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คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจ
ที่สำ�คัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำ�เนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
สู่สาธารณะ โดยสามารถดำ�เนินการได้หลายวิธี เช่น บทความวิจัยในวารสาร บทความวิชาการ บทความ
หนังสือพิมพ์ รวมถึงการนำ�เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ซึ่งการเผยแพร่ด้วยการตีพิมพ์บทความ
วิจัยในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งจะยก
ระดับคุณภาพของบทความวิจัยให้สูงขึ้นและสามารถนำ�ผลงานมาใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยได้ ด้วยเหตุนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้จัดทำ�วารสารวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การ
พิจารณารับรองคุณภาพมาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ขึ้น และเพื่อให้การดำ�เนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งที่ปรึกษาวารสาร บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ คณะ
กรรมการประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร และกองจัดการดำ�เนินการจัดทำ�วารสารศิลป์ปริทัศน์ ปี
ที่ ๕ ฉบับที่ ๑ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังต่อไปนี้
ที่ปรึกษา
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ�
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ประจำ�คณะศิลปกรรมศาสตร์

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ
๑. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภู่งามดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัญยานนท์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราวรรณ แสงเพ็ชร์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ พันธ์เทียน

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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๗. อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์
๘. อาจารย์สิรัชชา สำ�ลีทอง

		
		

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการประเมินบทความ
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
๔. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
๕. ศาสตราจารย์พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง
๖. ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุเจริญ
๗. ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี
๑๐. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ ทองคำ�สุก

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กองการจัดการ
๑. นางสาวเครือมาศ ประทุมมาศ
๒. นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ
๓. นางสาวปาริฉัตร์ จันทร์นวล
๔. นางสาววราภรณ์ ไชยพร
๕. นางสาวพัทธนันท์ กฤษณะกาฬ
๖. นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
๗. นางสาวจิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญ

หัวหน้าสำ�นักงานคณบดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

คณะกรรมการฝ่ายออกแบบรูปเล่ม
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ 			

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

หน้าที่

๑. กำ�หนดกรอบแนวทางการจัดทำ�วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
๒. ประสานงานการปฏิบัติการงานอำ�นวยความสะดวก และสนับสนุนการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการ
จัดทำ�วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๓. ดำ�เนินการจัดทำ�วารสารวิชาการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้การรับรองมาตรฐานจาก
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
๔. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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บทบรรณาธิการ
วารสารศิลป์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ประจำ�ปีที่ 5/2560 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ จำ�นวน 10 เรื่อง ได้แก่ กระบวนการถ่ายทอดการ
แสดงละครชาตรีสู่เยาวชนโดยครูภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะจงกล โปร่งน้ำ�ใจ / กระบวนการสร้างงาน
นาฏศิลป์ไทย ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปะนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / การ
พั ฒ นาแผนการสอนคี ย์ บ อร์ ด เบื้ อ งต้ น สำ � หรั บ ผู้ พิ ก ารทางการเห็ น สถานสงเคราะห์ เ ด็ ก พิ ก ารและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ) / การศึกษาพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ : กล่อง
ใส่เครื่องประดับที่ทำ�จากไม้สำ�หรับการค้าปลีก / การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เพื่อส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ของเยาวชน / การสร้างแบบเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนที่มีข้อจำ�กัดทางศาสนาอิสลาม
/ พัฒนาการนาฏศิลป์สวนสุนันทา / มหานทีสีทันดร : ศิลปะจัดวาง 3 มิติ / วิธีการรำ�ออกภาษาตาม
แนวละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำ�รง (เพ็ง เพ็ญกุล) / แนวทางพัฒนาการแสดงโนราร่วมสมัยจากงาน
ขนบนิยม : กรณีศึกษา การแสดงโนราชุดกระบี่ตีท่า ของคณะ โนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดสงขลา
สำ�หรับวารสารในปีที่ 5 /2560 ฉบับที่ 2 กำ�ลังเปิดรับผลงานเพื่อตีพิมพ์ จึงขอเชิญผู้สนใจ
นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ส่งผลงานในลักษณะของบทความวิชาการหรือบทความวิจัยมาตีพิมพ์
ในวารสารนี้ โดยบทความจะได้รับการประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ และพิจารณากลั่นกรอง
(Peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้
จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ในนามของกองบรรณาธิการ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและพัฒนา ท่านผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่านคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้นำ�เสนอบทความ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารศิลป์
ปริทัศน์ฉบับนี้ให้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี
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กระบวนการสร้างงานนาฏศิลป์ไทย ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Thai dance creation process of thai dance major
faculty of music and drama, Bunditpattanasilpa Institute
คัทรียา ประกอบผล
Abstract
The objectives of this research are to
study the idea creation process and the dance
posture design methodology in Thai dance create
Style of thai dance major faculty of Music and Drama, Bunditpattanasilp Institute since the year of
B.E 2543 to B.E 2555 by studying the international
and honorable successes. From criterion getting 4
success sets are Roi Isarn, Rab Kuankow, Longtai
and Chao Doi. Research methodology qualitative
research. Stydying through documents, interviewing, and observation. The finding applied from
as before custom, it means the modern creation
idea, is the performance of story and dance, get
the idea from local way of life in 4 regions. The
performance create through the 7 steps of creation procedures as following, 1 idea 2 the mail
concept of idea 3 data analysis 4 the type of performance 5 elements design as the creator, music,
actors, costume, backdrop prop, light and sound,
dance posture, perform on stage, 6 konwledge
evaluation 7. presentation on stage. The appearance of dance postures are 3 types ;

Thai Dance posture, Thai folk dance and the natural copy. The harmony row ; there was the different , balance and unbalance, to brief changing
into 7 types.
Keywords : Thai dance creation procedure, Dance posture design , Faculty of music
and drama, Bunditpattaansilpa Institute
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด
และกระบวนการสร้ า งงานเพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารออกแบบ
ท่ารำ�ในงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ ของสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2555 โดยศึกษา
ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ และผลงานที่ได้
รับความนิยม จากเกณฑ์ทำ�ให้ได้ผลงาน 4 ชุด คือ รอย
อีสาน รับขวัญข้าว ล่องใต้ และชาวดอย ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์
และการสังเกตการณ์
ผลการวิจยั พบว่า งานนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
มีรูปแบบประยุกต์จากจารีตเดิมโดยยึดกรอบนาฏศิลป์
ไทย เป็นการแสดงประเภทระบำ�ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
วิถีชีวิตวัฒนธรรม 4 ภาค มีกระบวนการสร้างงาน 7
ขั้นตอน คือ 1. แนวความคิด 2. กำ�หนดแนวคิดหลัก
3. ประมวลข้อมูลการค้นคว้า 4. รูปแบบการแสดง 5.
ออกแบบองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ออกแบบงาน สร้างสรรค์
, เพลง , นักแสดง , เครื่องแต่งกาย , อุปกรณ์ประกอบ
การแสดง , แสง สี เสียง ,ท่ารำ� , การใช้พื้นที่บนเวที 6.
การสอบประเมินความรู้ 7. การนำ�เสนอบนเวที วิธี
การออกแบบท่ารำ�ปรากฏ 3 ลักษณะ คือ ท่านาฏศิลป์
ไทย ท่านาฏศิลป์พื้นบ้านและท่าทางเลียนแบบธรรมชาติ
การแปรแถวมี 7 ลักษณะ โดยลักษณะแถวกลมกลืน มี
ความแตกต่าง มีความสมดุลและไม่สมดุล
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บทนำ�
ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น ศิ ล ป์ เ ป็ น ส ถ า บั น
อุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีรวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานในวิทยาลัย
นาฏศิลป วิทยาลัยช่างศิลปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ เ ปิ ด ดำ � เนิ น การสอนระดั บ
ปริญญาตรีครั้งแรก ใน 3 คณะวิชา คือ 1. คณะศิลป
วิจิตร 2. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 3. คณะศิลปศึกษา
คณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค์ เ ป็ น คณะวิ ช าหนึ่ ง ใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีหน้าที่ผลิตศิลปิน นักวิชาการ
นักบริหารจัดการด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทยและคีตศิลป์
ไทยปัจจุบันตั้งแต่ปีการศึกษา2555เปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ปี) ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา
คือสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย,สาขาวิชาดนตรีไทย,สาขาวิชา
คีตศิลป์ไทย,สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
(แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสาน,แขนงวิชาศิลปะการ
แสดงพื้นบ้านอีสาน) (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. 2553 :
11 )
ภาควิ ช านาฏศิ ล ป์ เ ป็ น ภาควิ ช าหนึ่ ง ในสั ง กั ด
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภารกิจ
ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยหลักสูตรศิลปบัณฑิต ในหลักสูตร
ได้กำ�หนดรายวิชาสำ�หรับนักศึกษาก่อนจบหลักสูตร คือ
รายวิชา ศิลปนิพนธ์ (Art Thesis) เพื่อเป็นการประมวล
ความรู้ทักษะที่นักศึกษาได้ศึกษา และสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฏศิลป์ไทยเพื่อนำ�เสนอบนเวทีด้วยการสอบ
ก่อนจบการศึกษาในหลักสูตรนี้อย่างสมบูรณ์ (คณะศิลป
นาฏดุริยางค์. 2555 : 173)
สำ � หรั บ การสร้ า งสรรค์ ง านนาฏศิ ล ป์ ไ ทยใน
รายวิชาศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลป
นาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนโยบายหลักว่า
ด้วย “ สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์” ประกอบกับความ
รู้พื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยและการบ่มเพาะวิชาทาง
ด้านนาฏศิลป์จากผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และศิลปินทาง
ด้ า นนาฏศิ ล ป์ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น ทำ � ให้ รู ป แบบงานนาฏศิ ล ป์
ไทยแนวสร้างสรรค์ของภาควิชานาฏศิลป์มีเกณฑ์การ
สร้างสรรค์ที่ชัดเจน คือ “การสร้างงานสร้างสรรค์แบบ
ประยุกต์จากจารีตเดิม” หมายถึง การคิดงานสร้างสรรค์
แบบใหม่แตกต่างไปจากแบบดั้งเดิม โดยยึดต้นแบบจาก
กรอบพื้นฐานเอกลักษณ์ความเป็นนาฏศิลป์ไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2543 - พ.ศ.2555 มีผลงานศิลปนิพนธ์นาฏศิลป์
ไทยแนวสร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้น 122 ชุด และสามารถ
แบ่งประเภทการแสดงได้เป็น 3 ประเภท ใหญ่ คือ 1.
ประเภทมีเรื่องราว 2. ประเภทเรื่องราวผสมระบำ� 3.
ประเภทระบำ�
แนวคิดหลักการสร้างผลงานของนักศึกษา คือ
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การสร้างงานนาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์แบบใหม่ขึ้น ซึ่ง
มีการประยุกต์จากจารีตเดิมโดยคงความเป็นเอกลักษณ์
ด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นพื้นฐานสำ�คัญกรอบแนวคิดการ
สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์เกิดขึ้นตามจุดมุ่ง
หมายของการแสดง เนื้อหาของการแสดง ซึ่งสรุปได้ 6
ประการ คือ 1. แนวคิดจากวิถีชีวิต จารีต ประเพณี
สังคม วัฒนธรรมทั้ง 4 ภาค ศาสนา พิธีกรรม ความ
เชื่อ 2. แนวคิดจากภาพจิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณคติหรือโบราณคดี
ภาพจำ�หลักต่างๆรวมถึงประวัติศาสตร์สำ�คัญๆ 3. แนวคิด
จากวรรณคดี วรรณกรรม และตำ�นานที่มีชื่อเสียง 4.
แนวคิดจากกลุ่มชาติพันธุ์ 5. แนวคิดจากธรรมชาติหรือ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ 6. แนวคิดจากจินตนาการ , ความใฝ่ฝัน
ผูว้ จิ ยั พบว่าการสร้างงานนาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชน้ั ปีท่ี 4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ทัง้ หมด 122 ชุดนี้ มีชดุ การแสดงทีป่ ระสบผล
สำ�เร็จจนสามารถนาํ ออกเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนอย่างกว้าง
ขวาง และได้รบั ความนิยมมาจนถึงปัจจุบนั นี้ รวมถึงได้รบั
รางวัลในระดับนานาชาติ โดยผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกจากเกณฑ์ท่ี
กำ�หนดไว้ 2 วิธี คือ 1. ผลงานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั รางวัล 2.
ผลงานทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่จนได้รบั ความนิยม ซึง่ การคัด
เลือกผลงานทีไ่ ด้รบั ความนิยมนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ส�ำ รวจข้อมูลเชิง
ประจักษ์จาก 2 เกณฑ์ คือ 1. จากแบบสำ�รวจทีผ่ วู้ จิ ยั ได้
ทำ�การสำ�รวจจากความนิยมของผลงานนาฏศิลป์ไทยแนว
สร้างสรรค์ทง้ั 122 ชุด ซึง่ จากการคัดเลือกทัง้ 2 วิธขี า้ งต้น
ปรากฏผลทีต่ รงกัน คือ ผลงาน 4 ชุดการแสดง ซึง่ ประกอบ
ด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ชดุ รอยอีสาน
รับขวัญข้าว ชาวดอย และล่องใต้
จากการสร้ า งผลงานนาฏศิ ล ป์ ไ ทยแนว
สร้างสรรค์ ทั้ง 4 ชุด ทำ�ให้เห็นความน่าสนใจของ
กระบวนการสร้างงานนาฏศิลป์แนวสร้างสรรค์ และวิธกี าร
ออกแบบท่ารำ� ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏ
ดุรยิ างค์ จนสามารถได้รบั รางวัลในระดับนานาชาติ และ
ได้รบั ความนิยมในการออกแสดงในโอกาสต่างๆ มากกว่า
100 ครัง้ รวมถึงมีหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ขอ
ความอนุเคราะห์การแสดงชุดดังกล่าวเพื่อออกแสดงเผย
แพร่ทง้ั ในและต่างประเทศอย่างสม่�ำ เสมอ
จากมู ล เหตุ ข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย ได้ เ ห็ น ความสำ � คั ญ
ในการพั ฒ นางานนาฏศิ ล ป์ ไ ทยด้ ว ยการสร้ า งสรรค์
งานนาฏศิ ล ป์ ไ ทยเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารพั ฒ นางาน
นาฏศิ ล ป์ อ ย่ า งสม่ำ � เสมอโดยศึ ก ษากระบวนการสร้ า ง
งานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ให้ประสบความสำ�เร็จ
รวมถึ ง เป็ น แนวทางในการสร้ า งผลงานเพื่ อ เผยแพร่
งานนาฏศิลป์ในรูปแบบที่แปลกใหม่โดยยึดถือหลักการ
สร้างสรรค์งานในกรอบของความเป็นไทย ซึง่ สาขาวิชา
นาฏศิลป์ ไทย ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์
6
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ดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มีหน้าที่สำ�คัญ
อย่างหนึ่ง คือ การสร้างสรรค์ผลงาน ถือเป็นหัวใจ
หลักในการพัฒนาศิลปะแขนงต่างๆ
ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ซึ่งผู้วิจัยตระหนักถึงความ
สำ�คัญของการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยอันเกิดขึ้นบน
พื้นฐานนาฏศิลป์ไทยอย่างงดงามและทรงคุณค่า เพราะ
หากไม่มีต้นแบบในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยอย่าง
ถูกต้องแล้วนั้น งานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยแนวใหม่มัก
จะนำ�ศิลปะตะวันตกมาผสมผสานกับนาฏศิลป์ไทย โดย
มิได้คำ�นึงถึงหลักพื้นฐานนาฏศิลป์ไทยที่สามารถนำ�มาใช้
ในงานสร้างสรรค์ได้ โดยนำ�เสนอถึงความเป็นไทยที่แท้
จริง ดังนั้นผู้วิจัยจึงใคร่ที่จะศึกษากระบวนการสร้างงาน
นาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ รวมถึงวิธีการออกแบบท่า
รำ�วิธีท่ารำ�ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับการสร้างสรรค์ผลงาน
แก่ชนรุ่นหลังได้มีส่วนพัฒนาเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม
ในรูปแบบใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์บนพื้นฐานความเป็นไทย
ได้อย่างภาคภูมิใจ
รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ศิลปะการแสดงให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิด และกระบวนการสร้าง
งานนาฏศิลป์ไทย ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลป
นาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. เพื่อศึกษาวิธีการออกแบบท่ารำ�ในผลงาน
นาฏศิลป์ไทยของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้รับความนิยม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีวิธีการดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
หนังสือ ตำ�รา วิทยานิพนธ์ ศิลปนิพนธ์และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร, คณาจารย์ , คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้
รับเชิญเป็นคณะกรรมการสอบผลงาน ,คณาจารย์ ที่ได้
รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ , อาจารย์พิเศษ
ที่รับเชิญสอนใน รายวิชา ลีลาประกอบเพลง การ
ประดิษฐ์ท่ารำ� และนาฏศิลป์ร่วมสมัย , และผู้สร้างสรรค์
ผลงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ จากผลงานทั้ง 4
ชุด คือ รอยอีสาน รับขวัญข้าว ชาวดอย และล่องใต้ซึ่ง
เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหลักต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง
งานนาฏศิลป์ไทยของภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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3. ประสบการณ์ของผู้วิจัย ในฐานะที่เป็น
ผู้แสดง ผู้ฝึกซ้อมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ใน
การแสดงเนื่องในงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมาตลอด
ระยะเวลา 8 ปี
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และ
การศึกษาภาคสนามและอื่นๆ มาวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำ�
ข้อมูลมาตีความให้เกิดความเข้าใจ โดยดำ�เนินการตาม
ลำ�ดับต่อไปนี้
(1.) นำ�ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียง การ
บันทึกภาพ และการจดบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์มาถอด
เทปและผู้วิจัยทำ�หน้าที่ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
(2.) นำ�ข้อมูลของการศึกษาจากเอกสาร การ
สัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์มาแบ่งออกเป็นประเด็น
หลัก ได้แก่ กระบวนการสร้างงานและวิธีการออกแบบ
ท่ารำ�ในงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ ของสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ที่ได้รับความนิยม
(3.) นำ�ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์การแสดงมาวิเคราะห์ถึงกระบวนการสร้าง
งานและวิธีการออกแบบท่ารำ�ในงานนาฏศิลป์ไทยของ
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อการพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรม
ไทยด้านนาฏศิลป์ต่อไป ดังนี้
		
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างผลงาน
นาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ มาตลอดการเปิดหลักสูตร
ของสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลป์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภชัย จันทร์สวุ รรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ) คณบดีคณะ
ศิลปนาฏดุรยิ างค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
		
2) คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ทีไ่ ด้
รับเชิญเป็นคณะกรรมการสอบผลงานนาฏศิลป์ไทยแนว
สร้างสรรค์ ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏ
ดุรยิ างค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในระยะเวลาตัง้ แต่ปี
พ.ศ.2545-พ.ศ.2555 ซึง่ จะต้องเป็นคณะกรรมการสอบผล
งานศิลปนิพนธ์ 5 ปี ขึน้ ไป ได้แก่ รองศาสตราจารย์สภุ า
วดี โพธิเวชกุล หัวหน้าสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา, อาจารย์พเิ ศษภาควิชานาฏศิลป์ไทย คณะ
ศิลปนาฏดุรยิ างค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ทีป่ รึกษาศิลป
นิพนธ์นาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ ของภาควิชาฯ
		
3) ผูส้ ร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ไทย
แนวสร้างสรรค์ ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏ
ดุรยิ างค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จากผลงานทัง้ 4 ชุด
วารสารศิลป์ปริทัศน์
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คือ รอยอีสาน รับขวัญข้าว ชาวดอย และล่องใต้ ได้แก่
1) นายยุทธนา อัมระรงค์ ผูส้ ร้างงานนาฏศิลป์ไทยแนว
สร้างสรรค์ ชุด รอยอีสาน 2) นายพีระพัฒน์ พจน์สขุ ผู้
สร้างงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ ชุด รับขวัญข้าว
3) นายไกรสร จันทน้อย ผูส้ ร้างงานนาฏศิลป์ไทยแนว
สร้างสรรค์ ชุด ล่องใต้ 4) นางสาวสสิธร ธรรมสถิต ผู้
สร้างงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ ชุด ชาวดอย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
(1.)แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง
(2.)แบบสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ว นร่ ว มกั บ การ
จัดการแสดงสร้างงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ของ
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
(3.) แบบสำ�รวจคัดเลือกชุดการแสดงแบบสำ�รวจ
ชุดการแสดงที่จะนำ�มาวิเคราะห์โดยให้ผ้ทู ่มี ีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการสร้างงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ของสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่นำ�ออกเผยแพร่อย่างต่อ
เนือ่ งโดยแบบสำ�รวจผูว้ จิ ยั กำ�หนดเกณฑ์การสำ�รวจชุดการ
แสดงจาก 2 ลักษณะ คือ 1) ผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลได้แก่
การแสดงชุด รับขวัญข้าว ผลงานทีไ่ ด้น�ำ ออกเผยแพร่และ
ได้รบั ความนิยมจากการคัดเลือกโดยการ สำ�รวจ 2 วิธี
คือ 1) แบบสำ�รวจชุดการแสดง 2) เอกสารทางราชการ
ได้แก่
คำ�สัง่ การแสดง,หนังสือขอความอนุเคราะห์การ
แสดง , รายงานการเดินทางไปประเทศต่างๆ
ส่วนวัสดุอปุ กรณ์ภาคสนาม ในการศึกษาข้อมูล
ภาคสนามผู้วิจัย ได้ ใช้ อุป กรณ์ ช่ว ยในการเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ
โสตทัศนูปกรณ์ กล้องวีดที ศั น์ เครือ่ งบันทึกเสียง สมุด
ปากกา ดินสอ เพือ่ ให้ได้รายละเอียดของข้อมูลมากทีส่ ดุ
สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาแนวคิด และกระบวนการสร้าง
งานในงานนาฏศิ ล ป์ ไ ทยของสาขาวิ ช านาฏศิ ล ป์ ไ ทย
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยผู้
วิจัยได้ศึกษาด้วยตนเอง จากประสบการณ์ของผู้วิจัย ใน
ฐานะที่เป็นผู้แสดง ผู้ฝึกซ้อมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชา
นาฏศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิ ล ป์ ใ นการแสดงเนื่ อ งในงานเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มาตลอดระยะเวลา 8 ปี และจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้
สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ จากผล
งานทั้ง 4 ชุด ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหลัก รวมถึง ผู้บริหาร
คณาจารย์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า แนวคิด
กระบวนการสร้างงานและวิธีการออกแบบท่ารำ�ในงาน
นาฏศิลป์ไทยแนวสร้างสรรค์ ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้ง 4
วารสารศิลป์ปริทัศน์
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ชุด มีดังนี้

ผู้ วิ จั ย พบว่ า ผลงานทุ ก ชุ ด มี แ นวทางตาม
กระบวนการสร้ า งสรรค์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง
กระบวนการสร้ า งงานนาฏศิ ล ป์ ไ ทยของสาขาวิ ช า
นาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้
1.การนำ�เสนอแนวความคิดสาขาวิชานาฏศิลป์
ไทยยื ด ถื อ นโยบายสำ � คั ญ ของคณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค์
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ เ ป็ น หั ว ใจหลั ก สำ � คั ญ คื อ
“สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์”
2.การกำ�หนดความคิดหลัก การกำ�หนดความ
คิดหลักมี 2 ระดับ คือ ระดับเป้าหมาย และระดับ
วัตถุประสงค์
3. การประมวลข้อมูลการค้นคว้า กระบวนการ
สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยนั้นเมื่อผู้สร้างงานกำ�หนด
แนวคิดและวัตถุประสงค์ ลักษณะของข้อมูลมี 2 สอง
ลักษณะ คือ ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กับข้อมูลที่เป็นแรง
บันดาลใจ
4. การกำ�หนดเนื้อหาและรูปแบบ ผู้สร้างงาน
กำ�หนดรูปแบบชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงานที่
เป็นลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาฯ ซึ่งกำ�หนดรูปแบบโดย
ผู้บริหาร คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์
สำ�หรับรูปแบบหลัก คือ การสร้างงานนาฏศิลป์แน
สร้างสรรค์แบบใหม่ขึ้นโดยยึดกรอบพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
เป็นหลัก ระยะเวลาไม่เกิน 7 – 8 นาที การแสดงแบ่ง
เป็น 3 ช่วง หรือ 2 ช่วง
5. การออกแบบองค์ประกอบ องค์ประกอบ
การแสดงนับเป็นหัวใจสำ�คัญ อันส่งผล
ให้ ส ามารถสร้ า งสรรค์ ก ารแสดงนาฏศิ ล ป์
แนวสร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งองค์ประกอบ
ที่ ป รากฏในการสร้ า งงานนาฏศิ ล ป์ ไ ทยของสาขาวิ ช า
นาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มีลักษณะเฉพาะที่ปรากฏขึ้นจนกลายเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะของสาขาวิชาฯประกอบด้วย 8 ประการ คือ
1. ผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ 2. เพลง/ดนตรีประกอบ
การแสดง 3. นักแสดง 4. เครื่องแต่งกาย 5. อุปกรณ์
ประกอบการแสดง 6. แสง สี เสียง 7. ท่ารำ� 8. การ
ใช้พื้นที่บนเวที
5.1ผู้ อ อกแบบงานสร้ า งสรรค์ ผู้ อ อกแบบ
งานสร้ า งสรรค์ จ ะต้ อ งออกแบบทุ ก อย่ า งเพื่ อ ให้ ง าน
สร้างสรรค์ออกมาในแนวทางเดียวกัน และจำ�เป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องศึกษางานที่สร้างสรรค์อย่างเข้าใจถ่องแท้
5.2 เพลง / ดนตรีประกอบการแสดง การใช้
เพลง หรือดนตรีประกอบการแสดง ใช้ลักษณะของแผ่น
ซีดีบันทึกเสียง ประกอบการแสดงเป็นส่วนมาก โดยนำ�
มาจากเพลงบรรเลงที่มีจำ�หน่ายทั่วไปนำ�มาตัดต่อรวมกัน
8
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ให้เกิดเป็นเพลงใหม่ ใช้แนวเพลงหลากหลายที่มีอยู่แล้ว
แทรกดนตรีบางชิ้นให้เกิดเสียงที่แตกต่าง เช่น กลอง
ขลุ่ย หรือการเคาะจังหวะเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับ
เนื้อหางานสร้างสรรค์
5.3 นักแสดง การคัดเลือกนักแสดง และจัด
ตำ � แหน่ ง นั ก แสดงบนเวที ใช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ค วามสมดุ ล
และไม่สมดุล โดยนิยมใช้จำ�นวนเลขคี่ หรือจำ�นวน
ผู้ แ สดงชายและหญิ ง ไม่ เ ท่ า กั น ต่ า งจากงานเดิ ม ที่ เ ป็ น
จำ�นวนคู่ เท่าๆ กัน รวมถึงความสูง ต่ำ� ของนักแสดงก็
มีการปะปนกันไป มีทั้งรูปแบบที่นักแสดงความสูงเท่ากัน
หมด และความสูงต่างกัน จึงส่งผลให้เกิดการแปรแถว
แปลกใหม่หลากหลาย ทำ�ให้เกิดรูปแบบแถวและการใช้
พื้นที่เวทีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย จำ�นวนผู้แสดง
แต่ละชุดโดยเฉลี่ยไม่เกิน 10 คน
5.7 เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่ใช้
ประกอบการแสดง ได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่มีทั้งแบบคิด
ขึ้นใหม่ โดยนำ�เค้าโครงการสร้างเสื้อผ้ามาจาก “แนวคิด”
ที่เป็นแรงบันดาลใจของผลงาน ทั้งนี้เสื้อผ้าที่ออกแบบมัก
จะสอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรค์ในการแสดงออกทางท่า
รำ�ของการแสดง สีสันเครื่องแต่งกายนิยมใช้สีธรรมชาติ
วัตถุดิบหาง่ายใกล้ตัว ไม่เชย ไม่ล้าสมัย หรือนำ�ของที
มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน ประยุกต์โครงสร้างให้เหมาะสม
กับรูปแบบการแสดง ไม่ใช้ฉาก ใช้สิ่งใกล้ตัวมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ นำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ทำ�เครื่องประดับ
5.4 อุปกรณ์ประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์มี
แนวคิดจากการนำ�อุปกรณ์ วัสดุที่มีในท้องถิ่นต่างๆ มาส
ร้างงาน และอุปกรณ์ประกอบการแสดงโดยประยุกต์ใช้
วัสดุที่หาได้ง่าย หรือการนำ�อุปกรณ์มาช่วยทำ�ให้การ
แสดงยิ่งใหญ่และมีความน่าสนใจ เช่น ราวไม้ไผ่ เป็นต้น
5.5 แสง สี เสียง ด้านการใช้เทคนิคแสง สี
เสียง บนเวที ผู้สร้างงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการให้แสง
บนเวทีมากขึ้น มีการใช้แสง สี เสียง สื่ออารมณ์ กำ�หนด
อารมณ์ความรู้สึกตามแต่ละช่วงของการแสดง กำ�หนด
ช่วงเวลาการแสดงให้มีความสมจริง มีการคิดสร้างสรรค์
โดยใช้ แ สงไฟย้ อ มสี เ ครื่ อ งแต่ ง กายบนเวที มี ก ารใช้
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค (CG) มาประกอบการแสดงการนำ�
แสงสีมาใช้ประกอบให้ชุดการแสดงมีความโดดเด่น สื่อ
อารมณ์ต่อผู้ชม โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้ฉากมาวางบนเวที
แสง สี จะใช้เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศ และเสริมให้ผู้ชม
เข้าใจและจินตนาการได้ดียิ่งขึ้น ในระยะแรกการสร้าง
งานยังไม่นิยมหรือเน้นการนำ�แสง สี เข้ามาช่วยในการ
แสดงมากนัก แต่ระยะหลังมีการให้ความสำ�คัญมากขึ้น
เนื่องจากมีการเชิญกรรมการที่เชี่ยวชาญด้านงานเทคนิค
แสง สี จึงมีการให้คะแนนในส่วนนี้ด้วย
5.6 ท่ารำ� ในส่วนของท่ารำ� สร้างสรรค์ท่า
รำ � โดยศึ ก ษาอากัป กิริยาตลอดจนท่าทางเบื้องต้นหรื อ
ท่าทางต้นแบบของแนวความคิด มาผนวกกับจินตนาการ
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แล้วประดิษฐ์เป็นท่ารำ�ที่มีความแปลกใหม่บางชุดการ
แสดงมีการนำ�ท่าทางตามธรรมชาติผสมผสานกับท่ารำ�
ด้านนาฏศิลป์แต่ยังคงอยู่ในกรอบของนาฏศิลป์ไทยตาม
ที่คณะกรรมการดูแลได้ควบคุมการแสดงไว้ลักษณะท่า
รำ�ที่โดดเด่นของงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ไทย สาขา
วิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ปรากฏ 3
ลักษณะ ดังนี้ 1.ท่านาฏศิลป์ไทย 2. ท่านาฏศิลป์พื้น
บ้าน 3. ท่าทางเลียนแบบธรรมชาติ
6. การใช้พื้นที่บนเวที มีการออกแบบการใช้
พื้ น ที่ เวที อ ย่ า งหลากหลายการแปรแถวหลายรู ป แบบ
นิ ย มใช้ ผู้ แ สดงเป็ น เลขคี่ จำ � นวนผู้ แ สดงแต่ ล ะชุ ด โดย
เฉลี่ยไม่เกิน 10 คน แต่สามารถใช้พื้นที่เวทีและแปรแถว
ได้ น่ า สนใจนอกจากนี้ จ ะเห็ น ว่ า ไม่ มี ก ารตั้ ง ฉากเพราะ
จะเป็ น การจำ � กั ด พื้ น ที่ เวที ใ ห้ เ ล็ ก ลงไม่ ส ะดวกต่ อ การ
เคลื่อนที่ของผู้แสดง
7. การสอบประเมินความรู้ผ่านคณะกรรมการ
สอบสาขาวิ ช านาฏศิ ล ป์ ไ ทยคณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กำ�หนดรูปแบบ กระบวนการ
ตรวจสอบประเมินความรู้ผ่านคณะกรรมการไว้อย่างเป็น
ขัน้ ตอน
การนำ � เสนอบนเวที ส าขาวิ ช านาฏศิ ล ป์ ไ ทย
คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดเวที
เพือ่ ให้ผสู้ ร้างงานนำ�เสนอผลงานสร้างสรรค์ผา่ นบนเวทีอนั
ทรงคุณค่า เพือ่ ตระหนักถึงความเป็นมืออาชีพและเพือ่ เป็น
แนวทางสูส่ ากลให้กบั ผูส้ ร้างงาน โดยใช้เวทีทม่ี มี าตรฐาน
เหมาะสมในด้าน แสง สี เสียง พร้อมทัง้ เป็นการฝึก
ทักษะให้ผ้สู ร้างงานได้นำ�เสนองานที่หลากหลายมิติให้น่า
สนใจและบูรณาการ โดยใช้สอ่ื มัลติมเี ดีย เพือ่ เสริมความ
สมบูรณ์และความน่าสนใจของการเสนอผลงาน พร้อมทัง้
มีการประเมินผลงานจากคณะกรรมการและผู้เข้าชมเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนางานต่อไป
จากการศึ ก ษาวิ ธี ก ารออกแบบท่ า รำ � งาน
นาฏศิลป์ไทย ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏ
ดุรยิ างค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ศึกษา 3
ด้านด้วยกัน คือ 1) ท่ารำ� 2) การเคลือ่ นไหวร่างกาย
3) รูปแบบการแปรแถว
2.1 ท่ารำ� ผูว้ จิ ยั พบว่า วิธอี อกแบบท่ารำ�ยัง
คงรูปแบบท่ารำ�ที่มีความเป็นไทยอยู่ค่อนข้างมากและนำ�
ความรู้ทฤษฎีต่างประเทศมาปรับใช้กับงานสร้างสรรค์
ให้ดูแปลกใหม่ย่ิงขึ้นซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาอากัปกิริยา
ตลอดจนท่าทางเบือ้ งต้นหรือท่าทางต้นแบบของแนวความ
คิด มาผนวกกับจินตนาการแล้วประดิษฐ์เป็นท่ารำ�ทีม่ คี วาม
แปลกใหม่ บางชุดการแสดงมีการนำ�ท่าทางตามธรรมชาติ
ผสมผสานกับท่ารำ�ด้านนาฏศิลป์ แต่ยงั คงอยูใ่ นกรอบของ
นาฏศิลป์ไทยตามทีค่ ณะกรรมการดูแลได้ควบคุมการแสดง
ไว้ ลักษณะท่ารำ�ทีโ่ ดดเด่นของงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยคณะศิลปนาฏดุรยิ างค์ ปรากฏ 3
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ลักษณะ คือ 1. ท่านาฏศิลป์ไทย โดยนำ�ท่ารำ�มาตรฐานที่
ปรากฏในท่ารำ�พืน้ ฐานนาฏศิลป์ไทย เช่น เพลงช้า เพลงเร็ว
แม่บทใหญ่ แม่บทเล็ก เป็นต้นแบบท่ารำ� 2. ท่านาฏศิลป์
พืน้ บ้าน โดยนำ�ท่ารำ�พืน้ บ้านทีป่ รากฏตามลักษณะท้องถิน่
ต่างๆ เช่น ท่ารำ�แม่บทอีสาน ท่ารำ�โนห์รา ท่าเพลงเกีย่ ว
ข้าว ท่าฟ้อนต่างๆ นำ�มาสร้างสรรค์ทา่ รำ� 3. ท่าทางเลียน
แบบธรรมชาติ โดยนำ�ท่าทางเลียนแบบธรรมชาติทป่ี รากฏ
ในลักษณะทัว่ ไป จากกิรยิ าท่าทาง การประกอบอาชีพ
ต่างๆ มาสร้างสรรค์ทา่ รำ�ขึน้ ใหม่และพบว่า ผูส้ ร้างสรรค์ใช้
ท่าทางเลียนแบบธรรมชาติมากทีส่ ดุ ตามด้วยท่านาฏศิลป์
ไทย และท่านาฏศิลป์พน้ื บ้านนัน่ เอง ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 1 ท่าทางเลียนแบบธรรมชาติคนขีค่ วาย
ทีม่ า : คัทรียา ประกอบผล

