลงในสิ่งท่ีควรจะเปนใหแปลกออกไป เปลี่ยนสิ่งเล็กให

กลายเปนใหญ เปลี่ยนสิ่งท่ีควรจะแข็งใหนุม ทําใหประสบการณของคนดูแตกตางออกไป 

เกิดความตื่นเตนสนุกสนานนาประทับใจ 

 ดังเชน ผลงาน ซอฟต ทอยเลท (Soft Toilet) (ภาพท่ี 1 ก) ท่ีมีโครงสรางท่ี

ออนปวกเปยกแทนท่ีจะเปนโครงสรางท่ีม่ันคงแข็งแรง ดังเชนชักโครกท่ีเราใชกันตาม

บานเรือน ซ่ึงนับเปนสิ่งจําเปนมากท่ีตองมีเพ่ือสุขอนามัยท่ีดีในชีวิตประจําวัน เขาใชวัสดุท่ี

แตกตางออกไปจากเดิมอยางมาก จากเซรามิกท่ีแข็งแรงกลายเปนผาท่ีออนนุม การท่ีดูออน

ปวกเปยกทําใหนึกจินตนาการไปวา หรืออาจเปนเพราะวาชักโครกนั้นตองรับปฏิกูลของเสีย
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จํานวนมาก ในทุกวันจนเปนเหตุใหตองหมดสภาพลง รูปทรงท่ีดูเหลวไมมีโครงสรางบอกถึง

อารมณขันของศิลปน  

ผลงานของแจนนิค เดสลอรี่ส มีความบอบบาง และโปรงใส มีความ

ละเอียดออนและสวยงาม ประติมากรรมของเธอมองทะลุเห็นถึงภายในเพราะมีความใสและ

กลวงของผา โอนเอนไปมาเคลื่อนไหวไดแคเพียงลมพัดเบา ๆ มาปะทะ โครงสรางไมมีความ

ม่ันคงแข็งแรง แสดงความรูสึกออนไหว แตมันกลับสะทอนความรูสึกเรื่องจิตวิญญาณ

ภายในท่ีเธอตองการนําเสนอไดอยางตรงชัด 

ผลงานปอบป (ภาพท่ี 1 ค และ ง) เปนผลงานประติมากรรมแบบจัดวาง 

ประกอบดวยดอกปอปปจํานวนมาก ลักษณะของดอกมีความหลากหลายท้ังตูม บาน ดอกใหญ 

ดอกเล็ก หันเหไปในหลายทิศทาง ดูราวกับทุงดอกปอปปท่ีสวยงามในหองจัดแสดงผลงาน

แทนท่ีจะอยูทองทุงตามธรรมชาติ วัสดุท่ีใชเปนผาบางใสคลายกลีบดอกไมสามารถมองทะลุ

ไปดานหลัง กลีบวางซอนทับกันทําใหเกิดความเขมท่ีแตกตางอยางหลากหลายของน้ําหนักสี

ท่ีหลากหลายท่ีเกิดข้ึนในดอกเดียวกัน ปรากฏภาพงดงามนาประทับใจผูดูเปนอยางยิ่ง 

ฮอลล่ี เลเวลล เปลี่ยนความหมายของวัตถุท่ีเรียบงายใหเกิดความพิเศษและมี

จุดเดนข้ึนดวยเทคนิคของสิ่งทอดวยการเย็บและปก เธอเก็บรายละเอียดของงานในทุกจุด

เทาท่ีทําได ทําใหผลงานท่ีออกมาดูนาสนใจดวยวัสดุท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําใหเราใหความ

สนใจในวัตถุสิ่งของนั้นเพ่ิมมากข้ึนโดยท่ีรายละเอียดของงานเหมือนกับสิ่งของตนแบบท่ี

นํามาใชในการสรางสรรค 

ดังตัวอยางผลงาน รูปซองขนม (ภาพท่ี 1 จ และ ฉ) จะเห็นไดวาผลงานของ

ฮอลลี่ มีความนาสนใจและนาประทับใจดวยการนําเอาหอของ ซองขนม อาหารกระปอง 

อาหารสําเร็จรูปตาง ๆ ท่ีผลิตข้ึนในทองตลาดมาใชสรางสรรคผลงานท่ีเปนสิ่งทอนี้จํานวน

มากมาย ดวยผาและการเย็บปก ดูราวกับเธอมีความสุขท่ีไดสรางสรรคพวกมันอยางไมรูจบ 
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ภาพท่ี 1 ผลงานศิลปะท่ีเปนแรงบันดาลใจ 

(ก) ศิลปน Claes Oldenburg ผลงาน “Soft Toilet” ป 1966 

 (ข) ศิลปน แคลส โอลเดนเบิรก การแสดงนิทรรศการศิลปะในชุด “เดอะซิกต้ี”(The Sixties)  

(ค) และ (ง)ศิลปน แจนนิค เดสลอร่ีส ผลงาน Poppies ป 2008-2009 เทคนิค Installation Textile.  

(จ) และ (ฉ) ศิลปน ฮอลลี่ เลเวลล ผลงานสิ่งทอ (textile) 

ท่ีมา: (ก) Claes Oldenburg (30 June 2013)                              

(ข) แคลส โอลเดนเบิรก (30 มิถนุายน 2556) 

(ค) และ (ง) แจนนิค เดสลอร่ีส (30 มิถุนายน 2556)  

(จ) และ (ฉ) ฮอลลี่ เลเวลล (30 มิถุนายน 2556) 
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2. กระบวนการในการสรางสรรค 

แยกกระบวนการสรางสรรคออกเปน 2 ขอ คือ การรางภาพและกระบวน   

การสรางสรรคผลงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1. การรางภาพนั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปนท่ีสุดในการทํางานของผูสรางสรรค 

เรียกไดวาแทบจะเปนตัววัดความสําเร็จของการทํางานไดเลยทีเดียว ท้ังยังเปนการเริ่มตน

ของการจัดเตรียมวางแผนข้ันตอนในการสรางสรรคผลงานตอไป ทําใหเรามองเห็นอนาคต

ของการทํางานอยางคราว ๆ หรือมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ทําใหการเดินทางของการทํางาน

ไมสะเปะสะปะ ไรทิศทาง มีจุดหมายปลายทางคอนขางแนชัด  
 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการรางภาพ (ก) ดอกอินทนลิ (ข) รางภาพดอกไม (ค) ลบสวนเกสรออก  

(ง) เพ่ิมความซับซอนใหกลีบดอก (จ) ใสใบหนาลงในสวนเกสร (ฉ)ใสใบหนาซอนลงไป  

(ช) ทดลองรางภาพเปนสามมิติ 

ท่ีมา  : ดอกอินทนิล (30 มิถุนายน 2556) 
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ผูสรางสรรคเริ่มตนคนหาดอกไมท่ีมีรูปทรงและแนวคิดท่ีเหมาะสมจากแหลง

ตาง ๆ ท้ังในสื่ออินเทอรเน็ต หนังสือ และจากธรรมชาติจริง ดอกไมท่ีคนพบคือดอกอินทนิล 

(ภาพท่ี 2 ก) เปนดอกไมท่ีมีความสวยงาม ท้ังใหความหมายเก่ียวกับความม่ังคงแข็งแรง 

ดวยเปนดอกท่ีเกิดจากตนไมใหญยืนตน จากนั้นรางภาพดอกไมนี้ข้ึนมาในองคประกอบแบบ

ภาพถายคนครึ่งตัว โดยยึดถือรูปรางของดอกไมจริงเปนตนแบบกอนในเบื้องตน จากนั้น

คอย ๆ พัฒนาปรับเปลี่ยนภาพราง ดวยการลดทอนในบางสวน และในบางครั้งกลับเพ่ิมเติม

รูปทรงเขาไปบางจนไดผลลัพธตรงตามจุดหมายท่ีตองการแสดงออก (ภาพท่ี 2 ข-ฉ) จากนั้น

ทดลองสรางภาพรางนั้นใหเปนสามมิติ (ภาพท่ี 2 ช) เพ่ือสะดวกตอการเขาใจสวนประกอบ

ตาง ๆ ของรูปทรงและงายตอการวางแผนในการทํางานสรางสรรคผลงานจริงตอไป 

2. กระบวนการสรางสรรคผลงาน วัสดุหลักในการสรางสรรคผลงาน

ประติมากรรมนุมนั้นโดยสวนใหญ เปนผาฝาย ท่ีมีสีสันลวดลายสดใสแบบดอกไม 

นอกจากนั้นยังมีวัสดุอ่ืน ๆ เขามาเสริมเพ่ือใหผลงานสมบูรณข้ึน เชน ลวด ทอพีวีซี ดาย 

ฟองน้ํา ใยสังเคราะห ถัง สอีะคริลิก ยาง 

การสรางสวนประกอบตาง ๆ มี สวนของใบหนา ท่ีหลอข้ึนจากปูนพลาสเตอร

แลวใชยางเปนวัตถุดิบในการสรางผิว ใชใยสังเคราะหใสดานในเย็บปดดวยดายจากนั้น

ระบายสีเนื้อท่ียาง (ภาพท่ี 3 ก-ฉ) สวนของ ดอกตูม ใชใยสังเคราะหไวดานในมีฟองน้ําหุมท่ี

กานสวนของดอกหอหุมดวยผาฝายเย็บปดดวยดาย (ภาพท่ี 3 ช) สวนของใบ เปนผาสีขาว

หลายชนิด ไดแกผาดิบ ผาตาขาย ผาลูกไม ผาแกว เย็บดวยดาย (ภาพท่ี 3 ซ) สวนของกาน

หุมดวยฟองน้ําปดดวยผาดิบมัดดวยดายแลวหุมดวยผาแลวเย็บปดอีกครั้ง (ภาพท่ี 3 ฌ) 

สวนของ กลีบ นั้นจะใชลวดเปนโครงสรางหุมดวยผาท่ีมีลวดลายตาง ๆ เย็บปดดวยดาย 

(ภาพท่ี 3 ญ–ฐ) 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) 79 

 
 

ภาพท่ี 3 การเตรียมสวนประกอบตางๆ 

(ก) หลอใบหนา (ข) น้ํายางเพ่ือสรางใบหนา (ค) ใสใยสังเคราะห (ง) เย็บปด (จ) ใบหนาท่ีหลอยาง 

(ฉ) ระบายสีใบหนา (ช) การสรางดอกตูม (ซ) เย็บใบ (ฌ) สวนของลําตน (ญ) กลีบดอก  

(ฎ) โครงของกลีบดอก (ฏ) การสรางกลีบดอก (ฐ) กลีบดอก 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

เริ่มตนการสรางสรรคดวยการเตรียมสวนประกอบตาง ๆ ท่ีจําเปนจนเสร็จ

สมบูรณ สวนประกอบนั้น ไดแก ชอดอกไมท้ังหมด ซ่ึงประกอบดวยกลีบทุก ๆ กลีบ ใบหนา 

ใบไม ดอกตูม และโครงสรางหลัก จากนั้นนํามาประกอบเขาดวยกันดังภาพท่ี 4 

เริ่มตน ดวยการใชถังใบใหญเพ่ือเปนกระถางของดอกไม แลวข้ึนโครงสรางคือ

สวนของลําตนดวยทอพีวีซีและลวดอะลูมิเนียม สรางก่ิงกานและโครงสรางของใบตามภาพ

รางท่ีไดวางแผนเอาไว หุมฟองน้ําและผาท่ีสวนของลําตน จากนั้นเย็บเขาดวยกันดวยเข็ม

และดาย (ภาพท่ี 4 ก) 

จากนั้นหุมใบท้ังสองดวยผาท้ังทางดานซายและขวาของลําตนใชผาเปน

สวนประกอบหลักเย็บเขาดวยกันดวยดายสีเขียว จากนั้นนําชอดอกตูมท่ีทําจากผามา

ประกอบเขาบนยอดของลําตนยึดติดดวยลวดหุมดวยฟองน้ํามัดดวยดาย (ภาพท่ี 4 ข) 

 



80 Patanasilpa Journal Vol.2 No.2 (July-December 2018) 

ติดตั้งใบหนาแรกท่ีสรางจากยางลงบนใจกลางของดอกไม เปนจุดเดนของ

ผลงาน ยึดติดดวยลวดอะลูมิเนียม (ภาพท่ี 4 ค) 

ติดตั้งใบหนาจนครบท้ังสามดวยลวดและการเย็บดวยดาย (ภาพท่ี 4 ง) 

ติดกลีบดอกท่ีใชผาเปนวัสดุหลักท่ีไดจัดเตรียมไวท้ังหมดแลวเขากับใบหนา

ดวยลวดอะลูมิเนียมและดายจนครบทุกกลีบ (ภาพท่ี 4 จ) 

กลีบดอกท้ังหมดท่ีไดเตรียมไวท้ังหมดของชอดอกแรก (ภาพท่ี 4 ฉ) 

กลีบดอกท่ีสองท่ีประกอบกลีบดอกและใบหนาแลว และพรอมสําหรับการ

ติดตั้ง (ภาพท่ี 4 ช) 

ติดต้ังชอดอกท่ีสองเขากับก่ิงบน จากนั้นทําการตกแตงทุกสวนประกอบให

เรียบรอย รวมท้ังกระถาง (ภาพท่ี 4 ซ) 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ขั้นตอนการประกอบผลงาน 

(ก) ขึ้นโครงสรางดวยถังและทอพีวีซี (ข) ติดดอดตูมท่ียอดของกิ่ง (ค) ติดต้ังใบหนา 

(ง) ติดต้ังใบหนาท้ังสาม (จ) ติดต้ังกลีบเขากับดอกแรก (ฉ) กลีบของชอดอกท่ี 2 

(ช) ชอดอกท่ี 2 (ซ) ติดต้ังชอดอกท่ีสองเขากับผลงาน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ผลการศึกษา 

 “จินตภาพแหงความฝนของมนุษยและดอกไม” เดินทางผานการเปลี่ยนแปลงพัฒนา

เทคนิควิธีการในการสรางสรรคมาอยางยาวไกล ดวยความเปลี่ยนแปลงของเทคนิควิธีการท่ี

มีความแตกตางออกไปจากผลงานสรางสรรคในอดีตเปนอยางมากจากผลงานภาพพิมพไปสู

จิตรกรรมท่ีมีความเปนสองมิติท้ังสองเทคนิควิธีการ ไปจนถึงผลงานประติมากรรมท่ีมี

ลักษณะเปนสามมิติ 

ท่ีมาของผลงานในชุดนี้ ผลงานชุด “ความเคล่ือนไหวของรางกายและดอกไมใน

ระนาบสองมิต”ิ พ.ศ. 2557 

ผลงานในชุด “ความเคลื่อนไหวของรางกายและดอกไมในระนาบสองมิติ” ถูกสราง

ข้ึนมาในป พ.ศ. 2557 ดวยความประทับใจในดอกไมในเบื้องตนแลวนําไปประกอบกับ

สมมุติฐานท่ีวาเทคนิคปะติด (Collage) เหมาะสมกับการสรางสรรคผลงานของผูสรางสรรค

หรือไม ผลลัพธของการทํางานเกิดผลงานสรางสรรคข้ึนท้ังหมด 4 ชิ้น (ภาพท่ี 5) ดวยการ

จินตนาการผสมผสานรูปทรงรางกายมนุษยเขากับดอกไมดวยความประทับใจในความงาม

ของธรรมชาติ และดวยการปะติดกระดาษท่ีมีลวดลายตาง ๆ ท่ีคัดสรรมาจากกระดาษท่ี

ผลิตอยูในทองตลาดมาผสานกันเขาดวยความลงตัวของทัศนธาตุท่ีมารวมตัวกัน และเม่ือ

ผลงานในชุดนี้เสร็จสิ้นลงก็กอใหเกิดแรงบันดาลใจใหมข้ึน โดยมีสมมุติฐานท่ีวา หากนํา

ผลงานท่ีเกิดข้ึนนี้ไปสรางสรรคผลงานประติมากรรมนุมจะเปนอยางไร นั่นจึงนับเปนท่ีมา

ของการสรางสรรคผลงานในชุด “จินตภาพแหงความฝนของมนุษยและดอกไม” 
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ภาพท่ี 5 ผลงานในชุด “ความเคลื่อนไหวของรางกายและดอกไมในระนาบสองมิติ” 

(ก) กุหลาบของฉัน (ข) ถันดอกไม (ค) ฉันคือดอกไม (ง) ระบําดอกไม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

ผลงานชุดจินตภาพแหงความฝนของมนุษยและดอกไม พ.ศ. 2560  

ผลงานในชุดนี้เกิดจากการตอยอดมาจากผลงานในชุด “ความเคลื่อนไหวของ

รางกายและดอกไมในระนาบสองมิติ” ดวยอารมณของความสุขความสวยงามในโลกแหง

ความฝนและจินตนาการ ใบหนาคนอยูตรงใจกลางของกลีบดอกไมคลายกับเปนเกสร แสดง

ความมีชีวิตใหมท่ีตางออกไปจากความเปนปกติ ผูสรางสรรคกับดอกไมกลายเปนสิ่งเดียวกัน 

คนท่ีเปนดอกไม เพราะรับความรูสึกท่ีสดชื่นสดใส สบายใจประดุจดังยามท่ีเรามองดูดอกไม 

รูสึกถึงความสวยงาม ความสดชื่นของมัน พลันก็จินตนาการใหตัวเองกลายเปนดอกไมนั้น

เสียเอง ดอกไมท่ีบานชูชอรับแดดและฝนดวยความภูมิใจ เคลื่อนไหวลูลมตระหงานดวย

ความม่ันคงในจิตใจ 
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ทุก ๆ วันของดอกไมอยูทามกลางของธรรมชาติ แมตองเจอลมฝน แดดจา ดอกไม

ก็ยังคงใหความสดชื่นรื่นรมยแกผูมาพบเห็น เปรียบเสมือนคนท่ีม่ันคงในจิตใจ ดวยความสุข

จากความสงบ เรียบงาย ธรรมดา ธรรมชาติ เพียงเทานั้น ไมมีความเดือดรอนแกงแยงชิงดี

เพ่ือใหไดสิ่งตองการจนตองสูญเสียความดี สูญเสียความเปนคนก็ถือวาไมคุมคา สูพอใจใน  

สิ่งท่ีมี ชวยเหลือเก้ือกูลแบงปนซ่ึงกันและกัน ชีวิตก็ดีมีสุขทุกคน 

 ดวยเทคนิควิธีการสรางสรรคผลงานแบบใหมท่ีมีความแตกตางไปจากเดิม ทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการข้ึนในผลงาน และดวยลักษณะเฉพาะของประติมากรรม

ทําใหผลงานท่ีเคยเปน 2 มิติ กลายเปน 3 มิติแบบลอยตัวสามารถมองไดรอบทิศทาง มี

ลักษณะของความเปนจริง แทนท่ีจะเปนการลวงตาในผลงานแบบ 2 มิติ ลักษณะของ

ผลงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําใหวิธีการสรางสรรคเปลี่ยนไปดวย ความแตกตางท่ีไดรับจากการ

สรางสรรคผลงานในชิ้นนี้ เนื่องจากเปนสิ่งใหมของการสรางสรรค ดังนั้นวิธีการในการสราง

ทุกสวนประกอบจึงเปนการเริ่มตนใหมของการทํางานท่ีตองทดลอง และแกปญหาท่ีเกิด

นานาประการ  

สวนประกอบตาง ๆ และวัสดุท่ีใชในการสรางสรรค แมวาสวนประกอบหลัก ๆ ท่ี

เห็นเดนชัดท่ีสุดนั้นจะเปนผาท่ีมีลวดลายและสีสันสดใสประกอบกันเขาเปนผลงานท่ีมี

รูปทรงหลักเปนดอกไมสองดอกใหญ ดอกตูม ใบ และกระถาง นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีวัสดุ

อ่ืนๆ ท่ีเขามาประกอบเพ่ือใหเกิดความสมบูรณของผลงานสามารถรวมตัวกันไดอยางแนบ

สนิท อาทิเชน ยาง ลวด ถัง ฯลฯ วัสดุตาง ๆ เหลานี้นอกจากเชื่อมตอวัสดุหลักใหรวมตัวกัน

ไดแลวยังทําหนาท่ีแตกตางกันออกไป เชน ยางสรางผิวหนา ดายเชื่อมตอผาเขาดวยกัน 

ลวดเปนโครงสรางและตัวเชื่อมระหวางสองวัสดุ เชน โครงสรางกับชอดอกตาง ๆ ถังเปน

โครงสรางหลักทําหนาท่ีเปนตัวเชื่อมสําคัญสําหรับท้ังหมดของตัวผลงาน 

โครงสรางโดยภาพรวมท่ีเกิดข้ึนมานั้นคอนขางแข็งแรงไมออนปวกเปยกไปตามวัสดุ

หลักคือผา กานของชอดอกมีความทนทานเพียงพอท่ีจะรองรับน้ําหนักของชอดอกท้ังสอง 

ดอกตูมและใบ  

 การวิเคราะหองคประกอบของผลงาน โดยแบงแยกออกเปน 2 สวนใหญ ๆ ไดแก 

จุดเดนของผลงานคือดอกไม และสวนประกอบตาง ๆ ของงานศิลปะ ดังตอไปนี้ 
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1. จุดเดนของผลงาน ไดแก ดอกไมและใบหนา โดยท่ีมีกลุมของดอกไมอยูจํานวน 

3 กลุม ไดแก ชอดอกใหญ ชอดอกเล็ก และชอดอกตูม โดยเรียงลําดับไปตามขนาดและ

ความนาสนใจ 

- ชอดอกใหญ มีขนาดของชอดอกไมท่ีใหญอยูในตําแหนงใจกลางและเปน

จุดเดนท่ีสุดของผลงาน มีขนาด รายละเอียดและสวนประกอบมากท่ีสุด เปนใจความสําคัญ

ในการสื่อความหมายของชอดอกไมท่ีใหความหมายของความสุขของคนท่ีเปรียบเหมือนกับ

ดอกไม สวนประกอบของชอดอกใหญประกอบดวยใบหนา และกลีบดอก สวนของใบหนา

จํานวน 3 ใบหนาอยูตรงใจกลาง และกลีบดอกอยูรอบ ๆ ใบหนา การใชสีในโทนสดใส   

เพ่ือสื่อความหมายของความสดชื่นของดอกไม โดยท่ีสวนของใบหนามีสีเนื้อในโทนน้ําหนัก

ตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการไลระดับท่ีมีความแตกตางกัน ในสวนของกลีบดอกนั้นใชผาท่ีมีสีสดใส 

โดยมีลวดลายและพ้ืนผิวท่ีแตกตางกันออกไปบางเพ่ือใหเกิดความนาสนใจและแยกแตละ

กลีบดอกดวยความแตกตางของน้ําหนักท่ีเกิดข้ึน โดยมีสีสันและลวดลายท่ีเก่ียวของแสดง

ความรูสึกของการเปนดอกไม 

- ชอดอกเล็ก สวนสําคัญในลําดับตอมาจากชอดอกใหญ มีขนาดและรายละเอียด

นอยลงเพ่ือเนนความสําคัญไปท่ีดอกแรก โดยกลุมสีท่ีใชยังเปนกลุมเดียวกันกับชอดอกใหญ 

สวนประกอบของชอดอกเล็กประกอบดวยใบหนาจํานวน 2 ใบหนาและกลีบดอกอยูรอบ ๆ 

- ชอดอกตูม เปนสวนท่ีประกอบใหชอดอกไมมีความสมบูรณ แตตัวมันเองกลับ

ถูกลดความสําคัญลงไปดวยรายละเอียดท่ีนอยลง แตก็ขาดไปไมไดสําหรับภาพรวมของ

ผลงาน ใชสีในโทนเย็นคือสีเขียวและสีฟาแทรกเพ่ิมเขาไปเพ่ือสรางความแตกตางดวยสีและ

น้ําหนักระหวางดอกไมและดอกตูม สวนประกอบของชอดอกตูมมีลักษณะเปนกอนกลม ๆ 

มีขนาดลดหลั่นกันไปตามลําดับของการเติบโตกอนหลัง ดอกท่ีโตกอนมีขนาดใหญกวาจะอยู

ในตําแหนงต่ํากวาไลลําดับไปจนดอกท่ีออนท่ีสุดอยูดานบน 

2. สวนประกอบตาง ๆ ไดแก ใบ กาน กระถาง นับเปนสวนสําคัญอีกสวนแมจะ

เปนสวนประกอบเล็ก ๆ ท่ีเขามาประกอบเพ่ือใหผลงานสมบูรณข้ึนเทานั้น แตถาขาดไปก็จะ

ทําใหเนื้อหาของผลงานไมสมบูรณ เปนสวนท่ีถูกลดความสําคัญดวย รูปแบบ และการใชสี 

โดยสวนของใบและกระถางใชสีขาว ในสวนกานเปนสีในโทนน้ําหนักเขมเพ่ือสราง

ความสําคัญใหสวนประกอบอ่ืน ๆ เดนชัดข้ึน 
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ภาพท่ี 6 ผลงานเสร็จสมบูรณ ชื่อ “ฉันคือดอกไม” สูง 180 ซม. 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

ภาพรวมของการสรางสรรค ประติมากรรมนุมรูปชอดอกไมท่ีมีใบหนาของ         

ผูสรางสรรคถูกปกวางอยูในกระถาง ชอดอกนั้นประกอบไปดวยดอกไมหลายดอกและมี

ขนาดท่ีลดหลั่นกันไปจนถึงดอกตูม ชอดอกท่ีบานแลวจะมีใบหนาอยูท้ังสองชอดอก โดย

ธรรมชาติของดอกไมจะคอย ๆ เติบโตและบานข้ึนทีละดอก ดอกแรกท่ีอยูตําแหนงลางสุด

จึงมีขนาดใหญท่ีสุดและเปนจุดเดนสําคัญในการสื่อความหมาย ดอกไมท่ีมีใบหนาผูสรางสรรค

สามหนาในลักษณะท่ียิ้มนอย ๆ การซํ้าของใบหนา เพ่ือสรางความรูสึกเคลื่อนไหวเล็กนอย 

ประดุจดังลมเบา ๆ เขามาปะทะ อีกชอดอกมีสองใบหนา มีลักษณะเดียวกันแตมีขนาดท่ี

เล็กกวาดอกแรก ใบท้ังสองท่ีข้ึนทางดานซายและขวาเปรียบเสมือนแขนท้ังสองขางของคนท่ี

กางแขนออกรับลมออน ๆ นั้น 

องคประกอบของผลงาน ลักษณะของการใชท่ีวาง รูปทรงท่ีใชมีลักษณะเปนแบบ

แนวตั้ง มุมมองลักษณะแบบคนเต็มตัวในเชิงเปรียบเทียบ ดวยสวนประกอบตาง ๆ ท่ีกอรูป

ข้ึนคลายกับมนุษย รูปทรงท่ีเห็นตรงหนาเปนกระถางและดอกไมท่ีมีใบหนาเปนคน สวนของ

ดอกมีกลีบและมีสวนเกสรเปนใบหนาเปรียบเปนสวนของศีรษะมนุษย ใบเปรียบเสมือนแขน
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ท้ังสองขาง ลําตนคือรางกาย กระถางเปนทอนลาง สามารถมองไดรอบทิศทาง และเม่ือลอง

