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ศิลป, คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา, และคณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ ไดจัดการประชุมวิชาการดานศิลปกรรมการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวขอ  “ศิลปกรรม
ศาสตรกับสังคมและวัฒนธรรมรวมสมัย” ข้ึน ในวันท่ี 28-29 มีนาคม 2561   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีในการ
นําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการดานศิลปกรรมศาสตรทั้งในรปูแบบงานวิจัยและผลงานสรางสรรค
ระหวางอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผูที่สนใจ อันจะนําไปสูการสรางเครือขายและความกาวหนาใน
ศาสตรดานศิลปกรรมของชาติ  

 รายงานรวมบทความวิจัยและงานสรางสรรคในคร้ังนี้ ประกอบดวยผลงานท้ังสิ้นจํานวน 39 ชิ้นงาน จาก
สถาบันการศกึษาทั่วประเทศ  โดยแบงเปน บทความนําเสนอประเภทบรรยาย 25 บทความ และผลงานสรางสรรค
จํานวน 14 ชิ้นงาน   การประชุมวิชาการในครั้งนี้จะสําเร็จลุลวงไปไมได หากปราศจากความรวมมือท่ีเขมแข็งของ
สมาชิกภาคีเครือขาย  รวมถึงนักวิจัยทุกทาน  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในนามของ
ตัวแทนเจาภาพการจัดงาน ขอขอบพระคุณเจาภาพรวม และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน   หวังเปนอยางย่ิงวา กิจกกรม
ในคร้ังน้ีจะเปนกาวหนึ่งท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพดานงานวิจัยทางศลิปกรรมของชาติใหยั่งยืนสืบไป 

   

 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
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การแสดงสรางสรรค ชุด พีชนังคัล (พ-ีชะ-นัง-คัน) 
 

นฤมล ขันสัมฤทธิ์ 
 

ภาควิชานาฏศิลปไทย วิทยาลยันาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
email: krukainarumol@gmail.com 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อสรางสรรค “การแสดงสรางสรรค ชุด พีชนังคัล” ในรูปแบบนาฏศิลปไทยสรางสรรค 

ทีแ่สดงใหเห็นความสําคัญของพระราชพิธีในการสรางขวัญกําลังใจใหแกเกษตรกรไทย โดยศึกษาจากขอมูลตํารา เอกสาร การสัมภาษณ การ

สังเกตการณ เพ่ือเปนขอมูลในการสรางสรรคผลงานการแสดง โดยการปรึกษา ทานผูเช่ียวชาญ การวิพากยการแสดง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

ของผลงานใหเกิดประโยชนตอการวิจัยมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยพบวา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือพิธีแรกนาขวัญ เปนพิธีไถ

หวานแบบฮินดู ที่รับมาจากอินเดีย เปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจและสิริมงคลแกเกษตรกร รวมทั้งแสดงถึงการเริ่มตนฤดูทํานา ตามคติ

ความเชื่อของสังคมกสิกรรมที่วาธรรมชาติไดมอบผืนดินอันอุดมสมบูรณทั้งน้ําทา และดินฟาอากาศที่เหมาะสมแกการเพาะปลูก หากไดพืช

พันธุที่ดีและเปนมงคลตอสรรพชีวิตแลว ความรมเย็นเปนสุขจะบังเกิดขึ้นแกมหาชน จะมีชาวนาจากทั่วสารทิศเดินทางมาเปนสวนหนึ่งของ

พิธีจนเนืองแนนทุกป และทุกคนตางก็มุงหวังจะไดเมล็ดขาวมงคลซึ่งเปนขาวพันธุดีที่ผานการคัดพันธุมาแลว กลับไปเปนมิ่งขวัญแกผืนนา

ของตน โดยผูวิจัยไดนําการสรางขวัญกําลังใจมาเปนแนวคิดในการสรางสรรคการแสดง ชุด พีชนังคัล ใชเวลาแสดงประมาณ 9 นาที 

องคประกอบการแสดง ไดแก 1) เพลง ดนตรี เปนเพลงไทย และเพลงรวมสมัย 2) การสรางสรรคกระบวนทารําไดนําทารํามาจากนาฏศิลป

ราชสํานัก ผสมผสานทารําจากนาฏศิลปพื้นเมือง โดยการแสดงแบงออก เปน 4 ชวง ไดแก ชวงที่ 1 การรอคอยของชาวนา ชวงที่ 2 การ

ประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ชวงที่ 3 การเก็บเมล็ดขาวมงคลเพื่อนํากลับมาเพาะปลูก 4. การแสดงความยินดีเมื่อเก็บ

ขาวมงคลได 3) เครื่องแตงกายและทรงผม พระยาแรกนาเทพีคูหาบเงิน เทพีคูหาบทอง พระโคและทหารนั้นเลียนแบบจากของจริง แสดง

ความดั้งเดิม สวนชาวนามีการสรางสรรคขึ้นใหมในรูปแบบรวมสมัย 4) ผูแสดง จํานวน 15 คนประกอบดวยผูแสดงเปนพระยาแรกนา 1 

คน เทพคูหาบเงิน 2 คน เทพีคูหาบทอง  2 คน พระโค 2 คน และชาวนา 5 คน ทหาร 3 คน 5) อุปกรณการแสดงทีส่ําคัญ ไดแก พระแสง

ปฏัก ชุดหาบเงินหาบทอง พานรองพรอมผานุง พานรองพรอมกระทงใบตอง และงอบ 6) ฉาก จัดเปนบรรยากาศลานพระราชพิธ ี

 
คําสําคัญ : การแสดงสรางสรรค, พีชนังคัล, พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
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CREATIVE DANCE OF PEECHANANGKAN 
 

Narumol Khunsumrit 
 

Department of Thai Performance Arts, The College of Dramatic Arts. Bunditpatanasilpa Institute.  
email: krukainarumol@gmail.com 

 

Abstract 
 The objective of this research is creative the new performance is Peechanangkan, it is NEO Thai traditional 

dance. To appreciate the Royal Ploughing Ceremony and bringing propitiousness, boosting farmers’ morale. This studying 

from available materials, conducting interviews and making observations so that the information obtained can be used 

to create performances and to hold group discussions in order to examine the quality of the performance for further 

benefits.The result of the research revealed that the Royal Ploughing Ceremony, influenced by Hindu style handed 

down from India, which is held at Sanam Luang. They are aimed at bringing propitiousness to the nation’s crops, 

boosting farmers’ morale, as well as heralding the rice-growing season to begin. After the ceremony is over, the people 

who gather to witness the event will rapidly crowd onto the field and pick up the sacred rice seeds to take home and 

mix them with their rice seeds for auspiciousness or to keep as a lucky charm. 

 The researcher creative of the Peechanangkhan performance is NEO Thai traditional dance. It takes around 

9 minutes to perform, has created works by the elements of the show 1 )  Music are Thai traditional and NEO Thai 

traditional songs ( Thai Music, Universal Music and Electronic Music.) . 2)  Creating Choreography, the dance is derived 

from Thai court dance And Thai Folk Dance. The performance is divided into four parts: first, is the meaning Expression 

of hope, waiting for the farmer. Second, is the Ritual of the annual Ploughing Ceremony. Third, is the scatter rice seed 

over the furrows. Fourth, is the happiness, the satisfaction of the farmer. 3) Costume and hairstyle, Phraya Raek Na or 

the Lord of Ploughing, celestial maidens have Holding a rice basket are golden baskets and silver baskets, the bulls 

and soldiers, These creative in the nature of imitation and traditional. And farmer sewing garments in modern style. 

4)  Actor, consists of 15 performance which are one Phraya Raek Na or the Lord of Ploughing, four celestial maidens 

consisting of two celestial maidens for the golden baskets and two silver baskets, two the bulls, five farmers and three 

soldiers. 5)  Equipment used in the show include are Goad, Rice basket, rice plant, Hat of the farmer. 6)  Background 

scenes 2 style are Fictional scene or Fantasy scenes, it presents a picturesque ritual atmosphere 

 

Keywords : Peechanangkan , the Royal Ploughing Ceremony 
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ความเชื่อเปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดการสรางวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ เพื่อเปนแบบแผนในวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยที่มนุษย

จะแสดงความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติผานภาพสะทอนทางพิธีกรรม (จันทิรา ธนสงวนวงศ, บทเรียนออนไลน

หนวยที่ 3 วัฒนธรรม) ซึ่งปรากฏอยูในทุกสังคม สะทอนถึงความหวัง ความปรารถนา ความหวาดกลัวและความรูสึกตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

ความคิดและอารมณมนุษย  ดังนั้น มนษุยทุกกลุมชาติพันธุ ทุกภาษาตางมีพิธีกรรมของกลุมเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อของตนเอง 

ในสังคมเกษตรกรรมทุกสังคมมีประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ เพื่อขอใหพืชผลนั้นอยูรอดปลอดภัย ไดผลผลิตอุดมสมบูรณเปนระยะๆ 

นับตั้งแตกอนการเพาะปลูก จนกระทั้งเก็บเกี่ยวผลผลิต พิธีกรรมในแถบทวีปเอเชียจะมีคลายคลึงกัน  และแตกตางกัน ซึ่งปรากฏการณทาง

ธรรมชาติเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งในวิถีชีวิต แมความรูความชํานาญในเรื่องการผลิต  เปนเรื่องที่ฝกหัดได แตเรื่องฝนฟาอากาศและศัตรูพชื 

ซึ่งมีผลกับจํานวนผลผลิตนั้นมนุษยไมสามารถกําหนดได จึงตองหันไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหชวยเหลือ โดยเฉพาะในดานความมั่นคงทางจิตใจ 

จนกลายเปนวิธีประพฤติปฏิบัติถือเปนประเพณีสืบตอมา โดยเชื่อวาแบบแผนเหลานี้จะทําใหไดผลผลิตที่แนนอน รวมถึงประเทศไทยที่เปน

ประเทศกสิกรรม จึงตระหนักดีถึงความสําคัญของการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพาะปลูก “ขาว” ซึ่ง

เปนรากฐานความมั่นคงของประเทศมาทุกยุคทุกสมัย การบํารุงขวัญและกําลังใจแกชาวนาผูปลูกขาวเลี้ยงผูคนทั้งประเทศจึงเปนสิ่งสําคัญ                   

การสรางขวัญและกําลังใจในเรื่องของการปลูกขาวนี้ เปนวัฒนธรรมรวมของชนเผาชาติพันธุในแถบเอเชียตามคติความเชื่อของสังคมกสิกร

รมที่วา ธรรมชาติไดมอบผืนดินอันอุดมสมบูรณทั้งน้ําทา และดินฟาอากาศที่เหมาะสมแกการเพาะปลูกหากไดพืชพันธุที่ดีและเปนมงคลตอ

สรรพชีวิตแลว ความรมเย็นเปนสุขจะบังเกิดขึ้นแกมหาชน  

ประเทศไทยมีการประกอบ “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เพื่อเปนมิ่งมงคลและสรางขวัญกําลังใจแกชาวนาผู

ปลูกขาวทั้งประเทศ โดยเปนการรวมพระราชพิธี 2 พระราชพิธีเขาดวยกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคลเปนพิธีสงฆ เพื่อเปนการทําขวัญพืช

พนัธุตางๆ มีขาวเปลือก เผือก ถั่ว งา เปนตน และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปนพิธีพราหมณ แบบฮินดูที่รับมาจากอินเดีย มี

มาแตยุคสุโขทัยจนถึงปจจุบัน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 2516 : 395) ซึ่งเปนพระราชพิธีที่อยูในพระราชพิธีสิบสอง

เดือนจัดขึ้นในเดือนหกของไทย ถือเปนพระราชกรณียกิจที่สําคัญของกระมหากษัตริยทุกพระองคในการที่จะชวยสงเสริมสนับสนุน ให

กําลังใจ และสิริมงคลแกราษฎรผูทํานารวมทั้งผูประกอบการเกษตรทั้งหลาย แสดงถึงการเริ่มตนฤดูทํานา และเปนเครื่องหมายเริ่มตน

แหงฤดูกาลเพาะปลูก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2514 : 1-2) พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญถือเปนพิธีปฐมฤกษในการทํา

นาปลูกขาวของแตละป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงเสด็จมาเปนประธาน และทรงแตงตั้งพระยาแรกนาใหเปนผูนําในพิธีแทน 

ทําการเสี่ยงทายปริมาณน้ํา ดวยการเลือกผานุง การประกอบพิธีไถหวานเมล็ดขาว และพระโคทําหนาที่เสี่ยงทายพืชพันธุธัญญาหาร ณ 

มณฑลพิธทีองสนามหลวง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2512: 25-26) 

ซึ่งการสรางขวัญกําลังใจใหกับเกษตรกรนั้น สอดคลองกับความมุงหมายอันเปนมูลเหตุใหเกิดพระราชพิธีนี้ขึ้นมา พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (2516: 396-397) ไดพระราชทานพระบรมราชาธิบายไวในพระราชนิพนธ เรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือนวา “จดหมาย

เรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้  ที่มีปรากฏอยูในการแรกนานี้ ก็มีอยูเสมอเปนนิตย  ไมมีเวลาเวนวางดวยการซึ่งผูใหญในแผนดินลงมือทําเอง  

เชนนี้ก็จะใหเปนตัวอยางแกราษฎรชักนําใหมีใจหมั่นในการที่จะทํานา  เพราะเปนสิ่งสําคัญที่จะไดอาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหนา เปนตนเหตุของความตั้ง

มั่นและความเจริญไพบูลยแหงพระนครทั้งปวง  แตการซึ่งมีพิธีเจือปนตาง ๆ  ไมเปนแตลงมือไถนาเปนตัวอยาง  เหมือนอยางชาวนาท้ังปวงลง

มือไถนาของตนตามปกติ  ก็ดวยความหวาดหวั่นตออันตราย  คือ น้ําฝน น้ําทามากไปนอยไป ดวงเพลี้ยและสัตวตาง ๆ จะบังเกิดเปนเหตุ

อันตราย ไมใหไดประโยชนเต็มภาคภูมิ และมีความปรารถนาที่จะใหไดประโยชนเต็มภาคภูมิเปนกําลัง จึงตองหาทางที่แกไขและเสี่ยงทาย

ใหรูลวงหนา จะไดเปนที่มั่นอกมั่นใจ   โดยอาศัยคําอธิษฐานเอาความสัตย เปนท่ีตั้งบาง  ทําการซึ่งไมมีโทษนับวาเปนการสวัสดิมงคลตาม  ซึ่ง

มาในพระพุทธศาสนาบาง บูชาเซนสรวงตามท่ีมาทางไสยศาสตรบาง  ใหเปนการชวยแรงและเปนที่มั่นใจตามความปรารถนาของมนุษย ซึ่ง

คิดไมมีที่สุด”  

เมล็ดขาวนี้ถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณและความเปนสิริมงคลแกผูที่มีไวในครอบครอง  ซึ่งเกษตรกร

สวนใหญมีความเชื่อวาที่ปฏิบัติกันมาวา หากไดเมล็ดพันธขาวจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญมาบูชา หรือใชผสมเปนเชื้อพันธุ 

จะทําใหไดผลผลิตในนาของตนเองนั้นอุดมสมบูรณ (ลลิตา มุงสูงเนิน, รายการขาว 9 SPEED NEWS)  
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ดังนั้น จะเห็นไดวาความมุงหมายของการสรางขวัญกําลังใจผานพระราชพิธีแรกนาขวัญ และเมล็ดขาวจากพระราชพิธีนี้สงผล

ตอราษฎรเกษตรกรที่ปลูกขาวโดยตรง ในการชักนําใหมีความมั่นใจ สรางขวัญและกําลังใจในการทํานา แมจะเปนความจําเปนสําหรับ

บานเมืองในสมัยโบราณอยางไร ถึงปจจุบันนี้ก็คงเปนอยูอยางนั้น เพราะการเกษตร ซึ่งประชากรบริโภคขาวเปนอาหารหลักนั้น จึงเปน

สิ่งสําคัญแกชีวิต ความเปนอยู และเศรษฐกิจของประเทศทุกยุคทุกสมัย   

จากเหตุผลขางตนนี้ ทําใหผูวิจัยนําเรื่องของการบํารุงขวัญ และจิตใจของเกษตรกร มาสรางสรรคผลงานในรูปแบบนาฏศิลป

ไทย และนํามาเปนแนวคิดในการทํางาน เพื่อสะทอนความเชื่อ ความศรัทธา ที่เกิดขึ้นในสังคมเกษตรกรรมของไทยที่มีตอพระราชพิธี

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญใหกับเยาวชนรุนใหมที่ไมมีโอกาสเขารวม หรือเปนสวนหนึ่งในพระราชพิธีไดรับรูในโบราณพระราชพิธี 

นอกจากนั้นยังเปนการสงเสริมเอกลักษณของชาติไทย และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในวงการนาฏศิลปไทย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อสรางสรรคการแสดง ชุด พีชนังคัล ในรูปแบบนาฏศิลปไทยสรางสรรค ที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของพระราชพิธีจรด

พระนังคัลแรกนาขวัญในการสรางขวัญกําลังใจใหแกเกษตรกรไทย        

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การประกอบพระราชพิธจีรดพระนังคัลแรกนาขวัญนั้น กระทําในมณฑลพิธีทองสนามหลวง และบริเวณ แปลงนาทดลอง  ณ วังสวน

จิตรลดา ผูวิจัยไดเลือกเฉพาะกระทําในมณฑลพิธีทองสนามหลวง เพื่อใชเปนกรอบในการสรางสรรคผลงานในครั้งนี ้         

 ขอบเขตดานเวลา  

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานวิจัย กําหนดเปนเวลา 2 ป 4 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2561 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Approach) และการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดย

รวบรวมขอมูลจากเอกสาร และศึกษาภาคสนาม ดวยการสัมภาษณ และการวิพากยการแสดง 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. กระบวนการกอนการผลิต (Pre-Production) ไดแก รวบรวมขอมูลและสรางแนวความคิด ดังนี ้

  1.1 ศึกษาขอมูล  เอกสาร  ตํารา  หนังสือ  บทความตาง ๆ  ภาพถาย และศึกษาวีดิทัศนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ

นังคัลแรกนาขวัญ  

1.2 เก็บรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณผูปฏิบัติหนาที่ในงานพระราชพิธี ไดแก พระยาแรกนาเทพีคูหาบ เจาหนาที่

ดานขอมูลงานพระราชพิธีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเจาหนาที่จากสํานักพระราชวังที่เกี่ยวของ 

1.3 ประมวลขอมูลทั้งหมดทําใหเกิดแรงบันดาลใจ และกําหนด Concept Them ของการแสดงในเบื้องตน 

 2. กระบวนการผลิตผลงาน (Production) คือ การสรางสรรคผลงานการแสดง 

  2.1 กําหนดชื่อ หัวขอการแสดง 

2.2 กําหนดขอบเขตการแสดง 

2.3 สรางสรรคเพลง ดนตรี บันทึกเสียง พรอมปรึกษาผูเชี่ยวชาญ และทําการปรับปรุงแกไข 

  2.4 ออกแบบกระบวนทารํา พรอมปรึกษาผูเชี่ยวชาญ และทําการปรับปรุงแกไข 

2.5 ออกแบบองคประกอบการแสดง เชน  เครื่องแตงกาย อุปกรณประกอบการแสดง  
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2.6 บันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวกระบวนทารํา และเครื่องแตงกาย 

  2.7 วิเคราะหผลและอภิปรายผลการศึกษา 

 3. กระบวนการหลังการผลิต (Post-Production) ไดแก กระบวนการตรวจสอบความถูกตอง และกระบวนการเผยแพร ดังนี ้

    3.1 กระบวนการตรวจสอบความถูกตอง 

   3.1.1 จัดการวิพากยการแสดง (Focus Group Discussion)   

   3.1.2 ปรับปรุงแกไขผลงาน 

  3.2 กระบวนการเผยแพร 

 3.2.1 เผยแพรผลงานในรูปแบบวีดิทัศนการแสดง และทําแบบสอบถามวัดผลการรับรูที่มีตอ การแสดง ชุด 

พีชนังคัล  

   3.2.2 เผยแพรผลงานในรูปแบบบทความวิชาการ  

 

การทบทวนวรรณกรรม  

 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยตองอาศัยความรูความเขาใจจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชในการ

วิเคราะหขอมูลตาง ๆ และการสรางสรรคการแสดง มีดังนี ้

1. พ้ืนฐานความคิดและอิทธิพลพื้นฐานในการสรางสรรค  

1.1 ความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม 

1.2 การสรางขวัญกําลังใจ และการปลุกใจ 

1.3 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

2. การสรางสรรคการแสดงนาฏศิลป  

 2.1 การสรางสรรคนาฏศลิป 

2.2 หลักในการจัดการแสดง 

2.3 องคประกอบการแสดง 

 2.4 แนวคิดการประดิษฐทารํา 

 2.5 ข้ันตอนการออกแบบการแสดง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. กระบวนการกอนการผลิต (Pre-Production) 

1.1 วิเคราะหขอมูลรวบรวมขอมูลตํารา เอกสารทางวิชาการ โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) พรอม

ภาพ และตารางประกอบ 

1.2 วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยมีแบบสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่อสัมภาษณขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปไทย ดนตรีไทย ดนตรีสากล 

และบุคคลที่เกี่ยวของกับการแสดงสรางสรรค ชุด พีชนังคัล ขอคําถามที่ตรงกับจุดมุงหมายของการสัมภาษณเปนคําถามปลายเปด (Open 

Ended Question)  

2. กระบวนการผลิตชิ้นงาน (Production) 

2.1 วิเคราะหขอมูลการปฏิบัติทารํา โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) พรอมภาพประกอบ 

2.2. วิเคราะหขอมูลการศึกษาเชิงลึกดวยการวิพากษการแสดง (Focus Group Discussion) ขอมูลที่ไดมีลักษณะเปน

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะในลักษณะขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบเอกสาร

นําเสนองาน ภาพ และวีดิทัศนการแสดง  
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3. กระบวนการหลังการผลิต (Post Production) 

3.1 วิเคราะหผลการแสดงในรูปแบบวีดิทัศน ขอมูลที่ไดมีลักษณะขอความใหเลือกตอบ และขอความคิดเห็นของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2560 วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 32 คน ที่ไดรับชมการแสดง ดวย

แบบสอบถาม Pre-Test และ Post-Test ของนักเรียน และสรุปผลการทําแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive 

Analysis) พรอมตาราง และกราฟประกอบ 

 

ผลการวิจัย 

 1. แรงบันดาลใจ  ผูสรางสรรคตองการสะทอนพิธีกรรม ความเชื่อ ความศรัทธา โดยนําผลผลิตที่ไดจากพระราชพิธีจรดพระนังคัล

แรกนาขวัญ คือ ขวัญกําลังใจ และเมล็ดขาวเปลือกที่ชาวนาและเกษตรกรทั่วประเทศตางรอคอยเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน

ครั้งนีป้รากฏในรูปแบบนาฏศิลปไทยสรางสรรคที่เขาใจงาย และมีความกระชับเหมาะกับยุคสมัยในปจจุบัน 

2. ขั้นตอนการแสดง การแสดงแบงออกเปน 4 ชวง ดังนี้ ชวงที่ 1 การรอคอยของชาวนา ชวงที่ 2 การประกอบ พระราชพิธีจรด

พระนังคัลแรกนาขวัญ ชวงที่ 3 การเก็บเมล็ดขาวมงคลเพื่อนํากลับมาเพาะปลูก 4. การแสดงความยินดี เมื่อเก็บเมล็ดขาวมงคลได 

3. การประพันธ เพลง ดนตรี เปนการผสมผสานระหวางดนตรีไทย ดนตรีรวมสมัย โดยนําเพลงไทยที่มีอยูแลวมารอยเรียงเขา

ดวยกัน และการสรางสรรคเพลงขึ้นมาใหม ดังนี้ 1. เพลงไทย เปนเพลงประกอบการแสดงชวงท่ี 1 บรรเลง ดวยขลุยเพียงออ การแสดงชวง

ที่ 2 บรรเลงดวยวงปพาทยไมแข็งประกอบเครื่องประโคม (แตร สังข ฆองชัย กลองมโหรทึก) และ 2. เพลงรวมสมัย เปนเพลงประกอบการ

แสดงชวงที่ 2 ชวงที่ 3 และชวงที่ 4 บรรเลงดวยดนตรีไทย เชน อังกะลุง ฆองหุย เครื่องประกอบจังหวะ ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง ผสมดนตรี

สากล เชน ไวโอลิน กลองทิมปานี ระนาดฝรั่ง  เสียงสังเคราะห เชน การทําดนตรีเลียนแบบเสียงเครื่องดนตรีไทย ไดแก ฆองวง ระนาดเอก 

และเสียงซาวดเอฟเฟค ไดแก เสียงนกรอง เสียงลม เสียงคลื่น 

4. การประดิษฐกระบวนทารํา คิดประดิษฐทารําในรูปแบบนาฏศิลปไทยสรางสรรค คือ การผสมผสานนาฏศิลป ไทยราชสํานัก 

ไดแก ทาระบํา ทาละคร เขากับลีลาทารํานาฏศิลปพื้นเมือง 

5. การออกแบบการเคลื่อนไหวและการใชพื้นที่ในการแสดง มีการแบงพื้นทีอ่อกเปน 8 สวน โดยการแสดงชวงที่ 1 ใชพ้ืนที่ทั้ง 

8 สวน สีฟาและสีน้ําตาล การแสดงชวงท่ี 2 แบงพื้นที่การแสดงในสวนที่ 1 และ 5 พื้นที่สีฟา สมมุติใหเปนโรงพิธีพราหมณเพื่อทําการแสดง

การเสี่ยงทายผานุงและการแตงตัว และพื้นที่สวนที่ 2 3 4 6 7 8 พื้นที่สีน้ําตาลสมมุติใหเปนลานพระราชพิธีประกอบการไถ หวานเมล็ด

ขาว และการเสี่ยงทายของพระโค ทั้งยังใชเปนพื้นที่สําหรับการแสดงของชวงที่ 3  และ 4 ดวยเชนกัน 

 

 

พื้นที่สวนที่ 1 

 

 

พื้นที่สวนที่ 2 พื้นที่สวนที่ 3 พื้นที่สวนที่ 4 

 
พื้นที่สวนที่ 5 

 
 

 
พื้นที่สวนที่ 6 

 
พื้นที่สวนที่ 7 

 
พื้นที่สวนที่ 8 

ภาพ การแบงพื้นที่บนเวทีสําหรับทําการแสดง 

 

 6. ผูแสดง ประกอบดวยผูแสดงเปนพระยาแรกนา 1 คน เทพคูหาบทอง 2 คน เทพีคูหาบเงิน 2 คน พระโค 2 คน และชาวนา 5 

คน ทหาร 3 คน ซึ่งไดคัดเลือกผูแสดงชาย-หญิงที่มีพื้นฐานการแสดงทางนาฏศิลปไทย  
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7. การออกแบบเครื่องแตงกายและทรงผม ในสวนพระยาแรกนา เทพีคูหาบเงินทอง พระโค และทหารมีการสรางสรรคใน

ลักษณะเลียนแบบจากของจริง แสดงความดั้งเดิม สวนเครื่องแตงกายชาวนา เปนการสรางสรรคขึ้นใหมในรูปแบบที่ทันสมัย 

8. อุปกรณการแสดง ไดแก พระแสงปฏัก ชุดหาบเงินหาบทอง พานรองพรอมผานุง พานรองพรอมกระทงใบตอง และงอบ  

9. ฉาก จัดการแสดงเปน 2 แบบ ไดแก 1) ฉากสมมุติ แสดงบนเวทีดานหลังใชเปนผามานสีดํา สีแดง หรือสีตาง ๆ 2) ฉากแบบ

จินตนาการ กําหนดวาบริเวณที่ใชทําการแสดงในขณะนั้น มีการติดตั้งฉากที่วาดและลงสีเปนที่ลานพระราชพิธ ี 

  

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พบวา เปนพิธีพราหมณ แบบฮินดูที่รับมาจากอินเดียที่ปรากฏหลักฐานมา

ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย โดยพระราชพิธีเปนการเสี่ยงทายวาปนี้น้ําจะมากหรือนอย โดยพระยาแรกนาเลือกผานุงเสี่ยงทาย สวนการเสี่ยงทาย

วา พืชพันธุธัญญาหารจะบริบูรณดีหรือไมนั้นจะเปนหนาที่ของพระโค จากของเลี้ยงเสี่ยงทาย เจ็ดสิ่ง ที่ใหพระโคเลือกกิน โดยพระราชพิธี

จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปนพระราชประเพณีสําคัญ ที่ทําใหเกิดขวัญกําลังใจ เสริมสิริมงคลแกราษฎรผูทํานาและประกอบการเกษตร

ทั้งหลาย ผานเมล็ดพันธุขาวที่ใชในพระราชพิธี ราษฎรและเกษตรกรจากทั่วประเทศตางรอคอยการเก็บเมล็ดพันธุขาวไปบูชา เพื่อความเปน

สิริมงคลแกชีวิตและอาชีพของตนเอง หรือนําไปผสมกับเมล็ดพันธุขาวเพื่อหวานในแปลงนา นอกจากนั้นพระราชพิธีนี้ยังแสดงถึงการเริ่มตน

ฤดูทํานา และเปนเครื่องหมายเริ่มตน  แหงฤดูกาล โดยผูวิจัยไดนํามาเปนแนวคิดในการสรางสรรคการแสดง ผานรูปแบบนาฏศิลปไทย

สรางสรรคที่สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธาในวิถีชีวิต การสรางขวัญและกําลังใจใหผูคนในสังคมเกษตรกรรมไทย โดยการ

ผสมผสานนาฏศิลปไทยราชสํานักกับนาฏศิลปพื้นเมือง ทําใหสื่อสารกับผูชมไดเขาใจงายขึ้น เพลง ดนตรีที่มีการผสมผสานระหวางเครื่อง

ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีสังเคราะหใหไพเราะ ความสนุกสนาน เขาถึงงาย ไมเบื่อหนาย อีกทั้งเครื่องแตงกายของชาวนาที่ประยุกตให

เขากับยุคสมัย มีความคลองตัวในการแสดง โดยการแสดงแบงออกเปน 4 ชวง ดังนี้ ชวงที่ 1 การรอคอยของชาวนา ชวงที่ 2     การประกอบ

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ชวงที่ 3 การเก็บเมล็ดขาวมงคลเพื่อนํากลับมาเพาะปลูก 4. การแสดงความยินดีเมื่อเก็บเมล็ดขาว

มงคลได 3. เครื่องแตงกาย และทรงผม พระยาแรกนา เทพีคูหาบเงินทอง พระโค และทหารนั้นเลียนแบบจากของจริง แสดงความดั้งเดิม 

สวนชาวนาสรางสรรคขึ้นใหมภายใตรูปแบบนาฏศิลปไทยสรางสรรค 4. ผูแสดง ประกอบดวยผูแสดง เปนพระยาแรกนา 1 คน เทพีคูหาบ

เงิน 2 คน เทพีคูหาบทอง 2 คน พระโค 2 คน และชาวนา 5 คน ทหาร 3 คน 5. อุปกรณการแสดงที่สําคัญ ไดแก พระแสงปฏัก ชุดหาบ

เงิน หาบทอง พานรองพรอมผานุง พานรองพรอมกระทงใบตอง และงอบ 6. ฉาก จัดการแสดงเปน 2 แบบ ไดแก 1) ฉากสมมุติ แสดงบนเวที

ที่มีผามานเปนสีดํา สีแดงหรือสีตาง ๆ  2) ฉากแบบจินตนาการ โดยกําหนดวาบริเวณที่ใชทําการแสดงในขณะนั้น มีการติดตั้งฉากที่วาดและ

ลงสีเปนลานพระราชพิธี  
 

ขอเสนอแนะ 

การนําผลงานไปใช ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรเพิ่มเติมบทบาทตัวละครของทหารและพราหมณเพิ่มเขาไปในการแสดงชวงที่ 2 การ

แสดงที่สื่อถึงพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความสวยงามและความสมจริงของริ้วขบวน และบทบาทของชาวนาผูที่เฝาคอย

พระราชพิธี อาจเพิ่มเกษตรกรอาชพีอื่น ๆ เชน ชาวสวน หรือประชาชนทั่วไปเขามา ทําใหการแสดง เปนบรรยากาศการรอคอยและเขารวม

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรนาขวัญของประชาชนชาวไทย เพื่อสื่อถึงการสรางขวัญกําลังใจใหกับอาชีพเกษตรกรไดชัดเจนยิ่งขึ้น  
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) ศึกษาประวัติความเปนมาและองคประกอบการรําตรวจพล2) เพื่อศึกษาองคประกอบ 

วิธีการแสดงการรําตรวจพลในการแสดงโขน 3) เพื่อสรางสรรคการแสดงโขน ชุด ทัพอโยธยาจากบทละครในเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ปลอยมา

อุปการ พระราชนิพนธใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาลงโลกมหาราช ยึดหลักตามรูปแบบการรําตรวจพลในการแสดงโขน โดย

เก็บรวบรวมขอมูลจากตํารา เอกสาร การสัมภาษณ การสังเกตการณ เพื่อเปนขอมูลในการสรางสรรคผลงานการแสดงและจัดสัมมนากลุม

ยอย เพื่อตรวจสอบความถูกตองและคุณภาพของผลงานเพื่อใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น จากการวิจัยพบวา การรําตรวจพลเปนการรําเพื่อ

ตรวจความเรียบรอยของกองทัพกอนนําทัพไปทําศึกสงครามที่มีมาแตโบราณดังปรากฏอยูในวรรณกรรมของไทย ซึ่งผูประพันธไดยึด

หลักการตามบริบทของสังคมในขณะนั้น สวนทารําบรมครูทางดานนาฏศิลปไทยไดคิดประดิษฐขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับวรรณกรรม แมวาใน

บทวรรณกรรมจะไมมีการบรรยายถึงลักษณะรูปแบบกระบวนทารํา การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ไดปรากฎกระบวนทารําในการรําตรวจ

พลของทัพยักษและทัพลิงที่บรมครูดานนาฏศิลปไทยคิดประดิษฐกระบวนทารํากราวในและกราวนอกขึ้นซึ่งไมปรากฏกระบวนทารํากราว

ใน ในการตรวจพลของ พระราม พระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด ตอน ปลอยมาอุปการ ผูวิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรค

การแสดงชุดทัพอโยธยา โดยสรางสรรคกระบวนทารําของคนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน พระราม พระพรต พระลักษมณ และพระสัต

รุดขึ้นโดยยึดตามจารีตของการรําตรวจพลและสรางสรรคทารําตามจารีตนาฏศิลปโขน โดยใชเวลาแสดงประมาณ 13 นาที ในการ

สรางสรรคยึดจารีตการรําตรวจพลจากขนบเดิมคือผูแสดงนั้นออกมาแสดงตามฐานันดรศักดิ์ เริ่มจากคนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน หนุ

มาน พระราม พระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด องคประกอบของการแสดงประกอบดวย 1) เพลงดนตรีโดยใชวงปพาทยบรรเลง

ประกอบการแสดงซึ่งในแตละชวงของการแสดงบรรเลงเพลงกราวกลางที่มีความแตกตางกันโดยใชจังหวะที่กระชับเพื่อใหเกิดความฮึกเหิม 

และเพลงจีนไสฮูก 2) การสรางสรรคกระบวนทารําของคนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน พระราม พระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด 

ซึ่งกระบวนทารําทั้งสี่กษัตริยไดนํากระบวนการรําโคม 3 ใบและการแปรแถวของคนกางกลดเขามาในการแสดง 3) เครื่องแตงกาย คนธง 

แตงกายยืนเครื่องสวมหูกระตายขี้รักใสขอเทาผา ขอมือผา เขนไทยสวมเสื้อเขมขาบ นุงสนับเพลา นุงผาเกี้ยว สวมหูกระตายสีแดง เสนา

ไทย แตงกายยืนเครื่อง สวมหูกระตายขี้รัก ใสขอเทาผา ขอมือผา สุมันตัน แตงกายยืนเครื่อง สวมขอเทาหัวบัว ขอมือแผง สวมปนจุเหร็จ 

หนุมานแตงกายยืนเครื่อง พระราม พระพรต พระลักษมณ และพระสัตรุด แตงกายยืนเครื่องและเพิ่มเกราะสวมใสในการรบ 4) ผูแสดง

ประกอบดวย คนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน หนุมาน พระราม พระพรต พระลักษมณ และพระสัตรุด โดยการแสดงเริ่มตามจารีตในการ

รําตรวจพลโขนดังนี้ คนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน หนุมาน พระราม พระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด 5) อุปกรณประกอบการ

แสดง คนธงถือธง เขนไทยถือหอก เสนาไทยถือดาบ สุมันตันถือดาบ สี่กษัตริย ถือศร 

 
คําสําคัญ: การแสดงสรางสรรค, ทารําตามจารีตนาฏศิลปโขน, ทัพอโยธยา 
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Abstract 

The objectives of this research are: 1) to study the history and the composition of the troop reviewing dance; 2) to study 

the composition and the performance of the troop reviewing dance in a Khon performance; 3) to create a Khon performance of 

the Ayodhya Army from the episode of Kusha and Lava in the Ramakien composed by His Majesty the King Rama I. This creative 

dance performance is based on the pattern of the traditional troop reviewing dance in a Khon performance. To gain the data for 

the creation of the performance, literature review, interviews, and observations are used as research methods and subgroup 

seminars are used to verify the accuracy and quality of the work. The researcher finds that the troop reviewing dance is an ancient 

form of dance existing in Thai literary work, arranged for commanders in chief to observe the readiness of the troop before going 

to a battle. Authors rely on the context of the society at that time in writing about troop reviewing incidents and Thai dance 

teachers choreograph the dance in accordance with the literature. Although there is no detailed description of the dance in the 

literature, the troop reviewing dance of the giant army and the monkey army does exist in the Ramakien Khon performance, 

where the Thai dance teachers choreograph the dance moves of the giants and the monkeys. However, in the episode of Kusha 

and Lava, the troop reviewing dance does not appear in the troop reviewing of Rama, Bharata, Lukshmana, and Shatrughna. This, 

therefore, inspires the researcher to create the creative dance of the Ayodhaya Army. Dances are choreographed for a flag holder, 

soldiers, senior officers, a commander, Rama, Bharata, Lakshmana, and Shatrughna, based on the traditions of the troop reviewing 

dance and the ideas of Thai dance conservation. The dance, which lasts about 13 minutes, follows the traditional troop reviewing 

dance, where each performer appears on stage in order of his rank. It begins with a flag holder, soldiers, senior officers, a 

commander, Hanuman, Rama, Bharata, Lakshmana, and Shatrughna. The performing composition consists of: 1) the music played 

by a Piphat ensemble with the “Ground Nok” rhythm being differently applied in each song to rouse the feeling 2) the dance 

choreography of a flag holder, soldiers, senior officers, a commander, Rama, Bharata, Lakshmana, and Shatrughna 3) the costumes 

of a flag holder who is dressed in Khon costumes and wears a gold headdress; soldiers who are dressed in a Kimkhab shirt, calf-

length pants, short chang kben and wear a red hat; senior officers who are dressed in Khon costumes and wear fabric anklets and 

fabric bracelets; a commander who is dressed in khon costumes and wears lotus anklets, bracelets, and a coronet; Hanuman who 

are dressed in Khon costumes; Rama, Bharata, Lukshmana, and Shatrughna who are dressed in Khon costumes with a red armor 

for the battle. 4) the performers, including a flag holder, soldiers, senior officers, a commander, Hanuman, Rama, Bharata, 

Lakshmana, and Shatrughna 5) Performing props which are a flag of the flag holder, spears of the soldiers, swords of the senior 

officers, a sword of the commander, arrows of the four kings. 

 

Keywords : Creative Dance, Custom Of Mask Play, Ayothaya Army 
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บทนํา 

 โขนเปนมหรสพหลวงมีปรากฎหลักฐานมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงกรุงรัตนโกสินทร ในสมัยโบราณถือเปนเครื่อง

ประกอบพระราชอิสริยายศอยางหนึ่งของพระมหากษัตริย การแสดงโขนถือเปนนาฏกรรมการแสดงที่สําคัญยิ่งของชาติไทยที่แสดงใหเห็นถึง

ความเจริญทางวัฒนธรรมท่ีมีการสืบทอดมายาวนาน ศิลปะการแสดงโขนมีความวิจิตรงดงามในทุกดาน ไมวาจะเปนบทประพันธประกอบการ

แสดง ความงดงามทางดานวรรณศิลป ดานเครื่องแตงกาย ดานการแสดงที่ไดนําเอาศิลปะหลายแขนงเขามารวมกัน เชน กระบี่กระบอง หนัง

ใหญและชักนาคดึกดําบรรพ โขนนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งเนื้อเรื่องสวนใหญเปนการทําศึกสงครามระหวางฝายธรรมะคือพระรามและฝาย

อธรรมคือทศกัณฐ ในการแสดงนั้น มีกระบวนการสูรบที่งดงามเปนที่ประจักษ ซึ่งนอกจากกระบวนการรบที่งดงามแลวกระบวนการจัดทัพ

กอนที่จะออกไปทําการรบก็มีความสําคัญและงดงามไมแพกัน 

 กระบวนการจัดทัพนั้นในบทวรรณกรรมเปนการนํารูปแบบของการจัดทัพจากตําราพิชัยสงครามซึ่งการจัดกระบวนทัพนี้จัดเมื่อไป

ถึงยังที่หมาย สวนในบทวรรณกรรมนั้นไดนํามาปรับใชในบท เชน บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา จุฬาโลกมหาราช เรื่อง

รามเกียรติ์ที่ไดทรงกลาวถึงกระบวนการจัดกองทัพเปนรูป “มังกร”ตามแบบตําราพิชัยสงคราม จากบทพระราชนิพนธทรงกลาวถึงการ

จัดรูปแบบของกองทัพแบบมังกรขามสมุทรและมอบหมายหนาที่ของทหารวาอยูในตําแหนงใดแตไมไดกลาวถึงกระบวนทารําของผูแสดงวาเปน

อยางไร การตรวจพลนั้นมีมายาวนานตั้งแตสมัยโบราณโดยสวนใหญผูประพันธบทละครหรือวรรณกรรมยอมเสริมสรางและสอดแทรก

สภาพแวดลอม บริบทในสังคมของยุคสมัยที่ตนไดอาศัยอยูมาเพ่ิมเติมในสิ่งท่ีตนกําลังเขียนเพื่อใหผูอานจินตนาการภาพออกมาไดอยางสมบูรณ 

ถึงแมวารายละเอียดของรูปแบบการรําตรวจพลไมประจักษในวรรณกรรมและบทละครของไทย แตสําหรับการแสดงดานนาฏศิลปโขน ละครได

มีรูปแบบและวิธีการแสดงการรําตรวจพลไวอยางชัดเจน ซึ่งไมสามารถกําหนดวันเวลาท่ีแสดงครั้งแรกไดอยางแนชัด เนื่องจากเปนรูปแบบและ

วิธีการที่สืบทอดจากครูสูศิษยสืบทอดกันตอมาเรื่อย ๆ โดยมิไดมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 

การตรวจพลมีปรากฏหลักฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร   โดยจัดการ

ระบบทหารใหมีความทันสมัยเปนแบบแผนอยางสากล และหลังจากนั้นไดมีการตรวจพลสวนสนามขึ้นครั้งแรก ณ ทองสนามหลวง เมื่อ พ.ศ. 

2451 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จพระราชดําเนินตรวจพลดวยพระองคเอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ทรงสงกองทหารอาสาเขารวมกับพันธมิตร หลังจากที่เสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 1 ไดปรากฎการสวนสนาม

โดยนําธงชัยเฉลิมพลเขารวมพิธีตรวจพลสวนสนามเพื่อฉลองชัยชนะของกองทหารอาสาไทยเปนจํานวน 3 ครั้ง รัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัวไมปรากฏหลักฐานการตรวจพลสวนสนาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ปรากฏหลักฐานการ

ตรวจพลสวนสนาม 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 เสด็จตรวจพลสวนสนามกองทัพพันธมิตรกับลอรด หลุยสเมานด แบตเตน ผูบัญชาการทหารฝาย

สัมพันธมิตรในเอเซีย ครั้งที่ 2 ขณะรอรับการถวายความเคารพจากกองทัพพันธมิตร จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดมีการตรวจพลสวนสนามทุกปเริ่มตั้งแตป 2496 และไดจัดพิธีนี้อยางตอเนื่องตั้งแตป 2504 เนื่องในวโรกาส วัน

เฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จนถึงป 2558  

 ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ทั้งฝายยักษและฝายลิงมีกระบวนทารําออกกราวที่ครูอาจารยดานนาฏศิลปไทยไดคิดประดิษฐขึ้น

และมีการรําสืบทอดมาถึงปจจุบัน การทําศึกสงครามกับฝายอธรรมปรากฎวามีพญาวานรและทหารวานรเปนผูชวยรบอยูตลอดทั้งในศึกสงคราม

ภาคตนที่มีพระรามรบกับทศกัณฐและศึกสงครามในภาคปลายที่มีพระพรต และพระสัตรุดเปนแมทัพ เมื่อมีศึกที่พระรามตองออกรบในการ

แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ปลอยมาอุปการ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซึ่งปรากฏพญาวานรตน

เดียวที่รวมรบในครั้งนั้นคือหนุมาน สืบเนื่องจากพระมงกุฎ พระลบไดประลองศรที่ไดรับจากฤษีวัชมฤคจึงเกิดเสียงสั่นสะเทือนไปถึงกรุงอโยธยา 

พระรามไดสั่งใหปลอยมาอุปการ หากใครขี่ผูนั้นคือขบถ การไปในครั้งนั้นมีหนุมาน ติดตามมาอุปการ พระพรต พระสัตรุดยกกองทัพติดตามไป

ดวย เมื่อหนุมานไดเขาพบสองกุมารขี่มาอุปการเกิดการตอสู หนุมานไดถูกมัดและสักหนา จึงไปแจงพระพรต พระสัตรุดและกลับเขากรุงอโยธ

ยา พระรามรับสั่งใหพระพรต พระสัตรุด และหนุมานออกไปตามจับอีกครั้งและสามารถจับพระมงกุฎสวนพระลบหนีไปได เมื่อถึงกรุงอโยธยา

พระรามสั่งใหนําไปประจานและเตรียมประหาร พระอิศวรทราบจึงสั่งใหนางรําพาสาวสวรรคลงมาชวยหนีออกมาได เปนเหตุใหพระรามทรงกริ้ว

มากจึงมีพระราชบัญชาใหพระพรต พระลักษมณและพระสัตรุดออกรบรวมกันซึ่งเปนการออกรบเพียงครั้งเดียวพรอมกันทั้งสี่กษัตริย 4 ที่

ปรากฎในบทพระราชนิพนธ  
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 การแสดงโขน ตอน ปลอยมาอุปการ ไมปรากฏหลักฐานการรําตรวจพลของไพรพลทหาร พระราม พระพรต พระลักษมณและพระ

สัตรุด ตามจารีตของการรําตรวจพลกอนการแสดงโขน ในสวนของการแสดงเปนเพียงการรําเชิด และปะทะเทานั้น ซึ่งไดปรากฎหลักฐานการ

แสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามครองเมือง ตอน ปลอยมาอุปการ ไดทําการแสดงเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 – วันที่ 22 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2502 รวมท้ังหมด 91 รอบ (กรมศิลปากร, 2507, หนา 231) ถึงแมจะปรากฏในบทแตไมปรากฏการรําตรวจพล ซึ่งประสาท 

ทองอราม ไดกลาวถึงการทําบทในการแสดงไววา “ในเวลาทําบทการแสดงจะทําเต็มรูปแบบสวนจะแสดงหรือไมนั้นดูตามความเหมาะสม” 

(ประสาท ทองอราม, สัมภาษณ 20 ตุลาคม 2559) ในสวนของการแสดงโขนในครั้งนั้น อุดม  กลุเมธพนธ ซึ่งรับบทพระลักษมณ ผูแสดงในชุดที่ 

1 ไดกลาวถึงการแสดงในครั้งนั้นวา “การรําครั้งนั้นแสดงหลายรอบมากจําไดแมนวาไมมีการรําออกกราวของทหาร พระราม พระพรต พระ

ลักษมณและพระสัตรุดเปนเพียงการรําเชิดแลวปะทะเทานั้น” (อุดม  กุลเมธพนธ, สัมภาษณ 25 สิงหาคม 2559) จตุพร  รัตนวราหะ ผูแสดง

รับบทมาอุปการไดกลาวถึงการแสดงในครั้งนั้นวา “ไดนั่งดูการแสดงตอนฉากรบกันระหวางสี่กษัตริยกับพระมงกุฎ พระลบมีเพียงการเชิด

แลวปะทะ ไมมีการรําออกกราวใด ๆ ทั้งสิ้น” (จตุพร  รัตนวราหะ, สัมภาษณ 29  สิงหาคม  2559) จะเด็จ นวลวิมล เปนอีกทานที่ไดรวม

แสดงรับบทเขนไทยกลาวถึงการแสดงในครั้งนั้นวา “การแสดงในครั้งนั้นเลนหลายรอบมากใน ตอน ปลอยมาอุปการไมมีการออกกราวเพียงเชิด

แลวปะทะ” (จะเด็จ นวลวิมล, สัมภาษณ  28 ตุลาคม 2559) นอกจากนี้ จุมพล  โชติทัตต ผูแสดงในชุดที่ 1 แสดงเปนเสนาไทยไดกลาวถึงการ

แสดงครั้งนัน้วา “ในการแสดงตอนปลอยมาอุปการไมมีการออกกราวเปนการรําเชิดแลวปะทะ”(จุมพล  โชติทัตต, สัมภาษณ 21 ตุลาคม 2559) 

เวณิกา  บุณนาค ผูที่เคยรับบทพระลักษมณ ผูแสดงชุดที่ 2 ยังไดกลาวถึงการแสดงในครั้งนั้นวา “การแสดงในครั้งนั้นเปนการเลนตอเนื่องหลาย

ตอนในสวนของ ตอน ปลอยมาอุปการ ตนจําไมไดวากระบวนทารําเปนอยางไรเนื่องจากยังเด็กมาก ใหลองถามอาจารยอุดมทานนาจะจําได” 

(เวณิกา  บุณนาค, สัมภาษณ 28 สิงหาคม 2559 ) นอกจากนี้ เทียมแข  กุญชร ณ อยุธยา รับบทพระรามในการแสดงชุดท่ี 2 ไดกลาวถึงการ

แสดงในครั้งนั้นวา “ในตอนที่เลนยังเด็กมากจําไมไดวามีการรําตรวจพลหรือไม ใหไปถามคุณครูอุดม อังศุธร (กุลเมธพนธ) ทานจําไดอยาง

แนนอน” (เทียมแข กุญชร ณ อยุธยา, สัมภาษณ 30 สิงหาคม 2559) จากการสัมภาษณผูที่เคยรวมแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระรามครอง

เมือง ตอน ปลอยมาอุปการ สามารถเปนหลักฐานยืนยันไดวาไมเคยปรากฏกระบวนทารําของผูแสดงคนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน และทั้งสี่

กษัตริยออกกราวถึงแมวาจะปรากฏบทในการแสดงก็ตาม ผูวิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะศึกษาองคความรูและสรางสรรคกระบวนทารํา

ออกกราวของตัวพระในการแสดงโขนใหปรากฎเพื่อความสมบูรณในการแสดงดังกลาว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. ศึกษาประวัติความเปนมาและองคประกอบการรําตรวจพล  

 2. เพื่อศึกษาองคประกอบ วิธีการแสดงการรําตรวจพลในการแสดงโขน  

 3. เพื่อสรางสรรคการแสดงโขน ชุด ทัพอโยธยาจากบทละครในเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ปลอยมาอุปการ พระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาลงโลกมหาราช ตามรูปแบบการรําตรวจพลในการแสดงโขน 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

  ผูวิจัยไดยึดบทละครในเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ปลอยมาอุปการ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช และการรําตรวจพลในการแสดงโขน 

 ขอบเขตดานเวลา 

  ระยะเวลาและแผนการดําเนินการวิจัยกําหนดเปนเวลา 2 ป 5 เดือน เริ่มตั้งแต เดือน ธันวาคม 2558 - เดือนเมษายน 

2561 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  ขั้นตอนการวิจัย 

1. รวบรวมขอมูล เอกสาร ตํารา หนังสือ บทความตาง ๆ การสัมภาษณทานผูเชี่ยวชาญ  

  2. วิเคราะหขอมูล 
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  3. บรรจุเพลงดนตรี ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานดนตรี ปรับปรุงแกไข และจัดทําเพลง ดนตรี 

  4. รวบรวมขอมูลในการปฏิบัติทารําทางดานนาฏศิลปไทยจากการสัมภาษณและการสนทนากับผูเชี่ยวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิดานนาฏศิลปไทย 

  5. ออกแบบกระบวนทารําและเครื่องแตงกาย 

  6. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุงแกไขผลงาน 

  7. วิเคราะหผลและอภิปรายผลการศึกษา 

  8. นําเสนอผลงาน ครั้งที่ 1  

  9. จัดสนทนากลุมและปรับปรุงแกไขผลงาน 

  10. สรุปผลงานวิจัยและขอเสนอแนะ 

  11. เผยแพรผลงาน  

 

การทบทวนวรรณกรรม  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยตองอาศัยความรูความเขาใจจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําไปใชใน

การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ และการสรางสรรคการแสดง มีดังนี ้

1. พ้ืนฐานความคิดและอิทธิพลพื้นฐานในการสรางสรรค  

1.1 การตรวจพลในบริบทของสังคมไทย 

1.2 การตรวจพลที่ปรากฎอยูในวรรณกรรม 

1.3 การตรวจพลในการแสดงโขน 

1.4 การตรวจพลในการแสดงละคร 

a.  การแตงกายในการแสดงโขน 

2. การสรางสรรคการแสดงนาฏศิลป  

 2.1 การสรางสรรคศิลปะการแสดงภายใตกรอบการแสดงโขน 

  2.2 หลักในการจัดการแสดง 

  2.3 องคประกอบการแสดง 

 2.4 แนวคิดการประดิษฐทารํา 

 2.5 ข้ันตอนการออกแบบการแสดง 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลรวบรวมขอมูลจากตํารา เอกสารทางวิชาการ โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) 

พรอมภาพ และตารางประกอบ 

2. วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยมีแบบสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพื่อสัมภาษณขอมูลจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานการรําตรวจพลในการแสดงโขน ดนตรี

ไทย และบุคคลที่เกี่ยวของกับการแสดงสรางสรรค ขอคําถามที่ตรงกับจุดมุงหมายของการสัมภาษณเปนคําถามปลายเปด (Open Ended 

Question)  

3.  วิเคราะหขอมูลการปฏิบัติทารํา โดยใชการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) พรอมภาพประกอบ 

4. วิเคราะหขอมูลการศึกษาเชิงลึกดวยการสนทนากลุม ขอมูลที่ไดมีลักษณะเปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะใน

ลักษณะขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหแบบพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบเอกสารนําเสนองาน ภาพ และวีดิทัศนการ

แสดง  
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ผลการวิจัย 

 1. แรงบันดาลใจ เมื่อผูวิจัยอยูในวัยเด็กที่ไดฝกซอมการแสดงและแสดงโขนในตอนที่มีการยกทัพ ฝายยักษมีกระบวนทารํากราวในและ

ฝายลิงมีกระบวนทารํากราวนอกซึ่งมีความสวยงามยิ่งนัก และเมื่อผูวิจัยไดมีโอกาสแสดงโขน ตอน ปลอยมาอุปการ ซึ่งไมปรากฏกระบวนทารําของ

ฝายกองทัพมนุษยซึ่งประกอบไปดวย คนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน พรอมท้ังพระราม พระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด กอนที่จะออก

เดินทางมาทําศึกสงคราม การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ไมเคยปรากฎการรําตรวจพลของกองทัพมนุษยมากอนทําใหจารีตในการตรวจพลในโขนตอนนี้

ไดหายไป ผูวิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคกระบวนทารําออกกราวของตัวพระในการแสดงโขนใหปรากฎเพื่อความสมบูรณใน

การแสดง ในการสรางสรรคชุด ทัพอโยธยา ซึง่เปนการสรางสรรคในแบบจารีตนาฏศิลปไทย 

2. ขั้นตอนการแสดง การแสดงแสดงยึดจารีตในการตรวจพลในการแสดงโขนโดยเริ่มจากคนธง จากนั้นผูแสดงออกมาตาม

ฐานันดรศักดิ์ ซึ่งประกอบดวยเขนไทย เสนาไทย สุมันตัน หนุมาน เมื่อพระรามออกมาปฏิบัติทารําทาเทาฉาก ทหารทั้งหมดถวายความ

เคารพพระราม จากนั้นพระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด ออกมาในกระบวนทารํา เมื่อจบกระบวนทารําจึงไปประทับที่ราชรถ ซึ่งในบท

พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอกฟาจุฬาโลกมหาราชนั้นทั้งสี่กษัตริยประทับราชรถคนละคัน แตในรูปแบบการแสดงผูวิจัยใช

ราชรถเพียง 2 คัน เนื่องจากขนาดของเวทีและเพื่อความสวยงาม พระรามประทับกับพระลักษมณ พระพรตประทับกับพระสัตรุด 

3. ดนตรี ใชวงปพาทยเครื่องหา เครื่องคูหรือเครื่องใหญบรรเลงประกอบการแสดงตามหลักการแสดงโขน เพิ่มโกรงเขามาทํา

หนาที่ตีใหจังหวะประกอบการแสดง เสียงโกรงทําใหเกิดความหนักแนนมีความรูสึกเรงเราทําใหผูแสดงเกิดความฮึกเหิมเกิดเสียงอึกทึก

ครึกโครมและเพิ่มอรรถรสในการแสดง สําหรับการตีโกรงนั้นสามารถใชผูตีไดมากกวา 1 คน  

4. การประดิษฐกระบวนทารํา เปนการสรางสรรคการแสดงโขนบนพื้นฐานจารีตการรําตรวจพล คือ เปนการประดิษฐทารําตาม

ฐานันดรศักดิ์ของผูแสดง และทารําสามารถแสดงใหเห็นถึงยศฐาบันดาศักดิ์ของผูแสดงได กระบวนทารําสามารถแบงออกไดดังนี้ กระบวน

ทารําคนธง กระบวนทารําเขนไทย กระบวนทารําเสนาไทย กระบวนทารําสุมันตัน กระบวนทารํา พระราม พระพรต พระลักษมณ และพระ

สัตรุด ซึ่งผูวิจัยไดนํากระบวนการรําโคม 3 ใบมาบรรจุในการสรางสรรคครั้งนี้ดวย ซึ่งกระบวนทารําที่ปรากฎนั้นสามารถแบงไดเปน 2 

ลักษณะ คือ 1. ลีลาทางนาฏศิลปไทย ไดแก ทารํามาตรฐานที่ปรากฎในการรํา เพลงชา เพลงเร็ว เพลงปฐม เพลงแมบท เพลงกลม เปนตน 

และทารําที่สื่อความหมายเฉพาะ 2. ทาทางที่เลียนแบบธรรมชาติ ไดแก ทาทางที่มาจากอิริยาบถของคน สัตว และทาทางที่สื่อถึงอารมณ

ภายใน 

5. การออกแบบการเคลื่อนไหวและการใชพื้นที่ในการแสดง เปนการจัดกองทัพแบบโขนหนาจอมีการแบงพื้นที่การแสดง

ออกเปน 9 สวนเทากันโดยผูแสดงคนธงจะใชพื้นที่สําหรับการแสดงในสวนที่ 6 (ดานซายของเวที) เขนไทยเมื่ออกมาตั้งแถวเปน 2 แถว 

ตําแหนงอยูในสวนที่ 1, 2, 3, 7, 8, และ 9 (สวนของเวทีหลังและสวนหนาของเวที) เสนาไทย เมื่อจบกระบวนทารําตั้งแถวเปน 2 แถว

ตําแหนงอยูดานในระหวางเขนไทยทั้ง 2 ขาง สุมันตัน เมื่อรําจบกระบวนทารํา ตําแหนงอยูเวทีสวนที่ 3 ดานลางซาย หนุมานเมื่อจบ

กระบวนทารําตําแหนงอยูเวทีสวนที่ 9 เยื้องมาดานบนซาย (ตรงกับสุมันตัน) พระรามเมื่อปรากฏตัว อยูในพื้นที่ของเวทีสวนที่ 1 จากนั้น

เคลื่อนตัว มาอยูในพื้นที่สวนที่ 5 ของเวที โดยมีพระพรต พระลักษมณ พระ  สัตรุดตามมาเปนลําดับ คนกางกลดกางอยูดานหลังทั้งสี่

กษัตริยเสมอจนกระทั่งเมื่อประทับบนราชรถเหลือคนกางกลด 2 คน คือคนท่ีกางกลดใหพระรามและพระพรต สวนตําแหนงราชรถพระราม

และราชรถของพระพรตอยูกึ่งกลางระหวางเวทีโดยกองทัพพระราม พระลักษมณนั้นอยูเปนทัพหลวงสวนพระพรต พระสัตรุดอยูทัพหนา 
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ภาพแสดงตําแหนงของผูแสดง ในการแสดงสรางสรรคชุด ทัพอโยธยา 

ที่มา : สัจจะ ภูแพงสุทธิ์. 2559 
 

6. ผูแสดง ประกอบดวยผูแสดงเปน คนธง 1 คน เขนไทย 10 คน เสนาไทย 8 คนสุมันตัน 1 คน หนุมาน 1 คน พระราม 1 คน 

พระพรต 1 คน พระลักษมณ 1 คน และพระสัตรุด 1 ผูแสดงมาลากรถ 4 คน กางกลด 4 คน ซึ่งไดคัดเลือกผูแสดงชายที่มีพื้นฐานการเรียน

ทางนาฏศิลปไทย (โขนพระ) เลือกตัวละครเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ  

7. การออกแบบเครื่องแตงกาย คนธง แตงกายยืนเครื่องสวมหูกระตายขี้รัก ใสขอมือผา ขอเทาผา เขนไทยสวมเสื้อเขมขาบ นุง

สนับเพลา ผูวิจัยไดสรางสรรคเพิ่มสนับเพลาและการนุงผาเกี้ยว สวมหูกระตายสีแดง เสนาไทย แตงกายยืนเครื่อง สวมหูกระตายขี้รัก ใสขอ

เทาผา ขอมือผา สุมันตัน แตงกายยืนเครื่อง สวมขอเทาหัวบัว ขอมือแผง สวมปนจุเหร็จ หนุมาน แตงกายยืนเครื่อง พระราม พระพรต 

พระลักษมณ และพระสัตรุด แตงกายยืนเครื่อง ผูวิจัยไดสรางสรรคเสื้อเกราะเพื่อสวมใสในการ ออกรบซึ่งอางอิงจากบทพระราชนิพนธ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดทรงกลาวถึงเสื้อเกราะของพระรามตองศรของมังกรกัณฐขาด 
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         คนธง          เขนไทย                เสนาไทย                      สุมันตัน 
 

                                 
          พระราม       พระพรต            พระลักษณ          พระสัตรุด 

ภาพแสดงเครื่องแตงกาย อาวุธและอุปกรณการแสดง 
ที่มา : สัจจะ ภูแพงสุทธิ์. 2559 

 
8. อุปกรณการแสดง ไดแก ธง หอก ดาบ ตรี ศร ราชรถ และกลด  

9. ฉาก จัดการแสดงเปน 2 แบบ ไดแก 1) ฉากสมมุติ  2) ฉากแบบจินตนาการ มีการนําเสนอเปนฉากกําแพงเมืองมีพระราชวัง

อยูดานหลัง 
 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาการรําตรวจพลจัดกองทัพนั้นมีมาตั้งแตครั้งโบราณกาลซึ่งรูปแบบของกองทัพนั้นไดยึดตําราพิชัยสงครามในการจัด

กองทัพ การตรวจพลในบริบทของสังคมไทยที่ปรากฏหลักฐานนั้นมีปรากฎตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล และไดมีการตรวจพลเปนประจําทุกปในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เริ่มตั้งแตป 2496 และไดจัดพิธีนี้อยางตอเนื่องตั้งแตป 2504 เนื่อง

ในวโรกาส วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จนถึงป 2558 ซึ่งในการรําตรวจพล

ครูดานนาฏศิลปไทยไดคิดประดิษฐทารําขึ้นโดยศึกษาจากบริบททางสังคม ถึงแมวาในบทวรรณกรรมหรือบทโขนละครจะไมไดกลาวถึง

รายละเอียดในวิธีการตรวจพลแตบรมครูทางดานนาฏศิลปไทยไดสรางสรรคขึ้นอยางสวยงาม ซึ่งในการออกกราวนั้นมีปรากฎเฉพาะฝาย

ยักษและลิง ทําใหผูวิจัยเกิดแรงบันดาลใจที่จะสรางสรรคทารํากราวของฝายพระและการรําตรวจพลของพระราม พระพรต พระลักษมณ

และพระสัตรุดซึ่งไมเคยมีปรากฏมากอน โดยการนํารูปแบบของการรําตรวจพลในการแสดงโขนเขามาผสมกับทารําของทหารไทย และทา

รําของพระราม พระพรต พระลักษมณ และพระสัตรุด ซึ่งผูวิจัยไดนําการรําโคม 3 ใบเขามาเปนสวนประกอบในกระบวนทารําของพระราม 

พระพรต พระลักษมณและพระสัตรุด ซึ่งนอกจากจะไดกระบวนทารําตรวจพลของทั้งสี่กษัตริยแลวผูวิจัยยังไดเล็งเห็นความสําคัญของผูกาง

กลดโดยการปรับแถวของผูกางกลดใหมีความสวยงามสอดคลองกับกระบวนทารําของทั้งสี่กษัตริย ซึ่งจากนี้ยังไดรูปแบบของการจัด

กระบวนทัพ ดนตรีที่ไดนําเพลงกราวกลางมาประกอบในการแสดงตรวจพล (คนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน) เครื่องแตงกาย โดยเฉพาะ

เครื่องแตงกายเขนไทยที่เพิ่มสนับเพลาเขามา และสี่กษัตริยที่ผูวิจัยไดเพิ่มเกราะเขามาโดยยึดตามบทวรรณกรรมที่มีการกลาวถึงเกราะของ

พระรามขาดเมื่อตองศรของมังกรกัณฐ เนื่องจากในปจจุบันไมปรากฎการสวมเกราะเพื่อออกรบ  
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ขอเสนอแนะ 

 ผูวิจัยไดสรางสรรคกระบวนทารําออกกราวของคนธง เขนไทย เสนาไทย สุมันตัน และกระบวนทารําตรวจพลของพระราม พระ

พรต พระลักษมณและพระสัตรุด ซึ่งกอนที่จะรําตรวจพลเพื่อยกกองทัพออกรบนั้นตามจารีตนาฏศิลปไทยตองมีการลงสรงเพื่ออาบน้ําชําระ

รางกายและแตงตัวกอนออกตรวจพล ดังนั้นหากมีการสรางสรรคงานวิจัย เรื่อง กระบวนทารําลงสรงสี่กษัตริยเนื่องจากวายังไมเคยปรากฎ

กระบวนทารําซึ่งจะทําใหรูปแบบของการแสดงนั้นสมบูรณยิ่งขึ้น 
 

เอกสารอางอิง 

กลาโหม, กระทรวง. (2539). กองทัพไทยพิมพเพื่อเฉลิมพระเกียรติในงานฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ป ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช.  ม.ป.ท.. 

กลาโหม, กระทรวง. (2546). เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ.  

จตุพร รัตนวราหะ. ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย). ผูเชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ  29 สิงหาคม 2559. 

จะเด็จ  นวลวิมล. นักธุรกจิสวนตัว. สัมภาษณ  28  ตุลาคม  2559. 

จุมพล  โชติทัตต. ขาราชการบํานาญ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ 21 ตุลาคม 2559. 

เทียมแข  กุญชร ณ อยุธยา. ดารานักแสดง. สัมภาษณ 30 สิงหาคม 2559. 

ประสาท  ทองอราม. ผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปและดนตรี สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ 

          20 ตุลาคม 2559.  

เวณิกา  บนุนาค. ผูเช่ียวชาญการสอนนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ 28 สิงหาคม 

          2559. 

ศิลปากร, กรม. (2521). ตําราพิชัยสงคราม พิมพครั้งที่ 6. พระนคร. โรงพิมพพระจันทร.  

ศิลปากร, กรม. (2540). บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในรัชการที่ 1 เลม 2. กรุงเทพ : โสภณการพิมพ  

อุดม  กุลเมธพนธ. ขาราชการบํานาญ วิทยาลัยนาฏศลิป สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป กระทรวงวัฒนธรรม. สัมภาษณ 

          25 สิงหาคม 2559. 

  



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   18 

แนวทางการออกแบบการเคลื่อนไหวจากแนวคิดความกดดันที่นําไปสูการเปนฆาตกรหญิง 
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บทคัดยอ 

 บทความหัวขอ “แนวทางการออกแบบการเคลื่อนไหวจากแนวคิดความกดดันที่นําไปสูการเปนฆาตกรหญิง” ผูวิจัยมี

วัตถุประสงคเพื่อคนหากระบวนการในการสรางสรรคผลงานจากแนวคิดของความกดดันในสตรีที่ไดรับการเอาเปรียบและความกดขี่ขมเหง

จากครอบครัว โดยผูวิจัยจะนําเสนอเรื่องราวที่มาจากชีวิตจริงของสตรี 3 คนที่กระทําความผิดในคดีความผิดตอชีวิตผานรูปแบบของการ

แสดงละครกายภาพและการเตนในรูปแบบนาฏยศิลปหลังสมัยใหมเขารวมกัน ซึ่งยังไมมีผูสรางสรรคทางดานนาฏยศิลปคนใดในประเทศ

ไทยนําเสนอประเด็นนี้ โดยสืบคนมาจาก เอกสารตํารา การสัมภาษณ และการสํารวจขอมูลภาคสนาม เพื่อหากระบวนการสรางสรรค

ผลงานการแสดง โดยผูวิจัยสามารถสรุปเปน 4 องก คือ องกที่ 1 สตรีที่ถูกบังคับใหกอคดีฆา โดยใชเทคนิคลีลาทาทางของ พีนา เบาช 

(Pina Bausch) ในลักษณะที่มีบุรุษหลาย ๆ คนมากระทําตอสตรีเพียงคนเดียว องกที่ 2 สตรีที่ถูกสามีทุบตี จึงเปนสาเหตุใหกอคดีฆา โดย

ใชเทคนิคลีลาทาทางของ  มาทา เกรแฮม (Martha Graham) ในเทคนิคของการหดตัวและยืดตัว (Contraction and Release) องกที่ 3 

สตรีที่ถูกสามีนอกใจและไดรับความกดดัน จึงเปนสาเหตุใหกอคดีฆา โดยใชเทคนิคลีลาทาทางของ  พีนา เบาช (Pina Bausch) ในลักษณะ

ที่มีการสัมผัสเนื้อตองตัวกัน (Body Contact) องก 4 แตงขึ้นโดยผูวิจัยเกี่ยวกับความคิดของสตรีทั้ง 3 คนหลังจากการกอคดีความผิดตอ

ชีวิตที่ยังมีความทรงจําที่ไมดีจากเรื่องราวตาง ๆ ที่ยังหลอกหลอนอยูในปจจุบัน ใชเทคนิคลีลาทาทางของ  มาทา เกรแฮม (Martha 

Graham) และ พีนา เบาช (Pina Bausch) ในเทคนิคของการหดตัวและยืดตัว (Contraction and Release) และ ในลักษณะที่มีการ

สัมผัสเนื้อตองตัวกัน (Body Contact) โดยผูวิจัยไดพัฒนามาจากฐานขอมูลที่มาจากการสัมภาษณผูตองขังจริงทั้ง 3 ทาน การคัดเลือก

นักแสดงผูวิจัยไดทําการคัดเลือกนักแสดงที่มีความสามารถทางดานการแสดงและการเคลื่อนไหวรางกายเพื่อการแสดง ลีลานาฏยศิลป 

ผูวิจัยไดออกแบบลีลานาฏยศิลปใหดูแลวมีความกดดัน อึดอัด และไมเปนอิสระ การวิจัยสรางสรรคครั้งนี้เปนการรวบรวมความรูขอมูลตาง 

ๆ คนหากระบวนการออกแบบการแสดงจากการเชื่อมโยงความรูทางดานศิลปกรรมจากหลากหลายสาขาวิชา อาทิ ทัศนศิลป และ

นาฏยศิลป ในกระบวนการการทดลองนาฏยศิลปสรางสรรคครั้งนี้ และเปนแนวทางที่เปนประโยชนแกผูที่ตองการศึกษากระบวนการ

ออกแบบนาฏยศิลปสรางสรรคตอไป 

 
 

คําสําคัญ: แนวทางการออกแบบ ความกดดัน ผูหญิง 
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“Choreographing Dance Movements from the Concept of ‘Females’ Pressure  
Leading to Murder” 
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Abstract     
 
 The objective of “ Choreographing Dance Movements from the Concept of ‘ Females’  Pressure Leading to 

Murder” is to explore creative processes based on the idea of pressures on women who are taken advantage of and 

abused by her family. The performance is developed through physical theatre and postmodern dance, based on three 

real- life stories of women who have committed fatal offenses –  a topic as of yet unexplored by any Thai creative 

dancers.  Data is obtained through academic papers interviews and field research in order to explore the creative 

process of the performance. The structure is summarized into 4 acts:  Act 1, the woman was pressured by her family 

to commit murder, using Pina Bausch’s technique of men contact a woman’s body; Act 2, the woman was physically 

abused by her husband, leading her to retaliate by committing murder, using Martha Graham’ s technique on 

contraction and release. Act 3, the woman whose husband had an affair, and thus pressured into committing murder, 

using Pina Bausch’ s technique on body contact; Act 4 is a fictional story created by the researcher based on the 

thoughts of the three women who have committed murder, still traumatized from past events which still haunt them 

to this present day, using Martha Graham’s and Pina Bausch’s technique on contraction and release and body contact. 

In casting, actors were casted based on their acting and physical movement capabilities.  The choreography in the 

piece was designed to reflect feelings of discomfort, awkwardness, and being constrained.  This research is an 

integration of various fields of expertise related to the arts, such as fine arts and dance, in exploration of devising 

choreography for this experimental creative dance piece, which will benefit future studies. 

 
 

Keywords: Creative guideline, Pressure, Female 
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บทนํา 

 ในสังคมปจจุบันเพศหญิงไดรับสิทธิมากขึ้นที่จะเรียกรองถึงความเทาเทียม ดังนั้นจึงมีสตรีมากมายที่มักเรียกรองสิทธิในเรื่องของ

การเอารัดเอาเปรียบสตรี ไดแก พฤติกรรมการที่สามีนอกใจจากภรรยานี้เปนพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมและเปนการเอารัดเอาเปรียบสตรี จึงมี

การหยารางเกิดขึ้นในหลาย ๆ ครอบครัวที่แตงงานแลว และในกรณีหนักที่สุดคือการที่สตรีมีความหึงหวงเปนอยางยิ่งและเกิดความคับแคน

ใจจึงทําใหเกิดเหตุการณทีส่ตรีอาจฆาสามีของตนเอง  

 สาเหตุของการฆาสามีของสตรีมีอีกสาเหตุหนึ่งคือ โดนสามีทํารายทุบตี ขมขู ในเรื่องตาง ๆ สตรีผูเปนเพศที่ออนแอกวาจึงอาจ

หาทางแกโดยการจางวานบุคคลอื่นใหจัดการกับสามีแทนตน ซึ่งกรณีนี้ถามองในมุมมองของคนทั่วไปคลายกับการปองกันตัว โดย

นายแพทย อภิชาติ แสงสิน ไดใหความเห็นจากประสบการณที่ไดรักษากลุมผูหญิงกลุมนี้วา “ผูหญิงบางรายเมื่อถูกกระทํามาระยะหนึ่งแลว

ก็คลายกับมีความ ‘จนตรอก’ โดยหาทางออกใหตัวเองไมไดจึงเกิดภาวะ ‘Fight or Flight’ คือ ‘สูหรือหนี’ สําหรับผูหญิงที่สูจึงเปนกลุมที่

ตัดสินใจทําคดีฆานี้” (อภิชาติ แสงสิน, สัมภาษณ, 17 พฤษภาคม 2560) ซึ่งสาเหตุเหลานี้เปนตัวอยางหนึ่งของสาเหตุความกดดันที่ทําให

สตรีที่ถูกสามีทําราย จึงทํารายสามีกลับดวยการพึ่งพาบุคคลอื่นใหฆาสามีของตนเอง เพื่อปองกันการถูกทํารายในครั้งตอไป   

 จากสถิติกอคดีความผิดตอชีวิตของสตรีนับวายังอยูในระดับนอยกวาบุรุษมาก โดยคุณปวีณา หงสกุล ไดใหความเห็นวา “สตรีโดย

สวนใหญแลวมิไดเปนฝายที่กระทํา แตสตรีเปนฝายที่ถูกกระทําอยูเสมอ ๆ” (ปวีณา หงสกุล, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2560) เพราะสถิติ

ของคดีนั้นโดยสวนใหญเปนสามีฆาภรรยามากกวาภรรยาฆาสามี โดยในป พ.ศ. 2552 มีขาวคดีภรรยาฆาสามี 24 ขาว จาก 123 ขาวที่

เกี่ยวกับสามีภรรยาฆากัน ในป พ.ศ. 2553 มีขาวคดีภรรยาฆาสามี 18 ขาว จาก 124 ขาวที่เกี่ยวกับสามีภรรยาฆากัน ในป พ.ศ. 2556 มี

ขาวคดีภรรยาฆาสามี 12 ขาวจาก 97 ขาวที่เกี่ยวกับสามีภรรยาฆากัน โดยเหตุผลของการฆานั้นโดยสวนใหญมาจากสาเหตุ ถูกสามีทําราย

รางกาย หึงหวง ขัดแยงเรื่องทรัพยสินและหนี้สิน และการถูกดูถูกเหยียดหยาม เปนตน (มูลนิธิหญิงชายกาวไกล, มติชนออนไลน, 26 

ธันวาคม 2559) โดยจากงานวิจัย เรื่อง ประสบการณการฆาสามี/คูครองของผูหญิง : แนวคิดสตรีนิยม ไดสรุปการใหอภิปรายผลการวิจัยไว

วา เกิดจากระบบชายเปนใหญครอบงํา และควบคุมชีวิตของผูหญิง ปจจุบันผูหญิงมีอํานาจทางเศรษฐกิจแตยังคงถูกสามีกดขี่ ผูหญิงที่ฆา

สามีถูกสังคมตีตราวาเปนคนผิดคนเลว การฆาสามีเปนวิธีการหนึ่งในการจัดการแกไขปญหา ผูหญิงฆาสามีเพราะถูกกดขี่ ถูกกระทํา ถูกเอา

เปรียบ และไมมีอํานาจและตัวตนอยางแทจริง การฆาสามีอาจทําใหผูหญิงหลุดพนจากระบบอํานาจชายเปนใหญ แตผูหญิงก็ตองตกเปน

เหยื่อของอํานาจอื่นภายใตระบบชายเปนใหญ การศึกษากรณีผูหญิงฆาสามีดวยแนวคิดสตรีนิยมแตกตางจากแนวคิด/ทฤษฎีอื่น ๆ  

(วิลาวัณย ชาดา, 2556 : 215 - 222) ดังจะเห็นไดวาผลสรุปของวิจัยดังกลาวเกี่ยวกับสาเหตุของการฆาสามีนั้นโดยสวนใหญเกิดจากการถูก

กดขี่ การถูกกระทํากอน และการถูกเอารัดเอาเปรียบ อันเนื่องมาจากสังคมไทยที่ยังคงปลูกฝงในระบบอํานาจชายเปนใหญใหคนรุนหลังอยู  

 จุฑารัตน เอื้ออํานวย ไดกลาววา นักอาชญาวิทยาศึกษาพบวา จํานวนอาชญากรหญิงมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเหตุที่หญิงมีแนวโนม

การทําผิดเกี่ยวกับทรัพยสูงขึ้น เพราะในชวงที่ผานมามีการเรียกรองสิทธิสตรีใหเทาเทียมกับบุรุษดําเนินไปอยางตอเนื่อง ทั้งดานสังคม 

การเมือง และเศรษฐกิจ การที่ชายหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันทางกฎหมาย ติดตอธุรกิจการคาไดอยางกวางขวาง ทําใหสามารถมีชองทางการ

กออาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพยเพิ่มขึ้นเชนกัน (จุฑารัตน เอื้ออํานวย, 2551 : 112 – 113) ซึ่งการกออาชญากรรมของสตรีเปนการกอ

อาชญากรรมประเภททีส่ี่ คือ อาชญากรกระทําความผิดดวยความรุนแรงตามสถานการณ (situational violent offenders) ซึ่งอาชญากร

ประเภทนี้กระทําผิดเพราะเหตุการณพาไป โดยเหยื่ออาชญากรรมมักจะเปน ญาติพี่นอง คูสมรส หรือคนที่รูจักคุนเคยกัน (อัณณพ ชูบํารุง, 

2532 : 89) ซึ่งเปนประเภทที่เชื่อมโยงกับงานสรางสรรคทางนาฏยศิลปนี้เปนอยางยิ่ง โดยการพยากรณแนวโนมทิศทางอาชญากรรมใน

สังคมโลกบงชี้วาในทศวรรษหนา ผูหญิงจะกระทําความผิดมากขึ้น (Schmalleger อางใน จุฑารัตน เอื้ออํานวย, 2551 : 114) เมื่อพิจารณา

จากขาวในชวง 4-5 ปมานี้มีความเปนจริงที่สตรีที่มีการศึกษาสูงไดกอคดีทางอาชญากรรมโดยการฆา ไมวาจะเปนการลงมือกระทําดวย

ตนเองหรือการจางวานบุคคลอื่นฆา โดยขาวที่เปนขาวโดงดังไดแกขาวของ นายจักรกฤษณ พณิชยผาติกรรม (เอกซ จักรกฤษณ) นักยิงปน

ทีมชาติที่มีขาวเกี่ยวกับการทํารายรางกายภรรยาที่เปนถึง แพทยหญิง ณิธวดี ภูเจริญยศ (หมอนิ่ม) และทายทีสุ่ดก็ถูกภรรยาของตนจางวาน

ฆา 

 โดยในการแสดงสรางสรรคทางนาฏยศิลปของผูวิจัยนี้ไดมุงประเด็นของเพศหญิงในปจจุบันที่ไดรับการเอารัดเอาเปรียบจากเพศ

ชาย โดยโครงเรื่องจากการสัมภาษณเรื่องในชีวิตจริงของผูตองขังหญิงในคดีความผิดตอชีวิต ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง แขวงลาดยาว เขต
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จตุจักร แลวพบวามีเรื่องราวจากผูตองขังหญิง 2 จาก 3 คนที่ตัดสินใจสั่งฆาสามีเพราะการเอารัดเอาเปรียบจากบุรุษ ดังเชน ในกรณีที่ 1 

คือ การที่ครอบครัวของสตรีบังคับใหสตรีฆา กรณีที่ 2 คือ สตรีถูกสามีทุบตีจึงฆาสามีตนเอง สวนกรณีที่ 3 คือ สามีไปมีผูหญิงอื่นและไดฆา

สามีดวยความหึงหวง  

 การสรางสรรคงานในประเด็นของความกดดันที่ทําใหสตรีกลายเปนฆาตกรนี้ยังไมคอยมีในงานศิลปะหลายดาน อาทิ ดาน

ทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นั้นผูวิจัยมีความเห็นวายังไมมีศิลปะแขนงใดไดทําการตีแผประเด็นนี้ไดอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงตองการนําประเด็นนี้

มาใชในการสรางสรรคผลงานทางนาฏยศิลปเพื่อนําประเด็นนี้มาเปนอีกสาเหตุหนึ่งในการทําใหเกิดความกดดันในสตรีที่นําไปสูการกอคดฆีา 

และมีความคาดหวังวาวิทยานิพนธช้ินนี้จะสามารถเปนงานทีส่ามารถใหความรูเพื่อใหผูที่เขามาทําการศึกษาไดนําไปตอยอดความรูตอไปใน

อนาคต  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อคนหาแนวทางการออกแบบทาเตนที่ไดรับแรงบันดาลใจจากสตรีที่มีความกดดันจากครอบครัวซึ่งทําใหเกิดการกอคดฆีา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. การเก็บขอมูลงานวิจัย จากบทความเรื่อง “แนวทางการออกแบบการเคลื่อนไหวจากแนวคิดความกดดันที่นําไปสูการเปน

ฆาตกรหญิง” ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลดังตอไปนี้ 

       1.1 การสํารวจขอมูลเชิงเอกสาร ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการละคร ขอมูลเกี่ยวกับละครไมม (Mime) ซึ่งแยก

ออกเปนละครกายภาพดวย ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบทางนาฏยศิลป ไดแก ทฤษฎีการเคลื่อนไหวโดยใชหลักการของลาบาน (Laban’s 

Theory) ทฤษฎีนาฏยศิลปหลังสมัยใหม (Post Modern) ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร ทฤษฎีการสรางสรรคงานทางดานนาฏยศิลปรวมสมัย

ของ พีนา เบาช (Pina Bausch) ทฤษฎีการสรางสรรคงานทางดานนาฏยศิลปรวมสมัยของ มาทา เกรแฮม (Martha Graham) ทฤษฎีสตรี

นิยม (Faminism)  

        1.2 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดพิจารณาเลือกประเภทของการสัมภาษณไวเพียงรูปแบบเดียว คือ การ

สัมภาษณแบบรายบุคคล ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง ทําใหผูวิจัยสามารถไดรับขอมูลโดยตรงจากผูเชี่ยวชาญ

และผูเกี่ยวของในงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับผลงานสรางสรรคนี้  

        1.3 การสํารวจขอมูลภาคสนาม รวมชมการแสดงและเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางดานนาฏยศิลป สังเกตการณ

ผลงานหลากหลายแขนงทั้งในประเทศและตางประเทศ และนํามาวิเคราะหแนวทางการออกแบบลีลาการสรางสรรคผลงานนาฏยศิลปใน

งานวิจัย          

 2. วิธีการวิเคราะหขอมูล  

       2.1 ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหาจากเอกสาร การสัมภาษณ รวมกับการสังเกตการณการสรางสรรค  

       2.2 ผูวิจัยสรางสรรคผลงานโดยพิจารณาแตละสวนของการแสดงใหเกิดการเขาใจเรื่องราวของตวัละครที่ชัดเจน 

   

ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดสรางลีลาการออกแบบผลงานนาฏยศิลปสรางสรรคตามหลักการขององคประกอบนาฏยศิลปโดยจะยกตัวอยางจาก

นาฏยศิลปสรางสรรคที่สื่อถึงการถูกญาติพี่นองบังคับฆา การถูกทํารายทุบตี และการถูกสามีนอกใจดังน้ี 

 

การออกแบบลีลานาฏยศิลป 

 การออกแบบลีลานาฏยศิลปสรางสรรค คือ การสรรหาทาทางลีลาเพื่อนําเสนอออกมาใหเปนรูปแบบใหม เพื่อใหมีความนาสนใจ

และเพื่อการทดลองทํานอกกรอบรูปแบบทาทางเดิม ซึ่งอาจจะเปนการพัฒนาลีลาทาทางจากรูปแบบเดิมไปสูรูปแบบอื่นที่อาจมีความ

พิสดารและทาทายกวาหรือมีความเปนอิสระมากกวา โดยทาทางเหลานั้นไมจําเปนตองทําใหมีความสวยงามดานเดียว แตอาจทําใหเห็นถึง
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ที่มาของกระบวนทาทางและพลังหรือความเขมขนของการทําทาที่ชัดเจนขึ้นในการออกแบบลีลานาฏยศิลปสรางสรรคสะทอนความกดดัน

ที่นําไปสูการเปนฆาตกรหญิง ผูวิจัยจะตองออกแบบทาทางที่เกี่ยวของกับแนวคิดทางดานความกดดันของเพศหญิง ซึ่งจะตองมีลีลาทาทาง

ที่ไมเปนอิสระ มีลักษณะที่ถูกกดขี่ขมเหง ถูกกั่นแกลง ถูกประณาม ถูกรังแก ทําใหตัวละครมีความอึดอัด ที่สงผลใหเกิดความเครียด และ