ภาพที่ 2 ท่านาฏศิลป์ไทยท่าบัวชูฝกั
ทีม่ า : คัทรียา ประกอบผล

ภาพที่ 3 ท่านาฏศิลป์พน้ื บ้าน
ทีม่ า : คัทรียา ประกอบผล
นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคแนวคิดของทฤษฎีสากล
ในการนับจังหวะท่ารำ�ใหม่ๆ เกิดขึน้ คือ ปฏิบตั ทิ า่ รำ�ซ้�ำ
วนหลายๆ รอบ ใช้เทคนิคการปฏิบตั ทิ า่ รำ�ทีส่ มดุล และ ไม่

สมดุล การเปลีย่ นท่ารำ�พร้อมกันและไม่พร้อมกัน ความสูง
ต่�ำ ทีต่ า่ งกัน นอกจากนีย้ งั ใช้การนับจังหวะของเพลง 1-2-34-5-6-7-8 เป็นการกำ�กับท่ารำ�และจังหวะเพลงเป็น 1 ชุด/
หรือ 1 เซตท่ารำ� เพือ่ สร้างความพร้อมเพรียงและความ
ชัดเจนของท่ารำ�ให้กบั นักแสดงด้วย
2.2 การเคลือ่ นไหวร่างกาย ผูว้ จิ ยั พบว่า การ
เคลื่อนไหวร่างกายของการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ทัง้ 4 ชุด คือ รอยอีสาน รับขวัญข้าว ล่องใต้ และชาว
ดอย มีลกั ษณะการเคลือ่ นไหวในรูปแบบทีช่ ดั เจนมีลกั ษณะ
เฉพาะในแต่ ละท้องถิน่ เป็นเอกลักษณ์ทส่ี ามารถพบได้ใน
กระบวนท่ารำ�และ การเคลือ่ นไหวต่างๆซึ่งการเคลื่อนไหว
ที่ปรากฏในงานสร้างสรรค์เหล่านั้น สื่อความหมายในเชิง
ความรู้สึก หรืออารมณ์ตามที่ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ได้กล่าว
ในทฤษฎีแห่งการเคลื่อนไหว คือ การใช้พลัง (Energy)
และการใช้ที่ว่าง (Space)
การใช้พลัง(Energy)ที่ปรากฏในงานสร้างสรรค์
ทั้ ง 4ชุ ด พบว่ า เมื่ อ ผู้ แสดงเคลื่ อ นไหวร่ า งกายในท่ า ทาง
ต่างๆ มีการใช้พลังเกิดขึ้น ปรากฏลักษณะการใช้พลัง
3 ลักษณะ คือ 1. การใช้พลังงานด้วยความแรง คือ
การเคลื่ อ นไหวท่ า ทางการฟ้ อ นรำ � ที่ ใช้ พ ลั ง แรงมากๆ
ย่ อ มทำ � ให้ เ ห็ น ท่ า ทางกิ ริ ย าอาการบ่ ง บอกถึ ง ความ
กระปรี้กระเปร่า แข็งแรง 2. การใช้พลังงานน้อย ลักษณะ
การเคลื่ อ นไหวด้ ว ยพลั ง น้ อ ยแสดงให้ ค วามรู้ สึ ก ที่ นุ่ ม
นวล อ่อนโยน และเชื่องช้า นำ�เสนอความความอบอุ่น
ความรัก ความเคารพศรัทธา ซึ่งพบว่ามักปรากฏในช่วง
แรกของการแสดง 3. การเน้นพลัง คือ การเร่งหรือการ
ลดความแรงของการใช้พลัง หมายถึง การใช้จังหวะใน
การแสดง การใช้จังหวะของการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์
ไทยทั้ง 4 ชุด ซึ่งปรากฏลักษณะการเคลื่อนไหวของ
จังหวะท่ารำ�อย่างชัดเจน คือ การใช้จังหวะที่สม่ำ�เสมอ
และ จังหวะที่ไม่สม่ำ�เสมอ ผู้วิจัยพบว่าการใช้จังหวะที่
สม่ำ�เสมอ ปรากฏในกระบวนท่ารำ�ในทุกๆ ชุด โดยส่วน
มากมักใช้ในโอกาสที่รอจังหวะในการเปลี่ยนท่า
การ
เคลื่อนที่เป็นกลุ่มๆในโอกาสที่แบ่งกลุ่มการร่ายรำ� เพื่อ
สลับกันปฏิบัติท่ารำ�
หรือต้องการให้กลุ่มอื่นโดดเด่น
สำ�หรับการใช้จังหวะที่ไม่สม่ำ�เสมอพบว่าให้การแสดงน่า
ติดตาม ทำ�ให้เกิดความแปลกใหม่ น่าค้นหา ความน่า
สนใจของการแสดง และชวนติดตามว่ามีอะไรเกิดขึ้นต่อ
ไปบ้าง
การใช้ที่ว่าง (Space) สำ�หรับการใช้ที่ว่างที่
ปรากฏในท่าทางการเคลื่อนไหวจากงานสร้างสรรค์ทั้ง
4 ชุด ปรากฏกิริยาการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหมด 4
ลักษณะ ดังนี้
1. การเคลื่อนไหวของศีรษะ ผู้วิจัยพบว่า มี
ลักษณะการเคลื่อนไหวของศีรษะ ทั้งหมด 5 ลักษณะ
คือ การก้มศีรษะมองต่ำ� การเงยศีรษะมองสูง การ
เอียงศีรษะ การลักคอ การเหลียวมองไปด้านหลัง ดัง
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ตัวอย่าง

เท้าออก การนัง่ ย่อเข่าไม่ตดิ พืน้ การนัง่ ทับส้นเท้า การนัง่
คุกเข่า การนัง่ พับเพียบ การนัง่ ตัง้ เข่า การนัง่ ยืนเข่า การ
ขยับเท้าเคลือ่ นทีเ่ ข่าไม่ถงึ พืน้ การนัง่ ตัง้ เข่าข้างเดียว การ
นัง่ กระดกเท้า การนัง่ กับพืน้ งอเข่า การย่อเหลีย่ ม การยืน
ไขว้เท้าขาเดียว การย่อเข่าหลังยืดขาตึงไปด้านหน้า การ
ย่อเข่าหมุนตัว การหมุนตัวไขว้เท้า การกระดกเท้า การก
ระดกเท้าหลังยืดตัวตรง การกระดกเท้าหลังก้มตัวลงด้าน
หน้า การยกเท้ากระดกหลังขึน้ สูงระดับศีรษะ ดังตัวอย่าง
ภาพที่ 4 การเหลียวมองไปด้านหลัง
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวผู้ศึกษา

2. การเคลื่อนไหวของมือและแขน ผู้วิจัยพบว่า
ปรากฏลักษณะการเคลื่อนไหวของมือและแขน ทั้งหมด
26 ลักษณะ คือ การยืดแขนตึงขึ้นด้านบนของลำ�
ตัว การยืดแขนตึงไปด้านข้างของลำ�ตัว การยืดแขนตึง
ไปด้านหน้าของลำ�ตัว การยืดแขนตึงลงด้านล่างของลำ�
ตัว การเหยียดแขนไปด้านหลังของลำ�ตัว การเหวี่ยงแขน
เป็นวงกลม การตั้งวง การใช้วงพิเศษเหยียดแขนสูงเลย
ศีรษะ การใช้วงโนราท่าเขาควาย การงอศอก การจีบ
หงาย การจีบคว่ำ� การจีบส่งหลัง การใช้มือจีบนิ้วกลาง
การจีบไขว้มือไปด้านหลังระดับเอว การจีบไขว้มือไปด้าน
หลังระดับศีรษะ การปรบมือ การกวักมือ การพนม
มือไหว้ การสะบัดข้อมือ การไขว้มือไปด้านหลัง การ
ละเลงมือ การใช้มือป้องปาก การกำ�มือ การบิดข้อมือ
บัวบาน การแบมือ การใช้มือและแขนทำ�ท่าเลียนแบบ
สัตว์ ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 5 การยืดแขนตึงขึ้นด้านบนของลำ�ตัว
ที่มา : ภาพถ่ายส่วนตัวผู้ศึกษา
3. การเคลื่อนไหวของขาและเท้า ผู้วิจัยพบว่า
ปรากฏลักษณะการเคลื่อนไหวของขาและเท้าทั้งหมด
34 ลักษณะ คือ การจรดเท้าการตบเท้า การยกเท้า
ด้านหน้าลักษณะกดปลายนิ้วลงพื้น การย่ำ�เท้าชิดกันการ
จรดเท้าโดยใช้ปลายเท้าการย้ำ�เท้าเขย่งปลายเท้าการยก
เท้าไปด้านหน้า การยกเท้าไปด้านข้าง การก้าวเท้าด้าน
หน้า การผสมเท้า การพลิกเท้า การเขย่งเท้า การวางเท้า
ไปด้านหน้าด้วยส้นเท้า การนัง่ คุกเข่าข้างเดียวเปิดปลาย

ภาพที่ 6 การย้�ำ เท้าเขย่งปลายเท้าขึน้
ทีม่ า : ภาพถ่ายส่วนตัวผูศ้ กึ ษา
4. การเคลือ่ นไหวของลำ�ตัว ผูว้ จิ ยั พบว่าปรากฏ
ลักษณะการเคลือ่ นไหวของลำ�ตัว ทัง้ หมด 14 ลักษณะ
คือ การม้วนหน้า การก้มลำ�ตัวลง การยืดลำ�ตัวตรง การ
นอนราบกับพืน้ การเอนตัวไปด้านหลัง การย้ายสะโพก
การบิดเกลียวข้างลำ�ตัวเป็นวงกลม การตีลงั กา การกระ
โดดหมุนตัว การต่อลำ�ตัวทำ�ท่าทางเลียนแบบสัตว์ การอุม้
ยกตัวผูแ้ สดงขึน้ การต่อตัวขึน้ ลอยเหยียบขา การต่อตัวขึน้
ลอยเหยียบหลัง การต่อตัวเกาะด้านหลัง ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 7 การอุม้ ยกตัว
ทีม่ า : ภาพถ่ายส่วนตัวผูศ้ กึ ษา
2.3
รูปแบบการแปรแถวของการสร้างงาน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ทง้ั 4 ชุด คือ รอยอีสาน รับ
ขวัญข้าว ล่องใต้ และชาวดอย ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการแปร
แถวทีห่ ลากหลายและคำ�นึงถึงการใช้พน้ื ทีข่ องเวที โดย
แบ่ ง สั ด ส่ ว นของพื้น ที่ต ามหลั ก การออกแบบการแสดง
สร้างสรรค์รปู แบบการแปรแถวและการเคลือ่ นทีใ่ ห้มคี วาม
น่าสนใจโดยเน้นให้เกิดความแปลกใหม่ผสมผสานการใช้
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พืน้ ทีเ่ วทีตามรูปแบบการแสดงในยุคใหม่ ทีต่ า่ งจากรูปแบบ
การแปรแถวทางนาฏศิลป์ไทยแบบเดิม ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์จดั
กลุม่ การสร้างสรรค์การแปรแถวได้เป็น 7 ลักษณะ คือ 1)
แถวขนานกับผูช้ ม 2) แถวทแยงมุม 3) แถวแบบสมดุล
และไม่สมดุล 4) แถวแบบกลุม่ 5) แถวตอน / แถวคู่ 6)
แถววงกลม 7) แถวตัง้ ซุม้ ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 8 การแปรแถวลักษณะทแยงมุม
ทีม่ า : ภาพถ่ายส่วนตัวผูศ้ กึ ษา

ภาพที่ 9 การแปรแถวลักษณะแถวตอน
ทีม่ า : ภาพถ่ายส่วนตัวผูศ้ กึ ษา
อภิปรายผล
1.
จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการ
สร้างงานนาฏศิลป์ไทย ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะ
ศิลปนาฏดุรยิ างค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า
มี 7 ขึน้ ตอน คือ 1.แนวความคิด 2.กำ�หนดแนวคิด
หลัก 3. ประมวลข้อมูลการค้นคว้า 4. รูปแบบการแสดง 5.
ออกแบบองค์ประกอบ ได้แก่ ผูอ้ อกแบบงานสร้างสรรค์ ,
เพลง , นักแสดง , เครือ่ งแต่งกาย , อุปกรณ์ประกอบการ
แสดง , แสง สี เสียง ,ท่ารำ� , การใช้พน้ื ทีบ่ นเวที 6. การ
สอบประเมินความรู้ 7. การนำ�เสนอบนเวที ซึง่ สอดคล้อง
กับทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์ ของ สุรพล วิรฬุ ห์รกั ษ์ จาก
หนังสือนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ว่าด้วยนาฏยประดิษฐ์มีการ
ทำ�งานเป็นขั้นตอน คือ การคิดให้มีนาฏยศิลป์ การ
กำ�หนดความคิดหลัก การประมวลข้อมูลการกำ�หนด
ขอบเขต การกำ�หนดรูปแบบ และการกำ�หนดองค์ประ
กอบอื่นๆ และการออกแบบนาฏยศิลป์ โดยเริ่มต้นจาก
แนวคิดเป็นอันดับแรก โดยการกำ�หนดความคิดหลักเป็น
สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับการสร้างสรรค์งานด้านนาฏยศิลป์เพื่อ
ให้ผลงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างเมื่อเกิดแรง
บันดาลใจในการสร้างงานแล้ว จึงกำ�หนดว่านาฏยศิลป์

ชุดนั้นจะครอบคลุมเนื้อหาสาระอะไรบ้าง และอย่างไร
บ้าง หลังจากนั้นจึงกำ�หนดรูปแบบของงานขึ้น และ
นอกจากนี้ นักนาฏยประดิษฐ์ ต้องกำ�หนดองค์ประกอ
บอื่นๆ ที่จะใช้ในการแสดง เช่น ผู้แสดง รูปแบบ เครื่อง
แต่งกาย รูปแบบฉาก รูปแบบเพลง แสง เสียง ฯลฯจึงส่ง
ผลให้การสร้างงานสร้างสรรค์เกิดความสมบูรณ์นอกจาก
นี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมรัตน์โถวสกุล ได้
ศึกษาวิธีการและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานของนัก
นาฏยประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับแล้วมีการศึกษาถึงรูป
แบบและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของนิสิตที่ศึกษา
ในภาควิชานาฏยศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยระหว่าง พ.ศ.2534 - พ.ศ.2541 กล่าว
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานไว้ 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1)
การคิดหัวข้อที่จะสร้างสรรค์ผลงาน 2. การหาข้อมูล
การค้นคว้า 3. การกำ�หนดเนื้อหาและรูปแบบการแสดง
4. การหาเพลงและดนตรีประกอบ 5. การคัดเลือกนัก
แสดง6. การประดิษฐ์ท่ารำ� 7. การออกแบบเครื่องแต่ง
กาย 8. การออกแบบฉากและแสง 9. การซ้อมการ
แสดงและนำ�เสนอผลงาน
2. การกำ�หนดแนวคิดหลักของงานสร้างสรรค์
ของสาขาวิ ช านาฏศิ ล ป์ ไ ทยคณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นับว่าอยู่ในแนวคิดการสร้าง
งานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากกรอบพื้นฐานเอกลักษณ์ความ
เป็นนาฏศิลป์ไทยซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีนาฏยประดิษฐ์
ของสุ ร พลวิ รุ ฬ ห์ รั ก ษ์ ว่ า ด้ ว ยการกำ � หนดแนวทางของ
นาฏศิ ล ป์ ชุ ด ใหม่ นั ก นาฏยประดิ ษ ฐ์ มี วิ ธี กำ � หนดได้
มากมายหลายแนวทางแต่อาจสรุปเป็นแนวทางหลักๆ ได้
4 แนวและพบว่าแนวทางที่สอดคล้องกับงานสร้างสรรค์
ของสาขาวิ ช านาฏศิ ล ป์ ไ ทยคณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คือ การกำ�หนดให้อยู่ในหนึ่ง
นาฏยจารีต
3.รู ป แบบการนำ � เสนองานนาฏศิ ล ป์ แ นว
สร้างสรรค์ ของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้วิจัยยังพบว่า มี
การนำ�เสนอ โดยนิยมนำ�เสนอการแสดงเล่าเรื่องทั้งหมด
จนจบโดยสมบูรณ์ติดต่อกันภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 –
8 นาที ซึ่งพบว่ารูปแบบการแสดงนำ�เสนอเป็น 3 ช่วง
หรือในบางครั้ง 2 ช่วง แม้จะเป็นงานสร้างสรรค์ที่เป็น
เรื่องราว หรือเป็นชุดระบำ� ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เต้นรำ�ของ JACQUELINE M. SMITH (สุพรรณี บุญเพ็ง
กล่าวถึงรูปแบบของการเต้นรำ�ไว้) รูปแบบการแสดงแบบ
Binary คือ ช่วงแรกเคลื่อนไหวช้า ช่วงหลังเคลื่อนไหวเร็ว
และแรง รูปแบบการแสดงแบบ Ternary เป็นรูปแบบที่
นิยมกันทั่วไป ลักษณะคือ มี 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรก ช่วง
กลาง และช่วงท้าย ช่วงท้ายมักทวนซ้ำ�เหมือนกับช่วงแรก
4.วิ ธี ก ารออกแบบท่ า รำ � ผู้ วิ จั ย พบว่ า ท่ า รำ �ยั ง
คงรูปแบบท่ารำ�ที่มีความเป็นไทยอยู่ค่อนข้างมากและ
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นำ�ความรู้ทฤษฎีต่างๆมาปรับใช้กับงานสร้างสรรค์ให้ดู
แปลกใหม่ยิ่งขึ้นแต่ยังคงอยู่ในกรอบของนาฏศิลป์ไทย
ตามที่คณะกรรมการดูแลได้ควบคุมการแสดงไว้ลักษณะ
ท่ารำ�ที่โดดเด่นของงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยสาขา
วิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ปรากฏ 3
ลักษณะ คือ ท่านาฏศิลป์ไทย ท่านาฏศิลป์พื้นบ้าน
และท่าทางเลียนแบบธรรมชาติ สอดคล้องกับทฤษฎีหลัก
การประดิษฐ์ชุดการแสดงของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์
ไทย ทั้ง 8 ท่าน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การประดิษฐ์
ท่ารำ� และการประดิษฐ์ท่าเชื่อม ในด้านท่ารำ� ต้องนำ�
เสนอเนื้อหาตามจุดมุงหมายในชุดการแสดงที่เหมาะสม
สวยงาม เน้นการศึกษาท่ารำ�ที่เป็นแม่ท่าหลักของท้อง
ถิ่น จังหวะทำ�นอง เชื่องช้า หรือรวดเร็วมีลักษณะ เศร้า
หรือคึกคักสนุกสนาน ในด้านท่าเชื่อม ลีลาท่ารำ�ที่เชื่อม
แม่ท่าจากท่าหนึ่งไปยังอีกท่าหนึ่งให้ดูสอดคล้องสวยงาม
กลมกลืน การเล่นเท้าที่มีบทเอื้อนทำ�นองยาวๆ การแปร
แถว ยืนพักท่านิ่ง การให้ท่ารำ�ทั้ง 2 ท่า นั้นต่อเนื่องกัน
อย่างกลมกลืน
5. การเคลื่อนไหวร่างกาย ผู้วิจัยพบว่า การ
เคลื่อนไหวร่างกายของการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ทั้ง 4 ชุด คือ รอยอีสาน รับขวัญข้าว ล่องใต้ และ
ชาวดอย ดอย มีลักษณะการเคลื่อนไหวในรูปแบบที่
ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะในแต่ละท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ท่ี
สามารถพบได้ในกระบวนท่ารำ�และการเคลื่อนไหวต่างๆ
ซึ่งการเคลื่อนไหวที่ปรากฏในงานสร้างสรรค์เหล่านั้นสื่อ
ความหมายในเชิงความรูส้ กึ หรืออารมณ์ ปรากฏการใช้
พลัง การใช้ทว่ี า่ ง การเน้นพลัง ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีแห่ง
การเคลือ่ นไหว ของ สุรพล วิรฬุ ห์รกั ษ์ ได้กล่าวในทฤษฎี
การเคลือ่ นไหว คือ หลักการทีม่ นุษย์ใช้รา่ งกายเคลือ่ นไหว
ให้เกิดอิรยิ าบถต่างๆ และ ขณะทีเกิดการเคลือ่ นไหวนัน้ มี
องค์ประกอบสำ�คัญอะไรบ้าง และการเคลือ่ นไหวเหล่านัน้
สือ่ ความหมายในเชิงความรูส้ กึ หรืออารมณ์อย่างไรได้บา้ ง
หัวข้อสำ�คัญของทฤษฎีแห่งการเคลือ่ นไหวทีใ่ ช้เป็นพืน้ ฐาน
ในนาฏยประดิษฐ์ คือ การใช้พลัง (Energy) และการใช้ท่ี
ว่าง (Space)
6.รู ป แบบการแปรแถวของการสร้ า งงาน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ทง้ั 4 ชุด คือ รอยอีสาน รับขวัญ
ข้าว ล่องใต้ และชาวดอย ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการออกแบบการ
แปรแถวให้เกิดความกลมกลืน มีความแตกต่าง มีความ
สมดุลและไม่สมดุล ก่อให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบ
การแสดงทีช่ วนแปรแถวรูปแบบต่างๆ โดยนำ�แนวคิดการ
แปรแถวตามรูปแบบนาฏศิลป์ไทย และรูปแบบการแสดง
บนเวที ชวนให้นา่ ติดตาม สรุปการแปรแถวได้เป็น 7
ลักษณะ คือ 1.) แถวขนานกับผูช้ ม 2.) แถวทแยงมุม
3.) แถวแบบสมดุลและไม่สมดุล 4.) แถวแบบกลุม่ 5.)
แถวตอน / แถวคู่ 6.) แถววงกลม 7.) แถวตัง้ ซุม้ ซึง่
สอดคล้องกับทฤษฎีแห่งการเคลือ่ นไหว ของ สุรพล วิรฬุ ห์

รักษ์ ได้กล่าวในเรือ่ งของทิศทาง หมายถึง แนวทีผ่ แู้ สดง
เคลือ่ นทีจ่ ากจุดหนึง่ ไปยังอีกจุดหนึง่ คือ การแปรแถว ซึง่
ผูแ้ สดงสามารถเคลือ่ นทีไ่ ปบนเวทีได้ใน 8 ทิศ ซึง่ สัมพันธ์
กับตำ�แหน่งของคนดู คือ 1) การเข้าหาคนดู 2) การ
ถอยออกจากคนดู 3) การขนานกับคนดู 4) การทแยง
มุมกับคนดู 5) การวนเป็นวงหน้าคนดู 6) การฉวัดเฉวียน
หรือเลีย้ วไปมาแบบฟันปลา 7) การยกสูง 8) การกดต่�ำ
รวมถึงสุรพลได้กล่าวถึงลักษณะนาฏยประดิษฐ์ของไทยทีม่ ี
จารีตมาช้านาน และมีลกั ษณะสามประการ คือ 1) ท่ารำ�
2) การแปรแถว 3) การตัง้ ซุม้
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Development of Lesson Plan on Piano Keyboard Skills for Visually Impaired
persons of Pakkret Home for Children with Disabilities (Baan Nontapum)
การพัฒนาแผนการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำ�หรับผู้พิการทางการเห็น
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
กชวรรณ ตั้งตระกูล และประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์
ABSTRACT
This research is aimed at developing lesson plans on the piano keyboard skills for visually
impaired persons of Pakkret Home for Children
with Disabilities (Baan Nontapum) with a 80/80
efficiency standard and study the satisfaction of
students towards the teaching through the lesson plans. The sample used in the study were
aged 15-30 years and were 5 samples used in this
study at Pakkret Home for Children with Disabilities (Baan Nontapum) during September - October
2016. None of them had hearing-impairment and
they had never studied the piano keyboard skills
before. The tools were the lesson plan on piano
keyboard skills for visually impaired persons of
Pakkret Home for Children with Disabilities (Baan
Nontapum), achievement test and the questionnaire of the students satisfaction towards the
teaching through the lesson Plan. Data analysis
for the effectiveness of the lesson plans was carried out by the end of each lesson, the students
took the test all together to the total percentage and compared with the average percentage
of score in the achievement test. Analyzed data
from questionnaires by the frequency, percentage
(%), mean (x) and standard deviation (S.D.).

