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ที่ส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
สู่สาธารณะ โดยสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น บทความวิจัยในวารสาร บทความวิชาการ บทความ
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ประเมินบทความเพ่ือตีพิมพ์ลงวารสาร และกองจัดการด าเนินการจัดท าวารสารศิลป์ปริทัศน์         
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บทบรรณาธิการ 

วารสารศิลป์ปริทัศน์  ฉบับที่  2 ประจ าปีที่  5/2560 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ จ านวน 10 เรื่อง ได้แก่ ดุษฎีนิพนธ์
การแสดงเปียโน: บูรณาการแห่งภาพสะท้อนของเสียงเปียโนในศตวรรษที่ 21 / กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเพณีท้องถิ่นไทย / ศึกษาวงป้าดเมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์ในการ
บรรเลงประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็งและผีมดซอนเม็ง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง / ละครเพ่ือ
การศึกษา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความเป็นพลเมือง เรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 / พิพิธภัณฑ์ประเทศไทยแนวทางการออกแบบพ้ืนที่ร่วมสมัย  / การออกแบบ
แอนิเมชันเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้จิตพิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพฯ  / 
พญาฉัททันต์ : การสร้างสรรค์การขับร้องไทยร่วมสมัย / คลองในกรุงเทพมหานคร : สายน้ ากับงาน
ศิลปะ / การพัฒนาแบบตัดต้นแบบเสื้อผ้าสตรี อายุ 50 ปีขึ้นไป  ตามลักษณะรูปร่างสตรีไทย / 
ศึกษาเปรียบเทียบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวพม่า  

          ส าหรับวารสารในปีที่ 6 /2561  ฉบับที่ 1 ก าลังเปิดรับผลงานเพื่อตีพิมพ์ จึงขอเชิญผู้สนใจ 
นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ส่งผลงานในลักษณะของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมา
ตีพิมพ์ในวารสารนี้ โดยบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณา
กลั่นกรอง (Peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารนี้จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

         ในนามของกองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา ท่านผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้น าเสนอบทความ 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารศิลป์ปริทัศน์ฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี                                                        

                                                                                   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา) 
                                                               คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
                                                  บรรณาธิการวารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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ดุษฎีนิพนธ์การแสดงเปยีโน : บูรณาการแห่งภาพสะท้อนของเสียงเปียโนในศตวรรษที่ 21 
The Doctoral Piano Recital: The Kaleidoscope of Sound Integration 

Towards the 21st Century Piano Music 

พรศิริ นรบาล , วีรชาติ เปรมานนท ์

Pornsiri Norabarn , Weerachat Premananda 

Abstract 

Piano has been praised as the king of musical instrument by virtue of its beautiful 
sound which perfectly create the melody and harmony. In the 19th century, the evolution of 
piano reached the greatest design with its spectacular shape, highly craftsmanship mechanism 
which allows the pianist to express their feelings magnificently. Furthermore, the perfection of 
piano sound has inspired several composers to create masterpieces of high historic and literary 
value. As piano has notably progressed, piano compositions require a superior playing 
technique accordingly. Advanced performance technique of modern piano truly empowers 
composers to create their works as imagined. The 19th and 20th centuries were considered to 
be the golden era of piano literature as the masters of those time established and developed 
their interpretation and performing techniques which have been standardized up until now. 
This creative research has selected repertoires which have been valued to be piano 
masterpieces. These repertoires are designated to be parts of this piano performance concert, 
comprising of three recitals, under the title “The Doctoral Piano Recital: The Kaleidoscope of 
Sound Integration Towards The 21st Century Piano Music.This research has featured innovative 
approaches and newly discovered techniques of piano performance of each unique composer. 
More importantly, the integrated interpretation of the 21st century point of view has been the 
predominate objective of the research. 

Keywords: Piano performance, Chopin, Ballade, Debussy, Ravel, Schumann, Scriabin 
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บทคัดย่อ 

เปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งเครื่องดนตรีเพราะมีเสียงอันไพเราะและ
สามารถสร้างเสียงดนตรีได้ทั้งท านองและเสียงประสาน เปียโนมีวิวัฒนาการสมบูรณ์แบบในช่วงต้นของศตวรรษที่ 
19 นับเป็นเครื่องดนตรีที่มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ประกอบด้วยกลไกที่สามารถสร้างเสียงได้หลากหลายสี สันและ
ความรู้สึก ท าให้ผู้เล่นสามารถถ่ายทอดอารมณ์และจินตนาการของบทเพลงออกมาได้อย่างบรรเจิด เสียงเปียโน
ยังเป็นแรงบันดาลใจอย่างมหาศาลให้กับคีตกวีในการสร้างสรรค์วรรณกรรมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
วรรณคดีดนตรี และเมื่อเครื่องดนตรีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น วิธีการบรรเลงเปียโนจึงต้องพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อ
ตอบสนองจินตนาการของคีตกวีได้อย่างสมบูรณ์ ช่วงศตวรรษที่ 19 -20 ได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของ
วรรณคดีเปียโนที่นักเปียโนคิดค้นเทคนิคและวิธีการบรรเลงเปียโนที่มีวิวัฒนาการถึงจุดสูงสุด นับเป็นแบบแผน
ของเทคนิคการบรรเลงเปียโนในปัจจุบัน งานวิจัยสร้างสรรค์นี้คัดเลือกบทเพลงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศของ
วรรณคดีเปียโน มาจัดเป็นเปียโนคอนเสิร์ต 3 รายการ ภายใต้ช่ือ ดุษฎีนิพนธ์การแสดงเปียโน ‘บูรณาการแห่ง
ภาพสะท้อนของเสียงเปียโนในศตวรรษท่ี 21’ ซึ่งแสดงได้น าความคิดสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการบรรเลงเปียโน
ที่บูรณาการขึ้นใหม่ มีลักษณะเฉพาะส าหรับใช้ในการบรรเลงบทเพลงในลีลาต่างๆ อีกทั้งยังน าเสนอการตีความ
บทเพลงในรูปแบบแนวคิดศตวรรษท่ี 21 ซึ่งนับเป็นเป้าหมายส าคัญของงานวิจัยนี ้

ค าส าคญั: การแสดงเปียโน โชแปง ชูมันน์ เดอบุสซี ราเวล สครียาบนิ 
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บทน า 

สมัยศตวรรษที่ 19 ในช่วงโรแมนติกเป็นต้น
มา นักประพันธ์มีความต้องการจะแสดงผลงานของ
ตัวเองต่อหน้าสาธารณชนมากขึ้น การจัดแสดง
คอนเสิร์ตหรือแสดงเปียโนตามโรงละคร หอแสดง
ดนตรีหรือแม้แต่ห้องแสดงขนาดเล็กอย่างซาลอนนั้น
ได้รับความนิยมมากเพื่อเป็นโอกาสให้นักดนตรีได้แสดง
ฝีมือทางด้านเทคนิคและน าเสนอการแสดงเดี่ยวเปียโน
เพื่อเผยแพร่ผลงานของตัวเองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นัก
ดนตรีผู้เป็นอัจฉริยะที่สร้างมาตรฐานบทเพลงเปียโนให้
เป็นแบบแผนและเป็นที่รู้จักในสมัยนั้นอย่าง เฟรเดริค 
โชแปง (Frédéric Chopin) นักประพันธ์เช้ือสาย
โปแลนด์และฝรั่งเศส ได้ย้ายมาที่ปารีสเพื่อเลีย้งชีพด้วย
การแสดงเปียโนและขายผลงานประพันธ์ซึ่งเป็นที่
ต้องการอย่างกว้างขวางตั้งแต่ปี 1832 เป็นต้นมา ด้วย
ฝีมืองานประพันธ์ที่โดดเด่นอย่างอัจฉริยะพร้อมด้วย
ความสามารถในการบรรเลงอย่างเช่ียวชาญ ท าให้โช
แปงกลายเป็นนักประพันธ์ที่มี ช่ือเสียงและเป็นที่
ยอมรับ การแสดงเปียโนของโชแปงนั้นเต็มไปด้วย
ความละเอียดอ่อน แสดงถึงความรู้สึกและอารมณ์ที่
ลึกซึ้งผ่านท่วงท านองมากกว่าการใช้ลีลาท่าทางในการ
แสดงออกในบทเพลง โชแปงประพันธ์ผลงานส่วนใหญ่
ส าหรับเปียโน มีผลงานหลายหมวดหมู่ที่เฉพาะตัว เช่น 
บทประพันธ์ประเภท โซนาตา (Sonata) โปโลแนส 
(Polonaise) มาซูร์กา (Mazurka) บัลลาด (Ballade) 
สแกร์ตโซ (Scherzo) นอคเทิร์น (Nocturne) ผลงาน
เปียโนคอนแชร์โต 2 บท รวมถึงแบบฝึกหัดขั้นสูงอย่าง
เอทูด (Etudes) งานประพันธ์โชแปงได้สอดแทรกสาระ
ของดนตรีพื้นบ้านของโปแลนด์ มีเสน่ห์ตรงท่วงท านอง
ที่ มี ลี ล า ค ล้ า ย เ สี ย ง ร้ อ ง  ( cantabile)  มี ค ว า ม
ละเอียดอ่อน เป็นธรรมชาติและมีความเป็นเอกลักษณ์
ในแง่ของรูปแบบการประพันธ์ภายใต้ขอบเขตดนตรีโร
แมนติก โทนเสียงของบทเพลงเปียโนของโชแปงมีความ
โศกเศร้าแฝงอยู่ภายใน ในขณะเดียวกันแฝงด้วย
ความรู้สึกอย่างกล้าหาญ และสะท้อนถึงลักษณะอย่าง

ชาตินิยม (nationalism) นับแต่ปี 1838 เป็นต้นมาโช
แปงมีงานประพันธ์ที่เพียบพร้อมและสมบูรณ์มากที่สุด
ในช่วงชีวิต  อิทธิพลจากนักกวีหญิงคนรักจอร์จ แซนด์ 
(George Sand) และบทกวีของ อะดัม มิคคิวิคซ์ 
(Adam Mickiewicz) เป็นแรงขับเคลื่อนให้โชแปง
สร้างสรรค์ผลงานเปียโนอย่างบัลลาดบทเพลงลักษณะ
อย่างเต้นร าที่ใช้สังคีตลักษณ์อย่างอิสระและบทเพลง
เปียโนในช่วงท้ายของชีวิตอย่างโซนาตาหมายเลข 3 โอ
ปุส 58 (Sonata No.3, Op.58) ที่แฝงความรู้สึก
สัมพันธภาพทางความรักที่ไม่สมหวัง รวมถึงปัญหา
สุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ 

โซนาตาหมายเลข 3 เป็นบทเพลงเปียโนโซ
นาตาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด
ของโชแปง ประพันธ์ในช่วงฤดูร้อนในปี 1844 ที่เมือง
โนฮานท์ ประเทศฝรั่งเศส บทเพลงนี้ประกอบด้วย 4 
ท่อน ท่อน 1 อัลเลโกรมาเอสโตโซ ( I. Allegro 
maestoso) ท่อน 2 สแกร์ตโซมอลโตวิวาเช ( II. 
Scherzo: Molto vivace) ท่อน 3 ลาร์โก (III. Largo) 
ท่อน 4 ฟินาเลเปรสโตนอนตันโต (IV. Finale: Presto 
non tanto) ที่โชแปงก าหนดให้เริ่มบรรเลงอย่างสง่า
งามตามค าก ากับมาเอสโตโซที่ เน้นแนวคอร์ดโดยใช้
โทนเสียงท่ีดังด้วยการกดคีย์ที่ลึกในช่วงนี้ ซึ่งแนวคอร์ด
ในขั้นคู่ที่กว้างทั้งสองมือเป็นตัวเสริมให้ความรู้สึกอย่าง
สง่างามถูกเน้นข้ึนอย่างเด่นชัด แสดงถึงความกล้าหาญ
ซึ่งจังหวะที่ 3 ของช่วงนี้ถูกเน้นอย่างส าคัญ ในช่วง
เริ่มต้นของท่อน 1  
ตัวอย่างที่ 1 ห้องที่ 23-24 ในท่อน 1 อัลเลโกรมาเอส
โตโซ พบแนวโครมาติกคล้ายอิมโพรไวเซชันหรือการ
ด้นสด (improvisation) พบในแนวประสานมือซ้ายใน
ช่วงเสียงกว้างที่มีการใข้ความดังเบาที่สวนทางกัน  
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จากตัวอย่างที่ 1 ให้บรรเลงโดยยืดหยุ่นของ
จังหวะได้บ้างเพื่อขับเคลื่อนแนวโครมาติกนี้และ
สามารถใช้เพเดิลในลักษณะสั่น (flutter pedal) 
เพื่อให้เสียงในแนวโครมาติกฟังดูต่อเนื่องโดยที่เสียงไม่
มาทับกัน ในช่วงนี้พบรูปแบบรูปแบบท านองที่ซ้ ากันถึง 
3 ครั้ง ปรากฎในห้องที่ 23-28 ในโซนาตาหมายเลข 3 
ยังพบลักษณะอย่างนอคเทิร์นซึ่งพบในช่วงที่ เสียง
ประสานถูกลดความหนาแน่นลงไป สังเกตจากท านอง
มือขวาที่มีการเคลื่อนไหวช้าและผ่อนคลายลงซึ่ ง
สามารถใช้นิ้ว 4 และนิ้ว 5 ซึ่งเป็นนิ้วที่มีความแข็งแรง
น้อยในมือ เล่นในช่วงที่แสดงความอ่อนโยน นุ่มนวล 
ควรบรรเลงเช่ือมต่อในลีลาคล้ายเสียงร้องในห้องที่ 41 
และ 151  
ตัวอย่างที่ 2 ห้องที่ 41-43 ในท่อน 1 อัลเลโกรมาเอส
โตโซพบลักษณะอย่างบทเพลงยามค่ าหรือนอคเทิร์น 
(Nocturne) ซึ่งมีลีลาการบรรเลงที่อ่อนโยนนุ่มนวล 

 

 
 
 
ในท่อน 2 สแกร์ตโซมอลโตวิวาเชมีการด าเนินท านอง
อย่างรวดเร็วสนุกสนาน พบการใช้เครื่องหมายเช่ือม
เสียงเซลอ (slur) ที่มีความยาวมาก แสดงถึงความลื่น
ไหลของแนวท านองอย่างรวดเร็วในท านองมือขวา 
ประกอบกับแนวประสานขั้นคู่คอร์ดในมือซ้ายซึ่งท าให้
เกิดความรู้สึกที่ถูกรบกวนในจังหวะที่สาม ในช่วง
เริ่มต้นของท่อนนี้ให้บรรเลงด้วยการกดคีย์และคืนนิ้ว
อย่างรวดเร็วโดยไม่ใช้เสียงแบบเสียงร้องในมือขวาตัว
สุดท้ายของขั้นคู่โน้ตมือซ้ายให้ใช้เสียงสั้น ท าให้ช่วง
เริ่มต้นของท่อนสแกร์ตโซมีการเน้นความส าคัญของชีพ
จรจังหวะที่สามในตัวแรกของมือซ้าย ส าหรับท่อน ยัง
พบการใช้เครื่องหมายเซลอของแนวท านองและเสียง
ประสานในลักษณะแบบคอราลย์คล้ายฟิวก์ (chorale) 
ห้องที่ 61-70 และพบในท่อน 3 ลาร์โกในช่วงบันได

เสียงอีเมเจอร์ (E major) ซึ่งควรบรรเลงอย่างเช่ือมต่อ
เป็นอย่างมากโดยเน้นท านองแนวบนอย่างโดดเด่น 

ตัวอย่างที่ 3 การใช้เครื่องหมายเช่ือมเสียง (slur) 
ของโชแปง ในท่อนสแกร์ตโซ ห้องที่ 1-5  

 

 
 

จากตัวอย่างที่ 3 แสดงลีลาการเคลื่อนที่โน้ต
อย่างรวดเร็วในมือขวาประกอบกับแนวประสานขั้นคู่
คอร์ดในมือซ้าย ท าให้เกิดความรู้สึกที่ถูกรบกวนใน
จังหวะที่สาม ให้บรรเลงด้วยการกดคีย์และคืนนิ้วอย่าง
รวดเร็วโดยไม่ใช้เสียงแบบเสียงร้องในมือขวาและ
แบ่งกลุ่มประโยคอย่างที่ใส่เครื่องหมายเช่ือมเสียง 
ส าหรับมือซ้ายให้เน้นความส าคัญของโน้ตขั้นคู่ตัวแรก 
ตัวสุดท้ายของกลุ่มโน้ตมือซ้ายให้ใช้เสียงสั้น ท าให้ช่วง
เริ่มต้นของท่อนสแกร์ตโซมีการเน้นความส าคัญของชีพ
จรจังหวะที่สามในตัวแรกของมือซ้าย ในท่อนนี้ยังพบ
การใช้การเช่ือมเสียงของแนวท านองและเสียงประสาน
ในลักษณะแบบคอราลย์คล้ายฟิวก์ (chorale) ห้องที่ 
61-70 และพบในท่อน 3 ลาร์โกในช่วงบันไดเสียงอี
เมเจอร์ (E major) ส าหรับท่อน 4 ฟินาเลเปรสโตนอน
ตันโต พบเทคนิคการบรรเลงอย่าง virtuoso passage 
ที่มีการใช้ช่วงเสียงท่ีกว้างอย่างหนาแน่นและรวดเร็ว 

ในบทเพลงบัลลาดเบอร์ 2 โอปุส 38 
(Ballade No.2, Op.38) มีการใช้ชีพจรจังหวะแบบ 
6/8 ซึ่งพบการใช้เครื่องหมายเช่ือมต่อที่ยาวมากของ 
กว่า 50 ห้องตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อต้องการให้ผู้เล่นน าเสนอ
ท านองมือขวาอย่างเช่ือมต่อทั้งแนวท านองและแนว
ประสาน ส าหรับบทเพลงบัลลาดเบอร์ 3 โอปุส 47 
(Ballade No.3, Op.47) พบตัวอย่างการใช้
เครื่องหมายเช่ือมเสียงที่สั้นและมีทิศทางเดียวกันทั้ง
สองมือ ให้บรรเลงโดยให้ความส าคัญกับจังหวะที่ 3 
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และ 6 เสียงที่เกิดขึ้นมีลักษณะหนัก-เบา พบในห้องที่ 
54-81 และ 105-113 ซึ่งสร้างคาแร็คเตอร์ส าคัญในบัล
ลาดเบอร์ 3 

ตัวอย่างท่ี 4 ห้องที่ 105-108 ในบัลลาดเบอร์ 3 

 

 

การใช้เครื่องหมายเชื่อมต่อท่ียาวและสั้นมีผล
ต่อการสร้างประโยคในบทเพลงเป็นอย่างมาก ยังพบ
การใช้ท านองที่มีลักษณะเช่ียวชาญอย่างเวอร์ทูโอโซ 
(virtuosic passage ) ซึ่งแสดงถึงความยากของเทคนิค
อย่างการบรรเลงในช่วงโน้ตที่กว้างราว 4 ช่วงคู่แปด 
(octaves) ในเวลาที่รวดเร็วซึ่งเห็นได้ชัดเจนในท่อน 4 
ในโซนาตาเบอร์ 3 และในบัลลาดเบอร์ 2 ในช่วงเปรส
โตคอนฟูโอโคอะจิตาโต (Presto con fuoco, 
agitato) มีการบรรเลงโน้ตคอร์ดด้วยขั้นคู่โดยใช้ความ
ดังเบาที่สวนทางกันท้ังสองมืออย่างรวดเร็ว  

  โซนาตาเบอร์ 3 พบเทคนิคการประพันธ์โดย
ใช้แนวท านองที่มีลีลาคล้ายเสียงร้อง มีการใช้แนวเสียง
ที่กว้าง มีการแสดงความรู้สึกทางอารมณ์ การใช้ความ
เข้มเสียงจากเบาจนถึงดังมากซึ่งแตกต่างกับ โซนาตา
ในสมัยคลาสสิค มีการใช้เทคนิคบรรเลงเปียโนขั้นสูง 
เช่น การใช้คอร์ดและโน้ตขั้นคู่ที่กว้าง รวมถึงโน้ตโคร
มาติกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา มีการ
เปลี่ยนแปลงความดังเบาอย่างฉับพลัน และการ
บรรเลงโน้ตในต าแหน่งไม่ปกติ โซนาตาเบอร์ 3 ยังพบ
การใช้แนวท านองอิมโพรไวเซชันที่คล้ายกับการด้นสด 
(improvisation) พบลักษณะอย่างนอร์คเทิร์น รวมถึง
การใช้รูบาโต (rubato) หรือการยืดหยุ่นของเวลาอีก
ด้วย ส าหรับเพลงบัลลาดมีท่วงท านองที่สวยงาม และ
เป็นหมวดหมู่บทเพลงที่มีเอกลักษณ์อย่างโดดเด่น การ
บรรเลงเพลงของโชแปงควรใช้เสียงจากการกดคีย์
เปียโนท่ีมั่นคง โทนเสียงมีความใส ชัดเจน เน้นลักษณะ

การเช่ือมต่อที่คล้ายกับเสียงร้องโดยใช้นิ้วเช่ือมต่อโน้ต
ในแนวท านองให้มีความต่อเนื่องมากที่สุด โดยกดคีย์
เปียโนลึกขึ้นเพื่อแสดงความรู้สึก ใช้สัมผัสคีย์ของเสียง
ที่เรียบ นุ่มนวลจากการเคลื่อนที่ของมืออย่างยืดหยุ่น 
เพื่อให้ได้โทนเสียงท่ีออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ  

นักประพันธ์ และนักวิจารณ์ดนตรี ชาว
เ ย อ ร มั น อ ย่ า ง โ ร เ บิ ร์ ต  ชู มั น น์  ( Robert 
Schumann) ได้ประพันธ์บทเพลงที่ได้รับอิทธิพลจาก
กระแสโรแมนติกจากงานวรรณกรรมของชอง ปอล ริช
เตอร์ (Jean Paul Richter) ผสานความคิดจาก
จินตนาการอันกว้างขวาง สร้างสรรค์ผลงานคาร์นาวัล
โอปุส 9 บทเพลงชุดส าหรับเดี่ยวเปียโนขนาดใหญ่หรือ
เปียโนไซเคิล (piano cycle) มีช่ือเสียงที่สุดชุดหนึ่ง
ในช่วงต้นของชีวิตของชูมันน์ประพันธ์ในปี 1834 เกิด
จากการใช้แนวคิดท านองตัวโน้ตหลักอัสเซฮา (ASCH) 
ซึ่งประกอบด้วยโน้ต Ab-C-B แปรรูปแบบออกมาเป็น
แต่ละท่อนด้วยลักษณะเฉพาะที่ ใ ช้เทคนิคเปียโน
รูปแบบต่างๆ รวม 21 ท่อน ใช้ช่ือท่อนเพลงที่สื่อถึง
ความหลากหลายของหน้ากากมาร์คสบอล (masked 
ball)  แสดงถึงความสนุกสนานของเทศกาลคาร์นาวัล
และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตชูมันนแ์ละแสดงศักยภาพ
ของเครื่องดนตรีเปียโนอย่างเต็มที่ ใช้การแฝงท านองใน
ลักษณะคอร์ดรูปแบบต่างๆ (chordal passage) 
สังเกตจากทิศทางโน้ตที่เปลี่ยนแนวเสียงขึ้นลงและ
เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างพบในช่วงเริ่มต้นของ
ท่อนเพรมบูล (Préambule) มาร์ชเดวิดส์บุนด์เลอร์
คองทร์เลร์พิลิสทีน (Marche des Davidsbündler 
contre les Philistins) ท่อนปองตาลงเอโคลัมบีน 
(Pantalon et Colombine) ที่พบการใช้ท านองจาก
การกระจายคอร์ดเป็นโน้ตสั้น (staccato) 

ตัวอย่างที่ 5 การใช้ท านองในรูปคอร์ดในท่อนมาร์ช
เดวิดส์บุนด์เลอร์คองทร์เลร์พิลิสทีน ท่อนสุดท้ายของ
บทเพลงคาร์นาวัล 
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ชูมันน์ใช้ลักษณะสัมผัสคีย์ที่ต่างกันท้ังสองมือ
เพื่อสร้างสีสันบนท านองเดิม ตัวอย่างพบในท่อน พากา
นินี (Paganini) มีการเล่นโน้ตสั้น การเน้น (accent) 
และการเล่นอย่างหนักแน่น (marcato) รวมถึงความ
สั้นยาวของตัวโน้ตที่มีความดังเบาแตกต่างกันซึ่งท าให้
เกิดบรรยากาศใหม่ๆ ตลอดเวลา เช่น การใช้ความดัง
เบาแบบดังมาก (ff) ในมือซ้ายและเบา (p) ในมือขวา 
พบส่วนของท านองที่เร่งรีบคล้ายการด้นสดในท่อน
ปาปิลยงและเพาส์ (Pause)  

ตัวอย่างท่ี 6 ช่วงเริ่มต้นของท่อนปาปิลยงเน้นที่ชูมันน์
ซ่อนท านองส าคัญพบในมือขวา 

 

 

ยังมีการใช้ลักษณะแบบวอลซ์ (waltz) ใน
อัตราจังหวะแบบ 3/4 ในท่อนเพรมบูล วอล์ซโนเบิล 
(Valse Noble)  วอล์ซอัล เลอมองด์  (Valse 
Allemande) ฟลอเรสแทน (Florestan) อาร์เอสเซฮา
เอสเซฮาอา(A.S.C.H.-S.C.H.A.) และโพรเมอนาร์ด 
(Promenade) คาร์นาวัลแสดงถึงความรู้สึกอย่าง
สนุกสนานอย่างแฟนตาซีของชูมันน์น าเสนอรูปแบบ
เทคนิคเปียโนที่มีการเปลี่ยนลักษณะเฉพาะอย่าง
ชัดเจนในแต่ละท่อน และการใช้สัมผัสคีย์ที่ต่างกันแม้
ในท านองเดิม การบรรเลงบทเพลงของชูมันน์ควรใช้
โทนเสียงที่แน่นและเต็ม ใช้น้ าหนักการบรรเลงเป็น
อย่างมากจากการกดคีย์จากนิ้วที่ใช้แรงตกกระทบเร็ว
เป็นส่วนมาก ใช้ท่วงท่าร่างกายที่ใหญ่ในการบรรเลง
เพื่อเน้นความส าคัญของแนวท านองที่ซ่อนอยู่คอร์ด
รูปแบบต่างๆ 

ในช่วงปลายโรแมนติกที่กระแสอิมเพรสช่ัน
นิสม์และซิมโบลลิสม์ (Symbolism ) ได้เข้ามามี
อิทธิพลในปารีสในช่วงปี 1875-1925 นักศิลปะ นัก
ดนตรีและนักกวีชาวฝรั่งเศสได้รวมตัวกันในกลุ่ม
สมาคมเลส์อะปาเชร์ (Les Apaches) สร้างสรรค์
แนวคิดทางศิลปะและการคิดวิจารณ์แบบใหม่ๆ ซึ่งใน
กลุ่มเลส์อะปาเชร์ประกอบด้วยนักประพันธ์ชาวฝรัง่เศส
ทั้งสองท่านที่สร้างแนวทางดนตรีในปลายศตวรรษที่ 
19 คือ โคลด์ เดอบุสซี (Claude Debussy) และมอริส 
ราเวล (Maurice Ravel) ความอิสระจากผลงาน
วรรณกรรมสมัยอิมเพรสช่ันนิสม์จุดประกายความคิด
ทางดนตรีของเดอบุสซีสร้างกระแสดนตรีโดยใช้เสียง
ประสานสมัยใหม่สร้างจากดนตรีตะวันตกฉบับดั้งเดิม 
เน้นสีสันของโทนเสียงโดยหลีกเลี่ยงกฎการใช้บันได
เสียงและกุญแจเสียงอย่างที่เคยมี มีการใช้บันไดเสียง
แบบใหม่อย่างบันไดเสียงเต็มแบบโฮลโทน (whole 
tone) เพนทาโทนิคสเกลใช้โน้ตโครมาติกและขั้นคู่
แบบไม่กลมกลืนอย่างคอร์ดขนานแบบพาราเรล 
(parallel chord) เพื่อสร้างสีสันให้ดนตรีมีลักษณะ
ล่องลอย สว่างไสว หนึ่งในผลงานเปียโนช่วงต้นชีวิต
ก่อนช่วงวุฒิภาวะของเดอบุสซีคือบัลลาดซึ่งสะท้อนถึง
ผลงานช่วงต้นของกาบริเอล ฟอเร (Gabriel Fauré) 
และเฟรเดอริค โชแปงในเรื่องของการใช้ระบบอิง
กุญแจเสียงและโครงสร้างเสียงประสาน ในบัลลาดมี
การใช้คอร์ด 7th, 9th, 11th แบบไม่เกลาและใช้บันได
เสียงแบบเพนตาโทนิกมีแนวท านองที่สวยงาม พริ้วไหว
และบรรเลงอย่างยืดหยุ่น ตัวอย่างในช่วงต้นของบัล
ลาดสามารถสร้างสีสันการบรรเลงด้วยความดังเบาดัง
ตัวอย่างโดยเพิ่มเสียงเล็กน้อยในช่วงเสียงประสานแบบ
ไมเนอร์ไปหาเมเจอร์ส าหรับคอร์ดจีไมเนอร์ (G minor) 
ครั้งที่สองให้ลดเสียงเบาที่สุดเพื่อสร้างความรู้สึกที่
แตกต่างระหว่างคอร์ดเมเจอร์และไมเนอร์ 
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ตัวอย่างที่ 7 ตัวอย่างท านองหลักของบัลลาดในห้องที่ 
6-9  

 

 

นอกจากอิทธิพลส าเนียงดนตรีตะวันออกที่
เดอบุสซีหลงใหลอย่างดนตรีกาเมลันแล้ว ส าเนียง
ดนตรีแบบสเปนอย่างคันเตฮอนโด (cante hondo) 
และอิทธิพลแบบฮิสปานิค (Hispanic) เป็นแรงผลักดัน
ให้เดอบุสซีประพันธ์ที่มีลักษณะอย่างสเปนซึ่งพบใน
ผลงานเปียโนชุดเพรลูด (Preludes) บทเพลงลาเปือตา
เดววีโน (La Puerta del Vino) มากจากเพรลูดเล่ม 2 
ซึ่งเป็นผลงานช่วงท้ายชีวิตของ เดอบุสซีประพันธ์จาก
แรงบันดาลใจจากโปสการ์ดที่ได้รับจากมานูเอล เดอ 
ฟายา (Manudel de Falla) นักประพันธ์ชาวสเปน 
รูปภาพโปสการ์ดบรรยายถึงรูปประตูมอร์ริช (Morrish 
gate) ใกล้กับพระราชวังอัลลัมบรา (Alhambra) ใน
เมืองกรานาดา (Granada) ลาเปือตาเดววีโน ใช้จังหวะ
แบบฮาบาเนรา (Habanera) ที่พบในโน้ต Db-Ab มือ
ซ้ายซึ่งเป็นจุดเด่นในการน าเสนอซึ่งแสดงถึงความมี
เสน่ห์อย่างเร่าร้อนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นใน
เพรลูดบทนี้ เดอบุสซีสร้างสรรค์เพลงแบบสเปนนี้ไว้ได้
อย่างสวยงามแม้ว่าตัวเองไม่มีโอกาสไปเยือนสเปนเลย
สักครั้ ง  ในเพลงมีการใ ช้จั งหวะแบบฮาบาเนรา
เช่นเดียวกันในบทเพลงลาซัวเรดองเกรอนาด (La 
soirée dans Grenade) หรือดิอิฟนิงอินกรานาดา 
(The Evening in Granada) ผลงานท่อนที่ 2 จากบท
เพลงชุดเอสตองป์ (Estampes) บรรยายถึงบรรยากาศ
ยามเย็นของเมืองกรานาดาทางตอนใต้ของสเปนซึ่งพบ
การใช้จังหวะแบบฮาบาเนราที่มีความรู้สึกที่ผ่อนคลาย
มากกว่าในลาเปือตาเดววีโน บทเพลงลาซัวเรดองเกรอ
นาด พบการบรรเลงอย่างยืดหยุ่นก่อนเข้าช่วงเทมโป
กุสโต (Tempo guisto) ซึ่งเพิ่มความเร็วได้เล็กน้อยใน
ล าดับต่อไป 

ตัวอย่างท่ี 8 ห้องที่ 23-38 จากบทเพลงลาซัวเรดองเก
รอนาด  

 

 

จากตัวอย่างที่ 8 ให้บรรเลงกลุ่มโน้ตมือขวา
แบบหน่วงหรือเตนูโต (tenuto) โดยเพิ่มความยาวเน้น
ลงไปในคีย์เล็กน้อยเพื่อท าให้เสียงยาวมากขึ้น ในขณะ
ที่มือโน้ต C# ในมือซ้ายใช้จังหวะแบบฮาบาเนราให้ใช้
ทั้งเพเดิลอูนาคอร์ดา (Una corda) และ    เพเดิลซัส
เทน (Sustain pedal) จะได้บรรยากาศของเสียงที่
ล่องลอย  

ผลงานเปียโนของเดอบุสซีแสดงให้เห็นถึง
การใช้ท านองของเสียงที่แปลกใหม่ซึ่งเดอบุสซีได้
น าเสนอเรื่องราวในเพรลูดโดยน าช่ือเพลงทุกท่อนไว้
หน้าท้ายสุดของโน้ตเพลงเพื่อให้ผู้เล่นได้จินตนาการ
และสร้างบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึงช่ือท่อนเหล่านั้น 
ผลงานเปียโนช่วงหลังเห็นได้ชัดเจนจากการเสียง
ประสานแบบกระด้าง (dissonance) การใช้เสกลผสม
ดับเบิลฮาร์ โมนิกเมเจอร์ เสกลหรืออารบิคเสกล 
(Arabic scale) แนวทางดนตรีของเดอบุสซีจุดประกาย
การสร้างสรรค์ผลงานให้กับนักประพันธ์รุ่นหลัง
มากมายอย่างราเวล สตราวินสกี บาร์ตอค เกิร์ชวิน
และทาเคมิซึ ท าให้เดอบุสซีกลายเป็นนักประพันธ์ที่มี
อิทธิพลมากที่สุดผู้หนึ่งในศตวรรษที่  19 จนถึงต้น
ศตวรรษที่ 20  

การบรรเลงบทเพลงของเดอบุสซี สามารถใช้
น้ าหนักกดคีย์ด้วยความนุ่มละมุน เสียงที่เกิดขึ้นจะมี
ความผ่อนคลาย ปราศจากความก้าวร้าวและมีลักษณะ
ที่ ไม่ เน้นอย่างเด่นชัด เน้นเสียงที่มีความฟุ้ งและ
ล่องลอย ใช้การกดคีย์ด้วยแรงตกกระทบช้าแทนที่จะ
เคลื่อนไหวนิ้วอย่างรวดเร็ว ใช้แรงจากส่วนที่นิ่มของ
ปลายนิ้วมากว่าส่วนเน้นเสียงจากปลายนิ้วส่วนบน
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เพื่ อ ให้ เ กิด เสี ยงที่นุ่ มนวล  มื อควรสัมผัสกับคี ย์
ตลอดเวลาโดยปราศจากการเกร็งของแขนและมือ ใช้
การเคลื่อนที่ของอุ้งมือที่ต่ าซึ่งเหมาะมากกับการใช้ใน
เวลาเล่นคอร์ดที่ต้องการเช่ือมเสียง ท าได้โดยผลักมือ
ลักษณะเอียงเฉียงเข้าไปในคีย์แทนที่จะกดลงไปตรงๆ 
ใช้แรงจากข้อมือมากกว่าแขน การบรรเลงบทเพลงของ
เดอบุสซีสามารถบรรเลงโดยใช้จังหวะอย่างยืดหยุ่น
อย่างการใช้เทมโปรูบาร์โต (Tempo rubato) ได้ 
แม้ว่าผลงานของเดอบุสซีจะไม่ได้น าเสนอส่วนท่ีท้าทาย
ในเทคนิคการบรรเลงมากนัก สิ่งที่ท้าทายในการ
บรรเลงเพลงของเดอบุสซีคือการสร้างสีสันจากการใช้
เพเดิลเพื่อเก็บเสียงของแนวประสานและท านองหลักที่
ต้องการในบรรยากาศอย่างคลุมเครือ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการควบคุมเสียงท านองให้ชัดเจนในขณะที่ใช้เพเดิล
อูนาคอร์ดาและเพเดิลซัสเทนใน เวลาเดียวกัน 

ราเวลและเดอบุสซีมีช่ือเสียงและถูกกล่าว
ขานกันเป็นอย่างมากในยุคอิมเพรสช่ันนิสม์ ทั้งสองเป็น
แรงบันดาลใจในการประพันธ์ซึ่งกันและกัน มอริส รา
เวล หนึ่งในสมาชิกกลุ่มเลส์อะปาเชร์ เกิดในปี 1875 
ใกล้พรมแดนประเทศสเปน จากนั้นย้ายไปอยู่ปารีส
ศูนย์กลางความเจริญทางศิลปะและแวดล้อมด้วย
ศิลปินทั่วยุโรปที่หล่อหลอมความเป็นศิลปินในตัวของ
ราเวลการคบค้าสมาคมกับกลุ่มศิลปินกลุ่มนี้กระตุ้นให้
ราเวลมีแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานประพันธ์
แบบใหม่ๆ และกว้างขวางออกไปโดยผสมดนตรีหลาก
วัฒนธรรมอย่างการใช้ส าเนียงดนตรีแบบตะวันออก 
ส าเนียงสเปนจนถึงดนตรีแจ็ส ราเวลมีแนวคิดในการใช้
เสียงประสานอย่างการใช้โหมด มีแนวทางการประพันธ์
โดยใช้ความผสมผสานของดนตรีเก่าอย่างบาโรคและ
แนวคลาสสิคใหม่ (Neoclassicist) ใช้รูปแบบฟอร์ม
และโครงสร้างอย่างคลาสสิคโดยเรียบเรียงเสียง
ประสานแบบใหม่ขึ้น มีการใช้คอร์ด 9,11th มากกว่าที่
จะใช้เสกลแบบเดิมๆ บทเพลงชุดส าหรับเปียโน มิรัวส์ 
( Miroirs)  ซึ่ ง เ ป็ น ผ ล ง า น ช้ิ น แ ร ก ขอ ง ร า เ ว ล ที่
เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนของการน าเสนอเสียงประสาน

แบบใหม่ซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนหากเทียบกับผลงานที่
ประพันธ์ก่อนหน้า สะท้อนให้ เห็นถึงจินตนาการ 
อารมณ์และลักษณะเฉพาะจากสิ่งที่เห็นอยู่ในธรรมชาติ
อย่าง นก มหาสมุทร การเต้นร าสเปน จนถึงเสียงระฆัง 
ประกอบด้วย 5 ผลงานเปียโนของราเวลเพียบพร้อม
ด้วยความละเอียดประณีตด้วยระเบียบที่สมบูรณ์แบบ 
มีความยากทางเทคนิคการบรรเลงและท้าทาย
ความสามารถนักเปียโนเป็นอย่างมาก ท่อนอัลโบราดา
เดวกราซิโอโซ (Alborada del gracioso) เป็นท่อน
ล าดับที่ 4 จากผลงานมิรัวส์ประพันธ์ขึ้น ในปี 1904 
น าเสนอส าเนียงดนตรีแบบสเปนอย่างชัดเจน มีความ
กระฉับกระเฉงจากการเลียนเสียงกีตาร์สเปน และใช้
เทคนิคการควบคุมความสั้นยาวของเสียงโน้ตใน
ช่วงกว้างที่แตกต่างกันตลอดเวลารวมถึงเทคนิครูด   
เสียงกลิซันโด (glissando) ในบทเพลงอัลโบราดาเดวก
ราซิโอโซมีการก าหนดให้บรรเลงโดยใช้เสียงที่แห้งใน
การบรรเลงแนวคอร์ดแบบอะเพจจิ โอ ( sec les 
arpèges très sérrés) ตั้งแต่เริ่มต้น ให้ใช้การสะบัด
ปลายนิ้วโดยใช้การกดคีย์อย่างรวดเร็วในทุกแนวคอร์ด
มือขวาเพื่อสร้างเสียงที่เน้น คมชัดแต่คงลักษณะแห้ง 
ใช้ความดังเบาแบบปานกลาง (mf) เลียนแบบการ
สะบัดสายกีตาร์ตั้งแต่ต้นเพลง ให้บรรเลงเน้นเสียง
ตามที่ราเวลก าหนดในจังหวะที่ 1 และ 4 ใน 6/8 ซึ่ง
ท าให้เกิดการเน้นจังหวะหลักสองครั้งในแต่ละห้อง 
บรรเลงด้วยเสียงที่แห้งด้วยความดังปานกลาง ใช้การ
สัมผัสคีย์โดยสะบัดปลายนิ้วอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิด
เสียงสั้นอย่างคมชัด และงดใช้เพเดิล 

ตัวอย่างที่ 9 ห้อง 30-31 บรรเลงเร็วขึ้นในลักษณะ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้ากว่าช่วงเริ่มต้นเล็กน้อย 

 

 

 



วารสารศิลปป์ริทัศน์ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 13 

 

จากตัวอย่างที่ 9 ให้ใช้น้ าหนักสันมือด้านขวา
ของมือซ้ายโดยใช้นิ้วโป้งและนิ้วช้ีฟาดลงไปบนคีย์เพื่อ
เล่นโน้ต Bb ห้องที่ 30 เพื่อให้ได้เสียงที่เน้นอย่างหนัก
แน่นและใช้เพเดิลทั้ งห้องนี้  ส าหรับกลุ่ มโน้ตใน
เครื่องหมายวงกลมให้บรรเลงอย่างนอนเลกาโตคือไม่
เชื่อมต่อโน้ต (non legato) ท าให้ได้สีสันเสียงของการ
สะบัดกีตาร์ที่เข้มข้น ส าหรับแนวคอร์ดมือซ้ายในห้อง 
31 ให้บรรเลงแบบด้วยเสียงสั้น ซึ่งจะพบโน้ตลักษณะนี้
อีกในห้องที่ 37-39  

การบรรเลงเพลงอัลโบราดาเดวกราซิโอโซ 
แสดงถึงส าเนียงดนตรีแบบสเปนที่มีคาแร็คเตอร์ที่
เข้มข้นจากการเลียนเสียงกีตาร์มีการบรรเลงโน้ตซ้ า
แบบริเพททิชัน (repetition) ซึ่งต้องใช้เสียงที่คมชัด
จากการกดคีย์และคืนคีย์อย่างรวดเร็ว มีการใช้
ช่วงเสียงโน้ตที่กว้าง การเน้นเสียงอย่างแหลมคมและ
ใช้ความดังเบาอย่างฉับพลัน โดยรวมบทเพลงมีอารมณ์
ที่สนุกสนาน กระฉับกระเฉงและใช้จังหวะอย่างคงที่ ให้
ระมัดระวังเรื่องการใช้เพเดิลที่ไม่จ าเป็นยกเว้นในช่วงที่
ต้องการเน้นโน้ต หรือช่วงสร้างบรรยากาศให้เสียงดูฟุ้ง
และคลุมเครือมากขึ้นเช่นในช่วงปลุลอง (Plus lent) 
ซึ่งเป็นช่วงผ่อนคลายในบทเพลง 

ในช่วงปีเดียวกันนี้ราเวลได้ประพันธ์ผลงาน
เปียโนประเภทไซคลิคฟอร์มหรือสังคีตลักษณ์ซ้ าความ 
(cyclic work) ช่ือว่าโซนาทีน (Sonatine) ที่ราเวลใช้
โครงสร้างดนตรีแบบคลาสสคิในศตวรรษที่ 18 มีการใช้
แนวประสานแบบออสตินาโตและแนวท านองที่แสดง
ความรู้สึกที่นุ่มนวล พริ้วไหว และยังแสดงถึงลักษณะ
เวอร์ทูโอโซที่ราเวลได้รับแรงบันดาลใจจากเทคนิค
เปียโนของฟรานซ์ ลิสต์ (Franz Liszt) เห็นได้ชัดเจน
ในท่อนอะนิเม (Animé) ซึ่งเป็นท่อนสุดท้ายของโซ
นาทีน ในท่อน 1 โมเดเร (Moderé) พบการใช้ท านอง
หลักแนวบนของมือขวาเช่นเดียวกับแนวล่างของมือ
ซ้าย บรรเลงในลีลาการร้องและใช้ความดังเบาใน
ทิศทางเดียวกันทั้งสองมือ ท านองแนวล่างของขวาเป็น

โน้ตที่ เกิดในรูปแบบซ้ าๆกันอย่างออสตินาโต ให้
บรรเลงโดยใช้เสียงอย่างกระฉับกระเฉงโดยไม่เช่ือมต่อ
แนวประสานนี้   ในท่อน 2 มูฟมองเดอมินู เอท 
(Mouvement de Minuet) มีความหนาแน่นของ
เสียงประสานเบาบางที่สุดในเพลง มีการใช้โทนเสียง
อย่างล่องลอยและนุ่มนวลกว่าท่อนอื่นๆ ให้ใช้โทนเสียง
ที่ไม่ดังมากในท่อนนี้  

ตัวอย่างท่ี 10 ห้องที่ 3-5 ช่วงเริ่มต้นของท่อน 1 โม
เดเร 

 

 

 

การบรรเลงเพลงโซนาทีนควรบรรเลงโดยใช้
เสียงที่มีชีวิตชีวา มีความเช่ือมต่อของแนวท านองที่ใช้
ความรู้สึกอย่างนุ่มนวล สามารถบรรเลงโดยใช้แรงตก
กระทบช้าเพื่อให้เสียงท่ีเกิดขึ้นไม่ถูกเน้นอย่างแหลมคม
มากเกินไป โดยรวมบรรเลงจังหวะอย่างคงที่ ส าหรับ
บทเพลงโซนาทีนนั้นมีลีลาการบรรเลงอย่างเน้น
ความรู้สึกจากแนวท านองที่มีความนุ่มนวลจากการใช้
เสียงเช่ือมต่อ บทเพลงของราเวลแสดงถึงสีสันของ
เปียโนที่ไพเราะ สวยงามจนถึงความสนุกสนานที่น่า
ตื่นเต้น ควรบรรเลงโดยใช้จังหวะอย่างคงที่เพื่อรักษา
ความสมดุลของบทเพลง 

กระแสโรแมนติกไม่ได้มีบทบาทเพียงแต่ใน
ประเทศแถบยุโรปเท่านั้น ในประเทศรัสเซียมีหนึ่งในผู้
มีอิทธิพลในกระแสดนตรีแบบโรแมนติก คือ อะเล็ก
ซานเดอร์ สครียาบิน (Alexander Scriabin) นัก
ประพันธ์ชาวรัสเซียที่ประสบความส าเร็จในฐานะนัก
เปียโนในปี 1898 สครียาบินประพันธ์ผลงานส่วนใหญ่
ส าหรับเปียโนและออร์เคสตรา มีเสียงประสานที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวในผลงานแต่ละช่วงชีวิต ผลงานที่มี
ช่ือเสียงส าหรับเปียโน เช่น ผลงานชุดเพรลูด โอปุส 11 
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และ 67 เอทูด โอปุส 8 และบทเพลงโซนาตาทั้ง 9 บท 
ในช่วงกลางถึงท้ายของชีวิตของสครียาบินมีการใช้เสียง
ประสานแบบโดมินันท์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การใช้
คอร์ดโดมินันท์7th หลายรูปผสมกันแบบคอร์ดเสียง
กระด้าง การใช้ระบบไร้กุญแจเสียงหรือเอโทนัล 
(atonal harmony) รวมถึงการใช้กลุ่มคอร์ดโดมินันท์ 
7, 9, 11, 13th  ผลงานในช่วงต้นชีวิตของสครียาบิน
ได้รับอิทธิพลจากผลงานของโชแปงเป็นอย่างมากเห็น
ได้ชัดในเพรลูด โอปุส 11 (Preludes Op.11) ซึ่งเป็น
ผลงานท่ีได้รับอิทธิพลโดยตรงจากผลงานเพรลูด โอปุส 
28 ของโชแปงที่สครียาบินใช้แนวเสียงประสานแบบโช
แปงเนสก์ฮาร์โมนี หรือเสียงประสานที่มีลีลาคล้ายโช
แปง (Chopinesque harmony) มีการใช้ฟอร์มดนตรี
และโครงสร้างบทเพลงสั้นๆ แบบมินิเอเจอร์ฟอร์ม มี
ความยืดหยุ่น และแสดงถึงแนวความคิดที่โดดเด่นใน
แต่ละท่อน สครียาบินประพันธ์ผลงานชุดเพรลูด โอปุส 
11 ในช่วง 1888-1896 ในขณะที่เดินทางไปท่องเที่ยว
ที่รัสเซียและยุโรปโดยไม่ได้เรียงแต่ละท่อนตามล าดับ
เวลา ประกอบด้วย 24 ท่อน ใช้บันไดเสียงครบทั้ง 24 
คีย์ทั้งแบบเมเจอร์และไมเนอร์ เริ่มบทแรกในบันได
เสียงซีไมเจอร์ (C major) และนับขึ้นจากบันไดเสียง
เดิมเป็นล าดับที่ห้าคู่กันเช่นนี้เรื่อยไปจนจบบทสุดท้าย
ที่ดีไมเนอร์ (D minor) โดยความสัมพันธ์ของบันได
เสียงจะเรียงกันแบบกุญแจเสียงร่วมแบบนับขึ้นคู่โด
มินันท์ สร้างรูปแบบของท านองโดยใช้รูปแบบที่ต่างกัน
ในแต่ละ 24 ท่อนอย่างโดดเด่นและมีความเป็น
เอกลักษณ์แบบสครียาบินเอง จากหลักฐานบันทึกเสียง
จากเปียโนเวลท์มิลยง (Welte Mignon) พบว่าในท่อน 
1 วิวาเช (Vivace) สครียาบินได้ใช้อัตราจังหวะผันผวน
โดยเริ่มบรรเลงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเห็นได้ชัด
ตั้งแต่ห้องที่ 13 เป็นต้นไปจนจบท่อน ในช่วงห้องที่ 6-
8 มีการผ่อนเวลาตามค าก ากับรูบาโต (rubato) ในช่วง
แรกของท่อนตั้งแต่ห้องที่ 1-11 มีทิศทางการบรรเลงที่
สงบ สครียาบินได้รับอิทธิพลงานประพันธ์เพรลดู โอปุส 
11 โดยตรงจากแนวทางการประพันธ์ของโชแปง ใน

ผลงานเพรลูดพบส่วนของรูปแบบท านองอย่างที่คล้าย
กับงานของโชแปง 
ตัวอย่างที่ 11 ห้องที่ 1-4 จากเพรลูด โอปุส 11 ท่อน 
18 ประพนัธ์โดยสครียาบิน พบการด าเนินท านองแนว
เบสมือซ้ายด้วยการใช้โน้ต คู่แปดคล้ายกับรูปแบบในเอ
ทูด โอปุส 25 เบอร์ 10 ของโชแปง  
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี 12 ห้องที่ 15-17 จากเอทูด โอปุส 25 
เบอร ์10 ประพันธ์โดยโชแปง โดยแบบฝึกหัดบทนี้
ต้องการให้นักเรียนฝึกเทคนิคการบรรเลงโน้ตคู่แปดใน
ทิศทางขึ้นลงในแนวเดียวกันทั้งสองมือ 

 

 

 

สครียาบินด าเนินแนวคอร์ดมือซา้ยด้วยการ
ขยายคอร์ด ซึ่งมีแนวประสานภายใน (counter 
melody) ซ่อนอยู่ในมือซ้ายพบใน เพรลูด โอปสุ 11 
เบอร์ 11 ซึ่งควรบรรเลงโน้ตช่วงนีใ้ห้มีความส าคัญ 

ตัวอย่างท่ี 13 การด าเนินท านองในเพรลดู โอปุส 11 
เบอร์ 11 ประพันธ์โดยสครยีาบิน 
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ตัวอย่างที่  14 ห้องที่  23-25 จากเอทูด โอปุส 10 
เบอร์ 6 ประพันธ์โดย โชแปง 

 

 

 
จากหลักฐานการบันทึกเสียงจากเปียเวลท์มิ

ลยงพบว่าการบรรเลงบทเพลงเพรลดู โอปุส 11 ของสค
รียาบินมีการใช้การยืดหยุ่นจังหวะอย่างผันผวน มีการ
ใช้จังหวะที่เพิ่มลดความเร็วของแนวท านองอยู่ตลอดซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วจังหวะ (tempo marking)  
มากกว่าที่สครียาบินก าหนดไว้ในบทเพลง การเปลี่ยน
ส่วนของจังหวะที่เร็วและช้าลงตลอดในเพรลูดนั้น อาจ
อนุมานได้ว่าสครียาบินมีแนวทางการบรรเลงของ
ตัวเองและก าหนดเป็นกรอบการบรรเลงไว้เท่านั้น ยังมี
การเปลี่ยนส่วนของจังหวะให้เร็วข้ึนเช่น การบรรเลงตัว
โน้ตที่มาพร้อมกันอย่างเหลื่อมกัน การบรรเลงกลุ่มคู่
โน้ตเขบ็ตหนึ่งช้ันให้เร็วขึ้นในลักษณะโน้ตสองช้ัน การ
เพิ่มลดความยาวของโน้ต หรือการยืดหยุ่นจังหวะกลุ่ม
โน้ตเขบ็ตหนึ่งช้ันที่เคลื่อนไหวในทิศทางที่ต่อเนื่องยาว
กัน ซึ่งการใช้จังหวะอย่างยืดหยุ่นนี้มีความคล้ายคลึง
กับเทคนิครูบาโตของโชแปงอย่างที่สครียาบินได้รับ
อิทธิพลมาเห็นได้ชัดในผลงานช่วงต้นของชีวิต  

แนวท านองและแนวประสานในเพรลูด โอ
ปุส  11 มีการ ใ ช้แนว เสี ย ง โน้ตอย่ า งกว้ า งขวาง
ครอบคลุม 3-4 ช่วงคู่แปดเป็นส่วนมาก ยังมีการ
เคลื่อนไหวในลักษณการด้นสด หรือการเคลื่อนไหวของ
โน้ตตลอดเวลา ควรบรรเลงโดยใช้โทนเสียงกดคีย์ที่ลึก
เป็นส่วนมาก ควรควบคุมท านองหลักให้ออกมาเด่นชัด
ในขณะที่มีแนวประสานรบกวนด้วยการเคลื่อนที่อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงความแม่นย าในการบรรเลงช่วงเสียง
โน้ตที่กว้าง บทเพลงของสครียาบินแสดงให้เห็นถึงสีสัน
บนเปียโน แสดงถึงช่วงเสียงที่กว้างและมีการใช้ความ
ดังเบาอย่างหลากหลาย     สิ่งส าคัญในการบรรเลงบท

เพลงของสครียาบินคือการบรรเลงแนวประสานมือซ้าย
ซึ่งมีบทบาทส าคัญที่โดดเด่นอย่างท านองมือขวาซึ่งพบ
มากในเพรลูด โอปุส 11 และการใช้จังหวะอย่าง
ยืดหยุ่นนี้ยังเป็นสิ่งส าคัญซึ่งเป็นธรรมเนียมปฎิบัติที่พบ
ในการบรรเลงบทเพลงในศตวรรษที่ 19 

บทเพลงเปียโนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถึง
ต้นศตวรรษที่ 20 เป็นบทประพันธ์ในช่วงโรแมน
ติกตอนปลายซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้สึกจาก
อิทธิพลของผู้ประพันธ์ ประกอบด้วยโครงสร้างและ
เสียงประสานที่อิสระ ใช้โทนเสียงที่หลากหลายในการ
บรรเลง มีการใช้ความดังเบาอย่างกว้างขวางรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างฉับพลันซึ่งแสดงถึงความรู้สึก
และคาแร็คเตอร์ของบทเพลงนั้นๆ อย่างชัดเจน นัก
ประพันธ์ได้สร้างแนวทางของบทเพลงเปียโนที่ได้รับ
การพัฒนาขึ้นอย่างเด่นชัดโดยโทนเสียงที่ไม่อยู่ในธรรม
เนียมปฎิบัติเดิม ใช้เทคนิคท่ีแสดงถึงความอลังการและ
แสดงช่วงเสียงที่กว้างในสีสันที่แตกต่างกันและยังพบ
การใช้จังหวะอย่างยืดหยุ่น ในฐานะนักเปียโนใน
ศตวรรษที่ 21 ควรท าความเข้าใจและตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของส่วน (section) ในบท
เพลง ให้ความส าคัญกับความแตกต่างในส่วนโน้ตที่
ต้องการน าเสนอความดังเบา และการควบคุมลักษณะ
เสียง (articulation) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อท าให้สิ่งที่
เราต้องการน าเสนอมีความเด่นชัดมากขึ้น อีกท้ังยังควร
ศึกษาแนวความคิดของนักประพันธ์ที่มีผลต่อเทคนิค
การบรรเลงเพื่อเป็นแนวทางการตีความบทเพลงอย่าง
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กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเพณีท้องถิ่นไทย 
The Cultural Transformation Processes of Thai Local Traditions 

รัชฌกร  พลพิพัฒน์สาร 

Abtract 

The present study aimed to analyze and synthesize previous literature to gain insight 
of the cultural transformation processes of Thai local traditions. A qualitative approach through 
content analysis was employed. The result showed that the processes of the culture 
transformation in terms of Thai local traditions involved with three concepts: 1) cultural 
concept, 2) transferring concepts, 3) and community participation concept. Meanwhile, many 
other factors were also related to the revolution. The most influential factors included: 1) 
development of politic, government, and economy, 2) advancement of technology and 
communication, 3) social conditions and ways of life, and 4) believe and faith. These factors 
were interrelated and also reflected local Thai traditions at a certain time. 