ความกดดัน เปนตน  

 การแสดงในองกท่ี 1 ในชวงทายเปนรูปแบบของสตรีไดรับการกดขี่ขมเหง ดังนั้นลีลาและองคประกอบทางนาฏยศิลปซึ่งมี

ลักษณะคลายกับการออกแบบของ พีนา เบาช (Pina Bausch) ที่สตรีไดรับความกดดันจากบุรุษ มีลักษณะดังนี ้

 

             
       ภาพที่ 1 : ภาพสตรีถูกบุรุษจับมือบังคับใหสตรีเปนคนฆา 

        ที่มา : ขวัญชนก โชติมุกตะ, (2560) 
 

 ภาพนี้เปนภาพการถูกกระทําของสตรีในชวงทายสดุขององก 1 คือการทําใหสตรีกอคดีฆา โดยบุรุษทั้งหมดบังคับใหสตรีถือปน

และจับมือใหสตรีลั่นไกปนเพื่อฆา  

 

การแสดงในองกที่ 2 เปนเรื่องราวเกี่ยวกับการถูกสามีทําราย ดังนั้นลีลาและองคประกอบทางนาฏยศิลปเปนในรูปแบบของการ

ถูกทํารายจนทําใหคิดหาวิธีเอาตัวรอดจึงฆาสามีเสีย ซึ่งซึ่งมีลักษณะคลายกับการออกแบบของ มาทา เกรแฮม (Martha Graham) ที่ใช

เทคนิคการหดตัวและยืดตัว (Contraction and Release) มีลักษณะดังนี ้

 

          ภาพที่ 2 : ภาพสตรีถูกสามีทําราย 
           ที่มา : ขวัญชนก โชติมุกตะ, (2560) 

 

ภาพนี้เปนลีลาทาทางการหดตัวและยืดตัวของท้ังนักแสดงหญิงและนักแสดงชาย โดยนักแสดงชายใชเทาวางไปที่กลางหลังของ

นักแสดงหญิง ที่ทําใหมองเห็นวาตัวละครทีเ่ปนสตรีกําลังโดนบุรุษทําราย 
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การแสดงในองกท่ี 3 เปนเรื่องราวของสตรีที่ถูกสามีนอกใจ มีการออกแบบลีลาทาทางที่แสดงถึงความอึดอัดคับของใจและสราง

ความกดดันใหกับตัวละคร มีลักษณะคลายกับการออกแบบของ พีนา เบาช (Pina Bausch) ซึ่งจะสามารถสรางความรูสึกใหผูที่ไดรับชมได

รูสึกอึดอัดรวมกับตัวละครในกรณีนี ้

 

      
ภาพที่ 3  : ภาพสตรีมีความกดดันจากสามีและผูหญิงอื่นท่ีไดเหยียดหยามเกียรติตน 

ที่มา : ขวัญชนก โชติมุกตะ, (2560) 
 

 ภาพนี้แสดงใหเห็นถึงสตรีไดรับความกดดันจากสามีและผูหญิงอื่นที่ไดมาหยามเกียรติ โดยสตรีอื่นไดเชิญชวนสามีมารวมเพศกัน

บนหลังของภรรยาในสมรส ทําใหภรรยาในสมรสเกิดความกดดันทางรางกายมากขึ้นและไดตัดสินใจฆาสตรีอื่นและสามีในที่สุด ซึ่งเปนการ

กระทําที่แฝงนัยยะสําคัญตาง ๆ อีกมากมาย 

 

การวิเคราะหเทคนิคการออกแบบการแสดงของศิลปน พีนา เบาช (Pina Bausch) และ มาทา เกรแฮม (Martha Graham)  

 เทคนิคการออกแบบการแสดงของ พีนา เบาช (Pina Bausch)  

 การออกแบบการแสดงของ พีนา เบาช (Pina Bausch) โดยสวนใหญจะนิยมออกแบบบทของการแสดงที่มีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ

การเรียกรองสิทธิใหกับสตรี โดยลักษณะของทาทางการเตนจะเปนลีลาทาทางที่เปนการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันและมีความเปนอิสระ

ในการเคลื่อนไหว เปนการเตนพรอมกับการแสดงออกทางอารมณและสีหนา มักจะออกแบบชุดที่ใชในการแสดงของสตรีที่เปนนักแสดงนํา

ในการแสดงนั้น ๆ ใหเปนในโทนสีแดง ซึ่งมักเปนชุดที่ใสสบายมีลักษณะหลวมและไมนิยมใสชุดชั้นใน (Bra) ไวดานใน ซึ่งในบางครั้งอาจทํา

ใหเห็นสรีระภายในของนักแสดงหญิงไดอยางเปดเผยแตมิไดทําใหมีความรูสึกวาเปนการอนาจารแตอยางใด 

 เทคนิคการออกแบบการแสดงของ มาทา เกรแฮม (Martha Graham)  

 การแสดงโดยสวนใหญที่ มาทา เกรแฮม (Martha Graham) ออกแบบนั้นจะมีลักษณะเปนแดนซเธียรเตอร (Dance Theater) 

เปนการเตนที่มีเรื่องราวเชนเดียวกันกับการแสดงละครเวทีนั่นเอง ซึ่งเทคนิคลีลาทาทางโดยสวนใหญที่เธอไดออกแบบนั้นเปนลักษณะลีลา

ทาทางท่ีมีความแข็งแรง เชน การวางขาและวางน้ําหนักตัวใหแข็งแรง เปนตน และลีลาทาทางเหลานี้นํามาใชกับนักแสดงหญงิ มีการใชลีลา

ทาทางที่เปนเสนทแยงมุมตาง ๆ และรูปทรงที่เปนลักษณะเหลี่ยมตาง ๆ คลายกับภาพวาดที่อยูบนผนังของพีรามิดประเทศอียิปต 

นอกจากนั้นแลวยังมีเทคนิคทาทางที่เปนการหดตัวและยืดตัว (Contractions and Release) และทาทางที่บิดตัวไปมาซึ่งเปนการ

เคลื่อนไหวที่ไมปกติ มีการลงรายละเอียดของลีลาทาทางไปถึงปลายนิ้วและปลายเทาโดยไมยึดจารีตเดิม ไดแก การไมชี้ปลายเทาและงุม

เทาลงแบบการเตนบัลเลต (Ballet) แตเปนการงอขอเทาข้ึนและใหปลายเทาและนิ้วเทาเขาหาตัว เปนตน ชุดที่ใชในการแสดงโดยสวนใหญ

มักคลุมถึงปลายเทา และคลุมตัวและศีรษะทั้งหมดในบางชุดการแสดง  

 ซึ่งผูวิจัยไดเลือก 2 ศิลปนนี้เปนตัวอยางของการสรางสรรคการแสดงเนื่องจากทั้งสองเปนผูคิดริเริ่มการแสดงที่เกี่ยวของกับ

ประเด็นตาง ๆ ของสตรี มีลีลาการออกแบบทาเคลื่อนไหวและองคประกอบอื่น ๆ ที่มีความนาสนใจจึงมีความเหมาะสมกับหัวขอการ

สรางสรรคการแสดงของผูวิจัยนี้ 
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สรุปและอภิปรายผล  

 แนวทางการออกแบบการเคลื่อนไหวจากแนวคิดความกดดันที่นําไปสูการเปนฆาตกรหญิง ผูสรางสรรคไดศึกษาและคนควาเพื่อ

หาแนวความคิดในการสรางสรรคผลงานนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางสรรคและออกแบบลีลาทาทางทางนาฏยศิลปทั้งหมด 4  องกของการ

แสดงซึ่งสามารถสรุปกระบวนการไดดังนี ้

 

1. องกที่ 1 ใชเทคนิคลีลาทาทางของ พีนา เบาช (Pina Bausch) ในลักษณะที่มีบุรุษหลาย ๆ คนมากระทําตอสตรีเพียงคน

เดียว 

2. องกที่ 2 ใชเทคนิคลีลาทาทางของ  มาทา เกรแฮม (Martha Graham) ในเทคนิคของการหดตัวและยืดตัว (Contraction 

and Release)  

3. องกท่ี 3 ใชเทคนิคลีลาทาทางของ  พีนา เบาช (Pina Bausch) ในลักษณะที่มีการสัมผัสเนื้อตองตัวกัน (Body Contact)  

4. องกท่ี 4 ใชเทคนิคลีลาทาทางของ  มาทา เกรแฮม (Martha Graham) และ พีนา เบาช (Pina Bausch) ในเทคนิคของการ

หดตัวและยืดตัว (Contraction and Release) และ ในลักษณะที่มีการสัมผัสเนื้อตองตัวกัน (Body Contact)  

 

ขอเสนอแนะ 

 ในการนําโครงเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตจริงของปุถุชนมาใชในการแสดง โดยเฉพาะเรื่องราวที่ทําใหเกิดการสะเทือนใจ ผูวิจัย

จะตองระมัดระวังโดยหาความรูเกี่ยวกับการสนทนาและการตั้งคําถามกับผูมีสวนรวม ฯ จึงตองมีการศึกษาและฝกฝนเกี่ยวกับจิตวิทยาใน

การสื่อสารกับบุคคลที่มีปญหาเหลานี้ มิฉะนั้นการที่ผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลและตองขุดคุยเรื่องราวอันนาสะเทือนใจเหลานี้ขึ้น อาจทําให

เกิดผลเสียแกผูมีสวนรวม ฯ จึงอยากใหผูวิจัยทานอ่ืน ๆ ตระหนักถึงประเด็นนี้เปนสําคัญ  
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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธนีฟ้นฟูการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟอูงคความรูการแสดงโนราบันเทิงแบบ

โบราณจังหวัดพัทลุงโดยศึกษาคนควาจากหนังสือ  เอกสาร  สัมภาษณและสังเกตการณโดยมีขอบเขตการศึกษาคณะโนราบันเทิงแบบ

โบราณ2คณะจากการประชันโรงในงานกาชาดจังหวัดพัทลุง ป พ.ศ 2527-2529  คือ  1.คณะโนราสายทิพย เสนหศิลป 2.คณะโนรา

สมพงศนอย ดาวรุง  ผลการศึกษาพบวา2คณะโนราบันเทิงแบบโบราณยังคงยึดรูปแบบเดิมที่เปนบันเทิงแบบโบราณตั้งแตชวงที่1เบิกโรง2

โหมโรง 3.รําชุด 4.นายโรง 5. ละครโนราหรือการเลนเปนเรื่อง  

ผูวิจัยไดใชวิธีการฟนฟูละครโนราจาก บท 12 คําพรัด จากการแสดงโนราพิธีกรรมโดยใชวรรณคดี2เรื่อง 1.เรื่องสังขทอง ตอน

เลือกคู 2.เรื่องไกรทอง ตอน ปราบชาละวัน โดยผูวิจัยพบวาการแสดงละครโนราทั้ง2 คณะ มีเทคนิคและวิธีการแสดงที่แตกตางกัน ไดแก 

1.คณะโนราสายทิพย เสนหศิลป   นําวรรณคดีเรื่องสังขทอง ตอนเลือกคู คณะโนราสายทิพย เสนหศิลปมีองคประกอบสมบูรณเพราะยังมี

ผูเชี่ยวชาญทางละครโนราและสามารถรับสงบทระหวางการเจรจาบทตัวละครตอตัวละครไดอยางชํานาญยังมุงเนนใหความรูสอดแทรกแง

คิดในเนื้อหาสาระของบทละครในแตละตัวละคร ของการเลนละครโนราที่ มีขั้นตอน ขับบท ทําบท การรํา การแสดง ที่มีชั้นเชิงผูแสดงมี

ไหวพริบในการรับสงบทละครโนรา 2.คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง นําวรรณคดีเรื่องไกรทอง ตอน ปราบชาละวัน  ไดมีการสรางสรรคโดย

การเพิ่มบทของตัวละคร ขึ้น 6 ตัวโดยนําแนวคิดมาจากการรําแทงเขในโนราพิธีกรรมโดยออกแบบทารําขึ้นมาใหมโดยยึดหลักทารําดั้งเดิม

จากการรําแทงเข ชวงการแสดงที่5ละครโนราทั้ง2คณะยังมีรูปแบบของละครโนราที่เหมือนกันและตางกันซึ่งในสวนที่เหมือนกันคือ การขับ

บท บททําบท บทเจรจา ทารํา บท 12 คําพรัด ที่นํามาวรรณคดีมาแสดงในละครโนราและพรานบอกบทซึ่งทั้ง2คณะโนราบันเทิงแบบ

โบราณปจจุบันเปนนายโรงหรือลูกศิษยที่ออกมาบอกบท และที่แตกตางกันคือรายละเอียดของตัวละครในแตละเรื่องที่นายโรงไดนําเสนอ

ผานบทละครที่มีความสําคัญที่สุด ทั้งตัวบท ผูแสดง เนื้อหาสาระ และรูปแบบการแสดงของแตละโรงหรือคณะนําเสนอใหผูชมไดชมจาก

การชมละครโนราหรือการเลนเรื่อง สาระสําคัญของตัวละครที่ใหแงคิดสรางความตระหนัก จรรโลงจิตใจไดรับความบันเทิงและเด็กเยาวชน

รุนใหมไดซึมซับโนราผานการแสดงที่ทําใหเด็กรุนใหมเขาถึงไดงาย และรูจักมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน 
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Abstract  

Thesis on restoration of ancient entertaining performance called “Modern Nora” in Phatthalung. The purpose 

of this study was to restore knowledge of ancient Nora for the entertainment in   Phatthalung province by 

documentations, interviews and observations. The scope of the study was   two ancient Nora for entertainment teams 

of the championships at the Red Cross in Prachinburi, 1984-1986, namely: 1. Nora Saithip Chulasin 2. Nora Sompong 

The study found that the two ancient Nora for entertainment teams still retains the old style of entertainment 

performances which is started from 1. Tang Khrueang (Teacher worship) 2. Hom rong 3. Entrance of Female Dancers 

4. Nora Master show 5. Lakhon Nora  

The researcher used the method to recreating the Nora drama from 12 chapters of Thai literatures which is Sung 

Thong in the episode of “finding mate” 2. Krai thong in the episode of “stabbing the crocodile”  

The researcher found that the performances of the two bands have different techniques and methods of performing: 

1. Nora Sai Thip Chulasin brought the literature of Sung Thong. Nora Sai Thip Chulasin is well-structured due to there 

are Nora Drama Experts and the ability to take scripts during character-to-character dialogue, while focusing on the 

subject matter of the characters in each character. Nora plays the stage with a choreographed stage performance with 

a tactful actress.  

Nora Sompongnoi Dao rung brings the literature of Krai Thong in the episode of stabbing crocodile which was created 

by adding six characters to the story, based on the concept of Ram Taeng Kae by created new performance which 

based on the traditional dance of Ram Taeng Kae 

The researchers found that during the 5th performance of the Nora drama, the two teams also had the same style of 

Nora drama. In the same part, they played the role of chanting verse 12 Literature is shown in the Nora drama and 

the hunter chapters, which both sides of the ancient Nora entertainment today are the masters or students who came 

out to tell the story. And the difference is the details of the characters in each of the masters. It presented through 

the most important plays, characters, actors, and performances of each theater or teams are presented to the 

audience to watch the Nora. The essence of the character that gives a sense of awareness and the young generation 

has absorbed through performances that make the new generation accessible and easy to understand nowadays. 

 

Keywords: restoration, ancient entertaining 
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บทนํา 

วัฒนธรรมเปนเสมือนกรอบลอมใหชีวิตอยูในขอบเขตที่นิยมกันวาดีและถูกตองวัฒนธรรมเปนเครื่องมือที่ชวยใหมนุษยเขาใจ

สภาพชีวิตมนุษยโดยทั่วไปดียิ่งขึ้นเพราะเปนที่ประมวลแหงความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ความกลัว ความนิยมระเบียบแบบแผนและอื่นๆ 

(วิมล จิโรจพันธุ ประชิด สกุณะพัฒน อุดม เชยกีวงศ.2537:25)วัฒนธรรมมีหนาที่ตอบสนองความตองการของมนุษย เชน สอนใหมนุษย

รูจักการหาอาหารเพื่อดํารงชีพการสรางกฎเกณฑใหมนุษยดาํเนินชีวิตอยางมีระเบียบชวยใหมนุษยปรับตวัเขากับสภาพแวดลอมเปนพื้นฐาน

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเจริญและความอยูรอดของมนุษย (กาญจนา อินทรสุนานนท. 2541:162) หรืออีกนัยหนึ่งวัฒนธรรมก็คือวิถี

ชีวิตของมนุษยในสังคมหนึ่งๆที่มีการสืบเนื่องและวัฒนธรรมก็ไมไดอยูในลักษณะที่หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อใหเกิดความ

เหมาะสมกับชีวิตของบุคคลที่ดํารงอยูในสังคม เปนลักษณะความเจริญในดานตางๆตลอดจนแนวปฏิบัติ ประเพณีจนกลายเปนวัฒนธรรม

หมูชน สังคม ประเทศชาติ  

(วิมล จิโรจพันธุและคณะ. 2538:16-17)วัฒนธรรมยังสามารถที่จะเกิดขึ้นไดทั่วพื้นที่ในโลกนี้ซึ่งประเทศไทยของเราก็เปนประเทศหนึ่งที่มี

วัฒนธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไดเปนอยางดีมีวัฒนธรรมที่แตกตางกันในประเทศเดียวเพราะในแตละพื้นที่มีความเชื่อที่แตกตางกัน

ภาคใตก็เปนภาคที่มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและหลายอยางที่บงบอกถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนชาวใตไดมากที่สุด 

โนราในภาคใตนั้นมีอยูดวยกันทุกจังหวัดตั้งแตประจวบคีรีขันธลงไปยังสงขลาแตที่มีความโดดเดนและมีคณะโนราหรือศิลปนที่

อาศัยอยูก็จะมีอยูไมกี่จังหวัด เชน พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา จังหวัดเหลานี้ขึ้นชื่อวาเปนจังหวัดที่โดดเดนเรื่องโนรามายาวนาน 

และคณะโนราบันเทิงมีดวยกันหลายคณะเชนคณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง คณะโนราสายทิพย เสนหศิลป คณะโนราสมพงศ ศ. สมบูรณ

ศิลป คณะโนราพรทิพย มณฑาศิลป คณะโนราไขเหลี่ยม ศรชัย คณะโนราสมพรจิต รักษาศิลป คณะโนราสุนันทา ดาราศิลป คณะโนราโจก 

ดาวรุง  แตเนื่องดวยอิทธิพลกระแสการแสดงของตะวันตกเขามามีบทบาททําใหภูมิปญญาทองถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการไหลบาทาง

วัฒนธรรมตางชาติเขามามีบทบาทกับเยาวชนมากขึ้นรูปแบบการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณเปลี่ยนแปลงไป บางคณะไดนําเอาเครื่อง

ดนตรีสากลมาผสมบางคณะเลนวงดนตรีลูกทุงสอดแทรก เชน หางเครื่อง ทอลคโชว  มายากลวงดนตรีเพื่อชีวิต สากล ไดนําเอาการแสดง

เหลานี้มาแทรกการแสดงในชวงสุดทายของโนราบันเทิงแบบโบราณก็คือ ละครโนรา ซึ่งในปจจุบันนี้ละครโนราไมมีเลนอีกแลวในโนรา

บันเทิงเพราะถือวาละครโนราขาดความนิยม แตการแสดงชวงอื่นๆยังคงแสดงอยูในปจจุบันมีการนําการแสดงแบบละครเวทีมาเลนตอน

แสดงเรื่องแตงตัวแบบละครดําเนินเรื่องโดยใชบทสนทนามีกลอนโนราแทรกบาง แตไมมีตัวพรานซึ่งสงผลใหการแสดงโนราในแบบดั้งเดิม

อันเปนศิลปะการรายรําชั้นสูงนั้นคอยๆลดความนิยมลง สิ่งตางๆเหลานี้ทําใหโนราบันเทิงแบบโบราณไดสูญเสียความเปนเอกลักษณและสญู

หายลงไปปจจุบันนี้จึงมาเปนโนราประยุกต โดยไมคิดถึงภูมิปญญาของตัวเองที่ไมมีใครสนใจและดูแลเรียนรู ภูมิปญญานั้นจึงทําใหภูมิ

ปญญาของชาวใตเริ่มลบเลือนหายไปเพราะขาดการดูแลและเอาใจใสจากประชาชนในทองถิ่นผูวิจัยจึงลงเก็บขอมูลจึงพบวาเมื่อป พ.ศ

2527-2529ไดมีการแขงขันประชันโรงเปนครั้งสุดทายคณะโนราบันเทิงแบบโบราณในจังหวัดพัทลุงที่งานกาชาด โดยการแขงขันนั้นจะตอง

แขงขันในรูปแบบดั้งเดิมที่ถูกตอง จากการสัมภาษณพบวาในป พ.ศ 2527-2529 มี2คณะโนราที่ไดรับรางวลัชนะเลิศการแขงขันประชันโรง

ในชวงนั้นดวยกัน 2 คณะ คือ คณะโนราสายทิพย เสนหศิลป คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง ท่ีไดรางวัลชนะเลิศในป พ.ศ2527 และ 2528  

ผูวิจัยจึงเรงเห็นถึงความสําคัญจึงนํากลับมาเพื่อการฟนฟู ซึ่งเพราะฉะนั้นผูวิจัยจึงขอเอาคําอธิบายของ แสงทอง สิ่งใดซบเซาหรือ

เสื่อมลง จะทําใหคืนสูภาวะเดิมหรือดีขึ้น จึงไดฟนฟูสิ่งนั้น (คณะกรรมการเอกลักษณของชาต.ิ 2526:6) 

การแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุงไดดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณจากศิลปนโนราในจังหวัด

พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช และตรัง และนักแสดง นักวิชาการทางดานศิลปวัฒนธรรมถึงลักษณะและรูปแบบการแสดงของการแสดง

โนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุงที่กําลังจะสูญหายไป หากมีการฟนฟูองคความรูการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุงจะเปน

การทําใหลักษณะรูปแบบการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุงน้ันคงอยูสืบตอไป  

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพื่อฟนฟูองคความรูการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุง  
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ระเบียบวิธีวิจัย 

วิธีการรวบรวมขอมูล 

การฟนฟูการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุง ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมลู เอกสาร การสัมภาษณ การ

สังเกตการณ และสัมภาษณเชิงลึก โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี ้

1. การคนควาเอกสาร 

 การสืบคนขอมูลผูวจิัยไดสืบคนขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณและประวัติการแสดง

ละครโนราโดยรวบรวมขอมูลจาก หนังสือ  เอกสารทางวิชาการ บทความทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารอื่นๆ 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแหลงตางๆ มาจัดเปนหมวดหมูและวิเคราะหไดดังนี้ 

1. การวิเคราะหเนื้อหา  

2.การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม  

3.นําขอมูลที่ไดจัดเปนหมวดหมูและเรียบเรียงขอมูล 

 

ผลการวิจัย 

การศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุง ผลของการศึกษาสรุปไดดังนี ้

 1.บทละคร ตัวละคร   บทละครไดถูกคัดเลือกจาก บท 12 คําพรัด ซึ่งจัดแสดงอยูในพิธีกรรมโรงครูนายโรงหรือหัวหนาคณะโนรา

ไดนําเอาละครวรรณคดีโดยทั้ง 2 คณะโนราบันเทิงแบบโบราณไดเลือกละครโนราหรือการเลนเปนเรื่อง  เรื่องสังขทอง ตอน เลือกคู และ

ไกรทอง ตอน ปราบชาละวัน โดยลักษณะและรูปแบบการแสดงนั้นจะตัดตอนเลือกฉากที่มีสาระสําคัญมาคณะละไมเกิน 5 ตอนโดยมีฉาก

สําคัญของแตละคณะโนรา ดังนี้ 1คณะโนราสายทิพย เสนหศิลป นําวรรคดีเรื่องสังขทอง ตอนเลือกคู โดยแบง ฉากการแสดงทั้งหมด3ฉาก 

คือ1.ฉากสวรรค 2.ฉากในพระราชวัง 3.ฉากตอนเลือกคู และคณะที่2 คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง นําวรรณคดีเรื่องไกรทอง ตอนปราบ

ชราวัณ โดยแบงฉากการแสดงทั้งหมด 5 ฉาก คือ1.ฉากเปดตัวสหายไกรทอง2.ฉากเปดตัวไกรทอง3.ฉากใตบาดาล 4.ฉากตอสู 5.ฉากลาโรง 

โดยทั้งสองคณะมีวิธีการแสดงที่เหมือนกัน โดยเริ่มจากการเกลิ่นนํา เขาสูเนื้อเรื่องและบทสรุป สุดทายของการแสดง ซึ่งปจจุบันสังคมมี

วิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเพื่อใหสอดคลองกับสังคมในยุคนั้นๆคณะโนราบันเทิงแบบโบราณทั้ง2คณะจึงวิเคราะหเลือก

ตัดตอนที่สําคัญมาแสดงคณะโนราบันเทิงแบบโบราณทั้ง2คณะมีเอกลักษณที่แสดงออกสื่อสารผานบทละครที่แตกตางกันโดยมุงเนนสอด

แสรกไวในบทละครโดยใหแงคิด คติสอนใจ ผานบทพูดและการขับบทเพื่อใหผูชมไดรับรูถึงความสําคัญและประโยชนที่ไดมารับชมนอกจาก

จะใหความสนุกสนานแลวยังสามารถใหคําสอน แกเด็กและเยาวชนไดกลับไปคิดและผูปกครองไดรูจักวิธีการเพื่อใหแงคิดแกลูกของตนเอง

ไดเพราะบทละครสามารถที่จะเปนสื่อสารประชาสัมพันธไดหลากหลายวิธี ซึ่งเปน 1 โอกาสที่ละครโนราหรือการเลนเปนเรื่องใหประโยชน

และคุณคาแกผูชมที่มาชมคณะโนราบันเทิงแบบโบราณนอกจากนั้นยังใหเด็กและเยาวชนรุนใหมไดรูจักโนรามากขึ้นผานละครโนราหรือการ

เลนเปนเรื่อง  

ตัวละคร ในอดีตจะมีอยูดวยกัน 3 ตัวละครซึ่งประกอบไปดวย 1. ตัวพระ 2. ตัวนาง 3.พราน ซึ่ง 3 ตัวละครนี้จะมีลักษณะตัว

ละครที่แตกตางกัน ซึ่งตัวละครหลักสําคัญจะเปนการรับบทบาทเดียวคือตัวพระและตัวนาง แตนายพรานหรือตัวตลกจะมีบทบาทมาก

จะตองเปลี่ยนตัวละครไปตามบทแบบหมุนเวียนตัวละครไปตามเนื้อเรื่องปจจุบันตัวละครมีบทบาทเพิ่มขึ้น เปน4ตัวละคร 1.ตัวพระ 2.ตัว

นาง 3.ตัวตลก4.ตัวประกอบ ซึ่งปจจุบันไมมีการแสดงบทบาทแบบหมุนเวียนตัวละคร รับบทตัวละครใครเปนใครแคบทบาทหนาที่เดียว

เทานั้นเพราะมีนักแสดงมากขึ้นและบทบาทตัวละครลดนอยลงเรื่องดวยเวลากระชับขึ้นรวดเร็ว 

คณะโนราบันเทิงแบบโบราณทั้ง2คณะมีนักแสดงหรือตัวละครที่แตกตางกันเพราะเนื้อเรื่องที่ใชแสดงนั้นไมเหมือนกัน แตทั้ง2

คณะไมมีนายพรานที่เปนตัวตลกแตไดใชนักแสดงที่มีบทบาทสําคัญเปนตัวตลก เชน ชาละวัน ก็จะมีหนาที่รับสงความสนุกสนานผานตัว

ละครชาละวันสวน เรื่องสังขทอง ก็จะเปนเจาเงาะที่เลนบทแทนตัวละครพรานแตเดิม โดยที่นายพรานไมมีบทบาทหนาที่ในละครโนรา
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ปจจุบัน ดวยอาจจะเปนเพราะเนื้อเรื่องที่ไมมีบทบาทที่เหมาะสมแกพราน พรานจึงไมมีบทบาทในละครโนรา 2 เรื่องนี้ ซึ่งทั้ง2คณะก็มี

ความเหมือนและความแตกตางกันบางเล็กนอยตามรายละเอียดตัวละครที่ไดรับบทบาท ซึ่งความแตกตางนั้นที่ไมเหมือนกัน 

 คณะสายทิพย เสนหศิลป ไดกําหนดเนื้อหาสาระไปอยูในตัวละครที่สําคัญหลายตัวละครไมวาจะเปน พระอินทร วิษณุ พระสังข 

(เจาเงาะ) และรจนา ซึ่งทุกตัวละครจะมีบทบาทและสอดแทรกสาระความสําคัญแตผานตัวละครสื่อออกไปใหผูชมไดชมแงคิด คติ ผานตัว

ละคร ซึ่งนักแสดงที่ไดรับบทบาทในแตละตัวละครถือวายังเปนรุนเกาที่อยูท้ังในยุคเกายุคกลางและยุคใหมที่มีความสามารถในการสงบทรับ

บทไดอยางคลองแคลวและเปนปฏิภาณไหวพริบในการแสดงละครโนราหรือการเลนเปนเรื่อง 

คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง ไดคิดสรางสรรคตัวละครเพิ่มเพื่อใหละครมีความแปลกใหมใหสอดคลองปจจุบันโดยเพิ่มตัวละคร

อีก6ตัวคือสหายไกรทองจากการรําแทงเขในโนราพิธีกรรมเพื่อใหการแสดงสมบูรณมากขึ้น คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุงจะนําเอาพิธีกรรม

ของการแทงเขเขามาผสมกับตัวละครโดยสอดแทรกเนื้อหาใหนาติดตามท้ังมุกตลกและกระบวนการรําของไกรทองและสหายในฉากตอสูกับ

ชาละวัน 

จึงทําใหทั้ง2คณะโนราบันเทิงแบบโบราณมีความโดดเดนที่แตกตางกันแสดงศักยภาพความเปนคณะที่ไมเหมือนกันในรายเอียด
ของบทละครและความคิดสรางสรรคแตเปาหมายที่แสดงออกไปนั้นเพื่อสรางความบันเทิง และสอดแทรกสาระสําคัญผานบทบาทตัวละคร
ซึ่งทําใหละครมีความรวมสมัยและสอดคลองกับสังคมปจจุบัน 
 
 

 
ภาพที1่                                                                    ภาพที2่   

ที่มา: นางสาวขวัญชนก เครือแกว12 ธันวาคม 2560           ที่มา: นริศร เพชรมณี 22 พฤศจิกายน 2560 
เปนการแสดงในฉากที3่ รจนาเสี่ยงพวงมาลัยใหกับเงาะปา    เปนการแสดงในฉากการตอสูระหวางสหายไกรทองกับชาราวัณ 
หรือสังขทอง 

 
2. จังหวะ ทํานอง และ ดนตร ีที่ใชประกอบการแสดง ผูวิจัยไดสรุปผลออกมาไดทั้งหมดดนตรีที่ใชการบรรเลงการแสดงเรียกวา 

ดนตรีโนรา5ชิ้น ประกอบ ไปดวย 1. โหมงคู 2.ฉิ่ง 3.ทับ 4.กลอง 5.ป โดยทั้ง2คณะโนราไดใชเครื่องดนตรีทั้ง 5 ชิ้นในการบรรเลงจังหวะ
และทํานองที่ใชในการดําเนินเรื่องเทานั้น โดยจังหวะจะมีทั้งหมด 12 จังหวะแตผูวิจัยไดยกตัวอยาง เชน 1.จังหวะเสมอเครื่อง หมายถึง 
การบรรเลงเพลงครูโดยการใชดนตรีเสมออยางเชน เสมอเครื่องแบบการแสดงโขน 2. จังหวะเพลงทับเพลงโทนหมายถึงจังหวะที่ใชในการ
ดําเนินเรื่อง 3.จังหวะเชิดฤาษีหมายถึง การเปดตัวผูมีความยิ่งใหญ หรือนักแสดงที่มีบทบาทที่สําคัญ เชน เปดตัว ชาละวัน เปนตน4.จังหวะ
เพลงบาก หรือที่เรียกวาสอดสรอยหมายถึง การบูชาเคารพครูบาอาจารยเปนการเริ่มตนของทารําและทาจบของการรําเหมือนกับการบูชา
เคารพครูบาอาจารยเปนทาเริ่มตนและลงทายเสมอ5.จังหวะนาดเร็วหมายถึง การลงฉากหรือการลาโรงของตัวแสดงจะกลับเขาไปหลังฉาก      
6. จังหวะกระบี่ตีทาหรือซัดระบําหมายถึง เปนการออกทาทางของตัวละครรําออกทาทางไปจนกวาจะเปลี่ยนดนตรีหรือที่เรียกวาเลยบท 

สรุปจังหวะ ทํานอง ดนตรี ที่ใชเลนในการแสดงนั้นมีทั้งหมดดวยกัน12จังหวะปรับเปลี่ยนไปตามบทและการดําเนินเรื่องของแต
ละฉากซึ่งทั้ง2คณะโนราบันเทิงแบบโบราณมีการใชจังหวะ ทํานอง ดนตรี ที่ไมเหมือนกัน เชนคณะโนราสายทิพย เสนหศิลป ใชจังหวะ
เพลงทับเพลงโทนดําเนินเรื่องโดยการบรรยายบทพรอมดวยดนตรีสากลดนตรีพื้นบานโนรารวมเพื่อใหไดบรรยากาศความเปนรวมสมัย
สอดคลองกับยุคปจจุบัน คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง ใชจังหวะ ทํานอง ดนตรี หลายเพลงปรับเปลี่ยนไปตามบทตามฉากในแตละฉาก
เชนฉากเปดตัว6สหายใชจังหวะเชิดฤาษี และเพลงทับเพลงโทนดําเนินเรื่อง พรอมเปลี่ยนจังหวะตามบทละครที่แสดงเพื่อใหการแสดง
สมจริงมากที่สุด 
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3. เครื่องแตงกาย   การแตงกายในละครโนราหรือการเลนเปนเรื่องนั้นผูวิจัยไดศึกษาพบวา การแตงกายขึ้นอยูกับบทละครหรือ
โครงเรื่องที่คณะโนราไดเลือกนํามาแสดงบางคณะโนราแตงกายตามบทละครตามตัวละครที่ใชในการแสดงอยางเชนคณะโนราสายทิพย 
เสนหศิลป แตงกายตามรูปแบบของไทยประยุกตคือเรื่องสังขทอง ตอนเลือกคูแตงกายโดยยึดจากบทบาทตามตัวละครในแตละตัวละครที่
นํามาแสดง คณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง ตัวนายโรงหรือตัวเอกแตงกายโดยชุดเครื่องแตงกายโนราเพราะเกิดจากละครที่นํามาแสดงนั้นได
อางอิงมาจากการแสดงพิธีกรรมแทงเข เปนหลักจนจบการแสดงตัวละครอื่นๆแตงกายตามบทบาทของตัวละครที่นํามาแสดงอยางเชน 
ชาลาวัณ แตงกายตามตัวละคร โดยมีหาง มีผาผันศีรษะ เปนตน   

4. โรงโนรา  โรงโนรา แบบดั้งเดิม: ลักษณะของโรงแสดงโนรา หรือโรงโนรา ที่เรียกกันในปจจุบันวาเวที เปนโรงแสดงกลางแจงที่
มีหลังคามุงดวยผาใบ โครงสรางของโรงโนราประกอบดวยเหล็ก พื้นโรงโนราจะใชไมกระดานปูเปนรูปสี่เหลี่ยมผื่นผาหลายแผนเรียงตอกันมี
ขนาดกวางยาวประมาณ 6 คูณ 8 เมตร และยกพื้นโรงสูงประมาณ 1เมตร นอกจากนี้พื้นที่ของโรงโนราสามารถแบงได3สวน คือ หนาโรง
โนรา  หลังโรงโนราจะถูกแบงดวยฉากท่ีทําดวยผาวาดรูปเปนบรรยากาศตามทองเรื่องโดยดานหนาเปนพื้นที่แสดงสวนดานหลังเปนพื้นท่ีจัด
เตรียมการแสดงและขางโรงโนรา  

โรงโนราหรือที่เรียก วาเวทีในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากดั้งเดิมมากขึ้นไดปรับเปลี่ยนขนาดเวทีใหใหญขึ้นผูวิจัยพบวา 
ปจจุบันมีปรับเปลี่ยนขนาดเวทีขึ้นจากตัวละครในอดีตมี3ตัวปจจุบันมีตัวละครเพิ่มมาเปน4โดยการเพิ่มตัวประกอบตามบทละครที่มีตาม
เนื้อเรื่องนอกจาก รูปแบบตัวละคร ปรับเปลี่ยนยังมีวงดนตรีคอนเสิรตลูกทุง มีการแสดงหลากหลายในเวทีโรงใหญมีพรอม แสง สี แสง และ
รูปแบบการใชไมโครโฟนซึ่งในปจจุบันมีหลายอันในการใชในแตละวงจึงทําใหการใชพื้นที่ในการแสดงไดมากขึ้นจะไมเนนการแสดงแคตรง
กลางเวทีเทานั้นรูปแบบการเลนทั้ง2คณะโนรายังคงรูปแบบเดิมปรับเปลี่ยนแคโรงโนราหรือขนาดเวทีเทานั้น การเขาออกของเวทีหรือการ
วางเศียรครูการบูชาครูยังคงยึดรูปแบบเดิมเหมือนโรงโนราในอดีต 

4. ทารํา  จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ลีลาทารําของทั้ง2คณะมีกระบวนการเรียบเรียงทารําที่แตกตางกันโดยยึดหลักทารําโนรา12
ทารําหลักของโนรา โดยทารําของคณะโนราสายทิพย เสนหศิลปปรากฏอยูใน ชวงการแสดงที่3คือการเสี่ยงพวงมาลัยโดยจะมีทารําหลัก
หลายทาที่นํามาแสดงและคิดสรางสรรคทารําใหมโดยยังคงยึดโครงสรางของการรําโนราในแบบดั้งเดิมคณะโนราสมพงศนอย ดาวรุง ใช
กระบวนทารําโดยยึดหลักของพิธีกรรมการแทงเขโดยการใชหอกที่ใชสําหรับแทงเขโดยมีทั้งหมด7เลมในกระบวนการรําทารําไดมีการ
สรางสรรคขึ้นมาใหมโดยเรียงรอยจากทารํา12ทารําของโนรามีการใชทารําที่มีความแข็งแรงโดยทารําจะปรากฏอยูในชวงที่1คือชวงสหาย
ไกรทองและชวงที่3 คือ ไกรทองปราบชาละวัน ซึ่งทั้งสองคณะมีจุดรวมที่เหมือนกันคือ การใชทารํา12ทารําหลักของโนรา และการ
เริ่มตนและการรําจบ ท่ีเหมือนกันคือ ทาบาคโนรา 
สรุปและอภิปรายผล  ผลงานวิจัยการฟนฟูการแสดงโนราบันเทิงแบบโบราณจังหวัดพัทลุง สิ่งที่ผูวิจัยพบจากการศึกษาพบวาละครโนรา
หรือการเลนเปนเรื่องสามารถสื่อการสอนวิถีการสอนชีวิตไปอยูในบทละครผานของตัวละครในแตละตัวไดเพราะตัวละครคือประเด็นหลักใน
การขับเคลื่อนใหผูชมติดตามและจดจําความรูของตัวละครที่นักแสดงโนรานําเสนอใหผูชมไดชมและยังสื่อชาวบานผานกระบวนการแสดง
เพราะคณะโนราบันเทิงแบบโบราณไดสอดแทรกแงคิดไวในแตละชวงของบทละครที่นําเสนอออกไปนอกจากจะสรางความบันเทิงในเรื่อง
ของลีลาทารําการเลนดนตรีและการขับบทการทําบทแลวยังสรางความสนุกสนานและยังใหเด็กและเยาวชนรุนใหมไดรูจักโนราผานการ
แสดงละครโนราหรือการเลนเรื่องไดอยางมีประโยชน และสิ่งที่ยังขาดหายไปจนทําใหคุณคาทางการแสดงโนราขาดหายไปคือนายพรานที่
เปนตัวบอกบทในขั้นตอนเปดตัวละครโนราตามรูปแบบเดิมในอดีต  
ขอเสนอแนะ   ผูวิจัยเห็นสมควรใหมีการจัดการความรูละครโนราหรือการเลนเรื่องเขาไปอยูในสถานศึกษาหรือจัดหาเปนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหนักศึกษาและเยาวชนไดรูจักวิธีการเลนวิธีการทําบทและการขับบทผานการเลนละครโนราโดยการสรางสรรคเนื้อเรื่อง
ใหมีความรวมสมัยและสอดคลองกับสังคมในปจจุบันเพื่อใหเปนการอนุรักษและฟนฟูการแสดงโนราสืบตอไปอยางยิ่งขึ้น   
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ศึกษาความเปนไปไดการเปลี่ยนแปลงโนรา 12 ทารํา (ของคน) สูโนรากินรีศรีวิชัย (ขานก) 
 

อิงอร  เพ็ชรเขียว และ พลากร  พันธุมณี 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.เมือง  จ.สงขลา 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงค  เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงโนรา 12 ทารํา (ของคน) สูโนรากินรีศรีวิชัย (ขานก)   
เพื่อเปนองคความรูและสรางสรรคผลงานประติมากรรมโนรากินรีศรีวิชัย วาสามารถทําทารําไดเชนเดียวกับทารําแมบท 12 ทาของครูโนรา
หรือไม  ดังนั้นเพื่อพัฒนารูปแบบที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันไดหลากหลาย  ผูวิจัยไดเลือกศึกษาทารํา 12 ทาของครูโนรา ที่มีการสืบทอด
แพรหลายที่สุด    จึงเลือกครูโนราขุนอุปถัมภนรากร  (พุม  เทวา)  ซึ่งปจจุบันไดรับการสืบทอด อนุรักษและรวบรวมเปนองคความรู
ถายทอดจาก อาจารยธรรมนิตย  นิคมรัตน   มาเปนตนแบบในการสรางสรรคผลงาน การวิจัยไดกําหนดขั้นตอน โดยศึกษาทารําของครู  
นําทารํามาเปนแบบสําหรับปนแบบจําลอง( Mass Model) รูปโนรากินรีศรีวิชัยตามทาครู12ทารํานั้น แลวคัดเลือกเพื่อเพิ่มรายละเอียด
เครื่องทรงและเครื่องประดับใหครบถวนจํานวน 4 ทา  

จากผลการวิจัยพบวาโนรากินรีศรีวิชัยสามารถทําทาทางตามตนแบบไดหมดทั้ง 12 ทารํา รวมไปถึงสามารถใสเครื่องทรง 
เครื่องประดับของโนราไดอยางงดงาม จึงเห็นวาเปนการเพิ่มโอกาสในการนําโนรากินรีศรีวิชัย มาเปนของที่ระลึกใหมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นดวย                  

 
คําสําคัญ :  โนรา 12 ทารํา (ของคน)  ,  กินโนรีศรีวิชัย (ขานก) 
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The Feasibility study in Evaluation of Twelve Positions of Nora  
(Human dance) into Nora – Kinnaree Srivijaya  (Bird’s leg) 

 
Engaon  Phetkeaw And  Palagron  Punmanee  

 
Faculty  of Architecture.  Rajamangala  University of Technology  Srivijaya , Songkhla 

 

Abstract 

The study objectives were to investigate the Feasibility of 12 Nora Thai dance positions towards Nora-Kinnaree  
Srivijaya  ( Bird’s  leg) , and to build up the knowledge of the creative  sculpture arts of  Nora –Kinnaree  Srivijaya as it 
was claimed as  the same position of 12 Nora Thai dance positions taught by original instructors/trainers (Kru). It can 
be said that this development of Nora Thai dance positions can be viewed in various dimension reseaecher selects. 
The 12 Nora Southern local dance positions of Khun Appathum Narakorn (Pum Thewa) which has recently been 
transferred to the next generation known as Ajarn Tammanit Nikomrat, was patterned in this present study  Rescarch 
has determined the process by study 12 Nora Southern local dance positions and become to sculture of mass model 
of The 12 Nora Southern local dance positions. And selects to add the details of Royal apparel and accessories 
completely as 4 Nora Thai dance positions. 
 The results revealed that Nora-Kinnaree Srivijaya was claimed as the same position of 12 Nora dance position 
and to dress up Royal apparel and accessories as elegantly. It appears that to increase opportunities of Nora-kinaree 
Srivijaya towards to various of sourenir.  
 
Key words :  Nora Thai dance positions, Nora-Kinnaree  Srivijaya  (Bird’s  leg) 
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บทนํา 
โนรากินรีศรีวิชัย  ไดประดิษฐขึ้นมา เพื่อเปนสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในหมวดศิลปวัฒนธรรม  

จากแนวคิด 3 อยาง 
 -  โนรากินรีศรีวิชัย             สัญลักษณ แทนศิลปวัฒนธรรม 
 -  ภูมิพลังแหงปญญา สัญลักษณ แทนการศึกษา 

             -  พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร   สัญลักษณ แทนประวัติความเปนมาของคําวา “ศรีวิชัย” 
“โนรากินรีศรีวิชัย” เปนการประดิษฐโดยรวมเอารูปแบบของ  2 สิ่ง  ซึ่งมีคุณลักษณะที่สัมพันธกัน  มีประวัติความเปนมาที่

สอดคลองกันแสดงความเปนเอกลักษณที่โดดเดน  โดยการรวมเอาชวงลางของกินรี  สัญลักษณแทนความเปนภาคกลาง (แสดงความเปน
ไทย)  เพราะในงานศิลปะไทยไดนําเอาสัญลักษณของกินรีซึ่งมีลักษณะครึ่งคนครึ่งนกมาใชสรางสรรค   ทางบาลีแปลวา “นางฟา”  ซึ่งมี
แพรหลายในเรื่องพระสุธนมโนราห    ซึ่งเปนนางเอกท่ีเปนนางกินรี  มีลักษณะทอนบนเปนหญิงงามทอนลางเปนนก นับวามีความสัมพันธ
กับโนราซึ่งเปนการแสดงพื้นบานของทางภาคใต  โดยมีลักษณะเฉพาะทางดานการแตงกายที่มีความเปนเอกลักษณ    นํามาประกอบชวง
บนของโนรากินรีศรีวิชัย  คือนําเครื่องแตงกายของโนราที่มีการประดับลูกปดและการสวมเทริด   จัดวาเปนสัญลักษณแทนความเปนภาคใต    
ซึ่งเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  นํามาประกอบรวมกันอยางมีเอกภาพ 

ซึ่งโนราของทางภาคใตที่มีตนฉบับเปนคนนั้น  มีทารําที่มีลักษณะความเปนเอกลักษณเฉพาะ  โดยทารําพื้นฐานเรียกวา “ทาครู 
12 ทารําแมบท”   โนรากินรีศรีวิชัยจึงมีตนแบบจากโนรา   ซึ่งมีทาทางและลักษณะที่แตกตางกันตามสายของครูโนรา  ซึ่งในที่นี้ได
ทําการศึกษาทาครูของโนราขุนอุปถัมภนรากร (พุม  เทวา)  เทานั้น  ซึ่งมีลักษณะที่ยึดถือแพรหลายกันมาจวบจนปจจุบัน  

ผูศึกษามีตองการประดิษฐ “โนรากินรีศรีวิชัย”     ที่มีลักษณะสัมพันธกับทาทางแมแบบของโนรา    เพื่อแสดงความเปน
เอกลักษณ   จึงไดทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโนรา 12 ทารํา(ของคน)  สูโนรากินรีศรีวิชัย(ขานก)  สามารถทําทาทางใหเหมือนตนแบบ
โดยเฉพาะโนรา  12  ทารําครูนั้นเปนสิ่งจําเปนและเพื่อจัดทําองคความรูเกี่ยวกับทาทางของโนรากินรีศรีวิชัย 

การดําเนินการวิจัยไดทําการทดลองปนขึ้นรูป โนรากินรีศรีวิชัย  ที่มีขนาดความสูง 23 เซนติเมตร ดวยดินน้ํามัน สรางเปน 
แบบจําลอง (Mass Model) หรือเปนรูปทรงอยางงายๆ โดยปนเลียนแบบทาทาง จากภาพถายการรําโนราของ โนรา พุม เทวา และ 
อาจารยธรรมนิตย นิคมรัตน ทั้ง 12 ทา เพื่อเปรียบเทียบดูความเปนไปไดของ , การทรงตัว , ความถูกตองประจําทารําของลักษณะมือและ
ขา , เสนที่แสดงถึงความแข็งแรง สงา ของทารําโนรา และเสนเชิงนัยที่แสดงความออนชอยในศิลปะไทย จากนั้นคัดเลือกรูปปนที่มีความ
แตกตางของทาทางกันมากที่สุด 4 รูป เพื่อนํามาปนใสเครื่องประดับใหสมบูรณ ทําแมพิมพ แลวหลอชิ้นงานดวยวัสดุเรซิ่น สําหรับเปน
ตนแบบที่มีความแข็งแรงและเพื่อวิเคราะหความกลมกลืน ความมีเอกภาพของรูปปนเมื่อใสองคประกอบตางๆครบถวน 

 ซึ่งผลการทดลองสรางแบบจําลองในเบื้องตนเกี่ยวกับการศึกษาชวงขา พบวาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเทานั้น  สวน
ใหญจะขึ้นอยูกับบริเวณชวงมือและแขนท่ีทําทาทางแตกตางกัน  ซึ่งสามารถทําได 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเปนไปได การเปลี่ยนแปลง 12 ทารํา (ของคน ) สูโนรากินรีศรีวิชัย (ขานก) 
2. เพื่อจัดทําเปนองคความรูเกี่ยวกับทาทางของโนรากินรีศรีวิชัยกับ“ทาครู 12 ทารําแมบท” 
3. เพื่อตอยอดการประดิษฐประติมากรรมโนรากินรีศรีวิชัยลอยตัว 12 ทารําในรูปแบบของที่ระลึก 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  
             โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาการเปลี่ยนแปลง12 ทารํา (ของคน ) สูโนรากินรีศรีวิชัย (ขานก) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยกําหนด
ขั้นตอนการวิจัย ดังนี ้

1. ศึกษาทารําของ 12 ทาที่เปนทาครู จากโนราสายขุนอุปถัมภนรากร (โนรา พุม เทวา )โดยศึกษาจากภาพถายและจากการ
สัมภาษณอาจารย ธรรมนิตย นิคมรัตน 

2. ศึกษาทารําของ 12 ทาทีโ่นรากินรีศรีวิชัย สามารถทําทาทางเลียนแบบไดโดยการสเก็ตภาพขนาดเล็ก 12 ทารํา ดวยดินน้ํามัน 
3. วิเคราะหขอมูลแลวสราง  Mass Model  รูปแบบจําลอง เปนรูป 3 มิติ โนรากินรีศรีวิชัย ขนาดความสูง 23 เซนติเมตร   
4. รวบรวมขอมูลทางดานรูปแบบ เทคนิคและกระบวนการสรางสรรคจากรูปแบบจําลองที่นํามาทดลองสรางสรรคเพื่อตอยอดการ

ประดิษฐงานประติมากรรมที่ระลึกของโนรากินรีศรีวิชัยโดยการถายภาพแสดงกระบวนการเทคนิคการสรางสรรคผลงานใน
รูปแบบเอกสารรายงานวิจัย      
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ผลการวิจัย 
    ผลจากการทดลองเบื้องตนเกี่ยวกับเปาหมายในการศึกษาครั้งนี้  แบงออกไดดังนี้ 
1. “โนรากินรีศรีวิชัย”สามารถประดิษฐตามทารําไดครบทั้ง 12 ทา 
2. สามารถสราง องคความรู ทารําที่เปน “ทาครู 12 ทารําแมบท”ใหกับโนรากินรีศรีวิชัย โดยไดลอกับทารําของครูโนราที่    

ไดรับการยอมรับนับถือในวงกวาง 

3. ในดานการประดิษฐ“โนรากินรีศรีวิชัย”ออกมาเปนรูปแบบประติมากรรม ทั้ง 12 ทานั้น สามารถประดิษฐไดตามตนแบบมี
ความถูกตองประจําทารําของทั้งลักษณะมือและขา สามารถทรงตัวไดเปนอยางด ี

4.  จากที่ไดคัดเลือกรูปปนที่มีความแตกตางของทาทางกันมากที่สุด 4 รูป เพื่อนํามาปนใสเครื่องประดับใหสมบูรณ ผลงานที่ได
มีความงดงาม มีความแข็งแรง สงาของทารําโนรา มีความออนชอยตอเนืองของเสนตามศิลปะไทยโบราณ 

5. “โนรากินรีศรีวิชัย”   นับวาเปนเอกลกัษณสําคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ซึง่สามารถพัฒนาตอยอดประดิษฐ
เปนของท่ีระลึกไดหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงการนําขอมูลไปออกแบบการแสดงประกอบดนตรีได 

                  ดังนั้นผลการปฏิบัติการเบื้องตนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาความเปนไปได  การเปลี่ยนแปลงโนรา  12 ทารํา (ของคน)   สูโนรากินรีศรีวิชัย (ขานก)   ผูวิจัยไดวางวัตถุประสงค 
ในการวิจัยดังนี ้

              1.  เพื่อศึกษาความเปนไปได  การเปลี่ยนแปลง 12 ทารํา (ของคน)สูโนรากินรีศรีวิชัย(ขานก)  
                  ผลวิจัยระบุ สามารถเปนไปไดทั้ง 12 ทารํา มีการแสดงผลการประดิษฐเปนแบบจําลอง (Mass  Model)   เปรียบเทียบ         
                  ระหวางทารําของคนกับทารําของโนรากิรีศรีวิชัยใหเห็นชัดเจนตามที่ปรากฏในรายงานการวิจัย 
 

 
                                                        ภาพที่1 ภาพเปรียบเทียบทารํา 
                                   ที่มา: หนังสือโนรา ภิญโญ จิตตธรรม, รัชยา วีรการณ ,พลากร พันธุมณ ี
 

2.   เพื่อจัดทําเปนองคความรูเกี่ยวกับทาทางของโนรากินรีศรีวิชัย กับ “ทาครู 12 ทารําแมบท” 
     ผูวิจัยไดบันทึกผลการวิจัยและรวบรวมขอมลูเปนรูปเลมรายงานการวิจัยแสดงกระบวนการที่มาไวอยางเปนระบบ   
     ตลอดจนแสดงขั้นตอนและกรรมวิธีในการสรางสรรคผลงาน   เทคนิคและกระบวนการผลิตในรูปแบบของที่รําลึก ที ่
     ครบถวนกระบวนการผูศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติการสรางสรรคได 
3. เพื่อตอยอดการประดิษฐประติมากรรมโนรากินรีศรีวิชัยลอยตัว 12 ทารําในรูปแบบของท่ีระลึกตอไป  

 จากผลสรุปขางตน   จะพบวาโนรากินรีศรีวิชัยที่มีทารํา 12 ทาครู  สามารถนํามาสรางสรรคตอในรูปแบบของท่ีระลึก  และ

เปนเอกลักษณของโนรากินรีศรีวิชัย   ที่มีความเปนสัญลักษณสําคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ตั้งอยู

ทางภาคใต   ที่มีความสัมพันธกับศิลปะพื้นบานประเภทโนรา    ทาครูนับเปนทาสําคัญเบื้องตนในการศึกษากอนที่จะรําทา

โนราที่พลิกแพลงตอไป     จึงสามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชื่อมโยง     และใหความสําคัญกับการแสดงทาแมบท

ของโนรากินรีศรีวิชัย   เพื่อเผยแพรใหคนอื่นไดรับรูเปนการอนุรักษศิลปวัตนธรรมใหคงอยูและเปนที่รูจักในโอกาสตอๆไป 
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ภาพที่ 2 ภาพโนรากินรีศรีวิชัย เรซิ่น 
ทีมา:ภาพถายโดย พลากรพันธุมณี  

 
ขอเสนอแนะ   

จากการแสดงโนราที่เปนการแสดงอัตลักษณของคนในภาคใตที่ชัดเจนผสมกับรูปแบบศิลปะไทยที่นับวาเปนศิลปะคลาสสิคชิ้น

หนึ่งคือภาพกินรี ไดประดิษฐรวมกันโดยใหชวงบนเปนโนราชวงลางเปนกินรีทําใหเกิดเปนผลงานที่มีความสมบูรณงดงามมากชิ้นหนึ่งขึ้น ที่

เปนสัญลักษณแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในอีกรูปแบบหนึ่ง งานวิจัยนี้ไดสรางองคความรูเพื่อทําโนรากินรีศรีวิชัยจะมี

ขอมูลประกอบที่เปนในสวนวิชาการซึ่งจะเปนการเพิ่มทั้ง คุณคาที่เปนสัญลักษณแทนศิลปวิทยาการ ที่จะเขาใกลเปนความศักดิ์สิทธิ์ และ

มูลคาที่จะออกมาในรูปแบบสินคาของที่ระลึก เข็มกลัดหรือแมแตจะเปนการคิดคนการแสดงประกอบดนตรีขึ้นมาก็ได การนําสิ่งที่เปนของ

เกาโบราณมาปรับปรุง ประดิษฐใหเปนของใหมโดยไมละเลยคติความเชื่อดั้งเดิม กระทําดวยความเคารพและถาสามารถนํามาประกอบกับ

องคกรหรือสถานศึกษาก็จะสามารถอนรุักษ สืบทอดและพัฒนารูปแบบตามยุคตามสมัยได  
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บทคัดยอ 
บทความฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง การสรางสรรคนาฏยศิลปจากขอมูลประวัติศาสตร กรณีศึกษา ฟอนรับเสด็จของ

เจานายฝายเหนือ ณ มณฑลพายัพ พ.ศ.2469 ซึ่งปรากฏหลักฐานวา พระราชชายาเจาดารารัศมีโปรดใหเจานายฝายเหนือทั้งชายหญิงรวม
ฟอนรําตอนรับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ตามโบราณราชประเพณี สถาบันพระปกเกลา
มอบหมายใหสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําลองเหตุการณภาพ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในรัชสมัย เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 120 ป แหงวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก และบุคคลสําคัญสําคัญแหงยูเนสโก ประจําป 2556 โดยมุงศึกษารูปแบบเครื่องแตงกาย 
สําหรับออกแบบ และสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง ชุด ฟอนรับเสด็จ ซึ่งศึกษาจากเอกสารทางประวัติศาสตร ภาพถาย ภาพยนตรสวน
พระองค การสัมภาษณ และการทดลอง                        ผลการศึกษา พบวา รูปแบบเครื่องแตงกาย แบงออกเปน 2 แบบ คือ เจานาย
ฝายชาย และเจานายฝายหญิง หลักฐานที่สําคัญตอการออกแบบและสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง คือ ภาพถาย และภาพยนตรสวน
พระองค ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ รูปแบบเครื่องแตงกายจําลองตามภาพ ภาพยนตร และพระราชนิยมในชวงเวลานั้น  กําหนดสีตามหลัก
เครื่องแตงกายละครไทย ลวดลายประยุกตตามวัตถุดิบจากขอมูลวัฒนธรรมที่มีในปจจุบัน การศึกษาครั้งนี้เปนแนวทางของการสืบคนขอมูล 
การออกแบบ การสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดงยอนยุค และเผยแพรคุณูปการดานนาฏยศิลปของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวใหเปนที่แพรหลายสืบไป 
 
คําสําคัญ: การออกแบบ, เครื่องแตงกายประวตัิศาสตรเพื่อการแสดง, ขอมูลประวัติศาสตร, การแสดงประวัติศาสตร 
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Abstract 
 This article is a part of the research on Dance Reproduction from historical source: the case study of Fon 
Rub Sadead of North Royal in 1926, in the northern of Thailand. The source was indicated that Princess Dararassami 
ordered both of the Royal Highness men and women to dance for welcoming King Prajadhipok and Queen 
Rumbhibunnee. King's Prajadhipok Institute assigned the Performing Arts (Thai Dance) Department , Fine and Applied 
Arts Faculty, Suan Sunandha Rajabhat University to reproduce the events on event's picture which were taken place 
in the reign of King Prajadhipok with the objective of promulgating his prestige and celebrating the 120th Anniversary 
of his birthday and personages of UNESCO , 2013. This article is aimed to explore the costume patterns in order to 
design and create the costumes of Fon Rub Sadead Performance which was based on historical document, photos, 
films, interviews and experiments. The study's result was shown that dancing costume divided 2 kinds: Royal Highness 
men and women. King Prajadhipok's photographs and film were the the significant evidence on designing and creating 
the costume for this performance which is the primary data. The costume modelled on film and royal images at that 
time. The colors of costumes were determines on the basis of Thai Drama's costume. Textures were applied on the 
basis of the raw materials from the current cultural data. The study at this time is the guideline to search information 
and design the costume for reproductive performance, disseminate and continually remains the useful of Thai Dance 
of King Prajadipok. 
 
Keywords:  Design, the historical costume used typically for performance, the historical source, the historical 
performance 
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บทนํา 
ตามโบราณราชประเพณีของเจานายฝายเหนือ เจานายฟอนรําตอนรับแขกคนสําคัญของบานเมือง ซึ่งปรากฏหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร คือ การฟอนบนเรือแขงของเจาพรหมธาดา เมื่อ พ.ศ.2460 เพื่อรับเสด็จกรมพระนครสวรรควรพินิจที่มาตรวจราชการเมือง
นาน (สักกสีห  พลสันติกุล, 2556) ตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี เสด็จประพาสหัว
เมืองฝายเหนือ เมื่อ พ.ศ.2469 พระราชชายาเจาดารารัศมี โปรดฯใหเจานายฝายเหนือทั้งชายหญิงฟอนรําตอนรับในพระราชพิธีทูลพระ
ขวัญ ซึ่งมีการบันทึกในพระราชกรณียกิจรายวัน (บรรเจิด  อินทุจันทรยง, 2557) บันทึกเหตุการณของผูอยูในเหตุการณ (หมอมเจาพูน
พิสมัย  ดิศกุล, 2557) ภาพถาย และภาพยนตรสวนพระองค รวมทั้งการสืบทอดแกพระญาติดังที่ปรากฏการฟอนรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต พระบรมราชินีนาถ  

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงไดรับการยกยองใหเปนบุคคลสําคัญของยูเนสโก ประจําป พ.ศ.2556 สถาบัน
พระปกเกลาจัดงานเฉลิมฉลองในวโรกาสดังกลาว และมอบหมายใหสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําลองเหตุการณภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นในรัชสมัย เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจ คุณูปการของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวในเห็นอยางเปนรูปธรรมผานนาฏยศิลปในรัชกาล  

การศึกษารูปแบบเครื่องแตงกาย เพื่อการออกแบบ และสรางเครื่องแตงกายตามขอมูลประวัติศาสตรเพื่อการแสดง ชุด ฟอนรับ
เสด็จ ปรากฏหลักฐานจากหลายแหลง แตกลับพบวาขอมูลมีความขัดแยง ประกอบกับ ทุนทรัพย และระยะเวลาที่จํากัด ซึ่งสงผลตอการ
จัดสรางเครื่องแตงกายยอนยุคเพื่อการแสดง ดวยเหตุดังกลาวทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบเครื่องแตงกาย การออกแบบ และ
การสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง ชุด ฟอนรับเสด็จ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา การออกแบบ และการสรางแตงกายการแสดงยอน
ยุค และเผยแพรคุณูปการทางดานนาฏยศิลปในพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบเครื่องแตงกายการแสดงฟอนรับเสด็จของเจานายฝายเหนือ ณ มณฑลพายัพ พ.ศ.2469  
2. เพื่อออกแบบ และสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง ชุด ฟอนรับเสด็จ            

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยแบบทดลอง โดยมุงศึกษารูปแบบเครื่องแตงกายการแสดงฟอนรับเสด็จของเจานายฝายเหนือ ณ มณฑล
พายัพ พ.ศ.2469 รวมทั้งออกแบบ และสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง ชุด ฟอนรับเสด็จ สําหรับจัดแสดงเนื่องในวาระครบรอบ 120 ป 
แหงวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก และบุคคลสําคัญของยูเนสโก (UNESCO) ประจําป 2556 ซึ่งใชวิธีการ
วิจัยดังนี้  

1. การเก็บรวบรวมขอมูล  
คณะผูวิจัยศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร การวิจัย หนังสือ ตํารา ภาพถาย และภาพยนตรสวน

พระองคขณะเสด็จประพาสมณฑลพายัพในพระราชพิธีทูลพระขวัญ เพื่อนํามาวิเคราะหรูปแบบของเครื่องแตงกาย สี ลวดลาย 
เครื่องประดับยศ รวมทั้งวัสดุในการจัดสรางเครื่องแตงกาย นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชวิธีการสัมภาษณเพื่อสอบทานขอมูลกอนทดลองจัดสราง
เครื่องแตงกายเพื่อการแสดง เมื่อสรางเครื่องแตงกายแลวมีการนํามาจัดแสดง ประเมินผลจากการสัมภาษณ พรอมทั้งนําขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงโดยสอบทานจากขอมูลเทาที่หลักฐานปรากฏ และผูเชี่ยวชาญ 

2. การวิเคราะหขอมูล 
คณะผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาออกแบบ และสรางเครื่องแตงกายการแสดง ชุด ฟอนรับเสด็จ โดยแบงประเด็น

ของการวิเคราะหออกเปน 5 ประเด็น ดังนี้  คือ รูปแบบ สี ลวดลาย เครื่องประดับยศ และวัสดุ เพื่อนํามาออกแบบ และสรางเครื่องแตง
กายสําหรับใชเพื่อจัดแสดง ทั้งนี้การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 ระยะ คือ การศึกษาขอมูลเบื้องตนเพื่อการทดลองออกแบบ และสราง
เครื่องแตงกายเพื่อการแสดง และการปรับแกไข 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษารูปแบบเครื่องแตงกายการแสดงฟอนรับเสด็จของเจานายฝายเหนือ ณ มณฑลพายัพ พ.ศ.2469 พบวา รูปแบบการแตง
กาย แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การแตงกายของเจานายฝายชาย และ การแตงกายของเจานายฝายหญิง เครื่องแตงกายในการฟอน
ตอนรับของเจานายฝายเหนือเพื่อตอนรับพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี ในพระราชพิธีทูลพระ
ขวัญ (พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว, 2469) เจานายฝายชายแตงกายเต็มยศ ประกอบดวย เสื้อเยียรบับ ผาโจงนุงยก คาดผาสํารด 
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เครื่องราชอิสริยภรณตามยศ ถุงเทา รองเทา  สําหรับเจานายฝายหญิง ประกอบดวย เสื้อแขนกระบอก นุงผาซิ่น (มีเชิง และไมมีเชิง) หม
สไบโปรงสีทอง ผมเกลามวยติดดอกไมทอง สวมเล็บทอง ถุงเทา รองเทา ซึ่งเปนไปตามภาพถาย  และภาพยนตรสวนพระองคใน
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สําหรับสี ลวดลาย เครื่องประดับ และวัสดุที่ใช ไมสามารถบอกรายละเอียดไดชัดเจน เนื่องจาก 
ภาพถาย เปนภาพขาวดํา สวนมากถายในระยะไกล และไมสามารถขยายไดมากนัก สวนภาพยนตรสวนพระองคเปนสีขาวดํา ไมมีเสียง 
ความยาวของภาพยนตรราว 3-5 นาที สวนขอมูลจากเอกสารพบวามีความขัดแยงกับภาพถาย และภาพยนตรสวนพระองค จึงนํามาใชเพื่อ
ประกอบการวิเคราะหสําหรับจัดออกแบบ และจัดสรางเครื่องแตงกายเพียงบางชิ้นเทานั้น เชน ผาสํารด ดอกไมติดผม  

สําหรับการออกแบบ และการจัดสรางเครื่องแตงกายตามขอมูลประวัติศาสตร เพื่อการแสดง ชุด ฟอนรับเสด็จ พบวา การออกแบบ 
และสรางเครื่องแตงกาย คณะผูวิจัยนํารูปแบบเครื่องแตงกายตามขอมูลประวัติศาสตรเทาที่ปรากฏ โดยเนนขอมูลที่มาจากภาพถาย และ
ภาพยนตรสวนพระองค ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ สําหรับสีในการออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง คณะผูวิจัยมีการเทียบสีจากภาพที่
ปรากฏแมจะมีสีขาวดํา แตยังคงทําใหเห็นน้ําหนักของสีออนเขม รูปแบบของเครื่องแตงกายฝายชาย สวมเสื้อราชประแตนเยียรยับ นุงผา
โจงยกลําพูน คาดผาสํารด สวมถุงเทาขาว รองเทาดํา สวนฝายหญิง เสื้อแขนกระบอก นุงผาซิ่น (มีเชิง และไมมีเชิง) หมสไบโปรงสีทอง ผม
เกลามวยติดดอกไมทอง สวมเล็บทอง ถุงเทา (ถุงนอง)ขาว รองเทาดํา ในการกําหนดสีของเครื่องแตงกาย คณะผูวิจัยนําแนวคิดจากการใชสี
ในละครไทยที่ใชสีตรงขาม สําหรบัเสื้อผาฝายชาย คือ แดง กับ เขียว เพราะมักใชเปนสีของตัวละครเอก กษัตริย และพระราชวงศ สวนฝาย
หญิง ใชสีเขียว และเหลือง เพราะมักใชเปนสีของตัวละครเอก กษัตริย และพระราชวงศ สําหรับผาสํารด ใชผาผืนสีเหลืองทอง ประกอบกับ 
การใชลวดลายจากลูกไมแทนการปก เพื่อยนระยะเวลา ทุนทรัพย ในการจัดสราง แตยังคงความสมจริงและสอดคลองกับขอมูลตามที่
กําหนด สไบ ใชผาลูกไมที่มีความโปรง บาง เบา ซึ่งสังเกตจากภาพยนตรสวนพระองค เมื่อนักแสดงเคลื่อนไหวระหวางการฟอนรําในขบวน 
ถุงเทา และรองเทา เปนไปตามพระราชนิยมในสมัยนั้นทีเ่จานายจะสวมถุงเทา และรองเทา เครื่องประดับยศ มิไดจัดสรางในการแสดงครั้ง
นี้ เนื่องจาก เจานายมีหลายชั้นยศ และถือเปนการเทียบพระบารมี (กรมศิลปากร, 2521) เครื่องประดับมีการจําลองตามรูปแบบที่ปรากฏ
ในภาพยนตร ซึ่งสามารถหาซื้อในปจจุบัน  

 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพเครื่องแตงกายฟอนรับเสด็จของเจานายฝายชาย ณ มณฑลพายัพ พ.ศ.2469 
ที่มา : ภาพยนตรสวนพระองค โดย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2469 
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ภาพที่ 2 ภาพเครื่องแตงกายฟอนรับเสด็จของเจานายฝายหญิง ณ มณฑลพายัพ พ.ศ.2469  
ที่มา : ภาพยนตรสวนพระองค โดย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2469 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพเครื่องแตงกายของเจานายฝายชาย หญิง สําหรับการแสดง ชุด ฟอนรับเสด็จ  
ที่มา : ภาพถาย โดย วุฒิชัย  คาทว ีเมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษารูปแบบเครื่องแตงกายตามขอมูลประวัติศาสตร เพื่อการออกแบบ และจัดสรางเครื่องแตงกายยอนยุค คณะผูวิจัยศึกษา
ขอมูลปฐมภูมิจากเอกสารประวัติศาสตรที่มีการบันทึกโดยบุคคลที่อยูในเหตุการณ ภาพถาย ภาพยนตรสวนพระองคในพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว ประกอบกับเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวของ การสัมภาษณ และการวิพากษหลังจากทดลองสราง และจัดแสดง มี
ประเด็นสําคัญของการศึกษา เพื่อการออกแบบ และการจัดสราง คือ ขอมูลที่นํามาใชในการสรางสรรค และการประยุกตวัตถุดิบในการ
ออกแบบและจัดสรางเครื่องแตงกายตามหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่อการยอนยุค ขอมูลหลักที่ใชในการรื้อฟน คือ ภาพถาย และ
ภาพยนตรสวนพระองค นํามาเชื่อมโยงกับบริบทตางๆ อันเปนบริบทสําคัญตอการอนุมานเพื่อการออกแบบ และการจัดสราง เชน พระราช
นิยม กฎหมาย หลักเกณฑการกําหนดรูปแบบ สี ลวดลาย และวัสดุตามหลักของนาฏยศิลปไทย ตลอดจนการประยุกตวัตถุดิบของการ



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   41 

จัดสรางเครื่องแตงกาย โดยคํานึงถึงแนวคิดของการแสดง ขอมูลทางประวัติศาสตร ความสมจริงตามยุคสมัย ทุนทรัพย และระยะเวลา 
สอดคลองกับแนวคิดการรื้อฟนตามหลักโบราณคดี (ผุสดี  หลิมสกุล, 2537) ซึ่งกลาวไวในวิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(นาฏยศิลปไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบําสี่บท: แนวคิดการรื้อฟนระบําโบราณ พบวา หลักการรื้อฟนทางโบราณคดีเริ่มจาก
การศึกษาโครงสราง พิจารณาสวนประกอบ เลือกวัสดุที่จะนํามาประกอบสราง หากไมพบรายละเอียดของสวนประกอบเดิมใหพิจารณา
จากขอมูลที่มีการสรางรวมสมัยนั้น นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เรื่อง กระบวนการสรางสรรคงานดาน
เครื่องแตงกายในละครโทรทัศน เรื่อง “พิศวาส” ของบริษัท แอ็กแซกท จํากัด ปพ.ศ.2558 (ปฏิพัฒน ชื่นใจ, 2558) ซึ่งพบวา เครื่องแตง
กายเพื่อการแสดงเปนเครื่องมือที่แสดงสถานภาพ รสนิยม สภาพความอยู และยุคสมัย ของตัวละคร อันเปนลักษณะเฉพาะของการแสดง
อีกดวย อยางไรก็ตามการออกแบบ และการจัดสรางเครื่องแตงกายตามขอมูลประวัติศาสตร เพื่อการยอนยุค นั้น เปนการสรางสรรคที่
เกิดขึ้นตามขอมูลที่สามารถหาพบในเวลานั้น ประกอบกับการอนุมานของผูสรางสรรค ดังนั้นการออกแบบ และสรางเครื่องแตงกายตาม
ขอมูลประวัติศาสตรสามารถพัฒนาตอไปตามหลักฐานที่มีการคนพบ 
 
ขอเสนอแนะ 

การแสดงจากขอมูลประวัติศาสตร หรือ อิงประวัติศาสตร เปนการแสดงยอนยุค ผูสรางสรรคควรคํานึงถึงองคประกอบของการ
แสดง เพื่อใหการแสดงที่เกิดขึ้นมีความชัดเจน สมจริง ตามหลักฐานประวัติศาสตร ซึ่งควรมีการศึกษาจากแหลงตางๆ รวมทั้งสอบทาน
ขอมูลกอนการออกแบบ และสรางเครื่องแตงกายเพื่อการแสดง โดยสามารถนําแนวทางของการศึกษา การออกแบบ การสรางเครื่องแตง
กายเพื่อการแสดงยอนยุคไปใชกับการแสดงประเภทอื่นๆ ทั้งของไทย และตางประเทศ รวมถึงการศึกษาสหสัมพันธของเครื่องแตงกายใน
แตละยุคสมัยกับศาสตรอื่น 
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การสวมบทบาทพระเอกในการแสดงละครนอก 
 

รติพัทธ  ศิริพงษ 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
Email : ratiphat.si@ssru.ac.th 

 

บทคัดยอ 

 บทบาทตัวละครพระเอกของการแสดงละครรํา จะมีลักษณะทาทางที่สงางาม ภาคภูมิ มีรูปรางสันทัด เหมาะสมที่จะเปนตัวเอก

ของการแสดง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมา องคประกอบ รูปแบบการสวมบทบาทพระเอกในละครรําเพื่อนําไปสู

การศึกษาการสวมบทบาทของพระเอกในการแสดงละครนอก โดยการศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับที่มาและองคประกอบการแสดงละครนอก 

การสัมภาษณ การสังเกตการณจากผูทรงคุณวุฒิทางดานนาฏศิลปไทยและการฝกปฏิบัติทารําบทบาทพระเอกในการแสดงละครนอก 

ผลการวิจัยพบวา บทบาทพระเอกในการแสดงละครนอก  ตัวละครพระเอกในแตละเรื่อง มักจะมีชาติกําเนิดที่แตกตางกันออกไป กลาวคือ 

ตัวละครพระสังข สุวรรณหงส ไชยเชษฐ และพระรถเสน เปนตัวละครพระเอกที่มีชาติกําเนิดเปนองคกษัตริย จะมีบุคลิกลักษณะที่มีความ

ภูมิฐาน มีความสงางาม และตัวละครไกรทอง ซึ่งเปนตัวละครพระเอกที่มีชาติกําเนิดเปนชาวบานหรือสามัญชน จะมีบุคลิกลักษณะที่

คอนขางวองไว กระฉับกระเฉง มีทาทขีองความเจาชู มีลีลาของการเยื้องกรายที่คลองแคลว สงางาม ดังนั้นการสวมบทบาทพระเอกในการ

แสดงละครนอก จะมีองคประกอบทั้งหมด 2 องคประกอบ คือ 1) วิธีการสวมบทบาทไดแก วิธกีารรําตีบทตามคํารอง และการรําหนาพาทย 

2) วิธีการแสดงอารมณที่สอดคลองกับทฤษฎีนาฏยศาสตร ของภรตมุนี ใน 2 ลักษณะคือ การแสดงศฤงคาระรสในอารมณรัก และการ

แสดงวีระรสในอารมณกลาหาญ จากการสวมบทบาทพระเอกในการแสดงนอกดังกลาว สามารถสรุปได 2 ประการ คือ วิธีการสวมบทบาท

จะมีวิธีการรําที่ประกอบไปดวยทารํานาฏศิลปไทยกับทารําธรรมชาติ และวิธีการแสดงอารมณของบทบาทพระเอกในละครนอก ซึ่งงานวิจัย

นี้มุงศึกษาการสวมบทบาทพระเอกในการแสดงละครนอก เพื่อเปนแนวทางในการแสดงบทบาทพระเอกในละครรํา รวมถึงบทบาทตัวละคร

อื่นที่มีความสอดคลองกับวิธีการรําในละครนอก ตลอดจนเปนการอนุรักษ และสืบทอดงานนาฏศิลปไทยสืบตอไป 

 

คําสําคัญ : การสวมบทบาทพระเอกละครนอก, พระเอก 
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Abstract 

 Character role hero of dance theater. It looks like a statue of grandeur. Fit to be the protagonist of the show. 

The purpose of this research was to study the composition of the hero role in the dance drama leading to the study 

of the role of the hero in the drama. The study was based on the literature on the source and composition of theatrical 

performances, interviews with observers from Thai dance talents and dance performances. The research found that 

Hero role in outside theater Hero character in each story. There are a lot of different origins, namely, the characters 

of Phra Sang Suwan, Swan Chet Chet, and the car are the protagonists of the kingship. It has a personality that is 

dignified. Be elegant Hero characters are born as villagers or ordinary people. The personality is relatively active, active, 

the attitude of flirting. There is a style of playfulness that is so graceful, so heroic role in the drama outside. There are 

two components to this. How to dance the choreography by the petition 2) The way of expressing emotions in 

accordance with the theory of the dance of the Pond Muni in two styles is to show the sarcasm in love. And the spirits 

in bravery. The role of the hero in the show outside. There are two ways to play the role of the dance is a dance with 

Thai dance and natural dance. And the role of the hero in the drama. This research aims to study the role of hero in 

the drama. It is a way to show the hero in dance. Other character roles are consistent with how the dance in the 

drama. As well as conservation and succession of Thai dance continue. 

 

Keywords: role of hero in lakorn nok 
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บทนํา 

 ละครรํา สามารถแบงตามลักษณะหรือวิธีการแสดงได คือ  ละครที่เปนแบบแผนดั้งเดิม ไดแก  ละครโนหรา  ละครนอก  ละคร

ใน  และละครที่ปรับปรุงตามสมัยนิยม ไดแก ละครพันทาง  ละครดึกดําบรรพ  ละครเสภา เปนตน  ซึ่งในแตละประเภทละครรํา ตางก็มี

รูปแบบลักษณะ และองคประกอบการแสดงที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด ละครนอก คือละครชาวบานหรือละครของสามัญชน  จะมี

ลักษณะรูปแบบการแสดงที่เนนการดําเนินเรื่องรวดเร็ว การรายรําเปนไปอยางวองไว กระฉับกระเฉง มุงเนนที่ความสนุกสนาน ตลกขบขัน 

ไมคํานึงถึงจารีตและประเพณีมากนัก ผูแสดงแตเดิมเปนชายลวน ตอมาจึงเริ่มใชผูแสดงในลักษณะชายจริงหญิงแท  ตามบทบาทของตัว

ละครในเรื่อง ซึ่งเรื่องทีใชแสดง  คือ  เรื่อง การะเกด  คาวี  ไชยทัต  พิกุลทอง  พิมพสวรรค  พิณสุริยวงศ  มโนหรา  โมงปา  มณีพิชัย  สังข

ทอง  สังขศิลปไชย  สุวรรณศิลป  สุวรรณหงส  โสวัต  โคบุตร ไชยเชษฐ พระรถ  ศิลปสุริยวงศ และไกรทอง ซึ่งตัวละครพระเอกของแตละ

การแสดงถือเปนองคประกอบสําคัญทีส่งผลใหการแสดงละครรํา มีความโดดเดนมากยิ่งขึ้น  จากการศึกษาบุคลิกลักษณะ การสวมบทบาท

พระเอกในการแสดงละครนอก จึงเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยตองการศึกษาวิธีการสวมบทบาทพระเอก ในละครนอก ซึ่งผูวิจัยไดตระหนัก

และเล็งเห็นถึงความสําคัญ โดยจะศึกษาองคประกอบการแสดง กระบวนลีลาทารํา และการสวมบทบาทของการเปนพระเอกในละครรํา 

เพื่อนําไปสูการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีการเคลื่อนไหว และทฤษฎีนาฏยศาสตร ในเรื่องของการสวมบทบาทพระเอกในละครนอก ซึ่งจัดทํา

การรวบรวมขอมูล พรอมทั้งจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อประโยชนตอวงการนาฏศิลปไทยสืบไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาการสวมบทบาทพระเอกในการแสดงละครนอก 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง การสวมบทบาทพระเอก ในการแสดงละครนอก เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)  มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการสวมบทบาทของตัวละครพระเอกในละครนอก  ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลโดยจัดเปนลําดับหัวขอดังนี ้

1.ศึกษาจากหนังสือ ตํารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ   

2. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการแสดงในบทบาทตัวละคร

พระเอก ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการวิเคราะหขอมูล และผลการวิจัยที่มีความถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงคของงานวิจัย งานวิจัยฉบับนี้

ดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอน ไดแก ประชากรและกลุมตัวอยางแบงออกเปน 2 กลุม  ไดแก กลุมที่ 1 นักวิชาการดาน

นาฏศิลป  กลุมที่ 2 ผูแสดงที่ไดรับบทบาทพระเอกในการแสดงละครนอก  

3. ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนการหาขอมูลเบื้องตนเพื่อนํามาสรางเปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ

สัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แบบสังเกตการณทั้งมีสวนรวมและไมมีสวนรวม อุปกรณบันทึกเสียง และอุปกรณ

บันทึกภาพ  

4. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

4.1 ระยะที่ 1 เปนการดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลที่เปนลายลักษณ 

อักษร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยเขาไปรวบรวมขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับความหมายและ

บุคลิกลักษณะของตัวละครพระเอก รวมถึงผูแสดงที่ไดรับบทบาทเปนตัวละครพระเอก โดยไดรับความอนุเคราะหจากกลุมนักวิชาการ

นาฏศิลปไทยในเรื่องของการใหขอมูล  

4.2 ระยะที่ 2 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม จากการสังเกตการณแบบมีสวนรวมและแบบไมมีสวนรวม คือ การ

ฝกปฏิบัติทารําและการสวมบทบาทพระเอก ในการแสดงละครนอก เรื่องมโนหรา ตอน พระสุธนเลือกคู เรื่องสุวรรณหงส ตอน สุวรรณหงส

ชมถ้ํา และเรื่องไกรทอง ตอน ไกรทองอาสา รวมทั้งศึกษาวิดีโอบันทึกการแสดง เพื่อใหไดขอมูลกลวิธีการรําและการสวมบทบาทพระเอกใน

ละครนอก นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณแบบเปนทางการ ตามประเด็นที่สอดคลองกับวัตถุประสงค ในขณะที่เขาไปลงภาคสนาม  มีการ

บันทึกภาคสนาม (Field  Note)  เปนประจําทุกครั้ง โดยทําการวิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลและนําเสนอในรูปแบบงานวิจัย 
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ผลการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง การสวมบทบาทพระเอก ในการแสดงละครนอก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการสวมบทบาทของตัวละครพระเอก

ในละครนอก ผลการวิจัย พบวา พระเอกในละครรําจะตองมีลักษณะทาทางที่สงางาม ภาคภูมิ มีรูปรางสันทัด เหมาะสมที่จะเปนตัวเอก

ของการแสดง รวมถึงมีอัตลักษณหรือมีรูปแบบลักษณะที่แตกตางกันตามเนื้อเรื่องที่จัดการแสดง คือ พระเอกของการแสดงละครนอกในแต

ละเรื่อง มักจะมีชาติกําเนิดที่แตกตางกันออกไป กลาวคือ ตัวละครสุวรรณหงส และพระสุธน เปนตัวละครพระเอกที่มีชาติกําเนิดเปนองค

กษัตริย จะตองมีบุคลิกลักษณะที่มีภูมิฐาน มีความสงางาม ตัวละครไกรทอง พระเอกที่มีชาติกําเนิดเปนชาวบานหรือสามัญชน จะมี

บุคลิกลักษณะที่คอนขางวองไว กระฉับกระเฉง มีทาทีของความเจาชู มีลีลาของการเยื้องกรายที่คลองแคลว สงางาม สําหรับการสวม

บทบาทพระเอกในการแสดงละครนอก จะมีองคประกอบทั้งหมด 2 องคประกอบ คือ  

 1) วิธีการสวมบทบาทไดแก วิธีการรําตีบทตามคํารอง และการรําหนาพาทย ของการแสดงละครนอก เรื่อง มโนหรา ตอน พระสุ

ธนเลือกคู เรื่องสุวรรณหงส ตอน สุวรรณหงสชมถ้ํา และเรื่อง ไกรทอง ตอนไกรทองอาสา 

 2) วิธีการแสดงอารมณของตัวละครพระเอก ในการแสดงละครนอก เรื่อง มโนหรา ตอน พระสุธนเลือกคู เรื่องสุวรรณหงส ตอน 

สุวรรณหงสชมถ้ํา และเรื่อง ไกรทอง ตอนไกรทองอาสา ไดแก การแสดงอารมณรัก และแสดงอารมณใหเห็นถึงความกลาหาญ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 การสวมบทบาทพระเอก ในการแสดงละครนอก ตัวละครพระเอกจะตองมีลักษณะทาทางที่สงางาม ภาคภูมิ มีรูปรางสันทัด 

เหมาะสมที่จะเปนตัวเอกของการแสดง โดยการสวมบทบาทพระเอก กลาวคือ ตัวละครสุวรรณหงส และพระสุธน เปนตัวละครพระเอกที่มี

ชาติกําเนิดเปนองคกษัตริย จะตองมีการสวมบทบาทบุคลิกลักษณะโดยแสดงใหเห็นถึงความมีภูมิฐาน และมีความสงางาม ตัวละครไกรทอง 

พระเอกที่มีชาติกําเนิดเปนชาวบานหรือสามัญชน การสวมบทบาทบุคลิกลักษณะ จะตองแสดงใหเห็นถึงความคลองแคลว วองไว 

กระฉับกระเฉง มีทาทีของความเจาชู มีลีลาของการเยื้องกรายที่คลองแคลว สงางาม ดังนั้นการสวมบทบาทตัวละครพระเอกในการแสดง

ละครนอก ผูแสดงจะตองมีวิธีการรําที่มีทั้งทารําที่เปนไปตามแบบแผนนาฏศิลปไทย และทารําที่เปนทาธรรมชาติ และวิธีการแสดงอารมณ

ซึ่งมีความสอดคลองกับทฤษฎีนาฏยศาสตร ของภรตมุนี ใน 2 ลักษณะคือ การแสดงศฤงคาระรสในอารมณรัก และการแสดงวีระรสใน

อารมณกลาหาญ เพื่อใหนําไปสูความเปนอัตลักษณของการสวมบทบาทพระเอกในแสดงละครนอก  

 

ขอเสนอแนะ 

 ศึกษาวิธีการแสดงและการสวมบทบาทพระเอกในประเภทการแสดงละครรําคือ ละครในละครพันทาง และละครดึกดําบรรพ 

เพื่อประโยชนตอการศึกษาตัวละครพระเอกในการแสดงละครรําตอไป 
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การสรางงานนาฏศิลปอีสานในงานศิลปนิพนธ  
 

ผกามาศ จิรจารุภัทร 
  

สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทคัดยอ 
 บทความเรื่อง การสรางงานนาฏศิลปอีสานในงานศิลปนิพนธ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ
ในรูปแบบนาฏศิลปอีสาน ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
บทความฉบับนี้ทําการศึกษาดวยวิธีคนควาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงการสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของและการ
สังเกตการณ โดยศึกษาและอธิบายถึงผลงานศิลปนิพนธ ในรูปแบบนาฏศิลปอีสานของนักศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน 3 ชุดการ
แสดง ไดแก การแสดงชุดออนซอนออนฝรั่ง การแสดงชุดฮีตฮอยเทียน และการแสดงชุดโหยะยอนนอมนบครู ผลการศึกษาพบวา 
กระบวนการสรางงานนาฏศิลปอีสานของนักศึกษาเปนกระบวนการที่มีการกําหนดขั้นตอนและแนวทางไวอยางชัดเจน ประกอบดวย 5 
ขั้นตอนหลัก ไดแก 1) กําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอ 2) ออกแบบองคประกอบการแสดง 3) สรางสรรคผลงาน 4) นําเสนอ
การแสดงและปรับแกไข 5) นําเสนอตอสาธารณะ จากกระบวนการและขั้นตอนในการสรางงานนาฏศิลปอีสานในงานศิลปนิพนธทั้ง 3 ชุด 
สะทอนใหเห็นแนวคิดประเพณีประดิษฐ คือ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ไดแก ขั้นตอนการกําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอ และขั้นตอน
การออกแบบองคประกอบการแสดง โดยวิธีการนําแนวคิดประเพณีประดิษฐมาประยุกตใช คือ การเลือกสรรหรือกําหนดแนวคิด รูปแบบ
และวิธีการนําเสนอจากหัวขอหรือประเด็นที่มาจากวัฒนธรรมและประเพณีอีสานดั้งเดิม แลวนําแนวคิดนั้นมาออกแบบองคประกอบการ
แสดงใหมโดยผนวกคานิยมใหม วัตถุดิบทางวัฒนธรรมใหมที่เปนผลผลิตจากสังคมปจจุบันใหสอดคลองกับแนวคิดตามประเพณีอีสาน
ดั้งเดิมเพื่อใหการแสดงนั้นสะทอนถึงความคิดสรางสรรคและปฏิสัมพันธระหวางงานนาฏกรรมพื้นบานกับพลวัตทางสังคม    
 
คําสําคัญ: ประเพณีประดิษฐ, นาฏศิลปอีสาน, อีสานรวมสมัย 
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The Creative of Isan Folk Dance in Dance Project 
 

Phakamas Jirajarupat 
 

Performing Arts Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University 
email: Phakamas.ji@ssru.ac.th 

 

Abstract 
 This article has studied the creative of Isan folk dance of dance project by senior students of Performing Art 
Department (Thai Dance), Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat University. The research 
methodologies are based on data collection, interview and observing by having 3 selected Isan folk dances; Orn-sorn 
Orn-farang, Heet-Hoi-Taeian and Ho-yawn-nom-nop-kru as the research samples. The result shows that the process 
of creative of Isan folk dance by senior students consists of 5 steps; 1) Concept, style and presentation 2) Dance 
elements design 3) Dance inventing 4) Presentation and correction and 5) Performing on public stage. These steps 
reflect the concept of invented tradition particular the first and second steps. The invention of tradition has been 
shown through the applying of cultural materials such as tradition and culture of Isan area as a theme or the concept 
of the dance. Then invents the new dance elements by hybridizing the old and new dance elements together. The 
creative Isan folk dance represents the interaction between folk dance and the dynamic of society.  
 
