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หลักการและเหตุผล
 วารสารสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะเป็นวารสารวชิาการสาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ท่ีด�าเนนิอย่างต่อเน่ือง 

เป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี 2542 โดยจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มี

เนื้อหา ดังต่อไปนี้

 1. ชาติพันธุ์

 2. ประวัติศาสตร์ - โบราณคดี

 3. ปรัชญา - ศาสนา

 4. แฟชั่น - เครื่องแต่งกาย - เครื่องประดับ

 5. ภาษา - วรรณกรรม

 6. ศิลปกรรม - สถาปัตยกรรม

 7. เศรษฐกิจ - สังคม - วัฒนธรรม

 8. สารสนเทศ - การสื่อสาร

 9. ศิลปศึกษา

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อส่งเสริมงานท�านุบ�ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และงานบริการวิชาการแก่สังคม

 2. เพือ่เผยแพร่บทความวชิาการ บทความวจิยั บทความรบัเชญิ บทความปรทิศัน์และบทความวจิารณ์หนงัสอืทีม่คีณุภาพ

 3. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นิสิตและผู้สนใจทั่วไปมีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

ก�าหนดการเผยแพร่
 ปีละ 2 ฉบับ : ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม) ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน)

 จ�านวนพิมพ์ 700 เล่ม

ภาพปก:		พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ที่มา:	ส�านักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน/บทความ

• บทความ ข้อความ ภายประกอบและตารางที่ลงพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการ 

ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน แต่ผู้เดียว

• บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอ่ืน หากตรวจสอบ 

พบว่ามีการตีพิมพ์ซ�้าซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

• บทความใดทีผู่อ่้านเหน็ว่าได้มกีารลอกเลยีนหรอืแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างองิหรอืท�าให้เข้าใจผดิว่าเป็นผลงานของผูเ้ขยีน 

กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะทราบจะเป็นพระคุณยิ่ง

• บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ของสงวนลิขสิทธิ์ไม่ส่งคืน



ที่ปรึกษา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องค์รักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

บรรณาธิการบริหาร
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงส�าราญ
 ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ
 รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

กองบรรณาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธ์ ธรรมบุตร
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา เอี่ยมสกุล
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ปัญญา เทพสิงห์
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. โสภนา ศรีจ�าปา
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา ดวงภุมเมศ
 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โผน นามณี  
 คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
 วิทยาเขตล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลุ้ย กานต์สมเกียรติ 
 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ธิธรรมา 
 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพวิระปกรณ์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชราภรณ์ อาจหาญ 
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร. กุสุมา เทพรักษ์  
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี ศรีสมบัติ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ฝ่ายพิสูจน์อักษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร  คณะมนุษยศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม  คณะมนุษยศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.นันทนุช อุดมมะกุล  คณะมนุษยศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน�้าหอม คณะมนุษยศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.วิชชุกร ทองหล่อ  คณะมนุษยศาสตร์
อาจารย์ปิยวรรณ์ กุลมัย  คณะมนุษยศาสตร์
อาจารย์พรพล วุฒิไกรกัลยา  คณะมนุษยศาสตร์

ฝ่ายจัดการวารสาร
นางสาวธันยพร โรจนสังวร สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ
นางสาวอุษณีย์ เล้าเจริญ สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ
นางสาวสโรชา เมฆอรุณ สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ
นายสมภพ จันเพ็ง สถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ

การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) ชั้น 2 
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 12062 โทร./โทรสาร (02)261-2096
E-mail: pinpinat.cultureswu@gmail.com (นางสาวธันยพร โรจนสังวร)
เว็บไซต์: http://iacr.swu.ac.th
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลวารสาร OJS ของ มศว : 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลวารสาร ThaiJO ของ TCI : 
http://www.tci-thaijo.org/index.php/jic

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การส่งใบสมัครและบทความ
สามารถด�าเนนิการดาวน์โหลด	และ	Submit	ผ่านระบบฐานข้อมลู
วารสาร	ออนไลน์	OJS	ทางเว็บไซต์

พิมพ์ที่ สันติศิริการพิมพ์ 1316 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 แขวงบางบ�าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร.02-424-3975



บทบรรณาธิการ

 วัฒนธรรมและศิลปะในปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงใน

ยุคดิจิทัลนั้น ท�าให้เกิดความหลากกลายทั้งระบบความคิดและความเชื่อ ทางวิชาการและวิชาชีพในวงสังคม การศึกษาและ

เศรษฐกิจก็จะท�าให้วัฒนธรรมของสังคมแห่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ก็จะมีการ

เปลี่ยนแปลงสังคมควบคู่กันไป เช่น แต่เดิมนาฏศิลป์ไทย ดนตรี และการแสดง มีบทบาทหน้าที่เพื่อความสวยงาม ให้ความ

บนัเทงิ และผ่อนคลาย พอมรีะบบการศกึษาและการเปลีย่นแปลงทางสงัคมเข้ามา เกดิการเปลีย่นแปลงบทบาทหน้าท่ีเป็นการ

ช่วยทางด้านบ�าบดั การช่วยทางด้านการศกึษาส�าหรับผู้สูงอาย ุฯลฯ ท�าให้ระบบค่านยิมของสังคมเปล่ียนไป ดงันัน้วัฒนธรรม

เปลีย่นแปลงไป วถิกีารด�าเนนิชวีติของคนในสงัคมเปล่ียนไปจากเดมิเช่นกัน ดงัเช่นบทความในเล่มนี ้เร่ืองการพัฒนากจิกรรม

ฟ้อนไทพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ถึงจะมี

การเปลี่ยนแปลงอย่างไร การอนุรักษ์หรือการสืบสานวัฒนธรรมทางด้านวัฒนธรรมศิลปะก็ยังคงอยู่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

เช่นเรื่อง การศึกษารวบรวมบทเพลงร�าวงโบราณในหมู่บ้านตะปอนใหญ่ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี , การศึกษาวรรณกรรม

พืน้บ้านทีเ่กีย่วข้องกบัชือ่ลายผ้าไหมในอ�าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสมีา , ศึกษาเพ่ือสร้างสรรค์ทศันศลิป์และการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ส�าหรับแสดงภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวกรุงเก่าอโยธยา เป็นต้น 

 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จึงต้องการที่จะพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและพร้อมพัฒนาให้ วารสารให้ได้
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อาหารจากแหล่งบริโภคอื่นๆ คือ ร้านค้าในชุมชนหรือรถขายกับข้าวจากตลาดในตัวเมืองหมุนเวียนเข้ามา ชุมชนแห่งนี้มีรูป

แบบการผลติเอือ้ต่อการมอีาหารไว้บรโิภคตลอดปี คอื การปลกูข้าวไร่เพยีงพอส�าหรบัการบรโิภคตลอดปี การปลกูพชืบรเิวณ

ทีอ่ยูอ่าศยั และการสบืทอดภมูปัิญญาในชมุชน เป็นการรกัษาความสมดลุให้สามารถมแีหล่งอาหารไว้บรโิภคตลอดปี สบืทอด

กระบวนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถนอมอาหาร ด้วยวิธีการตาก ดอง หมัก ตกทอดเป็นมรดกแห่งกลุ่มชนของวิถี  

“ลือกาเวาะ” ท�าให้ชุมชนแห่งนี้สามารถด�ารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ: ความมั่นคงทางอาหาร, กลุ่มชาติพันธุ์, กระเหรี่ยงโปร์

Abstract	
 The objective of this area-based study was to Community context And food security in the 

cultural dimension of Pwo Karen ethnic group in Ban Rai Pa village, Huai Khayeng Sub-district, Thong Pha 

Phum District, Kanchanaburi Province that affects food security in a cultural dimension on local resource 
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diversity. Data of this qualitative study were collected through semi-structured in-depth interviews, non-

participant and participant observations. The subjects were selected using specific sampling, and the 

study area was Ban Rai Pa, Village No. 5, HuaiKhayeng Sub-district, Thong PhaPhum District, Kanchanaburi 

Province

 The study found that Ban Rai Pa in Khayeng Sub-district, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi 

Province possesses food security because the community has a Abundance base. Pow Karen people can 

access sufficient food even though it is more difficult nowadays than in the past as a result of decreases 

in forest fertility and wildlife, and Wildlife Preservation and Protection Act. However, Karen in Ban Rai Pa 

can access food from other sources which are grocery stores in the community and grocery mini trucks 

from town that circulate in the community. This community has food production methods that make 

food available for consumption all year round. These methods include growing upland rice for household 

consumption enough for the entire year, growing plants around their houses and cultural inheritance. 

The wisdoms of the ethnic group in this community conserve nature to maintain food sources all year 

round. They have food preserving methods for consumption sustainably using local wisdoms in preserving 

food by means of drying, pickling, and fermenting. Their livelihood depends on community base resources 

that have been passed down to them known as “Lue Wa Ko” that makes this community able to exist 

amidst current social change.

Keywords: food security, ethnic group, Pow Kare

บทน�า	
 อาหารจัดเป็นปัจจัยในการด�ารงชีพที่ส�าคัญที่สุด 

เนือ่งจากต้ังแต่เกดิจนตายมนษุย์ต้องได้รบัอาหารทีเ่พยีงพอ

ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพเพื่อการด�ารงชีวิตอย่างมี

คุณภาพ การขาดแคลนอาหาร หรือ ตกอยู่ในภาวะทุพ

โภชนาการ สามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์

และสังคมได้อย่างมหาศาล จากการศึกษาวิจัยขององค์กร

ต่างๆ รวมถึงองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

ซ่ึงเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

พบว่า ภาวะขาดแคลนอาหาร ได้ส่งผลกระทบต่อปัจจัย

ต่างๆ อย่างมาก อาทิ (1) ภาวะขาดแคลนอาหาร ท�าให้เด็ก

เข้าถึงระบบการศึกษาช้า มีความสามารถในการเรียนรู้ต�่า 

ขาดสมาธิ และมีแนวโน้มว่าเด็กท่ีอดอยากจะต้องออกจาก

โรงเรียนเร็วกว่าเด็กอื่นๆ เพราะต้องออกไปช่วยครอบครัว

หารายได้ หรือ ระดับสติปัญญาต�า่เกินกว่าจะเรียนหนังสือ

แบบปกติได้ (2) ภาวะขาดแคลนอาหาร ท�าให้สตรีมีสุข

อนามัยท่ีไม่สมบูรณ์ส่งผลต่อความสามารถในการหารายได้

ของสตรี มีผลให้เกิดความเหลื่อมล�้าทางรายได้ระหว่างเพศ 

อีกทั้งยังท�าลายโอกาสในการเข ้าถึงการศึกษา และ

เทคโนโลย ีซึง่จะขดัขวางการพฒันาศกัยภาพตนเองของสตรี

อีกด้วย (3) ภาวะขาดแคลนอาหาร เป็นสาเหตุหลักของ 

ภาวการณ์แท้งบุตรของสตรขีณะตัง้ครรภ์ รวมไปถงึภาวการณ์

ตายของทารกหลังการคลอด การขาดสารอาหารในสตรีมี

ครรภ์เป็นปัจจยัเสีย่งทีส่ดุของการเพิม่ขึน้ของภาวการณ์แท้ง

บุตร และคลอดบุตรตาย (4) ภาวะขาดแคลนอาหาร เป็น

สาเหตุหลักของการตายในวัยเด็ก กว่าครึ่งของเด็กที่ตายมา

จากโรคที่เกี่ยวกับการขาดสารอาหาร ซ่ึงเป็นอุปสรรคใหญ่

ทีส่ดุในการลดปรมิาณการตายในวัยเดก็ (5) ภาวะขาดแคลน

อาหาร บั่นทอนระบบภูมิคุ้มกันโรคของมนุษย์ ทั้งยังทาให้

มนุษย์เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคติดต่อรายแรงต่างๆ เช่น การ

ติดเชื้อเอดส์ มาลาเรีย (6) ภาวะขาดแคลนอาหารในชนบท

ที่ทุรกันดาร มีสาเหตุมาจากความล้มเหลวด้านการเกษตร 

ปศุสัตว์ การประมง หรือภัยธรรมชาติ ดังนั้นกลุ่มเสี่ยงเหล่า

นี้จึงต้องหันหน้าเข้าสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก

ซึง่เป็นวธิท่ีีไม่ยัง่ยนืเป็นอย่างยิง่ ส่งผลให้สิง่แวดล้อมในพืน้ที่

ดังกล่าวเสียหายและเสื่อมสภาพ ยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมามี

ความอุดมสมบูรณ์ (7) ภาวะขาดแคลนอาหาร ท�าให้ความ

สามารถในการผลิตของมนุษย์ลดลง ประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลไม่เพิม่ขึน้ ส่งผลให้ปรมิาณอาหารไม่เพยีงพอต่อ

ความต้องการ ตกอยู่ในวังเวียนของความยากจน และ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อดอยาก (8) ภาวะขาดแคลนอาหารท�าให้ความสามารถใน

การเข้าถึงทรัพยากรและตลาดน้อยลง ผู้ท่ีมีความสามารถ

อยูก่่อนกจ็ะย่ิงเพ่ิมการผูกขาดและบดิเบือนตลาด จนกลุม่ผู้

ยากไร้อดอยากหวิโหยเร้ือรังไม่มีส่วนร่วมในระบบการพฒันา

เศรษฐกิจเลย (9) ภาวะขาดแคลนอาหาร ท�าให้เกิดการแย่ง

ชิงทรัพยากรอันเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งในหลายกรณี 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (10) ภาวะขาดแคลนอาหาร 

ท�าให้มนษุย์แสวงหาวทิยาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ใหม่ๆ อย่างเร่งรีบ จนบางคร้ังมิได้ศึกษาผลกระทบของ

วิทยาการที่คิดอย ่างรอบด้าน เม่ือน�ามาใช ้ในระบบ

เกษตรกรรมกลับสร้างความเสียหายในระยะยาวมากกว่า

ผลลพัธ์ในระยะสัน้ เนือ่งจากไม่สอดคล้องกบัธรรมชาต ิเช่น 

การใช้สารเคมี (ศจินทร์ ประชาสันติ์. 2555. 68) 

 ส�าหรับแนวคิดความมั่นคงทางอาหาร มีความ

หมายท่ีครอบคลุมถึง การมีปริมาณอาหรเพื่อการบริโภคที่

เพียงพอมีความหลากหลายของประเภทอาหาร อาหารมี

ความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ทุกคนสามารถ

เข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลาท้ังในทางกายภาพและเศรษฐกิจ

อันเกิดจากระบบการกระจายอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  

(สุธานี มะลิพันธ์, 2552). องค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (FAO) ได้แบ่งและให้ความหมายความมั่นคง

ทางอาหารออกเป็น มิติต่างๆ 4 มิติ ได้แก่ ความพอเพียง 

หมายถึง ความพอเพียงของปริมาณอาหารในคุณภาพที่

เหมาะสม ซึ่งอาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศหรือ

การน�าเข้า รวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร การเข้าถึง 

หมายถึง การเข้าถึงทรัพยากรพอเพียง ของบุคคลเพื่อได้มา

ซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการ สิทธิ์พึงได้

ข้างต้นหมายความถึงกลุ่มสินทรัพย์จ�านวนหนึ่งที่บุคคลมี

อ�านาจควบคุมได้ภายใต้บริบทการจัดการทางกฎหมาย 

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ 

รวมถึงสิทธิตามประเพณี เช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนร่วม 

การใช้ประโยชน์ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากอาหารผ่าน

การมีอาหารเพียงพอ มีน�้าสะอาด การรักษาสุขอนามัยและ

ดูแลสุขภาพเพื่อบรรลุสถานภาพความเป็นอยู่ที่ดีในทาง

โภชนาการ การทีจ่ะตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพ

ท้ังหมด โดยนัยยะนี้ ความม่ันคงทางอาหารจึงสัมพันธ์กับ

ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร และเสถียรภาพ หมายถึง การที่

ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลได้เข้าถึงอาหารที่เพียงพอ

ตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงกับการเข้าไม่ถึงอาหารอันเป็นผลมา

จากวกิฤตทีเ่กดิขึน้อย่างกระทนัหนั (เช่น วกิฤตทางเศรษฐกจิ

หรือสภาพภูมิศาสตร์) (ศจินทร์ ประชาสันติ์. 2555. 54)

 ก่อนท่ีแนวคดิความม่ันคงทางอาหารจะได้รบัความ

สนใจ วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทวี

ความรุนแรงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานทรัพยากร

อาหาร เป็นอปุสรรคต่อการยกระดบัคณุภาพชวิีตประชากร

โลก บางประเทศบริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปอย่างซับ

ซ้อน รกัษาคณุค่าทางโภชนาการไว้ได้และสามารถเกบ็ตนุได้

เพยีงพอต่อความต้องการ ในขณะทีบ่างประเทศกลบัมไีม่พอ

เพียงกับความต้องการ ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่ได้

มาตรฐาน สถานการณ์ปัญหาเกีย่วกบัอาหารจงึค่อยๆ กลาย

เป็นทีส่นใจมากข้ึน นอกจากนีเ้มือ่โลกหมนุเวียนเข้าสูย่คุของ

การบีบอัดทั้งในเชิงเวลาและสถานที่ (Time – Space 

Compression) วิธีคิดเกี่ยวกับอาหารจึงเปล่ียนแปลงตาม

ไปด้วย นิยมมองและคิดในเชิงการผ่า แบ่งและตัดชุดความ

รู้มากขึ้นไม้เว้นกระทั่งประเด็นเกี่ยวกับอาหารที่กลับกลาย

เป็นเร่ืองง่ายๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่เคยคิดและมองกันในอดีต 

มนษุย์เริม่สร้างวถิกีารด�าเนนิชวีติรปูแบบใหม่ขึน้มาซึง่สนใจ

กระบวนการน้อยลง และให้ความส�าคัญกับผลลัพธ์ก่อน

เสมอ จนวิถีการบริโภคอาหารของมนุษย์เน้นรูป รสชาติ 

รสนิยมและความสะดวกรวดเร็ว กลายเป็น “วัฒนธรรม

อาหารส�าเรจ็รปู” ทัง้วิกฤตส่ิงแวดล้อม วิกฤตฐานทรพัยากร

อาหารซึง่ถกูท�าลาย และวิกฤตทางความคดิหรอืวิธคีดิทีใ่ส่ใจ

เรื่องกระบวนการน้อยลงล้วนส่งผลโดยตรงต่อประเด็นสุข

ภาวะทั้งสิ้น (ศจินทร์ ประชาสันติ์. 2555. 54 - 55)

 ประเด็นความมั่นคงทางอาหารในมิติวัฒนธรรม

เป็นการน�ากรอบคิดเรื่องนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ของ Julian 

Steward, Andrew P. Vayda และ Roy A. Rappaport 

(นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550: 110) นักมานุษยวิทยาอเมริกัน

ได้อธบิายแนวความคดิแบบนเิวศวทิยาวฒันธรรมว่าเป็นการ

ศึกษากระบวนการปรับตัวของสังคมภายใต้อิทธิพลของสิ่ง

แวดล้อมโดยเน้นการศึกษาวิวัฒนาการหรอืการเปลีย่นแปลง

อันเกิดจากการปรับตัว (adaptation) ของสังคมแนวความ

คิดนี้มองสังคมในลักษณะเป็นพลวัตหรือเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาการเปลีย่นแปลงเป็นผลมาจากการปรบัตวัให้เข้า

กบัสภาพแวดล้อม ดงันัน้กรอบคดิทางนเิวศวทิยาวฒันธรรม

ช่วยให้เราเข้าใจถงึความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ สิง่แวดล้อม 

และกายภาพของชมุชนหรอืชองสงัคมนัน้ๆ ได้อย่างด ี(งานพศิ 

สัตย์สงวน. 2551. 69) กระแสสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลง 
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ไปอย่างรวดเร็วตามพลวัต มนุษย์ได้เริ่มสร้างวิถีการด�าเนิน

ชีวิตรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งสนใจกระบวนการน้อยลง และให้

ความส�าคัญกับผลลัพธ์ก่อนเสมอ จนวันนี้วิถีการบริโภค

อาหารของมนษุย์จึงเน้นรูป รสชาต ิรสนยิมและความสะดวก

รวดเร็ว เป็น “วัฒนธรรมอาหารส�าเร็จรูป” วิกฤตทางความ

คดิเช่นนีถ้อืเป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคงทางอาหารโลกและ

จะคอยกดักร่อนคณุค่าทกุมติขิองอาหารทีละน้อยโดยเฉพาะ

มติทิางวฒันธรรมวธิคีดิทีใ่ส่ใจเร่ืองของกระบวนการน้อยลง

มีส่วนท�าให้คณุค่าของอาหารในมติวิฒันธรรมเป็นทีน่่ากงัวล 

โดยธรรมชาติ กระบวนการผลิตอาหารอาศัยกรรมวิธี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานทรัพยากรเฉพาะถิ่นที่หลากหลาย มี

กระบวนการเฉพาะตนที่ชัดเจน อาหารหนึ่งชนิดสามารถ

เชือ่มโยงมนษุย์ให้มาเกีย่วข้องกนัได้อย่างน่าอศัจรรย์ อาหาร

ในเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงไม่ใช่ผลผลิตจากการ

ปรุงที่มีความหมายแข็งทื่อ แต่อาหารหนึ่งชนิดกลับมี

การเมอืงภายในหรือระบบสัญลักษณ์ซ่อนอยูเ่สมอ การเมอืง

เรื่องอาหารและระบบสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในอาหารนี้เองที่

ผกูโยงอาหารเข้าไว้กบัประเด็นความมัน่คง ระบบดงักล่าวมี

ส่วนก�าหนดอย่างมีนัยยะว่าให้ใครหรือไม่ให้ใครเข้ามา

เกี่ยวข้องกับอาหารชนิดใด ทรัพยากรใด ใครมีอ�านาจดูแล

และธ�ารงรักษากรรมวิธีและวัตถุดิบหนึ่งๆ ไว้ กุศโลบายใด

สร้างขึน้มาเพือ่พทิกัษ์อาหารและทรพัยากร ฯลฯ ดงันัน้การ

ศึกษาเรื่องความมั่นคงทางอาหารจึงไม ่ควรละเลย 

มิติทางวัฒนธรรมหรือเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

แม้แต่น้อย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-

Based Research) โดยมีบ้านไร่ป้า ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอ

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ศึกษา หมู่บ้านไร่ป้า

จัดเป็นพื้นที่ชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็น “น้องใหม่

แห่งผนืดนิตะวันตก” มกีลุม่ชาตพัินธ์ุหลักเป็นชาวกะเหรีย่งโปร์ 

อุดมสมบูรณ์ด้วยมรดกทางธรรมชาติ ทิวเขาสลับซับซ้อน  

ผืนป่าเขียวขจีกว้างใหญ่ และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

มากมายทั้งพันธุ์ไม้มีค่า เช่น ไม้เต็ง มะค่า ไผ่ ฯลฯ มีแร่ธาตุ

ส�าคญั อดุมไปด้วยแหล่งอาหารนานาชนิดทัง้พืชผกัและสตัว์

ต่างๆ กะเหรี่ยงโปร์บ้านไร่ป้ายึดการท�าไร่เป็นอาชีพหลัก 

ท�าให้ในแต่ละปีมผีลผลติปรมิาณมากและถอืเป็นรายได้หลกั

ของชุมชน ด้วยฐานทรัพยากรอาหารที่มีประกอบกับวิถี

ชุมชนทีเ่รยีบง่าย มสีายสมัพนัธ์ท่ีเหนีย่วแน่น ยดึมัน่ในจารตี 

ประเพณีและวัฒนธรรม ท�าให้ชุมชนยังคงด�ารงอยู่ได้ท่ามก

ลางความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรม

สามารถมกีนิ มใีช้ตลอดปี สามารถปรบัตวัเข้าหาสถานการณ์ 

ซึง่เป็นค�าตอบทีช่มุชนแห่งนีย้งัคงมรีปูแบบวิธีชวิีตบนความ

หลากหลายที่มีอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 เพือ่ศกึษาบรบิทชมุชนและความมัน่คงทางอาหาร

ในมิติวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านไร่ป้า 

ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ใน

บริบทสังคมปัจจุบัน

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย	
 ง า น วิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป ็ น ง า น วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 

(Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา คือ 

การเกบ็รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัวฒันธรรมวถิกีารท�ามาหากิน

ของกะเหรี่ยงโปร์ที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารในมิติ

วัฒนธรรม เป็นการศึกษาครอบคลุมประเด็นอาหาร ผู้วิจัย

มกีารวางแผนโดยใช้เทคนคิเพ่ือให้ได้ข้อมลูลกึและละเอียดมี

ความน่าเชื่อถือ ดังนี้

 1. การเลอืกสนามวจัิยและสถานการณ์ทางสังคม: 

การศึกษาส�ารวจ ด้วยเหตุผลของความสะดวกในการเดิน

ทางเข้าถึงหมู่บ้าน โดยเข้าไปติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านอย่างไม่

เป ็นทางการ ก�าหนดวันที่จะเข ้าไปศึกษาสังเกตและ

สมัภาษณ์ และได้ขอให้ผูใ้หญ่บ้านบ้านไร่ป้าจดัชาวกะเหรีย่ง

ที่สามารถพูดภาษาไทยได้ เพื่อให้นักวิจัยมีผู ้น�าทางชาว 

กะเหร่ียงโปร์ดงักล่าวเข้าไปสัมภาษณ์ยงัครัวเรือนต่างๆและ

รวมถึงสถานการณ์ทางสังคม ได้แก่ สถานที่ในชุมชนที่ชาว

กะเหรีย่งแห่งนีมี้การท�ากจิกรมร่วมกนัในงานประเพณต่ีางๆ 

รวมถงึวถิชีวีติประจ�าวนัของชาวกะเหรีย่งในการท�ามาหากนิ

ในป่า ในไร่ และบริเวณรอบที่อยู่อาศัย ผู้แสดง ในที่นี้ คือ 

กลุ่มผู้ให้ข่าวส�าคัญ คือ เกษตรกรในชุมชน และผู้น�าชุมชน

อย่างเป็นทางการ เป็นผู้อธิบายถึงลักษณะและการใช้ชีวิต

ของกลุ่มกะเหรี่ยงในชุมชนบ้านไร่ป้า 

 2. การเข้าสนาม:การเข้าชุมชนอย่างไม่เป็น

ทางการ โดยการเข้าศึกษาวิจัยหมู่บ้านอย่างไม่เป็นทางการ 

โดยการประสานติดต่อผู้ใหญ่บ้านของชุมชนบ้านไร่ป้า และ

สร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชน โดยวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ที่จัดขึ้นในชุมชน โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการเข้าไปสังเกต

และเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 3. การเยือนชุมชนที่ศึกษา: ผู้วิจัยหาแหล่งข้อมูล

ทีเ่กีย่วข้องกบัมติกิารท�ามาหากินของกลุ่มชาตพัินธ์ุกะเหร่ียง

ในชุมชนไร่ป้าและชุมชนบ้านประจ�าไม้ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้

เคียง ทั้งแหล่งข้อมูลจากพระสงฆ์ในวัดไร่ป้า และปราชญ์

ชุมชนด้านอาหาร ทั้งการส�ารวจสภาพแวดล้อมของชุมชน

อย่างคร่าวๆ โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน ท�าให้นักวิจัยเห็น

โครงสร้าง ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชนบ้านไร่ป้า 

 4. การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม: 

เพือ่เกบ็ข้อมูลปฐมภมูด้ิานต่างๆ ของชวีติคนในชมุชนบ้านไร่

ป้า ท�าให้ค้นพบสถานการณ์ทางวัฒนธรรมในชุมชน เข้าใจ

เกีย่วกบัประเพณแีละพธิกีรรมทีเ่กีย่วข้องกบัอาหาร และน�า

ข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาโดยการจัด

สนทนากลุ่มย่อย ในลักษณะแผนผังความคิด

 5. การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูล

รอง โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth interview) 

: โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เจ้าอาวาสวัดไร่ป้า ผู้น�าชุมชน 

ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ชาวบ้านจ�านวน 6 คน กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูรอง 

คือ หน่วยงานราชการในพื้นที่ จ�านวน 3 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล	
 วิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงโปร์ที่นี้ยังคงมีรูปแบบ

การด�าเนินชีวิตแบบด้ังเดิมซึ่งยึดมั่นในพระพุทธศาสนา

นับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติและ

วิถีชีวิตเป็นอย่างมาก เช่น ในการเลือกพื้นที่ท�าไร่ ปลูกข้าว

ไร่ ปลกูบ้าน ฯลฯ ล้วนจะต้องมีการท�าพิธบีวงสรวง เสีย่งทาย 

ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีคุ้มครองอยู่ทั้งส้ิน สอดคล้องกับ

แนวคิดทฤษฏีโครงสร ้างหน ้าที่  โดยนักสังคมวิทยา  

เฮอร์เบร์ิท สเปนเซอร์ โครงสร้างทางสังคมจะเพ่ิมความสลบั

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ท�าให้เกิดความหลากหลายและแตกต่าง

ไปจากโครงสร้างเดิมเสมอ แต่ยังคงเชื่อมโยงประสานไม่ได้

แยกออกจากกนัแต่จะรวมกนัในลักษณะของการบรูณาการ 

(Integration) เมื่อสมาชิกทางสังคมมากขึ้นจึงต้องปรับตัว

ยิ่งท�าให้เกิดความแตกต่างทางสังคมมากยิ่งขึ้น ท�าให้สังคม

ขาดุลยภาพสมาชิกจึงต้องปรับตัวในรูปแบบต่างๆ (สนธยา 

พลศรี. 2553. 71) มนุษย์เมื่ออยู่รวมกันในสังคมต้องมีการ

จัดระเบียบทางสังคมเพื่อให้สามารถอยู ่ร ่วมกัน ในกฎ

ระเบียบที่มีการตกลงร่วมกันเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างสันติสุข ส�าหรับประเด็นเร่ืองความความมั่นคงทาง

อาหารในมิติวัฒนธรรมของกลุ ่มชาติพันธุ ์กะเหรี่ยงโปร์  

พบว่า

	 1.	บริบทชุมชนบ้านไร่ป้า

 พื้นที่ชุมชนบ้านไร่ป้า ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอ

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ไป

ด้วยป่าและทรพัยากรธรรมชาต ิทีห่ลากหลายทางทศิตะวนั

ตกของประเทศไทยมาตัง้แต่อดตี อย่างไรกต็ามด้วยลกัษณะ

ทางกายภาพของจังหวัดทีป่ระกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

ที่สมบูรณ์ และหลากหลายท�าให้วิถีชีวิตของชุมชนมีความ

ผูกพันกับธรรมชาติและทรัพยากรสูง ประกอบกับจ�านวน

ประชากรส่วนหน่ึงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเป็นชนกลุ่มน้อย 

หรอืคนสองสญัชาต ิท�าให้แนวคดิเรือ่ง “การอยูร่่วมกบัป่า” 

ปรากฎขึน้มาตัง้แต่อดตี โดยเฉพาะในกลุม่ชาตพินัธ์ุกะเหรีย่ง 

(ศยามล เจริญรัตน์, 2556) ความผูกพันธ์ของคนและป่าที่

กล่าวมาข้างต้นเป็นตวัอย่างของความสมัพันธ์ทีม่ลีกัษณะให้

และรับอย่างเกื้อกูลในการยังชีพ เพื่อคงอยู่ได้ภายใต้กฎ

เกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งมีทั้งแนวการด�าเนินการจัดการ และข้อ

ห้ามทีม่คีวามเหมอืนและต่างกนัออกไปตามบรบิทของแต่ละ

พื้นที่ 

 - ที่มาของค�าว่า “บ้านไร่ป้า” 

 หมู่บ้านไร่ป้าหรือที่เรียกว่า “หมู่บ้านไร่ป้า” เป็น

ค�าทีใ่ช้เรยีกหมูบ้่านหนึง่ในต�าบลห้วยเขย่งหรอื “แปลงห้า” 

ซึ่งหมายถึงหมู่บ้านไร่ป้าในปัจจุบัน ค�าว่า “ไหรปะตะวอง” 

เป็นภาษาที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกชื่อหมู่บ้านไร่ป้า ซ่ึงหมายถึง 

หมู่บ้านไร่ป้า ดังนั้น ไหรปะ แปลว่า แผ่นหิน ตะวอง แปล

ว่า หมู่บ้าน เดิมหมู่บ้านไร่ป้า ที่ตั้ง หมู่บ้านไร่ป้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 

5 บ้านไร่ป้า ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี เดิมอยู่ในพื้นที่ของเขื่อนวชิราลงกรณ์ หลังจาก 

พ.ศ. 2527 เขื่อนได้ถูกสร้างข้ึน ถิ่นอยู่ของของชาวบ้านไร่

ป่าจึงจมน�้าอยู่ในเขื่อนเก็บน�้า 

 ประวัตขิองชุมชนดงักล่าวสามารถยนืยนัข้อมลูว่า 

ชุมชนบ้านไร่ป้าในปัจจุบันอยู่ในเขตที่ตั้งของเขื่อนวชิราลง

กรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) เมื่อการก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จในปี 

พ.ศ. 2527 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ท�าการ

เวนคนืทีด่นิของกะเหรีย่งทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีด่งักล่าว โดยให้

ราคาที่ดินการเวนคือไร่ละ 2,500 บาท และได้จัดสรรพื้นที่

ท�ากินให้กับชาวบ้านครอบครัวละ 15 ไร่ และที่อยู่อาศัย 1 

ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านไร่ป้า ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอ

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
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 - สังคมและวัฒนธรรม

 หมูบ้่านไร่ป้าประกอบด้วยครวัเรอืนเดีย่วทีม่คีวาม

สมัพนัธ์กนัแบบเครือญาต ิเป็นพ่ีน้องกนัโดยสายเลอืด ความ

เป็นอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้นที่เด่นชัด 

ระบบอาวุโสยังคงมีความส�าคัญอยู่แต่ลดน้อยลง เพราะผู้

อาวุโสก็ยังต้องฟังเด็กด้านความคิดเห็น ทั้งนี้เนื่องจากชาว

กะเหรี่ยงได้รับการศึกษา ความสัมพันธ์ทางเครือญาติจะ

นับถือผีทางฝ่ายมารดา แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปโดยการนับถือ

ญาติทั้งสองฝ่าย โดยครอบครัวเป็นหน่วยพ้ืนฐานการผลิต 

ในครัวเรือนหน่ึงๆ จะท�าการเพาะปลูกไว้เพื่อขายมากกว่า

บริโภค แรงงานนั้นได้จากสมาชิกในครอบครัว ถ้าไม่พอจะ

จ้างแรงงานไม่มีการขอแรงกัน

 - ทรัพยากรในชุมชน

 ป ัจ จุบันชาวกะเหรี่ ย งมีการใช ้ และรักษา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละยงัคงฝังแน่นอยูใ่นวถิชีวิีต ความคดิ

ความเช่ือของชาวบ้าน การล่าสัตว์จะล่าเพียงแค่พอเป็น

อาหารบริโภคเท่านั้น ถึงแม้จะเจอสัตว์อื่นอีกก็จะไม่ล่า เมื่อ

ได้สัตว์ป่าจะมาแบ่งปันแจกจ่ายกันในหมู่ญาติพี่น้องเพื่อน

ฝูง, สัตว์ป่าบางชนิดชาวบ้านจะไม่ล่า เช่น นกเงือก ชะนี 

เป็นต้น การตดัหน่อไม้ถ้าหน่อไม้เลก็เกนิกจ็ะไม่ตัดปล่อยให้

โตต่อไปก่อน หน่อทีใ่หญ่เกนิกจ็ะไม่เกบ็มา มช่ีวงระยะเวลา

ในการตัดหน่อไม้เพ่ือให้มีไม้ไผ่รุ ่นใหม่ทดแทนของเดิม 

เป็นต้น แน่นอนส�าหรับการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณที่มี

ตามธรรมชาติ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ สืบทอดกันมา

ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้พืชมาเป็น

อาหาร เป็นยารกัษาโรค เป็นเครือ่งรางของขลงัหรอืไม้จะใช้

ในพิธีกรรมต่างๆ รู้จักวิธีการปลูกพืชให้ผสมผสานกับการ

ด�าเนินชีวิต เช่น วิธีการปลูกข้าวไร่ การหว่านเมล็ดผักชนิด

ต่างๆ วิธีการเก็บเมล็ดพันธ์ เพื่อใช้ไว้เพราะปลูกในปีถัดไป 

ชาวกะเหร่ียงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย รู้จักการพึ่งพาธรรมชาติ 

รู้จักการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณที่มีตามธรรมชาติ โดยได้

รับการถ่ายทอดความรู ้ สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นวธิกีารใช้พชืมาเป็นอาหาร เป็นยารกัษา

โรค เป็นเครื่องรางของขลังหรือไม้จะใช้ในพิธีกรรมต่างๆ 

รู้จักวิธีการปลูกพืชให้ผสมผสานกับการด�าเนินชีวิต เช่น วิธี

การปูลกข้าวไร่ การหว่านเมล็ดผักชนิดต่างๆ วิธีการเก็บ

เมลด็พนัธ์ เพือ่ใช้ไว้เพราะปลูกในปีถัดไป (นพรัตน์ ไชยชนะ. 

2557. 78) 

	 2.	ความม่ันคงทางอาหารชุมชนในมิตวัิฒนธรรม

ของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงโปร์บ้านไร่ป้า	

 วัฒนธรรมกับอาหารมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้

ชิดการผลิตอาหารเป็นกิจกรรมที่ส�าคัญของชีวิต การผลิต

อาหารเพ่ือน�ามาบริโภคภายในครอบครัวและชุมชน ได้อาศยั

วตัถดุบิจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาต ิได้แก่ แหล่งน�า้ ป่า

ไม้และธาตอุาหารทีมี่ต่อพชืผลทีช่าวบ้านเพาะปลกู นอกจาก

นี้ชาวกะเหร่ียงยังสามารถผลิตอาหารได้เองจากไร่และสวน

หลงับ้าน เพือ่ให้มอีาหารในการบรโิภคอยูต่ลอดปี โดยชมุชน

ไร่ป้ามีรูปแบบการผลิตที่เอ้ือให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร

ในมิติวัฒนธรรมดังนี้

 - บรบิททางด้านสงัคมและวัฒนธรรมกะเหรีย่งโปร์

บ้านไร่ป้า 

 ชาวกะเหร่ียงบ้านไร่ป้าอยู ่บนพ้ืนฐานของการ

ท�าการเกษตรกรรมเป็นหลัก ท�ามาหากินบนฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น ดิน น�้า ป่าไม้ ด้วยระบบภูมิปัญญาการท�าไร่

หมุนเวียนใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบ ลักษณะครอบครัวกะเหร่ียง

เป็นครอบครัวเดี่ยว ประกอบด้วย พ่อแม่ลูก บ้านชาว

กะเหรี่ยงนิยมสร้างบ้านยกพื้นสูง ใช้วัสดุไม้ไผ่และมุงด้วย

ใบตองตึง แต่ในปัจจุบันรูปแบบการสร้างที่อยู่อาศัยแบบดัง

กล่าวมกัพบน้อย ยกเว้นกะเหรีย่งในเขตทุง่ใหญ่นเรศวร อาจ

มโีครงสร้างเดมิอยูบ้่าง แต่วสัดหุลกัๆ ทีใ่ช้ ส่วนใหญ่เป็นวสัดุ

ที่ซื้อจากภายนอกชุมชนเข้ามาสร้าง ด้านความเชื่อนับถือผี 

มีการเลี้ยงผีประจ�าหมู่บ้าน โดยหมอผีจะเป็นผู้ประกอบพิธี 

มีการผูกข้อมือให้กับคนในหมู่บ้าน จากนั้นหัวหน้าหมู่บ้าน

จะน�าเหล้ามาเซ่นผีเจ้าป่าเจ้าเขา เพ่ือให้ช่วยปกปักรักษา

หมู่บ้านและให้สามารถปลูกพืชผลเจริญงอกงาม เสร็จแล้ว

จะดืม่เหล้าร่วมกนั หมอผีจะเดนิทางไปท�าพธิใีห้ครบทกุบ้าน 

เสรจ็แล้วจะมกีารล้มหมแูจกจ่ายท�าอาหารเลีย้งกนั การปรับ

ปรนในสงัคมปัจจุบนัชาวกะเหรีย่งส่วนใหญ่ยงัคงใช้ชวีติตาม

วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงทั่วไป หนุ ่มสาวยุคใหม่ที่เดิน

ทางออกจากหมู่บ้านไปศกึษาและท�างานในเมือง จะมวีถีิชวีติ

เปลี่ยนแปลงไปตามชาวเมือง มีการแต่งกายและพูดภาษา

กะเหรีย่งกนัทัว่ไป ในเทศกาลปีใหม่กะเหรีย่งทกุเผ่าจะกลบั

มาหมู ่บ้านเพื่อร่วมงานประเพณีปีใหม่ทุกปี การที่ชาว

กะเหรี่ยงมีรูปแบบการด�าเนินชีวิตในลักษณะของการปรับ

ปรนวฒันธรรมทีเ่คารพธรรมชาตใินการด�าเนนิชวีติ ให้ความ

ส�าคญักบัการรู้ส�านกึบญุคณุของส่ิงต่างๆ ทีห่ล่อเลีย้งให้ชวีติ

อยู่เย็นเป็นสุข (โสฬส ศิริไสย์. 2551. 159 - 161) 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 - วิถีท�ากินกะเหรี่ยงโปร์บ้านไร่ป้า

 วิถีชีวิตของกะเหรี่ยงโปร์บ้านไร่ป้า จะเกี่ยวข้อง

กับการท�าการเกษตร ลักษณะทางเศรษฐกิจของชาว 

กะเหรีย่งโปร์โดยทัว่ไปเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเลีย้งตนเอง 

ซึ่งมีครอบครัวเป็นหน่วยผลิต แรงงานนั้นได้แก่ สมาชิกใน

ครอบครัว อาชีพหลักของชาวกะเหร่ียงได้แก่การเกษตร

กรรม คือ การเพาะปลูกเพ่ือยังชีพและใช้สอยในครัวเรือน 

และถ้ามเีหลอืใช้จะน�าไปขายทีต่ลาดในตวัอ�าเภอทองผาภูมิ 

พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าว พริก (พริกกะเหรี่ยงเป็นพริกเมล็ดเล็ก

และเผ็ดกว่าพริกไทยเป็นที่นิยมส�าหรับคนพื้นที่ราบ) กล้วย 

ขนุน ฝ้าย ฟักทอง ข้าวโพด ถั่ว เผือก ฯลฯ เพื่อใช้บริโภคใน

ครวัเรอืน เท่านัน้ และปลกูพชืผักไว้รอบๆ บ้าน การปลกูพชื

ผักนี้ไม่มีการใช้สารเคมี ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชแต่อย่างใด 

เพราะพืน้ดนิเป็นทีอ่ดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การท�าการเกษตร

ได้ผลดี น�้าอุดมสมบูรณ์เพียงพอแก่การเพาะปลูก นอกจาก

นี้ชาวกะเหรี่ยงโปร์ยังเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู เป็ด ไก่ เพื่อบริโภค

ในครอบครวั และไว้เพ่ือประกอบพิธกีรรม การผลติข้าวหรอื

เพาะปลกูของชาวกะเหรีย่งเพือ่บรโิภคในครอบครวัมากกว่า

ขายชาวกะเหรี่ยงถือเรื่องปากท้องเป็นส�าคัญ แต่ก็ยัง

ต้องการสิง่อืน่อกี เช่น กะปิ น�า้ปลา (ของใช้ต่างๆในครัวเรอืน

ทีไ่ม่สามารถผลิตขึน้เองได้) ส�าหรับกบัข้าวทีเ่ป็นพชืผกัปลกู

ไว้รอบๆ บ้าน และปลาก็หาได้จากล�าห้วย นอกจากนี้

กะเหรี่ยงยังมีระบบเครือญาติที่เข้มแข็งให้ความเคารพผู้

อาวุโส โดยสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการช่วยเหลือ

กันเม่ือเจ็บป่วย หรืองานบุญประเพณีที่ส�าคัญต่างๆ ของ

ชุมชน ทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน มีการแบ่งปัน

เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่กบัข้าวกนัและกนั นอกจากนีช้มุชนกะเหร่ียง

ยงัคงเคร่งครดัปฏิบตัติามประเพณีและวฒันธรรมทีส่บืทอด

ต่อเนื่องกันมายาวนานโดยพร้อมเพรียงสอดคล้องกับข้อมูล

สัมภาษณ์ กล่าวว่า

....ชีวิตของพวกเรา เราจะยึดตามรูปแบบประเพณี 

ตามที่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายได้ยึดปฏิบัติต่อกันมา แรก

อดีต จึงถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะเขาจะสอนให้เรา

กตัญญูต่อบรรพบุรุษ...(ถุงแฮะ นามสมมติ. 2559. 

สัมภาษณ์)

...สิ่งส�าคัญ คือ เราต้องยึดแบบแผนที่ชุมชน ได้ท�า

มา ตอนเด็กๆ ก็สงสัยมาก ว่าท�าไปท�าไม แต่พอตัว

เองโตมา และได้มีครอบครัว เราเลยเข้าใจว่า มันคือ

สิง่ทีเ่ป็นเรา สิง่ทีท่�าให้เป็นจดุเด่นของกะเหรีย่งอย่าง

เรา ใครไม่เป็นเราก็จะไม่รู้หรอก... (ปณิธิ ทองผานธิ.ิ 

2558. สัมภาษณ์)

 ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านไร่ป้า ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอ

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีการย้ายพื้นที่อยู่อาศัยท�าให้

วิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงเปล่ียนแปลงไปจากเดิมบ้าง ตาม

ลักษณะภูมิศาสตร์และวิถีการด�าเนินชีวิต โดยหลังจากปี 

พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้า

มาสนับสนุนในเร่ืองการท�ามาหากินท�าให้คุณภาพชีวิตของ

กะเหรี่ยงแห่งนี้ดีขึ้นตามล�าดับ อย่างไรก็ดีถึงแม้การ

เปลีย่นแปลงจะเข้าไปในชุมชนกะเหร่ียงบ้านไร่ป้า สิง่หน่ึงที่

ชุมชนแห่งนี้ยังคงสืบสานจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน คือ 

แบบแผนการใช้ชีวิตในเรื่องประเพณี พิธีกรรมความเชื่อที่

ถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดย

เฉพาะวิถกีารท�าการเกษตรซึง่เป็นภูมปัิญญาการท�ามาหากนิ

ของกะเหรี่ยง โดยมีข้อค้นพบดังนี้

 - ระบบการเกษตรของคนกะเหรี่ยง

 การผลติอาหารเป็นกจิกรรมทีส่�าคัญของชวีติ การ

ผลติอาหารเพือ่น�ามาบรโิภคภายในครอบครวัและชมุชนน้ัน 

ได้อาศัยวัตถุดิบจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ได้แก่ 

แหล่งน�า้ ป่าไม้และธาตอุาหารทีม่ต่ีอพชืผลทีช่าวบ้านเพราะ

ปลกู นากจากนีช้าวบ้านยงัสามารถผลติอาหารได้เองจากไร่

และสวนหลังบ้าน เพื่อมีอาหารในการบริโภคอย่างหลาก

หลายและแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาล การใช้ประโยชน์จาก

ทีด่นิโดยรอบชุมชน โดยทัว่ไปของหมูบ้่านนอกจากจะเป็นที่

อยู่อาศัยแล้ว พื้นที่รอบๆ หมู่บ้าน ยังมีการท�าเกษตรกรรม 

ปลูกข้าวไร่ และการเลี้ยงสัตว์ ส�าหรับระบบการเกษตรของ

คนกะเหรี่ยง สามารถแบ่งได้ 2 ยุค คือ

 1.	 ยุคการผลิตแบบดัง้เดมิ เป็นการเกษตรแบบพืน้

บ้าน ชมุชนมจีดุเริม่ต้นเมือ่ใดไม่มผีูใ้ดในชมุชนสามารถให้ค�า

ตอบได้ เพียงแต่กล่าวสั้นๆว่า “ก็เห็นท�ามาตั้งแต่ครั้น ปู่ ย่า 

ตา ยายแล้ว” เท่านั้น อย่างไรก็ดีเมื่อตั้งค�าถามย้อนกลับไป

ว่า แล้วระบบการผลิตที่เห็นท�ามาตั้งแต่ครั้น ปู่ ย่า ตา ยาย 

นัน้เป็นอย่างไร ชุดค�าตอบทีไ่ด้จากความทรงจ�าของผู้อาวโุส

หลายท่านก็กล่าวไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด คือ 

...เรื่องท�ามาหากิน เมื่อก่อนไม่มีอะไรมาก คนที่นี้

เข้าไปท�าข้าวในป่า ฟันป่าโน้นทีป่านี้ที วกไปวนมา

อยู่อย่างนั้น...(แอ บุญประสิทธิ์. 2558. สัมภาษณ์)
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...พ่อ กับแม่พี่เล่าให้ฟังว่า แต่เดิมในอดีต เราท�าไร่ 

เป็นไร่หมุนเวียน คือท�าตรงนี้แล้วก็เมื่อเก็บเกี่ยว

ผลผลิตก็จะวนไปที่อื่น กว่าจะได้กลับมาท�าที่เดิมก็

คงอีกเป็น 10 ปี แต่วิถีแบบนี้ไม่เห็นมีแล้ว... (เสริม 

ขอบควันคุ้ม. 2558. สัมภาษณ์)

 ระบบการผลติในยคุดัง้เดมิของชมุชนบ้านไร่ป้า ที่

นี้ก็คือ การท�าไร่หมุนเวียนอันเป็นระบบการผลิตในแบบ

ด้ังเดิมของชาวกะเหรี่ยงโดยทั่วๆ ไป นั่นเอง ทั้งนี้จากการ

ศึกษาของ นพรัตน์ ไชยชนะ (2557) เรื่อง การสืบสาน

วัฒนธรรมการกินกะเหรี่ยงโปร์บ้านทิพุเย กล่าววา วิถีชีวิต

กะเหรี่ยงโปร์ในหมู่บ้านทิพุเยนั้น มีรูปแบบและวิถีการผลิต

ทีเ่รยีบง่าย มกีารท�าไร่แบบดัง้เดมิ ท�าไร่หมนุเวยีน ปลกูข้าว

พอกินและมีชีวิตที่สงบสุขอยู่กับป่า ส�าหรับวิธีการรับและ

ถ่ายโอนความรู้ของอาหารนัน้สบืต่อจากบรรพบรุุษจากอดีต

ถึงปัจจุบัน วิธีการดังกล่าวกะเหรี่ยงสามารถเรียนรู้วิถีการ

ด�ารงชีวิตและสามารถพ่ึงพากับธรรมชาติโดยตลอด ระบบ

การผลิตรูปแบบนี้เป็นระบบการปลูกพืชที่ต้องมีการตัด ฟัน 

โค่น และเผา ในเขตป่า มีการใช้ที่ดินแบบหมุนเวียนโดยใช้

เวลารอบละประมาณ 5 – 10 ปี การปลูกพืชเป็นแบบผสม

โดยมีพืชหลัก คือ ข้าวไร่ และพืชอาหารรองที่หลากหลาย 

อาทิ พริกกะเหรี่ยง แตง บวบ ข้าวโพด เป็นต้น

	 2.ระบบการเกษตรของกะเหร่ียงบ้านไร่ป้าใน

ปัจจุบัน การท�าการเกษตรในปัจจบัุน มท้ัีงการท�าเกษตรแบบ

พืน้บ้านดัง้เดมิทีเ่คยท�าในอดีตและมกีารสบืทอดองค์ความรู้

อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการปลูกพืชผักใน

บริเวณบ้านเพิ่มมากขึ้นโดยรูปแบบการเพาะปลูกมีทั้งแบบ

ด้ังเดิม คือ ปลูกพืชท้องถิ่นผสมกันหลายชนิด มีพืชหลาย

ระดับ ไม่ท�าแปลง ดูเฉพาะในเรื่องรดน�้า ในขณะเดียวกันมี

การท�าการเกษตรแผนใหม่ คอื ปลูกพืชชนดิใหม่ๆ ทีต้่องซือ้

เมล็ดพันธุ์จากข้างนอก เช่น คะน้า กวางตุ้ง มีการยกแปลง 

ปลกูเป็นแถวเป็นแนว มกีารเพาะกล้าก่อนปลกู ใส่ปุ๋ย พรวน

ดินควบคูไ่ป การปลูกพืชผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาเกษตร

ดั้งเดิมกับการท�าเกษตรแผนใหม่โดยใช้วิธีการปลูกแบบ

ดั้งเดิม คือ ปลูกพืชผสมกันหลายชนิด หลายระดับ ไม่มีการ

ท�าแปลง แต่ชนิดพืชที่ปลูกเป็นพืชที่น�าเข้ามาใหม่ ไม่ใช่พืช

พืน้บ้าน เช่น ผักบุง้ ถัว่ฝักยาว มะเขอื เป็นต้น และเริม่มกีาร

ใช้ยาก�าจัดศัตรูพืช สอดคล้องกับข้อมูลสังเกตและการ

สัมภาษณ์ คือ

...ในไร่ของเรากป็ลกูเกอืบหมดนะ ปลกูยางพารา ใน

อกร่องของยางพาราก็ปลูกกล้วย ส่วนท่ีบ้านก็จะ

ปลูกผักสวนครัวต่างๆ เอาไว้กินเหลือก็ขาย...  

(โพ่จี เกตุจ�านงรัศมี, 2559. สัมภาษณ์)

 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของกะเหรี่ยง

บ้านไร่ป้า มีส�านึกรู้บุญคุณในสิ่งต่างๆ ที่หล่อเลี้ยงให้ชีวิต

อยู่เย็นเป็นสุข วิถีชีวิตเป็นเรียบง่าย วิถีชีวิตยังคงเป็นสังคม

เกษตรกรรมหาพืชอาหารจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ริมห้วย 

ชายป่า เป็นต้น มาบรโิภค ยังคงใชส้มุนไพรในการรกัษาโรค 

และด�ารงชีวิตเรียบง่าย รักสงบ รักอิสระ ลักษณะเด่นของ

พื้นที่จึงคือการที่ชุมชนยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรม ยังคงหา

พืชอาหารท้องถิ่นมาบริโภคเป็นหลัก ด�ารงชีวิตจากการ

พึ่งพาอาศัยฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้วย ภูมิปัญญากะเหรี่ยง 

พื้นที่ลักษณะนี้ถือว่าเป็นแหล่งรวมของระบบสัญลักษณ์ชั้น

ดี วิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงบ้านไร่ป้า ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอ

ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ยังคงรักษาประเพณีด้ังเดิม 

แสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์อย่างชัดเจน

 - ฐานทรัพยากรชุมชนบ้านไร่ป้า

 ฐานทรัพยากรอาหารในชุมชนบ้านไร่ป้า ต�าบล

ห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูม ิจังหวัดกาญจนบรุ ีม ีความหลาก

หลายของพืช จากข้อค้นพบในงานวิจัยของ บดินทร สอน

สุภาพ (2553. 79 - 82) พบว่า พื้นที่ป่าไร่ป้า มีการน�าพืช

ชนิดต่างๆ มาใช้ประโยชน์หลายลักษณะด้วยกัน และในพืช

ชนดิต่างหนึง่ๆ นัน้กม็กีารน�ามาใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะ 

ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�า

วันของชุมชนในท้องถิ่นได้ 5 กลุ่ม คือ 1.ใช้เป็นอาหาร ทั้งที่

เป็นอาหารโดยตรงหรือเป็นอาหารสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นธญัพชื 

ผกัและผลไม้ 2.ใช้ท�าเป็นท่ีอยูอ่าศยัและเครือ่งมอืทีเ่กีย่วข้อง 

เน้นไม้ทีเ่ป็นไม้เนือ้แขง็และทนทาน 3. ใช้ท�าเคร่ืองนุง่ห่ม สิง่

ทอ รวมถึงพืชเป็นสีย้อม 4. ใช้รักษาคนและสัตว์ รวมทั้งพืช

พิษชนิดต่างๆ ที่ใช้เป็นยาป้องกันและก�าจัดแมลง 5.พืชที่

เก่ียวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรม (บดินทร สอนสุภาพ. 

2553. 79 - 82) และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้น�าใน

ชุมชน กล่าวว่า

...อดีตก่อนเราย้ายมาบริเวณนี้ บริเวณเก่าจะอุดม

สมบรูณ์มาก เพราะเนือ่งจากอยูพ่ืน้ทีร่าบลุม่ แต่พอ

ย้ายขึ้นมาบริเวณใหม่ ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องน�้าช่วง

หน้าแล้ง แต่ก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พันธุ์ไม้ต่างๆ แต่ก็ไม่มากเหมือนที่เดิม... (สันติพงษ์ 

ความสุขล�่า. 2559. สัมภาษณ์)

...ที่ตรงนี้ รอบล้อมด้วยเขตอุทยานแห่งชาติของ

เขือ่นเขาแหลม ถามว่ามคีวามอดุมสมบรูณ์มัย้ มนัมี

มากนะ อยากจะหาอะไร เกบ็อะไรกมี็ให้หมด...(มาลี 

ทองเมธารัตน์. 2559. สัมภาษณ์)

 จากการส�ารวจพชือาหารในชุมชนบ้านไร่ป้า ต�าบล

ห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบรีุ โดยการศกึษา

ของ บดินทร สอนสุภาพ (2553) ในประเด็น พฤกษศาสตร์

พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง ในหมู่บ้านไร่ป้า ต�าบลห้วยเขย่ง 

อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เสนอต่อบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ผลการวิจัยพบว่า 

ชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านไร่ป้าน�าพืชมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด 

181 ชนิด 152 สกุล 68 วงศ์ เป็นพืชอาหาร 105 ชนิด 90 

สกุล และ 50 วงศ์ เป็นพืชสมุนไพร 86 ชนิด 73 สกุล 38 

วงศ์ ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ 29 ชนิด 28 สกุล 19 วงศ์ 

พรรณพืชที่ชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านไร่ป้า ต�าบลห้วยเขย่ง 

อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี น�ามาใช้ประโยชน์เมื่อ

จ�าแนกตามแหล่งที่มาพบว่า พืชอาหารที่เป็นพืชปลูกมี

จ�านวน 84 ชนดิ เกบ็หาจากธรรมชาต ิ29 ชนดิ พชืสมนุไพร

ทีเ่ป็นพชืปลกูจ�านวน 45 ชนดิ เป็นพืชทีเ่กบ็หาจากธรรมชาติ

จ�านวน 46 ชนิด พืชที่ใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เป็นพืชที่ปลูก

จ�านวน 19 ชนิด เก็บหาจากธรรมชาติจ�านวน 11 ชนิด  

(บดินทร สอนสุภาพ. 2553. 79 - 82)

 ความหลากหลายของสัตว์บนพ้ืนท่ีบ้านไร่ป้า 

ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่

ป่าอนุรักษ์ 72 พรรษามหาราช บริเวณป่าต�าบลห้วยเขย่ง 

อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบรีุ เป็นพ้ืนทีมี่การเชือ่มต่อ

ของอาณาบริเวณเชิงนิเวศวิทยา (Ecoregion) 3 เขต คือ 

เขตป่าฝนกึ่งดิบแนวตะนาวศรีและภาคใต้ของไทย เขตป่า

ฝนภูเขาคะยาและกะเหรี่ยง และเขตป่าผลัดใบชื้นบริเวณ

ที่ราบเจ้าพระยา และยังอยู่ชิดกับทะเลอันดามันฝั่งพม่า 

พืน้ทีส่่วนใหญ่มสีภาพเป็นเทอืกเขาและสภาพป่าทีมี่การผสม

ผสานกันของป่าหลายชนิดซึ่งส่งผลให้มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูง อย่างไรก็ตามพ้ืนที่บริเวณนี้บางส่วนได้ผ่าน

การสร้างแนวท่อก๊าซระหว่างประเทศไทยกับพม่าขึ้นแม้ว่า

จะมกีารเร่งฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณแนวท่อก๊าซเพ่ือให้กลบัคนื

สู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด แต่อย่างไรก็ตามก็อาจส่งผลต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพได้ (ชมัยพร บัวมาศ. 2548. 

123) เมือ่พจิารณาถงึความหลากหลายของป่าทีอุ่ดมสมบรูณ์

ในอดีต พบว่าสัตว์สามารถพบได้อย่างชุกชุม ชาวบ้าน

สามารถล่าสัตว์ป่าได้อย่างเสรี แต่การล่าที่ผ่านมาไม่มีการ

ก�าหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์ป่าลด

ลงจนท�าให้บางชนิดต้องสูญพันธุ์ไปในที่สุด ต่อมารัฐบาลจึง

มีความจ�าเป็นต้องประกาศพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่าขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์ป่าให้สามารถด�ารงชีวิตและสืบต่อพันธุ์ได้ตามปกติใน

สภาพธรรมชาติ ทั้งนี้ได้รับการประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์ในรูป

ของเขตรกัษาพนัธ์ุสตัว์ป่าตามมาหลายแห่ง ในจ�านวนนี ้คอื 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขื่อนเขาแหลม สอดคล้องกับค�า

สัมภาษณ์ของผู้น�าชุมชน กล่าวว่า

...ในอดีตการล่าสัตว์สามารถล่าได้ตลอด สัตว์ป่าก็มี

ให้ล่ากนัชุกชุม แต่ปัจจุบนัด้วยพืน้ท่ีโดยรอบมันเป็น

พื้นที่อุทยานแห่งชาติ มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าไม่

สามารถจะล่าได้เหมอืนอดตี... (อภชิาติ แก้วสเีรอืน. 

2557. สัมภาษณ์)

 วิถชีีวิตของชาวบ้านกะเหรีย่งบ้านไร่ป้า ต�าบลห้วย

เขย่ง อ�าเภอทองผาภมู ิจงัหวัดกาญจนบรุ ีมลีกัษณะการกนิ

แบบเรยีบง่ายด้วยหารหาอาหารทีม่อียูต่ามธรรมชาตใินท้อง

ถิ่น ครัวเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านไร่ป้า ต�าบลห้วยเขย่ง 

อ�าเภอทองผาภมู ิจงัหวดักาญจนบรุ ีอยูร่่วมกันทัง้ครอบครวั

เดีย่วและครอบครวัขยาย ในหนึง่ครวัเรอืนอาจประกอบด้วย

สมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และลูกๆ 

หลานๆ โดยหน้าทีห่ลกัของสมาชกิในครอบครวัทีอ่ยู่ร่วมกนั 

จะช่วยกันท�างานตามที่จะท�าได้ โดยผู้ชายจะเป็นแรงงาน

หลกัในการออกไปท�างานนอกบ้าน ผูห้ญงิจะท�างานบ้าน ท�า

อาหาร การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดย

เฉพาะความรู้ด้านการท�ามาหากิน ความเชื่อในการปฏิบัติ

ตน คนในครัวเรือน เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า หรือ ตา ยาย จะเป็น

ผู้มีอิทธิพลมากท่ีสุดโดยการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้จากการ

ลงมือปฏิบัติจริง พิสูจน์ผลจากการลงมือท�า “ไม่เพียงฟังให้รู ้

ดูเข้าใจ แต่ต้องลงมือท�าให้เห็นว่าเป็นไปได้” (โสฬส  

ศิริไสย์. 2551. 123) โดยการสอนลูกสอนหลานเก่ียวกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในด้านการท�ามาหากิน และประเพณี

ต่างๆ ในลักษณะ ครูพักลักจ�า เรียนรู้จากการลงมือท�า ซึ่ง

ลูกชายจะเรียนรู้จากพ่อตั้งแต่เข้าไร่ ตัดฟืน ต�าข้าว หาปลา 

ช่างไม้ ฯลฯ ในขณะที่ลูกสาวจะเรียนรู้จากแม่เป็นส่วนใหญ่ 
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เช่น การเกบ็ผัก ท�าอาหาร ดแูลบ้าน ฯลฯ ท�าให้การถ่ายทอด

ภูมิปัญญาเกิดขึ้นเป็นช่วงวัย

สรุปและอภิปรายผล	
 จากผลการศึกษาประเด็นความมั่นคงทางอาหาร

ในมิติวฒันธรรมของชมุชนบ้านไร่ป้า ชาวกะเหรีย่งบ้านไร่ป้า 

ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบรุ ีมคีวาม

ม่ันคงทางอาหาร เพราะชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่

อุดมสมบูรณ์ ชาวกะเหรี่ยงสามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียง

พอ ถึงแม้ปัจจุบันจะท�าได้ยากกว่าในอดีต เพราะความอุดม

สมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าลดลง และเร่ืองกฎหมาย 

พ.ร.บ.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็ตาม อย่างไรก็ดี กะเหรี่ยง

บ้านไร่ป้าแห่งนี้ สามารถเข้าถึงอาหารจากแหล่งบริโภคต่าง

ที่สามารถหาได้จากชุมชน ทั้งแหล่งที่ผลิตข้ึนเองจากไร่ มี

การธ�ารงรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนบ้านไร่ป้า

ร่วมกัน มีวิถีการผลิตเอื้อต่อการมีอาหารไว้บริโภคตลอดปี 

คือ การปลูกข้าวไร่เพ่ือบริโภคในครอบครัวและเพียงพอ

ส�าหรบัการกนิตลอดปี ใช้ระบบ ภมูปัิญญาของกลุม่ชาติพนัธุ

ในชุมชน เป็นการรักษาธรรมชาติให้สามารถมีแหล่งอาหาร

ไว้บริโภคตลอดปี โดยกระบวนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด�ารงชีวิตจากการพึ่งพาฐานทรัพยากรของชุมชน ตกทอด

เป็นมรดกของกลุ่มชนแห่งภูมิปัญญาของวิถี “ลือกาเวาะ” 

ที่ท�าให้ชุมชนแห่งนี้สามารถด�ารงอยู ่ได้ท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

 บ้านไร่ป้า ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูมิ 

จังหวัดกาญจนบุรี มีความมั่นคงทางอาหาร เพราะชุมชนมี

ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ชาวกะเหรี่ยงโปร์

สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ ถึงแม้ปัจจุบันจะท�าได้

ยากกว่าในอดตี เพราะความอดุมสมบรูณ์ของป่าและสตัว์ป่า

ลดลง และเรือ่งกฎหมาย พ.ร.บ.เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่ากต็าม 

อย่างไรก็ดี กะเหรี่ยงบ้านไร่ป้า สามารถเข้าถึงอาหารจาก

แหล่งบริโภคอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรชัย รักษา

ชาติ (2545) และวัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ (2545) กล่าวว่า 

วิถีชีวิตของคนชายขอบ มีการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการ

บริโภคภายในครัวเรือนตลอดท้ังปี โดยมีแบบแผนของการ

ผลิตข้าวให้พอเพียง ได้แก่การน�าภูมิป ัญญาเดิมของ

บรรพบุรุษตนเองกลับมาใช้ใหม่ ปรากฎการณ์ดังกล่าว

สามารถสร้างความมัน่คงทางอาหารให้กบัชมุชน ชุมชนท้อง

ถ่ินเองจะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม ในการบริหาร

จดัการฐานทรพัยากรร่วมกนั นอกจากนีป้ระเดน็ดงักล่าวถงึ

แม้ว่าชุมชนแห่งนี้จะเรียนรู ้และปรับตัวเข้ากับสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป ทั้งปัจจัยภายในชุมชนและปัจจัยภายนอก

ชมุชนก็ตาม คนในชมุชนตระหนกัและเหน็คณุค่าทรพัยากร

ในชมุชน นอกจากนีจ้ะเหน็ได้ว่าชมุชนบ้านไร่ป้า มกีารปลกู

ข้าวไร่เพื่อบริโภคในครอบครัวและเพียงพอส�าหรับการกิน

ตลอดปี การปลูกพืชบริเวณที่อาศัย และการสืบทอด

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธ์ในชุมชน เป็นการ

รักษาธรรมชาติให้สามารถมีแหล่งอาหารไว้บริโภคตลอดปี 

วิ ธีการพิทักษ ์ รักษาอาหารไว ้บริโภคอย่างยั่งยืนโดย

กระบวนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นรูปแบบการถนอม

อาหาร ตาก ดอง หมัก ด�ารงชีวิตจากการพึ่งพาฐาน

ทรัพยากรของชุมชน ตกทอดเป็นมรดกของกลุ่มชนแห่ง

ภมูปัิญญาของวถิ ี“ลอืกาเวาะ” ทีท่�าให้ชมุชนแห่งนีส้ามารถ

ด�ารงอยู ่ได ้ท ่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนาถ อิ่มดี (2547) และ สุธานี 

มะลิพันธ์ (2552) กล่าวว่า คนในชุมชนมีการรักษารูปแบบ

วัฒนธรรมการด�ารงชีวิตของท้องถิน่ วิถชีีวิตของกะเหรีย่ง มี

การถ่ายทอดภูมปัิญญาท้องถิน่จากรุน่สูรุ่น่ ซึง่เป็นภมูปัิญญา

ด้านต่างๆ โดยเฉพาะ “ลอืกาเวาะ” ทีเ่ป็นวิถกีารท�ามาหากนิ

ของชาวกะเหร่ียง สอนให้คนอยูอ่ย่างพอด ีพอประมาณ รู้จกั

ใช้ทรัพยากรในชุมชนทีม่อีย่างมเีหตผุลและรู้คณุค่า รูปแบบ

การด�าเนินชีวิตนี้ ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของ

หมู่บ้านไร่ป้า ต�าบลห้วยเขย่ง อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี หมู่บ้านไร่ป้าจัดเป็นพื้นที่ชายแดนในจังหวัด

กาญจนบุรีที่เป็น “น้องใหม่แห่งผืนดินตะวันตก” มีความ

อุดมสมบูรณ์ด้วยมรดกทางธรรมชาติ

ข้อเสนอแนะ	
 ส�าหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนามนษุย์และสงัคม 

 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้อง มาประเมินสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารใน

มติวัิฒนธรรมของชมุชน เพือ่ถอดบทเรยีนให้เหน็ถงึปัจจัยที่

ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนท้องถิ่นต่อไป

 2. ชุมชนประเมินสถานการณ์ความมั่นคงทาง

อาหารในมติวัิฒนธรรมได้ องค์ความรูท้ีไ่ด้นัน้สามารถน�ามา

วิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาชุมชน โดย

เฉพาะในประเดน็การเสรมิสร้างสขุภาวะทีด่ขีองคนในชมุชน

ซึง่ถือเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาชุมชนท้องถิน่ของตนเอง

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยต่อไปควรมีการศึกษา

เกี่ยวกับการความมั่นคงทางอาหารของคนชายขอบในกลุ่ม
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชาติพันธุ์อื่นๆ หรือในพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากเป็นการศึกษาถึง

ความเป็นวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งได้รับองค์ความรู้ รูปแบบ  

วถีชีวีติ ภมูปัิญญาชมุชน ซึง่มีผลต่อความม่ันคงหรอืไม่มัน่คง

ของชุมชนแห่งนั้น เพื่อน�าความรู้ไปส่งเสริมกระบวนอย่างมี

ส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรวมทั้งยังเป็น

บทเรียนท้องถิ่นในการใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี วิธีการ

ด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยวธิกีารตีความ สร้างข้อสรุปแบบอปุนยั และน�าเสนอเป็นความเรยีง ผลการวิจยัพบว่า ครธูงชัย สามส ีเป็นศลิปินผู้เช่ียวชาญ

ด้านกันตรึมได้รับการถ่ายทอดด้วยวิธีการแบบมุขปาฐะจากครูดนตรีกันตรึมหลายท่านของหมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน เรียนรู้

สั่งสมประสบการณ์จนสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นเลิศทางการบรรเลงตรัวและการถ่ายทอด ลูกศิษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้

ที่ได้รับการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวในขณะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 1) ไม่มี

พื้นฐานการบรรเลงตรัวมาก่อน และ 2) มีพื้นฐานการบรรเลงตรัวมาบ้างแล้ว ลักษณะความรู้หรือทักษะการบรรเลงตรัวของ

ผู้เรียนหลังจากได้รับการถ่ายทอดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ระดับพื้นฐาน 2) ระดับขั้นกลาง และ 3) ระดับ

เพลงชั้นสูง วิธีการสอนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) วิธีการสอนส�าหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน โดยมีขั้นตอนการสอนอย่าง

เป็นล�าดับขั้น และ 2) วิธีการสอนส�าหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาแล้ว ซึ่งใช้วิธีการต่อเพลงแบบปากเปล่า ทั้ง 2 วิธีการใช้การอธิบาย

และสาธิต โดยยึดหลักการสอน 4 ประการ คือ 1) เน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการบรรเลงที่ดีตามแนวทางของตน 2) สอนตาม

ระดับทักษะของผู้เรียน 3) เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะปฏิบัติการบรรเลงตรัวให้เข้ากับจังหวะหน้าทับกลอง และ 4) สอนทักษะ

การบรรเลงโดยใช้บทเพลงจากง่ายไปยาก เนื้อหาสาระที่ครูให้ความส�าคัญในการถ่ายทอด คือ พื้นฐานการบรรเลงตรัวเบื้อง

ต้นที่ถูกต้องตามหลักการของครู

ค�าส�าคัญ: กระบวนการถ่ายทอด/ ตรัว/ ซอกันตรึม/ ธงชัย สามสี

Abstract
 This research aims to study the transmission process in Tro performance of Thongchai Samsee 

by qualitative research with data collected from documents and interviews. The data were analyzed 

using the analytic induction method and presented by the descriptive method. The results are that 

1 รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาวชิาดนตรศีกึษา ภาควชิาศลิปะ ดนตรแีละนาฏศลิป์ศกึษา คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Thongchai Samsee who is an expert of Kantruem (folk music in Surin) was transmitted knowledge from 

many important folk musicians in Ban Dongman, the cultural village in Surin by using oral transmission 

method. He has learned, accumulated an experience and developed his skills. As a result, to be an 

excellence in performance and transmission of Tro. Most of his students who were transmitted while 

them were a student from many schools are divide into 2 groups: 1) Students who had no basis of skills 

and 2) Student who had some basic skills in Tro. Students, after received the process transmission, are 

categorized into 3 groups: 1) Basic level 2) Intermediate level and 3) Advance song level. There are two 

styles of his Tro pedagogy as follows: 1) Pedagogy for basic level students who had no basis of skills by 

using his method stepwise. 2) Pedagogy for students who had basic skills in Tro by using oral transmission 

method. All of processes, teaching with explanation and demonstration depending on the following four 

principles: 1) Emphasizing of student’s decent basic skills 2) The teaching is concerned student’s skills 

level or competency 3) Emphasizing of the performing skills with Natub (rhythmic pattern) 4) Teaching 

step-by-step from easy songs to difficult ones. The important content that he emphasized is precise basic 

skills of Tro performance by his guidelines

KEYWORDS: Transmission process/ Tro/ Saw KanTruem/ Thongchai Samsee

บทน�า	
 “ตรวั” หรอื “โตร” เป็นภาษาเขมร แปลว่า “ซอ” 

เป็นค�าเรียกเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสีทั่วไป (สุพรรณี 

เหลือบุญชู, 2545) ในวัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาเขมรในการส่ือสาร เป็นซอที่มีหลาย

ลักษณะตามรูปแบบวัสดุที่น�ามาสร้าง หรือตามความ

ต้องการในการสร้างของช่างหรือผูบ้รรเลงเอง และขึน้อยูกั่บ

ว่าตรวันัน้มีหน้าท่ีในการบรรเลงในวงดนตรีประเภทใด อย่าง

เช่น วงมโหรีอีสานใต้มีเคร่ืองดนตรีประกอบไปด้วย ตรัวอี้  

ตรัวแหบ(ด้วง) ตรัวกันนาล(กลาง) ตรัวอู(อู้) สไล(ปี่) สกัวร์

หรือสโกร(โทน) สกัวร์ทม หรือ วงกันตรึมที่มีเคร่ืองดนตรี

ประกอบไปด้วย ตรัว แป็ยออ(ปี่อ้อ) สกวรหรือสโกร(โทน) 

เป็นต้น จะเห็นได้ว่าค�าว่า “ตรัว” ถูกขยายความตาม

ลักษณะหน้าท่ีหรือลักษณะของเสียงตรัวนั้นๆ เพื่อความ

ชัดเจนในการจ�าแนกตรัวในวงดนตรีที่มีตรัวหลายๆ ขนาด

บรรเลงร่วมกันในวง สังเกตได้ว่าวงกันตรึมเป็นวงดนตรีที่มี

เครือ่งดนตรปีระเภทตรวัเพยีงชิน้เดยีว จึงไม่มคี�าขยายความ

ต่อท้าย แต่งานวจิยัทีศ่กึษาเก่ียวกบัวงกนัตรมึ หรอืดนตรีพืน้

บ้านอีสานใต้ได้กล่าวถึงตรัวที่ใช้บรรเลงในวงกันตรึม โดยมี

การเติมค�าว่า “กันตรึม” ต่อท้ายค�าว่า “ตรัว” เป็น “ตรัว

กันตรึม” บ้างก็ใช้ค�าว่า “ซอกันตรึม” แทน (โฆษิต ดีสม, 

2544 ; สุพรรณี เหลือบุญชู, 2545 ; ข�าคม พรประสิทธิ์, 

2550) ตรัวและซอกันตรึมที่ กล่าวถึงนี้จึงเป็นซอชนิด

เดียวกัน ลักษณะของตรัวคล้ายกับซอสองสายทั่วไป แต่มี

ลกัษณะและขนาดแตกต่างกนัไป โดยทัว่ไปใช้กะลามะพร้าว

หรือไม้เนื้อแข็ง(กลึงเป็นทรงกระบอก)ส�าหรับเป็นกะโหลก

ซอ ขึ้นหน้าซอด้วยหนังสัตว์ เช่น งูเหลือม ตะกวด วัว หรือ 

แผ่นไม้บางๆ เป็นต้น มเีสยีงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ไม่ทุม้ไม่แหลม

แบบซออู้ ซอด้วง ตรัวที่ใช้บรรเลงในวงกันตรึมมีหน้าที่ใน

การด�าเนินท�านองสอดคล้องไปกับปี่อ้อและนักร้อง มีท่ีมา

อย่างไรไม่สามารถสืบให้ทราบได้แน่ชัด ซึ่งแม้แต่วงกันตรึม

เองก็ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่ามีที่มาอย่างไร (วีณา  

วีสเพ็ญ, 2526; ภูมิจิต เรืองเดช, 2529) โดยสันนิษฐานได้

เพียงว่า “กนัตรึม” ค�าน้ีเป็นการน�าเอาจงัหวะการตกีลองโทน

ในวงกนัตรมึ ทีม่เีสยีงเป็น โจ๊ะ-คะ ครมึ-ครมึ หรอื โจ๊ะกนัตรมึ 

โจ๊ะ ตรึม ตรึม มาเรียกเป็นชื่อวงดนตรีนี้ (สมจิตร กัลยาศิริ, 

2524; ภูมิจิตร เรืองเดช, 2529; พิมพ์ใจ ศิริสาคร, 2529) 

รูปแบบการประสมวงกันตรึมโดยทั่วไปแล้วจะมีตรัว ปี่อ้อ

และกลองเป็นเครื่องดนตรีหลัก ซึ่งการประสมวงจะมีความ

แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดยอาจจะไม่มีการน�าเอาปี่อ้อ

มาประสมวงด้วยเนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่ฝึกยาก น้อย

คนนักที่จะเป่าเป็น เคร่ืองดนตรีที่ท�าหน้าที่บรรเลงท�านอง

เพลงเป็นหลักในวงกันตรึม ได้แก่ ปี่อ้อและตรัว ซึ่งถ้าไม่มีปี่

อ้อในวง ตรัวจึงเป็นเครื่องดนตรีหลักที่มีความส�าคัญในการ

บรรเลงในวงกันตรึม ถึงแม้มีเพียงตรัวกับกลองก็สามารถ

บรรเลงเป็นวงได้
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 ครูธงชัย สามสี ศิลปินพื้นบ้านผู้มีความโดดเด่น

ด้านการบรรเลงตรัว อทุศิตนทุ่มเทให้กบัการอนรัุกษ์และการ

ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมพ้ืนบ้าน ประกอบกบัการเป็นผูศ้กึษา

จนรอบรู้อย่างลึกซ้ึงในองค์ความรู้ด้านดนตรีและการแสดง

พืน้บ้าน จนได้รบัคดัเลอืกและได้รบัรางวลัยกย่องต่างๆ เช่น 

ครูผู้มีวัฒนธรรมดีเด่น จากชมรมโรงเรียนเอกชนสุรินทร์ 

ศิลปินดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2545 จากส�านักงานคณะ

กรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิศลิปินมรดกอสีาน สาขาดนตรี

พืน้บ้านกนัตรมึ จากส�านกัวฒันธรรม มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

เป็นต้น ในเรื่องการเรียนการสอนกันตรึมหรือแวดวงดนตรี

พื้นบ้านในเมืองสุรินทร์ต่างรู้จักครูธงชัย สามสี เนื่องจากถูก

รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรหรือครูพิเศษถ่ายทอดความรู้ใน

สถานศกึษาและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงถ่ายทอดให้กับบคุคล

ทั่วไปที่สนใจอีกด้วย โดยหลักๆ แล้วครูธงชัย สามสีเป็นครู

พิเศษรับผิดชอบงานฝ่ายส่งเสริมและอนุรักษ์เผยแพร่ศิลป

วฒันธรรมพืน้บ้านสุรินทร์ ประจ�าอยูท่ี่โรงเรียนสุรนิทรศกึษา

และวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา (มัชชีวา ทองโสภา, 

2552) (ปัจจบุนัวทิยาลยัเทคโนโลยสีริุนทรศกึษาได้ปิดตวัลง

ไปแล้ว) นอกจากสถานศึกษาดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันครูธงชัย 

สามสียังเป็นอาจารย์พิเศษรับผิดชอบการสอนในรายวิชาที่

เกีย่วข้องกับดนตรพีืน้บ้านอสีานใต้อยูท่ีม่หาวทิยาลยัราชภฏั

สุรินทร์อีกด้วย

 การถ่ายทอดความรู้ของครูธงชัย สามสีมีลักษณะ

ทีน่่าสนใจ กล่าวคอื ครูธงชัย สามสไีด้รบัการถ่ายทอดดนตรี

พื้นบ้านกันตรึมจากครูด้านกันตรึมหลายท่านในหมู่บ้าน

วัฒนธรรมดงมัน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นด้าน

ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวสุรินทร์ โดยเฉพาะด้าน

ดนตรีกันตรึม (โฆษิต ดีสม, 2544; รัตติยา มีเจริญ, 2557) 

โดยวิธีการที่ครูธงชัย สามสีได้รับถ่ายทอดมานั้นเป็นวิธีการ

ต่อเพลงตัวต่อตัวด้วยการบอกปากเปล่า ทั้งครูปฏิบัติให้ดู 

สังเกตแล้วท�าตาม วิธีการนี้ถือเป็นวิธีการถ่ายทอดแบบ

ด้ังเดิม (ธงชัย สามสี, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2559) แต่

ปัจจุบันครูธงชัย สามสีได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ถ่ายทอดความรู้โดยใช้โน้ตและแจกเอกสารประกอบการ

สอนเป็นสือ่การสอน โดยมีโน้ตเพลงกนัตรึมทีเ่ป็นทัง้โน้ตไทย

และสากลเพ่ือความรวดเร็วในการถ่ายทอด เนื่องจากใน

ปัจจบุนัมจี�านวนผู้เรียนทีม่ากขึน้ (บษุกร ส�าโรงทอง, 2549) 

ด้วยความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดจากครูดนตรีกันตรึมหลายท่าน 

ประกอบกบัประสบการณ์ด้านการบรรเลงดนตรีกนัตรมึและ

การถ่ายทอดที่ได้สั่งสมมา ท�าให้ครูธงชัย สามสีเป็นบุคคลที่

มีความส�าคัญด้านดนตรีกันตรึม โดยเฉพาะการบรรเลงตรัว 

จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การถ่ายทอดการบรรเลงตรัวไว้ การศึกษากระบวนการ

ถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสีด้วยวิธีการทาง

ดนตรีศึกษา โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางการศึกษา 

อนัประกอบไปด้วย 1) ผูส้อน 2) ผูเ้รยีน 3) เนือ้หาสาระ และ 

4) บริบททางการศึกษา (Steiner, 1988) แล้วนั้น ศิลปิน

ดนตรีพื้นบ้านกันตรึมหรือครูกันตรึมเปรียบได้กับผู้สอน ซึ่ง

เป็นหน่วยหนึ่งในองค์ประกอบหรือกระบวนการถ่ายทอดที่

มีความส�าคัญ เนื่องจากภายในตัวครูนั้นมีองค์ความรู้หรือ

เนื้อหาสาระ และกลวิธีที่จะถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียน การศึกษา

ในเชิงดนตรีศึกษาจึงมีความครอบคลุมในองค์ความรู้ท่ีมีอยู่

ในตัวผู้สอน ซึ่งท�าให้การรวบรวมองค์ความรู้ที่ส�าคัญนี้เป็น

ระบบขึน้ อกีทัง้ยงัไม่มผีูใ้ดท�าการศกึษารวบรวมข้อมลูในเชิง

ดนตรีศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษากระบวนการ

ถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี รวบรวมและ

เรยีบเรยีงข้อมลูขึน้ เพือ่เป็นการบนัทกึองค์ความรูเ้กบ็ไว้เพือ่

ความก้าวหน้าทางวิชาการของการศึกษาดนตรีพ้ืนบ้าน 

กันตรึม ซึ่งจะเป็นประโยชน์และง่ายต่อการศึกษาส�าหรับผู้

ที่สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัว

ของครูธงชัย สามสี

กรอบแนวคิดการวิจัย
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ ที่ส�าคัญในการศึกษา

กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี 

โดยน�าแนวคิดและทฤษฎีมาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดการ

วิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา พบว่าองค์ประกอบใน

กระบวนการถ่ายทอดประกอบด้วย 1) ผู้ถ่ายทอด 2) ผู้รับ

การถ่ายทอด และ 3)เนื้อหาสาระในการถ่ายทอด ทั้งนี้การ

ถ ่ายทอดเนื้อหาไปสู ่ผู ้ รับการถ ่ายทอดนั้นมีรูปแบบ 

กระบวนการหรือลักษณะของการถ่ายทอดทีม่อีงค์ประกอบ

ย่อยอื่นๆ ตามลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นตามสภาพของการ

ถ่ายทอดนั้นๆ ซ่ึงองค์ประกอบส่วนนี้จะช่วยเสริมให้การ

ถ่ายทอดมีความสมบูรณ์มากขึ้น ดังกล่าวมานี้สอดคล้องกับ

ทฤษฎีทางการศึกษาที่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ขององค์
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกอบทางการศึกษา (Steiner, 1988; ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 

2555) อันประกอบไปด้วย ครูผู้สอน (Teacher) ผู้เรียน 

(Student) สาระ (Content) บริบทการเรียนการสอน 

(Context หรือ Position for Learning) ซึ่งองค์ประกอบ

เหล่านีม้คีวามครอบคลมุในการศกึษากระบวนการถ่ายทอด

ของครูธงชัย สามสี ผู้วิจัยจึงใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์

ข้อมูลตามองค์ประกอบดังกล่าว การศึกษานี้มุ ่งศึกษา

กระบวนการถ่ายทอดในประเด็นขององค์ประกอบของการ

การถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย	สามสี

บริบทอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบในกระบวนการถ่ายทอด

บร
ิบท

อื่น
ๆ 

ที่เ
ป็น

ส่ว
นป

ระ
กอ

บใ
นก

ระ
บว

นก
าร

บริบทอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบในกระบวนการบริบทอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบในกระบวนการถ่ายทอด

ผู้ถ่ายทอด
การศึกษาประวัติชีวิต 
(Kottak, 2013; Attig, 2531; 
สุภางค์ จันทวานิช, 2556)
-ประวัติชีวิตครูธงชัย สามสี
-ภูมิหลังด้านดนตรี

ผู้รับการถ่ายทอด
ลักษณะลูกศิษย์แต่ละกลุ่มที่ได้
รับการถ่ายทอดการบรรเลงตรัว
ด้านความรูแ้ละทกัษะการบรรเลง 
ตรัว

เนื้อหาสาระ 
ในกระบวนการ
ถ่ายทอด

กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย	สามสี

องค์ประกอบทางการศึกษา
(Steiner, 1988; ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555)

ผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหาสาระ บริบทอื่นๆ ของการถ่ายทอด

ถ่ายทอดหรือการเรียนการสอน (Steiner, 1988; ณรุทธ์ 

สุทธจิตต์, 2555; อุทัย ศาสตรา, 2553; วิศวะ ประสานวงศ์, 

2555; ณัฐพล นาคะเต, 2555; ภมรศักด์ิ เกื้อหนองขุน, 

2556; นพินธ์ กล�า่กล่อมจิต, 2556; ปพชิญา เสยีงประเสริฐ, 

2556; สราวุฒ ิสหีาโคตร, 2557) ประกอบด้วย ครผููถ่้ายทอด 

ผู้เรียน เนื้อหาสาระ และบริบทอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบใน

กระบวนการถ่ายทอด ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดของการ

วิจัยทั้งหมด โดยแสดงตามแผนภาพดังต่อไปนี้



24

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มี 

ขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายทอดดนตรีพ้ืนบ้าน แนวคิด

เกี่ยวกับสารัตถะของตรัว แนวคิดหลักการทางดนตรีศึกษา 

แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา แนวคดิในการศกึษาประวตัชิวีติ 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของครูธงชัย สามสี

 2.  ก�าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องใน

องค์ประกอบของกระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของ

ครูธงชัย สามสี โดยแบ่งตามข้อมูลที่ต้องการศึกษา ได้แก่  

1) ผู้สอน เป็นประเด็นที่เก่ียวกับประวัติชีวิตของครูธงชัย 

สามสี และ 2) ผู้เรียน เนื้อหาสาระ และบริบทในการ

ถ่ายทอดเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนบรรเลง 

ตรัวของครูธงชัย สามสี โดยก�าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธี

การเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมเีกณฑ์

ในการคัดเลือก ดังนี้ 

  2.1 ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัประวตัชิวิีตของครธูงชยั 

สามสี

   2.1.1 เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้

โดยตรง คือ ครูธงชัย สามสี

   2.1.2 เป็นผู้ทีใ่กล้ชดิทางสายเลอืดกับครู

ธงชัย สามสี หรือครอบครัวของครูธงชัย สามสี คือ พี่น้อง

ของครูธงชัย สามสี

   2.1.3 เป็นผู้ที่เคยถ่ายทอดองค์ความรู้

เกีย่วกบัดนตรพีืน้บ้านกนัตรมึให้แก่ครธูงชยั สามสี และเป็น

ครูผู้ถ่ายทอดท่ีครูธงชัย สามสีให้ความเคารพนับถือเป็นครู

ของตน

   2.1.4 เป็นผูร่้วมเรยีนหรอืเพือ่นร่วมรุน่กบั

ครธูงชัย สามสทีีไ่ด้รับการถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัดนตรพีืน้

บ้านกันตรึมจากครูผู้ถ่ายทอด (ข้อ 2.1.3) 

  2.2 ประเด็นที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

บรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี

   2.2.1 เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้

โดยตรง คือ ครูธงชัย สามสี

   2.2.2 เป็นผู ้ที่ได ้รับการถ่ายทอดการ 

บรรเลงตรัวโดยตรงจากครูธงชัย สามสี ซึ่งคือ ลูกศิษย์ โดย

สามารถแบ่งกลุ่มของลูกศิษย์ได้ดังนี้ 

    2.2.2.1 ลูกศิษย์ที่มีความใกล้ชิด

สนิทสนมติดตามครูธงชัย สามสีไปบรรเลง ตรัวหรือแสดง

กันตรึมตามโอกาสต่างๆ อยู่เสมอๆ

    2.2.2.2 ลูกศิษย์ที่อยู ่ ได ้ รับการ

ถ่ายทอดจากครูธงชัย สามสีในฐานะที่เป็นผู้เรียนของการ

ศึกษาในระบบ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้ 2 ระดับ คือ 1) การ

ศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และ 2) การศึกษาระดับอุดมศึกษา

    2.2.2.3 ลูกศิษย์ที่อยู ่ ได ้ รับการ

ถ่ายทอดจากครูธงชัย สามสีในฐานะที่เป็นผู้เรียนของการ

ศึกษานอกระบบ 

    2.2.2.4 ลูกศิษย ์ เก ่าที่ผ ่านการ

ถ่ายทอดการบรรเลงตรัวจากครูธงชัย สามสีจนครบทุก

กระบวนการหรือสามารถบรรเลงเพลงกันตรึมในทุกระดับ

ขั้นได้

   2.2.3 เป ็นผู ้ ที่ มี ความเ ก่ียวข ้องกับ

กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี 

โดยมีสถานะที่ไม่ใช่เป็นทั้งผู้ถ่ายทอดการบรรเลงตรัว และ

ผู้รับการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวจากครูธงชัย สามสี

 ผูวิ้จยัสามารถแบ่งกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลออกเป็น 6 กลุม่ 

ดงันี ้1) ผูใ้ห้ข้อมลูในการศกึษาครัง้นีโ้ดยตรงคอืครธูงชัย สาม

สี 2) ผู ้ที่ใกล้ชิดทางสายเลือดกับครูธงชัย สามสี หรือ

ครอบครัวของครูธงชัย สามสี 3) ผู้ที่เคยถ่ายทอดองค์ความ

รู้เก่ียวกับดนตรีพื้นบ้านกันตรึมให้แก่ครูธงชัย สามสี และ

เป็นครผููถ่้ายทอดทีค่รธูงชัย สามสใีห้ความเคารพนบัถอืเป็น

ครูของตน 4) ผู้ร่วมเรียนหรือเพื่อนร่วมรุ่นกับครูธงชัย สามส ี

ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับดนตรีพ้ืนบ้านกันตรึม

จากครูผู้ถ่ายทอด 5) ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการบรรเลงตรัว

โดยตรงจากครูธงชัย สามสี 6) ผู ้ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี 

โดยมีสถานะที่ไม่ใช่เป็นทั้งผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด

การบรรเลง ตรัวจากครูธงชัย สามสี

 3. เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไป

ด้วย การเกบ็ข้อมลูจากหลักฐานเอกสารทีเ่ก่ียวข้องเก่ียวกบั 

ชีวประวัติของครูธงชัย สามสี กระบวนการถ่ายทอดการ 

บรรเลงตรัว เรื่องราวของดนตรีกันตรึมจากสิ่งพิมพ์หรือ

เอกสารต่างๆ และสื่อเอกสารประกอบการถ่ายทอดการ 

บรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี และ การเก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับประวัติชีวิตและผลงาน
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ของครูธงชัย สามสี กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลง ตรัว

จากการสัมภาษณ์ครูธงชัย สามสี ลูกศิษย์ที่ได้รับการ

ถ่ายทอดโดยตรงจากครูธงชัย สามสี และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ส�าคัญอื่นๆ ดังเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้แนวทางของ 

องค์ประกอบการวเิคราะห์ในระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ 

ซึง่ประกอบไปด้วย 1) การลดทอนหรอืจดัระเบยีบข้อมลูโดย

การปรับลดทอนข ้อมูลดิบให ้มีความสอดคล ้องตาม

วตัถปุระสงค์ของการวจัิย 2) การแสดงข้อมลูได้เลอืกเฟ้นใน

รูปแบบของการพรรณนา (descriptive) เพื่อแสดงให้เห็น

ถึงความเชื่อมโยงของข้อมูล และเรียงล�าดับสารสนเทศ น�า

เสนอเป็นความเรียงโดยเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน 3) การ

สร้างข้อสรปุ โดยการวเิคราะห์ประเดน็ต่างๆ ด้วยการตคีวาม

ผลหรือข้อค้นพบท่ีได้จากการแสดงข้อมลู และตรวจสอบว่า 

ข้อสรปุหรอืความหมายทีไ่ด้มคีวามถกูต้องตรงประเดน็และ

มีความน่าเช่ือถือเพียงใด (นิศา ชูโต, 2545; Miles and 

Huberman, 1994 อ้างถงึในชาย โพธสิิตา, 2550) ด้วยการ

ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูลจากแหล่งที่มา

ของข้อมูลที่ต่างกัน จากนั้นจึงสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย และ

น�าเสนอเป็นความเรียง โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) 

ด้านผู้สอนคือครูธงชัย สามสี ประกอบด้วยด้วยชีวประวัติ

และภูมิหลงัด้านดนตร ี2) ด้านผูเ้รยีน คอื ลักษณะทกัษะการ 

บรรเลงตรวัของผูเ้รยีน 3) เนือ้หาสาระทีเ่กีย่วข้องกับทกัษะ

การบรรเลงตรัว คือ แบบฝึกทักษะและบทเพลง ตั้งแต่การ

เริ่มฝึกบรรเลงจนถึงการบรรเลงขั้นสูง 4) ด้านบริบทอื่นๆ ที่

เป็นส่วนประกอบในการถ่ายทอด ประกอบด้วย การรับเข้า

เป็นศิษย์ หลักการ วิธีการ และเทคนิคการสอนทักษะกา

รบรรเลงตรวั สถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมในการถ่ายทอด สือ่

และอุปกรณ์ในการถ่ายทอด การวัดและประเมินผล

สรุปผลการวิจัย
กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรวัของครธูงชยั	สามสี

 กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครธูงชัย 

สามสีแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้

 1. ด้านผู้สอน พบว่าครูธงชัย สามสีเป็นศิลปินผู้มี

ความส�าคัญในด้านการถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านกันตรึม โดย

เฉพาะตรัว เกิดและอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่นัก

ดนตรีพื้นบ้าน ได้รับการถ่ายทอดด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมคือ

วธิกีารแบบมุขปาฐะตัวต่อตวัจากครูดนตรพีืน้บ้านคนส�าคญั

ของจังหวัดสุรินทร์ที่ถือได้ว่าเป็นผู้เช่ียวชาญและได้รับการ

ยอมรับจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งก็คือ ครูพูน สามสี 

และครทู่านอืน่ๆ ทีถื่อว่าเป็นบรมครดู้านกนัตรึมของหมู่บ้าน

วัฒนธรรมดงมัน นอกจากนี้ครูธงชัย สามสียังมีความสนใจ

ทีจ่ะเรยีนรูศ้กึษาดนตรมีโหรอีสีานใต้และตุม้โมงอกีด้วย โดย

ครูธงชัย สามสีได้คลุกคลี ติดตามครูดนตรีเหล่านี้ เรียนรู้ 

สั่งสมประสบการณ์จนสามารถพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็น

เลิศทางการบรรเลงตรัว และบ่อยครั้งที่ครูธงชัย สามสีได้มี

โอกาสติดตามครูพูน สามสีไปช ่วยสอน จึงท�าให ้มี

ประสบการณ์ด้านการสอนพอสมควร เมือ่ครธูงชยั สามสไีด้

เข้าเรยีนในระดบัช้ันมธัยมศกึษาทีโ่รงเรยีนสรุนิทรศกึษาและ

ได้มโีอกาสท�าหน้าทีถ่่ายทอดความรู้ด้านดนตรีกันตรึม ตลอด

จนศิลปะการแสดงพื้นบ้านสุรินทร์ให้เพื่อนๆ ในระหว่าง

เรียนจนจบการศึกษา หลังจากนั้นจึงได้เป็นครูพิเศษสอน

ประจ�าอยู ่ที่ น่ัน และพัฒนาการถ่ายทอดของตนจาก

ประสบการณ์ที่สั่งสมมา ซึ่งเริ่มจากการสอนแบบปากเปล่า 

ตัวต่อตัว หรือแบบดั้งเดิม และต่อมามีการพัฒนาโดยใช้

ระบบโน้ตเข้ามาใช้ในการสอน ท�าให้การถ่ายทอดวิธีการ 

บรรเลงตรัวและบทเพลงได้สะดวก รวดเร็วขึ้น นอกจากน้ี

ครูธงชัย สามสียังได้จัดค่ายดนตรีและศิลปะการแสดงพื้น

บ้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานศึกษาต่างๆ ที่สนับสนุน

กิจกรรมในด้านนี้เป็นอย่างดี ครูธงชัย สามสีจึงเป็นที่รู้จัก

และได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรและครูพิเศษตามสถาน

ศึกษาต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านของเมือง

สุรินทร์ พร้อมกับพัฒนาการสอนการบรรเลงตรัวอยู่ตลอด

มา 

 2. ด้านผูเ้รยีน ส่วนใหญ่ลกูศษิย์ของครธูงชัย สามสี

เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวในขณะที่เป็น

นักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ยังมี

ลูกศษิย์ทีไ่ม่ได้เก่ียวข้องกบัสถาบนัการศึกษาในระบบอีกด้วย 

ซึง่การคดัเลอืกลกูศษิย์ของครธูงชยั สามสไีม่มเีกณฑ์ก�าหนด

อย่างเคร่งครัด แต่มีการดูลักษณะลูกศิษย์ว่ามีความสนใจ 

ความตั้งใจ และความอดทนหรือไม ่จึงจะถ่ายทอดทักษะไป

ตามขัน้ตอนทีเ่ป็นแนวทางของตน ในขณะเดียวกนั การทีค่รู

ธงชัย สามสไีด้ไปเป็นครพูเิศษตามสถานศกึษาต่างๆ และเป็น

วิทยากรในค่ายดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้าน การเรียนการ

สอนจะเป็นลักษณะของการศกึษาในระบบ ท�าให้มข้ีอจ�ากดั

ในด้านนี้ พื้นฐานการบรรเลงตรัวของผู้เรียนก่อนได้รับการ

ถ่ายทอดสามารถแบ่งได้ 2 กลุ ่ม คือ ไม่มีพื้นฐานการ 
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บรรเลงตรวัมาก่อนและมพีืน้ฐานการบรรเลงตรวัมาบ้างแล้ว 

ลักษณะความรู้หรือทักษะการบรรเลงตรัวของผู้เรียนหลัง

จากได้รับการถ่ายทอดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 

ได้แก่ 1) ระดับพื้นฐาน 2) ระดับขั้นกลาง และ 3) ระดับ

เพลงชั้นสูง โดยระดับขั้นกลางสามารถแบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะย่อย ได้แก่ ระดับขั้นกลาง-เริ่มต้นและระดับขั้น

กลาง-ตอนปลาย

 3. ด้านเนื้อหาสาระในกระบวนการถ่ายทอดการ 

บรรเลงตรวัของครูธงชยั สามส ีมีความสอดคล้องกับลักษณะ

ทักษะการบรรเลงตรัวของผู้เรียน โดยขอบเขตการสอน

ทักษะการบรรเลงตรัว แบบฝึกทักษะและบทเพลงตาม

แนวทางของครูธงชัย สามสี มีการแบ่งล�าดับขั้นในการสอน

ออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่

  1) ข้ันพ้ืนฐาน มีเนื้อหาสาระได้แก่ องค์

ประกอบของซอ ท่าทางการจับและบรรเลงตรัว การลาก

คันชัก ระบบโน้ต (ไทย) ระดับเสียงตรัว การไล่ระดับเสียง 

(ไล่นิว้) แบบฝึกทกัษะเบือ้งต้นต่างๆ เช่น แบบฝึกลากคนัชัก 

แบบฝึกสุม่ตวัโน้ต ส่วนบทเพลง เช่น เพลงปการันเจก เพลง

อายัยล�าแบบ เพลงอายัยซาระยัง เพลงมงกวลจองได เพลง

โอละหน่าย เพลงอายัยกลาย เพลงกันตรึมโมเฮย เพลงตรู 

เพลงขย�าร�ามะนา เพลงอายอก เพลงสราว เพลงงู๊ดต๊ึกตูจ 

เป็นต้น

  2) ขั้นกลาง มีเนิ้อหาสาระเกี่ยวกับเทคนิค

ทกัษะการบรรเลงตรวัตามลกัษณะของบทเพลง ซ่ึงในระดบั

ข้ันนี้สามารถแบ่งออกได้ 2 กลุ่มทักษะ ตามประเภทของ

เพลงดังนี้ 

   2.1) ขัน้กลาง-เริม่ต้น บทเพลงท่ีใช้ในการ

สอนและฝึกเทคนคิในขัน้นี ้คอื บทเพลงต่างๆ ในขัน้พืน้ฐาน 

เช่น ปการันเจก มงกวลจองได อายัยล�าแบบ สราว งู๊ดตึ๊กตูจ 

เป็นต้น โดยใช้เพลงเหล่านีใ้นการฝึกทกัษะการพรม การประ 

การโยกนิ้ว เพิ่มเติมเพื่อให้บทเพลงมีความไพเราะยิ่งขึ้น

   2.2) ขั้นกลาง-ตอนปลาย บทเพลงที่ใช้ใน

การสอนและฝึกทกัษะเทคนคิในขัน้นี ้คอื บทเพลงเบด็เตล็ด

ทีม่คีวามยากมากข้ึน ยกตวัอย่างเช่น เพลงขเมาแม (แก้วนอ) 

เพลงอมตู๊ก เพลงกัจปกา เพลงมลปโดง เป็นต้น โดยใช้ฝึก

ทักษะเทคนิคต่างๆ เช่น การพรม การประ การโยกนิ้ว การกูล 

(เสยีงเร) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบทเพลง นอกจาก

นี้ยังมีเพลงอื่นๆ ที่มีระดับความยากขึ้นอีก ได้แก่ เพลงแห่ 

(ร�าพาย) เพลงพิธีกรรม (เพลงแซนการ์และเพลงเข้าทรง) 

ตลอดจนเพลงชุดการแสดงต่างๆ ซึ่งเพลงเหล่านี้มีเทคนิค

การบรรเลงที่เพิ่มขึ้นมา คือ การกูลเสียงซอล การกูลเสียง

ลา การกูลเสียงโด โดยถือว่าเป็นเทคนิคที่พบได้บ่อยใน

บทเพลงครูหรือเพลงช้ันสูง อย่างไรก็ตามบทเพลงต่างๆ 

เหล่านี้ครูธงชัย สามสีจะต่อให้กับลูกศิษย์ตามความเหมาะ

สมหรือตามดุลยพินิจของท่าน

  3) ขั้นสูง มีเนิ้อหาสาระเกี่ยวกับเทคนิคทักษะ

การบรรเลงตรวัชัน้สงูโดยใช้แบบฝึกแม่บทเพลงครทูีเ่รยีกว่า 

“ละ บอง” ซึ่งเป็นแม่บทที่รวมเทคนิคการบรรเลงตรัว

ทั้งหมดส�าหรับใช้บรรเลงเพลงในกลุ่มเพลงครู ได้แก่ เพลง

สวายจุมเวือด เพลงแสร็ยประเสอร เพลงแสร็ยสตือร

 4. ด้านบริบทอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบในการ

ถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี

  4.1 การรับเข้าเป็นศิษย์ มีพิธีกรรมที่เรียกว่า 

“เลอก กร”ู หรอื “ยกคร”ู หรอื “ไหว้คร”ู เพือ่เป็นการแสดง

ความเคารพต่อครู ครูของครูทีไ่ด้ประสิทธ์ิประสาทวิชาดนตรี

กนัตรมึมา และ เครือ่งดนตรใีนวงกนัตรมึ ซึง่ในขัน้ตอนน้ีจะ

มีการร�าลึกถึงครู เซ่นไหว้ด้วยเครื่องบูชาที่ครูได้ก�าหนดไว้

ตามประเพณีโบราณ และบรรเลงประโคมเพลงครูซ่ึงเป็น

เพลงชั้นสูงของกันตรึมเป็นขั้นตอนสุดท้าย ในปัจจุบันขั้น

ตอนน้ีอาจจะไม่มีปรากฏหรือมีการเปลี่ยนแปลง ปรับรูป

แบบไปตามสถานการณ์ เนือ่งจากรปูแบบการเรยีนการสอน

ที่ต่างไปจากอดีต

  4.2 หลักการ วิธีการและเทคนิคการสอน

ทกัษะการบรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสีมีหลักการทีส่�าคญั

ที่ยึดเป็นแนวทางในการสอน ได้แก่ 1) เน้นให้ผู้เรียนมีพ้ืน

ฐานการบรรเลงที่ดีตามแนวทางของตน 2) สอนตามระดับ

ทักษะของผู้เรียน 3) เน้นให้ผู ้เรียนฝึกทักษะปฏิบัติการ 

บรรเลงตรัวให้เข้ากับจังหวะและหน้าทับกลอง 4) สอน

ทักษะการบรรเลงโดยใช้บทเพลงจากง่ายไปยากอย่างเป็น

ล�าดับขั้นตอน ซึ่งวิธีการสอนทักษะการบรรเลงตรัวของครู

ธงชัย สามสี ใช้วิธีการสอนทั้งแบบดั้งเดิมคือการต่อเพลง

แบบตัวต่อตัวหรือแบบมุขปาฐะ และ แบบพัฒนาขึ้นใหม่

อย่างเป็นระบบโดยใช้โน้ตเพลง ทั้งสองแบบใช้วิธีการสอน

ด้วยการอธบิาย และสาธติให้ดเูป็นหลกั ซึง่มกีารปรบัเปลีย่น

ผสมผสานกนัโดยขึน้อยูกั่บลักษณะของผู้เรียน ผู้วิจยัแบ่งวธิี

การสอนออกเป็น 2 ลักษณะคือ วิธีการสอนส�าหรับผู้เรียน

ที่ไม่มีพื้นฐาน และวิธีการสอนส�าหรับผู้ท่ีมีพื้นฐานมาแล้ว 

ส�าหรับวิธีการสอนผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานเบื้องต้นจะเริ่มจาก
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การอธบิายเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักองค์ประกอบของตรวั ก่อนการ

ฝึกปฏิบติั ผูเ้รยีนจะต้องรู้จกัท่าทางการจบัตรวัพร้อมกบัการ

เรียนรู้เรื่องโน้ตและต�าแหน่งนิ้วหรือต�าแหน่งเสียง แล้วจึง

เริ่มฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือจริงตามแบบฝึกและบทเพลงที่

ครกู�าหนดอย่างเป็นระบบ โดยครจูะสาธติให้ดพูร้อมอธิบาย

ก่อนที่ผู้เรียนจะฝึกปฏิบัติ ในระหว่างฝึกครูจะคอยแนะน�า 

ชี้แนะด้วยการอธิบายสาธิตให้ดูอีกรอบเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้อง เมื่อผู้เรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้าใจแล้ว ผู้

เรยีนสามารถฝึกได้ด้วยตนเองตามเอกสารประกอบการสอน

หรือคู่มือการฝึกตรัวเบื้องต้นที่ครูแจกให้ ส่วนวิธีการสอน

ส�าหรบัผูท้ีม่พีืน้ฐานมาแล้ว ใช้วธิกีารต่อเพลงแบบปากเปล่า

ด้วยการบรรเลงสาธติให้ด ูแล้วผู้เรียนท�าตาม หากผูเ้รยีนไม่

ได้ตรงไหน กจ็ะทวนซ�า้จนกว่าผู้เรียนจะได้ วธิกีารนีไ้ม่ใช้โน้ต

เพลง แต่อาจจะมีการบันทึกโน้ตในบางครั้งเพื่อให้ผู้เรียน

เข้าใจโครงสร้างของบทเพลง และเป็นการทบทวนให้ผูเ้รยีน 

ในด้านเทคนิคการสอนทักษะการบรรเลงตรัวของครูธงชัย 

สามสไีม่มเีทคนคิการสอนใดเด่นชดัเป็นพิเศษ เพียงแต่มกีาร

สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความสนิทสนมเป็น

กันเองด้วยความใจดีและใจเย็นของครู ไม่เร่งรัดผู้เรียนหาก

ผู้เรียนท�าไม่ได้หรือไม่เข้าใจ ครูจะสอนอย่างค่อยๆ เป็น

ค่อยๆ ไป ตามความสามารถของผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียน

ซ้อมซ�้าไปซ�้ามาที่เดิมจนกว่าจะได้ 

  4.3 สถานทีใ่นการถ่ายทอดของครธูงชยั สามสี

มีความหลากหลาย ไม่เน้นสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง และไม่ได้

ค�านึงถึงสภาพแวดล้อมใดๆ ซึ่งมีทั้งสภาพแวดล้อมที่อึกทึก

และเงียบสงบ หากต้องไปสอนในสถานศึกษาต่างๆ หรือ

แม้แต่ออกค่ายดนตรีก็จะไม่ได้สอนในห้องเรียนเป็นหลัก ครู

จะพาผูเ้รยีนออกมาเรยีนข้างนอก โดยส่วนใหญ่จะเป็นสถาน

ที่เปิด ภายนอกอาคาร ใต้ร่มไม้ ในบ้างครั้งก็นัดให้ผู้เรียนมา

เรยีนทีบ้่านหรอืร้านกาแฟของครู นอกจากนีห้ากมกีารแสดง

ตามสถานท่ีต่างๆ ครูก็จะเรียกให้ผู้เรียนที่ติดตามไปด้วยมา

ต่อเพลงข้างหลังเวทีหรือระหว่างรอท�าการแสดงด้วย

  4.4 สือ่และอปุกรณ์ในการถ่ายทอดทกัษะการ 

บรรเลงตรวัของครธูงชัย สามส ีในช่วงแรกของการถ่ายทอด

มเีพยีงตรวั และกลอง ซึง่เป็นการถ่ายทอดแบบดัง้เดมิจงึไม่มี

สื่อช่วยสอนมากนัก หลังจากนั้นการสอนเริ่มพัฒนาขึ้นครู

ธงชยั สามสไีด้น�าเอาระบบการบนัทกึโน้ตเข้ามาใช้ โดยสร้าง

เป็นคู่มือการฝึกตรัวเบ้ืองต้น ภายในประกอบด้วยความรู้

ทั่วไปเกี่ยวกับตรัว แบบฝึกหัดตรัวและโน้ตเพลงกันตรึมขั้น

พื้นฐานทั้งที่เป็นระบบโน้ตตัวอักษรไทย (ด ร ม ฟ) และโน้ต

สากล ล่าสดุครไูด้บนัทกึเสยีงกลองกนัตรมึเป็นไฟล์เสยีงแบ่ง

เป็นหน้าทบัเพลงต่างๆ ทัง้จงัหวะช้า ปานกลางและเรว็ โดย

เปิดกับเครื่องเสียงเพื่อให้ผู้เรียนได้ซ้อมเข้ากับจังหวะกลอง 

นอกจากนี้ยังมีสื่ออื่นๆ เช่น ไฟล์ตัวอย่างเพลงกันตรึมให้ผู้

เรียน (ผู้เรียนขั้นกลาง-ตอนปลายขึ้นไป) ไปฟังแล้วฝึกเล่น

ตาม หรือให้ผู้เรียนไปฟังจากสื่อออนไลน์ เทปซีดีทั่วไป เมื่อ

เล่นได้แล้วจึงใหค้รูปรับเทคนิค ชีแ้นะ เพิ่มเติมตามแนวทาง

ของครู

  4.5 การวดัและการประเมนิผลในการถ่ายทอด

ของครูธงชัย สามสีเป็นการประเมินผู้เรียนตลอดระยะเวลา

ของการถ่ายทอด เริ่มจากการประเมินผู้เรียนว่ามีลักษณะ

ระดับทักษะการบรรเลงเป็นอย่างไร เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหา 

บทเพลงและทักษะที่เหมาะสมกับผู ้เรียน ในระหว่าง

ถ่ายทอดจะประเมนิผูเ้รยีนว่าปฏบิตัทิกัษะได้ถกูต้องหรอืไม่ 

พร้อมชี้แนะ อธิบาย สาธิตให้ดูใหม่จนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจ

และปฏิบัติได้ สุดท้ายวัดผลด้วยการให้ผู้เรียนบรรเลงให้ดู 

โดยบรรเลงเข้ากับจังหวะหน้าทับกลอง ซึ่งครูจะเป็นผู้วัด

และประเมินผลด้วยตนเอง โดยการสังเกตตรวจสอบความ

ถกูต้อง แม่นย�า และความไพเราะ หากผู้เรียนยงัปฏิบตัไิม่ได้

ตามเกณฑ์ที่ครูตั้งไว้ ครูก็จะชี้แนะจุดที่ควรปรับปรุงให้ผู้

เรียนไปฝึกมาใหม่แล้วมาทดสอบอีกรอบ หรือให้ผู้เรียนเล่น

วนซ�า้ไปซ�า้มาจนกว่าครูจะให้ผ่าน จงึจะสิน้สุด และต่อเพลง

ถัดไป

อภิปรายผลการวิจัย
 กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงตรวัของครธูงชยั 

สามสี ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายออกเป็น 4 ประเด็น ตามองค์

ประกอบย่อยของการศึกษาของอลิซาเบธ สไตเนอร์ 

(Steiner, 1988) ที่กล่าวถึง องค์ประกอบที่ส�าคัญของการ

ศกึษาทีค่รอบคลมุถงึกระบวนการถ่ายทอด ประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบส่วน คือ 1. ผู้สอน (Teacher) 2. ผู้เรียน 

(Student) 3. เนื้อหาสาระ (Content) และ 4. บริบทของ

สถานการณ์ในกระบวนการถ่ายทอด (Context) ดังนี้

 1. ครูธงชัย สามสี จากการศึกษาพบว่า ครูเป็นผู้

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้านดนตรกัีนตรมึ โดยเฉพาะเครือ่ง

ดนตรี ตรัว ซึ่งผู้วิจัยแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็น

ศิลปิน ครูธงชัย สามสีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเลงตรัว 

ซึง่เกดิจากการทีค่รมูจีติใจมุง่มัน่ทีจ่ะเรยีนตรวั ทุม่เทให้เวลา
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อยู่กับการเรียนตรัว และได้รับการถ่ายทอดจากครูพูน สามส ี

ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญด้านการถ่ายทอดกนัตรมึซึง่ครธูงชยั สาม

สียกย่องว่าเป็นครูที่สอนดีที่สุดคนหนึ่ง นอกจากครูท่านนี้

แล้ว ครูธงชัย สามสียังได้เรียนรู้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมด้วย

การสังเกตหรือครูพักลักจ�าจากการที่ได้ไปคลุกคลีและ

ออกงานกับนักดนตรีคนเก่งๆ ในหมู่บ้านวัฒนธรรมดงมนั ซึง่

ท�าให้ได้ฝึกฝนตนเองและมีประสบการณ์จากการออกแสดง

อยู่เสมอ ซึ่งตรงนี้เองผู้วิจัยเห็นว่า ครูธงชัย สามสีเป็นบุคคล

ท่ีได้คลุกคลีและเติบโตมาพร้อมดนตรีพื้นบ้านกันตรึม  

ได้สมัผสัและเรยีนรูก้บัรปูแบบการถ่ายทอดความรู้ในลกัษณะ

มุขปาฐะดั้งเดิมตามแบบการถ่ายทอดของครูกันตรึมในยุค

ก่อนๆ 2) ด้านการถ่ายทอด ครูเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการ

ถ่ายทอดมาก เนื่องจากเป็นผู้ทุ่มเท ใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับครู

พูน สามสี และได้มีโอกาสติดตามไปช่วยสอนตรัวอยู่เสมอๆ 

ประกอบกับในช่วงเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับ

หน้าทีถ่่ายทอดทกัษะการบรรเลงตรวัให้กบัเพือ่นๆ นกัเรยีน

ในโรงเรียนมาตลอดจนกระทัง่จบการศกึษาแล้วกย็งัท�าหน้าที่

นี้ต่อไปในฐานะครูพิเศษ ตลอดช่วงชีวิตที่ได้ถ่ายทอดมานั้น 

ครูธงชัย สามสีเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการถ่ายทอดโดยรู้จัก

พัฒนาการสอนของตนเองด้วยการค้นคว้า เรยีนรูเ้พิม่เตมิ น�า

เอาความรู้เรื่องการบันทึกโน้ตมาปรับใช้ พร้อมทั้งพัฒนาวิธี

การ เทคนิค แบบฝึกต่างๆ ตามแนวทางของตนอยู่เสมอ 

ท�าให้การถ่ายทอดทกัษะการบรรเลงตรวัมปีระสทิธิภาพ และ

มคีวามรวดเรว็มากข้ึน กว่าวิธีการแบบมุขปาฐะหรอืการถ่าย

กนัตรมึในยคุก่อนๆ ทีต้่องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการ

ถ่ายทอด ซ่ึงความรู้ความสามารถของครูธงชัย สามสีทั้ง 2 

ด้านดังกล่าวมานั้น สอดคล้องกับบุษกร ส�าโรงทอง (2549) 

ที่ได้กล่าวถึง ศิลปินพื้นบ้านในเขตอีสานใต้ที่ได้ท�าการศึกษา

นัน้เกดิมาในครอบครวัหรอือยูใ่นสภาพแวดล้อมทีม่นีกัดนตรี 

จึงท�าให้เกิดการซึมซับคุ้นเคย พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุน

และได้รบัโอกาสจากครอบครวัให้ได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์

ในการทีไ่ด้ออกแสดงในงานต่างๆ และด้วยความรักในดนตรี

หรือวิชาชีพนี้จึงได้มีความขวนขวายเพื่อที่จะเรียนรู ้ด้วย

ตนเองและขอค�าแนะน�าจากศิลปินท่านอื่นๆ น�าทักษะที่ได้

เรยีนรูไ้ปพฒันาต่อไป ดงักล่าวมานีจ้งึท�าให้ครธูงชยั สามเป็น

ศลิปินกนัตรมึผูค้วามรู้ในศาสตร์ด้านนีแ้ละมีประสบการณ์อยู่

ในตัวมากมาย ส่วนด้านการถ่ายทอด บษุกร ส�าโรงทองได้ตัง้

ข้อสังเกตว่า ศิลปินดนตรีพื้นบ้านในเขตอีสานใต้ มีวิธีการ

ถ่ายทอดความรู้ที่ต่างกันใน 2 กลุ่มศิลปิน คือ 1) ศิลปินใน

กลุ่มท่ีได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรตามสถาบันการศึกษาต่างๆ 

จะมวีธิกีารถ่ายทอดทีใ่ช้เครือ่งอ�านวยความสะดวก เช่น โน้ต

เพลง เอกสารประกอบการสอน เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 

2) ศิลปินที่ไม่มีบทบาทในการสอนในสถาบันการศึกษาก็ยัง

ยดึวธิกีารถ่ายทอดความรู้แบบเดมิ โดยผลของการศึกษาครัง้

น้ีแสดงให้เห็นว่าครูธงชยั สามสีเป็นศลิปินในกลุ่มทีไ่ด้รบัเชญิ

ไปเป็นวิทยากรตามสถานศึกษาต่างๆ ดังนั้นการถ่ายทอดจึง

มีรูปแบบใหม่ทีเ่หมาะสมต่อผู้เรียนทีมี่จ�านวนมาก แต่ในขณะ

เดียวกันรูปแบบการถ่ายทอดแบบดั้งเดิมโดยการเรียนแบบ

ตวัต่อตัวหรอืแบบมขุปาฐะน้ันกย็งัคงมอียู ่โดยเป็นไปในกรณี

ที่ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ที่มักคลุกคลี ใกล้ชิดอยู่กับครูธงชัย 

สามสีอยู ่เสมอๆ ซ่ึงลูกศิษย์เหล่าน้ีมักจะมีพื้นฐานการ 

บรรเลงตรวัมาแล้วอย่างด ีจงึสามารถเรยีนรูแ้บบตวัต่อตวัได้

 2. ลกัษณะความรูห้รอืทกัษะการบรรเลงตรวัของ

ผู้เรียนมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ระดับพื้นฐาน 2) ระดับขั้น

กลาง และ 3) ระดับเพลงชั้นสูง ลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ครู

ธงชยั สามสใีห้ความส�าคญัโดยใช้ในการพจิารณาผูเ้รยีนก่อน

การถ่ายทอด เพื่อดูความเหมาะสมว่าผู้เรียนควรจะได้รับ

และปรบัปรงุทกัษะการบรรเลงอย่างไรตามศกัยภาพของตน 

ในการรวบรวมลกัษณะทีม่าของลกูศษิย์ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอด

โดยตรงกับครูธงชัย สามสีในการวิจัยครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าแม้

ผู้เรียนจะมีที่มาอย่างไร สังกัดสถานบันการศึกษาใด หรือ

เป็นบุคคลภายนอกมาจากที่ใดก็ตาม ครูธงชัย สามสีก็จะใช้

ลักษณะทักษะของผู้เรียนข้างต้นในการจ�าแนกผู้เรียน ซึ่ง

หากเราศึกษาผู้เรียนในแต่ละลักษณะที่จ�าแนกได้นั้น ก็จะ

ท�าให้มองเห็นสภาพการถ่ายทอดการบรรเลงตรัวของครู

ธงชัย สามสีมีความครอบคลุม ครบถ้วน 

 เนื่องด้วยครูธงชัย สามสีได้ไปเป็นวิทยากรและครู

พเิศษถ่ายทอดการบรรเลงตรวัในหลายๆ แห่ง ซึง่ส่วนใหญ่จะ

เป็นสถานศึกษาต่างๆ นับเป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้ยังเป็น

ผู้ริเร่ิมด�าเนินการจัดโครงการค่ายวัฒนธรรมพ้ืนบ้านสุรินทร์ 

ถ่ายทอดดนตรีกันตรึมและนาฎศิลป์พื้นเมืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2535 โดยตนเองเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดหลัก โครงการนี้

ด�าเนินมาเรื่อยๆ อย่างน้อยปีละครั้งจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา

ประมาณ 20 กว่าปี ฉะนัน้จ�านวนลกูศษิย์ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอด

การบรรเลงตรัวจากครูธงชัย สามสีจึงมีจ�านวนมากและ

กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ และด้วยข้อจ�ากัดด้านระยะเวลา

และงบประมาณในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท�าให้มีความยาก

ล�าบากในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ซึง่ถ้าหากเกบ็ข้อมลูจากกลุม่
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลูกศิษย์ต่างๆ และศึกษาวิธีการถ่ายทอดทักษะการบรรเลง 

ตรัวจากลูกศิษย์แต่ละคนหรือแต่ละพื้นท่ีได้อย่างครบถ้วน

แล้ว อาจจะได้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นสภาพของการถ่ายทอด 

การบรรเลงตรัวตามแนวทางของครูธงชัย สามสีตามบริบทที่

แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

 3. เนือ้หาสาระทีพ่บในกระบวนการถ่ายทอดการ 

บรรเลงตรัวของครูธงชัย สามสี พบว่า มีความสอดคล้อง 

กับลักษณะทักษะของผู้เรียนในแต่ละขั้น โดยในขั้นพื้นฐาน

จะเน้นทกัษะพ้ืนฐานการบรรเลงทีเ่ป็นรากฐานส�าคญัในการ

บรรเลงในขัน้สูงต่อไป ซึง่บทเพลงแรกทีน่�ามาใช้ฝึกคอืเพลง

ปการันเจก ถือว่าเป็นบทเพลงที่สั้นและจ�าง่าย ใช้นิ้วในการ

บรรเลงเพียงสองนิ้วซ่ึงง่ายส�าหรับผู้เรียนที่ฝึกใหม่ จากนั้น

จงึเพิม่ระดบัความยากของเพลงข้ึนไปเร่ือยๆ ภายในขัน้นีจ้ะ

ยังไม่มีการใช้เทคนิคเม็ดพรายใดๆ ขั้นต่อมาจึงจะเพิ่ม

เทคนิคเม็ดพรายต่างๆ ในการบรรเลงโดยใช้เพลงเดิมในขั้น

พืน้ฐานในการสอนเร่ืองนี ้ซึง่เทคนคิกจ็ะเพ่ิมข้ึนไปตามเพลง

ที่ยากขึ้น โดยครูจะเป็นผู้ก�าหนดเองว่าเทคนิคใดจะใช้เพลง

ใดในการเรียนการสอนจนถึงการบรรเลงในข้ันสูง แสดงให้

เหน็ว่า ครธูงชยั สามสมีีการวางเนือ้หาสาระในการถ่ายทอด 

ทั้งแบบฝึก บทเพลงและเทคนิคการบรรเลงตรัวแต่ละ

บทเพลง ในแต่ละขั้นอย่างชัดเจน เรียงล�าดับจากง่ายไปหา

ยาก และเน้นพื้นฐานการบรรเลงเบื้องต้นเป็นส�าคัญ ตรงนี้

แสดงให้เห็นว่าเนื้อสาระโดยเฉพาะบทเพลงเร่ิมแรกที่ใช้ใน

การถ่ายทอดมีความแตกต่างกันตามลักษณะการถ่ายทอด

ของกลุ่มศิลปินดังที่บุษกร ส�าโรงทอง (2549) ได้จัดกลุ่มไว้ 

กล่าวคือ ศิลปินในกลุ่มที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรตาม

สถาบันการศึกษาต่างๆ จะน�าบทเพลงกันตรึมท่ีมีลักษณะ

ง่ายๆ และสัน้มาเป็นบทเพลงแรกในการถ่ายทอด ส่วนศลิปิน

ทีไ่ม่มบีทบาทในการสอนในสถาบนัการศกึษาทียั่งยดึวิธีการ

ถ่ายทอดความรู้แบบเดิม มักจะเริ่มต้นการเรียนบทเพลงใน

กลุ่มเพลงครูหรือเพลงชั้นสูงก่อน ซ่ึงเพลงกลุ่มน้ีถือว่าเป็น

เพลงที่ยากและยาว 

 4. บริบทอื่นๆ ในการถ่ายทอดทักษะการบรรเลง 

ตรัวของครูธงชัย สามสีท่ีท�าให้กระบวนการถ่ายทอดนี้เป็น

เอกลักษณ์และมีความสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย 1) การรับ

เข้าเป็นศษิย์โดยการปฏบิตัติามขนบประเพณีเดมินัน้เป็นสิง่

ท่ียงัคงอยูใ่นกระบวนการ เนือ่งจากเป็นความเชือ่ในเร่ืองของ

ความศกัดิส์ทิธิข์องคร ูทีส่ามารถให้คณุให้โทษแก่ผู้เรียนวิชา

นี้ได้ หากปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามครรลองที่ครูได้สอนไว้ 

สอดคล้องกับ บุษกร ส�าโรงทอง (2549) ที่ได้กล่าวถึง

พิธีกรรมในการถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ว่ามีการ

อนรุกัษ์และสืบทอดอย่างเข้มแขง็ตามคตคิวามเช่ือในเรือ่งผี 

หรือคุณไสยต่างๆ ซึ่งสรุปลักษณะการไหว้ครูดนตรีพื้นบ้าน

ได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ การไหว้ครูเพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ การ

ไหว้ครูก่อนการแสดง และ การไหว้ครูประจ�าปี ทั้งนี้ผู้วิจัยมี

ความเหน็ว่าพธิกีรรมไหว้ครทูัง้เพือ่มอบตวัเป็นศษิย์และเพือ่

บอกกล่าวก่อนการแสดงนั้น นอกจากเป็นการแสดงความ

เคารพต่อครู หรือบอกกล่าวครูของตนที่ล ่วงลับไปถึง

กจิกรรมทีต่นก�าลงัจะกระท�าแล้ว ยงัเป็นการสร้างสมาธก่ิอน

การด�าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับดนตรี และเป็นการสร้าง

แรงจูงใจก่อนการถ่ายทอด เพื่อให้ผู้เรียนมีใจจดจ่อ รู้สึกถึง

ความขลังของบทเพลงครูในช่วงไหว้ครู ดังที่ธงชัย สามสี 

(สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2559) กล่าวว่า “ค�าว่า ไหว้ครู วิธี

การไหว้ครู อะไรต่างๆ มันคือ สมาธิ อย่างบทเพลงชั้นสูงที่

ใช้บรรเลงในพธีิไหว้คร ูมนัไม่มห้ีองเพลงก�าหนดแบ่งจังหวะ 

ทนีีค้นเราก่อนทีจ่ะเล่นเพลงพวกนีก้จ็ะต้องมสีมาธ”ิ อย่างไร

ก็ตามขั้นตอนพิธีการไหว้ครูก่อนการถ่ายทอดและการ

บรรเลงนัน้อาจจะมกีารลดทอน ปรับเปลีย่นไปบ้าง หรอืไม่มี

บ้างตามแต่สถานการณ์ แสดงให้เห็นว่า พิธีการรับศิษย์ของ

ครธูงชยั สามสมีคีวามยดืหยุน่ตามสถานการณ์ ซึง่ขัน้ตอนนี้

ครูจะเน้นในเรื่องของการให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อ สงบเงียบ 

ระลึกถึงครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจในการเรียนกัน

ตรึม ต่อไป 2) หลักการ วิธีการและเทคนิคการสอนทักษะ

การบรรเลงตรัว มีล�าดับขั้นในการสอนที่เป็นระบบ เน้นผู้

เรยีนเป็นส�าคญัโดยจะต้องมพีืน้ฐานการบรรเลงทีด่ ีซึง่ผูว้จิยั

เห็นว่า หลักการหรือวิธีการสอนลักษณะนี้มีขั้นตอนที่

สอดคล้องหลักการสอนดนตรีในด้านหนึ่งของระบบ 

เพสตารอสซี ่คอื ด้านการปฏบัิตทิกัษะดนตรีในแต่ละขัน้ตอน

โดยค�านึงว่าผู้เรียนควรปฏิบัติให้ได้เป็นอย่างดีในแต่ละขั้น 

ก่อนทีจ่ะก้าวไปสู่การปฏิบติัทีย่ากขึน้ต่อไป เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน

ที่ช่วยให้เกิดการจดจ�า และปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว 

(Abeles, Hoffer, and Klotman, 1995) นอกจากนี้การ

สร้างบรรยากาศการเรยีนทีไ่ม่ตงึเครยีด มคีวามสนทิสนมกบั

ผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียนมคีวามไว้เนือ้เช่ือใจ เช่ือฟังและให้ความ

ร่วมมือ มีความสุขไปกับการเรียนรู้ด้วย หลักการ วิธีการดัง

กล่าวจึงท�าให้การถ่ายทอดของครูธงชัย สามสีมปีระสิทธภิาพ 

ถอืได้ว่าครเูป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการถ่ายทอดการบรรเลงตรวั

ได้เป็นอย่างด ี3) สถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมในการถ่ายทอด
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มคีวามหลากหลายโดยมสีภาพทัง้ทีม่เีสยีงอกึทกึ และสภาพ

ที่มีความสงบเงียบ โดยมีผลต่อผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนจะต้องมี

สมาธิจดจ่อในการเรียน โดยเฉพาะสภาพที่มีเสียงอึกทึก

รบกวนถือเป็นการฝึกอย่างหนึ่งที่ครูธงชัย สามสีต้องการให้

ผู้เรียนมีสมาธิ 4) ส่ือและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดถือได้ว่า

เป็นเอกลกัษณ์ของการเรียนการสอนของครูธงชยั สามส ีโดย

ครูสร้างส่ือในการถ่ายทอดภูมิปัญญาดนตรีพ้ืนบ้านกันตรึม

ให้ผูเ้รยีนหรอืผูส้นใจท่ัวสามารเข้าถงึได้ง่ายขึน้ น�าระบบการ

บันทึกโน้ตมาปรับใช้กับเพลงกันตรึมได้อย่างเหมาะสม 

เข้าใจง่าย รู้จักน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 5) 

การวดัและประเมนิผลเป็นการประเมนิผูเ้รยีนตามศักยภาพ 

โดยดูว่าผู้เรียนมีพัฒนาการหรือบรรลุวัตถุประสงค์ในการ

ถ่ายทอดเป็นรายบคุคล ซึง่เป็นการประเมนิอย่างใกล้ชดิโดย

ผูส้อนและผูเ้รยีนต่างกต้็องมปีฏสิมัพนัธ์กนั ซึง่ครธูงชยั สามสี

จะทดสอบผู้เรียนตลอดเวลาโดยการให้ผู้เรียนบรรเลงให้ดู 

แล้วชีแ้นะข้อควรปรบัปรงุ สาธติให้ด ูแล้วให้ผูเ้รยีนไปฝึกมา

ใหม่ การประเมนิผลเช่นนีท้�าให้ผู้สอนเหน็ได้ชดัเจนว่าวิธีการ

สอนสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ต้องปรับวิธีการสอนอย่างไร และ

เนื้อหาสาระที่ต้องสอนเพิ่มเติมหรือเน้นย�้าอีกรอบเพ่ือให้ผู้

เรยีนเกดิความเข้าใจนัน้เป็นอย่างไร ซึง่การประเมนิลกัษณะ

นี้สอดคล้องกับที่ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2558) ได้กล่าวถึงการ

ประเมินผลทักษะดนตรีว่า การประเมินผลทางด้านทักษะ

ย่อมเป็นการประเมินรายบุคคล โดยประเมินให้มีความ

ครอบคลุมทุกทักษะตามที่ผู้สอนได้สอนไป 

 ในด้านบริบทอ่ืนๆ ในการถ่ายทอดนี้ผู้วิจัยพบว่า 

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดการ

บรรเลงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ นั้นย่อมมีบริบทที่คล้ายคลึง

และแตกต่างกนัไปตามสภาพของกระบวนการถ่ายทอดนัน้ๆ 

ดงันัน้การออกแบบวจิยัส�าหรบัการศกึษาในเรือ่งนี ้จงึต้องมี

การทบทวนเอกสารและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาบริบท

แวดล้อมของการถ่ายทอดเครือ่งดนตรนีัน้ๆ อย่างครอบคลมุ 

แล้วจงึน�าไปออกแบบการศกึษาวจิยัและสร้างเครือ่งมอืเกบ็

รวบรวมข้อมลูให้เหมาะสมและตรงประเดน็ส�าคญัทีต้่องการ

จะศึกษา โดย อุทัย ศาสตรา (2552) ได้เสนอว่า งานวิจัย

เร่ืองการศกึษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอก

ของครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติมีความเหมาะสมและ

ครอบคลุมประเด็นส�าคัญที่ต้องการศึกษาอย่างครบถ้วน 

ระเบียบวิธีวิจัยนี้จึงสามารถใช้เป็นแบบอย่าง หรือแนวทาง

ส�าหรบัผูท้ีศ่กึษาเกีย่วกบัประเดน็ปัญหาทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีง

กับงานวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะการศึกษากระบวนการ

ถ่ายทอดดนตรีไทย จากการน�าไปปรับใช้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า 

แนวทางนีส้ามารถน�าไปปรบัใช้ได้จรงิส�าหรบัการศกึษาวจิยั

ในครัง้นี ้โดยสิง่ทีผู่วิ้จัยอยากจะเน้นย�า้คอื การน�าแนวทางน้ี

ไปปรับใช้นั้นจะต้องค�านึงถึงบริบทที่ก�าลังจะศึกษาด้วย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ควรน�าเอาองค์ความรูท่ี้ได้จากการศกึษา ไปจดั

ท�าให้มคีวามถกูต้อง เป็นระบบตามแนวทางการจดัการองค์

ความรู้ (Knowledge Management)

 2. ควรน�าเอาองค์ความรู ้ที่ได ้จากการศึกษา  

ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนการปฏิบัติทักษะการบรรเลง 

ตรัว โดยให้สอดคล้องกับบริบทที่ต้องการจะถ่ายทอด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาเนื้อหาสาระในกระบวนการ

ถ่ายทอดการบรรเลงตรวัของครธูงชยั สามสแีต่ละขัน้ทกัษะ

การบรรเลงอย่างละเอียด เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้และ

สามารถน�าไปใช้ได้

 2. ควรมีการศึกษากลุ่มลูกศิษย์โดยตรงของครู

ธงชยั สามสอีย่างครบถ้วน เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีแ่สดงสภาพการ

ถ่ายทอดที่ครอบคลุม ครบถ้วนในทุกมิติ

 3. ควรมีการศึกษากระบวนการถ่ายทอดการ 

บรรเลงตรัวของครูท่านอ่ืนๆ เพื่อน�ามาเปรียบเทียบ และ

สร้างเป็นองค์ความรู้เฉพาะศาสตร์ด้านการบรรเลงตรัว
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ีใช้หลักการศึกษาทางดุริยวรรณกรรม ท�าการศึกษาเพลงตับเรื่องอิเหนา ตอนระตูหมันหยาได้รับสาส์น

ท้าวกุเรปันจนถึงอิเหนาจากนางจินตะหรา ขับร้องโดยหม่อมคร้าม แม่แป้น และแม่แจ๋ว บันทึกเสียง เมื่อปี พ.ศ. 2450  

ในรูปแบบแผ่นเสียงตรา Odeon มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและผลงานทางดนตรีของวังบ้านหม้อ ศึกษาลักษณะทาง

ดนตรีของเพลงตับเรื่องอิเหนา และศึกษาบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

 ผลการวิจัยพบว่าวังบ้านหม้อมีหน้าที่ราชการหลายด้าน ทั้งงานกรมม้า กรมช้าง กระทรวงโยธา ฯลฯ  

และที่ เด ่นมากคือกรมมหรสพ เจริญด ้านการดนตรีและละครสูงสุดในสมัยรัชกาลที่  5 มีศิลป ินส�าคัญ อาทิ 

หลวงเสนาะดุริยางค์ (ทองดี) พระประดิษฐไพเราะ (ตาด) ขุนเสนาะดุริยางค์ (แช่ม) หม่อมเจริญ หม่อมมาลัย ฯลฯ  

วังนี้ยังเป็นแหล่งก�าเนิดปี่พาทย์ดึกด�าบรรพ์ มีหน้าที่จัดแสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่รับแขกเมือง และเป็นสถานที่บันทึกแผ่น

เสียงไว้เป็นจ�านวนมาก 

 ด้านลักษณะทางดนตรี พบว่าใช้บทร้องฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 ใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งบรรเลงรับ  

มีบทเพลง 23 เพลง บทเจรจา 2 บท บางเพลงมีการใช้ซ�้า รวมแล้วจัดล�าดับการบรรเลงไว้ 34 ล�าดับ เลือกใช้

เพลงละครในและหน้าพาทย์เป็นหลัก เช่น ช้าปี่ใน โอ้ปี ่ใน โอ้ร่าย ลงสรงมอญ และเพลงสองชั้นอื่นๆ โดยมากใช ้

บันไดเสียงซอลและเป็นเพลงส�าเนียงไทย

1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สาขาวิชาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
3 อาจารย์ ดร. สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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 ด้านบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริบททางการเมือง การปกครอง  

วิถีชีวิต ค่านิยม เศรษฐกิจ ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมการดนตรี

ค�าส�าคัญ: ดนตรีไทย / ดุริยวรรณกรรม / วังบ้านหม้อ / แผ่นเสียง / ตับอิเหนา

Abstract
 This research employs the principles in music literature studies on series of songs from Inao story 

starting at the episode where Ratu of Manya received a letter from Thao Kurepan until when Inao left Chintara. 

The subject of this research are songs performed by artists of Ban Mo Palace in 1907 as recorded on a set 

of original Odeon phonographs. The research focuses on 1) historical and musical works of the Ban Mo Palace, 

2) musical style of the series of songs in the story of Inao, and 3) related socio-cultural contexts. 

 Research results show various functions performed by Ban Mo Palace ranging from the Royal 

Commander Offices for the Royal Horse and Royal Elephant Services and, most notably, the Royal Center 

of Music and Theatrical Arts. The Palace is greatly responsible for the court music and theatrical works during 

the reign of King Rama V (1868-1910). Some of concurrent renowned artists were Phraya Senoh Duriyang 

(Thongdi), Phra Pradit Phairo (Tat), Mom Charoen and Mom Malai. The palace is recognized as the birthplace 

of Dukdambun Piphat and also served for state arrival concerts and as recording studio for a large numbers 

of phonograph records. 

 The lyrics used in the songs of these episodes were taken from the composition by King Rama II 

and was performed in musical combination with hard mallet Piphat ensemble. There were 23 songs and 2 

dialogues with some songs played more than once. There were in total 34 sequences, mostly Naphat and 

Royal Dance Songs such as Cha Pinai, O Pinai, Longsong Mon and other Song Chan melodies which mostly 

played in Sol scale and in Thai idiomatic musical style.

 The socio-cultural contexts discovered from the records demonstrated political and governmental 

contexts, way of life, values as well as economic and socio-cultural in musicology contexts.

Keywords: Thai Music / Music Literature / Ban Mo Palace / Phonograph / Inao 

บทน�า
 วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามอันเป็น

ไปตามกฎแห่งวิวัฒนาการ เนื่องด้วยมีการสะสมเพ่ิมพูน 

ความเจริญ ปรับปรุงสิ่งที่ยังบกพร่องให้เหมาะแก่ความเป็น

อยู ่ ในแต ่ละยุคสมัย อีกทั้ งยังมีการถ ่ายทอดส ่งต ่อ 

ความเจรญิแก่อนชุนอย่างไม่ขาดตอน (อนมุานราชธน, 2598 

: 26) ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้

สะสม ปรบัปรงุ และถ่ายทอดต่อกันมา การศกึษาวฒันธรรม

จึงเป็นการแสวงหาความรู้อันเจริญงอกงามที่สามารถน�ามา

ใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคสมัย

 ดนตรี เป็นศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ของวัฒนธรรม มีหน้าที่ทั้งหล่อหลอมสังคม และแสดงออก

ถงึอารมณ์สุนทรย์ีของมนษุย์ เมือ่มนษุย์รูส้กึนกึคดิใดๆ กจ็ะ

ถ ่ายทอดความรู ้สึกนั้นผ ่านงานดนตรี ดนตรีจึงเป ็น 

ภาพสะท้อนของสงัคมวัฒนธรรม การศกึษาดนตรจีงึเป็นการ

ศึกษาวัฒนธรรมผ่านเสียงเพลง

 วังบ้านหม้อเป็นวังในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์

เจ้ากญุชร กรมพระพิทกัษเทเวศร์ พระราชโอรสในพระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ กับเจ้าจอมมารดาศิลา เป็นแหล่งรวบรวม

ศิลปะวิทยาการมหรสพแขนงต่างๆ ตามความนิยมในสมัย

นั้นท่ีแต่ละวังเจ้านายจะมีมหรสพเป็นของตนเอง การ

มหรสพของวังบ้านหม้อเจริญสูงสุดในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์  
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทรงโปรดเกล้ารวบรวมงานมหรสพท่ีกระจายอยู่ตามกรม

กองต่างๆ แล้วสถาปนาขึน้เป็นกรมมหรสพโดยมเีจ้าพระยา

เทเวศร์วงศ์ววัิฒน์ (ม.ร.ว. หลาน กญุชร) ผู้เป็นพระนดัดาใน

กรมพระพิทักษเทเวศร์ และเป็นเจ้าของวังในขณะนั้นเป็น

เจ้ากรมมหรสพคนแรก วังบ้านหม้อในยุคนั้นจึงเป็นแหล่ง

รวบรวมศิลปะวิทยาการด้านดนตรีหลากหลายแขนง  

มีผลงานการบันทึกแผ่นเสียงจ�านวนมาก แต่ยังไม่ปรากฏ

งานวิจัยที่ศึกษาประวัติ และผลงานทางดนตรีของวัง

บ้านหม้ออย่างจริงจัง

 อเิหนาเป็นพงศาวดารชวาในช่วงประมาณปี พ.ศ. 

1800 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับสมัยพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชตั้ง

กรงุสโุขทยัเป็นราชธาน ีในพงศาวดารชวาเรยีกชือ่ว่า อเิหนา 

หรอื ปันหย ีหรือ กรัตปาต ีเป็นเร่ืองทีช่าวชวานยิมน�ามาเล่น

ละครและหนังชวา จนสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 

(พ.ศ. 2275 - 2301) มีพระราชธิดาในเจ้าฟ้าสังวาลย์ 2 

พระองค์ คนพี่คือเจ้าฟ้ากุณฑล และคนน้องคือเจ้าฟ้ามงกุฎ 

ทัง้สองพระองค์ทรงแต่งบทละครจากนทิานอเิหนาทีข้่าหลวง

แขกเชือ้สายปัตตานเีล่าถวายให้ฟังคนละเร่ือง เจ้าฟ้ากณุฑล

แต่งเรื่อง ดาหลัง เจ้าฟ้ามงกุฎแต่งเรื่อง อิเหนา แต่คนทั่วไป

มักเรยีกดาหลังว่า อเิหนาใหญ่ และอเิหนาว่า อเิหนาเลก็ ซึง่

มีความหมายว่าอิเหนาของพระองค์ใหญ่และอิเหนาของ

พระองค์เล็ก (ด�ารงราชานุภาพ, 2546 : 305 - 310)

 ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 

2325 - 2352) พระองค์ทรงพระราชนพินธ์ซ่อมแซมบทละคร

ดาหลังและอิเหนาส่วนที่ช�ารุดไปจากเหตุการณ์เสียกรุง  

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

รัชกาลท่ี 2 (พ.ศ. 2352 – 2367) ทรงพระราชด�าริว่าบท

ละครในรัชกาลที่ 1 ที่ทรงพระราชนิพนธ์ซ่อมแซมบทละคร

ครัง้กรงุเก่าเข้ากนัไม่สนทิ จึงทรงพระราชนพินธ์ขึน้ใหม่หมด

ทั้งเรื่อง โดยมีพระราชประสงค์ให้ใช้เป็นต้นฉบับส�าหรับ

พระนครสืบไป (ด�ารงราชานุภาพ, 2546 : 333 - 345) บท

ละครเรื่องอิเหนาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลยั เมือ่พระราชนพินธ์แล้วเสร็จกจ็ะพระราชทานให้เจ้า

จอมมารดาศิลา เป็นผู้บรรจุเพลงขับร้องถวาย (พูนพิศ  

อมาตยกุล, ม.ป.ป.) ด้วยเหตนุีก้ารศกึษาเพลงตบัเรือ่งอเิหนา 

ตอนระตูหมันหยาได้รับสาส์นท้าวกุเรปันจนถึงอิเหนาจาก

นางจินตะหรา หรือเรียกอย่างส้ันว่า ตับเร่ืองอิเหนา ตอน

อิเหนาจากนางจนิตะหรา จากแผ่นเสียงเก่าของวังบ้านหม้อ

จึงเป็นการศึกษาบทเพลงที่สืบไปได้ถึงยุครัชกาลที่ 2

 ปัจจุบันนิยมบรรเลงเพลงตับเรื่องอิเหนาอยู่ไม่กี่

ตอน ได ้แก ่ ตอนตัดดอกไม ้ฉายกริช ตอนไหว ้พระ  

ตอนบวงสรวง และตอนอุณากรรณลงสวน ท�าให้เพลงตับ

เร่ืองอิเหนาตอนอ่ืนๆ นอกจากนี้สูญหายไป หนึ่งในนั้นคือ

ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการเล่นอยู่

เลยในปัจจุบัน มีปรากฏเป็นเพียงแผ่นเสียงชุดนี้เท่านั้น

 การศึกษาบทเพลงไทยเดิมของเก่าในปัจจุบันมัก

เลือกศึกษาบทเพลงที่ได้รับการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะจาก

รุ่นสู่รุ่นไม่ใช่บทเพลงที่เป็นต้นฉบับจากการบันทึกเสียงของ

เก่า ซึ่งหากจะใช้บทเพลงมุขปาฐะดังกล่าวเป็นตัวแทนใน

การอธิบายต้นฉบับ ย่อมเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

ตามข้อจ�ากัดของการถ่ายทอด แต่การศึกษาบทเพลงจาก

ต้นฉบับแผ่นเสียงจะช่วยให้สามารถฟังเสียงจริงท่ีเกิดข้ึนใน

ยุคที่ต ้องการศึกษา อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ากัดของ

เทคโนโลยีการบันทึกเสียงท�าให้งานวิจัยบทเพลงจากแผ่น

เสียงเก่ายุคแรกปรากฏน้อยมาก

 นอกจากน้ี การศกึษาบทเพลงไทยเดมิทีผ่่านมามกั

เลือกศึกษาในแง ่มุมทางประวัติศาสตร ์และลักษณะ 

ทางดนตร ีแต่การใช้แนวคดิของหลกัวิชาดรุยิวรรณกรรมใน

การศึกษา เป็นการศึกษาบทเพลงอย่างรอบด้าน ประกอบ

ด้วย การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ การศึกษาลักษณะทาง

ดนตรี  และการ ศึกษาบริบททาง สังคมวัฒนธรรม  

อันสามารถน�าไปใช้ในการอธิบายบทเพลงให้เกิดความรู้

ความเข้าใจได้อย่างมีมิติ ไม่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 จากความส�าคญัของทีม่าและปัญหาข้างต้น ผูว้จิยั

จึงตระหนักในความส�าคัญของการศึกษาดุริยวรรณ-กรรม

เพลงตับเร่ืองอิเหนาจากต้นฉบับแผ่นเสียงเก่าของวัง

บ้านหม้อ พ.ศ. 2450 เพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านประวัติและ

ผลงานทางดนตรีของวังบ้านหม้อ ลักษณะทางดนตรีของ

เพลงตับเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา ตลอด

จนบรบิททางสงัคมวฒันธรรมทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นีอ้งค์ความรูด้งั

กล่าวสามารถน�าไปใช้ในการศึกษาดุริยวรรณกรรมไทยใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับดนตรีราชส�านักในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว ตลอดจนน�าลกัษณะทางดนตรีที่

ค้นพบไปใช้ในการสร้างสรรค์งานดนตรใีหม่ไม่ทางตรงกท็าง

อ้อมได้
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วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือศึกษาประวัติและผลงานทางดนตรีของ 

วังบ้านหม้อ

 2. เพือ่ศกึษาลกัษณะทางดนตรขีองเพลงตบัเรือ่ง

อิเหนา ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา จากแผ่นเสียงโอเดียน 

ขับร้องโดยหม่อมคร้าม แม่แป้น แม่แจ๋ว

 3. เพือ่ศกึษาบรบิททางสงัคมวฒันธรรมทีเ่กีย่วข้อง 

กับเพลงตับเร่ืองอิเหนา ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา  

จากแผ่นเสยีงโอเดยีน ขบัร้องโดยหม่อมคร้าม แม่แป้น แม่แจ๋ว

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัเรือ่ง ดรุยิวรรณกรรมเพลงตบัเรือ่งอเิหนา

จากต้นฉบับแผ่นเสียงเก่าของวังบ้านหม้อ พ.ศ. 2450 

เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative research) ใช้แนวคดิ

และระเบยีบวิธวีจัิยตามหลักดนตรีวทิยา มานษุยดนตรวิีทยา 

และการศกึษาทางดริุยวรรณกรรม อนัประกอบด้วยขัน้ตอน

ต่างๆ ดังนี้

 1.	 การศกึษางานวจิยัเบือ้งต้น เพือ่ท�าการออกแบบ 

งานวจิยัและทบทวนวรรณกรรม โดยศกึษาจากแหล่งข้อมลู

ทั้งด้านเอกสาร วัตถุ และบุคคล

 2.	การเก็บรวมรวบข้อมูล

  2.1 ข้อมูลเอกสาร เก็บรวบรวมจากห้องสมุด

ต่างๆ ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์

  2.2 ข ้อมูลภาพสนาม ประกอบด้วยการ

สมัภาษณ์ผูเ้กีย่วข้องกบัวงับ้านหม้อและนกัวชิาการดนตรทีัง้

อย่างเป็นการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนเก็บข้อมูลใน

สถานที่จริง 

  การสัมภาษณ์ผู ้ เกี่ยวข้องกับวังบ้านหม้อ  

คัดเลือกจากเกณฑ์ความอาวุโสและความเกี่ยวข้องกับ 

วังบ้านหม้อ ได้แก่ นางพึงใจ โล่สุวรรณ บุตรี ม.ล. เล็ก  

อัศวเสนา (กุญชร) นางอุบะ เช็ดเด้น (กุญชร) บุตรี 

พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ล. วราห์ กุญชร) และนายก้อง

เกยีรต ิอัศวเสนา ประธานกรรมการ บริษทั บ้านหม้อ จ�ากดั 

  การสัมภาษณ์นักวิชาการดนตรี คัดเลือกจาก

เกณฑ์นักวิชาการที่เคยท�างานวิชาการเกี่ยวกับวังบ้านหม้อ 

และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเพลงไทยที่เกี่ยวข้องกับวังบ้านหม้อ 

ได้แก่ นายส�าราญ เกิดผล ศ. เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ  

อมาตยกุล นายไชยยะ ทางมศีร ีและนายเสถยีร ดวงจนัทร์ทิพย์

 3.	การจดักระท�าข้อมูล เป็นการน�าข้อมลูทีไ่ด้จาก

การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งด้านเอกสารและภาคสนามมาจัด

กระท�าเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน�าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์แบ่งเป็น 3 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

  4.1 ประวัติและผลงานทางดนตรีของวัง

บ้านหม้อ ใช้วิธีการทางประวัตศิาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  4.2 ลักษณะทางดนตรีของเพลงตับเร่ือง

อิเหนา ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้

เชีย่วชาญ และทฤษฎกีารวเิคราะห์เพลงไทยในการวเิคราะห์ 

  4.3 บรบิททางสงัคมวัฒนธรรมทีเ่กีย่วข้องกบั

เพลงตับเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา  

ใช้แนวคดิความสมัพนัธ์ของดนตรกีบัสงัคมวฒันธรรมในการ

วิเคราะห์

 5.	การตรวจสอบข้อมูล	 ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบ

ข้อมูลแบบสามเส้า

 6.	การน�าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยน�าเสนอข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 3 ข้อ

สรุปผลการวิจัย

 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยเป็น 3 หัวข้อหลัก ตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

 1.	ประวัตแิละผลงานทางดนตรีของวังบ้านหม้อ

  1.1 ประวัติวังบ้านหม้อ สามารถแบ่งยุคตาม

เจ้าของวังได้ 6 ยุค ดังนี้

   1.1.1 ยุคพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์

เจ้ากญุชร กรมพระพิทกัษเทเวศร์ (พ.ศ. 2374 - 16 เมษายน 

2406) 

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุญชร กรมพระ

พิทักษเทเวศร์ ประสูติเมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2341 

เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัยกับเจ้าจอมมารดาศิลา ราชินิกุล ณ บางช้าง เดิม

ประทับอยู่ที่กลุ่มวังท้ายหับเผยวังที่ 3 อยู่บริเวณแยกถนน

พระพิพิธตัดกับถนนสนามไชย ต่อมาในปี พ.ศ. 2374 เกิด

เหตุเพลิงไหม้บริเวณวังกรมหมื่นสุนทรธิบดีลามไปจน

บ้านหม้อ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพทัิกษเทเวศร์จงึย้าย

ไปสร้างวังใหม่ในที่ที่ไฟไหม้ว่างลง และเรียกชื่อวังนั้นว่า  

วังบ้านหม้อ ตั้งอยู่สืบมาจนปัจจุบัน
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  พระองค์ได้รับการเฉลิมพระยศเป็น กรมหมื่น

พิทักษเทเวศร์ ว่าการกรมม้าและกรมมหรสพ ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2367 

(พระนามพระองค์เจ้า วังหลวงแลวงัน่า ทัง้ 5 รัชกาล, 2453) 

และต่อมาในปี พ.ศ. 2394 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้รบัการเลือ่นพระยศเป็น กรมพระ

พทิกัษเทเวศร์ ว่าการกรมคชบาลเพิม่เตมิอกีกรมหนึง่ (เรือ่ง

เฉลิมพระยศเจ้านาย ฉะบับมีพระรูป, 2538 : 36)

  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ 

ทรงมีศิลปะการแสดงต่างๆ เป็นการส่วนพระองค์ เช่นเดียว

กับวังอื่นๆ ในยุคนั้นที่นิยมมีมหรสพเป็นของประจ�าวัง ดัง

ปรากฏในต�านานเร่ืองละครอิเหนา พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ 

กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ (2546 : 349 - 350) ว่า “ละคร

ของเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ ซึ่งหัดขึ้นเมื่อรัชกาลที่ 3 ที่

มีชื่อปรากฏมาจนบัดนี้มีหลายโรง คือ ... (5) ละครกรมพระ

พิทักษเทเวศร์ เมื่อยังเป็นกรมหมื่นโรง 1 …”

   1.1.2 ยุคพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

สงิหนาทราชดรุงค์ฤทธิ ์(ม.จ. สิงหนาท กญุชร) (17 เมษายน 

พ.ศ. 2406 - 6 มกราคม พ.ศ. 2423) 

ภาพที่	1 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุญชร  
กรมพระพิทักษเทเวศร์

ที่มา : นายก้องเกียรติ อัศวเสนา ถ่ายจากภาพเขียนในวังบ้านหม้อ 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดรุงค์ฤทธ์ิ 

(ม.จ. สิงหนาท กุญชร) ประสูติเมื่อ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2369 เป็นโอรสล�าดับที่ 3 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ากุญชร กรมพระพิทักษเทเวศร์ กับคุณแสง 

(เทศนาฉลองอายุ เจ้าพระยาเทเวศรวงศ์วิวัฒน,์ 2466 : 3) 

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าสงิหนาทราชดรุงค์ฤทธ ิเมือ่วนัที ่5 มนีาคม พ.ศ. 

2411 ซึง่เป็นปีแรกทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัวข้ึนครองราชย์ ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤหัยจาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ก�ากับกรมม้า

สืบต่อจากรุ่นพระบิดา

  วงับ้านหม้อในยคุพระองค์เจ้าสงิหนาทฯ มกีาร

หัดละครมาต้ังแต่ในสมัยรัชกาล 4 และตั้งโรงละครขึ้นใน

สมยัรชักาลที ่5 ยดึแนวทางการเล่นละครตามแบบรชักาลที่ 

2 สืบเนื่องมา (ด�ารงราชานุภาพ, 2546 : 377) 

   1.1.3 ยุคเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ 

(ม.ร.ว. หลาน กุญชร) (7 มกราคม พ.ศ. 2423 -  

1 มกราคม พ.ศ. 2465)

ภาพที่	2 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ (ม.จ. 
สิงหนาท กุญชร)

ที่มา	: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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ประพาสต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง จนสมเด็จพระพุทธเจ้า

หลวงเรยีกขานใช้สอยอย่างตดิปากว่า ไอ้อูด๊ ตามความหมาย

ของชื่อเดิม เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นหลวงฤทธิ

นายเวร เจ้าหมื่นไวยวรนารถ จางวางกรมม้า กรมมหรสพ 

รับบรรดาศักดิ์เล่ือนเป็นพระยาศรีสุริยพาหะ พระยาศรี

กฤดากร และสดุท้ายเป็นพระยาเทเวศร์วงศ์วิวฒัน์ในปี พ.ศ. 

2465 หลังจากท่ีบิดาถึงแก่อสัญกรรม (เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์, 

2500 : 1 - 19)

   การมหรสพต่างๆ ของวังบ้านหม้อในยุค

พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์และยุคถัดมามิได้ท�าเป็นอาชีพดัง

ยคุก่อนๆ จะมกีารร้องเล่นละครกันก็แต่ภายในหมูเ่ครอืญาติ

เท่านั้น

   1.1.5 ยคุ ม.ล. แฉล้ม กญุชร (15 มนีาคม 

2500 - 4 กันยายน 2538)

   ม.ล. แฉล้ม กุญชร เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 เป็นบุตรีเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์

วิวัฒน์ (ม.ร.ว. หลาน กุญชร) กับ หม่อมเจริญ หรือภายหลัง

คอื นางเจรญิ พาทยโกศล รับหน้าท่ีปกครองดแูลวังบ้านหม้อ

ต่อจากพีช่ายต่างมารดา คอื พระยาเทเวศร์วงศ์ววัิฒน์ (ม.ล. 

วราห์ กุญชร) มีโอกาสเข้าเฝ้ารับใช้สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชนินีาถ และเป็นผูน้�าคณุหญงิไพฑรูย์ กติตวิรรณ 

ผูเ้ชีย่วชาญดนตรไีทยบ้านพาทยโกศล ซึง่มศีกัดิเ์ป็นน้องสาว

ต่างบิดาขึ้นถวายตัวเป็นพระอาจารย์สอนดนตรีไทยถวาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   การละครและดนตรขีองวังบ้านหม้อในยคุ

นี้ยังคงเหมือนดังยุคก่อน คือ มีการฝึกหัดและจัดการแสดง

ละครในหมู่เครือญาติตามโอกาสส�าคัญ อาทิ งานวันคล้าย

วันเกิดของ ม.ล. แฉล้ม และงานบุญต่างๆ

   1.1.6 ยุคบริษัท บ้านหม้อ จ�ากัด (5 

กันยายน 2538 - ปัจจุบัน)

   ภายหลัง ม.ล. แฉล้ม กุญชร เจ้าของวัง

บ้านหม้อถึงแก่กรรม ทายาทของวังจึงรวมตัวกันจัดตั้ง 

บริษัท บ้านหม้อ จ�ากัด เพื่อดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์

ของราชสกุลกุญชร มีการท�าบุญเลี้ยงพระในวันที่ 16 

เมษายน ของทุกปี ณ ท้องพระโรง วังบ้านหม้อ ซึ่งตรงกับ

วันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุญชร 

กรมพระพิทักษเทเวศร์ ในงานบุญมีการเลี้ยงข้าวแช่สูตร

ดัง้เดมิของวังบ้านหม้อทีไ่ด้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนปัจจบุนั

  1.2 ผลงานทางดนตรีของวงับ้านหม้อ สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

   1.2.1 นักดนตรีของวังบ้านหม้อ อาทิ 

พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) นางเจริญ  

พาทยโกศล หลวงบ�ารุงจิตรเจริญ (ธูป สาตรวิ ลัย)  

หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา นายศุข ดุริยประณีต ฯลฯ 

ซึง่ล้วนแล้วแต่มคีวามเชีย่วชาญ แม้หมดยคุวังบ้านหม้อเป็น 

กรมมหรสพแล้ว นักดนตรีเหล่านี้ก็ยังเป็นก�าลังส�าคัญด้าน

ดรุยิางคศลิป์ของชาตทิีก่ระจายไปตามส่วนต่างๆ ของสงัคม 

ได้แก่ กรมมหรสพ รชักาลที ่6 หรอืภายหลงัคอืกรมศลิปากร 

วังเจ้านายแต่ละพระองค์ และส�านักดนตรีต่างๆ

   1.2.2 ป่ีพาทย์ดกึด�าบรรพ์ นวัตกรรมการ

ประสมวงและรูปแบบการบรรเลงดนตรีที่ได้รับอิทธิพลมา

จากดนตรีคอนเสิร์ตฝรั่ง เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ

วงศ์ กบัเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์ววิฒัน์ ปรบัปรงุการประสมวง

จากวงปี่พาทย์ไม้นวมท่ีมีบรรเลงอยู่เดิมในวังบ้านหม้อให้มี

เสียงนุ ่มนวลและกังวานมากขึ้น ในภายแรกใช้ส�าหรับ

บรรเลงต้อนรับแขกเมืองในรูปแบบเพลงเกร็ด ต่อมา

พัฒนาการบรรเลงเป็นเพลงตับหรือละครมืด ต่อมาใช้

ประกอบการแสดงภาพนิ่งหรือละครภาพนิ่งตาโบลวิวังต์ 

ภาพที่	5 ม.ล. แฉล้ม กุญชร
ที่มา : ถ่ายจากภาพต้นฉบับที่วังบ้านหม้อโดยผู้วิจัย 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558
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และภายหลังใช้ประกอบการแสดงละครดึกด�าบรรพ์ที่ได้

ต้นแบบมาจากอุปรากรฝรั่ง

   1.2.3 การบรรเลงดนตรีของวังบ้านหม้อ 

ผลงานการแสดงสดทีม่ข้ีอมลูบันทกึไว้สามารถรวบรวมได้ 5 

งาน ได้แก่ การต้อนรับเคานท์ แห่งเมอืงตริูน ราชอาคนัตกุะ

จากประเทศอิตาลี (พ.ศ. 2441) การต้อนรับปอล ดูแมร์ ผู้

ส�าเร็จราชการชาวฝรั่งเศสจากอินโดจีน (พ.ศ. 2442) การ

ต้อนรับเจ้าชายเฮนรี พระอนุชาสมเด็จพระเจ้ากรุงปรัสเซีย 

(พ.ศ. 2442) งานพระราชทานเล้ียงรับรองดยคุโยฮนัอลัเบรก

ต์จากประเทศเยอรมน ี(พ.ศ. 2447) และงาน 4 มะเสง็ ฉลอง

พระชนมายุพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2472)

   1.2.4 แผ่นเสียงวงับ้านหม้อ หลกัฐานเชงิ

ประจักษ์ถึงฝีมือทางดนตรีของวังบ้านหม้อและยังเป็นหลัก

ฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญอันสามารถน�าไปขยายองค์

ความรู้แขนงอื่นๆ ต่อไปได้ สามารถรวบรวมมาได้ทั้งสิ้น 19 

ชุด อาทิ คอนเสิร์ตเรื่องรามเกียรติ์ ตอนอินทรชิตแผลงศร

ถูกพระลักษมณ์ หรือเรียกว่า ตับพรหมมาสตร์ ตับคาวี ตับ

อาบูหะซัน ตอนอาบูหะซันแต่งงาน ตับอิเหนา ตอนอิเหนา

จากนางจินตะหรา ตับนางลอย ฯลฯ

 2.	ลักษณะทางดนตรีของเพลงตับเรื่องอิเหนา	

ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา

 ในการหาลกัษณะดนตรี แบ่งประเดน็การวิเคราะห์

เป็น 6 ประเด็น ดังนี้

  2.1 ข้อมูลเบื้องต้น

  เพลงตับเรื่องอิเหนา ตอนระตูหมันหยาได้รับ

สาส์นท้าวกุเรปันจนถึงอิเหนาจากนางจินตะหรา หรือเรียก

อย่างสั้นว่า ตับเร่ืองอิเหนา ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา 

มีลักษณะเป็นเพลงตับเร่ือง ส่ือสารเร่ืองราวอิเหนาตั้งแต่ 

ระตูหมันหยาได้รับสาส์นท้าวกุเรปันให้อิเหนากลับไปรบที่

เมืองดาหา ท�าให้อิเหนาต้องจากนางจินตะหรา นางสการะ

วาต ีและนางมาหยารัศม ีภรรยาทัง้สาม ขบัร้องต้นเสียงโดย 

หม่อมคร้าม กญุชร ณ อยธุยา มแีม่แป้น (นางแป้น วัชโรบล) 

และแม่แจ๋ว เป็นลูกคู่ บรรเลงรับด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง 

วังบ้านหม้อ บันทึกอยู่ในรูปแบบแผ่นเสียงขนาด 27 ซม. 

จ�านวน 10 แผ่น 20 หน้า โดยบรษิทั International Talking 

Machine ใช้เครื่องหมายการค้าว่า Odeon Record มี

สัญลักษณ์เป็นรูปศาลาหลังคาทรงโดม จึงนิยมเรียกกันว่า 

ตราตึก ความยาวรวม 1 ชั่วโมง 8 นาที 4 วินาที 

  เพลงที่ใช้ในตับเป็นเพลงท�านองเก่าไม่ปรากฏ

ชื่อผู้แต่ง มีจ�านวน 23 เพลง มีการกล่าวแนะน�าเพลง และ

บทเจรจาคั่นอยู่ 2 บท มีเพลงที่มีการใช้ซ�้าจ�านวน 4 เพลง 

โดยระบลุ�าดบัของการใช้ซ�า้ในเครือ่งหมายวงเลบ็ รวมล�าดบั

การบรรเลงได้ทั้งสิ้น 34 ล�าดับ ดังนี้

ภาพที่	6 แผ่นเสียงตับเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา 
หน้าที่ 3

ที่มา : อาศรมดนตรีวิทยา ศ.นพ. พูนพิศ อมาตยกุล



41

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  บทบาทหน้าที่ของแต่ละเพลงเลือกใช้ตาม

อารมณ์หรือเหตกุารณ์ตามเนือ้เรือ่ง เช่น ช้าป่ีในใช้ในการขึน้

ต้นของเนื้อเรื่อง เสมอใช้ประกอบกริยาไปมาอย่างใกล้ๆ 

ลงสรงมอญใช้ประกอบการแต่งตัว ธรณีร้องไห้ใช้ในบทร้อง

ที่มีอารมณ์โศกเศร้า ฯลฯ

  2.2 โครงสร้าง

  การแบ่งประเภทเพลงตามประเภทหน้าทับ

สามารถแบ่งได ้หลายลักษณะ ได ้แก ่ เพลงประเภท 

หน้าทับปรบไก่และหน้าทับเฉพาะมีจ�านวนมากที่สุด 

ประเภทละ 6 เพลง รองลงมาคือ หน้าทับสองไม้และไม่มี 

หน้าทบั จ�านวนประเภทละ 3 เพลง หน้าทบัลงิโลดและหน้า

ทับภาษา จ�านวนประเภทละ 2 เพลง และเพลงที่มีช่วงที่มี

และไม่มีหน้าทับผสมกัน จ�านวน 1 เพลง

  เพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงประเภทท่อนเดียว 

จ�านวน 19 เพลง รองลงมาคือ 2 ท ่อน จ�านวน  

4 เพลง และ 4 ท่อน จ�านวน 1 เพลง

  ด้านจ�านวนเที่ยวในเพลงขับร้อง พบเพลง 2 

เที่ ย วมากที่ สุ ด  จ� านวน  7  เพลง  รองลงมาคื อ  

4 เที่ยว จ�านวน 6 เพลง 3 เที่ยว จ�านวน 3 เพลง และ 6 

เที่ยว จ�านวน 1 เพลง ทั้งนี้ เพลงที่มีการบรรเลงอย่างเดียว

ไม่มีการขับร้องบรรเลงเที่ยวเดียวทุกเพลง

  ด้านแบบแผนการขบัร้องและบรรเลง พบเพลง

ที่มีการบรรเลงอย ่างเดียวไม ่มีการขับร ้อง จ�านวน  

6 เพลง เพลงขับร้องและบรรเลง จ�านวน 14 เพลง เพลงขับ

ร้อง บรรเลง และขับร้อง จ�านวน 2 เพลง และเพลง 

ขับร้อง บรรเลง ขับร้อง และบรรเลง จ�านวน 1 เพลง

  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างทางขับร้องและทาง

บรรเลงในเชิงความยาวและลูกตก พบเพลงที่มีทางขับร้อง

และทางบรรเลงสัมพันธ์กัน จ�านวน 11 เพลง เพลงที่มีทาง

ขับร้องและทางบรรเลงไม่สัมพันธ์กัน จ�านวน 7 เพลง 

  2.3 บทร้อง

  บทร้องที่ใช้เป็นการตัดตอนมาจากบทละคร

เรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ 

เลิศหล้านภาลัย โดยไม่มีแก้ค�าเพื่อให้สัมผัสคล้องจองกัน มี

การใช้ค�าเสริม นะน้อง ในเพลงมาลีหวน มีการซ�้าค�าร้อง ใน

เพลงช้าปี่ใน ทองย่อน โอ้ปี่ใน และกลองโยน

  เนื้อหาบทร้องสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน 

คือ ระตูหมันหยาได้รับสาส์นท้าวกุเรปัน อิเหนาลานาง 

จินตะหรา อิเหนาลานางมาหยารัศมีและนางสการะวาตี 

อิเหนาเข้าพิธีอาบน�้าและแต่งตัวเตรียมออกศึก และอิเหนา

เคลื่อนทัพออกจากเมืองหมันหยา

  2.4 บันไดเสียง

  ด้านบนัไดเสยีง พบว่าใช้บนัไดเสยีง ซ มากทีส่ดุ 

จ�านวน 19 เพลง รองลงมาคอืบนัไดเสยีง ร จ�านวน 10 เพลง 

บันไดเสียง ด จ�านวน 7 เพลง บันไดเสียง ฟ จ�านวน 4 เพลง 

และบันไดเสียง ล จ�านวน 1 เพลง

ล�าดับ ชื่อเพลง ล�าดับ ชื่อเพลง ล�าดับ ชื่อเพลง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

การกล่าวแนะน�าเพลง

วา

ช้าปี่ใน

เอกบท

ลมพัดชายเขา

เสมอ (1)

รัวลาเดียว (1)

ตะนาวแปลง

พันธุ์ฝรั่ง (1)

แขกหนัง

ทองย่อน

พันธุ์ฝรั่ง (2)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ตะลุ่มโปง

เสมอ (2)

รัวลาเดียว (2)

พม่าเห่

ธรณีร้องไห้

โอ้ปี่ใน

โอด

บทเจรจา (1)

มาลีหวน

เสมอ (3)

รัวลาเดียว (3)

จีนไม่ทราบชื่อ

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

ลงสรงมอญ

เสมอ (4)

รัวลาเดียว (4)

กลองโยน

กราวนอก

เชิด (1)

โอ้ร่าย

กระบอก

บทเจรจา (2)

เชิด (2)

ตารางที่	1 แสดงชื่อเพลงในตับเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา
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  มีการใช้สะพานเชื่อมบันไดเสียง 4 เพลง คือ 

เพลงวา เพลงพันธุ์ฝรั่ง และเพลงธรณีร้องไห้

  เพลงส่วนใหญ่ใช้เพียงบนัไดเสยีงเดยีว มจี�านวน 

14 เพลง ใช้ 2 บันไดเสียง จ�านวน 7 เพลง ใช้ 3 บันไดเสียง 

จ�านวน 3 เพลง และใช้ 4 บันไดเสียง จ�านวน 1 เพลง

  2.5 ส�าเนียง

  ด้านส�าเนียงเพลง พบว่าเป็นเพลงส�าเนียงไทย

มาก ท่ีสุด  จ� านวน 19 เพลง รองลงมาคือ  แขก  

พบอยู ่2 เพลง ได้แก่ เพลงแขกหนงั และทางเปลีย่นในเพลง

เอกบท มี เพลงส�าเนียงจีน 1 เพลง คือ เพลงจีน 

ไม่ทราบชือ่ เพลงส�าเนยีงฝรัง่ 1 เพลง คอื เพลงพันธุฝ์รัง่ และ

เพลงส�าเนียงพม่า 1 เพลง คือ เพลงพม่าเห่

  2.6 ฝีมือนักดนตรี

  ด้านฝีมือของนักดนตรี พบว่า หม่อมคร้าม นัก

ร้องต้นเสียง มีเทคนิคการร้องแบบโบราณ ร้องด้วยเสียง

แหลมสูงอย่างชัดถ้อยชัดค�า ใช้เทคนิคการครั่นจ�านวนมาก 

นกัระนาดเอกตไีหวแนวจัด นกัระนาดทุม้ฝีมือดตีน่ีาฟัง และ

นกัดนตรทีกุคนในวงล้วนมีฝีมอืทางดนตรทีดัเทยีม สามารถ

บรรเลงได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

	 3.	บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

เพลงตับเรื่องอิเหนา	ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา

 ศิลปะเป็นผลผลติของสังคมวัฒนธรรม จงึย่อมต้อง

มีความเก่ียวข้องหรือเป็นภาพสะท้อนของบริบททางสังคม

วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่งานศิลปะนั้นได้

รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็นศิลปะสมัยใหม่อย่างภาพยนตร์ 

(ปรชัญา เป่ียมการุณ : 130 - 144) หรอืศิลปะประเภทดนตรี

ที่ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบแผ่นเสียงก็ตาม

 เพลงตับเร่ืองอิเหนา ตอนอิเหนาจากนางจนิตะหรา 

ถกูบนัทกึเสยีงขึน้ในปี พ.ศ. 2450 สะท้อนถงึความนยิมของ

บทเพลงในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะหากเป็นเพลงที่ไม่ได้รับ

ความนยิม นายห้างผูค้้าแผ่นเสยีงย่อมไม่คดัเลอืกน�ามาบันทกึ 

โดยมกีลุม่เป้าหมายทีช่ดัเจนคอืชนชัน้น�าซึง่มกี�าลงัซือ้ มคีวาม

เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ดังนี้

  3.1 บริบททางการเมืองการปกครอง

   3.1.1 เคร่ืองมือสร้างความปรองดองใน

สังคมพหุวัฒนธรรม

   อิเหนาไม่ว่าจะอยู ่ในรูปแบบเรื่องเล่า 

ละคร หรือดนตรี ถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชาวชวา - มุสลิมมี

พื้นท่ีในการแสดงตัวตนผ่านงานศิลปะ แม้อาจจะไม่ได้เป็น

ผู้แสดงโดยตรง แต่เนื้อหาที่สื่อสารออกมาถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมชวา - มุสลิม เป็นจุดร่วมระหว่างวัฒนธรรม

ที่ราชส�านักไทยใช้ในการหล่อหลอมสังคมพหุวัฒนธรรมให้

รูส้กึมคีวามเป็นอันหน่ึงอนัเดยีวกนั ลดความขดัแย้ง เป็นการ

สร้างความปรองดองในรูปแบบสันติวิธี

   3.1.2 ภาพสะท้อนการสร้างเครือข่าย

อ�านาจผ่านการแต่งงาน

   เนื้อเรื่องอิเหนาสะท้อนถึงการวางเครือ

ข่ายอ�านาจโดยการผูกสัมพันธ์เป็นเครือญาติผ่านการ

แต่งงานระหว่างเจ้านายเมืองต่างๆ สะท้อนถึงสังคมสยาม

ในยคุนัน้ เช่น เจ้าดารารศัม ีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ผูม้บีทบาทส�าคญัต่อการรวมล้าน

นาเข้ากับสยาม

  3.2 บริบททางวิถีชีวิตและค่านิยม

   3.2.1 ภาพสะท้อนสังคมพหุวัฒนธรรม

  ตับเรือ่งอิเหนา ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา 

สะท้อนถึงสังคมพหุวัฒนธรรมในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 อัน

ประกอบด้วย ชวา ไทย จีน พม่า ฝรั่ง และพราหมณ์ โดย

สื่อสารผ่านบทร้อง บทเพลงที่ใช้ ตลอดจนสื่อบันทึกเสียง

   3.2.2 ภาพสะท้อนค่านิยมการมีภรรยา

จ�านวนมาก

   บทร้องตับเรื่องอิเหนาสะท้อนถึงวิถีชีวิต

ของสงัคมสยามสมยันัน้ทีผู่ช้ายนยิมมภีรรยาเป็นจ�านวนมาก 

โดยเฉพาะในบรรดาหมู่เจ้านายหรือชนช้ันสูงที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจดีสามารถเลี้ยงดูอุปถัมภ์ภรรยาและบุตรธิดาได้ 

ตวัอย่างเช่น ครอบครวัเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ทีป่รากฏ

หลักฐานการมีภรรยาถึง 40 คน (บุญเหลือ เทพยาสุวรรณ, 

2514 : 4 - 7)

   3.2.3 ภาพสะท้อนสภาพสังคมแบบผูช้าย

เป็นใหญ่

   บทร้องตบัเร่ืองอิเหนาสะท้อนสภาพสงัคม

สยามแบบผู้ชายเป็นใหญ่ ตั้งแต่ระดับชนชั้นน�าที่มีพระ 

มหากษัตริย์เป็นผู้ชาย พระสงฆ์หรือผู้น�าทางศาสนาเป็น

ผู้ชาย จนถึงระดับล่างที่มีผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวเสมอ

   3.2.4 การเข้ามาของฝร่ังและเทคโนโลยี

การบันทึกเสียง

   การบนัทกึแผ่นเสยีงตบัเรือ่งอเิหนาบ่งบอก

ถึงการเข้ามาของฝรั่งและเทคโนโลยีการบันทึกเสียงใน 

ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  3.3 บริบททางเศรษฐกิจ

   3.3.1 แผ่นเสียง: ธุรกิจดนตรีชนิดใหม่

   การเข้ามาของธรุกจิการผลติและขายแผ่น

เสยีงถือเป็นจดุเริม่ต้นของอาชพีวศิวกรเสยีงพ่อค้าแผ่นเสยีง 

ตลอดจนค่ายเพลงในสยาม

   3.3.2 สภาพเศรฐกิจที่มั่นคง

   แผ่นเสียงตับเร่ืองอเิหนาถกูผลิตขึน้ในช่วง

ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งสภาพเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ดี 

มั่นคง สะท้อนออกมาผ่านศิลปะแขนงต่างๆ ที่เจริญเฟื่องฟู 

ไม่ว่าจะเป็นธรุกจิการบนัทกึแผ่นเสยีงสถาปัตยกรรมทีม่กีาร

สร้างอาคารศิลปกรรมตะวันตกที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และ

การเจรญิเฟ่ืองฟขูองวรรณกรรมและการละครต่างๆ ทีส่่งต่อ

สืบเนื่องไปยังสมัยรัชกาลที่ 6

   3.3.3 แรงงานในครวัเรอืนส่งเสรมิเศรษฐกจิ 

ครอบครัว

   จากการศึกษาประวัติและผลงานของวัง

บ้านหม้อ ท�าให้ทราบถึงลักษณะเศรษฐกิจในครัวเรือนของ

วังบ้านหม้อที่ภรรยาของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ล้วน

แล้วแต่เป็นนักร้อง นักร�า นักละคร ถือเป็นการส่งเสริม

เศรษฐกิจในครัวเรือน ด้วยเป็นการรวมกลุ่มแรงงานด้าน

มหรสพให้อยู่ร่วมกัน ท�าให้ไม่ต้องพึ่งพาต้นทุนแรงงานจาก

ภายนอกมากนัก และยังมีความคล่องตัวในการผลิตผลงาน

ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.4  บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมการดนตรี

   3.4.1 วงับ้านหม้อ: สถาบนัดนตรทีีส่่งต่อ

ความรู้ดนตรีราชส�านักสู่ภายนอก

   ดนตรรีาชส�านกัมคีวามวิจิตรประณตีกว่า

ดนตรีราษฎร์ด้วยเหตุแห่งอ�านาจและเศรษฐกิจ แต่การเข้า

ถึงองค์ความรู้ด้านดนตรีราชส�านักจากสังคมภายนอกนั้น

เป็นไปได้ยาก วังบ้านหม้อเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านดนตรี

ราชส�านกัทีส่บืทอดมาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่2 โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ดนตรปีระกอบละคร นกัดนตรทีีเ่ข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในวง

ดนตรีวังบ้านหม้อเปรียบเสมือนการเข้ามาเป็นนักเรียนใน

สถาบนัดนตรีราชส�านกั ท�าให้ความรู้ด้านดนตรีดงักล่าวแพร่

กระจายออกไปยังสังคมภายนอก

   3.4.2 แผ่นเสียง: โอกาสในการเข้าถึง

ดนตรีมากขึ้น

   เทคโนโลยีการบันทึกเสียงที่เริ่มแพร่เข้า

มาในประเทศไทยนบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2437 เป็นต้นมา เป็นการ

เปิดพ้ืนที่ให้สังคมสามารถเข้าถึงเสียงดนตรีได้มากขึ้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนชั้นสูงที่มีก�าลังทางเศรษฐกิจในการ

เข้าถึงสื่อบันเทิงประเภทนี้ ก่อนจะแพร่หลายสู่กลุ่มชนช้ัน

กลางในเวลาต่อมา นอกจากนี้ สื่อบันทึกเสียงยังทรงคุณค่า

ในฐานะหลกัฐานทางประวัตศิาสตร์ทีส่�าคญั ท�าให้ชนรุน่หลงั

ได้ศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจในแง่มุมต่างๆ ต่อไป

   3.4.3 กรอบคดิเรือ่งส�าเนยีงแขกในสงัคม

ดนตรีไทย

   เพลงตับเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาจากนาง

จินตะหรา พบเพลงส�าเนียงแขกในเพลงแขกหนัง และการ

ท�าทางเปลี่ยนในเพลงเอกบท สื่อถึงการรับรู้ส�าเนียงเสียง

ดนตรีของชาติพันธุ์แขกในสังคมดนตรีไทยยุคนั้น และเพลง

ตับเร่ืองอิเหนายังเป็นต้นแบบจินตภาพของส�าเนียงแขกใน

สงัคมดนตรไีทยยคุถดัมาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของ

ตัวเพลงเอง ท่าร่ายร�า การแต่งตัว ตลอดจนองค์ประกอบอื่นๆ 

ของละครอิเหนา

อภิปรายผล
 จากผลการศึกษาดุริยวรรณกรรมเพลงตับเรื่อง

อเิหนาจากต้นฉบบัแผ่นเสยีงเก่าของวงับ้านหม้อ พ.ศ. 2450 

มีประเด็นในการอภิปรายดังนี้

 1.	ประวตัแิละผลงานทางดนตรขีองวงับ้านหม้อ

 เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปในวงการดนตรีไทยว่า วัง

บ ้านหม ้อเป ็นกรมมหรสพหลวงในสมัยรัชกาลที่  5  

แต่จากการศึกษาประวัติของวังบ้านหม้อ ผู้วิจัยได้ค้นพบ

หลักฐานว่า วังบ้านหม้อเป็นกรมมหรสพหลวงตั้งแต่ยุค 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ หรือในสมัย

รัชกาลท่ี 3 โดยอ ้างอิงจากหลักฐาน สมุดพิมพ ์ดีด  

พระนามพระองค์เจ้า วังหลวงแลวังน่า ทัง้ 5 รชักาล (2453) 

แต่บทบาทหน้าที่ของกรมมหรสพหลวงใน สมัยรัชกาลที่ 3 

ยงัไม่เป็นทีช่ดัเจนว่ารบัผดิชอบงานด้านใดบ้าง จนกระทัง่ใน

สมยัรชักาลที ่5 ซึง่พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมการ

มหรสพต่างๆ ไว้ในการบังคับบัญชาของเจ้าพระยาเทเวศร์

วงศ์วิวัฒน์

 จากผลงานการบันทึกเสียงของวังบ้านหม้อที่มี

ลักษณะเป็นเพลงประเภทตับเร่ืองเสียส่วนใหญ่ เช่น ตับ

พรหมมาสตร์ ตับคาวี ตับอาบูหะซัน ตับอิเหนา ฯลฯ ท�าให้

ทราบถึงความนิยมในกลุ่มคนที่มีโอกาสเข้าถึงแผ่นเสียงใน

สมัยนั้น คือชนชั้นสูง ว่านิยมฟังเพลงประเภทมีเนื้อหาเป็น
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เรื่องราวต่อเนื่องกัน ผิดกับในยุคถัดมาที่มักเป็นประเภท

เพลงเถาหรือเพลงสามชั้น

 2.	ลักษณะทางดนตรีของเพลงตับเรื่องอิเหนา	

ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา

 ต�าราทฤษฎดีนตรไีทยฉบบัต่างๆ ล้วนเขยีนไว้ตรง

กันว ่า ระบบเสียงดนตรีไทยเป ็นแบบ 7 เสียงเท ่า  

หรือใน 1 ทบเสียง (Octave) แบ่งเป็น 7 เสียง แต่ละเสียงมี

ระยะห่างเท่ากนั แต่ในการศกึษาลกัษณะทางดนตรีของเพลง

ตับเรื่องอิเหนานี้ ได้วิเคราะห์ความถี่เสียงระนาดทุ้ม ซึ่งมี

ความชัดเจนของเสยีงมากทีส่ดุ ผลการวเิคราะห์พบว่า ระยะ

ห่างระหว่างเสียงแต่ละเสียงไม่เท่ากัน ระยะห่างระหว่าง

เสียง ล กับ ท ท กับ ด และ ม กับ ฟ มีระยะห่างน้อยกว่าคู่

เสียงอื่นอย่างมีนัยส�าคัญ อาจเพราะด้วยเป็นเทคนิคในการ

เทียบเสียง หรือมีการเทียบเสียงที่ไม่แม่นย�า ซ่ึงขัดแย้งกับ

ทฤษฎีเสียงดนตรีไทยที่ว่าเป็นระบบแบบ 7 เสียงเท่า

 ในการวิเคราะห์โครงสร้างเพลงพบว่ามีการ 

พลิกแพลงท�านองเพลงที่แตกต่างจากปัจจุบัน ได้แก่ เพลง

เอกบท และเพลงตะนาวแปลง ในเพลงเอกบทมีการเปลี่ยน

ส�านวนช่วงท้ายของเพลงให้มลัีกษณะเป็นส�าเนยีงแขก และ

ในเพลงตะนาวแปลงมีการประดิษฐ์ท�านองส่วนหัวซึ่งเป็น

ลักษณะลูกโยนให้การบรรเลงในแต่ละเที่ยวไม่ซ�้ากัน การ

พลกิแพลงท�านองในลกัษณะนีแ้สดงถงึภมูปัิญญาทางดนตรี

ของวังบ้านหม้อที่มีความเข้าใจในบทเพลงว่า ส่วนใดเปิด

โอกาสให้สามารถพลิกแพลงท�านองได้อย่างเหมาะสม

 ด้านการขบัร้อง พบว่ามกีารใช้เสียงค่อนข้างแหลม

สงู ปรากฏเทคนคิครัน่เป็นจ�านวนมาก มกีารเอ้ือนทีล่ะเอยีด

ซบัซ้อน ออกเสยีงค�าร้องชดัเจน ไม่มกีารป้ันเสยีงป้ันค�ามาก

อย่างในปัจจุบนั สอดคล้องกบัทางขบัร้องในยคุเดยีวกนัทีมั่ก

มีลักษณะคล้ายกนั ซ่ึงแตกต่างกบัทางร้องในปัจจบุนัทีม่กัไม่

ใช้เสียงสูงมาก ใช้เสียงเรียบนิ่ง มีการเอื้อนที่ชัดเจนไม่ซับ

ซ้อนมาก และมีการปั้นเสียงปั้นค�าที่อ่อนช้อยกว่า แสดงถึง

ค่านิยมในการขับร้องในยุคดังกล่าวที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการ

ขยายเสียง ท�าให้ต้องใช้เสียงแหลมสูงเพื่อที่จะให้สามารถ

ได้ยินไปไกลอย่างชัดเจน และมีการร้องอย่างชัดถ้อยชัดค�า 

ไม่มกีารป้ันเสียงอย่างอ่อนช้อยแบบในปัจจบุนัเพือ่ทีจ่ะให้ผู้

ฟังได้ยินค�าร้องและท�านองการเอื้อนอย่างชัดเจน

 ด้านฝีมือการบรรเลงในเพลงตับเรื่องอิเหนา พบ

ว่านักดนตรีทุกเครื่องมือล้วนมีฝีมือการบรรเลงที่เป็นเลิศ 

และทัดเทยีมกนั สามารถบรรเลงรวมวงได้อย่างเป็นอันหนึง่

อันเดียว ท�าให้บทเพลงที่บรรเลงออกมามีความไพเราะ

น่าฟัง แสดงถงึความสามารถทางดนตรขีองกลุม่นักดนตรวีงั

บ ้านหม ้อที่มีหน ้าที่ เป ็นนักดนตรีหลักของประเทศ  

ซึง่ต้องมกีารฝึกซ้อมใช้งานกนัอยูอ่ย่างสม�า่เสมอ ท�าให้ความ

รู้ความสามารถทางดนตรีมีการสะสมเพิ่มพูนจนเกิดเป็น

ความเชี่ยวชาญ

	 3.	บริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

เพลงตับเรื่องอิเหนา	ตอนอิเหนาจากนางจินตะหรา

 เพลงตบัเรือ่งอเิหนา ตอนอเิหนาจากนางจนิตะหรา 

นับเป็นศิลปะด้านดนตรี ซึ่งเป็นพฤติกรรมการแสดง 

(Expressive behavior) อย่างหนึ่ง พฤติกรรมการแสดงนี้

เป็นภาพสะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในสังคมต่างๆ  

ดงัเหน็ได้จากการเป็นภาพสะท้อนการสร้างเครอืข่ายอ�านาจ

ผ่านการแต่งงาน ภาพสะท้อนสังคมพหุวัฒนธรรม ภาพ

สะท้อนค่านิยมการมีภรรยาจ�านวนมาก และภาพสะท้อน

สภาพสังคมแบบผู้ชายเป็นใหญ่ ตลอดจนมีความเก่ียวข้อง

เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมในด้านต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
 1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

 การศึกษาแผ่นเสียงเก่าที่มีคมชัดของเสียงไม่มาก

นัก ผู ้วิจัยจะต้องมีความพร้อมทั้งในด้านทักษะการฟัง 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฟัง และการใช้เทคโนโลยีเพื่ออ�านวย

ความสะดวกในการฟัง สิง่เหล่านีเ้ป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้

ผลการวิจัยมีความแม่นย�า และสามารถด�าเนินการวิจัยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.	 ข้อเสนอแนะส�าหรบัการท�างานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

 แผ่นเสยีงของวงับ้านหม้อมจี�านวนมาก การศกึษา

ดุริยวรรณกรรมเพลงตับเรื่องอิเหนา ตอนอิเหนาจาก 

นางจินตะหรา เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในการศึกษาองค์ความรู้

จากแผ่นเสียงวังบ้านหม้อ หากมีการท�าวิจัยถึงแผ่นเสียงชุด

อ่ืนๆ จะสามารถท�าให้เห็นภาพรวมของลักษณะทางดนตรี

ของวังบ้านหม้อที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้น

 การแปรท�านองเป็นทกัษะส�าคญัอย่างหนึง่ของนกั

ดนตรีไทย งานวิจัยชิ้นนี้ยังมิได้ลงลึกถึงรายละเอียดใน 

การแปรท�านองของนกัดนตรี หากสามารถท�าวิจัยเพ่ือให้เหน็

ลกัษณะและวิธีการแปรท�านองได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่

ต่อวงการดนตรีไทย
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 2. เพื่อศึกษาบทบาทวงโกงสโกและวงทัมมิง คณะครูอม มงกุล ที่มีต่อสังคม

 จากการศึกษาพบว่า วงโกงสะกอ (Kong Skor) และวงทัมมิง (Tamming) สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีได้รับอิทธิพล

มาจากวงดนตรีทีใ่ช้บรรเลงเม่ือสมัยอาณาจักรเขมรโบราณ ราวพทุธศตวรรษที ่16 - 17 ตามหลกัฐานทีป่รากฏบนภาพจ�าหลกั

บนระเบียงคดปราสาทนครวัดที่ปรากฏรูปจ�าหลักท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีอยู่บริเวณระเบียงคดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปรากฏภาพจ�าหลักวงดนตรีท่ีมีการบรรเลงฆ้องรางจ�านวน 4 แห่ง ซึ่งมีความละม้ายคล้ายคลึงกับฆ้องรางที่ใช้ในวงโกงสโก 

(Kong Skor) และวงทัมมิง (Tamming) ปัจจุบันวงโกงสโก (Kong Skor) วงทัมมิง (Tamming) ใช้บรรเลงในงานศพเท่านั้น 

และสามารถพบเหน็การบรรเลงวงดนตรนีีใ้นเขตจงัหวัดเสยีมเรยีบ ส�าหรบัคณะครอูม มงกุล จะเรยีกช่ือวงดนตรทีีบ่รรเลงใน

เวลากลางวันว่า “โกงสโก” (Kong Skor) และวงดนตรีที่บรรเลงในเวลากลางคืนว่า “ทัมมิง” (Tamming)

 วงโกงสโกและวงทัมมิง คณะครูอม มงกุล ก่อตั้ง ในปี ค.ศ.1996 โดยการรวบรวมกลุ่มนักดนตรีเพื่อฟื้นฟูและท�า

กิจกรรมทางด้านดนตรีดั้งเดิมของกัมพูชา วงพิณเพียด (Pin peat) และวงโกงสโก (Kong Skor) และ วงทัมมิง (Tamming) 

ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากครูนอร์น (Khru Norn) โดยการบรรเลงวงดนตรีโกงสโกและ วงทัมมิงประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี

จ�านวน 4 ชนิด มีรูปแบบการจัดวงโดยให้นักดนตรีทั้ง 3 คนนั่งอยู่กลางวงดนตรี หันหลังให้กันและกัน เครื่องดนตรีประกอบ

ไปด้วย 1. โกง เดาะ ปี 2. โกง วง จ็อมเนต แข 3. สโก ธม มวย และ 4. ซรอไล โดยบทเพลงส�าหรับการบรรเลงวงโกงสโก

และวงทัมมิง มีจ�านวน 12 บทเพลง ส�าหรับขั้นตอนการบรรเลง เริ่มต้นจากการแสดงความเคารพกราบไหว้ครูบาอาจารย์ทั้ง

ที่เป็นครูเทวดาและครูมนุษย์รวมถึงถึงกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา แล้วจึงเริ่มต้นการบรรเลงวงโกงสโก วงทัมมิง ด้วย

บทเพลง“บอปวล” เป็นบทเพลงล�าดบัแรกทุกครัง้ โดยการบรรเลงจะเริม่ต้นต้ังแต่เริม่ตัง้ศพเพือ่ประกอบพธิกีรรม โดยบรรเลง

เพลงใดเพลงหนึ่งสลับกับพิธีสงฆ์ และเมื่อเสร็จสิ้นพิธี นักดนตรีจะบรรเลงบทเพลงเพลง “ก็อมเปา” เป็นบทเพลงลา

 ในด้านบทบาทวงโกงสโกและวงทัมมิง คณะครูอม มงกุล มีต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเสียมเรียบ  

ราชอาณาจักรกัมพูชา สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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 1. วงโกงสโกและวงทมัมงิ คณะครูอม มงกุล มคีวามส�าคญัต่อชมุชนเนือ่งจาก ชมุชนยงัเหน็คณุค่าและความส�าคญั

ของดนตรีที่มีต่อพิธีกรรม

 2. วงโกงสโกและวงทัมมิง คณะครูอม มงกุล สร้างรายได้ให้แก่นกัดนตร ีให้มรีายได้พเิศษนอกเหนอืจากการประกอบ

อาชีพหลัก

 3. วงโกงสโกและวงทัมมิง คณะครูอม มงกุล ท�าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านดนตรีเขมร

โบราณให้คงอยู่สืบทอดต่อไป

ค�าส�าคัญ: วงโกงสโก, วงทัมมิง, ดนตรีประกอบพิธีกรรม

Abstract
 The research entitled “Ceremonial Music: a Study of Kong Skor and Tamming ensemble of Khru 

Um Mongkol Band, Siemreap Province, Kingdom of Cambodia” is a qualitative research via field work 

study in the form of descriptive analysis. The obtained data were sorted by documents, musical notations, 

and in multimedia data such as still photographs, audio records, and digital motion records. The objectives 

of the research were - 

 1. To study Kong Skor and Tamming ceremonial music Khru Um Mongkol band at Siemreap 

Province, Kingdom of Cambodia and 

 2. To study social role of Kong Skor and Tamming ensembles.

 The results revealed that the Kong Skor and Tamming are musical ensembles, presumably 

influenced by a musical ensemble of ancient Cambodia during the 16th – 17th Buddhist Century. According 

to engraved relieves around Angkor Wat’s cloister, those that depict musical activity are found to be 

located at Northeastern side of the cloister. There are four music-related relives that contains an image 

of a gong set, resembling what is being used in Kong Skor and Tamming ensemble nowadays. Presently, 

Kong Skor and Tamming can only be found during a funeral in Siemreap province. According to Khru Um 

Mongkol, the ensemble owner, the ensemble that is played during the day is called “Kong Skor” whereas 

the other, played at night, is called “Tamming”.

 The Kong Skor and Tamming ensemble of Khru Um Mongkol was established in 1996 by gathering 

of surviving traditional musicians in order to continue Cambodia’s indigenous musical tradition, i.e. the 

Pin Peat, the Kong Skor and the Tamming ensemble. The group was originally taught by Master Norn. The 

instruments of Kong Skor and Tamming are arranged in such a way that each of the 3 musicians will sit 

in a circle with one’s back against one another. The four musical instruments used in Kong Skor and 

Tamming are 1. Kong Doh Pei, 2. Kong Vong Chomnet Khear, 3. Skor Thom Moy and 4. Sra Lai. The 

repertoires used in Kong Skor and Tamming containing 12 different musical pieces. The performance of 

Kong Skor or Tamming are always preceded by paying respect to teachers, whether in the form of human 

or imaginative divine. The Kong Skor or Tamming then always begin with specific inaugural musical piece 

named Borpol as the ensembles continue to accompany a funeral ceremony from the start throughout. 

After the first piece, Kong Skor and Tamming will play repeatedly a musical piece from its suite, which is 

occasionally intermitted by Buddhist monk chanting. At the Completion of the ceremony the musician 

always play a musical piece named Kampao.
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 Regarding the social roles that the Kong Skor and Tamming ensemble Khru Um Mongkol play 

particularly in Siemreap province, it can be concluded that:-

 1. The Kong Skor and Tamming ensemble Khru Um Mongkol band still hold significant social 

status as they are still very much acknowledged and appreciated by local people as their ceremonial 

music. 

 2. The Kong Skor and Tamming ensemble Khru Um Mongkol band provide auxiliary income for 

its musicians in addition to their main professions.

 3. The Kong Skor and Tamming ensemble Khru Um Mongkol band function as a practical measure 

of conserving and safeguarding ancient music of Cambodia for its abiding existence.

Keywords: The Kong Skor Ensemble, The Tamming ensemble, Ceremonial Music 

บทน�า
 ราชอาณาจักรกัมพูชาเป ็นชนชาติที่มีศิลป

วัฒนธรรม ประเพณี และอารยธรรม อันดีงามที่มีการ

สบืทอดกนัมาแต่โบราณกาล ดงัจะเหน็ได้ในเชงิประจกัษ์ว่า

ศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีและอารยธรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้และ

มกีารปฏบัิตสิบืต่อกนัมาจากอดตีจนถงึปัจจบุนั ล้วนแล้วแต่

เป็นสรรพสิ่งที่คนรุ่นก่อนๆ ได้คิดค้นขึ้นมา หรือท่ีเรียกกัน

อีกอย่างหนึ่งว่าภูมิปัญญานั่นเอง 

 วัฒนธรรมเป ็นผลงานด ้านต ่างๆ ที่มนุษย ์

สร้างสรรค์ขึน้ ผ่านการคดัเลือก ปรับปรุงและยดึถอืสบืทอด

กันมาจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมเป็นทั้งลักษณะนิสัยของคน

หรือกลุ่มคนในชาติ ลัทธิความเชื่อ ภาษา ขนบธรรมเนียม 

อาหารการกิน เครื่องใช้ไม้สอย ศิลปะต่างๆ และการ

ประพฤติปฏิบัติในสังคม ในอีกลักษณะหนึ่งวัฒนธรรมเป็น

มรดกทางสังคมท่ีคนในชาติสืบทอดกันเอาไว้ และต้อง

วิวัฒนาการต่อไปในอนาคต อาจมีทางเป็นไปได้ว่าจะเจริญ

ขึ้นหรืออาจเสื่อมลงก็เป็นได้

 อ๊อกเบร์ิน (กาญจนา อนิทรสนุานนท์. 2543: 137) 

กล่าวว่า “ความส�าคัญแก่วัฒนธรรมทางวัตถุในฐานะที่เป็น

ตวัการส�าคญัท่ีท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมด้านอ่ืนๆ 

ต่อมา ส�าหรับวัฒนธรรมทางวัตถุนี้เช่ือว่าเป็นแหล่งเจริญ

ก้าวหน้าทางวฒันธรรม คอื การประดษิฐ์ทางวตัถ ุ(Material 

Invention) เช่น เครื่องมือ อาวุธ และกระบวนการเทคนิค

ต่างๆ” 

 วัฒนธรรม ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีและ

สันสกฤต แปลว่า “ธรรมเป็นต้นเหตุให้เจริญ” หรือ “ธรรม

คือความเจริญ” มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อประเทศอย่าง

แท้จริง พระธรรมปิฎก (2538: 9) แสดงความคิดเห็นไว้ใน

เร่ืองฐานและแก่นสารของวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมนี้ ว่าที่

จริงก็เป็นเรือ่งในระดบัรปูแบบ คอื เป็นเรือ่งสภาพทีป่รากฏ

ภายนอกเป็นส่วนมาก วัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบนี้จะมีแก่น

สารที่แท้จริง ก็จะต้องมีความจริงที่ลึกซึ้งลงไปรองรับถ้าจะ

พดูในแง่ของสิง่ทีเ่ป็นฐานของวัฒนธรรมนี ้ก็จะเหน็ได้ว่าแยก

ได้ถึง 3 ระดับ เราสามารถใช้ค�าว่า “ธรรม” มาเป็นเครื่อง

มือ มาแบ่งระดับของสิ่งท่ีเกี่ยวข้องที่โยงมาถึงวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมนั้นเป็นรูปแบบเบื้องปลาย ลึกลงไปมีอะไรเป็น

ฐานอยู่อีกในที่นี้จัดเป็น 3 ระดับ คือ 

 ระดับที่เป็นฐาน เป็นรากที่สุด ได้แก่ “สัจธรรม” 

สัจธรรมคือ ตัวความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติ 

สัจธรรมนี้เป็นฐานเริ่มต้นที่รองรับวัฒนธรรมไว้ 

 ต่อจากสัจธรรม ก็คือ สิ่งที่เรียกว่า “จริยธรรม” 

อันได้แก่ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความดีงาม ซึ่งเป็นความจริงที่

มนุษย์จะต้องปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จตามความเป็นจริง

ของธรรมชาติ ความจริงของมนุษย์ต้องสอดคล้องกับความ

จริงของธรรมชาติ จึงจะเกิดผลส�าเร็จได้ด้วยดี จากนั้นจึงมา

ถึง “วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นรูปแบบ หรือเป็นวิธีปฏิบัติที่จะให้

เกิดผลเป็นจริงตามที่มนุษย์ต้องการ

 การศกึษาวัฒนธรรมท้องถิน่นัน้นอกจากการศึกษา

ด้านวัฒนธรรมแล้วยังมีวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ที่แตกต่างแต่

คล้ายคลึงกัน เช่น พิธีกรรมและประเพณีต่างๆ ในพิธีกรรม 

และประเณีนี้ต่างก็ประกอบไปด้วยบทเพลง พิธีการและสิ่ง

ประกอบอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นค่านยิมของกลุม่นัน้ๆ ซึง่สามารถเรยีน

รูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตร์คตชิาวบ้าน ค�าประพนัธ์ต่างๆ ภาษา

ถิ่น และเร่ืองเก่ียวกับการด�าเนินชีวิตของชาวบ้านได้ 

(กาญจนา อินทรสุนานนท์. 2536: 52) การศึกษาเพื่อเจาะ

ลึกลงไปถึงวัฒนธรรมและส่วนประกอบของสังคมโดยมาก
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มกัมุง่ไปทีส่งัคมของชาวบ้านตามชนบทท่ีห่างจากสงัคมเมอืง

หลวง ดังนั้นนักวิชาการบางส่วนจึงมุ่งศึกษาประวัติศาสตร์

ไปด้วย จะเห็นได้ว่าดนตรีหรือเพลงพื้นบ้านนั้นนับวันแต่ละ

สูญหายไป ตามสภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป และขาดการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง

การเสื่อมความนิยมของดนตรีและเพลงพื้นบ้านก็เป็นอีก

สาเหตุหนึ่ง ทั้งน้ีเนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ที่พยายาม

เสาะแสวงหาความบันเทิงใหม่เท่าที่ตนเองพอใจ

 เนื่องจากดนตรีเป็นสิ่งที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็น

สากล เพราะอยูใ่นสังคมของมนษุย์ทกุชาตทิกุภาษา ดงัทีน่กั

มานุษยวิทยามองดนตรีในลักษณะที่สัมพันธ์กับมนุษย์และ

สังคม ดนตรีคือผลผลิตของพฤติกรรมในด้านความนึกคิด

และการสร้างสรรค์ของมนุษย์ และพฤติกรรมในด้านความ

นึกคิดที่ท�าให้เกิดดนตรีขึ้นมานั้น ก็เป็นสิ่งที่เนื่องมาจาก

แนวคิดที่เกิดมาจากสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมในสังคม

ทีม่นษุย์ด�ารงอยู ่ด้วยเหตนุีก้ารศกึษาและการท�าความเข้าใจ

เกี่ยวกับดนตรีจึงเป็นเรื่องสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม

ของมนุษย์ (ศรีศักร วัลลิโภดม. 2535: 2)

 พิธีกรรมต่างๆ ของมนุษย์มีพ้ืนฐานมาจากความ

เชื่อ ความศรัทธาที่มนุษย์มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ความเชื่อ

ในศาสนา ความเชื่อในเรื่องผี หรือเทพเจ้า ส่งผลให้มนุษย์

จัดพิธีกรรมต่างๆ ข้ึน เพ่ือเป็นการบวงสรวง เพื่อถวายจน

กลายเป็นประเพณีสืบทอดต่อเนือ่งกนัมา ซึง่นกัมนษุย์วทิยา

ถือว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของคนรุ่น

ก่อนให้แก่รุ่นต่อมา ในวัฒนธรรมดนตรีของราชอาณาจักร

กัมพูชาเป็นวัฒนธรรมทางดนตรีที่มีความส�าคัญต่อวิถีชีวิต

ของคนกมัพชูาซึง่ใช้ในพิธกีรรมทางศาสนา การแต่งงาน และ

งานอืน่ๆ ทัง้งานมงคลและอวมงคล ซึง่ดนตรีกมัพูชานีไ้ด้ท�า

หน้าที่ ท้ังดนตรีประกอบพิธีกรรมและดนตรีเพ่ือความ

สนกุสนานได้อย่างสมบรูณ์แบบ ในการนีผู้้วจิยัมคีวามสนใจ

ที่จะศึกษาดนตรีประกอบพิธีกรรม วงโกงสโกและวงทัมมิง 

ซึง่ปรากฏหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ภาพจ�าหลกับนระเบยีง

คดปราสาทนครวัด ที่สันนิษฐานว่ามีวงดนตรีชนิดนี้บรรเลง

มาแต่สมัยเขมรโบราณ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาดนตรีประกอบพิธีกรรม วงโกงสโก

และวงทัมมิง คณะครูอม มงกุล จังหวัดเสียมเรียบ  

ราชอาณาจักรกัมพูชา

 2. เพือ่ศกึษาบทบาทวงโกงสโกและวงทมัมงิ คณะ

ครูอม มงกุล ที่มีต่อสังคม

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 งานวิจัยการศึกษาดนตรีประกอบพิธีกรรม: กรณี

ศึกษา วงโกงสโกและวงทัมมิง คณะครูอม มงกุล จังหวัด

เสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในครั้งนี้ เป็นการศึกษา

เชิงพรรณนาวิเคราะห์โดยมีการน�ากระบวนการต่างๆ มาใช้

ในการวิจัย เพื่อให้การวิเคราะห์บรรลุถึงวัตถุประสงค์โดย

แบ่งขั้นตอนในการด�าเนินการดังนี้

	 1.	ขั้นรวบรวมข้อมูล

 เกบ็รวบรวมข้อมูลจากการส�ารวจ การสงัเกต การ

สัมภาษณ์ และการบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย มาจัดระบบ 

แยกกลุ่มข้อมูล ตรวจทานข้อมูล หากไม่ครบถ้วนต้องจัดให้

มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์ โดยใช้

เทคโนโลยีการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลเสียง

  1.1 รวบรวมและศึกษาเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

   1.1.1 ห้องสมดุดนตรทีลูกระหม่อมสรินิธร 

หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 

   1.1.2  ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

   1.1.3 ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   1.1.4 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการ

ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1.2 ศกึษาข้อมลูเพือ่ก�าหนดประเดน็การศกึษา 

โดยใช้เครื่องต่อไปนี้

   1.2.1 การสัมภาษณ์

 - Um Mongkol, สัมภาษณ์, 10 - 11 ตุลาคม 

2557, 10 - 11 มกราคม 2558, 7 พฤศจิกายน 2558

 - Sarin Chhuon, สมัภาษณ์ , 19 ตลุาคม 2558

 - Seng Song, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2558

 - Pon Pong, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2558

 - Ling Sry, สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2558

 - Loung Somath, สมัภาษณ์, 1 กนัยายน 2558

 - An Raksmey, สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2558

   1.2.2 การสังเกตการณ์

   1.2.3 การใช้อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
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อาทิ เครื่องบันทึกภาพนิ่ง / ภาพเคล่ือนไหว และเครื่อง

บันทึกเสียงในระบบดิจิตอล (Digital)

	 2.	ขั้นศึกษาข้อมูล

 การจัดกระท�าข้อมูลน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ตาม

ระเบยีบวธิกีารทางมานุษยดรุยิางควิทยา (EthnoMusicology) 

มีจัดกระท�าข้อมูลโดยการแยกย่อยข้อมูลอย่างเป็นระบบ

  2.1 น�าเอาข้อมูลจากการรวบรวมและศึกษา

เอกสารต�าราและงานวจัิยทัง้หมดมาล�าดบัเนือ้หาสาระและ

จัดเป็นหมวดหมู่ตามความส�าคัญ พร้อมกับเรียงขั้นตอนให้

เป็นระเบียบอย่างต่อเนื่อง

  2.2 น�าข้อมลูทีร่วบรวมได้จากการสงัเกตและ

การสัมภาษณ์มามาล�าดับเนื้อหาสาระและจัดเป็นหมวดหมู่

ตามความส�าคญั พร้อมกบัเรยีงขัน้ตอนให้เป็นระเบยีบอย่าง

ต่อเนื่อง

 3.	ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการศึกษาและวิเคราะห์โดยโดยก�าหนด

ประเด็นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการวิจัยในหัวข้อเรื่องต่อไปนี้

  1. เพือ่ศกึษาดนตรปีระกอบพิธกีรรม วงโกงสโก

และวงทัมมิง คณะครูอม มงกุล จังหวัดเสียมเรียบ  

ราชอาณาจักรกัมพูชา

  2. เพ่ือศึกษาบทบาทวงโกงสโกและวงทัมมิง 

คณะครูอม มงกุล ที่มีต่อสังคม

	 4.	สรุปผล

  1. น�าเสนอผลการศกึษาค้นคว้าแบบพรรณนา

วิเคราะห์

  2. เรียบเรียงจัดท�าบทสรุปผลที่ได้จากการ

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

  3. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 ดนตรปีระกอบพธิกีรรม	วงโกงสโกและวงทัมมงิ	

	 	 1.1	 ประวัติความเป็นมา

	 	 ก.	 ประวัติความเป็นมา	 วงโกงสโกและ

วงทัมมิง

  วงโกงสโก (Kong Skor / គងស្គរ) และวงทัม

มิง (Tamming / ទ្រាមមីង) สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีได้

รับอิทธิพลมาจากวงดนตรีที่ใช้บรรเลงเม่ือสมัยอาณาจักร

เขมรโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 16 − 17 ตามหลักฐานที่

ปรากฏบนภาพจ�าหลักบนระเบียงคดปราสาทนครวัดท่ี

ปรากฏรปูจ�าหลกัทีเ่ก่ียวข้องกับดนตรอียูบ่รเิวณระเบยีงคด

ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภาพจ�าหลักที่เล่าเรื่อง

ราวชัยชนะของพระกฤษณะที่มีต่อท้าวพนาสูร (Victory of 

Krishna over Bana) ปรากฏภาพจ�าหลักสลักรูปเครื่อง

ดนตรี วงดนตรี อยู่ในขบวนทัพด้วยกันหลายภาพ โดย

ปรากฏภาพจ�าหลักวงดนตรีท่ีมีการบรรเลงฆ้องรางจ�านวน 

4 แห่ง ซึ่งมีความละม้ายคล้ายคลึงกับฆ้องรางที่ใช้ในวงโกง

สโก (Kong Skor) และวงทัมมิง (Tamming)

ภาพที่	1 ภาพจ�าหลักวงดนตรี ปรากฏการบรรเลงฆ้องราง บน
ระเบียงคดปราสาทนครวัด

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558

  นอกเหนือจากภาพจ�าหลักที่ปรากฏบนผนัง

ระเบยีงคตด้านทศิตะวันตกของปราสาทนครวัดแล้ว ยงัได้มี

การค้นพบภาพวาดบนบนก�าแพงโดยนักวิจัยชื่อ Noel 

Hidalgo พร้อมด้วยคณะส�ารวจชาวกัมพูชาประกอบด้วย 

คุณ Im Sokrithy, คุณ Heng Than และคุณ Khieu Chan 

ในช่วงปี ค.ศ.2010 - 2012 ค้นพบว่ามภีาพเขยีนปรากฏบน

ฝาผนงัในบรเิวรนครวดัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก โดยการถ่ายภาพ

นัน้จ�าเป็นต้องใช้ไฟแฟลชทีม่คีวามสว่างมากกว่าปกตช่ิวยใน

การถ่ายภาพจากนัน้จงึน�าข้อมลูภาพถ่ายทีไ่ด้ไปเข้าห้องแล๊ป

ขององค์การนาซ่า (NASA) จงึจะได้ภาพถ่ายทีม่คีวามชัดเจน 

ผลปรากฏภาพวาดฝาผนงัมากกว่า 500 ภาพ ดงัแผนผังด้าน

ล่าง และที่ส�าคัญคือปรากฏภาพของวงดนตรี โดยเฉพาะ 

ฆ้องรางที่มีความละม้ายคล้ายกับฆ้องรางที่ใช้บรรเลงใน วง

โกงสโก (Kong Skor) และวงทัมมิง (Tamming) 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพที่	2 ภาพจ�าหลักวงดนตรี ปรากฏการบรรเลงฆ้องราง 
บนระเบียงคดปราสาทนครวัด

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558

ภาพที่	3 ภาพวาดฝาผนังแสดงเรื่องราววงดนตรี 
บริเวณปราสาทนครวัด

ที่มา : http: / / www.dailymail.co.uk / sciencetech / 
article-2642758 / The-hidden-graffiti-Angkor-Wat-Nasa-

technology-reveals-200-hidden-paintings-gods-elephants-
temples.html

ภาพที่	4 ภาพวาดฝาผนังแสดงเรื่องราววงดนตรี บริเวณปราสาท
นครวัด ที่ผ่านกระบวนการตกแต่งภาพจากองค์การนาซ่า

ที่มา : http: / / www.dailymail.co.uk / sciencetech / 
article-2642758 / The-hidden-graffiti-Angkor-Wat-Nasa-

technology-reveals-200-hidden-paintings-gods-elephants-
temples.html

  จากข้อมลูหลกัฐานทัง้ข้อมลูเอกสารและข้อมลู

ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์สรุปความได้ว่า วงโกงสโก วงทัม

มิง เป็นวงดนตรีที่มีมาตั้งแต่สมัยเขมรโบราณ ไม่ปรากฏ

ความเป็นมาที่แน่ชัดว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใด ทั้งนี้พบหลัก

ฐานภาพจ�าหลักบนก�าแพงระเบียงคดด้านทิศตะวันตกของ

ปราสาทนครวัดแสดงให้เห็นถึงวงดนตรีในขบวนแห่ซึ่งมี

ความคล้ายคลึงกับวงโกงสโกและวงทัมมิง หากแต่มีเครื่อง

ดนตรทีีใ่ช้ดงัทีป่รากฏบนภาพจ�าหลกัมากกว่า จงึสนันษิฐาน

ว่าวงโกงสโกและวงทมัมงิเป็นวงดนตรทีีใ่ช้ประกอบพธีิกรรม

ทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากวงดนตรใีนสมยัเขมรโบราณ นอกจากชือ่

วงโกงสโกและวงทัมมิงแล้วยังมีช่ือเรียกต่างกันออกไปตาม

แต่ละท้องที่ เช่น คันทมมิง เตรียมมิง และ ไตรลักษณ์ ตาม

แต่ละท้องที่จะเรียกขาน ปัจจุบันใช้บรรเลงเฉพาะงาน

อวมงคล (งานศพ) และสามารถพบเหน็การบรรเลงวงดนตรี

นีใ้นเขตพืน้ทีจ่งัหวัดเสยีมเรยีบเท่านัน้ ส�าหรบัวงโกงสโกและ

วงทัมมิง คณะครูอม มงกุล จะเรียกชื่อวงดนตรีที่บรรเลงใน

เวลากลางวันว่า “โกงสโก” (Kong Skor) และวงดนตรีที่

บรรเลงในเวลากลางคืนว่า “ทัมมิง” (Tamming)

 	 ข.	ประวัติความเป็นมา	วงโกงสโกและวงทัม

มิง	คณะครูอม	มงกุล

  ในด้านวงโกงสโกและวงทัมมิง คณะครูอม  

มงกุล ก่อตั้ง ในปี ค.ศ.1996 หลังจากที่ครูครูอม มงกุล ได้

กลบัมาพ�านกัในจงัหวดัเสยีมเรยีบ ได้มกีารรวบรวมกลุม่นกั

ดนตรีเพื่อฟื้นฟูและท�ากิจกรรมทางด้านดนตรีดั้งเดิมของ

กัมพูชา ได้แก่ วงพิณเพียด (Pin peat) ได้ส�าเร็จ จากนั้นจึง

ได้ส่งนักดนตรีจ�านวนสามคนไปเรียนการบรรเลงบทเพลง

ส�าหรับวงโกงสโกและวง ทัมมิง กับครูนอร์น (Khru Norn) 

โดยนกัดนตรทีีส่่งไปฝึกหดัการบรรเลงบทเพลงส�าหรบัวงโกง

สโกและวงทมัมงิและปัจจบุนัยงัคงเป็นนกัดนตรใีนคณะของ

ครูอม มงกุล มีรายชื่อดังนี้

  1. นายซาย สวน (Say Soan) ปัจจุบันอายุ 

34 ปี ประกอบอาชีพวิศวกรโยธา

  2. นายคุณออก ซิน (Uk Swen) ปัจจุบันอายุ 

34 ปี ประกอบอาชีพวิศวกรโยธา

  3. นายหมง จัน (Moeurn Chan) ปัจจุบัน

อายุ 34 ปี ประกอบอาชีพวิศวกรโยธา
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ภาพที่	5 ภาพครูอม มงกุล ขณะอธิบายรายละเอียดของวงโกงสโก
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558

	 	 1.2	 เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวง

  การบรรเลงวงดนตรีโกงสโกและวงทัมมิง

ประกอบไปด้วยเคร่ืองดนตรีจ�านวน 4 ชนดิประกอบไปด้วย

  1. โกง เดาะ ปี (คง เฎาะ พีร - ฆ้องเดาะปี่ / 

គងដោ�ះពីរ / Kong Doh Pei)

  2. โกง วง จ็อมเนต แข (คงวงจ�ณิตแข / 

គងវងច់ណិំតខែ / Kong Vong Chomnet Khear) 

  3. สโก ธม มวย (สฺคร ธ� มฺวย / ស្គរធំមួយ 

/ Skor Thom Moy)

  4. ซรอไล (สฺร ไฬ / ទ្សឡៃ / Sra Lai)

  โดยเครื่องดนตรีดนตรีทั้ง 4 ชนิดที่ได้กล่าวมา

นั้น ใช้นักดนตรีบรรเลงจ�านวน 3 คน ก�าหนดให้มีผู้บรรเลง 

“ซรอไล” 1 คน ผู้บรรเลง “โกง วง จ็อมเนต แข” 1 คน 

และ ผู้บรรเลง “โกง เดาะ ปี” และ “สโก ธม มวย” 1 คน

  1.	 โกง	เดาะ	ปี	(คง	เฎาะ	พีร	-	ฆ้องเดาะปี่	

/	គងដោ�ះពីរ	/	Kong	Doh	Pei)

  “โกง เดาะ ปี” เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี 

(Idiophones) ก�าเนดิเสียงจากการส่ันสะเทอืนของมวลวตัถุ

ในตัวเอง (Idiophones) ท�าจากโลหะผสมทองเหลืองและ

ดบีกุด้วยกรรมวธิทีบุลงหนิ แขวนลูกฆ้องบนกระจังโหม่งท�า

ด้วยไม้เนื้อแข็งหรือไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น ในวงโกงสะกอและ

วงทัมมิง ใช้ “โกง เดาะ ปี” จ�านวน 2 ใบ โดย ใบใหญ่ตีแล้ว

ได้เสียง “ซอล” ใบเล็กเมื่อตีแล้วได้เสียง “ที”

 	 2.	 โกง	 วง	 จ็อมเนต	 แข	 (คงวงจ�ณิตแข	 /	

គងវងច់ណិំតខែ	/	Kong	Vong	Chomnet	Khear)

  “โกง วง จ็อมเนต แข” เครื่องดนตรีประเภท

เคร่ืองต ี(Idiophones) ก�าเนดิเสียงจากการสัน่สะเทอืนของ

มวลวัตถุในตัวเอง (Idiophones) ท�าจากโลหะผสมทอง

เหลืองและดีบุกด้วยกรรมวิธีทุบลงหิน ประกอบไปด้วยลูก

ฆ้อง 9 ลกูแต่ละลกูมรีะดบัเสยีงทีแ่ตกต่างกนั ขงึบนร้านฆ้อง

รูปทรงครึ่งวงกลมคล้ายพระจันทร์เสี้ยว 

 ในการบรรเลงจากการสังเกตพบว่ามีการบรรเลง

โดยใช้ไม้ตีหนึ่งคู่ ผู้บรรเลงถือไม้ตีข้างละหนึ่งอัน มีการแบ่ง

มอืเพือ่ตที�านองฆ้องในหลายลกัษณะขึน้อยูก่บัท่วงท�านองที่

บรรเลงและความช�านาญของผู้บรรเลง

	 	 3.	 สโก	ธม	มวย	(สฺคร	ธ�	มฺวย	/	ស្គរធំមួយ /	
Skor	Thom	Moy)

  “สโก ธม มวย” (กลองทัด) เป็นเครื่องดนตรี

ประเภทเครือ่งตขีงึหน้าด้วยหนงัสตัว์ นยิมใช้หนงัควายหรอื

หนังวัวมาขึงเป็นหนังหน้ากลอง ก�าเนิดเสียงจากการ 

สั่นสะเทืิอนของแผ่นหนัง (Membranophones) หุ่นกลอง

ท�ามาจากไม้ขนุน หรือไม้ที่พบได้ในท้องถิ่น มีรูปทรงสอบ

คล้ายถังน�้า (Barrel Drum Shape) จัดวางบนขาตั้งกลอง 

สกอร์ทมมวย ใช้บรรเลงในวงโกงสโก วงทัมมิง นอกจากนี้

ยังใช้บรรเลงในวงพิณเพียด (Pinpeat) โดยการบรรเลงใน

วงโกงสโกและวงทัมมิงนั้นจะใช้บรรเลงเพียง 1 ลูก  

การบรรเลงในวงโกงสโกและวงทัมมิงนั้นจะตีประสานใน

ท�านองเพลงโดยมีลักษณะการตีสองแบบคือ ตีบริเวณ 

หนังหน้ากลอง และตีกระทบขอบบริเวณหุ่นกลอง

 	 4.	 ซรอไล	(สฺร	ไฬ	/	ទ្សឡៃ	/	Sra	Lai)

  “ซรอไล” เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า 

ก�าเนดิเสยีงโดยการสัน่สะเทอืนของอากาศ (Aerophones) 

เป็นเครือ่งดนตรกีลุม่ป่ีลิน้คู ่เลาป่ีท�าจากไม้เนือ้แข็งมรีปิูดน้ิว

เพื่อบังคับเสียงจ�านวน 6 รู คล้ายคลึงกับรูปิดนิ้วบังคับเสียง

ปี่ในของดนตรีไทย กระบังลมปี่มีรูปทรงคล้ายผลกระจับ  

ก�าพรวดท�าจากท่อโลหะประเภททองเหลือง ลิ้นปี่ท�าจาก

ใบตาลทบกันสี่ชั้นตัดแต่งเข้ารูป 
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ภาพที่	11 ภาพโน้ตเพลงบ๊อมเป (บ�เพร/ បំដោពរ/ Bampay) (บางส่วน)
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 ในปกติการรับงานบรรเลงพิธีศพ วงโกงสโกและ

วงทัมมิง คณะครูอม มงกุล นี้จะมีค่าใช้จ่าย 150 US ดอล

ล่าร์ ซ่ึงเป็นอัตราค่าตอบแทนนักดนตรีส�าหรับการบรรเลง

สองวันหนึ่งคืน โดยจะเริ่มบรรเลงในวันแรกช่วงพลบค�่า วง

ดนตรจีะประโคมจนกระทัง่แขกทีม่าร่วมในงานกลับจนหมด 

ในวนัทีส่องจะเริม่บรรเลงตัง้แต่เช้ามืดประโคมจนกระทัง่ถงึ

พิธีฌาปณกิจ เป็นการเสร็จสิ้นการบรรเลงประกอบพิธี

	 2.	บทบาทวงโกงสโกและวงทัมมิง	 คณะคร ู

อม	มงกุล	ที่มีต่อสังคม

 บทบาทวงโกงสโกและวงทมัมงิ คณะครูอม มงกลุ 

ที่มีต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในเขตต�าบลโรโลยส์ 

(Roluos) ในจังหวัดเสียมเรียบ (Siem reap) คือหน้าที่การ

รับใช้สังคมและชุมชนในด้านของวงดนตรีบรรเลงประกอบ

พธิกีรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่หน้าทีก่ารบรรเลงในงานศพของ

ผู้คนในชุมชน ทั้งพระภิกษุสงฆ์และสามัญชนทั่วไป โดย

เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดเสียมเรียบ

 จากการสัมภาษณ์ครูอม มงคล ท�าให้ได้รับทราบ

ข้อมูลว่า จะมีการบรรเลงวงโกงสโกและวงทัมมิงในงานศพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานศพพระภิกษุสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ หรือ

ประชนชนที่พอมีฐานะในการว่าจ้างวงดนตรีไปบรรเลง 

ส�าหรับชาวบ้านทั่วไปที่มีรายได้น้อยจะมีการบรรจุศพหรือ

ฝังศพไว้รอท�าการฌาปณกิจรวมกัน โดยจะกระท�าพิธี 

ฌาปณกจิหมูเ่ป็นประจ�าทกุปีถอืเป็นประเพณใีหญ่ของหมูบ้่าน 

ในช่วงนั้นเองก็จะมีการว่าจ้างวงโกงสโกและวงทัมมิง  

คณะครูอม มงคล ท�าการบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรม

 ในปัจจุบันบทบาทการบรรเลงวงโกงสโกและวง 

ทมัมงิได้มกีารเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมัย ปัจจุบนัมกีารผสม

ผสานวงปี่กลองเข้ามาร่วมในการบรรเลงประกอบพิธีศพ 

เนื่องจากประชาชนได้พบเห็นวงปี่กลองบรรเลงในงานพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จนโรดม สีหนุ จึงเป็นเหตุ

ให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบรรเลงโดยน�าวงปี่กลอง

เข้ามาร่วมบรรเลงในงานพิธีศพด้วย โดยรูปแบบการผสม

ผสานวงดนตรีส�าหรับบรรเลงในพิธีกรรมงานศพมีลักษณะ

คือ หากเป็นงานบรรเลงสองวันหนึ่งคืน จะมีการจัดรูปแบบ

การบรรเลงวงทมัมิงในเวลาค�า่ของวนัแรก ในวนัทีส่องจะเริม่

ต้นจากการบรรเลงวงโกงสโก เม่ือถึงเวลาแห่ศพจึงเปล่ียน

มาเป็นการบรรเลงวงป่ีกลองจนกระท่ังถงึเวลาฌาปณกจิศพ 

จะเห็นได้ว่าบทบาทของวงโกงสโกและวงทัมมิง คณะครูอม 

มงกุล ยังคงมีบทบาทต่อสังคมแง่ความส�าคัญของการจัดวง

ดนตรเีพ่ือบรรเลงประกอบพธิกีรรม อนัแฝงไปด้วยนยัยะคติ

ความเชื่อทางพุทธศาสนา

 นอกเหนือจากบทบาทด ้านดนตรีประกอบ

พิธีกรรมแล้วนั้น วงโกงสโกและวงทัมมิง คณะครูอม มงกุล 

ยังมีบทบาทในการกระจายรายได้สู่นักดนตรีในวงดนตรี ซึ่ง

เป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักด้าน 

“วิศวกรรมโยธา” จากการสมัภาษณ์ท�าให้ทราบว่า ค่าใช้จ่าย

ในการว่าจ้างวงโกงสโกและวงทัมมิงคือ 150 US ดอลล่าร์ 

ต่อหนึ่งงาน (ส�าหรับการบรรเลงสองวันหนึ่งคืน) โดยจะเริ่ม

บรรเลงในวนัแรกช่วงพลบค�า่ วงดนตรจีะประโคมจนกระทัง่

แขกที่มาร่วมในงานกลับจนหมด ในวันที่สองจะเริ่มบรรเลง

ตัง้แต่เช้ามดืประโคมจนกระทัง่ถงึพธีิฌาปณกิจ เป็นการเสรจ็

สิ้นการบรรเลงประกอบพิธี เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

แล้วรายได้เฉลี่ยของนักดนตรีจะอยู่ที่ 30 US ดอลล่าร์ 

(ประมาณ 1,000 บาท)

 จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นสรุปได้ว่า บทบาท

วงโกงสโกและวงทัมมิง คณะครูอม มงกุล มีต่อสังคมโดย

เฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ดังต่อไปนี้

 1. วงโกงสโกและวงทมัมงิ คณะครูครูอม มงกลุ มี

ความส�าคัญต่อชุมชนเนื่องจาก ชุมชนมีความต้องการและ

ยงัว่าจ้างวงดนตร ี“วงโกงสโกและวงทมัมงิ” บรรเลงเพือ่เป็น

ส่วนหนึง่ของประกอบพิธีกรรม “งานศพ” ตามคตคิวามเชือ่

ของชาวบ้าน 

 2. วงโกงสโกและวงทมัมงิ คณะครอูม มงกุล สร้าง

รายได้ให้แก่นักดนตรี ให้มีรายได้พิเศษนอกเหนือจากการ

ประกอบอาชีพหลัก

 3. วงโกงสโกและวงทัมมิง คณะครูอม มงกุล ท�า

หน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านดนตรี

เขมรโบราณให้คงอยู่สืบทอดต่อไป

สรุปและอภิปรายผล
 จากการศกึษา “การศึกษาดนตรีประกอบพิธกีรรม 

: กรณีศึกษา วงโกงสโกและวงทัมมิง คณะครูอม มงกุล 

จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา” พบว่าสอดคล้อง

กับแนวคิดเรื่องดนตรีและพิธีกรรมของ ปราณี วงษ์เทศ 

(2530: 137) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

พิธีกรรมมนุษย์ โดยพิธีกรรมแท้จริงแล้วคือพฤติกรรมที่

มนุษย์พึงปฏิบัติต่อความเชื่อ โดยพิธีกรรมที่ปฏิบัติกันโดย
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ทั่วๆ ไป ในสังคมไทยภายในรอบปีหนึ่งๆ นี้อาจจ�าแนกได้

เป็น 3 ประเภท ด้วยกันคือ 1.พิธีกรรมเกี่ยวกับการท�ามา

หากนิ 2.พธิกีรรมเก่ียวกบัชวีติ 3.พธิกีรรมเก่ียวกบัชุมชนหรือ

สังคม

 ดงัเหน็ได้ว่าวงโกงสโกและวงทมัมงิเป็นวงดนตรทีี่

ใช้บรรเลงประกอบในพิธีกรรม ซึ่งสันนิษฐานว่ามีขึ้นในราว

สมัยอาณาจักรเขมรโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 16 − 17 

จากหลักฐานที่ปรากฏภาพจ�าหลักบนระเบียงคดของ

ปราสาทนครวัด

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสุนีย์ ขาวปลื้ม 

(2544) ที่มีการศึกษาเพลงร�าผีมอญของชาวมอญ จังหวัด

ปทุมธานี โดยศึกษาสภาพทั่วไปของชาวมอญปทุมธานี 

ลักษณะการแต่งกายของชาวมอญ วัฒนธรรมประเพณีของ

ชาวมอญ ภาษามอญ ประวตัคิวามเป็นมาของดนตรมีอญใน

เมืองไทย ลักษณะโดยทั่วไปของดนตรีมอญ การผสมวง

ดนตรีมอญ ระบบเสียงของเคร่ืองดนตรีมอญ ลักษณะการ

บรรเลง เครื่องดนตรีมอญ บทเพลงมอญ ในด้านการ

วเิคราะห์ ได้วเิคราะห์บนัไดเสยีง กระสวนจงัหวะ ในเรือ่งรปู

แบบกระสวนจงัหวะ และกระสวนจงัหวะเพลง วเิคราะห์รปู

แบบและการเคล่ือนที่ของท�านองเพลง ในแง่บริบทของ

ดนตรีท่ีมีต่อสังคมพบว่า เพลงมอญที่นิยมบรรเลงกันท่ัวไป

นั้นประกอบการบรรเลงในโอกาสต่างๆดังนี้ ในพิธีทาง

ศาสนา ในงานประโคมศพ ในงานร่ืนเรงิทัว่ไป และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ กฤษณา แสงทอง (2540) ได้จัดท�า

วิทยานิพนธ์ เรื่องเพลงปฏิพากย์: วัฒนธรรมการดนตรีและ

ภาพสะท้อนทางสังคมของชาวต�าบลทอง อ�าเภอพยุหคีร ี

จงัหวดันครสวรรค์ โดยผลการศกึษาพบว่าได้สะท้อนให้เหน็

ถงึความเชือ่ดัง้เดมิ รวมทัง้สภาพชวีติการท�ามาหากนิและค่า

นยิมต่างๆ บทบาทของเพลงได้เปลีย่นไปจากเดมิโดยมหีลาย

ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ 

เช่น เทคโนโลยีทางการเกษตร อุตสาหกรรม การสื่อสาร

บันเทิง การคมนาคม การศึกษาที่สังคมไทยได้รับอิทธิพล

ความเจริญด้านต่างๆ มาจากตะวันตก รวมทั้งองค์ประกอบ

ของเพลงพื้นบ้าน ท�าให้บทบาทของเพลงในปัจจุบันจึง

เปลี่ยนไปจากส่ิงที่ศิลปินเจตนาสร้างสรรค์ให้เป็นสิ่งบันเทิง

แก่ชีวิตมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งน�ามาแสดงเพื่อการ

อนุรักษ์มากกว่าเล่นเพื่อควาสนุกสนาน การเล่นเพลง

ปฏิพากย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่เล่นเฉพาะโอกาสที่ได้รับเชิญ

ไปแสดง และการสร้างสรรค์เพลงแทบไม่ม ีมเีพียงการจดจ�า

ของเก่ามาว่ากนัเท่านัน้ ซึง่งานวจิยัทัง้สองฉบบัของ สายสนุย์ี 

ขาวปลื้ม และกฤษณา แสงทอง เป็นความสอดคล้องใน 

แง่บรบิทของดนตรทีีม่ต่ีอชมุชนทีด่นตรยีงัคงมคีวามสมัพนัธ์

กับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน เนื่องด้วยวงโกงสะกอและวง 

ทมัมงิ เป็นวงดนตรทีีแ่ฝงไปด้วยคตคิวามเชือ่ทางพทุธศาสนา

ยังผลให้งานอวมงคล (งานศพ) จ�าเป็นต้องมีดนตรีดังกล่าว

ในการบรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรม หากแต่มีการปรับ

เปล่ียนรูปแบบลักษณะการบรรเลงที่มีการผสมผสานวงปี่

กลองเข้ามาร่วมในการบรรเลงประกอบพิธีศพ นับแต่การที่

ประชาชนได้พบเห็นวงปี่กลองบรรเลงในงานพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพสมเด็จนโรดม- สีหนุ ในด้านการถ่ายทอด

บทเพลงซึ่งเป็นการถ่ายทอดในลักษณะวัฒนธรรมการ

สืบทอดแบบมุขปาฐะ ที่มิได้มีการจดบันทึกในบทเพลงของ

วงโกงสโกและวงทมัมงินัน้มีความสอดคล้องกับงานวิจยัของ 

เรวดี อึ้งโพธิ์ (2558) ที่กล่าวถึงวัฒนธรรมดนตรีชาวอูรักลา

โว้นในหมู่เกาะบุโหลน จังหวัดสตูบ กล่าวถึงการสืบทอด

ดนตรอีรูกัลาโว้ยเป็นวัฒนธรรมการสบืทอดแบบมขุปาฐ ุไม่มี

การบนัทกึ ลกัษณะการเรยีนการสอนแบบตวัต่อตวัและต้อง

อาศัยระยะเวลาในการฝึกและสั่งสมความรู้เป็นเวลานาน

 ในด้านการปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรมมีความ

สอดคล้องกับ กาญจนา อินทรสุนานนท์ (2543) ที่กล่าวใน

แง่ของการขยายขอบเขตทางถิน่ฐานและวฒันธรรม ดนิแดน

อาณาเขตใดที่ติดกับชุมชนอื่นซึ่งมีอาณาเขตที่ติดกันจะรับ

วัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ง่าย โดยซึมซับผ่านเผ่าพันธุ์และ

จะถ่ายโยงในเร่ืองวัฒนธรรม ประเพณีท่ีเป็นพ้ืนฐานกลุม่คน

ที่มีพื้นฐาน โดยจะน�าลักษณะความเชื่ออยู่ในพฤติกรรม

มนษุย์ทีม่อียูใ่นรปูแบบประเพณทีีห่ลากหลาย วฒันธรรมจะ

มคีวามคล้ายคลึงหรือแตกต่างตามกระแสทางวัฒนธรรมอยู่

บ้าง เมื่อผ่านเข้ามาสู่การด�าเนินชีวิต กระแสทางวัฒนธรรม

ก็ถูกเข้ามาอย่างรวดเร็ว ไม่มีเขต ยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์อาจ

เกดิการคาดคดิทีว่ฒันธรรมจะถกูท�าลายล้าง การสือ่สารเข้า

ถึงตัวแบบประชิด “ถ้าผู้รับไม่มั่นคงไม่มีรากฐานที่เข้มแข็ง 

ย่อมถูกลบล้างอย่างไม่ต้องสงสัย” จึงเป็นข้อสนับสนุนใน

ประเด็นการปรับเปล่ียนรูปแบบการบรรเลงดนตรีประกอบ

พิธีกรรมของวงโกงสโกและวงทัมมิงที่มีการผสมผสานวงปี่

กลองเข้ามาร่วมบรรเลงได้เป็นอย่างยิ่ง
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ข้อเสนอแนะ
 1.ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย

 จากการศึกษา งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาดนตรี

ประกอบพธิกีรรม: กรณศีกึษา วงโกงสโกและวงทมัมงิ คณะ

ครูอม มงกุล จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา” 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ ที่มีความสนใจทางด้าน

ดนตรีสามารถน�าผลการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อการเรียนการสอน

ดนตรีกัมพูชา

 2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรศึกษาดนตรีที่มีหลักฐานปรากฏบนภาพ

จ�าหลักในปราสาทหินต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ทาง

ด้านประวัติศาสตร์ดนตรีต่อไป
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บทคัดย่อ
 วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ ของนักศึกษาภาควิชานาฏดุริยาคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ของ

การพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 15 คน ภาควิชานาฏดุริยาคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้ง 15 คน ก่อนที่จะใช้ชุดฝึกทักษะนักศึกษามีคะแนนความก้าวหน้าจาก

การใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ทั้ง 11 ข้ัน จากคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดฝึกทักษะเป็น 4.86 คะแนนเฉลี่ยหลังใช้ชุดฝึก

ทักษะเป็น 7.25 ดังนั้น นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ของครูสุรินทร์ สงค์ทอง ทั้ง 

11 ท่าโดยเฉลี่ย คือ 4.06 นั้นคือความก้าวหน้าของการใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ ซึง่การน�าชดุฝึกทกัษะของครสูรุนิทร์ สงค์ทอง มาใช้กบักลุม่เป้าหมายมปีระสทิธภิาพ

อย่างดียิ่ง ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการตีฆ้องวงใหญ่สู่ความเป็นเลิศ

ค�าส�าคัญ: การพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่1

Abstract
  The study of the development on Khong Wong Yai skill of the students majoring in Dramatic Music, 

the Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi is the qualitative 

study aimed to develop the Khong Wong Yai skill of the 15 targeted students majoring in Dramatic Music, 

the Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

  The study found that before applying training exercises, the15 targeted students got the progressive 

score at 4.86, but after applying 11 basics of Khong Wong Yai’s skill exercises, they got the progressive score 

at 7.25. So, the students had higher the average score at 4.06 after applying the 11 basics of Khong Wong 

Yai’s skill exercises which belong to teacher Surin songthong. This was the progress from applying Khong 

1 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Wong Yai’s skill training exercises for the targeted student studying in Rajamangala University of Technology 

Thanyaburi. Utilizing the training exercises of teacher Surin Songthong with the targeted group was very 

efficient in order to support and promote the students to acquire their success in Khong Wong Yai performance.

