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 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจ
ที่สำาคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำาเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
สู่สาธารณะ โดยสามารถดำาเนินการได้หลายวิธี เช่น บทความวิจัยในวารสาร บทความวิชาการ บทความ
หนังสือพิมพ์  รวมถึงการนำาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ซึ่งการเผยแพร่ด้วยการตีพิมพ์บทความ
วิจัยในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งจะยก
ระดับคุณภาพของบทความวิจัยให้สูงขึ้นและสามารถนำาผลงานมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยได้ ด้วยเหตุนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้จัดทำาวารสารวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การ
พิจารณารับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ขึ้น และเพื่อให้การดำาเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งที่ปรึกษาวารสาร บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ คณะ
กรรมการประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร และกองจัดการดำาเนินการจัดทำาวารสารศิลป์ปริทัศน์ ปี
ที่ ๕ ฉบับที่ ๑ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังต่อไปนี้
                      
ที่ปรึกษา
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำา             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม            ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง      อาจารย์ประจำาคณะศิลปกรรมศาสตร์

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา            คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ
๑. ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี                     มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภู่งามดี             มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ  จรัญยานนท์   มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราวรรณ แสงเพ็ชร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์  พันธ์เทียน            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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๗. อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์  รัตนชัยวงศ์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๘. อาจารย์สิรัชชา  สำาลีทอง                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการประเมินบทความ
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ  อมาตยกุล      มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์          มหาวิทยาลัยพะเยา
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง                 มหาวิทยาลัยศิลปากร
๔. ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี                            มหาวิทยาลัยศิลปากร
๕. ศาสตราจารย์พรสนอง  วงศ์สิงห์ทอง                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖. ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา  พันธุเจริญ                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗. ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ  เปรมานนท์                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข์                      มหาวิทยาลัยนเรศวร
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เกิดอรุณสุขศรี       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๑๐. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  ทองคำาสุก                       สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กองการจัดการ
๑. นางสาวเครือมาศ ประทุมมาศ                            หัวหน้าสำานักงานคณบดี
๒. นางสาวกัญญาณัฐ  จินพละ                              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                     
๓. นางสาวปาริฉัตร์ จันทร์นวล                              หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ      
๔. นางสาววราภรณ์  ไชยพร                                นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๕. นางสาวพัทธนันท์  กฤษณะกาฬ                        นักวิชาการศึกษา
๖. นางสาวภัทราภรณ์  สดแสงจันทร์                       นักประชาสัมพันธ์
๗. นางสาวจิรัตน์สิริ  จันทร์เพ็ญ                            นักวิชาการเงินและบัญชี

คณะกรรมการฝ่ายออกแบบรูปเล่ม
อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

หน้าที่
     ๑. กำาหนดกรอบแนวทางการจัดทำาวารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
     ๒. ประสานงานการปฏิบัติการงานอำานวยความสะดวก และสนับสนุนการดำาเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดทำาวารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
     ๓. ดำาเนินการจัดทำาวารสารวิชาการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้การรับรองมาตรฐานจาก
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
     ๔. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กระบวนการสร้างงานนาฏศิลป์ไทย  ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยคณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ Thai dance creation process of thai dance major faculty of music and drama, Bundit-
pattanasilpa Institute
คัทรียา  ประกอบผล

Development of Lesson Plan on Piano Keyboard Skills for Visually Impaired persons of Pak-
kret Home for Children with Disabilities (Baan Nontapum)การพัฒนาแผนการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้น
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The development of Suan Sunandha dance and theatre
พัฒนาการนาฏศิลป์สวนสุนันทา
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บทบรรณาธิการ
 
 วารสารศิลป์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ประจำาปีที่ 5/2560 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ จำานวน 10 เรื่อง ได้แก่ กระบวนการถ่ายทอดการ
แสดงละครชาตรีสู่เยาวชนโดยครูภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะจงกล โปร่งน้ำาใจ / กระบวนการสร้างงาน
นาฏศิลป์ไทย ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปะนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / การ
พัฒนาแผนการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำาหรับผู้พิการทางการเห็นสถานสงเคราะห์เด็กพิการและ 
ทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ) / การศึกษาพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ : กล่อง
ใส่เครื่องประดับที่ทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีก / การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เพื่อส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ของเยาวชน / การสร้างแบบเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนที่มีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม 
/ พัฒนาการนาฏศิลป์สวนสุนันทา / มหานทีสีทันดร : ศิลปะจัดวาง 3 มิติ / วิธีการรำาออกภาษาตาม
แนวละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล) / แนวทางพัฒนาการแสดงโนราร่วมสมัยจากงาน
ขนบนิยม : กรณีศึกษา การแสดงโนราชุดกระบี่ตีท่า ของคณะ โนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดสงขลา
 สำาหรับวารสารในปีที่ 5 /2560  ฉบับที่ 2 กำาลังเปิดรับผลงานเพื่อตีพิมพ์ จึงขอเชิญผู้สนใจ 
นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ส่งผลงานในลักษณะของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาตีพิมพ์
ในวารสารนี้ โดยบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณากลั่นกรอง 
(Peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้
จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
  ในนามของกองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา ท่านผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่านคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้นำาเสนอบทความ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารศิลป์
ปริทัศน์ฉบับนี้ให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

                                     

                                            
                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา)
                                                           คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
                                                             บรรณาธิการวารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
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กระบวนการสร้างงานนาฏศิลป์ไทย  ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

Thai dance creation process of thai dance major 
faculty of music and drama, Bunditpattanasilpa Institute
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Abstract
 The objectives of this research are to 
study the idea  creation process and the dance 
posture design methodology in Thai dance create 
Style of thai dance major faculty of Music and Dra-
ma, Bunditpattanasilp Institute since the year of 
B.E 2543 to B.E 2555 by studying the international 
and honorable successes. From criterion getting 4 
success sets are Roi Isarn, Rab Kuankow, Longtai 
and Chao Doi. Research methodology qualitative 
research.  Stydying through documents, interview-
ing, and observation. The finding  applied  from 
as before custom, it means the modern creation 
idea, is the performance of story and dance, get 
the idea from local way of life in 4 regions. The 
performance create through the 7 steps of cre-
ation procedures as following, 1 idea 2 the mail 
concept of idea 3 data analysis 4 the type of per-
formance 5 elements design as the creator, music, 
actors, costume, backdrop prop, light and sound, 
dance posture, perform on stage, 6 konwledge 
evaluation 7. presentation on stage. The appear-
ance of dance postures are 3 types ; 
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Thai Dance posture, Thai folk dance and the natu-
ral copy. The harmony row ; there was the differ-
ent , balance and  unbalance, to brief changing 
into 7 types.
 Keywords :   Thai dance creation proce-
dure,  Dance  posture design , Faculty of music 
and drama, Bunditpattaansilpa Institute

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด
และกระบวนการสร้างงานเพื่อศึกษาวิธีการออกแบบ
ท่ารำาในงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ ของสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2555  โดยศึกษา
ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ  และผลงานที่ได้
รับความนิยม  จากเกณฑ์ทำาให้ได้ผลงาน  4 ชุด คือ รอย
อีสาน รับขวัญข้าว ล่องใต้ และชาวดอย  ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ  โดยศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์  
และการสังเกตการณ์  
 ผลการวิจัยพบว่า งานนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  
มีรูปแบบประยุกต์จากจารีตเดิมโดยยึดกรอบนาฏศิลป์
ไทย เป็นการแสดงประเภทระบำาที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตวัฒนธรรม 4 ภาค  มีกระบวนการสร้างงาน  7  
ขั้นตอน  คือ  1. แนวความคิด  2. กำาหนดแนวคิดหลัก 
3. ประมวลข้อมูลการค้นคว้า  4. รูปแบบการแสดง 5. 
ออกแบบองค์ประกอบ ได้แก่  ผู้ออกแบบงาน สร้างสรรค์ 
, เพลง , นักแสดง , เครื่องแต่งกาย , อุปกรณ์ประกอบ
การแสดง  , แสง สี เสียง ,ท่ารำา  , การใช้พื้นที่บนเวที   6. 
การสอบประเมินความรู้    7. การนำาเสนอบนเวที    วิธี
การออกแบบท่ารำาปรากฏ 3 ลักษณะ คือ  ท่านาฏศิลป์
ไทย  ท่านาฏศิลป์พื้นบ้านและท่าทางเลียนแบบธรรมชาติ  
การแปรแถวมี 7 ลักษณะ โดยลักษณะแถวกลมกลืน  มี
ความแตกต่าง  มีความสมดุลและไม่สมดุล  

 คำาสำาคัญ : กระบวนการสร้างงานนาฏศิลป์ไทย ,  
การออกแบบท่ารำา , คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์

วารสารศิลป์ปริทัศน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5

Untitled-1.indd   5 5/26/2017   4:25:10 PM



บทนำา
 ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น ศิ ล ป์ เ ป็ น ส ถ า บั น
อุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีรวมถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานในวิทยาลัย
นาฏศิลป  วิทยาลัยช่างศิลปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดดำาเนินการสอนระดับ
ปริญญาตรีครั้งแรก ใน 3 คณะวิชา  คือ  1.  คณะศิลป
วิจิตร  2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์  3.  คณะศิลปศึกษา
 คณะศิลปนาฏดุริยางค์เป็นคณะวิชาหนึ่งใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีหน้าที่ผลิตศิลปิน  นักวิชาการ  
นักบริหารจัดการด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทยและคีตศิลป์
ไทยปัจจุบันตั้งแต่ปีการศึกษา2555เปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ปี) ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา   
คือสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย,สาขาวิชาดนตรีไทย,สาขาวิชา
คีตศิลป์ไทย,สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน 
(แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน,แขนงวิชาศิลปะการ
แสดงพื้นบ้านอีสาน) (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. 2553 : 
11 )
 ภาควิชานาฏศิลป์เป็นภาควิชาหนึ่งในสังกัด
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภารกิจ
ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยหลักสูตรศิลปบัณฑิต  ในหลักสูตร
ได้กำาหนดรายวิชาสำาหรับนักศึกษาก่อนจบหลักสูตร  คือ  
รายวิชา ศิลปนิพนธ์ (Art  Thesis)  เพื่อเป็นการประมวล
ความรู้ทักษะที่นักศึกษาได้ศึกษา  และสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยเพื่อนำาเสนอบนเวทีด้วยการสอบ
ก่อนจบการศึกษาในหลักสูตรนี้อย่างสมบูรณ์  (คณะศิลป
นาฏดุริยางค์. 2555 : 173)
 สำาหรับการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยใน
รายวิชาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลป
นาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  มีนโยบายหลักว่า
ด้วย “ สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์” ประกอบกับความ
รู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยและการบ่มเพาะวิชาทาง
ด้านนาฏศิลป์จากผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และศิลปินทาง
ด้านนาฏศิลป์อย่างเข้มข้นทำาให้รูปแบบงานนาฏศิลป์
ไทยแนวสร้างสรรค์ของภาควิชานาฏศิลป์มีเกณฑ์การ
สร้างสรรค์ที่ชัดเจน คือ “การสร้างงานสร้างสรรค์แบบ
ประยุกต์จากจารีตเดิม” หมายถึง การคิดงานสร้างสรรค์
แบบใหม่แตกต่างไปจากแบบดั้งเดิม โดยยึดต้นแบบจาก
กรอบพื้นฐานเอกลักษณ์ความเป็นนาฏศิลป์ไทย   ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2543 - พ.ศ.2555  มีผลงานศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์
ไทยแนวสร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้น 122 ชุด และสามารถ
แบ่งประเภทการแสดงได้เป็น  3 ประเภท ใหญ่ คือ  1. 
ประเภทมีเรื่องราว   2. ประเภทเรื่องราวผสมระบำา  3. 
ประเภทระบำา
 แนวคิดหลักการสร้างผลงานของนักศึกษา คือ 

การสร้างงานนาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์แบบใหม่ขึ้น  ซึ่ง
มีการประยุกต์จากจารีตเดิมโดยคงความเป็นเอกลักษณ์
ด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นพื้นฐานสำาคัญกรอบแนวคิดการ
สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์เกิดขึ้นตามจุดมุ่ง
หมายของการแสดง เนื้อหาของการแสดง  ซึ่งสรุปได้ 6 
ประการ  คือ  1. แนวคิดจากวิถีชีวิต  จารีต  ประเพณี  
สังคม  วัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค  ศาสนา  พิธีกรรม  ความ
เชื่อ  2. แนวคิดจากภาพจิตรกรรม  ประติมากรรม  
สถาปัตยกรรม  โบราณสถาน โบราณคติหรือโบราณคดี  
ภาพจำาหลักต่างๆรวมถึงประวัติศาสตร์สำาคัญๆ 3. แนวคิด
จากวรรณคดี  วรรณกรรม  และตำานานที่มีชื่อเสียง 4. 
แนวคิดจากกลุ่มชาติพันธุ์ 5. แนวคิดจากธรรมชาติหรือ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ  6. แนวคิดจากจินตนาการ , ความใฝ่ฝัน 
 ผู้วิจัยพบว่าการสร้างงานนาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  ท้ังหมด 122 ชุดน้ี  มีชุดการแสดงท่ีประสบผล
สำาเร็จจนสามารถนำาออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างกว้าง
ขวาง และได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันน้ี  รวมถึงได้รับ
รางวัลในระดับนานาชาติ  โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกจากเกณฑ์ท่ี
กำาหนดไว้  2  วิธี คือ 1. ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัล  2. 
ผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่จนได้รับความนิยม     ซ่ึงการคัด
เลือกผลงานท่ีได้รับความนิยมน้ัน ผู้วิจัยได้สำารวจข้อมูลเชิง
ประจักษ์จาก  2 เกณฑ์ คือ 1. จากแบบสำารวจท่ีผู้วิจัยได้
ทำาการสำารวจจากความนิยมของผลงานนาฏศิลป์ไทยแนว
สร้างสรรค์ท้ัง 122 ชุด  ซ่ึงจากการคัดเลือกท้ัง 2 วิธีข้างต้น 
ปรากฏผลท่ีตรงกัน คือ ผลงาน 4 ชุดการแสดง ซ่ึงประกอบ
ด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ชุด รอยอีสาน  
รับขวัญข้าว  ชาวดอย  และล่องใต้
 จากการส ร้างผลงานนาฏศิล ป์ไทยแนว
สร้างสรรค์ ทั้ง 4 ชุด ทำาให้เห็นความน่าสนใจของ
กระบวนการสร้างงานนาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์  และวิธีการ
ออกแบบท่ารำา ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์  จนสามารถได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ   และ
ได้รับความนิยมในการออกแสดงในโอกาสต่างๆ มากกว่า 
100 คร้ัง  รวมถึงมีหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ขอ
ความอนุเคราะห์การแสดงชุดดังกล่าวเพ่ือออกแสดงเผย
แพร่ท้ังในและต่างประเทศอย่างสม่ำาเสมอ 
 จากมูลเหตุข้างต้นผู้วิจัยได้เห็นความสำาคัญ
ในการพัฒนางานนาฏศิลป์ไทยด้วยการสร้างสรรค์
งานนาฏศิลป์ ไทยเพื่อผลักดันให้มีการพัฒนางาน
นาฏศิลป์อย่างสม่ำาเสมอโดยศึกษากระบวนการสร้าง
งานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ให้ประสบความสำาเร็จ 
รวมถึงเป็นแนวทางในการสร้างผลงานเพื่อเผยแพร่
งานนาฏศิลป์ในรูปแบบที่แปลกใหม่โดยยึดถือหลักการ
สร้างสรรค์งานในกรอบของความเป็นไทย  ซ่ึงสาขาวิชา
นาฏศิลป์ ไทย    ภาควิชานาฏศิลป์  คณะศิลปนาฏดุริยางค์  
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ดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     มีหน้าที่สำาคัญ
อย่างหนึ่ง  คือ การสร้างสรรค์ผลงาน  ถือเป็นหัวใจ
หลักในการพัฒนาศิลปะแขนงต่างๆ ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ซึ่งผู้วิจัยตระหนักถึงความ
สำาคัญของการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยอันเกิดขึ้นบน
พื้นฐานนาฏศิลป์ไทยอย่างงดงามและทรงคุณค่า  เพราะ
หากไม่มีต้นแบบในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยอย่าง
ถูกต้องแล้วนั้น งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยแนวใหม่มัก
จะนำาศิลปะตะวันตกมาผสมผสานกับนาฏศิลป์ไทย  โดย
มิได้คำานึงถึงหลักพื้นฐานนาฏศิลป์ไทยท่ีสามารถนำามาใช้
ในงานสร้างสรรค์ได้  โดยนำาเสนอถึงความเป็นไทยที่แท้
จริง  ดังนั้นผู้วิจัยจึงใคร่ที่จะศึกษากระบวนการสร้างงาน
นาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์   รวมถึงวิธีการออกแบบท่า
รำาวิธีท่ารำาของคณะศิลปนาฏดุริยางค์   สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  เพื่อเป็นแนวทางให้กับการสร้างสรรค์ผลงาน
แก่ชนรุ่นหลังได้มีส่วนพัฒนาเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม
ในรูปแบบใหม่ให้เป็นท่ีประจักษ์บนพื้นฐานความเป็นไทย
ได้อย่างภาคภูมิใจ  รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ศิลปะการแสดงให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.  เพื่อศึกษาแนวคิด และกระบวนการสร้าง
งานนาฏศิลป์ไทย ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  คณะศิลป
นาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 2.  เพื่อศึกษาวิธีการออกแบบท่ารำาในผลงาน
นาฏศิลป์ไทยของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้รับความนิยม

ระเบียบวิธีวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quali-
tative Research)   ซึ่งมีวิธีการดำาเนินการวิจัย  ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
หนังสือ ตำารา วิทยานิพนธ์ ศิลปนิพนธ์และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 2.   การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร, คณาจารย์ ,  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้
รับเชิญเป็นคณะกรรมการสอบผลงาน ,คณาจารย์ ที่ได้
รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ , อาจารย์พิเศษ
ที่รับเชิญสอนใน รายวิชา   ลีลาประกอบเพลง   การ
ประดิษฐ์ท่ารำา และนาฏศิลป์ร่วมสมัย , และผู้สร้างสรรค์
ผลงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ จากผลงานทั้ง 4 
ชุด คือ  รอยอีสาน รับขวัญข้าว ชาวดอย และล่องใต้ซึ่ง
เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหลักต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง
งานนาฏศิลป์ไทยของภาควิชานาฏศิลป์  คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   

 3.   ประสบการณ์ของผู้วิจัย ในฐานะที่เป็น
ผู้แสดง ผู้ฝึกซ้อมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์  
คณะศิลปนาฏดุริยางค์   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    ใน
การแสดงเนื่องในงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมาตลอด
ระยะเวลา 8 ปี

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และ
การศึกษาภาคสนามและอื่นๆ มาวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำา
ข้อมูลมาตีความให้เกิดความเข้าใจ  โดยดำาเนินการตาม
ลำาดับต่อไปนี้
 (1.) นำาข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียง การ
บันทึกภาพ และการจดบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์มาถอด
เทปและผู้วิจัยทำาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
 (2.) นำาข้อมูลของการศึกษาจากเอกสาร การ
สัมภาษณ์  และการสังเกตการณ์มาแบ่งออกเป็นประเด็น
หลัก ได้แก่  กระบวนการสร้างงานและวิธีการออกแบบ
ท่ารำาในงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์    ของสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ที่ได้รับความนิยม
 (3.) นำาข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์  และการ
สังเกตการณ์การแสดงมาวิเคราะห์ถึงกระบวนการสร้าง
งานและวิธีการออกแบบท่ารำาในงานนาฏศิลป์ไทยของ
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อการพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรม
ไทยด้านนาฏศิลป์ต่อไป ดังนี้    
  1)  ผู้บริหารสถานศึกษา ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างผลงาน
นาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์  มาตลอดการเปิดหลักสูตร   
ของสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลป์  ได้แก่  รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์  (ศิลปินแห่งชาติ) คณบดีคณะ
ศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  2)  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีได้
รับเชิญเป็นคณะกรรมการสอบผลงานนาฏศิลป์ไทยแนว
สร้างสรรค์ ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในระยะเวลาต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2545-พ.ศ.2555 ซ่ึงจะต้องเป็นคณะกรรมการสอบผล
งานศิลปนิพนธ์  5 ปี ข้ึนไป  ได้แก่    รองศาสตราจารย์สุภา
วดี   โพธิเวชกุล หัวหน้าสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, อาจารย์พิเศษภาควิชานาฏศิลป์ไทย คณะ
ศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ท่ีปรึกษาศิลป
นิพนธ์นาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ ของภาควิชาฯ
  3)  ผู้สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ไทย
แนวสร้างสรรค์ ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จากผลงานท้ัง 4 ชุด 
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คือ  รอยอีสาน รับขวัญข้าว ชาวดอย และล่องใต้  ได้แก่  
1) นายยุทธนา  อัมระรงค์  ผู้สร้างงานนาฏศิลป์ไทยแนว
สร้างสรรค์ ชุด รอยอีสาน  2) นายพีระพัฒน์ พจน์สุข ผู้
สร้างงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ ชุด รับขวัญข้าว  
3) นายไกรสร  จันทน้อย  ผู้สร้างงานนาฏศิลป์ไทยแนว
สร้างสรรค์ ชุด ล่องใต้  4) นางสาวสสิธร   ธรรมสถิต  ผู้
สร้างงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ ชุด ชาวดอย

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
 (1.)แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 
 (2.)แบบสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับการ
จัดการแสดงสร้างงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ของ
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
 (3.) แบบสำารวจคัดเลือกชุดการแสดงแบบสำารวจ
ชุดการแสดงท่ีจะนำามาวิเคราะห์โดยให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
กับการสร้างงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ของสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ีนำาออกเผยแพร่อย่างต่อ
เน่ืองโดยแบบสำารวจผู้วิจัยกำาหนดเกณฑ์การสำารวจชุดการ
แสดงจาก  2  ลักษณะ  คือ  1) ผลงานท่ีได้รับรางวัลได้แก่ 
การแสดงชุด รับขวัญข้าว  ผลงานท่ีได้นำาออกเผยแพร่และ
ได้รับความนิยมจากการคัดเลือกโดยการ สำารวจ  2  วิธี   
คือ  1)  แบบสำารวจชุดการแสดง  2)  เอกสารทางราชการ  
ได้แก่  คำาส่ังการแสดง,หนังสือขอความอนุเคราะห์การ
แสดง , รายงานการเดินทางไปประเทศต่างๆ 
 ส่วนวัสดุอุปกรณ์ภาคสนาม  ในการศึกษาข้อมูล
ภาคสนามผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเก็บข้อมูลคือ  
โสตทัศนูปกรณ์  กล้องวีดีทัศน์  เคร่ืองบันทึกเสียง  สมุด  
ปากกา  ดินสอ  เพ่ือให้ได้รายละเอียดของข้อมูลมากท่ีสุด

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาแนวคิด และกระบวนการสร้าง
งานในงานนาฏศิลป์ไทยของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   โดยผู้
วิจัยได้ศึกษาด้วยตนเอง  จากประสบการณ์ของผู้วิจัย  ใน
ฐานะที่เป็นผู้แสดง  ผู้ฝึกซ้อมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชา
นาฏศิลป์  คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ในการแสดงเน่ืองในงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
มาตลอดระยะเวลา 8 ปี และจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้
สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ จากผล
งานทั้ง 4 ชุด ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหลัก  รวมถึง  ผู้บริหาร  
คณาจารย์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  พบว่า  แนวคิด  
กระบวนการสร้างงานและวิธีการออกแบบท่ารำาในงาน
นาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย   
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ทั้ง  4  

ชุด มีดังนี้
 ผู้ วิ จั ยพบว่าผลงานทุกชุดมีแนวทางตาม
กระบวนการสร้ างสรร ค์ ไปในทิศทาง เดียวกัน ซ่ึ ง
กระบวนการสร้างงานนาฏศิลป์ไทยของสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  มีทั้งหมด  7  ขั้นตอน  ดังนี้  
 1.การนำาเสนอแนวความคิดสาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยยืดถือนโยบายสำาคัญของคณะศิลปนาฏดุริยางค์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นหัวใจหลักสำา คัญคือ  
“สืบสาน  สร้างสรรค์  งานศิลป์”  
 2.การกำาหนดความคิดหลัก การกำาหนดความ
คิดหลักมี 2 ระดับ คือ  ระดับเป้าหมาย และระดับ
วัตถุประสงค์
 3.  การประมวลข้อมูลการค้นคว้า  กระบวนการ
สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยนั้นเมื่อผู้สร้างงานกำาหนด
แนวคิดและวัตถุประสงค์  ลักษณะของข้อมูลมี  2  สอง
ลักษณะ คือ ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง  กับข้อมูลที่เป็นแรง
บันดาลใจ  
 4. การกำาหนดเนื้อหาและรูปแบบ ผู้สร้างงาน
กำาหนดรูปแบบชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงานที่
เป็นลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาฯ ซึ่งกำาหนดรูปแบบโดย 
ผู้บริหาร  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และคณาจารย์  
สำาหรับรูปแบบหลัก คือ การสร้างงานนาฏศิลป์แน
สร้างสรรค์แบบใหม่ขึ้นโดยยึดกรอบพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
เป็นหลัก  ระยะเวลาไม่เกิน 7 – 8 นาที การแสดงแบ่ง
เป็น 3 ช่วง หรือ 2 ช่วง   
 5. การออกแบบองค์ประกอบ องค์ประกอบ
การแสดงนับเป็นหัวใจสำาคัญ  อันส่งผล
 ให้สามารถสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์
แนวสร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบซ่ึงองค์ประกอบ
ที่ปรากฏในการสร้างงานนาฏศิลป์ไทยของสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์  มีลักษณะเฉพาะที่ปรากฏขึ้นจนกลายเป็นอัต

ลักษณ์เฉพาะของสาขาวิชาฯประกอบด้วย 8 ประการ คือ   
1. ผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์    2.  เพลง/ดนตรีประกอบ
การแสดง   3. นักแสดง  4. เครื่องแต่งกาย  5.  อุปกรณ์
ประกอบการแสดง   6.  แสง สี เสียง   7. ท่ารำา    8.  การ
ใช้พื้นที่บนเวที
 5.1 ผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ ผู้ออกแบบ
งานสร้างสรรค์จะต้องออกแบบทุกอย่างเพื่อให้งาน
สร้างสรรค์ออกมาในแนวทางเดียวกัน  และจำาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องศึกษางานที่สร้างสรรค์อย่างเข้าใจถ่องแท้  
 5.2 เพลง / ดนตรีประกอบการแสดง  การใช้
เพลง หรือดนตรีประกอบการแสดง  ใช้ลักษณะของแผ่น
ซีดีบันทึกเสียง  ประกอบการแสดงเป็นส่วนมาก  โดยนำา
มาจากเพลงบรรเลงที่มีจำาหน่ายทั่วไปนำามาตัดต่อรวมกัน
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ให้เกิดเป็นเพลงใหม่  ใช้แนวเพลงหลากหลายที่มีอยู่แล้ว  
แทรกดนตรีบางชิ้นให้เกิดเสียงที่แตกต่าง  เช่น  กลอง  
ขลุ่ย  หรือการเคาะจังหวะเพิ่มเติม  เพื่อให้เหมาะสมกับ
เนื้อหางานสร้างสรรค์  
 5.3 นักแสดง การคัดเลือกนักแสดง  และจัด
ตำาแหน่งนักแสดงบนเวทีใช้แนวคิดทฤษฎีความสมดุล
และไม่สมดุล  โดยนิยมใช้จำานวนเลขคี่  หรือจำานวน
ผู้แสดงชายและหญิงไม่เท่ากันต่างจากงานเดิมที่เป็น
จำานวนคู่ เท่าๆ กัน  รวมถึงความสูง ต่ำา ของนักแสดงก็
มีการปะปนกันไป  มีทั้งรูปแบบที่นักแสดงความสูงเท่ากัน
หมด  และความสูงต่างกัน  จึงส่งผลให้เกิดการแปรแถว
แปลกใหม่หลากหลาย  ทำาให้เกิดรูปแบบแถวและการใช้
พื้นที่เวทีรูปแบบใหม่ๆ  เกิดขึ้นมากมาย  จำานวนผู้แสดง
แต่ละชุดโดยเฉลี่ยไม่เกิน 10 คน  
 5.7 เครื่องแต่งกาย  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  ที่ใช้
ประกอบการแสดง ได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่มีทั้งแบบคิด
ขึ้นใหม่ โดยนำาเค้าโครงการสร้างเสื้อผ้ามาจาก “แนวคิด” 
ที่เป็นแรงบันดาลใจของผลงาน ทั้งนี้เสื้อผ้าที่ออกแบบมัก
จะสอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค์ในการแสดงออกทางท่า
รำาของการแสดง  สีสันเครื่องแต่งกายนิยมใช้สีธรรมชาติ 
วัตถุดิบหาง่ายใกล้ตัว  ไม่เชย  ไม่ล้าสมัย  หรือนำาของที
มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน  ประยุกต์โครงสร้างให้เหมาะสม
กับรูปแบบการแสดง ไม่ใช้ฉาก  ใช้สิ่งใกล้ตัวมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์  นำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ทำาเครื่องประดับ 
 5.4 อุปกรณ์ประกอบการแสดง  ผู้สร้างสรรค์มี
แนวคิดจากการนำาอุปกรณ์  วัสดุที่มีในท้องถิ่นต่างๆ มาส
ร้างงาน   และอุปกรณ์ประกอบการแสดงโดยประยุกต์ใช้
วัสดุที่หาได้ง่าย     หรือการนำาอุปกรณ์มาช่วยทำาให้การ
แสดงยิ่งใหญ่และมีความน่าสนใจ  เช่น  ราวไม้ไผ่  เป็นต้น
 5.5 แสง สี เสียง  ด้านการใช้เทคนิคแสง สี 
เสียง บนเวที  ผู้สร้างงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการให้แสง
บนเวทีมากขึ้น  มีการใช้แสง สี เสียง  สื่ออารมณ์  กำาหนด
อารมณ์ความรู้สึกตามแต่ละช่วงของการแสดง  กำาหนด
ช่วงเวลาการแสดงให้มีความสมจริง  มีการคิดสร้างสรรค์
โดยใช้แสงไฟย้อมสี เครื่องแต่งกายบนเวทีมีการใช้
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค (CG) มาประกอบการแสดงการนำา
แสงสีมาใช้ประกอบให้ชุดการแสดงมีความโดดเด่น  สื่อ
อารมณ์ต่อผู้ชม  โดยไม่จำาเป็นต้องใช้ฉากมาวางบนเวที    
แสง สี จะใช้เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศ  และเสริมให้ผู้ชม
เข้าใจและจินตนาการได้ดียิ่งขึ้น  ในระยะแรกการสร้าง
งานยังไม่นิยมหรือเน้นการนำาแสง สี เข้ามาช่วยในการ
แสดงมากนัก  แต่ระยะหลังมีการให้ความสำาคัญมากขึ้น  
เนื่องจากมีการเชิญกรรมการที่เชี่ยวชาญด้านงานเทคนิค
แสง สี จึงมีการให้คะแนนในส่วนนี้ด้วย
 5.6 ท่ารำา ในส่วนของท่ารำา สร้างสรรค์ท่า
รำาโดยศึกษาอากัปกิริยาตลอดจนท่าทางเบื้องต้นหรือ
ท่าทางต้นแบบของแนวความคิด มาผนวกกับจินตนาการ

แล้วประดิษฐ์เป็นท่ารำาที่มีความแปลกใหม่บางชุดการ
แสดงมีการนำาท่าทางตามธรรมชาติผสมผสานกับท่ารำา
ด้านนาฏศิลป์แต่ยังคงอยู่ในกรอบของนาฏศิลป์ไทยตาม
ที่คณะกรรมการดูแลได้ควบคุมการแสดงไว้ลักษณะท่า
รำาที่โดดเด่นของงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ไทย สาขา
วิชานาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนาฏดุริยางค์  ปรากฏ  3  
ลักษณะ  ดังนี้  1.ท่านาฏศิลป์ไทย  2.  ท่านาฏศิลป์พื้น
บ้าน   3. ท่าทางเลียนแบบธรรมชาติ  
 6.  การใช้พื้นที่บนเวที มีการออกแบบการใช้
พื้นที่เวทีอย่างหลากหลายการแปรแถวหลายรูปแบบ
นิยมใช้ ผู้แสดงเป็นเลขค่ีจำานวนผู้แสดงแต่ละชุดโดย
เฉลี่ยไม่เกิน 10 คน แต่สามารถใช้พื้นที่เวทีและแปรแถว
ได้น่าสนใจนอกจากนี้จะเห็นว่าไม่มีการตั้งฉากเพราะ
จะเป็นการจำากัดพื้นที่เวทีให้เล็กลงไม่สะดวกต่อการ
เคลื่อนที่ของผู้แสดง
 7.  การสอบประเมินความรู้ผ่านคณะกรรมการ
สอบสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยคณะศิลปนาฏดุริยางค์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กำาหนดรูปแบบ กระบวนการ
ตรวจสอบประเมินความรู้ผ่านคณะกรรมการไว้อย่างเป็น
ข้ันตอน 
 การนำาเสนอบนเวทีสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดเวที
เพ่ือให้ผู้สร้างงานนำาเสนอผลงานสร้างสรรค์ผ่านบนเวทีอัน
ทรงคุณค่า  เพ่ือตระหนักถึงความเป็นมืออาชีพและเพ่ือเป็น
แนวทางสู่สากลให้กับผู้สร้างงาน  โดยใช้เวทีท่ีมีมาตรฐาน
เหมาะสมในด้าน แสง สี เสียง  พร้อมท้ังเป็นการฝึก
ทักษะให้ผู้สร้างงานได้นำาเสนองานท่ีหลากหลายมิติให้น่า
สนใจและบูรณาการ  โดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย  เพ่ือเสริมความ
สมบูรณ์และความน่าสนใจของการเสนอผลงาน  พร้อมท้ัง
มีการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและผู้เข้าชมเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนางานต่อไป
 จากการศึกษาวิธีการออกแบบท่ารำ างาน
นาฏศิลป์ไทย  ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   ซ่ึงผู้วิจัยศึกษา  3  
ด้านด้วยกัน  คือ   1) ท่ารำา      2) การเคล่ือนไหวร่างกาย  
3)  รูปแบบการแปรแถว
 2.1  ท่ารำา  ผู้วิจัยพบว่า  วิธีออกแบบท่ารำายัง
คงรูปแบบท่ารำาท่ีมีความเป็นไทยอยู่ค่อนข้างมากและนำา
ความรู้ทฤษฎีต่างประเทศมาปรับใช้กับงานสร้างสรรค์
ให้ดูแปลกใหม่ย่ิงข้ึนซ่ึงผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาอากัปกิริยา    
ตลอดจนท่าทางเบ้ืองต้นหรือท่าทางต้นแบบของแนวความ
คิด มาผนวกกับจินตนาการแล้วประดิษฐ์เป็นท่ารำาท่ีมีความ
แปลกใหม่  บางชุดการแสดงมีการนำาท่าทางตามธรรมชาติ  
ผสมผสานกับท่ารำาด้านนาฏศิลป์  แต่ยังคงอยู่ในกรอบของ
นาฏศิลป์ไทยตามท่ีคณะกรรมการดูแลได้ควบคุมการแสดง
ไว้  ลักษณะท่ารำาท่ีโดดเด่นของงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยคณะศิลปนาฏดุริยางค์  ปรากฏ 3 
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ลักษณะ  คือ  1. ท่านาฏศิลป์ไทย โดยนำาท่ารำามาตรฐานท่ี
ปรากฏในท่ารำาพ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว 
แม่บทใหญ่ แม่บทเล็ก เป็นต้นแบบท่ารำา    2. ท่านาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน โดยนำาท่ารำาพ้ืนบ้านท่ีปรากฏตามลักษณะท้องถ่ิน
ต่างๆ เช่น ท่ารำาแม่บทอีสาน ท่ารำาโนห์รา ท่าเพลงเก่ียว
ข้าว ท่าฟ้อนต่างๆ นำามาสร้างสรรค์ท่ารำา 3. ท่าทางเลียน
แบบธรรมชาติ  โดยนำาท่าทางเลียนแบบธรรมชาติท่ีปรากฏ
ในลักษณะท่ัวไป จากกิริยาท่าทาง  การประกอบอาชีพ
ต่างๆ มาสร้างสรรค์ท่ารำาข้ึนใหม่และพบว่า ผู้สร้างสรรค์ใช้
ท่าทางเลียนแบบธรรมชาติมากท่ีสุด  ตามด้วยท่านาฏศิลป์
ไทย  และท่านาฏศิลป์พ้ืนบ้านน่ันเอง  ดังตัวอย่าง

ภาพท่ี  1  ท่าทางเลียนแบบธรรมชาติคนข่ีควาย
ท่ีมา : คัทรียา  ประกอบผล

ภาพท่ี  2  ท่านาฏศิลป์ไทยท่าบัวชูฝัก
ท่ีมา : คัทรียา  ประกอบผล

ภาพท่ี  3  ท่านาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
ท่ีมา : คัทรียา  ประกอบผล

 นอกจากน้ียังใช้เทคนิคแนวคิดของทฤษฎีสากล
ในการนับจังหวะท่ารำาใหม่ๆ เกิดข้ึน  คือ  ปฏิบัติท่ารำาซ้ำา
วนหลายๆ รอบ  ใช้เทคนิคการปฏิบัติท่ารำาท่ีสมดุล และ ไม่

สมดุล  การเปล่ียนท่ารำาพร้อมกันและไม่พร้อมกัน  ความสูง
ต่ำาท่ีต่างกัน นอกจากน้ียังใช้การนับจังหวะของเพลง 1-2-3-
4-5-6-7-8  เป็นการกำากับท่ารำาและจังหวะเพลงเป็น 1 ชุด/ 
หรือ 1 เซตท่ารำา เพ่ือสร้างความพร้อมเพรียงและความ
ชัดเจนของท่ารำาให้กับนักแสดงด้วย
 2.2  การเคล่ือนไหวร่างกาย  ผู้วิจัยพบว่า  การ
เคล่ือนไหวร่างกายของการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ท้ัง 4 ชุด  คือ  รอยอีสาน  รับขวัญข้าว  ล่องใต้  และชาว
ดอย มีลักษณะการเคล่ือนไหวในรูปแบบท่ีชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะในแต่ ละท้องถ่ินเป็นเอกลักษณ์ท่ีสามารถพบได้ใน
กระบวนท่ารำาและ การเคล่ือนไหวต่างๆซึ่งการเคลื่อนไหว
ที่ปรากฏในงานสร้างสรรค์เหล่านั้น สื่อความหมายในเชิง
ความรู้สึก หรืออารมณ์ตามที่ สุรพล  วิรุฬห์รักษ์  ได้กล่าว
ในทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว คือ  การใช้พลัง (Energy)  
และการใช้ที่ว่าง (Space)
 การใช้พลัง(Energy)ที่ปรากฏในงานสร้างสรรค์
ทั้ง4ชุดพบว่าเม่ือผู้แสดงเคล่ือนไหวร่างกายในท่าทาง
ต่างๆ มีการใช้พลังเกิดขึ้น ปรากฏลักษณะการใช้พลัง  
3  ลักษณะ  คือ 1. การใช้พลังงานด้วยความแรง  คือ  
การเคลื่อนไหวท่าทางการฟ้อนรำาที่ใช้พลังแรงมากๆ
ย่อมทำาให้ เห็นท่าทางกิริยาอาการบ่งบอกถึงความ
กระปรี้กระเปร่า แข็งแรง 2. การใช้พลังงานน้อย  ลักษณะ
การเคล่ือนไหวด้วยพลังน้อยแสดงให้ความรู้สึกที่นุ่ม
นวล อ่อนโยน  และเชื่องช้า   นำาเสนอความความอบอุ่น  
ความรัก  ความเคารพศรัทธา   ซึ่งพบว่ามักปรากฏในช่วง
แรกของการแสดง  3. การเน้นพลัง   คือ  การเร่งหรือการ
ลดความแรงของการใช้พลัง  หมายถึง การใช้จังหวะใน
การแสดง  การใช้จังหวะของการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์
ไทยทั้ง  4  ชุด  ซึ่งปรากฏลักษณะการเคลื่อนไหวของ
จังหวะท่ารำาอย่างชัดเจน  คือ  การใช้จังหวะที่สม่ำาเสมอ   
และ จังหวะที่ไม่สม่ำาเสมอ  ผู้วิจัยพบว่าการใช้จังหวะที่
สม่ำาเสมอ  ปรากฏในกระบวนท่ารำาในทุกๆ ชุด  โดยส่วน
มากมักใช้ในโอกาสที่รอจังหวะในการเปลี่ยนท่า  การ
เคลื่อนที่เป็นกลุ่มๆในโอกาสที่แบ่งกลุ่มการร่ายรำา เพื่อ
สลับกันปฏิบัติท่ารำา หรือต้องการให้กลุ่มอื่นโดดเด่น   
สำาหรับการใช้จังหวะที่ไม่สม่ำาเสมอพบว่าให้การแสดงน่า
ติดตาม  ทำาให้เกิดความแปลกใหม่  น่าค้นหา  ความน่า
สนใจของการแสดง  และชวนติดตามว่ามีอะไรเกิดขึ้นต่อ
ไปบ้าง
 การใช้ที่ว่าง (Space)  สำาหรับการใช้ที่ว่างที่
ปรากฏในท่าทางการเคลื่อนไหวจากงานสร้างสรรค์ทั้ง 
4 ชุด ปรากฏกิริยาการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมด  4 
ลักษณะ ดังนี้  
 1. การเคลื่อนไหวของศีรษะ    ผู้วิจัยพบว่า มี
ลักษณะการเคลื่อนไหวของศีรษะ  ทั้งหมด  5 ลักษณะ  
คือ  การก้มศีรษะมองต่ำา  การเงยศีรษะมองสูง  การ
เอียงศีรษะ  การลักคอ  การเหลียวมองไปด้านหลัง  ดัง
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ตัวอย่าง

ภาพที่  4  การเหลียวมองไปด้านหลัง
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวผู้ศึกษา

 2. การเคลื่อนไหวของมือและแขน ผู้วิจัยพบว่า
ปรากฏลักษณะการเคลื่อนไหวของมือและแขน  ทั้งหมด  
26  ลักษณะ คือ  การยืดแขนตึงขึ้นด้านบนของลำา
ตัว  การยืดแขนตึงไปด้านข้างของลำาตัว การยืดแขนตึง
ไปด้านหน้าของลำาตัว การยืดแขนตึงลงด้านล่างของลำา
ตัว  การเหยียดแขนไปด้านหลังของลำาตัว การเหวี่ยงแขน
เป็นวงกลม  การตั้งวง การใช้วงพิเศษเหยียดแขนสูงเลย
ศีรษะ   การใช้วงโนราท่าเขาควาย  การงอศอก   การจีบ
หงาย  การจีบคว่ำา  การจีบส่งหลัง   การใช้มือจีบนิ้วกลาง  
การจีบไขว้มือไปด้านหลังระดับเอว  การจีบไขว้มือไปด้าน
หลังระดับศีรษะ   การปรบมือ   การกวักมือ    การพนม
มือไหว้   การสะบัดข้อมือ   การไขว้มือไปด้านหลัง   การ
ละเลงมือ  การใช้มือป้องปาก  การกำามือ   การบิดข้อมือ
บัวบาน  การแบมือ  การใช้มือและแขนทำาท่าเลียนแบบ
สัตว์  ดังตัวอย่าง

ภาพที่  5  การยืดแขนตึงขึ้นด้านบนของลำาตัว
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวผู้ศึกษา

 3. การเคลื่อนไหวของขาและเท้า ผู้วิจัยพบว่า
ปรากฏลักษณะการเคลื่อนไหวของขาและเท้าทั้งหมด  
34  ลักษณะ คือ  การจรดเท้าการตบเท้า  การยกเท้า
ด้านหน้าลักษณะกดปลายนิ้วลงพื้น การย่ำาเท้าชิดกันการ
จรดเท้าโดยใช้ปลายเท้าการย้ำาเท้าเขย่งปลายเท้าการยก
เท้าไปด้านหน้า  การยกเท้าไปด้านข้าง  การก้าวเท้าด้าน
หน้า  การผสมเท้า  การพลิกเท้า  การเขย่งเท้า  การวางเท้า
ไปด้านหน้าด้วยส้นเท้า  การน่ังคุกเข่าข้างเดียวเปิดปลาย

เท้าออก  การน่ังย่อเข่าไม่ติดพ้ืน  การน่ังทับส้นเท้า  การน่ัง
คุกเข่า  การน่ังพับเพียบ  การน่ังต้ังเข่า  การน่ังยืนเข่า  การ
ขยับเท้าเคล่ือนท่ีเข่าไม่ถึงพ้ืน  การน่ังต้ังเข่าข้างเดียว  การ
น่ังกระดกเท้า  การน่ังกับพ้ืนงอเข่า  การย่อเหล่ียม  การยืน
ไขว้เท้าขาเดียว  การย่อเข่าหลังยืดขาตึงไปด้านหน้า  การ
ย่อเข่าหมุนตัว  การหมุนตัวไขว้เท้า  การกระดกเท้า  การก
ระดกเท้าหลังยืดตัวตรง  การกระดกเท้าหลังก้มตัวลงด้าน
หน้า  การยกเท้ากระดกหลังข้ึนสูงระดับศีรษะ  ดังตัวอย่าง

ภาพท่ี  6  การย้ำาเท้าเขย่งปลายเท้าข้ึน
ท่ีมา : ภาพถ่ายส่วนตัวผู้ศึกษา

 4. การเคล่ือนไหวของลำาตัว   ผู้วิจัยพบว่าปรากฏ
ลักษณะการเคล่ือนไหวของลำาตัว  ท้ังหมด  14  ลักษณะ 
คือ  การม้วนหน้า  การก้มลำาตัวลง  การยืดลำาตัวตรง  การ
นอนราบกับพ้ืน  การเอนตัวไปด้านหลัง  การย้ายสะโพก  
การบิดเกลียวข้างลำาตัวเป็นวงกลม  การตีลังกา  การกระ
โดดหมุนตัว  การต่อลำาตัวทำาท่าทางเลียนแบบสัตว์  การอุ้ม
ยกตัวผู้แสดงข้ึน  การต่อตัวข้ึนลอยเหยียบขา  การต่อตัวข้ึน
ลอยเหยียบหลัง  การต่อตัวเกาะด้านหลัง  ดังตัวอย่าง

ภาพท่ี  7  การอุ้มยกตัว
ท่ีมา : ภาพถ่ายส่วนตัวผู้ศึกษา

 2.3  รูปแบบการแปรแถวของการสร้างงาน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ท้ัง 4 ชุด คือ รอยอีสาน  รับ
ขวัญข้าว  ล่องใต้  และชาวดอย ผู้วิจัยพบว่ามีการแปร
แถวท่ีหลากหลายและคำานึงถึงการใช้พ้ืนท่ีของเวที โดย
แบ่งสัดส่วนของพ้ืนท่ีตามหลักการออกแบบการแสดง 
สร้างสรรค์รูปแบบการแปรแถวและการเคล่ือนท่ีให้มีความ
น่าสนใจโดยเน้นให้เกิดความแปลกใหม่ผสมผสานการใช้
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พ้ืนท่ีเวทีตามรูปแบบการแสดงในยุคใหม่ ท่ีต่างจากรูปแบบ
การแปรแถวทางนาฏศิลป์ไทยแบบเดิม ผู้วิจัยวิเคราะห์จัด
กลุ่มการสร้างสรรค์การแปรแถวได้เป็น  7 ลักษณะ  คือ  1)  
แถวขนานกับผู้ชม   2) แถวทแยงมุม   3) แถวแบบสมดุล
และไม่สมดุล   4) แถวแบบกลุ่ม   5) แถวตอน / แถวคู่   6) 
แถววงกลม   7) แถวต้ังซุ้ม  ดังตัวอย่าง

ภาพท่ี  8  การแปรแถวลักษณะทแยงมุม
ท่ีมา : ภาพถ่ายส่วนตัวผู้ศึกษา

ภาพท่ี  9  การแปรแถวลักษณะแถวตอน
ท่ีมา : ภาพถ่ายส่วนตัวผู้ศึกษา

อภิปรายผล
 1. จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการ
สร้างงานนาฏศิลป์ไทย ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  คณะ
ศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พบว่า
มี  7  ข้ึนตอน  คือ  1.แนวความคิด  2.กำาหนดแนวคิด
หลัก 3. ประมวลข้อมูลการค้นคว้า 4. รูปแบบการแสดง 5. 
ออกแบบองค์ประกอบ ได้แก่  ผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ , 
เพลง , นักแสดง , เคร่ืองแต่งกาย , อุปกรณ์ประกอบการ
แสดง  , แสง สี เสียง ,ท่ารำา  , การใช้พ้ืนท่ีบนเวที   6. การ
สอบประเมินความรู้  7. การนำาเสนอบนเวที  ซ่ึงสอดคล้อง
กับทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์ ของ สุรพล   วิรุฬห์รักษ์ จาก
หนังสือนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ว่าด้วยนาฏยประดิษฐ์มีการ
ทำางานเป็นขั้นตอน คือ  การคิดให้มีนาฏยศิลป์  การ
กำาหนดความคิดหลัก  การประมวลข้อมูลการกำาหนด
ขอบเขต  การกำาหนดรูปแบบ  และการกำาหนดองค์ประ
กอบอื่นๆ  และการออกแบบนาฏยศิลป์    โดยเริ่มต้นจาก  
แนวคิดเป็นอันดับแรก  โดยการกำาหนดความคิดหลักเป็น
สิ่งจำาเป็นสำาหรับการสร้างสรรค์งานด้านนาฏยศิลป์เพื่อ
ให้ผลงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างเมื่อเกิดแรง
บันดาลใจในการสร้างงานแล้ว  จึงกำาหนดว่านาฏยศิลป์

ชุดนั้นจะครอบคลุมเนื้อหาสาระอะไรบ้าง และอย่างไร
บ้าง หลังจากนั้นจึงกำาหนดรูปแบบของงานขึ้น และ
นอกจากนี้ นักนาฏยประดิษฐ์ ต้องกำาหนดองค์ประกอ
บอื่นๆ ที่จะใช้ในการแสดง เช่น ผู้แสดง รูปแบบ เครื่อง
แต่งกาย รูปแบบฉาก รูปแบบเพลง แสง เสียง ฯลฯจึงส่ง
ผลให้การสร้างงานสร้างสรรค์เกิดความสมบูรณ์นอกจาก
นี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ธรรมรัตน์โถวสกุล  ได้
ศึกษาวิธีการและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานของนัก
นาฏยประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับแล้วมีการศึกษาถึงรูป
แบบและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของนิสิตที่ศึกษา
ในภาควิชานาฏยศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยระหว่าง  พ.ศ.2534 - พ.ศ.2541 กล่าว
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานไว้  9  ขั้นตอน  ดังนี้  1) 
การคิดหัวข้อที่จะสร้างสรรค์ผลงาน 2. การหาข้อมูล
การค้นคว้า 3. การกำาหนดเนื้อหาและรูปแบบการแสดง  
4. การหาเพลงและดนตรีประกอบ 5. การคัดเลือกนัก
แสดง6. การประดิษฐ์ท่ารำา   7. การออกแบบเครื่องแต่ง
กาย   8. การออกแบบฉากและแสง  9. การซ้อมการ
แสดงและนำาเสนอผลงาน
 2.  การกำาหนดแนวคิดหลักของงานสร้างสรรค์
ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยคณะศิลปนาฏดุริยางค์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  นับว่าอยู่ในแนวคิดการสร้าง
งานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากกรอบพื้นฐานเอกลักษณ์ความ
เป็นนาฏศิลป์ไทยซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์ 
ของสุรพลวิรุฬห์รักษ์ว่าด้วยการกำาหนดแนวทางของ
นาฏศิลป์ชุดใหม่นักนาฏยประดิษฐ์มีวิธีกำาหนดได้
มากมายหลายแนวทางแต่อาจสรุปเป็นแนวทางหลักๆ ได้ 
4 แนวและพบว่าแนวทางที่สอดคล้องกับงานสร้างสรรค์
ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยคณะศิลปนาฏดุริยางค์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คือ  การกำาหนดให้อยู่ในหนึ่ง
นาฏยจารีต  
 3.รูปแบบการนำา เสนองานนาฏศิลป์แนว
สร้างสรรค์  ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้วิจัยยังพบว่า  มี
การนำาเสนอ  โดยนิยมนำาเสนอการแสดงเล่าเรื่องทั้งหมด
จนจบโดยสมบูรณ์ติดต่อกันภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 – 
8 นาที  ซึ่งพบว่ารูปแบบการแสดงนำาเสนอเป็น 3 ช่วง 
หรือในบางครั้ง 2 ช่วง แม้จะเป็นงานสร้างสรรค์ที่เป็น
เรื่องราว หรือเป็นชุดระบำา   ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เต้นรำาของ  JACQUELINE M. SMITH (สุพรรณี บุญเพ็ง  
กล่าวถึงรูปแบบของการเต้นรำาไว้)  รูปแบบการแสดงแบบ 
Binary คือ ช่วงแรกเคลื่อนไหวช้า ช่วงหลังเคลื่อนไหวเร็ว
และแรง รูปแบบการแสดงแบบ Ternary เป็นรูปแบบที่
นิยมกันทั่วไป ลักษณะคือ มี 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรก ช่วง
กลาง และช่วงท้าย ช่วงท้ายมักทวนซ้ำาเหมือนกับช่วงแรก
 4.วิธีการออกแบบท่ารำาผู้วิจัยพบว่าท่ารำายัง
คงรูปแบบท่ารำาที่มีความเป็นไทยอยู่ค่อนข้างมากและ
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นำาความรู้ทฤษฎีต่างๆมาปรับใช้กับงานสร้างสรรค์ให้ดู
แปลกใหม่ยิ่งขึ้นแต่ยังคงอยู่ในกรอบของนาฏศิลป์ไทย
ตามที่คณะกรรมการดูแลได้ควบคุมการแสดงไว้ลักษณะ
ท่ารำาที่โดดเด่นของงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสาขา
วิชานาฏศิลป์ไทย  คณะศิลปนาฏดุริยางค์  ปรากฏ 3 
ลักษณะ  คือ  ท่านาฏศิลป์ไทย  ท่านาฏศิลป์พื้นบ้าน   
และท่าทางเลียนแบบธรรมชาติ สอดคล้องกับทฤษฎีหลัก
การประดิษฐ์ชุดการแสดงของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์
ไทย ทั้ง 8 ท่าน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การประดิษฐ์
ท่ารำา และการประดิษฐ์ท่าเชื่อม ในด้านท่ารำา ต้องนำา
เสนอเนื้อหาตามจุดมุงหมายในชุดการแสดงที่เหมาะสม
สวยงาม เน้นการศึกษาท่ารำาที่เป็นแม่ท่าหลักของท้อง
ถิ่น จังหวะทำานอง เชื่องช้า หรือรวดเร็วมีลักษณะ เศร้า
หรือคึกคักสนุกสนาน ในด้านท่าเชื่อม ลีลาท่ารำาที่เชื่อม
แม่ท่าจากท่าหนึ่งไปยังอีกท่าหนึ่งให้ดูสอดคล้องสวยงาม
กลมกลืน การเล่นเท้าที่มีบทเอื้อนทำานองยาวๆ การแปร
แถว ยืนพักท่านิ่ง การให้ท่ารำาทั้ง 2 ท่า นั้นต่อเนื่องกัน
อย่างกลมกลืน
 5.  การเคลื่อนไหวร่างกาย  ผู้วิจัยพบว่า  การ
เคลื่อนไหวร่างกายของการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ทั้ง 4 ชุด  คือ  รอยอีสาน  รับขวัญข้าว  ล่องใต้  และ
ชาวดอย ดอย มีลักษณะการเคลื่อนไหวในรูปแบบท่ี
ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะในแต่ละท้องถ่ินเป็นเอกลักษณ์ท่ี
สามารถพบได้ในกระบวนท่ารำาและการเคล่ือนไหวต่างๆ  
ซ่ึงการเคล่ือนไหวท่ีปรากฏในงานสร้างสรรค์เหล่าน้ันส่ือ
ความหมายในเชิงความรู้สึก หรืออารมณ์ ปรากฏการใช้
พลัง  การใช้ท่ีว่าง  การเน้นพลัง ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีแห่ง
การเคล่ือนไหว ของ สุรพล  วิรุฬห์รักษ์  ได้กล่าวในทฤษฎี
การเคล่ือนไหว  คือ หลักการท่ีมนุษย์ใช้ร่างกายเคล่ือนไหว
ให้เกิดอิริยาบถต่างๆ และ ขณะทีเกิดการเคล่ือนไหวน้ันมี
องค์ประกอบสำาคัญอะไรบ้าง และการเคล่ือนไหวเหล่าน้ัน 
ส่ือความหมายในเชิงความรู้สึก หรืออารมณ์อย่างไรได้บ้าง 
หัวข้อสำาคัญของทฤษฎีแห่งการเคล่ือนไหวท่ีใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในนาฏยประดิษฐ์ คือ การใช้พลัง (Energy)  และการใช้ท่ี
ว่าง (Space)
 6. รูปแบบการแปรแถวของการสร้างงาน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ท้ัง 4 ชุด คือ รอยอีสาน  รับขวัญ
ข้าว  ล่องใต้  และชาวดอย ผู้วิจัยพบว่ามีการออกแบบการ
แปรแถวให้เกิดความกลมกลืน  มีความแตกต่าง  มีความ
สมดุลและไม่สมดุล ก่อให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบ
การแสดงท่ีชวนแปรแถวรูปแบบต่างๆ โดยนำาแนวคิดการ
แปรแถวตามรูปแบบนาฏศิลป์ไทย และรูปแบบการแสดง
บนเวที  ชวนให้น่าติดตาม สรุปการแปรแถวได้เป็น  7 
ลักษณะ คือ   1.) แถวขนานกับผู้ชม   2.) แถวทแยงมุม   
3.) แถวแบบสมดุลและไม่สมดุล    4.) แถวแบบกลุ่ม   5.) 
แถวตอน / แถวคู่   6.) แถววงกลม   7.) แถวต้ังซุ้ม  ซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฎีแห่งการเคล่ือนไหว ของ สุรพล  วิรุฬห์

รักษ์  ได้กล่าวในเร่ืองของทิศทาง  หมายถึง  แนวท่ีผู้แสดง
เคล่ือนท่ีจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง  คือ การแปรแถว  ซ่ึง
ผู้แสดงสามารถเคล่ือนท่ีไปบนเวทีได้ใน  8  ทิศ  ซ่ึงสัมพันธ์
กับตำาแหน่งของคนดู  คือ  1)  การเข้าหาคนดู  2) การ
ถอยออกจากคนดู  3) การขนานกับคนดู  4) การทแยง
มุมกับคนดู  5) การวนเป็นวงหน้าคนดู  6) การฉวัดเฉวียน
หรือเล้ียวไปมาแบบฟันปลา  7) การยกสูง  8) การกดต่ำา   
รวมถึงสุรพลได้กล่าวถึงลักษณะนาฏยประดิษฐ์ของไทยท่ีมี
จารีตมาช้านาน  และมีลักษณะสามประการ  คือ  1) ท่ารำา   
2) การแปรแถว  3) การต้ังซุ้ม
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Development of Lesson Plan on Piano Keyboard Skills for Visually Impaired 

persons of Pakkret Home for Children with Disabilities (Baan Nontapum)

การพัฒนาแผนการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำาหรับผู้พิการทางการเห็น 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

กชวรรณ  ตั้งตระกูล  และประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ 

ABSTRACT
 This research is aimed at developing les-
son plans on the piano keyboard skills for visually 
impaired persons of Pakkret Home for Children 
with Disabilities (Baan Nontapum) with a 80/80 
efficiency standard and study the satisfaction of 
students towards the teaching through the les-
son plans. The sample used in the study were 
aged 15-30 years and were 5 samples used in this 
study at Pakkret Home for Children with Disabili-
ties (Baan Nontapum) during September - October 
2016. None of them had hearing-impairment and 
they had never studied the piano keyboard skills 
before. The tools were the lesson plan on piano 
keyboard skills for visually impaired persons of 
Pakkret Home for Children with Disabilities (Baan 
Nontapum), achievement test and the question-
naire of the students satisfaction towards the 
teaching through the lesson Plan. Data analysis 
for the effectiveness of the lesson plans was car-
ried out by the end of each lesson, the students 
took the test all together to the total percent-
age and compared with the average percentage 
of score in the achievement test. Analyzed data 
from questionnaires by the frequency, percentage 
(%), mean (x) and standard deviation (S.D.).
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 The study founds that lesson plans are 
effective 84.66/84.33 and the students satisfac-
tion towards the teaching through the lesson 
plan was in the high level (x = 4.175). There-
fore the developed lesson plans are a powerful 
tool. These should be encouraged in the teach-
ing process. It would be beneficial for the stu-
dents of piano keyboard’s learning, enabling the 
students to gain insight into the music subject-
matter appropriately.
 Keywords :  Lesson Plan, Keyboard, Pia-
no, Visually Impaired persons, Baan Nontapum

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการ
สอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำาหรับผู้พิการทางการเห็น สถาน
สงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนท
ภูมิ) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด 80/80 และ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้พิการทางการเห็น อายุ 15-30 
ปี ที่ใช้บริการสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ในช่วงเดือนกันยายน – 
ตุลาคม 2559 จำานวน 5 คน เป็นผู้ที่ไม่มีความบกพร่อง
ในการจำาแนกเสียงทางโสตประสาทและไม่เคยเข้ารับ
การเรียนคีย์บอร์ดพื้นฐานมาก่อน เครื่องมือที่ใช้ในงาน
วิจัยประกอบด้วยแผนการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้น  แบบ
ทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าประสิทธิภาพของแผนการสอน โดยนำาคะแนนที่ผู้
เรียนทำาแบบทดสอบท้ายบทเรียนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย
รวมร้อยละ และนำามาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ
ของคะแนนที่ผู้เรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน วิเคราะห์
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามโดยนำามาแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ(%)  ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
 ผลการศึกษาพบว่าแผนการสอนมีค่า
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 ประสิทธิภาพ 84.66/84.33 และความพึงพอใจของผู้
เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (x = 
4.175) จึงนับว่าแผนการสอนท่ีได้พัฒนาข้ึนน้ีเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงควรส่งเสริมให้มีการนำาไปใช้ในจัดการ
เรียนการสอนให้มากข้ึนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
คีย์บอร์ดเบ้ืองต้นของผู้เรียนซ่ึงควรได้รับสาระดนตรีอย่างมี
ความเหมาะสม
 คำาสำาคัญ : แผนการสอน, คีย์บอร์ด, เปียโน, ผู้
พิการทางการเห็น, บ้านนนทภูมิ

บทนำา
 จากการสำารวจสถิติประชากรในประเทศไทย
ปี2558 น้ัน พบว่ามีประชากรท้ังหมด  65,124,716 คน 
(สำานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2558) โดยเป็น
บุคคลพิการประมาณ 1,983,925 คน คิดเป็นร้อยละ 3.04 
ของประชากรท้ังหมด ในจำานวนผู้พิการท้ังหมดเป็นผู้พิการ
ทางการเห็น 89,992 คน คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของคนผู้
พิการท้ังหมด ซ่ึงท่ีเหลือเป็นผู้พิการประเภทอ่ืนๆ (กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2558) นับว่า
ประเทศไทยมีจำานวนผู้พิการทางการเห็นมากพอสมควร 
และเน่ืองจากการสูญเสียทางสายตาไม่ว่าจะเป็นมาแต่
กำาเนิดหรือเกิดจากอุบัติเหตุ ล้วนแล้วก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ
การยังชีพ เป็นภาระของสังคมได้ถ้าหากไม่มีคนดูแลกลุ่ม
คนเหล่าน้ี อันทำาให้ขาดโอกาสในการเรียนและการทำางาน
หาเล้ียงชีพ ซ่ึงถ้าหากสามารถเปล่ียนคนกลุ่มน้ีจากภาระ
ให้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ เพราะผู้พิการทางการเห็นเป็นคน
พิการท่ียังมีโอกาสพัฒนาให้เป็นทุนมนุษย์ทางสังคมถ้าหาก
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เน่ืองจากมนุษย์ทุกคนมีศักด์ิศรี
เท่าเทียมกัน จึงสามารถพัฒนาศักยภาพเพ่ือนำาไปสู่การ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ ซ่ึงแม้ว่าบุคคลจะพิการทางการเห็น 
แต่ส่วนอ่ืนของร่างกายของเขายังมีศักยภาพท่ีจะสามารถ
พัฒนาให้ประกอบอาชีพซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ และพ่ึงตนเอง
ได้ในระยะยาว (ขวัญใจ ยงยศย่ิง, 2548)
 เน่ืองจากการสูญเสียดวงตาซ่ึงทำาให้ต้องใช้
ประสาทสัมผัสอ่ืนๆ ท่ีเหลืออยู่อย่างเต็มท่ี ซ่ึงพบว่าผู้พิการ
ทางการเห็นใช้ประสาทสัมผัสทางหูมากท่ีสุด (อรนุช ลิมต
ศิริ, 2551, น.64) และสมทรง พันธ์สุวรรณ (2529, น.32) 
กล่าวว่า โดยท่ัวไปน้ันผู้พิการทางการเห็นจะใช้ประสาท
สัมผัสทางหูและมีความรู้สึกทางโสตสัมผัสมากกว่าคน
ปกติ อีกท้ังยังสามารถแยกเสียงและจดจำาเสียงต่างๆ ได้
อย่างแม่นยำามากท้ังยังมีความสามารถพิเศษทางการ
ดนตรี สามารถฟังและเล่นดนตรีได้แทบทุกชนิดกิจกรรม
ดนตรีต่างๆ ของผู้พิการทางการเห็นจึงควรมีครูผู้เช่ียวชาญ
ทางดนตรีช่วยแนะนำา จะทำาให้ผู้เรียนมีความสัมฤทธ์ิ
ผลทางการศึกษาและสร้างความเพลิดเพลินได้ดีย่ิงข้ึน 
สอดคล้องกับท่ี พีระชัย ล้ีสมบูรณ์ผล (2536, น.80-81) 

กล่าวว่าดนตรีเป็นเร่ืองของศาสตร์และศิลป์ซ่ึงต้องใช้ความ
รู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกันจึงจะปฏิบัติได้ดีผู้พิการ
ทางการเห็นสามารถได้รับประโยชน์จากการฟัง การเรียน
รู้ และฝึกหัดดนตรีได้ แต่ต้องมีวิธีการจัดรูปแบบหรือการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
 ท้ังน้ีเน่ืองจากประโยชน์ของดนตรีซ่ึงนับว่ามี
ประโยชน์ต่อผู้พิการทางการเห็น เพราะเก่ียวข้องกับการ
ใช้ประสาทสัมผัสทางหูและช่วยในการตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลได้หลายด้าน ท้ังด้านความคิดสร้างสรรค์ 
การแสดงความรู้สึกส่วนตัว ความคิด ความรู้สึกประสบ
ความสำาเร็จ มีคุณค่า ใช้เป็นส่ือระบายอารมณ์ ผ่อนคลาย
ความเครียด และสนองความต้องการทางสุนทรียภาพของ
บุคคลเม่ือผู้พิการทางการเห็นใช้เวลาว่างไปกับการฟังหรือ
ฝึกหัดดนตรีก็จะช่วยให้รู้สึกว่าชีวิตมีค่าย่ิงข้ึนและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในส่วนของบทเพลงยังทำาให้ผู้
พิการทางการเห็นสามารถเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของ
คนในสังคมและความเปล่ียนแปลงของส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการดำารงชีวิตโดยอาศัยเน้ือหาสาระของบทเพลงเป็น
ส่ือได้ อีกท้ังผู้พิการทางการเห็นยังสามารถใช้ดนตรีเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความสัมพันธ์กับคนท่ัวไป และถ้าย่ิง
มีความสามารถทางดนตรีก็ย่ิงเป็นท่ียอมรับในสังคมง่ายข้ึน 
สอดคล้องกับท่ี สมพร ปานยินดี และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2556, 
น.29) กล่าวว่า ในปัจจุบันน้ีสังคมไทยมีผู้พิการทางการเห็น
ท่ีมีความสามารถทางดนตรี และได้ใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือ
หาเล้ียงชีพ เช่น เป็นครูสอนดนตรี เป็นนักดนตรีอาชีพ เป็น
นักดนตรีท่ีบรรเลงอยู่ตามข้างถนนหรือท่ีสาธารณะต่างๆ 
เน่ืองจากไม่ต้องการท่ีจะเป็นภาระให้กับครอบครัวและ
สังคม จึงพยายามท่ีจะสร้างงานสร้างอาชีพด้วยตนเองเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าตนเองมีคุณค่า แต่ท้ังน้ี ผู้ท่ีจะฝึกหัดดนตรีให้
ประสบความสำาเร็จได้จะต้องได้รับการปลูกฝังความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักวิชาการดนตรีและการฝึกหัดท่ีถูกต้อง 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าความงามทางศิลปะดนตรีจนสามารถนำา
ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 เปียโน เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทล่ิมน้ิวท่ีผู้พิการ
ทางการเห็นท่ีได้รับการฝึกฝนสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
อีกท้ังเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีสามารถสร้างความบันเทิงและให้
ความพอใจแก่ผู้ท่ีรักท่ีจะเล่นหรือ ฟังได้ทุกโอกาสท่ีต้องการ 
เด็กๆส่วนมากมักจะชอบหัดเปียโนและชอบใช้น้ิวมือกดลง
ไปบนคีย์ ทำาให้เกิดเสียงเพลงต่างๆ ตามท่ีตนจำาได้ และ
เม่ือมีโอกาสท่ีจะเรียนดนตรีก็มักจะเลือกเรียนเปียโนกัน 
มากกว่าเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน การเรียนเปียโนจึงนับว่าเป็น
วิชาท่ีได้รับความสนใจอย่างมากเพราะนอกจากจะเรียน
เพ่ือเสริมความรู้หรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างมี
ความสุข สงบ ร่ืนรมย์ และมีสมาธิแล้ว ยังสามารถนำาความ
สามารถด้านน้ีไปศึกษาต่อในสถาบันดนตรีต่างๆได้ 
(จงรัก พุกกะณานนท์, 2542) 