Keywords: Invented tradition, The Contemporary Isan Folk Dance  
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บทนํา 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนหลักสูตรระดับ

ปริญญาบัณฑิต 4 ป มุงผลิตบัณฑิตให มีทักษะ ความรู ความสามารถ ประสบการณในเชิงบูรณาการระหวางศิลปะการแสดงของไทยและ
สากล ตลอดจน มีคุณธรรม จริยธรรม และ ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพดานศิลปะการแสดง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา ทางหลักสูตรฯ กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาศิลปนิพนธเพื่อสอบประมวลความรูทั้ง
ทางดานทักษะ และทฤษฎีไดแก ความสามารถเชิงศิลปน ในฐานะนักแสดง และนักสรางสรรค ในภาคเรียน สุดทายของการเรียน 

(คณะกรรมการหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตรrมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549) 
 การสรางสรรคผลงงานศิลปนิพนธ เพื่อการสอบประมวลความรูในฐานะนักสรางสรรคผลงานศิลปะการแสดง มีวิธีการคือ ให
นักศึกษาสรางสรรคผลงงานนาฏกรรมตามหัวขอหรือแนวคิดที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสาขาวิชา และตองนําเสนอผลงานการ
แสดงตอสาธารณะชน โดยผานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อพิจารณาคุณภาพของผลงาน การสรางสรรคผลงานดังกลาว
นักศึกษาจะทํางานเปนคู โดยมีอารยที่ปรึกษาชุดการแสดงคอยกํากับดูแลและใหคําแนะนําตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน ในปการศึกษา 
2559 มีผลงานศิลปนิพนธที่นําเสนอในรูปแบบนาฏศิลปอีสานหลายชุดการแสดง แตมี 3 ชุดการแสดงที่ไดรับคะแนนประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสูง เปนลําดับที่ 2,3 และ 4 จากผลงานศิลปนิพนธจํานวนทั้งสิ้น 18 ชุดการแสดง ไดแกชุด การแสดงชุดออนซอน
ออนฝรั่ง การแสดงชุดฮีตฮอยเทียน และการแสดงชุดโหยะยอนนอมนบคร ูซึ่งแนวคิดและวิธีการสรางสรรคผลงานนาฏศิลปอีสานของทั้ง 3 
ชุดการแสดงมีความนาสนใจและมีลักษณะที่แตกตางจากการแสดงนาฏศิลปอีสานทั่วไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธในรูปแบบนาฏศิลปอสีาน 
2. เพื่ออธิบายแนวคิดประเพณีประดิษฐจากการสรางสรรคงานนาฏศิลปอีสาน  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนีเ้ปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพเปนเครื่องมือในการศึกษาซึ่งใชกระบวนการดังตอไปนี้ 
 1. การศึกษาและรวบรวมเอกสาร ขอมูลที่นํามาใชประกอบในการศึกษาและเรียบเรียงบทความฉบับนี  ผูเขียนไดรวบรวมจาก
แหลงขอมูลเอกสารและแหลงขอมูลทั้งจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งการศึกษาคนควาเอกสารเหลานี้เปนการศึกษาเพื่อนํา
ขอมูลไปใชทางตรง และทางออม  
 2. การลงภาคสนาม ผูเขียนไดทําการสัมภาษณผูสรางสรรคผลงาน นักแสดงและสังเกตการณการแสดง เพื่อใหไดขอมูลในเชิง
ประจักษณที่มีความถูกตองเที่ยงตรงที่สุด 

 3. การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ มีวิธีการดังตอไปนี้ ขั้นที่ 1 จําแนกและตรวจสอบขอมูลอยางละเอียดเพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน ขั้นที่ 2 การวิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการศึกษา ขั้นที่ 3 ใหเจาของผลงานสรางสรรคไดตรวจสอบ
ความถูกตองขององคความรู ที่ผูเขียนไดสังเคราะหไว 
 

ผลการวิจัย 
 กระบวนการสรางงานนาฏศิลปอีสานของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดงนาฏศิลปไทย ชั้นปที่ 4 ทั้ง 3 ชุดการแสดง เปน
กระบวนการที่มีการวางขั้นตอนและแนวทางไวอยางชัดเจน ประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก อธิบายไดดังตอไปนี้ 
 1) กําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอ  
 การกําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอ เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญสําหรับผูสรางสรรคผลงาน เนื่องจากขั้นตอนนี้เปน
ขั้นตอนแรกและเปนเข็มทิศที่จะเปนตัวกําหนดแนวทางและรูปแบบการแสดงตลอดทั้งหมด โดยมากการกําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการ
นําเสนอของนักศึกษา เริ่มจากการคนควาเอกสาร ตํารา หนังสือ เพื่อหาแนวทางและสรางแรงบันดาลในการสรางสรรคผลงาน ซึ่งการ
กําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอของการแสดงนาฏศิลปอีสานรวมสมัยทั้ง 3 ชุดการแสดง ไดแก การแสดงชุดออนซอนออนฝรั่ง 
การแสดงชุดฮีตฮอยเทียน และการแสดงชุดโหยะยอนนอมนบครู มีวิธีการคัดเลือกและกําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอโดยเริ่ม
จากการใชเทคนิค “มองยอน” กลาวคือ การกลับมาคนหาองคความรูที่มีในตัวเอง ไมใชเพียงแตการมองยอนไปสูองคความรูในตัวที่มีจาก
การเพาะบมผานกระบวนการเรียนในสายศิลปะการแสดง หากแตเปนการมองยอนกลับไปถึงภูมิรูแหงชีวิตในการเกิดเปนชาวอีสานที่ได
เพาะบมมาตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบัน  
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 ผลงานศิลปนิพนธทั้ง 3 ชุดนี้ นําแนวคิดการแสดงมาจากประเพณีและจากลักษณะศิลปะการแสดงของทองถ่ิน การแสดงชุดโหยะ
ยอนนอมนบครู เปนการแสดงที่นําเอาศิลปะการแสดงที่เปนเอกลักษณประจําถิ่นอีสาน ไดแก การแสดงหมอลํากกขาขาว มาเปนแนวคิดใน
การพัฒนาและสรางสรรคผลงงานการแสดง (แกนศักดิ์ แกนคําและรัฐศาสตร มลาศาสตร, 2560)สวนการแสดงอีก 2 ชุด นําแนวคิดการ
แสดงมาจากประเพณีประจําทองถิ่น ไดแก การแสดงชุดฮีตฮอยเทียน เปนการนําเสนอแนวคิดของประเพณีแหเทยีนและการทําเทียนเพื่อ
เปนพุทธบูชา ในงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี (วราภรณ กําพุฒ และธณัฐหทัย โลกาพิพัฒน, 2560) สวนการ
แสดงชุดออนซอนออนฝรั่ง (ปณฑรีย แกวสุขและวสันต สิ้นเคราะห, 2560) เปนการนําเสนอแนวคิดของประเพณีบุญบั้งไฟ ของหมูบาน
จาน จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งแมวาทั้ง 3 ชุดการแสดงจะมีแนวคิดการแสดงที่แตกตางกัน แตก็มีการกําหนดรูปแบบและวิธีการนําเสนอที่
เหมือนกัน คือ การนําเสนอทารําจากทารํานาฏศิลปพื้นบานอีสาน ผสมผสานกับทารําตามแบบนาฏศิลปไทย และการเคลื่อนไหวรางกาย
แบบสมัยใหม  
 2) ออกแบบองคประกอบการแสดง  
 การออกแบบองคประกอบการแสดงในงานศิลปนิพนธนี้ ประกอบไปดวย การออกแบบเพลงหรือดนตรี การออกแบบทารําและ
การใชพื้นที่ ออกแบบเครื่องแตงกาย โดยวิธีการออกแบบองคประกอบการแสดงของทั้ง 3 ชุดการแสดง จะเปนไปตามแนวคิดและแนวทาง
ที่ไดวางไวตั้งแตขั้นตอนแรกของการทํางาน ผูสรางสรรคผลงานทั้ง 3 ชุด ใหนิยามของ คําวา “รวมสมัย”ไววา เปนสิ่งที่อยูกับปจจุบัน เปน
สมัยนิยม และสามารถสื่อสารกับวัยรุน หรือเปนที่ชื่นชอบของวัยรุน (สัมภาษณ วราภรณ กําพุฒ, ธณัฐหทัย โลกาพิพัฒน แกนศักดิ์ แกนคํา
, รัฐศาสตร มลาศาสตร,ปณฑรีย แกวสุข และวสันต สิ้นเคราะห, 2561) ดังนั้นการออกแบบองคประกอบการแสดงทั้งหมด จึงมีลักษณะ
ผสมผสาน โดยหยิบเอาแกนหลักของการแสดงอีสานมาเปนตัวตั้งแลวนําองคประกอบอื่น ๆ ที่สะทอนความเปนวัฒนธรรมสมัยใหมเขามา
ผสมผสาน เชน การออกแบบเพลงหรือดนตรีประกอบการแสดงจะนําเอาทํานองเพลงอีสานแบบดั้งเดิมมาใสเสียงดนตรี หรือทํานองดนตรี
แบบตะวันตกเขาไปผสมผสาน หรือเรียบเรียงเพลงขึ้นใหม เพื่อใหเพลงมีความทันสมัย จูงใจผูชมการแสดง แตยังคงสะทอนกลิ่นอายของ
ความเปนอีสานใหปรากฏอยูในบรรยากาศของการแสดงที่มีกลุมผูชมที่หลากหลายไมใชแคผูชมที่มีภูมิหลังเปนชาวอีสาน แมวาหลักคิดนี้ดู
เหมือนวาจะยอนแยงกับคําใหสัมภาษณ ของบรูซ แกสตัน ในประเด็นการปรับปรนทางวัฒนธรรม ที่กลาววา “การประยุกตหรือการ
ผสมผสานทางดนตรีที่ลมเหลวหรือที่อาจารยเรียกวา “...มีปมดอย...” คือการพยายามใหดนตรีออกมาอินเทรน ออกมาจูงใจคนออกมา
ถูกใจตามกระแสวัตถุนิยม...เราตองยึดหลักใน In truth มากกวา In trend” (อางถึงใน สุภาวดี พรอมพงษา, 2554) แตอยางไรก็ตามวิธีคิด
และวิธีการออกแบบองคประกอบการแสดงดังกลาวก็นับวาเปนแนวทางของ “การปรับปรนทางวัฒนธรรม” ที่สะทอนการปรับการผอน
ปรนวัฒนธรรมที่แตกตางกันระหวางวัฒนธรรมของสองวัฒนธรรมใหสามารถอยูรวมกันอยางสมดุลโดยไมขัดแยงกัน (สารเฝาระวังทาง
วัฒนธรรม, 2554) ดังนั้นการนําวัฒนธรรมการแสดงพื้นบานของภาคอีสานที่มีอัตลักษณทางการแสดงเฉพาะถิ่นมากๆ มานําเสนอบนพื้นที่
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงอยางในกรุงเทพมหานคร หรือบนพื้นที่ที่ผูคนสามารถกําหนดและเลือกเสพศิลปะตามแบบรสนิยมคน
เมืองที่อยูภายใตกรอบของ “สังคมสมัยใหม” วิธีการออกแบบองคประกอบการแสดงในแนวทางนี้จึงดูเหมือนจะเปนวิธีที่นาสนใจและ
สามารถผลิตงานรวมสมัยที่ตอบรับกระแสสังคมไดเปนอยางดี 
 3) สรางสรรคผลงาน 
 เมื่อการออกแบบองคประกอบการแสดงเสร็จสิ้นแลว ผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธจะทําหนาที่ในหลายบทบาท เปนทั้งผูลงมือ
ปฏิบัติงาน เปนผูกํากับและฝกซอมการแสดง และในบางครั้งเปนผูแสดงดวยตนเอง สําหรับผลงานนาฏศิลปอีสานรวมสมัยทั้ง 3 ชุดการ
แสดงนี้ ผูสรางสรรคทําหนาที่ครบทุกบทบาทดังกลาวขางตน บทบาทของผูลงมือปฏิบัติงาน จะเกิดขึ้นในทุกชวงของการสรางสรรคผลงาน 
ทั้งนี้เริ่มตนตั้งแตการเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับการทําเครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง ซึ่งการเลือกซื้อหรือเลือกหาวสัดุ
ตาง ๆ เหลานี้ บางครั้งผูสรางสรคคผลงานตองพบกับปญหาและอุปสรรคที่อยูเหนือการควบคุมของตน เชน วัสดุที่มีในทองตลาด มีจํานวน
ไมพอหรือไมครบตามจํานวนที่ตองการ เปนตน แมวาผลงงานสรางสรรคจะมีรูปแบบนาฏศิลปอีสานรวมสมัย แตการสรางสรรครวมไปถึง
ขั้นตอนการคัดเลือกวัสดุที่จะนํามาใชผลิตเครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับ ก็ยังคงมีอางอิงจากรูปแบบเครื่องแตงกายอยางนาฏศิลปอสีาน
แบบดั้งเดิม (สัมภาษณ วราภรณ กําพุฒ, ธณัฐหทัย โลกาพิพัฒน แกนศักดิ์ แกนคํา, รัฐศาสตร มลาศาสตร,ปณฑรีย แกวสุข และวสันต สิ้น
เคราะห, 2561) โดย ผูสรางสรรคการแสดงทั้ง 3 ชุดการแสดง จะออกภาคสนามเพื่อเก็บขอมูล สัมภาษณ และเลือกหาวัสดุอุปกรณเพื่อ
นํามาตัดเย็บเครื่องแตงกายจากสถานที่จริง โดยมีการเดินทางไปลงพื้นที่อยางนอย 2-3 ครั้ง และวัสดุที่ไดนํากลับมาโดยมากมักจะเปนผา
พื้นเมือง ซึ่งเปนเอกลักษณของทองถิ่นท่ีนํามาใชสรางสรรคเครื่องแตงกาย 
 การสรางสรรคกระบวนทาและลีลาการแสดงก็เปนอีกกระบวนการที่นาสนใจ จากการสัมภาณและสังเกตการณการแสดง ทั้ง 3 
ชุด ผูเขียนพบวา ลักษณะการสรางสรรคกระบวนทาและลีลา มีหลักคิดคลายกับการสรางสรรคดนตรี คือ สรางสรรคทาโดยการผสมผสาน
ทารําอีสาน หรือวิธีการรําอยางอีสานใหเขากับทารําตามแบบฉบับนาฏศิลปไทย รวมไปถึงการผสมทาเตนแบบตะวันตกเขาไวในกระบวน
ทาทางและลีลาการแสดง ลักษณะกระบวนทาและลีลาที่ปรากฏเดนชัด ในการแสดงทั้ง 3 ชุด คือ การย่ําเทาโดยเขยงเทาขึ้นในจังหวะที่เร็ว 
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การทรงตัวโดยถายน้ําหนักไปขางใดขางหนึ่ง (Off Balance) การสายสะโพก การใชทาทางที่เกิดจาการดนสดของนักแสดง นอกจากนี้การ
สรางสรรคทาและลีลาในนาฏศิลปอีสานรวมสมัยดังกลาว ยังมีปรากฏการใชมือในการแสดงเปนแบบนาฏศิลปไทยจารีต คือ การใชมือใน
ลักษณะมือจีบ มือวง เปนตน    
 บทบาทที่ 2 คือบทบาทของผูกํากับและฝกซอมการแสดง ในขั้นตอนการสรางสรรคนั้น ผูสรางสรรคจะทําหนาที่เปนผูกํากับการ
ทําเพลงและการกํากับลีลาการแสดง การกํากับการทําเพลง จะเปนขั้นตอนการทํางานรวมกันระหวางผูสรางสรรคผลงงานกับนักดนตรี ผู
สรางสรรคผลงงานจะวางแนวทางดนตรีที่ตนออกแบบไว แลวนําเอาแนวทางรวมไปถึงลําดับการเรียบเรียงเพลง ไปพูดคุยกับนักดนตรีหรือ
ผูที่รับจางทําเพลง เพื่อลงมือทําเพลง ผูสรางสรรคก็จะกํากับดูแลความถูกตองเพื่อใหไดเพลงตามที่ตองการ ในการกํากับลีลาเมื่อออกแบบ
ทารําเรียบรอยแลวในขั้นตอนขางตน ผูสรางสรรคผลงานจะนํากระบวนทาที่ไดออกแบบไวมาถายทอดใหกับนักแสดงในชุดของตน ทําการ
ฝกซอมและกํากับใหทาทางหรือลีลาของนักแสดงในกลุมมีความพรอมเพรียงและงดงามตามมาตรฐานเดียวกัน  
 4) นําเสนอการแสดงและปรับแกไข  
 เนื่องจากการสรางสรรคผลงานดังกลาว เปนการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต ดังนั้นขั้นตอนการนําเสนอการแสดงและการปรับแกไข จึงเปนขั้นตอนและกระบวนการหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเปน
ขั้นตอนที่ผูสรางสรรคผลงานจะทํางานรวมกันกับที่ปรึกษาชุดการแสดง ลักษณะและวิธีการทํางานกับที่ปรึกษาของแตละชุดการแสดงจะมี
ความแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับลักษณะและธรรมชาติของอาจารยแตละทาน หลังจากที่ผานการปรับแกไขจากอาจารยที่ปรึกษาชุดการแสดง 
ก็จะเขาสูการนําเสนอผลงานสูคณะกรรมการภายในสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทวนสอบคุณภาพ ความเหมาะสม ความสวยงาม ของ
ชุดการแสดง รวมไปถึงเพื่อเปนการรายงานความกาวหนาในการสรางสรรคผลงานการแสดงจากนักศึกษา 
 5) นําเสนอตอสาธารณะ 
 เมื่อกระบวนการออกแบบและสรางสรรคเสร็จสิ้นลง นักศึกษาจะตองนําผลงานของตนออกแสดงหรือนําเสนอตอสาธารณะ โดยมี
คณะกรรมและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนผูใหคะแนนหรือประเมินผลการแสดง ทั้งนี้คณะกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิจะเปนกลุม ครู 
อาจารย ศิลปน จํานวน 5 ทาน จากองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของและมีความเชี่ยวชาญทางดานศิลปะการแสดง โดยจะ
คัดเลือกจากบุคคลที่เชี่ยวชาญทางดานศิลปะการแสดงแตใหมีความหลากลายรูปแบบ เชน ศิลปนดานนฏศิลปไทย อาจารยทางดาน
นาฏศิลปรวมสมัยและนาฏศิลปตะวันตก เปนตน โดยการคัดลือกคณะกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิที่จะดําเนินการโดยสาขาวิชาฯ การ
นําเสนอผลงงานตอสาธารณะชนจะดําเนินการเพียง 1 ครั้ง โดยจะตองนําเสนอผลงานเต็มรูปแบบ  
  
สรุปและอภิปรายผล 
 กระบวนการและขั้นตอนในการสรางงานนาฏศิลปอีสานในงานศิลปนิพนธทั้ง 3 ชุด ไดแก การแสดงชุดออนซอนออนฝรั่ง การ
แสดงชุดฮีตฮอยเทียน และการแสดงชุดโหยะยอนนอมนบครู สะทอนใหเห็นแนวคิดที่ผูสรางสรรคผลงานตองการนําเสนอประเพณีและ
วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณประจําทองถิ่นและมีมาแตโบราณดั้งเดิมใหกับผูชมที่อยูในยุคปจจุบันและเปนกลุมผูคนที่มีปฏิสัมพันธทางสังคม
กับชุมชนเมืองมากกวาชุมชนภูมิภาค ไดรับรูและเขาใจความงดงามและคุณคาของวฒันธรรมประเพณีเหลานั้น ซึ่งกระบวนการและขั้นตอน
ตาง ๆ ที่ผูสรางงานไดรังสรรคขึ้นนั้นถูกกําหนดใหอยูภายใตกรอบแนวคิดของ“ความรวมสมัย” ที่มีนิยามตามที่ผูสรางสรรคผลงานได
กําหนดไวเปนเข็มทิศใหกับการสรางสรรคผลงานของตน คือ การสะทอนสิ่งที่อยูกับปจจุบัน เปนสมัยนิยม และสามารถสื่อสารกับวัยรุน 
หรือเปนที่ชื่นชอบของวัยรุน ดังนั้นวิธีการสรางสรรคผลงานที่ผูสรางสรรคไดนํามาใชในงานตน คือ การนําเอาลักษณะ รูปแบบของประเพณี
และวัฒนธรรมดั้งเดิม มาเปนตัวตั้งแลวนําเอาวิธีการหรือลักษณะของรูปแบบประเพณีและวัฒนธรรมอยางอื่นมาผสมผสาน เพื่อกอใหเกิด
การสรางสรรคเทคนิคหรือมุมมองใหม ๆ ในงานของตนตามแบบที่เรียกวา “นาฏศิลปอีสานรวมสมัย” ที่ไมเปนอยางนาฏศิลปดั้งเดิม
ทองถิ่นเสียทีเดียวแตสะทอนรองรอยและกลิ่นอายของนาฏศิลปดั้งเดิม ในขณะเดียวกันก็มีความทันสมัยและสื่อสารทันใจกับผูชมในยุค
ปจจุบัน ความรวมสมัยถูกสะทอนผานการออกแบบและสรางสรรคองคกระกอบการแสดง ทั้งเพลง ดนตรี เครื่องแตงกาย ทารําและการใช
พื้นที่บนเวที เชน เพลงดนตรียังถูกบรรเลงดวยวงดนตรีโปงลาง หรือบรรเลงดวยเครื่องดนตรีอีสาน แตผสมผสานเสียงของเครื่องดนตรี
ตะวันตก หรือบรรเลงทํานองเพลงสากลแทนเพลงพื้นเมืองอีสาน เครื่องแตงกายยังคงรักษารูปแบบเครื่องแตงกายอยางอีสานในงาน
นาฏศิลปไทย คือ นุงผาถุงยาว หรือบางชุดการแสดงก็นุงผาถุงสั้นคลุมเขา สวมเสื้อหรือหมสไบ ใสเครื่องประดับเงิน หากแตปรับปรนและ
ปรับปรุงใหบางอยางมีความแปลกตาและทันสมัยมากขึ้น ทารํายังคงยึดรูปแบบการย่ําเทา แสดงทารํากระชับรวดเร็ว แตก็แทรกทาทาง
แบบตะวันตกเขาไปในกระบวนทา เปนตน เมื่อพิจารณาจากสรุปผลการศึกษาขางตน ผูวิจัยพบวา กระบวนการดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง
แนวคิดประเพณีประดิษฐ (Invented Tradition) กับงานนาฏกรรมไทย  
 ประเพณีประดิษฐ (Invented Tradition) เปนแนวคิดที่ถูกศึกษาและนํามาอธิบายปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมในยุค
ศตวรรษที่  19 ซึ่งเปนยุคที่สังคมทั่วโลกกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมดั้งเดิมมาเปนสังคมสมัยใหม (Eric 
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Hobsbawn.,Ranger Terrance, 1984)ประเพณีประดิษฐเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยมนุษยในสภาวะที่ความตองการ “ทันสมัย” เปนเครื่อง
กําหนดทิศทางของสังคม ปรากฏการณหนึ่งของประเพณีประดิษฐ คือ การนําเอาอดีตมาประดิษฐใหมผสานรวมกับประเพณีปจจุบันใหอยู
ภายใตกฏระเบียบและขอปฏิบัติตาง ๆ ที่สังคมปจจุบันยอมรับได อีกทั้งสามารถสะทอนภาพของประเพณีดั้งเดิมที่เคยสืบทอดกันมาไดดวย 
(ธเนศ อาภรณสุวรรณ, 2542) แมวาแนวคิดประเพณีประดิษฐจะถูกใชเพื่ออธิบายปรากฏการณทางสังคมเปนหลัก แตก็สามารถสะทอนให
เห็นถึงปรากฏการณในงานนาฏกรรมไทยได ในทรรศนะของผูเขียนมองวา กระบวนการสรางสรรคผลงงานนาฏกรรมไทยในปจจุบัน ผูสราง
งานมีวิธีการที่หลากหลายในการผลิตผลงานตนเองออกมาสูสาธารณะ ไมวาจะเพื่อวัตถุประสงคใดก็ตาม ทั้งนี้วิธีหรือกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในการสรางสรรคผลงานมักจะมีปรากฏการอางอิงถึงหรือหยิบยืม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ จารีต สัญลักษณที่ถูกสรางขึ้นและถูกใช
ซ้ํา ๆ ในสังคมมานาน เพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบในการสรางสรรคนาฏกรรมใหม ดังตัวอยางที่ปรากกฏในผลงงานสรางสรรคทั้ง 3 ชุด ที่มี
วิธีการเลือกสรรหรือกําหนดแนวคิด รูปแบบและวิธีการนําเสนอจากหัวขอหรือประเด็นที่มาจากวัฒนธรรมและประเพณีอีสานดั้งเดิม แลว
นําแนวคิดนั้นมาออกแบบองคประกอบการแสดงใหมโดยผนวกเอาคานิยมใหม วัตถุดิบทางวัฒนธรรมใหมที่เปนผลผลิตจากสังคมปจจุบัน
ใหเขากับแนวคิดตามประเพณีอีสานดั้งเดิมเพื่อใหการแสดงนั้นสะทอนถึงความคิดสรางสรรคและปฏิสัมพันธระหวางงานนาฏกรรมพื้นบาน
กับความเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตในสังคมปจจุบัน  
 

 
 

ภาพที่ 1 การแสดงออนซอนออนฝรั่ง 
ที่มา : วสันต สิ้นเคราะห  (อนุเคราะหภาพถาย) 

 

 
ภาพที่ 2 การแสดงฮีตฮอยเทียน 

ที่มา : วราภรณ กําพุฒ  (อนุเคราะหภาพถาย) 
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ภาพที่ 3 การแสดงโหยะยอนนอมนบคร ู
ที่มา : รัฐศาสตร มลาศาสตร  (อนเุคราะหภาพถาย) 

 
ขอเสนอแนะ 
 บทความเรื่อง การสรางงานนาฏศิลปอีสานในงานศิลปนิพนธ เปนการศึกษาผลงงานสรางสรรคผานแวนขยาย 2 อัน ไดแก แวน
ขยายของการสรางงานนาฏกรรม หรือ หลักนาฏยประดิษฐ และแวนขยายอันที่ 2 ไดแก แวนขยายประเพณีประดิษฐ ซึ่งทั้ง 2 แวนขยายนี้
ทําใหชวยขยายฐานความรูและพื้นที่ความรูดานนาฏกรรมไปสูการบูรณาการกับพลวัตทางสังคม ในทรรศนะของผูเขียนมีความเห็นวา 
การศึกษาและอธิบายองคความรูทางดานนาฏกรรมไทยดวยวิธีการบูรณาการศาสตรวิชาอื่นเขากับงานนาฏกรรม จะเปนแนวทางที่เปน
ประโยชนตอการดํารงอยูของงานนาฏกรรมตอไป  
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การแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น   
อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง 

           

                                                  อรวัฒนา  เนียมอุทัย 
 

Email: orwatana.ni@ssru.ac.th, orwatana@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยเรื่องการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่น  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาความเปนมา  วิธีการแสดงหนังใหญ  และแนวทางคนหาที่นําไปสูการสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  การวิจัยในครั้งนี้  ไดทําการวิเคราะหเอกสาร  การสัมภาษณเชิงลึก  เจาของคณะ อาจารยนาฏศลิปไทย 
และ ผูที่เกี่ยวของ  แลวนําขอมูลทีไ่ดมาสังเคราะห  นําเสนอในรูปแบบพรรณา  วิเคราะหตามแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

สรุปผลการวิจัย  พบวา   
 ความเปนมาของการแสดงหนังใหญคณะคุณครูวีระ  มีเหมือน  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง จัดแสดงครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2542  
รวมเปนเวลา  17  ป   โดยไดรับการการถายทอดการพากย-เจรจาจากหมอมจรูญสวสัดิ์  ศุภสวัสดิ์  การทําตัวหนังจากครูสงวน  รักมิตร  และการ
เชิดหนังใหญจากครูคลาย  ชางงามและครูล่ํา  ไตรนาวี และไดมีการจัดการแสดงหนังใหญ  มีการทําตัวหนังจากหนังวัวหนังควาย  ฉลุลวดลายตัว
ละครตามเนื้อเรื่อง  แบงหนังออกเปน 2  ลักษณะ  ไดแก  หนังมงคลและหนังอวมงคล   วิธีการแสดงหนังใหญคณะคุณครูวีระ  มีเหมือน  อําเภอ
สามโก  จังหวัดอางทอง  นั้น กอนเริ่มการแสดงจะมีการสรางจอหนังใหญใชผาขาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผา สําหรับขึงจอยาว  16 เมตร  กวาง  6 เมตร  
มีผาสีแดงทาบริมรอบทั้ง  4  บนปลายเสาปกดวยหางนกยูงและธง  คนทอดหนังจะตองจัดไวเปนพวก ๆ เชน  พระ  นาง  ยักษ  ลิงและหนัง
เบ็ดเตล็ด  จะตองจดัซอนเรียงไวใหคนเชิดหยิบไปเชิดไดโดยเร็ว  ไมมีการผิดพลาด  เครื่องดนตรีสําหรบัแสดงหนังใหญใชวงปพาทยเครื่องหา  คน
เชิดหนัง  ผูเชิดหนังตองใชทาทางแสดงดวย  ลําตัว  และขา  เปนสิ่งสําคัญ  ผูเชิดหนัง  แตงตัวดวยผาโจงกระเบนใสเสื้อแขนกระบอก  มีผาคาดพุง
สวมหมวกหูกระตาย  คนพากยเจรจาและตลก  การสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  ของ
คณะคุณครูวีระ  มีเหมือนมีแนวทางในการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทยดานการแสดงหนังใหญ   มีการถายทอดองคความรูดานการแสดงหนังใหญ 
การพากย-เจรจา  วิธีการเชิดหนังใหญ การสรางและแกะสลักตัวหนังใหญ พรอมทั้งมีการเก็บรักษาตัวหนังใหญอันเปนมรดกวัฒนธรรมไวที่
พิพิธภัณฑกุฏีไศเลนทร    อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  เพื่ออนุชนรุนหลังไดศึกษาตอไป 

คําสําคัญ  :  การแสดงหนังใหญ , มรดกวัฒนธรรมไทย ,  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ABSTRACT 

 Abstract – The study of The Performance of the Grand shadow play as Thai cultural heritage from folk wisdom 
in Samko District, Angthong Province was aimed to reveal its story, how to play and to discover the way to inherit and 
preserve Thai cultural heritage. This research was conducted by documentary analysis, in-depth interview with the 
heads of the troupes, Thai classical dance masters and concerning people. This data collected was synthesized, 
represented in descriptive format and analyzed according to qualitative research method. The  study  say:The story 
behind of the Grand shadow play of the Master Veera Meemhuan’s troupe performing in Samko District, Angthong 
province has performed since 1999 for 17 years.  The Grand shadow play performed by Veera Meemhuan’s troupe in 
Samko District, Angthong province usually started with creating a large screen made by white canvas in rectangle 
shape. Its size was 16 meters length and 6 meters width sewing on all 4 borders with red fabric. At the top of the 
posts were embroidered in peacock tail pattern and golden flag. The shadow figures were categorized by its 
characteristics such as Phra (male), Nang (female), Yak (demons), Ling (monkeys) and others The inheritance and 
preservation of the folk wisdom cultural heritage of Samko district, Angthong province by Veera Meemhuan’s troupe 
proposed the guideline for the Thai cultural heritage preservation in the grand shadow play. The state of knowledge 
of the grand shadow play performance has been passed on in the technique of performing, narration and dialogue 
method, creation and meticulous handicraft to make shadow figures. In order to preserve this cultural heritage, the 
shadow figures were kept in Kudi Sailenthorn museum at Samko district, Angthong province where the people to 
learn. 
 
Keywords : Performance , The Grand Shadow Play ,Thai Cultural 
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บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญ 

หนังใหญเปนมหรสพที่เกาแกชนิดหนึ่งของไทยไดรับการยกยองวา เปนการละเลนของชนชั้นสูงที่กลาวไวในกฏมณเฑียรบาล
งานที่มีหนังใหญแสดงตองเปนหนงัใหญ  และงานหลวงที่สําคัญจริง ๆ ตามที่ พาณี  สีสวย (2539:76-82)  ไดกลาวไววา  ลักษณะตัวหนัง
เปนหนังที่ฉลุสลักดวยลวดลายวิจิตรอยางภาพเขยีนลายไทยตามเนื้อเรื่องท่ีจะแสดง แผนหนังที่สลักเปนภาพตาง ๆ ตองระบายสีใหถูกตอง
ตามลักษณะของตัวหนังที่แสดงในเรื่อง  สวนมากจะเลนเรื่องรามเกียรติ์  มีการพากยเจรจาเหมือนโขนแตไมมีเพลงรอง  เครื่องดนตรีใชวงป
พาทย  หนังใหญสันนิษฐานกันวามีเลนตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199)  พระมหาราชครไูดรับพระ
ราชกระแสรับสั่งพระราชกระแสรับสั่งจากสมเด็จพระนารายณมหาราชใหแตงเรื่องสําหรับแสดงหนังใหญขึ้นใหมเรื่องหนึ่ง  นัยวาเพื่อเลนใน
งานฉลองพระชนมายุครบเบญจเพสซึ่งโปรดเกลาฯ  ใหจัดงานใหญมีมหรสพฉลองอยางครึกครื้น  พระมหาราชครูจึงเอานิทานเรื่องสมุทร
โฆษมาแตงเปนบทพากยหนังใหญ เขาใจวาการเลนหนังใหญมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาและเชื่อวาตองมีกอนสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช เรื่องที่แสดงมหีลายเรื่องไมจํากัดเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์เทานั้น หนังใหญเปนแผนหนังฉลสุลักภาพเปนไปตามเนื้อเรื่องที่แสดงแบง
ออกเปน 6  ชนิด คือ  หนังเฝา  หนังคเนจร  หนังงา  หนังเมือง  หนังจับ  และหนังเบ็ดเตล็ด   

การแสดงหนังใหญในปจจุบันหาชมไดยาก  อาจสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  วิถีชวีิตของคนในสังคม  หรือ
แมกระทั่งจารีตหรือระเบียบวิธขีั้นตอนตาง ๆ ในการแสดงหนังใหญที่ยึดถือปฏิบัตติอเนื่องมีความซับซอน  เครงครัดดานพิธีกรรม  เปนตน  
ก็อาจสงผลใหคานิยมในการแสดงหนังใหญเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  การแสดงหนังใหญในแตละครั้งจะใชผูเชิด  นักดนตรี  นักพากย-เจรจา  
และผูที่มีสวนเกี่ยวของท้ังสิ้นไมนอยกวา  20  คน  จํานวนหนังในการเชิดแตละตอนไมนอยกวา  30-60  ตัว  การแสดงทุกครั้งจะตอง
ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเปนศิริมงคลและยึดถือเปนจารีตที่จะตองปฏิบตัิอยางเครงครัด  ซึ่งกลาวไดวา  “หนังใหญ
เปนมหรสพกึ่งพิธีกรรม” การแสดงหนังใหญนี้ยังแบงการแสดงออกเปนการแสดงหนังกลางวันและหนังกลางคืน  หนังกลางวันเปนตัวหนังที่
มีสีสันชัดเจนกวาตัวหนังกลางคืน  ตัวหนังกลางคืนไมจําเปนตองมีสีของตัวหนังชัดเจน  เนื่องจากการแสดงเวลากลางคืนใชแสงประกอบการ
แสดง  จึงมักไมเห็นสีของตัวหนังชัดเจนนัก  และจากการที่ไดศึกษาพบวา  การแสดงหนังใหญในปจจุบันนั้นไดมีการอนรุักษสืบทอดการ
แสดงหนังใหญอันเปนมรดกวัฒนธรรมของชาติหลายที่  เชน  หนังใหญวัดสวางอารมณ  จังหวัดสิงหบรุี  หนังใหญวัดขนอน  จังหวดัราชบุร ี 
เปนตน  และมีหนังใหญที่มีการจัดเปนพพิิธภัณฑกุฏิไศเลนทร  ซึ่งเปนหนังใหญครูวีระ  มีเหมือน  ซึ่งไดจัดเปนแหลงเรียนรูที่นาสนใจ ซึ่งเปน
แหลงที่สรางหนังใหญไวประมาณ  300  ตัว   

 ดังนั้นจึงเปนผลทําใหผูวิจัยสนใจและตองการศึกษาขอมูลเรื่องหนังใหญจากแหลงบานครูวีระ  มีเหมือน อําเภอสามโก  จังหวัด
อางทอง  ในเรื่องที่แสดงหนังใหญ  การสรางตัวหนังใหญ  วิธีการแสดง  การพากยเจรจา  ดนตรีประกอบการแสดง  ซึ่งการแสดงหนังใหญ
นี้  นับไดวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง    จึงไดทําการวิจัยในลักษณะเชิงคุณภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเปนมาของการแสดงหนังใหญ  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง 
2. เพื่อศึกษาวิธีการแสดงหนังใหญ  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง 
3. เพื่อคนหาแนวทางที่นําไปสูการสืบทอดและอนรุักษมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นของอําเภอสามโก  จังหวดัอางทอง  

 
ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีไ้ดศึกษาการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง โดยศึกษา
จากเจาของคณะครูวีระ  มีเหมือน  อาจารยนาฏศิลปไทย  และผูที่เกีย่วของ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  ครั้งนี้ เปน
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ใชการวิจัยเอกสาร  การสัมภาษณเชิงลึก  และการศึกษาภาคสนาม  ที่มุงหาคําตอบทางการวิจัย   เพื่อทราบถึงความเปนมา  วิธีการแสดง
หนังใหญ และแนวทางที่นาํไปสูการสืบทอดและอนรุักษมรดกวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถิน่ของคณะครูวีระ  มีเหมือน  โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย  ดังนี้  

 
ขั้นที่ 1 การศึกษาการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิน่อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   ผูวิจัย

ดําเนินการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ การแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   การศึกษา
เอกสาร  จากหนังสือ  ตํารา  วารสาร  งานวิจัย  เกี่ยวกับ  การแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  
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จังหวัดอางทอง   การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  เจาของคณะ อาจารยนาฏศลิปไทย  และผูที่เกี่ยวของ   โดยการคัดเลอืก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Collection)  การศึกษาภาคสนาม ไปสังเกตการสาธิต พรอมทั้งสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ  การแสดงหนังใหญ
มรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   

ขั้นที่  2   การศึกษาความเปนมาการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัด
อางทอง    

1) นําขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารรวมกับการสัมภาษณ และการศึกษาภาคสนาม  เกี่ยวกับ การแสดงหนังใหญมรดก
ทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง    รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ   เจาของคณะ  อาจารย
นาฏศิลปไทย  และผูที่เกี่ยวของ  มาสรางเปนกรอบคําถามในการสัมภาษณเกี่ยวกับ ความเปนมาของการแสดงหนังใหญมรดกทาง
วัฒนธรรมไทยจากภมูิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   การสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth  Interview)  เจาของคณะการแสดง
หนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Collection)  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง  ความเปนมาของการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสาม
โก  จังหวัดอางทอง   สัมภาษณอาจารยนาฏศิลปไทยและผูทีเ่กี่ยวของโดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ในเรื่อง ความเปนมาของการแสดง
หนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   

ขั้นที่  3   การศึกษาวิธีการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   
ศึกษาขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร  รวมกับการสัมภาษณและการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับวธิีการแสดงหนังใหญมรดก

ทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอสามโก  จังหวดัอางทอง    รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ   เจาของคณะ อาจารย
นาฏศิลปไทย  และผูที่เกี่ยวของ  เพื่อหากรอบแนวคิดในการสัมภาษณเกี่ยวกับ วิธีการแสดงการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง    สัมภาษณเจาของคณะ  อาจารยนาฏศิลปไทย และผูที่เกี่ยวของ ในเรื่องวิธีการแสดงหนัง
ใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  รวบรวมขอมูล เพื่อประมวลความคิดเห็นและขอสรปุ  

ขั้นที่  4   การศึกษาแนวทางท่ีนําไปสูการสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของคณะครูวีระ  มี
เหมือน    

 ศึกษาขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร  รวมกับการสัมภาษณและการศึกษาภาคสนาม  เกี่ยวกับวิธีการแสดงหนังใหญ
มรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง      รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ   เจาของคณะ 
อาจารยนาฏศิลปไทย  และผูที่เกีย่วของ  เพื่อหากรอบแนวคิดในการสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางที่นาํไปสูการสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นของคณะครูวีระ  มีเหมือน    รวบรวมขอมูล เพื่อประมวลความคิดเห็นและขอสรุป  

ขั้นที่ 5  วิเคราะหขอมูล 
นําขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  เจาของคณะ  อาจารยนาฏศิลปไทย และผูที่

เกี่ยวของ นํามาสรุปเกี่ยวกับ ความเปนมา  วิธีการแสดงหนังใหญ และแนวทางที่นําไปสูการสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น
ของคณะครูวีระ  มีเหมือน     

ขั้นที่  6  สังเคราะหการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  
   นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ  นํามาสังเคราะหและใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ  นําผลที่ไดจาก
ผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความเหมาะสม นําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย มาเขียนรายงานผลการวิจัย  จัดทํารางรายงานการ
นําเสนอผลการวจิัยตอผูทรงคุณวฒุิที่เปนที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแกไขใหถูกตองตามขอเสนอแนะและจัดทํารายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ 

 
แผนแบบการวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย จึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธี
วิจัย  ซึ่งประกอบดวย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี ้

1) กลุมตัวอยาง  ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย  เจาของคณะ อาจารยนาฏศิลปไทย  และผูที่เกี่ยวของ ในการทําการศึกษา 
การแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภมูิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนีเ้ปน
การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Collection)    คัดเลือกตัวอยางจากประชากร 3 กลุม คือ  เจาของคณะ  อาจารยนาฏศิลป
ไทย จํานวน 2 คน  และผูที่เกี่ยวของจํานวน   3  คน  
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2) ตัวแปรที่ศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาถึง การแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่น
อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง     ดังนั้นตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้คือ การแสดงหนังใหญคณะครูวรีะ  มีเหมือน  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง 

3) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย  การสัมภาษณเชิงลึกใชในการเก็บขอมูลจากแบบ
สัมภาษณเชิงลึกแบบไมมีโครงสราง  สําหรับการสัมภาษณเจาของคณะ  อาจารยนาฏศิลปไทย  และผูที่เกี่ยวของ  ในการทําการศึกษา  เรื่อง การแสดงหนังใหญ
มรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง    โดยผูวิจัยไดจําแนกประเด็นศึกษาไวเปนกรอบคําถาม
ปลายเปดในการสัมภาษณดังนี้   ความเปนมาของการแสดงหนังใหญคณะครูวีระ  มีเหมือน  วิธีการแสดงหนังใหญและ แนวทางที่นําไปสู
การสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นของ 

4) การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยมีกระบวนการในการเก็บขอมูลดังนี ้
วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบในการสัมภาษณ  ผูวิจัยไดติดตอขออนุญาตเขาพบ สัมภาษณเจาของ
คณะและอาจารยนาฏศิลปไทยดวยตนเอง ขั้นแรกไดทําการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางในเรื่องเกี่ยวกับ การแสดงหนังใหญ
มรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวดัอางทอง      ทุกสัปดาห ๆ ละ 1 ครั้ง ไดรับการตอบรับท่ีเปนขอมลูสําคัญ 
การศึกษารวมทั้งไดสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  เพื่อเก็บขอมลูเกี่ยวกับการแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่น
อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง     เรื่อง  ความเปนมา  วิธีการแสดงหนังใหญ และแนวทางที่นําไปสูการสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมจากภูมิปญญา
ทองถิ่นของคณะครูวีระ  มีเหมือน   จากการสังเกต  ในทุกสัปดาห   

5) การวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน  2  สวน  คือ 
สวนที่ 1 การวิเคราะหเอกสาร  (Documentary  Research)  โดยแบงขอมูลเปนหัวขอท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค  และจัด

กลุมเนื้อหาเปนแตละประเด็น  โดยนําเสนอขอคนพบในรูปของการพรรณนาความเปนหลัก 
สวนที่ 2 การสรุปผลและวิเคราะหผลทีไ่ดจากการสัมภาษณ  โดยวิเคราะหตามกรอบคําถามที่ใชในการสัมภาษณ  การวเิคราะห

เปน  3  กลุมคือ การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร  เพื่อหาขอสรุป   การวิเคราะหขอมูล  ที่ไดจากการสัมภาษณ  เพื่อหาขอคนพบ   การ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากเอกสารการเก็บขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณ และออกภาคสนาม  เพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันขอมูล 

6) การนําเสนอขอมูล  ผูวิจัยนําขอมลูที่ไดมาสรุปประเมินผลและสังเคราะห    เพื่อนําเสนอเปนการศึกษา การแสดงหนังใหญ
มรดกทางวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง        โดยนําเสนอในรูปแบบความเรียงแบบพรรณาวิเคราะห
ตามแนวทางเชิงคุณภาพ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ผลการวิจัย  พบวา  ความเปนมาของการแสดงหนังใหญคณะคุณครูวรีะ  มีเหมือน  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง จัดแสดง
ครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2542  รวมเปนเวลา  17  ป   โดยไดรับการการถายทอดการพากย-เจรจาจากหมอมจรูญสวัสดิ์  ศุภสวสัดิ์  การทําตัวหนัง
จากครูสงวน  รักมิตร  และการเชดิหนังใหญจากครูคลาย  ชางงามและครูล่ํา  ไตรนาวี และไดมีการจัดการแสดงหนังใหญ  มีการทําตัวหนัง
จากหนังวัวหนังควาย  ฉลุลวดลายตัวละครตามเนื้อเรือ่ง  แบงหนังออกเปน 2  ลักษณะ  ไดแก  หนังมงคลและหนังอวมงคล    
 วิธีการแสดงหนังใหญคณะคุณครูวรีะ  มีเหมือน  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  นั้น กอนเริ่มการแสดงจะมีการสรางจอหนัง
ใหญใชผาขาวรูปสีเ่หลี่ยมผืนผา สําหรับขึงจอยาว  16 เมตร  กวาง  6 เมตร  มีผาสีแดงทาบริมรอบทั้ง  4  บนปลายเสาปกดวยหางนกยูงและธง  
คนทอดหนังจะตองจัดไวเปนพวก ๆ เชน  พระ  นาง  ยักษ  ลิงและหนังเบ็ดเตล็ด  จะตองจัดซอนเรียงไวใหคนเชิดหยิบไปเชิดไดโดยเร็ว  ไมมีการ
ผิดพลาด  เครื่องดนตรีสําหรับแสดงหนังใหญใชวงปพาทยเครื่องหา  คนเชิดหนัง  ผูเชิดหนังตองใชทาทางแสดงดวย  ลําตัว  และขา  เปนสิ่ง
สําคัญ  ผูเชิดหนัง  แตงตัวดวยผาโจงกระเบนใสเสื้อแขนกระบอก  มีผาคาดพุงสวมหมวกหูกระตาย  คนพากยเจรจาและตลก  คนพากยถือวาเปน
คนสําคัญของหนังใหญ  เพราะเปนผูที่ทําใหหนังใหญมีอารมณสนุกสนาน  ตื่นเตน  เศราโศก  ไดมากนอยแคไหนอยูที่ความสามารถของผูพากย  
เรื่องสําหรับแสดง  ถาเปนการแสดงตอนกลางวัน  จะมีชุดระบําสวย ๆ ถาเปนการแสดงตอนกลางคืนตองมีเบิกหนาพระไหวครูกอน  ตอจากเบิก
หนาพระแลวตองแสดงเรื่องสั้นตอไป  

การสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  ของคณะคุณครูวีระ  มีเหมือนมี
แนวทางในการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทยดานการแสดงหนังใหญ   มีการถายทอดองคความรูดานการแสดงหนังใหญ การพากย-เจรจา  
วิธีการเชิดหนังใหญ การสรางและแกะสลักตัวหนังใหญ พรอมทั้งมกีารเก็บรักษาตัวหนังใหญอันเปนมรดกวัฒนธรรมไวที่พิพิธภัณฑกฏุีไศ
เลนทร    อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  เพื่ออนุชนรุนหลังไดศึกษาตอไป 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ  และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับ การแสดงหนังใหญมรดกทางวัฒนธรรมไทยจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง มีประเด็นที่นํามาอภิปรายดังนี้   
 การแสดงหนังใหญคณะคุณครูวีระ  มีเหมือน  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง มีความเปนมาโดยคุณครูวีระ  มีเหมือน  ไดเปนผูที่มคีวาม
ใฝรูใฝเรียนและแสวงหาความรูทางดานการแสดงหนังใหญ  แลวนํามาฝกหดัจนสามารถจัดการแสดงไดและจัดแสดงครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2542  รวม
เปนเวลา  17  ป   โดยไดรับการการถายทอดการพากย-เจรจาจากหมอมจรูญสวัสดิ์  ศภุสวัสดิ์  การทําตัวหนังจากครูสงวน  รักมติร  และการเชิด
หนังใหญจากครูคลาย  ชางงามและครูล่ํา  ไตรนาวี และไดมีการจดัการแสดงหนังใหญ  มีการทําตัวหนังจากหนังวัวหนังควาย  ฉลุลวดลายตัวละคร
ตามเนื้อเรือ่ง  แบงหนังออกเปน 2  ลักษณะ  ไดแก  หนังมงคลและหนังอวมงคล  ซึ่งสอดคลองกับ สุรพล  วิรุฬหรักษ (2549 : 141-143)  ไดกลาว
วา  หนังใหญ  เปนนาฏยศิลปไทยท่ีเกาแกที่สุดชนิดหนึ่ง  หนังใหญมีหลักฐานปรากฏมาตั้งแตตนยคุกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  การแสดงหนงัใหญ
นั้นมีทั้งตัวหนังและเงาหนังที่ปรากฏบนจอ  หนังใหญในปจจุบันมีการแสดงทั้งแบบจารีตประเพณีการแสดงดั้งเดิมและการนําหนังใหญมา
ประยุกตใชกับ การแสดง 
 

 
 
  ภาพที่  1 การแสดงหนังใหญ 
 ที่มา  :  อรวัฒนา  เนียมอุทัย  (สัมภาษณเมื่อ 10  สิงหาคม  2559) 
 

วิธีการแสดงหนังใหญคณะคุณครูวรีะ  มีเหมือน  อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  นั้น กอนเริ่มการแสดงจะมีการสรางจอหนังใหญ
ใชผาขาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผา สําหรบัขึงจอยาว  16 เมตร  กวาง  6 เมตร  มผีาสีแดงทาบรมิรอบทั้ง  4  บนปลายเสาปกดวยหางนกยูงและธง  
คนทอดหนังจะตองจัดไวเปนพวก ๆ เชน  พระ  นาง  ยักษ  ลิงและหนังเบ็ดเตล็ด  จะตองจัดซอนเรียงไวใหคนเชิดหยิบไปเชิดไดโดยเร็ว  ไม
มีการผิดพลาด  เครื่องดนตรสีําหรับแสดงหนังใหญใชวงปพาทยเครื่องหา  คนเชิดหนัง  ผูเชิดหนังตองใชทาทางแสดงดวย  ลําตัว  และขา  
เปนสิ่งสําคัญ  ผูเชิดหนัง  แตงตัวดวยผาโจงกระเบนใสเสื้อแขนกระบอก  มีผาคาดพุงสวมหมวกหูกระตาย  คนพากยเจรจาและตลก  คน
พากยถือวาเปนคนสําคัญของหนังใหญ  เพราะเปนผูที่ทําใหหนังใหญมีอารมณสนุกสนาน  ตื่นเตน  เศราโศก  ไดมากนอยแคไหนอยูท่ี
ความสามารถของผูพากย  เรื่องสําหรับแสดง  ถาเปนการแสดงตอนกลางวัน  จะมีชุดระบําสวย ๆ ถาเปนการแสดงตอนกลางคืนตองมเีบิก
หนาพระไหวครูกอน  ตอจากเบิกหนาพระแลวตองแสดงเรื่องสั้นตอไป ดังนั้นศิลปะการแสดงหนังใหญ  ตามที่ สุวรีย  รัตนพันธ (2542 : 15-
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40)  ไดกลาววา  ศิลปะการแสดงหนังใหญนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบแทบทุกสวนของการแสดง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ตัวหนังที่สรางอยาง
วิจิตรงดงาม  ทาเตนตามบทบาทที่ออกรสของคนเชิดหนัง  บทพากยและเจรจาทีม่ีความหมายจับใจ  การพากยเจรจาที่เราอารมณ  การ
บรรเลงดนตรีที่ไพเราะตลอดจนการสอกแทรกบทตลกระหวางการแสดง  ซึ่งองคประกอบการแสดงมดีังนี้  สถานที่  ตัวหนัง  พิธีไหวครู  การ
แสดงเบิกโรง  เรื่องสําหรับการแสดง  เครื่องดนตรีปพาทย  บทพากยบทเจรจา  ผูเชิดและการเชิด 

 การสืบทอดและอนุรักษมรดกวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง  ของคณะคุณครูวีระ  มีเหมือน มี
แนวทางในการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไทยดานการแสดงหนังใหญ   มีการถายทอดองคความรูดานการแสดงหนังใหญ การพากย-เจรจา  
วิธีการเชิดหนังใหญ การสรางและแกะสลักตัวหนังใหญ พรอมทั้งมีการเก็บรักษาตัวหนังใหญอันเปนมรดกวัฒนธรรมไวที่พิพิธภัณฑกฏุีไศ
เลนทร    อําเภอสามโก  จังหวัดอางทอง   
 

 
    ภาพที่  2 การแสดงหนังใหญ 
    ที่มา  :  อรวัฒนา  เนียมอุทัย  (สัมภาษณเมื่อ 10  สิงหาคม  2559) 
 

 
 
   ภาพที่  3 การแสดงหนังใหญ 
   ที่มา  :  อรวัฒนา  เนียมอุทัย  (สัมภาษณเมื่อ 10  สิงหาคม  2559) 
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สรุปไดวาการแสดงหนังใหญคณะคุณครูวรีะ  มีเหมือน อําเภอสามโก  จังหวัดอางทองน้ัน ไดมีการจัดทําตัวหนังใหญ  โดยฉลุลวดลาย
ที่สวยงามและตรงตามเนื้อเรื่องรามเกียรติ์  จัดเตรียมคนเชิด  คนพากยและเจรจา  ดนตรีที่ใชประกอบการแสดง  รวมถึงการสรางจอหนงัดวย  
นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษศลิปะวัฒนธรรมดานการแสดงหนังใหญโดยการเกบ็รักษาตัวหนังและการถายทอดองคความรูแกพรอมทั้งมีการสาธิต
การแสดงในสถานที่ตาง ๆ  
 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเรื่องหนังใหญทีม่ีจัดแสดงในปจจุบัน  เพื่อเปนแนวทางในการอนุรักษมรดกวัฒรธรรมไทยไดเผยแพรตอไป 
2.ควรมีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลเรื่องการสรางหนังใหญและวิธีการแสดงหนังใหญ  เพื่อสะดวกแกการคนควา 
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แซมมวล  เบกเกตต กับการตีความที่ไรขอบเขต  
 

ชุติมา  มณีวัฒนา 

 
 สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

email address: chutima.ma@ssru.ac.th 
 

บทคัดยอ 

บทความนี้ไดรวบรวมการศึกษาและความรูที่เกี่ยวของกับ แซมมวล  เบกเกตต (Samuel Beckett) นักเขียนรางวัล  โนเบลสาขา
วรรณกรรมของโลก ป ค.ศ. 1969 ผูประพันธบทละครเลื่องชื่อ “Waiting for Godot” ผานมุมมองของนักวิชาการ  อันจะเปนประโยชนตอ
การทําความเขาใจตัวตนและผลงานของเขามากยิ่งขึ้น  โดยเนื้อหาประกอบดวย ประวัติของเบกเตตโดยสังเขป  และคุณลักษณะของผลงาน
ของแซมมวล เบกเกตต ที่ไดสะทอนผานกระบวนทัศนในศาสตรวิชาการสายตางๆ  โดยเลือกนํามาอภิปราย 2 ศาสตร ไดแก 1. ปรัชญา 
(Philosophy)  2. วรรณคดีและศลิปะ (Literature and Art)  
 

คําสําคัญ: แซมมวล เบกเกตต, ปรัชญา, วรรณคดีและศิลปะ 
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Inexhaustible Interpretations of Samuel Beckett 
 

Chutima Maneewattana 
 

Department of Performing Arts, Suan Sunandha Rajabhat University 
email address: chutima.ma@ssru.ac.th 

 

Abstract 

 This article explores forms, characteristics and significance of the work of Samuel Beckett, a nobel prize writer 
in 1969 who wrote the prestigious “Waiting for Godot”. The introductory section begins with background information 
on him. Then, academic studies and perspectives, through a number of  disciplines, on Beckett’s oeuvre are briefly 
discussed focusing on 2 major ones: 1. Philosophy 2. Literature and Art 

 
Keywords: Samuel Beckett, Philosophy, Literature and Art 
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บทนํา 

 เปนเวลาเกือบศตวรรษแลวทีผ่ลงานของแซมมวล เบกเกตต   ไดถือกําเนิดขึ้นในโลกวรรณกรรมการละครตะวันตก  และไดถูก
แพรหลายไปทั่วโลกในเวลาไมนานตอมา  ผลงานเหลานั้นประกอบดวย นวนิยาย 11 เรื่อง บทละคร 5 เรื่อง บทละครสั้นๆ 15 เรื่อง บท
ละครวิทยุ 5 เรื่อง บทละครโทรทัศน 5 เรื่อง งานเขียนปกิณกะ บทความสั้น และงานดานภาพยนตอีกจํานวนหนึ่ง   ถงึแมวาเบกเกตตจะ
ไมไดผลิตงานไวมากมายนักเมื่อเทยีบกับนักเขียนคนอื่นๆ  (และยิ่งเวลาผานไปเทาไร  ผลงานของเขาก็จะยิ่งมีขนาดสั้นลงทุกท)ี แตเมื่อ
พิจารณาคุณภาพของงานแลว  กลาวไดวาเบกเกตตไดสราง ‘ความมหัศจรรย’ ไวใหแกวงการวรรณกรรมและวงการละครทีเดียว   ดวย
กลวิธีการประพันธที่แหวกแนว ตอตานขนบแบบเดิมๆ แตเนื้อหาท่ีนําเสนอกลับลุมลึกระดับอภิปรัชญา (metaphysics)  สงผลใหงานของ
เขาถูกขนานนามวา “ดูยาก” และ “นาเบื่อ” ในชวงตนๆ   กระนั้นเมื่อเวลาผานไป ละครของเบกเกตตกลับไดพสิูจนความเปน “อมตะ”  
และไดรับการยอมรับในวงกวางทั้งจากนักวิชาการ และผูชมทั่วๆ ไป    เกิดมีการศึกษาวิจัยผลงานของเขาอยางกวางขวาง  ไมวาจะเปนใน
ดานกลวิธีการประพันธ การใชภาษา ศิลปะ และดนตรี อีกทั้งยังมกีารศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคดิทางวรรณคดีวิจารณสาํนักตางๆ อาท ิ
แนวคิดโมเดิรนนสิม (Modernism)  แนวคิดโพสตโมเดิรนนิสม (Postmodernism)  แนวคิดดีคอนสตรัคชั่นนิสม (Deconstructionism) 
ฯลฯ   ไปจนกระทั่งการศึกษาเปรียบเทียบกับศาสตรแขนงอ่ืนๆ ทั้งคณิตศาสตร  ควอนตัมฟสิกส (quantum physics) ทฤษฏีเคออส 
(chaos theory)  ทฤษฎีทางจิตวิทยา (psychological theory) การเมือง ปรัชญา ศาสนา เปนตน 
 
ประวัติโดยสังเขปของ Samuel Beckett (1906 - 1989) 

 
 
 
 

    
 

 

 

 
แซมมวล เบกเกตต (1906-1969) 

ที่มา : Hebden Bridge Festival (2005) 
 

 เบกเกตต เกิดเมื่อวันศุกรที ่13 เมษายน 1906 ในครอบครัวชนช้ันกลาง ที่เมือง Foxrock ใกลกรุง Dublin ประเทศสาธารณรัฐ
ไอรแลนด  ในป 1923-1927   เขาเขาศึกษาที ่Trinity College เมือง Dublinช ในสาขา  Modern Languages (French & Italian) ดวย
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง  จากนั้น ไดทํางานเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยอยูไดพักหนึ่ง กอนจะตัดสินใจเดินทางไมเปนหลัก
แหลงไปทั่วยุโรป และอาศัยอยูท่ีฝรั่งเศสจนวาระสุดทายของชีวิต 

 เบกเกตตเปนนักอานตัวยง  เขาไดมีโอกาสรูจักและสนิทสนมกับเจมส จอยซ (James Joyce) นักเขียนชื่อดังของยุโรป กลาวไดวา
งานเขียนของเบกเกตตไดรับอิทธิพลจากจอยซมากที่สุด   ครั้งหนึ่งขณะเดินอยูบนถนนในกรุงปารีส  (ในป 1938) เบกเกตตถูกคนรายแทง
เขาที่ปอดจนอาการสาหัส  แตเมื่อตํารวจจับกมุคนรายได เบกเกตตถามถึงสาเหตุของการทํารายในครั้งนั้น  เขากลับไดรับคําตอบวา “ผมไม
ทราบครับทาน”  วากันวาคําตอบของคนรายจากเหตุการณนี ้  กลายเปนที่มาของแนวคิด  และประโยคประจําของละครของเขาแทบทุก
เรื่อง  

 ป 1955 Waiting for Godot ผลงานที่สรางช่ือของเขา ไดถูกนํามาจัดแสดงที ่Théâtre de Babylone กรุงปารีส  และนับไดวา
เปนผลงานชิ้นสําคัญที่สุดของเขา  เบกเกตตมักเขียนงานดวยภาษาฝรั่งเศสกอน และแปลดวยตัวเองเปนภาษาอังกฤษในเวลาตอมา  งาน
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ของเบกเกตตมักพูดถึงธรรมชาตภิายในของมนุษย ที่ดูโดดเดี่ยว อางวาง และมักใชกลวิธีแบบเรียบงาย นอยชิ้น (minimalism) ควบคูไปกับ
การเสนอเรื่องตลกของสิ่งไมนายินดี (gallows humour) บทละครที่มีชื่อเสียงของ เบกเกตตเรื่องอื่นๆ ไดแก Endgame (1957)  
Krapp’s Last Tape (1958) Happy Days (1960)  Play (1963) 

 ในป 1969  เบกเกตตไดรับรางวลัโนเบล สาขาวรรณกรรม ดวยคํานยิมที่วา “สําหรับงานเขียนท่ีแหวกแนว ทั้งในรูปนวนิยายและ
บทละคร ที่ทําใหการนําเสนอความทุกขยากของมนุษยสมัยใหม ไดรับการยกระดับใหสูงขึ้น”  (แปลโดยผูเขียน) (nobelprize.org: 2018) 
เบกเกตตเสียในป 1989 ภายหลังจากมรณกรรมของภรรยาของเขาเพียง 6 เดือนเทานั้น 
 
 เบกเกตตกับปรัชญา ( ฺBeckett and Philosophy)   
 ปรัชญาเปนหนึ่งในศาสตรที่ถูกนํามาวิเคราะหงานของเบกเกตตบอยท่ีสุด     ไมวาจะเปนแนวคิดของนักปรัชญายุคกอนหนาเบก
เกตต  อาท ิดิมอคริตัส (Democritus)  เรอเน เดการต (René Descartes)  จอรจ วิลเฮลม ฟรีดริช เฮเกิล (Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel)  อารทูร โชเพนเฮาเออร (Arthur Schopenhauer)    ฟรีดริช นีทเชอ  (Friedrich Nietzsche) และ อารโนลด กูลิงซ  (Arnold 
Geulincx)     หรือแนวคิดของนักปรัชญารวมสมยักับเบกเกตต  อาท ิมารทิน ไฮเด็กเกอร (Martin Heidegger) ฌ็อง-ปอล ซาทร (Jean 
Paul Sartre)    ธีโอดอร อดอรโน  (Theodor Adorno)   มีแชล ฟโูก (Michel Foucault)  ฌาคส แดริดา (Jacques Derrida)  ฌียส เดอ
เลอซ (Gilles Deleuze) และ อลัน บาดิอ ู (Alan Badiou)  หรือแมกระทั่งแนวคิดของปรัชญาทางตะวันออก อาท ิ ศาสนามาณีก ี
(Manichaeism)  พุทธศาสนา ศาสนาฮินดู  แนวคิดลัทธิเตา (Taoism)  เปนตน  
 อยางไรก็ตาม เบกเกตตกลับดูเหมอืนไมเคยพอใจที่นักวิชาการพยายามอธิบายงานของเขาดวยแนวคิดของนักปรัชญาใดๆ (รวมถึง
การตีความของพวกนักวิจารณวรรณคดีอีกดวย) ดังที่เขาเคยตอบกลับอยางเจ็บๆ เมื่อครั้งใหสัมภาษณกับ Gabriel d’ Aubarède ในป 
1961  ในคําถามที่วา ‘งานเขียนของคุณไดรับอิทธิพลจากแนวคิดทางปรัชญาหรือไม?’  เบกเกตตตอบวา 

‘ผมไมเคยอานงานพวกนักปรัชญาหรอก’  

‘ทําไมละครับ?’ 

‘ก็ผมไมเขาใจที่เคาพูดซักอยาง’  

‘แตถึงยังไง คนก็สงสัยกันวางานเขียนของคุณกําลังพูดถึงคําถามเกีย่วกับการดํารงอยูตามหลักแนวคดิแบบอัตถิ

ภาวนิยม (existentialists) นะครับ’ 

‘ไมมีคําถามอะไรทั้งนั้นละ  ผมคงไมตองมานั่งเขียนนยิายหรอก  ถาผมจะอธิบายมันไดดวยภาษาแบบนักปรัชญา

นะ’  

      (แปลโดยผูเขียน, อางถึงใน D’ Aubarède 1979: 215-6) 

 แตเบกเกตตก็ทําในสิ่งที่ขัดแยงกันเอง เมื่อหลายปตอมา เขาไดกลาวเปนนัยถึงแนวปรัชญาของดิมอคริตัส (Democritus) วามี
สะทอนอยูในงานของเขา   ในตอนที่เขียนจดหมายถึง Sighle Kennedy ลงวันที ่14 มิถุนายน 1967 

ถาผมจําเปนตองทําในสิ่งที่ไมอยากจะทํา คือศึกษางานตัวเอง  จุดที่ผมจะเริ่ม นาจะเปนคํากลาวที่วา ‘ความไมมี

อะไรนั้นจริงยิ่งกวา’ (“naught is more real”)… แลวก็ ‘คุณไมไดมีความหมายอะไรเลย’ (“Ubi nihil vales”)… 

ทั้งสองความคิดนี้อยูในนิยายเรื่อง Murphy ของผม และมันก็ฟงดูไมคอยจะรูเรื่องเลยเนอะ  

     (แปลโดยผูเขียน, อางถึงใน Kennedy 1971: 300) 

 จากขอความของเบกเกตตในจดหมายนั้น  นักวิชาการไดพากันโยงไปถึงแนวคิดของนักปรัชญา 2 คน ไดแก 1) Democritus of 

Abdera  (นักปรัชญายุคกอนโซเครติส ที่มีชีวิตในชวง 460 ถึง 385 ป กอนคริสตกาล)  โดยแนวคิดของเขาคือ ‘naught is more real 
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than nothing’ (‘ความไมมีอะไร’ นั้นจริงกวา ‘การไมมีอะไร’ - ผูเขียน) และ 2) Arnold Geulincx (1624 - 1669)  (นักปรัชญาชาว

เบลเยียม หนึ่งในผูศึกษาแนวทางของ René Descartes) เขามีแนวคิดสําคัญที่วา ‘Ubi nihil vales, ibi nihil velis’  (เมื่อคุณไมไดมี

ความหมายอะไร  คุณก็ไมควรจะตองการอะไรใหมากนัก - ผูเขียน)  (Pothast, 2008: 93)  ดังนั้นการปฏิเสธวาเขาไมไดตองการจะสื่อสาร

แนวคิดใดๆ ทางปรัชญาในงานของเขากอนหนานี้  จึงดูจะไมใชความจริง   อันที่จริงแลว นักวิชาการกลับเถียงวา ‘นาจะเปนเรื่องยากกวา

ดวยซ้ํา ถามองจะไมเห็น “ปรัชญา” ในงาน ของเบก เกตต’  ดังที ่John Calder กลาวเปรียบเทียบถึงการปฏิเสธความยิ่งใหญบางอยางใน

ตนเองของเบกเกตตกับวอลแตร (Voltaire) ที่วา 

วอลแตรมองวาตัวเองเปนนักเขียนนิยาย กว ีนักการละคร และนักประพันธโอเปรา แตผูคนสวนใหญทกุวันนี้กลับ

เห็นวาเคาเปนนักปรัชญา  ผมวาตรรกะนี้ คลายกันกับชีวิตของแซมมวล  เบกเกตต 

      (แปลโดยผูเขียน, Calder 2001: 1) 

 จากขอมูลที่กลาวมาขางตน  อาจสรุปไดวานี่เปนเครื่องพิสูจนถึงความเปน “สากล” ที่ปรากฏในผลงานของเบกเกตตไดเปนอยาง
ดี  กลาวคือ แมเจาตัวจะปฏิเสธวางานของเขาไมไดเกี่ยวของกับปรัชญา (ทั้งจะโดยตั้งใจ หรือไมตั้งใจก็ตาม)  แตเมื่อตัวงานปรากฏตอ
สาธารณะ และผูอานงานสามารถเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดของนักปรัชญาสกุลตางๆ  ที่มีอยูหลากหลายแขนงแลวนั้น  ยอมเปนเครื่องสะทอน
วา 1. ตัวผูเขียนมีคลังทรัพยากรภายใน ที่สะสมอยูแลวจากการศึกษาปรัชญาสํานักตางๆ อยางลุมลึก  ดังนั้นแมจะไมไดตั้งใจสื่อสาร แต
ความรูที่ซอนอยูภายในเหลานี้ยังคงปรากฏในตัวงานได  (ทานสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากประวัติของเบกเกตตในหนังสือ Damned to 
Fame ของ James Knowlson ที่พิสูจนใหเห็นวาเขาเปนนักอานและ นักคิดตัวยง)  2. หากแมเบกเกตตจะไมไดตั้งใจสื่อสารปรัชญา  แต 
“ความจริง” ที่ถูกถายทอดผานผลงาน  เปนความจริงในระดับเดียวกนักับที่นักปรัชญาของโลกใช เพื่อตัง้คําถามและหาคําตอบของชีวิต   จึง
สงผลใหประเด็นสารสําคัญที่นําเสนอน้ันสอดคลองและลุมลึกไมแพกัน  กลาวโดยสรุปก็คือ ผลงานของแซมมวล เบกเกตตนั้น นับเปนงาน 
“ปรัชญา” ในรูปแบบของศิลปะการละครและงานนวนิยายนั่นเอง 

 

 เบกเกตตกับวรรณคดีและศิลปะ ( ฺBeckett and Literature & Art)   

 ในมุมของนักวรรณคดีวิจารณ  ผลงาน ของเบกเกตตคือการ ‘ปฏิวัติวงการ’ ที่สามารถทําใหคนดูรูสึกช็อคและสนใจใครรูได
พรอมๆ กัน    จากการศึกษาของ Steve Coots (2001: 62)  เขาตั้งขอสังเกตวา เบกเกตตไมไดแคสรางงานท่ีใหมแบบพลิกรูปแบบเดิมๆ 
เทานั้น  แตเขาไดเชื่อมโยงงานอวองการด (avant-garde) ในยุโรป (ซึ่งเกิดขึ้นชวง ทศวรรษที ่ 1920s) มาสูงานละครกระแสหลัก 
(mainstream theatre)  ไดอีกดวย    ดังนั้น ละครของเบกเกตตจึงเขาถึงผูชมไดในวงกวาง   ทั้งนี้ เบกเกตตไดนําเอาองคประกอบตางๆ ที่
นาสนใจของศิลปะหลากหลายแขนงมาสูละครเวท ี เขาไดสลายขอบเขตของละครแนวตางๆ (blure genres)  ดวยการผสมผสานทุกอยาง
เขาดวยกัน   Coots สรุปวา งานของเบกเกตตนั้นเปรียบเสมือน ‘ภาพวาดที่เคลื่อนไหวได’   ‘ละครใบที่มีเสียง’  หรือ ‘บทละครที่มีการลง
สีทางศิลปะ’ ซึ่งเปนการทํางานประสานกันระหวาง ‘ตัวหนังสือ’ ‘ภาพ’ และ ‘เสียง’   นอกจากการผสมรูปแบบของละครและศิลปะตางๆ 
เขาดวยกันแลว เบกเกตตยังทําใหความโศก (the tragic) มาอยูในตําแหนงเดียวกับความตลกขบขัน (the comic)     โดยปลอยใหอารมณ
ทั้ง 2 ขั้ว ผลัดกันทําหนาทีไ่ดอยางแยบยลอีกดวย 

 นักวิชาการไดพยายามจัดประเภท หาคําจํากัดความ รวมถึงตั้งฉายา  ผลงานของเบกเกตตไวหลายขนานดวยกัน  ไมวาจะเปน 
Theatre of the Absurd (ละครแนวแอบเสิรด)  โดย Martin Esslin ในป 1961  Theatre of Mind (ละครแหงจิต)  โดย Yasunari 
Takahashi  ในป 1982  Literary Apophaticism (หมายถึง วรรณกรรมที่นําเสนอความรูของพระเจา ดวยวิธีการปฏิเสธพระเจา - ผูเขียน)  
โดย Sandra Wynands  ในป 2007  Theatre of Inadequacy (ละครแหงความขาดแคลน)  โดย Andrew Stott  ในป 2005  Minimalist 
Art (ศิลปะมินิมอลลิสม)  โดย The Oxford Encyclopedia of American Cultural and Intellectual History ป 2013   Reductionist 
Art (ศิลปะแหงการลดทอน)  โดย Gerhard Hauck  ในป 1992  A link between modernist and postmodernist art (การเชื่อมโยง
ศิลปะโมเดิรนนิสมกับโพสโมเดิรนนิสม)  โดย Steve Coots ป 2001  และอื่นๆ    สวนตัวเบกเกตตเอง  เขาเคยเขยีนจดหมายเปน
ภาษาเยอรมัน ไปหาเพื่อนชื่อ Axel Kaun ลงวันที ่9 กรกฎาคม ค.ศ. 1937   โดยเขาเรียกผลงานของตัวเองวา ‘Literatur des Unworts’ 
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(a literature of the unword - วรรณคดีของสิ่งไรถอยคํา - ผูเขียน)  (ดูเพิ่มเติมที ่The Letters of Samuel Beckett, Volume I: 1929-
1940, 2009: 515)  ซึ่งจากการเรียกเชนนี ้Sandra Wynands (2007: 17) ไดขยายความวาเบกเกตตกําลัง “พยายามนําเสนอสิ่งที่ไมมีคํา
เรียก  หรือถายทอดสิ่งที่ไมสามารถถายทอดได” 

 งานของเบกเกตตเปนที่กลาวขานกันวา สรางความงุนงง (perplexing)  เต็มไปดวยปริศนา (enigmas)  และแหวกขนบ 
(unconditional)  แตไมวาจะถูกถามเรื่องความหมายสักเทาไร เบกเกตตก็จะปฏิเสธเสมอๆ ที่จะอธบิายตัวงานของเขาแกใคร แมแตกับแก
นักแสดงของเขาเองก็ตาม  อีกทั้งยังไมยอมรับการตีความใดๆ ที่อางตัววาเปนการอธิบายความคิดของผูประพันธ (authorial 
interpretation)  (Uchman, 2013: 371)  ดังที่มีคนมักตีความวา Godot ในละครเรื่อง Waiting for Godot ของเขา  ก็คือ God หรือพระ
เจานั่นเอง  แตเบกเกตตกลับตอบวา ‘ถาผมจะบอกวา Godot คือพระเจานะ  ผมก็คงเรียกเคาวาพระเจาแลวละ’ (อางถึงใน Bair, 1978: 
382-3).   นักวิชาการดานศิลปะการละคร Simon Jones (สัมภาษณ: 25 มีนาคม 2011)  ไดอธิบายเพิ่มเตมิในประเด็นนี้ไววา  หากศกึษา
จากประวัติศาสตรแลวงานของเบกเกตตคอนขางมีความล้ํายุคไปกวาสมัยของเขา  ลักษณะของงานแบบเบกเกตต ตอมาไดถูกเรียกวาเปน
งานแนว ‘open work’ หรือแนว ‘open text’  ซึ่งผูอานสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจาก งานเขียนของ Umberto Eco (ผูเขียนหนังสือท่ีชื่อ 
The Open Work ในป 1962)  Roland Barthes (ผูเขียนหนังสือทีช่ื่อ Death of The Author ในป 1968) และ Hans Robert Jauss (ผู
กอตั้งทฤษฎี Reception Theory ในชวงปลายทศวรรษ 1960s)  Umberto Eco ไดอธิบายคําวา ‘open work’ วาหมายถึงงานท่ีเปดกวาง
สําหรับการตีความอยางไมมีที่สิ้นสุด   ดังนั้นตัวงานจึงเปนการ “เปด” ตอการอานอยางไรขอบเขต     ดังนั้น ถึงแมวาเคาจะปฏิเสธ
ตลอดเวลาที่ใครจะตีความงานของเขา (Adorno 1982: 121) แตตัวงานนั้นเองกลับกระตุนใหคนตีความไปไดอยางไมมีที่สิ้นสุด    
 

สรุป 

 กลาวโดยสรุป เบกเกตตนับเปนนกัการละครที่ยิ่งใหญคนหนึ่งของโลก  เพราะผลงานของเขายังคงมอีิทธิพลตองาน  ยุคหลังๆ มา
อยางตอเนื่อง  เบกเกตตมีความล้าํยุคในสมัยของตัวเอง  เขาสรางงานที่แปลกและทาทายตอทุกขนบท่ีเคยมี  หากแตกลับเปน “อมตะ” และ 
“สากล” เพียงพอท่ีจะสื่อสารผานเวลามากวาครึ่งศตวรรษ และขามเขตแดนทางวัฒนธรรมไปทั่วโลกอยางแพรหลาย   บทประพันธ  
Waiting for Godot อันเลื่องชื่อของเขา  นับไดวาเปนละคร “คลาสสิคสมัยใหม” ชิ้นสําคัญ  และยังไดรับการลงคะแนนเสียงใหเปน 'the 
most important play of the 20th century in English'  ซึ่งสํารวจโดย National Theatre ของประเทศอังกฤษ โดยการสอบถามจาก
นักเขียนบท  ผูกํากับการแสดง และนักการละครมืออาชีพ กวา 800 คน (รองลงมาไดแก Death of a Salesman [ของ Arthur Miller] 
และ Streetcar Named Desire [ของ Tennessee Williams] ตามลําดับ)   

 ถึงแมงานของเบกเกตตจะถูกกลาวขานในทางลบวา “ดูยาก” “นาเบื่อ” “ไมเขาใจ” “ซับซอน”  แตก็เปนเรื่องแปลกที ่ ยิ่งผาน
เวลาไปเทาไหร  ผลงานเหลาน้ีกลับถูกนํามาทําซ้ํา และนําไปศึกษาตอ เพื่อคนควาหาคําตอบอยางกวางขวางไมรูจบสิ้น   ทั้งนีอ้าจเปนเพราะ 
สิ่งที่เบกเกตตทําคือการตอตานความคิดที่วาผูเขียนจะตองมีเปาหมายในการสื่อสารที่ชัดเจนตายตัว (authorial intent)    เขาปฏิเสธความ
แนแท แนนอน (definiteness)  ในโลกใบนี ้   และไมเช่ือวาภาษาและสรรพสิ่งจะมเีพียงความหมายเดียว (single meaning) เทานั้น   ดังนั้น 
บทละครของเขาจึงนําเสนอความไมชัดเจนของการสื่อสาร   แตกลับสะทอนความจริงในระดับจุลภาค  แทรกลงไปในทุกอนูของสภาวะที่เกิด
ขึ้นกับตัวละคร   บทละครของเขา ปราศจากความแนนอน  แตกลับนําเสนอเพียงความเปนไปได (possibility)   และที่สําคัญเขากระตุนให
ผูชมมีประสบการณกับผลงานที่ชม  โดยนําจะพาไปสู ‘ความหมายที่ไรขอบเขต’ (indefinite meaning) ตั้งแตเริ่มสัมผัสมัน 
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บทคัดยอ 

 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมในยุคดิจิตอล จําเปนตองเพิ่มความตระหนักของการแสวงหาความรูของผูเรียน นัก

การศึกษาหรือครูไดเกิดแรงบันดาลใจจากการใชละครเพื่อนํามาบูรณาการในการศึกษา เพื่อพัฒนาตัวผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ละครเพื่อการศึกษาไดเขามามีบทบาทตอการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเชื่อมตอกับความรูในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ละคร

เพื่อการศึกษาเปนนวัตกรรมการสอนที่สามารถนํามาใชสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรู เพราะเปนการเรียนรูแบบประสบการณตรงทําให

ผูเรียนจดจําความรูไดดี สามารถแสดงออกไดอยางสรางสรรค และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น  

 

คําสําคัญ: ละคร, ละครเพื่อการศึกษา 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   69 

Theatre-in-Education in the 21st Century 
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Abstract 

 The rapid transformation of society in the digital age, increasingly needs knowledge awareness of learners. 

Educators or teachers who inspired drama as an integrated tool for education, use drama education to develop 

learners’ behavior in the most efficiency. Drama education has an outstanding role of teaching in the 21st century, to 

connect with the knowledge of past, present and future. Drama education is a teaching innovative that has an ability 

to support and promote learning behavior. By directly experienced learning, learners can easily memorize, creatively 

and freely express their ideas. 