พิจารณาดูรอบ ๆ ตัวผลงานแลวกลับพบวาไดเห็นรูปทรงและท่ีวางท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน

มุมมองตาง ๆ อาจดวยความพิเศษของประติมากรรมท่ีสามารถมองไดรอบทิศทางดวย

ลอยตัวพนออกจากระนาบสองมิติออกมา และดวยความแตกตางในแตละมุมมอง แมใน

มุมมองดานหนาของรูปทรงดูเหมือนจะสมดุลกันดวยการสรางรูปทรงแบบสองขางท่ีเกือบ

เทากัน แตในมุมอ่ืน ๆ กลับมีลักษณะความอสมมาตรท่ีสมดุลอยูดวย แตละมุมมองมีความ

แตกตางกัน และเม่ือลองพิจารณาผลงานในมุมมองอ่ืน ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปของรูปทรง

และท่ีวางมากมาย ดังเชน 

มุมมองแหงความสมดุล (ภาพท่ี 7 ก) มุมมองนี้เปนท่ีมาของการสรางสรรคผลงาน

ชิ้นนี้ ในลักษณะท่ีเปนสองมิติมากอน มุมนี้แสดงใหเห็นดอกไมท้ังสองชอ สามารถมองเห็น

สวนประกอบตาง ๆ ไดครบทุกสวน ตั้งแตชอดอกใหญ ชอดอกบน ใบท้ังสอง ชอดอกตูม 

และกระถาง เปนมุมมองท่ีดูมีความสมดุลมากท่ีสุด รูปทรงท้ังทางดานซายและขวาถวง

น้ําหนักกันไดลงตัวพอดีมีความสมมาตรกันและถาพิจารณารูปทรงท่ีถูกจัดวางลงนั้นเกือบจะ

เปนความสมดุลแบบสองขางเทากันขาดแตรายละเอียดในบางสวนท่ียังมีความแตกตางกัน

ออกไปบาง 

มุมมองชอดอกบน (ภาพท่ี 7 ข) ในมุมนี้จะเห็นเปนชอดอกบนท่ีมี 2 ใบหนาโดด

เดนรับลมท่ีปะทะมาจากดานซายของคนดู ลําตนตรงยาวปกอยูบนกระถาง สวนใบท้ังสอง

เปลี่ยนตําแหนงมาอยูในดานหนาและดานหลัง มุมนี้รูปทรงดูสูงชลูดมองดูเปนแทงยาวมี

วงกลมอยูดานบนและถวงน้ําหนักดวยใบท่ีอยูดานหนา และกระถางดานลาง แมชอดอกจะ

เอียงไปทางดานซายนิดหนอย แตก็ถวงน้ําหนักรับกับใบท่ีเอียงไปดานขวาเล็กนอย ทําให

เกิดความสมดุลข้ึนมาไดในแบบอสมมาตร 

มุมมองชอดอกใหญ (ภาพท่ี 7 ค) มุมนี้เผยใหเห็นชอดอกใหญอยางชัดเจนเปน

วงกลมใหญ แตก็กลับปดชอดอกบนไปเกือบท้ังหมด เห็นใบท้ังสอง และกลุมของชอดอกตูม

ดานบนอยางชัดเจน มุมมองนี้จะเห็นชอดอกตูมเปนกลุมเล็ก ๆ ดานบนแลวคอยขยายใหญ

ท่ีสุดตรงกลางแลวคอยยอเล็กเขาอีกตรงปลายดานลางของดอกไม ในมุมมองนี้นับไดวามี

ความสมดุลแบบอสมมาตร และแมใบดานขวาท่ีเอียงมาดานหนาแตกลับทําใหขนาดดู

เทากันกับใบดานซายท่ีเอียงไปดานหลัง 
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มุมมองดานหลัง (ภาพท่ี 7 ง) ในมุมองดานหลังนี้สามารถมองเห็นไดครบทุก

องคประกอบเชนกันกับดานหนา (ภาพท่ี 7 ก) แตก็เปนในมุมมองท่ีตรงกันขามกันท้ังหมด 

ในมุมมองนี้จะคลายมุมมองดอกไมชอใหญในดานหนาตั้งแตปลายดานบนมาถึงตรงกลางท่ี

รูปทรงกางออกแลวคอยสอบเขาไปถึงปลายดานลาง เหมือนรูปสี่เหลี่ยมท่ีมีมุมดานหนึ่งอยู

ดานลาง และปลายดานหนึ่งอยูดานบน แมใบท่ีอยูดานซายจะมีขนาดท่ีใหญและยาวยื่น

ออกไปมากแตสามารถถวงน้ําหนักชอดอกท่ีอยูดานบนได เปนความสมดุลแบบอสมมาตร 
 

 
 

ภาพท่ี 7 มุมมองอ่ืน ๆ ของผลงาน 

(ก) มมุมองแหงความสมดุล (ข) มุมมองชอดอกบน (ค) มุมมองชอดอกใหญ (ง) มุมมองดานหลัง 
ท่ีมา: ผูวิจัย 
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สรุปและอภิปรายผล 

ผลงานในชุด “จินตภาพแหงความฝนของมนุษยและดอกไม” เปนสิ่งใหมสําหรับ            

การสรางสรรคผลงานศิลปะของผูสรางสรรค เนื่องจากเปนครั้งแรกท่ีไดริเริ่มในการสราง

ผลงานศิลปะในรูปแบบของประติมากรรมนุมท่ีมีลักษณะของความเปนสามมิติท่ีสามารถ

มองเห็นไดรอบทิศทาง เปนสิ่งท่ีมีปริมาตร มีน้ําหนักและกินเนื้อท่ีในอากาศ มีความแตกตาง

เกือบสิ้นเชิงกับงานในอดีตท่ีเคยสรางในแบบสองมิติ ซ่ึงโดยสวนใหญแลวมักสรางสรรคดวย

เทคนิคภาพพิมพและจิตรกรรมผสมตามลําดับ  

เม่ือตกลงใจไดวาจะคัดเลือกผลงาน ฉันคือดอกไม มาสรางสรรคเปนผลงาน

ประติมากรรมนุม จึงเกิดการวิเคราะหรูปทรง วางแผนการทํางานอยางเปนลําดับข้ันตอน 

จากนั้นจึงข้ึนโครงสรางกอนเปนลําดับแรก จากนั้นสรางสวนประกอบตาง ๆ ใหครบทุกสวน 

แลวนําประกอบเขาดวยกันตามแผนการท่ีไดวางเอาไว  

การสรางสรรคประติมากรรมนุมในครั้งนี้กอใหเกิดประสบการณแปลกใหมของ  

การทํางานแทบทุกกระบวนการตั้งแตการข้ึนโครงสราง การสรางกลีบดอก ใบและดอกตูม

ดวยผา การสรางใบหนาดวยยาง การประกอบรูปทรงตาง ๆ เขาดวยกันเหลานี้ลวนทําให

เกิดกระบวนการในการเรียนรู และแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมาย 

ผลลัพธท่ีออกมาจึงทําใหเกิดสิ่งใหมท่ีนาพอใจและเม่ือนําผลงานไปเปรียบเทียบกับ

ผลงานในชุดกอนหนาแลว (ภาพท่ี 8) จะเห็นไดชัดวาแมจะมีความแตกตางกันออกไป

คอนขางมากในดานเทคนิควิธีการ แตมิไดละท้ิงความเปนปจเจกสวนตัวลงไปทีเดียว ความ

เปลี่ยนแปลงของผลงานท่ีเกิดข้ึนนั้นนาสนใจ ดวยแมรูปแบบจะเปนแบบเดียวกันแตผลท่ีได

กลับมีความแตกตางกันออกไป ตั้งแตการทดลองวัสดุใหม ๆ ท่ีไมคุนเคย วิธีการในการ

สรางสรรค เกิดการแกปญหาตาง ๆ ท้ังหลายท้ังมวลเหลานี้ยอมทําใหเกิดการขยายขอบเขต

ความสามารถและเกิดแงคิดใหม ๆ ในการสรางสรรคท่ีนําไปพัฒนาตอไปไดในอนาคต 
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ภาพท่ี 8 การเปรียบเทียบระหวางผลงานท่ีเปนแบบสองและสามมิติ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 “จินตภาพแหงความฝนของมนุษยและดอกไม” จึงเปนจินตนาการของการรวมตัว

กันแหงรูปทรงท่ีคิดฝนของมนุษยและดอกไมท่ีมาบรรจบผสมผสานกันเขา อันมีท่ีมาจาก

ความรูสึกของความประทับใจในความงามความนาอัศจรรยของธรรมชาติ ลมท่ีพัดปลิวกลีบ

และใบของดอกไมใหเคลื่อนไหวลูลมไปมา แตดอกไมก็ยังคงอยูได แมตองผานฝน หนาว ลม 

แดด หนักหรือเบากลีบดอกก็ยังคงอยู ผลัดเปลี่ยนเวียนกันออกชอดอกเพ่ือใหผูคนไดสัมผัส

ความงามอยูเสมอ สรางแรงบันดาลใจใหผูคนตอเนื่องไปไมรูจบ เปรียบเสมือนการเดินทาง

ของการสรางสรรคผลงานศิลปะของผูสรางสรรคท่ียังคงดําเนินตอไป อยางนอยท่ีสุดก็เพ่ือ

เปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคของนักเรียน นักศึกษา และผูท่ีสนใจ และเพ่ือใหได  

ผลงานศิลปะอันเกิดจากแนวคิดในการสะทอนโลกในมุมของผูสรางสรรคท่ีอาจเปนประโยชน

ในการสรางแรงบันดาลใจตอการสรางสรรคในลักษณะเดียวกัน 

เสนทางสายนี้นับเปนเสนทางสายใหมท่ีนาสนใจในการพัฒนาตอไป เม่ือโครงการ

เสร็จสิ้นลงแลวการทํางานศิลปะไมไดเสร็จสิ้นลงดวย กลับเปนการสานตอการทํางานตอไป

ในอนาคต เกิดแรงบันดาลใจใหม และจินตนาการของการสรางสรรคตอเนื่องไปไดอีก      

จึงนับเปนโอกาสท่ีดีมากสําหรับการสรางสรรคผลงานในครั้งนี้และหวังวาเอกสาร

ประกอบการสรางสรรคนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการศึกษา และพัฒนาผลงาน

ศิลปะสําหรับผูท่ีสนใจตอไป 
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วิถีเกษตรกรรมไทย 

WAYS OF THAI AGRICULTURE 

วิทยา  ชลสุวัฒน*, พิษณุ  ศรีไหม*, กาญจนา  ชลสุวัฒน*, และสุนันทา  เงินไพโรจน* 

WITTAYA CHOLSUWAT, PISANU SRIMAI, KANCHANA CHOLSUWAT, 

AND SUNANTHA NGERNPAIROT 

บทคัดยอ 

 ผลงานทัศนศิลปชื่อ “วิถีเกษตรกรรมไทย” เปนประติมากรรมรวมสมัยท่ีสะทอน   

ใหเห็นความเปนพ้ืนถ่ินไทย ไดรับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตท่ีเก่ียวกับการเกษตรกรรมใน

จังหวัดสุพรรณบุรี อันมีอัตลักษณเรื่องความเปนอูขาวอูน้ํา มีข้ันตอนท่ีมาเริ่มตนจาก     

แรงบันดาลใจ แนวความคิด จนนําไปสูกระบวนการสรางสรรค โดยการนํารูปทรงภาชนะคือ 

“กระบุงปากบาน” ท่ีใชในการขนขาวมาปรับเปลี่ยนปริมาตรจากความทึบตัน ใหรูสึกถึง

ความโปรงเบามากข้ึนดวยการใชเสนเปนทัศนธาตุหลัก วิธีการคือ เชื่อมโครงสราง

สวนประกอบท้ังหมดดวยเหล็กเสนและเหล็กแผนใหยังคงไวซ่ึงความงามทางดานโครงสราง

และรูปทรง เพ่ือตองการสื่อถึงความอุดมสมบูรณ ความเจริญงอกงาม ภูมิปญญาทาง

เกษตรกรรมของชาวชนบทท่ีผูกพันอยูกับวิถีธรรมชาติ การใชวัสดุและวิธีการสรางสรรคดวย

ทัศนธาตุทางศิลปะผสานเขาหากันจะเกิดการทํางานระหวางพ้ืนท่ีวางกับรูปทรง และเกิดมิติ

ของการเหลื่อมซอนระยะระหวางภายในกับภายนอก เปนการเชื่อมโยงเรื่องราวอดีตสู

ปจจุบัน อันจะเปนแนวทางลักษณะไทยในการพัฒนาผลงานประติมากรรมรวมสมัยตอไป 

คําสําคญั: วิถี เกษตรกรรมไทย ประติมากรรมรวมสมยั 

  

* วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

  Suphanburi College of Fine Art, Bunditpatanasilpa Institute 
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Abstract 

 “Ways of Thai Agriculture” is a contemporary sculpture that reflects 

Thai tradition. Inspired by the lifestyle of agriculture in Suphanburi province 

of which identity is knowingly referred as “Breadbasket”. This project started 

with inspiring concept and creative process. The shape of the container is 

called-“Krabung Pakban” which is as used as a rice container was to altered 

to adjust the dense appearance to be more airy by the use of lines. The 

method consists of structural welding, components with steel bars and steel 

plates but the aesthetics of the shape of abundance, exuberance is preserved. 

The agricultural knowledge of rural people is connected to nature. The use 

of the materials and creative methods combined with artistic elements 

results in good incorporation between space and form and the dimension of 

internal overlapping in between. It links the past to the present. This will be 

a Thai way to develop contemporary sculptures for the next generation. 

Keywords: Way, Thai Agriculture, Contemporary Sculpture 

บทนํา 

 จังหวัดสุพรรณบุรีถือไดวาเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีอาชีพทําการเกษตรเปนหลัก มีแหลง

น้ําตามธรรมชาติ พ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการทําเกษตรกรรมสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

คือการทํานา ซ่ึงเปนอาชีพหลักของประชากรมากกวารอยละ 80 สุพรรณบุรีจึงเปนท่ีรูจักใน

ฐานะของเมืองอูขาวอูน้ําของไทย (พิจิตตรา มงคลนิมิต, 2558) แมวาในปจจุบันจังหวัด

สุพรรณบุรีจะไดรับการพัฒนาใหกาวหนาเปนเมืองสมัยใหม แตอัตลักษณแหงความเปน    

อูขาวอูน้ํามาแตอดีตของเมืองสุพรรณบุรีนั้นไมเคยท่ีจะถูกละเลย เชน พิพิธภัณฑชาวนาไทย

ท่ีจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวนาใหผูคนไดเรียนรูถึงองคความรูพ้ืนบาน เครื่องไมเครื่องมือ      

ในการทํานาไปจนถึงเรื่องพันธุขาว ฯลฯ ดังความหมายชื่อสุพรรณบุรีท่ีแปลวา “เมืองทอง” 

แหงนี้มีประวัติศาสตรอันยาวนาน มีวัฒนธรรมและวิถีชุมชนชาวนาภาคกลางท่ีเขมแข็ง 

(กรมศิลปากร, 2537, น. 12) 
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 ในสาระดังกลาว การสรางสรรคผลงานครั้งนี้จึงไดนําความเปนอูขาวอูน้ําของเมือง

สุพรรณบุรีมาเปนขอมูล โดยนํารูปทรงภาชนะท่ีใชในงานเกษตรกรรมซ่ึงเปนรูปทรงของ 

“กระบุงปากบาน” จากรูปทรงท่ีดูทึบตันของเครื่องจักสานท่ีเปนทรงกรวยแนวตั้ง นํามา

สรางสรรคใหมดวยทัศนธาตุตาง ๆ และวิธีการแสดงออกทางประติมากรรมแตยังคงความงาม

ทางสุนทรียภาพจากการประสานสัมพันธของรูปทรง (ชลูด นิ่มเสมอ, 2544, น. 7) 

โครงสรางท่ีมีการลดตัดทอน และใหมีความโปรงเบามากข้ึน ผสานกับความรูสึกถึงความ

เจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณของวิถีชีวิตเกษตรกรรมท่ียังคงผูกพันอยูกับธรรมชาติ เปน

เนื้อหาและแรงบันดาลใจ วัสดุหลักท่ีใชในการสรางสรรคคือเหล็กเสนและเหล็กแผน 

ประกอบยึดติดกันดวยวิธีการเชื่อม เนื้อหาและองคประกอบโดยรวมนั้น แสดงใหเห็นถึง

ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหาร สายน้ํา และความเจริญงอกงามแหงวิถีชีวิต 

เปนการพัฒนารูปแบบและวิธีการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปใหมีความกาวหนาและรวมสมัย 

 เพ่ือเปนการนําศิลปะเขาสูชุมชนภายในจังหวัดสุพรรณบุรีอีกแนวทางหนึ่ง ในการ

สรางสรรคครั้งนี้  ผลงานสวนหนึ่งจึงนําไปจัดแสดงใหกับพิพิธภัณฑ หอสมุดแหงชาติ 

นิทรรศการตาง ๆ และติดตั้งถาวรบริเวณสนามหญาของวิทยาลัยฯ 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสะทอนถึงวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินท่ีเก่ียวของกับการทําเกษตรกรรม โดยนํารูปทรง

ของเครื่องมือท่ีใชขนขาว รูปทรงของธรรมชาติแวดลอม เปนตนความคิดในการนําเสนอให

เห็นรูปทรงท่ีสื่อถึงความอุดมสมบูรณ ความเจริญงอกงาม 

 2. เพ่ือพัฒนาผลงานประติมากรรมรวมสมัยท่ีมีรูปลักษณมาจากเครื่องมือ

เกษตรกรรมไทย 

กระบวนการสรางสรรค 

 ข้ันตอนท่ี 1        

 ศึกษาแนวความคิดและผลงานศิลปนท่ีเก่ียวเนื่องจากเอกสารตาง ๆ อาทิ หนังสือ  

ศิลปนิพนธ สูจิบัตร สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมท้ังออกภาคสนามเพ่ือหาขอมูลเก่ียวกับ

เครื่องมือเกษตรกรรมไทยภายในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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 ข้ันตอนท่ี 2        

 วิเคราะหขอมูลท่ีได โดยการศึกษาวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินสุพรรณบุรีผานภาชนะท่ีใชขน

ผลิตผลทางการเกษตร โดยอาศัยรูปทรงโครงสรางจากเครื่องมือสําหรับขนใสขาวเปลือก 

ไดแก กระบุงปากบาน นํามาเปนรูปทรงโครงสรางหลัก รวมกับธรรมชาติแวดลอม ไดแก 

พืชพรรณ ปลา และสายน้ํา มาผสานกับแนวความคิดท่ีตองการสื่อใหเห็นความอุดมสมบูรณ 

ความเจริญงอกงาม 

 

 
ภาพท่ี 1 รูปทรงตนแบบ แสดงรูปทรงดานขางของกระบุงปากบาน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 2 รูปทรงตนแบบ แสดงรูปทรงดานบนของกระบุงปากบาน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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 ข้ันตอนท่ี 3        

 ทดลองรางภาพรูปทรงโครงสรางหลักของกระบุงปากบานตามแนวความคิดดวย

การนํารูปทรงโครงสรางมาพัฒนาใหมีความรวมสมัย โดยคํานึงถึงเนื้อหา ทัศนธาตุ 

องคประกอบ ท้ังนี้เพ่ือใหเห็นมิติท่ีซอนทับกันระหวางรูปทรงโครงสรางภายในและภายนอก 

ในท่ีนี้จึงใชเสนท่ีแสดงลักษณะของสายน้ําเปนโครงสรางรอง รวมท้ังการลดสกัด ตัดทอน

รูปทรงของปลา เมล็ดขาว และพืชพรรณอ่ืน ๆ ประกอบเขาไปดวย 

 

 
ภาพท่ี 3 การออกแบบสเก็ตชรูปทรงโครงสรางกระบุงปากบานในรูปแบบประติมากรรมรวมสมัย 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

    
ภาพท่ี 4 การออกแบบรูปทรงในสวนของรายละเอียดท่ีมีการลด ตัดทอนใหเหมาะสมกับโครงสรางหลัก 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 ข้ันตอนท่ี 4        

 ทําแบบจําลองผลงานเพ่ือหาขอปรับปรุงหรือสิ่งท่ีควรแกไขกอนสรางสรรคผลงานจริง 
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ภาพท่ี 5 การสรางแบบจําลอง เพ่ือดูความเปนไปไดของโครงสราง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 6 แสดงโครงสรางดานบนของแบบจําลอง โดยใชเหล็กเสน และลวด มัด ยึดติดกัน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 ข้ันตอนท่ี 5        

 เพ่ือใหผลงานสงผลทางการมองเห็นไดในระยะไกลจึงกําหนดใหผลงานมีขนาดใหญ 

และใชวัสดุหลักคือเหล็กเสนกับเหล็กแผนดวยวิธีการประกอบติดการเชื่อม เพ่ือใหมีความ
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แข็งแรง คงทนถาวร ข้ันตอนการทําเริ่มดวยการข้ึนโครงสรางดวยเหล็กเสนเปนรูปกระบุง

ปากบานซอนกัน 2 ชั้น ขนาดความกวางวัดโดยประมาณเสนผาศูนยกลาง 150 ซม. ความสูง

ประมาณ 300 ซม. พ้ืนท่ีภายในแตละดานของผลงานใชเหล็กเสนดัดเปนรูปทรงคดโคงใหมี

ท้ังความยาวและความสั้น วางระยะความถ่ีใหตอเนื่องกันคลายสายน้ํา ท้ังนี้ เพ่ือใหงานมี

ความโปรงเบาและเกิดมิติระหวางชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 จากนั้นตัดแผนเหล็กเปนรูปทรงท่ีไดมี

การลด ตัดทอนแลว เชน เมล็ดขาว พืชพรรณ และปลา นํามาประกอบเชื่อมติดกับ

เหล็กเสนในแตละชั้นเขาดวยกัน แลวจึงทาทับดวยสีเคลือบชนิดใสเฉพาะรูปทรงโครงสราง

ชั้นในเพ่ือกันสนิม สวนชั้นนอกปลอยใหเกิดผิวสนิมตามธรรมชาติ ซ่ึงจะเห็นมิติท่ีซอนกัน

ระหวางรูปทรงโครงสรางภายในและภายนอกอยางชัดเจน กอเกิดความงามทางสุนทรียภาพ 
 

 
ภาพท่ี 7 ขั้นตอนการดําเนินงาน เร่ิมจากการขึ้นโครงสรางภายในของรูปทรง 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 8 ขั้นตอนการดําเนินงาน การเชื่อมติดสวนประกอบตาง ๆ ของรูปทรง โดยเร่ิมจากดานใน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 9 ขั้นตอนการดําเนินงาน โครงสรางรูปทรงภายใน-ภายนอกเมื่อนํามาประกอบเชื่อมติดเขาดวยกัน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 10 ขั้นตอนการดําเนินงาน แสดงใหเห็นรายละเอียดของรูปทรงเมื่อประกอบเชื่อมติดเขาดวยกัน 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 11 ขั้นตอนการดําเนินงาน การนํารูปทรงตาง ๆ ท่ีเตรียมไว มาประกอบดวยวิธีการเชื่อมติด 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 12 ขั้นตอนการดําเนินงาน การประกอบโครงสรางภายใน-ภายนอก และรูปทรงตาง ๆ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 13 ผลงานวิถีเกษตรกรรมไทย จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน  

ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 14 โครงสรางรูปทรง จากดานเฉียงบน นิทรรศการหมุนเวียน  

ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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 ข้ันตอนท่ี 6        

 นําผลงานท่ีเสร็จสมบูรณติดตั้งบนฐานปูนซีเมนต บริเวณสนามหญาของวิทยาลัยฯ 

 

 
ภาพท่ี 15 สภาพแวดลอมของผลงานประติมากรรมรวมสมัย 

เมื่อนํามาติดต้ังถาวร ณ วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 16 แสดงใหเห็นโครงสราง และรูปทรง  

เมื่อรวมอยูในองคประกอบของสภาพแวดลอม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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ภาพท่ี 17 แสดงใหเห็นเสน และน้ําหนัก เมื่อรวมตัวกันเปนเอกภาพกับสภาพแวดลอม 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 18 รูปทรง พ้ืนท่ีวาง เสน พ้ืนผิว สี และน้ําหนัก เมื่อรวมกบัสภาพแวดลอม 

จะหลอมรวมกันจนเกิดเปนเอกภาพ 

ท่ีมา: ผูวิจัย 
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 ข้ันตอนท่ี 7        

 เขียนเอกสารวิชาการประกอบผลงานการสรางสรรค  

ผลการสรางสรรค 

 “วิถีเกษตรกรรมไทย” เปนการนําเครื่องมือท่ีใชในทางการเกษตรกรรม ซ่ึงเปน 

สวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวนาไทยภาคกลางในจังหวัดสุพรรณบุรีมาแสดงออกถึงความสัมพันธ 

ดวยการอาศัยรูปทรงของกระบุงปากบานเปนโครงสรางหลัก และนํารูปทรงของพืชพรรณ

ธรรมชาติตาง ๆ มาลดสกัด ตัดทอน ผสมผสานใหอยูภายใตรูปทรงแหงความอุดมสมบูรณ 

ความเจริญงอกงาม ทําใหผลงานมีการแสดงออกทางดานเนื้อหาและรูปทรงรวมกันเปน

เอกภาพ อีกท้ังไดนําสิ่งซ่ึงมีคุณคาในอดีต กลับมาพัฒนาสรางสรรคใหมดวยวิธีการทาง

ศิลปะ และยังคงไวซ่ึงวัฒนธรรม มีความผสานกลมกลืนภายใตมิติแหงความงามทาง

สุนทรียภาพ และมีความเปนรวมสมัย 

 ผลงานชิ้นนี้ตองการสื่อใหเห็นถึงความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณจากการ

เก็บเก่ียวเมล็ดขาวซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต จากกระบุงปากบานท่ีใชขนถาย รวบรวม

ธัญญาหารจากการทําเกษตรกรรม ดานรูปทรงโครงสรางใชความแข็งแรงของเหล็กเสนเปน

โครงสรางหลักท่ีใหความรูสึกถึงความม่ันคง ความเปนปริมาตร และภายในยังไดนํา

เหล็กเสนมาดัดใหเกิดรูปทรงท่ีคดโคงเสมือนสายน้ําท่ีผูกพันกับชีวิตของเกษตรกร รูปทรง

ตาง ๆ ทางธรรมชาติชวยเสริมเนื้อหา องคประกอบท้ังหมดใหเกิดเอกภาพ พ้ืนผิวสีของ

โลหะท่ีเกิดความตางทําใหมิติท่ีซอน เหลื่อมทับ เกิดการผลักระยะระหวางกัน ซ่ึงตองอาศัย

ทัศนธาตุทางศิลปะ คือ รูปทรง พ้ืนท่ีวาง เสน พ้ืนผิว สี และน้ําหนักผสานเขาหากัน ผลงาน

ทัศนศิลปชิ้นนี้เม่ือนําไปติดตั้ง ณ สถานท่ีจริง จะเกิดการทํางานระหวางรูปทรงกับพ้ืนท่ีวาง 

และเกิดมิติของการเหลื่อมซอนระยะระหวางภายในกับภายนอก 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลงาสรางสรรค “วิถีเกษตรกรรม” นี้ เปนผลงานสรางสรรคท่ีสะทอนใหเห็นถึง

ความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ ความงามของวิถีชีวิตในชนบทไทย โดยเฉพาะเกษตรกรท่ี

ประกอบอาชีพทํานา การไดรับความสุข ความอ่ิมเอิบใจจากผลผลิตท่ีไดจากการเก็บเก่ียว

ตามฤดูกาลเปนผลตอบแทนแหงชีวิตท่ีคุมคา ความรูสึกเหลานี้เปนแรงบันดาลใจ ผสานกับ

รูปทรงของกระบุงปากบาน ซ่ึงเปนเครื่องมือเกษตรกรรมอันเปนเอกลักษณเฉพาะคือ 
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ลักษณะโครงสรางรูปทรงปากกลมคอนขางกวาง คอย ๆ สอบแคบลงจนถึงฐานรูปสี่เหลี่ยม

จัตุรัส รูปลักษณนี้สามารถสื่อความหมายถึงพลังแหงธรรมชาตินั้นไดมอบพืชพรรณ

ธัญญาหารและผลผลิตท่ีไดจากการเพาะปลูกใหแกมวลมนุษย โดยอาศัยทัศนธาตุทางศิลปะ

และกระบวนการสรางงานทางประติมากรรมนํามาสรางสรรคผลงานรูปแบบใหม ดวยวัสดุท่ี

ทําจากเหล็ก ใชวิธีการประกอบเชื่อมติดกันในลักษณะของเสนและรูปทรง ท้ังนี้เพ่ือเปนสื่อ

สัญลักษณหรือความหมายใหผูคนไดเห็นคุณคา ความงามของธรรมชาติ สรรพสิ่งท้ังหลายท่ี

ลวนเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน อีกท้ังยังเปนอีกแนวทางหนึ่งของการสรางสรรคผลงานลักษณะไทย 

ในรูปแบบประติมากรรมรวมสมัย ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน 

รายการอางอิง 

ชลูด นิ่มเสมอ. (2544). องคประกอบของศิลปะ (พิมพครั้งท่ี 6). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

พิจิตตรา มงคลนิมิตร. (31 สิงหาคม 2558). วิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุพรรณบุรี. [ออนไลน].