1 นางสาวกชวรรณ ตั้งตระกูล นิสิตสาขาศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา) คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โทรศัพท์ 098-7488190, e-mail :
kotchavan.t@gmail.com
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจำ�สาขาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

The study founds that lesson plans are
effective 84.66/84.33 and the students satisfaction towards the teaching through the lesson
plan was in the high level (x = 4.175). Therefore the developed lesson plans are a powerful
tool. These should be encouraged in the teaching process. It would be beneficial for the students of piano keyboard’s learning, enabling the
students to gain insight into the music subjectmatter appropriately.
Keywords : Lesson Plan, Keyboard, Piano, Visually Impaired persons, Baan Nontapum
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการ
สอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำ�หรับผู้พิการทางการเห็น สถาน
สงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนท
ภูมิ) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำ�หนด 80/80 และ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้พิการทางการเห็น อายุ 15-30
ปี ที่ใช้บริการสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ในช่วงเดือนกันยายน –
ตุลาคม 2559 จำ�นวน 5 คน เป็นผู้ที่ไม่มีความบกพร่อง
ในการจำ�แนกเสียงทางโสตประสาทและไม่เคยเข้ารับ
การเรียนคีย์บอร์ดพื้นฐานมาก่อน เครื่องมือที่ใช้ในงาน
วิจัยประกอบด้วยแผนการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้น แบบ
ทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าประสิทธิภาพของแผนการสอน โดยนำ�คะแนนที่ผู้
เรียนทำ�แบบทดสอบท้ายบทเรียนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย
รวมร้อยละ และนำ�มาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ
ของคะแนนที่ผู้เรียนทำ�แบบทดสอบหลังเรียน วิเคราะห์
ข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามโดยนำ � มาแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่าแผนการสอนมีคา่
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ประสิทธิภาพ 84.66/84.33 และความพึงพอใจของผู้
เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนอยูใ่ นระดับมาก (x =
4.175) จึงนับว่าแผนการสอนทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ นีเ้ ป็นเครือ่ งมือ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ ควรส่งเสริมให้มกี ารนำ�ไปใช้ในจัดการ
เรียนการสอนให้มากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
คียบ์ อร์ดเบือ้ งต้นของผูเ้ รียนซึง่ ควรได้รบั สาระดนตรีอย่างมี
ความเหมาะสม
คำ�สำ�คัญ : แผนการสอน, คียบ์ อร์ด, เปียโน, ผู้
พิการทางการเห็น, บ้านนนทภูมิ
บทนำ�
จากการสำ�รวจสถิติประชากรในประเทศไทย
ปี2558 นัน้ พบว่ามีประชากรทัง้ หมด 65,124,716 คน
(สาํ นักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง, 2558) โดยเป็น
บุคคลพิการประมาณ 1,983,925 คน คิดเป็นร้อยละ 3.04
ของประชากรทัง้ หมด ในจำ�นวนผูพ้ กิ ารทัง้ หมดเป็นผูพ้ กิ าร
ทางการเห็น 89,992 คน คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของคนผู้
พิการทัง้ หมด ซึง่ ทีเ่ หลือเป็นผูพ้ กิ ารประเภทอืน่ ๆ (กรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ, 2558) นับว่า
ประเทศไทยมีจำ�นวนผู้พิการทางการเห็นมากพอสมควร
และเนื่องจากการสูญเสียทางสายตาไม่ว่าจะเป็นมาแต่
กำ�เนิดหรือเกิดจากอุบตั เิ หตุ ล้วนแล้วก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ
การยังชีพ เป็นภาระของสังคมได้ถา้ หากไม่มคี นดูแลกลุม่
คนเหล่านี้ อันทำ�ให้ขาดโอกาสในการเรียนและการทำ�งาน
หาเลีย้ งชีพ ซึง่ ถ้าหากสามารถเปลีย่ นคนกลุม่ นีจ้ ากภาระ
ให้เป็นพลังในการพัฒนาประเทศได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ เพราะผูพ้ กิ ารทางการเห็นเป็นคน
พิการทีย่ งั มีโอกาสพัฒนาให้เป็นทุนมนุษย์ทางสังคมถ้าหาก
ได้รบั การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ เนือ่ งจากมนุษย์ทกุ คนมีศกั ดิศ์ รี
เท่าเทียมกัน จึงสามารถพัฒนาศักยภาพเพือ่ นำ�ไปสูก่ าร
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ไี ด้ ซึง่ แม้วา่ บุคคลจะพิการทางการเห็น
แต่ส่วนอื่นของร่างกายของเขายังมีศักยภาพที่จะสามารถ
พัฒนาให้ประกอบอาชีพซึง่ ก่อให้เกิดรายได้ และพึง่ ตนเอง
ได้ในระยะยาว (ขวัญใจ ยงยศยิง่ , 2548)
เนื่ อ งจากการสู ญ เสี ย ดวงตาซึ่ ง ทำ � ให้ ต้ อ งใช้
ประสาทสัมผัสอืน่ ๆ ทีเ่ หลืออยูอ่ ย่างเต็มที่ ซึง่ พบว่าผูพ้ กิ าร
ทางการเห็นใช้ประสาทสัมผัสทางหูมากทีส่ ดุ (อรนุช ลิมต
ศิร,ิ 2551, น.64) และสมทรง พันธ์สวุ รรณ (2529, น.32)
กล่าวว่า โดยทัว่ ไปนัน้ ผูพ้ กิ ารทางการเห็นจะใช้ประสาท
สัมผัสทางหูและมีความรู้สึกทางโสตสัมผัสมากกว่าคน
ปกติ อีกทัง้ ยังสามารถแยกเสียงและจดจำ�เสียงต่างๆ ได้
อย่ า งแม่ น ยำ � มากทั้ง ยั ง มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางการ
ดนตรี สามารถฟังและเล่นดนตรีได้แทบทุกชนิดกิจกรรม
ดนตรีตา่ งๆ ของผูพ้ กิ ารทางการเห็นจึงควรมีครูผเู้ ชีย่ วชาญ
ทางดนตรีชว่ ยแนะนำ�
จะทำ�ให้ผเู้ รียนมีความสัมฤทธิ์
ผลทางการศึกษาและสร้างความเพลิดเพลินได้ดีย่ิงขึ้น
สอดคล้องกับที่ พีระชัย ลีส้ มบูรณ์ผล (2536, น.80-81)

กล่าวว่าดนตรีเป็นเรือ่ งของศาสตร์และศิลป์ซง่ึ ต้องใช้ความ
รู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกันจึงจะปฏิบตั ไิ ด้ดผี พู้ กิ าร
ทางการเห็นสามารถได้รบั ประโยชน์จากการฟัง การเรียน
รู้ และฝึกหัดดนตรีได้ แต่ตอ้ งมีวธิ กี ารจัดรูปแบบหรือการ
เรียนการสอนทีเ่ หมาะสม
ทั้ง นี้เ นื่อ งจากประโยชน์ ข องดนตรี ซ่ึง นั บว่ า มี
ประโยชน์ตอ่ ผูพ้ กิ ารทางการเห็น เพราะเกีย่ วข้องกับการ
ใช้ประสาทสัมผัสทางหูและช่วยในการตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลได้หลายด้าน ทัง้ ด้านความคิดสร้างสรรค์
การแสดงความรูส้ กึ ส่วนตัว ความคิด ความรูส้ กึ ประสบ
ความสำ�เร็จ มีคณ
ุ ค่า ใช้เป็นสือ่ ระบายอารมณ์ ผ่อนคลาย
ความเครียด และสนองความต้องการทางสุนทรียภาพของ
บุคคลเมือ่ ผูพ้ กิ ารทางการเห็นใช้เวลาว่างไปกับการฟังหรือ
ฝึกหัดดนตรีก็จะช่วยให้รู้สึกว่าชีวิตมีค่ายิ่งขึ้นและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในส่วนของบทเพลงยังทำ�ให้ผู้
พิการทางการเห็นสามารถเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของ
คนในสังคมและความเปลีย่ นแปลงของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดำ�รงชีวิตโดยอาศัยเนื้อหาสาระของบทเพลงเป็น
สือ่ ได้ อีกทัง้ ผูพ้ กิ ารทางการเห็นยังสามารถใช้ดนตรีเป็น
เครือ่ งมือในการสร้างความสัมพันธ์กบั คนทัว่ ไป และถ้ายิง่
มีความสามารถทางดนตรีกย็ ง่ิ เป็นทีย่ อมรับในสังคมง่ายขึน้
สอดคล้องกับที่ สมพร ปานยินดี และพิทกั ษ์ ศิรวิ งศ์ (2556,
น.29) กล่าวว่า ในปัจจุบนั นีส้ งั คมไทยมีผพู้ กิ ารทางการเห็น
ทีม่ คี วามสามารถทางดนตรี และได้ใช้ดนตรีเป็นเครือ่ งมือ
หาเลีย้ งชีพ เช่น เป็นครูสอนดนตรี เป็นนักดนตรีอาชีพ เป็น
นักดนตรีท่บี รรเลงอยู่ตามข้างถนนหรือที่สาธารณะต่างๆ
เนื่องจากไม่ต้องการที่จะเป็นภาระให้กับครอบครัวและ
สังคม จึงพยายามทีจ่ ะสร้างงานสร้างอาชีพด้วยตนเองเพือ่
แสดงให้เห็นว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า แต่ทง้ั นี้ ผูท้ จ่ี ะฝึกหัดดนตรีให้
ประสบความสำ�เร็จได้จะต้องได้รบั การปลูกฝังความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการดนตรีและการฝึกหัดที่ถูกต้อง
เพื่อให้เห็นคุณค่าความงามทางศิลปะดนตรีจนสามารถนำ�
ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
เปียโน เป็นเครือ่ งดนตรีประเภทลิม่ นิว้ ทีผ่ พู้ กิ าร
ทางการเห็นทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนสามารถปฏิบตั ไิ ด้เป็นอย่างดี
อีกทั้งเป็นเครื่องดนตรีท่สี ามารถสร้างความบันเทิงและให้
ความพอใจแก่ผทู้ ร่ี กั ทีจ่ ะเล่นหรือ ฟังได้ทกุ โอกาสทีต่ อ้ งการ
เด็กๆส่วนมากมักจะชอบหัดเปียโนและชอบใช้นว้ิ มือกดลง
ไปบนคีย์ ทำ�ให้เกิดเสียงเพลงต่างๆ ตามทีต่ นจำ�ได้ และ
เมื่อมีโอกาสที่จะเรียนดนตรีก็มักจะเลือกเรียนเปียโนกัน
มากกว่าเครือ่ งดนตรีชนิดอืน่ การเรียนเปียโนจึงนับว่าเป็น
วิชาที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะนอกจากจะเรียน
เพื่อเสริมความรู้หรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างมี
ความสุข สงบ รืน่ รมย์ และมีสมาธิแล้ว ยังสามารถนำ�ความ
สามารถด้านนีไ้ ปศึกษาต่อในสถาบันดนตรีตา่ งๆได้
(จงรัก พุกกะณานนท์, 2542)
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เครือ่ งดนตรีประเภทลิม่ นิว้ ทีมลี กั ษณะการบรรเลง
คล้ายคลึงกับเปียโนคือ คียบ์ อร์ด ซึง่ มีพน้ื ฐานการเล่นแบบ
เดียวกันมีวิธีการวางนิ้วและการบรรเลงคล้ายกับเปียโน
ในตอนเริม่ ต้น แต่เทคนิคการบรรเลงจะแตกต่างกันออก
ไปเรือ่ ยๆ เช่น เรือ่ งน้�ำ หนักนิว้ ในการเล่น การใช้ขอ้ มือใน
เทคนิคต่างๆ การอ่านโน้ต 2 มือ เป็นต้น เพียงแต่มคี วาม
แตกต่างกับเปียโนทีก่ ระบวนการกำ�เนิดเสียง การบรรเลง
และประเภทของบทเพลงเปียโนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ตรงที่เป็นเครื่องดนตรีท่ีมีกลไกกำ�เนิดเสียงได้ด้วยตัวเอง
มีบทเพลงเฉพาะตัวและมีวิธีการบรรเลงที่เป็นแบบแผน
แน่นอน แต่คยี บ์ อร์ด เป็นเครือ่ งดนตรีทม่ี อี ปุ กรณ์อเิ ล็กโท
รนิกส์สำ�หรับเลียนแบบเสียงเครื่องดนตรีต่างๆบางชนิด
มีจังหวะหลายรูปแบบให้ผู้เล่นได้เลือกสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยส่วนวิธีการบรรเลงนั้นก็สุดแท้แต่ว่าผู้เล่นอยากจะเล่น
เพลงอะไรซึ่งเครื่องดนตรีน้ไี ด้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสม
กับดนตรีแนวป๊อบ แนวแจ๊ส (ประพันธ์ศกั ดิ์ พุม่ อินทร์,
2555, น.34) โดยรูปแบบในการเล่นดนตรีประเภทนีไ้ ม่
เน้นการเล่นโน้ตทุกตัวให้ถูกต้องตามที่มีผ้ปู ระพันธ์เพลงไว้
เช่นเดียวกับดนตรีคลาสสิกซึ่งต้องอาศัยการใช้โน้ตและรูป
แบบการเล่นมีความซับซ้อนมากกว่า การเรียนดนตรีแนวป๊
อบ หรือแนวแจ๊ส จึงมีความเหมาะสมต่อการเรียนรูด้ นตรี
สำ�หรับผู้พิการทางการเห็นมากกว่าเนื่องจากอุปสรรคของ
การมองเห็น อีกทัง้ การทีน่ กั ดนตรีวณิพกส่วนใหญ่ทม่ี ฐี านะ
ยากจน ไม่สามารถซือ้ เครือ่ งดนตรีเป็นของตนเองได้ การ
ฝึกหัดเล่นคีย์บอร์ดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจสำ�หรับ
กลุ่มคนพิการทางการเห็นที่ต้องการฝึกหัดเล่นดนตรีเพื่อ
ประกอบอาชีพ เพราะคียบ์ อร์ดเป็นเครือ่ งดนตรีทม่ี รี าคาถูก
และจัดหาซือ้ ได้งา่ ย และนักดนตรีบางคนทีเ่ ล่นเปียโนหรือ
อิเล็กโทนได้กส็ ามารถใช้คยี บ์ อร์ดฝึกซ้อมแทนได้ (พีระชัย ลี้
สมบูรณ์ผล, 2536, น.20-21, 24)
อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้พิการทางการเห็นบาง
คนที่ฝึกหัดดนตรีใหม่ๆและยังไม่มีความคล่องตัวในการ
บรรเลงจะเล่นเฉพาะทำ�นองเพลงเพียงอย่างเดียว หรือ
เปิดจังหวะทีเ่ ครือ่ งคียบ์ อร์ดแล้วกดเสียงต่างๆไปตามความ
ต้องการโดยไม่ค�ำ นึงว่าจะถูกหรือไม่ และไม่ระมัดระวังใน
เรือ่ งของบุคลิกท่าทางและความถูกต้องของวิธกี ารบรรเลง
บทเพลงที่ใช้ฝึกปฏิบัติได้มาจากการฟังเพลงและจำ�เสียงที่
ได้ยนิ ไม่มกี ารใช้โน้ตเบรลล์ จึงมีปญ
ั หาเกีย่ วกับการวางมือ
และวิธกี ารบรรเลงด้วยท่าทางทีถ่ กู ต้องสวยงาม นับว่าเป็น
ปัญหาอยูม่ ากทำ�ให้บคุ ลิกในการบรรเลงไม่งดงามเท่าทีค่ วร
วิธีการฝึกหัดจะถูกต้องหรือไม่น้ันผู้เล่นไม่มีความรู้ความ
ชำ�นาญ เป็นการปฏิบตั ติ ามใจผูเ้ ล่น ไม่เน้นในเรือ่ งของการ
ใช้เสียงประสานตามหลักวิชาดนตรี การผลิตเสียงออกมา
จึงขาดคุณภาพ (พีระชัย ลีส้ มบูรณ์ผล, 2538, น.38-40)
จากสภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง พั ฒ นา
แผนการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำ�หรับผู้พิการทางการเห็น
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้าน

นนทภูม)ิ เนือ่ งจากแผนการสอนเป็นเอกสารทีจ่ ดั ทำ�เป็น
ลายลักษณ์อักษรซึ่งใช้สำ�หรับการเตรียมปฏิบัติการสอน
อย่างเป็นระบบ และเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้ผสู้ อนพัฒนา
จัดการเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ได้แก่สาระทางดนตรีทม่ี คี วามเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอันสามารถพัฒนาไปสู่แผนการ
สอนคีย์บอร์ดที่มีความเหมาะสมทั้งในแง่ของเนื้อหาและ
ทักษะ นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ต้องการทราบถึงความพึงพอใจของ
ผู้พิการทางการเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ดนตรีส�ำ หรับผูพ้ กิ ารทางการเห็นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ พัฒนาแผนการสอนคียบ์ อร์ดเบือ้ งต้น
สำ�หรับผูพ้ กิ ารทางการเห็น สถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูม)ิ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพของ
แผนการสอนตามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด 80/80
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้วยแผนการสอนคียบ์ อร์ดเบือ้ งต้น
สมมติฐานของการวิจยั
แผนการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำ�หรับผู้พิการ
ทางการเห็น สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด (บ้านนนทภูม)ิ มีประสิทธิภาพและผูเ้ รียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการสอน
คียบ์ อร์ดเบือ้ งต้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผูพ้ กิ ารทางการเห็น หมายถึง บุคคลทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสายตาซึ่งเมื่อได้รับการตรวจรักษาและแก้ไข
ปัญหาการสายตาโดยใช้แว่นตาหรือเลนส์คอนแท็คแล้วยัง
ไม่สามารถมองเห็นภาพชัดเจนได้เป็นปกติ และไม่สามารถ
หาสิง่ ใดมาทดแทนดวงตาเพือ่ ทำ�ให้มองเห็นได้เช่นเดียวกับ
คนปกติ ทำ�ให้ตาบอด ระดับความรุนแรงของความพิการ
ทางการเห็นแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับทีม่ องเห็นบาง
ส่วนหรือตาบอดเลือนราง มีคา่ สายตาอยูร่ ะหว่าง 20/7020/200 ฟุต (ค่าลานสายตาระหว่าง 10 -30 องศา) และ
ระดับทีต่ าบอดสนิท ซึง่ มีคา่ สายตาไม่เกิน 20/200 ฟุต (ค่า
ลานสายตาน้อยกว่า 10 องศา)
2. สาระดนตรี หมายถึง องค์ความรูท้ างดนตรี
ทัง้ หมดทีผ่ เู้ รียนควรได้รบั อย่างครบถ้วน ประกอบไปด้วย
ด้านเนือ้ หาดนตรีและด้านทักษะดนตรี ด้านเนือ้ หาดนตรี
ประกอบด้วย องค์ประกอบของดนตรี ได้แก่ จังหวะ
ทำ�นอง เสียงประสาน รูปพรรณ สีสนั ลักษณะของเสียง
รูปแบบ และวรรณคดีดนตรี ประกอบด้วยบทเพลงและ
ประวัตดิ นตรี ส่วนด้านทักษะดนตรี คือ การปฏิบตั หิ รือ
การแสดงออกทางดนตรีจากผลของการเรียนรูค้ วามเข้าใจ
และการฝึกฝน ได้แก่ การฟัง การร้อง การเคลือ่ นไหว การ

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Untitled-1.indd 16

5/26/2017 4:25:12 PM

เล่น การสร้างสรรค์ และการอ่าน
3.แผนการสอนคี ย์ บ อร์ ด เบื้ อ งต้ น หมายถึ ง
แผนการสอนที่ ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ทำ � ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ส อนคี ย์ บ อร์ ด
สำ�หรับผูพ้ กิ ารทางการเห็น สถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูม)ิ ทีผ่ เู้ รียนยังไม่เคยเรียน
คียบ์ อร์ดพืน้ ฐานมาก่อน
4. ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
หมายถึง ความสามารถของแผนการสอนทีช่ ว่ ยให้ผเู้ รียน
ทำ�กิจกรรมระหว่างเรียนและทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนได้ถงึ เกณฑ์มาตรฐาน 80/80
กำ�หนดให้ 80 ตัวแรก คือ คะแนนเฉลีย่ ร้อย
ละ 80 ของคะแนนทีผ่ เู้ รียนทำ�กิจกรรมหรือแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน ส่วน 80 ตัวหลัง คือ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 80
ของคะแนนทีผ่ เู้ รียนทำ�แบบทดสอบหลังเรียน
5.ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
คียบ์ อร์ดเบือ้ งต้น หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ
นึกคิดของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนในด้านเนื้อหา
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสือ่ การเรียนการสอน
และด้านการประเมินผล ซึง่ ผูว้ จิ ยั วัดความพึงพอใจของผู้
เรียนจากการตอบแบบสอบถาม
6. โน้ตเบรลล์ (Braille music) หมายถึง อักษร
เบรลล์รปู แบบหนึง่ ทีใ่ ช้แทนสัญลักษณ์ทางดนตรีได้แก่ โน้ต
ดนตรีและเครื่องหมายทางดนตรีต่างๆซึ่งได้รับการพัฒนา
เพื่อช่วยให้คนตาบอดสามารถเรียนรู้วิธีเล่นดนตรีได้จาก
การอ่านสัญลักษณ์ทางดนตรี เช่นเดียวกับการอ่านโน้ตบน
บรรทัดห้าเส้นของคนสายตาปกติ
7. การจำ�แนกเสียงทางโสตประสาท หมายถึง
ความสามารถในการแยกแยะเสียงและจดจำ�เสียงลักษณะ
ต่างๆ เช่น สามารถแยกแยะเสียงพูดของบุคคลได้ สามารถ
รูไ้ ด้วา่ ลักษณะของเสียงมีความแตกต่างกัน เช่น เสียงเบาดัง เสียงสูง-ต่�ำ เสียงสัน้ -ยาว สามารถแยกแนะเสียงจาก
เหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจำ�วันได้ เช่น เสียงนี้
เกิดตอนกำ�ลังเดินบนถนน มีเสียงพาหนะต่างๆ เสียงนีเ้ ป็น
เสียงในร้านอาหาร เสียงของสถานทีย่ า่ นชุมชน เสียงน้�ำ ไหล
เสียงในห้องครัว เป็นต้น

รูท้ างดนตรีได้ มีความสนใจด้านดนตรี ไม่มคี วามบกพร่อง
ในการจำ�แนกเสียงทางโสตประสาท
และไม่เคยเรียน
คียบ์ อร์ดพืน้ ฐานมาก่อน
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการสอนคียบ์ อร์ด
เบือ้ งต้น ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
		
2.2.1 ประสิทธิภาพของแผนการสอน
คียบ์ อร์ดเบือ้ งต้น
		
2.2.2 ความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่
การจัดการเรียนการสอนคียบ์ อร์ดเบือ้ งต้น
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
3.1แผนการสอนคี ย์ บ อร์ ด เบื้ อ งต้ น สำ � หรั บ
ผู้ พิ ก ารทางการเห็ น สถานสงเคราะห์ เ ด็ ก พิ ก ารและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูม)ิ เนือ้ หาของแผนการ
สอนแบ่งออกเป็น 6 บทเรียน แต่ละบทเรียนใช้เวลาเรียน
คาบละ 1 ชัว่ โมง และใช้เวลาเรียนบทเรียนละ 1 คาบ มีการ
เรียงลำ�ดับเนือ้ หาบทเรียนดังต่อไปนี้
บทเรียนที่ 1 เรือ่ ง ลักษณะของคียบ์ อร์ด ตำ�แหน่ง
โน้ตโดกลาง และท่าทางการเล่น
บทเรียนที่ 2 เรือ่ ง การเล่นโน้ตทีละมือ		
บทเรียนที่ 3 เรือ่ ง การเล่นแนวทำ�นองสัน้ ๆ ง่ายๆ
ด้วยมือขวา
บทเรียนที่ 4 เรือ่ ง การเล่นคอร์ด C และ G7 ด้วย
มือซ้าย
บทเรียนที่ 5 เรือ่ ง การเล่นคอร์ดและแนวทำ�นอง
ไปพร้อมกัน
บทเรียนที 6 เรือ่ ง การเล่นคอร์ด C,G7 และ F
ประกอบเพลงด้วยมือซ้าย
.
โดยจุดมุง่ หมายของการเรียนบทเรียนทัง้ 6 นี้ คือ
เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถเล่นคียบ์ อร์ดเบือ้ งต้นได้ โดยสามารถ
เข้าใจถึงองค์ประกอบของดนตรี สามารถฟังเสียงและเล่น
ตามโน้ตทีไ่ ด้ยนิ ได้ถกู ต้องตามองค์ประกอบของดนตรี อัน
ได้แก่ จังหวะ ทำ�นอง เสียงประสาน รูปพรรณ สีสนั และรูป
แบบ
ในด้านของจังหวะ ผูว้ จิ ยั กำ�หนดเนือ้ หาให้ผเู้ รียน
วิธดี �ำ เนินงานวิจยั
เรียนรูโ้ น้ตตัวดำ� โน้ตตัวขาว และโน้ตตัวกลม เพือ่ ให้ผเู้ รียน
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
ได้เห็นความแตกต่างความสัน้ ยาวของเสียงโน้ต และความ
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูพ้ กิ าร แตกต่างของการมีเสียงและไม่มเี สียง ในการใช้จงั หวะหยุด
ทางการเห็น อายุ 15-30 ปี ทีใ่ ช้บริการสถานสงเคราะห์เด็ก จังหวะตัวดำ�ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายสำ�หรับผู้ท่ีเริ่มเรียน
พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูม)ิ จำ�นวน 34 ดนตรี
คน
ในด้านของทำ�นอง ผูว้ จิ ยั กำ�หนดเนือ้ หาให้ผเู้ รียน
1.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูพ้ กิ าร เรียนโน้ต 5 เสียง เท่านัน้ คือ โน้ตโด (C) เร (D) มี (E) ฟา
ทางการเห็น อายุ 15-30 ปี ทีใ่ ช้บริการสถานสงเคราะห์เด็ก (F) และซอล (G) ซึง่ เป็นการเริม่ ต้นของการเรียนปฏิบตั เิ ปีย
พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูม)ิ จำ�นวน 5 โนด้วยนิว้ มือทัง้ ห้า
คน ได้มาจากการคัดเลือกโดยเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน กลุม่
ในด้ า นรู ป พรรณผู้ วิ จั ย กำ � หนดให้ ผู้ เรี ย นเล่ น
ตัวอย่างเป็นผูท้ ม่ี คี วามพร้อมทางสติปญ
ั ญาซึง่ สามารถเรียน คียบ์ อร์ดด้วยมือทัง้ สองข้างไปพร้อมกัน ซึง่ เป็นการเล่นแนว
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 17 วารสารศิลป์ปริทัศน์
Untitled-1.indd 17

5/26/2017 4:25:12 PM

ทำ�นองและแนวเสียงประสาน จะทำ�ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูภ้ าพ
รวมทางดนตรีอย่างง่ายๆ
ในด้ า นสี สั น ผู้ เ รี ย นควรได้ เ รี ย นรู้ ว่ า เครื่ อ ง
คียบ์ อร์ดสามารถผลิตเสียงได้หลากหลายชนิด และเสียง
ของเครือ่ งดนตรีแต่ละชนิดมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกัน
ในด้านรูปแบบ ผูเ้ รียนควรได้เรียนรูว้ า่ ในแต่ละ
บทเพลงนัน้ มีรปู แบบซึง่ ทำ�ให้เกิดความแตกต่างกัน การ
เรียนรูปแบบเพลงง่ายๆ จึงควรเริม่ จากบทเพลงสัน้ ๆ ทีแ่ บ่ง
เพลงออกเป็น 1-2 ตอน ได้แก่ รูปแบบ One part form
และ Binary Form เพือ่ สร้างความเข้าใจสำ�หรับผูเ้ ริม่ ต้น
เรียนคียบ์ อร์ด เพลงทีน่ �ำ มาใช้ในแผนการสอน ได้แก่ เพลง
ขนมปังกรอบ เพลงเต่า เพลงหนูมาลี เพลงแมงมุมลาย
เพลง Jingle Bells เพลง Happy Birthday และเพลงสาย
ทิพย์
3.2 แบบทดสอบหลังเรียน ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
เพือ่ วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ซึง่ ได้จากการ
จัดการเรียนการสอนคียบ์ อร์ดเบือ้ งต้นทีเ่ กิดขึน้ หลังจาก
ทีผ่ เู้ รียนได้ผา่ นการเรียนเนือ้ หาครบทุกบทเรียนแล้ว โดย
ข้อสอบหลังเรียนครอบคลุมเนือ้ หาของบทเรียนทัง้ หมด
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
การจัดการเรียนการสอนคียบ์ อร์ดเบือ้ งต้น มีลกั ษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การอ้างอิง
ตามแบบวัดของลิเคอร์ทซึ่งกำ�หนดช่วงระดับความคิดเห็น
เป็น 5 ระดับ โดยมุง่ วัดประเมินผล 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เนือ้ หา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสือ่ การสอน
และด้านการประเมินผล รวมรายการข้อคำ�ถามทัง้ หมด 20
ข้อ
ระเบียบวิธวี จิ ยั
1. การรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย นำ � แผนการสอนไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการทดลองทัง้ หมด 7 ครัง้ แบ่งออก
เป็นการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน 6 ครัง้ ใช้
เวลาเรียนครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง และจัดให้มกี ารทดสอบหลัง
เรียน 1 ครัง้ ดำ�เนินการทดลองระหว่างวันที่ 26 กันยายน
ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 มีด�ำ เนินตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1.1ครูผสู้ อนชีแ้ จง และสร้างความเข้าใจแก่ผู้
เรียนเกีย่ วกับรายละเอียดต่างๆ ในการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการสอนคียบ์ อร์ดเบือ้ งต้น
1.2 ผูเ้ รียนเรียนรูค้ ยี บ์ อร์ดเบือ้ งต้นตามทีค่ รูสอน
1.3หลั ง จากจั ด การเรี ย นการสอนเสร็ จ สิ้น ใน
แต่ละบทเรียน ผูเ้ รียนจะต้องทำ�แบบทดสอบท้ายบทเรียน
เพือ่ ประเมินความรูค้ วามเข้าใจในการเรียนของตนเอง และ
เพื่อให้ผ้เู รียนเองเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่ง
ขึน้
1.4 จัดให้มกี ารทดสอบหลังการเรียน หลังจากทีผ่ ู้
เรียนได้เรียนจบบทเรียนทัง้ หมดเพือ่ วัดผลสัมฤทธิท์ ไ่ี ด้เรียน
รูท้ ง้ั หมดและนำ�ผลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของ

แผนการสอน
1.5 ภายหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งหมดแล้ว จึงจัดให้ผู้เรียนทำ�แบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน นำ�ผลที่ได้ไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1วิ เ คราะห์ ห าค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์
80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2537, น.
494-495) ได้แก่ คำ�นวณค่า E1 โดยการนำ�คะแนนจาก
การทดสอบท้ายบทเรียนหลังเรียนจบในแต่ละแผนมา
คำ�นวณหาค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ
คำ�นวณ E2 โดยนำ�คะแนนจากการทดสอบ
หลังเรียนหลังจากที่ได้เรียนจบทั้ง 6 แผน มาคำ�นวณ
หาค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ การสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้น โดย
นำ�คะแนนทั้งหมดที่ผู้เรียนทำ�แบบทดสอบท้ายบทเรียน
แต่ละบทมาหาค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ และนำ�ค่า E1 และ E2
มาเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพโดยเกณฑ์ E1/E2 ต้องไม่
ต่ำ�กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2.2วิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยนำ � ข้ อ มู ล จากการตอบ
แบบสอบถามมาหาค่าคะแนนเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ และนำ�มาแปลความ
หมายโดยพิจารณาตามช่วงคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51- 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ผลงานการวิจัย
ผลการวิ จั ย จากการทดลองใช้ แ ผนการสอน
คี ย์ บ อร์ ด เบื้ อ งต้ น สำ � หรั บ ผู้ พิ ก ารทางการเห็ น สถาน
สงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนท
ภูมิ) สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1.แผนการสอนคี ย์ บ อร์ ด เบื้ อ งต้ น สำ � หรั บ
ผู้ พิ ก ารทางการเห็ น สถานสงเคราะห์ เ ด็ ก พิ ก ารและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนน-ทภูมิ) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตามจุ ด มุ่ง หมายของการวิ จัย ไว้
คือเกณฑ์ก�ำ หนด 80/80 โดยมีคะแนนค่าเฉลีย่ จากการ
ทดสอบท้ายบทเรียนเท่ากับ 84.66 และมีคะแนนค่าเฉลีย่
จากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 84.33 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กำ�หนด
ในการวิเคราะห์คะแนนสอบท้ายบทเรียน พบ
ว่าผู้เรียนมีผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบท้ายบทเรียน
ทัง้ หมดรวม 127คะแนน คิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 84.66
โดยบทเรียนทีผ่ เู้ รียนสามารถทำ�คะแนนได้ดที ส่ี ดุ ได้แก่ บท
เรียนที่ 1 เรือ่ งลักษณะของคียบ์ อร์ด ตำ�แหน่งโน้ตโดกลาง
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และท่าทางการเล่น ผูเ้ รียนสามารถทำ�คะแนนทดสอบท้ายบท
ได้รวม 23.5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 94 บทเรียนทีม่ ผี ล
คะแนนรองลงมา ได้แก่ บทเรียนที่ 2 เรือ่ ง การเล่นโน้ตทีละมือ
มีคะแนนรวม 21.5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 86 ส่วนบท
เรียนทีผ่ เ้ ู รียนมีผลคะแนนแบบทดสอบน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ บทเรียน
ที่ 3 เรือ่ ง การเล่นแนวทำ�นองสัน้ ๆ ง่ายๆ ด้วยมือขวา มีคะแนน
รวม 19 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 76 แสดงผล
ตาราง 1 แสดงผลคะแนนทีไ่ ด้จากการสอบท้ายบทเรียนจำ�นวน 6 ครัง้
(E1)
คะแนนสอบของผู้เรียนคนที่