Keywords : Culture transformation processes, Thai local traditions 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อให้เข้าใจถึง
กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเพณีท้องถิ่นไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผ่านแนว
ทางการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเพณีท้องถิ่นไทย      
มีการปรับเปลี่ยนไปตาม 3 ประเด็น คือ 1)แนวคิดทางวัฒนธรรม 2) แนวคิดการถ่ายทอด 3) และแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในขณะที่มีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน แต่ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลมากที่สุด 
ได้แก่ 1) การพัฒนาทางการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร 3) 
สภาพสังคมและวิถีการด าเนินชีวิต 4) ความเชื่อและความศรัทธา ปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน และยังเป็นสิ่งท่ี
สะท้อนประเพณีท้องถิ่นในแต่ละช่วงเวลาด้วย 
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ความเป็นมาของปัญหา 

สังคมไทยมีอารยธรรมที่สั่งสมกันมาจากการ
ปะทะสังสรรค์ของกลุ่มชาติพันธ์หลากหลายกลุ่ม ซึ่ง
น ามาก่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 
โดยขึ้นอยู่ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นนั้น พร้อมกันนี้จะ
สะท้อนออกมาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
พิธีกรรม ประเพณี การละเล่น เป็นต้น จนกลายเป็น
เอกลักษณ์ และมีความส าคัญต่อท้องถิ่นนั้น ประเพณีก็
เป็นหนึ่งในการแสดงออกถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และเป็นตัวบ่งช้ีถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ที่ส าคัญของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ  

ประเพณีไทยยังเป็นขุมทรัพย์อย่างหนึ่งที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
และขับเคลื่อนวิถีการด ารงชีวิตภายในสังคม ทั้งยังเป็น
กลไกที่ท าให้เกิดการด ารงอยู่  ระบบสืบทอดและ
ค่านิยมต่างๆประเพณีจึงมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
สั ง คม  และ เ ศ รษฐกิ จ  ดั ง นั้ น เ มื่ อสภ าพสั ง คม 
สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
ตามสมัย ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นเหล่านี้จึงเกิดการ
ปรับเปลี่ยนไปตามสังคม เพื่อให้คงอยู่ สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน รวมไปถึงการสร้างช่ือเสียง และเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งการปรับเปลี่ยนนั้น
เป็นกลไกหนึ่งที่ท าให้ประเพณีคงอยู่  (Tradition-
maintenance)  แต่ กา รปรั บ เปลี่ ยนก็ ต้ องอาศั ย
กระบวนการต่างๆ อันได้แก่ การมีส่วนร่วม คติความ
เชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา การถ่ายทอดความรู้ หรือ
แม้กระทั่งนโยบายทางด้านการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนแนวทางใน
การขับเคลื่อนประเพณี จึงมีการดึงเอาปัจจัยทางด้าน
ความเช่ือ ความศรัทธาทางศาสนา มาเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยว  ท าให้ประเพณี
ท้องถิ่นได้กลายเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการสร้างตัวตน
ผ่านกระบวนการผลิตประเพณีใหม่ และมีการอ้างอิง

ความสัมพันธ์ในอดีต กับการผลิตสร้างขึ้นมาใหม่ หรือ
ที่เรียกว่า ประเพณีประดิษฐ์ (ยุทธนา ดิสกุล , 2553) 
ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรมใหม่ๆ 
ขึ้นให้ท้องถิ่นและชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่คนภายนอก
ชุมชน มีผลท าให้คนในชุมชน เกิดความพึงพอใจและมี
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมกันไปอย่างต่อเนื่อง จน
เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเพณีท้องถิ่นจาก
รูปแบบเดิม เป็นรูปแบบใหม่  จนเกิด เป็นระบบ
เศรษฐกิจภายในชุมชน มีหลากหลายประเพณีที่มีการ
สร้างขึ้นมา เพื่อความบันเทิงร่วมกับความเช่ือศรัทธา
เดิม จนกลายมาเป็นประเพณีที่มีกระบวนการในเชิง
ธุรกิจมาเป็นตัวจัดการ 

ประเพณีเกิดขึ้นมาจากความเกี่ยวข้องหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ประเพณี
เกี่ยวกับสังคม ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา เป็นต้น แต่
ประเพณีที่เห็นเด่นชัดในการปรับเปลี่ยนและยังคงอยู่ 
คือ ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา พิธีกรรม จะเป็นที่
นิยมของชุมชนมากกว่า อันเนื่องมาจากศาสนาเป็น
เสมือนเครื่ องยึด เหนี่ ยวจิต ใจของชุมชน ทั้ งยั ง
เปรียบเสมือนการเติมเต็มความต้องการของจิต
วิญญาณบนพื้นฐานแห่งความจริงแท้ (Authenticity) 
อันน าไปสู่ความคาดหวัง ผลตอบรับในภายภาคหน้า 
(ชนัญ วงษ์วิภาค, 2556) จึงท าให้เกิดความเหนี่ยวแน่น 
รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนรวมไปถึงท าให้
ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติ
สืบต่อกันมาในวิถีแบบชาวพุทธมีโอกาสได้ท าบุญท า
ทานสิ่งเหล่านี้มีผลท าให้ผลในทางอ้อม คือ เกิดการ
สร้างรายได้ และเศรษฐกิจชุมชนที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น 
ประเพณีรับบัว (ภาพที่ 1) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาว
บางพลีอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้สืบ
ทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน แฝงไปด้วยปรัชญาธรรม 
สะท้อนหลักธรรม หลักการส าคัญในพิธีกรรมหรือ
ประเพณี ที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนา คือ ทาน ศีล 
และภาวนา ที่ชาวพุทธต้องศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตาม 
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อย่างไรก็ตามการปฏิบัติโดยไม่ศึกษาเรียนรู้ 
ท าความเข้าใจ จะกลายเป็นเรานับถือศาสนาตาม
ประเพณี โดยปราศจากความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
อันจะส่งผลเสียต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง นั่นคือ 
พุทธธรรมจะหายไป แต่เราจะได้ค่านิยมทางสังคมมา
แทนที่ (ธีรโชติ เกิดแก้ว, 2548) ประเพณีท าบุญเดือน
สิบเช่นกัน ในปัจจุบันไม่ได้ด ารงไว้ตามช่ือ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับลักษณะพิธีกรรมอีกต่อไป เป็นธุรกิจการน าเสนอ
วัฒนธรรมท้องถิ่นแก่บุคคลภายนอกชุมชน เพียงแค่
หยิบเอาสัญลักษณ์ที่เป็นส่วนหนึ่ง ของพิธีกรรมมาเป็น
จุดขายในการแสดงนัย กลายเป็นเพียงเพื่อตอบสนอง
เป้าหมายทางเศรษฐกิจ (กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล, 
2556) 

ภาพที่ 1 : ประเพณีรับบัว 
ที่มา : จุก Canon, (2550) 

แม้กระทั้งประเพณีบุญบั้งไฟ (ภาพที่ 2) ของ
ทางภาคอีสานเอง มีการรื้อสร้างประเพณีขึ้นมาใหม่ 
โดยรูปแบบที่เกิดการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและ
กาลเวลา แต่รูปแบบดั้งเดิมจะยังคงไว้มากน้อยแค่ไหน
นั้นขึ้นอยู่กับผู้จัดงานทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น หรือชุมชนใน
ฐานะเจ้าของวัฒนธรรม (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ , เยาว
ลักษณ์ อภิชาติวัลลภ และกนกวรรณ มะโนรมย์ , 
2554) 

ภาพที่ 2: ประเพณีบญุบั้งไฟ 
ที่มา : Phamornrat  Kumta, (2017) 

กลไกกระบวนการทางวัฒนธรรมเหล่านี้ 
ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ที่บ่งบอก
ถึงวิถีชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม เป็นส่วนส าคัญมากที่จะ
สะท้อนการคงอยู่ของวัฒนธรรมต่างๆ และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ให้มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ทั้ง
ในด้านการเข้ามามีอิทธิพล บทบาท หน้าที่  และ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ท าให้เกิดการ
ท า ง า น แ บ บ ป ร ะ ส า น ร่ ว ม ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม 
(Collaboration of culture) เป็นผลผลิตทาง
วัฒนธรรมที่สามารถส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งประเพณี
ย่อมมีการปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยทางสังคมที่ผันแปร
ตลอดเวลา และปัจจุบันยังพบว่า ประเพณีหลาย
ประเพณีได้น ามาถูกรื้อฟื้นและปรับเปลี่ยนขึ้นมาใหม่ 
ทั้งรูปแบบและความหมายใหม่ ปรากฏการณ์เหล่านี้ท า
ให้เกิดบริบทใหม่ที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา
กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเพณี
ท้องถิ่นไทย ตามกลไกกระบวนการทางวัฒนธรรมเพื่อ
เป็นแนวทางให้ประเพณีท้องถิ่นไทยและไม่ขาดหายไป
จากชุมชน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษา
ประเพณีที่มีความส าคัญ และได้รับความนิยมแก่ชาว
ไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงในท้องถิ่นนั้นๆ คือ 
ประเพณีชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของภาคใต้ และ 
ป ร ะ เ พ ณี ผี ต า โ ข น  จั ง ห วั ด เ ล ย  ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง กับกระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใน
ประเพณีท้องถิ่นไทย 

ขอบเขตการวิจัย 

สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นว่ากระบวนการ
ปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเพณีท้องถิ่นไทยที่
ส าคัญ 2 ภาค คือ ภาคใต้ (ประเพณีชักพระ จังหวัด   
สุราษฎร์ธาน)ี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเพณี
ผีตาโขน จังหวัดเลย)  โดยอาศัยแนวคิด 3 แนวคิดหลัก 
คือ  

1. แนวคิดทางวัฒนธรรม (Cultural concept) 
2. แนวคิดการถ่ายทอด (Relay concept) 
3. แ น ว คิ ด ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 

(Community participation concept) 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูล เพื่อ
ศึกษาวิ เคราะห์  และสังเคราะห์  ข้อมูลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใน
ประเพณีท้องถิ่นไทย เพื่อศึกษาแนวคิดทางวัฒนธรรม 
การถ่ายทอด และการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่ งมี
กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นไทย
จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์และบทความต่างๆ 

2. รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารทาง
วิ ช าการ  ง านวิ จั ย  วิทยานิพนธ์  และ
บทความต่างๆ ในเรื่องแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

3. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวม
มาทั้งหมด เพื่อน าเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

4. น า เ สนอกระ บวน กา ร ที่ มี ผ ลต่ อ ก า ร
ปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเพณี
ท้องถิ่นไทย โดยยึดหลักแนวคิด 3 เรื่อง คือ 
แนวคิดทางวัฒนธรรม การถ่ายทอด และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ผลการวิจัย 

เมื่อผู้ วิจัยศึกษาและวิ เคราะห์  เกี่ยวกับ
กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในประเพณี
ท้องถิ่นไทย สามารถสรุปแนวคิดที่เกี่ยวข้องอันสะท้อน
ให้ เห็นกลไกและกระบวนการปรับ เปลี่ ยนทาง
วัฒนธรรม แล้วสามารถสรุปเป็นประเด็น ได้ดังนี้ 

1. แ น ว คิ ด ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม  ( Cultural 
concept) 

ค าว่า “วัฒนธรรม” มีนักวิชาการได้ให้นิยาม 
ไว้หลากหลาย อาทิเช่น ส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติได้ให้ความหมายของวัฒนธรรม    
ไว้ใน 2 ลักษณะ คือ (อ้างใน วิมล จิโรจนพันธุ์, ประชิด 
สกุณะพัฒน์ และอุดม เชยกีวงศ์, 2548) 

ความหมายทั่วไป คือ วิถีชีวิตของคนในสังคม
ที่ เ ป็นแบบแผน การประพฤติปฏิบั ติ  และการ
แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆที่
สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจ ซาบซึ้งยอมรับ
และใช้ปฏิบัติร่วมกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ 

ความหมายเชิงปฏิบัติการ คือ ความเจริญ
งอกงาม ซึ่งเป็นผลจากระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์  มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับ
ธรรมชาติ จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ จิตใจ สังคม 
และวัตถุ มีการสั่งสมและสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คน
อี ก รุ่ นหนึ่ ง  จ ากสั ง คม หนึ่ ง ไ ปสู่ อี ก สั ง คม หนึ่ ง           
จนกลายเป็นแบบแผนที่สามารถเรียนรู้และก่อให้เกิด
ผลิตกรรมและผลิตผล ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 
อันควรค่าแก่การวิจัย อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา ถ่ายทอด 
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ส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างดุลยภาพแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคมและธรรมชาติ     
ซึ่งช่วยให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอย่างมีสันติภาพ 
สันติสุข และอิสรภาพ อันเป็นพื้นฐานแห่งอารยธรรม
ของมนุษยชาติ 

แนวคิดทางวัฒนธรรม ก็คือ แนวคิดที่เกิด
จากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อาจจะจากวัตถุสิ่งของหรือ
พฤติกรรม รวมไปถึงกระบวนการ ระบบการท างาน ซึ่ง
มนุษย์จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเองวัฒนธรรม
จึงไม่หยุดนิ่งกับที่ หากสามารถผันแปรไปตามความ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต เฉกเช่นเดียวกับวัฒนธรรม
ของสังคมอื่นๆ แต่ตราบเท่าที่ความเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงใน
ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนรูปโฉมไป
นั้ น ก็ ยั ง สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต ข อ งค น ทั้ ง นี้ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเป็นการ “ปรับตัว” ของวัฒนธรรม
ให้เข้ากับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป (นิธิ เอียวศรีวงศ์ , 
2557) 

วัฒนธรรมจึงเป็นผลผลิตของส่วนร่วมที่
มนุษย์ได้ เรียนรู้มาปฏิบัติสืบต่อกันเป็นประเพณี
วัฒนธรรม จึงเป็นทั้งความคิดเห็นหรือการกระท าของ
มนุษย์ในส่วนร่วมที่เป็นลักษณะเดียวกันและปรากฏ
เป็นภาษาความเช่ือ ประเพณี ในขณะที่ประเพณีชัก
พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและประเพณีผีตาโขน จังหวัด
เลย มีการจัดเทศกาลประเพณีเหล่านี้ขึ้นทุกปี เพื่อ
น า เสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมโดยมองผ่ าน
กระบวนการท้องถิ่นของชุมชนในบริบทของเชิงการ
ท่องเที่ ยว ซึ่ งมีหน่วยงานต่ างๆ ทั้ งภาครั ฐและ
ภาคเอกชนได้มีการใช้อัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละชุมชน 
น ามาซึ่งการดึงดูดทุนและอ านาจทุนให้เข้ามา ท าให้
ประเพณีมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ด้าน จากเดิม
ที่เป็นเพื่อแสดงออกตัวตนทางด้านสังคม ปรับเปลี่ยน
ไปทางการด าเนินงานทางด้านธุรกิจ และมุ่งเน้นการ
ท่องเที่ยว มีผลท าให้สังคมไทยเปลี่ยนไปในหลาย

ทิศทาง โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรม ทั้งยังสะท้อนวิถี
สังคมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และเป็น
เสมือนตัวประสานระหว่างคนสังคมให้เข้ามารวมตัวกัน 
ก่อให้เกิดเป็นสังคมอันหนึ่งอันเดียวกัน อยู่ร่วมกัน จน
เป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตและส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น  

2. แนวคิดการถ่ายทอด (Relay concept) 
วัฒนธรรมจะมีการอยู่รอดหรือไม่ การสืบ

ทอดหรือถ่ายทอดเป็นกระบวนการที่มีส่วนส าคัญอย่าง
มาก ท่ีจะสะท้อนการคงอยู่ของประเพณีและวัฒนธรรม
ของท้ องถิ่ นนั้ นๆ  แนวคิดการถ่ ายทอดการรั บ
วัฒนธรรม (เฉลิม อุ่นทอง , 2547) มนุษย์ได้กระท า 
หรือปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมา ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่
มนุษย์ ได้แสดงออกมาในรูปแบบการแสดงและ
การละเล่นต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากการประดิษฐ์
สิ่งของเครื่องใช้ ศิลปะ ความเช่ือ และขนบธรรมเนียม
ประเพณี มนุษย์ได้แสดงออกมาให้ปรากฏอยู่ในสังคมที
มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อความเจริญงอกงาม 
และมีการถ่ายทอดติดต่อกันมาจนเป็นมรดกของสังคม  

การถ่ายทอดความรู้มีการเรียนรู้ส าคัญ
เกิดขึ้น 3 ลักษณะ การเรียนรู้ลักษณะแรก คือ การ
เรียนรู้จากครูโดยตรง เป็นการเรียนรู้แบบดั้งเดิมที่ใช้
กันมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน การเรียนรู้ลักษณะที่ 2 
เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมปฏิบัติ
และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ งแวดล้อม ส่วนการเรียนรู้
ลักษณะที่ 3 คือ ความรู้เกิดจากความฉงนสนเท่ห์ทาง
เชาว์ปัญญาเมื่อผู้ เรียนเกิดข้อสงสัยอยากรู้  จึงมี
เป้าหมายและจุดประสงค์ที่จะเรียนรู้ ในเรื่องนั้นๆ 
(บุษกร บิณฑสันต์, 2554) 

แนวคิดของเรย์มอนด์วิลเลียมส์ (Raymond 
Williams) ได้กล่าวถึงการผลิตและการผลิตซ้ าทาง -
วัฒนธรรม (Cultural production and 
reproduction) โดยเสนอแนวทางการตั้งค าถามต่อ
วัฒนธรรม 4 ประเด็นหลัก คือ (อ้างใน สมสุข หิน
วิมาน, 2547)  
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1. วัฒนธรรมหนึ่งๆได้รับการผลิตขึ้นมาอย่างไร/
ท าไม 

2. วัฒนธรรมดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไป
อย่างไร/ ท าไม 

3. วัฒนธรรมนี้มีการบริโภคโดยผู้คนในสังคม
หรือท้องถิ่นอย่างไร/ ท าไม 

4. วัฒนธรรมนั้นๆ ได้รับการผลิตซ้ าหรือสืบ
ทอดต่อไปอย่างไร/ ท าไม 

โดยสามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังแผนภาพท่ี 1 
 

แผนภาพที่ 1 : แสดงกระบวนการผลิตและการผลิต
ซ้ าทางวัฒนธรรม (Cultural production and 
reproduction) 
ที่มา : ทิพย์พธู  กฤษสุนทร, 2554 

จากค าอธิบายดังกล่าวข้างต้น ได้ปรากฏใน
ประเพณีท้องถิ่นไทย อันได้แก่ ประเพณีชักพระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของทางภาคใต้ และประเพณีผีตา
โขน จังหวัดเลย ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็
เช่นกัน ที่อยู่ได้ เพราะมีความเช่ือ ความศรัทธาด้าน
ศาสนา ส่งผลให้มีการสืบทอด ด ารงคงอยู่ของประเพณี 
หากแต่ประเพณีเริ่มมีการปรับเปลี่ยนในหลายด้าน ทั้ง
เรื่องการบริหารงานที่มาจากหน่วยงานของภาครัฐ วิถี
ชีวิตท้องถิ่นจากชนบทสู่ความเจริญมากขึ้น การสืบสาน
และอนุรักษ์จากกลุ่มคนที่ไม่ใช่คนในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง การแสวงหาผลก าไร ไม่ว่าจะจากการประกอบ
พิธีกรรม ประเพณี การเคารพบูชาต่อสรรพสิ่งที่ตนเอง
ได้พึ่งพาอาศัย 
ดังนั้น ประเพณีเกิดจากการเรียนรู้ การถ่ายทอดหรือ
สืบทอด หล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดจนกระทั่งสั่งสม
เป็นประสบการณ์ ความเคยชิน และเกิดการผูกพันกัน
ในสังคมอย่างลึกซึ้ง จนอาจเกิดผลเป็นการผลิตซ้ าทาง

วัฒนธรรมเพื่อน าเสนอให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชน
ตนเอง โดยให้สังคมเห็นถึงคุณค่าและการยอมรับ อีก
ทั้งปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องไปกับสังคมอีกด้วย 

3. แ น วคิ ด ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ขอ ง ชุ ม ชน 
(Community participation concept) 

แนวคิดนี้ เป็นแนวคิดที่มีส่วนสัมพันธ์กับ
ปัจจัยการปรับเปลี่ยนของวัฒนธรรมในประเพณี
ท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ก็คือ แนวคิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (People’s participation) ซึ่ง
สอดรับกับแนวคิดของโอคเลย์ (Oakley, 1984) ได้
กล่าวว่าแนวทางจากระดับล่างขึ้นบนที่เกี่ยวข้องอย่าง
ยิ่งกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่
ขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนา
การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น ทั้งนี้มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้อธิบายและให้ความหมายรูปแบบและขั้นตอน
ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen, J.M. and 
Uphoff, 2524) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนว่า สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ใน 4 มิติ อันได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่า
ควรท าอะไรและท าอย่างไร 2)การมีส่วนร่วมเสียสละใน
การพัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) มี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการ โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อ
กระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนารวมถึงได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค 

 จากแนวคิดดังกล่าว ปรากฏให้เห็น ในการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมไปถึงหน่วยงานของภาครัฐในประเพณีชักพระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และประเพณีผีตาโขน จังหวัดเลย 
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
การเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริม
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วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของทั้งสองจังหวัด ท าให้
การด ารงคงอยู่ของประเพณีเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ ก าหนดนโยบายของหน่วยงานรั ฐ  ท า ให้
วัฒนธรรมดั้งเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปการจัดสรร
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ท าให้รูปแบบของ
การจัดประเพณีเกิดการเปลี่ยนแปลงไปการวัดผลไม่
สามารถวัดได้อย่างชัดเจนเนื่องจากความแตกต่างของ
กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชนเกิดจากเป้าหมายของการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมด าเนินการ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผลประโยชน์ 
และร่วมประเมินผล กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบริบท
ชุมชน เพื่อความสมัครใจและพัฒนาสังคมของตนเอง 
ซึ่ งทั้ งหมดนี้ เ กิ ดขึ้ นจ ากจิ ต ใจที่ มี ก า รบรรลุ ถึ ง
วัตถุประสงค์ในเรื่องเดียวกันและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ทางสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกัน  

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น มี 3 ประเด็นหลัก
ในกระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ไทย อันได้แก่ การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ซึ่ งทั้ งหมดนี้ ส่ วน เกี่ ย วข้ อง เ ช่ือมโยงกั น  และมี
ความส าคัญอย่างมาก 

อภิปรายผล 

จากแนวคิดที่ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์ สังเคราะห์ 
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการปรับเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ที่ส่งผลท าให้วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไทย มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกับคนใน
ท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น รวมไปถึงนักท่ องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ท าให้เกิดเป็นกลไกการสืบทอดและส่งต่อ
การจากรุ่นสู่รุ่น จากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่  ท าให้เกิดการอยู่
ร่วมกันได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้  

1) ปัจจัยด้านพัฒนาการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ  

การเมืองที่พัฒนาแล้วจะเป็นปัจจัยส าคัญที่เอื้ออ านวย
ต่อความเจริญทางเศรษฐกิจ  รั ฐบาลจะมีความ
รับผิดชอบต่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน การเมืองจึงเป็นเสมือนเครื่องมือและ
ช้ีให้เห็นถึงความส าเร็จของประเทศชาติ สังคมที่พัฒนา
แล้วจะก้าวสู่สังคมอุตสาหกรรมได้นั้น ระบบการเมืองก็
จะต้องมีระดับการพัฒนาที่สูง ดังนั้น ลักษณะระบบ
การเมืองของสังคมอุตสาหกรรม คือ รูปธรรมของ
ระบบการเมืองที่พัฒนาแล้วนั่นเอง (สมบัติ ธ ารงค์ธัญ
วงศ์, 2539) แนวคิดดังกล่าวนี้ พยายามเช่ือมโยงสังคม
กับสังคมอุตสาหกรรม โดยไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญ
ของประเพณี จึงไม่สามารถเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพได้ใน
ทุกสังคม ท้ังนี้ท่ามกลางการเมืองที่พัฒนา การปกครอง
ที่ปรับเปลี่ยนระบบ และเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองขึ้นส่งผลให้
ประชาชนได้มองเห็นในแง่มุมต่างๆ มากขึ้น จนเกิด
กลุ่มหลายด้านมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทางการเมือง 
กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล จึงมีผลให้
ประเพณีแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ถูกปรับเปลี่ยนไปด้วย 

ภาพที่ 3 : ประเพณีชักพระ 
ที่มา : Rattapol  Ketkaew, (2017) 

การส่งเสริมประเพณีชักพระ ของเทศบาล
ต าบลวัดประดู่  อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด       
สุราษฎร์ธานี ของภาพิมล สีไหม (2553) ประเพณีชัก
พระ (ภาพที่ 3) บอกถึงองค์ความรู้ และภูมิปัญญา
ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งกับ
คนในท้องถิ่น ทั้งยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
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ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น เ พื่ อ เ ป็ น ทุ น ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม            
สร้างมูลค่า เพิ่มภายใต้แนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์       
ซึ่งเทศบาลจะส่งเสริมและรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประเพณี ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และน าสิ่ง
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเพณีชักพระมาส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดการประกวดแข่งขันเรือพระ  กิจกรรมการห่อขนม
ต้ม การจัดท าของที่ระลึกเพื่อจ าหน่าย จากกิจกรรม
ทางศรัทธาและความเช่ือ เป็นกิจกรรมเชิงธุรกิจที่หวัง
ผลก าไร  ดังนั้น หากนโยบายของรัฐบาลปรับเปลี่ยน
หรือการพัฒนาทางด้านการเมือง เพื่อมุ่งส่งเสริม
เศรษฐกิจ ส่งผลต่อชุมชนและประเพณีท้องถิ่นในการ
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์และก าไร 

2) ปัจจัยด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และการสื่อสาร 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร
มีความส าคัญต่อประเพณีท้องถิ่นไทยอย่างมาก 
เนื่องจากในยุคอดีตเทคโนโลยีไม่มีการพัฒนามากนัก 
การบอกกล่าวซึ่งข่าวสารต่างๆ การประชาสัมพันธ์ 
หรือการสื่อสาร ล้วนแล้วแต่ใช้ระบบปากต่อปาก ไม่มี
แบบแผนอะไร อาศัยสีหน้าท่าทาง เพราะผู้รับสาร
มักจะอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ท าให้ความ
เข้าใจไม่คลาดเคลื่อน แต่ในสังคมปัจจุบันที่มีการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้มีช่องทาง
ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์หลากหลายขึ้น เช่น 
การโฆษณาผ่านวิทยุ-โทรทัศน์ การแจกแผ่นพับ การ
ติดป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่ างๆ รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านการกระจายเสียงของชุมชน ทั้งนี้ 
เทคโนโลยีที่พัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมุ่ง
ไปสู่ความทันสมัย โดยไม่ได้ค านึงถึงรากฐานของ
วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม มีผลให้ความเข้าใจ
ความหมายที่ถ่องแท้ในด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
คลาดเคลื่อนไปได้ ผู้วิจัย เล็งเห็นว่า กระบวนการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมีความส าคัญ
มาก อันจะช่วยคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิม ที่ควรมีการ

บอกกล่าวด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้ แบบรุ่ นสู่ รุ่ น       
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน หรือแม้กระทั่งการ
สอน โดยปราชญ์ท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งสามารถน าสื่อต่างๆ
มาประยุ กต์ ใ ช้ เ ป็น ช่องทางในการถ่ ายทอดได้         
เฉกเช่นเดียวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ประเพณี ความเช่ือและพิธีกรรมของ ประเพณีชักพระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐ วัด และ
ตัวแทนจากองค์กรทางศาสนา ที่เป็นผู้ประกอบหน้าที่
พิธีกรรมมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลที่เป็นรุ่น
เดียวกันเท่านั้น เพราะว่าเด็กและเยาวชนไม่เข้าใจ
เรื่องราวที่แท้จริงของประเพณีว่าจัดเพื่ออะไร รับรู้
เพียงแค่เพื่อความสนุกสนาน อีกประการ การเรียนการ
สอนเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นก็ไม่ได้เป็นวิชาที่บังคับใน
ท้องถิ่นนั้นๆ อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์เพื่อด าเนิน
ธุรกิจแบบแสวงหาผลก าไรทางด้านการค้ามากขึ้นอีก
ด้วย ประเพณีผีตาโขน จังหวัดเลย มีการรื้อฟื้นและ
ประดิษฐ์สร้างประเพณี โดยการปรับกิจกรรมต่างๆ
ภายในงานประเพณี เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ให้ โดด
เด่นดึงดูดนักท่องเที่ยว จนปัจจุบันมีช่ือเสียงในระดับ
นานาชาติ จนท าให้ขาดการสร้างส านึกร่วมกันและสื่อ
ในการน าเสนออัตลักษณ์และความเช่ือความศรัทธา
ทางศาสนา ท าให้อัตลักษณ์ถูกปรับเปลี่ยนไปลักษณะ
ต่างๆ กล่าวได้ว่า การปรับเปลี่ยนวิถีทางประเพณีมีผล
ให้อัตลักษณ์ของทอ้งถิ่นขาดหายไป 

3) ปัจจัยด้ านสภาพสั งคมและวิถีการ
ด าเนินชีวิต 

สภาพสังคมและวิถีการด าเนินชีวิตของแต่ละ
ท้องถิ่นเป็นอีกปัจจัยที่มีส่วนหลักในการปรับเปลี่ยน
อย่างมาก กล่าวคือ  

- การมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมวางแผน
งาน ร่วมด าเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์ 
ร่ ว มป ร ะ เ มิ นผ ล  เ ป็ น ต้ น  ทั้ ง นี้ ห า ก มี
กระบวนการดังกล่าวมีส่วนร่วมที่ดีงานจะ
ส า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง ไ ด้ ดี  ส่ ง ผ ล ต่ อ ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพ และยังท าให้คนในชุมชนเกิด
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ความรู้สึกภูมิใจ และอยากสืบทอด ส่งเสริม
และพัฒนางานประเพณีในชุมชนอีกด้วย  

- การโยกย้ายถิ่นฐาน และการเพิ่มของแรงงาน
ต่างถิ่น เนื่องจากไม่ได้เป็นคนในท้องถิ่นนั้น
เดิม จึงอาจจะไม่มีความรู้ ความเข้าใจในตัว
ประเพณีท้องถิ่นนั้นๆอย่างแท้จริง ส่งผลต่อ
การสืบทอดที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไป
อย่างผิดได้ 

- สภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จากเดิม
สภาพสังคมส่วนใหญ่ ในหลายพื้นที่ เป็น
รูปแบบเกษตรกรรม แปรเปลี่ยนมาเป็นสังคม
อุตสาหกรรม และความเจริญก้าวหน้าเข้ามา
อย่างรวดเร็ว บางชุมชนจากที่เคยเดินทาง
ทางน้ า เริ่มมีถนนหนทาง เดินทางสะดวกขึ้น 
หรือแม้แต่พื้นท่ีชุมชนที่เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรม 
ชุมชนก็เริ่มมีการขายที่ดินให้กับนายทุน 
ดังนั้นประเพณีท้องถิ่นต่างๆก็เริ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนหรือเลือนหายไปได้ 
อย่างที่ เห็นได้ ชัด  คือ  ประเพณี ชักพระ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นประเพณีที่ชักพระทางน้ า 
มีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรแล้วน าไปแห่
แหนบนบก และมีการ้องเล่นเพลงเรือโต้ตอบกัน ซึ่ง
ปัจจุบันไม่มีให้ดูแล้ว เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์และ
สังคมที่เปลี่ยนไป จากพื้นที่เคยเป็นน้ ากลายเป็นพื้นที่
ตื้นเขิน ท าให้เกิดการล้มเลิกกิจกรรมเหล่านี้ไป อีกทั้ง
การสืบทอดจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ไม่มีการท าอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับความบันเทิงในลักษณะและ
รูปแบบอื่นๆมีมากขึ้น จึงไม่ได้รับความสนใจส าหรับรุ่น
ใหม ่

4) ปัจจัยความเช่ือและความศรัทธา 
ความเช่ือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่

มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายปัญหาความอยากรู้อยาก
เห็นในความลี้ลับซ้อนเร้นที่มีเกินกว่าที่มนุษย์จะสัมผัส
ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า อาศัยค าอธิบายดังกล่าว
เป็นค าปลอบประโลมที่ท าให้มนุษย์คิดว่าสามารถ

เข้าถึงความมืดมนในจักรวาลที่ในความเป็นจริงแล้วอยู่
เหนือการควบคุมของมนุษย์  สุ ดท้ายแบบแผน
ค าอธิบายความลี้ลับแห่งจักรวาลกลายเป็นบ่วงที่
พันธนาการมนุษย์ให้ด าเนินชีวิตอยู่ภายใต้กรอบแห่ง
ความเชื่อนั้นๆ (ชนัญ วงษ์วิภาคม, 2556) 

ภาพที่ 4 : ประเพณีผีตาโขน 
 ที่มา : Digicontents,(2017) 

อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่า ปัจจุบันความเช่ือ
กลายมาเป็นเพียงบทบาทส่วนหนึ่งของงานประเพณี
ท้องถิ่นเท่านั้น เพราะแนวคิดในการจัดงานส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้นไปในทางธุรกิจประเพณี งานประเพณีบางอย่าง
ไม่ได้มีความเช่ือมโยงกับความศรัทธาและความเช่ือใน
อดีตเท่าไหร่นัก แต่จะมีการผสมผสานความบันเทิงที่
ตอบสนองเชิงเศรษฐกิจของท้องถิ่นนั้นๆ อีกทั้งยัง
ปรับเปลี่ยนให้ตรงตามสังคมที่เปลี่ยนไป 

กล่าวไว้ใน พัฒนาการประเพณีผีตาโขน 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ของสนอง อุปลา (2546) 
ประเพณีผีตาโขน (ภาพที่ 4) ได้ถูกอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ จึง
ด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อจะเอาเงินจากกระเป๋า
นักท่องเที่ยวผู้แสวงหาความสนุกสนานและความอยาก
รู้อยากเห็น ท าให้อ าเภอด่านซ้ายและอ าเภอใกล้เคียง 
ได้เกิดแหล่งขายบริการท่องเที่ยวหลายแห่ง หรือแม้แต่
ความเช่ือ ก็ยังเป็นจุดขายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่มีมากขึ้นทุกๆปี 
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การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเพณี
ท้องถิ่นไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาศัยทฤษฏีที่
ส าคัญ คือ ทฤษฎีของวิวัฒนาการ (Developmental 
theories)  แม้กระทั่ งการ เปลี่ ยนแปลงทางด้ าน
ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสภาพสังคมและ
วิถีการด าเนินชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปเช่นกันเช่นกัน จาก
เดิมเราจะเห็นลักษณะของ สังคมเอื้อเฟื้อหรือการ
ช่วยเหลือที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ แม้กระทั่งการด าเนิน
ชีวิตในแบบเกษตรกรรม การคมนาคมเพียงทางเดียว 
ดังนั้น การพัฒนาทางเทคโนโลยี หรือรูปแบบการ
สื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลกระทบอย่างมากใน
การปรับเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมของประเพณี
ท้องถิ่น โดยการมุ่งซึ่งผลประโยชน์และการพัฒนาอย่าง
ทันสมัย โดยไม่มีการค านึงถึงรากฐานดั้งเดิม รวมไปถึง
การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมสมัยใหม่ แม้กระทั่ง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง การปกครอง และ
เศรษฐกิจ ล้วนมีผลต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมในประเพณีท้องถิ่นไทยท้ังสิ้น  

การปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีการเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา และมักจะด าเนินไปตามแต่ละช่วงเวลา 
และทุกสิ่ งในสังคม ประเพณีก็ เ ช่นกันก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปไม่เคยหยุดนิ่ง ถึงแม้ว่าการปรับเปลี่ยน
จะส่งผลในเชิงลบหรือ เชิงบวกก็ตาม และอาจจะมีการ
พัฒนาเพียงเล็กน้อยหรือการเปลี่ยนแปลงขั้นสูงสูด 
หรือเสื่อมหายไป เมื่อประเพณีเกิดการปรับเปลี่ยนสิ่ง
ต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นและความสัมพันธ์กับประเพณีก็จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

แผนภาพท่ี 2 : แสดงปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับ 
กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
ที่มา : รัชฌกร  พลพิพัฒน์สาร, (2560) 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

กระบวนการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใน
ประเพณีท้องถิ่นไทยมีปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและ
ภายในอีกมากมาย ทั้งนี้ ในประเพณีเดียวกัน แต่อยู่
ต่างพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันหลายด้าน ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ควรศึกษาประเพณีชักพระ และประเพณีผีตาโขน
ในทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่ยังคงมีช่ือเสียงในการ
จัดเทศกาลประเพณี และเน้นการปรับเปลี่ยนใน
รูปแบบการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการงาน
ประเพณีเหล่านี้ ทั้งยังจัดให้มีการบรรจุรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่นเข้าไปยังสถานศึกษาใน
พื้นที่ชุมชนนั้นๆ อีกด้วย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 กระบวนการวิเคราะห์แนวคิดในลักษณะนี้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาแง่อื่นต่างๆ ดังน้ี  

1. การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในรูปแบบ
อื่นๆ เช่น ประเพณีไทย การละเล่นพื้นบ้าน นาฏศิลป์
ไทย เป็นต้น  โดยน าแนวคิดกระบวนการปรับเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมไปวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ซึ่งจะ
น าไปสู่การสร้างมูลค่ากับให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ชุมชนนั้นๆ ให้มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนที่ยั่งยืน 
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ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของภาครัฐตามกรอบ Thailand 
4.0 ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นสากล 

2. ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรศึกษาวิจัยเรื่อง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบ
เฉพาะกลุ่ม เพื่อท าศึกษา วิเคราะห์กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างถ่องแท้และใช้เครื่องมือในการวิจัย 
เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการท า
กลุ่มตัวอย่าง (Focus group) ทั้งแบบสัมภาษณ์และ
แบบสนทนากลุ่มย่อย ในการประเมินแนวทางที่ได้ 
เ พื่ อ ให้ ไ ด้ แนวคิ ดที่ ส มบู รณ์  แ ล ะพร้ อมจะ ให้
กลุ่มเป้าหมายหรือชุมชนน าไปปรับใช้และท าความ
เข้าใจกับตัวตน วัฒนธรรม และบริบทสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่นตัวเองต่อไป 
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ศึกษาวงป้าดเมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์ในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด  
ผีเม็งและผีมดซอนเมง็ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

A Study of Pat Mueang Changtambunterngsin Musical Band in 
Performing the Fonpheemod – Pheemeng and Pheemodsornmeng 
Ceremonial Music at Amphor Mueang District, Lampang Province. 

อิสรภาพ ไชยอ ามาตร 

Abstract 

The purpose of this research is to study the history of Pat Mueang 
Changtambunterngsin Musical Band and the songs that were used in performing the Fon 
Pheemod – Pheemeng and Pheemodsornmeng spiritual ceremony in Amphor Mueang District, 
Lampang Province. The findings of this reserch are as follows. Pat Mueang Changtambunterngsin 
Musical Band is a traditional musical band in Lampang province. The band was first established 
by Mr. Tao Chairungrueang and formerly used the name “Ban Changtam Musical Band”. The 
purpose of this band is to perform songs in the Fon Pheemod – Pheemeng and 
Pheemodsornmeng spiritual ceremony in Lampang province. Presently the leader of the band 
is Mr. Amnuay Mahamitr. He then changed the name of the band to what is now known as 
“Pat Mueang Changtambunterngsin Musical Band”. Currently there are a total of 9 male 
members in the band who work as general contractors and freelance musical performers for a 
living. They earn approximately 600 baht per day for performing music in the band. The 
instruments used are comprised of 9 main items including an alto xylophone, a xylophone, a 
large gong, a large traditional Lanna flute, a small traditional Lanna flute, a large traditional 
Lanna drum, a small traditional Lanna drum, and 2 different types of cymbals.  

 The main songs performed by Pat Mueang Changtambunterngsin Musical Band in the 
Fon Pheemod – Pheemeng and Pheemodsornmeng dancing spiritual ceremony have the 
melody and tempo that fall particularly in the Fa (F) and Ti (B) note sound groups. The songs 
in the Fa (F) note sound group include Look-Gui-Woei (Muay) song and Mon Lampang song. On 
the other hand, the songs in the Ti (B) note sound group include Mon-Gao-Ha song and Look-
Gui-Chaa (Song-Phee) song. However, the song that has both Fa (F) and Ti (B) note sounds is 
Mon Luang song. This song is used as the opening song for the spiritual ceremony. Moreover  
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according to their beliefs, the rhythm and beat of the large traditional Lanna drum is used to 
stimulate and arouse the emotions of the host who has been possessed by the spirit. The 
faster the beat and the louder the sound are, the more effect they will have on the host. 
While the host is being possessed by the Pheemeng and Pheemodsornmeng spirits, the band 
will play Look-Gui-Woei (Muay) song in which the beat of the large traditional Lanna drum is 
very fast. This will help stimulate and arouse the emotions of the host and the spirits, which 
makes them wanting to participate and perform in the spiritual ceremony even more. 