 เขาถึงจาก http://www.stc.ac.th/stc/data/suphan/index.htm 
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การสื่อสารดวยภาษาภาพในนิตยสารการตูนขายหัวเราะฉบับ 

“รอยย้ิมของพระราชา” และมหาสนุกฉบับ  

“เมื่อเจาชายกลายเปนพระราชา” 

COMMUNICATION WITH VISUAL LANGUAGE IN CARTOON 

MAGAZINE KHAI HUA ROH “SMILE OF THE KING” AND 

MAHA SONOOK “WHEN THE PRINCE BECAME KING” 

ชญานุช วีรสาร* 

CHAYANOOT VEERASARN 

บทคัดยอ 

  เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เปนวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร นิตยสารการตูนขายหัวเราะและมหาสนุกได

ปรับเปลี่ยนเนื้อหาเปนฉบับพิเศษ ใชชื่อวาขายหัวเราะฉบับ “รอยยิ้มของพระราชา” และ

มหาสนุกฉบับ “เม่ือเจาชายกลายเปนพระราชา” เพ่ือแสดงความอาลัยและสํานึกใน     

พระมหากรุณาธิคุณ โดยนําเสนอดวยภาษาภาพตลอดท้ังเลมจากการสังเกตของผูเขียน

พบวาภาษาภาพท่ีใชมี 3 รูปแบบ ไดแก ภาพเหมือนจริง ภาพก่ึงเหมือนจริง และภาพ

สัญลักษณท่ีเก่ียวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงแตกตางจาก

ภาษาภาพในนิตยสารการตูนฉบับอ่ืน ๆ ท่ีมีแตภาพลอเลียน หรือภาพตัวการตูนสมมติ 

นอกจากนี้ผูเขียนยังเก็บขอมูลจากการอานภาษาภาพบางภาพจากนิตยสารการตูนท้ังสอง

ฉบับของกลุมผูอานท่ีมีความหลากหลายดานประชากรศาสตรเพ่ือทดสอบการรับรูพบวา 

อายุ การศึกษา อาชีพ หรือถ่ินท่ีอยูไมมีผลตอการรับรูภาษาภาพดังกลาว ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ

ความสนใจ การจดจําอารมณความรูสึกตอบุคคลหรือเหตุการณ ทัศนคติ การอบรมสั่งสอน 

ความรูเดิมและประสบการณของแตละบุคคลมากกวา 

คําสําคญั: การสื่อสาร ภาษาภาพ นิตยสารการตูน ขายหัวเราะ มหาสนุก 

* ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

  Communication Arts Department, Informatics Faculty, Mahasarakham University 
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Abstract 

  HM King Bhumibol Adulyadej passed away on October 13th 2016. The 

cartoon magazines-Khai Hua Roh and Maha Sanook, published their special 

editions presenting in visual language, to mourn the King under the themes-

“Smile of the King” and “When the Prince became King”. An observation 

was conducted and it was found that there were three types of cartoon 

characters: realistic, type semi-realistic type and symbolic type used to 

represent HM King Bhumibol Adulyadej. They were different from what visual 

language of the other cartoon magazines presents. There are caricatures or 

fictional characters. In addition, the researcher collected data from various 

readers. In regard to visual language recognition, it was found that all of the 

readers had media exposure bias related to King Rama IX but differences were 

found in their perceptions. Age, education, occupation and residence did not 

significantly influence their perceptions, whereas personal interests, recognition, 

emotions towards persons or events, attitude, upbringing, background 

knowledge and individual experiences did affect their perception. 

Keywords: Communication, Visual Language, Cartoon Magazine, Khai Hua Roh, Maha Sanook 

บทนํา 

ประเทศไทยมีนิตยสารการตูนสองฉบับท่ีมีอายุยาวนานกวา 40 ป คือ ขายหัวเราะ

และมหาสนุกของสํานักพิมพบรรลือสาสน โดยมีผูติดตามอานเปนจํานวนมากมียอดจําหนาย

เปนลานเลมตอเดือน  

หลังจากมีเหตุการณสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) เ ม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ .ศ . 2559 ทําใหนิตยสารและ          

สื่อสิ่งพิมพแทบทุกหัวท่ีวางแผงอยูในปจจุบันตองปรับเปลี่ยนเนื้อหา เพ่ือสอดรับกับ

สถานการณดังกลาวเปนการแสดงความอาลัยและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอยาง 

หาท่ีสุดมิได บางก็เปลี่ยนปก บางก็เพ่ิมเนื้อหา บางก็เพ่ิมฉบับพิเศษนอกเหนือจากฉบับท่ี

วางแผงปกติ เชนเดียวกับนิตยสารการตูนขายหัวเราะท่ีไดออกฉบับพิเศษชื่อ “รอยยิ้มของ
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พระราชา” ตอมาในระยะเวลาไลเลี่ยกัน มหาสนุกก็รวมแสดงความอาลัยและนอมรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดมิไดเชนกัน จึงไดจัดพิมพนิตยสารการตูนมหาสนุก ฉบับ 

“เม่ือเจาชายกลายเปนพระราชา” ข้ึน 

จากการสังเกตนิตยสารการตูนฉบับพิเศษท้ังสองฉบับนี้ลวนแลวแตเปนภาษาภาพ

ท้ังสิ้นไมวาจะใชเทคนิคใดตามแตความถนัดของศิลปนผูวาด หรือมีขอความประกอบดวย

หรือไม โดยผูเขียนเห็นวาภาษาภาพนับเปนสารในรูปแบบหนึ่งของอวัจนภาษา และ

นิตยสารการตูนก็ทําหนาท่ีในฐานะสื่อท่ีใหความบันเทิงและเสนอความคิดเห็นตามทัศนคติ

ของศิลปนผูวาดแตละคน ดังนั้น วัตถุประสงคของการศึกษานี้จึงตองการจําแนกรูปแบบของ

ภาษาภาพท่ีใชในการสื่อสารของศิลปนผูวาด และศึกษาการรับรูภาษาภาพของผูอานท่ีมี

ความหลากหลายดานประชากรศาสตร เพ่ือแสดงใหเห็นวารูปแบบของภาษาภาพมีผลตอ

การรับรูของผูอานอยางไร รวมถึงนําขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกของ พิมพิชา อุตสาหจิต 

ผูบริหารสํานักพิมพบรรลือสาสนในฐานะผูผลิตนิตยสารการตูนท้ังสองฉบับเพ่ือทราบ

เจตนารมณของผูผลิต และแนวโนมการผลิตนิตยสารการตูนฉบับพิเศษตอไป  
 

รูปแบบการส่ือสารดวยภาษาภาพในนิตยสารการตูนฉบับพิเศษ 

 นิตยสารการตูน คือนิตยสารท่ีเนนภาพการตูนเปนสําคัญ ดังนั้น เนื้อหาภายในเลม

สวนใหญจะตองสื่อความหมายดวยภาษาภาพ ซ่ึงในนิตยสารการตูนฉบับพิเศษท้ังสองฉบับ 

จําแนกไดวามีภาษาภาพการตูน 3 รูปแบบท่ีนํามาใช ไดแก  

 1. ภาพเหมือนจริง คือ ภาพท่ีถูกตองตามหลักกายวิภาค มีความสมจริง มีแสงเงา

ชัดเจน โดยเปนภาพท่ีเก่ียวของกับพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร มากท่ีสุด อาทิ ภาพ

ขณะทรงพระเยาว ภาพขณะทรงดนตรี หรือการแสดงออกตอผูเปนแม เนื่องจากเปนภาพท่ี

ผูอานท่ัวไปคุนชินและพบเห็นอยางสมํ่าเสมอจากสื่อตาง ๆ กอนหนานี้ ท้ังในรูปแบบภาพนิ่ง

และภาพเคลื่อนไหว เม่ือไดดูอีกครั้งจึงสามารถรับรูไดทันที มีการตีความท่ีถูกตองตาม

ขอเท็จจริง จากการสังเกตของผูเขียนยังพบวา ภาษาภาพในรูปแบบภาพเหมือนจริงไมได

ปรากฏอยูในนิตยสารการตูนฉบับท่ัวไป เนื่องจากตองคงเอกลักษณของความเปนการตูน 

และบุคคลท่ีวาดนั้นไมไดมีตัวตนจริง หรือเปนเพียงการลอเลียน แตสําหรับนิตยสารการตูน

ฉบับพิเศษท้ังสองฉบับนี้ ผูผลิตกลาววาตองการใหเปนภาพวาดท่ีจับใจประชาชนทุกคน

โดยเฉพาะภาพหนาปก จึงอาจกลาวไดวาหากเปนภาพบุคคลสําคัญ ผูวาดจะเลือกวาดเปน

ภาพเหมือนจริง ท้ังรูปราง สี แสงเงา อารมณ เพ่ือใหภาพมีพลังและมีคุณคามากกวาภาพ

ลายเสนงาย ๆ เชน การตูนท่ัวไป  
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ภาพท่ี 1  

ท่ีมา: วิธิต อุตสาหจิต (2559, น. 1) 

 

 2. ภาพก่ึงเหมือนจริง คือภาพท่ีไมเนนความสมจริง และหลักกายวิภาค แตเนน

ลักษณะเดน หรือลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล สัตว หรือสิ่งของนั้น ๆ โดยท่ัวไปนิตยสาร

การตูนจะนิยมวาดภาพลอเลียนหากตองการจะอางอิงถึงบุคคลท่ีมีตัวตนจริง แตสําหรับ

นิตยสารการตูนฉบับพิเศษนี้ไมใชภาพลอเลียน แตเปนภาพก่ึงเหมือนจริงท่ีมีบางสวนท่ี

คลายหรือเปนอัตลักษณบุคคลท่ีทําใหผูอานสามารถนึกถึงบุคคลจริงได อาทิ พระพักตรท่ีมี

ฉลองพระเนตร การทรงงานดวยฉลองพระองคท่ีคุนตาผูอาน พระราชอิริยาบถท่ีผูอาน

ประทับใจ ลักษณะการหมอบของคุณทองแดง เปนตน  
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ภาพท่ี 2  

ท่ีมา: วิธิต อุตสาหจิต (2559, น. 11) 

 

อยางไรก็ตาม ผูวาดเลือกวาดภาพเหมือนจริงและภาพก่ึงเหมือนจริงจากภาพถายท่ี

ประชาชนท่ัวไปคุนเคยท้ังพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร เพ่ือให

เขาใจงายและไมตองตีความวาบุคคลในภาพเปนใคร ไมวาจะเลือกวาดดวยเทคนิค           

สีอะคริลิก สีน้ํา ลายเสน หรือกราฟก ผูอานสวนใหญก็สามารถทราบได เนื่องจากมีความ

ใกลเคียงกับภาพถายจริง  

3. ภาพสัญลักษณ คือภาพท่ีใชแทนความหมายของคน สัตว สิ่งของ หรือเหตุการณ 

เนนอารมณความรูสึก จากการสังเกตของผูเขียนพบวาผูวาดใชจินตนาการผสมผสานกับ

บริบทของสังคมและสถานการณปจจุบัน รวมถึงทัศนคติสวนตัวของผูวาดลงไปดวย เชน 

ภาพโลกรองไห ภาพประเทศไทยเปลี่ยนเปนโบดําไวอาลัย ภาพกระบวนพยุหยาตรา ภาพ

ฝนตกลงมาจากสวรรค เปนตน ทําใหภาพสัญลักษณเหลานั้นมีผลตออารมณความรูสึกและ

ความนึกคิดของผูอานไดตามไปดวย และสามารถรับรูไดหลากหลายมากนอยแตกตางกันไป 
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ภาพท่ี 3  

ท่ีมา: วิธิต อุตสาหจิต (2559, น. 120) 

 

ถึงแมวาจะเปนการตูนแตการสื่อความหมายในนิตยสารการตูนท้ังสองฉบับนี้ก็ไมได

เปนลักษณะภาพลอเลียนหรือเสียดสีเหมือนฉบับอ่ืน ๆ แตอยางใด เพราะตามเจตนารมณ

ของผูผลิตคือ เพ่ือแสดงความอาลัยและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิไดแหง

องครัชกาลท่ี 9 

ภาษาภาพกับขอความประกอบ 

ภาษาภาพนับเปนอวัจนภาษาท่ีสามารถสื่อสารได หากภาษาภาพสามารถสื่อ

ความหมายไดชัดเจนในตัวเองแลว ขอความประกอบอาจจะไมจําเปน ภาพบางภาพผูอาน

สามารถตีความไดโดยไมตองอาศัยขอความประกอบใด ๆ เลย โดยผูอานจะซึมซับเองวา

ภาพดังกลาวตองการสื่อถึงเรื่องอะไร ซ่ึงแสดงใหเห็นวาทัศนคติของผูวาดและการตีความ

ของผูอานตรงกันผานสัญลักษณบางอยางท่ีผูอานคุนเคย 
 



วารสารพัฒนศิลปวิชาการ ปที่ 2 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)  111 

 

ภาพท่ี 4  

ท่ีมา: วิธิต อุตสาหจิต (2559, น. 73) 

 

แตหากภาพบางภาพเปนเพียงภาพประกอบเนื้อหา หรือเปนภาพท่ีขาดรายละเอียดท่ี

ชัดเจน ขอความประกอบภาพก็เปนสิ่งจําเปนสําหรับนิตยสารการตูน เพ่ือสื่อสารใหผูอาน

เขาใจตรงกันกับผูวาด เชน พระตําหนักวิลลาวัฒนา ซ่ึงปราศจากบุคคล ในภาพ และอางอิง

จากภาพถายจริงซ่ึงเปนภาพขาวดํา รวมท้ังปจจุบันพระตําหนักดังกลาวถูกรื้อไปแลว เม่ือถูก

นํามาถายทอดเปนภาพวาดสีน้ําท่ีแตกตางไปจากภาพถายจริง แตยังคงบรรยากาศโดยรวมไว 

จึงจําเปนตองมีขอความอธิบายประกอบภาพเพ่ือใหคนท่ัวไปท่ียังไมเคยเห็นไดเขาใจตรงกัน

กับผูวาด 
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ภาพท่ี 5  

ท่ีมา: วิธิต อุตสาหจิต (2559, น. 32-33) 

 

ขณะเดียวกันผูท่ีอานภาษาภาพในภาพเดียวกันก็ยังตีความไดหลากหลายอารมณ

ความรูสึกดวย ตามท่ีอิทธิพล ต้ังโฉลก (2550) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของภาษาภาพไววา

เปนภาษาท่ีสื่อความหมายไดอยางลึกซ้ึงในแบบท่ีไมอาจจะใชภาษาอ่ืนมาสื่อแทนกันได 

ภาษาภาพนี้มีอํานาจในการสื่อสารระหวางมนุษยมากมายยิ่งกวาภาษาตัวอักษร แสดงให

เห็นวาภาษาภาพสื่อความหมายไดมากกวาขอความ 

ทิพยสุดา ปทุมานนท (2540) กลาววารสนิยมและประสาทสัมผัสสวนตัวตอ

ความสัมพันธของภาพก็มีความสําคัญตอความเขาใจภาษาภาพดวยเชนกัน  
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ภาพท่ี 6  

ท่ีมา: วิธิต อุตสาหจิต (2559, น. 1) 

 

อาทิ ภาพรัชกาลท่ี 9 กับยายตุม ผูอานท่ีทราบวาภาพดังกลาวเปนภาพใคร และมี

อารมณความรูสึกตรงกันวาซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ สะทอนวาผูอานเคยเห็นและ

เปรียบเทียบกับภาพถายจริงมากอน ทราบขอมูลและรูสึกประทับใจตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง 

เม่ือเห็นภาพเหมือนจริงดังกลาวจึงระลึกถึงความประทับใจในเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนอีกครั้ง 

นอกจากนี้ภาษาภาพบางภาพมีความเปนสากลท่ีทุกคนทุกวัยเขาใจได กลาวคือ 

ภาพนั้นสามารถสื่อสารดวยสัญลักษณบางอยางซ่ึงเปนท่ีเขาใจกันท่ัวไป โดยเฉพาะการตูน

ในรูปแบบภาพสัญลักษณ ซ่ึงเปนสัญญะท่ีแทนความหมายใดความหมายหนึ่ง  

ดังท่ีปุณณิศา สิโรตมาภรณ (2552) สรุปจากงานวิจัยตามทฤษฎีสัญญวิทยาวา 

ภาพของการตูนเปนสื่อชนิดหนึ่งท่ีสามารถถายทอดอารมณความรูสึกไปถึงผูอานโดยใช

ภาพนิ่ง การตูนจึงอาจไมไดมีความหมายตามภาพเพียงอยางเดียว แตหากยังประกอบไป

ดวยความหมายแฝงเรนจากภาพเชนเดียวกัน อาทิ ภาพลูกโลกรองไห ภาพประเทศไทย

กลายเปนโบดํา ภาพคนสวมชุดสีดําหลายคนรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ภาพคนมองดูรอยเทา 

และเห็นเจาของรอยเทาเปนคนถือแผนท่ี  
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ภาพท่ี 7  

ท่ีมา: วิธิต อุตสาหจิต (2559, น. 72) 

 

ภาพลูกโลกรองไห ลูกโลก หมายถึง ท่ัวโลก รองไหน้ําตาไหล หมายถึง ความ

โศกเศรา แผนท่ีประเทศไทย หมายถึง ประเทศไทย และสีดํา หมายถึง ความทุกข สัญญะ

ของภาพนี้จึงมีความหมายวาคนท้ังโลกโศกเศราเสียใจพรอม ๆ กับประเทศไทยท่ีกําลังอยูใน

ชวงเวลาแหงความทุกข 
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ภาพท่ี 8  

ท่ีมา: วิธิต อุตสาหจิต (2559, น. 35) 

 

ภาพประเทศไทยกลายเปนโบดํา แผนท่ีประเทศไทย หมายถึง ประเทศไทย โบดํา 

หมายถึง โบสําหรับไวอาลัยผูเสียชีวิต สัญญะของภาพนี้จึงหมายความวาท้ังประเทศไทยรวม

ไวอาลัยพรอมกัน 
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ภาพท่ี 9  

ท่ีมา: วิธิต อุตสาหจิต (2559, น. 30) 

 

ภาพคนสวมชุดสีดําหลายคนรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ชุดดํา หมายถึง ชุดสําหรับไวทุกข 

ภาพในกรอบรูป คือ รัชกาลท่ี 9 ซ่ึงมีอากัปกิริยาตามพระบรมฉายาลักษณจริง สัญญะของ

ภาพนี้คือคนท่ีไวทุกขรวมกันทําความดีตามพระราชดํารัสของพระองค โดยเชื่อมโยงกับ

เหตุการณจริง ณ ขณะนั้น 
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ภาพท่ี 10  

ท่ีมา: วิธิต อุตสาหจิต (2559, น. 97) 
 

ภาพคนมองดูรอยเทาและเห็นเจาของรอยเทาเปนคนถือแผนท่ี สีหนาทาทางของ

ตัวการตูน หมายถึง คนท่ีกําลังหมดหวังแลวสมหวัง ลายเสนท่ีเปนวงรีเล็ก ๆ เรียงตอกัน 

หมายถึง รองรอยของรองเทาผูชายท่ีเดินถือแผนท่ี หมายถึง รัชกาลท่ี 9 ขณะทรงงานตองมี

แผนท่ีติดพระองคตลอด สัญญะของภาพนี้คือการดําเนินชีวิตตามแนวทางท่ีไดพระราชทานไว 

โดยมีขอความสั้น ๆ กํากับวา “ตามรอยเทาพอ จะพบทางสวาง” 
 

 

ภาพท่ี 11  

ท่ีมา: วิธิต อุตสาหจิต (2559, น. 31) 
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บางภาพแมเปนศิลปนตางชาติเปนผูวาด เชน Stephff (อางถึงใน วิธิต อุตสาหจิต, 

2559, 31) วาดภาพกระบวนพยุหยาตราลอยจากลูกโลกและแผนท่ีประเทศไทย แมวา

อาจจะไมเปนสากลเทาใดนัก แตโดยรวมถือวาผูวาดท่ีเปนชาวตางชาติยังสามารถเขาใจ

บรบิทของสังคมไทยจึงเลือกใชเรือสุพรรณหงส ซ่ึงมีความเก่ียวของกับสถาบันพระมหากษัตริย

ไทย ถือเปนสัญญะแทนการเดินทางของพระมหากษัตริย แตเปนการเดินทางสูสรวงสวรรคท่ี

ผูวาดจินตนาการวาอยูนอกโลก แตเพ่ือความเขาใจท่ีชัดเจนตรงกัน จึงจําเปนตองมีขอความ

ภาษาอังกฤษกํากับดวย แตอุปสรรคการสื่อความหมายคือ ถาผูอานท่ีเปนคนไทยไมมีความรู

ภาษาอังกฤษ ก็ทําใหการสื่อความหมายดังกลาวอาจจะไมตรงกับทัศนคติของผูวาดได  

 

  

ภาพท่ี 12  

ท่ีมา: วิธิต อุตสาหจิต (2559, น. 95-96) 

 

ขณะท่ีภาพสัญลักษณบางภาพผูอานอาจตีความไดหลากหลายหรือแตกตางกัน 

อาทิ ภาพคนชุดดํากับชุดแดง ซ่ึงผูอาน 2 คนท่ีดูภาพดังกลาวตีความตางกัน โดยคนหนึ่ง

ตีความเปนเรื่องความเหมาะสมในการแสดงออกเพ่ือความไวอาลัยและรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ สวนอีกคนตีความเปนเรื่องการเมืองและการปดก้ันสิทธิการแสดงออกสวนบุคคล

ท่ีไมตองการสวมชุดดํา เนื่องจากมีสีดําและสีแดง ซ่ึงผูวาดเลือกท่ีจะใชสีดังกลาวในภาษา

ภาพชุดนี้ โดยชุดสีดําคือสัญญะของการไวทุกข ขณะท่ีชุดสีแดงอาจจะนําไปเชื่อมโยงกับ

กลุมการเมืองท่ีเรียกตัวเองวาเสื้อแดง 
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ดังนั้นเพ่ือหลีกเลี่ยงการเขาใจผิดและความขัดแยงในการใชสีแดง ซ่ึงเปนสัญญะท่ีคน

บางคนอาจตีความเปนเรื่องทางการเมือง ก็ควรจะตองมีขอความกํากับเพ่ือสรางความหมาย

ท่ีตรงกัน ยกเวน ผูวาดตองการเปดโอกาสใหผูอานตีความไดอยางอิสระ หรือตองการแสดง

ทัศนคติสวนตัวท่ีประกอบสรางความหมายข้ึนดวยสัญญะดังกลาวก็ได 

กลาวโดยสรุปไดวา การใชภาษาภาพสื่อสารกับผูอานนั้น สําหรับภาษาภาพใน

รูปแบบท่ีเปนภาพก่ึงเหมือนจริง และภาพสัญลักษณ อาจจําเปนตองขอความประกอบ

เพ่ือใหผูอานรับรูและเขาใจตรงกับทัศนคติของผูวาด ขณะท่ีภาษาภาพท่ีเปนภาพเหมือนจริง

มีการสื่อสารท่ีชัดเจนมากท่ีสุดขอความจะมีหรือไมมีก็ได ยกเวนเปนภาพเหมือนจริงท่ีไมใช