วารสารศิลป์ปริทัศน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 15

Untitled-1.indd   15 5/26/2017   4:25:12 PM



 เคร่ืองดนตรีประเภทล่ิมน้ิวทีมีลักษณะการบรรเลง
คล้ายคลึงกับเปียโนคือ คีย์บอร์ด ซ่ึงมีพ้ืนฐานการเล่นแบบ
เดียวกันมีวิธีการวางน้ิวและการบรรเลงคล้ายกับเปียโน
ในตอนเร่ิมต้น แต่เทคนิคการบรรเลงจะแตกต่างกันออก
ไปเร่ือยๆ เช่น เร่ืองน้ำาหนักน้ิวในการเล่น การใช้ข้อมือใน
เทคนิคต่างๆ การอ่านโน้ต 2 มือ เป็นต้น เพียงแต่มีความ
แตกต่างกับเปียโนท่ีกระบวนการกำาเนิดเสียง การบรรเลง 
และประเภทของบทเพลงเปียโนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ตรงท่ีเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีกลไกกำาเนิดเสียงได้ด้วยตัวเอง 
มีบทเพลงเฉพาะตัวและมีวิธีการบรรเลงท่ีเป็นแบบแผน
แน่นอน แต่คีย์บอร์ด เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีอุปกรณ์อิเล็กโท
รนิกส์สำาหรับเลียนแบบเสียงเคร่ืองดนตรีต่างๆบางชนิด
มีจังหวะหลายรูปแบบให้ผู้เล่นได้เลือกสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยส่วนวิธีการบรรเลงน้ันก็สุดแท้แต่ว่าผู้เล่นอยากจะเล่น
เพลงอะไรซ่ึงเคร่ืองดนตรีน้ีได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสม
กับดนตรีแนวป๊อบ แนวแจ๊ส (ประพันธ์ศักด์ิ พุ่มอินทร์, 
2555, น.34)  โดยรูปแบบในการเล่นดนตรีประเภทน้ีไม่
เน้นการเล่นโน้ตทุกตัวให้ถูกต้องตามท่ีมีผู้ประพันธ์เพลงไว้
เช่นเดียวกับดนตรีคลาสสิกซ่ึงต้องอาศัยการใช้โน้ตและรูป
แบบการเล่นมีความซับซ้อนมากกว่า การเรียนดนตรีแนวป๊
อบ หรือแนวแจ๊ส จึงมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ดนตรี
สำาหรับผู้พิการทางการเห็นมากกว่าเน่ืองจากอุปสรรคของ
การมองเห็น อีกท้ังการท่ีนักดนตรีวณิพกส่วนใหญ่ท่ีมีฐานะ
ยากจน ไม่สามารถซ้ือเคร่ืองดนตรีเป็นของตนเองได้ การ
ฝึกหัดเล่นคีย์บอร์ดจึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีน่าสนใจสำาหรับ
กลุ่มคนพิการทางการเห็นท่ีต้องการฝึกหัดเล่นดนตรีเพ่ือ
ประกอบอาชีพ เพราะคีย์บอร์ดเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีราคาถูก
และจัดหาซ้ือได้ง่าย และนักดนตรีบางคนท่ีเล่นเปียโนหรือ
อิเล็กโทนได้ก็สามารถใช้คีย์บอร์ดฝึกซ้อมแทนได้ (พีระชัย ล้ี
สมบูรณ์ผล, 2536, น.20-21, 24) 
 อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้พิการทางการเห็นบาง
คนท่ีฝึกหัดดนตรีใหม่ๆและยังไม่มีความคล่องตัวในการ
บรรเลงจะเล่นเฉพาะทำานองเพลงเพียงอย่างเดียว หรือ
เปิดจังหวะท่ีเคร่ืองคีย์บอร์ดแล้วกดเสียงต่างๆไปตามความ
ต้องการโดยไม่คำานึงว่าจะถูกหรือไม่ และไม่ระมัดระวังใน
เร่ืองของบุคลิกท่าทางและความถูกต้องของวิธีการบรรเลง 
บทเพลงท่ีใช้ฝึกปฏิบัติได้มาจากการฟังเพลงและจำาเสียงท่ี
ได้ยิน ไม่มีการใช้โน้ตเบรลล์ จึงมีปัญหาเก่ียวกับการวางมือ
และวิธีการบรรเลงด้วยท่าทางท่ีถูกต้องสวยงาม นับว่าเป็น
ปัญหาอยู่มากทำาให้บุคลิกในการบรรเลงไม่งดงามเท่าท่ีควร 
วิธีการฝึกหัดจะถูกต้องหรือไม่น้ันผู้เล่นไม่มีความรู้ความ
ชำานาญ เป็นการปฏิบัติตามใจผู้เล่น ไม่เน้นในเร่ืองของการ
ใช้เสียงประสานตามหลักวิชาดนตรี การผลิตเสียงออกมา
จึงขาดคุณภาพ (พีระชัย ล้ีสมบูรณ์ผล, 2538, น.38-40) 
 จากสภาพปัญหาท่ีเ กิด ข้ึนผู้วิจัยจึงพัฒนา
แผนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นสำาหรับผู้พิการทางการเห็น 
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้าน

นนทภูมิ) เน่ืองจากแผนการสอนเป็นเอกสารท่ีจัดทำาเป็น
ลายลักษณ์อักษรซ่ึงใช้สำาหรับการเตรียมปฏิบัติการสอน
อย่างเป็นระบบ และเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้ผู้สอนพัฒนา
จัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงได้แก่สาระทางดนตรีท่ีมีความเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอันสามารถพัฒนาไปสู่แผนการ
สอนคีย์บอร์ดท่ีมีความเหมาะสมท้ังในแง่ของเน้ือหาและ
ทักษะ นอกจากน้ีผู้วิจัยต้องการทราบถึงความพึงพอใจของ
ผู้พิการทางการเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ดนตรีสำาหรับผู้พิการทางการเห็นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือพัฒนาแผนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้น
สำาหรับผู้พิการทางการเห็น สถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ท่ีมีประสิทธิภาพของ
แผนการสอนตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด 80/80
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้วยแผนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้น

สมมติฐานของการวิจัย
 แผนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นสำาหรับผู้พิการ
ทางการเห็น สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) มีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการสอน
คีย์บอร์ดเบ้ืองต้น 

นิยามศัพท์เฉพาะ
 1. ผู้พิการทางการเห็น หมายถึง บุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางสายตาซ่ึงเม่ือได้รับการตรวจรักษาและแก้ไข
ปัญหาการสายตาโดยใช้แว่นตาหรือเลนส์คอนแท็คแล้วยัง
ไม่สามารถมองเห็นภาพชัดเจนได้เป็นปกติ และไม่สามารถ
หาส่ิงใดมาทดแทนดวงตาเพ่ือทำาให้มองเห็นได้เช่นเดียวกับ
คนปกติ ทำาให้ตาบอด ระดับความรุนแรงของความพิการ
ทางการเห็นแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับท่ีมองเห็นบาง
ส่วนหรือตาบอดเลือนราง มีค่าสายตาอยู่ระหว่าง 20/70-
20/200 ฟุต (ค่าลานสายตาระหว่าง 10 -30 องศา) และ
ระดับท่ีตาบอดสนิท ซ่ึงมีค่าสายตาไม่เกิน 20/200 ฟุต (ค่า
ลานสายตาน้อยกว่า 10 องศา)
 2. สาระดนตรี หมายถึง องค์ความรู้ทางดนตรี
ท้ังหมดท่ีผู้เรียนควรได้รับอย่างครบถ้วน ประกอบไปด้วย
ด้านเน้ือหาดนตรีและด้านทักษะดนตรี ด้านเน้ือหาดนตรี 
ประกอบด้วย องค์ประกอบของดนตรี ได้แก่ จังหวะ 
ทำานอง เสียงประสาน รูปพรรณ สีสัน ลักษณะของเสียง 
รูปแบบ และวรรณคดีดนตรี ประกอบด้วยบทเพลงและ
ประวัติดนตรี  ส่วนด้านทักษะดนตรี คือ การปฏิบัติหรือ
การแสดงออกทางดนตรีจากผลของการเรียนรู้ความเข้าใจ
และการฝึกฝน ได้แก่ การฟัง การร้อง การเคล่ือนไหว การ
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เล่น การสร้างสรรค์ และการอ่าน
 3.แผนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นหมายถึง 
แผนการสอนท่ีผู้วิจัยได้จัดทำาข้ึนเพ่ือใช้สอนคีย์บอร์ด
สำาหรับผู้พิการทางการเห็น สถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ท่ีผู้เรียนยังไม่เคยเรียน
คีย์บอร์ดพ้ืนฐานมาก่อน  
 4. ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
หมายถึง ความสามารถของแผนการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียน
ทำากิจกรรมระหว่างเรียนและทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียนได้ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 กำาหนดให้ 80 ตัวแรก คือ คะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 80 ของคะแนนท่ีผู้เรียนทำากิจกรรมหรือแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน  ส่วน 80 ตัวหลัง คือ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 
ของคะแนนท่ีผู้เรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน
 5.ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
คีย์บอร์ดเบ้ืองต้น หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึก
นึกคิดของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนในด้านเน้ือหา 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการสอน 
และด้านการประเมินผล ซ่ึงผู้วิจัยวัดความพึงพอใจของผู้
เรียนจากการตอบแบบสอบถาม
 6. โน้ตเบรลล์ (Braille music) หมายถึง อักษร
เบรลล์รูปแบบหน่ึงท่ีใช้แทนสัญลักษณ์ทางดนตรีได้แก่ โน้ต
ดนตรีและเคร่ืองหมายทางดนตรีต่างๆซ่ึงได้รับการพัฒนา
เพ่ือช่วยให้คนตาบอดสามารถเรียนรู้วิธีเล่นดนตรีได้จาก
การอ่านสัญลักษณ์ทางดนตรี เช่นเดียวกับการอ่านโน้ตบน
บรรทัดห้าเส้นของคนสายตาปกติ 
 7. การจำาแนกเสียงทางโสตประสาท หมายถึง 
ความสามารถในการแยกแยะเสียงและจดจำาเสียงลักษณะ
ต่างๆ เช่น สามารถแยกแยะเสียงพูดของบุคคลได้ สามารถ
รู้ได้ว่าลักษณะของเสียงมีความแตกต่างกัน เช่น เสียงเบา-
ดัง เสียงสูง-ต่ำา เสียงส้ัน-ยาว สามารถแยกแนะเสียงจาก
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำาวันได้ เช่น เสียงน้ี
เกิดตอนกำาลังเดินบนถนน มีเสียงพาหนะต่างๆ เสียงน้ีเป็น
เสียงในร้านอาหาร เสียงของสถานท่ีย่านชุมชน เสียงน้ำาไหล 
เสียงในห้องครัว เป็นต้น

วิธีดำาเนินงานวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้พิการ
ทางการเห็น อายุ 15-30 ปี ท่ีใช้บริการสถานสงเคราะห์เด็ก
พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จำานวน 34 
คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้พิการ
ทางการเห็น อายุ 15-30 ปี ท่ีใช้บริการสถานสงเคราะห์เด็ก
พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จำานวน 5 
คน ได้มาจากการคัดเลือกโดยเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมทางสติปัญญาซ่ึงสามารถเรียน

รู้ทางดนตรีได้ มีความสนใจด้านดนตรี ไม่มีความบกพร่อง
ในการจำาแนกเสียงทางโสตประสาท และไม่เคยเรียน
คีย์บอร์ดพ้ืนฐานมาก่อน 
2. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา
 2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการสอนคีย์บอร์ด
เบ้ืองต้น ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน
 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
  2.2.1 ประสิทธิภาพของแผนการสอน
คีย์บอร์ดเบ้ืองต้น
  2.2.2  ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้น
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
 3.1แผนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นสำาหรับ
ผู้พิการทางการเห็นสถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) เน้ือหาของแผนการ
สอนแบ่งออกเป็น 6 บทเรียน แต่ละบทเรียนใช้เวลาเรียน
คาบละ 1 ช่ัวโมง และใช้เวลาเรียนบทเรียนละ 1 คาบ มีการ
เรียงลำาดับเน้ือหาบทเรียนดังต่อไปน้ี  
 บทเรียนท่ี 1 เร่ือง ลักษณะของคีย์บอร์ด ตำาแหน่ง
โน้ตโดกลาง และท่าทางการเล่น 
 บทเรียนท่ี 2 เร่ือง การเล่นโน้ตทีละมือ  
 บทเรียนท่ี 3 เร่ือง การเล่นแนวทำานองส้ันๆ ง่ายๆ 
ด้วยมือขวา
 บทเรียนท่ี 4 เร่ือง การเล่นคอร์ด C และ G7 ด้วย
มือซ้าย 
 บทเรียนท่ี 5 เร่ือง การเล่นคอร์ดและแนวทำานอง
ไปพร้อมกัน
 บทเรียนที 6 เร่ือง การเล่นคอร์ด C,G7 และ F 
ประกอบเพลงด้วยมือซ้าย 
.  โดยจุดมุ่งหมายของการเรียนบทเรียนท้ัง 6 น้ี คือ
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเล่นคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นได้ โดยสามารถ
เข้าใจถึงองค์ประกอบของดนตรี สามารถฟังเสียงและเล่น
ตามโน้ตท่ีได้ยินได้ถูกต้องตามองค์ประกอบของดนตรี อัน
ได้แก่ จังหวะ ทำานอง เสียงประสาน รูปพรรณ สีสัน และรูป
แบบ 
 ในด้านของจังหวะ ผู้วิจัยกำาหนดเน้ือหาให้ผู้เรียน
เรียนรู้โน้ตตัวดำา โน้ตตัวขาว และโน้ตตัวกลม เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เห็นความแตกต่างความส้ันยาวของเสียงโน้ต และความ
แตกต่างของการมีเสียงและไม่มีเสียง ในการใช้จังหวะหยุด
จังหวะตัวดำาซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเรียนรู้ได้ง่ายสำาหรับผู้ท่ีเร่ิมเรียน
ดนตรี  
 ในด้านของทำานอง ผู้วิจัยกำาหนดเน้ือหาให้ผู้เรียน
เรียนโน้ต 5 เสียง เท่าน้ัน คือ โน้ตโด (C) เร (D) มี (E) ฟา 
(F) และซอล (G) ซ่ึงเป็นการเร่ิมต้นของการเรียนปฏิบัติเปีย
โนด้วยน้ิวมือท้ังห้า
 ในด้านรูปพรรณผู้วิจัยกำาหนดให้ผู้เรียนเล่น
คีย์บอร์ดด้วยมือท้ังสองข้างไปพร้อมกัน ซ่ึงเป็นการเล่นแนว
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ทำานองและแนวเสียงประสาน จะทำาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาพ
รวมทางดนตรีอย่างง่ายๆ 
 ในด้านสีสันผู้เรียนควรได้เรียนรู้ว่าเค ร่ือง
คีย์บอร์ดสามารถผลิตเสียงได้หลากหลายชนิด และเสียง
ของเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน 
 ในด้านรูปแบบ ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ว่าในแต่ละ
บทเพลงน้ันมีรูปแบบซ่ึงทำาให้เกิดความแตกต่างกัน การ
เรียนรูปแบบเพลงง่ายๆ จึงควรเร่ิมจากบทเพลงส้ันๆ ท่ีแบ่ง
เพลงออกเป็น 1-2 ตอน ได้แก่ รูปแบบ One part form 
และ Binary Form เพ่ือสร้างความเข้าใจสำาหรับผู้เร่ิมต้น
เรียนคีย์บอร์ด เพลงท่ีนำามาใช้ในแผนการสอน ได้แก่ เพลง
ขนมปังกรอบ เพลงเต่า เพลงหนูมาลี เพลงแมงมุมลาย 
เพลง Jingle Bells เพลง Happy Birthday และเพลงสาย
ทิพย์ 
 3.2 แบบทดสอบหลังเรียน ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน
เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงได้จากการ
จัดการเรียนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นท่ีเกิดข้ึน หลังจาก
ท่ีผู้เรียนได้ผ่านการเรียนเน้ือหาครบทุกบทเรียนแล้ว โดย
ข้อสอบหลังเรียนครอบคลุมเน้ือหาของบทเรียนท้ังหมด
 3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้น มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การอ้างอิง
ตามแบบวัดของลิเคอร์ทซ่ึงกำาหนดช่วงระดับความคิดเห็น
เป็น 5 ระดับ โดยมุ่งวัดประเมินผล 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เน้ือหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการสอน 
และด้านการประเมินผล รวมรายการข้อคำาถามท้ังหมด 20 
ข้อ 

ระเบียบวิธีวิจัย
 1. การรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยนำาแผนการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการทดลองท้ังหมด 7 คร้ัง แบ่งออก
เป็นการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน 6 คร้ัง ใช้
เวลาเรียนคร้ังละ 1 ช่ัวโมง และจัดให้มีการทดสอบหลัง
เรียน 1 คร้ัง ดำาเนินการทดลองระหว่างวันท่ี  26 กันยายน 
ถึงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 มีดำาเนินตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี
 1.1ครูผู้สอนช้ีแจง และสร้างความเข้าใจแก่ผู้
เรียนเก่ียวกับรายละเอียดต่างๆ ในการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้น
 1.2 ผู้เรียนเรียนรู้คีย์บอร์ดเบ้ืองต้นตามท่ีครูสอน  
   1.3หลังจากจัดการเรียนการสอนเสร็จส้ินใน
แต่ละบทเรียน ผู้เรียนจะต้องทำาแบบทดสอบท้ายบทเรียน
เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจในการเรียนของตนเอง และ
เพ่ือให้ผู้เรียนเองเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากย่ิง
ข้ึน 
 1.4 จัดให้มีการทดสอบหลังการเรียน หลังจากท่ีผู้
เรียนได้เรียนจบบทเรียนท้ังหมดเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีได้เรียน
รู้ท้ังหมดและนำาผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของ

แผนการสอน
 1.5 ภายหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งหมดแล้ว จึงจัดให้ผู้เรียนทำาแบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน นำาผลที่ได้ไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 (ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2537, น.
494-495) ได้แก่ คำานวณค่า E1 โดยการนำาคะแนนจาก
การทดสอบท้ายบทเรียนหลังเรียนจบในแต่ละแผนมา
คำานวณหาค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 
 คำานวณ E2 โดยนำาคะแนนจากการทดสอบ
หลังเรียนหลังจากที่ได้เรียนจบทั้ง 6 แผน มาคำานวณ
หาค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ การสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้น  โดย
นำาคะแนนทั้งหมดที่ผู้เรียนทำาแบบทดสอบท้ายบทเรียน
แต่ละบทมาหาค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ และนำาค่า E1 และ E2 
มาเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยเกณฑ์ E1/E2 ต้องไม่
ต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
 2.2วิ เคราะห์ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยนำาข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถามมาหาค่าคะแนนเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ และนำามาแปลความ
หมายโดยพิจารณาตามช่วงคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51-  3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

ผลงานการวิจัย
 ผลการวิจัยจากการทดลองใช้แผนการสอน
คีย์บอร์ดเบื้องต้นสำาหรับผู้พิการทางการเห็นสถาน
สงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนท
ภูมิ) สามารถสรุปผลได้ดังนี้
 1 .แผนการสอนคีย์บอร์ดเ บ้ืองต้นสำาหรับ
ผู้พิการทางการเห็นสถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนน-ทภูมิ) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยไว้
คือเกณฑ์กำาหนด 80/80 โดยมีคะแนนค่าเฉล่ียจากการ
ทดสอบท้ายบทเรียนเท่ากับ 84.66 และมีคะแนนค่าเฉล่ีย
จากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 84.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กำาหนด
 ในการวิเคราะห์คะแนนสอบท้ายบทเรียน พบ
ว่าผู้เรียนมีผลคะแนนท่ีได้จากการทดสอบท้ายบทเรียน
ท้ังหมดรวม 127คะแนน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 84.66 
โดยบทเรียนท่ีผู้เรียนสามารถทำาคะแนนได้ดีท่ีสุด ได้แก่ บท
เรียนท่ี 1 เร่ืองลักษณะของคีย์บอร์ด ตำาแหน่งโน้ตโดกลาง 
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และท่าทางการเล่น ผู้เรียนสามารถทำาคะแนนทดสอบท้ายบท
ได้รวม 23.5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 94 บทเรียนท่ีมีผล
คะแนนรองลงมา ได้แก่ บทเรียนท่ี 2 เร่ือง การเล่นโน้ตทีละมือ 
มีคะแนนรวม 21.5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 86 ส่วนบท
เรียนท่ีผู้เรียนมีผลคะแนนแบบทดสอบน้อยท่ีสุด ได้แก่ บทเรียน
ท่ี 3 เร่ือง การเล่นแนวทำานองส้ันๆ ง่ายๆ ด้วยมือขวา มีคะแนน
รวม 19 คะแนน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 76 แสดงผล

ตาราง 1 แสดงผลคะแนนท่ีได้จากการสอบท้ายบทเรียนจำานวน 6 คร้ัง 

(E1)  

บทเรียนที่

คะแนนสอบของผู้เรียนคนที่ คะแนน

รวม

(25)

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ
1

(5)

2

(5)

3

(5)

4

(5)

5

(5)

1 5 4.5 5 4 5 23.5 94.00

2 4 5 4 4 4.5 21.5 86.00

3 5 3 4 3 4 19 76.00

4 3 4 5 4 5 21 84.00

5 4 4 4 4 5 21 84.00

6 4 4 4 4 5 21 84.00

รวม 25 24.5 26 23 28.5 127 84.66

ตาราง 2 แสดงผลคะแนนท่ีได้จากการสอบหลังเรียน (E2)

ข้อ

ที่

คะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนคนที่ คะแนน

รวม

(25)

ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ
1

(5)

2

(5)

3

(5)

4

(5)

5

(5)

1 5 5 5 4 5 24 96.00

2 4 4.5 4 4.5 4.5 21.5 86.00

3 5 4 5 4 4 22 88.00

4 3 4 4 4 4 19 76.00

5 4 4 4 4 4 20 80.00

6 4 4 4 4 4 20 80.00

รวม 25 25.5 26 24.5 25.5 126.5 84.33

 

ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบผลค่าเฉล่ียรวมร้อยละของคะแนนสอบ

ท้ายบทเรียน (E1) และคะแนนสอบหลังเรียน (E2)

ผู้เรียนคนที่ E1 E2

คะแนน ค่าร้อยละ คะแนน ค่าร้อยละ

1 25 83.33 25 83.33

2 24.5 81.66 25.5 85.00

3 26 86.66 26 86.66

4 23 76.66 24.5 81.66

5 28.5 95.00 25.5 85.00

คะแนนรวม 127 423.31 126.5 421.65

ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 84.66 84.66 84.33 84.33

 ส่วนการวิเคราะห์ผลคะแนนสอบหลังเรียน ผู้
เรียนมีผลคะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลังเรียนท้ังหมด
รวม 126.5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 84.33 โดย
คะแนนสอบข้อท่ีผู้เรียนสามารถทำาคะแนนได้ดีท่ีสุดคือข้อท่ี 
1 วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนท่ี 1 เร่ือง ลักษณะ
ของคีย์บอร์ด ตำาแหน่งโน้ตโดกลาง และท่าทางการเล่น 
ผู้เรียนสามารถทำาคะแนนทดสอบหลังเรียนข้อท่ีได้รวม 
24 คะแนน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 96  ข้อสอบข้อท่ีมีผล
คะแนนรวมรองลงมา ได้แก่ ข้อท่ี 3 วัดจุดประสงค์การเรียน
รู้ของบทเรียนท่ี 3 เร่ือง  การเล่นแนวทำานองส้ันๆ ง่ายๆ 
ด้วยมือขวา คะแนนรวม 22 คิดเป็นร้อยละ 88  ส่วนข้อท่ี
ผู้เรียนมีผลคะแนนทดสอบหลังเรียนน้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อท่ี 
4 เร่ือง การเล่นคอร์ด C และ G7 ด้วยมือซ้าย มีคะแนน
รวม 19 คะแนน คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ 76 ดังท่ีได้แสดงใน
ตารางท่ี 2
 จากตาราง 3 ได้แสดงการเปรียบเทียบผลค่า
เฉล่ียรวมร้อยละของคะแนนสอบท้ายบทเรียน (E1) และ
คะแนนสอบหลังเรียน (E2) ดังน้ันจึงสามารถสรุปได้ว่า 
แผนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นสำาหรับผู้พิการทางการ
เห็น สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 
(บ้านนนทภูมิ) ท่ีถูกพัฒนาข้ึนน้ี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.66/84.33 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยกำาหนดไว้ 80/80
 2. ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นสำาหรับผู้พิการ
ทางการเห็นสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 
60 เพศหญิงร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มีลักษณะการมองเห็นคือ
มองเห็นบางส่วน (ร้อยละ 80) และมีระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำากว่าประถมศึกษาร้อยละ 60 นอกน้ันเป็นระดับปริญญา
ตรี 1 คน และระดับประถมศึกษา ปีท่ี 6 1 คน จากการ
สำารวจความคาดหวังจากการเรียนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นน้ัน ได้
ผลสรุปดังตาราง 4 ซ่ึงพบว่าผู้เรียนทุกคนต้องการเรียน
คีย์บอร์ดเบ้ืองต้นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ ส่งเสริมบุคลิกภาพ 
/ความเช่ือม่ัน และสร้างความรู้ความเข้าใจ พ้ืนฐานเก่ียวกับ 
การเล่นคีย์บอร์ด (ร้อยละ 100) รองลงมาคือต้องการ
เรียนเพื่อความบันเทิง และเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ (ร้อยละ 80)

ตาราง 4 แสดงจำานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความ

คิดเห็นต่อคาดหวังจากการเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้น 

ความคาดหวังจากการเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้น

ผู้ตอบแบบสอบถาม

จำานวน ร้อยละ

1. เรียนเพื่อความบันเทิง 4 80

2. เรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4 80

3. เรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 5 100
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4. เรียนเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ /ความเชื่อมั่น 5 100

5. เรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเล่น

เครื่องคีย์บอร์ด

5 100

6. เรียนเพื่อสร้างทักษะที่ดีในการเล่นคีย์บอร์ด 1 20

7. เรียนเพื่อนำาเอาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 3 60

8. อื่นๆ ได้แก่ เรียนเพื่อนำาความรู้ไปเล่นเพลงที่

ตนเองชอบ เพลงประกอบละคร หรือเพลงที่เคยได้ยิน

ได้…………………………..

2 40

 

 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่าผู้
เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนคีย์บอร์ด
เบ้ืองต้นคิดเป็นค่าเฉล่ีย (x ) เท่ากับ 4.175 ค่าส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.2271  และโดยรวมผู้เรียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ือง
ต้นอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบ
ว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
มากท่ีสุด (x = 4.56) รองลงมา ได้แก่ ด้านการประเมิน
ผล (x = 4.32)  ส่วนความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 
ได้แก่ ด้านเน้ือหา (x = 3.86)  โดยในส่วนของข้อคำาถาม
อัตนัยซ่ึงเป็นคำาถามปลายเปิด พบว่ามีผู้เรียนต้องการให้
มีการสอนเน้ือหาเพ่ิมเติมมากข้ึน และมีความท้าทายเพ่ิม
ข้ึนต้องการให้ครูสอนตามสภาพการเรียนรู้ของเพ่ือนแต่ละ
คน เน่ืองจากแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่า
กัน และยังต้องการให้ครูสอนเพลงตามความชอบเป็นราย
บุคคลอีกด้วย เพราะแต่ละคนมีความชอบท่ีแตกต่างกัน

ตาราง 5 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเนื้อหา

ข้อ คำาถาม x S.D.

1. มีการเรียงลำาดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก 4.16 0.2924

2. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการ
จัดการเรียนการสอน

3.50 0.3605

3. เนื้อหามีความเหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้เรียน

3.66 0.2108

4. เนื้อหาในบทเรียนสามารถสื่อความหมายให้ผู้
เรียนเข้าใจได้

3.83 0.2309

5. เนื้อหามีความครอบคลุม สมบูรณ์ 4.16 0.2426

คะแนนเฉลี่ย 3.86 0.2674

ตาราง 6 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรม
การเรียนการสอน

ข้อ คำาถาม x S.D.

6. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย 4.83 0.0745

7. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ  4.83 0.0745

8. กิจกรรมการเรียนการสอนมีการเรียงลำาดับ
อย่างเหมาะสม

4.16 0.1795

9. ระยะเวลาในการทำากิจกรรมมีความเหมาะสม 4.50 0.1527

10. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุด
ประสงค์การเรียนรู้

4.50 0.2236

คะแนนเฉลี่ย 4.56 0.1409

ตาราง 7 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนการสอน

ข้อ คำาถาม x S.D.

11. สื่อการสอนมีความหลากหลาย 4.00 0.2309

12. สื่อการสอนมีความน่าสนใจ 4.50 0.1527

13. สื่อการสอนสะดวกต่อการใช้ 3.50 0.3214

14. สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 4.00 0.2000

15. สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับความสามารถ

ของผู้เรียน

3.83 0.1885

คะแนนเฉลี่ย 3.96 0.2187

ตาราง 8 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประเมินผล

ข้อ คำาถาม x S.D.

16. แบบทดสอบมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.00 0.3055

17. แบบทดสอบเหมาะสมกับความสามารถของ

ผู้เรียน

4.50 0.2236

18. แบบทดสอบท้ายบทเรียนสอดคล้องกับเนื้อหา

ที่เรียน

4.33 0.2981

19. แบบทดสอบหลังเรียนสอดคล้องกับเนื้อหา

ที่เรียน

4.33 0.2981

20. การกำาหนดช่วงระยะเวลาในการทดสอบมีความ

สอดคล้องเหมาะสมกับการทบทวน ฝึกซ้อม

4.00 0.2828

คะแนนเฉลี่ย 4.32 0.2816

ผลงานการวิจัย
 จากการทดลองใช้แผนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้น
สำาหรับผู้พิการทางการเห็น สถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) สามารถสรุปผลได้ดังน้ี
 1. แผนการสอนท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้คือ 80/80 โดยมีคะแนนค่า
เฉล่ียจากการทดสอบท้ายบทเรียนเท่ากับ 84.66 และมี
คะแนนค่าเฉล่ียจากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 84.33 ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีกำาหนดไว้
 2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้นอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
ค่าเฉล่ีย (x) เท่ากับ 4.175 และคะแนนส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.2271 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
มากท่ีสุด (x= 4.56) รองลงมา ได้แก่ ด้านการประเมินผล 
(x= 4.32)  ส่วนความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ 
ด้านเน้ือหา (x= 3.86)

อภิปรายผล
 จากทดลองแผนการสอนคีย์บอร์ดเบ้ืองต้น
สำาหรับผู้พิการทางการเห็นสถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ)ซ่ึงพบว่ามีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย
น้ัน สามารถอภิปรายผลท่ีเกิดข้ึนได้ดังน้ี
 1.การสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการฝึก
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ทักษะปฏิบัติพบว่าผลพัฒนาการด้านทักษะการเล่น
คีย์บอร์ดของผู้เรียนเป็นดังต่อไปน้ี
 บทเรียนท่ี 1 เร่ืองลักษณะของคีย์บอร์ด ตำาแหน่ง
โน้ตโดกลาง และท่าทางการเล่น พบว่าผู้เรียนทุกคนเข้าใจ
ลักษณะของคีย์บอร์ด และสามารถค้นหาตำาแหน่งโน้ตโด/
ตำาแหน่งโดกลางได้อย่างถูกต้อง อีกท้ังยังสามารถไล่น้ิวมือ
ท้ังตามท่ีครูสอนได้อย่างถูกต้อง แต่ยังพบว่ามีผู้เรียนบางคน
ยังทำาลักษณะการวางมือและท่าทางได้ไม่ถูกต้อง 
 บทเรียนท่ี 2 เร่ือง การเล่นโน้ตทีละมือ พบว่าผู้
เรียนทุกคนมีความเข้าใจในเร่ืองของระดับเสียงได้เป็นอย่าง
ดี เพราะสามารถกดระดับเสียงตามท่ีครูเล่นได้ถูกต้องทุก
คน แต่ในการทดสอบพบว่าผู้เรียนยังกดค่าโน้ตผิดอยู่ 3 คน 
อาจเป็นเพราะว่าผู้เรียนไม่ได้ใส่ใจกับค่าความยาวโน้ตอย่าง
เพียงพอ แต่เม่ือทำาการสอนอย่างซ้ำาทวนจนเกิดความเข้าใจ
ผู้เรียนก็สามารถปฏิบัติได้ดีข้ึน โดยพบว่าในระหว่างท่ีมีการ
เรียนการสอนน้ันผู้เรียนท่ีกดค่าโน้ตผิดก็สามารถกดค่าโน้ต
ได้ถูกต้องดีข้ึน
 บทเรียนท่ี 3 เร่ือง การเล่นแนวทำานองส้ันๆ ง่ายๆ 
ด้วยมือขวา พบว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเล่นทำานองเพลงได้
ถูกต้องท้ังในเร่ืองของค่าโน้ตและระดับเสียง แต่มีผู้เรียนท่ี
สามารถทำาลักษณะการวางมือได้ถูกต้องเพียง 1 คนเท่าน้ัน 
 บทเรียนท่ี 4-6 ท่ีมีการเล่นคอร์ดให้เข้ากับแนว
ทำานองเพลง และเล่นไปพร้อมกับแนวทำานองเพลง พบ
ว่าผู้เรียนทุกคนเข้าใจในเร่ืองของเสียงประสาน และรู้ว่า
เป็นการรวมเสียงของโน้ตต้ังแต่ 2 เสียงข้ึนไป เข้าใจจังหวะ
ของเพลงและเข้าใจจุดท่ีต้องเปล่ียนคอร์ด สามารถเล่น
คอร์ดเข้ากับจังหวะเพลงได้ทุกคน แต่มีผู้เรียน 1 คน ท่ียัง
ใช้การจับคอร์ดแบบโน้ต 2 ตัว และยังพบว่าผู้เรียนทุกคน
สามารถทำาท่าทางการเล่นได้ถูกต้อง แต่ยังวางลักษณะมือ
ไม่ถูกต้องอยู่ 1-2 คน 
 เม่ือพิจารณาผลคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ
ท้ายบทและการทดสอบหลังเรียนเพ่ือประมวลความรู้ของ
ผู้เรียนท่ีได้จากการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดแล้ว พบว่า
ผู้เรียนทุกคนสามารถค้นหาตำาแหน่งโน้ตได้ดีข้ึน สามารถ
วางมือได้ถูกต้องตามตำาแหน่งของโน้ตบนเคร่ืองคีย์บอร์ด
และไล่โน้ตได้คล่องแคล่วข้ึน ซ่ึงผู้เรียนทุกคนมีทักษะการฟัง
ท่ีดีในเร่ืองของระดับเสียงและจังหวะ สามารถกดโน้ตตาม
เสียงท่ีได้ยินได้อย่างถูกต้อง แต่พบว่ามีบางคนท่ีไม่สามารถ
กดค่าความยาวของเสียงได้ถูกต้อง ซ่ึงเม่ือครูได้กดเสียงซ้ำา
เพ่ือย้ำาทวนอีกคร้ังผู้เรียนกลุ่มน้ีก็สามารถกดได้ อาจเป็น
เพราะยังขาดการคำานึงถึงค่าความยาวของเสียงขณะท่ีได้
กดตามครูในคร้ังแรก
 ส่วนในเร่ืองของลักษณะการวางมือยังพบว่า
มีผู้เรียนบางคนยังใช้ท่อนน้ิวกดและไม่ทำามือโค้งซ่ึงเป็น
ลักษณะท่ีผิดซ่ึงจะทำาลักษณะมือได้ถูกต้องในขณะท่ีมี
การทดสอบไล่น้ิวมือทีละข้างเท่าน้ัน อาจเป็นเพราะเม่ือ
มีการเล่นโน้ตหลายตัวให้ต่อเน่ืองหรือเล่นคอร์ดท่ีต้องกด

โน้ตหลายตัวพร้อมกันทำาให้ไม่ระมัดระวังการวางมือ ส่วน
ท่าทางการเล่นผู้เรียนมักทำาหลังค่อม และก้มศีรษะเข้าหา
แป้นคีย์บอร์ดมากเกินไปทำาให้เสียบุคลิกและท่าทางท่ี
สวยงามแต่เม่ือได้รับการแนะนำาแล้วพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่
ทำาได้ดีข้ึน เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีระมัดระวังได้ง่ายกว่าการการ
ทำาลักษณะมือ 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอนใช้วิธีการสอนโดย
ให้ฟังและปฏิบัติตาม (Play by ear) ซ่ึงส่งผลให้ผู้เรียน
มีทักษะการเล่นคีย์บอร์ดท่ีดีข้ึนได้ ดังท่ีปรากฏผลพัฒนา
การในแต่ละบทเรียน และยังทำาให้ผลความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก อาจ
เป็นเพราะว่าผู้เรียนชอบเล่นโดยอาศัยการฟังเน่ืองจาก
มีอุปสรรคในการอ่านโน้ต ซ่ึงผู้เรียนมีความพึงพอใจและ
ยินดีในการปฏิบัติตามการเล่นจากการฟัง (Play by ear) 
สอดคล้องกับท่ีวาร์วาริโกว (Varvarigou, 2014,  
p.471-484) พบว่าการเรียนแบบ Play by ear ช่วยสร้าง
ความสุขในการเรียนดนตรีของผู้เรียน และพัฒนาทักษะ
การได้ยิน พัฒนาทักษะ Improvisation และสร้างความ
ม่ันใจขณะเล่นได้ดีข้ึน และยังสอดคล้องกับท่ีสมทรง พันธ์
สุวรรณ (2542, น.17,32) กล่าวว่า โดยท่ัวไปน้ันคนตาบอด
น้ันต้องใช้ประสาทสัมผัสทางหูและมีความรู้สึกทางโสต
สัมผัสมากกว่าคนปกติอยู่แล้ว อีกทั้งยังสามารถแยก
เสียงและจดจำาเสียงต่างๆ ได้อย่างแม่นยำามาก มีความ
สามารถพิเศษทางการดนตรี สามารถฟังและเล่นดนตรี
ได้แทบทุกชนิด กิจกรรมดนตรีจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มี
ประโยชน์ต่อผู้พิการทางการเห็น เพราะช่วยในการตอบ
สนองความต้องการของบุคคลได้หลายด้าน ทั้งด้านความ
คิดสร้างสรรค์ การแสดงความรู้สึกส่วนตัว ความคิด 
ความรู้สึกประสบความสำาเร็จ มีคุณค่า ใช้เป็นสื่อระบาย
อารมณ์ ผ่อนคลายความเครียดและสนองความต้องการ
ทางสุนทรียภาพของบุคคล ช่วยทำาให้การเรียนการสอน
บทเรียนต่างๆไม่น่าเบื่อ ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่เป็นมิตร 
ให้ความรักและอบอุ่น
 3.เน้ือหาที่มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 
 3.1 โน้ต ในเรื่องของความสั้นยาวของเสียง 
ได้แก่ โน้ตตัวดำาตัวหยุดตัวดำา โน้ตตัวขาว (และโน้ตตัว
กลมเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความแตกต่างความส้ันยาวของ
เสียงโน้ต และความแตกต่างของการมีเสียงและไม่มีเสียง 
ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายสำาหรับผู้ที่เริ่มเรียนดนตรี ส่วน
ในเรื่องของระดับเสียงได้กำาหนดให้ผู้เรียนเรียนโน้ต 5 
เสียง เท่านั้น คือ โน้ตโด (C) เร (D) มี (E) ฟา (F) และ
ซอล (G) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการเรียนปฏิบัติเปียโน
ด้วยนิ้วมือทั้งห้า อีกทั้งผู้วิจัยใช้ทักษะการร้องและการ
เคลื่อนไหวเข้ามาช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องระดับเสียง 
จังหวะ และทำานองด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของดวง
รัตน์ วุฒิปัญญารัตนกุล (2555) ซึ่งศึกษาผลของการใช้
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กิจกรรมดนตรีและเคลื่อนไหวตามแนวคิดดาลโครซที่มี
ผลต่อความสามารถทางสติปัญญาของเด็กอนุบาล โดยให้
กลุ่มทดลองใช้กิจกรรมดนตรีและเคลื่อนไหวตามแนวคิด
ของดาลโครซผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยร้อย
ละของช่วงเวลาการจดจ่อและค่าเฉลี่ยคะแนนความจำา
เบื้องต้นสูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงาน
วิจัยของประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ (2555) ในการศึกษา
เพื่อสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นโดยใช้วิธีการสอน
แบบโคดาย (Kodaly Method) กับการสร้างแบบเรียน
สำาหรับเครื่องดนตรี ที่พบว่าวิธีการสอนดนตรีในระบบโค
ดายสามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับวิธีการสอนปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีในระดับพื้นฐานได้ดีอย่างยิ่ง สามารถสอนผู้เรียน
ระดับปฐมวัยเข้าใจสัญลักษณ์ที่สมมติขึ้นทางดนตรีและ
นำาไปสู่การอ่านโน้ตได้ สามารถใช้แนวคิดเรื่องจังหวะ 
ระดับเสียง ประโยคเพลง ในการสร้างเป็นบทเพลงแบบ
ฝึกหัดขึ้นมาใหม่ๆ ได้ไม่สิ้นสุด และสามารถเติมเต็ม
แนวคิดทางความเป็นดนตรีได้ตามแต่ที่ผู้เขียนแบบเรียน
ต้องการ
 3.2 รูปแบบจังหวะ ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบ
จังหวะจากการกดคอร์ดเป็นจังหวะตัวกลมจังหวะตัวขาว 
และจังหวะตัวดำาในบทเรียนที่ 4 และบทเรียนที่ 6 ซึ่ง
จะช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบจังหวะที่แตก
ต่างกันได้ง่าย ว่าสามารถช่วยสร้างความรู้สึกของเพลง
ที่แตกต่างกันได้ เช่น ผู้เรียนจะรู้ว่าหากกดคอร์ดเป็นรูป
แบบจังหวะตัวดำาแล้ว จะช่วยสร้างความรู้สึกให้เพลงมี
ความกระฉับกระเฉงกว่าการกดคอร์ดรูปแบบจังหวะตัว
กลมค้างไว้   
 3.3 เสียงประสาน ผู้วิจัยกำาหนดให้ผู้เรียนได้
เรียนคอร์ดหลัก (Primary Chord) ของบันไดเสียง อัน
ได้แก่ คอร์ด I-IV-V7 และยังเป็นคอร์ดที่พบว่านิยมใช้ใน
บทเพลงสำาคัญทั่วไป ในการเริ่มเรียนคีย์บอร์ด ซึ่งได้ฝึก
เพลงที่ใช้บันไดเสียง C Major ผู้เรียนจึงควรได้เรียนคอร์ด 
C-F-G7     
 4. แนวทางในการเลือกบทเพลงและการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนการสอน    
 สำาหรับบทเพลงท่ีใช้ในการเรียนการสอนนี้เป็น
เพลงสั้นๆ ง่ายๆ แนวทำานองของเพลงประกอบด้วยโน้ต
ห้าเสียง คือ โด (C) เร (D) มี (E) ฟา (F) และซอล (G) 
เท่านั้น ซึ่งอยู่ในบันไดเสียง C Major โดยการเล่นจะใช้นิ้ว
มือทั้งห้ากดลงบนตำาแหน่งโน้ตเหล่าน้ีได้โดยไม่ต้องมีการ
เคลื่อนย้ายมือจึงง่ายต่อการฝึกฝนสำาหรับผู้เริ่มต้น เพลงที่
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเรียงลำาดับจากเพลงที่ง่าย
ไปสู่เพลงที่ยากขึ้น ได้แก่ เพลงขนมปังกรอบ เพลงเต่า 
เพลงหนูมาลี และเพลงแมงมุมลาย เป็นเพลงที่ใช้สำาหรับ
ฝึกเล่นทั้งแนวทำานองและคอร์ดไปพร้อมกันได้ เพลงที่
ใช้สำาหรับฝึกเล่นคอร์ด C, G7 และ F ด้วยมือซ้ายเพียง

ข้างเดียว ได้แก่ เพลง Jingle Bells เพลง Happy Birth-
day และเพลงสายทิพย์ โดยเพลงส่วนใหญ่ที่นำามาใช้มี
รูปแบบแบ่งเป็น 2 ตอนใหญ่ๆ (รูปแบบ Binary Form 
หรือ Two Part Form) เพลงที่มีรูปแบบตอนเดียว (One 
Part Form) ได้แก่ เพลงขนมปังกรอบ เพลงเต่า และเพลง 
Happy Birthday เพลงท่ีมี 3 ตอน (Ternary Form หรือ 
Three Part Form) ได้แก่ เพลงสายทิพย์ ซ่ึงโครงสร้างของ
เพลงเหล่าน้ีใช้คอร์ดหลัก (Primary Chord) คือ คอร์ด C, F 
และ G7 บทเพลงเหล่าน้ีประกอบด้วยเพลงท่ีใช้สำาหรับเด็ก
และเพลงท่ีใช้ในโอกาสสำาคัญ ซ่ึงผู้เรียนได้คุ้นเคยทำานอง
เพลงมาก่อนจึงช่วยในการจดจำาโน้ต อันส่งผลให้การฝึกหัด
คีย์บอร์ดเบ้ืองต้นประสบผลสำาเร็จได้ดีย่ิงข้ึน   
 ส่วนการสร้างแรงจูงใจในการเรียน ผู้สอนได้บอก
จุดมุ่งหมายในการเรียนแต่ละคาบให้ผู้เรียนรู้ว่าเม่ือเรียนจบ
แล้วต้องเล่นคีย์บอร์ดได้อย่างไรบ้าง โดยเล่นให้ผู้เรียนฟัง
เป็นตัวอย่าง แนะนำาเพลงท่ีนำามาใช้ให้ผู้เรียนได้รู้ว่าเพลง
เป็นท่ีรู้จักและยังใช้ในโอกาสสำาคัญเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
อยากเล่นเพลงน้ันๆ ให้เป็น มีความสนใจเรียนมากข้ึน และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนเล่นคีย์บอร์ดให้เพ่ือนๆ ฟัง
เพ่ือเป็นการแสดงทักษะท่ีได้เรียนรู้มาและช่วยกันตรวจ
สอบความผิดพลาดขณะเล่นได้ ผู้เรียนก็จะมีความต้ังใจ
ฝึกซ้อมมากข้ึน เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ตนเองสามารถเล่น
คีย์บอร์ดได้อย่างถูกต้องท่ีสุดและเกิดความภาคภูมิใจในตัว
เอง
 5. การใช้ส่ือไฟล์เสียงเป็นแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนนำา
ไปใช้ฝึกทบทวนด้วยตัวเองน้ัน พบว่าได้ช่วยพัฒนาทักษะ
การเล่นของผู้เรียนได้ผลเป็นอย่างดี ไฟล์เสียงท่ีผู้วิจัยได้จัด
ทำาข้ึนมีท้ังหมด 13 ไฟล์ เป็นไฟล์ชนิด MP3 ได้แก่ 1) แบบ
ฝึกไล่โน้ตมือข้างขวา 2) แบบฝึกไล่โน้ตมือข้างซ้าย 3) แบบ
ฝึกกดโน้ตตามจังหวะตัวดำา ตัวขาว และตัวกลม 4) เพลง
ขนมปังกรอบ 5) เพลงเต่า 6) เพลงหนูมาลี 7) เพลงแมงมุม
ลาย 8) เพลง Jingle Bells 9) เพลง Ode to Joy 10) แบบ
ฝึกกดคอร์ด C และ G7 11) แบบฝึกกดคอร์ด C และ F 
12) เพลง Happy Birthday 13) เพลงสายทิพย์ โดยไฟล์
เสียงท่ีเป็นแบบฝึกกดไล่โน้ตน้ันประกอบไปด้วยส่วนท่ีเป็น
เสียงคนพูดสำาหรับอธิบายคำาส่ังเพ่ือให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติตาม 
สามารถใช้ลักษณะมือและวางท่าทางการเล่นได้ถูกต้อง 
และส่วนท่ีเป็นเสียงโน้ตดนตรีเล่นตามจังหวะซ่ึงประกอบ
ไปด้วยเสียงเมโทรโนมท่ีมีความเร็ว 96 BPM สำาหรับไฟล์
เสียงท่ีเป็นบทเพลงต่างๆ น้ัน ประกอบไปด้วยช่ือเพลง 
เสียงแนวทำานอง เสียงคอร์ด และเสียงแนวทำานองเล่นไป
พร้อมกับคอร์ด
 จากการท่ีผู้เรียนได้ใช้ส่ือดังกล่าวในการฝึกหัด
ทบทวนเป็นการบ้านโดยการฝึกด้วยตัวเองน้ัน พบว่าผู้
เรียนทุกคนสามารถทำาแบบทดสอบได้โดยเข้าใจถึงองค์
ประกอบทางดนตรีได้อย่างถูกต้อง เป็นเพราะว่าส่ือและ
เทคโนโลยีด้านเสียงเป็นส่ือท่ีจำาเป็นและมีความสำาคัญ
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สำาหรับผู้พิการทางการเห็นและยังเป็นส่ือในการเรียนรู้
ดนตรีอีกด้วย ดังท่ี วราภรณ์ ยูงหนู (2552, น.10) ได้ศึกษา
หัวข้อเร่ืองครุภัณฑ์และส่ือการสอนดนตรีประจำาห้องเรียน
ระดับประถมศึกษาด้านส่ือการสอน พบว่าส่ิงท่ีจำาเป็นต้อง
มีในห้องเรียนประเภทส่ือเทคโนโลยี ได้แก่ ซีดี/เทปเพลง
ประกอบการสอน ซีดี/เทปเพลงงานพิธีต่างๆ ซีดี/เทปเพลง
พ้ืนเมือง 4 ภาค ซีดี/เทปเพลงปลุกใจ การ์ตูนประกอบการ
สอน ภาพยนตร์เก่ียวกับดนตรี ซีดีรวมโน้ตเพลง เกมส์และ
กิจกรรมทางดนตรี วีดิทัศน์การแสดงดนตรี วีดิทัศน์สาธิต
เร่ืองดนตรี และยังพบว่ามีการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยสอน
ดนตรีแก่ผู้พิการทางการเห็นช่ือ Musica Parlata เพ่ือช่วย
ในการอ่านโน้ตเพลงสำาหรับคนตาบอด โดยโปรแกรมจะ
ร้องโน้ตเป็นช่ือโน้ตออกมาตามระดับเสียงท่ีถูกต้อง การ
ร้องตามช่ือโน้ตของบทเพลงจะช่วยให้คนตาบอดรู้โน้ต
เพลงได้โดยตรงในขณะท่ีมือเป็นอิสระ ไม่ต้องใช้การอ่าน
สัมผัสจากโน้ตเบรลล์ และวิธีการน้ียังช่วยในการฝึกทักษะ
การฟังของผู้เรียนได้ (Alfredo; et al, 2012)
 6. ลักษณะการวางมือและท่าทางการเล่นของ
ผู้เรียน ยังพบว่าเป็นปัญหาสำาหรับผู้เรียนท่ีพิการทางการ
เห็นอยู่คือ มีผู้เรียนบางคนยังใช้ท่อนน้ิวกดและไม่ทำามือโค้ง
ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีผิด ส่วนท่าทางการเล่นผู้เรียนมักทำาหลัง
ค่อมและก้มศีรษะเข้าหาแป้นคีย์บอร์ดมากเกินไปทำาให้
เสียบุคลิกและท่าทางท่ีสวยงาม แต่เม่ือได้รับการแนะนำา
แล้วพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ทำาได้ดีข้ึน สอดคล้องกับท่ีพีระ
ชัย ล้ีสมบูรณ์ผล (2536, น.36-40) กล่าวว่า คนตาบอด
บางคนท่ีหัดดนตรีใหม่ๆ ท่ียังเล่นไม่คล่องมักจะเล่นเฉพาะ
ทำานองเพลง หรือเปิดจังหวะท่ีเคร่ืองคีย์บอร์ดแล้วกดเสียง
ต่างๆ ไปตามต้องการโดยไม่คำานึงว่าจะถูกต้องหรือไม่ เขา
จะไม่ระมัดระวังในเร่ืองของบุคลิกท่าทางและความถูกต้อง
ของวิธีการบรรเลง ท้ังน้ี อาจเป็นเพราะการท่ีผู้เรียนไม่เคย
เห็นหรืออาจเห็นลักษณะท่ีถูกต้องได้ไม่ชัดเจนนักจึงทำาให้
ไม่เข้าใจและปฏิบัติได้ไม่ถูกต้อง ผู้สอนอาจต้องเข้าช่วยจัด
วางท่าทางและการวางน้ิวซ้ำาๆ เป็นรายบุคคลเพ่ิมเติมนอก
เหนือไปจากการเน้นให้ฝึกเล่นโน้ตซ้ำาๆ เพ่ือให้ได้เสียงท่ีถูก
ต้อง สอดคล้องกับท่ีสุกรี เจริญสุข (ปริม ฉัตรวิชัย, 2543, 
น.13; อ้างอิงจาก สุกรี เจริญสุข, 2540, น.12-21) ได้กล่าว
ถึงทฤษฎีการทำาซ้ำาว่าเป็นการย้ำาทักษะเพ่ือให้เกิดความ
แม่นยำา ความชำานาญ ทำาให้ควบคุม กำากับ และจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีน้ีเกิดได้จะต้องอาศัยการ
ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีซ้ำาๆ หลายคร้ังจนข้ึนใจ และเกิดความ
ชำานาญ  เม่ือนำามาปฏิบัติซ้ำาคร้ังใดก็สามารถทำาได้โดยไม่
ผิดพลาด ซ่ึงฮิลการ์ด เบาเวอร์ (Hilgard & Bower, 1975) 
ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ในลักษณะตรงกัน คือการได้รับ
ประสบการณ์จากการฝึกฝนทำาให้พฤติกรรมเปล่ียนแปลง
ไป บันดูรา (Bandura, 1977) กล่าวว่า การเลียนแบบเป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับส่ิงแวดล้อม และทุกคนสามารถเลียนแบบจากตัวแบบ

ได้แตกต่างกัน (ปริม ฉัตรวิชัย, 2543, น.13; อ้างอิงจาก 

Hilgard & Bower, 1975; Bandura, 1977) 

 7.จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าความแตกต่าง
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนสำาหรับผู้พิการทางการ
เห็นและบุคคลปกตินั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอนเนื่องจาก
ข้อจำากัดและศักยภาพของผู้เรียนโดยในด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอนน้ันผู้สอนควรเน้นทักษะการฟังลักษณะ
ของเสียงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น อาจเพิ่มให้ผู้เรียน
ฝึกฟังค่าโน้ตระหว่างตัวดำาและตัวขาวเพื่อให้แยกความ
แตกต่างกันของเสียงได้อย่างถูกต้องมากขึ้นฝึกให้ฟัง
เสียงที่มีลักษณะต่างกัน เช่น การทำาเสียงให้ขาดกันหรือ
เชื่อมกันในระหว่างที่ฝึกไล่โน้ตและฝึกเล่นบทเพลงสั้นๆ 
ง่ายๆ เป็นต้น เพราะการเรียนดนตรีเป็นเรื่องของการฟัง
เสียงซ่ึงผู้พิการทางการเห็นใช้ทักษะการฟังเป็นปกติอยู่
แล้ว หรืออาจเพิ่มทักษะการสร้างสรรค์ เช่น ให้ผู้เรียน
ฝึกสร้างสรรค์แนวทำานองที่ใช้โน้ต 3 ตัว หรือ 5 ตัว หรือ
สร้างสรรค์รูปแบบการเล่นจังหวะของคอร์ดด้วยตัวเอง 
ซึ่งนอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถส่งเสริมทักษะการอ่านโน้ต
ให้แก่ผู้เรียนได้อีกด้วย โดยอาจสร้างสื่อที่มีขนาดใหญ่ 
หรือจัดพิมพ์โน้ตตัวใหญ่ๆ สำาหรับช่วยเหลือผู้เรียนที่มอง
เห็นได้บางส่วน และอาจทำาสื่อสัมผัสที่มีลักษณะนูนทำา
เป็นรูปร่างตัวโน้ตต่างๆ ให้ผู้เรียนที่ตาบอดสนิทได้เรียน
รู้ลักษณะรูปร่างตัวโน้ตนั้นๆ ของคนปกติได้อีกด้วย ทั้งนี้ 
เนื่องจากการสอนดนตรีสำาหรับผู้พิการทางการเห็นนั้น
ควรมีหลักการเช่นเดียวกับการสอนดนตรีสำาหรับบุคคล
ปกติทั่วไป แต่ด้วยเพราะข้อจำากัดทางการมองเห็นที่
ทำาให้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้เอื้ออำานวยต่อการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนกลุ่มนี้ โดยยังต้องคำานึงถึงสาระดนตรีที่ผู้
เรียนกลุ่มนี้ควรได้รับเทียบเท่ากับบุคคลปกติ 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
 1.ครูสามารถนำาแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำาหรับ
ผู้พิการทางการเห็นสถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ได้ เพราะแผนการ
สอนนี้ได้ผ่านการประเมินหาประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว
 2.ในด้านการสอนครูควรเข้าใจธรรมชาติของ
ผู้เรียน ให้ความสำาคัญกับผู้เรียน สร้างความเข้าใจและ
ความคุ้นเคยกับผู้เรียนให้มากขึ้น ก่อนที่จะมีการจัดการ
เรียนการสอนจริง
 3.ในด้านเนื้อหา ครูควรเพิ่มเติมเนื้อหาให้มาก
ขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น หรือเพิ่มเติมบทเพลง
ให้ผู้เรียนได้นำาไปฝึกต่อด้วยตัวเองได้ผู้เรียนจึงจะสามารถ
นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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 4.หลังจากที่ให้ผู้เรียนทำาแบบทดสอบท้ายบท
เรียน ครูควรแจ้งผลคะแนนที่ผู้เรียนทำาได้ในแต่ละครั้ง
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในจุดบกพร่องของตนเอง สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขทักษะการเล่นให้ดีขึ้นต่อไปได้ จะทำาให้ผู้
เรียนเกิดความมั่นใจว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนซึ่งสามารถปฏิบัติทักษะการเล่นคีย์บอร์ดได้อย่างถูก
ต้อง และครูควรแจ้งเกณฑ์การประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจ
ตรงกันก่อนที่จะมีการทดสอบ เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การเรียนที่ถูกต้องและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 5. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงแผนการสอน
คีย์บอร์ดให้ผู้ เรียนได้รับเนื้อหาสาระดนตรีที่ เข้มข้น 
เพราะผู้พิการทางการเห็นสามารถเรียนรู้ทักษะการเล่น
คีย์บอร์ดได้เทียบเท่ากับผู้เรียนปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มผู้เรียนซึ่งมองเห็นบางส่วน ครูจึงควรจัดให้มีการสอน
เช่นเดียวการสอนสำาหรับผู้เรียนปกติ

 ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งต่อไป
 1 .ควรพัฒนางานวิจัย เฉพาะกรณี (Case 
Study) เพื่อปรับปรุงแผนการสอนคีย์บอร์ดให้ผู้เรียนได้
รับเนื้อหาสาระดนตรีตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้
 2.ควรมีการวิจัยเพื่อแผนการสอนท่ีนำาไปใช้
กับผู้เรียนที่พิการทางการเห็นกลุ่มอื่นๆซึ่งมีคุณสมบัติ
แตกต่างกันมากข้ึนเพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีกว้างขวางยิ่ง
ขึ้น ซึ่งจะทำาให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
แผนการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
ยิ่งขึ้น
 3.ควรวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
แผนการสอนคีย์บอร์ดในเรื่องของการทำาลักษณะมือ
ของการเล่นคีย์บอร์ดให้ถูกต้องเน่ืองจากผู้วิจัยพบว่าเป็น
ปัญหาสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพของการบรรเลง 
 4.ควรมีการวิจัยเชิงสำารวจความต้องการของผู้
พิการเพ่ือพัฒนาแผนการสอนตามสภาพความต้องการของ
ผู้เรียนมากข้ึน เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนและเพ่ือให้ผู้
เรียนได้นำาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
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The Study of Jewelry Packaging Design and Development: 
Wooden Jewelry Boxes for Retail

การศึกษาพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ : 
กล่องใส่เครื่องประดับที่ทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีก

ยศไกร ไทรทอง

ABSTRACT
 The purpose of this research is (1) to 
seek the way to design the wooden jewelry box 
for retail (2) to evaluate a perception of samples 
about the design from research result application 
for finding the ratio between wooden jewelry box 
cost and jewelry value. The researcher collects 
data which is divided into 3 steps; (1) Data from 
wooden jewelry box factory who has experienced 
in export more than 20 years. Also, in-depth inter-
view in term of manufacturing process with fac-
tory management and staffs who have working 
experience more than 10 years. Then, analyze the 
sample of wooden jewelry box for retail which 
has been produced in industrial compatibility 
and present with Descriptive Research. (2) Data 
from the evaluation of wooden jewelry box de-
sign from 5 experts who have an experience of 
working or lecturing in product or packaging design 
more than 10 years by Rating Scale Method. (3) 
Data from the evaluation of wooden jewelry box 
design from 100 samples in age 18+, to realize 
in their attitude and impression considering only 
from packaging design which would be effected to 
the jewelry value-added as well.
 Research result provides that (1) Guide-
line of wooden jewelry box design for retail is 
divided into 3 parts; material and production 
process, design and external decoration, interior 
decoration. (2) Design of wooden jewelry box for 
retail from this research would make the most of 
impression to the middle adulthood in age of 36-
60, also, it can provide 81 times of jewelry value-
added when comparing with wooden jewelry box 
cost. Then, it provides 70 times by later maturity 
who has more than 60 years old and 49 times 
from early adulthood who are around 18-35 years 

old respectively.
 Keywords : jewelry packaging, wooden 
jewelry box, retail

บทคัดย่อ
 งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ค้นหา
แนวทางในการออกแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้
สำาหรับการค้าปลีก (2) ประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ในด้านรูปแบบท่ีได้จากการประยุกต์ผลการวิจัย เพ่ือหา
อัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เคร่ือง
ประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีกต่อมูลค่าของเคร่ือง
ประดับท่ีบรรจุภายใน ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บข้อมูล 3 ช่วง 
ได้แก่ ช่วงท่ี (1) การเก็บข้อมูลจากการลงพ้ืนท่ีโรงงานผลิต
กล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทำางานส่งออกไม่ต่ำากว่า 20 ปี รวมท้ังได้ทำาการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้บริหารของโรงงาน และพนักงานท่ีมีประสบการณ์
ในการทำางานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป ในด้านกระบวนการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม ร่วมกับการวิเคราะห์ตัวอย่าง
จากกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีกใน
ปัจจุบันท่ีสามารถทำาการผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม นำา
เสนอด้วยการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
ประกอบภาพ ช่วงท่ี (2) การเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผล
งานการออกแบบโดยผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการทำางาน รวมท้ังการสอนในด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นเวลาไม่ต่ำากว่า 10 
ปี จำานวน 5 ท่าน โดยให้ผู้เช่ียวชาญลงความเห็นด้วยการ
ลงคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ช่วงท่ี (3) การเก็บข้อมูลจากแบบประเมินการรับรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 18 ปีข้ึนไป จำานวน 100 คน ในด้านรูปแบบ
ของกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้ ท้ังน้ีเพ่ือให้ทราบถึง
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างจากการพิจารณาเพียงลักษณะ
ภายนอกของกล่องใส่เคร่ืองประดับเท่าน้ัน ว่าจะสามารถ
สร้างความ ประทับใจ และนำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
เคร่ืองประดับได้มากเท่าไร จากการประมาณราคาเคร่ือง
ประดับท่ีอยู่ภายใน 
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  ผลการวิจัยได้ค้นพบ (1) แนวทางการออกแบบ
กล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีกซ่ึง
ได้ผลสรุปใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัสดุและวิธีการผลิต, ด้าน
รูปแบบและการตกแต่งผิวภายนอก,ด้านการตกแต่ง
ภายใน (2) รูปแบบของกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้
สำาหรับการค้าปลีกท่ีได้จากการวิจัย ได้สร้างความประทับ
ใจให้กลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง (Middle adulthood) อายุ 
36 - 60 ปีได้มากท่ีสุด โดยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
เคร่ืองประดับเม่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนของกล่องใส่เคร่ือง
ประดับได้มากท่ีสุดถึง 81 เท่า รองลงมา คือ กลุ่มวัยสูงอายุ 
(Later maturity) อายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ี 70 เท่า และลำาดับ
สุดท้าย คือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Early adulthood) อายุ 
18 - 35 ปี ท่ี 49 เท่า

 คำาสำาคัญ : บรรจุภัณฑ์เคร่ืองประดับ, กล่องใส่
เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้, การค้าปลีก

บทนำา
 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของ
ประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมท่ีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
และต่อเน่ือง จนกลายเป็นหน่ึงในสินค้าท่ีมียอดการส่งออก
ท่ีสูงในระดับแถวหน้าของประเทศไทยทำาให้เราสามารถ
นำาเงินตราเข้าประเทศได้อย่างมากมายทางภาครัฐบาลเอง
ได้พยายามสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ีเร่ือยมาท้ังเร่ืองการ
ประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ การสร้างสรรค์ โครงการ
สนับสนุนต่างๆ การอุดหนุนในด้านภาษี เป็นต้น อีกท้ัง
ทางรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการส่ง
ออก ยังร่วมกับภาคเอกชนและสมาคมต่างๆ จัดงานแสดง
อัญมณีและเคร่ืองประดับข้ึนทุกปีๆ ละหลายคร้ัง ซ่ึงถือว่า
เป็นงานท่ีย่ิงใหญ่และประสบความสำาเร็จอย่างมากของ
วงการโลกแห่งอัญมณีและเคร่ืองประดับ
 ด้วยคุณภาพและการออกแบบของอัญมณีและ
เคร่ืองประดับของประเทศไทยน้ันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า 
เรามีศักยภาพท่ีสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมกันแต่ยังมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีจะขาดไม่ได้และมีส่วน
สำาคัญในการสนับสนุนภาพลักษณ์ของอัญมณีและเคร่ือง
ประดับอย่างมาก น่ันก็คือ บรรจุภัณฑ์เคร่ืองประดับ
 บรรจุภัณฑ์เคร่ืองประดับท่ีมีเอกลักษณ์ท่ีดี
สามารถสะท้อนคุณค่าของเคร่ืองประดับท่ีอยู่ข้างในให้กับ
ผู้รับได้ทราบ บรรจุภัณฑ์เคร่ืองประดับจึงเป็นความประทับ
ใจแรกท่ีผู้ได้รับจะสามารถคาดเดาถึงมูลค่า ความสวยงาม 
และความปราณีตของเคร่ืองประดับท่ีอยู่ภายใน ดังน้ัน
การนำาเคร่ืองประดับมาใส่ในบรรจุภัณฑ์ถือเป็นการปิดข้ัน
ตอนสุดท้ายในการขายเคร่ืองประดับ การลงทุนกับค่าบรรจุ
ภัณฑ์อีกเพียงนิด นอกจากจะสามารถเพ่ิมความประทับใจ
ให้กับลูกค้าเม่ือพนักงานขายส่งมอบเคร่ืองประดับช้ินงาม
พร้อมบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าแล้ว ยังทำาให้ลูกค้ารู้สึกถึง

ความใส่ใจในการเลือกสรรค์ พิถีพิถันในการผลิต และการ
ออกแบบในทุกๆ อย่าง ไปจนถึงภาพลักษณ์ท่ีดีโดยรวมของ
แบรนด์น้ันๆ ด้วย
 บรรจุภัณฑ์เคร่ืองประดับสามารถทำาหน้า
ท่ีๆเรายังคิดไม่ถึงได้ดีกว่าร้อยพันคำาพูดดัง น้ันการ
ศึกษาพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองประดับ
เพ่ือเป็นแนวทางองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในวงการ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทย ได้
นำาไปเป็นข้ออ้างอิงศึกษาในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เคร่ือง
ประดับในกิจการของตัวเอง เพ่ือให้เป็นอีกแรงขับเคล่ือน
หน่ึงท่ีเป็นส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพมาก
ข้ึน และสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ือง
ประดับกับทุกชาติท่ัวโลก
 ในสถานการณ์ปัจจุบันเจ้าของกิจการใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับทุกคนก็มุ่งหวังท่ี
จะขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ได้ราคาสูงท่ีสุด ด้วยต้นทุน
การผลิตท่ีเหมาะสมกับวัสดุและการออกแบบอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลกำาไรท่ีสูงท่ีสุด บรรจุภัณฑ์
เคร่ืองประดับจึงกลายเป็นส่ิงแรกท่ีเจ้าของกิจการไม่อยากท่ี
จะเสียเงินลงทุนเพ่ิมเติม เพราะไม่เห็นว่าบรรจุภัณฑ์เคร่ือง
ประดับจะเป็นส่ิงสำาคัญในการส่งเสริมการขาย พนักงาน
ขายต่างหากท่ีทำาหน้าท่ีส่งเสริมให้เคร่ืองประดับน้ันขายได้ 
ส่วนลูกค้าเองก็มักจะเห็นบรรจุภัณฑ์เป็นคร้ังแรกเม่ือตกลง
ใจจ่ายเงินซ้ือเคร่ืองประดับเท่าน้ัน ท้ังท่ีจริงแล้วบรรจุภัณฑ์
เคร่ืองประดับยังมีหน้าท่ีสำาคัญอีกมากมาย ดังท่ีกล่าวไว้ข้าง
ต้น
 ส่ิงท่ีขาดหายไปจากความไม่ใส่ใจของเจ้าของ
กิจการก็คือ ในกรณีลูกค้าบางคนท่ีซ้ือแล้วต้ังใจท่ีจะนำาไป
มอบให้คนอ่ืนก็อาจจะเกิดปัญหาตามมา เช่น จะต้องนำาไป
ห่อกระดาษสวยๆ นำาไปผูกโบว์ หรือในกรณีท่ีร้ายท่ีสุดก็คือ 
ต้องไปหาซ้ือบรรจุภัณฑ์ใหม่อีกช้ินหน่ึงท่ีสมกับคุณค่ากับ
เคร่ืองประดับภายใน
 ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษากล่องใส่เคร่ือง
ประดับท่ีทำาจากไม้ เน่ืองจากเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทหน่ึง
ท่ีมีต้นทุนสูง มีความทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน 
สามารถปกป้องคุ้มครอง เคร่ืองประดับภายในได้เป็นอย่าง
ดี กล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้แท้มีคุณค่าในตัวเอง 
และมีมูลค่าสูงข้ึนอยู่กับชนิดและลวดลายของไม้ท่ีเลือก
ใช้ อีกท้ังยังมีข้ันตอนในการผลิตท่ีซับซ้อนหลายข้ันตอน มี
วัสดุท่ีเก่ียวข้องหลากหลายประเภท เท่าท่ีผู้วิจัยได้ทำาการ
สำารวจเบ้ืองต้นพบว่า ประเทศไทยมีโรงงานท่ีผลิตกล่อง
ใส่ เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้เพ่ือการส่งออกให้กับเคร่ือง
ประดับและสินค้าฟุ่มเฟือยอยู่ประมาณ 6-7 แห่ง ดังน้ันการ
ศึกษาพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองประดับ : กล่อง
ใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีก จึงเป็นส่ิงท่ี
สมควรทำาการศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะ ในด้านรูปแบบ วัสดุ และ
โดยเฉพาะกระบวนการผลิตท่ีสามารถเก็บ ข้อมูล
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ปฐมภูมิได้จากในประเทศ ท้ังน้ีเพ่ือนำาผลจากการวิจัยท่ีได้
มาออกแบบและพัฒนากล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้
สำาหรับการค้าปลีกท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม รวมท้ังสามารถสร้างความประทับใจ และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเคร่ืองประดับภายในได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.เพ่ือค้นหาแนวทางในการออกแบบกล่องใส่
เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีก
 2. เพ่ือประเมินการรับรู้ของกลุ่มผู้ตัวอย่างในด้าน
รูปแบบท่ีได้จากการประยุกต์ผลการวิจัย เพ่ือหาอัตราส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจาก
ไม้สำาหรับการค้าปลีกต่อมูลค่าของเคร่ืองประดับท่ีบรรจุ
ภายใน