Key words: Pat Mueang Musical Band, Pheemod, Pheemeng, Pheemodsornmeng. 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบันของวงป้าดเมืองช่างแต้มบันเทิง
ศิลป์และเพลงที่ใช้ในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็งและผีมดซอนเม็ง อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
ผลการวิจัยพบว่า 

 วงป้าดเมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์ เป็นวงดนตรีพื้นเมืองในจังหวัดล าปาง เริ่มจากนายเต้า ไชยรุ่งเรือง 
เป็นผู้ก่อตั้งวงเดิมใช้ช่ือว่าคณะบ้านช่างแต้ม ก่อตั้งขึ้นเพื่อบรรเลงประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็ง ในพื้นที่
จังหวัดล าปาง ปัจจุบันหัวหน้าวงคือนายอ านวย มหามิตร ได้มีการเปลี่ยนช่ือวงคณะบ้านช่างแต้ม เป็นวงป้าด
เมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์ และสภาพปัจจุบันสมาชิกภายในวงมี 9 คนเป็นเพศชายทั้งหมด ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปและรับงานดนตรี โดยค่าจ้างท่ีได้รับจากการเล่นดนตรีประมาณวันละ 600 บาท เครื่องดนตรีภายในวงที่ใช้
ออกงานมีจ านวน 9 ช้ิน คือระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ แนหลวง แนน้อย กลองเต่งทิ้ง กลองรับ สว่าและ
สิ้ง เครื่องดนตรีเหล่านี้จะน าไปใช้บรรเลงในพิธีกรรมฟ้อนผีจังหวัดล าปาง  

 การศึกษาเพลงหลักในพิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็งและผีมดซอนเม็ง ที่วงป้าดเมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์
น ามาใช้ประกอบพิธีกรรมมีการด าเนินท านองอยู่ในสองกลุ่มเสียงคือกลุ่มเสียงฟา และกลุ่มเสียงที ซึ่งเพลงที่มีการ
ด าเนินท านองในกลุ่มเสียงฟา คือเพลงลูกกุยเวย(มวย) กับเพลงมอญล าปาง และเพลงที่มีการด าเนินท านองใน
กลุ่มเสียงที คือเพลงมอญเก๊าห้า เพลงลูกกุยช้า(ส่งผี)  ส่วนเพลงที่มีการด าเนินท านองกลุ่มเสียงฟาและกลุ่มเสียงที
ในเพลงเดียวกัน คือเพลงมอญหลวง ที่ใช้ในช่วงของการเปิดพิธีกรรม รวมถึงจังหวะของกลองเต่งทิ้งเป็นเครื่อง
ดนตรีพื้นเมืองท่ีผู้เล่นจะตีเน้นเสียงกับจังหวะให้เข้ากับเพลง ซึ่งความเร็วของจังหวะส่งผลต่อการเข้าทรงของผีที่
เป็นความเชื่อของพิธีกรรม คือในขณะผู้ทรงผีเม็ง ผีมดซอนเม็งท าการโหนผ้าจ่อง วงป้าดเมืองจะใช้เพลงลูกกุยเวย
(มวย) ที่ต้องตีกลองเต่งทิ้งในอัตราจังหวะช้ันเดียว ช่วยกระตุ้นอารมณ์ของผู้ทรงหรือร่างทรงผีให้อยากเข้าร่วม
ฟ้อนในพิธีกรรมยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ : วงป้าดเมือง , ผีมด , ผีเม็ง , ผีมดซอนเม็ง 
 
 



วารสารศิลปป์ริทัศน์ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 31 

 

บทน า 

 พิธีกรรมที่เกิดจากความเช่ือ เป็นวัฒนธรรม
อีกรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความศรัทธา
ในสิ่งที่ตนเองนับถือ เมื่อส่งเสริมความศรัทธาในสิ่งที่
ต้องการนั้น มนุษย์จึงได้เพิ่มดนตรีไว้ในพิธีกรรมใน
หลายพิธี สร้างความหลากหลายให้กับวัฒนธรรมของ
ตนเอง ยังมีหลายชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมความเช่ือใน
พิธีกรรมในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่งบางอย่างจะ
คล้ ายกันในลักษณะของประเพณี  ศาสนา และ
วัฒนธรรม จึงได้เกิดความหลากหลายของวัฒนธรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ชาติพันธุ์มอญเป็นชนชาติ
หนึ่ งในทวีปเอเ ชีย มีวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวมีความเจริญทางด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม
มาแต่อดีต มอญเป็นชาติที่ยึดถือวัฒนธรรมของตนเอง
อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา ศาสนา จารีต
ประเพณี  มอญกับไทยได้รับอิทธิพลของศาสนา
พราหมณ์ ฮินดู ท าให้ได้รับเอาความเช่ือทั้งหลาย
เกี่ยวกับการท าพิธีต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริ
มงคลในชีวิต และยังคงกระท าติดต่อกันจนกลายมา
เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติพันธุ์   มอญมีการอพยพ
หลายครั้ง และกระจัดกระจายอยู่หลายภาคหลาย
จังหวัดในประเทศไทย อาทิ มอญจังหวัดนนทบุรี มอญ
ใน จั ง ห วั ด ล า ป า ง  ม อญ พร ะ ปร ะ แ ด ง จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ เป็นต้น (สุจริตลักษณ์  ดีผดุง, 2538 : 
7) 

 ในจังหวัดล าปางจะเรียกกลุ่มคนที่มีเช้ือสาย
ของมอญล้านนา(เชียงใหม่)ว่า “เม็ง” เป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์หนึ่งที่มีความเช่ือในการนับถือผีบ้าน ผีเรือน หรือ 
ความเช่ือเกี่ยวกับผีต่างๆ ของล้านนารวมกับผีมอญ 
(ปริญญา กายสิทธิ์, 2528 : 39) ได้กล่าวถึงความเช่ือ
ล้านนาไว้ว่า เนื่องจากชาวล้านนาสืบเช้ือสายมาหลาย
เผ่าพันธุ์ จึงเกิดการนับถือผีต่างกัน ผีบรรพบุรุษ ผีปู่ผี
ย่า เป็นผีประจ าตระกูลที่มีการนับถือในหมู่เครือญาติ
เดียวกัน มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวเช่ือมสัมพันธ์ในกลุ่ม

เครือญาติ เพื่อให้เกิดคามสามัคคี ทั้งยังมีการพบปะกัน
ในวันส าคัญต่างๆ ของกลุ่มเครือญาติประจ าตระกูลผี
นั้น วัฒนธรรมของมอญที่อยู่ในจังหวัดล าปางยังคงมี
ความเช่ือเกี่ยวกับผีเหมือนกับคนล้านนา มีประเพณี
การฟ้อนผี เกี่ยวกับบรรพบุรุษ ผีปู่ย่า เรียกอีกแบบใน
ภาษาล้านนาว่า ฟ้อนผีมดผีเม็ง  
(ธิตินัดดา จินาจันทร์, 2547 : 85 ) ให้ความเห็นไว้ว่า  
“การฟ้อนผีมดผีเม็ง” เป็นความเช่ือที่แสดงความ
เคารพต่อบรรพบุรุษมอญล้านนา พิธีกรรมนี้มีการสืบ
ทอดต่อกันมาแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดจากแหล่งต้น
ก าเนิด เกิดจากที่เดียวกัน หรือได้เกี่ยวข้องกับการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรมความเช่ือเกี่ยวกับผี โดย
พิธีกรรมไม่ได้เกี่ยวโยงกันกับศาสนา ในพุทธศาสนา แต่
เพียงแค่เป็นความเช่ือของคนสมัยโบราณที่ศรัทธา
เคารพผี บูชาในสิ่งที่ตนเองมองไม่เห็น แต่มีความ
เชื่อมั่นทางจิตใจ เสริมความมั่นคงในวัฒนธรรมของตน 

 “ ค าว่าพิธีกรรมฟ้อนผี ” ในความหมายของ  
( เธียรชาย อักษรดิษฐ์, 2552 : 9 ) เป็นพิธีกรรมที่คน
สมัยก่อนเช่ือว่าท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่าง ความ
ศรัทธากับความเป็นจริง โดยยึดโยงในโลกแห่งวิญญาณ
กับโลกมนุษย์เอาไว้ในพื้นที่ของห้วงเวลาเดียวกันซึ่ง
ทั้งหมดนั้นได้ถูกจัดวาง และได้อธิบายออกมาเป็น
เนื้อหาแบบพิธีกรรม การแสดงออก รวมถึงกระบวน
การละเล่นทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตในการจัดการพิธีกรรม การจัดหาความเช่ือมโยง
เข้ากับผีมอญ หากได้มองในเชิงสัญลักษณ์จะพบว่า
พิธีกรรมฟ้อนผีเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในด้านความ
มั่นคงของชีวิต โดยเช่ือว่ามีผีปู่ผีย่าบรรพบุรุษคอย
เกื้อหนุนอยู่เบื้องหลัง ของผู้จัดพิธีกรรมฟ้อนผี  

 “ ผีมด ” หรือผีบรรพบุรุษของสามัญชน โดย
ตามความเช่ือของชาวล้านนานั้น ถือว่าตนเองได้มีการ
นับถือผีปู่ผีย่าที่สืบเช้ือสายมาทางบรรพบุรุษแล้วนับ
ย้อนขึ้นไปในหลายช่ัวอายุคน ดังเช่นในงานศึกษาของ 
(ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2527 : 12) ที่ได้กล่าวไว้ใน
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บทความเกี่ยวกับการเลี้ยงผีบรรพบุรุษว่า “ชาวชนบท
ทั่วไปนั้น สมาชิกในตระกูลผู้ที่มีผีเดียวกันนี้ จะนับสาย
ตระกูลจากมารดาย้อนกลับขึ้นไป 4 ถึง 5 อายุคน ”  
โดยค าว่า “มด” ได้มีผู้เสนอความหมายเอาไว้อยู่ 2 นัย 
ว่า  1. มด หมายถึงต้นตระกูลดังค าที่เรียกในส านวน
แม่มด แม่หม่อน ซึ่งหมายถึง ทวด 2. มด หมายถึงผู้รู้ 
ความรู้ สติปัญญา ความสามารถ ในการรักษาเยียวยา
เรียกว่า หมอมด คือดูแลลูกหลานในตระกูลให้มีความ
ปลอดภัย และผู้ฟ้อนผีมดในพิธีกรรมจะเป็นเพศหญิงที่
สืบเชื้อสายจากฝั่งแม่ เรียกว่า ผีมด 

 “ ผีเม็ง ” หรือที่เรียกว่าผีชนช้ันนักปกครอง
และนักรบผู้ เสียสละ สร้างคุณงามความดี ให้กับ
บ้านเมือง ผีเม็งเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากนักรบชาวมอญ 
ซึ่งผู้ฟ้อนในพิธีกรรมนี้จะเป็นผู้สืบเช้ือสายมาจาก
ตระกูลนักรบในสมัยอาณาจักรล้านนาเป็นเพศชาย 
เรียกว่า ผีเม็ง 
 “ผีมดซอนเม็ง” เป็นช่ือเรียกของบุตรที่เกิด
จากมารดาที่สืบเช้ือสายจากผีมด และบิดาที่สืบเช้ือ
สายจากผีเม็ง จึงเรียกว่าผีมดซอนเม็ง ซึ่งในลักษณะ
พิธีกรรมฟ้อน ของผีมด กับผีเม็งจะมีข้อแตกต่างกันไป
ตามประเพณีที่สืบต่อกันมา แต่พิธีกรรมผีมดซอนเม็ง
จะเป็นการน าพิธีกรรมบางส่วนของผีมดและผีเม็งมา
รวมกันตามตกลงของตระกูลผู้สืบทอดต่อกันมา  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวงป้าดเมือง
จังหวัดล าปาง วงช่างแต้มบันเทิงศิลป์ เป็นวงดนตรีที่ยัง
มีการบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมดผีเม็งใน
แบบของล าปาง เป็นวงป้าดเมืองเก่าแก่ที่มีการรับงาน
อย่างต่อเนื่องในจังหวัดล าปาง เป็นที่กล่าวถึงเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรมฟ้อน
ผีมด อีกทั้งหัวหน้าวงป้าดเมือง นายอ านวย มหามิตร 
ยังเป็นบุคคลที่มีความรู้ทางวิชาดนตรีไทย เป็นที่รู้จัก 
ผู้คนให้ความเคารพนับถือ เพลงที่ได้รับสืบทอดในการ
บรรเลงนั้น ได้มาจากหัวหน้าวงรุ่นแรกคือนายเต้าไชย
รุ่งเรือง เป็นผู้มีความสามารถทางเพลงพื้นบ้าน เพลง

ประกอบพิธีกรรมในสมัยก่อตั้งวงช่วงแรก และสืบทอด
มาโดยนายนวล มหามิตร บิดาของหัวหน้าวงป้าดเมือง
ช่างแต้มคนปัจจุบัน และยังคงบรรเลงแบบฉบับเดิม จึง
ท าให้เพลงในพิธีกรรมฟ้อนผีที่บรรเลงโดยวงป้าดเมือง
ช่างแต้มบันเทิงศิลป์ เป็นสิ่งที่ควรมีการศึกษาในด้าน
ของดนตรีประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็งและผีมด
ซอนเม็ง ในจังหวัดล าปาง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาและสภาพ
ปัจจุบันของวงป้าดเมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์ 
 2) ศึกษาเพลงที่ใช้ในการบรรเลงประกอบพิธี
กรรมการฟ้อนผีมด ผีเม็งและผีมดซอนเม็ง ของวงป้าด
เมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

วิธีการศึกษาหรือการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวงป้าด
เมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์ในการบรรเลงประกอบ
พิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็งและผีมดซอนเม็ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันของวงป้าดเมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์ และ
ศึกษาดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมฟ้อนผี
มด ผี เม็งและผีมดซอนเม็งการวิจัยครั้งนี้ เริ่มจาก
การศึกษา 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก ่
    1.1 ข้อมูลเอกสาร ผู้วิจัยได้ค้นคว้า 
รวบรวมข้อมลูต่าง ๆ จากหนังสือ เอกสาร ต ารา
วิชาการ จากแหล่งข้อมูลดังนี้ 
       1.1.1 หอสมุดแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร 
       1.1.2 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ 
       1.1.3 ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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       1.1.4 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราช
ภัฎล าปาง 
    1.2 ศึกษาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับดนตรี ได้แก่ดนตรีพื้นเมืองเหนือ , วิถีล้านนา , 
พิธีกรรมและประเพณีภาคเหนือ  

    1.3 เอกสารวิชาการที่เป็นวิทยานิพนธ์และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ การสืบทอดวงป้าดในอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง , การเปรียบเทียบบทบาททาง
ดนตรีในพิธีกรรมชาวบ้าน ,การศึกษาลักษณะส าคัญ
ของท านองเพลงที่ใช้ประกอบพิธีทรงเจ้าของชาวมอญ 
ฯ 

 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สอบถาม
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในพิธีกรรม คือ นายอนุกูล 
ศิริพันธ์ ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
ล าปาง หัวหน้าวงป้าดเมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์ นาย
อ านวย มหามิตรและสมาชิกภายในวงเพื่อข้อมูล
เกี่ยวกับเพลงประกอบพิธีกรรมฟ้อนผี  พร้อมทั้ ง
สัมภาษณ์ผู้ร่วมงานพิธีกรรมฟ้อนผี นายสราวุฒิ เตมี
ศักดิ์ เกี่ยวกับด้านพิธีกรรมในการฟ้อนผีครั้งนี้ 
ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล น าไปสู่กระบวนการ
ศึกษาวงป้าดเมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์ในการบรรเลง
ประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็งและผีมดซอนเม็ง 
สรุปได้ดังนี้ 

 1. ศึกษาประวัติ ความเป็นมา และสภาพ
ปัจจุบันของวงป้าดเมืองช่างแต้มบนัเทิงศิลป ์
 วงป้าดเมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์ ในตอนแรก
นั้นใช้ช่ือว่าคณะบ้านช่างแต้ม มีหัวหน้าวงชคือ ครูเต้า 
ไชยรุ่งเรือง ซึ่งท่านได้ก่อตั้งวงป้าดเมืองคณะบ้านช่าง
แต้ม ปี พ.ศ.2495 ครูเต้า ไชยรุ่งเรือง เป็นนักปี่พาทย์
พื้นเมืองของล าปางมีความถนัดทางด้านของระนาดเอก 
ฆ้องวง ปี่แน และมีความสนิทสนมกับครูสิงห์ค า มาค า
จันทร์ ทั้งสองท่านเป็นนักดนตรี     ปี่พาทย์พื้นเมือง

ล าปางที่มีช่ือเสียง การต่อเพลงของนักดนตรีวงป้าด
เมืองจะต้องต่อ ขณะที่ได้มาบรรเลงในงานพิธีกรรม 
หรือเล่นดนตรีตามเสียงเพลงที่ได้ยิน จนสามารถ
บรรเลงได้เอง เครื่องดนตรีที่วงบ้านช่างแต้มใช้นั้นเป็น
ของวัดแทบทั้งหมด เครื่องดนตรีของวัดก็ได้มาจาก
ชาวบ้านและเจ้าอาวาสวัดร่วมกันจัดซื้อ จัดหาเพื่อ
สามารถน าเครื่องดนตรีเหล่านี้ไปบรรเลงในพิธีกรรม
ภายในวัด รวมไปถึงบรรเลงในพิธีกรรมฟ้อนผีที่
ชาวบ้านบริเวณนั้นได้จัดขึ้น ภายหลังเมื่อครูเต้า ไชย
รุ่งเรืองได้ถึงแก่กรรม นายนวล มหามิตร จึงได้รับสืบ
ทอดวงป้าดเมืองต่อและรับงานต่าง ในช่ือคณะบ้านช่าง
แต้มเหมือนเดิมจนกระทั่ง เมื่อนายนวล มหามิตร ได้ถึง
แก่กรรม บุตรชายคือนายอ านวย มหามิตร จึงได้สืบ
สานต่อวงบ้านช่างแต้มและได้เปลี่ยนช่ือเป็น วงช่าง
แต้มบันเทิงศิลป์ในปีพุทธศักราช 2530 จนถึงปัจจุบัน
และส่วนใหญ่วงนี้จะมีช่ือเสียงใน อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง อีกทั้งบางครั้งก็ยังรับงานในจังหวัดใกล้เคียง
เช่นจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ปัจจุบันคณะช่างแต้ม
บันเทิงศิลป์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่  212 ถนน ประตูม้า  
ต าบลเวียงเหนืออ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

  สภาพปัจจุบันของวงป้าดเมืองช่างแต้ม
บันเทิงศิลป์ มีสมาชิกภายในวงคือนายอ านวย มหามิตร 
อายุ 52 ปีเป็นหัวหน้าวง นายผัด ค าบุญทา อายุ 77 ปี 
นายจรูญ ไชยชนก  อายุ 60 ปี นายมนัส หมื่ นสิบ  
อายุ 67 ปี นายสวัสดิ์ อินตาวง อายุ 68 ปี นายพฤก 
มาค าโต  อายุ 34 ปี นายอุทัย เครืออินตา  อายุ 53 ปี 
นายสมบูรณ์ ยะสิทธิ  อายุ 52 ปี นายวชิรวิทย์ เทศ
แก้ว อายุ 25 ปี รวมทั้งหมด 9 คน รายได้การรับงาน
ต่อคนได้รับ 600 บาทต่อ 1 วันท่ีท าการบรรเลงฟ้อนผี 
 มีการใช้เครื่องดนตรีอยู่ 2 ประเภท คือ 1.
ประเภทเครื่ องตีที่ มี แหล่ งก า เนิด เสียงจากการ
สั่นสะเทือนของวัตถุในตัวเอง ได้แก่ ก๊องวง(ฆ้องวง) 
ระนาดเอก ระนาดทุ้ม กลองรับ กลองเต่งทิ้ง  สว่า
(ฉาบใหญ่) สิ้ง(เครื่องก ากับจังหวะคล้ายกับฉิ่งผสมกับ
ฉาบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตร)  2.
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ประเภทเครื่องเป่าที่มีแหล่งก าเนิดเสียงจากการ
สั่นสะเทือนของอากาศ ได้แก่แน่หลวงและแนน้อย 

 การรับงานของวงป้าดเมืองช่างแต้มบันเทิง
ศิลป์ จะรับงานเกี่ยวกับพิธีกรรมฟ้อนผี จะรับในเฉพาะ
ช่วงเวลาเสาร์ – อาทิตย์ นอกเวลาราชการเนื่องจาก
หัวหน้าวง นายอ านวย มหามิตร มีอาชีพรับราชการครู 
บางงานทั้งวันราคา 6,000 บาท หากครึ่งวันจะคิด
ราคา 3,000 บาท บางวันจะรับงานสองที่ ครึ่งวันเช้า
และครึ่งวันบ่ายของอีกสถานที่หนึ่ง การถ่ายทอดบท
เพลงในวงป้าดเมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์จะไม่มีแบบ
แผนตายตัว เริ่มจากผู้ที่สนใจจะต้องมีพื้นฐานจาก
โรงเรียน หรือความคุ้นเคยกับสมาชิกภายในวง มีความ
พร้อมการเสียสละเวลาที่จะยอมมาช่วยงานโดยอาจจะ
ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเล็กน้อยจากการได้ไปช่วยออก
งานต่าง ๆ แล้วแต่ความเหมาะสม ต้องเป็นผู้มีความ
มานะ โดยผู้เรียนต้องมีความใฝ่รู้ติดตามวงช่างป้าด
เมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์หลายงาน แล้วประสบการณ์
จะสั่งสอนในตัวของผู้เรียนเอง โดยการต่อเพลงจะต่อ
แบบครูต่อเสียงให้ตามงานต่างๆ ถ้าเริ่มฟังเสียงออกก็
จะเริ่มหาลูกตกของเพลงเป็น และเล่นตามท านองที่
ตนเองนั้นได้ยิน ซึ่ งผู้ ใหญ่ในวงจะคอยบอกทีละ
เล็กน้อยเท่าน้ัน ไม่ได้ต่อมือเหมือนกับวงดนตรีปี่พาทย์
ภาคกลาง เพียงแค่เล่นให้รู้ลูกตก ก็ถือว่าเล่นได้ แล้ว
เด็กท่ีเล่นบ่อยๆ น้ัน จะเล่นเป็นเอง และเมื่อออกงานก็
จะให้เล่นพวกเครื่องก ากับจังหวะให้ได้เสียก่อน เมื่อถึง
เวลาว่าง ผู้ใหญ่ในวงก็จะบอกให้เด็กไปเล่นเครื่องดนตรี
เพื่อเกิดความเคยชิน เพลงที่ใช้ในการเรียนรู้ เริ่มแรก
เพื่อออกงานพิธีฟ้อนผีมด ผีเม็งและผีมดซอนเม็ง คือ
เพลงมอญ เพลงลูกกุยเวย(มวย) และเพลงมอญเก๊าห้า 

 2.ศึกษาเพลงในพิธีกรรมฟ้อนผีมด ฟ้อนผีเม็ง 
และฟ้อนผีมดซอนเม็ง ซึ่งการวิเคราะห์เพลงหลักใน
พิธีกรรมจะใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย 

 

ภาพที่ 1 การฟ้อนในผามผีมด 
ที่มา : อิสรภาพ ไชยอ ามาตร, (2558) 

จากการสัมภาษณ์นายอนุกู ล  ศิ ริ พันธ์ 
ผู้อ านวยการส านักศิลปวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง 
รวมทั้งผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลของ
พิธีกรรมและเพลงที่ใช้ในพิธีกรรม น ามาสรุปได้ว่า 
“พิธีกรรมฟ้อนผีมด” จะเริ่มจากช่วงเช้ามืดเวลา
ประมาณ 05.30 น. การเตรียมอาหารเลีย้ง เมื่อถึงเวลา 
7.00 น. ผู้อาวุโสประจ าตระกูลเริ่มน าการไหว้บูชา ตั้ง
ศาลบูชาท้าวจตุโลกบาล และพิธีกรรมฟ้อนจริงจะเริ่ม
เวลา 8.30 น. โดยผีมดจุดเทียนหลวง  วงป้าดเมืองช่าง
แต้มบันเทิงศิลป์จะเริ่มบรรเลงเพลงมอญหลวงเพื่อบอก
ให้ผีบรรพบุรุษได้รับรู้ว่าเริ่มท าพิธีกรรมแล้ว เหล่า
บรรดาร่างทรงผีมดต่างทยอยกันมาร่วมกันฟ้อนในผาม
ผีมด บางตนโหนผ้าจ่อง วงป้าดเมืองบรรเลงเพลงลูก
กุยเวย(มวย)รับการโหนผ้าจ่อง การฟ้อนจะด าเนินไป
เรื่อย ๆ จนถึงเวลา 11.00 น. จึงท าพิธีกรรมฟ้อนส่อง
ข้าว ใช้เพลงมอญประกอบพิธีกรรม เนื่องจากเพลง
มอญนั้นจะต้องใช้กับผีที่เป็นเช้ือสายมอญ ถ้าใช้เพลง
อื่นจะท าให้ผีไม่สามารถลงมาร่วมในกิจกรรมได้ซึ่งเป็น
ข้อปฏิบัติในพิธีกรรม ต่อมาช่วงบ่ายเวลา13.00 น. 
พิธีกรรมฟ้อนผีมดจึงเริ่มต่อพร้อมวงป้าดเมืองช่างแต้ม
บันเทิงศิลป์บรรเลงเพลงมอญ จนถึงเวลา 14.00 น. 
เริ่มท าการฟ้อนดาบกันโดยที่เพลงมอญยังคงบรรเลงอยู่ 
การฟ้อนจะด าเนินไปเรื่อย ๆ วงดนตรีบรรเลงเพลง
มอญล าปาง เมื่อถึงเวลา 16.00 เก๊าร่างทรงผีมดน า
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ดาบมาตีที่ผาม เพื่อบอกบรรพบุรุษว่าใกล้จะหมดเวลา
แล้ว และเหล่าร่างทรงม้าขี่ก็ต่างทยอยกันโหนผ้าจ่อง
เพื่อกลับมาเป็นบุคคลปกติตามเดิม หลังจากนั้นจึง
บรรเลงเพลงลูกกุยเวย(ส่งผี) จนจบ จึงหมดพิธีกรรม
ฟ้อนผีมด 
 

ภาพที่ 2 พิธีเลี้ยงครูปี่พาทย์ในพิธีกรรมผีเม็ง 
ที่มา : อิสรภาพ ไชยอ ามาตร, (2560) 

“พิธีกรรมฟ้อนผีเม็ง” มีจุดประสงค์ 2 
ประการคือเป็นการท าตามประเพณีและการแก้บนที่
ตนเองได้ขอไว้แล้วประสบผลส าเร็จจึงได้มีการฟ้อนผี
เม็งวันฟ้อน เริ่มจากตอนเช้ามืดลูกหลานเตรียมน าของ
ท าอาหารใส่กระทง พร้อมกับอาหารส าหรับเลี้ยงแขกผู้
ร่วมงามเมื่อจัดเตรียมเสร็จจนถึงเวลา 8.30 น. นัก
ดนตรีได้เดินทางมาถึง จัดวางเครื่องดนตรี ยกขันครู
ดนตรีพร้อมบรรเลงเพลงมอญล าปาง เพื่อเริ่มพิธีกรรม 
เมื่อถึงเวลา 9.00 น. วงดนตรีบรรเลงเพลงมอญเก๊าห้า 
เพื่อท าพิธีเชิญผีปู่ย่าเข้าผามผีเมง็พร้อมบรรเลงเพลงลูก
กุยเวย(มวย) รับตลอดที่ร่างทรง 
ม้าขี่ผี เม็งที่ก าลังโหนผ้าจ่อง เวลา 9.15 น. เป็น
พิธีกรรมล้างหัวกล้วยหรือตัดหัวกล้วย เพื่อเสริมสิริ
มงคลแก่ลูกหลาน ต่อจากพิธีล้างหัวกล้วย จะเป็นพิธี
เชิญผีผ้าขาวลงเพื่ออวยพรลูกหลาน พร้อมทั้งให้
ลูกหลานขอพรรดน้ าด าหัว วงดนตรีบรรเลงเพลงมอญ
ล าปางกับเพลงมอญเก๊าห้า หลังจากนั้นเวลา 9.40 น. 
ผีสองพี่น้องเข้าประทับทรงลงตรวจตราข้าวของ
เครื่องใช้ว่าครบถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ วงดนตรียังคง

บรรเลงเพลงมอญล าปางกับมอญเก๊าห้าอยู่ตลอดเวลา 
จนถึงเวลา 10.10 ผีขุนศึกได้ลงประทับร่างทรง วง
ดนตรีบรรเลงเพลงลูกกุยเวย (มวย) เมื่อประทับทรง
แล้ว ก็น าหอกอาวุธต่อสู้กับศัตรูที่บริเวณหน้าผาม วง
ดนตรีบรรเลงเพลงมอญเก๊าห้า เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ ได้
ท าพิธีเลี้ยงครูปี่พาทย์ วงดนตรีบรรเลงเพลงเลี้ยงครูปี่
พาทย์เล่นเพียงแค่เครื่องฆ้องวงกับระนาดตี 4 ตัวโน้ต |
ซ ล ด ซ | ซ ล ด ซ | อยู่ประมาณ 5 นาที (ขั้นตอนพิธี
เลี้ยงครูปี่พาทย์มีในเฉพาะพิธีกรรมฟ้อนผีเม็ง) ส่วน
พิธีกรรมช่วงบ่ายจะเริ่มเวลา 13.00 น. วงดนตรี
บรรเลงเพลงมอญ จึงเริ่มพิธีผีปู่ย่าหมู่ 7 หมู่ 9 ลง เพื่อ
มาร่วมกันฟ้อนในผามผีเม็ง จนเวลา 14.00. เป็นพิธี
พญาเสิก(ศึก)ลงเลียบเมือง ผีเม็งแต่งกายเป็นผีพญา
เสิก(ศึก) คอยคุ้มกันลูกหลานผีเม็ง เมื่อหมดเพลงมอญ 
จึงห้อยผ้าจ่องออกร่าง หลังจากนั้นจะร่างทรงม้าขี่ผีเม็ง 
จะฟ้อนจนถึ ง เ วลา  16.00 จึ ง เ ริ่ มพิ ธี กรรมของ
การละเล่นผีเม็งคือ ซ่อนหัวกล้วย พิธีชนไก่ และแห่
ปลาแห้ง วงดนตรีก็จะบรรเลงเพลงมอญ กับเพลงมอญ
เก๊าห้าอยู่ตลอดเวลา จนถึง 16.40 น. ได้ท าพิธีส่งผ้าส่ง
ครัว ของใช้ในพิธีกรรมผ่านผ้าจ่องเพื่อน าเอาไปเก็บ วง
ดนตรีบรรเลงเพลงลูกกุยเวย(มวย)และหมดพิธีกรรม 
ลาขันตั้งและเก็บเครื่องดนตรีกลับสถานที่พัก 

 “พิธีกรรมฟ้อนผีมดซอนเม็ง” การจัดงานจะ
มี 2 วันคือวันฟ้อนข่าวและวันฟ้อนถวาย ซึ่งวันฟ้อน
ข่าวจะจัดหลังจากสร้างผาม(ปะร าพิธีหรือพ้ืนท่ีใช้ฟ้อน) 
ตอนเช้าเสร็จ ในตอนบ่ายจะเริ่มฟ้อน วงดนตรีมาถึง
พร้อมตั้งเครื่องและเริ่มบรรเลงเพลงมอญเก๊าห้า เพ่ือให้
ม้าขี่ผีมดซอนเม็ง ได้ท าการโหนผ้าจ่อง วงดนตรีจะ
เปลี่ยนมาใช้เพลงลูกกุยเวย(มวย) เมื่อโหนผ้าจ่องจะ
เปลี่ยนเครื่องแต่งกายของผีมดซอนเม็งคล้ายกับผีเม็ง 
ฟ้อนร าตรวจตราดูว่าวันนี้ได้ท าผามกับเตรียมของ
ส าหรับวันฟ้อนถวายพร้อมหรือยัง เมื่อถึงเวลาเย็นเวลา 
16.00 น. จึงโหนผ้าจ่องกลับไปพักผ่อนวงดนตรีก็หยุด
บรรเลงและเก็บเครื่องดนตรี  
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 วันฟ้อนถวายของผีมดซอนเม็ง วงดนตรีจะ
เริ่มบรรเลงเพลงมอญล าปางเวลา 8.30 น. เมื่อผู้ทรงผี
มดซอนเม็งท าการโหนผ้าจ่อง วงดนตรีบรรเลงเพลงลูก
กุยเวย(มวย)รับ ฟ้อนผีจนกระทั่งถึงเวลา 11.00 น.เริ่ม
ฟ้อนข้าวขันโตก วงดนตรีบรรเลงเพลงมอญล าปาง 
หมดพิธีกรรมภาคเช้า  เมื่อถึงเวลา 13.00 น. วงดนตรี
บรรเลงเพลงมอญล าปาง สลับกับเพลงมอญเก๊าห้า ถึง
เวลา 14.20น. จะเริ่มการละเล่นในพิธีกรรม โดยเริ่ม
จากปัดต่อปัดแตนยิงนก วงดนตรีบรรเลงเพลงมอญเก๊า
ห้ากับเพลงมอญ ประกอบพิธีกรรม จนถึงเวลา 15.00 
น. เริ่มท าพิธีคล้องช้างคล้องม้าเพื่อให้เหล่าบรรดาร่าง
ทรงม้าขี่ผ่อนคลาย อิริยาบถ จากนั้นได้เริ่มพิธีหว่าน
ฝ้ายยิงเสือเวลา 15.20 น. เป็นการละเล่นที่แสดงถึง
การเกษตรของคนโบราณเพื่อหวังผลตอบแทน วง
ดนตรีบรรเลงเพลงมอญ เวลา 15.40 น. เริ่มพิธีชนไก่
เป็น ซึ่งคล้ายกับประเพณีชนไก่ของชาวเหนือ เช่ือว่า
การพิธีนี้จะสร้างความสามัคคีให้กับลูกหลานตระกูลที่
ได้มาจัดกิจกรรมร่วมกัน วงดนตรีบรรเลงเพลงมอญ
ล าปางจน เวลา 15.50 น.มีการเล่นก่อเรือก่อแพเป็น
การละเล่นสุดท้ายของพิธีกรรมผามผีมดซอนเม็งเพื่อ
ลอยทุกข์โศก โรคภัยไข้เจ็บ วงดนตรีบรรเลงเพลงมอญ 
ก่อนเปลี่ยนเป็นเพลงลูกกุยช้า(ส่งผี) เพื่อจบพิธีกรรม
ฟ้อนผีมดซอนเม็ง 

 

ภาพที่ 3 การละเล่นชนไก่ของผีมดซอนเม็ง 
ที่มา : อิสรภาพ ไชยอ ามาตร, (2559) 

การวิเคราะห์เพลงหลักในพิธีกรรมฟ้อนผีมด 
ผีเม็งและผีมดซอนเม็งจะใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลง
ไทยของ รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ 
และผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงที่เกิดจาก
การตีกลองเต่งทิ้ง ดังนี้ 
      ต  หมายถึง  จังหวะกลองเต่งทิ้ง ท่ีตีเกิดเสียง เต่ง  
      ท  หมายถึง  จังหวะกลองเต่งทิ้ง ท่ีตีเกิดเสียง ทิ้ง 

เพลงมอญหลวง เป็นเพลงที่วงป้าดเมืองช่าง
แต้มบันเทิงศิลป์ใช้ส าหรับการบรรเลงช่วงที่มีการเปิด
ผามผีมด ผีเม็งและผีมดซอนเม็ง โดยค าว่า หลวง ใน
ภาษาเหนือหมายถึงใหญ่โต ดังนั้นจึงเป็นเพลงแรกที่วง
ป้าดจะน ามาใช้ในการเปิดผาม เพลงมอญหลวง เป็น
เพลงส าเนียงมอญ เป็นเพลงท่อนเดียว 7 บรรทัด หรือ 
14 วรรค และพบว่าเพลงกลุ่มเสียงหลักที่ใช้ในเพลง
มอญหลวงคือ กลุ่มเสียง ฟ ซ ล ดร ซึ่งเป็นบันไดเสียง 
ฟา และได้มีการเปลี่ยนกลุ่มเสียงเป็น ท ด ร ฟซ ซึ่ ง
เป็นบันไดเสียงที ในบรรทัดที่ 5 , 6 , และวรรคที่ 13 
แล้วเปลี่ยนกลับมาด าเนินท านองเสียงฟา อีกครั้งเมื่อ
ถึงวรรค ท่ี14 

 ตัวอย่าง กลุ่มเสียงที่อยู่ในบันไดเสียง ฟา 
เพลงมอญหลวง 
- - ซ ฟ - ซ – ซ ซ ล ด ร - ล ฟ ซ 

จังหวะของกลองเต่งทิ้ง เพลงมอญหลวง ที่ได้
มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียง ฟา 
- - - -  ต ท - -   - ต - ต - - ต ท 

ตัวอย่าง กลุ่มเสียงที่อยู่ ในบันไดเสียง ที 
เพลงมอญหลวง 
- - ร ท ฟ ท ด ร ฟ ซ ฟ ร ฟ ร ด ท 

 จังหวะของกลองเต่งทิ้ง เพลงมอญหลวง ท่ีได้
มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียง ที 
-  -  -  ท ต ท - -  - ต - ต  - - ต ท 

รูปแบบกรสวนจังหวะมีรูปแบบ A B C D E 
F G H I J K L M N O รวม 15 รูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่มี
การใช้มากที่สุดคือรูปแบบ C และ รูปแบบ L จ านวน 
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4 ครั้งเท่ากัน ส่วนรูปแบบอื่นก็จะเล่นลดหลั่นกันลงมา
ตามล าดับ แสดงว่ารูปแบบ C  | x x x x | x x x x | 
และ รูปแบบ E| - - x x | x x x x | เป็นรูปแบบหลัก
ของเพลงมอญหลวง จังหวะกลองเต่งทิ้งที่ได้ตีในเพลง
มอญหลวง จะตีในรูปแบบที่ 1 ในการด าเนินท านอง
เพลงมอญหลวงของกลุ่มเสียงฟา และในรูปแบบที่ 2 
ได้มีการเปลี่ยนการด าเนินท านองกลุ่มเสียงฟาเป็นกลุ่ม
เสียงที  

 เพลงมอญเก๊าห้า เป็นเพลงท่อนเดียว 4 
บรรทัด หรือ 8 วรรค และพบว่าเพลงกลุ่มเสียงหลักที่
ใช้ในเพลงเก๊าห้าคือ กลุ่มเสียง ท ด ร ฟซ ซึ่งเป็นบันได
เสียง ท ี

 ตัวอย่าง กลุ่มเสียงที่อยู่ ในบันไดเสียง ที 
เพลงมอญเก๊าห้า 
- - ร ซ ร ร ฟ ซ  ท ซ ฟ ท ด ร ด ร 

จังหวะของกลองเต่งทิ้ง เพลงมอญเก๊าห้า ที่
ได้มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียง ที 
-  -  -  ท ต ท - -  - ต - ต  - - ต ท 

 จังหวะการตีกลองเต่งทิ้ง คล้ายกับจังหวะ
กลองในการเล่นเพลงมอญหลวง ในส่วนของกระสวน
จังหวะมีรูปแบบ A B C D E F G H I รวม 9 รูปแบบ 
ซึ่งรูปแบบ E เป็นรูปแบบที่มีการใช้มากที่สุด 4 ครั้ง 
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบ E | - - x x | x x x x | เป็น
รูปแบบลักษณะเด่นของเพลงเก๊าห้า ท่ีใช้ในการบรรเลง
ประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีเม็งและผีมดซอนเม็ง 

เพลงมอญเก๊าห้าเป็นเพลงหลักของพิธีกรรม
ฟ้อนผีเม็งและผีมดซอนเม็ง ที่ได้มีการด าเนินท านองอยู่
ในกลุ่มเสียงที มีการใช้เพลงในช่วงของการฟ้อนหน้า
ผาม การฟ้อนรอบบริเวณต้นเก๊าห้า(ต้นหว้า) ที่ปลูกไว้
หน้าผาม เสมือนว่าส่วนนั้นเป็นป่าที่มีภูตผีอาศัยอยู่ 
เพลงมอญเก๊าห้าใช้จังหวะสองช้ัน พร้อมกับจังหวะของ
กลองเต่งทิ้งตีไม่เร่งจังหวะ ท าให้เพลงนี้มีการใช้ในช่วง
ฟ้อนผีหน้าผามของพิธีกรรมฟ้อนผีเม็ง ผีมดซอนเม็ง 
และเป็นความเช่ือของนักดนตรีกับผู้ฟ้อนว่าเมื่อเล่น

เพลงมอญเก๊าห้า จะท าให้ผีที่ฟ้อนอยู่บริเวณรอบต้น
เก๊าห้า ยังคงอยู่ในร่างของม้าขี่ผีเม็งกับผีมดซอนเม็ง
ตลอดเวลาของการบรรเลงเพลงมอญเก๊าห้า  

 เพลงลูกกุยเวย(มวย) การศึกษาโครงสร้าง
และองค์ประกอบ สามารถอธิบายได้ว่าเพลงลูกกุยเวย
(มวย)มีลักษณะเป็นเพลงท่อนเดียว ส าเนียงมอญ มีการ
ด าเนินท านองในกลุ่มเสียง ฟ ซ ล ดร ซึ่งเป็นบันได
เสียง ฟา  
 ตัวอย่าง กลุ่มเสียงที่อยู่ในบันไดเสียง ฟา 
เพลงลูกกุยเวย(มวย)  
- - ล ซ ฟ ม ด ร - - ล ร ล ล – ร 

 จังหวะของกลองเต่งทิ้ง เพลงลูกกุยเวย(มวย) 
ที่ได้มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียง ฟา 
- ต - ท  - ต  - ท ต ท - ต - ท ต ท 
 
มีรูปแบบกระสวนจังหวะ A B C D E รวม 5 รูปแบบ 
ซึ่งรูปแบบ E | - - x x | x x x x | และ D | - - x x | x 
x - x |  เป็นรูปแบบที่มีการใช้มากที่สุด 4 ครั้งเท่ากัน 
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบ E และ D  เป็นรูปแบบลักษณะ
เด่นของเพลงลูกกุยเวย(มวย) 

 

ภาพที่ 4 การโหนผ้าจ่องประกอบเพลงลูกกุยเวย 
ที่มา : อิสรภาพ ไชยอ ามาตร, (2560) 

เพลงลูกกุยเวย(มวย) หรืออีกช่ือหน่ึงว่า เพลง
มวย เนื่องจากเป็นเพลงที่เคยใช้ในการชกมวยของคน
จังหวัดล าปาง และเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็ว เร้าใจ เกิด
ความฮึกเหิม เมื่อนักมวยถูกชกจนไม่สามารถชกต่อได้
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หรือเรียกว่าโดนน็อค จะล้มลงกับพื้น ดังนั้นจึงคล้าย
กับช่วงที่ผีเม็งก าลังเข้าร่างทรงของผีเม็ง จะต้องเดินไป
โหนผ้าจ่องกลางผาม เมื่อเริ่มท าการโหนผ้าจ่อง วงป้าด
เมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์ จะบรรเลงเพลงลูกกุยเวย
(มวย) ประกอบการโหนผ้าจ่อง เสียงของเพลงลูกกุย
เวย(มวย)กับเสียงกลองนั้น เช่ือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้
ผีเม็งเข้าร่างของผู้ทรงผีเม็ง ยิ่งวงดนตรีเล่นเพลงลูกกุย
เวย(มวย)จังหวะช้ันเดีนว หนักแน่น รวดเร็ว จะยิ่ง
ส่งเสริมให้ผีเข้าร่างได้เร็วข้ึน เมื่อเช่ือว่าได้เข้าร่างทรงผี
เม็งแล้ว ตัวร่างทรงผีเม็งจะปล่อยผ้าที่ตนเองโหน แล้ว
ล้มลงกับพ้ืนเหมือนกับอาการของนักนวยหมดสภาพไม่
สามารถชกต่อได้ จึงเป็นที่มาของเพลงลูกกุยเวยหรือ
เพลงมวย ที่เหมาะแก่การน ามาใช้ในพิธีกรรมฟ้อนผี
ในช่วงโหนผ้าจ่อง จากการบอกเล่าของผู้ทรงผีเม็งถ้าได้
ลองน าเพลงอื่นที่ไม่ใช่เพลงลูกกุยเวย(มวย) มาเล่น
ในช่วงโหนผ้าแล้ว เกิดเหตุการณ์ผีไม่ยอมเข้าร่างคน
ทรง กลายเป็นว่าผิดข้อปฏิบัติของการฟ้อนผีที่สืบต่อ
กันมาในจังหวัดล าปางจะยิ่งเกิดผลเสียร่างทรงผีเม็ง 
เพราะตามความเช่ือของร่างทรงนั้นจะเช่ือว่าตระกูล
ของผู้ทรงผีเม็งจะท ามาค้าขายไม่ขึ้น ต้องแก้บนโดย
การจัดพิธีกรรฟ้อนผีขึ้นใหม่ ในปีต่อไป 

 เพลงมอญล าปาง เป็นเพลงที่จะใช้ต่อจาก
เพลงลูกกุยเวย(มวย) ที่บรรเลงในช่วงโหนผ้าจ่องแล้ว 
วงดนตรีจะเล่นเพลงมอญล าปางต่อเพื่อให้ผีเม็ง ผีมด
ซอนเม็ง ได้ฟ้อนในพิธีกรรมอย่างต่อเนื่อง การศึกษา
โครงสร้างและองค์ประกอบเพลงมอญล าปาง สามารถ
อธิบายได้ว่ามีลักษณะเป็นเพลงท่อนเดียวส าเนียงมอญ 
4 บรรทัด 7 วรรค มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียง ฟ 
ซ ล ดร ซึ่งเป็นบันไดเสียง ฟา  

 ตัวอย่าง กลุ่มเสียงที่อยู่ในบันไดเสียง ฟา 
เพลงมอญล าปาง  

- - - ด - ซ ท ด ล ซ ฟ ล ซ ฟ ด ร 
จังหวะของกลองเต่งทิ้ง เพลงมอญล าปาง ที่

ได้มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียง ฟา 

- - - -  ต ท - -   - ต - ต - - ต ท 
  

รูปแบบกระสวนจังหวะเพลงมอญล าปาง มี
13รูปแบบได้แก่ A B C D E F G H I J K L M รูปแบบ
ที่มีการใช้มากที่สุดคือรูปแบบ C มีจ านวน 5 ครั้ง จึง
ถือว่ารูปแบบ C  | x x x x | x x x x | เป็นรูปแบบเด่น 
เพลงมอญล าปางที่วงป้าดเล่นจะใช้การด าเนินท านอง
กลุ่มเสียงฟา เหมือนกับเพลงลูกกุยเวย(มวย) ซึ่งเกิด
จากความเชื่อและค าบอกเล่าของร่างทรงผีเม็งที่ได้บอก
ว่า เพลงมอญล าปางจะต้องไม่ควรเปลี่ยนการด าเนิน
ท านองในกลุ่มเสียงอื่นต่อจากเพลงมอญลูกกุยเวย
(มวย) ถ้าเล่นเพลงอื่นจะท าให้ผีเม็งที่จะก าลังฟ้อนเกิด
อาการไม่อยากฟ้อนในร่างของผีเม็ง ถ้าวงดนตรียิ่ง
บรรเลงในกลุ่มเสียงอื่นหรือเพลงที่ร่างทรงผีเม็งไม่เกิด
ความคุ้นเคย จะท าให้ร่างทรงผีเม็ง ผีมดซอนเม็ง หยุด
การฟ้อนร าในผามทันที เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติใน
พิธีกรรมฟ้อนผี ผีไม่สามารถฟ้อนได้ เชื่อว่าจะเกิดสิ่งไม่
ดีกับตัวผู้ฟ้อน และต้องจัดท าพิธีฟ้อนใหม่ในปีหน้า 
เพื่อเป็นการขอขมาผีเม็งประจ าตระกูลตนเองที่ไม่
สามารถท าการฟ้อนได้เนื่องจากผิดหลักข้อปฏิบัติใน
พิธีกรรม 

 เพลงลูกกุยช้า (ส่งผี) การศึกษาโครงสร้าง
และคีตลักษณ์พบว่า เพลงลูกกุยช้า(ส่งผี) เป็นเพลงที่มี
ส าเนียงมอญ ท้ังยังเป็นเพลงท่อนเดียวมี 4 บรรทัดหรือ 
8 วรรค  
มีการด าเนินท านองกลุ่มเสียง ท ด ร ฟซ ซึ่งเป็นบันได
เสียงที   

 ตัวอย่าง กลุ่มเสียงที่อยู่ ในบันไดเสียง ที 
เพลงลูกกุยช้า(ส่งผี)  
ร ม ฟ ซ ท ด ท ซ ร ม ฟ ซ ท ซ ฟ ซ 
 จังหวะของกลองเต่งทิ้ง เพลงลูกกุยช้า(ส่งผี) 
ที่ได้มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียง ที 
-  -  -  ท - ท - -  - ต - ต  - - - ท 
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 กระสวนจังหวะเพลงลูกกุยช้า(ส่งผี) มี 5 
รูปแบบ ได้แก่ A B C D E โดยรูปแบบที่มีการใช้มา
ที่สุดคือรูปแบบ C  มีการใช้ 6 ครั้ง จึงถือได้ว่ารูปแบบ 
C | x x x x | x x x x |ของเพลงลูกกุยช้า(ส่งผี) มี
ลักษณะเด่นกว่ารูปแบบอ่ืน 

เพลงลูกกุยช้า(ส่งผี) ใช้บรรเลงช่วงสุดท้าย
ของพิธีกรรมฟ้อนผี เป็นเพลงที่บรรเลงช้า สังเกตจาก
จังหวะของกลองเต่งทิ้ง มีการเล่นในอัตราจังหวะ 3 ช้ัน 
ในเวลาตอนเย็นใกล้จะเป็นเวลายุติพิธีกรรมฟ้อนผีแล้ว
ต้องใช้เพลงลูกกุยช้า(ส่งผี) เมื่อบรรเลงแล้วต้องไม่
กระตุ้นให้เกิดความคึกคะนอง  ร่างทรงผีเม็ง ผีมดซอน
เม็งต่างเหน็ดเหนื่อยจากการฟ้อนผี เมื่อวงดนตรีได้
บรรเลงเพลงนี้ ร่างทรงผีมด ผีเม็ง ผีมดซอนเม็ง จะ
ทยอยกันโหนผ้าออก เพื่อกลับไปพักผ่อน และการ
บรรเลงเพลงลูกกุยช้า(ส่งผี) วงป้าดเมืองต้องบรรเลงให้
จบสิ้นตอนท้ายวรรค โดยห้ามไม่มีเสียงสะท้อนออกมา 
หยุดเครื่องดนตรีทั้งหมด ไม่เช่นนั้นเชื่อว่าผีมด ผีเม็งกับ
ผีมดซอนเม็งจะออกจากร่างทรงไม่ได้ 

การอภิปรายผล 

 วงป้าดเมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์ เป็นวง
ดนตรีป้าดเมืองที่เกิดจากการรวมตัวของผู้มีความรู้
ทางด้านเพลงในพิธีกรรมฟ้อนผี จังหวัดล าปาง ได้สืบ
ทอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2495 จนถึงปัจจุบัน และหัวหน้า
วงนายอ านวย มหามิตร เป็นข้าราชการครูทางดนตรี
ไทย ต าแหน่งช านาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองมาย
วิทยาจังหวัดล าปาง ได้เป็นที่รู้จักของผู้ทรงตระกูลผีมด 
ผีเม็ง ผีมดซอนเม็ง หลายตระกูลในพื้นที่นั้น เมื่อมีจัด
พิธีกรรมฟ้อนผีประจ าตระกูลตน จะว่าจ้างให้วงป้าด
เมืองช่างแต้มบันเทิงศิลป์เป็นผู้บรรเลงเพลงในพิธีกรรม
ฟ้อนผีของตน เป็นวงที่มีประสบการณ์ทางด้านเพลง
พิธีกรรมฟ้อนผี ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของงาน
พิธีกรรมฟ้อนผี เพราะบรรเลงเพลงได้ถูกต้องตามหลัก
ขั้นตอนของพิธีกรรมฟ้อนผี  

 พิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็งและผีมดซอนเม็ง 
เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นที่จัดขึ้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
การฟ้อนจะเป็นในลักษณะแบบไม่ตายตัว จะฟ้อนตาม
ความนึกคิดของร่างทรงผีตนนั้น บ้างก็กระโดดโลดเต้น
หรือว่ิงไปท่ัวผามในพิธีกรรม และในพิธีกรรมฟ้อนผีนั้น
แสดงให้เห็นถึงค่านิยมหลายอย่าง เช่น ค่านิยมในเรื่อง
ของความกตัญญูกตเวที เช่ือว่าการจัดพิธีกรรมขึ้นเป็น
การเปิดโอกาสให้ผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วได้ในโลก
ปั จจุ บั น ในร่ า งทร งของผู้ ฟ้ อน  ค่ านิ ยม ในกา ร
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งในพิธีจะจัดการเลี้ยงดู การเซ่นไหว้ผี
บรรพบุรุษให้ได้รับประทานอาหารอย่างอิ่มหน าส าราญ 
ผู้ที่มาร่วมในพิธีจะน าข้าวของเครื่องใช้ เงินเกื้อหนุน 
มาช่วยกันลงแรงในการจัดซื้อจัดหา จัดสร้างทุกสิ่ง
อย่างที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมฟ้อนผีนี้ รวมถึงการน าวง
ดนตรีป้าดเมือง (ปี่พาทย์) วงช่างแต้มบันเทิงศิลป์ เป็น
วงที่มีการใช้เพลงถูกต้องในพิธีกรรมฟ้อนผี เกิดจาก
ประสบการณ์และระยะเวลาของวงดนตรีป้าดเมืองช่าง
แต้มบันเทิงศิลป์ จึงกลายเป็นที่นิยมในการจ้างเพื่อมา
บรรเลงตามข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดในพิธีกรรมฟ้อนผีมด 
ผีเม็งและผีมดซอนเม็ง  

 การศึกษาเพลงหลักในพิธีกรรมฟ้อนผีมด ผี
เม็งและผีมดซอนเม็ง พบว่าเพลงท่ีวงป้าดเมืองช่างแต้ม
บันเทิงศิลป์น ามาใช้ประกอบพิธีกรรมมีการด าเนิน
ท านองอยู่ในสองกลุ่มเสียงคือกลุ่มเสียงฟา และกลุ่ม
เสียงที ซึ่งเพลงที่มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงฟา 
คือเพลงลูกกุยเวย(มวย) กับเพลงมอญล าปาง และ
เพลงที่มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงที คือเพลงมอญ
เก๊าห้า เพลงลูกกุยช้า(ส่งผี)  ส่วนเพลงที่มีการด าเนิน
ท านองกลุ่มเสียงฟาและกลุ่มเสียงทีในเพลงเดียวกัน 
คือเพลงมอญหลวง ที่ใช้ในการเปิดพิธีกรรม กระสวน
จังหวะเพลงหลักพบรูปแบบที่ใช้มากที่คือรูปแบบ C | x 
x x x | x x x x | รองลงมาคือ กระสวนจังหวะรูปแบบ 
E | - - x x | x x x x | ซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้เป็นที่นิยมใช้
ในการบรรเลงประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีจังหวัดล าปาง 
รวมถึงจังหวะของกลองเต่งทิ้งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมือง
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ที่ผู้เล่นจะตีเน้นเสียงและจังหวะให้เข้ากับเพลง ซึ่ง
ความเร็วของจังหวะส่งผลต่อการเข้าทรงของผีที่เป็น
ความเชื่อของพิธีกรรม คือในขณะผู้ทรงผีเม็ง ผีมดซอน
เม็งท าการโหนผ้าจ่อง วงป้าดเมืองจะใช้เพลงลูกกุยเวย
(มวย) ที่ต้องตีกลองเต่งทิ้งในอัตราจังหวะช้ันเดียว ช่วย
กระตุ้นอารมณ์ของผู้ทรงหรือร่างทรงผี ให้อยากเข้า
ร่วมฟ้อนในพิธีกรรมยิ่งขึ้น 

 
  ข้อเสนอแนะ 

 1. สามารถน ารูปแบบขององค์ประกอบเพลง 
คีตลักษณ์ การเลือกใช้เพลงที่ตรงและเหมาะสมกับ
พิธีกรรมไปใช้ในพิธีกรรมฟ้อนผีให้ถูกต้อง 
 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านพิธีกรรมฟ้อนผี
มด ผีเม็งและผีมดซอนเม็งในจังหวัดล าปาง ของวิจัย
เล่มนี้ไป สามารถน ามาเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลทางด้าน
วัฒนธรรมที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดล าปางและ
จังหวัดใกล้เคียงท่ียังมีพิธีกรรมเกี่ยวกับฟ้อนผีอยู่ 
 3. สามารถน าเพลงที่ได้จากพิธีกรรมฟ้อนผี
ของวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือวงอื่นน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบลักษณะของการบรรเลง วิเคราะห์ด้าน
เสียง ด้านคีตลักษณ์ ด้านบันไดเสียง และน ามาหา
ความแตกต่าง ลีลาในการบรรเลงของเพลงในวงดนตรี
ที่ยังมีการเล่นดนตรีประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีมด ผีเม็ง
และผีมดซอนเม็งของภาคเหนือ 
 4. การวิจัยครั้งต่อไป สามารถที่จะศึกษา
ทางด้านความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมวงป้าด ในจังหวัด
ล าปางและจังหวัดใกล้เคียงท่ียังมีพิธีกรรมฟ้อนผีอยู่  
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ละครเพ่ือการศึกษา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความเป็นพลเมือง 
เร่ืองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

Theater for Education and to Promote Students’Awareness of 
Citizenship Coexistence in a Grade Four Class in a Primary School 

นรฤทธ์ิ เสร็จกิจ 

Abstract 

 The purpose of this research is to compare the students’ citizenship perceptions before 
and after the Drama for Education.  

 The researcher focused on the drama education process. To develop perception skills 
and applied learning and teaching through the educational drama process and evaluation of 
citizenship for peachful coexistence and perceptions of drama for education. The sample used 
in this research is the 30 Prathom Suksa 4/3 students, Suan Sunanta Demonstration School. 
The researcher collected the data from the sample group. The Data analysis uses basic 
average statistics.  