ภาพบุคคล 

แมวาวัตถุประสงคของผูวาดและผูผลิตนิตยสารการตูนฉบับพิเศษท้ังสองฉบับนี้

ตองการจะใหเรื่องราวความประทับใจของรัชกาลท่ี 9 เปนเรื่องท่ีอานงาย และเด็กสามารถ

อานเขาใจไดดวย แตอาจไมใชภาษาภาพทุกภาพท่ีจะสามารถสื่อความหมายกับผูอานได 

หรืออาจสื่อความหมายไดตางไปจากทัศนคติของผูวาด ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการรับรูของแตละคน  

อยางไรก็ตาม สัญลักษณเหลานี้อาจเหมาะสมกับชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น หาก

พนชวงเวลาหรือบริบทแหงความโศกเศรานี้ไป การใชสัญลักษณดังกลาวอาจไมเปนสากลอีก

ตอไป กลาวคือ ภาษาภาพบางภาพไมสามารถรวมสมัยไดในทุก ๆ ยุค ตามทฤษฎีสัญญะวา 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกาละ เทศะ บริบท ความหมายของวัตถุชิ้นเดิมจะเปลี่ยนแปลงไป 

เม่ือสัญญะเปลี่ยนไป เราก็อาจจะมีปฏิกิริยา หรือมีการกระทําตอสัญญะท่ีแตกตางกัน เชน 

เม่ือเวลาผานไปผูอานอาจจะไมไดรูสึกโศกเศรากับภาษาภาพดังกลาวเทาปจจุบัน หรือจํา

ไมไดแลววาเปนภาษาภาพนั้นเก่ียวของกับอะไร 

ภาษาภาพแมจะสื่อสารไดชัดเจน แตเม่ือผานพนไป ความรูสึกของผูอานรุนใหม 

หรือรุนเดิมเม่ือกลับมาอาน อาจจะไมมีอารมณและความรูสึกเชนเดิม ดังท่ีผูผลิตนิตยสาร

การตูนฉบับพิเศษใหความเห็นวา ผูอานอาจยังเขาใจเนื้อหา แตระดับของความรูสึกอาจจะ

แตกตางจากรุนปจจุบัน เนื่องจากความเขาใจในบริบทสภาพสังคมท่ีพวกเขาเติบโตและ

ความผูกพันกับรัชกาลท่ี 9 อาจจะไมเทากับคนรุนท่ีเติบโตมาใตรมพระบารมีของพระองค 

ไดซึมซับภาพท่ีพระองคทรงงานหนักเพ่ือพสกนิกรตลอดมา  
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การรับรูภาษาภาพจากประสบการณ ความสนใจ และความรู 

จากการศึกษาเพ่ิมเติมของผูเขียนจากกลุมตัวอยางผูอานภาษาภาพในนิตยสาร

การตูนฉบับพิเศษท้ังสองฉบับท่ีมีความหลากลายดานประชากรศาสตร พบวาท้ังอายุไมวา

จะมากหรือนอย การศึกษาระดับใด อาชีพใด มีถ่ินท่ีอยูในหรือตางประเทศ ไมมีผลตอการ

รับรูภาษาภาพท่ีกําหนดใหแตอยางใด ขณะท่ีประสบการณ ความสนใจและความรูเดิม

ตางหากท่ีสงผลตอการรับรูของแตละคน  

สอดคลองกับ เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (อางถึงใน กมลวัฒน          

ยะสารวรรณ, 2547, น. 7) กลาววาสิ่งท่ีมีผลตอการรับรูของบุคคล ไดแก ประสบการณเดิม 

สถานการณ ความตองการและหนาท่ีรับผิดชอบของบุคคล 

ดังจะเห็นไดจากการตอบแบบทดสอบของผูอานหลาย ๆ คน มีการรับรูภาษาภาพ

จากสถานการณปจจุบันท่ีเกิดข้ึนโดยติดตามจากขาวพระราชสํานัก ขาวประจําวัน หรือการ

แชรขอมูลขาวสารในสื่อสังคม (Social Media) เชน เหตุการณสวรรคตของรัชกาลท่ี 9 

เหตุการณชวยเหลือเก้ือกูลกันท่ีสนามหลวง เหตุการณคนท่ีไมแตงชุดดํา เปนตน ทําให

ผูอานสามารถปะติดปะตอเรื่องราวไดเปนอยางดี ขณะเดียวกันอาชีพของผูอานบางคน

จําเปนตองคนควาหาความรูเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวของกับสถานการณปจจุบันดวย 

โดยเฉพาะอาชีพสื่อมวลชน หรือครูอาจารยท่ีตองมีความรูและศึกษาขอมูลท่ีถูกตอง      

เพ่ือนํามาถายทอดตอก็จะรับรูภาษาภาพไดดี รวมถึงผูอานท่ีมีหนาท่ีบทบาทความเปนแม 

จะรับรูอารมณความรูสึกระหวางแมกับลูกเปนอยางดีเชนกัน  

ขณะท่ีสุภาวดี คูหาทอง (อางถึงใน กมลวัฒน ยะสารวรรณ, 2547, น. 7) กลาวถึง

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคลเปนปจจัยภายในไดแก ความตองการ คุณคา     

ความสนใจ ประสบการณเดิม และปจจัยภายนอกไดแก คําแนะนํา คําสั่งสอน ซ่ึงก็มีความ

สอดคลองพ้ืนฐานทางความคิดของผูอานบางคนท่ีซึมซับคําสั่งสอนของพอแมครูอาจารย

เก่ียวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริยมาตั้งแตวัยเด็กจึงรับรูภาษาภาพไดดี 

 พัชราวัล พันธศิลาโรจน (2551) แบงปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูเปน 2 ลักษณะ คือ  

 1. ปจจัยท่ีเก่ียวกับตัวผูรับรู แบงไดเปน 2 ดาน คือ 

  1.1 ดานกายภาพ หมายถึง อวัยวะสัมผัส ถาอวัยวะสัมผัสสมบูรณก็จะ

รับรูไดดี ซ่ึงจากการทดสอบไมพบปญหาดังกลาว ผูอานทุกคนสามารถรับรูดวยการมองเห็น

ไดเปนอยางดี 
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  1.2 ดานสติปญญา คือ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู มีหลายประการ เชน 

ความจํา อารมณ สติปญญา ความพรอม การพิจารณาสังเกต จากการทดสอบพบวาผูอานมี

การพิจารณาสังเกตภาพตาง ๆ อยาง รายละเอียดเล็ก ๆ ในภาพซ่ึงตรงกับความจําของ

ผูอาน เชน พระพักตรทรงฉลองพระเนตร พระหัตถถือแผนท่ีตลอดเวลา คุณทองแดงมักจะ

หมอบขาง ๆ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 

 2. ปจจัยทางดานจิตวิทยา ไดแก 

  2.1 ความรูเดิม เชน ผูอานเห็นภาพรัชกาลท่ี 9 และมีฝนตกจากสวรรค   

ก็รับรูความหมายวาเก่ียวกับฝนหลวง โดยมีความรูเดิมเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ หากไม

มีความรูเดิมมากอนก็จะทําใหการรับรูผิดไปจากความเปนจริง ซ่ึงจากการทดสอบมีผูอาน

บางคนท่ีรับรูภาษาภาพบางภาพผิดไปจากขอเท็จจริง เชน ภาพพระบรมราชชนกทรงอุม

พระกุมาร ผูอานเขาใจผิดคิดวารัชกาลท่ี 8 เปนพระราชบิดาของรัชกาลท่ี 9 เปนตน 

  2.2 ลักษณะของสิ่งเราอาจทําใหการรับรูคลาดเคลื่อนได เชน ความ

คลายคลึง ความตอเนื่องของสิ่งเรา จากผลการทดสอบพบวา ผูอานบางคนอยูตางประเทศ

ไมมีโอกาสเห็นภาพพระราชประวัติท่ีสื่อไทยนําเสนอซํ้า ๆ แทบทุกสื่อในชวงเวลาหลังจาก

รัชกาลท่ี 9 สวรรคต จึงขาดการรับรูสิ่งเราอยางตอเนื่อง เชน ภาพขณะยังทรงพระเยาว     

ทําใหรับรูคลาดเคลื่อนไปจากขอเท็จจริง กลาวคือผูอานไมทราบวาเปนภาพของใคร 

ขณะเดียวกันหากผูอานท่ีเคยอานนิตยสารการตูนฉบับพิเศษท้ังสองฉบับนี้เม่ือไดเห็นภาพ

เดิมซํ้าอีกรอบ ซ่ึงเปนสิ่งเราท่ีกระตุนอยางตอเนื่องก็จะสงผลใหผูอานจําไดและรับรูไดทันที

วาเคยเห็นภาพดังกลาวจากท่ีใดและเปนภาพเก่ียวกับอะไร 

 เชนเดียวกับบัณฑิต เผาวัฒนา (2548) ท่ีมีขอสรุป ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ

รับรู นอกจากปจจัยทางกายภาพของผูรับรู ไดแก ระบบประสาทสัมผัสแลว ยังมีปจจัย

ทางดานบุคลิกภาพของผูรับรู ไดแก ทัศนคติ อารมณ คานิยม ความตองการ ความสนใจ 

ความพอใจ ความรู และประสบการณ ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดสอบครั้งนี้ท่ีผูอานหรือ     

ผูรับรูมีทัศนคติเชิงบวกตอสถาบันพระมหากษัตริย มีอารมณความรูสึกท่ีรัก เคารพ ศรัทธา 

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความสนใจในขาวสาร มีความรูจากการอานหนังสือหรือ

อินเทอรเน็ต การดูโทรทัศน การฟงจากสื่อบุคคล และมีประสบการณท่ีเก่ียวของกับรัชกาล

ท่ี 9 มาเปนเวลานาน ตั้งแตเด็กจนถึงปจจุบัน รวมถึงความพอใจและการยอมรับในตัวบุคคล

จึงสงผลใหซึมซับเรื่องราวไดดียิ่งข้ึน 
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 อยางไรก็ดี ผลของการรับรูของกลุมผูอานดังกลาวยังพบวาสอดคลองกับแนวคิด

ปรากฏการณนิยมแบบตีความ ท่ีศึกษามุมมองของผูรับและรูประสบการณนั้นโดยตรง      

ซ่ึงประสบการณคือการท่ีบุคคลนั้นไดกระทําหรือพบเห็นมาในชวงชีวิต โดยในท่ีนี้ผูอานเปน

ผูท่ีเกิดในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 9 เกือบทุกคน ยกเวนขาราชการบํานาญท่ีเกิดตั้งแตรัชกาลท่ี 

8 ฉะนั้นทุกคนจึงมีประสบการณตรงท่ีสงผลใหรับรูเรื่องราวไดเปนสวนมาก และไมเพียงแต

รับรูเทานั้นประสบการณท่ีผานมายังสงผลใหสวนใหญสามารถเขาใจความคิด ความหมาย

ของภาษาภาพจากทัศนคติของผูวาดดวย อาจกลาวไดวา การสื่อความหมายดวยภาษาภาพ

จะประสบความสําเร็จ ตองมุงไปเฉพาะกลุม เชน กลุมคนท่ีสนใจในเรื่องราวรัชกาลท่ี 9  

เปนพิเศษจึงรับรูภาษาภาพชุดนี้ไดดีท่ีสุด ดังนั้น ผูท่ีซ้ือนิตยสารท้ังสองฉบับนี้นอกจากจะ

เปนแฟนประจําของของนิตยสารท้ังสองฉบับแลว ยังเปนผูท่ีสนใจเฉพาะเรื่อง และตองการ

ซ้ือเพ่ือเก็บสะสมมากกวาจะเปนผูอานท่ัว ๆ ไป  

 โดยสรุป การสื่อสารดวยภาษาภาพจากนิตยสารการตูนท้ังสองฉบับนี้ อยูภายใต

บริบทแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับสถาบันพระมหากษัตริย กลาวคือ   

คนไทยไดรับการอมรมสั่งสอนและเรียนรูเรื่องราวของพระมหากษัตริยไทยมาตั้งแตเขาสู

ระบบการศึกษา ตอมาถูกหลอหลอมดวยสังคม ครอบครัว สภาพแวดลอม และสื่อมวลชน

อยางขาวพระราชสํานัก ซึมซับวัฒนธรรมการแสดงความเคารพ และคานิยมในการ

แสดงออกในวันสําคัญตาง ๆ เชน การสวมเสื้อสีเหลือง การประดับธงชาติและธงอักษรยอ 

การประดับไฟ มีการเรียนรูสัญลักษณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสถาบัน เชน พระปรมาภิไธยยอ 

สีประจําวันพระราชสมภพ ครุฑพาห เปนตน เชนเดียวกับเหตุการณรัชกาลท่ี 9 เม่ือวันท่ี 

13 ตุลาคม 2559 ก็ไดถูกบันทึกเปนวันประวัติศาสตรของไทย และไดมีสัญลักษณท่ีเปนท่ี

รับรูกันเพ่ิมข้ึน อาทิ โบดํา เลข 9 เปนตน ซ่ึงคนสวนใหญท่ีมีประสบการณใกลเคียงกันเม่ือ

อยูในภายใตบริบทดังกลาวก็สามารถรับรูไดไมตางกัน  
 

สรุปและขอเสนอแนะในการใชภาษาภาพเพ่ือการส่ือสาร 

 การตูนเปนภาพวาดสัญลักษณแทนบุคคล สัตว สิ่งของ หรือสถานท่ีใกลเคียงความ

จริง แตไมสมจริง เพ่ือถายทอดทัศนคติของผูวาดและสื่อสารไปยังผูอานโดยงาย ดังนั้น 

การตูนคือรูปแบบหนึ่งของภาษาภาพท่ีใชสื่อสารผานนิตยสารการตูน เนื่องจากกลุมผูอาน 

ไมตองการรายละเอียดมากท้ังลายเสนและขอความ ผูอานไมวาวัยใดหรือการศึกษาใด      

ก็สามารถเขาถึงงายกวารูปแบบอ่ืน สําหรับนิตยสารการตูนฉบับพิเศษท้ังสองฉบับนี้         
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มีความแตกตางไปจากนิตยสารการตูนท่ัวไป นอกจากเนื้อหาท่ีมีความพิเศษแลว รูปแบบ

การสื่อสารดวยภาษาภาพยังแตกตางดวย โดยเฉพาะการใชภาพเหมือนจริง ซ่ึงนับเปนครั้งแรก

ของนิตยสารการตูนท่ีไมใชภาพการตูนสื่อสารกับผูท้ังฉบับ ทําใหนิตยสารดังกลาวมีคุณคา

เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังผูอานประจําก็ยอมรับและสนับสนุนเชนเดิม 

 ฉะนั้น หากตองการใชภาษาภาพเพ่ือสื่อสารใหสัมฤทธิ์ผล กรณีท่ีหากนิตยสาร

การตูนขายหัวเราะและมหาสนุกจะจัดทําฉบับพิเศษอีกในอนาคต จําเปนตองคํานึงถึง 

“หัวขอ” และ “วาระ” ของฉบับพิเศษเปนสําคัญ โดยผูผลิตมองวาจะตองเหมาะสม         

ท่ีสําคัญคือตองเหมาะกับ “ตัวตน” (Character) ของแบรนดขายหัวเราะและมหาสนุก 

รวมท้ังเปนเนื้อหาท่ีเหมาะท่ีขายหัวเราะและมหาสนุกจะเปนคนพูด มีความถนัดท่ีจะทํา 

และเหมาะสมกับความตองการของผูอานของนิตยสารดวย  

อยางไรก็ตาม สําหรับศิลปนผูวาดท่ีสรางสรรคภาษาภาพในนิตยสารการตูน แมจะ

ถายทอดภาพออกมาอยางตรงไปตรงมา แตบางครั้งอาจจะมีสัญญะบางอยางท่ีทําใหตอง

ตีความและเกิดการรับรูของผูอานท่ีแตกตางกันออกไป ฉะนั้น ศิลปนผูวาดตองศึกษาและ

วิเคราะหผูอานดวยวา แตละคนมีประสบการณความรูความสนใจแตกตางกัน เชน กรณี

ภาพคนสวมชุดดํากับชุดแดง เปนตน ผูวาดอาจไมมีเจตนาสื่อถึงความหมายทางการเมือง 

เม่ือใชสัญลักษณท่ีเปนสีแดงจึงถูกมองเปนประเด็นทางการเมืองไดหากผูอานมีความรูหรือ

ประสบการณในเรื่องดังกลาวมากอน และอาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือขอถกเถียงจาก

การใชภาษาภาพในการสื่อสารท่ีกํากวมได  

  ในแงของผูผลิตสื่อท่ีไมใชนิตยสารการตูน การนําภาษาภาพมาใชประโยชนในงาน

สื่อสารมวลชนอ่ืน ๆ อาทิ งานโทรทัศน ภาพยนตร สื่อสิ่งพิมพ โฆษณา มิวสิควิดีโอ หรือ

คลปิวิดีโอตาง ๆ หากจะใชภาษาภาพโดยปราศจากขอความประกอบหรืออวัจนภาษา เพ่ือ

ตองการเปดโอกาสใหผูรับสารตีความจากการรับรูของแตละคนเอง ผูผลิตควรจะนําเสนอให

ชัดเจนไมคลุมเครือและผานสื่อท่ีตรงกลุมเปาหมายมากท่ีสุด เพ่ือปองกันการสื่อความหมาย

ท่ีไมตรงกับวัตถุประสงค หรือผิดไปจากขอเท็จจริง  
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การเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ระหวางการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน กับการจัดการเรยีนรูตามคูมือของสถาบัน

สงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

THE COMPARISON OF MATHEMATICS SKILL FOR 

MATTHAYOMSUKSA 2, SUPHANBURI COLLEGE OF 

DRAMATIC ARTS BETWEEN PROBLEM BASED LEARNING AND 

LEARNING BY MANUAL OF THE INSTITUTE FOR THE 

PROMOTION OF TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY 

ดวงเดือน แสงเมือง0

* 

DUANGDUAN SANGMUANG 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวางการจัดการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. 2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

หลังเรียนระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูตามคูมือของ 

สสวท. 3) เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑรอยละ 

70 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 วิทยาลัยนาฏศิลป

สุพรรณบุรี ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร ค22101 เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละ ระหวางการ

* วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

Suphanburi College of Dramatic Arts, Bunditpattanasilpa Institute 
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จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. ภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2560 ท่ีไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) จํานวน 2 

หอง โดยแบงหองท่ี 1 เปนกลุมทดลอง คือ เปนกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน จํานวน 35 คน และหองท่ี 2 เปนกลุมควบคุม คือ เปนกลุมท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูตามคูมือของ สสวท. จํานวน 35 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน แผนการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. แบบทดสอบวัด

ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละ และแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละ ดําเนินการวัดผลกอนเรียนและ 

หลังเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสถิติทดสอบทีแบบเปนอิสระตอกัน 

ผลการวิจัยพบวา ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหา

รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานสูงกวาการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสูงกวาการจัดการเรียนรูตามคูมือของ 

สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดย

ใชปญหาเปนฐานสูงกวาเกณฑรอยละ 70 

คําสําคญั: ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  

Abstract 

The purposes of this research were (1) To compare the mathematics 

problems solving skills on percentage problems solving learning of 

Matthayomsuksa 2 students by using problem-based learning and IPST 

learning handbook (2) To compare the learning achievement of mathematics 

problems solving skills on percentage problems solving learning after 

studying by using problem-based learning and IPST learning handbook for 

Matthayomsuksa 2 students and (3) To study the retention of mathematics 
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problems solving skills on percentage problems solving learning after using 

problem-based learning for Matthayomsuksa 2 students. The samples of this 

research were 35 students each in 2 classes of Matthayomsuksa 2. The 

students who were studying in the first semester of the academic year 2017 

at Suphanburi collage of dramatic arts were selected using the cluster 

random sampling technique. One room was chosen to be the experimental 

group that studied Math by using problem-based learning and the other 

room was chosen to be the control group that studied Math by using IPST 

learning handbook. The research instruments were the mathematics 

problem-based learning plans, IPST learning plans, the test of mathematics 

problem-based learning skill on percentage problems solving learning, the 

achievement test on percentage problems solving learning. The research 

design was pretest-posttest design. Frequency, percentage, average, standard 

deviation and t-test were used to analyze the data. 

The result of research showed that the mathematics problems 

solving skills on percentage problems solving learning of Matthayomsuksa 2 

students who studied math using problem-based learning was higher than 

IPST learning handbook with statistical significance at .01. The learning 

achievement on percentage problems solving learning of Matthayomsuksa 2 

students by using problem-based learning was higher than IPST learning 

handbook with statistical significance at .01 and the retention of mathematics 

problems solving skills on percentage problems solving learning for 

Matthayomsuksa 2 students by using problem-based learning was higher 

than the 70 percent criteria. 
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บทนํา 

การศึกษาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศเพราะเปนกระบวนการท่ีทํา

ใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางสันติสุข

และสามารถเก้ือหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ในทุก ๆ ดาน ประเทศใดท่ีประชาชนมีการศึกษาประเทศนั้นยอมมีการพัฒนากาวไกลกวา

ประเทศอ่ืน ๆ (กรมวิชาการ, 2551) รัฐบาลจึงเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา โดย

กระทรวงศึกษาธิการไดจัดระบบหลักสูตรและปรับปรุงใหทันยุคสมัยและเปนไปอยางมี

คุณภาพเสมอ ซ่ึงหลักสูตรไดมีหลักการท่ีสําคัญโดยกลาววา การศึกษามีจุดมุงหมายและ

มาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ

และคุณธรรมบนพ้ืนฐานความเปนไทยและควบคูกับความเปนสากล เพ่ือปวงชนท่ีประชาชน

ทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและมีคุณภาพ โดยมีการกระจายอํานาจให

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซ่ึงการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 

2542) ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเนนการพัฒนาคนในทุกมิติอยางเปนองครวมโดยถือวาคน

เปนปจจัยกอใหเกิดความสําเร็จของการพัฒนาท่ียั่งยืน (กรมวิชาการ, 2551)  

การเรียนรูคณิตศาสตรมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย เพราะทํา

ใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห

ปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ 

แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยัง

เปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอ่ืน ๆ ดังนั้น 

คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551) คณิตศาสตร

เปนวิชาท่ีเก่ียวของกับทักษะและกระบวนการ การเรียนคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

นั้น ผูเรียนตองเกิดท้ังทักษะดังตอไปนี้ ไดแก ทักษะในการแกปญหา ทักษะในการใหเหตุผล 

ทักษะในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตรและนําเสนอทักษะในการเชื่อมโยง

ความรู และทักษะการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซ่ึงการจะไดมาซ่ึงทักษะดังกลาวนั้น ผูสอน
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ตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหครอบคลุมครบถวน จากการปฏิบัติจริงหรือครูผูสอนเปนผูตั้ง

คําถามท่ีกระตุนใหนักเรียนคิด อธิบาย พรอมท้ังใหนักเรียนแสดงเหตุผล เชน ใหนักเรียน

แกปญหาโดยใชความรูท่ีเรียนมาแลวหรือใหนักเรียนเรียนรูผานการแกปญหาใหนักเรียนใช

ความรูทางพีชคณิตในการแกปญหาหรืออธิบายเหตุผลทางเรขาคณิต ใหนักเรียนใชความรู

ทางคณิตศาสตรในการอธิบายเก่ียวกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันหรือกระตุนให

นักเรียนใชความรูทางคณิตศาสตรในการสรางสรรคผลงานท่ีหลากหลายและแตกตางจาก

คนอ่ืน รวมท้ังหาวิธีการแกปญหาท่ีแตกตางจากคนอ่ืนดวย (คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน, 2551) จะสังเกตไดวาทักษะการแกปญหานั้นเปนจุดเริ่มตนของทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร ดังนั้นทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนหัวใจสําคัญของวิชา

คณิตศาสตร ซ่ึงทักษะการแกปญหานั้นนักเรียนตองอาศัยความคิดรวบยอดทักษะการคิด

คํานวณ หลักการ กฎ และสูตรตาง ๆ นําไปใชในการแกปญหา โดยทักษะในการแกปญหามี

ความสําคัญตอชีวิต ทําใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผลมีข้ันตอน มีระเบียบแบบแผน และ

ตัดสินใจไดอยางถูกตอง (สิริพร ทิพยคง, 2547) จึงกลาวไดวาทักษะการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน ฝกลงมือปฏิบัติและจัดการกับขอมูลดวย

ตนเองจนเขาใจ จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีครูตองมุงหาวิธีท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดความสําเร็จ โดยใช

วิธีการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือชวยใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย และการจัดการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เปนรูปแบบการจัดการกระบวนการ

จัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งท่ีเริ่มตนจากปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยสรางความรูจากกระบวนการ

ทํางานกลุม เพ่ือแกปญหาหรือสถานการณเก่ียวกับชีวิตประจําวันหรือมีความสําคัญตอ

ผูเรียน ตัวปญหาเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรู เปนตัวกระตุนกระบวนการ พัฒนา

ทักษะการแกปญหาดวยเหตุผลและการสืบคนหาขอมูลเพ่ือเขาใจกลไกของตัวปญหา 

รวมท้ังวิธีการแกปญหา การเรียนรูแบบนี้มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะ กระบวนการ

เรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรู ดวยการชี้นําตนเอง ซ่ึงผูเรียนจะไดฝกฝนการ

สรางองคความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยการแกปญหาไดดวยตนเอง กลาววา PBL เปน

รูปแบบการสอนท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนท่ีดีมากท่ีสุด

วิธีหนึ่ง เพราะสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 คือ ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหคิดแกปญหา และคิดอยาง
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สรางสรรค ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนและไดลงมือปฏิบัติจริงมากข้ึน นอกจากนี้ผูเรียนยัง

มีโอกาสออกไปแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงทรัพยากรเรียนรู ทําใหผูเรียนจะมี

อํานาจในการจัดการควบคุมตนเอง (อรุณรุง ปภาพสิษฐ, 2560) และเปนรูปแบบท่ีจะ

นําไปสูการปฏิรูปการศึกษาอยางแทจริง ท่ีจะสงผลถึงการเนนผูเรียนเปนสําคัญ และจาก

การศึกษางานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศยังพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐานนั้นสามารถพัฒนาความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใหเหตุผล 

ความสามารถในกระบวนการกลุมและสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย 

หลักสูตรวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รายวิชาคณิตศาสตร ค22101 ชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 2 จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ของทุกปการศึกษานั้น พบวาจากการเรียนท่ีมี

บทเรียนเก่ียวของกับโจทยปญหาท่ีผานมา นักเรียนเกิดปญหาการทําความเขาใจโจทย

ปญหา ซ่ึงนักเรียนตองใหครูผูสอนอธิบายโจทยและแกปญหาใหผูเรียนกอนเสมอ เนื่องจาก

นักเรียนไมสามารถแกปญหาเองได ซ่ึงปญหาดังกลาวสงผลเสียตอการทําขอสอบอัตนัยและ

ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนต่ําลง 

จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจทํางานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบทักษะการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

เพ่ือสรางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และเพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทย

ปญหารอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานกับการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับ

การจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. 

3. เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหา

รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับ

เกณฑรอยละ 70 
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วิธีการศึกษา 

  1. กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 108 คน 

  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร ค22101 เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละ ระหวางการจัดการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. ภาคเรียนท่ี 1        

ปการศึกษา 2560 ท่ีไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) จํานวน 2 

หอง โดยแบงหองท่ี 1 เปนกลุมทดลอง คือ เปนกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน จํานวน 35 คน และหองท่ี 2 เปนกลุมควบคุม คือ เปนกลุมท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูตามคูมือของ สสวท. จํานวน 35 คน 

  2. ระยะเวลาในการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ใชเวลา

ท้ังหมด 4 คาบ คาบละ 60 นาที และมีการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) และการทดสอบ

หลังเรียน (Post-Test) 

  3. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรพ้ืนฐาน   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละ 

จํานวน 4 คาบ 

  4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

  4.1 แผนการจัดการเรียนรูรายคาบ ในการสรางและหาคุณภาพของแผน    

การจัดการเรียนรูรายคาบ ผูวิจัยดําเนินการสรางตามลําดับข้ันดังนี้ 

   4.1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือออกแบบและ

สรางแผนการจัดการเรียนรูรายคาบ 

   4.1.2 ศึกษาองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู โดยมีองคประกอบ 

คือ จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ สาระการเรียนรู คุณลักษณะการเรียนรู กิจกรรม

การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
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   4.1.3 ดําเนินการเขียนแผนการเรียนรูท่ีไดจากขอ 4.1.2 ไปตรวจคุณภาพ

ของเครื่องมือในดานความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยใชวิธีการหาคาดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค (Index of item objective congruence 

หรือ IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาใหคะแนนแตละขอคําถาม 

จากนั้นนําคะแนนท่ีได มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค โดย

ใชสูตรของ Rawinelli and Hambleton (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 

  เกณฑในการพิจารณาแตละขอคําถาม มีดังนี้ 

 1. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.0 สามารถคัดเลือกไวใชได 

 2. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

4.2 แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร สรางตามลําดับข้ันดังนี้ 

 4.2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังใน

ประเทศและตางประเทศเก่ียวกับทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เพ่ือทําการวิเคราะห

หาองคประกอบสําคัญของการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

 4.2.2 ทําการสรางแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดย

ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบประเภทอัตนัย จํานวน 4 ขอ ซ่ึงแบงเปนแบบทดสอบวัดทักษะ

ฉบับกอนเรียน จํานวน 2 ขอ และแบบทดสอบวัดทักษะฉบับหลังเรียน จํานวน 2 ขอ โดยมี

เนื้อหาสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูท่ีนักเรียนไดเรียน 

 4.2.3 ตรวจคุณภาพของเครื่องมือในดานความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา 

(Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

เปนผูพิจารณาใหคะแนนแตละขอคําถาม จากนั้นนําคะแนนท่ีไดจากการพิจารณาของ

ผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา โดยใชสูตร

ของ Rawinelli and Hambleton (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 

เกณฑในการพิจารณาแตละขอคําถาม มีดังนี้ 

 1. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.0 สามารถคัดเลือกไวใชได 

 2. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

4.3 แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ผูวิจัยดําเนินการสราง

ตามลําดับข้ันดังนี้ 
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 4.3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา หลักสูตร เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับโจทยปญหา   

รอยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 4.3.2 ทําการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดย

ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบประเภทปรนัย จํานวน 20 ขอ โดยมีเนื้อหาสอดคลองกับกิจกรรม

การเรียนรูท่ีนักเรียนไดเรียน 

 4.3.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไปตรวจ

คุณภาพของเครื่องมือในดานความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใชวิธีการ

หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค (Index of Item Objective 

congruence: IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เปนผูพิจารณาใหคะแนนแตละขอคําถาม 

จากนั้นนําคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน มาหาคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคโดยใชสูตรของ Rawinelli and Hambleton (อางถึงใน 

ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) มีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

 1. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5-1.0 สามารถคัดเลือกไวใชได 

 2. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดท้ิง 

  5. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ัน ดังนี้ 

  5.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) กลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย

แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 2 ขอ และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ จากนั้นทําการตรวจใหคะแนนโดย

พิจารณาตามเกณฑประเมินทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรและตรวจใหคะแนน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยมีคะแนนขอละ 1 คะแนน 

  5.2 ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในกลุมทดลองและจัดการ

เรียนรูตามคูมือของ สสวท. ในกลุมควบคุม โดยใชเวลาในการจัดการเรียนรูเปนเวลา 1 

ชั่วโมง จํานวน 2 ครั้ง 

  5.3 ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) กลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย

แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร จํานวน 2 ขอ และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร จํานวน 20 ขอ จากนั้นทําการตรวจใหคะแนนโดย

พิจารณาตามเกณฑประเมินทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรและตรวจใหคะแนน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยมีคะแนนขอละ 1 คะแนน 
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5.4 นําคะแนนการทดสอบวัดทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรและคะแนน

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาทําการวิเคราะหขอมูล ใชหาคาเฉลี่ยเลขคณิต 

(Arithmetic Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบทีแบบ

เปนอิสระตอกัน (Independent t-test) 

5.5 ใหนักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือทดสอบความคงทนใน

การเรียนรูกับเกณฑรอยละ 70  

6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

6.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

   6.1.1 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean:  X) 

   6.1.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

6.2 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบทีแบบอิสระตอกัน 

(t-test for independent)  

ผลการศึกษา 

  ตอนท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทย

ปญหารอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานกับการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. 

  จากการท่ีผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา

ทางคณิตศาสตรระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูตาม

คูมือของ สสวท. ดวยสถิติทดสอบทีแบบอิสระตอกัน (t-test independent) ผลการ

วิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระหวางการจัดการเรียนรู โดยใช

ปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. 

คะแนน N Mean S.D. df t Sig 

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 35 14.71 2.24 68 9.42 0.00* 

การจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. 35 10.86 0.91 44.94 

*p < .01 
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จากตารางท่ี 1 พบวาคาสถิติทดสอบที (t-test) มีคาเทากับ 9.42 และคา        

p-value เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว คือ 0.01 ดังนั้น     

จึงสามารถสรุปไดวา ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวาหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรู

ตามคูมือของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ตอนท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแกโจทยปญหา  

รอยละของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานกับการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. 

จากการท่ีผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. 

ดวยสถิติทดสอบที (t-test independent) ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางท่ี 2 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ระหวางการจัดการเรียนรู โดยใช

ปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. 

คะแนน N Mean S.D. df t Sig 

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 35 11.34 1.78 68 6.69 0.00* 

การจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. 35 8.77 1.42 64.71 

* p < .01 
 

จากตารางท่ี 2 พบวาคาสถิติทดสอบที (t-test) มีคาเทากับ 6.69 และคา         

p-value เทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว คือ 0.01 ดังนั้น        

จึงสามารถสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวาการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูตาม

คูมือของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ตอนท่ี 3 เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทย

ปญหารอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

กับเกณฑรอยละ 70 
 

 
 



136 Patanasilpa Journal Vol.2 No.2 (July-December 2018) 

ตารางท่ี 3 ความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การแกโจทยปญหารอยละของนกัเรียน 

 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑรอยละ 70 

คะแนน N Total Mean Percent 

หลังเรียน 35 35  11.34 100 

หลังจากสิ้นสุดการเรยีน 2 สัปดาห 35 35 12.20 100 
 

จากตารางท่ี 3 พบวาคาเฉลี่ย (X) มีคาเทากับ 12.20 ซ่ึงมากกวาเกณฑรอยละ 

70 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา ความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทย

ปญหารอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

สูงกวาเกณฑรอยละ 70 

สรุปและอภิปรายผล 

  สรุปผลการวิจัย 

  1. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

( X = 14.71, S. D. = 2.24 ) สูงกวาการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. ( X = 10.86,

S. D. = 0.91 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ( X = 11.34,

S. D. = 1.78) สูงกวาการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. ( X = 8.77, S. D. = 1.42) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง การแกโจทยปญหารอยละของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสูงกวาเกณฑ  

รอยละ 70 

  อภิปรายผลการวิจัย 

  1. ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสูงกวา

การจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. เพราะการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น

สงเสริมใหผูเรียนแกปญหาดวย การลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรูดวยตนเอง ระดมสมอง
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เพ่ือจัดระบบความคิดจนเกิดความเขาใจปญหา โดยใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิด

การเรียนรู เกิดกระบวนการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุและผล ซ่ึงในกระบวนการ

จัดการเรียนรูนั้นครูผูสอนเปนผูชี้แนะจัดสถานการณ และคอยกระตุนความคิดของผูเรียน 

ซ่ึงสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2555) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนเครื่องมือในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม

เปาหมาย โดยผูสอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริงหรือจัดสถานการณให

เผชิญปญหา โดยผูเรียนจะไดฝกการวิเคราะหปญหาและรวมมือแกปญหาเปนกลุม ซ่ึงจะ

ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจปญหาไดอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับ ทอรแรนซ (อางใน 

ทองสุข รวยสูงเนิน, 2552) กลาววา การระดมสมองหาวิธีแกปญหา ผูเรียนชวยกันคิด

วิธีการแกปญหา โดยพยายามคิดหาวิธีการแกปญหาท่ีหลากหลาย แปลกใหมจํานวนมาก 

การเลือกวิธีการแกปญหาท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงการลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอยอมทําให

ผูทําการฝกมีความคลองแคลวและมีความสามารถมากกวาผูท่ีไมไดฝกหรือลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของวาสนา ก่ิมเท้ิง (2553) ท่ีไดทําการวิจัยเรื่อง     

ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) ท่ีมีตอทักษะการ

แกปญหา ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตรและความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานสูง

กวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังนั้นจึงสรุปไดวา 

ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละของนักเรียน          

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานสูงกวา         

การจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน

สูงกวาการจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย

กลาววาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น ปญหาจะเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรู นักเรียนมีอิสระในการใชเหตุผลและประยุกตความรูดวยตนเอง       

เปนการเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิดและตัดสินใจในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม       

ซ่ึงสอดคลองกับบารรอวส และเทมบลิน (Barrow and Tamblym, 1980) ท่ีกลาววา    

การเรียนรูดวยตนเอง เปนข้ันตอนในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานท่ีเปนแนวทางใน
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กระบวนการทํางานเพ่ือนําไปสูการแกปญหา โดยสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการกับ

ปญหาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังไดกลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา

เปนฐาน ทําใหผูเรียนไดเรียนรูโดยใชการทํางานรวมกันเปนกลุม ซ่ึงผูเรียนมีอิสระในการ

แสดงความคิดเห็น รูจักคิด วิเคราะหปญหา รูจักแสวงหาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 

เพ่ือรวบรวมขอมูลในการแกปญหาตัดสินใจ ซ่ึงสอดคลองกับวันดี ตอเพ็ง (2553) ท่ีไดทํา

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

หลักสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้

เนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก เปนรูปแบบการจัดการเรียนรู

ท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เม่ือนักเรียนไดรับการจัด 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักแลวทําใหความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนสูงข้ึน 

จึงสงผลใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดียิ่งข้ึน ดังนั้นจึงทําให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักสูงกวาการ

จัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ความคงทนในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การแกโจทยปญหารอยละ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสูง

กวาเกณฑรอยละ 70 โดยกลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน การจัดการเรียนรู

เนนใหผู เรียนฝกปฏิบัติจริง ซ่ึงอาศัยตัวปญหาเปนตัวกระตุนใหผู เรียนอยากเรียนรู          

คิดวิเคราะหเพ่ือหาวิธีการแกปญหา ซ่ึงการจัดการเรียนรูจะใชกระบวนการกลุมสงเสริมให

ผูเรียนชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันคนควาหาคําตอบ และวิธีการแสดงคําตอบอยาง

เหมาะสม เพราะผูเรียนแตละกลุมชวยกันแสวงหาขอมูลท่ีจะเปนประโยชนในการแกปญหา 

ชวยกันระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู จากนั้นจึงชวยกันตัดสินใจเลือกวิธีการหาคําตอบ

ท่ีมีอยางหลากหลาย ใหเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดเพียงหนึ่งวิธี ซ่ึงผูเรียนจะไดประสบการณตรง

เพราะลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นุศรา หมัดอะต้ํา (2555)       

ทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาและความคงทนในการ
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คิดแกปญหาท่ีจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูแบบปกติในกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีความคงทนในการคิดแกปญหาสูง

กวานักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรู 

1. การสอนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานสงผลดีตอทักษะการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และความคงทนทางการ

เรียนรู จึงสมควรสนับสนุนจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้ 

2. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น ทําใหผูเรียนเกิดแรงกระตุนในการ

เรียนรู มีความตื่นตัวในการเรียนรู เสมอ ผูเรียนคิดวิเคราะหดวยตนเอง มีความกลา

แสดงออก จึงเปนวิธีสอนวิธีการหนึ่งท่ีควรนําไปสอนในสาขาวิชาอ่ืน ๆ และเนื้อหาอ่ืน ๆ  

3. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ปญหาจะเปนตัวกระตุนในการเรียนรู

ของนักเรียน ดังนั้นครูผูสอนจึงควรจดบันทึกหลังการสอน เพ่ือท่ีจะปรับปรุงแกปญหาได

อยางเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียนใหมากท่ีสุด 

4. การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั้น บางครั้งใชเวลาคอนขางสูงมาก 

ผูสอนจึงควรจัดสรรเวลาใหเหมาะสม 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ครูควรกระตุนใหนักเรียน

ทํางานเปนกลุมโดยปรึกษากันอยางสมํ่าเสมอและมีน้ําใจตอกัน เพ่ือใหการแกปญหาประสบ

ผลสําเร็จไดดวยดี และในการจัดกลุม ครูควรจัดกลุมแบบคละความสามารถผูเรียนแบบเกง 

ปานกลาง ออน เพ่ือใหผูเรียนสงเสริมการเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

สามารถสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนใหสูงข้ึน จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึน จึงควรมีการทําวิจัยในสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ ตอไป 
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1. การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง 

การแกโจทยปญหารอยละระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการจัดการ

เรียนรูตามคูมือของ สสวท. เทานั้น ดังนั้นจึงควรศึกษาความพึงพอใจท่ีผูเรียนมีตอการ

จัดการเรียนรูท้ังสองรูปแบบดวย 

2. การวิจัยครั้งนี้ไดมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับ

การจัดการเรียนรูตามคูมือของ สสวท. ซ่ึงวิธีการเรียนรูมีดวยกันอยางหลากหลาย ดังนั้นจึง

ควรทําการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานกับการจัดการเรียนรูแบบ 

อ่ืน ๆ ดวย 
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**, และนิวัตร พัฒนะ** 

PENSIRI THONGTAWEE, UEABOON TEEPHUNG, AND NIWAT PATTANA 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาแรงจูงใจและเปรียบเทียบแรงจูงใจ           

ในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ 

(ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 ดาน คือ 1) ดานเหตุผลสวนตัว 

2) ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 3) ดานวิชาการสถานศึกษา 4) ดานการเงิน 5) ดานสภาพแวดลอม

ของสถานศึกษาจําแนกตามเพศ อาชีพของผูปกครอง รายไดของผูปกครองตอเดือน และ

ภูมิลําเนา กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 132 คน 

เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-test ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการ 

ศึกษาตอโดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงดานเหตุผลสวนตัวมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการเงิน 

ดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ดานวิชาการสถานศึกษา และดานบุคคลท่ีเก่ียวของ  

 * วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  

Phitsanulok Technical College  
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 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอ เพศ และอาชีพของผูปกครองของ

นักศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอไมแตกตางกัน รายไดของผูปกครอง

ตอเดือน พบวา ผูปกครองท่ีมีรายไดมากกวา 30,000 บาท มีแรงจูงใจในการศึกษาตอสูงกวา

ผูปกครองท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท 

ภูมิลําเนาพบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีแรงจูงใจในการศึกษาตอสูงกวาในกรุงเทพมหานครท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

คําสําคญั: การเปรียบเทียบ แรงจงูใจ ศึกษาตอปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเน่ือง) 

Abstract 

 The objective of this research was to study and compare the 

motivation for further studying of bachelor degree students in Technology 

Program Majoring in Molding and Die Technology (Continuing Program) under 

The Office of the Vocational Education Commission by considering five aspects 

1) personal reasons, 2) related persons, 3) academic and educational 

institution, 4) finance, and 5) educational institution environment classified 

by gender, occupation, monthly income, and domicile of parents. The sample 

was 132 students in the Bachelor degree of Technology Program Majoring in 

Molding and Die Technology (Continuing Program) under the Office of the 

Vocational Education Commission in academic year 2016. The research 

instrument was a questionnaire consisting of two parts 1) questions about 

general information and 2) questions about motivation to attend the 

bachelor’s degree. Data was analyzed by statistics including mean, percentage, 

standard deviation, t-test, and F-Test  

 The results showed that both overall and individual aspects, 

students’ motivation to attend the Bachelor of Technology Program in 

Molding and Die Technology (Continuing Program) was at a high level. 

Personal reasons received the highest mean score was indicated as the 

highest influential factors while the following factors: finance, educational 
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institution environment, academic and educational institution, and related 

persons were rated respectively.  

 By comparing personal factors: different genders and occupations of 

the parents to see the extent to which they influence students’ motivation, 

the result showed than students whose parents with monthly income over 

30,000 baht had higher motivation than students whose parents with monthly 

income below 10,000 between 10,000 and 20,000 baht respectively. Students 

whose parents live in northern, central and northeastern regions had higher 

motivation than students whose parents live in Bangkok. The difference is 

shown at significance level of 0.05. 

Keywords: Comparison, Motivation, Further Study on Bachelor Degree Students,  

Mold and Die Technology (Continuing Program) 

บทนํา 

การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาความรูความสามารถของมนุษยเปนกระบวนการ

ท่ีชวยพัฒนาใหคนไดพัฒนาในดานตาง ๆ ตลอดชวงชีวิต คนท่ีไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม

จะเปนพลังคอยขับเคลื่อนกลไกสําคัญใหประเทศกาวหนาทันตอสถานการณท่ีมีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการสรางทุนมนุษยอันเปนหัวใจหลักในการชวยพัฒนาประเทศ        

จึงนับวามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับมนุษย เพราะการไดรับการศึกษาท่ีดีจะทําใหมนุษย

ไดรับการพัฒนาใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เนนความสําคัญของการจัดการ

อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติเพ่ือพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค

และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเพ่ือยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนและสอดคลองกับ  

ความตองการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและสามารถเขาสูการเปดเสรีทางดาน

เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตจึงไดกําหนดนโยบายในการยกระดับทักษะฝมือและเตรียม

ความพรอมแกกลุมเปาหมายใหมีสมรรถนะท่ีไดมาตรฐานสากลสอดคลองกับการปรับ
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โครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการผลิตสินคาและบริการท่ีมีการแขงขันทางดาน

สภาพปริมาณและระยะเวลาในการผลิต โดยพัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาตามแรงขับ

จากผูใช “Demand Driven”ภายใตความรวมมือกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบันกับสถานประกอบการซ่ึงเปนหนวยท่ีใชผลผลิตของอาชีวศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนตาม

ความตองการของตลาดแรงงานนําความรูทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมา

พัฒนาผูรับการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมี

สมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได 

ในปจจุบันสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมีการ

เปดทําการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จํานวน 23 

สาขาวิชา การจัดการศึกษาเปนการศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคใชระยะเวลา 

2 ปการศึกษา การจัดภาคเรียนโดยระบบทวิภาค โดยกําหนดให 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 

2 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียนปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 18 สัปดาห 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) เปนหลักสูตรท่ี

เนนผลิตบัณฑิตใหความรูความสามารถทางดานการประยุกตใชเทคโนโลยี และสามารถ

ปฏิบัติวิชาชีพทางดานแมพิมพไดเปนอยางดีโดยสามารถนําเอาศาสตรทางดานเทคโนโลยี

และการจัดการท่ีเหมาะสมและทันสมัยมาประยุกตใชกับงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต ความมีระเบียบวินัย        

มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม มุงตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน สถาน

ประกอบการและสามารถประกอบอาชีพอิสระ เนนผลิตนักเทคโนโลยีทางดานแมพิมพโลหะ 

แมพิมพพลาสติก ท้ังออกแบบ ผลิตชิ้นสวน ปรับประกอบแมพิมพ และทดลองแมพิมพ  

ดังนั้นเพ่ือใหการผลิตและการพัฒนากําลังคนเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับ 

ความตองการ พรอมกับสงเสริมบุคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมใหมีขีด

ความสามารถสูงข้ึน เปดโอกาสใหนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาไดเรียนรูและมีประสบการณใน

การทํางานจริง ไดรบัการสนับสนุนทุนระหวางท่ียังศึกษาอีกท้ังจบแลวมีงานทําและสามารถ

แกปญหาการขาดแคลนแรงงานฝมือไดอยางมีประสิทธิภาพ (กมล นาคะสุวรรณ, 2559)  

จึงเปดสาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) แตก็ยังไมเปนท่ีรูจักมากในภาคอุตสาหกรรม 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวาอะไรบางท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัด
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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเปนประโยชนกับสถานศึกษาท่ีจะนําผลท่ีไดไป

ใชในการประชาสัมพันธ เชิญชวน ชักจูง สรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขามาเรียนในระดับนี้

เพ่ิมข้ึน และเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข การจัดการเรียนการสอนตลอดจน

พัฒนาหลักสูตร รวมท้ังเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา ท้ังในระดับ

วิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนมากยิ่งข้ึน  

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา จําแนกตามขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

วิธีการศึกษา 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดจากการเปดตาราง ของ Krejcie & Morgan 

ไดขนาดของกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาจํานวน 132 คน จากจํานวนประชากรท้ังหมด 193 

คน เทียบสัดสวนบัญญัติไตรยางคเก็บขอมูลโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random 

Sampling) โดยแบงเปน 4 ภาค ตามลักษณะภูมิศาสตร ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง 

กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชเพ่ือเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ตอนดังนี้ คือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา ลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) ไดแก เพศ อาชีพของผูปกครอง รายไดของผูปกครองตอ

เดือน และภูมิลําเนา 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน 1) ดานเหตุผลสวนตัว 2) ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 3) ดาน

วิชาการสถานศึกษา 4) ดานหลักสูตร 5) ดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ 
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 วิธีการสรางเครื่องมือ 

 1. ศึกษาคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ กําหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย กําหนด

โครงสรางของแบบสอบถามและสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับโครงสรางแบบสอบถาม

ท่ีกําหนดไว ไดขอคําถาม 41 ขอ 

 2. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพ่ือหาความตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาท่ีใช และ

ใหขอเสนอแนะแลวคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ปรับปรุงและแกไข

เพ่ิมเติมตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา ปรับปรุงและแกไขอีกครั้งใหไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณได

ขอคําถามจํานวน 33 ขอ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้สงแบบสอบถามไปท่ีวิทยาลัยท่ีมี   

การเปดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) รวม 14 แหง 

เก็บขอมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

แมพิมพ (ตอเนื่อง) ท่ีกําลังศึกษาอยู 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามท่ี

ไดรับกลับคืนมาแตละฉบับ โดยคัดเลือกเอาเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณเทานั้น จากนั้นใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการประมวลผลคาทางสถิติตาง ๆ  

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะหขอมูล โดยใชคารอยละ 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักศึกษา 

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบคาเฉลี่ย

แรงจูงใจในการศึกษาตอ สถิติท่ีใช ไดแก t-test สําหรับทดสอบความแตกตาง ระหวาง

คาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม และใช F-test (One-way ANOVA) ทดสอบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป และในกรณีท่ีพบความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของ Fisher’s 

Least Significant Difference (LSD) โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

 1.1 ขอมูลท่ัวไป 

จากการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอปริญญาตรีของผูตอบสอบถาม 

จํานวน 132 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาเพศชาย จํานวน 129 คน และ

เพศหญิง จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 97.73 และ 2.27 ท้ังนี้พบวาผูปกครองของนักศึกษา

มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 59 คน รองลงมาคือ พนักงานองคกรเอกชน จํานวน 46 คน 

คาขาย จํานวน 18 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 6 คน และ อาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 

3 คน คิดเปนรอยละ 44.70, 34.85, 13.64 4.45 และ 2.27 สวนใหญรายไดของผูปกครอง

อยูท่ี 10,000-20,000 บาท จํานวน 75 คน รองลงมาคือ ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 33 

คน 20,001-30,000 บาท จํานวน 19 คน และมากกวา 30,000 บาท จํานวน 5 คน และ

ภูมิลําเนาของนักเรียนสวนใหญอยูท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด จํานวน 72 คน 

รองลงมาคือ ภาคกลาง จํานวน 34 คนภาคเหนือ จํานวน 19 คน และ ภาคตะวันออก และ

กรุงเทพมหานคร จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 54.55, 25.76, 14.39 และ 5.3 

1.2 ผลการวิเคราะหแรงจูงใจในการศึกษาตอ 

จากการวิเคราะหแรงจูงใจในการศึกษาตอของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

132 คน ไดผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการศึกษาตอโดยภาพรวม 

แรงจูงใจในการศึกษาตอ 
n = 132 

ระดับแรงจูงใจ 
X  ..DS  

ดานเหตุผลสวนตัว 4.13 0.53 มาก 

ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 3.86 0.59 มาก 

ดานวิชาการสถานศึกษา 3.93 0.52 มาก 

ดานการเงิน 4.01 0.63 มาก 

ดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 4.01 0.65 มาก 

รวม 3.99 0.58 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดยรวมอยูในอยูในระดับมาก ( X =3.99, ..DS =0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

นักศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาตออยูในระดับมากท้ัง 5 ดาน ซ่ึงดานเหตุผลสวนตัวมาก

ท่ีสุด ( X =4.13, ..DS =0.53) รองลงมาคือดานการเงิน ( X =4.01, ..DS =0.63) ดาน

สภาพแวดลอมของสถานศึกษา ( X =4.01, ..DS =0.65) ดานวิชาการสถานศึกษา ( X =

3.93, ..DS =0.52) และดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ( X =3.86, ..DS =0.59) 
 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการศึกษาตอรายดาน 

ดาน แรงจูงใจในการศึกษาตอ 
n = 132 ระดับ

แรงจูงใจ X  ..DS  
ดาน

เหตุผล

สวนตัว 

1. ทานมีความชอบในกระบวนการท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี

แมพิมพ 

2. ตรงตามความถนัดของทาน 

3. ทานตองการทํางานในอุตสาหกรรมแมพิมพ 

4. ทานตองการเพ่ิมพูนความรู 

5. ทานตองการเพ่ิมฐานเงินเดือน  

6. ทานตองการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา 

4.23 

 

3.73 

4.02 

4.25 

4.34 

4.20 

0.76 

 

0.84 

0.85 

0.76 

0.78 

0.89 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.13 0.81 มาก 

ดานบุคคล  

ท่ีเก่ียวของ 

1. บิดามารดา ผูปกครอง ญาติ พ่ีนอง ใหคําแนะนํา 

2. ครูท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา 

3. ครูแนะแนวของสถานศึกษา ใหคําแนะนํา  

4. รุนพ่ี เพ่ือน ใหคําแนะนํา 

5. ผูท่ีประสบความสําเร็จ ใหคําแนะนํา 

3.8 

4.19 

3.86 

3.70 

3.77 

0.93 

0.82 

0.74 

0.91 

0.97 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.86 0.87 มาก 

ดานวิชาการ

สถานศึกษา 

1. วิทยาลัยไดรับมาตรฐานทางการศกึษาจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. วิทยาลัยมีช่ือเสียงทางดานวิชาการ ดานเทคโนโลยีแมพิมพ 

3. วิทยาลัยมีผลงานดานเทคโนโลยีแมพิมพท่ีเปนท่ียอมรับ 

4. วิทยาลัยมีคณาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี

แมพิมพ 

4.05 

 

3.82 

3.88 

3.79 

0.79 

 

0.78 

0.81 

0.97 

มาก 

 

มาก 

มาก 

มาก 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ดาน แรงจูงใจในการศึกษาตอ 
n = 132 ระดับ

แรงจูงใจ X  ..DS  
 5. คณาจารยมีผลงานทางวิชาการดานเทคโนโลยีแมพิมพ 

6. ช่ือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีความนาสนใจ 

7. วุฒิการศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. เทคโนโลยีแมพิมพ) 

เปนท่ียอมรับในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

8. เน้ือหาสาระของหลักสูตร ตรงตามความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม 

9. ใชระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร เปนเวลา 2 ป 

10. วิทยาลัยมีหองสมุดสําหรับการศึกษาคาควาหาความรูท่ี

ทันสมัย  

11. วิทยาลัยมสีื่อการสอน คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตท่ีทันสมัย 

12. วิทยาลัยมีวัสดุ-อุปกรณ ท่ีเพียงพอตอการใชงาน /  

การฝกประสบการณ 

13. วิทยาลัยมเีครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย 

สมบูรณ ท่ีใชในการเรียนการสอน / การฝกประสบการณ 

3.91 

3.74 

3.92 

 

3.87 

 

4.22 

3.96 

 

4.05 

3.92 

 

3.92 

0.97 

0.92 

0.84 

 

0.88 

 

0.99 

1.06 

 

0.87 

0.88 

 

0.95 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

รวม 3.93 0.90 มาก 

ดาน

การเงิน 

1. อัตราคาเลาเรียนต่ํากวาระดับมหาวิทยาลัย 

2. คาใชจายอ่ืน ๆ ในระหวางท่ีศกึษาต่ํากวาระดับมหาวิทยาลยั 

3. วิทยาลัยมีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

4.13 

3.98 

3.91 

0.78 

0.83 

0.98 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.01 0.86 มาก 

ดานสภาพ 

แวดลอม 

ของ 

สถานศึกษา 

1. วิทยาลัยอยูใกลภูมิลําเนาของทาน 

2. ทําเลท่ีตั้งของวิทยาลัยอยูในชุมชนเมือง  

3. การคมนาคมมีความสะดวก ในการเดินทางมาเรียน 

4. มีสิ่งแวดลอมอํานวยความสะดวกภายนอกวิทยาลัย ไดแก 

ตลาด สวนสาธารณะ หางสรรพสินคา  

5. สิ่งแวดลอมภายในวิทยาลัย มีความรมรื่น สะอาด สวยงาม 

และเปนระเบียบ  

6. วิทยาลัยมสีถานท่ีพักผอน โรงอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

4.14 

4.16 

3.94 

3.98 

 

4.05 

 

3.80 

0.95 

0.86 

1.02 

0.96 

 

0.81 

 

1.00 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.01 0.93 มาก 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา 1) ดานเหตุผลสวนตัว โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับ

มาก เม่ือเรียงลําดับจากมากไปนอยสามอันดับแรกคือ นักศึกษาตองการเพ่ิมฐานเงินเดือน 

นักศึกษาตองการเพ่ิมพูนความรูและนักศึกษามีความชอบในกระบวนการท่ีเก่ียวของกับ

เทคโนโลยีแมพิมพ 2) ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา เม่ือเรียงลําดับจากมากไปนอยสามอันดับแรก คือ ครูท่ีปรึกษา

ใหคําแนะนํา ครูแนะแนวของสถานศึกษาใหคําแนะนํา และบิดามารดา ผูปกครอง ญาติพ่ี

นองใหคําแนะนํา 3) ดานวิชาการสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก   

เม่ือเรียงลําดับจากมากไปนอยสามอันดับแรกคือ ใชระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร 

เปนเวลา 2 ป วิทยาลัยไดรับมาตรฐานทางการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และวิทยาลัยมีสื่อการสอน คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตท่ีทันสมัย 4) ดานการเงิน 

โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ อัตราคาเลาเรียน

ต่ํากวาระดับมหาวิทยาลัย คาใชจายอ่ืน ๆ ในระหวางท่ีศึกษาต่ํากวาระดับมหาวิทยาลัย 

และวิทยาลัยมีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 5) ดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับจากมากไปนอยสามอันดับแรกคือ ทําเล

ท่ีตั้งของวิทยาลัยอยูในชุมชน วิทยาลัยอยูใกลภูมิลําเนา และสิ่งแวดลอมภายในวิทยาลัยมี

ความรมรื่น สะอาด สวยงาม และเปนระเบียบ 

 2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบแรงจงูใจในการศึกษาตอ จําแนกตามเพศ 

เพศ 

แรงจูงใจในการศึกษาตอ 

หญิง ชาย 
t Sig. 

X  ..DS  X  ..DS  
ดานเหตผุลสวนตัว 3.89 0.42 4.13 0.53 -0.78 0.43 

ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 3.27 1.03 3.88 0.58 -1.78 0.08 

ดานวิชาการสถานศึกษา 4.10 0.56 3.92 0.53 0.59 0.56 

ดานการเงิน 4.89 0.19 3.99  0.62 2.52 0.01* 

ดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 4.56 0.25 4.00 0.65 1.47 0.14 

รวม 4.14 0.26 3.98 0.41 0.66 0.51 

* p < .05 
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอ จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

แรงจูงใจในการศึกษาตอ ความแปรปรวน SS  DF MS F Sig. 

ดานเหตผุลสวนตัว 

ระหวางกลุม 3.25 4.00 0.81 3.05 0.02* 

ภายในกลุม 33.85 127.00 0.27   

รวม 37.10 131.00    

ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 

ระหวางกลุม 1.38 4.00 0.34 .98 0.42 

ภายในกลุม 44.57 127.00 0.35   

รวม 45.95 131.00    

ดานวิชาการ

สถานศึกษา 

ระหวางกลุม 3.17 4.00 0.79 3.06 0.02* 

ภายในกลุม 32.92 127.00 0.26   

รวม 36.09 131.00    

ดานการเงิน 

 

ระหวางกลุม 1.85 4.00 0.46 1.19 0.32 

ภายในกลุม 49.37 127.00 0.39   

รวม 51.21 131.00    

ดานสภาพแวดลอมของ

สถานศึกษา 

ระหวางกลุม 3.03 4.00 0.76 1.84 0.12 

ภายในกลุม 52.17 127.00 0.41   

รวม 55.20 131.00    

รวม 

ระหวางกลุม 1.50 4.00 0.37 2.36 0.06 

ภายในกลุม 20.20 127.00 0.16   

รวม 21.69 131.00    

* p < .05 

 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบแรงจงูใจในการศึกษาตอ จําแนกตามรายไดของผูปกครอง 

แรงจูงใจในการศึกษาตอ ความแปรปรวน SS  DF MS F Sig. 

ดานเหตผุลสวนตัว 

 

ระหวางกลุม 4.63 3.00 1.54 6.08 0.00* 

ภายในกลุม 32.47 128.00 0.25   

รวม 37.10 131.00    

ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 

ระหวางกลุม 1.49 3.00 0.50 1.43 0.24 

ภายในกลุม 44.46 128.00 0.35   

รวม 45.95 131.00    
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

แรงจูงใจในการศึกษาตอ ความแปรปรวน SS  DF MS F Sig. 

ดานวิชาการสถานศึกษา 

ระหวางกลุม 1.99 3.00 0.66 2.50 0.06 

ภายในกลุม 34.10 128.00 0.27   

รวม 36.09 131.00    

ดานการเงิน 

 

ระหวางกลุม 2.99 3.00 1.00 2.64 0.05 

ภายในกลุม 48.23 128.00 0.38   

รวม 51.21 131.00    

ดานสภาพแวดลอมของ

สถานศึกษา 

ระหวางกลุม .66 3.00 0.22 0.52 0.67 

ภายในกลุม 54.54 128.00 0.43   

รวม 55.20 131.00    

รวม 

ระหวางกลุม 1.38 3.00 0.46 2.91 0.04* 

ภายในกลุม 20.31 128.00 0.16   

รวม 21.69 131.00    

* p < .05 

 

ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอ จําแนกตามภูมิลําเนา 

แรงจูงใจในการศึกษาตอ ความแปรปรวน SS  DF MS F Sig. 

ดานเหตผุลสวนตัว 

 

ระหวางกลุม 8.70 3.00 2.90 13.07 0.00* 

ภายในกลุม 28.40 128.00 0.22   

รวม 37.10 131.00    

ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 

 

ระหวางกลุม 3.59 3.00 1.20 3.62 0.01* 

ภายในกลุม 42.35 128.00 0.33   

รวม 45.95 131.00    

ดานวิชาการสถานศึกษา 

ระหวางกลุม 6.37 3.00 2.12 9.14 0.00* 

ภายในกลุม 29.73 128.00 0.23   

รวม 36.09 131.00    

ดานการเงิน 

 

ระหวางกลุม 2.43 3.00 0.81 2.13 0.10 

ภายในกลุม 48.78 128.00 0.38   

รวม 51.21 131.00    
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

แรงจูงใจในการศึกษาตอ ความแปรปรวน SS  DF MS F Sig. 

ดานสภาพแวดลอมของ

สถานศึกษา 

ระหวางกลุม 9.97 3.00 3.32 9.40 0.00* 

ภายในกลุม 45.23 128.00 0.35   

รวม 55.20 131.00    

รวม 

ระหวางกลุม 5.10 3.00 1.70 13.11 0.00* 

ภายในกลุม 16.60 128.00 0.13   

รวม 21.69 131.00    

* p < .05 
 

 จากตารางท่ี 3-5 แสดงผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอระหวางเพศ 

อาชีพของผูปกครอง รายไดของผูปกครองตอเดือนและภูมิลําเนา จํานวน 5 ดาน คือ ดาน

เหตุผลสวนตัว ดานบุคคลท่ีเก่ียวของ ดานวิชาการสถานศึกษา ดานหลักสูตร ดาน

สภาพแวดลอมของสถานศึกษา เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะตรวจสอบ

ความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของ Fisher’s least significant difference (LSD)  

โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดผลดังนี้ 

 เพศของนักศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอไมแตกตางกัน 

 อาชีพของผูปกครองท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอไมแตกตางกัน 

 รายไดของผูปกครองท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอแตกตางกัน 

เม่ือพิจารณาตามรายได พบวา ผูท่ีมีผูปกครองรายไดมากกวา 30,000 บาท จะมีแรงจูงใจ

ในการศึกษาตอสูงกวาผูท่ีมีผูปกครองรายไดต่ํากวา 10,000 บาท, 10,000-20,000 บาท 

และ 20,001-30,000 บาท 

 ภูมิลําเนาท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอแตกตางกัน เม่ือพิจารณา

ตามภูมิลําเนาพบวา นักศึกษาท่ีภูมิลําเนาภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีแรงจูงใจในการศึกษาตอสูงกวาในกรุงเทพมหานคร 

สรุปและอภิปรายผล 

 การศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะนักศึกษาตองการพัฒนาความรู 
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ความสามารถไปประกอบอาชีพหรือเพ่ิมรายไดเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของตนเองและ

ครอบครัว ในปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรมแมพิมพอยางรวดเร็ว 

นําไปสูการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทํางานเพ่ือตอบสนองความตองการของ

สถานประกอบการ การศึกษาจึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดการยอมรับและนําไปสู

กระบวนการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม และแอลเดอรเฟอร (Alderfer's ERG Needs 

Theory) (อางถึงใน ณัฐสุดดา พิพุฒิไกร, 2551, น. 38) กลาววา มนุษยมีความตองการท่ี

สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ความตองการการดํารงชีวิตอยู (Existence Needs) 2) ความ

ตองการติดตอสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย (Relatedness Needs) 3) ความตองการเจริญกาวหนา 

(Growth Needs) เม่ือพิจารณารายดานพบวา 

 ดานเหตุผลสวนตัว แรงจงูใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะนักศึกษามีความรูความสามารถ ความถนัด 

ประสบการณ ความรูสึกและความตองการแตกตางกันออกไป ซ่ึงนักศึกษาจะแสดงออก

พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของตนเอง ดังท่ี Donald (1970) ไดเสนอ

พ้ืนฐานทฤษฎีการพัฒนาการทางอาชีพวา บุคคลมีความแตกตางกันท้ังดานความสามารถ 

ความสนใจและบุคลิกภาพ ดังนั้น การเลือกสาขาวิชาชีพจึงตองคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล และบุคคลทุกคนมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมจะทํางานในอาชีพใดอาชีพหนึ่งเสมอ 

และองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอแบบแผนทางอาชีพของบุคคลอีกดานหนึ่งคือความสามารถ

ทางดานสติปญญาและลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคล  

 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักศึกษาตองการเพ่ิมฐานเงินเดือนมากท่ีสุด อาจ

เนื่องมาจากอัตราคาจางแรงงานข้ึนต่ําในระดับปริญญาตรีสูงกวาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีกท้ังอัตราคาจางชางฝมือท่ีสูงข้ึน ประกาศออกมา เม่ือวันท่ี 24 

มกราคม 2560 เว็บไซตราชกิจจานุเบกษา เผยแพรประกาศคณะกรรมการคาจางเรื่องอัตรา

คาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับท่ี 6) โดยสรุป คือ กลุมอุตสาหกรรมแมพิมพ ไดแก          

1) ชางเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 คาจาง 450 บาท ระดับ 2 คาจาง 540 บาท      

2) ชางเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม ระดับ 1 คาจาง 430 บาท ระดับ 2 คาจาง 515 บาท 3) ชาง

เทคนิคเครื่องไวรคัทอีดีเอ็ม ระดับ 1 คาจาง 430 บาท ระดับ 2 คาจาง 515 บาท 4) ชาง
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ขัดเงาแมพิมพ ระดับ 1 คาจาง 380 บาท ระดับ 2 คาจาง 455 บาท (ไทยทริบูน, 2560)  

ซ่ึงในปจจุบันเงินถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งในในการดํารงชีวิติของมนุษย  

รองลงมาคือ นักศึกษาตองการเพ่ิมพูนความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง ท้ังนี้เพราะการเรียน

ในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการจะมีการเรียนท่ีเขมขนการฝกปฏิบัติมากข้ึน และมีการฝก

ประสบการณในโรงงานอุตสาหกรรมถึง 1 ป ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของ

แอณดอรเฟอร ท่ีไดนําเสนอทฤษฎี ERG (E: Existence, R: Relatedness, G: Growth) วา 

มนุษยมีความตองการท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ความตองการการดํารงชีวิตอยู (Existence 

Needs) เปนความตองการทางวัตถุและสามารถตอบสนองใหพึงพอใจ 2) ความตองการ

ติดตอสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย (Relatedness Needs) เปนความตองการการมีสัมพันธกับ

บุคคลอ่ืนท่ีสําคัญตอตัว 3) ความตองการการเจริญกาวหนา (Growth Needs)  

ดานบุคคลท่ีเกี่ยวของ แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะมนุษยเปนสัตวสังคม ซ่ึงมีการ

อาศัยอยูรวมกันเปนกลุม ๆ คนรอบขางจึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจตามท่ี พงษพัน พงษโสภา 

(อางถึงใน ณัฐสุดา พิพุฒไกร, 2551) ไดกลาวไวกวา แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) 

เปนแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรูในสังคม อาจไดรับอิทธิพลโดยตรงจากสิ่งเราท่ีเปน

บุคคลหรือจากวัตถุท่ีมองเห็นได จับตองได หรือมาจากภาวะทางสังคมท่ีมองไมเห็นก็ได เชน 

การมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน การเปนผูนํา การสรางมิตร 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูท่ีปรึกษาใหคําแนะนําในการศึกษาตอมากท่ีสุด 

รองลงมาคือครูแนะแนว ท้ังนี้อันเนื่องมาจากครูและบุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ 

มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณทางดานแมพิมพจนเปนท่ียอมรับในอุตสาหกรรม

แมพิมพจึงทําใหนักศึกษาเกิดความเชื่อม่ันเลือกศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สอดคลองกับ ปยรัตน บุตรศรี 

(2554) กลาววา ดานอิทธิพลการชักจูงจากบุคคลและสื่อ นิสิตบางคนอาจเขามาศึกษาตอ

โดยการสนับสนุนหรือไดรับคําชี้แนะจากเพ่ือน ครูอาจารยท่ีเคยสอนมา ญาติพ่ีนอง หรือ

สามีภรรยาใหการสนับสนุนตลอดจนไดทราบขาวการรับสมัครจากสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ 

วิทยุ โทรทัศน เปนตน  
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ดานวิชาการสถานศึกษา แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีชื่อเสียงเปนท่ี

ยอมรับทางสังคมมีคณาจารยท่ีมีความรูความสามารถเปนท่ียอมรับในสังคม หลักสูตรท่ี

ไดรับการรับรองวุฒิการศึกษา การรับรองรองเงินเดือนจากกรมแรงงาน รวมถึงความพรอม

ทางดานเครื่องมือ เครื่องจักรของสถานศึกษาสอดคลองกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

(2555) สํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ชื่อเสียงสถาบันการศึกษา" กับ "อนาคต

ของลูกหลาน" โดยสํารวจจากประชาชนท่ัวทุกภูมิภาค พบวา ประชาชนเชื่อวาการเขาศึกษา

ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีชื่อเสียงจะชวยใหบุตรหลานสามารถสอบเขาเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีชื่อเสียงไดในอนาคต และคาดหวังใหมีการปรับปรุงระบบการศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ืออนาคตท่ีดีของการศึกษาไทย 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใชระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร เปนเวลา 

2 ป มีแรงจูงใจในการศึกษาตอมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรท่ีเนน

ผลิตบัณฑิตใหความรูความสามารถทางดานการประยุกตใชเทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติ

วิชาชีพทางดานแมพิมพไดเปนอยางดี ซ่ึงใชเวลา 1 ป ในการเรียนในสถานศึกษาและอีก 1 ป 

ในการฝกประสบการณในสถานประกอบการ ซ่ึงการฝกในสถานประกอบการ นอกจาก

ไดรับประสบการณความรูแลว ยังไดรับคาตอบแทนเชนเดียวกันกับพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ซ่ึงคาตอบแทนจะสามารถนํามาแบงเบาคาใชจาย คาเทอมใหกับครอบครัวได

อีกดวย รองลงมาคือ วิทยาลัยไดรับมาตรฐานทางการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ท้ังนี้อาจเปนเพราะการมีเอกสารรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใบรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

(ก.พ.) และใบรับรองเงินเดือนจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

 ดานการเงิน แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ดานการเงินโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปนเพราะการเรียนในระดับปริญญาตรีมีคาใชจาย

ท่ีสูงข้ึน สภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของแตละครอบครัวท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับ  

Eli (1974) ไดกลาวถึง การเลือกอาชีพและการเขาสูอาชีพนั้น สถานภาพทางเศรษฐกิจและ 
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สังคม และความแตกตางดานการศึกษาจะมีอิทธิพลตอการเขาสูการพัฒนาอาชีพตางกัน 

เด็กยากจนจะกาวเขาสูอาชีพกอนเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีร่ํารวย  

 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อัตราคาเลาเรียนต่ํากวาระดับมหาวิทยาลัย มีแรง

ในการจูงในศึกษาตอมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากสภาพการเงินของครอบครัว ซ่ึงสวนใหญทํา

อาชีพเกษตรกรรมมีรายไดอยูท่ี 10,000-12,000 บาท การเรียนในมหาวิทยาลัยอาจทําให

เกิดการขาดสภาพคลองทางการเงิน สอดคลองกับ Walter James GreenLeaf (อางถึงใน      

ณัฐสุดา พิพุฒิไกร, 2551) ใหทัศนะวา นักเรียนบางคนมีความจําเปนตองออกจากโรงเรียน

กอนจบการศึกษาเพราะไมมีทุนเรียน ทําใหนักเรียนเรียนดีไมสามารถเรียนในระดับ 

มหาวิทยาลัยได จึงเรียนตอวิชาชีพและหางานทํากอน รองลงมาคือ คาใชจายอ่ืน ๆ ใน

ระหวางท่ีศึกษาต่ํากวาระดับมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เปนเพราะการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

จะมีการทํากิจกรรมมากข้ึน สังคมท่ีใหญข้ึนจึงทําใหมีคาใชจายมากข้ึนตามไปดวย  

 ดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดานสภาพแวดลอมของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับ 

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทําเลท่ีตั้งของวิทยาลัยอยูในชุมชนเมืองมีแรงจูงใจใน

การศึกษาตอมากท่ีสุด รองลงมาคือ วิทยาลัยอยูใกลภูมิลําเนาและสิ่งแวดลอมภายใน

วิทยาลัยมีความรมรื่น สะอาด สวยงาม และเปนระเบียบ ท้ังนี้เปนเพราะวิทยาลัยท่ีมีการ

เรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) เปนสถานศึกษา

ขนาดใหญอยูในเมือง หรือใกลเมืองทําใหการคมนาคมสะดวก มีความพรอมเครื่องมือ 

เครื่องจักร รวมถึงสถานท่ี สิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย ซ่ึงสงผลตอ

บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี สอดคลองกับ สุภาพ เดชคําภู (2552) ซ่ึงกลาวไววา 

สภาพแวดลอมในสถานศึกษา ประกอบดวยอาคารสถานท่ี สิ่งกอสรางตาง ๆ ท่ีมีผลตอการ

พัฒนาการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวกับลักษณะและสภาพของอาคาร

สถานท่ีตาง ๆ เชน หองเรียน โรงอาหาร หองสมุด สถานท่ีฝกปฏิบัติงาน หองน้ํา สถานท่ี

พักผอนหยอนใจ และบริเวณท้ังหมดของสถานศึกษา การวางผัง และจัดบริเวณสถานศึกษา

ใหเหมาะสมสงเสริมสุขภาพของสมาชิกโดยเฉพาะนักศึกษา นอกจากความงดงามของ

บริเวณแสงสวาง อุณหภูมิและการถายเทอากาศแลว ในการดําเนินยังตองคํานึงถึงความ

เพียงพอของสถานท่ี และอุปกรณตาง ๆ ใหมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา เชน 
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อาคารหองเรียน หองน้ํา สนามกีฬา สถานท่ีพักผอนหยอนใจ เปนตน นอกจากนั้นการวาง

ผังและการจัดบริเวณภายในสถานศึกษาใหมีความเหมาะสม มีความสําคัญในการสงเสริม

สุขภาพของมวลสมาชิกในสถานศึกษาโดนเฉพาะนักศึกษา การแบงพ้ืนท่ีของสถานศึกษาให

เปนสัดสวนสวยงาม ปลอดภัยและเอ้ืออํานวยตอการศึกษาคนควา สภาพแวดลอมภายใน

สถานศึกษาจะสมบูรณแบบและสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาใหมากท่ีสุด  

 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โดยรวมและเปนรายดานท้ัง 5 ดาน จําแนกตามตัวแปร เพศ อาชีพของผูปกครอง รายได

ของผูปกครอง/ตอเดือน และภูมิลําเนา 

 เพศของนักศึกษาท่ีมีความแตกตางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะ 

ปจจุบันทุกเพศทุกวัย มีโอกาสเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมกันการศึกษาสามารถพัฒนา

ความรู ความสามารถ สติปญญา จิตใจ ปลูกฝงความคิดทางทฤษฎี เพ่ือนําความรูและ

ทักษะไปใชในการประกอบวิชาชีพ และทําใหตนเองเปนท่ียอมรับของสังคมไมแตกตางกัน 

ซ่ึงสอดคลองกับ นรินทร สมสมัย (2542, อางถึงใน กิติยานภาลัย ภูตระกูล และคณะ, 

2555) ท่ีศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการเขาเรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียน

ทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของผูใชแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด

นครราชสีมา พบวาผูใชแรงงานท่ีมีเพศตางกัน หรือมีอายุตางกัน มีแรงจูงใจในการเขาเรียน

การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย

ภาพรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน  

 อาชีพของผูปกครองท่ีแตกตางกันมีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