บทเรียนที่

คะแนน
รวม
(25)

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

1
(5)

2
(5)

3
(5)

4
(5)

5
(5)

1

5

4.5

5

4

5

23.5

94.00

2

4

5

4

4

4.5

21.5

86.00

3

5

3

4

3

4

19

76.00

4

3

4

5

4

5

21

84.00

5

4

4

4

4

5

21

84.00

6

4

4

4

4

5

21

84.00

รวม

25

24.5

26

23

28.5

127

84.66

คะแนน
รวม
(25)

ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

ตาราง 2 แสดงผลคะแนนทีไ่ ด้จากการสอบหลังเรียน (E2)
ข้อ
ที่

คะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนคนที่
1
(5)

2
(5)

3
(5)

4
(5)

5
(5)

1

5

5

5

4

5

24

96.00

2

4

4.5

4

4.5

4.5

21.5

86.00

3

5

4

5

4

4

22

88.00

4

3

4

4

4

4

19

76.00

5

4

4

4

4

4

20

80.00

6

4

4

4

4

4

20

80.00

รวม

25

25.5

26

24.5

25.5

126.5

84.33

ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบผลค่าเฉลีย่ รวมร้อยละของคะแนนสอบ
ท้ายบทเรียน (E1) และคะแนนสอบหลังเรียน (E2)
ผู้เรียนคนที่

E1

E2

คะแนน

ค่าร้อยละ

คะแนน

ค่าร้อยละ

1

25

83.33

25

83.33

2

24.5

81.66

25.5

85.00

3

26

86.66

26

86.66

4

23

76.66

24.5

81.66

5

28.5

95.00

25.5

85.00

คะแนนรวม

127

423.31

126.5

421.65

ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ

84.66

84.66

84.33

84.33

ส่วนการวิเคราะห์ผลคะแนนสอบหลังเรียน ผู้
เรียนมีผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนทั้งหมด
รวม 126.5 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 84.33 โดย
คะแนนสอบข้อทีผ่ เู้ รียนสามารถทำ�คะแนนได้ดที ส่ี ดุ คือข้อที่
1 วัดจุดประสงค์การเรียนรูข้ องบทเรียนที่ 1 เรือ่ ง ลักษณะ
ของคียบ์ อร์ด ตำ�แหน่งโน้ตโดกลาง และท่าทางการเล่น
ผู้เรียนสามารถทำ�คะแนนทดสอบหลังเรียนข้อที่ได้รวม
24 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 96 ข้อสอบข้อทีม่ ผี ล
คะแนนรวมรองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 3 วัดจุดประสงค์การเรียน
รูข้ องบทเรียนที่ 3 เรือ่ ง การเล่นแนวทำ�นองสัน้ ๆ ง่ายๆ
ด้วยมือขวา คะแนนรวม 22 คิดเป็นร้อยละ 88 ส่วนข้อที่
ผูเ้ รียนมีผลคะแนนทดสอบหลังเรียนน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ ข้อที่
4 เรือ่ ง การเล่นคอร์ด C และ G7 ด้วยมือซ้าย มีคะแนน
รวม 19 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 76 ดังทีไ่ ด้แสดงใน
ตารางที่ 2
จากตาราง 3 ได้แสดงการเปรียบเทียบผลค่า
เฉลีย่ รวมร้อยละของคะแนนสอบท้ายบทเรียน (E1) และ
คะแนนสอบหลังเรียน (E2) ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้วา่
แผนการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำ �หรับผู้พิการทางการ
เห็น สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
(บ้านนนทภูม)ิ ทีถ่ กู พัฒนาขึน้ นี้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ
84.66/84.33 สูงกว่าเกณฑ์ทผ่ี วู้ จิ ยั กำ�หนดไว้ 80/80
2. ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่
การจัดการเรียนการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำ�หรับผู้พิการ
ทางการเห็นสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด (บ้านนนทภูม)ิ
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ
60 เพศหญิงร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มลี กั ษณะการมองเห็นคือ
มองเห็นบางส่วน (ร้อยละ 80) และมีระดับการศึกษาสูงสุด
ต่�ำ กว่าประถมศึกษาร้อยละ 60 นอกนัน้ เป็นระดับปริญญา
ตรี 1 คน และระดับประถมศึกษา ปีท่ี 6 1 คน จากการ
สำ�รวจความคาดหวังจากการเรียนคียบ์ อร์ดเบือ้ งต้นนัน้ ได้
ผลสรุปดังตาราง 4 ซึง่ พบว่าผูเ้ รียนทุกคนต้องการเรียน
คียบ์ อร์ดเบือ้ งต้นเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ ส่งเสริมบุคลิกภาพ
/ความเชือ่ มัน่ และสร้างความรูค้ วามเข้าใจ พืน้ ฐานเกีย่ วกับ
การเล่นคีย์บอร์ด (ร้อยละ 100) รองลงมาคือต้องการ
เรียนเพื่อความบันเทิง และเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ (ร้อยละ 80)
ตาราง 4 แสดงจำ�นวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความ
คิดเห็นต่อคาดหวังจากการเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้น
ความคาดหวังจากการเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้น

ผู้ตอบแบบสอบถาม
จำ�นวน

ร้อยละ

1. เรียนเพื่อความบันเทิง

4

80

2. เรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4

80

3. เรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

5

100
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ตาราง 7 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสื่อการเรียนการสอน

4. เรียนเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ /ความเชื่อมั่น

5

100

5. เรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเล่น
เครื่องคีย์บอร์ด

5

100

11.

6. เรียนเพื่อสร้างทักษะที่ดีในการเล่นคีย์บอร์ด

1

20

12.

7. เรียนเพื่อนำ�เอาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ

3

60

8. อื่นๆ ได้แก่ เรียนเพื่อนำ�ความรู้ไปเล่นเพลงที่
ตนเองชอบ เพลงประกอบละคร หรือเพลงที่เคยได้ยิน
ได้…………………………..

2

40

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รียนพบว่าผู้
เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนคียบ์ อร์ด
เบือ้ งต้นคิดเป็นค่าเฉลีย่ (x ) เท่ากับ 4.175 ค่าส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.2271 และโดยรวมผูเ้ รียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนคียบ์ อร์ดเบือ้ ง
ต้นอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบ
ว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
มากทีส่ ดุ (x = 4.56) รองลงมา ได้แก่ ด้านการประเมิน
ผล (x = 4.32) ส่วนความพึงพอใจทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
ได้แก่ ด้านเนือ้ หา (x = 3.86) โดยในส่วนของข้อคำ�ถาม
อัตนัยซึง่ เป็นคำ�ถามปลายเปิด พบว่ามีผเู้ รียนต้องการให้
มีการสอนเนือ้ หาเพิม่ เติมมากขึน้ และมีความท้าทายเพิม่
ขึน้ ต้องการให้ครูสอนตามสภาพการเรียนรูข้ องเพือ่ นแต่ละ
คน เนือ่ งจากแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรูไ้ ม่เท่า
กัน และยังต้องการให้ครูสอนเพลงตามความชอบเป็นราย
บุคคลอีกด้วย เพราะแต่ละคนมีความชอบทีแ่ ตกต่างกัน
ตาราง 5 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเนื้อหา
ข้อ

คำ�ถาม

x

S.D.

1.

มีการเรียงลำ�ดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก

4.16

0.2924

2.

เนื้อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการ
จัดการเรียนการสอน

3.50

0.3605

3.

เนื้อหามีความเหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้เรียน

3.66

0.2108

4.

เนื้อหาในบทเรียนสามารถสื่อความหมายให้ผู้
เรียนเข้าใจได้

3.83

0.2309

5.

เนื้อหามีความครอบคลุม สมบูรณ์

4.16

0.2426

คะแนนเฉลี่ย

3.86

0.2674

ตาราง 6 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรม
การเรียนการสอน
ข้อ

คำ�ถาม

x

S.D.

6.

กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย

4.83

0.0745

7.

กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ

4.83

0.0745

8.

กิจกรรมการเรียนการสอนมีการเรียงลำ�ดับ
อย่างเหมาะสม

4.16

0.1795

9.

ระยะเวลาในการทำ�กิจกรรมมีความเหมาะสม

4.50

0.1527

10.

กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุด
ประสงค์การเรียนรู้

4.50

0.2236

คะแนนเฉลี่ย

4.56

0.1409

ข้อ

คำ�ถาม

x

S.D.

สื่อการสอนมีความหลากหลาย

4.00

0.2309

สื่อการสอนมีความน่าสนใจ

4.50

0.1527

13.

สื่อการสอนสะดวกต่อการใช้

3.50

0.3214

14.

สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

4.00

0.2000

15.

สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้เรียน

3.83

0.1885

คะแนนเฉลี่ย

3.96

0.2187

ตาราง 8 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการประเมินผล
ข้อ

คำ�ถาม

x

S.D.

16.

แบบทดสอบมีความชัดเจน เข้าใจง่าย

4.00

0.3055

17.

แบบทดสอบเหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียน

4.50

0.2236

18.

แบบทดสอบท้ายบทเรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
ที่เรียน

4.33

0.2981

19.

แบบทดสอบหลังเรียนสอดคล้องกับเนื้อหา
ที่เรียน

4.33

0.2981

20.

การกำ�หนดช่วงระยะเวลาในการทดสอบมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับการทบทวน ฝึกซ้อม

4.00

0.2828

คะแนนเฉลี่ย

4.32

0.2816

ผลงานการวิจยั
จากการทดลองใช้แผนการสอนคียบ์ อร์ดเบือ้ งต้น
สำ�หรับผูพ้ กิ ารทางการเห็น สถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูม)ิ สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
1. แผนการสอนทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ ง้ั ไว้คอื 80/80 โดยมีคะแนนค่า
เฉลีย่ จากการทดสอบท้ายบทเรียนเท่ากับ 84.66 และมี
คะแนนค่าเฉลีย่ จากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 84.33 ซึง่
สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพทีก่ �ำ หนดไว้
2. ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนคียบ์ อร์ดเบือ้ งต้นอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนน
ค่าเฉลีย่ (x) เท่ากับ 4.175 และคะแนนส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.2271 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
มากทีส่ ดุ (x= 4.56) รองลงมา ได้แก่ ด้านการประเมินผล
(x= 4.32) ส่วนความพึงพอใจทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่
ด้านเนือ้ หา (x= 3.86)
อภิปรายผล
จากทดลองแผนการสอนคี ย์ บ อร์ ด เบื้ อ งต้ น
สำ�หรับผู้พิการทางการเห็นสถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูม)ิ ซึง่ พบว่ามีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่กี ำ�หนดไว้ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย
นัน้ สามารถอภิปรายผลทีเ่ กิดขึน้ ได้ดงั นี้
1.การสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย นและการฝึ ก
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ทั ก ษะปฏิ บั ติ พ บว่ า ผลพั ฒ นาการด้ า นทั ก ษะการเล่ น
คียบ์ อร์ดของผูเ้ รียนเป็นดังต่อไปนี้
บทเรียนที่ 1 เรือ่ งลักษณะของคียบ์ อร์ด ตำ�แหน่ง
โน้ตโดกลาง และท่าทางการเล่น พบว่าผูเ้ รียนทุกคนเข้าใจ
ลักษณะของคียบ์ อร์ด และสามารถค้นหาตำ�แหน่งโน้ตโด/
ตำ�แหน่งโดกลางได้อย่างถูกต้อง อีกทัง้ ยังสามารถไล่นว้ิ มือ
ทัง้ ตามทีค่ รูสอนได้อย่างถูกต้อง แต่ยงั พบว่ามีผเู้ รียนบางคน
ยังทำ�ลักษณะการวางมือและท่าทางได้ไม่ถกู ต้อง
บทเรียนที่ 2 เรือ่ ง การเล่นโน้ตทีละมือ พบว่าผู้
เรียนทุกคนมีความเข้าใจในเรือ่ งของระดับเสียงได้เป็นอย่าง
ดี เพราะสามารถกดระดับเสียงตามทีค่ รูเล่นได้ถกู ต้องทุก
คน แต่ในการทดสอบพบว่าผูเ้ รียนยังกดค่าโน้ตผิดอยู่ 3 คน
อาจเป็นเพราะว่าผูเ้ รียนไม่ได้ใส่ใจกับค่าความยาวโน้ตอย่าง
เพียงพอ แต่เมือ่ ทำ�การสอนอย่างซ้�ำ ทวนจนเกิดความเข้าใจ
ผูเ้ รียนก็สามารถปฏิบตั ไิ ด้ดขี น้ึ โดยพบว่าในระหว่างทีม่ กี าร
เรียนการสอนนัน้ ผูเ้ รียนทีก่ ดค่าโน้ตผิดก็สามารถกดค่าโน้ต
ได้ถกู ต้องดีขน้ึ
บทเรียนที่ 3 เรือ่ ง การเล่นแนวทำ�นองสัน้ ๆ ง่ายๆ
ด้วยมือขวา พบว่าผูเ้ รียนทุกคนสามารถเล่นทำ�นองเพลงได้
ถูกต้องทัง้ ในเรือ่ งของค่าโน้ตและระดับเสียง แต่มผี เู้ รียนที่
สามารถทำ�ลักษณะการวางมือได้ถกู ต้องเพียง 1 คนเท่านัน้
บทเรียนที่ 4-6 ทีม่ กี ารเล่นคอร์ดให้เข้ากับแนว
ทำ�นองเพลง และเล่นไปพร้อมกับแนวทำ�นองเพลง พบ
ว่าผูเ้ รียนทุกคนเข้าใจในเรือ่ งของเสียงประสาน และรูว้ า่
เป็นการรวมเสียงของโน้ตตัง้ แต่ 2 เสียงขึน้ ไป เข้าใจจังหวะ
ของเพลงและเข้าใจจุดทีต่ อ้ งเปลีย่ นคอร์ด สามารถเล่น
คอร์ดเข้ากับจังหวะเพลงได้ทกุ คน แต่มผี เู้ รียน 1 คน ทีย่ งั
ใช้การจับคอร์ดแบบโน้ต 2 ตัว และยังพบว่าผูเ้ รียนทุกคน
สามารถทำ�ท่าทางการเล่นได้ถกู ต้อง แต่ยงั วางลักษณะมือ
ไม่ถกู ต้องอยู่ 1-2 คน
เมื่อพิจารณาผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
ท้ายบทและการทดสอบหลังเรียนเพื่อประมวลความรู้ของ
ผูเ้ รียนทีไ่ ด้จากการจัดการเรียนการสอนทัง้ หมดแล้ว พบว่า
ผูเ้ รียนทุกคนสามารถค้นหาตำ�แหน่งโน้ตได้ดขี น้ึ สามารถ
วางมือได้ถูกต้องตามตำ�แหน่งของโน้ตบนเครื่องคีย์บอร์ด
และไล่โน้ตได้คล่องแคล่วขึน้ ซึง่ ผูเ้ รียนทุกคนมีทกั ษะการฟัง
ทีด่ ใี นเรือ่ งของระดับเสียงและจังหวะ สามารถกดโน้ตตาม
เสียงทีไ่ ด้ยนิ ได้อย่างถูกต้อง แต่พบว่ามีบางคนทีไ่ ม่สามารถ
กดค่าความยาวของเสียงได้ถกู ต้อง ซึง่ เมือ่ ครูได้กดเสียงซ้�ำ
เพือ่ ย้�ำ ทวนอีกครัง้ ผูเ้ รียนกลุม่ นีก้ ส็ ามารถกดได้ อาจเป็น
เพราะยังขาดการคำ�นึงถึงค่าความยาวของเสียงขณะที่ได้
กดตามครูในครัง้ แรก
ส่ ว นในเรื่อ งของลั ก ษณะการวางมื อ ยั ง พบว่ า
มีผู้เรียนบางคนยังใช้ท่อนนิ้วกดและไม่ทำ�มือโค้งซึ่งเป็น
ลั ก ษณะที่ผิด ซึ่ง จะทำ � ลั ก ษณะมื อ ได้ ถูก ต้ อ งในขณะที่มี
การทดสอบไล่นว้ิ มือทีละข้างเท่านัน้
อาจเป็นเพราะเมือ่
มีการเล่นโน้ตหลายตัวให้ต่อเนื่องหรือเล่นคอร์ดที่ต้องกด

โน้ตหลายตัวพร้อมกันทำ�ให้ไม่ระมัดระวังการวางมือ ส่วน
ท่าทางการเล่นผูเ้ รียนมักทำ�หลังค่อม และก้มศีรษะเข้าหา
แป้ น คี ย์บอร์ ด มากเกิ น ไปทำ � ให้ เ สี ย บุ ค ลิ ก และท่ า ทางที่
สวยงามแต่เมือ่ ได้รบั การแนะนำ�แล้วพบว่าผูเ้ รียนส่วนใหญ่
ทำ�ได้ดขี น้ึ เนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีร่ ะมัดระวังได้งา่ ยกว่าการการ
ทำ�ลักษณะมือ
2. กิจกรรมการเรียนการสอนใช้วธิ กี ารสอนโดย
ให้ฟงั และปฏิบตั ติ าม (Play by ear) ซึง่ ส่งผลให้ผเู้ รียน
มีทกั ษะการเล่นคียบ์ อร์ดทีด่ ขี น้ึ ได้ ดังทีป่ รากฏผลพัฒนา
การในแต่ละบทเรียน และยังทำ�ให้ผลความพึงพอใจของ
ผูเ้ รียนต่อการจัดการเรียนการสอนอยูใ่ นระดับมาก อาจ
เป็นเพราะว่าผู้เรียนชอบเล่นโดยอาศัยการฟังเนื่องจาก
มีอปุ สรรคในการอ่านโน้ต ซึง่ ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจและ
ยินดีในการปฏิบตั ติ ามการเล่นจากการฟัง (Play by ear)
สอดคล้องกับทีว่ าร์วาริโกว (Varvarigou, 2014,
p.471-484) พบว่าการเรียนแบบ Play by ear ช่วยสร้าง
ความสุขในการเรียนดนตรีของผูเ้ รียน และพัฒนาทักษะ
การได้ยนิ พัฒนาทักษะ Improvisation และสร้างความ
มัน่ ใจขณะเล่นได้ดขี น้ึ และยังสอดคล้องกับทีส่ มทรง พันธ์
สุวรรณ (2542, น.17,32) กล่าวว่า โดยทัว่ ไปนัน้ คนตาบอด
นั้นต้องใช้ประสาทสัมผัสทางหูและมีความรู้สึกทางโสต
สัมผัสมากกว่าคนปกติอยู่แล้ว
อีกทั้งยังสามารถแยก
เสียงและจดจำ�เสียงต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ�มาก มีความ
สามารถพิเศษทางการดนตรี สามารถฟังและเล่นดนตรี
ได้แทบทุกชนิด กิจกรรมดนตรีจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มี
ประโยชน์ต่อผู้พิการทางการเห็น เพราะช่วยในการตอบ
สนองความต้องการของบุคคลได้หลายด้าน ทั้งด้านความ
คิดสร้างสรรค์ การแสดงความรู้สึกส่วนตัว ความคิด
ความรู้สึกประสบความสำ�เร็จ มีคุณค่า ใช้เป็นสื่อระบาย
อารมณ์ ผ่อนคลายความเครียดและสนองความต้องการ
ทางสุนทรียภาพของบุคคล ช่วยทำ�ให้การเรียนการสอน
บทเรียนต่างๆไม่น่าเบื่อ ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่เป็นมิตร
ให้ความรักและอบอุ่น
3.เนื้อหาที่มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน
3.1 โน้ต ในเรื่องของความสั้นยาวของเสียง
ได้แก่ โน้ตตัวดำ�ตัวหยุดตัวดำ� โน้ตตัวขาว (และโน้ตตัว
กลมเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความแตกต่างความสั้นยาวของ
เสียงโน้ต และความแตกต่างของการมีเสียงและไม่มีเสียง
ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายสำ�หรับผู้ที่เริ่มเรียนดนตรี ส่วน
ในเรื่องของระดับเสียงได้กำ�หนดให้ผู้เรียนเรียนโน้ต 5
เสียง เท่านั้น คือ โน้ตโด (C) เร (D) มี (E) ฟา (F) และ
ซอล (G) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการเรียนปฏิบัติเปียโน
ด้วยนิ้วมือทั้งห้า อีกทั้งผู้วิจัยใช้ทักษะการร้องและการ
เคลื่อนไหวเข้ามาช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องระดับเสียง
จังหวะ และทำ�นองด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของดวง
รัตน์ วุฒิปัญญารัตนกุล (2555) ซึ่งศึกษาผลของการใช้
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กิจกรรมดนตรีและเคลื่อนไหวตามแนวคิดดาลโครซที่มี
ผลต่อความสามารถทางสติปัญญาของเด็กอนุบาล โดยให้
กลุ่มทดลองใช้กิจกรรมดนตรีและเคลื่อนไหวตามแนวคิด
ของดาลโครซผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยร้อย
ละของช่วงเวลาการจดจ่อและค่าเฉลี่ยคะแนนความจำ �
เบื้องต้นสูงกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงาน
วิจัยของประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์ (2555) ในการศึกษา
เพื่อสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นโดยใช้วิธีการสอน
แบบโคดาย (Kodaly Method) กับการสร้างแบบเรียน
สำ�หรับเครื่องดนตรี ที่พบว่าวิธีการสอนดนตรีในระบบโค
ดายสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับวิธีการสอนปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีในระดับพื้นฐานได้ดีอย่างยิ่ง สามารถสอนผู้เรียน
ระดับปฐมวัยเข้าใจสัญลักษณ์ที่สมมติขึ้นทางดนตรีและ
นำ�ไปสู่การอ่านโน้ตได้ สามารถใช้แนวคิดเรื่องจังหวะ
ระดับเสียง ประโยคเพลง ในการสร้างเป็นบทเพลงแบบ
ฝึกหัดขึ้นมาใหม่ๆ ได้ไม่สิ้นสุด และสามารถเติมเต็ม
แนวคิดทางความเป็นดนตรีได้ตามแต่ที่ผู้เขียนแบบเรียน
ต้องการ
3.2 รูปแบบจังหวะ ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบ
จังหวะจากการกดคอร์ดเป็นจังหวะตัวกลมจังหวะตัวขาว
และจังหวะตัวดำ�ในบทเรียนที่ 4 และบทเรียนที่ 6 ซึ่ง
จะช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบจังหวะที่แตก
ต่างกันได้ง่าย ว่าสามารถช่วยสร้างความรู้สึกของเพลง
ที่แตกต่างกันได้ เช่น ผู้เรียนจะรู้ว่าหากกดคอร์ดเป็นรูป
แบบจังหวะตัวดำ�แล้ว จะช่วยสร้างความรู้สึกให้เพลงมี
ความกระฉับกระเฉงกว่าการกดคอร์ดรูปแบบจังหวะตัว
กลมค้างไว้			
3.3 เสียงประสาน ผู้วิจัยกำ�หนดให้ผู้เรียนได้
เรียนคอร์ดหลัก (Primary Chord) ของบันไดเสียง อัน
ได้แก่ คอร์ด I-IV-V7 และยังเป็นคอร์ดที่พบว่านิยมใช้ใน
บทเพลงสำ�คัญทั่วไป ในการเริ่มเรียนคีย์บอร์ด ซึ่งได้ฝึก
เพลงที่ใช้บันไดเสียง C Major ผู้เรียนจึงควรได้เรียนคอร์ด
C-F-G7 				
4. แนวทางในการเลือกบทเพลงและการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนการสอน				
สำ�หรับบทเพลงที่ใช้ในการเรียนการสอนนี้เป็น
เพลงสั้นๆ ง่ายๆ แนวทำ�นองของเพลงประกอบด้วยโน้ต
ห้าเสียง คือ โด (C) เร (D) มี (E) ฟา (F) และซอล (G)
เท่านั้น ซึ่งอยู่ในบันไดเสียง C Major โดยการเล่นจะใช้นิ้ว
มือทั้งห้ากดลงบนตำ�แหน่งโน้ตเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องมีการ
เคลื่อนย้ายมือจึงง่ายต่อการฝึกฝนสำ�หรับผู้เริ่มต้น เพลงที่
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเรียงลำ�ดับจากเพลงที่ง่าย
ไปสู่เพลงที่ยากขึ้น ได้แก่ เพลงขนมปังกรอบ เพลงเต่า
เพลงหนูมาลี และเพลงแมงมุมลาย เป็นเพลงที่ใช้สำ�หรับ
ฝึกเล่นทั้งแนวทำ�นองและคอร์ดไปพร้อมกันได้ เพลงที่
ใช้สำ�หรับฝึกเล่นคอร์ด C, G7 และ F ด้วยมือซ้ายเพียง

ข้างเดียว ได้แก่ เพลง Jingle Bells เพลง Happy Birthday และเพลงสายทิพย์ โดยเพลงส่วนใหญ่ที่นำ�มาใช้มี
รูปแบบแบ่งเป็น 2 ตอนใหญ่ๆ (รูปแบบ Binary Form
หรือ Two Part Form) เพลงที่มีรูปแบบตอนเดียว (One
Part Form) ได้แก่ เพลงขนมปังกรอบ เพลงเต่า และเพลง
Happy Birthday เพลงทีม่ ี 3 ตอน (Ternary Form หรือ
Three Part Form) ได้แก่ เพลงสายทิพย์ ซึง่ โครงสร้างของ
เพลงเหล่านีใ้ ช้คอร์ดหลัก (Primary Chord) คือ คอร์ด C, F
และ G7 บทเพลงเหล่านีป้ ระกอบด้วยเพลงทีใ่ ช้ส�ำ หรับเด็ก
และเพลงทีใ่ ช้ในโอกาสสำ�คัญ ซึง่ ผูเ้ รียนได้คนุ้ เคยทำ�นอง
เพลงมาก่อนจึงช่วยในการจดจำ�โน้ต อันส่งผลให้การฝึกหัด
คียบ์ อร์ดเบือ้ งต้นประสบผลสำ�เร็จได้ดยี ง่ิ ขึน้
ส่วนการสร้างแรงจูงใจในการเรียน ผูส้ อนได้บอก
จุดมุง่ หมายในการเรียนแต่ละคาบให้ผเู้ รียนรูว้ า่ เมือ่ เรียนจบ
แล้วต้องเล่นคียบ์ อร์ดได้อย่างไรบ้าง โดยเล่นให้ผเู้ รียนฟัง
เป็นตัวอย่าง แนะนำ�เพลงทีน่ �ำ มาใช้ให้ผเู้ รียนได้รวู้ า่ เพลง
เป็นที่รู้จักและยังใช้ในโอกาสสำ�คัญเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
อยากเล่นเพลงนัน้ ๆ ให้เป็น มีความสนใจเรียนมากขึน้ และ
เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนแต่ละคนเล่นคียบ์ อร์ดให้เพือ่ นๆ ฟัง
เพื่อเป็นการแสดงทักษะที่ได้เรียนรู้มาและช่วยกันตรวจ
สอบความผิดพลาดขณะเล่นได้ ผูเ้ รียนก็จะมีความตัง้ ใจ
ฝึกซ้อมมากขึน้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้ตนเองสามารถเล่น
คียบ์ อร์ดได้อย่างถูกต้องทีส่ ดุ และเกิดความภาคภูมใิ จในตัว
เอง
5. การใช้สอ่ื ไฟล์เสียงเป็นแบบฝึกหัดให้ผเู้ รียนนำ�
ไปใช้ฝกึ ทบทวนด้วยตัวเองนัน้ พบว่าได้ชว่ ยพัฒนาทักษะ
การเล่นของผูเ้ รียนได้ผลเป็นอย่างดี ไฟล์เสียงทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั
ทำ�ขึน้ มีทง้ั หมด 13 ไฟล์ เป็นไฟล์ชนิด MP3 ได้แก่ 1) แบบ
ฝึกไล่โน้ตมือข้างขวา 2) แบบฝึกไล่โน้ตมือข้างซ้าย 3) แบบ
ฝึกกดโน้ตตามจังหวะตัวดำ� ตัวขาว และตัวกลม 4) เพลง
ขนมปังกรอบ 5) เพลงเต่า 6) เพลงหนูมาลี 7) เพลงแมงมุม
ลาย 8) เพลง Jingle Bells 9) เพลง Ode to Joy 10) แบบ
ฝึกกดคอร์ด C และ G7 11) แบบฝึกกดคอร์ด C และ F
12) เพลง Happy Birthday 13) เพลงสายทิพย์ โดยไฟล์
เสียงทีเ่ ป็นแบบฝึกกดไล่โน้ตนัน้ ประกอบไปด้วยส่วนทีเ่ ป็น
เสียงคนพูดสำ�หรับอธิบายคำ�สั่งเพื่อให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติตาม
สามารถใช้ลักษณะมือและวางท่าทางการเล่นได้ถูกต้อง
และส่วนที่เป็นเสียงโน้ตดนตรีเล่นตามจังหวะซึ่งประกอบ
ไปด้วยเสียงเมโทรโนมทีม่ คี วามเร็ว 96 BPM สำ�หรับไฟล์
เสียงทีเ่ ป็นบทเพลงต่างๆ นัน้ ประกอบไปด้วยชือ่ เพลง
เสียงแนวทำ�นอง เสียงคอร์ด และเสียงแนวทำ�นองเล่นไป
พร้อมกับคอร์ด
จากการที่ผู้เรียนได้ใช้ส่ือดังกล่าวในการฝึกหัด
ทบทวนเป็นการบ้านโดยการฝึกด้วยตัวเองนัน้
พบว่าผู้
เรียนทุกคนสามารถทำ�แบบทดสอบได้โดยเข้าใจถึงองค์
ประกอบทางดนตรีได้อย่างถูกต้อง เป็นเพราะว่าสือ่ และ
เทคโนโลยีด้านเสียงเป็นสื่อที่จำ�เป็นและมีความสำ�คัญ
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สำ�หรับผู้พิการทางการเห็นและยังเป็นสื่อในการเรียนรู้
ดนตรีอกี ด้วย ดังที่ วราภรณ์ ยูงหนู (2552, น.10) ได้ศกึ ษา
หัวข้อเรื่องครุภัณฑ์และสื่อการสอนดนตรีประจำ�ห้องเรียน
ระดับประถมศึกษาด้านสือ่ การสอน พบว่าสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นต้อง
มีในห้องเรียนประเภทสือ่ เทคโนโลยี ได้แก่ ซีด/ี เทปเพลง
ประกอบการสอน ซีด/ี เทปเพลงงานพิธตี า่ งๆ ซีด/ี เทปเพลง
พืน้ เมือง 4 ภาค ซีด/ี เทปเพลงปลุกใจ การ์ตนู ประกอบการ
สอน ภาพยนตร์เกีย่ วกับดนตรี ซีดรี วมโน้ตเพลง เกมส์และ
กิจกรรมทางดนตรี วีดทิ ศั น์การแสดงดนตรี วีดทิ ศั น์สาธิต
เรือ่ งดนตรี และยังพบว่ามีการพัฒนาซอฟต์แวร์ชว่ ยสอน
ดนตรีแก่ผพู้ กิ ารทางการเห็นชือ่ Musica Parlata เพือ่ ช่วย
ในการอ่านโน้ตเพลงสำ�หรับคนตาบอด โดยโปรแกรมจะ
ร้องโน้ตเป็นชือ่ โน้ตออกมาตามระดับเสียงทีถ่ กู ต้อง การ
ร้องตามชื่อโน้ตของบทเพลงจะช่วยให้คนตาบอดรู้โน้ต
เพลงได้โดยตรงในขณะทีม่ อื เป็นอิสระ ไม่ตอ้ งใช้การอ่าน
สัมผัสจากโน้ตเบรลล์ และวิธกี ารนีย้ งั ช่วยในการฝึกทักษะ
การฟังของผูเ้ รียนได้ (Alfredo; et al, 2012)
6. ลักษณะการวางมือและท่าทางการเล่นของ
ผูเ้ รียน ยังพบว่าเป็นปัญหาสำ�หรับผูเ้ รียนทีพ่ กิ ารทางการ
เห็นอยูค่ อื มีผเู้ รียนบางคนยังใช้ทอ่ นนิว้ กดและไม่ท�ำ มือโค้ง
ซึง่ เป็นลักษณะทีผ่ ดิ ส่วนท่าทางการเล่นผูเ้ รียนมักทำ�หลัง
ค่อมและก้มศีรษะเข้าหาแป้นคีย์บอร์ดมากเกินไปทำ�ให้
เสียบุคลิกและท่าทางทีส่ วยงาม แต่เมือ่ ได้รบั การแนะนำ�
แล้วพบว่าผูเ้ รียนส่วนใหญ่ท�ำ ได้ดขี น้ึ สอดคล้องกับทีพ่ รี ะ
ชัย ลีส้ มบูรณ์ผล (2536, น.36-40) กล่าวว่า คนตาบอด
บางคนทีห่ ดั ดนตรีใหม่ๆ ทีย่ งั เล่นไม่คล่องมักจะเล่นเฉพาะ
ทำ�นองเพลง หรือเปิดจังหวะทีเ่ ครือ่ งคียบ์ อร์ดแล้วกดเสียง
ต่างๆ ไปตามต้องการโดยไม่ค�ำ นึงว่าจะถูกต้องหรือไม่ เขา
จะไม่ระมัดระวังในเรือ่ งของบุคลิกท่าทางและความถูกต้อง
ของวิธกี ารบรรเลง ทัง้ นี้ อาจเป็นเพราะการทีผ่ เู้ รียนไม่เคย
เห็นหรืออาจเห็นลักษณะที่ถูกต้องได้ไม่ชัดเจนนักจึงทำ�ให้
ไม่เข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้ไม่ถกู ต้อง ผูส้ อนอาจต้องเข้าช่วยจัด
วางท่าทางและการวางนิว้ ซ้�ำ ๆ เป็นรายบุคคลเพิม่ เติมนอก
เหนือไปจากการเน้นให้ฝกึ เล่นโน้ตซ้�ำ ๆ เพือ่ ให้ได้เสียงทีถ่ กู
ต้อง สอดคล้องกับทีส่ กุ รี เจริญสุข (ปริม ฉัตรวิชยั , 2543,
น.13; อ้างอิงจาก สุกรี เจริญสุข, 2540, น.12-21) ได้กล่าว
ถึงทฤษฎีการทำ�ซ้ำ�ว่าเป็นการย้ำ�ทักษะเพื่อให้เกิดความ
แม่นยำ� ความชำ�นาญ ทำ�ให้ควบคุม กำ�กับ และจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีนเ้ี กิดได้จะต้องอาศัยการ
ปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีซ�ำ้ ๆ หลายครัง้ จนขึน้ ใจ และเกิดความ
ชำ�นาญ เมือ่ นำ�มาปฏิบตั ซิ �ำ้ ครัง้ ใดก็สามารถทำ�ได้โดยไม่
ผิดพลาด ซึง่ ฮิลการ์ด เบาเวอร์ (Hilgard & Bower, 1975)
ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรูใ้ นลักษณะตรงกัน คือการได้รบั
ประสบการณ์จากการฝึกฝนทำ�ให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ไป บันดูรา (Bandura, 1977) กล่าวว่า การเลียนแบบเป็น
ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม ทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียน
กับสิง่ แวดล้อม และทุกคนสามารถเลียนแบบจากตัวแบบ