 This studying concluded that: 1) To perform the Theater for Education and promote 
students’ awareness Citizenship for peaceful coexistence in primary school in Prathom 4. It is 
the main conduction of the drama process to combine with theater theory for education and 
bring the citizenship perception fields insert in it through the educational drama process. Since 
the process of pre – production and post – production. The duration 18 times for activities 
from based on the consistency values. (IOC) from the expert people and they have consistent 
comments. 2) It was found that the results of the experiment before and after the use of 
Theater for Education to promote students’ awareness Citizenship for peaceful coexistence in 
primary school in Prathom 4. From the measurement and analysis of the perception 
assessment from citizenship peaceful coexistence after studying with theater for education is 
higher than before the important significant. The statistical significance at .05 was found that 
the mean of the sample after learning in theater for education was 14.30. And the standard 
deviation is 2.83, the average sample size before learning with drama 7.63, and the standard 
deviation is 0.81. This results learning theater for education is higher education after school 
than before school. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความเป็นพลเมืองของนักเรียนทั้งก่อนและหลัง
ด้วยละครเพื่อการศึกษา 
โดยผู้วิจัยมุ่งใช้กระบวนการละครเพื่อการศึกษาเพื่อมาพัฒนาทักษะการรับรู้มาใช้ในการเรียนการสอนสอดแทรก
เข้าไป ผ่านทางกระบวนการละครเพื่อการศกึษาและท าการประเมนิผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการประเมินการ
รับรู้ละครเพื่อการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 /3 จ านวน 
30 คน โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและ ท าการทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง วิเครา ะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยพื้นฐาน 

ผลการศึกษาสรุปว่า 1.) การสร้างละครเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความเป็นพลเมืองเรื่องการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นการน าหลักของกระบวนการละคร มาผสมผสาน
กับทฤษฎีละครเพื่อการศึกษา และน ารายวิชาการรับรู้เรื่องพลเมืองสอดแทรกเข้าไป ผ่านทางกระบวนการละคร
การศึกษา ตั้งแต่กระบวนการ Pre – Production , Production และ Post – Production  ระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรม จ านวน 18 ครั้ง จากการพิจารณาค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความคิดเห็นว่าสอดคล้อง  

2.) พบว่า ผลการทดลองระหว่างก่อนและหลังการใช้ละครเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความ
เป็นพลเมืองเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากการวัดผลและผลวิเคราะห์
แบบประเมินการรับรู้ ความเป็นพลเมือง เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หลังการเรียนด้วยละครเพื่อการศึกษา สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนด้วยละครเพื่อ
การศึกษา 14.30 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.83 ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างก่อนการเรียนด้วยละครเพื่อ
การศึกษา 7.63 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.81 ซึ่งได้ผลหลังการเรียนด้วยละครเพื่อการศึกษาสูงกว่า
ก่อนการเรียน 
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บทน า 

ประชาธิปไตยกับหน้าที่ของพลเมืองเป็นสิ่งที่
อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่ม เปรียบเหมือนระเบียบของ
พลเมืองที่ควรปฏิบัติและรู้ถึงสิทธิของตนเอง แต่
การเมืองการปกครองในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น มีทั้ง
ความขัดแย้ งเพื่ อเรียกร้องสิทธิต่ าง ๆ จึ งท า ให้
สังคมไทยเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างยาวนาน ท าให้สถาบัน
ครอบครัว รวมถึงเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาใน
ช่วงเวลานั้น เกิดการซึมซับในเรื่องราวเหตุการณ์
การเมืองการปกครองที่มีความขัดแย้งต่าง ๆ จนท าให้
เกิดความคุ้นชินกับปัญหาจนมองปัญหาเหล่านั้นเป็น
เรื่องปกติ และไม่เคารพความส าคัญในหน้าที่และสิทธิ
ของตนและผู้อื่น ซึ่งท าให้ทางรัฐบาลในปัจจุบันมี
นโยบายก าหนดให้ประชาชน รับรู้  เข้าใจ เห็นถึง
ความส าคัญ โดยมีการเพิ่มวิชาเรียนหน้าที่พลเมือง ใน
การเรียนการสอนที่โรงเรียน แต่การเรียนการสอนนั้น
เป็นการเรียนแบบท่องจ าเป็นส่วนใหญ่จึงจะท าให้เด็ก
ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ผู้วิจัยเห็นถึงสื่อในการเรียน
การสอนที่มีอยู่หลายวิธี ซึ่งละครก็เป็นสื่ออีกหนึ่ง
เครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เห็นถึงความส าคัญ 
และปฏิบัติตนตามหน้าที่และสิทธิของความเป็น
พลเมืองในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติวิธี เพื่อ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย อย่างมีคุณภาพและ
สันติสุข 

ละครเพื่อการศึกษา (Theatre in 
Education : TIE) เป็นละครเพื่อผู้ชมมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ผลงานละครเวทีในการกระตุ้นให้ผูช้มเกิดค าถาม 
เกิดความคิดอันจะน าไปสู่การอภิปราย ถกเถียงและ
แสวงหาความรู้เกี่ยวกับ "ประเด็น" จากละคร ซึ่งเน้นที่
การใช้ผลงานละคร (theatre production) เป็น 
"สื่อกลาง" ในการกระตุ้นผู้ชม ให้เกิดแง่คิดและความ
สนใจใน "ประเด็น" ท่ีเฉพาะเจาะจงโดยมาก "ประเด็น" 
เหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวัยของผู้ชม                 

ขั้นตอนการท างานโดยอิงกระบวนการกลุ่มที่
เ น้ น ก า ร คิ ด  แล ะ ก า ร พัฒน า จิ ต ส า นึ ก เ พื่ อ ใ ช้
กระบวนการสร้างสรรค์ละครดังกล่าวนี้ในการพัฒนา 
วิถีประชาธิปไตย การถ่ายทอดกระบวนการสร้างสรรค์
ละครเหล่านี้จึงผนวกกลวิธี ที่เป็นวิถีประชาธิปไตยเข้า
ไว้ในกระบวนการจัดหรือสร้างสรรค์ด้วย  ซึ่งสามารถ
ประมวลเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ละครได้  3 
ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการแสดง ขั้นการแสดง และขั้น
ประเมินผล  

ข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าคุณค่าของละครเพื่อ
การศึกษา คือ ได้รับรู้จากการเรียนรู้กระบวนการ 
ขั้นตอนงานละครเพื่อการศึกษา ซึ่งท าให้เด็กเป็นผู้มี
ส่วนร่วมในความคิด การรู้สึก การจินตนาการ การ
สร้างสรรค์ ทั้งยังช่วยให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออก ช่วย
พัฒนาร่างกายและจิตใจ ท าให้เข้าใจตนเองและผู้อื่น 
โดยใช้ละครทุก ๆรูปแบบหรือแนวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ละครเวที ละครสร้างสรรค์ ละครเพื่อการศึกษานั้น 
เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและ
เยาวชน 

จากปัญหาและข้อมูลที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นถึง
ความส าคัญในหน้าที่และสิทธิความเป็นพลเมือง
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติวิธี ซึ่งเห็นได้
ว่าควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ซึ่งการที่เลือกน าละครเพื่อ
การศึกษามาใช้เป็นสื่อ และเครื่องมือ เพื่อสื่อสารกับ
เด็กในเรื่องการส่งเสริมการรับรู้ความเป็นพลเมืองได้
หรือไม่ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่ อเปรียบเทียบการรับรู้  ความเป็น
พลเมืองเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนด้วย
ละครเพื่อการศึกษา 
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ระเบียบของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการเลือกใช้
กระบวนการละครเพื่อการศึกษา เพื่อการพัฒนาการ
รับรู้ หน้ าที่ ความเป็นพล เมือง  ของนัก เ รี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 อายุระหว่าง 9 – 10 ปี ซึ่งจะท าให้
เด็กเกิดการรับรู้ บทบาทความรับผิดชอบหน้าที่ของ
พล เมื อง ได้ อย่ า งมีประสิทธิภาพ ผู้ วิ จั ยจึ ง เห็ น
ความส าคัญของสื่อ โดยใช้ละคร น ามาสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความรู้ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยตาม
ขั้นตอนดังน้ี 

1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.  ขั้นตอนในการสร้ างและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ 
4. วิธีการด าเนินการทดลอง 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนประถมศึกษาช้ันปีที่ 4 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 90 คน 
3 ห้องเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนประถมศึกษาช้ันปีที่ 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ห้อง 4/3 
จ านวน 30 คน โดยการใช้การสุ่มอย่างง่าย 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด คือ ละคร
เพื่อการศึกษา และ แบบประเมิน 
 
1. ละครเพื่อการศึกษา  

1.1 ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจปัญหา 
1.2 รวบรวมปัญหาและข้อมูลเพื่อสร้างบท

ละคร 

1.3 ได้บทละครที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะน าไป
แสดง 
2. แบบประเมิน  

2.1 ร่างแบบประเมินจากปัญหา 
2 .2  น าแบบประ เมินที่ ร่ า ง  ส่ งผู้ ต รวจ

เครื่องมือ 
2.3 แก้ไขและเพิ่มเติมแบบประเมิน  
2.4 ส่งผู้ตรวจเครื่องมือ 
 
ผู้วิจัยได้ท าละครเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริม

การรับรู้ ความเป็นพลเมืองเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติวิธี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
กระบวนการละครเพื่อการศึกษา ตั้งแต่กระบวนการ 
Pre – Production , Production และ Post – 
Production  

1. Pre – Production  ลงพื้นที่ สัมภาษณ์ 
ปัญหา หาข้อมูล หาปัญหาเรื่องการรับรู้
วิชาหน้าที่พลเมือง การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติวิธี ให้นักเรียนในช้ันร่วมกันสร้าง
บทละคร หาแนวคิดของเรื่อง ช่วยกัน
คิดบทสนทนา คิดดนตรีการแสดง 
ร่วมกันดูทัศนภาพ            การแบ่ง
งานตามหน้าที่ตามความสมัครใจ สร้าง
แบบประเมิน ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ 

2. Production ซ้อมละคร ออกแบบและ
จัดท าฉากกับเสือผ้า ท าแบบประเมิน
ก่อนดูละคร แสดงละครเพื่อการศึกษา
เรื่องเรามาอย่างสันติวิธี  

3. Post – Production ท าแบบประเมิน
หลังดูละคร รวบรวมแบบประเมินการ
รับรู้ความเป็นพลเมือง เรื่องการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ ประชุมสรุปงาน เพื่อ
หาปัญหา 
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จากกระบวนการละครเพื่อการศึกษาผู้วิจัยได้
แจกแจงขั้นตอบวิธีการในการลงพื้นที่เพื่อแสดงละคร
เพื่อการศึกษา 

1. Pre – Production  

เข้าพบอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาหน้าที่
พลเมือง อาจารย์ภาวิณี โสระเวช ระดับ-ประถมศึกษา
ปี่ที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โดยขั้นตอน ดังนี ้

1.1 สัมภาษณ์ อาจารย์ประจ าวิชาหน้าที่
พลเมืองและเด็กประถมศึกษาปีที่ 4 ในการเรียนการ
สอนของวิชาหน้าที่พลเมือง เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการ
เรียบการสอนในหัวข้อ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

1.2 เนื้อหาข้อมูล ได้จากอาจารย์ประจ าวิชา
หน้าท่ีพลเมือง และ เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 30 คน และหนังสือเรียนกับแบบฝึกหัด วิชา
หน้าท่ีพลเมืองมาประกอบการท าละครเพื่อการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 27) ยอมรับ
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่นและเสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีความขัดแย้งในท้องถิ่น 
และแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ยอมรับและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน  ปัญหา 
ที่พบรวมถึงตั้งค าถาม 3 ข้อ  

1. หน้าท่ีพลเมืองน้องนักเรียนตอนน้ีคือ 
เด็กส่วนใหญ่สามารถตอบได้  เ ช่น เป็น

นักเรียน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นหัวหน้าห้อง เป็น
ประชาชนทั่วไป จากการสอบถามและสัมภาษณ์เด็ก
นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองว่ามีหน้าที่
อย่างไรได้ 

2. ปัญหาของพลเมืองเมื่อมีการขัดแย้ง มี
อะไรบ้าง 

เด็กนักเรียนตอบได้ว่า เกี่ยวกับการไม่รับฟัง
ความคิดเห็น การเอาความคิดตัวเองคนเดียวเป็นใหญ่ 
การไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน การไม่ท าตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ สร้างปัญหาให้ผู้อื่นเดือดร้อน จาก
การสอบถามเด็กนักเรียนบางส่วนตอบได้แต่ส่วนใช้
เวลาและลังเลในการตอบและนักเรียนบางคนก็
ยกตัวอย่างจากเหตุการณ์จากสิ่งรอบตัวและสื่อต่าง ๆ 
ออกมา 

3. เราจะแก้ปัญหาการขัดแย้งได้อย่างไรให้
อยู่กันอย่างสันติ ในขณะที่เราเป็นพลเมืองในข้อ 1 และ
มีความขัดแย้งแบบในข้อ 2 ได้อย่างไร ให้เกิดการสันติ 

เด็กส่วนมากใช้เวลาคิดนานกว่าค าถามที่1
และ2 และยังลังเลในการตอบ ส่วนใหญ่จะตอบในเรื่อง
ของการเจรจา และส่วนน้อยที่ตอบตามสิ่งรอบตัวและ
สื่อหนังและทีวี แต่อาจารย์ประจ าวิชายกตัวอย่าง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ให้เด็กนักเรียนเห็นภาพในความคิด
เด็กมีความเข้าใจได้มากขึ้น 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าวิชาและตั้ง
ค าถามให้นักเรียนตอบผู้วิจัยได้พบว่าตัวอย่างในข้อ3ที่
เด็กส่วนใหญ่ตอบได้น้อย และยังขาดความเข้าในและ
ยังไม่มั่นใจในการตอบจึงท าให้อาจารย์ประจ าวิชา
ยกตัวอย่างให้เห็นภาพในความคิดนั้นท าให้เด็กเข้าใจได้
ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงน าเข้าสู่กระบวนการละครเพื่อการศึกษา 
ซึ่งในความคิดของผู้วิจัยละครเพื่อการศึกษาสามารถ
แสดงให้เห็นถึงตัวละครพลเมืองและภาพเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในเรื่องจนถึงวิธีแก้ไขปัญหาตามหนังสือเรียน
ผ่านตัวละครได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยเขียนโครงการขอลง
พื้นที่ในการท าวิจัย ในหัวข้อละครเพื่อการศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมการรับรู้ ความเป็นพลเมืองเรื่องการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติวิธี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จาก
ผู้อ านวยการ รองผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและรองผู้ช่วยฝ่าย
กิจกรรม 

1.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
และน ามาท ากระบวนการสร้างบทละคร 
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- วิ เ ค ร า ะ ห์ บ ท เ รี ย น ห น้ า ที่ พ ล เ มื อ ง 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

- น าค าถามและปัญหาที่ได้มาเรียบเรียงเป็น
โครงสร้างของบทละครเพื่อการศึกษา เรื่องเรามาอย่าง
สันติ (พรรัตน์ ด ารุง. 2547: 11-12) การละครเพื่อ
การศึกษา (Educational Theatre) หมายถึง ละคร
ทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาในทุกระดับ
ตั้งแต่ โรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย ละครประเภทนี้
ได้แก่ ละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) ละครที่ใช้
เป็นสื่อใน การสอน และการแสดงละครเวทีโดย
เยาวชน การศึกษาศิลปะการละครรวมไปถึงการสร้าง
ละครและการจัด เสนอละครในระดับมหาวิทยาลัย มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้ร่วมงานละครใบระบบศึกษา
นั้นและน ามาแสดงโดยเน้นการให้ผู้ชมในช้ันเรียนมี 
ส่วนร่วมและน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ ประเด็นต่าง ๆ
จึงเป็นละครที่ท าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยน าละครเป็น
สื่อในการเรียนการสอน 

- ศึกษากระบวนการพัฒนาของเด็กในวัย 8-
10 ปี จากการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้พบว่า ภรณี คุรุ
รัตนะ (2526: 20) เด็กช่วงอายุ 9 - 10 ปี เด็กวัยนี้จะมี
สมาธิหรือความสนใจนานประมาณ 30 - 40 นาที และ
ยังคงชอบละครประเภทเทพนิยายอยู่ แต่เริ่มชอบให้มี
การผจญภัยอยู่ในเรื่องด้วยเรื่องราวอาจจะซับซ้อนได้
บ้าง ตัวละครตัวหนึ่งอาจจะมีลักษณะได้ทั้งดีละไม่ดี 
เด็กมักจะชอบตัวละครที่มีความสามารถพิเศษ เช่น
ก าลังภายในหรือเหาะเหินเดินอากาศได้ เด็กผู้ชายจะ
ชอบนึกฝันว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษในเหตุการณ์ต่าง ๆ
ส าหรับเด็กผู้หญิงจะชอบเรื่องราวสนุกสนาน สิ่ ง
สวยงาม ธรรมชาติรอบตัว และชีวิตสัตว์  ในด้านการ
แสดงออกมีการแสดงออกที่ประณีตและละเอียดอ่อน
มาก  

ผู้วิจัยจึงเลือกเป็นสถานที่ในป่าที่มีธรรมชาติ
เป็นส่วนประกอบ และตัวละครเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใน

ป่า เช่น นกฮูก กระต่าย ลิง และสิงโต เป็นตัวละคร
หลัก ของละครเพื่อการศึกษาเรื่องเรามาอย่างสันติ 

1.4 จัดท าบทละครและแบบประเมินการรบัรู้
และส่งตรวจจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 

- ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  อินทร์
จันทร์  คณบดี วิทยาลั ยนวัตกรรมสื่ อสารสั งคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจ า
ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- ดร.วรวุฒิ  สุภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นิ สิ ต แ ล ะ บ ริ ก า ร ชุ ม ช น  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จากบทเรียนวิชาพลเมือง การอยู่อย่างสันติ
วิธีและการท าบทละครเพื่อการศึกษาผู้วิจัยได้พบว่า
ภาษาที่ใช้ในใบประเมินเป็นภาษาที่ยังเข้าใจอยาก
เกินไปส าหรับเด็กประถมศึกษาปีท่ี 4 จึงมีการปรับปรุง
แก้ไขภาษาที่ใช้ให้มีความเข้าใจและอ่านง่ายขึ้น จึงท า
ให้ผ่านการประเมินผู้เชียวชาญทั้ง3ท่าน และเข้าสู่
กระบวนการต่อไป 

2. Production 

รวบรวมทีมงาน และนักแสดงมาแบ่งหน้าที่
ใน การท าละครเพื่อการศึกษาเรื่องเรามาอย่างสันติวิธี 

2.1. ซ้อมกับบทละคร 
- การซ้อมใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนจึง

มีเวลาปรับแก้ข้อบกพร่อง ในการแสดงได้และปรับตัว
นักแสดงให้กับบทบาทตัวละครทุกตัวได้ดี 

2.2 การวางแผนกระบวนการการท าละคร
เพื่อการศึกษา และออกแบบ เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์
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ประกอบฉาก ให้เข้ากับละคร เรื่อง เรามาอย่างสันติ 
โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. ความส าคัญของบทละครและที่มา 

หัวข้อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ นั้นเป็นใน
บทเรียนใน วิชาหน้าที่พลเมืองในละครเพื่อการศึกษา
ครั้งนี้เน้นที่ ความปรองดอง  สมานฉันท์ 1.การอยู่
ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย  2. การจัดการ
ความขัดแย้งและสันติวิธี เป้าหมายของละครจะให้เห็น
ถึงหน้าที่พลเมืองที่จะให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งที่
พบบ่อยในปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์ปัญหาและจบ
ลงด้วยสันติวิธ ี

2.โครงเรื่อง 

ผู้วิจัยได้เลือกโครงเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันตินั้นมีปัจจัย ในการขัดแย้งของ
ความเป็นพลเมืองที่มีหน้าที่ทางสังคมที่แตกต่างกัน
ออกไป การปกครอง และการแบ่งหน้าที่  ได้เห็น
ความส าคัญของแต่ละบุคคลและอาชีพที่หลากหลาย
และมีหน้าที่ ที่แตกต่างกันตามความเป็นอยู่ในแต่ละ
ท้องถิ่นและไม่ท าเกินหน้าของกันและกัน โดยได้
ค าตอบจากการสัมภาษณ์ นักเรียน ว่า การไม่คุยกัน
และไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การไม่ท าตาม
หน้าที่ที่ได้รับตามที่มอบหมาย จึงน าทฤษฎีจิตสังคม
ของอีริคสัน มาเข้าสู่เนื้อเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ 

สัตว์น้อยใหญ่ก าลังประชุมโดยมีสิงโตเป็นเจ้า
ป่าและแจกแจงหน้าที่เรื่องการใช้ชีวิตในฤดูหนาว เลย
มอบหมายให้กลุ่มเจ้าลิงเป็นผู้หาอาหารเสบียงมาเก็บ
กักตุนไว้ในฤดูหนาวนี้ กลุ่มลิงเกิดความคิดที่ไม่พอใจ 
จึงหาวิธีท่ีจะประท้วงว่าท าไมต้องให้สัตว์เล็กอย่างลิงท า
หน้าที่หาอาหารด้วย จนเจ้ากระต่ายที่เดินผ่านมาเห็น
ฝูงลิงก าลังวางแผนกันท่ีจะประท้วง กระต่ายจึงแนะน า
ให้ลิงใช้แบบสันติวิธี แต่กลุ่มลิงไม่รู้สันติวิธีคืออะไร จึง
ท าความเดือดร้อนให้คนรอบข้างไปหมด จนเจ้าป้า

กลับมา เจ้าจึงบอกเหตุผลที่แท้จริงและอธิบายถึงหน้า
ที่ว่าท าไมถึงเป็นกลุ่มลิง กลุ่มลิงเข้าใจทุกอย่าง และขอ
โทษเจ้าป่า และเก็บกวาด และแยกย้ายไปท าหน้าที่
ของตัวเองต่อไป 

2.1 จุดเริ่มเรื่อง 

ผู้ได้คิดจุดเริ่มเรื่องจากปัญหาที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ นักเรียน ว่า การแบ่งหน้าท่ีในการอยูร่วมกัน 
เช่นในห้องเรียนอาจมีหน้าท่ีหลัก เช่น หัวหน้าห้อง เวร
ท าความสะอาดประจ าวัน ซึ่งนักเรียนยังไม่ข้อยเข้าใจ
ว่าท าไมถึงต้องท าตามค าสั่งของหัวหน้าห้อง ที่จัด
หน้าท่ีให้  

การประชุมของสัตว์ป่าต่างโดยมีสิงโตที่เป็น
เจ้าป่าเป็นผู้น าที่จะแบ่งหน้าที่ก่อนที่จะถึงฤดูหนาวนี้ 
และหน้าที่ที่ส าคัญที่สุด คือการหาอาหารมาตุนไว้ให้
มากที่สุด ซึ่งหน้าที่นั้นสิงโตมอบให้กับพวกลิง พวกลิง
ไม่พอใจเลยคิดจะหาวิธีประท้วง สิงโตด้วยวิธีต่างๆ 

2.2 เหตุการณ์กระตุ้น 

ผู้วิจัยเห็นปัญหาจากการสัมภาษณ์นักเรียน
จึงได้เป็นเหตุการณ์กระตุ้นขึ้นมาจากการขัดแย้งผู้วิจัย
จึงตั้งค าถามขึ้นมาว่าเมื่อเราไม่พอใจกับหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายจะท าอย่างไร นักเรียนยังมีความไม่ค่อย
เข้าใจและเสนอวิธีแบบพูดเล่นๆออกมาว่าให้ใช้ความ
รุนแรงในการตัดสินซึ่งไม่ใช่การใช้สันติวิธีแต่ผู้วิจัยจึง
ต้องจ าลองเหตุการณ์ความวุ่นวายมา 

พวกลิ งก าลั งก่ อความวุ่ นวายแต่ท า ให้
กระต่ายและสัตว์ อื่นๆ เกิดความร าคาญ กระต่ายจึง
ถามสาเหตุของเรื่องที่พวกลิงก าลังท าอยู่ กระต่ายจึง
แนะน าวิธีแบบสันติให้แก่พวกลิงและพวกลิงได้คิด
วิธีการดังนี ้

วิธีที ่1 พวกลิงตัดสินใจเดินทางไปที่หน้าบ้าน
ของเจ้าป่า ส่งเสียงตะโกนโห่ร้องแปลกประหลาด แต่
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เจ้าป่าก็ไม่ออกมา กระต่ายป่าวิ่งแตกตื่นออกมาจาก
บ้าน 

วิธีที่ 2 พวกลิงนั่งลงเรียงกัน ปิดทางเข้าบ้าน
ของสิงโต แต่ผ่านไปหลายช่ัวโมง สิงโตก็ยังไม่กลับมา 
จนเหล่าลิงเริ่มเบื่อและง่วงนอน บางตัวก็เผลอหลับจน
คอพับ กระต่ายป่าเดินออกจากบ้านมา พบพวกลิงยัง
อยู่ ก็เกิดอาการสงสัยเป็นอย่างมาก 

2.3 การค้นพบ 

ผู้วิจัยได้เลือกผู้ที่จะให้ค าตอบเกี่ยวกับสันติ
วิธีหรือทางออกท่ีจะแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องโดยให้ครูหรือ
ผู้ปกครองเป็นผู้ ให้ความรู้จึงเลือกตัวละครที่ เป็น
กระต่ ายแสนมาแทนผู้ ที่ ให้ ค าแนะน าที่ ถูกต้อง  
กระต่ายได้แนะน าสันติวิธีและการแก้ปัญหาให้กับพวก
ลิงและพยายามจะให้พวกลิงหยุดการกระท าที่ท าให้
สัตว์อื่น ๆเดือดร้อน  

3. การวิเคราะห์ตัวละคร 

3.1 สิงโต 
ค าอธิบาย เจ้าป่าที่เป็นผู้น าและคอยดูแลสัตว์

ทั้งหมดที่อยู่ในป่าและเป็นผู้แจกแจงหน้าที่ของสัตว์
น้อยใหญ่ และความต้องการ แจกแจงหน้าที่ให้กับสัตว์
ป่าต่างๆ 

3.2  ลิง 1 
ค าอธิบาย มีความซุกซนมีความสงสัยในสิ่ง

ต่างๆ และเป็นพี่คนโตของลิงทั้ง 3 และความต้องการ 
สงสัยและไม่พอใจเกี่ยวกับหน้าท่ีของตนเอง 

3.3 ลิง 2  
ค าอธิบาย มีความซุกซนวิ่งไปไหนมาไหนและ

ชอบเก็บผลไม้มากิน และความต้องการ ชอบแนะน าวิธี
ต่างให้กับลิงในกลุ่ม 

3.4 ลิง 3 
ค าอธิบาย เป็นลิงน้องเล็กที่ชอบซนและชอบ

แนะน าให้พี่ๆลิงไปเล่นซนตลอดเวลา  และความ
ต้องการ  ชอบท าตามพวกพี่ท้ัง2และเล่นสนุก 

3.5 กระต่าย 
ค าอธิบาย ฉลาด ชอบให้ค าแนะน ากับสัตว์

ต่าง ๆ และความต้องการ ช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกลิง 
3.6 นกฮูก 
ค าอธิบาย นกแก่ รักสงบ ชอบนอนหลับบน

กิ่งไม้ใหญ่ และความต้องการ การนอนพักผ่อน 

4. เพลง 

เ พ ล งที่ ใ ช้ จ ะ เ ป็ น เพล งที่ มี แ ต่ ท า นอ ง
สนุกสนาน เพื่อไม่ให้การประติดประต่อของแต่ละฉาก 
ไม่น่าเบื่อ และมีความต่อเนื่องในละคร 

 
5. เครื่องแต่งกาย ชุดประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 
5.1 สิงโต  

- หมวกผ้าขนสีทองติดใบหู 
- เสื้อยืดสีน้ าตาลติดผ้าขนสัตว์สี

ทองที่ท้อง 
- หางยาวผ้าขนสัตว์สีทอง 
- กางเกงวอร์มสีด า 

5.2 ลิง 1 
- ใบหูลิงผ้าขนสัตว์สีน้ าตาล 
- เสือยืดสีน าตาลติดผ้าขนสัตว์เป็น

ท้องสีขาว 
- หางยาวผ้าขนสัตว์สีน้ าตาล 
- กางเกงวอร์มสีด า 

5.3 ลิง 2 
- ใบหูลิงผ้าขนสัตว์สีน้ าตาล 
- เสือยืดสีน าตาลติดผ้าขนสัตว์เป็น

ท้องสีขาว 
- หางยาวผ้าขนสัตว์สีน้ าตาล 
- กางเกงวอร์มสีด า 

5.4 ลิง 3 
- ใบหูลิงผ้าขนสัตว์สีน้ าตาล 
- เสือยืดสีน าตาลติดผ้าขนสัตว์เป็น

ท้องสีขาว 



วารสารศิลปป์ริทัศน์ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 49 

 

- หางยาวผ้าขนสัตว์สีน้ าตาล 
- กางเกงวอร์มสีด า 

5.5 กระต่าย  
- ใบหูยาวของกระต่ายผ้าขนสัตว์สี

ขาว 
- เสื้อยืดสีขาวติดผ้าขนสีชมพูที่

ท้อง 
- หางผ้าขนสัตว์วงกลมสีชมพู 
- กางเกงวอร์มสีด า 

5.6 นกฮูก 
- หัวติดผ้าขนสัตว์สีน้ าตาลด า  
- เสื้อยืดสีด าติดผ้าขนสัตว์สีน้ าตาล

ด า 
- ปีกท้ัง2ข้างผ้าขนสัตว์สีน้ าตาลด า 
- ติดหางผ้าขนสัตว์สีน้ าตาลด า 
- กางเกงวอร์มสีด า 
 
เครื่องแต่งกายของสัตว์ทั้งผู้วิจัยได้

ออกแบบให้เคลื่อนไหวง่ายและสะดวกต่อ
การเดินมีการลดทอนออกจากความจริงบาง
สิ่งจึงออกมาคล้ายกับตุ๊กตาที่เด็กช่ืนชอบ ใช้
สีสันที่คล้ายของสัตว์จริงและใช้ผ้าขนสัตว์
ช่วยท าให้ชุดและบุคลิกออกมาได้ชัดเจน 

5.7.การแต่งหน้า   
- การแต่งหนา้ของละครเพื่อการศึกษาเรื่องนี้

แต่ งเลียนแบบจากสัตว์แต่มีการลดทอนเน้นแต่
จุดส าคัญๆเช่น ลาย ดวงตา จมูก แก้ม และปาก ของ
สัตว์นั้น ๆ 

5.8.ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 
- การออกฉากผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ให้เป็นป่า

เพราะเด็กในวัยนี้จะชอบธรรมชาติ ป่า ที่เป็นที่อยู่
อาศัยของ สัตวป์่า และตกแต่งด้วยผลไม้ที่มีสีสันสดใส 

- เครื่องแต่งกายผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจาก
สัตว์ที่อยู่ในบทละโดยเลือกจุกอวัยวะของสัตว์ที่เห็นได้
ชัดเจนใช้วัสดุคือผ้าขนสัตว์เช่น ใบหู หน้าท้อง ปีกและ

หาง ที่ยกมาประกอบบนตัวของนักแสดง รวมถึงการ
แต่งหน้าเป็นสัตว์ 

การออกแบบฉากและเครื่องแต่งกายนั้นมี
การออกแบบให้เข้ากับวับของเด็กวัย 9-10 ปี ฉากป่าที่
มีสีสันของผลไม้ ใบไม้ และต้นไม้ให้ และก่อหญ้า ที่ท า
ออกมาให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและเครื่องแต่งกายที่
คล้ายกับตุ๊กตาจะท าให้เด็กนักเรียนมีความสนใจในการ
ชมละครมากขึ้น 

5.9 ฉากป่า 
- ต้นไม้ใหญ่2ต้น 
- บ้านของสิงโตท าจากก่อหญ้า1

กอ 
- แท่นหิน1แท่น 
- ผลไม้ชนิดต่าง ๆตกแต่งตาม

ต้นไม้ 
- ตะกร้าเก็บผลไม้ 
- สถานท่ีเล่นเป็นหอประชุม 

6.ภาษา 

- ภาษาที่ใช้ในบทละคร เป็นภาษาที่ฟังเข้าใจ
ง่าย 

7. การคัดเลือกนักแสดง 

หลังจากท่ีผู้ก ากับการแสดงได้ท าการอ่านบท
ละคร วิ เคราะห์บทละครและวิ เคราะห์ตัวละคร
เรียบร้อยแล้วการคัดเลือกนักแสดงก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
ส าคัญมาก ผู้ก ากับจึงได้คัดเลือกฉากบางฉากขึ้นมา 
เพื่อใช้ในการคัดเลือกนักแสดงและได้นักแสดงที่มีความ
ใกล้เคียงกับตัวละครมากที่สุด  หลังจากที่ผู้ก ากับได้
นักแสดงมาแล้วก็ประชุมร่วมกันทุกฝ่ายทั้งเครื่องแต่ง
กาย ฉาก เสียง เพื่อให้วัตถุประสงค์ไปในทางเดียวกัน 
คือ เรื่องนี้จะเป็นไปแนวทาง แฟนตาซี เกินจริง เพื่อให้
คนดูเข้าใจสิ่งที่  เราจะสื่อได้ชัดเจน เครื่องแต่งกายผู้
ก ากับต้องการให้การแต่งกายเด่นชัดไปทางด้านบุคลิก
เห็น และรู้ทันทีเลยว่าเป็นใคร ส่วนฉาก อยากได้เป็น
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ป่า คือท าออกมาให้คน ดูเห็นค่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือ
สถานที่ไหน ส่วนเสียงต้องการให้เป็นแบบการ์ตูนเพื่อ
เข้ากับเนื้อ เรื่องและสร้างบรรยากาศให้กับคนดูไม่ให้
หลุดออกจากเนื้อเรื่อง 

8. บทละครเรื่องเรามาอย่างสันติกับบทเรียน
วิชาหน้าที่พละเมืองประถมศึกษาปี่ที่4 การจัดการ
ความขัดแย้งและสันติวิธ ี

9.ลงพื้นที่ท าละครเพื่อการศึกษา 
- ผู้วิจัยให้เด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 

ที่มาดูละครจ านวน 30 คนท าแบบประเมินการรับรู้
ก่อนดูละคร 

- เสร็จจากการท าแบบเมินการรับรู้ มีค าถาม
ปลายเปิดทิ้งท้ายไว้ให้เด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 
ตอบหลังดูละคร 

- แสดงละเพื่อการศึกษาเรื่องเรามาอย่าง
สันติ 

- ท าแบบประเมินอีกครั้งหลังดูละคร 
- ถามค าถามที่ถามไว้ก่อนดูละครโดยมีการ

ส ารวจพฤติกรรมไปด้วยกับตอบค าถามของเด็ก
นักเรียน 

      จากการที่เด็กได้ดูละครเพื่อการศึกษาและท า
การประเมินก่อนและหลังเด็ดนักเรียนสามารถตอบ
ค าถามได้ดีขึ้นกว่าครั้งแรกที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ไปเก็บ
ข้อมูลในครั้งแรกแต่ยังมีเด็กอีกบางคนที่ยังตอบไม่ได้
ผู้วิจัยจึงยกตัวอย่างจากละครเพื่อการศึกษาเรื่องเรามา
อย่างสันติขึ้นมา เด็กจ าบทบาทของตัวละครได้และมี
ความกล้าแสดงออกในการตอบที่ดีขึ้นและผ่านไปได้
ครบทุกกระบวนการที่ผู้วิจัยตั้งไว้ 

3. Post – Production 

รวบรวมแบบประเมินการรับรู้  ความเป็น
พลเมือง เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

3.1 น ามาสรุปผลแบบประเมินการรับรู้ทั้ง
ก่อนและหลัง ความเป็นพลเมือง เรื่องการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติวิธ ี

 ขั้นตอนหลังการแสดง คือ ประชุม สรุปงาน
น าปัญหาที่พบเจอระหว่างการท างานมาสรุปและ
ประมวลเพื่อใช้แก้ไขในงานช้ินต่อไป รวมถึงน าผลที่
ได้รับจากการวิจารณ์ของผู้ชมมาเป็นดรรชนี ช้ีวัด
ความส าเร็จและน าไปแก้ไขในครั้งต่อไปได้อีกด้วย ใน
ขั้นตอนนี้จะสามารถท าให้ผู้สร้างสรรค์งานละครลด
อัตตาหรือตัวตนด้วยการรับฟังสิ่งที่ผิดพลาดระหว่าง
ท างานหรือระหว่างแสดงที่สะท้อนมาจากคนท างาน
ร่วมกันหรือผู้ชมละครด้วยใจที่เปิดกว้าง ท าให้เรา
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดได้ และ
เมื่องานส าเร็จออกมาแล้วจะท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมในการ
สร้างสรรค์เกิดความเช่ือมั่นในตนเอง ซึ่งคุณสมบัติ
ประการนี้ เป็นพื้นฐานส าคัญต่อการที่จะช่วยให้เด็ก
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และความเช่ือมั่น
ในตนเองจะท าให้เด็กรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด 
กล้าตัดสินใจ  กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถเผชิญ
ปัญหาได้โดยไม่วิตกกังวล อันจะน าไปสู่ภาวการณ์
พึ่งตนเองได้ (ภรณี คุรุรัตนะ, 2526) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตามที่ผู้วิจัยได้ออกแบบนั้นงานวิจัยละคร
เพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ ความเป็นพลเมือง
เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ และทดลองท า
กิจกรรมดังกล่าวที่ โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/3 ซึ่งมีจ านวน 30 คน 
โดยน าละครเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินการรับรู้  ความเป็นพลเมือง เรื่องการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  มีการวิเคราะห์ข้อมูลและแปล
ความหมายผลของการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 และผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
เพื่อให้เห็นว่าก่อนการทดลอง กลุ่มตัวอย่างสามารถ
รับรู้ ความเป็นพลเมือง เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
มีผลประเมินเป็นอย่างไร และน ามาเปรียบเทียบกับ
ตารางสรุปผลหลังการทดลอง เพื่อให้เห็นค่าความ
แตกต่างว่าหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ 
ความเป็นพลเมือง เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

จากการวัดผลและผลวิเคราะห์แบบประเมิน
การรับรู้ ความเป็นพลเมือง เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ หลังการเรียนด้วยละครเพื่อการศึกษา สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
พบว่า ได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างหลังการเรียนด้วยละคร
เพื่อการศึกษา 14.30 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ที่ 2.83 ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างก่อนการเรียนด้วย
ละครเพื่อการศึกษา 7.63 และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.81 ซึ่งได้ผลหลังการเรียนด้วยละคร
เพื่อการศึกษาสูงกว่าก่อนการเรียน =  6.67 คะแนน 

สรุปผล 

ผู้ศึกษาได้ท าการประเมินผลการปรับรู้ก่อน
และหลังดูละครเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการรับรู้
ความเป็นพลเมือง เรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

พัชรี สวนแก้ว (2545: 40) การรับรู้ หมายถึง 
กระบวนการที่เด็กน าเอาสิ่งที่ตน ได้ยิน ได้เห็น ได้

สัมผัส ได้ชิม ได้กลิ่น จากสิ่งเร้ารอบตัว เข้ามาจัด
ระเบียบและความหมายเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจข้ึน 

ผู้วิจัยพบว่าการดูละครเพื่อการศึกษาเรือ่งเรา
มาอย่างสันตินั้นเด็กมีการรับรู้และกล้าตอบค าถามมี
การแสดงออกที่ชัดเจนจากการยกตัวอย่างตัวละครใน
เรื่องเพิ่มขั้นมากกว่าก่อนดูละครเพื่อการศึกษาที่ยัง
ลังเลในค าตอบละครเพื่อการศึกษาสามารถช่วยให้เด็ก
มีความสนใจและกล้าแสดงออกมากกว่าการเรียนแบบ
ท่องจ าในห้องเรียนเพราะการแสดงละครเพื่อการศึกษา
มีการแสดงที่ให้เห็นภาพและองค์ประกอบเด็กสามารถ
เห็นภาพและคิดวิเคราะห์ไปกับเหตุการณ์ได้ทันที และ
ละครเพื่อการศึกษาสามารถบอกถึงข้อดีและข้อเสียที่
เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนขึ้นมีตัวอย่างให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนยิ่งขี้นกว่าในหนังสือเรียน และช่วยส่งเสริมให้
การเรียนการสอนมีความสนุกสนานน่าสนใจมากข้ึน 

ข้อสังเกตที่ได้จากการทดลอง 

1. ผู้วิจัยพบว่าการลงพื้นที่หาปัญหาและการ
ท าประเมินผลก่อนดูละคร เด็กยังมีความไม่แน่ใจใน
การตอบวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นส่วนมากและยังมี
อาจารย์ประจ าวิชาที่ให้ค าแนะน าอยู่ตลอด จึงจะน า
ละครเพื่อการศึกษามาให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 ชมและเด็กมีความสนใจที่จะชมละคร 

2.  เด็กมี ความสนใจที่ จะชมละคร เพื่ อ
การศึกษาและให้ส่วนร่วมกับการท าแบบประเมิน
เพื่อที่จะเข้าไปชมละครและท าแบบประเมินหลังจาก
ชมละครเสร็จ 

3. มีการสัมภาษณ์จากแบบสังเกตพฤติกรรม
เด็กสามารถตอบได้ เด็กสามารถตอบถึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติได้และยกตัวอย่างจากการชมละครได้ เด็กมี
ความกล้าแสดงออกมากขึ้นจากเดิมที่ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์
และเด็กไม่กล้าตอบเป็นจ านวนมากพอได้ชมละครเพื่อ
การศึกษาก็สามารถรับรู้ได้ดีขึ้นและกล้าที่จะตอบ
ค าถาม 

คะแนน   S.D.   t df 

หลงัเรยีน 14.30 2.83 14.02 29 

ก่อนเรยีน 7.63 0.81 - - 
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พิพิธภัณฑ์ประเทศไทยแนวทางการออกแบบพื้นที่ร่วมสมัย 
Thai Museum: Design Guideline for Contemporary Art Space 

รัษฎา  บุญสอน , สุชาติ  เถาทอง , วิโชค  มุกดามณ ี

Rasada Boonsorn , Suchart Taothong , Vichoke Mukdamanee 

Abstract 

This research involves with the problems in arts circle, the assumption in the guideline 
of contemporary area design and the requirement of the show in several ways increasing with 
the expanding area without the related factor with the significance. Then, it may cause 
problems in the show for each time, except for the suitable setting of the show directly to the 
nature. However, it had seen that the structure is not directed to the contemporary work 
under the context of Thai society. Thus, it should find the solutions and push up the arts work 
to be placed in the learning center or the museum with the better standard.  

Therefore, it could be response to the requirements of the show in several 
ways with the area. In this study, it can reduce the problems of the show and 
focusing on responding to the requirements of the artists.  Then, the researchers can reduce 
the limitations by using the museum and the galleries for government and private sections.  
 Besides, this research has the objective to study for the components of the area from 
the arts museums in Thailand and foreign countries. Thus, it can promote the shows of the 
museums on the basis of the context by surveying in the area, finding the problems that are 
not relative to the artist’s concept idea. Then, it can bring the problems to be analyzed, 
synthesized and made the design. In this case, it is essential to study for the characteristics of 
the users while the modern artists should study for the requirements of the area. Therefore, it 
can specify and suitability of the area. Nevertheless, the researcher has the expectation this 
research can be the guideline and the work design in the modern area responding to the work 
in this age. 

Keywords: Museum Standard, Exhibit space, Contemporary Art 
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บทคัดย่อ 

5555ปัญหาที่เกิดในวงการศิลปะ สมมุติฐานที่เกิดขึ้น แนวทางการออกแบบพื้นที่ร่วมสมัย ความต้องการการ
แสดงงานในรูปแบบต่างๆ   ที่มันเติบโตขึ้นกับพื้นที่ ที่เป็นอยู่ไม่เป็นปัจจัยสัมพันธ์ต่อกันไม่มีนัยยะท าให้เกิด
ปัญหาในการแสดงงานแต่ละครั้ง การจัดตั้งแสดงเหมาะสมตรงตามธรรมชาติของงาน โครงสร้างของพื้นที่มีไม่
ปฏิสัมพันธ์กับงานร่วมสมัย ภายใต้บริบทสังคมไทยและมองเห็นทางออกในการแก้ปัญหา เพื่อผลักดันให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ที่มีมาตรฐานยิ่งข้ึน และตอบสนองความต้องการการแสดงงานในรูปแบบต่างๆ ที่มัน
เติบโตขึ้นกับพ้ืนท่ี ท าให้เกิดปัญหาในการแสดงงานแต่ละครั้งในการจัดตั้งแสดงเหมาะสมตรงตามธรรมชาติของ
งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของศิลปิน เราจะได้หลุดจากข้อจ ากัด เรื่องพื้นที่ในการจัดแสดงที่เป็นอยู่ไม่เป็น
ปัจจัยสัมพันธ์ต่อกันในงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ในส่วนพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะและ
หอศิลป์ ภาครัฐและเอกชน 

 ศึกษาองค์ประกอบพื้นที่การจัดแสดง พิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการ
แสดงของพิพิธภัณฑ์สมัยบนพื้นฐานบริบทความเป็นไทย ที่มีการส ารวจลงพื้นที่พบข้อปัญหาพื้นที่ไม่สามารถ
ตอบสนองแนวความคิดของศิลปินได้ จึงน าเอาปัญหามาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์  และน าไปสู่การออกแบบจึง
จ าเป็นต้องศึกษาลักษณะผู้ใช้งาน ศิลปินสมัยใหม่ศึกษาความต้องการใช้พื้นที่เพื่อสามารถก าหนดพื้นที่และความ
เหมาะสมของบริเวณที่ตั้งให้สอดคล้องกับการใช้งาน เพื่อเป็นแนวการทดลองออกแบบพื้นที่สมัยใหม่ภายใต้
บริบทความเป็นไทย และผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าจะเป็นแนวทางการออกแบบเพื่อน าไปสู่พื้นท่ีร่วมสมัยที่สามารถ
ตอบสนองแนวการท างานสมัยใหม่ในปัจจุบัน 

 ค าส าคัญ: มาตรฐาน พิพิธภัณฑ์,  พื้นที่จัดแสดง, ศิลปะร่วมสมัย 
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บทน า 

 Ambrose  T. , Ambrose T. และ Paine C. ได้
กล่าวไว้ว่าพิพิธภัณฑ์คือสถานที่ เก็บขุมทรัพย์ของ
มนุษยชาติ มีหน้าที่เก็บรวบรวมความทรงจ าของผู้คน 
เก็ บวัฒนธรรม  ความฝั นและความหวั ง เ อา ไ ว้ 
พิพิธภัณฑ์จึงได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่เรา
รู้จักใน ปัจจุบันประเทศไทยได้ขาดการสนับสนุนการ
ก่อสร้างโครงการ ในการจัดสร้างอาคารที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านศิลปะ และศักยภาพในการด าเนินงาน
ส าหรับท่ีจะแสดงงานทางด้านศิลปะที่เหมาะสม ดังนั้น
ผู้วิจัยต้องศึกษา ความต้องการการแสดงงานในรูปแบบ
ต่างๆ ที่มันเติบโตขึ้นกับพื้นที่ที่เป็นอยู่ไม่เป็นปัจจัย
สัมพันธ์ต่อกันไม่มีนัยยะ ท าให้เกิดปัญหาในการแสดง
งานแต่ละครั้ง การจัดตั้งแสดงเหมาะสมตรงตาม
ธรรมชาติของงาน ตรงตามเฉพาะงาน เฉพาะแบบท า
ให้เกิดคุณค่าของงาน เกิดการสื่อสารความหมาย
ความรู้สึกนึกคิด ปัญหาประเด็นต่างๆ นี้ท าให้คุณค่าที่
ได้รับน้อยลงไป เพราะมันเป็นปัญหาของเรื่องพื้นที่
ความต้องการของศิลปิน การเติบโตของวงการศิลปะ 
ข้อจ ากัดของพื้นที่มีอยู่ มันเป็นปัญหาที่จ าเป็นต้อง
ศึกษาและออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมสามารถ ปรับ 
ขยับ หมุน ได้อย่างเหมาะสม ในบางครั้งแม้ว่างานที่จัด
แสดงจะมีความหมาย เท่ า ใด  แต่ ถ้ าสถานที่ ไ ม่
เอื้ออ านวย อาจไม่มีผู้เข้าชมก็เป็นได้ เพราะจ านวนผู้
เข้าชมก็เป็นตัวรับประกันความส าเร็จอย่างหนึ่งในการ
จัดนิทรรศการและเมื่อมองย้อนกลับมาดูสถานภาพ
ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของไทย ในปัจจุบันมี
ปัญหาดังนี้ การขาดพิพิธภัณฑ์ หรือ พื้นที่แสดงงาน 
และระบบจัดการพิพิธภัณฑ์ที่เป็นระบบ พื้นที่ในการจัด
แสดงไม่เหมาะสมในการใช้งานของบริเวณที่ตั้งให้
เหมาะสม สอดคล้องศิลปะร่วมสมัย 

 (อ านาจ เย็นสบาย. 2547) อ้างถึง
ภาครัฐบาลและองค์กรสนับสนุนมีความพยามที่จะ
ตอบสนองความจ าเป็นดังกล่าวให้กับวงการศิลปะใน

ประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากกระแสความต้องการที่
จะปรับพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมปรับเปลี่ยนให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากลเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาทาง
ศิลปะอีกท้ังมาตรฐานเพียงพอต่อแลกเปลี่ยนงานศิลปะ
ระดับมาตรฐานของวงการศิลปะในประเทศไทยและยัง
มีความเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรองรับความ
ต้องการความรู้และสุนทรียะทางศิลปะในประเทศไทย
อีกด้วย ปัจจุบันคุณภาพพิพิธภัณฑ์จึงไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการพื้นที่ในการจัดแสดงก็มีส่วนส าคัญที่
สามารถ ยกระดับงานศิลปะให้สู่สากล โดยการ
เสริมสร้างสิ่งที่ดึงดูดใจและสร้างเสริมให้เกิดความ
น่าสนใจ โดยที่ในการจัดนิทรรศการสิ่งที่ส าคัญคือ 
สอดคล้องรองรับกับงานศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน 

 ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันการสนับสนุนทางศิลปะ
หรือความสนใจทางศิลปะในสังคมนั้นมีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้นพื้นที่รองรับและจัดเก็บเพื่อการศึกษาจึงมี
ความส าคัญอย่ายิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อตอบสนองการ
ขยายตัว การน าเสนอด้านศิลปะในพิพิธภัณฑ์ทั้งภาครฐั
และภาคเอกชน แต่ด้วยกระบวนการที่ขาดมาตรฐาน
และเตรียมพร้อมตอบสนอง ความต้องการกับการ
แสดงงานในรูปแบบตามธรรมชาติของงาน งานวิจัยนี้
มุ่งเน้นการหามาตรฐานแนวทางการออกแบบพื้นที่
แบบร่วมสมัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ใน
ส่วนพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะและหอศิลป์  ภาครัฐและ
เอกชน 

 2.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบพื้นที่การจัดแสดง 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อ
ส่งเสริมการแสดงของพิพิธภัณฑ์สมัยบนพื้นฐานบริบท
ความเป็นไทย 
 3.  เพื่อศึกษาลักษณะผู้ใช้งาน ศิลปินสมัยใหม่
ศึกษาความต้องการใช้พื้นที่เพื่อสามารถก าหนดพื้นที่
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และความเหมาะสมของบริเวณที่ตั้งให้สอดคล้องกับ
การใช้งาน 

 4.  เพื่อทดลองออกแบบพื้นที่สมัยใหม่ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1.  การรวบรวมข้อมลู 
 งานวิจัย ช้ินนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ และ 
Practice base โดยการรวบรวมข้อมูลศึกษา
พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ บทความ ทฤษฎีต่างๆ  
ศึกษาลักษณะกิจกรรม พ้ืนท่ีควรท าหรือก าหนดมาตรา
ในการปรับปรุง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 150 กลุ่มตัวอย่างโดยส ารวจ
แบบสอบถามส ารวจแบบสอบถามด้วยตนเอง เป็น
จ านวน 50 ชุด ในแต่ละกลุ่ม ประเภทที่ก าหนด ได้แก่   
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
,  Sam Singapore Art Museum วิเคราะห์หา
มาตราฐาน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ในส่วน
พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ และหอศิลป์ภาครัฐและเอกชน 
ศึกษาองค์ประกอบพ้ืนท่ีการจัดแสดง พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการแสดง
ของพิพิธภัณฑ์สมัยบนพื้นฐานบริบทความเป็นไทย 
และลักษณะผู้ ใช้งาน ศิลปินสมัยใหม่ศึกษาความ
ต้องการใช้พื้นที่เพื่อสามารถก าหนดพื้นที่และความ
เหมาะสมของบริเวณที่ตั้งให้สอดคล้องกับการใช้งาน 
ศึกษาในส่วนพื้นที่ในส่วนแสดงอันประกอบด้วยด้าน
พื้นที่จัดแสดง  และด้านแสงสว่าง เพื่อศึกษาความ
ต้องการและข้อปัญหาจากการใช้งาน การมาตรฐาน
แนวทางการออกแบบพื้นที่สมัยใหม่ น าข้อมูลที่ได้ 
สรุปผลปัญหา และแนวทางในการแก้ไข เพื่อปรับปรุง
พัฒนาให้ เป็นแนวทางการทดลองออกแบบพื้นที่
สมัยใหม่อันก่อให้เกิดการตอบสนอง ในการจัดตั้งแสดง
เหมาะสมตรงตามธรรมชาติของงานเพื่อสามารถ
ก าหนดพื้นที่และความเหมาะสมของบริเวณที่ตั้งให้
สอดคล้องกับการใช้งานเพื่อสามารถก าหนดพื้นที่และ