Keywords:	The development on Khong Wong Yai skill

บทน�า
  ดนตรีไทย เป็นศิลปวัฒนธรรมประจ�าชาติไทย ที่

มีมาต้ังสมัยโบราณ และมีการอนุรักษ์และสืบทอดกันมา

จนถงึปัจจุบนันี ้ดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึง่

ที่มีท่วงท�านองที่ไพเราะ ประณีต อ่อนหวาน และเร้าใจ

สนกุสนาน นบัเป็นเคร่ืองมือทีช่่วยกล่อมจิตใจของคนไทยให้

มีความสุข มีความเบิกบาน แจ่มใส เอื้ออารีต่อกัน และอยู่

ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (สมพงษ์ กาญจนผลิน, 

2539: 1) ให้ความเหน็ว่าดนตรไีทยนอกจากจะมีคณุค่าสากล

เยีย่งดนตรขีองชาตอิืน่ๆแล้วดนตรีไทยยงัเป็นสมบติัอนัล�า้ค่า

ของไทยทีค่วรแก่การส่งเสริมเผยแพร่และอนรุกัษ์ให้คงอยูคู่่

บ้านคู่เมืองสืบไป 

  ในวงการเรยีนการสอน ด้านดนตรไีทยของเราเน้น

ไปในทางปฏิบัติเพราะเชื่อกันว่าการที่จะเป็นนักดนตรีที่ดีมี

ฝีมือได้ย่อมต้องผ่านการฝึกฝนหมั่นปฏิบัติอยู่เป็นนิจ การ

ถ่ายทอดทางดนตรีจึงเป็นไปแบบ “มุขปาฐะ” (Oral 

Method) ใช้ความจ�าหรอืทีเ่ราเรยีนกนัว่าการต่อเพลงนัน่เอง 

แต่การต่อเพลงของดนตรีไทยเรานัน้กไ็ด้มีการพัฒนาการอยู่

โดยตลอด จนในปัจจุบันได้เกิดเทคนิควิธีการต่างๆ ที่น�ามา

ช่วยในการเรียนการสอนดนตรีมากมายตามความเจริญ

ก้าวหน้าของโลก เช่น การอัดเสียง การบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว เทคโนโลยีการบันทึกเสียงก็เจริญก้าวหน้าไป

อย่างไม่หยุดยั้ง การบันทึกโน้ตเป็นสื่อส�าคัญที่ช่วยในการ

สืบทอด การเรียนการสอน และเป็นการย�้าความจ�า ที่จะ

ปฏบิตัทิ�าหน้าทีบ่รรเลงโดยใช้ตวัโน้ตและเคร่ืองหมายต่างๆ

ที่บันทึกไว้เป็นบทเพลงเหล่านี้ในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ 

และความซาบซึ้งของบทเพลงตามแนวความคิดของผู ้

ประพนัธ์เพลงเพือ่ให้ผูช้มหรอืผูฟั้งมองเหน็และทราบไว้เฉก

เช่นเดียวกับตัวพยัญชนะที่ใช้ในอักษรศาสตร์ที่ผู้ปฏิบัติจะ

ต้องมี

  การฝึกฝนดถีงึขนาดทีจ่ะสามารถถ่ายทอดและน�า

ความนกึคดิของผูป้ระพนัธ์นัน้ไปปฏบิตัใิห้ถกูต้อง เพ่ือท�าให้

ผูฟั้งเกิดความรูส้กึรสชาตขิองบทเพลง ท�าให้ผู้ฟังสะเทอืนใจ

และซาบซึ้งสอดคล้องกับเนื้อหา บทเพลงที่ฟังอยู่น้ัน ผู้

ปฏบิตัเิป็นดจุคนกลาง (Medium) ทีน่�าเอาแนวความคิดของ

ผูป้ระพนัธ์ไปถ่ายทอดให้ผูฟั้งอกีฝ่ายหนึง่ท�าให้ผูฟั้งเกิดความ

สะเทือนใจได้ซึ่งการนี้จะท�าได้โดยสะดวกด้วยมีไม่น้อยไป

กว่าการถ่ายทอดวรรณกรรมด้านภาษาถึงอย่างไรก็ตามใน

การเรียนดนตรีไทยไม่ควรที่จะกระท�าผ่านระบบโน้ตเพียง

อย่างเดียว ควรต้องท�าควบคู่ไปกับวิธีการเรียนแบบโบราณ

คอืการจ�าในเบือ้งต้นพร้อมกบัพฒันาจนเกดิความเข้าใจและ

สร้างสรรค์เพราะหากมุง่เฉพาะการเรยีนโดยผ่านโน้ตแล้วจะ

ท�าให้กระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดภูมิปัญญาเฉพาะตน ตาม

กระบวนการเรียนรู้ทางดนตรีต้องหายไป ดังนั้นการใช้โน้ต

กับดนตรไีทยจงึเปรยีบเสมอืนดาบสองคมทีม่ทีัง้คณุและโทษ 

คุณคือ 1) ช่วยอนุรักษ์เพลงไว้มิให้สูญหายไปกับการเวลา

และบุคคล 2) ช่วยให้การถ่ายทอดเกิดความสะดวกรวดเร็ว

และง่ายขึ้น 3)ช่วยให้เข้าใจดนตรีบนโต๊ะ (จากการดูโน้ต) 

ส่วนโทษคือ 1)ดนตรีสามารถเปลี่ยนหลักเสียงได้ถึง 7 

ต�าแหน่ง (ทางการบรรเลง) ดังนั้นหากยึดติด แน่นในตัวโน้ต

ที่เริ่มเรียนในเบื้องต้นแล้วจะเป็นการยากที่จะเปลี่ยนไป

ศึกษาทางในลักษณะอื่น 2) ท�าให้ขาดการเรียนรู้ ลีลาการ

สร้าง “ทาง” ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาขั้นสุดยอดของดนตรีไทย 

3) ในขณะบรรเลงจะขาดความต่อเนื่องที่ประสาน สัมผัส

ระหว่างประโยคเพลงในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น

คุณค่าของตัวโน้ตจะบังเกิดอย่างเต็มที่หากรู้จักเลือกใช้ใน

เวลาและโอกาสที่เหมาะสม (ปาหนัน ค�าฝอย, 2551 : 3)

  ฆ้อง เครื่องตีที่ให้เกิดเสียงหนึ่งท�าด้วยโลหะผสม

รปูร่างเป็นแผ่นวงกลม มขีอบยืน่ลงมารอบตวัเรยีกว่าใบฉตัร 

มีปุ่มกลมตรงกลางส�าหรับตี มีหลายชนิด เช่น ฆ้องกระแต 

ฆ้องชัย ฆ้องวง ฆ้องกระแต ฆ้องขนาดเล็กใช้บรรเลงในวงปี่

พาทย์มอญ โดยท�าร้านฆ้องโค้งงอขึ้นเหมือนฆ้องมอญแต่

ปลายสั้นกว่า วงหนึ่งมีลูกฆ้อง 11 ลูกหรือใช้แขวนกับไม้

ส�าหรับถือตีเป็นสัญญานในการอยู่เวรยามหรือแจ้งข่าวสาร

ต่างๆ ฆ้องที่ใช้บรรเลงในการเชิดหนังตะลุง และละคร

มโนราห์ชาตรีชุดหนึ่งมี 2 ลูกปักษ์ใต้เรียกโหม่ง ฆ้องชัยฆ้อง
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ขนาดใหญ่สมัยโบราณใช้ตีเป็นสัญญาณในกองทัพ ใน

ปัจจุบันใช้ตีในงานพิธมีงคลต่างๆ หรือเรียกว่าฆ้องหุย่ ฆ้องวง 

คือฆ้องที่ใช้ตีด�าเนินท�านอง เจาะรูที่ในฉัตร 4 รู ส�าหรับร้อย

หนังตีเกลียวผูกโยงกับวงที่ท�าด้วยต้นหวายโป่ง วงหนึ่งมีลูก

ฆ้อง 16-19 ลูกทุกลูกเทียบเสียงต�่าสูงเรียงกันเป็นล�าดับ มี

หลายชนิดคือ ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ฆ้องมโหรี ฆ้องวงเล็ก

มโหรี ฆ้องหุ่ย ดู ฆ้องชัย ฆ้องเหม่ง คือฆ้องขนาดเขื่องกว่า

ฆ้องกระแต หนามาก มเีชอืกร้อยรทูัง้ 2 ทีใ่บฉตัร แขวนห้อย

กับไม้ส�าหรับถือตีประกอบจังหวะ ฆ้องโหม่ง คือฆ้องขนาด

ใหญ่กว่าฆ้องเหม่ง มีเชือกร้อยรูทั้ง 2 ที่ใบฉัตร แขวนห้อย

ทางต้ังกับขาหยั่งหรือคานไม้ ตรงหัวไม้ที่ใช้ตีพันด้วยผ้ากับ

เชือกให้เป็นปุ่มโตอ่อนนุ่ม เวลาตีจะมีเสียงดังโหม่งๆ ใช้ตี

ก�ากับจังหวะในวงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย หรือวงมโหรี สมัย

โบราณใช้ตีในเวลากลางวันเป็นสัญญาณบอก “ โมง” คู่กับ

กลองที่ ตี เป ็นสัญญาณในเวลากลางคืนบอก “ทุ ่ม” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 272) 

  เมือ่กล่าวถึงฆ้องวงใหญ่ทีเ่ป็นท�านองหลกัซึง่ถอืว่า

เป็นเครื่องดนตรีด�าเนินท�านองจึงมีความส�าคัญมากในวง

ดนตรีไทย ซึ่งปัจจุบันนี้พบว่านักดนตรีไทยส่วนใหญ่ที่เรียน

ดนตรีไทยที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดที่ถูกวิธีกล่าวคือ ไม่หมั่น

ฝึกฝน ไม่มีความอดทนในการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การ

ใช้ข้อมือในการตีฆ้องวงใหญ่ วิธีการจับไม้ที่ถูกต้อง เป็นต้น 

ซึ่งการตีแบบแผนที่ผิด ไม่ถูกต้อง จึงน�ามาสู่ปัญหา ในการ

บรรเลงฆ้องวงใหญ่ การที่เราจะเรียนรู้ทักษะการบรรเลง

ดนตรีไทยให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนจะต้องถูกอบรม

สั่งสอนจากครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ความ

เมตตา ความทุ่มเทต่อศิษย์ ตลอดจนมีเทคนิค แบบฝึกหัด 

การถ่ายทอดที่ถูกต้องให้กับผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด ผู้ศึกษา

จึงได้ค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางการถ่ายทอดการบรรเลง

ฆ้องวงใหญ่ของครูสุรินทร์ สงค์ทอง

  ครูสุรินทร์ สงค์ทอง เป็นครูท่ีมีความรู ้ความ

สามารถในการถ่ายทอดการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ให้กับลูก

ศิษย์ในหลากหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ตลอดจนได้ถ่าย

ถอดให้ลกูศษิย์ในสถาบนัต่างๆ ร่วมถงึการเป็นครทูีม่คีวามรู้

ความสามารถลักษณะเด่นของการถ่ายทอดของครูสุรินทร์ 

สงค์ทอง เป็นแนวทางการถ่ายทอดการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ 

ที่เน้นการวางพื้นฐาน การต่อเพลงโหมโรง ท�าให้มีนักดนตรี

ไทยที่ได้เรียนฆ้องวงใหญ่มีระเบียบแบบแผน ที่ชัดเจนและ

เป็นการฝึกความอดทนให้แก่ลูกศิษย์ซึ่งลูกศิษย์ที่ได้รับการ

ถ่ายทอดนั้นเป็นผู้มีทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ที่ดีเยี่ยม 

เสมอืนเป็นผูผ้ลตินกัเรยีนนกัศกึษา ทีม่คีวามสามารถบรรเลง

ฆ้องวงใหญ่ทีถ่กูต้องตามแบบแผนตลอดมาจนปัจจบุนั ด้วย

เหตุนี้เองผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญถึงการฝึกฝนปฏิบัติ

ทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ที่จะต้องได้รับการถ่ายทอดที่

ถูกต้องชัดเจน และมีระเบียบแบบแผน แบบฝึกหัด การ

ปฏิบัติทั้งท่านั่ง การจับไม้ตลอดจนการใช้เวลาในการฝึกฝน 

การไล่ลูกฆ้องคู่ 4 คู่ 8 ฯลฯ เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่บุคคล

ทีส่นใจแนวทางการปฏบิตัฆ้ิองวงใหญ่ต่อไป เพราะการทีนั่ก

ดนตรีทุกคนที่จะเป็นนักดนตรีไทยที่ดีได้นั้นล้วนแล้วแต่จะ

ต้องผ่านการฝึกฝนจากครทูีมี่ความรูค้วามสามารถดัง่เช่นครู

สุรินทร์ สงค์ทอง

  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม

ครู เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรี 

ในศตวรรษที่ 21 จากการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม 

พบว่า หลกัสตูรฝึกอบรมท่ีพฒันาขึน้ เป็นหลกัสตูรฝึกอบรม

ที่ดี มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม

ตัวอย่าง และเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน สามารถน�าไป

ใช้แก้ไขปัญหาได้จริง ส่วนผลการประเมินความเหมาะสม 

และความสอดคล้องเชงิเนือ้หาของหลกัสตูรฝึกอบรม พบว่า 

หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมี

ความสอดคล้องกันทุกประเด็น (อาทิตย์ ศรีโพธิ์ทอง, 

บทคัดย่อ : 2559)

  จากความเป็นมาและความกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมี

ความคาดหวังว่าการวิจยัเพือ่พฒันาทกัษะการตฆ้ีองวงใหญ่

ให้ถูกต้องตามแบบแผนโดยใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติขั้น 

พืน้ฐานของครสูรุนิทร์ สงค์ทอง จะเป็นประโยชน์แก่นกัเรยีน

นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในการปฏิบัติทักษะการบรรเลง

ฆ้องวงใหญ่เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

ดนตรีไทยและเป็นการพัฒนาการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ให้ถูก

ต้องตามแบบแผน ซึ่งจะน�าสู่การพัฒนาการดนตรีไทยให้มี

คุณภาพ เพื่อให้บุคคลในวงการดนตรีไทยมีฝีมือในการ

บรรเลงดนตรไีทยให้ดเียีย่มและมคีวามเจรญิก้าวหน้ารวมถึง

เป็นการช่วยกนัอนรุกัษ์ดนตรไีทยได้อกีทางหนึง่ด้วย นับเป็น

ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยิ่งในทุกๆด้านของวงการ

ดนตรีไทย
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  เพือ่พฒันาทกัษะการตฆ้ีองวงใหญ่ของการพฒันา

ทกัษะการตฆ้ีองวงใหญ่ ของนกัศึกษาภาควชิานาฏดุรยิางคศลิป์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี

ความส�าคัญของงานวิจัย	

  การวิจัยคร้ังนี้เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการตีฆ้อง 

วงใหญ่ของการพฒันาทกัษะการตฆ้ีองวงใหญ่ ของนกัศกึษา

ภาควิชานาฏดุริยาคศิลป ์  คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  วิจัยเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้นักศึกษาจะได้ฝึกฝน

การตีฆ้องวงใหญ่ให้ถูกต้องโดยใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติขั้น

พื้นฐานของครูสุรินทร์ สงค์ทอง เพื่อที่นักเรียนจะได้น�าการ

ฝึกฝนที่ ถูกต้องตามแบบแผนวางรากฐานในการเป็น 

นักดนตรี พัฒนาให้ฝีมือทางดนตรีไทยเพื่อต่อยอดไปเป็น 

นักดนตรีไทยที่ดีต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  การพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ ของนักศึกษา

ภาควิชานาฏดุริยาคศิลป ์  คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพัฒนาด้าน 

การตีฆ้องวงใหญ่ 

ขอบเขตของการวิจัย

  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษาภาควิชา

นาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ�านวน 15 คน

เนื้อหาในการวิจัย

  นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทักษะการตีฆ้องวงใหญ่  

ที่ถูกต้องตามแบบแผนมีการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี 

ทีเ่ชีย่วชาญ เพือ่เป็นการวางรากฐานของนกัดนตรไีทยทีด่ต่ีอไป

อกีทัง้ยงัมส่ีวนสร้างสมาธทิีดี่ ความอดทนและความมรีะเบียบวนิยั 

ต่อการด�ารงชีวิตและเป็นครูที่ดีต่อไปในวิชาชีพครู

การพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ ของนักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นักศึกษาภาควิชานาฏศิลป์มีพัฒนาการ การตีฆ้องวงใหญ่ที่ดีขึ้น 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความมุ่งหมายของการศึกษา

1. ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่

ของครูสุรินทร์ สงค์ทอง
2. เพื่อพัฒนาการตีฆ้องวงใหญ่

แบบฝึกทั้ง 11 ชุด การตีฆ้องวงใหญ่ที่ดีขึ้นที่ถูกต้อง

กรอบแนวคิดของการศึกษา
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สมมุติฐานส�าหรับการวิจัย
  นักศึกษาสามารถตีฆ้องวงใหญ่ได้ถูกต้องตาม

แบบแผน และมีการพัฒนาการตีฆ้องวงใหญ่ที่ดีขึ้น

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย
  1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวความคิดเกี่ยวกับ

ความหมายของเครื่องดนตรี ทักษะการบรรเลงฆ้องวง ใหญ่ 

 2. ก�าหนดกรอบความคดิในการวจิยั ผูว้จิยัก�าหนด

ความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ของ นักศึกษา

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการ

ศึกษา 1-2/2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  3. ก�าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการตี

ฆ้องวงใหญ่ของการพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ ของ

นักศึกษาภาควิชานาฏดุริยาคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชากร,	กลุ่มเป้าหมาย
  ก�าหนดกลุม่ประชากร ส�าหรบัการวจิยัในครัง้นี ้ได้

ก�าหนดกลุม่เป้าหมาย คอื นกัศกึษาภาควิชานาฏดรุยิางคศลิป์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 15 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือชุดฝึกทักษะตี

ฆ้องวงใหญ่ของครูสุรินทร์ สงค์ทอง จ�านวน 11 ท่า

  2. ผูศ้กึษาค้นคว้าน�าเพลงทดสอบคอืเพลงมลุ่งชัน้

เดียวก่อนใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ทั้ง 11 ท่า สังเกต

และรวบรวมคะแนนไว้ในตารางก่อนใช้ชุดฝึกทักษะ ซึ่งผู้

ศึกษาค้นคว้าเป็นผู้ด�าเนินการทดสอบเอง ใช้เวลาทดสอบ 

30 นาที

  3. ให้กลุ่มเป้าหมายใช้ชุดฝึกทักษะตีฆ้องวงใหญ่

ของครูสุรินทร์ สงค์ทองทั้ง 11 ขั้น

  4. ผู้ศกึษาค้นคว้าน�าแบบทดสอบคอืเพลงมลุ่งชัน้

เดียว หลังใช้ชุดฝึกทักษะ หลังใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวง

ใหญ่ ทั้ง11 ท่า สังเกตและรวบรวมคะแนนไว้ในตารางหลัง

ใช้ชุดฝึกทักษะ ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นผู้ด�าเนินการทดสอบ

เอง ใช้เวลาทดสอบ 30 นาที

การเก็บรวบรวมข้อมูล
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน�าเครื่องมือของ

ครูสุรินทร์ สงค์ทองโดยโดยใช้เพลงทดสอบก่อนใช้ชุดฝึก

ทักษะและใช้เพลงทดสอบหลังใช้ชุดฝึกทักษะ กับกลุ่ม 

เป้าหมายทั้ง 15 คน

  2. การสรุปผลการวิจัยและน�าเสนอผลการวิจัย 

โดยน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนสรุปผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล

การใช้เครื่องมือส�าหรับการวิจัยของครูสุรินทร์	 

สงค์ทอง	แบ่งออกเป็น	11	ท่า	คือ
  ขั้นที่ 1 ท่ากรรเชียง ขึ้นลงขวาสุด ซ้ายสุด 

อย่างละ 1 ครั้ง ขึ้น ลง ตามจังหวะ

  ขั้นที่ 2 ท่าม้าวิ่ง ขึ้นด้วยมือขวา 15 ลูก ลงด้วย

มือซ้าย 15 ลูก ขึ้นลงตามจังหวะ

  ขั้นที่ 3  ท่าติง่คู ่8 และคู ่4 เปิดมอืซ้าย ปิดมอืขวา 

ขึ้นลงตามจังหวะ

  ขั้นที่ 4  ท่าติ่ง คู่ 4 เปิดมือซ้าย ปิดมือขวา เสียง

ที่ 2 ขึ้นลงตามจังหวะ

  ขั้นที่ 5  ท่าดีด คู่ 8 และคู่ 4 ขึ้นลงตามจังหวะ

  ขั้นที่ 6  ท่าตะเคยีวคู่ 8 และคู ่4 ขึน้ลงตามจังหวะ

  ขั้นที ่7  ท่าสะบัดคู่ 8 และคู่ 4 ขึ้นลงตามจังหวะ

  ขั้นที่ 8  ท่าไล่ขวา 1 ซ้าย 1 ขึ้นลงตามจังหวะ

  ขั้นที่ 9  ท่าไล่ขวา 3 ซ้าย 1 ขึ้นลงตามจังหวะ

  ขั้นที่ 10  ท่าไล่คู ่8 พร้อมกนั 2 มอืขึน้ลงตามจังหวะ

  ขั้นที่ 11  ท่าฝึกกรอนับให้ได้จังหวะ 1-10 จึง

เปลี่ยนลูก ขึ้นลงตามจังหวะ

วิธีการน�าเครื่องมือส�าหรับการวิจัยไปใช้	มีดังนี้
 ขั้นตอนการฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่

 1. ก่อนเร่ิมการพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ผู้

วิจัยได้ให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 15 คน

บรรเลงเพลงมุล่ง ชั้นเดียว เพื่อเก็บคะแนนก่อนใช้ชุดฝึก

ทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ทั้ง 11 ท่า โดยรวบรวมคะแนนไว้ใน

ตารางก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะก่อนใช้ชุดฝึกทักษะการตี

ฆ้องวงใหญ่ของครูสุรินทร์ สงค์ทอง 

  2. ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 15 คน ใช้ชุดฝึก

ทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ทั้ง 11 ท่าโดยฝึกทีละขั้น ฝึกปฏิบัติ

แล้วเก็บข้อมลูไว้ในตาราง โดยชดุฝึกทกัษะนีผู้ว้จิยัได้รบัการ

ถ่ายทอดมาจากครูสุรินทร์ สงค์ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

บรรเลงฆ้องวงใหญ่
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  3. ให้นกัศึกษาบรรเลงเพลงมุล่ง ชัน้เดยีว หลงัการ

ใช้ชดุฝึกทกัษะการตฆ้ีองวงใหญ่ของครูสุรินทร์ สงค์ทองและ

รวบรวมคะแนนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการบรรเลงฆ้องวง

ใหญ่ ของครูสุรินทร์ สงค์ทอง

  4. ผู้วิจัยได้จัดท�าตารางขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวม

คะแนนทัง้ก่อนและหลงัการใช้ชดุฝึกทกัษะการตฆ้ีองวงใหญ่

ดังแบ่งเป็นตารางดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล
  การวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการตีฆ้องวงใหญ่

ของนักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้ชุด

ฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ ของครูสุรินทร์ สงค์ทอง ในการ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการพัฒนาทักษะการตีฆ้อง 

วงใหญ่ ของนักศกึษาภาควชิานาฏดรุยิาคศลิป์ คณะศลิปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพัฒนา

ด้านการตีฆ้องวงใหญ่ มทีกัษะการตฆ้ีองวงใหญ่ทีถ่กูต้องตาม

แบบแผน โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลก่อนและหลังใช้ชุดฝึก

ทักษะโดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อน

และหลังเรียนเรื่องการตีฆ้องวงใหญ่เพลงมุล่ง ชั้นเดียว เพื่อ

ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ การวเิคราะห์และการน�าเสนอ

ผลของการวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

 ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยแบ่ง

การน�าเสนอเป็น	4	ข้อดังต่อไปนี้	

  1.  การเก็บข้อมลูการตฆ้ีองวงใหญ่โดยให้นกัศกึษา

ตีเพลงมุล่งชั้นเดียว 3 ท่อนก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะการตี

ฆ้องวงใหญ่ทั้ง 11 ท่า

  2.  ใช้เครื่องมือคือชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่

ใหญ่ของครสูรุนิทร์ สงค์ทองโดยการเกบ็ข้อมลูการปฏบิตัท่ิา

การตีทั้ง 11 ท่าของนักศึกษา

  3.  การเกบ็ข้อมลูการตีฆ้องวงใหญ่โดยให้นกัเรยีน

ตีเพลงมุล่งช้ันเดียว 3 ท่อนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการตี

ฆ้องวงใหญ่ทั้ง 11 ท่า

  4.  ตารางการสรปุความก้าวหน้าของนกัศกึษาโดย

คิดเป็นร้อยละ

การเก็บข้อมูลการตีฆ้องวงใหญ่โดยให้นักศึกษาตีเพลงมุล่ง	 ชั้นเดียว	 3	 ท่อน	 ก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะการตี

ฆ้องวงใหญ่ทั้ง	11	ท่า
 การเก็บข้อมูลการตีฆ้องวงใหญ่โดยให้นักเรียนตีเพลงมุล่ง ชั้นเดียว 3 ท่อนก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการตีฆ้องวง

ใหญ่ทั้ง 11 ท่า

ตารางที่ 1 คะแนนการตีฆ้องวงใหญ่เพลงเดี่ยวมุล่งก่อนใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่

ล�าดับ รายชื่อนักศึกษา ความแม่นย�า	5	คะแนน ความไพเราะ	5	คะแนน รวมคะแนน	10 คะแนน

1. นายกิตติกานต์ สารีผล 2 3 5

2. นายวรรธนัย รักแจ้ง 2 2 4

3. นายศราวุธ นิสกุล 4 2 6

4. นายอนันต์ ก�่าแพ 2 3 5

5. นายอภินันท์ สุขสุแพทย์ 2 2 4

 6. นายฤทธิพร อินทรกวี 2 3 5

 7. นางสาวชนัญชิดา สนสง 2 2 4

 8. นายรัฐธรรมนูญ อาจปักษา 2 2 4
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ล�าดับ รายชื่อนักศึกษา ความแม่นย�า	5	คะแนน ความไพเราะ	5	คะแนน รวมคะแนน	10 คะแนน

 9. นายฑีฆภัส สนธินุช 2 2 4

 10. นายนิมิตร เทียมโยหา 2 4 6

 11. นางสาวมนัญชยา มียิ่ง 2 2 4

 12. นายธานน นิธิสุรภากร 2 3 5

 13. นายฐิติกร แจ้งพูล 2 3 5

 14. นางสาวอัจฉรา แสงม่วง 3 3 6

 15. นางสาวพนิดา บุญเส็ง 3 3 6

ตารางที่ 1 คะแนนการตีฆ้องวงใหญ่เพลงเดี่ยวมุล่งก่อนใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ (ต่อ)

ที่มา	:	ตารางจัดท�าโดยยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็น

ล�าดับ รายชื่อนักศึกษา ความแม่นย�า	5	คะแนน ความไพเราะ	5	คะแนน รวมคะแนน	10 คะแนน

1. นายกิตติกานต์ สารีผล 5 3 8

2. นายวรรธนัย รักแจ้ง 5 5 10

3. นายศราวุธ นิสกุล 5 4 9

4. นายอนันต์ ก�่าแพ 4 4 8

5. นายอภินันท์ สุขสุแพทย์ 5 4 9

 6. นายฤทธิพร อินทรกวี 5 5 10

 7. นางสาวชนัญชิดา สนสง 5 4 9

 8. นายรัฐธรรมนูญ อาจปักษา 5 3 8

 9. นายฑีฆภัส สนธินุช 5 5 10

การเก็บข้อมูลการตีฆ้องวงใหญ่โดยให้นักเรียนตีเพลงมุล่ง	 ชั้นเดียว	 3	 ท่อน	 หลังการใช้ชุดฝึกทักษะการตี

ฆ้องวงใหญ่ทั้ง	11	ท่า
ตารางที่ 2 คะแนนการตีฆ้องวงใหญ่เพลงมุล่งชั้นเดียวหลังใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่
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ล�าดับ รายชื่อนักศึกษา ความแม่นย�า	5	คะแนน ความไพเราะ	5	คะแนน รวมคะแนน	10 คะแนน

 10. นายนิมิตร เทียมโยหา 3 5 8

 11. นางสาวมนัญชยา มียิ่ง 5 3 8

 12. นายธานน นิธิสุรภากร 5 3 8

 13. นายฐิติกร แจ้งพูล 5 5 10

 14. นางสาวอัจฉรา แสงม่วง 5 4 9

 15. นางสาวพนิดา บุญเส็ง 4 5 9

ตารางที่ 2 คะแนนการตีฆ้องวงใหญ่เพลงมุล่งชั้นเดียวหลังใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ (ต่อ)

ที่มา	:	ตารางจัดท�าโดยยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าทางการทดสอบทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ทั้งก่อนและหลังตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐาน

คะแนนความก้าวหน้าจากการใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ของครูสุรินทร์ สงค์ทองทั้ง 11 ชุด จากการทดสอบ 2 ครั้ง

รายการ
จ�านวนศึกษากลุ่มเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย

(N) (X)

ใช้เพลงทดสอบมุล่งชั้นเดียวก่อนใช้ชุดฝึกทักษะ

การตีฆ้องวงใหญ่
15 4.86

ใช้เพลงมุล่งชั้นเดียวทดสอบหลังใช้ชุดฝึกทักษะ

การตีฆ้องวงใหญ่
15 8.86

ที่มา	:	ตารางจัดท�าโดยยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็น

 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของ

นักเรียนเท่ากับ 4.86 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 8.86

 ดังนั้น นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 

 = 7.25 - 4.86 

 = 4.06

  ซึ่งหมายถึงนักศึกษาได้มีคะแนนความก้าวหน้า

จากการใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ทั้ง 11 ขั้น จาก

คะแนนเฉลีย่ก่อนใช้ชดุฝึกทักษะเป็น 4.86 จากคะแนนเฉลีย่

หลงัใช้ชุดฝึกทกัษะเป็น 7.25 ดงันัน้ นกัศึกษามคีะแนนเฉลีย่

เพิ่มข้ึนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ของครู

สุรินทร์ทั้ง 11 ท่าโดยเฉลี่ย คือ 

4.06 นั้นคือความก้าวหน้าของการใช้ชุดฝึกทักษะการตี

ฆ้องวงใหญ่ของนักศึกษากลุ ่มเป้าหมายมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สรุปผลรวบรวมคะแนนก่อนใช้และหลังใช้ชุดฝึก

ทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ทั้ง	11	ขั้น

 นักศึกษาก่อนใช้ชุดฝึกทักษะ จะตีฆ้องได้ไม่

คล่องตัว บางลูกตีไม่ถนัด ไม่ถึงเสียง ไม่มีการประคบ

มอื ท�าให้คณุภาพเสียงทีอ่อกมาไม่ดีเท่าทีค่วร ภายหลงั

ใช้ชุดฝึกทักษะแล้ว นักศึกษาตีฆ ้องได้คล่องขึ้น 

สามารถท�าลูกต่างๆในเพลงได้อย่างถูกต้อง 
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อภิปรายผล
 นักศึกษาเมื่อได้ใช้ชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่

ทั้ง 11 ขั้น ของครูสุรินทร์ สงค์ทอง ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

ของนกัวจิยัทัง้15 คน ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ธัญบุรี ผลพบว่านักศึกษามีการพัฒนาทักษะในการตีฆ้องวง

ใหญ่เพิม่ขึน้ ทัง้ด้านการต่อเพลงทีส่ามารถต่อเพลงได้เร็วขึน้ 

ท�าลูกที่ยากๆได้ และสามารถต่อยอดถึงขั้นต่อเพลงเดี่ยวได้ 

ซึง่วจัิยนีไ้ด้สอดคล้องกบัการวจิยัของนางสาวมนชนก ใจตรง 

(2556: บทคัดย่อ) เทคนิคการตีฆ้องวงใหญ่ กรณีศึกษา 

อาจารย ์สุเชาว ์หริมพานิช ใหญ ่มีการปฏิบัติเทคนิคการตี

ฆ้องวงใหญ่ โดยเร่ิมจาก ท่าจับไม้ฆ้อง วิธีการตีฆ้อง การ

เคลื่อนไหวของข้อมือ รวมทั้งเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับการตี

ฆ้องวงใหญ่

ข้อเสนอแนะ
  การน�าชุดฝึกทักษะต่างๆมาใช้กับกระบวนการ

เรยีนการสอนหรอืการจดักจิกรรมในสถาบนัการศกึษาต่างๆ

จะท�าให้สร้างองค์ความรู ้เพื่อพัฒนาให้กับตัวนักเรียน

นกัศกึษาในวิชาชพี การจะใช้ชดุฝึกทกัษะให้เกิดผลจงึจ�าเป็น

ต้องมีเวลาให้เกิดความช�านาญและเชี่ยวชาญรวมถึงผู้วิจัย

ควรสร้างเคร่ืองมอืทีม่คุีณภาพเพ่ือให้ตรงกับสาขาวิชาทีเ่รยีน 

สามารถน�าสื่อต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้เพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ดี

ต่อไปอีกด้วย
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บทคัดย่อ
 ดษุฎบีณัฑติการแสดงดนตรสีร้างสรรค์: เทคนคิและรปูลกัษณ์การร้องเพลงส�าหรบันกัร้องเสยีงบารโิทนชาวไทยน้ัน 

เป็นการแสดงดนตรีสร้างสรรค์ที่จัดขึ้น โดยผู้แสดงได้รับแรงบันดาลใจจากความสนใจของผู้เรียนร้องเพลงในปัจจุบัน โดยผู้

แสดงได้ศึกษาค้นคว้าเทคนิคการร้องเพลงของ ส�านักการขับร้องชาตินิยมต่างๆ คือ อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาเลียน 

และน�าข้อดีที่ได้ มาผสานกับการร้องของคนไทยท�าให้เกิดวิธีการร้องเพลงใหม่ที่มีวิธีการเปล่งเสียง และน�้าเสียงเป็นแบบ

เฉพาะตัวของผู้แสดงเอง

 กลไกหลักทางด้านเทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลงส�าหรับนักร้องเสียงบาริโทนชาวไทยน้ัน ผู้แสดงได้มุ่งเน้นที่

การท�างานของอวัยวะของร่างกายซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดเสียงด้วยกัน 4 ส่วน คือ (1) ส่วนที่ท�าหน้าที่ให้พลังงานกล (2) ส่วนที่

ท�าหน้าที่สั่นสะเทือน (3) ส่วนที่ท�าให้เกิดการก้องกังวาน (4) ส่วนที่ท�าให้เกิดการเกลาเสียง เพื่อสร้างสรรค์เทคนิคเสียงร้อง

ทีเ่ป็นนามธรรมให้เกดิเป็นรปูธรรม โดยผูเ้ขยีนได้วางต�าแหน่งเสียงในทีต่่างๆ ให้เกดิเป็นมติขิองเสียงดัง่ต้องการ และถ่ายทอด

ผ่านการแสดงขับร้อง 3 การแสดงคือ (1) Crucifixion (2) Doctoral Voice Recital (3) The 3rd Chula International 

New Music Festival and Conference 2013

ค�าส�าคัญ: ดนตรีสร้างสรรค์, เสียงบาริโทน, ชาวไทย

Abstract
 Doctoral Music Performance: The Technique and Aspect of Singing for Thai Baritone Singers 

Creative Music Performance. The performer is inspired by the interest of the singing students in the 

present. The performer studies the singing technique of national singers following: English, German, France, 

and Italian, bringing the strong points to merge with the Thai style singing to produce new methods of 

vocalization with the unique style of the performer.

 According to the protocol principle of the technique and the aspect of singing for Thai baritone 

singers, the performer focuses on the mechanical process of the body organs which is the four parts of 

the vocal source: (1) Motor (2) Vibrator (3) Resonator and (4) Articulator the production of controlling for 
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creating techniques in the abstract transferred to concrete. The author positions the voice in different 

places to create a dimension of voice according to the order and portrays it in three following performances: 

(1) Crucifixion (2) Doctoral Voice Recital (3) The 3rd Chula International New Music Festival and Conference 

2013.

Keywords: Creative Music Performance, Baritone, Thai Singers 

บทน�า
 การร้องเพลงคลาสสกินัน้ได้พฒันามาจากประเทศ

อติาลีระหว่างศตวรรษที ่17 ซ่ึงเป็นการร้องที ่ต้องอาศยัพลงั

เสียงมากกว่ารูปแบบอื่นๆ นักร ้องคลาสสิกนั้นจะใช ้

ไมโครโฟนน้อยมากจงึต้องฝึกฝน ร่างกายกล้ามเนือ้และเสยีง

ให้มพีลงัดพีอให้ได้ยนิเวลาแสดงร่วมกบัการบรรเลงเพลงของ

วงออร์เคสตราในโรงละครใหญ่ๆ ได้ หลังจากผ่านการฝึกฝน

และเรียนรู้มาหลายปี นักร้องคลาสสิกเรียนรู้ในการใช้ส่วน

ต่างๆ ของร่างกายเพ่ือขยายพลังเสียงและความก้องกังวาน

โดยการควบคุมกล้ามเนือ้ ลมหายใจเพ่ือให้ลมผ่านกล่องเสยีง 

เกิดการสั่นสะเทือน และสะท้อนไปยังช่องอก โพรงกะโหลก

ศีรษะ ท�าให้เกิดการขยายเสียง ส่วนรูปปากและการวางลิ้น

กจ็ะช่วยในการก�าหนดโทนเสยีง ค�า และภาษา โดยถ่ายทอด

ผ่านการแสดงที่ผู้เรียนร้องเพลงคลาสสิกได้จัดขึ้น

 ส�าหรับผู้เรียนการร้องเพลงคลาสสิกหลายคนนั้น 

เริ่มฝึกฝนร้องเพลงในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะเรียนเร่ือง

ของการร้อง การหายใจ การใช้เสยีง การขบัร้องประสานเสียง 

ทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตร์ดนตรี การประพันธ์เพลง  

และยังต้องเรียนภาษาต่างประเทศอย่างน้อยอีกสองถึงสาม

ภาษา หลงัจากผ่านกระบวนการเรยีนรู ้นกัร้องท่ีมีความมุง่มัน่

ก็ก้าวเข้าสู่โลกของการแสดงอย่างจริงจัง ในช่วงแรกจะ 

ได้ร้องในบทเล็กๆ ของกลุ่มนักร้องประสานเสียง หลังจาก

สะสมประสบการณ์ และผ่านการฝึกฝนมากขึน้ก็มโีอกาสได้

ทดสอบในบทร้องที่ยากและซับซ้อนข้ึนต่อไปตามล�าดับ  

นักร้องอาชีพจะไม่หยุดพัฒนาการร้องเพลงของตนเองใน

การเตรยีมตวัและการดืม่ด�า่เข้าไป สูต่วัละครทีแ่สดง ส่วนใหญ่

นกัร้องแต่ละคนกจ็ะมีครรู้องเพลง (ครเูพลง) ทีจ่ะช่วยแนะน�า

ในเรื่องต่างๆ ไม่เพียงเท่านั้น นักร้องส่วนมากจะมีครูหลาย

คนที่สอนในแต่ละภาคส่วนแตกต่างกันไปทั้งยังช่วย ในการ

ฝึกสอนเทคนิคการร้อง ภาษา การตีความ และการแสดงใน

บทบาทเฉพาะเจาะจง น�้าเสียงของนักร้องแต่ละคนนั้นก็มี

คณุลกัษณะและเอกลักษณ์แตกต่างกนัออกไป บทบาทและ

งานแสดง ทีเ่ข้ามานัน้กข็ึน้อยูก่บัเสยีงทีม่แีละการถกูก�าหนด

ของบทบาทของตวัละครว่ามีลกัษณะอย่างไร จงึจะเหมาะสม

กับนักร้อง เพื่อให้สามารถร้องได้อย่างราบรื่น 

 คณุลกัษณะของเสียงซึง่เกีย่วเนือ่งกบัอุดมคติของ

เสยีงนัน้ ทีม่คีวามแตกต่างกนัตามส�านกัการสอนขบัร้องแบบ

ชาตนิิยมในแต่ละภมูภิาคแตกต่างกนั ส�านกัการสอนขบัร้อง

แบบชาตนิยิมในประเทศต่างๆ เช่น องักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนั 

และอิตาลี และในประเทศเพ่ือนบ้านทางแถบยุโรป มีการ

แบ่งปันวัฒนธรรม เบือ้งหลังความเป็นมา และการพัฒนาการ

ฝึกฝนเสียงส�าหรับนักร้อง ตามอุดมคติของประเทศนั้นๆ 

ท�าให้การฝึกฝนเสียงขับร้องเหล่านี้มีความเฉพาะด้าน

ทางการสอนในจุดต่างๆ แม้ว่าโดยทางประวัติศาสตร์แล้ว 

เทคนคิเหล่านีจ้ะเผชิญกับความทะนงทางด้านเช้ือชาต ิหรอื 

กรอบวัฒนธรรม แต่เทคนิคการฝึกฝนเสียงส�าหรับขับร้อง

เพลง ของชาตต่ิางๆ กไ็ด้ถูกเผยแพร่ไปยงัหลากหลายทีท่ัว่โลก 

แม้แต่ในสถานที่ใหม่ๆ ก็พยายามตั้งหลักการในการขับร้อง 

ซึ่งบ่งช้ีถึงวัฒนธรรมและต้นก�าเนิดของตัวเองขึ้นมาเช่นกัน 

(Millers 1997)

 การขับร้องเป็นศาสตร์ที่แตกต่างจากการบรรเลง

เครือ่งดนตร ีผูข้บัร้องแต่ละคนนัน้ใช้การฝึกฝน เทคนคิ และ

ร่างกายของตนเป็นเครือ่งดนตร ีนบัตัง้แต่การใช้ร่างกายและ

อวัยวะใน การเปล่งเสียงจนถึงเสียงร้อง ท�านอง ภาษาและ

ลีลาทางดนตรี เชื้อชาติ สรีระ ภาษาและวัฒนธรรม ที่แตก

ต่างกันไป ท�าให้มีลักษณะการใช้ช่องเสียง (vocal tract) ที่

ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้เกิดวิธี การเปล่งเสียง (phonation) 

ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามส�าเนียงภาษา ซึ่งมีความส�าคัญ 

ดังนั้นการศึกษาเพ่ือความรู้ความเข้าใจเร่ืองสรีรศาสตร์ 

กายวิภาคศาสตร์ รวมถึงภาษาศาสตร์ จะช่วยให้ผู้ขับร้อง

เกดิความเข้าใจ เกิดความเชือ่มโยง ส่งผลให้เกดิความเข้าใจ 

ในเคร่ืองดนตรีและท�าให้การฝึกฝนมปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้ การ

ศึกษาคีตลักษณ์ ช่วงเวลาของยุคสมัย รูปแบบของบทเพลง 

มากไปถึงการรู้จักผู้ประพันธ์ และเบื้องหลังความเป็นมา ที่
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทเพลงนั้นๆ ได้ถูกประพันธ์ขึ้น ยิ่งเป็นส่วนที่ท�าให้การ

ตีความ การฝึกฝนการร้อง และเตรียมการแสดงนั้น มีความ

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ในยุคโลกาภิวัฒน์คนไทยให้ความสนใจกับการ 

ขับร้องเป็นวงกว้าง ทั้งในสังคมทั่วไป ในโรงเรียน และ ใน

มหาวทิยาลยั ดงันัน้ความต้องการทางการศกึษาจงึมมีากขึน้ 

เกิดการเรียนการสอน และบทเรียนแบบฝึกหัดขึ้นมากมาย 

หนังสือต�าราเกี่ยวกับการขับร้องที่ปรากฏนั้น ส่วนใหญ่จะ

เน้น เรื่องความคล่องตัว (agility) และ ความยืดหยุ่น 

(flexibility) วัตถุประสงค์ของดุษฎีบัณฑิตการแสดงดนตรี

สร้างสรรค์: เทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลงส�าหรับ 

นักร้องเสียงบาริโทนชาวไทย แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน

เทคนิค และการฝึกฝนเพื่อพัฒนาวิธีการใช้เสียงร้องส�าหรับ

นักร้องเสียงบาริโทนชาวไทย เพื่อสร้างพื้นฐานของการ 

ขับร้อง ตามแบบคลาสสกิตะวนัตก โดยเป็นการสร้างเทคนคิ

ขั้นพื้นฐานที่แข็งแรง พร้อมพัฒนาการขับร้องไปสู่กระบวน

เพลงต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ผู้แสดงมุ่งมั่นในหลักการ

สร้างสรรค์ ฝึกฝน เพื่อพัฒนาเทคนิคการขับร้องของนักร้อง

เสียงบาริโทนชาวไทย รวมถึงแสดงการขับร้อง ให้ได้

มาตรฐานคลาสสิกตะวันตก โดยมีแนวคิดการใช้ทฤษฎี ใน

เรื่องสรีรศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การออก

เสียงในภาษาไทย และ เทคนิคการขับร้อง เพื่อใช้ในการฝึก

ร้อง ด้วยวิธีการฝึกฝนและการสร้างเสียงนี้ ผู้แสดงจะน�าผล

งานออกแสดง ในรูปแบบของงานแสดงขับร้องเดี่ยว โดยมี

จุดมุ่งหมาย เพื่อน�าเสนอรายละเอียดให้นักร้องไทย ได้เห็น

และเข้าใจหน้าท่ีต่างๆ ในการท�างานของอวัยวะที่เป็น 

องค์ประกอบในการเปล่งเสียง เพ่ือให้ผู้อ่านเกดิความรูค้วาม

เข้าใจและน�าไปใช้เพื่อการพัฒนาเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ

ได้ และการแสดงต่อหน้าสาธารณะชน เป็นส่วนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ดุษฎีบัณฑิตการแสดงดนตรีสร้างสรรค์: 

เทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลงส�าหรับนักร้องเสียง 

บาริโทนชาวไทย” ซึ่งเป็นงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ในการฝึกฝนเสียงส�าหรับนักร้องเสียงบาริโทน

ชาวไทยผ่านการแสดงขับร้อง นั้นผู้แสดงจะมีรายการแสดง 

3 รายการด้วยกัน คือ

 1. “Crucifixion” ประพันธ์โดย ยอห์น สไตเนอร ์

วันที่ 6 เมษายน 2012

 2. “Doctoral Voice Recital” โดย วภิาต วิบลูย์

ภาณุเวช วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2013

 3. “The 3rd Chula International New Music 

Festival and Conference 2013” วันที่ 18 กรกฏาคม 

2013

เนื้อหา
 ในส่วนเนื้อหาผู ้แสดงจะกล่าวถึงวรรณกรรม 

แนวคดิการท�างานในทางกายวิภาคศาสตร์ (anatomy) และ

ทางสรีรวิทยา (physiology) รวมถึงส�านักการสอนขับร้อง

แบบชาตินิยมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเป็นรากฐานส�าหรับผู้เรียน

ร้องคลาสสิก เริ่มต้นที่วิธีผลิตเสียงร้อง เป็นแม่บทส�าหรับ

การแนะน�า การท�าความเข้าใจแรกเริม่ในการสอนร้องเพลง

คลาสสิกให้แก่ผู้เรียนระดับต้นไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

ไม่ใช่เฉพาะนักร้องเท่าน้ันแต่ร่วมถึง ผู้อ�านวยเพลงคณะ 

นกัร้องประสานเสยีง ผูฝึ้กสอนแนะน�าและดูแลนกัร้อง รวมถึง

นักร้องระดับต่างๆ ที่ฝึกฝนเอง ล้วนแล้วแต่ต้องเข้าใจ และ

ฝึกฝนเสยีงร้องด้วยกนัทัง้นัน้ ผูแ้สดงพยายามรวบรวมหวัข้อ

ต่างๆ ที่จ�าเป็นวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเป็นแนวทาง

ส�าหรบั ผูฝึ้กฝนการร้องเพลงในทุกระดบั อย่างไรกต็ามด้วย

ปริมาณเนื้อหาและวิธีการที่มีความหลากหลาย จึงจ�าเป็น

ต้องคัดกรองและอธิบายความ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ในเชิงลึก เช่น การรวบรวมข้อมูลการท�างานของ

กายวิภาคศาสตร ์  (anatomy) และทางสรีรวิทยา 

(physiology) ของการร้องเพือ่เกิดความเข้าใจ และสามารถ

เปล่ง เสยีงร้องได้อย่างสมบรูณ์ กล่าวได้ว่าเมือ่ผูร้้องท�าความ

เข้าใจล�าดับการณ์ตามเหตุผล ย่อมท�าให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการน�าไปใช้ในการแสดงการขับร้องอย่างแน่นอน

 นกัร้องและผู้สอนจ�านวนมากต่างเช่ือว่า การศกึษา

เรือ่งการสร้างเสยีงสามารถน�าไปสู่แบบการเรยีนการสอนได้ 

เป็นการช่วยให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ เข้าใจในศักยภาพของ

มนุษย์ที่สมบูรณ์ และน�ามาใช้ในการร้องได้อย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า ผู้ปรารถนาพัฒนาเสียงร้อง ที่

มคีวามคดิสร้างผลงานศลิปะ เป็นผูช่้วยผลกัดนัให้เกดิความ

คิดแบบองค์รวม โดยขับเคลื่อนความคิด ความรู้ในศาสตร์ 

ศลิป์ การลงมอืปฏิบตั ิและประสบการณ์ส่วนบคุคล รวมเข้า

มาพัฒนาและเสริมการฝึกฝนเสียงร้องของคนไทยให้ดีขึ้น 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าการฝึกฝนเสียงร้อง เป็นการพัฒนาตนเองที่ดี

ที่สุดอย่างหนึ่ง ที่แต่ละคนสามารถสัมผัสและยอมรับได้ บน

พ้ืนฐานของการบูรณาการศิลปะการร้อง ผสมผสาน

วิทยาศาสตร์กายภาพ และความเข้าใจการเปล่งเสียงแบบ



74

องค์รวม มีการพิสูจน์ว่าวิธีการหายใจที่หลากหลายนั้น อาจ

จะต่อต้านรปูแบบทางกายภาพและหลกัการ ท�าให้เกิดเสยีง

ที่ต่างกันอย่างมากมาย สังเกตได้อีกว่ามีเส้นบางๆ ในเรื่อง

ทศันคตต่ิอเสยีงอกีหลากหลายด้านในเรือ่ง ความก้องกงัวาน 

(resonance) โครงสร้างเสยีงสระ (vowel formation) การ

ปรับแต่งแก้ไข (modification) การใช้น�้าเสียง (vocal 

coloration) การปรับแต่งการร้อง (cover) ต�าแหน่งของ

เสียง (placement) ต�าแหน่งของกล่องเสียง (laryngeal) 

รูปแบบภายในกระพุ ้งแก้มและช่องคอ (buccal and 

pharyngeal) การปรุงช่วงเสียงของวิบราโต (the attack 

vibrato rate) การจัดประเภทของเสียง (vocal 

classification) และการใช้เสียงปลอมหรือเสียงหลอก 

(falsetto) พืน้ฐานของความเข้าใจและทัศนคตใินเรือ่งต่างๆ 

เหล่านีไ้ด้รบัการยอมรบัว่า มคีวามแตกต่างกนัในความเข้าใจ 

จากส�านกัหนึง่ไปอกีส�านกัหนึง่ จากเทคนคิหนึง่ไปอกีเทคนคิ

หนึ่ง และในครูแต่ละท่านที่แตกต่างกัน (Ware 1998)

 อินโก โรแลนด์ ทิทเซ่ (Ingo Roland Titze) บิดา

แห่งวิทยาศาสตร์การขับร้องที่มีชื่อเสียง กล่าว โดยเฉพาะ

กบับคุคลทกุคนทีศ่กึษาขบัร้องอย่างจริงจงัว่า(Ware 1997) 

การร้องเป็นเครื่องดนตรีที่มีประสิทธิภาพ การส่ือสารที่ลึก

ซึ้งและมีความหมาย มีกระบวนการของกายวิภาคศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ ศลิปศาสตร์ และดนตรีวิทยาผสมผสานกัน อาจ

ถือได้ว่าศลิปะของเสยีงร้องน�าพาเขตของการศกึษาเกีย่วกบั

วิทยาศาตร์และศิลปศาสตร์มาบรรจบกันก็เป็นได้

 ทิทเซ่ได้ส�าเร็จการศึกษาปริญญาเอก (Ph.D) ทาง

ด้านสวนศาสตร์ (acoustics) วิศวกรรมอะคูสติค จาก 

Brigham Young University ในปี ค.ศ. 1972 และได้ศกึษา

ทางด้านเสียงร้องของคนมากว่า 30 ปี ปัจจุบัน ทิทเซ่เป็น

อาจารย์ทางสาขาวิชาการวิจัยด้านการพูดและการอ่าน 

(Speech Pathology and Audiology) ภาควิชา

ดุริยางคศาสตร์ของมหาวิทยาลัย the University of Iowa 

อีกทั้งยังมีส่วนในสถาบัน the National Center ด้านการ

ออกเสียง สถาบันการพูดที่ the Denver Center for the 

Performing Arts (DCPA) ในแผนกดนตรีปฏิบัติของ

มหาวทิยาลยั the University of Iowa นัน้ททิเซ่เป็นผูเ้ขยีน

หนังสือชื่อ Principles of Voice Production ซึ่งเป็น

หนังสือวิชาการที่แพร่หลายทั่วโลก และตีพิมพ์ผลงานวิจัย 

บทความวิชาการด้านการใช้เสียงในการร้องมากกว่า  

500 ฉบับ

ภาพที่	1	อินโก โรแลนด์ ทิทเซ่ (Ingo Roland Titze)

 ปี 2015 ที่ผ่านมาผู้แสดงได้เข้าร่วมอบรมกับ  

อนิโก โรแลนด์ ททิเซ่ (Ingo Roland Titze) เรือ่งการใช้เสยีง 

และเหน็ว่า การศกึษาการใช้เสียงขบัร้องเป็นการเรยีนรูแ้ละ

สืบค้นตลอดการเดินทางของชีวิต เป็นการแสวงหาสถานท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ของนักร้อง หากมีเวลาในการค้นคว้ามากพออาจ

ช่วยให้พบวิธีการช่วยออกเสียงขับร้องในรูปแบบใหม่ก็ได้ 

ตลอดยีส่บิปีทีผู่แ้สดงได้ค้นหาและเรยีนรูใ้นการสร้างเสยีง ผู้

แสดงเรยีนรูป้ระสบการณ์ใหม่ๆ ทกุวนั รวมถงึนกัเรยีนนสิติ

นักศึกษาในชั้น ที่ผู้แสดงต้องดูแลตลอดหลักสูตร ที่มีความ

หลากหลายในด้านพืน้ฐานความรู ้พืน้ฐานการรบัข้อมลู และ

ความจ�ากัดทางการถ่ายทอด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ 

เทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลงและการเสียงที่ดี โดยจะ

กล่าวต่อไป

 นักร ้องและครูผู ้สอนแต ่ละคนมีความเป ็น

ปัจเจกบุคคล และ มีความเป็นชาตินิยมของตนแตกต่างกัน 

จะแสดงออกอย่างชดัเจนว่า การฝึกฝนเสยีงร้องนัน้ ต้องการ

สืบสานรูปแบบการร้องชาตินิยมของส�านักใด ในสิ่งที่ตนได้

ร�่าเรียนมา และ พยายามป้องกันความคิดแบบชาตินิยมอื่น 

โดยเลือกที่จะไม่น�าทฤษฎีนั้นมาใช้มากนัก เช่น นักร้อง

เยอรมัน (the German School) มีการแสดงออกอย่าง

ชดัเจนในเรือ่งของความเรว็ในการหายใจลกึ (low-breath) 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

และการขยายช่องท้อง เม่ือเทียบกับส�านักการขับร้องแบบ

อิตาเลียน ส่วนการหายใจของนักร้องอิตาเลียนนั้น จะ

แสดงออกถึงต�าแหน่งหน้าอกทีย่กสูงกว่าของนกัร้องเยอรมนั 

ทั้งสองตัวอย่างนี้ ได้แสดงถึงหลักฐานความตึง ของการ

หายใจที่มาก ในส่วนของส�านักการขับร้องชาตินิยมแบบ

องักฤษ มีการหายใจเลยีนแบบลกัษณะทีถ่กูเรียกว่าการเผย

รอยยิ้ม (spread-smile) ส่วนแบบส�านักชาตินิยมฝร่ังเศส

พบว่าการร้องแบบฝรัง่เศสนัน้ มลีกัษณะมเีสยีงจมกู บางเบา 

และสว่างไสวกว่า ซึง่ผู้แสดงคดิว่าเลียนแบบได้ง่าย ข้อสงัเกต 

คือ พลังในการเลียนแบบเสียงของผู ้ฝึกเสียงร้อง และ 

สอนร้อง จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาระดับขีดความสามารถ 

ให้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

 จากความสนใจต่อเนือ่งของการศกึษาน้ี ขยายออก

ถึงผู้สอนโดยทางภูมิศาสตร์ เชื่อมโยงกับส�านักการสอนขับ

ร้องแบบชาตินิยม บ่อยครั้งที่เกิดการวิจารณ์อย่างรุนแรง ที่

ต�าหนิให้เห็นถึงความบกพร่อง โดยอ้างอิงถึงแนวโน้ม

ชาตินิยมอย่างเจาะจงต่อผลงาน กรณีนี้มักจะเกิดขึ้นเป็น

พิเศษในส�านักเยอรมันและอังกฤษ และมีบ้างในส�านัก

ฝรั่งเศส ในขณะที่ไม่เกิดข้ึนเลยกับส�านักอิตาลี เป็นการไม่

ถูกต้องท่ีจะตั้งสมมติฐานว่า ครูผู้สอนทุกคนในส�านักแบบ

ชาตินิยม มีความเกี่ยวข้องเหมือนกันกับชาตินิยมนั้นๆ หรือ

ได้รบัแนวโน้มทัง้หมดของส�านกันัน้ๆ ซึง่จะชีแ้จงในล�าดับต่อ

ไป การพจิารณาข้อก�าหนดเหล่านีจ้ะถูกกล่าวถงึตามโอกาส

ต่างๆ ในงานชิน้นี ้บ่อยครัง้ทีผู่แ้สดงได้ออกความเห็นในเรือ่ง

แนวโน้มแบบชาตินิยมและแบบต่างชาตินิยม ในการร้อง

เพลง ยิง่รูส้กึ เข้าถงึความสมบรูณ์แบบในการร้องของศลิปิน

มากเท่าไร จะปรากฏร่องรอยแบบชาตนิยิมต่อเสียงร้องน้อย

ลงเท่านัน้ ยอมรับว่านกัร้องได้ถกูฝึกจากส�านกัใดส�านกัหนึง่ 

นอกเหนือจากที่นักร้องเคยฝึกมาแล้ว บ่อยครั้งที่ทัศนคติ

แบบนี้เป็นที่ย�้าเตือนว่า “แน่นอน คุณไม่เคยผิดพลาดอย่าง

นั้นอย่างนี้ ที่เป็นนักร้องที่ฝึกฝนแบบอิตาเลียน (หรือ 

เยอรมัน, ฝรั่งเศส, หรือ อังกฤษ) แม้ว่านักร้องอาจจะฟังดู

ไม่เป็นแบบฉบับอย่างนั้นก็ตาม”

 หลงัจากทีน่กัร้องเริม่ออกเสยีงและรูจ้กัสมดลุบ้าง

แล้ว โดยจะถือเป็นค่ากลางของการเริ่มต้น ผู้แสดงจึงขอ

กล่าวถึงองค์ประกอบในการสร้างเทคนิคและรูปลักษณ์การ

ร้องเพลงต่อไป หากนกัร้องต้องการรู้จักเสียงของตนเองและ

ต้องการพัฒนาเสียงร้องของตนให้เป็นระบบนั้น ส่ิงจ�าเป็น

ในความรู ้ความเข ้าใจที่ จะมองข ้ามไปไม ่ ได ้  ก็คือ  

องค์ประกอบของเสียง ในเคร่ืองดนตรทีกุชนดิจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

มีส่วนประกอบเหล่านี้ไม่เว้นแม้แต่การร้องเพลงด้วยเช่นกัน 

ในทีน่ีผู้แ้สดงขอพดู 4 องค์ประกอบในการร้องเพลง กล่าวคือ

 1) Motor ส่วนที่ท�าหน้าที่ให้พลังงานกล

 2) Vibrator ส่วนที่ท�าหน้าที่สั่นสะเทือน

 3) Resonator ส่วนที่ท�าให้เกิดการก้องกังวาน

 4) Articulator ส่วนที่ท�าให้เกิดการเกลาเสียง

 ดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้ว่า หากนักร้อง

ปราศจากความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ (anatomy) 

ทางสรีรวิทยา (physiology) และความเข้าใจอย่างเป็น

ระบบแล้ว การฝึกฝนเทคนิคท่ีมีอยู่ และแนวโน้มจะเข้าถึง

การฝึกฝนเทคนิคใหม่ๆ ในระดับที่สูงขึ้นจะเป็นไปได้ยาก

องค์ประกอบในการร้องเพลง	
 Motor ส่วนทีท่�าหน้าทีใ่ห้พลงังานกลส�าหรบันกัร้อง

 ในเครื่องดนตรีต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น กีต้าร์ ส่วน

ที่ให้พลังงานกลแก่กีต้าร์ คือ นิ้วมือที่ใช้ดีดสายกีต้าร์ ถ้า

เป็นกลอง ส่วนที่ให้พลังงานกลแก่กลอง คือ มือที่จับไม้และ

ตลีงบนหนงักลอง พลงังานกลนีเ่องทีเ่ป็นต้นก�าเนดิของเสยีง 

และเป็นตัวก�าหนดความดังเบาส่วนแรกของเสียงที่เกิดขึ้น

ด้วย ส่วนทีใ่ห้พลงังานกล หรือ เรยีกว่าแหล่งพลงังานทีท่�าให้

เกิดเสียงของนักร้องก็ คือ ระบบการหายใจ (respiration) 

ประกอบด้วยลมหายใจ อวัยวะเก็บกักลมและอวัยวะขับ

เคลื่อนลม ตั้งแต่ กะบังลม (diaphragm) ปอด (lung) 

หลอดลม (trachea) หลอดเสียงหรือกล่องเสียง (larynx) 

หลอดคอ (pharynx) โพรงจมูก (nasal cavity) ช่องปาก 

(oral cavity) รวมไปถึงกล้ามเนื้อต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน

ภาพที่	2: ภาพแสดงการหายใจเข้า และออก
ที่มา : http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai02/haijai.htm
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 Vibrator ส่วนที่ท�าหน้าที่สั่นสะเทือน

 เสียงเป็นคลื่นกล เกิดจากการส่ันสะเทือน เมื่อมี

การสัน่สะเทอืนของวตัถใุดๆ จะเกดิการอดัและขยายตวัของ

คลืน่เสยีง และส่งผ่านตวักลางในทีน่ี ้คอื อากาศ มายงัหขูอง

ผู้ร้อง ในเครื่องสายอย่างกีต้าร์ ส่วนที่ท�าหน้าที่สั่นสะเทือน 

คอื สายกต้ีาร์ หากเป็นเคร่ืองเป่าส่วนทีท่�าหน้าทีส่ัน่สะเทอืน

คือ เมาธ์พีซ หรือ ริมฝีปาก ในการร้องเพลงน้ันส่วนที่ท�า

หน้าที่สั่นสะเทือน คือ เส้นเสียงที่วางตัวในแนวนอนอยู่ท่ี 

หลอดเสียงหรือกล่องเสียง (larynx)

ภาพที่	3: ภาพกล่องเสียง
ที่มา : http://www.apsubiology.org/anatomy/2020/2020_

Exam_Reviews/Exam_3/CH22_Larynx.htm

 ขนาดของกล่องเสียง (larynx) จะแตกต่างกันไป

ในแต่ละบคุคล ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น อาย ุเพศ 

และพัฒนาการทางร่างกาย เราสามารถคาดเดาเบื้องต้นได้

จากการสังเกตทางกายวิภาคศาสตร์ เส้นรอบวงของล�าคอ

ปกติของนักร้อง ซึ่งเป็นโครงสร้างทางกายวิภาคของเครื่อง

ดนตรีท่ีปรากฏให้เห็นชัด คอที่มีขนาดเส้นรอบวงกว้างกว่า 

จะมโีครงสร้างทางกายภาพของกล่องเสียงทีม่ขีนาดใหญ่ตาม

ไปด้วย ย่อมมขีนาดเสยีงทีห่นากว่าคอทีเ่ลก็และมกีล่องเสยีง

ทีเ่ลก็ คอทีย่าวกว่าจะมโีครงสร้างทางกายภาพของท่อหลอด

เสียงที่ยาวกว่า ย่อมได้เสียงที่ลึกและต�่ากว่า นอกจาก

กายวิภาคของกล่องเสียงแล้ว กายวิภาคของสายเสียง 

(vocal folds) ที่มีขนาดแตกต่างกัน เช่น หนา บาง กว้าง 

ยาว สั้น ก็เป็นพื้นฐานในการท�าให้เสียงของมนุษย์เราแตก

ต่างกัน ท�าให้จ�าแนกเสียงขับร้องในมนุษย์คร่าวๆ ดังนี้ 

 • โซปราโน (soprano) ช่วงเสียงสูงของผู้หญิง

 • เมซโซโซปราโน (mezzo-soprano) ช่วงเสียง

กลางของผู้หญิง

 • คอนตราลโต/ อัลโต (contralto/alto) ช่วง

เสียงต�่าของผู้หญิง

 • คัสตราโต/เคาน์เตอร์เทเนอร์ (castrato/

countertenor) ช่วงเสยีงสงูพเิศษของผูช้าย อยู่

ในระดับเสยีงร้องโซปราโนหรอือลัโตของผูห้ญงิ

 • เทเนอร์ (tenor) ช่วงเสียงสูงของผู้ชาย

 • บาริโทน (baritone) ช่วงเสียงกลางของผู้ชาย

 • เบส (bass) ช่วงเสียงต�่าของผู้ชาย

 Resonator ส่วนที่ท�าให้เกิดการก้องกังวาน

 James McKinney ให้ค�าจ�ากัดความหมายของ 

การก้องกังวานของเสียง (vocal resonance) ว่าเป็น 

“กระบวนการพืน้ฐานในการผลิตเสยีง ท�าให้คณุภาพเสยีงร้อง

ดียิง่ขึน้ หรอืเข้มข้นขึน้ โดยใช้โพรงต่างๆ ทีเ่ต็มด้วยอากาศส่ง

ผ่านเสยีงออกสูภ่ายนอก” ในการร้องขบัร้องนัน้ มข้ีอก�าหนด

หลายอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัการก้องกังวานของเสยีง ทีถ่กูน�ามา

ใช้ ได้แก่ การขยายเสียง (amplification) การเพิ่มคุณภาพ 

(enrichment) การเพิ่มขนาด (enlargement) การแก้ไข 

(improvement) การเพิ่มความเข้มข้น (intensification) 

และ การเพิ่มความยาวนาน (prolongation) การใช้ดนตรีที่

ไม่ใช้การขยายเสียง (acoustic) จะตั้งค�าถามจากค�าจ�ากัด

ความเหล่านี้ จากมุมมองที่เข้มงวดทางวิทยาศาสตร์ แต่สิ่ง

ส�าคัญซึ่งนักร้อง หรือ นักพูดจะได้รับประโยชน์จากค�าจ�ากัด

ความเหล่านี ้คอื ผลลพัธ์ของการก้องกงัวาน ทีช่่วยให้ได้เสยีง

ที่ดียิ่งขึ้น (Ware 1997)

 การเปล่งเสียง คล้ายกับการท�างานของเครื่อง

ดนตรีต่างๆ เช่น กีตาร์ ทรัมเป็ต เปียโน หรือ ไวโอลิน ที่มี

โพรง หรือช่องเพื่อสร้างเสียงสะท้อน เมื่อเสียงถูกผลิตออก

มา โดยการสั่นสะเทือนของสายเสียง มันจะสั่นสะเทือน

ภายใน และ ผ่านโพรงสะท้อนเสียงที่เปิดอยู่ ท�าให้อวัยวะ

พื้นฐาน 4 ส่วนนั้นเกิดการกระท�าเป็นตัวสะท้อนการก้อง

กังวาน ได้แก่ หน้าอก ปาก จมูก และศีรษะ

 Articulator ส่วนที่ท�าให้เกิดการเกลาเสียง

 เคร่ืองดนตรีทุกชนิดสามารถถ่ายทอดเสียงที่

ไพเราะจับใจได้ แต่มีเพียงการร้องของมนุษย์เท่านั้นที่

สามารถสือ่สารภาษา ให้ผู้ฟังเข้าใจความได้ ในการแปรเสยีง

หรือกล่อมเกลาเสียง (Articulation) เพื่อให้เสียงเกิดเป็น

ภาษานั้น การเกลาเสียงจะเกิดขึ้นในที่ต่างๆ (Place of 

Articulation) ภายในช่องทางการออกเสียง (Vocal Tract) 

ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่เกิดการกักเสียงรูปแบบต่างๆ เมื่อรวมกับ

ลกัษณะการออกเสยีง (manner of articulation) และ การ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกิดเสยีง (phonation) แล้วจงึท�าให้เกดิเสยีงพยญัชนะ ผสม

เป็นค�า และน�ามาจัดเรียงตามไวยากรณ์ได้ (Grammar)

 ภาษาเป็นส่วนส�าคญัอกีประการหนึง่ของการร้อง 

พดูได้ว่าถ้าไม่มีภาษา นกัร้องกเ็ป็นเพยีงเคร่ืองดนตรช้ิีนหนึง่

เท่านั้น ในกระบวนการสร้างนักร้องคลาสสิก ผู้เรียนต้องฝึก

ร ้องบทเพลงจากวรรณกรรมเพลงร้องที่มาจากหลาก

วัฒนธรรมหลายภาษา นักร้องจ�าเป็นต้องออกเสียงได้อย่าง

ถูกต้อง จึงสามารถส่ือสารเนื้อความให้ผู้ฟังเข้าใจได้ ความ

เข้าใจในภาษาและความหมาย จะช่วยในการตีความหมาย 

การใส่อารมณ์ให้สอดคล้องกับค�าที่ก�าลังร้องอยู่ในขณะนั้น 

วิชาที่เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ที่มีความส�าคัญ คือ 1) วิชา

สทัศาสตร์ (phonetics) เป็นวชิาทีศ่กึษาเสยีงพดูของมนษุย์ 

ให้ความสนใจกับคุณสมบัติทางกายภาพของเสียงพูด และ

กระบวนการทางกายภาพของการผลติเสยีง 2) วชิาสทัวทิยา 

(phonology) เป็นวชิาการศึกษาพ้ืนฐานของระบบเสยีงหรอื

หน่วยเสียงในแต่ละภาษา โดยดูที่การประกอบเสียงและ

หน้าที่ของเสียงในภาษานั้น นอกเหนือจากสองวิชาพื้นฐาน

ด้านภาษานี้ นักร้องสามารถเลือกลงวิชาภาษาตะวันตกได้

อย่างหลากหลาย เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน 

สเปน รัสเซีย หรือ ละติน เพ่ือท�าให้เราเข้าใจภาษา และ

ถ่ายทอดความหมายของบทกวีในภาษาน้ันๆ ในการแสดง

ขับร้องได้อย่างดี

ภาพที่	5 ภาพ Articulator ส่วนที่ท�าให้เกิดการเกลาเสียง
 ที่มา : http://www.mexico.sil.org/publications/

articulation/organs-of-articulation

 จากรายละเอียดข้างต้น ท�าให้ผู ้แสดงสามารถ

วิเคราะห์การจัดวางต�าแหน่งของเสียงในที่ต่างๆ ได้อย่าง

หลากหลาย โดยข้ึนอยู ่กับระดับเสียง เทคนิค ภาษา 

พยญัชนะ และสระ โดยผูแ้สดงจะใช้ต�าแหน่งเสยีงเหล่าน้ีใน

การวิเคราะห์เสียงของนักร้อง ในการร้องบทเพลง เพื่อจะ

สรุปใช้ในการฝึกฝนเทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลง

ส�าหรับนกัร้องเสียงบาริโทนชาวไทยและน�าออกแสดงต่อไป

•
•

•
•
•

•
••

• •
ภาพที่	6 เทคนิคและรูปลักษณ์ในการวางเสียงต�าแหน่งต่างๆ
ที่มา : http://www.joshuanava.biz/head-hands/the-

standard-head.html

 ตัวอย่างบทเพลงขับล�าศิลป์ Quia fecit mihi 

magna จากเรือ่ง Magnificat ในบันไดเสยีง D เมเจอร์ BWV 

243 ประพันธ์โดย Johann Sebastian Bach (ณัชชา  

พันธุ์เจริญ 2551)

ภาพที่	4 ภาพอวัยวะในการเกิดเสียงสะท้อนการก้องกังวาน
ที่มา : http://grgl500phonetics.blogspot.com/2010/11/1-

organs-of-speech.html
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รูปแบบในการฝึกฝนเสียงร้อง
	 ประวัติเตียโก	มาโตส	(Tiago	Matos)

 เตียโก มาโตส นักร้องเสียงบาริโทนชาวโปรตุเกส

ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล Best Interpretation of 

Lied / Mélodie ในการแข่งขันร้องเพลงจัดโดย VI 

Portuguese Rotary Foundation และรางวลัรองชนะเลิศ

ในการแข่งขนั the Portuguese Pré mio Jovens Músicos 

เมื่อปี ค.ศ. 2012

• •

แผนภาพที่	1 ต�าแหน่งรูปลักษณ์การร้องเพลงของเตียโก มาโตส

	 ประวัติโจเอล	เก	(Joel	Gay)	

 โจเอล เก นักร้องและวาทยกร ส�าเร็จการศึกษา

ปริญญาโทด้าน choral conducting และ Voice 

Performance จากมหาวิทยาลัย East Carolina ในขณะที่

ศึกษาอยู่นั้น โจเอล เก ศึกษากับ ยอห์น แครมาร์(John 

Kramar) และ แดเนียล บารา (Daniel Bara) เขาได้แสดง

ร้องเดีย่วท่ี Eastern North Carolina วทิยาลยั the Barton 

College ร่วมกับวง Wilson Symphony และวง the 

Crystal Coast Choral Society ของมหาวทิยาลยั the East 

Carolina University ในงาน Religious Arts Festival และ 

วง the Lenoir Community College Christmas Chorus

• •
แผนภาพที่ 2 ต�าแหน่งรูปลักษณ์การร้องเพลงของโจเอล เก

	 ประวัติซา	ปีเตอร์	(Cser	Péter)	

 ซา ปีเตอร์ นักร้องเสียงเบสชาวฮังการี จบการ

ศกึษาด้านการร้องเพลง (vocal faculty) จากวิทยาลยั the 

Franz Liszt Music College และจากนั้นศึกษาต่อด้าน 

เพลงร้องศิลป์ โอราโตริโอ และ อุปรากร ท่ีวิทยาลัย the 

Graz College of Music and the Performing Arts (Graz 

Musikhochschule) ออสเตรีย อาจารย์ผู้สอนเขาได้แก่  

จูเลีย บิกฟาล์วี (Júlia Biklfalvy) ซอลท์ เบนเด ( Zsolt 

Bende) เคเอส ลิเลียน สุคิส (Ks. Lilian Sukis) คริสเตียน 

ปอปเปิลไรเตอร์ (Christian Pöppelreiter) และ เกอร์ฮาร์ด 

เซลเลอร์ (Gerhard Zeller) 

• •
แผนภาพที่	3 ต�าแหน่งรูปลักษณ์การร้องเพลงของซา ปีเตอร์

บทวิเคราะห์การใช้เสียง
 ในเพลงขับล�าศิลป์ Quia fecit mihi magna นั้น 

ผูเ้ขยีนพบว่าลกัษณะการวางเสยีงของ เตยีโก มาโตส ถกูวาง

ไว้ในต�าแหน่งเสยีงก้องกงัวานทีอ่ยูส่งูกว่าคนอ่ืน และการตัง้

จงัหวะของบทเพลงอยู่ในจังหวะทีค่่อนข้างเรว็ มชีวิีตชวีา ถึง

แม้ว่าจังหวะจะอยู่ในอัตรา Andante ส่วน โจเอล เก นั้น

เสียงจะถูกวางไว้ในต�าแหน่งที่ลึกและอยู่ด้านหลัง ประกอบ

กับจังหวะในการร้องอยู่ในระดับ Larghetto ช้ากว่าทุกคน

ท�าให้เกิดความรูส้กึหน่วง ยิง่กดเสยีงท�าให้ยิง่ฟังแล้วอดุอูไ้ม่

สบาย ซา ปีเตอร์ ช่องเสียงวางไว้ในต�าแหน่งที่สูงกว่าของ  

โจเอล เก และอัตราจังหวะเร็วขึ้นกว่า แต่เสียงยังไม่ถึงกับ

ก้องกงัวานส่งออกมามากนกั โดยสรุปแล้วผูเ้ขยีนควรเลอืกใช้

จังหวะที่เร็วกว่าปกติสักเล็กน้อย เพลงโดยรวมอยู่ในเสียง

กลางถึงล่าง ควรระวังโน้ต A2 และ G2 ในช่วงเสียงต�่าซึ่ง

เป็นโน้ตตวัทีต่�า่ทีสุ่ดของบทเพลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในห้อง

ที่ 14-16 เป็นโน้ตวิ่งจาก G2 – C4 โน้ตสูงล�าดับที่สองของ

เพลง ประกอบกบัลมหายใจทีต้่องเตรยีมตวัอย่างดเีนือ่งจาก
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เป็นประโยคที่ยาว เนื้อเพลงบอกเพ่ือจะแสดงย�้าเตือนว่า 

Quia fecit mihi magna qui potens est คือ เพราะว่า

ผู้ทรงฤทธา นุ ภาพทรงท�าการใหญ่เพื่อข้าพ เจ้า

ความส�าคัญของบทเพลง
 เพลงขับล�าศิลป์ Quia fecit mihi magna เป็น

เพลงบทหนึ่งที่น�ามาจากเร่ือง Magnificat ประพันธ์โดย 

Bach เพลงออราโตริโอชุดนี้ มีความแตกต่างจากงาน

ประพนัธ์ช้ินอืน่ๆ เนือ่งจาก Bach ประพันธ์เพลงนีเ้พือ่ใช้ใน

โบสถ์คาทอลิก ไม่ใช่โบสถ์ลูเทอแรน เพ่ือใช้สรรเสริญและ

ยกย่องพระแม่มารย์ีหญงิสาวพรหมจารย์ี (the Virgin Mary) 

เนื้อเพลง Magnificat ถูกน�ามาจากพระคัมภีร์ในพระกิตติ

คุณลูกาบทที่ 1 ข้อ 46-55 ซึ่งเป็นฉบับแปลของ Roman 

Catholic Latin ในช่วงศตวรรษที ่4 และมกีารน�าพระธรรม

อีกสองข้อมาจากหนังสือ the Lesser Doxology Gloria 

Patri et Filio โดยเนื้อหาเพลงจากพระกิตติคุณลูกาบทที่ 1 

ข้อ 46-55 เป็นตอนที่มารีย์กล่าวโต้ตอบกับอลิซาเบธ ลูกพี่

ลูกน้องของเธอ หลังจากอลิซาเบธทักทายมารีย์ว่าเธอเป็น

มารดาของพระเจ้า 

 Magnificat เป็นชิ้นงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 

และเป็นรู้จักดีที่สุดของเพลงสวดในพิธีศาสนา ซึ่งเป็นเพลง

ท่ีมาจากพระคมัภร์ีนอกเหนอืจากพระธรรมสดดุ ีMagnificat 

ในยุคที่เริ่มน�ามาร้องนั้น ถูกร้องเป็นส่วนหนึ่งในพิธีการของ

โบสถ์คาทอลิก (Catholic Vespers services) ตลอดช่วงที่ 

Bach มีชีวิตอยู่ โดยปกติแล้วเพลงชุดนี้จะร้องเป็นภาษา

เยอรมัน ยกเว้นในวันคริสต์มาสจะร้องเป็นภาษาลาติน 

Magnificat ในความเป็นจริงผลงานต้นฉบับถูกประพันธ์ใน

บันไดเสียง E แฟล็ต เมเจอร์ ประพันธ์ขึ้นส�าหรับใช้ในงาน

คริสต์มาส ปี ค.ศ. 1723 ที่เมือง Leipzig แต่ต่อมาประมาณ

ปี ค.ศ. 1730 Bach ได้น�ามาแก้ไขใหม่ และได้ปรับเปลี่ยน

เป็นช่วงเสยีงทีส่ว่างข้ึน ในคย์ีบนัไดเสียง D เมเจอร์ การปรบั

เปลี่ยนนี้ ส่งผลต่อเครื่องดนตรีต่างๆ โดย Magnificat ฉบับ

แก้ไขได้ถูกน�ามาแสดง ในงานเล้ียงฉลอง “การเยี่ยมเยือน

ของมารีย์” (the Feast of the Visitation of Mary) เมื่อ

วันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1733 ที่เมือง Leipzig โดย คณะนัก

ร้องประจ�าโบสถ์ของเมือง Leipzig ท�าให้ Magnificat ฉบับ

ใหม่นี้ถูกใช้แพร่หลาย และเป็นท่ีรู้จักมากกว่า อาจจะด้วย

โทนทีอ่อกเป็นแนวฉลองรืน่เรงิมากขึน้ บทประพนัธ์ช้ินนี ้ใช้

วงออร์เคสตราที่ใหญ่ที่สุด ที่สามารถหาได้ในยุคของ Bach 

ประกอบด้วย ทรัมเป็ต กลอง ฟลูต โอโบ บาสซนู เคร่ืองสาย 

ออร์แกน และ ใช้นักร้องประสานเสียง 5 แนว คือ [S, S, A, 

T, B] โซปราโน 1 โซปราโน 2 แอลโต เทนเนอร์ เบส 

Magnificat ใช้เวลาแสดงทั้งหมดประมาณ 25 นาที

บทร้องและค�าแปลภาษาไทย
ค�าแปลภาษาไทยโดย วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช

 Quia fecit mihi magna qui potens est, et 

sanctum nomen eius.

 เพราะว่าพระผูท้รงฤทธา น ุภาพทรงท�าการยิง่ใหญ่

เพื่อข้าพ เจ้า พระ นามของพระ องค์ก็บริ สุทธิ์

บทวิเคราะห์	
 เพลงขบัล�าศิลป์ Quia fecit mihi magna บรรเลง

อยู่ในจังหวะ Andante ช้าปานกลาง ในบันไดเสียง A 

เมเจอร์ ถูกน�าเสนอเป็นสังคีตลักษณ์แบบ 3 ตอน (Ternary 

Form) อาจเรียกได้ว่าเป็นเพลงแบบ Da Capo Aria ที่เป็น

รปูแบบซึง่นยิมใช้เขยีนบทเพลงในสมยับาโรก ประกอบด้วย 

3 ช่วง คือ A/B/A มีความยาวของบทเพลงทั้งหมด 33 ห้อง 

เริ่มด้วย Introduction ความยาว 4 ห้อง ต่อด้วยท�านอง

และเนื้อเพลงหลัก Quia fecit mihi magna qui potens 

est ตั้งแต่ห้องที่ 5 ถึงห้องที่ 17 ก่อนเข้าช่วงที่ 2 คือท่อน B 

ซึ่งเสมือนเป็นท่อนร้องรับ ในเนื้อเพลงท่ีว่า et sanctum 

nomen eius ห้องที ่18-24 หลงัจากนัน้ในช่วงสุดท้าย ห้อง

ที่ 25-33 เป็นการน�าเนื้อเพลง Quia fecit mihi magna 

qui potens est เดิม พัฒนาสร้างสรรค์ท�านองและใส่องค์

ประกอบเข้าไปเพิ่ม ทั้งในส่วนของจังหวะ (rhythm) ระดับ

เสียง (pitch) (ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร 2553)

เทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลง
 ในบทที่ 2 ผู ้เขียนได้ฟังนักร้องที่ร้องบทเพลง 

ขบัล�าศลิป์ Quia fecit mihi magna เพือ่เปรยีบเทยีบกนัหลาย

ท่าน โดยผูเ้ขยีนเห็นว่าการวางเสยีงของแต่ละคนมีความแตก

ต่างกันไป และโดยส่วนใหญ่จะไม่ระวังท�าให้เสียงมักจะอยู่

ในช่องคอ จงึท�าให้เสยีงมไิด้ออกมาด้านหน้าเท่าทีค่วรจะเป็น 

ในที่นี้ผู ้เขียนจึงเลือกที่จะน�าเสียงมาว่าในส่วนความก้อง

กังวานด้านหน้าเป็นหลัก ทั้งในโน้ตที่สูงและโน้ตที่สู่ระดับที่

ต�่า เพื่อขจัดปัญหาเสียงที่ฟังไม่ชัดและขุ่นมัว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งตั้งแต่โน้ต C3 ลงไป ไม่เพียงแต่ในส่วนของโน้ต

เท่านั้น ในเรื่องของเนื้อความ ที่ให้ความหมาย กล่าวถึง 
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ถอยหลังมาในท่อนที่ 2 ในวิธีการเดียวกัน เมื่อเกิดความ

คล่องแล้วให้ซ้อมต่อเนื่องกัน คือ ท่อนที่ 2 ต่อเนื่องเข้าท่อน

ที่ 3 เมื่อสามารถร้องได้อย่างเป็นระเบียบแล้ว ให้ถอยกลับ

มาซ้อมในท่อนที่ 1 ในวิธีการเดียวกัน และสุดท้ายจึงจะร้อง

รวม ท่อนท่ี 1-3 ต่อเนื่องเป็นประโยคยาว จนเกิดความ

ช�านาญ และให้ท�าเช่นนี้กับทุกๆ ประโยคเพลง จนกระทั้ง

ครบทั้งบทเพลง 34 ห้อง จึงเริ่มใส่รายละเอียดด้านอื่นๆ ทั้ง

อารมณ์ ความหมาย และการตคีวามบทเพลงในล�าดับต่อไป

บทสรุป	
 ดุษฎีบัณฑิตการแสดงดนตรีสร้างสรรค์: เทคนิค

และรปูลกัษณ์การร้องเพลงส�าหรบันกัร้องเสยีงบาริโทนชาว

ไทย สรุปบทวิเคราะห์การใช้เสียงในแต่ละส�านักขับร้อง

ส�าหรบันกัร้องเสียงบารโิทนชาวไทยในปัจจบุนั โลกได้มกีาร

เปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีและการส่ือสารที่กว้างไกล

ท�าให้นักขับร้องสามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น 

ภาพหนึ่งท่ีไม่ถูกต้องส�าหรับการขับร้องแบบนานาชาตินิยม 

คือการที่นักร้องพยายามจะเป็นเลิศในเทคนิคการร้องแบบ

เดียวกันหมด โดยไม่เปิดรับเทคนิคแบบอื่นๆ เลย จาก

ตวัอย่างนกัร้องทีผู่เ้ขยีนได้น�ามาวเิคราะห์ทางด้านเสียงจะมี

รปูแบบและแนวทางในการร้องทีก้่าวข้ามหลักการของส�านกั

ชาตินิยมอยู่อย่างหลากหลาย 

 ในเมอืงใหญ่อย่างลอนดอน ทีม่รูีปแบบการฝึกฝน

เสียงท่ีหลากหลาย แม้การแสดงในที่สาธารณะผู้ฟังเป็นคน

ท้องถ่ิน นกัร้ององักฤษกม็คีวามยดืหยุน่ในการสร้างเสยีงและ

ยอมรบัรปูแบบทีป่รบัเปลีย่นไปเลก็น้อยได้ในยคุปัจจบุนั การ

ยอมรับความแตกต่างของการผลิตเสียงนี้หาพบได้ยากใน

อติาลแีละฝรัง่เศส วฒันธรรมทีส่มัผสัได้นัน้ ไม่กว้างหรอืเปิด

รับมากเท่าในอังกฤษ นักร้องต่างชาติได้รับการต้อนรับใน

อังกฤษและเยอรมัน แต่ไม่ใช่ในอิตาลีหรือฝรั่งเศส

 การจดัการกบัแนวโน้มวฒันธรรมชาตนิิยมในการ

ขบัร้อง เราต้องพจิารณาความเฉพาะของบทขบัร้อง บางคน

พิจารณาความเฉพาะของผู้ประพันธ์บทเพลงในช่วงเวลา

ต่างๆ เช่น Bach Mozart Vardi หรือ Wagner นักขับร้อง

บางคนยึดติดกับบทร้องและมีความจ�ากัดในบทร้อง จนไม่

สามารถก้าวข้ามไปถึงอีกขั้นในการขับร้องประเภทอื่นๆ 

เนื่องจากคุณสมบัติการขับร้องแบบดั้งเดิม ที่จ�ากัด

 ส�าหรับนักร้องเยอรมัน มักจะประสบความส�าเร็จ

ภายในประเทศตน แต่หาได้ยากท่ีจะเป็นท่ียอมรับนอก

ประเทศ เนื่องจากมีส่วนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของกลไกการ

ควบคุมต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ของการฝึกฝนพัฒนาใน

กระบวนการผลิตเสียงส�าหรับนกัร้อง ซึง่สามารถจดัหาเสยีง

ที่เทียบเท่าคุณภาพได้ในเมืองใหญ่ต่างๆ เหตุการณ์แบบนี้

อาจเกดิกบันกัร้องทีแ่สดงในองักฤษ ฝรัง่เศส และอิตาล ีเช่น

กัน ในกรณีของนักร้องอิตาเลียนนั้น เนื่องจากส่วนใหญ่ยัง

ขาดการฝึกฝนด้านภาษาต่างชาต ิและความคดิโดยทัว่ไปว่า

ชาติของตนเข้าถึงบทร้องได้ดีที่สุด จึงเป็นจุดที่แตกต่าง

ระหว่างนกัร้องอิตาเลยีนแบบเกดิทีป่ระเทศอิตาล ีกบันักร้อง

ต่างชาติที่ได้รับการฝึกฝนในโรงเรียนที่ประเทศอิตาลี ที่มี

ความสามารถใช้ภาษาและบทร้องที่กว้างมากกว่า นักร้อง

ของส�านักขับร้องแบบอิตาเลียน เป็นที่ยอมรับทั่วโลกจาก

การขยายอิทธิพลการร้องแบบอิตาเลียนให้เป็นที่รู้จัก นอก

เหนือจากปัญหาวิธีการร้องแบบอิตาเลียน และจ�านวน

ประชากรที่มาก การขยายอิทธิพลการร้องในแบบชาตินิยม

ต่างๆ นั้น ขึ้นกับความชอบส่วนตัวในรูปแบบของเสียงร้อง 

และรูปแบบดนตรีที่แตกต่างกันไป

 ส�าหรบัผูเ้ขยีนแล้ว ผู้เขยีนเลอืกทีจ่ะน�าส่วนดีจาก

การวิเคราะห์เสียงจากนักร้องที่น�ามาเป็นตัวอย่างโดยสรุป 

เพื่อเป็นเทคนิคและรูปลักษณ์การร้องเพลง ส�าหรับนักร้อง

เสียงบาริโทนชาวไทย

•
•

•
•

แผนภาพที่	5 ต�าแหน่งเสียงรูปลักษณ์การร้องเพลงส�าหรับนักร้อง
เสียงบาริโทนชาวไทย

 การจัดวางต�าแหน่งของกล่องเสียงจ�าเป็นต้องอยู่

ในต�าแหน่งทีต่�า่ เพือ่เปิดให้เกดิพืน้ทีก่ว้างในการก้องกงัวาน

ของเสยีง การท�างานของเส้นเสยีงให้สงัเกตว่าไม่มีลมรัว่ออก

มาในการร้อง และไม่ใช้ลมเกนิความจ�าเป็นจดท�าให้เกดิการ

เกรง็ การเลอืกใช้สระในการฝึกฝนเสยีงนัน้ให้พจิารณาความ

คู่ไปกับเสียงกลางที่นักร้องมีเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ หาก 

นกัร้องเป็นผูม้เีสยีงทีล่กึและไม่ชดัเจนควรเลอืกใช้สระ เอ หรอื 
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อี ในการฝึก หากนักร้องมีเสียงแบนให้เลือกใช้สระ อู หรือ 

โอ เป็นหลกัในการฝึกฝน ความสว่างชดัเจนของเสียงต้องพุ่ง

อยู่ในส่วนหน้า ทีเ่รยีกว่าหน้ากาก (maschera) ดงัทีไ่ด้กล่าว

ไว้ในบทท่ีหนึง่ว่า สมมตุฐิานทีน่�ามาประกอบการฝึกฝนและ

ร้องเพลงทุกบทนี้ อยู่บนรากฐานของความนิยม ในเทคนิค

การขับร้องด้วยความก้องกังวาน (singing on resonance) 

ตามแบบศตวรรษที ่18 ซึง่มุง่เน้นในการพัฒนาความแข็งแรง

ของเสยีงการร้องทีม่คีวามก้องกงัวาน ประการณ์ทีส่�าคญัคอื

การเลอืกใช้สระดังทีก่ล่าวไว้ก่อนหน้านี ้โดยเลือกสระ อา โอ 

หรือ อู ส�าหรับนักร้องที่มีเสียงสว่างและค่อนข้างแบน และ

เลือกใช้สระ อา เอ หรือ อี ส�าหรับนักร้องที่มีเสียง ลึกหรือ

อุดอู้ไปด้านหลังของคอเป็นล�าดับแรก การใช้สระที่หลาก

หลายขึ้น ส�าหรับนักร้องที่มีเสียงสว่างควรเรียงสระจาก อู 

โอ อา เอ อี และส�าหรับนักร้องที่มีเสียงลึกควรเลือกเสียง

สระจาก อี เอ อา โอ อู เพื่อท�าการวอร์มเสียงเตรียมตัวเอง

ก่อนเข ้าสู ่บทเพลงและ จากการรวบรวมข้อมูลและ

ประสบการณ์ ไม่มข้ีอสงสยัเลยว่า สถาบนัชาตนิยิมนัน้ จะมี

ความแตกต่างกันไปเรื่อยๆ จนกว่าอุดมคติทางสุนทรียภาพ

ของแต่ละวฒันธรรมจะเปลีย่นแปลงไป เทคนคิวธิกีารฝึกฝน

เสียงในแต่ละสถาบัน มีการตื่นตัวขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ของ

อรรถรสในการฟัง และตอบโจทย์ของนักร้องด้วยไม่เว้นใน

ประเทศไทย ความต้องการในการพัฒนาและฝึกฝนนี้ ท�าให้

เห็นว่าปัจจัยต่างๆ มีความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมสภาพ

แวดล้อมที่ซับซ้อน ประกอบกับภาษา งานเขียน และงาน

ศิลป์ทางอารมณ์ของชาตินั้นๆ ยังก่อให้เกิดความสงสัยว่า 

แนวโน้มการขับร้องชาตินิยมต่างๆ คงไม่สามารถรวมเป็น

ส�านักขับร้องสากลได้ เว้นแต่ว่า ความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรมจะถูกก�าจัดให้หมดไป
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ภาษาอังกฤษ 

Alan Riding and Leslie Dunton-Downer. (2006). Eyewitness	Companions	Opera. New York: DK Publishing. 

Amanda Holden. (2001).The	New	Penguin	Opera	Guide. London: Penguin Group. 

Clifton Ware. (1997). Basic	of	Vocal	Pedagogy:	 the	Foundations	and	Process	of	Singing. USA: The 

McGraw-Hill Companies.

Fred Plotkin. (1994).Opera	101	a	Complete	Guide	to	Learning	and	Loving	Opera.	New York: Hyperion 

Publictions. 

Richard Millers. (1997). National	Schools	of	Singing:	English,	French,	German,	and	Italian	Techniques	

of	Singing	Revisited. USA: Scarecrow Press Inc.



การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากแนวคิดการแบ่งภาคของพระนารายณ์1

THE CREATION OF DANCE FROM CONCEPT UPON NARAYANA’S 
REINCARNATIONS

วรรณวิภา	มัธยมนันท์	/	WANWIPA MATTAYOMNANT
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
THE DEGREE OF DOCTOR FINE AND APPLIED ARTS PROGRAM, FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS, CHULALONGKORN 
UNIVERSITY 

นราพงษ์	จรัสศรี	/	NARAPONG CHARASSRI2

ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DEPARTMENT OF DANCE, FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS, CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์จากแนวคิดการ

แบ่งภาคของพระนารายณ์ โดยศึกษาประวัติพระนารายณ์ แนวคิดการแบ่งภาคพระนารายณ์ วรรณกรรมเรื่องลิลิตนารายณ์

สิบปาง บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และความเชื่อที่มีต่อพระนารายณ์ เพื่อเป็นพื้นฐาน

ประกอบการสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏยศิลป์ โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัยเชิงสร้างสรรค์และการวิจัยเชิงคุณภาพ

 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการแสดงมี 8 ประการ คือ 1) บทการแสดง 2) นักแสดง 3) ลีลา 4) เสียง 5) อุปกรณ์

การแสดง 6) เครื่องแต่งกาย 7) พื้นที่ 8) แสง แนวคิดการแสดงมี 6 ประการ คือ 1) แนวคิดการแบ่งภาคของพระนารายณ์ 

2) แนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์บนพื้นฐานของวรรณกรรมลิลิตนารายณ์สิบปาง 3) แนวคิดการใช้สัญลักษณ์ในการ

แสดงนาฏยศิลป์ 4) แนวความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงนาฏยศิลป์ 5) แนวคิดการใช้ทฤษฎีทางด้านศิลปกรรมศาสตร์  

6) แนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 การจัดการแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ จ�านวน 2 วัน โดยมีผู้เข้าชมงานจ�านวน 323 คน ประกอบ

ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏยศิลป์ อาจารย์ นิสิต นักเรียนและบุคคลทั่วไป สรุปผลการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากแนวคิด

การแบ่งภาคของพระนารายณ์ มีการประเมินผลในระดับดี การแสดงมีความสร้างสรรค์แปลกใหม่ แนวคิดและองค์ประกอบ

การแสดงมีความสอดคล้องกัน 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลงานด้านนาฏยศิลป์ร่วมกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ

ศาสตร์แขนงอื่นๆ เพื่อใช้เป็นสื่อทางความคิดเกี่ยวกับวรรณกรรมลิลิตนารายณ์สิบปาง อีกทั้งเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์

ผลงานทางนาฏยศิลป์ต่อไป 

ค�าส�าคัญ: พระนารายณ์, การแบ่งภาค, การออกแบบนาฏยศิลป์ 

1 งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ส�าหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Abstract	
 This research aimed to study the form and concept of The Creation of Dance from the Concept 

upon Narayana’s Reincarnations. The information collected was the history of Narayana, the concept of 

Narayana’s reincarnations, the information from Lilit Narayana Sib Pang written by King Rama VI, and the 

beliefs concerning Narayana. The information was used as the knowledge basis to create the dance art. 

The research was conducted through the creative research methodology and qualitative research 

methodology. 

 The study reveals that there are eight performance components: 1) the play 2) the performers 

3) the movement 4) the sound 5) the performance equipments 6) the costumes 7) the space and 8) the 

lighting. There are six performance concepts: 1) Narayana incarnations 2) Lilit Narayana Sib Pang 3) the 

symbolic usage in dance performance 4) the creativity concept in dance performance 5) the fine arts 

theories and 6) the cultural diversity concept. 

 The dance performance was held in two days with 323 audiences among whom were dance 

performance specialists, instructors, students and others. The evaluation of The Creation of Dance from 

the Concept upon Narayana’s Reincarnations revealed that it was rated as good: the performance was 

creative and the concepts were related to the performance components.

 This study is the collection of knowledge significant for developing dance performances, is the 

mean of exchanging knowledge between various branches of knowledge, was the medium for abstract 

concept of Lilit Narayana Sib Pang and suggests a dance performance creating procedure for other works 

in the future. 