ระเบียบวิธีวิจัย
 เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยท่ีต้องการตามวัตถุประสงค์ 
ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Re-
search) ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Re-
search) โดยกำาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มคนวัยผู้ใหญ่ท่ี
อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ อายุ 18 ปีข้ึนไป ท่ีมี
ประสบการณ์ในการซ้ือเคร่ืองประดับ หรือเคยได้รับเคร่ือง
ประดับเป็นของขวัญ จำานวน 100 คน ส่วนรายละเอียดใน
การดำาเนินการวิจัย มีข้ันตอนดังน้ี
 1. การรวบรวมข้อมูลแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา
วิจัย เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือ 
เว็บไซต์ หรือส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมูลท่ีมี
ความน่าเช่ือถือท้ังในประเทศและต่างประเทศตามท่ีผู้วิจัย
ต้ังเกณฑ์ไว้
 2. การลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลภาค
สนามจากการเย่ียมชมโรงงานผลิตกล่องใส่เคร่ืองประดับ
ท่ีทำาจากไม้ท่ีมีประสบการณ์ในการทำางานส่งออกไม่ต่ำา
กว่า 20 ปี รวมท้ังได้ทำาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร
ของโรงงาน และพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการทำางาน
มากกว่า 10 ปีข้ึนไป ในด้านรูปแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับ 
วัสดุต่างๆ ท่ีใช้ในการทำางาน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และ
กระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ประกอบกับข้อมูล
จากหนังสือ เอกสาร และส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเก่ียวข้อง จากแหล่ง
ข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ตามท่ีผู้วิจัยต้ังเกณฑ์ไว้
 3. การกำาหนดกลุ่มผู้เช่ียวชาญ และกลุ่มตัวอย่าง
ตามท่ีผู้วิจัยต้ังเกณฑ์ไว้เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยท่ีมีคุณภาพและ
เช่ือถือได้
 4.การวิเคราะห์รูปแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ี
ทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีกในปัจจุบันในด้านรูปแบบ และ
กระบวนการผลิต เพ่ือนำามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
และพัฒนากล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีสามารถทำาการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ โดยมี (4.1) การวิเคราะห์

ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (4.2) การวิเคราะห์ด้านรูป
แบบและการตกแต่งผิวภายนอก (4.3) การวิเคราะห์ด้าน
การตกแต่งภายใน
 5. การดำาเนินการออกแบบจากผลของการวิจัย 
โดยนำาผลจากการวิจัยมาทำาการออกแบบกล่องใส่เคร่ือง
ประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีก
 6. การสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัย  
 6 .1แบบประเ มินการออกแบบสำ าห รับ ผู้
เช่ียวชาญนักวิชาการ และนักออกแบบ เพ่ือสอบถามใน
เร่ือง (6.1.1) ความเหมาะสมของการออกแบบท่ีสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเคร่ืองประดับชนิดต่างๆ (6.1.2) ความ
เหมาะสมของการออกแบบรูปลักษณ์ในการนำาไปใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์ใส่เคร่ืองประดับสำาหรับการค้าปลีก (6.1.3) 
ความเหมาะสมของการออกแบบโดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก 
(6.1.4) มีกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมท่ีไม่ซับ
ซ้อน
 6.2แบบประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างใน
ด้านรูปแบบของกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้เพ่ือ
สอบถามความคิดเห็นด้านมูลค่าของเคร่ืองประดับท่ีอยู่
ภายในต้นแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้
 7. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย
ผู้เช่ียวชาญ หรือนักวิชาการท่ีมีความชำานาญด้านการวิจัย 
จำานวน 2 ท่าน
 8. เก็บข้อมูลการประเมินผลงานการออกแบบ
จากสำาหรับผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบจำานวน5 ท่าน 
ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ทำางาน รวมท้ังการสอนในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการออกแบบในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นเวลาไม่ต่ำากว่า 10 ปี
 9. ผลิตต้นแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้
สำาหรับการค้าปลีกขนาดต่างๆ 1 ชุด
 10.เก็บข้อมูลการประเมินการรับรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน 100 คน ในด้านรูปแบบของกล่องใส่เคร่ือง
ประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีกเพ่ือหาอัตราส่วน 
(Ratio) ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เคร่ืองประดับ
และมูลค่าของเคร่ืองประดับ
 11. สรุปผลการวิจัย

การประยุกต์ผลการวิจัยเพ่ือการออกแบบ
 ผู้วิจัยได้นำาผลจากการวิเคราะห์มาเป็นแนวทาง
ออกแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้า
ปลีก จำานวน 13 แบบด้วยโปรแกรม 3D ให้มีมิติสวยงาม
และมีความใกล้เคียงกับต้นแบบท่ีจะผลิตมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะ
นำาไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบทำาการประเมิน โดย
รูปแบบท่ีได้มีดังน้ี
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 แบบท่ี 1 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการ
บังใบ (Bevel) ในการบาก เฉือน ท่ีขอบและมุมของกล่อง
ออกให้เป็นการ
เพ่ิมเหล่ียมมุมท่ีกล่อง

 แบบที่ 2 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการ

เซาะร่องที่ผิวของกล่องให้เป็นแนวเส้นลวดลายแบบเรียบ

ง่าย

 แบบที่ 3 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการ

บังใบ (Bevel) ในการบาก เฉือน ที่ขอบหรือมุมของกล่อง

ออกให้เป็นการเพิ่มเหลี่ยมมุมที่กล่องและฝัง (Inlay) ไม้สี

เข้มเข้าไปที่มุมกล่อง

 แบบที่ 4 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการ
บังใบ (Bevel) ในการบาก เฉือน ที่ขอบหรือมุมของกล่อง
ออกให้เป็นการเพิ่มเหลี่ยมมุมที่กล่อง

 แบบที่ 5 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการ
เซาะร่องกล่องออกให้เป็นแนวเส้นลวดลายง่ายๆ และที่
ฝากล่องติดอะคริลิคใสให้เห็นเครื่องประดับข้างใน

 แบบที่ 6 ออกแบบกล่องไม้โดยเลือกใช้ไม้ที่มี
สีผิวที่แตกต่างกันมาทำาเป็นส่วนฝา และตัวกล่อง เพื่อให้
เกิดแนวเส้นลวดลายแบบเรียบง่าย
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 แบบท่ี 7 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการฝัง 
(Inlay) พลาสติกสีเข้าไปท่ีรอบฐานของกล่อง เพ่ือให้เกิด
แนวเส้นลวดลายแบบเรียบง่าย

 แบบท่ี 8 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการฝัง 
(Inlay) พลาสติกสีเข้าไปท่ีฝาและตัวของกล่อง เพ่ือให้เกิด
แนวเส้นลวดลายแบบเรียบง่าย

 แบบท่ี 9 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการฝัง 
(Inlay) พลาสติกสีเข้าไปท่ีมุมของกล่อง เพ่ือให้เกิดแนวเส้น
ลวดลายแบบเรียบง่าย

 แบบที่ 10 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการ
ฝัง (Inlay) พลาสติกสีเข้าไปที่ฝาและตัวของกล่อง เพื่อให้
เกิดเส้นเป็นจัวหวะลวดลายแบบเรียบง่าย

 แบบที่ 11 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้อะคริลิค
ใสสีเขียว (หรือสีอื่นๆ) สร้างเป็นผนังของกล่อง อีกทั้งยัง
สามารถใช้กล่องเป็นตัวจัดแสดง (Display) ได้ โดยเมื่อ
เปิดกล่องแล้ว ให้นำาฝากล่องมาวางซ้อนไว้ด้านล่างตัว
กล่อง แล้วนำาไปจัดวางเพื่อแสดงเครื่องประดับได้

 แบบที่ 12 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้วัสดุอื่นมา
ร่วม คือ ใช้หนังฉลุลวดลายนำามาคาดรอบกล่อง และยัง
สามารถใช้เป็นที่ผูกด้านบนเพื่อเป็นการล็อคฝาและตัว
กล่องได้
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 แบบท่ี 13 ออกแบบกล่องไม้โดยการลบมุมของ
กล่องให้โค้งมน และใช้สีขาว (หรือสีอ่ืนๆ) พ่นบางๆ ลงบน
ส่วนของฝากล่อง เพ่ือให้ยังคงเห็นลายไม้อยู่

 จากน้ันผู้วิจัยได้ทำาการเก็บข้อมูลโดยนำาแบบ
ประเมินแบบร่างผลงานออกแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับ
ท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีก จำานวน 13 แบบ ให้กับผู้
เช่ียวชาญจำานวน 5 ท่าน ได้ให้ระดับความคิดเห็นในด้าน 
(1) ความเหมาะสมของการออกแบบท่ีสามารถสร้างมูลค่า
เพ่ิมให้กับเคร่ืองประดับชนิดต่างๆ (2) ความเหมาะสมของ
การออกแบบรูปลักษณ์ในการนำาไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่
เคร่ืองประดับสำาหรับการค้าปลีก (3) ความเหมาะสมของ
การออกแบบโดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก (4) มีกระบวนการผลิต
ในระบบอุตสาหกรรมท่ีไม่ซับซ้อน 
 จากการเก็บข้อมูลด้วยลงความเห็นด้วยการลง
คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 
5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ผลการประเมิน พบว่า 
มีแบบร่างกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้จำานวน 3 แบบ 
ท่ีมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับ 4.21 ข้ึนไป หมายถึง แบบ
ร่างกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีก
แบบน้ันมีความเหมาะสมในระดับความคิดเห็นด้วยอย่าง
ย่ิง ได้แก่ ลำาดับท่ี (1) แบบท่ี 1 คะแนนเฉล่ียโดยรวม 4.55 
ลำาดับท่ี (2) แบบท่ี 4 และแบบท่ี 11 คะแนนเฉล่ียโดยรวม 
4.25 
 ผู้วิจัยได้นำาแบบร่างจากการคัดเลือกของผู้
เช่ียวชาญไปให้โรงงานผลิตกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจาก
ไม้ท่ีมีประสบการณ์ในการทำางานส่งออกไม่ต่ำากว่า 20 ปี 
โดยมีผู้บริหารของโรงงาน และคนงานท่ีมีประสบการณ์ใน
การทำางานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป ได้ทำาการให้ความคิดเห็น
ในการคัดเลือกแบบท่ีมีความเหมาะสมเพียงแบบเดียว เพ่ือ
นำามาผลิตเป็นต้นแบบ โดยเลือกแบบท่ีสามารถนำาไปย่อ
หรือขยาย เพ่ือให้เหมาะกับขนาดและลักษณะของเคร่ือง
ประดับภายในกล่อง โดยเป็นแบบท่ีเหมาะกับการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม มีกระบวนการผลิตท่ีมีข้ันตอนไม่ยุ่ง
ยากและไม่ซับซ้อน อีกท้ังยังประหยัดเวลาและต้นทุนใน
การผลิต
 กล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีได้รับการคัดเลือกจาก

โรงงานผลิตกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้ ได้แก่ กล่อง
ใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้แบบท่ี 11 เน่ืองจากเป็นกล่อง
ท่ีได้ถูกลดข้ันตอนในการผลิตลงหลายข้ันตอน การตกแต่ง
ผิวภายนอกเป็นสีธรรมชาติ ไม่ได้พ่นสีใดๆ และไม่ต้องใช้
บานพับ ทำาให้ต้นทุนและเวลาในการผลิตลดลง ตรงกลาง
ของกล่องเป็นพลาสติกโปร่งแสง สามารถเลือกสีได้หลาก
หลายเพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะของร้านและชนิดเคร่ือง
ประดับ อีกท้ังสามารถมองเห็นเคร่ืองประดับท่ีบรรจุอยู่
ภายในได้ ส่วนรูปแบบโดยรวมของกล่องมีความแปลกใหม่ 
ด้วยการใช้ไม้แท้ท่ีมีลวดลายไม้สวยงามบวกกับวัสดุท่ีเป็น
พลาสติกใสท่ีให้ความรู้สึกทันสมัย และท่ีสำาคัญคือ กล่องใน
รูปแบบน้ียังมีประโยชน์ใช้สอยพิเศษ คือ สามารถใช้กล่อง
เป็นตัวจัดแสดง (Display) ได้ โดยนำาฝากล่องมาวางซ้อน
ไว้ด้านล่างตัวกล่อง โดยไม่ต้องเปิดฝาค้างไว้เหมือนท่ีกล่อง
แบบเดิมท่ีใช้บานพับสปริง (Spring hinge) เคยเป็น แล้วจึง
นำาไปจัดวางให้สวยงาม

ภาพท่ี 1 แสดงเส้นรอยต่อของไม้ (แสดงด้วยเส้นประ) ของ
กล่องในแบบท่ี 1 และ 4 ท่ีอาจจะทำาให้ภาพรวมของกล่อง

ดูไม่เรียบร้อยจากการบังใบท่ีขอบหรือมุมกล่อง
ท่ีมา : ภาพโดย ยศไกร ไทรทอง (ผู้วิจัย)
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 ส่วนแบบท่ี 1 และ 4 ท่ีไม่ได้รับการคัดเลือก 
เน่ืองจากทางโรงงานให้ความเห็นโดยสรุปว่า รูปแบบโดย
รวมมีความสวยงาม และดูแล้วสามารถเข้าใจได้ว่ามีความ
เก่ียวข้องกับเคร่ืองประดับ (เหมือนเหล่ียมมุมของอัญมณี) 
แต่การบังใบ (Bevel) รอบๆ กล่องควรจะหลีกเล่ียงใน
ตำาแหน่งรอยต่อของไม้ เพราะเม่ือทำาการเฉือนเน้ือไม้บาง
ส่วนออกไปแล้ว จะเห็นรอยต่อของไม้ท่ีอาจจะทำาให้ดูไม่
เรียบร้อยได้ อันท่ีจริงทางโรงงานสามารถทำาการปิดรอย
ได้ แต่ก็เป็นการเพ่ิมข้ันตอน เน่ืองจากเป็นกล่องท่ีไม่พ่นสี 
จึอาจงปกปิดรอยได้ไม่ดีเท่าท่ีควร อีกเหตุผลหน่ึงคือ การ
ทำากล่องในแบบน้ีจะต้องใช้ไม้ท่ีมีความหนามากกว่ากล่อง
ไม้แบบปกติ เน่ืองจากจะต้องบังใบรอบๆ กล่อง จึงต้องใช้
ไม้ท่ีมีความหนาท่ีมากพอ การบังใบขอบกล่องไม้ถึงจะได้
มุมเอียงสวยงามตามท่ีออกแบบไว้ จากน้ันจึงนำารูปแบบ
ของกล่องแบบท่ี 11 ไปสร้างต้นแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับ
ขนาดต่างๆ จำานวน 5 ใบ ได้แก่ กล่องใส่แหวน กล่องใส่ 
สร้อยข้อมือ กล่องใส่กำาไลหรือนาฬิกาข้อมือ กล่องใส่ต่างหู 
และกล่องใส่ชุดเคร่ืองประดับ (สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กำาไล 
และต่างหู)

ภาพท่ี 2 ภาพต้นแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้
สำาหรับการค้าปลีกขณะปิดฝา

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดย ยศไกร ไทรทอง

ภาพท่ี 3 ภาพต้นแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้
สำาหรับการค้าปลีกขณะเปิดฝา และนำาฝากล่องมาซ้อนข้าง

ใต้เพ่ือการจัดแสดงเคร่ืองประดับ
ท่ีมา : ภาพถ่ายโดย ยศไกร ไทรทอง

ภาพท่ี 4 ภาพต้นแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้
สำาหรับการค้าปลีก ขณะจัดแสดงเคร่ืองประดับ

ท่ีมา : ภาพถ่ายโดย ยศไกร ไทรทอง

ผลการวิจัย
 1. แนวทางการออกแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ี
ทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีก
 1.1 ด้านวัสดุและวิธีการผลิต วัสดุหลักสำาหรับ
การผลิตกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้มีท้ังกล่องท่ีผลิต
จากไม้แท้จากธรรมชาติ และไม้เทียมพวก MDF หรือไม้อัด 
นิยมทำาเป็นทรงส่ีเหล่ียมเข้ามุมกล่องแบบ Miter joint โดย
ตัดไม้เป็นมุม 45 องศา แล้วนำามาต่อชนกันด้วยกาว
 1.2ด้านรูปแบบและการตกแต่งผิวภายนอก 
ปัจจุบันจะไม่มีการตกแต่งผิวท่ีซับซ้อนเหมือนในอดีต แต่มี
การใช้เทคนิคการบังใบ (Bevel) ในการบาก เฉือน ท่ีขอบ
หรือมุมของกล่องออกให้เป็นการย่อท่ีมุมหรือท่ีขอบกล่อง
ให้ดูน่าสนใจย่ิงข้ึน รวมท้ังมีการใช้เทคนิคการเซาะร่องต้ืนๆ 
บนผิวของกล่อง แต่อย่างไรก็ตามรูปทรงโดยรวมของกล่อง
ก็ยังคงนิยมทำาเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมเช่นเดิม
ส่วนการตกแต่งผิวของกล่องข้ึนอยู่กับวัสดุหลักท่ีนำามาทำา
กล่อง (1) ถ้าเป็นวัสดุหลักทำาจากไม้แท้จากธรรมชาติ จะ
นิยมย้อมสีผิวไม้ให้เข้มข้ึน แลัวพ่นเคลือบเงา แต่ก็พบบ้าง
ว่ามีการพ่นสีบางๆ ให้ยังคงเห็นลายไม้ หรือในทางตรงกัน
ข้ามกีมีการพ่นสีทึบปิดลายไม้จนดูเรียบเนียนไม่เห็นลายไม้ 
แล้วพ่นเคลืบเงาจนผิวเหมือนพลาสติกเช่นกัน (2) ถ้าเป็น
วัสดุหลักทำาจากไม้เทียมพวก MDF หรือไม้อัด ส่วนมาก
จะพบการพ่นสีทึบให้เรียบเนียน แล้วพ่นเคลืบเงาจนผิว
เหมือนพลาสติก หรือใช้แผ่นวีเนียร์ปิดผิวกล่องให้ได้ผิว
สัมผัสของลายไม้ หรืออาจพบว่ามีการใช้เทคนิคทำาลวดลาย
ไม้ลงบนผิวของไม้เทียม แล้วพ่นเคลือบเงา
 การติดโลโก้มักวางไว้ท่ีด้านนอกของกล่องอาจ
เป็นได้ท้ังด้านบนหรือด้านหน้าของกล่อง หรืออาจจะติดไว้
ด้านในของฝากล่อง วิธีการติดโลโก้นิยมเทคนิคการพิมพ์
ซิลค์สกรีนบนผิวของไม้มากกว่าวิธีอ่ืน อีกท้ังยังสามารถ
สกรีนลงไปบนผ้ากำามะหย่ีหรือหนังท่ีนำามาใช้หุ้มบุภายใน
กล่องได้อีกด้วย
 การล็อคกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้
สำาหรับการค้าปลีกในปัจจุบัน ไม่นิยมติดต้ังตัวล็อค แต่จะ
มีการนำาบานพับสปริง (Spring hinge) มาใช้ในการดึงเปิด
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ปิดฝากล่องแทน แต่ในบางกรณีท่ีไม่มีท้ังตัวล็อค หรือไม่มี
การใส่บานพับใดๆ ก็จะใช้การเปิด-ปิดฝากล่องให้แน่นด้วย
การเสริมตัวรองใต้ฝากล่องท่ีมีขนาดพอดีกันกับปากกล่อง
 1.3 ด้านการตกแต่งภายใน นิยมหุ้มบุด้วยผ้า
กำามะหย่ีโดยท่ีใต้ฝากล่องมีการบุฟองน้ำาหุ้มด้วยผ้ากำามะหย่ี 
แล้วยังมีแผ่นผ้ากำามะหย่ีเช่ือมระหว่างฝาบนและตัวกล่อง 
ซ่ึงเป็นการเช่ือมผ้ากำามะหย่ีภายในให้ดูสวยงามต่อเน่ืองกัน 
ภายในกล่องมีตัวรองรับซ่ึงมีรูปแบบค่อนข้างตายตัว และ
มีลักษณะเหมือนๆ แต่จะเป็นรูปแบบใดก็จะข้ึนอยู่กับชนิด
ของเคร่ืองประดับท่ีจะนำามาบรรจุ
 2. ประเมินการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคในด้านรูป
แบบท่ีได้จากการประยุกต์ผลการวิจัยเพ่ือการออกแบบ
กล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้ต่อมูลค่าของเคร่ือง
ประดับภายใน พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีข้ึนไป มี
ความคิดเห็นว่าการทดสอบประเมินมูลค่าของเคร่ือง
ประดับ (แหวน) ท่ีอยู่ภายในกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำา
จากไม้สำาหรับการค้าปลีก มีมูลค่าเฉล่ียท่ี 33,600 บาท 
และเม่ือนำาไปหาอัตราส่วนเทียบกับต้นทุนกล่องใส่เคร่ือง
ประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีกราคา 500 บาท ท่ี
เป็นตัวเลข “ฐาน” พบว่า อัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุนกล่องใส่เคร่ืองประดับต่อมูลค่าของเคร่ืองประดับ 
คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 67 หรือกล่องใส่เคร่ือง
ประดับสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากต้นทุนของกล่องใส่
เคร่ืองประดับได้มากท่ีสุดถึง 67 เท่า น่ันคือ กล่องใส่เคร่ือง
ประดับมีราคาต้นทุนคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.49 ของมูลค่า
ของเคร่ืองประดับเท่าน้ัน
 หากแยกวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุ 
พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างอยู่ 2 กลุ่มท่ีสามารถสร้างมูลค่าเฉล่ีย
ในการประเมินราคาเคร่ืองประดับท่ีอยู่ภายในได้ “สูง” 
กว่ามูลค่าเฉล่ียโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีข้ึน
ไป ท่ี 33,600 บาท ได้แก่ ลำาดับท่ี (1) วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง 
(Middle adulthood) อายุ 36 - 60 ปี จากการประเมิน
ได้มูลค่าเฉล่ียของเคร่ืองประดับ (แหวน) ท่ีอยู่ภายในเฉล่ีย 
40,454.54 บาท และเม่ือนำาไปหาอัตราส่วนเทียบกับ
ต้นทุนกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีก
ราคา 500 บาท ท่ีเป็นตัวเลข “ฐาน” พบว่า อัตราส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เคร่ืองประดับต่อมูลค่า
ของเคร่ืองประดับ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 81 
หรือกล่องใส่เคร่ืองประดับสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ต้นทุนของกล่องใส่เคร่ืองประดับได้มากท่ีสุดถึง 81 เท่า น่ัน
คือ กล่องใส่เคร่ืองประดับมีราคาต้นทุนคิดเป็นเพียงร้อยละ 
1.23 ของมูลค่าของเคร่ืองประดับ
 และลำาดับท่ี (2) วัยสูงอายุ (Later maturity) 
อายุ 60 ปีข้ึนไป จากการประเมินได้มูลค่าเฉล่ียของเคร่ือง
ประดับ (แหวน) ท่ีอยู่ภายในเฉล่ีย 35,151.51 บาท และ
มีอัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เคร่ือง
ประดับต่อมูลค่าของเคร่ืองประดับคิดเป็นอัตราส่วน

ประมาณ 1 ต่อ 70 หรือกล่องใส่เคร่ืองประดับสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากต้นทุนของกล่องใส่เคร่ืองประดับได้มาก
ท่ีสุดถึง 70 เท่า น่ันคือ กล่องใส่เคร่ืองประดับมีราคาต้นทุน
คิดเป็นเพียงร้อยละ 1.42 ของมูลค่าของเคร่ืองประดับ
 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีสร้างมูลค่าเฉล่ียในการ
ประเมินราคาเคร่ืองประดับท่ีอยู่ภายในได้ “ต่ำา” กว่ามูลค่า
เฉล่ียโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีข้ึนไป ท่ี 33,600 
บาท ได้แก่ วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Early adulthood) อายุ 18 
- 35 ปี จากการประเมินได้มูลค่าเฉล่ียของเคร่ืองประดับ 
(แหวน) ท่ีอยู่ภายในเฉล่ีย 24,705.88 บาท และมีอัตราส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เคร่ืองประดับต่อมูลค่า
ของเคร่ืองประดับ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 49 
หรือกล่องใส่เคร่ืองประดับสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
ต้นทุนของกล่องใส่เคร่ืองประดับได้มากท่ีสุดถึง 49 เท่า น่ัน
คือ กล่องใส่เคร่ืองประดับมีราคาต้นทุนคิดเป็นเพียงร้อยละ 
2.04 ของมูลค่าของเคร่ืองประดับ

สรุปและอภิปรายผล
 ก่อนเร่ิมต้นทำาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ทำาการสำารวจ
เบ้ืองต้นในเร่ืองบรรจุภัณฑ์เคร่ืองประดับ พบว่า ผู้ประกอบ
การจำาหน่ายเคร่ืองประดับท่ีมีราคาสูงส่วนมากไม่เห็น
ความสำาคัญของบรรจุภัณฑ์เน่ืองจากผู้บริโภคจะตัดสินใจ
ซ้ือเคร่ืองประดับก่อนท่ีจะเห็นบรรจุภัณฑ์เสียอีกจึงทำาให้ผู้
จำาหน่ายเคร่ืองประดับไม่ได้ใส่ใจกับพฤติกรรมหลังการซ้ือ
ของผู้บริโภคเท่าไรนัก เพียงคิดแค่ผู้บริโภคซ้ือแล้วก็แล้วกัน 
หมดหน้าท่ีของผู้จำาหน่ายแล้ว ซ่ึงเป็นความคิดท่ีต้อง อาศัย
เวลาและการทำาความเข้าใจอีกมาก ท่ีจะทำาให้ผู้จำาหน่าย
เคร่ืองประดับเปล่ียนความคิดได้ซ่ึงวิธีการแก้ปัญหาท่ีดี
วิธีหน่ึง ก็ คือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองประดับท่ีมี
ความสวยงาม ดูมีคุณค่า ผลิตง่าย และราคาเหมาะสมเพ่ือ
เป็นต้นแบบให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้จริง สามารถผลิตได้
ในระบบอุตสาหกรรมจริงและผู้ประกอบการสามารถซ้ือมา
ใช้ในการใส่เคร่ืองประดับสำาหรับการค้าปลีกได้อย่างเหมาะ
สม
 ผลการวิจัยท่ีได้จะสามารถนำาไปเป็นแนวคิดใน
การออกแบบและพัฒนากล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้
สำาหรับการค้าปลีกท่ีมีรูปแบบ วัสดุ และกระบวนการผลิต
ท่ีเหมาะสม สามารถประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการ
ผลิตได้มากข้ึน แต่ยังคงไว้ซ่ึงประโยชน์ใช้สอยท่ีดี มีความ
สวยงามเหมาะสม สะท้อนคุณค่า สร้างความประทับใจ 
และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเคร่ืองประดับภายในได้
 จากการทดสอบสมมติฐานโดยการลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูลจากการเย่ียมชมโรงงานผลิตกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ี
ทำาจากไม้ท่ีมีประสบการณ์ในการทำางานส่งออกไม่ต่ำากว่า 
20 ปี รวมท้ังได้ทำาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารของ
โรงงาน และคนงานท่ีมีประสบการณ์ในการทำางานมากกว่า 
10 ปีข้ึนไป ในด้านรูปแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับ วัสดุต่างๆ 
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ท่ีใช้ในการทำางาน เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และกระบวนการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบ
กล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีกใน
ปัจจุบัน ด้วยการใช้แบบวิเคราะห์รูปแบบกล่องใส่เคร่ือง
ประดับ โดยได้เกณฑ์การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากรองศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ต้ังเจริญ (ผู้เช่ียวชาญ และ
อาจารย์สอนด้านการออกแบบเคร่ืองประดับ) จนสามารถ
สรุปผลการวิจัยเป็นแนวทางในการออกแบบกล่องใส่เคร่ือง
ประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีกได้ ท้ังในด้านวัสดุ
และวิธีการผลิต ด้านรูปแบบและการตกแต่งผิวภายนอก 
และด้านการตกแต่งภายใน
 แนวทางในการออกแบบท่ีเกิดข้ึนในการทำา
ต้นแบบน้ีล้วนมาจากการศึกษาทางด้านรูปแบบกล่อง
ใส่เคร่ืองประดับในปัจจุบันด้านวัสดุและวิธีการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงการศึกษาเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรท่ีสามารถทำาให้เกิดความน่าจะเป็นในการนำาไป
สู่การออกแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับรูปแบบใหม่ได้ เช่น 
การใช้เทคนิคการบังใบ, การเซาะร่อง, การฝัง, การเข้ามุม
ไม้แบบต่างๆ, การทำาสี-การไม่ทำาสี, การใช้สี-การสลับสีให้
เกิดความน่าสนใจ, การเคลือบเงา-เคลือบด้าน หรือการ
ไม่เคลือบเลย, หรือการใช้วัสดุอ่ืนๆ มาประกอบ เช่น แผ่น
หนัง-แผ่นพลาสติกมาช่วยปรับเปล่ียนเสริมแต่งรูปแบบ
และลักษณะภายนอกของกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจาก
ไม้
 รูปทรงของกล่องใส่เคร่ืองประดับเป็นส่ิงท่ีมีข้อ
จำากัดมากท่ีสุดเพราะถ้าจะผลิตกล่องในระบบอุตสาหกรรม 
ก็ควรจะออกแบบกล่องให้เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมเพราะรูป
ทรงน้ีสามารถทำาการประกอบข้ึนรูปได้รวดเร็วท่ีสุดด้วย
การเข้ามุมแบบ Miter joint โดยตัดไม้ให้ได้มุม 45 องศา
สองช้ินมาติดกันให้เป็นมุม 90 องศา และรูปทรงส่ีเหล่ียม
สามารถทำาการขัดแต่งพ่นสีพ้ืนผิวภายนอกได้ง่ายท่ีสุด อีก
ท้ังยังรวมไปถึงการหุ้มบุภายในกล่องด้วยผ้ากำามะหย่ีหรือ
วัสดุชนิดต่างๆ ได้สะดวกท่ีสุดด้วยเช่นกัน ดังท่ีได้เห็นไป
แล้วจากแบบร่างท่ีได้ออกแบบมาท้ัง 13 แบบ ซ่ึงจากน้ี
นักออกแบบและผู้ท่ีสนใจสามารถนำาเอาองค์ความรู้น้ีไป
ใช้ในการออกแบบ และพัฒนารูปแบบของกล่องใส่เคร่ือง
ประดับท่ีทำาจากไม้ได้ต่อไปในอนาคต
 หากกระบวนการผลิตกล่องใส่เคร่ืองประดับ
ท่ีทำาจากไม้มีข้ันตอนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมท่ีซับ
ซ้อนน้อยลง ราคาของบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ีจะมีราคาลด
ลงตามไปด้วย และผลจากการวิจัยคร้ังน้ีท่ีมีการปรับปรุง
การออกแบบควบคู่ไปกับการเลือกใช้วัสดุ และกรรมวิธี
การผลิตท่ีเหมาะสม ราคาของกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำา
จากไม้ก็จะอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เจ้าของกิจการจำาหน่าย
เคร่ืองประดับก็จะสามารถซ้ือมาบรรจุเคร่ืองประดับให้กับ
ลูกค้าได้มากข้ึน เพ่ือเป็นการยกระดับบรรจุภัณฑ์เคร่ือง
ประดับให้มีคุณค่าคู่ควรกับมูลค่าเคร่ืองประดับท่ีบรรจุอยู่

ข้างใน
 อย่างไรก็ตามในด้านแนวความคิดของผู้ประกอบ
การจำาหน่ายเคร่ืองประดับท่ีมีราคาสูงส่วนมากก็ยังอาจมี
ความรู้สึกว่า กล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้ก็ยังราคา
ค่อนข้างสูงอยู่ดีเม่ือเทียบกับกล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สำาเร็จรูปท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงผู้วิจัยคิดว่า ปัญหาในเร่ือง
การใช้บรรจุภัณฑ์เคร่ืองประดับท่ีไม่เหมาะสมกับมูลค่าและ
คุณค่าความสวยงามของเคร่ืองประดับภายใน ก็ยังคงปราก
ฎให้เห็นกันอยู่เสมอๆ จากเหตุผลข้างต้น ทำาให้ผู้ประกอบ
การไม่ยอมลงทุนซ้ือบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมมาใช้ แต่ท่ีจริง
จะกล่าวเพียงว่า “ราคาของกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจาก
ไม้มีราคาค่อนข้างสูง” อาจไม่เหมาะสมนัก เพราะไม่ได้นำา
มูลค่าของบรรจุภัณฑ์ไปเปรียบเทียบกับมูลค่าของเคร่ือง
ประดับเสียก่อน เพราะเม่ือเทียบแล้วอาจพบว่าไม่ได้มีราคา
แพงขนาดน้ัน ถ้าย่ิงเทียบกันเป็นอัตราส่วนแล้วอาจพบว่าก็
ไม่ได้มีราคาแพงเกินไปก็ได้
 ผู้วิจัยจึงทำาการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือประเมิน
การรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคในด้านรูปแบบกล่องใส่เคร่ือง
ประดับท่ีทำาจากไม้ต่อมูลค่าของเคร่ืองประดับภายใน เพ่ือ
หาอัตราส่วน (Ratio) ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่อง
ใส่เคร่ืองประดับและมูลค่าของเคร่ืองประดับ จากผลการ
ศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นว่า 
รูปแบบของกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้ มีอัตราส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เคร่ืองประดับต่อมูลค่า
ของเคร่ืองประดับ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 67 น่ัน
คือ กล่องใส่เคร่ืองประดับมีราคาต้นทุนคิดเป็นเพียงร้อยละ 
1.49 ของมูลค่าของเคร่ืองประดับเท่าน้ัน
 หากแยกวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วง
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง (Middle 
adulthood) อายุ 36 - 60 ปี มีความคิดเห็นว่า รูปแบบ 
ของกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้ในการวิจัยคร้ังน้ีมี
อัตราส่วนของต้นทุนกล่องใส่เคร่ืองประดับต่อมูลค่าของ
เคร่ืองประดับ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 81 หรือ
กล่องใส่เคร่ืองประดับมีราคาต้นทุนคิดเป็นร้อยละ 1.23 
ของมูลค่าของเคร่ืองประดับ น่ันคือ รูปแบบของกล่อง
ใส่เคร่ืองประดับจากการวิจัยได้สร้างความประทับใจให้
กลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนกลางได้มากท่ีสุด โดยจากการประเมิน
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเคร่ืองประดับจากต้นทุนของ
กล่องใส่เคร่ืองประดับได้มากท่ีสุดคิดเป็น 81 เท่า
 ในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Early adulthood) 
อายุ 18 - 35 ปี พบว่า มูลค่าเฉล่ียในการประเมินราคา
เคร่ืองประดับท่ีอยู่ภายในได้ “ต่ำา” กว่ามูลค่าเฉล่ียโดยรวม
ของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีข้ึนไป โดยมีอัตราส่วนความ
สัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เคร่ืองประดับต่อมูลค่าของ
เคร่ืองประดับ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 49 หรือ
กล่องใส่เคร่ืองประดับมีราคาต้นทุนคิดเป็นร้อยละ 2.04 
ของมูลค่าของเคร่ืองประดับ น่ันคือ รูปแบบของกล่องใส่
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เคร่ืองประดับจากการวิจัยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
เคร่ืองประดับจากต้นทุนของกล่องใส่เคร่ืองประดับได้มาก
ท่ีสุดคิดเป็น 49 เท่า ซ่ึงน้อยกว่ากลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนกลางถึง 
32 เท่า แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ด้วยต้นทุนของกล่องเม่ือเทียบ
กับมูลค่าของเคร่ืองประดับ คิดเป็นร้อยละ 2.04 ก็ยังถือ
เป็นต้นทุนท่ีต่ำาอยู่ดี 
 ผู้วิจัยจึงถือว่าการประเมินรูปแบบของกล่องใส่
เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีก จากความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีข้ึนไป สามารถสรุปได้
ว่า กล่องใส่เคร่ืองประดับจากผลของการวิจัยไม่ได้มีต้นทุน
ท่ีแพงเกินไปเม่ือเทียบกับมูลค่าของเคร่ืองประดับ และ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเคร่ืองประดับได้สูงท่ีสุดจาก
กลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง (Middle adulthood) อายุ 36 
- 60 ปี ถึง 81 เท่า รูปแบบของกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ี
ทำาจากไม้สำาหรับการค้าปลีกจากการวิจัย จึงน่าจะประสบ
ความสำาเร็จในการสร้างความประทับใจ และสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับเคร่ืองประดับในทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภค
วัยดังกล่าวมากท่ีสุดด้วยเช่นกัน
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นเพียงการเสนอแนวทางใน
การออกแบบแนวทางหน่ึงท่ีได้มาจากผลของการวิจัย
เท่าน้ัน ผู้วิจัยเช่ือว่ายังมีแนวทางในการออกแบบอีกหลาย
วิธีท่ีมีประสิทธิภาพดีเพียงพอท่ีจะใช้ในการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่กับวิธีการดำาเนินการวิจัยซ่ึงถูก
กำาหนดมาจากกรอบแนวคิดของนักวิจัยแต่ละคน ซ่ึงน่าจะ
ให้ผลการวิจัยท่ีแตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยแนะนำาว่า หาก
ผู้ประกอบการต้องการท่ีจะพัฒนาการออกแบบจากผล
ของการวิจัยน้ี แล้วนำาไปผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพ่ือใช้
จริง ควรจะทำาการศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง
กับรูปแบบสินค้าเคร่ืองประดับของตนให้มากข้ึน โดยอาจ
นำาต้นแบบกล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้ไปทำากลุ่ม
สนทนา (Focus group) เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นเชิง
ลึกมาพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมย่ิงข้ึน ผู้ประกอบการจึง
จะมีโอกาสประสบความสำาเร็จในการสร้างความประทับใจ
ต่อผู้บริโภคในอนาคตมากข้ึนเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
 1.สำาหรับนักออกแบบท่ีต้องการจะออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เคร่ืองประดับ : กล่องใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจาก
ไม้ จะต้องมีความเข้าใจในด้านวัสดุและวิธีการผลิตกล่องใส่
เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้เป็นอย่างมากเน่ืองจากวัสดุหลัก
สำาคัญในการผลิตก็คือไม้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีได้จากธรรมชาติท่ียัง
คงมีความไม่แน่นอนอยู่มาก ท้ังการด้านการหดตัว การ
ขยายตัว การบิดตัว ขนาดท่ีทำาได้ค่อนข้างจำากัดเพราะไม้
บางอย่างก็มีขนาดไม่เหมาะสม และยังมีอีกหลายด้านท่ี
ต้องคำานึงถึง จากน้ันควรหันมาศึกษาวิธีการผลิตและข้อ
จำากัดต่างๆ ท่ีเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรไม่สามารถทำาได้ ต่อ
มาก็เป็นการศึกษาลักษณะของเคร่ืองประดับท่ีจะนำามา

บรรจุไว้ในกล่อง ส่วนมากเคร่ืองประดับชนิดต่างๆ โดย
ท่ัวไปจะมีขนาดท่ีใกล้เคียงกัน จนทำาให้สามารถหากล่อง
สำาเร็จรูปท่ัวๆ ไปมาใช้ได้ น่ีก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีพบใน
ปัจจุบัน ซ่ึงมักจะคิดไปเองว่าขนาดเหมาะสมแล้วจะมีรูป
แบบท่ีเหมาะสมตามไปด้วย
 2.งานวิจัยในคร้ังน้ียังสามารถเพ่ิมจำานวนกลุ่ม
ตัวอย่างในการประเมินการรับรู้ในด้านรูปแบบกล่อง
ใส่เคร่ืองประดับท่ีทำาจากไม้ต่อมูลค่าเคร่ืองประดับให้มี
จำานวนมากข้ึนได้อีก หรือสามารถหาแนวคิดทฤษฎีในการ
แบ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากกว่า 18 ปี ให้มีการแบ่งช่วง
อายุท่ีมีความถ่ีในการแบ่งมากข้ึนเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยท่ี
เท่ียงตรงและละเอียดกับกลุ่มตัวอย่าง แต่เน่ืองจากเวลามี
ค่อนข้างจำากัด ดังน้ันผู้ท่ีสนใจอาจทำาการประเมินเพ่ิมเติม
ได้ในอนาคต
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Creation of the Performance “Yisib Sena Lanka Mara” (The Twenty Demon 
Knights of Lanka)

การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ยี่สิบเสนาลงกามาร

นายจุลชาติ อรัณยะนาค 

ABSTRACT
 The objective of the research on a Cre-
ative of the Performance “The Twenty Demon 
Knights of Lanka” is to 
 (1) study characteristics and roles of the 
twenty warrior demons of Lanka in “Ramakien”  
(Thai version of Ramayana Epic) Khon perfor-
mance which led to 
 (2) the creation of this very performance 
in accordance of Thai classical dance traditional 
codes, yet, reflects on the concept presentation 
demonstrating characteristics, importance and 
unique abilities of these characters through per-
forming creativity.
This research has discovered that:-
 1. Characteristics and roles of these 
Twenty demon knights of Lanka in the “Ramak-
ien” Khon performance are individually distinctive 
and in accordance of their family routes as written 
in the literature.  Each of characters appear in dif-
ferent battles, portrays his own duty differently.
 2. The creation of the performing piece 
“The Twenty Demon Knights of Lanka” framework 
is separated into 3 parts; the opening part rep-
resents the knights’ might and magic, the main 
content represents names and characteristics of 
the characters that appear in the form of either 
solo or group dancing forms. The concluded part 
demonstrates the strength, discipline and coordi-
nation in troop marching.
 Direction of movement demonstrates its 
relation to orchestrated music.  Numbers of per-
formers and 
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appearance of dancing are recognised as presen-
tation of performers’ skill in dancing as well as 
movement representings that of the actual troops 
readying for battle.
 Dance forms derived from consolidation 
of those appear in basic yet significant forms in 
order to clarify characteristics and identifications 
of demon characters.
 Regarding audition of performers is based 
on recognition of those with strong basic perform-
ing skill. 
 Costumes are based on standard green/
red combination costumes representing military 
uniforms of demon knights and equipped with 
spiral clubs as weapons.
 The creation of songs and lyrics are com-
prised of songs; “Rua Sam La”, “Saming Tong 
Mon”, “Kroanai” and “Sherd”. The Lyric repre-
sents meaning and content related to biography 
of characters and choreography that divided into 
3 parts. The beginning is openned with the intro-
duction of characters. The middle part represents 
roles and significances of those characters. As for 
the end part, the performance emphasises on 
unity of the demon knights. 
This magnificent dance suite demonstrates the 
unity, mighty and fearful strength of these char-
acters through the dance suite such as the use 
of performers’ legs and feets to create the break-
ing sound of stage floor with sequences of feet 
stomping etc that clearly represents the use of 
powerful and fierce strength in accordane of the 
concept of the dance represented in each part.
Moreover, the use of rare beautiful movements 
from the basic dance forms is also included in 
the performing piece. For example, the demon 
squading
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down position which is rarely seen in other simi-
lar kind of performance and the researcher inten-
tionally included this in this performing piece to 
emphasise detail and significance of his chosen 
characters.

 Keywords : Creation of the Performance, 
Demon Knights, Khon performance, Ramakien  

บทคัดย่อ
 งานวิจัยเร่ือง  การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ย่ีสิบ
เสนาลงกามาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเพ่ือ (๑) ศึกษา
ลักษณะและบทบาทของเสนายักษ์ในกรุงลงกา ท้ัง ๒๐ ตน 
ในการแสดงโขน เร่ือง รามเกียรต์ิ และ (๒) เพ่ือสร้างสรรค์
การแสดง ชุด ย่ีสิบเสนาลงกามาร ตามรูปแบบนาฏยจารีต 
โดยมีแนวคิดท่ีต้องการแสดงให้เห็นถึงลักษณะความสำาคัญ 
และความสามารถของตัวละครผ่านรูปแบบการแสดง
สร้างสรรค์
 ผลการวิจัยพบว่า ๑. ลักษณะและบทบาทของ
เสนายักษ์ กรุงลงกาท้ัง ๒๐ ตน ในการแสดงโขน เร่ือง 
รามเกียรต์ิ มีลักษณะและบทบาทแตกต่างกันไปตามพรหม
พงศ์ท่ีปรากฏในบทประพันธ์  ตัวละครท่ีปรากฏอยู่ในศึก
แต่ละคร้ังและมีหน้าท่ีแตกต่างกันไป๒.การสร้างสรรค์การ
แสดง ชุด ย่ีสิบเสนาลงกามาร มีลักษณะโครงสร้าง แบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วยส่วนนำาท่ีแสดงถึงพลัง
อิทธิฤทธ์ิ ส่วนเน้ือหา แสดงลักษณะช่ือ ลักษณะของตัว
ละคร มีท้ังท่ารำาเฉพาะตัวและระบำาหมู่ และส่วนสรุป จะ
แสดงถึงความเข้มแข็งความมีระเบียบและความพร้อม
เพรียง ท่ีพร้อมจะเคล่ือนทัพ ทิศทางการเคล่ือนแถวแสดง
ถึงความสัมพันธ์ของเพลงจำานวนผู้แสดงและลักษณะของ
ท่ารำา ลักษณะท่ีเป็นการนำาเสนอเพ่ืออวดฝีมือในการร่าย
รำาและการแสดงไหวพริบในการเคล่ือนตัวของผู้แสดง และ
ส่ือให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงกระบวนแถวของทหารท่ีพร้อมออก
รบ กระบวนท่าเป็นการบูรณาการจากแม่ท่าต่าง ๆ ของ
โขนยักษ์ท่ีมีความสำาคัญ นำามาใช้เพ่ือเสริมให้เห็นถึงกิริยา 
ท่าทางต่าง ๆ ท่ีเป็นลักษณะเด่นหรือแสดงถึงความเป็นตัว
ตนของตัวละครฝ่ายยักษ์ ผู้แสดงต้องเป็น ผู้มีพ้ืนฐานการ
รำาท่ีดี ใช้เคร่ืองแต่งกายยืนเคร่ือง สีเขียวสลับแดง แสดง
ถึงสัญลักษณ์ของเคร่ืองแบบทหารของเสนายักษ์ ถือ
อาวุธ กระบองคว่ันเกรียว การสร้างสรรค์เพลงและบทร้อง 
ประกอบด้วยเพลงรัวสามลา เพลงสมิงทองมอญ เพลง
กราวในและเพลงเชิด บทร้องมีความหมายและเน้ือหา
สาระสัมพันธ์กับเร่ืองราวของตัวละคร และการสร้างสรรค์
กระบวนท่ารำา แบ่งกระบวนท่ารำาออกเป็น ๓ ส่วน ช่วงแรก
แสดงถึงการเปิดตัวละคร ช่วงท่ีสองแสดงถึงบทบาทและ
ความสำาคัญของตัวละคร และช่วงสุดท้ายเป็นการแสดงถึง
ขบวนท่ีมีความพร้อมเพรียงของกองทัพเสนายักษ์ กระบวน

ท่ารำาท่ีสวยงาม ส่ือและแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียง 
พละกำาลังท่ีน่าเกรงขามของตัวละคร ผ่านกระบวนท่ารำา 
เช่น ท่ายืด กระทบ เก็บ และกระทืบเท้า ท่ีแสดงให้เห็นถึง
การใช้พละกำาลังท่ีดุดัน เข้มแข็ง ตามแนวคิดเร่ืองราวการนำา
เสนอในแต่ละช่วง นอกจากน้ียังนำาเสนอถึงความสวยงาม
ของแม่ท่าต่าง ๆ หลายท่า ท่ีไม่ค่อยจะปรากฏในการแสดง
อ่ืนๆ  เช่น การนำาท่าน่ังของยักษ์มาใช้ในการแสดง ท่ีน้อย
คนนักจะสังเกตท่าน่ังของตัวละครเสนายักษ์ ซ่ึงผู้วิจัยได้นำา
มาใช้ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญและรายละเอียด
อ่ืน ๆ ของตัวละคร

 คำาสำาคัญ : การสร้างสรรค์การแสดง เสนายักษ์ 
นาฏศิลป์โขน รามเกียรต์ิ 

บทนำา
 การดำาเนินเร่ืองรามเกียรต์ิตามบทพระราช
นิพนธ์น้ันส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการทำาสงครามระหว่างทศกัณฐ์
ราชาแห่งยักษ์เจ้ากรุงลงกากับพระราม กษัตริย์ธรรมิกราช
แห่งกรุงอโยธยาและพระลักษณ์ผู้เป็นอนุชาของพระราม 
รวมท้ังเหล่าบรรดาเสนาและไพร่พลท้ังสองฝ่าย ซ่ึงใน
แต่ละตอนจะมีฉากท่ีมีการรบปะทะท้ังสองฝ่าย และมีการ
แสดงท่ีกล่าวถึงกระบวนการจัดทัพตรวจพล การแสดงโขน
เร่ืองรามเกียรต์ิแทบทุกตอนจะมีจารีตของฉากตรวจพลอ
ยู่เสมอ ในนาฏศิลป์โขนน้ันถือว่าเป็นหัวใจอันสำาคัญของ
การแสดงศิลปะประเภทน้ี ซ่ึงเป็นการนำาเสนอเร่ืองราว ท่ี
แสดงถึงแสนยานุภาพ ความแข็งแกร่ง สรรพกำาลัง ความ
สามัคคี ความฮึกเหิมและความพร้อมเพรียงในการจัดทัพ
เพ่ือเคล่ือนพลไปสู่สนามรบซ่ึงตัวละครในฉากน้ีจะประกอบ
ด้วยเสนาและไพร่พลของแต่ละฝ่าย 
 สำาหรับตัวละครฝ่ายยักษ์น้ัน ประกอบด้วยเสนา
ยักษ์ท่ีมีบทบาทเป็นทหารประจำากองทัพ มีตำาแหน่งเป็นผู้
บังคับบัญชาระดับรองจากยักษ์เสนา เป็นเสนาบดีช้ันรองฯ 
โดยในแต่ละเมือง จะมีเสนาของตนแตกต่างกันไป เช่น ใน
กรุงลงกา มีเหล่าบรรดาเสนายักษ์ท่ีประจำากองทัพของกรุง
ลงกา มีท้ังหมด ๒๐ ตน มีหน้าท่ีออกทำาสงครามร่วมกับ
นายทัพคือ ทศกัณฐ์ ได้แก่ มโหธร เปาวนาสูร การุญราช ภา
นุราช  กาลสูร เวรัม อิทธิกาย มหากาย นนทจิต นนทยักษ์ 
นนทสูร นนทไพรี รณสิทธ์ิ รณศักด์ิ ศุกรสารณ์ สุขาจาร พัท
กาวี โรมจักร กำาป่ัน และไวยวา ซ่ึงแต่ละตนน้ันมีช่ือ ประวัติ 
ลักษณะอันสำาคัญ ความสามารถและบทบาทปรากฏอยู่
ในพงศ์ ของรามเกียรต์ิ แต่น้อยคนนักท่ีจะทราบถึงช่ือและ
ลักษณะรวมท้ังบทบาทของตัวละครน้ัน ๆ
 การแสดงโขนเร่ืองรามเกียรต์ิมีตัวละครอยู่
มากมายหลายฝ่าย การจะนำาเสนอเร่ืองราวต้ังแต่ต้นจนจบ
เพ่ือให้ทราบถึงเร่ืองราวและตัวละครทุกตัวจะต้องใช้เวลา
ในการแสดงมาก เน่ืองจากการ แสดงในแต่ละคร้ังจะมีข้อ
จำากัดของเวลาทำาให้ลักษณะของบทการแสดงไม่สามารถ
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ดำาเนินเร่ืองราวของละครได้อย่างประติดประต่อ การแสดง
จึงมีลักษณะเป็นชุดเป็นตอนทำาให้เร่ืองราวหรือบทบาทของ
ตัวละครบางตัวขาดหายไปและไม่ได้รับความสนใจ ท้ังท่ีตัว
ละครมีความสำาคัญอยู่ไม่น้อย จึงเป็นเร่ืองค่อนข้างยากท่ีจะ
ทำาอย่างไรให้ผู้ชมได้สามารถเข้าถึงตัวละครได้ทุกตัว 
 การสร้างสรรค์การแสดงระบำา ชุด ย่ีสิบเสนา
ลงกามาร เป็นการนำาเสนอแนวคิดและรูปแบบของการ
แสดงสร้างสรรค์ เพ่ือแสดงถึงลักษณะความสำาคัญ และ
ความสามารถของตัวละครของฝ่ายยักษ์ใน กรุงลงกาท้ัง 
๒๐ ตน ทำาให้ผู้ชมรวมท้ังผู้ท่ีกำาลังศึกษาหรือผู้แสดงมีความ
เข้าใจ สามารถรับรู้ถึงลักษณะและความสำาคัญของตัวละคร 
ท้ังยังจดจำาเร่ืองราว บทบาท และอารมณ์ของตัวละคร
แต่ละตัวได้ดี สำาหรับการแสดงชุดน้ีจัดอยู่ในรูปแบบระบำา
ในการแสดงโขนฉากหน่ึงของการจัดทัพตรวจพลหรือระบำา
เอกเทศ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำาให้ผู้วิจัยต้องการท่ีจะ
ศึกษาลักษณะและบทบาทของตัวละคร โดยนำาข้อมูลมา
เป็นแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์ระบำาชุด ย่ีสิบ
เสนาลงกามาร แสดงถึงความสำาคัญของตัวละครท่ีส่ือสาร
และถ่ายทอดผ่านการแสดงสร้างสรรค์ซ่ึงยังคงรักษา
กระบวนท่ารำาตามแบบฉบับนาฏยจารีตของการแสดงโขน 
สามารถนำาไปเพ่ือเผยแพร่ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
อย่างย่ิง และนำาไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน
เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑. เพ่ือศึกษาลักษณะและบทบาทของเสนายักษ์ 
ใน กรุงลงกา ท้ัง ๒๐ ตน ในการแสดงโขนเร่ือง รามเกียรต์ิ
 ๒. เพ่ือสร้างสรรค์การแสดง ชุด ย่ีสิบเสนาลงกา
มาร

ระเบียบวิธีวิจัย
 ในงานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยได้
ทำาการศึกษาตัวละครเสนายักษ์ท้ัง ๒๐ ตน ได้แก่ มโหธร 
เปาวนาสูร การุญราช ภานุราช กาลสูร เวรัม อิทธิกาย มหา
กาย นนทจิต นนทยักษ์นนทสูร นนทไพรี รณสิทธ์ิ รณศักด์ิ 
ศุกรสารณ์ สุขาจาร พัทกาวี โรมจักร กำาป่ัน และไวยวา เพ่ือ
นำาข้อมูลมาเป็นแนวคิดและรูปแบบในการสร้างการแสดง
สร้างสรรค์ ซ่ึงมีระเบียบวิธีในการสร้างสรรค์งาน ดังน้ี
 ๑. ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการศึกษาจาก
หนังสือ จากเอกสาร ตำารา หนังสือ ส่ิงพิมพ์ และงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนำาข้อมูลท่ีได้มากำาหนดแนวคิดและรูปแบบ
ในการสร้างสรรค์งานการแสดง ชุด ย่ีสิบเสนาลงกามาร
 ๒.ศึกษาภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ไทย ท่ีเก่ียวข้องและดำารงตำาแหน่งเป็น
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโขน จำานวน ๓ ท่าน 
เก่ียวกับแนวทางในการสร้างสรรค์ท่ารำา สัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิเก่ียวกับข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และนำาข้อมูลมาใช้ในการ

สร้างสรรค์กระบวนท่ารำา บทเพลง และรูปแบบการแสดง
 ๓.การออกแบบสร้างสรรค์การแสดง ชุด ย่ีสิบ
เสนา    ลงกามาร ตามแนวคิด รูปแบบและข้ันตอนของ
การสร้างสรรค์ บทเพลงและท่ารำา
 ๔.ดำาเนินการวิพากษ์ผลงานสร้างสรรค์การแสดง 
ชุด ย่ีสิบเสนาลงกามาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ด้าน
นาฏศิลป์ไทย จัดการประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ในหัวข้อ การสร้างสรรค์การแสดง
ระบำา ชุด ย่ีสิบอสุราเสนาลงกามาร โดยนำาข้อมูลท่ีได้มา
ปรับตามคำาแนะนำาของผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นำาเสนอรูปเล่มงานวิจัย

ผลการงานวิจัย
 จากการศึกษาลักษณะและบทบาทของเสนา
ยักษ์ในกรุงลงกา ท้ัง ๒๐ ตน ในการแสดงโขน เร่ือง 
รามเกียรต์ิ สรุปได้ว่า ลักษณะและบทบาทของเสนายักษ์ 
กรุงลงกาท้ัง ๒๐ ตน ได้แก่  มโหธร  เปาวนาสูร การุญ
ราช ภานุราช กาลสูร เวรัม อิทธิกาย มหากาย นนทจิต 
นนทยักษ์ นนทสูร นนทไพรี รณสิทธ์ิ รณศักด์ิ ศุกรสารณ์ 
สุขาจาร พัทกาวี โรมจักร กำาป่ัน และไวยวา ในการแสดง
โขน เร่ือง รามเกียรต์ิน้ันมีประวัติและลักษณะแตกต่างกัน
ไปตามพรหมพงศ์ท่ีปรากฏในบทประพันธ์ท่ีมีลักษณะกาย
สี เขียว ขาว  หงเสน ดำา มอคราม มอหมึก ขาบ หงชาด 
เหลือง ม่วงแก่ ม่วงอ่อน นวลจันทร์ ดินแดง หงสบาท และ
หงดิน ใบหน้ามีลักษณะปากแสยะ ตาโพลง หรือ ปากขบ 
ตาจระเข้ ส่วนศีรษะ เป็น น้ำาเต้าเฟือง ได้แก่ ตัวละครมโห
ธรและเปาวนาสูร นอกน้ันตัวละครมีศีรษะหัวโล้น สวม
กะบังหน้า สำาหรับบทบาทเสนายักษ์ในแต่ละตัวน้ัน ส่วน
มากจะปรากฏอยู่ในศึกแต่ละคร้ังและมีหน้าท่ีแตกต่างกัน
ไป เช่น หน้าท่ีต้อนรับนำาสารไปขอความช่วยเหลือในการ
รบ แปลงกาย การสืบเร่ืองราว การช่วยรบอยู่ในกระบวน
ทัพ
 โดยผู้วิจัยนำามาข้อมูลมาเป็นแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ การแสดง ชุด ย่ีสิบเสนาลงกามาร ดังน้ี
 ๑.ลักษณะโครงสร้าง แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนนำาท่ีแสดงถึงพลังอิทธิฤทธ์ิ ส่วนเน้ือหา 
แสดงลักษณะช่ือ ลักษณะของตัวละคร มีท้ังท่ารำาเฉพาะตัว
และระบำาหมู่ และส่วนสรุป จะแสดงถึงความเข้มแข็ง ความ
มีระเบียบและความพร้อมเพรียง ท่ีพร้อมจะเคล่ือนทัพ
 ๒.ทิศทางการเคล่ือนไหว มีการปรับแถวหรือ
ทิศทางในการเคล่ือน ได้แก่ แถวปากพนัง แถวหน้ากระดาน 
แถวตอน  แถวเฉียง และการต้ังซุ้ม
 ๓.กระบวนท่าท่ีนำามาใช้ในงานสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ท่าเง้ืออาวุธ ท่าแบกอาวุธ ท่าลงเส้ียว กระบวนแม่ท่าท่ี ๑, 
๓, ๔ และ ๕ กระบวนท่าน่ังของยักษ์ และการรำาใช้บท
 ๔. การคัดเลือกผู้แสดง คัดเลือกจากคุณสมบัติ
พ้ืนฐานของผู้แสดง คือร่างกายต้องแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นผู้
มีพ้ืนฐานการรำาท่ีดีในด้านต่าง ๆ เช่น ลีลาท่ารำา จังหวะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวารสารศิลป์ปริทัศน์ 38

Untitled-1.indd   38 5/26/2017   4:25:22 PM



ไหวพริบ ความจำา มีความขยัน และความอดทนในการฝึก
ซ้อม
 ๕.เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดง 
ใช้แต่งกายยืนเคร่ือง ลักษณะสีเขียวสลับแดง ใส่เส้ือแขน
ยาวช้ันใน ๑ ตัว และแขนน้ันช้ันนอกอีก ๑ สี ส่วนอุปกรณ์ 
ได้แก่กระบองคว่ันเกรียว

ภาพท่ี ๑ ลักษณะการแต่งกาย

 ๖. การสร้างสรรค์เพลงและบทร้อง สำาหรับ
การสร้างสรรค์เพลงนั้นจะแบ่งเพลงออกเป็น ๓ ช่วง 
คือช่วงแรกใช้เพลงรัวสามลา ช่วงที่สอง เพลงสมิงทอง
มอญ ส่วนช่วงที่สาม ใช้เพลงกราวใน ส่วน วงดนตรีที่ใช้
ประกอบการแสดงเป็นวงปี่พาทย์เครื่องห้า ซึ่งเป็นไปตาม
แบบฉบับของการแสดงโขน ส่วนบทร้องการประพันธ์มี
ลักษณะของความหมาย และเนื้อหาสาระที่มีความสำาคัญ
และสัมพันธ์กับเรื่องราวของตัวละคร

- ปี่พาทย์ทำาเพลง รัวสามลา-
-ร้องเพลงสมิงทองมอญ-

มโหธร มหาอำามาตย์ ราชประยูร   คู่มหา เปาวนาสูร ยักษา
การุญราช คชรินทร์ อินทรา ภานุราช ศักดา พลิกแผ่นดิน
ชายชาญ กาลสูร ฤทธิ์ล้ำา เวรัม จักรกรด ผกผิน
อิทธิกาย ร่ายเวทย์ พังภินท์ มหากาย ชายถิ่น บาดาล
นนทจิต ขุนวิทย์ สิทธิศักดิ์   นนทยักษ์ ขุนภักดิ์ ศักดาหาญ
นนทสูร ขุนทัพ เริงรำาบาญ นนทไพรี ชำานาญ การณรงค์
รณสิทธิ์ ฤทธิรณ บนหลังม้า รณศักดิ์ ศักดา พิศวง
ศุกรสารณ์ ชำานาญวิทย์ บิดองค์    สุขาจาร แปลงทรง องค์สีดา
พัทกาวี ขุนศึก โมกขศักดิ์ โรมจักร ขุนราช โอรสา
กำาปั่น ขุนผจญ บนคชา ไวยวา      ขุนกล้า ประจัญบาน
ต่างขุน รู้หลัก สัปประยุทธ์ ต่างขุน ฤทธิรุท กำาแหงหาญ
ยี่สิบ เสนา ลงกามาร              ท้าวราพณ์ ผู้ผ่าน ลงกา

ปี่พาทย์ทำาเพลงกราวใน – เชิด
ประพันธ์บทร้อง ร้อยเอกอครินทร์ พงษ์พันธ์เดชา

 ๗. การสร้างสรรค์กระบวนท่ารำา แบ่งออกเป็น 
๓ ส่วน ส่วนนำา แสดงถึงการเปิดตัวละคร ส่วนเนื้อหา 
แสดงถึงบทบาทและความสำาคัญของตัวละคร และ
ส่วนสรุป เป็นการแสดงถึงขบวนที่มีความพร้อมเพรียง

ของกองทัพเสนายักษ์ กระบวนท่ารำาสื่อและแสดงให้เห็น
ถึงความพร้อมเพรียง น่าเกรงขามของตัวละคร
 - ส่วนนำา เป็นช่วงเปิดตัวละคร ใช้เพลงหน้า
พาทย์ รัวสามลา ซึ่งเป็นเพลงที่มีมาตั้งแต่โบราณ แสดง
ถึงพลัง อิทธิฤทธิ์ อำานาจของตนต่อผู้อื่น โดยได้แบ่งกลุ่ม
ผู้แสดงออกเป็น ๓ กลุ่ม  โดยออกมาแสดงที่ละช่วง โดย
ช่วงแรกใช้ผู้แสดงที่เป็นเสนา ๘ คน ช่วงที่สอง ใช้ผู้แสดง
ที่เป็นเสนา ๑๐ คน และช่วงสุดท้าย ใช้นักแสดงมโหธร 
และเปาวนาสูร ๒ คน ซึ่งนักแสดงทั้งสามกลุ่มนี้จะออก
มาร่ายรำา แสดงถึงพละกำาลัง ดุดัน เข้มแข็ง ด้วยความ
พร้อมเพรียงกัน

ภาพที่ ๒ ลักษณะแถวของส่วนนำา

 - ส่วนเนื้อหา เป็นช่วงแนะนำาตัวละคร ใช้เพลง                 
สมิงทองมอญเนื่องจากทำานองเพลงนี้มีท่วงทำานองที่
กระชับฉับไว องอาจ สง่างาม โดยเฉพาะนิยมใช้กับตัว
ละครที่เป็นฝ่ายยักษ์และจากการศึกษากระบวนท่ารำา
แนะนำาตัวละครนั้นพบว่า เป็นกระบวนท่ารำาเฉพาะของ
ตัวละคร โดยมีเนื้อร้องกล่าวถึงบรรดาเสนายักษ์แต่ละตน 
ซึ่งท่ารำานั้นบ่งบอกถึงลักษณะของตัวละครที่นำาภาษาท่า
มาประกอบในกระบวนท่ารำา จากกระบวนท่ารำาดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าตัวละครร่ายรำาตามเนื้อร้องโดยใช้ท่าทางตาม
นาฏยจารีตของโขนฝ่ายยักษ์และในช่วงสุดท้ายของเน้ือ
เพลงสมิงทองมอญจะปรากฏ ท่ารำาที่จัดเป็นซุ้มโดยการ
ขึ้นลอย แสดงให้เห็นถึงความอลังการ ตระการตา ความ
ยิ่งใหญ่ของบรรดาเหล่าทหารหาญของกรุงลงกา ซึ่งบ่ง
บอกถึงเอกลักษณ์ของการแสดงโขน

ภาพท่ี ๓ กระบวนท่ารำาเฉพาะของตัวละคร
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ภาพที่ ๔ การจัดซุ้ม เพลงสมิงทองมอญ

 - ส่วนสรุป แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือช่วงที่ ๑ 
ใช้เพลงกราวใน  ถือว่าเป็นเพลงประจำาของฝ่ายยักษ์ ซึ่ง
มีท่วงทำานองแสดงถึงความโออ่า ภูมิฐาน องอาจและ
เป็นการอวดฝีมือของบรรดายักษ์เสนากรุงลงกา ส่วนท่า
รำาที่ใช้ในการประกอบกับเพลงกราวในนี้ มีบางท่าที่ยังไม่
ปรากฏอยู่ในการแสดงออกกราวของเสนายักษ์ ผู้วิจัยได้
สร้างสรรค์เรียบเรียงโดยนำาเอาท่ารำาในแม่ท่ายักษ์ ท่ารำา
การ ออกกราวตรวจพลของยักษ์ตัวดี และท่ารำาในภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์มาร้อยเรียงจัดเป็นกระ
บวนท่ารำาในการแสดงชุดสี่สิบเสนาลงกามาร

ภาพที่ ๕ การเปรียบเทียบท่ารำาในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่มา : มหาภารตรามเกียรติ์ (๒๕๕๐)

ภาพที่ ๖ แม่ท่ายักษ์ท่าที่ ๑

ภาพที่ ๗ แม่ท่ายักษ์ท่าที่ ๓

ภาพที่ ๘ แม่ท่ายักษ์ท่าที่ ๔
 
 และช่วงที่ ๒ ใช้เพลงเชิด ซึ่งมีท่วงทำานองแสดง
ถึงความคึกคัก เข้มแข็ง พร้อมเพรียงและการเดินทาง 
(การเคลื่อนทัพ) 