ได้แตกต่างกัน (ปริม ฉัตรวิชยั , 2543, น.13; อ้างอิงจาก
Hilgard & Bower, 1975; Bandura, 1977)
7.จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า ความแตกต่ า ง
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนสำ�หรับผู้พิการทางการ
เห็นและบุคคลปกตินั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอนเนื่องจาก
ข้อจำ�กัดและศักยภาพของผู้เรียนโดยในด้านกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนนั้ น ผู้ ส อนควรเน้ น ทั ก ษะการฟั ง ลั ก ษณะ
ของเสียงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น อาจเพิ่มให้ผู้เรียน
ฝึกฟังค่าโน้ตระหว่างตัวดำ�และตัวขาวเพื่อให้แยกความ
แตกต่ า งกั น ของเสี ย งได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งมากขึ้ น ฝึ ก ให้ ฟั ง
เสียงที่มีลักษณะต่างกัน เช่น การทำ�เสียงให้ขาดกันหรือ
เชื่อมกันในระหว่างที่ฝึกไล่โน้ตและฝึกเล่นบทเพลงสั้นๆ
ง่ายๆ เป็นต้น เพราะการเรียนดนตรีเป็นเรื่องของการฟัง
เสียงซึ่งผู้พิการทางการเห็นใช้ทักษะการฟังเป็นปกติอยู่
แล้ว หรืออาจเพิ่มทักษะการสร้างสรรค์ เช่น ให้ผู้เรียน
ฝึกสร้างสรรค์แนวทำ�นองที่ใช้โน้ต 3 ตัว หรือ 5 ตัว หรือ
สร้างสรรค์รูปแบบการเล่นจังหวะของคอร์ดด้วยตัวเอง
ซึ่งนอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถส่งเสริมทักษะการอ่านโน้ต
ให้แก่ผู้เรียนได้อีกด้วย โดยอาจสร้างสื่อที่มีขนาดใหญ่
หรือจัดพิมพ์โน้ตตัวใหญ่ๆ สำ�หรับช่วยเหลือผู้เรียนที่มอง
เห็นได้บางส่วน และอาจทำ�สื่อสัมผัสที่มีลักษณะนูนทำ�
เป็นรูปร่างตัวโน้ตต่างๆ ให้ผู้เรียนที่ตาบอดสนิทได้เรียน
รู้ลักษณะรูปร่างตัวโน้ตนั้นๆ ของคนปกติได้อีกด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากการสอนดนตรีสำ�หรับผู้พิการทางการเห็นนั้น
ควรมีหลักการเช่นเดียวกับการสอนดนตรีสำ�หรับบุคคล
ปกติทั่วไป
แต่ด้วยเพราะข้อจำ�กัดทางการมองเห็นที่
ทำ�ให้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้เอื้ออำ�นวยต่อการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนกลุ่มนี้ โดยยังต้องคำ�นึงถึงสาระดนตรีที่ผู้
เรียนกลุ่มนี้ควรได้รับเทียบเท่ากับบุคคลปกติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1.ครูสามารถนำ�แผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นสำ�หรับ
ผู้ พิ ก ารทางการเห็ น สถานสงเคราะห์ เ ด็ ก พิ ก ารและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ได้ เพราะแผนการ
สอนนี้ได้ผ่านการประเมินหาประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว
2.ในด้านการสอนครูควรเข้าใจธรรมชาติของ
ผู้เรียน ให้ความสำ�คัญกับผู้เรียน สร้างความเข้าใจและ
ความคุ้นเคยกับผู้เรียนให้มากขึ้น ก่อนที่จะมีการจัดการ
เรียนการสอนจริง
3.ในด้านเนื้อหา ครูควรเพิ่มเติมเนื้อหาให้มาก
ขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น หรือเพิ่มเติมบทเพลง
ให้ผู้เรียนได้นำ�ไปฝึกต่อด้วยตัวเองได้ผู้เรียนจึงจะสามารถ
นำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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4.หลังจากที่ให้ผู้เรียนทำ�แบบทดสอบท้ายบท
เรียน ครูควรแจ้งผลคะแนนที่ผู้เรียนทำ�ได้ในแต่ละครั้ง
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในจุดบกพร่องของตนเอง สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขทักษะการเล่นให้ดีขึ้นต่อไปได้ จะทำ�ให้ผู้
เรียนเกิดความมั่นใจว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนซึ่งสามารถปฏิบัติทักษะการเล่นคีย์บอร์ดได้อย่างถูก
ต้อง และครูควรแจ้งเกณฑ์การประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจ
ตรงกันก่อนที่จะมีการทดสอบ เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การเรียนที่ถูกต้องและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5.
ควรมีการพัฒนาปรับปรุงแผนการสอน
คี ย์ บ อร์ ด ให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ เนื้ อ หาสาระดนตรี ที่ เข้ ม ข้ น
เพราะผู้พิการทางการเห็นสามารถเรียนรู้ทักษะการเล่น
คีย์บอร์ดได้เทียบเท่ากับผู้เรียนปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มผู้เรียนซึ่งมองเห็นบางส่วน ครูจึงควรจัดให้มีการสอน
เช่นเดียวการสอนสำ�หรับผู้เรียนปกติ
ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งต่อไป
1.ควรพั ฒ นางานวิ จั ย เฉพาะกรณี ( Case
Study) เพื่อปรับปรุงแผนการสอนคีย์บอร์ดให้ผู้เรียนได้
รับเนื้อหาสาระดนตรีตามความสามารถของแต่ละบุคคล
เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้
2.ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ แผนการสอนที่ นำ � ไปใช้
กั บ ผู้ เรี ย นที่ พิ การทางการเห็น กลุ่ม อื่น ๆซึ่งมีคุณสมบั ติ
แตกต่างกันมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่กว้างขวางยิ่ง
ขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
แผนการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
ยิ่งขึ้น
3.ควรวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นา
แผนการสอนคี ย์ บ อร์ ด ในเรื่ อ งของการทำ � ลั ก ษณะมื อ
ของการเล่นคีย์บอร์ดให้ถูกต้องเนื่องจากผู้วิจัยพบว่าเป็น
ปัญหาสำ�คัญในการพัฒนาคุณภาพของการบรรเลง
4.ควรมีการวิจัยเชิงสำ�รวจความต้องการของผู้
พิการเพือ่ พัฒนาแผนการสอนตามสภาพความต้องการของ
ผูเ้ รียนมากขึน้ เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของผูเ้ รียนและเพือ่ ให้ผู้
เรียนได้น�ำ ความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
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The Study of Jewelry Packaging Design and Development:
Wooden Jewelry Boxes for Retail
การศึกษาพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ :
กล่องใส่เครื่องประดับที่ทำ�จากไม้สำ�หรับการค้าปลีก
ยศไกร ไทรทอง
ABSTRACT
The purpose of this research is (1) to
seek the way to design the wooden jewelry box
for retail (2) to evaluate a perception of samples
about the design from research result application
for finding the ratio between wooden jewelry box
cost and jewelry value. The researcher collects
data which is divided into 3 steps; (1) Data from
wooden jewelry box factory who has experienced
in export more than 20 years. Also, in-depth interview in term of manufacturing process with factory management and staffs who have working
experience more than 10 years. Then, analyze the
sample of wooden jewelry box for retail which
has been produced in industrial compatibility
and present with Descriptive Research. (2) Data
from the evaluation of wooden jewelry box design from 5 experts who have an experience of
working or lecturing in product or packaging design
more than 10 years by Rating Scale Method. (3)
Data from the evaluation of wooden jewelry box
design from 100 samples in age 18+, to realize
in their attitude and impression considering only
from packaging design which would be effected to
the jewelry value-added as well.
Research result provides that (1) Guideline of wooden jewelry box design for retail is
divided into 3 parts; material and production
process, design and external decoration, interior
decoration. (2) Design of wooden jewelry box for
retail from this research would make the most of
impression to the middle adulthood in age of 3660, also, it can provide 81 times of jewelry valueadded when comparing with wooden jewelry box
cost. Then, it provides 70 times by later maturity
who has more than 60 years old and 49 times
from early adulthood who are around 18-35 years

old respectively.
Keywords : jewelry packaging, wooden
jewelry box, retail
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ (1) ค้นหา
แนวทางในการออกแบบกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้
สำ�หรับการค้าปลีก (2) ประเมินการรับรูข้ องกลุม่ ตัวอย่าง
ในด้านรูปแบบทีไ่ ด้จากการประยุกต์ผลการวิจยั
เพือ่ หา
อั ต ราส่ ว นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งต้ น ทุ น กล่ อ งใส่ เ ครื่อ ง
ประดับที่ทำ�จากไม้สำ�หรับการค้าปลีกต่อมูลค่าของเครื่อง
ประดับทีบ่ รรจุภายใน ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการเก็บข้อมูล 3 ช่วง
ได้แก่ ช่วงที่ (1) การเก็บข้อมูลจากการลงพืน้ ทีโ่ รงงานผลิต
กล่องใส่เครื่องประดับที่ทำ�จากไม้ท่มี ีประสบการณ์ในการ
ทำ�งานส่งออกไม่ต�ำ่ กว่า 20 ปี รวมทัง้ ได้ท�ำ การสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผูบ้ ริหารของโรงงาน และพนักงานทีม่ ปี ระสบการณ์
ในการทำ�งานมากกว่า 10 ปีขน้ึ ไป ในด้านกระบวนการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม ร่วมกับการวิเคราะห์ตวั อย่าง
จากกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้ส�ำ หรับการค้าปลีกใน
ปัจจุบนั ทีส่ ามารถทำ�การผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม นำ�
เสนอด้วยการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research)
ประกอบภาพ ช่วงที่ (2) การเก็บข้อมูลจากแบบประเมินผล
งานการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการทำ�งาน รวมทัง้ การสอนในด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็นเวลาไม่ต�ำ่ กว่า 10
ปี จำ�นวน 5 ท่าน โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญลงความเห็นด้วยการ
ลงคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ช่วงที่ (3) การเก็บข้อมูลจากแบบประเมินการรับรูข้ องกลุม่
ตัวอย่างอายุ 18 ปีขน้ึ ไป จำ�นวน 100 คน ในด้านรูปแบบ
ของกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ทราบถึง
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างจากการพิจารณาเพียงลักษณะ
ภายนอกของกล่องใส่เครือ่ งประดับเท่านัน้ ว่าจะสามารถ
สร้างความ ประทับใจ และนำ�ไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
เครือ่ งประดับได้มากเท่าไร จากการประมาณราคาเครือ่ ง
ประดับทีอ่ ยูภ่ ายใน

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 26 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Untitled-1.indd 26

5/26/2017 4:25:15 PM

ผลการวิจยั ได้คน้ พบ (1) แนวทางการออกแบบ
กล่องใส่เครื่องประดับที่ทำ�จากไม้สำ�หรับการค้าปลีกซึ่ง
ได้ผลสรุปใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัสดุและวิธกี ารผลิต, ด้าน
รู ป แบบและการตกแต่ ง ผิ ว ภายนอก,ด้ า นการตกแต่ ง
ภายใน (2) รูปแบบของกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้
สำ�หรับการค้าปลีกทีไ่ ด้จากการวิจยั ได้สร้างความประทับ
ใจให้กลุม่ วัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง (Middle adulthood) อายุ
36 - 60 ปีได้มากทีส่ ดุ โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
เครือ่ งประดับเมือ่ เปรียบเทียบกับต้นทุนของกล่องใส่เครือ่ ง
ประดับได้มากทีส่ ดุ ถึง 81 เท่า รองลงมา คือ กลุม่ วัยสูงอายุ
(Later maturity) อายุ 60 ปีขน้ึ ไป ที่ 70 เท่า และลำ�ดับ
สุดท้าย คือ กลุม่ วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น (Early adulthood) อายุ
18 - 35 ปี ที่ 49 เท่า
คำ�สำ�คัญ : บรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งประดับ, กล่องใส่
เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้, การค้าปลีก
บทนำ�
อุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ของ
ประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
และต่อเนือ่ ง จนกลายเป็นหนึง่ ในสินค้าทีม่ ยี อดการส่งออก
ที่สูงในระดับแถวหน้าของประเทศไทยทำ�ให้เราสามารถ
นำ�เงินตราเข้าประเทศได้อย่างมากมายทางภาครัฐบาลเอง
ได้พยายามสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้เรื่อยมาทั้งเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ การสร้างสรรค์ โครงการ
สนับสนุนต่างๆ การอุดหนุนในด้านภาษี เป็นต้น อีกทัง้
ทางรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการส่ง
ออก ยังร่วมกับภาคเอกชนและสมาคมต่างๆ จัดงานแสดง
อัญมณีและเครือ่ งประดับขึน้ ทุกปีๆ ละหลายครัง้ ซึง่ ถือว่า
เป็นงานที่ย่ิงใหญ่และประสบความสำ�เร็จอย่างมากของ
วงการโลกแห่งอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ด้วยคุณภาพและการออกแบบของอัญมณีและ
เครื่องประดับของประเทศไทยนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
เรามีศักยภาพที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทั ด เที ย มกั น แต่ยังมีอีก สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ไ ด้แ ละมี ส่ว น
สำ�คัญในการสนับสนุนภาพลักษณ์ของอัญมณีและเครื่อง
ประดับอย่างมาก นัน่ ก็คอื บรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งประดับ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งประดั บ ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ท่ี ดี
สามารถสะท้อนคุณค่าของเครื่องประดับที่อยู่ข้างในให้กับ
ผูร้ บั ได้ทราบ บรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งประดับจึงเป็นความประทับ
ใจแรกทีผ่ ไู้ ด้รบั จะสามารถคาดเดาถึงมูลค่า ความสวยงาม
และความปราณีตของเครือ่ งประดับทีอ่ ยูภ่ ายใน ดังนัน้
การนำ�เครื่องประดับมาใส่ในบรรจุภัณฑ์ถือเป็นการปิดขั้น
ตอนสุดท้ายในการขายเครือ่ งประดับ การลงทุนกับค่าบรรจุ
ภัณฑ์อกี เพียงนิด นอกจากจะสามารถเพิม่ ความประทับใจ
ให้กับลูกค้าเมื่อพนักงานขายส่งมอบเครื่องประดับชิ้นงาม
พร้อมบรรจุภณ
ั ฑ์ให้กบั ลูกค้าแล้ว ยังทำ�ให้ลกู ค้ารูส้ กึ ถึง

ความใส่ใจในการเลือกสรรค์ พิถพี ถิ นั ในการผลิต และการ
ออกแบบในทุกๆ อย่าง ไปจนถึงภาพลักษณ์ทด่ี โี ดยรวมของ
แบรนด์นน้ั ๆ ด้วย
บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งประดั บ สามารถทำ � หน้ า
ที่ ๆ เรายั ง คิ ด ไม่ ถึ ง ได้ ดี ก ว่ า ร้ อ ยพั น คำ � พู ด ดั ง นั้ น การ
ศึ ก ษาพั ฒ นาการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งประดั บ
เพื่อเป็นแนวทางองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในวงการ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศไทย ได้
นำ�ไปเป็นข้ออ้างอิงศึกษาในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่อง
ประดับในกิจการของตัวเอง เพือ่ ให้เป็นอีกแรงขับเคลือ่ น
หนึ่งที่เป็นส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยมีศักยภาพมาก
ขึน้ และสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ ง
ประดับกับทุกชาติทว่ั โลก
ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น เจ้ า ของกิ จ การใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทุกคนก็มุ่งหวังที่
จะขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้ได้ราคาสูงทีส่ ดุ ด้วยต้นทุน
การผลิตที่เหมาะสมกับวัสดุและการออกแบบอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลกำ�ไรทีส่ งู ทีส่ ดุ บรรจุภณ
ั ฑ์
เครือ่ งประดับจึงกลายเป็นสิง่ แรกทีเ่ จ้าของกิจการไม่อยากที่
จะเสียเงินลงทุนเพิม่ เติม เพราะไม่เห็นว่าบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ ง
ประดับจะเป็นสิง่ สำ�คัญในการส่งเสริมการขาย พนักงาน
ขายต่างหากที่ทำ�หน้าที่ส่งเสริมให้เครื่องประดับนั้นขายได้
ส่วนลูกค้าเองก็มกั จะเห็นบรรจุภณ
ั ฑ์เป็นครัง้ แรกเมือ่ ตกลง
ใจจ่ายเงินซือ้ เครือ่ งประดับเท่านัน้ ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วบรรจุภณ
ั ฑ์
เครือ่ งประดับยังมีหน้าทีส่ �ำ คัญอีกมากมาย ดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ ง
ต้น
สิ่งที่ขาดหายไปจากความไม่ใส่ใจของเจ้าของ
กิจการก็คอื ในกรณีลกู ค้าบางคนทีซ่ อ้ื แล้วตัง้ ใจทีจ่ ะนำ�ไป
มอบให้คนอืน่ ก็อาจจะเกิดปัญหาตามมา เช่น จะต้องนำ�ไป
ห่อกระดาษสวยๆ นำ�ไปผูกโบว์ หรือในกรณีทร่ี า้ ยทีส่ ดุ ก็คอื
ต้องไปหาซื้อบรรจุภัณฑ์ใหม่อีกชิ้นหนึ่งที่สมกับคุณค่ากับ
เครือ่ งประดับภายใน
ผู้วิจัย มี ค วามสนใจที่จ ะศึ ก ษากล่ อ งใส่ เ ครื่อ ง
ประดับทีท่ �ำ จากไม้ เนือ่ งจากเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทหนึง่
ทีม่ ตี น้ ทุนสูง มีความทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
สามารถปกป้องคุม้ ครอง เครือ่ งประดับภายในได้เป็นอย่าง
ดี กล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้แท้มคี ณ
ุ ค่าในตัวเอง
และมีมูลค่าสูงขึ้นอยู่กับชนิดและลวดลายของไม้ท่ีเลือก
ใช้ อีกทัง้ ยังมีขน้ั ตอนในการผลิตทีซ่ บั ซ้อนหลายขัน้ ตอน มี
วัสดุทเ่ี กีย่ วข้องหลากหลายประเภท เท่าทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ท�ำ การ
สำ�รวจเบือ้ งต้นพบว่า ประเทศไทยมีโรงงานทีผ่ ลิตกล่อง
ใส่ เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้เพือ่ การส่งออกให้กบั เครือ่ ง
ประดับและสินค้าฟุม่ เฟือยอยูป่ ระมาณ 6-7 แห่ง ดังนัน้ การ
ศึกษาพัฒนาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งประดับ : กล่อง
ใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้ส�ำ หรับการค้าปลีก จึงเป็นสิง่ ที่
สมควรทำ�การศึกษาวิจยั ไม่วา่ จะ ในด้านรูปแบบ วัสดุ และ
โดยเฉพาะกระบวนการผลิตทีส่ ามารถเก็บ ข้อมูล
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ปฐมภูมไิ ด้จากในประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ นำ�ผลจากการวิจยั ทีไ่ ด้
มาออกแบบและพัฒนากล่องใส่เครื่องประดับที่ทำ�จากไม้
สำ�หรับการค้าปลีกที่มีความเหมาะสมในการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม รวมทัง้ สามารถสร้างความประทับใจ และ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั เครือ่ งประดับภายในได้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.เพื่อค้นหาแนวทางในการออกแบบกล่องใส่
เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้ส�ำ หรับการค้าปลีก
2. เพือ่ ประเมินการรับรูข้ องกลุม่ ผูต้ วั อย่างในด้าน
รูปแบบทีไ่ ด้จากการประยุกต์ผลการวิจยั เพือ่ หาอัตราส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จาก
ไม้สำ�หรับการค้าปลีกต่อมูลค่าของเครื่องประดับที่บรรจุ
ภายใน
ระเบียบวิธวี จิ ยั
เพือ่ ให้ได้ผลการวิจยั ทีต่ อ้ งการตามวัตถุประสงค์
ผูว้ จิ ยั จะใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยกำ�หนดกลุม่ ตัวอย่าง คือ กลุม่ คนวัยผูใ้ หญ่ท่ี
อาศัยอยูใ่ นจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ อายุ 18 ปีขน้ึ ไป ทีม่ ี
ประสบการณ์ในการซือ้ เครือ่ งประดับ หรือเคยได้รบั เครือ่ ง
ประดับเป็นของขวัญ จำ�นวน 100 คน ส่วนรายละเอียดใน
การดำ�เนินการวิจยั มีขน้ั ตอนดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลแนวคิดทีใ่ ช้ในการศึกษา
วิจยั เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือ
เว็บไซต์ หรือสือ่ สิง่ พิมพ์ทเ่ี กีย่ วข้อง จากแหล่งข้อมูลทีม่ ี
ความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ผ้วู ิจัย
ตัง้ เกณฑ์ไว้
2. การลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลภาค
สนามจากการเยี่ยมชมโรงงานผลิตกล่องใส่เครื่องประดับ
ที่ทำ�จากไม้ท่ีมีประสบการณ์ในการทำ �งานส่งออกไม่ตำ่�
กว่า 20 ปี รวมทัง้ ได้ท�ำ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริหาร
ของโรงงาน และพนักงานทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทำ�งาน
มากกว่า 10 ปีขน้ึ ไป ในด้านรูปแบบกล่องใส่เครือ่ งประดับ
วัสดุตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการทำ�งาน เครือ่ งมือเครือ่ งจักร และ
กระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ประกอบกับข้อมูล
จากหนังสือ เอกสาร และสือ่ สิง่ พิมพ์ทเ่ี กีย่ วข้อง จากแหล่ง
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตามทีผ่ วู้ จิ ยั ตัง้ เกณฑ์ไว้
3. การกำ�หนดกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และกลุม่ ตัวอย่าง
ตามทีผ่ วู้ จิ ยั ตัง้ เกณฑ์ไว้เพือ่ ให้ได้ผลการวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
เชือ่ ถือได้
4.การวิเคราะห์รูปแบบกล่องใส่เครื่องประดับที่
ทำ�จากไม้ส�ำ หรับการค้าปลีกในปัจจุบนั ในด้านรูปแบบ และ
กระบวนการผลิต เพือ่ นำ�มาเป็นแนวทางในการออกแบบ
และพัฒนากล่องใส่เครื่องประดับที่สามารถทำ�การผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบนั ได้ โดยมี (4.1) การวิเคราะห์

ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต (4.2) การวิเคราะห์ดา้ นรูป
แบบและการตกแต่งผิวภายนอก (4.3) การวิเคราะห์ดา้ น
การตกแต่งภายใน
5. การดำ�เนินการออกแบบจากผลของการวิจยั
โดยนำ�ผลจากการวิจัยมาทำ�การออกแบบกล่องใส่เครื่อง
ประดับทีท่ �ำ จากไม้ส�ำ หรับการค้าปลีก
6. การสร้างแบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิจยั
6.1แบบประเมิ น การออกแบบสำ � หรั บ ผู้
เชีย่ วชาญนักวิชาการ และนักออกแบบ เพือ่ สอบถามใน
เรือ่ ง (6.1.1) ความเหมาะสมของการออกแบบทีส่ ามารถ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั เครือ่ งประดับชนิดต่างๆ (6.1.2) ความ
เหมาะสมของการออกแบบรูปลักษณ์ในการนำ�ไปใช้เป็น
บรรจุภณ
ั ฑ์ใส่เครือ่ งประดับสำ�หรับการค้าปลีก (6.1.3)
ความเหมาะสมของการออกแบบโดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก
(6.1.4) มีกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมทีไ่ ม่ซบั
ซ้อน
6.2แบบประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างใน
ด้านรูปแบบของกล่องใส่เครื่องประดับที่ทำ�จากไม้เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นด้านมูลค่าของเครื่องประดับที่อยู่
ภายในต้นแบบกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้
7. การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือนักวิชาการทีม่ คี วามชำ�นาญด้านการวิจยั
จำ�นวน 2 ท่าน
8. เก็บข้อมูลการประเมินผลงานการออกแบบ
จากสำ�หรับผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการออกแบบจำ�นวน5 ท่าน
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ไม่วา่ จะเป็นด้านการ
ทำ�งาน รวมทัง้ การสอนในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการออกแบบในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เป็นเวลาไม่ต�ำ่ กว่า 10 ปี
9. ผลิตต้นแบบกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้
สำ�หรับการค้าปลีกขนาดต่างๆ 1 ชุด
10.เก็ บ ข้ อ มู ล การประเมิ น การรั บ รู้ข องกลุ่ม
ตัวอย่างจำ�นวน 100 คน ในด้านรูปแบบของกล่องใส่เครือ่ ง
ประดับที่ทำ�จากไม้สำ�หรับการค้าปลีกเพื่อหาอัตราส่วน
(Ratio) ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เครือ่ งประดับ
และมูลค่าของเครือ่ งประดับ
11. สรุปผลการวิจยั
การประยุกต์ผลการวิจยั เพือ่ การออกแบบ
ผู้วิจัยได้นำ�ผลจากการวิเคราะห์มาเป็นแนวทาง
ออกแบบกล่องใส่เครื่องประดับที่ทำ�จากไม้สำ�หรับการค้า
ปลีก จำ�นวน 13 แบบด้วยโปรแกรม 3D ให้มมี ติ สิ วยงาม
และมีความใกล้เคียงกับต้นแบบทีจ่ ะผลิตมากทีส่ ดุ เพือ่ ทีจ่ ะ
นำ�ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบทำ�การประเมิน โดย
รูปแบบทีไ่ ด้มดี งั นี้
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แบบที่ 1 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการ
แบบที่ 4 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการ
บังใบ (Bevel) ในการบาก เฉือน ทีข่ อบและมุมของกล่อง บังใบ (Bevel) ในการบาก เฉือน ที่ขอบหรือมุมของกล่อง
ออกให้เป็นการ
ออกให้เป็นการเพิ่มเหลี่ยมมุมที่กล่อง
เพิม่ เหลีย่ มมุมทีก่ ล่อง

แบบที่ 2 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการ
เซาะร่องที่ผิวของกล่องให้เป็นแนวเส้นลวดลายแบบเรียบ
ง่าย

แบบที่ 5 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการ
เซาะร่องกล่องออกให้เป็นแนวเส้นลวดลายง่ายๆ และที่
ฝากล่องติดอะคริลิคใสให้เห็นเครื่องประดับข้างใน