ความเหมาะสมของบริเวณที่ตั้งให้สอดคล้องกับการใช้
งานตามบริบทความเป็นไทย 

 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ 
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์ในส่วนพื้นที่จัดแสดง 
ศึกษาข้อปัญหาที่เกิดขึ้นจากพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
จากการใช้พื้ นที่  โดยสั งเกตโดยตรง และจัดท า
แบบสอบถามความคิดเห็นความต้องการในลักษณะการ
แสดงและองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นส่วนส่งเสริมการ
แสดงเพื่อหามาตรฐาน และก าหนดแนวทางพื้นที่ร่วม
สมัย และการศึกษาตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศ 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้สามารถแสดงผลการวิจัยได้เป็น 2 
หัวข้อหลักดังนี ้
 1. การศึกษาวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจ
ทางด้านพื้นท่ีจัดแสดง  

 

แผนภูมิที่ 1 ประเมินความพึงพอใจ  

ทางด้านพื้นท่ีจัดแสดง 

 แผนภูมิที่  1 แสดงความพึงพอใจ โดยการ
ประเมินความพึงพอใจ 1 -5 โดย ล าดับที่ 5 แสดง
ความพึงพอใจสูงสุด  แผนภูมินี้แสดงให้เห็นความพึง
พอใจจากพื้นที่ตัวอย่างที่ท าการศึกษา 3 แห่ง 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย   (  Museum of 
Contemporary Art ) , Sam Singapore Art 
Museum , The National Art Gallary  โดย
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วิเคราะห์พื้นท่ีการจัดแสดง เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์เพื่อหาศักยภาพมาตรฐานของ
พื้นที่จัดแสดง โดยมีรายละเอียดในส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 จากวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของลักษณะพื้นที่จัด
แสดงภายนอกตอบสนองต่องานศิลปะร่วมสมัย จาก
แผนภูมิภาพแสดงให้เห็นการตอบสนองของพื้นที่ 3 
แห่ง โดยค่าคะแนน  การประเมินที่อยุ่ในระดับ ต่ าสุด
คือ 3 The National Art Gallary และสูงสุด 3.5  ใน
ส่วนของ Sam Singapore Art Museum จาก
การศึกษาพิพิธภัณฑ์เหล่านี้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ซึ่ง
ล้วนเป็นสถานที่สามารถส่งเสริมผลงานศิลปะ และ
ผลักดันวงการศิลปะไปสู่ระดับสากล จากผลของข้อมูล
สะท้อนให้เห็นทางอ้อมที่ว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นที่การ
จัดแสดง มีพื้นที่ไนด้านต่างๆ ไม่เหมาะสมลองรับต่อ
งานศิลปะที่เติบโตอย่างรวดเร็ว Function การใช้งาน
พื้นที่ ไม่ตอบสนองเหมาะสมตามธรรมชาติของงาน 
เช่น Installation Art ,Media Art , Sculpt Art 
เท่าที่ควร การวางแผนการใช้  ประโยชน์พื้นที่ภายใน
พิพิธภัณฑ์ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผล ต่องานศิลปะร่วมสมยั  
จากปัญหาที่พบประเด็นปัญหาเกิดจากพื้นที่ในส่วน
พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่เก่าและใหม่ร่วมกัน จึงท าให้มี
ข้อจ ากัดหลายอย่างในการคิดผลงาน และร่วมไปถึง
การติดตั้งผลงานที่ไม่สามารถ ตอบสนองความคิดได้ 
องค์ประกอบปัจจัยหลายอย่างเหล่านี้ 

 ( สุริยะ ฉายะเจริญ ) ในงานศิลปะในปัจจุบัน  
ศิลปะสื่อผสมและศิลปะการจัดวาง (Installation art) 
ในบริบทของสภาวะสมัยใหม่ในงานทัศนศิลป์ไทย 
หมายถึง ผลงานทัศนศิลป์ที่สร้างขึ้นโดยด้วยกระบวน
วิธีและมีการแสดงออกทางศิลปะแบบ Mixed Media  
ที่มีการเน้นไปท่ีการจัดการของวัตถุที่แปรสภาพมาเป็น
สื่อ 2 ชนิดเป็นต้นไป มาประกอบสร้างขึ้นจนเกิดเป็น
ผลงานขึ้น และ Installation Art ที่เป็นผลงานศิลปะที่
จัดการภายใต้บริบทของพื้นที่ทางศิลปะในรูปแบบที่
หลากหลาย 

 ในงานศิลปะสื่อผสม และศิลปะการจัดวางในงาน
ทัศนศิลป์ไทยมีแนวทางการจัดการ สร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยที่โดดเด่นมากในระดับนานาชาติ ในปัจจัย ที่มี
เปิดกว้างมากขึ้นน้ีเอง พ้ืนท่ีเองก็มีส่วนส าคัญในการจัด
แสดง ส าหรับในด้านของศิลปินไทยที่สร้างสรรค์ผลงาน
ในแนวทางศิลปะสื่อผสม และศิลปะการจัดวางนั้น มี
รูปแบบการแสดงออกที่หลากหลายมากศิลปิน 

 

ภาพที่ 1 ภาพผลงานศิลปะ Installation Art 
,  Mixed Media 

ที่มา 
http://jumpsuri.blogspot.com/2016/11/blog-

post.html 

 เพราะฉะนั้นผลงานในแบบศิลปะสื่อใหม่ในที่นี้จึง
ถือว่าไม่มีรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะที่ตายตัว 
ศิลปินมีอิสรภาพในการน าเสนออย่างที่สุด ศิลปินมี
วัตถุประสงค์ส าคัญในการมุ่งเน้นไปที่กระบวนคิดรวบ
ยอดเพื่อนน าไปสร้างสรรค์ศิลปะ ลักษณะของผลงาน
ศิลปะที่ปรากฏจึงมีความแตกต่างหลากหลายคละเคล้า
กันไปตามการแสดงออกเชิงบุคคลของศิลปิน และ
ศิลปินเองก็มีกลวิธีการน า เสนอที่  องค์ประกอบ
หลากหลายทั้งหมดนี้ จึงจ าเป็นท่ีต้องหามาตรฐาน ของ
พื้นที่ร่วมสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการ และ
เดินหน้าไปพร้อมกันงานศิลปะ ที่ เปิดกว้างและ 
ความคิดอิสระของศิลปิน 

 

http://jumpsuri.blogspot.com/2016/11/blog-post.html
http://jumpsuri.blogspot.com/2016/11/blog-post.html
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ภาพที ่2 ภาพผลงานศิลปะ Installation  
Art ,  Mixed Media 

ที่มา
http://jumpsuri.blogspot.com/2016/11/blog-

post.html 

 

ภาพที่ 3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (The National 
Gallery Bangkok ) 

 

ภาพที ่4 พิพิธภัณฑ์ศลิปะร่วมสมยั ( Museum of 
Contemporary Art ) 

 

ภาพที่ 5 Sam Singapore Art Museum 

 2. การศึกษาวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจ 
ทางด้านพื้นท่ีจัดแสดง 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ประเมินความพึงพอใจด้านแสงสวา่ง 

 แผนภูมิ แสดงความพึงพอใจ โดยการประเมิน
ความพึงพอใจ 1 -5 โดย ล าดับที่ 5 แสดงความพึง
พอใจสูงสุด แผนภูมินี้แสดงให้เห็นความพึงพอใจด้าน
แสงสว่างโดยวิเคราะห์  เพื่อประเมินด้านแสดงสว่าง 
ความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพื่อหาศักยภาพ
มาตรฐานของพื้นที่จัดแสดง โดยมีรายละเอียดในส่วน
ต่างๆ ดังนี้  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามาถบอกได้ว่า ขนาด 
และ แสง วิธีการจัดแสดงมีผลโดยตรงอย่างมีนัยส าคัญต่อ
การดึงดูดความสนใจระบบแสงสว่างในห้องจัดแสดง
โดยทั่วไป การให้แสงสว่างภายในอาคารหอศิลป์ก็
เหมือนกับอาคารรูปแบบอ่ืน จะแตกต่างกันในส่วนของ
การจัดแสดงงานเท่านั้น จะต้องจัดให้เหมาะสมเพื่อการ
มองเห็นที่ชัดเจน ตลอดจนการได้บรรยากาศของการจัด
แสดง ต้องเลือกใช้พลังชนิดของแสง เพื่อเป็นการไม่
ท าลายสายตาของผู้เข้าชม และไม่ท าให้สิ่งแสดงเกิดความ
เสียหายได้ 

 การให้แสงสว่างของส่วนจัดแสงไม่จ าเป็นต้อง
สว่างเท่าๆ กันโดยตลอด ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของการ
จัดแสดง และสิ่งแสดง     การให้แสงธรรมชาติอย่าง
เดียวนั้นไม่เหมาะสม ควรจะมีทั้งแสงธรรมชาติและแสง
ประดิษฐ์  การใช้แสงธรรมชาตินั้นยากแก่การควบคุม 
ส่วนแสงทางวิทยาศาสตร์สามารถควบคุมได้ แต่มี
ข้อเสียคือ มีความเข้มแสงน้อยกว่า และอาจท าให้
นัยน์ตาเหนื่อยง่าย จึงควรใช้ผสมผสานกัน โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงแสงทางธรรมชาติมากนัก 
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ในส่วนของการลงพื้นที่ในส่วนของแบบสอบถาม ท าให้
เห็นถึงความส าคัญในเรื่องของทิศทางของแสง ในกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนให้แสงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการจัดแสดงงาน
เป็นส่วนส่งเสริมให้งานดูดีขึ้น  และส่วนน้อยบอกว่า
ไม่ได้มีความจ าเป็นอะไรแต่ควรให้ความส าคัญกับ
ช้ินงานมากกว่า และการออกแบบพื้นที่ส่วนการจัด
แสดงที่มีการออกแบบให้ ปรับ ขยับ หมุน แสงจึงเป็น
องค์ประกอบส่วนส าคัญ เป็นส่วนส่งเสริมให้งานดูมี
ความน่าสนใจมากขึ้น  

 

ภาพที่ 6 การวิเคราะห์การรับแสงด้านบนเข้าสู่อาคาร 
ที่มา  อาทิตยา จันทะวงษ์ 2540. บทบาทของหอ
ศิลปะ แห่งชาติในการเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยใน

ประเทศไทย 

 

ภาพที ่7 พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย และต่างประเทศ 

 โดยข้อมูลการศึกษาลักษณะด้านต่างๆ ของ
ตัวอย่างศึกษาในต่างประเทศข้างต้น สามารถจัด
ประเภทการใช้งานศึกษาข้อปัญหาที่ เกิดขึ้นจาก
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย จากการใช้ เช่น พิพิธภัณฑ์
ศิลปะร่ วมสมัย  พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ  ด้ วย
กระบวนการที่ ขาดมาตรฐานและเตรียมพร้อม
ตอบสนอง ความต้องการกับการแสดงงานในรูปแบบ
ต่างๆ ที่มันเติบโตขึ้นกับพื้นที่เป็นอยู่ มันไม่เป็นปัจจัย
สัมพันธ์ต่อกัน มันไม่มีนัยยะ ท าให้เกิดปัญหา การ

แสดงงานแต่ละครั้ง จัดตั้งแสดงเหมาะสมตรงตาม
ธรรมชาติของงาน ตรงตามเฉพาะงาน ปัจจุบันการ
สนับสนุนทางศิลปะหรือความสนใจทางศิลปะในสังคม
นั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นมีความส าคัญอย่ายิ่งที่ต้องเร่ง
พัฒนาเพื่อตอบสนองการขยายตัวปัญหาที่เกิดขึ้นหลาย
ประเด็นนี้ บางอย่างก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข    ซึ่งหาก
มองย้อนไปถึงประวัติความเป็นมาแล้ว ในอดีต
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเป็นเพียงสถานที่เก็บรวบรวมและ
แสดงผลงานศิลปะเท่านั้น ซึ่งถือเป็นหน้าที่พื้นฐานตาม
หลักการพิพิธภัณฑ์ แต่ในปัจจุบันมีรูปแบบทั้งการ
จัดการ และนโยบายการด าเนินการที่เปลี่ยนไป การ
พั ฒ น า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ป ะ จึ ง ค ว ร ต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง
องค์ประกอบ และหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะข้างต้น 
(วิลเลียม เอส.เฮนดอน, 1933) 

3.  การศึกษาตัวอย่างทั้งในประเทศ 

MUSEUM Location Architect Collection 
Galerie du 
Jeu de 
Paume 

Paris 
,France 

 Modem and 
Contemporary 

(Kiasma 
Museum 
for 
Contempor
ary Art 

Helsinki 
Finland 

(I.M. Pei 
architect) 

National 
Collection 

Centre 
National 
d'Art et de 
Culture 
Georges 
Pompidou 

Paris 
,France 

Renzo 
Piano and 
Richard 
Rogers  

Modem and 
Contemporary 
Collection 

Musée du 
Louvre 

Paris 
,France 

I.M. Pei 
architect 

Modem and 
Contemporary 

Singapore 
art 
Museum 

Singapore  Modem and 
Contemporary 

Museum of 
Contempor
ary Art 

Thailand  Originally 
Private 
Collection 
Modem and 
Contemporary 
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The 
National 
Gallery 
Bangkok 

Thailand  National 
Collection 
Modem and 
Contemporary 

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในเล่มดุษฎีนิพนธ์ 
 
 จากภาพรวมของความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของ
พิพิธภัณฑ์ บทบาทของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ในท่ามกลาง
ปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างในโลก
ปัจจุบันรูปแบบของงานศิลปะที่เปิดกว้างจนไร้ขอบเขต 
การคัดเลือกงานศิลปะที่ภัณฑารักษ์ต้องติดตาม
แนวโน้ม และกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุค
ข้อมูลข่าวสาร อิทธิพลของสิ่งต่างๆ ที่มีต่องานศิลปะ 
การสนับสนุนศิลปะของภาครัฐ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และ
หอศิลป์ในปัจจุบัน จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในโลกทุนนิยม
ในเมืองใหญ่ๆ ที่จะขาดไม่ได้ สิ่งต่างๆ ดังกล่าวจะ
น าไปใช้ 

 บทบาทของศิลปะร่วมสมัยที่มีต่อสังคมไทยมี
บทบาททางด้านจิตใจ ศิลปะเป็นการสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ที่ประมวลจากประสบการณของแต่ละคน 
ออกมาในรูปแบบแบบของผลงานศิลปะเป็นอุดมคติที่
เช่ือมโยงกับความเป็นจริง ด้วยการสร้างสรรค์อย่าง
ประณีตเพื่อให้เกิดความงาม ด้วยเหตุนี้ผู้เสพและรับรู้
ในคุณค่าของศิลปะนั้นจึงได้รับประสบประการณ์อันดี
งามนั้นเข้าไปด้วย ซึ่งธ ารงไวในจริยธรรม โดยเจตนา 
นาควัชระ ได้อ้างถึงในทศวรรษใหม่ศิลปะพัฒนา
ประเทศได้ว่าศิลปะเป็นเครื่องปลดปล่อยอารมณ์ 
(2541, น .89) โดยศิลปะที่ถูกสร้างขึ้น นั้นต้องอยู่บน
พื้นฐานความเช่ือในเรื่องคุณค่าเป็นส าคัญ ในการ
ถ่ายทอดความรู้ โดยเป็นการเพิ่มทักษะการแสดงออก
และการรับรู้เป็นการคลายความเครียดท าให้ชีวิตมี
ความนุ่มนวลขึ้นและพัฒนารสนิยมในการเสพของ
ประชาชน บทบาทในด้านประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆ 
ศิลปะเป็นการแสดงออกทางความคิด ความรู้สึกของ
ศิลปิน สามารถบงบอกได้ถึ งลักษณะทางสั งคม 
วัฒนธรรม ซึ่งศิลปินรู้สึกและน ามาถ่านทอดในช่วงเวลา

นั้น การสืบสารวัฒนธรรมโดยศิลปะสามารถช่วยให้
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สังคมในชาติ บทบาทในการสร้างมิติทางสังคมซึ่ง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากผลงานศิลปะที่ปรากฏออก
มาก กล่าวคือ เป็นการแลกเปลี่ยนส่งผลท าให้เกิดความ
เช่ือมโยงของคนในสังคมโดยผ่านผลงานศิลปะรวมไป
ถึงการถ่ายทอด ความรู้ทางรสนิยมที่สะท้อนออกมาใน
รูปแบบผลงานศิลปะ Installation art , Sculpture 
art และ Media art งานท่ีมีความพื้นท่ีเฉพาะ 

4.  การออกแบบต้นแบบพ้ืนท่ีรวมสมัย 
 การออกแบบพื้นต้นแบบร่วมสมัยสร้างแนว
ทางการออกแบบพื้นที่ร่ วมสมัยสื่อสาธารณะอัน
ประกอบไปด้วย พื้นที่การจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย ที่มี
ความพื้นที่การใช้งานสอดคล้องแนวงานศิลปะร่วมสมัย
ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นไทย 

 

ภาพที่ 8 ต้นแบบ การทดลองออกแบบ 

 

ภาพที่ 9 กระบวนการวิธีการออกแบบ 

 

ภาพที ่10 ต้นแบบความคดิ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่
การออกแบบ พ้ืนท่ีร่วมสมยั 

อภิปรายผล 

 ในส่วนของพื้นที่จัดแสดง หากพื้นที่ไม่ สามารถ
ตอบสนองให้ศิลปินมีโอกาสในการแสดงออกได้อย่าง
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หลากหลายและอิสระ ศิลปินก็ไม่สามาถน าแรงบันดาล
ใจที่เกิดจากการสัมผัสแง่มุมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน
หรือข้อมูลแบบทุติยภูมิจากสื่อต่างๆ มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ออกมาเป็นผลงานศิลปะที่มีรูปแบบที่
หลากหลายไม่ก าหนดแนวทางได้ ผลงานในพื้นที่
ต้นแบบแนวทางแบบนี้ถือว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่าง
มากในปัจจุบัน เพราะศิลปะสามารถที่จะแสดงออก
ทัศนคติของตนเองออกมาเป็นผลงานศิลปะได้อย่างไม่
มีข้อก าหนด ศิลปินสามารถแสดงออกอย่างมีนัยยะ
หรือตรงไปตรงมาได้อย่างอิสระ โดยที่สาธารณชนผู้ดู
สามารถน าสาระของผลงานศิลปะไปประยุกต์สู่
กระบวนคิดต่างๆ ในการศึกษาข้อปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
พิพิธภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศ จากการใช้ท าให้
รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ในส่วนพิพิธภัณฑ์
ท า ง ศิ ล ป ะ  แ ล ะ ห อ ศิ ล ป์ ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น 
องค์ประกอบพื้นที่การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศิลปะใน
ประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการแสดงของ
พิพิธภัณฑ์สมัยบนพื้นฐานบริบทความเป็นไทยและ
ลักษณะผู้ใช้งานศิลปินสมัยใหม่ศึกษาความต้องการใช้
พื้นที่เพ่ือสามารถก าหนดพื้นที่และความเหมาะสมของ
บริเวณที่ตั้งให้สอดคล้องกับการใช้งาน และน าเอาผลที่
ได้มาท าการออกแบบพื้นที่สมัยใหม่ 
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การออกแบบแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จิตพิสัย 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพ ฯ 

The animation design to promote learning effective domain 5 
aspects of  students in the Secondary Educational Service Area, 

Bangkok 

เกียรติพงษ์  ศรีจันทึก , เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง , นิรัช สุดสังข์ 

Abstract 

This research study aimed to 1) analyze animation from Thailand and abroad for using 
as a guide to animation design. 2) study the likelihood of the form of animation as a guideline 
to create an interactive animation of the sample.3) design animation to promote the learning 
of the psyche 5 aspects: 1. perception or acceptance 2. response 3. value creation 4. collect 
or organize values, and 5. create habits based on values that are upheld of Junior high school 
students. And 4) to evaluate the satisfaction of lower secondary school students on animation 
after watching the animation to promote learning the psyche. The sample used was High 
School Year 3 students from the study area 1 by using a ready-made table of Krejcie & Morgan. 
To estimate the proportion of population and to determine the proportion  

of characteristics in the population is 0.5. Tolerable tolerance level of 5% and 95% 
confidence level from 400 samplers. 

The result was most respondents were males aged 13 years Secondary school year 1. 
The format of favorite cartoon was 260 real people. It takes more than 9 hours per week to 
watch cartoons. Most of them like Japanese comics 268 people. And the most fun cartoon 
was 289 people. 

Keywords : affective domain, Learning, Animation, junior highschool 

 

1 นักศึกษาหลักสูตร ทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลยับูรพา 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการออกแบบแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จิตพิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในเขตกรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์แอนิเมชันจากประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบแอนิเมชัน 2) ศึกษาความช่ืนชอบต่อรูปแบบของแอนิเมชันเพื่อเป็นแนวทางการสร้างงาน
แอนิเมชันให้เข้าถึงของกลุ่มตัวอย่าง 3) ออกแบบแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จิตพิสัย ทั้ง 5 ด้านได้แก่ 1.การ
รับรู้หรือการยอมรับ 2.การตอบสนอง 3.การเกิดค่านิยม 4.การจัดรวบรวม หรือจัดระเบียบค่านิยม และ5.การ
สร้างลักษณะนิสัยตามค่านิยมที่ยึดถือของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อแอนิเมชัน หลังจากการรับชมแอนิเมชัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยม ปีที่ 3 จากเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan) ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรและก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเช่ือมั่น 95% จ านวนประชากรที่ได้ คือ 
400 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์รายข้อ 1) การวิเคราะห์แอนิเมชันจากไทยและต่างประเทศเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแอนิเมชัน  พบว่า แอนิเมชันจากทั้งสามประเทศ ด้านตัวละครจะเป็นลักษณะที่
เรียกว่า Type Character คือ ตัวละครที่มีมิติเดียว ด้านประเภทของตัวละครในงานแอนนิเมชันทั้งสามกลุ่ม
ประเทศนั้นการออกแบบตัวละครนิยมออกแบบเป็น คนโดยเฉพาะเด็กผู้หญงิหรือผู้หญงิ และนอกเหนือจากนั้นยัง
มีสัตว์ สิ่งของ สัตว์ประหลาด อมุษย์ชนิดต่าง ๆ เช่นหุ่นยนต์เป็นต้น 2) แนวทางการออกแบบตัวละครให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง ได้จากแบบสอบถามผู้โดยตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 13 ปี การศึกษา
ระดับมัธยม 1 รูปแบบของตัวการ์ตูนที่ช่ืนชอบคือ รูปแบบสมจริง 260 คน ใช้เวลาในการดูการ์ตูนมากกว่า 9 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่ชอบการ์ตูนจากประเทศญี่ปุ่น 268 คน และชอบการ์ตูนแนวสนุกสนานมากที่สุด คิด
เป็น 289 คน 3) แอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จิตพิสัย มีทั้งหมด 5 เรื่อง ใช้เทคนิคสื่อผสม ความยาวตอนละ
ประมาณ 30-45 วินาที 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอนิเมชัน หลังจากการรับชมแอนิเมชัน ด้านบท/
เนื้อเรื่อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเวลาในการน าเสนอ ระดับมาก ด้านความรู้สึกคล้อยตามชวน
ให้ตามตลอด ระดับมาก ด้านออกแบบฉาก ระดับมาก ออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละคร ระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ : จิตพิสัย, การเรียนรู้, แอนิเมชัน, มัธยมศึกษาตอนต้น 
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บทน า 

สังคมไทยในปัจจุบันถือว่าเป็นยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ เช่นด้านสังคม วัฒนธรรม ค่านิยมและอื่น 
ๆ ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติทางสังคมเช่น การใช้แรงงานเด็ก 
ก า ร ล่ ว ง ล ะ เ มิ ด ท า ง เ พศ  ภั ย จ าก ส า ร เ สพติ ด           
การแก้ ปัญหา โดย ใ ช้ความรุนแร ง  ปัญหาจาก
ความเครียด ความวิตกกังวล การแตกแยกของ
ครอบครัวและสังคม เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนานักเรียน
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผ่าน
กระบวนทางการศึกษานั้น นอกจากการส่งเสริม
นักเรียนแล้ว การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเกิด
ขึ้นกับนักเรียนก็ เป็นสิ่ งส าคัญประการหนึ่ งของ       
การพัฒนา โดยเฉพาะเรื่องจิตพิสัยเด็ก (ณัฐติกา ขวก
เขียว. (2550.) จิตพิสัยเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ในด้าน 
อารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะนิสัยของผู้เรียน ซึ่งมี
องค์ประกอบ ที่ส าคัญ เช่น 1.การรับรู้หรือการยอมรับ 
2.การตอบสนอง 3.การเกิดค่านิยม 4.การจัดรวบรวม 
หรือจัดระเบียบค่านิยม 5.การสร้างลักษณะนิสัยตาม
ค่านิยมที่ยึดถือ เป็นต้น จิตพิสัยมีความสัมพันธ์กับ
วัยรุ่นเพราะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่นมากขึ้นด้วย ใน
ระยะวัยรุ่นเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เป็นวัย
วิกฤต (critical period) หรือวัยพายุบุแคม (storm 
and stress) เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการด าเนิน
ชีวิตอย่างมาก มีปัญหาและมีความยากล าบากในการ
ปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมี
ผลกระทบต่ออารมณ์ของเด็กวัยรุ่นอย่างมาก เด็กบาง
คนมีพัฒนาการทางเพศเร็วก่อนวัย หรือบางคนอาจช้า
กว่าวัย ความคิดของเด็กเองที่คิดว่าตัวเองมีความ
แตกต่างจากเพื่อน มีปมด้อยเรื่องรูปร่างหน้าตา ท าให้
เด็กยอมรับตัวเองไม่ได้ ส่งผลเกิดปัญหาทางด้าน
อารมณ์ มีภาวะเครียด เกิดพฤติกรรมซึมเศร้า และอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้เช่น ปัญหาการฆ่าตัว

ตายในวัยรุ่น เป็นต้น ดังนั้นการให้ความรู้แก่เด็กเพื่อ
การเตรียมตัวจึงส าคัญอย่างมาก (พงศศิริ จันทิวาสน. 
2546.) การเรียนรู้ในปัจจุบันมีสื่อที่ใช้ในการน าเสนอ
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ โดยแต่ละสื่อมี
วิธีการน าเสนอหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของแต่ละสื่อนั้น ๆ แอนิเมชันก็คือหนึ่ง
วิธีที่ได้ผลและมีการน าเสนอที่น่าสนใจ (พันทิพย์ ฟูเดช 
: 2548) แอนิเมชันท่ีได้รับความนิยมนั้นส่วนใหญ่มักจะ
มาจากอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่ งถือว่าเป็นแหล่งผลิต
การ์ตูนแอนิเมชันที่ใหญ่ และมีผลผลิตที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากโดยมักจะสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศแฝงลงไปในเนื้อเรื่อง เช่น การแต่ง
กาย ชีวิตความเป็นอยู่ การอยู่การกิน ความรักและ
ความหวงแหนต่อชาติ โดยสิ่งที่แฝงมานี้ท าให้ผู้ดูเกิด
ค ว า ม รู้ สึ ก ค ล้ อ ย ต า ม แล ะ เ กิ ด แ ร ง ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้
ลอกเลียนแบบ เช่นในช่วงสงครามโลกครั้ งที่ สอง 
อเมริกาได้ให้ก าเนิดการ์ตูนที่เกี่ยวกับการสร้างแรง
กระตุ้นให้คนในชาติเกิดความหวงแหนต่อชาติและ
ความภาคภูมิใจต่อชาติ ได้แก่เรื่องกัปตันอเมริกา      
ไอรอนแมนเป็นต้น โดยในยุคสมัยนั้นถือว่าเป็นการ์ตูน
ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งการออกแบบตัวการ์ตูนจะ
เห็นได้ว่าเน้นท่ีสีธงชาติอเมริกาโดยตรง 

 การน าเสนอสื่อแอนิเมชันอย่างสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนและสังคม ทั้งทางด้าน
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เจตคติ และอุดมคติทางด้านการศึกษา 
สังคม และวัฒนธรรมที่ดีงาม นวัตกรรมสื่อการเรียน
การสอนยุคใหม่ที่เรียกว่า “แอนนิเมชัน” สามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยิ่ง เนื่องจาก
เป็นสื่อที่มีความน่าสนใจ มีสีสันสดใส เคลื่อนไหวได้
เสมือนมีชีวิตจริง และอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้
ง่ายให้ความสนุกสนาน และสร้างจินตนาการให้กับเด็ก
ได้อย่างไม่มีขอบเขต จะต้องมีการสร้างเอกลักษณ์ 
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของชาติ
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ประเพณีการละเล่น ตลอดจนวิถีชีวิตแบบไทย และที่
ขาดไม่ได้คือ การสร้างคาแรคเตอร์ตัวละครที่ดี ดังนั้น
หากแอนนิเมชันที่มีเนื้อหาถูกต้องเหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของเยาวชน สังคม และประเทศชาติ
มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ ก็ท าให้เด็กและ
เยาวชนเกิดการเรียนรู้  รู้จักปฏิเสธ หรือเลือกที่จะ
ปฏิบัติตามได้อย่างมีคุณค่า  (พิมลพรรณ หิรัณย
เอกภาพ, 2552) 

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัย 
ได้เล็งเห็นความส าคัญจิตพิสัย ทั้ง 5 ด้านเพราะเป็น
เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ในท่ีส าคัญต่อการพัฒนาจิตใจ
ของวัยรุ่น โดยการเล่าเรื่องผ่านผลงานแอนิเมชันที่มี
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งาน วิจัยช้ินนี้
คาดหวังว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ จะสามารถ
ถ่ายทอดและน าเสนอเรื่องราวแล้วก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
และเป็นต้นแบบในการสร้างการ์ตนูแอนิเมชันท่ีส่งเสริม
จิตส านึกด้าน ต่าง ๆ ได้ต่อไปในอนาคต 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.วิเคราะห์แอนิเมชันจากไทยและต่างประเทศ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแอนิเมชัน 

2. ศึ กษาคว าม ช่ืนชอบต่ อรู ปแบบของ
แอนิเมชันเพื่อเป็นแนวทางการสร้างงานแอนิเมชันให้
เข้าถึงของกลุ่มตัวอย่าง  

3.ออกแบบแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
จิตพิสัย ท้ัง 5 ด้านได้แก่ 1.การรับรู้หรือการยอมรับ 2.
การตอบสนอง 3.การเกิดค่านิยม 4.การจัดรวบรวม 
หรือจัดระเบียบค่านิยม และ5.การสร้างลักษณะนิสัย
ตามค่านิยมที่ยึดถือ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

4.เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อแอนิเมชัน หลังจาก
การรับชมแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จิตพิสัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องการออกแบบแอนิเมชันเพื่อ
ส่ ง เส ริ มการ เรี ยนรู้ จิ ตพิสั ยของนัก เ รี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพฯ เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสานที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ไดข้อมูลที่สอดคล
องกับการศึกษา โดยมีวิธีการศึกษาแบ่งได้เป็น 2 สวน 
คือ  

1. การรวบรวมข้อมูล  
งานวิจัย เรื่องการออกแบบแอนิเมชันเพื่อ

ส่ ง เส ริ มการ เรี ยนรู้ จิ ตพิสั ยของนัก เ รี ยนระดั บ
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อน ต้ น ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ทพฯ  ผู้ วิ จั ย
ท าการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามและแบบประเมิน แบบทดสอบและแบบ
สังเกตพฤติกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

1) สื่อแอนิเมชันแบบผสมเทคนิค คือ เทคนิค
แบบ 2D และ แบบสต็อปโมชัน ทั้งสิ้น 5 เรื่องได้แก่    
1.การรับรู้หรือการยอมรับ  2.การตอบสนอง 3.การ
เกิดค่านิยม 4.การจัดรวบรวม หรือจัดระเบียบค่านิยม 
5.การสร้างลักษณะนิสัยตามค่านิยมที่ยึดถือ  เป็น
แอนิเมชันที่สร้างจากต านานผสมกับ เรื่องเล่า เพื่อให้
เกิดความน่าสนใจต่อผู้รับชม ซึ่งเนื้อหาในส่วนที่เป็น
เรื่องจริงได้ท าการสังเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญ และ
เอกสารต่างๆ โดยเนื้อเรื่องทั้งหมด จะมีความยาว
ทั้งสิ้นเรื่องละ 30-45 วินาที 

2) แบบส ารวจความช่ืนชอบในรูปแบบตัว
ละคร ผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 แบบส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุระดับช้ันท่ี
เรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม และช่ืนชอบดูการ์ตูน
หรือไม่  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความชอบที่มีต่อ
รูปแบบภาพการ์ตูน 
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

3) แบบประเมินการเรียนรู้จิตพิสัยของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5 ด้าน ได้แก่ 1.การรับรู้หรือ
การยอมรับ 2.การตอบสนอง 3.การเกิดค่านิยม 4.การ
จัดรวบรวม หรือจัดระเบียบค่านิยม และ5.การสร้าง
ลักษณะนิสัยตามค่านิยมที่ยึดถือ 

         4)  แบบประเมินคุณภาพของแอนิ เมชันที่
ส่ ง เส ริ มการ เรี ยนรู้ จิ ตพิสั ยของนัก เ รี ยนระดั บ 
มัธยมศึกษาตอนต้นโดยการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ
ด้านการออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตพิสัยเด็ก 

5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
จิตพิสัย 

6)  แบบบันทึกการสั ง เกตการประ เมิน
ลักษณะการเรียนรู้จิตพิสัย  

7) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จิตพิสัย  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมต้นในเขตพื้นที่

การศึกษา กรุงเทพฯ เขต 1. จ านวน 67 โรงเรียน โดย
แบ่งเป็นเขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน 
ราชเทวี พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุน
เทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลอง
สาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด 
บางกอกน้อย บางกอกใหญ่และหนองแขมโดยมีจ านวน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท้ังสิ้น 70,988 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จาก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดราชาธิ
วาส จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  

และแอนิเมชันจากสามกลุ่มประเทศ ได้แก่ 1 
ประเทศไทย 2 ประเทศญี่ปุ่น 3 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จ านวน กลุ่มประเทศละ สามเรื่อง  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบภามผุ้วิจัย

ได้ท าการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เ ชิงพรรณนา
(Descriptive statistic) ไดแก่ การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ 

2.แบบประเมินคุณภาพแอนิเมชันส าหรับ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้ านจิตพิสัยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบ และจิตพิสัยเด็ก ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.แบบประเมินจิตพิสัย 5 ด้านเป็น
แบบสอบถามใช้วัดระดับการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง 
ก่อนและหลังการจากการรับชมเนื้อหาของแอนิเมชัน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.ข้อมูลวัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อแอนิเมชันหลังรับชมวิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 
ผลการงานวิจัย 

ผลการวิ จัยผู้ วิ จั ยสามารถสรุปผลจาก
แบบสอบถามที่จากกลุ่มตัวอย่าง ได้ดังนี้ 

1.แบบสอบถามส ารวจความชื่นชอบในรูปแบบตัว
ละคร    

ตารางที่ 1.แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 220 51.9 
หญิง 204 48.1 
รวม 424 100.0 

จากตารางที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
424 คน พบว่า ผู้ตอบแบบlสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย 220 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9  เพศหญิง 204 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.1 
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ตารางที่ 2 แสดงช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่วงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 
12 48 11.3 
13 167 39.4 
14 133 31.4 
15 66 15.6 
16 9 2.1 
17 1 2 
รวม 424 100.0 

จากตารางที่ 2 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
424 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 13 ปี 167 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4   

ตารางที่  3 แสดงระดับ ช้ันการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ม. 1 184 43.4 
ม. 2 100 23.6 
ม. 3 140 33.0 
รวม 424 100.0 

จากตารางที่ 3 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 424 
คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับ
การศึกษา ม.1 184 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมา ม. 
3 140 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 น้อยที่สุด ม. 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.6 

ตารางที่ 4 แสดงระดับความช่ืนชอบในรูปแบบตัวละคร
ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

รูปแบบตัวละคร จ านวน ร้อยละ 
ลายเส้นขาวด า 198 46.7 

2 มิติ 238 56.1 
Sd 5 ส่วน 179 42.2 

3 มิติ 221 52.1 
ลายเส้นสมจริง 260 61.3 

รวม 424 100.0 

จากตารางที่ 4 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
424 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ช่ืนชอบ
รูปแบบตัวละคร ลายเส้นสมจริงมากที่สุด จ านวน 260 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ รูปแบบ 2 มิติ 
จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 

ตารางที่ 5 แสดงร้อยละการดูการ์ตูนต่อสัปดาห์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

การดูการต์ูนต่อ
สัปดาห ์

จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า1 ชม. 58 13.7 
2-3 ชม. 51 12.0 
4-6 ชม. 78 18.4 
7-9 ชม. 111 26.2 

มากกว่า 9 ชม. 126 29.7 
รวม 424 100.0 

จากตารางที่ 5 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
424 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามดูการ์ตูนต่อสัปดาห์ 
ส่วนใหญ่มากกว่า 9 ชม. 126 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 
น้อยที่สุดดูการ์ตูนต่อสัปดาห์ 2-3 ชม. จ านวน 51 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.0 

ตารางที่ 6 แสดงร้อยละการ์ตูนจากประเทศต่างๆที่
ผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบ 

ประเทศ จ านวน ร้อยละ 
ไทย 75 17.7 
ญี่ปุ่น 286 67.5 

อเมริกา 50 11.8 
อื่น ๆ 13 3.1 
รวม 424 100.0 

จากตารางที่ 6 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
424 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามช่ืนชอบการ์ตูนจาก
ประเทศญี่ปุ่นเยอะที่สุด 286 คน คิดเป็น 67.5 น้อย
ที่สุด อ่ืน ๆ 13  คน คิดเป็น 3.1 
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ตารางที่ 7 แสดงร้อยละของระยะเวลาที่ดูการ์ตูนต่อ
หนึ่งเรื่อง 

การดูการต์ูนต่อหน่ึง
เรื่อง 

จ านวน ร้อยละ 

5 – 10 นาที 38 9.0 
11 – 15 นาที 94 22.2 
16 – 20 นาที 131 30.9 
21 – 25 นาที 110 25.9 

มากกว่า 25นาที 51 12.0 
รวม 424 100.0 

จากตารางที่ 7 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
424 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสามารถดูการ์ตูน
หนึ่งเรื่องได้เป็นเวลา 16 – 25 นาทีเยอะที่สุด 131 คน 
คิดเป็น 30.9 น้อยที่สุด 5 – 10 นาที จ านวน 38 คน 
คิดเป็น 9. 

ตารางที่ 8 แสดงร้อยละประเภทของการ์ตูนจากที่
ผู้ตอบแบบสอบถามช่ืนชอบ (สามารถตอบได้มากกว่า
หนึ่งข้อ) 

ประเทศ จ านวน ร้อยละ 
ตลกขบขัน 289 68.2 

เนื้อหาสมจริง 150 35.4 
ประวัติศาสตร ์ 93 21.9 

วัยรุ่น 164 38.7 
บุคคลส าคัญ 65 15.3 

แฟนตาซ ี 275 64.9 
แอดแวนเจอร ์ 93 21.9 

รวม 424 100.0 

จากตารางที่ 7 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
424 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามช่ืนชอบการ์ตูน
ประเภท ตลกขบขัน มากที่สุด จ านวน 289 คน คิด
เป็น ร้อยละ 68.2  รองลงมาคือ แนวแฟนตาซี  
จ านวน 275 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.9 และน้อยที่สุด 

คือ แนวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และแอดแวนเจอร์ 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 

2.ผลประเมินคุณภาพของแอนิเมชันที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้จิตพิสัย ของนักเรียนโดยการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้าน
จิตพิสัยเด็ก (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ . 
(2543). 

1)ด้านเนื้อเรื่อง ค่าเฉลี่ย 4.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.05 แปลความหมาย ระดับมาก 2)ด้านตัวละคร 
ค่าเฉลี่ย 4.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 แปล
ความหมาย ระดับมากที่สุด  3)ด้านออกแบบฉาก 
ค่าเฉลี่ย 4.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 แปล
ความหมาย ระดับมาก 4)ด้านตัวละคร ค่าเฉลี่ย 4.36 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 แปลความหมาย ระดับ
มาก 

3.ผลประเมินจิตพิสัย 5 ด้าน ของนักเรียนระดับ
มัธยมต้น 

1) ด้านการรับรู้  ค่าเฉลี่ย 4.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
0.07 ระดับมาก 2) ด้านการตอบสนอง  ค่าเฉลี่ย 4.33 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.07 ระดับ มาก 3) ด้าน
ค่านิยม ค่าเฉลี่ย 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.05 
ระดับ มาก  4)ด้านการจัดระเบียบค่านิยม ค่าเฉลี่ย 
4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.03 ระดับ มาก  5) ด้าน
การสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ค่าเฉลี่ย 4.35 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.05 ระดับ  มาก  

4.ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยม
ต้นที่มีต่อแอนิเมชัน  

1)ด้านบท /เนื้อเรื่อง ค่าเฉลี่ย 4.52 เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
0.00 ระดับ มากที่ สุด  2)  ตั วละคร  ค่าเฉลี่ย4.56
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.08 ระดับ มากที่สุด 3) ฉาก  
ค่าเฉลี่ย 4.45เบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.55 ระดับ มาก 4)
ความพึงพอใจโดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.59เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.02 ระดับ มากที่สุด 
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การออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละคร 
 
 

ภาพที่ 1 ภาพคาแรคเตอรต์ัวละครผู้หญิง 
 

ภาพที่ 2 ภาพคาแรคเตอรต์ัวละครผู้ชาย 1 
 

ภาพที่ 3 ภาพคาแรคเตอรต์ัวละครผู้ชาย 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกแบบฉาก 
 

ภาพที่ 4 การออกแบบฉาก 1 
 

ภาพที่ 5 การออกแบบฉาก 2 
 

ภาพที่ 6 การออกแบบฉาก 3 
 

ภาพที่ 6 การออกแบบฉาก 4 
 

อภิปรายผล 

 การศึ กษางานวิ จั ย เ รื่ อ ง การออกแบบ
แอนิเมชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จิตพิสัยของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพ ฯ ผู้วิจัยได้

การออกแบบฉาก 1 
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ก าหนดหัวข้อการวิเคราะห์แอนิเมชันจากต่างประเทศ 
1.ไทย 2.ญี่ปุ่น 3.อเมริกา ผลการวิเคราะห์พบว่า 1)
แอนิเมชันจากทั้งสามประเทศ ด้านตัวละครจะเป็น
ลักษณะที่เรียกว่า Type Character คือ ตัวละครที่มี
มิติเดียว กล่าวคือ ถ้าเป็นตัวเอกก็จะแสดงบทบาท
ออกมาเพียงมิติเดียว มักมีนิสัยตามแบบฉบับที่นิยมใช้
กันในละครทั่ว ๆ ไปและจะมีบทบาทที่คนดูสามารถ
คาดการณ์เรื่องราวไว้ได้ล่วงหน้า เช่น ตัวเอกจะมี
บุคลิกสุภาพบุรุษ สง่างาม นางเอกจะมองโลกในแง่ดี 
อ่อนแอและเรียบร้อยมีความเป็นกุลสตรี ต้องการความ
ช่วยเหลือ ตัวร้ายก็จะอิจฉาริษยา คอยกลั่นแกล้งตัว
เอก ด้านประเภทของตัวละครในงานแอนนิเมชันทั้ง
สามกลุ่มประเทศนั้นการออกแบบตัวละครนิยม
ออกแบบเป็น คนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงหรือหญิงสาว 
เช่นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง โพคาฮอนทัส  มู่หลาน 
เจ้ าหญิ งแอนนาจากเรื่ องโฟรเซ่น เป็นต้น และ
นอกเหนือจากนั้นยังมีสัตว์ สิ่งของ สัตว์ประหลาด 
อมุษย์ชนิดต่าง ๆ เช่นหุ่นยนต์เป็นต้น (สรารัก โรจนพ
ฤกษ์และ ขจร ฝ้ายเทศ.) 2) การวิเคราะห์แนวคิดเรื่อง
ประเภทวรรณกรรม (Genres) จะใช้เพื่อจ าแนก
รายละเอียดโครงสร้างของเนื้อเรื่องหรือการวิเคราะห์
สูตร (formula) (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) เนื้อหา
ของการ์ตูนแอนิเมชันจากญี่ปุ่นและการ์ตูนแอนิเมชัน
ตะวันตก มีแตกต่างกันอย่างชัดเจน แอนิ เมชันจาก
ตะวันตกส่วนใหญ่สร้างขึ้นส าหรับเด็ก ขณะที่การ์ตูน
ญี่ปุ่น มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ตั้งแต่เด็กจนถึงวัย
ท างานหรือผู้ใหญ่ นอกจากนี้แอนิเมชันจากประเทศ
ญี่ปุ่นจะมีความแตกต่างจากการ์ตูนแอนิเมชันจาก
ตะวันตก ตรงที่ตัวการ์ตูนแอนิเมจากญี่ปุ่นจะมีลักษณะ
เหนือจริง เช่น ขนาดสัดส่วนของหัวผิดสัดส่วนกับล าตัว 
ดวงตาของเด็กผู้หญิงมีขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยขนตา
เส้นโต ๆ ดวงตามีประกายแวววาว แสดงออกถึงบุคลิก
แจ่มใสร่าเริง หรือถ้าเป็นดวงตาของตัวการ์ตูนที่เป็น
ปีศาจ ดวงตาจะว่างเปล่าเป็นสีขาว เป็นต้น ขณะที่
การ์ตูนของตะวันตก จะเน้นที่ความเสมือนจริง  ด้าน

แอนิเมชันจากประเทศไทยนิยมสร้างจากเรื่องราวอิง
ประวัติศาสตร์หรือเรื่องที่ เป็นที่นิยมรู้ จักมาก่อน 
เนื่องจากความนิยมในแอนิเมชัน ประเทศไทยยังถือว่า
ความนิยมยังน้อยอยู่มากเมื่อเทียบกับประเทศ ญี่ปุ่น 
หรืออเมริกา ดังนั้นการที่จะสร้างแอนิเมชันขึ้นใหม่ 
เรื่องราวใหม่ คาแรคเตอร์ใหม่จึงค่อนข้างเสี่ยงเมื่อมอง
ในแง่ความคุ้มในการลงทุน  
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พญาฉัททันต์ : การสร้างสรรค์การขับร้องไทยร่วมสมัย 
Phaya Chattan : Thai Contemporary Singing’ s Creativity 

สัณหไ์ชญ์  เอื้อศิลป ์

Abstract 

My article titled “Phaya Chattan : Thai Contemporary Singing’ s Creativity” reflects my 
ongoing research“Creative Singing for Thai Contemporary Performance:  An Analysis of Lonkiew 
and Phaya Chattan” on various singing techniques of Thai classical music to examine new 
approaches and possibilities for Thai classical singing in creative and contemporary works. In 
this paper, I explain the concept of characterization, which I used to train the actors to the 
Phaya Chattan production. I also analyze the three songs, The Bathing of Phaya Chattan, The 
Hunt and The Sacrifice to explain how I express each character with elaborations and 
ornamentations based on the idea of characterization to create a new melodic line with the 
use of creative and expressive interpretations and improvisation to engage the audiences. 