ภาพที่ ๙ กระบวนท่ารำาเพลเชิด

อภิปรายผล
 ๑. การศึกษาลักษณะและบทบาทของเสนายักษ์
ในกรุงลงกา ท้ัง ๒๐ ตน ในการแสดงโขน เร่ือง รามเกียรต์ิ 
พบว่า 
 ลักษณะและบทบาทของเสนายักษ์ กรุงลงกาท้ัง 
๒๐ ตน ได้แก่ มโหธร  เปาวนาสูร การุญราช ภานุราช กาล
สูร เวรัม อิทธิกาย มหากาย นนทจิต นนทยักษ์ นนทสูร น
นทไพรี รณสิทธ์ิ รณศักด์ิ ศุกรสารณ์ สุขาจาร พัทกาวี โรม
จักร กำาป่ัน และไวยวา ในการแสดงโขน เร่ือง รามเกียรต์ิ
น้ัน  มีประวัติและลักษณะแตกต่างกันไปตามพรหมพงศ์ท่ี
ปรากฏในบทประพันธ์ โดยผู้วิจัยได้นำามาใช้เป็นข้อมูลใน
การออกแบบ ในการสร้างสรรค์งาน ในเร่ืองของเคร่ืองแต่ง
กาย การสร้างสรรค์เพลงและบทร้อง รวมถึงการสร้างสรรค์
กระบวนท่ารำาท่ีประดิษฐ์ข้ึน ในลักษณะของระบำาท่ีกล่าว
ถึงความสำาคัญของตัวละคร ซ่ึงถือเป็นลักษณะของการ
แสดงโขนในยุคท่ีได้รับการปรับปรุงหรือสร้างใหม่ในยุคของ 
นายเสรี หวังในธรรม ดังท่ี อาจารย์เสรี หวังในธรรม เม่ือ
วันท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้ใน
งานวิจัยของ สมรัตน์   ทองแท้ เร่ือง ระบำาในการแสดงโขน
ของกรมศิลปากรกล่าวว่า ท่านได้ปรับปรุงการแสดงโขนข้ึน
มาใหม่ โดยให้มีความแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมอยู่บ้าง 
คือ เดิมการดำาเนินเน้ือเร่ืองในการแสดงจะเป็นชุดเป็นตอน 
ตามบทพระราชนิพนธ์ แต่ในสมัยน้ีท่านได้เน้นเน้ือหาของ
การแสดงโขนเก่ียวกับตัวละครในเร่ืองรามเกียรต์ิเป็นสำาคัญ 
เช่น พระราม ใช้ช่ือการแสดงโขนว่าชุดรามาวตารหนุมาน 
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ใช้ช่ือการแสดงโขนว่า ชุดหนุมานชาญสมร, พาลี ใช้ช่ือ
การแสดงโขน ว่า  ชุด พาลีสอนน้อง เป็นต้อน แล้วในโขน
แต่ละชุดท่ีท่านปรับปรุงข้ึนมาใหม่น้ันมักจะมีระบำาเป็นส่วน
ประกอบด้วยอยู่เสมอ โดยท่านให้เหตุผลว่า “การแสดงโขน
เวลาเปล่ียนแปลงเหตุการณ์อย่างกะทันหันไม่สามารถทำาได้
ในทันทีทันใดเหมือนละครเวทีภาพยนตร์ จึงได้ใช้ระบำาข้ึน
มาเปิดเหตุการณ์แทน เท่ากับว่าระบำาในสมัยท่ีอาจารย์
เสรี หวังในธรรม เป็นผู้คิดสร้างสรรค์ข้ึนมาน้ันมีปรากฏอยู่
เพ่ือเป็นส่วนเสริมหรือเน้นเน้ือหาในการแสดงโขน ชุดต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวกับชีวประวัติของตัวละครในเร่ืองเป็นหลักสำาคัญ 
เช่น ระบำาวานรพงศ์ จะเน้นความสำาคัญของหนุมาน ท่ีนำา
เหล่า พลกระบ่ีท่ีมีความสามารถต่าง ๆ มาร่วมเป็นคนทัพ
ของพระรามได้ หรือระบำาบันเทิงกาสร ท่ีเน้นให้เห็นความ
ช่ัวร้ายของทรพา ท่ีมาทำาลายความสุขของครอบครัวตัวเอง 
เป็นต้น
 ๒. การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ย่ีสิบเสนาลงกา
มาร พบว่า
 ๒.๑ ลักษณะโครงสร้าง ส่วนนำาท่ีแสดงถึงพลัง
อิทธิฤทธ์ิ ส่วนเน้ือหา แสดงลักษณะช่ือ ลักษณะของตัว
ละคร มีท้ังท่ารำาเฉพาะตัวและระบำาหมู่ และส่วนสรุป จะ
แสดงถึงความเข้มแข็งความมีระเบียบและความพร้อม
เพรียง ท่ีพร้อมจะเคล่ือนทัพซ่ึงผู้วิจัยได้มีการแบ่งช่วงการ
แสดงออกเป็นส่วนต่าง ๆ ท่ีต้องการแสดงถึงเร่ืองราวของ
การแสดงในแต่ละช่วงเพ่ือส่ือเร่ืองราวต่างๆ ผ่านการแสดง 
ท่ีมีความหลากหลายของอารมณ์ เช่น การแสดงถึงพลัง
อำานาจ อิทธิฤทธ์ิ ความเข้มแข็ง การอวด การบอกหรือการ
แนะนำาตนโดยผู้แสดงจะใช้การตีบทตามจังหวะและทำานอง
ของเพลงซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างอารมณ์และจินตนาการให้ผู้
ชมเกิดความรู้สึก รับรู้ถึงเร่ืองราว และความงามของการ
แสดงผ่านตัวละคร ดังท่ี เพลโต (Plato ๔๗๒ – ๓๗๔ .B.C) 
มองว่าจิตเป็นตัวกำาหนดให้ร่างกายดำาเนินไปตามความ
ต้องการ และแบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ ภาคของจิตวิญญาณ 
ภาคของอารมณ์ และภาคของเหตุผล ซ่ึงเพลโต้ได้ให้ทัศนะ
เก่ียวกับเร่ืองของความงามว่า ความงามท่ีแท้จริงน้ันอยู่ใน
โลกจินตนาการ (World of Idea) เช่ือว่าความงามอยู่ท่ีจิต
เป็นตัวกำาหนดส่วนความคิดน้ันอยู่ในห้วงแห่งจินตนาการ
ท่ีอยู่นอกเหนือไปจากโลกน้ี กล่าวคือ จิตต้องสร้างต้นแบบ
แห่งความงามข้ึนส่ิงใดท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับจินตนาการ
ในต้นแบบมากเพียงใดย่อมถือว่าเป็นความงามเพียงน้ัน
ความชอบความเพลิดเพลินเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงคุณค่าตามมา 
(ชมนาด กิจขันธ์ และคณะ. ๒๕๔๖ : ๓ – ๔)
 ความงามเป็นสภาวะสัมพันธ์ นักคิดบางคน
เช่ือว่าความงาม ไม่ใช่เป็นจิตวิสัยอย่างส้ินเชิงและก็ไม่ใช่
เป็นวัตถุวิสัยอย่างส้ินเชิงเช่นกัน แต่เป็นสภาวะสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุกับบุคคล ทัศนะ น้ีก็นับว่า มีส่วนถูกต้องอยู่
ท่ีการยอมรับว่าท้ังบุคคลและวัตถุมีความสำาคัญด้วยกัน
ท้ังคู่ ในการตีคุณค่าของสุนทรียะ แต่เราก็ต้องยอมรับว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงของส่ิงดังกล่าวมาแล้วน้ันเองท่ี
เป็นรากฐานรองรับคุณค่าทางสุนทรียะอย่างแน่นอน เพียง
แต่ว่าตัวความสัมพันธ์เองน้ันไม่ใช่เป็นตัวความงามหรือตัว

คุณค่าทางสุนทรียะ เพราะฉะน้ันการท่ีจะอธิบายว่าความ
งามคือสภาวะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงเป็นคำาอธิบายท่ี
ไม่ถูกนักเป็นสุนทรียรสท่ีมีผู้ชมได้รับจากความเคล่ือนไหว 
และจังหวะลีลา (Movement and Rhythm) มีความเช่ือม
โยงต่อเน่ือง การปรากฏตัวของนักแสดงท่ีมีบุคลิกลักษณะ
และการแต่งตัวท่ีสง่างามเหมาะสมกับ ท่าเต้น ท่ารำา อัน
เป็นนาฏลักษณ์ของการแสดงน้ัน ๆ ย่อมมีผลเป็นเบ้ืองต้น
ต่อสัมผัสทางการเห็นและการขานรับทางสุนทรียะ เม่ือมี
จังหวะลีลาเคล่ือนไหว สอดแทรกด้วยอารมณ์รู้สึกของนัก
แสดง มีผลให้เกิดความเคล่ือนไหวในอารมณ์รู้สึกของผู้ชม
ด้วย ความงามรุกเร้า (Sublimity) ท่ีเกิดจากจังหวะและ
การเคล่ือนไหว ช่วยให้สัมผัส ทางการเห็นเด่นชัด มีชีวิตชีวา 
มีความหมายชวนให้ติดตาม ความงามหรือความเป็นเลิศ
ในนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงจะพิจารณา กันท่ีจังหวะ
ลีลาและการเคล่ือนไหวเป็นสำาคัญ ซ่ึงเป็นการให้การรับ
รู้สุนทรียรสในระดับผัสสะ (Sensation) ส่วนการรับรู้
สุนทรียรสในระดับ เพ่งพินิจ (Contemplation) ซ่ึงก่อให้
เกิดจินตนาการและสติปัญญาน้ันเกิดจากการเข้าถึง สุนทรี
ยะซาบซ้ึงในภาคส่วนอารมณ์รู้สึกท่ีนักแสดงต้องการส่ือให้
ผู้ชมได้เข้าถึง ซ่ึงบูรณาการไปกับความหมายและจินตภาพ
อันงดงาม หรือกระทบอารมณ์รู้สึกตามเจตนารมณ์ของผู้
สร้างสรรค์และนักแสดงเหล่าน้ัน (มโน พิสุทธิรัตนนานนท์. 
๒๕๓๙ : ๙๘) 
 ๒.๒ ทิศทางการเคล่ือนไหว พบว่ามีการปรับแถว
หรือทิศทางในการเคล่ือน ได้แก่ แถวปากพนัง แถวหน้า
กระดาน   แถวตอน แถวเฉียง และการต้ังซุ้ม ซ่ึงมีการเคล่ือน
แถวในลักษณะความสัมพันธ์ของเพลง จำานวนผู้แสดงและ
ลักษณะของท่ารำามีลักษณะท่ีเป็นการนำาเสนอเพ่ืออวดฝีมือ
ในการร่ายรำาและการแสดงไหวพริบในการเคล่ือนตัวของผู้
แสดง และส่ือให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความหมายในเชิงความรู้สึก
หรืออารมณ์ในการสร้างสรรค์น้ีผู้วิจัยต้องการส่ือให้รู้สึกถึง
กระบวนแถวของทหารท่ีพร้อมออกรบซ่ึงท่ีมีความสัมพันธ์
กับเพลง ดังท่ี สุรพล วิรุฬห์รกษ์ กล่าวว่า (๒๕๔๓ : ๒๒๙ – 
๒๓๒) ทิศทาง หมายถึง แนวท่ีผู้แสดงเคล่ือนท่ีจากจุดหน่ึง
ไปยังอีกจุดหน่ึง เช่น การแปรแถว ผู้แสดงสามารถเคล่ือนท่ี
ไปบนเวทีได้ใน ๘ ทิศ ซ่ึงสัมพันธ์กับตำาแหน่งของคนดู คือ 
๑. การเข้าหาคนดู ๒. การถอยออกจากคนดู ๓. การขนาน
กับคนดู ๔. การทแยงมุมกับคนดู ๕. การวนเป็นวงหน้าคน
ดู ๖. การฉวัดเฉวียนหรือเล้ียวไปมาแบบฟันปลา ๗. การยก
สูง และ ๘. การกดต่ำา การเคล่ือนไหวไปในทิศทางดังกล่าว
อาจผสมผสานกันให้ดูซับซ้อนข้ึนก็ได้ เช่น  การถอยหลัง
แบบทแยงมุม หรือการวนเป็นวงกลมสลับฟันปลา  การ
เคล่ือนไหวไปในทิศทางต่างๆ กัน ย่อมให้ความรู้สึกแก่คนดู
แตกต่างกันด้วยโดยอาศัยมุมมองคนดูเป็นแกน 
 ๒.๓กระบวนท่าท่ีนำามาใช้ในงานสร้างสรรค์ 
ได้แก่ ท่าเง้ืออาวุธ ท่าแบกอาวุธ ท่าลงเส้ียว กระบวนแม่ท่า
ท่ี ๑, ๓, ๔ และ ๕ กระบวนท่าน่ังของยักษ์ และการรำาใช้
บทประกอบคำาร้องและเพลงหน้าพาทย์ ซ่ึงพบอยู่ในท่ารำา
การตรวจพล และท่าอ่ืนๆ ท่ีไม่ค่อยได้มีการนำามาใช้มากนัก
ในวงการนาฏศิลป์โขน  ซ่ึงท่ารำาเหล่าน้ีเป็นกระบวนแม่ท่า
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ท่ีมีความสำาคัญท่ีผู้วิจัยต้องการนำามาบูรณาการเพ่ือเสริม
ให้เห็นถึงกิริยาท่าทางต่าง ๆ ท่ีเป็นลักษณะเด่นหรือแสดง
ถึงความเป็นตัวตนของตัวละครฝ่ายยักษ์ให้ผู้ชมได้รู้จัก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ ทัดติ (๒๕๔๐ : ๓๗๖) 
ท่ีพบว่า การรำาตรวจพลมีหลักสำาคัญซ่ึงหน่ึงในน้ันคือการใช้
ท่า ต่าง ๆ จากแม่ท่าหลักของยักษ์
 ๒.๔ การคัดเลือกผู้แสดง เป็นการคัดเลือกผู้แสดง
จากคุณสมบัติพ้ืนฐาน คือร่างกายต้องแข็งแรง สมบูรณ์ เป็น
ผู้มีพ้ืนฐานการรำาท่ีดีในด้านต่าง ๆ เช่น ลีลาท่ารำา จังหวะ 
ไหวพริบ ความจำา  มีความขยัน และความอดทนในการฝึก
ซ้อม ซ่ึงผู้แสดงจะต้องมีคุณสมบัติท่ีตรงตามความสามารถ 
เน่ืองจากผู้แสดงจะต้องเป็นผู้มีพลังเพ่ือสามารถท่ีจะ
ถ่ายทอดความหมายของการแสดงให้ชัดเจนข้ึน ดังท่ี สุรพล 
วิรุฬห์รักษ์  (๒๕๔๓ : ๒๒๙ – ๒๓๒) กล่าวว่า ในขณะท่ีผู้
แสดงเคล่ือนไหว มีการใช้พลังเกิดข้ึน ปริมาณของพลัง  ท่ีใช้
มีต้ังแต่น้อยจนแทบสัมผัสมิได้ไปจนถึงรุนแรงประหน่ึงเป็น
ร่างกายจะระเบิด การฟ้อนรำาด้วยพลังแรงมากๆ ย่อมทำาให้
เห็นอาการท่ีกระปร้ีกระเปร่า แข็งแรง รุกร้น ในทางตรง
ข้าม การเคล่ือนไหวด้วยพลังน้อยย่อมเป็นตัวเปรียบต่าง
ให้การเคล่ือนไหวด้วยพลังมากมีความหมายมากข้ึน ชัดเจน
ข้ึน และการเคล่ือนไหวด้วยพลังน้อยให้ความรู้สึกท่ีนุ่มนวล 
อ่อนโยน เช่ืองช้า หนักแน่น เป็นความรู้สึกลึกๆ ท่ีแฝงเร้น
อยู่ภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อเตือนใจว่า การเคล่ือนไหวท่ี
ใช้พลังมากไม่จำาเป็นต้องใช้เน้ือท่ีมากไปกว่าการเคล่ือนไหว
ท่ีใช้พลังน้อยแต่อย่างใด การเน้นพลัง เป็นการเร่งหรือการ
ลดความแรงของการใช้พลังเพ่ือการเคล่ือนไหวในขณะใด
ขณะหน่ึงอย่างกะทันหัน ซ่ึงเป็นการกระทำาอย่างใดอย่าง
หน่ึงต่างไปจากส่ิงท่ีกำาลังกระทำาอยู่ขณะน้ัน การเน้นพลัง
เป็นศิลปะในการเรียกร้องความสนใจจากคนดู การเน้น
พลังเป็นวิธีจำาแนกให้เห็นรูปลักษณะของการฟ้อนรำาอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของจังหวะ การที่ผู้แสดงเน้น
ด้วยจังหวะที่สม่ำาเสมอ ทำาให้เกิดความรู้สึกสมดุล คงที่ 
และหนักแน่น การเน้นที่ไม่สม่ำาเสมอด้วยพลังที่มีความ
แรงต่างกัน ทำาให้เกิดความรู้สึกที่ไม่คงที่ ตื่นเต้น สับสน 
การเน้นพลังของนาฏยศิลป์ไทย อาจหมายถึง การกระ
ทบจังหวะ การ   เดาะแขน การข่มเข่า และการย่ำาเท้า
 ๒.๕เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
แสดง ผู้วิจัยได้ใช้การแต่งกายยืนเครื่อง ลักษณะสีเขียว
สลับแดง ใส่เสื้อแขนยาวชั้นใน ๑ ตัว และแขนนั้นชั้น
นอกอีก ๑ สี ซึ่งเป็นลักษณะของเสื้อหรือเครื่องรบแบบ
โบราณแสดงถึงสัญลักษณ์ของเครื่องแบบทหารของ
เสนายักษ์ ส่วนอุปกรณ์ ได้แก่กระบองควั่นเกรียว ที่เป็น
เครื่องหมายและอาวุธของตัวละครเสนายักษ์ซ่ึงผู้วิจัยได้
นำามา สร้างสรรค์ทำาให้สามารถตอบสนองและส่งเสริม
การแสดง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังที่ สมเด็จฯ 
กรมพระยาดำารงราชานุภาพ (๒๕๐๘ : ๒๓ – ๒๗) กล่าว
ว่า ตัวเสื้อกับแขนสีเสื้อต่างกัน เช่น   ตัวเสื้อเป็นสีเขียว 
แขนเสื้อเป็นสีแดง ลักษณะเสื้ออย่างนี้เป็นเสื้อเครื่อง
รบแต่โบราณ คือใส่เสื้อแขนยาวชั้นใน ๑ ตัว แล้วแล้ว
สวมเสื้อเกราะแขนสั้นชั้นนอก อีกตัวหนึ่ง สีแขนกับสี

ตัวจึงต่างกัน ใช้แต่งสำาหรับโขนตัวดี แต่งในเวลาออกรบ 
นอกจากนี้ สุรพล วิรุฬห์รักษ์  (๒๕๔๓ : ๒๖๘)  ได้กล่าว
เกี่ยวกับความสำาคัญของอุปกรณ์การแสดงว่า  อุปกรณ์
การแสดงโดยเฉพาะในกลุ่มของการฟ้อนรำานั้น ผู้แสดง
มักถือวัสดุส่ิงของที่ใช้เป็นอุปกรณ์การแสดงไว้ตลอดเวลา
การแสดง อุปกรณ์การแสดงนี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ฟ้อนรำา อีกทั้งอาจเป็นสิ่งที่กำาหนดรูปแบบของการฟ้อน
รำาอีกด้วย อุปกรณ์การแสดงจึงนับได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้นาฏย
ลักษณ์ของการแสดงชุดใดชุดหนึ่งได้อีกประการหนึ่ง
 ๒.๖ การสร้างสรรค์เพลงและบทร้อง สำาหรับ
การสร้างสรรค์เพลงน้ันจะแบ่งเพลงออกเป็น ๓ ช่วง คือ
ช่วงแรกใช้เพลงรัวสามลา แสดงถึงพลังอิทธิฤทธ์ิ ช่วงท่ีสอง 
เพลงสมิงทองมอญ แสดงถึงความฮึกเหิม ห้าวหาญ ส่วน
ช่วงท่ีสาม ใช้เพลงกราวในและเพลงเชิดซ่ึงเป็นเพลงหน้า
พาทย์ท่ีใช้สำาหรับการรำาตรวจพลฝ่ายยักษ์ แสดงถึงความ
งาม พร้อมเพรียง เข้มแข็ง ส่วนวงดนตรีท่ีใช้ประกอบการ
แสดงเป็นวงป่ีพาทย์เคร่ืองห้า ซ่ึงเป็นไปตามแบบฉบับของ
การแสดงโขน ส่วนบทร้องการประพันธ์มีลักษณะของความ
หมาย และเน้ือหาสาระท่ีมีความสำาคัญและสัมพันธ์กับเร่ือง
ราวของตัวละคร ดังท่ี ไพโรจน์ ทองคำาสุก กล่าวในหนังสือ
กรมศิลปากร (กรมศิลปากร. ๒๕๔๘ : ๒๗๒ - ๒๘๔) ได้ให้
แนวคิดในการบรรจุเพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไว้ว่า 
จะต้องรู้ว่าการแสดงน้ันเป็นการแสดงประเภทใด เช่น โขน 
ละครนอก ละครใน หุ่นหรือลิเก ก็ตาม เพราะว่าเพลงท่ีใช้
ประกอบการแสดงแต่ละประเภทน้ันไม่เท่ากัน ต้องมีความ
รู้เร่ืองท่ีจะแสดงน้ันๆ อย่างถ่องแท้ว่าการแสดงน้ันจะแสดง
เร่ืองอะไร เร่ืองดำาเนินเป็นมาอย่างไร ผู้บรรจุเพลงก็จะต้อง
รู้เร่ืองอยางชัดเจนเสียก่อน และต้องรู้จักตัวละครในเร่ืองท่ี
จะแสดงว่าเป็นตัวละครอะไร มีฐานะแค่ไหน เพราะว่าการ
บรรจุเพลงต่างๆ จะต้องเป็นไปตามฐานันดรศักด์ิของตัว
ละครน้ันๆ นอกจากน้ียังจะต้องให้ตรงกับอุปนิสัยใจคอของ
ตัวละครน้ันด้วย
 ๒.๗ การสร้างสรรค์กระบวนท่ารำา พบว่า การ
สร้างสรรค์การแสดงในชุด ย่ีสิบเสนาลงการมาร มีกระบวน
ท่ารำาแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนนำา แสดงถึงการเปิดตัว
ละคร ส่วนเน้ือหา แสดงถึงบทบาทและความสำาคัญของตัว
ละคร และส่วนสรุป เป็นการแสดงถึงขบวนท่ีมีความพร้อม
เพรียงของกองทัพเสนายักษ์ กระบวนท่ารำาส่ือและแสดงให้
เห็นถึงความพร้อมเพรียง น่าเกรงขามของตัวละคร 
 - ส่วนนำา เป็นช่วงเปิดตัวละคร ใช้เพลงหน้า
พาทย์ รัวสามลา ซ่ึงเป็นเพลงท่ีมีมาต้ังแต่โบราณ แสดง
ถึงพลัง อิทธิฤทธ์ิ อำานาจของตนต่อผู้อ่ืน โดยได้แบ่งกลุ่มผู้
แสดงออกเป็น ๓ กลุ่ม  โดยออกมาแสดงท่ีละช่วง ซ่ึงนัก
แสดงท้ังสามกลุ่มน้ี จะออกมาร่ายรำา แสดงให้เห็นถึงเร่ือง
ราวและอารมณ์ของตัวละคร โดยช่วงแรกใช้ผู้แสดงท่ีเป็น
เสนา ๘ คน โดยผู้แสดงใช้กระบวนท่าแหวก ๒ มือ ท่า
แหวกมือเดียว ท่าข้ึนและท่าสอดสูง ท่ีแสดงถึงความพร้อม
เพรียง เข้มแข็ง และองอาจ ช่วงท่ีสอง ใช้ผู้แสดงท่ีเป็นเสนา 
๑๐ คน มีกระบวนท่าเก็บ ท่าผาลา แสดงถึงความแข็งแรง 
คึกคักของตัวละครและช่วงสุดท้าย ใช้นักแสดงมโหธร และ
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เปาวนาสูร ๒ คน ใช้กระบวนทาผาลาต่ำา แสดงถึงบุคคล
ทำาให้กองทัพเกิดขวัญและกำาลังใจ
 - ส่วนเน้ือหา เป็นช่วงแนะนำาตัวละคร ใช้เพลง
สมิงทองมอญเน่ืองจากทำานองเพลงน้ีมีท่วงทำานองท่ี
กระชับฉับไว องอาจ สง่างาม โดยเฉพาะนิยมใช้กับตัวละคร
ท่ีเป็นฝ่ายยักษ์และจากการศึกษากระบวนท่ารำาแนะนำาตัว
ละครน้ันพบว่า เป็นกระบวนท่ารำาเฉพาะของตัวละคร โดย
มีเน้ือร้องกล่าวถึงบรรดาเสนายักษ์แต่ละตน ซ่ึงท่ารำาน้ันบ่ง
บอกถึงลักษณะของตัวละครท่ีนำาภาษาท่ามาประกอบใน
กระบวนท่ารำา เป็นลักษณะการรำาใช้บทตามเน้ือร้อง โดย
นำาท่าต่าง ๆ มาใช้ ได้แก่ ท่าผาลา ท่าสอดสูง ท่าสอดสูง
จีบยาว ท่าผาลาต่ำา แม่ท่ีท่ี ๑ ท่าข่ีม้า ท่าแปลงกาย ท่าบัว
บาน ท่ากระทืบพ้ืน จากกระบวนท่ารำาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
ตัวละครร่ายรำาตามเน้ือ ร้องโดยใช้ท่าทางตามนาฏยจารีต
ของโขนฝ่ายยักษ์ นอกจากน้ีมีการนำาท่าน่ังของยักษ์มาใช้ใน
กระบวนท่ารำา ซ่ึงไม่เคยพบมาก่อนในงานสร้างสรรค์ระบำา
ในการแสดงโขน และในช่วงสุดท้ายของเน้ือเพลงสมิงทอง
มอญจะปรากฏ ท่ารำาท่ีจัดเป็นซุ้มโดยการข้ึนลอย แสดงให้
เห็นถึงความอลังการ ตระการตา ความย่ิงใหญ่ของบรรดา
เหล่าทหารหาญของกรุงลงกา ซ่ึงบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ
การแสดงโขน
 - ส่วนสรุป แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือช่วงท่ี ๑ ใช้
เพลงกราวใน  ถือว่าเป็นเพลงประจำาของฝ่ายยักษ์ ซ่ึงมี
ท่วงทำานองแสดงถึงความโออ่า ภูมิฐาน องอาจและเป็นการ
อวดฝีมือของบรรดายักษ์เสนากรุงลงกาส่วนท่ารำาท่ีใช้ใน
การประกอบกับเพลงกราวในน้ี มีบางท่าท่ียังไม่ปรากฏอยู่
ในการแสดงออกกราวของเสนายักษ์ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์
เรียบเรียงโดยนำาเอาท่ารำาในแม่ท่ายักษ์ ท่ารำาการออกกราว
ตรวจพลของยักษ์ตัวดี ท่าแบกอาวุธ แม่ท่าท่ี ๑ แม่ท่าท่ี 
๓ แม่ท่าท่ี ๔ แม่ท่าท่ี ๕ และท่ารำาในภาพจิตรกรรม  ฝา
ผนังเร่ืองรามเกียรต์ิมาร้อยเรียงจัดเป็นกระบวนท่ารำาในการ
แสดงชุดส่ีสิบเสนาลงกามาร และช่วงท่ี ๒ ใช้เพลงเชิด โดย
ใช้กระบวนท่าแบกจีบโบก ท่าโย้ตัว ท่ายักคอ ท่าเสือลาก
หาง และท่าเต้นซ่ึงจะอยู่ในกระบวนท่ารำาในแม่ท่าเชิด ซ่ึงมี
ท่วงทำานองแสดงถึงความคึกคัก เข้มแข็ง พร้อมเพรียงและ
การเดินทาง (การเคล่ือนทัพ)
 ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ประดิษฐ์กระบวนท่ารำาให้
สัมพันธ์และสอดคล้องกับเพลงตามนาฏยจารีต ซ่ึงนักแสดง
จะออกมาร่ายรำา ด้วยลีลาท่ีมีความสวยงาม พร้อมเพรียง
กัน ท่ารำามีการส่ือถึงพละกำาลัง ท่ีตัวละครจะส่ือสารผ่านท่า
รำา เช่น ท่ายืดกระทบ เก็บ และกระทืบเท้า ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการใช้พละกำาลังท่ีดุดัน เข้มแข็ง ตามแนวคิดท่ีเป็นเร่ือง
ราวการนำาเสนอในแต่ละช่วง 
 นอกจากน้ียังนำาเสนอถึงความสวยงามของแม่ท่า
ต่าง ๆ หลายท่า ท่ีไม่ค่อยจะปรากฏในการแสดงอ่ืนๆ  หรือ
การแสดงถึงอากัปกิริยาของยักษ์ เช่น การนำาท่าน่ังของ
ยักษ์มาใช้ในการแสดง ท่ีน้อยคนนักจะสังเกตท่าน่ังของตัว
ละครเสนายักษ์ ซ่ึงผู้วิจัยได้ นำามาใช้ในการแสดงท่ีแสดง
ให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญและรายละเอียดของตัวละคร 
ดังท่ี เสรี หวังในธรรม กล่าวในหนังสือกรมศิลปากร (กรม

ศิลปากร. ๒๕๔๘ : ๒๗๒ - ๒๘๔) กล่าวว่า การสร้างสรรค์
งานด้านนาฏศิลป์ไทย นับเป็นการออกแบบกระบวนท่า 
ทิศทางการเคล่ือนไหว การแยกและการจับกลุ่มโดยให้เป็น
ไปตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์การสร้างสรรค์นาฏศิลป์
ไทยมีขนบธรรมเนียมอันเป็นจารีตเป็นเวลาช้านานซ่ึง
มีลักษณะสำาคัญ  ๓ ประการ ได้แก่ ท่ารำา รูปแบบการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย อาจแบ่ง ท่ารำาออกเป็น ๓ แบบ คือ 
ท่าระบำา กระบวนท่ารำาท่ีมีความหมายกว้างๆ นับเป็น
ลักษณะเฉพาะ ผู้ชมพอเข้าใจความหมายเฉพาะ  ท่าละคร 
รูปแบบของท่าละคร  เป็นท่ารำาท่ีกำาหนดให้มีความหมาย
เฉพาะ อาจแบ่งได้เป็น ท่าแสดงอารมณ์ เช่น โกรธ เศร้า 
ท่าแสดงกิริยา เช่น เดิน และท่าท่ีแสดงถึงปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติท่าละครหรือ นาฏยศัพท์ ทางนาฏศิลป์เรียก
ว่าการตีบทผู้ท่ีจะปฏิบัติได้งดงามต้องผ่านประสบการณ์
มามากพอสมควร ซ่ึงอาจารย์เสรี หวังในธรรม ได้เน้นกับ
ศิษย์ในเร่ืองการตีบทว่าควรใส่อารมณ์เข้าไปด้วยโดยเฉพาะ
ละครพันทาง เร่ือง ผู้ชนะสิบทิศ และท่าเต้น การแสดง
นาฏศิลป์ไทย นอกจากการร่ายรำาแล้วยังมีการผสมผสาน
ท่าเต้นซ่ึงเป็นการเคล่ือนไหวช่วงเท้าและขาเป็นหลัก โดย
เฉพาะในการแสดงโขน
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Dance creation as a tool for promoting emotional intelligence of youths.
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชน 

อุษณีย์  จันทรสุกรี 

ดร.กุสุมา  เทพรักษ์ 

ABSTRACT
 The objectives of this research were to 
study the use of dance creation as a tool for pro-
moting emotional intelligence (EQ) of youths, and 
to study the result of it. The research sample, se-
lected by easy sampling method, were 27 elev-
enth-graded students in Wor Mor Wor project. The 
research tool consisted of 12 lesson plans titled 
Nard Ta Sin Sang Serm Wor Mor Wor Suk Sarn and 
EQ assessment form for youths (12-17 years old), 
based on the one created by Department of Men-
tal Health, Ministry of Public Health. 
 The result found that 1) dance creation 
could be used as a tool for promoting EQ of 
youths. The students’ happiness and cheerfulness 
could be seen in their facial expression, gestures, 
smiles and laughing. 2) After participating in the 
program, the students’ EQ was higher than before 
their participation at significance level of 0.5.

บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ สร้างสรรค์นาฏศิลป์เพ่ือส่ง
เสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชน และศึกษาผลของ
การใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เพ่ือส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ของเยาวชน และศึกษาผลของการใช้การ
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สร้างสรรค์นาฏศิลป์เพ่ือส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
ของเยาวชน จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโครงการสนับสนุน
การจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษา โดยการกำากับดูแลของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน (โครงการ วมว.) ช้ัน
มัธยมศึกษาปี 5/4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 
27 คน จากวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ช่ือ
หน่วยการเรียนรู้ นาฏศิลป์สร้างเสริม วมว. สุขสันต์ จำานวน 
12 แผน และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำาหรับ
วัยรุ่น (อายุ 12 – 17 ปี) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข โดยเลือกใช้เฉพาะส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบด้าน
สุข ผลการวิจัยพบว่า การสร้างสรรค์นาฏศิลป์สามารถส่ง
เสริมให้นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุขได้ เพราะ
นักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงความสุข สนุกสนาน ร่างเริง 
เห็นได้จากสีหน้า ท่าทาง การแสดงออกด้วยรอยย้ิม เสียง
หัวเราะ ซ่ึงเป็นตัวบ่งบอกถึงความสุขของนักเรียนเป็นอย่าง
ดี และภายหลังทดลองใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ นักเรียน
มีความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข สูงกว่า ก่อนทดลองใช้
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ อย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ .05
คำาสำาคัญ : การสร้างสรรค์นาฎศิลป์, ความฉลาดทาง
อารมณ์

บทนำา
 จากกรณีข่าวกรณีกลุ่มวัยรุ่นใช้มีดรุมกระหน่ำา
แทงฟันนายสมเกียรติ ศรีจันทร์ อายุ 36 ปี ชายพิการคน
งานส่งขนมปังตายอย่างโหดเห้ียม เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 
2559 เวลา 09.00 น.บริเวณหน้าร้านขายขนมปังหอม ซอย
โชคชัย 4 แยก 69 พร้อมของกลางอาวุธมีด 3 เล่ม และ
อิฐบล็อกอัดดินสีแดง 1 ก้อน ท่ีผ่านมา (ไทยรัฐออนไลน์, 
2559) จากเหตุการณ์น้ี พบว่าเยาวชนขาดการควบคุม
อารมณ์ของตนเอง ซ่ึงเยาวชนเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ การรู้จักและ
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง และการมีมโนธรรมท่ีเคารพกฎ
เกณฑ์ของสังคม (conscience) โดยส่วนใหญ่แล้วเยาวชน
สามารถผ่านกระบวนการ เหล่าน้ี ไปได้ด้วยดี แต่อาจมี
เยาวชนบางส่วนท่ีอาจเผชิญกับปัญหา การปรับตัว
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เหล่าน้ี ท่ีเห็นได้ชัดเจนก็คือปัญหาทางอารมณ์ท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงซ่ึงอารมณ์ของเยาวชนเป็นอารมณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงง่าย อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ มีอารมณ์รุนแรง 
การควบคุมอารมณ์ยังไม่ดีเท่าท่ีควร บางคร้ังเก็บกด บาง
คราวมีความม่ันใจสูง บางคร้ังพลุ่งพล่าน 
 จากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นพบว่ากรมสุขภาพ
จิต กระทรวงสาธารณสุข (2543, หน้า 10) กล่าวว่า บุคคล
ท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์หรือมีทักษะทางอารมณ์ท่ีได้รับ
พัฒนามาเป็นอย่างดีจะเป็นคนท่ีสามารถรับรู้ เข้าใจ และ
จัดการกับความรู้สึกของตนเองได้ดีรวมท้ังเข้าใจความรู้สึก
ของผู้อ่ืนจึงมักจะประสบความสำาเร็จมีความพึงพอใจใน
ชีวิต สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ออกมาได้เสมอ ตรง
กันข้ามกับคนท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ์มักจะเป็นไป
ด้วยความขัดแย้งภายในจิตใจจึงทำาให้ขาดสมาธิในการ
ทำางานและมีความคิดท่ีหมกมุ่น กังวล ไม่ปลอดโปร่ง ดัง
น้ันการเรียนรู้เร่ืองความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นเร่ืองท่ีมี
ประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จะให้
ความสำาคัญกับการเรียน เป็นอย่างมาก
 นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) เป็นอีกหน่ึงกลุ่ม
เยาวชนท่ีจัดได้ว่ามีความฉลาดทางด้านสติปัญญา เพราะ
เป็นเยาวชนท่ีผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการ
สนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ซ่ึง
เป็นโครงการท่ีกระทรวง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จัดทำาข้ึนเพ่ือเร่งส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาท่ีจะรองรับ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการพัฒนาเป็น
นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพให้เพ่ิม
ข้ึนอย่างต่อเน่ืองและเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีการกำาหนดอาจารย์ผู้สอนใน
ระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยร่วมมือกันสอนในแต่ละ
ราย วิชาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรูปแบบการ
สอนจะมีลักษณะท่ีเทียบเคียงกับนิสิตระดับปริญญาตรี มี
การทดลองฝึกปฏิบัติต่างๆ ในห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัยของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยต่างๆ เพ่ือ
ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง การสร้างนัก
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพน้ัน จำาเป็น
ต้องบ่มเพาะต้ังแต่อยู่ในระดับการศึกษา โดยเร่ิมจากการนำา
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างถูกทาง
และเหมาะสม ส่งเสริมศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เบ่งบานอย่างเต็ม
ท่ี และมีจิตวิญญาณท่ีจะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่การเป็น
นักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นท่ีมีศักยภาพในอนาคต ซ่ึง
ในโครงสร้างหลักสูตรของโครงการ วมว.จะ มุ่งพัฒนาทาง
ด้านวิชาการแต่ยังขาดการส่งเสริมทางด้านสุนทรียภาพ ซ่ึง
รวมถึงวิชานาฏศิลป์ด้วย
 ท้ังน้ีนาฏศิลป์เป็นการรวมความเป็นเลิศของ

ศิลปะแขนงต่างๆมีวิวัฒนาการมาพร้อมกับความเจริญ
ของมนุษย์โดยอาศัยพลังและเจตนาเป็นเคร่ืองผลักดัน
ให้จิตกระตุ้นร่างกายให้แสดงการเคล่ือนไหว มีจังหวะ มี
แบบแผน เพ่ือให้เกิดความสุข ความเข้าใจและความ
งดงามแก่ตนเองและผู้อ่ืน (สุมิตร เทพวงษ์, 2541) การ
สร้างสรรค์นาฏศิลป์คือการคิดค้นท่ารำาหรือการแสดงข้ึนมา
ใหม่โดยอาจจะยึดแบบแผนเดิมหรือสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่
ตามสมัยนิยมดังท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มี
ความสุข ตลอดจนกำาหนดสาระการเรียนรู้ประกอบ ด้วย
องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิด
ความซาบซ้ึงในคุณค่าของนาฏศิลป์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงออกอย่างอิสระ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบ
นาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์
เบ้ืองต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
ทางนาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ 
สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้
นาฏศิลป์ในชีวิตประจำาวัน เป็นต้น
 จากการศึกษาเบ้ืองต้นท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจท่ีจะส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ด้าน
สุข ให้กับนักเรียน ซ่ึงนักเรียนในโครงการ วมว. ต่างเป็น
นักเรียนท่ีจัดได้ว่ามีความฉลาดทางด้านสติปัญญาและมี
ความประพฤติท่ีดีอยู่แล้วเพราะเป็นนักเรียนท่ีผ่านการคัด
เลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เข้า
ร่วมในโครงการน้ี แต่ในด้านของความสุขนักเรียนในกลุ่ม
ยังมีน้อย เน่ืองจากในการเรียนการสอนน้ันมุ่งเน้นในเร่ือง
ของวิชาการ ทำาให้นักเรียนมีความเคร่งเครียดกับการเรียน 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้นำาการสร้างสรรค์นาฏศิลป์มาส่งเสริมให้
นักเรียนในโครงการ วมว.มีความสุขในการเรียนเพ่ิมข้ึน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.เพ่ือสร้างสรรค์นาฏศิลป์เพ่ือส่งเสริมความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชน
 2.เ พ่ือศึกษาผลของการใช้การสร้างสรรค์
นาฏศิลป์เพ่ือส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชน

ระเบียบวิธีวิจัย
 การวิจัยน้ีเป็นวิจัยก่ึงทดลอง (Semi - Experi-
mental Research) แบบหน่ึงกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลัง 
One Group Pretest - Posttest Design แบ่งได้เป็น 2 
ส่วน คือ
 1.การรวบรวมข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 5/4 โครงการ วมว. ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 27 คน ท่ีได้มาจากวิธี
สุ่มอย่างง่าย(Sample Random Sampling) โดยการจับ
ฉลาก เคร่ืองมือท่ี ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล
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ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ นาฏศิลป์
สร้างเสริม วมว. สุขสันต์ สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 5/4  โครงการ วมว. แผนละ 1 คาบ/สัปดาห์ จำานวน 
12 แผน การสังเกตกาณ์แบบมีส่วนร่วมและ แบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์ สำาหรับวัยรุ่น (อายุ 12 – 17 ปี) 
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยเลือกใช้
เฉพาะส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบด้านสุข จำานวน 16 ข้อ ต้ังแต่
ข้อ 37 – 52 และนำาข้อคำาถามดังกล่าวมาจัดเรียงลำาดับใหม่
ตามลำาดับข้อ 1 – 16 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล นำาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์
ทางสถิติด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานและค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
เปรียบเทียบผลของการประเมินคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์สำาหรับวัยรุ่น (อายุ 12 – 17 ปี) ด้านสุข ของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ก่อนและหลังการทดลอง
ใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เพ่ือส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ของเยาวชน โดยใช้ t – test โดยกำาหนดระดับนัย
สำาคัญทางสถิติท่ี .05 

ผลการงานวิจัย
 ส่วนท่ี 1 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เพ่ือส่งเสริม
ความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชน
 จากแผนการจัดการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียน
รู้ นาฏศิลป์สร้างเสริม วมว. สุขสันต์ สำาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/4  โครงการ วมว. แผนละ 1 คาบ/
สัปดาห์ จำานวน 12 แผนโดยนำาบทเพลง วมว.สุขสันต์ มาส
ร้างสรรค์นาฏศิลป์เพ่ือส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของ
เยาวชน สรุปผลการวิจัยดังน้ี
 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในคร้ังน้ีได้นำาบทเพลงท่ี
แต่งเน้ือร้อง และทำานองข้ึนมาใหม่โดยมีเน้ือหาสาระท่ีบ่ง
บอกถึงความเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. การสร้างสรรค์
นาฏศิลป์ในคร้ังน้ี นักเรียนได้นำาท่านาฏศิลป์อ่ืนๆ รวมท้ัง
ท่าทางธรรมชาติมาผสมผสานใช้ในการสร้างสรรค์ และ
เลือกใช้ภาษาท่าจำานวน 9 ท่า ได้แก่ ท่าย้ิม ท่าฉันหรือตัว
เรา ท่าการรับ ท่ารัก ท่าอาย ท่าร่าเริง เบิกบาน ท่าความ
รุ่งเรืองสว่างไสว ท่าแสดงความเป็นใหญ่ และท่าความ
สวยความงามมาประกอบการแสดง ซ่ึงสามารถส่งเสริมให้
นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข ท่ีประกอบด้วย 
ด้านย่อยภูมิใจตนเอง พอใจชีวิต และสุขสงบทางใจ ดังต่อ
ไปน้ี
 ด้านย่อยภูมิใจตนเอง นักเรียนมีความภูมิใจ เห็น
คุณค่าในตนเอง และมีความเช่ือม่ันในการทำาหน้าท่ีของ
ตนเองในการสร้างสรรค์ท่ารำาในแบบฉบับของตนเองมี
ความภูมิใจท่ีได้เป็นผู้คิดและวางแผนในการดำาเนินกิจกรรม 
มีการร่วมมือร่วมใจ รู้จักการแบ่งงาน แบ่งเวลา มีความ
สามัคคีกันมากข้ึนในการสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มตัวเอง 
และแสดงผลงานออกมาด้วยความเช่ือม่ัน

 ด้านย่อยพอใจชีวิตนักเรียนทราบว่าตนเอง
และเพ่ือนๆ แต่ละคนมีความรู้พ้ืนฐานและทักษะทางด้าน
นาฏศิลป์ไม่เท่ากัน ทำาให้ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน แต่ใน
ขณะเดียวกันนักเรียนก็ไม่รู้สึกน้อยใจว่าตนเองทำาไม่ได้ ต่าง
ต้ังใจทำาออกมาอย่างดีท่ีสุด แต่ละคนกระตือรือร้น และ
สนุกสนานกับการสร้างสรรค์ท่ารำา นักเรียนรู้ถึงศักยภาพ
ของตนเองและเพ่ือนๆ จึงส่งผลให้ตนเองรู้สึกไม่เครียด
และไม่กดดันท่ีจะร่วมแสดงกับเพ่ือนๆ ท้ังในกลุ่มตัวเอง 
และแสดงออกต่อหน้าคนอ่ืนๆ การแสดงท่าทางท่ีบางคร้ัง
เพ่ือนๆ บอกว่าตลก และสร้างอารมณ์ขันให้กับเพ่ือนๆ 
ทุกคนก็มีความต้ังใจในการคิดท่าทางประกอบเพลงและมี
ความสุขสนุกสนานท่ีได้ทำากิจกรรมร่วมกัน
 ด้านย่อยสุขสงบทางใจ การสร้างสรรค์นาฏศิลป์
ในคร้ังน้ีเป็นกิจกรรมท่ีหลายๆ คนมีความเก้อเขิน อาย และ
ไม่กล้าแสดงออกอย่างเต็มท่ี แต่หลายๆ คนก็เร่ิมมีความ
สุขกับการแสดง โดยสังเกตจากสีหน้าและแววตาท่ีเต็มไป
ด้วยความสุข รอยย้ิมและเสียงหัวเราะในระหว่างการทำา
กิจกรรม และรู้สึกผ่อนคลายมากข้ึนหลังจากท่ีได้นำาเสนอ
การสร้างสรรค์บนเวทีเสร็จส้ิน
 เม่ือพิจารณาโดยรวมในทุกด้านพบว่าการ
สร้างสรรค์นาฏศิลป์ในคร้ังน้ีสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข ท่ีประกอบไปด้วย ด้าน
ย่อยภูมิใจตนเอง พอใจชีวิต และสุขสงบทางใจ กล่าวคือ 
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ รู้ถึงศักยภาพของตนเอง มี
ความสุขท่ีได้แสดงออก มีรอยย้ิม เสียงหัวเราะ และรู้สึก
ผ่อนคลายจากการท่ีได้สร้างสรรค์นาฏศิลป์ในแบบฉบับ
ของตนเอง
 ส่วนท่ี 2 ผลของการใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์
เพ่ือส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชน
 ผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียน นักเรียน
จำานวน 27 คน เป็นเพศชาย 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.22 
เป็นเพศหญิง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 อายุ 16 ปี 
จำานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุ 17 ปี จำานวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์ สำาหรับวัยรุ่น (อายุ 12 – 17 ปี) ด้าน
สุข ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ก่อนและ
หลังการทดลองใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ พบว่า ก่อน
ทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 15.53  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.50 และหลังทดลองมีคะแนน
เฉล่ีย ( ) เท่ากับ 18.74 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 1.96 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนและหลัง
ทดลอง พบว่า คะแนนหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ สำาหรับวัยรุ่น (อายุ 12 – 17 ปี) ด้านย่อยภูมิใจ
ตนเอง ก่อนและหลังการทดลองใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ 
พบว่า ก่อนทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 11.37 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.27 และหลัง
ทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 17.59 และส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.55 เม่ือเปรียบเทียบคะแนน
ระหว่างก่อนและหลังทดลอง พบว่า คะแนนหลังทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ สำาหรับวัยรุ่น (อายุ 12 – 17 ปี) ด้านย่อยพอใจ
ชีวิต ก่อนและหลังการทดลองใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ 
พบว่า ก่อนทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 17.96 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.86 และหลัง
ทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 19.78  และส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.67 เม่ือเปรียบเทียบคะแนน
ระหว่างก่อนและหลังทดลอง พบว่า คะแนนหลังทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ สำาหรับวัยรุ่น (อายุ 12 – 17 ปี) ด้านย่อยสุขสงบ
ทางใจ ก่อนและหลังการทดลองใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ 
พบว่า ก่อนทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 17.26 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.10 และหลัง
ทดลองมีคะแนนเฉล่ีย ( ) เท่ากับ 19.33  และส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.32 เม่ือเปรียบเทียบคะแนน
ระหว่างก่อนและหลังทดลอง พบว่า คะแนนหลังทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
 เม่ือพิจารณาโดยรวมพบว่า หลังทดลองนักเรียน
มีความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข อยู่ในระดับปกติ และ
เม่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข ในทุกด้าน
ย่อย พบว่า หลังทดลองใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ นักเรียน
มีความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข สูงกว่า ก่อนทดลองใช้
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ อย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ .05 

อภิปรายผล
 1.การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เพ่ือส่งเสริมความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนในการวิจัยคร้ังน้ี ส่งผลให้
นักเรียนเกิดความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข อันประกอบ
ด้วย ความภูมิใจในตนเอง ความพอใจในชีวิต และความ
สุขสงบทางใจ สูงข้ึน กล่าวคือ นักเรียนได้แสดงให้เห็นถึง
ความภูมิใจตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง เช่ือม่ันในตนเอง 
อันเน่ืองมาจากนักเรียนได้เป็นผู้คิดผู้นำาเอาท่านาฏศิลป์
ต่างๆ และท่าทางอ่ืนๆมาใช้ในการแสดง ได้แสดงออกต่อ
หน้าเพ่ือนๆ และคนอ่ืนๆ อย่างม่ันใจทำาให้นักเรียนภูมิใจ
และพอใจในตนเองมากข้ึน เพราะนักเรียนไม่คิดมาก่อนว่า
ตนเองและเพ่ือนๆ จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ 
ทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดี

ท่ีสุด ถึงแม้การแสดงท่าทางของเพ่ือนบางคนอาจจะดูตลก 
ขบขัน ก็ตาม แต่ไม่มีคนใดว่ากล่าวหรือติเตียนเพ่ือนเลย 
กับให้กำาลังใจซ่ึงกันและกัน จนกลายเป็นความสนุกสนาน
แทน จึงทำาให้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในคร้ังน้ีเป็นกิจกรรม
ท่ีเสริมสร้างความสุขความผ่อนคลายให้กับนักเรียนได้เป็น
อย่างดี จะเห็นได้จากสีหน้า ท่าทาง การแสดงออกด้วย
รอยย้ิม เสียงหัวเราะ ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดให้เห็นถึงความสุขของ
นักเรียน การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ยังเป็นอีกหน่ึงกิจกรรม
ท่ีทำาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการทำางานกลุ่ม นักเรียน
มีการรวมกลุ่มกันคิด วิเคราะห์ มอบหมายหน้าท่ีในการ
ทำางาน และวางแผนในการทำางาน มีการวางเป้าหมายใน
การทำางานอย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับ ดาริณี ชำานาญ
หมอ (2545) ท่ีกล่าวว่า การสร้างผลงานนาฏศิลป์แต่ละ
ช้ินให้ออกมาเหมาะสมน้ันผู้สร้างควรมีการกำาหนดความคิด
หลักก่อนว่าเป้าหมายในการสร้างผลงานน้ัน ว่าทำาเพ่ืออะไร 
เพ่ือใคร รวมท้ังสอดคล้องกับอาทิตย์ คุณยศย่ิง (2549) ท่ี
พบว่าหลังการทำากิจกรรมกลุ่ม นักเรียนมีระดับความฉลาด
ทางทางอารมณ์เพ่ิมข้ึนแสดงให้เห็นว่าการสร้างสรรค์
นาฏศิลป์เป็นการทำางานเป็นกลุ่มและสามารถพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนได้
 นอกจากน้ีการสร้างสรรค์ของนักเรียนยังได้ส่ง
เสริมให้นักเรียนมีจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
พัฒนาด้านความคิด สร้างสรรค์ ต่อยอดจากความรู้พ้ืน
ฐานเดิมท่ีตนเองมี นำามาปรับและประยุกต์ใช้ รวมท่ังนำา
ท่าทางธรรมชาติ หรือท่าทางท่ีพบเห็นในชีวิตประจำาวันมา
ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง จนก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ สร้างรอยย้ิม และเสียงหัวเราะ ท่ีเต็มเป่ียมไป
ด้วยความสุขกับการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในคร้ังน้ี ซ่ึงเห็น
ได้อย่างชัดเจนจากการแสดงของนักเรียนแต่ละกลุ่มท่ีได้
มีการนำาเสนอผลงานการสร้างสรรค์นาฏศิลป์และอาจ
เป็นเพราะนักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในการ
สร้างสรรค์นาฏศิลป์ ซ่ึงสอดคล้องกับโกวิท ประวาลพฤกษ์
และคณะ (2545) ท่ีกล่าวว่า การสร้างสรรค์เป็นผลงานท่ี
ใช้ทักษะการคิดค้นใหม่ๆ ท่ีไม่ซ้ำาแบบใคร โดยสร้างข้ึนด้วย
อารมณ์ความรู้สึก และการเคล่ือนไหว ซ่ึงเม่ือนักเรียนได้คิด
เอง ทำาเอง นักเรียนจะเกิดความภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่า
ของตนเอง และมีความเช่ือม่ันในตนเองมากข้ึน
 2. การเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์ 
ด้านสุข ของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ สำาหรับวัยรุ่น (อายุ 12 – 17 ปี) ด้านสุข ของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ ด้านสุข ของนักเรียนสูงข้ึนทุกด้านอย่างมีนัยสำาคัญ
ท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย สามารถ
อภิปรายได้ว่า การท่ีความฉลาดทางอารมณ์ ด้าน สุข ของ
นักเรียนสูงข้ึนน้ัน อาจเป็นเพราะว่า โดยปรกติหลังเลิกเรียน
นักเรียนใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการหาความรู้ในด้าน
วิชาการ แต่การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในคร้ังน้ี
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ทำาให้ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนนักเรียนมีโอกาสได้พบปะพูด
คุยกัน หันมาจับกลุ่ม ร้อง เล่น เต้น และร่วมกันฝึกซ้อม จึง
ส่งผลให้นักเรียนเกิดความภูมิใจ พอใจ และมีความสุข ใน
การได้ร่วมกับเพ่ือนในการสร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อารยา ผลธัญญา (2550) ท่ีได้ศึกษา การ
ใช้เสียงเพลงเพ่ือเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์สำาหรับ
เด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึนกว่าก่อน
การทำาการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงศิริ เครือหงส์ (2552) 
เร่ือง การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพ่ือพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โรงเรียน
บ้านอ้อ ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเล่า
นิทานนักเรียนมีค่าความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข สูง
ข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า 
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์สามารถส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ ด้านสุข ของนักเรียนได้
  จากงานวิจัยน้ีผู้วิจัยอนุมานได้ว่า การสร้างสรรค์
นาฏศิลป์สามารถส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข 
ให้กับเยาวชนได้ การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ช่วยให้สามารถ
ส่ือสารแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างถูกต้อง 
ถูกกาลเทศะ ช่วยลดปัญหาความเครียดในการเรียน ช่วย
ในการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ดีข้ึน เพราะผู้ท่ีมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ จะเป็นผู้ท่ีสามารถเข้าใจตนเอง สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความสุข เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
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การสร้างแบบเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนที่มีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม
The creation of Thai Dramatic Arts Textbook in Islamic religious restrictions 

schools

กฤติกร  บุญมี , รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล

Abstract
  This research aimed to create a practical 
course book of Thai dance about Mae Bod Salarb-
kum for students in Muslim restricted school. The 
methodologies included documentary review, in-
terview, observation and focus group discussion.
 The research showed that Mae Bod Yai, 
a series of Thai dance pattern consisting of 18 old 
verse and 63 dance patterns employed as an ex-
ercise for beginners to practice Thai-dance inter-
pretation, were used as a guideline to create a 
course book of Thai dance for Muslim students. 
The dance patterns of Mae Bod Yai which did not 
contradict to Muslim principles were selected 
and then applied with new-written 12 verse, sung 
in Eier Ti Rarp tune following structure of Pleng 
Chom Talard. This Mae Bod Salarbkum consisted 
of two dance-patterns in Rua Glong Barnor tune, 
51 dance-patterns without Boke and Rub patterns 
in Eier Ti Rarp tune, 35 dance-patterns from Mae 
Bod Yai, 16 newly-choreographed patterns for the 
new verse. The dance-patterns in Rub tune could 
be divided into five right-sided Boke patterns, five 
Rub patterns and three patterns for Rua Glong 
Barnor tune. This practical course book were in-
spected by Thai-dance specialists

กฤติกร  บุญมี ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฏศิลป์  โรงเรียนมหรรณพาราม 
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and Muslim masters that it was suitable for 
teaching students in Muslim restricted school.

บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบเรียน
นาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบัติชุดแม่บทสลับคำาสำาหรับนักเรียน
มุสลิมในโรงเรียนที่มีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม โดยการ
ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และ
การสนทนากลุ่ม 
 ผลการวิจัยพบว่า แม่บทใหญ่ หมายถึง  การ
แสดงท่ารำาชุดหน่ึงที่เป็นหลักของการรำานำามาใช้เป็นแบบ
ฝึกในการฝึกปฏิบัติการตีบทสำาหรับผู้ฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย
ภาคปฏิบัติเป็นบทเรียนแรก ประกอบด้วยคำากลอนของ
เก่าจำานวน 18 คำากลอน 63 ท่ารำา เพื่อนำามาเป็นแนวทาง
การสร้างแบบเรียนชุด แม่บทสลับคำาสำาหรับนักเรียน
มุสลิม โดยคัดเลือกท่ารำาที่ไม่ขัดแย้งกับหลักศาสนา นำา
มาประพันธ์เพิ่มเติมในลักษณะของกลอนสุภาพ จำานวน 
6 บท 12 คำากลอน ประกอบการร้องอนาซีส ทำานอง
เอี้ยะติราฟตามโครงสร้างการร้องแบบเพลงชมตลาด 
(2คำารับ) กระบวนท่ารำาชุดแม่บทสลับคำานี้แบ่งออกเป็น 
กระบวนท่ารำาในทำานองรัวกลองบานอ จำานวน 2 ท่ารำา 
กระบวนท่ารำาประกอบคำาร้องแม่บทสลับคำาในทำานองเพ
ลงเอี้ยะติราฟ ไม่รวมท่าโบกและท่ารับ จำานวน   51 ท่า
รำา ประกอบด้วย กระบวนท่ารำาที่คงท่าเดิมตามคำาร้องใน
แม่บทใหญ่จำานวน  33 ท่ารำา กระบวนท่ารำาที่ประดิษฐ์
ขึ้นใหม่สอดคล้องตามความหมายของท่าตามคำาร้องที่
ประพันธ์เพิ่มเติมจำานวน 16 ท่ารำา กระบวนท่ารำาในการ
ร้องทำานองรับ  แบ่งเป็นท่าโบกด้านขวา 5 ครั้ง  และท่า
รับจำานวน 5 ท่ารำา และกระบวนท่ารำาในทำานองรัวกลอง
บานอ จำานวน 3 ท่ารำา กระบวนท่ารำาชุด แม่บทสลับคำา
สำาหรับนักเรียนมุสลิม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรง
คุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ไทย และด้านศาสนาอิสลาม ว่า
เหมาะสมและสามารถนำาไปใช้สอนนักเรียนที่มีข้อจำากัด
ทางศาสนาอิสลามได้

 คำาสำาคัญ : การสร้างแบบเรียนวิชานาฏศิลป์
ไทย, โรงเรียนที่มีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม
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บทนำา
 นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการละคร  ฟ้อน  รำาและ
ดนตรีถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำาค่าของมนุษยชาติ 
นาฏศิลป์จึงมีส่วนเก่ียวข้องในการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ ท้ัง
ท่ีเป็นกิจกรรมส่วนตัวและส่วนรวมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
ท้ังการดำารงชีวิตในเวลาปกติ  และในโอกาสพิเศษอยู่ตลอด
เวลา 
 การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่าง ๆ  น้ันมี
การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการแสดง โขน ระบำา รำา ฟ้อน 
ท่ีมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปแต่ทุกการแสดงล้วนแล้วอยู่
บนรากฐานของคำาว่า นาฏศิลป์ไทยซ่ึงถูกปลูกฝังกลมกลืน
อยู่ในวิถีชีวิตนับต้ังแต่ เกิด จนกระท่ัง ตาย ล้วนมีเร่ืองราว
นาฏศิลป์เข้ามาเก่ียวข้องอยู่ตลอดกล่าวได้ว่านาฏศิลป์ไทย
น้ันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและเป็นวัฒนธรรมของชาติ
ท่ีหล่อหลอมให้คนไทยได้มีวัฒนธรรมของตนเองสร้างความ
ภาคภูมิและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน    
 วิชานาฏศิลป์ จึงถูกจัดให้มีการเรียนการสอนท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสอนในระดับการศึกษาต่างๆ 
กัน แบ่งออกเป็น ระดับอุดมศึกษา และระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน แต่ในประเทศไทยท่ีประกอบด้วยคนหลายเช้ือ
ชาติ ศาสนา และบางศาสนามีข้อกำาหนดข้อห้ามไม่ให้มีการ
ร่ายรำา การเคารพ กราบไหว้รูปป้ันเทวรูป ดังเช่น ศาสนา
อิสลาม เป็นต้น ทำาให้เยาวชนไทยท่ีนับถือศาสนาดังกล่าว
ไม่เคยสัมผัสถึงความงามของนาฏศิลป์ไทยซ่ึงเป็นศิลปะ
ประจำาชาติอย่างหน่ึงของไทย โดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืน
ฐานท่ีมีการจัดให้วิชานาฏศิลป์เป็นวิชาพ้ืนฐานวิชาหน่ึง ให้
แก่เยาวชนของชาติดังน้ันโรงเรียนท่ีมีนักเรียนนับถือศาสนา
อิสลามต้องมีการปรับการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชา
ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ก็คือ การเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์
ไทยท่ีจำาเป็นต้อง   ยึดหลักปฏิบัติทางศาสนาอย่างเคร่งครัด
ไปพร้อมๆกันกับการสอนตามเน้ือหาสาระในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  
 ศาสนาอิสลาม นับได้ว่าเป็นศาสนาสำาคัญ 1 ใน 
3 ของศาสนาโลก เกิดในประเทศซาอุดิอารเบีย เม่ือ พ.ศ. 
1133 โดยคิดตามปีเกิดของนบีมุฮัมมัด ผู้เป็นศาสดาของ
ศาสนา อิสลาม แปลว่า การอ่อนน้อมถ่อมตนยอมจำานนต่อ
พระเจ้า การมอบกายถวายชีวิตต่อพระอัลลอฮ์อย่างสุดจิต
สุดใจ ส่วนผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลามเรียกว่า มุสลิม คือผู้
ยอมมอบกายถวายชีวิตต่อพระอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวอย่างส้ิน
เชิง ชาวมุสลิมในประเทศไทยมีการยึดถือแนวปฏิบัติของ
ศาสนา  และยึดแนวคิดตามหลักศาสนา (สมาคมยุวมุสลิม
แห่งประเทศไทย,มปป,หน้า 4) 
 นายมิตร ดาราฉาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน
รู้อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับอิสลามวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย  กล่าวว่า “มุสลิมไม่อนุญาตให้ออกลีลาร่ายรำา
เพ่ือความบันเทิง หรือแสดงท่าทางอันเป็นท่ีเคารพสักการะ
ใดๆ นอกเหนือจากอัลลอฮ์  หรือท่าทางในเชิงชู้สาวทำาให้

ชายหญิงได้สัมผัสใกล้ชิดกันจนส่อไปในทางเพศท่ีไม่งาม
และห้ามมุสลิมฟังเพลงหรือขับร้องเพลงและเล่นดนตรีแต่
สามารถขับร้องบทอนาซีดซ่ึงเป็นบทเพลงสรรเสริญอัลลอฮ์
ได้เท่าน้ัน” (มิตร ดาราฉาย,สัมภาษณ์, 15 กรกฏาคม 
2556)                            
 หลักการดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับหลักการ
วิชานาฏศิลป์ไทยท่ีจำาเป็นต้องเรียนรู้ในหลักความเช่ือ
ของนาฏศิลป์ไทยท่ีมีการเคารพครูเป็นลำาดับ เช่น ครูเทพ 
ได้แก่ พระนารายณ์ พระอิศวร พระพรหมและพระพิฆเณศ 
เป็นต้น มีการกราบไหว้ ซ่ึงส่งผลต่อผู้เรียนในข้อการต้ัง
ภาคีเสมอภาคพระเจ้าหรือการตอบคำาถามหรือกล่าวคำา
พูดในเชิงทฤษฎีท่ีกล่าวออกมาแล้วขัดแย้งกับหลักความ
เช่ือถือของอิสลามน้ันก็กระทำาไม่ได้ และใน การเรียนวิชา
นาฏศิลป์ท่ีผู้เรียนจำาเป็นต้องสัมผัส ใกล้ชิดหรืออาจถูกเน้ือ
ต้องตัวกันบ้าง อีกท้ังยังมีการขับร้องเพลง แสดงออกลีลา
ท่าทางนาฏศิลป์ประกอบจึงเป็นส่ิงไม่สมควรปฏิบัติสำาหรับ
นักเรียนมุสลิม   
 เม่ือมีข้อจำากัดทางศาสนาเข้ามาเก่ียวข้อง ทำาให้
เกิดปัญหาในการสอนนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียนมุสลิม
ได้รับการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยน้อยโดยเฉพาะด้าน
ปฏิบัติซ่ึงส่วนใหญ่ครูผู้สอนใช้วิธีการแก้ปัญหาเบ้ืองต้น
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้การสาธิต การชมวีดีทัศน์  
เป็นต้น หรือ บางโรงเรียนนักเรียนมุสลิมอาจไม่ได้เรียนวิชา
นาฏศิลป์ให้เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่า สุนทรียภาพของ
การแสดง ด้วย ปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนในหลายโรงเรียนท่ีมี
ข้อจำากัดในศาสนาอิสลาม ในเขตการปกครองต่างๆ ของ
กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจและตระหนักใน
คุณค่าของวัฒนธรรมของชาติ เสียโอกาสในการเรียนรู้มาก
กว่านักเรียนในโรงเรียนท่ัวไป
 เขตทุ่งครุ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ มีประชากร
ที่นับถือศาสนาอิสลามในหลากหลายนิกาย เช่น นิกายซุน
นี  นิกายชีอะฮุ  นิกายซูฟี  นิกายเฎาะรีเกาะฮุและอื่นๆ 
จึงทำาให้เขตทุ่งครุเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาด้านศาสนา
อิสลาม  มีวิถีเป็นมุสลิม เช่น โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำา
หมัด อุทิศ)  อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
(จรัล มะลูลีม,2556,หน้า 36) 
 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้วิชานาฏศิลป์
เป็นวิชาพื้นฐานที่จัดอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่นักเรียนทุกคนต้อง
เรียนและต้องมีผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนที่ใช้
เกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศ จากการสำารวจผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสาระ
การเรียนรู้นาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 
2556 ของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนที่มีข้อจำากัดทาง
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ศาสนาอิสลาม เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใน
รายวิชานาฏศิลป์ต่ำากว่าเกณฑ์ท้ัง 2 ปี แม้ว่าในบางโรงเรียน 
ครูผู้สอนจะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขัดกับหลักศาสนาแล้วก็ตาม แต่ท้ังน้ีก็เป็นเพียง
แค่วิธีการเบ้ืองต้นเท่าน้ันยังไม่ใช่การแก้ปัญหาท่ีแท้จริง ถ้า
ไม่มีการจัดการแก้ปัญหาหรือแนวทางให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
 สำาหรับการศึกษาในระดับพ้ืนฐานประกอบ
ด้วยโรงเรียนในระดับประถม - มัธยมท่ีเปิดสอนวิชา
สามัญ กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุวิชานาฏศิลป์ลงไปใน
หลักสูตรแกนกลางของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกโรงเรียน
ต้องยึดเกณฑ์พ้ืนฐานและตัวช้ีวัดเดียวกันในการเรียน
การสอน  ผู้เรียนท่ีสำาเร็จการศึกษาในช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6จะต้องสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิ และวัด
คุณภาพผู้เรียนท่ีใช้เกณฑ์เดียวกันท่ัวประเทศ วิชานาฏศิลป์
ซ่ึงจัดเป็นวิชาพ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
และถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรน้ันด้วย  
 ในปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้มี
ประกาศเร่ือง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการตัดสินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551  กำาหนดการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยตัดทอน 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชา
ศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ออกโดยให้
โรงเรียนเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบเอง โดยเร่ิมต้ังแต่ปี
การศึกษา 2558 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ,2559,ไม่
ปรากฎเลขหน้า) และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โดยมีรูปแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน
 สำาหรับกิจกรรมนาฏศิลป์ไทย มุ่งเน้นในด้านการ
ปลูกฝังความเป็นไทย และในเร่ืองของสุนทรียภาพท่ีเกิดกับ
ตัวผู้เรียนมากกว่าการมีความรู้ทางด้านทฤษฎี  ซ่ึงถ้าผู้เรียน
ไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติ อาจส่งผลระยะยาวทำาให้
นักเรียนขาดความไม่เข้าใจในแก่นแท้ของความเป็นศิลปะ
ของนาฏศิลป์ไทย
 รากฐานทางวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติของชาติ 
อาจก่อให้เกิดความแตกแยกทางด้านวัฒนธรรมส่งผลสืบ
เน่ืองเป็นปัญหาระดับชาติก็เป็นได้นักเรียนในโรงเรียน
ท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนาจึงควรได้รับการเรียนรู้ทัดเทียม
กับนักเรียนท่ัวไปโดยไม่ขัดกับหลักศาสนาเพ่ือให้เกิด
ความตระหนักความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และมุ่งเน้น
สุนทรียภาพด้านดนตรีนาฏศิลป์ เป็นการใช้วัฒนธรรมร่วม
กันในฐานะท่ีเป็นเยาวชน และจะเติบโตเป็นประชากรของ

ประเทศไทยในอนาคต 
 เพราะฉะน้ันผู้วิจัยจึงเห็นสมควรร่วมกันหา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยใน
โรงเรียนท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยเฉพาะเน้ือหาในด้านการปฏิบัติให้ควบคู่ไปกับหลัก
ปฏิบัติทางศาสนา เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว รวม
ท้ังแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และยังเป็นแนวทาง
ให้ยึดปฏิบัติเป็นสากลท่ัวไปในกรอบความเป็นมุสลิมท้ัง
ยังเป็นการสร้างความกลมเกลียวในชาติด้วยวัฒนธรรม
เดียวกัน 
 สำาหรับการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยน้ันมีการฝึก
ทักษะต้ังแต่พ้ืนฐานนาฏยศัพท์ เพลงช้า เพลงเร็ว เพ่ือ
เป็นการฝึกการใช้สรีระต่างๆต่อจากน้ันจึงเร่ิมการฝึกหัด
การรำาตีบทเบ้ืองต้นจากการรำาแม่บท
 แม่บทในงานนาฏศิลป์ไทยเป็นชุดระบำาขนาดส้ัน
ประกอบการแสดงเป็นชุดเบ็ดเตล็ดในการเรียนการสอน
วิชานาฏศิลป์ไทยนับได้ว่าแม่บทเป็นส่วนสำาคัญท่ีสามารถ
ฝึกท่าทางของผู้เรียนให้รู้จักท่าทางและความหมายท่า การ
ฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบัติ แม่บทม่ีส่วนสำาคัญในการ
เป็นบทเรียนแรกในการฝึกรำาตีบท ตามคำาร้อง ดังน้ันใน
การจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยสำาหรับมุสลิม จึง
สมควรเร่ิมฝึกหัดท่ารำาจากการรำาแม่บท ท่ีต้องคำานึงถึงข้อ
จำากัดทางศาสนาให้นักเรียนมุสลิมได้เรียนรู้และฝึกในภาค
ปฏิบัตินักเรียนมุสลิมจึงสมควรได้เรียนนาฏศิลป์ไทยโดย
เฉพาะภาคปฏิบัติท่ีถูกต้องซ่ึงข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม
ท่ีมีข้อยกเว้นบางประการท่ีสามารถนำากระบวนการแม่บท
ใหญ่มาพัฒนาเป็นแม่บทสลับคำาสำาหรับ นักเรียนมุสลิม ดัง
น้ันผู้วิจัยมีความเห็นว่านักเรียนมุสลิมซ่ึงเป็นกลุ่มเยาวชน
ไทยกลุ่มหน่ึงควรต้องได้รับการฝึกนาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบัติ
ตามรูปแบบแม่บทในแบบฉบับของมุสลิมซ่ึงไม่ขัดแย้งกับ
หลักศาสนา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมควบคู่กับหลัก
ศาสนาได้อย่างกลมกลืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือสร้างแบบเรียนนาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบัติ
ชุดแม่บทสลับคำาสำาหรับนักเรียนท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนา
อิสลาม

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซ่ึงมีวิธีการดำาเนินการวิจัย  ดังน้ี