แบบที่ 6 ออกแบบกล่องไม้โดยเลือกใช้ไม้ที่มี
แบบที่ 3 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการ
สีผิวที่แตกต่างกันมาทำ�เป็นส่วนฝา และตัวกล่อง เพื่อให้
บังใบ (Bevel) ในการบาก เฉือน ที่ขอบหรือมุมของกล่อง เกิดแนวเส้นลวดลายแบบเรียบง่าย
ออกให้เป็นการเพิ่มเหลี่ยมมุมที่กล่องและฝัง (Inlay) ไม้สี
เข้มเข้าไปที่มุมกล่อง
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แบบที่ 7 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการฝัง
แบบที่ 10 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการ
(Inlay) พลาสติกสีเข้าไปทีร่ อบฐานของกล่อง เพือ่ ให้เกิด ฝัง (Inlay) พลาสติกสีเข้าไปที่ฝาและตัวของกล่อง เพื่อให้
แนวเส้นลวดลายแบบเรียบง่าย
เกิดเส้นเป็นจัวหวะลวดลายแบบเรียบง่าย

แบบที่ 8 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการฝัง
แบบที่ 11 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้อะคริลิค
(Inlay) พลาสติกสีเข้าไปทีฝ่ าและตัวของกล่อง เพือ่ ให้เกิด ใสสีเขียว (หรือสีอื่นๆ) สร้างเป็นผนังของกล่อง อีกทั้งยัง
แนวเส้นลวดลายแบบเรียบง่าย
สามารถใช้กล่องเป็นตัวจัดแสดง (Display) ได้ โดยเมื่อ
เปิดกล่องแล้ว ให้นำ�ฝากล่องมาวางซ้อนไว้ด้านล่างตัว
กล่อง แล้วนำ�ไปจัดวางเพื่อแสดงเครื่องประดับได้

แบบที่ 9 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้เทคนิคการฝัง
(Inlay) พลาสติกสีเข้าไปทีม่ มุ ของกล่อง เพือ่ ให้เกิดแนวเส้น
ลวดลายแบบเรียบง่าย

แบบที่ 12 ออกแบบกล่องไม้โดยใช้วัสดุอื่นมา
ร่วม คือ ใช้หนังฉลุลวดลายนำ�มาคาดรอบกล่อง และยัง
สามารถใช้เป็นที่ผูกด้านบนเพื่อเป็นการล็อคฝาและตัว
กล่องได้
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แบบที่ 13 ออกแบบกล่องไม้โดยการลบมุมของ โรงงานผลิตกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้ ได้แก่ กล่อง
กล่องให้โค้งมน และใช้สขี าว (หรือสีอน่ื ๆ) พ่นบางๆ ลงบน ใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้แบบที่ 11 เนือ่ งจากเป็นกล่อง
ส่วนของฝากล่อง เพือ่ ให้ยงั คงเห็นลายไม้อยู่
ทีไ่ ด้ถกู ลดขัน้ ตอนในการผลิตลงหลายขัน้ ตอน การตกแต่ง
ผิวภายนอกเป็นสีธรรมชาติ ไม่ได้พน่ สีใดๆ และไม่ตอ้ งใช้
บานพับ ทำ�ให้ตน้ ทุนและเวลาในการผลิตลดลง ตรงกลาง
ของกล่องเป็นพลาสติกโปร่งแสง สามารถเลือกสีได้หลาก
หลายเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของร้านและชนิดเครื่อง
ประดับ อีกทัง้ สามารถมองเห็นเครือ่ งประดับทีบ่ รรจุอยู่
ภายในได้ ส่วนรูปแบบโดยรวมของกล่องมีความแปลกใหม่
ด้วยการใช้ไม้แท้ท่มี ีลวดลายไม้สวยงามบวกกับวัสดุท่เี ป็น
พลาสติกใสทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ทันสมัย และทีส่ �ำ คัญคือ กล่องใน
รูปแบบนีย้ งั มีประโยชน์ใช้สอยพิเศษ คือ สามารถใช้กล่อง
เป็นตัวจัดแสดง (Display) ได้ โดยนำ�ฝากล่องมาวางซ้อน
ไว้ดา้ นล่างตัวกล่อง โดยไม่ตอ้ งเปิดฝาค้างไว้เหมือนทีก่ ล่อง
จากนั้นผู้วิจัยได้ทำ�การเก็บข้อมูลโดยนำ�แบบ แบบเดิมทีใ่ ช้บานพับสปริง (Spring hinge) เคยเป็น แล้วจึง
ประเมินแบบร่างผลงานออกแบบกล่องใส่เครื่องประดับ นำ�ไปจัดวางให้สวยงาม
ทีท่ �ำ จากไม้ส�ำ หรับการค้าปลีก จำ�นวน 13 แบบ ให้กบั ผู้
เชีย่ วชาญจำ�นวน 5 ท่าน ได้ให้ระดับความคิดเห็นในด้าน
(1) ความเหมาะสมของการออกแบบทีส่ ามารถสร้างมูลค่า
เพิม่ ให้กบั เครือ่ งประดับชนิดต่างๆ (2) ความเหมาะสมของ
การออกแบบรูปลักษณ์ในการนำ�ไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่
เครือ่ งประดับสำ�หรับการค้าปลีก (3) ความเหมาะสมของ
การออกแบบโดยใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก (4) มีกระบวนการผลิต
ในระบบอุตสาหกรรมทีไ่ ม่ซบั ซ้อน
จากการเก็บข้อมูลด้วยลงความเห็นด้วยการลง
คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็น
5 ระดับตามวิธขี องลิเคิรท์ (Likert) ผลการประเมิน พบว่า
มีแบบร่างกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้จ�ำ นวน 3 แบบ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับ 4.21 ขึน้ ไป หมายถึง แบบ
ร่างกล่องใส่เครื่องประดับที่ทำ�จากไม้สำ�หรับการค้าปลีก
แบบนั้นมีความเหมาะสมในระดับความคิดเห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ได้แก่ ลำ�ดับที่ (1) แบบที่ 1 คะแนนเฉลีย่ โดยรวม 4.55
ลำ�ดับที่ (2) แบบที่ 4 และแบบที่ 11 คะแนนเฉลีย่ โดยรวม
4.25
ผู้ วิ จั ย ได้ นำ � แบบร่ า งจากการคั ด เลื อ กของผู้
เชี่ยวชาญไปให้โรงงานผลิตกล่องใส่เครื่องประดับที่ทำ�จาก
ไม้ทม่ี ปี ระสบการณ์ในการทำ�งานส่งออกไม่ต�ำ่ กว่า 20 ปี ภาพที่ 1 แสดงเส้นรอยต่อของไม้ (แสดงด้วยเส้นประ) ของ
โดยมีผบู้ ริหารของโรงงาน และคนงานทีม่ ปี ระสบการณ์ใน กล่องในแบบที่ 1 และ 4 ทีอ่ าจจะทำ�ให้ภาพรวมของกล่อง
การทำ�งานมากกว่า 10 ปีขน้ึ ไป ได้ท�ำ การให้ความคิดเห็น
ดูไม่เรียบร้อยจากการบังใบทีข่ อบหรือมุมกล่อง
ในการคัดเลือกแบบทีม่ คี วามเหมาะสมเพียงแบบเดียว เพือ่
ทีม่ า : ภาพโดย ยศไกร ไทรทอง (ผูว้ จิ ยั )
นำ�มาผลิตเป็นต้นแบบ โดยเลือกแบบทีส่ ามารถนำ�ไปย่อ
หรือขยาย เพือ่ ให้เหมาะกับขนาดและลักษณะของเครือ่ ง
ประดับภายในกล่อง โดยเป็นแบบทีเ่ หมาะกับการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม มีกระบวนการผลิตทีม่ ขี น้ั ตอนไม่ยงุ่
ยากและไม่ซบั ซ้อน อีกทัง้ ยังประหยัดเวลาและต้นทุนใน
การผลิต
กล่องใส่เครื่องประดับที่ได้รับการคัดเลือกจาก
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ส่วนแบบที่ 1 และ 4 ทีไ่ ม่ได้รบั การคัดเลือก
เนือ่ งจากทางโรงงานให้ความเห็นโดยสรุปว่า รูปแบบโดย
รวมมีความสวยงาม และดูแล้วสามารถเข้าใจได้วา่ มีความ
เกีย่ วข้องกับเครือ่ งประดับ (เหมือนเหลีย่ มมุมของอัญมณี)
แต่การบังใบ (Bevel) รอบๆ กล่องควรจะหลีกเลีย่ งใน
ตำ�แหน่งรอยต่อของไม้ เพราะเมือ่ ทำ�การเฉือนเนือ้ ไม้บาง
ส่วนออกไปแล้ว จะเห็นรอยต่อของไม้ทอ่ี าจจะทำ�ให้ดไู ม่
เรียบร้อยได้ อันทีจ่ ริงทางโรงงานสามารถทำ�การปิดรอย
ได้ แต่กเ็ ป็นการเพิม่ ขัน้ ตอน เนือ่ งจากเป็นกล่องทีไ่ ม่พน่ สี
จึอาจงปกปิดรอยได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร อีกเหตุผลหนึง่ คือ การ
ทำ�กล่องในแบบนี้จะต้องใช้ไม้ท่มี ีความหนามากกว่ากล่อง
ไม้แบบปกติ เนือ่ งจากจะต้องบังใบรอบๆ กล่อง จึงต้องใช้
ไม้ทม่ี คี วามหนาทีม่ ากพอ การบังใบขอบกล่องไม้ถงึ จะได้
มุมเอียงสวยงามตามทีอ่ อกแบบไว้ จากนัน้ จึงนำ�รูปแบบ
ของกล่องแบบที่ 11 ไปสร้างต้นแบบกล่องใส่เครือ่ งประดับ
ขนาดต่างๆ จำ�นวน 5 ใบ ได้แก่ กล่องใส่แหวน กล่องใส่
สร้อยข้อมือ กล่องใส่ก�ำ ไลหรือนาฬิกาข้อมือ กล่องใส่ตา่ งหู
และกล่องใส่ชดุ เครือ่ งประดับ (สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กำ�ไล
และต่างหู)

ภาพที่ 2 ภาพต้นแบบกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้
สำ�หรับการค้าปลีกขณะปิดฝา
ทีม่ า : ภาพถ่ายโดย ยศไกร ไทรทอง

ภาพที่ 3 ภาพต้นแบบกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้
สำ�หรับการค้าปลีกขณะเปิดฝา และนำ�ฝากล่องมาซ้อนข้าง
ใต้เพือ่ การจัดแสดงเครือ่ งประดับ
ทีม่ า : ภาพถ่ายโดย ยศไกร ไทรทอง

ภาพที่ 4 ภาพต้นแบบกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้
สำ�หรับการค้าปลีก ขณะจัดแสดงเครือ่ งประดับ
ทีม่ า : ภาพถ่ายโดย ยศไกร ไทรทอง
ผลการวิจยั
1. แนวทางการออกแบบกล่องใส่เครือ่ งประดับที่
ทำ�จากไม้ส�ำ หรับการค้าปลีก
1.1 ด้านวัสดุและวิธกี ารผลิต วัสดุหลักสำ�หรับ
การผลิตกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้มที ง้ั กล่องทีผ่ ลิต
จากไม้แท้จากธรรมชาติ และไม้เทียมพวก MDF หรือไม้อดั
นิยมทำ�เป็นทรงสีเ่ หลีย่ มเข้ามุมกล่องแบบ Miter joint โดย
ตัดไม้เป็นมุม 45 องศา แล้วนำ�มาต่อชนกันด้วยกาว
1.2ด้ า นรู ป แบบและการตกแต่ ง ผิ ว ภายนอก
ปัจจุบนั จะไม่มกี ารตกแต่งผิวทีซ่ บั ซ้อนเหมือนในอดีต แต่มี
การใช้เทคนิคการบังใบ (Bevel) ในการบาก เฉือน ทีข่ อบ
หรือมุมของกล่องออกให้เป็นการย่อที่มุมหรือที่ขอบกล่อง
ให้ดนู า่ สนใจยิง่ ขึน้ รวมทัง้ มีการใช้เทคนิคการเซาะร่องตืน้ ๆ
บนผิวของกล่อง แต่อย่างไรก็ตามรูปทรงโดยรวมของกล่อง
ก็ยงั คงนิยมทำ�เป็นรูปทรงสีเ่ หลีย่ มเช่นเดิม
ส่วนการตกแต่งผิวของกล่องขึ้นอยู่กับวัสดุหลักที่นำ�มาทำ�
กล่อง (1) ถ้าเป็นวัสดุหลักทำ�จากไม้แท้จากธรรมชาติ จะ
นิยมย้อมสีผวิ ไม้ให้เข้มขึน้ แลัวพ่นเคลือบเงา แต่กพ็ บบ้าง
ว่ามีการพ่นสีบางๆ ให้ยงั คงเห็นลายไม้ หรือในทางตรงกัน
ข้ามกีมกี ารพ่นสีทบึ ปิดลายไม้จนดูเรียบเนียนไม่เห็นลายไม้
แล้วพ่นเคลืบเงาจนผิวเหมือนพลาสติกเช่นกัน (2) ถ้าเป็น
วัสดุหลักทำ�จากไม้เทียมพวก MDF หรือไม้อดั ส่วนมาก
จะพบการพ่นสีทบึ ให้เรียบเนียน แล้วพ่นเคลืบเงาจนผิว
เหมือนพลาสติก หรือใช้แผ่นวีเนียร์ปดิ ผิวกล่องให้ได้ผวิ
สัมผัสของลายไม้ หรืออาจพบว่ามีการใช้เทคนิคทำ�ลวดลาย
ไม้ลงบนผิวของไม้เทียม แล้วพ่นเคลือบเงา
การติดโลโก้มักวางไว้ท่ีด้านนอกของกล่องอาจ
เป็นได้ทง้ั ด้านบนหรือด้านหน้าของกล่อง หรืออาจจะติดไว้
ด้านในของฝากล่อง วิธกี ารติดโลโก้นยิ มเทคนิคการพิมพ์
ซิลค์สกรีนบนผิวของไม้มากกว่าวิธอี น่ื
อีกทัง้ ยังสามารถ
สกรีนลงไปบนผ้ากำ�มะหยี่หรือหนังที่นำ�มาใช้ห้มุ บุภายใน
กล่องได้อกี ด้วย
การล็ อ คกล่ อ งใส่ เ ครื่ อ งประดั บ ที่ ทำ � จากไม้
สำ�หรับการค้าปลีกในปัจจุบนั ไม่นยิ มติดตัง้ ตัวล็อค แต่จะ
มีการนำ�บานพับสปริง (Spring hinge) มาใช้ในการดึงเปิด
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ปิดฝากล่องแทน แต่ในบางกรณีทไ่ี ม่มที ง้ั ตัวล็อค หรือไม่มี
การใส่บานพับใดๆ ก็จะใช้การเปิด-ปิดฝากล่องให้แน่นด้วย
การเสริมตัวรองใต้ฝากล่องทีม่ ขี นาดพอดีกนั กับปากกล่อง
1.3 ด้านการตกแต่งภายใน นิยมห้มุ บุดว้ ยผ้า
กำ�มะหยีโ่ ดยทีใ่ ต้ฝากล่องมีการบุฟองน้�ำ หุม้ ด้วยผ้ากำ�มะหยี่
แล้วยังมีแผ่นผ้ากำ�มะหยี่เชื่อมระหว่างฝาบนและตัวกล่อง
ซึง่ เป็นการเชือ่ มผ้ากำ�มะหยีภ่ ายในให้ดสู วยงามต่อเนือ่ งกัน
ภายในกล่องมีตวั รองรับซึง่ มีรปู แบบค่อนข้างตายตัว และ
มีลกั ษณะเหมือนๆ แต่จะเป็นรูปแบบใดก็จะขึน้ อยูก่ บั ชนิด
ของเครือ่ งประดับทีจ่ ะนำ�มาบรรจุ
2. ประเมินการรับรูข้ องกลุม่ ผูบ้ ริโภคในด้านรูป
แบบที่ได้จากการประยุกต์ผลการวิจัยเพื่อการออกแบบ
กล่ อ งใส่ เ ครื่อ งประดั บ ที่ทำ� จากไม้ ต่อ มู ล ค่ า ของเครื่อ ง
ประดับภายใน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างอายุ 18 ปีขน้ึ ไป มี
ความคิ ด เห็ น ว่ า การทดสอบประเมิ น มู ล ค่ า ของเครื่อ ง
ประดับ (แหวน) ทีอ่ ยูภ่ ายในกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ
จากไม้ส�ำ หรับการค้าปลีก มีมลู ค่าเฉลีย่ ที่ 33,600 บาท
และเมื่อนำ�ไปหาอัตราส่วนเทียบกับต้นทุนกล่องใส่เครื่อง
ประดับทีท่ �ำ จากไม้ส�ำ หรับการค้าปลีกราคา 500 บาท ที่
เป็นตัวเลข “ฐาน” พบว่า อัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุนกล่องใส่เครื่องประดับต่อมูลค่าของเครื่องประดับ
คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 67 หรือกล่องใส่เครือ่ ง
ประดับสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นทุนของกล่องใส่
เครือ่ งประดับได้มากทีส่ ดุ ถึง 67 เท่า นัน่ คือ กล่องใส่เครือ่ ง
ประดับมีราคาต้นทุนคิดเป็นเพียงร้อยละ 1.49 ของมูลค่า
ของเครือ่ งประดับเท่านัน้
หากแยกวิเคราะห์กลุม่ ตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุ
พบว่า มีกลุม่ ตัวอย่างอยู่ 2 กลุม่ ทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเฉลีย่
ในการประเมินราคาเครือ่ งประดับทีอ่ ยูภ่ ายในได้ “สูง”
กว่ามูลค่าเฉลีย่ โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างอายุ 18 ปีขน้ึ
ไป ที่ 33,600 บาท ได้แก่ ลำ�ดับที่ (1) วัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง
(Middle adulthood) อายุ 36 - 60 ปี จากการประเมิน
ได้มลู ค่าเฉลีย่ ของเครือ่ งประดับ (แหวน) ทีอ่ ยูภ่ ายในเฉลีย่
40,454.54 บาท และเมือ่ นำ�ไปหาอัตราส่วนเทียบกับ
ต้นทุนกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้ส�ำ หรับการค้าปลีก
ราคา 500 บาท ทีเ่ ป็นตัวเลข “ฐาน” พบว่า อัตราส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เครือ่ งประดับต่อมูลค่า
ของเครือ่ งประดับ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 81
หรือกล่องใส่เครื่องประดับสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ต้นทุนของกล่องใส่เครือ่ งประดับได้มากทีส่ ดุ ถึง 81 เท่า นัน่
คือ กล่องใส่เครือ่ งประดับมีราคาต้นทุนคิดเป็นเพียงร้อยละ
1.23 ของมูลค่าของเครือ่ งประดับ
และลำ�ดับที่ (2) วัยสูงอายุ (Later maturity)
อายุ 60 ปีขน้ึ ไป จากการประเมินได้มลู ค่าเฉลีย่ ของเครือ่ ง
ประดับ (แหวน) ทีอ่ ยูภ่ ายในเฉลีย่ 35,151.51 บาท และ
มีอัตราส่วนความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เครื่อง
ประดั บ ต่ อ มู ล ค่ า ของเครื่ อ งประดั บ คิ ด เป็ น อั ต ราส่ ว น

ประมาณ 1 ต่อ 70 หรือกล่องใส่เครือ่ งประดับสามารถ
สร้างมูลค่าเพิม่ จากต้นทุนของกล่องใส่เครือ่ งประดับได้มาก
ทีส่ ดุ ถึง 70 เท่า นัน่ คือ กล่องใส่เครือ่ งประดับมีราคาต้นทุน
คิดเป็นเพียงร้อยละ 1.42 ของมูลค่าของเครือ่ งประดับ
ส่ ว นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เฉลี่ ย ในการ
ประเมินราคาเครือ่ งประดับทีอ่ ยูภ่ ายในได้ “ต่�ำ ” กว่ามูลค่า
เฉลีย่ โดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างอายุ 18 ปีขน้ึ ไป ที่ 33,600
บาท ได้แก่ วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น (Early adulthood) อายุ 18
- 35 ปี จากการประเมินได้มลู ค่าเฉลีย่ ของเครือ่ งประดับ
(แหวน) ทีอ่ ยูภ่ ายในเฉลีย่ 24,705.88 บาท และมีอตั ราส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เครือ่ งประดับต่อมูลค่า
ของเครือ่ งประดับ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 49
หรือกล่องใส่เครื่องประดับสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ต้นทุนของกล่องใส่เครือ่ งประดับได้มากทีส่ ดุ ถึง 49 เท่า นัน่
คือ กล่องใส่เครือ่ งประดับมีราคาต้นทุนคิดเป็นเพียงร้อยละ
2.04 ของมูลค่าของเครือ่ งประดับ
สรุปและอภิปรายผล
ก่อนเริม่ ต้นทำ�วิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การสำ�รวจ
เบือ้ งต้นในเรือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งประดับ พบว่า ผูป้ ระกอบ
การจำ � หน่ า ยเครื่อ งประดั บที่มีร าคาสู ง ส่ ว นมากไม่ เ ห็ น
ความสำ�คัญของบรรจุภัณฑ์เนื่องจากผู้บริโภคจะตัดสินใจ
ซื้อเครื่องประดับก่อนที่จะเห็นบรรจุภัณฑ์เสียอีกจึงทำ�ให้ผู้
จำ�หน่ายเครื่องประดับไม่ได้ใส่ใจกับพฤติกรรมหลังการซื้อ
ของผูบ้ ริโภคเท่าไรนัก เพียงคิดแค่ผบู้ ริโภคซือ้ แล้วก็แล้วกัน
หมดหน้าทีข่ องผูจ้ �ำ หน่ายแล้ว ซึง่ เป็นความคิดทีต่ อ้ ง อาศัย
เวลาและการทำ�ความเข้าใจอีกมาก ทีจ่ ะทำ�ให้ผจู้ �ำ หน่าย
เครื่องประดับเปลี่ยนความคิดได้ซ่ึงวิธีการแก้ปัญหาที่ดี
วิธหี นึง่ ก็ คือ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งประดับทีม่ ี
ความสวยงาม ดูมคี ณ
ุ ค่า ผลิตง่าย และราคาเหมาะสมเพือ่
เป็นต้นแบบให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้จริง สามารถผลิตได้
ในระบบอุตสาหกรรมจริงและผูป้ ระกอบการสามารถซือ้ มา
ใช้ในการใส่เครือ่ งประดับสำ�หรับการค้าปลีกได้อย่างเหมาะ
สม
ผลการวิจัยที่ได้จะสามารถนำ�ไปเป็นแนวคิดใน
การออกแบบและพัฒนากล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้
สำ�หรับการค้าปลีกทีม่ รี ปู แบบ วัสดุ และกระบวนการผลิต
ทีเ่ หมาะสม สามารถประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการ
ผลิตได้มากขึน้ แต่ยงั คงไว้ซง่ึ ประโยชน์ใช้สอยทีด่ ี มีความ
สวยงามเหมาะสม สะท้อนคุณค่า สร้างความประทับใจ
และสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั เครือ่ งประดับภายในได้
จากการทดสอบสมมติฐานโดยการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลจากการเยีย่ มชมโรงงานผลิตกล่องใส่เครือ่ งประดับที่
ทำ�จากไม้ท่มี ีประสบการณ์ในการทำ�งานส่งออกไม่ตำ่�กว่า
20 ปี รวมทัง้ ได้ท�ำ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริหารของ
โรงงาน และคนงานทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทำ�งานมากกว่า
10 ปีขน้ึ ไป ในด้านรูปแบบกล่องใส่เครือ่ งประดับ วัสดุตา่ งๆ
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ทีใ่ ช้ในการทำ�งาน เครือ่ งมือเครือ่ งจักร และกระบวนการ
ผลิตในระบบอุตสาหกรรม ร่วมกับการวิเคราะห์รปู แบบ
กล่องใส่เครื่องประดับที่ทำ�จากไม้สำ�หรับการค้าปลีกใน
ปัจจุบนั ด้วยการใช้แบบวิเคราะห์รปู แบบกล่องใส่เครือ่ ง
ประดับ โดยได้เกณฑ์การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากรองศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ตัง้ เจริญ (ผูเ้ ชีย่ วชาญ และ
อาจารย์สอนด้านการออกแบบเครือ่ งประดับ) จนสามารถ
สรุปผลการวิจยั เป็นแนวทางในการออกแบบกล่องใส่เครือ่ ง
ประดับทีท่ �ำ จากไม้ส�ำ หรับการค้าปลีกได้ ทัง้ ในด้านวัสดุ
และวิธกี ารผลิต ด้านรูปแบบและการตกแต่งผิวภายนอก
และด้านการตกแต่งภายใน
แนวทางในการออกแบบที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการทำ �
ต้ น แบบนี้ล้ว นมาจากการศึ ก ษาทางด้ า นรู ป แบบกล่ อ ง
ใส่เครื่องประดับในปัจจุบันด้านวัสดุและวิธีการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาเครือ่ งมือ
เครื่องจักรที่สามารถทำ�ให้เกิดความน่าจะเป็นในการนำ�ไป
สูก่ ารออกแบบกล่องใส่เครือ่ งประดับรูปแบบใหม่ได้ เช่น
การใช้เทคนิคการบังใบ, การเซาะร่อง, การฝัง, การเข้ามุม
ไม้แบบต่างๆ, การทำ�สี-การไม่ท�ำ สี, การใช้ส-ี การสลับสีให้
เกิดความน่าสนใจ, การเคลือบเงา-เคลือบด้าน หรือการ
ไม่เคลือบเลย, หรือการใช้วสั ดุอน่ื ๆ มาประกอบ เช่น แผ่น
หนัง-แผ่นพลาสติกมาช่วยปรับเปลี่ยนเสริมแต่งรูปแบบ
และลักษณะภายนอกของกล่องใส่เครื่องประดับที่ทำ�จาก
ไม้
รูปทรงของกล่องใส่เครื่องประดับเป็นสิ่งที่มีข้อ
จำ�กัดมากทีส่ ดุ เพราะถ้าจะผลิตกล่องในระบบอุตสาหกรรม
ก็ควรจะออกแบบกล่องให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเพราะรูป
ทรงนี้สามารถทำ�การประกอบขึ้นรูปได้รวดเร็วที่สุดด้วย
การเข้ามุมแบบ Miter joint โดยตัดไม้ให้ได้มมุ 45 องศา
สองชิน้ มาติดกันให้เป็นมุม 90 องศา และรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม
สามารถทำ�การขัดแต่งพ่นสีพน้ื ผิวภายนอกได้งา่ ยทีส่ ดุ อีก
ทั้งยังรวมไปถึงการหุ้มบุภายในกล่องด้วยผ้ากำ�มะหยี่หรือ
วัสดุชนิดต่างๆ ได้สะดวกทีส่ ดุ ด้วยเช่นกัน ดังทีไ่ ด้เห็นไป
แล้วจากแบบร่างทีไ่ ด้ออกแบบมาทัง้ 13 แบบ ซึง่ จากนี้
นักออกแบบและผู้ท่ีสนใจสามารถนำ�เอาองค์ความรู้น้ีไป
ใช้ในการออกแบบ และพัฒนารูปแบบของกล่องใส่เครือ่ ง
ประดับทีท่ �ำ จากไม้ได้ตอ่ ไปในอนาคต
หากกระบวนการผลิต กล่องใส่เครื่องประดั บ
ที่ทำ�จากไม้มีข้ันตอนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่ซับ
ซ้อนน้อยลง ราคาของบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทนีจ้ ะมีราคาลด
ลงตามไปด้วย และผลจากการวิจยั ครัง้ นีท้ ม่ี กี ารปรับปรุง
การออกแบบควบคูไ่ ปกับการเลือกใช้วสั ดุ และกรรมวิธี
การผลิตทีเ่ หมาะสม ราคาของกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ
จากไม้กจ็ ะอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม เจ้าของกิจการจำ�หน่าย
เครื่องประดับก็จะสามารถซื้อมาบรรจุเครื่องประดับให้กับ
ลูกค้าได้มากขึน้
เพือ่ เป็นการยกระดับบรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ ง
ประดับให้มีคุณค่าคู่ควรกับมูลค่าเครื่องประดับที่บรรจุอยู่