 

Keywords : drama, drama education 
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บทนํา 

 การพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคแหงการหลั่งไหลของขอมูลจากทั่วโลก ผูเรียนจึง

จําเปนที่จะตองมีทักษะในการหลอมรวมองคความรูและนวัตกรรม หรือเรียกวา “ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21” โดยมีสวนประกอบ

สําคัญ คือ 3R ไดแก ทักษะพื้นฐานการอาน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร (Arithmetic) และหลักการของ “4C” ไดแก 

การคิดวิเคราะห (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) การรวมมือ (Collaboration) และการคิดสรางสรรค (Creativity) 

รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม ที่เนนใหผูเรียน

เกิดทักษะการเรียนรูขั้นที่สูงขึ้น โดยเฉพาะทักษะการประเมินคาจะถูกแทนที่โดยทักษะการนําเอาความรูใหมไปใชอยางสรางสรรค เชน 

การเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเตรียมตัวเพื่อใชชีวิตในโลกที่เปนจริง เนนการศึกษาตลอดชีวิต ดวยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุน มีการ

กระตุนและจูงใจใหผูเรียนเกิดความคิดความใฝรูที่ยังคงแสวงหาการเรียนรูแมจะจบการศึกษาออกจากสถาบันการศึกษาไปแลว 

ดวยคุณสมบัติที่โดดเดนของศิลปะการละครศาสตรเกาแกแหงมวลมนุษยชาติ ซึ่งเปนศาสตรที่มีความเปนพหุศาสตร คือ เปน

ศิลปะแขนงหนึ่ง เปนสื่อชนิดหนึ่ง และเปนเครื่องมือทางการศึกษาอยางหนึ่ง ซึ่งเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญและจําเปนตอการพัฒนา

มนุษย (ดวงแข บัวประโคน และคณะ, 2546) ทําใหนักการศึกษาและนักการละครไดนํากระบวนการทางศิลปะการละครมาออกแบบ

นวัตกรรมการสอนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใหคําจํากัดความวา “ละครเพื่อ

การศึกษา”  

 บทความนี้จงึนําเสนอสาระที่นาสนใจของการจัดการเรียนรูโดยการใชกระบวนการทางศิลปะการละครภายใตสังคมยุคดิจิตอล ซึ่ง

เปนรูปแบบการจัดการศึกษาทีม่ีบทบาทสําคัญในทุกระดับของการศึกษาในศตวรรษที่ 21  

 

ละครเพื่อการศึกษา 

 ละครเพื่อการศึกษา (Theatre in Education) อาจใชในชื่อที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับบริบทที่ผูเชี่ยวชาญใชอธิบายวธิีการเขาถึง

หรือกระบวนการที่ใชละครในการศึกษา (Elahe Masoum, 2013) เชน ละครเพื่อการพัฒนา (Developmental Drama) ละครสรางสรรค 

(Creative Drama) หรือละครในการศึกษา (Drama-in-Education) ละครเพื่อการศึกษา คือ ศาสตรแหงการศึกษาใหเขาถึงชีวิตและจิตใจ

ของมนุษย มีความเปนพหุศาสตร คือ เปนศิลปะแขนงหนึ่ง เปนสื่อชนิดหนึ่ง และเปนเครื่องมือทางการศึกษาอยางหนึ่ง  

ในชวงตนศตวรรษที่ 20 ละครเพื่อการศึกษาถูกพัฒนามาจากเกมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็ก ตอมาไดมี

การศึกษาอยางจริงจังในฐานะละครสรางสรรค (Creative Drama) เพื่อนํากระบวนการทางศิลปะการละครเพื่อพัฒนามนุษยในดานตาง ๆ 

(Shifra Schonmann, 2011) ปลายศตวรรษที่ 20 อังกฤษกลายเปนผูนําในการใชละครเพื่อการศึกษาเขาสูหลักสูตรการเรียนการสอนใน

โรงเรียน ไดมีการฝกอบรมครูและสรางเครือขายขยายองคความรูในการนําศิลปะการละครเพื่อมาบูรณาการกับการศึกษาอยางจริงจัง โดย

ใหคําจํากัดความวา “ละครเพื่อการศึกษา” และมีเปาหมายหลักเพื่อสรางปจเจกชนใหมีความคิดสรางสรรค ตระหนักถึงตัวตนและการมีอยู 

มีความสามารถและพัฒนาการสื่อสารกับบุคคลอื่นไดอยางชัดเจน สามารถคิดอยางมีจินตนาการ มีความตระหนักอยางมีสุนทรียะ มี

ทัศนคติเชิงบวก เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย โดยใชกระบวนการละครและการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Ay egül O uz. 2011) ผานผัสสะ

ของผูเรียน ไดแก รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส (ศรวณีย สุขุมวาท. 2553) เพื่อนําไปสูการเรียนรูในเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง  

ในศตวรรษที่ 21 โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทจึงเปนเรื่องทาทาย การศึกษา

จําเปนตองมีความยืดหยุน สรางสรรค และซับซอน ผูสอนจะออกแบบการเรียนการสอนอยางไรใหผูเรียนเขาใจและสามารถจัดการรับมือ

กับสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงใหไดอยางเปนรูปธรรม นักการศึกษาและนักการละครไดใชละครเพื่อการศึกษามาออกแบบการเรียน

การสอนในหลากหลายมิติ ซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัยและบทความตาง ๆ ที่นํามาเปนตัวอยางแสดงใหเห็นถึงรูปแบบหรือลักษณะของการ

สรางระบบการเรียนรูและคุณประโยชนที่เกิดขึ้นกับการใชละครเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังตอไปนี้ 

 Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN และ Hasan AVCIOĞLU2 (2010: 792) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง Investigation of the Effectiveness 

of Social Skills Training Program Prepared Through Drama Technique for Mentally Disabled Students โดยมีวัตถุประสงค
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เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมอบรมทักษะทางสังคมของนักเรียนที่มีความพิการทางปญญาโดยผานเทคนิคทางการละคร 

ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เขารวมโครงการมีการพัฒนาทักษะทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 Suzana KRAJNC JOLDIKJ (2008: 86-92) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง Physical Disability and Drama Activity เพื่อใหเยาวชนที่มี

ความบกพรองทางรางกายยอมรับคุณคาของตัวเอง มีความมั่นใจในการใชชีวิตในสังคม โดยใชกิจกรรมทางการละครในการสรางบทบาท

สมมติและความผอนคลายเพื่อเขาใจตนเอง   

 Ay egül O uz (2011: 100) ไดศึกษาเรื่อง The Views Held by Prospective Classroom Teachers Regarding Creative 

Drama Method ผลจากการวิจัยพบวาละครสรางสรรคมีประสิทธิภาพในการใชออกแบบการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนเกิดทักษะทาง

สังคมและความคิดสรางสรรค อันนําไปสูการสรางสภาพแวดลอมที่มีความสนุกสนาน และทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 Yean Tsai, Kuo-Jen Tsang และ Kuang-Sheng Wang (2015)  ศึกษาเรื่ อง  Meaningful Learning From Creating To 

Curating : An Experiment in The Teaching of Performing Arts โดยศึกษาการออกแบบการเรียนการสอนดวยการสรางนาฏกรรมงิว้

เพื่อแสดงใหผูชมในบานพักคนชรา เพื่อสรางจิตสํานึกตอสังคมของนักเรียนในยุค e-learning ในไตหวันผลจากการทดลองพบวาการบูรณา

การการเรียนการสอนกับการแสดงงิ้วสงผลใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทํางานรวมกันและการแสวงหาความรูในเชิงลึก 

เกิดผลพลอยไดที่ตามมาคือจิตสํานึกตอชุมชนในการบริการสังคม และเกิดความสุขในการเรียน   

 จากตัวอยางของงานวิจัยที่กลาวมา แสดงใหเห็นถึงการใชละครเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

ดังนั้นการใหการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 จึงจําเปนตองสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนะของผูเรียนจากกระบวนทัศนแบบดัง้เดิมไปสูกระบวน

ทัศนใหม โลกของผูเรียนและโลกของความเปนจริงเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนรู  เปนการเรียนรูที่ไปไกลกวาการไดรับความรูแบบ

งาย ๆ ไปสูการเนนการพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะองคการ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง 

นวัตกรรม ความสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร ทักษะและคานิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุน การจูงใจตนเอง และ

ความตระหนักในสภาพแวดลอม  และเหนืออื่นใด คือความสามารถใชความรูอยางสรางสรรค ซึ่งถือเปนทักษะที่สําคัญจําเปนสําหรับการ

เปนผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาและบูรณาการการเรียนรูเพื่ออนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

 

บทสรุป   

“ละครเพื่อการศึกษา” เปนสื่อกลางและเปนกลยุทธสําคญัในการนําไปใชบูรณาการทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผูนําไปใชจะตอง

คํานึงถึงกฎพื้นฐานที่ชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยละคร คือ ละครถูกนํามาใชเพื่อคนหาการกระทํา ทัศนคติ คุณคา และ

ความสัมพันธของมนุษย ผานเรื่องทีแ่ตงขึ้นในการสรางบทบาทสมมติ โดยผานมุมมองของผูมีสวนรวมทั้ง 2 ฝาย นั่นคือ ผูสอนและผูเรียน

ภายใตสภาพแวดลอมที่ทั้งคูรูสึกปลอดภัย ซึ่งจะเปนกระจกสะทอนซึ่งกันและกันในขณะที่ประกอบกจิกรรมการละคร (Byron, 1986, p. 

14) โดยละครจะชวยสรางประสบการณและเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดอยางอิสระ เกิดความรวมมือ เปดโอกาสใหผูเรียนเกิด

ความตระหนักตอสังคม และเกิดการพัฒนาในการเรียนรูตามเปาประสงค ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนและการเรียนรูดวยละคร

เพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําเปนอยางยิ่งที่ตองคํานึงถึงลักษณะความเหมือนและความแตกตางของผูเรียน ความเหมาะสมของ

กิจกรรมตอวัยของผูเรียน การปรบักิจกรรมใหสอดคลองกับอัตลักษณ ความเปนปจเจกชน และภูมิปญญาวัฒนธรรม ตลอดจนบริบทของ

ชุมชนหรือสังคม การจดับรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสมและปลอดภัย ครูหรือผูอํานวยการกิจกรรมตองมีความรูความสามารถทางการ

ละคร การพัฒนามนุษยดวยการใชกระบวนการของละครจึงจะสามารถสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ไดอยาง

แทจริง 
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การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้  1) เพื่อสรางกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน 
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สรางสรรคเด็ก ผูวิจัยออกแบบแผนกิจกรรมละครสรางสรรค ตามรูปแบบทฤษฎีการเรียนรู 8 ขั้นของกาเย (Gagne) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

การตระหนักรูในตน ซึ่งจะเปนภูมิคุมกันสวนสําคัญในการปองกันและบรรเทาความรุนแรงของปญหาทางดานจิตใจ โดยสงผลตอการ

ปรับตัวทางอารมณ สังคม และการเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน เพราะเปนพื้นฐานของการมองชีวิต ซึ่ง เกิดจากการเห็นคุณคาแหงตน 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดกําหนดองคประกอบสําคัญของทักษะชีวิตที่จะเพิ่มภูมิคุมกันใหกับ

เด็กในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัวของผูเรียนในอนาคต  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ 

เด็กเรรอน ศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก ปพุทธศักราช 2560 อายุ 8-15 ป จํานวน 10 คน  

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการทดลองหลังการเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน จากแบบทดสอบแบบทดสอบ 

Rubin’s  Self  Esteem  Scale แบบวัดความรูสึกการเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งมีชวงคะแนนโดยทฤษฎี  (Theoretical Range of Scores) 

มีเกณฑคะแนนความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในระดับ “สูง”   

2. ผลจากการทดลองกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ 

มูลนิธิสรางสรรคเด็ก จากแบบวัดทางทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน มีคาเฉลี่ยทางทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนเทากับ 4.41 ซึ่งอยูใน

ระดับ “สูง” 

 

คําสําคัญ: กิจกรรมละครสรางสรรค,พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ดร. อาจารยประจําสาขาวิชาศลิปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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Abstract 
This research purposed to 1) build creative drama activities for self-awareness skill development of homeless 

children in International Dek Kor Sang Center of Foundation for the Better Life and 2) develop their self-awareness 

skill.  

The process of building the creative drama activities, the author designed the activity in accordance with 8-

learnings theory by Gagne in order to develop their self-awareness skill which will be the immunity to protect and 

relieve the violence of mental problems. The activities affect the adjustment of emotion, socialization, and learning 

of children and youth because these are the foundation for viewing their life and social and emotional abilities. They 

will be conscious of self-values. As Office of the Basic Education Commission has regulated the components of life 

skills that will increase the immunity of children in the changing society and prepare them for the future in 2008, the 

sample group was homeless children in International Dek Kor Sang Center of Foundation for the Better Life.  

According to the research, 

1.  Regarding the creative drama activities for self-awareness development and Rubin’s Self Esteem Scale, the 

self-values of children according to Theoretical Range of Scores are at the high level.  

2.  Regarding the creative drama activities for self-awareness skill development of homeless children in 

International Dek Kor Sang Center of Foundation for the Better Life, the mean of life skill in self-awareness is at 4.41 

which is at the high level. 

 

Keywords : Creative drama activities, Life skill Development in Self-Awareness. 

  

                                                 

3 Asst.Prof.Dr. Associate Dean for Management and Planning : Faculty of Fine Arts , Srinakharinwirot University 
4 Dr. Faculty of Fine and Applied Arts, Suansunandha Rajabhat University 
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บทนํา 

ปจจุบันสังคมไทยเกิดความลมสลายในหลาย ๆ ดาน หนึ่งในนั้นคือ ปญหาเด็กเรรอน ที่เกิดจากปญหาครอบครัวที่ไมมีความ

พรอมในดานสถานะความเปนอยู สถานะทางดานการเงิน สถานะทางดานการศึกษา และอีกหลากหลายปจจัย ปญหาเด็กเรรอนจึงเปนอีก

หนึ่งปญหาที่มีผลกระทบตอสังคม และเปนปจจัยที่ชี้ใหเห็นการพัฒนาสังคมของประเทศในปจจุบัน เด็กเรรอนจึงถือวาเปนปญหาทางสังคม

ที่ควรไดรับการชวยเหลือ เพื่อพัฒนาองคความรูและทักษะการใชชีวิต ในการจัดการองคความรูเรื่องของกระบวนการเรียนรู ซึ่งเนื้อหาสาระ

และกิจกรรมควรมีสอดคลองกัน โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดทักษะชีวิต ที่เปนสมรรถนะ

สําคัญที่ผูเรียนทุกคนพึงไดรับการพัฒนา ทั้งดานความรู ความรูสึกนึกคิด ใหรูจักสรางสัมพันธอันดีระหวางบุคคล รูจักจัดการปญหาและ

ความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค

ที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

การสรางกิจกรรมที่เสริมสรางทักษะชีวิต มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียนรู ซึ่งลักษณะของ

กิจกรรมทางดานละครถือเปนอีกหนึ่งแนวทางที่นักวิชาการ และแพทยแนะนําใหนํามาปรับใชในการเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก ละคร

สามารถสะทอนเรื่องราวและเปดเผยความจริงไดงาย ดวยเพราะแนวคิดสองประการ ประการแรกผูแสดงสามารถรูจักตัวตนของตัวเองไดดี

มากขึ้นผานการแสดง และประการที่สอง มนุษยจะรูจักตัวเองมากขึ้นผานการสังเกตเรื่องราวของคนอื่น หรือเขาใจตัวเองมากขึ้นเมื่อมีสวน

รวมในการแสดงในบริบทอื่นของชีวิตจริง (วรรณรัตน รัตนวรางค. 2557: 16) กิจกรรมละครสรางสรรคสําหรับเด็กเปนกระบวนการละคร

นอกรูปแบบที่ตองการพัฒนาใหเด็กแตละคนใหเปนผูรูจักคิด รูจักตนเอง กลาแสดงออก รูจักการทํางานรวมกับผูอื่นและรับฟงผูอื่น มี

เหตุผลและพัฒนาการเรียนรูในดานตาง ๆ ไดอยางลึกซึ้ง (พรรัตน ดํารุง. 2550: 80) และยังกลาวไดอีกวากิจกรรมละครสรางสรรคนั้นเปน

กระบวนการ  (Process) ที่มีขั้นตอนการทํากิจกรรมโดยใหผูเขารวมกิจกรรมเปนศูนยกลางนั้น  มักจะเริ่มตนจากสิ่งที่ผูเรียนมีความรูหรือ

คุนเคยอยูแลว  จากนั้นผูนําจึงจะจัดประสบการณเชื่อมโยงจากสิ่งที่ผูรวมกิจกรรมรูจักอยูแลวไปสูการเรียนรูใหมๆ 
ดังนั้น จากเหตุผลและปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดนํากระบวนของละครสรางสรรคมาออกแบบแผนและสรางเปนแผน

กิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิต โดยมุงเนนพัฒนาทักษะชีวิตดานการตระหนักรูในตนใหกับเด็กเรรอน ศูนยเด็กกอสราง

นานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก เพื่อพัฒนาใหเด็กเกิดการเรียนรูและเขาใจถึงการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น ซึ่งผลจาก

การศึกษาและการทดลองในครั้งนี้ จะเปนแนวทางในการพัฒนาและเสริมสรางทักษะชีวิตดานการตระหนักรูในตนใหกับเด็กตอไปไดใน

อนาคต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ มูลนิธิ

สรางสรรคเด็ก 
2. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และดําเนินการทดลองการวิจัย แบงไดเปน 2 สวน ดังนี ้

1. การรวบรวมขอมูล  

1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ศูนยเด็ก

กอสรางนานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก จากเอกสารตางๆ และเก็บรวบรวมภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ สังเกต ถายภาพ บันทึกวิดีโอ

และจดบันทึกกอนและหลังเขารวมกิจกรรม 

1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการทดลองใชกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน 

ศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก เก็บรวบรวมโดยใชแบบทดสอบ Rubin’s  Self  Esteem  Scale แบบทดสอบความรูสึก
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การเห็นคุณคาในตนเองกอนและหลังเขารวมกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยที่จะสงผลใหเห็นถึงการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กจากการ

เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล จากการประเมินทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ซึ่งเปนแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นประเมินผล

หลังการเขารวมกิจกรรมของเด็กทุกคน 

2. การวิเคราะหขอมูล  

2.1 วิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางจากคะแนนผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบ Rubin’s  Self Esteem Scale 

กอนและหลังเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนของเด็กเรรอน  

2.2 วิเคราะหขอมูลจากคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของแบบประเมินวัดทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการสรางกิจกรรมละครสรางสรรค  

ผูวิจัยไดออกแบบและสรางแบบแผนกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ซึ่งมีการ

ออกแบบและสรางแบบแผนกิจกรรมโดยใชรูปแบบทฤษฏีการเรียนรู 8 ขั้นของกาเย จํานวน 8 กิจกรรม รวมเปนเวลาทั้งหมด 10 ชั่วโมง 

40 นาที จากการใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมินรูปแบบกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ผลปรากฏ

วามีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 ความเหมาะสมและสอดคลองอยูในระดับมาก โดยไดคาเฉลี่ย 4.20 

2. ผลการทดลองใชกิจกรรมละครสรางสรรค 

ผูวิจัยไดทดลองใชกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ตามรูปแบบทฤษฏีการเรียนรู 8 

ขั้นของกาเย ไดเปรียบเทียบผลคาคะแนนกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน 

เปรียบเทียบระดับคะแนนทั้ง 62 ขั้อ จากแบบทดสอบแบบทดสอบ  Rubin’s  Self  Esteem  Scale แบบวัดความรูสึกการเห็นคุณคาใน

ตนเอง ซึ่งเปนคะแนนความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของผูตอบแบบทดสอบแตละคน  และมีชวงคะแนนตามทฤษฎี  (Theoretical Range 

of Scores) โดยหลังเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค ผูเรียนจํานวน 10 คน มีเกณฑคะแนนตั้งแต 159-210 คะแนน ถือวาเปนผูที่มี

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองในระดับ “สูง”  

 

ตารางที่ 1 แผนภูมิเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนของผูเรียนกอนและหลังเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค 

 
ที่มา : ตารางโดยพรพรรณ ผิวผาย 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Pre-test 93 94 90 92 89 93 99 100 98 105

Post-test 159 161 160 165 170 166 180 195 168 188
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ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนกอนและหลังเขารวมกิจกรรม
(A1-A10 ใชแทนชื่อของผูเขารวมกิจกรรม)
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ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบวัดทางทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนทุกครั้ง หลังการเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค มีคาเฉลี่ยทาง

ทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนเทากับ 4.41 ซึ่งอยูในระดับ “สูง”   

เมื่อเปรียบเทียบคาสถิติพื้นฐานของคาคะแนนกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน 

พบวาผูเรียนมีทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมละครสรางสรรค กลาวไดวาเด็กไดพัฒนาทักษะชีวิตตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดองคประกอบทักษะชีวิตที่สําคัญที่จะสรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหกับเด็ก

และเยาวชนในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับอนาคตไว 

สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิจัยเรื่อง กิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน ของเด็กเรรอน ศูนยเด็ก

กอสรางนานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก ผูวิจัยไดนําเสนอประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผูวิจัยไดศึกษาหาขอมูลเกี่ยวของกับกิจกรรมละครสรางสรรค กับการเรียนรู (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ.  2546: 30-42) เวลา

ที่เด็กๆ เลนสมมติ พวกเขาไดกาวเขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการที่พวกเขาเปน “ผูเขียนบท” (เพราะวาการเลนสมมตินั้นมักจะใชการพูด

แทนตัวละคร) และพวกเขาก็ยังเปนผูกํากับเองอีกดวย (เพราะวาเด็กๆ ตองวางแผนวาจะเลนเรื่องที่เกี่ยวกับอะไร จะตองใชอะไร และจะ

เลนอยางไร) นี่เปนวิธีการหนึ่งท่ีเด็กๆ แสดงพลังแหงจินตนาการของเด็กๆ และบอยครั้งจะเปลี่ยนการเลนไปสูอีกประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยน

ความสนใจไปเรื่อยๆ เนลลี แมคคาสลีน (Nellie McCaslin) กลาววา “ในการแสดงบทบาทสมมตินั้น เด็กสรางโลกสมมติสวนตัวขึ้นมา

เพื่อที่จะปรับตัวในชีวิตจริงใหได ในโลกแหงจินตนาการใบนี้ เด็กพยายามจะหาวิธีแกไขปญหาบางอยางที่ตัวเองยังไมสามารถเขาใจไดใน

ชีวิตจริง” ซึ่งในขณะที่แสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ในการเลนของเด็กนั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนมาสูรูปแบบกิจกรรมที่เด็กสามารถพบ

เห็นในชีวิตประจําวัน ดังนั้นหากมีคุณครูหรือผูใหญที่มีความชํานาญในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะออกแบบแผนกิจกรรมละครสรางสรรค เพื่อจัด

ประสบการณในการเลนสมมติของเด็กใหกลายเปนประสบการณจากการเรียนรูดวยตนเอง ก็นับไดวาสามารถชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูและ

พัฒนาตัวเอง 

โดยผูวิจัยออกแบบและสรางเปนแผนกิจกรรม โดยผานทักษะดานละครสรางสรรค (Creative Drama) ผานกระบวนการ

จัดเตรียมขอมูลและวางแผนการเลนใหมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผูเขารวมกิจกรรม มุงประโยชนไปที่พัฒนาการของ

ผูเขารวมกิจกรรมเปนหลัก จึงอาจกลาวไดวา กิจกรรมละครสรางสรรคนั้นเปนการเลนบทบาทสมมติในแบบที่ไมเปนทางการ แทนที่จะมี

นักแสดง แตกลับมี “ผูเขารวมกิจกรรม” (Participants) แทนการมีผูกํากับการแสดงแตกลับมี “ผูนํากิจกรรม” (Leader) (หรือครู) ที่ชวย

อํานวยความสะดวกในกระบวนการทั้งหมด (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ.  2546: 31-32) 

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ พรอมกับปรับความคิดและทัศนคติตอการดําเนินชีวิต จึงอาจกลาวไดวา การ

เรียนรูจากกิจกรรมละครสรางสรรค คือ ละครในการศึกษาที่เนน “กระบวนการ” ในการจัดกิจกรรมใหมีขั้นตอนที่จะชวยใหผูเรียนได

พัฒนาในดานตางๆ ผานการเขารวมหรือการฝกทักษะดานละคร   ทําใหเด็กไดศึกษาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตน การนําละครไปใชเพื่อ

ประโยชนตอผูอื่นนั้นมีอิทธิผลมากตอการเปลี่ยนแปลงทางระบบหรือกระบวนการทางความคิดของผูคน เกิดการใชละครอยางสรางสรรค

เปนสื่อในการเรียนไดหลากหลายลักษณะ กลายเปนการเรียนการสอนผานกิจกรรมมาเปนเครื่องมือที่เรียกวา ละครสรางสรรค (Drama in 

Education) ซึ่งเหมาะสมที่จะชวยในการพัฒนาการรับรูภายในของเด็ก 

2. ผูวิจัยออกแบบแผนกิจกรรมละครสรางสรรคจากการศึกษาทฤษฎีกระบวนการเรียนรู 8 ขั้น ของกาเย (องุน จันทรขจร. 

2539: 45) ทฤษฎีของกาเย (Gagne) จะใหความสําคัญในการจัดลําดับขั้นการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใชสิ่งเรา สิ่งแวดลอมภายนอกกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู และสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน วามีการตอบสนองอยางไร เพื่อที่จะ

จัดลําดับของการเรียนรูใหผูเรียนไดถูกตองทฤษฎีการเรียนรู 8 ขั้น ดังนี ้
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ตารางที่ 2 แบบแผนกิจกรรมละครสรางสรรค ประยุกตใชตามแนวคิดของกาเย 

กระบวนการเรียนรูทั้ง 8 

ขั้นของกาเย 

แผนกิจกรรมละคร

สรางสรรค 

พฤติกรรมที่คาดหวัง 

การจูงใจ (Motivation) กิจกรรม “ฮีโรในดวงใจ” ผูเรียนเกิดแรงจูงใจจากฮีโรในดวงใจที่ชื่นชอบ และนํามาเปน

บุคคลตัวอยางเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตัวเอง 

การรับรู 

(Apprehending) 

กิจกรรม “จะแนวแนแกไข” ผูเรียนไดทราบถึงเนื้อหาของกิจกรรม โดยจุดประสงคของการ

รับรู คือ ผูเรียนจะไดเรียนรูในความผิดพลาด และสามารถที่จะ

หาวิธีแกไขในสถานการณนั้น จากขอผิดพลาดที่เห็น 

การรู (Acquisition) กิจกรรม “สิ่งที่ฉันชอบ” ผูเรียนสามารถเรียนรูจากภาพ เพื่อบอกถึงความหมายของภาพ

พรอมอธิบายความชอบจากภาพนั้น ซึ่งการรูวาชอบอะไรไมชอบ

อะไรนั้นจะเปนพื้นฐานของการสรางการเคารพนับถือในตัวเอง 

การจดจําได (Retention) กิจกรรม “สรางตัวละคร” ผูเรียนสามารถนําความรูหรือสิ่งที่ไดเรียนรูจากกิจกรรมที่ 1-3 มา

ประยุกตใชและปรับใชในกิจกรรมที่ 4 ได นั่นก็คือการสรางตัว

ละครจากการจดจําไดของเด็ก 

การระลึกได (Recall) กิจกรรม “ฝกคิด นึกยอน” ผูเรียนสามารถอธิบายถึงสิ่งที่ตัวเองจดจําไดจากกิจกรรมที่ 4 โดย

การระลึกความทรงจําที่ไดเขารวมกิจกรรม รวมถึงการเลาสิ่งที่

ตัวเองจดจําไดใหกับเพื่อนๆฟง 

การสรุปและนําไปใช 

(Generalization) 

กิจกรรม “ตัวฉัน” ผูเรียนสามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมที่ผานมา นํามา

ปรับใชกับตัวเองในสวนของการอธิบายถึงตัวเองจากการให

ความสําคัญกับตัวเอง 

การปฏิบัติ หรือการแสดง

พฤติกรรมที่เรียนรูนั้น         

(Performance) 

กิจกรรม “ปรับตัว” ผูเรียนสามารถบอกความสําคัญและอธิบายถึงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของตนเอง จากการประสบการณเรียนรูที่ผานมา หรือ

สิ่งที่คาดหวังจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในอนาคต 

การปอนกลับ 

(Feedback) 

กิจกรรม “โหลเลาความสุข 

กระปองทิ้งความทุกข” 

ผู เรียนสามารถบอกเลาความสุขและอธิบายถึงความทุกขที่

อยากจะทิ้งไปได เพื่อบรรยายความรูสึกและเรียนรูที่จะรับฟง

เรื่องราวความรูสึกของผูอื่น พรอมนําไปเปนแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตหรือนําไปประยุกตใชตอไปได 

ที่มา : ตารางโดยพรพรรณ ผิวผาย 

 

จากการศึกษาในครั้งนี้ มีความสอดคลองตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดองคประกอบทักษะชีวิตที่

สําคัญที่จะสรางและพัฒนาเปนภูมิคุมกันชีวิตใหกับเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปจจุบันและเตรียมพรอมสําหรับอนาคตไว (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551: 10) เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การ

เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมละครสรางสรรค พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนของเด็กเรรอน ได

เสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะชีวิต 4 องคประกอบ ดังนี ้

องคประกอบที่ 1 การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น หมายถึง การรูความถนัด ความสามารถรูจุดเดนจุดดอยของ

ตนเอง เขาใจความแตกตางของแตละบุคคล รูจักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่น มีเปาหมายในชีวิต และมี

ความรับผิดชอบตอสังคม 
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จากผลการทดลองใหกิจกรรมละครสรางสรรค พบวาเด็กเขาใจและรูจักความชอบ ความถนดัและความสามารถของตนเอง (รูสิ่ง

ที่ตนเองชื่นชอบรูความสามารถที่ตนเองภาคภูมิใจและแสดงความสามารถใหผูอื่นรับรู) คนพบจุดเดนจุดดอยของตนเอง พรอมกับการ

ยอมรับความแตกตางระหวางตนเองและผูอื่น มองตนเองและผูอื่นในแงบวกเคารพสิทธิของตนเองและผูเองมากขึ้น 

องคประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง การแยกแยะขอมูลขาวสาร ปญหาและ

สถานการณรอบตัว วิพากษวิจารณและประเมินสถานการณรอบตัวดวยหลักเหตุผลและขอมูลที่ถูกตอง รับรูปญหา สาเหตุของปญหา 

หาทางเลือกและตัดสินใจในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค 

จากผลการทดลองใหกิจกรรมละครสรางสรรค พบวาเด็กรูจักการสังเกต การตั้งคําถามและแสวงหาคําตอบ ประเมินสถานการณ

และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน มีจินตนาการและมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงเปนลําดับขั้นตอนได 

องคประกอบที่ 3 การจัดการกับอารมณและความเครียด หมายถึง ความเขาใจและรูเทาทันภาวะอารมณของบุคคล รูสาเหตุ

ของความเครียด รูวิธีการควบคุมอารมณและความเครียด รูวิธีผอนคลายหลีกเลี่ยง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่กอใหเกิดอารมณไมพึง

ประสงคไปในทางที่ด ี

จากผลการทดลองใหกิจกรรมละครสรางสรรค พบวาเด็กรูจักสรางความสุขใหกับตนเองและผูอื่นปรับอารมณความรูสึกใน

สถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมระหวางที่เขารวมกิจกรรม 

องคประกอบที่ 4 การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น หมายถึง การเขาใจมุมมอง อารมณ ความรูสึกของผูอื่น ใชภาษาพูดและ

ภาษากายเพื่อสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง รับรูความรูสึกนึกคิดและความตองการของผูอื่น วางตัวไดถูกตองเหมาะสมในสถานการณ

ตาง ๆ ใชการสื่อสารที่สรางสัมพันธภาพที่ดี สรางความรวมมือและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

จากผลการทดลองใหกิจกรรมละครสรางสรรค พบวาเด็กสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นดวยการสื่อสารเชิงบวก เคารพกฎ

กติกาของสังคม สรางความสัมพันธที่ดีกับผูคนที่หลากหลายรวมถึงคนที่มีความเชื่อบนพื้นฐานที่แตกตางกัน กลาแสดงความคิดเห็นอยาง

สรางสรรคทํางานรวมกับผูอื่นตามวิถีประชาธิปไตยมีจิตอาสาชวยเหลือผูอื่น และสามารถใหคําปรึกษาแกผูอื่นได 

จากการทดลองกิจกรรมที่ 8 สิ้นสุดลง คุณครูผูดูแลควบคุมศูนยเด็กกอสรางนานาชาติ มูลนิธิสรางสรรคเด็ก ไดแสดงความคิดเห็น

ตอทํากิจกรรมของเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดหลังเขารวมกิจกรรม โดยทางพฤติกรรมในดานการคิดวิเคราะห การแสดงออก

ถึงความรูสึกนึกคิด และการแสดงความเห็นอกเห็นใจผูอื่นมากขึ้น ซึ่งมีพัฒนาการที่สงผลทางดานทักษะชิวิตที่ดีขึ้นของเด็ก รวมถึงตัวเด็ก

เองก็ไดเสนอใหผูวิจัยจัดกิจกรรมตอหลังทํากิจกรรมประเมินผลเสร็จ 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนากิจกรรมละคร เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนเกิดการ

ตระหนักรูอยูเสมอ  

2. ควรมีการวิจัยซํ้าเกี่ยวกับกิจกรรมละคร พัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนเองโดยเลือกกลุมทดลองในชวงเด็กตอนปลายและ

วัยรุนตอนตน คือชวงอายุ 9-15 ป จํานวน 20 คน เพื่อจะไดเห็นผลของกิจกรรมละครไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. ควรใชกิจกรรมละครสรางสรรค เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะชีวิตการตระหนักรูในตนเอง  ในกลุมเด็กเรรอนสังกัดสถานอื่นๆ 

หรือตามชุมชนตางๆ เพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอตนเอง คนพบความสามารถของตนเอง อันเปนรากฐานที่สําคัญตอการดําเนินชีวิต 
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บทคัดยอ 

ราวกลางศตวรรษที ่20 นักการละครชาวเยอรมัน แบรทอลท เบรคชทไดพัฒนารูปแบบละครเอพิคข้ึน โดยมีแนวคิดสวนทางกับ

ละครของอริสโตเตลิ เบรคชทมองวาละครไมไดมหีนาที่ใหความบันเทิงเพียงอยางเดียว แตมีหนาทีส่อนดวย เขาจึงพัฒนาเทคนิคละครที่มง

สรางความแปลก (Alienation effect) ขึ้น เบรคชทมองวาละครตองไมเรียกรองอารมณรวมจากคนดูจนเกินไป เขาตองการใหคนดูขบคิด

กับประเด็นที่ละครนําเสนอ การนําเสนอละครของเบรคชทจึงแตกตางจากขนบของละครสมจริงในสมัยนั้น อยางไรก็ตาม ปจจุบันเทคนิค

เหลานี้ลวนปรากฏอยูในละครรวมสมัยจึงไมสามารถสรางความแปลกใหผูชมไดอีกตอไป งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยที่มีภาคปฏิบัติเปนฐาน 

มุงศึกษาการใชทํานองเพลงรวมสมัยเพื่อสรางความแปลกในละครแมคาสงครามของแบรทอลท เบรคชท วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย

การศึกษาเอกสาร การปฏิบัติการนําเสนอละครตอสาธารณชนและการสัมภาษณความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญหลังจากชมละคร ผลวิจัย

พบวา การใชทํานองเพลงรวมสมัยในละครแมคาสงคราม ทาํใหคนดูรูสึกใกลชิดกับละครทีม่ีความหางไกลในแงบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมไดมากขึ้น ทํานองเพลงที่คุนหูสําหรับคนไทยทําหนาที่ขัดอารมณไดตามแนวทางของเบรคชท แตไมประสบความสําเร็จในการทํา

ใหคนดูครุนคิดกับประเด็นที่ละครนําเสนอเทาที่ควร โดยเฉพาะในกรณีทํานองเพลงปอปท่ีคนจําไดชัดเจน ทําใหสมาธิคนดูหลุดไปอยูกับ

เพลงตนฉบับมากเกินไป 

 
คําสําคัญ: แมคาสงคราม, แบรทอลท เบรคชท, ละครเวท ี
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Abstract 

During the mid-20th century, German dramatist Bertolt Brecht developed a form of theatre called Epic theatre, 

whose concept was opposite to that of Aristotle. Brecht believed that theatre did not only function for entertaining 

but also for teaching. He developed theatrical techniques aiming to create ‘alienation effect’. Brecht said that theatre 

should not require empathy from audiences. He wanted his audiences to consider the issues presented by the plays. 

Brecht’s theatrical techniques different from those of realist theatre of his time. However, his techniques have been 

integrated to contemporary theatre. They failed to create alienation effect for audiences of present time. This was a 

practice-based research aiming to study the use of melodies from contemporary songs to create alienation effect in 

Brecht’s play Mother Courage and her children. The research methodologies included documentary research, staging 

the play to public and post-show interviews with theatre specialists. The results found that the use of contemporary 

songs helped the play, socially and culturally distant, appear closer for Thai audiences. The music functioned as 

Brecht’s intention which was to interrupt the flow of emotions. However, the music was not successful in terms of 

provoke the audiences’ thought towards the issues of the play, especially with the melody that vividly on the 

audiences’ mind, as their concentration was distracted from the scenes to the original music. 

 

Keywords: Mother Courage and her children, Bertolt Brecht, Theatre 
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บทนํา 

 นักเขียนและนักการละครชาวเยอรมัน แบรทอลท เบรคชท (Bertolt Brecht) มีผลงานสรางสรรคมากมาย ทั้งนิยาย บทละคร บท

กวีและงานเขียนเชิงวิชาการ แตสิง่ที่เปนมรดกชิ้นสําคัญตอประวัติศาสตรการละครและยังคงมีอิทธิพลตอศิลปนยุคปจจุบันก็คือ ละครแนว

เอพิค เธียเตอร (Epic theatre) ซึ่งเรมกอตัวขึ้นในกลางศตวรรษที่ 20 ละครเอพิคมีแนวคิดขดัแยงกับละครกรีกของอริสโตเติลอยางสิ้นเชิง 

กลาวคือเปนละครที่หลีกเลี่ยงการสรางอารมณรวมของคนดูตอตัวละครและสถานการณ ทั้งนี้เพราะละครของเบรคชทมักสื่อสารแนวคิด

ทางการเมืองและสังคมเพื่อเรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ขณะที่อริสโตเตลิเชื่อวาความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของ

ตัวละครจะนําไปสูภาวะที่ชําระลางจิตใจใหบริสุทธิ์ (catharsis) เบรคชทกลับตองการใหคนดูทิ้งระยะหางจากอารมณออกจากละคร เขา

ตองการใหคนดูตั้งคําถามและวิพากษวิจารณเรื่องราวที่อยตรงหนา เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมแบบเดียวกับที่

นักวิทยาศาสตรอยางเซอรไอแซค นิวตันสังเกตปรากฏการธรรมชาติอยางแอปเปลหลนจากตนสูพื้นดินแลวนําไปสูการคนพบแรงโนมถวง

ของโลก (Unwin และ Jones, 2014, loc 823) เบรคชทเชื่อวาสิ่งน้ีจะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยการนําเสนอสิ่งที่คนดูคุนเคยใหแปลกออกไป 

 ในปค.ศ.1935 เบรคชทไดชมการแสดงอุปรากรจีนในกรุงมอสโคว เขาสังเกตวาการแสดงของจีนไมมีความคิดเรื่องกําแพงดานที่สี ่

(The fourth wall) แบบตะวันตก ซึ่งนําเสนอละครราวกับภาพชีวติจริงที่คนดูแอบมองผานกําแพงดานหนึ่งเขาไป ประสบการณนั้นนําไปสู

การพัฒนาเทคนิคที่เรยีกวา Verfremdungseffekt หรือ Alienation effect ในภาษาอังกฤษ เบรคชท (1964, น. 136) อธิบายถึงเทคนิค

การทําใหแปลกนี้วา เงื่อนไขประการแรกคือ การจัดเวทีและสถานท่ีแสดงตองละทิ้งความพยายามสรางภาพลวงตาใหผูชม ฉากละครของ

เบรคชทจึงไมบงบอกความเปนสถานที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ เขานิยมใชแสงสีขาวเทานั้นและหลีกเลี่ยงการใชแสงสีตางๆ ที่อาจกระตุนอารมณ

ของคนดู (Cash, 2018) ในแงของการแสดงนั้น นักแสดงควรรักษาความเปนวัตถุวิสัยในการเลาเรื่องราวของตัวละคร (Unwin และ Jones, 

2014, loc 887) ตองไมสวมวิญญาณตัวละครอยางสมบูรณแบบเพื่อสรางภาพลวงตาและดึงอารมณรวมจากคนดู นักแสดงมีหนาที่แค 

‘แสดง’ ตัวละครนั้น ไมใช ‘เปน’ ตัวละครนั้น ดังที่เบรคชทกลาววา “He is not Lear, Harpagon, Schweik; he shows them” (Brecth, 

1964, น. 137)  

 ดนตรีเปนสวนประกอบสําคัญที่มบีทบาทหลากหลายในละครของเบรคชท ละครของเขามักมีบทเพลงแทรกอยูเปนระยะ โดย

เนื้อหาของเพลงสื่อสารประเด็นทางสังคมที่เบรคชทตองการใหคนดูขบคิด สําหรับดนตรีนั้นนอกจากชวยเลาเรื่องและเสริมอารมณเหมือน

ดนตรีประกอบละครทั่วไปแลว ดนตรีในละครของเบรคชทยังมีหนาที่พิเศษในการขัดจังหวะความลื่นไหลของเหตุการณ เปนการดึงใหคนดู

ทิ้งระยะหางทางอารมณออกจากเรื่อง เพื่อกระตุนใหเกิดมุมมองและความคิดที่สดใหมตอสถานการณตรงหนา ในแงน้ีการใชดนตรีในละคร

ของเบรคชทจึงเสมือนการแนบคําอธิบายที่มีนัยเหน็บแนม ถากถางและเยยหยันตอสถานการณ (Unwin และ Jones, 2014, loc 1727)  

 แนวคิดการละครของเบรคชทยังคงมีอิทธิพลในปจจุบัน บทละครเรื่องสําคัญของเขา อาทิ แมคาสงคราม (Mother Courage and 

her children), คนดีแหงเสฉวน (The good person of Szechwan), กาลิเลโอ (Life of Galileo) ฯลฯ ยังคงไดรับการจัดแสดงในปจจบุัน

ทั้งในระดับมืออาชีพและมือสมัครเลนทั้งในและตางประเทศ อาจเปนเพราะละครเอพิคมรีูปแบบอันเปนเอกลักษณที่ทาทายสําหรับนักการ

ละครรุนใหมเสมอ อยางไรก็ตาม การกํากับละครเบรคชทสําหรับคนดูในยุคปจจุบันมคีวามทาทายที่มากกวารูปแบบการแสดงที่เบรคชทให

แนวทางไว ประการแรก เบรคชทเขียนบทละครเพื่อตอบโตยุคสงครามโดยเฉพาะ เงื่อนไขและปญหาของสังคมยุคนั้นเปนสิ่งที่ไกลตัวคนดู

ปจจุบัน ประการที่สอง แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในแบบของเบรคชทอาจถูกโตแยงในโลกปจจุบนั (Unwin และ Jones, 2014, loc 

1889-1904) เหนืออื่นใด เทคนิคที่เคยแปลกใหมของเบรคชท เชน การใหนักแสดงสื่อสารกับคนดโูดยตรง การใชฉากท่ีไมบงบอกสถานที่ 

หรือการใชเพลงสื่อสารความคิดของเรื่อง ลวนเปนเทคนิคที่ละครเวทีและภาพยนตรปจจุบันใชกันแพรหลาย เมื่อการทําใหแปลกของยุคนั้น

ไมใชเรื่องแปลกสําหรับคนยุคนี้ ( ฺBogad, 2012) ดังนั้น ความทาทายจึงอยูที่ผูกํากับการแสดงวาจะรักษาแนวคิดของเบรคชทในการสราง

ความแปลกเพื่อยับยั้งไมใหละครกระตุนอารมณคนดู แตทําใหคนดูไดคิดและวิจารณสิ่งที่เกิดขึ้นในละครไดอยางไร  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาการใชทํานองเพลงรวมสมัยเพื่อสรางความแปลกตามแนวคิดละครเอพิคของเบรคชทในละครเรื่องแมคาสงคราม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยที่มีภาคปฏิบัติเปนฐาน (practiced-based research) โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจยัดังตอไปนี ้

 1.1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับละครแนวเอพิค แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงละครของแบรทอลล เบรคชท และบทละครเรื่อง

แมคาสงคราม  

 1.2. การวิเคราะหและตีความบทเพลง (เนื้อรอง) ในบทละครเรื่องแมคาสงคราม ฉบับแปลเปนภาษาไทยโดยนพมาศ แววหงส 

 1.3. การทดลองใชทํานองเพลงรวมสมัยในการนําเสนอบทเพลงในละครเรื่องแมคาสงคราม และเปดแสดงแกสาธารณะ 

 1.4. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการละครหลังชมการแสดงประกอบดวย อาจารยกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคินและอาจารยดําเกิง ฐิ

ตะปยะศักดิ์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นตอการใชทํานองเพลงรวมสมัยเพื่อสรางความแปลกตามแนวคิดของเบรคชทในละครเรื่องแมคา

สงคราม 

 1.5. การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลโดยใชวิธีการพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 

 การนําเสนอละครเรื่อง แมคาสงคราม ตอผูชมในยุคปจจุบันไมใชแคการนํารูปแบบและเทคนิคที่เบรคชทเคยทําเมื่อ 70 กวาปกอน

มาทําซ้ํา หากแตความทาทายอยูที่การรักษาความตั้งใจของเบรคชทในการทําใหสิ่งที่คนดูคุนเคยดูแปลกประหลาดไป จนทําใหคนดูตองคิด

และตั้งคําถาม หรือพูดงายๆ คําถามตั้งตนในการกํากับละครเบรคชทก็คือ เทคนิคการทําใหแปลกสําหรับยุคปจจุบันคืออะไร ผลจาก

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวา เบรคชทเขียนบทละคร แมคาสงคราม ขึ้นในปค.ศ. 1939 เพื่อตอตานการเรืองอํานาจของนาซีและ

ฟาสซิสต รวมทั้งตอบโตการที่กองทัพเยอรมันภายใตการนําของอดอลฟ ฮิตเลอรรุกรานประเทศโปแลนด บริบททางสังคมขณะนั้น 

ประชากรโลกเพิ่งฟนตัวจากผลพวงของสงครามโลกครั้งที ่ 1 ที่เกิดขึ้นระหวางปค.ศ. 1914-1918 ไมมีใครคาดคิดวาความโหดรายของ

สงครามจะปะทุขึ้นอีกในยี่สิบปตอมา เมื่อพิจารณาจากบริบทของยุคสมัย เชื่อไดวาผูชมท่ีรวมสมยักับเบรคชทยอมเขาใจวาเบรคชทตองการ

สื่อถึงเหตุการณใดผานเรื่องราวที่สมมุติวาเกดิขึ้นในยุโรปทามกลางสงครามที่ยืดเยื้อกวา 30 ปในคริสตศตวรรษที ่ 17 ภาพกองทหารที่

พยายามเกณฑคนเขารวมรบและภาพของคนที่หาผลประโยชนจากสงครามจึงเปนภาพท่ีคนดูละครในสมัยนั้นคุนเคย ซึ่งเบรคชทตองการ

นําเสนอใหแปลกประหลาดออกไป เพื่อกระตุนใหคนขบคดิกระทั่งถึงเรยีกรองการเปลี่ยนแปลง สภาพสังคมแบบนั้นเปนสิ่งที่ไกลตัวคนดู

ละครไทยยุคปจจุบัน ดังนั้น ภาพเหตุการณในละคร แมคาสงคราม จึงกลายเปนภาพแปลกและหางไกลสําหรับคนดูตั้งแตเรมตนโดยยังไม

ตองใชเทคนิคการทําใหแปลกแตอยางใด ดังนั้น การจัดแสดงละคร แมคาสงคราม ในครัง้นี ้ (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560) ผูวิจัยจึงเลอืก

แนวทางในการนําเสนอบทเพลงในละครคือ 1) รักษาแนวคิดการใชดนตรีของเบรคชท กลาวคือ ใหเพลงมีหนาที่ขัดอารมณของคนดูเพื่อ

ไมใหมีความรูสึกคลอยตามเรื่องราวมากเกินไป และ 2) ใชดนตรีในการสรางความคุนเคยเพื่อชดเชยความหางไกลของบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมระหวางละครกับคนด ู แนวคิดประการหลังอาจดูยอนแยงกับแนวคิดของเบรคชทตองการใหภาพชีวิตที่คุนเคยกลับดูแปลกและ

แตกตาง ในขณะที่ผูวิจัยตองการใหละครที่มีภาพชีวิตในบริบทที่แปลกและแตกตางกลับแฝงความรูสึกคุนเคยสําหรับคนดูไทย แมกลวิธีอาจ

ตรงกันขาม แตผูวิจัยเชื่อวาเปนวธิีที่จะรักษาสวนผสมของความคุนเคยและความแปลกของละครไวได ทําใหผูชมไทยไมรูสึกแปลกแยกออก

จากเรื่องราวเกินไปและความรูสึกคุนเคยที่แฝงอยูอาจกระตุนใหผูชมนึกเปรียบเทียบเรื่องราวในละครกับบริบทสังคมไทยในปจจุบัน ซึ่งอาจ

นําไปสูการคิดตั้งคําถามและวิพากษสังคมตามความตั้งใจของเบรคชท ในที่นี้จะขอนําเสนอรายละเอียดการใชดนตรีนําเสนอ 4 บทเพลงจาก

ละครแมคาสงคราม (ตามลําดับทีป่รากฏในเรื่อง) 

 เพลงที่หนึ่งเปนเพลงในตอนตนของฉากที่สามที่บอกเลาเรื่องราวของอิเวตต เธอเคยมีความรักที่จริงใจใหกับนายทหารซึ่งเปนพอ

ครัวประจํากองทัพ วันหนึ่งเขาหายไป อิเวตตออกจากบานเพื่อตามหาเขาแตไมพบ สุดทายตองยอมกลายเปนโสเภณีประจํากองทัพ ใช

รางกายปรนเปรอเหลาทหารเพื่อใหมีชีวิตรอด เนื้อเพลงเลาถึงชีวิตของอิเวตตที่ยามกลางวันอยูกับบรรยากาศของสนามรบ ยามกลางคืนก็

หลบมุมใหบริการความสุขแกเหลาทหาร เธออยากมีความรักที่จริงจงัแตกลับไมมีใครเขาใจ ผูวิจัยเลือกใชทํานองเพลง I will survive ของ

กลอเรีย เกยเนอร (Gloria Gaynor) สําหรับเพลงนี ้นอกจากทํานองจะคุนหูสาํหรับคนไทยแลวเนื้อหาท้ังสองเพลงยังมีความคลายคลึงกันใน
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แงที่กลาวถึงความอยรอดของผูหญิง ตางกันตรงที่ผูหญิงในเพลง I will survive กาวผานความผิดหวงัและอยูกลับมาอยูเหนือผูชายในแงของ

อารมณความรูสึก แตอิเวตตปรับตวัเพื่ออยูรอดดวยการใชรางกายเปนเครื่องมือเลี้ยงชีวิต  

 เพลงที่สองเปนจากฉากที่สาม โดยตัวละครสาธุคุณเปนผูรองหลังจากเหตุการณที่สวิสชีสถูกทหารจับตัวไปในขอหาขโมยหีบเงิน

ของกองทัพ สาธุคุณซึ่งเปนพยานในเหตุการณนั้นรองเพลงที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับการที่พระเยุซูถูกจับในขอหาฆาคน แมวาศาลเอาผิดไมได แต

ทายที่สุดพระเยซูถูกทรมานดวยการจับตรึงบนไมกางเขนจนสิ้นพระชนม เพลงนี้เปนอุปมาอุปมยัสื่อถึงสวิสชีสที่กระทําการเก็บรักษาหีบเงิน

ไวดวยความซื่อสัตย แตกลับถูกจับไปลงโทษจนถึงแกความตาย ผูวิจัยเรมหาทํานองใหกับเนื้อเพลงนี้โดยเรมที่ทํานองเพลงสวดของเจาแม

กวนอิม เพราะเนื้อเพลงเกี่ยวของกับศาสนา รวมถึงตัวละครที่รองเพลงนี้ก็คือสาธุคุณซึ่งเบรคชทใชแสดงใหเห็นวา สถาบันศาสนาไมอาจเปน

ที่พึ่งแกสังคมไดในยามสงคราม เพราะแมแตตัวสาธุคุณเองก็เลือกละทิ้งศาสนาเพื่อเอาชีวิตรอดและเลือกกลับมาทําหนาท่ีเมื่อสภาพสังคม

เอื้ออํานวย ซึ่งหมายถึงการไดมาซึง่สถานะพิเศษทางสังคมดวย การใหตัวละครนักบวชในคริสตศาสนาขับรองทํานองที่มาจากลัทธิความเช่ือ

ของจีน จึงเปนความพยายามผสมผสานขามวัฒนธรรมเพื่อสื่อสารกับคนดูไทยโดยยังคงรักษานยัทางศาสนาไว อยางไรก็ตาม ทํานองเพลง

สวดไมเหมาะกับเนื้อเพลงนัก การแกไขเนื้อเพลงใหสอดคลองกับทํานองเปนไปไดยาก ผูวิจัยจึงไดทดลองทํานองเพลงอื่นจนมาลงตัวที่

ทํานองเพลงจากละครโทรทัศนจีนชุด กระบี่ไรเที่ยมทาน ซึ่งตอบโจทยเรื่องความคุนหูกับสําหรับคนดูไทย ยิ่งไปกวานั้นคือการขดัอารมณ

ของคนดูใหหลุดจากเรื่อง ทํานองที่คุนหูจากภาพยนตรกําลังภายในทําใหคนดูแปลกใจและแฝงอารมณขันที่เห็นสาธุคุณขับรองเพลงนี ้ทําให

คนดูหลุดออกจากความสะเทือนใจที่เห็นตัวละครที่แสนซื่ออยางสวสิชีสตองรับเคราะหจากสงคราม 

 เพลงที่สามเปนเพลงในฉากที่สี ่ ซึ่งบทละครระบุวาเปน ‘การยอมจํานนครั้งสําคัญ’ ของแมหาวหาญ ตอนตนของฉากนี้แมหาว

หาญตองการรองเรียนเรื่องที่ถูกกองทหารมารื้อคนทําลายขาวของในเกวียนของเธอแถมยังปรับเงินซ้ําอีก ระหวางรอผูกองออกมารับเรื่อง 

เธอไดพบทหารหนุมเลือดรอนท่ีกําลังอยูในอารมณโกรธบุกมากลาวโทษผูกองท่ีโกงเงินบําเหน็จรางวลัของเขาไปใชจายสวนตัว แมหาวหาญ

พูดคุยกับทหารหนุมอยางผูที่เขาใจโลกมากกวาและนาํไปสูการยอมจํานนตอความอยตุิธรรมทั้งสองคน เนื้อเพลงที่แมหาวหาญรองใหทหาร

หนุมฟงนั้นสื่อถึงคนที่มีอุดมการณในวัยเยาว แตเมื่อเติบโตขึ้นกไ็ดเรียนรูวิถีของสังคมจนยอมจํานนกบัความจริงที่วาตนไมอาจเปลี่ยนแปลง

สังคมได หากดื้อรั้นดันทุรังก็จะเปนภัยแกตัว ผูวิจัยเลือกใชทํานองเพลงทะเลใจของวงคาราบาวในการถายทอดบทเพลงนี ้ ทั้งเพลงทะเลใจ

และเพลงการยอมจาํนนของแมหาวหาญแสดงถึงความเขาใจชีวิตเหมือนกัน กลาวคือ เพลงทะเลใจใหขอคิดเรื่องความทุกขเกิดจากใจเปน

สําคัญ ขณะที่เพลงของแมหาวหาญเปนการยอมรับความจริงอันนาเจ็บปวดที่วาเราไมสามารถตอสูขัดขืนความเลวรายของสังคมทีอ่ยู

รอบตัวได ทําไดเพียงยอมรับชะตากรรมเทานั้น  

 เพลงที่สี่มาจากตอนทายของฉากที่แปด ในฉากนี้แมหาวหาญรอดจากการสิ้นเนื้อประดาตัวไดเพราะสงคราม เธอเพิ่งซื้อสินคามา

กักตุนเพื่อเก็งกําไรตามคําแนะนําของสาธุคุณ แตกษัตริยสวีเดนถูกสังหาร สงครามจึงยุต ิ สงผลใหสินคาที่เธอทุมเงินซื้อมานั้นราคาตกลง

อยางมาก ปฏิกิริยาของแมหาวหาญตอขาวสงครามสงบคือความเสียดายเงินและกังวลจะขาดทุน ทําใหสาธุคณุถึงกับกลาววา “เธอนี่ไมไยดี

กับสันติภาพเอาเสียเลย กระสันแตจะใหเขารบกัน” แตแลวสงครามก็ปะทุขึ้นอีกครั้ง แมหาวหาญดีใจมากและรองเพลงท่ีมีเนื้อหาเชิญชวน

ใหคนไปเปนทหาร ผูวิจัยเลือกนาํเสนอบทเพลงนีด้วยทํานองเพลงรวมสมัยที่สนุกสนาน โดยทํานองเพลงที่เลือกใชคือเพลงขอใจเธอแลก

เบอรโทรของหญิงลี ศรีจุมพล เพลงปอปที่ไดรับความนิยมอยางสูงสุดมียอดรับชมทางยูทูปกวา 200 ลานครั้งในปพ.ศ. 2561 ทั้งนี้เพื่อขับ

เนนอารมณดีใจลิงโลดกับการเกิดสงคราม โดยหวังวาความยอนแยงระหวางสงครามอันโหดรายกับโทนการนําเสนอที่เบิกบานจะทําใหผูชม

คิดพิจารณาถึงดานมืดของมนุษยที่มุงแตหาประโยชนสวนตัว  

 ผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการละครพบวา การเลือกใชทํานองเพลงรวมสมัยและเขาถึงคนดูไดงายนั้น เปนการนําเสนอ

ที่นาสนใจและแปลกจนคาดไมถึงวาจะมีทํานองเพลงเหลานี้ในละครของเบรคชท โดยเฉพาะเพลงขอใจเธอแลกเบอรโทร ซึ่งจากการสังเกต

ปฏิกิริยาของผูชมทั่วไปก็รูสึกแปลกใจมากปนขบขันที่ไดยินเพลงนี้ดงัขึ้น ในฐานะผูวิจัยมองวาการใชดนตรีประสบความสําเร็จในการขัด

อารมณของคนดูใหหลุดออกจากเรื่อง อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญใหขอสังเกตวา การใชทํานองจากเพลงที่คนดูรูจกัดีทั้งเนื้อรองและทาเตน

อยางขอใจเธอแลกเบอรโทรก็มีขอเสีย กลาวคือ ทําใหสมาธิของคนดูหลุดไปอยูกับเพลงตนฉบับเกินไปจนไมไดฟงเนื้อหาของเพลงที่ละคร

ตองการสื่อสาร 
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สรุปและอภิปรายผล 

 เทคนิคการนําเสนอของละครของแบรทอลท เบรคชทคือการทําใหแปลก (Alienatin effect) คือการทําใหสิ่งคนดูคุนเคยดูแปลก

ออกไป รวมถึงการหลีกเลี่ยงวิธีการใดที่จะทําใหละครสรางภาพมายาของความสมจริงที่กระตุนใหคนดูมีอารมณคลอยตามไปกับเรื่อง เชน 

การใชดนตรีขัดอารมณ การใหนักแสดงสื่อสารกับคนดูโดยตรง การใหฉากไมบงบอกสถานที่และไมปดบังกลไกการทํางานหลังเวที เปนตน 

แตดวยบริบททางสังคม วัฒนธรรมและยุคสมัย ทําใหการนําเสนอละครแนวเอพิคของเบรคชทตอคนดูไทยในปจจุบันไมสามารถใชเทคนิค

แบบเดียวกับที่เบรคชทเคยใชกับคนดูชาวยุโรปในยุคทศวรรษ 1940 ได การนําเสนอละครแมคาสงครามในปพ.ศ. 2560 จึงทดลองใชทํานอง

เพลงรวมสมัยที่คนไทยรูจักดีมานําเสนอบทเพลงในละคร โดยหวังใหดนตรีที่คุนดู ทําใหภาพของละครที่ดูหางไกลมีความรูสึกใกลและเขาถึง

ไดมากขึ้น ซึ่งนับวาไดผลในระดับหนึ่ง กลาวคือ ดนตรีทําใหคนดูรูสึกใกลชิดกับเรื่องไดมากขึ้นและยังทําหนาขัดอารมณคนดู ดึงใหหลุดจาก

ความลื่นไหลไปกับเรื่องไดตามแนวคิดของเบรคชท นอกจากนี้ การใชทํานองเพลงขอใจเธอแลกเบอรโทรในฉากที่แมหาวหาญเรียกรองให

คนไปสมัครเปนทหารนั้นเปนลักษณะเดียวกับวิธีที่เบรคชทใชดนตรีประชดเหน็บแนมสถานการณ อยางไรก็ตาม การเลือกทํานองเพลงมาใช

มีขอควรระวังคือ หากเปนทํานองเพลงที่คนดูรูจักเปนอยางดีและจําไดชัดเจนเกินไป อาจทําใหสมาธิของคนดูหลุดไปอยูกับเพลงตนฉบับจน

ไมไดสนใจฟงเนื้อหาในเพลงที่ละครตองการนําเสนอ ซึ่งในแงนี้ถือวาไมประสบความสําเร็จตามแนวคดิของเบรคชท ทั้งนี้ นอกจากทํานอง

เพลงทั้งสีเ่พลงที่นําเสนอไปแลว ในละครแมคาสงครามยังมีการใชทํานองเพลงอื่นๆ ที่คนดูคุนหูอยางทํานองเพลงสุขสันตวันเกิดและเพลง 

When the saints go marching in ดวย ทําใหมีขอทวงติงจากนักการละครบางทานวาการเลือกใชดนตรีขาดความมีเอกภาพ จาก

การศึกษาทําใหทราบวาเบรคชทเองใชดนตรีหลากหลายแนวทั้งแจส ปอป คลาสสิคและดนตรีพื้นบาน โดยรักษาความหลากหลายของ

ตนฉบับไวอยางดี (Unwin และ Jones, 2014, loc 1708-1715) ความมีเอกภาพทางดนตรีจึงอาจไมใชสิ่งที่สอดคลองกับแนวคิดของเบรค

ชทนัก ในทางตรงกันขาม จะเปนไปไดหรือไมวาความมีเอกภาพในการนําเสนอเปนอีกเทคนิคหนึ่งที่เบรคชทอาจหลีกเลี่ยง เพราะความมี

เอกภาพยอมสรางความลื่นไหลทางอารมณใหคนดูไดมากกวาการใชดนตรีหลากหลายแนวท่ีอาจขัดสุนทรียะของผูฟง บทละครของแบร

ทอลท เบรคชทอาจลาสมัยไปตามกาลเวลา แตมรดกทางความคิดของเขาไมเสื่อมคุณคา เพราะละครยังเปนศลิปะที่สื่อสารกับสังคมไดทุก

ยุคสมัย เปนหนาที่ของศิลปนแตละรุนที่เชื่อในคณุคาของละครแบบเดียวกับเบรคชทจะหาเทคนิคและกลวิธีเพื่อสืบทอดเจตนารมยของเขา

ตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

 ดนตรีเปนเพียงองคประกอบหนึ่งในการแสดงละครเอพิคเทานั้น การสรางความแปลกใหกับผูชมละครไดตองอาศัยองคประกอบ

หลายอยางดวยกัน ดังเชนในเพลงขอใจเธอแลกเบอรโทรซึ่งแมหาวหาญเปนผูรองนั้น ผูวิจัยเลือกใชนักแสดงหมูมวลหญิงลวนเลนกับ

อุปกรณประกอบการแสดงที่มีลักษณะคลายปนยาวประกอบทาทางที่ดูคลายการฝกทหาร นักแสดงหญิงเปนตัวแทนของแมหาวหาญที่เชิญ

ชวนเหลาชายฉกรรจใหเขามารวมรบ ภาพนักแสดงหญิงในชุดเครื่องแตงกายของหญิงชาวบานกับอุปกรณคลายปนและทวงทาของทหารยัง

เปนสวนผสมที่นําเสนอความแปลกเพื่อตองการใหผูชมขบคิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นดวยเชนกัน นักการละครและนักวิจัยที่สนใจเทคนิคของ

เบรคชทอาจศึกษาองคประกอบอืน่ๆ ที่ใชสื่อสารความแปลกหรือภาพรวมของการใชแตละองคประกอบในการสื่อสารความแปลกตาม

แนวทางของเบรคชทตอไป รวมถึงการทดลองเทคนิคตางๆ ที่จะแหวกขนบศิลปะการละครยุคปจจบุันเพื่อนําไปสูรูปแบบละครเอพิครวม

สมัย 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคองคประกอบศิลปของละครเวทีเรื่องเพลงสุดทาย อันไดแก ฉาก เครื่องแตงกาย และแสง 

ที่สื่อสาระเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศกับผูชมรวมสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ การ
สังเกตการณ และการสรางสรรคองคประกอบศิลปละครเวทีเรื่องเพลงสุดทาย 
 ผลการวิจัยพบวาการกํากับองคประกอบศิลปในละครเวทีเรื่องเพลงสุดทายสามารถสื่อสารความหลากหลายทางเพศ ความ
กลมกลืนและความสวยงามใหเหมาะสมกับบริบทและแกนความคิดหลักของเรื่อง สรางความสมจริงและความเชื่อใหกับนักแสดงและผูชม
ไดดวยวิธีการสรางสรรคองคประกอบศิลป ดังนี้ 1) การใชองคประกอบทางทัศนศิลปเชน ความหลากหลายของเฉดสีในการออกแบบฉาก 
เครื่องแตงกาย และแสงบนเวทีเพื่อสื่อถึงประเด็นความแตกตางและความหลากหลายทางเพศท่ีสามารถรวมอยูกันได 2) การสรางสรรคฉาก
ที่ใชเทคนิคการเปลี่ยนเปนสถานที่ภายนอกและภายในไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้มีการใชฉากรวมกันบนเวทีโดยซอนเหตุการณหรือแบง
ฉากเปนสองสถานที่ซึ่งเปนการลดจํานวนฉากไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) การสรางสรรคเครื่องแตงกายที่มาจากการตีความเพลงที่ตัวละคร
ตองแสดงลิปซิงคและเครื่องแตงกายที่สวมใสในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีความแตกตางกันอยางชัดเจน  4)  การออกแบบแสงบนเวทีใชเฉดสีที่มี
ความหลากหลาย แตกตางเพื่อใหเหมาะสมกับโลกของตัวละครที่อาศัยอยูทั้งบนเวทีคาบาเรซึ่งเปนโลกมายา และสถานที่ภายในซึ่งเปนโลก
แหงความจริง 
 
คําสําคัญ: การกํากับศิลป, ความหลากหลายทางเพศ, องคประกอบศิลป 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the creation of artistic direction of stage play “The Last Song” (Pleng 

Soot Tai). It includes scenic, costume and lighting designs that portray gender diversity to contemporary audiences 
efficiently. This study is based on interviews, observation, documentary study and the creative making process of 
theatre arts elements in this stage play.   

The research found that the artistic direction of this play can communicate gender diversity, harmony and 
aesthetics to suit with the contexts and the theme of the play. It can create reality and belief for the actors and the 
audiences through the artistic elements of the show as follows: 1) the use of visual elements such as a variety of 
color shades in the scenic, costume and lighting designs on the stage depict gender diversity and differences that can 
coexist. 2) Creating scenes that use transition techniques between external and internal locations quickly. Moreover, 
sharing the theatre spaces on the stage by performing two situations simultaneously or dividing scenes into two places 
for reducing the number of scenes effectively. 3) The costume creation comes from the interpretation of the Lip Sync 
song that the character needs to perform and the outfits that the characters worn in a daily life are difference clearly. 
4) The stage lighting design uses a variety of color shades which are different to suit for the show world of characters 
living on the cabaret stage and the inside locations which is the real world of characters 

 
Keywords: Artistic Direction, Gender Diversity, Theatre Art elements  
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บทนํา 
ประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยในปจจุบันถูกถายทอดนําเสนอผานสื่อตางๆ อาทิ ละครโทรทัศน ภาพยนตร 

หนังสั้น และละครเวที ซึ่งประเด็นที่นําเสนอนั้นมีหลากหลายแงมุมเกี่ยวกับการคงอยูในสังคมเพศทางเลือก ทั้งที่เปนเรื่องความเทาเทียม 
เสรีภาพ การถูกกดขี ่การตั้งคําถาม  

เพลงสุดทาย เปนภาพยนตรที่นําเสนอประเด็นเรื่องเพศทางเลือกเรื่องหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางสูงเมื่อ พ.ศ. 2528 และเผยแพร
อีกครั้งใน พ.ศ. 2549 โดยมีวรรณิศาเปนผูประพันธบท และกํากับการแสดงโดย พิศาล อัครเศรณี ซึ่งเพลงสุดทายเปนเรื่องของชีวิตผูหญิง
ขามเพศ หรือที่คนในสังคมนิยมเรียกวา “กะเทย” ชื่อ “สมหญิง ดาวราย” มีอาชีพเปน “นางโชว” ตัวละครหลักของเรื่องจึงใชชีวิตอยูใน
โลกแหงความเปนจริงและความเปนมายา มีปมปญหาเกี่ยวกับชีวิตทั้งดานครอบครัวและความรักที่เปนตนเหตุของความหายนะของตัว
ละคร  
 จากประเด็นดังกลาว ทําใหผูวิจัยในฐานะ “ผูกํากับศิลป” มีความสนใจที่นําภาพยนตรเรื่องเพลงสุดทาย มาสรางสรรคในรูปแบบ
ของละครเวทีซึ่งไมเคยมีปรากฏมากอน โดยสรางสรรคองคประกอบดานการออกแบบเพื่อการแสดง (theatre design) ไดแก ฉาก เครื่อง
แตงกาย และแสง เพื่อเปนภาพบนเวที (spectacle) ที่สามารถสรางความเขาใจเกี่ยวกับ “การยอมรับ” ในตนเองและผูอื่น ตระหนักรูใน
ความเปนมนุษยที่เห็นคุณคาซึ่งกันและกัน การขยายมุมมองเรื่องความสัมพันธในเพศที่หลากหลาย สิ่งเหลานี้ลวนมีความสัมพันธ
เกี่ยวเนื่องกันหลายรูปแบบ ทั้งความสัมพันธแบบครอบครัว เพื่อน พี่ นอง หรือคนรัก ซึ่งมนุษยก็จะใหความสําคัญกับความสัมพันธดังกลาว
ที่แตกตางกัน   
 ในขณะเดียวกัน องคประกอบศิลปในละครเวทีเรื่องเพลงสุดทาย สื่อสัญญะที่จะสรางความกลมกลืนและความสวยงามให
เหมาะสมกับบริบทของเรื่องสนับสนุน ทําใหเห็นการกระทําของตัวละครและแกนความคิดหลักของเรื่องสื่อสารไปยังผูชมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางความสมจริงและนาเชื่อใหกับนักแสดงและผูชมได   
  
วัตถุประสงค 
 เพื่อสรางสรรคองคประกอบศิลปของละครเวทีเรื่องเพลงสุดทาย อันไดแก ฉาก เครื่องแตงกาย และแสง ที่สื่อสาระเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางเพศกับผูชมรวมสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมลูที่เกี่ยวของเพื่อนํามาสรางสรรคองคประกอบ
ศิลปละครเวทีเรื่องเพลงสุดทาย ซึ่งมีวิธีการดําเนินงานวิจัยดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งที่เปนเอกสารสําคัญ ตํารา หนังสือ บทความวิชาการ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ 
ภาพถาย ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาวิเคราะห สังเคราะห แลวนําผลสรุปมาใชสรางสรรคองคประกอบศิลปในละคร 
 ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณบุคคลไดแก นักวิชาการ นักออกแบบเพื่อการแสดง และผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะการแสดง เพื่อนํามา
เปนขอมูลสนับสนุนเอกสารชั้นตน ทําใหขอมูลมีรายละเอียดที่ชัดเจนและแมนยํามากขึ้น 
 ขั้นตอนที่ 3 สังเกตการณแบบมีสวนรวมกับฝายออกแบบตางๆ ในละครเวทีเรื่องเพลงสุดทาย เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิธีและ
ขั้นตอนของการสรางสรรคองคประกอบศิลป  
 ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการสรางสรรคองคประกอบศิลปในละครเวทีเรื่องเพลงสุดทาย ไดแก ฉาก เครื่องแตงกาย และแสงบนเวที  
 ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห สังเคราะห จากขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมด แลวพรรณนาเปนเรียงความโดยจัดทําเปนรูปเลมงานวิจัยที่
สมบูรณ  
 
ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ แลวเคราะห สังเคราะหขอมูล นําผลที่ไดมาใชพัฒนาผลงานสรางสรรคองคประกอบ
ศิลปในละครเรื่องเพลงสุดทาย เนื่องดวยเพลงสุดทายเปนภาพยนตรที่รูจักกันอยางกวางขวางในกลุมเพศทางเลือก อีกทั้งยังมีภาพจําทีส่ราง
ความประทับใจใหกับผูชมอีกมากมาย เชน ฉากในเพลง Pattaya in Paradise ฉากเพลงสุดทาย เปนตน ฉากเหลานี้ลวนมีความสําคัญตอ
การดําเนินเรื่อง เพราะเปนทั้งสถานที่ที่อยูอาศัย ดําเนินชีวิต ทํางาน ความทรงจํา ฯลฯ ของตัวละคร และเนื่องจากเพลงสุดทายเคยถูก
สรางสรรคเปนภาพยนตรมากอน ทําใหการปรากฏตัวละครมีหลายสถานที่และหลายครั้งที่ตัดสลับฉากไปมา รวมทั้งระยะเวลาของการ
แสดงที่ยาวนาน ในการออกแบบองคประกอบศิลปในรูปแบบของเวที ผูวิจัยจึงคัดสรรสถานที่ที่ตัวละครปรากฏตัวบอยครั้ง แลวจัดเรียง
เหตุการณตามโครงเรื่องใหมพรอมทั้งลดทอนสิ่งที่ไมจําเปนและไมเอื้ออํานวยตอการแสดง เชน ฉากรานซอมรถของบุญเติม ใชอุปกรณ
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ประกอบฉาก เชน วิทยุ ไขควง ประแจ คอนหัวกลม เปนตน ใหตัวละครทํากิจธุระบนเวทีดวยอุปกรณเหลานี้ ก็สามารถบงบอกสถานที่คือ
รานซอมรถไดอยางชัดเจน  

ผูวิจัยใชสีสรางสรรคองคประกอบศิลปสวนตางๆในละครที่ไมใชเฉพาะสีมวง ซึ่งเปนสีที่ใหนัยยะของความเปนเพศทางเลือกที่ถูก
ผลิตซ้ําอยางตอเนื่องในสื่อตางๆ ผูวิจัยตองการใชสีเพื่อสรางสรรคองคประกอบศิลปใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อขับเนนประเด็นเรื่องเพศ
ทางเลือก แตยังสะทอนอารมณความรูสึกที่เศราสลดของเพศที่สามที่มีตอความรักและมวลอารมณความรูสึกของเรื่องที่ เห็นความสุขและ
ความเศราความรักไปพรอมกัน  ความผิดหวัง ของเพศและรสนิยมความรัก โลกแหงความจริงและโลกของมายาโดยที่แยกไมออกจากกัน 
ดังจะเห็นไดจากฉากสําคัญที่สมหญิงฆาตัวตายเพราะผิดหวังกับความรักบนเวทีแสดง เวทีจึงที่เปรียบเสมือนโลกความจริงและความปลอม
ของความรักของสมหญิงที่แมจะเปนเพศทางเลือกแตมีความรักทีแ่ทจริง แตในขณะบุญเติมคูรักของสมหญิงที่มีความเปนเพศชายกลับมอบ
ความรักที่จอมปลอมแกเธอ เปนตน ทั้งนี้ ผูวิจัยใชองคประกอบทางดานทัศนศิลปมาสรางสรรคฉาก เครื่องแตงกาย และแสง จําแนกไดดังนี้     

1. ฉาก 
เมื่อวิเคราะหบทละคร รวมถึงไดประชุมกับผูกํากับการแสดงถึงแนวทางในการนําเสนอละคร เพื่อสรุปแนวคิดที่ไดจาก

การตีความบทละคร คือ “กลางวัน จริง คือ ความลวง กลางคืน ลวง คือ ความจริง” ผูวิจัยนําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนาเปนฉากที่สามารถ
สลับเปลี่ยนไปมาไดอยางรวดเร็ว เพือ่สื่อถึงความจริงความลวงที่ตัวละครตองสลับสับเปลี่ยนการใชชีวิตทั้งตอนกลางและกลางคืน เมื่อเรื่อง
เวลาเขามาเกี่ยวกับของ ฉากที่เกิดขึ้นในละครนั้นจึงมีจํานวนมาก รวมทั้งสิ้นทั้งหมด 16 ฉาก ซึ่งโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ที่ไมสามารถสรางสรรคฉากใหครบสมบูรณทั้งหมด ผูวิจัยจึงใชการลดทอนและ
เพิ่มเติมดวยองคประกอบอื่นๆ แตยังคงสาระและอรรถรสของละครอยู ซึ่งสรุปวิธีการไดดังนี ้

1.1 ภาพรวมบนเวที จะแสดงใหเห็นโครงสรางหลักของเวที คือ โรงละคร และเวทีการแสดง โครงสรางบางสวนจะ
สามารถสลับดานใหเปนทั้งสถานที่ภายนอกและภายในของโรงละครคาบาเรต  

1.2 การแบงพื้นที่เวทีออกเปน 2 ฝงเทากัน แลวใชอุปกรณประกอบฉากชิ้นใหญในลักษณะที่เปนเฟอรนิเจอร (set 
props) โดยใชการติดตั้งลอเพื่อสลับเปลี่ยนฉากตางๆของการแสดงบงบอกวาเปนสถานที่ใดในละคร  

1.3 การแบงพื้นที่บนเวทีออกเปนสวนตางๆใหเหมาะสมกับสถานที่ในละคร โดยใชอุปกรณประกอบฉากหรือบท
สนทนาของตัวละครบงบอกสถานท่ีตัวละครปรากฏอยู ณ ขณะนั้น 

1.4 การใชแสงและเสียงประกอบเขามาเพื่อชวยสนับสนุนใหฉากบงบอกถึงสถานที่ ซึ่งกรณีนี้จะใชในชวงของการแสดง
ที่มีฉากปรากฏบนเวทสีั้นๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ฉากละครเวทเีรื่องเพลงสุดทาย 
ที่มา: ภัคคพร พิมสาร, (2560) 

 
 2. เครื่องแตงกาย 
  การออกแบบเครื่องแตงกายในละครเรื่องนี้ ประกอบไปดวย 2 สวน ไดแก 1. ชุดนางโชวที่สวมใสในการแสดง 2. ชุดที่
สวมใสในชีวิตประจําวัน ในสวนของการออกแบบนั้นผูวิจัยมีแนวทางในการสรางสรรคเครื่องแตงกายของตัวละครดังนี ้
  2.1 ชุดนางโชว ที่สรางสรรคจากการตีความบทเพลงที่ปรากฏในบทละคร ซึ่งแตละเพลงนั้นมีความหมายและมีความ
เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องและตัวละคร สรุปไดดังนี ้
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ตารางที่ 1 การตีความและการสรางสรรคเครื่องแตงกายละครเรื่องเพลงสุดทาย 
ลําดับ ชื่อเพลง ผลการตีความ เครื่องแตงกาย 

1 One man one 
women 

ความหลากหลายเลื่อนทางเพศ
ในความเปนมนุษย 

 

2 Pattaya in 
paradise 

ความสนุกสนาน แสงสียามราตรี 
เมืองแหงความสุข อิสระ แสง
จันทรที่สาดสอง โลกมายา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หยาดเพชร การ เชิดชูความงดงามและ
คุณคาของความเปนผูหญิงอัน
เปนที่รัก เปรียบเหมือนความ
งามของ เพชรที่ เ จิ ดจรัสบน
ทองฟาจนไมอาจเอื้อมถึงที่จะ
นํามาชื่นชม  
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4 Subaru การ เดินทางฝ าความมืดมน 
หนาวเหน็บ จุดหมายปลายทาง
ที่ยั งมองไม เห็น มี เพียงแสง
ดวงดาว และพลังความรักที่จะ
นําหัวใจใหกาวเดิน 
 
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 

5 When you tell 
me that you 
love me 

ความรักของคูบาวสาวที่ เต็ม
เปยมไปดวยความปรารถนาดี 
ความห วง ใจ  เอื้ ออาทร  ให
กํ าลั ง ใจที่ เอื้ ออาทรตอกันที่
พรอมฟนฝาอุปสรรคไปพรอม
กัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 Last dance การเตนรําเพื่อความรักเปนครั้ง
สุดทาย ความฝนของสมหญิงที่
ตองการใหบุญเติมอยูเคียงขาง 
การยิ้มทั้งความโศกเศรา 
 
 
 
 

 

7 เพลงสุดทาย The 
last song   

ความสิ้ นหวั ง ในชี วิ ต  ความ
โศกเศราเสียใจ สมหญิงเปรียบ
เหมือนดวงไฟที่กําลังดับลง การ
ปลดเปลื้องตัวเองจากโลกมายา
สูโลกความจริงไมอาจยอมรับได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

เพลงที่นํามาใชนั้นมีทั้งที่ยังคงเดิมจากภาพยนตรตนฉบับดวยกันสองเพลงคือ เพลง หยาดเพชรและเพลง The last song สวน
อีก 5 เพลงเกิดจากการปรับเปลี่ยนใหมีความรวมสมัยกับยุคปจจุบันมากขึ้น ไดแก 1.One man one women 2. Pattaya in paradise 
3. Subaru 4. When you tell me that you love me 5. Last dance ซึ่งจากตางรางที่ 1 จะเห็นไดวาเพลงทั้งหมดที่ใชในการโชวของ
ตัวละครจะสื่อถึง เรื่องราวของชีวิต “สมหญิง ดาวราย” ที่มีความรูสึกหลากหลายรูปแบบ เชน ความรัก ความสุข ความฝน ความเศรา 
ความจริง เปนตน   
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2.2 เครื่องแตงกายทีต่ัวละครสวมใสในชีวิตประจําวัน 
การสรางสรรคเครื่องแตงกายที่สวมใสในชีวิตประจําวันของตัวละคร ผูวิจัยไดคํานึงถึงยุคสมัย ชนชั้นทางสังคม การบงบอก

สถานภาพในสังคม ความสัมพันธ พัฒนาการของตัวละคร การเคลื่อนไห การสรางและเสริมรูปรางใหม เปนตน ทั้งนี้เครื่องแตงกายที่สวม
ใสในชีวิตประจําวันในเรื่องนี้ตองมีความแตกตางอยางชัดเจนกับเครื่องแตงกายที่ตัวละครใชแสดงคาบาเรต เพื่อสื่อสารใหเห็นการใชชีวิต
ของตัวละครในชวงกลางวันที่จะใชชีวิตอยางคนปกติทั่วไปและกลางคืนจะเปนเวลาของการทํางานในโรงละคร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 รางออกแบบเครื่องแตงกายที่ใชตัวละครใชสวมใสในชีวิตประจําวัน 
ยุทธพิชัย เดลิออน และนิรันดร สมะตะ, (2560) 

 
3. แสงบนเวท ี
การออกแบบแสงบนเวทีในละครเรื่องนี้มีแนวคิดคือ“โลกความเปนจริงและโลกมายา” ในสังคมมนุษยไมมีอยูจริงทุกอยางเกิด

จากมุมมองของมนุษยที่มองตางกันการดําเนินชีวิตที่ผิดแปลกไปจากคนทั่วไปคนเหลานั้นตองเปนคนประหลาด ถูกมองวาอยูใน “โลกของ
มายา” ไมยอมรับความจริงในแบบที่สังคมเปน  แตแทจริงแลวเพศทางเลือกนั้นตางหากที่อยูกับ “โลกความจริง” มีความสุขกับสิ่งที่เปน
ตัวตนไมไดยึดเอากฎเกณฑมากําหนดความสุขของชีวิตการมองวาพวกเขาแปลกตางหากที่เปนเงื่อนยึดติดในโลกของกฎเกณฑและเปน 
“มายาคติ” โดยใชแกนหลักความจริงคือความปลอมและความปลอมคือความจริง จากเรื่องราวที่กลาวถึงเพศชายหญิงที่มีความรักที่ไม
จริงใจ แตเพศทางเลือกถูกมองวาเปนเพศทีป่ลอมกลับมีรักแทที่จริงใจ อีกทั้งยังใชดวงไฟแทนความหมาย กลาวคือ ผูชายเปรียบเสมือนพระ
อาทิตย และผูหญิงเปรียบเสมือนพระจันทร ที่ทั้งสองใหแสงสวางจากธรรมชาติ แตความหลากหลายของแสงบนโลกนี้ไมไดมีเพียงแสงจาก
ธรรมชาติ ยังมีแสงที่เกิดจากสิ่งอื่นๆที่มนุษยสรางสรรคขึ้นมาที่สามารถใหแสงสวางทั้งกลางวันกลางคืน เปรียบเสมือนกลุมเพศทางเลือกที่
ไมไดเปนทั้งเพศชายจริงหญิงแท  

ผูวิจัยกําหนดการออกแบบแสดงที่ใชในการแสดงทั้งภายในและภายนอกของโรงละครคาบาเรต ดังนี้ 
1. ฉากทีเ่กิดภายในโรงละคร เวทีโชวจะเปนแสงที่เกิดจากแสงสังเคราะหที่มาจากดวงไฟ โดยที่ผูวิจัยเลือกใชดวงไฟที่เรียกวา ไฟ

ปงปอง ตามสวนตางๆของโครงสรางฉาก ที่สามารถบงบอกวาเปนเวทีโชวได โดยติดตั้งระหวางขั้นบันได กรอบโพรซีเนียม ขอบเสาตางๆ 
ภายในฉาก อีกทั้งความสวางของสีที่เกิดขึ้น ใชสีที่มีความสด เชน สีชมพู สีมวง สีแดง สีสม เปนตน รวมถึงจังหวะและทิศทางของแสงที่
ปรากฏในแตฉากนั้น จะใหเฉดสีที่มีความสอดคลองกับอารมณของเพลง เชน เพลง Last Dance ที่เปนการเตนรําเพื่อคนรักแตมีความรูสึก
ที่ปวดราว การออกแบบแสดงในฉากนี้ผูวิจัยจึงใชสีโทนเย็นและโทนรอนตัดสลับกันไปมาอยูเปนระยะเพื่อสื่อถึงอารมณภายในของตัวละคร
ที่เกิดความกระอักกระอวนในรักของตน  

2. ฉากที่เกิดดานหลังเวทีและภายนอกโรงละครคาบาเรต จะเปนแนวคิดที่แสงมาจากแหลงกําเนิดทางธรรมชาติ คือ ทิศทางแสง
ที่มาจากพระอาทิตยและพระจันทร ฉะนั้นแสงที่เกิดขึ้นในฉากดังกลาวจะเปนแสงที่คอนขางจะเสมือนจริงตามชวงเวลาที่เกิดขึ้นในบทละคร 
สื่อใหเห็นถึงอารมณความรูสึกของตัวละครโดยใชของโทนสีที่มีความใกลเคียงกับแสงที่มาจากธรรมชาติ เพื่อสรางความสมจริงกับใหฉากที่
ตัวละครตองใชชีวิตในชวงเวลาปกติเหมือนคนทั่วๆไป  
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ภาพที่ 3 การออกแบบแสงบนเวทีละครเรื่องเพลงสุดทาย 
ที่มา : ภัคคพร พิมสาร, (2560) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การกํากับศิลปในละครเรื่องเพลงสุดทาย สามารถสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผานสัญญะของฉาก เครื่องแตงกาย และแสงบนเวที เมื่อองคประกอบตางๆปรากฏบนเวทีรวมกันก็สามารถขับเนนใหการกระทําและการ
เคลื่อนไหวของตัวละนั้นชัดเจนมากขึ้น ซึ่งในแงของภาพบนเวทีนั้นมีความกลมกลมกลืน มีความสวยงาม และสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ที่
สะทอนใหเห็นการใชชีวิตของตัวละครทั้งกลางวันและกลางคืน ใหนัยยะของความจริงและความลวงดังที่กลาวเรื่องแนวคิดในการ
สรางสรรคไวแลวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปกลวิธีในการสรางสรรคองคประกอบศิลปในละครเรื่องเพลงสุดทายไดดังนี้ 1) การใช
องคประกอบของทัศนศิลปเชนสี ในการออกแบบฉาก เครื่องแตงกาย และแสงบนเวที ที่มีหลากหลายเฉดสี เพื่อสื่อถึงประเด็นความหลาก
ทางเพศ ความแตกตางที่สามารถรวมอยูกันได 2) การสรางสรรคฉากที่ใชเทคนิคสลับและเปลี่ยนเปนสถานที่ภายนอกและภายในไดอยาง
รวมเร็ว ที่มาจากแนวคิดเรื่องความจริงและความลวงที่มักจะเกิดขึ้นพรอมกัน ทั้งนี้การใชอุปกรณประกอบฉาก และเสียง บงบอกถึง
สถานที่ในละคร เพื่อลดฉากที่มีจํานวนเยอะไดอยางเหมาะสม 3) การสรางสรรคเครื่องแตงกายที่มาจากการตีความเพลงที่ตัวละครตองลิป
ซิงค และเครื่องแตงกายที่สวมใสในชีวิตประจําวัน มีความแตกตางกันอยางชัดเจน สามารถขับเนนแนวคิดเรื่องโลกมายาและโลกความจริง 
4)  การออกแบบแสงบนเวทีโดยการใชเฉดสีมีความหลากหลายที่เหมาะสมกับโลกของตัวละครที่อาศัยอยูทั้งสถานที่ภายในและภายนอก 
กลางคืนและกลางวัน ไดอยางสมจริง 
 
รายการอางอิง 
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การพัฒนาวิธีการฝกระนาดทุมเบื้องตนดวยการผสมผสานวิธีการสอนของครูสุบิน จันทรแกวและครู
ประมวล อรรถชีพ 

 
ภาคม บํารุงสุข 

 
สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร 

email: fhumpkb@ku.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงคของการวิจัยคือ เพื่อพัฒนาวิธีการฝกระนาดทุมเบื้องตนดวยการผสมผสาน
วิธีสอนของครูดนตรีในอดีต จากการผสมผสานวิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของครูสุบิน จันทรแกว และใชทางเพลงระนาดทุม เพลง
สาธุการ ทางครูประมวล อรรถชีพ และเพื่อศึกษาความกาวหนาในการเรียนรูของนิสิต ดวยวิธีฝกระนาดทุมเบื้องตน วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 เครื่องมือเอกระนาดทุม ระหวางปการศึกษา 2545- 2560 จํานวน 40 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก วิธีฝกระนาดทุมเบื้องตนแบบผสมผสานวิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของครูสุบิน จันทรแกว และทางเพลง
ระนาดทุม เพลงสาธุการ ทางครูประมวล อรรถชีพ  เครื่องมือวัดผลลัพธ คือ แบบทดสอบกอนเรียน(Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน
(Post-test) เครื่องมือทางสถิติ คือ คา t-test ผลการวิจัยพบวา ไดวิธีการฝกระนาดทุมเบื้องตน ดังนี้ วิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของครู
สุบิน จันทรแกว ประยุกตใชเปนวิธีฝก 8 ขั้นตอน ทางเพลงระนาดทุม เพลงสาธุการ ทางครูประมวล อรรถชีพ ประยุกตใชเปนวิธีฝก 2 วิธี  
สวนผลการศึกษาความกาวหนาในการเรียนรูพบวา นิสิตมีความกาวหนาทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ผลจาก
การวิจัยดังกลาวจึงเสนอแนะวาควรมีการศึกษาและวิเคราะหทางเพลงระนาดทุมจากเพลงอื่นๆ เพื่อนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอน
ตอไป 
 

คําสําคัญ: วิธีการฝก, นิสิตเครื่องมือระนาดทุม, การฝกระนาดทุมเบื้องตน 
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The Development of the Initial Training Method of Ranat Thum with  
Integration the Teaching Methods by Kruu Subin Chankaew and  

Kruu Pramuan Atthachep 
 

Pakom Bumrungsuk 
 

Thai Music, Department of Music, Humanities 
Email: fhumpkb@ku.ac.th 

 

Abstract 
This research is a research and development. The purpose of the research is: to develop a method for 

practicing Ranat Thum by combining the teaching methods of the past teacher. From The combination of how to train 
a great vocal of Kruu Subin Chankaew and use  ‘Thang Pleng Ranat Thum and Pleng Satukan’ by Kruu Pramuan 
Atthachep. And to study the progress of student’s learning training by Ranat Thum’s initial training. Research 
methodology: The population was 40 students 1st year undergraduate whose major in Ranat Thum between 2002 -
2016. The instruments used in the research were: the way to practice in the basic of  Ranat Thum mix with how to 
practice sound training Khong-wong-yai by Kruu Subin Chankaew and Thang Pleng Ranat Thum, Pleng Sathukan by 
Kruu Pramuan Atthachep. The measurement results is Pre-test and Post-test. Statistical tool is t-test. The research 
found that the 7 steps to practice the sound training of Khong-wong-yai by Kruu Subin Chankaew. Thang Pleng Ranat 
Thum, Pleng Sathukan by Kruu Pramuan Atthachep can apply as a 2 ways training. The results of the progress of 
learning found that the students had higher academic progress at the 0.05 level. The results of this research suggest 
that there should be study and analysis of Thang Pleng Ranat Thum from other songs to use in the next teaching. 
  