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร
 การศึกษาจากเอกสารประกอบด้วย การจัดเก็บ
ข้อมูลจากเอกสาร  จากพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  
บันทึกทางราชการ  ประกาศ คำาส่ัง
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยนำาข้อมูลท่ี
ได้จากการศึกษาจากเอกสารมาตีความแล้ววิเคราะห์เรียบ
เรียงเป็นหัวข้อ  ดังน้ี
 1.1การจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทยใน
โรงเรียนท่ีมีข้อจำากัดทาง ศาสนาอิสลาม
 1.2ปัจจัยท่ีมีผลต่อข้อจำากัดในการสอนวิชา
นาฏศิลป์
 1.3 ขอบข่ายวิชานาฏศิลป์ไทย
 1.4 รำาแม่บทใหญ่ นาฏยศัพท์
 1.5 หลักศาสนาอิสลาม
 2. การศึกษาภาคสนาม 
 การศึกษาภาคสนาม เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดย
วิธีการดังน้ี
 2.1. การสัมภาษณ์ โดยการใช้แบบ 
สัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ
 กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารโรงเรียนท่ีมี ข้ อ จำ า กั ด ท า ง
ศาสนาอิสลาม เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 กลุ่มท่ี 2 ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ในโรงเรียนท่ีมีข้อ
จำากัดทางศาสนาอิสลาม เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 กลุ่มท่ี 3 ครูผู้สอนวิชาศาสนาอิสลามในโรงเรียน
ท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 2.2 การสังเกตการณ์ โดยการ สังเกตการณ์การ
จัดการศึกษา การเรียนการสอน การมีส่วนร่วมและการ
ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนของผู้เรียนท่ีมีต่อวิชา
นาฏศิลป์ไทย โดยการ   จดบันทึก และการบันทึกภาพ เพ่ือ
นำามาประกอบการ บรรยายในรายงานการวิจัย
 2.3. การสนทนากลุ่ม ดำาเนินการ 
สนทนากลุ่มจำานวน 2 คร้ัง 
 คร้ังท่ี 1 สนทนากลุ่มเพ่ือหาแนวทางการสร้าง
บทเรียนนาฏศิลป์ไทยสำาหรับนักเรียนมุสลิมในหัวข้อ 
“แนวทางการจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนวิถี
อิสลาม”      
 คร้ังท่ี 2 สนทนากลุ่มเพ่ือตรวจสอบแบบเรียน
นาฏศิลป์ท่ีดำาเนินการสร้างจากการสนทนากลุ่มคร้ังท่ี 1 
เพ่ือหาข้อสรุป ข้อปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม ของบทเรียนท่ีสร้างข้ึน จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
นาฏศิลป์ไทย และ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลาม
3. กรอบเน้ือหาแบบเรียนนาฏศิลป์ 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกกรอบเน้ือหาแบบเรียนนาฏศิลป์
สำาหรับนักเรียนมุสลิมโดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะทางด้าน
ร่างกาย โดยการฝึกหัดท่ารำาในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
ประกอบด้วย ศีรษะ ส่วนแขน ส่วนลำาตัว ส่วนขา การรำา
ตีบท และการรำาท่ารำาในทำานองเพลง โดยเลือกแม่บทใหญ่
มาเป็นพ้ืนฐานในการสร้าง เน่ืองจากแม่บทใหญ่เป็นการ
รวบรวมท่ารำาพ้ืนฐานในการฝึกนาฏศิลป์ไทยเบ้ืองต้น ใน
การเรียนรู้ช่ือท่ารำา ความหมายท่า การฝึกท่ารำาเบ้ืองต้น 

การฝึกท่ารำาในส่วนของคำาร้อง และ ทำานองเพลง โดย
การนำาเน้ือหาแม่บทใหญ่มาคัดเลือกข้อความท่ีสมารถใช้
ฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยสำาหรับมุสลิมได้ นำามาร้อยเรียงถ้อยคำา
ประพันธ์เพ่ิมเติมโดยผ่านกระบวนการสัมนาวิเคราะห์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เก่ียวข้องทางด้านศาสนาอิสลามและผู้
วิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1.การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและ
การศึกษาภาคสนาม เร่ิมจากการจัดระเบียบข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสาร และการศึกษาภาคสนามและอ่ืนๆ มา
วิเคราะห์ข้อมูล  
 1.1 นำาข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกเสียง การบันทึก
ภาพ และการจดบันทึกข้อมูลการ สัมภาษณ์มาถอด
เทปและผู้วิจัยทำาหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ัง
 1.2 นำาข้อมูลของการศึกษาจากเอกสาร  ก า ร
สัมภาษณ์  และการ สังเกตการณ์มาแบ่งออกเป็นประเด็น
หลัก ได้แก่  
      1.2.1  ข้อห้ามและข้อปฏิบัติในศาสนาอิสลาม
   1.2.2  การจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทยใน
โรงเรียนท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม ในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
    1.2.3  ปัจจัยท่ีมีผลต่อข้อจำากัดในการสอนวิชา
นาฏศิลป์
    1.2.4  ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม
 1.3 นำาข้อคิดเห็นจากการ
 สัมภาษณ์และการสังเกตการณ์การสอนมา
วิเคราะห์ถึงการจัดการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนท่ีมี
ข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร เพ่ือหาแนวทางในการ 
พัฒนาการจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทย ในโรงเรียนท่ีมีข้อ
จำากัดทางศาสนาอิสลามแห่งอ่ืนต่อไป แล้วนำาข้อมูลท่ีผ่าน
การวิเคราะห์ท้ังหมดมาตีความให้เกิดความ เข้าใจ  เพ่ือ
อธิบายความในเร่ืองต่อไปน้ี 
 -  ขอบข่ายของวิชานาฏศิลป์ไทย
 -  การจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์
 -  ความเช่ือ-ข้อปฏิบัติในศาสนาอิสลาม
 -  โรงเรียนท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลามเขตทุ่ง
ครุ  กรุงเทพฯ
 2. การสนทนากลุ่ม
 2.1 สนทนากลุ่มคร้ังท่ี 1 ใน หัวข้อ “แนวทาง
การจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ในโรงเรียนวิถีอิสลาม”
 - การปฏิบัติด้านการแสดงของ สังคมมุสลิมกับ
นาฏศิลป์ไทย    - 
นาฏศิลป์ในมุมมองมุสลิม
 - แนวทางท่ีสามารถสอนนาฏศิลป์ได้โดยไม่ผิด
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หลักศาสนาอิสลาม
 2.2 สนทนากลุ่มคร้ังท่ี 2 ในหัวข้อ“การสัมมนา
เชิงวิชาการเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของท่ารำาใน
แบบเรียนเพ่ือฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยพ้ืนฐานสำาหรับนักเรียน
มุสลิม” เป็นการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในการ
จัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทยเพ่ือร่วมกันหานาวทางออก
แบบการจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทยนำามาวิเคราะห์
สร้างแบบเรียนสำาหรับใช้สอนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียน
ท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม และร่วมกันพิจารณาตรวจ
สอบความถูกต้อง เหมาะสมของแบบเรียน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
 (1.)  แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 
 (2.) แบบสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมกับการ
จัดการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนท่ี
มีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 ส่วนวัสดุอุปกรณ์ภาคสนาม  ในการศึกษาข้อมูล
ภาคสนามผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเก็บข้อมูลคือ  
โสตทัศนูปกรณ์  กล้องวีดีทัศน์  เคร่ืองบันทึกเสียง  สมุด  
ปากกา  ดินสอ  เพ่ือให้ได้รายละเอียดของข้อมูลมากท่ีสุด

สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การสร้างแบบเรียนนาฏศิลป์
ไทยสำาหรับนักเรียนในโรงเรียนท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนา
อิสลาม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม
ท่ีมีผลต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยในภาคปฏิบัติ นำาไปสร้าง
แบบเรียนนาฏศิลป์ไทยในภาคปฏิบัติสำาหรับโรงเรียนท่ีมี
ข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม เพ่ือใช้สอนนักเรียนมุสลิมใน
โรงเรียนท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนาโดยไม่ขัดกับหลักศาสนา
อิสลามโดยใช้แนวการสร้างแม่บทสลับคำา จากการศึกษา
ค้นคว้าจากเอกาสารและตำาราต่างๆ ผู้วิจัยพบว่า
 นาฏศิลป์มีกำาเนิดมาจาก 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 
 1) การเลียนแบบธรรมชาติ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
3 ข้ัน คือ   ข้ันต้น  เกิดแต่วิสัยสัตว์  ข้ันต่อมา คือข้ันการ
ส่ือสารด้วยท่าทางต่างๆ  จนกระท่ัง ข้ันสุดท้ายคือการนำา
เอาท่าทางต่างๆ มาเรียบเรียงสอดคล้องเป็นลีลาท่ารำา 
 2)การเซ่นสรวงบูชาการฟ้อนรำาเซ่นสรวงส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิท่ีตนนับถือ
 3)การรับอารยธรรมของอินเดียไว้หลายด้าน เช่น 
ภาษา ประเพณี ตลอดจนศิลปะการละคร ได้แก่ ระบำา 
ละครและโขน
 แม่ท่าหรือแม่บทใหญ่มีความสำาคัญต่อการฝึกหัด
นาฏศิลป์  เป็นพ้ืนฐานของกระบวน  ท่ารำาต่าง ๆ เป็นส่วน
หน่ึงของการฝึกหัดพ้ืนฐานทางนาฏศิลป์ไทยเช่นเดียวกับ
การรำาเพลงช้า    เพลงเร็ว ซ่ึงการรำาเพลงช้าเพลงเร็วน้ัน
เป็นการฝึกฝนในนาฏยศัพท์ ท่าพ้ืนฐานกระบวนท่ารำาต่างๆ 

เพ่ือให้เกิดความชำานาญการวางสรีระในตำาแหน่งท่ีถูกต้อง 
การใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการร่ายรำา แม่บทในงาน
นาฏศิลป์ไทย มี 4 ประเภท ใน 2 ประเภทแรกคือ แม่บท
โนรา และแม่บทใหญ่ แม่บทเล็ก และแม่บทสลับคำา 
 นาฏศิลป์ไทยถูกจัดให้อยู่ในวิชาพ้ืนฐานตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2557 ท่ีนักเรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความจำาเป็นท่ีต้องเรียนรู้ ในสถานศึกษาต่างๆ ท่ี
อยู่ภายใต้การดูแลของสำานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวม
ถึงโรงเรียนท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม ท่ียึดหลักศาสนา
อิสลาม 
 โรงเรียนท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลามคือ
โรงเรียนท่ีมีวิถีในรูปแบบของหลักอิสลามมีการเรียนศาสนา
เป็นหลักควบคู่การเรียนในวิชาพ้ืนฐานซ่ึงผู้เรียนยึกหลัก
ศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 ประการ  
 หลักศรัทธาเป็นหลักสำาคัญของศาสนามุสลิม 
เพราะเป็นหลักท่ียึดเหน่ียวสูงสุดหากมีการละเมิดหรือ
หมดซ่ึงในหลักศรัทธาแล้วน้ันก็นับได้ว่าได้ผิดหลักทาง
ศาสนาของมุสลิม  ซ่ึง กล่าวถึงความศรัทธาท่ีมีต่อ พระเจ้า 
ประกอบด้วยหลักศรัทธา 6 ประการ คือ
 1) ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว 
 2) ศรัทธาในบรรดามลาอีกะฮของพระองค์ 
 3) ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ทังหลายของพระองค์
 4) ศรัทธาในบรรดานบี(ศาสดาท้ังหลาย
 5)ศรัทธาในวันสุดท้ายและการเกิดใหม่ในวัน
ปรโลก 
 6) ศรัทธา ในกฎกำาหนด สภาวะของพระองค์  
 หลักปฏิบัติ เป็นหลัก แนวทางการปฏิบัติตน
ของชาวมุสลิมท่ีพึงต้องปฏิบัติตนมีความเช่ือมโยงกับหลัก
ศรัทธา เป็นวิถีแนวทางในการดำาเนินชีวิต  
 หลักคุณธรรมเกี่ยวกับจริยธรรมต่างๆของ
ศาสนาอิสลาม
 ข้อห้ามและสิ่งที่ผิดมารยาทในอิสลาม ห้ามตั้ง
หุ้นส่วนหรือตั้งภาคีหรือนำาส่ิงหน่ึงส่ิงใดมาเทียบเทียมกับ
อัลลอฮ ห้ามกราบไหว้บูชา สิ่งใดๆที่นอกเหนือไปจาก
ความเชื่อเรื่องพระเจ้าอันนำาไปสู่การเปล่ียนความคิดให้
ไปนับถือบูชา สิ่งอื่นๆ ที่เป็นจริงหรือในอุดมคติ ผีสาง 
เทวดา ดวงจันทร์ พระอาทิตย์ ห้ามไม่ให้เช่ือโชคลางดวง
ชะตา ของขลัง ไสยศาสตร์
 ข้อห้ามท่ีมีความเก่ียวข้องกับดนตรี นาฏศิลป์ 
ห้ามใช้เคร่ืองมือละเล่นต่าง ๆเพ่ือกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ 
การเต้นรำาสามารถทำาได้ในครอบครัว และในงานร่ืนเริงของ
เทศกาล  สำาหรับการฟ้อนรำาในประวัติศาสตร์อิสลามน้ัน
มักเต้นรำาในวันแห่งความสุขความสนุกสนาน  อิสลามจะ
ไม่เป็นรำาร่วมกันระหว่าง หญิง ชายหรือหญิงสามารถร้อง
เพลงและเต้นรำาได้ภายในบ้านกับสมาชิกครอบครัวของตน
ท่ีเป็นมุสลิมได้ ภรรยาสามารถร้องเพลงและเต้นรำาให้สามี
ฟังได้ โดยเฉพาะในวันท่ีมีความร่ืนเริง 
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 การร้องเพ่ือสรรเสริญพระเจ้าสามารถทำาได้ห้าม
มิให้กระทำาในการร้องเพ่ือสรรเสริญส่ิงท่ีนอกเหนือจาก
พระเจ้าหรือเป็นถ้อยคำาท่ีเป็นการดูหม่ินคำาบัญญัติทาง
ศาสนา หรือการร้องเก้ียวพาราสีส่อเสียดด้วยถ้อยคำาท่ีไม่
สุภาพล่อแหลมชักนำาไปสู่การเกิดอารมณ์ทางเพศ การฟ้อน
รำาน้ันมักเป็นการร่ืนเริงท่ีกระทำาในงานวันสำาคัญเท่าน้ันและ
สามารถกระทำาได้ในครอบครัว ไม่อนุญาตและไม่เต้นรำา
ระหว่างหญิงชายในเชิงเก้ียวพาราสีหรือการฟ้อนรำาท่ีมีลีลา
ท่ารำาเป็นการบวงสรวง เซ่นสรวง ไหว้ผี เชิญเจ้า ไม่ควร
กระทำาเป็นอย่างย่ิง ท่ีเป็นเหตุชักนำา แรงจูงใจ ให้เกิดข้อ
สงสัยในข้อบัญญัติของพระเจ้า อาจก่อให้เกิดการต้ังภาคีขัด
กับหลักศรัทธา
 แนวทางการสอนนาฏศิลป์ได้ 2 แนวทางคือ 
สอนเชิงปฏิบัติ  และ การสอนเชิงทฤษฎี ซ่ึงมีประเด็นท่ีมี
ความขัดแย้งกับหลักศาสนาหลักๆ ดังน้ี
 การสอนเชิงปฏิบัติ ประกอบด้วย  3  ประเด็น  
ดังน้ี 
 1. การร่ายรำาท่ีมีลักษณะเชิงเก้ียวพาราสี คู่หญิง
ชาย เข้าคู่
 2. การร่ายรำาท่านาฏยศัพท์ท่ีเป็นท่าเคารพ สัก
การะ กราบ ไหว้ เลียนแบบท่าทางสัตว์ สมมุติตนเป็นส่ิง
ควรเคารพ ท่าทางเก้ียวพาราสีหญิงชายใกล้ชิดถูกเน้ือต้อง
ตัวเป็นเหตุไปสู่การผิดประเวณี หรือ ก่อให้เกิดอารมณ์ทาง
เพศ
 3. การร่ายรำาประกอบคำาร้องดนตรีป่ีพาทย์ท่ีมี
เน้ือหาถ้อยความเก่ียวกับลัทธิ ศาสนา เทพเจ้า บุคคล ท่ี
ชวนเช่ือให้เบ่ียงเบนออกไปนอกศาสนา  เช่น การรำาแม่บท 
ระบำาดาวดึงส์ ระบำากฤดาภินิหาร เป็นต้น หรือ เชิงเก้ียว
พาราสี 
 การสอนเชิงทฤษฎี ประกอบด้วย  
 1. เน้ือหาสาระเก่ียวกับ กำาเนิดนาฏศิลป์ เทพเจ้า 
ส่ิงเคารพบูชาในศาสตร์วิชานาฏศิลป์ ถ้อยความ ถ้อยคำา ท่ี 
ชวนเช่ือส่ิงเคารพอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากศาสนาอิสลาม
 การสร้างแบบเรียนนาฏศิลป์ไทยสำาหรับนักเรียน
ในโรงเรียนท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลาม ได้ดำาเนินการ
สร้างแบบเรียนนาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบัติสำาหรับนักเรียน
มุสลิมโดย   ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม ได้ดำาเนินการโดย
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต่างๆ และการสร้างแม่บท
สลับคำา โดยใช้แม่บทใหญ่จำานวน 18 คำากลอน 9 บท เป็น
แนวทางในการสร้าง ผู้วิจัยนำามาคัดเลือกท่ีมีข้อขัดแย้งใน
ทางตรงและทางอ้อม หรือมีแนวโน้มนำาไปสู่การผิดหลัก
ศาสนา รวมถึงกลุ่มของท่ารำาท่ีนำาขัดแย้งกับการปฏิบัติท่า
รำาในแม่บทใหญ่  โดยผ่านกระบวนการสัมนากลุ่มกับผู้ทรง
คุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการอิสลาม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
 กลุ่มท่ี 1 คำาร้องท่ีมีความหมายโดยตรง ความ
หมายโดยนัยและการปฏิบัติท่ารำา ท่ีเก่ียวกับ การสักการะ 
บูชา หมอบ กราบ ถวายบังคม ก้มศีรษะจรดพ้ืน หรือท่าทา

งอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึง การถวายความเคารพบูชาส่ิงต่างๆ ท่ีนอก
เหนือพระเจ้า หรือท่าทางท่ีชักนำาไปสู่การต้ังภาคี  จำานวน 1 
คำา  คือ
  เทพประนม
 กลุ่มท่ี 2 คำาร้องท่ีมีความหมายโดยตรง ความ
หมายโดยนัยและการปฏิบัติท่ารำา ท่ีเป็นท่าทางชายหญิง
สัมผัสต้องกายกันโดยตรง หรือ โดยอ้อม เก้ียวพาราสี อัน
นำาไปสู่การก่อเกิดความรู้สึกทางเพศ หรือเป็นแนวทางก่อ
ให้เกิดอารมณ์ทางชู้สาว  จำานวน 2 คำา ดังน้ี
 1) พิสมัยเรียงหมอน
 2) รำาย่ัว
 กลุ่มท่ี 3 คำาร้องท่ีมีความหมายโดยตรง ความ
หมายโดยนัยและการปฏิบัติท่ารำาท่ีเป็นท่าทางเลียนแบบ
สัตว์ ส่ิงไม่มีชีวิต หรือส่ิงมีชีวิต เหนือธรรมชาติหรือเกิด
จากจินตนาการความเช่ือท่ีมาจากลัทธิอ่ืนๆ แสดงอิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหาริย์ เทพเจ้า นักบวช นอกเหนือจากความเช่ือเร่ือง
พระเจ้า จำานวน 33  คำา ดังน้ี 
 1) พรหมส่ีหน้า 2) พระรถโยนสาร
 3) มารกลับหลัง 4) พระรามโก่งศิลป์
 5)กรดพระสุเมรุ 6) หนุมานผลาญยักษ์  
 7) กินนรรำา 8)ตระเวนเวหา 
 9) เมขลาล่อแก้ว 10) แขกเต้าเข้ารัง  
 11) หนังหน้าไฟ 12) ภมรเคล้า  
 13)กระต่ายต้องแร้ว14) ซ้ำาช้างประสานงา  
 15) หงส์ลินลา 16) มัจฉาชมวาริน     
 17) สิงโตเล่นหาง 18) เหราเล่นน้ำา         
 19) นาคาม้วนหาง 20) กวางเดินดง         
 21) ช้างหว่านหญ้า  22) กินนรฟ้อนฝูง              
 23) ยูงฟ้อนหาง 24) งูคว้างค้อน     
 25) รำากระบ่ีส่ีท่า 26) ชะนีร่ายไม้     
 27) กินนรเลียบถ้ำา 28) เสือทำาลายห้าง     
 29) ช้างทำาลายโรง 30)กระต่ายชมจันทร์ 
  31)พระนารายณ์ฤทธิรงค์ขว้างจักร
 32)พระลักษณ์แผลงอิทธิฤทธี   
 33) มังกรเรียกแก้วมุจลินทร์
 จากการคัดเลือกช่ือแม่ท่าจากแม่บทใหญ่ ทีมีข้อ
ขัดแย้งกับหลักศาสนา 3 กลุ่ม รวม 36 คำา ปรากฏช่ือแม่ท่า
จากแม่บทใหญ่ท่ีสามารถนำามาปฏิบัติท่ารำาได้ และไม่มีข้อ
ขัดแย้งกับหลักศาสนา จำานวน 31 คำา ดังน้ี 
 1) ปฐม  2) สอดสร้อยมาลา
 3) ช้านางนอน   4) ผาลาเพียงไหล่  
 5) กังหันร่อน   6) พระจันทร์ทรงกลด  
 7) หลงใหลได้ส้ิน    8) เย้ืองกราย 
 9) ฉุยฉายเข้าวัง    10) ชมวาริน           
 11) แคล้วถ้ำา 12) นางกล่อมตัว           
 13) ชักแป้งผัดหน้า 14) ลมพัดยอดตอง 
 15) บังพระสุริยา    16) บัวชูฝัก  
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 17) ขัดจางนาง   18) นายสารถี
 19) ข่ีม้าตีคลี         20) ตีโทนโยนทับ 
 21) จีนสาวไส้         22) ท้ิงขอน 
 23)  กลางอัมพร     24) ข่ีม้าเลียบค่าย  
 25) โจงกระเบนตีเหล็ก 26) แทงวิไสย
 27) เครือวัลย์พันไม้ 28) ชักซอสามสาย  
 29) ประไลยวาต 30) คิดประดิษฐ์ทำา 
 31) กระหวัดเกล้า    
    
 คัดเลือกช่ือแม่ท่าทีไม่มีข้อขัดแย้งกับหลักศาสนา
อิสลามในแม่บทนางนารายณ์มาประกอบ จำานวน 2 คำา 
ดังน้ี
 1) เฉิดฉิน     
 2) โยนแก้ว
 ผู้วิจัยนำาช่ือท่ารำาสามารถร้องและปฏิบัติท่ารำาได้
มาเรียบเรียงใหม่ ปรับปรุงประพันธ์เพ่ิมเติมข้ึนใหม่เพ่ือใช้
ในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยสำาหรับนักเรียนมุสลิม โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงในคร้ังน้ีจาก นายชนิตสิรี  
เรืองเลิศตระกูล เป็นผู้เรียนเรียบเรียงแม่ท่าในแม่บทใหญ่ 
และแม่บทนางนารายณ์ และประพันธ์บทข้ึนใหม่ให้มีความ
สอดคล้องสละสลวย ในลักษณะกลอนสุภาพ จำานวน 6 บท 
12 คำากลอน ประกอบการร้องในทำานองเพลงแบบอนาซีด 
ช่ือเพลง เอ้ียะติราฟ ประกอบดนตรีแบบอิสลามคือกลอง
หน้าเดียว และเคร่ืองประกอบจังหวะ ฉ่ิง และ กรับ รูป
แบบการร้องยึดแบบการร้องแบบเพลงชมตลาดในแม่บท
ใหญ่  เม่ือร้องจบ 1 บท จะร้องทำานองรับ 1 คร้ัง ใช้การ
รัวกลองออกเพ่ือเปิดตัวผู้แสดงและ รัวกลองเข้าเม่ือจบการ
แสดง ประกอบท่ารำา

กลองบานอรัว
ร้องเพลงเอ้ียะติราฟ 

อันกระบวน  ท่ารำา  ระบำานาฏย์
งามพิลาส  บรรเจิด  เฉิดฉิน

ท้ังท่า  ปฐม  ชมวาริน  
หลงใหลได้ส้ิน   กลางอัมพร

(ร้องทำานองรับ)
กระหวัดเกล้า  สอดสร้อยมาลา  

แล้วย้าย  ไปท่า  ท้ิงขอน
ฉุยฉายเข้าวัง  ช้านางนอน  

กังหันร่อน  ย้ังคิด  ประดิษฐ์รำา 
(ร้องทำานองรับ)

ตีโทนโยนทับ  จันทร์ทรงกลด 
ช้อยชด   โยนแก้ว   แคล้วถ้ำา

นางกล่อมตัว  เย้ืองกราย  ร่ายรำา 
แล้วทำา   บังสุริยา    ข่ีม้าตีคลี

(ร้องทำานองรับ)
 ลมพัดยอดตอง    บัวชูฝัก 
ชักซอสามสาย   นายสารถี 

ชักแป้งผัดหน้า   สง่ามี
ข่ีม้าเลียบค่าย  จีนสาวไส้

(ร้องทำานองรับ)
โจงกระเบนตีเหล็ก  ประไลยวาต
นวยนาด ขัดจางนาง  แทงวิไสย

ท้ังท่า  เครือวัลย์พันไม้
ผาลาเพียงไหล่    วิไลงาม

(ร้องทำานองรับ)
ครบประมวลกระบวนรำาจากตำาราใช้ฝึกท่า  นาฏศิลป์  ถ่ิน

สยาม
เป็นแบบรำา  ทำาลีลา  ให้งดงามสมตาม  นาฏยศาสตร์  

วิลาสเอย
(ร้องทำานองรับ)

กลองบานอรัวจบ
 
 ดนตรีท่ีใช้ประกอบการบรรเลง เป็นเคร่ืองดนตรี
ท่ีพบในกลุ่มของชาวมุสลิมเป็นเคร่ืองดนตรีให้จังหวะ 
ประกอบด้วย กลองบานอ (กลองหน้าเดียว) โหม่ง ฉ่ิง ฆ้อง
เล็ก บรรเลงให้จังหวะประกอบการขับร้องในทำานองอนา
ชีส ในช่วงแรกของการขับร้องจะเป็นการรัวกลอง แล้วจึง
เข้าจังหวะในการขับร้องทำานอง และในช่วงท้ายก็จะจบลง
ด้วยการรัวกลองเช่นเดียวกัน

ภาพท่ี 1 เคร่ืองดนตรีประกอบการบรรเลง
                ท่ีมา : กฤติกร  บุญมี (2559)
 
 ท่ารำาแม่บทสลับคำาประดิษฐ์ข้ึนโดยใช้ท่ารำา
แม่ท่าในแม่บทใหญ่เป็นพ้ืนฐานในการสร้าง คัดเลือกท่ารำา
ท่ีไม่ขัดกับหลักศาสนาดังข้างต้นน้ันแล้วนำามาเรียงสลับตาม
คำาร้องโดยเพ่ิมท่าเช่ือมเพ่ือให้เกิดความกลมกลืน สวยงาม 
กระบวนท่ารำาแบ่งออกเป็นกระบวนท่ารำาดังน้ี
 1. กระบวนท่ารำาในทำานองรัวโดยใช้กลองบานอ 
จำานวน 2 ท่ารำา เช่น
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  ภาพท่ี 2 ท่าสอดสร้อยมาลา
  ท่ีมา : กฤติกร บุญมี 2559

 2.กระบวนท่ารำาประกอบคำาร้องแม่บทสลับ
คำาในทำานองเพลงเอ้ียะติราฟ ไม่รวมท่าโบกและท่ารับ  
จำานวน 6 บท 12 คำากลอน จำานวนท่ารำาท้ังส้ิน   51 ท่ารำา 
เช่น

ภาพท่ี 3 ท่าผาลาเพียงไหล่ 
ท่ีมา : กฤติกร  บุญมี 2559

ภาพท่ี 4 ท่าในเน้ือร้อง “อันกระบวนท่ารำา”
ท่ีมา : กฤติกร บุญมี 2559 

 - กระบวนท่ารำาตามคำาร้องในแม่บทใหญ่คงท่า
เดิมเช่นเดียวกับกรมศิลปากรมีการปรับเปล่ียนทิศทางให้
สอดคล้องกับกระบวนการเช่ือมท่ารำาและคำาร้องจำานวน  
35 ท่ารำา เช่น

   ภาพที่ 6 ท่าบังสุริยา
   ที่มา : กฤติกร บุญมี 2559

 - กระบวนท่ารำาที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่สอดคล้อง
ตามความหมายของท่าตามคำาร้องที่ประพันธ์เพิ่มเติม 
โดยใช้กระบวนท่าเพลงช้า เพลงเร็ว เพลงแม่บทเล็ก เป็น
พื้นฐานในการประดิษฐ์ท่ารำาจำานวน 16 ท่ารำา เช่น

ภาพที่ 7 ท่าในเนื้อร้อง “จากตำารา”
  ที่มา : กฤติกร บุญมี 2559

ภาพท่ี 8 ท่าในเน้ือร้อง “นาฏยศาสตร์”
ท่ีมา : กฤติกร บุญมี 2559

 - กระบวนท่ารำาในการร้องทำานองรับ  แบ่งเป็น
ท่าโบกขวา 5 คร้ัง  และท่ารับจำานวน 5 ท่ารำา  ปรากฎท่า
โบกขวาเม่ือมีการรำาครบ 1 บท 2 คำากลอน จะโบกขา และ
ปฎิบัติท่ารำา 1 คร้ัง ยกเว้นบทท่ี 6 ไม่มีท่าโบกและท่ารับ 
เช่น
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ภาพท่ี 9 ท่าโบก
ท่ีมา : กฤติกร บุญมี 2559

ภาพท่ี 10 ท่ารับบัวชูฝัก
ท่ีมา : กฤติกร บุญมี 2559

อภิปรายผล
 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นท่ีควร
อภิปราย ดังน้ี
 1. การสร้างแบบเรียนนาฏศิลป์ไทย ชุดแม่บท
สลับคำาสำาหรับนักเรียนมุสลิม มีจุดมุ่งหมายในการสร้างเพ่ือ
ใช้ในการ เรียนการสอนภาคปฏิบัติในวิชานาฏศิลป์สำาหรับ
นักเรียนมุสลิม ในโรงเรียนท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนา โดยใช้
แม่บทใหญ่เป็นพ้ืนฐานในการสร้าง เลือกเน้ือหา บทร้อง
และช่ือแม่ท่าในแม่บทใหญ่ท่ีไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม 
โดยผ่านกระบวนการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
ศาสนาอิสลามและได้รับความเห็นชอบ จึงนำาช่ือแม่ท่าใน
แม่บทใหญ่มาเรียบเรียงใหม่ โดยใช้แม่บทนางนารายณ์เป็น
ส่วนประกอบ และประพันธ์บทเพ่ิมเติม ร้องประกอบการ
ร้องแบบอนาซีส ในทำานองเพลงเอ้ียะติราฟ ประกอบเคร่ือง
ดนตรี  รูปแบบโครงสร้างการร้องยึดตามหลักแบบแม่บท
ใหญ่ คือร้อง 2 คำากลอน รับดนตรี 1 คร้ัง และประดิษฐ์
ท่ารำาข้ึน โดยปฏิบัติท่ารำาเดิมในส่วนของช่ือแม่ท่าท่ีคัดมา
จากแม่บทใหญ่ นำามาประดิษฐ์ท่าเช่ือมใหท่าต่อเน่ือง และ
ประดิษฐ์ท่าตามคำาร้องเพ่ิมเติม นับได้ว่าเป็นการรำาตีบทอ
ย่างหน่ึง ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทาง
ด้านศาสนาอิสลามและด้านนาฏศิลป์ไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความคิดเห็นตรงกันในด้านความเหมาะสมในการนำาไป
ใช้การจัดการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ไทย ในช้ันเรียน
ให้กับนักเรียนมุสลิม มีความเหมาะสมสอดคล้องในด้าน 
บทร้อง ทำานองเพลง ดนตรี และ ท่ารำา ตามจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ใช้ในการจัดการศึกษา ไม่มีจุดมุ่งหมายสร้างข้ึนเพ่ือใช้ใน
การแสดง นับได้ว่าการสร้างแบบเรียนนาฏศิลป์ ชุด แม่บท

สลับคำาสำาหรับนักเรียนมุสลิม บรรลุวัตถุประสงค์และเป้า
หมาย 
 จากกระบวนการสร้างแม่บทสลับคำาสำาหรับ
นักเรียนมุสลิมมีการกำาหนดวัตถุประสงค์การกำาหนด
แนวคิด ทุกกระบวนการสร้างน้ันจะสอดคล้องกับ ทฤษฎี
นาฏยประดิษฐ์ ของสุรพล  วิรุฬห์รักษ์ ในเร่ืองการกำาหนด
ความคิดหลักเพ่ือให้ผลงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้
สร้างสรรค์กำาหนดชัดเจนว่านาฏศิลป์ชุดท่ีคิดข้ึนน้ีใช้ใน
โอกาสใดเพ่ือใครเพ่ืออะไรมีการกำาหนดขอบเขต ครอบคลุม
เน้ือหาสาระอะไรบ้างและอย่างไร มีการกำาหนดรูปแบบ
ประยุกต์จากจารีตเดิม
 2. การสอนนาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบัติในโรงเรียน
ท่ีมีข้อจำากัดทางศาสนาอิสลามการเรียนการสอนนาฏศิลป์
ไทย น้ันแบ่งออกในภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ ซ่ึงส่วนใหญ่
การสอนในภาคปฏิบัติมักมีความขัดแย้งกับหลักศาสนา
อิสลาม ในมุมมองของอิสลามอาจเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูกต้องกับ
หลักศาสนาและวิถีของมุสลิม ซ่ึงพวกเขาเหล่าน้ันยังไม่เกิด
การเรียนรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของการเรียนนาฏศิลป์ไม่มี
จุดทมุ่งหมายให้เรียนเพ่ือชวนเช่ือในศาสตร์นาฏศิลป์แต่
ยังมีเป้าหมายอ่ืน ๆ คือ การเรียนเพ่ือสุนทรียภาพ การฝึก
ความกล้าแสดงออก การฝึกทักษะ ทางด้านร่างกาย ด้าน
คุณค่าทางวัฒนธรรม ช่ืนชมความงาม นอกจากน้ีส่ิงสำาคัญ
ของนาฏศิลป์ไทยยังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเป็นอัน
หน่ึงอันเดียวกันของชาติและความเป็นไทย ในความหลาก
หลายของวัฒนธรรมอีกด้วย ซ่ึงผู้สอนต้องมีเทคนิควิธีการ
ในการจัดองค์ความรู้ สอดคล้องกับทฤษฎีพหุวัฒนธรรม 
ของจักริน จันทนะกุมมะ กล่าวว่า ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมักเก่ียวข้อง กับกระบวนการผสมผสานทาง
วัฒธรรมถูกนำามาใช้ในการสร้างชาติสร้างความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกัน
 การสอนนาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบัติในโรงเรียนท่ีมี
ข้อจำากัดทางศาสนาอิสลามสามารถทำาได้เช่นเดียวกับการ
สอนนาฏศิลป์ท่ัวไป แต่ผู้สอนต้องเลือกในส่วนท่ีไม่ขัดแย้ง
กับหลักศานาอิสลาม หลีกเล่ียงท่ารำากราบไหว้บูชา สัตว์ 
เก้ียวพาราสี เพ่ือนำามาใช้การจัดการเรียนสอน การสอนโดย
ฝึกหัดท่าพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้ซึมซาบอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
โดยครูผู้สอนต้องช้ึแจงให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและค่อย
ฝึกฝนไปตามลำาดับยากง่าย และตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล แต่ส่ิงท่ีควรคำานึงมากท่ีสุด คือข้อห้ามตามหลักศานา
อิสลาม 
 ในด้านการสอนสอดคล้องกับทฤษฎีการสอน
นาฏศิลป์ไทย เรณู  โกสินานนท์ กล่าวว่าให้สอนจากส่ิงง่าย
ไปหาส่ิงยาก สอนตามความสามารถของบุคคล ปรับเปล่ียน
ในส่วนท่ียากให้ง่ายแต่รักษาด้ังเดิมไว้ และสุนทีรยภาพและ
ความซาบซ้ึงจะเกิดข้ึนได้น้ันต้องมีการส่ังสมให้เกิดการ
เรียนรู้ 
 อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ว่า นาฏศิลป์ไทยเป็น
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วัฒนธรรมท่ีหล่อหลอมอยู่ได้ในทุกสังคมทุกวัฒนธรรม 
แม้ในสังคมน้ันๆจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มากเพียงไรนาฏศิลป์ไทยก็จะสามารถเข้าไปกลมกลืน
จนเป็นส่วนหน่ึงในสังคมน้ัน ๆ และในท่ีสุดก็จะพัฒนา
เป็นวัฒนธรรมท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในท่ีสุดเน่ืองจาก
นาฏศิลป์ไทยมีความพิเศษคือสามารถปรับเปล่ียนไปตาม
เวลา สถานท่ี กลุ่มชน ได้ตลอดเวลาข้ึนอยู่กับสังคมน้ันๆจะ
มีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับนาฏศิลป์ไทย ซ่ึง แม่บท
สลับคำาสำาหรับนักเรียนมุสลิม ก็เป็นส่วนหน่ึงของนาฏศิลป์
ไทยท่ีถูกปรับเปล่ียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมมุสลิม 
และท้ายท่ีสุดก็อาจกล่าวได้ว่าน่ีคือนาฏศิลป์ไทยของสังคม
มุสลิมในประเทศไทย
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Guidelines on Improving Contemporary Nora Performances 
Approaches to A Nora Krabi Tee-Tha Performance of Nora Thammanit San-

guansil Troupe, Thaksin University, Songkhla
แนวทางพัฒนาการแสดงโนราร่วมสมัย 

กรณีศึกษา การแสดงโนรากระบี่ตีท่า ของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์

      วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ 

ABSTRACT
 The objectives of the research were: 1) 
to examine and analyze the information relat-
ing to Nora Krabi Tee-Tha performance of Nora 
Thammanit Sanguansil Troupe, Thaksin University, 
Songkhla, 2) to investigate guidelines on improving 
contemporary Nora performances. The research 
is conducted via many methods, which include 
studying the documents, participating observation 
in Nora Krabi Tee-Tha performances and inter-
viewing the experts on Nora performances. 
 The finding indicates that Nora Krabi Tee-
Tha performance is a valuable traditional per-
formance, highly deserved to be conserved and 
publicized. Formed by Nora actors who want to 
further develop this branch of art, “the Nora Art” 
is greatly aimed to be deeply rooted in Southern 
Thai communities.  However, the researcher ob-
serves that some actors focus on the skills and 
the accurate dance patterns, rather than the am-
bition to communicate “truth” in performance. 
This resulted in the lack of communication aimed 
to deliver the key message of Nora Krabi Tee-Tha 
performance, which is “the fighting scenes.” The 
researcher, therefore, wants to examine and pres-
ent the guidelines on improving contemporary 
Nora performances based on traditional perfor-
mances, which could better communicate with 
modern audiences. The processes include the 
reduction

 วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ สาขาศิลปะการแสดง (แขนงวิชาศิลปะการละคร) คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โทรศัพท์ 0-2160-1393 ต่อ 205 โทรสาร 0-2160-1396, 

E-mail : wanasak.pa@ssru.ac.th     

on many parts: 1) characters 2) dance patterns 
from Krabi Tee-Tha performance 3) musical in-
struments 4) Nora costumes and etc.  With all 
these simplified processes, the researcher hopes 
that Nora actors would better deliver the perfor-
mance’s facts, including objective, feeling, obsta-
cle and conflict, to modern audiences. 

 Keywords: contemporary Nora perfor-
mance, Nora Krabi Tee-Tha performance, Nora 
Thammanit Sanguansil Troupe

บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงโนรากระบ่ี
ตีท่า ของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดสงขลา และ 2) ศึกษาแนวทางพัฒนาการ
แสดงโนราร่วมสมัย
 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยหลากหลายวิธี โดยการศึกษา
จากเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับการแสดง
โนรากระบ่ีตีท่า และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญการแสดง
โนรา  
   ผลการศึกษาพบว่า “การแสดงโนรากระบ่ีตีท่า” 
เป็นงานไทยประเพณีท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ 
ซ่ึงสร้างสรรค์ข้ึนจากศิลปินโนราท่ีต้องการแตกยอด กราย
ท่า ให้กับ “ศิลปะโนรา” ได้ยังคงอยู่แนบแน่นกับสังคมปักษ์
ใต้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตว่า นักแสดงจำานวนหน่ึง
มุ่งสมาธิไปท่ีทักษะและความถูกต้องทางนาฏศิลป์มากกว่า
การส่ือสาร “ความจริง” ในการแสดงซ่ึงส่งผลให้การแสดง
ไม่ส่ือสารหรือสูญเสียพลังแห่ง “การต่อสู้” อันเป็นหัวใจ
หลักของ “การแสดงโนรากระบ่ีตีท่า” ผู้วิจัยจึงมีความ
ต้องการท่ีจะค้นหา และเสนอแนวทางพัฒนาการแสดง
โนราร่วมสมัย ท่ีสามารถส่ือสารสู่ผู้ชมสมัยใหม่ด้วยวิธีการ
ลดทอนองค์ประกอบต่างๆ คือ 1) ตัวละคร 2) คัดสรรลีลา
ท่ารำาจากการแสดงโนรากระบ่ีตีท่า 3) ลดทอนเคร่ืองดนตรี 
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4) การประยุกต์เคร่ืองแต่งกายโนรา เป็นต้น ซ่ึงวิธีการเหล่า
น้ีผู้วิจัยคาดหวังว่าน่าจะช่วยทำาให้ศิลปินโนราส่ือสารความ
จริงทางการแสดง อันได้แก่ ความต้องการ (objective) 
อารมณ์ความรู้สึก (feeling) อุปสรรค (obstacle) และ
ความขัดแย้ง (conflict) กับผู้ชมสมัยใหม่เข้าถึงการแสดง
โนราได้ง่ายข้ึน

 คำาสำาคัญ : การแสดงโนราร่วมสมัย การแสดง
โนรากระบ่ีตีท่า คณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ 

บทนำา
 โนราเป็นนาฏศิลป์ประเภทละครรำาท่ีสะท้อน
ชีวิตและศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงของภาคใต้อย่างเด่น
ชัด เป็นศิลปะท่ีมีรูปแบบการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัว และได้รับความนิยมแพร่หลาย อีกท้ังยังมีบทบาท
ในฐานะพิธีกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือขจัดข้อขัดแย้งหรือภาวะ
วิกฤติต่างๆ ให้สังคมเป็นไปโดยระเบียบเรียบร้อย เช่น 
ปลอบประโลมและเพ่ิมขวัญกำาลังใจ ด้วยการติดต่อกับส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิท่ีเช่ือว่าเป็นต้นเหตุแห่งภัยพิบัติต่างๆ รักษาความ
โชคร้ายต่างๆภายในตระกูล หรือทำาหน้าท่ีรักษาโรคภัยไข้
เจ็บให้กับชาวบ้าน เป็นต้น นับเป็นศิลปะท่ีสืบทอดกันมา
หลายยุคหลายสมัย ปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และวรรณกรรมให้เห็นต่อเน่ืองจากอดีตจวบจนปัจจุบัน 
 เม่ือยุคสมัยเปล่ียนไปศิลปะโนราได้ถูกปรับ
เปล่ียนรูปแบบการนำาเสนอตามสภาพสังคมเกิดเป็นการ
แสดงโนราในรูปแบบต่างๆจำานวนมาก ท้ังแบบโนราบันเทิง
ท่ีเปล่ียนทิศทางการนำาเสนอไปโดยส้ินเชิงโดยมีจุดประสงค์
เพ่ือเพ่ิมอรรถรสแก่ผู้ชม และโนราแบบด้ังเดิมท่ีได้รับการ
ประยุกต์ต่อยอดเพ่ือพัฒนาและสืบสานศิลปะแขนงน้ี หน่ึง
ในการแสดงท่ีได้รับการประยุกต์จากโนราด้ังเดิม และกลาย
มาเป็นการแสดงโนรามาตรฐานคือ “การแสดงโนรากระบ่ี
ตีท่า” ท่ีสืบทอดกันในคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ ซ่ึง 
“โนราพลัด คชรัตน์” ผู้คิดค้นการแสดงชุดน้ีได้ให้ความ
หมายว่าเป็นการต่อสู้กันของลิง 2 ตัว มีเอกลักษณ์คือการ
เคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ว ว่องไว และแข็งแรงดุจลิงลม ตามแบบ
ฉบับของโนราพลัด คชรัตน์ ผู้ได้รับฉายาว่า “พลัดลิง”  
 ผู้วิจัยได้มีโอกาสรับชมการแสดงโนรากระบ่ีตี
ท่าน้ี ท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2557 
และได้ต้ังข้อสังเกตว่า  นักแสดงนำาท้ัง 2 มีความชำานาญ
ในกระบวนท่ารำาอย่างมาก การเคล่ือนไหวมีความรวดเร็ว  
เห็นได้ชัดว่านักแสดงผ่านการฝึกฝนนับคร้ังไม่ถ้วน หาก
พิจารณาในแง่นาฏศิลป์เพียงอย่างเดียว ก็สามารถกล่าว
ได้ว่านักแสดงท้ังสองมีทักษะสูงและมีการฝึกฝนมาอย่างดี 
รายละเอียดแต่ละกระบวนท่าครบถ้วนไม่ตกหล่น อย่างไร
ก็ตามผู้วิจัยกลับรู้สึกว่าพลังจากนักแสดงท่ีส่ือสารให้ “เช่ือ” 
ในแรงปะทะและการต่อสู้ กลับ “ไปไม่ถึง” พลังจากความ
งดงามทางนาฏศิลป์ ซ่ึงนับเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดาย ด้วยเหตุ

น้ีทำาให้ผู้วิจัยต้องการท่ีจะทดลองนำาเอาแนวคิดเก่ียวกับ
ศิลปะการแสดงสมัยใหม่มาทดลองใช้ เพ่ือช่วยให้ผู้แสดง
สามารถส่ือสารพลังและความจริงของการแสดงออกมาได้
ชัดเจนย่ิงข้ึน 
 แนวทางการพัฒนาน้ีน่าจะเป็นหนทางท่ีสามารถ
ทำาให้ “การแสดงโนราร่วมสมัย”เข้าถึงผู้ชมสมัยใหม่ และ
ยังถือว่าเป็นการอนุรักษ์การแสดงโนราในรูปแบบการ
สร้างสรรค์เชิงพัฒนาอีกด้วยอันจะเป็นแนวทางและวิสัย
ทัศน์ในการพัฒนาการแสดงโนราให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
โดยไม่ทำาลายคุณค่าหรือสาระสำาคัญของโนราซ่ึงการ
อนุรักษ์เพียงอย่างเดียวน้ันไม่สามารทำาให้โนราปรับตัว
ในการเป็นส่ือความบันเทิงของภาคใต้ได้ท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับการแสดงโนรากระบ่ีตีท่า ของคณะโนราธรรม
นิตย์สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
 2.เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการแสดงโนราร่วม
สมัย

ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเฉพาะวรรณกรรมและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี
 1 .บทบาทของการแสดง โนราและการ
สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่างๆท่ีปรับสภาพให้เข้ากับความ
เปล่ียนแปลงของยุคสมัย
 2.การแสดงโนรากระบ่ีตีท่า ของคณะโนราธรรม
นิตย์สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 3.การเสนอแนวทางการสร้างสรรค์งานร่วมสมัย
ท่ีพัฒนาจากงานไทยประเพณีในรูปแบบต่างๆ อาทิ บท
ละคร การกำากับการแสดง และลีลาการเคล่ือนไหว เป็นต้น
 4.แนวคิดเก่ียวกับศิลปะการแสดงสมัยใหม่ ได้แก่ 
จินตนาการ (imagination) ความเช่ือ (belief) การสวม
บทบาทของตัวละคร มนต์สมมติ (Magic if) สถานการณ์
จำาลอง (Given circumstance) ในรูปแบบต่างๆได้ เป็นต้น

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ
แสดงโนรากระบ่ีตีท่า ของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการแสดงโนราร่วมสมัย ซ่ึงมีวิธีการดำาเนินงานการ
วิจัยดังน้ี 
 1. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆท้ังท่ีเป็น
เอกสารสำาคัญ ตำารา หนังสือ บทความวิชาการ ผลงานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ภาพถ่าย ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนำา
มาประมวลผลให้เห็นแนว ทางการพัฒนาการแสดงโนรา
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ร่วมสมัย โดยใช้กรณีศึกษาจากการแสดงโนรากระบ่ีตีท่า 
ของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา
 2. การสัมภาษณ์บุคคล ได้แก่ นักวิชาการ ศิลปิน
โนรา นักเต้นร่วมสมัย และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะการ
แสดง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีประสบการณ์ท้ังแง่ของการแสดงและ
งานวิชาการ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนเอกสารช้ันต้น ทำาให้
ข้อมูลมีรายละเอียดท่ีชัดเจน และแม่นยำามากข้ึน ซ่ึงผู้ให้
สัมภาษณ์มีรายช่ือดังต่อไปน้ี
 -ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำารุง อาจารย์ภาควิชา
ศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย)
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์นิคมรัตน์  
ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผู้เช่ียวชาญการแสดงโนรา)
 -อาจาร ย์ จุฬาลักษณ์เอกวัฒนพันธ์สาขา
วิชานาฏศิลป์และกำากับลีลาคณะดนตรีและการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา และนักเต้นร่วมสมัย คณะ Pichet 
Klunchun Company 
 -นิสิตสาขาการแสดงโนรา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา จำานวน 3 คน
 3. สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกับการแสดงโนรา
กระบ่ีตีท่าของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดสงขลา
 4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากข้อมูลท่ีได้รวบรวม
มาท้ังหมด แล้วออกแบบแนวทางสร้างสรรค์ผลงาน และ
กำาหนดวิธีการนำาเสนอด้วยการพรรณนาความ 

ผลการวิจัย
 ผลจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและ
วรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้องเ พ่ือใช้พัฒนาเป็นแนวทาง
สร้างสรรค์การแสดงโนราร่วมสมัยจากกรณีศึกษาการ
แสดงโนรากระบ่ีตีท่า ของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา สรุปได้ดังน้ี
 โนรา เป็นศิลปะท่ีอยู่คู่กับวิถีชาวบ้านปักษ์ใต้มา
ช้านาน แม้ในปัจจุบัน โนรายังคงเป็นท้ังพิธีกรรมและความ
บันเทิงซ่ึงผูกพันแน่นแฟ้นกับการดำาเนินชีวิตจนกลายเป็น
ส่วนหน่ึงของอัตลักษณ์ชุมชนชาวปักษ์ใต้ เป็นการแสดงท่ี
มีลำาดับข้ันตอนท่ีเป็นระบบ และมีขนบธรรมเนียมท่ียึดถือ
กันจนเป็นจารีตห้ามเปล่ียนแปลงการแสดงโนราจึงเป็น
เร่ืองของความประณีตของท่ารำา เคร่ืองแต่งกาย และรูป
แบบของการแสดงมีลักษณะเป็นชุดเป็นตอน การดำาเนิน
เร่ืองท่ีเป็นมหภาคคล้ายๆกับโขนท่ีสามารถหยิบยกตอน
ไหนในวรรณกรรมมาแสดงก็ได้ ผู้ชมท่ีไม่มีความคุ้นเคยกับ
โนราพิธีกรรมและตำานานโนรา จึงได้รับอรรถรสเพียงความ
งดงามของท่ารำา และเข้าใจเน้ือเร่ืองเป็นห้วงๆ เท่าท่ีได้รับ
ชมการแสดงเท่าน้ัน

 อย่างไรก็ตาม แม้โนราจะยังคงสืบทอดกันมายัง
ปัจจุบัน แต่บทบาทของโนราในฐานะ “ศิลป์สมบัติ” ของ
ชุมชนกลับเส่ือมคลายความสำาคัญลงอย่างมากรวมถึง
คุณค่าท่ีเคยมีก็เส่ือมคลายไปตามวิถีชีวิตท่ีแปรเปล่ียน
ไปอย่างรวดเร็วเห็นได้จากการท่ีลูกหลานโนราท่ีได้รับ
เลือกให้สืบทอดตำาแหน่งหัวหน้าคณะโนราเร่ิมไม่ยินยอม
รับตำาแหน่งและแสดงออกในลักษณะท้าทายอำานาจ
บรรพบุรุษในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่ยอมไปเข้าร่วมพิธีกรรม 
หรือแม้กระท่ังละเลยไม่ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับการเป็น
ผู้สืบทอด เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ความเข้ม
แข็งของโนราในฐานะพิธีกรรมท่ีอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนใน
สังคมภาคใต้อ่อนแอลงอย่างมากส่งผลต่อความภาคภูมิของ
ลูกหลานตระกูลโนราในขณะเดียวกันคุณค่าของโนราสาย
ธุรกิจบันเทิงก็ไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้ลูกหลานในตระกูล
โนราต้องการสืบสานศิลปะน้ี  การถ่ายทอด ฝึกฝน ท่ารำา
ต่างๆได้เปล่ียนจากการถ่ายทอดกันในสายตระกูลเพ่ือเสริม
บารมีไปสู่การถ่ายทอดกันภายในสถาบันการศึกษา โดย
เป็นไปในลักษณะฝึกฝนไว้เป็นวิชาชีพเพ่ือหารายได้จุนเจือ
ครอบครัว และอนุรักษ์สืบสานศิลป์สมบัติของท้องถ่ิน   
 ลักษณะการสืบทอดโนราได้เปล่ียนแปลงไปมี
การผลักดันให้โนราเข้ามาสู่ระบบการศึกษาเพ่ือสืบสาน
ศิลปะอันทรงคุณค่าน้ีให้คงอยู่ เช่น การเชิญคณะโนราพุ่ม 
เทวา (ขุนอุปถัมภ์นรากร) เข้ามาสอนโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู
สงขลา (วิทยาลัยครูสงขลาในปัจจุบัน) และนำานักเรียนท่ีได้
รับการฝึกหัดออกไปเผยแพร่  และมีการฝึกหัดโนราให้กับผู้
หญิง ดังท่ี อรวรรณ สันโลหะ (2542, หน้า 1) ได้กล่าวถึง
การฝึกหัดโนราให้กับกลุ่มผู้หญิง ดังน้ี
 “การปรับเปล่ียนและการพัฒนารูปแบบการ
แสดงโนราเกิดข้ึนพร้อมๆ กับการขยายตัวของกลุ่มศิลปิน
โนราได้ริเร่ิมฝึกรำาโนราให้กับกลุ่มผู้หญิงบทบาทการ
แสดงได้ถูกถ่ายทอดมายังกลุ่มผู้หญิงมากข้ึนความสำาคัญ
ของโนราผู้หญิงเร่ิมมีมากข้ึนตามลำาดับ พร้อมท้ังได้ขยาย
จำานวนโนราผู้หญิงเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว มีโนราผู้หญิงหลาย
คนประสบความสำาเร็จ มีช่ือเสียงโด่งดังท่ัวภาคใต้ ได้แก่ 
โนราหนูวิน-นาค (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โนราประดับ-
สังวาลย์ (จังหวัดชุมพร) โนราฉลวยประดิษฐ์ (จังหวัดกระบ่ี) 
โนรากัลยานาฏราช (จังหวัดระนอง) เป็นต้น” 
 นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคณะโนราอื่นๆ ที่มีลักษณะ 
และวิธีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเด่นเฉพาะตัว 
เช่น โนราละมัยศิลป์  โนรายก ชูบัว  และโนราเติม เมือง
ตรัง เป็นต้น 
 หนึ่งในคณะที่โนราที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ได้
รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานจากอดีตสู่ปัจจุบัน คือ 
คณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ คณะโนราธรรมนิตย์สวน
ศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 คณะโนราธรรมนิตย์ สงวนศิลป์ เป็นโนราคณะ
หน่ึงท่ีจัดต้ังข้ึนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
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ดำารงตำาแหน่งหน้าท่ีเป็นท้ังนายโรงคณะโนราธรรมนิตย์ฯ 
และประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง ณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดสงขลา มีภารกิจเพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาโนรา
ให้ดำารงอยู่ในโลกสมัยใหม่ จึงจัดทำาหลักสูตรการเรียนการ
สอนโนราอันเป็นแบบแผนมาตรฐานของสายขุนอุปถัมภ์
นรากร (โนราพุ่ม เทวา) ซ่ึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม
นิตย์ นิคมรัตน์ ได้สืบทอดท่ารำาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาโรช นาคะวิโรจน์ซ่ึงเป็นผู้วางรากฐานโนราสายน้ีให้อยู่ใน
สถาบันการศึกษา รวมไปถึงรักษาท่ารำาและลีลาของท่าน
ขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา) จนทำาให้เกิดการสืบทอด
โนราสายขุนอุปถัมภ์นรากรอย่างชัดเจน (จุติกา โกศลเหม
มณี, 2553, หน้า 247) 
 คณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ เดิมทีเป็นคณะ
โนราเล็กๆ ก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ. 2528 โดยมีนายธรรมนิตย์ 
นิคมรัตน์ เป็นหัวหน้าคณะ ต่อมาเม่ือได้อาจารย์สงวน ซ่ึง
ร่วมงานกันมาต้ังแต่ปี พ.ศ.  2529  มาร่วมด้วย จึงกลาย
มาเป็นคณะ “ธรรมนิตย์สงวนศิลป์” ในปี พ.ศ. 2540  ซ่ึง
ช่ือ “ธรรมนิตย์สงวนศิลป์” น้ี ก็มีสองความหมาย ความ
หมายแรกหมายถึงคณะโนราของโนราธรรมนิตย์และพราน
สงวน ส่วนอีกความหมายหน่ึง คือ คณะโนราท่ีอนุรักษ์และ
สงวนศิลปะการแสดงโนราแบบโบราณไว้ เป็นคณะโนราท่ี
มีความโดดเด่น มีอุดมการณ์ และเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน ดังท่ี 
นภสมน นิจนิรันดร์ (2550, หน้า 56) ได้กล่าวถึงเอกลักษณ์
ของโนราคณะธรรมนิตย์สงวนศิลป์ไว้ ดังน้ี 
 “...มีท่ารำาเป็นระเบียบแบบแผนชัดเจน ท่ารำา
สง่าสวยงาม เป็นสายหน่ึงท่ีรำาถูกต้องตามแบบฉบับโนรา 
มีการถ่ายทอดอย่างละเอียด ไม่มีการบิดเพ้ียนจากรูปแบบ
เดิม... เหล่านักวิชาการให้การยอมรับสายตระกูลน้ีว่าเป็น
มาตรฐานโนราโบราณท่ีควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริม” 
อย่างไรก็ตาม เม่ือศิลปะผูกพันกับสังคม เป็นเร่ืองปกติท่ี
โนราจะถูกปรับเปล่ียนไปตามกระแสและวิถีชีวิตของผู้คน
ตามยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นลำาดับข้ันตอนในการแสดง การ
ลดทอนพิธีกรรม หรือท่ารำาท่ีถูกปรับแปลง ท้ังหมดน้ีล้วน
เกิดข้ึนตามกระบวนการ “ปรับตัวเพ่ือให้คงอยู่” เพ่ือให้เข้า
ถึงกลุ่มผู้ชมในวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนไป  มีการประยุกต์เคร่ือง
แต่งกายให้ดูทันสมัย และคิดค้นประดิษฐ์ท่ารำาข้ึนใหม่ เพ่ือ
เพ่ิมอรรถรสในการรับชม  หน่ึงในการแสดงท่ีถูกสร้างสรรค์
ข้ึนใหม่ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสืบทอดฝึกหัดกัน
มาเป็นบทมาตรฐาน คือ “การแสดงโนรากระบ่ีตีท่า” ของ
คณะโนราสายขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา) ซ่ึงผู้วิจัยได้
เลือกมาเป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยช้ินน้ี

การแสดงโนรากระบ่ีตีท่า 
 “โนราพลัด คชรัตน์” ผู้คิดค้นการแสดงชุดน้ีได้
ให้ความหมายของ “กระบ่ีตีท่า” ไว้ว่าเป็นการต่อสู้กันของ
ลิง 2 ตัว มีเอกลักษณ์คือการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ว ว่องไว 
และแข็งแรงดุจลิงลม ตามแบบฉบับของโนราพลัด คชรัตน์ 

ผู้ได้รับฉายาว่า “พลัดลิง” การรังสรรค์ท่าข้ึนใหม่เพ่ือเพ่ิม
อรรถรสในการรับชมให้กับผู้ชมมากย่ิงข้ึน เช่น การนำาท่า
รำาท่ีมีอยู่เดิมมาประยุกต์ให้เข้ากับการต่อสู้ท่ีต้องใช้เม่ือใน
สถานการณ์คับขัน  เอกลักษณ์ของการแสดงชุดน้ี คือ ใช้
ผู้แสดง 2 คน ต่างถือไม้หวายแทนอาวุธเพ่ือทำาการต่อสู้
คนละ 1 อัน ขนาดของไม้หวายต้องมีขนาดท่ีพอเหมาะ
กับตัวผู้แสดงเพ่ือความคล่องตัวในการร่ายรำา ผู้แสดงต้องมี
ความอดทน แข็งแรง และเข้มแข็งเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
ในการร่ายรำาเพลงน้ี มีท่วงท่าท่ีต้องใช้ความสามารถ ต้อง
ทำาการเคล่ือนท่ี และขยับตัวอยู่ตลอดเวลา ตามแบบฉบับ
ของโนราพลัด คชรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2556, 
หน้า 52-56)
 ผู้วิจัยเห็นว่าหัวใจหลักของการแสดงโนรากระบ่ี
ตีท่าน้ี คือ “การต่อสู้” ดังน้ันจึงต้องการท่ีจะหาวิธีท่ีจะขับ
เน้นแรงปะทะของการต่อสู้น้ีให้เป็นรูปธรรมด้วยการขยาย
ความต้องการ เน้นความขัดแย้ง 
 จากการศึกษาแนวคิดศิลปะการแสดงสมัยใหม่ 
ผู้วิจัยเห็นแนวทางท่ีน่าจะเป็นไปได้ท่ีจะนำากลวิธีและแบบ
ฝึกหัดการแสดงสมัยใหม่ มาช่วยให้ศิลปินโนราเข้าถึง ความ
เช่ือ อารมณ์ ความรู้สึก ของตัวละครได้ชัดเจนย่ิงข้ึน

แนวคิดเก่ียวกับศิลปะการแสดงสมัยใหม่ 
 ในทางการละครน้ัน “ความเช่ือ” นับว่าเป็น
ส่วนสำาคัญย่ิงท่ีจะช่วยให้ละครน้ันส่ือสารกับผู้ชมส่งผลกระ
ทบต่อความรู้สึกนึกคิด และจิตใจ ช่วยขัดเกลาและปลอบ
ประโลมจิตใจ อันเป็นคุณค่าสำาคัญท่ีละครจะขาดไปไม่ได้ 
ดังท่ี สดใส พันธุมโกมล ได้ให้คำาอธิบายความสำาคัญของ 
“ความเช่ือ” ในการแสดงไว้ดังน้ี 
 “นักแสดงท่ีดีจะต้องมีความเช่ือในบทบาทท่ีตน
แสดง ถ้านักแสดงเองไม่เช่ือในการกระทำาและคำาพูดของ
ตนเองแล้ว ผู้ชมก็ไม่สามารถเช่ือหรือคล้อยได้ ความเช่ือ
ในบทบาทจะทำาให้นักแสดงสามารถถ่ายทอดความคิด 
อารมณ์ และความรู้สึกของตัวละครมาสู่ผู้ชมได้ เพราะการ
แสดงท่ีจริงใจปราศจากการเสแสร้งแกล้งทำาจะทำาให้ผู้ชม
สามารถรับความคิดท่ีผู้ประพันธ์บทละครและผู้กำากับการ
แสดงต้องการส่ือสารต่อผู้ชมได้อย่างเต็มท่ีเม่ือใดท่ีนักแสดง
ขาดความเช่ือในบทบาทของตน เม่ือน้ันผู้ชมก็จะไม่สามารถ
เช่ือในบทบาทการกระทำาของตัวละครได้เลย” (สดใส พัน
ธุมโกมล, อ้างใน ตรีดาว อภัยวงศ์ 2558, หน้า 105) 
 เห็นได้ว่า “ความเช่ือ” และ “สมาธิ” เป็นส่ิง
สำาคัญในการส่ือสารให้การแสดงน้ันตราตรึงใจผู้ชมซ่ึง
ปัจจัยท่ีจะทำาให้นักแสดงมีความเช่ือและสมาธิมากพอก็คือ
ความต้องการท่ีเป็นรูปธรรม จับต้องได้ เข้าใจได้  ต้องเป็น
ความต้องการท่ีนักแสดงสามารถเช่ือมโยงได้จริงดังน้ันผู้
วิจัยได้หาวิธีท่ีจะช่วยให้นักแสดงเจอความต้องการของตัว
ละครท่ีเป็นรูปธรรมด้วยการทดลองนำาวิธีต่างๆตามวิธีการ
แสดงสมัยใหม่มาช่วยให้นักแสดงสามารถเข้าถึงและเช่ือใน
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บทบาทท่ีตนได้รับอย่างจริงใจโดยได้นำาองค์ความรู้ทางด้าน
การละครตะวันตก จากทฤษฎี “Stanislavski’s Method 
of Physical Action”  ได้แก่ สมมติภาวะ  (The Magic 
“IF”)  สถานการณ์จำาลอง (Given Circumstances) และ 
จินตนาการ (Imagination) มาใช้เพ่ือช่วยให้นักแสดง
สามารถเช่ือในบทบาทของตน ซ่ึง สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547, 
หน้า 126-127) ได้อธิบายถึงแนวคิดในการแสดงท้ัง 3 ไว้
ดังน้ี 
 The Magic ‘IF’ : สมมติภาวะ
 “โดยปกติวิสัยแล้วผู้แสดงคงไม่สามารถเช่ือได้
สนิทว่า สถานการณ์บนเวทีเป็นความจริง แต่ผู้แสดงต้องมี
ความสามารถท่ีจะเช่ือว่าเหตุการณ์บนเวทีมีความเป็นไปได้
หรือน่าจะเป็นเช่นน้ันได้หรือสมมติได้  วิธีการสำาคัญก็คือ
การท่ีผู้แสดงนำาเอาตัวละครมาสิงสถิตในตนโดยสมมติ แล้ว
กำาหนดใจว่า “ถ้า” ผู้แสดงเป็นตัวละครน้ันแล้วเขาจะทำา
อะไรต่อสถานการณ์ท่ีกำาลังเผชิญอยู่ เป็นต้น”
 Given Circumstances : สถานการณ์จำาลอง 
 “สถานการณ์จำาลองในท่ีน้ีหมายรวมถึงโครงเร่ือง
ของบทละคร ซ่ึงประกอบด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีบังเกิด
กับชีวิตของตัวละคร รวมท้ังยุคสมัย เวลา  สถานท่ี  ฉาก  
อุปกรณ์  แสง  เสียง หรือกล่าวโดยรวมก็คือ สถานการณ์
จำาลองทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผู้แสดงต้องเผชิญขณะแสดงเป็น
ตัวละครตัวน้ัน  โดยปกติมนุษย์จะมีความคิดและท่าทาง
อย่างไรน้ันข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่เป็นอันมาก  
ผู้แสดงควรมีความเข้าใจชัดเจนว่าตัวละครควรจะทำาอะไร
และเพราะอะไร ในสถานการณ์สมมติน้ัน บุคลิกลักษณะ
ตัวละครจะเป็นไปตามสถานการณ์จำาลองดังกล่าว ดังน้ัน 
ผู้แสดงต้องทำาความเข้าใจกับสถานการณ์ในท้องเร่ืองท่ีเขา
จะต้องเข้าไปแสดงอย่างถ่องแท้ ผู้แสดงจึงจะสามารถเลือก
องค์ประกอบของการแสดงต่างๆ มาเสนอต่อคนดูได้อย่าง
เหมาะสม” 
 Imagination : จินตนาการ 
 “คำาพูดทุกคำา กริยาทุกท่าทางของผู้แสดงบนเวที 
ต้องเกิดจากการจินตนาการท่ีถูกต้อง การกระทำาทุกอย่าง
ต้องมีเหตุผลอันสมควรและแม่นยำา  เม่ือสถานการณ์สมมติ
อันหน่ึงเกิดข้ึน ผู้แสดงต้องรู้แก่ใจว่า เขาเป็นใคร อยู่ท่ีไหน 
ควรจะทำาอะไรลงไป เพ่ืออะไร กระบวนการเช่นน้ีจะช่วย
ให้ผู้แสดงกำาหนดพฤติกรรมในชีวิตสมมติหรือตัวละครได้
แม่นยำา จินตนาการจะช่วยให้ผู้แสดงทำาการแสดงได้
อย่างเป็นธรรมชาติและหลั่งไหลออกมาโดยไม่ต้อง
ไตร่ตรอง อารมณ์ของตัวละครจะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ 
แล้วผลักดันให้ร่างกายแสดงกิริยาต่างๆ อย่างง่ายดาย” 
 จากแนวทางข้างต้นจะเห็นได้ว่าการที่จะนัก
แสดงจะสามารถเช่ือในเงื่อนไขของตัวละครได้อย่าง
จริงใจนั้นจำาเป็นท่ีจะต้องเข้าใจเงื่อนไขของตัวละครอย่าง
ลึกซึ้งเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเทียบเคียงกับประสบการณ์
ชีวิตที่ได้เผชิญมา และสามารถดึงมาใช้เพื่อเข้าถึงและ