Keyword : Thai Contemporary Singing, Phaya Chattan, Contemporary Performing Arts, 
Contemporary Music 

บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการน าเสนอการวิเคราะห์เพื่อถอดองค์ความรู้จากกระบวนการสร้างสรรค์เสียงและการ
ขับร้อง เพลงร่วมสมัยไทยของงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การขับร้องและการสร้างสรรค์จากผลงาน
ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเรื่อง ลงเกี้ยวและพญาฉัททันต์” โดยเลือกการสร้างสรรค์การขับร้องเพลงไทยร่วมสมัย
จ านวน 3 บทเพลงจากศิลปะการแสดงร่วมสมัยเรื่อง พญาฉัททันต์ได้แก่เพลง Bathing of Phaya Chattan, 
เพลง The Hunt, และเพลง The Sacrifice ก ากับการแสดงโดยอาจารย์พิเชษฐ  กลั่นช่ืน และก ากับดนตรีโดย
อาจารย์สินนภา สารสาส ผลงานเป็นผลงานการแสดงร่วมสมัยที่เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่จากท านองเพลงไทย
เดิมคือเพลงโอ้โลม และโอ้ชาตรีด้วยการใช้กลวิธีของละครตะวันตกมาใช้เพื่อศึกษาตัวละครและน ามา
ตีความหมายเช่ือมโยงความคิด  ความรู้สึก และความต้องการของตัวละครกับผู้ขับร้องจนสามารถปรับใช้กับ
เทคนิคการร้องเพลงแบบไทยในการแสดง โดยการใช้การวิเคราะห์ตัวละครเพื่อเข้าถึงตัวละคร  ท าให้การเล่าเรื่อง
และการขับร้องอยู่ในสถานการณ์ของเรื่อง ท านองร้องพัฒนามาจากการด้นสด สามารถสังเกตเห็นการ
เปลี่ยนแปลงอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ระดับเสียง ท านองที่เกิดขึ้นใหม่ในการขับร้องตามอารมณ์และความรู้สึก
ของตัวละคร 

ค าส าคัญ :  การขับร้องเพลงไทยร่วมสมัย,  พญาฉัททันต์,  ศิลปะการแสดงร่วมสมัย, ดนตรีร่วมสมัย 

 
 
อาจารย์ประจ าสาขาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบรูพา 
Lecturer in Performing Arts, Faculty of Music and Performing Arts, Burapha university 
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1. ความส าคัญและที่มา 

ผู้วิจัยเรียนรู้เทคนิคการขับรอ้งเพลงไทย และ
มีโอกาสศึกษาศิลปะการละครจนท าให้เกิดการตั้ง
ค าถามกับตนเองในฐานะนักแสดง  รวมถึงวิธีการร้อง
เพลงไทยด้วยโจทย์ที่แตกต่างจากการร้องเพลงในโขน
หรือละครไทย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทดลองค้นหาแนว
การร้องเพลงไทยที่แตกต่างจากขนบจึงมีโอกาสได้
ท างานร่วมสมัยกับศิลปินและครูด้านการแสดงหลาย
ท่านที่ท างานการแสดงในกรอบใหม่โดยมีดนตรีไทย 
นาฏศิลป์ไทยผสมในการแสดง โดยสร้างเสียงร้องเพื่อ
ใช้ในการแสดงภายใต้กรอบแนวคิดจากผู้ก ากับการ
แสดง หรือผู้ก ากับดนตรี ดังนั้นวิธีการตีความละคร
ตะวันตก (Interpretation) และพื้นฐาน  การแสดงจึง
ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ท าให้ค้นพบ
ว่า เสียง  บรรยากาศในเรื่อง ล้วนมีความหมาย ส่ ง
ความรู้สึกให้แก่กันและกัน    นักดนตรีคือนักแสดง  
นักแสดงคือนักดนตรี เป็นหนึ่งเดียวกัน มีความคิด
เดียวกัน  อยู่ในความรู้สึกเดียวกันแต่เป็นอิสระจากกัน
และกัน  มีวิถีของตน  ท าให้ได้พบกับบรรยากาศใหม่ 
พื้นที่ใหม่โดยพัฒนาความคิด พร้อมความรู้สึกไปพร้อม
กันกับเรื่องราวในแต่ละเหตุการณข์องตัวละคร โดยการ
วางแผนการบรรเลง เพื่อให้พัฒนาไปพร้อมกับการ
เดินทางของเรื่องและตัวละคร 

บทความวิชาการนี้จึงเป็นการถอดความรู้
และการวิ เคราะห์วิธีการสร้างสรรค์จากผลงาน
สร้างสรรค์จากผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การขับ
ร้องและการสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะการแสดงร่วม
สมัยเรื่อง ลงเกี้ยวและพญาฉัททันต์” มีจุดประสงค์เพื่อ
ศึกษาวิธีการสร้างสรรค์เสียงและการขับร้องจากผลงาน
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย และเพื่อวิเคราะห์วิธีการ ขับ
ร้อง เทคนิคการขับร้อง วิธีการคิด การสร้างสรรค์ 
ประกอบการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ  เอกสาร ต ารา 
ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยัง
ศึกษาจากเทปบันทึกภาพผลงานการแสดง สูจิบัตร 

เพื่อท าการวิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูลโดยศึกษา 
บทบาท และหน้าที่ในการร้องเพลงไทย และศึกษาการ
ขับร้องด้วยการใช้แนวคิดจากการแสดง จากกรอบการ
วิจัยดังนี ้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

ที่มา : สัณหไ์ชญ์  เอื้อศิลป์ วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 

การสร้างสรรค์งานการขับร้องและดนตรีร่วม
สมัยด้วยวิธีการตีความ การวิเคราะห์ตัวละคร และการ
เช่ือมโยงทักษะด้านการแสดงเพื่อสร้างเสียงร้องโดย
ก า ห นด  ใ ห้ นั ก ดน ตรี ห รื อนั ก ร้ อ งส าม า ร ถน า
ประสบการณ์ของตัวละครเกี่ยวกับการก าหนดภูมิหลัง  
ปมปัญหาของเรื่อง  เพื่อท าความเข้าใจความคิดตัว
ละคร จุดประสงค์และความต้องการของตัวละคร และ
สื่อสารผ่านแนวคิดในการสร้างสรรค์โดยก าหนดเป็นตัว
ละครทั้งกายภาพของตัวละครที่สัมพันธ์กับกายภาพ
และขนาดของเสียง  ลักษณะทางจิตใจของตัวละครที่
สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงออกทางการ
บรรเลงและขับร้องลักษณะทางสังคมที่สัมพันธ์
เช่ือมโยงกับเครื่องดนตรีช้ินอื่น ๆ โดยผ่านเรื่องราว 
บรรยากาศ และจังหวะของเรื่อง สามารถก าหนดแทน
การกระท า ความรู้สึก ความคิดให้กับเครื่องดนตรีและ
เสียงร้อง เสียงที่บรรเลงจากการด้นสดด้วยวิธีคิดและ
การตีความสามารถแสดงให้เห็นถึงภาวะอารมณ์และ
ความรู้สึกในขณะบรรเลงของผู้บรรเลงในฐานะตัว
ละคร  นั้นๆ และสามารถสร้างงานจากความรู้เดิมและ
ประสบการณ์ของตนได้  จึงเป็นการค้นหาและพัฒนา
กระบวนการสร้างสรรค์ งานดนตรีร่วมสมัยให้เป็น
ศิลปะที่สามารถสร้างงานจากรากฐานศิลปะและ
วัฒนธรรมของไทยที่สามารถรู้สึกได้ เช่ือได้และสื่อสาร
กับผู้ชมได้   
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2 .  แ น ว คิ ด ใ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น เ ร่ื อ ง 
พญาฉัททันต ์

การแสดงร่วมสมัย เรื่อง พญาฉัททันต์  เกิด
จากแรงบันดาลใจการสร้างงานนาฏศิลป์ร่วมสมัยของ 
พิเชษฐ  กลั่นชื่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  พิเชษฐ  กลั่นช่ืน 
(2548, หน้า 1) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างงาน
พญาฉัททันต์ว่าผลงานช้ินนี้สร้างขึ้นจากการน าแก่น
เนื้อของนาฏศิลป์ไทยมาสร้างเป็นช้ินงานที่เช่ืองช้า  
สง่างาม  ทรงพลัง  ลุ่มลึกและสมดุล ด าเนินเรื่องไป
ตามวิธีที่เรียบง่ายแบบละครใน เล่าเรื่องตามล าดับ
ขั้นตอนท่ีชัดเจน แฝงคติเตือนใจและความสวยงามของ
ศิลปะเข้าไว้ด้วยกันโดยเล่าเรื่องเพื่อสะท้อนประเด็น 
(message) ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพญาฉัททันต์
ที่ยอมสละงาตัวเองเพื่อท าให้ผู้อื่นมีความสุข ทั้งที่รู้ว่า
ตนเองจะต้องเสียชีวิตนั้น นับเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ 
เพราะมองเห็นประโยชน์สูงสุดของผู้อื่นมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  เรื่องราวทั้งหมดถ่ายทอดด้วยลีลา
นาฏศิลป์ไทยโดยใช้รูปแบบพิธีกรรม  พิเชษฐ  กลั่นช่ืน 
ได้รับศีรษะส าหรับใส่ในการแสดงจากคุณอนุเทพ  
พจน์ประสาท โดยการแสดงครั้งแรก พิเชษฐ  กลั่นช่ืน 
ได้ส่งผลงานเข้ารวมการแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ 
Bangkok Theatre Festival (BTF) โดยใช้ช่ือว่า “ลง
สรง” โดยใช้บทเพลงไทยตามประเพณีมีหลักการดังนี้ 
 เพลงวา หมายถึง เพลงท่ีใช้เปิดการแสดง 
 เพลงตระนิมิต หมายถึง เพลงที่ใช้เมื่อตัว
ละครต้องการแปลงตัวเป็นตัวละครอื่น 
 เพลงพญาเดิน เป็น เพลงที่บอกถึงก าร
เดินทางของผู้เป็นใหญ่ เช่น พระราชา เทพเจ้า เป็นต้น 
 เพลงลงสรง เป็นเพลงที่ ใ ช้ในกิริยาการ
อาบน้ าช าระร่างกาย 
 หลังจากการแสดงในเทศกาลละครกรุงเทพ
ได้ผลตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีจึงได้พัฒนาการแสดง
โดยเปิดการแสดง ณ ศาลาญี่ปุ่น ด้านหน้าหอประชุม
เล็ก  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 9-
12 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ท าให้ผลงานได้มีโอกาสร่วม

แสดงในต่างประเทศเช่น เดนมาร์ก และญี่ปุ่น  โดย
ก่อนเดินทางไปแสดงต่างประเทศ ม.ล.สุดาวดี  เกรียง
ไกร ให้เกียรติเชิญไปแสดง ณ    ภูใจใสรีสอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 13 –14  เมษายน 2546 
จึงเป็นเหตุให้ต้องพัฒนาดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง 
ในครั้งนั้นพิเชษฐ กลั่นช่ืนได้เรียนเชิญอาจารย์สินนภา 
สารสาส นักประพันธ์หญิง ที่มีช่ือเสียงและท างานด้าน
ผสมไทย  ซึ่งท่านลุ่มลึก ทรงพลัง ฝึกฝนดนตรีไทยและ
มีความสามารถทางดนตรีตะวันตก ให้เป็นผู้ประพันธ์
ดนตรีประกอบการแสดง  การท างานด้านดนตรีและ
การแสดงจึงเริ่มขึ้น  ภายใต้กรอบแนวคิด “การแสดงที่
ไม่ใช่การแสดงเพื่อคนดู  ภาพที่เกิดขึ้นเป็นความลับ  
คนดูคือคนที่มาแอบดู  คนดูกับคนเล่นต่างไม่รู้ว่ามีอีก
ฝ่ายหนึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน  โดยมีข้อแม้ว่าเพลงที่ใช้
ประกอบการแสดงครั้งนี้ ต้องมีเนื้อร้อง” 

 

ภาพที่ 2  การแสดงพญาฉัททันต์  
ณ ประเทศเบลเยี่ยม 

ที่มา :  พิเชษฐ  กลั่นชื่น วันท่ี  24 พฤษภาคม 2559 

จากบทการแสดงร่วมสมัย เรื่องพญาฉัททันต์
มีแก่นของเรื่อง (Theme) คือ  “ความเสียสละคือการให้
ที่ยิ่งใหญ่”  โดยมีตัวละครหลักคือพญาฉัททันต์ซึ่งเป็น
พญาช้างเผือก มีพลังและบุญญาธิการ เป็นช้างผู้มี
หลักธรรม เมตตา ชอบท าบุญ และบ ารุงพระพุทธศาสนา
ซึ่งวิเคราะห์ได้จาก เหตุการณ์หลังจากที่นายพรานเข้าไป
ซุ่มหลบอยู่ในหลุมพลางตัวเองเพื่อรอบฆ่าพญาฉัททันต์
และน างากลับไป ลูกศรที่นายพรานยิงนั้นมีพละก าลัง
มากยิงทะลุหลังเป็นแผลเหวอะหวะจนพญาฉัททันต์ร้อง
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ลั่นสนั่นป่าด้วยความเจ็บปวด และเหลือบไปเห็น
นายพรานอยู่ด้านหน้าของตนจึงโกรธและใช้งวงรัด
นายพรานหวังจะแก้แค้นด้วยชีวิตที่ท าให้ตนเจ็บปวด แต่
เมื่อพญาฉัททันต์เห็นผ้าเหลืองที่นายพรานห่มอยู่จึงนึกถึง
ผ้ากาสาวพัสตร์ของพระ จึงไม่ท าร้าย และจุดที่ส าคัญ
ของเรื่อง เมื่อพญาฉัททันต์ถามนายพรานว่าไม่เคยมี
กรรมต่อกัน ท าไมจึงท าร้ายตน นายพรานบอกว่า
เพราะว่าพระนางจุลสุภัททาสั่งให้มาและบอกว่าพระนาง
จุลสุภัททาอยากได้งาช้างไปท าเป็นเครื่องประดับ เพียง
ได้ยินเท่านั้น พญาฉัททันต์ก็ เข้าใจในเหตุอันท าให้
เจ็บปวดและคิดว่าความแค้นที่ฝังลึกของนางจุลสุภัททา
ไม่ว่าภพใด ชาติใดก็คงไม่มีวันหมด และเกรงว่าอาจท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยนางอาจเกิดอาฆาตและท าให้เกิด
ปัญหาอื่นๆ ได้ พญาฉัททันต์จึงยอมเสียสละเพื่อให้
ความแค้น จบลงด้วยการยอมสละงาแลกกับชีวิตตนเอง             

การสร้างสรรค์การขับร้องเรื่อง พญาฉัททันต์ 
เมื่อก าหนดโครงเรื่อง แนวคิด แล้วผู้วิจัยพยายามค้นหา
บทเพลงที่สามารถเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ ในท านองแต่
ละช่วงเพราะมีแนวคิดเพื่อ ลด ทอน เพิ่ม ขยายเพื่อให้
ได้ท านองเพลงใหม่ โดยสร้างสรรค์จากเพลงเก่า ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเลือกท านองสั้นๆ จากเพลงโอ้โลมซึ่งเป็นเพลง
ที่การเอื้อนมีระยะห่างของโน้ตไม่ไกลกันมากโดย
วิเคราะห์แล้ว เห็นว่าท านองเพลงโอ้โลมสามารถ
ตกแต่งท านองเอื้อนตามความต้องการ แรงจูงใจและ
การตีความของผู้วิจัยได้ โดยมีท านองตามที่บันทึกไว้
ดังนี ้

 

 

ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้ท านองสั้น ๆ ของบทเพลงโอ้โลมเพื่อน าไป
สร้างสรรค์ท านองใหม่จ านวน 2 ท านอง ดังนี้ 

 

ผู้วิจัยเลือกใช้ 2 ท านองข้างต้นน าไปพัฒนา
ท านองร้องใหม่ในบทเพลงต่าง ๆ เช่น เพลง The 
Hunt และเพลงสละงา โดยก าหนดแนวคิดในการ
สร้างสรรค์บทเพลงไว้ดังน้ี 

 1. เพลง Bathing of  Phaya Chattan หรือ 
พญาฉัททันต์ลงสรง  ผู้วิจัยสร้างเสียงร้องจากการ
วิเคราะห์ตัวละคร และ วิเคราะห์จากเนื้อร้องจากการ
เล่าถึงเหตุการณ์ และบรรยากาศแวดลอ้มตัวละครไมใ่ช่
การเล่าเรื่องของตัวละคร  แต่เสียงร้องบรรยายล าดับ
เหตุ ก า รณ์ แล ะ เล่ า เ รื่ อ ง ตามล า ดั บ เ หตุ ก า รณ์ 
บรรยากาศ  ช่วงเวลา และการกระท าของตัวละคร 
โดยเริ่มเรื่องจาก พญาฉัททันต์ต้องไปสรงน้ าในคืนวัน
เพ็ญ  บทเพลงนี้เป็นการเล่าเรื่องก่อนที่นายพรานจะ
เข้ามาแอบซุ่มยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษ  โดยบรรยายถึง
ธรรมชาติตามทางจากป่าที่พญาฉัททันต์เดินทางผ่าน
จนไปถึงล าธารที่สรงน้ า   

 2. เพลง  The Hunt ผู้ประพันธ์ดนตรี
ก าหนดให้ค้นหาเพลงร้องที่ต้องการสื่อสารความแค้น
ของนางจุลสุภัททาที่มีต่อพญาฉัททันต์โดยเน้นที่ 
“ความแค้น” “โกรธ” ของนางจุลสุภัททาโดยผ่านการ
ตีความตัวละคร นายพราน  และ “สาร” ของ
ความแค้นจากนางจุลสุภัททา เนื่องจากนายพรานได้รับ
ค าสั่งจากนางจุลสุภัททาให้ออกตามล่างาช้างของ
พญาฉัททันต์ ค าสั่งของนางจุลสุภัททาจึงหมายถึง 
ความแค้นท่ีฝากส่งมาถึงพญาฉัททันต์ 

 3. เพลง The Sacrifice  เป็นเพลงล าดับ
สุดท้ายในการแสดงเรื่อง “พญาฉัททันต์”  เป็นเพลง
ในช่วงคลี่คลายของเรื่อง  หลังจากท่ีพญาฉัททันต์ถูกยิง
ด้วยศรอาบยาพิษ และเห็นนายพรานจึงใช้งวงรัด
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นายพรานแล้วจะฟาดลงพื้นให้ตายให้สมกับที่ท าให้
พญาฉั ททั นต์ ต้ อ ง เ จ็ บป วดทุ กข์ ท รม าน   เ มื่ อ
พญาฉัททันต์ถามนายพรานถึงเหตุที่ต้องการฆ่า
พญาฉัททันต์ เมื่อรู้ว่านางจุลสุภัททาใช้ให้มาฆ่าเพื่อ
ต้องการงาช้างไปท าเครื่องประดับ เรื่องราวความแค้น
ของนางจุลสุภัททาเมื่อครั้งชาติก่อนที่เกิดเป็นภรรยา
ของตนเอง เพราะเหตุด้วยความน้อยใจจนกระทั่งนาง
อดน้ าอดอาหารจนตัวเองต้องตาย และอธิษฐานว่าถ้า
เกิดใหม่จะตามมาฆ่าเอาชีวิตของพญาฉัททันต์ ให้สม
ความแค้นที่นางจุลสุภัททามีต่อพญาฉัททันต์  ในบท
เพลงนี้ความรู้สึก ที่ส าคัญคือความเมตตา และความ
ต้องการสูงสุดในเพลงน้ีคือ  ความรักท่ีแท้จริงคือการให้  

3. การวิเคราะห์ผลงานจากเร่ือง “พญาฉัททันต”์ 
ผลงานเพลงประกอบการแสดงและการเล่า

เรื่อง “พญาฉัททันต์” มีแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์โดย
สร้างท านองขึ้นใหม่ จากบทเพลงไทย พญาฉัททันต์
เป็นช้างที่มีอ านาจและบารมีสูงส่ง เพราะตั้งมั่นอยู่ใน 
พระพุทธศาสนา ถึงแม้จะมีภรรยา 2 เชือก แต่มีความ
รักในภรรยาทั้งสองอย่างเท่าเทียม โดยให้เกียรติกับ
ภรรยาคนแรก  ด้วยความตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาจึง
เข้าใจในอริยสัจ  เข้าใจในความทุกข์  เพราะสามารถ
ดับความทุกข์ทั้งของตนเองและดับความแค้นที่เกิดจาก
นางจุลสุภัททาได้ความรัก  และ  ความเมตตา ถือเป็น
คติประจ าของพญาฉัททันต์ด้วยเหตุผลที่มาของภรรยา
แต่ละคนเป็นเหตุอันจ าเป็นที่  ต้องรับไว้จึงต้องปฏิบัติ
ต่อภรรยาทั้งสองด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม ด้วย
ความรับผิดชอบ แต่ด้วยธรรมเนียมและความอาวุโส 
ภรรยาทั้งสองจึงให้เกียรติซึ่งกันและกัน จะเห็นว่า
หลังจากที่เหตุการณ์ความเข้าใจผิดของนางจุลสุภัททา
ที่คิดว่าแกล้งท ามดแดงหล่นใส่ เพราะก าลังเด็ดดอกบัว
ให้กับนางมหาสุภัททา  นางจุลสุภัททามิได้มีความเจ็บ
แค้น  โกรธ  ต่อนางมหาสุภัททาแต่อย่างใด  จิตใจผูก
เจ็บนี้กลับเกิดกับพญาฉัททันต์ เพราะไม่เคยแม้แต่ครั้ง
เดียวท่ีความรักที่พญาฉัททันต์มีให้ต่อภรรยาทั้งสองจะ
ปราศจากความเสมอภาค เมื่อนายพรานแอบซ่อนยิง

ด้วยศรอาบยาพิษด้วยความเจ็บปวดทรมาน และถึงแก่
ความตาย และรู้จากนายพรานว่านางจุลสุภัททาใช้ให้
กลับมาแก้แค้นความแค้นที่นางมีต่อพญาฉัททันต์ ทั้ง
ความรักและความเมตตาที่พญาฉัททันต์มีให้กับภรรยา
ทั้งสองด้วยเสมอภาคนั้น พญาฉัททันต์จึงมอบชีวิตเพื่อ
เป็นการแสดงถึงความรัก ความเมตตา และให้สิ่งมีชีวิต
ที่มีค่ากับนาง คือ ชีวิตของพญาฉัททันต์  จึงเป็นเหตุผล
ให้พญาฉัททันต์ให้นายพรานตัดงาไปจนสิ้นลมหายใจ 

1. เพลง Bathing of Phaya Chattan 

 ผู้สร้างสรรค์ตีความจากบทร้องว่า ตัวละคร
เอก คือพญาฉัททันต์ก าลังเยื้องย่างด้วยความสง่างาม 
ในใจมีความสุข ที่จะได้สรงน้ าในคืนเพ็ญ ในขณะที่เดิน
ไปยังริมน้ า ณ สถานที่สรงท่าทางอันสง่างาม ยิ่งใหญ่ 
น่าเกรงขาม เดินลัดเลาะผ่านป่า และหินผามากมาย 
ยิ่งท าให้การเดินทางช้าลง กระทั่งถึงริมฝั่งน้ านั้น เสียง
น้ ากระเซ็น ไหลเย็น ใสจนเห็นพื้นหิน เสียงน้ า ที่
กระโจนกระแทกโขดหิน ไหลลัดเลาะไปตามโขดหิน
บริเวณนั้นยิ่งท าให้เห็นบรรยากาศที่สวยงาม ชุ่มฉ่ า
ท่ามกลางป่าอันยิ่งใหญ่  ภูเขาที่สูงตระหง่านแทบถึง
ท้องฟ้า แต่ความยิ่งใหญ่ของพญาฉัททันต์ก็ไม่ได้ท าให้
ป่าแห่งนี้ใหญ่เกินกว่าพญาช้าง โดยมีเนื้อร้องดังนี้ 
     ถึงเวลาฤดูกาลผ่านผัน      องค์พญาฉันทันต์คชสีห์ 
ต้องสระสงสรรพสิ่งท้ังอินทรีย์  ที่ยังฝั่งนทีคงคา 
จึงขยับย่างเยื้องช าเลืองเดิน  ข้ามเขินโขดหินภูผา 
เลาะทุ่งมุ่งตรงลงมา   ผ่านป่ามาถึงภู 
สมใจน้ าใส       รินไหลผ่านเขินโขดผา   
เกาะแก่งแง่งง้ าในธารา         เขาสูงเสียดฟ้าจับตะวัน                                                                     
                (สินนภา  สารสาส ผู้ประพันธ์) 

ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ท านองร้องจากเพลงโอ้ชาตรี น ามา
เป็นท านองเพื่อสร้างสรรค์และทิศทางการออกแบบ
เสียงร้อง เนื่องจากเป็นเพลงประเภทร้อง  ท านองร้อง
ส่งให้เนื้อร้องมีความชัดเจน  สามารถน ามาใช้ในการ
เล่าเรื่องได้ดี เมื่อน าท านองร้องมาตัด ทอน  สามารถ
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ขยายและตัดให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่าง ๆ ตาม
ทิศทางที่ก าหนดได้ง่าย สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

การใช้ลมหายใจ  การแบ่งวรรคตอนที่
เหมาะสม  มีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์และการ
แสดงอย่างมาก เพราะลมหายใจของนักแสดง สามารถ
ท าให้ผู้ชมตกอยู่ในความรู้สึกเช่นเดียวกับนักแสดงได้ 
โดยการใช้ลมหายใจด้วยกันการสร้างลักษณะของเสียง 
ที่สัมพันธ์กับลักษณะตัวละคร  ความรู้สึกจากการ
ตีความและการวิเคราะห์ตัวละคร  มีวิธีการออกเสียง
ดังนี ้

 1.  ช่วงเปิดเรื่อง  เสียงแรกก้องกังวาน 
เพราะเป็นค าแรกที่อธิบายเวลา  ค าว่า “ผัน” ในห้องที่ 
2 บรรทัด ที่ 2  ใช้เสียงคราง โดยให้เสียงวรรณยุกต์
จัตวาครางขึ้นนาสิก เพื่อสร้างมิติของเวลา 

 2.  การสร้างลักษณะกายภาพของตัวละคร
ด้วยเสียงร้อง  ในประโยคนี้มีวิธีการสร้างเสียงร้อง โดย
ใ ช้การสร้ า งค าต ามลั กษณะทางกายภาพของ
พญาฉัททันต์คือ สง่างาม ยิ่งใหญ่ ดังนั้นการออกเสียง 
การใช้อวัยวะใน การออกเสียง  รวมถึงลมหายใจและ
ใช้การครั่นของเสียงภายในคอ เพื่อสร้างลักษณะเสียง
ให้เป็นลักษณะเดียวกับช้าง เช่นค าว่า  “องค์” และค า
ว่า “คชสีห์” โดยใช้ท านองเอื้อนที่ตกแต่งค าร้อง ขยาย
ความรู้สึกให้ชัดเจนขึ้น เอื้อนท่ีอยู่ท้ายค าร้องมีส่วนช่วย
ในการขยายเสียงให้เกิดความกว้าง และสามารถใช้
ความดัง-ค่อย และเสียงสั่นในคอท าให้เกิดลักษณะ
เสียงตามลักษณะของช้าง 

3.  การสร้างความรู้สึก (เย็น) จากเสียงร้อง 
ค าว่า “น้ าใสเอย” ในการออกแบบเสียงร้องเลือกใช้
เสียงบริเวณจมูกกับโพรงกะโหลก ให้เสียงสูงลอยขึ้น
ด้านบน ท าให้เกิดความใส กังวาน ค าว่า “ใส”  ออก
เสียงวรรณยุกต์จัตวาลากยาวให้ถึงนาสิก โดยก าหนด
ความเข้ม และ ความดัง ให้เท่ากับค าว่า “เอย” 

4. การสร้างระยะใกล้ – ไกล จากเสียงร้อง    
การออกเสียง “เขา” – “สูง” ใช้วิธีการตีความค าร้อง      
ให้สามารถสร้างความรู้สึก ของความสูงของภูเขาโดย
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การออกเสียง และ ใช้ความดัง-เบาเป็นตัวควบคุม ค า
ว่า “ฟ้า” เป็นค าที่ส าคัญที่สุด  เพื่อต้องการให้เสียง
ร้องสร้างความรู้สึกถึงปลายฟ้า เส้นขอบฟ้าที่อยู่ไกล 
และสูงขึ้นไปโดยใช้วิธีการเปล่งเสียงจากคอ ก้องกังวาน 
จนได้รับความรู้สึก ไกล สุด ขอบ ฟ้า 

2.  เพลง The Hunt 
 เพลง The Hunt ใช้ประกอบการเล่าเรื่องใน
พญาฉัททันต์  ภายหลังจากท่ีนางจุลสุภัททามาเกิดใหม่
เป็นมเหสีของ เจ้าเมืองพาราณสี และสั่งให้นายพราน
มาเข้าเฝ้าเพื่อตามล่าพญาช้าง “ฉัททันต์”  จากเนื้อ
ร้องตีความได้ว่า ด้วยความแค้น ที่ฝังลึกของนางจุล
สุภัททา นางได้สั่งให้นายพรานตามล่า และออกตามหา
งาช้าง ที่มีความสวยงามของพญาฉัททันต์  ความแค้น
ที่มีผลมาจากความรักของนางในครั้งนี้เป็นไปด้วยแรง
อาฆาตอย่างที่สุด และนางก็ปรารถนาในชีวิตของ
พญาฉัททันต์ การสร้างสรรค์การขับร้องช่วงนี้ใช้วิธีการ 
(Approach) โดยมุ่งเน้นการเล่าเรื่อง  อธิบายความคิด  
และเหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้น  สื่อสารความรู้สึกโกรธ
แค้นท่ีนางจุลสุภัททามีต่อพญาฉัททันต์ บทร้องจากการ
แสดงเป็นกลุ่ มค าสั้ น ๆ ดั งนั้นผู้ สร้ างสรรค์จึ งมี
จุดมุ่งหมายให้ค าสั้นๆ ของบทร้องสามารถ ผูกเป็นเรื่อง
และสื่อสารถึงผู้ชมได้  โดยตีความหมายจากบทร้อง  
ถ้อยค าเหล่านี้ เป็น ค าสั้น ๆ ท่ีย้ าคิดอยู่ในความคิดของ
พญาฉัททันต์ อีกนัยหนึ่งต้องการให้มีความหมายในการ
เล่าเรื่องโดยแบ่งนัยยะในการตีความให้มีความหมาย
ซ้อน (subtext) ดังนี ้
 -  นัยยะของการเล่าเหตุการณ์ของเรื่อง  
เรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ เป็นความ
พยายามตามล่างาช้างของพญาฉัททันต์ ซึ่งมีสาเหตุมา
จากความรัก  ที่กลายเป็นความแสนอย่างท่ีสุด 
           -  นัยยะของความคิดของพญาฉัททันต์
พญาฉัททันต์คิดได้ทันทีว่า นางจุลสุภัททาตามมาเพื่อ     
แก้แค้นโดยต้องการงาของตน และชดใช้ความแค้นด้วย
ชีวิตของพญาฉัททันต์ ลมหายใจ เวลา และจังหวะ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมากในการสร้างสรรค์ และการ

ขับร้องในบทเพลงนี้ เพราะความโกรธ สร้างความทุกข์ 
อึดอัดภายในใจ ผู้สร้างสรรค์จึงเลือกใช้เทคนิคการร้อง 
โดยก าหนดให้การใช้ลมหายใจ และเวลา สร้างความ
เหนื่อย และรู้สึกถึงความยาวช่วงเวลา (นาน) โดย
น าเสนอการวิเคราะห์ดังนี้ 

 
วรรคที่ 1  การเอื้อนในห้องแรกตอนเริ่มต้น

ของเพลงผู้สร้างสรรค์เลือกใช้เสียงดัง เข้ม กังวาน โดย
เลือกใช้ เสียงระดับช่วงอก (Chest Tone) เนื่องจาก
ต้องการ ให้เสียงก้องต่ าแต่กังวาน และใช้เทคนิคการ
ร้องแบบการครั่นเสียงในการขับร้องเพื่อช่วยสร้างความ
สมบูรณ์ 

วรรคที่ 2  ใช้วิธีการออกเสียงลักษณะเดิม    
สร้างเสียงต่ าและเพิ่มการครั่นเสียงและลูกคอ Vibrato 

วรรคที่ 3  การแบ่งวรรคการหายใจหลังค า
ว่า  งา – งาม ช่วยท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัดและ
เริ่มต้นเอื้อนใหม่ โดยไม่ให้เป็นไปตามความรู้สึกโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ในขณะที่หายใจออก เพราะโดย
ธรรมชาติเมื่อหายใจออกก็จะหายใจเข้าทันที การ
สร้างสรรค์การเอื้อนหลังค าว่า งา-งาม นั้น การออก
เสียง ในห้องที่  4 -5  ออกแบบให้การออกเสีย ง
ขัดจังหวะ ดึงและหน่วงจังหวะ  เพื่อสร้างความรู้สึก
ยาก ล าบาก ในห้องสุดท้ายค าว่า    คชะ  หลังจาก
เปล่งเสียงสุดท้าย คชะ แล้วใ ช้การหยุดจังหวะ 
(Paused)  

วรรคที่ 4  ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้เสียงที่ค่อยๆ 
ดังจนสุดพลัง เพื่อเคลื่อนความรู้สึกของเรื่องและ
หมายถึงความแค้น อาฆาตที่มีภายในจิตใจจนไม่
สามารถอธิบายได้ เสียงต่ ามีผลต่อความรู้สึกและการ
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ออกแบบเสียงในการร้อง เพราะต้องการให้ เกิด
ความรู้สึกโกรธแค้นแต่มีความเศร้าปนอยู่ 

3. เพลง The Sacrifice 

จากเรื่องพญาฉัททันต์เมื่อวิเคราะห์จากบท
การแสดงพบว่าการสร้างท านองใหม่ และ เสียงร้อง            
ผู้สร้างสรรค์ เลือกจากบทเพลงไทย ผู้ขับร้องต้องสวม
บทบาททั้งผู้เล่าเรื่องตัวละคร โดยใช้วิธีการขับร้องใน
การแสดง จึงค้นหาบทเพลงไทยประเภทเพลงที่ใช้ใน
การเล่าเรื่อง ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงเลือก โอ้ชาตรี 
ในขณะขับร้อง นักร้องสวมบทบาทเป็นตัวละคร คือ
พญาฉัททันต์ ตัวละครมีความเสียใจจนกระทั่งนิ่งและ
สงบสามารถละจากความแค้นเพื่ อการให้อภั ย                                                               
 ลักษณะการเลือกเสียงที่ใช้ในการขับร้อง     
สร้างความยิ่งใหญ่ในเนื้อเสียงให้ผู้ฟังสามารถได้ยิน
ลักษณะตามใหญ่โต และแข็งแกร่งของพญาฉัททันต์     
โดยออกเสียงท่ีชัดเจน กว้าง และใช้ Vibrato  เพื่อช่วย
สร้างบรรยากาศในขณะขับร้อง เหตุการณ์เกี่ยวเนื่องมา
ตั้งแต่พญาฉัททันต์โกรธ ที่นายพรานลอบยิงด้วยศร
อาบยาพิษด้วยความทรมานทั้งเจ็บและปวด แต่เมื่อได้
รับทราบเรื่องราวท่ีนางจุลสุภัททาสั่งให้มาฆ่าตนเพื่อน า
งาไปท าเครื่องประดับ ความรู้สึกเจ็บปวดนั้นกลับ
กลายเป็นความนิ่งที่ตระหนักในผลกรรม บทเพลงละงา
ผู้เขียนเลือกเพลงโอ้ชาตรีเนื่องจาก โอ้ชาตรีเป็นเพลงที่
ใช้ในการแสดง โขน-ละคร ลักษณะท านองนิ่งในโขน-
ละครใช้เพลงนี้ส าหรับอธิบายเรื่องหรือสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น  

 

 

วรรคที่ 1  ใช้เสียงที่ออกมาโดยตรงจาก
ล าคอ เนื้อเสียงต้องกว้างเพื่อให้สามารถรู้สึกถึงความ
ยิ่งใหญ่ของช้างและมีความเจ็บปวดทรมานแทรกอยู่
บ้างเล็กน้อย  โดยห้องที่ 8  เบาเสียงลงและลากเสียง
ค าว่า “วา”  ให้ยาวจนสามารถรู้สึกในความนิ่ง 

 วรรคที่ 2 ห้องที่ 1 ค าว่า “แม่กลับมา”       
ร้องโดยการเน้นเสียงให้ได้ความหมายว่านางจุลสุภัททา
ที่เคยเป็นชายาของตน ห้องที่ 2-3 ใช้เสียง Vibrato 
ในขณะร้องเพื่อให้เกิดความรู้สึกในการเสียสละ ห้องที่ 
7-8  ลากเสียงเสมอกันยาว ค าว่า “ตัว” รักษารูปปาก
โดยการห่อริมฝีปากไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้สึก
ห้องที่ 1 ค าว่า “อยากจะได้”  ใช้วิธีการเน้นค า และใช้
เสียง Vibrato ในห้องที่ 2-3  ห้องที่ 4 ค าว่า “ชีวิต” 
ใช้วิธีการออกเสียงให้เบาลงแต่ยังคงเน้นให้ค าชัดเจน 
ห้องที่ 7 ค าว่า “อุทิศแล้ว” ใช้วิธีการให้ความหมาย
ของเสียงโดย ให้ความหมายเดียวกับค าร้องท้ายค าใช้
เสียงแผ่วเบาลง 

วรรคที่ 4 ห้องที่ 1 ค าว่า “แด่ดวงแก้ว”        
ใช้วิธีการให้ความหมายเดียวกับค าว่าอุทิศแล้ว ค าว่า 
“แก้ว”  ใช้วิธีการก าหนดรูปปากให้ห่อเข้าหากันและ
ออกเสียงแก้วอย่างแผ่วเบา ค าว่า “เนื้ออุ่น” ใช้วิธีการ
สร้างอารมณ์ที่สอดคล้องกับค าว่าแก้ว  สร้างเสียงให้
นุ่มเบาสบาย ห้องที่ 6 ค าว่า “หัว” ใช้วิธีการขับร้อง
โดยการก าหนดรูปปากและใช้เสียงนาสิกลากยาวจน
หมดลมหายใจ ขับร้องให้ผู้ฟังรู้สึกถึงการหมดลมหายใจ
เมื่อนักร้องเปล่งเสียงจนสุดลมหายใจ 

วรรคที่ 5 ค าว่า “เห็นงา” เปล่งเสียงสุดเสียง  
เปิดกว้าง  สร้างเนื้อเสียงให้สอดคล้องกับความยิ่งใหญ่
และการสูญเสีย มโนภาพที่สร้างใช้วิธีการสร้าง
ภาพพจน์ว่าพญาฉัททันต์เห็นงาของตัวเองและพร้อมที่
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จะสละงา  พญาฉัททันต์มิได้เสียใจที่จะละทิ้งงาแต่
พญาฉัททันต์เสียใจกับความแค้นที่นางมีต่อตน  ค าว่า 
“งา” ใช้วิธีการอ้าปากและเปล่งเสียงยาวจนสุดลม
หายใจ 

วรรคที่ 6 ห้องที่ 1  ค าว่า “งา”  ใช้วิธีการ
สร้างภาพที่สอดคล้องกับค าว่า “เห็นงา” ในวรรคที่ 5 
เสียงที่เปล่งออกมาตั้งแต่ห้องที่ 2-4  ค่อย ๆ แผ่วเบา 
ห้องที่ 4  เมื่อขับร้องค าว่า “แก้วตา”  ใช้วิธีการหยุด
ช่ัวขณะเพื่อสร้างมโนภาพและความรู้สึกของการถูกตัด
งา การเสียสละสิ่ งหนึ่ งเพื่อสิ่ งหนึ่ ง รู้สึกถึงความ
ประเสริฐของการให้    ห้องที่ 6-7  ค าว่า “อย่าหมอง
มัว”ลมหายใจท่ีใช้ค่อย ๆ แผ่วเบาลงใช้วิธีการสร้างมโน
ภาพของการหมดลมหายใจ  ค่อย ๆ เบาลงทั้งเนื้อเสียง
และความรู้สึก จนไปสู่ความนิ่ง  และสงบของผู้ขับร้อง 

4. สรุปผล 

          จากการวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์และ
ขับร้องจ านวนเพลง Bathing of Phaya Chattan 
เพลง The Hunt และเพลง The Sacrifice 
กระบวนการสร้างสรรค์เริ่มจากการวิเคราะห์บทละคร
เพื่อศึกษาแก่นของเรื่อง  แนวคิด  ปมหรือความขัดแย้ง
ของเรื่อง  และจุดประสงค์ของเรื่อง เพื่อท าความเข้าใจ
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งตัวละคร  สังคม และค้นหา
ความจริงของตัวละคร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการก าหนดแนวคิดและการ
สร้างสรรค ์

ที่มา: สัณห์ไชญ์  เอื้อศลิป์ วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 

 1.  ลมหายใจ   ในขณะขับร้องเพลงผู้วิจัย
ค้นพบว่าเมื่อเข้าถึงความคิดของตัวละคร  ในขณะขับ

ร้องลมหายใจจะเปลี่ยนไปตามความรู้สึกของตัวละคร  
เช่น  ลมหายใจผ่อนอย่างแผ่วเบาเมื่อความต้องการ
ของตัวละครต้องการกระซิบ พูดถึงความพร่ าเพ้อ หรือ
เสียใจจน สุดหัวใจ ลมหายใจสั้น ตามอารมณ์โกรธ เน้น
หรือแค้น เป็นต้น ประการส าคัญลมหายใจ  ของ
นักร้อง และ ผู้บรรเลงเปียโนเป็นลมหายใจเดียวกัน 
หายใจด้วยกันแต่ละวรรคเพลง ท าให้สื่อสารเรื่อง
เดียวกันและหายใจเป็นคน ๆ เดียวกันตามแรงจูงใจ
ของตัวละคร    

 2.  เทคนิคและวิธีการออกเสียง อวัยวะบน
ใบหน้าและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ถูกปรับตาม
ความรู้สึกและอารมณ์ของตัวละครตามล าดับความ
ต้องการและการตีความที่ก าหนดไว้ เช่น  เมื่อโกรธ
ค้นพบการกัดฟันแล้วเปล่งเสียงร้อง การใช้เสียงสั่น 
Vibrato เพื่อเพิ่มความอ่อนไหว การใช้ลมผ่านปาก
และใช้ริมฝีปากค่อยๆ  ห่อจนเสียงค่อย ๆ เบาลงและ
จางหายไป เมื่อต้องการให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด เป็น
ต้น            
 3.  ความดังและความเข้มของเสียง อารมณ์
และความรู้สึกของตัวละครมีผลต่อการเปลง่เสียง ความ
ดัง ความเบา ความยาว การออกแบบเสียงลักษณะต่าง 
ๆ เกิดขึน้ในขณะด้นสด เมื่อผู้วิจัยเข้าสู่ตัวละคร และใช้
การด้นสดในการค้นหา แนวทางการสร้างสรรค์ท านอง
เพื่อน าไปสู่ความจริงของตัวละครตามแนวคิดและการ
ตีความที่ก าหนดไว้ เช่น ลักษณะความยิ่งใหญ่สง่างาม
ของช้าง สามารถสร้างเสียงดังจากล าคอ ขยายกว้าง
ก้องในช่องปาก หรือความสวยงาม สดใส ของสายน้ า 
เปลี่ยนช่องเสียงในช่องคอ และก้องบนเพดานปากเพื่อ
เปลี่ยนระดับความเข้มของเสียง ให้สอดคล้องไปตาม
ลักษณะที่ต้องการ  เป็นต้น 

 กา ร ใ ช้ วิ ธี ก า รตี ค ว า มล ะค รต ะวั นต ก 
(Interpretation) แ ล ะ พื้ น ฐ า น ก า ร แ ส ด ง ม า ใ ช้             
ในการสร้ างสรรค์ท า ให้ค้นพบความหมายตาม
วัตถุประสงค์ของตัวละคร นักแสดงคือนักดนตรี เป็น
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หนึ่งเดียวกัน  มีความคิดเดียวกัน อยู่ในความรู้สึก
เดียวกัน เป็นอิสระจากกันและกัน มีวิถีของตน ท าให้
ได้พบกับบรรยากาศใหม่โดยพัฒนาความคิด พร้อม
ความรู้สึกไปพร้อมกัน กับเรื่องราวในแต่ละเหตุการณ์
ของตัวละคร โดยการ วางแผนการบรรเลง เพื่อให้
พัฒนาไปพร้อมกับการเดินทางของเรื่องและตัวละคร
โดยน าหลักการแสดงมาสร้างสรรค์ การน าแนวคิดการ
สร้างตัวละครน ามาใช้ในการสร้างสรรค์การขับร้อง
เพลงไทยเป็นแนวทางใหม่ที่ค้นพบจากการทดลอง
สร้างสรรค์ และค้นหาวิธีการออกแบบเสียงร้องในการ
ขับร้องเพลงไทยด้วยการตีความตัวละคร เพื่อผู้
สร้ างสรรค์สามารถวิ เคราะห์ เ รื่ อง  การกระท า  
ความคิด  ความรู้สึก เป้าหมายที่ตัวละครต้องการ  

5. การอภิปรายผล 

แนวคิดจากการสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ด้วยการ
ตีความ การตีความท าให้ผู้สร้างสรรค์สามารถเข้าใจใน
เรื่องราวที่ต้องการสื่อสารเพราะสามารถเช่ือมโยง
ความรู้สึกในล าดับเหตุการณ์ของเรื่องได้อย่างสมจริง  
ดังนั้นหากน า “การตีความ” ค้นหา วิเคราะห์ที่มาของ
แรงบันดาลใจ ความต้องการ แรงจูงใจ ฯลฯ ผลงานช้ิน
นั้นจะส่งผลให้เกิดคุณค่าความงามในเชิงความรู้สึกที่
เชื่อมโยงกับชีวิตได้ การตีความไม่ได้หมายความถึง การ
ท าให้สารนั้นเปลี่ยนหรือขยายความเพิ่มจนท าให้
ของเดิมนั้นเปลี่ยนแปลง แต่การตีความส่งผลให้เข้าใจ
ในบริบทของผลงานนั้นอย่างลึกซึ้ง สามารถน าการ
ตีความไปพัฒนากับการบรรเลงดนตรีไทย หรือแม้แต่
การร า เช่นกรณีท่าร าในเพลงหน้าพาทย์มีสัญลักษณ์
ของท่าร าที่ไม่อาจเข้าใจถึงความต้องการที่ร่างกายต้อง
เคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ  ดังนั้นหากผู้แสดงมีความ
เข้าใจ สามารถวิเคราะห์ความต้องการของตัวละคร 
และการกระท าในเพลงหน้าพาทย์ได้ก็จะส่งผลให้
นักแสดงสามารถเคลื่อนไหวร่างกายโดยการร าเพลง
หน้าพาทย์ได้อย่างเข้าใจ เป็นต้น 

 1.  กระบวนการและวิธีการทางละครกับการ
พัฒนาทักษะทางดนตรีไทย 

การใช้กระบวนการตีความทางละครเพื่อ
น ามาพัฒนาการสร้างสรรค์ท าให้ศิลปินหรือผู้ศึกษา
ด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย สามารถสร้างงานได้ด้วย
ตนเองโดยสามารถน ากระบวนการตีความทางละครมา
พัฒนารายละเอียดของการแสดง การบรรเลงมากขึ้น 
สามารถเข้าถึงความหมายที่อาจถูกซ่อนอยู่ในท่าร า 
หรือบทเพลง นอกจากนั้นกระบวนการทางละคร
สามารถสร้างการเรียนรู้ การรับ  การส่ง  การฟังอย่าง
ตั้งใจโดยอยู่กับความต้องการของเรื่อง สามารถท าให้ผู้
บรรเลง ขับร้องหรือผู้ร าสืบค้นภูมิหลังและสร้างความ
เข้าใจในแนวคิดช้ันต้นของงานขนบได้ นอกจากนั้น
กระบวนการและวิธีการทางละครท าให้เกิดการตั้ง
ค าถามถึงที่มา  ภูมิหลัง สาเหตุของปัญหา  การ
เปลี่ยนแปลง  เหตุและผลในทุก ๆ รายละเอียด  
ขั้นตอน เพื่อใส่ใจในคุณภาพของการบรรเลงและการ
แสดง โดยมุ่งเน้นเรื่อง “การฟัง” นอกจากฟังผู้อื่นท า
ให้เกิดความกลมกลืนในการบรรเลงแล้ว  การฟังยังท า
ให้นักดนตรี นักนาฏศิลป์ไทยเรียนรู้จักการยอมรับ
ความคิดเห็นจากการวิพากษ์วิจารณ์อีกด้วย  

2.  จากการสร้างสรรค์พัฒนาไปสู่การ
เผยแพร่และการวิจัย 
 จากประสบการณ์การท างานโดยใช้ความรู้ใน
แบบขนบนิยมเพื่อร่วมพัฒนากับศิลปินครู  ข้าราชการ
ของมหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ และโรงละครแห่งชาติ
กัมพูชาโดยมีนัก เต้นโขน นักร้องและนักดนตรี 
กระบวนการวิจัยใช้ “การด้นสด” เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การค้นหาและทดลองสร้างสรรค์โดยพยายามให้นัก
ดนตรีกล้าคิดและกระโจนลงไปอยู่ในสถานการณ์ ใช้
ทักษะการตีความด้วยการพูดคุย อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นน าพาให้นักดนตรีสามารถน าพาตัวเองเข้า
ไปสู่ “ความจริง” ของเรื่อง และน าพาให้อยู่ภายใต้
อารมณ์ ความรู้สึกของผู้บรรเลงในฐานะเป็นตัวละคร
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นั้นและสามารถสร้างงานจากดนตรีเดิมของตนได้เป็น
อย่างดี 

 3.  จากงานวิจัยและการสร้างสรรค์สู่การ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
 จากผลงานการวิเคราะห์การสร้างสรรค์และ   
การผลิต ผู้วิจัยได้น าวิธีการที่ค้นพบน าไปสู่การบูรณา    
การเพื่อผลิตผลงานด้านนาฏศิลป์ด้วยวิธีการเดียวกัน 
น าไปใช้ทดลองในการเรียนการสอนให้นิสิตในช้ันเรียน
ทั้งวิชาเอกศิลปะการละครและนาฏศิลป์ไทย เพื่อ
วิเคราะห์ความหมายของท่าร า  ค้นหาแรงจูงใจ  ความ
ต้องการของตัวละคร ท่ีสามารถเช่ือมโยง เทียบเคียงใน
เชิงการกระท าของตัวละครให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์และ
ท าแบบฝึกหัดด้นสดเพื่อเป็นตัวละคร สามารถสร้าง
ความมั่นใจและทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์งานจาก
ต้นทุนความรู้ด้านขนบนิยมในการสร้างงานร่วมสมัย
ไทย 

6. ข้อเสนอแนะ 

 จากการรวบรวมผลงานการออกแบบและ
สร้างสรรค์เสียงร้องในศิลปะการแสดงร่วมสมัยของ
ผู้ วิ จั ย  โ ดยท าการศึ กษาและวิ เ คร าะห์ ให้ เ ห็ น
กระบวนการสร้างสรรค์จากการทดลองด้วยวิธีการด้น
สดจนสามารถได้ผลงานสร้างสรรค์จากบทเพลงไทย
เปิดการแสดงทั้งในประเทศไทย  ต่างประเทศ  และ
น าไปบูรณาการกับการแสดงละครเวที  การเรียนการ
สอน หรือการอบรมปฏิบัติการให้กับศิลปินมากมาย  
จากผลการวิเคราะห์และประสบการณ์จากการท างาน 
การทดลองและการสร้างสรรค์ผู้วิจัย   ใช้การด้นสด  
ดังนั้นจึงอาจท าให้การบันทึกโน้ตและรายละเอียดต่างๆ  
ไม่สมบูรณ์  จึงควรมีการบันทึกผลงานเพลงเพื่อเป็น   
การเผยแพร่และ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ 
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คลองในกรุงเทพมหานคร: สายน้ ากับงานศิลปะ 
Canals in Bangkok: Tides and Art  

พิสิษฐ์  พันธ์เทียน 

Abstract 

The Research aims to study the social environment and cultural context which is 
related to the canals in the research area from past to the present. This is to analysis visual 
image and to synthetic for creating visual arts which are painting that demonstrate the image 
interaction between the canals in Bangkok and social environment and cultural. Studies in 
environmental, social and cultural contexts are based on data that is valuable for creating for 
visual arts. The research consist of two parts, first part for creating visual image. The second 
part is creating visual art, which retrieving the visual image to synthetic, determination the 
concept in each area for the canals research and creating mental image. The result for visual 
image integrate with unity in which form and content.   The image interaction between 
Bangkok’s Canals and social environment shows new creative process of deconstruction data 
related to reconstruction by drawing tools on complex surface of social and environment , 
then synesthetic to pervasive quality visual art for research data base. The works success with 
18 pieces from 4 visual art paintings set.   

Keywords: Canals in Bangkok, Tides and Art    
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บทคัดย่อ   

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์ กับ
คลองในพื้นที่การวิจัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  สู่การวิเคราะห์สร้างภาพลักษณ์ข้อมูล และนาไปสู่การสังเคราะห์เพื่อ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรมที่แสดงปฏิสัมพันธ์ทางจินตภาพ ระหว่างคลองในกรุงเทพมหานครกับ 
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาในส่วนบริบทสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมด าเนินการบน
พื้นฐานข้อมูลที่ให้คุณค่าต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์  การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการ
วิจัยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ข้อมูล ส่วนที่สองการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เป็นการน าภาพลักษณ์ข้อมูลมา
สังเคราะห์ ก าหนดแนวคิดในแต่ละพื้นท่ีการวิจัยของคลอง และสร้างภาพจินตลักษณ์คลองในลักษณะภาพร่าง ที่
มีความเป็น เอกภาพ ในลักษณะของความเป็นพหุลักษณ์ทางรูปทรงและเนื้อหา   

ส่วนปฏิสัมพันธ์ทางจินตภาพระหว่างคลองในกรุงเทพมหานครกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
เป็น ส่วนผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นกระบวนการสร้างสรรค์ใหม่ จากการรื้อสร้าง (Deconstruction) ข้อมูลเอกสาร 
ผสานกับ การสร้างทวนซ้ า (Reconstruction) ด้วยเครื่องมือการวาดเส้น บนพื้นที่ที่มีความทับซ้อนของ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม และสังเคราะห์ออกมาเป็นงานทัศนศิลป์ที่แสดงคุณค่าขจร (Pervasive 
Quality) บนฐานข้อมูลการวิจัย โดยได้ผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม 4 ชุด จ านวน 18 ภาพผลงาน  

ค าส าคัญ: คลองในกรุงเทพมหานคร  สายน้ ากับงานศิลปะ 
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บทน า 

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมา 
โดยมีเรื่องของแหล่งน้ าเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการวางผัง
เมือง เมื่อปี พ.ศ. 2325 บริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ า เจ้ าพระยาได้ถู ก เลื อกเป็นที่ ตั้ ง เมือง
กรุงเทพมหานครซึ่งแม่น้ าเจ้าพระยาในช่วงพื้นที่นี้เดิม
คือคลองที่ถูกขุดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ 
พ.ศ. 2085 ในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช แห่งกรุง
ศรีอยุธยา โปรดให้ขุดคลองลัดแม่น้ าเจ้าพระยาตั้งแต่
ปากคลองบางกอกน้อยมาถึงคลองบางกอกใหญ่ คลอง
ลัดนี้ภายหลังถูกกระแสน้ ากัดเซาะแผ่นดินให้ลึกและ
กว้างกลายเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
คือสายน้ าช่วง ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย (บริเวณ
โรงพยาบาลศิริราชกับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร)์ จนถึง
ปากคลองบางกอกใหญ่ (บริ เวณพระราชวังเดิม       
กรุงธนบุรี กับ ปากคลองตลาด)   

นอกจากนี้ยังมีการขุดคลองเพิ่มเติมเพื่อเป็น
แนวคูคลองรอบกรุง และตลอดช่วงระยะแรกของการ
สร้างกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ยังมีการ
ขุดคลองขึ้นใหม่และการขุดซ่อมจากแนวคลองเดิม
เพิ่มเติมอีกเป็นจ านวนมาก จนเกิดเป็นคลองใน
ลักษณะต่างๆ อีกหลายประเภทคลอง เหล่านี้ล้วนเป็น
คลองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  และคลองจ านวน
ห นึ่ ง ไ ด้ ถู ก ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ต า ม  พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ
โ บ ร า ณ ส ถ า น  โ บ ร า ณ วั ต ถุ  ศิ ล ป วั ต ถุ  แ ล ะ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้เป็น 
โบราณสถานประเภทคลองประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 
เมษายน 2519 จ านวน 3 คลอง คือ 1) คลองหลอด 
ภายหลังเปลี่ยนไปใช้ช่ือเดิมคือ  “คลองคู เมืองเดิม” 
2) คลองโอ่งอ่างภายหลังเปลี่ยนไปใช้ช่ือ เดิมคือ 
“คลองรอบกรุง” และ 3) คลองผดุงกรุงเกษม  คลอง 
ความหมายตามพจนานุกรมที่เกี่ยวข้องกับน้ า หมายถึง
ทางน้ าหรือล าน้ าที่เกิดขึ้นเอง หรือขุดเช่ือมแม่น้ าหรือ
ทะเล(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 226) ทางน้ าที่

สร้ างขึ้น โดยมนุษย์ ส าหรับ การขนส่ งหรื อการ
ชลประทาน (Michael Agnes, 1996, p. 85) จาก
ความหมายที่กล่าวมาแสดงให้เห็น ถึงความส าคัญของ
คลองที่มีต่อวิถีชีวิตมนุษย์ในระดับ ชุมชนและสังคม  
จึงเป็นเหตุให้คลองเข้ามามีส่วน เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ
ของสังคมตามไปด้วย ดังเช่น กรณีคลองมหานาคที่ถูก
ขุดขึ้นมาเพื่อการเล่นเพลง สักวา ดังที่ ส. พลายน้อย 
(2544, หน้า 120-121) กล่าวว่า เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ าจุ ฬา  โ ลกมหาราช  สถาปนา
กรุงเทพมหานครขึ้นแล้ว มี พระราชด าริถึงไพร่ฟ้า
ประชาชนที่เคยมีความสุข สนุกสนานร้องเล่นเพลงใน
เรือตั้งแต่ครั้งกรุงศรี อยุธยา สมควรจะหาที่ให้ราษฎร
ได้มีโอกาสรื่นเริง เหมือนแต่ก่อน จึงทรงพระกรุณา
โ ป ร ด เ ก ล้ า ฯ  ใ ห้ ขุ ด  ค ล อ ง เ ห นื อ วั ด ส ร ะ เ ก ศ 
พระราชทานนามว่า คลอง มหานาค เพื่อให้ชาวพระ
นครลงเรือไปประชุมเล่น เพลงและสักวาในเทศกาลฤดู
น้ า เป็นที่สนุกของชาว กรุงเทพฯ... 