Keywords: Narayana, Reincarnation, Thai Dance Creativity 

บทน�า	
 นารายณ์ เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต

ความเป็นอยู ่ ตลอดจนวรรณกรรม ศิลปะแขนงต่างๆ  

“พระอศิวรได้มรีบัส่ังให้พระนารายณ์หรือพระวษิณเุทพ ได้เป็น

เทพผูมี้หน้าทีอ่บรมให้ความรูศ้ลิปศาสตร์แก่บรรดาราชาทัง้

หลายที่ประทับอยู ่ ในเกษียรสมุทร และนอกจากนี้  

พระนารายณ์ยงัจะมบีทบาทหน้าทีใ่นการปราบปรามกลยีคุ

ต่างๆ อีกด้วย (เฉลิมทศพล เจริญสุข, 2555 : 189)

 การแบ่งภาคของพระนารายณ์สามารถแบ่งได้ 3 

แบบ คือ “อวตาร (Avatara) หมายถึง การจุติจากร่างเดิม

เพือ่ลงมาสูร่่างใหม่และด�ารงอยูจ่นกระท่ังร่างใหม่สญูสิน้ตาม

อายุขัย อาเวศ (Avesa) หมายถึง กลายร่างชั่วขณะเพื่อ

ประกอบกิจบางประการแล้วกลับสู่ร่างเดิม อังสะ (Amsa) 

หมายถึง ส่งมอบอ�านาจบางส่วนขององค์เทพมาเพื่อจุด

ประสงค์บางประการ” (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555 : 77) โดย

มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีเดือดร้อน ปราบปรามอสูร 

มนุษย์ และสัตว์

 การสร้างสรรค์นาฏยศลิป์จากแนวคดิการแบ่งภาค

ของพระนารายณ์ เป็นการสร้างสรรค์นาฏยศลิป์ร่วมสมยั น�า

เสนอการแบ่งภาคทั้ง 3 แบบของพระนารายณ์ ซึ่งเป็นแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ มคีวามแตกต่างจากการแสดงที่

เกีย่วข้องกบัพระนารายณ์ในรปูแบบนาฏยศลิป์สร้างสรรค์ที่

เคยปรากฏ โดยใช้วิธีการแบ่งองก์การแสดงตามทฤษฎีการ

แบ่งกลุ่ม (Group Process) มุ่งประเด็นไปที่ การแบ่งภาค

ของนารายณ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาวุธ กลุ่มสัตว์ และกลุ่ม

มนษุย์ สร้างสรรค์อปุกรณ์การแสดงเป็นสญัลกัษณ์ ถ่ายทอด

การแบ่งร่างของพระนารายณ์ ซึ่งแบ่งภาคตามวรรณกรรม 

เรื่องลิลิตนารายณ์สิบปาง 

 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประวัติของพระนารายณ์ แนวคิด

การแบ่งภาคของนารายณ์ วรรณกรรมเรื่องลิลิตนารายณ ์

สบิปาง บทพระราชนพินธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยูห่วั ความเชือ่ทีม่ต่ีอพระนารายณ์ เพือ่เป็นพ้ืนฐานในการ

สร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีแรง

บันดาลใจ วิธีการ แนวความคิดของศิลปิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสร้างผลงานการแสดงทีม่ลีกัษณะแปลกใหม่แตกต่างจาก

ผลงานโดยทั่วไป และไม่เคยปรากฏมาก่อน มุ่งเน้นการ

พฒันาผลงานทีม่อียูเ่ดมิ รวมถงึการสร้างสรรค์เพ่ือให้เกดิส่ิง

ใหม่อันมีอัตลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ

สร้างสรรค์งาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาความคิดใน

การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนความเชื่อในบริบท

ของสังคมไทยต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบผลงานสร้างสรรค์ทางด้าน

นาฏยศิลป์จากแนวคิดการแบ่งภาคของพระนารายณ์

 2.  เพ่ือศกึษาแนวคดิในการสร้างสรรค์ผลงานทาง

ด้านนาฏยศิลป์จากความรู้สหสาขาวิชา

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย	
 วธิดี�าเนนิการวจัิย เกบ็รวบรวมข้อมลูจาก เอกสาร 

ต�ารา การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญสื่อสารสนเทศ การส�ารวจ

ข้อมูลภาคสนาม การสังเกตการณ์ เกณฑ์มาตรฐานศิลปิน 

โดยน�าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทดลอง แก้ไข

และสรุปผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.	การส�ารวจข้อมูลเชิงเอกสาร ศึกษาข้อมูล

เอกสารจากหนังสือ ต�ารา และบทความทางวิชาการต่างๆ 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ 

 2.	การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การ

สมัภาษณ์ในเชงิลกึเป็นรายบคุคล ได้แก่ นักวชิาการ อาจารย์ 

ศลิปินทางด้านนาฏยศลิป์ และการสมัภาษณ์เป็นกลุ่ม ได้แก่ 

นกัแสดง ผูช้ม นกัดนตรี รวมไปถงึลักษณะของการสมัภาษณ์

แบบปลายปิด และแบบปลายเปิด 

	 3.		ส่ือสารสนเทศ ส่ือสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

พระนารายณ์ ลิลิตนารายณ์สิบปาง และผลงานศิลปกรรม 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 4		การส�ารวจข้อมูลภาคสนาม ส�ารวจข้อมูลใน

ด้านสถานที่ที่มีการแสดงนาฏยศิลป์ท่ีเกี่ยวข้อง การสังเกต

จากผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ 

	 5.	เกณฑ์มาตรฐานศิลปิน พิจารณาการประเมนิ

คุณภาพงานศิลปะของศิลปินต้นแบบ โดยสรรหาศิลปินทั้ง

ในระดับท้องถ่ินจนกระทั่งถึงในระดับชาติ เพื่อน�ามา

พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง

กับ การสร้างสรรค์ผลงาน

	 6.	ประสบการณ์ของผู้วิจัย ประสบการณ์การ

ศึกษาทางด้านนาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์ตะวันตก 

การวิเคราะห์ข้อมูล	
 การวิเคราะห์ส่วนที่ 1 วิเคราะห์รูปแบบการ

สร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์จากแนวคิดการแบ่งภาคของ

พระนารายณ์ รปูแบบของผลงานนาฏยศลิป์ ซึง่ค�านงึถงึองค์

ประกอบทางนาฏยศิลป์ทั้ง 8 ประการ การวิเคราะห์ส่วนที่ 

2 วิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ด้านนาฏยศิลป์จาก

แนวคิดการแบ่งภาคของพระนารายณ์ ปรากฏแนวคิด 6 

ประการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามล�าดับ ดังนี้

 รูปแบบการแสดง คือ องค์ประกอบการแสดง 8 

ประการ ได้แก่ บทการแสดง นักแสดง ลีลา เสียง อุปกรณ์

การแสดง เครื่องแต่งกาย พื้นที่ และแสง

 1.		การออกแบบบทการแสดง วิเคราะห์บทการ

แสดงจากลิลิตนารายณ์สิบปาง บทพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บทวรรณกรรมที่

มีการแบ่งภาคของพระนารายณ์อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น

เป็นมนษุย์ และสัตว์ การวางโครงเร่ืองผู้วิจยัแบ่งเป็น 3 กลุม่ 

“การแบ่งภาคสามารถแบ่งได้ 3 แบบ คอื อวตาร (Avatara) 

หมายถึง การจุติจากร่างเดิมเพื่อลงมาสู่ร่างใหม่ อาเวศ 

(Avesa) หมายถึง กลายร่างช่ัวขณะเพ่ือประกอบกิจบาง

ประการแล้วกลับสู่ร่างเดิม อังสะ (Amsa) หมายถึง ส่งมอบ

อ�านาจบางส ่วนขององค์เทพมาเพื่อจุดประสงค์บาง

ประการ” (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555 : 77) โดยผู้วิจัยน�าแรง

บันดาลใจดังกล่าว ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์โดยใช้

ทฤษฎีการแบ่งกลุ่ม (Group Process) การวางโครงเรื่อง

ของการแสดงทั้งหมด พระนารายณ์เป็นผู้ด�าเนินเรื่องราว

เป็นส�าคัญแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) 

ของการแบ่งภาคทั้ง 3 แบบ 

 องก์ที่ 1 กล่าวถึง การแบ่งภาคของพระนารายณ์ 

กลุ่มที่ 1 อาวุธ ได้แก่ สังข์ จักร คทา ธนู และดาบ ผู้วิจัยน�า

เสนอรูปแบบนาฏยศิลป์ร่วมสมัย เน้นการเคลื่อนไหวและ

หยุดนิ่ง เพื่อน�าเสนอสัญลักษณ์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

จติรกรรม ประตมิากรรม และนาฏยศลิป์ เช่น นารายณ์ทรง

สุบรรณพบในเรือพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทาง

ชลมารค นารายณ์เกษียรสมุทรประติมากรรมในสนามบิน

สุวรรณภูมิ ภาพที่เกิดจากการทรงอาวุธของพระนารายณ์ 

ซึ่งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจโครงสร้างบทการแสดงองก์ที่ 1
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 องก์ที่ 2 กล่าวถึง การแบ่งภาคของพระนารายณ์

ในกลุม่ที ่2 คอื แบ่งเป็นสัตว์ โดยเรียบเรียงจากลิลตินารายณ์

สิบปาง เริ่มจาก “ปางที่ 1 ปลากรายทอง ปางที่ 2 เต่าทอง 

ปางที ่3 สกุรเผอืกหรอืหมปู่า และปางที ่4 นรสงิห์” (วนัทนย์ี 

ม่วงบุญ, 2557 : 24) ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพ

จิตรกรรม ได้แก่ ภาพเขยีนของอาจารย์สนัน่ ศลิากร ซึง่เขยีน

บนผนังพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท เมืองโบราณ ต.ปางปู 

จ.สมทุรปราการ จิตรกรรมฝาผนงัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

จิตรกรรม ฝาผนัง วัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นต้น น�าเสนอ

แบบนาฏยศลิป์ร่วมสมยั เน้นการเคลือ่นไหวและหยดุนิง่เพือ่

น�าเสนอเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์ 

  องก์ที่ 3 กล่าวถึง การแบ่งภาคของพระนารายณ์

ในกลุ่มที่ 3 คือแบ่งเป็นสัตว์ โดยเรียงจากลิลิตนารายณ ์

สิบปาง เริ่มจาก “ปางที่ 5 พราหมณ์ ปางที่ 6 ปรศุราม ปางที ่

7 พระราม ปางที่ 8 พระพุทธเจ้า ปางที่ 9 พระกฤษณะ ปาง

ที่ 10 กัลป์กิ” (วันทนีย์ ม่วงบุญ, 2557 : 24) ผู้วิจัยน�าเสนอ

การแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัย โดยแต่ละบุคคลที่กล่าวถึงใช้

สัญลักษณ์แทนบุคคล อาศัยแนวคิดการเคลื่อนไหว 

นาฏยศิลป์ตะวันตก

	 2.	การคัดเลือกนักแสดง	 ผู้วิจัยท�าการคัดเลือก

นักแสดงแบบทรายเอาท์ (Tryout) คือ การเลือกผู้ที่มีความ

สามารถตรงตามที่ผู้คัดเลือกต้องการ โดยคัดเลือกนักแสดง

ที่มีทักษะทางด้านนาฏยศิลป์ไทยและตะวันตก ทดสอบ

ความสามารถทางการแสดงตามบททีก่�าหนด “การคดัเลือก

นกัแสดง ควรพจิารณาจากบคุคลทีม่ทีกัษะในการเคล่ือนไหว

สามารถเข้าใจในการส่ือสารของผู้ก�ากับการแสดงได้เป็น

อย่างดี โดยมีวิธีการเลือก คือ เลือกไว้ก่อนแล้วจึงทดสอบ

ความสามารถในการปฏิบตัติามบท จนกระทัง่ตดัสนิใจเลอืก

นักแสดงที่ตรงตามบุคลิกลักษณะที่ต้องการ (นราพงษ์  

จรัสศรี, สัมภาษณ์ : 10 พฤษภาคม 2558) จ�านวนนักแสดง

ทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นชาย 4 คน และ หญิง 3 คน ทั้งหมด

เป็นนักศึกษา สาขานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 3.	การออกแบบลีลานาฏยศิลป์	ผู้วิจัยออกแบบ

ลีลานาฏยศิลป์ ออกแบบการเคล่ือนไหวก�าหนดไว้ 3 

ลกัษณะ คอื อาวธุ สตัว์ และมนษุย์ “การเคลือ่นไหวร่างกาย

ในการสร้างสัญลักษณ์ ท่าทางที่ใช้ในการแสดงห่างไกลจาก

ชีวิตจริงมาก ในการแสดงนักแสดงต้องรู ้จักตัดทอน 

รายละเอียดของการใช้ท่าทาง การเคลือ่นไหว การท�าอะไร ซ�า้ๆ 

ที่ฟุ่มเฟือยออกไป น�าแต่หัวใจของท่าทางการเคลื่อนไหวที่

เรียบง่าย ชัดเจน ไม่ซับซ้อน เพื่อผลักให้ท่าที่มีความหมาย 

และท่าทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ท่ีนกัแสดงต้องการแสดงออกให้โดด

เด่นขึ้นมา นักแสดงจะต้องรู้จักเลือกใช้เฉพาะท่าที่ต้องการ

จรงิๆ การเลอืกท่าทีเ่ฉพาะเจาะจงเหล่านีไ้ม่ได้ขึน้อยูก่บัพืน้ที่

แสดงว่าเล็กหรือใหญ่แค่ไหน แต่อยู่ท่ีความหมาย” (สมพร 

ฟูราจ, 2554 : 75) การสร้างสรรค์ลีลาเลียนแบบรูปทรง

ต่างๆ โดยเน้นการจัดองค์ประกอบร่างกายให้เกิดความ

ชดัเจนรวมถงึการจดัระเบยีบร่างกาย การใช้นาฏยศลิป์ร่วม

สมัย อธิบายให้นักแสดงเข้าใจถึงแนวคิดและการใช้ท่วงท่า 

ลีลา ตลอดจนให้นักแสดงจินตนาการรูปทรงของอาวุธ สัตว์ 

และสัญลักษณ์ต่างๆ ผู้วิจัยจึงอธิบายการออกแบบลีลา 

นาฏยศิลป์ องก์ที่1 ถึง องก์ที่ 3 โดยมีภาพประกอบดังนี้ 

 องก์ที ่1 การเคลือ่นไหวร่างกายของนกัแสดงผูว้จัิย

ได้เริ่มต้นจากการอธิบายถึงเรื่องโจทย์ของการแสดงที่มี

อุปกรณ์การแสดงหลัก คือ โครงลวดเป็นอุปกรณ์ประกอบ

ของการแสดง เปรียบเสมือนอาวุธต่างๆ ของพระนารายณ์

ให้นักแสดงเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการซึ่งบ่งบอก

ลักษณะอาวุธ ผู้วิจัยใช้การประกอบร่างกายรวมถึงการยก

อุปกรณ์ขึ้นเพื่อแสดงสัญลักษณ์ ได้แก่ สังข์ จักร คทา ธนู 

และดาบ ในการออกแบบลลีาประกอบการแสดงองก์ที ่1 ซึง่

สอดคล้องกับทรรศนะของ นราพงษ์ จรัสศรี, อัลเลน โรเบ

ร์ิทสัน และ โดนัลด์ ฮูเดอรา ที่กล่าวถึง การเคล่ือนไหว

ร่างกายโดยใช้เทคนคิพเิศษว่า “ลอย ฟลูเลอร์ (Loie Fuller) 

(ค.ศ.1862-1928) ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักเต้นนัก

ปราชญ์ที่ได้พัฒนารูปแบบการเต้นของตนเองออกมาอย่าง

ชัดเจนโดยอาศัยอุปกรณ์และเทคนิคพิเศษที่สามารถจัดหา

ได้ในสมยันัน้ แล้วน�ามาใช้ประกอบในการแสดง เช่น ผ้าและ

แสง นอกจากนี้ยังมีลักษณะอื่นที่น่าสังเกตในการแสดงของ

เธอ คือ เธอไม่ได้ฝึกฝนการเต้นร�าอย่างจริงจัง การเต้นของ

เธอมเีทคนคิในการเต้นน้อยมาก มกีารพฒันาการของการใช้

ผ้าบางเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวไปกับการเต้นร�า (นราพงษ์ 

จรสัศร,ี 2548 : 108) การเคลือ่นไหวร่างกายในองก์ที ่1 ลลีา

การเคลื่อนไหวรูปแบบนาฏยศิลป์ไทยโดยใช้มือจีบคว�่า จีบ

หงาย ตั้งวงและล่อแก้ว ผสมผสานลีลานาฏยศิลป์ตะวันตก 

คือ การเขย่งเท้า การสไลด์เท้า การโค้งตัว รูปแบบลีลาจึง

เป็นนาฏยศิลป์ร่วมสมัย 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพที่	1 องก์ที่ 1การเคลื่อนไหวร่างกายแสดงสัญลักษณ์ สังข์ จักร ธนู 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

 องก์ที่ 2 การแบ่งภาคเป็นสัตว์ ใช้แนวคิดการแบ่ง

ภาคอาเวศ (Avesa) หมายถงึ กลายร่างชัว่ขณะเพือ่ประกอบ

กิจบางประการแล้วกลับสู่ร่างเดิม ใช้สัญลักษณ์ปางที่ 1 ถึง 

ปางที่ 4 พระนารายณ์แบ่งภาคเป็นปลา เต่า หมูป่า และ

นรสิงห์ การออกแบบลีลาการเคลื่อนไหวจึงจ�าเป็นต้อง

สังเกตรูปร่าง ลักษณะทางกายภาพของสัตว์ชนิดต่างๆ จึง

สามารถจนิตนาการและออกแบบลลีาการแสดงได้สอดคล้อง

กับ สมพร ฟูราจ อธิบายไว้ว่า “การเคลื่อนไหวที่เลียนแบบ

สัตว์ (Animal Improvisation) ท่าทางแสดงที่เลียนแบบ

จากสัตว์ ช่วยให้ผู้แสดงได้เข้าไปส�ารวจโลกที่เป็นธรรมชาติ

จริงๆ ท้าทายให้ผู้ฝึกเกิดจินตนาการ และช่วยให้ได้ส�ารวจ

ตัวเอง ส�ารวจกาปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นอย่างอ่ืน 

พัฒนาการในการควบคุมตนเอง และพัฒนาทักษะต่างๆ 

เกี่ยวกับสภาพของร่างกาย” (สมพร ฟูราจ, 2554 : 139) 

การเคลื่อนไหวร่างกายในองก์ที่ 2 ลีลาการเคลื่อนไหวรูป

แบบการประกอบร่างกายและจัดองค์ประกอบของมือ เท้า 

และเคลื่อนไหวร่างกาย เลียนแบบสัตว์ รูปแบบลีลาจึงเป็น

นาฏยศิลป์ร่วมสมัย 
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ภาพที่	2 องก์ที่ 2 การเคลื่อนไหวร่างกายแสดงสัญลักษณ์ หมูป่า 
นรสิงห์ ปลา เต่า 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

 องก์ท่ี 3 การแบ่งภาคเป็นคนหรือมนษุย์ ใช้แนวคดิ

การแบ่งภาคอวตาร (Avatara) หมายถงึ การจตุจิากร่างเดมิ

เพื่อลงมาสู่ร่างใหม่ ลีลาการแสดงผู้วิจัยน�าแนวคิด ปางที่ 5 

ถึง ปางที่ 10 ในวรรณกรรมเรื่องลิลิตนารายณ์สิบปาง โดย

ใช้สญัลกัษณ์แทนปางต่างๆ ซึง่สญัลกัษณ์ทีใ่ช้บ่งบอกถงึการ

ออกแบบลีลา ได้แก่ ลีลาของพราหมณ์เตี้ย ปรศุราม 

พระราม พระกฤษณะ กัลป์กิ และพระพุทธเจ้า รวมถึงลีลา

ของสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละปาง ได้แก่ สายศูทร 

ขวาน คันศร นกยูง ม้า และดอกบัว การออกแบบลีลาจึง

เป็นการจัดองค์ประกอบส่ิงของและสัตว์ โดยใช้เทคนิค 

นาฏยศิลป์ร่วมสมยั นราพงษ์ จรสัศร ีอธบิายเกีย่วกบัเทคนคิ

การเต้นของศลิปินไว้ดงันี ้“เอสปลานาด (Esplanade) (ค.ศ.

1975) งานชิ้นแรกหลังจากเทลเลอร์ได้หยุดงานเต้นลง เป็น

งานทีส่นกุสนานด้วยลลีาท่าเต้นทีใ่ช้ความเร็วสงู เร่งเร้าด้วย

เพลงของบาค (Bach) ถือเป็นงานชิ้นเอกของคอนเทมโพรา

รี่แดนซ์ ลีลาท่าเต้นจะประกอบไปด้วยการวิ่ง กระโดด เดิน 

และแม้แต่การคลาน ซึง่เทย์เลอร์ได้น�าเอาท่าธรรมดาสามญั

ของมนุษย์มาใช้สร้างสรรค์จนดูสง่างามชวนน่าติดตาม” 

(นราพงษ์ จรัสศรี, 2548 : 129) การเคลื่อนไหวร่างกายใน

องก์ที่ 3 ลีลาการเคล่ือนไหวร่างกาย จัดองค์ประกอบของ

มอื เท้า และเคลือ่นไหวร่างกาย เลยีนแบบรปูร่างสิง่ของและ

สัตว์ รูปแบบลีลาจึงเป็นนาฏยศิลป์ร่วมสมัย 
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ภาพที่ 3 องก์ที่ 3 การเคลื่อนไหวร่างกายแสดงสัญลักษณ์ พระ
กฤษณะ กัลป์กิ พระพุทธเจ้า 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

 4.	การออกแบบเสียง ผูว้จิยัออกแบบเสยีงโดยใช้

ดนตรไีทยแบบด้นสดและท�าการแสดงสด การออกแบบเสยีง

ใช้ดนตรีน้อยชิ้น เพื่อตอบสนองการสร้างอารมณ์ความรู้สึก

ในการแสดง 3 องก์ ซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่แบ่งแนวคิด

การสร้างบท 3 องก์ 3 อารมณ์ อย่างชัดเจน กมลาลักษณ์ 

นวมส�าลี แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการแสดงดนตรีสด ไว้ดังนี้ 

“ดนตรีสด ข้อดี คือ เราจะได้สีสันของเสียงที่แปลกใหม่จาก

นักดนตรี สามารถที่จะตัดทอนได้หน้างานหากนัดแนะกับ

นกัดนตรมีคีวามสดทัง้ภาพ และเสียง เพ่ิมมติคิวามน่าสนใจ

ความอลังการแม้ไฟดับเรายังสามารถไปต่อได้” (กมลา

ลกัษณ์ นวมส�าล,ี สมัภาษณ์, 10 กันยายน 2558) ผูว้จิยัเลอืก

ใช้เครื่องดนตรีประกอบการแสดง ได้แก่ ระนาด พิณ กลอง

ทัด และเครื่องประกอบจังหวะ องก์ที่ 1 กล่าวถึง วิมาน 

พาหนะ และอาวุธของพระนารายณ์ เคร่ืองดนตรีที่ใช้ คือ 

ระนาด ให้เสียงที่มีความศักดิ์สิทธ์ ทรงพลัง ของพระ

นารายณ์ พณิ บรรเลงช่วงทีพ่ระนารายณ์แบ่งภาคเป็นอาวุธ 

ให้เสียงภารตะ คือ มีกลิ่นอายของอินเดีย อารมณ์ในการ

แสดง คือ ความน่าเกรงขาม มีพลัง และทรงอิทธิฤทธิ์ของ

พระนารายณ์ องก์ที ่2 พระนารายณ์แบ่งภาคเป็นสัตว์ ได้แก่ 

ปลา เต่า ใช้เสียงระนาด โดยบรรเลงให้อารมณ์ความรู้สึก

เสมือนสายน�้า หมูป่าและนรสิงห์ ใช้กลองทัด บรรเลงให้

ความรูส้กึดดุนั แข็งแรง และคล่องแคล่วว่องไว องก์ที ่3 พระ

นารายณ์แบ่งภาคเป็นมนุษย์ เสียงที่ใช้เริ่มจากกลอง โหม่ง 

และระนาด เสียงที่ใช้ให้ความรู้สึกน่าเกรงขามและทรงพลัง

 5.	การออกแบบอุปกรณ์ประกอบการแสดง	

อปุกรณ์ เป็นส่วนทีเ่สรมิให้การแสดงดูสมจรงิ อกีทัง้ยังแสดง

ถึงความสามารถของตัวละครในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น 

การแสดงฟันดาบ เป็นต้น ผู้วิจัยเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ใน

ชี วิตประจ�า วันแต ่สามารถแสดงสัญลักษณ์ของงาน

สร้างสรรค์ทางนาฏยศิลป์การแบ่งภาคของพระนารายณ์ได้ 

โดยผู ้วิจัยเลือกใช้ลวดดัดซึ่งสอดคล้องกับทรรศนะของ  

นราพงษ์ จรัสศรี ที่ได้กล่าวว่า “ลวดดัด สามารถน�ามาเป็น

สัญลักษณ์ต่างๆ ได้ในแต่ละปาง เพราะลวดดัดสามารถ

ประดิษฐ์ให้มีรูปทรง ขนาดตามที่เราต้องการได้ และยังเป็น

อุปกรณ์ที่น�ามาใช้เพื่อการน�าเสนอต่างไปจากการใช้งานใน

รูปแบบเดิม เป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้แก่งาน

สร้างสรรค์” (นราพงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์ : 1 กันยายน 

2558) การใช้สัญลักษณ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย คือ การใช้

สัญลักษณ์ น�ามาใช้ในงานการแสดงเพื่อเพิ่มอรรถรสในการ

รับชมการแสดง (จุลชาติ อรัณยะนาค, 2557 : 145)
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ภาพที่ 4 อุปกรณ์ประกอบการแสดง

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

 อุปกรณ์การแสดง คือ ลวดดัด ใช้แทนสัญลักษณ์

ของการแบ่งภาค ดังนี้ องก์ที่ 1 ส่งมอบอ�านาจของอาวุธ 

ได้แก่ สังข์ ธนู ดาบ คทา และจักร องก์ที่ 2 ได้แก่ ปลา เต่า 

หมูป่า และนรสิงห์ องก์ที่ 3 ได้แก่ พราหมณ์เตี้ยใช้ลวดดัด

เป็นสายศูทร ปรศุรามใช้ลวดดัดเป็นขวาน พระรามใช้ลวด

ดดัคนัศรเป็น พระกฤษณะใช้ลวดดดัเป็นนกยงู พระพทุธเจ้า

ใช้ลวดดัดเป็นดอกบัว และกัลป์กิใช้ลวดดัดเป็นม้า

 6.การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย	 การออกแบบ

เครื่องแตง่กาย	โดยค�านงึถึงบทบาทและการสื่อสารของนกั

แสดงเป ็นหลักซ่ึงสอดคล้องกับทรรศนะของ พฤทธิ์  

ศุภเศรษฐศิริ ได้กล่าวเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

ไว้ว่า “เครื่องแต่งกายที่นักแสดงสวมใส่อยู่นั้นจะท�าให้ผู้ชม
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เข้าใจถึงรสนิยม สถานภาพทางสังคมนิสัย ถิ่นฐานบ้านช่อง

ของตัวละครตัวนั้นได้อย่างดี ภาพรวมของเรื่องไม่ว่าจะเป็น

ทรงผม การแต่งหน้า เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ บนร่างกายของ

นักแสดงจัดรวมเป็นเคร่ืองหมายบางประการซ่ึงผู้ชมจะมี

ปฏกิริยิาตอบสนองทัง้โดยรูต้วัและไม่รูต้วัภาพรวมเหล่านีจ้ะ

สะท้อนบุคลิกลักษณะของตัวละครต ่อผู ้ชม (พฤทธ์ิ  

ศุภเศรษฐศิริ, 2545 : 108) แรงบันดาลใจจากการออกแบบ

เครื่องแต่งกาย คือ สังเกตการแสดงหุ่นละครเล็ก เสมือนผู้

แสดงเป็นผู้เชิดโครงลวดดัดรูปทรงต่างๆ การสร้างสรรค์

นาฏยศิลป์จากแนวคิดการแบ่งภาคของพระนารายณ์ โดย

ใช้อปุกรณ์ในการแสดง คอื ลวดดดั ผู้แสดงใช้อปุกรณ์ในการ

ถือ การเชิด ประกอบกับร่างกาย การออกแบบเครื่องแต่ง

กาย จึงสร้างสรรค์จากชุดของผู้เชิดหุ่น เป็นแนวทางในการ

สร้างสรรค์ 

ภาพที่	5 การแต่งกายนักแสดงชายและนักแสดงหญิง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย นกัแสดงชายสวมเสือ้

แขนยาวสขีาวและใส่เส้ือกัก๊ทบัเพ่ือให้เข้ารูปและนุง่กางเกง

ส�าเรจ็รปูคล้ายทรงโจงกระเบน นกัแสดงหญิงคาดผ้าคาดอก 

นุง่โจงกระเบน โทนสใีช้สีขาวและสีด�าเพ่ือไม่ให้โดดเด่นกว่า

อุปกรณ์การแสดง กอปรกับการออกแบบแสงในการย้อมสี

อุปกรณ์การแสดงและเครื่องแต่งกาย 

	 7.	การออกแบบสถานที	่โดยเลือกสถานทีส่�าหรบั

การแสดงไว้ 2 ลักษณะ คือ หน้าแนวนอนและด้านบนชั้น 2 

ของพื้นที่บริเวณห้องโถงด้านหลังคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยเลือกด้านในอาคารคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์มีลักษณะที่เป็นกรอบเป็นเหลี่ยม มีมิติใน

ด้านความกว้าง ความสูงและความลึก ธรากร จันทนะสาโร 

ให้ทรรศนะการออกแบบพื้นที่การแสดงไว้ว่า “ควรจะจัด

แสดงในสถานที่ตามแนวคิดศิลปะกับพื้นเฉพาะ (Site 

Specific Arts) ละเว้นประเพณกีารชมงานแสดงในโรงละคร

ตามแนวคดินาฏยศิลป์หลงัสมยัใหม่” (ธรากร จนัทนะสาโร, 

สัมภาษณ์ : 18 กันยายน 2558) พื้นที่ด้านในสีเหลี่ยมผืนผ้า 

ใช้เป็นพื้นที่การแสดง ด้านบนชั้น 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ระเบียง ใช้

พ้ืนที่ส�าหรับแสดงดนตรีสด เพราะตระหนักถึงการใช้พื้นที่

ตามแนวคิดศิลปะกับพื้นเฉพาะ (Site Specific Arts) ท�าให้

เกิดความรู้สึกที่แปลกใหม่และทันสมัย 

	 8.	 การออกแบบแสง	 ออกแบบแสงตามบทของ

การแสดง โดย ธรากร จนัทนสาโร ให้ทรรศนะการออกแบบ

แสงไว้ว่า “ควรใช้ทฤษฎีสีที่ว่าด้วยสีโทนร้อนและโทนเย็น 

มาเป็นแนวคิดในการออกแบบแสงส�าหรับการแสดง หรือ

อาจพิจารณาองค์ประกอบอืน่ๆ เช่น การใช้เทคนคิพเิศษเพือ่

สร้างกลุ่มควันบนพื้นที่แสดง ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศเกิน

จริงและเหนือมนุษย์ได้” (ธรากร จันทนะสาโร, สัมภาษณ์ : 

18 กันยายน 2558) การออกแบบแสง โดยใช้สีโทนร้อนและ

โทนเย็น แสดงอารมณ์ความรู้สึกแต่ละองก์ของการแสดง 

องก์ที่ 1 ผู้วิจัยใช้สีโทนเย็น ได้แก่ สีม่วง แสดงถึงสัญลักษณ์

ของพระนารายณ์ ในทางนาฎยศลิป์ไทย พระนารายณ์มกีาย

เป็นสีม่วง ซึง่เป็นฉากทีพ่ระนารายณ์อยูบ่นวิมานบรรทมบน

บลัลังก์พญานาคและฉากทีพ่ระนารายณ์ทรงครุฑ สโีทนร้อน 

ได้แก่ สีเหลือง แสดงถึงอาวุธของพระนารายณ์ ที่มีความน่า

อัศจรรย์ มีแสงระยิบระยับ องก์ที่ 2 ใช้สีโทนเย็น ได้แก่ สี

ฟ้า แสดงถึงสัญลักษณ์แม่น�้า ท้องฟ้า ท้องทะเล ในฉากพระ

นารายณ์แบ่งภาคเป็นปลาและเต่า สีโทนร้อน ได้แก่ สีแดง 

แสดงถงึพระนารายณ์แบ่งภาคเป็น หมปู่า และนรสงิห์ สีแดง

ให้อารมณ์ที่ดุดัน น่าเกรงขาม องก์ที่ 3 ใช้สีโทนเย็น ได้แก่ 

สเีขยีว แสดงถงึพระนารายณ์แบ่งภาคเป็นพระราม โดยใช้สี

เขียวเป็นสัญลักษณ์ การแต่งกายของพระราม โทนสีร้อน 

ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีส้ม แสดงถึงพระนารายณ์แบ่งภาค

เป็นพราหมณ์เตี้ย ปรศุราม พระกฤษณะ พระพุทธเจ้า และ

กัลป์กิ ใช้เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ นักบวช ผู้ทรงศีล 

 แนวคิดในการสร้างสรรค์ด้านนาฏยศิลป์จาก

แนวคิดการแบ่งภาคของพระนารายณ์ ปรากฏแนวคิด 6 

ประการ ได้แก่ แนวคิดการแบ่งภาคของพระนารายณ์ 

แนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์บนพื้นฐานของ

วรรณกรรมลิลิตนารายณ์สิบปาง แนวคิดการใช้สัญลักษณ์

ในการแสดงนาฏยศลิป์ แนวความคดิสร้างสรรค์ในการแสดง



92

นาฏยศิลป์ แนวคิดการใช้ทฤษฎีทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

แนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

	 1.	 แนวคิดการแบ่งภาคของพระนารายณ์	 จาก

การศึกษาโดยค้นคว้าจากเอกสารและการแสดงที่เกี่ยวข้อง

กับการแบ่งภาคของพระนารายณ์ พบว่าโครงสร้างบทการ

แสดงโดยวอเคราะห์จากความหมายการแบ่งภาคเป็นหลัก 

กอปรกับการศึกษาผลงานทางนาฏยศิลป์ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการสร้างองค์ประกอบการแสดง ได้แก่ ลลีาประกอบการ

แสดง และรปูแบบการแสดง ลลีาการแสดงผูว้จิยัสร้างสรรค์

โดยผสมผสานนาฏยศิลป์ไทยและนาฏยศิลป์ตะวันตก รูป

แบบการแสดง คือ นาฏยศิลป์ร่วมสมัย

	 2.	แนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์บนพื้น

ฐานของวรรณกรรมลิลิตนารายณ์สิบปาง  ศึกษา

วรรณกรรมเร่ืองลิลิตนารายณ์สิบปาง โดยใช้บทของ

วรรณกรรม ออกแบบโครงสร้างของบทการแสดง โดยมิได้

ปรับปรุง บทวรรณกรรมแต่อย่างใด เพราะอาจเป็นการ

ท�าลายความงดงามวรรณกรรมอนัทรงคณุค่า เลง็เหน็คณุค่า

และความงดงามของภาษา อนัจะเป็นประโยชน์การอ่านเพือ่

ให้เกดิความรู ้ความบนัเทงิ อกีทัง้ยงัสามารถเป็นแนวในการ

สร้างสรรค์งานที่น�าบทวรรณกรรมมาพัฒนา และต่อยอด

ทางความคิดจากการตีความหมายของวรรณกรรมเร่ืองอ่ืน

ต่อไป

 3.	 แนวคิดการใช ้ สัญลักษณ์ในการแสดง 

นาฏยศลิป์	การใช้สัญลกัษณ์เพือ่น�าเสนอเรือ่งราวหรอืการให้

ความหมายแฝงในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง โดยใช้

อุปกรณ์การแสดง คือ โครงลวดดัดเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ใน 

15 สัญลักษณ์ เน่ืองจากสามารถบ่งบอกถึงรูปทรงได้อย่าง

ชัดเจน อีกทั้งมีลักษณะเบา มีความอ่อนและแข็งของเส้น

ลวดสามารถดัดได้ตามที่ต้องการ 

	 4.	 แนวความคิดสร ้างสรรค ์ในการแสดง 

นาฏยศลิป์	จากศึกษาแนวคิดการแสดงจากการแบ่งภาคของ 

พระนารายณ์ วัตถุประสงค์หลักของการแบ่งภาค คือ เพื่อ

ช่วยเหลอืผูท้ีเ่ดอืดร้อน โดยการด�าเนนิเร่ืองจะกล่าวถงึอาวุธ 

สตัว์ และมนษุย์ โดยใช้ลวดดดัแสดงสัญลักษณ์กอปรกบัลลีา

การเคลื่อนไหวร่างกายผสมผสานระหว่างนาฏยศิลป์ไทย 

และนาฏยศลิป์ตะวนัตก รปูแบบจงึเป็นการน�าเสนอนาฏยศลิป์

ร่วมสมัย 

 	 5.	 แนวคิดการใช้ทฤษฎีทางด้านศิลปกรรม

ศาสตร์	การสร้างสรรค์ผลงานจากแนวคิดการแบ่งภาคของ

พระนารายณ์ ได้ค�านงึถงึทฤษฎศีลิปกรรมศาสตร์ ทีเ่กีย่วข้อง 

คือ องค์ประกอบการแสดง ได้แก่ การออกแบบลีลาการ

เคลื่อนไหวร ่างกาย ได ้ค�านึงถึงแนวคิดมินิมอลลิซึ่ม 

(Minimalism) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน ทฤษฎีและแนวคิดโพส

โมเดิร์น (Postmodern) การใช้สัญลักษณ์ของอุปกรณ์

ประกอบการแสดง ทฤษฎีสีในการออกแบบเครื่องแต่งกาย

และการออกแบบแสงประกอบการแสดง

 	 6.	 แนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

แนวความคิดของการแสดงที่เกี่ยวข้องกับพระนารายณ์มี

วัฒนธรรมความเช่ือของศาสนาเกี่ยวกับการศรัทธาพระ

นารายณ์ รูปแบบการแสดงที่น�าเสนอเป็นรูปแบบการแสดง

แบบนาฏยศิลป์ร่วมสมัย ซ่ึงมีลีลาการเคล่ือนไหวมือแบบ

นาฏยศิลป์ไทย และการเคลื่อนไหวส่วนเท้าแบบนาฏยศิลป์

ตะวันตก การออกแบบเสียงใช้เครื่องสายผสมปี่พาทย์ 

ท�านองเพลงให้เสียงคล้ายคลึงกับดนตรีอินเดีย ความหลาก

หลายวัฒนธรรมของการแสดงชุดนี้จึงมีวัฒนธรรมของไทย 

วัฒนธรรมของตะวันตก และวัฒนธรรมของอินเดียผสม

ผสานอยู่ในการแสดง

สรุปและอภิปรายผล
 รปูแบบการแสดง 8 ประการ ดงันี ้1.การออกแบบ

บทการแสดง แบ่งบทการแสดงออกเป็น 3 องก์ คือ องก์ที่ 

1 พระนารายณ์แบ่งภาคเป็นอาวุธ องก์ที่ 2 พระนารายณ์

แบ่งภาคเป็นสตัว์ องก์ที ่3 พระนารายณ์แบ่งภาคเป็นมนุษย์ 

2.การคัดเลือกนักแสดง ใช้วิธีทรายเอาท์ (Tryout) คือ การ

เลือกผู้ที่มีความสามารถตรงตามความสามารถท่ีผู้คัดเลือก

ต้องการ พิจารณาจากความเหมาะสมของความสามารถมี

ทักษะทางด้านนาฏยศิลป์ไทยและนาฏยศิลป์ตะวันตก 

จ�านวนนักแสดง 7 คน แบ่งเป็นนักแสดงชาย 4 คน และนัก

แสดงหญิง 3 คน 3.การออกแบบลีลานาฏยศลิป์ เน้นการจดั

องค์ประกอบของร่างกาย การสื่อสารทางร่างกายผ่าน

สัญลักษณ์ โดยใช้รูปแบบ เทคนิคของการใช้ลีลานาฏยศิลป์

ไทยและนาฏยศลิป์ตะวันตก ตามแนวคดิโพสต์โมเดร์ินดานซ์ 

(Post Modern Dance) ได้แก่ การท�าท่าซ�้าไปซ�้ามา 

(Repetitive) ความเรยีบง่าย (Simplicity and Minimalism) 

ลลีาการเคลือ่นไหวทีเ่รยีกว่า “การด้นสด” (Improvisation) 

และการหยุดนื่ง (Stillness) ความเป็นเอกภาพ (Unity) 

4.การออกแบบเสียง น�าเสนอดนตรีสด โดยมีการออกแบบ

ให้มีกลิ่นอายของอินเดีย และใช้เครื่องดนตรีเพียง 3 ชิ้น 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้แก่ ระนาด พิณ กลอง 5.การออกแบบอุปกรณ์ประกอบ

การแสดง ใช้ลวดดัด องก์ที่ 1 อาวุธ ลวดดัดมีรูปทรงอาวุธ 

องก์ที่ 2 ลวดดัดมีรูปทรงสัตว์ องก์ที่ 3 ลวดดัดมีรูปทรง

สิ่งของและสัตว์ ลวดดัดมีคุณสมบัติที่ขึ้นรูปเป็นสิ่งต่างๆ ได้

ดี และมีน�้าหนักเบา 6.การออกแบบเครื่องแต่งกาย การ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกายตามแบบศิลปะแนวเรียบง่าย 

(Minimal ism) 7.การออกแบบสถานที่แสดง ใช ้

แนวคิด“ศิลปะเฉพาะที่” (Site Specific) คือ การสร้างงาน

ศิลปะบนต�าแหน่งเฉพาะเจาะจงค�านึงถึงส่ิงแวดล้อมและ

การสร้างสรรค์ผลงาน 8.การออกแบบแสง เลือกใช้แสง

(Clear Lighting) ประกอบกับการใช้ควัน (Smoke) 

 แนวความคิดของการแสดง 6 ประการ ดังนี้ 

1.แนวคิดการแบ่งภาคของพระนารายณ์ คือ อวตาร 

(Avatara) อาเวศ (Avesa) อังสะ (Amsa) เป็นแนวคิดหลัก

ในการสร้างสรรค์บทบาทการแสดง 2. แนวคดิการสร้างสรรค์

นาฏยศิลป์บนพื้นฐานของวรรณกรรม บทพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ผนวกกบัแนวความ

คิด การแบ่งภาคของพระนารายณ์ เป็นแนวทางในการ

สร้างสรรค์บทการแสดงและอปุกรณ์การแสดง 3.แนวคดิการ

ใช้สัญลักษณ์ในการแสดงนาฏยศิลป์ น�าอุปกรณ์การแสดง 

คือ โครงลวดดัดเป็นสัญลักษณ์แทนอาวุธ สัตว์ และสิ่งของ 

อกีทัง้ออกแบบลลีาท่าทางประกอบเป็นสญัลกัษณ์ 4. แนวคดิ

การสร้างสรรค์ในการแสดงนาฏยศลิป์ จากการออกแบบลลีา

ในการสร้างสรรค์ โดยใช้ลักษณะการเคล่ือนไหวร่างกายด้วย

ลีลานาฏยศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) ผสม

ผสานลีลานาฏยศิลป ์ ไทย  5 .  แนวคิดทฤษฎีทาง 

ศลิปกรรมศาสตร์ เกีย่วข้องกบัองค์ประกอบการแสดง ได้แก่ 

การออกแบบลีลาการเคลื่อนไหวร่างกาย ค�านึงถึงแนวคิด 

มินิมอลลิซ่ึม (Minimalism) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในทฤษฎีและ

แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ทฤษฎีสัญลักษณ์จาก

อุปกรณ์ประกอบการแสดง ทฤษฎีเอกภาพ (Unity)  

การแสดงใช้อุปกรณ์การแสดงเพียงอย่างเดียว คือ ลวดดัด 

แต่ใช้ตลอดทั้งการแสดง ทฤษฎีสีในการออกแบบแสง  

6. แนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย 

วัฒนธรรมตะวันตก ในการออกแบบลีลาการแสดง และ

วัฒนธรรมของอินเดียผสมผสานอยู่ในการออกแบบเสียง

ข้อเสนอแนะ	
 1. การสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศิลป์ไทยที่มี

รากฐานการน�าบทวรรณกรรมมาเป็นบทการแสดง ควรมี 

การส ่งเสริม การสร ้างสรรค ์นาฏยศิลป ์จากแนวคิด

วรรณกรรมทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นการอนุรักษ์

วรรณกรรมและส่งเสรมิผลงานศลิปะบนพืน้ฐานวรรณกรรม 

 2. ผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์จากแนวคิดการ

แบ่งภาคของพระนารายณ์ สามารถเป็นแนวทาง การ

สร้างสรรค์ศิลปะแขนงอื่นต่อไป
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การพัฒนาทักษะการปฏิบัติไวโอลินส�าหรับนิสิตวิชาโทดนตรีสากลของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1

IMPROVEMENT OF VIOLIN PERFORMING SKILLS FOR 
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บทคัดย่อ
 การวจิยันีมี้วตัถปุระสงค์คอื เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนสิติวชิาโทดนตรสีากล ทีเ่ลอืกเรยีนทกัษะ

การปฏิบัติไวโอลินกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสอนด้วยวิธี

การสอนแบบปกติ และสอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

36 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แล้ววิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยค่าสถิติต่างๆ 

 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตวิชาโทดนตรีสากล ในวิชา MUS111 Individual Classical 

Music Skill I เรื่องทักษะการบรรเลงไวโอลินสาย 1 และสาย 2 ในบันไดเสียง A Major ใน 5 เพลง ที่สอนด้วยวิธีการสอน

แบบปกติ และสอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวัดทักษะการ

บรรเลงไวโอลินใน 5 หวัข้อ มีความแตกต่างของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในทกุหวัข้อ โดยในการทดสอบก่อนเรยีนพบว่า ทกัษะ

การปฏิบัติไวโอลินที่นิสิตท�าคะแนนได้มากที่สุดคือ ความสามารถในการจ�าบทเพลง และหัวข้อที่นิสิตท�าคะแนนได้น้อยที่สุด

คอื ความเปน็ท่วงท�านองดนตร ีส�าหรับการทดสอบหลงัเรยีนพบวา่ หวัข้อทีม่ีส่วนตา่งของคะแนนทดสอบก่อนเรยีนและหลงั

เรียนมากที่สุดคือ ความเที่ยงตรงของระดับเสียง และหัวข้อที่มีส่วนต่างของคะแนนน้อยที่สุดคือ ความเป็นนักดนตรีที่ดี ซึ่ง

ทั้ง 5 หัวข้อที่ทดสอบ นิสิตกลุ่มที่สอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ ท�าคะแนนสูงกว่านิสิตกลุ่มที่สอนด้วยวิธี

การสอนแบบปกติ โดยมีระดับคะแนนที่ทดสอบหลังเรียนแตกต่างกัน ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

ค�าส�าคัญ: การปฏิบัติไวโอลิน วิชาโทดนตรีสากล คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

Abstract
 The objective of this research is to compare the learning outcome of undergraduate students in 

western music minor, who enrol for violin performing skill course of Department of Western Music, Faculty 

of Fine Arts, Srinakharinwirot University. The procedures evaluate the teaching method between common 

teaching method and computer-accompaniment teaching method. The research is proceeded with simple 

random sampling by lottery from 36 students that are separated into two groups of 18 students. Research 

tools implemented are course’s pre-test and post-test to analyze statistic values.

1 กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยนี้ได้ทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์) ประจ�าปี 2557
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 Research experimental result reveals learning outcome of the ‘MUS111 Individual Classical Music 

Skill I course’, A Major scale on E string and A string topic, of western-music-minor undergraduates. 

Investigation is made through common teaching method and computer-accompaniment teaching method. 

Pre-test and post-test are employed to assess performing skills those are considered into five issues; 

there are distinct result in every issue. From the course pre-test, the highest and lowest assessed score 

are ability of music memorizing issue and accuracy of melody issue respectively. On the other hand, 

post-test indicates that the two student groups make the most distinct score on precision of pitch issue, 

while the least distinct score is competent musicianship issue. Furthermore, the evaluation of computer-

accompaniment teaching method reaches higher learning outcome than the common teaching method 

evaluated with post-test score; statistical significant is set at 0.05. 

Keywords: violin practice; western music minor; computer-assisted instruction

บทน�า	
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขา

วิชาดุริยางคศาสตร์สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มีวตัถปุระสงค์คอื เพือ่ผลติบณัฑติให้มคีวามรู้ความสามารถ

ทางดุริยางคศาสตร์สากล มีทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ความรู้ สามารถใช้ความรู้ความช�านาญเพื่อ

เป็นผู้น�าในการสร้างสรรค์ผลงานดุริยางคศิลป์ภายใต้กรอบ

คุณธรรมและจริยธรรมของสังคม รวมทั้งมีจิตส�านัก

สาธารณะในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือประโยชน์ต่อการ

พัฒนาชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน (ส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา, มปป.: 6-7) โดยมีส่วนที่เป็นวิชา

เอกส�าหรบันสิิตดริุยางคศาสตร์สากล คณะศลิปกรรมศาสตร์

เรียน และส่วนที่เป็นวิชาโท ส�าหรับนิสิตคณะต่างๆ ใน

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒเรียน ซึง่ในส่วนวชิาโทดนตรี

สากลของหลกัสตูรฉบับนีก้�าหนดให้นสิติคณะต่างๆ เรียนไม่

น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยมวีชิาโทพ้ืนฐาน เรยีนไม่น้อยกว่า 

10 หน่วยกิต และวิชาโทเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

ซึ่งมีวิชา MUS111 Individual Classical Music Skill I 

(ดรศ111 ทักษะการบรรเลงดนตรีคลาสสิกเดี่ยว 1) เป็น

วิชาโทพื้นฐานด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีวิชาท่ี 1 ที่นิสิต

คณะต่างๆ สามารถเลอืกปฏบิตัดินตรไีด้ 1 ชนดิจาก 3 ชนดิ

คือ ไวโอลิน กีตาร์ หรือขับร้อง โดยมีอาจารย์จ�านวน 3 คน 

เป็นผู้สอนทักษะการปฏิบัติดนตรีในแต่ละชนิดตามความ

ถนัดของนิสิตตลอดภาคการศึกษา เพ่ือน�าไปสู่การมีทักษะ

การบรรเลงดนตรีที่ดี นอกจากนี้ยังมีวิชา MUS112 

Individual Classical Music Skill II ซึง่เป็นวชิาโทเลอืก ให้

นิสิตได้ฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีเป็นวิชาที่ 2 ต่อจากวิชา 

MUS111 ด้วย

 ในฐานะทีผู่วิ้จยัท�าการสอนวิชาโทดนตรสีากลกบั

นิสิตคณะต่างๆ ที่เลือกเรียนทักษะการปฏิบัติไวโอลินกับ

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ มาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี พ.ศ.

2553 จนถงึปัจจบัุน (พ.ศ.2557) พบว่า แม้นสิติจะเรยีนวชิา 

MUS111 Individual Classical Music Skill I จนครบถ้วน

เนื้อหาของทักษะการปฏิบัติไวโอลินท่ีนิสิตเลือกเรียนตาม

ความถนัด ก็ยังไม่สามารถท�าคะแนนสอบปฏิบัติดนตรีให้มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่น่าพอใจ ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุ 

เช่น นิสิตไม่ได้ทบทวนบทเพลงอย่างเพียงพอ หรือมีการฝึก

ไล่บันไดเสียง (Scale) และแบบฝึกหัดน้อยเกินไป หรืออาจ

เกิดจากนิสิตบางคนมีพื้นฐานทางทักษะการปฏิบัติไวโอลิน

ดอียูแ่ล้ว เมือ่เข้ามาเรียนวชิานีจ้งึเกดิความเบือ่หน่าย เพราะ

ขาดแรงจูงใจให้เกิดการบรรเลงดนตรีในลักษณะใหม่ๆ 

เป็นต้น อีกทัง้วิชานีผู้้วิจยัใช้วิธีการสอนโดยการลงมอืปฏิบตัิ 

(Practice) การบรรเลงไวโอลนิแก่นสิติในบทเพลงต่างๆ ร่วม

กบัการบรรเลงเปียโนประกอบการสอน เพือ่ให้นสิติเข้าใจถงึ

ความเทีย่งตรงของระดบัเสยีง (Pitch) ความเป็นท่วงท�านอง

ดนตรี (Melody) ความแม่นย�าของจังหวะ (Tempo) ความ

สามารถในการจ�าบทเพลง (Memorize) และความเป็นนัก

ดนตรีที่ดี (Musicianship) ท�าให้นิสิตแต่ละคนต้องฝึกซ้อม

ทักษะการปฏิบัติไวโอลินส่วนตัวนอกเหนือจากในห้องเรียน 

ซึ่งไม่มีการบรรเลงเปียโนประกอบการฝึกซ้อม จึงอาจเป็น

สาเหตุที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ท�าให้นิสิตไม่เกิดความ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้

 ในการนี้ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะท�าวิจัยเร่ือง “การ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติไวโอลินส�าหรับนิสิตวิชาโทดนตรี

ส ากลของคณะศิ ลปกรรมศาสตร ์  มหา วิทยา ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ” โดยจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนิสิตวิชาโทดนตรีสากล ที่เลือกเรียนทักษะการ

ปฏิบัติไวโอลินกับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสอน

ด ้วยวิธีการสอนแบบปกติ  และสอนด ้วยวิธีการใช ้

คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ เพราะจะสามารถพัฒนา

ทักษะการปฏิบัติไวโอลินให้กับนิสิตวิชาโทดนตรีสากล ที่ลง

ทะเบียนเรียนวิชา MUS111 Individual Classical Music 

Skill I ในปีการศึกษา 2557 กับสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

สากล ให ้มีทักษะการบรรเลงไวโอลินด้วยวิธีการใช ้

คอมพวิเตอร์บรรเลงประกอบ ให้มีทกัษะปฏิบัตดินตรทีีดี่ขึน้ 

สามารถฝึกซ้อมบทเพลงต่างๆ ได้ด้วยตนเองจากการใช้

คอมพวิเตอร์บรรเลงประกอบการฝึกซ้อมไวโอลนิจนกว่าจะ

เกิดความช�านาญตามศักยภาพของตนเอง และยังสามารถ

ประยุกต์ใช้การสอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลง

ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาทางทักษะ

การปฏิบัติดนตรีขั้นสูงอื่นๆ ได้อีกด้วย เพราะวิธีการใช้

คอมพวิเตอร์บรรเลงประกอบ เป็นเครือ่งมอืให้นสิิตสามารถ

ฝึกซ้อมบทเพลงต่างๆ ได้ด้วยตนเองที่บ้านโดยสามารถ 

เพิม่-ลดความช้า-เรว็ในการฝึกซ้อมดนตรตีามความแตกต่าง

ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา

ในปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	

 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต

วิชาโทดนตรีสากล ที่เลือกเรียนทักษะการปฏิบัติไวโอลินกับ

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสอนด้วยวิธีการสอนแบบ

ปกติ และสอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ

วิธีด�าเนินการวิจัย	
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงเปรียบเทียบหา

สาเหต ุ(Cause comparative research) ซึง่มวีตัถปุระสงค์

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตวิชาโท

ดนตรีสากล ท่ีเลือกเรียนทักษะการปฏิบัติไวโอลินกับสาขา

วิชาดุ ริยางคศาสตร ์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรายวิชา MUS111 

Individual Classical Music Skill I ปีการศกึษา 2557 โดย

สอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ และสอนด้วยวิธีการใช้

คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก 

(Lottery) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 36 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ 

ละ 18 คน แล้วด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1. จดัท�าแผนการสอนในรายวชิาดงักล่าว ในเรือ่ง 

“ทักษะการบรรเลงไวโอลินสาย 1 (E String) และสาย 2 (A 

String) ในบันไดเสียง A Major” โดยอิงหนังสือ Suzuki 

Violin School Volume I ของ Shinichi Suzuki (ค.ศ.

1898-1998) บทเพลงที่เลือกใช้มี 5 เพลงคือ 1) Twinkle, 

Twinkle, Little Star (Variations) 2) Lightly Row 3) 

Song of the Wind 4) Go Tell Aunt Rhody และ 5) May 

Song โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 5 เพลงคือ บรรเลงด้วย

ไวโอลินสาย 1 และสาย 2 ในบันไดเสียง A Major และเริ่ม

ต้นเพลงด้วยคันชักลง (Down bow) ซึ่งทั้ง 5 เพลงข้างต้น

ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว แล้วก�าหนดให้ด�าเนินการสอนด้วยวิธี

การสอนแบบปกติ กับสอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์

บรรเลงประกอบ

 2. ด�าเนินการสอน โดยกลุ่มที่ 1 สอนเรื่องทักษะ

การบรรเลงไวโอลนิสาย 1 และสาย 2 ในบนัไดเสยีง A Major 

ใน 5 เพลงแก่นิสิต ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ส่วนกลุ่มที่ 2 

สอนเรื่องทักษะการบรรเลงไวโอลินสาย 1 และสาย 2 ใน

บันไดเสียง A Major ใน 5 เพลงแก่นิสิต ด้วยวิธีการใช้

คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ จ�านวน 6 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง 

ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบทดสอบวัดทักษะการ

บรรเลงไวโอลินสาย 1 และสาย 2 ในบันไดเสียง A Major 

ใน 5 เพลงแก่นิสิต ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยจากผู้เช่ียวชาญ แล้ว

จึงใช้เครื่องมือวิจัยท�าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

กับนิสิตท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนของกิจกรรมการ

เรียนการสอนดังนี้
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 3 น�าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและ

ทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์ เพ่ือจ�าแนกเป็นหัวข้อต่างๆ 

ตามที่ก�าหนดไว้ในทักษะการปฏิบัติไวโอลิน ส�าหรับนิสิต

วชิาโทดนตรสีากล มี 5 ข้อคอื ความเทีย่งตรงของระดบัเสยีง 

(Pitch) ความเป็นท่วงท�านองดนตร ี(Melody) ความแม่นย�า

ของจังหวะ (Tempo) ความสามารถในการจ�าบทเพลง 

(Memorize) และ ความเป็นนักดนตรีที่ดี (Musicianship) 

และวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติต่ิางๆ คอื ค่าเฉลีย่ (x) ส่วนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test โดยใช้วิธีพรรณา

วเิคราะห์ (Descriptive) ตามแนวทางของการวจัิยเชิงเปรยีบ

เทียบหาสาเหตุ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยแบ่ง

หัวข้อออกเป็น 3 ส่วนคือ (1) ข้อมูลเบื้องต้น (2) ข้อมูลจาก

การทดสอบก่อนเรียน และ (3) ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล	
 1.	ข้อมูลเบื้องต้น

 นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เลือกลง

ทะ เบี ยน เ รี ยนวิ ช า โทดนต รี ส ากลขอ งส าข า วิ ช า

ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ในวิชา MUS111 Individual Classical 

Music Skill I (กลุ่มผู้เรียน B42 เป็นนสิิตทีเ่ลือกเรยีนทกัษะ

การปฏบัิติไวโอลิน) ในปีการศกึษา 2557 โดยผู้วจิยัสอนเรือ่ง 

ทักษะการบรรเลงไวโอลินสาย 1 (E String) และสาย 2 (A 

String) ในบนัไดเสียง A Major ซึง่อิงหนงัสือ Suzuki Violin 

Method Volume I ของ Shinichi Suzuki มี 5 บทเพลง

คือ 1) Twinkle, Twinkle, Little Star (Variations) 2) 

Lightly Row 3) Song of the Wind 4) Go Tell Aunt 

Rhody และ 5) May Song จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 36 

คน พบว่า มีผู้เรียนที่เป็นเพศหญิง (จ�านวน 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 83.3) มากกว่าเพศชาย (จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อย

ละ 16.6) ซึ่งพบคณะ/วิทยาลัยที่เรียน โดยเรียงล�าดับจาก

มากไปน้อยคือ คณะมนุษยศาสตร์ (จ�านวน 24 คน คิดเป็น

ร้อยละ 66.6) รองลงมาคือ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

(จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2) และจ�านวนน้อยที่สุด

คือ คณะวิทยาศาสตร์ (จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1) 

 2.	ข้อมูลจากการทดสอบก่อนเรียน

 ในการทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ทักษะการบรรเลง

ไวโอลินสาย 1 และสาย 2 ในบันไดเสียง A Major ใน 5 

เพลงแก่นิสิต พบว่า ทักษะการปฏิบัติไวโอลินที่นิสิตท�า

คะแนนได้มากทีส่ดุคอื ความสามารถในการจ�าบทเพลง (x= 

11.80, S.D. = 1.7673) รองลงมาคือ ความแม่นย�าของ

จังหวะ (x= 10.75, S.D. =1.7984) รองลงมาคือ ความเป็น

นักดนตรีที่ดี (x= 9.55, S.D. = 1.8592) รองลงมาคือ ความ

เที่ยงตรงของระดับเสียง (x= 8.65, S.D. = 1.8664) และ

เรื่องที่นิสิตท�าคะแนนได้น้อยที่สุดคือ ความเป็นท่วงท�านอง

วิธีการสอนแบบปกติ วิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ

1. บอกวัตถุประสงค์การเรียนให้ผู้เรียนทราบ 1. บอกวัตถุประสงค์การเรียนให้ผู้เรียนทราบ

2. ทดสอบก่อนเรียน เพือ่วดัฐานความรู้เดมิของผูเ้รยีนก่อน

จะเริ่มสอนทักษะการปฏิบัติไวโอลิน

2. ทดสอบก่อนเรยีน เพือ่วัดฐานความรูเ้ดมิของผูเ้รยีนก่อน

จะเริ่มสอนทักษะการปฏิบัติไวโอลิน

3. น�าเสนอเนื้อหาสาระที่เรียน ในเรื่องทักษะการบรรเลง

ไวโอลินสาย 1 และสาย 2 ในบันไดเสียง A Major ใน 5 

เพลงแก่นิสิต

3. น�าเสนอเนื้อหาสาระที่เรียน ในเรื่องทักษะการบรรเลง

ไวโอลินสาย 1 และสาย 2 ในบันไดเสียง A Major ใน 5 

เพลงแก่นิสิต แล้วใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Encore 5.0 

บรรเลงประกอบการสอนและการฝึกซ้อมแก่นิสิตพร้อม

กันไปด้วย

4. ทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดทักษะการบรรเลงไวโอลินสาย 

1 และสาย 2 ในบันไดเสียง A Major ใน 5 เพลงแก่นิสิต 

โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และประเมินผลเป็น

ช่วงคะแนนต่างๆ 

4. ทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดทักษะการบรรเลงไวโอลินสาย 

1 และสาย 2 ในบันไดเสียง A Major ใน 5 เพลงแก่นิสิต 

โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และประเมินผลเป็น

ช่วงคะแนนต่างๆ

ตารางที่	1 แสดงขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 2 วิธี
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดนตรี (x= 7.90, S.D. = 1.7837) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นิสิตมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา MUS111 Individual Classic 

Music Skill I (กลุ่มผู้เรียน B42) ในเรื่อง ทักษะการบรรเลง

ไวโอลินสาย 1 และสาย 2 ในบันไดเสียง A Major ยังไม่เป็น

ที่น่าพอใจ เพราะนิสิตไม่ได้ศึกษาทักษะการปฏิบัติไวโอลิน

มาก่อน ท้ังทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรี เนื่องจาก

เป็นวิชาโทดนตรีสากล ส�าหรับนิสิตคณะต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถเลือกเรียนเป็น

วชิาโทได้ ยกเว้นนสิิตของคณะศลิปกรรมศาสตร์ โดยผลจาก

การทดสอบก่อนเรยีนแสดงให้เหน็ว่า นสิติวชิาโทดนตรีสากล

มีความสามารถในการจ�าบทเพลง ซึ่งเป็นการเรียนที่ซูซูกิ 

(Shinichi Suzuki) ให้ความส�าคญั โดยท�าการเรยีนดนตรใีห้

เหมือนกบัการเรียนภาษาแม่ (Mother tongue) คอื เดก็ทุก

คนสามารถพูดภาษาประจ�าชาติของตนเองได้อย่างเป็น

ธรรมชาตโิดยไม่ต้องสอนอย่างเป็นระบบเหมอืนในโรงเรยีน 

เพราะมสีิง่แวดล้อมทีพ่่อแม่ หรือผู้ปกครองจัดประสบการณ์

ให้กบัเด็กผ่านการฟังและพดู แล้วท�าซ�า้ (เลยีนแบบ) ส่ิงนัน้ๆ 

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบ

ก่อนเรียน เพราะเป็นหัวข้อที่นิสิตท�าคะแนนได้สูงสุด ส่วน

หัวข้อที่ท�าคะแนนได้รองลงมาคือ ความแม่นย�าของจังหวะ 

และรองลงมาคือ ความเป็นนักดนตรีที่ดี ซึ่งเป็นหัวข้อที่ยัง

ไม่ต้องใช้ความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรี แต่ใช้ความรูใ้นการฟัง

และจ�าบทเพลง แล้วบรรเลงเพลงให้เหมือนต้นฉบับ แต่

หวัข้อทีม่คีวามลกึซึง้ในการทดสอบทกัษะการปฏบิตัไิวโอลนิ 

โดยนิสิตต้องมีความรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีด้วย ซึ่งผลการ

ทดสอบก่อนเรียนพบว่า หัวข้อที่นิสิตท�าคะแนนได้น้อยคือ 

ความเที่ยงตรงของระดับเสียง และน้อยที่สุดคือ ความเป็น

ท่วงท�านองดนตร ีเพราะผูเ้รยีนต้องเรยีนรูเ้รือ่งการอ่านโน้ต 

ทั้งในเรื่องของจังหวะและระดับเสียง รวมถึงลักษณะของ

ท�านองเพลงมาก่อน จึงจะเข้าใจข้อค�าถามและท�าแบบ

ทดสอบได้ อย่างไรกต็ามผลการทดสอบข้างต้นแสดงให้เหน็

ว่า นิสิตวิชาโทดนตรีสากลกลุ่มนี้มีความรู้ในทักษะการ

ปฏบิตัไิวโอลนิใกล้เคยีงกนั จงึเหมาะสมเป็นกลุม่ตวัอย่างใน

การทดลองส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้

	 3.		 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของกลุ่มผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม

  หลังจากที่สอนวิชา MUS111 Individual 

Classical Music Skill I (กลุ่มผู้เรียน B42) ในเรื่อง ทักษะ

การบรรเลงไวโอลนิสาย 1 และสาย 2 ในบนัไดเสยีง A Major 

ใน 5 เพลงแก่นิสิต พบว่า มีความแตกต่างกันทางด้านผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างชัดเจน ตามหัวข้อทักษะการ

ปฏิบัติไวโอลินที่ต้องการทดสอบ มี 5 ข้อ ดังนี้ 

  1	ความเที่ยงตรงของระดับเสียง กลุ่มนิสิตที่

ผู ้ วิจัยสอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ 

สามารถท�าแบบทดสอบในส่วนน้ี ได้คะแนนสูงกว่ากลุ่มนสิติ

ที่ผู้วิจัยสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ดังตาราง 1 แสดงผล

การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทกัษะการ

ปฏบิตัไิวโอลนิ ใน 5 เพลง เรือ่งความเทีย่งตรงของระดับเสียง 

ทักษะการปฏิบัติไวโอลินที่ต้องการทดสอบ	

เรื่อง	ความเที่ยงตรงของระดับเสียง

คะแนนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ

สอนแบบปกติ

คะแนนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ

ใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ

x S.D. x S.D.

1.  เพลง Twinkle, Twinkle, Little Star 

(Variations)

12.98 1.8473  17.55 1.8109

2. เพลง Lightly Row 12.85 1.5294 17.50 1.5982

3. เพลง Song of the Wind 12.63 1.6563 16.95 1.6416

4. เพลง Go Tell Aunt Rhody 12.47 1.7928 16.68 1.7352

5. เพลง May Song 12.29 1.8291 16.49 1.8292

รวม 63.22 1.7310 85.17 1.7230

ตารางที่	2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการปฏิบัติไวโอลิน ใน 5 เพลง เรื่องความเที่ยง

ตรงของระดับเสียง
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 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า กลุ่มนิสิตที่สอนด้วยวิธี

การใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ สามารถท�าแบบ

ทดสอบในทกุเพลง ได้คะแนนสงูกว่ากลุม่นสิติทีส่อนด้วยวิธี

การสอนแบบปกติ ในหัวข้อที่ต้องการทดสอบ เรื่องความ

เที่ยงตรงของระดับเสียง โดยมีส่วนต่างของคะแนนเฉลี่ย 

21.95 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

  2	 ความเป็นท่วงท�านองดนตรี กลุ่มนิสิตที่ผู้

วิจัยสอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ 

สามารถท�าแบบทดสอบในส่วนนี ้ได้คะแนนสงูกว่ากลุม่นสิิต

ที่ผู้วิจัยสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ดังตาราง 2 แสดงผล

การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทกัษะการ

ปฏิบัติไวโอลิน ใน 5 เพลง เรื่องความเป็นท่วงท�านองดนตรี 

ทักษะการปฏิบัติไวโอลินที่ต้องการทดสอบ	

เรื่องความเป็นท่วงท�านองดนตรี

คะแนนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ

สอนแบบปกติ

คะแนนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการใช้

คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ

x S.D. x S.D.

1. เพลง Twinkle, Twinkle, Little Star 

(Variations)

13.75 1.9382  17.68 1.7989

2.  เพลง Lightly Row 13.39 1.6738 17.45 1.6920

3.  เพลง Song of the Wind 12.90 1.7462 16.91 1.7910

4.  เพลง Go Tell Aunt Rhody 12.75 1.7919 16.77 1.7898

5.  เพลง May Song 12.48 1.8152 16.52 1.7926

รวม 65.27 1.7930 85.33 1.7729

ตารางที่	3 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการปฏิบัติไวโอลิน ใน 5 เพลง เรื่องความเป็น

ท่วงท�านองดนตรี

 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า กลุ่มนิสิตที่สอนด้วยวิธี

การใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ สามารถท�าแบบ

ทดสอบในทกุเพลง ได้คะแนนสงูกว่ากลุม่นสิติทีส่อนด้วยวิธี

การสอนแบบปกติ ในหัวข้อที่ต้องการทดสอบ เรื่องความ

เป็นท่วงท�านองดนตรี โดยมส่ีวนต่างของคะแนนเฉลีย่ 20.06 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

  3	ความแม่นย�าของจังหวะ กลุ่มนิสิตที่ผู้วิจัย

สอนด้วยวิธีการใช้คอมพวิเตอร์บรรเลงประกอบ สามารถท�า

แบบทดสอบในส่วนนี ้ได้คะแนนสงูกว่ากลุม่นสิติทีผู่วิ้จยัสอน

ด้วยวธิกีารสอนแบบปกต ิดงัตาราง 3 แสดงผลการวเิคราะห์

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการปฏิบัติ

ไวโอลิน ใน 5 เพลง เรื่องความแม่นย�าของจังหวะ



101

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า กลุ่มนิสิตที่สอนด้วยวิธีการใช้

คอมพวิเตอร์บรรเลงประกอบ สามารถท�าแบบทดสอบในทกุ

เพลง ได้คะแนนสูงกว่ากลุ่มนสิิตทีส่อนด้วยวธิกีารสอนแบบ

ปกติ ในหัวข้อที่ต้องการทดสอบ เรื่องความแม่นย�าของ

จังหวะ โดยมีส่วนต่างของคะแนนเฉลี่ย 19.57 จากคะแนน

เต็ม 100 คะแนน 

4	ความสามารถในการจ�าบทเพลง	กลุ่มนิสิตที่ผู้วิจัยสอน

ด้วยวธิกีารใช้คอมพวิเตอร์บรรเลงประกอบ สามารถท�าแบบ

ทดสอบในส่วนนี ้ได้คะแนนสงูกว่ากลุม่นสิติทีผู่ว้จิยัสอนด้วย

วิธีการสอนแบบปกติ ดังตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการปฏิบัติ

ไวโอลิน ใน 5 เพลง เรื่องความสามารถในการจ�าบทเพลง

ทักษะการปฏิบัติไวโอลินที่ต้องการทดสอบ	

เรื่อง	ความแม่นย�าของจังหวะ

คะแนนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ

สอนแบบปกติ

คะแนนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ

ใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ

x S.D. x S.D.

1. เพลง Twinkle, Twinkle, Little Star 

(Variations)

14.89 1.8361  18.52 1.7897

2. เพลง Lightly Row 14.37 1.7848 18.38 1.7832

3. เพลง Song of the Wind 13.98 1.7539 17.93 1.7563

4. เพลง Go Tell Aunt Rhody 13.76 1.7962 17.71 1.7359

5. เพลง May Song 12.95 1.7284 16.98 1.7459

รวม 69.95 1.7799 89.52 1.7622

ตารางที	่4 แสดงผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทกัษะการปฏิบตัไิวโอลิน ใน 5 เพลง เร่ืองความแม่นย�า

ของจังหวะ

ทักษะการปฏิบัติไวโอลินที่ต้องการทดสอบ	

เรื่อง	ความสามารถในการจ�าบทเพลง

คะแนนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ

สอนแบบปกติ

คะแนนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ

ใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ

x S.D. x S.D.

1. เพลง Twinkle, Twinkle, Little Star

(Variations)

13.85 1.8362  17.83 1.8227

2. เพลง Lightly Row 13.28 1.7925 17.26 1.7435

3. เพลง Song of the Wind 13.49 1.7461 17.49 1.7510

4. เพลง Go Tell Aunt Rhody 13.37 1.7985 17.37 1.7921

5. เพลง May Song 12.96 1.7385 16.98 1.8398

รวม 66.95 1.7824 86.93 1.7898

ตารางที	่5 แสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทกัษะการปฏิบตัไิวโอลนิ ใน 5 เพลง เรือ่งความสามารถ

ในการจ�าบทเพลง
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 จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า กลุ่มนิสิตที่สอนด้วยวิธี

การใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ สามารถท�าแบบ

ทดสอบในทกุเพลง ได้คะแนนสงูกว่ากลุม่นสิติทีส่อนด้วยวิธี

การสอนแบบปกติ ในหัวข้อที่ต้องการทดสอบ เรื่องความ

สามารถในการจ�าบทเพลง โดยมีส่วนต่างของคะแนนเฉลี่ย 

19.98 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

5	ความเป็นนักดนตรีที่ดี กลุ่มนิสิตที่ผู้วิจัยสอนด้วยวิธีการ

ใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ สามารถท�าแบบทดสอบใน

ส่วนนี้ ได้คะแนนสูงกว่ากลุ่มนิสิตที่ผู้วิจัยสอนด้วยวิธีการ

สอนแบบปกติ ดังตาราง 5.5 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบ

เทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการปฏิบัติไวโอลิน ใน 

5 เพลง เรื่องความเป็นนักดนตรีที่ดี

ทักษะการปฏิบัติไวโอลินที่ต้องการทดสอบ	

เรื่อง	ความเป็นนักดนตรีที่ดี

คะแนนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ

สอนแบบปกติ

คะแนนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการ

ใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ

x S.D. x S.D.

1. เพลง Twinkle, Twinkle, Little Star 

(Variations)

14.83 1.8546  17.82 1.7591

2. เพลง Lightly Row 14.59 1.7492 17.65 1.8381

3. เพลง Song of the Wind 14.35 1.7617 17.47 1.8175

4. เพลง Go Tell Aunt Rhody 13.91 1.7845 16.98 1.7878

5. เพลง May Song 13.76 1.7379 16.79 1.7915

รวม 71.44 1.7776 86.71 1.7988

ตารางที่	6 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการปฏิบัติไวโอลิน ใน 5 เพลง เรื่องความเป็น

นักดนตรีที่ดี

 จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่า กลุ่มนิสิตที่สอนด้วยวิธี

การใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ สามารถท�าแบบ

ทดสอบในทกุเพลง ได้คะแนนสงูกว่ากลุม่นสิติทีส่อนด้วยวิธี

การสอนแบบปกติ ในหัวข้อที่ต้องการทดสอบ เรื่องความ

เป็นนกัดนตรทีีด่ ีโดยมส่ีวนต่างของคะแนนเฉลีย่ 15.27 จาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนิสิตวิชาโทดนตรีสากล ที่เลือกเรียนทักษะการ

ปฏบิตัไิวโอลนิทัง้ 2 กลุม่ เรือ่งทกัษะการบรรเลงไวโอลนิสาย 

1 และสาย 2 ในบันไดเสียง A Major ใน 5 เพลง พบว่า 

คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนสิิตทีส่อนด้วย

วิธีการสอนแบบปกติและที่สอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์

บรรเลงประกอบ มีระดบัคะแนนทีท่ดสอบหลังการเรยีนแตก

ต่างกัน ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตุฐิานการวจัิยทีว่่า นสิิตกลุ่มทีส่อนด้วยวธิกีารสอนแบบ

ปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกับนิสิตกลุ่มที่สอน

ด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ

สรุปและอภิปรายผล
 ผู้วิจัยมีผลการวิจัยที่จะน�าเสนอในงานวิจัยเร่ือง 

“การพัฒนาทักษะการปฏิบัติไวโอลินส�าหรับนิสิตวิชาโท

ดนตรีสากลของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ” ในประเด็นทักษะการปฏิบัติไวโอลินที่

ต้องการทดสอบ ใน 5 หวัข้อ ทีส่อนด้วยวธิกีารใช้คอมพวิเตอร์

บรรเลงประกอบ แล้วท�าให้นิสิตวิชาโทดนตรีสากลสามารถ

บรรเลงไวโอลินสาย 1 และสาย 2 ในบันไดเสียง A Major 

ใน 5 เพลงได้คะแนนดกีว่านสิติวิชาโทดนตรสีากลทีส่อนด้วย

วิธีการสอนแบบปกติ ดังนี้

 1.	ความเท่ียงตรงของระดับเสียง	นิสิตกลุ่มที่

สอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ จะเข้าใจ

การวางต�าแหน่งนิ้วมือข้างซ้าย (Left Hand) คือ นิ้ว 1 (นิ้ว

ชี้) นิ้ว 2 (นิ้วกลาง) และนิ้ว 3 (นิ้วนาง) บนสะพานวางนิ้ว 

(Fingerboard) เพือ่ให้เกดิการกดระดบัเสยีงทีเ่ทีย่งตรง โดย

นิ้วที่ใช้กดโน้ตทั้ง 5 เพลงคือ 1) Twinkle, Twinkle, Little 

Star (Variations) 2) Lightly Row 3) Song of the Wind 
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4) Go Tell Aunt Rhody และ 5) May Song จะอยู่ใน

บันไดเสียง A Major ที่มีรูปแบบการวางนิ้ว 1 นิ้ว 2 และนิ้ว 

3 ในสาย 1 (E String) และสาย 2 (A String) ที่เหมือนกัน 

ตามโครงสร้างของบันไดเสียง A Major (A B C# D E F# 

G# A) คือ ในสาย 2 เมื่อกดนิ้ว 1 คือโน้ตตัว B กดนิ้ว 2 คือ

โน้ตตัว C# และกดนิ้ว 3 คือโน้ตตัว D ส�าหรับในสาย 1 เมื่อ

กดนิ้ว 1 คือโน้ตตัว F# กดนิ้ว 2 คือโน้ตตัว G# และกดนิ้ว 

3 คือโน้ตตัว A (โน้ตล�าดับที่ 8 ของ A Major) ส่วนโน้ตตัว 

A สาย 2 (โน้ตล�าดับที่ 1 ของ A Major) กับโน้ตตัว E สาย 

1 เป็นสายเปล่า (Open String) ไม่ต้องกดนิว้มอืข้างซ้าย ซึง่

การกดนิ้วผิดต�าแหน่งบนสะพานวางนิ้ว ตามโครงสร้างของ

บันไดเสียง A Major เพียงเล็กน้อยจะมีผลท�าให้เกิดความ

เพี้ยนของเสียงได้ทันที โดยนิสิตวิชาโทเป็นกลุ่มผู้เร่ิมเรียน

ปฏบิตัไิวโอลนิ การทีน่สิติได้ใช้คอมพวิเตอร์บรรเลงประกอบ 

ท�าให้เกิดการฟังเสียงดนตรีประกอบการบรรเลง ท�าให้เล่น

ตรงกับระดับเสียงตามโครงสร้างของบันไดเสียง A Major 

ใน 5 บทเพลงดงักล่าว โดยการบรรเลงประกอบนีแ้ม้จะไม่มี

ท�านอง (Melody) ประกอบการปฏิบัติ (กรณีปิดท�านองใน

คอมพิวเตอร์) แต่นิสิตจะรู้ว่าตนเองบรรเลงไวโอลินตรงกับ

ระดับเสียงหรือไม่ตรงกับระดับเสียงได้จากการฟังเสียงของ

ขั้นคู่ (Interval) และคอร์ด (Chord) ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์

ขณะบรรเลงประกอบ ซึ่งโน้ตเพลงที่นิสิตบรรเลงทุกโน้ต 

ล้วนดึงเสียงออกมาจากข้ันคู่และคอร์ดที่เป็นองค์ประกอบ

บทเพลงทั้งสิ้น ท�าให ้นิสิตกลุ ่มที่สอนด้วยวิธีการใช ้

คอมพวิเตอร์บรรเลงประกอบ มคีวามได้เปรยีบมากกว่านสิติ

กลุ่มท่ีสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ที่ไม่มีดนตรีบรรเลง

ประกอบการปฏิบัติไวโอลิน เพราะนิสิตกลุ่มที่สอนด้วยวิธี

การใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบจะเปรียบเทียบเสียงที่

ตนเองเล่นว่ากลมกลนื และเข้ากนักบัดนตรบีรรเลงประกอบ

หรือไม่ ส่วนนิสิตกลุ่มที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติจะ

บรรเลงให้ตรงระดับเสียงได้ยากกว่า เพราะไม่สามารถ

เปรยีบเทยีบเสยีงทีต่นเองเล่นว่ากลมกลนืตรงกบัระดบัเสยีง

ตามความเป็นจริง หรือตามโครงสร้างของบันไดเสียง A 

Major ได้

 2.		ความเป็นท่วงท�านองดนตรี นิสิตกลุ่มที่สอน

ด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ จะเข้าใจ

ท่วงท�านองดนตรี และลักษณะจังหวะของแนวท�านอง 

(Melodic Rhythms) สามารถบรรเลงท�านองดนตรีใน 5 

บทเพลง ด้วยความเร็วทีเ่หมาะสม และมคีวามเทีย่งตรงของ

ระดบัเสยีง เพราะนสิติกลุม่ทีส่อนด้วยวธีิการใช้คอมพวิเตอร์

บรรเลงประกอบ จะเข้าใจความเทีย่งตรงของระดบัเสยีงและ

จงัหวะการบรรเลงดนตร ีซึง่เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานทีท่�าให้

เกดิท�านองดนตร ีดงันัน้เมือ่นสิติสามารถสร้างท�านองดนตรี

ขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบก็ท�าให้เกิดการ

จดจ�าท่วงท�านองดนตรีทีถ่กูต้อง อันเป็นพ้ืนฐานส�าคญัสูร่าย

ละเอียดที่ซับซ้อนของท�านองดนตรีอื่นๆ เช่น ลักษณะของ

โมทฟี (Motif) ลกัษณะของประโยคเพลง (Phrase) และการ

ควบคุมลักษณะเสียง (Articulation) เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัย

การวิเคราะห์และตีความตามความรู้และประสบการณ์ของ

ผู้เรียนดนตรีในขั้นสูงต่อไป โดยการที่นิสิตวิชาโทสามารถ

บรรเลงไวโอลินประกอบไปพร้อมกับคอมพิวเตอร์ได้ ย่อม

แสดงให้เห็นว่านิสิตกลุ่มที่สอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์

บรรเลงประกอบ เข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานของท�านอง

ดนตร ีอนัเป็นพืน้ฐานในการบรรเลงรวมวง (Ensemble) ใน

ขณะที่นิสิตกลุ ่มที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติแม้จะ

สามารถปฏิบตัติามท่วงท�านองดนตรีใน 5 บทเพลงได้ แต่ยงั

มีข้อผิดพลาดในเรื่องลักษณะจังหวะแนวท�านอง เพราะไม่

ถูกเข้มงวดในเรื่องความเร็วของจังหวะและความเที่ยงตรง

ของระดับเสียง นิสิตกลุ ่มนี้จะรู ้ว ่าตนเองบรรเลงผิด

ท่วงท�านองดนตรีก็ต่อเมื่อครูผู ้สอนบอกในช้ันเรียน ไม่

สามารถปรับปรุงการบรรเลงได้ด้วยตนเอง เพราะไม่มี

คอมพิวเตอร์การบรรเลงประกอบซึ่งเหมือนเป็นการก�ากับ 

และควบคมุจงัหวะของแนวท�านองให้มคีวามเรว็ทีเ่หมาะสม 

และมีความเที่ยงตรงของระดับเสียงขณะบรรเลงเพลงทั้ง 5 

บทเพลง

 3.	ความแม่นย�าของจงัหวะ นสิติกลุม่ทีส่อนด้วย

วธิกีารใช้คอมพวิเตอร์บรรเลงประกอบ จะเข้าใจเร่ืองจงัหวะ 

และเล่นเข้ากันได้อย่างแม่นย�ากับการบรรเลงประกอบ ใน

การบรรเลงบทเพลงทั้ง 5 เพลง โดยสามารถเล่นไวโอลินได้

ตรงจังหวะ ไม่มีการมาช้ากว่าจังหวะหรือมาก่อนจังหวะ 

เพราะถูกบังคับจังหวะด้วยคอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ 

และคอมพิวเตอร์โปรแกรม Encore 5.0 นี้สามารถปรับ

ความช้าและความเร็วของจังหวะการบรรเลงประกอบได้

ตามความต้องการของนสิติ เมือ่นสิติเริม่บรรเลงบทเพลงอาจ

ปรับจังหวะให้ช้าลงเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ เมื่อได้แล้วก็

เพ่ิมความเร็วของจงัหวะขึน้ การปฏิบตัเิช่นนีจ้ะท�าให้ผูเ้รยีน

มีความช�านาญ เกิดการจดจ�าท�านองเพลงและการบรรเลง

ประกอบ ท�าให้เกิดความแม่นย�าในการปฏิบัติไวโอลิน 
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ส�าหรบันสิติกลุ่มทีส่อนด้วยวธิกีารสอนแบบปกตแิม้จะได้รบั

การสอนอย่างถูกต้อง แต่ในการฝึกซ้อมไวโอลินก็จะไม่ได้

ซ้อมแบบเพิ่มความเร็ว จึงเกิดปัญหาการบรรเลงคือ ไม่

สามารถเพิม่ความเรว็ในการบรรเลงบทเพลงได้ และจงัหวะ

ในการเล่นไม่สม�่าเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งเพลง 

เพราะไม่มีคอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบในการควบคุม

จังหวะขณะฝึกซ้อม 

 4.	ความสามารถในการจ�าบทเพลง นิสิตกลุ่มที่

สอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ จะเข้าใจ

และสามารถเล่นบทเพลงทั้ง 5 เพลงจากความจ�าได้ดีกว่า

นสิติกลุม่ทีส่อนด้วยวธิกีารสอนแบบปกต ิเพราะนสิติกลุม่ที่

สอนด้วยวธิกีารใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ สามารถฝึก

ซ้อมไวโอลนิใน 5 บทเพลงด้วยตนเองวนัละกีค่รัง้กไ็ด้จนกว่า

จะปฏิบัติได้ และบทเพลงทั้ง 5 เพลงจะมีส่วนน�าของ

บทเพลง (Introduction) ประมาณ 2-4 ห้องเพลง การใช้

คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบขณะฝึกซ้อมจะท�าให้นิสิต

สามารถจดจ�าส่วนน�าของบทเพลงได้ว่า เพลงนี้เป็นเพลง

อะไรจะปฏิบัติไวโอลินอย่างไร ท�าให้นิสิตสามารถเข้าสู่

บทเพลงได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด ส�าหรับนิสิตกลุ่มที่สอน

ด้วยวิธีการสอนแบบปกติแม้จะมีการทบทวนบทเพลง แต่

นิสิตกลุ่มนี้ก็ยังเล่นติดขัด ลืมท�านองเพลง และบางครั้งเล่น

สะดุดระหว่างท่อนเพลง เพราะไม่สามารถมีคอมพิวเตอร์

บรรเลงประกอบการฝึกซ้อมด้วยตนเอง ท�าให้ไม่สามรถ

จดจ�าบทเพลงได้

 5.	ความเป็นนกัดนตรทีีด่ ีนิสติกลุม่ทีส่อนด้วยวธิี

การใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ จะเข้าใจการปฏิบัติ

ไวโอลินท่ีดี สามารถบรรเลงบทเพลงทั้ง 5 เพลงได้อย่าง

ไพเราะและมีความมั่นใจในการบรรเลงไวโอลินที่ดีกว่านิสิต

กลุม่ท่ีสอนด้วยวธิกีารสอนแบบปกต ิเพราะมคีวามเข้าใจใน

ทักษะการปฏิบัติไวโอลินที่ต้องการทดสอบใน 4 หัวข้อข้าง

ต้นคือ ความเที่ยงตรงของระดับเสียง ความเป็นท่วงท�านอง

ดนตร ีความแม่นย�าของจงัหวะ และความสามารถในการจ�า

บทเพลง จึงส่งผลให้สามารถบรรเลงบทเพลงทั้ง 5 เพลงได้

อย่างไพเราะและมีความมั่นใจ และอีกเหตุผลหนึ่งที่ส�าคัญ

คือ การท่ีนิสิตสามารถฝึกซ้อมบทเพลงได้ด้วยตนเองโดยมี

คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ ท�าให้เกิดความม่ันใจในการ

ปฏิบัติไวโอลิน เปรียบเสมือนการเล ่นดนตรีร ่วมกัน 

(Ensemble) แต่ถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบเมื่อ

ฝึกซ้อม จะเหมือนกับการเล่นเดี่ยว (Solo) ซึ่งส�าหรับนิสิต

ที่เร่ิมเรียนปฏิบัติดนตรีย่อมมีความกดดันเมื่อต้องฝึกซ้อม

ดนตรีคนเดียวโดยไม่มีเครื่องดนตรีอ่ืนบรรเลงประกอบ 

เพราะจะไม่สามารถสร้างอารมณ์เพลง (Mood) ได้จากการ

ฟังเพียงแต่ท�านองเพลง (Melody) แต่ต้องมีองค์ประกอบ

ของเสียงประสาน (Harmony) ร่วมด้วย ซึ่งนิสิตกลุ่มที่สอน

ด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบจึงท�าคะแนนได้

ดกีว่านสิติกลุม่ท่ีสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกต ิส�าหรับนิสติ

กลุม่ทีส่อนด้วยวธิกีารสอนแบบปกต ิแม้ในชัว่โมงเรยีนจะได้

รับการสอนทักษะการปฏิบัติไวโอลินจนครบถ้วน แต่เมื่อถึง

การเรียนในสัปดาห์ถัดไปก็จะเกิดความไม่มั่นใจในการ

บรรเลง เช่น เล่นระดบัเสยีงไม่ตรง และ/หรือจ�าท�านองเพลง

ไม่ได้ และ/หรอืขาดความแม่นย�าของจงัหวะ เป็นต้น ซ่ึงล้วน

ส่งผลต่อความเป็นนักดนตรีที่ดี ที่นิสิตต้องเข้าใจการปฏิบัติ

ไวโอลินที่ดี สามารถบรรเลงบทเพลงทั้ง 5 เพลงได้อย่าง

ไพเราะและมีความมั่นใจในการบรรเลงไวโอลิน 

 จากผลการวิจัยในประเด็นทักษะการปฏิบัติ

ไวโอลนิทีต้่องการทดสอบท้ัง 5 หวัข้อข้างต้น สอดคล้องกบั

กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ P21 

Partnership for 21st Century Learning (2002) ที่มุ่ง

พฒันาทกัษะการเรยีนรูท้ีจ่�าเป็นเพือ่ให้ผูเ้รียนประสบความ

ส�าเรจ็ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการเรยีนรู้และ

นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ในหัวข้อ

การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่

ส�าคัญ อันแสดงถึงการที่ผู้เรียนสามารถจ�าแนกแยกแยะสิ่ง

ใดสิ่งหน่ึงออกเป็นส่วนๆ เพ่ือค้นหาว่าท�ามาจากอะไร 

ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร และเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร 

ซ่ึงนิสิตกลุ ่มท่ีสอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลง

ประกอบ สามารถเข้าใจถงึหวัข้อที ่1 คอืความเทีย่งตรงของ

ระดับเสียง ได้จากการจ�าแนกเสียงที่ตนเองได้ยินจากการ

กดนิ้วลงบนสะพานวางนิ้วในสาย 2 (A String) และสาย 1 

(E String) ของไวโอลิน กับเสียงที่ตนเองได้ยินจาก

คอมพวิเตอร์บรรเลงประกอบ ว่ามเีสยีงตรงหรอืเสยีงเพีย้น

อย่างไร แล้วท�าการปรับนิ้วของตนเองท่ีกดให้ตรงกับเสียง

คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับ

โครงสร้างของบันไดเสียง A Major ที่นิสิตจะมีความเข้าใจ

ในการวางต�าแหน่งนิ้วมือข้างซ้าย (Left Hand) คือ นิ้ว 1 

(นิ้วชี้) นิ้ว 2 (นิ้วกลาง) และนิ้ว 3 (นิ้วนาง) บนสะพานวาง

นิ้วเพื่อให้เกิดการกดระดับเสียงที่เที่ยงตรงในบทเพลงทั้ง 5 

เพลงด้วย 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแนวคิดการเรยีนรูข้อง 

Gagne (1977) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบในการเรียนรู้ของ

มนุษย์ มี 3 ส่วนคือ (1) ผู้เรียน (2) สิ่งเร้า และ (3) การตอบ

สนอง ซึ่งสิ่งเร้าก็คือ คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ ที่ส่งผล

ให้เกิดการตอบสนองคอื การบรรเลงบทเพลงทัง้ 5 เพลงของ

นิสิตกลุ่มท่ีสอนด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบ 

มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนทกัษะการปฏิบตัไิวโอลินทีต้่องการ

ทดสอบทั้ง 5 หัวข้อ สูงกว่านิสิตกลุ่มที่สอนด้วยวิธีการสอน

แบบปกต ิโดยในหวัข้อท่ี 2-5 คือ ความเป็นท่วงท�านองดนตรี 

ความแม่นย�าของจังหวะ ความสามารถในการจ�าบทเพลง 

และความเป็นนักดนตรีที่ดี เพราะคอมพิวเตอร์บรรเลง

ประกอบที่ผู้วิจัยใช้ เป็นโปรแกรม Encore 5.0 ที่รองรับทั้ง

ระบบปฏิบัติการ Window 8.1 (วินโดว์ เวอร์ชั่น 8.1) ของ 

Microsoft และระบบปฏิบัติการ Yosemite 10.10.2  

(โยซมิติี ้เวอร์ชัน่ 10.10.2) ของ Mac OS X และเป็นโปรแกรม

ดนตรทีีม่ชีดุค�าส่ังต่างๆ ง่ายต่อการใช้งาน ท�าให้นสิิตสามารถ

ใช้โปรแกรม Encore 5.0 บรรเลงประกอบการฝึกซ้อม

ไวโอลินได้ด้วยตนเองอย่างไม่ยุ่งยาก เพื่อก�ากับท่วงท�านอง

เพลงให้สมัพนัธ์กบัการบรรเลงประกอบ (Accompaniment) 

และควบคุมจังหวะการบรรเลงเพลงให้สม�่าเสมอ เนื่องจาก

สามารถปรับจังหวะการบรรเลงประกอบให้ช้าลงได้กรณีที่

ยังปฏิบัติไวโอลินไม่คล่อง และสามารถเพิ่มจังหวะความเร็ว

ของการบรรเลงประกอบได้เท่าทีน่สิิตต้องการ การท�าเช่นนี้

อย่างสม�่าเสมอขณะฝึกซ้อมจะท�าให้ผู ้เรียนเกิดการจ�า

บทเพลงได้อย่างแม่นย�า และน�าไปสู่การบรรเลงบทเพลงทัง้ 

5 เพลงได้อย่างไพเราะ มีความมั่นใจ และเป็นธรรมชาติใน

ที่สุดอันแสดงถึงความเป็นนักดนตรีที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับที่ 

Klausmeier and Rippe (1971) กล่าวถึงความสมัพนัธ์ของ

ทกัษะการปฏบิตัว่ิา การเล่นดนตรเีป็นทกัษะทีต้่องใช้การรับ

รู้ (ทางสายตาคือการอ่านโน้ตและทางหูคือการฟังเสียง

ดนตร)ี และใช้กลไกทางกล้ามเนือ้ (ทัง้มอืซ้ายกดระดบัเสยีง

และมือขวาผลิตเสียงไวโอลิน) ควบคู่และสัมพันธ์กันทั้ง 2 

ส่วน และ Harper (1975) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการเรียนรู้

ทักษะปฏิบัติที่ดีในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ว่า การท�าการฝึกหัด

จนเกดิความช�านาญ เป็นขัน้ที ่2 คอืฝึกหดัจนเป็นพฤตกิรรม

คงที่ (Fixation Phase) โดยเมื่อลงมือฝึกฝนแล้วพฤติกรรม

ต่างๆ ถูกแก้ไขให้ถูกต้องจนกระทั่งความผิดพลาดลดลง 

พฤติกรรมท่ีถูกต้องก็จะแทนที่ แล้วท�าการฝึกหัดจนเกิด

ความช�านาญ และเข้าสู่ขั้นที่ 3 คือปฏิบัติได้อย่างอัตโนมัติ 

(Autonomous Phase) คือสามารถปฏิบัติได้รวดเร็ว  

ถูกต้อง และเป็นธรรมชาติในท่ีสุด และสอดคล้องกับ  

เศรษฐพงศ์ จรรยารยชน และณรทุธ์ สทุธจติต์ (2559) กล่าวถงึ

ทักษะของนักดนตรีที่ส�าคัญประกอบด้วยการมีเทคนิคการ

บรรเลงที่ดี สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลง และมีความเป็น

นักดนตรีที่ดี 

ข้อเสนอแนะ	
 1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติไวโอลินส�าหรับนิสิต

วชิาโทดนตรีสากล ผูว้จิยัมุง่ศกึษาทกัษะการบรรเลงไวโอลนิ

สาย 1 (E String) และสาย 2 (A String) ในบันไดเสียง A 

Major มี 5 เพลง คือ 1) Twinkle, Twinkle, Little Star 

(Variations) 2) Lightly Row 3) Song of the Wind 4) 

Go Tell Aunt Rhody และ 5) May Song ซึง่เป็นการเรยีน

การสอนวิชาด้านทักษะการปฏิบัติดนตรีวิชาที่ 1 คือวิชา 

MUS111 Individual Classical Music Skill I ตาม

โครงสร้างหลักสูตร ศป.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล (หลักสูตร

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) ดังนั้นส�าหรับการเรียนการสอน

ในขั้นที่สูงขึ้นส�าหรับวิชานี้ เช่น สอนทักษะการบรรเลง

ไวโอลินสาย 2 (A String) และสาย 3 (D String) ในบันได

เสยีง D Major และ/หรอืสอนทกัษะการบรรเลงไวโอลนิสาย 

3 (D String) และสาย 4 (G String) ในบันไดเสียง G Major 

เป็นต้น ก็สามารถท�าได้ เพราะรูปแบบการวางนิ้ว 1 (นิ้วชี้) 

นิ้ว 2 (นิ้วกลาง) และนิ้ว 3 (นิ้วนาง) ในบันไดเสียง D Major 

(สาย 3 และสาย 2) และ/หรือบันไดเสียง G Major (สาย 4 

และสาย 3) จะเหมือนกันกับรูปแบบการวางนิ้วทั้ง 3 นิ้วบน

สะพานวางนิว้ (Fingerboard) ในบนัไดเสียง A Major (สาย 

2 และสาย 1) ตามโครงสร้างของบนัไดเสยีงเมเจอร์ทีม่รีะยะ

ห่าง ½ เสียง (Semi-tone) คือโน้ตล�าดับที่ 3-4 และ 7-8 

ของสเกล (Scale) อย่างไรก็ตามโปรแกรม Encore 5.0 ก็มี

ข้อจ�ากัดบางประการ เช่น เสียง ซึ่งเป็นเสียงจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ท่ีมีความแตกต่างจากเสียงไวโอลินและเสียง 

เปียโนบรรเลงประกอบที่เป็นเสียงเครื่องดนตรีจริง ดังน้ัน

หากผู้เรียนต้องการเสียงไวโอลินและเสียงเปียโนบรรเลง

ประกอบจากเสียงเครื่องดนตรีจริง ก็สามารถใช้ไฟล์เสียง

จากหนงัสอืซซูกูทิีท่�าไว้ประกอบการฝึกซ้อมได้เช่นกนั แต่ไม่

สามารถปรับความช้าหรือเร็วได้ตามต้องการเหมือน

โปรแกรม Encore 5.0 เป็นต้น 
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 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 ในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัย

ครัง้ต่อไป เช่น ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัการสอนด้วยวธิกีารใช้

คอมพิวเตอร์บรรเลงประกอบในเรื่องทักษะการบรรเลง

ไวโอลนิสายอืน่ๆ และในบนัไดเสยีงอืน่ๆ เช่น ศึกษาทกัษะการ

บรรเลงไวโอลินสาย 2 (A String) และสาย 3 (D String) ใน

บนัไดเสยีง D Major และศกึษาทกัษะการบรรเลงไวโอลินสาย 

3 (D String) กับสาย 4 (G String) ในบันไดเสียง G Major 

เป็นต้น เพราะเป็นการพฒันาทกัษะการปฏบิตัไิวโอลินส�าหรบั

นิสิตวิชาโทดนตรีสากลในขั้นที่สูงขึ้นต่อจากเรื่องทักษะการ

บรรเลงไวโอลินสาย 2 (A Major) และสาย 1 (E Major) ใน

บันไดเสียง A Major นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดงานวิจัย

ฉบับน้ีด้วยการพัฒนาทักษะการปฏิบัติในเครื่องดนตรีชนิด

อืน่ๆ นอกเหนอืจากไวโอลนิ เพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนด้าน

ทักษะการปฏิบัติดนตรีแก่นิสิตวิชาโทดนตรีสากลให้มีเครื่อง

มอืช่วยในการฝึกซ้อมบทเพลงต่างๆ ได้ด้วยตนเอง อันเป็นการ

ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการจดัการศกึษาในปัจจบุนั

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
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การศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับชื่อลายผ้าไหมในอ�าเภอ
ปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมา1

THE STUDY OF LOCAL LITERATURE RELATED TO THE NAME OF 
SILK CLOTH STRIPES IN AMPHOE PAK THONG CHAI NAKHON 
RATCHASIMA PROVINCE

กาญจนา	ค�าผา	/	KANCHANA KHAMPHA
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
THAI LANGUAGE, FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, NAKHON RATCHASIMA UNIVERSITY

บทคัดย่อ	
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาที่มาและประเภทของลายผ้าไหมในอ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ

วิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวกับชื่อลายผ้าไหม ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์

เชิงลึกกับวิทยากรอาชีพทอผ้าไหม 13 คน อายุ 40 ปีขึ้นไปที่อยู่ใน ต�าบลตะคุ ต�าบลเมืองปัก และต�าบลธงชัยเหนือ ระยะ

เวลาวิจัย 6 เดือน แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพโดยใช้การทดสอบแบบสามเส้า

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่าลายผ้าไหม มีที่มาจาก 2 วิธี ได้แก่ 1) การได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ โดยผ่าน

กระบวนการเรยีนรูข้องครอบครวัและสงัคมในชมุชน ชาวบ้านทีท่อผ้าส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทอผ้าไหมอยูแ่ล้ว ได้รบัการ

ถ่ายทอดวชิาความรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ลวดลายของผ้าไหมของชาวปักธงชัยเกดิจากปัจจยัหลกัคอื ทอตามค�าสัง่ซือ้ และ

ทอตามจินตนาการ 2) การคิดค้นลายผ้าขึ้นใหม่ เกิดจากการสังเกตความงามของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จินตนาการ การรับ

ข่าวสาร รวมถงึแรงบนัดาลใจจากส่ือ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ นติยสาร ส่วนจดุประสงค์ในการทอเพือ่สนองผูบ้รโิภค

ในภาคธรุกจิอตุสาหกรรมและการท่องเทีย่วสร้างอตัลกัษณ์แก่ตนเอง สร้างช่ือเสยีงในการประกวด และเพิม่มูลค่าผ้าไหม ส่วน

ประเภทของลายผ้า ได้แก่ ลายสัตว์ ลายพืช ลายสิ่งของเครื่องใช้ ลายปรากฏการณ์ธรรมชาติ และลายอื่นๆ 

 ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของชื่อลายผ้าไหมกับวรรณกรรมพื้นบ้านพบว่า วรรณกรรมมุขปาฐะประเภทเรื่อง

เล่าเกีย่วกับช่ือลวดลายผ้าไหมท�าหน้าทีส่ะท้อนความเชือ่ความคดิทีม่ต่ีอสิง่แวดล้อมตามธรรมชาต ิและส่ิงทีอ่ยูเ่หนอืธรรมชาติ 

ลวดลายเหล่านี้แสดงถึงให้เห็นบริบททางวัฒนธรรมที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรท้องถิ่น 

ความเชื่อในศาสนา ค่านิยมของสังคม และรูปแบบวิถีชีวิตของชาว ปักธงชัย 

ค�าส�าคัญ: วัฒนธรรมผ้าไหม , ผ้าไหมปักธงชัย, เรื่องเล่าบนลายผ้า

Abstract	
 The research aims to study origins and types of textures on silk in Pak Thong Chai, Nakhon 

Ratchasima and aims to analyze folk literary works reflected by textures especially oral literary works 

related to naming of silk textures.

 The methodology used in the research is in-depth 6-months interview from 13 informants.These 

informants are 40-years-old silk weavers in 3 districts: Takhu, Muang Pak and Tongchai Neau. The acquired 

information is analyzed by qualitative research method and the validity of the analysis is verified by 

triangulation test.

1 ทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2558)
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 Results from the study reveals that silk textures have 2 origins:

 First, silk textures are descended from ancestors through learning processes in family and society. 

Informants in this groups are originally silk weavers since their ancestors’ period. In other words, these 

informants have experience on weaving since their childhood. Thus, they have acquired knowledge in 

both direct and indirect ways. For Pak Thong Chai people, silk texture creation is mainly caused by 2 

factors. First, silk texture creation is made-to-order, Second, silk texture creation is inspired by their interest 

and imagination. 

 Second, silk textures are newly created. These are inspired by nature and man-made environments, 

imagination, and mass media. The main purpose of this creation is to increase creator’s self-identity, to 

participate silk competition, to attract customers and to increase silk value. 

 In terms of texture types, the study shows that texture can be categorized into 5 types by origin 

criterion: animal textures, plant textures, appliance textures, phenomenon textures. Also, the textures 

that weavers themselves creates in order to create their own identity.

 In terms of silk textures’ name and local literary works, the study shows that silk textures’ names 

are related to local literary works in narrative genre. Weavers are narrators who gives the textures’ name. 

In other words, stories of textures’ origin do not derive from any other narrator.

Keywords: silk culture, Pak Thong Chai’s silk, narratives on texture

บทน�า
 จากการศึกษางานวิจัยของพิรุณรัตน์ เขตจัตุรัส 

(2547) เกี่ยวกับการทอลายผ้าไหมจากเรื่องราววรรณกรรม

พ้ืนบ้านของหมู่บ้านหนองบวัเพวัง อ�าเภอคอนสวรรค์ จงัหวดั

ชัยภูมิ เป็นการน�าวรรณกรรมได้แก่ นิทาน ต�านาน เรื่องเล่า

ต่างๆ มาสร้างสรรค์ศิลปะลวดลายบนผืนผ้าไหม ท�าให้เกิด

มูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก จึงท�าให้ผู้วิจัย

สนใจศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ้านบนผืนผ้าไหมในพื้นที่อ�าเภอ

ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากการทอผ้าไหมของ

อ�าเภอปักธงชัยเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเป็นท่ีรู้จัก

ของคนทั่วไป ที่มาของการคิดค้นลายผ้าไหมของชาวอ�าเภอ

ปักธงชัยนั้นยังไม่ปรากฏแน่ชัด ทราบเพียงว่าผู้ริเริ่มการทอ

ผ้าไหมในจังหวัดนครราชสีมาการทอผ้าไหมเป็นชาวลาวที่

อพยพมาจากเวียงจันทน์ แล้วมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ต�าบลตะคุ 

และถ่ายทอดวิธีการทอไปยังต�าบลเมืองปักและต�าบลธงชัย

เหนือในปัจจุบัน (กรมศิลปากร .2540 : 41-44) ข้อมูลส่วน

ใหญ่ที่พบจะเป็นเรื่องขั้นตอนการผลิต และตัวอย่างลายผ้า

ไหม แต่ไม่พบข้อมูลที่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติที่มาของ

ลายผ้า นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตส�าคัญคือ ผู้ซื้อผ้าไหมส่วน

ใหญ่ไม่รูจ้กัชือ่ลายผ้า เมือ่เหน็ว่าลวดลายสสีนีสวยงามถกูใจ

ก็ซื้อไป การสืบทอดวัฒนธรรมผ้าไหมด้วยการสร้างคุณค่า

และความหมายจึงลดลงเร่ือยๆ และผู้ทอผ้าไหมส่วนใหญ่

รบัจ้างทอตามความต้องการของตลาดแต่เพียงอย่างเดยีว จงึ

ท�าให้เกดิการลอกเลียนแบบลายผ้าอย่างกว้างขวาง เน่ืองจาก

ผู้ทอผ้ามีความสามารถในการจดจ�าลวดลายผ้าเป็นทุนเดิม 

จงึไม่ใช่เร่ืองยากใดๆ อีกทัง้ผู้ประกอบการร้านค้าผ้าไหมต่าง

ก็ส่ังผลิตตามความนิยมของผู้บริโภค การทอลวดลายท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของตนเองหรือลวดลายดั้งเดิมแบบชาวปักธงชัย

จึงลดน้อยลงไป ดังน้ันหากผู้ทอผ้าสามารถคิคค้นลายผ้า

ใหม่ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตน งานศิลปะบนผืนผ้าไหมก็จะ

มีคุณค่าและความหมายมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ

ที่จะศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านของชาวอ�าเภอปักธงชัยที่มี

ความสัมพันธ์กับลายผ้าไหม เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนารูป

แบบลวดลายของผลติภณัฑ์ โดยใช้ข้อมลูเชงิคตชินวทิยาเป็น

ฐาน ในการเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าของผ้าไหมปักธงชัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 1. เพื่อศึกษาท่ีมาและประเภทของลายผ้าไหมใน

อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 2. เพ่ือวิเคราะห์วรรณกรรมพ้ืนบ้านที่มีความ

เก่ียวข้องกับชื่อลายผ้าไหม อ�าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่ง

ศึกษาเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรมพื้นบ้านที่เป็น

วรรณกรรมมขุปาฐะและมีความเกีย่วข้องกบัชือ่ลาย ผ้าไหม 

อ�าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา เกบ็รวบรวมข้อมลูโดย

การสัมภาษณ์เชิงลึกวิทยากร จ�านวน 13 คน อาชีพทอผ้า

ไหม อายุ 40 ปีขึ้นไป มีภูมิล�าเนาอยู่ในท้องที่ 3 ต�าบล คือ 

ต�าบลตะคุ ต�าบลเมืองปัก และต�าบลธงชัยเหนือ จ�านวน 13 

คน ได้แก่

 1. นางกิมหงษ์ อังศิริลาวัลย์

 2. นางเจียม ชื่นเมืองปัก

 3. นางปรานี ปิดตะคุ

 4. มัชชาดาไหมไทย

 5. นางรัญจวน ปมตะคุ

 6. นางร�าไพ เทพกมล

 7. นางสาวร�าพรรณ ปรางค์โคกกรวด

 8. นางล�าเนา ปรึกษา

 9. นางสมจิตร วรธงไชย

 10. นายสมบัติ ศรีบุตร

 11. นายสุรัตน์ อินทวัฒน์วงษา

 12. นางส�ารวย ด�าริห์

 13. นางอัมพร สินจะโปะ

 โดยการรวบรวมข้อมลู ชือ่ลายผ้าและวรรณกรรม

พื้นบ้านใน 3 ต�าบลเพื่อศึกษาวิเคราะห์อยู่ในระหว่างเดือน

กันยายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รวมระยะเวลา 6 

เดือน จากน้ันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่

เกี่ยวข้องกับชื่อลายผ้าไหม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์วิทยากร 

และบันทึกเสียง ถ่ายภาพ แล้วน�ามาถอดเป็นลายลักษณ์

อกัษรโดยใช้ภาษามาตรฐาน ผู้วจิยัได้ศกึษาวธิกีารวิเคราะห์

ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ และการตรวจสอบความถูกต้อง

โดยใช้การทดสอบแบบสามเส้าในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน

ปรมิาณ ด้านแหล่งข้อมลู และด้านบริบทของข้อมลู จากนัน้

จงึวเิคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 

ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรมและทฤษฎีมูลค่าเพิ่ม แล้วน�า

เสนอผลการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผูว้จัิยได้เรียบเรียงล�าดับการน�าเสนอประเดน็การ

วิเคราะห์ไว้ด้งนี้

	 1.	ที่มาของลายผ้าไหม	 การทอผ้าไหมของชาว

ปักธงขัย มีที่มาจาก 2 วิธี ได้แก่

  1. การได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ โดย

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัวและสังคมในชุมชน 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบข้อมูลว่า ชาวบ้านที่ทอผ้าส่วน

ใหญ่จะอยู่ในครอบครัวที่ประกอบอาชีพทอผ้าไหมอยู่ก่อน

แล้ว และเมื่อเติบโตขึ้นจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม การสร้างลวดลายของผ้าไหมของชาว

ปักธงชัยนั้นเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการคือ 1) ทอตามค�า

สั่งซื้อของนายจ้าง 2) ทอตามความคิดความสนใจและตาม

จินตนาการของตนเอง 

  ส่วนใหญ่ลายผ้าไหมจะเป็นแบบดั้งเดิม และ

ได้รับความนิยมน้อยกว่าแบบอ่ืน เพราะเป็นลายแบบเก่าแก่

ที่ผู้คนเห็นกันจนชิน จากการศึกษาในคร้ังนี้พบว่ามีลาย

ต่างๆ ได้แก่ ลายพื้นหางกระรอก ลายพญานาค ลาย

ข้าวหลามตัด ลายตะขอ หรือ ตะเกาะ ลายตะแกรง ลาย

กรง ลายกระจับ ลายต้นสน ลวดลายผ้าไหมแบบดั้งเดิมนี้

เป็นการถ่ายทอดสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ บางคนก็พบเห็น

ลายน้ีจากครอบครัวของตน บางคนก็ไปเหน็จากการไปบ้าน

คนอื่น จ�าลายได้ก็เลยมาทอดู ต่อมาลายต่างๆ นี้ก็ได้มีการ

ประยกุต์ปรบัแต่งให้เกดิเป็นลวดลายใหม่ทีย่งัมพีืน้ฐานจาก

ลายเดมิอยู ่ลายผ้าไหมประยกุต์นีเ้ป็นการคดิค้นต่อยอดจาก

ลายดั้งเดิม โดยการน�าเอาลายผ้า 2 ลายมาผสมผสานกัน

หรือการปรับปรุงวิธีการมัดหมี่ของลายเดิมให้เพิ่มขึ้นหรือ

ต่างออกไป ได้แก่

  1) ลายพญานาค น�าไปประยุกต์เป็นลายนาค

กระหนก

  2) ลายข้าวหลามตัด น�าไปประยุกต์เป็นลาย

ไพ่ ลายข้าวหลามตัดเลก็ ข้าวหลามตดัใหญ่

  3) ลายตะขอหรือตะเกาะ น�าไปประยุกต์เป็น 

ลายตะขอใหญ่ ลายตะขอเล็ก ลายตะขอ

เบ็ด

  4) ลายกรง น�าไปประยุกต์เป็น ลายกรงใหญ่ 

ลายกรงเลก็ ลายกรงคู ่ลายกรงตะขอ ลาย

กรงหันหลัง ลายกรงกระจับ 

  5) ลายกระจบั น�าไปประยกุต์เป็น ลายกระจบั

พวง ลายกระจับหว่าน ลายกระจับพัด

  6) ลายต้นสน น�าไประยุกต์เป็น ลายสนใหญ่ 

ลายสนเล็ก
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  2.	 การคิดค้นลายผ้าขึ้นมาใหม่ ลายต่างๆนี้ 

ล้วนแต่เป็นลวดลายทีเ่กิดจากการสงัเกตธรรมชาตแิวดล้อม

ตามธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อมทีม่นษุย์สร้างขึน้ และการเกดิ

จินตนาการฉับพลัน เพ่ือน�ามาเป็นต้นแบบลายผ้า (เห็นได้

ชัดเจนจากการสัมภาษณ์นางปราณี ปิดตะคุ) การติดตาม

ข่าวสารบ้านเมือง รวมถึงการได้รับแรงบันดาลใจจากสื่อ

ประเภทต่างๆด้วย ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร ฯลฯ

 ลวดลายผ้าไหมที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นมาใหม่ 

เนื่องจากผู้ทอต้องการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ตนเอง สร้างชื่อ

เสียงในการส่งเข้าประกวดแข่งขัน ดึงดูดความสนใจลูกค้า 

และเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหม ในการศึกษาครั้งน้ีพบว่า มี

ลวดลายต่างๆ ได้แก่ ลายดาว ลายดางแห ลายต้นสนเล็ก 

ลายดอกบัวตอง ลายสับปะรด ลายดอกกุหลาบ ลายดอก

หญ้า ลายไผ่ ลายเมด็พรกิ ลายม้าลาย ลายผีเสือ้ ลายหัวเสือ 

ลายนกแก้ว ลายอกเต่าปิดป่อง ลายเรือ ลายลุย ลายล็อก

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า 

นอกจากการรับจ้างทอลายตามค�าสั่งของผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ทอ

ผ้าไหมในอ�าเภอปกธงชัยยังได้คิดค้นลวดลายใหม่ๆ เพื่อ

แสดงถึงความสามารถของตนเอง บางคนต้องการเพียงแค่

แสดงฝีมอืให้ผูว่้าจ้างเหน็และยอมรับ แล้วจะได้น�าไปขายแก่

ลูกค้า หากลูกค้าชอบใจก็จะได้สั่งทอเพิ่มในปริมาณมากขึ้น 

แต่บางคนก็ต้องการน�าลายที่ตนเองคิดขึ้นมาใหม่นี้ไป

ประกวดแข่งขนัในงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชยั ทีจ่ดัขึน้เป็น

ประจ�าทกุปี หวงัสร้างชือ่เสียง ได้รางวลัและการเชดิชเูกยีรติ 

น�ามาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น

 ข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ ลายผ้าไหม

ท่ีคิดค้นข้ึนมาใหม่นี้จะไม่หยุดยั้งเพียงเท่านี้ แต่จะมีการน�า

ไปประยกุต์ใหม่อกีทอดหนึง่ เพือ่สร้างทางเลอืกแก่ผูบ้รโิภค 

โดยการน�าเอาลายผ้า 2 ลายมาผสมผสานกันหรือการ

ปรบัปรงุวธิกีารมดัหมีข่องลายเดมิให้เพิม่ขึน้หรอืต่างออกไป 

ได้แก่ ลายดาว ทีถู่กน�าไปประยกุต์เป็น ลายดาวกระจาย ลาย

ดาวหล่น ลายดาว 5 ลายดาว 9 

 ลวดลายของผ้าไหมปักธงชัยนี้ เป็นภูมิปัญญาที่

ได้รบัการถ่ายทอดมาจากบรรพบรุษุ ต่อมาผูท้อก็ได้พฒันา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการต่อยอดคิดประยุกต์ลายใหม่ 

โดยการน�าลายดั้งเดิมตั้งแต่ 2 ลายขึ้นไปมาผสมผสานกัน 

จุดประสงค์เพื่อให้เกิดความสวยงาม แปลกตา ถูกใจผู้

บริโภค เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป นอกจากนี้แล้วก็ยัง

ได้คิดประดิษฐ์ลวดลายใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ�้าแบบใคร 

เป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้ตนเอง ใช้ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่า

สินค้าของตน และยังพัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิง โดยการ

ประยกุต์ลวดลายทีต่นคดิข้ึนมาใหม่นีอ้อกไปให้กว้างขวาง 

หลากหลายมากขึ้น 

 การวิเคราะห์ที่มาของลายผ้าไหมนี้ สามารถ

อธิบายได้ด้วยทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่มี

กระบวนการตามล�าดับขั้นตอนคือ แพร่กระจาย หยิบยืม 

ผสมผสาน และกลืนกลาย อธิบายได้ว่า วัฒนธรรมการทอ

ผ้าไหมเริม่ขึน้หรอืระยะแพร่กระจายทีช่มุชนจะโปะ (กะโปะ

หรือกะโป๋ ในภาษาลาว หมายถึงกะลา) ซึ่งเป็นชุมชนเชื้อ

สายลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ตั้งแต่สมัยสมเด็จ

พระเจ้าตากสนิมหาราช เป็นชุมชนเลก็ทีข่ยายตวัเป็นชมุชน

ใหญ่ จนเป็นเมืองปัก และเป็นอ�าเภอปักธงชัยในปัจจุบัน 

(วิบลูย์ ล้ีสุวรรณ. 2547 ชาวบ้านจะมภีาษาลาว ส�าเนยีงลาว 

แตกต่างจากชาวต�าบลอ่ืนๆ ในอ�าเภอปักธงชัย แสดงให้เห็น

ว่า วัฒนธรรมการทอผ้าไหมเริ่มต้นจากเวียงจันทน์ เมื่อชาว

ลาวอพยพมาที่บ้านจะโปะจึงได้น�าวัฒนธรรมการทอมาเผย

แพร่ เมื่อแรกเร่ิมชาวปักธงชัยเชื้อสายลาวได้หยิบยืมทาง

วัฒนธรรม ก็คือการทอลายแบบโบราณ เช่น ลายพญานาค 

ลายต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เนื่องจากชาวลาวมี

ความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นอย่างมาก เช่น เหตุการณ์บั้งไฟ

พญานาค ต่อมาเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมโดยการ

ประยุกต์น�าเอาลวดลายต่างๆ ที่เป็นแบบดั้งเดิมของลาวมา

ผสมกันเอง หรือผสมผสานกับลายใหม่ กลายเป็นลวดลาย

ประยุกต์ที่แปลกตาออกไป และระยะต่อมาเป็นการกลืน

กลายเป็นวัฒนธรรม เมือ่เวลาผ่านไป ความคดิความเช่ือแบบ

ดั้งเดิมก็มักจะถูกลืมเลือนไป ความคิดที่ว่าบรรพบุรุษของ

ชาวอ�าเภอปักธงชัยเป็นชาวเวียงจันทน์ก็ถูกลืมไปเรื่อยๆ 

และคนรุ่นใหม่ๆ ก็จะยอมรับว่าตนเองเป็นชาวโคราช มี

วฒันธรรม ประเพณ ีภาษา ภมูปัิญญาแบบแบบชาวปักธงชยั 

หรือยอมรับว่าวัฒนธรรมของตนก็คือวัฒนธรรมของชาว

โคราช และจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการทอผ้าไหมจาก

บรรพบรุษุทีเ่ป็นชาวเวยีงจนัทน์กจ็ะถกูกลนืกลาย และเลอืน

หายไปในที่สุด เหลือเพียงการยอมรับในวัฒนธรรมผ้าไหม

ปักธงชัยเท่านั้น 

	 2.	ประเภทของลายผ้า

 ผู้วิจัยแบ่งประเภทของลายผ้าไหมตามแหล่งที่มา

หรือชนิดของลาย ได้แก่
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  1. ลายเกี่ยวกับสัตว์ 7 ชนิด 8 ลาย ได้แก่ 1) 

ลายนาค ได้แก่ ลายนาคเกาะ และลายนาคกระหนก 2) ลาย

ผ้าพื้นหางกระรอก 3) ลายหัวเสือ 4) ลายม้าลาย 5) ลาย

ผีเสื้อ 6) ลายนกแก้ว 7) ลายอกเต่าปิดป่อง

  2. ลายเกี่ยวกับพืช 9 ชนิดจ�านวน 13 ลาย 

ได้แก่1) ลายกระจับ ได้แก่ กระจับห้า กระจับเจ็ด กระจับ

พวง กระจับพัด 2)ลายดอกบัวตอง 3)ลายเม็ดพริก 4) ลาย

สน ได้แก่ ลายต้นสน และลายสนเล็ก 5)ลายดอกกุหลาบ 6) 

ลายสับปะรด 7)ลายไผ่ 8) ลายดอกหญ้า 9) ลายดอกแก้ว

  3. ลายเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ 12 ชนิด 

จ�านวน 20 ลาย ได้แก่ 1) ลายกรง ได้แก่ ลายกรงกระจับ 

ลายกรงตะขอ ลายกรงใหญ่ ลายกรงคู่ ลายกรงหันหลัง 2) 

ลายลูกแก้ว ได้แก่ ลูกแก้วสลับ ผ้ายกดอกลายลูกแก้ว 3) 

ลายกุญแจ ได้แก่ กุญแจใหญ่ กุญแจเล็ก 4) ลายดางแห 5) 

ลายไพ่ ได้แก่ ลายข้าวหลามตัด ลายข้าวหลามตัดเล็ก 6) 