เข้าใจตัวละครที่ตนได้รับบทบาท ผู้วิจัยจึงได้เริ่มต้นจาก
การทำางานร่วมกับนักแสดงเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตัว
ละครว่ามี “ความต้องการ” (objective) ใด ประสบ 
“ความขัดแย้ง” (conflict) ใด  มี “การกระทำา” (action) 
ใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาที่มาของ “การแสดงโนรากระบี่ตีท่า” และ
ได้พบเอกสารที่อธิบายความหมายของการแสดงชุดน้ีไว้ 
ดังนี้ 
 “คำาว่า กระบี่ ในที่นี้ โนราพลัด คชรัตน์ ได้
ตีความหมายว่าเป็นลิง และคำาว่า ตีท่า หรือการตีกันต่อสู้
กัน ของลิง 2 ตัว โนราพลัด คชรัตน์ จึงได้มีการคิดค้นการ
แสดงชุดนี้ว่า ‘กระบี่ตีท่า’ ” (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 
2556, หน้า 53) 
 ตัวละครหลักของการแสดงชุดนี้จึง ได้แก่ ลิง 
2 ตัว ซึ่งเป็นตัวแปรสำาคัญในการแสดง อย่างไรก็ตาม ไม่
พบว่ามีบันทึกใดกล่าวถึงเรื่องราวของตัวละครลิง 2 ตัวนี้
ว่าเป็นมาอย่างไร ต่อสู้กันด้วยเหตุผลใด แม้แต่ผู้ที่ได้รับ
การฝึกฝนถ่ายทอดท่ารำาโดยละเอียด ก็มิได้ทราบถึงราย
ละเอียดของเรื่องราวมากไปกว่านี้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสิ่งนี้
เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำาให้นักแสดงไม่สามารถสื่อสาร หรือ
ความเชื่อ หรือพลังความขัดแย้งออกมาได้  เนื่องจากนัก
แสดงไม่ทราบว่าความต้องการของตัวละครคืออะไร เมื่อ
ไม่มีความต้องการที่ชัดเจน การกระทำาที่เกิดขึ้นบนเวที ก็
เป็นการกระทำาที่ไร้ความหมาย ดังเช่นที่ ดังกมล ณ ป้อม
เพชร (2558, หน้า 82) ได้อธิบายเกี่ยวกับ ความสำาคัญ
ของการความต้องการและการกระทำาไว้ดังนี้ 
 “...การกระทำาในเชิงการแสดง ควรเป็นการ
กระทำาที่มีฤทธิ์เป็นกัมมันตะ (active) ไม่ใช่ถูกกระทำา
หรือเป็นไปในเชิงปฏิเสธ และไม่ใช่พฤติกรรมประเภทกิน 
นั่ง ยืน เดิน บอกเล่า ตบตี ชกต่อย แต่คือการกระทำาที่มี
ความต้องการ (objective) ว่าที่ ‘ทำาอะไร’ ไปนั้นหรือมี 
‘การกระทำา’ นั้นๆ ตัวละครต้องการอะไรจากใคร มีเป้า
หมายให้อีกฝ่ายเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร และมีปฏิกิริยา
ตอบโต้ (reaction) อย่างไรตอบกลับมา เมื่อนักแสดงเชื่อ
ในเงื่อนไขความต้องการของตัวละครและมุ่งกระทำาอย่าง
มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ส่ิงที่คาดหวังจะได้จากคู่แสดงหรือ
ตัวชีวิต มีความเป็นจริงในการแสดง”

สรุปและอภิปรายผล
 หลังจากได้ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกับการแสดงโนรา และแนวคิดศิลปะการแสดงสมัย
ใหม่แล้ว ผู้วิจัยจึงได้ทดลองนำาองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 
ตัวละคร ท่ารำาจากการแสดงโนรากระบ่ีตีท่า จำานวน 5 ท่า 
เคร่ืองแต่งกาย และดนตรีโนรา มาเป็นวัตถุต้ังต้นในการ
ปรับเปล่ียนและพัฒนาเพ่ือหาแนวทางให้นักแสดงส่ือสาร
ความจริงทางการแสดง และพลังความเช่ือในการแสดงออก
มาได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึน ดังน้ี
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 1. ตัวละคร
 ผู้วิจัยพบว่า ลักษณะของ “พรานโนรา” มีความ
เหมาะสมท่ีจะนำามาใช้เป็นลักษณะของตัวละครท้ัง 2 ตัว
น้ี ดังท่ี ธีรวัฒน์ ช่างสาน ได้อธิบายคุณสมบัติของตัวละคร 
พรานโนรา ไว้ดังน้ี 
 “พรานโนรา”เป็นตัวละครท่ีมีบทบาทสำาคัญ
มากในการแสดงโนรา เช่น เป็นตัวบอกเร่ือง เป็นตัวตลก 
และเป็นตัวแสดงในบทบาทสมมติในการแสดง สามารถ
ปรับเปล่ียนบุคลิกและพฤติกรรม (character) ไปตาม
สถานการณ์หรือเน้ือเร่ืองน้ันๆลีลาในการแสดงมีความ
อิสระ ไม่มีท่ารำาท่ีกำาหนดตายตัว มีเพียงท่าทางท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และมักปรากฏในการแสดงต่างๆ ของ
โนราอยู่เป็นประจำา ถือเป็นตัวแสดงสำาคัญท่ีขาดมิได้ของ
คณะโนรา (ธีรวัฒน์ ช่างสาน, 2538, หน้า 193) 
 ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงได้ปรับเปล่ียนและเพ่ิมเง่ือนไข
ท่ีเป็นรูปธรรมให้แก่นักแสดง โดยทดลองปรับเปล่ียนจาก
ตัวละครลิงให้เป็นมนุษย์ท่ีเป็นนักล่า และได้สร้างเหย่ือใน
จินตนาการข้ึน โดยสมมติสถานการณ์ตามแนวทางของ 
Stanislavski  เพ่ือให้นักแสดงสามารถเช่ือมโยงเง่ือนไขของ
ตนสู่เง่ือนไขตัวละครได้ง่ายข้ึน และช่วยให้นักแสดงมีสมาธิ
อยู่ท่ีความต้องการของตัวละคร เน่ืองจากหากนักแสดงไม่มี
ความต้องการท่ีเป็นรูปธรรม อาจส่งผลให้สมาธิขณะแสดง
หลุดลอยไปได้ หรืออาจไปอยู่ท่ีอ่ืน ไม่ได้อยู่ท่ีความต้องการ
ของตัวละคร เช่น สมาธิไปอยู่ท่ีท่ารำา ผู้ชม หรือความกังวล
ต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงส่งผลให้การแสดงขาดความจริงและขาด
พลังในการส่ือสารสู่ผู้ชม ดังท่ี สดใส พันธุมโกมล ได้อธิบาย
ไว้ดังน้ี 
 “นักแสดงท่ีดีจะต้องมีสมาธิสูงมากจนสามารถ
รวมความคิด อารมณ์ ความรู้สึกไปสู่จุดใดจุดหน่ึงตาม
ความต้องการ (objective) ของบทบาทอย่างมีพลังและจุด
หมายท่ีแน่นอน การมีสมาธิในบทบาทจะช่วยให้ผ่อนคลาย
ความตึงเครียดของร่างกายและอารมณ์ ทำาให้นักแสดงไม่
ประหม่าต่ืนกลัว นักแสดงท่ีขาดสมาธิจะไม่สามารถสวม
บทบาทได้อย่างลึกซ้ึงแนบเนียนและจะไม่ดึงดูดความ
สนใจของผู้ชมเพราะขาดพลังและจุดหมายในการแสดง
การมีสมาธิสูงจะทำาให้นักแสดงสามารถให้ความเข้มข้นแก่
บทบาทการแสดง ทำาให้คนดูเกิดความประทับใจ เช่ือและ
ติดตามบทบาทของนักแสดงด้วยสมาธิท่ีสูงเช่นกัน”  (สดใส  
พันธุมโกมล, นพมาส แววหงส์ บรรณาธิการ, 2558, หน้า 
104)
 ท้ังน้ี ผู้วิจัยมีแนวทางท่ีจะขยายความต้องการ
ของตัวละครพรานท้ังสองเป็นรูปธรรมและขับเน้นแรง
ปะทะของตัวละครพรานท้ังสอง ด้วยการสร้างตัวละครใหม่
ข้ึนมาเป็น “เหย่ือ” ให้กับ “นักล่า” ท้ังสอง ได้แก่ นกคุ่ม
อกดำา และไก่ฟ้าหลังขาว ซ่ึงต่อมาได้พัฒนาเป็นตัวละคร 
“นกยูง” เพียงตัวเดียว แทนคุณสมบัติท่ีสูงส่งเลอค่า และ
น่าครอบครอง คู่ควรแก่การช่วงชิง

 2. ท่ารำาท่ีผู้วิจัยเลือกมาใช้เพ่ือพัฒนาต่อ
 ผู้วิจัยได้ศึกษาท่ารำาต่างๆ จาก “การแสดง
โนรากระบ่ีตีท่า” ของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และได้ตัดสินใจร่วมกับ
นักแสดงเพ่ือเลือกท่ารำาจากการแสดงดังกล่าว ท่ีให้ความ
รู้สึกถึงความแข็งแรง ดุดัน และแข็งกร้าว มาใช้เป็นเคร่ือง
มือต้ังต้นในการทำาวิจัยคร้ังน้ี พัฒนาเป็นท่ารำาประยุกต์ใน
การแสดงชุดใหม่ท่ีสามารถส่ือสารความขัดแย้ง (conflict) 
ความต้องการ (objective) และสัมพันธ์กับอารมณ์ความ
รู้สึกของตัวละคร (feeling) ได้แก่
1. ท่าเสกมนต์  

ภาพท่ี 1 ท่าเสกมนต์
ท่ีมา : วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ, (2557)

2. ท่าตีท่ีหน่ึง 

ภาพท่ี 2 ท่าตีท่ีหน่ึง
ท่ีมา : วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ, (2557)

3. ท่าตีท่ีสอง 

ภาพท่ี 3 ท่าตีท่ีสอง
ท่ีมา : วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ, (2557)
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4. ท่าดัน  

ภาพท่ี 4 ท่าดัน
ท่ีมา : วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ, (2557)

5. ท่าบิด  

ภาพท่ี 5 ท่าบิด
ท่ีมา : วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ, (2557)

 3. เคร่ืองแต่งกาย
 ในงานสร้างสรรค์การแสดงโนราร่วมสมัยน้ี ผู้
วิจัยมีแนวคิดท่ีจะสร้างตัวละคร “นกยูง” ข้ึนใหม่ เป็น
ตัวละครท่ีจะสวมเคร่ืองทรงน้ี ด้วยเหตุผลสองประการ 
ประการแรก เพ่ือขับเน้นลักษณะของตัวละครนกยูง ท่ีมี
ความงดงาม สวยสง่า ต้องตาต้องใจ น่าครอบครอง ให้มี
ความสวยงาม โดดเด่นออกมาจากตัวละครพรานท้ังสอง 
เหตุผลอีกประการหน่ึงคือ ต้องการให้ตัวละครนกยูงน้ีเป็น
ตัวแทนของศิลปะโนราท่ีมีคุณสมบัติสูงส่ง เลอค่า คู่ควรแก่
การอนุรักษ์หวงแหน 
 ผู้วิจัยได้ลดจำานวนช้ินเคร่ืองต้นลงเหลือเพียง 5 
ชนิด เพ่ือประยุกต์ใช้กับเคร่ืองแต่งกาย ได้แก่
1. สังวาล

ภาพที่ 6 สังวาล
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)

2. ทับทรวง

ภาพที่ 7 ทับทรวง
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)

3. ปีกนกนางแอ่น

ภาพที่ 8 ปีกนกนางแอ่น
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)

4. กำาไลต้นแขน

ภาพที่ 9 กำาไลต้นแขน
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)
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5. เล็บ

ภาพที่ 10 เล็บ
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)

 4. ดนตรี
 ในการแสดงชุดนี้ ผู้วิจัยได้ลดทอนเครื่องดนตรี
บางชนิดออก เหลือเพียง ฉิ่ง โหม่ง และทับ และได้เพิ่ม
เสียงไม้หวายเข้ามา โดยได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของเครื่อง
ดนตรีโนรา จากการให้จังหวะประกอบท่ารำา เป็นการ
สร้างบรรยากาศ และเร้าอารมณ์ความรู้สึก  โดยใช้เครื่อง
ดนตรีต่างๆ ตามจุดประสงค์ดังนี้ 

 1.ทับ ผู้วิจัยใช้เสียงทับเพื่อ และเร้าความรู้สึก
ให้ผู้ชมรู้สึกลุ้นระทึกไปกับตัวละครในสถานการณ์ที่พราน
จะเข้าไปจับนกยูง และสร้างบรรยากาศเร้าใจ ฮึกเหิม 
ชวนติดตาม 

ภาพที่ 11 ทับ
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)

 2. โหม่ง ถือว่ามีบทบาทอย่างมาก เนื่องจาก
ผู้วิจัย เลือกใช้เสียงโหม่งคู่เป็นเสียงแทนลักษณะของตัว
ละคร “นกยูง” เพื่อสื่อถึงความรู้สึก สูงส่ง สง่างาม และ
อากัปกิริยาเหินลอย เพื่อสื่อแทนภาพของนกยูงที่กำาลัง
บินอยู่ในห้วงอากาศ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้โหม่งในการ
สร้างบรรยากาศในป่า เนื่องจากการแสดงชุดใหม่นี้ ไม่ได้
ใช้ฉากเสมือนจริง

ภาพที่ 12 โหม่ง
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)

3. ฉ่ิง ใช้คู่กับโหม่ง เพ่ือสร้างบรรยากาศของป่า

ภาพท่ี 13 ฉ่ิง
ท่ีมา : วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)

 4. ไม้หวาย นอกจากเคร่ืองดนตรีโนราด้ังเดิมข้าง
ต้น ผู้วิจัยได้ใช้เสียงของไม้หวาย ซ่ึงเป็นอุปกรณ์การแสดง
เพียงอย่างเดียวมาใช้ในการแสดงเพ่ือส่ือถึงการต่อสู้ ฟาด
ฟัน ความรุนแรงในการปะทะ และสะท้อนถึงความว่องไว
ดุจลมของ “พลัดลิง” ในขณะท่ีเสียงไม้หวายท่ีฟาดลงกับ
พ้ืนแสดงถึงความดุดัน แข็งกร้าว เพ่ือข่มขู่คู่ต่อสู้  ดังน้ัน
เสียงไม้หวายน้ีมีความสำาคัญอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นหัวใจ
ของการแสดงชุดใหม่ท่ีจะสร้างสรรค์เช่นกัน  
 ผู้วิจัยได้ปรับเปล่ียนองค์ประกอบและลักษณะ
การนำาเสนอโดยคำานึงถึงวัตถุประสงค์หลัก คือ การช่วยให้
นักแสดงสามารถเช่ือมโยงความเช่ือของตนสู่เง่ือนไขของ
ตัวละครและส่ือสารความคิดหลักของเร่ืองสู่ผู้ชมได้เป็น
สำาคัญ ภายใต้กรอบของการประยุกต์/ผลิตซ้ำาเพ่ือสืบทอด
วัฒนธรรม ตามแนวทางของ กาญจนา แก้วเทพ ดังน้ี 
(2554, หน้า 168)
  “ส่ือการแสดงพ้ืนบ้าน/วัฒนธรรมเป็นกิจกรรม
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำาวัน เป็นปรากฏการณ์ทาง
สังคม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผลผลิตของสังคม ซ่ึงย่อม
จะมีความเก่ียวพันอยู่กับปัจจัยต่างๆ ในสังคมอย่างแยก
กันไม่ได้ ดังน้ัน เม่ือสังคมเปล่ียนแปลงไป จึงส่งผลต่อการ
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เปล่ียนแปลงของส่ือพ้ืนบ้าน” 
 นอกจากน้ี กาญจนา  แก้วเทพ  ยังได้อธิบายถึง
แนวทางในการปรับเปล่ียนหรือประยุกต์เพ่ือการสืบทอด
วัฒนธรรม โดยยกตัวอย่างแผนภูมิ “ต้นไม้แห่งคุณค่า”   
ดังน้ี

ภาพท่ี 15  แผนภูมิต้นไม้การผลิตวัฒนธรรมในแนวนอน
ท่ีมา : กาญจนา แก้วเทพ, (2554)

 “การผลิตต้องให้ ‘ครบเคร่ืองในแนวนอน’ เม่ือ
เวลาดูต้นไม้ในแนวนอน เราจะพบว่าส่วนประกอบจากด้าน
นอกสุดเข้าไปสู่ส่วนในสุด แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน คือ  เปลือก 
กระพ้ี และแก่น... ในข้ันตอนของการปฏิบัติการ แนวคิด
เร่ือง ‘การผลิตให้ครบเคร่ืองในแนวนอน’ น้ีมีประโยชน์
มากในการตัดสินใจท่ีต้องการปรับแปลง/มีการประยุกต์ส่ือ
พิธีกรรมว่า อะไรจะสามารถปรับได้ อะไรปรับไม่ได้... โดย
ธรรมชาติแล้วเปลือกของต้นไม้เป็นส่ิงท่ีต้องปรับเปล่ียนอยู่
เสมอ เพ่ือปรับตัวกับสภาพแวดล้อมท่ีแปรเปล่ียนไป ส่วน
กระพ้ีน้ันก็อาจจะปรับไปได้บ้าง แต่ทว่าแก่นของต้นน้ัน
จะต้องรักษาให้คงท่ี จากธรรมชาติของต้นไม้ดังกล่าว ทาง
โครงการ สพส. ได้นำามาต้ังเป็นหลักยึดเอาไว้ว่าในการปรับ
เปล่ียนแปลงส่ือพิธีกรรมน้ันจะต้อง ‘รักษาแก่น ปรับกระพ้ี 
เปล่ียนเปลือก’ ”
 การปรับเปล่ียนองค์ประกอบในการแสดงและวิธี
การนำาเสนอ ยังเป็นการเพ่ิมช่องทางส่งสาร และขยายกลุ่ม
ผู้ชม ช่วยให้ผู้ชมในสังคมปัจจุบันได้รู้จัก “การแสดงโนรา
กระบ่ีตีท่า” ในบทบาทของศิลป์สมบัติท่ีมีคุณค่า คู่ควรท้ัง
แก่การอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอด เป็นการ “ผลิตซ้ำา” ท่ี
นับเป็นกระบวนการสำาคัญเพ่ือสืบสานศิลปะพิธีกรรมให้
คงอยู่ ในทำานองเดียวกับตัวอย่างเร่ือง“ผีในสังคมไทย” ท่ี 
กาญจนา แก้วเทพ (2554, หน้า 103) ได้ให้ไว้ ดังน้ี
 “ตัวอย่างเร่ือง ‘ผีในสังคมไทย’ ในขณะท่ีสังคม
อุดมไปด้วย ‘ผี 500 ประเภท’ แต่เราจะพบว่า ‘ผู้รับสาร
ไทยรุ่นใหม่’ น้ันจะรู้จักผีไทยอยู่เพียงไม่ก่ีประเภท เช่น ผี
แม่นาคพระโขนงหรือผีปอบเท่าน้ัน และหากสืบสาวต่อไป

ว่า เพราะเหตุใดคนไทยรุ่นปัจจุบันจึงรู้จักแต่ผีสองประเภท
น้ีเท่าน้ัน เราก็จะพบว่า เน่ืองจากมีกระบวนการผลิตซ้ำา
เพ่ือสืบทอดผีแม่นาค (สร้างเป็นหนังมาแล้ว 21 ภาค) และ
ผีปอบ (สร้างเป็นหนังมาแล้ว 7 ภาค) อยู่ตลอดเวลา” 
 จากแนวทางข้างต้น จะเห็นได้ว่าการปรับเปล่ียน
หรือประยุกต์เพ่ือสร้างสรรค์ต่อยอดศิลปะในรูปแบบต่างๆ 
นับเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีจะช่วยสืบสานศิลปะหรือตำานาน
เร่ืองราวต่างๆ ให้คงอยู่ ไม่สูญหายไปตามกาลเวลาและ
ค่านิยมท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้แนวทางข้างต้นเป็นก
รอบในการพัฒนาต่อยอดการแสดงโนรา มีบทบาทในการ
สืบสานศิลปะโนรา ควบคู่ไปกับจุดประสงค์ท่ีจะให้นักแสดง
สามารถถ่ายทอด “ความจริง” ในการแสดงได้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพ่ือนำาไปใช้พัฒนาการแสดงโนรา
ร่วมสมัย มีดังน้ี
 1.นำาแนวทางการพัฒนางานการแสดงโน
ร่วมสมัยน้ีไปทดลองสร้างสรรค์ผลงานจริง มีการบันทึก
กระบวนการทำางานอย่างเป็นข้ันตอน เม่ือสร้างสรรค์เสร็จ
แล้ว นำาผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชนเพ่ือตรวจสอบผลการ
ส่ือสารของการแสดง อน่ึงผู้วิจัยมิได้มีจุดประสงค์จะหักล้าง
หรือล้มล้างวิธีการเรียนการสอน การถ่ายทอดวิชาในรูป
แบบท่ีมีอยู่แต่เดิม หากแต่ต้องการจะทดลองหาแนวทาง
เสริมท่ีจะช่วยให้ศิลปินโนราส่ือสารความจริงทางละครสู่
ผู้ชม ได้แก่ ความต้องการ (objective) อารมณ์ความรู้สึก 
(feeling) อุปสรรค (obstacle) และความขัดแย้ง (con-
flict) นอกเหนือไปจากความวิจิตรทางนาฏศิลป์ แตก
กรายท่ารำา ท่ีสามารถส่ือสารความจริงทางการแสดง และ
สร้างสรรค์การนำาเสนอแบบใหม่
 2.การทำางานแบบประสานร่วม (collaborative) 
กันระหว่างผู้วิจัย ศิลปินโนรา และผู้เช่ียวชาญทางด้านการ
แสดงในแขนงต่างๆ ระดมความคิด และอภิปรายกลุ่ม จะ
ทำาให้การสร้างสรรค์งานช้ินน้ีมีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึนท้ัง
ในส่วนของการสร้างสรรค์ และการศึกษาในเชิงวิชาการ 
เม่ือสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว ควรนำาเสนอผลของการ
วิจัยเผยแพร่ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
 3.สามารถนำางานวิจัยน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการ
ถอด ร้ือ และสร้างสรรค์งานร่วมสมัยจากการแสดงไทย
ประเพณีอ่ืน ๆ ต่อไป
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The development of Suan Sunandha dance and theatre
พัฒนาการนาฏศิลป์สวนสุนันทา

สมศักดิ์  บัวรอด 

ABSTRACT
 This research aimed to study the devel-
opment and the dance theatre history of Suan Su-
nandha between the year 1898 to 2013, in order 
to trace the history of Suan Sunandha Palace, the 
origin of Suan Sunandha Thai dance theatre, the 
development and the factors that have effected 
and shaped the identity of Suan Sunandha’s 
dances. This research focused on the history and 
particular performances that effected the devel-
opment.
 The research methodology comprises 
historical documents i.e. books, articles, periodi-
cals, program notes, pictures and researches; in-
terviews from alumni, previous and current teach-
ers including this researcher who has had direct 
experience in studying and working in Suan Suna-
ndha’s Thai Dance Department for more than 32 
years. 
 The research found that in 1898 King 
Chulalongkorn endorsed to construct Suan Suna-
ndha Palace on 1.952 square kilometres consist-
ing of 32 residential buildings. In 1917, Thai dance 
theatre in Suan Sunandha was originated in the 
ground floor of the Palace of Her Royal Highness 
Princess Adorndibyanibha. Then, she established 
Suan Sunandha Theatre Troupe by having the 
Royal Mother Kean create the curriculum and 
teach. In 1932, there was the political revolution 
in Thailand causing the royalties to leave the pal-
ace. Since Suan Sunandha Palace was deserted, 
the theatre troupe was frozen accordingly. In 
1937, Thai cabinet gave Suan Sunandha Palace to 
Ministry of Education in order to establish an 
     
    1ผศ.สมศักด์ิ บัวรอด อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ Email : tin_bangna@windowslive.com

educational institution, so-called Suan Sunandha 
Wittayalai. In 1948, Lady Krongkaew Pathom-
manon, who was the principal at that time, 
launched a policy of creating theatre productions 
for fundraising for canteen construction and other 
necessary teaching tools. The theatre productions 
in this time usually employed the plays of King 
Rama VI to perform as dance theatres and inter-
lude dances, in every year on 10th November, 
which is the birthday of HM the Queen Sunand-
hakumariratana. In 1973, the Ceritificate of Higher 
Education in Thai dance was opened resulting in 
the cessation of the fundraising theatres. Since 
then, Suan Sunandha theatres and dances has 
been turned to perform according to the curricu-
lum, under the administration of Thai Dance De-
partment, which has developed continuously. In 
2004, the curriculum was changed from education 
to artistic field. In 2008, the Master degree in Thai 
dance and theatre was opened. From 1917-2013 
that HRH Princess Adorndibyanibha founded the 
Suan Sunandha Theatre Troupe is the important 
ground for the development. The research also 
found that other main factors effecting the devel-
opment of Suan Sunandha theatre are economic 
situations, political situations, curricular situations, 
institution and staff situations, who create aca-
demic works, degree projects and theses. 
 The research also suggests for further 
study’s topics such as the form and style of HRH 
Princess Adorndibyanibha theatre troupe in Suan 
Sunandha, the comparative study of Thai dance 
creation and dance theatre creation in Suan Suna-
ndha.
 Keywords : development, Suan Sunand-
ha dance and theatre
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยฉบับน้ีมุ่งศึกษาประวัติและผลงาน  
พัฒนาการของนาฏศิลป์สวนสุนันทา  ระหว่าง พ.ศ. 2441 
– พ.ศ. 2556  เพ่ือให้ทราบถึงประวัติวังสวนสุนันทา  การ
กำาเนิดนาฏศิลป์   สวนสุนันทา  พัฒนาการและปัจจัยท่ีมี
ต่อการเปล่ียนแปลงพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนจากผลงานด้าน
นาฏศิลป์อย่างต่อเน่ืองจนเป็นอัตลักษณ์ของนาฏศิลป์
สวนสุนันทา  การวิจัยเน้นประวัติและผลงานด้านนาฏศิลป์
ท่ีมีผลต่อพัฒนาการนาฏศิลป์สวนสุนันทา
 วิธีวิจัยใช้การศึกษาค้นคว้าจาก  หนังสือ  เอกสาร  
บทความ  วารสาร  สูจิบัตร  แฟ้มภาพ  งานวิจัยและการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า คณาจารย์ในอดีตและ
ปัจจุบัน  รวมท้ังประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยมากกว่า 32 ปี  
ท่ีได้คลุกคลีกับนาฏศิลป์สวนสุนันทา  ในฐานะศิษย์เก่าและ
อาจารย์ผู้สอนจนถึงปัจจุบัน
 การวิจัยพบว่า  เม่ือ พ.ศ. 2441 พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าให้สร้างวัง
สวนสุนันทาข้ึนบนเน้ือท่ี 122 ไร่ และตำาหนัก 32 ตำาหนัก  
ในพ.ศ. 2460  ได้กำาเนิดนาฏศิลป์สวนสุนันทาข้ึนท่ีโรงเรียน
ใต้ถุนพระตำานักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทร
ทิพยนิภาทรงจัดต้ังคณะละครสวนสุนันทาข้ึน  โดยมีเจ้า
จอมมารดาเขียน ในรัชกาลท่ี 4  เป็นผู้สร้างหลักสูตรและผู้
สอน  ใน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองเจ้านายและเจ้าจอมต่างเสด็จออกจากวัง  ทำาให้วัง
สวนสุนันทามีสภาพเป็นวังร้าง  คณะละครจึงหยุดดำาเนิน
การตามสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ใน พ.ศ. 2480  คณะ
รัฐมนตรีมีมติมอบวังสวนสุนันทาให้กับกระทรวงธรรมการ
จัดต้ังเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย  ในพ.ศ. 2491 คุณ
หญิงกรองแก้ว  ปทุมานนท์  ได้ย้ายมาเป็นอาจารย์ใหญ่มีน
โยบายให้จัดการแสดงละคร เพ่ือหารายได้  นำามาสร้างโรง
อาหารและวัสดุส่ือการเรียน  การสอน  โดยนำาบทพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลท่ี 6  มาแสดงเป็นละครรำาและมีระบำาสลับ
ฉาก  จัดแสดงทุกช่วงวันท่ี 10 พฤศจิกายน     ของทุกปีเน่ือง
ในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี
รัตน์บรมราชเทวี  ต่อมา พ.ศ.2516  ได้เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง  เอกนาฏศิลป์  การ
แสดงละครเพ่ือหารายได้ต้องยุติลง เปล่ียนไปเป็นการ
แสดงเพ่ือการเรียนการสอนตามหลักสูตร   การนำาเสนอ
เปล่ียนเป็นละครประเภทต่าง ๆ   ตามหลักสูตร   การ
บริหารจัดงานการแสดงได้เปล่ียนไปอยู่ในความรับผิดชอบ
ของภาควิชานาฏศิลป์  ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มาอย่างต่อเน่ืองและมีจำานวนอาจารย์มากข้ึน  จนใน พ.ศ. 
2547 ได้เปล่ียนหลักสูตรการผลิตบัณฑิตเป็นสายศิลปิน 
พ.ศ. 2551 ได้เปิดสอนในระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
จึงถือได้ว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองศ์เจ้าอาทรทิพย
นิภา   เป็นผู้ทรงก่อต้ังคณะละครในวังสวนสุนันทาข้ึน  ซ่ึง
นับเป็นรากฐานสำาคัญท่ีก่อให้เกิดพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง

จนถึงปัจจุบันสำาหรับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพัฒนาการนาฏศิลป์
สวนสุนันทาประกอบด้วยสภาพเศรษฐกิจการเมืองและการ
ปกครอง  พัฒนาการของหลักสูตร องค์การและบุคลากร
การสร้างนาฏยลักษณ์ ผลงานทางวิชาการ ศิลปนิพนธ์  
วิทยานิพนธ์ของอาจารย์และนักศึกษาอันเป็นปัจจัยสำาคัญ
ต่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนาฏศิลป์
สวนสุนันทาต่อไป
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการทำาวิจัยพบว่ามีประเด็น
สำาคัญท่ีน่าสนใจเก่ียวกับนาฏศิลป์ สวนสุนันทา ท่ีควรศึกษา
ค้นคว้า วิจัยในประเด็นของ การศึกษารูปแบบการแสดง
ละครของคณะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพย
นิภาในวังสวนสุนันทาการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
สร้างระบำาของนาฏศิลป์สวนสุนันทา  การศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบการสร้างละครของนาฏศิลป์สวนสุนันทา
 คำาสำาคัญ : พัฒนาการ , นาฏศิลป์สวนสุนันทา

บทนำา
 “สวนสุนันทา”  เป็นเขตพระราชฐานส่วนหน่ึง
ของพระราชวังสวนดุสิต  เม่ือ พ.ศ. 2441พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าให้ซ้ือท่ีดินด้วยพระ
ราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพ่ือจัดสร้างเป็นพระตำาหนักทีประ
ทับและพำานักของพระมเหสีเทวี  พระสนมเจ้าจอม  และ
พระราชธิดา  โปรดให้เรียกว่า “พระราชวังดุสิต” (กิตติ
พงศ์  วิโรจน์ธรรมากูร, 2555 น.39.) ปีพ.ศ. 2480  ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะรัฐมนตรี
ในสมัยรัฐบาลพระหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)  ได้
มีมติมอบสวนสุนันทาให้กระทรวงธรรมการ(กระทรวง
ศึกษาธิการในปัจจุบัน) ดำาเนินการจัดต้ังเป็นสถานศึกษา
ช่ือว่า “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” ต่อมา ในปี พ.ศ. 
2516 น้ันเป็นการเปิดรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง  2 ปี วิชาเอกนาฏศิลป์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพครู
นาฏศิลป์สำาหรับช้ันประถมและช้ันมัธยม
 การแสดงละครของนาฏศิลป์สวนสุนันทาน้ัน เร่ิม
จัดแสดงการแสดงละครและวิพิธทัศนา ซ่ึงคุณหญิงกรอง
แก้ว ปทุมมานนท์ เป็นผู้ริเร่ิมให้จัดแสดงข้ึนเป็นประจำา
ทุกปีโดยนำาเอาบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 มาจัดแสดง ละคร
เร่ืองศกุนตลา เม่ือ พ.ศ. 2493 เป็นเร่ืองแรก  ความโดดเด่น
ของละครสวนสุนันทาคือ การสอดแทรกการแสดงระบำาท่ี
คิดสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่เพ่ือสลับฉากค่ันระหว่างการแสดง 
ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์การแสดงของนาฏศิลป์สวนสุนันทาต้ังแต่
น้ันมา
 นาฏศิลป์สวนสุนันทามีการพัฒนาการผลิตผล
งานด้านนาฏศิลป์มาอย่างต่อเน่ืองโดยได้รับแนวคิด   ลีลา  
ท่ารำา   กลวิธี การถ่ายทอดท่ารำา
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แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานการนำาเสนอในรูปแบบ
ของการแสดงละคร และวิพิธทัศนา จากคณาจารย์ท่ีมี
ความเช่ียวชาญ  ชำานาญการโดดเด่น เฉพาะทาง ท่านท่ี
ได้บุกเบิก ก่อต้ัง นาฏศิลป์สวนสุนันทาจนมีช่ือเสียงเป็นท่ี
ยอมรับในวงการนาฏศิลป์ไทย คือ อาจารย์บรรเลง ศิลป
บรรเลง (สาคริก)   และจากท่ีอาจารย์ศากุล  เมืองสาคร 
(2556 ,น.270) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของอาจารย์
นาฏศิลป์สวนสุนันทาไว้ว่าบุคลากรภายในองค์การสาขา
วิชานาฏศิลป์ไทยแม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะ
เปรียบเสมือนแหล่งหล่อหลอมแห่งองค์วิชาความรู้ทางด้าน
นาฏศิลป์ไทย  ท่ีรวบเอาบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ  
ความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกันและอีกท้ังหลากหลายแหล่ง
ท่ีมา  แล้วนำารวมกันไว้ด้วยกัน  ท้ังน้ีคุณลักษณะท่ีสำาคัญ
และเหมือนกัน  บุคลากรเหล่าน้ีเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  
มีความอดทนทุ่มเทและอุทิศให้กับองค์การและการ
สร้างงานแสดง มีความสามารถรอบด้าน มีความช่างฝัน
จินตนาการสูง  และมีความมุ่งม่ันจริง  เม่ืออาจารย์ในสาขา
วิชาทุกท่าน  มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน  จึง
ทำาให้นาฏศิลป์สวนสุนันทามีการพัฒนานาฏยลักษณ์ท่ีโดด
เด่น  และเป็นรูปแบบเฉพาะตัวอย่างแท้จริง 
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นผนวกกับผู้วิจัย ในฐานะ
ศิษย์เก่านาฏศิลป์สวนสุนันทาและอาจารย์ประจำาสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้รับประสบการณ์ตรง
จากการเป็นนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์  ได้สัมผัสกับเน้ือหา
หลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบ เทคนิค  ได้
รับกระบวนการถ่ายทอดท่ารำาของอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์
แต่ละท่าน ประสบการณ์ด้านการแสดง   การสร้างงานการ
แสดงประสบการณ์การสอนและการบริหารจัดการงาน
แสดงในรปแบบต่างๆจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยได้ศึกษา
รวบรวมข้อมูลนำามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบ
การวิจัยพัฒนาการและผลงานของนาฏศิลป์สวนสุนันทา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาประวัติและผลงานของนาฏศิลป์
สวนสุนันทา
 2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการนาฏศิลป์สวนสุนันทา

ระเบียบวิธีวิจัย
 1. วิจัยฉบับน้ีจัดระเบียบการวิจัย  เป็นรูปแบบ
วิจัยเชิงพรรณา  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ  เอกสาร  
ตำารา  วารสาร  สูจิบัตร บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  และ
การสัมภาษณ์   จากคณาจารย์ บุคลากร  เจ้าหน้าท่ี  ศิษย์
เก่าท่ีเก่ียวข้องกับนาฏศิลป์สวนสุนันทา เพ่ือรวบรวมข้อมูล  
ท้ังน้ีผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังน้ี
     1.1ศึกษาสำารวจรวบรวมข้อมูลจากประวัติความ
เป็นมาของวังสวนสุนันทาและลำาดับพัฒนาการจนเป็น

สถานศึกษาด้านนาฏศิลป์  หนังสือ  เอกสาร ตำารา บทความ 
วารสาร สูจิบัตร  เว็บไซต์ แฟ้มภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้องจาก  หอ
จดหมายเหตุสวนสุนันทา  สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และสำานักหอสมุดแห่งชาติ
     1.2การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  
เจ้าหน้าท่ี  คนงาน  ศิษย์เก่า  และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผล
งานการแสดงละคร  ระบำา  จากอดีตจนปัจจุบัน  
      1.3ศึกษาสำารวจรวบรวมประวัติและผลงานของ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกำาเนิดนาฏศิลป์สวนสุนันทาใน
อดีตและปัจจุบัน
      1.4วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากประวัติ และผลงาน
ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับนาฏศิลป์สวนสุนันทาในอดีต
และปัจจุบันมาวิเคราะห์เน้ือหาด้านประวัติความเป็นมา
เพ่ือลำาดับการพัฒนาการ  องค์กร  บุคคลากร  หลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลงานการแสดงของนาฏศิลป์
สวนสุนันทา และบันทึกข้อมูลตามลำาดับเหตุการณ์  และ
สรุปผลการวิจัย
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
      2.1 การสำารวจข้อมูล จากเอกสาร ตำารา  หนังสือ 
สูจิบัตร  วารสาร   บทความ  หนังสือท่ีระลึก  ผลงานวิจัย
      2.2 การสัมภาษณ์  แบบไม่มีโครงสร้าง
      2.3  การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายท่ีเก่ียวข้อง
ในอดีต
 3. วิธีการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีวิธีดังน้ี
     3.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  ตำารา วารสาร  
หนังสือท่ีระลึก บทความ  สูจิบัตร แฟ้มภาพถ่าย  ผลงาน
วิจัย  โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา  
และผลงานของนาฏศิลป์สวนสุนันทา  
    3.2 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร  
คณาจารย์ บุคลากร  เจ้าหน้าท่ี  คนงาน  ศิษย์เก่า และ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับประวัติ  ผลงานการแสดง  การดำาเนิน
การจัดการแสดงของนาฏศิลป์สวนสุนันทา
 4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับงานวิจัยดำาเนินการ
โดยการศึกษาวิเคราะห์เรียบเรียงลำาดับประวัติจุดประสงค์
ของการสร้างวังสวนสุนันทา  วิเคราะห์ข้อมูลจากเหตุการณ์ 
บุคคล สถานท่ี พัฒนาการไปสู่สถานศึกษา ข้อมูลจาก 
เอกสารต่าง ๆ   การสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็นช่วงปีพุทธศักราช 
สรุปผลการวิจัย  พัฒนาการนาฏศิลป์สวนสุนันทา 

ผลการงานวิจัย
 1. ประวัติท่ีมาของวังสวนสุนันทา
 ธรรมเนียมราชประเพณีปฏิบัติของพระมหา
กษัตริย์ไทย  เม่ือเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นองค์พระ
ประมุขของแผ่นดิน   ส่ิงแรกท่ีทรงกระทำาคือการสร้างพระ
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มหาปราสาทราชมณเฑียรข้ึนในพระบรมมหาราชวัง ทรง
ใช้เป็นท่ีประทับถาวรพร้อมด้วยพระมเหสีเทวีพระสนมเจ้า
จอม  พระราชธิดา ตลอดจนข้าราชสำานักฝ่ายใน  ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็น
ว่าภายในพระบรมมหาราชวังเป็นสถานท่ีคับแคบเต็มไป
ด้วยส่ิงปลูกสร้างอาทิพระมหาปราสาทราชมณเฑียร  พระ
ตำาหนัก  และพระท่ีน่ังต่าง ๆ   ในปี พ.ศ. 2441 พระองค์ทรง
ซ้ือท่ีดินจำานวน 122  ไร่    ด้วยเงินพระคลังข้างท่ี ซ่ึงเป็นพระ
ราชทรัพย์ส่วนพระองค์  พระราชทานว่า “สวนสุนันทา”  
โดยมีพระประสงค์ในการสร้าง  3  ประการ  
 1.เ พ่ือทรงใช้เป็นสถานท่ีประทับพระราช
อิริยาบถแทนการประพาสต้นตามหัวเมือง ในบรรยากาศ
สวนป่าและความเงียบสงบทรงให้สร้างพระตำาหนักแบบ 
“บ้านนอกในวัง” จำานวน  32  ตำาหนัก  
 2. เพ่ือเตรียมสถานท่ีประทับ และพำานักของพระ
มเหสีเทวี  พระสนมเจ้าจอม  และพระราชธิดา 
 3.เพ่ือเป็นพระราชานุสรณ์แห่งความรักของ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระปิยมเหสีท่ีทรง
ประสบเหตุเรือพระประเทียบล่มและส้ินพระชนม์
ปัจจุบันพระตำาหนักในวังสวนสุนันทาเหลือเพียง10 ตำาหนัก  
ซ่ึงจัดเป็นอาคารอนุรักษ์

ภาพท่ี 1 พระตำาหนักริมน้ำาในสวนสุนันทา
ท่ีมา: สวนสุนันทา, 2555 น. 46

 2. วังสวนสุนันทากับนาฏกรรม
 พระตำาหนักต่างๆภายในเขตพระราชฐาน
สวนสุนันทา ส่วนท่ีอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  มี  6  ตำาหนัก  สำาหรับตำาหนักท่ีมีประวัติการ
กำาเนิดละครในวังสวนสุนันทา คือ ตำาหนักพระเจ้าบรมวงศ์
เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภาทรงจัดต้ังวงมโหรีเคร่ือง
สายท่ีนักดนตรีเป็นสุภาพสตรีชาววังวงแรก จึงได้ทรงจัดต้ัง
โรงเรียนข้ึน  เพ่ือให้พระญาติและเหล่าข้าหลวงท่ียังอยู่ใน
วัยเรียน เรียกว่า “โรงเรียนใต้ถุนพระตำาหนัก”

ภาพท่ี 2 อาคารอาทรทิพยนิภา  (อดีต)
ท่ีมา: สวนสุนันทาสัมพันธ์ , 2556 น. 27

 พระองค์ทรงคำานึงถึงกิจกรรมนอกหลักสูตร
คือการสอนละครรำาเพ่ือจะได้สร้างกิจกรรมให้กับวง
มโหรีของท่าน  ในพ.ศ.  2460  ทรงขอให้เจ้าจอมมารดา
เขียน  พระมารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์มาเป็นผู้ฝึกสอน ได้มีการกำาหนดเป็นหลักสูตร 
การเรียนการสอนมีลำาดับข้ันตอนแบบโบราณประเพณีด้วย
การฝึกแม่ท่า  เพลงช้า  เพลงเร็ว และละครเร่ืองสังข์ศิลป์
ชัย  ไกรทอง  และนิทราชาคริต  อีกท้ัง  พระราชชายาดารา
รัศมีได้ส่ังให้ ครูหลง  มาจากเชียงใหม่  มาช่วยสอนละคร
ทางเหนือเร่ืองน้อยใจยาและฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาทำาให้ผล
งานคณะละครพระองค์เจ้าอาทรฯ เป็นท่ีรู้จักของช่ือ   คณะ
ละครวังสวนสุนันทาในสมัยน้ัน

ภาพท่ี 3   เจ้าจอมมารดาเขียน (น่ังคนท่ี 3 จากซ้ายมือ) 
ท่ีมา: หอจดหมายแห่งชาติ

 พระราชนิพนธ์ เร่ืองเงาะป่า ในวังสวนสุนันทา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราช
นิพนธ์เร่ือง เงาะป่า ขณะท่ีประทับอยู่ในวังสวนสุนันทา 
จากท่ีพระองค์ทรงรับ “คนัง”เด็กเงาะ(ซาไก) อายุประมาณ 
8 ปี มาจากจังหวัดพัทลุง ทรงอุปการะนำามาเล้ียงไว้ในวัง
สวนสุนันทาจึงทำาให้เกิดบทพระราชนิพนธ์เร่ืองเงาะป่า
ข้ึน เค้าเร่ืองท่ีคนังเล่าถวายท้ังหมด ดังท่ี พูนพิศ อมาต
ยกุล (2551 น.201) ได้กล่าวไว้ว่า ในช่วงต้นปี พ.ศ.2449 
พระองค์ทรงประชวรเป็นไข้มาเลเรีย แพทย์หลวงได้ถวาย
พระโอสถควินิน และแนะนำาให้ประทับพักฟ้ืน งดราชการ
ท้ังปวง 8 วัน ในการประชวรคร้ังน้ี พระอัครชายาเธอ
พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ได้
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เป็นผู้ทรงถวายการดูแลท้ังรับหมอเข้ามาถวายการรักษา
พยาบาลอย่างใกล้ชิด และเพ่ือจะให้ทรงพักผ่อน ได้รับ
อากาศบริสุทธ์ิจึงได้เสด็จมาประทับ ณ พระท่ีน่ังวิมานเมฆ 
และเม่ือพระองค์ทรงว่างจากพระราชกิจก็พระราชนิพนธ์
บทละครเร่ืองน้ีข้ึน จึงนับได้ว่าบทละครพระราชนิพนธ์เร่ือง 
เงาะป่า กำาเนิดข้ึนในวังสวนสุนันทา และเผยแพร่สืบต่อกัน
มาอย่างต่อเน่ืองผ่านรูปแบบงานวิจิตรศิลป์ วรรณศิลป์ คีต
ศิลป์ และนาฏศิลป์ นาฏศิลป์สวนสุนันทาได้นำาพระราช
นิพนธ์เร่ือง เงาะป่า มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรท่ีนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาให้ศึกษา โดยมีการนำาไปใช้เก่ียวข้องกับ
การเรียนการสอนในรายวิชา วิเคราะห์บทละคร การขับ
ร้องเพลงในบทละคร การออกแบบเคร่ืองแต่งกายในละคร 
โดยเฉพาะการแสดงเร่ือง เงาะป่า ได้แสดงในโอกาสต่างๆ 
อาทิ เทศกาลละครประจำาปี พ.ศ.2523  ละครการกุศล
ของสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์  
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 70 ปี สวนสุนันทา ฯลฯ นับได้ว่า 
นาฏศิลป์สวนสุนันทาได้อนุรักษ์สืบทอดดำารงไว้ซ่ึงบทพระ
ราชนิพนธ์เร่ือง เงาะป่า จนถึงปัจจุบัน
 พ.ศ.  2480 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล  คณะรัฐมนตรีมีลงมติ มอบสวนสุนันทา
ให้กระทรวงธรรมาการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน)   
จัดต้ังเป็น  “โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย”  มีอาจารย์นิล
รัตน์  บรรสิทธ์ิวรสารน์  เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก จัดการ
ศึกษาเป็น  แผนกสามัญ  และแผนกวิสามัญ เปิดสอนต้ังแต่
ประถมปีท่ี 1  ถึงมัธยมปีท่ี  8  หัวหน้าหมวดวิชาดนตรี
และนาฏศิลป์คนแรกของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย คือ
อาจารย์บรรเลง   ศิลปบรรเลง (สาคริก)  ธิดาของหลวง
ประดิษฐ์ไพเราะ  (ศร  ศิลปบรรเลง)  และอาจารย์ทองย้อย  
เครือวัลย์ เป็นอาจารย์ในหมวดวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

ภาพท่ี 4  โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
ท่ีมา:  สวนสุนันทาสัมพันธ์ , 2556 น.33

 ละครเร่ืองแรกของโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย 
คือ แสดงเร่ือง ซินเดอร์เรลล่า  เม่ือ พ.ศ. 2480  ถือเป็น
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์  ท่ีหม่อมสังวาลย์ (สมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี) ทรงเสด็จกลับมาประเทศไทยใน
ช่วงน้ัน  เสด็จเป็นองค์ประธานทอดพระเนตรการแสดง
ละครคร้ังน้ัน
 พ.ศ. 2491  คุณหญิงกรองแก้ว  ปทุมานนท์  
ย้ายมาเป็นอาจารย์ใหญ่  ได้มีนโยบายให้จัดการแสดงละคร
และวิพิธทัศนาเป็นประจำาทุกปีเพ่ือหารายได้เพ่ือสร้างโรง
อาหาร  หอประชุมและซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน    ใน 
พ.ศ. 2493   ได้จัดการแสดงละครเร่ืองศกุนตลา  บท
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่
หัว  รัชกาลท่ี 6   เป็นเร่ืองแรก โดยเชิญคุณหญิงช้ิน  ศิลป
บรรเลง อาจารย์เจริญจิตร  ภัทรเสวี  อาจารย์ลมุล  ยมะ
คุปต์  คุณหญิงนัฏกานุรักษ์   มาฝึกซ้อมท่ารำา  มีวงดนตรี
ของหลวงประดิษฐ์  ไพเราะ (ศร  ศิลปบรรเลง)  มาบรรเลง
ประกอบการแสดง  สถานท่ีแสดงใช้โรงอาหารและเป็นหอ
ประชุมเก่า  ผู้แสดงได้คัดเลือกจากนักศึกษาท่ีมีหน้า  รูป
ร่าง  บุคลิกดีและสามารถรำาได้  มาฝึกซ้อมหลังจากเลิก
เรียนในตอนเย็น  ผลท่ีได้รับจากการกำาหนดนโยบายทำาให้
บุคลากรของสวนสุนันทามีความรัก  ความสามัคคี เสียสละ 
ช่วยเหลือกัน ในการบริหารจัดการแสดง  คุณหญิงกรอง
แก้ว  ปทุมานนท์  เป็นผู้อำานวยการสร้างละคร  อาจารย์
บรรเลง  ศิลปบรรเลง เป็นผู้กำากับการแสดง  บรรจุเพลง
ในละคร  อาจารย์ประทิน  พวงสำาลี  เป็นผู้เขียนบทละคร
และฝึกซ้อมผู้แสดงตัวพระ   อาจารย์จรูญศรี วีระวานิช  ฝึก
ซ้อมตัวนาง  อาจารย์ศิริกุล  วรบุตร  ตีระนาดและขับร้อง
เพลงประกอบละคร  อาจารย์ทองย้อย  เครือวัลย์   เป็นผู้
ออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับ  อาจารย์ พิมล  
สายจันทร์เป็นผู้ออกแบบและสร้างฉากละครการมอบ
หมาย หน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานละครให้
ตรงกับความรู้ ความสามารถความชำานาญเฉพาะด้าน ของ
บุคลากร ทำาให้ช่ือเสียง
 ผลงานการแสดงของละครสวนสุนันทามี
คุณภาพเป็นท่ีรู้จักของประชาชนท่ัวไปซ่ึงสอดคล้องกับ  
กุสุมา  เทพรักษ์ (2548, น. 9) ได้กล่าวว่า “...ละครเป็น
งานท่ีไม่สามารถทำาคนเดียวได้การสร้างละครต้องมีทีม
เวิร์ค  หรือคณะทำางานท่ีดี  และบุคลากรท่ีมีความชำานาญ  
มีคุณภาพการสร้างละครต้องมีการแบ่งหน้าท่ีให้มีผู้รับผิด
ชอบเป็นฝ่ายต่างๆ เพ่ือท่ีภาระงานจะไม่ตกอยู่กับผู้ใดผู้หน่ึง
จะได้ไม่เป็นการรับงานหนักเกินไป ซ่ึงจะส่งผลให้งานออก
มาไม่ดีเท่าท่ีควร...”  จากการจัดการแสดงละครเป็นประจำา
ปีจึงเป็นการสร้างช่ือเสียงรับการยอมรับจากหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ  สภาฝึกหัดครูได้
อนุมัติให้วิทยาลัยครูสวนสุนันทาเปิดสอนหลักสูตร ป.กศ.
สูง เอกนาฏศิลป์ โดยการคัดเลือกนักศึกษาระดับ ป.กศ.ช้ัน
ต้น  จากวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยครู
สวนสุนันทาโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกจากวิทยาลัย
ครูส่วนกลาง  นโยบายการจัดการแสดงละครเพ่ือหาราย
ได้ต้องยุติลง จึงเปล่ียนมาเป็นอยู่ในความรับผิดชอบของ
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ภาควิชานาฏศิลป์ โดยเน้นให้นักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์
เป็นผู้แสดงหลัก งบประมาณในการสนับสนุนการแสดงลด
น้อยลงจำานวนรอบท่ีแสดงจึงลดน้อยลงไปด้วย การบริหาร
จัดการด้านการแสดงทุกฝ่ายท้ังสร้างฉากและอุปกรณ์การ
แสดงออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  ฯลฯ  เป็นหน้าท่ีจัดการโดย
ภาควิชานาฏศิลป์ท้ังส้ินและจากการวิจัยของชมนาด  โศภ
ณ (2531, น. ง)  มีการสอดคล้องกับพัฒนาการนาฏศิลป์
สวนสุนันทาในยุคท่ี 1 การศึกษาวิชาชีพนาฏศิลป์ไทย
แบบแผนเดิมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความบันเทิงและประดับ
บารมี   และพัฒนาข้ึนเป็นวิชาชีพ   และยุคท่ี 3  ซ่ึงมีการ
จัดการศึกษานาฏศิลป์เป็นระบบโดยเปิดเป็นหลักสูตรวิชา
เอกนาฏศิลป์และพัฒนาหลักสูตรสู่ระบบสากลซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2521  สภาฝึกหัดครูอนุมัติให้วิทยาลัยครู
สวนสุนันทา  เปิดสอนวิชาเอกนาฏศิลป์  ระดับปริญญาตรี  
2  ปี  รับนักศึกษาท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับ  ป.กศ.สูง  ช้ันปีท่ี 
2   ได้รับการยกฐานะเป็นวิชาเอกนาฏศิลป์  ระดับปริญญา
ตรีเป็นแห่งแรกในประเทศไทย พ.ศ. 2535  ได้เปล่ียนช่ือ
เป็นโปรแกรมวิชานาฏศิลป์สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ 2538 ได้มีการ
ปรับเปล่ียนหลักสูตรโดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 พ.ศ. 2542  รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก   บุญเรือง
รอด อธิการบดีได้มีนโยบายจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์ข้ึน  
โดยแยกโปรแกรมวิชาศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์  ออก
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     โดยแต่งต้ังผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา   กรุดทอง  รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ  รักษาการในตำาแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์  พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์ใน
ราชกิจจานุเบกษา  ได้มีการก่อสร้างอาคารคณะศิลปกรรม
ศาสตร์  ท่ีมีความสมบูรณ์แบบของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติ
การวิชาชีพด้านศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  หอ
ศิลป์  และโรงละครของคณะศิลปกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2551  
รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ   พันธุเวช  ดำารงตำาแหน่ง
อธิการบดี  ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน   พัฒนาหลักสูตร   
ให้สาขาวิชาศิลปะการแสดงเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  กิจขันธ์ 
เป็นประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง
3.ปัจจัยท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของพัฒนาการนาฏศิลป์
สวนสุนันทา  
 สภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองและการปกครอง  เร่ิม
จากธรรมเนียมราชประเพณีของพระมหากษัตริย์แห่ง
กรุงสยามเม่ือข้ึนเถลิงถวัลย์ราชสมบัติจะทรงสร้างพระ
มหาปราสาทราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวจะมีการขยาย
หรือสร้างตำาหนัก  อุทยาน  และวังเพ่ิมข้ึน  พระตำาหนักปา

รุสกวัน  พระตำาหนักสวนกุหลาบ  และ  32  ตำาหนักในวัง
สวนสุนันทา   จึงนับว่าเป็นการขยายตัวของกรุงเทพ จึงมี
การสร้างและตัดถนนเพ่ิมข้ึนไปทางทิศเหนือของกรุงเทพ
เม่ือมีการสร้างขยายถนนเพ่ิมข้ึน เพ่ือเช่ือมต่อกับถนนหลาย
สาย  เช่น  ถนนซังฮ้ี  ถนนอู่ทองนอก  ถนนนครราชสีมา  
และถนนสามเสน นับว่าเป็นการสร้างความเจริญและขยาย
กรุงเทพช้ันในเมืองหลวงให้ขยายกว้างใหญ่ย่ิงข้ึน    ดังท่ี สุร
พล  วิรุฬห์รักษ์  (2543, น. 190)  ได้กล่าวเก่ียวกับสภาพ
บ้านเมืองในสมัยช่วงต้นรัชกาลท่ี 5 ไว้ว่า  ช่วง พ.ศ. 2443  
ความเจริญได้ขยายตัวออกจากแนวคลองผดุงกรุงเกษม  
โดยเฉพาะแถบล่างริมแม่น้ำาเจ้าพระยา  ริมถนนเจริญกรุง
ตอนใต้  บริเวณส่ีพระยา   ถนนสุรวงศ์  คลองสะพานยาว  
บางรัก  สีลม  และสาธร  บริเวณน้ีเป็นท่ีต้ังของศูนย์การค้า
ขาย ประกอบธุรกิจ  ท่ีต้ังกงสุลและบ้านเรือนของชาวต่าง
ประเทศ
 พัฒนาการของหลัก สูตรของนาฏศิล ป์
สวนสุนันทา  เร่ิมจากเม่ือ  พ.ศ. 2460  พระเจ้าบรมวงศ์
เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา  ได้ทรงสร้างโรงเรียนใต้ถุน
พระตำาหนัก  โดยมีหลักสูตรสอนวิชานาฏศิลป์ไทย  มีการ
ฝึกหัด แม่ท่า  เพลงช้า  เพลงเร็ว  และการฝึกหัดวิธีแบบ
เดิม  ด้ังเดิม  การฝึกวินัย  โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามอายุ  คือ 
อายุ 5 -12  ปี ฝึกละครรำา และอายุ 13 – 20 ปี  ฝึกละคร
ร้องและละครพูด
 พ.ศ.  2480  กระทรวงศึกษาธิการ  ดำาเนิน
การจัดต้ังวังสวนสุนันทาเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย  
ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีแห่งแรกของ
ประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์  
กำาหนดไว้ในหลักสูตประกาศนียบัตรเป็นวิชาบังคับใน
ปีพ.ศ. 2516  ได้เปิดหลักสูตรปกศ. สูง เอกนาฏศิลป์  ได้
กำาหนดเน้ือหารายวิชาเก่ียวกับกิจกรรมสร้างละครและ
กิจกรรมฟ้อนรำาการสร้างงานการแสดงวิพิธทัศนาและ
ละครได้ซ่ึงตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตรท่ีผลิตบุคลากร
ด้านการสอนนาฏศิลป์ และมีทักษะด้านการจัดการแสดง
นาฏศิลป์และละครได้ (สภาฝึกหัดครู,ม.ป.ป.น.81)  การได้
เปิดสอนระดับปริญญาตรี เอกนาฏศิลป์ตามลำาดับดังน้ี
 หลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย  ของ
นาฏศิลป์สวนสุนันทามี ต้ังแต่ พ.ศ. 2460  ท่ีโรงเรียนใต้ถุน
พระตำาหนักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพย
นิภาทรงสร้างข้ึนเป็นแห่งแรกในวังสวนสุนันทา  
 พ.ศ.2500 โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ยก
ฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2537 เป็นสถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทา และพ.ศ. 2547 เป็น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  ได้มีการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการฝึกหัดครูสถาบันราชภัฏ  
และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามลำาดับ  ผู้
วิจัยจึงได้สรุปพัฒนาการหลักสูตรของนาฏศิลป์สวนสุนันทา
ต้ังแต่ พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2556 โดยแสดงเป็นตารางดังน้ี
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ตารางท่ี 1 พัฒนาการหลักสูตรของนาฏศิลป์สวนสุนันทา 
พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2556

 พัฒนาการหลักสูตรของนาฏศิลป์สวนสุนันทา 
พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2556

 ความอิสระทางวิชาการการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาของไทยมีการดำาเนินตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2545 มาตรา 34  ซึ่งกำาหนดให้ “... 
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยคำานึง
ถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษา  ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัด
ตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2545, น.
21)”  หลักการดังกล่าวได้นำามาใช้ให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  ทำาให้เกิดความเป็นอิสระทางบริหารจัดการ
แสดง  โดยที่หลักสูตรได้กำาหนดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ การแสดงและการ
บริหารจัดการแสดงซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความคิดในการ
บริหารจัดการงานการแสดงได้อย่างอิสระดังเช่น
 1. หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้
ขอความอนุเคราะห์ให้นำาไปแสดงในโอกาสต่างๆโดยผ่าน

มหาวิทยาลัย  ได้มอบหมาย  หัวหน้าสาขาวิชาดำาเนิน
การออกแบบหรือประดิษฐ์รูปแบบการแสดง  ตาม
ความต้องการตามจุดประสงค์ของหน่วยงานที่ขอความ
อนุเคราะห์มา

แผนภูมิที่ 1  การบริหารจัดการการแสดง
ที่มา: ศากุล  เมืองสาคร   2556,น.265

 2. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนในการ
จัดการแสดงนาฏศิลป์  อาทิ  มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรม
ราชูปถัมภ์  สำานักงานวัฒนธรรม แห่งชาติ ซึ่งเป็นปัจจัย
สำาคัญที่ก่อให้เกิดการแสดงประเภท รำา ระบำา ขึ้นใหม่ 
ประเภทการแสดงจินตลีลา นาฏศิลป์กำาแบซ่ึงเป็นกาสร้าง
นาฏยลักษณ์ด้านการแสดงระบำาของนาฏศิลป์สวนสุนันทา

                  ภาพท่ื 5 จินตลีลา  ชุด  ความรัก
                  ท่ีมา: สมศักด์ิ  บัวรอด,2556

ปริญญาตรี

พ.ศ. 2520
หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู
ครุศาสตรบัณฑิต 
เอกนาฏศิลป์ 2 ปีหลัง
วิ ทยาลัยครูสวนสุนันทา

พ.ศ. 2523
หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกนาฏศิลป์ 4 ปี
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

พ.ศ. 2537
หลักสูตรพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ
ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี,
ครุศาสตรบัณฑิต 
เอกนาฏศิลป์ 2 ปีหลัง
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2549
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา
วิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ 2554
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 (นาฏศิลป์ไทย) ปรับปรุง พ.ศ. 
2554
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สูงกว่าปริญาตรี

พ.ศ. 2551
หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2555
หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(ปรับปรุงพ.ศ. 2555)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตำ่ากว่าปริญญาตรี

พ.ศ. 2460
หลักสูตรการฝึกหัดละครของ
พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา 
(โรงเรียนใต้ถุนพระตำาหนัก)

พ.ศ. 2475
 เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 
ละครในวังสวนสุนันทาต้องยุติลง

 พ.ศ. 2480
หลักสูตรสามัญศึกษา ประถม
ที่ 1 –  มัธยมปีที่ 8  โรงเรียน
สวนสุนันทาวิทยาลัย

พ.ศ. 2516
หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู 
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง 
เอกนาฏศิลป์ 2 ปี วิทยาลัยครู
สวนสุนันทา
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ûåƒÊœñç á  ̂

ûœÒœñï  ́

Í ƒáè ñı áƒ÷ Û́Êœñ” øáÑ 

éóƒâéóÑœæø–®øŒÑÍ î í œï æûÊ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวารสารศิลป์ปริทัศน์ 76

Untitled-1.indd   76 5/26/2017   4:25:29 PM



 ภาพท่ี 6 จินตลีลา ชุด สาสน์รัก
ท่ีมา: สมศักด์ิ  บัวรอด, 2556

 3. ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา  หน่วย
งานภาครัฐและภาคเอกชน  ให้การสนับสนุนให้จัดการ
แสดงระบำาและการแสดงละครร้อง  ละครรำา ละครพูด จึง
ได้สร้างสรรค์ระบำาในรูปแบบผสมผสานกับนาฏศิลป์ต่าง
ชาติเพ่ิมข้ึนใหม่เป็นระบำาสลับฉากไว้ในการแสดงละคร
เป็นการเพ่ิมอรรถรสให้กับผู้ชมมากย่ิงข้ึน

ภาพที่  7 การแสดงชุด คำาคมสมคะเน
  ที่มา   สมศักดิ์  บัวรอด, 2556

 4. การจัดการแสดงละครรำา  เนื่องในโอกาส
เทศกาล วันครบรอบ  วันสำาคัญต่าง ๆ ในสถานที่ที่แตก
ต่างกัน  จัดเป็นปัจจัยในการบริหารจัดการแสดงอย่าง
อิสระ  ในรูปแบบการแสดงเบิกโรง  ชนิดของละครรูป
แบบของระบำา  จำานวนผู้แสดง  เทคนิคแสง สีเสียง  การ
กำาหนดราคาบัตรเข้าชม เป็นต้น
 องค์กรและบุคลากรกับการพัฒนานาฏศิลป์
สวนสุนันทาบุคลากรของนาฏศิลป์สวนสุนันทาเป็นครู
อาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญ ชำานาญการอยู่
บนพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทยและมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะเป็นรายบุคคล  อาทิ  ด้านการร้องเพลง  ดนตรี  
การออกแบบเครื่องแต่งกาย  การประพันธ์  ออกแบบท่า
รำา  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวิชานาฏศิลป์  ได้ผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน  หนังสือ  ตำารา  บทความ  งานวิจัย 
และผลงานการแสดงรูปแบบต่างๆ  พัฒนาการนาฏศิลป์

สวนสุนันทาจึงมีบุคคลและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้
 สมัยสร้างวังสวนสุนันทา.....จากหลักฐานที่
สมเด็จ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ  ทรงนิพนธ์ไว้ใน
ประวัติเจ้าพระยายมราช...   พ.ศ. 2454  ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้เป็นผู้อำานวยการก่อสร้างวังสวนสุนันทา
และพระตำาหนักต่างๆ จนแล้วเสร็จเรียบร้อย  เมื่อพ.ศ.  
2462  (รัตนา  ถัดทะพงษ์, 2556,   น. 23 -24 ) ตำาหนัก
ที่เป็นสถานที่กำาเนิด “ละครสวนสุนันทา”  คือตำาหนัก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ทรงจัด
ตั้ง “มโหรีหญิงวงแรกในวังสวนสุนันทา”  พระองค์ทรง
จัดตั้งโรงเรียนขึ้น ณ ใต้ถุนพระตำาหนักที่ประทับในวัง
สวนสุนันทา  เรียกว่า “โรงเรียนใต้ถุนพระตำาหนัก” 
 กิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียนคือการสอน
รำาละคร  จึงโปรดให้มีการฝึกละครรำาขึ้น  เพื่อจะได้สร้าง
กิจกรรมให้กับวงมโหรีของท่าน ในปีพ.ศ. 2460  ทรงขอ
ให้เจ้าจอมมารดาเขียน  ในรัชกาลที่ 4   มาเป็นผู้สอน ทั้ง
ละครพูด ละครรำา  และละครร้อง  นอกจากนี้  พระราช
ชายาเจ้าดารารัศมี   ยังส่งครูหลง  จากเชียงใหม่มาช่วย
สอนละครชาวเหนือให้กับคณะละครพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์อาทรทิพยนิภา อีกด้วย
 ละครในวังสวนสุนันทาสมัยเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
บรรดาเจ้านายและเจ้าจอมต่างเสด็จทยอยออกไปพำานักท่ี
นอกวังสวนสุนันทาบางพระองค์เสด็จไปประทับท่ีวังพระ
ญาติหรือเสด็จไปประเทศอินโดนีเซียและอ่ืน ๆเม่ือพระองค์
อาทร ฯ  ได้เสด็จออกไปจากสวนสุนันทา คณะละครก็ได้
ย้ายตามเสด็จไปแสดงต่อท่ีบ้านพระยาประเสริฐศุภกิจ   แต่
ท่ีสุดเม่ือเจ้าจอมมาดาเขียนปรมาจารย์ผู้ฝึกสอนละครได้
ถึงแก่อนิจกรรม ทำาให้คณะละครในวังสวนสุนันทา จึงยุติ
การแสดงไปตามสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
 สมัยโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เม่ือ พ.ศ. 
2480คณะรัฐมนตรีและคณะผู้สำาเร็จราชการแผ่นดินมี
มติ มอบวังสวนสุนันทาให้กระทรวงธรรมการ จัดต้ังเป็น 
“โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย” สำาหรับการสอนทางด้าน
นาฏศิลป์มีอาจารย์บรรเลง ศิลปบรรเลง (สาคริก) บุตรีของ
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นหัวหน้าหมวด
วิชาดนตรีและนาฏศิลป์คนแรก  ซ่ึงเป็นท่ีต้ังอาคารสายสุทธ
านภดล (ตึก 27)
 พ.ศ. 2491 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์  ได้
ย้ายมารับราชการท่ีสวนสุนันทาในตำาแหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการจัดแสดง
ละครและวิพิธทัศนาข้ึนเพ่ือหารายได้โดยนำาบทละครพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าเกล้าอยู่หัว  นำา
มาแสดง  อาจารย์บรรเลง  ศิลปบรรเลง (สาคริก) เป็น
หัวหน้าหมวดวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ และอาจารย์ทอง
ย้อย  เครือวัลย์  ประดิษฐ์เคร่ืองแต่งกายละคร  และได้เชิญ  
คุณหญิงช้ิน  ศิลปบรรเลง ซ่ึงเป็นบุตรีของหลวงประดิษฐ์
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ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) อาจารย์เจริญจิตร  ภัทรเสวี , อา
จารย์ลมุล  ยมะคุปต์ มาเป็นผู้ฝึกซ้อมท่ารำาโดยมี คุณหญิง
นัฏกานุรักษ์ มาดูและปรับปรุงแก้ไข อีกท้ังมีวงดนตรีของ
หลวงประดิษฐ์ไพเราะมาบรรเลงประกอบการแสดง

ภาพท่ี 8 อาจารย์บรรเลง  ศิลปบรรเลง (ขวาสุด) คุมการ
ฝึกซ้อมดนตรี

     ท่ีมา  สมศักด์ิ  บัวอรอด,  2556

 สมัยวิทยาลัยครูสวนสุนันทาในปีพ.ศ.2501   
อาจารย์จรูญศรี  วีระวานิช  และ อาจารย์ประทิน  พวง
สำาลี   ย้ายมาจากกรมศิลปากรได้เร่ิมทำางานพักอยู่ท่ีอาคาร
ฉัฐมราชศิลปะสดุดี ต่อมา พ.ศ. 2514 อาจารย์ศุลีพร (ธารี
พร)  สังขมรรทร และอาจารย์จันทร์ทิพย์  ปัญจศิลป์ เร่ิมมา
ปฏิบัติราชการ  สังกัดหมวดวิชาดนตรี – นาฏศิลป์  ซ่ึงต้ังอยู่
ท่ีอาคารเหมวดีพิทักษ์ (ตึก 25) เน่ืองมาจากสภาการฝึกหัด
ครูอนุมัติให้เปิดสอนระดับ  ปกศ.สูง วิชาเอกนาฏศิลป์จึง
ย้ายไปอยู่ท่ีตึก 27 (อาคารสายสุทธานภดลในปัจจุบัน)  ซ่ึง
มีขนาดและพ้ืนท่ีบริเวณกว้างขวางมากกว่าเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน

ภาพท่ี 9 อาคารสายสุทธานภดล (อาคาร 27)
 ท่ีมา: สวนสุนันทาสัมพันธ์,  2556 น. 30

 สมัยวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2517 อาจารย์
ประทิน พวงสำาลี ได้โอนย้ายไปอยู่ท่ีวิทยาลัยครูจันทรเกษม 
และอาจารย์จันทร์ทิพย์ ปัญจศิลป์ ถึงแก่กรรม จึงได้มีการ
บรรจุ  โอนย้าย อาจารย์เข้ามาใหม่อีก 2 ท่านคือ อาจารย์
สมบูรณ์ สุขสงวน และอาจารย์ผ่องศรี เล็กบำารุง   ในปี พ.ศ. 
2523 กรมการฝึกหัดครูอนุมัติให้วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
เปิดสอนวิชาเอกนาฏศิลป์ระดับปริญญาตรี  4  ปี  ทำาให้