นอกจากนี้ยังมียังมีปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับคลอง เช่น การมีธรรมเนียมการสร้างวัดคู่
กับคลอง  ดังมีผู้กล่าวไว้ว่า ในสมัยก่อนเมื่อมีการขุด
คลอง จะมีธรรมเนียมอยู่คือ พอขุดเสร็จต้องสร้างวัด 
เป็นธรรมเนียมที่มีมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรี อยุธยา... 
(ไขแสง ศุขวัฒนะ ใน อาศรมความคิดเรื่อง คลองใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 2537, หน้า 136)  
การเกิดงานสถาปัตยกรรมข้ามคลอง ใน ลักษณะของ
สะพานประเภทต่างๆ เกิดการสัญจรทาง น้ าด้วย
พาหนะประเภทเรื อ  เหล่ านี้ เ ป็นปรากฏการณ์        
ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ต่อ
สังคม ปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับคลองดังกล่าว  
บางอย่างถูกสร้างขึ้นด้วยความจ าเป็นหรือความ 
ต้องการทางกายภาพ เนื่องจากต้องใช้ประโยชน์ทาง 
กายภาพจากสิ่งเหล่านั้น แต่บางอย่างก็มิได้จ ากัด
เฉพาะ เพียงความส าคัญทางกายภาพ หากแต่เป็นการ
สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อคุณค่าทางจิตใจ ดังเช่น กรณีการ
ขุดคลองมหานาคขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่น
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เพลงสักวา ได้เกิดปรากฏการณ์สิ่งแวดล้อมของวิถีชีวิต
ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีการละเล่นอันเป็นคุณค่า
สุนทรีย์ทางใจ  หรือแม้แต่ในประวัติศาสตร์ ศิลปะโลก 
ตามแหล่ งวัฒนธรรมที่ เกิดขึ้นตามลุ่ มน้ า  ต่ างๆ 
ตลอดจนลัทธิทางศิลปะในแต่ละยุคสมัย  สายน้ าก็ยังมี
อิทธิพลหรือเป็นแหล่งบันดาลใจ ให้ สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะออกมาในรูปแบบต่างๆ ดังเช่น จอห์น คอนสเต
เบิล (John Constable) ได้ สร้างผลงานจิตรกรรมช่ือ 
“The Hay Wain” แสดง ถึงวิถีชีวิตกับสายน้ าของ
ชนบทในประเทศอังกฤษ เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ที่ต้องอาศัยแรงบันดาล ใจจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม
และวัฒนธรรมด้วย เช่นกัน  

เมื่อเวลาผ่านไป กรุงเทพมหานครได้เกิดการ 
ขยายตัวทั้งด้านประชากรที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กระตุ้นให้เมืองขยาย 
ตัวอย่างมาก ความเจริญเหล่านี้ส่งผลต่อการเดินทาง
สัญจรเพื่อการติดต่อกิจกรรมด้านต่างๆ  ผู้คนนิยมใช้ 
เส้นทางสัญจรทางบกที่สะดวกรวดเร็ว ท าให้เส้นทาง 
สัญจรทางน้ าลดความส าคัญลง ล าคลองต่างๆ ที่เคย มี
ความส าคัญกับวิ ถี ชี วิ ต ในอดี ต  สภาพภู มิ ทั ศน์ 
วัฒนธรรมที่ เคยเป็นปรากฏการณ์สืบเนื่องหรือมี 
ความสัมพันธ์กับคลองได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก 
อดีตเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน ถึงแม้ความส าคัญของ 
คลองที่มี ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม กรุงเทพมหานคร
จะมีบทบาทน้อยลงไปด้วยเหตุ  ปัจจัยที่กล่าวมา      
แต่ความเกี่ยวข้องหรือบทบาท ระหว่างคลองกับเมือง
กรุงเทพมหานครก็ยังด าเนิน ต่อไปตามเง่ือนไขของ
เวลาระหว่างอดีตกับปัจจุบัน    

จากปรากฏการณ์ที่กล่าวมา เป็นแนวทางให้ 
ผู้วิจัยก าหนดเป้าหมายที่จะศึกษาประวัติความ เป็นมา
ของคลองในกรุงเทพมหานครที่มีความสัมพันธ์ กับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม  ด้วยการท า 
ความเข้าใจ และการตีความหมายจากข้อมูล       โดย
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ทางทัศนศิลป์ 

และถ่ ายทอดข้ อมู ล เป็ น งานทัศนศิ ลป์ ที่ แ สดง
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท า ง จิ น ต ภ า พ  ร ะ ห ว่ า ง ค ล อ ง ใ น 
กรุ งเทพมหานครกับสิ่ งแวดล้อมทางสังคมและ 
วัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาบริบทสิ่งแวดล้อมทางสังคมและ 
วั ฒ น ธ ร ร ม  ที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ค ล อ ง ใ น 
กรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   

2. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้าง 
ภาพลักษณ์ข้อมูลของคลองในกรุงเทพมหานคร   

3. เพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภท 
จิตรกรรม ที่แสดงปฏิสัมพันธ์ทางจินตภาพ ระหว่าง 
คลองในกรุงเทพมหานครกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
และวัฒนธรรม 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร   
ศึกษาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลองใน 

พื้นที่การวิจัย ในเรื่องความเป็นมา วัตถุประสงค์ของ 
การขุดคลอง สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมใน 
บริบทพื้นที่คลอง ตลอดจนศึกษาเรื่องของสายน้ ากับ 
งานศิลปะ โดยศึกษาทั้งเอกสาร หนังสือ งานวิจัย 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง    

2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม    
    2.1 ขอบเขตพื้นท่ีที่ท าการศึกษา  
    คลองที่ถูกขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้เป็นโบราณสถาน ประเภท
คลองประวัติศาสตร์ จ านวน 3 คลอง และคลองที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 1 คลอง รวมเป็นจ านวนสี่
คลอง คือ 1) คลองคูเมืองเดิม 2) คลองรอบกรุง 3) 
คลองผดุงกรุงเกษม และ 4) คลองมหานาค    
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    2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูล  
    การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ใช้ 

ตารางเก็บข้อมูลภาคสนามที่แสดงความสัมพันธ์ 
ระหว่ างข้อมูล ในอดีตกับข้อมูล ในปัจจุบัน  ด้ วย 
เครื่องมือทางทัศนศิลป์ดังน้ี     

      1) การวาดเส้น (Drawing) เป็น 
เครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูล โดยมีประเด็นส าคัญ 
คือ 1) การวาดเส้นกับข้อมูลในอดีต เป็นผลงานวาด 
เส้นเบื้องต้น โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร ภาพถ่ายใน 
อดีต มาเป็นตัวก าหนดมุมมองและองค์ประกอบภาพ  
2) การวาดเส้นภาพภูมิทัศน์ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ 
คลองในกรุงเทพมหานครเป็นการวาดเส้นโดยใช้องค์ 
ความรู้และความช านาญจากผู้วิจัย ถ่ายทอดข้อมูล ภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรมที่ปรากฏในพ้ืนท่ีการวิจัย    

2) การถ่ ายภาพ (Photography) 
เป็นเครื่องมืออันดับรองจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
วาดเส้น การถ่ายภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่อการ ถ่ายภาพ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ปรากฏในภูมิทัศน์ วัฒนธรรม
ปัจจุบัน   

3. การวิเคราะห์ข้อมูล    
น าส่วนการศึกษาข้อมูลเอกสารกับการเก็บ 

ข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์หารูปธรรมที่มีคุณค่าต่อ 
งานทัศนศิลป์กับนามธรรมที่มีคุณค่าต่องานทัศนศิลป์ 
เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ข้อมูล (Visual Image)   

4. การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์   
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เป็นการน า

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล (ภาพลักษณ์ข้อมูล) มาใช้ 
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้   

4.1 การสังเคราะห์ข้อมูล    
การสังเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนการ 

ตี ค ว าม ห มา ย จา ก ข้ อ มู ล  แ ล ะน า ไ ป สู่ ก า ร จั ด 
องค์ประกอบของศิลปะ และการใช้ทัศนธาตุ ให้เกิด 

เอกภาพตามหัวข้อการวิจัย ด้วยการก าหนดแนวคิด 
เพื่อจัดท าภาพร่างผลงาน    

4.2 การวิจารณ์ภาพร่างผลงาน    
ก า ร วิ จ า ร ณ์ ภ า พ ร่ า ง ผ ล ง า น  โ ด ย 

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 ท่าน เป็นการวิจารณ์ภาพ จินต
ลักษณ์คลอง ในเรื่ององค์ประกอบของศิลปะ และทัศน
ธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลไป ประกอบการ
อภิปรายผลการวิจัย    

4.3 ผลงานทัศนศิลป์    
ผลงานทัศนศิลป์ มีขั้นตอนที่ส าคัญ 2 

ส่วนคือ     

1) ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
ทัศนศิลป์ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การศึกษาข้อมูลทั้ง 
ส่วนเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ปรากฏรูป 
เป็นผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงความหมายในกรอบ 
แนวคิดการวิจัยเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ทางจินตภาพระ หว่าง
ข้อมูลในอดีตและข้อมูลในปัจจุบันของคลองใน 
กรุงเทพมหานคร   

2) ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานสู่ 
สาธารณะ เป็นส่วนที่น าผลงานทัศนศิลป์ออกไป 
เผยแพร่ด้วยวิธีการจัดนิทรรศการศิลปกรรม  

5. อภิปรายผล  

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.1 คลองคูเมืองเดิม 
1.1.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร

คลองคูเมืองเดิม พบความเป็นเด่นทางด้านเรื่องราวที่ 
เกี่ยวข้องคือการสร้างสะพานพาดข้ามสองฝั่งคลอง ที่
ให้เรื่องราวทับซ้อนเชิงความหมาย สะพานหลาย แห่ง
มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตทั้งทางด้านการใช้ งาน 
ด้านวัสดุการก่อสร้าง หรือด้านภูมิทัศน์ เป็น ข้อมูลที่
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แสดงความเป็นเด่นของเรื่องราวที่ทับซ้อน ผ่าน
กาลเวลา เช่น สะพานช้างโรงสี มีความหมายถึง 
สะพานที่ให้ ช้างข้าม ตั้งอยู่ ใกล้โรงสีข้าว จวบจน 
ปัจจุบันเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้คุณค่า ด้าน
เรื่องราวที่ทับซ้อนผ่านกาลเวลา เป็นภาพ สะท้อน
เรื่องราวของสายน้ าแห่งนี้  

1.1.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม
คลองคูเมืองเดิม การเก็บข้อมูลภาคสนามทุกคลองใน 
พื้นที่การวิจัย ใช้วิธีการเดินเท้าจากปากคลองด้านทิศ
เหนือ ไปออกปากคลองทางด้านทิศใต้ของแม่น้ า 
เจ้าพระยา    

 

ภาพที่ 1 เส้นทางเก็บข้อมูลภาคสนามของคลองใน 
พื้นที่การวิจัย 

การเก็บข้อมูลภาคสนามของคลองคู 
เมืองเดิม ใช้วิธีการเดินเท้าจากปากคลองด้านทิศ เหนือ 
บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปออก ปาก
คลองทางด้านทิศใต้บริเวณปากคลองตลาด โดย ใช้
สะพานเป็นจุดหลักในการหยุดสังเกต พบว่า สายน้ า
ตลอดล าคลองมีสภาพเสื่อมโทรม มีเพียง ร่องรอยของ
ความงามของสะพานในอดีต เป็นสิ่ง สะท้อนความงาม
ของสายน้ า สิ่งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมใน
ลักษณะอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับ สายน้ าในสภาพ
ปัจจุบัน มีเพียงต้นไม้ต่างๆ ในภูมิทัศน์ริมคลองที่ยังคง

แสดงความสัมพันธ์กับสายน้ าอันเป็นลักษณะโดยทั่วไป
ของพืชพรรณที่ขึ้นอยู่ริมน้ า แต่ทั้งนี้ข้อมูลภาคสนาม
ของคลองคูเมืองเดิม ก็มี คุณค่าต่อจินภาพการสร้าง
สรรค์ โดยสามารถแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ในอดีตกับข้อมูลใน ปัจจุบันด้วยวิธีการวาดเส้นดังน้ี    

 

ภาพที่ 2 ข้อมูลภาคสนามคลองคูเมืองเดิม แสดง 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในอดตีกับข้อมูลใน 

ปัจจุบัน (ภาพวาดเส้นบางส่วน) 

1.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลคลองคูเมือง
เดิม    

1 )  รู ปธ ร รมที่ มี คุณค่ า ต่ อ ง าน 
ทัศนศิลป์ จากข้อมูลเอกสารพบว่า คลองคูเมืองเดิม 
ให้จินตภาพเชิงรูป จากการเรียกช่ือคลองเป็นตอนๆ 
ตามสถานที่ส าคัญที่สายน้ าไหลผ่าน เช่น ปากคลอง 
ด้านเหนือผ่านโรงไหมหลวง เรียก “คลองโรงไหม” ให้
จินตภาพถึงทัศนธาตุเชิงเส้น ที่มีความพริ้วไหว ปาก
คลองด้านใต้เป็นตลาดทั้งบนบกและในน้ า ที่มี การค้า
ขายอย่างคึกคัก เรียก“ปากคลองตลาด” ให้ จินตภาพ
เชิงรูปถึงสินค้าชนิดต่างๆ เช่น พืชผัก ผลไม้ ปลา 
เครื่องมือจับสัตว์น้ า เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ เป็น ต้น ใน
ส่วนการเก็บขอ้มูลภาคสนาม พบรูปทรงท่ีให้ คุณค่าต่อ
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในสามกลุ่ม รูปทรงคือ 1) 
รูปทรงธรรมชาติประดิษฐ์ (Artificial Form) เป็นรูป
ลายประดิษฐ์พรรณพฤกษา  รูปสัตว์  และตรา
สัญลักษณ์ต่างๆ พบในสะพานทั้งที่เป็นลาย ปูนปั้น 
หล่อโลหะและเหล็กดัด เป็นรูปทรงที่มีคุณค่า จากอดีต 
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2) รูปทรงเชิงเรขาคณิต (Geometric Form) เป็น
รูปทรงในสภาพแวดล้อมของสายน้ า พบ ได้ทั้งงาน
สถาปัตยกรรมริมน้ าประเภทอาคาร บ้านเรือน และ
งานสถาปัตยกรรมประเภทสะพาน 3) รูปทรงอินทรีย
รูป (Organic Form) เป็นรูปทรงของ พืชพรรณไม้ที่ขึ้น
สัมพันธ์กับสายน้ าในพื้นที่คลองเป็นรูปทรงที่อยู่คู่กับ
สายน้ าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2) นามธรรมที่มี คุณค่า ต่องาน 
ทัศนศิลป์ เรื่องราวของคลองคูเมืองเดิมมีประวัติ ตั้งแต่
สมัยกรุงธนบุรี เป็นคลองด้านตะวันออกของ กรุงธนบุรี
อยู่ฝั่งพระนคร ท าหน้าที่เป็นคูคลอง ป้องกันข้าศึก 
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ คลองคูเมือง เดิมที่เคยท า
หน้าที่เป็นคูคลองป้องกันข้าศึก ก็เปลี่ยน หน้าที่เป็น
เส้นทางการคมนาคมของราษฎรในเมือง หลวง 
นามธรรมของคลองคูเมืองเดิมที่กล่าวมาให้ จินตภาพ 
เรื่องความแข็งแรงมั่นคง การปกป้อง และ การ
เคลื่อนไหวของชีวิตในสายน้ า ในฐานะเป็น เส้นทาง
การคมนาคมของราษฎร จวบจนปัจจุบัน สภาพคลองที่
ปรากฏถึงแม้จะไม่มีสภาพตามอดีต แต่ ก็ให้คุณค่า
เนื้อหาในเรื่องราวตามที่กล่าวมา     นามธรรมจาก
ข้อมูลภาคสนามของ คลองคูเมืองเดิม เป็นเรื่องราว
ของความเปลี่ยนแปลง ของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ที่
ปรากฏหลักฐานเด่นชัดคือ เรื่องราวของสิ่งก่อสร้างที่
เกี่ยวข้องกับสายน้ า ได้แก่ เรื่องราวของการก าเนิด
สะพานต่างๆ บนสายน้ าแห่งนี้เป็นเรื่องราวที่แสดงให้
เห็นความสัมพันธ์ของ สายน้ ากับวิถีชีวิตชุมชน ทั้งการ
สร้างสะพานที่เกิด จากกลุ่มคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ริม
สายน้ าแห่งนี้ เช่น สะพานมอญ เรื่องราวของการสร้าง
สะพานเพื่อการ ยุทธศาสตร์การเคลื่อนย้ายสัตว์ใหญ่ 
เช่น ช้าง การตั้ง ช่ือสะพานที่อ้างอิงสภาพแวดล้อม 
เช่นสะพานช้าง โรงสี สะพานหกเคียงรถราง หรือ
แม้แต่การสร้าง สะพานเพื่อร าลึกถึงบุคคลต่างๆ ที่มี
คุณูปการต่อแผ่นดิน เหล่านี้เป็นนามธรรมข้อมูลที่มี
คุณค่าต่อการ วิเคราะห์เพื่อสร้างงานทัศนศิลป์      

3) ภาพลักษณ์ข้อมูลคลองคูเมือง 
เดิม การสร้างภาพลักษณ์ข้อมูลคลองคูเมืองเดิม เป็น 
การใช้จินตภาพจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในส่วน 
ที่เป็นรูปธรรมที่มีคุณค่าต่องานทัศนศิลป์ กับส่วนที่ 
เป็นนามธรรมที่มีคุณค่าต่องานทัศนศิลป์ การสร้าง 
ภาพลักษณ์นี้ จึงมุ่งเน้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปทรงและเนื้อหาเป็นส าคัญ โดยได้ภาพลักษณ์ ข้อมูล
คลองคูเมืองเดิมจ านวน 3 ชุด ตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ข้อมูลคลอง      
คูเมืองเดิม (บางส่วนจากตาราง) 

 

1.2 คลองรอบกรุง 
1.2.1 การศึกษาข้อมูลเอกสารคลอง 

รอบกรุง พบความเป็นเด่นทางด้ านเรื่ องราวที่ 
เกี่ยวข้องคือ วัตถุประสงค์ของการขุดคลองเพื่อเป็น  คู
เมืองป้องกันข้าศึก ที่ยังปรากฏร่องรอยของความเป็น
อดีต คือก าแพงและป้อมปราการป้องกันข้าศึกที่สร้าง
คู่ขนานกับสายน้ าของคลองรอบกรุง ตลอดจนความ 
เป็นมาของช่ือคลองรอบกรุง ในส่วนที่เรียกว่า “คลอง
บางล าพู” ยังคงปรากฏสภาพแวดล้อมที่ยังมี ต้นล าพู
บริเวณปากคลองด้านทิศเหนือ นอกจากนี้ยังคงมี
สิ่งก่อสร้างที่ เกี่ยวข้องกับสายน้ า คือสะพานที่ถูกสร้าง
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ขึ้นมาใน ช่วงเวลาต่างๆ สะพานหลายแห่งมีเรื่องราว
ตั้งแต่ครั้ง อดีตและยังคงคุณค่าเดิมจวบจนปัจจุบัน 
สะพาน หลายแห่งมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตแต่ยังคง
ท าหน้าที่รับใช้ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบสายน้ า ในขณะที่
ชุมชน ตลอดริมคลองมีการขยายตัว สายน้ าถูกเปลี่ยน
หน้าที่ จากวัตถุประสงค์ในอดีต มาท าหน้าที่ที่สอดรับ
กับความเป็นปัจจุบันในเรื่องการรองรับน้ าจากชุมชน 
เพื่อการระบายถ่ายเท  สิ่งก่อสร้างประเภทสะพานใน 
รูปแบบปัจจุบันเพื่อเช่ือมชุมชนทั้ง 2 ฝั่งคลองก็ยัง
ปรากฏให้เห็นเป็นระยะๆ ตลอดสายน้ าแห่งนี้ 

1.2.2 การเก็บข้อมูลภาคสนามคลอง 
รอบกรุง ใช้วิธีการเดินเท้าจากปากคลองด้านทิศ เหนือ 
บริเวณสวนสันติชัยปราการ ไปออกปากคลอง ทางด้าน
ทิศใต้บริเวณถนนสะพานพุทธ โดยใช้ สะพานเป็นจุด
หลักในการหยุดสังเกต เก็บข้อมูลด้วย วิธีการถ่ายภาพ 
และการวาดเส้นผ่านจินตภาพที่ได้ จากข้อมูลในอดีต
ผสานกับสภาพในปัจจุบัน พบว่า คลองรอบกรุงมี
สภาพเป็นชุมชน มีผู้อยู่อาศัยอย่าง หนาแน่น สภาพ
ของคลอง ช่วงปากคลองด้ านทิศ เหนือบริ เวณ
สวนสาธารณะสันติชัยปราการ จนถึง ช่วงรอยต่อคลอง
มหานาค สภาพของผิวน้ ากับบริเวณ สองฝั่งคลอง มี
ความสดใส สามารถให้จินตภาพถึง เรื่องราวของ
สายน้ าในอดีตของความเป็นคลอง “บางล าพ”ู โดยช่วง
ปากคลองยังปรากฏต้นล าพูอยู่ ด้านรอยต่อกับแม่น้ า
เจ้าพระยา งานสถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างบางส่วน
ถูกออกแบบและอนุรักษ์  คงไว้ซึ่ งความเป็นอดีต 
สะพานท่ีทอดข้ามคลองรอบ กรุง ส่วนใหญ่เป็นสะพาน
เฉพาะคนข้ามให้ความเงียบ สงบกว่าสะพานที่มีรถยนต์
วิ่งผ่าน  ในส่วนของคลองรอบกรุงช่วงปากคลองมหา
นาคไปจนถึงรอยต่อแม่น้ าเจ้าพระยาด้านสะพาน 
พระปกเกล้า มีสภาพเป็นชุมชนหนาแน่น ล าคลองมี มี
ขนาดแคบลงและบางช่วงมีลักษณะเหมือนทาง ระบาย
น้ ามากกว่าเป็น   ล าคลอง เหล่านี้ ให้คุณค่า เชิง 
ความหมายที่สามารถสะท้อนความเป็นอดีตกับ 
ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจยิ่ง  ข้อมูลภาคสนามคลองรอบ

กรุงสามารถแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในอดีต
กับข้อมูลใน ปัจจุบันด้วยวิธีการวาดเส้น ดังนี้ 

 

ภาพที่ 3 ข้อมูลภาคสนามคลองรอบกรุง แสดง 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในอดตีกับข้อมูลใน 

ปัจจุบัน (ภาพวาดเส้นบางส่วน) 

1.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลคลองรอบ
กรุง 

1 )  รู ปธ ร รมที่ มี คุณค่ า ต่ อ ง าน 
ทัศนศิลป์ 

( 1 )  รู ปท รง เ ชิ ง เ ร ข าค ณิต 
(Geometric Form) ป้อม ประตูและก าแพงเมือง 
เป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ เกิดขึ้น 
ต่อเนื่องกับสายน้ าของคลองรอบกรุงตั้งแต่อดีตใน 
ฐานะเป็นคู เมืองป้องกันข้ าศึก  มี โครงสร้ างเ ชิง 
เรขาคณิตที่ ให้ความแข็ งแกร่ ง ในส่วนของป้อม 
ปราการปรากฏอยู่สองแห่งคือ ป้อมพระสุเมรุบริเวณ 
ปากคลองรอบกรุงด้านทิศเหนือ และป้อมมหากาฬ 
บริเวณปากคลองมหานาคที่บรรจบคลองรอบกรุง ส่วน
ประตูและก าแพงเมืองพระนครตั้งอยู่ขนานกับ คลองคู
เมือง เดิม  ใกล้กับสะพานเฉลิมวันชาติ  รูปทรง 
สถาปัตยกรรมในข้อนี้มีความสัมพันธ์กับสายน้ าใน 
ฐานะเป็นขอบเขต และการปกป้อง โดยยังแสดง 
คุณค่าและพลังแห่งความแข็งแกร่งมากกว่ารูปทรง เชิง
เรขาคณิตในสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ปรากฏอยู่ 
ตลอดสายน้ าของคลองรอบกรุง       
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( 2 )  รู ป ท ร ง อิ น ท รี ย รู ป 
(Organic Form) ต้นล าพูเป็นรูปทรงอินทรียรูปที่ให้ 
คุณค่าด้านเรื่องราวเนื้อหาเชื่อมโยงความเป็นอดีต ของ
คลองรอบกรุงในฐานะชื่อ คลองบางล าพูนอกจากนี้ยังมี
พรรณไม้ประเภทอื่นๆ ขึ้นอยู่ตลอด แนวล าคลองเป็น
ภาพแห่งความร่มรื่นในสภาพชุมชน ที่มีพื้นที่แคบลง
ของคลองในบางช่วง       

(3) รูปทรงธรรมชาติประดิษฐ์ 
(Artificial Form) คลองรอบกรุงเป็นคลองที่ยัง 
ปรากฏรูปลายประดิษฐ์ ในงานสถาปัตยกรรมที่ 
เกี่ยวเนื่องกับสายน้ า เช่น ลายพรรณพฤกษาที่สะพาน 
ผ่านฟ้าลีลาศในลายเหล็กดัด การแกะสลักหินอ่อน 
และการหล่อโลหะ ลายปูนปั้นที่สะพานสมมตอมร
มารค เป็นสิ่งท่ีให้คุณค่าและจินตภาพถึงความเป็นอดีต 

2) นามธรรมที่มีคุณค่าต่องาน
ทัศนศิลป์ เนื้อหาส าคัญของคลองรอบกรุง คือการยัง 
ปรากฏสภาพความเป็นอดีตในวัตถุประสงค์ของการ 
ขุดคลอง คือความเป็นคูเมืองป้องกันข้าศึก สะท้อน 
ความแข็งแกร่ง มั่นคง ผ่านป้อมปราการ ประตูและ 
ก าแพงเมือง นามธรรมเหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงคุณค่า ต่อ
การสัมผัสจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล นอกจากนี้ยัง มี
นามธรรมของเนื้อหาเรื่องราว ผ่านรูปทรงธรรมชาติ 
พื้นฐาน แต่ยังคงให้ความหมายเชิงประวัติศาสตร์มา 
อย่างยาวนาน คือต้นล าพู อันเป็นต้นไม้ที่ให้เรื่องราว 
และอยู่คู่กับคลองรอบกรุงมาตั้งแต่อดีต      

3) ภาพลักษณ์ข้อมูลคลองรอบ 
กรุง การสร้างภาพลักษณ์ข้อมูลคลองรอบกรุง เป็น 
การใช้จินตภาพจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในส่วน 
รูปธรรมที่มีคุณค่าต่องานทัศนศิลป์ กับส่วนนามธรรม 
ที่มีคุณค่าต่องานทัศนศิลป์ โดยเป็นการประมวล 
ภาพรวมตลอดแนวคลอง โดยอาศัยทฤษฎีทาง 
ทัศนศิลป์ วิเคราะห์หาความเป็นเด่นทางทัศนธาตุ จาก
รูปธรรมที่ปรากฏตลอดแนวคลอง ผสานกับ นามธรรม

ข้อมูลที่แสดงความเป็นเด่นทางด้านเนื้อหา เรื่องราว 
เป็นจินตภาพบนฐานข้อมู ลการวิ เ คราะห์  จาก
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ในพื้นที่ของ 
คลอง การสร้ า งภาพลักษณ์นี้  จึ งมุ่ ง เน้นแสดง 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงและเนื้อหาเป็นส าคัญโดย
ได้ภาพลักษณ์ข้อมูลคลองรอบกรุงจ านวน 3 ชุด ตาม
ตารางดังนี ้

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ข้อมูลคลอง   
รอบกรุง (บางส่วนจากตาราง) 

 

 
1.3 คลองผดุงกรุงเกษม 

1.3.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร พบว่า 
คลองผดุงกรุงเกษมมีวัตถุประสงค์การสร้าง และ 
ประโยชน์การใช้งาน ดังนี้ 1) เพื่อขยายอาณาเขต เมือง
หลวงและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และ 2) 
เพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการ คมนาคมแก่
ราษฎร     

1.3.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ใช้ 
วิธีการเดินเท้าจากปากคลองด้านทิศเหนือ บริเวณ 
ท่ า เ รื อ เท เ วศร์  ไ ปออกทางด้ านทิ ศ ใต้ บ ริ เ วณ 
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ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ พบว่าคลองผดุงกรุงเกษมตลอด 
แนวคลองเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีลักษณะหนาแน่น ใน
ลักษณะของที่อยู่อาศัย และอาคารส านักงานของ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในส่วนช่วงระยะกลางของ คลอง
เป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ค้าขายทั้งสองฝั่งคลอง 
รวมถึงพื้นที่เหนือคลองในส่วนสะพานก็ยัง เป็นพื้นที่
ค้าขาย ลักษณะทางกายภาพดังกล่าวให้จินตภาพต่อ
เรื่องวิถีชีวิตกับสายน้ า และลักษณะ พิเศษที่แตกต่าง
จากคลองอื่นๆ คือ ปากคลอง ทางด้านทิศใต้ส่วนต่อ
แม่น้ าเจ้าพระยา มีลักษณะเป็น พื้นที่ปิดเนื่องด้วยมี
การสร้างลานคอนกรีตขนาดใหญ่ ปิดทับตลอดแนว
ปากคลองโดยยังคงให้สายน้ าไหล ผ่านใต้ลานคอนกรีต
ไปออกแม่น้ าเจ้าพระยา ข้อมูลภาคสนามคลองผดุงกรุง
เกษมสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในอดีต
กับข้อมูลใน ปัจจุบันได้ดังนี้   

 

ภาพที่ 4 ข้อมูลภาคสนามคลองผดุงกรุงเกษม   แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในอดตีกับข้อมูลใน 

ปัจจุบัน (ภาพวาดเส้นบางส่วน) 
 
1.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลคลองผดุงกรุง

เกษม    
1) รูปธรรมที่มีคุณค่าต่องานทัศนศลิป ์

(1) รูปทรงธรรมชาติประดิษฐ์ 
(artificial form) เป็นรูปลายประดิษฐ์พรรณ พฤกษา 
และสัตว์ ในส่วนคลองผดุงกรุงเกษมรูปทรง ธรรมชาติ
ประดิษฐ์นี้ พบได้ทั้งสะพานในยุคอดีต และ สะพานใน

ยุคปัจจุบัน แสดงถึงความประสาน กลมกลืนระหว่าง
อดีตกับปัจจุบัน        

( 2 )  รู ปท รง เ ชิ ง เ ร ข าค ณิต 
(geometric form) เป็นรูปทรงในสภาพแวดล้อม 
ของสายน้ า พบได้ทั้งงานสถาปัตยกรรมริมน้ าประเภท
อาคารบ้านเรือน และงานสถาปัตยกรรม ประเภท
สะพาน   

(3) รูปทรงอินทรียรูป (organic 
form) เป็นรูปทรงของพืชพรรณไม้ที่ขึ้น สัมพันธ์กับ
สายน้ า เป็นรูปทรงที่อยู่อยู่กับสายน้ าตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน    

2) นามธรรมที่มี คุณค่า ต่องาน 
ทัศนศิลป์ มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการขุด 
คลองประการหนึ่งคือ การอ านวยความสะดวกสบาย 
ในการคมนาคมแก่ราษฎร วัตถุประสงค์นี้สะท้อน 
ออกมาในภาพของชุมชนคลอดแนวคลอง ที่ยังมี 
ปฏิสัมพันธ์ต่อสายน้ านี้ เช่นการจัดกิจกรรมตลาดน้ า
การใช้พื้นที่สะพานเป็นแหล่งท ามาค้าขาย การใช้เรือ 
เป็นพาหนะทางน้ าซึ่งยังปรากฏให้เห็นในบางช่วงของ 
สายน้ าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สภาพธรรมชาติ 
แห่งความร่มรื่นของพืชพรรณบางช่วงของคลองยัง 
อุดมไปด้วยธรรมชาติเหล่านี้ นามธรรมที่มีคุณค่าต่อ 
งานทัศนศิลป์นี้ เป็นเรื่องราวจากส่วนการศึกษา ข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คลอง เนื้อหาส าคัญที่
พ บ ม า ก  ยั ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ร า ว เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง 
สถาปัตยกรรมเกี่ยวกับสะพาน โดยสะพานแห่งคลอง 
ผดุงกรุงเกษมนี้มีความโดเด่นในส่วนของสะพานยุค 
ปัจจุบันที่สร้างให้สอดคล้องสัมพันธ์กับสะพานในยุค 
อดีตอันให้คุณค่าสุนทรี ลายเส้น รูปทรงประดิษฐ์ที่ 
ประดับสะพานเหล่านั้น แสดงความเคลื่อนไหวมี 
ชีวิตชีวา สัมพันธ์กับผิวน้ าท่ีสะท้อนลวดลายแห่ง ความ
เคลื่อนไหวเหล่านั้น ดังนั้นนามธรรมที่มีคุณค่า ต่อการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ จึงเป็นเรื่องราวที่  เป็น
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ความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบัน ทั้งในส่วน 
ธรรมชาติและสิ่งที่ผู้คนสร้างสรรค์ขึ้นมา       

3) ภาพลักษณ์ข้อมูลคลองผดุงกรุง
เกษม การสร้างภาพลักษณ์ข้อมูลคลองผดุงกรุงเกษม 
เป็นการประมวลภาพรวมตลอดแนวคลอง โดยอาศัย
ทฤษฎีทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์หาความเป็นเด่นทาง
ทัศนธาตุจากรูปธรรมที่ปรากฏตลอดแนว คลอง ผสาน
กับนามธรรมข้อมูลที่แสดงความเป็นเด่น ทางด้าน
เนื้อหาเรื่องราว เป็นจินตภาพบนฐานข้อมูล 
การวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมทางสังคมและ วัฒนธรรม 
การสร้างภาพลักษณ์นี้ จึงมุ่งเน้นแสดง ความสัมพันธ์
ระหว่ า ง รู ปทร งและ เนื้ อหา เป็นส าคัญ  โดย ได้
ภาพลักษณ์ข้อมูลคลองผดุงกรุงเกษมจ านวน 3 ชุด 
ตามตารางดังนี ้

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ข้อมูลคลอง  ผดุง
กรุงเกษม (บางส่วนจากตาราง) 

 

1.4 คลองมหานาค     
1.4.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร

คลอ งมหานาค  พบว่ า  คล องม หา นา ค เ ดิ ม มี

วัตถุประสงค์ การสร้าง และประโยชน์การใช้งาน ดังนี้ 
1) เพื่อการคมนาคมและการยุทธศาสตร์ 2) เพื่อเป็น
เส้นทางคมนาคมของราษฎร 3) เพื่อเป็นสถานที่
ส าหรับประชาชนประชุมเล่นเพลงเรือและเพลงสักวา
ในฤดูน้ าหลาก     

1.4.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม
คลองมหานาค ใช้วิธีการเดินเท้าจากปากคลองด้าน
คลองรอบกรุง ไปออกปากคลองด้านคลองผดุงกรุง
เกษม  พบว่าเป็นคลองที่มีขนาดสั้นสุด มีความยาว
ประมาณ 1.3 กิโลเมตร แต่ก็ยังคงความหลากหลาย
ของการ เป็ นคลอง ใน ชุมชน เมื อ ง  อี กทั้ ง ยั งค ง
วัตถุประสงค์เดิม ของการขุดคลองในเรื่องการเป็น
เส้นทางคมนาคม ของราษฎร เพียงแต่รูปแบบของ
พาหนะทางน้ าได้ เปลี่ยนไปตามความเหมาะสมตาม
สภาพเมืองปัจจุบัน ข้อมูลภาคสนามคลองมหานาค
สามารถแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในอดีตกับ
ข้อมูลใน ปัจจุบันได้ดังนี้   

 

ภาพที่ 5 ข้อมูลภาคสนามคลองมหานาค แสดง 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในอดตีกับข้อมูลใน 

ปัจจุบัน (ภาพวาดเส้นบางส่วน 
1.4.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลคลอง

มหานาค      
1) รูปธรรมที่มีคุณค่าต่องาน 

ทัศนศิลป์       
(1) รูปทรงธรรมชาติ

ประดิษฐ์ (artificial form) เป็นรูปลายประดิษฐ์



วารสารศิลปป์ริทัศน์ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 95 

 

พรรณพฤกษาและสัตว์ ส่วนรูปคนถ่ายทอดออกมาใน 
ลักษณะเหมือนจริง       

(2) รูปทรงเชิงเรขาคณิต 
(geometric form) เป็นรูปทรงในสภาพแวดล้อม 
ของสายน้ า พบได้ทั้งงานสถาปัตยกรรมริมน้ า ประเภท
อาคารบ้านเรือน และงานสถาปัตยกรรม ประเภท
สะพาน        

(3) รูปทรงศิลปกรรมไทย  
ความโดดเด่นในภูมิทัศน์คือ เจดีย์ภูเขาทองวัดสระ เกศ
ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ติดคลองมหานาค       

2) นามธรรมที่มีคุณค่าต่อ
งาน ทัศนศิลป์ คือเนื้อหาแห่งความรื่นเริง ตาม 
วัตถุประสงค์ของการขุดคลอง เพื่อให้ชาวพระนครลง 
เรือไปประชุมเล่นเพลงและสักวาในฤดูน้ าหลาก ส่วน 
นามธรรมที่มีคุณค่าต่องานทัศนศิลป์  ยั งคงเป็น 
เรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างสะพานที่มีความโดดเด่น คือ
สะพานมหาดไทยอุทิศ หรืออีกช่ือคือสะพาน ร้องไห้ 
อันมีที่มาจากรูปประติมากรรมรูปผู้หญิงอุ้ม เด็ก มือ
ข้างหนึ่งปิดหน้าแสดงอาการเศร้าโศก เรื่องราว
เหล่านี้น าไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อ ถ่ายทอด
เป็นงานศิลปะ ในส่วนของสะพานยุค ปัจจุบันที่สร้าง
เพื่อประโยชน์ใช้สอยในชุมชน ก็ยังคง แสดงโครงสร้าง
เชิงเส้นอย่างตรงไปตรงมา เป็น ความสัมพันธ์กับทัศน
ธาตุปัจจุบันของโครงสร้างเมือง  ดังนั้นนามธรรมที่มี
คุณค่าต่อการสร้างสรรค์งาน ทัศนศิลป์ จึงเป็นเรื่องราว
ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง อดีตกับปัจจุบัน ทั้งในส่วน
การประเพณีและสิ่งที่ผู้คน สร้างสรรค์ขึ้นมา      

3) ภาพลักษณ์ข้อมูลคลอง
มหานาค การสร้างภาพลักษณ์ข้อมูลคลองมหานาค 
เป็นการใช้จินตภาพจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งใน
ส่วนท่ีเป็นรูปธรรมที่มีคุณค่าต่องานทัศนศิลป์ กับส่วนท่ี
เป็นนามธรรมที่มีคุณค่าต่องานทัศนศิลป์ เป็นการ 
ประมวลภาพรวมตลอดแนวคลอง โดยอาศัยทฤษฎี 

ทางทัศนศิลป์ วิเคราะห์หาความเป็นเด่นทาง     ทัศน
ธาตุจากรูปธรรมที่ปรากฏตลอดแนวคลอง ผสานกับ
นามธรรมข้อมูลทางด้านเนื้อหาเรื่องราว      เป็นจิ
นตภาพบนฐานข้อมูลการวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมทาง 
สังคมและวัฒนธรรม ในพื้นที่ของคลอง การสร้าง
ภาพลักษณ์นี้ จึงมุ่งเน้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 
รูปทรงและเนื้อหาเป็นส าคัญ โดยได้ภาพลักษณ์ ข้อมูล
คลองมหานาคจ านวน 3 ชุด ตามตารางดังนี ้

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ข้อมูลคลอง  

มหานาค (บางส่วนจากตาราง) 

 

2. การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์    
2.1 การสังเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอน 

การตีความ จากภาพลักษณ์ข้อมูลที่ ได้จากการ 
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสู่การก าหนดแนวคิดและการ 
สร้างภาพร่าง-ภาพจินตลักษณ์คลอง การตีความนี้ 
อาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง โดยทฤษฎี 
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ น ามาใช้ตีความเพื่อก าหนด 
แนวคิด ด้วยวิธีการพรรณาข้อมูล ทฤษฎีทาง ทัศนศิลป์
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น ามาใช้ในการสร้างภาพร่าง-ภาพจินต ลักษณ์คลอง 
จ านวน 4 ชุด ตามพื้นที่การวิจัยทั้ง 4 คลอง         

2.2 ผลงานทัศนศิลป์   การสร้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลป์ ด าเนินการบนข้อมูลที่ได้ท าการศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดกระบวนการวิจัย โดยใช้
โครงภาพร่างจากชุดภาพร่างเป็นสิ่งก าหนดโครงสร้าง
ภาพ ทั้ งหมด ใ ช้แนวคิด เป็นตั วก าหนดเนื้ อหา
นามธรรมใน ภาพผลงาน และใช้ภาพลักษณ์ข้อมูลเป็น
ตัวก าหนด สัญญะการรับรู้  ส่วนการท าให้เกิดช้ิน
ผลงาน ทัศนศิลป์ใช้กลวิธีทางจิตรกรรมประเภทสี
อะคริลิก และการวาดเส้นที่มีวิธีการสร้างสรรค์ที่
หลากหลาย ทั้ งนี้กลวิธีและวิธีการสร้างสรรค์ที่
หลากหลายนี้ ถูก เลือกมาใช้ และถูกควบคุมให้อยู่ใน
กรอบแนวทาง ตามกระบวนการวิจัย โดยในระหว่าง
การสร้างสรรค์ ผลงานจะมีการทบทวน ประเมินผล สิ่ง
ที่ปรากฏรูป อยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ ให้ผลงานถูก
ถ่ายทอดตาม อารมณ์ความรู้สึกของตัวผู้วิจัย แต่เป็น
ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์  โ ด ย อ า ศั ย ฐ า น ข้ อ มู ล จ า ก
กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ ชุดผลงานสร้างสร้างสรรค์
น าเสนอบางส่วนตามล าดับ คลองในพื้นที่การวิจัย 
ดังนี้     

2.2.1 ผลงานสร้างสรรค์ชุดคลองคู
เมืองเดิม   

 

ภาพที่ 6 ช่ือภาพ ร าลึกคลอง (คลองคูเมืองเดิม) ขนาด 
150 x 200 ซม. 

2.2.2 ผลงานสร้างสรรคชุ์ดคลองรอบ
กรุง 

 

ภาพที่ 7  ช่ือภาพ สายน้ า -สายสมัพันธ์  
(คลองรอบ กรุง) ขนาด 150 x 200 ซม. 

    2.2.3 ผลงานสร้างสรรค์ชุดคลองผดุงกรุง
เกษม   

 

ภาพที่ 8  ช่ือภาพ สองฝั่งคลอง  
(คลองผดุงกรุงเกษม) ขนาด 150 x 200 ซม. 

2.2.4 ผลงานสร้างสรรค์ชุดคลอง
มหานาค 
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ภาพที่ 9  ช่ือภาพ สายน้ าตา (คลองมหานาค)  
ขนาด 110 x 120 ซม. 

อภิปรายผล 

1. การวิจัยเชิงสร้างสรรค์นี้ ส่วนแรกเป็นการ 
วิจัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ 
การศึกษาบริบทสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ี
มีความสัมพันธ์กับคลองในกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเอกสาร ที่
เกี่ยวข้อง และน าไปสู่การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ภาคสนาม 
พบว่าข้อมูลภาคเอกสารกับข้อมูล ภาคสนาม ให้จินต
ภาพที่แตกต่างกันอย่างมาก ข้อมูล ภาคเอกสารให้
คุณค่าสุนทรีย์เชิงบวกจากอดีต ส่วนข้อมูลภาคสนามให้
คุณค่าสุนทรีย์เชิงลบของภูมิทัศน์ปัจจุบัน แต่ความต่าง
นี้ให้ประโยชน์ต่อแนว ทางการวิจัยสร้างสรรค์ ที่เป็น
การผสานระหว่าง จินตนาการกับเหตุผล น าไปสู่
แนวทางการวิจัยเชิง สร้างสรรค์ที่สามารถแสดง ที่มา
แนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
โดย สามารถ “สร้างภาพลักษณ์ข้อมูล” ตามพื้นที่การ 
วิจัยได้ดังนี้    

1.1 ภาพลักษณ์ข้อมูลคลองคูเมืองเดิม 
จ านวน 3 ช้ิน 

ตารางที่ 5 ภาพลักษณ์ข้อมูลคลองคูเมืองเดิม 

 

1.2 ภาพลักษณ์ข้อมูลคลองรอบกรุง 
จ านวน 3 ช้ิน    

ตารางที่ 6 ภาพลักษณ์ข้อมูลคลองรอบกรุง 

 

1.3  ภาพลักษณ์ข้อมูลคลองผดุงกรุง
เกษม จ านวน 3 ช้ิน 

ตารางที่ 7 ภาพลักษณ์ข้อมูลคลองผดุงกรุงเกษม 

 

1.4 ภาพลักษณ์ข้อมูลคลองมหานาค 
จ านวน 3 ช้ิน 

ตารางที่ 8 ภาพลักษณ์ข้อมูลคลองมหานาค 

 

ทั้งนี้กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ข้อมูลนี้ 
อาจเป็นข้อด้อยส าหรับนักสร้างสรรค์ที่เป็น “ศิลปิน” 
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ที่ต้องการคุณค่าการแสดงออกเชิงอารมณ์มากกว่า 
เหตุผล ดังนั้นกระบวนการนี้จึงน่าจะมีความ เหมาะสม
ต่อ ศิลปินที่ เป็นนักวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ เป็น
ฐานข้อมู ล ในการพัฒนางานทัศนศิลป์ และงาน 
ออกแบบ อันเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ ของ 
สังคมได้   

2. การวิจัยส่วนที่สอง ในส่วนวัตถุประสงค์ 
เพื่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม ที่
แสดงปฏิสัมพันธ์ทางจินตภาพ ระหว่างคลองใน 
กรุ งเทพมหานครกับสิ่ งแวดล้อมทางสังคมและ 
วัฒนธรรม ในส่วนนี้มีขั้นตอนส าคัญคือการสร้าง “ภาพ
ร่าง-ภาพจินตลักษณ์คลอง” ที่ผ่านการวิจารณ์ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 ท่าน ผลที่ได้คือ การขยาย 
ขอบเขตปฏิสัมพันธ์ทางจินตภาพจากข้อมูลภาค 
เอกสารกับข้อมูลภาคสนาม สู่ปฏิสมัพันธ์ทางจินต ภาพ
จากข้อมูลภาคบุคคล จากข้อการวิจารณ์ เกิด การ
ขยายขอบเขตเกี่ยวโยงกับประเด็นตั้งต้นของข้อมูลใน
มิติอื่นๆ ท าให้ได้ประโยชน์ ต่อกระบวนการ วิจัยเชิง
สร้างสรรค์ เช่น การแนะน าเครื่องมือ วัสดุ และวิธีการ
ใหม่ๆ กลับให้ประโยชน์อย่างคมชัด อัน น าไปสู่การ
พัฒนาสร้างสรรค์ในขั้นตอนการสร้างช้ิน ผลงาน เป็น
ต้น ดังน้ันความส าคัญของการวิจัยนี้คือ กระบวนการที่
แส ดงถึ งค ว ามส าคั ญของกา รทบทวน  คุณค่ า
สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติ ด้วย
วิธีการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์    
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การพัฒนาแบบตัดต้นแบบเสื้อผ้าสตรี อายุ 50 ปีขึ้นไป ตามลักษณะรูปร่างสตรีไทย 
The Development of a Master Pattern for Women’s Wear Based on 

the Aged over 50 Thai shape 

สิรัชชา  ส าลีทอง 

Abstract 

The research to develop women’s wear master patterns for women at age 50 and 
over, based on Thai sizes, includes 2 objectives which are 1.) to study and explore sizes and 
body types of Thai women at age 50 but not over 65 for classification according to basic body 
types, and 2.) to develop and adjust patterns to be used as master patterns for women’s wear 
which suit sizes and figures of Thai women at age 50 and over. The sample group was 100 
women aged between 50 - 65 years in Bangkok. Their figures and sizes were scrutinized, 
compared with female figures/body shapes following the principles of anatomy, classified as 
body structures of women aged between 50 - 65 years, and analyzed for approaches to 
develop and adjusted patterns which harmonize with body types. Then, they were brought to 
the professional tailor for cutting, analyzing, and evaluating the appropriateness of the pattern 
development. The next step was creating women’s wear master patterns for women at age 50 
and over, based on Thai sizes. The statistics used were percentages and means. 

After the exploration of body types of 100 Thai woman aged between 50-65 years in 
Bangkok, worked for government sectors, private sectors, and state enterprises, the findings 
indicated that when compared with general standard body types, most women possessed the 
body types in order as follows: The apple shape 41%, the pear shape 24%, the inverted 
triangle shape 15%, the rectangle shape 12%, and the neat hourglass shape 8%,  Regarding 
sizes, when compared to standard sizes, the researcher found that there were changes in 
some crucial parts of the samples’ bodies such as shoulders, chests, waists, and hips. 
Especially for hips, they are 40 inches as per the statistical mean and tended to increase along 
with ages. Such information was presented as a guideline for master pattern development 
based on body types and by using the principles of anatomy to resolve defects so as to get 
good-looking master patterns that suit wearers’ ages, and can also utilize them for actual 

สิรัชชา  ส าลีทอง สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โทรศัพท์ 02-160-1392 ต่อ 204 E-mail: siracha.sa@ssru.ac.th 
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garment manufacturing business. 