อาชีพของผูปกครองท่ีแตกตางกันมีระดับแรงจูงใจในการศึกษาตอ ดานเหตุผลสวนตัวและ

ดานวิชาการสถานศึกษาแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 สวนดานอ่ืน ๆ ไม

แตกตางกัน เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตาง

เปนรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ ซ่ึงพบวา ดานเหตุผลสวนตัว เปนรายคูไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจ
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เปนเพราะนักศึกษามีความต้ังใจท่ีจะเรียนตอในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

แมพิมพ ไดรับคําแนะนําตาง ๆ จนเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง พรอมท้ังผูปกครองให

อิสระภาพในการเลือกศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนซ่ึงสอดคลองกับ ณัฐกานต พ่ึงกุศล (2559) 

ไดศึกษาเหตุจูงใจในการเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ พบวา เหตุจูงใจในการเขา ศึกษาตอระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พบวา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา ระดับการศึกษา

ของมารดา สถานภาพการสมรสของบิดามารดา และจํานวนพ่ีนองในครอบครัว เปนเหตุจูง

ใจในการเลือกศึกษาคณะครุศาสตรไมแตกตางกันท้ังภาพรวมและรายดาน  

 รายไดของผูปกครองท่ีแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ท้ังนี้

อาจเปนเพราะสภาพการเงินของแตละครอบครัวท่ีมีรายรับไมเทากัน ทําใหเกิดการ

สนับสนุนคาใชจายในการศึกษาไดไมเทากัน จึงมุงหวังวาเม่ือนักศึกษาเรียนตอปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) แลวจะมีโอกาสหางาน

ทําไดงายข้ึน ทําใหเกิดแรงจูงใจดานตาง ๆ แตกตางกันไป สอดคลองกับ สุโข มีอินทรเกิด

(2542, อางถึงใน ณัฐสุดา พิพุฒิไกร, 2551) ไดใหแนวคิดในการศึกษาตอไววา "การตัดสินใจ

เลือกศึกษาตอวิชางานอาชีพนั้น มักไดรับอิทธิพลจากฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจของ

บิดา มารดา และโอกาสท่ีมองเห็นไดในอนาคต ตลอดจนสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ีชวยสงเสริม

การศึกษาตอใหสําเร็จการศึกษา เชน แหลงทุนการศึกษาในรูปของบุคคล องคการ มูลนิธิ 

ธนาคาร  

 ภูมิลําเนาท่ีแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะ 

ในแตละจังหวัดมีจํานวนประชากรไมเทากัน ความพรอมทางเทคโนโลยีท่ีวิทยาลัยในแตละ

จังหวัดมี รวมถึงบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ สภาพแวดลอมตาง ๆ จึงสงผลใหมีแรงจูงใจ   

ในการศึกษาตอแตกตางกันไป สอดคลองกับ นิตยา ประเสริฐประศาสน (2546) ศึกษาเรื่อง

แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นักศึกษาท่ีผูปกครองประกอบอาชีพตางกัน มีแรงจูงใจใน
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การศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูปกครองของ

นักศึกษาสวนใหญตองการใหลูกเรียนในสาขาวิชาใดก็ได โดยใหสิทธิและเสรีภาพแก

นักศึกษาในการเลือกเรียน เพราะมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ ใหสามารถหางานทําไดงาย  

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชไปใช 

 จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ (ตอเนื่อง) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ดังนี้ 

 1.1 สําหรับสถาบันการศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนใหสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการและความตองการของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาเกิด

ความม่ันใจในการเลือกศึกษาตอในสาขานี้ ท้ังนี้สถาบันควรมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับ

หลักสูตรใหท่ัวถึง ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพ

ในการผลิตบุคลากรทางดานแมพิมพ 

 1.2 สําหรับผูบริหาร ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการซ้ือครุภัณฑ เครื่องมือ 

เครื่องจักรท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย พรอมท้ังสนับสนุนงบประมาณพัฒนาบุคลากร ใหมีความรู 

ความสามารถ ทักษะ ใหเกิดความเชี่ยวชาญเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาเชื่อม่ันไดวาจะ

ไดรับความรู ทักษะท่ีนําไปใชในอนาคตไดอยางดีท่ีสุด 

 1.3 สําหรับอาจารย แรงจูงใจในการศึกษาตอในดานบุคคลท่ีเก่ียวของอยูในระดับ 

มาก และขอท่ีมีแรงจูงใจสูงสุดคือ ครูท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา ดังนั้นอาจารยตองเปนผูคอยให

คําปรึกษา เชิญผูท่ีประสบการณหรือทํางานในสถานประกอบการทางดานแมพิมพมาแนะแนว

นักศึกษา เพ่ือไดขอมูลท่ีชัดเจนมากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาไดคิดไตรตรอง ตัดสินใจเลือกศึกษา

ตอในสาขานี้ และอาจารยตองมีความรูเก่ียวกับหลักสูตร วุฒิการศึกษา งานท่ีสามารถทําได

หลังจบการศึกษา เงินเดือน เพ่ือใหนักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการศึกษาตอสาขานี้มากข้ึน  

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ  
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 2.2 ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.3 ควรมีการศึกษา ปญหา และอุปสรรคในการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยี

แมพิมพ (ตอเนื่อง) และสาขาอ่ืน ๆ เพ่ือเปนประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2.4 ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอ โดยเก็บขอมูลดวยวิธีอ่ืน ๆ เชน 

การสัมภาษณ  

 2.5 ควรมีการศึกษาคุณสมบัติ คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

แมพิมพ (ตอเนื่อง) ท่ีตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 
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การพัฒนาและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน : การจัดการเรียนรูเพ่ือตอยอด

ผลิตภัณฑการทอเสือ่จากถุงพลาสติกท่ีเหลอืใช ดวยนวัตกรรมใหม  

ระหวางโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)  

กับชุมชนอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

LOCAL WISDOM DEVELOPMENT AND INHERITANCE: 

LEARNING TO CUMULATE THE MAT WEAVING MADE  

OUT OF THE LEFTOVER PLASTIC BAGS BY USING NEW 

INNOVATION BETWEEN MAHASARAKHAM UNIVERSITY 

DEMONSTRATION SCHOOL (SECONDARY) AND 

KANTARAWICHAI DISTRICT, MAHASARAKHAM 

กุสุมา พรหมคุณ0

* และอาทิตย โคชขึง* 

KUSUMA PHOMKHUN AND ARTHIT KHOCHAKHUNG 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลองแบบกลุมเดียว มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนา

นวัตกรรมใหมท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ

นวัตกรรมใหม 3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและประชาชนใน

ชุมชนกอนและหลังการเรียนดวยนวัตกรรมใหม 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอ

นวัตกรรมใหม กลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังหมด 60 คน แบงเปนนักเรียนจํานวน 30 คน     

ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และประชาชนในชุมชน ใชวิธีเลือกแบบ

สะดวก (Convenience Sampling) จํานวน 10 คน และใชวิธีเลือกสุมแบบเจาะจง 

จํานวน 20 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

*
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  

 Mahasarakham University Demonstration School (Secondary) and Kantarawichai District, Mahasarakham 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใชคือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

Paired t-test ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยรวมเทากับ 

83.79/87.33 2) ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม มีคาเทากับ 0.7450 (รอยละ 37)         

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและประชาชนในชุมชนกอนและหลังการเรียน  

ดวยนวัตกรรมใหมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 (p=0.000)           

4) ความพึงพอใจของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท่ีเรียนดวยนวัตกรรมใหมอยูในระดับ

ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.68  

คําสําคัญ: นวัตกรรมใหม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลิตภัณฑสิ่งทอ สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

Abstract 

 The study is a quasi-experimental research. It aimed 1) to develop 

an innovation with the efficiency criteria 80/80 2) to study the effectiveness 

index of the innovation 3) to compared the pre-post learning achievement 

of the students and the local people 4) to examine the satisfaction towards 

the innovation. The total participants were 60 people. 30 students and 10 

local people were selected by purposive sampling and 20 local people 

were selected by convenience sampling. The tools were the learning 

achievement test and the satisfaction test. The statistics used in the study 

were mean, percentage, standard deviation and paired t-test. The results 

were 1) the innovation achieved 83.79/87.33, the 80/80 on the efficiency 

criteria 2) the effectiveness Index of the innovation was 0.7450 or 37.3 

percentage 3) learning achievement of the students and the local people 

who were taught by using the pre-test and post-test of the innovation was 

different with the significance at 0.05 level (p=.000) 4) The mean of 

satisfaction of the participants was 4.68, showing mostly at the high level.  

Keywords: New innovation, Learning Achievement, Textile products, Local Wisdom’s 

transferred 
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บทนํา 

   “ภูมิปญญาทองถ่ิน” หรือ “ภูมิปญญาชาวบาน” หมายถึง ภูมิปญญาท่ีเปนมรดก

ทางวัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญ ผานกระบวนการขัดเกลาและสืบทอดกันมาเปนเวลานาน  

จนกลายเปนรากฐานของวิถีชีวิตของคนในสังคมในแตละทองถ่ิน (ธนากร สังเขป, 2555) 

ดังนั้น รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือชวยเหลือพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน

และชุมชนของไทย รวมถึงจัดการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินในการหลอหลอม

ขัดเกลาทัศนคติและคานิยมในการดํารงชีวิตของคนในชุมชนใหสอดคลองกันอยางยั่งยืน  

ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนในอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม คือการทอเสื่อ

จากกก โดยใช “โฮง” ท่ีทําจากไมเนื้อแข็งและใชกระบวนการทอแบบเดิม คือ ใชเทียนทา

เชือกเสนยืนและการยกโปงเปงข้ึนลงหลายครั้งตอผืนเพ่ือเลื่อนหูก จึงจะสามารถทอเสื่อ

ตอไปได ทําใหเกิดอาการปวดเม่ือยและลุกนั่งลําบากโดยเฉพาะผูสูงอายุ นอกจากนี้การข้ึน

เสนยืนตองใชเวลามากเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 30 นาทีตอผืน สําหรับโฮงขนาดกลางตองใชคน  

อีก 2 คนในการชวยข้ึนเสนยืนนี้ และโฮงไมมีขนาดใหญไมสามารถถอดประกอบได ทําให

ไมสะดวกตอการเคลื่อนยายโฮงไมไปทอในสถานท่ีตาง ๆ โดยเฉพาะบานท่ีมีพ้ืนท่ีนอย 

ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดในการแกไขปญหาเหลานี้ โดยการประดิษฐนวัตกรรมใหม คือ 

เครื่องทอเสื่อแบบพกพาโดยใชทอ PVC ตามกระบวนการทอเสื่อกก โดยใชสื่อวีดิทัศน

ประกอบการเรียนการสอน เครื่องทอเสื่อแบบพกพานี้มีคุณสมบัติเดนคือสามารถถอด

ประกอบได มีน้ําหนักเบา มีความคงทนสูง มีผิวมัน ปลอดภัยจากปลวกมอด และพกพาได

สะดวก  

การออกแบบเครื่องทอเสื่อกกนี้ ผูวิจัยใชหลักการทางฟสิกสในการพัฒนาการ

ทํางานของเครื่องทอเสื่อ โดยไมตองพ่ึงพาเครื่องจักรกลใด ๆ และยังทําใหสามารถทํางาน

ไดดีเทียบเทากับการใชมอเตอรในการเลื่อนฟมแบบอัตโนมัติ โดยสามารถลดตนทุนการ

ผลิตและเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑมากข้ึน จากท่ีเคยทอเสื่อไดวันละ 2 ผืนตอคน เพ่ิมเปน

วันละ 4 ผืนตอคน นอกจากนี้ ผูวิจัย ไดออกแบบสิ่งประดิษฐอีกชิ้นคือ “ท่ีรองฟม” ทํา

จากทอ PVC และพัฒนาข้ันตอนการข้ึนเชือกใหม โดยการจัดทําวิดีโอข้ันตอนการข้ึนเชือก 

สงผลใหลดเวลาเหลือเพียง 45 นาทีและสามารถทําคนเดียวได  

นวัตกรรมใหมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนนี้ มีคุณสมบัติตรงตามความหมายของนวัตกรรม 

คือการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออยางใดอยางหนึ่งข้ึนใหมใหดีข้ึนอยางเปนระบบและมีข้ันตอน 



168 Patanasilpa Journal Vol.2 No.2 (July-December 2018) 

เพ่ืออํานวยความสะดวก ผอนแรงหรือทําใหงายกวาเดิม สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี 

(2555) ท่ีกลาววา นวัตกรรม หรือนวตกรรม มีความหมายในวงการศึกษาวา “การทําข้ึน

ใหม” หรือ “สิ่งท่ีทําข้ึนใหม” ไดแก แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ 

สื่อและเทคนิคตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ซ่ึงไดรับการคิดคนและจัดทําข้ึนใหม     

เพ่ือชวยแกปญหาตาง ๆ ทางการศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนํานวัตกรรมใหมคือ “เครื่องทอ

เสื่อแบบพกพา” เขารวมการแขงขันรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐรุนใหม ประจําป 2560      

จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ ซ่ึงนวัตกรรมใหมชิ้นนี้ไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับท่ี 3 ระดับประเทศ  

ผูวิจัยจึงนํารูปแบบกิจกรรมมาตอยอดผลิตภัณฑทอเสื่อจากถุงพลาสติกเหลือใช 

ดวยเครื่องทอเสื่อแบบพกพา เพ่ือลดภาวะโลกรอนจากกระบวนการผลิตและใช

ถุงพลาสติกท่ีมากเกินความจําเปน ภายใตโครงการอบรมการประกอบอาชีพสูชุมชน โดย

นําถุงพลาสติกเหลือใชมาประยุกตตัดตอเปนเสนสําหรับทอ เชน ชุดรองจานแกว เบาะรอง 

ออกกําลังกายแบบโยคะ กระเปา แจกันท่ีมีคุณสมบัติในการซักทําความสะอาดได ไมข้ึนรา 

มีความหนานุม เปนตน ซ่ึงผูเขาอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับดีมาก ชวยใหคนใน

ชุมชนมีรายไดเสริมและไดสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินอีกดวย 

 การสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินท่ีดีนั้น ผูวิจัยเล็งเห็นวา ควรมีการปลูกฝงใหแก

เยาวชนในรูปแบบของการเรียนรูรวมกันกับชุมชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในเชิงสรางสรรค

ไปดวยกันระหวางชุมชนและสถานศึกษา ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอการสืบสานภูมิปญญาและ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได จึงทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาและสืบทอดภูมิปญญา

ทองถ่ิน โดยจัดการเรียนรูเพ่ือตอยอดผลิตภัณฑการทอเสื่อจากถุงพลาสติกท่ีเหลือใช ดวย

นวัตกรรมใหม ระหวางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) กับชุมชนใน

อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยคาดหวังวาจะเกิดประโยชนตอการสืบสาน    

ภูมิปญญาทองถ่ินและชวยลดภาวะโลกรอนจากกระบวนการผลิตและใชถุงพลาสติก 
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วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหมท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมใหม  

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและประชาชนในชุมชน

กอนและหลังการเรียนดวยนวัตกรรมใหม  

 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอนวัตกรรมใหม  

สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและประชาชนในชุมชนกอนและหลังการเรียน

ดวยนวัตกรรมใหมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental research) แบบ

กลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (Non-randomized One group pre test 

post test design) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยมี 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 นักเรียนท่ีระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) ปการศึกษา 2559 จํานวน 238 

คน กลุมท่ี 2 ประชาชนในชุมชนของอําเภอกันทรวิชัย จังหวดัมหาสารคาม จํานวน 600 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวนท้ังหมด 60 คน แบงเปน 3 กลุมยอย คือ 

1) นักเรียนท่ีเรียนโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝายมัธยม) ปการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) 2) ประชาชนในชุมชนบานดอนเวียงจันทรและบานดอนสวน 

ตําบลทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 20 คน ใชวิธีเลือกสุม

แบบสะดวก (Convenience Sampling) และ 3) ประชาชนในชุมชนตําบลบานเขวาใหญ

และตําบลทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 10 คน ใชวิธีเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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2. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย แบงเปน 2 ชวงเวลาคือ 1) การเรียนนวัตกรรมใหม 

เปนเวลา 5 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ประกอบ ดวย 3 หนวยการเรียนรู คือ 

(1) ประวัติและความเปนมาของโฮง (2) การทอเสื่อกกดวยนวัตกรรมใหม (3) การตอยอด

ผลิตภัณฑการทอเสื่อจากถุงพลาสติกท่ีเหลือใช และ 2) การจัดอบรมโครงการประกอบ

อาชีพสูชุมชน เรื่อง เครื่องทอเสื่อแบบพกพา ในวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2560 เปนเวลา    

8 ชั่วโมง  

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) นวัตกรรมเครื่องทอเสื่อแบบพกพา 

และสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนการสอน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 การสรางเครือ่งทอเสื่อแบบพกพาและสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนการสอน 

โดย 1) ศึกษาหลักการทฤษฎีการทดสอบประสิทธิภาพสื่อชุดการสอนของชัยยงค พรหมวงศ 

(2556) 2) ออกแบบและสรางนวัตกรรมใหม คือเครื่องทอเสื่อแบบพกพา 3) ออกแบบและ

สรางสื่อวีดิทัศนประกอบนวัตกรรม จํานวน 3 ตอน คือ ประวัติและความเปนมาของโฮง 

การทอเสื่อกกดวยนวัตกรรมใหม การตอยอดผลิตภัณฑการทอเสื่อจากถุงพลาสติกท่ีเหลือใช 

4) นํานวัตกรรมท่ีสรางข้ึนสงใหผูเชี่ยวชาญดานสื่อประเมินความเหมาะสมและคุณภาพ

ทางเทคนิคของสื่อวีดิทัศนทําการตรวจสอบ โดยใชแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ ซ่ึงผูวิจัยดัดแปลงมาจากแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2556)  

3.2 การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ท่ีผูวิจัยสราง

ข้ึนตามทฤษฎีและวิธีการเขียนขอสอบดังนี้ 1) ศึกษาสาระการเรียนรูจากหนังสือเทคนิค

การวัดผลของ ชวาล แพรัตกุล (2552) หนังสือการวัดผลและประสิทธิผลการศึกษาของ 

สมนึก ภัททิยธนี (2558) และจากหนังสือวิจัยเบื้องตนของ บุญชม ศรีสะอาด (2556) 2) 

วิเคราะหสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูเชิงพฤติกรรมของสาระการเรียนท่ีใชใน

การทดลองโดยสรางตารางวิเคราะหขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูเชิงพฤติกรรม   เพ่ือ

กําหนดขอสอบและข้ันตอนการวัดผลขอสอบแบบตอบ 4 ตัวเลือก รวมท้ังหมด 45 ขอ แต

ตองการใชจริง 30 ขอ จึงนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจสอบ  ความ

สอดคลองระหวางเนื้อหากับมาตรฐานการเรียนรูเชิงพฤติกรรมและขอสอบ 3) ประเมิน

ตรวจสอบความถูกตองโดยใชสูตร IOC (สมนึก ภัททิยธนี, 2558) เพ่ือนําขอบกพรองไป
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ปรับปรุงแกไข 4) ปรับปรุงและจัดพิมพ 5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ท่ีผานการ

ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับนักเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีเคยเรียนเนื้อหานี้

มากอน จํานวน 40 คน 6) นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ

แตละขอ โดยใชวิธีวิเคราะหขอสอบอิงเกณฑของ Brennan (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

โดยเลือกขอสอบท่ีมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.35 ถึง 1.00 จํานวน 30 ขอ เพ่ือใชในการ

ทดลองจริง หาคาระดับความยาก เลือกขอสอบท่ีมีคาความยากตั้งแต 0.50 ถึง 0.85    

(บุญชม ศรีสะอาด, 2556) คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

โดยใชสูตร Lovett (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ผลการวิเคราะหไดคาความเชื่อม่ันของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังฉบับเทากับ 0.84 นําไปจัดพิมพเพ่ือใชในการ

ทดลอง  

3.3 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวย

นวัตกรรม โดยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามจากตําราวัดผลทางการศึกษาของ สมนึก 

ภัททิยธนี (2558) จํานวน 25 ขอ เปนแบบมาตรฐานสวนประมาณคา มี 5 ระดับ หาคา

อํานาจจําแนกโดยวิธ ีItem total correlation พบวามีคาอํานาจจําแนก 0.55 ซ่ึงมีคาสูงกวา 

0.20 ถือวาใชได หาคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ตามวิธีของ Cronbach (1951) พบวา ไดคาความเชื่อม่ัน 0.71 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญอีกครั้งเพ่ือคัดเลือกขอคําถามใหเหลือ 20 ขอ ซ่ึงมีคาความ

เท่ียงตรงเทากับ 1 กอนนําไปพิมพและใชในการเก็บรวมรวบขอมูลตอไป  

4. การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้          

1) จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมือ นวัตกรรม เครื่องเลนวีดิทัศน แบบฝกปฏิบัติกิจกรรม

ระหวางเรียน และใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการทดลอง 

2) ดําเนินการทดลองโดยใหกลุมทดลองปฏิบัติการทอเสื่อกกดวยนวัตกรรมใหมตาม

แผนการทดลองและกําหนดเวลา 3) ใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังการทดลอง และทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอนวัตกรรม  
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5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช ดังนี้ 1) การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

ตามเกณฑ 80/80 โดยสถิติพ้ืนฐาน คือ คาเฉลี่ย รอยละ ดวยสูตร E1/E2-80/80 (เผชิญ 

กิจระการ, 2551) 2) การหาคาดัชนีประสิทธิผลดวยสูตรของ Goodman, Fretcher & 

Scheider (1980) 3) การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยนวัตกรรม โดยสถิติ Dependent t-test (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2556) 4) การหาความพึงพอใจของกลุมทดลองท่ีมีตอการเรียนดวยนวัตกรรม 

โดยหาคาเฉลี่ย (�̅�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและรอยละของคะแนนผลการเรียนรูดวยนวัตกรรมใหม กอนและหลังการเรียน

ของกลุมทดลอง  

ลําดับท่ี 
กอนเรียน ปฏิบัติ 1 ปฏิบัติ 2 ปฏิบัติ 3 ปฏิบัติ 4 ปฏิบัติ 5 รวม หลังเรียน 

20 15 15 15 15 20 80 20 

1-60 604 750 719 776 814 966 4022 1048 

คาเฉลี่ย 10.07 12.5 11.98 12.93 13.57 16.1 67.03 17.47 

S.D. 1.82 1.43 1.99 1.46 1.36 2.04 4.64 1.44 

รอยละ 50.33 83.33 79.89 86.22 90.44 80.5 83.79 87.33 
 

จากตารางท่ี 1 กลุมทดลองคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และประชาชนใน

ชุมชนท่ีเรียนดวยนวัตกรรมใหม มีคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติครั้งท่ี 1-5 เทากับ 67.03 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.79 และมีคาเฉลี่ยคะแนนผล    

การเรียนรูจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองเทากับ 

17.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คิดเปนรอยละ 87.33 ดังนั้น แบบทดสอบมีประสิทธิภาพ

เทากับ 83.79/87.33 
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ตารางท่ี 2 ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมใหม  

N คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย รอยละ 
E.I. 