ลายหมากรุก 7) ลายตะขอ ได้แก่ ลายตะขอเชิงเทียน ลาย

ตะขอใหญ่ 8) ลายเขม็ขดันาก 9) ลายตะแกรง 10) ลายลกูโซ่ 

11) ลายหมี่ใบพัด 12) ลายเรือ

  4. ลายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

1 ชนิด จ�านวน 4 ลาย ได้แก่ 1) ลายดาว แบ่งเป็นลายดาว 

5 ลายดาว 5 หมี่ร่อง ลายดาวกระจาย และลายดาวหล่น

  5. ลายอืน่ๆเป็นลายทีไ่ม่สามารถจดัเข้ากลุม่

ใดๆได้ หากแต่เป็นลวดลายทีผู่ท้อคดิค้นขึน้มาเองเพ่ือให้เกดิ

ความแปลกและแตกต่างจากผู้อื่น พบจ�านวน 3 ลาย ได้แก่ 

1) ลายล็อก 2) ลายซิกแซ็ก 3) ลายลุย

 จากการจัดประเภทลายผ้าไหมท�าให้ทราบว่า ชาว

ปักธงชยัมภีมูปัิญญาความสามารถในการน�าสิง่แวดล้อมรอบ

ตัว ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น สัตว์ พืช 

ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิเป็นต้น 2) สิง่แวดล้อมทีม่นษุย์สร้าง

ขึ้น เช่น อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องมือประกอบอาชีพ ของใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน เป็นต้น 3) ข้อมูล ข่าวสาร สื่อสารสนเทศ

ต่างๆ โดยน�าสิ่งเหล่านี้มาคิดค้นประดิดประดอย แก้ไข ลอง

ผดิลองถูก จนกลายเป็นงานศลิปะลวดลายบนผนืผ้าไหมทีม่ี

ความงดงามอย่างยิ่ง 

 ผลที่พบจากการจัดประเภทของลายผ้าไหม 

สามารถอธบิายได้ด้วยทฤษฎีนเิวศวทิยาทางวฒันธรรมได้ว่า 

การที่ลายผ้าไหมเป็นลายเกี่ยวกับสัตว์ พืช สิ่งของเครื่องใช้ 

หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และลายอื่นๆ นั้น เป็น

เพราะกระบวนการปรับตัวภายใต้อิทธิพลของสังคมและ 

สิง่แวดล้อม ลวดลายผ้าไหมเหล่านีเ้ป็นผลมาจากการปรบัตวั

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เนื่องจากอ�าเภอปักธงชัยอุดม

สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เมื่ออยู่

ในบริบทแวดล้อมเช่นไร มนุษย์ก็จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อม น�าสิ่งรอบตัวมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ชาว

ปักธงชัยก็เช่นกัน เมื่อด�ารงชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมการทอผ้า

ไหมกท็�าให้ต้องปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม โดยการคดิค้น

ลวดลายใหม่ๆจากสิ่งใกล้ตัวที่พบเห็น เพื่อน�ามาประยุกต์ 

ดดัแปลงให้เกดิสิง่ใหม่หรอืเกดิการพฒันาขึน้ นอกจากนีแ้ล้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับเทคโนโลยีทางการ

ผลิตก็เป ็นตัวก�าหนดส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรมด้วย ดงัเหน็ได้จากการเปลีย่นรปูแบบการผลติผ้า

ไหม จากเดมิทีค่ดิออกแบบลวดลายเอง ใช้แรงงานคนทอมอื

ในครอบครัว แต่เมื่อมีผู้น�าเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาคือ กี่

กระตุก วัฒนธรรมการทอผ้าไหมก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เริ่ม

ผลติเพือ่ส่งร้านค้าได้มากข้ึน ไวขึน้ การคดิลวดลายต่างๆ เอง

ก็น้อยลง เพราะต้องเร่งผลิตให้ทันตามที่ตลาดหรือนายจ้าง

ต้องการ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ทอผ้าไหมที่เห็นความ

ส�าคัญของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อเป็นการเพ่ิมมูลค่าแก่

ผ้าไหมของตนเอง จึงได้คิดค้นลวดลายใหม่ๆ อยู่เสมอ โดย

ลวดลายนัน้ก็ยงัมลีกัษณะเป็นสิง่แวดล้อมตามธรรมชาต ิดงั

เช่น นางปราณี ปิดตะคุ ที่ได้คิดค้นลวดลายต่างๆ อาทิ ลาย

สับปะรด ลายกุหลาบ ลายเรือ เป็นต้น ท�าให้ขายผ้าไหมได้

ราคาดีและขายไดจ้�านวนมาก ต่อมากม็ีผูน้�าลายผ้าไหมของ

นางปราณไีปเลยีนแบบหรอืประยกุต์ต่อ ท�าให้นางปราณต้ีอง

คิดค้นลวดลายใหม่อยู่เสมอ โดยการใช้ข้อมูลแวดล้อมรอบ

ตัวจากช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ มาเป็นต้นแบบ ความ

สามารถของนางปราณีแสดงให้เห็นถึงเชาวน์ปัญญาท�าให้

เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

	 3.	การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของชือ่ลายผ้าไหม

กับวรรณกรรมพื้นบ้าน

 ผลการศึกษาพบว่า ชาวอ�าเภอปักธงชัยไม่มี

วรรณกรรมมขุปาฐะประเภทนทิาน หรอืต�านานทีส่อดคล้อง

สัมพันธ์กับชื่อลายผ้าไหม ลวดลายผ้าไหมที่เกิดขึ้นล้วนแล้ว

แต่เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของตนเองเก่ียวกับชื่อ

ลวดลายผ้าไหม เรื่องเล่าเกี่ยวกับท่ีมาของลายผ้าไหมน้ีได้

สะท้อนความเช่ือความคิดที่มีต่อส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ 

อาทิ ลายท่ีเก่ียวกับสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น พญานาคเป็น

สัญลักษณ์ที่สะท้อนความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เต่าเป็น
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สัญลักษณ์ของการมีอายุยืนนาน ผีเส้ือเป็นสัญลักษณ์ท่ีสื่อ

ถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีส่วยงาม เสอืสือ่ความหมาย

ถงึความแขง็แรง มีพละก�าลังและม่ังค่ัง เป็นต้น พืชชนดิต่างๆ 

ทัง้ไม้ดอกไม้ประดบัเช่น กหุลาบ ดอกหญ้า สน บัวตอง และ

ผลไม้หลากหลายชนิดเช่น สับปะรด ไผ่ ปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติ และสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ ได้แก่ พญานาค 

ลวดลายเหล่านี้แสดงถึงให้เห็นบริบททางวัฒนธรรมที่เกิด

จากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร

ท้องถิ่น ความเชื่อในศาสนา ค่านิยมของสังคม และรูปแบบ

วิถีชีวิตของชาวปักธงชัย 

สรุปและอภิปรายผล	
 ในประเด็นการวิเคราะห์ที่มาของลายผ้าไหมนี้ 

สามารถอธบิายได้ด้วยทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม

ที่มีกระบวนการตามล�าดับขั้นตอนคือ 

 1. ขั้นการแพร่กระจาย วัฒนธรรมการทอผ้าไหม

เริ่มขึ้นหรือระยะแพร่กระจายที่ชุมชนจะโปะ (กะโปะ หรือ

กะโป๋ ในภาษาลาว หมายถึงกะลา) ซ่ึงเป็นชมุชนเชือ้สายลาว

ที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช เมื่อชาวลาวอพยพมาที่บ ้านจะโปะจึงได้น�า

วัฒนธรรมการทอมาเผยแพร่ 

 2. ข้ันหยิบยืม เม่ือแรกเร่ิมชาวปักธงชัยเช้ือสาย

ลาวได้หยิบยืมทางวัฒนธรรม ก็คือการทอลายแบบโบราณ 

เช่น ลายพญานาค ลายต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

เนื่องจากชาวลาวมีความเช่ือเร่ืองพญานาคเป็นอย่างมาก 

เช่น เหตุการณ์บั้งไฟพญานาค

 3. ขัน้ผสมผสาน การผสมผสานวฒันธรรมโดยการ

ประยุกต์น�าเอาลวดลายต่างๆ ที่เป็นแบบดั้งเดิมของลาวมา

ผสมกันเอง หรือผสมผสานกับลายใหม่ กลายเป็นลวดลาย

ประยุกต์ที่แปลกตาออกไป

 4. ขัน้กลนืกลาย จุดเริม่ต้นของวฒันธรรมการทอ

ผ้าไหมจากบรรพบุรุษที่เป็นชาวเวียงจันทน์ก็จะถูกลืมและ

เลอืนหายไปในด้านรูปแบบลายผ้าไหมแบบลาวดัง้เดมิ เหลือ

เพยีงการยอมรับในวฒันธรรมผ้าไหมในรูปแบบและลวดลาย

ของชาวปักธงชัยเท่านั้น 

 ส่วนในประเด็นการศึกษาประเภทของลายผ้านั้น 

พบว่าชาวปักธงชัยมีภูมิปัญญาความสามารถในการน�าสิ่ง

แวดล้อมรอบตัว ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติ 

เช่น สตัว์ พชื ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิเป็นต้น 2) สิง่แวดล้อม

ทีม่นษุย์สร้างข้ึน เช่น อปุกรณ์ต่างๆ เครือ่งมอืประกอบอาชพี 

ของใช้ในชีวิตประจ�าวัน เป็นต้น 3) ข้อมูล ข่าวสาร สื่อสาร

สนเทศต่างๆ โดยน�าส่ิงเหล่านี้มาคิดค้นประดิดประดอย 

แก้ไข ลองผิดลองถกู จนกลายเป็นงานศลิปะลวดลายบนผนื

ผ้าไหม การที่ลายผ้าไหมเป็นลายที่เก่ียวข้องกับสัตว์ พืช 

สิ่งของเครื่องใช้ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และหรือ

ลายอื่นๆ นั้น สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่

นิยมและทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมที่ว่า ลวดลายผ้า

ไหมเหล่านี้เป็นผลมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อม เนื่องจากอ�าเภอปักธงชัยอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ เมื่ออยู ่ในบริบท

แวดล้อมเช่นไร มนุษย์ก็จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

น�าสิ่งรอบตัวมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ชาวปักธงชัยก็เช่น

กัน เมื่อด�ารงชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมการทอผ้าไหมก็ท�าให้ต้อง

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม โดยการคิดค้นลวดลายใหม่ๆ

จากสิ่งใกล้ตัวที่พบเห็น เพื่อน�ามาประยุกต์ ดัดแปลงให้เกิด

สิ่งใหม่หรือเกิดการพัฒนาขึ้น นอกจากนี้แล้วความสัมพันธ์

ระหว่างสภาพแวดล้อมกับเทคโนโลยีทางการผลิตก็เป็นตัว

ก�าหนดส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมด้วย ดังเห็น

ได้จากการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตผ้าไหม จากเดิมที่คิด

ออกแบบลวดลายเอง ใช้แรงงานคนทอมือในครอบครัว แต่

เมื่อมีผู้น�าเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาคือ กี่กระตุก วัฒนธรรม

การทอผ้าไหมก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เริ่มผลิตเพื่อส่งร้านค้า

ได้มากขึ้น ไวขึ้น การคิดลวดลายต่างๆ เองก็น้อยลง เพราะ

ต้องเร่งผลิตให้ทันตามท่ีตลาดหรือนายจ้างต้องการ แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ทอผ้าไหมที่เห็นความส�าคัญของการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ผ้าไหมของ

ตนเอง จึงได้คิดค้นลวดลายใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยลวดลายนั้น

ก็ยังมีลักษณะเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ดังเช่น นาง

ปราณี ปิดตะคุ ที่ได้คิดค้นลวดลายต่างๆ เช่น ลายสับปะรด 

ลายกหุลาบ ลายเรือ เป็นต้น ท�าให้ขายผ้าไหมได้ราคาดแีละ

ขายได้จ�านวนมาก ต่อมาก็มีผู้น�าลายผ้าไหมของนางปราณี

ไปเลียนแบบหรือประยุกต์ต่อ ท�าให้นางปราณีต้องคิดค้น

ลวดลายใหม่อยู่เสมอ โดยการใช้ข้อมูลแวดล้อมรอบตัวจาก

ช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ มาเป็นต้นแบบ ท�าให้เกิดการ

พัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

 ในประเดน็การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของชือ่ลาย

ผ้าไหมกับวรรณกรรมพื้นบ้าน พบว่าเรื่องราวบนผืนผ้าไหม

ลวดลายต่างๆน้ันล้วนแต่เป็นเร่ืองเล่า โดยผู้ทอผ้าระบุถึงที่
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มาของลวดลายผ้าไหมว่ามีที่มาจากท่ีใดบ้าง โดยผลการ

ศกึษาค้นคว้านีส้ามารถอธบิายได้ด้วยแนวคดิการเพิม่มลูค่า 

เพราะการเพิม่มลูค่าเป็นวธิกีารทีจ่ะน�ามาใช้เพ่ือสร้างมลูค่า

เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องสร้างความต้องการคุณค่า

หรือคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า หรือมี

คุณค่ามากพอที่จะให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ หรือมีคุณค่ามาก

พอที่จะดึงความสนใจท�าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจมาใช้สินค้าของ

ตน ซึง่มผีลท�าให้สามารถตัง้ราคาได้สูงขึน้ การเพิม่คณุค่าจงึ

ไม่ใช่การเพิ่มราคา การทอผ้าไหมก็เช่นกัน แนวคิดหลักใน

การออกแบบลวดลายต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสามารถท�าได้ใน 

3 รูปแบบคือ

 1) สืบสายลายหลัก เน้นการสืบสานลวดลาย

โบราณดั้งเดิม แสดงถึงคุณค่าในวิถีผ้าไหมแบบโบราณ เน้น

กลุ่มผู้ซื้อที่มีความสนใจเก็บรักษาลายผ้าโบราณ

 2) รู้จักดัดแปลง เน้นการประยุกต์ ผสมผสาน ให้

ลวดลายมคีวามทนัสมัย แต่ยงัคงอนรัุกษ์ลวดลายทีเ่ป็นแบบ

ด้ังเดิมเอาไว้ด้วย เหมาะกับกลุ่มผู้ซ้ือที่อายุปานกลาง ที่ยัง

ชื่นชอบลวดลายแบบเก่าแต่ก็ไม่อยากล้าสมัย

 3) ส�าแดงลายใหม่ เน้นการสร้างสรรค์ความแปลก

ใหม่ ไม่ซ�า้แบบใคร ใช้สิง่แวดล้อมใกล้ตวัหรอืความนยิมของ

สังคมในขณะนั้นมาออกแบบ เหมาะส�าหรับกลุ่มผู้ซื้อที่เป็น

วัยรุ่นหนุ่มสาวหรือวัยท�างาน 

 การได้ผ้าไหมท่ีราคาเท่าเดมิแต่ได้สินค้าทีม่คีณุภาพ 

และมีคุณค่าทางจิตใจ เหมาะสมกับความชอบและปัจจัยใน

การซื้ออื่นๆ ท�าให้ลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น การสร้าง

คณุค่าและความหมายให้แก่ผนืผ้าไหมด้วยการศกึษาทีม่าของ

ลายผ้า ก็อาจเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเพิ่มคุณค่าและเพิ่ม

มลูค่าแก่ผ้าไหมของชาวอ�าเภอปักธงชยัได้ นอกจากนีแ้ล้วการ

เพิ่มมูลค่าผ้าไหมปักธงชัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยการ

สร้างสรรค์เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายจากทฤฤษฎีการรื้อสร้าง 

(Deconstruction) กรณีศึกษาผ้าไหมมัดหมี่พื้นบ้าน อ�าเภอ

ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ของกิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ ที่

ได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไหม

มดัหมีข่องชาวอ�าเภอปักธงชัย โดยใช้ข้อมลูเกีย่วกบัผ้าไหมใน

อดีตของชาวปักธงชัยมาพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์สมัย

ใหม่ ช่วยเพิม่คณุค่าและมลูค่าแก่ผ้าไหมปักธงชยัได้เป็นอย่าง

ดี (กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์. 2559 : 81-94) 

ข้อเสนอแนะ	
 1. ผู้รับจ้างทอผ้าไหมเป็นอาชีพควรได้รับโอกาส

จากผู้ว่าจ้างทอในการคิดค้นลวดลายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพราะ

หากทอลวดลายตามความนยิมของท้องตลาดแต่เพยีงอย่าง

เดียว ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทอผ้าไหมก็จะลดน้อยลงไป

เรื่อยๆ กลุ่มผู้บริโภคก็จะไม่ขยายตัวมากขึ้นเท่าใดนัก

 2. ผู้ท่ีคิดค้นลวดลายผ้าไหมลายใหม่ควรได้รับ

ความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ลายผ้า เพราะจากการศึกษา

ค้นคว้าพบว่า เมื่อมีผู้คิดค้นลายผ้าไหมแล้วได้รับความนิยม

แพร่หลาย ก็มักจะมีผู้อ่ืนน�าเอาลายนั้นๆ ไปมัดลายลอก

เลียนแบบ โดยอาจมีการพลิกแพลงลวดลายบ้างเล็กน้อย 

เกิดความเสียหายต่อผู้คิดค้นลวดลายเป็นคนแรกอย่างมาก

 3. กระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้า

ไหมในครวัเรอืนควรได้รบัการส่งเสรมิ สบืสาน ต่อยอด อย่าง

เป็นรูปธรรม เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจเรียนรู้

วิชาการทอผ้าไหมอย่างจริงจัง และหันไปสนใจเพียงการ

ศกึษาเล่าเรยีนในมหาวทิยาลยัมากกว่าจะสบืทอดการทอผ้า

ไหมของบิดามารดา

 4. ควรส่งเสริมให้มกีารศกึษาค้นคว้าวิจยัเก่ียวกบั

เรือ่งราว เรือ่งเล่าบนผนืผ้าแล้วถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณี

ลงบนผืนผ้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ตามหลัก

การเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้
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บทคัดย่อ
 บทเพลงร�าวงโบราณเป็นศลิปวฒันธรรมไทยอย่างหนึง่ในด้านของบทร้องประกอบท่าร�า ช่วยสร้าง ความสนกุสนาน

เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียดจากปัญหาในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งบทเพลงร�าวงโบราณ ที่ท�าการศึกษาในงานวิจัยช้ินนี้

เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่น�ามาจากบทสัมภาษณ์ของนายกาญจน์ กรณีย์ จากบทเพลงทั้งหมดประมาณ 30 บทเพลง แต่มีที่นิยม

ร้องในวงประมาณ 10 บทเพลง ซึ่งเมื่อวิเคราะห์บทเพลงร�าวงโบราณ ทั้ง 10 บทเพลง พบว่าเป็นบทเพลงท�านองเดียว 

(Monophonic Texture) ใช้อัตราจังหวะธรรมดา (Simple Time) 2/4 Duple Time โดยมีรูปแบบลักษณะอัตราจังหวะ

ทั้งหมด 25 รูปแบบ มีช่วงเสียงใน 2 ลักษณะ คือ ช่วงเสียง ขั้นคู่เสียงธรรมดา และช่วงเสียงขั้นคู่เสียงผสม โดยมีโน้ตในระดับ

เสยีงต�า่สดุทีโ่น้ตตวั G ใต้เส้นน้อยเส้นทีส่องของบรรทดัห้าเส้น ในบทเพลงนกเขาไฟกับบทเพลงยามเยน็ และพบโน้ตในระดับ

สูงสุดที่โน้ตตัว A เหนือบรรทัด ห้าเส้น คาบเส้นน้อยเส้นที่หนึ่งในบทเพลงรุ้งกินน�้า นอกจากนี้ยังพบว่าบทเพลงทั้งหมดมีการ

ใช้โน้ตเพียง 5 – 7 ตัวโน้ต โดยสามารถแบ่งบทเพลงตามการวิเคราะห์บันไดเสียงออกเป็น 3 กลุ่มเพลง คือ กลุ่มที่ใช้บันได

เสียง 5 เสียง (เพลงไหว้ครู เพลงปักษาจะบิน เพลงยามเย็น และเพลงกระต่ายเจ้าขา) กลุ่มที่ใช้บันไดเสียง 6 เสียง (เพลงเร็ว

เข้าส ิเพลงร�าวงกนัก่อนนะเธอ บทเพลงเจ้านกเขา เพลงนกเขาไฟ และเพลงกาเหว่า) และกลุม่ทีใ่ช้ บนัไดเสยีง 7 เสยีง (เพลง

รุ้งกินน�้า) 

ค�าส�าคัญ : บทเพลงร�าวงโบราณ หมู่บ้านตะปอนใหญ่ จันทบุรี

Abstract
 Songs and ancient dance are Thai art and culture in the aspects of lyrics to be component of 

dance acting. Songs and ancient dance will help create fun, pleasure and relaxation from seriousness of 

everyday problems. Ten songs and ancient dance in this research are a part of Mr. Kan Koranee’s 

interviewed, from about thirty songs, but are popular in singing in the band about 10 songs. From the 

study and analyses of ten songs and ancient dance of Mr. Kan Koranee’s band, there was finding that 

songs were Monophonic Texture, using Simple Time, 2/4 Duple Time. The styles contained all 25 forms 

of tempo styles. The gamut contained two characteristic; first, gamut having simple pair of sound and 
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second, gamut having mixed pair of sound. The note which is in the lowest level of sound is Note G 

below the little line at the second line of five lines, in Red Turtle Dove Song and Evening Song. The note 

which is in the highest level of sound is Note A above the five lines overlay the first little line, in Rainbow 

Song. Furthermore, there is finding that all songs use only 5 - 7 notes. Songs can be divided by analyzing 

scales of sound into three song groups, those are: group of five scales (Wai-Kru, Pak-sa-ja-bin, Yam-yen 

and Kra-tai-jao-kha), group of six scales (Rell-kao-si, Ram-wong-kan-kon-na-teau, Jao-nok-khao, Nok-khao-

fai, Ka-wao) and group of seven scales (Roong-gin-nam).

Keywords : gathering songs, TaponYai Village, Chanthaburi

บทน�า
 การละเล่นร�าวงเป็นภมูปัิญญาด้านวฒันธรรมทาง

ดนตรแีละศลิปะการแสดงทีม่มีาตัง้แต่สมยัก่อนสงครามโลก

ครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน แต่ไม่มีผู้ใดสามารถบอกได้แน่ชัดว่า

ใครเป็นผูค้ดิรเิร่ิม ซึง่การละเล่นบทเพลง ร�าวงมคีวามหลาก

หลายอยูท่ัว่ไป และมีคณุค่าทางด้านศลิปวฒันธรรมของไทย 

สามารถบ่งบอกสภาพการใช้ชวีติในสังคมไทย ซึง่การละเล่น

ร�าวงมีเพือ่ความบนัเทงิผ่อนคลายความตงึเครียดจากปัญหา

ในชวีติประจ�าวนั และค�าร้องจะมส่ีวนสะท้อนวถิชีวิีต สงัคม 

และวัฒนธรรมไทยในยุคนั้นๆ ซึ่งสุนันทา มิตรงาม (2558 : 

109) กล่าวถึงสภาวการณ์ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านใน

ประเทศไทย พบว่า ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านใน

ประเทศไทย มีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โดยมีจุด 

มุ่งหมาย 4 ประการ คือ 1) เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

2) เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆ 3) เพื่อเป็นพุทธบูชา และ 

4) เพื่อใช้ในพิธีกรรม 

 ในอดีตการละเล่นบทเพลงร�าวงไม่เป็นที่นิยมกัน

มากนัก เป็นเพียงการละเล่นบทเพลงพ้ืนบ้านของชาวบ้าน

บางพื้นที่ในของแต่ละภูมิภาคของไทย จนถึงสมัยยุครัฐบาล

จอมพล ป.พิบูลสงคราม พ.ศ. 2481 - 2487 ซึ่งถือว่าเป็น

ยคุแห่งการเปลีย่นแปลงของชาตอิย่างเหน็ได้ชัดเจน ทัง้ด้าน

ชีวติความเป็นอยูก่ารใช้ค�าพูด ค่านยิม การแต่งกาย และด้าน

วัฒนธรรม ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนโยบายการสร้าง

ชาติตามแบบรัฐนิยม โดยใช้แนวคิดทางวัฒนธรรมเป็น

แนวทางการบริหารประเทศ (สุชาติ แสงทอง และคณะ. 

2553 : 45 - 53)

 ในปัจจุบันบทเพลงร�าวงในจังหวัดจันทบุรีมีอยู่

น้อย เนือ่งจากวฒันธรรมตะวนัตกได้เข้ามามบีทบาท ในชวิีต

ประจ�าวัน อกีท้ังเยาวชนในปัจจุบนัยงัไม่ให้ความสนใจ ผูวิ้จยั

เล็งเห็นถึงความส�าคัญของบทเพลง ร�าวงโบราณ ซึ่งเป็น

ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ งานวิจัยช้ินนี้จึงได้

ศึกษารวบรวมบทเพลงร�าวงโบราณ ในหมู่บ้านตะปอนใหญ่ 

อ�าเภอขลงุ จงัหวัดจนัทบรุ ีซึง่เป็นการอนรุกัษ์ภมูปัิญญาท้อง

ถิ่นของจังหวัดจันทบุรีมิให้ สูญหายไป และสามารถน�าองค์

ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นใหม่เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ 

และเผยแพร่ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของบทเพลง

ร�าวงโบราณจากคณะร�าวงของนายกาญจน์ กรณีย์ หมู่บ้าน

ตะปอนใหญ่ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

 2. เพือ่วเิคราะห์ท�านองของบทเพลงร�าวงโบราณ

จากคณะร�าวงของนายกาญจน์ กรณีย์ 

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
	 1.	ขั้นรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูลภาคสนาม

 รวบรวมข้อมลูทตุยิภมูจิากเอกสาร ต�ารา และงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเก็บข้อมูลภาคสนามของ คณะร�าวง

โบราณบ้านตะปอนใหญ่ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของ คณะจากหัวหน้า

คณะ และบุคคลที่เก่ียวข้องพร้อมบันทึกเสียงร�าวงโบราณ 

จ�านวน 10 บทเพลง ซึง่หลงัจาก การสมัภาษณ์ได้ตรวจสอบ

ความถกูต้องของข้อมลูและความสมบรูณ์ของเนือ้เพลงร�าวง

โบราณด้านอกัขระ โดยน�ากลับไปให้หวัหน้าคณะตรวจสอบ

ความถูกต้องอีกครั้ง 

	 2.	ขั้นวิเคราะห์ท�านองบทเพลงร�าวงโบราณ

 น�าท�านองบทเพลงร�าวงโบราณมาวเิคราะห์ บนัได

เสียง ท�านอง อัตราจังหวะ และลักษณะรูปแบบเพลงต่อไป 

จากนัน้น�าข้อมลูบทเพลงร�าวงโบราณทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ 
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และบันทึกเสียงการขับร้องมาถอดเป็นค�าร้องและบันทึก

ท�านองเป็นโน้ตสากลตามหลกัการทางมานษุยดรุยิางควทิยา 

และน�าเสนอด้วยโน้ตสากล

การวิเคราะห์ข้อมูล
1.	ประวัติและบทร้องร�าวงโบราณ

 นายกาญจน์ กรณีย์ ประธานสภาวัฒนธรรม 

อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์และ

เผยแพรเ่พลงพืน้บ้านของหมูบ่า้นตะปอนใหญ่ และสบืทอด

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี เกิดวันที่ 8 

เมษายน พ.ศ. 2492 อยู่บ้านเลขที่ 37/2 หมู่ที่ 1 ต�าบล

เกวยีนหกั อ�าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรีุ สนใจในบทเพลง ร�าวง

โบราณ ประมาณช่วงปี พ.ศ. 2524 - 2525 (ขณะนั้นนา

ยกาญจน์อายุประมาณ 30 ปี) ไปซื้อกลองยาวเพื่อ ตั้งคณะ

กลองยาว ชื่อวงสวนปู่ โดยได้เชิญพ่อเยื้อน บ�ารุงจิต ขณะ

นั้นอายุประมาณ 60 ปีเศษ แม่สนม บุญประกอบ ซึ่งเป็น

นางร�าวงโบราณ ตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม และ

แม่เฉลา มาร่วมวงเพื่อไปแข่งขันที่เมืองตราด ระหว่างซ้อม

กลองยาว เหน็พ่อเยือ้น และแม่สนมออกมาร�าในเพลงนกเขา

ไฟ แล้วเกิดความประทับใจ จึงมีความคิดที่จะรวบรวม

บทเพลงร�าวงโบราณมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 นายกาญจน์เคยไปแสดงร�าวงโบราณที่ทะเลสาบ

ทุ่งนาเชย ในเมืองจันทบุรี ซึ่งไปตรงกับการแสดงของก�านัน

เฉิน ซึ่งมีเพลงร�าวงโบราณเหมือนกัน และได้เล่นเพลงร�าวง

โบราณด้วยกนั จงึท�าให้เกดิความคุน้เคย สนทิสนมกนั ท�าให้

นายกาญจน์ได้ทราบบทเพลงร�าวงโบราณเพิ่มมากขึ้น โดย

บทเพลงร�าวงโบราณในแต่ละพื้นที่ มีความคล้ายคลึงกัน 

ปัจจุบันนายกาญจน์มีการรวบรวมบทเพลงร�าวงโบราณไว้

เกอืบร้อยกว่าเพลงจากหลายพืน้ที ่(ประมาณ 30 กว่าปีแล้ว) 

ส่วนท่าร�าจะน�าบทเพลงทีร่วบรวมไว้มาร้องให้พ่อเยือ้น และ

แม่สนมร�าประกอบบทร้อง ให้ดู และบันทึกไว้

 บทเพลงร�าวงโบราณทีท่�าการศกึษาในงานวจิยัช้ิน

นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่น�ามาจากบทสัมภาษณ์บางส่วนของ

นายกาญจน์ กรณีย์ ซึ่งมีบทเพลงทั้งหมดประมาณ 30 

บทเพลง แต่ที่นิยมร้องในวงของนายกาญจน์มีประมาณ 10 

บทเพลง ดังนี้

บทร้องไหว้ครู

  ฉันร�าชวนชิด ประดิษฐ์ร�าบา

 ยกมือวันทา ฉันร�าไหว้ครู

 ไหว้ครู ไหว้ครู ไหว้ครูในวงฟ้อนร�า

เพลงเร็วเข้าสิ

  เร็วเข้าซิมีร�าวง ชายร้องส่งให้หญิงร�า

 ไปป่าเขาสาวเจ้าเจริญใจ เก็บดอกไม้เสียบใส่ลอนผม

 ชวนกันร้องเป็นเพลงชื่นชม เก็บลั่นทมร้อยเป็นมาลา (ซ�้า)

เพลงร�าวงกันก่อนนะเธอ

  ร�าวงกันก่อนนะเธอ  แรกเจอสายตาก็รักกัน 

 ร�าวงเหมือนทอดสะพาน  สุขส�าราญตัวฉันรักเธอ (ซ�้า)

 รักกันนั้นมันแสนยาก  คารมปากชายเชื่อไม่ได้ 

 ใจชายหมุนเวียนเปลี่ยนไป เชื่อไม่ได้น�้าใจอย่างเธอ (ซ�้า)

เพลงเจ้านกเขา

  โอ้เจ้านกเขา ตื่นแต่เช้าเฝ้าแต่ขัน

 ทุกคืนวัน  เฝ้าแต่ขันเสนาะน�้าใจ (ซ�้า)

 ล่องลอยไปตามสายลม ฉันชมแล้วให้ชื่นใจ

 โอ้นกเขาไฟ  จับอยู่ในยอดภูเขาทอง (ซ�้า)

 จับเรียงกระไรเคียงคู่ จู้ฮุ้กกรูหาคู่ประคอง

 สองตัวพี่น้อง เฝ้าแต่มองสายตารักกัน (ซ�้า)
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เพลงนกเขาไฟ

  นกเขาไฟบินถลา  นกเขาชวาบินมาหาคู่  

 ตั้งประชันๆ ขันคู (ซ�้า)  มาจู้ฮุ้กกรู มาจู้ฮุ้กกรุก (ซ�้า) 

 เสียงตัวเมียร้องกรู  เสียงตัวผู้ร้องกรุก  

 จู้ฮุ้กกรู จู้ฮุ้กกรุก (ซ�้า) ถึงยามสนุก จู้กรุกจู้กรู (ซ�้า)

เพลงปักษาจะบิน

  บินปักษาจะบิน (ล้า ลัน ล้า..)  บินปักษาจะบิน

 ตะวันรอนรอนเมื่อตอนเช้าตรู่ ฉันมองดูปักษาจะบิน (ซ�้า)

เพลงยามเย็น

  ยามเย็นฉันเคยเดินเล่น พบนกกางเขนหาคู่เจรจา  

 ได้ยินเสียงแจ้วแว่วตามลมมา (ซ�้า) ตัวฉันนึกว่าเสียงหริ่งเรไร 

 ฉันจะร้องทักว่าคู่รักก็ไม่ใช่ (ซ�้า) ท�าไฉนจะได้รักกัน

เพลงกระต่ายเจ้าขา

  กระต่ายเจ้าขามันน่ารักจริง ถูกพระจันทร์ทอดทิ้งมองแล้วก็เศร้าใจ

 จันทร์จ๋าลอยมาแต่ไกล (ซ�้า) อีกสักเมื่อใดจะได้เจอกัน (ซ�้า)

เพลงรุ้งกินน�้า

  รุ้งงามกินน�้าอยู่เป็นวง  อยู่เป็นวงวงโค้งนภา

 พระอาทิตย์ฉายแสงลงมา (ซ�้า) สว่างตาจากฟ้ามาดิน 

 โน่นแน่ะดาวลอยคล้าวอยู่กับเดือน โน่นแน่เดือนลอยเลื่อนอยู่บนนภา

 ลมโชยโบยพัดสะบัดมา (แหม)  ลมโชยโบยพัดสะบัดมา

 มันหนาวอุราจนไม่รู้วาย เออ เอ่อ เอย ใจไม่วายคะนึง

เพลงกาเหว่า

  กา กา กา กาเหว่าบินลอยละล่อง  ไม่ใช่คู่ครองหงส์ทองของเธอ

 อย่ามายืนเฉยๆ ใครเลยจะไม่เก้อ (ซ�้า) ไม่ใช่คู่เธออย่ามาเพ้อแลมอง

	 2.	การวิเคราะห์ท�านองบทเพลงร�าวงโบราณ

 การวิเคราะห์ท�านองบทเพลงร�าวงโบราณของ

คณะนายกาญจน์ กรณีย์ จ�านวน 10 บทเพลง ได้แบ่งหัวข้อ

ในการศึกษาวิเคราะห์ไว้ 4 ประเด็น คือ บันไดเสียง ท�านอง 

อัตราจังหวะ และลักษณะรูปแบบเพลง ซึ่งลักษณะท�านอง

บทร้องร�าวงโบราณของแต่ละบทเพลงมีรายละเอียดดังต่อ

ไปนี้

	 	 2.1	บันไดเสียง

  การวิเคราะห์บันไดเสียงบทเพลงร�าวงโบราณ

คณะนายกาญจน์ กรณีย์ จ�านวน 10 บทเพลง มีการใช้โน้ต

เพียง 5 - 7 ตัวโน้ต โดยสามารถแบ่งบทเพลงตามการ

วิเคราะห์บันไดเสียงออกเป็น 3 กลุ่มเพลง คือ

 	 1)	 กลุม่ทีใ่ช้บนัไดเสยีง	5	เสยีง	(Pentatonic 

Scale)	ประกอบด้วย	4	บทเพลง	ดังนี้

   1.1) เพลงไหว้คร ูใช้บนัไดเสยีง D Major 

คือ D, E, F#, A, B โดยพบโน้ต Mediant (F#) บ่อยที่สุด

   1.2) เพลงปักษาจะบิน ใช้บันไดเสียง G 

Major คือคือ G, A, B, D, E โดยพบโน้ต Dominant (D) 

บ่อยที่สุด

   1.3) เพลงยามเย็น ใช้บันไดเสียง G 

Major คือ G, A, B, D, E โดยพบโน้ต Tonic (G) บ่อยที่สุด

   1.4) เพลงกระต่ายเจ้าขา ใช้บันไดเสียง 

Ab Major คือ Ab, Bb, C, Eb, F โดยพบโน้ต Tonic (Ab) 

บ่อยที่สุด

	 	 2)	กลุ่มที่ใช้บันไดเสียง	6	เสียง	(Hexatonic	

Scale)	ประกอบด้วย	5	บทเพลง	ดังนี้

   2.1) เพลงเร็วเข้าสิ ใช้บันไดเสียง D 

Major คือ D, E, F#, A, B, C# โดยพบโน้ต Mediant (F#) 

บ่อยที่สุด 
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   2.2) เพลงร�าวงกันก่อนนะเธอ ใช้บันได

เสียง Eb Major คือ Eb, F, G, Bb, C, D โดยพบโน้ต 

Mediant (Eb) บ่อยที่สุด

   2.3) เพลงเจ้านกเขา ใช้บันไดเสียง C 

Major คือ C, D, E, F, G, A โดยพบโน้ต Mediant (E) บ่อย

ที่สุด

   2.4) เพลงนกเขาไฟ ใช้บันไดเสียง G 

Major คือ G, A, B, C, D, E โดยพบโน้ต Tonic (G) บ่อย

ที่สุด

   2.5) เพลงกาเหว่า ใช้บันไดเสียง Eb 

Major คือ Eb, F, G, Bb, C, โดยพบโน้ต Dominant (Bb) 

บ่อยที่สุด

  3) กลุ่มที่ใช้บันไดเสียง 7 เสียง (Heptatonic 

Scale) ประกอบด้วย 1 บทเพลง คือ เพลงรุ้งกินน�้าใช้บันได

เสียง G Major คือ G, A, B, C, D, E, F# โดยพบโน้ต 

Dominant (D) บ่อยที่สุด

	 	 2.2	ท�านอง

  การวเิคราะห์ท�านองบทเพลงร�าวงโบราณคณะ

นายกาญจน์ กรณีย์ จ�านวน 10 บทเพลง สามารถแบ่งเป็น 

2 หัวข้อ ดังนี้ คือ 1. ช่วงเสียง 2. การเคลื่อนที่ของท�านอง 

   2.2.1 ช่วงเสียง

   ในการวิเคราะห์ช่วงเสียงของบทเพลง

ร�าวงโบราณทั้ง 10 บทเพลง พบช่วงเสียงใน 2 ลักษณะ คือ 

ช่วงเสยีงขัน้คูเ่สยีงธรรมดา และช่วงเสยีงขัน้คูเ่สยีงผสม โดย

ทัง้ 10 บทเพลง มโีน้ตในระดบัเสยีงต�า่สดุท่ีโน้ตตัว G ใต้เส้น

น้อยเส้นที่สองด้านล่างบรรทัดห้าเส้นในบทเพลงนกเขาไฟ

กับบทเพลงยามเย็น และพบโน้ตในระดับสูงสุด ที่โน้ตตัว A 

เหนือบรรทัดห้าเส้นคาบเส้นน้อยเส้นที่หนึ่งในบทเพลง

รุ้งกินน�้า ซึ่งแต่ละบทเพลงแสดงช่วงเสียง ดังนี้

   2.2.1.1 ช่วงเสียงขั้นคู ่เสียงธรรมดา 

ประกอบด้วย 5 บทเพลง ดังนี้

   2.2.1.1.1 เพลงไหว้ครู ขั้นคู่ min7th ใน

ช่วงเสียง B – A

   2.2.1.1.2 เพลงยามเย็น ขั้นคู่ min7th 

ในช่วงเสียง C – Bb

   2.2.1.1.3 เพลงเจ้านกเขา ขัน้คู ่M6th ใน

ช่วงเสียง C – A

   2.2.1.1.4 เพลงปักษาจะบิน  ขั้นคู่ P8th 

ในช่วงเสียง G – G

   2.2.1.1.5 เพลงยามเย็น ขั้นคู่ P8th ใน

ช่วงเสียง G – G

   2.2.1.2 ช ่ ว ง เสี ย งขั้ นคู ่ เ สี ย งผสม 

ประกอบด้วย 5 บทเพลง ดังนี้

   2.2.1.2.1 เพลงรุง้กนิน�า้ ขัน้คู ่M9th หรือ

ขั้นคู่ M2nd ในช่วงเสียง G – A

   2.2.1.2.2 เพลงเร็วเข้าสิ ขั้นคู่ M10th 

หรือขั้นคู่ M3rd ในช่วงเสียง A – C#

   2.2.1.2.3 เพลงร�าวงกันก่อนนะเธอ ขั้น

คู่ M10th หรือขั้นคู่ M3rd ในช่วงเสียง Bb – D

   2.2.1.2.4 เพลงนกเขาไฟ ขั้นคู่ M10th  

หรือขั้นคู่ M3rd ในช่วงเสียง G – B

    2.2.1.2.5 เพลงกระต่ายเจ้าขา ข้ันคู ่ 

M10th หรือขั้นคู่ M3rd ในช่วงเสียง Ab – C

   2.2.2 การเคลื่อนที่ของท�านอง 

   การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของท�านอง

บทเพลงร�าวงโบราณทั้ง 10 บทเพลง พบว่า มีรูปแบบการ

เคลื่อนท�านองใน 3 รูปแบบผสมผสานกัน คือ 

   1) รปูแบบตามข้ัน (Conjunct Motion) 

   2) รูปแบบการซ�า้โน้ต (Repetition) และ 

   3) รูปแบบข้ามขั้น (Disjunct Motion) 

  โดยมรีะยะขัน้คูต่่างๆ กนั ซึง่พบช่วงเสียงท่ีแคบ

ที่สุดในระยะขั้นคู่ min3rd (B - D) ในประโยคเพลงที่ 1 ของ

เพลงรุง้กนิน�า้ และพบช่วงเสยีงทีก่ว้างทีส่ดุในระยะขัน้คูผ่สม 

Maj 9th (B - C#) ในประโยคเพลงที่ 2 และ 3 ของเพลงเร็ว

เข้าซิ และเพลงยามเย็น (A - B) ในประโยคเพลงที่ 2 ซึ่งใน

แต่ละบทเพลงมกีารพัฒนา หน่วยท�านองย่อยเอก (Motive) 

ด้วยการซ�้าทวน (Repeat) และซีเควนซ์ (Sequence) ทุก

บทเพลง 

 การจบบทเพลงด้วยโน้ตในขัน้ต่างๆ ประกอบด้วย

 1) โน้ตโทนิค (Tonic) 7 บทเพลง คือ เพลงไหว้ครู 

เพลงเร็วเข้าซิ เพลงร�าวงกันก่อนนะเธอ เพลงเจ้านกเขา 

เพลงปักษาจะบิน เพลงเพลงยามเย็น และเพลงกระต่าย

เจ้าขา 

 2) โน้ตซุปเปอร์โทนิค (Super Tonic) 1 บทเพลง 

คือ เพลงกาเหว่า
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ที่ 1 มี 3 วลี ส่วนในประโยคเพลงที่ 2 มี 2 วลี ซึ่งมี การซ�้า

ทวนวลีที่ 1 เท่านั้น

   2.4.4 เพลงเร็วเข้าซิ พบว่า ในแต่ละ

ประโยคเพลงมี 2 วลี ซึ่งในประโยคเพลงที่ 3 มีการซ�้าทวน

วลีที่ 2 ก่อนจบบทเพลง

   2.4.5 เพลงกระต่ายเจ ้าขา พบว่า 

ประโยคเพลงที่ 1 มี 2 วลี ส่วนในประโยคที่ 2 และ 3 มี 1 

วลี แต่มีการซ�้าทวนวลีทั้ง 2 ประโยคเพลง

   2.4.6 เพลงร�าวงกันก่อนนะเธอ พบว่า 

ทุกประโยคเพลงประกอบด้วย 2 วลี โดยประโยคที่ 2 และ 

4 มีการซ�้าทวนวลีที่ 2 ทั้ง 2 ประโยคเพลง

   2.4.7 เพลงนกเขาไฟ พบว่า ประโยค

เพลงท่ี 1 - 4 ประกอบด้วยโครงสร้างแตกต่างกัน ดังนี้ 

ประโยคเพลงที่ 1 ประกอบด้วย 2 วลี โดยไม่มีการซ�้าทวน 

ประโยคเพลงที่ 2 ประกอบด้วย 2 วลี โดยมีการซ�้าทวนวลี

ที่ 1 เพียงวลีเดียว ประโยคเพลงที่ 3 ประกอบด้วย 2 วลี 

โดยมีการซ�า้ทวนวลีทัง้ 2 วลี และประโยคเพลงที ่4 ประกอบ

ด้วย 1 วลี โดยมีการซ�้าทวนวลี

   2.4.8 เพลงยามเยน็ พบว่า ประโยคเพลง

ที่ 1 และ 2 ประกอบด้วย 2 วลี ซึ่งในประโยคเพลงที่ 2 มี

การซ�า้ทวนวลีที ่1 ส่วนในประโยคเพลงที ่3 และ 4 ประกอบ

ด้วยวลีเดียว ซึ่งพบว่า มีการซ�้าทวนทั้ง 2 ประโยคเพลง

   2.4.9 บทเพลงรุ้งกินน�้า พบว่า ทั้ง 5 

ประโยคเพลงประกอบด้วย 2 วลี แต่ส�าหรับประโยคเพลงที่ 

2 และ 4 มีการซ�้าทวนวลีที่ 1 

   2.4.10 บทเพลงเจ้านกเขา พบว่า ทั้ง 6 

ประโยคเพลงประกอบด้วย 2 วลี โดยที่มีการซ�้าทวนวลีที่ 2 

ทุกประโยคเพลง

สรุปและอภิปรายผล
 บทเพลงร�าวงโบราณเป็นศลิปวฒันธรรมไทยอย่าง

หนึ่งในด้านของบทร้องประกอบท่าร�า ซึ่งช่วยสร้างความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยนายกาญจน์ กรณีย์ ได้รวบรวม

บทเพลงร�าวงโบราณที่เกิดจากความสนใจใน บทเพลง โดย

มทีัง้ทีน่ายกาญจน์ เป็นผู้รวบรวมเอง และได้จากคนรูจ้กัเกบ็

รวบรวมมาให้ ซึ่งในปัจจุบันมีให้ได้เห็นและได้ฟังน้อยลง

เรือ่ยๆ ซึง่เป็นไปตามค่านยิมของคนยคุใหม่ทีห่นัไปให้ความ

สนใจกับค่านิยมตะวันตก และ ไม่สนใจที่จะศึกษาอย่าง

จรงิจงั เพราะคดิว่าเป็นสิง่ทีโ่บราณ ไม่น่าสนใจ เช่นเดยีวกับ

วัฒนธรรมไทยอื่นๆ ที่ก�าลังสูญหายไป ซึ่งบัวผัน สุพรรณยศ 

และคณะ (2557) กล่าวว่ามรดกภูมิปัญญาก�าลังถูกคุกคาม

จากปัจจัยคุกคาม 4 ประการ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิตและวิกฤตค่านิยมไทย 2) นโยบายและการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานรัฐและเอกชนไม่ทัว่ถงึ ไม่ส่งเสริมอย่างจรงิจงั

และต่อเน่ือง 3) วิกฤตการณ์ทางสังคม การเมืองและ

เศรษฐกิจที่มีภาวะถดถอย ท�าให้พ่อเพลงแม่เพลงไม่ได้รับ

การว่าจ้างไปแสดง ประกอบกับเพลงพื้นบ้านลดลง ศิลปิน

จ�าเป็นต้องหันไปประกอบอาชีพอื่น และ 4) ภัยธรรมชาติ 

เช่น อุทกภัย ท�าให้ศิลปินเพลงประสบความเดือดร้อนทั้ง

ประสบปัญหา น�า้ท่วมบ้านตนเอง หรอืไม่มผีูว่้าจ้างไปแสดง 

นอกจากนี้ วุฒิชัย อุตส่าห์ และคณะ (2554) วิเคราะห์

พฤติกรรม การใช้ชีวิตโดยกลุ่มเยาวชน พบว่า มีการใช้เวลา

หมดไปกับสิ่งที่ไม่จ�าเป็นในการด�าเนินชีวิต เช่น การนอน 

เที่ยวเล่น ท�าให้เกิดปัญหาสังคมตามมาใช้เงินฟุ่มเฟือย สิ้น

เปลือง รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา ปะปนกับวัฒนธรรม

ประเพณีของไทย ท�าให้ประเพณีไทยแท้ๆ เริ่มลดลง ดังนั้น 

หากไม่มีคนที่ท�าหน้าที่ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่

สืบทอดมาแต่โบราณไว้ จงึเป็นไปได้ทีวั่ฒนธรรมต่างๆ เหล่า

นี้จะสูญหายไปในที่สุด 

 การวิเคราะห์บทเพลงร�าวงโบราณจากคณะนา

ยกาญจน์ กรณย์ี ท้ังหมด 10 บทเพลง คอื เพลงไหว้คร ูเพลง

เร็วเข้าสิ เพลงร�าวงกันก่อนนะเธอ เพลงเจ้านกเขา เพลง

นกเขาไฟ เพลงปักษาจะบิน เพลงยามเย็น เพลงรุ้งกินน�้า 

เพลงกระต่ายเจ้าขา และเพลงกาเหว่า โดยมีการวิเคราะห์

ใน 4 ลักษณะ คือ บันไดเสียง ท�านอง อัตราจังหวะ และ

ลักษณะรูปแบบเพลง พบว่า ลักษณะของบันไดเสียงของ

บทเพลงร�าวงโบราณของนายกาญจน์ กรณีย์ พบว่า มีการ

ใช้โน้ต 5 - 7 ตัวโน้ต แบ่งเป็นบันไดเสียงได้ 5 - 7 เสียง ซึ่ง

สอดคล้องกับการศกึษาของ เลอพงศ์ กณัหา (2554) ทีศ่กึษา

เพลงร�าวงพ้ืนบ้านดอนคา จังหวัดนครสวรรค์ จ�านวน 6 

เพลง พบว่า เพลงร�าวงพื้นบ้านดอนคาส่วนมากจะมี 2 - 4 

ท่อนสั้นๆ มีการร้องซ�้าวนไปวนมา มาตราเสียงจะใช้บันได

เสียงแบบ 5 เสียง (Pentatonic Scale) มีเสียงหลัก 5 เสียง 

เช่นเดียวกับการศึกษาของ William Duckworth (1998 : 

228) กล่าวว่า ดนตรีพื้นบ้านทั่วโลกส่วนใหญ่มักใช้บันได

เสียงเพนตาโทนิก ซึ่งเป็นบันไดเสียงที่ประกอบด้วยโน้ต 5 

ตวั ไม่มรีะยะขัน้คูค่รึง่เสยีง และมขีัน้คูท่ีก่ว้าง สอดคล้องกบั

ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2542) ที่กล่าวว่าบันไดเสียงเพนตา
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทนกิ (Pentatonic) มใีช้กนัอย่างแพร่หลายในประเทศแถบ

เอเซีย เช่น ไทย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น เทียบกับบันไดเสียง

เมเจอร์โน้ต 5 ตัวของบันไดเสียงเพนตาโทนิก คือ โน้ตตัวที่ 

1, 2, 3, 5 และ 6 ของบันไดเสียงเมเจอร์ นอกจากนี้ศรัณย์ 

นกัรบ (2557) กล่าวว่า กลุ่มของเสียง (Tone set & Mode) 

ทีใ่ช้ในการบรรเลงหรอืขบัร้อง อาจจะม ี7 เสยีง หรือ 8 เสยีง 

หรอือาจจะมเีพยีง 3 หรอื 4 เสยีงเท่านัน้ โดยกลุม่เสียงทีพ่บ

มากในดนตรีของกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

ดนตรีในวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก คือ กลุ่มเสียง 5 เสียง 

(Pentatonic) ซึง่มคีวามแตกต่างกันไปของระดบัเสยีง ส่วน

ขั้นคู่เสียงหรือระยะห่างของเสียง ข้ึนอยู่กับแต่ละประเภท

ของดนตรีหรือบทเพลง 

 บทเพลงร�าวงโบราณทัง้ 10 บทเพลง เป็นบทเพลง

ท�านองเดียว (Monophonic Texture) ซึ่งมีการพัฒนา

ประโยคแบบการซ�า้ทวนทัง้ประโยคใหญ่ (Exact Repeated 

Period) 3 รอบ โดยใช้เนื้อเพลงเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ภญิโญ ภูเ่ทศ (2547) ทีว่เิคราะห์องค์ประกอบ

ของเพลงร�าวงโบราณของต�าบลหนองกลับ อ�าเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า จังหวะ และท�านอง มีลักษณะ

เรียบง่ายมีการกระโดดท�านองน้อยมาก ในแต่ละบทเพลง 

หรอืบางเพลงไม่พบการกระโดดของจงัหวะ และท�านอง ทกุ

บทเพลงร�าวงจะมคีวามเรว็ ของจงัหวะเคาะทีส่ม�า่เสมอ การ

ตีร�ามะนาประกอบจังหวะเพลงร�าวงโบราณจะใช้หน้าทับ

เหมือนกันทุกเพลง ในเรื่องของเสียงร้องจะมีลักษณะแบบ

พื้นผิวเดี่ยว ไม่มีการร้องประสานเสียง ในการร้องรับจะ

เป็นการร้องรับใน พ้ืนเดี่ยวเช่นกัน ในด้านรูปแบบของ

บทเพลงร�าวงโบราณจะเป็นเพลงท่อนเดยีว แต่มกีารร้องซ�า้

กันทั้งหมด 3 เที่ยว ในแต่ละเพลงจะประกอบด้วยประโยค

เพลงไม่เกนิ 3 ประโยค และในแต่ละประโยคจะมวีรรคเพลง

ไม่เกนิ 3 วรรค โดยในแต่ละประโยคจะมีวรรคถาม และวรรค

ตอบอยู่ในตัวเองโดยสมบูรณ์

 นอกจากนี้บทเพลงร�าวงโบราณเป็นบทเพลงพื้น

บ้านประกอบท่าร�า ดังน้ันลักษณะองค์ประกอบทางดนตรี

อาจมลีกัษณะคล้ายคลงึกบัการแสดงหรอืเพลงพ้ืนบ้านอ่ืนๆ 

ได้ ซึง่เพลงพืน้บ้านจะใช้ร้องในช่วงเทศกาลต่างๆ มลีกัษณะ

ของเนือ้เพลงและจังหวะทีป่ระกอบด้วยค�าพูดทีเ่รยีบง่ายแต่

มีความสัมพันธ์กันในการใช้เนื้อเพลงและ บทกวีที่มีความ

สละสลวยของภาษา (Thipsuda Imjai et al., 2013 : 687) 

เป็นกลุ่มของท�านองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Frans 

Wiering et al., 2009 : 157) ดังเช่น การวิจัยเรื่องเพลงร�า

โทน : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี ของศศิธร สมัยกุล (2547) 

พบว่า เพลงร�าโทน เป็นบทเพลงมีลักษณะท�านองสั้นๆ ไม่มี

รูปแบบที่แน่นอน ใช้เครื่องดนตรีเพียงโทนเท่านั้น ลักษณะ

ของช่วงเสียงมีตั้งแต่ขั้นคู่ 5 ถึงข้ันคู่ 10 โดยมีลักษณะรูป

แบบของจงัหวะ ไม่หลากหลาย คือ มลีกัษณะทีเ่หมอืนๆ กัน 

รปูแบบของบทเพลงจะมที�านองทีซ่�า้ๆ กลบัไปกลบัมา ท�าให้

ฟังง่าย เข้าใจง่าย และง่ายต่อการจดจ�า รวมถึง สุชาติ 

แสงทอง (2549) ได้สรุปผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์องค์

ประกอบทางดนตรีเพลงร�าโทน ต�าบลเขาทอง อ�าเภอ

พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จ�านวน 4 บทเพลง พบว่า ช่วง

เสียงอยู่ในระหว่างขั้นคู่ 7 ถึง ขั้นคู่ 9 มีองค์ประกอบด้าน

กลุ่มเสียง แบ่งเป็น กลุ่มเสียงประเภท 5 เสียง และ 6 เสียง 

โดยมีระยะห่างของเสียงที่แตกต่างกันไป มีลักษณะอัตรา

กลุ่มจังหวะเป็นกลุ่ม 2 จังหวะ และมีรูปแบบของจังหวะ

ท�านองทั้งสิ้น 4 ชุดจังหวะ องค์ประกอบด้านพื้นผิว พบว่า

มลีกัษณะพืน้ผวิเดีย่วและมกีารเคลือ่นทีเ่ป็นลกัษณะการซ�า้

เสียง เรียงเสียง ในระยะขั้นคู่ M2nd ถึง ขั้นคู่ min6th 

 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า บทเพลงร�าวง

โบราณมอีงค์ประกอบทางดนตรทีีค่ล้ายคลงึกบับทเพลงพืน้

บ้านโดยทัว่ไป โดยมกีารถ่ายทอดการสัง่สอนกนัต่อๆ กันมา

ด้วยวาจา หรอืมลีกัษณะของความสนใจส่วนตวัแล้วเกดิเป็น

วิธีครูพักลักจ�า ไม่ได้มีการบันทึกเป็นตัวโน้ตเพื่อใช้เป็นคลัง

เพลงส�าหรับสอนคนรุ่นหลังดังเช่นปัจจุบัน จึงเป็นเหตุให้

บทเพลงโบราณสญูหายไปตามกาลเวลา นอกจากนีบ้ทเพลง

พื้นบ้านต่างๆ เป็นเพลงที่มักแต่งขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบ

กจิกรรมต่างๆ ไม่ได้แต่งขึน้มาเพือ่ฟังเพยีงอย่างเดยีว ดังน้ัน

จึงท�าให้เนื้อร้องหรือท�านองของเพลงมีความคลาดเคลื่อน

กันไปในแต่ละยุคสมัย สอดคล้องกับการศึกษาของ Frans 

Wiering et al. (2009 : 158) ทีก่ล่าวถงึคณุลกัษณะทีส่�าคญั

ของเพลงพื้นบ้าน คือ มีความหลากหลายของเพลงเนื่องมา

จากการถ่ายทอดเนื้อร้องและท�านองในลักษณะมุขปาฐะ 

รวมถึงความสามารถในการรับรู้ การจดจ�าของผู้ฟัง และ

กระบวนการถ่ายทอดของแต่ละคน อย่างไรก็ตามจากการ

วิ เคราะห ์องค ์ประกอบทางดนตรีตามหลักมนุษย 

ดรุยิางควทิยาหรอืหลกัทางวชิาการอืน่ แสดงให้เห็นว่าเนือ้ร้อง

หรอืท�านองของเพลงพืน้บ้านยงัคงมร่ีองรอยทีแ่สดงถงึความ

คล้ายคลึงกันของรูปแบบ และองค์ประกอบทางดนตรีที่ 

บ่งบอกถงึอัตลกัษณ์ความเป็นบทเพลงพืน้บ้านได้ ท�าให้เกดิ
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ประโยชน์ในแง่ของการอนุรักษ์ และสามารถถ่ายทอดให ้

คนรุ่นหลังเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการศึกษาบทเพลงร�าวงโบราณเพ่ิมเติม

จาก 10 บทเพลงทีน่�ามาใช้ในงานวิจัย เพือ่เป็นการเกบ็ข้อมลู

ทางวัฒนธรรมด้านบทร้อง และท�านอง

 2. ควรมีการศึกษาบทเพลงร�าวงโบราณในพื้นที่

อื่นๆ โดยอาจน�ามาเปรียบเทียบในด้านเนื้อร้องและท�านอง 

หรือรูปแบบการแสดงท่าร�าประกอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้าน

วัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่

 3. ควรมีการรวบรวมบทเพลงร�าวงโบราณของ

ภาคตะวันออก พร้อมกับวิเคราะห์บทร้องและท�านองเพื่อ

เปรียบเทียบลักษณะของบทเพลงในแต่ละพื้นที่

กิตติกรรมประกาศ
 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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บทคัดย่อ
 การศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ส�าหรับแสดงภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวกรุงเก่า 

อโยธยาในครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาอตัลกัษณ์เรือ่งราวของแหล่งท่องเทีย่วจงัหวัดพระนครศรอียธุยา และออกแบบเสนอ

แนะแนวคิดแบรนด์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ระลึก/ของฝาก

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Research) ที่บูรณาการร่วมกัน 3 ศาสตร์

ได้แก่ 1.ทัศนศิลป์ (Visual Art) ด้วยเครื่องมือการร่างภาพ 2.การต่อยอดสู่การออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 3.การสร้าง

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Travel Image) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยการต่อยอดสู่การออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์

 ผลของการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาอัตลักษณ์เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้อัตลักษณ์ส�าหรับแสดงภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวกรุงเก่าอโยธยาทั้งหมด 7 อัตลักษณ์ได้แก่  

1. อัตลักษณ์จากโบราณสถาน วัดใหญ่ชัยมงคล 2. อัตลักษณ์จากโบราณสถาน พระศรีสรรเพชญ์ 3. อัตลักษณ์การปลูกข้าว

จากวฒันธรรมวถิกีารปลกูข้าว 4. อตัลกัษณ์จากช้าง สตัว์คูบ้่านคูเ่มอืง 5. อัตลกัษณ์จากวิถชีีวิต รถตุก๊ๆ หน้ากบ 6. อัตลกัษณ์

จากวัฒนธรรมการสานปลาตะเพียนใบลาน 7. อัตลักษณ์จากแหล่งท่องเที่ยวตลาดน�้า อโยธยา ส่วนที่ 2 ผลการออกแบบ

แบรนด์ภาพลักษณ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ระลึก/ของฝาก และผลิตภัณฑ์จากแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือแสดงภาพลักษณ์อโยธยา  

ได้ตราสัญลักษณ์ส�าหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์อโยธยา และรูปแบบแบรนด์ภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ส�าหรับแสดงภาพลักษณ์

ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก/ของฝาก ที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวกรุงเก่า อโยธยาทั้งหมด 7 รูปแบบดังนี้  

1. เสื้อยืดอัตลักษณ์อโยธยา 2. พวงกุญแจอัตลักษณ์อโยธยา 3. แม่เหล็กติดตู้เย็นอัตลักษณ์อโยธยา 4. ที่ทับกระดาษอะคริลิก 

อัตลักษณ์อโยธยา 5. บรรจุภัณฑ์ขนมโรตีสายไหมอัตลักษณ์อโยธยา 6. นาฬิกาติดผนังอัตลักษณ์อโยธยา 7. เคสโทรศัพท์มือถือ

อัตลักษณ์อโยธยา

ค�าส�าคัญ: อโยธยา, ทัศนศิลป์ , วาดภาพระบายสีน�้า, การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึก, การท่องเที่ยว

Abstract
 The study visual arts and creative product design for display the image of tourist attraction in 

the old capital Ayothaya was aim to study identity then design brand image of tourism products as well 

as gift souvenir to display the image of Ayothaya.

 This research is research in interdisciplinary integrated together 3 of sciences 1. Visual Arts with 

a watercolor painting 2. Continue to design the logo 3. Make the travel image by continuing to design 

product model. The study is divided into two parts following the first study about the Identity of the 
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tourism area story of Ayothaya province that can display images attraction in the old city of Ayothaya all 

seven identities 1. Identity of archaeological site : Wat Yai Chaimongkol (Temple) 2. Identity of archaeological 

site : Wat phra sri sanpetch (Temple) 3. Identity of rice culture, way of growing rice. 4. Cultural identity 

of elephants. 5. The identity of local people lifestyle vehicles (Frog face Tuk Tuk) 6. Cultural identity of 

the Cyprinidae weave from palm leaves 7. Identity of attraction Ayothaya floating market The second 

part found the brand image of tourism products as well as gift / souvenir to display the image of Ayothaya. 

The logo for the Ayothaya brand. The product image shows the attractions in the old city of Ayothaya 

all seven themes: 1. T shirt designed from Ayothaya identity 2. Keychain designed form Ayothaya identity 

3. Magnets designed form identity Ayothaya 4. acrylic paperweight designed form Ayothaya identity. 5. 

Roti Saimai (Cotton Candy) of Ayothaya designed form Ayothaya identity 6. Wall clock designed form 

Ayothaya identity 7. Mobile case designed form Ayothaya identity. 

Keywords: Ayothaya, Visual Art , Water Color Painting , Souvenir Design, Travel

วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาอัตลักษณ์เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และออกแบบเสนอแนะแนวคิด

แบรนด์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ระลึก/ของฝาก

นิยามศัพท์เฉพาะ
 สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ หมายถึง การวาดภาพลาย

เส้นและวาดภาพระบายสีน�้าเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของแหล่ง

ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การต่อยอด

ทัศนศิลป์สู่การออกแบบภาพลักษณ์ LOGO กราฟิกหรือ 

องค์ประกอบการออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ทีร่ะลกึ/

ของฝากที่ส่งเสริมคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว และสามารถ

ออกแบบประยุกต์ได้กับภูมิปัญญาและวัสดุท้องถิ่นต่อไป

 ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวกรุงเก่า หมายถึง  

องค์ประกอบต่างๆ ของงานวิจัยที่แสดงภาพหวนระลึกถึง 

(Nostalgia) กรุงเก่าอโยธยา หรือ จังหวดัพระนครศรอียธุยา

ในปัจจุบัน

ที่มาและความส�าคัญ
 จงัหวดัพระนครศรอียธุยา หรอืชือ่เดมิ อโยธยานัน้ 

เป็นราชธานีเก่าที่ยาวนานท่ีสุดของประเทศไทยถึง 417 ปี 

และยังเป็นดินแดนส�าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอัตลักษณ์ 

โด่ดเด่นทางด้านกายภาพประวตัศิาสตร์อารยะธรรม โบราณ

สถานที่ และสถาปัตยกรรมบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง 

องค์กรทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

(UNESCO) จึงได้รบัอทุยานประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยธุยา

ไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในวันที่ 13 ธันวาคม 2534 

เป็นผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนักท่องเที่ยวทั้งไทย

และและต่างชาติเข้าเยี่ยมชมอยู่ตลอดทั้งปี (แผนพัฒนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2557-2560) ถือได้ว่าจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เป็นอีกแหล่งเพื่อการท่องเที่ยวชม

วัฒนธรรม (Culture tourism) และการท่องเท่ียวเพ่ือชม

ประวัติศาสตร์ (Historical tourism) โดยการท่องเที่ยวดัง

กล่าวเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นชมพิพิธภัณฑ์และโบสถ์เก่าๆ 

ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต อาจเป็นการเยือน

อนุสาวรีย์ โบสถ์ วิหาร วัด วังต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องการ 

และการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม (Culture tourism)  

ยังเป็นการเดินทางเพ่ือสัมผัสกับบรรยากาศหวนคืนอดีต 

(Nostalgia) และเข้าร่วมทดลองการใช้วิถีชีวิตเก่าๆ ที่หาได้

ยากเพราะความเจริญทางวัตถุท�าให้คนในเมืองโหยหาสิ่งที่

ขาดหายไปจากในอดตี เช่น สถานทีเ่คยคุน้เคย ท้องถิน่เก่าๆ 

ที่มีความน่าสนใจเป็นที่ดึงดูดความสนใจ (อุดม เชยกีวงศ์; 

และคณะ. 2548: 42-49) นอกจากนี้จากการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมยังน�ามาซึ่งประโยชน์ คือ 1.ประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงการด�าเนินการท่องเที่ยวที่ผ่านมาก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก  

สามารถน�าเงินเข้าประเทศมากที่สุดเมื่อเทียบกับรายได้ที่

เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืน ปัจจุบัน

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยได้วางแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

ในภมูภิาคต่างๆ เพ่ือรองรบัการเตบิโตของการท่องเทีย่วเชงิ

วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 

โดยมีการประชาสัมพันธ์ไปสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพิ่มมากขึ้น 2. ประโยชน์ทางสังคมและวัฒนธรรม การ 

ท่องเทีย่วจะช่วยเผยแพร่เอกลกัษณ์ของท้องถิน่ให้เป็นทีรู่จ้กั

กว้างขวางขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การที ่

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกับผู้คนในท้องถิ่นได้มีโอกาสรู้จัก

กันนั้น ผลก็คือ เกิดความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ 

และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศก็ชวยเสริมสร้างความ

เข้าใจอันดีที่จะน�าไปสู ่ความเป็นเพ่ือนรวมโลกและเกิด

สันติภาพขึ้นแก่โลก (ชนัญ วงษ์วิภาค, 2545: 271) 

 โดยองค์ประกอบท่ีส�าคัญของแหล่งท่องเที่ยวใน

เมืองส�าคัญของโลก ล้วนให้ความส�าคัญกับคุณค่าและภาพ

ลักษณ์ของอาคารสถาปัตยกรรมเก่า เนื่องจากมีพลังในการ

ดงึดดูและแสดงถึงความมอีารยธรรมมาอย่างยาวนาน แต่ละ

ประเทศมุ่งหวังที่จะใช้สถาปัตยกรรมและการออกแบบของ

เมือง (Urban Design) เป็นส่ือในการประชาสัมพันธ์เพ่ือ

ดงึดดูการนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลก และจากการประชมุกลุม่

ในวันที่ 19 พ.ย. 2558 ในเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ

สามารถในการแข่งขันของธรุกจิของฝากส�าหรบันักท่องเทีย่ว

ต่างชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้พบต้นทุนทาง

สถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการเป็น 

กรุงเก่าซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีมากมาย ได้แก่ 

พระราชวัง วัด บ้าน พิพิธภัณฑ์ และตลาดน�้าต่างๆ โดย 

องค์ประกอบเหล่านี้มีมากพอจะใช้เคร่ืองมือทางทัศนศิลป์

ในการชุบชีวิตบรรยากาศดั้งเดิมกลับมา ด้วยการสร้างและ

สะท้อนรูปความหมาย ดังที่สุชาติ เถาทองได้อธิบายถึง 

หลักการสร้างและสะท้อนรูปความหมายไว้ว่า การพัฒนา

จนิตภาพสมมตุ ิและกรอบแนวคดิ แบบความคดิให้เหน็เป็น

ประจักษ์นั้นต้องอาศัยภาพร่างทางความคิด (Sketch)  

แบบจ�าลอง (Model) ศลิปินใช้ภาพร่างเพือ่ทดลองสร้างงาน

หรือจัดองค์ประกอบสี จัดสัดส่วนมิติต่างๆ ที่วางแผนจะใช้

ในผลงานตัวจริง (สุชาติ เถาทอง,2559) 

 โดยการศึกษาวจิยัในคร้ังนี ้ผูว้จิยัต้องการร่างภาพ

ทางความคิดและทัศนศิลป์ จึงใช้หลักการนี้เพ่ือต่อยอดใน

การพัฒนารูปแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์เสนอแนะ เพื่อเพิ่มพูน

องค์ความรูแ้ละต้นทุนทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ส�าหรบัแสดง

ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมือง

กรุงเก่าต่อไป

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัในรูปแบบสหวทิยาการ 

(Interdisciplinary Research) ที่บูรณาการร่วมกัน  

3 ศาสตร์ได้แก่ 1.ทัศนศิลป์ (Visual Art) ด้วยเครื่องมือการ

วาดภาพระบายสีน�้า 2.การต่อยอดสู ่การออกแบบตรา

สัญลักษณ์ (LOGO) 3.การสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

(Travel Image) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยการต่อยอด

สูก่ารออกแบบรปูแบบผลติภณัฑ์ โดยกระบวนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา โดยการสร้างแรงบันดาลใจจาก

ภูมิป ัญญาท้องถิ่น (Inspiration & Appreciation)  

ซึ่งเป็นการศึกษาคุณค่าเชิงรูปธรรม(Tangible)ได้แก่  

เส้นสาย ลวดลายรูปลักษณ์รูปทรง สีสัน ตลอด จนพื้นผิว

และวัสดแุละคณุค่าเชงินามธรรมของผลิตภณัฑ์ (Intangible) 

ได้แก่ ความซาบซึ้งในเรื่องราว คุณค่าและ ความหมาย  

จิตวิญญาณที่แฝงอยู่ในภูมิปัญญา ปรัชญาแนวคิด (อรัญ 

วานิชกร, 2557) โดยกระบวนการวิจัยดังนี้

 1. การศกึษาภาคเอกสารเพือ่ค้นหาอัตลกัษณ์ของ 

อโยธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ด้วยวิธีการสืบค้นสิ่งที่

เป ็นอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของอโยธยา (จังหวัด

พระนครศรอียธุยา) ทีไ่ด้รับการกล่าวซ�า้มากทีส่ดุตามล�าดบัจาก

  1.1 ข้อมูลเอกสารประกอบด้วยข้อมูลทฤษฎี 

งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้องกับ อัตลักษณ์

ทางการท่องเที่ยวของอโยธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

และการออกแบบสินค้าที่ระลึก

  1.2 ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (Observe) 

โดยใช้ประสบการณ์ของผู้วิจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ

สินค้าที่ระลึกองค์กรต่างๆ

 2. วเิคราะห์อตัลกัษณ์ หรอืสิง่ทีค่าดว่าเป็นตวัแทน

แสดงภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 

โดยน�าค�าท่ีได้รับการกล่าวซ�้ามากที่สุด จากข้อมูลปฐมภูมิ

และข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อเป็นตัวแทนอัตลักษณ์ของอโยธยา

 3. สรุปข้อมลูอัตลักษณ์ของอโยธยา และสร้างเป็น

ข้อก�าหนดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 

 4. ใช้กระบวนการทางทศันศลิป์ (Visual Art) ด้วย

เครื่องมือการวาดภาพเพื่อการออกแบบ เพื่อออกแบบตรา

สัญลักษณ์ทางการท ่องเ ท่ียวของอโยธยา (จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา)

 5. ต่อยอดผลการวิจัยสู ่การออกแบบรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ และผลิตต้นแบบแสดงภาพลักษณ์ของแหล่งท่อง

เที่ยวจ�านวน 5 ชิ้น

 6. คดัเลือกผลงาน 1 เพ่ือทดลองผลิตต้นแบบ โดย

กระบวนการทั้งหมดมีรายละเอียดดังแผนภาพดังต่อไปนี้
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ศึ

รถตุ๊กๆ

รูปแบบเฉพาะ

สัตว์สัญลักษณ์

ช้าง ปลาตะเพียน

โบราณสถาน

อัตลักษณ์

อยุธยา

วัฒนธรรม

การปลูกข้าว

ตลาดน�้า

คัดเลือก

ออกแบบ 

ตราสัญลักษณ์

ลายเส้น สีน�้า
สร้างสรรค์

ผลงานทัศนศิลป์

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก
ออกแบบ

กราฟิก
สร้างต้นแบบ

Research

Development

ภาพประกอบที่	1 กระบวนการวิจัย

ผลการวิจัย	
 ผลการวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 

1 องค์ความรูจ้ากการศกึษาผลจากศกึษาอตัลกัษณ์เรือ่งราว

ของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบันทึก

ด้วยรปูแบบการวาดภาพระบายวาดภาพระบายสนี�า้ ส่วนที ่2 

ได้ตราสญัลกัษณ์ส�าหรบัแบรนด์ผลิตภณัฑ์อโยธยา และรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมที่มีแรง

บันดาลใจจากแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนที่	 1	 ผลการศึกษาอัตลักษณ์เรื่องราวของแหล่งท่อง

เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

 แสงสุข พิทยานุกุล และ ดาวรุ่ง ชะระอ�่า (2558) 

ได้ท�าการศกึษาวิจยัเร่ือง กลยทุธ์การแข่งขนัของธรุกจิสินค้า

ที่  ระลึ กส� าหรับนั กท ่ อ ง เที่ ย วต ่ า งชาติ ในจั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานที่ ท่องเที่ยว

ส�าคัญที่นักท่องเท่ียวต่างชาตินิยมไปเยี่ยมชมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเรียงล�าดับได้ดังนี้ คือ วัดที มีชื่อเสียงใน

จังหวัด เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล และวัดพนัญเชิงฯ พระราชวัง

โบราณ ตลาดน�้าอโยธยาและตลาดอ่ืนๆ เรือนไทยโบราณ

และหมู่บ้านชาวต่างประเทศ 

จากนั้นผู ้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ครั้งนี้เพิ่มเติมจากงานวิจัยข้างต้น โดยค้นคว้า

ข้อมูลค�าส�าคัญของจังหวัดอยุธยาในด้านประวัติศาสตร์ 

โบราณสถาน สัตว์คู่บ้านคู่เมือง วิถีชีวิตของคนในพื้นถิ่นทั้ง

ในอดีตและปัจจุบัน จากการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ ค้นคว้า

เอกสาร ต�ารา สื่อสังคมออนไลน์จากนั้นรวบรวมค�าส�าคัญ

จัดหมวดหมู่ เพ่ือคัดเลือกค�าส�าคัญที่เป็นตัวแทนอัตลักษณ์ 

ของอโยธยาหรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ได้อัตลักษณ์
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ภาพประกอบที่	2	ภาพวาดระบายวาดภาพระบายสีน�้าแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมด 7 อัตลักษณ์ดังต่อไปนี้

1. อัตลักษณ์ วัดใหญ่ชัยมงคล

2. อัตลักษณ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ 

3. อัตลักษณ์การปลูกข้าว

4. อัตลักษณ์ช้าง

5. อัตลักษณ์รถตุ๊ก ตุ๊ก หน้ากบ

6. อัตลักษณ์ปลาตะเพียนสานใบลาน

7. อัตลักษณ์ตลาดน�้าอโยธยา

จากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

พระนครศรอียุธยาทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตนิยิมเดนิทาง

ไป ผู้วิจัยได้ใช้การร่างภาพระบายวาดภาพระบายสีน�้าเพื่อ

เกบ็บนัทกึข้อมลู และยงัสามารถน�าภาพวาดนีม้าต่อยอดเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกได้
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ภาพประกอบที่	3 ภาพวาดวังช้างแลเพนียด ภาพประกอบที่	4 ภาพวาดรถตุ๊ก ตุ๊ก หน้ากบ

ภาพประกอบที่	5 ภาพร่างการออกแบบตราสัญลักษณ์

ภาพประกอบที่	6	ภาพร่างสรุปรูปแบบตราสัญลักษณ์

ส่วนที่	 2	 ผลการศึกษาอัตลักษณ์เรื่องราวของแหล่งท่อง

เที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รูปแบบผลิตภัณฑ์

ส�าหรับแสดงภาพลักษณ์อโยธยา

 จากภาพวาดวาดภาพระบายสีน�้าถ่ายทอดด้วย

กระบวนการทัศนศิลป ์ สู ่กระบวนการออกแบบตรา

สัญลักษณ์ส�าหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์อโยธยา และการ

ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเพื่อแสดงภาพลักษณ์

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังราย

ละเอียดต่อไปนี้

การสังเคราะห์อัตลักษณ์สู่การออกแบบตราสัญลักษณ์

ส�าหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์อโยธยา	

 อัตลักษณ์ที่ผู้วิจัยคัดเลือกเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

ทัศนศิลป์

 1. อัตลักษณ์จากอาคารโบราณสถาน ได้แก่ วัด

พระศรีสรรเพชร 

 2. อัตลักษณ์จากสัตว์สัญลักษณ์ และสัตว์มงคล 

ได้แก่ ปลาตะเพียนสาน

 3. อัตลักษณ์จากรถตุ๊ก ตุ๊กหน้ากบอยุธยา

 คัดเลือกอัตลักษณ์ส�าหรับการออกแบบตรา

สัญลักษณ์
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ภาพประกอบที่ 7 ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก

ภาพประกอบที่	8 ท�าตราประทับเพื่อใช้ประกอบงานสร้างสรรค์ 
งานทัศนศิลป์

การสังเคราะห์อตัลักษณ์สู่การออกแบบรปูแบบผลติภณัฑ์

ที่ระลึกเพื่อแสดงภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

	 1.	เสื้อยืดอัตลักษณ์อโยธยา

	 แนวความคิดการออกแบบ	

 การน�าลายเส้นอัตลักษณ์ช้าง ปลาตะเพียนสาน 

ช้างผสมผสานกับวิถีชาวนา และตราสัญลักษณ์แบรนด์  

อโยธยามาสกรีนลงเสื้อยืด หรือเสื้อโปโล

 ประโยชน์ใช้สอย

 หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สามารถน�าไปใช้เป็นชุดประจ�าหน่วยงานตามต้องการ เพื่อ

ความมีอตัลกัษณ์ และเป็นอกีช่องทางในการประชาสมัพนัธ์

ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้เป็นที่รู้จัก และจดจ�าได้มากขึ้น

ภาพประกอบที่	9	เสื้อยืดอัตลักษณ์อโยธยา

	 2.	พวงกุญแจอัตลักษณ์อโยธยา

 แนวความคิดการออกแบบ 

 การน�าลายเส ้นสัญลักษณ์แบรนด ์อโยธยา  

อัตลักษณ์วิถีชาวนา ช้าง วัดใหญ่ชัยมงคล ตลาดน�้าอโยธยา 

และปลาตะเพียนสาน ถ่ายทอดลงบนวัสดุอะคริลิกด้วยกา

รสกรีน และพื้นผิวไม้ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัท

 ประโยชน์ใช้สอย

 เป็นพวงกญุแจ และของทีร่ะลกึส�าหรบันกัท่องเทีย่ว 

มีขนาดเล็กเหมาะแก่การพกพาและซื้อเป็นของฝากได้

สะดวกกว่าของฝากประเภทอื่น 

ภาพประกอบที่	10	พวงกุญแจอัตลักษณ์อโยธยา

	 3.	แม่เหล็กติดตู้เย็นลักษณ์อโยธยา

	 แนวความคิดการออกแบบ 

 การน�าลายเส ้นสัญลักษณ์แบรนด ์อโยธยา  

อัตลักษณ์วิถีชาวนา ช้าง วัดใหญ่ชัยมงคล ตลาดน�้าอโยธยา 

และปลาตะเพียนสาน ถ่ายทอดลงบนวัสดุพื้นผิวไม้ด้วย 

เทคนิคเลเซอร์คัท

 ประโยชน์ใช้สอย

 เป็นแม่เหล็กติดตู้เย็น และของที่ระลึกส�าหรับนัก

ท่องเทีย่ว เพือ่แสดงอตัลกัษณ์ และสามารถสร้างความจดจ�า

เกี่ยวภาพลักษณ์สถานที่ท ่องเที่ยวของจังหวัพระนคร

ศรีอยุธยาได้

ภาพประกอบที่	11 แม่เหล็กติดตู้เย็นอัตลักษณ์อโยธยา
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	 4.	ที่ทับกระดาษอะคริลิกอัตลักษณ์อโยธยา

	 แนวความคิดการออกแบบ	

 การน�าลายเส้นสญัลกัษณ์แบรนด์อโยธยา อตัลกัษณ์

วิถีชาวนา ช้าง วัดใหญ่ชัยมงคล ตลาดน�้าอโยธยา และปลา

ตะเพียนสาน ถ่ายทอดลงบนวัสดุอะคริลิกด้วยการสกรีน 

 ประโยชน์ใช้สอย

 เป็นที่ทับกระดาษ หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาสามารถน�าไปใช้เป็นเคร่ืองใช้ส�านักงาน

และจ�าหน่ายเป็นของทีร่ะลกึส�าหรบันกัท่องเทีย่ว เพ่ือแสดง

อัตลักษณ์ และเป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์ภาพ

ลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้

เป็นที่รู้จัก และจดจ�าได้มากขึ้น

ภาพประกอบที่	12 ที่ทับกระดาษอะคริลิกอัตลักษณ์อโยธยา

	 5.	บรรจภุณัฑ์ขนมโรตสีายไหมอตัลักษณ์อโยธยา

	 แนวความคิดการออกแบบ	

 การน�าลายเส้นอัตลักษณ์ช้าง ปลาตะเพียนสาน 

ช้างผสมผสานกบัวถิชีาวนา และตราสญัลกัษณ์แบรนด์อโยธยา 

มาสกรีนลงซองพลาสติกที่บรรจุแป้งโรตี และสายไหม และ

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษ

	 ประโยชน์ใช้สอย

บรรจุภณัฑ์โรตสีายไหมรปูแบบใหม่ทีส่ามารถรบัประทานได้

สะดวกและรับประทานคร้ังละน้อยได้ โดยในหน่ึงซองแยก

บรรจแุป้งโรต ีและเส้นสายไหมออกจากกนัเพือ่ความสดใหม่ 

อกีท้ังยงัสวยงามมอัีตลกัษณ์เมือ่พบเจอทีใ่ดกร็ูไ้ด้ทนัทว่ีาเป็น

โรตีสายไหมอยุธยา เป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้เป็นที่รู้จัก และจดจ�าได้มากขึ้น

ภาพประกอบที่	13 บรรจุภัณฑ์ขนมโรตีสายไหมอัตลักษณ์อโยธยา

	 6.	นาฬิกาติดผนังอัตลักษณ์อโยธยา

	 แนวความคิดการออกแบบ	

 การน�าลายเส้นตราสัญลักษณ์แบรนด์อโยธยา  

วิถีชาวนา ปลาตะเพียนสาน ช้างผสมผสานกับวิถีชาวนา  

มาพิมพ์ลงบนหน้าปัดนาฬิกา

 ประโยชน์ใช้สอย

 นาฬิกาติดผนัง เป็นของที่ระลึกได้ และหน่วยงานภาครัฐ

ของจงัหวัดพระนครศรีอยธุยาสามารถน�าไปประยกุต์ใช้เป็น

นาฬิกาตดิผนงัประดบัตกแต่งประจ�าหน่วยงานตามต้องการ 

ภาพประกอบที่	14 นาฬิกาติดผนังอัตลักษณ์อโยธยา

 7.	เคสซิลิโคนอัตลักษณ์อโยธยา

	 แนวความคิดการออกแบบ	

  เคสโทรศพัท์มอืถอืเคล่ือนทีเ่ป็นสินค้าทีไ่ด้รับความ

นิยมมากในปัจจุบัน การน�าลายเส้นอัตลักษณ์ช้าง ปลา

ตะเพียนสาน ช้างผสมผสานกบัวิถชีาวนา และตราสัญลกัษณ์ 

แบรนด์อโยธยามาสกรนีลงซลิโิคนเป็นเคสใส่โทรศพัท์มือถือ

ที่เพ่ือแสดงอัตลักษณ์เป็นอีกช่องทางในการประชาสัมพันธ์

ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้เป็นที่รู้จัก และจดจ�าได้มากขึ้น

 ประโยชน์ใช้สอย

 ใช้สวมใส่ป้องกันรอยขีดข่วนบน และลดแรง

กระแทกโทรศัพท์ สามารถซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพประกอบที่	15 เคสซิลิโคนอัตลักษณ์อโยธยา

อภิปรายผล
 ผลการวิจัยเร่ือง ศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ทัศนศิลป์

และการออกแบบผลิตภัณฑ์ส�าหรับแสดงภาพลักษณ์แหล่ง

ท่องเที่ยวกรุงเก่าอโยธยา มีความสอดคล้องกับการศึกษา

ของสมสกุล จีระศิลป์ และคณะได้ศึกษาแนวทางการ

ออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพ่ือการพัฒนานคร

ประวตัศิาสตร์ พระนครศรอียธุยา : กรณศีกึษาเปรยีบเทียบ

เมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทยและ เมืองเก่า 

เกียวโต ประเทศญีปุ่น่ โดยมข้ีอเสนอแนะแนวทางการออกแบบ

ร้านค้าและของที่ระลึก และการวางโซนร้านค้าของที่ระลึก

ของเมอืงเก่าพระนครศรีอยธุยา ให้สอดคล้องกับการพัฒนา

แบบบูรณาการเชิงอนุรักษ์และเชิงพาณิชย์ ผลการวิจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพบว่า หมวดรูปแบบที่ได้รับความ

พอใจ/นยิมสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ หมวดขนมและอาหาร 

หมวดรูปแบบจากสัตว์สัญลักษณ์และหมวดรูปแบบจาก

สถาปัตยกรรมและยวดยาน และการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์

ทัศนศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ส�าหรับแสดงภาพ

ลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวกรุงเก่าอโยธยาในคร้ังน้ีได้ค้นพบ 

อตัลกัษณ์หมวดขนมและอาหาร คอื การออกแบบบรรจภุณัฑ์

ขนมโรตีสายไหมอัตลักษณ์อโยธยา หมวดรูปแบบจากสัตว์

สัญลักษณ์ คืออัตลักษณ์จากช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมือง และ

หมวดรูปแบบจากสถาปัตยกรรม คืออัตลักษณ์วัดใหญ่

ชัยมงคล วัดพระศรีสรรเพชญ์ และยวดยาน คืออัตลักษณ์

จากรถตุ๊กๆ หน้ากบ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
 1. ควรมกีารต่อยอดการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์

ที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ส�าหรับแสดงภาพลักษณ์แหล่งท่อง

เที่ยวอโยธยาโดยใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติและมีอยู ่ใน 

ท้องถิ่นต่อไป

 2. ควรมีการต่อยอดการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์

และการออกแบบผลิตภัณฑ์ส�าหรับแสดงภาพลักษณ์แหล่ง

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆต่อไป

 3. ควรมีมุมขายและดิสเพลย์ที่เป็นส่วนของ

ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกผลิตภัณฑ์ส�าหรับแสดงภาพลักษณ์แหล่ง

ท่องเที่ยวอโยธยา ในร้านค้าขององค์กรที่ให้ข้อมูลด้านการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ ย�้าเตือนอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของ

พระนครศรีอยุธยาเอง

 5. ควรมีการวิจัยต่อยอด ด้านข้อมูลพฤติกรรม 

ผู้บริโภค ข้อมูลการตลาด เพื่อการจัดจ�าหน่ายจริงและ 

ส่งเสริมความยั่งยืนของการท่องเที่ยว

 6. บรรจุภัณฑ์โรตีสายไหมหากต้องการผลิตเพื่อ

ใช้จ�าหน่ายจริง ต้องบูรณาการกับวิทยาศาสตร์การอาหาร

เพิ่มเติมเรื่องการยืดอายุของขนมโรตีสายไหมต่อไป
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การพัฒนาระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน	
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บทคัดย่อ
 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์คอื 1) เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์การด�ารงอยูข่องเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีนตัง้แต่อดตีจนถึง

ปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการของภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน ทั้งในด้านการออกแบบ กระบวนการ

ผลิต กระบวนการเผา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 3) เพื่อศึกษาแนวคิดของช่างปั้นพื้นบ้าน ช่างก่อเตา ปราชญ์ชาวบ้าน นัก

วชิาการ ศลิปิน ทีมี่ต่ออทิธพิลของระบบทนุนยิมกบัการเปลีย่นแปลงภูมปัิญญาเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน และ 4) เพือ่ค้นหา

แนวคิด ทฤษฎี ที่สามารถพัฒนาระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 

โดยใช้เครือ่งมอืเป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ การสนทนากลุม่ และการสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม กบักลุม่ประชากรคอื ปราชญ์

ชาวบ้าน ช่างปั้น ช่างก่อเตา ศิลปิน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ในชุมชนด่านเกวียน 

 ผลการศึกษาพบว่า 1) เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียนด�ารงอยู่ได้ เพราะปัจเจกบุคคลและชุมชนร่วมกันเลือก

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ให้เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศิลปวัฒนธรรมในชุมชนด่านเกวียน 

2) พฒันาการของภมูปัิญญาการผลติเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน ทัง้ทางด้านการออกแบบ กระบวนการผลติ และกระบวนการ

เผา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถูกขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลง ด้วยอิทธิพลและปัจจัยส�าคัญคือ อิทธิพลจากปัจจัยภายนอก และ

กลุม่คนตุลา 3) ระบบทนุนยิมเข้ามาเปล่ียนแปลงชมุชนด่านเกวยีนให้กลายเป็นชมุชนเชงิพาณชิย์ เครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน

จึงถูกเปลี่ยนต�าแหน่งแห่งที่จากเครื่องมือเพื่อการด�ารงชีวิต กลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทหน้าที่เชิงพาณิชย์ ที่สร้างเพื่อมุ่ง

แสวงหาแต่ผลก�าไร ระบบทุนนิยมจึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันให้ชุมชนเลือกละทิ้งเครื่องปั้นดินเผารูปแบบดั้งเดิม 4) 

แนวคิดการเสริมคุณค่าให้กับปัจเจกบุคคล แนวคิดเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และแนวคิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต 

จะช่วยขับเคลื่อนระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้ยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต

ค�าส�าคัญ : ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 

1 รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
2 ศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
3 รองศาสตราจารย์ สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
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ABSTRACT
 The purposes of this research are to 1) to study the existence of Dan Kwian pottery from the 

past to the present 2) to study the development of Dan Kwian pottery production in terms of designing, 

production process, and firing process from the past to the present 3) to study the opinion of local 

potters, kiln builders, local scholars, scholars, artists on the impact of capitalism and the change in Dan 

Kwian pottery and 4) to seek for ideas/theories to develop the system and mechanism of Dan Kwian 

pottery existence in the age of globalization. The research methods include in-depth interview, discussion, 

and participant observation. The sample group includes local scholars, potters, kiln builders, artists, 

scholars, business owners, and workers in Dan Kwian community. 

 The result was that; 1) Dan Kwian pottery still exists because individuals and the community 

choose Dan Kwian pottery as a key product to encourage the development of Dan Kiwan economy, 

society, politic, and culture. 2) The external influence and Students on the October 14, 1973 and October 

6, 1976 is the important factor that encourage Dan Kwian production to change in terms of designing, 

production process, firing process from the past to the present 3) The capitalism has transformed a 

traditional Dan Kwian community to a business community, the status of Dan Kwian pottery has changed 

from an essential tool for living to a tool used for commercial purpose to bring money and profits to the 

community, Therefore capitalism is the significant factor that makes the community abandons its traditional 

pottery style. 4) The promoting Dan Kwian pottery historical value and living museum will help sustaining 

the system and mechanism of Dan Kwian pottery existence in the future. 

Keywords: Dan Kwian Pottery, System and mechanism of Dan Kwian pottery existence 

บทน�า
 เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนถือเป็นทุนทางศิลป

วัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีช่ือเสียง และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

เชิงวัฒนธรรมสูงมากแห่งหน่ึงของประเทศไทย เนื่องจากมี

รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ด้านการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาที่

ชัดเจน และยังคงด�ารงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สอดคล้อง

กับข้อมูลทางวิชาการที่แสดงให้เห็นความส�าคัญของ

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนว่า การผลิตเครื่องปั้นดินเผาใน

ภาคอีสานท�ากันมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณ การค้นพบ

เครื่องปั้นดินเผาท่ีมีอายุมากกว่า 4-5 พันปีที่บ้านเชียง 

จ.อุดรธาน ีเป็นหลกัฐานส�าคญัทีย่นืยนัว่ามีการผลติมาตัง้แต่

ครั้งโบราณ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่มีการท�าเครื่องปั้นดินเผา

อีกหลายแห่งในภาคอีสาน แต่ถ้าน�าข้อมูลทางเทคโนโลย ี

เซรามิกทีค้่นพบในภาคอสีานไปเปรยีบเทยีบกับภาคอืน่ของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือจะพบว่าในภาค

อีสานมีเทคโนโลยีที่เทียบเท่าภาคเหนือแต่ในปัจจุบันการ

ผลติเครือ่งป้ันดนิเผาทีมี่การตกแต่งด้วยเคลือบในภาคอสีาน

มีการผลติไม่มากนกั ยกเว้นทีด่่านเกวยีน จ.นครราชสมีา ซึง่

เป็นทีรู้่จกักันทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การศกึษาข้อมูล

พ้ืนฐานของด ่านเกวียน จึงเปรียบเสมือนการศึกษา

เครือ่งป้ันดนิเผาทีส่�าคญัทีส่ดุของภาคอสีาน (ศนูย์วัฒนธรรม

จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา. 2530: 3)

 จากความส�าคัญดังกล่าวท�าให้เห็นว่าเครื่องปั้น 

ดนิเผาด่านเกวยีนมคีวามส�าคญัเชิงประวตัศิาสตร์ ทัง้ในด้าน

ของการผลิตที่ต่อเนื่อง และการเป็นแหล่งผลิตแห่งเดียวใน

ภาคอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ท่ีมีศักยภาพทาง

เทคโนโลยกีารผลติเทยีบเท่ากับการผลติเคร่ืองป้ันดินเผาใน

ภาคเหนือ นอกจากนี้เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียนยังเป็นท่ี

ยอมรับในวงการเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกว่ามีเนื้อดินที่

สวยงาม และสขีองภาชนะเมือ่เผาแกร่งจะมคีวามงามทีเ่ป็น

อัตลักษณ์เฉพาะที่ไม ่เหมือนใคร ความงามที่นับเป็น 

อตัลกัษณ์เฉพาะนีส่้งผลให้เครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีนได้รับ

ความนยิมจากผู้บริโภคต่างถิน่ ช่ือเสียงของเคร่ืองป้ันดนิเผา

ด่านเกวียนจึงเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ 

จากความส�าคัญและช่ือเสียงที่โด่งดังนี้เอง ท�าให้เคร่ืองปั้น 

ดนิเผาด่านเกวียนเป็นศนูย์กลางทางศิลปวฒันธรรมการผลติ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เคร่ืองป้ันดนิเผาท่ีส�าคัญของภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เทยีบ

เคียงได้กับเคร่ืองปั ้นดินเผาบ้านเชียงท่ี ต.บ้านเชียง 

อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

 ชื่อเสียงดังที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเป็นศูนย์กลางการขับเคล่ือน

ชุมชนด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ให้พัฒนา

ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษ การเป็น

ศูนย์กลางของชุมชนท�าให้เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียนมีการ

ด�ารงอยู ่อย ่างเข ้มแข็ง ท่ามกลางการพัฒนาและการ

เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ในแต่ละยคุสมัย

ของประเทศไทย ปรากฏการณ์การด�ารงอยู่อย่างเข้มแข็ง

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ นับเป็นประเด็นการศึกษาท่ี 

น่าสนใจยิ่ง ว่าเหตุใดเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจึงมีความ

เข้มแข็งในการด�ารงอยูท่่ามกลางความเปลีย่นแปลงในแต่ละ

ช่วงเวลา ความเข้มแขง็ดงักล่าวแสดงให้เห็น แนวคดิ ภูมปัิญญา

ของช่างปั้นพื้นบ้าน ช่างก่อเตา ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ 

ศิลปิน ผู้ประกอบการ หน่วยงานท้องถิ่นในชุมชน ที่ร่วมกัน

พฒันาเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน และสร้างระบบและกลไก

การด�ารงอยูข่องเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีนให้เข้มแข็งข้ึนมา

ได้อย่างไร ความเข้มแข็งดังกล่าวมีความยั่งยืนหรือไม่ 

ปัจจุบันการด�ารงอยู่ของเคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียนมีความ

เข้มแข็งมากน้อยเพียงไร ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ 

พัฒนาการ และระบบกลไกของชมุชนด่านเกวยีนน้ี ผู้วจิยัพบ

ว่ายงัไม่มงีานวจิยัทีเ่กีย่วข้องใดๆ ท�าการศกึษาในประเดน็ดงั

กล่าว หากจะมีงานวิจัยที่ศึกษาพัฒนาการของชุมชนด่าน

เกวียน พบว่ามีงานวิจัยของ สุชาดา น�้าใจดี (2552) เร่ือง 

“กระบวนการพัฒนาไปสู่ชุมชนการเรียนรู้” ท่ีชุมชนด่าน

เกวียนมีกระบวนการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้

เป็นตัวผลักดัน นอกจากงานวิจัยดังกล่าว งานวิจัยที่ศึกษา

ชุมชนด่านเกวียนส่วนใหญ่ จะเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาดิน

และเคลอืบ พฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ หรือพฒันากลไกตลาด 

เช่น งานวจัิยของ เด่น รกัซ้อน (2553) เร่ือง “การพฒันาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเนื้อดินและการเคลือบเคร่ืองปั้นดินเผา

ด่านเกวียน แก่ผู้ประกอบอาชีพเคร่ืองปั้นดินเผาชุมชนด่าน

เกวียน จังหวัดนครราชสีมา และ อรอนงค์ สอนนอก (2549) 

ในงานวิจัยเร่ือง “ความสามารถในการแข่งขันส่งออกของ

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” เป็นต้น

 ดังนั้นจากความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการ

ศึกษาปรากฏการณ์การด�ารงอยู ่ของเครื่องปั ้นดินเผา 

ด่านเกวียน โดยใช้แนวคิดวัฒนธรรมสิ่งประดิษฐ์ แนวคิด

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิด

การจดัช่วงช้ันทางสังคม ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าท่ี และ ทฤษฎี

หน้าที่นิยม มาวิเคราะห์ระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของ

เครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวียนในแต่ละช่วงเวลา ว่ามพีฒันาการ

และมกีารเปล่ียนแปลงอย่างไร การพัฒนาและเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวมีผลกระทบต่อภูมิปัญญาการผลิตและวิถีชีวิตของ

ชุมชนมากน้อยเพียงไร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนมีความ

คิดเห็นอย่างไรในการเปลี่ยนแปลง และมีแนวคิด ทฤษฎีใด

ที่จะช่วยพัฒนาระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเครื่องปั้น 

ดินเผาด่านเกวียนให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 1.  ศึ กษาปรากฏการณ ์ ก ารด� า ร งอยู ่ ข อ ง

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 2.  ศึกษาพัฒนาการของภูมิป ัญญาการผลิต

เครื่องปั ้นดินเผาด่านเกวียน ทั้งในด้านการออกแบบ 

กระบวนการผลติ กระบวนการเผา ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั

 3.  ศึกษาแนวคิดของช่างปั้นพื้นบ้าน ช่างก่อเตา 

ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ ศลิปิน ทีมี่ต่ออทิธิพลของระบบ

ทุนนิยมกับการเปล่ียนแปลงภูมิปัญญาเคร่ืองปั้นดินเผา 

ด่านเกวียน

 4.  เพ่ือค้นหาแนวคิด/ทฤษฎี ที่สามารถพัฒนา

ระบบและกลไกการด�ารงอยูข่องเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย	
 งานวิจยัเป็นวิจยัภาคสนาม (Field Research) ใช้

การสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม (Participant Observation) การ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการ

สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับประชากรใน

พื้นที่ ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา จ�านวน 10 

ชุมชน โดยมุ ่ ง ศึกษาปรากฏการณ์การด�ารงอยู ่ของ

เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน พัฒนาการของภูมิปัญญาการ

ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ทั้งในด้านการออกแบบ การผลิต การ

เผา การตลาด และนโยบายภาครฐั ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 

จากนั้นน�าชุดข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามมาวิเคราะห์

และสังเคราะห์กับทฤษฎีในงานวิจัย เพื่อค้นหาแนวคิด/

ทฤษฎีการพัฒนาระบบและกลไกการด�ารงอยู ่ของ
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เครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ โดย

มีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้

 1.  ศึกษาต�าราเอกสาร บทความ ต�ารา วิจัย ที่

เกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จากแหล่งค้นคว้า

คือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นต้น

 2.  ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีท่ีจะน�ามาใช้ในงานวิจัย 

คือ แนวคิดวัฒนธรรมส่ิงประดิษฐ์ แนวคิดกระบวนการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม แนวคิดการจดัช่วงชัน้

ทางสังคม ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่  (Structural – 

Functionalism) ทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalism)

 3.  ผู้วิจัยก�าหนดพื้นที่ศึกษา และผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ที่ต้องการศึกษาวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้

  3.1  พ้ืนทีศ่กึษา คอื ชมุชนในเขต ต.ด่านเกวยีน 

อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา มี 10 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนด่าน

เกวียน 2. ชุมชนด่านกลาง 3. ชมุชนริมมลู 4. ชมุชนโพธ์ิทอง 

5. ชุมชนอิฐมอญ 6. ชุมชนหนองกระโดน 7. ชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 8. ชุมชนด่านชัย 9. ชุมชนบ้าน

ใหม่หนองขาม 10. ชุมชนหนองสระธาร 

  3.2  ผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นบุคคลที่อยู่อาศัยใน

ชุมชนด่านเกวียน และประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการผลิต

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน หรือเกี่ยวข้องกับวิชาการการ

ผลติเครือ่งป้ันดนิเผา คือ ชาวบ้านในต�าบลด่านเกวียน ชุมชน

ละ 5 ครัวเรือน ผู ้ประกอบการโรงงานและร ้านค้า

เครื่องปั้นดินเผา 10 ร้าน กลุ่มผู้รู้ 40 คน ประกอบด้วย 

ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างปั้น นักวิชาการ ศิลปิน 

 4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ใช้การสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

การวิเคราะห์ข้อมูล	
 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการ

แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 หัวข้อดังนี้

	 1.		การศึกษาวเิคราะห์พฒันาการภูมปัิญญาการ

ผลิตเครื่องปั้นดินเผา	 การตลาด	 และกระบวนการสร้าง

บทบาทหน้าท่ี	สูก่ารสร้างระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของ

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน	โดยแบ่งเป็น	4	ช่วงเวลา	คือ

	 	 1.1		ช่วงเวลาก่อนปีพ.ศ.	2500	

		 	 	 1.1.1		พัฒนาการภูมิปัญญาการผลิต

เครื่องปั้นดินเผา ในช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านใน

ชุมชนด่านเกวียนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จน

กระทั่งชาวข่าได้เข้ามาในพื้นที่ด่านเกวียนโดยเข้ามารับจ้าง

สร้างโบสถ์บริเวณตะกุดข่า และพบว่าสภาพดินบริเวณดัง

กล่าวเหมาะสมส�าหรับผลิตงานเครื่องปั้นดินเผา โดย หมี 

สิงห์ทะเล ปราชญ์ชาวบ้านอาวุโส ได้กล่าวถึงสภาพทาง

กายภาพของชมุชน และการเข้ามาของชาวข่าในช่วงเวลาดงั

กล่าวไว้ว่า 

…ชมุชนด่านเกวยีนมแีม่น�า้มลูไหลผ่าน ท�าให้มคีวาม

อุดมสมบูรณ์ทั้งน�้าท่า ข้าวปลาอาหาร ของป่า และ

ดนิส�าหรบัท�าการเกษตรและท�าเครือ่งป้ันดนิเผา เมือ่

ชาวข่าเข้ามารับจ้างท�าโบสถ์บรเิวณตะกดุข่า ชาวข่า

ได้พบว่าดินแถวตะกุดข่าสามารถน�ามาท�าหม้อไห

ส�าหรบัใส่น�า้ได้ เมือ่ชาวบ้านด่านเกวยีนเห็นจงึสนใจ

เพราะเห็นมีประโยชน์ดี… (หมี สิงห์ทะเล. 2559 : 

สัมภาษณ์)

   จากค�ากล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นสภาพ

แวดล้อมของชุมชนด่านเกวียนที่อุดมสมบูรณ์ และการเข้า

มาของชาวข่ากน็บัเป็นจดุเริม่ต้นของทีม่าภูมิปัญญาการผลติ

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ส�าหรับการผลิตในช่วงเวลานี้

จะมุ่งเน้นไปท่ีการใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน เช่น โอ่ง อ่าง 

กระถาง ไห ครก แป้ มีรูปทรงเรียบง่ายไม่ซับซ้อน บนผิว

ภาชนะจะตกแต่งลวดลายด้วยลูกกลิ้งไม้ และผลิตภัณฑ์จะ

เน้นความแข็งแกร่งเพื่อให้ทนทานต่อการใช้งาน ส�าหรับ

เทคโนโลยีการผลิต จะผลิตบริเวณใกล้แหล่งดิน เช่น  

กุดเวียน กุดสองคืน กุดเสือตาย กุดตะเกียด มูลหลง ฯลฯ  

ตะกดุเหล่านีคื้อบรเิวณทีมี่ลกัษณะเป็นแอ่งน�า้ขงั ซึง่เกิดจาก

ปรมิาณน�า้ในแม่น�า้มลูลดลง (พอถงึฤดแูล้งน�า้จะลดลงจนส่ง

ผลให้น�้าที่ไหลเข้าไปในแอ่งน�้าต่างๆ ขาดออกจากกันกลาย

เป็นตะกุด) การน�าดินมาใช้จะขุดด้วยมือให้ลึกจากผิวดิน

ประมาณ 40 เซนติเมตร น�ามาทุบเป็นก้อนเล็กๆ แล้วน�ามา

ตากแดด จากนั้นน�าดินมาผสมไว้ในบ่อหมักดิน โดยหมักทิ้ง

ไว้ประมาณ 2 คืน ขั้นตอนการนวดจะน�าดินขึ้นมาวางบน

หนังวัว แล้วท�าการนวดด้วยเท้าโดยเหยียบดินไปในทิศทาง

เดยีวกนั นวดวนกลบัไปกลบัมาจนเนือ้ดนิละเอยีดเหมาะสม 

ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จะใช้แป้นหมุนไม้ที่เรียกว่าพะมอน 

การขึ้นรูปด้วยพะมอนจะมีช่างปั้น 1 คน และผู้ช่วยหมุน 1 

คน เมื่อขึ้นรูปเสร็จจะท�าการตกแต่งลวดลายด้วยลูกกลิ้งไม้

ให้สวยงาม ส�าหรับเทคโนโลยีการเผาจะใช้เตาจอมปลวกที่
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีลักษณะเป็นเตาที่ขุดลงไปใต้พื้นดิน ในกระบวนการเผา 

วัฒนา ป้อมชัย ปราชญ์ชาวบ้านได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า

...การเผาต้องใส่ใจทกุขัน้ตอน โดยจะท�าการรุม่(อุ่น)

เตาด้วยฟืนเนื้อแข็งท่อนสั้นๆ ใช้เวลา 1วัน 1 คืน 

หากรุม่ได้ทีไ่ฟจะไปตดิฟืนทีว่างไว้บริเวณปากปล่อง 

เรยีกว่าล่อปล่อง จากนัน้ท�าการอดุเตาโดยค่อยๆดนั

ฟืนเข้าไปใกล้ปากเตาให้ความร้อนค่อยๆ เข้าไปใช้

เวลา 4-10 ชั่วโมง ขั้นตอนต่อไปคือทิ้งไฟโดยดันฟืน

เข้าไปช้าๆ เพิ่มฟืนเรื่อยๆ เมื่อชิ้นงานในเตาเริ่มแดง

จนถึงปลายเตากใ็ห้ดันฟืนเข้าไปจนชนหน้าแท่นแล้ว

ทิง้ไว้ประมาณ 4-5 ชัว่โมง การเผาต้องสงัเกตไฟเป็น

ส�าคัญ โดยไฟจะเปลี่ยน 3 ช่วง คือ ช่วงแรกเมื่อทิ้ง

ไฟจะมีเขม่ามคีวนัด�าออกปล่องเหมอืนหวัจกัรรถไฟ 

ช่วงที่สองควันด�าจางมีเปลวไฟจากปล่องสีส้มบางๆ 

ปนเขม่าสีด�า ช่วงที่สามไฟสีแสดขึ้นปล่องสูง 2-3 

เมตร สไีฟปากเตาและปากปล่องต้องมสีีส้มใสแสดง

ว่างานสุกแล้ว เมื่อการเผาสมบูรณ์ก็ท�าการปิดเตา 

โดยต้องทิง้ให้เตาเยน็ 1-2 วนั จงึสามารถน�างานออก

จากเตาได้… (วัฒนา ป้อมชัย. 2559 : สัมภาษณ์)

  	 1.1.2	การตลาด ส�าหรับการตลาดในยุค

แรกจะเป็นไปในลักษณะแลกเปล่ียนข้าวของเครื่องใช้ที่

จ�าเป็นต่อกนั โดยมคีาราวานเกวยีนเป็นตวักลางในการแลก

เปลีย่นสนิค้า แต่ในยคุนีม้พ่ีอค้าคนกลางคนส�าคญัเกิดขึน้ใน

ชมุชนด่านเกวยีน ชือ่ว่าแป๊ะโหงว เป็นพ่อค้าชาวจนีทีม่าเปิด

ร้านขายของช�าในชมุชนด่านเกวยีน โดยแป๊ะโหงว จะรบัซือ้

เคร่ืองปั้นแล้วน�ามาวางขายหน้าร้าน และน�าบางส่วนใส่

เกวยีนไปแลกข้าวปลาอาหารหรือของใช้อืน่ๆ จากนัน้น�าข้าว

ปลาอาหารและของใช้เหล่านั้นมาขายให้กับผู้บริโภค ซึ่งก็

คือชาวบ้านในชุมชนด่านเกวียนนั่นเอง เมื่อพ่อค้าคาราวาน

เกวียนจากต ่างพ้ืนที่ เข ้ามาในชุมชน ก็จะเข ้ามาซื้อ

เครื่องปั้นดินเผาที่แป๊ะโหงว จนท�าให้ร้านของแป๊ะโหงวก

ลายเป็นศูนย์รวมสินค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในช่วง

เวลานั้น นอกจากนี้แป๊ะโหงว ยังเป็นนายทุนส�าคัญที่ให้ชาว

บ้านได้หยิบยืมทุนทรัพย์ส�าหรับใช้ด�ารงชีวิตและผลิต

เครื่องปั้นดินเผา 

	 	 1.1.3	กระบวนการสร้างบทบาทหน้าที	่สู่การ

สร้างระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผา 

ด่านเกวยีน เมือ่ปัจเจกและชมุชนตดัสนิใจเลือกภมูปัิญญาจาก

ชาวข่ามาพัฒนาต่อยอดจนสร้างวัฒนธรรมสิ่งประดิษฐ์ของ

ตนได้ จึงเป็นจุดเริ่มของการสร้างบทบาทหน้าที่ให้กับ

เครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน โดยบทบาทหน้าทีข่องเครือ่งป้ัน 

ดินเผาในช่วงเวลานี้ มีหน้าที่เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ด�ารงชีพ 

มากกว่ามีหน้าที่เป็นสินค้าส�าหรับขายเพื่อแสวงหาผลก�าไร 

ดงันัน้วถิชีีวติและโครงสร้างสงัคมของชมุชนจงึไม่ได้เปลีย่นแปลง 

ไปอย่างสิ้นเชิง สิ่งท่ีเกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Bronislaw Malinowski ที่อธิบายว่าวัฒนธรรมล้วนตอบ

สนองความต้องการของพ้ืนฐานของชีวิต (ยศ สันตสมบัติ. 

2556 : 37) ดังนัน้วัฒนธรรมส่ิงประดษิฐ์ในยคุนีจ้งึมบีทบาท

หน้าทีต่อบสนองความต้องการพืน้ฐานของชมุชนด่านเกวยีน 

และหากวเิคราะห์ในเชงิโครงสร้างตามแนวคดิของ ของ A.R. 

Radcliffe Brown ท่ีมองว่าสังคมมีโครงสร้างและระบบ 

ระบบจะท�างานสอดประสานกนัเพือ่ให้สงัคมด�าเนนิไปอย่าง

ราบรืน่ (ยศ สนัตสมบตั.ิ 2556 : 35) จะพบว่าเมือ่ความต้องการ 

ของปัจเจกถกูตอบสนอง ชุมชนกไ็ด้สร้างระบบและกลไกการ

ด�ารงอยู ่ของเคร่ืองปั ้นดินเผาด่านเกวียนขึ้น กล่าวคือ 

โครงสร้างของระบบจะมเีครือ่งป้ันดนิเผาและอาชีพเกษตรกรรม 

เป็นศูนย์กลาง ระบบวิถีชีวิตและบริบทต่างๆ ของชุมชนถูก

ขับเคลื่อนด้วยศูนย์กลางดังกล่าว โดยมีปัจจัยภายนอกทั้ง

จากนายทุนและพ่อค้าคนกลางเป็นกลไกเสริมในเรื่องการ

แลกเปลี่ยนสินค้าและรายได้ให้กับชุมชน ดังภาพที่ 1

ภาพที่	1 ระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนแบบดั้งเดิม ช่วงเวลาก่อน พ.ศ.2500
ที่มา : Bubble Chart โดยผู้วิจัย

กลุ่มพ่อค้าคาราวานเกวียน, 

แป๊ะโหงว

ผู้น�าชุมชน กลุ่มผู้บริโภคอิทธิพลจากภูมิปัญญาชาวข่า

รายได้และผลก�าไรสู่ช่างปั้น และชุมชนพะมอน, ลูกกลิ้งไม้,เตาจอมปลวก

ชาวบ้านเป็นช่างปั้น

และท�าเกษตรกรรม
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน รูปแบบดั้งเดิม, 

ผลผลิตทางการเกษตร



138

  1.2	ช่วงเวลาปี	พ.ศ.	2500	–	พ.ศ.	2520	

	 	 	 1.2.1	พัฒนาการภูมิปัญญาการผลิต

เครือ่งป้ันดินเผา ภมูปัิญญาการผลติเครือ่งป้ันดนิเผาดัง้เดมิ

ถกูพฒันาสูก่ระบวนการออกแบบ โดยนกัวชิาการ นกัศกึษา 

ศิลปิน และกลุ่มคนตุลา ได้แก่ ทวี รัชนีกร วทัญญู ณ ถลาง 

ปรีชา พงษ์ภักดี วิโรจน์ ศรีสุโร พิศ ป้อมสินทรัพย์ วัฒนา 

ป้อมชัย ไชยพร เกิดมงคล สุดารัตน์ เกิดมงคล สุวณีย์ เนตร

วงษ์ พงษ์เทพ กระโดนช�านาญ ฯลฯ กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้า

มาศึกษาแลกเปลี่ยนภูมิปัญญากับครูช่างปั ้นพื้นบ้านใน

ชุมชน โดย ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์

(จิตรกรรม) พ.ศ.2548 หนึ่งในกลุ่มคนท่ีเข้ามาในช่วงเวลา

ดังกล่าว ได้กล่าวถึงเหตุผลของการเข้ามาในชุมชนไว้ว่า 

…ผมเข้าไปในด่านเกวียนปี พ.ศ.2503 จากการ

ชักชวนของ อาจารย์วทัญญู ณ ถลาง ท่านต้องการ

น�าศิลปะพื้นบ้านมาใช้กับสถาปัตยกรรม ส่วนผมก็

น�าเครื่องป ั ้นมาประยุกต ์กับการสอน โดยพา

นักศึกษาเข้าไปปั้นนกฮูก โคมไฟ เป็นประโยชน์ใหม่ 

ซึ่งแต่เดิมที่นี่เขาท�าแต่ โอ่งน�้า ไหปลาร้า ครก ที่รอง

ขาตูก้บัข้าว ในยคุนัน้เร่ิมมพีลาสตกิ มหีม้อโลหะเข้า

มาตีตลาด ดังนั้นจึงต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูป

แบบการใช้งานใหม่ และผลิตได้จ�านวนมากกว่าเดมิ 

เช่น โอ่งแบบเดิมใส่ในเตาเผาได้เพียง 15 ใบ แต่

แจกนัรปูนกฮกู กระเช้าต้นไม้ รปูตุก๊ตา ใส่เตาเผาได้

เป็น 100 ใบ และขายดีมากในช่วงเวลานั้น… (ทวี 

รัชนีกร. 2559 : สัมภาษณ์) 

   ในประเด็นนี้ อยู่ เปลี่ยนกระโทก ปราชญ์

ชาวบ้านอาวุโส ได้กล่าวเสริมไว้อย่างน่าสนใจว่า

...เมื่อ อ.ทวี รัชนีกร อ.ปรีชา คงภักดี อ.สุวิท 

ช่างเหล็ก เข้ามาในด่านเกวียน ช่วงประมาณปี พ.ศ.