ข้างใน

อย่างไรก็ตามในด้านแนวความคิดของผูป้ ระกอบ
การจำ�หน่ายเครื่องประดับที่มีราคาสูงส่วนมากก็ยังอาจมี
ความรูส้ กึ ว่า กล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้กย็ งั ราคา
ค่อนข้างสูงอยู่ดีเมื่อเทียบกับกล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สำ�เร็จรูปทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั ซึง่ ผูว้ จิ ยั คิดว่า ปัญหาในเรือ่ ง
การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งประดับทีไ่ ม่เหมาะสมกับมูลค่าและ
คุณค่าความสวยงามของเครือ่ งประดับภายใน ก็ยงั คงปราก
ฎให้เห็นกันอยูเ่ สมอๆ จากเหตุผลข้างต้น ทำ�ให้ผปู้ ระกอบ
การไม่ยอมลงทุนซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี หมาะสมมาใช้ แต่ทจ่ี ริง
จะกล่าวเพียงว่า “ราคาของกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จาก
ไม้มรี าคาค่อนข้างสูง” อาจไม่เหมาะสมนัก เพราะไม่ได้น�ำ
มูลค่าของบรรจุภัณฑ์ไปเปรียบเทียบกับมูลค่าของเครื่อง
ประดับเสียก่อน เพราะเมือ่ เทียบแล้วอาจพบว่าไม่ได้มรี าคา
แพงขนาดนัน้ ถ้ายิง่ เทียบกันเป็นอัตราส่วนแล้วอาจพบว่าก็
ไม่ได้มรี าคาแพงเกินไปก็ได้
ผูว้ จิ ยั จึงทำ�การศึกษาวิจยั เพิม่ เติม เพือ่ ประเมิน
การรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคในด้านรูปแบบกล่องใส่เครื่อง
ประดับทีท่ �ำ จากไม้ตอ่ มูลค่าของเครือ่ งประดับภายใน เพือ่
หาอัตราส่วน (Ratio) ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่อง
ใส่เครือ่ งประดับและมูลค่าของเครือ่ งประดับ จากผลการ
ศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างอายุ 18 ปีขน้ึ ไป มีความคิดเห็นว่า
รูปแบบของกล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้ มีอตั ราส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เครือ่ งประดับต่อมูลค่า
ของเครือ่ งประดับ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 67 นัน่
คือ กล่องใส่เครือ่ งประดับมีราคาต้นทุนคิดเป็นเพียงร้อยละ
1.49 ของมูลค่าของเครือ่ งประดับเท่านัน้
หากแยกวิ เ คราะห์ ก ลุ่ม ตั ว อย่ า งในแต่ ล ะช่ ว ง
อายุ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างวัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง (Middle
adulthood) อายุ 36 - 60 ปี มีความคิดเห็นว่า รูปแบบ
ของกล่องใส่เครื่องประดับที่ทำ�จากไม้ในการวิจัยครั้งนี้มี
อัตราส่วนของต้นทุนกล่องใส่เครื่องประดับต่อมูลค่าของ
เครือ่ งประดับ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 81 หรือ
กล่องใส่เครือ่ งประดับมีราคาต้นทุนคิดเป็นร้อยละ 1.23
ของมูลค่าของเครือ่ งประดับ นัน่ คือ รูปแบบของกล่อง
ใส่เครื่องประดับจากการวิจัยได้สร้างความประทับใจให้
กลุม่ วัยผูใ้ หญ่ตอนกลางได้มากทีส่ ดุ โดยจากการประเมิน
สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั เครือ่ งประดับจากต้นทุนของ
กล่องใส่เครือ่ งประดับได้มากทีส่ ดุ คิดเป็น 81 เท่า
ในกลุม่ วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น (Early adulthood)
อายุ 18 - 35 ปี พบว่า มูลค่าเฉลีย่ ในการประเมินราคา
เครือ่ งประดับทีอ่ ยูภ่ ายในได้ “ต่�ำ ” กว่ามูลค่าเฉลีย่ โดยรวม
ของกลุม่ ตัวอย่างอายุ 18 ปีขน้ึ ไป โดยมีอตั ราส่วนความ
สัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกล่องใส่เครื่องประดับต่อมูลค่าของ
เครือ่ งประดับ คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 49 หรือ
กล่องใส่เครือ่ งประดับมีราคาต้นทุนคิดเป็นร้อยละ 2.04
ของมูลค่าของเครือ่ งประดับ นัน่ คือ รูปแบบของกล่องใส่
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เครื่องประดับจากการวิจัยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
เครื่องประดับจากต้นทุนของกล่องใส่เครื่องประดับได้มาก
ทีส่ ดุ คิดเป็น 49 เท่า ซึง่ น้อยกว่ากลุม่ วัยผูใ้ หญ่ตอนกลางถึง
32 เท่า แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม ด้วยต้นทุนของกล่องเมือ่ เทียบ
กับมูลค่าของเครือ่ งประดับ คิดเป็นร้อยละ 2.04 ก็ยงั ถือ
เป็นต้นทุนทีต่ �ำ่ อยูด่ ี
ผู้วิจัยจึงถือว่าการประเมินรูปแบบของกล่องใส่
เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จากไม้ส�ำ หรับการค้าปลีก จากความ
คิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างอายุ 18 ปีขน้ึ ไป สามารถสรุปได้
ว่า กล่องใส่เครือ่ งประดับจากผลของการวิจยั ไม่ได้มตี น้ ทุน
ทีแ่ พงเกินไปเมือ่ เทียบกับมูลค่าของเครือ่ งประดับ และ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องประดับได้สูงที่สุดจาก
กลุม่ วัยผูใ้ หญ่ตอนกลาง (Middle adulthood) อายุ 36
- 60 ปี ถึง 81 เท่า รูปแบบของกล่องใส่เครือ่ งประดับที่
ทำ�จากไม้ส�ำ หรับการค้าปลีกจากการวิจยั จึงน่าจะประสบ
ความสำ�เร็จในการสร้างความประทับใจ และสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องประดับในทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภค
วัยดังกล่าวมากทีส่ ดุ ด้วยเช่นกัน
การวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการเสนอแนวทางใน
การออกแบบแนวทางหนึ่ง ที่ไ ด้ ม าจากผลของการวิ จัย
เท่านัน้ ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่ายังมีแนวทางในการออกแบบอีกหลาย
วิธีท่ีมีประสิทธิภาพดีเพียงพอที่จะใช้ในการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม ทัง้ นีก้ ข็ น้ึ อยูก่ บั วิธกี ารดำ�เนินการวิจยั ซึง่ ถูก
กำ�หนดมาจากกรอบแนวคิดของนักวิจยั แต่ละคน ซึง่ น่าจะ
ให้ผลการวิจยั ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ผูว้ จิ ยั แนะนำ�ว่า หาก
ผู้ประกอบการต้องการที่จะพัฒนาการออกแบบจากผล
ของการวิจยั นี้ แล้วนำ�ไปผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพือ่ ใช้
จริง ควรจะทำ�การศึกษาถึงกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจง
กับรูปแบบสินค้าเครือ่ งประดับของตนให้มากขึน้ โดยอาจ
นำ�ต้นแบบกล่องใส่เครื่องประดับที่ทำ�จากไม้ไปทำ�กลุ่ม
สนทนา (Focus group) เพิม่ เติม เพือ่ ให้ได้ความคิดเห็นเชิง
ลึกมาพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ ผูป้ ระกอบการจึง
จะมีโอกาสประสบความสำ�เร็จในการสร้างความประทับใจ
ต่อผูบ้ ริโภคในอนาคตมากขึน้ เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1.สำ�หรับนักออกแบบที่ต้องการจะออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์เครือ่ งประดับ : กล่องใส่เครือ่ งประดับทีท่ �ำ จาก
ไม้ จะต้องมีความเข้าใจในด้านวัสดุและวิธกี ารผลิตกล่องใส่
เครื่องประดับที่ทำ�จากไม้เป็นอย่างมากเนื่องจากวัสดุหลัก
สำ�คัญในการผลิตก็คอื ไม้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ด้จากธรรมชาติทย่ี งั
คงมีความไม่แน่นอนอยูม่ าก ทัง้ การด้านการหดตัว การ
ขยายตัว การบิดตัว ขนาดทีท่ �ำ ได้คอ่ นข้างจำ�กัดเพราะไม้
บางอย่างก็มขี นาดไม่เหมาะสม และยังมีอกี หลายด้านที่
ต้องคำ�นึงถึง จากนัน้ ควรหันมาศึกษาวิธกี ารผลิตและข้อ
จำ�กัดต่างๆ ทีเ่ ครือ่ งมือและเครือ่ งจักรไม่สามารถทำ�ได้ ต่อ
มาก็เป็นการศึกษาลักษณะของเครื่องประดับที่จะนำ �มา

บรรจุไว้ในกล่อง ส่วนมากเครือ่ งประดับชนิดต่างๆ โดย
ทัว่ ไปจะมีขนาดทีใ่ กล้เคียงกัน จนทำ�ให้สามารถหากล่อง
สำ�เร็จรูปทัว่ ๆ ไปมาใช้ได้ นีก่ เ็ ป็นอีกปัญหาหนึง่ ทีพ่ บใน
ปัจจุบนั ซึง่ มักจะคิดไปเองว่าขนาดเหมาะสมแล้วจะมีรปู
แบบทีเ่ หมาะสมตามไปด้วย
2.งานวิจัยในครั้งนี้ยังสามารถเพิ่มจำ�นวนกลุ่ม
ตั ว อย่ า งในการประเมิ น การรั บ รู้ใ นด้ า นรู ป แบบกล่ อ ง
ใส่เครื่องประดับที่ทำ�จากไม้ต่อมูลค่าเครื่องประดับให้มี
จำ�นวนมากขึน้ ได้อกี หรือสามารถหาแนวคิดทฤษฎีในการ
แบ่งกลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ายุมากกว่า 18 ปี ให้มกี ารแบ่งช่วง
อายุท่ีมีความถี่ในการแบ่งมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่
เทีย่ งตรงและละเอียดกับกลุม่ ตัวอย่าง แต่เนือ่ งจากเวลามี
ค่อนข้างจำ�กัด ดังนัน้ ผูท้ ส่ี นใจอาจทำ�การประเมินเพิม่ เติม
ได้ในอนาคต
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Creation of the Performance “Yisib Sena Lanka Mara” (The Twenty Demon
Knights of Lanka)
การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ยี่สิบเสนาลงกามาร
นายจุลชาติ อรัณยะนาค
ABSTRACT
The objective of the research on a Creative of the Performance “The Twenty Demon
Knights of Lanka” is to
(1) study characteristics and roles of the
twenty warrior demons of Lanka in “Ramakien”
(Thai version of Ramayana Epic) Khon performance which led to
(2) the creation of this very performance
in accordance of Thai classical dance traditional
codes, yet, reflects on the concept presentation
demonstrating characteristics, importance and
unique abilities of these characters through performing creativity.
This research has discovered that:1. Characteristics and roles of these
Twenty demon knights of Lanka in the “Ramakien” Khon performance are individually distinctive
and in accordance of their family routes as written
in the literature. Each of characters appear in different battles, portrays his own duty differently.
2. The creation of the performing piece
“The Twenty Demon Knights of Lanka” framework
is separated into 3 parts; the opening part represents the knights’ might and magic, the main
content represents names and characteristics of
the characters that appear in the form of either
solo or group dancing forms. The concluded part
demonstrates the strength, discipline and coordination in troop marching.
Direction of movement demonstrates its
relation to orchestrated music. Numbers of performers and
ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค ครูช�ำ นาญการพิเศษ สาขานาฏศิลป์โขนยักษ์
ตำ�แหน่ง รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์, โทรศัพท์ 0-2482-1313, e-mail : aeh_aem1640@hotmail.com

appearance of dancing are recognised as presentation of performers’ skill in dancing as well as
movement representings that of the actual troops
readying for battle.
Dance forms derived from consolidation
of those appear in basic yet significant forms in
order to clarify characteristics and identifications
of demon characters.
Regarding audition of performers is based
on recognition of those with strong basic performing skill.
Costumes are based on standard green/
red combination costumes representing military
uniforms of demon knights and equipped with
spiral clubs as weapons.
The creation of songs and lyrics are comprised of songs; “Rua Sam La”, “Saming Tong
Mon”, “Kroanai” and “Sherd”. The Lyric represents meaning and content related to biography
of characters and choreography that divided into
3 parts. The beginning is openned with the introduction of characters. The middle part represents
roles and significances of those characters. As for
the end part, the performance emphasises on
unity of the demon knights.
This magnificent dance suite demonstrates the
unity, mighty and fearful strength of these characters through the dance suite such as the use
of performers’ legs and feets to create the breaking sound of stage floor with sequences of feet
stomping etc that clearly represents the use of
powerful and fierce strength in accordane of the
concept of the dance represented in each part.
Moreover, the use of rare beautiful movements
from the basic dance forms is also included in
the performing piece. For example, the demon
squading
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down position which is rarely seen in other similar kind of performance and the researcher intentionally included this in this performing piece to
emphasise detail and significance of his chosen
characters.
Keywords : Creation of the Performance,
Demon Knights, Khon performance, Ramakien
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรือ่ ง การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ยีส่ บิ
เสนาลงกามาร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเพือ่ (๑) ศึกษา
ลักษณะและบทบาทของเสนายักษ์ในกรุงลงกา ทัง้ ๒๐ ตน
ในการแสดงโขน เรือ่ ง รามเกียรติ์ และ (๒) เพือ่ สร้างสรรค์
การแสดง ชุด ยีส่ บิ เสนาลงกามาร ตามรูปแบบนาฏยจารีต
โดยมีแนวคิดทีต่ อ้ งการแสดงให้เห็นถึงลักษณะความสำ�คัญ
และความสามารถของตั ว ละครผ่ า นรู ป แบบการแสดง
สร้างสรรค์
ผลการวิจยั พบว่า ๑. ลักษณะและบทบาทของ
เสนายักษ์ กรุงลงกาทัง้ ๒๐ ตน ในการแสดงโขน เรือ่ ง
รามเกียรติ์ มีลกั ษณะและบทบาทแตกต่างกันไปตามพรหม
พงศ์ทป่ี รากฏในบทประพันธ์ ตัวละครทีป่ รากฏอยูใ่ นศึก
แต่ละครั้งและมีหน้าที่แตกต่างกันไป๒.การสร้างสรรค์การ
แสดง ชุด ยีส่ บิ เสนาลงกามาร มีลกั ษณะโครงสร้าง แบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วยส่วนนำ�ทีแ่ สดงถึงพลัง
อิทธิฤทธิ์ ส่วนเนือ้ หา แสดงลักษณะชือ่ ลักษณะของตัว
ละคร มีทง้ั ท่ารำ�เฉพาะตัวและระบำ�หมู่ และส่วนสรุป จะ
แสดงถึงความเข้มแข็งความมีระเบียบและความพร้อม
เพรียง ทีพ่ ร้อมจะเคลือ่ นทัพ ทิศทางการเคลือ่ นแถวแสดง
ถึงความสัมพันธ์ของเพลงจำ�นวนผู้แสดงและลักษณะของ
ท่ารำ� ลักษณะทีเ่ ป็นการนำ�เสนอเพือ่ อวดฝีมอื ในการร่าย
รำ�และการแสดงไหวพริบในการเคลือ่ นตัวของผูแ้ สดง และ
สื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงกระบวนแถวของทหารที่พร้อมออก
รบ กระบวนท่าเป็นการบูรณาการจากแม่ทา่ ต่าง ๆ ของ
โขนยักษ์ทม่ี คี วามสำ�คัญ นำ�มาใช้เพือ่ เสริมให้เห็นถึงกิรยิ า
ท่าทางต่าง ๆ ทีเ่ ป็นลักษณะเด่นหรือแสดงถึงความเป็นตัว
ตนของตัวละครฝ่ายยักษ์ ผูแ้ สดงต้องเป็น ผูม้ พี น้ื ฐานการ
รำ�ทีด่ ี ใช้เครือ่ งแต่งกายยืนเครือ่ ง สีเขียวสลับแดง แสดง
ถึงสัญลักษณ์ของเครือ่ งแบบทหารของเสนายักษ์
ถือ
อาวุธ กระบองควัน่ เกรียว การสร้างสรรค์เพลงและบทร้อง
ประกอบด้วยเพลงรัวสามลา เพลงสมิงทองมอญ เพลง
กราวในและเพลงเชิด บทร้องมีความหมายและเนือ้ หา
สาระสัมพันธ์กบั เรือ่ งราวของตัวละคร และการสร้างสรรค์
กระบวนท่ารำ� แบ่งกระบวนท่ารำ�ออกเป็น ๓ ส่วน ช่วงแรก
แสดงถึงการเปิดตัวละคร ช่วงทีส่ องแสดงถึงบทบาทและ
ความสำ�คัญของตัวละคร และช่วงสุดท้ายเป็นการแสดงถึง
ขบวนทีม่ คี วามพร้อมเพรียงของกองทัพเสนายักษ์ กระบวน

ท่ารำ�ทีส่ วยงาม สือ่ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียง
พละกำ�ลังทีน่ า่ เกรงขามของตัวละคร ผ่านกระบวนท่ารำ�
เช่น ท่ายืด กระทบ เก็บ และกระทืบเท้า ทีแ่ สดงให้เห็นถึง
การใช้พละกำ�ลังทีด่ ดุ นั เข้มแข็ง ตามแนวคิดเรือ่ งราวการนำ�
เสนอในแต่ละช่วง นอกจากนีย้ งั นำ�เสนอถึงความสวยงาม
ของแม่ทา่ ต่าง ๆ หลายท่า ทีไ่ ม่คอ่ ยจะปรากฏในการแสดง
อืน่ ๆ เช่น การนำ�ท่านัง่ ของยักษ์มาใช้ในการแสดง ทีน่ อ้ ย
คนนักจะสังเกตท่านัง่ ของตัวละครเสนายักษ์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ
มาใช้ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำ�คัญและรายละเอียด
อืน่ ๆ ของตัวละคร
คำ�สำ�คัญ : การสร้างสรรค์การแสดง เสนายักษ์
นาฏศิลป์โขน รามเกียรติ์
บทนำ�
การดำ � เนิ น เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ต ามบทพระราช
นิพนธ์นน้ั ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งการทำ�สงครามระหว่างทศกัณฐ์
ราชาแห่งยักษ์เจ้ากรุงลงกากับพระราม กษัตริยธ์ รรมิกราช
แห่งกรุงอโยธยาและพระลักษณ์ผ้เู ป็นอนุชาของพระราม
รวมทัง้ เหล่าบรรดาเสนาและไพร่พลทัง้ สองฝ่าย
ซึง่ ใน
แต่ละตอนจะมีฉากทีม่ กี ารรบปะทะทัง้ สองฝ่าย และมีการ
แสดงทีก่ ล่าวถึงกระบวนการจัดทัพตรวจพล การแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์แทบทุกตอนจะมีจารีตของฉากตรวจพลอ
ยูเ่ สมอ ในนาฏศิลป์โขนนัน้ ถือว่าเป็นหัวใจอันสำ�คัญของ
การแสดงศิลปะประเภทนี้ ซึง่ เป็นการนำ�เสนอเรือ่ งราว ที่
แสดงถึงแสนยานุภาพ ความแข็งแกร่ง สรรพกำ�ลัง ความ
สามัคคี ความฮึกเหิมและความพร้อมเพรียงในการจัดทัพ
เพือ่ เคลือ่ นพลไปสูส่ นามรบซึง่ ตัวละครในฉากนีจ้ ะประกอบ
ด้วยเสนาและไพร่พลของแต่ละฝ่าย
สำ�หรับตัวละครฝ่ายยักษ์นน้ั ประกอบด้วยเสนา
ยักษ์ทม่ี บี ทบาทเป็นทหารประจำ�กองทัพ มีต�ำ แหน่งเป็นผู้
บังคับบัญชาระดับรองจากยักษ์เสนา เป็นเสนาบดีชน้ั รองฯ
โดยในแต่ละเมือง จะมีเสนาของตนแตกต่างกันไป เช่น ใน
กรุงลงกา มีเหล่าบรรดาเสนายักษ์ทป่ี ระจำ�กองทัพของกรุง
ลงกา มีทง้ั หมด ๒๐ ตน มีหน้าทีอ่ อกทำ�สงครามร่วมกับ
นายทัพคือ ทศกัณฐ์ ได้แก่ มโหธร เปาวนาสูร การุญราช ภา
นุราช กาลสูร เวรัม อิทธิกาย มหากาย นนทจิต นนทยักษ์
นนทสูร นนทไพรี รณสิทธิ์ รณศักดิ์ ศุกรสารณ์ สุขาจาร พัท
กาวี โรมจักร กำ�ปัน่ และไวยวา ซึง่ แต่ละตนนัน้ มีชอ่ื ประวัติ
ลักษณะอันสำ�คัญ ความสามารถและบทบาทปรากฏอยู่
ในพงศ์ ของรามเกียรติ์ แต่นอ้ ยคนนักทีจ่ ะทราบถึงชือ่ และ
ลักษณะรวมทัง้ บทบาทของตัวละครนัน้ ๆ
การแสดงโขนเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ มี ตั ว ละครอยู่
มากมายหลายฝ่าย การจะนำ�เสนอเรือ่ งราวตัง้ แต่ตน้ จนจบ
เพื่อให้ทราบถึงเรื่องราวและตัวละครทุกตัวจะต้องใช้เวลา
ในการแสดงมาก เนือ่ งจากการ แสดงในแต่ละครัง้ จะมีขอ้
จำ�กัดของเวลาทำ�ให้ลกั ษณะของบทการแสดงไม่สามารถ
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ดำ�เนินเรือ่ งราวของละครได้อย่างประติดประต่อ การแสดง
จึงมีลกั ษณะเป็นชุดเป็นตอนทำ�ให้เรือ่ งราวหรือบทบาทของ
ตัวละครบางตัวขาดหายไปและไม่ได้รบั ความสนใจ ทัง้ ทีต่ วั
ละครมีความสำ�คัญอยูไ่ ม่นอ้ ย จึงเป็นเรือ่ งค่อนข้างยากทีจ่ ะ
ทำ�อย่างไรให้ผชู้ มได้สามารถเข้าถึงตัวละครได้ทกุ ตัว
การสร้างสรรค์การแสดงระบำ� ชุด ยีส่ บิ เสนา
ลงกามาร เป็นการนำ�เสนอแนวคิดและรูปแบบของการ
แสดงสร้างสรรค์ เพือ่ แสดงถึงลักษณะความสำ�คัญ และ
ความสามารถของตัวละครของฝ่ายยักษ์ใน กรุงลงกาทัง้
๒๐ ตน ทำ�ให้ผชู้ มรวมทัง้ ผูท้ ก่ี �ำ ลังศึกษาหรือผูแ้ สดงมีความ
เข้าใจ สามารถรับรูถ้ งึ ลักษณะและความสำ�คัญของตัวละคร
ทัง้ ยังจดจำ�เรือ่ งราว บทบาท และอารมณ์ของตัวละคร
แต่ละตัวได้ดี สำ�หรับการแสดงชุดนีจ้ ดั อยูใ่ นรูปแบบระบำ�
ในการแสดงโขนฉากหนึง่ ของการจัดทัพตรวจพลหรือระบำ�
เอกเทศ
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วทำ � ให้ ผู้วิจัย ต้ อ งการที่จ ะ
ศึกษาลักษณะและบทบาทของตัวละคร โดยนำ�ข้อมูลมา
เป็นแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์ระบำ�ชุด ยีส่ บิ
เสนาลงกามาร แสดงถึงความสำ�คัญของตัวละครทีส่ อ่ื สาร
และถ่ า ยทอดผ่ า นการแสดงสร้ า งสรรค์ ซ่ึ ง ยั ง คงรั ก ษา
กระบวนท่ารำ�ตามแบบฉบับนาฏยจารีตของการแสดงโขน
สามารถนำ�ไปเพือ่ เผยแพร่ อันเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา
อย่างยิง่ และนำ�ไปบรรจุอยูใ่ นหลักสูตรการเรียนการสอน
เพือ่ ต่อยอดองค์ความรูต้ อ่ ไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
๑. เพือ่ ศึกษาลักษณะและบทบาทของเสนายักษ์
ใน กรุงลงกา ทัง้ ๒๐ ตน ในการแสดงโขนเรือ่ ง รามเกียรติ์
๒. เพือ่ สร้างสรรค์การแสดง ชุด ยีส่ บิ เสนาลงกา
มาร
ระเบียบวิธวี จิ ยั
ในงานวิ จัย นี้เ ป็ น งานวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยได้
ทำ�การศึกษาตัวละครเสนายักษ์ทง้ั ๒๐ ตน ได้แก่ มโหธร
เปาวนาสูร การุญราช ภานุราช กาลสูร เวรัม อิทธิกาย มหา
กาย นนทจิต นนทยักษ์นนทสูร นนทไพรี รณสิทธิ์ รณศักดิ์
ศุกรสารณ์ สุขาจาร พัทกาวี โรมจักร กำ�ปัน่ และไวยวา เพือ่
นำ�ข้อมูลมาเป็นแนวคิดและรูปแบบในการสร้างการแสดง
สร้างสรรค์ ซึง่ มีระเบียบวิธใี นการสร้างสรรค์งาน ดังนี้
๑. ศึกษาเชิงประวัตศิ าสตร์ ด้วยวิธกี ารศึกษาจาก
หนังสือ จากเอกสาร ตำ�รา หนังสือ สิง่ พิมพ์ และงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มากำ�หนดแนวคิดและรูปแบบ
ในการสร้างสรรค์งานการแสดง ชุด ยีส่ บิ เสนาลงกามาร
๒.ศึกษาภาคสนาม
โดยการสัมภาษณ์ผทู้ รง
คุณวุฒดิ า้ นนาฏศิลป์ไทย ทีเ่ กีย่ วข้องและดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโขน จำ�นวน ๓ ท่าน
เกีย่ วกับแนวทางในการสร้างสรรค์ทา่ รำ� สัมภาษณ์ผทู้ รง
คุณวุฒเิ กีย่ วกับข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง และนำ�ข้อมูลมาใช้ในการ

สร้างสรรค์กระบวนท่ารำ� บทเพลง และรูปแบบการแสดง
๓.การออกแบบสร้างสรรค์การแสดง ชุด ยีส่ บิ
เสนา ลงกามาร ตามแนวคิด รูปแบบและขัน้ ตอนของ
การสร้างสรรค์ บทเพลงและท่ารำ�
๔.ดำ�เนินการวิพากษ์ผลงานสร้างสรรค์การแสดง
ชุด ยีส่ บิ เสนาลงกามาร โดยผูท้ รงคุณวุฒิ และอาจารย์ดา้ น
นาฏศิลป์ไทย จัดการประชุมแบบสนทนากลุม่ (Focus
Group Discussion) ในหัวข้อ การสร้างสรรค์การแสดง
ระบำ� ชุด ยีส่ บิ อสุราเสนาลงกามาร โดยนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มา
ปรับตามคำ�แนะนำ�ของผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูท้ รงคุณวุฒิ และ
นำ�เสนอรูปเล่มงานวิจยั
ผลการงานวิจยั
จากการศึกษาลักษณะและบทบาทของเสนา
ยักษ์ในกรุงลงกา ทัง้ ๒๐ ตน ในการแสดงโขน เรือ่ ง
รามเกียรติ์ สรุปได้วา่ ลักษณะและบทบาทของเสนายักษ์
กรุงลงกาทัง้ ๒๐ ตน ได้แก่ มโหธร เปาวนาสูร การุญ
ราช ภานุราช กาลสูร เวรัม อิทธิกาย มหากาย นนทจิต
นนทยักษ์ นนทสูร นนทไพรี รณสิทธิ์ รณศักดิ์ ศุกรสารณ์
สุขาจาร พัทกาวี โรมจักร กำ�ปัน่ และไวยวา ในการแสดง
โขน เรือ่ ง รามเกียรติน์ น้ั มีประวัตแิ ละลักษณะแตกต่างกัน
ไปตามพรหมพงศ์ทป่ี รากฏในบทประพันธ์ทม่ี ีลักษณะกาย
สี เขียว ขาว หงเสน ดำ� มอคราม มอหมึก ขาบ หงชาด
เหลือง ม่วงแก่ ม่วงอ่อน นวลจันทร์ ดินแดง หงสบาท และ
หงดิน ใบหน้ามีลกั ษณะปากแสยะ ตาโพลง หรือ ปากขบ
ตาจระเข้ ส่วนศีรษะ เป็น น้�ำ เต้าเฟือง ได้แก่ ตัวละครมโห
ธรและเปาวนาสูร นอกนัน้ ตัวละครมีศรี ษะหัวโล้น สวม
กะบังหน้า สำ�หรับบทบาทเสนายักษ์ในแต่ละตัวนัน้ ส่วน
มากจะปรากฏอยู่ในศึกแต่ละครั้งและมีหน้าที่แตกต่างกัน
ไป เช่น หน้าทีต่ อ้ นรับนำ�สารไปขอความช่วยเหลือในการ
รบ แปลงกาย การสืบเรือ่ งราว การช่วยรบอยูใ่ นกระบวน
ทัพ
โดยผู้ วิ จั ย นำ � มาข้ อ มู ล มาเป็ น แนวคิ ด ในการ
สร้างสรรค์ การแสดง ชุด ยีส่ บิ เสนาลงกามาร ดังนี้
๑.ลักษณะโครงสร้าง แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ประกอบด้วย ส่วนนำ�ทีแ่ สดงถึงพลังอิทธิฤทธิ์ ส่วนเนือ้ หา
แสดงลักษณะชือ่ ลักษณะของตัวละคร มีทง้ั ท่ารำ�เฉพาะตัว
และระบำ�หมู่ และส่วนสรุป จะแสดงถึงความเข้มแข็ง ความ
มีระเบียบและความพร้อมเพรียง ทีพ่ ร้อมจะเคลือ่ นทัพ
๒.ทิศทางการเคลือ่ นไหว มีการปรับแถวหรือ
ทิศทางในการเคลือ่ น ได้แก่ แถวปากพนัง แถวหน้ากระดาน
แถวตอน แถวเฉียง และการตัง้ ซุม้
๓.กระบวนท่าทีน่ �ำ มาใช้ในงานสร้างสรรค์ ได้แก่
ท่าเงือ้ อาวุธ ท่าแบกอาวุธ ท่าลงเสีย้ ว กระบวนแม่ทา่ ที่ ๑,
๓, ๔ และ ๕ กระบวนท่านัง่ ของยักษ์ และการรำ�ใช้บท
๔. การคัดเลือกผูแ้ สดง คัดเลือกจากคุณสมบัติ
พืน้ ฐานของผูแ้ สดง คือร่างกายต้องแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นผู้
มีพน้ื ฐานการรำ�ทีด่ ใี นด้านต่าง ๆ เช่น ลีลาท่ารำ� จังหวะ
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ไหวพริบ ความจำ� มีความขยัน และความอดทนในการฝึก
ซ้อม
๕.เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดง
ใช้แต่งกายยืนเครือ่ ง ลักษณะสีเขียวสลับแดง ใส่เสือ้ แขน
ยาวชัน้ ใน ๑ ตัว และแขนนัน้ ชัน้ นอกอีก ๑ สี ส่วนอุปกรณ์
ได้แก่กระบองควัน่ เกรียว

ของกองทัพเสนายักษ์ กระบวนท่ารำ�สื่อและแสดงให้เห็น
ถึงความพร้อมเพรียง น่าเกรงขามของตัวละคร
- ส่วนนำ� เป็นช่วงเปิดตัวละคร ใช้เพลงหน้า
พาทย์ รัวสามลา ซึ่งเป็นเพลงที่มีมาตั้งแต่โบราณ แสดง
ถึงพลัง อิทธิฤทธิ์ อำ�นาจของตนต่อผู้อื่น โดยได้แบ่งกลุ่ม
ผู้แสดงออกเป็น ๓ กลุ่ม โดยออกมาแสดงที่ละช่วง โดย
ช่วงแรกใช้ผู้แสดงที่เป็นเสนา ๘ คน ช่วงที่สอง ใช้ผู้แสดง
ที่เป็นเสนา ๑๐ คน และช่วงสุดท้าย ใช้นักแสดงมโหธร
และเปาวนาสูร ๒ คน ซึ่งนักแสดงทั้งสามกลุ่มนี้จะออก
มาร่ายรำ� แสดงถึงพละกำ�ลัง ดุดัน เข้มแข็ง ด้วยความ
พร้อมเพรียงกัน

ภาพที่ ๑ ลักษณะการแต่งกาย
๖. การสร้างสรรค์เพลงและบทร้อง สำ�หรับ
การสร้างสรรค์เพลงนั้นจะแบ่งเพลงออกเป็น ๓ ช่วง
คือช่วงแรกใช้เพลงรัวสามลา ช่วงที่สอง เพลงสมิงทอง
มอญ ส่วนช่วงที่สาม ใช้เพลงกราวใน ส่วน วงดนตรีที่ใช้
ประกอบการแสดงเป็นวงปี่พาทย์เครื่องห้า ซึ่งเป็นไปตาม
แบบฉบับของการแสดงโขน ส่วนบทร้องการประพันธ์มี
ลักษณะของความหมาย และเนื้อหาสาระที่มีความสำ�คัญ
และสัมพันธ์กับเรื่องราวของตัวละคร
- ปี่พาทย์ทำ�เพลง รัวสามลา-ร้องเพลงสมิงทองมอญมโหธร มหาอำ�มาตย์ ราชประยูร คู่มหา เปาวนาสูร ยักษา
การุญราช คชรินทร์ อินทรา
ภานุราช ศักดา พลิกแผ่นดิน
ชายชาญ กาลสูร ฤทธิ์ล้ำ�
เวรัม จักรกรด ผกผิน
อิทธิกาย ร่ายเวทย์ พังภินท์
มหากาย ชายถิ่น บาดาล
นนทจิต ขุนวิทย์ สิทธิศักดิ์
นนทยักษ์ ขุนภักดิ์ ศักดาหาญ
นนทสูร ขุนทัพ เริงรำ�บาญ
นนทไพรี ชำ�นาญ การณรงค์
รณสิทธิ์ ฤทธิรณ บนหลังม้า
รณศักดิ์ ศักดา พิศวง
ศุกรสารณ์ ชำ�นาญวิทย์ บิดองค์ สุขาจาร แปลงทรง องค์สีดา
พัทกาวี ขุนศึก โมกขศักดิ์
โรมจักร ขุนราช โอรสา
กำ�ปั่น ขุนผจญ บนคชาไวยวา ขุนกล้า ประจัญบาน
ต่างขุน รู้หลัก สัปประยุทธ์
ต่างขุน ฤทธิรุท กำ�แหงหาญ
ยี่สิบ เสนา ลงกามาร
ท้าวราพณ์ ผู้ผ่าน ลงกา
ปี่พาทย์ทำ�เพลงกราวใน – เชิด
ประพันธ์บทร้อง ร้อยเอกอครินทร์ พงษ์พันธ์เดชา