Keywords: Master Pattern, Body Types, Thai Body Sizes 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเพื่อพัฒนาต้นแบบแบบตัดเสื้อผ้าสตรีที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปตามลักษณะรูปร่างคนไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและส ารวจขนาดสัดส่วนและประเภทของรูปร่างสตรีไทย อายุ 50 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 
ปี เพื่อจัดกลุ่มตามประเภทของลักษณะรูปร่าง  2) พัฒนาและปรับแก้ไขแบบตัดเพื่อเป็นต้นแบบเสื้อผ้าสตรีไทย 
อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่เหมาะสมกับลักษณะสรีระของสตรีไทยกลุ่มตัวอย่างคือ สตรีช่วงอายุ 50 - 65 ปี ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 100 คน ส ารวจลักษณะรูปร่างและขนาดสัดส่วน น ามาเปรียบเทียบกับรูปร่างสตรีตามหลักกายวิภาคศาสตร์ 
จัดกลุ่มโครงสร้างรูปร่างสตรีช่วงอายุ 50 - 65 ปี จากนั้นท าการวิเคราะห์หาวิธีการพัฒนาและปรับแก้ไขแบบตัดให้
เหมาะสมกับลักษณะรูปร่าง แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านแบบตัดวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของการ
พัฒนาแบบตัด จากนั้นสร้างต้นแบบแบบตัดเสื้อผ้าสตรี อายุ 50 ปีขึ้นไป ตามลักษณะรูปร่าง      คนไทย สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

 ผลการวิจัยพบว่า จากการส ารวจรูปร่างสตรีไทย ช่วงอายุ 50 - 65 ปี  ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน 
ทีท่ างานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ เมื่อเทียบกับลักษณะประเภทของโครงสร้างรูปร่างสตรีสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่มี
รูปร่างตามล าดับดังนี้ รูปร่างแบบลูกแอปเปิ้ล 41% รูปร่างแบบลูกแพร์ 24% รูปร่างแบบสามเหลี่ยมคว่ า 15% รูปร่าง
แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 12% รูปร่างแบบนาฬิกาทราย 8% เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับขนาดตัวมาตรฐานผู้วิจัยพบว่า สัดส่วน
ของรูปร่างมีการเปลี่ยนแปลงในจุดส าคัญๆ อาทิเช่น ไหล่ อก เอว และสะโพก โดยเฉพาะสะโพกมีค่าเฉลี่ยประมาณ 40 

นิ้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุ จึงน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็น  แนวทางการพัฒนาแบบตัดต้นแบบตามประเภทของ
รูปร่าง  โดยใช้หลักวิเคราะห์สรีระเพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง ให้ได้ต้นแบบที่สวม-ใส่แล้วสวยงาม ดูดีเหมาะสมกับวัย และ
สามารถน าแบบตัดต้นแบบที่พัฒนาแล้วไปใช้ประโยชน์การผลิตในระบบอุตสาหกรรมกับธุรกิจเสื้อผ้าได้จริง 

 ค าส าคัญ: แบบตัดต้นแบบ, ประเภทรูปร่าง, ขนาดตัวคนไทย 
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บทน า 

จากสภาพสังคมโลกในปัจจุบันที่ก าลังก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging) มากยิ่งขึ้นทุกประเทศทั่วโลก
ประเทศไทยก็เช่นกัน จากการส ารวจของส านักงาน
สถิติแห่งชาติพบว่า ประชากรไทยมีแนวโน้มอายุยืน
มากขึ้น และมีแนวโน้มจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเพิ่มมาก
ขึ้นด้วย จากผลการส ารวจพบว่ามีผู้สูงอายุท่ีต้องใช้ชีวิต
อยู่คนเดียวมากข้ึนถึงร้อยละ 7.1 หรือประมาณ 4 แสน
คนของประชากรทั้งประเทศ  ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะมี
จ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยสาเหตุมาจากการที่
ครอบครัวคนไทยก าลังปรับเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยว
มากขึ้น  และความนิยมเรื่องการแต่งงานและการใช้
ชีวิตคู่ของคนไทยก็มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 
2555) นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มคนไทยมีสุขภาพดี
ขึ้นจากการรวบรวมรายงานของนักวิจัยหลายๆ ท่านมา 
ล้วนบ่งบอกคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นโดยเฉลี่ยเพศชาย
อยู่ที่ 69.5 ปี และเพศหญิง 76.3 ปี (แหล่งข่าว: เดลินิวส์, 
2556) 

จากข้อมูลดังกล่าวยังเช่ือมโยงและแสดงให้เห็น
ว่า สัดส่วนผู้หญิงจะมีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าผู้ชาย  จึงมี
แนวโน้มที่ผู้หญิงจะมีบทบาทหน้าที่การงานที่สูงขึ้น 
และมีโอกาสรับผิดชอบงานบริหารมากขึ้น โดยเฉพาะ
เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนปลายคือช่วงอายุ  50 ปีขึ้น
ไป  ส่วนใหญ่รูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและ
สภาพของร่ างกาย ดั งนั้นการสวมใส่ เ สื้ อผ้ าจึ ง
จ า เป็นต้ องค านึ งถึ งจุ ดบกพร่ องที่ เ กิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การอ าพรางส่วนเกินหรือ
ข้อบกพร่องของรูปร่างจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
เพราะจะช่วยแก้ไขและท าให้สวมใส่แล้วดูดี มีความภูมิ
ฐาน สวยสมวัย และเหมาะสมกับรูปร่างสรีระ กลุ่ม
ผู้บริหารในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีความนิยมและจ าเป็นต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่สั่งตัด
เป็นเฉพาะรายบุคคล แต่ปัญหาที่พบบ่อยๆในการสั่งตดั

เสื้อผ้าคือ แพทเทิร์นใส่แล้วไม่สวย ไม่สะดวกสบาย  ไม่
สามารถสวมใส่ให้เข้ากับรูปร่างให้เป็นสามมิติ  (3D) 
ส่วนในกรณีการเลือกซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปมาสวมใส่
มักจะพบปัญหาเรื่องขนาดของตัวเสื้อ (Size) ไม่
มาตรฐาน ไม่พอดีตัว และแต่ละตราสินค้า (Brand) 
ต่างมีขนาดตัว (Size) ที่ไม่เท่ากัน 

 แบบตัด (Pattern) ที่ดีและได้มาตรฐานจะ
สามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้สวมใส่ดูดี เข้ากับรูปร่างได้
สวยงามเป็นลักษณะสามมิติ ( 3D Pattern  )มีความ
กลมกลืนมองเห็นส่วนเว้าส่วนโค้งของรูปร่างได้อย่าง
ชัดเจนสมส่วน และยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือจุด
พกพร่องของรูปร่างของคนเราที่เปลี่ยนแปลงตาม แบบ
ตัด (Pattern) ที่ดีและได้มาตรฐานยังสามารถน าไปใช้
ในการผลิตเสื้อผ้าในระบบอุตสาหกรรมได้อีกด้วย 

เสื้อผ้าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพ
แต่ละบุคคลตามรูปร่าง และสไตล์การแต่งการกาย ให้
เหมาะสมกับอาชีพ  สถานะภาพทางสังคม  และความ
เป็นอยู่ คนแต่ละช่วงวัยมีความต้องการที่แตกต่างกัน 
นักจิตวิทยาและจิตแพทย์เช่ือว่าเครื่องแต่งกายสามารถ
มีส่วนช่วยให้คนในแต่ละช่วงวัยปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาวะของตนเองได้ (Eduard Spranger, บุคลิคภาพ
ตามลักษณะพฤติกรรมที่ แสดงออก (ออนไลน์ : 
http://www.wikispace.com. 27 เมษายน 2558)  

จากปัญหาดั งกล่ าวท า ให้ผู้ วิ จั ยมีความสนใจใน
การศึกษาและค้นหาวิธีการออกแบบและพัฒนาแบบ
ตัด (Pattern) ต้นแบบเสื้อผ้าสตรีของผู้หญิงไทยช่วง
อายุ 50 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการสวมใส่
เสื้อผ้า ขนาดตัวเสื้อ และสามารถน าไปใช้ในการผลิต
เชิงอุตสาหกรรม 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาและส ารวจขนาดสัดส่วนและประเภท
ของรูปร่างสตรีไทย อายุ 50 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 
ปี เพ่ือจัดกลุ่มตามประเภทของลักษณะรูปร่าง   

2.  เพื่อพัฒนาและปรับแก้ไขแบบตัดเพื่อเป็นต้นแบบ
เสื้อผ้าสตรีไทย อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะรูปร่างสรีระของสตรีไทย     

3.  เพื่อแนะน าแนวทางการแต่งกายให้เหมาะสมกับ
รูปร่างประเภทต่างๆ 

ขอบเขตของงานวจิัย 
1.  ศึกษาประเภทของรูปร่างสตรี 
2.  ศึกษาและส ารวจขนาดสัดส่วนและประเภทของ

รูปร่างสตรีไทย อายุ 50 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

3.  วิเคราะห์ความแตกต่างของรูปร่างสตรีและสร้าง
แบบตัดต้นแบบท่ีเหมาะตามรูปร่างสตรีไทย 

นิยามศัพท์ 

แบบตัดต้นแบบ : หมายถึง แบบดั้งเดิม แบบที่มีมา
แต่แรก แบบท่ีท าข้ึนไว้แต่แรก สิ่งที่
ส ร้ า งขึ้ น เป็ นแบบฉบับ ใ ช้ เป็ น
ต้นแบบส าหรับสร้างสิ่ งอื่นให้มี
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
ความหมายส าหรับงานเสื้อผ้า คือ
แบบตัด หรือแพทเทิร์นช้ินส่วน
เสื้อผ้า 

ประเภทรูปร่าง  : หมายถึง พันธุกรรมด้านรูปร่าง 
โครงสร้างร่างกายของแต่ละคนนั้น
แตกต่างกันออกไป ในที่นี้หมายถึง 
โครงสร้างรูปร่างสตรี มีการก าหนด
ลักษณะออกเป็น 7 ประเภท ตาม
ความสัมพันธ์กับรูปร่างภายนอก 
คือ ความกว้างไหล่ถึง หน้าอก เอว

และสะโพก ได้แก่ 1. รูปร่างแบบ
สามเหลี่ยมกลับหัว (the Inverted 
triangle)  2. รูปร่ างแบบต้นเสา 
(the lean column) 3. รูปร่าง
แ บ บ สี่ เ ห ลี่ ย ม -ผื น ผ้ า  ( the 
rectangle) 4. รูปร่างแบบลูกแอป
เปิ้ล (the apple) 5. รูปร่างแบบ
ลูกลูกแพร์ (the pear) 6. รูปร่าง
แบบนาฬิกาทรายสมส่วน ( the 
neat hour-glass) 7. รูปร่างแบบ
นาฬิกาทรายใหญ่ (the full 
hourglass) 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ส่วนที่ 1. รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา เกี่ ย วกับ
โครงสร้างรูปร่างสตรี และขนาดตัว (Size) 
ของสตรีไทย จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จาก
ผู้เชี่ยวชาญ และเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 2. ส ารวจลักษณะรูปร่างสตรี อายุ 50 ปีขึ้นไป 
ไม่เกิน  65 ปี ในหน่วยงานการศึกษา ภาครัฐ 
และเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 100 คน เพื่อ
เก็บข้อมูลด้าน อายุ  ขนาดตัว  ความสูงลักษณะ
รูปร่าง และน ามาวิเคราะห์และจัดกลุ่ม ตาม
ประเภทรูปร่าง และขนาดตัว ไปปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญด้านแพทเทิร์นเพื่อประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของข้อมูล 

ส่วนที่ 3. ออกแบบและพัฒนาแบบตั ด ต้ นแบ บ
มาตรฐานของสตรีไทย อายุ 50 ปีขึ้นไป 
เปรียบ เทียบกับแบบตัดต้นแบบมาตรฐาน 
โดยใช้สัดส่วนของรอบสะโพกเป็นเกณฑ์ 

ผลการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1. รวบรวมข้อมู ลจากการศึกษา เกี่ ยวกับ
โครงสร้างรูปร่างสตรี และขนาดตัว (Size) ของสตรี
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ไทย จากเอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้เช่ียวชาญ และเว็ป
ไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาโครงสร้างรูปร่างสตรี  จาก
ฐานข้อมูลต่างๆ พบว่ามีการก าหนดลักษณะไว้
ใกล้เคียงกันแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1. รูปร่าง
แบบสามเหลี่ยมกลับหัว (the Inverted triangle) 2. 
รูปร่างแบบต้นเสา (the lean column)  3. รูปร่าง
แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า (the rectangle)   4. รูปร่างแบบ
ลูกแอปเปิ้ล (the apple) 5. รูปร่างแบบลูกลูกแพร์ 
(the pear) 6. รูปร่างแบบนาฬิกาทรายสมส่วน (the 
neat hourglass) 7. รูปร่างแบบนาฬิกาทรายใหญ่ 
(the full hourglass)   

 

 
ภาพที่ 1: ประเภทรูปร่างสตรีลักษณะต่างๆที่มา: 

http://www.joyofclothes.com/style-
advice/shape-guides/body-shapes-

overview.php 

 
 

 

ผลการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขนาดตัว 
(Size) ของสตรีไทยรูปร่างต่างๆ จะเห็นมีความผันแปร
ไปตามลักษณะของรูปร่างในต าแหน่งของรอบอก รอบ
เอว และรอบสะโพก ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1: ขนาดตัวรูปร่างสตรไีทย 5 ลักษณะ 

ส่วนที่ 2.  ส ารวจลักษณะรูปร่างสตรี อายุ 50 ปีขึ้นไป 
ไม่เกิน  65 ปี ในหน่วยงานการศึกษา ภาครัฐ และเอกชน 
เขตกรุงเทพมหานคร 100 คน เพื่อเก็บข้อมูลด้าน อายุ 
ขนาดตัว  ความสูงลักษณะรูปร่าง และน ามาวิเคราะห์
และจัดกลุ่ม ตามประเภทรูปร่าง และขนาดตัว ไป
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านแพท เทิร์นเพื่อประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของข้อมูล   

 จากการส ารวจและวิเคราะห์รูปร่างสตรีไทยใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า จากลักษณะ 7 รูปร่าง ส่วน
ใหญ่มีลักษณะรูปร่ างแบบลูกแอปเปิ้ ลมากที่สุด 
รองลงมาคือ  รู ปร่ า งแบบลู กแพร์  รู ปร่ า งแบบ
สามเหลี่ยมหัวกลับ รูปร่างแบบสีเหลี่ยม และรูปร่าง
แบบนาฬิกาทราย  

1

. 

2

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

3

. 

http://www.joyofclothes.com/style-advice/shape-guides/body-shapes-overview.php
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ภาพที่ 2: รูปร่างสตรีแบบลูกแอปเปิ้ล 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยสริัชชา ส าลีทอง 

 

ภาพที่ 3: รูปร่างสตรีแบบลูกแพร 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยสริัชชา ส าลีทอง 

 

ภาพที่ 4: รูปร่างสตรีแบบสามเหลี่ยมหัวกลับ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยสริัชชา ส าลีทอง 

 
 
 

 

ภาพที่ 5: รูปร่างสตรีแบบสี่เหลี่ยม 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยสริัชชา ส าลีทอง 

 

ภาพที่ 6: รูปร่างสตรีแบบสี่เหลี่ยม 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยสริัชชา ส าลีทอง 

ส่วนที่ 3. ออกแบบและพัฒนาแบบตัดต้นแบบมาตรฐาน
ของสตรีไทยอายุ 50 ปีขึ้นไป เปรียบเทียบกับแบบตัด
ต้นแบบมาตรฐาน โดยใช้สัดส่วนของรอบสะโพกเป็นเกณฑ์ 
หลังจากได้ข้อสรุปลักษณะรูปร่างทั้ง 5 รูปร่าง 

 แบบตัดรูปร่างแบบนาฬิกาทรายสมส่วน (The 
Neat Hour Glass shape) เป็นลักษณะรูปร่าง
มาตรฐาน ที่น ามาใช้เป็นแบบตัดมาตรฐานในการ
เปรียบเทียบกับรูปร่างต่างๆ  
 

 

 

รูปรา่งแบบลูกแอปเปิ้ล (The Apple shape) 
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ลักษณะรูปร่าง ผลการวิเคราะห ์

 

ความแตกต่างของแบบ
ตัดต้นแบบมาตรฐาน 
กับแบบตัดรูปร่างแบบ
ลูกแอปเปิ้ล  คือ ความ
กว้างของบ่าหน้าบ่าหลัง  
รอบอก  รอบเอว ความ
ยาวหน้า  ยาวหลัง   

รูปรา่งแบบลูกแพร์ (the pear) 

ลักษณะรูปร่าง ผลการวิเคราะห ์

 

ความแตกต่างของแบบ
ตัดต้นแบบมาตรฐาน 
กับแบบตัดรูปร่างแบบ
ลูกแพร์ คือ  รอบคอ 
ต าแหน่งอกสูง  ยาวหลัง    

รูปรา่งแบบสามเหลี่ยมกลับหัว (the Inverted 
triangle)   

ลักษณะรูปร่าง ผลการวิเคราะห ์

 

 ความแตกต่างของแบบ
ตัดต้นแบบมาตรฐาน 
กับแบบตัดรูปร่างแบบ
สามเหลี่ยมกลับหัว คือ  
ความกว้างของไหล่หน้า 
รอบอก  ต าแหน่งเกล็ด
เอว  ความยาวหน้า     

 

 

 

รูปรา่งแบบสีเ่หลีย่มผืนผ้า (the rectangle) 

ลักษณะรูปร่าง ผลการวิเคราะห ์

 

ความแตกต่างของแบบ
ตัดต้นแบบมาตรฐาน 
กับแบบตัดรูปร่างแบบ
สี่เหลี่ยมผืน-ผ้า  คือ เส้น
รอบคอ  อกสูง รอบเอว  
เกล็ดเอว   

ความยาวหน้า และ หลัง     

แบบตัดต้นแบบกางเกง 

ลักษณะรูปร่าง ผลการวิเคราะห ์
 

แบบตัดต้นแบบกางเกง สามารถ
ปรับใช้ได้กับทุกรูปร่าง โดยใช้
ทรงกางเกงช่วยในการอ าพราง
รูปร่าง ซึ่งสตรีช่วงอายุ 50 ปีขึ้น
ไป มักจะมีก้นและมีหน้าท้อง
มาก ความส าคัญคือ  เส้นเอว - 

สะโพกล่าง ช่วงวัยสาวมาตรฐาน
จะอยู่ที่ประมา  ณ  7 นิ้ว แต่ถ้า
ในสตรีวัย 50 ปีขึ้นไป  จะต้อง
เพิ่มให้เป็น 8 นิ้ว  เพื่อให้พอกับ
ช่วงของความยาวเป้านั่ง ท าให้
การสวมใส่สบาย เป้ากางเกงจะ
ไม่รั้งเข้าร่องก้นเวลาสวมใส่ 

 หลังจากได้สร้างแบบตัดต้นแบบแต่ละรูปร่าง
แล้ว  จะน ามาทดลองการลองตั ว  (Fitting) ด้ วย
โปรแกรม 3D Garment Fitting เพื่อปรับให้พอดี
เหมาะสมกับแต่ละรูปร่าง ก่อนน าแบบตัดไปตัดเย็บ
เป็นเสื้อผ้า 
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ภาพที่ 7: การลองตัว (Fitting) ด้วยโปรแกรม 3D 
Garment Fitting 

ที่มา: Vstitcher, SAT Solutions Co 
Ltd.,Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 8: แบบตัดต้นแบบเสื้อ-กางเกง 

ที่มา: จัดท าโดย  สิรัชชา ส าลีทอง 

 

สรุปผลการวิจัย 

การเปรียบเทียบกับขนาดตัวมาตรฐาน ผู้วิจัย
พบว่าสัดส่วนของรูปร่างมีการเปลี่ยนแปลงในจุดส าคัญๆ 
อาทิเช่น  รอบอก รอบเอว และสะโพก โดยเฉพาะสะโพกมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 38  -  40 นิ้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามช่วงอายุ 

การอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจัยรูปร่างสตรีประเภท
ต่างๆ ได้แนวทางว่าแต่ละรูปร่างจะมีผลต่อการสร้าง
ต้นแบบแบบตัดให้พอดีกับรูปร่าง  จากการเปรียบเทียบ
แบบตัดต้นแบบรูปร่างแบบนาฬิกาทราย  ที่ถือว่าเป็น
รูปร่างที่มีความสมส่วนเป็นมาตรฐานขนาดกลาง (M-Size)  
กับแบบตัดต้นแบบรูปร่างอื่น จะมีความแตกต่างกัน 
อาทิ  รูปร่างแบบลูกแอปเปิ้ล ลักษณะรูปร่างอวบ มีผล
ต่อการปรับแพทเทิร์นทั้งส่วนบน ส่วนล่างของล าตัว  
ตั้งแต่บ่าหน้า  บ่าหลัง รอบอก รอบเอว ความยาวหน้า 
และ ยาวหลัง  รูปร่างแบบลูกแพร์ ลักษณะรูปร่างไหล่
เล็ก สะโพกใหญ่ จะต่างกันที่ รอบคอ  ต าแหน่งอกสูง 
และ ยาวหลัง รูปร่างแบบสามเหลี่ยมกลับหัว ลักษณะ
รูปร่างไหล่กว้าง สะโพกเล็ก จะต่างกันท่ีความกว้างของ
ไหล่หน้า รอบอก  ต าแหน่งเกล็ดเอว และความยาว
หน้า รูปร่างแบบสี่เหลี่ยม-ผืนผ้า ลักษณะรูปร่าง ไหล่ 
และสะโพก มีความใกล้เคียงกัน จะต่างกันที่เส้นรอบ
คอ ต าแหน่งอกสูง รอบเอว  เกล็ดเอว  ความยาวหน้า 
และความยาวหลัง     

ข้อเสนอแนะ 

สามารถน าแบบตัดต้นแบบแต่ละรูปร่างไปปรับ
ย่อ-ขยายขนาด เป็นระบบอุตสาหกรรม (S, M, L, XL) 
ต่อยอดการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
วัตถุดิบ และการเลือกใช้วัสดุ ให้เหมาะกับเสื้อผ้า ผู้มี
อายุ 50 ปีขึ้นไป และสามารถขยายผลศึกษาในเรื่อง
การพัฒนาแบบตัดต้นแบบเสื้อผ้าผู้ชายไทยช่วงอายุ 50 
ปีขึ้นไป เป็นการรองรับกลุ่มสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 
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ศึกษาเปรียบเทียบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวพม่า 
(A Comparative Study of Thai and Myanmar Temple Festival Dress.) 

จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง 

Abstract 

 The purposes of this research were to compare and to study on Thai and Myanmar 
temple festival dress for creating the knowledge which can be useful for Thai cultural attitudes 
and festival perceptions, especially for young generation. This documentary research 
employed qualitative research methodology. The findings of the research disclosed that there 
are four temple festivals of Thai Buddhists such as Songkran festival, Buddhist Lent festival, 
Sart Duen Sib festival and End of Buddhist Lent festival. Myanmar Buddhists also have four 
Buddhist temple festivals such as Festival of Lights, Tazaungmon Full Moon festival, Htamane 
festival, and Water festival and Myanmar New Year. 

 Thai and Myanmar Buddhist men wear the stand-up collar, spread collar and round 
neck collar, hip-length blouses with long sleeves or short sleeves and they wear Sarong. Thai  
Buddhist men also wear long pants or loincloths too. Myanmar Buddhist men wear 
headdresses call “Guang Baung”. Thai and Myanmar Buddhist women wear stand-up collar, 
spread collar and round neck collar, hip-length blouses with long sleeves or short sleeves with 
the tube skirts. But Thai Buddhist women wear loincloths and use fabric shoulder flattering, 
while Myanmar Buddhist women use Scarf. 

Keyword : Costume / Religious festival / Thai / Myanmar 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเพณีเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวพม่าและเปรียบเทียบ
การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวพม่าว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ได้องค์ความรู้
เกี่ยวกับเทศกาลงานบุญ และการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวพม่า ที่เป็ นประโยชน์ยิ่งต่อ
ทัศนคติและการรับรู้ทางวัฒนธรรมของคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า เทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธมี 4 เทศกาล ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลเข้าพรรษา 
เทศกาลสารท และเทศกาลออกพรรษา ส่วนเทศกาลงานบุญของพม่ามี 4 เทศกาล ได้แก่ เทศกาลประทีปโคมไฟ 
เทศกาลวันเพ็ญเดือน  ดะส่องโมง เทศกาลทามาเน และ เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่พม่า 

ส าหรับการแต่งกายของชายชาวไทยพุทธ และชายชาวพม่าพุทธ นิยมสวมเสื้อคอตั้ง คอปก และคอ
กลม แขนเสื้อมีทั้งยาวและสั้น ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก สวมโสร่งยาวกรอมเท้า ชายชาวพุทธสวมกางเกงขายาว 
และโจงกระเบนด้วย ชายชาวพม่าพุทธมีผ้าคาดศีรษะ ส าหรับการแต่งกายของหญิงชาวไทยพุทธ และหญิงชาว
พม่าพุทธ นิยมสวมเสื้อคอตั้ง คอปก และคอกลม  หญิงชาวไทยพุทธสวมเสื้อแขนยาว แขนสามส่วน และแขนสั้น 
หญิงชาวพม่าพุทธ สวมเสื้อแขนยาว ทั้งหญิงชาวไทยพุทธ และหญิงชาวพม่าพุทธสวมเสื้อยาวคลุมเอวและสะโพก 
สวมผ้าถุง หญิงชาวไทยพุทธนุ่งโจงกระเบน และใช้ผ้าเฉวียนบ่า ในขณะที่หญิงชาวพม่าพุทธใช้ผ้าคล้องคอ 

ค าส าคัญ : การแต่งกาย / เทศกาลงานบุญ / ไทย / พม่าหรือเมียนมาร์ 
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บทน า 

 ปัจจุบันคนไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤต
ค่านิยม จริยธรรม และพฤติกรรม เช่ือมโยงถึงการ
ด าเนินชีวิต ความประพฤติ ความคิด ทัศนคติและ
คุณธรรมของคนในสังคม เป็นผลกระทบจากการเลื่อน
ไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศไทยผ่านสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสร้างสรรค์ยังมีน้อย สื่อท่ี
เป็นภัยและผิดกฎหมายมีการเผยแพร่มากขึ้น ขณะที่
คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังไม่สามารถคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ประกอบกับสถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาล้วนมีบทบาท
น้อยลงในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนา
ศักยภาพคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อาจมี
สาเหตุมาจากการที่เด็กและเยาวชนไทยรวมทั้งพ่อแม่
ผู้ปกครองไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
เ ท ศ ก า ล ง า น บุ ญ ต่ า ง  ๆ  ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ที่ วั ด ใ น
พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่เคารพ
นับถือ อันเป็นงานประเพณีอันดีงามของคนไทยใน
ท้องถิ่นของตน ท าให้คนไทยเหล่านั้นไม่มีโอกาสได้พบ
เห็นการแต่งกายอย่างงดงามตามประเพณีของชาวไทย
ในโอกาสเข้าร่วมเทศกาลงานบุญดังกล่าว จึงไม่มี
โอกาสพบเห็นความส าคัญของเทศกาลงานบุญและ
วัฒนธรรมการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของคนไทย 
เป็นเหตุให้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามดังกล่าวจะค่อย 
ๆ เลือนหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากความหลงใหล
ในวัฒนธรรมตะวันตกเพิ่มขึ้นโดยล าดับ การศึกษา 
ค้นคว้า รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับเทศกาลงานบุญและการแต่งกายในเทศกาล
งานบุญของประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวพม่า 
ซึ่ งต่ างก็มีความศรัทธายึดมั่ น ในสถาบันศาสนา
เช่นเดียวกัน จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการกระตุ้นให้คน
ไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึ ง
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทย ธ ารงรักษาไว้ 
และสืบทอดต่อไปยังชนรุ่นหลัง อีกทั้งจะเป็นการ

ส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวพม่า ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อท าความเข้าใจในเทศกาลงานบุญซึ่งเป็น
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามรวมทั้งวัฒนธรรมการแต่ง
กายของทั้งสองชนชาติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ในอีกทางหนึ่งด้วย ผู้วิจัยจึงได้จัดท า
โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบการแต่งกายใน
เทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวพม่า” 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาประเพณีเทศกาลงานบุญของชาว
ไทยและชาวพม่า และเพื่อเปรียบเทียบการแต่งกายใน
เทศกาลงานบุญของชาวไทยและชาวพม่า 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยเอกสาร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ กล่าวคือ ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองจากหนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสารสนเทศ
ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตที่เช่ือถือได้ แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ไม่
ส ามารถแปลง เป็ นตั ว เ ลข ได้  ต้ อ ง ใ ช้หลั กทา ง
ตรรกศาสตร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งใช้
ข้อมูลตามสภาพที่เป็นจริงโดยไม่มีการควบคุมตัวแปร 
จากนั้นน าเสนอข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ
ผลการวิจัยในลักษณะเชิงพรรณาความ พร้อม
ภาพประกอบเกี่ยวกับเทศกาลงานบุญของชาวไทยและ
ชาวพม่า และการแต่งกายในเทศกาลงานบุญของชาว
ไทยและชาวพม่า 

ผลการวิจัย 

1. เทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธและชาวพม่าพุทธ 
 1.1 ผลการวิจัยพบว่าเทศกาลงานบุญที่ชาว
ไทยพทธทั่วประเทศร่วมกันจัดให้มีขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อบ าเพ็ญกุศล และเพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจ ณ วัด
ในบวรพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของคนใน
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ท้องถิ่นนั้นๆ มีอยู่ 4 เทศกาลงานบุญ ได้แก่ เทศกาล
สงกรานต์ เทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลสารท และ
เทศกาลออกพรรษา 

ตารางที่ 1 แสดงการสังเคราะห์ข้อมูลการแต่งกายใน
เทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธ 

เทศกาลงาน
บุญของชาว
ไทยพุทธ 

ระยะเวลาที่จัด กิจกรรม 

1.เทศกาล 
  สงกรานต ์
  วันขึ้นปีใหม่              
  ช า ว ไ ท ย
พุทธ 

13-15 เมษายน 1.การท าบุญตัก
บาตร 
2.การท าบุญเล้ียง
พระ 
3.การบังสกุลอัฐิของ
ผู้วายชนม ์
4.การสรงน้ า
พระพุทธรูป 
5.การสรงน้ า
พระสงฆ์ 
6.การรดน้ าผู้ใหญ่ที่
เคารพนับถือ 
7.การสาดน้ าเพื่อ
สนุกสนาน 
8.การก่อพระเจดยี์
ทราย 
9.การปล่อยนก
ปล่อยปลา 
10.การละเล่นเพื่อ
การร่ืนเริงต่างๆ 

2.เทศกาล 
  เข้าพรรษา 

วันแรม 1 ค่ าเดือน 
8 ถึง วันขึ้น15 ค่ า
เดือน 11(รวม 3 
เดือนเต็ม) 

1.การถวายผ้าจ าน า
พรรษาหรือผ้า    
อาบน้ าฝน 
2.การถวายเทียน
พรรษา 
3 . ก า ร บ ว ช เ ป็ น
พ ร ะ ภิ ก ษุ แ ล ะ จ า
พ ร ร ษ า ค ร บ ทั้ ง
พรรษา 

3.เทศกาล 
  สารท 

วั น สิ้ น เ ดื อ น  1 0 
หรือวันแรม 15 ค่ า 
เดือน 10 

1.น ากระยาสารท 
พร้อมกล้วยไข่และ
อาหารอื่นๆถวาย
พระ 
2.ตักบาตรเฉพาะ
ก ร ะ ย า ส า ร ท 
กรวดน้ า อุทิศส่วน

กุศลให้แก่บรรพบุรุษ
ที่ล่วงลับไปแล้ว 

4.เทศกาล 
  ออกพรรษา 

วันขึ้น 15 ค่ า เดือน
11 (ครบรอบ 3 เดือน
ที่จ าพรรษา) วันแรม 
1 ค่ า เดือน 11 วัน
แรม 1 ค่ าเดือน 11
จนถึง วันขึ้น 15 ค่ า
เดือน 12 

1.วันรุ่งขึ้นพระสงฆ์
สามารถจารกิไปแผ่
พระธรรมยังที่อื่นๆที่
ต้องการ 
2.ประเพณีตักบาตร
เทโว 
3.ประเพณีทอดกฐิน 

1.1.1 การแต่งกายในเทศกาลสารท
ของชาวไทยพุทธ 

ภาคเหนือ : ก าแพงเพชร 

ภาคอีสาน : สุรินทร์ 

ภาคใต้ : นครศรีธรรมราช 



วารสารศิลปป์ริทัศน์ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 112 

 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงการแต่งกายในเทศกาลสารทของชาว
ไทยพุทธ 

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ (2555, 5 พฤศจิกายน);  
ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (2555, 5 พฤศจิกายน) 

และ นครทูเดย์.คอม (2555, 5 พฤศจิกายน) 

 1.1.2 การแต่งกายในเทศกาลออก
พรรษาของชาวไทยพุทธ 

ตักบาตรเทโว : ภาคเหนือ-พะเยา 

ตักบาตรเทโว : ภาคกลาง-นครนายก 

ตักบาตรเทโว : ภาคใต-้ระนอง 

 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงการแต่งกายในเทศกาลออกพรรษา
ของชาวไทยพุทธ 

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์ (2555, 5 พฤศจิกายน); 
Oknation (2555, 5 พฤศจิกายน) และ ASTV 

ผู้จัดการออนไลน์ (2555, 5 พฤศจิกายน) 

 1.1.3 การแต่งกายในเทศกาล
สงกรานต์ของชาวไทยพุทธ 

ภาคเหนือ : เชียงใหม่ 

ภาคอีสาน : นครพนม 
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ภาคกลาง : พระประแดง สมุทรปราการ 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงการแต่งกายในเทศกาลสงกรานต์

ของชาวไทยพุทธ 
ที่มา: Horoworld (2555, 5 พฤศจิกายน); 

Horoworld (2555, 5 พฤศจิกายน) และ คมชัดลึก 
ออนไลน์ (2555, 4 พฤศจิกายน) 

 1.1.4 การแต่งกายในเทศกาล
เข้าพรรษาของชาวไทยพุทธ 

เทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 

เทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดชลบุรี 

ภาพที่ 4  ภาพแสดงการแต่งกายในเทศกาลเข้าพรรษา
ของชาวไทยพุทธ 

ที่มา: ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี 
(2555, 5 พฤศจิกายน) 

จากภาพถ่ายเทศกาลงานบุญทางศาสนาพุทธ
ในประเทศไทยทั้ง 4 เทศกาลข้างต้น พบว่า ชาวไทย
พุทธมีรูปแบบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญทาง
ศาสนาพุทธดังนี ้

- ผู้ชาย สวมเสื้อคอตั้ง คอปกหรือคอ
กลม แขนยาวหรือแขนสั้น ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก นุ่ง
โจงกระเบน หรือนุ่งกางเกงขายาว หรือนุ่งโสร่งยาวถึง
ข้อเท้า  

- ผู้หญิง สวมเสื้อคอตั้ง คอกลมหรือคอ
ปก แขนยาวหรือแขนสามส่วนหรือแขนสั้น ตัวเสื้อยาว
คลุมเอวหรือคลุมสะโพก นุ่งโจงกระเบน หรือนุ่งผ้าถุง
ยาวถึงข้อเท้า นิยมห่มผ้าสไบเฉวียงบ่า 

1.2 ผลการวิจัยพบว่า เทศกาลงานบุญที่ชาว
พม่าพุทธ ท่ัวประเทศร่วมกันจัดให้มีขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อบ าเพ็ญกุศล และสามารถรื่นเริงบันเทิงใจ ณ วัดใน
บวรพุทธศาสนา ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของคนใน
ท้องถิ่นนั้นๆ มีอยู่ 4 เทศกาลงานบุญ ได้แก่ เทศกาล
ประทีปโคมไฟ เทศกาลวันเพ็ญเดือนดะส่องโมง 
เทศกาลทามาเน และ เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่พม่า 



วารสารศิลปป์ริทัศน์ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 114 

 

ตารางที่ 2 แสดงเทศกาลงานบุญ ระยะเวลาที่จัดงาน 
ตลอดจนกิจกรรมของชาวพม่าพุทธ 

เทศกาลงานบญุ
ของชาวพมา่

พทุธ 

ระยะเวลาที่จดั กิจกรรม 

1. เทศกาล
ประทีปโคมไฟ 
ชาวพมา่เรียก
เทศกาลนี้ว่า 
“เทศกาลดะ
ดีงจุ๊ต” ชาวพมา่
พุทธ เรียกว่า 
“วันอภธิรรม” 

วันก่อนและหลัง
วันเพ็ญเดือน 7 
ตามปฏิทินพมา่ 
เป็นสัญญาณ
สิ้นสุดการ
เข้าพรรษา ต่อ
จากวันนี้คือวัน
ออกพรรษา 
(ตารางเทียบ
สากล กันยายน-
ตุลาคม) 

นิยมปล่อยโคมลอย
กันในเดือนนี้ ถือ
เป็นงานจุดประทีป
และงานออก
พรรษา 

2. เทศกาลวนั
เพ็ญเดือนดะ
สอ่งโมง 

วนัเพ็ญเดือน 8 
ตามปฏิทินพมา่ 

1. ทอดกฐิน ชาว
พม่าพุทธจัดงานจุล
กฐิน 
2. ตามประทีป 
3. ทอดผ้าบังสกุล 
4. ถวายผ้าจวีรและ
อัฐบริขารใหม่ 

3. เทศกาลทา
มาเน 

วันเพ็ญเดือน 11 
ตามปฏิทินพมา่ 
(อากาศหนาว
เย็น) 

1. เป็นฤดูกาลแห่ง
การท า ”ทามาเน” 
หรือ “ข้าวทิพย”์ 
2. บูชาไฟ แด่พระ
พุทธและพระเจดีย์ 
ซ่ึงเป็นตัวแทน
พระพุทธเจา้ 

4. เทศกาล
สงกรานต์ หรือ 
เทศกาล “ติง
จัน” และปีใหม่
พม่า 

เดือน 1 ตาม
ปฏิทินพม่า 
เรียกว่า เดือนดะ
กู” เป็นเดือนเริ่ม
ศักราชใหม่และ
เป็นเดือนต้นฤดู
ร้อน 

1. ฉลองวันส่งท้าย
ปีเก่า และย่างเข้าสู่
ปีใหม่ 
2. เล่นสาดน้ ากัน
ตลอด 5 วัน 
3. รักษาศีล ถือเป็น
ช่วงวันมงคล 
4. รดน้ าด าหัวพอ่ 
แม่ ปู่ยา่ ตายาย ครู
บาอาจารย ์
5. ถวายภัตตาหาร 
และจตุปัจจยัแด่
พระสงฆ์ 

1.2.1 การแต่งกายในเทศกาลประทีป
โคมไฟของชาวพุทธพม่า 
 

ภาพที่ 5 ภาพแสดงการแต่งกายในเทศกาลประทีปโคม
ไฟของชาวพุทธพม่า 

ที่มา: World of Wisdom (2012, November 8) 

1.2.2 การแต่งกายในเทศกาลวนัเพ็ญ
เดือนดะส่องโมงของชาวพุทธพม่า 
 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงการแต่งกายในเทศกาลวันเพ็ญ
เดือนดะส่องโมงของชาวพุทธพม่า 

ที่มา: Myanmar Delight Travels & Tours (2012, 
November 8) และ Myanmar News (2012, 

November 8) 

1.2.3 การแต่งกายในเทศกาลทามาเน
ของชาวพุทธพม่า 
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ภาพที่ 7 ภาพแสดงการแต่งกายในเทศกาลทามาเน
ของชาวพุทธพม่า 

ที่มา: Facebook  (2013, February 25) 
 

ภาพที่ 8 ภาพแสดงการแต่งกายในเทศกาลสงกรานต์
และปีใหม่พมา่ของชาวพุทธพม่า 

ที่มา: Indochina Odyssey Tours (2012, 
November 8) 

จากภาพถ่ายเทศกาลงานบุญทางศาสนาพุทธ
ในประเทศพม่าท้ัง 4 เทศกาลข้างต้น พบว่า ชาวพุทธ
พม่ามีรูปแบบการแต่งกายในเทศกาลงานบุญทาง
ศาสนาพุทธดังนี ้

- ผู้ชาย สวมเสื้อคอตั้งหรือคอปก แขน
ยาวหรือแขนสั้น ตัวเสื้อยาวคลมุสะโพก นุ่งโสร่งทับ
ชายเสื้อ โสร่งที่นุ่งยาวถึงข้อเท้า อาจมีผ้าคาดศรีษะ 

- ผู้หญิง สวมเสื้อคอตั้ง คอกลมหรือคอ
ปก แขนยาว ตัวเสื้อยาวคลุมเอวหรือคลุมสะโพก นุ่ง
ผ้าถุงยาวถึงข้อเท้า อาจมีผ้าคล้องคอ 

จะเห็นได้ว่าเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธ 
และชาวพม่าพุทธต่างมีกิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญกุศลและเพื่อ
ความรื่นเริงบันเทิงใจคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก จะมีความ
แตกต่างบ้างเพียงเล็กน้อยจึงสามารถเช่ือมโยงได้ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรยีบเทียบกิจกรรมในเทศกาล
งานบุญข้อเหมือน และข้อแตกต่างของเทศกาลงานบุญ
ชาวไทยพุทธ และเทศกาลงานบุญชาวพม่าพุทธ 

เทศกาลงาน
บุญชาวไทย
พุทธ 

กิจกรรมในเทศกาลงานบุญ เทศกาล
งานบุญชาว
พม่าพุทธ ข้อเหมือน ข้อแตกต่าง 

1. เทศกาล
สงกรานต์ 
วันขึ้นปีใหม่
ชาวพุทธ 

ท าบุญ 
สรงน้ า 
สาดน้ า 

- 1. เทศกาล
สงกรานต์ 
หรือ
เทศกาลติง
จัน และปี
ใหม่พม่า 

2. เทศกาล
เข้าพรรษา 

ถวายผ้าจวีร 
และ
อัฐบริขาร
ใหม่ 

*เทศกาลวัน
เพ็ญเดือนตะ
ส่องโมง มี
งานทอดกฐิน
เป็นจุลกฐิน 
ตามประทีป 

2. เทศกาล
วันเพ็ญ 
เดือนดะ
ส่องโมง 

3. เทศกาล
สารท 

ตักบาตร 
อุทิศส่วน
กุศล 

*เทศกาล
สารท ให้
บรรพบุรุษผู้
ล่วงลับ 
*เทศกาลทา
มาเน ให้
พระพุทธเจา้ 

3. เทศกาล
ทามาเน 

4. เทศกาล
ออกพรรษา 

ตักบาตร 
สักการะบูชา
พระพุทธเจา้ 
ขอขมาบิดา 
มารดา ครูบา
อาจารย ์

*เทศกาล
ออกพรรษา 
- ตักบาตรเท
โว 
- ทอดกฐิน 

4. เทศกาล
ประทีปโคม
ไฟ หรือที่
ชาวพมา่
พุทธเรียก 
วันอภธิรรม 
ต่อจากวันนี้
เป็นวันออก
พรรษา 
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2. การแต่งกายในเทศกาลงานบุญของผู้ชาย
และผู้หญิงชาวไทยพุทธ และผู้ชายและผู้หญิงชาวพม่า
พุทธ 

2.1 ผลการวิจัยพบว่า การแต่งกายใน
เทศกาลงานบุญของผู้ชายชาวไทยพุทธ และชาวพม่า
พุทธ มีความเหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้ 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการแต่งกายของ
ผู้ชายชาวไทยพุทธ และผู้ชายชาวพม่าพุทธ 

การแต่งกาย ผู้ชาย 

ชาวไทยพุทธ ชาวพม่าพุทธ 
คอเสื้อ   
1. คอตั้ง   
2. คอปก   
3. คอกลม   
แขนเสื้อ   
1. แขนสั้น   
2. แขนยาว   
ความยาวตัวเสื้อ   
1. ยาวคลุมสะโพก   
กางเกง/โสร่ง/โจง
กระเบน 

  

1. กางเกงขายาว   
2. โสร่งยาวกรอม
เท้า 

  

3. โจงกระเบน   
อื่นๆ   
1. ผ้าคาดศรีษะ   

 

การแต่งกายในเทศกาลงานบุญผู้ชายชาวไทยพุทธ 

การแต่งกายในเทศกาลงานบุญผู้ชายชาวพม่าพุทธ 

ภาพที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบการแต่งกายใน
เทศกาลงานบุญ ผู้ชายชาวไทยพุทธ กับ ผู้ชายชาวพม่า

พุทธ 
ที่มา : ผู้วิจัยจัดท าขึ้นเพื่อเปรียบเทียบการแต่งกายของ
ผู้ชายชาวไทยพุทธและผู้ชายชาวพม่าพุทธในเทศกาล

งานบุญ 

2.2 ผลการวิจัยพบว่าการแต่งกายใน
เทศกาลงานบุญของผู้หญิงชาวไทยพุทธ และชาวพม่า
พุทธ มีความเหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้ 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบการแต่งกายของ
ผู้หญิงชาวไทยพุทธ และผู้หญิงชาวพม่าพุทธ 

การแต่งกาย ผู้หญิง 

ชาวไทยพุทธ ชาวพม่าพุทธ 
คอเสื้อ   
1. คอตั้ง   
2. คอปก   
3. คอกลม   
แขนเสื้อ   
1. แขนสั้น   
2. แขนสามส่วน   
3. แขนยาว   
ความยาวตัวเสื้อ   
1. ยาวคลุมเอว   
2. ยาวคลุมสะโพก   
ผ้าถุง/โจงกระเบน   
1. ผ้าถุง   

2. โจงกระเบน   
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อื่นๆ   
1. ผ้าสไบเฉียงบ่า   
2. ผ้าคล้องคอ   

 

การแต่งกายในเทศกาลงานบุญผู้หญิงชาวไทยพุทธ 

การแต่งกายในเทศกาลงานบุญผู้หญิงชาวพม่าพุทธ 

ภาพที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบการแต่งกายใน
เทศกาลงานบุญ ผู้หญิงชาวไทยพทุธ กับ ผู้หญิงชาว

พม่าพุทธ 
ที่มา : ผู้วิจัยจัดท าข้ึนเพื่อเปรียบเทียบการแต่งกายของ
ผู้หญิงชาวไทยพุทธและผู้หญิงชาวพม่าพุทธในเทศกาล

งานบุญ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ในการวิจัยเรื่อง “ศึกษาเปรียบเทียบ  การ
แต งกายในเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธและ
ชาวพมา พุทธ” ซึ่งมีวัตถุประสงคการวิจัย 2 ประการ 
คือ เพื่อศึกษาเทศกาลงานบุญของชาวไทย และชาวพม
า และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการแตงกายในเทศกาล
งานบุญของชาวไทยและชาวพมา ผูวิจัยไดท าการวิ
เคราะห ข อมูล ในลักษณะการวิจั ย เ ชิง คุณภาพ 
(Qualitative Research) และน าเสนอผลการวิจัยใน

ลักษณะการพรรณาประกอบภาพถาย ผูวิจัยจึงขอสรุป
และอภิปรายผลกสรวิจัย พร้อมขอเสนอแนะ ดังนี้ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

1. เทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธและ
ชาวพมาพุทธ  

ผลการวิจัยพบวาเทศกาลงานบุญทาง
ศาสนาที่ประชาชนสวนใหญในแตละประเทศเคารพ 
นับถือ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการท าบุญ และเพื่อการสนุกสนาน
รื่นเริงพรอมกันทั้งประเทศ มีดังน้ี  

1 .1  ประ เทศไทยมี งานบุญ  4 
เทศกาล คือ เทศกาลสงกรานต เทศกาลเขาพรรษา 
เทศการสารท และเทศกาลออกพรรษา  

1.2 ประเทศพมา มีเทศกาลงาน
บุญ 4 เทศกาล คือ เทศกาลประทีปโคมไฟ เทศกาลวัน
เพ็ญ เดือนดะสองโมง เทศกาลทามาเน และ เทศกาล
สงกรานต หรือเทศกาลติงจัน และปใหมพมา  

2. การแตงกายในเทศกาลงานบุญของชาว
ไทยพุทธและชาวพมาพุทธ  

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการแตงกาย
มีความเหมือนกนัและแตกตางกัน คือ  

2 . 1  รู ป แบบกา รแต งกาย ใน
เทศกาลงานบุญ ซึ่งไดรับความนิยมจากผูชายชาวไทย
พุทธ และชาวพมาพุทธ คือ การสวมเสื้อคอตั้ง คอปก 
และคอกลม แขนเสื้อมีท้ังแขนสั้นและแขนยาว  ตัวเสื้อ
ยาวคลุมสะโพก ผูชายชาวไทยพุทธใสกางเกง นุงโสรง 
และนงุโจงกระเบน ในขณะที่ผูชาย ชาวพมาพุทธ นิยม
นุงโสรง และมีผาคาดศรีษะ  

2 . 2  รู ป แบบกา รแต งกาย ใน
เทศกาลงานบุญ ซึ่งไดรับความนิยมจากผ ูหญิงชาวพุทธ 
และ ผูหญิงชาวพมาพุทธ คือ การสวมเสื้อคอตั้ง คอปก 
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และคอกลม ผูหญิงชาวไทยพุทธสวมเสื้อแขน ยาว 
แขนสาม สวน และแขนสั้น ในขณะที่ผู หญิงชาวพม
าพุทธ สวมเสื้อแขนยาวเพียงอยางเดียว สวนความยาว
ตัวเสื้อทั้งผูหญิงชาวไทยพุทธ และผูหญิงชาวพมาพุทธ 
นิยมความยาวคลุมเอว และ คลุมสะโพก ผูหญิงชาว
ไทยพุทธ นิยมนุ ง  ผ าถุง และโจงกระเบนหมสไบ
เฉียงบา ผูหญิงชาวพมาพุทธ       นิยมนุงผาถุง และ
มีผาคลองคอ 

ขอ้เสนอแนะ 

นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจสามารถ
น าเอาความรู้เกี่ยวกับเทศกาลงานบุญ และการแต่ง
กายในเทศกาลงานบุญของชาวไทย และชาวพม่า ไปใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
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วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีรับบทความวิจัย 
บทความวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นบทความวิจัย 
บทความวิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของ
วารสารอื่น บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับน้ีจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 
ท่านต่อหนึ่งบทความ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ตามล าดับก่อนหลัง 
โดยมีข้อเสนอแนะในการส่งบทความ ดังนี้ 
 

การเตรียมต้นฉบับบทความ 

ช่ือเรื่อง ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง 
(ช่ือเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ช่ือผู้เขียน พิมพ์ช่ือโดยไม่ใช้ค าย่อ 
บทคัดย่อ (Abstract) เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาที่ส าคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ วิธีการ ผล

และอภิปรายผลหรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) และต้องมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ความยาวไม่เกิน 300 ค า) 

ค าส าคัญ (Keyword) ควรเลือกค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3 -5 ค า ใช้ตัวอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบทความที่เป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะค าส าคัญ
ภาษาอังกฤษ 

บทน า อธิบายถึงความเป็นมา ความส าคัญของปัญหาที่ท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า ของ
ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 

วัตถุประสงค์ ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยระบุเป็นข้อ 
ระเบียบวิธีวิจัย อธิบายขั้นตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการใช้

เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย 

ผลการวิจัย อธิบายถึงสิ่งที่ได้จากการศึกษาหรือวิจัยโดยเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็น
ระเบียบและเข้าใจง่าย 

อภิปรายผล ไม่ควรซ้ าซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปประเด็น และสาระส าคัญของวิจัย
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

เอกสารอ้างอิง ให้เขียนเอกสารอ้างอิง แบบ APA ตามรูปแบบที่ก าหนด 
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การเขียนเอกสารอ้างอิง 

การอ้างอิง ให้ใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA) 
 การอ้างอิงในบทความ กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงใน
ส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) 
 การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้ เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการ
เขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ตัวอย่าง เช่น 
 ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือหนังสือ. (พิมพ์ครั้งท่ี). เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ 
 ช่ือผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ , ช่ือหนังสือ. (เลขหน้าบทความ). เมืองที่พิมพ์: 
ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ 
 ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปีท่ีพิมพ์ (ฉบับท่ี). เลขหน้าบทความ 
 ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยส าเร็จ). ช่ือวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ช่ือสาขาวิชา 
สงักัดของสาขา มหาวิทยาลัย. 
 ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีเผยแพร่). ช่ือเรื่อง. (พิมพ์ครั้งที่). ค้นเมื่อ [วัน เดือน ป]ี จาก แหล่งสารสนเทศ.[หรือ URL] 

การส่งต้นฉบับ 

1. ให้พิมพ์บทความลงบนกระดาษ A4 โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK 
1.1 ช่ือเรื่อง ใช้รูปแบบอักษรขนาด 18 
1.2 ช่ือผู้วิจัย ใช้รูปแบบอักษรขนาด 16 
1.3 หัวข้อหลัก ใช้รูปแบบอักษรขนาด 14 
1.4 เนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษรขนาด 14 
1.5 โดยมเีนื้อหาบทความไม่เกิน 10-15 หน้า 

2. หากบทความของท่านมีรูปภาพประกอบให้ระบุที่มา เช่น ช่ือภาพ เจ้าของภาพ วัน/เดือน/ปี หรือ
เว็บไซต์ เป็นต้น ไว้ใต้รูปภาพนั้นๆด้วย ภาพประกอบควรแนบไฟล์ภาพต้นฉบับพร้อมเขียน
ค าอธิบายภาพ และควรเขียนหมายเลขก ากับภาพ เพื่อความถูกต้องและง่ายต่อการจัดเรียงข้อมูล 

ตัวอย่าง 

 

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

3.ส่งบทความผ่านระบบ http://apj.ssru.ac.th เท่านั้น 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เลขท่ี 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2160 1388-94 
โทรสาร 0 2160 1388-94 ต่อ 111 e-mail : apj@ssru.ac.th 

http://apj.ssru.ac.th/
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