2500 มาออกแบบ มาเปลีย่นรูปแบบ ช่างป้ันแต่เดมิ

จากปั้นโอ่งได้เตาละ 300-400 บาท คนด่านเกวียน

อย่างเก่งทีส่ดุกท็�าได้ 3,000 บาทต่อเตา พออาจารย์

เหล่านี้มาก็มาสอนปั้นเครื่องประดับ เป็นแจกัน เผา

เตาหนึ่งได้ 7,000-8,000บาท คนด่านเกวียนฮือฮา

มาก... (อยู่ เปลี่ยนกระโทก. 2559 :สัมภาษณ์)

   จากค�ากล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นจุดเร่ิม

ต้นของการเปล่ียนแปลงจากผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้สอยมาเป็น

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่าง

มาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวเกิดจากกลุ่มคน

ภายนอกที่ได้น�ากระบวนการออกแบบมาประยุกต์ร่วมกับ

ภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน จนเกิด

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายในช่วงเวลานี้ เช่น กระเช้า

แขวน นกฮูกฉลุลาย กระถางบัว แจกัน กระเบื้องพื้น และ

กระเบือ้งผนงั โดยสขีองภาชนะดงักล่าวยงัคงเป็นสดี�าทีเ่กดิ

จากการเผาในอุณหภูมิสูง ซ่ึงการเผาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสีด�า

ดังกล่าว ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์รูปแบบดั้งเดิมยังคงมีการผลิต

อยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในยุคนี้เกิดเครื่องปั้นดินเผารูป

แบบทศันศลิป์ขึน้ คอืงานประตมิากรรมนนูต�า่ นนูสงู ลอยตวั 

ส�าหรับเทคโนโลยีการผลิตเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมแต่เน้น

ปรมิาณคนมากขึน้ การขึน้รปูผลติภณัฑ์ยงัใช้พะมอนไม้เป็น

หลัก ในการเผายังใช้เตาจอมปลวกจนกระทั่งพ.ศ.2512 ได้

เกิดนวัตกรรมเตาก่อ โดย ปั่น บุญเนตร เป็นผู้คิดค้นข้ึน 

(เครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน ภูมิปัญญาท้องถิน่อสีาน. 2546 

: 16) โดยเตาก่อสามารถสร้างในบริเวณบ้านได้ และมี

กระบวนการเผาเหมือนเตาจอมปลวกทุกอย่าง ดังนั้นเตา

จอมปลวกที่ตั้งอยู่ไกลจากชุมชนจึงล้าสมัยและถูกเลิกใช้ใน

เวลาต่อมา

 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง

เวลานี้ ล้วนเกิดจากความรู้ของกลุ่มอาจารย์ นักศึกษา และ

บุคคลภายนอกที่เข้ามาในชุมชน ซึ่งหลายคนมีบทบาท

ทางการเมืองจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 และ 6 

ตุลาคม พ.ศ.2519 เช่น ทวี รัชนีกร ไชยพร เกิดมงคล สมาน 

แสงทอน นคิม ฉมินอก สดุารตัน์ เกดิมงคล สวุณย์ี เนตรวงษ์ 

วัฒนา ป้อมชัย เป็นต้น ดังนั้นในการศึกษาพัฒนาการ

ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในช่วงเวลานี้ จึงจ�าเป็น

ต้องศึกษาที่มา และแนวความคิดของกลุ่มคนตุลาให้ลึกซึ้ง

ด้วย จึงจะสามารถเข้าใจบทบาท และอิทธิพลของกลุ่มคน

ดังกล่าวที่มีต่อชุมชนด่านเกวียนได้กว้างและลึกยิ่งขึ้น โดย

กลุ่มคนตุลาเหล่านี้ ก่อนเข้ามาในชุมชนได้มีบทบาทในการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองในจังหวัดนครราชสีมา ด้วย

เหตุการณ์ทางการเมืองขณะนั้น รัฐบาลโดย จอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต์ ด�าเนนินโยบายในลักษณะปราบปรามคอมมวินสิต์ 

ส่งผลให้เกิดการกวาดล้างและประหารชีวิตผู้ที่ถูกกล่าวหา

ว่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นจ�านวนมาก อีกทั้งการปกครองยัง

เป็นไปในลักษณะเผด็จการทหารที่จ�ากัดสิทธิเสรีภาพทาง

ความคดิทางการแสดงออก และมกีารเอารดัเอาเปรยีบภาค
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชาชนหลายประการ รวมถึงการที่ภาครัฐอนุญาตให้

สหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสม์ 

เข้ามาตั้งฐานทัพในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อใช้เป็นฐานส่ง

เครือ่งบนิในการท�าสงครามเวยีดนาม ประเดน็ต่างๆ เหล่านี้

จึงเป ็นชนวนเหตุให ้ขบวนการนักศึกษาไทยเกิดการ

เคลือ่นไหวทางการเมอืงเพือ่ต่อต้านรฐับาลทหารอย่างตืน่ตวั 

โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นไปในลักษณะการตั้งกลุ่ม 

และใช้เครื่องมือทางการสื่อสาร เช่น ศิลปะ ดนตรี กวี ฯลฯ 

ในการแสดงออก ในช่วงเวลาดังกล่าววาทกรรมส�าคัญที่

ท�าให้เกิดแรงกระเพ่ือมทางความคิดไปทั่วประเทศ คือ  

“วาทกรรมคนรุ่นใหม่ที่เป็นหนี้สังคม” วาทกรรมนี้มีทัศนะ

ห่วงใยหรอืรูส้กึว่าตนเป็นหนีป้ระชาชนทีเ่สียภาษีและท�างาน

อย่างทุกข์ยาก ถูกกดขี่จากผู้มีอ�านาจและนายทุน และ

มหาวิทยาลัยก็มาจากภาษีของประชาชน ภายหลังเมื่อ 

วาทกรรมนี้ก็ได้แพร่หลายออกไปในพื้นท่ีการศึกษาต่างๆ 

รวมถึงพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จึงท�าให้เกิด

กจิกรรมอาสาเพ่ือพัฒนาชมุชนขึน้ และกจิกรรมดงักล่าวกไ็ด้

กลายเป็นเครื่องมือส�าคัญในการถ่ายทอดความคิดทางการ

เมืองของนักศึกษาสู่ภาคประชาชน ส่งผลให้กิจกรรมนี้ 

ถกูจับตาโดยรฐับาลและเป็นชนวนให้เกิดการปะทะกันระหว่าง

ภาครฐัและปัญญาชนในเวลาต่อมา ในประเดน็นี ้สมาน แสงทอน 

อดีตนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ได้กล่าวถึงบทบาทของกิจกรรมค่ายอาสาดังกล่าวไว้อย่าง 

น่าสนใจว่า

…กิจกรรมค่ายอาสาเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง

เวลานั้น โดยเราจะรับบริจาคหนังสือและน�าไปให้

โรงเรยีน อาสาท�าถนน ท�าห้องน�า้ ซ่อมท่ัวไป เราเดนิ

ทางออกค่ายในพ้ืนที่ต่างๆ ในโคราชเพ่ือพัฒนา

ชุมชน แต่ในช่วงเวลานั้นภาครัฐได้น�าภาพยนต์

เสรีภาพกับคอมมิวนิสม์มาฉายทุกอ�าเภอ และมี

หนังสือมิตรภาพของอเมริกัน โดยสื่อสารว ่า 

คอมมิวนสิม์เป็นปีศาจ ดงันัน้กจิกรรมต่างๆ ทีท่�าเพ่ือ

สังคม ท�าให้ชาวบ้านกลัว ที่บ้านผมก็จะไม่ชอบ  

ไม่ชอบให้ผมออกค่ายอาสา ผมเลยไม่กลับบ้าน

เพราะก�านนัและผู้ใหญ่ในหมูบ้่านมองผมอย่างแปลก

แยก ผมไปไฮปาร์คทีอ่นสุาวรย์ีย่าโมทกุอาทติย์ กจ็ะ

มีประเด็นการเมืองต่างๆ มีการประท้วงต่างๆ กลุ่ม

นักศึกษาก็ไปแสดงออก และพอเสร็จกิจกรรมผมก็

จะอาศัยนอนที่วิทยาลัยฯ สมัยน้ันผมเรียนอยู่ปี 1 

ขณะนั้นพ่ีเปี๊ยก สุรพล ปัญญาวชิระ เรียนอยู่ปี 4 

และพีส่ขุสนัต์ เหมอืนนริจุน์ กเ็พิง่เข้ามาเป็นอาจารย์

พิเศษ พี่สุขสันต์คอยช่วยเหลือผมในตอนนั้น โดยให้

ผมไปเขียนป้ายติดถนนราชด�าเนินที่กรุงเทพฯ และ

ให้ท�ากิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ด้วยกัน จนภาย

หลงัผมกเ็ข้ากลุม่แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย ซึง่

มีแนวความคิดเรื่องศิลปะกับสังคม ร ่วมกับ 

อ.สุขสันต์ พี่เปี๊ยก สุรพล และวัฒนา ป้อมชัย... 

(สมาน แสงทอน. 2559 : สัมภาษณ์)

   จากค�ากล่าวในข้างต้น แสดงให้เห็นว่า

พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีการเคล่ือนไหว

ทางการเมอืงอย่างเข้มข้น และกจิกรรมอาสากเ็ป็นเครือ่งมอื

ส�าคัญในการถ่ายทอดความคิดทางการเมืองให้กับภาค

ประชาชน โดย ไชยพร เกิดมงคล อดีตนักศึกษาวิทยาลัย

เทคนคิภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ได้กล่าวเสริมถงึเหตกุารณ์

ในช่วงเวลาดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจเช่นกันว่า

...ในช่วงเวลานั้นกองทัพอเมริกันมาตั้งฐานทัพใน

โคราชตัง้แต่สมยัผมอยูม่ธัยม ตอนนัน้สงัคมโคราชมี

บาร์ฝรัง่ ท�าให้ผมรูจ้กัเพลงทีม่นัเป็นการปฏิวตัดินตรี

ของวูดสต๊อค (Woodstock) ท�าให้ผมรู้ว่า เจน  

ฟอนด้า บ๊อบ ดแีลนด์ คนอีกหลายๆ คนทีไ่ปประท้วง

สงครามเวียดนาม ที่ต่อต้านอเมริกันส่งคนไปฆ่า

เวียดนาม ดังนั้นจึงท�าให้ผมเห็นว่ามีความคิดที่แตก

ต่าง ท�าให้ผมตอนนัน้ในฐานะนกัศกึษาทีเ่ป็นปัญญา

ชนซึ่งมีความคิดไม่สนับสนุนสงครามอยู่แล้ว ต้อง

ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านอเมริกัน รัฐบาลไทย 

และยงัต่อต้านการทุจรติทกุรปูแบบทัง้ ขบัไล่ผูว่้า ไล่

ผูอ้�านวยการวิทยาลยัเทคนคิฯ และอีกมากมาย โดย

ใช้เครื่องมือคือโปสเตอร์ ท�าภาพพิมพ์ แจกใบปลิว 

กับอารมณ์ พงศ์พงัน และสนาม จันทร์เกาะ...  

(ไชยพร เกิดมงคล. 2559 : สัมภาษณ์)

   จากค�ากล่าวข้างต้น ท�าให้เหน็แนวคดิของ

ปัญญาชนในพืน้ทีโ่คราช ทีไ่ม่สนบัสนนุการเข้ามาตัง้ฐานทพั

ของสหรฐัอเมรกิา และมองว่ารฐัสนบัสนนุการฆ่าประชาชน

เวียดนามในทางอ้อม จึงท�าให้การเคลื่อนไหวต่อต้านของ

ภาคปัญญาชนทวคีวามเข้มข้นขึน้เรือ่ยๆ ทัง้ในระดบัภมูภิาค

และในส่วนกลาง ส่งผลให้เกิดการปะทะกันระหว่างนกัศึกษา
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กับรัฐบาล ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ซึ่งภายหลัง

การปะทะสิ้นสุดลง เป็นนักศึกษาและประชาชนเป็นผู้ชนะ 

โดยรัฐบาลเผด็จการทหารของจอมพลถนอม กิตติขจร พ้น

จากอ�านาจ ในประเด็นนี้ สุรพล ปัญญาวชิระ อดีตนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กล่าวถึง

เหตุการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า

...ภายหลงัจากประชาธปิไตยได้รับชยัชนะ ในปี พ.ศ.

2518 มีการเฉลิมฉลองและมีการเขียนป้ายคัตเอาท์

ขนาดใหญ่ และทางศลิปินจากโคราชกร่็วมเขยีนด้วย 

โดยเขยีนกนับนชัน้ 4 ตกึออกแบบ ทีว่ทิยาลัยฯ เมือ่

เขียนเสร็จก็ขนเข้ากรุงเทพฯ โดยน�าไปติดตั้งที่เกาะ

กลางถนนราชด�าเนิน ในเวลาต่อมาเราก็ขับไล่

ฐานทพัอเมรกิาทีต่ัง้อยูใ่นโคราช โดยใช้คตัเอาท์เป็น

เครื่องมือแสดงออก เราก็เขียนกันที่ ช้ัน 4 ตึก

ออกแบบเหมือนเดิม... (สุรพล ปัญญาวชิระ. 2559 

: สัมภาษณ์)

   ในประเด็นข้างต้น ไชยพร เกิดมงคล ก็ได้

กล่าวเสริมถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างน่าสนใจว่า

...ภายหลังชัยชนะของนักศึกษาและประชาชน เจ้า

หน้าที่ ได ้มาตามจับบรรดาแกนน�าในโคราชท่ี

เคลื่อนไหวที่ลานย่าโม โดย อ.ทวี รัชนีกร อ.สุขสันต์ 

เหมือนนิรุจน์ ถูกจับที่วิทยาลัยเทคนิคฯ ช่วง

ประมาณ 6 ตลุาคม พ.ศ.2519 อ.ปรชีา คงภกัดี จาก

โรงเรียนราชสีมาก็โดนจับ และก็ยังมาตามจับพ่ีตุ๊ก 

(สุดารัตน์ เกิดมงคล) พี่ต๊อย (สุวณีย์ เนตรวงษ์) ที่

ด่านเกวียน ส่วนตัวผม มงคล อุทก สุรพล ปัญญา

วชิระ หมูพงษ์เทพไม่โดนจับ ส�าหรบัอาจารย์ทว ีโดน

หมายตัวเพราะแกเป็นผู้ปลุกระดมนักศึกษาให้มี

ความรกัชาติ มองเหน็สิทธเิสรีภาพ อาจารย์และพวก

ตุ๊ก ต๊อยก็ติดคุกที่กองเมืองโคราช 3 เดือน และได้

ออกมาตอนรัฐบาลเปล่ียนนโยบาย... (ไชยพร  

เกิดมงคล. 2559 : สัมภาษณ์)

   จากค�ากล่าวของ ไชยพร เกิดมงคล ท�าให้

เห็นว่าสถานการณ์ภายหลังจากการได้รับชัยชนะไม่ได้เป็น

ไปอย่างราบรื่น ภาครัฐยังคงถูกครอบง�าโดยเผด็จการทหาร 

และเมื่อเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 เกิดขึ้น ทหารกลับ

มามอี�านาจอีกครัง้ จงึได้มกีารตามจบัแกนน�า และนกัศกึษา 

โดยพื้นที่โคราชแกนน�าหลายคนก็ได้ถูกจับตามที่กล่าวมา

ข้างต้น ซึง่เมือ่สถานการณ์ทางการเมอืงคลีค่ลายลงภายหลงั 

แกนน�าเหล่านีก้ไ็ด้ถกูปล่อยตวัออกมา และกลุม่คนดงักล่าว

ส่วนหนึ่งก็ได้เดินทางเข้ามาในชุมชนด่านเกวียน ซึ่งการเข้า

มาของกลุ่มคนตุลานี้ ก็ส่งผลให้ชุมชนด่านเกวียนเกิดความ

เปล่ียนแปลงเพราะความรู้ความสามารถของกลุ่มคนดงักล่าว 

ในประเด็นนี้ สุวณีย์เนตรวงษ์ ได้กล่าวถึงบทบาทของกลุ่ม

คนตุลาต่อชุมชนด่านเกวียนไว้อย่างน่าสนใจว่า

...ตั้งแต่ อ.ทวี รัชนีกร กลุ่มอาจารย์ นักศึกษากลุ่ม

คนตุลา กลุ่มพวกเพื่อชีวิต เข้ามาในด่านเกวียน 

ชุมชนก็ถูกขับเคลื่อนโดยคนเหล่านี้ มีการพัฒนาขึ้น

ในหลายๆ ด้าน ทั้งกวี ดนตรี ศิลปะ สังคม การเมือง 

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านรูปแบบ

เคร่ืองปั้นดินเผา ที่ส่งผลให้เกิดผลงานหลากหลาย 

และมีร้านค้าเกิดขึ้นหลายร้าน เศรษฐกิจในช่วงน้ัน

ถือว่าดี ถ้ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่เข้ามา ด่านเกวียนก็ยัง

คงเป็นสงัคมของช่าง ทีป้ั่นโอ่ง หม้อ ไห คงไม่พฒันา

มาไกลจนทุกวันน้ี… (สุวณีย์ เนตรวงษ์. 2559 

:สัมภาษณ์)

   ในประเดน็ข้างต้นนี ้ไชยพร เกดิมงคล ยงั

ได้กล่าวขยายความถึงกลุ่มคนตุลากับบทบาทการพัฒนา

ชุมชนด่านเกวียนไว้อย่างน่าสนใจเช่นกันว่า

...หลังเหตุการณ์ทางการเมือง อ.ทวี รัชนีกร และ

กลุ่มคนตุลาได้กลับเข้าไปในด่านเกวียน โดยอ.ทวี 

เข้าไปออกแบบตุ๊กตา อ.ปรีชา คงภักดี ท�ากระเช้า 

อ.สนั่น ปั้นกายวิภาคนเป่าแคน อ.วิโรจน์ ศรีสุโร 

ออกแบบกระเบื้องหกเหลี่ยม ท�าให้งานด่านเกวียน

มีความหลากหลายมาก ส่วนผมเข้าไปก่อตั้งร้าน

อ�าแดงเซรามิก กับตุ๊กและต๊อย ช่วงปี พ.ศ.2518 

พวกเราเข้าไปพัฒนาชุมชนจนภายหลังผมได้เป็น

ประธานชมรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เราผลัก

ดันให้เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียนได้ส่งออกต่าง

ประเทศ และผมยังเป็นประธาน SME และอีก

หลายๆ อย่าง... (ไชยพร เกิดมงคล. 2559 : 

สัมภาษณ์)

   โดยสรุป บทบาทของคนตลุาในชุมชนด่าน

เกวียนดังที่กล่าวมาข้างต้น เกิดจากความรู้ที่ได้รับจากการ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศึกษาในสถาบนัการศกึษา ส่งผลให้กลุม่คนตลุามวีธิกีารและ

เครือ่งมอืทีจ่ะต่อสูก้บัภาครฐัและเอกชน และยงัสามารถขบั

เคลื่อนชุมชนด่านเกวียนให้ก้าวหน้าในทุกๆด้าน ดังนั้นการ

เข้ามาของคนตุลา จึงสร้างปรากฏการณ์ให้กับชุมชนอย่าง

มากมาย ทัง้การเปลีย่นแปลงภมูปัิญญาเคร่ืองป้ันดนิเผาด่าน

เกวียนของ ทวี รัชนีกร การเกิดผลงานเครื่องปั้นดินเผารูป

แบบทศันศลิป์โดย วฒันา ป้อมชยั และ สมาน แสงทอน การ

ต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

ของร้านอ�าแดง (ไชยพร เกดิมงคล) ร้านชาวดนิ (นคิม ฉมินอก) 

ไปสู่การค้าการส่งออก รวมถึงการน�าสุนทรียะทางศิลปะ 

ดนตรี กวี ฯลฯ มาให้กับพื้นที่ชุมชนด่านเกวียน จึงสามารถ

กล่าวได้ว่า กลุ่มคนตลุามีบทบาทและอทิธพิลอย่างยิง่ในการ

ขับเคลือ่นเปลีย่นแปลงชมุชนให้เจริญก้าวหน้าอย่างทีไ่ม่เคย

ปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชุมชนด่านเกวียน

   1.2.2	 การตลาด ถือเป็นช่วงเวลาที่

เศรษฐกิจทุนนิยมเริ่มเติบโตในพื้นที่ แต่เป็นทุนนิยมแบบ

ผสมผสานกับการตลาดแบบแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต 

เนื่องจากวิถีชีวิตและผู้คนในชุมชนในช่วงเวลานี้ยังมีความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเอื้ออาทรต่อกันมาก ดังนั้นการตลาด

ในยุคนี้จึงเป็นไปแบบพึ่งพาอาศัยกัน ช่วงเวลานี้มีการ

ออกแบบสินค้ามากมายหลากหลายรูปแบบ และเป็นการ

ท�าเพื่อขายมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีชุมชนยังการพัฒนา

กระบวนการเผาให้ก้าวหน้าขึ้น เพราะต้องการผลิตเพื่อให้

ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค เม่ือชุมชนมีเตาก่อด้วย

อิฐที่สามารถเผาผลิตภัณฑ์ได้จ�านวนมาก ส่งผลให้ชุมชนมี

รายได้และผลก�าไรสูงขึ้น ดังนั้นชุมชนในยุคนี้จึงเริ่มมี

บรรยากาศธุรกิจเชิงพาณิชย์ เริ่มมีโรงงานและร้านค้า

เครื่องปั้นดินเผาเกิดขึ้นในชุมชน เช่น ไทยอิ่ม จงประเสริฐ 

ดนิด�า มาลยัดนิเผา เป็นต้น กลุม่ร้านค้าและโรงงานทีก่ล่าว

มา จะเป็นกลุ่มที่สามารถหาตลาดและก�าหนดราคาเองได้ 

นอกจากนี้การตลาดของด่านเกวียนยังถูกก�าหนดจากผู้

บริโภคอีกทางหนึ่ง จากการสั่งสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง 

และจากการเข้ามาหาซื้อสินค้าด้วยตนเอง 

	 	 	 1.2.3	 กระบวนการสร้างบทบาทหน้าที่	

สู ่การสร้างระบบและกลไกการด�ารงอยู ่ของเคร่ืองปั ้น 

ดินเผาด่านเกวียน ในช่วงเวลาน้ีอิทธิพลระบบทุนนิยมเริ่ม

เข้ามามีบทบาทในชุมชน และชุมชนได้เลือกที่จะเปลี่ยน

วัฒนธรรมของตนให้กลายเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ โดยได้รับ

อิทธิพลจากกลุ ่มคนภายนอกและกลุ ่มคนตุลา ท่ีน�า

กระบวนการออกแบบมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาด้ังเดิม 

ท�าให้ผลิตภณัฑ์มรีปูแบบใหม่และขายได้ในราคาทีสู่งขึน้ การ

เลือกดงักล่าวส่งผลให้บทบาทหน้าทีข่องเคร่ืองป้ันดนิเผาด่าน

เกวียน เปล่ียนต�าแหน่งแห่งท่ีจากเครือ่งมอืเพือ่ด�ารงชพีกลาย

เป็นเครือ่งมอืเชิงพาณชิย์ และภายหลงัเมือ่เตาก่อถกูสร้างข้ึน 

ชมุชนกไ็ด้เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกจิครัง้

ใหญ่ กล่าวคอื ระบบการผลิตแบบดัง้เดมิได้ล้าสมัย การผลติ

แบบใหม่สามารถผลติได้ท่ีบ้านเรอืนของตน วถีิชวีติและสังคม

การผลิตจึงได้ย้ายจากโรงปั้นตามตะกุดมาสู่บ้านเรือน การ

ผลิตสินค้าภายในบ้านท�าให้สามารถผลิตงานได้จ�านวนมาก 

และทันต่อความต้องการของตลาด เม่ือรายได้และผลก�าไร

ของช่างปั้นและนายจ้างสูงขึ้น ทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้สร้าง

ชนชั้นทางสังคมของชุมชนด่านเกวียนข้ึนมา โดยเป็นไปใน

ลกัษณะทนุนยิมระยะแรกคอื สงัคมชนชัน้ทางเศรษฐกจิแบบ

นายจ้างและลูกจ้าง การเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน

ในช่วงเวลานี ้แสดงให้เหน็ว่าเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีนเริม่

มบีทบาทต่อบรบิทต่างๆ ของชมุชนตัง้แต่ระดบัปัจเจกจนถึง

ระดบัโครงสร้าง ทัง้เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และวฒันธรรม

ของชมุชน ล้วนถกูขบัเคลือ่นให้ก้าวหน้า และเจรญิเตบิโตขึน้

ด้วยเครื่องปั ้นดินเผาด่านเกวียน ดังน้ันในช่วงเวลาน้ี

เคร่ืองปั ้นดินเผาด่านเกวียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางของ

โครงสร้างและระบบกลไกของชุมชน และเริ่มด�ารงอยู่อย่าง

เข้มแข็ง ดังภาพที่ 2 โดยมีบทบาทหน้าที่เป็นเครื่องมือทาง

เศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนชุมชนจนกลายเป็นชุมชนการค้า

เครื่องปั้นดินเผาที่ส�าคัญในเวลาต่อมา 
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 	 1.3	ช่วงเวลาปี	พ.ศ.	2521	–	พ.ศ.	2543	

	 	 	 1.3.1	 พัฒนาการภูมิปัญญาการผลิต

เคร่ืองป้ันดนิเผา ในยคุนีภ้มูปัิญญาได้ก้าวหน้าขึน้อกีขัน้ด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�าให้ชุมชนสามารถผลิตสินค้าเพื่อ

จ�าหน่ายได้เป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้ชมุชนเตบิโตเป็นชมุชน

อุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว โดย พิศ ป้อมสินทรัพย์ เจ้าของ

กิจการร้านดินเผา ถือเป็นบุคคลส�าคัญที่น�าชุมชนให้ก้าวไป

สูค่วามเป็นอตุสาหกรรมสมยัใหม่ โดยน�าความรู้ทางการผลติ

เซรามิก เช่น การปรับปรุงเนื้อดิน การท�าเคลือบ การ

ปรับปรุงเตาก่อ และเทคนิคการเผาแบบสมัยใหม่ นอกจาก

นีย้งัน�าเอาเทคโนโลยทีางการผลติเครือ่งป้ันดนิเผาทีท่นัสมยั 

เช่น เครือ่งกวนน�า้ดนิ เครือ่งนวดและรดีดนิ แป้นหมนุไฟฟ้า 

เตาแก๊ส ฯลฯ เข้ามาสู่ชุมชน การเข้ามาของเทคโนโลยีดัง

กล่าวกท็�าให้เทคโนโลยดีัง้เดมิของด่านเกวยีนต้องเลอืนหาย

ไปจากพื้นท่ี เช่นพะมอนไม้ เนื่องจากพะมอนไม้ต้องอาศัย

คนช่วยหมนุ แต่แป้นหมุนไฟฟ้าสามารถข้ึนรูปภาชนะได้โดย

ไม่ต้องใช้คนช่วยหมุน ส่งผลให้แป้นหมุนแบบพะมอนไม้ 

ล้าสมยั และถกูยกเลกิใช้ในเวลาต่อมา ส�าหรบัการออกแบบ

ในช่วงเวลานี้เป็นการออกแบบตามใบสั่งของลูกค้าเป็นส่วน

ใหญ่ ผลิตภัณฑ์ส�าคัญในช่วงเวลานี้ได้แก่ สร้อยดินเผา ที่

คิดค้นโดย สมาน แสงทอน และภาชนะพวกแจกันที่ท�าสี

เลยีนแบบของเก่า โดยร้านชาวดนิ และร้านดนิเผา ซึง่เป็นที่

นิยมมากจากกลุ่มลูกค้าทางตะวันตก นอกจากนี้ก็มี อ่างบัว 

อ่างน�้ารินที่ใช้ประดับฮวงจุ้ย เป็นต้น ขณะเดียวกันในช่วง

เวลานี้งานเครื่องปั ้นดินเผารูปแบบทัศนศิลป์เริ่มเป็นที่

ต ้องการของผู ้บริโภคมากยิ่ง ข้ึน แต่สวนทางกับงาน

เครือ่งป้ันดนิเผารูปแบบดัง้เดมิทีเ่ร่ิมเลือนหายไปจากชมุชน 

เนื่องจากไม่เป็นที่ต้องการของท้องตลาด 

 1.3.2	การตลาด เป็นช่วงเวลาของการค้าขายเชิง

พาณิชย์ เนื่องจากเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเป็นต้องการ

จากผู้บริโภคเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้ช่วงเวลานี้สินค้าได้ถูก

ส่งออกไปขายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยบทบาทของ

การส่งออกในช่วงเวลานี้ ถือว่ากลุ่มคนตุลามีบทบาทในการ

ส่งออกเป็นอย่างมาก เช่น ร้านชาวดิน ของ นคิม ฉิมนอก และ 

ร้านอ�าแดง ของ ไชยพร เกิดมงคล นอกจากนี้ ร้านดินเผา 

ของ พศิ ป้อมสนิทรัพย์ กม็บีทบาทส�าคัญในการส่งออกในช่วง

เวลานี้เช่นกัน นับได้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ระบบ

ทุนนิยมเบ่งบาน การค้าเชิงพาณิชย์ที่เติบโตขึ้นในพื้นที่ส่งผล

ให้มีร้านค้า มีโรงงานขนาดกลาง ขนาดเล็ก มีนายทุน พ่อค้า

คนกลาง พ่อค้ารายย่อยมากยิง่ขึน้ มีรายได้หมนุเวยีนในชมุชน

มากมาย ชุมชนเติบโตขึ้นจนกลายเป็นชุมชนเมืองที่มีความ

เจริญในทุกๆ ด้าน ในช่วงเวลานี้สินค้าขายดีส่วนหนึ่งเป็น

เพราะวงดนตรคีนด่านเกวยีน ซึง่มีสมาชิกคอื สมาน แสงทอน 

(กลุ่มคนตุลา) ผู้คิดค้นสร้อยดินเผา เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ต

ตามพื้นที่ต่างๆ จะน�าเอาสร้อยดินเผาหอยติดตัวไปด้วย และ

บางส่วนก็ขายให้กับผู้สนใจทั่วไป นอกจากนี้การที่สร้อยขาย

ดีก็เป็นผลพวงมาจากละครเรื่องน�้าพุ ที่ตัวละครเอกอ�าพล 

ล�าพนู ใส่สร้อยดนิเผาด่านเกวยีน ส่งผลให้สร้อยดนิเผาเป็นที่

ต้องการจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก(เคร่ืองปั้นดินเผาด่าน

เกวียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน. 2546 : 18)

 	 	 1.3.3	กระบวนการสร้างบทบาทหน้าที	่

สู ่การสร้างระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเคร่ืองปั้น 

ดินเผาด่านเกวียน ในช่วงเวลานี้ชุมชนได้รับอิทธิพลจาก

ระบบทุนนิยมจากกลไกทางการค้า และนโยบายทาง

เศรษฐกิจจากภาครัฐ ส่งผลให้ชุมชนและวัฒนธรรมสิ่ง

ประดษิฐ์ต้องปรับตวัให้เข้ากบัสภาวะดงักล่าว กล่าวคอื ช่าง

ภาพที่	2 ระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน พ.ศ.2500-2520 
ที่มา : Bubble Chart โดยผู้วิจัย

พะมอน, 

เตาจอมปลวก, เตาก่อ

ผู้น�าชุมชน, นายทุน กลุ่มผู้บริโภค

รายได้และผลก�าไรสู่ชาวบ้าน และชุมชน
เครื่องปั้นดินเผา รูปแบบดั้งเดิม

ช่างปั้นพื้นบ้าน
เครื่องปั้นดินเผารูปแบบสมัยใหม่

และรูปแบบทัศนศิลป์

พ่อค้าคนกลาง, นายทุน,

ร้านค้า, นักวิชาการ, นักศึกษา

อิทธิพลการออกแบบจากนักวิชาการ 

นักศึกษา ศิลปิน กลุ่มคนตุลา ฯลฯ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปั้นพื้นบ้านต้องเข้าไปอยู่ในโรงงานผลิต และท�างานแบบ

ลกูจ้าง ปฏสิมัพันธ์ของช่างป้ันและผูค้นในชมุชนจึงเริม่ลดลง 

เกดิลักษณะต่างคนต่างอยูม่ากยิง่ข้ึน นอกจากนีก้ารทีช่มุชน

เลือกเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยผลิตสินค้าให้ได้จ�านวน

มาก ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้มากมาย จากการขายสินค้าส่ง

ออกทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงเวลานี้ชุมชนได้ร่วมกัน

สร้างบทบาทหน้าทีข่องเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีนให้กลาย

เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ทรงพลัง และจากการที่

เครือ่งป้ันดินเผาขายดมีาก ท�าให้ทรัพย์สนิของนายจ้างพุง่สงู

ข้ึน ส่งผลให้ได้เกิดช่วงชั้นทางสังคมท่ีกว้างขึ้น ซึ่งหากมอง

เชิงโครงสร้างและระบบกลไกแล้วจะพบว่า ระบบกลไกการ

ด�ารงอยูข่องเคร่ืองป้ันดนิเผาด่านเกวยีนในช่วงเวลานี ้ชมุชน

มีเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเป็นศูนย์กลางของโครงสร้าง 

ซึง่ระบบและกลไกเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และวฒันธรรม

ของชุมชนถูกขับเคล่ือนด้วยรายได้และก�าไรมากมายจาก

การค้าเครือ่งป้ันดนิเผา เม่ือชมุชนมีรายได้มากข้ึนจงึผลกัดนั

ชุมชนให้ก้าวไปสู่การเป็นเมืองมากยิ่งขึ้น ดังภาพที่ 3

 	 1.4	ช่วงเวลาปี	พ.ศ.	2544	–	ปัจจุบัน

	 	 	 1.4.1	พัฒนาการภูมิปัญญาการผลิต

เครือ่งป้ันดนิเผา ภูมปัิญญาของเคร่ืองป้ันดนิเผาด่านเกวยีน

ถกูพฒันามาสู่ความหลากหลายทางการผลิตเพ่ือน�าเสนอผล

งานรูปแบบใหม่ๆ ในช่วงเวลานี้มีกลุ ่มคนรุ ่นใหม่ที่จบ

ทางออกแบบเครื่องปั้นดินเผา รวมถึงบุคคลภายนอกได้เข้า

มาอาศัยในชุมชนเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะช่างปั้นต่างถิ่น

ทีเ่ข้ามาเป็นลกูจ้าง และบางส่วนก็เข้ามาเป็นเจ้าของกจิการ

ร้านค้าในชุมชน จากความหลากหลายของผู้คนดังกล่าว 

ท�าให้การออกแบบผลติภณัฑ์ในช่วงเวลานีเ้ตม็ไปด้วยงานรปู

แบบใหม่ๆ โดยจะเน้นไปตามความต้องการของตลาดและ

ตามใบส่ังของลูกค้า สินค้าที่เกิดขึ้นในยุคนี้ที่โดดเด่นก็เช่น

งานตุ๊กตาทาสี และภาชนะทาสีรูปแบบต่างๆ สีที่ทาจะใช้สี

น�้าพลาสติก และสีน�้ามัน โดยทาผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันที่สดใส 

เพื่อสร้างจุดสนใจให้กับลูกค้า ในด้านเทคโนโลยีการผลิตใน

ยุคนี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่สวนทางกับวัตถุดิบ

และพลังงานที่เริ่มหายากและมีราคาแพง กล่าวคือ ดินและ

ฟืนที่ดีจากแหล่งต่างๆ เริ่มหมดลง จึงเริ่มมีการหาแหล่งดิน

และฟืนใหม่ตามพื้นที่ที่ไกลออกจากชุมชนด่านเกวียนออก

ไป ดงันัน้ราคาดนิและฟืนจงึมรีาคาสงูขึน้ตามค่าแรงและค่า

ขนส่ง ในด้านเทคโนโลยกีารเผามทีัง้ใช้เตาก่อ และใช้เตาแก๊ส 

และเตาก่อก็ยังได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้มีช่องใส่ฟืน

ด้านข้าง ข้างละ 1-2 รู ส่งผลให้อุณหภูมิในเตาสุกตัวอย่าง

ทัว่ถงึ (เวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ภมูปัิญญาเครือ่งป้ันดนิเผาด่าน

เกวียน. 2559 : สนทนากลุ่ม)

  	 1.4.2	การตลาด การตลาดในช่วงเวลานี้

เป็นยุคของระบบทุนนิยมที่มุ ่งเน้นการค้าเพ่ือรายได้และ

ก�าไรกันอย่างเตม็ที ่และเมือ่นโยบาย OTOP ของรัฐบาลเข้า

มามีบทบาทต่อชุมชน ในปี พ.ศ.2548 ส่งผลให้การค้าขาย

ในพื้นมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น เจ้าของกิจการ

ต่างต้องการเร่งผลิตสินค้าเพ่ือให้ทันต่อความต้องการของ

ท้องตลาด ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องการช่างที่สามารถขึ้นรูปเชิง

อตุสาหกรรมได้รวดเรว็ เมือ่ช่างป้ันด่านเกวยีนไม่สามารถข้ึน

รูปเชิงอุตสาหกรรมได้ จึงจ�าเป็นต้องจ้างช่างปั้นต่างถ่ินที่มี

ความสามารถมากกว่าแทน เช่น ช่างชาวศรีสะเกษ ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์ ดังนั้นช่วงเวลานี้ช่างปั้นด่านเกวียนจึงเริ่มทยอยถูก

เลกิจ้าง นอกจากการว่าจ้างช่างต่างถิน่เพือ่เร่งก�าลงัการผลติ

ภาพที่	3 แสดงระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในช่วง พ.ศ. 2521-2543
ที่มา : Bubble Chart โดยผู้วิจัย

เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 

การทาสี, เตาก่อ, เตาแก๊ส 

(ต้นทุนสูงขึ้น)

ผู้น�าชุมชน, นายทุน กลุ่มผู้บริโภคไทย

และต่างชาติ

รายได้และผลก�าไรสู่ชาวบ้าน  

ส่งผลให้ชุมชนก้าวสู่การเป็นเมือง

นักออกแบบ, ศิลปิน

ช่างปั้นคนในชุมชน

และต่างถิ่น

เครื่องปั้นดินเผารูปแบบสมัยใหม่

และทัศนศิลป์

พ่อค้าคนกลาง, นายทุน, ร้านค้า,  

ส่งออกภายในและต่างประเทศ

อิทธิพลจากระบบทุนนิยม,

กลุ่มคนตุลา
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ดังที่กล่าวมาแล้ว ช่วงเวลานี้มีการเร่งผลิตสินค้ารูปแบบ

ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา มีการลอกเลียนแบบสินค้าที่ขายดี มี

การฟ้องลิขสิทธิ์ในรูปแบบสินค้า มีการขายสินค้าตัดราคา

กันเพื่อระบายสินค้าของตนออก มีการลดอุณหภูมิการเผา

ลงเพือ่ประหยดัต้นทนุ แล้วน�าเอาผลติภณัฑ์มาทาสีเพ่ือเพ่ิม

มูลค่า ฯลฯ ปรากฏการณ์เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าชุมชนด่าน

เกวียนได้ก้าวเข้าสู่ระบบทุนนิยมที่มุ ่งเน้นแต่แสวงหาผล

ประโยชน์และผลก�าไรอย่างเต็มรูปแบบ ต่อมาสภาพ

เศรษฐกิจภายหลังนโยบาย OTOP เร่ิมชะลอตัวและเริ่ม

ตกต�่าลง การค้าขายเคร่ืองปั้นดินเผาในพ้ืนท่ีเริ่มฝืดเคือง 

และมาตกต�่าถึงขีดสุดในช่วงปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน ส่งผลให้

ร้านค้าและผู้ประกอบการต่างๆ จนถึงโรงงานหลายโรงงาน

ต้องปิดตัวลง สภาวะดังกล่าวท�าให้อาชีพการผลิตเครื่องปั้น

ไม่ได้เป็นอาชีพหลักที่คนด่านเกวียนต้องการอีกต่อไป

เนื่องจากท�าแล้วไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน คนด่านเกวียนใน

ปัจจุบันจึงแสวงหาวัสดุอื่นๆ ที่มีต้นทุนต�่าและสร้างรายได้

มากกว่าแทน เช่น หินทราย ปูนซีเมนต์ ฯลฯ นอกจากนี้คน

ด่านเกวียนบางส่วนได้เลือกออกไปประกอบอาชีพอื่นๆ ที่

ไกลจากชุมชน โดยไปท�างานเป ็นลูกจ ้างในโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ ท้ังในจังหวัดนครราชสีมา และใน

กรุงเทพมหานคร

 	 	 1.4.3	กระบวนการสร้างบทบาทหน้าท่ี	

สู ่การสร้างระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเคร่ืองปั้น 

ดินเผาด่านเกวียน ในช่วงเวลานี้ชุมชนด่านเกวียนกลาย

สภาพเป็นชุมชนเมืองเต็มรูปแบบ กล่าวคือ สภาพชุมชนมี

ความหนาแน่นท้ังด้านประชากรและด้านท่ีอยู่อาศัย โดย

เฉพาะภายในพื้นที่เทศบาลต�าบลด่านเกวียนที่มีบ้านเรือน 

โรงงาน และร้านค้าอยูเ่ป็นจ�านวนมาก ในส่วนของโรงงานก็

มทีัง้โรงงานขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยมลีกูจ้างทัง้คนใน

ชุมชน และคนนอกชุมชน ต�าแหน่งงานส่วนใหญ่ในโรงงาน

ผลิตก็จะแบ่งเป็นช่างปั้น ช่างตกแต่ง ช่างทาสี ช่างเผา ร้าน

ค้าในชุมชนก็มีจ�านวนมากมาย ซึ่งการเติบโตและเพิ่มมาก

ขึ้ นของร ้ านค ้ า เ กิดจากกลุ ่ มคนภายนอกที่ เห็นว ่ า

เครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีนขายด ีในช่วงนโยบาย OTOP จงึ

หลั่งไหลกันมาเปิดกิจการในพื้นที่ การเจริญเติบโตเชิง

เศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้ช่วงชั้นทางสังคมแบ่งได้

หลายระดับอย่างชัดเจน กล่าวคือ มีนักการเมืองท้องถิ่น 

นายทนุ ชนช้ันกลาง และระบบลกูจ้างทีชั่ดขึน้ ภายหลงัเมือ่

กระแส OTOP ซบเซาลง ท�าให้เศรษฐกิจในชุมชนด่านเกวยีน

เริ่มตกต�่าลง จนกระทั่งปัจจุบันชุมชนด่านเกวียนมีสภาวะ

เศรษฐกิจตกต�่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของชุมชน สาเหตุก็

เนือ่งมาจากการขาดการสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่งจากภาครฐั 

ปัญหาการขายสินค้าตัดราคากันในพ้ืนที่ และคุณภาพของ

งานเครื่องปั้นดินเผาท่ีตกต�่าลง ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีเริ่มส่ง

ผลกระทบต่อการด�ารงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 

ซึง่หากวิเคราะห์เชงิโครงสร้างและระบบกลไกแล้วจะพบว่า

ในช่วงเวลานี้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนแม้จะยังมีบทบาท

หน้าที่เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนระบบและกลไกชุมชน แต่

สถานะดังกล่าวเริ่มถูกสั่นคลอนโดยสินค้าวัสดุอื่นๆ ที่มี

ต ้นทุนการผลิตต�่าแต่ให้ก�าไรมากกว่า เช่น หินทราย 

ปูนซีเมนต์ เป็นต้น การเข้ามาตีตลาดของสินค้าวัสดุอื่นนี้ 

ท�าให้ระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของด่านเกวียนเริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เมื่อก�าไรและรายได้จากการค้า

เครื่องปั้นดินเผาลดลงอย่างต่อเนื่อง ชุมชนจึงเริ่มแสวงหา

ภาพที่ 4 แสดงระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในช่วง พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน
ที่มา : Bubble Chart โดยผู้วิจัย

เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 

การทาสีสดใส

เตาก่อ, เตาแก๊ส

ผู้น�าชุมชน, นายทุน กลุ่มผู้บริโภคไทย

และต่างชาติ

เศรษฐกิจตกต�่าอย่างหนัก การค้าเครื่องปั้น

มีต้นทุนสูง และไม่สร้างก�าไรให้กับชุมชน

นักออกแบบ, ศิลปิน

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

ทาสี, หินทราย, ปูนซีเมนต์

พ่อค้าคนกลาง, นายทุน, ร้านค้า  

ส่งออกภายในและต่างประเทศ

อิทธิพลจากระบบทุนนิยม,

อิทธิพลจากภาครัฐ (OTOP)

ช่างปั้นแรงงานต่างถิ่น
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทางเลือกใหม่เพื่อความอยู่รอดของตน ดังนั้นระบบและ

กลไกของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในปัจจุบัน จึงเริ่มถูก

แทนที่ด้วยสินค้าอื่นๆ ดังภาพที่ 4 การถูกแทนที่ดังกล่าวนี้

ส่งผลให้การด�ารงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเริ่ม

ปรากฏความไม่ยั่งยืน และในอนาคตเครื่องปั้นดินเผาด่าน

เกวียนอาจไม่ได้เป็นศูนย์กลางที่ขับเคลื่อนระบบและกลไก

ของชุมชนอีกต่อไป เนื่องจากชุมชนต้องปรับตัวเพ่ือเอาตัว

รอดท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์

	 2.	การศึกษาวิ เคราะห ์กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์กับการสร้างภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาด่าน

เกวียน

	 	 2.1	องค์ประกอบดิน	 เทคนิคการขึ้นรูป	

เทคนิคและเทคโนโลยีการเผา	 สู่อัตลักษณ์ด่านเกวียน	

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมีองค์ประกอบที่ส�าคัญคือ ดิน 

และการเผา องค์ประกอบดังกล่าวได้ประกอบสร้างให้

เครือ่งป้ันดินเผาด่านเกวยีนมอีตัลกัษณ์ไม่มทีีใ่ดเหมอืน และ

หากวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ จะพบว่าในดินด่านเกวียนมี

แร่เหล็กออกไซด์อยู่จ�านวนมาก ซึ่งเหล็กออกไซด์นี้เมื่อผ่าน

กระบวนการเผาดังที่ วัฒนา ป้อมชัย ได้กล่าวไว้ในบทความ

ในข้างต้น และเผาในอุณหภูมิสูงกว่า 1,200-1,250 องศา

เซลเซียส จะท�าให้องค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมี

ภายในดนิเปลีย่นไป พ้ืนผิวผลิตภัณฑ์จะมีสีแดงเลอืดนก แดง

เลือดปลาไหล หรือด�าเป็นมัน พื้นผิวดังกล่าวเกิดจากเหล็ก

ออกไซด์หลอมละลาย กลายเป็นสีสันดังกล่าว ถือเป็นความ

สวยงามที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งภาชนะยังมีความแข็งแกร่ง

ทนทานต่อการใช้งาน นอกจากนี้เทคนิคการข้ึนรูปด้วย 

พะมอน (แป้นหมนุไม้) ทีต้่องใช้ความละเอยีดประณตีในการ

ขึ้นรูป ก็เป็นส่วนเสริมให้รูปร่างรูปทรงของภาชนะมีความ

สวยงามจับตา จนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมีอัตลักษณ์

เฉพาะที่ ไม ่ เหมือนเครื่องป ั ้นดินเผาแหล ่งใด ทั้ งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ 

 	 2.2	 เทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม่กบัการละทิง้

อตัลักษณ์ของชมุชนด่านเกวยีน กระบวนการเผาแบบสมยั

ใหม่ทีใ่ช้เตาแก๊ส รวมถึงการเผาเพ่ือลดต้นทุนการใช้เช้ือเพลิง 

ส่งผลกระทบให้งานรูปแบบดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ด่าน

เกวยีนเลอืนหายไป กล่าวคอื เตาแก๊สสามารถเผาในอณุหภมูิ

สงูได้เหมอืนเตาก่อก็จรงิ แต่ไม่สามารถสร้างมติขิองสีสันบน

ผิวได้สวยงามเหมือนเตาก่อที่ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงในการเผา 

ผลิตภัณฑ์ท่ีเผาด้วยเตาก่อจะมีเขม่าและสีสันสวยงามที่เกิด

จากขี้เถ้าไม้ เตาแก๊สจึงสร้างความงามสู้เตาก่อไม่ได้ อีกทั้ง

ปัจจบุนัชมุชนนยิมเผาผลติภณัฑ์ในอุณหภมูติ�า่ คอื เผาเพยีง 

800 องศาเซลเซียส เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพื่อให้

สามารถทาสบีนผวิผลติภณัฑ์ได้ ผลติภณัฑ์ทาสแีม้จะมีความ

สดใสสวยงาม แต่ในระยะยาวสีจะหลุดลอกออก ท�าให้

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง ส่งผลให้ยอดจ�าหน่ายลดลง

อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

	 3.	การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแนวคิด	 ของช่าง

ปั้นพื้นบ้าน	 ช่างก่อเตา	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 นักวิชาการ	

ศิลป ิน	 ท่ี มีต ่อ อิท ธิพลของระบบทุนนิยมกับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน	 จาก

สินค้าสินค้าศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่สินค้าตลาดทุนนิยม	

 ช่างปั้นพื้นบ้าน ช่างก่อเตา ปราชญ์ชาวบ้าน นัก

วิชาการ และศิลปินมีแนวคิดและมุมมองต่อระบบทุนนิยม

สอดคล้องไปในทศิทางเดยีวกนัว่า ระบบทนุนยิมได้เข้ามาใน

ชุมชน และปลูกฝังค่านิยมก�าไรมาก่อนคุณภาพอย่างช้าๆ 

กล่าวคือ ชาวบ้านในชุมชนเริ่มเสพติดผลก�าไรมาอย่างต่อ

เนือ่ง โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2521-2543 เครือ่งป้ันดนิเผา

ด่านเกวียนขายดีมาก สินค้าผลิตมาเท่าไหร่ก็ขายได้หมด 

ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากนโยบายทางเศรษฐกิจของรฐับาลพล

เอกชาติชาย ชุณหะวัณ ช่วงปีพ.ศ.2532-2534 การเติบโต

ดังกล่าวส่งผลให้ชุมชนมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ซึ่งการ

เติบโตได้ต่อเนื่องจนถึงนโยบายหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

นโยบายดังกล่าวก็ได้ยกระดับสินค้าของชุมชนให้กลายเป็น

สินค้าโอทอปในปีพ.ศ.2548 เป็นสินค้าตลาดทนุนยิมเตม็รปู

แบบ ผู้คนจากต่างถิ่นทั้งพ่อค้า นายทุน ลูกจ้าง หลั่งไหลกัน

เข้ามาเปิดร้านค้า และเป็นลูกจ้างในชุมชนอย่างมากมาย 

 จนกระทัง่เข้าสูส่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกจิในช่วง

ปี พ.ศ.2555-2559 ซึง่เป็นสภาพเศรษฐกิจทีซ่บเซาทีส่ดุเท่า

ที่ชุมชนเคยพบเจอมา ส่งผลให้ร้านค้าในชุมชนทยอยปิดตัว

ลงเพราะขายสินค้าไม่ได้ ช่างป้ันหลายคนหนัไปท�าอาชพีอืน่ 

ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นผลพวงมาจากระบบเศรษฐกิจ

ทุนนิยมที่ผลักดัน เปลี่ยนแปลง ให้ชาวบ้านเสพติดผลก�าไร

มากจนเกินไป จนส่งผลให้ชมุชนเลอืกละทิง้ภมิูปัญญาดัง้เดมิ

สู่กระบวนการผลิตแบบใหม่ที่สร้างผลก�าไรได้มากกว่า การ

ละทิ้งดังกล่าวสร้างรายได้มากมายให้กับชุมชนก็จริง แต่ได้

ล ะ ทิ้ ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค ้ า ต า ม ไ ป ด ้ ว ย 

เคร่ืองปั ้นดินเผาด่านเกวียนในปัจจุบันจึงเป็นสินค้าที่มี
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คุณภาพลดลง การมุ ่งแสวงหาแต่ผลก�าไรจนมองข้าม

คุณภาพของสินค้า จึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดสภาวะ

ถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างหนกั ดงันัน้ระบบทนุนยิมจงึเป็น

สาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

(เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาเครื่องปั ้นดินเผาด่าน

เกวียน. 2559 : สนทนากลุ่ม)

	 4.	แนวคดิ/ทฤษฎรีะบบและกลไกการด�ารงอยูข่อง

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์

 แนวคดิเสรมิคณุค่าทางประวตัศิาสตร์ จะช่วยสร้าง

คุณค่าให้กับเคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยท�าการสอด

แทรกความรู้ไว้ในบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ฉลาก 

ป้าย สติ๊กเกอร์ ฯลฯ และการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตใน

ชุมชนในลักษณะที่มีศูนย์กลางคือพิพิธภัณฑ์ชุมชน โดย

พิพิธภัณฑ์จะเป็นแหล่งเรียนรู้จุดแรกที่ให้ความรู้เชิงเนื้อหา 

จากนั้นจะมีแผนที่ที่แสดงแหล่งเรียนรู ้เฉพาะเจาะจงที่

ปราชญ์ชาวบ้าน และช่างปั้นอาศัยอยู่ หากผู้เที่ยวชมสนใจ 

กจ็ะเดนิทางไปหาความรูเ้ชงิลกึได้ในพืน้ทีน้ั่น เช่น สวนศลิป์

สองปั้น (วัฒนา ป้อมชัย) แหล่งเรียนรู้ทุ่งป่าตาล (บุญส่ง 

เปล้ากระโทก) เป็นต้น แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตจะช่วยให้บุคคล

ภายนอก ท่ี เข ้ ามา ในชุ มชน ได ้ เ รี ยน รู ้ ภู มิ ป ัญญา

เครือ่งป้ันดนิเผาอย่างกว้างและลกึ ส่งผลให้ระบบและกลไก

การด�ารงอยูข่องเครือ่งป้ันดินเผาด่านเกวียนมคีวามยัง่ยนืต่อ

ไปได้ในอนาคต (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาเครื่องปั้น 

ดินเผาด่านเกวียน. 2559 : สนทนากลุ่ม)

  นอกจากนี้ผู ้ วิจัยได ้ท�าการวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ข้อมูลวิจัยจนสามารถเสนอเป็นแนวคิดที่ได้จาก

สนามวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการด�ารงอยู ่ของ

เครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีนท่ามกลางกระแสโลกาภวิตัน์ ชือ่

แนวคิด คือ “การเสริมคุณค่าให้กับปัจเจกบุคคล” ซึ่ง

ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ คือ

 1)	ปัจเจกบุคคลต้องมีอิสระในการปรับตัว 

พัฒนา เลือกละทิ้ง และน�าเสนอภูมิปัญญา 

	 2)	ปัจเจกบุคคลต้องรวมกลุ่ม โดยบูรณาการ

ความหลากหลายทางภูมิปัญญา แนวคิด/ทฤษฎีของ

ปัจเจกบุคคล เข้ากับวิถีชีวิตและโครงสร้างของชุมชน

 3)	ชุมชนต้องเสริมคุณค่าให้กับปัจเจกบุคคล 

โดยเชิดชูภูมิปัญญาของปัจเจกบุคคล และน�าเสนอความ

หลากหลายของภูมปัิญญาของปัจเจกบคุคลด้วยแหล่งเรยีน

รู้ที่มีชีวิต 

 โดยผูวิ้จยัเสนอว่าแนวคดิดงักล่าวนีจ้ะช่วยพฒันา

ระบบและกลไกการด�ารงอยูข่องเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน

ให้ยั่งยืนได้โดย 1) ปัจเจกบุคคลต้องปรับตัวอย่างอิสระเพื่อ

ให้เข้ากบักระแสโลกาภวิตัน์ทีด่�ารงอยูแ่ละเคลือ่นไหวภายใต้

ระบบทุนนิยม ในกระบวนการนี้ปัจเจกมีสิทธิเลือกพัฒนา

ภูมิปัญญา ละทิ้งภูมิปัญญาและน�าเสนอภูมิปัญญาโดย

ปราศจากการควบคุมจากกลไกทางเศรษฐกิจ และภาครัฐ 

(กลุ่มคนที่สร้างสรรค์งานอย่างเป็นอิสระทางความคิด เช่น 

เมี้ยน สิงห์ทะเล วัฒนา ป้อมชัย สมาน แสงทอน เป็นต้น) 

2) ปัจเจกบคุคลในชมุชนต้องมกีารรวมกลุม่กนัอย่างเข้มแข็ง 

และท�าการบูรณาการความหลากหลายทางภูมิปัญญา 

แนวคิด/ทฤษฎีของปัจเจก เพื่อพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาด่าน

เกวียนให้ก้าวหน้า ทั้งในรูปแบบสมัยใหม่ ร่วมสมัย หรือ

อนุรักษ์นิยม 3) ชุมชนต้องเสริมคุณค่าให้กับปัจเจกบุคคล 

โดยเชิดชูภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาที่ปัจเจกสร้างขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นครชู่างรุน่ก่อน รุน่กลาง หรอืรุน่ปัจจบุนั ทีม่ฝีีมอืและ

ท�างานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยน�าเสนอผ่านการ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์และทางสุนทรียะให้กับตัวผลิตภัณฑ์ และน�า

เสนอผ่านแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เพื่อสร้างความรู้และความ

เข้าใจในประวัติศาสตร์ รวมทั้งกระบวนการผลิตจากสถาน

ทีจ่รงิ ให้กบันกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ามาเรยีนรูใ้นชมุชน การด�าเนนิ

กิจกรรมทางสังคมด้วยแนวคิดดังกล่าวข้างต้นนี้ จะช่วย 

ขบัเคลือ่นให้เครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีนกลบัมามคีณุค่าอกีครัง้ 

ส่งผลให้ระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผา

ด่านเกวียนด�าเนินไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนท่ามกลาง 

กระแสโลกาภิวัตน์ต่อไปได้ในอนาคต ดังภาพที่ 5

สรุปและอภิปรายผล	
 การวิจยั เร่ือง การพัฒนาระบบและกลไกการด�ารง

อยู ่ของเครื่องปั ้นดินเผาด่านเกวียน ท่ามกลางกระแส 

โลกาภิวัตน์ เม่ือน�าข้อมูลภาคเอกสารและข้อมูลภาคสนาม 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการ

สงัเกตแบบมส่ีวนร่วม มาวิเคราะห์ร่วมกบัทฤษฎใีนการวจิยั 

ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนด่านเกวียนเป็นชุมชนเครื่องปั้นดินเผาที่

มีประวัติศาสตร์ และพัฒนาการทางภูมิปัญญาการผลิต

เคร่ืองปั้นดินเผาที่ไม่เก่าแก่มากนัก (100 ปีโดยประมาณ) 

แต่ด้วยภมูปัิญญาของช่างป้ัน ทีส่ามารถผลติเครือ่งป้ันดินเผา

ด่านเกวียนที่มีความสวยงามและมีอัตลักษณ์ของตนชัดเจน 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท�าให้ชุมชนแห่งนี้โด่งดังและมีชื่อเสียง จนสามารถเรียกได้

ว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมสูงมากแห่ง

หนึง่ของประเทศไทย การเปลีย่นแปลงทางภูมปัิญญา สงัคม 

การเมอืง และวฒันธรรมต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนในชมุชนในช่วงเวลา

ต่างๆ ล้วนเกดิจากปัจจัยภายนอก ปัจจุบนัชมุชนด่านเกวยีน

มีโครงสร้างเป็นเมืองท่ีมีระบบและกลไกการด�าเนินวิถีชีวิต

แบบทุนนิยม เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมีบทบาทหน้าที่

เป็นเครือ่งมอืสร้างรายได้ให้กับชมุชน และเป็นศูนย์กลางการ

ขับเคลื่อนระบบและกลไกของชุมชน ปัจจุบันเครื่องปั้น 

ดนิเผาด่านเกวยีนเร่ิมเปล่ียนสถานะจากเคร่ืองมือทีส่ร้างราย

ได้ กลายเป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ม่สร้างรายได้ เนือ่งจากต้นทนุการ

ผลิตที่สูงแต่กลับให้ผลตอบแทนต�่า ดังนั้นชาวบ้านบางส่วน

จึงแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สร้างรายได้และผลก�าไร

มากกว่า เช่น หินทราย หรือเครื่องปั้นดินเผาจากพื้นที่อื่นๆ 

จากข้อค้นพบเหล่านี้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า

 1. ปัจเจกบคุคลและชมุชนร่วมกนัตดัสนิและเลอืก

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนให้เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อน

เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และศลิปวฒันธรรมของชมุชน ใน

การเลือกข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Anthony 

Giddens ที่มองสังคมเป็นพลวัต เห็นว่าปัจเจกบุคคลมี

โอกาสเลอืกและกระท�าในสิง่ทีเ่หน็สมควรภายใต้ทรพัยากร

ที่มีอยู่ และอาจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมที่เป็นอยู่ของ

ชุมชน 

 2. กลุม่คนตุลา เป็นปัจจัยส�าคัญในการเปลีย่นแปลง 

และพัฒนาภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผา กล่าวคือ 

กลุม่คนตลุาได้เข้ามาเปลีย่นแปลงรปูแบบภมูปัิญญา ท้ังทาง

ด้านการออกแบบ กระบวนการผลิต และกระบวนการเผา

ให ้มี รูปแบบใหม ่  ทันสมัย และสร ้างมูลค ่ า ให ้กับ

การร่วมกลุ่มของ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�าชุมชน

นายทุนช่างก่อเตา ปราชญ์ชาวบ้าน

นักวิชาการ กลุ่มคนตุลา และศิลปิน

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู

รายได้และผลก�าไร

กลับคืนสู่ชุมชน

กลุ่มผู้บริโภคไทย 

และต่างชาติ

พ่อค้าคนกลาง, นายทุน, ร้านค้า  

ส่งออกภายในและต่างประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งเรียนรู้ใน

ชุมชน (รายได้)

แหล่งเรียนรู้ของเทศบางต�าบลด่านเกวียน

พื้นที่ร่วมสมัย ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 

รูปแบบร่วมสมัย แบบดั้งเดิม แบบทัศนศิลป์

แนวคิดการเสริมคุณค่าให้กับปัจเจก

การเสริมคุณค่าประวัติศาสตร์

และการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต

แหล่งเรียนรู้ของปราชญ์ชาวบ้านท้องถิ่น

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต

คุณค่าของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

ถูกยกระดับขึ้น

ราคาของผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผาดีขึ้น
ชาวบ้าน ช่างปั้นท้องถิ่น

ช่างต่างถิ่น มีรายได้ เศรษฐกิจใน

ชุมชนดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

สมัยใหม่ ร่วมสมัย ดั้งเดิม ฯลฯ

เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่และดั้งเดิม

การทาสีสดใส การเผาแกร่ง เตาก่อ เตาแก๊ส

ภาพที่	5 แสดงระบบและกลไกการด�ารงอยู่ของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
ที่มา : Bubble Chart โดยผู้วิจัย
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เครื่องปั้นดินเผา การสร้างมูลค่าดังกล่าวได้สร้างระบบและ

กลไกการด�ารงอยู ่ของเคร่ืองปั ้นดินเผาด่านเกวียนเชิง

ทุนนิยมขึ้น และได้เปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา

จากการผลติเพือ่การด�ารงชวีติ กลายเป็นผลติเพือ่เป็นเครือ่ง

มือแสวงหารายได้และผลก�าไร 

 3. ระบบทุนนยิมเป็นปัจจัยภายนอกท่ีส�าคญัในการ

ผลักดันให้ชุมชนเลือกละทิ้งเครื่องปั้นดินเผารูปแบบดั้งเดิม 

 4. แนวคิดการเสริมคุณค่าให้กับปัจเจกบุคคล 

แนวคดิเสรมิคณุค่าทางประวตัศิาสตร์ และแนวคดิการสร้าง

แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต จะช่วยขับเคล่ือนระบบและกลไกการ

ด�ารงอยูข่องเคร่ืองป้ันดนิเผาด่านเกวยีนให้ยัง่ยนืต่อไปได้ใน

อนาคต

ข้อเสนอแนะ	
 จากการศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบและ

กลไกการด�ารงอยูข่องเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน ท่ามกลาง

กระแสโลกาภิวัตน์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

 1. การวิจยัควรมขีอบเขตการศกึษาครอบคลมุไป

พื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดนครราชราชสีมา เช่น แหล่งโบราณคดี

บ ้ านโนนวัด  อ . โนนสู ง  เป ็นแหล ่ ง โบราณคดีที่ มี

เครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุใกล้เคียงกับบ้านเชียงปรากฏอยู่ 

และชุมชนทางการค้าหินทรายและเครื่องปั ้นดินเผา  

ต.หนองโสน อ.โชคชยั เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์เชงิพืน้ท่ี และ

ประวัติศาสตร์ อันจะท�าให้ผลงานวิจัยมีความน่าสนใจมาก

ยิ่งขึ้น

 2. ควรมีการศึกษาเส้นทางทางการตลาดของ

เครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน เช่นร้านค้าทีร่บัเครือ่งป้ันดนิเผา

ด่านเกวียนไปขายตามจังหวัดต่างๆ หรือพ้ืนที่อื่นๆ ที่ผลิต

เคร่ืองปั้นดินเผาแล้วมีการแลกเปล่ียนสินค้ากับด่านเกวียน 

เพ่ือให้เข้าใจเส้นทางการค้าและเข้าใจการแลกเปลี่ยนรูป

แบบสนิค้า อนัจะท�าให้ผลงานวจิยัมคีวามกว้างและลกึยิง่ขึน้
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ความเครียดและผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วย
งานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
STRESS AND ITS AFFECT ON THE EMPLOYESS’ PERFORMANCE 
IN AN INSTITUTION FOCUSED ON THE CULTURAL ARTS OF A 
STATERUN UNIVERSITY
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเครียดในการท�างานของพนักงาน 2) ศึกษา

ผลกระทบความเครียดจากการท�างานต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสายสนับสนุนวิชาการที่

สังกัดหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักเกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ แห่งหนึ่ง จ�านวน 200 คน สุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ใช้สถิติเชิง

พรรณนา และการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง

 ผลการวิจัย พบว่า 1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการท�างาน เรียงตามล�าดับ ดังนี้ 1) ด้านระบบบริหารของ

องค์กรไม่เอือ้ต่อความก้าวหน้า ส่งผลต่อความเครยีดในระดบัปานกลาง 2) ด้านภาระการประเมนิตามเกณฑ์ประกันคณุภาพ

การศึกษา ส่งผลต่อความเครียดในระดับปานกลาง 3) ด้านความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ภายในองค์การ ส่งผลต่อ

ความเครยีดในระดบัปานกลาง 4) ด้านการได้รบัมอบหมายงานทีไ่ม่ตรงตามความสามารถ ส่งผลต่อความเครียดในระดบัน้อย 

5) ด้านสมัพนัธภาพทีไ่ม่ดใีนการท�างาน ส่งผลต่อความเครียดในระดบัน้อย 2.ความเครียดในการท�างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

และไม่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบตังิานของพนกังาน งานวจิยัชิน้นีไ้ด้ค้นพบข้อมลูเชงิประจกัษ์ของแบบจ�าลองเส้นทางความ

สัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การด้านศิลปวัฒนธรรม และสามารถน�า

ไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผนการจัดการพฤติกรรมองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

ค�าส�าคัญ ความเครียดในการท�างาน,ผลการปฏิบัติงาน,พนักงานในองค์การด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในก�ากับ

ของรัฐ 

ABSTRACT
 The purposes of this research were 1) to study factors affecting employees’ stress in the workplace, 

2) to study the affect of work-related stress on the employee’s performance. The sample group was 200 

academic support staff affiliated to an institution with a core mission which involves the social culture 

1 นักวิชาการศึกษา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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of a state-run university, selected by using cluster sampling. A questionnaire was used as an instrument 

in this study. Statistical methods used for data analysis were descriptive statistics and structural equations 

analysis. 

 Results revealed that firstly, the factors that affect work-related stress were in the following order 

of influence: 1) the management system of the organization was not conducive to progress, causing a 

moderate level of stress. 2) The burden of assessment under the educational quality assurance criteria 

causes a moderate level of stress. 3) The ambiguity in roles within the organization causes a moderate 

level of stress. 4) The assignment of tasks that do not meet one’s ability causes a low level of stress. 5) 

Poor working relationships cause a low level of stress.

 Secondly, work-related stress was at a moderate level and did not affect the employees’ 

performance. This research explores the empirical data of the relationship path model of factors affecting 

stress and employee’s performance in cultural arts organizations, and can be applied in making the 

planning of organizational behavior management more effective. 

Keyword:  Job stress, Job performance, employees of art and cultural organization of a state-run university

บทน�า	
 จากสถานการณก์ารเปล่ียนแปลงทัง้ด้านการเมือง 

สังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบจากภยัธรรมชาติหรือภัย

จากการกระท�าของมนุษย์ รวมไปถึงกระแสบริโภคนิยมที่

ประเทศไทยก�าลังเผชิญ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะ

สุขภาพของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งทางร่างกายและ

จิตใจ สะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบของความเครียด 

ความก้าวร้าวที่น�าไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตและความเจ็บ

ป่วยทางร่างกายได้(อังคณา จัตตามาศ และพิมพ์ปวีณ์  

มะณวีงค์,2558 : 98) และจากรายงานสถานการณ์ความเครยีด

ของคนไทยช่วงเดือพฤศจิกายน พ.ศ.2558 พบว่า ปัจจุบัน

สุขภาพจิตของคนไทยวัยท�างานมีระดับความเครียดสูงมาก

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,2558 : ออนไลน์)

 หนึ่งในสาเหตุหลักของความเครียด คือ ปัญหา

เรื่องงาน และพบว่าความเครียดในการท�างานนั้น เกิดจาก

สาเหตภุายใน คอื ลกัษณะสภาพจติใจของแต่ละบคุคล และ

สาเหตุภายนอก คือสภาพแวดล้อมในการท�างานของ

พนักงาน ได้แก่ เสียงรบกวนในสถานที่ท�างาน ระบบการ

พิจารณาการขึ้นเงินเดือน การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา

ในการเลื่อนต�าแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น หลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลงาน บรรยากาศในการท�างาน ความเสี่ยงต่อ

อันตราย ของงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ(วรวรรณ 

จุฑา,ดวงกมล ลืมจันทร์ และ กมลวรรณ จันทรโชติ,2555 

อ้างถึงใน อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ และคณะ : 63-64) 

ความเครียดเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตชนิดหนึ่งและเกิดข้ึน

ได้กับทุกคน หากความเครียดที่ทุกคนต้องเจออยู่ในระดับ

น้อยถึงระดับปานกลาง จะส่งผลดีให้กับบุคคลกระท�าสิ่ง

ต่างๆ อย่างกระตอืรอืร้น มคีวามมุง่มัน่ รูส้กึเช่ือมัน่และภาค

ภูมิใจในตนเองเมื่อท�างานที่ท�าประสบผลส�าเร็จ ในทางตรง

กันข้ามถ้าหากความเครียดอยู่ในระดับมากจะส่งผลเสียต่อ

ร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากความเครียดเช่นกัน 

ถ้าหากไม่สามารถหาสาเหตุและจัดการความเครียดได้โดย

เร็ว สิ่งเหล่านี้อาจน�าไปสู่การเจ็บป่วยทางจิตท่ีรุนแรง เช่น 

เกดิพฤตกิรรมไม่ดต่ีอเพือ่นร่วมงาน และเกิดความเบือ่หน่าย

ในการท�างานได้ ในขณะเดยีวกนัหากมคีวามเครยีดน้อยเกนิ

ไป บุคคลนั้นก็อาจกลายเป็นคนที่ เฉื่อยชาในการท�างานไม่

เกิดการพัฒนาได้(ธรณินทร์ กองสุข และคณะ,2548 : 79-

80) ความเครยีดในการท�างานเป็นปัญหาทีผู่ค้นจะต้องเผชญิ

ในชี วิตประจ�า วันและไม ่สามารถที่ จะหลีกเ ล่ียงได ้ 

ความเครยีดในแต่ละอาชีพก็แตกต่างกันออกไป ทัง้น้ี ขึน้อยู่

กับลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน ปัจจัยภายในลักษณะ

งาน บทบาทในองค์การ ความก้าวหน้าในงาน ความสมัพนัธ์

ในหน่วยงานหรอืเพือ่นร่วมงาน โครงสร้างของสถาบนัท่ีเอือ้

ต่อการท�างานและบรรยากาศในหน่วยงาน(Cooper,EI-

Batawi & Kalimo,1987 : 245) เพราะบริบทปัจจุบันการ

ท�างานได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญจนกระท่ังกลายเป็นส่วน

หนึ่งของชีวิต โดยงานที่มีความส�าคัญมากความกดดันก็ยิ่ง

เพิม่มากขึน้เช่นกัน และมีความเป็นไปได้ว่าความกดดนัน้ีเอง
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเฉพาะโรค

เครียดจากการท�างาน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ(เจษฎา  

คูงามมาก และพาชิตชนัต ศิริพาณิช,2557 : 263)

 ในบริบทขององค์การการศึกษา ผลกระทบจาก

นโยบายและเกณฑ์การก�าหนดมาตรฐานในระดบัประชาคม

อาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศกับ

ประเทศในภูมิภาคอื่นนั้น ท�าให้องค์การการศึกษาต้อง

เปลี่ยนแปลงกรอบนโยบายและก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ต่างๆ มากมายเพ่ือน�าองค์การไปสู่เป้าหมาย คอื การเปิดเสรี

ทางการค้าและการศึกษา จนน�ามาสู่การวางกรอบแผน

อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 ใน

ฐานะปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงต่อการจัดการอุดมศึกษาของ

ประเทศ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน

อยู่ในภาวะที่มีการแข่งขันกันสูงทั้งในระดับประเทศและ

ระหว่างประเทศ คณุภาพและมาตรฐานในการจดัการศกึษา 

เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีบ่งชี้ศักยภาพในการแข่งขันโดยเฉพาะ

ระดับนานาชาติ ปัจจัยท่ีแสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานใน

การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้แก่ 1)การ

ประกันคุณภาพภายใน 2)การประกันคุณภาพภายนอก 3)

มาตรฐานการอุดมศึกษา และ 4)กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห ่งชาติ (ส�านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา,2558 : ออนไลน์) ท�าให้องค์การด้านการ

อุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงมาตรฐานการ

ด�าเนนิงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมนิตามกรอบ

มาตรฐานการอุดมศึกษาส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาใน

ระดับมหาวิทยาลัยมีภาระงานท่ีเพิ่มข้ึน และส่งผลให้เกิด

ความเครียดในการปฏิบัติงาน แต่การศึกษาความเครียดใน

การท�างานในมหาวิทยาลัยของไทยยังมีไม่มาก และกลุ่ม

ประชากรในการท�าวิจัยส่วนใหญ่เป็นสายวิชาการ คือ 

ต�าแหน่งอาจารย์ ตามภาควชิาหรอืคณะ ดังนัน้ จงึควรมกีาร

ศึกษาเกี่ยวกับความเครียดในการท�างานของบุคลากร

ทางการศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยัทีเ่ฉพาะกลุม่ อาท ิกลุม่

ข้าราชการพลเรือน กลุ่มพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการตลอดจนกลุ่มผู้บริหารภายใน

องค์การ เพื่อน�าไปสู ่ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของ

ความเครียดจากการท�างานของแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย พบว่า การวิจัยด้าน

ความเครียดจากการท�างานของพนกังานในมหาวิทยาลยัรฐั

ในองค์การหรือหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ใน

ประเทศไทยยังมีไม่มากพบเพียงเป็นการส�ารวจในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเครยีดจากการปฏบิตังิานมากกว่าการศกึษาผลกระทบ

จากความเครียดจากการปฏิบัติงาน และเป็นงานในระดับ

บัณฑิตศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เช่น การศึกษาปัจจัยด้านการ

ท�างานของอาจารย์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์(กัญนิฐ์ แซ่ว่อง และลัดดาวรรณ ณ 

ระนอง,2558:174-187) ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา

ความเครียดในการท�างาน และประสิทธิผลในการท�างานของ

พนักงานในองค์การด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยใน

ก�ากับของรัฐ โดยผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์

ต่อผู้บริหารในระดับต่างๆ ในองค์การด้านวัฒนธรรมและ

ศิลปะในมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และองค์การ

อื่นที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์หรือ

แผนการจดัการความเครยีดในองค์การเพือ่ประสทิธิผลของ

องค์การต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อความเครยีด

ในการท�างานของพนักงานในองค์การด้านศิลป วัฒนธรรม

ในสังกัดมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแห่งหนึ่ง

 2) เพ่ือศึกษาผลกระทบความเครียดจากการ

ท�างานต่อผลการปฏบิตังิานของพนักงานในองค์การด้านศลิป

วัฒนธรรมในสังกัดมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแห่งหนึ่ง

การสร้างกรอบทฤษฎ	ีและการพัฒนาสมมตุฐิานของ

การวิจัย
 แนวความคิด เกี่ ยวกับความเครี ยดและ

ความเครียดจากการท�างาน

 พริ้มเพรา ดิษยวนิช(2545 : 3-24) ให้กล่าวว่า 

ความเครียด คือ ภาวะหนึ่งในระบบชีวิตของบุคคลที่แสดง

ให้รับรู้ได้ เป็นภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งที่มาคุกคาม 

อาจแสดงผลแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล และท�าให้

ร่างกายปรับตัวต่อสิ่งที่มาคุกคาม ซึ่งจากการศึกษาครึ้งนี้ส่ง

ผลให้เกิดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเครียดในวงวิชาการ

แขนงต่างๆ ได้แก่ แพทย์ศาสตร์ ชีววิทยา สรรีวิทยา จติวทิยา 

สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา(สมศักดิ์ วังเอ่ียมเสริมสุข,
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2554 : 8 ; อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย(2545 : 253) ให้ค�า 

จ�ากดัความของความเครยีดไว้ว่า คอื สภาวะกดดันในบคุคล

ที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งมาคุกคามก่อให้เกิดความไม่สมดุลทั้ง

ร่างกายและจิตใจ หรืออาจกล่าวว่า สภาวะความเครียด คือ 

กลไกป้องกันตัวเมื่อมีภยันตรายภายนอกมารบกวน และ 

ธรณนิทร์ กองสขุ และคณะ(2548 : 54) กล่าวว่า ความเครียด

และความวิตกกังวล ไว้ว่าเป็นความกระวนกระวายใจ เนื่อง

มาจากความปรารถนาไม่ได้รับการตอบสนองหรือเป็น และ

เกิดขึ้นพร้อมกับความรู้สึกว่าจะต้องรับผลร้ายตามมา

 จากทีก่ล่าวมาความหมายของความเครยีดในการ

ปฏบิตังิานในภาพรวมเหมือนกบัความเครียดทัว่ไป กล่าวคอื 

เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ของร่างกายต่อสิ่งเร้าภายในหรือ

ภายนอกใน ขณะที่มีความเครียดจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางความรู ้ สึกภายใน เช ่น ท�าให ้รู ้ สึกไม ่สบายใจ 

กระวนกระวายใจ และการเปลี่ยนแปลงภาวะทางร่างกาย 

เช่น กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ หดเกร็ง หัวใจเต็นแรงเร็ว ท�าให้

ชีพจรเต้นเร็ว แรงดันเลือดสูงในทางตรงกันข้าม เมื่อเราอยู่

ในภาวะทีผ่่อนคลาย หรือไม่เครียดกล้ามเนือ้จะไม่เกรง็ หวัใจ

และชีพจรมีอัตราการเต้นช้าลงและมีความสม�่าเสมอ 

	 แนวความคิ ดกี่ ยวกับป ั จจั ยที่ ส ่ งผลต ่ อ

ความเครียดในการปฏิบัติงาน

 ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ศกึษาแนวคดิแหล่งทีม่า

หรือปัจจัยของความเครียดในการท�างานของคูเปอร์

(Dynamics of Work Stress) ซ่ึงได้จ�าแนกปัจจยัทีส่่งผลต่อ

ความเครียดในการท�างานไว้ 6 ปัจจัย ดังนี้

 1. ปัจจยัเกีย่วกบัลกัษณะงาน การท�าความเข้าใจ

เกีย่วกบัความเครยีดอนัเนือ่งมาจากลกัษณะงานการรับรูถ้งึ

องค์ประกอบท้ังหลายของงานย่อมมีความส�าคัญเป็นอย่าง

ยิ่งองค์ประกอบของลักษณะงานในที่นี้ ได้แก่ 1) สภาพ

แวดล้อมทางกายภาพของงาน 2) ภาระงาน 3) ชั่วโมงการ

ท�างาน 4) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ 5) ความเสี่ยงที่

อาจเกดิขึน้จากการท�างาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

งาน(เจษฎา คูงามมาก,2557 : 7) ส่วนภาระงาน พบว่า มี

ผลต่อความเครยีดของบคุคลอย่างมนียัส�าคญัไม่ว่าภาระงาน

นั้น จะมีปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ล้วนส่งผลต่อ

ความเครียดด้วยกันทั้งนั้น(Cooper el at.2001 : 31)  

ตามกฏการตอบสนองต่อความเครียดของเยริก์ และดอดสนั

ทีว่่า บคุคลแต่ละบคุคลย่อมมขีอบเขตหรอืระดับทีเ่หมาะสม

เฉพาะตัวในการจัดการกับความเครียดที่เกิดข้ึนอันเนื่องมา

จากภาระงานที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกันหากปริมาณ

ความเครียดสูงกว่าขอบเขตหรือระดับดังกล่าวมักท�าให้ส่ง

ผลเสียมากกว่าผลดีต่อบุคคลนั้น ที่มาของความเครียดจาก

การท�างานมีอยู่ 2 สาเหตุ ได้แก่ 1) งานมากเกินไป 2) การ

ได ้รับมอบหมายงานที่ไม ่เหมาะสมกับความสามารถ

(Cooper el at., 2001 : 36) 

 2. ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในองค์การ บาง

คร้ังเราอาจจะคิดว่าความเครียดนั้นคงจะเกิดขึ้นกับเฉพาะ

พวกผูบ้รหาิรทีม่งีานมากหรอืหมกหมุน่อยูกั่บงานตลอดเวลา 

แต่ในความเป็นจรงิแล้ว คนพวกน้ันอาจมีความเครียดน้อย

กว่าพนกังานทีม่ตี�าแหน่งต�า่กว่าด้วยซ�า้ไปส่วนสาเหตนุัน้อาจ

เป็นไปได้ว่า กลุ่มผู้บริหารสามารถมีอิสระในการวางแผน

และควบคมุชีวิตการท�างานของตนเองได้ มสีทิธ์ิในการตัดสนิ

ใจ และสามารถก�าหนดความส�าคัญก่อนหลังของเรื่องต่างๆ

ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีความเครียดน้อยกว่าคนที่ไม่

สามารถควบคมุสิง่ทีต่นต้องการท�าได้(Kahn et al,1964 อ้าง

ถึงใน Cooper el at., 2001 : 38) เป็นบุคคลแรกที่อธิบาย

ถึงความส�าคัญของบทบาทหน้าที่ว ่าสามารถส่งผลต่อ

ความเครียดได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ 1)ความ

คลุมเครือของบทบาทหน้าที่ และ 2) ความขัดแย้งของ

บทบาทหน้าที ่ตวัแปรทัง้สองได้รบัการยอมรบัว่าเป็นสาเหตุ

หนึ่งของความเครียดจากการท�างาน ความคลุมเครือของ

บทบาทหน้าที่ และมีผลการศึกษาทางวิชาการระบุไปใน

แนวทางเดียวกันว่า ความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่มี

ความสมัพนัธ์กับอาการทางจิต และเกดิจากความเครยีดจาก

การท�างานในระดับสูง (O’Driscoll and Beehr,1994; 

Schaubroeck,Cotton and Jennings,1989 อ้างถึงใน 

เจษฎา คูงามมาก และพาชิตชนัติ ศริพาณิช,2557 : 265) 

ส่วนความขัดแย้งของบทบาทหน้าที่ สาเหตุมาจากความขัด

แย้งจากความต้องการของตัวงานที่ไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการของพนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติหากบุคคลจะรู้สึกว่า

ตนเองตกอยู่ในสภาพไม่พอใจกับตัวงานที่ท�าแต่ไม่สามารถ

ท�าอะไรได้ นอกจากความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่และ

ความขดัแย้งของบทบาทหน้าทีแ่ล้ว ยงัมตีวัแปรทีม่บีทบาท

ส�าคญัทีก่่อให้เกดิความเครยีดอันเนือ่งมาจากการท�างานอกี

ตัวแปรหนึ่ง คือ การมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไป 

หรือต้องรับผิดชอบหน้าที่หลายอย่างในองค์การ จากการ

ศึกษาของคูเปอร์ พบว่า ความคลุมเครือของบทบาทหน้าที่

มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท�างาน 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 3. ปัจจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น ผู้บังคับ

บญัชา เพือ่นร่วมงาน ผู้ใต้บงัคบับญัชา ถ้าด�าเนนิไปได้อย่าง

ราบรืน่ บรรยากาศในการท�างานกจ็ะอบอุน่ มีมิตรภาพ และ

ไว้ใจซึ่งกัน หากสภาพของสัมพันธภาพดังกล่าว มีลักษณะ

ในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา ย่อมก่อให้เกิดความเครียด

ในการท�างานขึ้นได ้ (Beehr and McGrath,1992; 

McLean,1979 อ้างถึงใน Cooper 18 et al.,2001 : 42)

 4. ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพการงาน 

เมือ่พนกังานรู้สกึถึงความไม่มัน่คงในงาน และการได้ร้บการ 

สนับสนุนด้านการพัฒนาสายงานน้อยจนเกินไปภายใน

องค์การ อาจส่งผลต่อการขาดความมุง่มัน่ในการปฏบิตังิาน

ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ารได้

 5. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์การ ความเครียดที่

เกดิจากปัจจยันีม้คีวามเกีย่วข้องกับลกัษณะองค์การมกัด้าน

วัฒนธรรมและแนวทางหรือรูปแบบการจัดการภายใน

องค์การ โดยมีปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองคก์ารเป็นจ�านวน

มากที่ส่งผลต่อความรู้สึกและความเครียดของบุคลากร

ภายในองค์การ และยังพบว่า นโยบายขององค์การมีความ

สมัพนัธ์กบัระดบัความเครียดของบคุลากร อย่างมนียัส�าคญั 

อาจกล่าวได้ว่า การขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ

ขาดการสือ่สารทีด่ภีายในองค์การ และนโยบายขององคก์าร 

ล้วนมีผลต่อความเครียดของบุคลากรภายในองค์การทั้งสิ้น 

 6. ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่สมดุลระหว่างชีวิต

ท�างานและชวีติส่วนตวั หรอืความขดัแย้งระหว่างชีวติในการ

ท�างานและชีวิตส่วนตัว เช่น ใช้เวลาในการท�างานมากจน

เกินไป หรือใช้เลากับชิวิตส่วนตัวมากจนเกินไป ส่ิงเหล่านี้

เมือ่ขาดความสมดลุกนัล้วนส่งผลต่อความเครียดและอาการ

ทางจิตได้

 เมื่อพิจารณาแบบปัจจัยความเครียดตามแนวคิด

ของคูเปอร์แล้ว พบว่า ยงัไม่สอดคล้องกบับรบิทขององค์การ

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ กล่าวคือ ประเด็นปัจจัยเกี่ยว

กับการพัฒนาทางอาชีพการงาน ในภาพรวมไม่สอดคล้อง

กับบริบทของระบบราชการขององค์การภาครัฐ เนื่องจาก

องค์การในก�ากับของรัฐมีแนวทางในการพัฒนาสายอาชีพ

ตามระเบียบของราชการเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว และปัจจัย

เกี่ยวกับความไม่สมดุลระหว่างชีวิตท�างานและชีวิตส่วนตัว

ไม่สอดคล้องกับบริบทเนื่องจากองค์การของรัฐเป็นระบบ

แบ่งงานตามโครงสร้างหน้าทีท่ีม่กีารระบไุว้อย่างชดัเจน และ

พิจารณากลุ่มประชากรในเบ้ืองต้นพบว่า เวลาปฏิบัติงาน

ของบคุลากรในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นไปตามเวลาปฏบิตังิาน

ปกติของราชการ ผู้วิจยัจึงพิจารณาปจัจัยอืน่เพิ่มเติม พบว่า 

มีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในมหาวิทยาลัยรัฐ

ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความเครยีดในการปฏบิตังิาน คอื ปัจจยั

ด้านภาระงานการประกนัคณุภาพการศกึษา (เจษฎา คงูามมาก 

และพาชิตชนัต ศิริพาณิช,2557 : 259) 

 ผูวิ้จยัจงึน�ามาปรบัให้เข้ากับแนวคดิปัจจยัทีส่่งผล

ต่อความเครยีดของคเูปอร์ เพือ่ให้เข้ากบับรบิทขององค์การ

และใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ�านวน 5 ปัจจัย โดยปรับค�าพูด

หรอืชือ่ปัจจยัให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจและเหมาะสมกบั

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ดังนี้ 1.การได้รับการมอบหมาย

งานทีไ่ม่ตรงตามความสามารถ 2.ความไม่ชัดเจนในบทบาท

หน้าที่ 3.สัมพันธภาพที่ไม่ดีในการท�างาน 4.ระบบบริหาร

ขององค์กรไม่เอือ้ต่อความก้าวหน้า 5.ภาระการประเมนิตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

 โดยน�ามาก�าหนดเป็นสมมตุฐิานในการศึกษา ดงันี้

 สมมุติฐานที่	1a การได้รับการมอบหมายงานที่

ไม ่ตรงตามความสามารถมีความสัมพันธ ์เชิงบวกกับ

ความเครียดในการท�างาน

 สมมุติฐานที่	1b ความไม่ชดัเจนในบทบาทหน้าที่

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการท�างาน

	 สมมุติฐานที่	1c สัมพันธภาพทีไ่ม่ดใีนการท�างาน

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดในการท�างาน

	 สมมุติฐานที่	1d ระบบบริหารขององค์การไม่เอือ้

ต่อความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียดใน

การท�างาน

 สมมุติฐานที่	1e ภาระการประเมินตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความเครียดในการท�างาน

แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
 ผลหรือประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน เป็นกระบวนการ ซึง่ถกูพฒันาข้ึน

เพ่ือวัดคุณค่าของบุคคล ในเร่ืองผลการปฏิบัติงานและคุณ

ลกัษณะอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏบิตังิาน ภายในช่วงเวลา 

ที่ก�าหนด โดยอยู่บนพื้นฐานของระบบแบบแผนและเกณฑ์

ที่มีความเหมาะสมขององค์การ โดยมีการแจงผลย้อนกลับ 
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หลังการประเมิน ประสิทธิผลเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่า 

คือ ตัวการส�าคัญที่จะเป็นเครื่อง ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าการ

บรหิารและองค์การประสบความส�าเร็จมากน้อยเพยีงใด แต่

ก็ยังมีความแตกต่างอยู่ใน ความเข้าใจของนักวิชาการต่าง

สาขากันอยู่ ซึ่งความหมายโดยตรงของประสิทธิผลนั้นได้มี

ผู ้ ให ้ความหมายไว ้ ดังนี้  Yuchman E. and Sea 

shor;S.E.(1967 : 891-903) ให้ความหมายของประสทิธิผล

ขององค์การในแง่ ของต�าแหน่งการต่อรอง ขององค์การ 

หมายถึง ความสามารถของค์การในการได้มาซึ่งทรัพยากร

ที่หายากและมีค่าจากสภาพแวดล้อม อีกนัยหนึ่งก็คือความ

สามารถในการได้มาซึ่งทรัพยากรที่หายากและมีค่าจาก 

สภาพแวดล้อม อีกนัยหนึ่งก็คือการประเมินความสามารถ

ขององค์การในฐานะที่เป็นระบบการได้มาซึ่ง ทรัพยากร 

Seldin(1988 : 24) ให้ความเห็นว่าการวัดและประเมิน

ประสิทธิผลโดยทั่วไป เป็นการวัดเพื่อดู ความแตกต่าง

ระหว่างความคาดหวงั และผลการปฏบิตัถ้ิามคีวามแตกต่าง

กนัน้อยกจ็ะมปีระสทิธผิลมาก แต่ถ้ามคีวามแตกต่างมากจะ

มีประสิทธิผลน้อยหรืออาจจะดูความสอดคล้องกันระหว่าง

ผลผลติ กับเป้าหมายที ่ได้ระบไุว้การประเมนิประสทิธลิของ

องค์การสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. การวัด

ประสิทธิผลขององค์การโดยใช ้ตัวบ ่งช้ีเดี่ยว(Single 

criterion measures of effectiveness) เป็นการพิจารณา

ว่าองค์การ จะมีประสิทธิผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผลท่ีได้รับ

ว่าบรรลุเป้าหมาย ขององค์การหรือไม่หรือการใช้เป้าหมาย

ขององค์การเป็นเกณฑ์ ซึ่งเป็นการใช้หลักการอันใดอันหนึ่ง

ในการประเมนิผลขององค์การเป็นเกณฑ์ ซึง่เป็นการใช้หลัก

เกณฑ์อันใดอันหนึ่งในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ 

เช่น วัดจากความสามารถในการผลิตวัดจากผลก�าไร และ

อื่นๆ 2. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบทรัพยากร

(The system resource model of organization 

effectiveness) เป็นการประเมนิโดยพิจารณาความสามารถ

ขององค์การในการแสวงหาประโยชน์ จากสภาพแวดล้อม 

เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องการ อันจะท�าให้บรรลุเป้า

หมายขององค์การ ซึ่งเป็นการเน้น ที่ปัจจัยตัวป้อนเข้า

(Input) มากกว่าผลผลิต(Output) และผู้วิจัยได้ศึกษางาน

ผลการวิจัยของ Allexander T.Mohr and Jonas F.

Pick(2007 : 25) พบว่า ความเครียดจากการท�างานมีความ

สัมพันธ์เชิงลบกับผลการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงน�ามาก�าหนด

เป็นสมมุติฐาน ดังนี้

	 สมมุติฐานที่	2 ความเครียดในการท�างานมีความ

สัมพันธ์เชิงลบกับผลการปฏิบัติงาน

 แนวคิดเกี่ยวกับความเบื่อหน่ายในการท�างาน

 ความเบื่อหน่ายในการท�างาน คือ อาการท้อถอย

หรือไม่พอใจในการท�างาน เป็นความอ่อนล้า ทางอารมณ์

(Emotional Exhaustion) หมดก�าลงัใจและแรงจงูใจในการ

ท�างาน เนือ่งจากอ่อนล้าจากการท�างานมากเกินไป จงึส่งผล

ให ้ผู ้นั้นหลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคลอื่น ส ่งผลต ่อ

ประสทิธภิาพในการท�างาน ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปแบบของ

การขาดงาน การมาท�างานสาย ผลการปฏิบัติงานท่ีด้อย

ประสิทธิภาพ และการลาออกจากงาน ซึ่งความตั้งใจจะลา

ออกและการลาออกของบุคคลเป็นปัญหา ทางการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่ส่งผลกระทบต่อองค์การเอง 

โดยถือว่าจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับองค์การและอาจส่ง

ผลกระทบต่อผู้รับบริการ การวิเคราะห์หาสาเหตุนับว่าเป็น

สิง่จ�าเป็นทีอ่งค์การจะต้องให้ความส�าคญัอนัน�ามาแก้ปัญหา

ได้ถูกต้องและมีทิศทาง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สาเหตุจาก

ปัจจัยของตัวแปรที่ส่งผลต่อความเบื่อหน่ายในการท�างาน 

และมผีลต่อความตัง้ใจจะลาออกและการลาออกของบุคคล

ทั้งทางตรงและทางอ้อม(ชาลี ไตรจันทร์,2547 : 1) ท�าให้ผู้

วิจัยสนใจน�ามาก�าหนดเป็นสมมุติฐาน ดังนี้ 

 สมมุติฐานที่	 3 ความเบื่อหน่ายในการท�างานมี

ความสัมพันธ์เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างความเครียดกับผล

การปฏิบัติงาน

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้

เสนอแบบจ�าลองแนวความคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดัง

ภาพที่ 1 เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเครียดในการท�างาน ความเครียดในการท�างานกับผล

การปฏบิตังิาน และความสมัพนัธ์ของความเบือ่หน่ายในการ

ท�างานในฐานะตัวแปรกลางระหว่างความเครียด ในการ

ท�างานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแห่งหนึ่ง 

ดังนี้



157

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีด�าเนินการวิจัย	
 ประชากรเป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยั คอื พนกังาน

สายสนับสนุนวิชาการในระดับปฏิบัติการและหัวหน้างาน

ระดับต้นในหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักเกี่ยวข้องกับศิลป

วฒันธรรม ในมหาวทิยาลัยในก�ากบัของรัฐแห่งหนึง่ จ�านวน 

420 คน โดยมหาวทิยาลยัทีท่�าการวจิยัมหีน่วยงานทีมี่พนัธกจิ

เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมจ�านวน 5 หน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงานที่ 1-4 เป็นหน่วยงานสายวิชาการ ได้แก่ คณะที่

ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อ

การสือ่สาร โดยเปิดสอนในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และ

ปริญญาเอก หน่วยงานท่ี 5 เป็นหน่วยงานสายสนับสนุน

วชิาการมสีถานะเป็นหน่วยงานระดบัสถาบนัทีมี่พนัธกจิหลกั

ในการด�าเนินงานด้านด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  

รวมทัง้การบริการวชิาการ และด้านการวจิยั และรบัผดิชอบ

ในการบริหารงานจัดการพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และโครงการ

ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังผู้วิจัยก�าหนดจ�านวน

กลุ ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างของ

สมการโครงสร้าง โดยก�าหนดอตัราส่วนระหว่างกลุม่ตวัอย่าง

ต่อจ�านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปร เพื่อให้มีความเหมาะ

สมในการวัดคือ 20 ตัวอย่าง ต่อ 1 พารามิเตอร์หรือตัวแปร 

(Hair, Black, Babin and Anderson. 2010) งานวิจัยนี้มี

ตัวแปร 17 ตัวแปร ดังนั้น จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 340 

ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ ่ม (Cluster 

Random Sampling) โดยก�าหนดเกณฑ์คณุสมบตัขิองกลุม่

ตวัอย่าง เป็นพนักงานสายสนบัสนนุวิชาการระดบัปฏบัิตกิาร 

และหวัหน้างานระดับต้นของหน่วยงาน ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง

แบบแบ่งกลุ่ม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบ 

ถามทีผู่วิ้จยัพฒันาขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบ

ด้วย 5 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

ความเครียดในการท�างาน มีข้อค�าถาม จ�านวน 20 ข้อ ส่วน

ที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียด และความเบื่อ

หน่ายในการท�างาน มีข้อค�าถาม จ�านวน 8 ข้อ และส่วนที่ 

4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับผลการปฏบิตังิานของพนกังาน

มข้ีอค�าถาม จ�านวน 4 ข้อ โดยส่วนที ่2,3,4 เป็นค�าถามปลาย

ปิด และใช้มาตรวดัแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 5 ระดบั ส่วน

ที่ 5 เป็นค�าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นทั่วไป

 ผู้วิจัยได้ท�าการการตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง

มือ ด้วยการทดสอบค่าความความเชื่อมั่นของเครื่องมือ พบ

ว่า มีค่าแอลฟ่าของคอนบรัค(Cronbach’s coefficient 

alpha) ด้านปัจจยัทีส่่งผลต่อความเครยีดในการท�างาน ด้าน

ความเครยีดในการท�างาน ด้านความเบือ่หน่ายในการท�างาน 

และด้านผลการปฏิบัติงาน เท่ากับ 0.84, 0.76 , 0.82 และ 

0.78 ตามล�าดับ

ความเครียด
ในการท�างาน

ความเบื่อหน่าย
(Burnout)

ผลการ
ปฏิบัติงาน

การได้รับการมอบหมายงานที่ไม่ตรงตามความสามารถ

(Job assionment don’t conform with ability)

ระบบบริหารขององค์กรไม่เอื้อต่อความก้าวหน้า

(Administration of Organization Haven’t 

supported career)

ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ในองค์กร

(Role ambiguity in Job)

สัมพันธภาพที่ไม่ดีในการท�างาน

(ฺBad Relationship with colleague)

ภาระการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

(Task of Quality Assurance in Education)

H2(+)

H3(mediator)

H1a(+)

H1b(+)

H1c(+)

H1d(+)

H1e(+)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามจ�านวน 340 ฉบบั และได้

รับแบบสอบถามที่ข้อมูลมีสมบูรณ์ จ�านวน 200 ฉบับ โดย

คิดเป็นอัตราการตอบกลับ ร้อยละ 58.82

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิจัยคร้ังนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายผล

การศึกษา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมการความสัมพันธ์เชิง

โครงสร้าง

สรุปและอภิปรายผล	
ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไป

 กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานสาย

สนบัสนนุวชิาการทีป่ฏบิตังิานในองค์การด้านศลิปวัฒนธรรม

ในมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐแห่งหนึ่ง จ�านวน 200 คน 

เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชาย มีจ�านวน 112 

คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 และเพศหญิง จ�านวน 88 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.00 พบว่า ส่วนใหญ่ อายุ 20 - 30 ปี จ�านวน 

102 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.00 รองลงมาอายุ 31 - 40 ปี 

จ�านวน 79 คน คิดเป็น ร้อยละ 39.50 ส่วนน้อย อายุ 41 - 

50 ปี จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 น้อยสุด มากกว่า 

50 ปี จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล�าดับ โดย

ส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 ปี จ�านวน 66 คน คิดเป็น

ร้อยละ 66.00 รองลงมาปฏบิตัิงานระหว่าง 5-10 ปี จ�านวน 

64 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และเป็นพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 

จ�านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 98.50 และ พบว่า เป็น

พนักงานระดับปฏิบัติการ จ�านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 

98.50 และระดับหัวหน้างาน จ�านวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 

1.50 ตามล�าดับ 

ส่วนที่	2	ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความความเครียด	อิทธิพล

ของความเครียดต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน

องค์การด้านศิลปวัฒนธรรม	

 ส่วนที่ 2 ผู้วิจัยรายงานผลเป็นช่วงระดับคะแนน 

ดังนี้ 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 3.41 – 4.20 หมาย

ถงึมาก 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 1.81 – 2.60 หมาย

ถึง น้อย และ 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด

 โดยผลการวิ เคราะห ์  5 ป ัจจัยที่ส ่ งผลต ่อ

ความเครยีดในการปฏิบัตงิานของบคุลากรตามกรอบแนวคดิ 

ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง(x= 2.86) ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาวิจัยของ เจษฎา คูงามมาก และพาชิตชนัต ศิริพาณิช

(2557 : 259) ทีท่�าการศกึษา เร่ือง ความเครียดในการท�างาน

ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ พบว่า ความเครียดในการ

ปฏบิตังิานของอาจารย์มหาวิทยาลยัในระดับต�า่ถงึปานกลาง 

โดยในรายด้านมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง จ�านวน 3 

ด้าน โดยสูงสุด คือ ด้านระบบบริหารขององค์การไม่เอื้อต่อ

ความก้าวหน้า (x=3.31) รองลงมาด้านภาระการประเมิน

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา (x=3.26) และด้าน

ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าทีภ่ายในองค์การ (x=2.73) มี

ความคิดเห็นในระดับน้อย จ�านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้

รบัมอบหมายงานทีไ่ม่ตรงตามความสามารถ (x=2.59) และ

ด้านสัมพันธภาพที่ไม่ดีในการท�างาน(x=2.42) ตามล�าดับ 

ทัง้นี ้เนือ่งจาก องค์การการศกึษาของรฐัมภีาระงานทีช่ดัเจน 

แต่วัฒนธรรมการท�างานผู้บริหารยังมอบหมายงานตามท่ี

ตนเองเหน็สมควรมากกว่ามอบหมายตามต�าแหน่งงาน และ

โครงสร้างเป็นล�าดบัหลายขัน้ ซึง่ไม่เอือ้ต่อความก้าวหน้าของ

พนักงาน จึงส่งผลต่อความเครียดของพนักงาน

 ด้านความเครียดจากการปฏิบัติงานและความ

เบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน

ผลการวิเคราะห์ความเครียดจากการปฏิบัติงาน พบว่า ใน

ภาพรวมบคุลากรมีความเครยีดในระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่

(x=2.95) โดยประเด็นที่ท�าให้เครียดมากที่สุด คือ จ�าเป็น

ต้องหาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม

ท�าให้กระทบต่อการท�างานในหน้าทีอ่ื่น ซึง่สอดคล้องกบัการ

ศึกษาวิจัยของ วิทญา ตันอารีย ์ (2551) ศึกษาเร่ือง

ความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง

 ผลการวิเคราะห์ความเบื่อหน่ายจากการปฏิบัติ

งาน พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ย (x= 2.93) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 ในรายด้าน 

พบว่า มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน คือ รู้สึก

ว่าเบื่องานท่ีท�า มีค่าเฉลี่ย (x= 3.10) รู้สึกหมดก�าลังใจใน

การท�างาน (x= 2.91) รู้สกึว่าเวลาในการท�างานผ่านไปอย่าง

ล่าช้า(x= 2.89) และเอาใจใส่ในการท�างานลดลง (x= 2.83) 

ตามล�าดับ 



159

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ด้านผลปฏิบัติงาน 

 ผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน พบว่า ในภาพ

รวมมีความคิดเหน็ในระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.43 ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 0.56 ในรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในระดับ

มาก จ�านวน 2 ด้าน โดยสูงสุด คือ ผลการปฏิบัติงานบรรลุ

ตามตัวช้ีวัดเป้าหมายขององค์กรไม่ต้องกลับมาแก้ไขงานท่ี

ท�าเสร็จไปแล้ว มีค่าเฉลี่ย (x=3.85) รองลงมา คือ สามารถ

ท�างานเสร็จทันเวลา(x=3.66) และมีความคิดเห็นในระดับ

ปานกลาง จ�านวน 2 ด้าน ได้แก่ ไม่ต้องกลับมาแก้ไขงานที่

ท�าเสรจ็ไปแล้ว (x=3.20) และได้รบัค�าชมเรือ่งผลการท�างาน

จากผู้ร่วมงานอยู่เสมอ(x=3.02) ตามล�าดับ 

	 ส่วนที่	 3	 ผลการวิเคราะห์เส้นทางและความ

สัมพันธ์ของแบบจ�าลองเชิงโครงสร้าง

 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรปัจจัยเชงิสาเหตทุีส่่งผลต่อความเครยีดในการท�างาน 

และผลกระทบจากความเครียดในการท�างานต่อผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การด้านศิลปวัฒนธรรมใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ และผลกระทบจากความเบื่อหน่ายใน

การท�างาน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 0.667 

ซึง่มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ในเชงิบวกและน้อยกว่า 0.80 

แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระ มีความเป็นอิสระต่อกันไม่มี

ความสมัพนัธ์กนัมากและไม่มกีารควบคมุตวัแปรใดไว้ ผูว้จัิย

จึงน�ามาทดสอบเพ่ือวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่ง

ผลต่อความเครียดในการท�างาน ผลกระทบจากความเครยีด

ในการท�างาน ต่อผลการปฏิบตังิานของพนกังานและผลกระ

ทบจากความเบื่อหน่ายในการท�างานตามกรอบแนวคิดใน

การวิจัย ดังภาพที่ 2 

 จากภาพที ่2 ผลวเิคราะห์เส้นทางปัจจยัเชงิสาเหตุ

ที่ส่งผลต่อความเครียดในการท�างาน และผลกระทบจาก

ความเครยีดในการท�างานต่อผลการปฏบิตังิานของพนักงาน 

และผลกระทบจากความเบื่อหน่ายในการท�างานมีความ

สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยูใ่นเกณฑ์ด ีโดยมค่ีา Chi–

Square = 8.701, df = 7, Sig. = 0.275 > 0.05 และ CMIN/

df. = 1.243 < 2.0 ค่า Comparative Fit Index:CFI = 

0.997 > 0.95 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน(Goodness of Fit 

Index:GFI) = 0.989 เป็นไปตามเกณฑ์คือมากกว่า 0.95 ค่า

ดัชนี วัดความกลมกลืนที่ป รับแก ้ ไขแล ้ว (Adjusted 

Goodness of Fit Index:AGFI) = 0.95 เป็นไปตามเกณฑ์

คอืมากกว่า 0.95 ค่าดชันีความกลมกลนืประเภทเปรยีบเทียบ

กับรูปแบบอิสระ(Normed fit index: NFI)เท่ากับ 0.986 

เป็นไปตามเกณฑ์คือมากกว่า 0.95 ค่าดัชนีความกลมกลืน

เชงิเปรยีบเทยีบกบัรปูแบบฐาน(Incremental fit index;IFI) 

= 0.997 เป็นไปตามเกณฑ์คอืมากกว่า 0.95 ค่าดชันีรากของ

ค่าเฉลยก�าลังสองของส่วนเหลือ(Root Mean Square 

Residual:RMR)= 0.011 < 0.08 ผลของค่าดชันทีัง้หมดเป็น

ไปตามเกณฑ์(พูลพงศ์ สุขสว่าง,2557 : 140-141) และค่า

ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคล่ือนก�าลังสองของ

การประมาณค่า(Root Mean Square Error of 

Approximation: RMSEA) เท่ากบั 0.035 เป็นไปตามเกณฑ์

คือน้อยกว่า 0.05 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก พูลพงศ์ สุขสว่าง

(2557 : 8) แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิง

สัมพทัธ์ จากผลการวิเคราะห์ค่าดชันีทัง้หมด ชีใ้ห้เหน็ว่าการ

วิเคราะห์เส้นทางปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความเครียดใน

การท�างาน และผลกระทบจากความเครยีดในการท�างานต่อ

ภาระประเมินตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบบริหารขององค์กร

ไม่เอื้อต่อความก้าวหน้า

สัมพันธภาพที่

ไม่ดีในการท�างาน

การได้รับมอบหมายงาน

ที่ไม่ตรงความสามารถ

ความไม่ชัดเจนในบทบาท

หน้าที่ภายในองค์การ

ความเครียด

จากการปฏิบัติงาน

ความเบื่อหน่ายจาก

การท�างาน

e2e3

ผลการปฏิบัติงาน

e1

.11

.18

.37

.12

.13

.11

.46

.06

.29

-.14

.01

Chi-square=8.701   df=7   Sig=.275   CMIN/df=1.243   n.=200
CFI=.997   NFI=.986   GFI=.989   AGFI=.945   IFI=.997

RMSEA=.035   RMR=.011

ภาพที่	2 : แสดงผลวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความเครียดในการท�างานผลกระทบจากความเครียดในการปฏิบัติงาน 
ต่อผลการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากความเบื่อหน่ายในการท�างาน
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ผลการปฏบิตังิานของพนกังานในองค์การด้านวฒันธรรมและ

ศิลปะในมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐและผลกระทบจาก

ความเบื่อหน่ายในการท�างานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเงื่อนไขในระดับการยอมรับทางสถิติ

มีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์การก�าหนดค่า ซ่ึงแสดง

ว่าโมเดลในการวัดนี้มีความเที่ยงตรง และสามารถน�ามา

วิเคราะห์ตามสมมุติฐานในการวิจัยได้ 

	 ส่วนที่	4	ผลการทดสอบสมมุติฐานในการวิจัย

	 ด้านปัจจยัทีส่่งผลต่อความเครยีดในการปฏิบตังิาน

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความเครียดในการปฏิบัติงาน สรุปและอภิปรายผลราย

ปัจจัย ได้ดังนี้

 1) การได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงตามความ

สามารถ จากผลการวเิคราะห์ พบว่า มีความสัมพนัธ์เชงิบวก

กับความเครียดในการท�างาน โดยผลการทดสอบค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.11 ค่าความคลาดเคลื่อน

เท่ากับ 0.08 มีค่า t value เท่ากับ 1.976 และ ค่า p. = 

0.048 < 0.05 โดยอทิธพิลของการได้รบัมอบหมายงานทีไ่ม่

ตรงตามความสามารถที่ส่งผลต่อความเครียดในการท�างาน

ได้ร้อยละ 46.00% (R2 = 0.46) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 1a 

 2) ความไม่ชดัเจนในบทบาทหน้าท่ีภายในองค์การ 

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความเครยีดในการท�างาน โดยผลการทดสอบค่าสมัประสทิธ์ิ

ถดถอยเท่ากับ 0.18 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.09 มี

ค่า t value เท่ากับ 2.393 และ ค่า p. = 0.017 < 0.5 โดย

อทิธพิลของความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าทีภ่ายในองค์การ

ทีส่่งผลต่อความเครียดในการท�างานได้ร้อยละ 46.00% (R2 

= 0.46) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับ

สมมุติฐานที่ 1b 

 3) สัมพันธภาพที่ไม่ดีในการท�างาน จากผลการ

วิเคราะห์ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียด ใน

การท�างาน โดยผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิถ์ดถอยเท่ากบั 

0.37 ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 มีค่า t value เท่ากับ 

7.458 และ ค่า p. = 0.000 < 0.001 โดยสามารถอิทธิพล

ของความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ภายในองค์การที่ส่งผล

ต่อความเครียดในการท�างานได้ร้อยละ 46.00% (R2 = 

0.46) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01 สอดคล้องกับ

สมมุติฐานที่ 1c 

 4) ระบบบริหารขององค์กรไม ่เอื้อต ่อความ

ก้าวหน้า จากผลการวเิคราะห์ พบว่า มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก

กับความเครียดในการท�างาน โดยผลการทดสอบค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.12 ค่าความคลาดเคลื่อน

เท่ากับ 0.06 มีค่า t value เท่ากับ 2.235 และ ค่า p. = 

0.025 < 0.05 โดยสามารถอิทธิพลของระบบบริหารของ

องค์กรไม่เอือ้ต่อความก้าวหน้าทีส่่งผลต่อความเครยีดในการ

ท�างานได้ร้อยละ 46.00% (R2 = 0.46) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 1d 

 5) ภาระการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษา จากผลการวิเคราะห์ พบว่า มีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับความเครียดในการท�างาน โดยผลการทดสอบค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.13 ค่าความคลาดเคลื่อน

เท่ากับ 0.06 มีค่า t value เท่ากับ 2.581 และ ค่า p. = 

0.010 < 0.05 โดยอิทธิพลของภาระการประเมนิตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อความเครียดในการ

ท�างานได้ร้อยละ 46.00% (R2 = 0.46) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ H1e 

 จากผลการทดสอบสมมุติฐานข้างต้น สรุปได้ว่า 

ปัจจัยที่ 1,2,3 และ 4 สอดคล้องกับแนวคิดของคูเปอร์และ

คณะที่กล่าวว่าลักษณะงาน(ในที่นี้ คือ การได้รับมอบหมาย

งานที่ไม่ตรงตามความสามารถ) บทบาทหน้าที่ในองค์การ

(ในทีน่ี ้คอื ความไม่ชดัเจนในบทบาทหน้าทีภ่ายในองค์การ) 

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล(ในที่นี้ คือ สัมพันธภาพที่ไม่ดีใน

การท�างาน) การพัฒนาทางอาชีพการงาน(ในที่นี้ คือ ระบบ

บริหารขององค์กรไม่เอื้อต่อความก้าวหน้า) เป็น 4 ใน 6 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงาน และปัจจัยที่ 

5 สอดคล้องกับการศึกษาของ เจษฎา คูงามมาก และพาชิต

ชนตั ศริพิาณชิ(2557 : 273) ท�าการศกึษา เรือ่ง ความเครยีด

ในการท�างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ พบว่า ภาระงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์ส่งผลต่อ

ความเครียด ในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

รัฐเพิ่มขึ้น ท้ังนี้ เนื่องจากขาดความเข้าใจในกระบวนการ

ด�าเนนิงานทีม่คีวามซบัซ้อน จงึต้องใช้เวลาในการท�างานมาก

และกระทบกับเวลาในการท�าภาระงานอื่น
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	 ด้านปัจจัยเชิงสาเหตุความเครียดในการปฏิบัติ

งานกับผลการปฏิบัติงาน

 ผลการทดสอบสมมตุฐิานที ่2 ความเครยีดจากการ

ปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงาน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์

ถดถอยเท่ากับ 0.11 ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.07 มีค่า 

t value เท่ากับ 1.148 และค่า p. = 0.251 > 0.001 โดย

อทิธพิลของความเครยีดจากการปฏบิตังิานสามารถส่งผลต่อ

ผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 10.0% (R2=10.00) ไม่มีนัย

ส�าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตุฐิานที ่2 ของ

การวิจัย กล่าวโดยสรุป คือ ความเครียดจากการปฏิบัติงาน

ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิต ิท้ังนี ้ผูวิ้จยัมคีวามคิดเหน็ว่าเป็นเพราะระดบัความเครยีด

ของพนกังานในองค์การอยูใ่นระดบัปานกลางหรอือยูใ่นระดับ

ที่พอเหมาะจึงเสมือนเป็นแรงกระตุ้นให้มีความตั้งใจ และ

กระตือรือร ้น ในการท� างานให ้ประสบความส� า เร็ จ 

(Robbin&Judge,2013 : 597) และเมื่อพิจารณาค่าความ

สามารถในการพยากรณ์ (R2) ในตารางที่ 5 พบว่า มีความ

สามารถในการอธิบายเพียง 10% หรือกล่าวได้ว่า อีก 90% 

มาจากปัจจัยด้านอื่น ซึ่งงานวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษา

วิจัยของอเล็กซานเดอร์ มอร์ และโจนัส พีค (2007 : 25-35) 

ได้ท�าการศึกษาพนักงานระดับผู้จัดการบริษัทกิจการร่วมค้า

ระหว่างประเทศระหว่างบริษัทประเทศเยอรมันกับประเทศ

อนิเดียทีต้ั่งส�านกังานและด�าเนนิกจิการในประเทศอนิเดยี พบ

ว่า ความเครียดจากการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ

ผลการปฏิบัติงาน โดยถ้าความเครียดจากการปฏิบัติงานสูง

จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานลดลง

ตัวแปร
ค่า

สัมประสิทธิ์

ค่าความ

คลาดเคลื่อน
t-value p-value  R2

การได้รับมอบหมายงาน ที่ไม่ตรง

ตามความสามารถ

---> ความเครียดจากการปฏิบัติงาน 0.11 0.08 1.976 0.048* 46.0%

ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่

ภายในองค์การ

---> ความเครียดจากการปฏิบัติงาน 0.18 0.09 2.393 0.017* 46.0%

สัมพันธภาพที่ไม่ดีในการท�างาน ---> ความเครียดจากการปฏิบัติงาน 0.37 0.05 7.458 0.000** 46.0%

ระบบบรหิารขององค์กรไม่เอือ้ต่อ

ความก้าวหน้า

---> ความเครียดจากการปฏิบัติงาน 0.12 0.06 2.235 0.025* 46.0%

ภาระการประเมินตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษา

---> ความเครียดจากการปฏิบัติงาน 0.13 0.06 2.581 0.010* 46.0%

ตารางที่	1 : แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน

หมายเหตุ : ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.001 * มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

               R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก�าลังสอง

ตัวแปร
ค่า

สัมประสิทธิ์

ค่าความ

คลาดเคลื่อน
t-value p-value  R2

ความเครียดจากการปฏิบัติงาน ---> ผลการปฏิบัติงาน 0.11 0.07 1.148 0.251 10.0%

ตารางที่	2 : แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความเครียดในการท�างานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

หมายเหตุ : ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.001 * มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

               R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก�าลังสอง
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 ด้านความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติงานในฐานะ

ตวัแปรส่งผ่านระหว่างความเครยีดในการปฏบิตั ิงานและผล

การปฏิบัติงาน

 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 3 ความเบื่อหน่าย

จากการท�างานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน พบว่า มีค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ -0.14 ค่าความคลาดเคลื่อน

เท่ากับ 0.07 มีค่า t value เท่ากับ -1.462 และ ค่า p. = 

0.144 > 0.05 และผลการทดสอบความเครียดจากการ

ปฏิบัติงานที่ส ่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน พบว่า มีค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.11 ค่าความคลาดเคลื่อน

เท่ากับ 0.07 มีค่า t value เท่ากับ 0.148 และ ค่า p. = 

0.251 > 0.05 ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 กล่าวคือ ไม่

พบอิทธิพลร่วมระหว่างความเบื่อหน่ายในการท�างานใน

ฐานะตัวแปรส่งผ่านระหว่างความเครียดในการปฏิบัติงาน

และผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 3 

ของการวจิยั สรปุได้ว่า ความเบือ่หน่ายจากการท�างานไม่มี

ความสัมพันธ์เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างความเครียดจาก

การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน

องค์การด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยในก�ากับ  

ของรัฐ

ตัวแปร
ค่า

สัมประสิทธิ์

ค่าความ

คลาดเคลื่อน
t-value p-value  R2

ความเบื่อหน่ายจากการท�างาน ---> ผลการปฏิบัติงาน -0.14 0.07 -1.462 0.144 10.0%

ตารางที ่3 : แสดงผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ความเบือ่หน่ายในการท�างานในฐานะตวัแปรส่งผ่านระหว่างความเครียดจาก

การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

หมายเหตุ : ** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.001 * มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

               R2 หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกก�าลังสอง

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
	 1.	ข้อเสนอแนะเชิงการจัดการ

 จากผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัเชงิสาเหตทุีส่่งผลต่อ

ความเครยีดในการท�างานอยูร่ะดบัปานกลาง จ�านวน 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านระบบบรหิารขององค์การไม่เอือ้ต่อความก้าวหน้า 

ด้านการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และ

ด้านความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ภายในองค์การ ตาม

ล�าดับ จากที่กล่าวมา พบว่า เราควรให้ความส�าคัญกับ 3 

ประเด็นดังกล่าว เพ่ือไม่ให้ระดับความเครียดเพิ่มขึ้นไปอยู่

ในระดบัมากหรอืมากท่ีสดุ เพราะจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน(Robbin and Judge,2007 

: 597) โดยอธิบายรายประเด็นได้ ดังนี้

 1.1) ด้านความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี ผู ้

บริหารควรจัดท�าการวิเคราะห์งาน(Job Analysis) ค�า

อธิบายรายละเอียดงาน(Job Description) และคู่มือการ

ปฏิบัติงาน(Handbook) ตามต�าแหน่งงาน

 1.2) ด้านระบบบริหารขององค์การไม่เอื้อต่อ

ความก้าวหน้า ผู้บริหารควรจดัท�าเส้นทางความก้าวหน้าตาม

สายอาชีพ และเสนอต่อผูบ้รหิารในระดบัมหาวทิยาลยัต่อไป 

เนื่องจากเป็นองค์การในก�ากับของรัฐแผนเส้นทางความ

ก้าวหน้าในอาชพีจงึต้องด�าเนนิงานในรปูคณะกรรมการจาก

ส่วนกลางของส่วนราชการ

 1.3) ด้านการประเมนิตามเกณฑ์ประกันคณุภาพ

การศึกษา ผูบ้รหิารควรจดักจิกรรมอบรมเชงิปฏิบติัการ เพ่ือ

ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�าไปปฏิบัติ

ได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก ในรายประเด็น พบว่า 

ระดบัคะแนนสงูสดุอยูท่ีก่ารใช้เวลาในการหาความรูเ้พิม่เตมิ

และส่งผลให้การท�างานมีความยุ่งยากขึ้น 

จากสรุปผลงานวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าในการบริหาร

องค์การนั้น ผู้บริหารไม่ควรละเลยและให้ความส�าคัญกับ

ระดับความเครียด และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการ

ท�างานของพนักงาน และสามารถน�าผลการวิจัยนี้ไป

ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดการในมิติของพฤติกรรม

องค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

	 2.	ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี

 2.1) การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดปัจจัยที่

ส่งผลกระทบต่อความเครียดในการท�างาน (Dynamics of 

Work Stress) ของ Cooper (2001) มาก�าหนดเป็นปัจจัยใน

งานวิจัย จ�านวน 4 ปัจจัย จากทั้งหมด 6 ปัจจัย โดยปรับให้
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เข้ากับบริบทของกลุ่มประชากรเป้าหมาย และประยุกต์เข้า

กบัปัจจยัจากการทบทวนวรรณกรรมในงานวจัิยของ เจษฎา 

คงูามมาก และพาชติชนตั ศริพิาณชิ(2557) จ�านวน 1 ปัจจยั 

ได้แก่ ปัจจัยด้านภาระงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ท�าให้ได้ชุดของปัจจัยใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่ม

ประชากรเป้าหมายที่มีความจ�าเพาะมากขึ้น

 2.2) การวจิยัครัง้นี ้เป็นการบรูณาการปัจจยัทีส่่ง

ผลต่อความเครียดในการท�างานในบริบทขององค์การด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ท�าให้ได้

ปัจจัยเฉพาะในการศึกษาความเครียดในบริบทขององค์การ

ลักษณะดังกล่าว และสามารถน�ากรอบแนวคิดที่ได้น้ีไป

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาทั้งในองค์การด้านศิลปวัฒนธรรม 

หรอืองค์การลกัษณะอืน่ได้ เพือ่ยนืยนัปัจจยัทีค้่นพบในครัง้นี้

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยในอนาคต
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในมหาวิทยาลัยใน

ก�ากับของรัฐเพียงแห่งเดียว การวิจัยในครั้งต่อไป ควรวิจัย

ในมหาวิทยาลัยอื่น หรือกลุ่มอื่น เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน 

หรือองค์การภาครัฐ เป็นต้น
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แนวทางการแก้ไขปัญหาการวิจัยนาฏยศิลป์:	 ระบบความคิด	 และการ 
ใช้ภาษา1

THE	SOLUTIONS	OF	DANCE	RESEARCH	PROBLEM:	THE	THINKING	
PROCESS AND LANGUAGE USE

พัชรินทร์	สันติอัชวรรณ/PHATCHARIN SUNTIATCHAWAN 
ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DEPARTMENT OF DANCE, FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS, CHULALONGKORN UNIVERSITY

บทคัดย่อ
 บทความวิจัยเร่ือง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการวิจัยนาฏยศิลป์: ระบบความคิดและการใช้ภาษา เป็นส่วนหนึ่ง

ของงานวจัิยเรือ่ง “การวจิยันาฏยศลิป์: ปัญหาจากกระบวนการวิจยัและแนวทางแก้ไข” มวัีตถปุระสงค์ในการวิจัยเพ่ือวิเคราะห์

ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการวจิยัทางด้านนาฏยศลิป์ในงานวิจยัทางด้านนาฏยศลิป์ไทยในระดบัอุดมศกึษา และเพ่ือเสนอ

แนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงวิชาการด้านนาฏยศิลป์ วิธีด�าเนินการวิจัยหลักใช้วิธีการค้นคว้าหลักการวิจัยทาง

ด้านมนุษยศาสตร์ การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์ไทยจาก 5 สถาบัน ได้แก่ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง รวมทั้งการวิเคราะห์งานวิจัยระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 100 ฉบับ

 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านระบบความคิดและการใช้ภาษาของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นปัญหาส�าคัญ

อันดับแรก โดยแบ่งประเด็นปัญหาออกเป็น 8 ลักษณะ ได้แก่ 1. ความรอบรู้และใฝ่รู้ของผู้วิจัย 2. ความสามารถในการเชื่อม

โยงข้อมูลเข้าด้วยกัน 3. ความไม่สม�่าเสมอของการใช้ภาษา 4. การใช้ภาษาพูดในการวิจัย 5. การล�าดับข้อมูลไม่ต่อเนื่อง  

วกวนและซ�้าซ้อน 6. ข้อจ�ากัดด้านคลังค�าของผู้วิจัย 7. ความละเอียดในการอธิบายความไม่เพียงพอ และ 8. ข้อบกพร่องใน

การสะกดค�า ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนะวิธีแก้ไขให้มีการปรับพ้ืนฐานการใช้ภาษา มีการกระตุ้นให้เสริมทักษะด้านการจัดระบบ

ความคดิโดยอาจารย์ผู้สอน รวมทัง้เสริมประสบการณ์ในการค้นคว้างานวิจยัของผู้อืน่และตรวจทานงานวิจยัของตนเองให้ได้

ระดับมาตรฐานวิชาการ

ค�าส�าคัญ: งานวิจัยนาฏยศิลป์ไทย/ปัญหาการวิจัย/งานวิจัยทางศิลปะ

Abstract	
 The research paper on “The solutions of dance problem: the thinking Process and language Use” 

is a part of the objectives of this research project on “Dance Research: research process problems and 

solutions” are to analyze the problems originated from the process of dance research in tertiary-level 

Thai dance and to propose preventive measures and academic solutions to these problems. The principal 

research methods employed were the research methods in humanities which consist of the interviewing 

of instructors in subjects relating to Thai Dance research in five tertiary institutions, namely, Chulalongkorn 

University, Srinakharinwirot University, Bundit Pattanasilp Institute, Bansomdej Chaopraya Rajabhat 

1 งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปีงบประมาณ 2560
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University and Ramkhamhaeng University, and the analyzing of a total of 100 undergraduate dance 

research works.