Keywords: Music’s practice, Students’s major in Ranat Thum, Ranat Thum Initial training 
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บทนํา 
ระนาดทุมเปนเครื่องดนตรีที่บรรเลงสอดประสานกับระนาดเอกเพื่อเพิ่มอรรถรสใหกบัเพลง และยังมีอิสระในการดําเนินทํานอง

เพลงใหสนุกสนานมากยิ่งขึ้น การแปรทํานอง ทางของระนาดทุมนั้นมีลักษณะคลายการหยอกลอ ยั่วเยากับทํานองหลักโดยตกกอน หรือลง
หลังจังหวะ ทําใหเกิดความสนุกสนาน ดังที่ รองศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน (2550: 73-74) ไดกลาวถึงระนาดทุมไววา “ระนาดทุม
ถือวามีความสําคัญในวงปพาทยเพราะนอกจากจะเลนสอดประสานแลวยังมีอิสระในการดําเนินทํานองใหสนุกสนานได เปนเครื่องดนตรีที่
สรางสีสันในวงดนตรีอยางมาก” นับไดวาระนาดทุมเปนเครื่องดนตรีที่สรางสีสันใหกับวงดนตรีที่ใชบรรเลง อีกทั้งผูบรรเลงยังตองใช
ความสามารถในการแปรทํานองใหทางระนาดทุมเขากับเพลงและเครื่องดนตรีอื่นๆใหสอดคลองกัน ดังที่ รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมศักดิ์ 
พิกุลศรี (2542: 46) ไดกลาวถึงระนาดทุมไววา “ระนาดทุมเปนเครื่องดนตรีที่บรรเลงแลว ทั้งผูฟงและผูบรรเลงสามารถสรางอารมณรวมใน
อรรถรสของทํานองไดมากที่สุด อีกทั้งสามารถสะทอนถึงภูมิปญญาของนักดนตรีไดอยางชัดเจน ในการบรรเลงรวมวงในเพลงประเภทลูก
ลอ-ลูกขัด ระนาดทุมจัดเปนเครื่องดนตรีประเภทพวกตามทํานอง” 

ผูวิจัยเก็บขอมูลนับตั้งแตป 2544 จากการสัมภาษณนิสิตชั้นปที่ 1 สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เลือกเรียน
เครื่องมือเอกระนาดทุม พบปญหาเบื้องตนวา นิสิตเครื่องมือเอกระนาดทุม มีลักษณะดังนี ้

1. ในระดับมัธยมศึกษา นิสิตตอทางระนาดทุมมาเฉพาะเพลงท่ีใชสอบหรือเพลงที่ใชประกวดเทานั้น 
2. นิสิตที่เลือกเครื่องมือเอกระนาดทุม เปนนิสิตทีเ่ปลี่ยนเครื่องมือจากเครื่องดนตรีชนิดอื่น มิไดนิสติที่เรียนทางระนาด

ทุมมาโดยตรงตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ดวยสาเหตุดังกลาวทําใหนิสิตทีเ่ขาใหมในชั้นปที่ 1 มีทั้งทักษะในการตีระนาดทุมยังไมดีพอ ในฐานะที่ผูวิจัยเปนผูสอนระนาดทุม 

ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย จึงคิดวิธกีารฝกระนาดทุมเบื้องตน จากการผสมผสานวิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของ
ครูสุบิน จันทรแกว นํามาประยุกตใหเปนวิธีการฝกไลเสียงระนาดทุมเพื่อใหบรรเลงระนาดทุมไดเสียงที่ดี ฝกกําลังการใชมือซายและมือขวา 
และฝกการแยกประสาทสัมผัสในการตีระหวางมือซายกับมือขวา และทางเพลงระนาดทุม เพลงสาธุการ ทางครูประมวล อรรถชีพ ที่ครูคิด
ทางระนาดทุมเพลงสาธุการใหผูวิจัย โดยใชมือตางๆ ของระนาดทุมอยูในเพลงสาธุการเพื่อเปนการฝกการใชมือของระนาดทุม นําไปใชใน
การพัฒนาแบบฝกเบื้องตนใหกับนิสิตชั้นปท่ี 1 เพื่อใหนิสิตมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนขั้นสูงตอไป  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อผสมผสานวิธีการสอนของครูดนตรีในอดีตเพื่อใชสอนในปจจบุัน  
2. เพื่อศึกษาความกาวหนาในการเรียนรูของนิสิต จากการฝกดวยวิธฝีกระนาดทุมเบื้องตน            

 
สมมติฐานการวิจัย 

นิสิตที่ฝกดวยวิธีฝกระนาดทุมเบื้องตนมีการเรียนรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา 
2. ประชากร คือ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกดนตรีไทย ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เครื่องมือเอกระนาดทุม 

ระหวางปการศึกษา 2545- 2560 จํานวน 40 คน  
3. เนื้อหาที่ใชในการสรางแบบฝกระนาดทุมเบื้องตน เปนการผสมผสานเชื่อมโยงองคความรูตั้งแต 2 องคความรูขึ้นไป 

เขาดวยกันอยางสอดคลองเปนระบบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 681) คือ วิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญกับทางเพลงของระนาดทุม 
ผสมผสานกัน ไดวิธีการฝกระนาดทุมเบื้องตน ดังนี ้
  3.1 วิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของครูสุบิน จันทรแกว นํามาประยุกตใหเปนวิธีการฝกไลเสียงระนาดทุมเพื่อให
บรรเลงระนาดทุมไดเสียงที่ดี ฝกกําลังการใชมือซายและมือขวา และฝกการแยกประสาทสัมผัสในการตีระหวางมือซายกับมือขวา ดังน้ี 
   3.1.1 การจับไมตีที่ถูกตอง 
   3.1.2 การตีตั้งฉาก 2 มือพรอมกันเปนคูแปด ใหหัวไมอยูกลางผืนระนาดทุม 
   3.1.3 การตีทีละลูกโดยเริ่มจากดานซายของผืนไปจนถึงลูกขวาสุดแลวไลกลับมาจากขวาไปซาย โดยใชมือ
ซายมือเดียว ไลไปเรื่อยๆจนกวาจะเมื่อย แลวเปลี่ยนเปนมือขวาใชวิธีเดียวกัน โดยตองบังคับมือใหตีกลางลูกระนาดทุม 
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   3.1.4 การตีทีละลูกโดยเริ่มจากดานซายของผืน โดยใชมือซายไปจนถึงกลางผืนจากนั้นเปลี่ยนเปนมือขวาตี
จนถึงดานขวาสุดของผืน แลวไลกลับมาจากดานขวาสุดของผืนจนถึงซายสุดของผืน โดนเริ่มจากมือขวาจนถึงกลางผืนแลวเปลี่ยนเปนมือ
ซาย ไลไปเรื่อยๆจนกวาจะเมื่อย โดยตองบังคับมือใหตีกลางลูกระนาดทุม 
   3.1.5 การตีทีละลูก 3 ลูก โดยเริ่มจากดานซายของผืน โดยใชมือซายตี 3 ลูก จากลูกที่ 1-3 แลวใชมือขวาตี 
3 ลูก จากลูกที่ 8-10 แลวขยับไปที่ละลูกจนมือซายถึงลูกที่ 8-9 และมือขวา 15-17 จากนั้นไลมือกลับมา ดวยมือขวา ลูกที่ 17-15 และมือ
ซาย ลูกที่ 10-8 ไลลงมาจนถึงลูกแรก ไลไปเรื่อยๆจนกวาจะเมื่อย โดยตองบังคับมือใหตีกลางลูกระนาดทุม 
   3.1.6 ตีลักษณะเดียวกับขอ 3.15 แตเปลี่ยนเปน มือละ 4 ลูก 
   3.1.7 ฝกมือซาย โดย เริ่มจากมือขวาตีลูกที่ 10 มือซายตีลูกที่ 1-3 จากนั้นไลไปเรื่อยๆ จนมือขวาถึงลูกท่ี 17 
มือซาย ถึงลูกที่ 8-9 จากนั้นไลกลับลงมาดวยวิธีเดิม จนถึงลูกแรกที่เริ่มตี ไลไปเรื่อยๆจนกวาจะเมื่อย โดยตองบังคับมอืใหตีกลางลูกระนาด
ทุม 
   3.1.8 ฝกมือขวา โดย เริ่มจากมือซายตีลูกที่ 1 มือขวาตีลูกที่ 10-8 จากนั้นไลไปเรื่อยๆ จนมือซายถึงลูกที่ 10 
มือขวา ถึงลูกที่ 17-15 จากนั้นไลกลับลงมาดวยวิธีเดิม จนถึงลูกแรกที่เริ่มตี ไลไปเรื่อยๆจนกวาจะเมื่อย โดยตองบังคับมือใหตีกลางลูก
ระนาดทุม 
  3.2 ทางเพลงระนาดทุม เพลงสาธุการ ทางครูประมวล อรรถชีพ เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาระนาดทุมกับครูประมวล 
อรรถชีพ ประมาณปพ.ศ.2535 ในขณะนั้นผูวิจัยไดฝกเลนระนาดทุมเพียง 1 ป ทําใหการบรรเลงระนาดทุมมือยังไมคลอง ครูประมวล อรรถ
ชีพ จึงทําทางระนาดทุมเพลงสาธุการใหผูวิจัย โดยใชมือตางๆ ของระนาดทุมอยูในเพลงสาธุการซึ่งจะสอดคลองกับแนวทางในการตอเพลง
ของครูสุบิน จันทรแกว ที่จะตอเพลงสาธุการใหแกบรรดาลูกศิษยเปนเพลงแรก เพราะถือวาเปนเพลงครูและมีแมบทของมือตางๆอยูใน
เพลง ถาตอจบจะงายตอการตอเพลงอื่นๆ ตอไป (สุบิน จันทรแกว, 2530: 64 ; นันทวัน ตอบงาม, 2536: 48) โดยผูวิจัย ไดทําเปน 2 
แบบฝกหัด ดังนี ้
   3.2.1 ตีดวยความเร็วหามเกิน 4 นาที โดยตีผิดลูกไดบางแตหามหยุด เพื่อเปนการฝกใหมือคลองแคลวในการ
ตีระนาดทุม 
   3.2.2 ตีประมาณ 10-20 นาที อยางชาๆ โดยหามผิดแมแตลูกเดียว และจะตองตีลูกกลางผืนตลอด เมื่อครบ 
1 รอบ ใหวนกลับรอบที่ 2 ตีวนไปจนครบเวลาประมาณ 10-20 นาที เพื่อฝกใหมีสมาธิ ฝกการใชมือที่ถูกตองแมนยํา และตีระนาดทุมใหได
เสียงที่ชัดเจน 

4. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล คือ  
  4.1 ตอเพลงสาธุการใหกับนิสิตที่เขามาใหม 
  4.2 คะแนนการสอบครั้งที่ 1 เปน แบบทดสอบกอนเรียน(Pre-test) เพราะวา นิสิตเพิ่งตอเพลงยังไมสามารถใช
แบบฝกหัดทางระนาดทุมไดเพราะอยูในชวงจําเพลง 
  4.3 หลังจากสอบครั้งที่ 1 เริ่มใชแบบฝกหัดทั้งการไลมือและแบบฝกหัดทางระนาดทุมอยางจริงจัง ในชวงเวลาประมาณ 
2 เดือน 
  4.4 คะแนนการสอบครั้งที่ 2 เปน แบบทดสอบหลังเรียน(Post-test) เพื่อดูพัฒนาการและความกาวหนา ในการตี
ระนาดทุม 

5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  
5.1 วิธีฝกระนาดทุมเบื้องตน แบบผสมผสานวิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของครูสุบิน จันทรแกว และทางเพลงระนาด

ทุม เพลงสาธุการ ทางครูประมวล อรรถชีพ   
5.2 เครื่องมือวัดผลลัพธหรือผลกระทบของการวิจัย คือ แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และ 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ประเมินจากการสอบปฏิบัติครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เกณฑในการประเมินคือ 1.เสียง 2.จังหวะ 3.ลีลา 
และ 4.ทํานอง โดยมีกรรมการประเมินครั้งละ อยางนอย 3 คน   

5.3 เครื่องมือทางสถิต ิคือ สถิติที่ใชวัดความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียน ไดแก คา t-test  

 
ผลการวิจัย 
 ผลจากการพัฒนาวิธีการฝกระนาดทุมเบื้องตนดวยการผสมผสานวิธีการสอนของครูสุบิน จันทรแกว และครูประมวล อรรถชีพ 
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 
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1. เพื่อผสมผสานวิธีการสอนของครูดนตรีในอดีตเพื่อใชสอนในปจจุบัน ดังนี ้
  1.1 วิธีการฝกไลเสียงฆองวงใหญของครูสุบิน จันทรแกว นํามาประยุกตใหเปนวิธีการฝกไลเสียงระนาดทุมจํานวน 8 
ขั้นตอน ผลจากการฝกทําใหนิสิตจับไมระนาดทุมไดอยางถูกตอง บรรเลงระนาดทุมไดเสียงที่ดี ฝกกําลังการใชมือซายและมือขวา และฝก
การแยกประสาทในการตีระหวางมือซายกับมือขวา  
   1.2 แบบฝกการบรรเลงระนาดทุม ดวยทางเพลงระนาดทุม เพลงสาธุการ ทางครูประมวล อรรถชีพ 2 แบบฝกหัด ดังนี้ 
คือ 1. ตีดวยความเร็วหามเกิน 4 นาที โดยตีผิดลูกไดบางแตหามหยุด เพื่อเปนการฝกใหมือคลองแคลวในการตีระนาดทุม และ2. ตี
ประมาณ 10-20 นาที อยางชาๆ โดยหามผิดแมแตลูกเดียว และจะตองตีลูกกลางผืนตลอด เมื่อครบ 1 รอบ ใหวนกลับรอบที่ 2 ตีวนไปจน
ครบเวลาประมาณ 10-20 นาที ผลจากการฝกทําใหนิสิตมีสมาธิ ใชมือระนาดทุมที่ถูกตองแมนยํา และตีระนาดทุมใหไดเสียงที่ชัดเจน 

2. เพื่อศึกษาความกาวหนาในการเรียนรูของนิสิต จากการฝกดวยวิธีฝกระนาดทุมเบื้องตน   
     

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะหความกาวหนาในการเรียนรูของนิสิต จากการฝกดวยวิธีฝกระนาดทุมเบื้องตน  
คะแนนความกาวหนา

ทางการเรียน 
คะแนนเฉลี่ย 
กอนเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียน 

ผลตาง 
(D) 

t 

จํานวนการทดลอง 40 คน 18.29 20.04 1.75 1.84 
df = 39,    P< .05 = 1.697 

 
จากตาราง พบวาผลการวิเคราะหความกาวหนาในการเรียนรูของนิสิต จากการฝกดวยวิธีฝกระนาดทุมเบื้องตน จากการเปดตาราง

การแจกแจงแบบ  t ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05 แสดงวานิสิตมีความกาวหนาในการเรียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สรุปและอภิปรายผล 

ในยุคปจจุบันมีปจจัยหลายอยางที่ทําใหการเรียนการสอนดนตรีเปลี่ยนไป เพื่อใหทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจึงจําเปนตองมีการ
ประยุกตวิธีการสอนของครูในอดีตมาปรับใชกับเด็กรุนใหมๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยการนําวิธีการฝกไลมือกับทางเพลงของครูมาประยุกต
เปนแบบฝกหัดใหเด็กๆ ไดฝกฝนเบื้องตน ผลจากการฝกดวยวิธีการฝกระนาดทุมเบื้องตน ทําใหนิสิตจับไมไดอยางถูกตองสงผลใหนิสิต
บรรเลงระนาดทุมไดเสียงดีและยังเกิดความชํานาญในการใชมือระนาดทุม เพื่อใหนิสิตเกิดความชํานาญในการตีระนาดทุมเพื่อเรียนในขั้น
สูงตอไป ซึ่งแนวทางในการคิดวิธีฝกระนาดทุมเบื้องตน สอดคลองกับ วุฒิชัย พวงลําไย (2555: 142) ที่ทําวิจัยเรื่อง เดี่ยวฆองวงเล็ก เพลง
แขกมอญ สามชั้น ทางครูฉลาก โพธิ์สามตน วา ครูฉลาก โพธิ์สามตน จะคิดกลอนเพลงขึ้นมาใหม โดยเอากลอนเพลงจากครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มาเปนแนวทางและปรับปรุงขึ้นมาใหมใหเหมาะสมกับฝมือของผูตอ  

ความกาวหนาทางการเรียนของนิสิตทีจ่ากการฝกดวยวิธีฝกระนาดทุมเบื้องตน โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนระหวางเรียน
และหลังเรียน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งนี้
เนื่องมาจากวิธีฝกระนาดทุมเบื้องตนนั้น เนนที่วิธีการฝกไลเสียงระนาดทุมเพื่อใหบรรเลงระนาดทุมไดเสียงที่ดี ฝกกําลังการใชมือซายและ
มือขวา และฝกการแยกประสาทในการตีระหวางมือซายกับมือขวา และใชทางเพลงที่ครูคิดคนขึ้นเพื่อใชในการฝกมือระนาดทุมมาเปน
แบบฝกหัดที่ฝกการใชมือใหคลองแคลวในการตีระนาดทุม ฝกใหมีสมาธิ ฝกการใชมือทีถู่กตองแมนยํา และตีระนาดทุมใหไดเสียงที่ชัดเจน 
สอดคลองกับ วัชรพงศ กาญจนวรุตม (2551: 19) ไดทําการวิจัยเรื่อง การไลระนาดเอกเพลงทะแยของครูชัยยุทธ โตสงา วา การไลระนาด
เอกเพลงทะแยของครูชัยยุทธ โตสงานั้น มีวัตถุประสงคเพื่อตองการฝกฝนการบรรเลงใหมีประสิทธิภาพสูง และเปนการเตรียมความพรอม
ในการบรรเลงและฝกฝนความอดทน  
 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาและวิเคราะหเพลงสาธุการของครูประมวล อรรถชีพนั้น ครูไดคิดทางเพลงขึ้นกอนที่ จะมีการจัดทํา เกณฑมาตรฐาน
ดนตรีไทย โดย สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)จึงทําให ไมมีวิธีการตีระนาดทุม
ทุกวิธีอยูในเพลงสาธุการทางครูประมวล อรรถชีพ แตในเพลงโหมโรงเย็นที่ผูวิจัยไดรับการถายทอดมาจากครูประมวล อรรถชีพและครูสุบนิ 
จันทรแกว มีวิธีการตีระนาดทุมทุกวิธีอยูในเพลงนี้ ถามีการศึกษาและนํามาใชประโยชนตอไปจะสงผลที่ดีตอนิสิตที่ไดเรียนเพลงชุดโหมโรง
เย็น  
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“นกขมิ้น” สําหรับวงฟลูตควินเต็ด 
 

ผศ.เอกชัย  พุหิรัญ 
 

สังกัดวิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
email:Phu_bass@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 
เพลงนกขมิ้นเปนเพลงไทยเดิมที่มีประวัติยาวนาน ของเดิมเปนเพลงสองชั้น ในสมัยอยุธยา ตอมาเปนเพลงสามทอนปรากฏอยูใน

เพลงเรื่องและมีการนํามาขยายเปนเพลงสามชั้น จากนั้นครูมนตรี ตราโมท ไดรวบรวมเพลงใหเปนเถาและประพันธบทรองขึ้น นกขมิ้นเปน
เพลงที่สามารถรับใชสังคม เชน บรรเลงสําหรับพิธีกรรม บรรเลงสําหรับการแสดง และบรรเลงสําหรับขับกลอม ผูประพันธไดนําแนวทํานอง
หลักจากเพลงไทยเดิมมาบางสวนแลวไดเรียบเรียงโดยมีแนวคิดการใชพื้นผิวแบบเฮอเทอโรโฟนีและการประสานเสียงแบบดนตรีไทยผสม
เสียงประสานแบบดนตรีตะวันตก มีการนําลักษณะธรรมชาติของเครื่องดนตรีมาเรียบเรียงโดยแทนเสียงที่เกิดขึ้นดวยเทคนิคของเครื่อง
ดนตรีและกระสวนจังหวะ   ใชการประสานเสียงแบบโครมาติกในบางชวง สังคีตลักษณของบทเพลงเปนลักษณะตอนที่ซอนอยูในสังคีต
ลักษณแบบสามตอน ความยาวบทเพลงประมาณ 6 นาท ี

 
คําสําคัญ: การประพันธเพลง เพลงนกขมิ้น ฟลูตควินเต็ด 
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“The Oriole Bird” 
for Flute Quintet 

 
Asst. Prof. Ekachai Phuhirun 

 
email:Phu_bass@hotmail.com 

 
Abstract 

 ‘Nok Khamin’ is a song with a long history and continuous development. Its original version was written with 
a moderate tempo during the Ayutthaya period, and then was developed to fast tempo. Later, Mestro Montri Tramod 
arranged this piece in the format of ‘ Tao Song’  and wrote lyrics for it.  ‘ Nok Khamin’  also has played several social 
roles in term of its functions, such as being used as ritual music, dramatic music and lullaby. Based on some parts of 
its main melody, composer rearranges this piece with techniques of Heterophony and Thai music harmony, utilizing 
main melody of Luktok, developing it with variation technique and played simultaneously.  To imitate the original 
sound, Composer selects musical instruments whose sound characteristics are similar to the one used in the original 
version together with their music techniques and Rhythmic pattern.    In some parts of the song, Chromatic Harmony 
is used. Composer also uses technique of pentatonic scale with changeable melody; however, mostly its main melody 
is still in C and G. The musical structure of this song is complex ternary form with sectional form within. It takes around 
5 minutes to perform this piece. 
Keyword: Music Composition, Nok Khamin Song, Flute Quintet  
 
  



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   104 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
ดนตรีไทยมีวิวัฒนาการมาพรอมกับคนไทย ควบคูไปกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดและพิธีกรรมทาง

ศาสนาเปนเวลาชานาน ดนตรีนอกจากจะแสดงออกถึงความประณีตวิจิตรพิสดารแลวยังสะทอนถึง        ความงามดานจิตใจและอารมณ
ของมนุษยในแตละยุคสมัย ทั้งยังเปนเอกลักษณที่สําคัญที่แสดงออกใหเห็นถึงความเจริญ   รุงเรืองของชนชาติไทยที่รูจักสรางสรรคดนตรี
ไทย (วีรชาติ เปรมานนท. 2532:7)  

เพลงไทยเปนเอกลักษณของคนไทย เปนมรดกซึ่งตกทอดมาตั้งแตโบราณจนกระทั่งทุกวันนี้ปจจุบันศิลปน และคีตกวีมีความคิด
หลากหลายในการสรางสรรคผลงานเพลงไทยทั้งทางดานเนื้อหาเนื้อเพลงและทํานองดนตรี ไดมีการนํามาใชอยางมีแบบแผนเพลงไทยแบ
งไดสองประเภทคือประเภทเพลงขบัรองและประเภทเพลงบรรเลง (สงัด ภูเขาทอง. 2539:133-161) 

มีงานสรางสรรคหลายชิ้นที่มาจากการศึกษาเพลงไทยเดิมเปนวัตถุดิบพื้นฐานในการขยายพัฒนาดานการสรางประพันธเพลง มี
การขยายหรือตัดทอนกลายเปนเพลงใหมมากมาย โดยอนุรักษและพัฒนาไปในทางของดนตรีตะวันตก แตยังมีอีกเพลงหนึ่งที่นาสนใจคอื 
เพลงนกขมิ้น เพลงนกขมิ้นนี้ไดรับใชสังคมในหลายมิติ หลากหลายรูปแบบ ตั้งแตเรื่องพิธีกรรม การแสดง หรือที่เราคุนเคยคือใชในการขับ
กลอม บทบาทของเพลงนกขมิ้นมีวิวัฒนาการมาจากอดีตตอวิถีชีวิตและสังคมไทย เพลงนกขมิ้นมีประวัติยาวนานและมีพัฒนาการเรื่อยมา 
ของเดิมเปนเพลงสองชั้นในสมัยอยุธยา ตอมาเปนเพลงสามทอนปรากฏอยูในเพลงเรื่องนกขมิ้น และมีการนํามาขยายเปนเพลงสามชั้น 
จากนั้นครูมนตรี ตราโมท ไดรวบรวมเพลงใหเปนเถาและประพันธบทรองขึ้น โดยบทบาทและหนาที่เพลงนกขมิ้นเปนเพลงที่สามารถรับใช
สังคม เชน บรรเลงสําหรับพิธีกรรม บรรเลงสําหรับการแสดง และบรรเลงสําหรับขับกลอม สําหรับบทเพลงที่บรรเลงโดยวงฟลูตควินเต็ดยัง
มีไมมากในปจจุบันและบทเพลงนกขมิ้นเปนพัฒนาการประพันธเพลงจากเพลงไทยเดิม มีลักษณะวงที่ประกอบไปดวยฟลูต 4 คันและ อัลโต
ฟลูต 1 คัน โดยผูประพันธไดรับมอบหมายจากวงฟลูตควินเต็ดใหประพันธเพลงสําเนียงไทยสําหรับวงฟลูตควินเต็ด เพื่อใชแสดงคอนเสิรต 

 
วัตถุประสงค 

เพื่อสรางสรรคบทประพันธเพลงใหมที่อนุรักษบทเพลงไทยเดิมในเชิงพัฒนา บนรูปแบบการประพันธดนตรีตะวันตกสําหรับวง
ฟลูตควินเต็ดและสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนวิชาการเรียบเรียงเสียงและวิชาการประพันธเพลงได 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

1. ผูประพันธไดรวบรวมเทคนิควิธีการประพันธเพลงของฟลูตในปจจุบันมาใชเปนแนวคิดและวัตถุดิบการประพันธเพลง จากนั้น
จึงพิจารณาคัดเลือกวาจะใชเทคนคิการประพันธเพลงแบบใดบาง  

2. วางโครงสรางของบทประพันธทั้งหมด โดยพิจารณาการใชวัตถุดิบจากเพลงไทยเดิม เทคนิคการบรรเลงและเทคนิคการ
ประพันธเพลง โดยคํานึงถึงเทคนิคการบรรเลง วิธีการประพันธเพลงในดานตางๆ เชน ดานแนวทํานอง      ดานแนวประกอบ ดานแนว
เสียงประสาน และดานอื่นๆ ของบทประพันธเพลง 

3. เมื่อประพันธบทประพันธเพลงเสร็จสิ้น ไดนําสงใหนักฟลูตแตละคนฝกซอม โดยมีนักฟลูตจํานวน 5 คน  
4. นําบทประพันธเพลงทั้งหมดไปบันทึกในหองอัดเสียงที่มีคุณภาพสูง 
5. เขียนบทอรรถธิบายบทประพันธเพลง รวมถึงเทคนิควิธีการประพนัธเพลง 
6. บันทึกภาพและเสียงในการแสดงคอนเสิรต  
7. นําบางสวนของงานสรางสรรคนี้ โดยเฉพาะประเด็นเทคนิควิธีการประพันธเพลง และเทคนคิการบรรเลงฟลูต มาใหสอนใน

วิชาการประพันธ 
 

ความยาวของผลงานสรางสรรค  

บทประพันธเพลง นกขมิ้นสาํหรับวงฟลูตควินเต็ด บทเพลงมีความยาวประมาณ 5-6 นาท ีประกอบดวยทอนยอยๆ ในบทเพลง 4 
ทอน   
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โนตผลงานที่เสร็จสมบูรณ 
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องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

ในความเห็นของผูประพันธ ฟลูตเปนตัวแทนของเครื่องดนตรีตะวันตกมาตรฐานที่ใกลเคียงกับลมหายใจหรือเสียงที่เราตองการ
ถายทอดออกมาเปนเสียงที่คลายกับเสียงนกในธรรมชาติมากที่สุด เนื่องจากการกําเนิดเสียงของฟลูตไมไดผานเครื่องชวยหรือปากเปาใดๆ 
และฟลูตยังเปนเครื่องดนตรีที่สามารถบรรเลงไดอยางคลองแคลว ออนหวาน ออนโยนผูประพันธไดนําแนวทํานองหลักของนกขมิ้นแบบ
เพลงไทยเดิมมาบางสวนแลวไดเรียบเรียงแนวทํานอง แนวสนับสนุนและแนวประสานขึ้นมาใหม โดยมีแนวคิดการใชพื้นผิวแบบเฮเทโรโฟนี 
(Heterophony) โดยการประสานเสียงแบบดนตรีไทยโดยมีลักษณะการยึดโครงสรางทํานองหลักจากลูกตกแตมีการพัฒนาไปคลายๆ การ
แปรทํานอง (Variation) โดยบรรเลงไปพรอมๆกัน ในบางชวงมีการนําลักษณะธรรมชาติของเครื่องดนตรีมาเรียบเรียงโดยแทนเสียงนกรอง
ในธรรมชาติดวยเทคนิคของเครื่องดนตรีและสรางกระสวนจังหวะที่สอดคลอง มีใชการประสานเสียงแบบโครมาติกในบางชวง มีการใช
บันไดเสียง 5 เสียง (Pentatonic Scale) โดยนํามาปรับยายศูนยกลางเสียงไปเรื่อยๆ ศูนยกลางเสียงหลักของเพลงจะเปน C และ G  สังคีต
ลักษณของบทเพลงเปนลักษณะตอน (Sectional Form) ที่ซอนอยูกับสังคีตลักษณ   สามตอน (Ternary Form) ขนาดใหญ 

จากงานสรางสรรคดานการประพันธเพลงนี้ผูประพันธเพลงมุงหวังที่จะสรางและเพิ่มเติมองคความรูดานการประพันธเพลง 
เทคนิคการบรรเลงฟลูตรวมถึงการวิเคราะหบทเพลง ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของบทประพันธเพลงเชิงอนุรักษและพัฒนาจากเพลงไทยเดิม ที่
แสดงเอกลักษณของชนชาติไทย นําเสนอสูรูปแบบวงดนตรีตะวันตก และบนพื้นฐานทฤษฏีการประพันธเพลงตะวันตก นอกจากนี้ยัง
คาดหวังถึงมานําไปใชในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของไทย ในวิชาการวิเคราะห วิชาการประพันธเพลง และวิชาเรียบเรียงวง
ดุริยางค โดยใชเทคนิควิธีการประพันธเพลงและวิธีการบรรเลงที่หลากหลาย ไมวาจะเปนดานระบบการใชกลุมดนตรีที่เปนลักษณะสําเนียง
ไทยเดิม พื้นผิวหรือเนื้อดนตรี การใชเสียงประสาน ระดับเสียงและรูปแบบจังหวะในมิติตางๆ รวมถึงแนวคิด เทคนิค และวิธีการบรรเลงที่
เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของนักฟลูต กระนั้นผูประพันธเพลงก็มีอิสระอยางมากที่จะใชจินตนาการและความคิดสรางสรรคของตัวเอง แตก็
ตองคํานึงถึงแนวคิดหลักในการประพันธที่ตั้งไว เนื่องจากฟลูตมีลักษณะโทนเสียงที่เหมือนกัน ทําใหตองวางแนวเสียงที่สําคัญกระจายไป  
ทุก ๆ แนวอยางเหมาะสม  

 
 
 

สจูิบตัรการแสดง 
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การแสดงครั้งแรก 
บทประพันธเพลงนกขมิ้นสําหรับวงฟลูตควินเต็ด นําออกแสดงเผยแพรตอสาธารณชนในงานแสดงและบรรยายเชิงงานสรางสรรค

ชิ้นนี้ประพันธขึ้นเพื่อแสดงในงาน Flute Couse and Concert with Dalcroze inspire movement and Body Mapping 2017  
ซึ่งไดรับเกียรติแสดงบทประพันธนี้จากนักฟลูตชาวไทยและนักฟลูตชาวตางชาติที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติแสดงที่หองแสดงดนตรี อาคาร 
29 ชั้น 6 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

สมาชิกวงฟลูตควินเต็ด 
1. Elisabeth Dooner นักฟลูตชาวสก็อตแลนด อดีตสมาชิกวงสก็อตติชแชมเบอรออรเคสตรา (Scottish Chamber Orchestra) 

เคยเดินทางแสดงดนตรีในหลายประเทศ ปจจุบันเปนอาจารยสอนฟลูตที่สถาบันดนตรีสก็อตแลนด (Royal Conservatoire of Scotland)  
2. Sarah Newbold นักฟลูตชาวอังกฤษ สมาชิกวงเซนตมารตินอินเดอะฟลด (St. Martin in-the-Fields) และวงนิวลอนดอนออร

เคสตรา (New London Orchestra) ในป ค.ศ. 1989 ไดรับตําแหนงศาสตราจารยประจําสถาบันดนตรีกิลฮอลล (Guildhall School of 
Music & Drama) เดินทางแสดงดนตรีในหลายประเทศ 

3. Alice Orton นักฟลูตชาวสก็อตแลนด เปนลูกสาวของ Elisabeth Dooner แสดงดนตรีไดทุกประเภท เดินทางแสดงดนตรีใน
ประเทศตางๆ รวมกับนักแอคคอเดียนปจจุบันเปนหัวหนาภาควิชาดนตรี ที่โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรู (St Andrews International 
School) กรุงเทพมหานคร 

4. อาจารยธีรวัฒน ประภารัตนเมธีรัฐ นักฟลูตชาวไทย จบการศึกษาดานการแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสมาชิกวงออรเคสตราชั้นนําของประเทศปจจุบันเปนอาจารยสอนฟลูตที่วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

5. ดร.ศิริพร จินะณรงค นักฟลูตชาวไทย จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยอินเดียนา 
(Indiana University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกสเตท (San Francisco State University) ปจจุบันเปน
ผูบริหารบริษัทเมโลดี้โซลูชั่น  
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อิทธิพลของการรับรูวัฒนธรรมองคกรที่มีตอประสิทธิภาพการทํางาน 
 กรณีศึกษา พนักงาน บริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 และ บริษัท เดอะทัช กรุงเทพ จํากัด  

 
นางสาวกันกนิษฐ ฤทธิ์คาํรณ 

 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

begin_bee_gan@hotmail.com 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคกรและประสิทธิภาพในการทํางาน  และอิทธิพลของวัฒนธรรมองคกรที่

มีตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานในองคกรธุรกิจที่ใหบริการดานความงาม   กลุมประชากร คือ พนักงานของบริษัท เอฟบี 
กรุงเทพ 97 และ บริษัท เดอะทัชกรุงเทพ จํากัด จํานวน 229 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล การวิจัยครั้งนี้เปน
การวิจัยเชิงปริมาณ ใชสถิติในการวิเคราะหไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและสถติิ
ถดถอยพหุคูณ โดยการกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ .05 

ผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายมีการรับรูวัฒนธรรมองคกรแบบเนนรายละเอียดมากที่สดุ รองลงมา คือ วัฒนธรรมองคกรที่
เนนนวัตกรรมและยอมรับความเสี่ยง และวัฒนธรรมองคกรเนนการทํางานเปนทีม ตามลําดับ  สําหรับประสิทธภิาพการทํางานในภาพรวม
อยูในระดับสงู โดยพบวามีประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายสูงที่สุด รองลงมาคือดานกระบวนการปฏิบัติงาน  ผลการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณพบวา วัฒนธรรมองคกรแบบเนนรายละเอียด วัฒนธรรมองคกรแบบเนนบุคลากร วัฒนธรรมองคกร
แบบเนนการแขงขัน และวัฒนธรรมองคกรแบบเนนความมั่นคงมีอิทธิพลตอการบรรลุเปาหมายความสาํเร็จ  วัฒนธรรมองคกรแบบเนน
การแขงขัน วัฒนธรรมองคกรแบบเนนความมั่นคง วัฒนธรรมองคกรแบบเนนการทํางานเปนทีมมีอิทธิพลตอการจดัหาปจจัยทรัพยากร  
วัฒนธรรมองคกรแบบเนนความมั่นคง และวัฒนธรรมองคกรแบบเนนการทํางานเปนทีมมีอิทธิพลตอกระบวนการปฏิบัติงาน  และ
วัฒนธรรมองคกรแบบเนนการแขงขัน วัฒนธรรมองคกรแบบเนนความมั่นคง และวัฒนธรรมองคกรแบบเนนผลงานมีอิทธิพลตอความพอใจ
ของทุกฝาย  

 
คําสําคัญ : การรับรูวัฒนธรรมองคกร / ประสิทธิภาพในการทํางาน / ธุรกิจดานความงาม 
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THE INFLUENCE OF PERCEPTION ON ORGANIZATION CULTURE AND EFFICIENCY OF 
PERFORMANCE : A CASE STUDY OF FB BANGKOK 97 LTD., AND THE TOUCH BANGKOK 

LTD., 
 

KANKANIT RITKAMRON 
 

M.A. (LANGUAGE AND CULTURE FOR COMMUNICATION AND DEVELOPMENT) 
MAHIDOL UNIVERSITY 

ABSTRACT 
This quantitative aimed to study the influence of perception on organization culture and efficiency of officers in 

aesthetic business organizations. The subjects of this research were 229 officers of FB BANGKOK 97 LTD., and THE 
TOUCH BANGKOK LTD.  A questionnaire was used for collecting data. The statistics used were percentage, mean, 
standard deviation, Pearson Correlation Coefficient, and multiple regression analysis. The statistical significance level 
was set at .05. 

 The results revealed that the target group’s perception for organization culture emphasized mostly on the 
attention to detail, innovation, risk taking, and team orientation. The overall image of efficiency in performance was 
at a high level. The efficiency of performance in the goal accomplishment and the internal process and operation 
were at the highest level. The results of the data using multiple regression analysis found that the organization 
culture emphasized attention to detail, people orientation, aggressiveness and stability which influenced the goal 
accomplishment. Also, organization culture emphasized aggressiveness, stability and team orientation which 
influenced the system resource. Moreover, the organization culture emphasized stability and team orientation which 
influenced the Internal process and operation. In addition, the organization culture emphasized aggressiveness, 
stability and outcome orientation which influenced the participant satisfaction. FB BANGKOK 97 LTD., and THE 
TOUCH BANGKOK LTD and other aesthetic business organizations should emphasized stability in organization culture 
for better efficiency of performance 

 . 
KEY WORDS : PERCEPTION FOR ORGANIZATION CULTURE/ EFFICIENCY OF PERFORMANCE/ BUSINESS FOR BEAUTY 
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บทนํา 
ปจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพ ผิวพรรณและความงามของกลุมผูบริโภคเปนที่นิยมและไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น สงผลตอ

ธุรกิจบริการประเภทคลินิกเสริมความงาม มีแนวโนมการเจริญเติบโตสูงขึ้นอยางรวดเร็วทั่วโลก ในป พ.ศ. 2561 คาดวามูลคากระแสเงิน
หมุนเวียนในธุรกิจเสริมความงามจะมีมูลคาสูงถึง 28 ลานลานบาท แนวโนมการเจริญเติบโตของธุรกิจเสริมความงามทั่วโลกมีอัตราการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยภูมิภาคเอเชียจัดอยู 1 ใน 4 อันดับของตลาดประเภทธุรกิจเสริมความงามทั่วโลก  ที่มีอัตราการเจริญเติบโต
ของธุรกิจอยางรวดเร็ว คิดเปนอัตรารอยละ 14  ตอป ในป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ.2557 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องจากกลุม
ผูบริโภคที่หันมาใหความสําคัญกับสุขภาพ คุณภาพชีวิต การดูแลตนเอง รูปลักษณ บุคลิกภาพและความงามมากยิ่งขึ้น สงผลใหธุรกิจ
ประเภทเสริมความงามในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและเติบโตอยางตอเนื่องตั่งแตป พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน โดยในป พ.ศ. 
2560 คาดวาธุรกิจเสริมความงามในประเทศไทยจะมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุมธุรกิจมากกวา 12,000 ลานบาทตอป และมีแนวโนมที่สูงขึ้น
มากกวา 20,000 ลานบาทในกลุมธุรกิจเสริมความงามในประเทศไทย (พิมพขวัญ บุญจิตตพมิล, 2559)  

อัตราการเพิ่มขึ้นของธุรกิจประเภทสุขภาพและความงามในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนี้ สงผลใหธุรกิจประเภทสุขภาพ
และความงามมีจํานวนมากเกินความตองการของกลุมผูบริโภค ทําใหธุรกิจประเภทสุขภาพและความงามตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรง
มากยิ่งขึ้น จากผูประกอบการรายใหมทั้งในและนอกประเทศและจากผูประกอบการรายเกาที่มีความพรอมในการขยายสาขาเพื่อรองรับ
กลุมผูบริโภคมากยิ่งขึ้น ไปจนถึงองคกรประเภทโรงพยาบาลที่มีการนําเครื่องมือและอุปกรณประเภทสุขภาพและความงามเพิ่มเติมเขามา
เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคโดยนํากลยุทธดานความปลอดภัยและแพทยที่มีความชํานาญคอยดูแลใหบริการอยางครบวงจร 
พรอมกันนี้ยังมสีถานเสริมความงามที่เนนการใหบริการดานทรีทเมนตโดยพนักงานมืออาชีพ โดยมีอัตราคาบริการที่ถูกกวาองคกรประเภท
สุขภาพและความงานอื่น ทั้งหมดนี้เปนปจจัยที่ทําใหการแขงขันของธุรกิจประเภทสุขภาพและความงามรุนแรงมากขึ้น (ศูนยวิจัยธนาคาร
กสิกรไทย, 2554) สงผลใหธุรกิจประเภทสุขภาพและความงามยังเปนธุรกิจที่ยังขาดความยั่งยืนในระยะยาวเนื่องจากสามารถประกอบ
กิจการได สงผลใหผูประกอบการมีมากเกินความตองการของกลุมผูบริโภค และเนื่องจากรูปแบบธุรกิจเปนธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีการ
ดําเนินงานการใชอุปกรณเครื่องมือ การใหบริการ และกลุมผูบริโภคที่มีความตองการคลายคลึงและใกลเคียงกัน ทําใหการสรางจุดแข็งของ
องคกรหรือจุดแข็งในสินคาและบริการทําไดยาก (พิมพขวัญ บุญจิตตพิมล, 2559)  การสรางความแตกตางในผลิตภัณฑ นวัตกรรม และ
การใหบริการจึงเปนเรื่องที่ทําไดยาก ทําใหธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขันทางธุรกิจ ดานราคาที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อใหสินคาและ
บริการของธุรกิจเปนที่ตองการของกลุมผูบริโภค 

บริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97  จํากัด และบริษัท เดอะทัช กรุงเทพ จํากัด ถือเปนคลินิกเสริมความงามที่มีสาขามากที่สุดติดในอันดับ 
1 ใน 5 ของธุรกิจคลินิกชั้นนําในกรุงเทพที่มีสาขามากที่สุดทั้งหมดจํานวน 14 สาขาทั่วกรุงเทพ ภายในระยะเวลา 7 ปโดยกอตั้งขึ้นเมื่อป 
พ.ศ.2553 เปนสถาบันความงามที่มุงเนนการใหบริการอยางครบวงจรที่รูจักกันในชื่อของ ALYSSA CLINIC ประกอบไปดวยสาขาทั้งหมด 4 
สาขา และALYSSA CLINIC ประกอบไปดวยสาขาทั้งหมด 10 สาขาทั่วกรุงเทพมหานคร เปนคลินิกเวชกรรมในรูปแบบสถาบันเสริมความ
งามแบบครบวงจรใหบริการโดยแพทยผูเชี่ยวชาญดานผิวพรรณรูปรางและความงาม และศูนยพัฒนาความงามและบุคลิกภาพแบบครบ
วงจร  

เนื่องจากธุรกิจประเภทสถานเสริมความงามเปนคลินิกที่มีการแขงขันอยางรุนแรงและเติมโตขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบันเปนหนึ่ง
ในประเภทของธุรกิจที่เติบโตและมีผลเปนอยางมากตอระบบเศรษฐกิจในปจจุบัน การศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาวัฒนะรรมองคกรที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานเพื่อสรางจุดแข็งและความแตกตางโดยบุคลากรในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม และเพื่อรักษามาตรฐานการ
ใหบริการใหเปนที่ยอมรับแกกลุมผูบริโภคในระยะยาว 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย   

2.1 เพื่อศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคกรและประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 และ บริษัท 
เดอะทัช กรุงเทพ จํากัด 

2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูวัฒนธรรมองคการที่มีตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 
และ บริษัท เดอะทัชกรงุเทพ จํากัด 
 
 
 
 
 



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   111 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อวัดการรับรู
วัฒนธรรมองคกรของพนักงาน  และระดับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  แบบสอบถามนี้มีขอคําถามทั้งหมด 60 ขอ โดยแบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี ้

ตอนที ่1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําถามในตอนที่1 เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (ตอนที่ 1 ขอที่ 1-6) ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อายุการทํางาน รายไดสุทธิตอเดือนที่ไดรับในปจจุบัน โดยเปนแบบสอบถามแบบปลายปด ลักษณะแบบสอบถาม
ประกอบดวยคําถามแบบมีคําตอบใหเลือก 2 คําตอบ (Simple-dichotomous Question) และคําถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก 
(Multiple Choices Question) เพื่อใหทราบขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการรับรูวัฒนธรรมองคกร 
คําถามในตอนที่ 2 เกี่ยวกับการรับรูรูปแบบวัฒนธรรมองคกร ซึ่งสรางจากแนวคิดของของ Charles A. O'Reilly III, Jennifer 

Chatman, และDavid F. Caldwell (1991)  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) คลอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรมองคกร ที่ประกอบวัฒนธรรมองคกรทั้งหมด 7 ดาน จํานวน 31 ขอ ไดแก 1.วัฒนธรรมองคกรที่เนนนวัตกรรม
และการยอมรับความเสี่ยง(Innovation and Risk Tasking) จํานวน 5 ขอ (ขอ 1-5)  2.วัฒนธรรมองคกรทีท่ี่เนนรายละเอียด (Attention 
to Detail) จํานวน 5 ขอ (ขอที่ 6-10) 3.วัฒนธรรมองคกรที่เนนผลงาน (Outcome Orientation) จํานวน 4 ขอ (ขอที่ 11-14) 4.
วฒันธรรมองคกรที่เนนบุคลากร (People Orientation) จํานวน 4 ขอ (ขอท่ี 15-18) 5.วัฒนธรรมองคกรที่เนนการทํางานเปนทีม (Team 
Orientation)  จํานวน 5 ขอ (ขอ 19-23 ) 6.วัฒนธรรมองคกรที่เนนการแขงขันและเอาชนะคูแขงทางธุรกิจ  (Aggressiveness) จํานวน 4 
ขอ (ขอ24 - 27)  7.วัฒนธรรมองคกรที่เนนความมั่นคง (Stability) จํานวน 4 ขอ (ขอ 28-31) โดยใหผูตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถาม
ตามลักษณะพฤติกรรมที่ตรงกับตนเองเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน 
คําถามในตอนที่ 3 เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) คล

อบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางาน จํานวน 23 ขอ ตามแนวคิดของสมใจ ลักษณะ (2544) ประกอบไปดวยองคประกอบทั้ง 
4 ดาน ไดแก  1. ประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ (Goal Accomplishment) จํานวน 6 ขอ (ขอ 32-37 ) 2.
ประสิทธิภาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Process and Operation) จํานวน 6 ขอ (ขอ 38-43 )  3.ประสิทธิภาพ
การทํางานดานการจัดหาและใชปจจัยทรัพยากร (System Resource) จํานวน 6 ขอ (ขอ 44-49) 4.ประสิทธิภาพการทํางานดานความ
พอใจของทุกฝาย (Participant Satisfaction) จํานวน  5 ขอ (ขอ 50-54) โดยใหผูตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามตามลักษณะ
พฤติกรรมที่ตรงกับตนเองเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ  

เก็บขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Statistical 
Package for Social Science (SPSS) สถิติที่ใชในการประมวลขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสันและสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ 0.05 

3.2 สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ 
สมมติฐานที่ 2 การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดหาและใชทรัพยากร  
สมมติฐานที่ 3 การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงาน  
สมมติฐานที่ 4 การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการทํางานดานความพึงพอใจของทุกฝาย   

3.3 ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตดานประชากรในการศึกษา ครั้งนี้ คือพนักงานในบริษัท เอฟบีกรุงเทพ 97 จํานวน 4 สาขา และ บริษทัเดอะทัชกรุงเทพ 

จํากัด จํานวน 10 สาขาในกรุงเทพมหานคร มีจํานวนประชากรพนักงานทั้งหมด 229 คน 
ขอบเขตดานตัวแปรทีใ่ชในการศึกษาในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย 

ตัวแปรอิสระ (ตัวแปรตน) ไดแก การรับรูวัฒนธรรมองคกรของพนักงานแบงออกเปน 7 ประเภท ตามแนวคิดของ
Charles A. O'Reilly III, Jennifer Chatman, และ David F. Caldwell (1991) ไดแก 

(1)วัฒนธรรมองคกรที่เนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสียง (Innovation and Risk Taking)   
(2)วัฒนธรรมองคกรที่เนนรายละเอียด (Attention to Detail)  
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(3)วัฒนธรรมองคกรที่เนนผลงาน (Outcome Orientation)  
(4)วัฒนธรรมองคกรที่เนนบุคลากร (People Orientation) 
(5)วัฒนธรรมองคกรที่เนนการทํางานเปนทีม (Team Orientation)  
(6)วัฒนธรรมองคกรที่เนนการแขงขันและเอาชนะคูแขงทางธุรกิจ(Aggressiveness)  
(7) วัฒนธรรมองคกรที่เนนความมั่นคง (Stability) 
ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน มีองคประกอบ 4 ดาน ตามแนวคิดของ สมใจ

ลักษณะ (2544) ไดแก 
(1)ประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ (Goal Accomplishment)  
(2)ประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดหาและใชปจจัยทรัพยากร (System Resource)  
(3)ประสิทธิภาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงาน (Internal Process and Operation)   
(4)ประสิทธิภาพการทํางานดานความพอใจของทุกฝาย (Participant Satisfaction)  
 

    ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 

 
 นิยามคําศัพทเฉพาะและความหมายสําคัญ 

1. วัฒนธรรมองคกร หมายถึง คานิยมความคิดและความเชื่อที่สมาชิกภายในองคกรยอมรับและใชเปนแนวทางดาน
ความคิดและการประพฤติปฏิบัติตาม จนเกิดเปนกฎระเบียนทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในองคกรโดยผาน
การหลอหลอมที่ตองอาศัยระยะเวลาและมีการถายทอดสูสมาชิกใหมจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร โดยวัฒนธรรมองคกร เปาหมายของ
องคกรและสมาชิกในองคกรนั้นจะถูกหลอหลอมเปนหนึ่งเดียวกัน มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

2. วัฒนธรรมองคกรที่เนนนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง หมายถึง วัฒนธรรมองคกรที่คลินิกมุงเนนและให
ความสําคัญกับการสรางนวัตกรรมใหมจากการแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดของพนักงานเพื่อการทํางานที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
และสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอการปฏิบัติงานและเปาหมายของคลินิก 

3. วัฒนธรรมองคกรที่เนนรายละเอียด หมายถึง วัฒนธรรมที่คลินิกมุงเนนบริหารจัดการการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตาม
โครงสรางและตําแหนงหนาที่โดยสามารถวัดขั้นตอนการทํางานและคุณภาพการทํางานไดตามตัวชี้วัดที่คลินิกกําหนด 

4. วัฒนธรรมองคกรที่เนนผลงาน หมายถึง วัฒนธรรมที่คลินิกมุงเนนกระบวนการทํางานที่มีคุณภาพเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานเพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

5.  วัฒนธรรมองคกรที่เนนบุคลากร หมายถึง วัฒนธรรมที่คลินิกมุงเนนการพัฒนาเพิ่มทักษะความรูที่มีประโยชนตอ
พนักงานและองคกรและสงเสริมใหพนักงานมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและแกปญหารวมกัน 
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6.  วัฒนธรรมองคกรที่เนนการทํางานเปนทีม หมายถึง วัฒนธรรมที่คลินิกมุงเนนใหพนักงานมีการปฏิบัติงานรวมกันและ
สามารถทํางานแทนกันไดอยางมีประสิทธิภาพพรอมทั้งสามารถรวมกันหาแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานได เพื่อเปน
ประโยชนตอการทํางานเปนทีม  

7. วัฒนธรรมองคกรที่เนนการแขงขันและเอาชนะคูแขงทางธุรกิจ หมายถึง วัฒนธรรมที่คลินิกมุงเนนการทํางานที่
เหมาะสมกับกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
การประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหบรรลุเปาหมายไดงายยิ่งและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. วัฒนธรรมองคกรที่เนนความมั่นคง หมายถึง วัฒนธรรมที่คลินิกมุงเนนและใหความสําคัญกับความพึงพอใจความผูกพัน
และความมั่นคงในการทํางานของพนักงานทั้งตําแหนงหนาที่และผลตอบแทนจากการทํางานที่มีคุณภาพและเปนไปตามแบบแผน
ขอกําหนดที่กําหนดไวอยางชัดเจน 

9. ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  หมายถึง ความสามรถในการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายของพนักงาน โดยการ
พิจารณาประสิทธิภาพของงานสามารถพิจารณาไดจากผลงาน ที่มีคุณคาผูปฏิบัติงานมีความพอใจลูกคาและองคกรมีความพึงพอใจ โดย
ประสิทธิภาพในการทํางาน คือ การบรรลุเปาหมายขององคกรนั่นเอง 

10. ประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ หมายถึง การปฏิบัติงานที่มีความถูกตองตรงตามความ
ตองการตรงตามกําหนดเวลาและบรรลุเปาหมายที่คลินิกกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด กอใหเกิดความความภูมิใจในการทํางานทั้ง
ตอตนเอง เพื่อนรวมงาน หัวหนางานและผูที่เกี่ยวของ ซึ่งความสําเร็จนี้สามารถพัฒนาเปนแนวคิดการทํางานรูปแบบใหม 

11. ประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดหาและใชปจจัยทรัพยากร  หมายถึง การปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากรในคลินิกอยาง
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตามที่คลินิกกําหนด โดยการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเปนปจจัยในการ
สนับสนุนการทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

12. ประสิทธิภาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานตามบทบาทและตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มีการกําหนดไวอยางขัดเจนอยูเสมอ เพื่อลดขอผิดพลาดและการทํางานซ้ําซอนที่จะทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน และ
เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายที่คลินิกกําหนดไว 

13. ประสิทธิภาพการทํางานดานความพึงพอใจของทุกฝาย หมายถึง การปฏิบัติงานโดยใชทักษะความรูที่ถูกตองและไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องในการปฏิบัติงา สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในคลินิกไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ
เปนที่ยอมรับของลูกคารวมถึงบคุลากรทั้งในและนอกองคกร 

14.  ธุรกิจดานความงาม หมายถึง ธุรกิจประเภทสุขภาพและความงามในประเทศไทยประกอบไปดวยในรูปแบบ คือ คลินิก
เสริมความงามและบุคลิกภาพโดยแพทยและทีมงานผูเชี่ยวชาญในกรุงเทพมหานครทั้ง 14 สาขาที่มีอัตราการเพิ่มสาขาและมีสาขาติดใน  5 
อันดับของกรุงเทพมหานคร 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพในการทํางาน 

Charles A. O'Reilly III, Jennifer Chatman, และ David F. Caldwell (1991) กลาววา แนวความคิด และทัศนคติของ
พนักงานภายในองคกรที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับวฒันธรรมองคกรสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานและสงผลดี
ตอองคกร ดังนั้นการสรางความเขาใจ และใหความสําคัญระหวางทัศนคติของพนักงานในองคกรกับวัฒนธรรมองคกรจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญและ
มีผลตอการทํางาน ในป 1999 Petterson., & Suzannah A. (1999).ไดศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับผลการปฏิบัติงานของอาจารยใน
มหาวิทยาลัย The University of Southern Mississippi พบวา ผลการปฏิบัติงานของอาจารยในมหาวิทยาลัยไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมองคกรเปนอยางมาก โดยวัฒนธรรมเฉพาะบางประเภทจะทําใหเกิดผลงานเฉพาะขึ้นมา ซึ่งสนับสนุนงานวิจัยอื่นที่วา วัฒนธรรม
องคกรสงผลตอการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคกร และในป 2004 Deshpandé, Rohit, John U. Farley. (2004). ไดศึกษาถึง
ความสําคัญและความสามารถของวัฒนธรรมองคกรที่สงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแขงขันกับกลุมธุรกิจ
ประเภทเดียวกันได ในประเทศที่มีวัฒนธรรมพื้นฐานที่แตกตางหรือรูปแบบธุรกิจและเศรษฐกิจที่แตกตางกัน พบวาความสามารถของ
วัฒนธรรมองคกรสงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพในการทํางานไมแตกตางกัน  
 
ผลการวิจัย  

ผลการทดสอบสมติฐานที่ 1 การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการทํางานดานการบรรลุเปาหมาย
ความสําเร็จ ของพนักงานบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 และ บริษัท เดอะทัช กรุงเทพ จํากัด  
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ตารางที่ 4.1 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จกับการรับรูวัฒนธรรมองคกร 
การรับรูวัฒนธรรมองคกร ค่าสัมประสิทธิ�

สหสัมพนัธ ์

p-value ระดับ 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนการแขงขันและเอาชนะคูแขงทาง
ธุรกิจ 

.709** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนความมั่นคง .653** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนการทํางานเปนทีม .628** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนรายละเอียด .567** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนผลงาน .566** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนบุคลากร .517** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนนวัตกรรมและการยอมรับความ
เสี่ยง 

.489** .000 ปานกลาง 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
จากตารางที่ 4.1 อธิบายไดวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายของพนักงานทุก

แผนกทุกระดับในคลินิกบริษัท เอฟบี 97 กรุงเทพและบริษัทเดอะ ทัช กรุงเทพ จํากัดมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทางบวกโดยอยู
ในระดับปานกลางในทุกดาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการรับรูวัฒนธรรมองคกรดานที่เนนการแขงขันเชิงรุกมีความสัมพันธเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการทํางานดานการบรรลุเปาหมายมากที่สุด (.709) 

ผลการทดสอบสมติฐานที่ 2 การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการทํางานดานการจัดหาและใช
ทรัพยากร ของพนักงานบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 และ บริษัท เดอะทัช กรุงเทพ จํากัด  
ตารางที่ 4.2 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดหาและใชทรัพยากรกับการรับรูวัฒนธรรมองคกร 
การรับรูวัฒนธรรมองคกร ค่าสัมประสิทธิ�

สหสัมพนัธ ์

p-value ระดับ 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนการทํางานเปนทีม .614** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนความมั่นคง .607** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนการแขงขันและเอาชนะ
คูแขงทางธุรกิจ 

.604** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนบุคลากร .492** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนผลงาน .439** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนนวัตกรรมและการยอมรับ
ความเสี่ยง 

.386** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนรายละเอียด .373** .000 ปานกลาง 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

จากตารางที่ 4.2 อธิบายไดวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดหาและใชทรัพยากรของพนักงาน
ทุกแผนกทุกระดับในคลินิกในบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 และบริษัท เดอะทัช กรุงเทพ จํากัดมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทางบวก
โดยอยูในระดับปานกลางในทุกดาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาทั้งนี้การรับรูวัฒนธรรมองคกรดานที่เนนการทํางานเปนทีมมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางานดานการจัดหาและใชทรัพยากรมากที่สุด (.614) 

ผลการทดสอบสมติฐานที่ 3 การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการทํางานดานกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 และ บริษัท เดอะทัช กรุงเทพ จํากัด 

ตารางที่ 4.3 ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงานกับการรับรูวัฒนธรรมองคกร 
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การรับรูวัฒนธรรมองคกร คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ 

p-value ระดับ 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนความมั่นคง .562** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนผลงาน .515** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนการแขงขันและเอาชนะคูแขง
ทางธุรกิจ 

.507** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนบุคลากร .498** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนรายละเอยีด .493** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนนวตักรรมและการยอมรับ
ความเสี่ยง 

.478** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนการทํางานเปนทีม .439** .000 ปานกลาง 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
จากตารางที่ 4.3 อธิบายไดวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานทุก

แผนกทุกระดับในคลินิกในบริษัท เอฟบี 97 กรุงเทพและบริษัทเดอะ ทัช กรุงเทพ จํากัดมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทางบวกโดย
อยูในระดับปานกลางในทุกดาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาการรับรูวัฒนธรรมองคกรดานที่เนนความมั่นคงมีความสัมพันธเชิงบวก
กับประสิทธิภาพการทํางานดานกระบวนการปฏิบัติงานมากที่สุด (.562) 

ผลการทดสอบสมติฐานที่ 4  การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพในการทํางานดานความพึงพอใจของทุก
ฝาย  ของพนักงานบริษัท เอฟบี กรุงเทพ 97 และ บริษัท เดอะทัช กรุงเทพ จํากัด 

ตารางที่ 4.4  ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการทํางานดานความพึงพอใจของทุกฝายกับการรับรูวัฒนธรรมองคกร 
การรับรูวัฒนธรรมองคกร คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 
p-value ระดับ 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนความมั่นคง .645** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนการแขงขันและเอาชนะคูแขง
ทางธุรกิจ 

.636** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนผลงาน .577** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนการทํางานเปนทีม .568** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนบุคลากร .544** .000 ปานกลาง 
การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนนวตักรรมและการยอมรับ
ความเสี่ยง 

.519** .000 ปานกลาง 

การรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนรายละเอยีด .456** .000 ปานกลาง 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
จากตารางที่ 4.4 อธิบายไดวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิภาพการทํางานดานความพึงพอใจของทุกฝายของพนักงาน

ทุกแผนกทุกระดับในคลินิกในบริษัท เอฟบี 97 กรุงเทพและบริษัทเดอะ ทัช กรุงเทพ จํากัดมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทางบวก
โดยอยูในระดับปานกลางในทุกดาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา การรับรูวัฒนธรรมองคกรดานที่เนนความมั่นคงมีความสัมพันธเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการทํางานดานความพึงพอใจของทุกฝายมากที่สุด (.645) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การรับรูของวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน โดยการรับรูวัฒนธรรมองคกรในแตละดานนั้นมี
ผลตอประสิทธิภาพการทํางานในดานท่ีแตกตางกันออกไป การรับรูวัฒนธรรมองคกรในแตละดานจะมีความหมายและลักษณะเฉพาะในแต
ละดานซึ่งความหมายในบางสวนนั้นอาจมีความคลายคลึงหรือตรงกับวัฒนธรรมองคกรในรูปแบบอื่นที่ตางออกไปและมีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานจากงานวิจัยของกรวินย ตันศรี (2549) กลาววาวัฒนธรรมองคกรดานกระบวนการปฏิบัติงานวัฒนธรรมองคกร
ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ และวัฒนธรรมองคกรดานความพึงพอใจของทุกฝายมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางาน  
Petterson., & Suzannah A. (1999) กลาววาวัฒนธรรมองคกรแบบปองกันเชิงรับ วัฒนธรรมองคกรแบบปองกันเชิงรุกและวัฒนธรรม
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องคกรแบบสรางสรรคอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางาน วิวใจ ปกปอง (2553) กลาววาวัฒนธรรมองคกรดานความเปนปจเจกชนและ
กลุมนิยม วัฒนธรรมองคกรที่หลีกเลี่ยงความไมแนนอน และวัฒนธรรมองคกรดานความเหลื่อมล้ําของอํานาจมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
ทํางาน อริษา ทาวแดนคํา (2552) พบวาวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานเชนเดียวกัน จาก
การศึกษาผูวิจัยพบวาวัฒนธรรมองคกรรูปแบบเหลานี้ถึงแมวาจะมีลักษณะเฉพาะ ทั้งในดานที่เหมือนกับลักษณะของวัฒนธรรมองคกรที่
ผูวิจัยทําการศึกษาและลักษณะที่ตางออกไป ตางมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานเชนเดียวกับการรับรูวัฒนธรรมองคกรที่ผูวิจัย
ทําการศึกษา 
 
ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พิจารณาถึงอิทธิพลของการรับรูวัฒนธรรมองคกร คือ อิทธิพลที่มาจาการรับรูวัฒนธรรมองคกรของ
พนักงาน ซึ่งหากมีการศึกษาในครั้งตอไปอาจพิจารณาในมิติของเนื้อหาหรือขอมูลที่ตางออกไป เชน ปจจัยที่เปนแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานที่จะสงผลตอประสิทธิภาการทํางานของพนักงานในปจจัยใดแตกตางหรือสอดคลองกับที่เปนอยูมากนอยเพียงใด เพื่อใหองคกร
หรือคลินิกใหความสําคัญกับปจจัยที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน มากยิ่งขึ้นจนถึงจุดที่คลินิกตั้งเปาหมายไว 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาจากการรับรูวัฒนธรรมองคกรของพนักงานทุกแผนกทุกระดับในคลินิกในการศึกษาครั้ง
ตอไปจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะในสวนของพนักงานในแผนกที่สามารถทําใหคลินิกบรรลุเปาหมายไดสูงที่สุด  เพื่อเปนการศึกษาให
เห็นถึงปจจัยที่จะนํามาพัฒนาพนักงานในแผนกนั้น ใหมีประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงขึ้นเทาที่คลินิกจะสามารถทําได รวมไปถึง
คุณลักษณะสําคัญของการเขามาเปนพนักงานในแผนกนั้น เพื่อใหการคัดเลือกพนักงานสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
เปาหมายและวัฒนธรรมขององคกร  
 

การศึกษาครั้งตอไปควรขยายขอบเขตการศึกษา โดยทําการศึกษาพนักงานที่ทํางานในคลินิกเสริมความงามประเภทเดียวกัน แต
อยูในพื้นที่อืน่ เชน คลินิกเสริมความงามในเขตภาคเหนือ ซึ่งอาจจะพบวัฒนธรรมองคกรที่มีอิทธิพลตอการทํางานที่แตกตางจากการศึกษา
ในครั้งนี ้

การศึกษาครั้งนี้พบวาการรับรูวัฒนธรรมองคกรที่เนนการแขงขันและเอาชนะคูแขงทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองคกรที่เนนความ
มั่นคงมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานในทุกดาน ดังนั้นคลินิกควรสงเสริมการรับรูวัฒนธรรมทั้ง 2 ดานนี้มากยิ่งขึ้น ควรมีการปรับกล
ยุทธทั้งทางดานการใหบริการ ตัวรูปแบบสินคาและผลิตภัณฑ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมใหทันกับการแขงขันที่รุนแรงจากจํานวน
ผูประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา นอกจากนี้อีกปจจัยสําคัญ
ในการนําคลินิกไปสูเปาหมายไดนั่นคือการสรางความรูสึกมั่นคงในการทํางานเนนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีการสงเสริมใน
ดานตําแหนงหนาที่ ใหมีความมั่นคงเพื่อสรางความพึงพอใจในการทํางาน รวมถึงการใหผลตอบแทนที่ชัดเจนคุมคาและเหมาะสมกับ
พนักงานในองคกรกับการทํางานที่ตองตอสูกับการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรง 
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ประสบความสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย  รวมถึงการตอบสนองความตองการของประชาชนในรัฐ สรางความพึงพอใจใหกับประชาชน ดวย
สาเหตุดังกลาวเจาหนารัฐตองมคีวามจําเปนตองมีความเกี่ยวของกับประชาชนโดยสวนใหญ 

ในปจจุบันการปฏิบัติหนาของเจาหนาที่รัฐ ที่มักจะเกิดปญหาในหลายดาน ไมวาจะเปนปญหาความไมเขาใจในการทําหนาที่ของ
ฝายเจาหนารัฐ หรือการจํากัดอํานาจหรือขอบเขตวาดวยการใชอํานาจโดยกฎหมาย จึงทําใหในบางครั้งบางที่เจาที่รัฐอาจตองอาศัย
ระมัดระวัง และใชความละเอียดถี่ถวนในการดําเนินกิจกรรมในทางปกครอง จนสงผลใหเกิดปญหาความลาชาในการปฏิบัติหนาที่ และ
ความไมพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เจาหนาที่รัฐที่ปฏิบัติหนาเกี่ยวของกับงานบริการ ซึ่งจะมีภารกิจที่
เกี่ยวของกับประชาชนโดยตรง หรืออาจเปนภารกิจที่เกี่ยวกับการใหคุณใหโทษแกประชาชน สวนมากมักเกิดประเด็นการวิวาทะระหวาง
เจาหนาที่ตํารวจกับประชาชนบอยครั้ง ดังจะเห็นปรากฏในหนาขาว หรือสื่อสังคมออนไลนทั่วไป ไมวาจะเปนการแอบถายคลิปวีดีโอ
ระหวางที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่ จนนํามาเผยแพรในสังคมออนไลน และนําไปสูกระแสการวิพากษวิจารณซึ่งสวนใหญแลว คนที่เขามา
วิพากษวิจารณมักจะมองวาตํารวจเปนฝายกระทําตอประชาชนเสียมากกวาซึ่งในบางครั้งบางทีผูชมยังไมไดคิดและพิจารณาใหดีวาที่มาทีไ่ป
ของเรื่องดังกลาวเปนอยางไร  

ทั้งนี้ประชาชนผูรับสื่อควรพิจารณาและวิเคราะหขอมูลขาวสารใหดีกอนจะวิพากษวิจารณ เพราะอาจจะนํามาซึ่งการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร 

 
คําสําคัญ : การใชอํานาจ  เจาหนาท่ีรัฐ  สื่อสังคมออนไลน 
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Abstract 
 State officials mean persons acting in government agencies. It is an important mechanism to drive public 
policy of the state to achieve the goals. Including responding to the needs of the people in the state. Satisfy the 
public. For this reason, the state needs to be relevant to the people in large part. 
 At present, the practice of state officials. There are many problems. The problem is not understanding the 
duties of the state. Or the limitation of power or scope on the exercise of power by law. So sometimes, some state 
may need to be cautious This is a very important part of the process. As a result, there is a delay in the performance 
of duties. And the dissatisfaction of the public. especially State officials involved in the service. The mission is directly 
related to the people. Or maybe it's a mission that involves giving you the blame. Most often there is a public-relations 
issue between the police and the public As will be seen in the news page. Or social media online. Whether it is a 
video clip while the police perform. And publish in the online society. And lead to a stream of criticisms, most of 
which. People who criticize often see that the police are more committed to the people, and sometimes the audience 
is not thinking and considering how the source of the story is. The public should consider and analyze the information 
well before criticizing because it may bring an offense under the Computer Act. 
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บทนํา 
บทความเรื่องนี้เปนเรื่องที่ควรศึกษาและเรียนรูในยุคของเจาหนาที่ของรัฐบาลไทย ที่มีอิทธิพลตอการใชชีวิตของประชาชนและ

สังคมในปจจุบัน ซึ่งความเปนมาของเจาหนาที่รัฐเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงวางระเบียบขาราชการพล
เรือนเปนครั้งแรก ใหมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 เพื่อเปนแนวทางในการเลือกสรรผูมีความรูและความสามารถเขารับ
ราชการ โดยกําหนดใหมีขาราชการ 3 ประเภท คือขาราชการพลเรือนสามัญ คือ ขาราชการที่รัฐบาลบรรจุแตงตั้งไวตามระเบียบฯ แบง
ออกเปน 2 ชั้น คือ ชั้นสัญญาบัตร (รองอํามาตยตรีขึ้นไป) และชั้นราชบุรุษ 

ขาราชการพลเรือนวิสามัญ คือ บุคคลที่รัฐบาลจางไวใหทําการเฉพาะอยาง หรือระยะเวลาชั่วคราว ตั้งแตพ.ศ. 2518เปนตนมา 
เปลี่ยนใหเรียกวาลูกจางประจําเสมียนพนักงาน คือ ขาราชการชั้นต่ํา ขาราชการในประเทศไทย ไดแกขาราชการพลเรือน(ขาราชการพล
เรือนสามัญและขาราชการพลเรือนในพระองค)ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขาราชการทหารขาราชการตํารวจขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมขาราชการฝายอัยการขาราชการรัฐสภาขาราชการฝายศาลปกครอง
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติขาราชการสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครขาราชการการเมืองขาราชการสวนทองถิ่นพนักงานอื่นของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพนักงานองคการมหาชนและองคการของรัฐอื่นที่
ไมใชสวนราชการลูกจางประจํา 

ความหมายของเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 อาจจะมี
ความหมายไมตรงกับคําวาเจาหนาที่ของรัฐที่ใชอยูในพระราชบัญญัติฉบับอื่นก็ได การพิจารณาเจาหนาที่ของรัฐวาหมายความถึงบุคคล
ใดบาง ตองพิจารณาจากคํานิยามตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติ
วา“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  

1) ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครอง  
2) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมาย ใหอํานาจในการออกกฎ คําสั่ง หรือมติใดๆ ที่มี
ผลกระทบตอบุคคล และ  
3) บุคคลที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตาม 1หรือ 2 
จากคํานิยาม “เจาหนาที่ของรัฐ” สามารถอธิบายแยกประเภทเจาหนาที่ของรัฐไดดังนี ้
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะบุคคล หรือผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานทางปกครองขาราชการ ในความหมายทั่วไป หมายถึง 

ผูปฏิบัติงานในสวนราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 

ขาราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งใหรับราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตางๆ โดย
ไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ซึ่งสามารถแบงขาราชการออกไดเปน 2 ประเภท คือ ขาราชการการเมือง และ
ขาราชการประจํา 

 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรครวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐในสื่อสังคมออนไลน 
 

เงือ่นไขความรับผิดของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ 
 อํานาจหนาที่โดยทั่วไปของรัฐ ไดแก การจัดทําบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองตอความตองการโดยรวมของประชาชน เชน 
การคุมครองชีวิตและทรัพยสินของราษฎร การปองกันประเทศ การดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย การจัดระเบียบการปกครองของรัฐ 
การดําเนินการในทางเศรษฐกิจ การศึกษา การสังคมสงเคราะห การสาธารณูปโภค เปนตน ในการจัดทําบริการสาธารณะดังกลาวนี้ฝาย
ปกครองตองปฏิบัติการตางๆ เพื่อประโยชนของรัฐที่เรียกวา “การกระทําทางปกครอง” ซึ่งเปนการกระทําของรัฐโดยองคกรเจาหนาทีฝ่าย
ปกครอง ตามรัฐนติิรัฐนั้นตองเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย เพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรภีาพของราษฎร ใหพนการการใชอํานาจตาม
อําเภอใจของฝายปกครอง หมายถึง รัฐหรือหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานอยูในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค 
และราชการสวนทองถิ่น โดยจะกลาวถึงหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําการปกครอง ดังน้ี 

 
 



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   121 

 
หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําการปกครอง 
  การกระทําทางปกครองจะตองชอบดวยกฎหมายนั้น หมายความวา เจาหนาที่ฝายปกครองจะดําเนินการที่ฝาฝน หรือ
ละเมิดตอบทบัญญัติของกฎหมายไมได และในขณะเดียวกัน ถาเจาหนาที่ฝายปกครองกระทําการในลักษณะกําจัดหรือรุกล้ําสิทธิเสรีภาพ
ของราษฎร จะตองมีกฎหมายใหอํานาจแกเจาหนาที่ฝายปกครอง นอกจากนั้นในกรณีที่กฎหมายกําหนดหนาที่ใหกับฝายปกครอง 
เจาหนาที่ฝายปกครองตองบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายดวย5 
  ประเภทของการกระทําทางปกครอง 
  การกระทําทางปกครองนั้นสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
 
นิติกรรมทางปกครอง 
  การกระทําทางปกครองที่เปนนิติกรรมทางปกครองนั้น เปนการแสดงออกซึ่งเจตนาของเจาหนาที่ฝายปกครองที่มุงจะผูก
นิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลหรือเปนการกระทําที่เจาหนาที่ฝายปกครองมุงที่จะกอตั้งความสัมพันธทางสิทธิและหนาที่ระหวางเจาหนาที่
ฝายปกครองกับเอกชน6 โดยการกระทําที่เปนนิติกรรมที่เปนทางปกครองนั้น อาจจําแนกออกไดเปนนิติกรรมทางปกครองฝายเดียวหรือนิติ
กรรมทางปกครองหลายฝายก็ได 

1) นิติกรรมทางปกครองฝายเดียว 
    นิติกรรมาทางปกครองฝายเดียว เปนการแสดงเจตนาหรือสงการฝายเดียวของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ 
ที่มุงจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิหนาที่ตามกฎหมาย ซึ่งอาจเปนนิติกรรมที่มีผลบังคับเปนการเฉพาะรายหรือเปนนิติกรรมทีม่ีผล
บังคับเปนการทั่วไปก็ได 

2) นิติกรรมการปกครองหลายฝาย 
    นิติกรรมการปกครองหลายฝาย เปนนิติกรรมการปกครองที่ขึ้นเกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลหลายฝาย
ที่มีคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกัน ไดแก สัญญาทางปกครอง โดยมีฝายหนึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐที่กระทําการภายใตบังคับกฎหมาย 
 
การปฏิบัติการทางปกครอง 
   การกระทําทางปกครองที่เปนการปฏิบัติทางปกครองนั้นเปนการกระทําที่ใชกําลังทางกายภาพเขาดําเนินการ
เพื่อใหเปนตามสิทธิและหนาที่ เชน ตํารวจใชรถยกรถที่จอดในที่หามจอด การรื้อสิ่งปลูกสรางในคูคลองสาธารณะที่ปลูกสรางผิดกฎหมาย 
การใชกําลังเขาจับกุมผูกระทําผิดกฎหมาย เปนตน ถือเปนการกระทําที่เปนการปฏิบัติทางปกครองหรือการกระทําทางขอเท็จจริง และ
เฉพาะการกระทําที่เปนนิติกรรมเทานั้นที่จะกอใหเกิดปญหาในเรื่องความสมบูรณ และไมสมบูรณหรือในเรื่องโมฆกรรมหรือโมฆียกรรมขึ้น
ได สวนการปฏิบัติการทางการกระทําหรือทางขอเท็จจริงนั้นไมมีปญหาในเรื่องนี้ เพราะการกระทําไดเกิดขึ้นจริงๆ แลว7 ดังนั้น โดยสวย
ใหญแลวความรับผิดทางละเมิดของฝายปกครองมักเดจากการกระทําทางปกครองท่ีเปนปฏิบัติการทางปกครอง 
   การกระทําทางปกครองไมวาจะเปนนิติกรรมทางปกครองหรือปฏิบัติการทางปกครองตองเปนการกระทําที่ชอบ
ดวยกฎหมาย ถาฝายปกครองกระทําการมิชอบดวยกฎหมาย ผูไดรับความเสียหายจะฟองรองตอศาลเพื่อสั่งใหฝายปกครองยกเลิก เพิก
ถอน การกระทําที่มิชอบนั้น ในกรณีที่การเพิกถอนไมเปนผลจะฟองรองตอศาล เพื่อใหฝายปกครองเยียวยาความเสียหายโดยชดใชคา
สินไหมทดแทนก็ได 
   การกระทําในทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายอาจเกิดขึ้นไดจากเหตุอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้8 
   1) การกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมายโดยตรง ซึ่งอาจเปนการฝาฝนบทกฎหมายโดยตรง เชน 
กฎหมายใหออกคําสั่งปดโรงงานได 10 วัน แตไปสั่งปด 20 วัน หรืออาจเปนการตีความกฎหมายผิด ซึ่งการวินิจฉัยขอนี้ผู
ตีความตองมีความรูในกฎหมายปกครองอยางแทจริง (รูหลักกฎหมายปกครองและสภาพงานปกครองตามความเปนจริง
ในสังคม) หรืออาจเปนกรณีการกระทําที่เกินขอบเขตอํานาจหรือผิดวัตถุประสงคของกฎหมาย เปนตน 
                                                 

5 สมยศ เชื้อไทย, “การกระทําทางปกครอง”, วารสารนิติศาสต 17,3 (กันยายน 2530) : 50. 
6 เรื่องเดียวกัน, หนา 61. 
7 เรื่องเดียวกัน, หนา 49. 
8 ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต, “การจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย”, วารสารนิติศาสตร 12,1 (มีนาคม 2524) :158 -159 
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   2) การกระทําที่ขามขั้นตอนอันเปนสาระสําคัญ (procedural error) คือ มีบางกรณีที่กฎหมายจะกําหนด
โดยเฉพาะวากอนมีการออกกฎขอบังคับหรือคําสั่งใดฝายปกครองตองปฏิบัติเชนใดกอน ถาปรากฏวามีการขามขั้นตอนไป ตองมีการ
พิจารณากันวาขั้นตอนนั้นเปนสาระสําคัญหรือไม ถาขั้นตอนดังกลาวเปนสาระสําคัญ การกระทําที่ทําไปอาจถือวาเสียเปลาก็ได แตกี่
พิจารณาวาขั้นตอนใดเปนขั้นตอนที่เปนสาระสําคัญ เปนขั้นตอนที่ยุงยาก เพราะผูพิจารณาตองรูงานปกครอง และผลของงานนั้นโดย
แทจริง 
   3) การใชดุจพินิจโดยมิชอบ การใชดุลพินิจเปนการปฏิบัติหนาที่อยางหนึ่งของฝายปกครอง แตการใชดุจพินิจ
เปนไปโดยไมมีเหตุอันควร เชน ลําเอียง ไมสุจริต ไมยึดถือขอเท็จจริง หรือพยานหลักฐานที่ถูกตองหรือสมควร ก็เปนมูลเหตุใหฟองรองเปน
คดีปกครองได 
 นอกจากรัฐจะตองรับผิดในเรื่องของการกระทําทางปกครองที่ชอบดวยกฎหมายแลว ในบางกรณีรัฐอาจตองรับผิดตอเอกชน 
แมวาการกระทําของรัฐนั้นไมเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายดวย ซึ่งแตกตางจากความรับผิดของเอกชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมของสังคมในเรื่องความรับผิดของรัฐในกรณีที่รัฐไมไดกระทําผิดหรือมีสวนบกพรองหรือที่เรียกเปนภาษาฝรั่งเศสวา “LA 
RESPONSABILITE SANS FAUTE” นั้น ในบางประเทศ เชน ประเทศฝรั่งเศสไดพัฒนาไปคอนขางมากโดยมีหลักเกณฑใหรัฐตองรับผิดใน
หลายกรณี ดังจะกลารายระเอียดในบทตอไป ในหัวขอ “ความรับผิดชอบของรัฐในประเทศอื่น” 

อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งในประเทศไทยก็แตกตางกันออกไป ตามบทบาทของแตละกลุมงาน การใชอํานาจตามกฎหมาย
ของผูปกครอง ไมวาจะเปนรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ก็ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนในการปกครองของบุคคลที่
ปกครอง หากผูปกครองหรือผูซึ่งมีอํานาจและหนาที่มากกวาประชาชนโดยทั่วไป ไดกระทําการเอนเอียงในการใชอํานาจและหนาที่ของตน
ไปในทางที่ไมดี จะทําใหประชาชนภายใตปกครองไดรับผลกระทบที่เสียหายโดยตรงจากการเอนเอียงการใชอํานาจปกครองที่ถูกตองของ
ผูปกครอง การใชอํานาจและหนาที่ดังกลาวจึงตองตั้งอยูบนพื้นฐานและหลักการที่เหมาะสม ซึ่งเปนที่มาของ "หลักการใชอํานาจหนาที่ตาม
หลักกฎหมายมหาชนในการบริหารประเทศและการบริการสาธารณะของรัฐ หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ"การใชอํานาจของแต
ละประเภทของเจาหนาที่ ก็แตกตางกันออกไปตามบทบาท แตหลักการใชอํานาจซึ่งสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้

1) การใชอํานาจและหนาที่ของรัฐ ของ หนวยงานของรัฐ และของเจาหนาที่ของรัฐนั้นจะตองกระทําเพื่อใหบรรลุผลตามเปา 
ประสงคของกฎหมายเทานั้น 

2) การใชอํานาจและหนาที่ของรัฐ ของ หนวยงานของรัฐ และของเจาหนาที่ของรัฐนั้นจะตองกระทําดวยความเหมาะสมและตาม
สมควร 

3) การใชอํานาจและหนาที่ของรัฐ ของ หนวยงานของรัฐ และของเจาหนาที่ของรัฐนั้นจะตองไมเปนการสรางภาระใหแก
ประชาชนจนเกินควร 