ภาควิชานาฏศิลป์ได้มีอาจารย์เพ่ิมมาอีก  2 ท่าน  ได้แก่ 
อาจารย์ชมนาด  กิจขันธ์   และอาจารย์นงเยาว์  อำารุงพงษ์
วัฒนา และในปีพ.ศ. 2528  อาจารย์ศากุล  เมืองสาคร 
(นิมิหุต) และเข้ามาปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึนอีก  ในปี พ.ศ. 
2533 อาจารย์จรูญศรี  วีระวานิช  เกษียณอายุราชการ   
อาจารย์สมศักด์ิ บัวรอด ย้ายจากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 
พิษณุโลก  และอาจารย์มนัสชัย   สุขนาค อาจารย์บรรจุ
ใหม่   ในปี พ.ศ. 2534 อาจารย์   อรวัฒนา  เนียมอุทัย  
ย้ายจากวิทยาลัยครูกาญจนบุรี  เข้ามาปฏิบัติงานในภาค
วิชานาฏศิลป์
 สมัยสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ในปี พ.ศ. 2542 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด  อธิการบดีสถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทา  มีนโยบายรวบรวมความโดดเด่นทาง
ด้านนาฏศิลป์  ศิลปะและดนตรี และการละคร  เพ่ือจัดต้ัง
เป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ ต่อมา
พ.ศ. 2546 ได้มีการร้ืออาคารโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ใน
ส่วนของตึกบุตรราชการ  เพ่ือใช้สถานท่ีสร้างเป็นอาคาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารท่ีต้ังโปรแกรมวิชานาฏศิลป์
ได้ถูกย้าย ไปอยู่ท่ีอาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) 
 ในปี พ.ศ. 2547 อาจารย์สุภาวดี  โพธิเวชกุล โอน
ย้ายมาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม   
และรับบรรจุ อาจารย์มณิศา  วศินารมณ์  เพ่ิมข้ึนอีก 1 
คน  ต่อมา พ.ศ. 2552 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย) ได้ย้ายมาอยู่ท่ีช้ัน 4 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้
พระราชทานนามว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ  

ภาพท่ี 10  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ีมา: สมศักด์ิ  บัวรอด, 2556
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ตารางท่ี 2 อาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ไทยได้ปฏิบัติงานสอน
ต้ังแต่ พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2556

            

  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และลำาดับการเข้าปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์สวนสุนันทา ต้ังแต่ พ.ศ. 2460 
– พ.ศ. 2556 โดยสรุปเป็นตารางดังน้ี
 สำาหรับสถานท่ีต้ังสำาหรับใช้ในการเรียนการสอน
ของนาฏศิลป์สวนสุนันทาต้ังแต่ พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2556  
ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนภูมิดังน้ี

แผนภูมิท่ี 2 ลำาดับท่ีต้ังสถานท่ีการเรียนการสอนของ
นาฏศิลป์สวนสุนันทา พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2556
ท่ีมา   สมศักด์ิ  บัวรอด,  2556

  

ผลงานด้านระบำาของนาฏศิลป์สวนุนันทา
 เร่ิมต้นจากผลงานการแสดงคณะละครของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภามีการ
แสดงประเภทรำาและระบำา  เช่น  การรำาบวงสรวงพระ
ปิยมหาราชเป็นการรำาบวงสรวงแต่งกายพระ – นาง  รำา
อวยพรพระยาประเสริฐศุภกิจเป็นระบำาดาวฤกษ์หรือระบำา
ดาวหมีใหญ่  สำาหรับฟ้อนท่ีมีกำาเนิดข้ึนจากการท่ีพระราช
ชายาเจ้าดารารัศมีได้ส่งครูหลงมาจากเชียงใหม่มาสอน
ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาในวังสวนสุนันทา

ภาพท่ี 11 การแสดงนาฏยศิลป์ในงานครบ  5 รอบของ
พระยาประเสริฐศุภกิจ

ท่ีมา:   เบญจาภา ไกรฤกษ์ ,2549 น.123

กำาเนิดละครในวังสวนสุนันทา 
(โรงเรียนใต้ถุนพระตำาหนัก 
พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2475)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์
เจ้าอาทรทิพยนิภา

เจ้าจอมมารดาเขียน

ครูหลง

สมัยโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2480 – พ.ศ. 2500)

อาจารย์บรรเลง ศิลปบรรเลง
(พ.ศ. 24801)

อาจารย์ทองย้อย เครือวัลย์
(พ.ศ. 2490)

อาจารย์ศิริกุล วรบุตร
(พ.ศ. 2496)

สมัยวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
(พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2515)

อาจารย์จรูญศรี  วีระวานิช
(พ.ศ. 2501)

อาจารย์ประทิน พวงสำาลี
(พ.ศ. 2501)

อาจารย์วิมลศรี อุปรมัย
(พ.ศ.2512)

อาจารย์ธารีพร สังขมรรทร
(พ.ศ. 2514)

อาจารย์จันทร์พิม  ปัจจะศีล
(2514)

สมัยวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและสมัยสถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทาพ.ศ.2516 – พ.ศ. 2546)

อาจารย์สมบูรณ์  สุขสงวน
(พ.ศ. 2516)

อาจารย์ผ่องศรี เล็กบำา  รุง
(พ.ศ. 2521)

อาจารย์นงเยาว์  อำารงพงษ์วัฒนา
(พ.ศ. 2523)

อาจารย์ศากุล เมืองสาคร
(พ.ศ. 2528)

อาจารย์สมศักดิ์  บัวรอด
(พ.ศ. 2533)

อาจารย์อรวัฒนา  เนียมอุทัย
(พ.ศ. 2534)

อาจารย์มนัสชัย  สุชนาค
(พ.ศ.2534)

อาจารย์ผกามาศ จิรจารุภัทร
(พ.ศ. 2534)

อาจารย์คมศร ธนธรรมเมธี
(พ.ศ. 2546)

สมัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(พ.ศ.2547 – พ.ศ. 2556)

อาจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล
(พ.ศ. 2547)

อาจารย์มณิศา  วศินารมณ์
(พ.ศ. 2552)
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 ต่อมา เม่ือ พ.ศ. 2480  คณะรัฐมนตรีและผู้สำาเร็จ
ราชการมีมติมอบวังสวนสุนันทาให้กับกระทรวงธรรมาการ
เปิดเป็นสถานศึกษาจัดต้ังโรงเรียนกุลสตรีพระราชทานนาม
ว่า  โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเปิดสอนช้ันประถมปีท่ี 1 
ถึงช้ันมัธยมปีท่ี 8 ผลงานในลักษณะของระบำา รำาฟ้อน จะ
เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรประกอบด้วย  การเรียน  การ
สอน และในงานศิลปะหัตถกรรมของโรงเรียน เช่น รำากริช  
ระบำาดาวล้อมเดือน ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา รำาชวาอังกะลุง  
เป็นต้น 

ภาพที่ 12 รำากริช (ซ้าย)  ระบำาดาวล้อมเดือน (ขวา)
             ในงานศิลปหัตกรรมของโรงเรียนสวนสุนันท

วิทยาลัย พ.ศ. 2493
ที่มา       แจ่มจันทร์ ทองเสริม, 2556

 พ.ศ. 2500  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
ผลิตครูมากขึ้นจึงให้โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเปิด
สอนหลักสูตร ป.กศ. และ ป.กศ.สูง  จึงได้ยกฐานะเป็น
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา และมีการจัดการแสดงละคร
เพื่อหารายได้ทุกปีจึงมีการประดิษฐ์ท่ารำาสลับฉากที่
แปลกไม่ซ้ำาแบบใครในลักษณะร่วมสมัยท้ังแบบรำาไทย 
และนานาชาติ  โดยเป็นความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์
บรรเลง  ศิลปบรรเลง และอาจารย์ประทิน พวงสำาลี เช่น 
ระบำายุดาหวัน  ระบำาพัดจีน  ระบำาเป็ดไก่  ระบำากระต่าย
น้อย  ระบำานก  ระบำาบุหงาไทย  ระบำาสดุดีนางนพมาศ  
ระบำาเปอร์เซียน ระบำาอิตาเลี่ยน พม่าเปิงมาง  ระบำาสาย
ฝน ฯลฯ ลักษณะระบำาดังกล่าว แต่ละชุดใช้แสดงเป็น
ระบำาสลับฉาก หรือแสดงแทรกในเนื้อเรื่องของการแสดง
ละคร เพื่อสร้างอรรถรสให้กับผู้ชมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นรูป
แบบการนำาเสนอของการแสดงละครของสวนสุนันทามา
จนปัจจุบันนี้

ภาพท่ี 13    ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา ในงานศิลปะหัตกรรมของ
โรงเรียนสวนสุนันท วิทยาลัย พ.ศ. 2493
  ท่ีมา : แจ่มจันทร์ ทองเสริม, 2556

 นอกจากน้ียังมีระบำาท่ีประดิษฐ์ข้ึนเพ่ือแสดง
ในโอกาสพิเศษ เช่น งานครบรอบการก่อต้ังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เช่น รำาถวายพระพร รำาอาเศียรวาท  
เป็นต้นอีกท้ังยังได้รับเชิญจากหอวชิราวุธานุสรณ์ให้ไป
แสดงละครในงาน ฤดูกาลแสดงละครพระราชนิพนธ์ของ
รัชกาลท่ี 6  จึงมีรูปแบบการนำาเสนอระบำาท่ีหลากหลาย
มากข้ึนโดยมีอาจารย์ศากุลเมืองสาครได้นำาบทพระราช
นิพนธ์ของรัชกาลท่ี 6 มาประดิษฐ์ข้ึนใหม่ในลักษณะจินต
ลีลา เช่นชุดความรัก สาสน์รัก กุลกันยา นางครวญเป็นต้น 

        ภาพท่ี 14  จินตลีลา  ชุด จินตลีลา  ชุด กุลกันยา   
สร้างสรรค์โดยอาจารย์ศากุล    เมืองสาคร

       ท่ีมาสมศักด์ิ  บัวรอด, 2556

 และในพ.ศ. 2547  ได้มีการจัดต้ังคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษาได้มีการก่อสร้างอาคารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  กำาหนด
ให้นักศึกษาสร้างผลงานประเภทระบำาผ่านรายวิชาศิลป
นิพนธ์   ซ่ึงผลงานต้องมีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
องค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน  ซ่ึงสอดคล้องกับ   สุร
พล  วิรุฬห์รักษ์   (2547,น. 225 - 234) ได้กล่าวว่า “... 
หลักนาฏยประดิษฐ์  หมายถึง  การคิด  การออกแบบ  และ
การสร้างสรรค์ แนวคิด  รูปแบบ  กลวิธีการแสดงนาฏศิลป์
ชุดหน่ึง ๆ   ท้ังน้ีรวมถึงการปรับปรุงผลงานในอดีต  โดย
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ทำาให้นาฏศิลป์สมบูรณ์แบบตามท่ีต้ังใจ” จึงส่งผลให้ผลงาน
สร้างสรรค์ประเภทระบำามีจำานวนมากข้ึน  สามารถนำาไป
แสดงเป็นระบำาสลับฉากในการแสดงละครและวิพิธทัศนา
ของนาฏศิลป์สวนสุนันทาได้
 จึงกล่าวได้ว่าการสร้างความชัดเจนในลักษณะ
และรูปแบบของการแสดงระบำาเป็นส่วนหน่ึงเป็นผล
สืบเน่ืองมาจากสาขาวิชามีอาจารย์ท่ีมีความสามารถ
สร้างสรรค์ระบำาท่ีมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์
โดดเด่นไม่ซ้ำาแบบใคร  อาทิ  อาจารย์ประทิน  พวง
สำาลี  อาจารย์จรูญศรี  วีระวานิช  โดยเฉพาะอาจารย์ศากุ
ล  เมืองสาคร  เป็นผู้มีทักษะและพ้ืนฐานความรู้ทางด้าน
นาฏศิลป์ตะวันตก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านบัลเลต์เป็นเหตุ
ให้การสร้างสรรค์ท่ีมีนาฏยลักษณ์ การแสดงระบำานาฏศิลป์
สวนสุนันทามีนาฏยลักษณ์ดังน้ี
 1.นาฏยลักษณ์ด้านรูปแบบและแนวคิดการ
แสดง  จะเห็นได้จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของ
นักศึกษาโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์  วิเคราะห์และ
ประดิษฐ์ท่ารำาออกมาเป็นการแสดงบนเวทีได้
 2.นาฏยลักษณ์ด้านองค์ประกอบการแสดงท่ี
สำาคัญท่ีเป็นนาฏยลักษณ์ของการแสดงระบำาของนาฏศิลป์
สวนสุนันทาจะใช้เพลงและดนตรีไทยเป็นหลักหรือนำา
เคร่ืองดนตรีสากล ดนตรีพ้ืนบ้านมาผสมผสานกันโดยคำานึง
ถึงความเหมาะสมของเน้ือเพลงอาจตัดต่อเรียบเรียงจังหวะ
ทำานองข้ึนเพ่ือใส่เทคนิคประกอบอ่ืน ๆ  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวคิดการประดิษฐ์ท่ารำาและการแปรรูปแปรแถวของ
การนำาเสนอการแสดง  มีการออกแบบเคร่ืองแต่งกายภาย
ใต้หลักฐานข้อมูลตามความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์  
จากจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์  วิหาร  การแต่งกายพ้ืนเมือง 
ซ่ึงผู้สร้างผลงานต้องออกแบบลวดลายสีสันให้ใกล้เคียงของ
จริงให้มากท่ีสุด  อีกท้ังใช้เทคนิคการใช้อุปกรณ์ประกอบ
การแสดงและมีเทคนิคการเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายขณะ
แสดงบนเวที  เป็นส่ิงท่ีทำาให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอัศจรรย์และ
ต่ืนเต้นกับการชมการแสดง
 3. นาฏยลักษณ์ท่ารำาและการแปรแถว ลักษณะ
ท่ีโดดเด่นเห็นได้จากการสร้างสรรค์ท่ารำาท่ีมีการแปรแถว
สลับการปฏิบัติท่าน่ิง (ท่าซุ้ม) จะนำาพ้ืนฐานทางรูปทรง
เรขาคณิตเป็นรูปส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม โดยแทรกท่ารำาระดับ
ให้เกิดข้ึนในการทำาท่าต้ังซุ้มเกิดความเป็นรูปทรงท่ีสวยงาม
ทำาให้เกิดรูปทรงตามความหมายแนวคิดของผู้นำาเสนอ
ผลงานการแสดงน้ันๆอีกท้ังมีการใช้ท้ารำาท่ีหลากหลาย มี
การปฏิบัติสับเปล่ียนท่ารำาท่ีกระชับรวดเร็ว  สอดคล้องกับ
จังหวะเพลงและดนตรี  โดยใช้ท่ารำาท่ีไม่ซ้ำากัน  โดยใช้การ
หมุนตัว  การย่อ  ยืดยุบ  การต้ังตัว  การข้ึนลอย  โดยคำานึง
ถึงการผสมผสานท่ารำาอยู่บนบรรทัดฐานเป็นไปตามขนบ
จารีตแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย

ภาพท่ี 15  การแสดงรำาเบิกโรง เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม2558 
ณ โรงละครแห่งชาติ 

ท่ีมา สมศักด์ิ  บัวรอด, 2558

 จากนาฏยลักษณ์การแสดงระบำาของนาฏศิลป์
สวนสุนันทา  ในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว กอรปกับนาฏศิลป์
สวนสุนันทาได้มีการพัฒนารูปแบบมาตรฐานและคุณภาพ
งานเป็นลักษณะงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์การแสดงได้
รวบรวมผลงานสร้างสรรค์และวิเคราะห์แนวคิดในการ
สร้างผลงานของนักศึกษา แยกเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์  
ประเพณีวัฒนธรรม  การประกอบอาชีพ  วิถีชีวิตความเป็น
อยู่   วรรณกรรมพ้ืนบ้าน  และอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นผลงานศิลป
นิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ต้ังแต่ พ.ศ. 2544 
– พ.ศ. 2556  จำานวน 116  เร่ือง และวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)  โดย
กำาหนดไว้ในหลักสูตรเป็นวิชาบังคับต้ังแต่  พ.ศ. 2553 – 
พ.ศ. 2556  จำานวน 17 เร่ือง ดังน้ันผลงานวิชาการของ
นักศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของนาฏศิลป์สวนสุนันทา

สรุป
 นาฏศิลป์สวนสุนันทา พัฒนามาจากคณะละคร
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภาในวัง
สวนสุนันทาพัฒนาการนาฏศิลป์สวนสุนันทาดำาเนินการมา
อย่างต่อเน่ืองมากกว่า  96 ปี มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ของนาฏศิลป์สวนสุนันทาด้านการแสดงละคร ระบำา บุคคล
และองค์กร การสร้างนาฏยลักษณ์ การบริหารจัดงานการ
แสดง  ส่งผลสู่พัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาเป็นการศึกษาให้ได้ซ่ึงเป็นข้อมูลเพ่ือนำามา
เป็นรากฐานสู่การศึกษาเร่ืองราวในอดีตสู่ปัจจุบันของ
นาฏศิลป์สวนสุนันทา และเป็นแนวทางในการศึกษาประวัติ
และผลงานท่ีเก่ียวข้องกับนาฏศิลป์ไทย นาฏยลักษณ์ของ
การแสดงระบำา  นำาไปพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 จากผลงานการ วิ จัยพัฒนาการนาฏศิลป์
สวนสุนันทา  ผู้วิจัยเสนอว่า ยังมีเร่ืองราว  เหตุการณ์และ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีน่าศึกษาวิจัยในเชิงลึกอีกมากมาย
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 1. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการแสดงละคร
ของคณะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา  
ในวังสวนสุนันทา  
 2. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการสร้างระบำา
ในสมัยต่าง ๆ ของนาฏศิลป์สวนสุนันทา
 3. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการสร้างละคร
ของนาฏศิลป์สวนสุนันทาในสมัยเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
 4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างงานผลงานศิลป
นิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการ
แสดง (นาฏศิลป์ไทย)
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Abstract
 This thesis, entitled “Mahanadhi Sitan-
dorn: 3D Installation Art” aims to study the influ-
ence of Buddhism’s tribhumi concept that found 
in concrete artworks. The concept of tribhumi is 
interpreted and made it physical and imaginary 
real. The concept is represented through instal-
lation art and semi-abstract art which reveals 
personal imagination via shape, color and tex-
ture. This art project is inspired by the trib-
humi concept and several tribhumi-inspired 
artworks of some Thai artists. The concept and 
artworks then were analyzed to find out their 
formats, methods and techniques. It was then 
reproduced by using personal experience and 
interpretation and represented in the form of 
semi-abstract art. It illustrates the symbolic el-
ement, narrative, atmosphere and even forms 
and shape as the result of reinterpretation of 
the tribhumi concept. Acrylic on shape object 
technique was implemented by using visual ele-
ments, organic form, shape of symbol, and tex-
ture as framework. The project was conducted 
through four steps. In the first step, the concept 
of Tribhumi was studied and analyzed. Next, 
shape and form were created according to inner 
feeling and personal interpretation. In the third 
step, the drafted drawing was made and had ra-
tio comparing. Finally, last step was coloring.
 The result of this art project revealed 
that it met the personal concept and it was able 
to present and describe artist’s feeling through 
three series of
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painting. The first series was 3D art that repre-
sented the concept of ‘sun’. The second series 
was also 3D art. This represented the concept of 
‘moon’. The third series was 2D art which repre-
sented ‘the mahanadhi sitandorn’.       
 Keywords :  MAHANADHI SITANDORN : 
3D INSTALLATION ART 

บทคัดย่อ
 วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง มหานทีสีทันดร : 
ศิลปะจัดวาง 3 มิติ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นถึง 
“อิทธิพลทางความเชื่อตามคติไตรภูมิ โดยตีความออกมา
เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นความจริงในทัศนคติของข้าพเจ้า คือ 
ความจริงทางด้านกายภาพความจริงทางด้านจินตนาการ 
สังเกตได้จากความเชื่อจากคติไตรภูมิเป็นแรงบันดาล
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมบนกลุ่มรูปทรงสามมิติ 
เทคนิคผสมในรูปแบบจิตรกรรมกึ่งนามธรรม ผสมผสาน
กับจินตนาการส่วนตนแสดงออกด้วยสี บรรยากาศ พื้น
ผิว รูปร่างรูปทรง ซึ่งมีการตัดทอน คลี่คลาย เพิ่มเติมโดย
การรับรู้และตีความหมายจากคติไตรภูมิ  
 ขอบเขตของการศึกษาเป็นการศึกษาหา
แนวคิดรูปแบบสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งนำาเสนอผลงาน
ศิลปะด้านจิตรกรรมบนกลุ่มรูปทรง เพื่อแสดงออกซึ่ง
อารมณ์ความรู้สึกตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ นำาเสนอ
ด้วยรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม โดยได้รับความบันดาลใจ
จากรูปแบบ
 ทางความเชื่อของคติไตรภูมิ และศึกษารูปแบบ
ผลงานศิลปะของศิลปินที่ได้รับอิทธิพลจากคติไตรภูมิ 
นำามาวิเคราะห์รูปแบบวิธีการ เทคนิคกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงาน ประสานกับประสบการณ์ตรงของผู้
สร้างสรรค์ เป็นฐานข้อมูลในการสร้างสรรค์จิตรกรรม  
มุ่งแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์เรื่องราวและ บรรยากาศ 
รูปร่างรูปทรงที่ให้ความรู้สึกที่สวยงามและแฝงไปด้วย
สัญลักษณ์จากการตีความหมายตามคติไตรภูมิ  ผสาน
กับจินตนาการของตนด้วยเทคนิคสีอะคริลิคบนกลุ่มรูป
ทรง  ใช้หลักของทัศนธาตุ รูปแบบอินทรียยรูป รูปทรง
ของสัญลักษณ์ และ พื้นผิว เพื่อมารองรับอารมณ์ความ
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รู้สึกที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ขั้นตอนการ
สร้างสรรค์ ผลงานประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1. 
การร่างแนวความคิดท่ีได้จากการศึกษา ข้ันตอนท่ี 2.  การ
สร้างรูปร่างรูปทรงจากความรู้สึกภายใน ข้ันตอนท่ี 3.  การ
ข้ึนรูปนำาภาพร่างท่ีสมบูรณ์มาเทียบขยายสัดส่วน และข้ัน
ตอนท่ี 4.  การลงสี จะประกอบด้วย (1) การสร้างพ้ืนผิว 
(2) จินตนาการด้วยสีสัน (3) การเก็บรายละเอียดของผล
งานผลของการศึกษาและสร้างสรรค์ในคร้ังน้ี  ได้นำาข้อมูล
มาวิเคราะห์และสร้างผลงานให้ตอบสนองตรงตามแนว
ความคิดส่วนตน รวมท้ังแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก
ถ่ายทอดออกมาผ่านเป็นผลงานด้านจิตรกรรมบนกลุ่มรูป
ทรงจำานวน 3 ชุด ชุดท่ี 1 รูปทรง 3 มิติ แทนความหมาย
พระอาทิตย์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 น้ิว ชุดท่ี 2 รูปทรง 
3 มิติ แทนความหมายพระจันทร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
40 น้ิว ชุดท่ี 3 แผ่นระนาบ 2 มิติ แทนความหมายมหา
นทีสีทันดรขนาดผันแปรตามสภาพพ้ืนท่ี การสร้างสรรค์ผล
งานซ่ึงมีเน้ือหาเร่ืองราวท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรูป
ทรงท่ีได้รับความบันดาลใจจากคติไตรภูมิ ซ่ึงสอดคล้องกับ
เร่ืองราวของมหานทีสีทันดร พระอาทิตย์ พระจันทร์ ในคติ
ไตรภูมิ ผ่านจากผลงานจิตรกรรมศิลปะจัดวาง 3 มิติ

บทนำา
 ความเชื่อเป็นการยอมรับที่ เกิดขึ้นในจิตใจ
ของมนุษย์ต่อพลังอำานาจเหนือธรรมชาติความเชื่อเป็น
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกรูปทุกนามเป็นสิ่งท่ีมนุษย์
สัมผัสได้ทางใดทางหนึ่งและสิ่งนั้นยังไม่สามารถหาข้อ
พิสูจน์ได้หรือเกินการรับรู้โดยปกติที่มนุษย์สามารถรับ
รู้ได้ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นต้นเหตุของความเช่ือและเมื่อเกิด
การเพาะบ่มความเช่ือโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมท่ีได้สัมผัส
เป็นประจำา  จึงเกิดรูปสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในรูป
แบบความเชื่อที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำามาสนับสนุนส่งเสริม
หรืออธิบายความเชื่อนั้นๆให้สมบูรณ์และทำาให้ความเชื่อ
นั้นชัดเจนขึ้น ช่วยเติมเต็มการรับรู้สัมผัสทางกายภาพ
ให้ได้มากที่สุดแม้ความเป็นรูปธรรมแห่งความเชื่อนั้นจะ
หาความสมเหตุสมผลได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่  สิ่งดังกล่าว
สามารถตอบสนองต่อจิตใจท่ีต้องการหลักยึดเหนี่ยวให้
เกิดความสุขสวัสดีแก่ตนได้  ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นมูลเหตุ
ทำาให้เกิดศาสนาขึ้น 
 ความเชื่อเมื่อต้องการเหตุผลที่สมเหตุสมผลก็
มักถูกอ้างอิงควบคู่ไปกับสิ่งท่ีมีอยู่จริงหรือสัมผัสจับต้อง
ได้ ดังเช่นความเชื่อเรื่องไตรภูมิ   ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ
โลกแห่งความจริงและความเช่ือเป็นความรู้ท่ีสืบทอดต่อ
กันมาแต่โบราณ  และยังคงดำาเนินควบคู่ไปกับชีวิตของ
เราในปัจจุบันควบคู่ไปกับการตั้งข้อสังเกตมากมายเพื่อ
เทียบเคียงกับความเป็นจริง เช่น เรื่องสวรรค์ นรก เรื่อง
ภพภูมิต่างๆ ดินแดนต่างๆ อันรวมไปถึงมหานทีสีทันดร 
พระอาทิตย์  พระจันทร์ ในไตรภูมิอันเป็นปรากฏการณ์

ในอุดมคติที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด อันได้แก่ กลางวัน กลาง
คืน ข้างขึ้น ข้างแรม   ทำาให้ความเชื่อถูกเชื่อมโยงและ
อยู่ซ้อนทับกันกับความเป็นจริง โดยที่ค่อยๆแผ่ขยาย
ออกไปจากตัวของเรา  และมีสัณฐาน เป็น ทรงกลม ซึ่ง
น่าสังเกตว่ารูปทรงเรขาคณิตน่าจะมีอิทธิพลต่อความ
เชื่อเกี่ยวกับรูปทรงสัณฐานของคนโบราณอย่างไร แต่
น่าจะเป็นเหตุผลที่ว่ารูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ให้โครงสร้าง
พื้นฐานของรูปต่าง ๆ ดังนั้นการสร้างสรรค์รูปอื่น ๆควร
ศึกษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน ประกอบกับ
เป็นรูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงที่เป็นมาตรฐานแน่นอน
และมีกฎเกณฑ์ จึงน่าจะมีเหตุผลมากที่สุดสำาหรับการ
รวมตัวกันอยู่อย่างสมดุลในจักรวาล  แต่อย่างไรก็ตามสิ่ง
ดังกล่าวอาจอยู่เหนืออำานาจที่มนุษย์ธรรมดาที่จะเข้าใจ 
ในความซับซ้อนของธรรมชาติ  สิ่งดังกล่าวจึงส่งอิทธิพล
อย่างมากมายต่อสภาวะจิตใจของมนุษย์เราและยิ่งใน
อนาคตเรา พัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุไปมากเท่าไหร่  
อาจทำาให้เราต้องหันกลับมาพึ่งศรัทธาความเชื่อมากกว่า
เดิมก็เป็นได้ (เศรษฐวัฒน์ อุทธา,2557,หน้า 94) 
 ดังน้ันในชีวิตของมนุษย์เราจึงประกอบไปด้วย
หลักที่ว่าด้วยความจริงและความเชื่อที่หล่อหลอมกันไป
กับการดำาเนินชีวิตที่บางครั้งรวมเข้ากันอย่างแยกไม่ออก
ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญาที่ล้ำาเลิศกว่า
สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นธรรมดาที่ต้องการพิสูจน์หรือค้นหา
คำาตอบในสิ่งรอบตัว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่ อ ศึกษารูปแบบและตีความหมายจาก
คติความเชื่อไตรภูมิ เรื่องมหานทีสีทันดรให้ เป็นรูป
ธรรมสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมไทยเทคนิค
ผสมมีลักษณะเป็นรูปทรงเชิงสัญลักษณ์ต่างๆจากการ
สันนิษฐานในความเชื่อไตรภูมิ
 เพื่อเชื่อมโยงและตีความจากความเชื่อกับโลก
ของความจริงที่ต้องการการสัมผัสจับต้องได้ ให้เป็นรูป
ธรรมและยังแสดงถึงความต่างที่สร้างความสมบูรณ์และ
ความสมดุลในโลกที่มนุษย์มีวิถีดำารงอยู่ในปัจจุบัน                                     
      เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์บนรูปทรง 3 
มิติ โดยใช้กระบวนการทางจิตรกรรมเทคนิคผสม แสดง
จินตนาการจากสภาวะภายในจิตใจของตนเอง นำาเสนอ
เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชน

วิธีการดำาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1.แหล่งข้อมูลภาคเอกสารศึกษาข้อมูลจาก
หนังสือไตรภูมิศึกษารูปทรงจากสมุดภาพไตรภูมิห้องสมุด
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น
 2.แหล่งข้อมูลภาคสนามศึกษาคติความเชื่อ 
ตำานานไตรภูมิ จากการพูดคุยกับพระสงฆ์ และผู้รู้ท่ี
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สามารถให้คำาแนะนำาได้ ในแง่ของเร่ืองราวมหานทีสีทันดร 
พระอาทิตย์ พระจันทร์ ศึกษารูปทรงจากจิตรกรรมฝาผนัง
ตามวัดท่ีเขียนภาพเร่ืองราวทางคติไตรภูมิ เป็นต้น

การวิเคราะห์ข้อมูล/การสร้างสรรค์ผลงาน
 การวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานงานวิทยานิพนธ์ 
มีข้ันตอนการดำาเนินงานดังต่อไปน้ี   
 1. ศึกษาหาข้อมูล     
 2.สรุปรวบรวมข้อมูลใช้เป็นความบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ภาพร่าง     
 3.ขยายภาพร่างเป็นงานจิตรกรรม  
 4. จินตนาการแก้ไขให้งานเป็นธรรมชาติของการ
แสดงออก      
 ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์บน
รูปทรง 3 มิติ และแผ่นระนาบ 2 มิติ โดยใช้กระบวนการ
ทางจิตรกรรมเทคนิคผสม  แสดงจินตนาการจากสภาวะ
ภายในจิตใจของตนเอง โดยได้รับแรงบันดาลใจ จากมหา
นทีสีทันดร พระอาทิตย์ พระจันทร์ ในไตรภูมิซ่ึงเป็นโลก
แห่งความเช่ือในทางพระพุทธศาสนา นำามาสร้างสรรค์เป็น
ภาพจิตรกรรมบนกลุ่มรูปทรง โดยใช้รูปทรงแทนค่าเป็น
สัญลักษณ์ และบอกเล่าเร่ืองราวผ่านภาพจิตรกรรมท่ีแสดง
ถึงจินตนาการของส่ิงมีชีวิตในรูปลักษณ์ต่าง ๆ   และเป็นการ
ตีความจากความเช่ือโดยสร้างความเช่ือให้เป็นรูปธรรม 
เพ่ือเช่ือมโยงกับโลกของความจริงท่ีต้องการการสัมผัสจับ
ต้องได้ และยังแสดงถึงความต่างท่ีสร้างความสมบูรณ์และ
ความสมดุลในโลกท่ีมนุษย์มีวิถีดำารงอยู่ในปัจจุบัน  ในการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม ชุด “มหานทีสีทัน
ดร : ศิลป์จัดวาง 3 มิติ” โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์ผล
งานดังต่อไปน้ี    
 1 . ข้ัน ร่างภาพนำา ข้อมูลจากการศึกษามา
วิเคราะห์สังเคราะห์เพ่ือเข้าสู่กระบวนการร่างภาพตอบ
สนองแนวความคิดด้วยเทคนิคปากกาหมึกสีดำา สีอะคริลิค 
โดยภาพร่างจะเป็นการร่างรูปแบบ วางโครงสร้างเร่ืองราว
ในผลงาน    
 2.ข้ันปรับปรุงพัฒนา ผลจากการร่างภาพภาพ
ด้วยเทคนิคปากกาหมึกดำา และสีอะคริลิค ทดลองการสร้าง
พ้ืนผิว บรรยากาศ รับคำาแนะนำาจากเพ่ือน และอาจารย์ท่ี
ปรึกษา   
 3.ข้ันลงมือสร้างสรรค์ผลงานจริง นำาภาพร่าง
มาขยาย ลงบนช้ินงานผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ด้วย
เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสมดังต่อ
ไปน้ี 
 1.สร้างรูปทรงจากโฟม    
 2.การสร้างพ้ืนผิว    
 2.1 ฉาบผิวงานช้ันท่ี 1 ด้วยสีโป้ว   
 2.2 ฉาบผิวงานช้ันท่ี 2 ด้วยดินสอพอง  
 

 2.3 ขัดผิวด้วยกระดาษทราย   
  3.เขียนงานจิตรกรรมจากภาพร่าง จากน้ันข้ันตอน
ของการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ โดยอาจมีการแก้ไข 
พัฒนา ปรับปรุงจากภาพร่างได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
ทำาให้ผลงานชุด มหานทีสีทันดร พระอาทิตย์ พระจันทร์ 
ท้ัง3 ชุด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวาง 3 มิติ ชุด มหา
นทีสีทันดร ตีความหมายจากคติความเช่ือไตรภูมิ เร่ืองมหา
นทีสีทันดร สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมไทย เทคนิค
ผสม มีลักษณะเป็นรูปทรงซ่ึงเป็นสัญญาลักษณ์แสดงความ
เช่ือและบอกเล่าเร่ืองราวผ่านภาพจิตรกรรมไทยท่ีแสดง
ถึงจินตนาการของส่ิงมีชีวิตในรูปลักษณ์ต่าง ๆ  นำามาส
ร้างสรรค์ เป็นผลงานผ่านความรู้สึก จากการตีความหมาย 
จินตนาการในรูปแบบเฉพาะตนการสร้างสรรค์ผลงานของ
ข้าพเจ้าได้นำาเสนอผลงานผ่านรูปแบบก่ึงนามธรรม (Semi-
Abstract  Art)  ซ่ึงใช้สี ลักษณะพ้ืนผิว และทิศทางการ
เคล่ือนไหว เป็นเคร่ืองมือหลักในการนำาสารของแนวความ
คิดไปสู่วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ โดยมี “รูป” เป็นลักษณะ
ท่ีสัมผัสและมองเห็นได้ ส่วน “นาม” คือส่วนหน่ึงของ
จิตใจ และสภาวะอารมณ์ ความรู้สึกท่ีมองไม่เห็น ซ่ึงศิลปะ
นามธรรม คือศิลปะท่ีอาศัยทัศนธาตุในการส่ือสภาวะจิตใจ
และอารมณ์ความรู้สึกโดยตรง การแสดงออกทางความคิด
และความรู้สึก ในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าได้ส่ือความ
หมายถึงสภาวะอารมณ์หน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับการตอบสนอง
แรงขับ การกระตุ้นเร้าอารมณ์ความรู้สึกต่อส่ิงเร้าภายนอก
ท่ีกำาลังจะเข้ามาปะทะความรู้สึกภายในให้เกิดพลังของการ
ถ่ายทอดจากสภาวะจิตใจ น่ันคือ อารมณ์ปรารถนา และ
จินตนาการ ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์กับแนวคิดหลักถ่ายทอดผ่าน
ทัศนธาตุทางศิลปะดังต่อไปน้ี
 1 ทัศนธาตุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์    ในการศึกษา
ศิลปะให้เข้าใจและสามารถนำาไปสร้างสรรค์ได้ดีน้ัน จำาเป็น
ต้องศึกษา   ทัศนธาตุ เป็นโครงสร้างของผลงานท่ีมองเห็น
ท้ังหมด โดยมีส่วนประกอบย่อย หรือส่วนประกอบท่ีสำาคัญ
ของผลงานศิลปะมาจัดผสมผสานเข้าด้วยกัน เม่ือดูในภาพ
รวมแล้วเกิดความกลมกลืนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน(ชลูด 
น่ิมเสมอ,2553,หน้า 266)   ซ่ึงการการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมเทคนิคชุดน้ี “มหานทีสีทันดร: ศิลปะจัดวาง 3 
มิติ” มีการใช้ทัศนธาตุ ดังต่อไปน้ี
 รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างทางรูป
ของงานศิลปะท่ีรวมท้ังรูปภายในและรูปภายนอก จะเป็น
โครงสร้างท่ีก่อรูปข้ึน เช่น รูปทรงของงานจิตรกรรมช้ินหน่ึง 
หมายถึงส่วนรวมของงานช้ินน้ัน ซ่ึงอาจประกอบด้วยส่วน
ต่าง ๆ หลายส่วน หรือรูปทรงย่อย ๆ หลายรูปทรงรวมท้ัง
พ้ืนท่ีว่างหรือฉากหลังด้วย ซ่ึงรูปทรงในงานศิลปะมี 2 แบบ 
คือ 1.  รูปทรงสามมิติ ได้แก่ รูปทรงท่ีมีความกว้าง ความ
สูง และความลึก 2.  รูปทรงสองมิติ ได้แก่ รูปทรงท่ีมีความ
กว้างกับความยาว หรือท่ี เรียกว่า รูปทรงท่ีแบนราบ 
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(Flat Form) เช่น รูปทรงของงานจิตรกรรมท่ีไม่แสดง
ปริมาตร รูปสองมิติน้ีบางคร้ังอาจเรียกว่า รูปร่าง ถ้ารูป
นอกของมันไม่มีความหมายพอ ประเภทของรูปทรงท่ีใช้ใน
การสร้างผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมชุด “มหานทีสีทันดร: 
ศิลปะจัดวาง 3 มิติ” มีดังต่อไปน้ี   
 การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า  ใช้รูปทรงเป็น
หลักในการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะมีลักษณะของการ
จัดเป็นกลุ่มของรูปทรง ดังการให้ความหมายในรูปทรงของ  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด  น่ิมเสมอ กล่าวไว้ว่า  รูปทรง
เป็นลักษณะ “โครงสร้างทางรูปของงานศิลปะ ท่ีรวมท้ังรูป
ภายในและรูปภายนอก  จะเป็นโครงสร้างท่ีก่อรูปข้ึนด้วย
หน่วยเพียงหน่วยเดียว หรือหลายหน่วยรวมตัวกันข้ึนก็ได้”   
ดังเช่นรูปทรงท่ีมีความแน่นทึบแบบ 3 มิติ เป็นรูปนอกมี
โครงสร้างท่ีมีเอกภาพและสุนทรียภาพ และส่ือความหมาย
ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เป็นลักษณะรูปทรง
เรขาคณิต (Geometric Form) เช่นรูปทรงกลม คร่ึงวงกลม 
วงรี และส่ีเหล่ียม ซ่ึงรูปทรงเหล่าน้ีให้ความรู้สึกเป็นกลาง 
หากแต่จะเกิดความหมายสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือรูปทรงภายใน
แสดงเร่ืองราวท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กับรูปทรงนอก
และในผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าแสดงออกถึงเร่ือง
ราวความเช่ือทางอุดมคติในไตรภูมิ และเร่ืองราวมหานทีสี
ทันดร พระอาทิตย์ พระจันทร์ โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็น
สัญญาลักษณ์แทนพระอาทิตย์ พระจันทร์ ภายในรูปทรงมี
เน้ือหาและเร่ืองราวและรูปทรงท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กับรูป
นอกท่ีเกิดจากจินตนาการและทัศนคติส่วนตน  
  รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form)  มีรูป
ท่ีแน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือคำานวณได้ง่าย มีกฎ
เกณฑ์เกิดจากการสร้างของมนุษย์ เช่น รูปส่ีเหล่ียม รูป
วงกลม รูปวงรี นอกจากน้ียังรวมถึงรูปทรงของส่ิงท่ีมนุษย์
ประดิษฐ์คิดค้นข้ึนอย่างมีแบบแผนแน่นอน เช่น รถยนต์ 
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองบิน ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีผลิต
โดยระบบอุตสาหกรรมก็จัดเป็นรูปเรขาคณิตเช่นกัน รูป
เรขาคณิตเป็นรูปท่ีให้โครงสร้างพ้ืนฐานของรูปต่าง ๆ (ชลูด 
น่ิมเสมอ,2553,หน้า 269) ดังน้ัน การสร้างสรรค์รูปอ่ืน ๆ 
ควรศึกษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน ดังตัวอย่าง
รูปทรงเรขาคณิตรูปในผลงานการสร้างสรรค์ผลงานชุด
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าดังต่อไปน้ี

 รูปทรงอินทรียรูป (Organic Form)หมาย
ถึง รูปทรงของสิ่งมีชีวิต หรือมีลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิตมี
โครงสร้างที่ประกอบขึ้นด้วยการขยายตัวและผนึกตัวของ
เซลล์ต่าง ๆ ได้แก่ คน สัตว์ พืช เซลล์ของสัตว์ และพืชที่
นำามาขยาย ฯลฯ เมื่อกล่าวถึงอินทรียรูปในงานศิลปะแล้ว
จะหมายถึง รูปทรงที่ให้ความรู้สึกว่ามีโครงสร้างของชีวิต
และเติบโตได้ (ชลูด นิ่มเสมอ,2553,หน้า274) ดังตัวอย่าง
รูปทรงอินทรียรูปในผลงานทดลองก่อนสร้างสรรค์ผลงาน
ชุดวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2 รูปทรงอินทรีย์รูป  
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559

 การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าใช้รูปทรงอิน
ทรียรูป เนื่องจากเป็นเรื่องราวของเทวดา ยักษ์ มาร สัตว์
ตามอุดมคติไตรภูมิ มีรูปทรงที่ใช้ความรู้สึกถึงการมีชีวิต 
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว และการแปรสภาพรวม
ถึงการเจริญเติบโตสามารถถ่ายทอดและแสดงออกทาง
จินตนาการในการสร้างสรรค์ได้อย่างอย่างอิสระ   
 รูปทรงอิสระ (Free Form)  หมายถึง รูปทรง
ที่มิได้จำากัดอยู่ในแบบเรขาคณิตหรืออินทรียรูป แต่เกิด
ขึ้นอย่างอิสระไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเองเป็นไป
ตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น รูปทรงของหยดน้ำา เมฆ 
ควัน มีลักษณะเลื่อนไหล รูปทรงเรขาคณิตให้ความรู้สึก
เป็นกลาง ชลูด นิ่มเสมอ  ได้แสดงความคิดเห็นว่า รูป
ทรงอินทรียรูปให้ความมีชีวิต แต่รูปทรงอิสระให้ความ
เคลื่อนไหว ซึ่งรูปทรงอิสระมีลักษณะขัดแย้งกับรูปทรง
เราขาคณิต แต่กลมกลืนกับรูปทรงอินทรียรูป สอดคล้อง
กับตัวอย่างรูปทรงอิสระในผลงานการสร้างสรรค์ชุด
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

                        ภาพท่ี 3 รูปทรงอิสระ  
        ท่ีมา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559
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 ข้าพเจ้าใช้รูปทรงอิสระเพ่ือนำาเสนอเร่ืองราว
ของสายน้ำาแห่งมหานทีสีทันดรมีการเคล่ือนไหวของส่ิงมี
ชีวิต รวมถึงกระแสน้ำาและลมในทิศทางการเล่ือนไหลต่าง 
ๆ มีรูปทรงท่ีใช้ความรู้สึกถึงการมีชีวิต รวมถึงกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้ามีการเทน้ำายาเรซ่ินให้มี
ความใส ให้เล่ือนไหลไปในทิศทางท่ีต้องการ ซ่ึงอาจจะมี
การควบคุมการไหลได้ยาก ดังน้ันการใช้รูปทรงอิสระจึง
สามารถแสดงออกทางทางจินตนาการในการสร้างสรรค์ได้
อย่างอิสระมากท่ีสุด

ภาพท่ี 4 รูปทรงอิสระ
ท่ีมา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559

 สรุปในผลงานจิตรกรรมชุด“มหานทีสีทันดร: 
ศิลปะจัดวาง 3 มิติ” ใช้ท้ังรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิน
ทรียรูปและรูปทรงอิสระรวมถึงรูปทรงท่ีเหมือนจริงท่ีเกิด
จากการลดตัดทอน ประกอบหรือสร้างใหม่เป็นรูปทรงท่ีมา
จากชีวิตต่างๆท่ีถ่ายทอดจินตนาการจากไตรภูมิ ถ่ายทอด
ผ่านรูปร่างรูปทรง สีสัน และพ้ืนผิวของผลงาน สร้างความ
งดงามในรูปแบบและเทคนิคจิตรกรรมผ่านรูปทรง 2 มิติ 
และ 3 มิติ จัดวางในพ้ืนท่ีในจังหวะของพ้ืนท่ีว่างและการ
ผสานกันของรูปทรงท่ีไปในทิศทางเดียวกัน รูปทรงของผล
งานจะเป็นลักษณะของกลุ่มก้อน ในขณะเดียวกันก็มีการก
ระจายของรูปทรงในรัศมีวงกว้างซ่ึงอยู่ในรูปแบบทรงกลมท่ี
ผสานกลมกลืนกับรูปบางกลุ่มท่ีมีลักษณะเป็นรูปทรงอิสระ
จุดเด่นของผลงานการสร้างสรรค์ในคร้ังน้ีจะมีลักษณะการ
จัดวางของรูปทรงท่ีสร้างความรู้ของทิศทางพลังการจัดวาง
ผลงานท่ีมีพลัง มีการผนึกเป็นกลุ่มก้อน ถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกของการสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการของตน 
ซ่ึงรูปทรงในผลงานของข้าพเจ้าเป็นรูปทรงท่ีประกอบกัน
อยู่ 3 ส่วน  คือ 1.  รูปทรงเรขาคณิต 2.  รูปทรงอินทรีย
รูป และ 3.  รูปทรงอิสระ ซ่ึงรูปทรงดังกล่าวมีการผสาน
กลมกลืนอยู่ในเน้ือหาและรูปแบบของผลงานโดยสร้าง
รูปร่าง รูปทรง สีสัน และพ้ืนผิวท่ีเกิดจากอารมณ์ ความ
รู้สึกของตนเอง เป็นทัศนธาตุท่ีสำาคัญ คือ เป็นการกำาหนด
โครงสร้างภาพรวมของผลงานจิตรกรรมท่ีแสดงถึงการ
ประสานกันของเส้นท่ีอิสระ แผ่วเบา พล้ิวไหว และรุนแรง
หนักแน่นในบางลีลาของการเคล่ือนท่ีจนรวมตัวกันให้เกิด
รูปทรงกล่าว

ภาพที่ 5 รูปการวิเคราะห์รูปทรง
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559

 เส้น (Line) เป็นสิ่งสำาคัญจากการเริ่มต้นและ
การพัฒนาจินตนาการของศิลปินไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรวม
ถึงประติมากร หรือสถาปนิก จะต้องอาศัยเส้นเป็นปัจจัย
สำาคัญทั้งสิ้น(ชลูด นิ่มเสมอ,2553,หน้า275) จากความ
สำาคัญดังกล่าว เส้นเป็นทัศนธาตุส่วนสำาคัญอย่างยิ่งใน
การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า อันเป็นสิ่งที่แสดงออก
ผ่านความคิดและจินตนาการสอดแทรกเรื่องราวจาก
คติความเชื่อทางไตรภูมิในรูปแบบเฉพาะตนซึ่งผลงาน
จิตรกรรมของข้าพเจ้าประกอบด้วยเส้นในหลายลักษณะ 
อาทิเช่น เส้นตรง เส้นโค้ง โดยเส้นโค้งประกอบเข้าด้วย
กันจะได้เส้นลูกคล่ืนหรือเส้นเกล็ดปลาโดยเฉพาะเส้นตรง
และเส้นโค้งจะมีความสำาคัญกับผลการสร้างสรรค์ของ
ข้าพเจ้าเนื่องจากรูปแบบจิตรกรรมที่แสดงออกเป็นเรื่อง
ราวของรูปทรงเรขาคณิตเส้นเป็นส่วนทำาให้เกิดโครงสร้าง
ในเนื้อหาและเรื่องราวที่แสดงออกในผลงานจิตรกรรม
รวมถึงการกำาหนดทิศทางของการจัดองค์ประกอบของ
รูปร่างและรูปทรงผนวกกับใช้เส้นเป็นส่วนผลักดันทำาให้
เกิดความเคลื่อนไหวการสอดรับของรูปร่างและรูปทรง 
สร้างอารมณ์และความรู้สึกที่เคลื่อนไหว หมุนวน ใน
ลักษณะของระบบสุริยะจักรวาลเส้นยังเป็นขอบเขต
พื้นที่ว่างในผลงาน ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขตของน้ำา
หนักโดยมีลักษณะความหนาและความบางของเส้นซึ่ง
ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งขอบเขต ของสี
ที่สร้างในงานจิตรกรรม ซึ่งหยิบยก มาเพียงเร่ืองราวตาม
คติความเช่ือทางไตรภูมิดังน้ันเส้นจึงมีความสำาคัญอย่าง
ย่ิงในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า ในการ
ถ่ายทอดผลงานศิลปะ ซ่ึงเป็นส่ือแสดงออกจากจินตนาการ
ของตน
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ภาพที่ 6 รูปการวิเคราะห์เส้นและทิศทางของเส้น
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559

 
 สี เป็นทัศนธาตุที่สำาคัญและมีบทบาทมากที่สุด
ในงานจิตรกรรม นอกจากจะมีคุณลักษณะของทัศนธาตุ
ยังมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 3 ประการ
 1.เป็นสี (Hue) หมายถึงว่า สีแดง เหลือง เขียว 
ฯลฯ ตามวงสีธรรมชาติ
 2 น้ำาหนักของสี (Value) หมายถึงความสว่าง
หรือความมืดของสี ถ้านำามาผสมสีขาวเข้าไปในสีสีหนึ่ง สี
นั้นจะสว่างขึ้น หรือมีน้ำาหนักอ่อนลง  
 3 ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความ
สดหรือความบริสุทธิ์ของสี สีหนึ่งสีที่ถูกผสมด้วยสีดำาจะ
หม่นลง ความจัดหรือความบริสุทธิ์จะลดลงความจัดของ
สีจะเรียงลำาดับจากจัดที่สุดไปจนหม่นที่สุด ซึ่งหน้าที่ของ
สีเช่นเดียวกับน้ำาหนักทุกประการ แต่เพิ่มหน้าที่พิเศษที่
สำาคัญที่สุดขึ้นอีกประการหน่ึงคือให้อารมณ์ความรู้สึก
ด้วยตัวเองโดยตรง (สุธีร์ คุณวิทยานนท์,2545,หน้า156)
 ในเรื่องราวแบบ 3 มิติ จะประกอบไปด้วย สี
ขาว สีส้ม สีแดง สีน้ำาตาลแดง สีม่วง สีน้ำาตาลเข้ม ตาม
ลำาดับของการให้น้ำาหนักแต่รูปร่าง โดยมีการแทนค่า
ของสีซึ่งเป็นสีของมหานทีสีทันดร พระอาทิตย์ และ
พระจันทร์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ในแต่ละรูปทรงของเรื่อง
ราว ดังต่อไปนี้
 1.  มหานทีสีทันดร แทนค่าของสีความเป็น
เรื่องราวของน้ำา ในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วย สีเงินแทน
ค่าความใสด้วยเรซิ่น
 2. พระอาทิตย์ แทนค่าความเป็นพระอาทิตย์
ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย สีแดง  
 3. พระจันทร์ แทนค่าความเป็นพระจันทร์ใน
การสร้างสรรค์ผลงานด้วย สีเหลือง  
 การแทนค่าของสีแสดงเรื่องราวจากคติความ
เชื่อทางไตรภูมิสีจึงมีบทบาทที่สำาคัญในการถ่ายทอด
ความคิด เรื่องราว อารมณ์และความรู้สึกผ่านผลงาน
จิตรกรรมไทยเทคนิคผสม จัดวางแบบ 3 มิติ(สุธีร์ คุณ
วิทยานนท์,2545,หน้า161)

ภาพที่ 7 รูปน้ำาหนักสี
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559

 ความเป็นเด่นของสี ทำาสีหนึ่งให้หม่นลงเพื่อ
จะอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนกับสีคู่ตรงกันข้าม เป็นการ
ประสานกันของสีที่ทำาให้เกิดความเป็นเด่น ซึ่งมีการใช้
สีหนึ่งให้มีปริมาณมากกว่าสีอื่น เป็นการใช้ความจัดของ
สีที่เด่นออกจากกลุ่มสีที่หม่น ซึ่งเกิดการรวมกลุ่มของสีห
น่ึงหรือการวางสีหน่ึงให้อยู่ในตำาแหน่งสำาคัญของภาพใน
ปริมาณที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ทำาให้ปรากฏสีความ
เป็นเด่นนั่นเอง (ชลูด นิ่มเสมอ,2553,หน้า280)

ภาพที่ 8 รูปความเป็นเด่นโดยใช้สีหนึ่งให้มีปริมณ 
มากกว่าสีอื่น

ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559

 ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า มี
การกำาหนดในการใช้สีวรรณะอุ่นและเย็นในแต่ละช้ินงาน 
รวมถึงการคำานึงถึงความเด่นของสีจากการใช้สีหน่ึงให้มี
ปริมาณมากกว่าสีอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วข้าพเจ้าจะใช้สีวรรณะ
อุ่นเสียมากกว่าเพ่ือแสดงถึงสีสันท่ีสดใสดึงดูดสายตาการใช้
สีวรรณะอุ่นกับวรรณะเย็นให้ได้สัดส่วนกัน การใช้สีขัดแย้ง
ในปริมาณเล็กน้อยในองค์ประกอบท่ีกลมกลืน เป็นการการ
ประสานท่ีให้ผลของการสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว

ภาพท่ี 9 รูปแสดงการใช้สีวรรณะอุ่นเป็น ส่วนใหญ่ในภาพ                 
ท่ีมา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559
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 ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า 
มีการกำาหนดในการใช้สีวรรณะอุ่น และเย็นในแต่ละชิ้น
งาน รวมถึงการคำานึงถึงความเด่นของสีจากการใช้สีหนึ่ง
ให้มีปริมาณมากกว่าสีอื่น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วข้าพเจ้าจะใช้
สีวรรณะอุ่นเสียมากกว่า เพื่อแสดงถึงสีสันที่สดใสดึงดูด
สายตา การใช้สีวรรณะอุ่นกับวรรณะเย็นให้ได้สัดส่วน
กัน การใช้สีขัดแย้งในปริมาณเล็กน้อยในองค์ประกอบที่
กลมกลืน เป็นการการประสานที่ให้ผลของการสร้างสรรค์
ได้อย่างลงตัว
 การตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกและเก็บ
ระละเอียดของผลงานจึงได้ใช้หลักของทฤษฎีสีเข้าไป
จัดการเพื่อให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพ กลมกลืน ให้
บรรยากาศมีความนุ่มนวล ดึงดูดกระตุ้นเร้าอารมณ์ความ
รู้สึกภายใน สีจึงเป็นธาตุหลักของการสร้างสรรค์ผลงาน  
ซึ่งมีทั้งบรรยากาศของสี ดังนั้นสีที่สามารถเห็นได้ในระยะ
ใกล้จะมีความชักเจน สีสว่างสดใสในรูปทรง ส่วนสีที่มี
บรรยากาศลึกลงไปจะมีความเข้มดุดัน มีบรรยากาศเข้า
มาแทรกในรูปทรงมากขึ้น สีส่วนที่เป็นรูปทรงจะเป็นสีที่
มีความใกล้เคียงในธรรมชาติ  
 การใช้สีมีการนำาสีมาปรับใหม่เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการแสดงออกและเพื่อให้ผลทางความรู้สึกที่
ต้องการ น้ำาหนักของสีจะขึ้นอยู่กับระยะใกล้ กลาง ไกล
ของบรรยากาศที่สร้างขึ้น นั้นคือการสร้างความประสาน
กลมกลืนกันในทั้ง 2 ส่วน คือ รูปทรงและบรรยากาศรวม
กันเป็นหนึ่งเดียว

ภาพที่ 10 รูปการวิเคราะห์สีสันบรรยากาศในผลงาน
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559

 พื้นที่ว่างและมิติ (Space and Dimension) ใน
ผลงานจิตรกรรมผสมชุด “มหานทีสีทันดร: ศิลปะจัดวาง 
3 มิติ ” นี้จะมีความสัมพันธ์และมีการประสานกลมกลืน
กับทัศนธาตุอื่น ๆ  โดยเฉพาะสีของบรรยากาศในพื้นที่ว่าง
จะมีความสัมพันธ์กับสีภายในรูปทรงท้ังน้ีเพื่อความเป็น
เอกภาพแห่งความสมดุล ลักษณะของพื้นที่ว่างภายใน
ผลงานนั้นจะถูกกำาหนดไว้ด้วยพื้นที่ที่เป็นบรรยากาศใน
ภาพและพื้นที่ว่างเหล่าน้ีจะรายล้อมอยู่ภายนอกรูปทรง 
พื้นที่ว่างจะช่วยสร้างมิติในภาพให้มีมากยิ่งขึ้น พื้นที่ว่าง
ที่ใช้มีทั้งปริมาณมากในบางภาพเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายเบา
สบายกับพื้นที่ขนาดเล็กที่ถูกบีบอึดอัด ซึ่งการกำาหนด
เป็นไปตามความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงอยู่

ร่วมกันได้ (น ณ.ปากน้ำา,2531,หน้า40)
 มิติในงานมีการสร้างปริมาตรเพื่อลวงตาให้เกิด
มิติที่ลดหลั่นกันลงไปอาจมากบ้างน้อยบ้างในบางจังหวะ
หรือบรรยากาศของภาพ ซึ่งพื้นที่ว่างในงานของข้าพเจ้า
เกิดขึ้นจากบรรยากาศที่เป็นเนื้อเดียวกับรูปร่าง รูปทรง 
ประสานกลมกลืนกัน ทำาหน้าที่เป็นอากาศธาตุ ที่เสริม
ความรู้สึกให้จุดเด่นมีพลังการดึงดูด และให้ความรู้สึก
เวิ้งว้าง ว่างเปล่า แต่แฝงไปด้วยรายละเอียดที่อยู่ภายใน
พื้นที่ว่าง บางตำาแหน่งอาจขัดแย้งกับรูปทรงเพื่อให้เกิด
อารมณ์รุนแรง ตื่นเต้น ซึ่งช่วยเสริมเนื้อหาให้แก่รูปทรง
ในทางอ้อม (น ณ.ปากน้ำา,2531,หน้า40)

ภาพที่ 11 รูปการวิเคราะห์พื้นที่ว่างในผลงาน
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559

 ลักษณะพื้นผิว (Texture) หมายถึง ลักษณะ
ของบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือ
เมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าหยาบ ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ 
เป็นเส้น เป็นจุด เป็นกำามะหยี่ ฯลฯ ลักษณะผิวมี 2 ชนิด 
คือ ลักษณะผิวที่เราจับต้องได้ เช่น กระดาษทราย ผิวส้ม 
แก้ว ฯลฯ
  ลักษณะผิวที่ทำาเทียมขึ้น เมื่อมองดูจะรู้สึกว่า
หยาบหรือละเอียด แต่เมื่อสัมผัส จับต้องเข้าจริงกลับเป็น
พื้นผิวเรียบ ๆ เช่น วัสดุสังเคราะห์ที่ทำาผิวเป็นลายไม้ ลาย
หินอ่อน หรือการใช้รอยพู่กันในงานจิตรกรรมบางชิ้น (น 
ณ.ปากน้ำา,2531,หน้า41)
 ผลงานจิตรกรรมชุด “มหานทีสีทันดร: ศิลปะ
จัดวาง 3 มิติ”  พ้ืนผิวในผลงานจิตรกรรมเกิดจากจุด และที
แปรงของพู่กันในบางพ้ืนท่ีท่ีต้องการให้เกิดความหยาบของ
พ้ืนผิวท่ีสร้างมิติในตัวเอง ลักษณะของพ้ืนท่ีกว้าง ๆ จะใช้ที
แปรงของพู่กันขย้ีสีให้เกิดร่องรอย  และการสร้างพ้ืนผิวโดย
ใช้วัสดุขูดขีด ให้เกิดรองรอย และการใช้เน้ือสีท่ีหยดเป็น
ก้อนหรือจุดท่ีมีลักษณะแตกต่างกันออกไป อีกท้ัง มีส่วน
ผสมของน้ำายาเรซ่ิน หยด ฉีกพ่น เท บนแผ่นระนาบเพ่ือ
ทำาให้เกิดเป็นพ้ืนผิวรูปทรงลักษณะคล้ายละอองน้ำาหรือส่ิง
มีชีวิตฝังตัวอยู่ ในทิศทางท่ีเกิดจากการควบคุมเทคนิคโดย
การเทไปในทิศทางท่ีต้องการ หรือรอให้บางส่วนแห้งก่อน
แล้วจึง ใช้น้ำายาเรซ่ินหยด หรือเทลงไป ทับซ้อนอีกคร้ัง เพ่ือ
สร้างอารมณ์ท่ีของความพล้ิวไหว ประสานกัน และให้ความ
รู้สึกท่ีมีพลังของการเคล่ือนไหวอย่างช้า ๆ เปรียบเสมือนส่ิง
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มีชีวิตในสายน้ำาลักษณะของพ้ืนผิวเป็นส่วนสำาคัญท่ีสร้างข้ึน
และสามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกไปในทิศทางเดียว
กับผลงานได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 12 รูปการวิเคราะห์พื้นผิว
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559

 ลักษณะความเคลื่อนไหว (Spatial Dynam-
ic)พลังเคลื่อนไหวเป็นส่วนท่ีแสดงออกในผลงานการ
สร้างสรรค์ชุดวิทยานิพนธ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ความสำาคัญ
เป็นอย่างมาก รองมาจากเรื่องของการใช้สีในผลงาน 
โดยอาจกล่าวได้ว่าลักษณะการเคลื่อนไหวส่วนมากจะ
เกิดจากความเคลื่อนไหวของสายตาของผู้ดูจากจุดหนึ่ง
ไปยังจุดหนึ่ง ที่กำาหนดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของศิลปิน 
จังหวะความเคลื่อนไหวของสายตาประกอบกับรูปทรง
และที่ว่างของงานศิลปะนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความรู้สึก
ทางอารมณ์
 ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมผสมชุด 
“มหานทีสีทันดร: ศิลปะจัดวาง 3 มิติ” เส้นและทิศทาง
ในผลงานส่วนใหญ่ใช้เส้นของรูปทรงและแผ่นระนาบโค้ง
เว้า และทับซ้อนกันเป็นโครงสร้างหลักของรูปทรง เป็น
พลังในการเคลื่อนไหวเพื่อนำาเข้าไปหาจุดเด่น โดยใช้รูป
ทรงที่มีลักษณะมารวมกัน ในทิศทางเดียวกัน และมีเส้น
แบ่งรูปทรงเป็นหลักเด่น ๆ อยู่ในจังหวะเดียวกันลักษณะ
ที่ขมวดไปมาแสดงความเคลื่อนไหว ไปในทิศทางที่ช่วย
เสริมส่วนประกอบของพื้นผิวและรูปทรงด้วย

ภาพท่ี 13 การวิเคราะห์ลักษณะความเคล่ือนไหวในผลงาน
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559

สรุปผลการวิจัย
 จากเนื้อหาสาระจนเกิดเป็นความประทับใจ
ในจิตรกรรมฝาผนังและสมุดภาพไตรภูมิ  ซึ่งเป็นผลงาน
ทางด้านพุทธศิลป์อันทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์ไทย  และมี

ความวิจิตรงดงาม  อีกทั้งยังแฝงไปด้วยคติธรรมสอนใจ  
และหลักปรัชญาทางพุทธศาสนาความเชื่อในอุดมคติเรื่อง
ไตรภูมิ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำาเสนอที่มา ที่เป็น ที่ไปของ
องค์ความรู้ที่เปรียบได้ดังโครงสร้างที่เรียงร้อยอุดมคติ
แนวความคิดแรงบันดาลใจ ทิศทางเป้าหมายเนื้อหาสาระ
ในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมโดยมีเนื้อหาเชื่อมโยง
สัมพันธ์ระหว่างรูปทรงศิลปะการจัดวาง เรื่องราวมหานที
สีทันดร พระอาทิตย์ พระจันทร์
 การสร้ า งสรร ค์วิทยานิพนธ์ด้ วย เทคนิค
จิตรกรรมการเขียนสีบนรูปทรง ด้วยการใช้เส้น น้ำาหนัก
ของเส้นและเรื่องราว สอดคล้องกับรูปทรง นำาไปสู่การ
ถ่ายทอด แสดงออกทางความคิด จินตนาการ อารมณ์ 
และความรู้สึกตามทัศนคติส่วนตนด้วยเรื่องราวมหา
นทีสีทันดร  จากความเชื่อตามคติไตรภูมิ  สอดแทรก
สัญลักษณ์ไปกับเรื่องราว  ลวดลาย  ตามแบบอุดมคติ
จากประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
นี้  ข้าพเจ้าได้นำามาวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบ  จึงมองเห็นการพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
การสร้างสรรค์ผลงาน นำาไปสู่การแสดงออกที่ชัดเจน  
สอดคล้องกับเรื่องราว เนื้อหาของผลงาน  โดยใช้รูป
ทรง 3 มิติ และศิลปะจัดวางเป็นสื่อในการแสดงออก ทั้ง
ทางด้านแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ การ
สื่ออารมณ์และความรู้สึก ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นแนวทางใหม่ในการสร้างสรรค์ ผล
งานชิ้นต่อๆไป ด้วยความหวังจะเป็นศิลปินที่ดี มีคุณภาพ 
สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคมสืบไป

อภิปรายผล
 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง 
“มหานทีสีทันดร:ศิลปะจัดวาง 3 มิติ ” ข้าพเจ้าค้นพบว่า  
การเข้าถึงและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
ข้าพเจ้าจะอาศัยเพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกนำามาถ่ายทอด
ในผลงานเพียงแค่น้ันยังไม่เพียงพอ ยังต้องมีการทำาความ
เข้าใจในข้อมูลพ้ืนฐานเดิมซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ตรง  
และต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกประกอบเข้าอีก
ด้วย การเข้าถึงและเข้าใจในสถานการณ์  หรือเร่ืองราว 
เร่ืองเล่าของความเช่ือและตีความหมายให้เป็นสัญลักษณ์ท่ี
มีความสนใจเป็นพิเศษ  จะนำามาซ่ึงการถ่ายทอดผลงานท่ี
เกิดจากความเข้าใจอย่างแท้จริง  ต้องอาศัยการได้ไปสัมผัส 
และมองเห็น รับรู้
 ในสถานการณ์จริงน้ัน สามารถสร้างแรงกระตุ้น
ภายใน  เกิดเป็นพลังในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ท่ีได้
แสดงออกสภาวะอารมณ์ในช่วงขณะน้ัน   และแสดงออก
ผ่านผลงานศิลปะได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีรูปแบบ สี เทคนิค 
การสร้างสรรค์เฉพาะตน
 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมบนแผ่น
ระนาบ2มิติและบนกลุ่มรูปทรง 3 มิติ โดยเร่ิมจากการ
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ศึกษาแนวคิด เปรียบเทียบรูปแบบผลงานทางศิลปะท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
ข้าพเจ้า  ศึกษาจากผลงาน ศิลปินท่ีได้รับการยอมรับใน
การสร้างงานศิลปะ นำามาสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์จาก
ประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้า สู่การร่างภาพจากแนว
ความคิด ด้วยเทคนิคปากดำา และสีอะคริลิค เทคนิคทาง
พ้ืนผิว ตลอดจนศึกษา ทดลองถึงกระบวนการเทคนิคทาง
จิตรกรรมท่ีมีความเหมาะสมต่อรูปแบบผลงานศิลปะของ
ตน อาทิเช่น การทดลองเทคนิคการสร้างพ้ืนผิวโดยใช้
ดินสอพองผสมระบายบนแผ่นระนาบและบนรูปทรง3มิติ
ผลท่ีได้รับสามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกนำาไปสู่
ความลงตัวของเร่ืองราวโดยเป็นการประกอบข้ึนของรูป
ทรงท่ีสามารถจินตนาการรูปร่างรายละเอียดของเร่ืองราวท่ี
มีรูปร่างเชิงสัญลักษณ์ปรากฏข้ึนในผลงานวิทยานิพนธ์ อีก
ท้ังการใช้สีแทนค่าเชิงสัญลักษณ์ท่ีสะท้อนอารมณ์  ผนวก
กับการจัดองค์ประกอบท่ีสร้างพลังความเคล่ือนไหวมี
การสร้างสรรค์ในการนำาเสนอผลงานโดยการจัดวางให้
อารมณ์ความรู้สึกขณะน้ันซ่ึงในการสร้างสรรค์ผลงานมี
การปรับเปล่ียนปรับปรุงพัฒนาผลงาน โดยเรียนรู้จากการ
สร้างสรรค์เทคนิคของพ้ืนผิวและการลงสี  การสร้างสรรค์
ผลงานส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหามีรายละเอียดบางส่วน
ของผลงานท่ีมากเกินความจำาเป็น จึงทำาให้ในผลงานบาง
ส่วนดูแน่นและมีพ้ืนท่ีว่างน้อย ส่งผลให้ผลงานขาดความ
สมดุลและองค์ประกอบท่ีสวยงาม แนวทางปรับปรุงพัฒนา
และแก้ไข โดยการ “จัดการ” พ้ืนท่ีว่างบางส่วนให้สีและพ้ืน
ผิวทำางาน  ละเว้นการคัดรายละเอียดให้เด่นชัด  ซ่ึงทำาให้ผล
งานมีความเป็นธรรมชาติมากย่ิงข้ึน ผลจากการสร้างสรรค์
ดังกล่าว  ทำาให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ สามารถนำาไป
สู่ผลงานก่ึงนามธรรมท่ีสมบูรณ์ได้  
 จากการสร้างสรรค์ผลงานจัดวางแบบ3มิติจะ
ต้องอาศัยจากส่ิงท่ีเรียกว่าประสบการณ์การรับรู้ใน “รูป
ธรรม” ซ่ึงสามารถจับต้องได้  จนนำาไปสู่ความเป็นนามธรรม 
ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาท่ียาวนานในการทำาความเข้าใจในส่วน
ท่ีมาก จนเกิดการตกตะกอนเหลือเพียงสาระท่ีแท้จริงของ 
“รูปธรรม”การสร้างงานจะเร่ิมจากการสร้างสรรค์ศิลปะก่ึง
นามธรรม ก่อนท่ีจะพัฒนารูปแบบไปสู่ความเป็นนามธรรม 
ซ่ึงในช่วงการก่อรูปให้เกิดเป็นนามธรรมข้ึนน้ัน การใช้ความ
สามารถทางด้าน ทักษะ ฝีมือ และความสามารถในการฝึก
ปฏิบัติสร้างสรรค์น้ันอาจจะ ยังไม่เพียงพอ รวมถึงเร่ืองของ
การส่ังสมประสบการณ์ เกิดการตกผลึกของความรู้ จนเกิด
เป็น สติปัญญา และปรีชาญาณ ตามลำาดับ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจ
จะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า และทดลองปฏิบัติ
จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและนำาไปสู่การสร้างสรรค์
ศิลปะก่ึงนามธรรมท่ีบริสุทธ์ิเข้าถึงส่ิงท่ีเรียกว่า  “จากรูป สู่ 
นาม อย่างแท้จริง” ผลงานท่ีแสดงถึงความเป็นธรรมท่ีทรง
คุณค่าและเป็นท่ียอมรับจะเห็นได้จาก อาจารย์และศิลปิน
อาวุโส และเป็นท่ียอมรับของความสามารถในวงการศิลปะ