0.7450 60 20 
กอนเรียน

10.07 

หลังเรียน

17.47 

กอนเรียน 

50.33 

หลังเรียน

87.33 
 

  จากตารางท่ี 2 พบวา คาดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมใหมมีคาเทากับ 0.7450 

แสดงวาหลังจากการเรียนดวยนวัตกรรมใหม นักเรียนและประชาชนในชุมชนมีความรู

เพ่ิมข้ึน 7.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คิดเปนรอยละ 37 
 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูกอนและ

หลังการทดลองของกลุมทดลอง  

การทดสอบ n Χ  S.D. t p-value 

กอนทดลอง 60 10.07 1.82 
24.149 .000* 

หลังทดลอง 60 17.47 1.44 

* p < 0.05 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมทดลองคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และประชาชน

ในชุมชนท่ีเรียนดวยนวัตกรรมใหม มีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูกอนการทดลอง 

เทากับ 10.07 (S.D.=1.82) และคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังการทดลอง 

เทากับ 17.47 (S.D.=1.44) เม่ือนําคาเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองมาทดสอบดวยสถิติ 

Dependent t-test พบวา คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูกอนและหลังการทดลอง

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p=.000) โดยคาเฉลี่ยหลังการ

ทดลองมีคามากกวากอนการทดลอง ดังนั้น อาจสรุปไดวา คาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์การ

เรียนรูหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของกลุมทดลองท่ีมีตอนวัตกรรมใหม 

รายการประเมิน Χ  S.D. การแปล

ความหมาย 

1. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 4.7 0.38 ดีมาก 

2. ดานนวัตกรรมและความรู 4.64 0.43 ดีมาก 

3. ดานสื่อวีดิทัศน ความรูความเขาใจและการนําไปใช 4.67 0.48 ดีมาก 

รวมท้ังหมด 4.68 0.43 ดีมาก 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมของกลุมทดลองคือ

นักเรียนและประชาชนในชุมชนท่ีเรียนดวยนวัตกรรมใหมเทากับ 4.68 (S.D.=0.43) ซ่ึงอยู

ในระดับดีมาก และเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเปนรายขอ พบวา ทุกขอมี

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในระดับดีมากเชนเดียวกัน  

สรุปผลการวิจัย 

1. นวัตกรรมใหม คือ เครื่องทอเสื่อแบบพกพา มีประสิทธิภาพ 83.79/87.33    

ซ่ึงมากกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  

2. ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมใหม เทากับ 0.7450 นักเรียนและประชาชนใน

ชุมชนท่ีเปนกลุมทดลอง มีความรูเพ่ิมข้ึน 7.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนหรือคิด

เปนรอยละ 37 แสดงวานักเรียนและประชาชนในชุมชนมีความรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 37  

3. นักเรียนและประชาชนในชุมชนมีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลัง 

การทดลองมากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p=.000)  

4. นักเรียนและประชาชนในชุมชนมีระดับความพึงพอใจโดยรวมตอนวัตกรรมใหม 

อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 และมีระดับความพึงพอใจรายขอในระดับดี

มากในทุกขอ  
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ภาพท่ี 1 สรุปผลการวิจัย 

ท่ีมา: ผูวิจัย 

อภิปรายผล  

1. การพัฒนาและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน: การจัดการเรียนรู เพ่ือตอยอด

ผลิตภัณฑการทอเสื่อจากถุงพลาสติกท่ีเหลือใชดวยนวัตกรรมใหม ระหวางโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) กับประชาชนในชุมชน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 83.79/87.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 

เพราะนวัตกรรมใหมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีการดําเนินการประเมินประสิทธิภาพอยางเปน

ข้ันตอนตั้งแตการวิเคราะหเนื้อหา การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

การออกแบบนวัตกรรมและดําเนินการสรางอยางมีระบบโดยมีผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ 
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ตรวจสอบทุกข้ันตอนและไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ นอกจากนั้นไดทําการ

ประเมินหนวยการเรียนรูจากกลุมเปาหมายถึง 3 ครั้ง โดยไดดําเนินการอยางเปนข้ันตอน  

มีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการสังเกต และสัมภาษณผูเรียนและประชาชน 

ในชุมชนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมสอดคลองกับ โนชญ ชาญดวยกิจ (2553) ศึกษาการมี 

สวนรวมของชุมชนในการพัฒนา จึงทําใหนวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

เม่ือนํามาใชจึงสามารถทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เชน การสงเสริมทักษะและ

กระบวนการดานการแกปญหาใหเหตุผลและการเชื่อมโยงของ ณัฐิกานต รักนาค (2552) 

และชุดการสอนตามแนวคิดการถายโยงการเรียนรูของ จามร วงศพรมมา (2554) ซ่ึงจะทํา

ใหนักเรียนมีความสนใจตั้งใจทํากิจกรรมการเรียนซ่ึงทําใหผลการทํากิจกรรมและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนออกมาดีมาก  

2. ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนมีคาเทากับ 0.7450 ซ่ึงหมายความวา

หลังการเรียนดวยนวัตกรรมใหมแลว นักเรียนและประชาชนในชุมชนมีคะแนนเพ่ิมข้ึน   

คิดเปนรอยละ 37 ท้ังนี้เปนเพราะนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนนั้น มีการนําเสนอเนื้อหาท่ี

ครอบคลุม นําเอาเทคโนโลยีเขามาจัดทําใหนวัตกรรมมีความนาสนใจชวยใหเขาใจเนื้อหา

การเรียนรูไดงาย เชน วีดิทัศน ซ่ึงเปนสื่อท่ีมีท้ังขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 

ซ่ึงทําใหนวัตกรรมสามารถนําเสนอเนื้อหาท่ีตองการใหนักเรียนเขาใจไดงายและมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด จึงสามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจ และไดฝกปฏิบัติจริง

ดวยตนเอง กับเครื่องทอเสื่อแบบพกพา  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนและประชาชนในชุมชนมีคาเฉลี่ยคะแนน

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังการทดลองมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 (p=.000) ท้ังนี้เปนเพราะนวัตกรรมท่ีใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 

ไดผานการดําเนินการข้ันตอนการสรางและหาประสิทธิภาพอยางเปนระบบหลายข้ันตอน

และมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด ทําใหนักเรียนและชุมชนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ และหลังจากสอบหลังสอนไปแลว 2 สัปดาห โดยวิธีสอนแบบบรรยายมี

ความคงทนของการเรียนในเรื่องท่ีสอน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 

สอดคลองกับงานวิจัยของ แสงทอง ตุงคะสมิต (2544) ไดศึกษาเรื่องการใชชุดการสอน

แบบปกติ ปรากฏวาผลการสอนใชชุดการสอนสูงกวาผลการสอนปกติมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01 
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4. ความพึงพอใจของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท่ีเรียนดวยนวัตกรรมใหม 

คือ เครื่องทอเสื่อแบบพกพา โดยใชสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนการสอนมีระดับความ  

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.68 และมีระดับความพึงพอใจรายขอ

ในระดับดีมากทุกขอ การท่ีนักเรียนและประชาชนในชุมชนมีความคิดเห็นตอการเรียนดวย

นวัตกรรมอยูในระดับดีมาก ท้ังนี้อาจเนื่องจากนวัตกรรมผานการสรางและหาประสิทธิภาพ

อยางเปนระบบหลายข้ันตอนท้ังยังชวยเราความสนใจของนักเรียนตอสิ่งท่ีกําลังศึกษา

เพราะนวัตกรรมประกอบดวยสื่อการสอนหลากหลาย เชน เครื่องทอเสื่อแบบพกพา สื่อวีดิ

ทัศนการสอน เปนตน ซ่ึงจะชวยกระตุนความสนใจและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม    

ในการเรียนมากท่ีสุดและใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นฝกการตัดสินใจแสวงหาความรู

ดวยตนเองและการมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สอดคลองกับการศึกษาของ    

ณัฐกร สงคราม (2554) ซ่ึงพบวา ผลการเรียนรูดวยตนเองเรื่องระบบคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 และ สุคนธ สินธพานนท (2553) ท่ีพบวานวัตกรรมการเรียนการสอน Educational 

Innovation) คือสิ่งท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

และสรุปความหมายของนวัตกรรมทางการเรียนการสอนคือสิ่งใหม ๆ ท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือ

ชวยแกปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพไดแกแนวคิดรูปแบบวิธีการกระบวนการสื่อตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษา 

สอดคลองกับผูวิจัยไดออกแบบสิ่งประดิษฐนวัตกรรมใหม คือ เครื่องทอเสื่อแบบพกพา     

ท่ีถูกออกแบบประดิษฐข้ึนใหม ยังไมเคยมีขอมูลการพัฒนาใชมากอน แตเปนการพัฒนา

ปรับประยุกตดัดแปลงจากของเดิมเปนไมใหทันสมัยเหมาะกับการใชงานใหมากข้ึนอยูใน

รูปของความคิดหรือการกระทํา เพ่ือเปนการชวยประหยัดเวลาและชวยในการผอนแรง

การทํางานเปนการนําทอ PVC มาปรับประยุกตใหสามารถพกพาไดงาย สามารถถอด

ประกอบได เปลี่ยนอะไหลไดงายเม่ือบางสวนเกิดการเสื่อมสภาพ และพบวา เครื่องทอเสื่อ

แบบพกพานั้นสามารถลดแรงงานจากสองคนเหลือเพียงหนึ่งคน ชวยลดความเม่ือยลาจาก

การลุกนั่งบอยท้ังยังชวยประหยัดเวลามากข้ึน ไดผลิตภัณฑจํานวนมากข้ึน วิกีพีเดีย 

สารานุกรมเสรี (2559) นวัตกรรม หมายถึง การทําสิ่งตาง ๆ ดวยวิธีใหม ๆ การ

เปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือการพัฒนาตอยอด ความคิดริเริ่มท่ีนํามาประยุกตใชอยาง

สัมฤทธิ์ผล การเปนนวัตกรรมไดจะตองมีความแปลกใหม มีเปาหมาย การเปลี่ยนแปลงใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
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เชิงบวก เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ผลิตผลเพ่ิมข้ึน และเปนท่ีมาสําคัญของความม่ังค่ังทาง

เศรษฐกิจ สอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2548) ใหความหมายวาการ

ตอบสนองความตองการวาผลิตภัณฑมีความแตกตางเพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและ

ปรับปรุงใหดีข้ึน 

การตอยอดผลิตภัณฑจากการใชเครื่องทอเสื่อแบบพกพา ยังชวยลดปริมาณขยะ

ลงไดมาก เชน เสื่อผืนใหญสามารถลดปริมาณขยะได 5 กิโลกรัม เสื่อผืนกลางสามารถลด

ปริมาณขยะได 2 กิโลกรัม ชุดรองจานสามารถลดปริมาณขยะได 2 กิโลกรัม อีกท้ังมีความ

หนานุมสามารถทนความรอนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีอายุใชงานได 5 ป นักเรียน

และประชาชนในชุมชนเห็นคุณคาของถุงพลาสติกไมนําไปเผาทําลายซ่ึงกอใหเกิดมลภาวะ

เปนพิษ นับวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งของกลุมท่ีทําใหกลุมไดเรียนรูสิ่งใหม จัดเก็บความรู 

แลกเปลี่ยนความรูประสบการณนําไปสูการทดลองทําและผลิตข้ึน มีการเรียนรูซํ้า ๆ และ

เพ่ิมเติมความรูเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากข้ึนสงผลใหการทอเสื่อจากถุงพลาสติกเปนท่ี

รูจักกอใหเกิดรายไดจริง  

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

  ความสําเร็จท่ีสําคัญประการหนึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือการเลือกชุมชนท่ีเปนกลุม

ประชากรในการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจงท่ีเปนชุมชนท่ีมีการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน     

ในการทอเสื่ออยูแลวทําใหการวิจัยสามารถเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางโรงเรียนและ

ชุมชนไดเปนอยางดี 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการใชสื่อท่ีหลากหลายมารวมใชในนวัตกรรม เชน บทเรียน

คอมพิวเตอร (CAI) ควรมีการศึกษาถึงการใชนวัตกรรมในสถานการณตาง ๆ กัน หรือ

ศึกษาวาสถานการณหรือวิธีการแบบใดท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูจากนวัตกรรมไดดีท่ีสุด 

 2.2 ควรวิจัยทดลองการทอเสื่อจากวัสดุเหลือใชประเภทอ่ืน ๆ เนื่องจาก   

การทอจากวัสดุท่ีเปนพลาสติกมีประโยชนอยางมากในการลดปริมาณขยะ แตอาจมีขอจํากัด

ในคุณสมบัติบางประการจึงควรทดลองการทอเสื่อจากวัสดุเหลือใชประเภทอ่ืน ๆ ดวย 
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คําแนะนําสําหรับผูเขียน 

 วารสารพัฒนศิลปวิชาการเปนสื่อกลางการเผยแพรและแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู อาจารย 

นักวิชาการ และนักสรางสรรคผลงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและสถาบันหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ซึ่งผลงาน

ดังกลาวตองไมเคยลงตีพิมพท่ีใดมากอน และไมอยูระหวางการเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพในวารสารอ่ืน และมิได

คัดลอก ทําซ้ํา หรือละเมิดลิขสิทธ์ิของผูใด วารสารมีกําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ โดยกําหนดเผยแพร : ฉบับท่ี 1 

เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

ประเภทของผลงานตีพิมพ ไดแก บทความงานวิจัย งานสรางสรรค หรือบทความวิชาการในสาขาวิชา

ปรัชญากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

การจัดเตรียมตนฉบับ 

 ตองพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Words 2003 ข้ึนไป  

1. ตั้งคาหนากระดาษขนาด A4 ระยะขอบดานละ 1” (2.54 ซม.) เฉพาะดานซาย 1.5” (3.81 ซม.) 

2. ตัวอักษรใชแบบอักษร TH SarabunPSK ตัวเลขอารบิค 

3. ระยะหางระหวางบรรทัดปกติ 1 ชวงบรรทัด ยกเวนระยะหางระหวางหัวขอ 1½ ชวงบรรทัด  

4. หมายเลขหนา ขนาด 14 พิมพมุมขวาบน หางจากขอบกระดาษดานบน 0.50 น้ิว 

5. การเขียนอางอิงในเ น้ือหาใหใชระบบนาม-ป ตามรูปแบบ APA Style ของ American 

Psychological Association 

6. ความยาวบทความรวมรูปและตาราง ไมเกิน 15 หนา 

 ในบทความจะตองประกอบไปดวยหัวขอและรูปแบบการพิมพ ดังน้ี   

1. ชื่อเร่ือง (Title) 

- มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 20 ตัวหนา กลางหนากระดาษ  

2. ชื่อผูเขียน (ทุกคน) 

- พิมพเฉพาะช่ือและนามสกุลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) ขนาด 16 ตัวหนา 

กลางหนากระดาษ ใสเครื่องหมายดอกจัน (*) หลังช่ือผูเขียนเพ่ืออางอิงหนวยงาน ถามีผูเขียนมากกวา 1 คน    

คั่นดวยเครื่องหมายลูกนํ้า (,) และถาผูเขียนอยูตางหนวยงานกันใหใสจํานวนดอกจันตางกัน  

3. บทคัดยอ (Abstract) 

- “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 18 ตัวหนา กลางกระดาษ   

- เน้ือหาบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดาชิดขอบยอหนา 

โดยจัดทําเปนความเรียงรอยแกวยอหนาเดียว มีความยาวไมเกิน 250 คํา  

- ตองมีคําสําคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 ควรเลือกคําสําคัญ      

ท่ีเก่ียวของกับบทความ 2-5 คํา ระบุไวทายบทคัดยอและทาย Abstract 
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4. ท่ีอยูผูเขียน

- พิมพเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามดวยท่ีอยูผูเขียนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาด 12 point 

ไวมุมซายดานลางของหนาแรกเพ่ืออางอิงหนวยงาน  

5. สวนเนื้อหาบทความ

- หัวขอ ขนาด 16 point ตัวหนา ชิดดานซาย 

- เน้ือความ ขนาด 16 point ชิดขอบยอหนา 

- บทความวิจัยหรือวิจัยงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค       

วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง 

- บทความวิชาการ ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา เน้ือหา สรปุ และรายการอางอิง 

- บทความงานสรางสรรค ควรประกอบดวยหัวขอ ไดแก บทนํา วัตถุประสงค กระบวนการ

สรางสรรค ผลการสรางสรรค สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ (ถามี) และรายการอางอิง 

- กรณีท่ีมีภาพหรือแผนภูมิ ใตภาพใหระบุคําวา “ภาพท่ี ...” หรือ “แผนภูมิท่ี ...” ใสเลขเรียง

ตามลําดับ ตอดวยขอความบรรยายภาพหรือแผนภูมิ และบรรทัดถัดไปใหระบุท่ีมา หากผูวิจัยจัดทําข้ึนเองใหระบุ

ท่ีมาวา “ท่ีมา: ผูวิจัย” จัดวางใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ (ใชตวัอักษรขนาด 14 หนา)  

- กรณีท่ีมีตาราง ดานบนตารางใหระบุคําวา “ตารางท่ี ...” ใสเลขเรียงตามลําดับ ตอดวย

ขอความบรรยายตาราง ชิดขอบดานซายของหนากระดาษ (ใชตัวอักษรขนาด 14 หนา) และขนาดของตารางตอง

มีขนาดไมเกินระยะขอบกระดาษท่ีกําหนดไว  

6. การเขียนรายการอางอิง

การเขียนรายการอางอิงเพ่ือระบุแหลงท่ีมาของเอกสารหรือขอมูลของผูอ่ืนหรือจากแหลงงานของ

ผูอ่ืนมาใชในงานของตน เพ่ือใหผูอานทราบวาผูเขียนไดยกงานหรือแนวความคิดของผูใดมาเก่ียวของบาง ทําให

สามารถคนหาและติดตามอานเพ่ิมเติมได ซึ่งวารสารพัฒนศิลปวิชาการกําหนดใหเขียนอางอิงตามระบบนามป 

(Name–Year System) ตามรูปแบบ APA Style ของ American Psychological Association ซึ่งเปนรูปแบบ

สากลท่ีนิยมแพรหลาย ดวยการอางอิงแหลงท่ีมาของขอความแทรกในเน้ือหา สามารถเขียนได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. อางไวขางหนาขอความ  ใชในกรณีตองการเนนช่ือผูแตงท่ีเปนเจาของขอความหรือแนวคิด

โดยอางช่ือผูแตง ตามดวยปและระบุเลขหนาของเอกสารท่ีอางใสไวในวงเล็บ จากน้ันตามดวยขอความท่ีอาง 

2. อางไวขางทายขอความ ใชในกรณีตองการเนนขอความหรือแนวคิดท่ีนํามาอาง โดยระบุช่ือ-

นามสกุลของผูแตง ปท่ีพิมพและเลขหนาท่ีนํามาอางอิงตอจากขอความท่ีอางถึงหรือสรุปความใสไวในวงเล็บท้ังหมด  

ตัวอยาง  การอางอิงในเน้ือหาหนาและทายขอความ 

หนาขอความ ทายขอความ 

ช่ือผูแตง (ปท่ีพิมพ, น.  ) (ช่ือผูแตง, ปท่ีพิมพ, น.  ) 

Surname (Date, p.  ) (Surname, Date, p.  ) 

จินตนา  สายทองคํา  (2555, น. 50-51) (จินตนา  สายทองคํา, 2555, น. 50-51) 

ประเมษฐ  บุณยะชัย  (2543) (ประเมษฐ  บุณยะชัย, 2543) 

Kumar (1996, pp. 56-62) (Kumar, 1996, pp. 56-62) 

James, Slater, and Bucknam (2012, p. 25) (James, Slater, & Bucknam, 2012, p. 25) 
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ในกรณีท่ีเอกสารท่ีนํามาอางอิงไมปรากฏปท่ีพิมพใหระบุ ม.ป.ป. (ไมปรากฏปท่ีพิมพ) ใน

บทความภาษาไทย และ n.d.  (no date)  ในขอความอางอิงจากเอกสารภาษาตางประเทศ แทนปท่ีพิมพ 

การอางอิงทายเลมใหระบุหัวขอรายการอางอิงวา “รายการอางอิง” และจัดพิมพตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนด หากรายการอางอิงเปนรายการสัมภาษณหรือเอกสารฉบับตัวเขียน ใหเขียนรวมกับรายการ

อางอิงรายการอ่ืน ๆ โดยไมตองแยกหัวขอเฉพาะ สําหรับรูปแบบการเขียนรายการอางอิงทายบทความใหเขียนดังน้ี 

- ช่ือวารสารหรือช่ือหนังสือใชตัวหนา   

- เริ่มเรียงเอกสารภาษาไทยกอนเอกสารภาษาอังกฤษโดยเรียงช่ือตามลําดับอักษรในพจนานุกรม  

- บรรทัดท่ีสองและบรรทัดตอ ๆ ไปของแตละรายการอางอิงใหยอหนาเขามา 5-7 ตัวอักษร  

หรือประมาณครึ่งน้ิว 

การอางอิงทายเลม ตัวอยาง 

หนังสือท่ัวไป 

ผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเร่ือง (ครั้งท่ีพิมพ). เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ. 

ผูแตงคนเดยีว สุภาพรรณ ณ บางชาง. (2535). ขนบธรรมเนียมประเพณี: ความเชื่อและแนวการ

ปฏิบัติในสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ผูแตง 2 คน ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ. (2533). พฤติกรรมบุคคลในองคการ (พิมพครั้งท่ี 2). 

กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ผูแตง 3 คน  James, E. A., Slater, T., & Bucknam, A. (2012). Action research for business, 

nonprofit, & public administration: A tool for complex times. 

Los Angeles, CA: SAGE. 

ผูแตงมากกวา 3 คน สุมน อมรวิวัฒน และคณะ. (2535). ความคิดและภูมิปญญาไทยดานการศึกษา (Thai 

Wisdom in Education) (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

ผูเขียนท่ีมีอิสริยยศ ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. (2555). บันทึกเร่ืองความรู

ตาง ๆ (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป. 

ผูแตงเปนหนวยงาน กรมสงเสรมิวัฒนธรรม. (2560). รุกขมรดกของแผนดินใตรมพระบารม.ี กรุงเทพฯ: 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

บทความหรือบทวิจารณในหนังสือ  

บทความในวารสาร เจตน เจริญโท. (2536). “การทองเท่ียวกับสิ่งแวดลอมไทย ทําอยางไรจึงจะยั่งยืน”.  

นิตยสารโลกสีเขยีว, 2, 4: 16-20. 

บทความวิจารณ

หนังสือในวารสาร 

สุริชัย หวันแกว. (2536) วิจารณเร่ือง บริษัทญ่ีปุนกับการเปน NIC ของประเทศไทย 

โดย สุวินัย ภรณวลัย. เอเชียปริทัศน, 11, 2: 79-83. 

บทความหนังสือพิมพ ประสงค วิสุทธ์ิ. (19 มีนาคม 1537). “สิทธิของเด็ก”. มติชน. หนา 18. 

บทความสารานุกรม ศักดิ์ศรี แยมนัดดา. (2532-2533). “มหาภารตะ”. สารานกุรมไทยฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน 22. 14354-14369. 
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การอางอิงทายเลม ตัวอยาง 

วิทยานิพนธ ชุติมา สัจจานันท. (2520). การสํารวจสถานภาพการทํางานของบัณฑิต (ปการศึกษา 

2502- 2516). วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ ภาควิชาบรรณารกัษศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สัมภาษณ แมนมาศ ชวลิต, คณุหญิง. นายกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. สัมภาษณ,            

11 มีนาคม 2537. 

สื่ออิเล็กทรอนิกส “ไอศกรีม”. (30 สิงหาคม 2557). [ออนไลน]. เขาถึงจาก 

http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/food-96/ice-cre.html  

กลุมพัฒนาและสงเสรมิวิทยบริการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (8 พฤษภาคม 2557). แนวทางการจัดซ้ือหนังสือและ

สื่อสิ่งพิมพเพ่ือใหบริการในหองสมุดโรงเรียน. [ออนไลน]. เขาถึงจาก 

http://academic.obec.go.th/new2551/ 

node/1/163/news_sec_detail/433  

การสงตนฉบับ 

  สงตนฉบับเปนกระดาษขนาด เอ 4 (พิมพหนาเดียว) จํานวน 3 ชุด พรอมแผน CD จํานวน 1 แผน 

และแบบฟอรมเสนอบทความท่ีกองบรรณาธิการกําหนด 

การปรับแกตนฉบับ 

 โดยท่ัวไปผูอานทบทวน (Reviewer) จะตรวจสอบความถูกตองและครบถวน ดานวิชาการแลวสงให

ผูเขียนปรับแก สิทธิในการปรับแกตนฉบับเปนของผูเขียน แตกองบรรณาธิการสงวนสิทธ์ิในการตีพิมพเฉพาะท่ี

ผานความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเทาน้ัน ท้ังน้ีจะมีการประสานเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองดานวิชาการและอ่ืน ๆ ประมาณสองครั้ง 

การตรวจทานตนฉบับกอนตีพิมพ (final proof) 

 ผูเขียนตองตรวจทานพิสูจนอักษรในลําดับสุดทายเพ่ือเห็นชอบในความถูกตองครบถวนของเน้ือหากอน

ลงตีพิมพ 

ลิขสิทธิ์ในบทความท่ีตีพิมพในวารสาร 

 บทความท่ีไดลงตีพิมพในวารสารเปนลิขสิทธ์ิของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

ติดตอสอบถามกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการวารสารพัฒนศิลปวิชาการ   

ฝายวิจัยและนวัตกรรม  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

เลขท่ี 119/19 หมู 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

โทร. 0 2482 2176-8 ตอ 357-8, 363 Fax. 0 2482 2173 

E-mail : research@bpi.mail.go.th   

Web : www.bpi.ac.th

http://www.car.chula.ac.th/rnis/mkdata96/food-
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ผูเขียนสงตนฉบับมายังกองบรรณาธิการ 

กองบรรณาธิการตรวจสอบความสมบูรณ 

และความถูกตองของตนฉบับ 

กองบรรณาธิการจัดสงตนฉบับให       

โรงพิมพดําเนินการจัดทํารูปเลม 

กองบรรณาธิการดําเนินการเผยแพร

วารสาร และประกาศรับตนฉบับ 

รับ/แกไข 

สงคืนผูเขียน 

แกไข 

แจงผูเขียน 

Reject 

แจงผูเขียนแกไข
ตนฉบับ 

รับ 

แกไข 

ไมผาน ผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)    

อานประเมิน 

กองบรรณาธิการ

ตรวจสอบความถูกตอง 

ผานแบบมีเง่ือนไข 

ผาน 

ผาน 

กองบรรณาธิการจัดพิมพตนฉบับ 

สงคืนผูเขียน
แกไข 
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ช่ือบทความภาษาไทย 

ช่ือบทความภาษาอังกฤษ 

  ช่ือผูเขียนภาษาไทย (ถามีมากกวา 1 คน ใส*,**,***ตามลําดับ) 

ช่ือผูเขียนภาษาอังกฤษ 

บทคัดยอ  

(บทนํา วิธีการศึกษาและผลการศึกษา ประมาณ 200 – 250 คํา) ---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

คําสําคญั: คําท่ี 1 คําท่ี 2 คําท่ี 3  (จํานวน 2 – 5 คํา ตัวธรรมดา 14 ชิดซาย) 

Abstract 

 (Introduction Method and Result 200 – 250 words)--------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Keywords: คําท่ี 1, คําท่ี 2, คําท่ี 3  (จํานวน 2 – 5 คํา ตัวธรรมดา 14 ชิดซาย) 

* ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาไทย 

  ที่อยูผูเขียนคนที่ 1 ภาษาอังกฤษ 
** ทีอ่ยูผูเขียนคนที ่2 ภาษาไทย 

   ที่อยูผูเขียนคนที่ 2 ภาษาอังกฤษ 
*** ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาไทย 

     ที่อยูผูเขียนคนที่ 3 ภาษาอังกฤษ

(เลขหนาตัวธรรมดา 14  ชิดขวา)  

(ตัวหนา 20 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 20 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 16 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 16 ก่ึงกลาง)  

(ตัวหนา 18 ก่ึงกลาง)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย) 

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย) 

(ตัวธรรมดา 12 ชิดซาย ไวมุมขวาลางสุดของหนาแรก)  

(ตัวหนา 18  ก่ึงกลาง)  

(1½)  

(1½)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  

 
(1½)  

 

(1½)  

 

1” 

1” 1½” 
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บทนํา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วัตถุประสงค 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีการศึกษา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตารางท่ี 1 ชื่อตาราง 

ชื่อหัวขอ     

     

     

     

* คําอธิบายคาในตาราง 

ท่ีมา: ระบุแหลงท่ีมา  (อางอิงตามระบบ) 

ตารางท่ี 2 ชื่อตาราง 

ชื่อหัวขอ     

     

     

     

ท่ีมา: ระบุแหลงท่ีมา  (อางอิงตามระบบ) 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(ตัวหนา 16 ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

 

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  
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ภาพท่ี 1 --------------------------------------- (คําอธิบายรูป)  

ท่ีมา: (ถานํารูปภาพจากแหลงท่ีมาอ่ืน ไมไดสรางขึ้นเองใหอางอิงแหลงท่ีมาดวย เพราะมีลิขสิทธิ์) 

ผลการศึกษา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปและอภิปรายผล 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16 กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  

 

(1½)  
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ขอเสนอแนะ (ถามี) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายการอางอิง   

---------------------------------- (การอางอิงใชรูปแบบ APA)-------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวหนา 16 ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(ตัวหนา 16  ชิดซาย)  

(ตัวธรรมดา 16  กระจายแบบไทย)  

(1½)  

 

(1½)  
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