การที่เปนเจาหนาที่ไดปฏิบัติหนาที่เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและอํานวยความสะดวกสบายใหประชาชนไมวาจะ
เปนหนวยงานไหน องคกรใดก็ตองทําเพื่อประชาชนโดยที่ไมหวังผลสิ่งอื่นใดตอบแทน อยางไรก็ตามตองมีหลักการทํางานของเจาหนาที่รัฐที่
บริการประชาชนจึงมคีานิยมสรางสรรค 5 ประการ ที่เจาหนาที่ของรัฐถือปฏิบัติ 

1. กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง หมายถึง ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยา
วิชาชีพ ไมยอมโอนออนตามอิทธิพลใดๆ 

2. มีความซื่อสัตยสุจริต รวมถึงมีความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหนาของเจาหนาที่ดวยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรม 
แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอประชาชน ตอผลการปฏิบัติงาน ตอองคกร และตอการพัฒนา
ปรับปรุงระบบราชการ 

3. โปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองได 
เปดเผยขอมูลขาวสารภายใตกรอบของกฎหมาย 

4. ไมเลือกปฏิบัติ หมายถึง การบริการประชาชนดวยความเสมอภาค ไมเลือกที่รักมักที่ชังในการใหบริการ ปฏิบัติตอผูมารับ
บริการดวยความมีน้ําใจ เมตตา เอื้อเฟอ 

5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด ทํางานใหเกิดผลดีแกหนวยงานและสวนรวม ใชทรัพยากรของ
ทางราชการใหคุมคา เสมือนหนึ่งการใชทรัพยากรของตนเอง เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก 

คนไทยกับสื่อสังคมออนไลนในปจจุบันเมื่อเรามองยอนกลับไปในชวงไมกี่ปที่ผานมาหากพูดถึงคําวา “เครือขายสังคมที่
เต็มไปดวยกลุมคนทุกเพศทุกวัยที่ทํากิจกรรมติดตอสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูลดานความบันเทิง หรือกิจกรรมอื่นๆ ไปยัง
พื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งดานการคมนาคมขนสง การคาและบริการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดาน
การสื่อสารที่กาวไปอยางรวดเร็ว สงผลใหเราสามารถเขาถึงบริการดานขอมูลขาวสาร และการติดตอสื่อสารในยุคการเชื่อมตอไร
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สายผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตไดมากขึ้น จะเห็นไดวา ตั้งแตเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาอยางกาวล้ํา สื่อสังคมออนไลนกลับ
สงผลไปตอชีวิตประจําวันและความสัมพันธของคนในสังคมอยางชัดเจนยิ่งขึ้น จนกลายเปนประเด็นทางสังคม ที่ทั้งสื่อ กฎหมาย
และประชาชนเองจะตองใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาเหลานี้ ที่ใชเวลาไปกับสื่อออนไลนวันละ หลายชั่วโมง 
ความเขาใจสื่อที่ผิดๆ จนอาจนําไปสูความขัดแยง ทะเลาะวิวาท จนถึงขั้นทํารายรางกายตามมา การที่ไมมีตัวตน หรือมีตัวตน
ซอนเรนในโลกออนไลน ทําใหคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดง ‘ความแรง’ ออกมาในสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะใน
สังคมวัยรุนสมัยนี้ที่มีการสื่อสารหวนขึ้น สั้นขึ้น แรงขึ้น หรือวัฒนธรรมแบบสามคําสี่พยางค อยางเวลาที่เราพูดหวนๆ จะมีความ
แรงอยูดวย ซึ่งจะนําไปสูการวิวาทงายขึ้น” สื่อออนไลน  มีบทบาทกับสังคมปจจุบันอยางหลีกเลี่ยงไมได ขอมูลขาวสารบนสื่อออนไลน
ซึ่งมีอยูมากมายนี้ มีทั้งขอมูลจริง ขาวลือ  และ ขาวลวง เนื่องจากผูใชอินเทอรเน็ตสามารถทําหนาที่ไดทั้งผูสงสารและผูรับสาร โดยมีสื่อ
ใหม อาทิ facebook ทวิตเตอร ไลน ยูทูป เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการติดตอสื่อสารแลว ยังมี
บทบาทในการกําหนดประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ดังน้ัน สื่อออนไลน จึงมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพขอมูลขาวสาร
ของผูคนในยุคปจจุบัน ขณะที่ สื่อสิ่งพิมพดั้งเดิม หรือ สื่อกระแสหลัก ก็ใหความสําคัญกับการผลิตขาวออนไลนมากขึ้น และลดปริมาณการ
ผลิตสิ่งพิมพตามความตองการที่ลดลงเชนกัน นอกจากนี้ สื่อประเภททีวี ก็มีการปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนไปดวยการผลิตขอมูล
เพื่อเผยแพรผานชองทางออนไลน ซึ่งเปนการเพิ่มทางเลือกในการชมขอมูลยอนหลังในรูปแบบคลิปวิดีโอ รวมถึงการพัฒนาไปสูระบบสังคม
ไรพรมแดน 

ประเด็นปญหาในการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐในประเทศไทยซึ่งมีปญหานี้เกิดขึ้นทั้งขาราชการประจํา และ ขาการ
การเมือง ยกตัวอยางขาราชการประจําที่บริการประชาชน ไมวาในองคกรขนาดใหญหรือขนาดเล็กก็ตาม เจาหนาที่บางกลุมหรือบางคน 
เบี่ยงเบนอํานาจไปในทางที่ไมถูกตอง เชนการรับเงินใตโตะ การบริการระหวาง คนมีอิทธิพล กับ คนรากหญาธรรมดา การเขารับราชการ
โดยใชเสนสายเลือด และอีกมากมาย ในปจจุบันนี้สังคมออนไลนมีอิทธิพลมากในประเทศไทย และขาวสารรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งจริงและ
เท็จ  และในกรณีนี้เองโดยเฉพาะพลัง “โซเชียล” หรือสื่อสังคมออนไลนทั้งใน เฟสบุคใลนจะเปนพลังที่สําคัญและทรงอานุภาพเปนอยางยิ่ง
ในการถวงดุลกับสื่อหลักตางๆ พลังที่สื่อหลักทั้งหลายเหลานี้ใหความยําเกรง เพราะถาจะวาไปแลวผูออกความเห็นผานโซเชียล ก็คือ
ผูบริโภคขาวสาร สื่อสวนมากไมคอยกลัวเจาหนาที่ของรัฐ เพราะมีหลักฐานเปนทั้งภาพ คลิปเสียง หรือคลิปวีดีโอเลยก็วาได เชนกลอง
โทรศัพทมือถือกลองบนรถยนตซึ่งบันทึกภาพและคลิปเสียงของการกระทําความผิด เพียงใชเวลาแคเพียงไมกี่นาทีก็สามารถชี้ถูกและผิดได
ในคลิปหรือภาพนั้นและสามารถยังบอกถึงความผิดวาใครผิดใครถูก เอาเขาจริงๆ แลวหลักฐานที่เปนคลิปอาจจะมีบางทอนบางตอนเทานั้น 
ซึ่งก็ยังไมสามารถตัดสินใจวาใครผิดใครถูก การตั้งใจบิดเบือนขอมูลแสดงวาถึงเจตนาที่ผูสง แตการบิดเบือนดวยความไมตั้งใจ แตตกเปน
เครื่องมือของผูอื่น เปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่ง การโพสตหรือแชรหรือดวยวิธีการอื่นใด ที่ทําใหขอมูลขาวสารแพรออกไป โดยมิไดระบุ
แหลงที่มาอยางชัดเจน  เชนการถายคลิปเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่อยูนั้น ซึ่งจะมีบางขาว หรือบางคลิป ที่ไดออกผานมาในโลกสังคม
ออนไลน บางขาวอาจจะเปน เจาหนาที่เอาเปรียบประชาชน ซึ่งมันก็เกิดขึ้นวงการ หรือวงจรของเจาหนาที่รัฐ และมันก็เกิดปญหาเรานี้มาก 
จนทําใหฝงทางดานประชาชนเขาใจ และคิดตอเจาหนาที่รัฐไปในทางลบเลยก็วาได หรือบางขาวอาจะเปนประชาชนไมยอมรับผิดของ
ความผิดของตน และพยายามโตตอบถกเถียงตอเจาหนาที่ การใชกฎหมายมาอางบาง  และจึงใชสื่อนี้เปนเครื่องมือในการเลนงานฝง
เจาหนาที่รัฐ แตก็เพียงแคถายบางชวงบางตอน ที่เปนแงลบของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งถาคลิปอยูบนสื่อสังคมออนไลนแลว ประชาชนคนอื่นเสพ
ขาวผานโซเชียว ก็จะทําใหเขาใจผิดและไดแสดงความคิดเห็นกันมากมายผานโซเชียว ตางคนตางหลายความคิด ซึ่งสื่อ นักขาวในประเทศ
ไทยก็ตองติดตามและหาขอมูลที่ถูกตอง แตผูสื่อขาวในปจจุบันนี้ ไมเห็นถึงความถูกตองมากนัก แตเพียงแคตองการขายขาว ของตนเพียง
เทานั้น ถึงอยางไร โลกสังคมก็ใหความสนใจสื่อมากกวา กลุมบุคคลที่เปนเจาหนาที่รัฐซึ่งปรากฏอยูในคลิปที่มีความบิดเบียนอยูแลว ซึ่งก็มี
กรณีนี้เกิดขึ้นเปนประจําในสังคมที่มีกระแสนิยมทางดานจับผิด และติดตามความไมโปรงใสของเจาหนาที่รัฐทุกองคกร และอาจสงผลทําให
การทํางานของเจาหนาที่รัฐใหการทํางานยากขึ้นเพียงเพราะประชาชน ไมเคารพตอกฎหมาย แตใชกระแสนิยมในสังคมออนไลนมาใชเปน
เครื่องมือในการดําเนินชีวิตและไมกลัวตออะไรทั้งนั้น เพราะกลุมคนสวนมาก กับองคกรภาครัฐซึ่งเปนเสียงสวนนอยในการที่จะออกมา
แสดงความคิดเห็นนั้นก็ยากแลว แตในขณะเดี่ยวกันการใชสังคมหรือ การใชอํานาจตองไมละเมิดสิทธิ์ทั้งสองฝาย ผูถูกปฏิบัติตองเคารพกัน
ทั้ง 2 ฝาย ถาจะใหหลักการทํางานของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนั้นเปนไปอยางมีสิทธิภาพและไมมีกรณีนี้เกิดขึ้น ใหภาคประชาชนอยูใน
ขอบเขตที่ควรจะเปน และไมบิดเบียนขอมูลจริงของสื่อเหลานั้น ซึ่งเปนทั้งผลดีของฝายเจาหนาที่รัฐและเราที่เปนประชาชนดวย ซึ่ง
เจาหนาที่รัฐเองก็ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และตองมีความตรงไปตรงมาตามหลักการและคานิยมของเจาหนาที่รัฐอยูแลว และ
ก็ยังมีกฎหมายเปนเครื่องยึดเหนี่ยว ในการทํางานของเจาหนาที่รัฐ และ ประชาชนดวย  

ในสังคมออนไลนมักจะมีกลุมคนที่อาศัยจังหวะที่ประชาชนสวนใหญโจมตีการกระทําของเจาหนารัฐ กระทําการที่เปนการทาทาย
อํานาจรัฐโพสตfacebookดาหนวยงานของรัฐเปนประจําทุกวัน บิดเบือนเสนอขอมูลดานเดียว ดาผูอื่นหรือหนวยงานรัฐ แสดงความคิดเห็น
หรือคอมเมนตดาบุคคลอื่น ผิดศีลธรรมหรือขัดตอความสงบเรียบรอย เพื่อใหเกิดความวุนวายในบานเมือง ทุจริตหลอกลวงทางfacebook
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เพื่อแสวงหาประโยชน รวมถึงการโฆษณาขายสินคา เจาของfacebook เว็บไซต ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเขาขายการกระทําความผิด ตาม
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 สาระสําคัญบางสวนที่ผูใชโซเชียลมีเดียอาจไดรับโทษคือ 

1. เจาของเว็บไซต หรือfacebookที่เปดใหคนทั่วไปไดแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะพวกที่มีคนติดตามเปนแสน หากความเห็น
ผิดกฎหมาย มาตรา 15 เจาของเว็บไซตที่มีเว็บบอรดใหตั้งกระทูแสดงความคิดเห็นจะตองคอยตรวจสอบวาผูที่มาโพสตขอความ โพสต
ขอความที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือไมอยางไร หรือละเมิดสิทธิคนอื่น หรือมีขอความลามกอนาจาร 
จะตองคอยลบขอมูลที่ผิดกฎหมายออกอยูสม่ําเสมอ มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย 

2. กระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรเกี่ยวกับความมั่นคง หรือความปลอดภัยสาธารณะมาตรา 12 
3. หลอกลวงหรือทุจริตหรือบิด เบือนหรือขอมูลปลอม หรือขอมูลเท็จ อันมิใชความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 14 (1) เปน

กรณีที่แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น เชน หลอกลวงขายสินคาหรือบริการ หลอกใหโอนเงินเขาบัญชี
กอนและไมสงมอบสินคา หรือหลอกลวงโดยปลอมตัวเปนบุคคลอื่น ทําใหไดเงินหรือทรัพยสินไปจากประชาชน รวมทั้งการใชขอมูลที่
บิดเบือนความจริง เชน บอกไมหมด หรือความจริงครึ่งเดียว ทําใหการความเขาใจผิด ไดเงินทองหรือทรัพยสินไปจากประชาชน แตตองมิใช
คดีหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ถามีการกระทําความผิด เชน ดากัน หรือเรื่องชูสาว ก็ตองไปดําเนินคดีตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 326 หรือมาตรา 328 ไมสามารถที่จะอางบทบัญญัติใหมนี้ได 

4. เผยแพรสงตอ (แชร) ขอมูลหลอกลวงหรือทุจริต กระทบตอความมั่นคง กอการราย ลามก มาตรา 14 (5) และวรรคทาย พวก
ที่ชอบแชรโดยปราศจากการตรวจสอบความ ถูกตองของขอมูล เชน อางวาจะมีการกอการรายหรือจะมีการกอวินาศกรรม หรือจะมีการวาง
ระเบิดตามสถานที่ราชการซึ่งเปนความเท็จทําใหประชาชนตกใจ รวมทั้งขอมูลหลอกลวงตมตุนทั้งหลาย ผูที่แชรก็จะมีความผิดตาม
กฎหมายใหม 

5. รูเห็นเปนใจใหมีการกระทําความผิด มีความผิดตามมาตรา 15 เชน ไมยอมลบความคิดเห็นที่ผิดกฎหมาย เปนตน มาตรานี้
บัญญัติวาผูที่มีขอมูลเท็จหรือขอมูลที่ผิดกฎหมายนี้อยูในความครอบครอง ตองระวางโทษหรือถูกลงโทษเชนเดียวกับผูที่โพสตขอมูลหรือ
แชรขอมูล 

6. ติชมดวยความเปนธรรมไมมีความผิด มาตรา 16 วรรคสาม (ไมใชใสรายบุคคลอื่นหรือใสรายหนวยงานของรัฐโดยขาดเหตุผล
มูลความจริงและหลักฐาน เชน วิพากษวิจารณหนวยงานของรัฐเพราะเกลียดเปนการสวนตัว โพสตfacebookทุกวันดาหนวยงานของรัฐ
โดยขาดพยานหลักฐาน เปนตน) การติชมหนวยงานของรัฐ เชน มีพยานหลักฐานตามสมควรวาเจาหนาที่ของรัฐทุจริต รับสินบน รีดไถ 
สามารถทําได แตถาไมมีพยานหลักฐานไมสามารถทําไดอีกตอไป 

7. ขอมูลที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน เชน ยุยงสงเสริมใหประชาชนเกลียดเจาหนาที่ของรัฐ หรือ
ชักชวนใหใชความรุนแรงหรือเกิดความวุนวายในบานเมือง เปนตน มาตรา 20 

สื่อสังคมออนไลนถือวามีประโยชนในหลายๆดาน หากผูใชนั้นใชในทางที่ถูกตอง แมกระทั้งในวงการราชการ ก็นิยมนําเอามาใช
ประโยชนไมวาจะเปนการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ หรือแจงขาวใหประชาชนโดยทั่วไปไดรับรูรับทราบ แตก็มีบางกลุมคนมักใชสื่อสังคม
ออนไลนใชไปในทางที่ผิด นําไปสูการเกิดปญหาตางๆตามมาอีกมากมาย 

 
อภิปรายผล 

การใชสื่อใหเปนประโยชนในการใชชีวิตประจําวันของประชาชนหรือการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในการทํางานของ
เจาหนาที่รัฐ เชนการใชกลองวงจรปด กลองตรวจจับความเร็ว กลองติดหมวก กลองติดรถยนต เชน ในสหรัฐอเมริกานั้นมีการใชกลองตดิ
รถตํารวจมาเปนเวลานาน โดยกลองที่บันทึกภาพตลอดเวลาเหลานี้ไดกลายเปนหลักฐานชั้นดีมาหลายตอหลายครั้ง ทั้งสําหรับการเอาผิดผู
ตองสงสัยทั่วไปและตํารวจเอง การขยายการใชงานกลองจากรถยนตมาที่ตัวตํารวจดวยจึงนาติดตามวาจะชวยแกปญหาได  เจาหนาที่รัฐ
ควรจัดการปญหาเรานี้อยางเข็มงวดและเต็มประสิทธภาพ เพื่อการทํางานของเจาหนาที่รัฐเอง ถึงแมวาจะมีกฎหมายคุมครองการใชงานสื่อ
สังคมออนไลนหรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร แตถาหากกฎหมายเหลานี้ยังไมเข็มงวดพอและยังไมสามารถตรวจสอบเขาถึงขอมูลความผิดไดจริง
ก็คงไมมีประโยชนอะไร ตอผูกระทําความผิดบิดเบียนขอมูล ดังนั้นถากฎหมายและเจาหนาที่เข็มงวด ปฏิบัติงานอยางสุจริต และพวกเราที่
ใชสื่อสังคมออนไลน ปฏิบัติตามกฎหมาย ไมละเมิดสิทธของใคร ก็สามารถลดปญหาดังกลาวไดอยางแนนอน อยางไรก็ตามขาวสารจะจริง
หรือเท็จก็ขึ้นอยูกับผูเสพขาวสาร ในโลกโซเชียลนั้นเอง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสรางรูปแบบ และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง
เพื่อหลีกเลี่ยงสารเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟาในเยาวชน   การวิจัยแบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัย ระยะที่ 2 สรางและทดลองใชกับเยาวชน 15  คน    ระยะที่ 3 นําโปรแกรมไปใชและประเมินผล ใชรูปแบบการวิจัยแบบก่ึง
ทดลอง  กลุมเปาหมายเปนเยาวชนกลุมเสี่ยงจํานวน 60 คน เปนกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน  การวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (paired-t-test) คุณภาพเครื่องมือผานการ โดยผูเชี่ยวชาญ 3 
ทาน ตรวจสอบ เนื้อหา ความตรงตามโครงสรางและตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบวัดใชการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบราค (Cronbrach’s alpha co-efficient) ไดแก แบบวดัเจตคติตอการใช บุหรี่และบุหรี่ไฟฟา  แบบวัดการรับรูความสามารถของ
ตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงบุหรี่และบหุรี่ไฟฟาในเยาวชน และแบบวดัพฤตกิรรมการหลีกเลี่ยงบุหรี่และบุหรี่ไฟฟา มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบราคเทากับ 0.81, 0.82 และ 0.85 ตามลําดับ  

ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด  เปน
รูปแบบจากแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเองของ Bandura(1997) เปนหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรูจากประสบการณตรงดวย
ตนเอง การไดเห็นตัวแบบหรือประสบการณจากผูอื่น การพูดชักจูงโนมนาวดวยคําพูด การใหกําลังใจ การสรางแรงจูงใจ การฝก การปฎิเสธ 
การเสริมแรงโดยการชื่นชม ใหรางวัลเมื่อสามารถควบคุมตนเองไดไมใชสารเสพติด 5   ครั้ง  10 ช่ัวโมง  2) ประสิทธิผลของการใชหลักสูตร 
พบวาเยาวชนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด หลังการ
ฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เยาวชนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนเอง
และการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดสูงกวาเยาวชนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เยาวชนกลุมทดลอง 
มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดหลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เยาวชน
กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับสารเสพติดหลังการฝกอบรมสูงกวาเยาวชนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เยาวชนกลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติทางลบตอการใชสารเสพติดหลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 
คําสําคัญ : การพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง,บุหรี่และบุหรี่ไฟฟา , เยาวชน 
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ABSTRACT 
The purpose of research was to develop and to study   the effectiveness of this Program. The Research had 

in 3 phases. Phases I was the development based on a needs assessment about adolescent's use of  . The data was 
collected by  focus groups. The data obtained was analyzed using content analysis. In Phases II, the curriculum tested 
on 15  adolescents who were identified as having a cigarette and  E- cigarette. After testing the program was 
developed. In Phase III, an experimental research design was undertaken to examine the effectiveness of the model 
using a quasi- experimental approach. The sample comprised 60 adolescents .The control and  experimental 
comprised 30 adolescents.The data tests were analyzed by using descriptive statistics   ; percentages, means and 
standard deviation. The data was also analyzed  using paired-t-test. The questionnaires had construct validity. 
Reliability was tested using Cronbrach’s alpha co-efficient on variables such as; negative Attitude towards narcotics 
0.81, Self-Efficacy 0.82 , and Behavior Avoiding Narcotics 0.85 . The  are summarized  : 1) The Program Development 
for Assisting Adolescents in Avoiding Narcotics had  to the; Principle, Objective, Content, Activity, Multimedia and 
Evaluation. In particular The Program Development for Self-Efficacy focused on the concepts of Mastery Experience; 
self-analysis, Motivation, games, a walk  rally, Vicarious Experience Verbal Persuasion, monitoring physiological and 
affective States was based on  Motivation, Goal Setting. All Program had 5 main parts 10 hours 2)  As  for  curricular 
effectiveness, it was found that  1) The experimental  group had a statistically significant score on Self-Efficacy at the 
.01 level of significance. 2) The experimental group had a statistically significant score on Self-Efficacy and Self-Control  
higher  than  the control group at the .01 significance  level.   3) The experimental group had statistically significant 
scores on Behavior Avoiding Narcotics and Knowledge and Attitude, higher than the control group at the .01 significance  
level. 

 
Keywords : Self-Efficacy, cigarette and  E- cigarette , Adolescences 
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บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงในยุคกระแสโลกาภิวัตน กอใหเกิด การเปลี่ยนแปลงทางดานความเปนอยู ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การทํางานแขงกับเวลาตามกระแสวัตถุนิยม สงผลใหประชาชนมีความเครียดมากขึ้น ประกอบกับการใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธเรื่อง
เกี่ยวกับสุรา เปนการกระตุนใหมีการบริโภคสุรามากขึ้น ทําใหประเทศไทยมีอัตราการดื่มสุราเปนอันดับ 5 ของโลก (บัณฑิต สอนไพศาล, 
2558) บุหรี่ สุรา  เปนประตูสูสารเสพตดิตัวอื่นๆ ปญหาสารเสพติดเปนภัยที่รายแรงตอบุคคล ครอบครัวชุมชนซึ่ง เปนปญหาที่สําคัญอันดับ 
3 ของประเทศ (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2558)  รัฐบาลไดกําหนดเปนนโยบายที่เรงดวนในการบําบัดรักษาและปองกนั
การแพรระบาดของสารเสพติดแตการแพรระบาดของสารเสพติดยังเปนไปอยางรวดเร็ว  ไพบูลย คุมฉายา ( 2559 )ประเทศไทยตอง
จัดระบบการยอมรับแนวทางของ UNGASS  เนื่องจากสารเสพติดไดแพรระบาดไปทุกอําเภอ ทุกจังหวัด ของประเทศ สถิติผูเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดถูกดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ปงบประมาณ 2558 จํานวน 171,924 คน  (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด, 2558 ) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการสอนเรื่องสารเสพติดใน วิชาสุขศึกษาพบวา เปนการใหความรูเกี่ยวกับสารเสพติด สาเหตุ
การสังเกตผูติดสารเสพติด และไดแทรกการสอนทักษะชีวิต แตก็ยังไมสามารถปองกันการใชสารเสพติดในเยาวชนได ไดปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จากการรวบรวมกลุมวิชาการทําคายยาเสพติดตางๆ สรุปไดดังนีค้ือ กลุมกิจกรรม กลุมวิชาพัฒนา
ตนเองดานจิตใจคุณธรรม การใหความรู เชน สารเสพติดและความรูที่เกี่ยวของความรูทั่วไป ความรูดานอาชีพ  ความรูดานชุมชนเขมแข็ง
และ กลุมวิชาพัฒนารางกาย เชน การเลนกีฬา แตกลุมที่มีแนวโนมที่มีปญหามากขึ้นในการใชสารเสพติดคือ เยาวชนวัยรุนที่มีอายอุยูในชวง 
15 – 19 ป (สถาบันธัญญารักษ, 2558) เนื่องจากเยาวชนชวงวัยรุนเปนวัยที่อยากลอง อยากรู  ชอบสิ่งทาทายและตามเพื่อน การสูบบุหรี่
จะไดรับการโฆษณาจากหนังและภาพยนตรและความรูสึกของเยาวชนที่คิดวาเทห เปนจุดเดนจึงทําใหเริ่มมีการลองบุหรี่และสุรา 
โดยเฉพาะในยุคปจจุบันบุหรี่จะนิยมในวัยรุนและที่นิยมมากคือ บุหรี่ไฟฟา จากการสัมภาษณนักศึกษาชาย 5 คน มหาวิทยาลัยชื่อดังแหง
หนึ่งบอกวาที่สูบบุหรี่ไฟฟาเพราะ อันตรายนอยกวาบุหรี่ปรกติ (ซึ่งเปนความเชื่อที่ผิดเพราะมีอันตรายมากกวาประมาณ 4 เทา) เนื่องจาก
คานิยมวาเทห แสดงถึงมีฐานะมีเงินและยี่หอของบุหรี่แสดงถึงเศรษฐานะของผูสูบ  กลิ่นของบุหรี่มีความหลากหลาย  กลิ่นที่ชื่นชอบคือ 
สเตอเบอรี่ซึ่งสะทอนใหเห็นวานักศึกษามีความรูเรื่องบุหรี่ไฟฟาที่ไมถูกตอง      และจากงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการรับรูความสามารถของ
ตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดของเยาวชนเพราะมีความเชื่อวา ถาบุคคลมีความเชื่อมีความมุงมั่น เชื่อมั่นใน
ตนเองวาตนเองมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงสารเสพติด จะมีผลตอพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด (ประภา ยุทธไตร, 2544; วรา
ภรณ  กุประดิษฐ.( 2551) ; ฐิตวันต หงษกิตติยานนท( 2559) 

ในฐานะผูวิจัยมีสวนเกี่ยวของในการผลิตพยาบาลสอนพยาบาลเรื่องการบําบัดรักษาผูติดสารเสพติดและปองกันสารเสพติด จึงมี
ความจําเปนอยางเรงดวนที่จะแกไขปญหาเรื่องสารเสพติดในเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องบุหรี่และบุหรี่ไฟฟา ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
พัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดของเยาวชนเพราะ ถาบุคคลมีความเชื่อมี
ความมุงมั่น เชื่อมั่นในตนเองวาตนเองมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงสารเสพติด จะมีผลตอพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดเพื่อให
เยาวชนกลุมเสี่ยงหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟา และไมใชสารเสพติดตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อสรางรูปแบบพัฒนาการรบัรูความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดของเยาวชน 
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดของเยาวชน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           2.1 ตัวแปรอสิระ รูปแบบการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองและการควบคมุตนเอง 
           2.2 ตัวแปรตาม   พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด 
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                                 ภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
วิธีการศึกษา หรือการวิจัย 

      ประชากรคือ เยาวชนในสังกัดสพฐ เขตดุสิต   กลุมตัวอยางคือเยาวชที่สมัครใจเขารวมงานวิจัยเรียนในนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสพฐ จํานวน 60 คน โดยใชรูปแบบ การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research Design) โดยแบง
นักเรียนออกเปน 2 กลุมคือ กลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม 30 คน 

การวิจัยวามีขั้นตอน แบงไดเปน 2 สวน คือ 
1. การรวบรวมขอมูล โดยใชเอกสาร ขอมูล หรือเครื่องมือประเภทใด เอกสาร ขอมูล หรือเครื่องมือ โดยวิธี ใชแบบสอบถามที่

ผูวิจัยดัดแปลงสรางขึ้นเอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
               ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใชคือ เอกสาร มีวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ       การวิเคราะหเอกสาร (Document analysis) 
ศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนารการรับรูความสามารถของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยง
การใชสารเสพติด  และเครื่องมือท่ีเปนแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางในการสนทนากลุม 
            ระยะที่ 2 สรางหลักสูตรและทดลองใชหลักสูตร โดยทดลองใชกับเยาวชน 15 คน เครื่องมือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ในระยะที่ 
2 คือ   

วัตถุประสงค เพื่อใหมีความรู ชนดิ 
โทษ ภัยของสารเสพตดิ  

7. เพื่อใหมีเจตคติทางลบเกี่ยวกับ
สารเสพติดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟา 
2. เพื่อใหมีการรับรู
ความสามารถของตนเอง  
3. เพื่อใหมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
การใชสารเสพตดิ 

     บุหรี่ บุหรี่ไฟฟา 

รูปแบบการพัฒนาการรับรู
ความสามารถของตนเอง  

 
เนื้อหา 

1. ความรู ชนดิ โทษ ภัยสารเสพติด 
บุหรี่ บุหรี่ไฟฟา 

2. สมองติดสารเสพตดิ บุหรี่ไฟฟา 
3. เสนทางการติดสารเสพติด 
4. ตัวกระตุนภายใน ภายนอก 
5. การรับรูความสามารถของ

ตนเอง 
6. การเสริมแรง การตั้งเปาหมาย 

การแกปญหา การปฎิเสธบุหรี ่

ประกอบดวยกิจกรรมดังนี ้
1) การใหความรูเรื่องชนิด โทษ 

ภัยสารเสพติด สมองติดยา 
บุหรี่ บุหรี่ไฟฟา 

2) การ ใช ก ระบวนการกลุ ม
พัฒนาการรับรูความสามารถ
ของตนเอง  

3) การฝกทักษะใชประสบการณ
ต ร ง ในการฝ กทั กษะการ       
ปฎิเสธสารเสพติด การเปนตัว
แบบ การแสดงบทบาทสมมุติ 
การเลนเกม การแกปญหา 
การระดมสมอง 

4) การใชกระบวนการกลุม ใน
ก า ร ส ร า ง แ ร ง จู ง ใ จ  ก า ร
วางเปาหมาย การฝกทักษะ
การปฎิเสธ สารเสพติด การ
เสริมแรง การพูดใหกําลังใจ  

5) การกระตุนเตือนโดยใชแผน
พับ เรื่องโทษบุหรี่ บุหรี่ไฟฟา 

ประสิทธิผล การพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง  10   ช.ม. 
 

การประเมิน  
1.มีเวลาเขา
อบรม 
รอยละ80 
2.มีความรู  
ผานเกณฑ 
ขั้นต่ํา 
รอยละ 60 
3. มีการรับรู
ความสามารถ
ของตนเอง 
เพิ่มขึ้น 
4.พฤติกรรม
การหลีกเลี่ยง
สารเสพติดสูง 
บุหรี่ บุหรี่ไฟฟา 
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1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ อายุ  ศาสนา รายไดตอ
เดือนของครอบครัว  ชนิดและปริมาณสารเสพติดที่ใช เปนแบบเขียนตอบในชองวาง มี 10 ขอ 

2) แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับสารเสพติด เนน บุหรี่และบุหรี่ไฟฟา มี 20 ขอ แบบสอบถามเปนลักษณะเลือกตอบ 4 

ตัวเลือกใหกา  ทับขอที่ตรงกับความเปนจริงตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด คะแนนเต็ม  20  คะแนน  ผูไดคะแนนสูงหมายถึงมี
ความรูเกี่ยวกับสารเสพติดไดถูกตอง 

             3) แบบวัดเจตคติตอการใชสารเสพติด โดยผูวิจัยไดปรับปรุงและดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ นีออน พิณ
ประดิษฐ (2541); วราภรณ  กุประดิษฐ  ( 2551) ; ฐิตวันต หงษกิตติยานนท( 2559)    มี 10 ขอ เปนแบบมาตรประเมินคา   6 ระดับคือ
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย คอนขางเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย ไมเห็นดวย…………..ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ผูไดคะแนนคะแนนสูง หมายถึง มี
เจตคติทางลบตอการใชสารเสพติดสูง 

3) แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดของเยาวชน ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยยึด
ทฤษฎีของแบนดูรา มี 12 ขอเปนแบบมาตรประเมินคา มี 6 ระดับคือ มั่นใจอยางยิ่ง มั่นใจ คอนขางมั่นใจ  คอนขางไมมั่นใจ ไมมั่นใจ ไม
มั่นใจอยางยิ่งผูไดคะแนนสูงหมายถึง  มีการรับรูความสามารถของตนเองสูง 

4) แบบวัดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสารเสพติด ผูวิจัยสรางแบบวัดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด มี 15 ขอ 
เปนแบบมาตรประเมินคา ใหเลือกตอบ 6 ระดับคือ       จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย   ผูไดคะแนนสูง 
หมายถึง มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสารเสพติด สูง      

2. การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมลูโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ((paired-t-test) คุณภาพ
เครื่องมือตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบทดสอบ และแบบสอบถาม โดยพิจารณาความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสราง
และตรวจสอบความเที่ยง(Reliability) ของแบบวัดใชการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (Cronbrach’s alpha co-efficient) 
ไดแก แบบวัดเจตคติตอการใชสารเสพติด แบบวัดการรับรูความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงสารเสพติดในเยาวชน และแบบวัด
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสารเสพติดมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราคเทากับ0.81, 0.82, และ 0.85  ตามลําดับ 
 
ผลการวิจัย 

เยาวชนเขาฝกอบรมเปนเพศชายทั้งหมด จํานวน 60 คน แบงเปน กลุมทดลองจํานวน 30คน และกลุมควบคุมจํานวน 30 
คน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของเยาวชนเปรียบเทียบกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

ลักษณะทั่วไป 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. อายุเฉลี่ย  15.24 ป 6.51 15.25 6.45 
3. ผลการเรียนเฉลี่ย 2.25 0.57 1.99 0.70 
4. รายไดของครอบครัว 8,126 บาท 107 6,261 62 
5. การสูบบุหรี่   10  มวน 0.57 10  มวน 0.60 
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ตารางที่ 2   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเยาวชนกลุมทดลองกอนและหลังฝกอบรม  

ตัวแปร N 
คาเฉลี่ย 
( X ) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) 

(paired-t-
test) 

ความรูเรื่องบุหรี่  ไฟฟา  กอนทดลอง 
ความรูเรื่องบุหรี่  ไฟฟา   หลังทดลอง 
การรับรูความสามารถของตนเอง กอนทดลอง 
การรับรูความสามารถของตนเอง หลังทดลอง 

30 
30 
30 
30 

40.01 
60.24 
61.14 
64.19 

10.18 
9.44 
16.01 
12.15 

3.74** 
 
4.02** 

     
**P<0.01 
 จากตารางที่ 1 พบวา เยาวชนในกลุมทดลองมีความรูเรื่องบุหรี่  ไฟฟา  และการรับรูความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ใชสารเสพติดหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
สรุปผล 

สรุปผลการสรางหลักสูตรพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดในเยาวชน ได 5 กิจกรรม มี 3 
ดาน ดานแรก คือ ความรูเรื่องชนิด โทษ ภัยสารเสพติดเนน บุหรี่และบุหรี่ไฟฟา สมองติดยาและเสนทางการติดสารเสพตดิ จํานวน 5 
ชั่วโมง ดานท่ีสองคือ การพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด จํานวน 5 ชั่วโมง รวมเวลาตลอด
หลักสูตร 10 ชั่วโมง   พบวา มีประสิทธิผล โดยวัดหลังอบรมทันที ม ีดังนี้     

1. เยาวชนกลุมทดลองมีการรับรูความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดหลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตรงตามทฤษฎีการเรียนรู ในเรื่องการรับรูความสามารถของตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัย วรา
ภรณ  กปุระดิษฐ.( 2551) ฐิตวันต หงษกิตติยานนท( 2559) วาถาเยาวชน เรียนรูจากประสบการณตรงดวยตนเอง การไดเห็นตัวแบบหรือ
ประสบการณจากผูอื่น ดูวิดีโอเรื่องปอดถูกตัด   การพูดชักจูงโนมนาวดวยคําพูด การใหกําลังใจจะทําใหหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดไดและ
ถาสูบในปริมาณที่ยังไมมากสามารถหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดได 

2. เยาวชนกลุมทดลองมีการรับรูเรื่องพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติดหลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ตรงตามทฤษฎีการเรียนรูและสอดคลองกับงานวิจัย วราภรณ  กุประดิษฐ.( 2551 );ประภา ยุทธไตร.
(2544) ที่วาหลังการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองจะหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด 

3. เยาวชนกลุมทดลองมีความรูเกีย่วกับสารเสพติดบุหรี่และบหุรี่ไฟฟา หลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการการใหความรูเรื่องสมองติดสารเสพติดและพิษโทษภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟา เปนสิ่งท่ีสําคัญในการควบคุม
ตนเอง 

4. เยาวชนกลุมทดลองมีเจตคติทางลบตอการใชสารเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟา หลังการฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    ตรงตามทฤษฎีการใชสารเสพติด  และจากการบําบัดสถาบันธัญญารกัษ. ( 2558)  ; ฐิตวันต หงษกิตติ
ยานนท( 2559)   เพราะถามี เจตคติทางลบตอการใชสารเสพติด  เยาวชนจะหลีกเลีย่งการใชสารเสพติด     แตถาคิดวา  บุหรี่และบหุรี่
ไฟฟาดีจะไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด ดังนั้นเจตคติทางลบเปนสิ่งที่สําคัญ 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย รูปแบบนี้มีประสิทธิผลในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใชสารเสพ
ติดในเยาวชน โดยตองมีความรูที่ใหเรื่องสารเสพติด บุหรี่และบุหรี่ไฟฟา สมองติดยา ทักษะการปฎิเสธ  สารเสพติด ตองใหเยาวชนมเีจตคติ
ทางลบตอการใชสารเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟาดวยตนเอง การไดเห็นตัวแบบที่เปนอันตรายจากมะเร็งปอด  ปอดถูกตัด หรือประสบการณ
จากผูอื่น การตั้งเปาหมายของตนเอง การพูดชักจูงโนมนาวดวยคําพดู การใหกําลังใจเพื่อใหเยาวชนมีความเชื่อมั่นในตนเองในการ
หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด  

 2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายวา ควรมีระบบการดูแลชวยเหลือเยาวชนในโรงเรียน โดยเฉพาะเยาวชนที่เปนวัยรุนกลุมเสี่ยง ถา
เยาวชนมีแรงจูงใจ ตระหนักถึงพิษโทษสารเสพติด เพื่อหลีกเลีย่งการใชสารเสพติดของเยาวชนได 
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กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 
ภูมิปญญาเปนสิ่งที่สืบทอด สงตอ มีความสําคัญจากอดีตสูบริบทในปจจุบันมีคุณคาสามารถนําไปสูการตอยอดในเชิงสรางสรรค 

ภูมิปญญาที่เปนประดิษฐกรรมและสืบทอดมาชานานที่สําคัญสิ่งหนึ่งคือ ผาทอ ผาทอมือในทองถิ่นภาคกลางมีความสวยงาม มีเอกลักษณ
เฉพาะถิ่น มีศักยภาพในการนํามาพัฒนาสรางสรรคเปนผลิตภัณฑตางๆ บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น เศรษฐกิจ
สรางสรรค กระบวนการออกแบบและการนําองคความรูดังกลาวสูการพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมตางๆ สรางคุณคาใหกับสินคาหรือบริการ
จากภูมิปญญาในทองถิ่นโดยอาศัยแนวคิดทางการออกแบบ ความคิดสรางสรรคใหมีคุณคาในเชิงทองถิ่นสอดคลองกับบริบทในสังคม
ปจจุบัน 
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Product Development from Local Textile Wisdom 
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Abstract 
      Wisdom has been inherited and passed and also has had a key role from the past up to the present context. 
Wisdom is valuable and can be creatively developed. One of the invented wisdom inherited for a long time is a textile. 
Handmade textiles in the central regions of Thailand are locally and uniquely beautiful and have a potential to be 
creatively developed into various products. This paper aims to study the local wisdom, creative economy, designing 
procedures and the usage of these knowledge paradigms to develop a variety of products and add values to products 
and services belonging to local wisdom through the application of design theories plus creativity in order to crate 
locally valuable products in accordance with a society in a contemporary context.  
 
Keywords: products, wisdom, local textiles  
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บทนํา 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแตละภูมิภาคของประเทศจะมีความเฉพาะตัวตามวิถีการ
ดํารงชีวิต ภูมิประเทศ ภูมิหลังของทองถิ่นนั้นรวมถึงกลุมชุมชนที่มีการอพยพตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตางๆ ดังเชนชาวไทยพวนที่ตั้งถิ่นฐานในภาค
กลางลักษณะเดนนอกเหนือจากวีถีชีวิต อาหาร ประเพณีแลว ชาวไทยพวนยังมีฝมือในการทอผา ผาทอที่รูจักกันอยางแพรหลายคือผา
มัดหมี่แตยังมีผาทอที่ใชในชีวิตประจําวันของชาวไทยพวนอีกชนิดหนึ่งคือ ผาขาวมาลายไสปลาไหลซึ่งนับวานาสนใจ สีสันสวยงาม มี
ลวดลายที่เปนเอกลักษณสะทอนใหเห็นถึงความชาญฉลาดของบรรพบุรุษที่มีการสั่งสม ถายทอด สืบตอภูมิปญญาการทอผาใหดํารงอยู
จนถึงปจจุบัน  
 ภูมิปญญาเปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวกับสภาวะตางๆในพื้นที่ที่กลุมชนนั้นตั้งหลักแหลงถิ่นฐานอยูและไดแลกเปลี่ยน
สังสรรคทางวัฒนธรรมกับชนกลุมอื่นจากพื้นท่ีสิ่งแวดลอมอื่นที่ไดมีการติดติดตอสัมพันธกันแลวรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสรางประโยชน
หรือแกปญหาไดในสิ่งแวดลอมและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชนกลุมนั้นจึงมีภูมิปญญาอันเกิดจากประสบการณทางพื้นที่ ภูมิ
ปญญาที่มาจากภายนอกและภูมิปญญาที่ผลิตใหมหรือผลิตซ้ําเพื่อการแกปญหาและปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและการ
เปลี่ยนแปลง (เอกวิทย ณ ถลาง, 2544: 42) ซึ่งภูมิปญญาไทยจะมีลักษณะดังตอไปนี้ 
                1. ความเชื่อและโลกทัศน ที่บงบอกถึงลักษณะความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เหนือธรรมชาติและ
ระหวางมนุษยดวยกัน 
                2. วิถีการดํารงชีวิต การแกปญหาและการปรับตัวกับสิ่งแวดลอมและกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
                3. ศิลปหัตถกรรมและประดิษฐกรรม ในรูปแบบเครื่องมือ ของใช ศิลปวัตถุที่มีแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ตามพื้นภูมิที่หลากหลายระหวางภูมิภาค 
                4.กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู การถายทอดภูมิปญญาและประสบการณ การใหการศึกษาอบรมและการแกปญหา
ตามพื้นฐานวัฒนธรรมและปรีชาชาญของชาวบาน (เอกวิทย ณ ถลาง, 2544: 45-46) 
              ภูมิปญญามีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอดถายทอดองคความรูที่มีอยูเดิมในชุมชนทองถิ่นตางๆ แลวพัฒนา เลือกสรร
ปรับปรุงองคความรูเหลานั้นจนเกิดทักษะและความชํานาญที่สามารถแกไขปญหาและพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย แลวเกิดภูมิ
ปญญา (องคความรูใหม) ที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมสิ้นสุด  
 
ความสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรค 
      ขอบเขตของเศรษฐกิจที่สรางสรรคคือกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สรางสรรคสิ่งใหมหรือสื่อความหมายใหมๆแตไมจําเปนตอง
เปนเรื่องวัฒนธรรมเทานั้น (Howkins, 2553) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนที่มีผลทางออมตออุตสาหกรรมสรางสรรคหลักมี
ความสําคัญซึ่งนําไปสูกระบวนการสรางที่ตองประเมินความตองการของตลาดและทําการออกแบบสูการผลิตที่สรางมูลคาเพิ่มที่มีวัตถุดิบ
และใชทักษะและเทคโนโลยีในการผลิตเมื่อผลิตไดแลวก็ทําการกระจายสินคาไปสูตลาดในเชิงพาณิชยและสิ่งที่มีความสําคัญตอการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมสรางสรรค 
      อุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยซึ่งไดมาจากที่มาของรูปแบบของ UNTAD และเพิ่มเติมของ UNESCO, สศช.และศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ รายงานการศึกษาเศรษฐกิจสรางสรรคมีดังนี ้
      1.Cultural Heritage & Nature (มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ) ไดแก งานฝมือ/หัตถกรรม แพทยแผนไทย อาหารไทย 
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม/ความหลากหลายทางชีวภาพ 
      2.Arts (ศิลปะ) ไดแก ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม 
      3.Media (สื่อ) ไดแก ภาพยนตรและวีดีทัศน การพิมพ การกระจายเสียง ดนตรี 
      4.Functional Creation (งานสรางสรรคและออกแบบ) ไดแก การออกแบบ แฟชั่น การโฆษณา ซอฟตแวร สถาปตยกรรม 
(อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554: 8) 
      ความสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรคตอประเทศไทยคือ อุตสาหกรรมสรางสรรคสรางมูลคาเพิ่มใหเศรษฐกิจไทยสูงมาโดยตลอด
โดยกลุมงานสรางสรรคและออกแบบ (Functional Creation) เปนกลุมที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดคือ 5.6% ของ GDP ในป 2552 
(สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.) จะเห็นไดวาเศรษฐกิจสรางสรรคสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทยไดเมื่อเทียบกับหลาย
ประเทศในยุโรป   
      ในทองถิ่นของประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งที่เปนทุนวัฒนธรรมในดานตางๆ ในสวนที่นาสนใจและสามารถตอยอดทุนวัฒนธรรม
เหลานั้นคือภูมิปญญาทองถิ่นในดานงานฝมือ หัตถกรรม ศิลปะที่สามารถนํามาแปรรูปดวยวิธีการคิดสรางสรรคเพื่อใชเปนแนวทางในการ
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พัฒนาผลิตภัณฑในทองถิ่นที่มีอยูใหมีความเดนชัดในเชิงคุณคาและประโยชนใชสอยมากขึ้นเพื่อสอดรับกับกระแสหรือบริบทในสังคม
ปจจุบัน 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาผาทองถิ่น 
      ผลิตภัณฑ (product) หมายถึงสินคา บริการ หรือความคิดของผูประกอบการผลิตหรือจัดหาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาดหรือผูบริโภคได (อมรรัตน, 2560: 53) 
      ผลิตภัณฑชุมชน เปนผลิตภัณฑที่มีรูปแบบเฉพาะแตละทองถิ่นเปนสิ่งที่เกิดจากภูมิปญญาไทย เปนผลจากองคความรู
ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนาและถายทอด
สืบตอกันมาเพื่อใชแกปญหาและวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปญญาทองถิ่นอาจเปนที่มาของ
องคความรูที่งอกงามขึ้นใหมที่ชวยในการเรียนรู แกปญหา การจัดการ การปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนไทย ทําใหชุมชนทองถิ่น
สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไดโดยมีอัตลักษณหรือจุดเดนของทองถิ่นผสานกับวัสดุและกระบวนการผลิตดวยมือหรือหัตกรรมผลิตภัณฑ
ที่ไดจะมีรูปแบบที่ประณีต เรียบงายเปนการเพิ่มมูลคาของสิ่งที่มีอยูในทองถ่ิน และเพิ่มทุนวัฒนธรรมที่ดีงาม (อรัญ วานิชกร, 2559: 30) 
      การพัฒนาผลิตภัณฑ (product development) จึงหมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือทําใหไดผลิตภัณฑใหม หรือทําให
ผลิตภัณฑที่มีอยูดีขึ้นกวาเดิมเพื่อใหผลิตภัณฑตรงความตองการของผูบริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑเปนเครื่องมือที่มีความจําเปนอาศัยทั้ง
ระบบและกลยุทธที่กอใหเกิดผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย (อมรรัตน, 2560: 53) ในการพัฒนาผลิตภัณฑนั้นสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงในอันดับแรก
คือ ประเภทของผลิตภัณฑ วัสดุ สีของผลิตภัณฑ ซึ่งในบทความนี้ผลิตภัณฑที่ทําการพัฒนาคือผาขาวมาลายไสปลาไหลซึ่งเปนผาทอมือ
ทองถ่ินภาคกลางของจังหวัดลพบุรี  
      ผาขาวมาลายไสปลาไหลเปนผาขาวมามีลวดลายสีสันสวยงามฝมือประณีตถือวาเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของชาวไทยพวนซึ่งใช
ประโยชนไดหลายอยางเชน ใชนุง คาดเอว โพกศีรษะ ผูกเปนเปลนอน กระโจมอก เปนผาไหวตอนแตงงานสําหรับพอแมเจาบาวและ
เจาสาว ลักษณะเดนของผาขาวมาลายไสปลาไหลคือ เปนผาขาวมาที่ทอเปนริ้วเล็กๆ คลายไสปลาไหล มีหลายสีและสวยงามแตกตางจาก
ผาขาวมาในทองถิ่นอื่นๆ (ภูธร ภูมะธน และ อาลัย เนรานนท, 2541: 138) จะเห็นไดวาผลิตภัณฑผาขาวมาลายไสปลาไหลนั้นมีคุณคาอยู
ในตัวและสามารถนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีรูปแบบเหมาะสมสําหรับการใชงาน มีความสวยงามตามกระบวนการออกแบบไดโดยอาศัย
แนวคิด วิธีการสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑตอไป 
 
กระบวนการออกแบบ 
      องคประกอบของการออกแบบประกอบดวย 2 สวนคือ ดานรูปลักษณและดานประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ ในองคประกอบ
ของการออกแบบดานรูปลักษณนั้นองคประกอบศิลป (Visual Elements) คือสวนประกอบของการออกแบบที่มองเห็นสามารถใหอารมณ
ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบไดหลากหลาย ซึ่งประกอบไปดวย จุด เสนที่ซึ่งจะใหความหมาย ความรูสึกที่แตกตางกัน รูปราง รูปทรง สีที่เปน
สวนสําคัญชวยสรางการจดจํารวมทั้งบริเวณวางและพื้นผิวตามลําดับ (อรัญ วานิชกร, 2559: 44) ในสวนขององคประกอบของการ
ออกแบบดานประโยชนใชสอยที่เปนสวนสําคัญในกระบวนการออกแบบประกอบไปดวย หนาที่ใชสอย ประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่ไมมีสวนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูใช ความแข็งแรงของผลิตภัณฑที่มีโครงสรางแข็งแรงเพียงพอตอการใช
งาน ความสะดวกสบายในการใชมีขนาดสัดสวนที่เหมาะสมกับการใชงานวัสดุและการผลิตใชวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่นเพื่อตอยอดภูมิ
ปญญาใหกับทองถ่ิน ซึ่งมีวิธีการดําเนินการออกแบบ ดังนี ้

1.การสรางแรงบันดาลใจจากภูมิปญญาทองถิ่น โดยศึกษาขอมูลของผาขาวมาลายไสปลาไหลเพื่อสรางเรื่องราวที่นาสนใจและ
เปนการเสริมสรางเอกลักษณของสินคาและผลิตภัณฑ ศึกษาความเปนมา วิธีการ วัสดุที่ใชในการในการทอผาขาวมาลายไสปลาไหล ซึ่ง
พบวาเปนผาทอมือที่ทอเพื่อใชในครัวเรือนมาชานานและใชในชีวิตประจําวันเชนนุงหม เปนตน อีกทั้งยังใชเปนของรับไหวในงานแตงงาน
ทําใหเห็นวาผาขาวมาลายไสปลาไหลมีคุณคาและเปนสิ่งที่มอบใหแกกันสําหรับอวยพรอีกนัยหนึ่งก็เพื่อใชเปนของที่ระลึกใหแกกัน วสัดุที่ใช
ทอคือฝายในสมัยกอนใชสีธรรมชาติในการยอมแตปจจุบันทองถิ่นไดใชสีเคมีในการยอมเพื่อใหไดผาที่มีสีสันสดใสมากยิ่งขึ้นเหมาะสมกับยุค
สมัยและสามารถนําไปใชสําหรับการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆเชนเสื้อผาทั้งของสตรีและบุรุษ เปนตน 

2.การสรางแนวความคิดในการออกแบบ จากการศึกษาภูมิปญญาผาทองถิ่นจึงไดนําจุดเดนของผาขาวมาลายไสปลาไหลมาใช
ในการกําหนดแนวคิดโดยนําเรื่องราวความเปนมาจุดเดนของผาที่มีเสนสายจากริ้วการทอในรูปแบบเฉพาะเกิดเปนลวดลายและสีสัน
หลากหลาย ลักษณะผิวของผานุมนวลที่เกิดจากการทออยางประณีตสวยงามและการใชประโยชนของผาเชน ใชนุงหม ใชเปนของรับไหว
ของคูบาวสาวมาเชื่อมโยงและกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑโดยกําหนดเปนรูปแบบที่สามารถใชในชีวิตประจําวัน มีประโยชนใชสอยและ
สามารถนําใชเปนของที่ระลึกไดจึงกําหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ คือ กรอบรูปที่ใชวัสดุจากผาขาวมาลายไสปลาไหลที่มีรูปทรงเปนสัตว
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ประจําทองถิ่นไทยที่ผูคนทุกเพศทุกวัยรูจัก คือ ชาง ซึ่งนอกจากจะเปนสัตวที่คนไทยรูจักกันดีแลวชางยังเปนสัตวที่ชาวตางชาตินึกถึงเมื่อ
กลาวถึงประเทศไทย จากนั้นไดนําแนวคิดนี้มาใชเปนแนวทางการในการออกแบบในขั้นตอนการออกแบบรางตอไป  

3.การออกแบบราง เมื่อไดแนวคิดที่ใชเปนแนวทางในการออกแบบแลวจึงไดออกแบบรางโดยใชวิธีการตัดทอนรายละเอียดของ
พื้นผิวและรูปทรงใหเขาสูโครงสรางรูปทรงที่มีความเรียบงาย (Simplicity Form) โดยพิจารณาโครงสรางเรขาคณิตเปนพื้นฐานเบื้องตน 
(อรัญ วานิชกร, 2559: 59) โดยตัดทอนใหมีรูปรางแทนภาพของชางหรือเปนสัญลักษณแทนชางใหทุกคนมองเห็นและเขาใจตรงกันเพื่อให
เกิดการตอบสนองตอผลิตภัณฑของผูบริโภคตรงตามแนวความคิดของการออกแบบ  

 

  
 

ภาพที่ 1 ภาพการตัดทอนรายละเอียดของรูปทรงโดยใชโครงสรางเรขาคณิต 
ที่มา: เกตุวดี หิรัญพงษ 

 
4.การวิเคราะหการออกแบบและสรุปผล เมื่อออกแบบรางแลวจึงนําไปสูการวิเคราะหประโยชนใชสอยดวยแนวคิด Osborn’s 

checklist เพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหมในผลิตภัณฑภูมิปญญา การตรวจสอบและวิเคราะหดวยแนวคิด Osborn’s checklist ที่กลาวถึง 8 วิธี
ในการคิดสรางสรรคหรือสรางนวัตกรรมใหกับผลิตภัณฑที่นักออกแบบควรคํานึงถึง ดังนี ้  
       1) เปลี่ยนวิธีการใช (Other uses) คือใหนักออกแบบลองคิดดูวาผลิตภัณฑเดียวกันจะมีวิธีการใชงานแบบใหมๆได
อยางไรบาง 
       2) พลิกมุมมอง (Adapt) ใหลองคิดถึงรูปแบบผลิตภัณฑที่แตกตางออกไป เชน รูปราง รูปทรง สี 
       3) เพิ่มคุณสมบัติ (Modify) เราสามารถเพิ่มคุณสมบัติใดลงไปในผลิตภัณฑไดบาง เชน เวลา ความคงทน ความถี่ ความ
แข็งแรง ขนาด ความยาว ความหนา คุณคา สวนผสม ฯลฯ  
       4) ลดคุณสมบัติ (Mimify) เราจะตัดทอนหรือลดคุณสมบัติใดออกไดบาง เชน ขนาด ความสั้น ความเตี้ย ความแคบ 
ความผอม ความเบา ความบาง การแบงออก ฯลฯ 
       5) แทนที่ดวยสิ่งใหม (Substitute) เราสามารถแทนที่องคประกอบหรือรูปแบบเดิมไดอยางไรบาง เชน แทนที่ดวยวัสดุ 
ขั้นตอน แหลงพลังงาน สถานที่ วิธีการ เวลา อารมณ ความรูสึก เสียง ฯลฯ 
       6) ลําดับรูปแบบใหม (Rearrange) เราจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดลําดับไดอยางไรบาง อาทิ การสลับสับเปลี่ยน
องคประกอบ การจัดวางองคประกอบ ลําดับตําแหนง กําหนดการกอนหลัง ฯลฯ 
       7) พลิกกลับ (Reverse) เปนการเปลี่ยนสิ่งที่มีอยูใหกลายเปนตรงกันขาม อยางเชนระหวางพื้นที่และรูปทรง กลับหัว
กลับหาง ขาวนอกขางใน พลิกบทบาทหนาที่ ฯลฯ 
       8) ผสมผสาน (Combine) อาจเปนการผสมผสานระหวางวัสดุ สี ลักษณะพื้นผิว รูปทรง ทิศทาง การจัดวางหรือสิ่งของ 
(อรัญ วานิชกร, 2559: 52-54)  

สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาผาทองถิ่นนั้นเปนการใชวิธีคิดสรางสรรคในวิธีคิดการเปลี่ยนวิธีการใช (Other uses) 
จากการใชนุงหมเปนเพื่อใสรูปถาย เปนของท่ีระลึกหรือใชประดับตกแตง วิธีคิดพลิกมุมมองเปลี่ยนรูปทรงและปรับการจัดวางลวดลายของ
ผาขาวมาลงบนผลิตภัณฑและวิธีคิดการผสมผสานซึ่งเปนการผสมผสานระหวางวัสดุที่เปนกระดาษ ฟองน้ํา ผาขาวมาลายไสปลาไหลและ
วัสดุอื่นๆเพื่อสรางรูปทรงที่ไดกําหนดไวจากนั้นนําไปสูขั้นตอนของการสรางตนแบบตอไป 

5.การสรางตนแบบ จากการวิเคราะหการออกแบบและสรุปผลจึงนํามาสูการสรางตนแบบโดยสรางตามรูปทรงที่ตัดทอน
รายละเอียดที่ใชโครงสรางเรขาคณิตผสมผสานระหวางวัสดุที่เปนกระดาษ ฟองนํ้า ผาขาวมาลายไสปลาไหลและวัสดุอื่นๆเพื่อสรางรูปทรงที่
ไดกําหนดไว จากนั้นนําไปสูการทําตนแบบในรูปทรงตาม Pattern ของผลิตภัณฑพิจารณาวิธีการสรางตนแบบ ปรับปรุงวิธีการทําตนแบบ
ใหงายตอการผลิตใหเหมาะสมกับวัสดุ กําหนดลักษณะการวางลายผาใหสวยงามและสามารถใชประโยชนบนพื้นที่ตามขนาดของผาขาวมา
ไดเปนผลิตภัณฑกรอบรูปสามารถใชงานไดจริงใชเปนของที่ระลึกหรือเปนของประดับตกแตงที่เนนจุดเดนของวัสดุจากผาทองถิ่นผสานกับ
เรื่องราวการทอผาและรูปแบบการผลิตผลิตภัณฑที่ใชการทํามือ (Handmade) เพื่อสงเสริมคุณคาของวัสดุ ภูมิปญญาและผลิตภัณฑให
นาสนใจและมีมูลคา  
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ภาพที่ 2 ภาพการสรางตนแบบผลิตภัณฑจากภมูิปญญาผาทองถ่ิน 
ที่มา: เกตุวดี หิรัญพงษ 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 
     ในการพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นนั้นจําเปนตองศึกษาความเปนมา เรื่องราว ความสําคัญที่มีความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ
สําหรับในการกําหนดแนวคิดในการออกแบบอีกทั้งประเด็นในเรื่องของคุณคาที่เกี่ยวของกับวัสดุ สีสัน ลักษณะเฉพาะเพื่อกําหนดรูปแบบ
ของผลิตภัณฑซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาผาทองถิ่นนั้นเปนการพัฒนาบนแนวคิดทางการออกแบบที่ผสานกับลักษณะเฉพาะของ
สิ่งที่มีอยูในทองถิ่นใหมีรูปแบบที่เขาใจงาย เขาถึงงาย ใชงานไดจริง มีความสวยงามและสะทอนคุณคาของวัสดุ เรื่องราว วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาในทองถิ่นซึ่งในปจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมีจุดเนนในเชิงคุณคาและเชิงมูลคานั้นเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อให
เขากับยุคสมัยใหภูมิปญญาทองถิ่นมีการสืบทอด สงตอความงดงามและเอกลักษณใหดํารงอยูอยางไมขัดเขิน 
     อีกสวนหนึ่งท่ีสําคัญคือการพัฒนาความคิดสรางสรรคที่เปนตนทุนทางความคิดที่ตองมีควบคูกับทุนทางวัฒนธรรมที่จะนําพาการพัฒนา
สรางสรรคผลิตภัณฑเพื่อชวยสงเสริมคุณคาใหกับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นแตการพัฒนายังตองอาศัยการปรับปรุงแกไขสวนที่ยัง
บกพรองหรือสวนที่สามารจะพัฒนาไดอีกเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ในการพัฒนานั้นมิใชเพียงแตพัฒนาผลิตภัณฑเพียงอยางเดียวแต
หากยังพัฒนาวิธีคิด กระบวนการออกแบบ การผลิต การสรางสรรคและความคาดหวังที่จะยกระดับสงเสริมคุณคาความเปนลักษณะเฉพาะ
ของทองถิ่นซึ่งเปนความพิเศษที่ประเทศไทยมีความหลากหลายรุมรวยทางวัฒนธรรมและมีตนทุนทางวัฒนธรรมที่สูงมีคุณคาเพื่อใหคนใน
ทองถ่ินและคนในสังคมเกิดความภาคภูมิใจตระหนักในภูมิปญญาทองถ่ินของไทยตอไป 
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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อการออกแบบลวดลายโดยไดรับแรงบันดาลใจจากภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา โดยผูวิจัยได

ทําการศึกษาตั้งแตประวัติความเปนมา ความสําคัญของวังสวนสุนันทา ภาพวาดสีน้ําภายในวังสวนสุนันทา ชนิดและลักษณะพันธุไม รวมถึง
องคประกอบศิลปและหลักการออกแบบเพื่อนํามาใชการออกแบบลวดลาย จํานวนทั้งสิ้น 3 ลาย 

โดยลวดลายดังกลาว ผูวิจัยไดนําหลักการออกแบบตามหลักการจัดองคประกอบศิลปรูปแบบสากลมาใชในการออกแบบ แตยังคง
รูปแบบดั้งเดิมของภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทาไว มีการแบงลายออกเปน 3 กลุมตามรูปแบบการแบงหมวดหมูของภาพวาดสีน้ําในวังสวน
สุนันทา ไดแก กลุมกลวยไม กลุมกุหลาบ และกลุมพันธุไมในวรรณคดี ผูวิจัยไดนําองคประกอบของภาพดอกไมขอบมน ดอกไมขอบหยัก 
ดอกไมปลายแหลม ใบไม เถา กิ่ง ซึ่งเปนรูปภาพดั้งเดิม บนชุดสีเดิมนํามาสับเปลี่ยนสัดสวนใหมใหมีความทันสมัยมากขึ้น แลวจึงนํา
องคประกอบตางๆขางตน มาจัดกลุมและเชื่อมโยงดวยเทคนิคใหม โดยอางอิงจากเคาโครงการจัดองคประกอบเดิมซึ่งเปนเอกลักษณของ
ภาพวาดกลุมพันธุไมนั้นๆ ทําใหไดผลงานการออกแบบลวดลายที่มีความรวมสมัย แตในขณะเดียวกันก็สะทอนใหเห็นถึงเสนหและความงาม
ของภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา ที่มีความรวมสมัยไมเสื่อมคลาย จากการออกแบบลวดลายดังกลาวผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับลวดลายเหลานั้นวาควรนํามาใชผลิตเปนผลิตภัณฑตางเพื่อสรางมูลคาใหกับผลงานในเชิงเชิงพาณิชยตอไป 

 
คําสําคัญ: ภาพวาดสีน้ํา, วังสวนสุนันทา, งานออกแบบลวดลายรวมสมัย 
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Abstract 
This research is done to create new compositions for designs finding inspirations from watercolor artworks 

displayed in Suan Sunandha Palace. The researcher made a study in the history of the landmark, its importance, the 
paintings in the Palace, the types and characteristics of the flowers painted, as well as the artistic elements and 
principles of designs that went into the paintings. The information obtained led to the creation of three totally new 
designs. 

The designs incorporated standard international designs and artistic principles, and still kept to the original 
style of the watercolor paintings in Suan Sunandha Palace. Following the paintings, the designs are divided into 
three categories: Orchids,  Roses, and Flowers from Literatures. The researcher used the components of the flowers 
including: rounded-petal flowers, wavy edged-petals, flowers with pointed petals, leaves, vines, and branches. All of 
them represented in the original paintings. Upon the original, the researcher switched these elements and its 
proportion around to create a more modern designs. The original forms are used as references since they contain 
the characteristics of each flower species. The work created achieved an updated trait and simultaneously, reflects 
the charms and timeless beauty of the watercolor paintings displayed in Suan Sunandha Palace, which still exists in 
today's world from the design of the pattern, the experts have suggested that these patterns should be used to 
produce different products to create value for commercial purposes. 
Keywords: Watercolor Painting, Suan Sunandha Palace, Contemporary Design 
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บทนํา 
วังสวนสุนันทานั้นถือไดวาเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร เนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณฯ พระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปน  พระมหากษัตริยสยาม รัชกาลที่ 5 แหงราชวงศจักรีไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสรางสวนปาขึ้นเพื่อเปน
สถานที่พักผอนพระอิริยาบถ พระองคมีพระราชประสงคใหสวนนี้มีลักษณะเปนสวนปา(พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว, จดหมายเหตุพระราชกรณีกิจรายวัน ภาคที่ 22 : พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงเพิ่ม โชฎึกราชเศรษฐี รวบรวมโดยนว
ภรณ ศรีสราญกุลวงศ. 2555) จึงโปรดเกลาฯ ใหหาพันธุไมดอกไมผลที่ดีและหาไดยากนานาชนิดมาปลูกไวในสวนแหงนี้   "สุนันทาอุทยาน" 
ชื่อสวนแหงนี้มาจากชื่อสวนของพระอินทรบนสวรรคชั้นดาวดึงส  และเพื่อเปนการลํารึกถึงสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน พระบรม
ราชเทวี พระมเหสีซึ่งเปนที่รักยิ่งของพระองค จึงโปรดพระราชทานนามสวนปานี้วา “สวนสุนันทา”  และยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให
สรางตําหนักขึ้นเพื่อเตรียมไวเปนที่ประทับของมเหสี เจาจอม และพระราชธิดา  

จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสราง สวนสุนันทาขึ้นเพื่อเปนสวนปานั้น ทําใหใน
สวนสุนันทาแหงนี้มีพันไมทั้งในประเทศและจากตางประเทศทั้งไมดอกและไมประดับมากมาย และเมื่อ พ.ศ. 2467 พระวิมาดาเธอฯ ทรง
ประชวรดวยโรคปสสาวะหวาน จึงไดเสด็จไปประทับกับพระราชโอรส คือ เจาฟากรมหลวงลพบุรีราเมศร ณ วังลดาวัลย (สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยในปจจุบัน)  การพักผอนที่ทรงโปรดปรานมากที่สุดก็คือการปลูกตนไม เมื่อทรงหายประชวรแลว ทรงเห็นวา
วังที่เคยประทับอยูนั้นมีเนื้อที่บริเวณนอย ไมพอกับการปลูกตนไม พระองคจึงคิดหาที่ประทับใหเพลิดเพลินพระทัยเพื่อปลูกตนไมยามวาง 
จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตอพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ที่จะเสด็จมาประทับ ณ สวนสุนันทา เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชานุญาตแลว พระบรมวงศฝายในและเจาจอมในรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีความประสงค
จะเขามาอยู ก็ไดตามเสด็จพระวิมาดาฯ ในคราวเดียวกัน 

พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปยมหาราชปดิวรัดา ทรงเปนนักพฤกษศาสตรชั้นเยี่ยม ทรง ‘เลน’ ตนไมทุกชนิดไมวาจะ
เปน ไมดอก ไมใบ หรือไมผล ที่ตําหนักนั้นมีทั้งดอกกุหลาบหลายรอยตน มีโรงกลวยไมขนาดใหญ มีกลวยไมนับจํานวนพัน ตรงพื้นลางรอง
จากตนกลวยไม จะเปนตนหนาวัวซึ่งออกดอกทั้งป ตนไมใหญนั้นทรงหามาปลูกแทบทุกชนิด ตนที่ออกผลมีทั้งตนหวา ตนกระทอน มะมวง
นานาชนิด ชมพู มิหนําซ้ํายังมีตนเกาลัดอีกดวย สวนที่ตําหนักพระวิมาดาเธอฯ นั้นเปรียบเสมือนวนอุทยานนอยๆทีเดียว (พระวรวงศเธอ
พระองคเจาวิมลฉัตร, 2533:45)  ระหวางตําหนักพระวิมาดาเธอฯ กับพระที่นั่งนงคราญสโมสรมีรั้วโปรงๆกั้น สภาพบริเวณรอบตําหนักนั้น
ปลูกไมดอกแทบทุกประเภทงามละลานตา ไมดอกที่สําคัญคือกุหลาบ กลวยไม ซึ่งมีแทบทุกชนิด ทุกประเภทหลายรอยตน พระวิมาดาเธอฯ
ทรงใชจายเงินมากเพื่อซื้อตนไม  ดอกไมมาทรงปลูก ตนไมหลายชนิดไมวาจะเปนลั่นทมขาว พุทธชาดสีเหลือง ตนเล็บนางฟา ตนไมโตๆ
พันธตางๆ แปลกๆ ทรงปลูกที่สวนสุนันทาเปนแหงแรกก็วาได(เจาจอม ม.ร.ว.สดับ ในรัชกาลที่ 5, สัมภาษณ, 24 สิงหาคม 2522 อางถึงใน 
แนงนอย ติตติรานนท, ผูรวบรวม, 2522:30-31) 

พระวิมาดาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมย กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปยมหาราชปดิวรัดาในชวงสมัยที่พระองคประทับที่สวนสุนันทา
นั้น บริเวณรอบตําหนักจะคลาคล่ําไปดวยสีสันพรรณไมนานาชนิดสงกลิ่นหอมตลบอบอวลดวยดอกกุหลาบ ลั่นทม สารภี ลําดวน นมแมว 
มะลิ หนาวัว พุทธชาด เล็บนางฟา และแกวเจาจอม  เปนตน  ในชวงเวลาบายถึงค่ํา จะทรงพระดําเนินไปทอดพระเนตรไมดอกตางๆ ดวย
ความสนพระทัยยิ่ง โดยจะมีคุณขาหลวงและมหาดเล็กรวมดวย และในทุกๆเชาโปรดใหคุณขาหลวงในพระองควาดรูปดอกไมที่ทรงปลูกไว
ใหเหมือนจริงมากที่สุด พรอมระบายสีน้ํา โดยเฉพาะดอกกลวยไมพันธุตางๆ เมื่อวาดเสร็จแลวจึงนําขึ้นถวายทอดพระเนตร ถาทรงเห็นวา
ยังวาดไดไมงามเหมือนของจริงก็จะทรงปลอยใหวาดตอไปจนกวาจะพอพระทัย คุณขาหลวงที่มีฝมือ เชน คุณขาหลวงอมร รัตติชุณหโชติ 
โดยพระองคจะทรงชี้แนะและวิจารณเพื่อใหแตละภาพ เปนเชนตนแบบตามธรรมชาติทั้งรูปทรงและสีสัน ภาพวาดเหลานี้ เทาทีร่วบรวมได
ในปจจุบันมีจํานวน 117 ภาพ โปรดใหขาหลวงวาดตั้งแตปพุทธศักราช 2460 เปนตนมา ยังเก็บรักษาไวที่ตําหนักพระวิมาดาเธอฯ  ปจจุบัน
ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

จากความสําคัญและการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวทําใหเห็นไดชัดวาภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทาเปนภาพวาดจิตรกรรมสีน้ําที่มี
ความสําคัญ ทรงคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตรเปนอยางมาก ทั้งยังเปนการเก็บรวบรวมถึงรูปแบบของพันธุไมใหเห็นได
อยางชัดเจน การตกแตงลวดลาย และสีที่เหมือนจริงของภาพปรากฏเปนความงดงามและความประทับใจอยางมหัศจรรยแกผูที่ไดพบเห็น 
เปนสิ่งที่มีคุณคาในการนํามาศึกษาคนควารวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาใหเปนองคความรู นํามาใชในการออกแบบใหเกิด
ลวดลายสรางสรรคที่มีความรวมสมัย และยังสามารถนําไปตอยอดทางดานความคิดเพื่อพัฒนาไดอีกในอนาคต ผลการวิเคราะห สี ลวดลาย 
และองคประกอบศิลปของภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา ที่ไดทําการจําแนกภาพวาดออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมกลวยไม, กลุมกุหลาบ 
และกลุมพันธุไมในวรรณคดี สามารถสรุปไดดังนี ้

สี  
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1.มีการใชโทนสีโดยรวมเปนโทนรอนหรือเย็นอยางใดอยางหนึ่ง และแทรกดวยสีอีกกลุมหนึ่งในปริมาณที่นอยกวา เพื่อสรางความ
นาสนใจ 

2.ใชสีขั้นที่ 1 หรือ 2 กลุมใดกลุมหนึ่งเปนสีหลัก แลวจึงใชอีกกลุมหนึ่งหรือสีกลาง เชน สีขาว เปนสีรอง เพื่อใหภาพรวมเกิดความ
กลมกลืน (เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ. 2549) 

ลวดลาย  
ใชลวดลายจากธรรมชาติ โดยการใหแสงและเงาทําใหเกิดลวดลายขึ้นบนวัตถุนั้น โดยมีโครงสรางและสวนประกอบอื่นๆเปน

ลวดลายเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ เพือ่ใหเกิดความกลมกลืนและชวยสรางพื้นผิวที่แตกตาง ไมราบเรียบจนเกินไป 
องคประกอบศิลป 
1.มีลักษณะการจัดกลุมที่แตกตางกันออกไปในแตภาพ ทั้งการจัดกลุมที่สมมาตร มีรูปแบบชัดเจน เห็นพื้นหลังนอย ไปจนถึงการจับ

ชอดอกเดี่ยว และแบบเปนกลุม การเชื่อมตอแบบชอตอชอซึ่งดูหนาแนน และการเชื่อมตอดวยเถาที่โปรง สบายตา มองเห็นพื้นหลังมากกวา 
และการใหอุปกรณ เชนแจกัน ผาปูโตะเขามาเปนองคประกอบเสริมทําใหภาพวาดดูโดดเดนมากขึ้น 

2.ใชการซ้ําแบบไมเทากัน คือ การสลับขนาดใหญและเล็ก กับการใชการซ้ําลายที่ไมเทากัน (ชูศักดิ ์ไทพาณิย. 2556) คือ ลายไมซ้ํา
หรือเหมือนกัน ตามแนวตั้ง และแนวนอน ขึ้นอยูกับรูปแบบของพันธุไมที่นํามาวาด 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบของภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา 
2. เพื่อสรางงานออกแบบลวยลายจากาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา 
3. เพื่อการสรางสรรคผลงานออกแบบลวดลายจากภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา ท่ีจะเปนประโยชนในการสรางภาพลักษณตอ

องคกร ขาราชการ เจาหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสามารถนํามาใชประยุกตในการเรียนการสอนวิชาการออกแบบ
ลวดลาย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

เปนการวิจัยเพื่อคนควาหาขอเท็จจริงในอดีตที่ผานมาและขอมูลที่คนควาไดในปจจุบัน แลวนํามาพรรณนาขอเท็จจริงที่เกีย่วของ
ในเชิงวิเคราะหเพื่อการออกแบบโดยมีวิธีดําเนินการดังน้ี 
 1. ศึกษาและรวมรวมขอมลูจากการศึกษาภาคเอกสารและภาคสนาม ณ สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย    ราชภัฏ
สวนสุนันทา, หอสมุดแหงชาติ เกีย่วกับภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา 
 2.    ศึกษารวบรวมขอมูลดานการออกแบบลวดลายสําหรับนํามาใชในงานออกแบบ 
 3.    นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและผลการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณนา พรอมภาพประกอบ 
 4. นําเสนอลวดลายท่ีไดออกแบบจากาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา 
 5. จัดทํารายงานผลการวิจัยการออกแบบลวดลายจากภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา  
ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการสรุปผลการออกแบบลวดลายโดยไดรับแรงบันดาลใจจากภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา โดยแบงภาพวาดสีน้ํา
ออกเปน 3 กลุมดวยกัน คือ กลุมกลวยไม กลุมกุหลาบ และกลุมพันธุไมในวรรณคดี โดยเปนการสรุปผลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลตางๆ 
มาเปนแนวทางในการออกแบบลวดลายจํานวน 3 ลาย แบงเปนกลุมละ 1 ลวดลาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 กลุมกลวยไม 
 

เกณฑ ลักษณะทางกายภาพ 
รูปแบบ ลวดลายสรางสรรคที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากกลวยไม  

ลวดลาย ลวดลายธรรมชาติ ไดแก ดอกกลวยไมและใบไม ผสมผสานกันในกรอบของรูปทรงเรขาคณิต
ของสี่เหลี่ยมจัตรุัสที่นํามาเรียงซอนกันจนเกิดเปนชั้นลาย 

สี - ใชสีโทนรอนเปนสหีลัก ไดแก สีสม, สีเหลือง, สีแดง, สีมวงแดง, สีชมพู ตัดกับสีโทนเยน็ 

ไดแก สีมวงออน, สีเขียวออน และสีเขียว 
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- ใชสีขั้นท่ี 2 คือ สีมวงแดง และสีเขียวเปนสีหลัก ประกอบดวยสีขั้นท่ี 1 คือสีเหลืองเปนสี
รอง 

องคประกอบศิลป 

 

- มีองคประกอบหลักเปนรูปดอกกลวยไมแบบกลีบหยัก และปลายแหลม เชื่อมตอกันดวย
กลีบดอกไมที่เรียงตอกันเปนเสนนําสายตา ตอเขาหาดอกอื่นๆ 

- ระยะหางของแตละดอกคอนขางใกลเคียงกัน การวางลายตอหนึ่งชอลายคอนขางแนน เห็น
พื้นหลังที่เปนลายดอกที่จางลง แตท้ิงระยะหางระหวางชอลายมากกวา เพื่อสรางพื้นที่พัก
สายตา 

- ใชลวดลายเรขาคณิต เปนเสนกรอบการวางแบบลายวางตามแนวพื้นที่ดานหลังของชอลาย 
เพื่อเติมเต็มพื้นที่วางและเพิ่มรายละเอียดของลายใหมีความทันสมัย 

- ใชหลักสมดุลแบบสมมาตรตามแนวเฉียง ดวยการซ้ําแบบเทากัน  
- ใชลวดลายแบบธรรมชาติเปนหลัก ลวดลายเรขาคณติเปนรอง 

ตารางที่ 1 วิเคราะหรูปแบบลวดลายกลุมกลวยไม  
ลวดลายธรรมชาติ ไดแก ดอกกลวยไมและใบไม ผสมผสานกันในกรอบของรูปทรงเรขาคณิตของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่นํามาเรียงซอนกัน

จนเกิดเปนชั้นลาย มีองคประกอบหลักเปนรูปดอกกลวยไมแบบกลีบหยัก และปลายแหลม เชื่อมตอกันดวยกลีบดอกไมที่เรียงตอกันเปน
เสนนําสายตา ตอเขาหาดอกอื่นๆ ระยะหางของแตละดอกคอนขางใกลเคียงกัน การวางลายตอหนึ่งชอลายคอนขางแนน เห็นพื้นหลังที่เปน
ลายดอกที่จางลง แตทิ้งระยะหางระหวางชอลายมากกวา เพื่อสรางพื้นที่พักสายตา ใชลวดลายเรขาคณิต เปนเสนอบการวางแบบลายวาง
ตามแนวพื้นที่ดานหลังของชอลาย เพื่อเติมเต็มพื้นที่วางและเพิ่มรายละเอียดของลายใหมีความทันสมัย ใชหลักสมดุลแบบสมมาตรตามแนว
เฉียง ดวยการซ้ําแบบเทากัน ใชลวดลายแบบธรรมชาติเปนหลัก ลวดลายเรขาคณิตเปนรอง ใชสีโทนรอนเปนสีหลัก ไดแก สีสม, สีเหลือง, 
สีแดง, สีมวงแดง, สีชมพู ตัดกับสีโทนเย็น ไดแก สีมวงออน, สีเขียวออน และสีเขียว ใชสีขั้นที่ 2 คือ สีมวงแดง และสีเขียวเปนสีหลัก 
ประกอบดวยสีขั้นที่ 1 คือสีเหลืองเปนสีรอง 

ตารางที่ 2  กลุมกุหลาบ 
เกณฑ ลักษณะทางกายภาพ 
รูปแบบ ลวดลายสรางสรรคที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากกุหลาบ 
ลวดลาย ลวดลายธรรมชาติ ไดแก ดอกกุหลาบ ใบไม และตัวกานกุหลาบ 

สี - ใชสีโทนรอนเปนสหีลัก ไดแก สีแดง, สีเหลือง,สีสม, สีมวงแดง และสีน้ําตาลแดง 
- ใชสีขั้นท่ี 2 เปนสีหลัก ไดแก สีชมพู, สีเขียว, สีโอรสแทรกดวยสีขั้นที่ 1 ไดแก สีขาว 

และสีเขียวออน 
- ใชสีน้ําเงินเขมเปนฉากหลังเพื่อสรางความโดดเดนใหตัวลาย  

องคประกอบศิลป - มีองคประกอบหลักเปนรูปดอกไมแบบกลีบหยักและกลีบเหลี่ยม เชือ่มตอกันดวยกาน
ดอกและใบ บนเสนโครงอิสระ ลักษณะการวางที่มรีะยะหางไมเทากนั  

- ใชหลักสมดุลแบบไมสมมาตรตามแนวตั้ง ดวยการซ้ําแบบไมเทากัน  
เกณฑ ลักษณะทางกายภาพ 

องคประกอบศิลป - การทิ้งระยะหางของแตละชอดอกไมเทากัน โดยทิ้งระยะหางองแตละชอดอกไมเทากัน 
ตามขนาดและจังหวะการวางลาย โดยลายประกอบดวยชอดอกเล็ก ชอดอกกลาง และ
ชอดอกใหญ  ภาพรวมมีความโปรง แตมีการใชฉากหลังสเีขมเพื่อเพือ่ความหนักแนน
และโดดเดนใหกับตัวลาย ใชลวดลายแบบธรรมชาติเพียงอยางเดียว 



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   144 

 
ตารางที่ 2 วเิคราะหรูปแบบลวดลายกลุมกุหลาบ  

 ลวดลายสรางสรรคที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากกลวยไม ลวดลายธรรมชาติ ไดแก ดอกกุหลาบ ใบไม และตัวกานกุหลาบ มี
องคประกอบหลักเปนรูปดอกไมแบบกลีบหยักและกลีบเหลี่ยม เชื่อมตอกันดวยกานดอกและใบ บนเสนโครงอิสระ ลักษณะการวางที่มี
ระยะหางไมเทากัน ใชหลักสมดุลแบบไมสมมาตรตามแนวตั้ง ดวยการซ้ําแบบไมเทากัน  การทิ้งระยะหางของแตละชอดอกไมเทากัน โดย
ทิ้งระยะหางองแตละชอดอกไมเทากัน ตามขนาดและจังหวะการวางลาย โดยลายประกอบดวยชอดอกเล็ก ชอดอกกลาง และชอดอกใหญ  
ภาพรวมมีความโปรง แตมีการใชฉากหลังสีเขมเพื่อเพื่อความหนักแนนและโดดเดนใหกับตัวลาย ใชลวดลายแบบธรรมชาติเพียงอยางเดียว 
ใชสีโทนรอนเปนสีหลัก ไดแก สีแดง, สีเหลือง,สีสม, สีมวงแดง และสีน้ําตาลแดง ใชสีขั้นที่ 2 เปนสีหลัก ไดแก สีชมพ,ู สีเขียว, สีโอรสแทรก
ดวยสีขั้นที่ 1 ไดแก สีขาว และสีเขียวออน ใชสีน้ําเงินเขมเปนฉากหลังเพื่อสรางความโดดเดนใหตัวลาย 

 
ตารางที่ 3 กลุมพันธุไมในวรรณคดี 

เกณฑ ลักษณะทางกายภาพ 
รูปแบบ ลวดลายสรางสรรคที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากกลุมพันธุไมในวรรณคด ี

ลวดลาย ลวดลายธรรมชาติ ไดแก ดอกไมและใบไมที่ผสมผสานกันหลากหลายชนิด กับโครงสราง
ลวดลายเรขาคณติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่นํามาเรียงซอนกันจนเกิดเปนลายชั้นที่สองดานหลัง 

สี - ใชสีโทนรอน ไดแก สีสม, สีเหลือง,สีแดง, สีชมพู สีมวงแดง ตัดกับสีโทนเย็น ไดแก สีเขียว

, สีเขียวออน โดยใหน้ําหนักของสีรอนและเย็นในปริมาณที่เทากัน 

- ใชสีขั้นท่ี 2 คือสีน้ําตาล และสีครีม ชวยในการเชื่อมโยงเขาหากัน 
องคประกอบศิลป - มีองคประกอบหลักเปนรูปดอกไมแบบกลีบมล และกลีบหยัก เชื่อมตอกันดวยใบไมขอบ

หยัก เถาไมที่เรียงตอกันเปนเสนนําสายตา ตอเขาหาดอกอื่นๆ มีการใชลักษณะของตัว
ลายดอกหลายนาดแตกตางกัน 

- ระยะหางของแตละดอกแตกตางกนั การวางลายตอหนึ่งชอลายคอนขางแนน เห็นพื้น
หลังนอย แตทิ้งระยะหางระหวางชอลายมากกวา  

- ใชลวดลายเรขาคณิต ออกแบบเปนกรอบนําสายตา วางตามแนวพื้นที่ดานหลังของชอ
ลาย เพื่อเติมเตม็พื้นที่วางและเพิ่มรายละเอียดของลายใหมีความทันสมัย 

- ใชหลักสมดุลแบบสมมาตรตามแนวตั้ง ดวยการซ้ําแบบเทากัน  
- ใชลวดลายแบบธรรมชาติเปนหลัก ลวดลายเรขาคณติเปนรอง 
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ตารางที่ 3  วิเคราะหรูปแบบลวดลายพันธุไมในวรรณคดี  
 ลวดลายสรางสรรคที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากกลุมพันธุไมในวรรณคดี  ลวดลายธรรมชาติ ไดแก ดอกไมและใบไมที่ผสมผสาน

กันหลากหลายชนิด กับโครงสรางลวดลายเรขาคณิตของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่นํามาเรียงซอนกันจนเกิดเปนลายชั้นที่สองดานหลัง มี
องคประกอบหลักเปนรูปดอกไมแบบกลีบมล และกลีบหยัก เชื่อมตอกันดวยใบไมขอบหยัก เถาไมที่เรียงตอกันเปนเสนนําสายตา ตอเขาหา
ดอกอื่นๆ มีการใชลักษณะของตัวลายดอกหลายนาดแตกตางกัน ระยะหางของแตละดอกแตกตางกัน การวางลายตอหนึ่งชอลายคอนขาง
แนน เห็นพื้นหลังนอย แตทิ้งระยะหางระหวางชอลายมากกวา ใชลวดลายเรขาคณิต ออกแบบเปนกรอบนําสายตา วางตามแนวพื้นที่
ดานหลังของชอลาย เพื่อเติมเต็มพื้นที่วางและเพิ่มรายละเอียดของลายใหมีความทันสมัย ใชหลักสมดุลแบบสมมาตรตามแนวตั้ง ดวยการ
ซ้ําแบบเทากัน ใชลวดลายแบบธรรมชาติเปนหลัก ลวดลายเรขาคณิตเปนรอง ใชสีโทนรอน ไดแก สีสม, สีเหลือง,สีแดง, สีชมพู สีมวงแดง 
ตัดกับสีโทนเย็น ไดแก สีเขียว, สีเขียวออน โดยใหน้ําหนักของสีรอนและเย็นในปริมาณที่เทากัน ใชสีขั้นท่ี 2 คือสีน้ําตาล และสีครีม ชวยใน
การเชื่อมโยงเขาหากัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การออกแบบลวดลายโดยไดรับแรงบันดาลใจจากภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาตั้งแตประวัติความ
เปนมาและความสําคัญของวังสวนสุนันทา รูปแบบพรรณไมในวังสวนสุนันทา ภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับ
องคประกอบศิลปและวิธีการออกแบบลวดลาย ที่นํามาสูการออกแบบลวดลายจากภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา จํานวน 3 ลวดลาย 

โดยลวดลายทั้ง 3 ลวดลายนี้ ผูวิจัยไดนําหลักการออกแบบและหลักองคประกอบศิลปที่เปนหลักสากลและหลักการออกแบบ
ลวดลายมาใชในการออกแบบดวยคอมพิวเตอร แตยังคงรูปแบบดั้งเดิมของภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทาไว มีการแบงลายออกเปน 3 กลุม
ตามรูปแบบการแบงหมวดหมูของภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทาอันไดแก กลุมกลวยไม กลุมกุหลาบ และกลุมพันธุไมในวรรณคดี ผูวิจัยได
นําองคประกอบของภาพดอกไมขอบมน ดอกไมขอบหยัก ดอกไมอบแหลม ใบไม เถา กิ่ง ซึ่งเปนรูปภาพดั้งเดิม บนชุดสีเดิมที่มีการ
สับเปลี่ยนสัดสวนใหม ใหมีความทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งนําองคประกอบตางๆขางตน มาจัดกลุมและเชื่อมโยงดวยเทคนิคใหม โดยอางอิง
จากเคาโครงการจัดองคประกอบเดิมซึ่งเปนเอกลักษณของกลุมพันธุไมนั้นๆ ทําใหไดผลงานการออกแบบลวดลายที่มีความทันสมัย แตใน
ขณะเดียวกันก็สะทอนใหเห็นถึง เสนหและความงามของภาพวาดสีน้ําในวังสวนสุนันทา ที่มีความรวมสมัยไมเสื่อมคลาย 
ขอเสนอแนะ 

ในงานออกแบบลวดลายนี้ ผูวิจัยเลือกออกแบบลวดลาย โดยใชภาพตนแบบดั้งเดิมของแรงบันดาลใจ เนื่องจากตองการใหผลงาน
มีความรวมสมัย และยังคงสื่อถึงชิ้นงานดั้งเดิมอยู แตในการทําวิจัยลักษณะนี้ ผูวิจัยยังสามารถเลือกนําเพียงสวนใดสวนหนึ่ง หรือเลือกดึง
สิ่งที่นาสนใจอื่นๆ เชน องคประกอบอื่นที่วาดอยูในภาพนํามาใชในการออกแบบลวดลาย รวมถึงออกแบบเครื่องแตงกายไดอยาง
หลากหลาย นอกจากนี้ผูวิจัยยังสามารถดัดแปลงชิ้นงาน ใหมีรายละเอียดขององคประกอบ การจัดกลุม หรือการเชื่อมตอที่มาก หรือนอย
กวานี้ เพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใชงานในลักษณะอื่นๆ ไดอีกมาก ซึ่งจะเปนแนวทางที่เปดกวางใหไดขยายผลการศึกษาอยางละเอียด
ตอไป 
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การศึกษาและวิเคราะหเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีนสูการสรางสรรค กรณีศึกษา : โคมจีน (เต็งลั้ง) 
งานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล 

 
อรพิมพ สุขสุวรรณ* และวิศิษฏ เพียรการคา** 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
Email : oraphimss@yahoo.com 

 
บทคัดยอ 

งานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล เปนเทศกาลเกาแกที่สืบทอดมายาวนานโดยคนไทยเชื้อสายจีนที่เปนคนกลุมใหญในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปจจุบันไดจัดขึ้นเปนครั้งที่ 12 ในวันที่ 17-22 กุมภาพันธ 2561 ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายไมวา
จะเปนการแสดงศิลปะจีน ซุมจําลองศาลเจาจีน ขบวนแหศาลเจาตางๆ การประกวดมิสไชนิส หนูนอยไชนาทาวน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การประกวดโคมจีน (เต็งลั้ง)  โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมและกระตุนเศรษฐกิจ และถูกจัดอยูใน
ปฏิทินการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง 

หนึ่งในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนที่นาสนใจและนับวาเปนเอกลักษณสําคัญของวัฒนธรรมจีน  คือ การ
ประดับโคมไฟ คนจีนนิยมประดับโคมไฟในเทศกาลตางๆ ทั้งเทศกาลมงคลและเทศกาลอวมงคล โคมจึงเปนสัญลักษณของการจัดงานพิธี 
โดยเฉพาะในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเปนชวงเวลาเฉลิมฉลองสําคัญที่จะสามารถพบเห็นการประดับโคมไฟเปนจํานวนมาก รวมไปถึงวิถีชีวิต 
ประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดตอกันมา นับแตอดีตคนไทยเชื้อสายจีนเปนรากฐานและกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อัน
เปนรากฐานสําคัญของสังคมไทย  เรามิอาจจะแยกแยะหรือแบงแยกไดอยางชัดเจนวาใครเปนคนไทย ใครเปนคนจีน ความสัมพันธกันมา
ยาวนานที่ผสมกลมกลืนกันระหวางเชื้อชาติไทยและจีนกอใหเกิดคําเรียก “คนไทยเชื้อสายจีน” ที่ยังคงมีวิถีชีวิตที่ยังสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิมของประเทศจีน แตมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม และสภาพแวดลอมตามธรรมชาติของประเทศไทย  สงผลให
วัฒนธรรมจีนมีความสําคัญและมีการสืบทอดปฏิบัติโดยลูกหลานควบคูไปกับวัฒนธรรมไทยเรื่อยมา ดังนั้น วัฒนธรรมไทยและจีนจึงมีการ
ผสมผสานกันไป จนกลายเปนลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากคนเชื้อสายจีนที่อยูในประเทศอื่นๆ   

บทความวิชาการฉบับนี้ มุงศึกษาและวิเคราะหเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีนโดยเนนไปที่การผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีน 
โดยศึกษาลักษณะของโคมไฟจีนดั้งเดิม และพัฒนาการรูปแบบที่เปลี่ยนไป วิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณจีนที่ยังปรากฏอยู รวมกับการศึกษา
เอกลักษณไทยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การปรับเปลี่ยน ผสมผสานวัฒนธรรม ใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย ผลการศึกษาและวิเคราะหเพื่อเปนประโยชนในการนําไปใชในงานสรางสรรครูปแบบตางๆ ตอไป 

 
คําสําคัญ : เอกลักษณ  คนไทยเชือ้สายจีน  โคมจีน 
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Study and Analysis on the Thai - Chinese Identity through Creativity. 
A case study of Chinese lantern in Chinese New Year 

"Ayutthaya Maha Mongkol". 
 