อีกท่านหน่ึง คือ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร  ผลงานช่ือ 
“The Soul of Journey, ปฏิปทาแห่งจิตวิญญาณ, 2001” 
ศิลปะรูปแบบจิตรกรรมไทยแนวประเพณีของอาจารย์ ดัง
น้ันการศึกษาและจัดทำาผลงานวิทยานิพนธ์เร่ือง “ มหานที
สีทันดร : ศิลปะจัดวาง 3 มิติ” น้ันจะต้องทำาการฝึกฝน และ
ศึกษาค้นคว้า เพ่ือพัฒนาศิลปะในรูปแบบก่ึงนามธรรมน้ีให้
สามารถคล่ีคลายเป็นรูปธรรมท้ังความคิด และรูปแบบได้
ต่อไปในท่ีสุด การนำาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบก่ึง
นามธรรม จึงเป็นข้ันตอนหน่ึงของการนำาไปสู่วัตถุประสงค์
ใหม่ของการสร้างสรรค์ในชุดต่อไป
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับคำา
แนะนำาและขอคำาปรึกษาจากศิลปินอาวุโสและอาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ในการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะเพ่ือ
ความสมบูรณ์ของเน้ือหาเทคนิควิธีการและความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีถูกต้องโดยวิธีการวิเคราะห์
ผลงานของตนเอง รวมถึงการแก้ไขปัญหาและการค้นคว้า
หาข้อมูลใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ได้ถูกต้องและ
เหมาะสมเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในภายภาค
หน้า
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วิธีการรำาออกภาษาตามแนวละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล)
Ram  Ok- Parsa  Relating  to  Approaches  of   Chaopraya  Mahintarasaktham-

rong 
(Peng Benyakul)   Dance  Theatre Troupe

รองศาสตราจารย์สุภาวดี  โพธิเวชกุล1

ABSTRACT
 This research aims to study origin, com-
ponents, sequences and approaches to Ram Ok-
Parsa (dance style suggesting foreign characters) of 
Chaopraya Mahintarasakthamrong (Peng Benyakul) 
Dance Theatre Troupe. This dance approach has 
been passed onto artists in the Fins Arts Depart-
ment during King Rama IX reign since 2495 BE, 
through the Lakorn-Nok Rajatiraj with three foreign 
characters: Burmese, Mon and Chinese. Qualita-
tive research methods were employed consisting 
of documents, in-depth interviews, participation 
observation and practice with senior artists. 
 The research found that, Chaopraya 
Mahintarasakthamrong (Peng Benyakul)’s Dance  
Theatre Troupe was estabiished during the reign 
of King Rama IV in Rattanakosin era and became a 
famous dance theatre troupe in King Rama V.  His 
theatre troupe created many new dimensions to 
Thai dance i.e., making costume design focusing 
on characters’ nations and their status and com-
posing drama from various sources of chronicles–
resulting in using more international characters. 
His new styles of dance were established and 
named after him, so-called “Chaopraya Mahin’s 
approach” or “Ram Ok-parsa”. These styles can 
be divided into 2 patterns; 1) Burmese and Mon 
characters, are generally performed similar to Thai 
Royal dance style except some body-movement 
methods which are; 1.1) “Yoe Tua” and “Tee-lai” 
continuously; 1.2) “Yoe Tua” and “Tee-lai” to the 
side and stop for 1-2 second, then switching to 
the opposite side continuously; 1.3) “Kra-Tai-Lai” 
evenly and unevenly; 1.4) “Yoe Tua” and “Tee-
lai” and finish with “Kra-Tai Lai”. 2) Chinese char-
acters are performed by using hands, feet, and 
body similar to Chinese opera in Thailand. Chao-

praya  Mahintarasakthamrong’s dance approach 
has been carried on and developed to be proto-
types of Ram Ok-Parsa, which is dance suggesting 
other nations, of Fins Arts Department.
 Keyword:   Ram  Ok-Parsa,  Chaopraya  
Mahintarasakthamrong (Peng Benyakul) Dance 
Theatre Troupe, 

บทคัดย่อ
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาท่ีมาองค์
ประกอบ วิธีจัดการแสดง และวิธีการรำาออกภาษาตามแนว
ละครเจ้าพระยา  มหินทรศักด์ิธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ท่ีสืบทอด
ถึงศิลปินกรมศิลปากรในรัชกาลท่ี 9 ต้ังแต่พ.ศ.2495 จาก
การแสดงละครนอกเร่ืองราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา 
มี 3 เช้ือชาติ ได้แก่ พม่า มอญ และจีน  โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์  การ
สังเกตการณ์ และการฝึกปฏิบัติกับศิลปินอาวุโส  
 ผลการวิจัยพบว่า คณะละครของเจ้าพระยามหิ
นทรศักด์ิ-ธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล) เร่ิมเกิดข้ึนในรัชกาลท่ี 4-5 
แห่งกรุง-รัตนโกสินทร์จัดแสดงละครใน และละครนอกใน
ระยะแรก ต่อมาได้สร้างมิติใหม่เป็นคร้ังแรกให้กับวงการ
ละครรำาของไทยเก่ียวกับการปรับปรุงองค์ประกอบการ
แสดงละครนอกหลายส่วน ได้แก่ การออกแบบเคร่ืองแต่ง
กายตามเช้ือชาติ และสมจริงตามฐานะของตัวละคร   การ
แต่งบทละครจากพงศาวดารชาติต่าง ๆ ทำาให้มีตัวละคร
หลายเช้ือชาติ  และการสร้างวิธีการรำาแบบใหม่สำาหรับตัว
ละครเช้ือชาติน้ันๆ เรียกว่า “แบบเจ้าพระยามหินทร์” หรือ 
“แบบออกภาษา” แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ี 
1 สำาหรับตัว ละครเช้ือชาติพม่า และมอญ ใช้วิธีการปฏิบัติ
ท่ารำาอย่างนาฏศิลป์ไทยแบบหลวงเป็นพ้ืนฐานแต่ยักเย้ือง
ร่างกายด้วยการถ่ายน้ำาหนักตัวไปด้านข้าง เรียกว่า “การ
โย้ตัว” มี 4 แบบ คือ 1.การโย้ตัวและตีไหล่อย่างต่อเน่ือง 
2.การโย้ตัวและตีไหล่ไปด้านข้างจนสุดแล้วหยุดน่ิง 1-2 
วินาทีแล้วจึงโย้ตัวกลับ 3.การกระทายไหล่แบบสม่ำาเสมอ
และไม่สม่ำาเสมอกัน  4.การโย้ตัวและตีไหล่จบด้วยการกระ
ทายไหล่ ลักษณะท่ี 2 สำาหรับตัวละครเช้ือชาติจีน เป็นการ
ใช้มือ เท้า ลำาตัว และการเคล่ือนไหวร่างกาย
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เลียนแบบท่าง้ิวจีนในประเทศไทย   วิธีรำาแบบเจ้าพระยา
มหินทรศักด์ิธำารงน้ีได้สืบทอดและนำามาพัฒนาต่อยอดเป็น
ท่ารำาให้กับตัวละครชาติอ่ืนในการแสดงละครรำาของกรม
ศิลปากรสมัยต่อมา
คำาสำาคัญ : วิธีการรำาออกภาษา, ละครเจ้าพระยามหินทร
ศักด์ิธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล)

บทนำา
 ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวต่อเน่ืองกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้เกิดคณะละครของผู้มีบรรดาศักด์ิเป็นจำานวน
มากท่ียึดอาชีพการจัดแสดงละครเพ่ือเรียกเก็บเงินค่าชม
ละครจากผู้ชมหน่ึงในคณะละครเหล่าน้ีช่ือของคณะละคร
เจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล) หรือ ท่ีนิยม
เรียกว่า “ละครเจ้าคุณมหินทรฯ” (พ.ศ.2391-2437) นับ
เป็นคณะละครท่ีประสบความสำาเร็จและมีช่ือเสียงมาก
คณะหน่ึงในยุคน้ันท้ังยังเป็นคณะละครท่ีเป็นต้นคิดพัฒนา
งานนาฏศิลป์หลายประการให้เกิดมีข้ึนเป็นคร้ังแรกใน
ประวัติศาสตร์ของการละครไทยโดยเฉพาะวิธีการรำา
สำาหรับตัวละครเช้ือชาติอ่ืนท่ีไม่ใช่ไทย เรียกว่า “การรำา
แบบเจ้าคุณมหินทร์ หรือ การรำาออกภาษา” วิธีการรำาเช่น
น้ีได้สืบทอดมาถึงศิลปินกรมศิลปากรต้ังแต่พ.ศ.2495 และ
ได้นำามาพัฒนาต่อยอดเป็นการรำาออกภาษาของตัวละคร
เช้ือชาติอ่ืนในการแสดงละครรำาของกรมศิลปากรในยุคต่อ
มาอีกด้วย
 การศึกษาการพัฒนาละครไทยโดยเจ้าพระยา
มหินทรศักด์ิธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล) เป็นการศึกษาภูมิปัญญา
ของโบราณาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทย เก่ียวกับกลวิธีการนำา
วัฒนธรรมใหม่เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิมโดยไม่
ทำาให้วัฒนธรรมเดิมสูญหายไปหรือถูกกลืนหายไปโดยไม่รู้
ตัว  แต่ช่วยทำาให้วัฒนธรรมเดิมมีความทันสมัย และแปลก
ใหม่ตามวิถีแห่งโลกแต่ละช่วงเวลาท้ังยังเป็นการวิเคราะห์
ร่างกายมนุษย์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์จำาเป็นและสำาคัญมากใน
การนำาเสนอผลงานด้านน้ีออกมาในเชิงทฤษฎีท่ีสามารถ
เผยแพร่ออกสู่สังคมโลกให้เข้าใจและช่ืนชมกับศิลป
วัฒนธรรมไทยอย่างนานาอารยะประเทศได้  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.เพ่ือศึกษาท่ีมา องค์ประกอบ และวิธีจัดการ
แสดงละครนอกออกภาษาของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง 
(เพ็ง  เพ็ญกุล)
 2.เพ่ือศึกษาวิธีการรำาออกภาษาในแนวทางของ
ละครเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง(เพ็ง เพ็ญกุล)

ระเบียบวิธีวิจัย
 1.การรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
การสังเกตการณ์การแสดง วีดีทัศน์การแสดง  และการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินท่ีสืบทอดการแสดง
ละครแบบเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง(เพ็ง เพ็ญกุล) 

ในกรมศิลปากรต้ังแต่พ.ศ.2495จนถึงปัจจุบันโดยใช้แบบ
สังเกตการณ์ และแบบสัมภาษณ์ ตามประเด็นท่ีระบุใน
วัตถุประสงค์
 2. การวิเคราะห์ โดยการนำาข้อมูลจากทุกด้าน
มารวบรวมและจัดเรียบเรียงด้วยการแยกประเด็นให้ชัดเจน 
และนำามาวิเคราะห์ให้ได้ตามวัตถุประสงค์

ผลการงานวิจัย
 คณะละครของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง (เพ็ง 
เพ็ญกุล) เกิดข้ึนด้วยปัจจัยหลายประการในช่วงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์  ท่ีทำาให้เกิดการพัฒนางานนาฏศิลป์ข้ึนหลาย
ด้าน ปัจจัยเหล่าน้ันคือ 
         1.สภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีประกอบด้วย
ชนหลายชาติหลายภาษาท่ีมาอาศัยอยู่รวมกัน โดยเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียงท่ีมีประชากร
หลายเช้ือชาติเข้ามาอาศัยต้ังแต่ก่อนรัชกาลท่ี 1 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทรย่อมมีผลต่อความเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรมในสมัยรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเป็นสมัย
ท่ีเกิดการปรับปรุงงานนาฏศิลป์ดนตรีหลายด้าน เน่ืองจาก
ความแตกต่างกันในด้านเช้ือชาติของประชากรท่ีอาศัยใน
กรุงเทพมหานครน้ี  สามารถอนุมานในเบ้ืองต้นได้ว่า  ชาติ
เหล่าน้ีย่อมต้องมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง   ซ่ึงน่าจะมีการ
ถ่ายทอด รับ และ แลกเปล่ียนกัน จนกระท่ังเกิดการแสดง
ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวข้ึนอีกหลายอย่าง และการสร้าง
ฐานะข้ึนทีละน้อยทำาให้มีกำาลังทรัพย์เพ่ือใช้สอยสร้างความ
สะดวกสบายและความสนุกสนานให้กับตนเองได้มากข้ึน
เป็นลำาดับ  
 2.สภาพการคมนาคมตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
ในสมัยรัชกาลท่ี 1 -  4  โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองและ
ตัดถนนหลายสาย เน่ืองจากพระองค์ให้ความสำาคัญกับการ
เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศทางตะวันตกและเพ่ือเป็น
เหตุจูงใจให้ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายและต้ังถ่ินฐาน
ในประเทศไทยด้วย ทำาให้ประชาชนสามารถเดินทางเพ่ือ
ดำาเนินกิจการและความบันเทิงได้อย่างสะดวกข้ึนมาก
 3.สภาพการณ์ด้านการแสดงละครรำาในช่วงต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลท่ี 1 – 4)   มีวิวัฒนาการการแสดง
ละครรำาถึงจุดสูงสุดในรัชกาลท่ี 2 และถือได้ว่าแบบแผนวิธี
การแสดงละครรำาในสมัยน้ีเป็นแบบแผนท่ีวงการนาฏศิลป์
ยุคต่อมายึดถือเป็นแบบอย่างเพ่ือการบันเทิงและการ
อนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะในรัชกาล
ท่ี 4 ได้มีประกาศว่าด้วยละครผู้หญิงเม่ือปีเถาะ พ.ศ.2398 
มีข้อความสำาคัญ  คือการอนุญาตให้
 พระราชวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยมี
คณะละครผู้ชาย  และ ละครผู้หญิงได้  ผลจากการประกาศ
ฉบับน้ี  ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงการเล่นละครซ่ึงเป็นของ
ผู้ชายเล่นกลายเป็นผู้หญิงเล่น แทบท่ัวท้ังเมือง
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โดยเฉพาะในรัชกาลน้ีมีเหตุการณ์สำาคัญท่ีเป็นโอกาสให้
นาฏศิลป์ไทยได้ออกแสดงอย่างมากมาย ท้ังงานพระราช
พิธี  งานราษฎร์  งานเฉลิมฉลอง  งานสมโภช  และการ
ต้อนรับแขกเมือง  มักมีกิจกรรมบันเทิงเพ่ือสร้างความ
สนุกสนาน  สร้างความย่ิงใหญ่ให้กับงานน้ันๆ และนาฏศิลป์
ได้ถูกใช้เป็นกิจกรรมบันเทิงในการเฉลิมฉลองน้ันๆเสมอมา 
 4. เพลงสำาเนียงภาษา  หมายถึง เพลงท่ีมี
ท่วงทำานอง  ลีลา  ซ่ึงทำาให้ผู้ฟังทราบได้ว่าเป็นชาติภาษาใด 
เช่น สำาเนียงจีน สำาเนียงลาว  สำาเนียงแขก  สำาเนียงเขมร 
เป็นต้น เพลงสำาเนียงภาษา  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  ตามช่ือ
เพลง  ได้แก่ 
      4.1กลุ่มเพลงท่ีมีช่ือบอกเช้ือฃาติ  เพลงประเภท
น้ีครูบาอาจารย์ดนตรีไทยได้แต่งข้ึนโดยล้อเลียนสำาเนียง
เพลงของชาติอ่ืนๆ   แล้วใส่ช่ือของชาติท่ีแต่งเพลงล้อเลียน
น้ันกำากับไว้ด้วย   เช่น 
 - สำาเนียงจีน  ได้แก่  จีนขิมเล็ก  จีนหน้าเรือ  จีน
นำาเสด็จ  จีนหลวง   เป็นต้น
 - สำาเนียงมอญ ได้แก่ มอญชมจันทร์  มอญยาดเล้  
มอญผ้าโพก  มอญท่าอิฐ เป็นต้น
 - สำาเนียงพม่า ได้แก่  พม่ากลาง  พม่าใหญ่  พม่า
เล็ก  พม่าอาโก  พม่าไซยา  เป็นต้น
            4.2 เพลงท่ีไม่มีช่ือบอกเช้ือชาติ  เป็นเพลงสำาเนียง
ภาษาท่ีช่ือเพลงไม่ได้บอกว่าเป็นสำาเนียงของชาติใด  ส่วน
มากมักเป็นเพลงอัตราจังหวะสามช้ันท่ีแต่งขยายข้ึนจาก
เพลงสำาเนียงภาษาในอัตราจังหวะสองช้ัน  หรือประพันธ์
ข้ึนใหม่  โดยอาจยึดสำาเนียงภาษาเดิมไว้  หรือแต่งผิดไป
จากเดิมก็ได้  เช่น  เพลงกำาสรวลสุรางค์  แต่งข้ึนจากเพลง
สำาเนียงจีน   เพลงสุดสงวน เป็นเพลงสำาเนียงมอญ  เพลง
โสมส่องแสง และเพลงแสนคำานึง  เป็นเพลงสำาเนียงลาว 
เป็นต้น (คณะผู้ดำาเนินงานโครงการปริญญานิพนธ์ทาง
ดุริยางคศิลป์ไทย,2550:57) 
 เพลงสำาเนียงภาษา นับเป็นปัจจัยหลักอย่างหน่ึง
ท่ีทำาให้เกิดการปรับปรุงละครนอกให้เป็นละครออกภาษา
ในรัชกาลท่ี 4 – 5 ของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง(เพ็ง 
เพ็ญกุล) ด้วยสำาเนียงและจังหวะของเพลงสำาเนียงภาษา
ท่ีแปลกหู เสียงกลองท่ีเร้าใจ ลีลาการร้องและบรรเลงท่ี
สนุกสนานชวนฟังเหล่าน้ี น่าจะย่ิงทำาให้การปรับปรุงละคร
รำาแบบออกภาษาของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง (เพ็ง 
เพ็ญกุล) ประสบความสำาเร็จและได้รับความนิยมอย่างมาก
ในยุคน้ัน  
 5.นาฏศิลป์ต่างภาษา ด้วยในยุคกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น มีประชากรหลากหลายเช้ือชาติเข้ามาพ่ึงพระบรม
โพธิสมภารกันเป็นจำานวนมาก  ประชากรต่างเช้ือชาติเหล่า
น้ีต่างมีศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นของตนท่ีได้นำาออกแสดงเพ่ือ
ความบันเทิง  หรืออวดฝีมือแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน   เช้ือ
ชาติท่ีใกล้ชิดกับไทยมาก  และน่าจะเป็นต้นแบบในการนำา
มาปรับปรุงศิลปะของไทย   น่าจะได้แก่  จีน ลาว  มอญ  

พม่า  และฝร่ัง เป็นต้น  
 6. สภาพทางสังคมของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิ
ธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ระหว่างพ.ศ.2364-2437) เจ้าพระยา
มหินทรศักด์ิ-ธำารง (เพ็ง  เพ็ญกุล) เป็นบุคคล 3 แผ่นดิน  
หมายถึงช่วงเวลาท่ีท่านเกิดและถวายตัวรับใช้สมเด็จเจ้าฟ้า
มงกุฏในแผ่นดินรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้
เข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) จนส้ินชีวิตในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5)  ท่านเป็นต้นสกุล 
เพ็ญกุล ตามประกาศพระราชทานนามสกุล คร้ังท่ี 8 ลำาดับ
ท่ี 629 เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า   “เพ็ญกุล (Be-
nyakul)”  ประกาศ ณ วันท่ี 19  ธันวาคม พ.ศ. 2456 
(เทพ  สุนทรศารทูล, 2541:95) หลังจากเจ้าพระยามหินทร
ศักด์ิธำารงถึงแก่กรรมแล้ว 19 ปีตามรายละเอียดประวัติของ
ท่านดังต่อไปน้ี
 

ภาพที่ 1 เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำารง (เพ็ง  เพ็ญกุล)
ที่มา: จุลลดา  ภักดีภูมินทร์, 2535: 251

    เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำารง เดิมชื่อ วันเพ็ง 
หรือ วันเพ็ญ เนื่องจากท่านเกิดในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำา 
เดือน 6    (ตรงกับวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2364)     
ต่อมาเรียกกันเพียงสั้นๆ ว่า “เพ็ง”  ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ
วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2437 (พระเจ้า-บรมวงศ์เธอ 
กรมสมมตอมรพันธ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดำารงราชานุภาพ, 2542: 84) รวมอายุได้ 73 ปี  
บิดาชื่อหลวงจินดาพิจิตร (ด้วง) เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวชได้ทรงพระเมตตารับเด็ก
ชายเพ็งเป็นบุตรบุญธรรม  ต่อมาเมื่อทรงลาผนวชมาขึ้น
ครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ลำาดับที่ 4 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์  ได้โปรดเกล้าฯ ให้นายเพ็งเป็นมหาดเล็ก
ใกล้ชิดพระองค์ในตำาแหน่ง “เจ้าหมื่นสรรเพธภักดี” หัว
หมื่นมหาดเล็กต้นเชือก 
 ในปี พ.ศ.2400 เจ้าหมื่นสรรเพธภักดี (เพ็ง 
เพ็ญกุล)ได้เป็นอุปทูตจำาทูลพระราชสาสน์ และคุมเครื่อง
ราชบรรณาการออกไปเจริญพระราชไมตรีกับสมเด็จ
พระนางเจ้าวิกตอเรีย ณ พระราชวังวินด์เซอร์ 
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ประเทศอังกฤษ 
 เม่ือเจ้าหม่ืนสรรเพธภักดีกลับจากประเทศ
อังกฤษ  ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาบุรุษ
รัตนราชพัลลภ จางวางมหาดเล็ก ทำาหน้าท่ีบังคับบัญชาการ
กรมทหารท้ังปวง และอยู่ในตำาแหน่งน้ีจนส้ินรัชกาล โดย
ได้รับโอกาสถวายการรับใช้ใกล้ชิดอยู่ข้างแท่นพระบรรทม 
และเป็นผู้ส่ือสารรับพระราชกระแสรับส่ังให้เสนาบดีหรือ
เจ้านายเข้ามาเฝ้าปรึกษาหารือในเร่ืองต่าง ๆ ต้ังแต่เร่ิมมี
อาการพระประชวรในวันท่ี 26 สิงหาคม จนถึงวันสวรรคต
ในวันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ.2411รวม 36 วัน (ม.ร.ว.แน่งน้อย 
ศักด์ิศรี, 2549:153 -154)
 ต่ อ ม า ใ น รั ช ส มั ย พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “พระยา
ราชสุภาวดีศรีสัจเทพ-นารายณ์  สมุหมาตยาธิบดีศรีสุเรนท
ราเมศวร”  เจ้ากรมพระสุรัสวดี และได้รับหน้าท่ีสำาคัญอีก
หลายประการนอกเหนือจากตำาแหน่งในกรมพระสุรัสวดี  
ดังน้ันในปี พ.ศ.2417  จึงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เล่ือน
ตำาแหน่งยศเป็นเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง
 จากประวัติของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง  
(เพ็ง  เพ็ญกุล) จะเห็นได้ว่า ท่านเป็นบุคคลสำาคัญคนหน่ึง
ในวงราชการไทยท้ังยังเป็นคนสนิทในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นท่ีไว้วางใจในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังน้ันความพร้อมใน
ด้านฐานะความม่ันคงในอาชีพและความรอบรู้รวมถึง
ประสบการณ์ท้ังในและต่างประเทศของท่านจึงนับเป็น
ปัจจัยสำาคัญในการสร้างคณะละครตามความนิยมของ
ชนช้ันบรรดาศักด์ิของท่านในสมัยน้ัน 
 จ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง (เพ็ง  เพ็ญกุล)   มี
ส่วนในการพัฒนาการแสดงละครไทย และสร้างปรากฎ
การณ์ใหม่ในวงการละครข้ึนหลายประการ   ดังน้ี 
 1. เจ้าของคณะละครในสมัยรัชกาลท่ี 4   จัด
แสดงละครนอก และละครใน 
 2. จัดสร้างโรงละครเพ่ือจัดแสดงละครของท่าน
ตามแบบโรงละครในยุโรป    เร่ิมแรกท่านได้ต้ังช่ือโรงละคร
ของท่านว่า “Siamese Theatre” จัดแสดงเฉพาะเวลาท่ี
มีแขกบ้านแขกเมืองมาเยือน   จนในสมัยรัชกาลท่ี 5  เม่ือ
ธิดาของท่านคือเจ้าจอมมารดามรกฎ ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ให้กำาเนิดพระองค์เจ้าเพ็ญ
พัฒนพงศ์ (กรมหม่ืนพิชัยมหินทโรดม) ในปีพ.ศ.2425 จึงได้
เปล่ียนช่ือโรงละครมาเป็น “Prince Theatre”  ซ่ึงหมายถึง  
ละครของพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ ซ่ึงเป็นหลานของท่าน   
โรงละครของท่านเป็นอาคารหลังใหญ่ต้ังอยู่ท่ีท่าเตียน ดัง
ภาพแสดงท่ีต้ังของโรงละครดังน้ี

    ภาพท่ี 2  โรงละคร (Theatre) ของเจ้าพระยามหินทร
ศักด์ิธำารง (ศรช้ี) ต่อมาเป็นวังท่าเตียนของพระองค์เจ้า
กรมหม่ืนพิไชยมหินทโรดม   ภาพถ่ายจากด้านวัดอรุณ
ราชวราราม ฝ่ังธนบุรีท่ีมา: กรมศิลปากร, 2548: 184

 ภายในโรงละครมีการตกแต่งและทำาฉาก
ประกอบการแสดง  โดยเฉพาะมีการระบุช่ือของโรงละคร
ไว้ท่ีประตูฉากดังภาพประกอบด้านล่างแสดงให้เห็นว่ามี
การเปล่ียนช่ือโรงละคร ดังน้ี
          (1)

          (2)

    ภาพท่ี 3 ภายในโรงละครเม่ือแรกต้ังในช่ือ “Siamese 
Theatre” (1) และเปล่ียนเป็น 

“Prince Theatre” (2) 
  ท่ีมา: ศักรินทร์ สู่บุญ, 2549:17

 แต่อย่างไรก็ดีผู้คนต่างพากันเรียกช่ือโรงละครน้ี
ว่า “โรงละครเจ้าคุณมหินทร์” ตามความนิยมเรียกช่ือโรง
ละครตามช่ือเจ้าของในสมัยน้ันแทน
 3. การเร่ิมจัดเก็บค่าชมละครเป็นคร้ังแรก   เร่ิม
จากการจัดงานฉลองกรุงครบ 100 ปี  ในปี พ.ศ.2425   
ท่านได้นำาละครของท่านมาร่วมแสดงท่ีท้องสนามหลวงโดย
มีการเรียกเก็บเงินคนดู  การแสดงในคร้ังน้ันนับเป็นจุดเร่ิม
ต้นของการเก็บค่าต๋ัวเพ่ือชมละคร   และมีคณะละครอ่ืน
เอาอย่างกันมากมาย
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 4. การใช้คำาว่า “วิก” ในความหมายของคำาว่าโรง
ละคร  โดยเพ้ียนมาจากคำาว่า “ week” ในภาษาอังกฤษ   
 5.วิธีการรำาท่ีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของตัวละครเช้ือชาติอ่ืนท่ีไม่ใช่ไทย  เรียกกันว่า  “การรำา
ออกภาษา” วิธีการรำาเช่นน้ีเป็นแบบของละครเจ้าพระยา
มหินทรศักด์ิธำารงท่ีคิดข้ึนเป็นคณะแรกดังท่ีสมเด็จฯ 
กรมพระยาดำารงราชานุภาพได้เขียนไว้ว่า“กระบวนรำา
เจ้าพระยามหินทรฯ คิดยักเย้ืองไปจากแบบหลวง จนเกิด
เป็นแบบละครเจ้าพระยามหินทรฯ ข้ึนอีกอย่างหน่ึง มีผู้
นิยมเอาอย่างกันมาก” (สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุ
ภาพ, 2546: 378)

ท่ีมาองค์ประกอบและวิธีแสดงละครออกภาษาของ
เจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง
 1.ท่ีมาของละครออกภาษา 
 ละครของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง จัดแสดง
มาแล้วต้ังแต่ในรัชกาลท่ี 4 มาต้ังเป็นโรงใหญ่ในรัชกาลท่ี 5 
(เล่มเดียวกัน: 378)  เล่นท้ังละครในและละครนอก  ต่อมา
ได้นำาเร่ืองพงศาวดารชาติต่างๆ มาแต่งเป็นบทละครนอก
หลายเร่ืองท้ังเร่ืองท่ีมีตัวละครเช้ือชาติไทยล้วน เช่น ไกร
ทอง เป็นต้น และละครท่ีประกอบด้วยตัวละครหลายเช้ือ
ชาติ ได้แก่ จีน มอญ ลาว และพม่า เป็นต้น  จึงเกิดการ
ผสมผสานศิลปะหลายแขนงข้ึนใหม่เพ่ือให้เกิดความสมจริง
ตามเน้ือเร่ือง ได้แก่ เพลงดนตรี การแต่งกาย และการรำา 
ท่ีสามารถแสดงถึงความเป็นคนต่างเช้ือชาติตามบุคลิกของ
ตัวละครในแต่ละเร่ืองโดยการเลือกใช้เพลงสำาเนียง ภาษา
ท่ีมีอยู่แล้วเป็นจำานวนมาก ประดิษฐ์เคร่ืองแต่งกายตามเช้ือ
ชาติของตัวละครและคิดวิธี การรำาแบบใหม่ให้กับตัวละคร
ท่ีมีเช้ือชาติอ่ืนด้วย ส่วนวิธีการดำาเนินเร่ืองยังคงดำาเนินตาม
วิธีการแสดงละครนอกเช่นเดิม  เรียกกันอีกอย่างหน่ึงว่า 
“ละครออกภาษา” แต่เร่ืองท่ีมีตัวละครเช้ือชาติไทยยังคง
ดำาเนินตามแบบหลวงท้ังเร่ืองเพลงดนตรี การแต่งกายและ
กระบวนรำา 
     2.องค์ประกอบของการแสดงละครออกภาษา  
ประกอบด้วย 
 2.1ผู้แสดง  สมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชา  -นุ
ภาพ (2465: 16)  ระบุไว้ในหนังสือระเบียบตำานานลครเล่น
ถวายตัวท่ีวังวรดิศ ว่า ละครเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง 
เป็นละครผู้หญิง  ดังน้ัน จึงพบว่าศิลปินละครของท่านท่ีไป
เป็นครูในคณะละครต่างๆ ล้วนเป็นหญิงท้ังส้ิน  ได้แก่  ครู
เป้า   ครูเปล่ียน และครูเครือ ได้เป็นครูละครในคณะเจ้าคุณ
พระประยูรวงศ์ (เจ้าจอมมารดาแพ)  ครูเสง่ียม ไปเป็นครู
ละครเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์  เมืองเชียงใหม่ 
 2.2เร่ืองท่ีแสดง ละครเจ้าพระยามหินทรศักด์ิ
ธำารง เป็นท่ียอมรับว่ามีบทละครแต่งใหม่มากกว่าละคร
คณะอ่ืน ๆ ด้วยมีนักแต่งบทละครอยู่ในคณะ 2 รุ่น ได้แก่ 
รุ่นแรกได้นายวาน และนายทิม นักเทศน์เป็นผู้ชำานาญ

กลอน แต่งบทละครเร่ือง ดาหลัง และ ขุนช้างขุนแผน  รุ่น
ท่ี 2 ได้หลวงพัฒนพงศ์ภักดี  เม่ือยังเป็นขุนจบพลรักษ์ (ทิม  
สุขยางค์) เป็นผู้แต่งบทละคร  ในช่วงน้ีมีการนำาพงศาวดาร
ชาติต่างๆ มาแต่งเป็นบทละครใช้แสดงในคณะหลายเร่ือง 
ได้แก่ เร่ืองราชาธิราช ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายเพชร 
พลายบัว  ต้ังฮ่ัน สามก๊ก  หงอโต้ว ซุยถัง  และบ้วนฮวย
เหลา  
 สำาหรับลักษณะบทละครของท่าน พบว่า มีการ
ดำาเนินเร่ืองรวดเร็ว  มีบทตลกแทรกตามบัญญัติของละคร
นอก  เน้ือหาไม่แบ่งเป็นองก์หรือฉากโดยยังคงรูปแบบ
เหมือนบทละครก่อนสมัยรัชกาลท่ี 5  
         2.3ดนตรีและเพลงร้อง  ละครเจ้าพระยามหินทร
ศักด์ิธำารงใช้วงป่ีพาทย์ไม้นวมบรรเลงประกอบการแสดง   
ลักษณะเพลงมี   2   ประเภท  คือ เพลงร้อง และ เพลงหน้า
พาทย์ท่ีสอดคล้องกับ     เน้ือเร่ือง และอารมณ์ของตัวละคร     
แต่ถ้าการแสดงละครเร่ืองใดมีท่ารำา เพลงร้อง และเพลง
ดนตรีเป็นทางออกภาษา จะมีการเพ่ิมเคร่ืองดนตรีอันเป็น
สัญลักษณ์ของภาษาน้ันๆ เรียกว่า “เคร่ืองภาษา” เข้าไป
ด้วย
      2.4เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง   ละคร
เจ้าคุณมหินทรศักด์ิธำารงมีการออกแบบการแต่งกายตัว
ละครท่ีแสดงความแตกต่างตามตำาแหน่ง  ฐานะ และยศ
ศักด์ิของตัวละครในเร่ือง เช่น ถ้ารับบทเป็นท้าวพระยามหา
กษัตริย์แต่งกายยืนเคร่ือง   แต่ถ้ารับบทเสนาจะแต่งกาย
ด้วยการนุ่งผ้าโจงกระเบน ใส่เส้ือ ประดับศีรษะด้วยกรอบ
หน้าหรือผ้าโพก  ส่วนสาวใช้และชาวบ้านอาจแต่งกายด้วย
การนุ่งผ้าจีบ หรือโจงกระเบน ห่มผ้า ประดับศีรษะด้วย
กรอบหน้า เป็นต้น  สำาหรับตัวละครท่ีเป็นเช้ือชาติอ่ืน จะ
แต่งกายตามเช้ือชาติตัวละครท่ีปรากฏในเร่ือง
    2.5สถานท่ีแสดง ละครเจ้าคุณมหินทรศักด์ิธำารง 
จัดการแสดง 2 ลักษณะ คือ การจัดการแสดงภายในโรง
ละครของท่านเพ่ือเก็บเงินผู้ชม  และการจัดแสดงนอก
สถานท่ี 
 3.ลักษณะและวิธีแสดง  
 ลักษณะและวิธีแสดงละครนอกออกภาษาของ
เจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารงใช้องค์ประกอบการแสดงอย่าง
ละครนอก คือ ดำาเนินเร่ืองด้วยบทร้อง  มีบทบรรยาย
สถานการณ์ของเร่ืองบทบรรยายอารมณ์และความรู้สึกของ
ตัวละคร  แต่ไม่มีการแบ่งบท  แบ่งตอน  ไม่มีการบอกฉาก  
ไม่มีบทเจรจา แต่มีคำาว่า “เจรจา” แทรกอยู่ในบทละคร
เพ่ือให้ตัวละครได้เจรจาท่ีต้องคิดเอง  โดยส่วนใหญ่มีการ
ระบุเพลงหน้าพาทย์ในบางแห่ง เท่าน้ัน
 ส่วนวิธีการรำา  มีการสร้างกระบวนรำาให้ยักเย้ือง
ไปจากแบบหลวงจนเกิดเป็นวิธีรำาแบบเจ้าพระยา-มหินทร
ศักด์ิธำารงข้ึนอีกอย่างหน่ึง และ วิธีการรำาเช่นน้ีมีผู้นิยมเอา
อย่างกันมาก  ท่ารำาท่ีใช้ในละครของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิ
ธำารงน้ีมีหลายอย่างผสมผสานกัน ได้แก่    
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 -กระบวนท่ารำาอย่างประณีตตามแบบไทยโดย
แท้
 -ท่ารำาง่ายๆของชาวบ้านท่ัวไป หรือท่าธรรมชาติ
 -ท่ารำาท่ียักเย้ืองไปจากแบบหลวงเพ่ือแสดงให้
เห็นความ แตกต่างของตัวละครท่ีเป็นชนชาติไทยและ
ชนชาติอ่ืนท่ีมีอยู่ในเร่ืองน้ัน
 -ท่ารำาท่ีเลียนแบบท่านาฏศิลป์ตามเช้ือชาติของ
ตัวละครท่ีปรากฏในเร่ืองน้ันๆ

 การสืบทอดวิธีแสดงละครออกภาษาของ
เจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารงสู่กรมศิลปากร
ยุคละครเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารงได้ส้ินสุดลงเม่ือท่าน
ถึงแก่อสัญกรรมในพ.ศ. 2437  หลังจากน้ันได้มีคณะ
ละครอ่ืนทำาละครตามอย่างละครของเจ้าพระยามหินทร
ศักด์ิธำารงหลายโรง ดังท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุ
ภาพ  (2546: 379) ได้ทรงกล่าวไว้ว่า  “เม่ือเจ้าพระยามหิ
นทรฯถึงแก่กรรม ละครโรงน้ีโดยมากไปอยู่กับเจ้าหม่ืนไวยว
รนาถ(บุศ) บุตรของท่าน ปรากฏช่ือว่า   ละครบุตรมหินทร์    
ได้เคยพาไปเล่นจนประเทศยุโรป  เม่ือส้ินอายุบุตร    มหิ
นทร์แล้วเป็นละครของคุณหญิงเล่ือนฤทธ์ิ เทพหัสดินทร ณ 
กรุงเทพ เรียกช่ือว่า ละครผสมสามัคคี ต่อมาจนเลิก” 
นอกจากคณะละครบุตรมหินทร์และคณะละครคุณหญิง
เล่ือนฤทธ์ิแล้ว ศิลปินละครในคณะของเจ้าพระยามหินทร
ศักด์ิธำารงยังได้ไปเป็นครูท่ีคณะละครเจ้าคุณพระประยูร
วงศ์ (แพ บุนนาค) อีกด้วย   ครูละครคนสำาคัญของวังเจ้า
คุณพระประยูรวงศ์ คือ แม่ครูเครือ หม่อมของเจ้าพระยา
มหินทรศักด์ิธำารงน่ันเอง 
 ละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์นับเป็นละครคณะ
ใหญ่คณะหน่ึง  มีการรับเด็กท่ีสนใจมาฝึกหัดเป็นศิลปิน
ละครหลายคน ในจำานวนน้ีมีศิลปินสำาคัญท่ีมีผลต่อการ
สืบทอดวิธีแสดงละครของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารงโดย
มาเป็นครูสอนละครท่ีกรมศิลปากรมีจำานวนรวม  4 ท่าน   
คือ ครูผัน   โมรากุล  ครูสอาด  แสงสว่าง  ครูเจริญจิต  
ภัทรเสวี  และครูยอแสง  ภักดีเทวา
 จากความคิดส ร้างสรร ค์ของคณะละคร
เจ้าพระยา -      มหินทรศักด์ิธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ท่ีเร่ิม
ก่อต้ังข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 4 จนมีช่ือเสียงในรัชกาลท่ี 5  
ทำาให้วงการละครของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้เกิด
ส่ิงใหม่ในวงการละครไทยท้ังในด้าน โรงละคร  การแต่ง
กาย  เคร่ืองดนตรี โดยเฉพาะเกิดวิธีการรำาแบบใหม่ข้ึนคู่
กับวิธีการรำาแบบหลวงท่ีสืบมาต้ังแต่รัชกาลท่ี 2 เรียกกันว่า 
“แบบเจ้าพระยามหินทร์” ซ่ึงมีพัฒนาการต่อยอดเป็นการ
รำาออกภาษาอ่ืนๆของกรมศิลปากรในเวลาต่อมาอีกด้วย
วิธีการรำาออกภาษาตามแนวละครเจ้าพระยามหินทร
ศักด์ิธำารง (เพ็ง  เพ็ญกุล) 
 วิธีการรำาออกภาษาตามแนวละครเจ้าพระยา
มหินทร-ศักด์ิธำารง (เพ็ง  เพ็ญกุล) ท่ีสืบทอดมาถึงกรม

ศิลปากรคร้ังแรก  ในการแสดงนอกเร่ืองราชาธิราช ตอน
สมิงพระรามอาสา ในพ.ศ.2495  มี 3 เช้ือชาติ ได้แก่ พม่า 
มอญ และจีน พบว่ามีวิธีการรำา 2 แบบ คือ
 1. วิธีการรำาออกภาษาพม่า มอญ เป็นการปฏิบัติ
ท่ารำาอย่างนาฏศิลป์ไทยแบบหลวงเป็นพ้ืนฐาน แต่ยักเย้ือง
ท่าทางให้เป็นท่ารำาออกภาษาพม่า และ มอญ คิดเป็น
สัดส่วนเท่ากับ 80 : 20 ดังน้ี
      1.1ส่วนของการปฏิบัติท่ารำา ท่ีใช้
นาฏศิลป์ไทยแบบหลวงเป็นพ้ืนฐาน 80% แบ่งออกเป็นวิธี
การใช้อวัยวะของร่างกายในการปฏิบัติท่ารำา   วิธีการตีบท
โดยใช้ภาษาท่า  การแสดงอารมณ์ การใช้ท่ารำาส่ือความ
หมาย  การใช้มือช้ีส่ือความหมาย  วิธีการรำาเข้าพระเข้านาง 
วิธีการใช้อาวุธทวน วิธีการจับและถืออาวุธทวน  รวมถึง
กระบวนท่ารำาเฉพาะในการรำาอาวุธ เช่น  โคมสามใบ หงส์
สองคอ นาคเก้ียว ปลอกช้าง และชิงคลอง เป็นต้น ดังภาพ
ตัวอย่างต่อไปน้ี

    แสดงอารมณ์“ร้องไห้”        มือช้ีแสดงความหมาย“ท่ีน่ี”     

รำาเข้าพระเข้านาง
 ภาพที่  4 การปฏิบัติท่ารำาอย่างนาฏศิลป์ไทยแบบหลวง

การใช้อาวุธ“ท่าปลอกช้าง”          “ท่าหงส์สองคอ”   
ภาพที่ 5 การรำาอาวุธอย่างนาฏศิลป์ไทย

 
 สำาหรับการจัดระเบียบร่างกายในการปฏิบัติท่า
รำาให้อยู่ในตำาแหน่งท่ีถูกต้องอย่างนาฏศิลป์รูปแบบหลวง
น้ัน  เม่ือนำาท่าทางของศีรษะ แขน ลำาตัว ขาและเท้า  มา
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ผสมกันจะเกิดท่ารำาท่ีสมบูรณ์ และวิธีการเคล่ือนไหวอวัยวะ
ของร่างกายจากตำาแหน่งหน่ึงไปยังอีกตำาแหน่งหน่ึงจะเกิด
การเช่ือมท่ารำาจากท่าหน่ึงไปยังอีกท่าหน่ึงอย่างสอดคล้อง
ต้ังแต่ต้นจนจบการแสดงวิธีการน้ีครูละครไทยได้นำามาใช้เป็น
พ้ืนฐานอย่างหน่ึงในการออกแบบท่ารำาสำาหรับตัวละครพม่า 
และมอญ เรียกว่าการรำาออกภาษาพม่าและการรำาออกภาษา
มอญในปัจจุบัน
      1.2 ส่วนของการปฏิบัติท่ารำาให้เป็นออกภาษา
พม่าและมอญตามแนวละครเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง 
(เพ็ง  เพ็ญกุล) 20% เป็นวิธีการปฏิบัติท่ารำาท่ียักเย้ืองจากท่า
นาฏศิลป์ไทยให้เป็นท่าออกภาษาพม่าและมอญ ดังน้ี
 -การถ่ายนำ้าหนักตัวไปยังเท้าท่ียืนในท่าก้าวข้าง
หรือในท่าน่ังทีละข้างสลับกัน ประกอบกับการเอียงหรือเอน
ลำาตัวส่วนบนไปด้านข้างท่ีถ่ายน้ำาหนักตัวไปพร้อมๆ กัน เรียก
ว่า “การโย้ตัว”  ซ่ึงสามารถปฏิบัติได้ท้ังการน่ังโย้ตัว  และการ
ยืนโย้ตัว ดังได้แสดงภาพการเคล่ือนลำาตัวแบบน่ังโย้ และแบบ
ยืนโย้ ต่อไปน้ี 

ภาพท่ี 6 วิธีการเคล่ือนลำาตัวแบบ “น่ังโย้”

ภาพที่ 7 วิธีการเคลื่อนลำาตัวแบบ “ยืนโย้”

 -การเคลื่อนไหล่ไปด้านข้างอย่างต่อเนื่องใน
ลักษณะของสัญลักษณ์ ∞ หรือที่เรียกกันในกลุ่มนาฏศิลป์
ไทยว่า “เลข 8 (อารบิค) แนวนอน” การเคลื่อนไหล่แบบ
นี้เรียกว่า “ตีไหล่” ใช้ประกอบการโย้ตัวด้วยเสมอ ตาม
ภาพการเคลื่อนลำาตัวดังนี้

  

ภาพท่ี 8 วิธีการเคล่ือนลำาตัวแบบโย้ตัวพร้อมกับตีไหล่ตีไหล่ 

 -การใช้ร่างกายส่วนบนต้ังแต่ศีรษะ ถึง เอว ด้วย
การเอนไปด้านข้างใดข้างหน่ึง จากน้ันให้เคล่ือนไหล่ไป
ด้านหลังและด้านหน้าสลับกันตามจังหวะเพลง เรียกว่า  
“กระทายไหล่” ดังภาพการเคล่ือนท่ีของไหล่และลำาตัวต่อ
ไปน้ี

ภาพที่ 9 วิธีการเคลื่อนลำาตัวในแบบ “กระทายไหล่”

 -การเคลื่อนที่ของตัวละครในท่าเดินอย่าง
นาฏศิลป์ไทย แต่ให้เอียงศีรษะไปตามเท้าที่ก้าวดังภาพ
แสดงวิธีการเดินเป็นลำาดับตามศรชี้ต่อไปนี้
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ภาพที่ 10 วิธีการเดินแบบออกภาษาพม่า และ  มอญ

 จากการศึกษาการรำาออกภาษาพม่าและมอญ 
ตามแนวละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล) 
พบว่าเป็นวิธีการปฏิบัติท่ารำาลักษณะเดียวกัน คือ การใช้
ท่ารำาอย่างนาฏศิลป์ไทยแบบหลวงเป็นหลัก ตั้งแต่วิธีการ
ใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ แสดง การรำาตีบทลักษณะ
ต่าง ๆ  รวมถึงการใช้อาวุธ  ซึ่งวิธีการที่กล่าวมานั้นเป็น
จารีตทางนาฏศิลป์ไทยที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องมา ตั้งแต่
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สำาหรับส่วนที่แตกต่างทำาให้เห็นเป็น
วิธีการรำาออกภาษา คือ เพิ่มการโย้ตัว การตีไหล่ และ
การกระทายไหล่ ที่สามารถปฏิบัติให้แตกต่างกันได้ดังนี้
      1). ใช้วิธีการโย้ตัวประกอบการตีไหล่อย่างต่อ
เนื่อง อาจมีทั้งสะดุ้งตัวตามจังหวะช้า หรือเร็ว หรือไม่มี
ก็ได้
 2). ใช้การโย้ตัวประกอบการตีไหล่ไปข้างใดข้าง
หนึ่งแล้วสะดุ้งตัว 1 ครั้ง พร้อมหยุดนิ่งชั่วขณะประมาณ 
1-2 วินาที แล้วสะดุ้งตัวอีก 1 ครั้งเพื่อโย้ตัวกลับไปอีกข้าง
หนึ่ง แล้วปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
 3). ใช้การกระทายไหล่ต่อเนื่อง โดยการถ่าย
น้ำาหนักตัวไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่งแล้วกระทายไหล่ไป
ด้านหลังก่อนและขยับไหล่ไปด้านหน้าต่อเนื่องในจังหวะ
สม่ำาเสมอ มีทั้งช้า  เร็วและถี่ๆ
 4). ใช้การโย้ตัวประกอบการตีไหล่จบด้วยการก
ระทายไหล่
 5). ใช้การถ่ายน้ำาหนักตัวไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง 
แล้วกระทายไหล่ต่อเนื่องในความเร็วหลายระดับ เช่น 
เริ่มด้วยความเร็วสม่ำาเสมอต่อด้วยการกระทายไหล่ถี่ๆ 
และจบด้วยการกระทายไหล่ช้าอีก 1 ครั้ง
 สำาหรับความแตกต่างระหว่างตัวละครพม่า
และมอญ พบว่า ตัวละครทั้ง 2 เชื้อชาติใช้วิธีการปฏิบัติ

ท่ารำาอย่างเดียวกัน แต่ในความเหมือนกันนั้นยังพบว่ายัง
มีความแตกต่างกันระหว่างตัวละครพม่าและมอญที่ผู้ชม
สามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างตัวละครพม่าและ
มอญจากเครื่องแต่งกาย  สำาเนียงเพลง  เนื้อร้อง  วิธีการ
เจรจา และการใช้พลังในการปฏิบัติท่ารำา 
 2.วิธีการรำาออกภาษาจีน เป็นการปฏิบัติท่ารำา
เลียนแบบงิ้วแต้จิ๋วในประเทศไทย ประกอบด้วย
 2.1 การใช้มือ เป็นการเลียนแบบการใช้มือของ
งิ้ว แต่มีการหักข้อมือขึ้นและรวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วนาง
และนิ้วก้อยมากกว่า ดังนี้

ภาพที่ 11 การใช้มือสำาหรับตัวละครเชื้อชาติจีน

 2.2การใช้เท้าในลักษณะยกเท้าให้ปัดขาส่วนล่าง
เฉียงมาทางขาท่ียืนรับน้ำาหนักและการกดหลังเท้าลงให้เป็น
แนวเดียวกับขาส่วนล่าง ส่วนการวางเท้าไปด้านหลังให้ใช้
หลังเท้าแตะพ้ืน

ภาพท่ี 12 การใช้เท้าสำาหรับตัวละครเช้ือชาติจีน   
(1.ยกเท้า 2.วางเท้าด้านหลัง)

 2.3การยืนและการน่ังในลักษณะต่างๆ บทบาท
ตัวละครเช้ือชาติจีนในการแสดงละครตามแนวละคร
เจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง (เพ็ง  เพ็ญกุล)น้ัน ตัวละคร
ต้องปฏิบัติท่าทางให้เกิดความแตกต่างจากเช้ือชาติพม่า 
มอญในเร่ืองเดียวกัน จึงใช้การเลียนแบบท่าทางของง้ิวใน
ประเทศไทย ดังแสดงภาพการปฏิบัติท่าทางของตัวละคร
เช้ือชาติจีน ดังน้ี
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ยืนเต็มเท้า 2 ข้าง         ยืนยกเท้า     

 ยืนย่อเข่าวางส้นเท้า
ภาพท่ี 13 การยืนลักษณะต่างๆ ของตัวละครเช้ือชาติจีน     

   ยืนวางเท้าด้านหลัง             ยืนในท่าก้าวข้าง   

    ยืนท่าก้าวข้างใช้การวางส้น        ยืนจรดปลายเท้า
     ภาพท่ี 14 การยืนลักษณะต่างๆ ของตัวละคร

เช้ือชาติจีน

ภาพท่ี 15 การน่ังรำาอาวุธบนส้นเท้าข้างหน่ึง ย่ืนเท้าอีกข้าง
หน่ึงมาวางส้นเท้าบนพ้ืนด้านหน้า

สรุปผลการวิจัย
 การพัฒนาละครนอกสู่ละครออกภาษาของ
เจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ทำาให้ละครรำา
ได้รับความนิยมและแพร่หลายในเชิงพานิช จนเม่ือยุคละคร
เจ้าพระยามหินทร-ศักด์ิธำารงส้ินสุดลงเม่ือท่านถึงแก่อสัญ
กรรมในพ.ศ. 2437  ได้มีคณะละครอ่ืนทำาละครเอาอย่าง
ละครของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารงหลายโรง ได้แก่ คณะ
ละครบุตรมหินทร์คณะละครคุณหญิงเล่ือนฤทธ์ิ และศิลปิน
ละครในคณะของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารงยังได้ไป
เป็นครูท่ีคณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์อีกด้วย   ทำาให้
วิธีการแสดงละครของท่านสามารถสืบทอดต่อเน่ืองและ
พัฒนาไปสู่การแสดงละครในกรมศิลปากรในเวลาต่อมา

อภิปรายผล
 การสร้างละครนอกออกภาษาในยุคของ
เจ้าพระยา - มหินทรศักด์ิธำารง (เพ็ง  เพ็ญกุล) ในคร้ังน้ัน
ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการเกิดละครแบบใหม่ข้ึนเท่าน้ันแต่
เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้วงการนาฏศิลป์ไทยเกิดแนวทาง
การปรับปรุง  และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ จากปัจจัยแวดล้อม
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนไปของสังคมท้ัง
ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการแสดงประเภทอ่ืนๆ ท่ีได้
รับอิทธิพลจากประเทศทางตะวันตก ดังน้ี
 1.การสร้างละครแนวใหม่ของคณะละคร
เจ้าพระยา  -มหินทรศักด์ิธำารง (เพ็ง  เพ็ญกุล) ท่ีปรุงมา
จากปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิธี
การแสดงละครรำาในสมัยน้ัน  นับเป็นประตูเปิดโลกละคร
รำาสู่การคิดสร้างสรรค์วิธีการนำาเสนอรูปแบบใหม่หลาย
แนวทางในสมัยต่อมา  
 จากการเร่ิมจัดการแสดงละครรำาตามแบบหลวง
ของไทยท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในสมัยรัชกาลท่ี 2 ได้แก่ 
ละครใน และละครนอก  และดำาเนินการจัดการแสดงละคร
ตามแบบละครในสมัยรัชกาลท่ี 2 เร่ือยมาจนถึงเวลาอ่ิม
ตัวประกอบกับมีการแข่งขันด้านนาฏศิลป์จากคณะละคร
ร่วมสมัยเดียวกับท่านเป็นจำานวนมากเพ่ือเรียกให้คนเข้ามา
ชมการแสดง  ท่านจึงมีความคิดปรับวิธีการแสดงละครของ
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ท่านโดยนำาปัจจัยต่างๆ ท่ีอยู่ร่วมสมัยเดียวกับท่านมาเป็น
พ้ืนฐานของการคิดใหม่ในการออกแบบองค์ประกอบการ
แสดง   ได้แก่ การเลือกเร่ืองท่ีนำามาใช้แสดง  เพลงสำาเนียง
ภาษาวิธีการออกท่าทางของตัวละครจากนาฏศิลป์ของ
ชาติอ่ืน และการแต่งกายของเช้ือชาติอ่ืนท่ีมาพ่ึงพระบรม
โพธิสมภารต้ังแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น
 ต้ังแต่น้ันมาได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆข้ึนใน
วงการละครรำาของไทย โดยเฉพาะในรัชกาลท่ี 9 มีการ
ผสมผสานละครหลายประเภทในการนำาเสนอละครเร่ือง
เดียวกัน เช่น ละครหลวงวิจิตรวาทการท่ีรวมวิธีการแสดง
ละครของไทย ได้แก่  เร่ืองท่ีใช้เล่นละครท่ีมีความแปลก
ใหม่มีชนหลายเช้ือชาติอยู่ในเร่ืองเดียวกันวิธีการรำาตาม
เช้ือชาติท่ีมีท้ังการรำาแบบมาตรฐานราชสำานักวิธีออกท่า
ทางอย่างธรรมชาติท่ีเรียกว่า”รำากำาแบ” ละครพูดด้วยการ
เพ่ิมบทเจรจาให้กับตัวละครเพ่ือดำาเนินเร่ืองหรือการแสดง
อารมณ์ในเร่ืองออกมาด้วยระดับของเสียง การออกเสียงส้ัน
ยาว    และละครร้องท่ีตัวละครร้องเองเพ่ือดำาเนินเร่ืองหรือ
การแสดงอารมณ์ในเหตุการณ์น้ันๆ ในเร่ืองละคร  กลาย
เป็นละครท่ีได้รับความนิยมมากอีกแบบหน่ึงในรัชกาลท่ี 9  
เช่นเร่ืองเลือดสุพรรณ  เป็นต้น  นอกจากน้ียังมีละครคุณ
สมภพ  จันทรประภา และละครแบบครูเสรี  หวังในธรรม
ท่ีมีแนวคิดการนำาวัฒนธรรมการแสดงร่วมสมัยกับท่านมา
ออกแบบการแสดงจนประสบความสำาเร็จจากจำานวนผู้ชม
ท่ีติดตามชมละครของท่านมากถึงขนาดมารอเข้าแถวซ้ือ
บัตรเข้าชมละครเป็นจำานวนมาก และจัดแสดงต่อเน่ืองเป็น
เวลาหลายเดือน
 จึงนับได้ว่าละครของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิ
ธำารง (เพ็ง  เพ็ญกุล)  เป็นประตูเปิดโลกของการละครแบบ
ใหม่ท่ีแหวกการนำาเสนอแบบเดิมมาสร้างส่ิงใหม่ให้เกิดข้ึน
อย่างน่าสนใจ ท่ีสำาคัญละครเหล่าน้ันยังคงความเป็นไทย 
หรือมองเห็นว่าเป็นละครไทย 100% เพียงแต่มีการนำา
เสนอและการออกแบบองค์ประกอบใหม่อย่างแยบยล
เหมาะกับความสนใจและบริบทของผู้ชมท่ีเปล่ียนไปตาม
ยุคสมัยด้วย
 2. แนวทางการผสมผสานวัฒนธรรมต่างชาติกับ
นาฏศิลป์ไทย  โดยมีหลักการสำาคัญคือการสร้างงานการ
แสดงท่ีคงความเป็นไทย   การแสดงละครนอกออกภาษา
ของเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธำารง (เพ็ญ  เพ็งกุล) แม้ว่ามีการ
เพ่ิมตัวละครเช้ือชาติอ่ืนมีวิธีการรำาท่ีแตกต่างไปจากเดิม
ถึงการออกท่าทางอย่างนาฏศิลป์ต่างชาติก็ตาม   แต่ยังคง
แสดงถึงความเป็นละครไทยได้อย่างชัดเจน  ผู้ท่ีมาชมละคร
ในแนวทางของท่านท่ีกรมศิลปากรได้นำามาร้ือฟ้ืนข้ึนใหม่ใน
รัชกาลท่ี 9 ยังคงรู้สึกได้ว่าเป็นละครของไทยไม่ใช่ละครของ
ชาติอ่ืน  
 การประกอบสร้างองค์ประกอบท่ีแสดงถึงความ
เป็นต่างชาติในละครเร่ืองเดียวกันน้ีท่ีผู้ชมมองเห็นได้เป็น
อันดับแรก คือ เคร่ืองแต่งกายของตัวละครท่ีมีลักษณะ

แตกต่างจากการแต่งกายยืนเคร่ืองแบบละครไทย เช่น มี
การโพกผ้าท่ีศีรษะ และการแต่งกายเลียนแบบง้ิว  เป็นต้น  
รองลงมาคือเร่ืองเพลงสำาเนียงภาษา และวิธีการพูดท่ีตัว
ละครต่างเช้ือชาติต้องพูดภาษาไทยให้แปร่งไปตามวิธีการ
ออกเสียงของชาติน้ัน ๆ ท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทย  เช่น 
จีน มอญ เป็นต้น  สุดท้ายคือวิธีการรำาท่ียังคงใช้การจีบ วง  
และการใช้มือ เท้าแบบต่างๆ อย่างนาฏศิลป์ไทยประกอบ
ทำานองและเพลงท่ีใช้เคร่ืองดนตรีไทยประกอบการแสดง   
ดังน้ันผู้ชมท่ีได้ชมละครในแนวของท่านย่อมรู้สึกได้ว่ากำาลัง
ชมหรือได้ชมละครรำาของไทยอยู่น่ันเอง
 3.การสร้างความแตกต่างของท่าทางตัวละคร
แต่ละเช้ือชาติท่ีปรากฏในเร่ืองเดียวกัน ในการสร้างละคร
ท่ีเรียกได้ว่า “ใหม่”ในยุคน้ันเฉพาะเร่ืองท่ีมีตัวละครหลาย
เช้ือชาติย่อมมีความจำาเป็นต้องสร้างความแตกต่างให้ดู
สมจริงตามเร่ืองละคร นอกจากเคร่ืองแต่งกาย เพลง และ
การเจรจาท่ีแตกต่างกันแล้ววิธีการออกท่าทางก็ควรมี
ความแตกต่างกันด้วยผู้ออกแบบท่ารำาได้เลือกท่าทาง
ตามลักษณะวัฒนธรรมของชาติน้ันๆ เช่น มอญ และพม่า
ท่ีมีอาณาเขตและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันเรียกได้ว่าเป็น
วัฒนธรรมใกล้ตัว จึงใช้วิธีการปฏิบัติท่ารำาอย่างราชสำานัก
มาปรุงใหม่โดยเพ่ิมลักษณะเด่นของนาฏศิลป์มอญและ
พม่า คือ การโย้ ตัวเพ่ือถ่ายน้ำาหนักไปยังเท้าทีละข้างสลับ
กันประกอบการตีไหล่ และกระทายไหล่ ทำาให้เห็นว่า
ไม่ใช่ท่าทางของตัวละครเช้ือชาติ ไทย กับจีนท่ีมีอาณาเขต
และวัฒนธรรมห่างไกลกันเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมไกล
ตัวมีลักษณะของนาฏศิลป์ท่ีแตกต่างกันผู้ออกแบบท่า
รำาจึงเลือกใช้ท่าทางอย่างง้ิวท่ีนิยมแสดงเม่ือคร้ังต้นกรุง
รัตนโกสินทร์มาใช้แทนท่ารำา 
 4.สาเหตุท่ีการรำาออกภาษาพม่าและมอญมี
ความแตกต่างจากการรำาออกภาษาจีนอย่างเห็นได้ชัดน้ัน  
น่าจะเป็นเพราะครูและศิลปินของคณะละครเจ้าพระยามหิ
นทรศักด์ิธำารง (เพ็ง  เพ็ญกุล) มีแนวการคิดในการสร้างท่า
รำาของตัวละครต่างเช้ือชาติให้แตกต่างกัน    สำาหรับท่าทาง
ของพม่าและ มอญซ่ึงเป็นเช้ือชาติท่ีใกล้เคียงกันมาก     ครู
ละครคงต้องการใช้ท่ารำาไทยนำาเสนอเป็นท่าทางของตัว
ละครฝ่ายหน่ึง  จึงเลือกการใช้ท่าทางอย่างไทยมาผสมกับ
ลักษณะเด่นของคนเช้ือชาติพม่าและมอญท่ีมองเห็น  เจน
ตาจากการแสดงของชาติน้ันๆ ตามงานเฉลิมฉลองท่ีจัดข้ึน 
แต่การออกแบบการรำาออกภาษาจีนท่ีต้องการให้มีความ
แตกต่างจากตัวละครเช้ือชาติมอญและพม่าอีกชาติหน่ึงน้ัน    
ครูละครได้ใช้แม่แบบของนาฏศิลป์จีนเป็นหลัก โดยใช้
ท่าทาง การแต่งกายและการแต่งหน้าเลียนแบบง้ิวในสมัย
น้ันมาให้ตัวละครเช้ือชาติจีนในละครเร่ืองราชาธิราช  ดังน้ัน  
เม่ือวิธีการออกแบบท่ารำาใช้วิธีต่างกันจึงทำาให้ท่าทางการ
รำาออกภาษามอญและพม่ามีความแตกต่างจากการรำาออก
ภาษาจีนโดยส้ินเชิง 

ข้อเสนอแนะ
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 1. หลังพ.ศ.2495 เกิดเหตุการณ์สำาคัญหลายเร่ือง
ในกรมศิลปากร หน่ึงในน้ันคือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทยยังต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักประการหน่ึงแฝงอยู่คือการแลกเปล่ียนหรือไปเรียนวิธี
ปฏิบัตินาฏศิลป์ของชาติน้ันๆเสมอ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย 
ญ่ีปุ่น เป็นต้น  ดังน้ัน ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยในช้ันหลัง 
พบว่ามีการรำาออกภาษาเกิดข้ึนใหม่อีกหลายภาษาเช่น  
ภาษาชวาจากนาฏศิลป์อินโดนีเซียแบบยอร์คยา-การ์ต้า
ในการแสดงเร่ืองอิเหนา ภาษาแขกจากนาฏศิลป์อินเดียใน
การแสดงเร่ือง สามัคคีเภท  ภาษาฝร่ังจากนาฏศิลป์ตะวัน
ตกในบทนางละเวงจากเร่ืองพระอภัยมณี เป็นต้น  ท้ังหมด
ท่ีกล่าวมาน้ีมีวิธีการปฏิบัติท่าทางท่ีศิลปินและครูในกรม
ศิลปากรได้ออกแบบท่าทางเป็นแบบของชาติน้ันๆให้
แตกต่างกันอย่างน่าสนใจดังน้ันจึงควรศึกษาวิธีการปฏิบัติ
ท่าทางออกภาษาสำาหรับเช้ือชาติอ่ืนในการแสดงท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังน้ี  เพ่ือวิเคราะห์และบันทึกเป็นความก้าวหน้าใน
การพัฒนางานนาฏศิลป์เป็นท่าทางสำาหรับตัวละครเช้ือชาติ
ต่างๆ ในละครไทยให้ครบถ้วน รวมถึงเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ไทยชุดใหม่ต่อไป
 2.การทำางานวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์
ด้วยการออกแบบท่ารำาหรือการสร้างสรรค์การแสดงท่ีมี
ตัวละครเช้ือชาติอ่ืนๆ โดยการสร้างเป็นละครรำาหรือระบำา
นานาชาติท่ีอาจเป็นประเทศในอาเซียนท่ีมีความร่วมมือ
ในด้านวัฒนธรรมหรือประเทศอ่ืนท่ีมีการแลกเปล่ียนทาง
วัฒนธรรมด้านการแสดง โดยจัดสร้างแบบการนำาเสนอใหม่ 
ท่าทางแบบใหม่ท่ีคิดข้ึนโดยมีพ้ืนฐานการคิดอย่างมีเหตุผล
และยังคงความเป็นไทยท่ีมองเห็นได้ว่าไม่ใช่ละครหรือ
ระบำาของชาติอ่ืน ๆ  
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วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิจัย บทความ
วิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยบทความท่ีส่งมาเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ
ที่เคยได้รับการ เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุก
บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ กอง
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำาดับก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะในการ
ส่งบทความ ดังน้ี

การเตรียมต้นฉบับบทความ

ชื่อเรื่อง    ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง 
   (ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ชื่อผู้เขียน   พิมพ์ชื่อโดยไม่ใช้คำาย่อ 
บทคัดย่อ (Abstract) เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาที่สำาคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ วิธีการ ผลและ
   อภิปรายผลหรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) และต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
   (ความยาวไม่เกิน 300 คำา)
คำาสำาคัญ (Keyword)  ควรเลือกคำาสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 คำา ใช้ตัวอักษรภาษาไทยและ
   ภาษาอังกฤษบทความที่เป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะคำาสำาคัญภาษาอังกฤษ 
บทนำา   อธิบายถึงความเป็นมา ความสำาคัญของปัญหาที่ทำาการศึกษา วิจัย ค้นคว้า ของผู้อื่นที่
   เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย
วัตถุประสงค์  ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยระบุเป็นข้อ
ระเบียบวิธีวิจัย  อธิบายขั้นตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการใช้เครื่อง
   มือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ผลการวิจัย  อธิบายถึงส่ิงท่ีได้จากการศึกษาหรือวิจัย โดยเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย
อภิปรายผล  ไม่ควรซำ้าซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปประเด็น  และสาระสำาคัญของการวิจัย 
   ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เอกสารอ้างอิง  ให้เขียนเอกสารอ้างอิง แบบ APA ตามรูปแบบที่กำาหนด
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การเขียนเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิง ให้ใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA) 
 การอ้างอิงในบทความ กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วน
เนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) 
 การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการเขียน
บทความ 
และจัดเรียงรายการตามลำาดับอักษรชื่อผู้แต่ง ตังอย่าง เช่น 
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พิมพ์หรือโรงพิมพ์.
 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่), เลขหน้าบทความ.
 ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยสำาเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ชื่อสาขาวิชา สังกัดของ
สาขาวิชา มหาวิทยาลัย.
 ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่งสารสนเทศ.[หรือ URL]

การส่งต้นฉบับ

 1. ให้พิมพ์บทความลงบนกระดาษ A4 โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK 
    1.1 ชื่อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษรขนาด 18 
    1.2 ชื่อผู้วิจัย ใช้รูปแบบอักษรขนาด 16
    1.3 หัวข้อหลัก ใช้รูปแบบอักษรขนาด 14
    1.4 เนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษรขนาด 14
    1.5 โดยมีเนื้อหาบทความไม่เกิน 10-15 หน้า
 2. หากบทความของท่านมีรูปภาพประกอบให้ระบุที่มา เช่น ชื่อภาพ เจ้าของภาพ วัน/เดือน/ปี หรือเว็บ
ไซน์ เป็นต้น ไว้ใต้รูปภาพนั้นๆด้วย ภาพประกอบควรแนบไฟล์ภาพต้นฉบับพร้อมเขียนคำาอธิบายภาพ และควรเขียน
หมายเลขกำากับภาพ เพื่อความถูกต้องและง่ายต่อการจัดเรียงข้อมูล
 ตัวอย่าง

 

 3. ส่งบทความผ่านระบบ http://apj.ssru.ac.th เท่านั้น 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   โทรศัพท์ 0 2160 1388-94  
โทรสาร 0 2160 1388-94 ต่อ 116  email : apj@ssru.ac.th

ภาพที่ 1 : Consider The Cherry Tree 
ที่มา : Amanda Johnston (2555) (Johnston,A, 2555,11 มิถุนายน).

วารสารศิลป์ปริทัศน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 105
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