 The research findings revealed that the most important problem in Thai dance research involves 

the thinking process and language use of the undergraduate students who conducted the researches. 

This problem with researchers can be divided into eight aspects: 1) the limited scope of knowledge and 

inquisitiveness; 2) ineptitude to integrate available data; 3) language irregularity; 4) the use of speaking 

language in the conducting of research; 5) incoherent, meandering and repetitive presentation of data; 

6) limited vocabularies; 7) insufficient descriptive details; and 8) spelling errors. The solutions recommended 

by the researcher include improving students’ fundamental language use skills, promoting students’ 

systematic thinking skills by instructors and promoting students’ research experiences by having them 

study the works of other researchers more extensively and review their own research to ensure that it 

meets the acceptable academic standard.
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บทน�า	
 การวจัิยมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อระบบการศกึษา

ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัอดุมศึกษา โดย

มีการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยลงในหลักสูตรการ

ศึกษาแทบทุกแขนง ในสาขาวิชามนุษยศาสตร ์ด ้าน 

นาฏยศิลป์ไทยก็เช่นกัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึง

ระดับบัณฑิตศึกษามีการใช้รายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนานิสิต

นกัศกึษาให้มคีวามสามารถในเชิงวชิาการทีน่อกเหนอืไปจาก

ความสามารถเชิงทักษะซึ่งถือเป็นธรรมชาติของศาสตร์ 

ทางด้านนาฏยศิลป์

 เม่ือนสิตินกัศึกษาต้องศกึษาในรายวชิาทีเ่กีย่วข้อง

กับการวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์ ย่อมต้องผ่านกระบวนการ

วิจัยเพ่ือเรียบเรียงงานวิจัยให้สมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยมักประสบ

ปัญหาต่างๆ ในระหว่างผ่านกระบวนการวจิยั เป็นต้นว่า การ

เลือกประเด็นในการวิจัย การค้นคว้าหาข้อมูลทั้งในภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  การลักลอกทางวิชาการและ

วรรณกรรม ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย จริยธรรมในการ

ท�างานวิจัย การบริหารจัดการระบบวิจัย รวมไปถึงการเผย

แพร่งานวจัิย ฯลฯ ซ่ึงปัญหาเหล่านีก้ลายเป็นปัญหาทีป่ระสบ

เป็นเวลาช้านาน และยงัไม่ได้มกีารหยบิยกมาจดัท�างานวิจยั

เพื่อแก้ไขปัญหา ท�าให้งานวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์บางฉบับ

ขาดความน่าเชื่อถือและไม่ตรงตามรูปแบบของการวิจัย  

ดังนั้นการจัดท�างานวิจัยเรื่อง “การวิจัยนาฏยศิลป์: ปัญหา

จากกระบวนการวจัิยและแนวทางแก้ไข” จึงเป็นหนทางหนึง่

ที่จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาจากกระบวนการวิจัยทางด้าน 

นาฏยศลิป์ รวมทัง้แสวงหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขให้

ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการช่วยให้คณาจารย์ผู้สอน

ในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์ได้น�า

ไปใช้เพ่ือพัฒนาการสอนและพัฒนาผู้วิจัยรุ่นใหม่ ในขณะ

เดียวกัน ผู ้วิจัยที่เป็นนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

สามารถน�าผลการวิจยันีไ้ปป้องกันและแก้ไขปัญหาของการ

วิจยัทางด้านนาฏยศลิป์ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาคณุภาพของ

งานวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์ให้เป็นที่ยอมรับเทียบเท่าสาขา

วิชาอื่นได้

“ระบบความคิดเป็นจุดอ่อนที่ส�าคัญ บางทีนิสิต

นักศึกษามีกระบวนความคิดไม่ชัดเจน บางคนมี

ความตัง้ใจในการท�า เมือ่พดูแล้วแสดงถงึการมรีะบบ

ความคิดที่ดีออกมา แต่ระบบความคิดของบางคน

ไม่ใช่ บางคนอาศัยเพื่อนมาก พอต้องเผชิญหน้า

ท�างานวิจัยด้วยตนเอง ระบบความคิดไม่มา บาง

อย่างนิสิตไม่เข้าใจว่าส่ิงไหนเป็นนาฏกรรรมหรือไม่

เป็นนาฏกรรม และกระทบกับการตั้งหัวข้อในการ

วิจัย เร่ืองการใช้ภาษาก็เช่นกัน นิสิตนักศึกษาบาง

ส่วนคิดไม่เป็นและส่ือสารไม่เป็นด้วย” (สุรพล  

วิรุฬห์รักษ์, 2560: สัมภาษณ์)

 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้าน

ระบบความคิดและการใช้ภาษาเป็นปัญหาส�าคัญท่ีพบมาก

เป็นอันดับหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน

นาฏยศิลป์ไทยในระดับปริญญาตรี ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง
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เป็นที่มาของบทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหา

การวิจัยนาฏยศิลป์: ระบบความคิดและการใช้ภาษา” เพื่อ

วิเคราะห์สาเหตุและสภาพการณ์ของปัญหาในเชิงลึก รวม

ทั้งแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขที่เป็นประโยชน์อย่าง

เป็นรูปธรรมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 1. เพือ่วิเคราะห์ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการ

วิจัยทางด้านนาฏยศิลป์ในงานวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์ไทย

ในระดับอุดมศึกษา 

 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ในเชิงวิชาการด้านนาฏยศิลป์

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
 ผูว้จิยัเลือกใช้กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัจากสถาบนั

การศึกษาท่ีมีการเปิดสอนรายวชิาทีเ่ก่ียวข้องกบัการวิจยัทาง

ด้านนาฏยศิลป์ไทยในระดับปริญญาตรี จ�านวน 5 สถาบัน 

ได้แก่

 1) ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2)  สาขาวชิาศลิปะการแสดง วชิาเอกนาฏศลิป์ไทย 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร

 3)  สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย คณะศลิปนาฏดรุยิางค์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

 4)  สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 5)  สาขาวชิานาฏกรรมไทย คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 โดยผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากงานวิจัยโดยวิธีสุ่ม

ตัวอย่างงานวิจัยจาก 5 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 100 ฉบับ โดย

เป็นการเก็บข้อมูลแบบสุ่มตัวอย่างโดยมีความประสงค์จะ

ต้องการเก็บข้อมูลปัญหาของการวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์

ไทยในภาพรวม เพ่ือน�ามาประกอบกับข้อมูลจากการ

สมัภาษณ์อาจารย์ผูส้อนวิจัยจากทัง้ 5 สถาบนั และวเิคราะห์

เฉพาะประเด็นปัญหาเพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย	
 1) ตั้งหัวข้อการวิจัย และก�าหนดโครงสร้างของ

งานวิจัย

 2) เลือกกลุ่มตัวอย่างการวิจัย โดยพิจารณาจาก

รายวิชาวิจัยของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีแต่ละสถาบัน 

แล้วเลือกกลุม่มหาวิทยาลยัแต่ละกลุม่ โดยระบไุว้ในขอบเขต

การวิจัย

 3) ออกแบบชุดค�าถามสัมภาษณ์ จากนั้นด�าเนิน

การสัมภาษณ์คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ

วิจัยจาก 5 สถาบัน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์

 4) พจิารณางานวิจยัทางด้านนาฏยศลิป์ของนสิติ/

นกัศกึษาแต่ละสถาบนั ด้วยวิธสีุม่ตวัอย่างงานวิจยั 5 ปีย้อน

หลัง (ปีการศึกษา 2555-2559) รวมทั้งสิ้น 100 ฉบับ

 5) เรียบเรียงปัญหา จัดหมวดหมู่ แล้ววิเคราะห์

สาเหตุของปัญหา

 6) เสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

 7) สรุปผลการวิจัยเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 8) เผยแพร่ผลงานวิจยัในรูปแบบบทความวจิยัใน

วารสารระดับชาติที่มีผู้ประเมิน

เครื่องมือการวิจัย
 ผูว้จิยัได้ออกแบบชดุค�าถามสมัภาษณ์คณาจารย์ผู้

สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์ไทย

ทีม่ปีระสบการณ์ในฐานะผู้สอนแบบบรรยาย รวมทัง้ผูต้รวจ

สอบและให้ค�าแนะน�าด้านการวิจัยแก่นิสิตนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ ส่วนที ่2 ข้อมลูเกีย่วกบัรายวชิาวิจยั และส่วน

ที ่3 ข้อมลูเกีย่วกบัปัญหาในกระบวนการวจิยันาฏยศลิป์ไทย 

โดยใช้สัมภาษณ์คณาจารย์รวมทั้งสิ้น 7 คน จาก 5 สถาบัน

การวิเคราะห์ข้อมูล	
 ผู ้วิจัยได้จ�าแนกและแสดงตัวอย่างปัญหาด้าน

ระบบความคิดและการใช้ภาษาเป็นปัญหาส�าคัญของนิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสายนาฏยศิลป์ไทยไว้ 8 

ประการ รวมทั้งได้มีการยกตัวอย่างสถานการณ์เพื่อแสดง

ข้อบกพร่องให้มีความชัดเจนขึ้น โดยแต่ละตัวอย่างเป็นการ

สร้างข้อความขึน้มาใหม่โดยผูว้จิยัเอง เพือ่ป้องกนัปัญหาการ

ละเมิดงานวิจัยของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในงานวิจัย ดังนี้

 1. ความรอบรู้และใฝ่รู้ของผู้วิจัย 

  1) ความรอบรู้และใฝ่รู้ทางภาษา 

   ความสามารถทางการใช้ภาษาเป็นพืน้ฐาน

ที่ส�าคัญส�าหรับงานวิจัยทุกสาขา เนื่องจากงานวิจัยจ�าเป็น
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จะต้องมีการเรียบเรียงที่เป็นระบบขั้นตอน มีการแสดง

สาเหตุท่ีมาท่ีไปและการวิเคราะห์รวมทั้งสรุปผลการวิจัยให้

มีความชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ภาษาจึง

เป ็นเครื่องมือในการส่ือสารองค ์ความรู ้ที่ค ้นพบให ้

สาธารณชนได้รบัทราบ ซึง่นสิตินกัศกึษาทีม่คีวามรอบรูท้าง

ภาษาน้อย ด้วยสาเหตุที่ระบบการศึกษามิได้มุ่งเน้นการฝึก

เขียน รวมทั้งความใฝ่รู้ท่ีมีอยู่น้อย ย่อมท�าให้เกิดปํญหาใน

การเขียนงานวิจัย เพราะไม่สามารถอธิบายส่ิงที่ตนเองค้น

พบลงในงานวจิยัให้ผูอื้น่อ่านแล้วเข้าใจได้ อกีทัง้งานวจิยันัน้

มีโครงสร้างที่ละเอียดหลายขั้นตอน ซึ่งเป็นทักษะขั้นสูงท่ีผู้

เขียนที่ไม่มีความรอบรู้หรือใฝ่รู้ทางภาษาย่อมต้องพบกับ

อุปสรรคที่ยากยิ่ง

  2) ความรอบรู้และใฝ่รู้ทางนาฏยศิลป์

   ศาสตร์ทางด้านนาฏยศิลป์มิได้มีขีดจ�ากัด

อยู่แต่กระบวนท่าลีลาร�า หากแต่ยังมีที่มา กลวิธีและบริบท

ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องสนบัสนนุให้การแสดงประสบผลส�าเรจ็ ซึง่

ต้องอาศัยความรอบรู้และใฝ่รู้จากประสบการณ์ในการอ่าน

มาก ฟังมาก ดูมาก และทดลองปฏิบัติมาก หากนิสิต

นักศึกษาในสายนาฏยศิลป์ไทยเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามที่ครู

สอน แต่มิได้เข้าใจถึงสิ่งที่ตนปฏิบัติอย่างแท้จริง เม่ือต้อง

เขียนงานวิจัยจึงประสบปัญหาเพราะความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียง

พอทีจ่ะเขยีนงานวจัิยได้ส�าเร็จ และท�าให้เกดิความเบือ่หน่าย

ท้อแท้ในการท�างานวิจัยอย่างที่พบอยู่ในปัจจุบัน

  3) ความรอบรู้และใฝ่รู้ทางการวจัิยนาฏยศลิป์

   นิสิตนักศึกษาสายนาฏยศิลป์ไทยมีความ

สามารถในการปฏิบัติการแสดงเป็นพื้นฐานสู่ความเป็น

ศิลปินอาชีพ ซ่ึงงานวิจัยเชิงวิชาการอาจไม่ใช่แนวทางท่ี

ถนดั แท้ทีจ่รงิแล้ว นสิตินกัศกึษาทีเ่รยีนรูก้ารเป็นศลิปินยงั

ต้องเรียนรู้การเป็น “บัณฑิต” (ผู้ทรงความรู้) ด้วย ซึ่งใน

ระบบการเรียนการสอนสายนาฏยศิลป์ไทยก�าหนดให้ผู้

ส�าเร็จการศึกษาต้องมีทักษะความเป็นศิลปินควบคู่ไปกับ

การเป็นบัณฑิตที่มีภูมิความรู้ที่จะอธิบายหรือถ่ายทอดให้

แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยในด้านนี้คือ ความไม่ใส่ใจที่

จะค้นคว้างานวจิยัของผูอ้ืน่ทัง้ในสถาบันการศกึษาเดยีวกนั

หรือต่างสถาบัน ท�าให้เกิดการตั้งประเด็นวิจัยที่ซ�้าซ้อน 

หรือตัง้ใจให้ซ�า้ซ้อนเพือ่ให้ง่ายต่อการท�างานวจิยัโดยเจตนา 

รวมทั้งงานวิจัยมีข้อบกพร่องในจุดที่ไม่ควรเกิดข้ึนหากได้

ศึกษาจากงานวิจัยของบุคคลอื่นเป็นกรณีตัวอย่างไว้ก่อน 

เป็นต้น

  4) ความรอบรู ้และใฝ่รู ้องค์ความรู ้รอบตัว 

ที่ทันสมัย

   องค์ความรู้รอบตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับ

นาฏยศิลป์ไทยมีอยู่เป็นจ�านวนมาก อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ

ประวตัศิาสตร์ เศรษฐกจิ สงัคม ศาสนา วฒันธรรม การด�ารงชพี 

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ หากนิสิต

นักศึกษาไม่ได้ติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆ จะท�าให้เป็นผู้มี

ความรู้รอบตัวน้อย และใช้เพียงข้อมูลเก่าที่ล้าสมัยหรือวิธี

การทีเ่คยท�ามาแต่เดมิ อาท ินสิิตนกัศกึษาในปัจจบุนัคุน้เคย

กับการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเล่นเกมหรือติดต่อสื่อสารระบบ

ออนไลน์ แต่ขาดความรอบรูใ้นการใช้โปรแกรมเพือ่การพมิพ์

งานทางการศึกษาและวิจัย ย่อมเป็นปัญหาที่ท�าให้งานวิจัย

เกดิความล่าช้าและมข้ีอบกพร่องทัง้ๆ ทีเ่ป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้อยู่

เป็นประจ�า เป็นต้น

 2. ความสามารถในการเชือ่มโยงข้อมลูเข้าด้วยกนั 

  1) การค้นคว้าข้อมลูจากหลายแหล่งทีม่คีวาม

หลากหลายของประเด็นและเนื้อหา

   ในบางกรณีที่นิสิตนักศึกษาค้นคว้าข้อมูล

เพื่อประกอบงานวิจัยจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ข้อมูลที่

ได้รับมาอาจมหีลายประเดน็ หรือมเีนือ้หาท่ีแตกต่างทศิทาง

กัน ดังนั้น จึงเกิดปัญหาในการเลือกใช้เฉพาะข้อมูลเนื้อหา

ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับงานวิจัยของตนเองเท่านั้น 

ท�าให้งานวิจยัมเีนือ้หาทีส่บัสน และเป็นทีร่วมของข้อมลูท่ีไม่

ได้รับการกลั่นกรอง อาทิ

“ป ัญหาด ้านระบบความคิดนี้น ่ าจะเกิดจาก

ประสบการณ์ของนักศึกษาที่ไม่ค่อยได้ฝึกเขียน ไม่

ได ้ฝ ึกการคิดวิเคราะห์ท่ีมีการเช่ือมโยงข้อมูล 

นักศึกษาสามารถอธิบายรายละเอียดของสิ่งๆ หนึ่ง

ได ้แต่ไม ่สามารถเชื่อมโยงได้ ยกตัวอย่างเช่น 

นกัศึกษาสามารถอธิบายลักษณะของแก้วได้ละเอยีด 

แต่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าแก้วสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์อะไรได้บ้าง เป็นต้น นกัศกึษาส่วนใหญ่จะ

เอาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมากองรวมกันโดยที่ไม่ทราบ

ว่าข้อมูลนั้นใช้ได้หรือไม่ได้” (กชกร ชิตท้วม, 2560: 

สัมภาษณ์)

   ตวัอย่างปัญหาทีแ่สดงความไม่เชือ่มโยงของ

ข้อมลูเพ่ือประกอบงานวจิยัในประเดน็ทีเ่กีย่วกับนาฏยลกัษณ์

ของการร�ามโนห์ราบูชายัญ มีผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลไว้ว่า 
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 “ร�ามโนห์ราบูชายัญ เป็นการร่ายร�าของนาง 

มโนห์ราในละครชาตรีเรื่อง มโนห์รา ซึ่งละครชาตรี

นีช้าวบ้านเชือ่กนัว่าไม่นยิมแสดงเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบั

ศาสนาเพราะจะเป็นบาป บางทีก็ใช้เร่ืองราวจักรๆ 

วงศ์ๆ มาแสดง บางครั้งก็ใช้ละครชาตรีนี้เพื่อแก้บน

ด้วย แต่กรมศิลปากรท�าละครเรื่องมโนห์ราขึ้นมา

ใหม่ในปี พ.ศ. 2498 นางมโนห์รา นางเอกของเรื่อง

จะร่ายร�าโดยสวมปีกหางแสร้งเข้าพิธีบูชายัญ ซึ่งมี

ท่าร�าส�าคัญในการบินร่อนโฉบเฉ่ียวในปะร�าพิธี ท่า

จิกกองไฟเพือ่แสร้งท�าท่าจะกระโดดลงในกองไฟ ท่า

ตบอกท่ีได้อทิธพิลจากท่าทุบอกของชาวมสุลมิ ฯลฯ 

ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นท่าร�าที่แสดงความเป็นมนุษย์ปน

กินรีที่มีเฉพาะในบทบาทของนางมโนห์ราเท่านั้น”

   จะเหน็ได้ว่า ข้อมลูทีเ่ก่ียวกบัละครชาตรีนัน้

ไม่เกี่ยวข้องกับนาฏยลักษณ์ของการร�ามโนห์ราบูชายัญ ซึ่ง

หากน�าข้อมูลทั้งหมดมาบรรจุลงในประเดน็นาฏยลกัษณ์จะ

ท�าให้เนือ้หามคีวามสับสน อกีท้ังข้อมลูละครชาตรข้ีางต้นยงั

เป็นข้อมลูของละครชาตรีแบบชาวบ้าน ซึง่มไิด้เก่ียวข้องกับ

นาฏยลักษณ์ของท่าร�ามโนห์ราบูชายัญในละครชาตรีฉบับ

กรมศิลปากรแต่อย่างใด

 2) การเน้นความส�าคัญของงานวิจัย

  ความส�าคัญของงานวิจัยเป็นประเด็นที่ควร

ปรากฏอยูใ่นส่วนความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาใน

บทน�าของงานวิจัย เนื่องจากเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยเล็งเห็น

ความส�าคัญและเลือกจัดท�างานวิจัยให้ส�าเร็จ ในบางครั้ง

นิสิตนักศึกษาระบุเพียงความเป็นมาโดยอ้างอิงข้อมูลจาก

เอกสาร สือ่ออนไลน์ หรือถ้อยค�าสัมภาษณ์ของผูอ้ืน่ แต่มไิด้

ระบคุวามส�าคญัของสิง่ทีจ่ะท�าเป็นงานวจิยั รวมทัง้มไิด้ระบุ

ประเด็นที่จะศึกษา ท�าให้ผู้อ่านขาดความเข้าใจว่าผู้วิจัยท�า

วิจัยเรื่องนี้เพื่อประโยชน์อะไร 

 3) ความสามารถในการเรียบเรียงข้อมูลที่ช�ารุด

สูญหาย/ไม่ปะติดปะต่อ

  หัวข้อวิจัยนาฏยศิลป์ไทยบางเร่ืองมีส ่วน

เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือเป็นเรื่องเก่าแก่ บางครั้ง

ข้อมูลงานวิจัยสูญหายไปตามตัวบุคคล หรือสถานที่ที่ช�ารุด

เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ข้อมูลท่ีตกทอดมายังบุคคลรุ่น

หลังในบางครั้งพบเพียงหลักฐานภาพถ่ายท่ีไม่ปรากฏค�า

อธิบาย ค�าบอกเล่าที่สืบต่อกันมาอย่างกระท่อนกระแท่น 

หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ช�ารุดทรุดโทรม นิสิตนักศึกษาบางส่วน

ประสบปัญหาในการเรียบเรียงข้อมูลเท่าที่หามาได้ โดยมี

สาเหตุมาจากการขาดการสังเกต ขาดความช�านาญในการ

พจิารณา และไม่พยายามสบืค้นจนทราบข้อมลูเพิม่เติม แล้ว

รายงานการค้นคว้าลงในงานวิจัยโดยปราศจากการเรียบ

เรียงอย่างมีวิจารณญาณ งานวิจัยจึงถูกเขียนขึ้นอย่างไม่ 

ปะติดปะต่อ และไม่เกิดมุมมองใหม่อื่นใดนอกจากบันทึกไว้

เป็นหลักฐานเท่านั้น

 4) การเปรียบเทียบสิ่งที่เปรียบกันไม่ได้

  ปัญหาด้านการเปรียบเทียบสิ่งที่เปรียบกันไม่

ได้เป็นอกีหนึง่ปัญหาทีพ่บบ่อยในงานวิจยันาฏยศลิป์ไทย ซึง่

เกิดจากความไม่เข้าใจว่า การเปรียบเทียบก่อให้เกิด

ประโยชน์อะไร หรือความเหมือนและความแตกต่างของสิ่ง

ที่เปรียบเทียบกันนั้นท�าให้ผู้วิจัยค้นพบอะไร ในบางครั้งจึง

พบการเปรยีบเทยีบสิง่ทีเ่ป็นคนละประเภทกัน อาท ิเปรยีบ

เทยีบท่าร�าของเซิง้กะโป๋ และเซิง้กระต๊ิบ โดยกะโป๋หรอืกะลา

เป็นวสัดธุรรมชาตทิีน่�ามาประกอบลลีาการเซิง้ ในขณะทีเ่ซ้ิง

กระติ๊บมีการให้ผู้แสดงสะพายกระติบข้าวเหนียวไว้โดยมิได้

น�ามาใช้ประกอบการร่ายร�า จะเห็นได้ว่า การเปรียบเทียบ

ไม่ได้ก่อให้เกิดการค้นพบประเด็นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน ์

แต่ผูวิ้จยัเข้าใจว่าเป็นการแสดงประเภทเซิง้เหมอืนกนัจงึน�า

อุปกรณ์ในการแสดงมาเปรียบเทียบกันอย่างขาดการ

พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ซึ่งชาย โพธิสิตาได้แสดงทรรศนะใน

เรื่องนี้ไว้ว่า

“การวิจัยแบบสร ้างทฤษฎีขึ้นมาจากข ้อมูล 

(Grounded theory research) ถือว่าการเปรียบ

เทยีบเป็นหวัใจส�าคญัอย่างหนึง่ของการวิเคราะห์ ข้อ

แนะน�าในเร่ืองนีก้ค็อื ต้องคดิให้รอบคอบก่อนว่า จะ

เปรียบเทียบอะไรกับอะไร และเปรียบเทียบเพื่อ

อะไร อย่าเอาสิ่งที่เปรียบเทียบกันไม่ได้มาเปรียบ

เทียบ ในกรณีที่เปรียบเทียบความเหมือนและต่าง 

ต้องบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่า แค่ไหนเรียกว่าต่าง แค่

ไหนเรียกว่าเหมือน เพราะบ่อยครั้งความแตกต่าง

และความเหมือนไม่สามารถจะบอกได้ชัดเจน 

เนื่องจากมีบางด้านที่อาจจะเหล่ือมซ้อนกันอยู่” 

(ชาย โพธิสิตา, 2554 : 367)

  ในบางกรณี การเปรียบเทยีบอาจท�าให้เกดิอคติ

ในการวจิยัได้เช่นกนั อาท ิการเปรยีบเทยีบท่าร�าชดุเดยีวกนั
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แต่มีที่มาจากสายตระกูลคนละคณะหรือส�านัก ซึ่งนิสิต

นักศึกษามิได้ระบุไว ้ว ่าการเปรียบเทียบนั้นก่อให้เกิด

ประโยชน์ด้านใด เช่น แสวงหาหลักการร�าชุดดังกล่าว หรือ

มุง่เน้นให้เหน็ลักษณะเฉพาะของแต่ละสายตระกลูทีส่บืทอด 

เป็นต้น

 3. ความไม่สม�่าเสมอของการใช้ภาษา 

  1) ไม่ได้ก�าหนดค�าหลักที่ใช้ในงานวิจัย

   งานวิจัยนาฏยศิลป์ไทยโดยทั่วไปมีขนาด

ยาวไม่ต�่ากว่า 30-50 หน้ากระดาษขึ้นไป การใช้ถ้อยค�าทั้ง

ภาษาและตัวเลขในงานวิจัยให้มีความสม�่าเสมอตลอดทั้ง

ฉบบัจงึเป็นเรือ่งทีท้่าทายความแม่นย�าของผู้วจัิยอย่างยิง่ ซึง่

ปัญหาที่พบมากคือ การใช้ภาษาไม่สม�่าเสมอ เช่น ค�าแทน

ตัวผู้เขียนวิจัย มีทั้ง ผู้วิจัย ผู้รายงาน ผู้ศึกษา ใช้ค�าว่า 

นาฏศลิป์ นาฏยศลิป์ นาฏกรรม โดยมไิด้เป็นชือ่เฉพาะ ฯลฯ 

หรือ การใช้ตัวเลขที่มีทั้งเลขไทยและเลขอารบิกปะปนกัน

ตามส่วนต่างๆ ของงานวิจัย ฯลฯ   

  2) ความไม่ต่อเนื่องของการลงมือท�าวิจัย

   ในกรณีทีช่่วงเวลาในการท�างานวิจยัมคีวาม

ยาวนานหลายเดือนหรือเป็นปี นิสิตนักศึกษาอาจทิ้งช่วงใน

การท�างานวิจัยแบบไม่ต่อเนื่อง ท�าให้หลงลืมว่าเนื้อหาที่ท�า

ไปแล้วใช้ถ้อยค�าอย่างไร อกีทัง้ไม่ได้ตรวจทานงานเขยีนเดมิ

และท�าเนือ้หาใหม่ทนัที ท�าให้ภาษาทีใ่ช้ในการวจิยัเกดิความ

แตกต่างเสมอืนมไิด้มาจากบคุคลเดยีวกนัหรือคณะเดยีวกัน

เป็นผู้เขียน

 4. การใช้ภาษาพูดในการวิจัย 

  ในบางครั้ง นิสิตนักศึกษาใช้ภาษาพูดอยู่เป็น

ประจ�าในงานวิจัยโดยมิได้กลั่นกรอง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ

คิดค�า วลี หรือประโยคที่มีความสละสลวยไม่ออก เป็นเหตุ

ให้เกิดภาษาพูดในงานวิจัย ซึ่งผู้อ่านอ่านแล้วสัมผัสได้ถึง

ความไม่เรียบร้อยของงานวิจัย และท�าให้งานวิจัยไม่น่าเชื่อ

ถือในระดับมาตรฐานวิชาการ

  ตัวอย่างภาษาพูดในงานวิจัยนาฏยศิลป์ไทย

“การร�าแบหลาของนางดรสาก็มีไว้เพ่ือแสดงความ

จงรักภักดีต่อพระสวามี โดยเป็นการร�ากริชรอบเมรุ

เผาศพ ซึ่งจริงๆ แล้ว นางดรสาก็ไม่ได้เต็มใจจะฆ่า

ตัวตายตามนัก เพราะมีท่าร�าชะโงกหน้าดูกองไฟ 

คาดเดาได้ว่า เป็นธรรมเนยีมของผู้หญงิชวาทีต้่องท�า

ตามจารีตประเพณีเพื่อมิให้ใครนินทาดูถูกดูแคลน”

 5. การล�าดับข้อมูลไม่ต่อเนื่อง วกวนและซ�้าซ้อน 

  1) การเกริ่นน�าที่ไม่เกี่ยวข้องหรือห่างไกล

ประเด็นหลัก

   ปัญหาด้านการเกริน่น�าหรอือารมัภบทโดย

ไม่ได้น�าเข้าสู่ประเด็นหลักที่จะกล่าวถึงในช่วงต่อไปเป็น 

ปัญหาที่พบมากในงานวิจัยนาฏยศิลป์ไทยอีกประการหนึ่ง 

ซึ่งเกิดจากระบบความคิดที่ไม่ได้พยายามหาจุดเชื่อมโยงให้

เนื้อหาวิจัยมีความต่อเนื่องระหว่างแต่ละย่อหน้า และนิยม

เกริ่นน�าตามกันมาจากงานวิจัยฉบับที่มีมาแต่ก่อน อาทิ

“นาฏยศิลป์ไทยเป็นศิลปะประจ�าชาติไทยที่มีมาแต่

ครั้งบรรพกาล ปรมาจารย์ทางด้านนาฏยศิลป์ช่วย

กันสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยไว้เป็นมรดก

ตกทอดชั่วรุ่นลูกหลาน สะท้อนภูมิปัญญาที่สืบทอด

กันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ การแสดงโขน เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีไ่ด้

รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะชั้นเลิศที่มีพัฒนาการมา

อย่างยาวนาน ราชส�านักไทยและกรมศิลปากรเป็น

หน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่สืบทอดการแสดงโขนให้

ด�ารงอยู่ตราบจนปัจจุบัน ละครใน เป็นละครที่เคียง

คู่ราชส�านักไทยไม่แตกต่างไปจากการแสดงโขน...”

   ข้อความข้างต้นสะท้อนถงึการเกริน่น�าทีไ่ม่

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักที่จะกล่าวถึงในงานวิจัย เพราะ

เนื้อหาหลักกล่าวถึงละครใน แต่บทเกร่ินน�าเป็นการเชิดชู

ความส�าคัญของการแสดงโขน ซึ่งไม่อาจน�ามาเป็นบทเกริ่น

น�าให้เข้าสูล่ะครในได้ การเกริน่น�าทีไ่ม่เก่ียวข้องกับประเดน็

หลักสะท้อนระบบความคิดและการเขียนที่ไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ และอาจท�าให้เกิดประเด็นอื่นๆ ที่สร้างความ

สับสนให้แก่เนื้อหางานวิจัยได้

  2) การเขียนข้อมูลแบบไม่เรียงล�าดับประเด็น

  การเขียนข้อมูลแบบไม่เรียงล�าดับประเด็นพบ

ได้ทัง้ในย่อหน้าเดยีวกันและระหว่างย่อหน้า ซึง่เกิดจากการ

ไม่เรียบเรียงระบบความคิดให้เป็นขั้นตอน เมื่อคิดอะไรได้ก็

เขียนวิจัยทันทีโดยไม่จ�าแนกแยกแยะเป็นประเด็นต่างๆ 

อย่างชัดเจน ท�าให้เนือ้หาในการเขียนวิจยัสับสนวกวนไปมา 

จนผู้อ่านไม่เข้าใจว่าในแต่ละช่วง ผู้เขียนวิจัยต้องการจะ

สื่อสาร “ความ” ในประเด็นใด อาทิ

“พระราม เป็นพระราชบุตรของท้าวทศรถกับนาง

เกาสุริยา อวตารมาจากพระนารายณ์เพ่ือปราบ 
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ยุคเข็ญ โดยมีพระลักษมณ์เป็นอนุชาคู ่พระทัย  

ซึ่งเป็นบุตรของท้าวทศรถที่เกิดแต่นางสมุทรชา  

พระลักษมณ์มีกายสีเหลืองในขณะที่พระรามมีกาย

สเีขยีว ในคราวท่ีประลองยกศรมหาโมลี ณ กรงุมถิลิา 

พระลักษมณ์สามารถยกได้แต่แสร้งท�าเสมือนว่า

พระองค์ท�าไม่ได้เพื่อหลีกทางให้พระรามสามารถ 

ยกศรได้และได้อภิเษกกับนางสีดาในที่สุด

พระรามต้องออกผนวชเดินป่าเป็นเวลา 14 ปี เพื่อ

หลีกทางให้พระพรตครองเมืองแทนตามค�าขอของ

นางไกยเกษี มเหสีอีกพระองค์หนึ่งของท้าวทศรถ 

เปน็เหตใุหท้้าวทศรถตรอมพระทยัและสิน้พระชนม์

ในที่สุด ในการเดินป่าครั้งนี้ นางสีดาและพระ 

ลกัษมณ์ได้ขอเสดจ็ตามไปปรนนบิตัพิระรามด้วย แต่

แล้วนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไป พระรามและ

พระลกัษมณ์จงึได้ออกตามหา และได้พบกับหนมุาน

ซึ่งมาเป็นก�าลังส�าคัญในการรบกับทศกัณฐ์เพื่อชิง

นางสีดาคืน”

   ตวัอย่างข้างต้นชีใ้ห้เหน็ถงึความสับสนของ

ระบบความคิดทีมี่เจตนาจะกล่าวถึงตวัพระราม โดยเริม่จาก

การกล่าวถึงก�าเนิดของพระราม แต่ในย่อหน้าท่ีหนึ่งกลับ

กล่าววกวนไปยงัข้อมขูองพระลักษมณ์ ต่อด้วยสีกายของทัง้

พระรามและพระลักษมณ์ และต่อด้วยย่อหน้าที่สองที่กลับ

มาพดูถงึพระรามและเร่ืองราวตวัละครอืน่ๆ โดยมไิด้มุง่เน้น

บทบาทความส�าคญัของพระรามให้ชดัเจน ท�าให้เกดิการเล่า

เรื่องที่ไม่เป็นระบบ ซึ่งท�าให้เนื้อหาในแต่ละย่อหน้าและ

ระหว่างย่อหน้าไม่ได้เชือ่มโยงกนัและขาดความเป็นเอกภาพ

  3) การขยายความให้ยืดยาวเพื่อเพิ่มเนื้อหา

   ความเข้าใจผิดอีกประการหนึ่งของนิสิต

นักศึกษาที่เขียนวิจัยนาฏยศิลป์ไทยคือ การพยายามขยาย

ความให้ยืดยาวเพื่อเพิ่มจ�านวนเนื้อหาและหน้ากระดาษ ซึ่ง

เม่ืออ่านโดยพินิจพิเคราะห์จะเห็นได้ว่าใจความหลักมีเพียง

หนึ่งหรือสองประโยคเท่านั้น ท�าให้ภาษาในงานวิจัยมีความ

เยิ่นเย้อและไม่ได้ใจความที่แตกต่างกัน อาทิ

“เพลงหน้าพาทย์ตระนิมิตเป็นเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้

ส�าหรับตัวโขนในหลากหลายบทบาท เช่น ตัวพระ 

ตวันาง ตวัยกัษ์และตวัลงิ ตัวโขนแต่ละประเภทล้วน

ต้องใช้เพลงตระนิมิตในการร่ายร�าท�าบทบาททั้งสิ้น 

โดยใช้ในช่วงของการแปลงกายหรือแปลงตัว แสดง

อิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์หรือบันดาลสิ่งต่างๆ ให้เกิด

ขึ้นอย่างน่าพิศวงหรืออัศจรรย์ใจ”

  4) การจัดหมวดหมู่หัวข้อหลักและหัวข้อรอง

   การจัดหมวดหมู่หัวข้อหลักและหัวข้อรอง

ในงานวิจัยนาฏยศิลป์ไทยมีปัญหาในเร่ืองของขอบเขตของ

หวัข้อหลกักว้างหรอืแคบเกินไป หรอืไม่สมัพนัธ์กับหัวข้อรอง 

ในบางครั้งยังมีการซ�้าซ้อนระหว่างหัวข้อหลักกับหัวข้อรอง

ในงานวิจัยบทเดียวกันอีกด้วย การจัดหมวดหมู่เปรียบ

เสมือนการสร้างล้ินชักที่ช่วยให้ระบบความคิดมีการแบ่ง

ประเดน็ทีช่ดัเจนและมกีารจดัวางให้เรยีงล�าดบัอย่างถูกต้อง 

ซึง่นสิิตนกัศกึษาทีอ่่อนประสบการณ์จะมปัีญหาในด้านน้ีเป็น

จ�านวนมาก อาทิ

   หัวข้อวิจัย “วิเคราะห์การแสดงโขนสดใน

ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน”

   โครงสร้างบทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

   2.1 ภูมิประเทศและข้อมูลส�าคัญของท้อง

ถิ่นภาคกลางตอนบนของประเทศไทย

    2.1.1 ภูมิประเทศ

    2.1.2 ภูมิอากาศ

    2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ

    2.1.4 ประชากรและวิถชีีวิตความเป็น

อยู่

    2.15 วัฒนธรรมประเพณีและการ

แสดงท้องถิ่น

   2.2 ความหมายและลักษณะของการแสดง

โขนในประเทศไทย

   2.3 ความหมายและลักษณะของการแสดง

โขนสดในประเทศไทย

   2.4 ความหมายและลักษณะของการแสดง

โขนสดในท้องถิ่นภาคกลางตอนบน

    2.4.1 ความหมาย

    2.4.2 ลักษณะการแสดงโขนสดใน 

ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน

    2.4.3 การว่าจ้างการแสดงโขนสด

    2.4.4 คุณสมบัติของผู้แสดงโขนสด

   2.5 วรรณกรรมประกอบการแสดงโขนสด

   2.6 เสียงตอบรับของผู้ชมโขนสด...

ความสับสนของการตั้งหมวดหมู่หัวข้อหลักและหัวข้อรอง

ตามตัวอย่างข้างต้นพบปัญหาหลายประการ อาทิ ชื่อหัวข้อ
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลัก 2.1 และหัวข้อรอง 2.1.1 ซ�้าซ้อนกัน, หัวข้อรองบาง

หัวข้อไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงโขนสด อาทิ ภูมิอากาศ 

ทรพัยากรธรรมชาต ิประชากร ฯลฯ, หวัข้อ 2.4 มหีวัข้อรอง

ทีเ่กนิกว่าขอบเขตความหมายและลกัษณะการแสดงโขนสด

ในท้องถ่ินภาคกลางตอนบน, ข้อ 2.5 ไม่ได้ระบุหัวข้อรอง 

และหัวข้อ 2.6 ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทที่ 2 วรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 6. ข้อจ�ากัดด้านคลังค�าของผู้วิจัย

  คลังค�า ในทีนี้ หมายถึง ความสามารถในคิด

และเขียนถ้อยค�าหรือประโยคที่มีความหลากหลายซึ่งมี

รากฐานมาจากการปลกูฝังด้านการใช้ภาษาทีม่มีาแต่วยัเยาว์

ของนิสิตนักศึกษา หากนิสิตนักศึกษามีคลังค�าจ�านวนน้อย 

ปัญหาการใช้ค�าซ�า้ในประโยคทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกนัจึงพบได้มาก

ในงานวิจัย และท�าให้ถ้อยค�าของแต่ละประโยคอ่านแล้วไม่

สละสลวย ยกตัวอย่างค�าซ�้าในบทกลอนประกอบการแสดง

ที่สะท้อนข้อจ�ากัดด้านคลังค�าของผู้เขียน อาทิ

 “ดวงตะวันเลื่อนลับดับขอบฟ้า สุริยามืดมนหม่นแสงเศร้า

เมฆคล้อยบังตะวันไม่เห็นเงา นภาเศร้าด้วยลาลบัดบัแสงไป”

  สังเกตได้ว่า บทกลอนตัวอย่างมีการใช้ท้ัง  

“ค�าซ�้า”และ “ความซ�้า” อาทิ ใช้ค�าว่าตะวันและเศร้าซ�้าถึง

สองครั้ง โดยมิได้การตั้งใจประพันธ์โดยใช้ค�าซ�้า อีกทั้ง

ใจความทั้งสี่วรรคหมายความได้อย่างเดียวกันว่า เมื่อแสง

ตะวันลับ ท้องฟ้าแลดูมืดและโศกเศร้า ซึ่งการซ�้าทั้งค�าและ

ความโดยไม่จ�าเป็น

 7. ความละเอียดในการอธิบายความไม่เพียงพอ 

  1) การระบุขอบเขตการวิจัยไม่ละเอียด

   ขอบเขตของการวิจัยเป็นข้อตกลงที่ผู้วิจัย

ก�าหนดว่าจะท�างานวิจัยภายใต้ขอบเขตมากน้อยเพียงไร มี

กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใด จัดท�าในพื้นที่ใด ใน

ช่วงเวลาใด เพื่อให้ค�าตอบของงานวิจัยครอบคลุมครบถ้วน

ตามขอบเขตทีร่ะบไุว้ตัง้แต่เสนอโครงร่างวจัิย นสิตินกัศกึษา

บางส่วนระบุขอบเขตในการวิจัยไม่ละเอียด ซึ่งผลการวิจัย

นั้นน้อยกว่าขอบเขตที่ตั้งไว้ อาทิ

“งานวิจัยเร่ือง ระบ�าพ้ืนเมืองที่เกี่ยวข้องกับนกใน

ภาคใต้ มีขอบเขตการวจิยัในการศึกษาระบ�าพ้ืนเมือง

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนกในจังหวัดภาคใต้ มีกลุ่ม

เป้าหมายส�าคญัคอื วทิยาลยันาฏศลิป และช่วงเวลา

การวิจัยอยู่ในช่วงปีการศึกษา 2559”

   ขอบเขตงานวิจยัข้างต้นมไิด้ช้ีให้เหน็ว่า จะ

ศกึษาระบ�าพ้ืนเมอืงทีเ่กีย่วกับนกชนดิใด ในท้องทีจ่งัหวดัใด

บ้าง และศกึษาในสถาบนัคอื วิทยาลยันาฏศลิป ซึง่มไิด้บอก

ว่าเป็นวิทยาลัยนาฏศิลปในจังหวัดใด และช่วงเวลา

ครอบคลุมปีการศึกษาทั้งปี ซึ่งแท้จริงแล้ว อาจจัดท�างาน

วิจยัในระยะเวลาเพยีง 1 ภาคการศกึษาเท่านัน้ การก�าหนด

ขอบเขตงานวิจยัทีไ่ม่ระบใุห้ชัดเจนนี ้จะท�าให้ผลการวจิยัไม่

สมารถครอบคลุมข้อมูลตามขอบเขตได้ทั้งหมด เท่ากับว่าผู้

วจิยัศกึษาค้นคว้าไม่ครบถ้วนและอาจมข้ีอมลูทีค่ลาดเคลือ่น

หรอืเปลีย่นแปลงไปเมือ่ไม่ระบพุืน้ทีแ่ละระยะเวลาในการท�า

วิจัยให้ชัดเจน

  2) ขาดการคิดวิเคราะห์ให้ได้มุมมองใหม่

   งานวิจัยนาฏยศิลป์ไทยเป็นจ�านวนไม่น้อย

ที่ไม่สามารถวิเคราะห์หรือค้นพบมุมมองใหม่ที่แตกต่างไป

จากงานวิจัยที่มีอยู่เดิม ในบางกรณีอาจจัดอยู่ในหมวดของ

รายงานมากกว่างานวิจัย กล่าวคือ เป็นงานวิจัยประเภท

รวบรวมข้อมูลมาเรียงร้อยต่อกัน อาทิ ข้อมูลเชิงประวัติ 

พัฒนาการ มีการบันทึกกระบวนท่าร�าท่าเต้นและองค์

ประกอบการแสดง จากนั้นจึงสรุปโดยขาดการวิเคราะห์

ประเด็นใหม่ที่นิสิตนักศึกษาเป็นผู้ค้นพบ ซึ่งเมื่อพิจารณา

งานวิจัยทั้งฉบับแล้วควรได้ค�าตอบที่มาจากการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ หรือประเมินคุณค่าของสิ่งท่ีวิจัย รวมทั้งเสนอ

แนะมมุมองหรือข้อแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและ

สามารถจุดประกายให้ผู ้อื่นน�าไปค้นคว้าเป็นงานวิจัยใน

ประเด็นที่แตกต่างต่อไปได้

  3) บทสรุปไม่ครอบคลุมทุกหัวข้อ/ตัดเนื้อหา

บางส่วนมาจากเนื้อหาในบทอื่น

   บทสรปุงานวจิยัทางด้านนาฏยศลิป์ไทยบาง

ฉบับไม่ครอบคลุมเนื้อหางานวิจัยทั้งเล่ม บางครั้งไม่ปรากฏ

แม้กระทัง่ช่ืองานวิจยั วัตถปุระสงค์และขอบเขตของการวจิยั 

ส่วนประเดน็ในการวิเคราะห์เป็นการอธิบายแบบรวบรดัตดั

ความจนขาดประเด็นที่ส�าคัญ ในบางกรณี มีการตัดเนื้อหา

บางส่วนจากแต่ละบทมาวางต่อเนื่องกันแบบปะติดปะต่อ 

มิได้เขียนเรียบเรียงใหม่ให้เกิดความกลมกลืนและได้สาระ 

ท�าให้ผูท้ีส่นใจค้นคว้าต้องเสยีเวลาอ่านงานวิจัยทัง้เล่มเพราะ

บทสรุปมิได้ให้ประเด็นที่ท�าให้เกิดความกระจ่างชัด เป็นต้น

  4) สัดส่วนและปริมาณเนื้อหาวิจัยแต่ละบท

   โดยปกติ งานวิจัยนาฏยศิลป์ไทยระดับ

ปริญญาตรีโดยทัว่ไปมเีนือ้หาประมาณ 4-5 บท สัดส่วนและ
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ปริมาณเนื้อหาวิจัยในแต่ละบทเป็นปัญหาอีกประการหนึ่ง

ของงานวิจัยนาฏยศิลป์ไทย แม้จะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวว่า 

แต่ละบทควรมีเนื้อหาจ�านวนกี่หน้า แต่ควรมีการวางแผน

ตัง้แต่การวางโครงสร้างเนือ้หาในแต่ละบท เพราะเมือ่ลงมอื

ท�าวจิยัแล้ว บางครัง้นสิตินักศกึษามกีารเพิม่เตมิเนือ้หาอย่าง

ไม่จ�ากัด ท�าให้เนื้อหาท่ีส�าคัญ เช่น บทวิเคราะห์มีปริมาณ

น้อยมากเมือ่เทยีบกับวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง หรอืบทน�าและ

บทสรุปท่ีมีความยาวมากกว่าเนื้อหาในบทอื่นๆ นอกจากน้ี 

งานวิจัยบางฉบับมีการน�าข้อมูลแวดล้อมที่ไม่ใช่ประเด็น

ส�าคญัในการวเิคราะห์มาใส่ในภาคผนวกในปริมาณมากกว่า

เนื้อหาหลักในฉบับ งานวิจัยจึงเต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่จ�าเป็น

จ�านวนมาก และท�าให้สัดส่วนงานที่เป็นประเด็นส�าคัญถูก

ลดความส�าคัญลงไปอย่างน่าเสียดาย

 8. ข้อบกพร่องในการสะกดค�า

  การสะกดค�าให้ถูกต้องเป็นเรื่องส�าคัญอีก

ประการหนึง่ทีผู้่วจัิยพึงตระหนกัถึง ซึง่มีทัง้ศพัท์วชิาการโดย

ทั่วไปและนาฏยศัพท์หรือศัพท์เฉพาะทางซึ่งมีความหมาย

เป็นทีเ่ข้าใจกนัในแวดวงนาฏยศลิป์ไทย ผูว้จิยัจงึจ�าเป็นต้อง

ศกึษาหลกัการสะกดค�าให้ถกูต้อง ซึง่ลักษณะของการสะกด

ค�าที่มักเขียนผิดในงานวิจัยนาฏยศิลป์ไทยแบ่งออกเป็น 5 

ลักษณะดังนี้

  1) การสะกดค�าเฉพาะ 

   ค�าเฉพาะในงานวิจัยนาฏยศิลป์ไทยมีอยู่

เป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะจัดอยู่ในรูปของชื่อบุคคล ชื่อคณะ

บุคคล ชื่อท่าร�าและท่าเต้น นาฏยศัพท์ ชื่อบทเพลง ชื่อการ

แสดง ชื่อตัวละคร ชื่อหน่วยงาน/สถาบัน ฯลฯ ซึ่งชื่อเหล่านี้

ล้วนเป็นการเรียกขานให้เป็นที่เข้าใจในแวดวงนาฏยศิลป์

ไทย ซึ่งผู้วิจัยมักสะกดผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาทิ 

   ชื่อบุคคล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยา 

นริศรานุวัดติวงศ์ สะกดผิดเป็น สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยา

นริศรานุวัติวงศ์ 

   ชื่อท่าร�า พิสมัยเรียงหมอน สะกดผิดเป็น 

พิศมัยเรียงหมอน

   ชือ่ตัวละคร นางพนัธรุตั สะกดผดิเป็น นาง

พันธุรัตน์ หรือนางพันธุรักษ์

   ชือ่สถาบนั วทิยาลัยนาฏศลิป สะกดผดิเป็น 

วิทยาลัยนาฏศิลป์ ฯลฯ

  2) การสะกดค�าทับศัพท์

   การสะกดค�าทบัศพัท์ทีเ่ป็นค�ายมืจากภาษา

ต่างประเทศและยังไม่มีค�าไทยบัญญัติให้ใช้ นิสิตนักศึกษา

จ�านวนมากมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสะกดค�าทับศัพท์ 

เนื่องจากการออกเสียงด้วยความเคยชินที่ผิดพลาด และไม่

ได้เทียบกับตัวสะกดของค�าในภาษาต้นฉบับ เช่น ภาษา

อังกฤษ อีกทัง้มไิด้ตรวจทานกบัหลักเกณฑ์ การใช้ค�าทบัศพัท์

ของราชบัณฑิตยสถาน อาทิ

   กราฟิก มักสะกดผิดเป็น กราฟฟิก หรือ  

   กราฟฟิค

   คอนเซปต์ มักสะกดผิดเป็น คอนเซ็ปต์

   ดิจิทัล มักสะกดผิดเป็น ดิจิตอล

   อินเทอร์เนต็ มกัสะกดผดิเป็น อินเตอร์เน็ต

   บัลเลต์ มักสะกดผิดเป็น บัลเล่ต์ ฯลฯ

  3) การสะกดค�าภาษาถิ่น

   การสะกดค�าภาษาถิน่ทีมี่เสยีงแตกต่างจาก

ค�าในภาษาไทยเป็นปัญหาการสะกดค�าอีกประการหนึ่งที่

นิสิตนักศึกษามักใช้ผิด โดยมีสาเหตุมาจากความไม่คุ้นเคย

ของการใช้ภาษาถิน่อืน่ รวมไปถงึการออกเสียงในแต่ละภาษา

อาจมีตัวสะกด วรรณยุกต์ที่แตกต่างกัน อาทิ บทร้อง หรือ

บทพูดของการแสดงพื้นเมืองท้องถิ่น ต่างๆ ที่นิสิตนักศึกษา

ต้องใช้ความละเอยีดรอบคอบในการสะกดค�ามากขึน้ รวมทัง้

สาระหรือใจความที่ชนท้องถิ่นต้องการจะสื่อสารด้วย 

“ทักษะทางภาษามีความจ�าเป็น โดยเฉพาะส�าหรับ

นกัวิจยัเชงิคณุภาพทีเ่กบ็ข้อมูลในกลุม่คนทีพ่ดูภาษา

อื่น ต่างจากภาษาของตน แม้ในกลุ่มคนที่พูดภาษา

เดยีวกบัตน แต่ความเข้าใจในส�านวนภาษาตลอดจน

การอุปมาอุปไมยที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ก็

ถือว่าเป็นส่วนส�าคัญที่นักวิจัยจะต้องเรียนรู้ เพราะ

จะช่วยให้เข้าใจความหมายและความรูส้กึจรงิๆ ของ

ผู้ให้ข้อมูลได้ดีขึ้น” (ชาย โพธิสิตา, 2554 : 324)

  4) การสะกดค�าราชาศัพท์/ภาษาโบราณผิด

   นสิิตนกัศึกษาบางส่วนใช้ค�าราชาศพัท์ไม่ถูก

ต้อง อาทิ การใช้ค�าราชาศัพท์ซ้อนกัน เช่น ทรงเสด็จ

พระราชด�าเนิน ทรงทอดพระเนตร ทรงเสวย ซึ่งแท้ที่จริง

แล้ว ค�าว่า เสด็จพระราชด�าเนิน ทอดพระเนตร และ เสวย 

เป็นค�าราชาศัพท์อยู่แล้ว จึงไม่ต้องใช้ค�าว่า ทรง มาน�าหน้า 

โดยมิได้ตรวจสอบความถูกต้อง

   ในส่วนของการใช้ภาษาโบราณที่มีความ

แตกต่างจากการสะกดค�าในปัจจุบัน อาทิ ไท (ไทย) เปน 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(เป็น) ละคอน หรือ ลคร (ละคร) รฦก (ระลึก) ฤา (หรือ) 

นิสิตนักศึกษาน�ามาใช้และเปลี่ยนเป็นค�าปัจจุบันท้ังๆ ที่

อ้างอิงต้นฉบับภาษาก�ากับไว้ด้วย ซึ่งเป็นการท�าให้ผู้อ่านไม่

เห็นข้อความต้นฉบับ และในบางกรณีน�าค�าเก่ามาใช้ในงาน

ปัจจุบันโดยขาดการอธิบายที่มาที่ไป เป็นต้น

  5) การสะกดค�าผดิอนัเนือ่งมาจากความเคยชนิ

ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

   นิ สิตนักศึกษาในป ัจจุบันใช ้สื่อสังคม

ออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารอยู่เป็นประจ�า และการใช้

ภาษาในสังคมออนไลน์มิได้มีการตรวจสอบในด้านความถูก

ต้อง จึงเกิดภาษาที่เป็นค�าสแลง ค�าย่อ หรือค�าที่ใช้เฉพาะ

กลุ่มเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก ซึ่งการใช้บ่อยครั้งท�าให้มีผลก

ระทบต่อการใช้ภาษาทีเ่ป็นงานวชิาการและวิจัยโดยไม่ระวงั 

อาทิ วิลัย (วิทยาลัย) โบ (โบราณ) นิดนุง (นิดหนึ่ง) ฯลฯ

แนวทางการแก้ไขปัญหา
 ด้านนิสิตนักศึกษา

 1. ควรเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ในศาสตร์หลากหลาย

สาขารอบตัว 

  ความส�าเร็จของงานวิจัยเกิดจากการมีความ

สามารถทีร่อบด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรูท้างด้านนาฏยศิลป์ 

ระบบความคิดและการด�าเนินงานวิจัย การใช้ภาษา  

การใช้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และความรู้รอบตวัทีช่่วยเสรมิ

ให้งานวิจัยมีคุณค่าและสมบูรณ์ ดังนั้น นิสิตนักศึกษาต้อง

เป็นผู ้ที่มีความรอบรู ้และใฝ่รู ้ที่เป็นระบบ ต้องค้นคว้า 

วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยนาฏยศิลป์ของผู้อ่ืน และ

แสวงหาแนวทางการเขยีนวจิยัเพ่ือให้เกดิองค์ความรูใ้หม่ จน

สามารถเป็นตัวอย่างและจุดประกายให้ตนเองได้สร้างงาน

วิจัยที่มีองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดแก่วงวิชาการได้ 

 2. ควรเขยีนโครงสร้างงานวจิยัให้ครอบคลุม/เรียง

ล�าดับเนื้อหาการเขียนแบบกรวย

  งานวิจัยควรมีการเรียงล�าดับเนื้อหาจากกว้าง

ไปแคบ จากบริบทแวดล้อมไปสู่ประเด็นหลักที่จะศึกษา

วเิคราะห์ ดงันัน้ นสิิตนกัศกึษาควรมีการเขียนโครงสร้างงาน

วจิยัเพือ่ให้ทราบทศิทางของงานวจัิยทัง้ฉบบัก่อน แล้วลงมอื

เรียงล�าดับเนื้อหาในแต่ละส่วนแบบกรวย อาทิ

“เน้นเขียนเป็นความเรียงจากใหญ่ไปย่อย ลักษณะ 

“กรวย” เช่น ถ้าตามระดับพื้นที่อาจเริ่มจาก

ประเทศ จังหวัด เขตพื้นที่ โรงเรียน

ห้องเรยีน ... อย่าลมืเข้าสูพ่ืน้ที ่หน่วยงาน ห้องเรยีน 

หรือบุคคลท่ีจะท�าวิจัย เขียนให้ได้หน้าละ 3-5 

ย่อหน้า ย่อหน้าละ 1 ประเด็น” (พิษณุ ฟองศรี, 

2552 : 10-11)

 3. ควรบันทึกค�าที่ใช้บ่อยและติดไว้ในที่สังเกต

ชัดเจน

“เนื้อหาภายในรายงานวิจัยทั้งเล่มต้องคงเส้นคงวา 

สม�่าเสมอท้ังภาษาและตัวเลข เช่น จะใช้ค�าว่าเพศ

หญิงก็เพศหญิงตลอดทั้งเล่ม ไม่ควรกลับไปกลับ

มาระหว่างเพศหญิง ผูห้ญิง สตร ีหรอืสภุาพสตร ีหรอื

ตัวเลขถ้าใช้ทศนิยม 2 ต�าแหน่งก็ 2 ต�าแหน่งตลอด

ทั้งเล่ม ยกเว้นว่าเป็นตัวเลขเฉพาะทางที่จ�าเป็นต้อง

ใช้ต่างกันเท่านั้น หรือถ้ามีเลขหน้าหัวข้อก็มีให้หมด 

ไม่มีก็ไม่มีทั้งหมด หรือในกรณีค�าที่เขียนได้ 2 แบบ 

เช่น สมมติ กับ สมมุติ จะใช้ค�าใดก็ใช้ให้เหมือนกัน

ตลอดทั้งเล่ม” (พิษณุ ฟองศรี, 2555 : 11)

  นสิตินกัศกึษาควรบนัทกึค�าทีใ่ช้บ่อยในงานวจิยั 

อาท ิจะใช้ค�าว่า โขนตวัพระ ก็บนัทกึไว้และติดไว้ในทีส่งัเกต

เหน็ได้ชดัเจนในขณะท�าวิจยั เพือ่เป็นการเตอืนสตตินเองให้

ใช้ค�าอย่างสม�่าเสมอ มิเช่นนั้นอาจหลงลืมเปลี่ยนไปใช้

ตัวพระ หรือโขนพระ และต้องหมั่นตรวจทานภาษาเขียน

ของตนเองทุกครั้ง หลังด�าเนินการท�าวิจัย หรืออาจใช้วิธีให้

บคุคลอืน่ช่วยอ่านตรวจทานเพือ่แก้ไขข้อบกพร่องก่อนเสนอ

งานวิจัยเป็นระยะ

 4. ควรฝึกฝนการใช้ภาษาเชิงวิชาการ

  ทักษะในการใช้ภาษาเชิงวิชาการส่ิงที่ต้อง

ฝึกฝนให้เกิดความช�านาญ ซึง่ต้องอาศยัระยะเวลาพอสมควร

ในการต้ังหลกัการเขยีน ดงันัน้ นสิตินกัศกึษาควรฝึกฝนการ

เขียนภาษาเชิงวิชาการอยู ่เสมอ โดยเริ่มจากหลักหัวใจ 

นักปราชญ์ สุ (การฟัง: หมั่นฟังสิ่งที่ครูผู ้สอนแนะน�า)  

จิ (การคิด: คิดก่อนเขียน และคิดตรวจตรวจทานหลังเขียน) 

ป ุ(การถาม: ถามครผููส้อนหรอืผู้รูใ้นสิง่ทีส่งสยั) และ ล ิ(การเขียน: 

ลงมือเขียนให้เกิดความช�านาญ) นอกจากการเขียนเชิง

วิชาการแล้ว นิสิตนักศึกษาควรฝึกฝนการเขียนลักษณะอ่ืน

เพื่อช่วยเสริมทักษะการเขียนของตนเองให้ดีขึ้นด้วย อาทิ 

เขยีนเรยีงความ เขยีนบทร้อยกรองขนาดสัน้ หรอืเข้าร่วมฝึก

ทักษะในโครงการสัมมนาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาทักษะทางการเขียน เป็นต้น
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 5. ควรมีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้างาน

วิจัยของบุคคลอื่น

  การอ่านเป็นหนทางส�าคญัทีช่่วยพัฒนาคลงัค�า

ของนิสิตนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังได้แนวคิดและวิธี

การเขียนจากงานวิจัยของบุคคลอื่นมาปรับใช้ให้เหมาะสม

กับประเด็นที่ตนเองจะท�าวิจัย การอ่านจะช่วยสร้างหัวข้อ

วิจัยและประเด็นในการท�าวิจัย ช่วยเพิ่มถ้อยค�าและการใช้

ภาษาให้แตกฉาน ช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่บุคคลอื่นวิจัยไว้แล้ว 

และบ่งบอกถงึส่ิงท่ียงัขาดแคลนหรือควรน�ามาต่อยอดให้เกิด

องค์ความรู้ใหม่อีกด้วย

 6. พึงระลึกถึงข้อค้นพบใหม่อยู่เสมอ

  นิสิตนักศึกษาพึงแสวงหาองค์ความรู้ใหม่อยู่

เสมอ ซ่ึงต้องอาศัยความมานะพยายามในการคิดวิเคราะห์

ให้เกดิสิง่ใหม่ให้แก่งานวิจยัของตน และพึงระลึกเสมอว่างาน

วจิยัไม่จ�าเป็นต้องหาข้อมลูจากคนอืน่จ�านวนมากแต่หาองค์

ความรู้ทีค่ดิค้นเองไม่ได้เลย งานลกัษณะนีเ้ป็นเพยีงรายงาน

เล่มหนาและไม่ได ้ รับการยอมรับว่าเป็นงานวิจัย ซึ่ง

กระบวนการวิจัยจะน�าไปสู ่ข ้อค้นพบใหม่ได้หากนิสิต

นักศึกษามีความวิริยะอุตสาหะและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 7. ควรอิงหลักการเขียน การสะกดค�า และการ

เรียงล�าดับตัวอักษรตามแบบราชบัณฑิตยสถาน

  ราชบณัฑติยสถานเป็นองค์กรทีท่�าหน้าทีก่�ากบั

ดูแลการใช้ภาษาให้ถกูต้องในเชงิวิชาการ นสิตินักศกึษาควร

หมั่นค้นคว้าและตรวจทานการเขียน การสะกดค�า และการ

เรียงล�าดับตัวอักษร (ในบรรณานุกรม หรือ รายการอ้างอิง) 

ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน และควรค้นคว้าจาก

พจนานกุรมฉบบัราชบัณฑติยสถานทีมี่ การพัฒนาเนือ้หาให้

ทันสมัยอยู่เสมอ ซ่ึงสามารถหาซ้ือเป็นสมบัติของตนเอง 

ค้นคว้าจากห้องสมุด หรือเว็บไซต์ http://www.royin.

go.th/dictionary/ ส�าหรบัภาษาถ่ิน ภาษาต่างประเทศ หรอื

ค�าศัพท์เฉพาะด้าน ควรศึกษาจากพจนานุกรมศัพท์เฉพาะ 

หรือสอบถามจากผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษานั้นๆ 

 8. ควรยึดผู้อ่านเป็นหลัก

  “ในการท�าวิจยันัน้ สดุท้ายแล้วสิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุ

คือการเขียนหรือการน�าเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจได้หรือไม่ ซึ่ง

หากข้อมลูทีค้่นคว้านัน้ไม่สามารถเรียงร้อยกลัน่กรองออกมา

เป็นงานเขียนได้ก็ไม่เกิดประสิทธิผล” (สุภาวดี โพธิเวชกุล, 

2560: สัมภาษณ์) 

 “ต้องยึดว่าจะเขียนให้ใครอ่าน มิใช่เขียนให้

ตนเองอ่าน การเขียนให้คนอื่นจะต้องพยายาม

อธิบาย บรรยายด้วยภาษาที่ง่ายๆ และให้มีเนื้อหา

อย่างเพียงพอเหมาะสมกับคนที่ต้องการให้อ่าน ถ้า

ให้คนทัว่ไปอ่าน การเขยีนต้องกระตุน้เสริมแรงจงูใจ

ให้อยากอ่าน ใช้ค�าศพัท์ทัว่ๆ ไป และใช้ลลีาการเขยีน

ที่ดึงดูดความสนใจ แต่ต้องไม่มีรายละเอียดมากนัก 

ถ้าเขียนให้ผู้รู้ นักวิชาการอ่าน การเขียนต้องเน้นที่

วิธีการหรือกระบวนการ ไม่จ�าเป็นต้องให้ข้อมูลพื้น

ฐานหรือรายละเอียดมากนัก ถ้าเป็นผู้บริหาร การ

เขียนต้องใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมา ช้ีให้เห็น

ประโยชน์ที่จะได้รับและให้ข้อมูลเชิงเป็นเกณฑ์ใน

การตดัสนิใจ ไม่ต้องอธบิายรายละเอยีดอย่างยืดยาว 

แต่ถ้าเป็นผู้ใช้ผลงาน การเขียนต้องอธิบายขั้นตอน

และวิธีการท�าวิจัยให้ละเอียดมากพอที่จะน�าไป

ปฏิบัติตามได้” (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2554 : 

457)

  การเขียนงานวิจัยนาฏยศิลป์ไทยต้องสามารถ

อธบิายท่ีมา หลกัการและรายละเอยีดของประเดน็หลกัทีจ่ะ

ท�าการศกึษาได้ในภาษาวชิาการทีช่่วยให้ผูอ่้านมองเหน็ภาพ

และติดตามเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น นิสิต

นักศึกษาพึงตระหนักอยู่เสมอว่า ผู้อ่านไม่ได้ลงมือค้นคว้า

ด้วยตนเอง วธิกีารเขยีนงานวจิยัทีเ่ป็นระบบเท่านัน้ทีจ่ะช่วย

ให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาสาระจากกระบวนการวิจัยทั้งหมดที่

ผ่านมาของผู้วิจัย และสามารถน�าผลการอ่านนั้นไปใช้

ประโยชน์ต่อไปได้

 9.  ควรตรวจทานงานวจัิยหลงัการเขยีนเป็นระยะ

  การตรวจทานงานวิจยัเป็นระยะจะช่วยให้นสิติ

นักศึกษาท�างานวิจัยอย่างมีทิศทาง เมื่อพบข้อบกพร่องก็

สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที และช่วยให้เกิดความระมัดระวัง

ในการด�าเนินงานวิจัยในระยะต่อไปด้วย ควรมีการตรวจ

สอบเนื้อหางานวิจัยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเนื้อหา 1 บท เมื่อ

พบข้อบกพร่องให้รีบแก้ไขทันที และบันทึกงานที่แก้ไขแยก

จากไฟล์งานต้นฉบับ พร้อมทั้งส�ารองไฟล์งานวิจัยไว้เพ่ือ

ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

 ด้านผู้สอน

 1. ควรปรับพื้นฐานการใช้ภาษาและสร้างระบบ

ความคิดอย่างเป็นขั้นตอนให้แก่นิสิตนักศึกษา
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“ในฐานะผู้สอนมีวิธีการปรับระบบความคิดให้แก่

นิสิตโดยให้นักศึกษาพิจารณาค�าในวัตถุประสงค์ว่า

มีค�าส�าคัญอะไรบ้าง แล้วน�าค�าส�าคัญนั้นมาถ่ายลง

ในข้อมูลที่จะเขียนลงในบทที่ 2 นักศึกษาพอท�าได้

บ้างแต่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้มาก ในช่วงแรก

นักศึกษาจะใช้วิธีตัดแปะลงมาก่อน แล้วผู้สอนค่อย

ช่วยจดัระบบความคดิให้นกัศกึษาอกีขัน้หนึง่ เช่น ผู้

สอนจะถามนักศึกษาว่า ย่อหน้าที่ 1 และย่อหน้าที่ 

2 อ้างอิงมาใช่หรือไม่ และแนะน�าให้นักศึกษาเขียน

ระหว่างย่อหน้าที่ 1 และ 2 ให้เชื่อมโยงกันโดยใช้

ความคิดของนักศึกษาเอง เป็นต้น

  ด้านการใช้ภาษา ในช่วงแรกนักศึกษาจะ 

คดัลอกภาษาจากแหล่งอ่ืนมาโดยทีต่นเองไม่เข้าใจความหมาย

ของค�านั้นๆ ผู้สอนแก้ไขโดยให้นักศึกษาเขียนด้วยภาษาพูด 

หรือภาษาที่ตนเองเข้าใจก่อนแล้วจึงค่อยปรับภาษาให้

นักศึกษาอีกขั้นหนึ่งพร้อมทั้งอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจด้วย 

การเขียนวิจัยโดยใช้ภาษาวิชาการส�าหรับนักศึกษาปริญญา

ตรีซึ่งเป็นการท�าวิจัยในเบื้องต้นนั้นมีความยากล�าบาก และ

ต้องใช้เวลาในการขัดเกลาให้ดีขึ้น” (ปิยวดี มากพา, 2560: 

สัมภาษณ์)

  อาจารย์ผู้สอนควรอธบิายหลักการท�างานวิจยั

นาฏยศิลป์ไทยให้นิสิตนักศึกษามองเห็นโครงสร้างและ

กระบวนการท�าวิจัยอย่างถูกต้อง ชี้ให้เห็นถึงวิธีการค้นคว้า

และการเรียบเรียงให้เป็นงานวิจัยของตนเอง ควรปรับพื้น

ฐานการใช้ภาษาด้วยวิธีการอ่านตรวจทานและชี้ให้เห็นข้อ

บกพร่องพร้อมอธิบายให้นิสิตนักศึกษาเข้าใจ ซึ่งต้องอาศัย

การตรวจงานที่ละเอียดและพิจารณาผลงานทีละช้ินโดยใช้

เวลาพอสมควร พร้อมทั้งสนับสนุนและให้ก�าลังใจนิสิต

นักศึกษาให้พัฒนาคุณภาพผลงานให้ได้ระดับมาตรฐาน

วิชาการ

 2. ควรเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ ทันสมัย และเปิดกว้าง

ทางวิชาการ

  อาจารย์ผู ้สอนวิจัยควรเป็นผู ้ที่มีความใฝ่รู ้ 

แสวงหาองค์ความรูใ้หม่อยูเ่สมอ พร้อมทัง้มคีวามทนัสมยัใน

การค้นคว้าหาความรู้มาถ่ายทอดแก่นิสิตนักศึกษา เพื่อให้รู้

เท่าทันเหตุการณ์และรู ้เท่าทันนิสิตนักศึกษาในโลกยุค

ออนไลน์ รวมท้ังต้องเป็นผูท้ีม่ใีจกว้าง ให้โอกาสสนบัสนนุให้

นิสิตนักศึกษาท�างานวิจัยอย่างมีอิสระ และไม่ยึดติดกับ

บคุคล กลุ่มบคุคล หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่จนมาปิด

กั้นความคิดของนิสิตนักศึกษา โดยให้ความส�าคัญกับ

ประโยชน์ทางวิชาการเป็นส�าคัญ

 ด้านระบบการศึกษาของไทย

 ระบบการศึกษาของไทยควรมีการพัฒนาทักษะ

แห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 ดังนี้

 1. รายวิชาพื้นฐานและทักษะพื้นฐานที่เป็นแก่น

สาระส�าคัญในศตวรรรษที่ 21 (Core subjects and 21st 

Century Theme) 

  1.1 รายวิชาพื้นฐานส�าหรับการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอื่นๆ ในโลก

ศิลปศาสตร์ 

  1.2 ทักษะพื้นฐานที่เป็นแก่นสาระส�าคัญใน

ศตวรรษที่ 21 ทัก ษะการรู้เท่าทันในด้านเศรษฐกิจ การเงิน 

ธุรกิจและการจัดการ

 2. ทักษะทางด้านการเรียนรู ้และนวัตกรรม 

(Learning and Innovation Skill)

  2.1 ความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม คอื การ

คิดอย่างสร้างสรรค์ การท�างานกับบุคคอื่นอย่างสร้างสรรค์ 

  2.2 ทกัษะการคดิวจิารณญาณและทกัษะการ

แก้ปัญหาคือ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา

  2.3 ทกัษะการสือ่สารและการร่วมมอื คอื การ

สื่อสารได้อย่างชัดเจน การให้ความร่วมมือ

 3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

(Information, Media and Technology Skills) 

  3.1 ทกัษะการรูส้ารสนเทศ คือการเข้าถงึและ

ประเมินสารสนเทศ 

  3.2 ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่ คอื การสร้างสรรค์สือ่

  3.3 ทักษะการรู้เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล (ปิยวดี  

มากพา, 2559 : 70)

  ระบบการศึกษาของไทยควรมีการปลูกฝังให้

เยาวชนมนีสิยัรกัการอ่านและการเขยีนตัง้แต่วยัเยาว์ เพราะ

การศกึษาในระดบัพืน้ฐานทีม่ั่นคงจะช่วยพฒันาระบบความ

คิดและการใช้ภาษาให้แตกฉาน อาทิ ปลูกฝังให้ทุกรายวิชา

มีการค้นคว้าด้านการอ่าน และให้นักเรียนฝึกเขียน มีการ

ออกข้อสอบแบบอัตนัยเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ความคิด

และภาษา มีโครงการที่สนับสนุนทักษะการใช้ความคิดและ

ภาษาและเปิดโอกาสให้นกัเรียนเข้าร่วมอย่างทัว่ถงึ เมือ่ก้าว
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เข้าสูร่ะดับปรญิญาตร ีรายวชิาต่างๆ ควรมกีารฝึกทกัษะการ

คิดและการเขียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การเป็น 

นกัวจิยัทีเ่ข้มแข็ง และผลักดนัให้เกดิการท�าวจัิยทีต่อบสนอง

ความต้องการของวงวิชาการนาฏยศิลป์ไทย สังคม และ

อ�านวยประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสืบไป

สรุปและอภิปรายผล	
 ปัญหาด้านระบบความคิดและการใช้ภาษาเป็น

ปัญหาที่พบมากที่สุดในกระบวนการท�าวิจัยนาฏยศิลป์ไทย

ของนสิตินกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึง่ผูว้จิยัได้อาศัยระเบยีบวธิี

วิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) โดย ชาร์ล ดาร์วิน 

(Charles Darwin) มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาด้าน 

ระบบความคิดและการใช้ภาษาของการวจิยัครัง้นี ้โดยมกีาร

ตั้งสมมุติฐานท่ีมาและลักษณะของปัญหา การอุปมานเพ่ือ

ศึกษาหาข้อเท็จจริงย่อยๆ จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบ

ยืนยันสมมติฐานที่ตั้งไว้ และให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่เป็นองค์

ความรูใ้หม่ (บญุธรรม กจิปรดีาบรสิทุธิ,์ 2554 : 10-11) จาก

การศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก 5 สถาบันที่เปิดการเรียนการ

สอนด้านนาฏยศิลป์ไทยพบว่า ปัญหาด้านระบบความคิด

และการใช้ภาษาแบ่งออกเป็น 8 ลักษณะใหญ่ ได้แก่ ความ

รอบรู้และใฝ่รูข้องผูว้จิยั ความสามารถในการเชือ่มโยงข้อมลู

เข้าด้วยกนั ความไม่สม�า่เสมอของการใช้ภาษา การใช้ภาษา

พดูในการวจิยัการล�าดบัข้อมลูไม่ต่อเนือ่ง วกวนและซ�า้ซ้อน 

ข้อจ�ากัดด้านคลังค�าของผู้วิจัย ความละเอียดในการอธิบาย

ความไม่เพยีงพอ และข้อบกพร่องในการสะกดค�า ซึง่ปัญหา

เหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยอาศัยความร่วมมือของนิสิต

นักศึกษาในการเป็นผู้ที่ความใฝ่รู้ ฝึกฝนทักษะการคิดที่เป็น

ระบบและการใช้ภาษาเชิงวิชาการ ยึดหลักการเขียน  

การสะกดค� า  การ เรี ยงล� าดับจากหลัก เกณฑ ์ของ

ราชบณัฑติยสถาน มีความละเอยีดรอบคอบในการเขยีนและ

ตรวจสอบงานวิจัยอยู ่เสมอ ในด้านผู้สอนควรอธิบาย

โครงสร้าง วิธีการค้นคว้า วิธีคิดและเขียนงานวิจัย ปรับ 

พืน้ฐานการใช้ความคดิและภาษาเป็นรายบคุคล อธบิายและ

ช้ีให้เหน็ถงึข้อบกพร่องของงานวิจยัและเป็นผูท้ีท่นัสมยัและ

เปิดกว้างทางวิชาการ ส่วนด้านระบบการศึกษาไทยนบัตัง้แต่

การศึกษาขั้นพื้นฐานควรปลูกฝังให้เยาวชนไทยเป็นผู้ที่รัก

การอ่าน ใส่ใจการคิด และฝึกฝนการเขียนอยู่เสมอ เมื่อทุก

ฝ่ายให้ความร่วมมือกันพัฒนาในทุกด้าน ปัญหาด้านระบบ

ความคิดและการใช้ภาษาก็จะลดน้อยลงในที่สุด 

 นอกจากนิสตินกัศกึษาในด้านนาฏยศิลป์ไทยแล้ว 

แนวทางการแก้ไขปัญหาระบบความคิดและการใช้ภาษานี้ 

ยังสามารถปรับใช้ได้กับนิสิตนักศึกษาไทยในสาขาวิชาอ่ืนๆ 

ซึ่งผู้สอนควรพิจารณาน�าไปใช้ให้เหมาะสมกับศาสตร์ของ

แต่ละสาขาวิชา เพื่อให้องค์ความรู้ด้านการวิจัยของไทยมี

ความเข้มแข็งและใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้ประเทศ

ชาตมิคีวามเข้มแขง็และมมีาตรฐานวชิาการทีก้่าวเข้าสูร่ะดบั

สากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ข้อเสนอแนะ 

 ประเด็นระบบความคดิและการใช้ภาษาของผูว้จิยั

ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานาฏยศิลป์ไทยเป็นเพียงหนึ่ง

ในปัญหาทีเ่กิดขึน้ในกระบวนการวิจยัทางด้านนาฏยศลิป์ ซึง่

รอการค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากกระบวนการ

วจิยัให้มคีวามเป็นมาตรฐาน ในระดบัอาจารย์ผูส้อน และนกั

วชิาการวจิยัทางด้านนาฏยศลิป์ไทยควรมกีารสร้างเครือข่าย

ระหว่างสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา เพื่อ

แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการวิจัยให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับธรรมชาติของนิสิตนักศึกษาในแต่ละท้องถ่ิน 

และมุ่งพัฒนางานวิจัยนาฏยศิลป์ไทยให้ตอบโจทย์ความ

ต้องการของสังคม ซึ่งจะช่วยให้ศาสตร์ทางด้านนาฏยศิลป์

ไทยมีความเข้มแข็ง ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และ

เป็นแหล่งการศึกษาทางด้านศิลปะระดับชาติอย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ
 งานวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาในประเดน็การพฒันากิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบดั ด้วยหลกัการแอโรบคิ เพือ่แก้ปัญหาของ

ผูส้งูอายทุีม่คีณุภาพการนอนหลบัไม่ดแีละเพือ่ศึกษาผลการเปรียบเทยีบคณุภาพการนอนหลับของกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ

ก่อนและหลังการจดักจิกรรม โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ผูส้งูอายทุีม่อีายรุะหว่าง 60-79 ปี ทีม่คุีณภาพการ

นอนหลับที่ไม่ดีจ�านวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างละ 8 คน ก�าหนดแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกลุ่ม

ทดลองศึกษาผลก่อนและหลังการทดลอง ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและท�าการทดลองจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ t-test 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปว่า 1) การพัฒนากิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อ

แก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี แบ่งรูปแบบกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วง ตามหลักการของแอโรบิค ได้แก่ 

ขั้นอบอุ่นร่างกาย(Warm up) ขั้นแอโรบิคหรือขั้นงาน (Aerobic Workout) และขั้นลดงานเพื่อปรับสภาพ (Cool Down) 

ซึ่งใช้ระยะเวลาในการด�าเนิน รวมเป็นจ�านวน 24 ครั้ง ครั้งละ 20 – 40 นาที จากการพิจารณาประสิทธิภาพของเครื่องมือ

จากผูเ้ชีย่วชาญ สรุปได้ว่า ผู้เชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่าการพฒันากิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบดั ด้วยหลกัการแอโรบคิมคีวาม

เหมาะสมกับผู้สูงอายุอยู่ในระดับดี 2) พบว่า ผลการทดลองระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม กลุ่มทดลองมีค่าคะแนน

เฉลีย่หลงัการทดลองต�า่กว่าก่อนการทดลอง สรุปได้ว่ากิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบดั ด้วยหลกัการแอโรบคิมผีลท�าให้ผูส้งูอายุ

มีคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

ค�าส�าคัญ: ฟ้อนไทยพวนบ�าบัด, ผู้สูงอายุ, คุณภาพการนอนหลับไม่ดี
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ABSTRACK
 This research importantly focuses on the therapy development activity of Thai-Puan (Thai folk 

dance) to solve the problems for the elderly person who has improper and low quality in sleeping and 

to study the results of sleeping quality between experimental and controlled group before and after 

doing Fon Thai-Puan (Thai folk dance) activities by using the principle of aerobic dancing.

  With this research, the experimental group are the 60-79 year-old-people. There are 16 elderly 

people who have low quality in sleeping. From that number, there is a half for experimental group and 

the other for controlled group. The research design is the experimental group research between before 

and after the experiment. The data collection is collected by the sample group using the statistics: T-test, 

mean and standard deviation. 

  The results of studying are 1. There are three processes of activities for the therapy development 

activity of Thai-Puan (Thai folk dance) using the principle of aerobic dance to solve the problems for the 

elderly person who has improper and low quality in sleeping which are 1.1) warm up 1.2) aerobic workout 

and 1.3) cool down processes. The duration for this research is about eight weeks, three times per week 

(24 times for the total) and 20-40 minutes at a time. With the consideration about the efficiency of 

research instrument from the experts, it can be concluded that the therapy development activity of 

Thai-Puan (Thai folk dance) using the principle of aerobic dance is in a good level. 

  2) The result of the therapy development activity of Thai-Puan (Thai folk dance) using the principle 

of aerobic dance to solve the problems for the elderly person who has improper and low quality in 

sleeping is that the average point after the experiment is lower than before, statistically significant at the 

0.5 level.

Keyword : Fon Thai-Puan (Thai folk dance) activities , the elderly person , low quality in sleeping

บทน�า
 ปัญหาการนอนหลบัเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัทกุเพศ

ทกุวยัโดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญงิและผูส้งูอาย ุซึง่คนส่วนใหญ่มกั

เข้าใจว่าผู้สูงอายุนอนเพียง 4-5 ชั่วโมงต่อคืนก็เพียงพอ

ส�าหรับการพักผ ่อน จากการศึกษาของ American 

Academy of Sleep Medicine และ Sleep Research 

Society ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับจ�านวน 

15 คนในปี 2015 พบว่าผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุควรนอนอย่าง

น้อย 7 ชั่วโมงต่อคืนเป็นประจ�าเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีที่สุด 

ทั้งนี้จากหลักฐานการวิจัยพบว่าการนอนหลับน้อยกว่า 7 

ชัว่โมงเป็นประจ�าช่วยเพิม่ความเสีย่งต่อผลลพัธ์ด้านสุขภาพ

ที่ไม่พึงประสงค์หลายประการ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่

เกีย่วข้องกบัการนอนหลบัไม่เพยีงพอรวมถงึ การเพ่ิมน�า้หนกั

และความอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 

ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อ

การเสียชีวิต เช่น การจมน�้า อุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นต้น 

สาเหตุของอาการและความรุนแรงของอาการนอนไม่หลับ

แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การนอนไม่หลับอาจรวมถึง 

ความยากล�าบากในการหลับนอนหลับได้ตลอดทั้งคืนและ

ตืน่ขึน้เรว็เกินไปในตอนเช้า ปัญหาการนอนหลบัเป็นปัญหา

ทีเ่กิดขึน้ได้โดยทัว่ไปทัง้ต่างประเทศและในประเทศไทย จาก

การรวบรวมสถิติโดย รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง ภาควิชา

จติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีพบ

ว่า คนไทยมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับถึง 1 ใน 3 โดยผู้สูงอายุ

จะมีปัญหาน้ีเพ่ิมขึ้น ตามวัยท่ีมากขึ้น บางคนใช้เวลานาน

กว่าจะหลับ บางคนตื่นขึ้นมากลางดึก แล้วไม่สามารถหลับ

ต่ออีกได้ บางคนตื่นเช้าเกินไป ตื่นมาตั้งแต่ตี 3 ตี 4 แล้วไม่

กลบัไปนอนต่อ คนทีน่อนไม่หลบัหรอืหลบัไม่พอ เมือ่ตืน่ขึน้

มาจะไม่สดใส รู้สึกอ่อนเพลีย ง่วง หมดเรี่ยวแรง ไม่มีพละ

ก�าลัง เวลาคิดอะไรมักจะคิดไม่ออก ความจ�าไม่ดี ไม่มีสมาธิ 
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ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ฉุนเฉียว หาเร่ืองทะเลาะกับคนรอบ

ข้าง ท�างานผิดพลาดบ่อยๆ ตัดสินปัญหาเฉพาะหน้าไม่

เหมาะสม สร้างปัญหาให้กับครอบครัว คนรอบข้างและท่ี

ท�างาน บางคนพอถงึเวลานอนก็จะกงัวลมาก กลวัว่าเข้านอน

หวัถงึหมอนแล้วแต่ตาค้างนอนไม่หลับ บางคนอจิฉาคนข้าง

เคียงว่าหลับสบายแต่ตัวเองกลับนอนไม่หลับ กลายเป็นโรค

วิตกจริตถึงขั้นไม่กล้าเข้านอน(พัชรี บอนค�า. 2560: 

ออนไลน์) 

 ปัญหาการนอนหลับของผู้สูงอายุอาจเป็นอาการ

จากปัญหาอืน่ เช่น การมไีข้ ปวดท้อง หรอือาจเกดิจากหลาย

ปัจจยัร่วมกนั แบ่งออกเป็น 1.ความเจบ็ป่วยทางร่างกายหรอื

จติใจ(Physical/Psychiatric Illness) ได้แก่ ปัญหาทางด้าน

จิตใจ โรคการหายใจที่ผิดปกติขณะหลับ ความผิดปกติของ

ขากระตุกเป็นช่วงๆขณะหลบั โรคกรดไหลย้อน 2.ปัจจยัทาง

ด้านจติใจ ได้แก่ ความเครยีดเรือ้รงั 3.ปัจจยัจากสิง่แวดล้อม

(Environment Factors) ได้แก่ เสียงรบกวน แสงสว่าง 

4.ชวีติประจ�าวนั ได้แก่ การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ การดืม่

กาแฟ การสูบหรี่หรือการใช้ยาที่มีสารกระตุ้น การเปล่ียน

เวลานอนหรือเวลาท�างาน และการออกก�าลังกาย ซึ่งคนที่

ออกก�าลงักายเพยีงเลก็น้อยหรอืไม่ออกก�าลงักายเลยนัน้มกั

จะหลบัยาก การออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอจะช่วยให้นอน

หลับได้ดีขึ้น(สมาคมแพทย์โรคจากการหลับแห่งประเทศ

สหรัฐอเมริกา อ ้างอิงใน คณะแพทย์ศูนย ์นิทราเวช  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. 2557) 

 การออกก�าลงักายส�าหรบัผูส้งูอายมุกัมคีวามเข้าใจ

ว่าเป็นเรื่องไม่ควร เพราะอาจท�าให้เกิดอันตรายหรือการ 

บาดเจบ็จากการออกก�าลงักายได้ และผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มกัมี

ความกงัวลทีจ่ะออกก�าลงักายหรอืแม้แต่ขยบัร่างกาย เพราะ

กลวัการหกล้ม กลวัการสญูเสยีการทรงตวั กลวัเกิดการบาด

เจบ็ หรอืผูส้งูอายบุางคนอาจมอีาการปวดเมือ่ยตามตวั ก็จะ

ใช้ร่างกายให้น้อยสดุเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิอาการบาดเจบ็ จงึ

ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการอยูน่ิง่และการงบีหลับในช่วงกลาง

วนั ไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายจงึไม่เกดิการเหนือ่ย ท�าให้เกดิปัญหา

นอนไม่หลบัในตอนกลางคืน คณุภาพการนอนหลบัของผูส้งู

อายบุางคนจงึไม่ดนีกั จนอาจต้องพึง่พายานอนหลบัในทีส่ดุ

 การออกก�าลังกายมีหลากหลายประเภท ซึ่งการ

ออกก�าลังกายประเภทแอโรบิคเป็นการออกก�าลังกายที่

ประหยดัและสามารถออกก�าลังกายได้เองทีบ้่าน ผูส้งูอายไุม่

จ�าเป็นต้องเดินทางไกลหรือมีอุปกรณ์มาก จึงเป็นการออก

แบบแอโรบิคนั้น คือ การออกก�าลังกายที่ต่อเนื่องติดต่อกัน

เป็นเวลานานพอที่ร่างกาย จะใช้พลังงานจากการเผาผลาญ

โดยใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น จนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการ

ท�างานของหวัใจ ปอดระบบไหลเวยีนเลอืด ข้อต่อ กล้ามเน้ือ 

และกระดูก (จักรกริช กล้าผจญ. 2555: 142-147) ซึ่งจะมี

ผลให ้ระบบการท�างานของหัวใจ ปอด หลอดเลือด  

การไหลเวียนเลอืดทัว่ร่างกายแข็งแรงขึน้ อกีทัง้สามารถช่วย

ท�าให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส ลดความเครียดความวิตกกังวล  

ลดอารมณ์ซึมเศร้า ช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง  

และมคีวามยดืหยุน่ของร่างกาย ซึง่ผู้สูงอายทุีม่ข้ีอจ�ากดัของ

สภาพร่างกายนั้น ควรใช้การออกก�าลังกายแอโรบิคที่มี 

แรงกระแทกต�า่ เพือ่ช่วยป้องกบัอาการบาดเจบ็ของร่ายกาย

ได้ ซึ่งในการออกก�าลังกายแอโรบิคแบบแรงกระแทกต�่านั้น 

คือ มีการเคล่ือนไหวในลักษณะของการกระแทกระหว่าง

ร่างกายกับพื้นที่มีบ้างเล็กน้อยหรือเกือบจะไม่มีเลย เช่น 

สปริงข้อเท่า การย่อเข่า การเดิน เป็นต้น 

 การออกก�าลังกายแบบแอโรบิค คือ การกาย

บรหิารทีป่ระยกุต์ท่ากายบรหิารให้เข้ากบัจงัหวะดนตรต่ีางๆ 

ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับนาฏศิลป์ไทย เพราะข้อดีของ

นาฏศิลป์ไทยท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุคือนาฏศิลป์ไทยส่วน

ใหญ่มกีารเคลือ่นไหวทีค่่อนข้างช้าถงึปานกลางไม่รวดเรว็จน

เกินไป นาฏศิลป์ไทยมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันตั้งแต่

ศีรษะจรดปลายเท้า มีการใช้วิธีการตึงและงอของแขนและ

ขา ยืดและยุบของร่างกาย การเอียงของศีรษะ การย�่าและ

การยกเท้า ซ่ึงสามารถน�ามาประยกุต์เข้ากบัการออกก�าลังกาย

แบบแอโรบิคได้ 

 ศาสตร์ทางด้านศิลปะเป็นการแสดงออกถึงความ

เป็น วัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีการ

สืบทอดและมี การพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบต่างๆอย่างต่อ

เนือ่ง ซึง่แสดงให้เห็นถงึความส�าคญัอย่างหนึง่ทีม่ศีาสตร์ทาง

ด้านศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ หรือศิลปะในการแสดงมา

ใช้เพื่อพัฒนาและเพื่อสร้างความเป็น อารยะที่สามารถ 

บ่งบอกความเป็นตวัตนของคนในชาต ิซึง่ศลิปะ ในการแสดง

และวัฒนธรรมเกิดข้ึนจากการเลยีนแบบธรรมชาตแิละ การ

สร้างสรรค์ของมนษุย์ ในแต่ละท้องถิน่ทีม่ลีกัษณะการแสดง

ที ่แตกต่างกนัไปตามสภาพสังคมขนบธรรมเนยีม และความ

นยิมของ เผ่าพนัธุท์ีม่คีณุค่าทีแ่ฝงไว้ด้วยภมูปัิญญาของคนใน

สังคม เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะที่มีหลายแขนง ทั้งที่

เป็นศิลปะราชส�านักและศิลปะของชาวบ้าน(ประวิทย์  
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฤทธบิลูย์. 2560: 72) การฟ้อนไทยพวนเป็นการแสดงท่ีบ่งบอก

เอกลกัษณ์และวถิชีวีติของชาวไทยพวน ซึง่ผูส้งูอายทุีอ่�าเภอ

ปากพลี จังหวัดนครนายกส่วนใหญ่มีเชื้อสายเป็นชาวไทย

พวน ทีย่งัมีการพูดภาษาพวนและคงประเพณีทีเ่กีย่วข้องกับ

วิถีชีวิตของชาวไทยพวนไว้ การน�าท่าร�าของฟ้อนไทยพวน

มาพัฒนาเป็นกิจกรรมฟ้อนไทยพวน ด้วยหลักการแอโรบิค 

เพือ่แก้ปัญหาของผูส้งูอายทุีม่คุีณภาพการนอนหลบัไม่ด ีจะ

ท�าให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจในความเป็นชาวไทยพวนของ

ตนเองและท�าให้มีคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้น อีกทั้งท่าร�า

ไทยพวนเป็นท่าร�าที่มีแรงกระแทกต�่าและมีท่าร�าที่ไม่ซับ

ซ้อนเนื่องจากเป็นท่าร�าที่เกิดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวไทยพวน จึงเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่สามารถออกก�าลัง

กายได้แต่ควรเป็นท่าออก�าลังกายท่ีไม่ยากไม่ซับซ้อนและผู้

สูงอายุสามารถปฏิบัติได้โดยไม่เกิดอาการบาดเจ็บหรือ

อันตรายจากการก�าลังกาย

 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็น

ถึงความส�าคัญในการแก้ปัญหาคุณภาพการนอนหลับที่เกิด

ขึ้นในผู้สูงอายุที่จะสามารถกลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพใน

ระยะยาว และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทย

พวนในจังหวัดนครนายก จึงได้น�าท่าร�าจากเพลงฟ้อนไทย

พวนและหลักการการออกก�าลังกายแบบแอโรบิค มาเป็น

แนวทางในการพัฒนากิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด เพ่ือใช้

บ�าบัดผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี ให้มีคุณภาพ

การนอนหลับเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งลดปัญหาด้าน

สุขภาพอื่นๆที่เกิดจากคุณภาพการนอนหลับไม่ดีของผู้สูง

อายุได้

ความมุ่งหมายการวิจัย
 1. เพ่ือสร้างกิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วย

หลกัการแอโรบคิ เพือ่แก้ปัญหาของผูสู้งอายทุีมี่คุณภาพการ

นอนหลับไม่ดี

 2. เพือ่ศกึษาผลการเปรยีบเทยีบคณุภาพการนอน

หลับของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการจัด

กิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัดด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้

ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี

ขอบเขตการวิจัย

 กลุ่มประชากร

 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุ

ในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้าน

หนองหัวลิงใน ต�าบลหนองแสง อ�าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก จ�านวน 426 คน(ข้อมูลจากชมรมผู้สูงอายุโรง

พยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านหนองหวัลงิใน. ธนัวาคม: 

2559)

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่

มีอายุระหว่าง 60-79 ที่มีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี 

จ�านวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 8 คน และแบ่งเป็น 

กลุ่มควบคุม 8 คน โดยใช้การตอบแบบสอบถามทั่วไปและ

แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับที่ดัดแปลงมาจาก 

Pittsburgh Sleep Quality Index (ฉบับภาษาไทย) โดย

ตะวันชัย จิรประมุข และวรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ซึ่งมีค�าถาม

ทั้งหมด 9 ข้อ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คะแนนรวมทั้ง 

7 องค์ประกอบของแบบประเมนิอยูร่ะหว่าง 0 - 21 คะแนน 

คะแนนรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนน หมายถึง มี

คุณภาพการนอนหลับที่ดี และคะแนนรวมท่ีมากกว่า 5 

คะแนน หมายถึง มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี 

 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยได้คัด

เลือกจากผู้สูงอายุที่มีคะแนนจากการตอบแบบประเมิน

คณุภาพการนอนหลับทีด่ดัแปลงมาจาก Pittsburgh Sleep 

Quality Index (ฉบับภาษาไทย) ที่มีคะแนนมากกว่า 5 

คะแนนและได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้ดูแลว่าผู้สูงอายุที่

เข้าร่วมกิจกรรมสามารถออกก�าลังกายได้ โดยต้องละเว้น

จากการเป็นโรคประจ�าตัวดังต่อไปนี้

 1. โรคหัวใจ

 2. โรคปอด

 3. โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

 4. โรคข้อเข่าเสื่อม

 5. โรคความดันโลหิตสูงที่อยู่ในระดับปานกลาง

และระดับสูง

 ระยะเวลาในการทดลอง

 ผู้วิจยัใช้ระยะเวลาท�าการทดลองสปัดาห์ละ 3 วนั 

จ�านวน 8 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง โดยจะท�าการทดลอง

ครั้งละ 20 – 40 นาที 

วิธีการด�าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 

ประเภท ได้แก่

  1. กิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด

  2. แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับที่

ดัดแปลงมาจาก Pittsburgh Sleep Quality Index (ฉบับ

ภาษาไทย) โดย ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ และ วรัญ  

ตันชัยสวัสดิ์

 1. การพัฒนากิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด คือ 

การปฏิบัติการทางด้านนาฏศิลป์ไทย ท่ีน�าท่าร�าเพลงท่าร�า

เพลงไทยพวนมาสร้างกจิกรรมบ�าบดั โดยใช้รูปแบบการออก

ก�าลังกายแอโรบิคที่จัดข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุท่ีมี

คุณภาพการนอนหลับไม่ดี โดยด�าเนินการสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

จ�านวน 8 สปัดาห์ รวม 24 ครัง้ ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาเอกสาร 

วารสาร ต�ารา และรายงานผลการวจิยัทีเ่กีย่วข้องกับการจดั

กจิกรรมนาฏศลิป์ไทย การออกก�าลงักายแบบแอโรบคิ ผูส้งู

อายุ และคุณภาพการนอนหลับทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ ตลอดจนหาความรู ้จากผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้

เช่ียวชาญในด้านการออกก�าลังแบบแอโรบิค ด้านผู้สูงอายุ 

และด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อน�าหลักการ แนวคิดและทฤษฎี

มาพฒันากจิกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบคิ 

เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี 

แล้วน�าเสนอผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนาฏศิลป์ไทย ผู ้เชี่ยวชาญด้านการออกก�าลังกาย

แอโรบิค และผู ้เชี่ยวชาญด้านผู ้สูงอายุ เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการท�าวิจัย จากนั้นผู้วิจัยได้น�า

คะแนนทีไ่ด้จากการพิจารณาของผู้เชีย่วชาญมาหาค่าความ

เหมาะสมของกิจกรรม ซึ่งความเหมาะสมโดยภาพรวมของ

กิจกรรมอยู่ที่ระดับมาก จึงได้น�ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อน�าไป

ทดลองใช้(Try Out)กับผู้สูงอายุท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มี

ลกัษณะใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการทดลอง แล้วน�า

มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้กิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัดท่ี

สมบูรณ์ก่อนน�าไปทดลองใช้จริง 

 2. แบบประเมนิคณุภาพการนอนหลบัทีด่ดัแปลง

มาจาก Pittsburgh Sleep Quality Index (ฉบบัภาษาไทย) 

โดยตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ และวรัญ ตันชัยสวัสดิ์ 

ประกอบด้วยค�าถาม 9 ข้อ 7 องค์ประกอบ ซึ่งคะแนนรวม

ทั้ง 7 องค์ประกอบของแบบประเมินอยู่ระหว่าง 0 - 21 

คะแนน ผู้สูงอายุที่มีคะแนนรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 

คะแนน หมายถึง มีคุณภาพการนอนหลับที่ดี และผู้สูงอายุ

ที่มีคะแนนรวมมากกว่า 5 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพการ

นอนหลบัไม่ดี โดยผูวิ้จยัศกึษา ค้นคว้า เอกสารและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพการนอนหลับ ศึกษาแบบประเมิน

คณุภาพการนอนหลบั ของมหาวิทยาลยั Pittsburgh Sleep 

Quality Index ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และได้น�าน�า

แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ Pittsburgh Sleep 

Quality Index (ฉบับภาษาไทย) ) โดยตะวันชัย จิรประมุข

พิทักษ์ และวรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูง

อายุ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

การนอนหลับไม่ดี จากนั้นได้น�าแบบประเมินคุณภาพการ

นอนหลับที่ดัดแปลงมาจาก Pittsburgh Sleep Quality 

Index (ฉบับภาษาไทย)ให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านนาฏศลิป์ไทย ผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกก�าลงั

กายแอโรบิค และผู้เช่ียวชาญด้านผู้สูงอายุ เพ่ือตรวจสอบ

ความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยพจิารณา

หาค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างแบบประเมนิคณุภาพการ

นอนหลับและกิจกรรม(Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ได้ค่าความสอดคล้องอยู่ที่ 0.85 สรุป

ได้ว่าผูเ้ชีย่วชาญมีความคดิเหน็ว่าแบบประเมนิคณุภาพการ

นอนหลับ Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI ฉบับ

ภาษาไทย)กบักจิกรรมฟ้อนไทยบ�าบดั ด้วยหลกัการแอโรบคิ 

เพื่อแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีมี

ความสอดคล้องกนั ซึง่การวจิยัคร้ังนีผู้ว้จิยัได้ท�าแบบวดัแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามส่วนบุคคลทั่วไปและ

แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI ฉบับภาษาไทย)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู ้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่ม

ตัวอย่างในการท�าวิจัยตามขั้นตอนดังนี้

 1. ขั้นเตรียมการ

  1.1 ผู้วิจัยด�าเนินการติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาและเก็บข้อมูล เพื่อเข้า

พบพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความอนุเคราะห์ในการ

ร่วมมือท�าวิจัย

  1.2 จัดท�าหนังสือขออนุญาตการท�าวิจัยใน

มนุษย ์  ส ่ งสถาบันยุทธศาสตร ์ทางป ัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ พร้อมเอกสารและเครือ่งมอื

ที่ใช้ในการท�าวิจัย



185

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  1.3 จัดท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการ

จัดกิจกรรมและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

 2. ขั้นด�าเนินการ

  2.1 ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและการ

ใช้สถานที่ส�าหรับกลุ่มที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนไทยพวน

บ�าบัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและอ�านวย

ความสะดวก

  2.2 ผู้วิจัยด�าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

โดยให้ประชากรผู้สูงอายุท�าแบบสอบถามส่วนบุคคลทั่วไป

และแบบประเมนิคุณภาพการนอนหลบั Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI ฉบับภาษาไทย) จ�านวน 9 ข้อ เพื่อ

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีค่าคะแนนคุณภาพการนอนหลับ

มากกว่า 5 คะแนนขึ้นไป ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะต้องได้รับการ

รับรองจากแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

บ้านหนองหัวลิงใน ต�าบลหนองแสง อ�าเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก และมีความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 16 

คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจ�านวน

กลุ่มละ 8 คน 

  2.3 ผูว้จัิยด�าเนนิการใช้กจิกรรมฟ้อนไทยพวน

บ�าบัด โดยด�าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลอง ซึ่งผู้วิจัยและ

คณะเป็นผู้ด�าเนินการท�ากิจกรรม

  2.4 เมื่อท�ากิจกรรมครบตามก�าหนดแล้ว ผู้

วิจัยได้ท�าการเก็บข้อมูลหลังการทดลองอีกครั้ง โดยใช้

แบบสอบถามส่วนบคุคลทัว่ไปและแบบประเมินคณุภาพการ

นอนหลับ Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI ฉบับ

ภาษาไทย) จ�านวน 9 ข้อ และน�าข้อมลูทีไ่ด้เกบ็รวบรวมจาก

กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุไปวเิคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม

ทางสถิติและน�าเสนอผลการทดลองก่อนและหลังการท�า

กิจกรรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

การจัดกระท�าและการวิเคราะห์ข้อมูล

  ในการวจิยัคร้ังนีผู้ว้จิยัได้ท�าการวเิคราะห์ข้อมูล

ทีไ่ด้เกบ็รวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้โปรแกรมทางสถติิ

ส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข ้อมูลและมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ โดยน�าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมา

แยกออกเป็นก่อนและหลังการทดลอง ใช้รหัสตัวเลขแทน

ข้อมูล แล้วป้อนข้อมลูลงโปรแกรม เพือ่ด�าเนนิการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

 1. ผู ้วิจัยท�าการป้อนข้อมูลจากแบบประเมิน

กิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้

ปัญหาของผูส้งูอายทุีม่คุีณภาพการนอนหลบัไม่ด ีทีไ่ด้ผ่านการ

พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท�าการประมวลผลหาค่าสถิติ

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งได้ดังนี้

  2.1 อธิบายการพัฒนากิจกรรมฟ้อนไทยพวน

บ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มี

คุณภาพการนอนหลับไม่ดี

  2.2 อธิบายผลการวิเคราะห์ความเหมาะสม

ของกจิกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบดั ด้วยหลักการแอโรบคิ เพ่ือ

แก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี โดยใช้

สถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย(Mean)

  2.3 อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไปของกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยจ�านวนและร้อยละ(Percentage)

  2.4 อธิบายผลการวิ เคราะห ์ดัชนีความ

สอดคล ้องของแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI ฉบับภาษาไทย) 

โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC)

  2.5 อธิบายการเปรียบเทียบผลการประเมิน

คุณภาพการนอนหลับระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ก่อนการท�ากิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการ

แอโรบิค เพื่อแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอน

หลับไม่ดี โดยใช้ค่าสถิติ T-test

  2.6 อธิบายการเปรียบเทียบผลการประเมิน

คณุภาพการนอนหลับของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการท�า

กิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้

ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี โดยใช้ค่า

สถิติ T-test

  2.7 อธิบายการเปรียบเทียบผลการประเมิน

คณุภาพการนอนหลบัของกลุม่ควบคมุ ก่อนและหลงัการท�า

กิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้

ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี โดยใช้ค่า

สถิติ T-test

  2.8 อธิบายการเปรียบเทียบผลการประเมิน

คุณภาพการนอนหลับระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

หลังการท�ากิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการ

แอโรบิค เพื่อแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอน

หลับไม่ดี โดยใช้ค่าสถิติ T-test

 3. การอภิปรายผล ผู ้วิจัยน�าผลการวิเคราะห์

ทัง้หมดมาจดัท�าและน�าเสนอในรปูแบบตารางประกอบการ
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บรรยาย

สรุปผลการวิจัย
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมฟ้อนไทยพวน

บ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มี

คุณภาพการนอนหลับไม่ดี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1.  ผลจากการพัฒนากจิกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบดั 

ด้วยหลกัการแอโรบคิ เพ่ือแก้ปัญหาของผูส้งูอายทุีม่คีณุภาพ

การนอนหลบัไม่ด ีซึง่ในกจิกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยท่า

ร�าฟ้อนไทยพวนบ�าบัดท่ีพฒันาด้วยหลกัการแอโรบคิ การวัด

และประเมนิผล ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท�ากจิกรรม โดยผูว้จิยั

แบ่งกิจกรรมได้ดังนี้

 ซึ่งการพัฒนากิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วย

หลกัการแอโรบคิทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ เพ่ือแก้ปัญหาของผูส้งูอายุ

สัปดาห์ที่	/	ช่วงระยะการออกก�าลังกาย	(นาที)	 Warm	up Aerobic Cool	down

สัปดาห์ที่ 1 5 10 5

สัปดาห์ที่ 2 5 15 5

สัปดาห์ที่ 3 5 20 5

สัปดาห์ที่ 4 5 25 5

สัปดาห์ที่ 5 5 30 5

สัปดาห์ที่ 6 5 30 5

สัปดาห์ที่ 7 5 30 5

สัปดาห์ที่ 8 5 30 5

ตารางที่	 1 กิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด คือ การปฏิบัติการทางด้านนาฏศิลป์ไทย ที่น�าท่าร�าเพลงฟ้อนไทยพวนมาสร้าง

กิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด โดยใช้รูปแบบการออกก�าลังกายแอโรบิคที่จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพการ

นอนหลับไม่ดี โดยด�าเนินการสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จ�านวน 8 สัปดาห์ รวม 24 ครั้ง ดังนี้

ที่มา : ตารางจัดท�าโดยญาดา จุลเสวก

ท่ีมีคุณภาพการนอนหลับไม่ด ีโดยน�าท่าร�าฟ้อนไทยพวนและ

หลักการการออกก�าลังแบบแอโรบิคมาใช้ในการพัฒนา

กจิกรรมเพือ่แก้ปัญหาของผู้สูงอายทุีม่คีณุภาพการนอนหลับ

ไม่ดี ซึ่งใช้ระยะเวลาในการท�ากิจกรรมจ�านวน 8 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง 

 จากนั้นผู้วิจัยน�าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปตรวจ

สอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ โดยผู้เช่ียวชาญจ�านวน 3 

ท่าน และปรับปรุงแก้ไขตามการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

เมื่อพิจารณาตามล�าดับพบว่า จากแบบสอบถาม 5 ข้อมี

คะแนนเฉลีย่จากผู้เชีย่วชาญที ่4.4 การแปลผลหมายถงึ อยู่

ในระดบัด ีสรปุได้ว่าผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคิดเหน็ว่าการพัฒนา

กิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิคมีความ

เหมาะสมกับผู้สูงอายุอยู่ในระดับดี

 เมื่อปรับปรุงแก้ไขจากค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ

เรยีบร้อยแล้ว ผูว้จิยัได้น�ากจิกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบดั ด้วย

หลกัการแอโรบคิ เพือ่แก้ปัญหาของผูส้งูอายทุีม่คีณุภาพการ

นอนหลบัไม่ด ีไปทดลองใช้(Try out)กับผูส้งูอายซุึง่ไม่ใช่กลุม่

ตัวอย่างแต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

ทดลอง แล้วน�ามาปรบัปรงุแก้ไขเพือ่ประสทิธิภาพของเครือ่ง

มือที่ใช้ในการทดลองจริง

 2. ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามทั่วไปและปรับปรุง

แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ Pittsburgh Sleep 
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Quality Index (PSQI ฉบบัภาษาไทย) โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วน

บุคคลทั่วไป และส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพการนอน

หลับ ผู้วิจัยได้น�าแบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มี

ต่อแบบสอบถามให้ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 3 ท่านตรวจประเมนิ

เพื่อหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการวิเคราะห์ดัชนี

ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence 

: IOC)

 3. ผลการเปรียบเทียบก่อนการใช้กิจกรรมฟ้อน

ไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้ปัญหาของผู้

ตารางที่	 2	ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้ปัญหาของผู้สูง

อายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี

รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย การแปลผล
5 4 3 2 1

1.  ท่าแอโรบคิของกจิกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบดัด้วยหลกั

การแอโรบิค มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
2 1 4.67 ดีมาก

2.  ความเหมาะสมของระยะเวลากบัการจัดกจิกรรมฟ้อน

ไทยพวนบ�าบัดในแต่ละขั้นแอโรบิค
2 1 4.67 ดีมาก

3.  ความถูกต้องและเหมาะสมของกจิกรรมฟ้อนไทยพวน

บ�าบัด ตามหลักการแอโรบิค

3.1  ท่าแอโรบิคของกิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัดด้วย

หลักการแอโรบิค ในข้ันตอนการอบอุ่นร่างกายมี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการแอโรบิค

1 1 1 4 ดี

3.2  ท่าแอโรบิคของกิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัดด้วย

หลักการแอโรบิค ในขั้นตอนแอโรบิคมีความเหมาะ

สมและสอดคล้องกับหลักการแอโรบิค

1 2 4.33 ดี

3.3  ท่าแอโรบิคของกิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัดด้วย

หลกัการแอโรบคิ ในขัน้ตอนการผ่อนเพือ่ปรบัสภาพ

มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัหลักการแอโรบคิ

1 2 4.33 ดี

รวม 4.4

ที่มา : ตารางจัดท�าโดยญาดา จุลเสวก
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ตารางที	่3	ผลการวเิคราะห์ดชันคีวามสอดคล้องของแบบประเมนิคณุภาพการนอนหลบั Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI ฉบับภาษาไทย)

ประเด็นค�าถาม
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ

รวม IOC แปลผล
1 2 3

1. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ท่านมักเข้า

นอนเวลา ……………………. น.
1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

2. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านต้องใช้เวลานาน

ประมาณเท่าไหร่ ตั้งแต่เข้านอนจนหลับไป 

…………………… นาที

1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

3. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ปกติท่านจะลุกจาก

ที่นอนเวลาประมาณ ……………………. น.
1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง

4. ในช่วง 1 เดือนทีผ่่านมา ปกตท่ิานนอนหลบัได้

คืนละประมาณ ………….…….. ชั่วโมง
1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

5.  ในช่วง 1 เดอืนท่ีผ่านมา ท่านคิดว่าคุณภาพการ

นอนโดยรวมของท่านเป็นอย่างไร
1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

6. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านใช้ยานอนหลับ

(ไม่ว่าจะโดยแพทย์สั่งหรือซื้อเอง) เพื่อช่วยใน

การนอนหลับ

1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

7.  ในช่วง 1 เดือนทีผ่่านมา ท่านรูส้กึง่วงบ่อยเพียง

ใดในระหว่างการท�ากิจกรรม (ขับรถ,รับ

ประทานอาหาร,ร่วมงานสังสรรค์,ท�างานบ้าน 

หรืออื่นๆ เป็นต้น)

1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง

8. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านรู้สึกเป็นปัญหา

บ้างไหม ในการที่จะท�างานให้ส�าเร็จลุล่วงไป
1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง

9.  ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับ

การนอนเนื่องจากสาเหตุเหล่านี้ บ่อยเพียงใด

9.1 นอนไม่หลบัหลงัจากเข้านอนไปแล้วนานกว่า 

30 นาที
1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

9.2 ตื่นกลางดึกหรือตื่นเช้ากว่าปกติ 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

9.3 ตื่นเข้าห้องน�้า
1 -1 1 1 0.33

ไม่

สอดคล้อง

9.4 หายใจติดขัด 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี ของกลุ่มทดลองและ

กลุ ่มควบคุม ซึ่งผู ้สูงอายุกลุ ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนน

คณุภาพการนอนหลบัก่อนการทดลองเท่ากบั 9.63 ค่าเบีย่ง

เบนมาตรฐานเท่ากับ 4.838 และผู้สูงอายุกลุ่มควบคุมมีค่า

เฉลี่ยคะแนนคุณภาพการนอนหลับก่อนการทดลองเท่ากับ 

9.75 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.418 พบว่าผู้สูงอายุ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนคุณภาพการนอน

หลับก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

 4. ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการท�า

กิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้

ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีของกลุ่ม

ทดลอง ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพ

การนอนหลับก่อนการทดลองเท่ากับ 9.63 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 4.838 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพการ

นอนหลบัหลงัการทดลองเท่ากบั 5.63 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 3.292 พบว่าผู ้สูงอายุกลุ ่มทดลองมีค่าคะแนน

คุณภาพการนอนหลับก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 5. ผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการท�า

กิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้

ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีของกลุ่ม

ควบคุม ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียคะแนนคุณภาพ

การนอนหลับก่อนการทดลองเท่ากับ 9.63 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 4.838 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพการ

นอนหลบัหลงัการทดลองเท่ากับ 5.63 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 3.292 พบว่าผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีค่าคะแนน

คุณภาพการนอนหลับก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 6. ผลการเปรียบเทียบหลังการท�ากิจกรรมฟ้อน

ไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้ปัญหาของผู้

สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีของกลุ่มทดลองและ

กลุ ่มควบคุม ซึ่งผู ้สูงอายุกลุ ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน

คุณภาพการนอนหลับหลังการทดลองเท่ากับ 5.63 ค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ 3.292 และผู้สูงอายุกลุ่มควบคุมมีค่า

เฉลี่ยคะแนนคุณภาพการนอนหลับหลังการทดลองเท่ากับ 

10.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.683 พบว่าผู้สูงอายุ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนคุณภาพการนอน

หลับหลังการทดลองแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

อภิปรายผล
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมฟ้อนไทยพวน

บ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มี

คุณภาพการนอนหลับไม่ดี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1.  ผลจากการพฒันากิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบดั 

ด้วยหลกัการแอโรบคิ เพ่ือแก้ปัญหาของผูส้งูอายทุีม่คีณุภาพ

ประเด็นค�าถาม
ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ

รวม IOC แปลผล
1 2 3

9.5 ไอ หรือ กรนเสียงดัง 1 0 1 2 0.67 สอดคล้อง

9.6 รู้สึกหนาวเกินไป 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

9.7 รู้สึกร้อนเกินไป 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

9.8 ฝันร้าย 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

9.9 เจ็บหรือปวดตามตัว 1 1 1 3 1.00 สอดคล้อง

9.10 สาเหตุอื่นๆ ถ้ามี(โปรดระบุ)………………
1 -1 1 1 0.33

ไม่

สอดคล้อง

รวม 15.34/18	=	0.85

ที่มา : ตารางจัดท�าโดยญาดา จุลเสวก
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การนอนหลบัไม่ด ีซึง่ในกจิกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยท่า

ร�าฟ้อนไทยพวนบ�าบัดท่ีพฒันาด้วยหลกัการแอโรบคิ การวัด

และประเมินผล ระยะเวลาที่ใช้ในการท�ากิจกรรม ซึ่งการ

พฒันากจิกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบดั ด้วยหลกัการแอโรบคิท่ี

ผู้วิจัยสร้างข้ึน เพื่อแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการ

นอนหลับไม่ดี โดยน�าท่าร�าฟ้อนไทยพวนและหลักการการ

ออกก�าลังแบบแอโรบิคมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมเพื่อแก้

ปัญหาของผูส้งูอายทุีม่คีณุภาพการนอนหลบัไม่ด ีซึง่ใช้ระยะ

เวลาในการท�ากิจกรรมจ�านวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

รวมทัง้สิน้ 24 คร้ัง โดยแบ่งระยะการออกก�าลังกายออกเป็น 

3 ขั้น ได้แก่ 1. ขั้นอบอุ่นร่างกาย(Warm up) 5 นาที 2. ขั้น

แอโรบิคหรือขั้นงาน (Aerobic Workout) 10 – 30 นาที 3. 