Oraphim Suksuwan and Wisit Phienkanka 
 

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 
Email : oraphimss@yahoo.com 

 

Abstract 

 Chinese New Year festival “Ayutthaya Maha Mongkol” is a Traditional festival in Phra nakhon Si Ayutthaya 
Province. This festival has been annually celebrated for the 12th times already this year during 17-22 February 
2018.There are various activities in the festival such as Chinese art show, Chinese cerebrating parade, Miss Chinese 
and Chinese Child contest. Especially, Chinese lantern contest. The aim of the festival is to inherit culture as well as 
stimulate on the economic flows and now it is held in the tourist calendar of the tourism organization already. 

The most interesting cultural activity happening during this festival is the Chinese lantern decoration which 
represents as the identity of Chinese culture. Thai-Chinese people decorate lantern in many occasions on both 
happiness and sadness. Lantern is also the symbolic icon of the festival. Chinese New Year is a great moment when 
we find a large amount of Chinese lantern decoration applied.  From the past, Thai-Chinese people was the base and 
key mechanism to drive economic flow in Thailand. We cannot separate Chinses people out of Thai since the 
relationship between the two nations has been flourishing for long. The cultural and demographical mixing creates 
the term “Thai-Chinese people” who is inherited traditional manners. They synchronize their cultures with Thai life 
and environment. Hence, Chinese culture gradually becomes parts of the Thai Culture, and this unique Thai – Chinese 
culture become the identity of Chinese people in Thailand. 

The aim of this article is to study and analyze on the Thai-Chinese identity as the cultural blending. The study 
begins with physical form of traditional Chinese lantern, their development through the time and Chinese identity 
which still exists. Apart from that, this article will also study on Thai identity in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, 
the evolution on cultural harmonization between Thai and Chinese Cultures into Thai Cultural Context. The analysis 
result from this article could be useful to the further Art and Design Development. 

Keyword: Identity, Thai-Chinese people, Chinese lantern 
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บทนํา 

คนไทยเชื้อสายจีนอาศัยกระจัดกระจายอยูทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณตัวเมือง และชุมชน
ยานการคาเกาแก ไดแก ชุมชนตลาดหัวรอ ชุมชนตลาดหอรัตนไชย ชุมชนตลาดเจาพรหม ซึ่งเปนยานการคาสําคัญของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา(ศุภสุตา ปรีเปรมใจ, 2558) คนไทยเชื้อสายจีนยังคงสืบปฏิบัติประเพณีสําคัญของประเทศจีน โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีน 
ลูกหลานจะกลับบานมารวมประเพณีไหวเจา และบรรพบุรุษ โดยนิยมประดับบานดวยโคมไฟสีแดง รวมรับประทานอาหารที่ใชในการไหว
เจาและบรรพบุรุษอยางพรอมหนาพรอมตา ผูใหญแจกซองอั่งเปาสีแดงใหกับเด็ก จุดประทัดสีแดงเฉลิมฉลอง  ชุมชนชาวจีนเหลานี้เปน
ยานการคาที่อยูริมแมน้ํา ลําคลอง มีโบราณสถานเกาแกแทรกตัวอยูทั่วไปในชุมชน มีการจัดเทศกาลตรุษจีนขึ้นเปนประจําทุกป และ
นับเปนชวงเวลาสําคัญที่เราจะสามารถพบเห็นความงดงามของวิถีชีวิตประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน การประดับตกแตงสถานที่ดวย
ศิลปะความงามและแสงสวางจากโคมไฟจีนที่นาประทับใจ มีความนาสนใจในการศึกษาวิเคราะหเพื่อคนหาเอกลักษณของคนไทยเชื้อสาย
จีน เพื่อนํามาใชเปนแรงบันดาลใจสูผลงานสรางสรรคไดหลากหลายรูปแบบ 

การรับรูภาพเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเปนการรับรูจากสภาพแวดลอม จากพฤติกรรม 
ประสบการณวิถีชีวิต โดยประยุกตใช ทฤษฎี ของ Kevin Lynch (1979)ที่เกี่ยวของกับจินตภาพของเมือง ซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญใน
ระบบมโนทัศน ที่เรียกรวมวา  image  ไดแก เอกลักษณ (identity)  โครงสราง (structure)  และความหมาย (meaning)   เอกลักษณที่
ไดจากการศึกษาและวิเคราะหจากกรณีศึกษา โคมจีน (เต็งลั้ง) ภาพลักษณของความสดใสของสีแดง ความเปลงประกายของสีทองและ
ความสนุกสนานรื่นแรงของเทศกาลตรุษจีน เทคนิคการกรุกระดาษ ผสานรวมกับภาพตัวแทนความงามสงาของสถาปตยกรรมไทย ไดแก 
รูปทรงเจดีย ความนุมนวล ความงามวิจิตรแบบไทยจากสีงาชาง (สีนวล) และสีทอง ภาพตัวแทนของเครื่องมือเครื่องใชจักสาน ไดแก 
กระบุงหาบ และเทคนิคงานจักสานไทย มาใชสื่อสารเอกลักษณโดยนําเสนอเปนแนวคิดในการสรางสรรคที่ผสานรวมกันเปนเอกลักษณที่
ประกอบดวย ภาพตัวแทนรูปทรงของโคมจีน (เต็งลั้ง)กรณีศึกษารวมกับเอกลักษณคนไทยเชื้อสายจีน 3 ลักษณะ ไดแก รูปทรงของเจดีย 
รูปทรงของเสนหวายรอยกระบุงหาบ และรูปทรงของดอกบัวที่เปนเอกลักษณรวมของไทยและจีนที่มักพบปรากฏในงานศิลปะและ
สถาปตยกรรมของทั้งสองประเทศ เอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีนที่ไดทําการคัดเลือกมาแลวมาศึกษาและถอดลักษณะของรูปแบบ
เอกลักษณเพื่อนําไปสูการออกแบบ โดยใชแนวทางของไพโรจน ธีระประภา(ไพโรจน ธีระประภา, 2560) ในการถอดรูปทรงกราฟฟกดวยวิธี
ไดคัท (Dicut) และวาด (draw) จากนั้นทําการลดทอน (simplify) เพื่อนําไปใชในการสรางสรรครูปแบบตางๆ สะทอนเอกลักษณได 
 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาและวิเคราะหเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีนสูการสรางสรรค  

กรณีศึกษา: โคมจีน (เต็งลั้ง) งานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล 
 
ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลภาคเอกสารที่ เกี่ยวของรูปแบบและพัฒนาการของโคมจีน(เต็งลั้ง)ในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. สํารวจขอมูลภาคสนามจากการลงพื้นที่ชุมชนยานการคาของคนไทยเชื้อสายจีน และการจัดงานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหา
มงคลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. วิเคราะหคัดเลือกเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยประยุกตใชทฤษฎี ของ Kevin Lynch 
4. ถอดลักษณะของรูปแบบเอกลักษณเพื่อนําไปสูการออกแบบ โดยใชแนวทางของไพโรจน ธีระประภา 
5. สรุปผลการศึกษาและวิเคราะหเพื่อเปนประโยชนในการนําไปใชในงานสรางสรรครูปแบบตางๆ ตอไป 

 

ผลการศึกษาและวิเคราะห 
ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโคมจีน (เต็งลั้ง)  “โคมไฟ” หรือ “เติงหลง” ทําขึ้นมาจากโครงไมไผ ปะติดรอบโครงดวยกระดาษ 

ดานในมีเทียนไขวางไว สวนดานบนเจาะเปนชองระบายอากาศและความรอน และยังใชเปนที่สําหรับแขวนประดับหรือยึดจับเปนไมถือโคม 
“หงเติงหลง” หมายถึง โคมไฟสีแดง เปนสัญลักษณแหงสิริมงคลที่ชาวจีนนิยมแขวนประดับไวในชวงที่มีพิธีการสําคัญ ๆ หรืองานเลี้ยง
ฉลองสําคัญ ๆ  สําหรับ ชาวจีนแลว โคมไฟเปนวัฒนธรรมมงคลที่สรางขึ้นเพื่อเสริมความมีสิริมงคล เพราะโคมไฟนั้นเปนวัตถุใหแสงสวาง
แกมนุษย การประดับโคมไฟก็คือการใหแสงสวางแกสถานที่นั้น ๆ และโคมไฟที่ระบายหรือตกแตงดวยสีแดง ก็เปนความหมายถึงสี
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สัญลักษณมงคลดวยเชนกัน ในเทศกาลหยวนเซียว หรือที่รูจักกันวา เทศกาลโคมไฟ ตรง กับวันที่ 15 ค่ํา เดือนอาย(เดือนหนึ่ง)ตามปฏิทิน
จันทรคติจีน หรือก็คือหลังตรุษจีน 15 วัน ในคืนนี้ พระจันทรสุกสกาวเต็มดวง ชาวจีนจะนิยมออกไปทองเท่ียวชมทิวทัศน เพราะถือวาวันนี้
เปนวันสุดทายของปใหม เปนการสิ้นสุดเทศกาลตรุษจีนในคืนวันนี้ ในสมัยโบราณ บานเรือนตาง ๆ จะนิยมแขวนประดับโคมไฟหลาย
รูปแบบหลากสีสัน ทําใหตลอดทั่วทั้งตัวเมืองสวางไสวดวยแสงแหงโคมไฟในยามราตรีที่ลวนแตมาจากแสงจากโคมไฟคืนวันหยวนเซียว (ป
ยะแสง จันทรวงศไพศาล, 2553) โคมจีนจึงเปรียบไดดั่งสัญลักษณที่แสดงอาณาเขต บริเวณ หรือยานที่มีคนจีน หรือคนไทยเชื้อสายจีน
อาศัยอยู รูปแบบของโคมจีนในอดีตมีลักษณะเปนรูปทรงกลมรี ทําจากไมไผสานกรุดวยกระดาษ ตกแตงดวยตัวอักษร และสี ตอมาโคมจีน
ถูกพัฒนารูปแบบใหเขากับวิถีชีวิตของคนเมืองมากขึ้น ไมไผกลายเปนของหายาก และตองใชเวลาในการจักสาน โคมจีนสมัยใหมจึงถูกทํา
ขึ้นจากโครงสรางพลาสติก และลวด หุมดวยผา หรือกระดาษพับที่ พัฒนาเปนรูปทรงที่สามารถยืดหดไดสามารถใชและจัดเก็บไดสะดวก
มากขึ้น มีความทนทานและมีสีสันจัดจานสะดุดตา รูปทรงโคมจีนที่เปนที่นิยมและถูกพบเห็นในเทศกาลตางๆบอยครั้งยังคงเปนรูปทรงกลม 
แตเปนลักษณะกลมแปน ตกแตงดวยรูปภาพ อักษรจีน ลวดลายตางๆ รวมไปถึงพูหอยระยา โดยเฉพาะโคมสีแดงที่เปนสัญลักษณของ
เทศกาลตรุษจีน โคมไฟจีนจึงนับเปนเอกลักษณสําคัญอยางหนึ่งของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการศึกษารูปแบบและพัฒนาการของโคมจีน (เต็งลั้ง)    รูปทรงของโคมจีนแบบดั้งเดิม มีลักษณะเปนทรงกลมรี และกลมแปน 
โดยตัวรูปทรงเกิดจากการประสานเสนของไมไผ กรุผิวดวยกระดาษแลวทาน้ํามันเคลือบ มีลักษณะโปรงเบา เมื่อจุดเทียนไวภายในจึงใหแสง
สวางนวลตา ในปจจุบันรูปแบบของโคมจีนมีการประยุกตใหสามารถผลิตไดในระบบอุตสาหกรรม มีความทนทาน สามารถพับเก็บได และมี
ราคาถูกลง โครงสรางจึงเปลี่ยนเปนลวดหรือ พลาสติก  กรุผิวดวยผา หรือกระดาษ   ภายในใชหลอดไฟฟาเปนแหลงกําเนิดแสง  และ
รูปทรงมีทั้งชนิดที่คงตัวและยืดหยุนสามารถพับเก็บได   การถอดรูปแบบไปใช เปนการนํารูปทรงกลมรีและโครงสรางมาใชรวมกับเสนขด
กนหอย 

 

                      
 
                        ภาพที่ 1 แสดงโคมจีนเต็งลั้งดั้งเดิม โคมจีนสมัยใหม และภาพการถอดลายเสนโคมจีน 

ภาพถาย ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%8E0%B887%E0%B8%8pErgM: 
และ http://thai.cri.cn/381/2010/01/29/225s169298.htm 

 
ผลการสํารวจพื้นที่ชุมชนยานการคาของคนไทยเชื้อสายจีน และการจัดงานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคลของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จากการศึกษาพื้นที่ชุมชนชาวจีน และวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติในเทศกาลตรุษจีนในงานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยา
มหามงคล  ไดนําเอกลักษณสําคัญที่สามารถนํามาใชในการสรางสรรค คือ โคมไฟจีนสีแดง (เต็งลั้ง) และสีทองของสิ่งประดับประดา แสงไฟ
ที่อยูทามกลางชุมชนและสภาพแวดลอมเมืองเกา โบราณสถานที่แทรกตัวอยูตามชุมชน รายลอมดวยแมน้ําทั้งบริเวณชุมชนหวัรอและตลาด
เจาพรหม การประกอบอาชีพของคนไทยเชื้อสายจีนในอดีตและปจจุบันที่ยังเหลืออยูแทนคาดวยเครื่องมือเครื่องใชจากการจักสาน 
ภาพรวมของบรรยากาศเหลานี้จึงสะทอนภาพเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ผลการวิเคราะหคัดเลือกเอกลักษณและการถอดลักษณของรูปแบบเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีนจากการประยุกตใช ทฤษฎี 
ของ Kevin Lynch และการถอดลักษณะของรูปแบบเอกลักษณเพื่อนําไปสูการออกแบบ โดยใชแนวทางของไพโรจน ธีระประภา 
ประกอบดวยขอมูลเอกลักษณ 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
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1. รูปทรงของเจดีย 

                                                            
 
                            ภาพที่ 2 แสดงเจดียวัดสามปลื้ม และการถอดลายเสนเจดียสูการนําไปใชสรางสรรค 

ภาพถาย  ที่มา: https://www.matichon.co.th/news/537446 
 รูปทรงของเจดียมีลักษณะโดยรวมเปนกรวยแหลมสูง มีองคประกอบคือ ฐาน ชั้น เชิง ยอด การถอดรูปแบบไปใชโดยการเลือก
สวนยอดมาทําการลดทอน และใชเสนขดกนหอยเวียนเปนช้ันมากอเปนรูปทรงของยอดเจดีย 

2. รูปทรงของเสนหวายรอยกระบุงหาบ 
 

                                                                         
 
                     ภาพที่ 3 แสดงเสนหวายรอยกระบุงหาบ ลายเสนเสนหวาย และแนวทางการใชรูปทรงจากเสนหวาย 
                                   ภาพถาย ที่มา: http://chompupink.blogspot.com/2015/11/blog-post.html 
 
 รูปทรงของเครื่องมือเครื่องใชจากเครื่องจักสานที่คัดเลือกมา คือ กระบุงหาบ ซึ่งเปนตัวแทนของความเปนชุมชนยานการคา โดย
เลือกเฉพาะสวนเสนหวายรอยกระบุงที่มีลักษณะเปนเสนโคงลอมดานขางของกระบุง ซึ่งเปนสวนที่ใชในการสรางเสนหใหกับงานสรางสรรค
ในสวนพื้นท่ีวางรอบวัตถุ และสามารถประยุกตไปตามรูปแบบของผลงานไดอยางอิสระ 
 

3. รูปทรงของดอกบัว 

                
                 
                   ภาพที่ 4 แสดงดอกบัวในชนบทไทย ดอกบัวในจิตรกรรมจีน และการถอดลายเสนสูการนําไปใชสรางสรรค  

      ภาพถาย  ที่มา: https://www.doctor.or.th/article/detail/5714 
       และ https://www.aliexpress.com/store/product/Scenery-painting-pastoral-traditional-Chinese 

                                                            
 รูปทรงของดอกบัว ซึ่งเปนภาพตัวแทนของภูมิทัศนวัฒนธรรมในพื้นที่ อันไดแก แมน้ํา ลําคลอง ที่สามารถพบเห็นดอกบัวได
โดยทั่วไป โดยทําการถอดรูปทรงเปนภาพลายเสน แลวเลือกใชรูปทรงของกลีบบัวซึ่งมีปรากฏอยูทั่วไปทั้งในงานสถาปตยกรรมไทยและจีน 
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อันมีที่มาจากความเชื่อทางดานพุทธศาสนารวมกัน โดยถอดเปนรูปทรงกลีบบัวที่เรียบงายสามารถนําไปใชในการสรางสรรคไดทั้งในสวน
โครงสรางและสวนรายละเอียด 
 ผลการศึกษาและวิเคราะหเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีน จากสภาพแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ทั้ง 3 ลักษณะนี้ 

โดยกรณีศึกษาจากโคมจีน (เต็งลั้ง) งานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล สามารถนําไปใชสรางแนวคิดและใชเปนองคประกอบสําหรับการ

ออกแบบสรางสรรคในรูปแบบตางๆ ที่สะทอนเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีน และสามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษาเอกลักษณใน

กรณีศึกษาอื่นๆ ใกลเคียงได 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาและวิเคราะหเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจนี กรณีศึกษาโคมจีน(เต็งลั้ง)งานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล โดย

ประยุกตใชแนวทางของ Kevin Lynch ในการศึกษาเอกลักษณ โดยศึกษาจากสภาพแวดลอมที่อยู พฤติกรรม วิถีชีวิต ของคนไทยเชื้อสาย

จีน โดยวิเคราะหคัดเลือกความสําคัญและการสรางภาพตัวแทน และใชเทคนิคการถอดรูปแบบกราฟฟกของไพโรจน ธีระประภา ดวย

เทคนิคไดคัท(dicut) และวาด (draw) จากนั้นทําการลดทอน (simplify) ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบเอกลักษณไดเปน 3 ลักษณะ ประกอบดวย 

รูปทรงเจดีย รูปทรงเครื่องจักสาน และรูปทรงดอกบัว โดยใชโทนสีแดง สีนวล สีทอง รวมกับเทคนิคการกรุกระดาษ เทคนิคการจักสานที่

สะทอนเอกลักษณของของคนไทยเชื้อสายจีน และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมี

เอกลักษณ 
 

ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาและวิเคราะหเอกลักษณของคนไทยเชื้อสายจีนสูการสรางสรรค  กรณีศึกษา : โคมจีน (เต็งลั้ง) งานตรุษจีนกรุงเกา

อยุธยามหามงคล สามารถนําใชในการสรางแนวคิดและสรางองคประกอบสําหรับการออกแบบสรางสรรคในรูปแบบตางๆ เชน ผลิตภัณฑ

วัฒนธรรม ผลิตภัณฑตกแตงเกี่ยวกับคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมประชากรสําคัญของประเทศไทย และสามารถประยุกตใชเปน

แนวทางในการศึกษาและวิเคราะหกับกรณีศึกษาใกลเคียงได 
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โครงการผลิตสื่อนวตักรรม (สารคดี) : สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบอตามโครงการพระราชดําริ

ดอยบ อ ตําบลแม ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

เอกพจน  ธนะสิร ิ
 

Suan Sunandha International School of Art  
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บทคัดยอ 
บทความนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาสื่อนวัตกรรม  ประเภทสารคดี  ในการสงเสริมการทองเที่ยวสถานีพัฒนาการเกษตรที่

สูงดอยบอตามโครงการพระราชดําริ  ตําบลดอยบอ  ตําบลแมยาว  จังหวัดเชียงราย  มีเปาหมายในการศึกษาประสิทธิภาพของสื่อ
ทางดานภาพยนตรสั้น  เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาการจัดทําสื่อที่เหมาะสม  มีคุณภาพเหมาะสมและดึงดูดความสนใจ
นักทองเที่ยวใหมากขึ้น   โดยบทความมีการนํานักศึกษาสาขาการสรางภาพยนตร และสาขาการสรางสรรคและสื่อดิจิทัล  มามีสวนรวมใน
การผลิตสื่อนวัตกรรม  )สารคดี  (โดยการนําเทค โนโลยีมามีสวนรวมในการเผยแพรความสําคัญของการสงเสริมแหลงทองเที่ยวของตน
โดยเฉพาะบานยะฟูที่ยังคงความโดดเดนของเอกลักษณและอัตลักษณของพื้นที่มากกวา หมูบานอื่นแมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในยุค
โลกาภิวัฒน จึงอยากใหทางสถาบัน การศึกษารวมกันทําการศึกษาวิจัยการสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบานยะฟู ซึ่งมี กลุม
ชาติพันธุเผาละหูอยู เปนจํานวนมากเพราะที่ผานมาสถาบันการศึกษาท่ีเขามาวิจัยในเพื้นที่สวนใหญเนนเรื่องแหลงเรียนรู ทางธรรมชาติ
และชีวภาพ  พันธุพืชและพันธุสัตว แตยังไมมีการศึกษาวิจัยเรื่องการสงเสริมแหลงทอง เที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางจริงจัง  เพื่อนําไปใชใน
การสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย  และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย   

 
คําสําคัญ: นวัตกรรม, สารคด ี
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Innovative Media Production Project (Documentary film): Learning about the Royal 

Projects for Hill Tribe Peo- ple: Case Study of Agricultural Development in High 
Land, Baan Doi Bo Tambon Maeyao Chiangrai Province 

 

Eakapotch Dhanasiri  
 

Suan Sunandha International School of Art  
Email: Eakapotch.Dh@ssru.ac.th 

 

Abstract 
This article aims to study the documentary media innovation in tourism promotion at the Doi Bo Highland 

Agricultural Development Station in Doi Bor District, Chiang Rai Province. The aim of this study was to study the 
effectiveness of short film media. To get useful information on developing the right media. The quality is appropriate 
and attract more tourists. The article is a student filmmaking. And creative and digital media. To participate in the 
production of innovative media (documentary) by bringing the technology to participate in the dissemination of the 
importance of promoting their attractions, especially the Yufu House, which remains outstanding of identity and 
identity. More space Another village, even the technology changed in the age of globalization. I want the Institute. 
The study was conducted to study the promotion of cultural attractions of Ban Yufu, which includes the ethnic groups 
of Lahu. In the past, the research institutes in the area mainly focused on learning resources. Natural and biological 
Plant and animal species But there is no study on the promotion of surfing. Cultural attractions. To be used in 
promoting tourism in Chiang Rai. And Tourism Authority of Thailand 
 
Keywords: innovation, documentary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   155 

บทนํา 
ในยุคปจจุบัน การแขงขันในตลาดโลกไดใหความสําคัญในการนําเอาวัฒนธรรมมาเปนสวนหนึ่งในตัวผลิตภัณฑหรือบริการที่ตน

จําหนายเพื่อสรางความแตกตางจากคูแขง ซึ่งสอดคลองกับกระแสเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ( Creative Economy) ที่กําลังมาแรง ผูอานคง
จะเริ่มมีคําถามในใจวาแลวการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คืออะไร การทองเที่ยวแบบไหนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและประเทศตางๆในโลกมี
นโยบายอยางไรกับรูปแบบการทองเที่ยวดังกลาว  

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคืออะไร 
การทองเที่ยวนับเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่ไดนําเอาวัฒนธรรมมาเปนจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 

โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรป ที่ตางสนใจที่จะเรียนรูวัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร เยี่ยมชมงานสถาปตยกรรม และ
สัมผัสวิถีชีวิต ความเปนอยูของคนในประเทศนั้น โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา รวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เปนงานหัตถกรรม
ละงานฝมือที่เกิดจากภูมิปญญาของคนในประเทศนั้น การทองเที่ยวในลักษณะดังกลาวเราเรียกวา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ขอมูลจาก  
ดร.ไกรฤกษ ปนแกว)  

การทองเที่ยวของโลกในศตวรรษที่ 21 ใชหลักการของแผนแมบทของโลก (Agenda 21) เปนกรอบในการจัดการการ ทองเท่ียว
อยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงหลักการ 4 ประการ คือ 

1. การดําเนินกิจการการทองเที่ยวในขอบเขตที่ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนจะมีได 

2. ความตระหนักในกิจกรรมการทองเที่ยวที่จะมีผลกระทบตอชุมชน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความ
เปนอยู ของชุมชนอันเปนเอกลักษณและอัตลักษณของ ชุมชน ทองถ่ิน 

3.การมีสวนรวมของเจาบานและผูมาเยือนตอกิจกรรมการทองเที่ยว 
4.การเชื่อมรอยประสานความจาเปนตอการพัฒนาทางเลือกของชุมชนและกําหนดแผนงาน ทางเศรษฐกิจ การดํารงอยูของ

ชุมชน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ทองถ่ินอยางยั่งยืน 
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางของคน จาก สถานที่ที่อยูประจําไปยังทองถิ่นอื่น 

เพื่อชมเอกลักษณ ความงดงามทางวัฒนธรรม ทั้งนี้จะ ตองเคารพ ในวัฒนธรรม ของกันและกัน เพื่อกอใหเกิดมิตรภาพ ความรูความเขาใจ 
และความ ซาบซึ้งตรึงใจใน วัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ตอง คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตอบุคคล และ วัฒนธรรม และ สิ่ง แวดลอมใน
ชุมชนนั้นใหนอยที่สุด ชุมชนทองถิ่นผูเปนเจาของวัฒนธรรม ก็ไดประโยชนจากการทอง เที่ยวในดานการ สรางรายไดและการจางงาน 
อันนํามาซึ่งการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนวิธีการศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมผานการ เดินทางทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่
เนนการพัฒนาดานภูมิปญญาสรางสรรค เคารพตอสิ่ง แวดลอม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตผูคนหรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา เปน
การทอง เที่ยวเพื่อการเรียนรู ผูอื่น และยอนกลับ มามองตนเอง อยางเขาใจความเกี่ยวพันของสิ่งตางๆ ในโลกที่มีความเกี่ยวโยงพึ่งพา
ไมสามารถ แยกออกจากกันได (ชาญ วิทย เกษตรศิริ, 2540) 

ดังนั้น  การศึกษาสื่อนวัตกรรม  ประเภทสารคดี  ในการสงเสริมการทองเที่ยวสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบอตามโครงการ
พระราชดําริ  ตําบลดอยบอ  ตําบลแมยาว  จังหวัดเชียงราย  มีเปาหมายในการศึกษาประสิทธิภาพของสื่อทางดานภาพยนตรสั้น  เพื่อให
ไดขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาการจัดทําสื่อที่เหมาะสม  มีคุณภาพเหมาะสมและดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยวใหมากขึ้น     

  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเพือ่ศึกษานวัตกรรม  ประเภทสารคดี  ในการสงเสริมการทองเที่ยวสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบอตามโครงการ
พระราชดําริ  ตําบลดอยบอ  ตําบลแมยาว  จังหวัดเชียงราย  

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่องนีเ้ปนการวิจยัเชิงเอกสารและการวิจัยสรางสรรค โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ
กรอบแนวคิดและวัฒนธรรม ตลอดจนขอมลูของแหลงทองเที่ยวเพื่อนํามาใชในการผลิตสื่อประชาสมัพันธการทองเที่ยวในรูปแบบ
ภาพยนตรสารคด ี

-  ประชากร กลุมประชากรเปาหมาย คือ ผูที่สนใจรับการสงเสริมดานอาชีพ และความ เปนอยูสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่
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สูง เพื่อใหความรูแกราษฎรในการทําการเกษตรอยางถูก หลักวิชาการ โดยใชพื้นที่อยางจํากัด แตใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น พอเลี้ยงตนเอง
ได และหยุดยั้งการบุกรุก แผวถางปาขยายพื้นที่ทํากินของราษฎร และผูชื่นชอบการทองเที่ยวเชิงวฒันธรรมและธรรมชาติชาวบานที่
สนใจการสงเสริมอาชพีดานการเกษตร 

-  กลุมตัวอยางและสุมตัวอยาง ศึกษาวิถีชาวบานชีวิตและความเปนอยู 
-  การเก็บรวบรวมขอมลูหาขอมลูแวดลอม 

  

ผลการวิจัย 

โครงการวิจัย : โครงการผลิตสื่อนวตกรรม (สารคด)ี : สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบอตามพระราชดําร ิดอยบ อตําบลแม ยาว 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีการนําสื่อนวัตกรรมในรูปแบบภาพยนตรสั้น (สารคดี)  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เปนวิธีการ
ศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมผานการเดินทางทองเที่ยว  ที่เนนการพัฒนาทางดานการเกษตร ภูมิปญญา  สรางสรรค การเคารพตอ
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน  โดยการเที่ยวเพื่อการเรียนรู เพื่อใหดูสนุก ดึงดูดใจ ใหความรู โดย
หลักการทางทฤษฎีแลวประกอบดวย 3 ขั้นตอน  

- Pre-Production คือ การเตรียมการกอนการผลติ  มีขั้นตอนดังนี ้  
- Production คือ การดําเนินการถายทํา 
- Post-Production คือ การตัดตอและการนําเสนอ 

ดังนั้น การจะสรางงานออกมาใหดแีละเปนที่นาสนใจ เราจําเปนตองเตรียมการในเรื่องเหลานี ้
- Concept and Theme 
- Script and Story Board 
 
ขั้นกอนการผลิต (Pre Production) นับเปนขั้นตอนท่ีมีความสาคัญเปนอยางยิ่งกอนเริ่มทําการผลิตภาพยนตร 

ไดแกการเตรียมขอมูล การกําหนดหรือ  เคาโครงเรื่อง  การประสานงาน  กองถายกับสถานที่ถายทําประชุมวางแผนการผลิต การ
เขียนสคริปต การจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณการถายทํา อุปกรณการบันทึกเสียง หองบันทึกเสียง หองตัดตอ อุปกรณประกอบฉาก 
อุปกรณแสง การเตรียม ทีมงาน ทุกฝาย การเดิน ทาง อาหาร ที่พัก ฯลฯ หากจัดเตรียมรายละเอียดในขั้นตอนนี้ไดดี ก็จะสง ผลให
ขั้นตอนการผลิตทาไดงายและรวดเร็วยิ่ง  
 มีการจัดเก็บขอมูลเชิงลึกจากการสอบสัมภาษณ  และจากการประชุมเพื่อเปนขอมูลในการเลาเรื่องราว  โดยมีนักศึกษาสาขา
การสรางภาพยนตร   และสาขาการสรางสรรคและสื่อดิจิทัล  รวมกับชุมชนในการเขียนเคาโครงเรื่องลงสตอรี่บอรด มีการวางแผน
คัดเลือกสถานที่  คือ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบอตามพระราชดําริ ดอยบ อตําบลแม ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปน
สถานที่สําหรับการถายทํา  มีการคัดเลือกนักแสดงในชุมชน   

ขั้นตอนการผลิต (Production)  มีบุคคลที่เกี่ยวของดังนี้ 
1.  ผูอํานวยการผลิต (Producer)  ผูอํานวยการผลิตในที่นี้หมายถึง  อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ  เปนผูอํานวยการ

ผลิตเปน   ผูที่ทําหนาที่ในการควบคุมการผลิตภาพยนตรทั้งหมด นบัตั้งแต  การวางแผน การถายทํา หลังการถายทํา 
เพื่อใหกาผลิตภาพยนตรเปนไปอยางราบรื่นและมีความสมบูรณที่สุด 

2. ผูเขียนบทภาพยนตร (Script Writer)  ผูเขียนบทภาพยนตรในที่นี้ไดรับความรวมมือจากสาขาการสรางภาพยนตรฯ  
ทําหนาที่เขียนบทภาพยนตรตามท่ีไดรับมอบหมายจนแลวเสร็จ เมือ่เขียนบทเสร็จแลวภาระหนาที่ตอไปก็คือการ
แกไขบท  เมื่อแกไขบทจนเปนที่พอใจของผูวาจางแลวภาระหนาทีข่องผูเขียนบทก็หมดไป 

3. ผูกํากับภาพยนตร (Film Director)  ผูกํากับภาพยนตรในที่นี้ไดรับความรวมมือจากสาขาการสรางภาพยนตรฯ มี
หนาที ่ ในการทําความเขาใจบทภาพยนตร เลือกทีมงาน เลือกนักแสดง สถานที่ถายทําภาพยนตร และเปนผูที่
ควบคุมงานผลิตภาพยนตรทั้งหมดภายใตการดูแลของผูอํานวยการผลิตภาพยนตร 

4.  ผูชวยกํากับภาพยนตร (Assistant Film Director)  ผูชวยกํากับภาพยนตรในที่นีไ้ดรับความรวมมอืจากสาขาการ
สราง ภาพยนตรฯ โดยทั่วไปแลวถาเปนกองถายภาพยนตรทีมใหญๆ  จะมีผูชวยกํากับภาพยนตร 2-3 คน ซึ่งมีหนาที่
แตกตางกัน 



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   157 

5.    ผูกํากับศิลป (Art Director)  ผูกํากับศิลปทําหนาท่ีในการไปหาสถานที่ ที่ถายทํา รวมกับผูทําหนาท่ีจัดหาสถานที่
ถายทํา ภาพยนตร ผูกํากับภาพยนตร ผูชวยกํากับ ธุรกิจกองถาย ฯลฯ การออกแบบสรางฉากตามยุคสมัย
บรรยากาศตามเรื่องราวในบทภาพยนตร 

6.    ผูเขียนสตอรี่บอรด (Story Board Visualizer) 
ผูเขียนสตอรี่บอรด จะทําหนาท่ีแปลงบทภาพยนตรใหเปนภาพเขียน โดยกําหนด ขนาดภาพ มุมกลอง การจัด
องคประกอบภาพ ฯลฯ เพื่อใหงายสําหรับการถายทําภาพยนตร โดยทั่วไปแลวการเขียนสตอรี่บอรดนั้นจะเขียน
เฉพาะฉากที่ถายทํายากๆเทานั้น เชน ฉาก  ACTION ตางๆซึ่งทีมงานที่เกี่ยวของเชน ผูกํากับภาพยนตร ชางกลอง ผู
กํากับศิลป ฯลฯ พอเห็นภาพจากสตอรี่บอรดแลวกส็ามารถจะออกแบบทํางานตามหนาที่ของตนไดทันท ี

7.    ผูออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย (COSTUME DESIGNER) 
ผูออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกายทําหนาที่ออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย เครื่องประดับตางๆ ของตัวละคร โดย
คํานึงถึงยุคสมัย บุคลิกของตัวละคร โดยกอนที่จะออกแบบเสื้อผาและเครื่องแตงกายนั้น ผูออกแบบนอกจะอานจาก
บทภาพยนตรอยางละเอียดแลว จะตองเขารวมประชุมกับผูกํากับภาพยนตร ผูกํากับศิลป เพื่อทราบแนวคิดและ
กําหนดแนวทางของการออกแบบโทรและอารมณของภาพยนตรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

8.    ผูจัดการจัดหาสถานที่ถายทาํภาพยนตร (LOCATION MANAGER) 
บุคลากรตําแหนงนี้เพิ่งมีในกองถายภาพยนตรไทยในระยะเวลาที่ไมนานมานี้ เพราะกอนหนานี้ผูกํากับ ผูชวยกํากับ 
และผูกํากับศิลป จะชวยกันหาสถานที่ถายทํา แตเพราะความไมสะดวก เพื่อใหการจัดหาสถานที่ถายทําภาพยนตร
เปนไปดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงกําหนดใหมีตําแหนงนี้ขึ้นมา  
ที่มา  :  http://princezip.blogspot.com/ 

ขั้นตอนหลังการผลิต (Post Production) เปนขั้นตอนการตัดตอเรียบเรียงภาพและเสียงเขาไวดวยกันตามสคริปตหรือ
เนื้อหาของเรื่อง ขั้นตอนนี้ จะมีการใส กราฟกและเทคนิคพิเศษภาพ การเชื่อมตอ ภาพ/ฉาก อาจมีการบันทึกเสียงในหองบันทึก 
เสียง เพิ่มเติม อีกก็ได อาจม ีการนําดนตรีมาประกอบ เรื่องราวเพื่อเพิ่มอรรธรสในการรับชมยิ่งข้ึน ขั้น ตอนนี้สวนใหญจะดําเนินการอยู
ในหอง ตัดตอ มีเฉพาะ คนตัดตอ (Editor) ผูกํากับภาพยนตรและชาง เทคนิคที่เกี่ยวของเทานั้น 

 http://princezip.blogspot.com/2012/06/blog-post.html 

 
ตัวอยาง  การเขียนเรื่องยอ 
ชางภาพหนุมโบกรถเพื่อจะเขาไปเที่ยวที่หมูบานชาวเขา ระหวางเสนทาง เขาไดพบกับเด็กชายชาวเขาผูซึ่งไมมีอนาคต ชายหนุม

กระโดดลงจากรถแวะทักทายพูดคุย ทําความรูจัก เด็กชาวเขารูสึกถูกชะตาและคุนเคย จึงบอกเลาเรื่องราวชีวิต และอนาคตที่มืดมนของ
ตนใหฟง  และแลวโชคชะตาก็นําพาทั้งสองคนใหไดไปรูจัก สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยบอ หนึ่งในโครงการ
พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทั้งสองไดรับการชี้นําถึงการทํางานของสถานีที่เอื้อประโยชนกับชีวิตของ
ชาวเขาเปนอยางมาก เด็กชายชาวเขารับรูและเริ่มมองเห็นอนาคตของตน จึงตัดสินใจที่จะเขาอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง หวังไดสรางงาน 
สรางอาชีพ  และรายไดใหกับครอบครัว โดยไมตองละทิ้งถิ่นฐานและครอบครัว 

 

  สรุปและอภิปรายผล   

 จากที่กลาวมาการศึกษานวัตกรรม  ประเภทสารคดี  ในการสงเสริมการทองเที่ยวสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอย
บอตามโครงการพระราชดําริ  ตําบลดอยบอ  ตําบลแมยาว  จังหวดัเชียงราย  โดยการสรางสถานการณตัวอยางเพื่อท่ีจะดําเนินไปให
เห็นถึงอาชีพ และความ เปนอยูสถานีทดลองเกษตรบนพื้นทีสู่ง เพื่อใหความรูแกราษฎรในการทําการเกษตรอยางถูก หลักวิชาการ 
โดยใชพื้นที่อยางจํากดั แตใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น พอเลี้ยงตนเองได และหยุดยั้งการบุกรุก แผวถางปาขยายพื้นท่ีทํากินของราษฎร และผู
ชื่นชอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติชาวบานทีส่นใจการสงเสริมอาชพีดานการเกษตร  เปนการเรียบเรียงเรื่องราว  ผาน
กระบวนการผลิตภาพยนตรสั้น  ทําใหชุมชนเห็นความสําคญัภายในชุมชนและมีสวนรวมในการกระบวนการคิดและผลิตภาพยนตรสั้น
ในครั้งนี ้



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   158 

 

 
 

ภาพที่ 1: ภาพระหวางการถายทํา 
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การออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ  ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 
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บทคัดยอ 
ผาทอเกาะยอ  เปนผาทอมือของชาวตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ที่มีลวดลายเปนเอกลักษณและเปนมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมที่สืบตอกันมาอยางยาวนานนับรอยป  เปนภูมิปญญาไทยอันล้ําคาที่ควรแกการอนุรักษสืบทอดตอไป  ซึ่งในปจจุบันไดมีการ
รวบรวมสมาชิกในตําบลเกาะยอ จัดตั้งเปนกลุมอาชีพการทอผากี่กระตุกของชุมชนใหเปนอาชีพเสริมรายไดพิเศษของครอบครัว  โดยมีการ
เพ่ิมผลผลิตเปนผืนผาและหัตถกรรมจากผาทอออกจําหนายตามรานคาและแหลงชุมชนใกลเคียง  แตผลผลิตดังกลาวยังไมเปนที่รูจักของกลุม
ชนโดยเฉพาะลูกคาและผูสนใจทั่วไปนัก  อาจเนื่องมาจากขอจํากัดและปญหาเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑที่ยังมีรูปแบบใหผูที่พบ
เห็นไดเลือกไมมากนัก  และในการสรางองคประกอบของการจัดวางลวดลายผืนผาบนผลิตภัณฑ  โดยเฉพาะอยางยิ่งความแปลกใหม  
ความนาสนใจและความตองการของผูบริโภค  ผูวิจัยจึงเห็นไดวา เปนความจําเปนเรงดวนที่ควรไดรับการพัฒนา คือ การออกแบบผลิตภัณฑ
หัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ  เพื่อเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยไปเผยแพรหรืออบรมใหแกผูผลิตไดรับองคความรู  ทักษะ  วิธีการ
และกระบวนการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ  การวิจัยครั้งนีจ้ึงมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ  
ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอที่ผูวิจัยไดออกแบบมี 8 
รูปแบบ ๆ ละ 5 แบบ  ไดแก  กระเปาใสนามบัตร  กระเปาเก็บกุญแจ  ชุดรองแกวจานชอน  สมุดไดอารี  กลองใสทิชชู  กระเปาใสเหรียญ  
กระเปาถือของสตรี  กระเปาใสทิชชู  โดยมีการประยุกตใชไมไผที่เปนวัสดุในทองถ่ินรวมประกอบกับตัวผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะ
ยอ  โดยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยคือ ในดานวัสดุและการผลิตจะตองสามารถผลิตไดสะดวกคุมคากับการนําผาทอเกาะยอมาแปรรูป
กับวัสดุอื่นที่มาประยุกตรวมกันไมยาก  และไมใชเวลาหรือขั้นตอนในการผลิตมากเกินไป  และมีขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไปคือ 
ควรมีการศึกษาความคิดเห็นและความตองการของกลุมผูผลิตและผูบริโภคโดยมีการปรับเปลี่ยนและมีการศึกษาความคิดเห็นในผลิตภัณฑ
อื่น ณ ชวงเวลาที่เปลี่ยนไปตามยุกตสมัยนิยม  รวมถึงการทดลองตลาดเพื่อการสงออกดวย 
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Abstract 
Koh Yo woven cloth at Muang District, Songkhla pattern is unique and cultural heritage contineud for hundreds 

of years. Thai wisdom is a precious asset that should be preserved. At present, the members of Koh Yo district set up 
a group of professional weaving loom of the community as a special income family. The production of cloth and handicrafts 
from woven fabrics has been increased by shops and nearby communities. But the product is not known by the people, 
especially customers and general interest, that may be due to the limitations and problems with the design of the 
product model is still available to the people who have not chosen a lot. And in creating the composition of the fabric 
pattern on the product, especially the novelty interest and consumer demand. Researchers can see that is an urgent need 
that should be developed Design Handicraft Product from Koh Yo woven cloth and  a guideline for bringing research 
results to the public or training for knowledge producers, Skills, methods, and processes of product design. This 
research aims to a study to design a handicraft product from Koh Yo woven cloth. The research found that the pattern 
of handicraft products from Koh Yok we designed and developed into 8 products according to needs of the 
manufacturers and consumers as mentioned above 5 pattern : Business card bag, Key pocket, Spoon Set, Diary, Diary 
Box, Tissue Box, Coin bag, Women's Handbags, and Tissue bags, respectively. And would like to apply local bamboo 
material together with handicraft from Koh Yo woven cloth. The findings from this research are as follows, In terms of 
materials and production, it should be able to produce a good value for textile yarn processing with other materials 
that are not easy to apply together and do not take too much time or step to produce. In the next study, In the field 
of education, the opinions and needs of the producers and consumers are explored at one point that Consumers may 
have a trendsetting opinion. Designers and developers should make changes and study the opinions of other products 
at the time of change. And including market trials for export. 

 

Keywords: Design, Handicraft Product, Koh Yo Woven Cloth 
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บทนํา 
ผาทอเกาะยอ  เปนผาทอมือของชาวตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ซึ่งเปนผาทอมือที่มีลวดลายเปนเอกลักษณ  

เปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สืบตอกันมาอยางยาวนานนับรอยป  ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร  และเริ่มมีการฝกสอน
การทอดวยกี่กระตุกครั้งแรกกันที่บริเวณวัดแหลมพอ  หมูที่ 4  เกาะยอ  ตอมาจึงไดจัดตั้งโรงทอผาขึ้นที่บานสวนทุเรียนของนายยี่  แสง
อรุณ  ครูสอนทอผาคนสําคัญของชาวเกาะยอ  ดังนั้น ผาทอเกาะยอจึงถือเปนภูมิปญญาไทยอันล้ําคา ที่ควรแกการอนุรักษสืบทอดตอไป  
ซึ่งปจจุบันไดมีการสืบทอดภูมิปญญานี้จากรุนสูรุนเกิดการรวมตัวกันเปนกลุมทอผาทอเกาะยอขึ้น  อาทิ  กลุมแมบานเกษตรกรทอผาทอ
เกาะยอ  กลุมราชวัตถ  กลุมดอกพิกุล  และกลุมรมไทร  โดยมีรูปแบบการดําเนินงานเปนคณะกรรมการดําเนินงาน  มีการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณทอผา  การผลิต  จัดจําหนาย  จัดสรรผลกําไร 

การพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอมือ  เปนสวนหนึ่งในสาขางานฝมือ  หัตถกรรม  และการออกแบบ  ซึ่งตองอาศัย
กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑผาทอมือ  ซึ่งในปจจุบันไดมีการรวบรวมสมาชิกในตําบลเกาะยอ  จัดตั้งเปนกลุมอาชีพการทอผากีก่ระตุก
ของชุมชนใหเปนอาชีพเสริมรายไดพิเศษของครอบครัว  โดยมีการเพิ่มผลผลิตออกจําหนายตามรานคาและแหลงชุมชนใกลเคียง  แต
ผลผลิตดังกลาวยังไมเปนท่ีรูจักของกลุมชนโดยเฉพาะลูกคาและผูสนใจทั่วไปนัก  เนื่องจากมีการเนนการผลิตเปนผาผืนทั้งผาพื้นและผาลาย  
ซึ่งนอกจากจะมีการนําผามาตัดเย็บเปนเสื้อผาและเครื่องแตงกายแลว  ก็ยังมีการนําผืนผามาสรางสรรคเปนผลิตภัณฑหรืองานหัตถกรรม
อื่น ๆ เชน  หมอนอิง  กระเปา  ยาม  แตยังไมเปนที่แพรหลายและเปนที่รูจักมากนัก  อาจเนื่องมาจากขอจํากัดและปญหาเกี่ยวกับการ
ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑที่ยังมีรูปแบบใหผูที่พบเห็นไดเลือกไมมากนัก  และในการสรางองคประกอบของการจัดวางลวดลายผืนผาบน
ผลิตภัณฑ  โดยเฉพาะอยางยิ่งความแปลกใหม  ความนาสนใจและความตองการของผูบริโภค  ซึ่งกลุมผูผลิตยังคงใชรูปแบบเดิมที่
ลอกเลียนแบบจากผลิตภัณฑของแหลงผลิตอ่ืนซ้ําๆ กัน  จึงทําใหผลิตภัณฑไมมีเอกลักษณเปนของตนเอง  ซึ่งหากมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
ที่หลากหลาย  มีองคประกอบศิลปในการจัดวางรูปแบบ  ลวดลาย  สีสัน  และพื้นที่วาง  บนผลิตภัณฑ  จะยิ่งเปนการเพิ่มคุณคาเปน
เอกลักษณของผลิตภัณฑชุมชนเกาะยอ  สรางความแปลกใหมและเปนที่นาสนใจของผูบริโภค  สงผลใหเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น
ตามไปดวย 

จากความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัยจะเห็นไดวา เปนความจําเปนเรงดวนที่ควรไดรับการพัฒนา คือ การออกแบบ
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอมือ  ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  เพ่ือเปนแนวทางในนําผลการวิจัยไปเผยแพรหรืออบรมใหแก
ผูผลิตไดรับองคความรู  ทักษะ  วิธีการและกระบวนการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ  ทําใหสามารถนําทฤษฎีหลักการออกแบบผลิตภัณฑ
สิ่งทอพื้นเมือง  ทฤษฎีการจัดองคประกอบศิลป  และทฤษฎีของสีและการใชมาใชในการจัดวางลวดลายบนผลิตภัณฑอยางสวยงาม
เหมาะสม  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอมือใหมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น  ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ
หัตถกรรมจากผาทอมือ  เพื่อใหไดผลการวิจัยที่เปนรูปธรรม  ชวยแกปญหา  พัฒนา  และสงเสริมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผา
ทอมือใหมีศักยภาพสูงขึ้น  เปนที่นิยมของผูบริโภค  สงผลใหกลุมผูผลิตในชุมชนมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น  ตลอดจนชวยอนุรักษสืบสานภูมิปญญา
ทองถ่ินใหยั่งยืน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อออกแบบรูปแบบผลิตภณัฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ  ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยน้ี  เปนการวิจัยประยุกตเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม  โดยมุงศึกษารวบรวมความตองการกลุมผูผลิตในตําบลเกาะยอที่มีตอ
รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ  ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  สูการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจาก
ผาทอเกาะยอรูปแบบใหมตามที่ชุมชนเกาะยอและผูบริโภคตองการ  เนนการวิจัยประยุกตเชิงปฏิบัตแิบบมีสวนรวม  โดยกําหนดขอบเขต
ดานเนื้อหา  ดังนี ้

1.  รูปแบบหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอดั้งเดิมที่ปรากฏอยูในตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 
2.  รูปแบบหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอที่คณะผูวิจัยออกแบบเปนลักษณะรูปแบบหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอใหม  ประเภท

เคหะสิ่งทอ  ประเภทของใช  และประเภทของชํารวย 
3.  วิธีการและกระบวนการออกแบบรูปแบบหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ  ยึดหลักตามทฤษฎีหลักการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ

พื้นเมือง  ทฤษฎีการจัดองคประกอบศิลป  และทฤษฎีของสีและการใช  เปนแนวทางในการออกแบบใหเกิดลักษณะรูปแบบหัตถกรรมจากผาทอ
เกาะยอใหม 
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4.  การปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะใชกลุมผูผลติในชุมชนตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ไดแก          กลุมผาทอ
รมไทร       

 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

การออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอมือ  ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  เปนงานวิจัยประยุกตเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม  คณะผูวิจัยมีความมุงมั่นในการออกแบบรูปแบบหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอตามความตองการของกลุมผูผลิตในชุมชน
เกาะยอ  ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางรูปแบบหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอไดอยางมีคุณภาพและเปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น  
เพื่อเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยไปเผยแพรสูชุมชนโดยการบรรยายใหความรูเสนอแนะและลงมือปฏิบัติการจริงแบบมีสวนรวม  
เพื่อใหผูผลิตไดรับองคความรู  ทักษะ  วิธีการและกระบวนการออกแบบลวดลาย   โดยการนําองคความรู แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีที่สัมพันธ
กับการออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอมือ  ไดแก  ทฤษฎีหลักการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมืองมาใชเปนพื้นฐานในการออกแบบ
รูปแบบหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ  ทฤษฎีการจัดองคประกอบศิลปมาใชในการจัดวางลวดลายบนผลิตภัณฑ  และทฤษฎีของสีและการ
เลือกใชผาทอมาประกอบผลิตภัณฑ  และพื้นฐานชุมชนของกลุมผูผลิตผาทอเกาะยอในชุมชนตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

      
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก  กลุมผาทอรมไทร  ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  และผูบริโภคผลิตภัณฑหัตถกรรม

จากผาทอเกาะยอ 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  เทปบันทึกเสียงและกลองถายรูป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
1.  ศึกษาและรวบรวมรูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ  จากเอกสาร  ตํารา  นิตยสาร  และอินเตอรเน็ต  ตลอดจน

สอบถามจากปราชญชาวบานในการทําผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอของชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวของกับกลุมผูผลิตและผลงาน
การผลิตผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ  และพูดคุยสอบถามกับผูรูและบุคคลที่เกี่ยวของกับการผลิตผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอ
เกาะยอโดยตรง   โดยการสัมภาษณขั้นตนอยางไมเปนทางการ   เพื่อสอบถามถึงปญหาตาง ๆ ทีพ่บเห็นและประสบปญหาเกี่ยวกับรูปแบบ
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ  จากการศึกษาและรวบรวมขอมูล  และสัมภาษณผูรูและผูเกี่ยวของ  ทําใหทราบถึงลักษณะรูปแบบ
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ  แลวเชื่อมโยงองคความรู  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอพื้นเมือง  และทฤษฎีที่สัมพันธ
กับการออกแบบรูปแบบสิ่งทอพื้นเมือง  สถานภาพของชุมชน 

2.  การศึกษาเพื่อจัดระบบและประเด็นตามกรอบแนวคิด  ดังภาพที่ 1 
3.  การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและคณะคณะผูวิจัยใหความรูและขอเสนอแนะดวยการบรรยาย  

สาธิตและรวมกันปฏิบัติการจริง  โดยรวมกันวางแผน  แลกเปลี่ยนเรียนรู  การบรรยายและสาธิตการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม
จากผาทอเกาะยอ  โดยนําทฤษฎีที่สัมพันธมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ  และการลงมือปฏิบัติการจริงโดยคณะผูวิจัย  วิทยากร  และ
กลุมผูผลิตลงมอืปฏิบัติการรวมกัน  จนไดรูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอที่เปนเอกลักษณชุมชน 

4.  สรุปผลการวิจัยพรอมใหขอเสนอแนะ 
5.  นําเสนอผลการวิจัย  และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  พรอมทั้งพิมพเปนเอกสารเผยแพรตอไป 
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ภาพที่ 1  ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา  ผูผลิตและผูบริโภคมีความตองการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอใหเปนกระเปาใส
นามบัตรมากที่สุด  รองลงมาคือ  กระเปาเก็บกุญแจ  ชุดรองแกวจานชอน  สมุดไดอารี  กลองใสทิชชูแบบมวน  กระเปาใสเหรียญ  กระเปาถือ
ของสตรี  กระเปาใสทิชชูแบบเหลี่ยม  และตองการประยุกตใชไมไผที่เปนวัสดุในทองถิ่นรวมประกอบกับตัวผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอ
เกาะยอ  รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอที่ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาเปนผลิตภัณฑมี 8 รูปแบบตามความตองการของ
ผูผลิตและผูบริโภคดังที่กลาวมาแลว  รูปแบบละ 5 แบบ  ดังตอไปนี้ 

 

 
 

แบบที่ 1 

 
 

แบบที่ 2 

1.
• ขอมูลพื้นฐานกลุมผูผลิตในตําบลเกาะยอและผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ

2.

• การมีสวนรวมกลุมผูผลิตในตําบลเกาะยอและผูบริโภคที่มีตอความตองการรูปแบบหัตถกรรม                
จากผาทอเกาะยอ จําแนกตามประเภทเคหะสิ่งทอ  ประเภทของใช  และประเภทของชํารวย

3.

• การพัฒนารูปแบบหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอตามหลักทฤษฎีหลักการออกแบบผลิตภัณฑจากสิ่งทอ
พื้นเมือง

4.
• การมีสวนรวมของชุมชนในการปฏิบัติจริง เพื่อออกแบบรูปแบบหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ

5.
• รูปแบบหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอที่ออกแบบขึ้นใหม
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แบบที่ 3 

 
 

แบบที่ 4 
 

 
 

แบบที่ 5 
 

ภาพที่ 2  รูปแบบผลิตภัณฑกระเปาใสนามบัตร 
 
 

 
 

แบบที่ 1 

 
 

แบบที่ 2 
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แบบที่ 3 

 
 

แบบที่ 4 
 

 
 

แบบที่ 5 
 

ภาพที่ 3  รูปแบบผลิตภัณฑกระเปาเก็บกุญแจ   
 
 

 

 
แบบที่ 1 

 

 
แบบที่ 2 
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แบบที่ 3 

 
 

แบบที่ 4 
 

 
 

แบบที่ 5 
 

ภาพที่ 4  รูปแบบผลิตภัณฑชุดรองแกวจานชอน   
 

 
 

แบบที่ 1 

 
 

แบบที่ 2 
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แบบที่ 3 

 
 

แบบที่ 4 
 

 
 

แบบที่ 5 
 

ภาพที่ 5  รูปแบบผลิตภัณฑสมุดไดอารี   
 

 

 
แบบที่ 1 

 
 

แบบที่ 2 
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แบบที่ 3 

 
 

แบบที่ 4 
 

 
 

แบบที่ 5 
 

ภาพที่ 6  รูปแบบผลิตภัณฑกลองใสทิชชูแบบมวน   
 
 

 

 
แบบที่ 1 

 
 

แบบที่ 2 
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แบบที่ 3 

 
 

แบบที่ 4 
 

 
 

แบบที่ 5 
 

ภาพที่ 7  รูปแบบผลิตภัณฑกระเปาใสเหรียญ   
 

 
 

แบบที่ 1 

 
 

แบบที่ 2 
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แบบที่ 3 

 
 

แบบที่ 4 
 

 
 

แบบที่ 5 
 

ภาพที่ 8  รูปแบบผลิตภัณฑกระเปาถือของสตรี   
 

 
 

แบบที่ 1 

 
 

แบบที่ 2 
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แบบที่ 3 

 
 

แบบที่ 4 
 

 
 

แบบที่ 5 
 

ภาพที่ 9  รูปแบบผลิตภัณฑกระเปาใสทิชชูแบบเหลี่ยม 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาความตองการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอของผูผลิตนั้น  สวนใหญตองการรูปแบบผลิตภัณฑ
ประเภทของใชและประเภทของชํารวย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะทั้งผูผลิตและผูบริโภคเห็นวา ผาทอเกาะยอเหมาะสําหรับการนํามาทําเปน
ผลิตภัณฑประเภทของใชและของชํารวย  ซึ่งจะเปนสินคาที่ตอบสนองตออุปสงคและอุปทาน  โดยรูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอ
เกาะยอที่ผูวิจัยไดออกแบบมี 8 รูปแบบ ๆ ละ 5 แบบ  ไดแก  กระเปาใสนามบัตร  กระเปาเก็บกุญแจ  ชุดรองแกวจานชอน  สมุดไดอารี  
กลองใสทิชชู  กระเปาใสเหรียญ  กระเปาถือของสตรี  กระเปาใสทิชชู  โดยมีการประยุกตใชไมไผที่เปนวัสดุในทองถิ่นรวมประกอบกับตัว
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ 

ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจของกลุมผูผลิตในตําบลเกาะยอที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอ  
ตําบลเกาะยอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ที่ออกแบบรูปแบบใหม  จากการสัมภาษณกลุมผูผลิตพบวา  กลุมผูผลิตสวนใหญชอบรูปแบบ
ผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอมากที่สุด  ดังนี้  กระเปาใสนามบัตรรูปแบบที่ 1  กระเปาเก็บกุญแจรูปแบบที่ 1  ชุดรองแกวจาน
ชอนรูปแบบที่ 2  สมุดไดอารีรูปแบบที่ 1  กลองใสทิชชูรูปแบบที่ 3  กระเปาใสเหรียญรูปแบบที่ 4  กระเปาถือของสตรรีูปแบบที่ 1  และ
กระเปาใสทิชชูรูปแบบที่ 1  ดังภาพที่ 10  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการออกแบบผลิตภัณฑและการวางลวดลายผาบนตําแหนงการตัดเย็บมี
ความเหมาะสม สวยงาม และเหมาะสมกับวาระโอกาสการนําไปใช 
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กระเปาใสนามบัตรรูปแบบที่ 1 

 
กระเปาเก็บกุญแจรูปแบบที่ 1 

 
ชุดรองแกวจานชอนรูปแบบที่ 2   

 
สมุดไดอารรีูปแบบที่ 1   

 
กลองใสทิชชรููปแบบที่ 3   

 
กระเปาใสเหรียญรูปแบบที่ 4   

 
กระเปาถือของสตรีรูปแบบที่ 1 

 
กระเปาใสทิชชรููปแบบที่ 1 

ภาพที่ 10  รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจากผาทอเกาะยอที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรก 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยคือ ในดานวัสดุและการผลิตจะตองสามารถผลิตไดสะดวกคุมคากับการนําผาทอเกาะยอมาแปรรูปกับ

วัสดุอื่นที่มาประยุกตรวมกันไมยาก  และไมใชเวลาหรือขั้นตอนในการผลิตมากเกินไป  และมีขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไปคือ ควรมี
การศึกษาความคิดเห็นและความตองการของกลุมผูผลิตและผูบริโภคโดยมีการปรับเปลี่ยนและมีการศึกษาความคิดเห็นในผลิตภัณฑอื่น ณ 
ชวงเวลาที่เปลี่ยนไปตามยุกตสมัยนิยม  รวมถึงการทดลองตลาดเพื่อการสงออกดวย 
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บทคัดยอ 
การทําผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยไดรับอิทธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซียผานประเทศมาเลเซียเผยแพรเขาสู

ชายแดนภาคใต  ซึ่งเปนที่นิยมและผลิตกันมากในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ซึ่งในปจจุบันไดมีการรวบรวมสมาชิกในชุมชนทองถิ่น  
จัดตั้งเปนกลุมอาชีพการผลิตผาบาติกของชุมชนใหเปนอาชีพเสริมรายไดพิเศษของครอบครัว  และเปดการอบรมกระบวนการผลิตผาบาติก
ใหแกสมาชิกภายในชุมชนและผูที่สนใจ  เพิ่มผลผลิตออกจําหนายตามรานคาและแหลงชุมชนใกลเคียง  แตผลผลิตดังกลาวยังไมเปนที่รูจัก
ของกลุมชนโดยเฉพาะลูกคาและผูสนใจทั่วไปนัก  เนื่องจากมีขอจํากัดและปญหาเกี่ยวกับดานการออกแบบรูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติก  
ในการสรางองคประกอบของการจัดวางลวดลายบนผืนผา  ที่มาของเสนและลวดลายที่ตองการเขียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งความแปลกใหม  
ความนาสนใจและความตองการของผูบริโภค  ซึ่งกลุมผูผลิตยังคงใชรูปแบบเดิมที่ไดรับการอบรมมาลอกเลียนแบบจากผลิตภัณฑของแหลงผลิต
อื่นซ้ําๆ กัน  จึงทําใหผลิตภัณฑไมมีเอกลักษณเปนของตนเอง  ผูวิจัยมีความเห็นวา หากมีการพัฒนารูปแบบลวดลายที่หลากหลาย  มี
องคประกอบศิลปในการจัดวางรูปแบบ  ลวดลาย  สีสันและพื้นที่วาง  จะยิ่งเปนการเพิ่มคุณคาความแปลกใหม  เปนที่นาสนใจ  และมี
ลวดลายที่เปนเอกลักษณบนผืนผาบาติกของชุมชน  สงผลใหเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้นตามไปดวย  จึงมีความสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย  เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปเปนแนวทางในการ
เผยแพรหรืออบรมใหแกผูผลิตไดรับองคความรู  ทักษะ  วิธีการและกระบวนการออกแบบลวดลาย  ทําใหสามารถนําทฤษฎีหลักการ
ออกแบบลวดลาย  ทฤษฎีการจัดองคประกอบศิลป  และทฤษฎีของสีและการใชมาใชในการจัดวางลวดลายอยางสวยงามเหมาะสม  มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในการสรางผลิตภัณฑผาบาติก  ใหมีรูปแบบลวดลายที่หลากหลายและมีอัตลักษณของชุมชนมากขึ้น  การวิจัยครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยประยุกตเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับกลุมผูผลิตในสามจังหวัดชายแดนภายใตของประเทศไทย จํานวน 3 กลุม  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  
กลองถายภาพและเทปบันทึกเสียง  ผลการวิจัยพบวา  ชุมชนผูผลิตของทั้งสามจังหวัดมีความตองการใหนําสิ่งที่บงชี้ของจังหวัดมาใชเปน
แรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายผาบาติกใหม  โดยจังหวัดยะลาไดแก ตนศรียะลา  เขื่อนบางลาง  และยะลอ (แห)  จังหวัดนราธิวาส
ไดแก ยานดาโอะ  เรือกอและ  และมัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น  จังหวัดปตตานี  ไดแก หาดแฆแฆ  เมืองโบราณยะรัง  และกรงนกเขาปตตานี  
จากนั้นผูวิจัยไดนําไปออกแบบรูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกใหเปนอัตลักษณของแตละจังหวัด  ลวดลายละ 1 รูปแบบ  ทั้งนี้ ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยคือ การออกแบบและพัฒนารูปแบบลวดลายผาบาติกควรเลือกและจัดวางองคประกอบใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ  มีความทันสมัยตรงความตองการที่เปนที่นิยมมาที่จะนําไปใชสอยเปนอันดับแรก  และมีขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไปคือ 
ควรศึกษาในเรื่องการนําผาบาติกที่ออกแบบใหมนี้มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑเพื่อเปนการสงเสริม
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑผาบาติกใหมีศักยภาพสูงขึ้นและเปนที่นิยมของผูบริโภค 

 
คําสําคัญ: รูปแบบลวดลาย  ศลิปะ  ผาบาติก   
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Abstract 
Batik in the three southern border provinces of Thailand is influenced by Indonesia through Malaysia to the 

southern border. Which is popular and produced in the three southern border provinces. At present, local community 
members are gathered, that Set up a batik profession of the community as a supplement to the special income of the 
family and the batik training program is open to members of the community and interested persons. for Increased 
productivity by the shops and nearby communities. But the product is not known by the people, especially customers 
and general interest because due to limitations and problems in the design of batik art patterns. To create the composition of 
the pattern on the cloth. The origin of the lines and patterns to write especially the novelty, interest and consumer 
demand. The manufacturers continue to use the same pattern that is replicated to replicate other products, that makes the 
product uniqe. The researcher has the opinion that If a variety of patterns are developed. There are artistic elements in 
layout, patterns, colors and space. It will add to the novelty, interesting, and a unique pattern on the batik 
community. As a result, the value of the product is increased as well. I have research interests for The improvement of 
Batik Motifs designs in Three Southernmost Province of Thailand. The results of the research how to publish or train the 
manufacturer to get knowledge, skill, method and designs process. They can be applied theory of pattern design, Artistic 
composition theory, and the theory of color, that used in the layout of beautifully decorated. Be creative in creating 
batik products pattern is more diverse and more community identity. This research aims to study to develop the Batik 
motifs designs in the three southernmost provinces of Thailand. This research is a collaborative action research with 
producers in three southernmost provinces of Thailand number 3 groups. The instruments used in the research were 
Cameras and Recorders. The sesearch found that The manufacturers and consumers in all three provinces are demanding 
to use the provincial identities to inspire new batik motifs designs by Yala province include to Sri Yala, Banglang Dam, 
and Yalo (fishnet). Narathiwat province include to Yan da o, Kolek, and Masyidwaddihuhsen. Pattani province include 
to Kae Kae beach, Yarang city, Dove Pattani Cage. The researcher then designed the batik motifs designs to be the 
identity of each province. The findings from this research are as follows design and development of batik motifs 
designs should be selected and aligned with the product, modern, popular demand is to be used to the first. In the 
next study, Study on the use of this newly designed batik to develop products to increase the variety of products. 
And in order to promote the production process of batik products, the potential and popularity of consumers. 

 
Keywords: Design, Motifs, Batik 
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บทนํา 

ผาบาติก  เปนสวนหนึ่งในสาขางานฝมือ  หัตถกรรม  และแฟชั่น  ซึ่งตองอาศัยกระบวนการออกแบบลวดลายศิลปะบนผืนผา  
โดยนําผาขาวมากั้นสีหรือเขียนรูปแบบลวดลายศิลปะดวยเทียน  ขี้ผึ้ง  หรือสารกั้นสี  กอนที่จะแตมสี  ยอมสี  หรือระบายสี  ทําใหเกิด
รูปแบบลวดลายประณีตงดงามดวยสีสันแตกตางกันตามจินตนาการ  การทําผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยไดรับ
อิทธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซีย  ผานประเทศมาเลเซียเผยแพรเขาสูชายแดนภาคใต  ซึ่งเปน ที่นิยมและผลิตกันมากในเขต 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  โดยนิยมเขียนรูปแบบลวดลายศิลปะจากธรรมชาติ อาทิ  ดอกไม  ใบไม  สัตว  และรูปแบบลวดลายศิลปะเครือเถาตางๆ จน
ประยุกตกลายมาเปนลวดลายเรขาคณิตในปจจุบัน (ธวัชชัย  ทุมทอง, 2545)  ซึ่งลักษณะรูปแบบลวดลายศิลปะบาติกของภาคใตนั้น  
คอนขางจัดจานรอนแรง  ซึ่งมีความเปนมาตั้งแตดั้งเดิมแลววา ชาวชวามีความเชื่อในการทําผาบาติกในเรื่องสีและลวดลาย  โดยเชื่อวา สี
และลวดลายแตละแบบ  แตละชนิดจะเปนสิริมงคลแกผูสวมใส  มีความเชื่อวา การสวมใสผาบาติกที่มีลักษณะพิเศษทั้งสีและลวดลายที่
กําหนดไวอยางประณีตจะชวยรักษาโรคภัยไขเจ็บได  และยังมีความเช่ืออีกวา คูบาวสาวที่สวมใสเสื้อผาบาติกเขาพธิีมงคลสมรสแลว  จะทํา
ใหคูบาวสาวประสบแตความสุขตลอดชีวิต  นอกจากนี้ สีและลวดลายในการผลิตผาบาติกของชาวชวาแตละพื้นที่มีลักษณะรูปแบบลวดลาย
ศิลปะอยางหลากหลายแตกตางกัน  จึงทําใหเกิดเอกลักษณเฉพาะตนเอง (โกศล  พิณกุล, 2545) 

การทําผาบาติกในประเทศไทยมีกันมาชานานแลว  เปนทําในลักษณะอุตสาหกรรมครัวเรือน  โดยเฉพาะผาบาติกในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใต  ไดเห็นความสําคัญของการผลิตผาบาติกจึงไดมีการสงเสริมและเผยแพรความรูทางดานบาติกแกชุมชน  ซึ่งในปจจุบันไดมี
การรวบรวมสมาชิกในชุมชนทองถิ่น  จัดตั้งเปนกลุมอาชีพการผลิตผาบาติกของชุมชนใหเปนอาชีพเสริมรายไดพิเศษของครอบครัว  เปดการ
อบรมกระบวนการผลิตผาบาติกใหแกสมาชิกภายในชุมชนและผูที่สนใจ  เพิ่มผลผลิตออกจําหนายตามรานคาและแหลงชุมชนใกลเคียง  
แตผลผลิตดังกลาวยังไมเปนที่รูจักของกลุมชนโดยเฉพาะลูกคาและผูสนใจทั่วไปนัก  เนื่องจากมีขอจํากัดและปญหาเกี่ยวกับดานการ
ออกแบบรูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติก  ในการสรางองคประกอบของการจัดวางลวดลายบนผืนผา  ที่มาของเสนและลวดลายที่ตองการ
เขียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งความแปลกใหม  ความนาสนใจและความตองการของผูบริโภค  ซึ่งกลุมผูผลิตยังคงใชรูปแบบเดิมที่ไดรับการอบรม
มาลอกเลียนแบบจากผลิตภัณฑของแหลงผลิตอื่นซ้ําๆ กัน  จึงทําใหผลิตภัณฑไมมีเอกลักษณเปนของตนเอง  ซึ่งหากมีการพัฒนารูปแบบลวดลาย
ที่หลากหลาย  มีองคประกอบศิลปในการจัดวางรูปแบบ  ลวดลาย  สีสันและพื้นที่วาง  จะยิ่งเปนการเพิ่มคุณคาความแปลกใหม  เปนที่
นาสนใจ  และมีลวดลายที่เปนเอกลักษณบนผืนผาบาติกของชุมชน  สงผลใหเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้นตามไปดวย 

จากความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัยจะเห็นไดวา เปนความจําเปนเรงดวนที่ควรไดรับการพัฒนา คือ การพัฒนา
รูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย  เพื่อใหผูผลิตไดรับองคความรู  ทักษะ  วิธีการและ
กระบวนการออกแบบลวดลาย  ทําใหสามารถนําทฤษฎีหลักการออกแบบลวดลาย  ทฤษฎีการจัดองคประกอบศิลป  และทฤษฎีของสีและ
การใชมาใชในการจัดวางลวดลายอยางสวยงามเหมาะสม  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางผลิตภัณฑผาบาติก  ใหมีรูปแบบลวดลายที่
หลากหลายมากขึ้น  ซึ่งการพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกระหวางคณะผูวิจัยและกลุมผูผลิตในชุมชนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต  เพื่อใหไดผลการวิจัยที่เปนรูปธรรม  ชวยแกปญหา  พัฒนา  และสงเสริมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑผาบาตกิใหมีศักยภาพสูงขึน้  
เปนที่นิยมของผูบริโภค  สงผลใหกลุมผูผลิตในชุมชนมีรายไดเพิ่มสูงข้ึน  ตลอดจนชวยอนุรักษสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินใหยั่งยืน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย   
 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้  เปนการวิจัยประยุกตเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม  โดยมุงศึกษารวบรวมรูปแบบลวดลายศิลปะที่บงบอกถึงเอกลักษณผาบาติกใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยในอดีตสูการพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกลวดลายใหมตามที่ชุมชนตองการ  โดยกําหนด
ขอบเขตดานเนื้อหา  ดังน้ี 

1.  รูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกดั้งเดิมที่ปรากฏอยูบนผืนผาบาติกในชุมชนทองถิ่นของสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศ
ไทย 

2.  รูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกใหมที่คณะผูวิจัยและผูผลิตรวมกันออกแบบพัฒนาเปนลักษณะรูปแบบลวดลายศิลปะใหมที่
ประกอบดวยรูปแบบลวดลายศิลปะธรรมชาติ  สัญลักษณ  และเรขาคณิต 

3.  วิธีการและกระบวนการออกแบบลวดลาย  ยึดหลักตามทฤษฎีหลักการออกแบบลวดลาย    ทฤษฎีการจัดองคประกอบศิลป  และทฤษฎี
ของสีและการใช  เปนแนวทางในการพัฒนาใหเกิดลักษณะรูปแบบลวดลายศิลปะใหม  ประกอบกับการลงมือปฏิบัติจริงของผูผลิตใหปรากฏ
บนผืนผาบาติก 

4.  การปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจะใชกลุมผูผลิตในสามจังหวัดชายแดนภายใตของประเทศไทย  ไดแก 
4.1 กลุมรานอาดําบาติก  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 
4.2 กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยฝกอาชีพญาดา  ต.ไพรวัลย  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส 
4.3 กลุมสายบุรีบาติก  ศูนยแหลงเรียนรูของชุมชน  ต.ปาเซยาวอ  อ.สายบุรี  จ.ปตตานี       

 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย  เปนงานวิจัยประยุกตเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม  คณะผูวิจัยมีความมุงมั่นในการพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกตามความตองการของกลุมผูผลิตในชุมชนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตของประเทศไทย  ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการสรางผลิตภัณฑผาบาติกไดอยางมีคุณภาพและเปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น  
โดยการบรรยายใหความรูเสนอแนะและลงมือปฏิบัติการจริงแบบมีสวนรวม  เพื่อใหผูผลิตไดรับองคความรู  ทักษะ  วิธีการและกระบวนการ
ออกแบบลวดลาย  โดยนําองคความรู แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติก  ทฤษฎีที่สัมพันธกับการออกแบบรูปแบบลวดลาย
ศิลปะผาบาติก  ไดแก  ทฤษฎีหลักการออกแบบลวดลายมาใชเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะ  ทฤษฎีการจัดองคประกอบ
ศิลปมาใชในการจัดวางลวดลาย  และทฤษฎีของสีและการใชในการระบายสีบาติก  และพื้นฐานชุมชนของกลุมผูผลิตผาบาติกในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย 

      
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก  กลุมรานอาดําบาติก  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  กลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยฝกอาชีพ ญาดา  ต.ไพร

วัลย  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส  กลุมสายบุรีบาติก  ศูนยแหลงเรียนรูของชุมชน  ต.ปาเซยาวอ  อ.สายบุรี  จ.ปตตานี   
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  เทปบันทึกเสียงและกลองถายรูป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
1.  ศึกษาและรวบรวมรูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบัน  จากเอกสาร  

ตํารา  นิตยสาร  และอินเตอรเน็ต  ตลอดจนสอบถามจากปราชญชาวบานในการทําผลิตภัณฑผาบาติกของชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวของกับ
กลุมผูผลิตและผลงานการผลิตผาบาติกของชุมชน  และพูดคุยสอบถามกับผูรูและบุคคลที่เกี่ยวของกับการผลิตผาบาติกของชุมชนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตโดยตรง  โดยการสัมภาษณขั้นตนอยางไมเปนทางการ  เพื่อสอบถามถึงปญหาตางๆ ที่พบเห็นและประสบปญหา
เกี่ยวกับรูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติก  จากการศึกษาและรวบรวมขอมูล  และสัมภาษณผูรูและผูเกี่ยวของ  ทําใหทราบถึงลักษณะรูปแบบ
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ลวดลายศิลปะผาบาติก  และผลิตภัณฑผาบาติกของชุมชน  แลวเชื่อมโยงองคความรู  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติก  และ
ทฤษฎีที่สัมพันธกับการออกแบบรูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติก  สถานภาพของชุมชน 

2.  การศึกษาเพื่อจัดระบบและประเด็นตามกรอบแนวคิด  ดังภาพที่ 1 
3.  การปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  โดยมีวิทยาการผูทรงคุณวุฒิและคณะผูวิจัยใหความรูและขอเสนอแนะดวยการบรรยาย  สาธิตและ

รวมกันปฏิบัติการจริง  โดยรวมกันวางแผน  แลกเปลี่ยนเรียนรู  การบรรยายและสาธิตการออกแบบรูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกโดยนํา
ทฤษฎีที่สัมพันธมาใชในการออกแบบ  และการลงมือปฏิบัติการจริงโดยผูวิจัย  วิทยากร  และกลุมผูผลิตลงมือปฏิบัติการรวมกัน  ทําใหได
รูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกที่เปนเอกลักษณของชุมชน 

4.  วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัยพรอมใหขอเสนอแนะ    
5.  นําเสนอผลการวิจัย  และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  พรอมทั้งพิมพเปนเอกสารเผยแพรตอไป 

 

 
ภาพที่ 1  ขั้นตอนการดําเนินการวจิัย 

 
 
 
 
 

1.

• ขอมูลพื้นฐานของชุมชนและแหลงผลิตผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  และขอมูล
รูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน

2.

• การมีสวนรวมของชุมชนและผูบริโภคในการคัดสรรรูปแบบลวดลายศิลปะผาบาตกิจําแนกตาม
ลักษณะลวดลายธรรมชาติ  สัญลักษณ  และเรขาคณิต

3.

• การใหความรูในการพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตาม
หลักทฤษฎีหลักการออกแบบลวดลาย ทฤษฎีการจัดองคประกอบศิลป  ทฤษฎีของสีและการใช

4.

• การมีสวนรวมของชุมชนในการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย

5.
• รูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยท่ีพัฒนาขึ้นใหม
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา  ชุมชนผูผลิตและผูบริโภคของทั้งสามจังหวัดมีความตองการใหนําสิ่งที่บงชี้ของจังหวัดมาใชเปนแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบลวดลายผาบาติกใหม  โดยจังหวัดยะลาไดแก ตนศรียะลา  เขื่อนบางลาง  และยะลอ (แห)  จังหวัดนราธิวาสไดแก ยานดาโอะ  
เรือกอและ  และมัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น  จังหวัดปตตานีไดแก หาดแฆแฆ  เมืองโบราณยะรัง  และกรงนกเขาปตตานี  จากนั้นผูวิจัยไดนําไป
ออกแบบรูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกใหเปนอัตลักษณของแตละจังหวัด  ลวดลายละ 1 รูปแบบ  ดังตอไปนี้ 

รูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติก  จังหวัดยะลา  ไดแก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ตนศรียะลา 
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ภาพที่ 3  เขื่อนบางลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ยะลอ (แห) 
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รูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติก  จังหวัดนราธิวาส  ไดแก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  ยานดาโอะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  เรือกอและ 
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ภาพที่ 7  มัสยิดวาดีอลัฮูเซ็น 
 
รูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติก  จังหวัดปตตาน ี ไดแก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  หาดแฆแฆ 
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ภาพที่ 9  เมืองโบราณยะรัง 
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ภาพที่ 10  กรงนกเขาปตตาน ี
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สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาความตองการพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกของผูผลิตและผูบริโภคในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของ
ประเทศไทยนั้น  สวนใหญทั้งชุมชนผูผลิตและผูบริโภคของทั้งสามจังหวัดมีความตองการใหนําสิ่งที่บงชี้ของจังหวัดมาใชเปนแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบลวดลายผาบาติกใหม  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้งชุมชนผูผลิตและผูบริโภคมีความตองการใหผาบาติกของแตละจังหวัดมี
เอกลักษณของทองถิ่นและใชเปนอัตลักษณประจําจังหวัดได  โดยจังหวัดยะลามีแรงบันดาลใจในการออกแบบรูปแบบลวดลายศิลปะ
ธรรมชาติจากตนศรียะลา  รูปแบบลวดลายสัญลักษณจากเขื่อนบางลาง  และรูปแบบลวดลายเรขาคณิตจากยะลอ (แห)  จังหวัดนราธิวาสมี
แรงบันดาลใจในการออกแบบรูปแบบลวดลายศิลปะธรรมชาติจากยานดาโอะ  รูปแบบลวดลายสัญลักษณจากเรือกอและ  และรูปแบบ
ลวดลายเรขาคณิตจากมัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น  จังหวัดปตตานีมีแรงบันดาลใจในการออกแบบรูปแบบลวดลายศิลปะธรรมชาติจากหาดแฆแฆ  
รูปแบบลวดลายสัญลักษณจากเมืองโบราณยะรัง  และรูปแบบลวดลายเรขาคณิตจากกรงนกเขาปตตานี  และจากการสัมภาษณความพึง
พอใจของกลุมผูผลิตชุมชนที่มีตอรูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นใหม  พบวา  ชุมชน
ผูผลิตและผูบริโภคของแตละจังหวัดมีความพึงพอใจตอรูปแบบลวดลายศิลปะผาบาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยที่
พัฒนาขึ้นใหมอยูในระดับมากที่สุด  อาจเปนเพราะการออกแบบมีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน  สวยงาม  มีลวดลายและสีสันของการเขียนเสน
ไดอยางลงตัว  และมีความเหมาะสมกับประโยชนการใชงาน  มีหนาที่ใชสอยมากขึ้น  มีความทันสมัยทั้งสีสันลวดลายมีความสวยงามตอบสนอง
การใชงานไดดี  มีความเหมาะสมในการนําไปจัดวางลวดลายเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมอื่น ๆ ไดในโอกาสตอไป  และกลุมผูผลิต
ชุมชนมีความตองการใหผูวิจัยนําผลการออกแบบไปเปนแนวทางในการสรางตนแบบผลิตภัณฑจากงานพัฒนารูปแบบลวดลายศิลปะผา
บาติกในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นใหม  เพื่อนําไปเปนตนแบบการสรางผลิตภัณฑของแตละชุมชนใหเปน
เอกลักษณของแตละจังหวัดตอไป 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย  คือ  
การออกแบบและพัฒนารูปแบบลวดลายผาบาติกควรเลือกและจัดวางองคประกอบใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  ควรมีความทันสมัย

ตรงความตองการทีเ่ปนที่นิยมมาที่จะนําไปใชสอยเปนอันดับแรก   
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป  คือ  
1.  ควรนํารูปแบบลวดลายผาบาติกที่ออกแบบใหมไปสํารวจความพึงพอใจของทั้งผูผลิตและผูบริโภคผาบาติกในสามจังหวัด

ชายแดนใต  เพื่อนําผลการสํารวจมาพัฒนาผลการพัฒนารูปแบบลวดลายผาบาติก 
2.  ควรศึกษาการสรางผลิตภัณฑตนแบบจากรูปแบบลวดลายผาบาติกที่ออกแบบใหม  เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการผลิต  

ปญหาและอุปสรรคในการผลิตผลิตภัณฑตนแบบ 
3.  ควรศึกษาในเรื่องการนําผาบาติกที่ออกแบบใหมนีม้าพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑเพื่อเปนการ

สงเสริมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑผาบาติกใหมีศักยภาพสูงขึ้นและเปนที่นิยมของผูบรโิภค 
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ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  
 การเขียนภาพเหมือนบุคคลถือเปนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมในรูปแบบหนึ่งโดยปรากฏเดนชัดในยุคที่การสรางสรรคผลงาน
ศิลปะถูกสรางขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของบรรดาบุคคลชั้นสูงและศาสนจักรในทวีปยุโรป ซึ่งมีปรากฏภาพเขียนของบุคคลสําคัญ ๆ 
ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ รวมถึงภาพเขียนที่เลาเรื่องราวและเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป ที่สะทอนสภาพสังคม การเมือง วัฒนธรรม
และศาสนา ของยุคนั้น ๆ โดยภาพเขียนเหลานั้นมักปรากฏภาพบุคคลอยูในเรื่องราวภายในภาพเสมอ 

 อนึ่งในชวงเวลาดังกลาวไดเกิดมีจิตรกรที่มีความสามารถและมีทักษะในการเขียนภาพเหมือนบุคคล ที่บอกเลาเรื่องราวและ
เหตุการณสําคัญตาง ๆ ของยุคสมัย ผานผลงานจิตรกรรม ซึ่งประกอบดวยภาพของคนทั้งที่เปนบุคคลเดี่ยวและกลุมคน โดยจิตรกรที่มี
ผลงานในการเขียนภาพลักษณะดังกลาวที่เปนที่ประจักษและมีผลงานสรางสรรคเปนที่ปรากฏเดนชัด ตัวอยางเชน Sir Peter Pual 
Rubens จิตรกรชาวอังกฤษที่มีความสามารถในการเขียนภาพจนไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ใหเปนขุนนาง  Renbrandt Harmensz 
van Rijin จิตรกรชาวดัทชที่มีผลงานการเขียนภาพบุคคลที่มีความโดดเดนมีลักษณะของการใชเทคนิควิธีการที่มีความซับซอนสูงและ
สามารถสรางมิติความลึกในภาพไดอยางนาอัศจรรยอีกทั้งยังเปนจิตรกรที่มีอิทธิพลตอการเขียนภาพบุคคลมาทุกยุคทุกสมัย  John Singer 
Sargent จิตรกรชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงมากอีกผูหนึ่งมีผลงานการเขียนภาพบุคคลที่มีลักษณะโดดเดนมีเอกลักษณ โดยจุดเดนในงานของ
เขาคือการผสมผสานความรูและทักษะเชิงชางในการเขียนภาพบุคคลของจิตรกรในอดีตรวมกับเทคนิควิธีการแสดงออก เฉพาะตัวสงผลให
ผลงานภาพเขียนของเคามีลักษณะที่มีความรวมสมัยมากที่สุดผูหนึ่ง นอกจากทั้ง 3 ทาน ที่ไดกลาวมายังมีจิตรกรที่มีความสามารถในการ
เขียนภาพเหมือนบุคคลที่ไมไดกลาวถึงอีกมากมายหลายทาน  

 จากที่ไดกลาวมาแลววาโดยสวนใหญเรื่องราวที่ปรากฏในภาพเขียนหรือภาพบุคคลที่อยูในภาพเขียนสวนใหญนั้นจะเปนภาพของ
บุคคลที่มีความสําคัญหรือมีบทบาทตอสังคมในชวงเวลานั้นๆ โดยบุคคลที่ปรากฏอยูในภาพสวนใหญมักเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางดานการเมือง สังคม วัฒนธรรมรวมถึงศาสนา และมีบุคลิกภาพเดนชัด มีศักยภาพในตนเองตลอดจนมี
คุณูปการในการสรางสรรคสังคมหรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอความคิดทัศนคติหรือความเชื่อของผูคนในสังคม ในชาติหรือตอโลกควร
คาตอการรําลึกถึงและจดจําไวตลอดไป 

 จากแนวความคิดดังกลาวขาพเจาในฐานะผูสรางสรรคผลงานจิตรกรรมและในฐานะที่เปนประชาชนคนไทยยอมไมมีบุคคลทานใด
ที่สราง แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญใหเกิดขึ้นกับตัวขาพเจาและผูคนทั่วทั้งแผนดินรวมถึงสวนตางๆของโลกอีกทั้งยังเปนผูจุดประกายความคิด
ทั้งตอการดําเนินชีวิต สรางแรงบันดาลใจในการที่จะทําใหเกิดความมุงมั่นมีพลัง อันแรงกลาที่จะเสริมสรางผลักดันความดีงามใหเกิดขึ้นทั้ง
แกตัวเองสังคมและประเทศชาติโดยสวนรวม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย
ทรงเปนความหมายทั้งหมดของคุณธรรมความดีงามที่ขาพเจาไดกลาวอางถึง ในฐานะที่ขาพเจาเปนจิตรกรการเขียนภาพบุคคลที่จะ
ประกอบดวยคุณสมบัติอันดีงามครบถวนจนสามารถสรางแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญในการที่จะถายทอดพระบารมีของพระองคผานผลงาน
จิตรกรรมที่มุงแสดงถึงพลังพระบารมีอบอุนเปนพลังแกชีวิตทั้งวันและยังสามารถสะทอนถึงความจงรักภักดีอันหาที่สุดไมไดที่ขาพเจาและ
ปวงชนชาวไทยมีตอพระองค 
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วัตถุประสงค 

 เพื่อสรางสรรคผลงานจิตรกรรมภาพคนเหมือนที่ถายทอดความรูสึกประทับใจความศรัทธาเคารพเทิดทูนของผูสรางสรรคผลงาน
ที่มีตอในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผูทรงมีน้ําพระทัย เปยมดวยเมตตาธรรมและทรงเปนพระมหากษัตริยที่เปนที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

 1. รวบรวมขอมูลที่เปนภาพถายในอริยาบทและแงมุมตางๆโดยพยายาม เนนลักษณะของภาพที่มีองคประกอบและการจัดวาง
ภาพที่นาสนใจตามมุมมองของผูสรางสรรค 
 2. นําภาพที่เปนขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหเพื่อแยกแยะถึงขอดีและขอดอยของแตละภาพเพื่อนําไปสูการคัดเลือกภาพที่มีความลง
ตัวที่สุดในการที่จะนํามาเขียน 
 3. นําภาพที่เลือกไวมาจัดวางองคประกอบ (Composition) ใหมเพื่อหาขอสรุปในการกําหนดขนาดรวมถึงสัดสวน (Proportion) 
ของภาพท่ีจะเขียนใหมีความเหมาะสมและสัมพันธกันมากที่สุด 
 4. เมื่อไดขนาดภาพที่เหมาะสมแลวจึงมีการกําหนดขนาดของเฟรมผาใบ (Canvas) จากนั้นจึงนํามารางภาพเพื่อกําหนดขอบเขต
ของลายเสนดวยดินสอดําโดยในลักษณะการเขียนภาพบุคคลการจัดภาพจึงมีลักษณะแบบสมมาตร(Symmetry) 
 5. ขั้นตอนการลงสีพื้นทั้งนี้เนื่องจากภาพที่ไดเลือกมาเปนตนแบบมีลักษณะเดิมเปนภาพขาวดําเนื่องจากเปนภาพเกาที่ เคยได
ถายไวในอดีตซึ่งอยูในยุคท่ียังไมมีฟลมสีถายรูปเมื่อภาพไดมารับการเผยแพรในยุคปจจุบันจึงไดมีผูนําภาพมาตกแตงโดยการใส สีเพิ่มเขาไป
ในภาพขาวดําเดิม ทําใหลักษณะของสีที่ปรากฏอยูในภาพมีลักษณะบิดเบือนไมเปนไปตามขอเท็จจริงและโดยเฉพาะอยางยิ่งไมตรงกับ
ความคิดสรางสรรคของผูสรางงาน ในการถายทอดดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการกําหนดโครงสรางของสีในภาพขึ้นมาใหมทั้งหมดจาก
ความรูและความเขาใจของผูสรางงานเองโดยใน ขั้นตอนแรกนี้ไดมีการลงสีพื้นซึ่งเปนชั้นที่หนึ่งของภาพ โดยใชสีที่มีลักษณะเปนสีสวนรวม
ของสีน้ําตาล (Mono chrome) โดยกําหนดใหมีลักษณะสีที่มีความโปรงใส (Transparent) เพื่อใชเปนสวนลึกที่สุดในภาพ 
 6. เมื่อสีชั้นแรกแหงแลวใหลงสีชั้นที่ 2 โดยกําหนดโครงสรางของสีใหมีลักษณะแบบขาวดํา (Shade and Tint)เพื่อใชเปน
โครงสรางของน้ําหนัก (Tone) ของภาพอีกทั้งยังชวยในเรื่องของการควบคุมสีในชั้นตอๆไปดวย 
 7. เมื่อสีชั้นที่เปนสีขาวดําแหงแลวจึงเริ่มลงน้ําหนักสีชั้นตอไปโดยในขั้นตอนนี้มีการ ใชสีในลักษณะใกลเคียงกับสีในชั้นแรกคือ ใช
สีในโทนน้ําตาลมาสรางน้ําหนักในสวนตางๆของภาพทั้งนี้มีการควบคุมใหมีลักษณะสีในสวนของบริเวณที่เปนเงาใหมีความโปรงใส 
(Transparent) และในบริเวณที่เปนแสงใหมีลักษณะแบบกึ่งทึบ (Semi opaque) โดยในการลงสีขั้นตอนนี้นอกจากจะใชสีโทนน้ําตาลเปน
หลักแลว ยังไดมีการแยกตําแหนงของโทนสีที่อยูในสวนตางๆ ของใบหนาใหมีความเดนชัดมากขึ้น 
 8. มีการใชสีที่มีลักษณะทึบตัน  (Opaque) ระบายเพิ่มโดยเขียนใหมีความทับซอนกับน้ําหนักของพื้นชั้นที่ผานมาทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ลักษณะความนูนของสวนประกอบตางๆ ที่ตองการในภาพผสมผสานกับการใชฝแปรง (Brush work) เพื่อแสดงพื้นผิวและรองรอยสื่อความ
เปนผิวเนื้อของคน 
 9. การลงสีสวนที่เปนพื้นหลังของภาพซึ่งเปนสวนที่มีหนาที่สนับสนุนใหเกิดความเดนชัดของใบหนาของบุคคลที่เขียน 
(Dominance) โดยกําหนดใชโครงสีของสีเทาเปนหลัก และมีการระบายสีอื่นๆ แทรกเขาไปในพื้นหลังของภาพรวมกับสีเทาดวย  
(Tonality) แตควบคุมใหโครงสรางหลักของสีในพื้นภาพยังคงมีลักษณะเปนสีเทาเพื่อใชสรางน้ําหนักที่เปนกลางเพื่อชวยขับเนนใหสีที่มี
ความสดกวามีความเดนชัดมากขึ้น  (Intensity) 
 10. เมื่อเขียนสวนประกอบตางๆในภาพไดครบถวนสมบูรณแลวจึงนําภาพมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มหรือลดทอน
รายละเอียดบางอยางในภาพและเพื่อใหภาพมีเอกภาพ (Unity) มากที่สุดโดยในสวนรายละเอียดของเครื่องแตงกายไดมีการลดรายละเอียด
และความสดสวางของสีบางสวนลง เพื่อที่เมื่อประกอบกับรายละเอียดสวนอื่นของภาพแลวสามารถทํางานสัมพันธกนัโดยตองมุงเนนใหเกิด
ความเดนชัดที่สุดในบริเวณใบหนา โดยทั้งนี้ทั้งน้ันภาพที่เสร็จสมบูรณจะตองสามารถสื่อถึงอารมณความรูสึกของผูสรางสรรคผลงานที่มีตอ
บุคคลที่เขียนและรวมถึงอารมณความรูสึกของบุคคลที่อยูในภาพท่ีสะทอนความรูสึกใหผูที่ชมภาพไดสัมผัส 
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ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  

 ภาพเขียนสีน้ํามันบนผาใบขนาด 60 × 80 เซนติเมตร (ไมรวมกรอบ) 

 

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  

 

 
 

องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

 1. การรวบรวมขอมูลที่มีความหลากหลายชวยสงเสริมทักษะในการวิเคราะหจําแนกแยกแยะความเหมือนและความตาง 
รายละเอียดปลีกยอยที่มีอยูในขอมูลแตละแบบ ชวยใหสามารถหาขอสรุปที่มีความชัดเจนมีการจัดลําดับหมวดหมูของขอมูลที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันอันนําไปสูการจัดเก็บและการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 
 2. การเปรียบเทียบลักษณะของขอมูลที่เปนภาพถายในเชิงกายภาพซึ่งในที่นี้เปนภาพถายของบุคคลชวยใหสามารถวิเคราะห
รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงสรางของกายวิภาคที่เปนองคความรูหลักสําคัญของการเขียนภาพบุคคลซึ่งนอกจากจะชวยในเรื่องของการ
ทบทวน ถึงสิ่งที่เรียนรูแลวยังชวยใหสามารถมองเห็นมิติใหมของความรูที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหแยกแยะขอมูลที่มีความหลากหลาย 
 3. การคนควาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพเขียนในอดีตหลายยุคหลายสมัย ชวยใหสามารถจําแนกแยกแยะ ในหลักการเขียนภาพ
ของจิตรกรแตละคนที่มีความประทับใจทั้งในสวนที่มีเปนความเหมือนและความตางรวมถึงเอกลักษณและวิธีการแสดงออกของจิตรกรแต
ละคนเพื่อที่สามารถจะนําเอาขอดีที่มีนายจิตรกรแตละคนนํากลับมาพัฒนาเปนองคความรูใหมที่เกิดจากการสังเคราะหขอมูลดังกลาว
ออกมาเปนแนวทางและทฤษฎีของตนเองได 
 4. ชวยใหสามารถกําหนดและลําดับความสําคัญของการทํางานสรางสรรคโดยสามารถเขาใจวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงค
รอง ทั้งนี้หมายรวมถึงเมื่อมีการเขียนภาพสามารถกําหนดความสําคัญของรายละเอียดสวนตางๆในภาพใหมีลักษณะที่แตกตางกันทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความสมดุลยและเอกภาพมากที่สุดในงานสังสรรค 
 
  



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   190 

เอกสารอางอิง  
โกสุม สายใจ. (2540). สีและการใชสี. กรุงเทพ ฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง. 
ทวีเดช จิ๋วบาง. (2552). เรียนรูทฤษฎีสี. กรุงเทพฯ :  โอ.เอส พรินติ้ง เฮาส 
วิรุณ ตั้งเจริญ.(2535). ทฤษฎีสีเพือ่การสรางสรรคศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริน้ติ้ง เฮาส. 
สุชาติ เถาทอง. (2536). หลักการทัศนศิลป. กรุงเทพมหานคร ฯ: นาํอักษรการพิมพ. 
อัศนีย ชูอรุณ. (2543). 84 ป ชาตกาลศาสตาจารยเฉลิม นาคีรักษ ศิลปนแหงชาต.ิ กรุงเทพฯ : กรังปรีซอินเตอรเนชั่นแนล 
  



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   191 

บทลิเก เรื่องรถเสนชาดก 
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ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
 ลิเก ถือวาเปนศิลปะประจําชาติของไทยอีกประเภทหนึ่งที่ประวัติความเปนมายาวนาน มีการพัฒนาตามยุคสมัยกระทั่งถึงปจจุบัน 
จนมีเอกลักษณโดดเดนของแตละคณะแตกตางกันออกไป แตก็ยังคงมีขนบจารีตที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดมาเชนกัน การดําเนินเรื่องจะใช
กลอนลิเกในทํานองราชนิเกลิง กลอดบทละครที่มีฉันทลักษณอยางกลอนสุภาพและบทเจรจาแบบรอยแกว  โดยโตโผเจาของคณะหรือคน
ใหเรื่องจะเลาเรื่องคราว ๆ ใหผูแสดงฟงกอน จากนั้นผูแสดงตองเปนผูที่คิดกลอนหรือบทเจรจาขึ้นเอง เวนแตฉากนั้นสําคัญจึงจะมีการนัด
แนะหรือทองจํากลอนหรือบทไวกอนลวงหนา แตโดยสวนใหญผูแสดงลิเกมักจะใสวิธีการดนกลอดสดหนาเวที หากนักแสดงผูนั้นมีความ
ชํานาญก็จะทําการแสดงออกมาไดดี แตหลายครั้งผูแสดงที่ไมมีความชํานาญเลือกใชคําในการดนกลอนไมถูกความหมาย  จึงทําใหการ
แสดงที่สื่อออกมานั้น ผูชมเกิดความไมเขาใจหรือเขาใจผิดไปจากความหมายที่ควรจะเปน ผูวิจัยจึงคิดทําบทลิเกขึ้นโดยนําเรื่องรถเสนชาดก 
ตั้งแตนางสันธีออกอุบายหาพระรถเสนจึงถึงนางเมรีตาย เนื่องจากเรื่องนี้เปนชาดกที่มีคติสอนใจในดานความกตัญู ดังนั้น การสรางสรรค 
“บทลิเก เรื่องรถเสนชาดก” ขึ้นจึงเปนอีกหนึ่งในเครื่องมือทีจ่ะชวยใหผูแสดงลิเกมีประสิทธิภาพในการสื่อสารใหผูชมไดรับทุกอรรถรสอยาง
ครบถวน อีกทั้งยังแฝงคติธรรมสอนใจใหแกผูชมอีกดวย 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางสรรคบทลิเก เรื่องรถเสนชาดก 
 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน 
 1. ปจจัยในการสรางสรรคบทลิเก เรื่องรถเสนชาดก 
  1.1 วิธีการแสดงลิเก 
   การแสดงลิเกโดยทั่วไปจะจัดแสดงกลางแจงในยามค่ําคืน มักจะใชเวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ลิเกแตละคณะจะมีขนบ
ในการแสดงเปนแนวทางที่คลายคลึงกัน  อาจตางกันที่รายละเอียดในบางขั้นตอนตามที่ไดรับสืบทอดมาจากครู – อาจารยของตน 
ประกอบดวย  การตั้งกํานลบูชาครู เปนการบูชาบอกกลาวตอครูบาอาจารยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ  แลวจึงเริ่มการโหมโรง เปนการบูชา
พรอมทั้งอัญเชิญเทพยดา และครูบาอาจารยใหมาปกปกรักษาเพื่ออํานวย                                                     การแสดงใหลุลวง
สําเร็จดวยดี ทั้งยังเปนการประกาศใหรูวาการแสดงกําลังจะเริ่มขึ้น และในปจจุบันยังเปนชวงที่ฝายเครื่องเสียงใชในการปรับแตงคุณภาพ
ของเสียงใหพรอมทําการแสดงอีกดวย  จากนั้นเปนการรําถวายมือ เปนอีกหนึ่งในการบูชาครูบาอาจารยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแสดงความ
กตัญู จะใชทํานองเพลงชา - เร็ว ประกอบการรํา บางคณะอาจใชเพียงทํานองเพลงเร็วอยางเดียว กระบวนทารําแตกตางกันไปตามแต
เอกลักษณะของคณะนั้นๆ (พนม บันเทิง, ประกอบ                                                 ชูเชิด, 2561, สัมภาษณ) ตอดวยการออกแขก 
ซึ่งในยุคของลิเกออกภาษา มีชุดสวดแขกเปนการแสดงเบิกโรงแลวตอดวยชุดออกภาษาใดภาษหนึ่งยาวๆที่มรลักษณะเปนละคร การสวดแขกนั้น
ก็คือการออกแขกของลิเกในปจจุบัน (สุรพล วิรุฬหรักษ, 2553: 112) ชวงกอนนี้การออกแขกมักจะใหนักแสดงแตงกายแขกชาวแขกออกรอง
เพลงเนอหากลาวถึงการสรรเสริญครูและความเปนมาของลิเก จากนั้นจะบอกกลาวแกผูชมวาจะทําการแสดงในเรื่องอะไร บางครั้งอาจเลา
เรื่องโดยยอดวย แตปจจุบันนิยมใหผูแสดงชายรองเพลงสงออกมาจากดานหลังเวท ีไมมีผูแสดงออกมาดานหนาเรียกวาการออกแขกหลังโรง 
เมื่อเสร็จจึงทําการดําเนินการแสดง สุดทายการลาโรง คือการหยุดหรือจบการทําการแสดง 
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  1.2 วรรณกรรมที่ใชในการสรางสรรคบทลเิกชาดก 

   คณะลิเกโดยปกติแลวสวนใหญจะมีเรื่องที่ใชแสดงเปนของตัวเอง  ซึ่งเปนเรื่องที่ไดสืบทอดมาจากรุนกอน  มักมีเนื้อหา
ที่ชาวบานเขาใจงาย ไมยากนัก เชน เนื้อหาแบบชิงรักหักสวาท สงครามวงศตระกูล เปนตน  นอกจากนี้ในบางกรณีหรือลิเกบางคณะ ไดมี
การนําวรรณกรรม ตํานาน นิทานพื้นบาน หรือแมกระทั่งบทพระราชนิพนธเรื่องตางๆ นํามาดัดแปลงผสมผสานกับรูปแบบและวิธีการแสดง
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของคณะนั้นๆเพื่อจัดแสดงอีกดวย ดังนั้นจึงกลาวไดวา การแสดงลิเกนั้นสามารถแสดงเรื่องอะไรก็ได เนื่องจากไมมี
ระบุวาลิเกจําเปนตองแสดงเรื่องใด หากแตการนําเสนอตองเปนรูปแบบและวิธีการแสดงแบบลิเก 

   การสรางสรรคบทลิเกในครั้งนี้ ผูศึกษาใดเลือกเรื่องที่ใชในการศึกษาคือ รถเสนชาดก ในชวงที่ นางสันธีแกลงปวยแลว
ลวงสวามีทาวรถสิทธิ์ใหใชพระรถเสนโอสรไปยังเมืองคชบุรีเพื่อใหนางเมรีผูเปนธิดาฆารถเสน จนถึงรถเสนมอมเหลานางเมรีและหนีไป นาง
เมรีออกตามแตไมสําเร็จจึงกลั้นใจตาย สาเหตุเพราะ รถเสนชาดกนั้นเปนหนึ่งใน 50 เรื่องของปญญาสชาดกปฐมภาค เปนวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งรวบรวมและรจนาขึ้นเปนชาดกโดยพระเถระนักปราชญชาวเชียงใหม เนื้อหาพรรณนาถึงจริยวัตรของพระพุทธเจาเมื่อ
ครั้งเสวยชาติเปนพระโพธิสัตยที่มีความมุงนั้นในการเพียรบําเพ็ญ ไมยอถอตออุปสรรคเพียงปรารถนาสูงสุดเพื่อบรรลุสัมมัมโพธิญาณ 
(สํานักพิมพศิลปาบรรณาคาร, 2547: คํานํา) เนื้อหาในชวงนี้ประกอบดวย ปมปญหา คือ นางสันธีวางแผนฆาพระรถเสน จุดวิกฤตของเรื่อง 
คือ พระรถเสนตองตัดสินใจจากนางเมรีไป นางเมรีตัดสินใจออกตามเมื่อไมสําเร็จจึงเลือกที่จะฆาตัวตาย บทสรุปของเรื่อง คือ การสรางปม
ปญหาใหม  อีกทั้งยังแฝงหลักธรรมคําสอนไวกับตัวละครเอกในเรื่องอยางพระรถเสน ซึ่งมีความกตัญูเปนที่ตั้ง ที่ยอมแมกระทั่งทิ้งหญิงที่
ตนรักเพื่อกลับมาชวยมารดาผูพิการ ยอมละทิ้งความสุขสวนตัวเพื่อความกตัญู 

 2. กระบวนการเขียนบทลิเก เรื่องรถเสนชาดก 

  2.1 การวางโครงเรื่อง 

   การวางโครงเรื่องเปนศิลปะของการเลือกสรรเหตุการณตาง ๆ เพ่ือนําเสนอ แมวาการแสดงนั้นจะเปนการจําลองภาพเห็น
การณจากชีวิต  แตตองมีการเลือกเหตุการณ  ทั้งนี้เพราะในชีวิตมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นอยางไมมีเหตุผลหรือไมมีความหมาย หากนําเสนอทุกๆ
อยางจะทําใหยืดยาวและนาเบื่อ จึงตองมีการเลือกเฉพาะเหตุการณที่สําคัญ  มีความหมายกับพัฒนาการของตัวละครและแกนเรื่องได  
แมกระทั่งการลําดับเหตุการณนั้นก็มีสวนสําคัญเปนอยางมาก โดยท่ัวไปแลวมักลําดับเหตุการณตามลําดับของเวลาและความเปนเหตุเปนผล 
กลาวคือ เริ่มจากเหตุการณก. ทําใหเกิดเหตุการณข. ซึ่งทําใหเกิดเหตุการณค. ตอเนื่องกันไป (ณฐภรณ รัตนชัยวงศ, 2560: 66) 

   การวางโครงสําหรับการเขียนบทลิเก เรื่องรถเสนชาดก แบงออกเปน 5 ฉาก ฉากที ่1 เลียบพระนคร  กลาวถึงทาวรถสิทธิ์พา
พระรถเสนผูเปนโอรสออกตรวจตราความเรียบรอยของพระนคร ฉากที่ 2 อุบายนางสันธี กลาวถึงนางสันธีมเหสีคนใหมของทาวรถสิทธิ์เกิด
ความวิตกกังวล  วาหากรถเสนลวงรูวาตนเปนผูทํารายมารดาและปาทั้ง 11 คน พระรถเสนตองแกแคนตนแน จึงออกอุบายลวงพระรถเสนไปฆา
ที่เมืองคชบุรีของตน  นางจึงแกลงปวยและขอรองใหทาวรถสิทธ์ิใชพระรถเสนไปนํายาที่เมืองคชบุรีพรอมมอบสาสนใหสงถึงเมรีลูกสาวของตน  
เนื้อความในสาสนสั่งใหฆาพระรถเสนทิ้งเสีย  ฉากที ่3  แปลงสาสน กลางพนาพระรถเสนเดินทางมาถึงกลางปา และไดหยุดพักใกลกลับอาศรม
พระฤษ ีครั้นฤษีแอบเห็นสาสนไดเปดอานจึงรูความวาพระรถเสนจะถูกลวงไปฆา พระฤษีทําการเปลี่ยนแปลงขอความในสาสนวาแมสงชายมาให
แตงงานกัน ฉากที่ 4 ฤทธิ์สุรา พระรถเสนกับนางเมรีไดแตงงานอยูกินกันจนลวงเวลานั่นนาน  พี่มาจึงออกมาเตือนวาตองรีบทําธุระของพระ
บิดาใหเสร็จอีกทั้งตองนึกถึงพระมารดาและปาทั้ง 11 คนที่รออยู  และชวยออกอุบายใหพระรถเสนมอมเหลานางเมรีจนเมาหลับแลวหนีกลับ
เมือง ฉากที่ 5 จากลา เมื่อเมรีตื่นไมเห็นพระรถเสนจึงออกตามและออนวอนพระรถเสนใหกลับไปกับตน เมื่อไมสําเร็จนางเมรีจึงกลั้นใจตาย 
เรื่องราวในตอนนี้สื่ออารมณในกับผูชมหลายอรรถรส คือ การออกอุบายของตัวโกงอยางนางสันธี การตอสูกับจิตใจของตนเองในการตัดสินใจ
เพื่อความกตัญูของพระรถเสน ความรักที่มีใหกับสามีออกตามหาโดยไมกลัวอันตรายใดๆจนตัวเองตองตายอยางนางเมรี ทั้งยังมีมุขตลกขบขัน
แทรกอยูกับบทของพระฤๅษีจึงทําใหเรื่องในตอนนี้มีไมนาเบื่อเกินไปนัก 
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  2.2 การวางตัวละคร 

   ตัวละคร คือ ผูถูกกระทําและผูที่รับผลจากการกระทําในบท จากการที่ผูเขียนสมมติขึ้นในแสดงพฤติกรรมตามเหตุการณ
ในเรื่อง สําหรับตัวละครในบทลิเกชาดกนี้ ไดถูกกําหนดไวตั้งแตการวางโครงเรื่องที่ไดจากการเลือกเหตุการณในปญญาสชาดกแลว 
ประกอบดวย ทาวรถสิทธิ ์ผูครองเมืองกุตาระนครสามีของนางสิบสองและสันธี บิดาของพระรถเสน  นางสันธ ีผูครองเมืองคชบุรีมีแคนตอ
นางสิบสอง และทํามนตเสนหาตอทาวรถสิทธิ์ พระรถเสน เปนพระโพธิสัตวจุติ เปนบุตรผูกตัญูตอนางทั้งสิบสอง นางเมรี มีความภักดี
และรักมั่นตอพระรถเสนสามี  ฤษี เปนผูทรงศีลเปนตัวละครสําคัญที่ชวยใหพระเสนไมถูกฆาตายและยั้งไดแตงงานกับนางเมรี มา พาหนะ
และผูชวยของพระรถเสน และยังมีการเพิ่มตัวละครที่ไมไดปรากฏในปญญาสชาดก คือ นางกํานัน ของนางสันธีและนางเมรี เนื่องจากตัว
ละครทั้งสองมีตําแหนงเปนนางกษัตริย จําตองมีคนรับใชเพื่ออํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ 

  2.3 การเขียนบท 

   1) กลอนลิเก 

    ลักษณะฉันทลักษณของกลอนลิเก คือ หนึ่งบทมี 2 คํากลอนหรือ 4 วรรคยกเวนบทลงมี 1 คํากลอนหรือ 2 วรรค 
วรรคหนึ่งใชคําตั้งแต 5-8 คํา แตมักนิยมใช 6 คํา และไมจําเปนตองเทากันทุกวรรค คําสุดทายของวรรคที่ 1 สัมผัสสัมผัสกับคําที่ 3 , 4 
หรือ 5 ของวรรคที่ 2 (ขึ้นอยูกับจํานวนคําในวรรคที ่2) คําสุดทายของวรรคที ่2 สัมผัสกับคําสุดทายของวรรคที ่3 คําสุดทายของวรรคที ่3 
สัมผัสกับคําที่ 3 หรือ 4 ของวรรคที่ 4 ถาแตงหลายบทตองใหคําสุดทายของบทสัมภาษณกัน  รวมทั้งบทลงทายดวย (วิเชียร เกษประทุม, 
2541: 80, พนม บันเทิง, นิพัทธ จงดี, 2561. สัมภาษณ) ดังภาพตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ผังฉันทลักษณกลอนลิเก 

ที่มา : วุฒิชัย คาทว ี(2561) 

 

    การประพันธกลอนลิเกนั้น นอกจากจํานวนคําและการสัมผัสแลว ควรคํานึกถึงเสียงวรรณยุกตคําทายของแตละวรรคดวย 
จึงทําใหกลอนบทนั้นไพเราะยิ่งขึ้นคือ คําสุดทายของวรรคที ่4 ในทุกๆบทไมควรใชเสียงสามัญ และคําสุดทายวรรคที ่2 ของคําลงในทุกครั้งควร
เปนเสียงสามัญ ทํานองเพลงทีร่องเรียกวา ราชนิเกลิง ซึ่งเปนทํานองเฉพาะที่ใชกับกลอนลิเกเทานั้น กลอนลิเก ใชไดกับทุกตัวละคร ทุกบทบาท 
ทุกอารมณ ใชกับการบอกเหตุการณ บอกการกระทํา การนึกคิด หรือใชในการเจรจาโตตอบกันของตัวละคร  จึงเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินเรื่อง
ของการแสดงลิเก โดยเฉพาะตัวละครสําคัญที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกในเรื่อง มักนิยมรองกลอนลิเกทุกครั้ง บทลิเก เรื่องรถเสนชาดก มีการประพันธ
กลลอนลิเกใหกับตัวละครสําคัญคือ ทาวรถสิทธิ์ พระรถเสน นางสันธี นางเมรี และมา สวนพระฤษีไมรองกลอนลิเก เนื่องจากมีเพลงรอง
เฉพาะที่นิยมใชกัน กลอนลิเกทีป่ระพันธขึ้นนั้นไดยึดตามฉันทลักษณและขอมูลที่ไดศึกษาอยางถูกตองครบถวน ดังตัวอยางตอไปนี ้

 

 

1 บท 

สมัผสัระหว่างบท 

บทลง 
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- รองราชนิเกลิง - 

 (พระรถเสน)  นอมเกลารับคําจําอาสา  แตก็หวงมารดาขานี ้

     กินนอนอยางไรใครปราณี   โออกขานี้นี่หนา 

 (ทาวรถสิทธิ์) จะหวงไปใยเชื่อใจบิดา   เดี่ยวจะจัดหาคนให 

     จะคอยดูแลใหปาแมสบาย   ไมทุกขไมหนายหนีหนา 

 (นางสันธี)  หนทางไกลแมฝากเปนธุระ   เสด็จพี่เพคะโปรดชวยลูก 

     มีรถชางมาเรือในทาท่ีผูก   เอามาใหลูกหนอยหนา 

     แมนี้มีสารฝากใหเมรี   ถึงแลวนางนี้จะจัดให 

     ลูกจะไมเหนื่อยไมเมื่อยรางกาย  แลวจงกลับใหไวลูกจา 

(ลง) (พระรถเสน) เมื่อรับสั่งความเสร็จ  จึงออกเสด็จไคลคลา 

(วุฒิชัย คาทวี, 2560: 3) 

 

   2) กลอนบทละคร 

    นอกจากการรองกลอนลิเกในนํานองราชนิเกลิงแลว การแสดงลิเกยังมีการใชกลอนบทละครในการรองเพลงไทยเดิม
ตางๆ แตไมนิยมขึ้นตนบทดวยเมื่อนั้นหรือบัดนั้นอยางบทละครทั่วไป แตมักจะใชคําอื่นแทนหรือใสคําใหเต็มอยางกลอนสุภาพ สําหรับบท
ลิเก เรื่องรถเสนชาดก มีทั้งการปรับปรุงจากบทละครของกรมศิลปากรและการประพันธกลอนบทละครขึ้นใหม เพื่อใชกับตัวละครสําคัญใน
เรื่องคือ ทาวรถสทิธิ ์พระรถเสน นางสันธ ีนางเมรี ดังตัวอยางตอไปนี ้

 

- รองเพลงอนงคสุชาดา ตัด- 

      เหนือแทน รัตนะ คชบุร ี  เอกอนงค องคเมรี สิเนหา 

     สําราญใจ ทรงศรี ปรีดา   แวดลอม พรอมหนา เหลาขาไท 

(เรื่องเดียวกัน, 2560: 4) 

 

   3) บทเจรจา 

    บทเจรจาเปนคําประพันธประเภทรอยแกวใชในการดําเนินเรื่องและการเลาถึงตัวละครเชนเดียวกับละครสมัยใหม 
อยางละครเวทีหรือละครโทรทัศน แตบทเจรจาที่ปรากกฎในบทการแสดงของไทย  สวนใหญแลวเพื่อเปนแนวทางในการใชพูดของตัวละคร
นั้นๆ โดยผูแสดงตองทําความเขาใจตัวละครนั้นๆเสีย ซึ่งบทเจรจาสามารถปรับเปลี่ยนคําไดแตตองคงความหมายและความตองการของ
ประโยคนั้นไวใหครบ ซึ่งบทลิเกชาดก เรื่องรถเสน ก็เชนเดียวกันมีไวเพื่อเปนแนวทางของการพูดในเหตุการณตางๆ ของเรื่อง หมายความ
วาในขณะแสดงผูแสดงอาจไมใชคําพูดตามที่เขียนไวในบทก็เปนได  แตตองเขาใจใหไดวาในขณะนั้นตัวละครตองการสื่อสารอะไรใหกับผูชม 
ดังเชนตัวอยางตอไปนี ้

 



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   195 

  นางเมรี: ไมมีอะไรหรอกเพคะ  มันไมใชเรื่องนารูหรอกเพคะ(พูดแบบคนเมา) 

  พระรถเสน: เอะ!....นองเมรี นี่คงเปนของสําคัญ ใยจึงไมบอกใหพี่รู 

  นางเมรี: ไมรูๆๆ.....มันไมนารู.....แตที่รูๆหมอมฉันนะ รักพระองคนะเพคะ แลวก็ที่อยากรู พระองคอะทรงรักหมอมฉัน
ไหมเพคะ 

  พระรถเสน: รักแลวยังไง...ถึงพี่จะรักนองมันก็สําคัญ มันก็คงทําใหนองเชื่อใจพี่ไดเลย ขนาดเรื่องแคนี้ยังบอกไมได หากอยู
กินกัน รูถึงไหนอายถึงน้ัน เพราะถึงไดชื้อวาเปนผัวทรามวัย ก็ไมไดเปนที่ไวใจอะไรเลย 

  นางเมรี: โถๆๆๆๆๆ.......ทูลหมอม ..........ไหนๆๆๆๆๆๆๆ....อยากรูเรื่องไหนเมรีจะบอกใหหมดเลย 

(เรื่องเดียวกัน, 2560: 5) 

 

   4) การบรรจุเพลง 

    การแสดงที่ตางกันยอมตองใชเพลงที่ตางกัน ซึ่งการบรรจุเพลงลงในบทลิเกชาดก เรื่องเสน จึงคํานึงถึงประเภทของการ
แสดงวาเปนแบบไหน มีเนื้อเรื่องเปนเชื่อชาติใด จึงจะสามารถเลือกสําเนียงเพลงที่ใชไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ตองคํานึงถึงระดับยศ 
ความสําคัญ และอารมณของตัวละครนั้นๆ อีกดวย ลิเกมีวิธีการเลือกใชเพลงรองที่ถือไดวาเปนขนบจารีตในการแสดงอยูบางประการ คือ  การ
เลือกใชอัตราจังหวะของเพลง เมื่อนักแสดงออกกลาว(การแนะนําตัวเอง/ตัวละคร/หรือบอกเรื่องราวอะไรสักอยางใหคน) มักจะใชเพลงสองชั้น 
และเมื่อนักแสดงจะเขาโรง นิยมใชเพลงชั้นเดียว โดยเฉพาะตัวละครสําคัญหลักของเรื่องในสมัยกอน หากเปนฉากแรกของผูแสดงหรือของตัว
ละครนั้นๆ เวลาออกแสดงมักจะรองเพลงสองชั้น ราชนิเกลิง และเพลงชั้นเดียว เพลงเดียวกับเมื่อสักครูตามลําดับ ดังตัวอยางในบทลิเก เรื่องรถ
เสนชาดกตอไปนี ้   

 

- รองเพลงเวสสุกรรม - 

      พระรถสิทธิ์ จอมพงษ องคนาถา เสด็จออก พารา นาครใหญ 

     รถเสน กระชั้นชิด ติดทรงชัย  ภูวนัย ปรีดิ์เปรม เกษมสานต 

- รองราชนิเกลิง - 

      ครั้นออกเลียบเมืองตรวจตรา ประชากรนี้หนาไมทุกข 

     เพราะบารมีบิดาพาใหสุข   ทวยราษฎสิ้นทุกขครั้งนี ้

 (ลง)   ครั้นสุขสงบเรียบรอย   กระษัตริยก็พลอยเปรมปรีดิ์ 

- รองเพลงหงสทอง- 

      พระตรัสชวน ลูกรัก ไมชักชา  ไคลคลา เขาแควน แทนที ่

     รับคํา ตามองค พระภูมี   จรลี ไปยัง วังชัย 

(ทาวรถสิทธิ ์พระรถเสน รําเขาฉาก) 

 (เรื่องเดียวกัน, 2560: 2) 
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    สําหรับบทลิเกชาดก เรื่องรถเสน มีโครงเรื่องเปนแบบไทย จึงเลือกใชเพลงสําเนียงไทย เพลงที่บรรจุแบงออกเปน 2 
ลักษณะ คือ เพลงบรรเลง คือเพลงที่วงปพาทยบรรเลงตามขนบไดแก เพลงเสมอไทย ในตอนเปดฉากแรก เพลงที่ใชสําหรับการกระทํา
บางอยางของตัวละคร ไดแก เพลงอัศวลีลา ในตอนที่พระรถเสนขี่มา เปนตน รวม 9 เพลง และ เพลงที่ใชขับรอง ไดแก เพลงเบาหลุดชั้น
เดียว ใชในตอนที่พระรถเสนรีบขึ้นเฝาทาวรถสิทธิ์ เปนตน รวมทั้งสิ้น 14 เพลง 
 
ความยาวของผลงานสรางสรรค 
 การสร า งสรรคบทลิ เ ก  เ รื่ อ งรถ เสนชาดก เปน เอกสารที่ มี เ นื้ อหาประกอบด วย  กลอนลิ เก  กลอนบทละคร                                    
บทเจรจา ขนาดตัวอักษร 16 มีความยาว 8 หนา เมื่อนําไปจัดแสดงใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
 
องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค 
  ปจจุบันลิเกในประเทศไทยมีมากมายหลายคณะ และยังมีลักษณะวิธีการแสดง กลวิธีตางๆ กระบวนทารํา หรือเรื่องที่ใชแสดงที่
ตางกันออกไปบาง  เพราะขึ้นอยูกับการไดรับสืบทอดมา หรือการปรับเปลี่ยนพัฒนาเพื่อหาเอกลักษณเฉพาะตัว แตยังคงยึดขนบจารีตที่
ควรจะเปนไวเหมือนกัน  ลิเก เปนชื่อเรียกวิธีการนําเสนอศิลปะการแสดงไทยประเภทหนึ่ง ที่มีขนบจารีตใหปฏิบัติยึดถือแตพรอมที่จะ
พัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและบุคคลที่เขาใจกฎเกณฑของ “ลิเก” ศิลปะการแสดงทุกแขนงลวนทําหนาที่สื่อสารอยางหนึ่งอยางใด
ใหกับผูชม การสรางสรรคบทลิเกเรื่องรถเสนชาดกนี้ก็เปนอีกหนึ่งการทดลองเพื่อสรางเครื่องมือในการสื่อสารใหผูชมเพื่อใหไดรับอรรถรสที่
ครบถวน ตรงประเด็นและแฝงคติธรรมสอนใจไว ซึ่งแสดงใหเห็นวาการแสดงลิเกที่มีบทอยางชัดเจนสามารถสื่อสารกับผูชมไดมี
ประสิทธิภาพมากกวา 
 
เอกสารอางอิง  
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วิเชียร  เกษประทุม. (2541). ลักษณะคําประพันธไทย. กรุงเทพฯ. พัฒนาศึกษา.  
วุฒิชัย คาทวี. (2561). บทลิเกชาดก เร่ืองรถเสน. กรุงเทพฯ 
สํานักพิมพศิลปาบรรณาคาร. (2547). ปญญาสชาดก เลม 1. กรุงเทพฯ: โสภณการพิมพ. 
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แบบฝกหัดกีตารสําหรับบทเพลง Joaquin Rodrigo’s Zapateado  
Guitar Etude for Rodrigo’s Zapateado 

 
นายปฐมวัส ธรรมชาติ  

Mr. Patommavat Thammachard  
 

สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
email: patommavat.th@ssru.ac.th 

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  
 การฝกซอมดนตรีนั้นเปนเรื่องของทักษะ (Skills) ที่ตองใชเวลาและความอดทนเปนอยางมาก และบางครั้งการเรียนรูบทเพลง 
(Repertory) ที่มีระดับเทคนิคที่คอนขางสูง การฝกซอมดวยวิธีเรียนรูโดยตรงจากบทเพลงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ เพลงแบบฝกหัด 
(Etude) จึงมีความสําคญัและเพิ่มทักษะการเรียนรูบทเพลงใหดียิ่งขึ้น นักประพันธเพลงหลายทานไดประพันธบทเพลงและก็เพลง
แบบฝกหัดไปพรอมๆกันกับบทเพลงของตัวนักประพันธเองดวย ยกตัวอยางเชน Villa Lobos ที่มีผลงานมากมายแตก็ยังไดใหความสําคัญ
กับการแตงแบบฝกหดัตางๆ ท่ีใชพัฒนาเทคนคิการเลนกีตารอีกดวย เพลงที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมคือ Douze Etude (12 
Estudos) ซึ่งตัว Villa Lobos แตงไดอยางครอบคลุมและชัดเจนเปนอยางยิ่ง “เพลงแบบฝกหัด (Etudios ในภาษาสเปน) เปนหนึ่งในวิธีที่
ยอดเยี่ยมสําหรับการพัฒนาเทคนคิการเลนเครื่องดนตรี เพราะวาบทเพลงแบบฝกหัดประเภทนี้จะแยกเทคนิคเฉพาะตางๆ ที่ใชในเพลงจริง 
เพลงแบบฝกหัดนั้นชวยลดระดับความยากของบทเพลงหลัก ดังนั้นการเลนเพลงแบบฝกหัดนั้น ทําใหเรียนรูบทเพลงหลักไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน” (Bob Broadley-2015) แตเพื่อผลลัพธที่ดีที่สดุผูเลนควรเปนผูคัดเลือกหรือประพันธแบบฝกหัดสําหรับเพลง
นั้นๆ ดวยตนเอง ในบทความผลงานสรางสรรคฉบับน้ีจะนําเสนอบทเพลงแบบฝกหัดสําหรับบทเพลง Tres  piezas espanolas ทอน 
Zapateado ของ Joaquin Rodrigo 
 Joaquin Rodrigo  ชาวสเปน เปนนักประพันธผูพิการทางสายตา เนื่องจากติดเชื้อจากโรคคอตีบ เปนหนึ่งในนักประพันธเพลงที่
มีชื่อเสียงในสมัยศตวรรษที่ 20 เลยทีเดียว บทประพันธเพลง Concierto de Aranjuez เปนหนึ่งในบทประพันธเพลงประเภทกตีารคอน
แชรโต (Guitar Concerto) ที่ทุกคนรูจักและไดรับการยอมรับเปนอยางยิ่ง แมกระทั่งศิลปนแจส (Jazz) ชื่อกองโลกอยาง ชิคคอเรีย (Chick 
Corea) ยังไดนําทํานองของคอนแชรโตบทนี้ไปใชประพันธทํานองหลักของเพลง สเปน (Spain) ในอัลบั้ม Chick Corea and Return to 
Forever  

บทเพลงชุด Tres  piezas espanolas เปนบทประพันธเพลงเตนรําแบบสเปน ประพันธในป 1954 ซึ่งบทประพันธที่มีทั้งหมด
สามทอนดังนี้ Fandango, Passacaglia, Zapateado บทเพลงชุดนี้อุทิศใหกับนักกีตารแหงยุคชาวสเปน Andres Segovia ทอน 
Zapateado นั้นตัวชื่อมาจากคําวา Zapatear มีความหมายวา “เคาะเทากับพื้น” ซึ่งเทคนิคลักษณะแบบนี้พบในการเตนฟลาเมงโก 
(Flamengo dance) ของสเปน มากไปกวาน้ัน Zapateado ยังเปนชื่อของทอนเพลงในดนตรีฟลาเมงโกดวย ทอน Zapateado ยังใช
ลักษณะการประพันธที่รับแรงบันดาลใจมาจากดนตรีฟราเมงโกทั้งในเรื่องของจังหวะและทํานอง (Silviu Octavian Ciulei – 2013)  บท
เพลงนี้มีทอนเพลงท่ีตองใชเทคนิคกีตารขั้นกลางและขั้นสูงอยูในหลายทอนและใชเวลาในการเรียนรูในแตละทอนคอนขางมาก ผูวิจัย
เล็งเห็นวาวิธีการสรางแบบฝกหัดเพ่ิมเติมใหกับเพลง Tres  piezas espanolas ทอน Zapateado ของ Joaquin Rodrigo จะทําใหผูเลน
เรียนรูเพลงนี้ไดรวดเร็วและมีคุณภาพมากกวาการเรียนรูเพลง หรือฝกซอมบทเพลงเพียงอยางเดียว  
 
วัตถุประสงค  
1. เพื่อศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเรยีนรูทักษะปฏิบัติกีตารบทเพลง Tres  piezas espanolas, ทอน Zapateado ของ Joaquin 
Rodrigo  
2. เพื่อเรียนรูวิธีการประพันธและประยุกตใชแบบฝกหัดใหไดประโยชนสูงสุดกับการเลนบทเพลงหลักที่กําหนด 
3. เพื่อสงเสริมและเปนประโยชนในการฝกซอมสําหรับผูที่สนใจบรรเลงบทเพลง Tres  piezas espanolas, ทอน Zapateado ของ 
Joaquin Rodrigo    
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กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

1. ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของบทเพลง Tres  piezas espanolas ทอน Zapateado ของ Joaquin Rodrigo ทั้งในทางทฤษฎีและ

ทางปฏิบัต ิเพื่อวิเคราะหโครงสรางของบทเพลงและหาแนวทางในการสรางแบบฝกหดั บทเพลงนี้ประพันธอยูในบันไดเสียงอีไมเนอร (E 

minor) อัตราจังหวะ 6/8 จํานวนหองเพลงทั้งหมด 199 หองเพลง เครื่องหมายกําหนดจังหวะของเพลงนี ้คือ Allegro (ตัวดํา = 120) บท

เพลงโดยรวมนั้นเปนการเลนแบบทํานองตอเนื่องไมมีตัวโนตที่มีอัตราจังหวะมากกวาตัวโนตตัวดํา มีหองเพลงจํานวนท้ังสิ้น 199 หองเพลง 

โดยผูวิจัยไดวิเคราะหแลววามีเทคนิคหลักที่มีสมควรนํามาทําแบบฝกหัดทั้งสิ้นจํานวน 9 เทคนิค ซึ่งผูวิจัยไดนําเทคนิคดังกลาวมาจําแนกได

เปนทอนเพลงจํานวน 9 ทอนดังท่ีจะแสดงและอธิบายในสวนตอๆ ไป  

2. วิเคราะหเชิงลึกถึงจุดออนจดุแข็ง เพื่อสํารวจระดับของปญหาในเชิงของการเลนแตละสวนเพลง  
ปญหาในการฝกซอมและบรรเลงบทเพลงโดยทั่วไปนั้นขึ้นอยูกับตัวบุคคล เพราะแตละบุคคลจะประสบปญหาของการบรรเลงบทเพลงไม
เหมือนกัน แตแนวโนมของปญหาท่ีเกิดขึ้นอยูบอยครั้งก็คือ ความตอเนื่องของการเลนบทเพลง, เทคนิคและความพรอมของการเลนบท
เพลงที่คอนขางออน ซึ่งเทคนิคดังกลาวจําเปนอยางมาก ยกตัวอยางจากบทเพลง Tres  piezas espanolas ทอน Zapateado ในหอง
เพลงที ่25-28 ลักษณะการเลนมือซายในหองเพลงน้ีตองอาศัยเทคนคิถึงสามอยางหลักๆ กลาวคือ 1. การเปลี่ยนตําแหนงการเลนมือซาย 
(Left-Hand Position Shifting)  2. การยืดนิ้วมือซาย (Left-Hand Stretching)  3.  เทคนิคอะเพจิโอมือซาย (หองเพลงที ่26) (Left 
Hand Arpeggios) ถาผูเลนมีจุดออนในสวนใดสวนหนึ่งจะทําใหไมสามารถบรรเลงทอนเพลงดังกลาวใหสําเร็จได ผูวิจัยมีเปาประสงคที่จะ
สรางแบบฝกหัดจําเพาะที่จะเปนแนวทางในการฝกซอมและแกไขปญหาดานเทคนิคของบทเพลง Tres  piezas espanolas ทอน 
Zapateado ได  
3. สรางแบบฝกหัดทีช่วยพัฒนาการบรรเลงบทเพลง Tres  piezas espanolas ทอน Zapateado ผลงานสรางสรรคชิ้นนี้เกิดขึ้นมาจาก
การวิเคราะหโครงสรางของเทคนิคและการเรียนรูบทเพลงชุด Tres  piezas espanolas ทอน Zapateado โดยผลงานสรางสรรคนี้จะ
แบงออกเปนหกทอนดังนี ้ 

ทอน A หองเพลงที ่1-4  

สองหองแรกของทอนนี้จะอางถึงเทคนิคการเลนโนตแนวเดียวซึ่งปรากฏในสองหองแรกของบทเพลงหลัก (Zapateado) การใชจังหวะ 
และโครงสรางของตัวโนตนั้นจะเปนไปในแนวทางเดียวกัน แตในแบบฝกหัดจะใชบันไดเสียงอีเนเชอรลัไมเนอร  (E natural minor) แทนที่
จะเปน อีฮาโมนิคไมเนอร (E harmonic minor) ดังที่บทเพลงหลักใช ผูที่ไดเลนแบบฝกหดัชุดนี้จะไดฝกเทคนิคการยืดนิ้วมือซายใน
รูปแบบการเลนที่งายกวา  

ทอน B หองเพลงที ่5-12 

ในทอนนี้ประพันธโดยใชเทคนิคการเลน อารเพจจิโอ  (Appeggio) (พบเทคนิคนี้ไดในหองเพลงที ่2 ของ Zapateado) ทอน B นี้จะใช

คอรดในบันไดเสียงจีเมเจอร (G Major) โดยใชคอรดจํานวนสองคอรด เริ่มดวยจีเมเจอรเซเวน (G Major7) และตอดวยคอรด บไีมเนอร

เซเวน (B minor7) โดยรูปแบบคอรดมือซายที่ใชจับตัวรูท (Root) ของคอรดจะอยูที่สายสี่และกไ็ลตอไปที่ตัวสาม, หา, เจ็ด ตามลําดับจึงได

รูปคอรดเปนลักษณะแบบเรียงกัน สวนรูปคอรดของบีไมเนอร (B minor) จะเปนลักษณะคลายกันคือเริ่มตัวแรกที่สายสี่โดยเปนโนตรูท แต

แทนที่จะตอดวยโนตสาม กลับใชโนตตัวที่เจ็ดเสียงลา ที่เฟร็ตสองสายสาม จากนั้นก็ตอดวยโนตที่สามกับเจ็ด ตามลําดับปกติ ทั้งสองคอรด

นี้จะเลนอยูตําแหนงท่ีสองของกีตารจําไมยากมากท่ีจะเปลี่ยนคอรดกลับไปกลับมาในสถานการณการเลนจริง ๆ การเลนมือขวาของทอนท่ี

จะเปนรูปแบบการเลนอารเพจิโอมือขวา (Right-Hand Arpeggio) ที่พบไดในบทเพลงกีตารคลาสสิคสวนใหญ (a, m, i, p, i, m) ซึ่งการฝก

แบบฝกหัดในทอนน้ีจะเปนการเตรียมพรอมสูการเลนบทเพลงไดอยางด ี

ทอน C หองเพลงที ่13-28 

ทอนนี้ใชพัฒนาเทคนิคการเลนทอนทํานองหลักของเพลง Zapateado ซึ่งเริ่มที่หองเพลงที่สามของบทเพลงและยังพบอีกในหลาย ๆ หอง
เพลง ในเพลงแบบฝกหดัจะใชการเลนตัวโนตอะเพจจิโอสามพยางค (Triplet) ซ้ํา ๆ โดยจะใชตัวโนตตวัที่สองของโนตสามพยางคแตละชดุ
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เปนตัวขับเคลื่อนทํานองหลักของเพลงในบันไดเสียงอีไมเนอร (E minor) ทํานองดังกลาวนั้นจะเปลี่ยนไปทุก ๆ สี่หองเพลงในบันไดเสียงอี
ไมเนอร (E minor)     

ทอน D หองเพลงที ่29-36 

มีโครงสรางไมตางกับทอน C แตจะตางกันตรงที่ทอนนี้มีการเปลี่ยนทํานองใหเคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยการเปลี่ยนจากทํานองทุก ๆ สี่หอง เปน
การเปลี่ยนทุก ๆ หองเพลง  

ทอน E หองเพลงที ่37-40 

มีโครงสรางไมตางกับสองทอนท่ีผานมา แตในทอนนี้จะเปลี่ยนทํานองของเพลงใหเร็วยิ่งขึ้นไปอีก จากทุกๆ หองเพลงเปนทุกๆ จังหวะของ
หองเพลง การเปลี่ยนทํานองลักษณะอยางในสามทอนที่ผานมา เปนการเตรียมความพรอมสําหรับการทําความเขาใจโครงสรางโดยรวมและ
การเพิ่มความเร็วของการเลนของบทเพลงจริงไดอยางดี  

ทอน F หองเพลงที ่41-59 

ในทอนนี้เปนการสรางแบบฝกหัดโดยนําโครงสรางของแบบฝกหดัมาจากธีม (theme) ของเพลง ซึ่งปรากฏครั้งแรกหองที ่สามของเพลง 
Zapateado แบบฝกหัดทอนนี้สี่หองเพลงแรก (หองเพลงที ่41-44) ประพันธโดยอิงจากโครงสรางของคอรดอีไมเนอร (E minor) สวนใน
หองเพลงที ่41-44 นั้นจะเปลี่ยนไปใชคอรดอีเมเจอร (E Major) ซึ่งเปนคอรดโดมิแนนทลําดับที่สอง (Secondary Dominant) ของคอรดที่
สี่ในคียเมเจอร (V/iv) และหลังจากนั้นก็กลับมาเหมือนขางตนจํานวนแปดหองและจบทอนเพลงดวยการเลน Pattern บนสายสี่โดยใช
รูปแบบการใชนิ้วมือซายที่ตางกัน จากการฝกแบบฝกหดัทอนนี้ทําใหเขาใจทํานองหลักบทเพลงและทําใหบรรเลงหรือเรียนรูตัวบทเพลง
หลักไดเร็วขึ้น  

ทอน G หองเพลงที ่60-75 

ทอนนี้ประกอบดวยดวยคอรดทั้งสิ้นสามคอรดซึ่งอยูในบันไดเสียงอีไมเนอร (E minor) คอรดแรกจะปรากฏสองครั้งในทอนเพลงน้ีคือหอง
เพลงที ่60-63 และ หองเพลงที ่68-71 คอรดตอไปคอรดดีเมเจอร (D major) ซึ่งปรากฏในหองเพลงที ่64-67 คอรดสุดทายคือคอรดเอ
เมเจอร (A major) ปรากฏในสี่หองสุดทายของทอนเพลงนี ้ทอนนี้ใชฝกการเลนแพทเทิรนมือขวา (Right-hand Pattern) ที่จะพบอยู
บอยครั้งในบทเพลง Zapateado ตัวอยางเชนในหองเพลงท่ี (33-34)  

ทอน H หองเพลงที ่76-91 

จังหวะหลักที่ใชในทอนนี้เปนจังหวะเดียวกับจังหวะในหองเพลงที ่57 ของเพลง Zapateado สวนสิ่งที่ไมเหมือนกับในแบบฝกหัดนี้ก็คอื
การใชคอรดในแบบฝกหดัในทอนน้ีจะเริ่มดวยการใชคอรดอีไมเนอร (E minor) ตามดวยคอรดดีเมเจอร (D major) และก็คอรดเอเมเจอร 
(A major) ซึ่งการดําเนินคอรดในทอนนี้นั้นไมตางจากในทอน G ที่ผานมา เพียงแตการใชคอรดเอเมเจอร (A major) ที่จะเพิ่มระยะการ
เลนใหมีระยะเวลานานขึ้นจํานวนทั้งสิน้สี่หองเพลง   

ทอน I หองเพลงที ่92-99 

ทอนเพลงนี้เปนทอนเพลงที่มีการเปลี่ยนเครื่องหมายตั้งบันไดเสียงจากอีไมเนอร (E minor) เปน เอเมเจอร (A major) ทอนเพลงนี้ไดนาํ
โครงสรางการประพันธมาจากหองเพลงที ่133-134 ของเพลง Zapateado ลักษณะการประพันธเปนการเลนโนตตัวเขบ็ตสองชั้น
แบบตอเนื่อง ซึ่งในแบบฝกหัดทอนนี้ไดสรางใหใกลเคยีงกับตัวบทเพลงจริงแตในบันไดเสียงที่แตกตางกัน 

4. ทดลองการใชแบบฝกหัดนักศึกษาวิชาทักษะการแสดงดนตร ี1 จํานวน 10 คน 
กําหนดใหนักศึกษาเลนเพลงแบบฝกหัดโดยเลือกฝกตามทอนเพลงที่ตนเองตองการพัฒนา แลวฝกซอมตามเงื่อนไขเวลาและแนวทางการ
ฝกซอมที่ผูวิจัยกําหนดให โดย 1. เริ่มตนเรียนรูบทเพลง Zapateado โดยการบรรเลงบทเพลงโดยตรง 2. เลือกทอนของแบบฝกหัดที่
นักศึกษาเห็นสมควรที่จะตองพัฒนาจากประสบการณการบรรเลงบทเพลงในครั้งแรก  3. ทดลองเลนเพลง Zapateado อีกครั้งหนึ่ง 4. จด
บันทึกและเปรียบเทียบการฝกซอมทั้งสองรูปแบบ  
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5. ประเมินผลและอภิปรายการทดสอบการใชแบบฝกหัด  
ผลจากการใชเพลงแบบฝกหัดที่ไดประพันธข้ึนกับนักศึกษาจํานวนทัง้สิ้น  10 คนพบวา 80% ของนักศึกษามีแนวโนมและสามารถเลนเพลง 
Zapateado จํานวนหาหองเพลงแรกไดจากการฝกแบบฝกหัดที่กําหนดให   
 
6. สรุปงานวิจัยสรางสรรค 
งานวิจัยสรางสรรคชุดนี้ทําใหผูวิจยัเล็งเห็นวาเพลงแบบฝกหัด (Etude) นั้น เปนหนึ่งในข้ันตอนสําคัญสําหรับการเรียนรูบทเพลงท่ีมีเทคนิค
คอนขางยาก หลังจากการเรียนรูเพลงแบบฝกหัด (Etude) ทําใหผูที่ถูกฝกมีแนวโนมที่จะบรรลุผลการฝกบทเพลงนั้นๆ มากข้ึน เนื่องจาก
แบบฝกหัดไดถูกสรางจากโครงสรางของบทเพลง Zapateado แตในรูปแบบที่งายกวา ผูที่ใชแบบฝกหัดจึงรูสึกคุนชินและสามารถเรยีนรู
บทเพลงไดเร็วกวาผูทีเ่ลนบทเพลงโดยตรงโดยที่ไมไดฝกแบบฝกหัดเลย  
  

ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  
บทเพลงนี้อยูบันไดเสียงอีไมเนอร (E Minor) เครื่องหมายกําหนดจังหวะ 6/8 มีความยาวทั้งหมด 99 หองเพลง  
ความยาวของบทเพลงอยูที่ 3.00 นาที (โนตตัวดํา = 100 bpm)  
 
องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  
บทความการสรางสรรคผลงานฉบบันี้เปนการประพันธแบบฝกหัดเพือ่สงเสริมการบรรเลงบทเพลง piezas espanolas ทอน Zapateado 
ของ Joaquin Rodrigo โดยผานกระบวนการการวิเคราะหจุดออนของแตละทอนเพลงมาเปนแกนหลักในการประพันธ องคความรูที่ได
จากการปฏิบัติงานสรางสรรคชุดนีม้ีอยูหลากหลายดังนี้   
1. ศึกษาและเรียนรูบทเพลงและเขาใจแนวทางการประพันธบทเพลง piezas espanolas ทอน Zapateado ของ Joaquin Rodrigo 
2. รูการประพันธบทเพลงแบบฝกหัดโดยใชแรงบันดาลใจหรือแนวคดิหลักจากบทเพลงท่ีตองใชทักษะทางปฏิบัติ คอนขางสูงในการปฏิบัติ  
3. คนพบวาวิธีการดังกลาวนั้นเปนหนึ่งในวิธีการสงเสริมการเรียนรูเพลงท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึน้ 
4. รูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางนิ้วสําหรับการเลนกีตาร (Guitar Fingering) เพื่อสงเสริมการเขาถึงบทเพลงในเชิงของการปฏิบัติและทฤษฎีได  
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ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  
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ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  
แสงนับเปนหนึ่งในองคประกอบท่ีสําคัญในการสรางผลงานออกแบบเพราะเปนปจจัยในการมองเห็นและการรับรู บรรยากาศแสง

ที่แตกตางกันนั้นสรางผลกระทบตออารมณและความรูสึกไดอยางหลากหลาย ดังนั้นการวาดหรือถายภาพนั้นจึงตองคํานึงถึงแสงเปนหลกั 
การถายภาพในที่มดืถือวาเปนหนึ่งในความทาทายของผูสรางสรรคผลงานเพราะตองใชเทคนิคพิเศษในการถายเสนแสงใหปรากฏขึ้นมา 
ดังนั้นงานสรางสรรคประเภทโมชัน่กราฟก "หลังฟามืด” หรือ “After Dark" จึงไดทําการศึกษาหาเทคนิคเพื่อถายแสงตอนกลางคืน
โดยเฉพาะเพื่อใชเปนกรณีศึกษาในกระบวนการออกแบบงานสรางสรรคประเภทภาพถาย นอกจากภาพนิ่งแลวการตัดตอเพื่อศึกษาทิศทาง
และการเคลื่อนไหวของแสงยังถูกนํามารวมและถายทอดออกมาในงานชิ้นนี้เพื่อใหเห็นบรรยากาศแสงที่ไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา 

วัตถุประสงค 

"หลังฟามืด” หรือ “After Dark" เปนภาพเคลื่อนไหวที่ใชเทคนคิการถายภาพในภาวะแสงนอยเพื่อสํารวจชวงไดนามิก 
(Dynamic range) ในการถายภาพ โดยภาพถายที่นํามาประกอบในวีดีโอชุดนี้ไดทําการรวบรวมมาจากงานถายภาพเสนแสงจากหลายมุม
โลกอาทิ ญี่ปุน จีน ไทย อังกฤษและอิตาล ีเพื่อหาเทคนิคในการสรางสรรคผลงานสื่อผสมใหมๆนอกจากการถายภาพแบบนิ่ง  

กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

1. ถายภาพนิ่งจากกลองดิจิตอล 
2. แตงภาพใน Adobe Photoshop CS6 
3. นําภาพ import เขาโปรแกรม Adobe After Effect CS6 
4. ตัดตอภาพและดําเนินการสราง Motion graphics 
5. Export ไฟลวีดีโอ 
6. นําไฟลวีดีโอที่เสร็จแลว Import เขาโปรแกรม Adobe Premiere CS6 
7. ทําการตัดตอวีดีโอและใส Background music 
8. Export ไฟลงานทีส่มบูรณ 

 

ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  

4:32 นาท ี
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ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  
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องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

การถายแสงนั้นจะยากกวาการถายรูปเวลากลางวันเพราะรูปจะมืดมองเห็นไดยาก อีกทั้งผูถายตองถือกลองใหนิ่งกวาปกติมิฉะนั้นจะทําให
รูปไมชัด วิธีการถายเสนแสงจะตองเล็งโฟกัสกลองที่จุดสวางเปนหลัก ตองปรับชัตเตอรใหชาและทําการปรับโฟกสัจนชัด ภาพทีไ่ดจะเห็น
เสนแสงชัดเจน การปรับแตงภาพใน Adobe Photoshop นั้นชวยใหเห็นสรรพสีของแสงแบบแยกวรรณะไดชัดเจนเปนการสรางแนวทาง 
(Style) ในการถายภาพแบบใหม 
 
เอกสารอางอิง  

Cadmium. (n.d.). Retrieved February 13, 2018, from https://soundcloud.com/cadmiumsound 
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อยูเปน 
How To Live 

 
อภิชญา เกตุมีแสง   ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาต ิ

Apichaya ketmeeseang  Niracharapa  Tongdhamachart 
 

สังกัด วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  
แรงบันดาลใจมากจากชีวิตคนเราที่สามารถปรับและเปลี่ยนตนเองเพื่อใหอยูในที่ที่ตนเองตองการ   

 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาการถายภาพในหัวขอ composition   

 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

เรียนรายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography ไดศึกษาการใชแสง สีในสถานที่นั้น และทําใหใบไมธรรมดา ดูมี

ความหมาย ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  
 

ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  

การนําเสนอผลงานสรางสรรคในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งประกอบดวยตัวผลงานจริง และโปสเตอร ขนาดกวาง 80 x สูง 

120 ซม. 
 

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  
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อภิชญา เกตุมีแสง  วิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,นครปฐม  โทร 034-
964918  email: s60129301010@ssru.ac.th 
ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติว ิทยาลัยการภาพยนตร ศิลปะการแสดงและสื่อใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,นครปฐม  
โทร 034-964918  email:niracharapa.to@ssru.ac.th 
องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

           - ไดเรียนรูเรื่อง composition   
- ไดเรียนรูเกี่ยวกับการจัดแสง สี  

 
เอกสารอางอิง  

พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  ผลงานวิจัยเร่ือง  การถายภาพเชิงสารคดีเพื่อชุมชน  
พสิณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  รายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography  
เว็บไซต: http://www.teacher.ssru.ac.th/pison_su/ 
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ความสุขเล็กนอย 
LITTLE HAPPINES 

 
วิชาญ   จันอบ  ตนฝน  ทรัพยนิรันดร 

Wicharn   Janob  Tonphon Supnirund 
 

     สังกัด วิทยาลัยการภาพยนตรศิลปะการแสดงและสื่อใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  

ไดแนวความคิด  Planet   โดยการเล็งถาย  โดยการถายรูปที่ไมไดวางแผนไวกอน รูปนี้มีแรงบันดาลใจ  จากการที่ผมได
เดินทางไปในสถานที่นี้และไดไปเห็นลุงคนหนึ่งที่กาํลังยิ้มอยูกับสิ่งที่เขากําลังทําอยู จึงไดตัดสินใจถายภาพนี้เก็บไวและนํามาเสนอ  
เพราะคิดวา  คนเราอาจมีความสุขกับสิ่งเล็กๆ  โดยความสุขนั้นไมตองยิ่งใหญก็ได  

 

วัตถุประสงค 
- ถายทอดอารมณความรูสึกของภาพ  
- การจัดองคประกอบของภาพ  
- ความหมายของภาพ 

 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

เรียนรายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography  ศึกษาโจทยงานที่ไดมา แลวคนหาขอมูลสถานที่ที่จะไปถายเเนว 
Planet   โดยการเล็งถาย  โดยการถายรูปที่ไมไดวางแผนไวกอน เริ่มจากการออกเดินทางไปในสถานที่ตาง ๆ และถายภาพเพื่อ
รวบรวมขอมูล และรูปถาย เพื่อนํามาวิเคราะห เชน ภาพหลุด Focus  

 

ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  

การนําเสนอผลงานสรางสรรคในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งประกอบดวยตัวผลงานจริง และโปสเตอร ขนาดกวาง 80 x สูง 

120 ซม. 
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ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  
 

 
องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

- ไดเรียนรูวิธีการถายภาพ  
- การจัดองคประกอบของภาพ  
- การวาง Composition  
- การจัดแสง  
- เทคนิคการถายภาพ  

 

เอกสารอางอิง  

พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  ผลงานวิจัยเร่ือง  การถายภาพเชิงสารคดีเพื่อชุมชน  
พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  รายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography  
เว็บไซต: http://www.teacher.ssru.ac.th/pison_su/ 
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หนึ่งวันที่ทะเล “ชะอํา” 
One day at Cha Am 

 
ศรัณย จันทรเนียม พิสณฑ  สุวรรณภักด ี

Sarun Chaniem  Pison Suwanpakdee 
 

สงักัด วิทยาลัยการภาพยนตรศิลปะการแสดงและสื่อใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  

แนวความคิดการอยากศึกษาวาวันหนึ่งหากชะอํามีอะไรบางและใหบริการสถานที่ทองเที่ยวแบบไหน 

 
วัตถุประสงค 

-เพื่อศึกษาเรื่องDocumentary วาเราตองหาขอมูลแบบไหนและไดประสบการณใหมๆ 
-เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตความเปนมาของหาดชะอํา 
-เพื่อสื่ออารมณทางภาพและความหมาย  

 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

เรียนรายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography ศึกษาวิถีการประกอบอาชีพและการทองเที่ยวของผูคนที่มา

ทองเที่ยว  

 

ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  

การนําเสนอผลงานสรางสรรคในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งประกอบดวยตัวผลงานจริง และโปสเตอร ขนาดกวาง 80 x สูง 

120 ซม. 
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ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  

 

 
 

 

องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

        - ไดเรียนรูถึงการประกอบอาชีพประมงมากขึ้นและการทองเที่ยวของหาดชะอํา  

- ไดเรียนรูทคนิคการถายภาพแบบ Documentary 

- ไดรูขนาดของภาพ และหัวขอ 

 
เอกสารอางอิง  

พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  ผลงานวิจัยเร่ือง  การถายภาพเชิงสารคดีเพื่อชุมชน  
พสิณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  รายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography  
เว็บไซต: http://www.teacher.ssru.ac.th/pison_su/ 
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เดินในกรอบ 
Walk in the frame 

 
ธนทัต นิลทรัพย   ธีรพงศ  เสรีสําราญ 

Tanatat Ninsap  Teerapong  sesisamran 
 

สังกัด วิทยาลัยการภาพยตรศิลปะการแสดงและสื่อใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  

แนวความคิดการถายภาพ แรงบัลดานใจจาก คนหลายคนมักอยูในกรอบแตก็มีสวนนอยที่กลาเดินออกจากกรอบของ
ตัวเอง เลยอยากสื่อภาพและถายใหเหมือนคนกําลังเดินผานชองๆหนึ่งเหมือนวาตัวเขาคนนั้นกาํลังอยูในกรอบ 

 

วัตถุประสงค 
 ทําไปเพื่อศึกษาเทคนิคการถายภาพแนว  street  และศึกษาเรื่อง  compose 
 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

เรียนรายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography ศึกษาโจทยงานที่ไดมา คือ เทคนิคการถายภาพแนว  street  และ

ศึกษาเรื่อง  compose แลวคนหาขอมูลสถานที่ที่จะไปถายเเนว street เนนที่ทางเดิน  และหา compose  องคประกองการ

ถายภาพ   

 

ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  

การนําเสนอผลงานสรางสรรคในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งประกอบดวยตัวผลงานจริง และโปสเตอร ขนาดกวาง 80 x สูง 

120 ซม. 
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ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  
 

 
 

องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

         การจัดองคประกอบของภาพ  การปรับ 

 
เอกสารอางอิง  

พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  ผลงานวิจัยเร่ือง  การถายภาพเชิงสารคดีเพื่อชุมชน  
พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  รายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography  
เว็บไซต: http://www.teacher.ssru.ac.th/pison_su/ 
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วิถีสุโข 
Path  Cushy 

 
อดิศักดิ์  ทองใหม  เอกพจน  ธนะสิร ิ

Adisak tongmai  Eakapotch  Dhansiri 
 

สังกัด วิทยาลัยการภาพยนตรศิลปะการแสดงและสื่อใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  

แนวความคิดการถายภาพ  Documentary กวาจะเปน Documentary เราตองหาขอมูลแบบไหนและไดประสบการณ
ใหมๆ  เพื่อเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวสุโขทัย 

 

วัตถุประสงค 
 ทําไปเพื่อศึกษาแนวความคิดการถายภาพ  Documentary 
 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

เรียนรายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography  ศึกษาโจทยงานที่ไดมา แลวคนหาขอมูลสถานที่ที่จะไปถายเเนว 

street และหา compose  ศกึษาความเปนมาของกรุงสุโขทัยกอนที่จะลงสถานที่จริงไปอยูกับสถานที่จริงหนึ่งวันเพื่อดูแสงในแต

ละเวลาและดูความของสถาปตยกรรม 

 

ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  

การนําเสนอผลงานสรางสรรคในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งประกอบดวยตัวผลงานจริง และโปสเตอร ขนาดกวาง 80 x สูง 

120 ซม. 
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ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  
 

 
องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

-ไดเรียนรูเรื่องของเมืองสุโขทัย 

-ไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคการถายภาพ 

-ไดศึกษาวิถีชีวิตของชาวสุโขทัย 

-ไดศึกษาเรื่องสถาปตยกรรมและผังของเมืองสุโขทัย  

 

เอกสารอางอิง  

พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  ผลงานวิจัยเร่ือง  การถายภาพเชิงสารคดีเพื่อชุมชน  
พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  รายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography  
เว็บไซต: http://www.teacher.ssru.ac.th/pison_su/ 
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ที่วาง 
Space 

 
ปยะธิดา พิพัฒนยานนท สุธิดา  สิงหราช 

Piyatida Pipatyanon Sutida  Singharach 
 

สังกัด วิทยาลัยการภาพยนตรศิลปะการแสดงและสื่อใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากวิเวียน ไมเออร ในเรื่องเทคนิคการถายภาพ  และไดนําองคความรูทีไ่ดศึกษามาประยุกตกับ

การเรียน  และนาํมาพัฒนาผลงาน   
 

วัตถุประสงค 
เพื่อถายทอดภาพแนวสตรีท  

 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

เรียนรายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography  ภาพนี้ถายไดตอนคนลงจากรถไฟหมดแลว แสงชวงนัน้สวย มอง
แลวอยากจะนําสิ่งที่เราเห็นในตอนนั้นมาใหทุกคนไดดู เลยกดถายภาพนี้มา 

  
 

ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  

การนําเสนอผลงานสรางสรรคในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งประกอบดวยตัวผลงานจริง และโปสเตอร ขนาดกวาง 80 x สูง 

120 ซม. 
 

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  

 
 

ปยะธิดา พิพัฒนยานนท  วิทยาลัยการภาพยนตรศิลปะการแสดงและสื่อใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,นครปฐม   
โทร 034-964918 email: s60129301006@ssru.ac.th 
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สุธิดา  สิงหราช  วิทยาลัยการภาพยนตรศิลปะการแสดงและสื่อใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,นครปฐม   
โทร 034-964918 email: sutida.si@ssru.ac.th 
องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

           - เทคนิคการถายภาพในสถานที่จริงๆ  โดยไมไดมีจัดเตรียมสถานที่ และการจัดองคประกอบของภาพ   
 
เอกสารอางอิง  

พสิณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  ผลงานวิจัยเร่ือง  การถายภาพเชิงสารคดีเพื่อชุมชน  
พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  รายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography  
เว็บไซต: http://www.teacher.ssru.ac.th/pison_su/ 
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เด็กมอญ 

Mon Child 
 

ธนะวัฒน เทียนจันทร ศิริเดช  ศิริสมบูรณ 
Tanawat Tianjun  Siridej Sirisomboon  

 
สังกัด วิทยาลัยการภาพยนตรศิลปะการแสดงและสื่อใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  
แนวความคิดการถายภาพ portrait  การถายรูปบุคคล   

   
 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการถายภาพแนว portrait  การถายรูปบุคคล   

 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

เรียนรายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography และไดเลือกแนวการถายภาพ ไดลองศึกษาความเปนมา 
ของสะพานมอญและเด็กมอญ ไปเจอวิธีชีวิตของชาวมอญที่สะพานมอญ และไดเห็นถึงความเปนธรรมชาติบรรยากาศของที่นั้น
เลยไดเก็บ  ภาพนี้ไวในความทรงจําจึงไดลองถายภาพนี ้ 

 
 

ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  

การนําเสนอผลงานสรางสรรคในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งประกอบดวยตัวผลงานจริง และโปสเตอร ขนาดกวาง 80 x สูง 

120 ซม. 
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ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  

 
 

 
องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

           - เทคนิคการถายภาพในสถานที่จริงๆ  โดยไมไดมีจัดเตรียมสถานที่ และการจัดองคประกอบของภาพ   
 
เอกสารอางอิง  

พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  ผลงานวิจัยเร่ือง  การถายภาพเชิงสารคดีเพื่อชุมชน  
พสิณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  รายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography  
เว็บไซต: http://www.teacher.ssru.ac.th/pison_su/ 
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นมขนหวาน  
Condensed  milk 

 
ภูมิ โถสโมสร  กิตติมา  เมฆาบัญชากิจ 

Poom Thosamosorn  Kittima  Mekhabunchakij 
 

สังกัด วิทยาลัยการภาพยนตรศลิปะการแสดงและสื่อใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 

ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  
แรงบันดาลมาจากภาพวาด สองนัย ภาพวาดที่สามมารถเห็นไดสองแบบ  มุมมองการมองภาพที่ตางกัน 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาการถายภาพสื่อความหมาย 

 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

เรียนรายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography และไดเลือกแนวการถายภาพแนวคิดในการถายภาพ  เลนกับ
ความคิด  และมุมมองของคนที่ดูวาภาพนี้สื่อความหมายอะไร   

 

ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  

การนําเสนอผลงานสรางสรรคในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งประกอบดวยตัวผลงานจริง และโปสเตอร ขนาดกวาง 80 x สูง 

120 ซม. 
 

ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  
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องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

           - เทคนิคการถายภาพแนว  Conceptual Art  
 
เอกสารอางอิง  

พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  ผลงานวิจัยเร่ือง  การถายภาพเชิงสารคดีเพื่อชุมชน  
พสิณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  รายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography  
เว็บไซต: http://www.teacher.ssru.ac.th/pison_su/ 
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ไรเดียงสา 
Innocent 

 
ญณกร ศรีเขตต 

Yanakorn  Srikhat Lonzia Maurice Berry  
 

สังกัด วิทยาลัยการภาพยตรศิลปะการแสดงและสื่อใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  

แนวความคิดในการถายภาพแนว compose รูปนี้มีแรงบัลดาลใจคือตัวกระผมเอง เปนคนที่ชอบการถายรูปเด็ก เพราะ
เด็กมีความไรเดียงสาและอารมณที่แทจริง จึงเปนสเนหและดึงดูดความสนใจ และถาจะทําใหภาพถายนั้น มีความพิเศษเพิ่มขึน้ 
เพียงแตละชัดเตอรที่กดลงไปนัน้เปนรูปภาพที่เผลอแลวเราจะไดรูปภาพที่เปนธรรมชาติที่สุด 

 

วัตถุประสงค 
 ทําไปเพื่อศึกษาเทคนิคการถายภาพแนว  compose 
 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

เรียนรายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography และไดเลือกแนวการถายภาพ  ศึกษาโจทยงานที่ไดมา แลวคนหา

ขอมูลสถานที่ที่จะไปถายเเนว compose   

 

ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  

การนําเสนอผลงานสรางสรรคในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งประกอบดวยตัวผลงานจริง และโปสเตอร ขนาดกวาง 80 x สูง 

120 ซม. 
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ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  
 

 
 

องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

           ไดรูเกี่ยวกับการถายภาพและการหาcomposeในการถายภาพ และการปรับตั้งคาเรื่องกลอง  การปรับแสง 

 
 
เอกสารอางอิง  

พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  ผลงานวิจัยเร่ือง  การถายภาพเชิงสารคดีเพื่อชุมชน  
พสิณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  รายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography  
เว็บไซต: http://www.teacher.ssru.ac.th/pison_su/ 
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คนขับรถ 
Driver 

 
สรณัฏฐ คงศรี  ลักษมณ  เตชะวันชัย 

Sorranut Kongsri  Lak  Taechawanchai 
 

สังกัด วิทยาลัยการภาพยนตรศิลปะการแสดงและสื่อใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน  

แนวความคิดการถายภาพเชิงสารคดี  การนําเสนอการดําเนินชิวิตของคนหลายคนหลากหลายอาชีพ คนขับรถไมใช
อาชีพที่ต่ําตอย ถึงแมจะถูกเหยียดหยามเรื่องเงินนอย แตตองยอมรับวาคนขับรถทุกคนสูชีวิตจริงๆ ความเหนื่อยลาถูกถายทอด
ผานทางภาพถาย 

 

วัตถุประสงค 
ทําไปเพื่อศึกษาเทคนิคการถายภาพแนว Documentary และการเลาเรื่องราวผานภาพถาย 

 
กระบวนการสรางสรรคผลงาน  

เรียนรายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography ศึกษาโจทยงานที่ไดมา และมองจากสิ่งที่เกิดในชีวิตประจาํวันของ
เรา  และสิ่งที่อยูรอบตัวเราและเราเห็นเปนประจํา  เห็นมุมมองที่คนอื่นไมเคยเห็น  หรือเคยเห็นแตไมเคยสังเกต  โดยการลงพื้นที่
จริงไปถายเเนวสารคด ีเกี่ยวกับการขนสง 

 

ขนาดหรือความยาวของผลงานสรางสรรค  

การนําเสนอผลงานสรางสรรคในรูปแบบนิทรรศการ ซึ่งประกอบดวยตัวผลงานจริง และโปสเตอร ขนาดกวาง 80 x สูง 

120 ซม. 
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ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ  

 
 

 

องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

           - เทคนิคการถายภาพแนว Documentary และการเลาเรื่องราวผานภาพถาย  
 
 
เอกสารอางอิง  

พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  ผลงานวิจัยเร่ือง  การถายภาพเชิงสารคดีเพื่อชุมชน  
พิสณฑ  สุวรรณภักดี.  (2561).  รายวิชา FPR2308 Principles  of  Photography  
เว็บไซต: http://www.teacher.ssru.ac.th/pison_su/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