ขั้นลดงานเพื่อปรับสภาพ (Cool Down) 5 นาที ตามหลัก

การออกก�าลังกายแบบแอโรบิที่มีความหนักของการออก

ก�าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง(moderate intensity) ซึ่ง

เป็นระดบัทีเ่หมาะสมและเกดิประสทิธภิาพทีส่ดุส�าหรับการ

ออกก�าลังกายแอโรบิค โดยขั้นอบอุ่นร่างกาย(Warm up)

ประกอบด้วยท่าฟ้อนไทยพวยแอโรบิคจ�านวน 10 ท่า ขั้น

แอโรบิคหรือขั้นงาน (Aerobic Workout)ประกอบด้วยท่า

ฟ้อนไทยพวนแอโรบิคจ�านวน 20 ท่า และข้ันลดงานเพ่ือ

ปรับสภาพ (Cool Down)ประกอบด้วยท่าฟ้อนไทยพวย

แอโรบคิจ�านวน 10 ท่า ซึง่มค่ีาเฉลีย่ของคะแนนความเหมาะสม

ของกิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค  

เพื่อแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดีอยู่

ที่ 4.4 หมายถึงมีความเหมาะสมของกิจกรรมอยู่ในระดับดี

 2. ผลการเปรียบเทียบการทดลองก่อนและหลัง

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ผลการประเมิน

คุณภาพการนอนหลับระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ก่อนการท�ากิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการ

แอโรบิค เพื่อแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพการนอน

หลับไม่ดี ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนน

เริ่มต้นของคุณภาพการนอนหลับไม่ดีไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.5 จากค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพการ

นอนหลับของผู้สูงอายุกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เท่ากับ 

9.63 และ 9.75 ตามล�าดับ 

 ผลการเปรียบเทียบการทดลองภายหลังการ

ทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.63 และ

กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.25 กล่าวคือกลุ่ม

ทดลองมีคะแนนคุณภาพการนอนหลับไม่ดีลดลง ในขณะที่

กลุ ่มควบคุมมีคะแนนคุณภาพการนอนหลับไม่ดีเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการออกก�าลังตาม

หลักการของแอโรบิค โดยมีการออกก�าลังกายอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีอัตราการเต้นของหัวใจประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ 55 

- 75% ของmaximum heart rate จึงเกิดความเหนื่อยล้า

ในระดบัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ท�าให้ผูส้งูอายท่ีุเข้าร่วม

กิจกรรมใช้ระยะเวลาในการนอนหลับได้เร็วขึ้นและมีช่วง

ระยะการนอนหลบัทีย่าวขึน้ รวมทัง้อาการทีเ่ป็นการรบกวน

การนอนหลับต ่างๆลดลง ได ้แก ่  อาการปวดเมื่อย 

ความเครียด ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณภาพ

การนอนหลับที่ดีขึ้น นอกจากนี้การได้ออกก�าลังกายในช่วง

กลางวันยังลดอาการง่วงในเวลากลางวันท�าให้ผู ้สูงอายุ

สามารถนอนหลับในเวลากลางคืนได้นานขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Kathryn J.Reid และคณะ(2008) ที่ศึกษา

เก่ียวกับการออกก�าลงักายแบบแอโรบคิทีม่ส่ีวนช่วยในเรือ่ง

ของคุณภาพชีวิตและอาการนอนไม่หลับของผู้สูงอายุ กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีอายุ 55 ปี

ขึ้นไปที่มีอาการนอนไม่หลับเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 16 

สปัดาห์ มกีารเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ดชันชีีวั้ดคณุภาพการ

นอนหลบัของพติส์เบร์ิกและแบบสอบถามคณุภาพชวีติ พบ

ว่า การออกก�าลังกายแบบแอโรบิคที่มีส่วนช่วยในเรื่องของ

คณุภาพชีวิตและอาการนอนไม่หลับของผู้สูงอาย ุทีม่กีารเกบ็

รวบรวมข้อมูลโดยใช้ดัชนีชี้วัดคุณภาพการนอนหลับของ

พิตส์เบิร์กและแบบสอบถามคุณภาพชีวิต พบว่า ในการเข้า

ร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลองการออกก�าลังกายช่วยการ

ปรบัปรงุคณุภาพการนอนหลบั นอนหลบัแฝง ระยะเวลาการ

นอนหลับ ความผิดปกติในเวลากลางวัน และประสิทธิภาพ

การนอนหลับดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้การ

ออกก�าลงักายยงัมกีารลดอาการซมึเศร้าและอาการง่วงนอน

ตอนกลางวันได้อีกด้วย 

 สรุปได้ว่าจากการทดลองกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วม

กิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบดัและกลุม่ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมกจิกรรม

ฟ้อนไทยพวนบ�าบัดมีผลการทดลองที่แตกต่างกัน ซึ่งจาก

การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากการท�า

กิจกรรมได้ 4 สัปดาห์ พบว่า กิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัด

ท�าให้ร่างกายมีความเหนื่อยกว่าการท�ากิจกรรมปกติใน

แต่ละวัน แต่กลับใช้ระยะเวลาเพียงไม่นาน ก็ท�าให้หลับง่าย

และหลับสบายมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัดเกิด

จากการน�าเอาท่าร�าฟ้อนไทยพวนมารวมกับหลักการออก
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ก�าลังกายแอโรบิค ท�าให้ร่างกายเกิดการเผาไหม้อาหารใน

ร่างกายโดยใช้ออกซิเจนในอากาศจากการหายใจเข้าและ

เป ็นกระตุ ้นการท�างานของหัวใจและปอดและเกิด

กระบวนการสร้างพลงังานในกล้ามเนือ้และสร้างพลงังานให้

ร่างกายได้ท�างานอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้ร่างกายเกิดความ

เหนื่อยมากกว่าการท�ากิจกรรมปกติ 

 นอกจากนี้การออกก�าลังกายฟ้อนไทยพวนบ�าบัด

แบบแอโรบคินี ้ยงัช่วยท�าให้รูส้กึผ่อนคลาย สบายเน้ือสบาย

ตัว ท�าให้อาการปวดแขนขาดีขึ้น เช่น ท�าให้อาการเส้นยึดที่

หวัไหล่มอีาการดข้ึีน ขยบัแขนและร่างกายได้สะดวกมากขึน้ 

จึงท�าให้หลบัสบายลดการเกดิอาการท่ีเป็นปัญหารบกวนการ

นอนหลับระหว่างคืน ทั้งนี้การออกก�าลังกายฟ้อนไทยพวน

แอโรบิคยังช่วยท�าให้สภาพจิตใจแจ่มใส ลดอาการเครียด 

โดยเฉพาะอาการเครียดที่มาจากการสูญเสียบุคคลใน

ครอบครัว ซึ่งอาจเป็นที่มาของโรคซึมเศร้าในระยะต่อไปได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับ Brassington(1993) ได้ศึกษาเร่ืองความ

สมัพนัธ์ระหว่างการออกก�าลงักายแอโรบคิและคณุภาพการ

นอนหลับของผู้สูงอายุจ�านวน 46 คน อายุ 60-82 ปี พบว่า 

กลุ่มที่ได้รับการออกก�าลังกายแอโรบิค มีคุณภาพการนอน

หลับที่ดีกว่าในเรื่องของระยะเวลาในการนอนหลับดีขึ้น ใช้

เวลาในการนอนหลับลดลง และมีความบกพร่องในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีในชีวิตประจ�าวันน้อยลง นอกจากนี้กลุ่มที่เข้า

ร่วมการออกก�าลังกายยังพบว่า ความวิตกกังวล ความซึม

เศร้า ความเครียดลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ออกก�าลังกาย 

และจากการสัมภาษณ์ยังพบว่า การน�าเอาท่าร�าฟ้อนไทย

พวนมารวมกับหลักการแอโรบิค ท�าให้ผู้สูงสามารถท�าตาม

ได้และไม่รูส้กึยากจนเกนิไปเนือ่งจากเป็นท่าร�าทีผู่ส้งูอายคุุน้

เคย เช่น การจีบ การตั้งวง การย�่าเท้า เป็นต้น จึงท�าให้ผู้สูง

อายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสนุกสนานในระหว่างท�า

กิจกรรม

 ดังนั้นผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนไทยพวน

บ�าบัด ด้วยหลักการแอโรบิค เพื่อแก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มี

คณุภาพการนอนหลบัไม่ด ีมีปัญหาในเร่ืองคณุภาพการนอน

หลับไม่ดีลดลง เนื่องจากได้รับประโยชน์จากกิจกรรมฟ้อน

ไทยพวนบ�าบัด ด้วยหลักการแอโอบิค ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิด

ความผ่อนคลาย ช่วยให้ร่างกายมคีวามแขง็แรงและทนทาน

เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ช่วยในเรื่องการ

ท�างานของระบบหายใจ และท�าให้ผู้สูงอายุเกิดการเห็น

คณุค่าในตนเอง ซึง่ท�าให้เกดิความสุขในการด�าเนนิชีวิตและ

เป็นการลดความเครียดของผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุมี

สุขภาพกาย สุขภาพใจและมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการใช้ผลการวิจัย

 1. ผู ้ ด� า เ นิ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ต ้ อ ง มี ก า ร

ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากการ

ท�ากจิกรรมกบัผูส้งูอายอุาจมปัีญหาในด้านการสือ่สารทีอ่าจ

ไม่ตรงกนั ผู้ด�าเนนิการควรมคีวามพยายามในการอธิบายสิง่

ต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

 2. ผู้ด�าเนินการจัดกิจกรรมควรเลือกสถานที่ใน

การท�ากิจกรรมท่ีปลอดภัย มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและ

ควรอยูใ่นความควบคมุของแพทย์ เนือ่งจากการท�ากจิกรรม

กับผู้สูงอายุอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของการทรงตัวและ

ปัญหาสุขภาพ เช่น การล้ม การสะดุด การวิงเวียนศีรษะ 

เป็นต้น

 3. ผูด้�าเนนิการจดักจิกรรมควรศกึษาและท�าความ

เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน รวมถึง

ศกึษาข้อปฏิบตัสิ�าหรบัการออกก�าลงัของผูส้งูอายเุพือ่ให้เกดิ

ความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุ

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาและพัฒนากิจกรรมฟ้อนไทย

พวนบ�าบดั ด้วยหลกัการแอโรบคิ กบักลุม่ผูส้งูอายทุีม่ปัีญหา

ด้านอืน่ๆ เช่น ผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาด้านกล้ามเนือ้หรอืผูส้งูอายุ

ที่มีภาวะซึมเศร้า เป็นต้น

 2. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการท�ากิจกรรมให้มากขึน้ 

เนื่องจากกิจกรรมฟ้อนไทยพวนบ�าบัดสามารถช่วยให้ผู้สูง

อายมีุคณุภาพการนอนหลบัท่ีดขีึน้ มคีวามผ่อนคลายทัง้ด้าน

ร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งท�าให้ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความงามในอรรถกถาเตมิยชาดก ผลการศึกษาวิจัยพบว่าอรรถกถา 

เตมิยชาดกเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องส�าคัญ มีความไพเราะงดงามในฐานะเป็นวรรณคดี ดังนั้นจึงมีกลวิธีทางวรรณศิลป์

ในการประพันธ์ที่เชื่อมร้อยองค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการไว้ด้วยกันอย่างมีเอกภาพ ได้แก่ ภาษา ตัวละครพระโพธิสัตว์ และ

ฉากส�าคัญ ด้านสุนทรียภาพในภาษา ได้แก่ การสรรค�าและการใช้ภาพพจน์ ด้านสุนทรียภาพในการสร้างตัวละครพระ 

เตมยิโพธสิตัว์ ได้แก่ การมปัีญญาตระหนกัรูภ้ยักเิลส และการมจีติมุง่มัน่ทีจ่ะหลดุพ้นจากกเิลส ด้านสนุทรียภาพในการสร้าง

ฉากส�าคญั ได้แก่ ฉากนรกและฉากยกรถ ซ่ึงท�าให้เหน็ภาพความงดงาม เกิดจนิตภาพและสือ่สาระธรรมทางพทุธศาสนา เป็น

เหตุการณ์ที่โดดเด่นและท�าให้ผู้อ่านจ�า อรรถกถาเตมิยชาดกได้ 

 สนุทรยีภาพทัง้ 3 ประการนีเ้ชือ่มร้อยกนัอย่างมเีอกภาพ น�าไปสูค่วามเข้าใจ พจิารณาเหตแุละผล ตระหนกัถึงสาระ

ธรรมในอรรถกถาเตมิยชาดก ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างปัญญาแก่ผู้อ่าน 

ค�าส�าคัญ สุนทรียภาพ อรรถกถาเตมิยชาดก พระโพธิสัตว์

Abstract
 This research aims to study the aesthetics of the Atthakatha Temiya Jataka. The research results 

show that the Atthakatha Temiya Jataka is a significant Buddhist literature with aesthetic elements. In the 

composition, literary devices are employed in uniting 3 literary elements of language, Bodhisattva 

characters, and important scenes. The linguistic aesthetics found are word choice and the use of figurative 

language whereas the aesthetics in creating Bodhisattva characters include the intellect in the awareness 

of defilements and the willingness to overcome the defilements. In terms of important scenes, the 

aesthetics are evidenced in the scenes of hell and chariot lifting, which create vivid images as well as 

communicate Buddhist religious messages with the audience resulting in the audience’s recognition of 

the Atthakatha Temiya Jataka. 

1 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “สุนทรียภาพในทศชาติชาดก” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ�าปี 2558
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 The above 3 aesthetic elements are united in the literature leading to the audience’s 

understanding, reasoning, as well as awareness of the Buddhist religious messages in the Atthakatha 

Temiya Jataka. It can be considered a method in building the intellect of the readers.

Key	words: Aesthetics, Atthakatha Temiya Jataka, Bodhisattva

บทน�า	
 วรรณคดพีทุธศาสนาเรือ่งส�าคญัเรือ่งแรกในอรรถ

กถาทศชาตชิาดกคอือรรถกถาเตมยิชาดก เป็นเรือ่งราวของ

พระโพธิสัตว์เตมีย์ทรงบ�าเพ็ญเนกขัมมบารมี โดยใช้ภาษาที่

งดงามถ่ายทอดเน้ือหาที่เข้มข้น ท�าให้เกิดอารมณ์สะเทือน

ใจ ซึ่งเป็นลักษณะของวรรณคดี ดังที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ  

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ กล่าวไว้ว่า

เมือ่การประพนัธ์เป็นการวาดภาพแต่ละตอนซึง่ตอน

ต่างๆ ประกอบกันเป็นรูปหรือเป็นเอกภาพขึ้น ทุก

สิ่งทุกอย่างในบทประพันธ์ก็จะต้องมีความสัมพันธ์

ต่อกันอย่างสนิททีเดียว ไม่มีอะไรแต่งไว้โดยบังเอิญ 

ไม่มอีะไรทีไ่ม่เกีย่วพนักนัเพือ่ประกอบภาพส่วนรวม

ขึน้ ความสัมพันธ์ของทกุส่วนต่อกันเช่นว่านี ้เป็นนยั

ส�าคัญของความจัดเจนและการหน้าที่ของวรรณคดี

กค็อืจะท�าให้เราเลง็เห็นภาพของความจดัเจนทีม่นียั

ส�าคัญ

(พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพันธ์, 

2548 : 103)

 อรรถกถาเตมิยชาดกชาดกเป ็นวรรณคดี 

พทุธศาสนาทีส่�าคญัเรือ่งหนึง่ แสดงเรือ่งราวการบ�าเพ็ญบารมี

ของพระเตมิยโพธิสัตว์ วรรณคดีเรื่องนี้มีความโดดเด่นใน

เรื่องสุนทรียภาพ กล่าวคือมีความงดงามด้านการใช้ถ้อยค�า

ภาษา การเสนอแนวคิดที่แสดงถึงการใช้ปัญญาอันน�าไปสู่

เป้าหมายสูงสุดของศาสนา การสร้างตัวละครที่เป็นแบบ

อย่างในการบ�าเพ็ญบารมี และการพรรณนาฉากส�าคัญที่มี

นัยส�าคัญเช่ือมร้อยไปยังหลักธรรมสูงสุดในพุทธศาสนา 

กล่าวได้ว่าอรรถกถาเตมิยชาดกเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่ใช้

ศิลปะในการ “วาดภาพ” ที่ท�าให้ผู้อ่านเห็นถึงศิลปะการ

เชื่อมร้อยองค์ประกอบต่างๆ อย่างมีเอกภาพ อันเป็นหน้าที่

ส�าคญัของวรรณคดดีงักล่าวข้างต้น ดงันัน้เมือ่อ่านอรรถกถา

เตมิยชาดกย่อมท�าให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจที่จะท�าให้

ประทบัใจ ท�าให้เกดิปัญญาเมือ่เข้าใจหลักธรรมพทุธศาสนา

ในเรื่อง ซึ่งเกิดจากสุนทรียภาพด้านต่างๆ การใช้กรอบ

แนวคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์มาศึกษาวรรณคดีจึงท�าให้เห็น

ความงดงามในวรรณคดีซึ่งเกิดจากศิลปะในการแต่ง ท�าให้

ผู้อ่านเกิดความคิดและเกิดปัญญา 

 บทความวจิยันีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาสนุทรยีภาพ

ในอรรถกถาเตมิยชาดก ได้แก่ สุนทรียภาพในภาษา 

สุนทรียภาพในการสร้างตัวละครพระเตมิยโพธิสัตว์ และ

สุนทรียภาพในการสร้างฉากส�าคัญ เพื่อแสดงให้เห็นว่า 

องค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้สัมพันธ์กันอย่างมีเอกภาพ และ

น�าไปสูค่วามรูค้วามเข้าใจ พิจารณาเหตแุละผล ตระหนกัถงึ

สาระธรรมในอรรถกถาเตมยิชาดก ซึง่เป็นวธิกีารหนึง่ในการ

สร้างปัญญาแก่ผู้อ่าน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 เพื่อศึกษาสุนทรียภาพในอรรถกถาเตมิยชาดกซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าศิลปะเป็นเครื่องมือส�าคัญประการหนึ่งที่

สร้างปัญญาแก่ผู้อ่านได้

วิธีด�าเนินการวิจัย	
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการด�าเนินการดังนี้

 1.  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องเพือ่เป็น

ความรู้พื้นฐานและแนวทางศึกษา และความรู ้เกี่ยวกับ 

อรรถกถาเตมิยชาดก 

 2.  เก็บรวบรวมข้อมูลในอรรถกถาเตมิยชาดก 

 3.  วิเคราะห์สุนทรียภาพในอรรถกถาเตมิยชาดก 

 4.  น�าเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ขอบเขตของการวิจัย
 งานวิจัยนี้มุ ่งศึกษาอรรถกถาเตมิยชาดก จาก 

พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่มที่ 4 

ภาคที่ 2 ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี  

กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525

การวิเคราะห์ข้อมูล	
 อรรถกถาเตมยิชาดกเป็นวรรณคดพีทุธศาสนาทีม่ี

สุนทรียภาพ 3 ประการ ได้แก่ สุนทรียภาพในภาษา 
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุนทรียภาพในการสร้างตัวละครพระเตมิยโพธิสัตว์ และ

สุนทรียภาพในการสร้างฉากส�าคัญ

	 1.	สุนทรียภาพในภาษา

  คือการใช้ภาษาในการเรียงร้อยเร่ืองราวต่างๆ 

อย่างมศีลิปะ ได้แก่ การสรรค�าในอรรถกถาเตมยิชาดก และ

การใช้ภาพพจน์ในอรรถกถาเตมิยชาดก

	 	 1.1	การสรรค�าในอรรถกถาเตมิยชาดก

   การสรรค�า หมายถึง การเลือกใช้ถ้อยค�า

ให้เหมาะแก่เนื้อความ บริบท ตัวละคร เช่น เลือกสรรค�าที่

ม ีศกัดิส์งู สร้างลีลาทีง่ามตระการตา เลือกสรรค�าทีเ่รยีบง่าย

แต่ลึกซึ้ง (ธเนศ เวศร์ภาดา, 2549: 154) กล่าวได้ว่าภาษา

ในวรรณคดีเกิดจากการสร้างสรรค์ของกวีที่อาศัยความ

ประณีต คัดกรอง และเลือกเฟ้น 

 การใช้ภาษาท่ีช่วยสร้างสุนทรียภาพจึงมีความ 

มุ่งหมายเพื่อส่ือสารความ “พิเศษ” กว่าภาษาปกติสามัญ

เพื่อสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้อ่าน ได้แก่ การสรรค�าแสดง

ภาพพระโพธสัิตว์และการสรรค�าแสดงอารมณ์ความรูส้กึของ

ตัวละคร

	 	 	 1.1.1	การสรรค�าแสดงภาพพระโพธิสตัว์

    ผู้วิจัยพบว่าการสรรค�าเพื่อแสดง

ภาพพระโพธิสัตว์มี 2 ประการ ได้แก่ การสรรค�าเพื่อแสดง

ความมุ่งมั่นในการบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ และการ

สรรค�าเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ 

	 	 	 1.1.1.1	 การสรรค�าเพื่อแสดงความ 

มุ่งมั่นในการบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์

     ความมุ่งม่ันในการบ�าเพญ็บารมี

ของพระโพธิสัตว์เกิดจากความ “ตั้งมั่น” และ “แน่วแน่”  

ทีจ่ะประพฤติปฏิบตัส่ิิงใดส่ิงหนึง่ เป็นความตัง้ใจอย่างยิง่ยวด

ที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ ดังพระเตมีย์ที่ทรงแสร้งเป็นง่อย หู

หนวกและเป็นใบ้ ทรงมุง่มัน่ทีจ่ะไม่ตรสักบับคุคลใด แม้กระทัง่

บุคคลนั้นคือพระราชมารดาของตน พระโพธิสัตว์ต้องทรง 

“กลั้นโศกาดูร” คือความโศกที่เกิดจากความรักพระราช

มารดา เพราะทรงคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม การที่ทรง 

“อดกลั้นทุกขเวทนา” “กลั้นโศกาดูร” โดยที่ “มิได้มีความ

หวั่นไหวเลย” และ “มิได้หวั่นไหว” แสดงให้เห็นถึงความ

อดทนอดกลัน้ อนัเกดิจากความมุง่มัน่ทีจ่ะบ�าเพญ็บารม ีแม้

สิ่งนั้นจะท�าได้ยากเพียงใดก็ตาม การสรรค�าเหล่านี้ปรากฏ

ซ�้ากันหลายแห่ง ดังตัวอย่าง

ฝ่ายพระมหาสัตว์ทรงด�าริว่า ความร้อนแห่งเพลิงนี้ 

ยังดีกว่าไหม้ด้วยไฟนรก พระมหาสัตว์มิได้มีความ

หวัน่ไหวเลย เหมอืนพระมหาเถระผูเ้ข้านโิรธสมาบตัิ

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 27)

แมลงวันเหล่านั้นก็ตอมพระสรีระทั้งสิ้นแห่งพระ

โพธสิตัว์ กนิน�า้อ้อยดจุแทงด้วยเขม็เป็นอันมาก พระ

โพธิสัตว์ทรงด�าริ เราตายในปากแมลงวันทั้งหลายดี

กว่าตายในนรกอเวจีจึง อดกลั้นทุกขเวทนา ไม่หวั่น

ไหวเลย ดุจพระมหาเถระเข้านิโรธสมาบัติ

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 31)

พระมหาสัตว์ถูกความร้อนเบียดเบียน เปลวไฟ

ปรากฏเหมือนลุกโพลงท่ัวพระสรีระของพระ 

มหาสัตว์...ดังนี้แล้วทรงอดกล้ันความร้อนนั้นเสีย 

มิได้หวั่นไหวเลย เหมือนผู้เข้านิโรธสมาบัติ

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 32)

ล� าดับนั้น  พระมหาสัตว ์ทอดพระเนตรเห็น

พระมารดาทรงกันแสง ก็เป็นเหมือนมี พระหฤทัย

แตกท�าลายเป็นเจ็ดเสี่ยง...ทรงด�าริดังนี้จึงทรงกลั้น

โศกาดูรเสียได้ ไม่ตรัสกับพระชนนี.

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 37)

	 	 	 1.1.1.2	 การสรรค�าเพือ่แสดงความยิง่ใหญ่

ของพระโพธิสัตว์

     การสรรค�าเพื่อแสดงความยิ่ง

ใหญ่ของพระโพธิสัตว์ เป็นการใช้ค�าเพื่อให้ผู ้อ่านเห็น

ลักษณะความเป็นเลิศ ความสมบูรณ์ และความมีบุญ โดย

พระโพธิสัตว์ทรงเป็นเลิศในทางโลก และเป็นเลิศในทาง

ธรรม ดังตัวอย่าง

 ...กาลนัน้ พระครรภ์ของพระนางจนัทาเทวเีป็น

ประหนึ่งเต็มไปด้วยแก้ววิเชียร พระนางทรงทราบว่า

ตัง้ครรภ์ จงึกราบทลูแด่พระราชา พระราชาทรงทราบ

ดังนั้น จึงได้พระราชทานครรภ์ บริหารแก่พระนาง 

พระนางมีพระครรภ์ครบก�าหนดแล้ว ก็ประสูติพระ

โอรสซึ่งสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอันอุดม... 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 20)

 อรรถกถาเตมิยชาดก แสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่

ของพระโพธิสัตว์ว่า “สมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะอันอุดม”	
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กล่าวคือ เป็นผู้มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะครบถ้วน เป็น

ลักษณะอันเป็นเลิศ ในท่ีนี้หมายถึง “มหาบุรุษลักษณะ”	

ลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ พระพรหมคุณาภรณ์ 

[ป.อ. ปยุตฺโต] อธิบายลักษณะของมหาบุรุษ (2551: 302-

304) มีดังนี้ “มีฝ่าพระบาทราบเสมอกัน	ลายพื้นพระบาท

เป็นจักร	มีส้นพระบาทยาว	มีนิ้วยาวเรียว	ฝ่าพระหัตถ์และ

ฝ่าพระบาทอ่อนนุ่ม	 ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีลายดุจ

ตาข่าย	มีพระบาทเหมอืนสงัข์คว�า่	อฐัข้อพระบาทตัง้ลอยอยู่

หลังพระบาท	 กลับกลอกได้คล่องเมื่อทรงด�าเนินผิดกว่า

สามัญชน	 พระชงฆ์เรียวดุจแข้งเนื้อทราย	 เมื่อยืนตรง

พระหตัถ์ทัง้สองลูบจบัถงึพระชาน	ุมพีระคยุหะเร้นอยูใ่นฝัก	

มีฉววีรรณดุจสีทอง	พระฉวลีะเอยีด	ธลีุละอองไม่ตดิพระกาย	

มีเส้นพระโลมาเฉพาะขุมละเส้นๆ	 เส้นพระโลมาด�าสนิท	

เวียนเป็นทักษิณาวรรต	มีปลายงอนขึ้นข้างบน	พระกายตั้ง

ตรงดุจท้าวมหาพรหม	 มีพระมังสะอูมเต็มในที่	 7	 แห่ง	 คือ

หลังพระหัตถ์ทั้ง	2	หลังพระบาททั้ง	2	พระอังสาทั้ง	2	กับ

ล�าพระศอ	 มีส่วนพระสรีระกายบริบูรณ์	 (ล�่าพี)	 ดุจกึ่งท่อน

หน้าแห่งพญาราชสีห์	พระปฤษฎางค์ราบเต็มเสมอกัน	ส่วน

พระกายเป็นปรมิณฑลดจุปรมิณฑลแห่งต้นไทร	(พระกายสงู

เท่ากับวาของพระองค์)	มีล�าพระศอกลมงามเสมอตลอด	มี

เส้นประสาทส�าหรับรบัรสพระกระยาหารอนัด	ีมพีระหนดุจุ

คางแห่งราชสีห์	(โค้งเหมือนวงพระจันทร์)	มีพระทนต์	40	ซี่	

(ข้างละ	20	ซี่)	พระทนต์เรียบเสมอกัน	พระทนต์เรียบสนิท

มไิด้ห่าง	เขีย้วพระทนต์ทัง้	4	ขาวงามบริสุทธิ	์พระชวิหาอ่อน

และยาว	 (อาจแผ่ปกพระนลาฏได้)	 พระสุรเสียงดุจท้าว

มหาพรหม	 ตรัสมีส�าเนียงดุจนกการเวก	 พระเนตรด�าสนิท	

ดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโค	 เพิ่งคลอด	 มีอุณาโลม

ระหว่างพระขนง	เวียนขวาเป็นทักษิณาวัฏ	และมีพระเศียร

งามบริบูรณ์ดุจประทับด้วยกรอบพระพักตร์”

 บุญลักษณะอันเป็นเลิศนี้เองที่	 “เป็นเหมือนยัง

พระหฤทัยแห่งพระราชาและหัวใจแห่งหมู ่อมาตย์และ

มหาชนให้	ชุ่มชื่น”

 ความยิ่งใหญ่ประการส�าคัญอีกประการหนึ่งของ

พระเตมิยกุมารคือ “เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยพระปรีชา” เป็น

ความรอบรู ้ความหยัง่รู้ กล่าวคอืการตระหนกัรู้ว่าราชสมบตัิ

จะท�าให้ไปเกิดในนรก การที่ทรงพิจารณาและให้โอวาท

ตนเองตลอดระยะเวลาของการทดสอบจงึแสดงถึงความเป็น

เลศิทางปัญญาได้อย่างดยีิง่ ปรากฏเด่นชดัในการทดสอบคร้ัง

สดุท้าย เพือ่แสดงว่าความงดงามเย้ายวนของอสิตรอีาจท�าให้

พระองค์ละจากความพยายามทั้งหมด จึงไม่ทอดพระเนตร

อิสตรีเหล่านั้นเลย

ล�าดบันัน้ หญงิเหล่านั้นพากันแวดล้อมพระโพธสิัตว์ 

พยายามให้พระโพธิสัตว์อภิรมย์ด้วยการฟ้อนร�า  

ขับร้องบ้าง ด้วยกล่าวค�าไพเราะเป็นต้นบ้าง มี

ประการต่างๆ เพราะความท่ีพระโพธิสัตว์เป็นผู ้

สมบูรณ์ด ้วยพระปรีชา พระองค ์จึงมิได ้ทอด

พระเนตรดูหญิงเหล่านั้น

 (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 34)

   1.1.2	การสรรค�าแสดงอารมณ์ความ

รู้สึกของตัวละคร

    การเลือกสรรถ้อยค�าเพ่ือแสดง

อารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร ได้แก่ พระโพธิสัตว์ และ ตัว

ละครอื่น ท�าให้เข้าใจภาวะอารมณ์ของตัวละครในขณะน้ัน 

ในอรรถกถาเตมิยชาดกปรากฏ 2 ลักษณะ ได้แก่ การสรร

ค�าแสดงความทุกข์ และการสรรค�าแสดงความสุข

	 	 	 1.1.2.1	 การสรรค�าแสดงความทุกข์

     การสรรค�าแสดงความทุกข ์

เป็นการใช้ภาษาเพื่อแสดงความไม่สบายกายไม่สบายใจ 

ความยากล�าบาก ความรู้สึกเจบ็ปวดทรมาน ซึง่เป็นลักษณะ

เด่น การแสดงความทุกข์นี้เป็นทุกข์ที่ พระโพธิสัตว์ได้รับ 

ทุกข์ที่คนรอบข้างพระโพธิสัตว์ได้รับ เป็นความทุกข์ที่เกิด

จากความไม่รู ้ การพลัดพราก และความไม่เป็นไปดังที่

ต้องการ ดังตัวอย่าง

…ล�าดับนั้น ความกลัวอย่างเหลือเกินได้เกิดขึ้นแก่

พระโพธิสัตว์ ผู ้ทั้งกลัวทั้งสะดุ้งอยู ่เป็นปกติแล้ว 

พระองค์ทรงด�าริว่า เราจากที่ไหนมาสู่พระราช

มณเฑียรนี้ เมื่อทรงใคร่ครวญดูก็ทรงทราบโดยทรง

ระลึกชาติได้ว ่า มาจากเทวโลก เมื่อทรงทอด

พระเนตรต่อจากนัน้ไปอกี กท็อดพระเนตรเหน็ว่าไป

ไหม้อยู่ในอุสสทุนรก เม่ือทรงทอดพระเนตรต่อจาก

นั้นไปอีก ก็ทรงทราบว่า พระองค์เป็นพระราชาใน

พระนครนั้นเทียว เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาอยู่

ว่า เราได้ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี 20 ปีแล้ว

ไหม้อยูใ่นอุสสทุนรก 80,000 ปี บดันีเ้ราเกดิในเรอืน

หลวงดุจเรือนโจรนี้อีก เมื่อวานนี้ เมื่อเขาน�าโจร 4 

คนมา พระบิดาของเราได้กล่าว ผรุสวาจาเช่นนั้นซึ่ง

เป็นเหตุให้ตกนรก หากว่าเราครองราชสมบัติ ก็จัก
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บังเกิดในนรกเสวยทุกข์ใหญ่อีก ดังนี้ ได้เกิดความ

กลัวเป็นอันมาก พระสรีระซึ่งมีวรรณะดุจทองของ

พระโพธิสัตว์ ได้เหี่ยวมีวรรณะเศร้าหมอง ราวกะว่า

ดอกปทุมท่ีถูกขย�าด้วยมือ ฉะนั้น พระองค์บรรทม

จินตนาการอยู่ว่าท�าอย่างไร เราจึงจะพ้นจากพระ

ราชมณเฑียร ซึ่งดุจเรือนโจรนี้เสียได้

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 22-23)

 อรรถกถาเตมยิชาดกใช้การสรรค�าเพ่ือแสดงความ

ทุกข์ของพระโพธิสัตว์ว่า “ไหม้”	 “เสวยทุกข์ใหญ่” และ

เปรียบเทียบความ “ไหม้”	ซึ่งคือความร้อนว่า “ไหม้อยู่ใน 

อุสสุทนรก”	

 การแสดงความทุกข์ของบุคคลที่รักพระโพธิสัตว์ 

ดังเช่นพระราชมารดาทรงคร�่าครวญถึงความทุกข์ของ

พระองค์ เม่ือพระโอรสไม่ตรสัค�าใดเลย การสรรค�าเพือ่แสดง

ความทุกข์ของพระราชมารดา “ไม่เป็นอันหลับนอนร้องไห้

อยู่” ท�าให้เห็นภาพความทุกข์โศกเพราะการร้องไห้ตลอด

เวลาไม่มีความสุขเลย ผลของการร้องไห้นั้นท�าให้ “ดวงตา

ทั้งสองของแม่ฟกช�้า” คือดวงตาบวมช�้า ซึ่งเป็นการสรรค�า

ที่ท�าให้เห็นความทุกข์ที่ปรากฏทางร่างกาย

…ตรสัวงิวอนตลอดคนืและวนั ถงึห้าวนัว่าพ่อเตมยิะ 

แม่ไม่เป็นอนัหลบั	นอนร้องไห้อยู่	ถงึสบิหกปีเพราะ

พ่อ ดวงตาทั้งสองของแม่ฟกช�้า หัวใจของแม่

เหมือนจะแตกด้วยความโศก แม่รู้ว่าพ่อไม่ใช่ง่อย

เปลี้ยเป็นต้นเลย พ่ออย่าท�าให้แม่หาที่พึ่งมิได้เลย

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 36)

 ความทุกข์ใจของพระมารดาแสดงออกด้วยกริยา 

“สยายพระเกศา”	 “ข้อนพระทรวง” และ “ปริเทวนาการ	

ดังสนั่น” กล่าวคือการคลี่ผมให้กระจายออก ทุบอกตนเอง 

และคร�่าครวญร�าพันเสียงดัง แสดงให้เห็นว่าพระนางทุกข์

มากจน ตีอกร้องไห้คร�่าครวญ แสดงความเจ็บปวดอันเนื่อง

มาจากความทุกข์เพราะความรักและสงสารบุตรของตน

กาลนัน้ พระนางจนัทาเทวสียายพระเกศา	ข้อนพระ

ทรวง ทรงปริเทวนาการดังสนั่นอยู่กับหมู่นางสนม

ในปราสาท

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 37)

	 	 	 1.1.2.2	 การสรรค�าแสดงความสุข

     อรรถกถาเตมยิชาดกใช้การสรร

ค�าเพือ่แสดงความรูส้กึสบายกายสบายใจของตวัละคร ความ

ส�าราญ ความฉ�่าชื่น รื่นกายรื่นใจ ผู้วิจัยพบว่าการสรรค�า

แสดงความสขุพบเป็นจ�านวนน้อยกว่าการสรรค�าแสดงความ

ทุกข์ ดังเช่นเมื่อพระเตมิยราชกุมารประสูติ พระเจ้า 

กาสกิราช “เกดิพระปีตซิาบซ่าน” คอืรูส้กึอิม่ใจ ปลาบปลืม้ใจ 

ความรู้สึกนี้แล่นไปทั่วร่างกาย บรรดาเหล่าอ�ามาตย์ราช

บรพิารก ็“เยอืกเยน็” คือรูส้กึเยน็ ไม่ร้อน ความรูส้กึดงักล่าว

นี้เกิดขึ้นที่ “ใจ”	ของตัวละคร

ล�าดับนั้น เจ้าหน้าที่ท้ังหลายกราบทูลให้ทรงทราบ

ว่า พระราชโอรสของพระองค์ประสตูแิล้วพระเจ้าข้า 

พระเจ้ากาสิกราชได้ทรงสดับค�าของเจ้าหน้าที่เหล่า

นั้น ทรงมีความรักในพระโอรสเป็นครั้งแรกเกิดขึ้น 

ตัดพระฉวีจดพระอัฐิมิญชะด�ารงอยู่ เกิดพระปีติ

ซาบซ่านภายในพระกมล แม้หทัยของอมาตย์ 

ราชบริพารทั้งหลายก็เกิดเยือกเย็นทั่วกัน

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 20)

 การกล่าวถงึทีม่าของค�าว่า “เตมยิกมุาร”	ว่าในวนั

ประสูติบังเกิดฝนตกที่กาสิกรัฐ การเกิดของพระกุมารเตมิย

จึงเป็นเหมือนน�้าที่ท�าให้พระราชาและมหาชนชุ่มช่ืนใจ  

พระกุมารเตมิยจึงท�าให้ทุกคนมีความสุข

…เมื่อทรงขนานพระนามพระกุมาร ได้ทรงขนาน

พระนามว่า เตมยิกุมาร เพราะเหตใุนวันทีพ่ระกุมาร

ประสูติ ฝนตกทั่วกาสิกรัฐ และเพราะพระกุมาร

ประสูติ เป็นเหมือนยังพระหฤทัยแห่งพระราชาและ

หัวใจแห่งหมู่อ�ามาตย์และมหาชนให้ชุ่มชื่น

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 22)

  1.2	การใช้ภาพพจน์ในอรรถกถาเตมิยชาดก

   การใช ้ภาพพจน์เป ็นลักษณะเด ่นใน

วรรณคดีพุทธศาสนาและในอรรถกถาเตมิยชาดก	 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงภาพหรือความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจ

โดยใช้ภาษาเปรียบเทียบ ปรากฏ 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้

ภาพพจน์แสดงภาพพระโพธิสตัว์ และการใช้ธรรมชาตใินการ

เปรียบเทียบ
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	 	 	 1.2.1	การใช ้ภาพพจน ์แสดงภาพ 

พระโพธิสัตว์

 พระโพธสัิตว์เป็นตวัละครส�าคัญในอรรถกถาชาดก 

“โพธสิตัว์”	หมายถงึ “ท่านผูท้ีจ่ะตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า	ซึง่

ก�าลงับ�าเพญ็บารม	ี10	คอื	ทาน	ศลี	เนกขมัมะ	ปัญญา	วิรยิะ	

ขันติ	สัจจะ	อธิษฐาน	เมตตา	อุเบกขา” (พระพรหมคุณาภ

รณ์ [ป.อ. ปยตุโฺต], 2551: 278) ลักษณะส�าคญัประการหนึง่

ของพระโพธิสัตว์คือการมีรูปงาม เป็นลักษณะภายนอกที่

ท�าให้ผูพ้บเหน็ประทบัใจและเกดิความเลือ่มใส เพือ่แสดงว่า

พระโพธสิตัว์เป็นผูม้บีญุ ภาพพจน์ทีแ่สดงความงามของพระ

โพธิสตัว์ เช่น “มวีรรณะดจุทอง”	“ผวิพรรณดงัทองค�า”	“ดจุ

สุวรรณปฏิมา”	 “มีรูปงามราวกะรูปเปรียบทองค�า”	 “มีผิว

พรรณงามดังเทวดา	 ส ่องรัศมีสว ่างไสวไปทั่วทิศ	 ดัง

พระจันทร์”	 “หน้าพระมหาสัตว์ผ่องใสดุจแว่นทอง” โดย

เปรยีบให้เหน็ว่าพระโพธสิตัว์มวีรรณะหรอืผวิผ่องใส โดยใช้

ภาพพจน์ “ดจุทองค�า” คอืเป็นผู้มีรัศมแีจ่มใสเบกิบาน มผีวิ

พรรณไม่หม่นหมอง นอกจากนีย้งัใช้ภาพพจน์เปรยีบรปูร่าง

ของพระโพธิสัตว์ว่า “ขาทั้งสองเช่นกับล�ากล้วยทองค�า”	

และ “แขนทั้งสองของเราคือของข้าพเจ้า	ซึ่งมีวรรณะดังใบ

กล้วยทองค�า” ดังตัวอย่าง 

...เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาอยู่ว่า เราได้ครอง

ราชสมบัติในกรุงพาราณสี 20 ปี แล้วไหม้อยู่ใน 

อุสสุทนรก 80,000 ปี บัดนี้เราเกิดในเรือนหลวง 

ดุจเรือนโจรนี้อีก เมื่อวานนี้เมื่อเขา น�าโจร 4 คนมา 

พระบดิาของเราได้กล่าวผรสุวาจาเช่นนัน้ซึง่เป็นเหตใุห้

ตกนรก หากว่าเราครองราชสมบตั ิกจ็กับงัเกดิในนรก

เสวยทุกข์ใหญ่อีก ดังนี้ ได้เกิดความกลัวเป็นอันมาก 

พระสรีระซึ่งมีวรรณะดุจทองของพระโพธิสัตว์  

ได้เห่ียวมีวรรณะเศร้าหมอง ราวกะว่า ดอกปทุมที่

ถูกขย�าด้วยมือ ฉะนั้น

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 23)

...นายสารถีเพื่อนรัก ท่านจงดูขาทั้งสองของเราคือ

ของข้าพเจ้า ซึง่เช่นกบัล�าต้นกล้วยทองค�า และแขน

ทั้งสองของเราคือของข้าพเจ้า ซึ่งมีวรรณะดังใบ

กล้วยทองค�า และจงฟังค�าอันไพเราะของเรา.

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 40)

ครั้นตรัสดังนี้แล้ว พระมหาสัตว์ได้น้อมพระองค ์

ดุจล�าต ้นกล้วยทองค�า	 ผินพระพักตร ์ไปทาง 

กรุงพาราณสี ถวายบังคมพระชนกและพระชนนี 

ด้วยเบญจางคประดิษฐ์...

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 52)

 การเปรียบความงดงามของพระโพธิสัตว์กับ

ทองค�าแสดงถึงความสูงส่งและความบริสุทธ์ิของพระ

โพธิสัตว์ อันได้แก่จริยวัตรของพระโพธิสัตว์ที่ได้ช่วยเหลือ

สรรพสตัว์ให้มปัีญญา ขจดั “อวชิชา” คอืความไม่รู ้และช่วย

ให้พ้นทุกข์ เกิดความสบายกายสบายใจ พระโพธิสัตว์จึงมี

รูปร่างหน้าตาผุดผ่องดังทองค�าอันเกดิจากจติทีย่ดึม่ันในหลกั

ธรรมทางพุทธศาสนา 

  	 1.2.2	การใช้ธรรมชาตใินการเปรยีบเทยีบ

    อรรถกถาเตมิยชาดกใช้ธรรมชาติ

ในการเปรยีบเทยีบเพือ่แสดงให้เหน็ว่า “ธรรมะ” เปรยีบกบั 

“ธรรมชาติ” ดังตัวอย่างการกล่าวถึงความก�าหนัดคือความ

ใคร่ในกามคุณ กล่าวคือ ความต้องการในรูป เสียง กลิ่น รส 

และสัมผัสทางกาย โดยเปรียบเทียบกับความแย้มบานของ

ดอกไม้ ซึ่งเป็นสภาพที่ชวนชมและสวยงาม ความก�าหนัดนี้

จึงเป็นความปรารถนาของมนุษย์ เพราะสร้างความพอใจ

และความรื่นรมย์ยินดี

...เมื่อวัยเปลี่ยนแปรไป บุคคลชื่อว่าไม่ก�าหนัดใน

อารมณ์ที่น่าก�าหนัด ย่อมไม่มี ชื่อว่าไม่ดูในอารมณ์

ที่น่าดู ย่อมไม่มี ชื่อว่าไม่ยินดีในอารมณ์ท่ีน่ายินดี 

ย่อมไม่ม ีเมือ่ถงึคราวแล้ว ความก�าหนดัยินดนีีย่้อม

มีเป็นธรรมดา	 เหมือนความแย้มบานของดอกไม้

ฉะนั้น

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 33)

 ราชสมบัติ เป ็นสิ่ งที่ มนุษย ์ปรารถนา แต  ่

อรรถกถาเตมยิชาดกเปรยีบกับซากศพ ซึง่เป็นสิง่ท่ีน่ารังเกยีจ 

และเน่าเหม็น ควรละทิ้งดังที่พระเตมิยกุมารทรงสละ

สนุนัทสารถไีด้ฟังดงันัน้ คดิว่า พระกุมารนี ้ทิง้สริิราช

สมบตัเิหน็ปานนีเ้หมอืนทิง้ซากศพ	ไม่ท�าลายความ

ตัง้ใจมัน่ของพระองค์ เข้าป่าด้วยหวงัว่าจกัผนวช เรา

จะต้องการอะไรด้วยชีวิตอันไม่สมประกอบด้วย แม้

เราก็จักบวชกับด้วยพระกุมารนั้น

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 50)
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 อรรถกถาเตมิยชาดกแสดงสุนทรียภาพในภาษา 

2 ลักษณะ ได้แก่ การสรรค�าและการใช้ภาพพจน์ ผู้วิจัยพบ

ว่าการสรรค�าในอรรถกถาเตมยิชาดก ได้แก่ การสรรค�าแสดง

ภาพพระโพธสัิตว์และการสรรค�าแสดงอารมณ์ความรูส้กึของ

ตัวละคร กวีเลือกสรรอย่างเหมาะแก่เนื้อความ บริบท และ

ตัวละคร ค�าเรียบง่ายแต่ให้ นัยลึกซึ้งทางธรรม และปรากฏ

การใช้ภาพพจน์ 2 ลกัษณะ ได้แก่ การใช้ภาพพจน์แสดงภาพ

พระโพธิสัตว์ และการใช้ธรรมชาติในการเปรียบเทียบ 

	 2.	สุนทรียภาพในการสร ้างตัวละครพระ 

เตมิยโพธิสัตว์

  ตัวละครในอรรถกถาชาดกนับเป ็นองค ์

ประกอบส�าคญัทีมี่บทบาทในการด�าเนนิเร่ืองและแสดงหลกั

ธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครพระโพธิสัตว์ ซึ่งต้อง

บ�าเพ็ญบารมีให้ครบบริบูรณ์จึงจะบรรลุพระโพธิญาณ ได้

เป็นพระพุทธเจ้า การบ�าเพ็ญบารมีจึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง 

“บารมี” มีความหมายดังนี้

คณุความดีทีบ่�าเพ็ญอย่างยิง่ยวด เพ่ือบรรลุจุดหมาย

อันสูงยิ่ง, บารมีที่พระโพธิสัตว์ต้องบ�าเพ็ญให้ครบ

บริบูรณ์ จึงจะบรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้ามี 10 

คือ 1.ทาน (การให้ การเสียสละเพื่อช่วยเหลือมวล

มนุษย์สรรพสัตว์) 2. ศีล (ความประพฤติถูกต้อง

สุจริต) 3.เนกขัมมะ (ความปลีกออกจากกามได้ ไม่

เห็นแก่การเสพบ�าเรอ, การออกบวช) 4.ปัญญา 

(ความรอบรู้เข้าถึงความจริง รู้จักคิดพิจารณาแก้ไข

ปัญหาและด�าเนินการจัดการต่างๆ ให้ส�าเร็จ) 

5.วิริยะ (ความเพียรแกล้วกล้า บากบั่นท�าการ ไม่

ทอดทิ้งธุระหน้าที่) 6.ขันติ (ความอดทน ควบคุมตน

อยู่ได้ในธรรม ในเหตุผล และในแนวทางเพื่อจุด

หมายอันชอบ ไม่ยอมลอุ�านาจกเิลส) 7.สจัจะ (ความ

จริง ซื่อสัตย์ จริงใจ จริงจัง) 8. อธิษฐาน (ความตั้งใจ

มั่น ตั้งจุดหมายไว้ดีงามชัดเจนและมุ่งไปเด็ดเดี่ยว

แน่วแน่) 9.เมตตา (ความรักความปรารถนาดี คิด

เกือ้กลูหวงัให้สรรพสตัว์อยูด่มีคีวามสขุ) 10.อุเบกขา 

(ความวางใจเป็นกลาง อยู ่ในธรรม เรียบสงบ 

สม�่าเสมอ ไม่เอนเอียง ไม่หวั่นไหวไปด้วยความยินดี

ยินร้ายชอบชังหรือแรง เย้ายวนยั่วยุใดๆ)

บารม ี10 นัน้ จะบริบรูณ์ต่อเม่ือพระโพธสัิตว์บ�าเพญ็

แต่ละบารมคีรบสามขัน้หรือสามระดบั จงึแบ่งบารมี

เป็น 3 ระดับ คือ 1.บารมี คือคุณความดีที่บ�าเพ็ญ

อย่างยิ่งยวด ข้ันต้น 2. อุปบารมี คือคุณความดีที่

บ�าเพ็ญอย่างยิ่งยวด ขั้นจวนสูงสุด 3.ปรมัตถบารมี 

คือคุณความดีที่บ�าเพ็ญอย่างยิ่งยวด ขั้นสูงสุด

(พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ. ปยุตฺโต], 2551: 180)

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

(2543: 171) ทรงวิเคราะห์ศัพท์ “บารมี” สรุปได้ว่า บารมี

ในพทุธศาสนาเถรวาทใช้มานานแล้ว สามารถวเิคราะห์ศพัท์

ค�านี้ได้ 2 แนวทางดังนี้

 1. มาจากศพัท์ ปรม ประกอบปัจจยัเป็นปารมี ให้

ความหมายว่าความเป็นเลิศ 

 2. มาจากการประกอบปารศพัท์กบัอิธาต ุให้ความ

หมายว่า ธรรมเครื่องถึงฝั่ง

 เมือ่กล่าวถงึทศชาตชิาดกมกัมกีารเชือ่มโยงถงึการ

บ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในพระชาติทั้ง สิบพระชาติ 

การศึกษาภาพฝาผนังจะเป็นการอธิบายปัญหาอีก

ข้อทีม่กัจะมผีูก้ล่าวถงึอยูเ่สมอ คอื “ท�าไมล�าดับของ

บารมีในทศบารมีจึงตั้งต้นด้วย ทาน,ศีล…” ไม่ตรง

กบับารมทีีบ่�าเพญ็ในทศชาตขิองพระโพธสิตัว์ ซึง่ขึน้

ต้นด้วยเนกขัมมบารมี ผู ้วิจัยมีความเห็นว่าเป็น

เพราะเราถือตามล�าดับชาติในนิบาตชาดก ซึ่งพระ

คันถรจนาจารย์ได้เรียงเอาไว้อย่างดีแล้ว ถือกันมา

เป็นเวลานาน โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลง ในการเขยีน

ภาพเราจะดูได้ง่ายว่าเป็นภาพเรื่องอะไร แต่เรื่อง

บารมีนั้นยังมีการโต้แย้งกันอยู่ว่า บารมีใดเด่นกว่า

บารมีอื่นในเรื่อง อนึ่ง การเรียงชาติตามนิบาตชาดก

ค่อนข้างจะแพร่หลายในเมอืงไทย ดงัจะเหน็ว่ามกีาร

ท่องหัวใจทศชาติว่า “เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว” 

ถือว่าเป็นสิริมงคล ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ได้ จะ

เหน็ได้ว่า เรือ่งราวของบารมไีด้มส่ีวนใกล้ชิดกับชีวติ

ของคนไทย อันจะเหน็ได้จากความนยิมในวัฒนธรรม

และศิลปะ เป็นต้น

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 

2543 :169)

 การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เพ่ือตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้าต้องผ่านขั้นตอนการเอาชนะกิเลส จนกระทั่ง

เกิดปัญญา ย่อมต้องเผชิญทุกข์คือกิเลสและหาหนทางดับ
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กเิลส (ดเูพิม่เตมิในสุภัค มหาวรากร, 2555 : 118-131) เช่น

เดียวกับพระโพธิสัตว์เตมีย์เป็นตัวละครท่ีแสดงถึงการ

บ�าเพญ็เนกขมัมบารมี “เนกขัมมะ”	หมายถึง “การออกจาก

กาม,	การออกบวช,	ความปลอดโปร่งจากสิ่งล่อเร้าเย้ายวน	

(พจนานุกรมเขียน	เนกขัมม);	 (ข้อ	3	ในบารมี	10)” (พระ

พรหมคุณาภรณ์ [ป.อ. ปยุตฺโต, 2551: 172) ตัวละครตัวนี้

แสดงถึงจิตมุ่งมั่นที่จะหลุดจากกิเลสเพื่อออกบวช เริ่มเรื่อง

กล่าวถึงพระราชากาสิกราช ครองกรุงพาราณสีกับพระ

อัครมเหสีจันทาเทวีซึ่ง “เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสีลาจารวัตร”	

ด้วยเดชแห่งศลีของพระนางจันทาเทวที�าให้ท้าวสกักเทวราช

เชิญเสด็จพระโพธิสัตว์จุติเป็นพระโอรสเตมิยกุมาร พระ

โพธิสัตว์เตมิยกุมารเคยเสวยทุกข์ในนรกมาก่อนจะไปอยู่ใน

เทวโลก การมาเกิดเป็นพระเตมิยกุมารจึงมีความมุ่งหมาย

เพื่อให้ “บารมีเต็มเปี่ยม”	 เมื่อพระเตมิยกุมารมีพระชนม์

พรรษาหนึง่เดอืน พระเจ้ากาสิกราชทรงให้พระโอรสประทบั

บนพระเพลาแล้วให้ลงพระอาญาโจร “ให้เอาหวาย	ทัง้หนาม

เฆีย่นโจรคนหนึง่	1,000	ทใีห้จ�าโจรคนหนึง่ด้วยโซ่ตรวนแล้ว

ส่งเข้าเรือนจ�า	ให้เอาหอกแทงทีส่รรีะของโจรคนหนึง่	ให้เอา

หลาวเสยีบโจรคนหนึง่” (มหามกฏุราชวทิยาลยั, 2543: 22) 

เหตุการณ์นี้ท�าให้พระเตมิยกุมารทรงหวาดกลัวราชสมบัติ

และแสร้งเป็นคนง่อยเปลี้ย หูหนวก และเป็นใบ้จนพระ

ชนมายุ 16 พรรษา พระเตมิยกุมารจึงเป็นตัวละครที่แสดง

ถึงการมีปัญญาตระหนกัรู้ภยัของกเิลส และการมจีติมุง่มัน่ที่

จะหลุดพ้นจากกิเลส

	 	 2.1	พระเตมีย์:	 การมีปัญญาตระหนักรู้ภัย

ของกิเลส

   พระเตมยิกุมารทอดพระเนตรเห็นพระราช

บิดาลงพระอาญาโจร จึงทรงหวาดกลัวการตกนรก นาง

เทพธิดาผู้สิงอยู่ที่เศวตฉัตรซึ่งเคยเป็นพระมารดาของพระ

โพธิสัตว์จึงแนะน�าให้ทรงแสร้งเป็นคนง่อยเปลี้ย หูหนวก 

และเป็นใบ้ พระเตมิยกุมารทรงมีปัญญาตระหนักรู้ถึงภัย

กิเลส ซึ่งจะท�าให้ทุกข์ทรมานในนรก ดังปรากฏว่าทรง

พิจารณาเห็นภัยของกิเลสระหว่างการทดสอบตั้งแต่

พระชนม์พรรษาเพยีงหนึง่เดอืน ทรงตระหนกัถงึเหตทุีท่�าให้

เดอืดร้อนใจ ทกุข์ร้อนใจ เหตทุีท่�าให้หวาดกลวั และเป็นทกุข์ 

ดังตัวอย่าง

…ฝ่ายพระมหาสัตว์เห็นช้างตกมันนั้นมา	 ทรงคิด

ว่า	เราตายเสียทีง่าช้างตกมนัตวัดรุ้ายยงัประเสรฐิ

กว่าไหม้ในนรกอันร้ายกาจ พระมหาสตัว์ถกูภยันรก

คุกคามประทับนั่งตรงนั้นเองไม่หวั่นไหวเลย...

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 27)

แต่นั้น คณะอมาตย์กราบทูลพระราชาว่า ขอเดชะ 

ธรรมดาทารกแปดขวบย่อมชอบมหรสพฟ้อนร�า 

พวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยมหรสพ

ฟ้อนร�า กราบทูลดังนี้แล้ว ให้พระกุมารประทับน่ัง 

ณ พระลานหลวง กับทารก 500 คน แล้วให้แสดง

มหรสพฟ้อนร�า เหล่าทารกที่เหลือเห็นมหรสพฟ้อน

ร�าแล้ว ต่างกล่าวว่า ดี ดี พากันหัวเราะเฮฮา ส่วน

พระมหาสตัว์ทรงพิจารณาภยัในนรกว่า	ในเวลาที่

เราบังเกิดในนรก	ความรื่นเริงหรือโสมนัส	ไม่มีแม้

ชั่วขณะหนึ่ง จึงนิ่งเฉยมิได้ทอดพระเนตรดูอะไรๆ 

นั้นเลย

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 28-29)

...พระมหาสัตว์ถูกความร้อนเบียดเบียน เปลวไฟ

ปรากฏเหมือนลุกโพลงทั่วพระสรีระของพระมหา

สัตว์ แม้พระมหาสัตว์ก็ทรงโอวาทพระองค์เองว่า	

แน่ะพ่อเตมยิกมุาร	ความร้อนในนรกอเวจแีผ่ไปต้ัง

ร้อยโยชน์	 ท�าลายนัยน์ตาของบรรดาสัตว์ท่ีอยู่ใน

ทีร้่อยโยชน์ได้	ความร้อนแห่งเพลงินีย้งัดกีว่าความ

ร้อนในนรกนั้น	ตั้งร้อยเท่า	พันเท่า	แสนเท่า ดังนี้

แล้วทรงอดกลั้นความร้อนนั้นเสีย มิได้หว่ันไหวเลย 

เหมือนผู้เข้านิโรธสมาบัติ...

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 32)

 ผลจากการ “อดกลั้น”	นานนับ 16 ปี อันเกิดจาก

การพิจารณาภัยของกิเลส พระเตมิยกุมารจึงได้ผนวชดัง

ปรารถนา พระโพธสิตัว์ทรงแสดงเหตุทีพ่ระองค์ไม่ทรงครอง

ราชสมบัติ แต่กลับทรงผนวชตั้งแต่ยังหนุ่มซึ่งแสดงถึงการมี

ปัญญาตระหนักรู้ภัยของกิเลสอย่างแท้จริง ดังนี้

คนหนุ ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ ผู ้ประพฤติ

พรหมจรรย์ควรเป็นคนหนุ่ม การบรรพชาควรเป็น

ของคนหนุม่ ข้อนัน้ท่านผู้แสวงหาคณุธรรมทัง้หลาย

สรรเสริญแล้ว คนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ ผู้

ประพฤตพิรหมจรรย์ควรเป็นคนหนุม่ อาตมภาพจกั

ประพฤติพรหมจรรย ์  ไม ่ต ้องการราชสมบัติ 

อาตมภาพเห็นเด็กชายของท่านทั้งหลาย เรียก
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มารดาบิดาซึ่งเป็นบุตรที่รักอันได้มาโดยยาก ยัง

ไม่ทันแก่ก็ตายเสียแล้ว อาตมภาพเห็นเด็กหญิงของ

ท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นเด็กหญิงที่สวยงามน่าชม สิ้น

ชีวิต เหมือนหน่อ ไม้ไผ่ยังอ่อนที่ถูกถอนฉะนั้น จริง

อยู่ นรชนจะเป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวก็ตาม ตาย

ทั้งนั้น ใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตว่า เรายังหนุ่มอยู่ 

อายขุองคนเราเป็นของน้อยนกั เพราะวนัคืนล่วงไปๆ 

เหมอืนอายขุองฝงูปลาในน�า้น้อย ความเป็นหนุม่สาว

ในวัยนั้นจักท�าอะไรได้ สัตว์โลกถูกครอบง�าและถูก

ห้อมล้อมอยู่เป็นนิตย์ เมื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็น

ไปอยู่ มหาบพิตรจะอภิเษกอาตมภาพในราชสมบัติ

ท�าไม.

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 66)

	 	 2.2	พระเตมีย์:	 การมีจิตมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้น

จากกิเลส

   การมีจิตตั้งมั่นในการบรรพชาของพระ

โพธิสัตว์เห็นได้จากการที่ทรงผ่านการทดสอบต่างๆ ตั้งแต่

ทรงพระเยาว์ ทรงละกิเลสคือความต้องการต่างๆ ได้ ทั้งที่

กิเลสที่มาทดสอบนั้นต่างเป็นความต้องการพื้นฐานของ

มนุษย์ ดังจะเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมการทดสอบกับพระองค์เป็น

กุมาร 500 คน ซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน แต่กุมารทั้งหมดต่าง

แสดงความต้องการของตนซึ่งต่างจากพระโพธิสัตว์ การ

ทดสอบเริม่เม่ือพระเตมิยกมุารทรงแสร้งเป็นคนง่อยเปลีย้ หู

หนวก และเป็นใบ้ ดังนี้

 ช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีมีการทดสอบ

พระเตมิยกุมารโดยไม่ให้นางนมถวายน�้านมตามเวลา 

 อ�ามาตย์ทดสอบพระเตมิยกุมารด้วยขนมและของ

เคี้ยวซึ่งเป็นสิ่งท่ีทารกอายุหนึ่งขวบชอบ กุมาร 500 คน

ทะเลาะกันแย่งขนม แต่พระเตมิยกุมารทรงไม่แสดงอาการใดๆ 

 ทารกอายุสองขวบชอบผลไม้ อ�ามาตย์จึงทดสอบ

พระเตมิยกุมารด้วยผลไม้ แต่พระองค์ไม่ทอดพระเนตร

 เดก็อายสุามขวบชอบของเล่น อ�ามาตย์จงึทดสอบ

พระเตมิยกุมารโดยวางของเล่นไว้ใกล้ๆ กุมารทั้งหมดแย่ง

ของเล่นกันแต่พระเตมิยกุมารไม่ทอดพระเนตรอะไรเลย 

 เด็กอายส่ีุขวบชอบอาหาร อ�ามาตย์จงึทดสอบพระ

เตมยิกมุารด้วยการน�าอาหารหลากหลายชนดิมาถวาย กุมาร

ทัง้หมดรบัประทานอาหารนัน้ มเีพียงพระโพธสัิตว์ทีไ่ม่ทอด

พระเนตรอาหารนั้นเลย

 อ�ามาตย์ทั้งหลายให้ทดลองพระโพธิสัตว์ด้วยไฟ

เพราะเด็กอายุห้าขวบกลัวไฟ จึงให้จุดไฟในเรือนที่ประทับ

ของพระเตมิยกุมาร กุมารทุกคนว่ิงหนีเมื่อไฟลุกลามมาถึง 

แต่พระเตมิยกุมารทรงนิ่งเฉย 

 เมื่อพระเตมิยกุมารมีพระชันษาหกขวบ อ�ามาตย์

จึงทดสอบด้วยการปล่อยช้างตกมันซึ่งฝึกอย่างดีแล้วให้จับ

พระเตมิยกุมาร เพ่ือท�าให้หวาดกลัว แต่พระโพธิสัตว์ 

“ประทับนั่งตรงนั้นเองไม่หวั่นไหวเลย” (มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2543: 27-28)

 เด็กอายุเจ็ดขวบกลัวงู อ�ามาตย์จึงให้ปล่อยงูซึ่ง

ถอนเขีย้วและเยบ็ปากแล้วเพ่ือทดสอบ พระเตมยิกมุาร พระ

เตมยิกมุาร “ทรงนิง่เฉยเหมอืนเข้านโิรธสมาบตั”ิ (มหามกฏุ

ราชวิทยาลัย, 2543: 28)

 อ�ามาตย์ทดสอบพระเตมยิกมุารโดยให้มกีารแสดง

มหรสพฟ้อนร�าเพราะเด็กอายแุปดขวบชอบความสนุกสนาน

รื่นเริง แต่พระองค์ “นิ่งเฉยมิได้ทอดพระเนตรดูอะไรๆ	นั้น

เลย” (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 28-29)

ภาพที่	1 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเตมิยชาดก ตอนการทดสอบด้วย
ขนมและของขบเคี้ยว วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย สุภัค มหาวรากร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560
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 เด็กอายุเก้าขวบกลัวอาวุธ อ�ามาตย์จึงให้บุรุษผู้

หนึ่งถือดาบข่มขู่พระเตมิยกุมาร เพื่อให้หวาดกลัว ผลที่เกิด

คือ “แม้ท�าให้พระมหาสตัว์สะดุง้ก็ไม่สามารถจะให้สะดุง้ได้”	

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 29)

 เหล่าอ�ามาตย์ให้ทดสอบพระเตมยิกมุารด้วยเสยีง

เพราะเดก็อายสิุบขวบกลัวเสียง โดยให้เป่าสังข์ขึน้พร้อมกัน 

4 ทิศในที่บรรทม ผลคือ “มิได้เห็นวิการแห่งพระหัตถ	์

พระบาท	หรอืเพียงกระดกิไหว	อนัเผลอพระสตขิองพระมหา

สัตว์”	(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 30)

 เหล่าอ�ามาตย์ทดสอบพระเตมิยกุมารด้วยเสียง

กลอง เพราะเด็กอายุสิบเอ็ดขวบกลัวเสียงกลองแต่ “ก็มิได้

เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์” (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

2543: 30)

 อ�ามาตย์ทดสอบพระเตมยิกมุารด้วยไฟเพราะเดก็

อายุสิบสองขวบกลัวไฟ ให้พระเตมิยกุมารบรรทม ในที่มืด 

แล้วจุดไฟให้สว่างข้ึนพร้อมกนั “กม็ไิด้เห็นแม้สักว่าความไหว

พระกายของพระมหาสัตว์” (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 

30-31)

 เด็กอายุสิบสามปีกลัวแมลงวัน อ�ามาตย์จึงให้ทา

น�้าอ้อยทั่วร่างกายพระเตมิยกุมารแล้วให้แมลงวันตอม

พระองค์ “จงึอดกลัน้ทกุขเวทนา	ไม่หวัน่ไหวเลย” (มหามกฏุ

ราชวิทยาลัย, 2543: 31)

 พระเตมยิกมุารถกูทดสอบด้วยสิง่โสโครกเมือ่พระ

ชนมายุ 14 ชันษา โดยให้บังคนหนักเบาในที่บรรทม ไม่สรง

สนานพระองค์ ความสกปรกโสโครกและความเหมน็เน่าราย

ล้อมพระโพธิสัตว์ มีแมลงวันรุมตอมสถานที่นั้น อย่างไร

ก็ตาม “ก็มิได้เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์” (มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, 2543: 31-32)

 อ�ามาตย์ทดสอบพระเตมิยกุมารเมื่อพระชนมายุ 

15 ชันษา ด้วยการวางกระเบื้องที่เป็นเตาถ่านเพลิงไว้ใต้

พระแท่นบรรทม เปลวไฟลุกเหมือนไหม้พระโพธิสัตว์แต่ 

“ทรงอดกลัน้ความร้อนนัน้เสียมไิด้หวัน่ไหวเลย” (มหามกฏุ

ราชวิทยาลัย, 2543: 32)

 ความรื่นรมย์ใจ รักใคร่ในความเสน่หาเป็น

ธรรมชาตขิองมนษุย์เมือ่อาย ุ16 ปี เหล่าอ�ามาตย์จึงทดสอบ

พระเตมิยกุมารด้วยการให้นักฟ้อนร�าที่งดงามยิ่งมาขับร้อง

ร่ายร�าในพระแท่นบรรทมซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นหอม 

อย่างไรก็ตาม	 “พระองค์จึงมิได้ทอดพระเนตรดูหญิงเหล่า

นั้น” (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 33-34)

 การผ่านการทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งในอรรถ

กถาชาดกระบุว่า “แม้ทดลองด้วยการทดลองอย่างใหญ่  

สิบหกครั้ง และการทดลองอย่างน้อยมากครั้งอย่างนี้” เป็น

ระยะเวลาถึง 16 ปี แต่ละปีต้องทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่า ต่อ

เนื่องและยาวนาน ย่อมแสดงถึงการตั้งจิตมั่นของพระ

โพธิสัตว์ การที่มีผู้เข้าร่วมการทดสอบเป็นกุมารคือเทวบุตร

ผู้จุติจากสวรรค์ทั้ง 500 คน แสดงให้เห็นว่ามนุษย์จ�านวน

มากต่างมีความปรารถนาพื้นฐานจึงแสดงความชอบและ

ความกลัวในส่ิงทดสอบ ยกเว้นพระโพธิสัตว์ซึ่งทรงนิ่งเฉย 

เพราะทรงมีจิตมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากกิเลส

3.	สุนทรียภาพในการสร้างฉากส�าคัญ
 ฉากมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ในอรรถกถาเตมยิชาดก

ท�าให้เห็นภาพความงดงาม ท�าให้เกิด จินตภาพ เข้าใจ

พฤตกิรรมของตวัละคร และท�าให้เข้าใจเหตกุารณ์ส�าคญัและ

หลักธรรม อรรถกถาเตมิยชาดกมีฉากส�าคัญซึ่งเป ็น

เหตุการณ์ที่โดดเด่น 2 ฉาก ได้แก่ ฉากนรก และฉากยกรถ 

	 	 3.1	ฉากนรก	

   นรกเป็นท่ีอยูข่องสตัว์นรก ผู้ไปอยูน่รกคอื

ผู้ประกอบกรรมชั่วและต้องรับผลของกรรมนั้น “เหวแห่ง

ทุกข ์	 ที่ อันไม ่มีความสุขความเจริญ,	 ภาวะเร ่าร ้อน

กระวนกระวาย,	 ที่ไปเกิดและเสวยความทุกข์ของสัตว์ผู ้

ท�าบาป	(ข้อ	1	ในทุคติ	3,	ข้อ	1	ในอบาย	4);	ดูนิรยะ,	คติ”	

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551: 155)

   และในค�าว่า “นิรยะ” อธิบายไว้ว่า 

“นรก,	ภพทีไ่ม่มีความเจรญิ,	ภมูทิีเ่สวยทกุข์ของคนผู้ท�าบาป

ตายแล้วไปเกิด	 (ข้อ	 1	 ใน	ทุคติ	 3,	 ข้อ	 1	 ในอบาย	 4)	 ดู

นรก,คต”ิ (พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต), 2551: 168)

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่านรกเป็นสถานทีน่่ากลวั ควรหลกีหนีให้

ไกลห่าง ความคิดความเชื่อเรื่องนรก จึงนับเป็นความคิด

สากล ดงัปรากฏเป็นอนภุาคส�าคญัในดชันอีนภุาคนิทานพืน้

บ้าน ค�าว่า “Lower	world”	หรอื “Hell”	“Under	world”	

(Stith Thompson, 1958: 480) นรกจงึหมายถงึสถานทีซ่ึง่

อยู่ข้างใต้โลก หรือโลกข้างล่าง

   ฉากนรกแสดงถึงความเร่าร้อนและความ

ทุกข์ร้อนใจ ไม่สบายใจ อรรถกถาเตมิยชาดก ปรากฏฉากนี้

เป็นฉากส�าคัญเพ่ือแสดงถงึความหวาดกลวัและความรุม่ร้อน

ใจของพระเตมยิกมุารโดยปรากฏ ตัง้แต่ต้น เมือ่กล่าวถึงการ

หมกไหม้ในอุสสุทนรก 80,000 ปี โดยแสดงภาพให้เห็น
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ว่าการอยู่ในนรกจะท�าให้เกิดภาวะ “ไหม้” คือถูกเผา มีไฟ

เผาไหม้ 

…ล�าดับนั้น ความกลัวอย่างเหลือเกินได้เกิดขึ้นแก่

พระโพธิสัตว์ ผู้ทั้งกลัวทั้งสะดุ้งอยู ่เป็นปกติแล้ว 

พระองค์ทรงด�าริว่า เราจากที่ไหนมาสู่พระราช

มณเฑียรนี้ เมื่อทรงใคร่ครวญดูก็ทรงทราบโดยทรง

ระลึกชาติได้ว ่า มาจากเทวโลก เมื่อทรงทอด

พระเนตรต่อจากนัน้ไปอกี กท็อดพระเนตรเหน็ว่าไป

ไหม้อยู่ในอุสสุทนรก เมื่อทรงทอดพระเนตรต่อจาก

นั้นไปอีก ก็ทรงทราบว่า พระองค์เป็นพระราชาใน

พระนครนั้นเทียว เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาอยู่

ว่า เราได้ครองราชสมบตัใินกรงุพาราณส ี20 ปี แล้ว

ไหม้อยูใ่นอสุสทุนรก 80,000 ปี บดันีเ้ราเกดิในเรือน

หลวงดุจเรือนโจรนี้อีก เมื่อวานนี้ เมื่อเขาน�าโจร 4 

คนมา พระบิดาของเราได้กล่าว ผรุสวาจาเช่นนั้นซึ่ง

เป็นเหตุให้ตกนรก หากว่าเราครองราชสมบัติ ก็จัก

บังเกิดในนรกเสวยทุกข์ใหญ่อีก ดังนี้ ได้เกิดความ

กลัวเป็นอันมาก พระสรีระซึ่งมีวรรณะดุจทองของ

พระโพธิสัตว์ ได้เหี่ยวมีวรรณะเศร้าหมอง ราวกะว่า

ดอกปทุมที่ถูกขย�าด้วยมือ ฉะนั้น พระองค์บรรทม

จินตนาการอยู่ว่า ท�าอย่างไร เราจึงจะพ้นจากพระ

ราชมณเฑียร ซึ่งดุจเรือนโจรนี้เสียได้.

 (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 22-23)

 อรรถกถาเตมยิชาดกกล่าวถึงนรกตดิต่อกนัหลาย

ครัง้เพือ่แสดงถึงความร้อนและความทกุข์ทรมาน ดงัตวัอย่าง

…ฝ่ายพระมหาสตัว์ทรงด�าริว่า ความร้อนแห่งเพลงิ

นี้	ยังดีกว่าไหม้ด้วยไฟนรก

 (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 27)

…ฝ่ายพระมหาสัตว์เห็นช้างตกมันนั้นมา ทรงคิดว่า 

เราตายเสียที่งาช้างตกมัน	 ตัวดุร้ายยังประเสริฐ

กว่าไหม้ในนรกอนัร้ายกาจ	พระมหาสตัว์ถกูภยันรก

คุกคาม ประทับนั่งตรงนั้นเองไม่หวั่นไหวเลย

 (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 27)

…พระโพธสัิตว์ แม้จมอยูใ่นกองคถูซึง่ปฏิกลูอย่างนัน้ 

กท็รงวางพระอารมณ์เป็นกลาง เพราะทรงพจิารณา

เห็นความมีกล่ินเหม็นของคูถนรก	 ซึ่งสามารถฟุ้ง

ตลบข้ึนในใจของผู ้ท่ีแม้ยืนอยู ่ในที่สุดของร้อย

โยชน์	เพราะมีกลิ่นเหม็น

 (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 32)

…พระมหาสัตว์ถูกความร้อนเบียดเบียน	 เปลวไฟ

ปรากฏเหมือนลุกโพลงทั่วพระสรีระของพระมหา

สัตว์	 แม้พระมหาสัตว์ก็ทรงโอวาทพระองค์เองว่า 

แน่ะพ่อเตมิยกุมาร ความร้อนในนรกอเวจีแผ่ไปตั้ง

ร้อยโยชน์	 ท�าลายนัยน์ตาของบรรดาสัตว์ที่อยู่ใน

ทีร้่อยโยชน์ได้	ความร้อนแห่งเพลงินีย้งัดกีว่าความ

ร้อนในนรกนั้น	ตั้งร้อยเท่า	พันเท่า	แสนเท่า ดังนี้

แล้วทรงอดกลั้นความร้อนนั้นเสีย มิได้หว่ันไหวเลย 

เหมือนผู้เข้านิโรธสมาบัติ

 (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 32)

   การกล่าวถงึคถูนรก คอื “คูถนริยะ” หมาย

ถึงนรกคูถ หรือนรกที่เต็มไปด้วยขี้ ในนรกขุมนี้ “มีสัตว์ปาก

แหลม	เหมือนอย่างเข็มพากันบ่อนผิวหนัง	เนื้อ	เอ็น	กระดูก	

เยือ่กระดูก	เจบ็ปวดรวดร้าวยิง่นกั	แต่ก็ไม่ตาย” (สมเดจ็พระ

ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, 

2552: 184) การกล่าวถึงนรกขุมนี้เพ่ือแสดงภาพความ

สกปรกและน่ารังเกียจของนรก

   ภาพนรกทีป่รากฏในอรรถกถาเตมยิชาดก

คอืสถานทีอ่นัตราย สกปรก มกีล่ินเหมน็ ร้อน และไม่มคีวาม

สุข โดยแสดงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการเผชิญสิ่งท่ีไม่พึง

ปรารถนาในปัจจบัุนยงัดกีว่าการตกนรก อสุสุทนรกเป็นนรก

ที่พระเตมิยกุมารทรงระลึกได้ว่าเคยอยู่ ณ นรกนี้ และกล่าว

ถึงมหาอเวจีนรกกับคูถนรกซึ่งทรงหวาดกลัวว่าจะต้องไปอยู่ 

ในไตรภมูพิระร่วงกล่าวถงึอสุสทุนรก ไว้ดังนี ้“ในฝงูนรกเลก็

อันอยู่เป็นบริวารนรกบ่าวนั้น	มากนัก	เรามิอาจกล่าวได้เลย	

แต่ว่าจะกล่าวแต่ฝงูนรกบ่าว	16	อนั	(อนั)อยูล้่อมรอบสญัชพี

นรก	อนัอยูบ่นนรกทัง้หลาย	อนัพระมาตลนี�าพระเจ้าเนมรีาช

ไปทอดพระเนตรนั้น	 เมื่อจะไปดูสัญชีพนรกอันใหญ่อันอยู่

ท่ามกลางนัน้	ให้ดแูต่นรก(บ่าว) 16 อนัอยูร่อบสัญชพีนรกชือ่

อุสัทธนรกแล” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544: 27)

   ภาพของนรกจึงเป็นสถานที่ร้อน สกปรก 

ท�าให้ไม่สบายกายและใจ สถานที่เช่นนี้เองที่ท�าให้พระ 

เตมิยโพธสิตัว์ทรงหวาดกลวั จึงมจิีตมุง่มัน่ทีจ่ะหลดุพ้นจากกเิลส

   3.1.2	ฉากยกรถ	

    ฉ ากนี้ เ ป ็ น เ หตุ ก า รณ ์ ที่ พ ร ะ 

เตมยิกมุารเสดจ็ออกจากวงัไปกบันายสนุนัทสารถ ีทรงยกรถ
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พระที่นั่งด้วยพระหัตถ์ทั้งสอง ภาพที่ปรากฏคือ ณ ป่าแห่ง

หนึง่ นายสนัุนทสารถกี�าลงัขดุหลุมสีเ่หลีย่มใกล้รถ โดยมีพระ

เตมิยกุมารทรงจับรถกวัดแกว่งไปมาเพื่อทดสอบพระก�าลัง 

ฉากนีแ้สดงว่าความอดทนในการแสร้งเป็นคนง่อยเปล้ียและ

หูหนวก ส�าเร็จผลแล้ว การยกรถเป็นอนุภาคส�าคัญที่แสดง

ให้เหน็เรือ่งการทดสอบ ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีป่รากฏในนทิาน

หลายแห่งของโลก ดังในอนุภาคเกี่ยวกับการทดสอบ H 

1500-H 1549 การทดสอบความอดทนและความสามารถ

อยู่รอด “H1510	Tests	of	power	to	survive.” (Stith 

Thompson, 1958: 506)

 ดงัทีพ่ระเตมยิกมุารทรงทดลองก�าลังของตน “กาล

นี้เป็นกาลพยายามของเรา	ก็เราพยายามถึงสิบหกปี	ไม่ไหว

มือและเท้า	ก�าลังของเรายังมีอยู่หรือว่าไม่มีหนอ”

รถแล่นออกจากพระนครไปถงึสถานทีส่ามโยชน์ ชัฏ

ป่าในท่ีตรงนั้นปรากฏแก่นายสารถีดุจป่าช้าผีดิบ 

นายสารถกี�าหนดว่า ทีน่ีผ้าสุก จงึแวะรถจากทางเข้า

ที่ข้างทาง ลงจากรถเปลื้องเคร่ืองแต่งองค์ของพระ

มหาสัตว์ ห่อวางไว้ แล้วถือจอบลงมือขุดหลุม

สี่เหลี่ยมในที่ไม่ไกลรถ แต่นั้นพระมหาสัตว์ทรงด�าริ

ว่า กาลนี้เป็นกาลพยายามของเรา ก็เราพยายามถึง 

สบิหกปี ไม่ไหวมอืและเท้า ก�าลงัของเรายงัมอียูห่รือ

ว่าไม่มีหนอ ดังนี้แล้วลุกข้ึน ลูบมือขวาด้วยมือซ้าย 

ลูบมือซ้ายด้วยมือขวา นวดพระบาททั้งสองด้วย

พระหัตถ์ทั้งสอง เกิดดวงจิต คิดจะลงจากรถ ขณะ

นั้นแผ่นดินได้สูงขึ้นจดท้ายรถ ตรงท่ีประดิษฐาน

พระบาทแห่งพระมหาสตัว์ดจุผวิฝุน่ทีเ่ตม็ด้วยลมฟุง้

ข้ึนฉะนั้น พระมหาสัตว์เสด็จลงจากรถ ทรงด�าเนิน

ไปมาสิน้เวลาเลก็น้อย ก็ทรงทราบโดยนยิามนีว่้า เรา

ยงัมีก�าลงัทีจ่ะเดนิทางไกลถงึร้อยโยชน์ได้ใน วันเดยีว 

เม่ือทรงพิจารณาพระก�าลังว ่า หากนายสารถี

ประทุษร้ายเรา ก�าลังของเราที่จะต่อสู้กับนายสารถี

มีอยู่หรือหนอ จึงทรงจับท้ายรถยกขึ้น ประทับยืน

กวัดแกว่งรถนั้น ดุจจับยานเครื่องเล่นของพวกเด็ก 

ฉะนั้น

 (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2543: 37-39)

 เหตุการณ์การยกรถของพระเตมิยโพธิสัตว์แสดง

ถึงพระประสงค์ที่ส�าเร็จผลแล้ว ภาพความเงียบสงบในป่า

กว้าง นายสุนันทสารถีขุดหลุมอยู่ใกล้ๆ กับที่พระเนมิราช

ทรงเครือ่งประดบัทีง่ดงาม ทรงยกราชรถด้วย พระหตัถ์เพยีง

ข้างเดียวขึ้นเหนือพระองค์ จึงเป็นภาพที่งดงาม แสดงถึง

ความอดทนที่ยาวนาน 16 ปีในความพยายามต่อสู ้กับ

อุปสรรคนานัปการ ในที่สุดก็สมปรารถนา เป็นการผ่านการ

ทดสอบความอดทนของพระโพธิสัตว์ การยกราชรถด้วย

พระหัตถ์เพียงข้างเดียวกวัดแกว่งไปมาจึงสะท้อนให้เห็น

ความสมบรูณ์ของพระก�าลงัและสตปัิญญาของพระโพธสิตัว์

ได้เป็นอย่างดี

 ฉากในอรรถกถาเตมยิชาดกจงึมีความส�าคญั ท�าให้

เห็นภาพความงดงาม สร้างจินตภาพ มีลักษณะโดดเด่นจน

เป็นที ่“จ�าได้” สร้างสนุทรียภาพให้ผูอ่้านเกดิความ “ซาบซึง้”	

“ตรึงตา” และ “ตรึงใจ” อันน�าไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรม

ของตัวละครที่แฝงนัยธรรมทางพุทธศาสนาที่ลึกซึ้ง 

ภาพที่	2 ภาพจิตรกรรมฝาผนังเตมิยชาดก ตอนยกรถ 
วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย สุภัค มหาวรากร 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560
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สรุปและอภิปรายผล	
 อรรถกถาเตมิยชาดกมีความไพเราะงดงามใน

ฐานะเป็นวรรณคดี ดังนั้นจึงมีกลวิธีทางวรรณศิลป์ในการ

ประพันธ์ที่เชื่อมร้อยองค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการไว้ด้วย

กนัอย่างมเีอกภาพ ได้แก่ ภาษา ตวัละคร พระโพธิสตัว์ และ

ฉากส�าคัญ การสื่อสารสาระธรรมในอรรถกถาเตมิยชาดก

จึงมีพลัง สามารถเร้าอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่าน 

 การสร้างสุนทรียภาพด้านภาษา ตัวละครพระ

โพธิสัตว์ และฉากส�าคัญ มีการเชื่อมร้อยกันอย่างมีเอกภาพ 

การอ่านอรรถกถาเตมิยชาดกท�าให้เห็นความงามของ 

องค์ประกอบทั้งสามที่ส�าคัญคือการได้ทบทวนเนื้อหาและ

พฤตกิรรมของตวัละคร จะน�าไปสู่ความเข้าใจ พิจารณาเหตุ

และผล ตระหนักถึงสาระธรรมในชาดกแต่ละเรื่อง ซึ่งเป็น 

วิธีการหนึ่ ง ในการสร ้างป ัญญาแก ่ผู ้อ ่ าน โดยนัยนี ้

อรรถกถาเตมิยชาดกจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญที่สร้างปัญญา

แก่ผู้อ่านได้

 การศึกษาสุนทรียภาพในอรรถกถาเตมิยชาดก

เป็นการศึกษาอรรถกถาชาดกโดยใช้กรอบแนวคิดเรื่อง

สนุทรยีภาพมาศกึษาคมัภร์ีส�าคญัทางพทุธศาสนา	อรรถกถา

เตมิยชาดกมีการประกอบสร้างที่งดงาม ท�าให้ผู ้อ ่าน

เพลิดเพลินไปกับการ “วาดภาพ” ของกวีในขณะเดียวกันก็

ตระหนักรู ้ถึงผลของกรรม ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว การ

พิจารณาเห็นถึง “มรรคาสู่นิพพาน” ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย

สูงสุดทางพุทธศาสนา การชื่นชมประทับใจในจริยวัตรของ

พระโพธิสัตว์อาจท�าให้ซึมซับวัตรปฏิบัตินั้นในทางใดทาง

หนึ่ง ความเพลิดเพลินใจประทับใจฉากส�าคัญ ท�าให้พิศวง

และอัศจรรย์ใจในความอดทนต่อความช่ัวร้ายอย่างยิ่งยวด 

จนกระท่ังอาจน�าไปประยกุต์ใช้ในชวิีตประจ�าวันได้ เช่นเดยีว

กับการอ่านทบทวนภาษาที่ไพเราะงดงามย่อมสร้างปัญญา

แก่ผู้อ่านได้อีกทางหนึ่ง โดยนัยนี้อรรถกถาเตมิยชาดกจึงมี

ความงดงามและมีคุณค่าต่อมนุษย์ 

ข้อเสนอแนะ	
 ชาดกเป็นวรรณคดพีทุธศาสนาส�าคญัจงึควรมกีาร

ศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดที่หลากหลาย
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การติดต่อผู้เขียนบทความ

นพรัตน์ ไชยชนะ Nobparat Chaichana chimmanee2531@gmail.com

ยุทธนา ทองน�า Yutthana Tongnam ding_dong_009@hotmail.com

กันต์ อัศวเสนา  Kan Asvasena   kan.asva@gmail.com

เมธี พันธุ์วราทร Metee Punvaratorn pmetee@gmail.com

ยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็น Yingsak Choomyen kong.kaewja@hotmail.com

วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช Wipart Wiboonpanuvej wwjd.am@gmail.com 

วรรณวิภา  มัธยมนันท์ Wanwipa  Mattayomnant oilandbird@hotmail.com

สิชฌน์เศก ย่านเดิม Sitsake Yanderm  sitsake@gmail.com

กาญจนา  ค�าผา Kanchana  Kampha tookkum@gmail.com

พิสุทธิ์  การบุญ Phisut Kanboon phisut.k@rbru.ac.th

อรัญ วานิชกร Aran Wanichakorn  dr.aranswu@gmail.com

สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล  Suebsak Sirimongkolgal mheng.artedu@gmail.com

สุรชัย ทุหมัด Surachai Tumad   peenew_2525@hotmail.com

พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ Phatcharin Suntiatchawan rinsphatcha@gmail.com

ญาดา จุลเสวก Yada Chula-Saevok nion230630@gmail.com

สุภัค มหาวรากร   Supak Mahavarakorn supak@g.swu.ac.th.
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยตัวบรรจง หรือด้วยวิธีการพิมพ์)

เรียน	 ผู้อ�านวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	

ข้าพเจ้า  นาย      นาง      นางสาว      อื่นๆ (โปรดระบุ)…....................................................…………………….

ชื่อ	–	สกุล ..............................................................................................................................................................................

ต�าแหน่งทางวิชาการ	(โปรดระบุ)

 ศาสตราจารย์      รองศาสตราจารย์     ผู้ช่วยศาสตราจารย์      อาจารย์

 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………......................................................................................................................................…

วุฒิการศึกษา

.................................................................................................................................................................................................

สถานที่ท�างาน

.................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์....................................................................... โทรศัพท์มือถือ....................................................................................

โทรสาร........................................................................ E-mail address……………....................................………………….........

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก (หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง กรุณาแจ้งกองจัดการวารสาร)

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์....................................................................... โทรศัพท์มือถือ....................................................................................

โทรสาร........................................................................ E-mail address……………....................................………………….........

กองบรรณาธิการสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่ 

 ที่ท�างาน      ที่อยู่ที่ระบุข้างต้น

กรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้	กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล..................................................................................................................................................................

โทรศัพท์....................................................................... โทรศัพท์มือถือ....................................................................................

มีความเกี่ยวข้องเป็น.................................................... E-mail address……………....................................………………….........

ประเภทของบทความ

 บทความวิชาการ บทความวิจัย  บทความวิจัย

   บทความวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขา....................................... คณะ........................................ มหาวทิยาลยั.................................................................................

 สอบ Comprehensive แล้ว  ยังไม่สอบ Comprehensive
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บทความที่ท่านส่งมารับการพิจารณา	มีเนื้อหาตรงกับสาขาใด

  ชาติพันธุ์                       

   ประวัติศาสตร์-โบราณคดี

   ปรัชญา-ศาสนา

   แฟชั่น-เครื่องแต่งกาย-เครื่องประดับ

   ภาษา-วรรณกรรม

   ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม

   เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม

   สารสนเทศ-การสื่อสาร

   ศิลปศึกษา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า	บทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน	และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น

   ลงชื่อ..............................................เจ้าของบทความ  

   (……………….....................……………………….)

   วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...............

ส่งใบสมัครและบทความได้โดย

Submit	ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารออนไลน์	OJS	ที่เว็บไซต์
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/index

(กรุณาศึกษาวิธีการเข้าใช้ระบบ	โดยดาวน์โหลดคู่มือที่เมนูด้านขวามือของเว็บไซต์ข้างต้น)

---------

  ติดต่อสอบถาม นางสาวธันยพร โรจนสังวร (pinpinat.cultureswu@gmail.com)

โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 12602

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารประสานมิตร (อาคาร 3) ชั้น 2 

เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบส�ารวจความพึงพอใจ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค�าชีแ้จง แบบส�ารวจความพึงพอใจวารสารสถาบนัวัฒนธรรมและศลิปะ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ จดัท�าขึน้เพือ่ใช้เป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดท�าวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะให้ดียิ่งขึ้น ขอความกรุณาท่านใส่เครื่องหมาย ✓  

ลงในช่อง  และกรอกข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้อมูลทั่วไป

1.	เพศ

  ชาย              หญิง

2.	ระดับการศึกษา

  ต�่ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก

3.	ต�าแหน่งทางวิชาการ

  ไม่มี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์

4.	อาชีพ	(ตอบได้มากกว่า	1	ข้อ)

  นิสิต/นักศึกษา   ครู   อาจารย์มหาวิทยาลัย   อื่นๆ.........................................

ระดับความพึงพอใจวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

รายการ
ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

การตีพิมพ์และรูปเล่ม

1. วารสารออกตรงตามเวลา

2. มีรูปแบบและองค์ประกอบตามเกณฑ์ของวารสารวิชาการ

3. การออกแบบรูปเล่มสวยงามเหมาะสม

4. การพิสูจน์อักษรมีความถูกต้องและถี่ถ้วน

ผู้ทรงคุณวุฒิและบทความ

5. ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรม

6. ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน

7. ผู้ทรงคุณวุฒิมีผลงานทางวิชาการต่อเนื่อง

8. บทความที่ตีพิมพ์มาจากหลากหลายหน่วยงาน

การน�าผลงานไปใช้ประโยชน์

9. สามารถสืบค้นและอ่านบทความของวารสารได้จากเว็บไซต์

10. ได้รับมุมมองใหม่ด้านการวิจัยศิลปวัฒนธรรม
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รายการ
ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

การให้บริการ

11. การให้บริการสะดวกรวดเร็ว

12. ผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ดี

13. การให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน

14. ความหลากหลายช่องทางในการติดต่อ

15. สามารถส่งบทความและตรวจสถานะบทความผ่านระบบฐานข้อมลู

ออนไลน์

ความพึงพอใจในภาพรวม

16. ความพึงพอใจในภาพรวมของวารสารฯ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

ท่านสามารถกรอกแบบส�ารวจความพงึพอใจและส่งข้อมลูผ่านหน้าเวบ็ไซต์ได้ที ่http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica

สถาบนัวฒันธรรมแบะศิลปะ มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ขอขอบคณุทีก่รณุาให้ข้อมบู กรณุาส่งกลบัไปยงัสถาบนัวัฒนธรรม

และศิลปะ โทรสาร 02 261 2096
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ	วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

ส่วนประกอบของบทความ	
 • ประเภทบทความวิจัย

  ส่วนประกอบ	:	ชื่อเรื่อง	ชื่อ-นามสกุลและสังกัดของผู้เขียน	(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หากเป็นบทความ

วิจัยที่ใช้เพื่อส�าเร็จการศึกษา ต้องระบุอาจารย์ที่ปรึกษา และสาขาวิชาที่ศึกษาด้วย บทคัดย่อและค�าส�าคัญ (ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ บทคดัย่อความยาว 250-300 ค�า) บทน�า	วัตถปุระสงค์การวิจยั	เครือ่งมอืวิจยัและวิธดี�าเนนิการวิจยั	ผลการ

วิจัย/การวิเคราะห์ข้อมูล	สรุปและอภิปรายผล	และเอกสารอ้างอิง	ที่เป็นภาษาไทยและที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ (อ้างอิง

ในเนื้อเรื่อง และในบัญชีเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ) 

 • ประเภทบทความวิชาการ

  ส่วนประกอบ	:	ชือ่เร่ือง	ชือ่-นามสกลุและสงักดัของผูเ้ขยีน (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) บทคดัย่อและค�าส�าคัญ 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อความยาว 200-250 ค�า) บทน�า	เนื้อหา (สามารถแบ่งเป็นหัวข้อตามที่ท่านต้องการ

น�าเสนอ) บทสรุป	และเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยและที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ

  หมายเหตุ : เพื่อให้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีการใช้ภาษาวิชาการและสื่อสารถูกต้องตรงกับเนื้อความ และ 

ลดขั้นตอน ในการตรวจแก้จากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการมีบริการประสานกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติเพื่อแปลบทคัดย่อ โดยเจ้าของบทความมีค่าใช้จ่ายในการแปลบทคัดย่อบทความละ 500 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจ

ใช้บริการ กรุณาส่งใบสมคัรพร้อมบทความวชิาการหรอืบทความวจิยัตามขัน้ตอนปกต ิเพียงเว้นส่วนทีเ่ป็นบทคดัย่อภาษาองักฤษ

ไว้ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการไม่เกิดรายได้จากการบริการประสานงานดังกล่าว

  ***พิมพ์ผลงานด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word รุ่น 2007 - 2013 for windows ความยาวของ

บทความ 10-15 หน้ากระดาษ A4 

  ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Template บทความโดยท่านไม่ต้องจัดหน้าเองได้ที่หน้าเว็บไซต์วารสารฯ  

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/index

ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ
 • ขนาดกระดาษ เอ 4

 • กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.25 นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว  

ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว 

 • ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ตัวอักษร ใช้บราววัลเลีย นิว (Browallia New) และพิมพ์ตามที่ก�าหนด ดังนี้

	 	 	 ชื่อเรื่อง	(Title)

   - ภาษาไทย ขนาด 18 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

   - ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่) ขนาด 18 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

	 	 	 ชื่อผู้เขียน	(ทุกคน)

   - ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

   -  ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตัวธรรมดา
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   บทคัดย่อ

   - ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก�าหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา

   - ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา

   - ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว

  ค�าส�าคญั	(keyword) ให้พมิพ์ต่อจากส่วนของบทคดัย่อ (Abstract) ควรเลือกค�าส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกับบทความ 

ประมาณ 4-5 ค�า ใช้ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point

  รายละเอียดบทความ

   - หัวข้อใหญ่ ขนาด 16 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

   - หัวข้อรอง ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

   - ตัวอักษร ขนาด 14 point, ก�าหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา

   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว

  ค�าศัพท์ ให้ใช้ค�าศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

  ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ชือ่ภาพให้ระบคุ�าว่า ภาพที ่ไว้ใต้ภาพประกอบ และจดัข้อความ

บรรยายใต้ภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อตารางให้ระบุค�าว่า ตารางที่ พร้อมทั้งข้อความบรรยายตาราง หัวตารางให้จัด

ชดิซ้ายของหน้ากระดาษ และใต้ภาพประกอบหรอืตารางให้บอกแหล่งทีม่า โดยพมิพ์ห่างจากชือ่ภาพประกอบหรอืเส้นคัน่ใต้

ตาราง 1 บรรทัด (ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point, ตัวธรรมดา)

 ตัวอย่าง ภาพประกอบที่น�ามาอ้างและการบอกแหล่งอ้างอิง

ภาพที่	1	ภาพพิมพ์หินของ ฌอง ดูบุฟเฟท์ 2505

ที่มา : วิรุณ ตั้งเจริญ. (2546). สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อีแอนด์ไอคิว, หน้า 17.

 หากเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ให้อ้างว่า ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย/ผู้เขียน ชื่อ-สกุล
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วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ตัวอย่าง ตารางที่น�ามาอ้างและการบอกแหล่งอ้างอิง

 ตารางที่	2 แสดงระยะเวลาและอัตราส่วนในการสกัดสีจากเปลือกมังคุด

น�้าหนักพืชตัวอย่างต่อปริมาณสารละลาย	

(กรัม/มิลลิเมตร)

ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ตามระยะเวลาที่ท�าการสกัด

30	นาที 1	ชม. 2	ชม. 3	ชม. 1	วัน

5:10 0.528 1.427 2.468 1.864 4.316

5:20 0.695 0.949 1.036 1.459 2.495

5:30 0.406 0.583 0.481 0.704 1.251

ที่มา : พรพิมล ม่วงไทยและสุจิตรา ศรีสังข์. (2553). การเตรียมผงสีจากพืชตามภูมิปัญญาไทย. ใน 9	ภูมิปัญญาไทย. วิภาวี 

อนุพันธ์พิศิษฐ์,บรรณาธิการ. หน้า 207. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 • กิตติกรรมประกาศ ให้ประกาศเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การพิมพ์อ้างอิงที่แทรกในเนื้อหาของบทความ 

  ใช้การอ้างอิงระบบนาม-ปี โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า 

	 	 ตัวอย่างที่	1	การอ้างอิงที่กล่าวรวมไปในเนื้อหาของบทความ

ในหนงัสอืการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและภูมปัิญญาภาคสนาม : ภาคกลาง (2554 : 84) กล่าวถงึ ตลาดสามชุกว่าเป็น

ตลาดส�าคัญในการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต	เมื่อ	100	กว่าปีก่อน...

	 	 ตัวอย่างที่	2	การอ้างอิงท้ายข้อความที่กล่าวถึง

“สามชุก มาจากค�าว่า กระชุก คือเครื่องจักรสานทรงคล้ายฟักเขียวผ่านครึ่งใช้ใส่ของแห้งต่างๆ เป็นที่มาของค�าว่า 

สามชุก สี่ชุก หรือ กระชุก” (สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, 2554 : 88)

 • การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

   1) เอกสารอ้างอิงทุกล�าดับจะต้องเรียงตามตัวอักษร 

   2) เอกสารอ้างองิเรียงล�าดบัโดยให้รายการทีเ่ป็นภาษาไทยขึน้ก่อน ตามด้วยรายการอ้างอิงทีเ่ป็นภาษาองักฤษ

   3) รายการเอกสารอ้างองิให้พิมพ์ชดิขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมคีวามยาวมากกว่า 

หนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์ต่อบรรทัดถัดไปโดยย่อหน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอักษร หรือเริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 8)

 • การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกันตามชนิดของเอกสารที่น�ามาอ้างอิง	ให้จัดพิมพ์

ตามข้อแนะน�า ดังนี้

  1.	 อ้างอิงจากหนังสือ ใช้รูปแบบดังนี้

   ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.

   ตัวอย่าง

   ไพจิตร ยิ่งศิริวัฒน์. (2541). เนื้อดินเซรามิกส์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

   Kotler Philip; & Gary Armstrong. (2003). Principles	of	Marketing. 9th Ed. Boston: McGraw-Hill.

  2.	 อ้างอิงจากวารสาร	ใช้รูปแบบดังนี้

   ชื่อ/ชื่อสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่):/หน้าที่อ้าง.

   ตัวอย่าง

ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์. (2553, มกราคม-มิถุนายน). นอนกรน. การหายใจติดขัดขณะหลับ. วารสารมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ. 16(1): 39-42.

Doran, Kirk. (1996, January). Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing. Computer	in	Libraries. 

16(1): 39-42.
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  3.	 อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการ ใช้รูปแบบดังนี้

   ชื่อผู้เขียน.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความหรือช่ือตอน.//ใน//ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือชื่อผู้รวบรวม 

(ถ้ามี).//หน้าที่ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั้น.//ครั้งที่พิมพ์.//สถานที่พิมพ์:/ชื่อส�านักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์.

   ตัวอย่าง

แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. (2526). การก้าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. ใน เอกสารการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง	

ก้าวแรกของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. หน้า 1-7. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Tichner, Fred J. (1981). Apprenticeship and and Employee Training. In The	New	Encyclopedia	Britannica,	

Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica.

  4.	 อ้างอิงจากปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ใช้รูปแบบดังนี้

   ชือ่ผูแ้ต่ง.//(ปีทีพ่มิพ์).//ชือ่เร่ือง.//ชือ่ปรญิญา(สาขาหรอืวชิาเอก).//เมอืงทีพ่มิพ์:/หน่วยงาน.//ถ่ายเอกสาร.

   ตัวอย่าง

สิริสุมาลย์ ชนะมา. (2548). การพัฒนารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	วิชาสังคมศึกษา	ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 6. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

Patamaporn Yenbamrung. (1992). The	 Emerging	 Electronic	 University:	 A	 Study	 of	 Student	 Cost-

Effectiveness. Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate School 

The University of Texas at Austin. Photocopied.

	 	 5.	 อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ใช้รูปแบบดังนี้

   ข้อมูลจากหนังสือออนไลน์

   ผู ้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ์:/ส�านักพิมพ์.//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ป ี

(หรือ Retrieved/เดือน/วัน/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์

   ตัวอย่าง

ทบวงมหาวิทยาลัย. (2544). กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 

2544, จาก http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm

Davies, J. Eric; Wisdom, Stella; & Creaser, Claire. (2000). Out	of	sight	but	Not	Out	of	Mind:	Visually	

Impaired	Prople’s	Perspectives	of	Library	and	Information	Services. Loughborough: LISU. 

Retrieved September 20, 2003, from www.Iboro.ac.uk/departments/dils/lisu/public.html

	 	 	 ข้อมูลที่เป็นบทความจากวารสารออนไลน์

   ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/วันเดือนของวารสารหรือปีท่ีสืบค้น).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร.//ปีที่(ฉบับที่):หน้า 

(ถ้ามี).//สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน,/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์

   ตัวอย่าง

พษิณ ุกล้าการนา. (2545, พฤษภาคม-มถินุายน). เตรยีมรับมอืกบัภาวะโลกร้อน. หมออนามยั. 11(6). สบืค้นเมือ่ 13 ตลุาคม 

2546, จาก http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm

Bearman, David. (2000, December). Intellectual Property Conservancies.	D-Lib	Magazine. 6(12). Retrieved 

June 30,2020,from http://www.dlib.org/dlib/december/bearman/12bearman.html
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  6.	 อ้างอิงบทสัมภาษณ์	ใช้รูปแบบดังนี้

   ผู้ให้สัมภาษณ์.//ต�าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์.//สังกัดของผู้ให้สัมภาษณ์.//วันเดือนปีที่ให้สัมภาษณ์.

   ตัวอย่าง

พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ,รองศาสตราจารย์. คณบดีวทิยาลัยนวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สมัภาษณ์วนั

ที่ 7 กันยายน 2553.

Anissa Fung, Assoc.Pro. Chairman of the Departmental Learning and Teaching Committee in the Department 

of Cultural and Creative Arts, Hong Kong Institute of Education. Interviewed on August 10, 2012.

การส่งบทความ	สิ่งที่เจ้าของบทความต้องส่ง

 1. ใบสมัครขอส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

   (ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica )

 2. ไฟล์ต้นฉบับบทความที่จัดพิมพ์ด้วย Microsoft word 2007 - 2013 for windows ซึ่งจัดแบบฟอร์มตามที่

วารสารก�าหนดเรยีบร้อยแล้ว ส่งอเีมลมาที ่อาจารย์ ดร.ปิยวด ีมากพา (ohpiya@gmail.com) หรอืนายภวูศิษฐ์ สรุยิชัยโยธนิ 

(phuwasit.swu@gmail.com) 

หรือลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลวารสารออนไลน์	แล้ว	Submit	บทความเข้าระบบได้ที่

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jica/index

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	
นางสาวธันยพร โรจนสังวร (pinpinat.cultureswu@gmail.com) 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โทรศัพท์ (02)649-5000 ต่อ 12062 โทร./โทรสาร (02) 261-2096

ทั้งนี้ เมื่อบทความได้ตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความจะได้รับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์จ�านวน 3 เล่ม