๗. การสร้างสรรค์กระบวนท่ารำ� แบ่งออกเป็น
๓ ส่วน ส่วนนำ� แสดงถึงการเปิดตัวละคร ส่วนเนื้อหา
แสดงถึงบทบาทและความสำ�คัญของตัวละคร
และ
ส่วนสรุป เป็นการแสดงถึงขบวนที่มีความพร้อมเพรียง

ภาพที่ ๒ ลักษณะแถวของส่วนนำ�
- ส่วนเนื้อหา เป็นช่วงแนะนำ�ตัวละคร ใช้เพลง
สมิ ง ทองมอญเนื่ อ งจากทำ � นองเพลงนี้ มี ท่ ว งทำ � นองที่
กระชับฉับไว องอาจ สง่างาม โดยเฉพาะนิยมใช้กับตัว
ละครที่เป็นฝ่ายยักษ์และจากการศึกษากระบวนท่ารำ�
แนะนำ�ตัวละครนั้นพบว่า เป็นกระบวนท่ารำ�เฉพาะของ
ตัวละคร โดยมีเนื้อร้องกล่าวถึงบรรดาเสนายักษ์แต่ละตน
ซึ่งท่ารำ�นั้นบ่งบอกถึงลักษณะของตัวละครที่นำ�ภาษาท่า
มาประกอบในกระบวนท่ารำ� จากกระบวนท่ารำ�ดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าตัวละครร่ายรำ�ตามเนื้อร้องโดยใช้ท่าทางตาม
นาฏยจารีตของโขนฝ่ายยักษ์และในช่วงสุดท้ายของเนื้อ
เพลงสมิงทองมอญจะปรากฏ ท่ารำ�ที่จัดเป็นซุ้มโดยการ
ขึ้นลอย แสดงให้เห็นถึงความอลังการ ตระการตา ความ
ยิ่งใหญ่ของบรรดาเหล่าทหารหาญของกรุงลงกา ซึ่งบ่ง
บอกถึงเอกลักษณ์ของการแสดงโขน

ภาพที่ ๓ กระบวนท่ารำ�เฉพาะของตัวละคร
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ภาพที่ ๔ การจัดซุ้ม เพลงสมิงทองมอญ
- ส่วนสรุป แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือช่วงที่ ๑
ใช้เพลงกราวใน ถือว่าเป็นเพลงประจำ�ของฝ่ายยักษ์ ซึ่ง
มีท่วงทำ�นองแสดงถึงความโออ่า ภูมิฐาน องอาจและ
เป็นการอวดฝีมือของบรรดายักษ์เสนากรุงลงกา ส่วนท่า
รำ�ที่ใช้ในการประกอบกับเพลงกราวในนี้ มีบางท่าที่ยังไม่
ปรากฏอยู่ในการแสดงออกกราวของเสนายักษ์ ผู้วิจัยได้
สร้างสรรค์เรียบเรียงโดยนำ�เอาท่ารำ�ในแม่ท่ายักษ์ ท่ารำ�
การ ออกกราวตรวจพลของยักษ์ตัวดี และท่ารำ�ในภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์มาร้อยเรียงจัดเป็นกระ
บวนท่ารำ�ในการแสดงชุดสี่สิบเสนาลงกามาร

ภาพที่ ๕ การเปรียบเทียบท่ารำ�ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่มา : มหาภารตรามเกียรติ์ (๒๕๕๐)

ภาพที่ ๖ แม่ท่ายักษ์ท่าที่ ๑

ภาพที่ ๗ แม่ท่ายักษ์ท่าที่ ๓

ภาพที่ ๘ แม่ท่ายักษ์ท่าที่ ๔
และช่วงที่ ๒ ใช้เพลงเชิด ซึ่งมีท่วงทำ�นองแสดง
ถึงความคึกคัก เข้มแข็ง พร้อมเพรียงและการเดินทาง
(การเคลื่อนทัพ)

ภาพที่ ๙ กระบวนท่ารำ�เพลเชิด
อภิปรายผล
๑. การศึกษาลักษณะและบทบาทของเสนายักษ์
ในกรุงลงกา ทัง้ ๒๐ ตน ในการแสดงโขน เรือ่ ง รามเกียรติ์
พบว่า
ลักษณะและบทบาทของเสนายักษ์ กรุงลงกาทัง้
๒๐ ตน ได้แก่ มโหธร เปาวนาสูร การุญราช ภานุราช กาล
สูร เวรัม อิทธิกาย มหากาย นนทจิต นนทยักษ์ นนทสูร น
นทไพรี รณสิทธิ์ รณศักดิ์ ศุกรสารณ์ สุขาจาร พัทกาวี โรม
จักร กำ�ปัน่ และไวยวา ในการแสดงโขน เรือ่ ง รามเกียรติ์
นัน้ มีประวัตแิ ละลักษณะแตกต่างกันไปตามพรหมพงศ์ท่ี
ปรากฏในบทประพันธ์ โดยผูว้ จิ ยั ได้น�ำ มาใช้เป็นข้อมูลใน
การออกแบบ ในการสร้างสรรค์งาน ในเรือ่ งของเครือ่ งแต่ง
กาย การสร้างสรรค์เพลงและบทร้อง รวมถึงการสร้างสรรค์
กระบวนท่ารำ�ทีป่ ระดิษฐ์ขน้ึ ในลักษณะของระบำ�ทีก่ ล่าว
ถึงความสำ�คัญของตัวละคร ซึง่ ถือเป็นลักษณะของการ
แสดงโขนในยุคทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงหรือสร้างใหม่ในยุคของ
นายเสรี หวังในธรรม ดังที่ อาจารย์เสรี หวังในธรรม เมือ่
วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ให้สมั ภาษณ์กล่าวไว้ใน
งานวิจยั ของ สมรัตน์ ทองแท้ เรือ่ ง ระบำ�ในการแสดงโขน
ของกรมศิลปากรกล่าวว่า ท่านได้ปรับปรุงการแสดงโขนขึน้
มาใหม่ โดยให้มคี วามแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมอยูบ่ า้ ง
คือ เดิมการดำ�เนินเนือ้ เรือ่ งในการแสดงจะเป็นชุดเป็นตอน
ตามบทพระราชนิพนธ์ แต่ในสมัยนีท้ า่ นได้เน้นเนือ้ หาของ
การแสดงโขนเกีย่ วกับตัวละครในเรือ่ งรามเกียรติเ์ ป็นสำ�คัญ
เช่น พระราม ใช้ชอ่ื การแสดงโขนว่าชุดรามาวตารหนุมาน
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ใช้ชอ่ื การแสดงโขนว่า ชุดหนุมานชาญสมร, พาลี ใช้ชอ่ื
การแสดงโขน ว่า ชุด พาลีสอนน้อง เป็นต้อน แล้วในโขน
แต่ละชุดทีท่ า่ นปรับปรุงขึน้ มาใหม่นน้ั มักจะมีระบำ�เป็นส่วน
ประกอบด้วยอยูเ่ สมอ โดยท่านให้เหตุผลว่า “การแสดงโขน
เวลาเปลีย่ นแปลงเหตุการณ์อย่างกะทันหันไม่สามารถทำ�ได้
ในทันทีทนั ใดเหมือนละครเวทีภาพยนตร์ จึงได้ใช้ระบำ�ขึน้
มาเปิดเหตุการณ์แทน เท่ากับว่าระบำ�ในสมัยทีอ่ าจารย์
เสรี หวังในธรรม เป็นผูค้ ดิ สร้างสรรค์ขน้ึ มานัน้ มีปรากฏอยู่
เพือ่ เป็นส่วนเสริมหรือเน้นเนือ้ หาในการแสดงโขน ชุดต่าง
ๆ ทีเ่ กีย่ วกับชีวประวัตขิ องตัวละครในเรือ่ งเป็นหลักสำ�คัญ
เช่น ระบำ�วานรพงศ์ จะเน้นความสำ�คัญของหนุมาน ทีน่ �ำ
เหล่า พลกระบีท่ ม่ี คี วามสามารถต่าง ๆ มาร่วมเป็นคนทัพ
ของพระรามได้ หรือระบำ�บันเทิงกาสร ทีเ่ น้นให้เห็นความ
ชัว่ ร้ายของทรพา ทีม่ าทำ�ลายความสุขของครอบครัวตัวเอง
เป็นต้น
๒. การสร้างสรรค์การแสดง ชุด ยีส่ บิ เสนาลงกา
มาร พบว่า
๒.๑ ลักษณะโครงสร้าง ส่วนนำ�ทีแ่ สดงถึงพลัง
อิทธิฤทธิ์ ส่วนเนือ้ หา แสดงลักษณะชือ่ ลักษณะของตัว
ละคร มีทง้ั ท่ารำ�เฉพาะตัวและระบำ�หมู่ และส่วนสรุป จะ
แสดงถึงความเข้มแข็งความมีระเบียบและความพร้อม
เพรียง ทีพ่ ร้อมจะเคลือ่ นทัพซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารแบ่งช่วงการ
แสดงออกเป็นส่วนต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการแสดงถึงเรือ่ งราวของ
การแสดงในแต่ละช่วงเพือ่ สือ่ เรือ่ งราวต่างๆ ผ่านการแสดง
ทีม่ คี วามหลากหลายของอารมณ์ เช่น การแสดงถึงพลัง
อำ�นาจ อิทธิฤทธิ์ ความเข้มแข็ง การอวด การบอกหรือการ
แนะนำ�ตนโดยผูแ้ สดงจะใช้การตีบทตามจังหวะและทำ�นอง
ของเพลงซึ่งจะช่วยเสริมสร้างอารมณ์และจินตนาการให้ผู้
ชมเกิดความรูส้ กึ รับรูถ้ งึ เรือ่ งราว และความงามของการ
แสดงผ่านตัวละคร ดังที่ เพลโต (Plato ๔๗๒ – ๓๗๔ .B.C)
มองว่าจิตเป็นตัวกำ�หนดให้ร่างกายดำ�เนินไปตามความ
ต้องการ และแบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ ภาคของจิตวิญญาณ
ภาคของอารมณ์ และภาคของเหตุผล ซึง่ เพลโต้ได้ให้ทศั นะ
เกีย่ วกับเรือ่ งของความงามว่า ความงามทีแ่ ท้จริงนัน้ อยูใ่ น
โลกจินตนาการ (World of Idea) เชือ่ ว่าความงามอยูท่ จ่ี ติ
เป็นตัวกำ�หนดส่วนความคิดนั้นอยู่ในห้วงแห่งจินตนาการ
ทีอ่ ยูน่ อกเหนือไปจากโลกนี้ กล่าวคือ จิตต้องสร้างต้นแบบ
แห่งความงามขึ้นสิ่งใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับจินตนาการ
ในต้นแบบมากเพียงใดย่อมถือว่าเป็นความงามเพียงนั้น
ความชอบความเพลิดเพลินเป็นสิง่ ทีแ่ สดงถึงคุณค่าตามมา
(ชมนาด กิจขันธ์ และคณะ. ๒๕๔๖ : ๓ – ๔)
ความงามเป็นสภาวะสัมพันธ์
นักคิดบางคน
เชือ่ ว่าความงาม ไม่ใช่เป็นจิตวิสยั อย่างสิน้ เชิงและก็ไม่ใช่
เป็นวัตถุวสิ ยั อย่างสิน้ เชิงเช่นกัน แต่เป็นสภาวะสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุกบั บุคคล ทัศนะ นีก้ น็ บั ว่า มีสว่ นถูกต้องอยู่
ที่การยอมรับว่าทั้งบุคคลและวัตถุมีความสำ�คัญด้วยกัน
ทัง้ คู่ ในการตีคณ
ุ ค่าของสุนทรียะ แต่เราก็ตอ้ งยอมรับว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของสิ่งดังกล่าวมาแล้วนั้นเองที่
เป็นรากฐานรองรับคุณค่าทางสุนทรียะอย่างแน่นอน เพียง
แต่ว่าตัวความสัมพันธ์เองนั้นไม่ใช่เป็นตัวความงามหรือตัว

คุณค่าทางสุนทรียะ เพราะฉะนัน้ การทีจ่ ะอธิบายว่าความ
งามคือสภาวะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงเป็นคำ�อธิบายที่
ไม่ถูกนักเป็นสุนทรียรสที่มีผ้ชู มได้รับจากความเคลื่อนไหว
และจังหวะลีลา (Movement and Rhythm) มีความเชือ่ ม
โยงต่อเนือ่ ง การปรากฏตัวของนักแสดงทีม่ บี คุ ลิกลักษณะ
และการแต่งตัวทีส่ ง่างามเหมาะสมกับ ท่าเต้น ท่ารำ� อัน
เป็นนาฏลักษณ์ของการแสดงนัน้ ๆ ย่อมมีผลเป็นเบือ้ งต้น
ต่อสัมผัสทางการเห็นและการขานรับทางสุนทรียะ เมือ่ มี
จังหวะลีลาเคลือ่ นไหว สอดแทรกด้วยอารมณ์รสู้ กึ ของนัก
แสดง มีผลให้เกิดความเคลือ่ นไหวในอารมณ์รสู้ กึ ของผูช้ ม
ด้วย ความงามรุกเร้า (Sublimity) ทีเ่ กิดจากจังหวะและ
การเคลือ่ นไหว ช่วยให้สมั ผัส ทางการเห็นเด่นชัด มีชวี ติ ชีวา
มีความหมายชวนให้ตดิ ตาม ความงามหรือความเป็นเลิศ
ในนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงจะพิจารณา กันทีจ่ งั หวะ
ลีลาและการเคลือ่ นไหวเป็นสำ�คัญ ซึง่ เป็นการให้การรับ
รูส้ นุ ทรียรสในระดับผัสสะ (Sensation) ส่วนการรับรู้
สุนทรียรสในระดับ เพ่งพินจิ (Contemplation) ซึง่ ก่อให้
เกิดจินตนาการและสติปญ
ั ญานัน้ เกิดจากการเข้าถึง สุนทรี
ยะซาบซึง้ ในภาคส่วนอารมณ์รสู้ กึ ทีน่ กั แสดงต้องการสือ่ ให้
ผูช้ มได้เข้าถึง ซึง่ บูรณาการไปกับความหมายและจินตภาพ
อันงดงาม หรือกระทบอารมณ์รสู้ กึ ตามเจตนารมณ์ของผู้
สร้างสรรค์และนักแสดงเหล่านัน้ (มโน พิสทุ ธิรตั นนานนท์.
๒๕๓๙ : ๙๘)
๒.๒ ทิศทางการเคลือ่ นไหว พบว่ามีการปรับแถว
หรือทิศทางในการเคลือ่ น ได้แก่ แถวปากพนัง แถวหน้า
กระดาน แถวตอน แถวเฉียง และการตัง้ ซุม้ ซึง่ มีการเคลือ่ น
แถวในลักษณะความสัมพันธ์ของเพลง จำ�นวนผูแ้ สดงและ
ลักษณะของท่ารำ�มีลกั ษณะทีเ่ ป็นการนำ�เสนอเพือ่ อวดฝีมอื
ในการร่ายรำ�และการแสดงไหวพริบในการเคลือ่ นตัวของผู้
แสดง และสือ่ ให้ผชู้ มได้รบั รูถ้ งึ ความหมายในเชิงความรูส้ กึ
หรืออารมณ์ในการสร้างสรรค์น้ผี ้วู ิจัยต้องการสื่อให้ร้สู ึกถึง
กระบวนแถวของทหารทีพ่ ร้อมออกรบซึง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับเพลง ดังที่ สุรพล วิรฬุ ห์รกษ์ กล่าวว่า (๒๕๔๓ : ๒๒๙ –
๒๓๒) ทิศทาง หมายถึง แนวทีผ่ แู้ สดงเคลือ่ นทีจ่ ากจุดหนึง่
ไปยังอีกจุดหนึง่ เช่น การแปรแถว ผูแ้ สดงสามารถเคลือ่ นที่
ไปบนเวทีได้ใน ๘ ทิศ ซึง่ สัมพันธ์กบั ตำ�แหน่งของคนดู คือ
๑. การเข้าหาคนดู ๒. การถอยออกจากคนดู ๓. การขนาน
กับคนดู ๔. การทแยงมุมกับคนดู ๕. การวนเป็นวงหน้าคน
ดู ๖. การฉวัดเฉวียนหรือเลีย้ วไปมาแบบฟันปลา ๗. การยก
สูง และ ๘. การกดต่�ำ การเคลือ่ นไหวไปในทิศทางดังกล่าว
อาจผสมผสานกันให้ดซู บั ซ้อนขึน้ ก็ได้ เช่น การถอยหลัง
แบบทแยงมุม หรือการวนเป็นวงกลมสลับฟันปลา การ
เคลือ่ นไหวไปในทิศทางต่างๆ กัน ย่อมให้ความรูส้ กึ แก่คนดู
แตกต่างกันด้วยโดยอาศัยมุมมองคนดูเป็นแกน
๒.๓กระบวนท่ า ที่นำ� มาใช้ ใ นงานสร้ า งสรรค์
ได้แก่ ท่าเงือ้ อาวุธ ท่าแบกอาวุธ ท่าลงเสีย้ ว กระบวนแม่ทา่
ที่ ๑, ๓, ๔ และ ๕ กระบวนท่านัง่ ของยักษ์ และการรำ�ใช้
บทประกอบคำ�ร้องและเพลงหน้าพาทย์ ซึง่ พบอยูใ่ นท่ารำ�
การตรวจพล และท่าอืน่ ๆ ทีไ่ ม่คอ่ ยได้มกี ารนำ�มาใช้มากนัก
ในวงการนาฏศิลป์โขน ซึง่ ท่ารำ�เหล่านีเ้ ป็นกระบวนแม่ทา่
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ที่มีความสำ�คัญที่ผู้วิจัยต้องการนำ�มาบูรณาการเพื่อเสริม
ให้เห็นถึงกิรยิ าท่าทางต่าง ๆ ทีเ่ ป็นลักษณะเด่นหรือแสดง
ถึงความเป็นตัวตนของตัวละครฝ่ายยักษ์ให้ผู้ชมได้รู้จัก
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมศักดิ์ ทัดติ (๒๕๔๐ : ๓๗๖)
ทีพ่ บว่า การรำ�ตรวจพลมีหลักสำ�คัญซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือการใช้
ท่า ต่าง ๆ จากแม่ทา่ หลักของยักษ์
๒.๔ การคัดเลือกผูแ้ สดง เป็นการคัดเลือกผูแ้ สดง
จากคุณสมบัตพิ น้ื ฐาน คือร่างกายต้องแข็งแรง สมบูรณ์ เป็น
ผูม้ พี น้ื ฐานการรำ�ทีด่ ใี นด้านต่าง ๆ เช่น ลีลาท่ารำ� จังหวะ
ไหวพริบ ความจำ� มีความขยัน และความอดทนในการฝึก
ซ้อม ซึง่ ผูแ้ สดงจะต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ ต่ี รงตามความสามารถ
เนื่ อ งจากผู้ แ สดงจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี พ ลั ง เพื่ อ สามารถที่ จ ะ
ถ่ายทอดความหมายของการแสดงให้ชดั เจนขึน้ ดังที่ สุรพล
วิรฬุ ห์รกั ษ์ (๒๕๔๓ : ๒๒๙ – ๒๓๒) กล่าวว่า ในขณะทีผ่ ู้
แสดงเคลือ่ นไหว มีการใช้พลังเกิดขึน้ ปริมาณของพลัง ทีใ่ ช้
มีตง้ั แต่นอ้ ยจนแทบสัมผัสมิได้ไปจนถึงรุนแรงประหนึง่ เป็น
ร่างกายจะระเบิด การฟ้อนรำ�ด้วยพลังแรงมากๆ ย่อมทำ�ให้
เห็นอาการทีก่ ระปรีก้ ระเปร่า แข็งแรง รุกร้น ในทางตรง
ข้าม การเคลือ่ นไหวด้วยพลังน้อยย่อมเป็นตัวเปรียบต่าง
ให้การเคลือ่ นไหวด้วยพลังมากมีความหมายมากขึน้ ชัดเจน
ขึน้ และการเคลือ่ นไหวด้วยพลังน้อยให้ความรูส้ กึ ทีน่ มุ่ นวล
อ่อนโยน เชือ่ งช้า หนักแน่น เป็นความรูส้ กึ ลึกๆ ทีแ่ ฝงเร้น
อยูภ่ ายใน อย่างไรก็ตามมีขอ้ เตือนใจว่า การเคลือ่ นไหวที่
ใช้พลังมากไม่จ�ำ เป็นต้องใช้เนือ้ ทีม่ ากไปกว่าการเคลือ่ นไหว
ทีใ่ ช้พลังน้อยแต่อย่างใด การเน้นพลัง เป็นการเร่งหรือการ
ลดความแรงของการใช้พลังเพื่อการเคลื่อนไหวในขณะใด
ขณะหนึง่ อย่างกะทันหัน ซึง่ เป็นการกระทำ�อย่างใดอย่าง
หนึง่ ต่างไปจากสิง่ ทีก่ �ำ ลังกระทำ�อยูข่ ณะนัน้ การเน้นพลัง
เป็นศิลปะในการเรียกร้องความสนใจจากคนดู การเน้น
พลังเป็นวิธจี �ำ แนกให้เห็นรูปลักษณะของการฟ้อนรำ�อย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของจังหวะ การที่ผู้แสดงเน้น
ด้วยจังหวะที่สม่ำ�เสมอ ทำ�ให้เกิดความรู้สึกสมดุล คงที่
และหนักแน่น การเน้นที่ไม่สม่ำ�เสมอด้วยพลังที่มีความ
แรงต่างกัน ทำ�ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่คงที่ ตื่นเต้น สับสน
การเน้นพลังของนาฏยศิลป์ไทย อาจหมายถึง การกระ
ทบจังหวะ การ เดาะแขน การข่มเข่า และการย่ำ�เท้า
๒.๕เครื่ อ งแต่ ง กายและอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ใ นการ
แสดง ผู้วิจัยได้ใช้การแต่งกายยืนเครื่อง ลักษณะสีเขียว
สลับแดง ใส่เสื้อแขนยาวชั้นใน ๑ ตัว และแขนนั้นชั้น
นอกอีก ๑ สี ซึ่งเป็นลักษณะของเสื้อหรือเครื่องรบแบบ
โบราณแสดงถึ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเครื่ อ งแบบทหารของ
เสนายักษ์ ส่วนอุปกรณ์ ได้แก่กระบองควั่นเกรียว ที่เป็น
เครื่องหมายและอาวุธของตัวละครเสนายักษ์ซึ่งผู้วิจัยได้
นำ�มา สร้างสรรค์ทำ�ให้สามารถตอบสนองและส่งเสริม
การแสดง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังที่ สมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ (๒๕๐๘ : ๒๓ – ๒๗) กล่าว
ว่า ตัวเสื้อกับแขนสีเสื้อต่างกัน เช่น ตัวเสื้อเป็นสีเขียว
แขนเสื้อเป็นสีแดง ลักษณะเสื้ออย่างนี้เป็นเสื้อเครื่อง
รบแต่โบราณ คือใส่เสื้อแขนยาวชั้นใน ๑ ตัว แล้วแล้ว
สวมเสื้อเกราะแขนสั้นชั้นนอก อีกตัวหนึ่ง สีแขนกับสี

ตัวจึงต่างกัน ใช้แต่งสำ�หรับโขนตัวดี แต่งในเวลาออกรบ
นอกจากนี้ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (๒๕๔๓ : ๒๖๘) ได้กล่าว
เกี่ยวกับความสำ�คัญของอุปกรณ์การแสดงว่า อุปกรณ์
การแสดงโดยเฉพาะในกลุ่มของการฟ้อนรำ�นั้น ผู้แสดง
มักถือวัสดุสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์การแสดงไว้ตลอดเวลา
การแสดง อุปกรณ์การแสดงนี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ฟ้อนรำ� อีกทั้งอาจเป็นสิ่งที่กำ�หนดรูปแบบของการฟ้อน
รำ�อีกด้วย อุปกรณ์การแสดงจึงนับได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้นาฏย
ลักษณ์ของการแสดงชุดใดชุดหนึ่งได้อีกประการหนึ่ง
๒.๖ การสร้างสรรค์เพลงและบทร้อง สำ�หรับ
การสร้างสรรค์เพลงนัน้ จะแบ่งเพลงออกเป็น ๓ ช่วง คือ
ช่วงแรกใช้เพลงรัวสามลา แสดงถึงพลังอิทธิฤทธิ์ ช่วงทีส่ อง
เพลงสมิงทองมอญ แสดงถึงความฮึกเหิม ห้าวหาญ ส่วน
ช่วงทีส่ าม ใช้เพลงกราวในและเพลงเชิดซึง่ เป็นเพลงหน้า
พาทย์ทใ่ี ช้ส�ำ หรับการรำ�ตรวจพลฝ่ายยักษ์ แสดงถึงความ
งาม พร้อมเพรียง เข้มแข็ง ส่วนวงดนตรีทใ่ี ช้ประกอบการ
แสดงเป็นวงปีพ่ าทย์เครือ่ งห้า ซึง่ เป็นไปตามแบบฉบับของ
การแสดงโขน ส่วนบทร้องการประพันธ์มลี กั ษณะของความ
หมาย และเนือ้ หาสาระทีม่ คี วามสำ�คัญและสัมพันธ์กบั เรือ่ ง
ราวของตัวละคร ดังที่ ไพโรจน์ ทองคำ�สุก กล่าวในหนังสือ
กรมศิลปากร (กรมศิลปากร. ๒๕๔๘ : ๒๗๒ - ๒๘๔) ได้ให้
แนวคิดในการบรรจุเพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไว้วา่
จะต้องรูว้ า่ การแสดงนัน้ เป็นการแสดงประเภทใด เช่น โขน
ละครนอก ละครใน หุน่ หรือลิเก ก็ตาม เพราะว่าเพลงทีใ่ ช้
ประกอบการแสดงแต่ละประเภทนัน้ ไม่เท่ากัน ต้องมีความ
รูเ้ รือ่ งทีจ่ ะแสดงนัน้ ๆ อย่างถ่องแท้วา่ การแสดงนัน้ จะแสดง
เรือ่ งอะไร เรือ่ งดำ�เนินเป็นมาอย่างไร ผูบ้ รรจุเพลงก็จะต้อง
รูเ้ รือ่ งอยางชัดเจนเสียก่อน และต้องรูจ้ กั ตัวละครในเรือ่ งที่
จะแสดงว่าเป็นตัวละครอะไร มีฐานะแค่ไหน เพราะว่าการ
บรรจุเพลงต่างๆ จะต้องเป็นไปตามฐานันดรศักดิข์ องตัว
ละครนัน้ ๆ นอกจากนีย้ งั จะต้องให้ตรงกับอุปนิสยั ใจคอของ
ตัวละครนัน้ ด้วย
๒.๗ การสร้างสรรค์กระบวนท่ารำ� พบว่า การ
สร้างสรรค์การแสดงในชุด ยีส่ บิ เสนาลงการมาร มีกระบวน
ท่ารำ�แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนนำ� แสดงถึงการเปิดตัว
ละคร ส่วนเนือ้ หา แสดงถึงบทบาทและความสำ�คัญของตัว
ละคร และส่วนสรุป เป็นการแสดงถึงขบวนทีม่ คี วามพร้อม
เพรียงของกองทัพเสนายักษ์ กระบวนท่ารำ�สือ่ และแสดงให้
เห็นถึงความพร้อมเพรียง น่าเกรงขามของตัวละคร
- ส่วนนำ� เป็นช่วงเปิดตัวละคร ใช้เพลงหน้า
พาทย์ รัวสามลา ซึง่ เป็นเพลงทีม่ มี าตัง้ แต่โบราณ แสดง
ถึงพลัง อิทธิฤทธิ์ อำ�นาจของตนต่อผูอ้ น่ื โดยได้แบ่งกลุม่ ผู้
แสดงออกเป็น ๓ กลุม่ โดยออกมาแสดงทีล่ ะช่วง ซึง่ นัก
แสดงทัง้ สามกลุม่ นี้ จะออกมาร่ายรำ� แสดงให้เห็นถึงเรือ่ ง
ราวและอารมณ์ของตัวละคร โดยช่วงแรกใช้ผแู้ สดงทีเ่ ป็น
เสนา ๘ คน โดยผูแ้ สดงใช้กระบวนท่าแหวก ๒ มือ ท่า
แหวกมือเดียว ท่าขึน้ และท่าสอดสูง ทีแ่ สดงถึงความพร้อม
เพรียง เข้มแข็ง และองอาจ ช่วงทีส่ อง ใช้ผแู้ สดงทีเ่ ป็นเสนา
๑๐ คน มีกระบวนท่าเก็บ ท่าผาลา แสดงถึงความแข็งแรง
คึกคักของตัวละครและช่วงสุดท้าย ใช้นกั แสดงมโหธร และ
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เปาวนาสูร ๒ คน ใช้กระบวนทาผาลาต่�ำ แสดงถึงบุคคล
ทำ�ให้กองทัพเกิดขวัญและกำ�ลังใจ
- ส่วนเนือ้ หา เป็นช่วงแนะนำ�ตัวละคร ใช้เพลง
สมิ ง ทองมอญเนื่ อ งจากทำ � นองเพลงนี้ มี ท่ ว งทำ � นองที่
กระชับฉับไว องอาจ สง่างาม โดยเฉพาะนิยมใช้กบั ตัวละคร
ทีเ่ ป็นฝ่ายยักษ์และจากการศึกษากระบวนท่ารำ�แนะนำ�ตัว
ละครนัน้ พบว่า เป็นกระบวนท่ารำ�เฉพาะของตัวละคร โดย
มีเนือ้ ร้องกล่าวถึงบรรดาเสนายักษ์แต่ละตน ซึง่ ท่ารำ�นัน้ บ่ง
บอกถึงลักษณะของตัวละครที่นำ�ภาษาท่ามาประกอบใน
กระบวนท่ารำ� เป็นลักษณะการรำ�ใช้บทตามเนือ้ ร้อง โดย
นำ�ท่าต่าง ๆ มาใช้ ได้แก่ ท่าผาลา ท่าสอดสูง ท่าสอดสูง
จีบยาว ท่าผาลาต่�ำ แม่ทท่ี ่ี ๑ ท่าขีม่ า้ ท่าแปลงกาย ท่าบัว
บาน ท่ากระทืบพืน้ จากกระบวนท่ารำ�ดังกล่าวจะเห็นได้วา่
ตัวละครร่ายรำ�ตามเนือ้ ร้องโดยใช้ทา่ ทางตามนาฏยจารีต
ของโขนฝ่ายยักษ์ นอกจากนีม้ กี ารนำ�ท่านัง่ ของยักษ์มาใช้ใน
กระบวนท่ารำ� ซึง่ ไม่เคยพบมาก่อนในงานสร้างสรรค์ระบำ�
ในการแสดงโขน และในช่วงสุดท้ายของเนือ้ เพลงสมิงทอง
มอญจะปรากฏ ท่ารำ�ทีจ่ ดั เป็นซุม้ โดยการขึน้ ลอย แสดงให้
เห็นถึงความอลังการ ตระการตา ความยิง่ ใหญ่ของบรรดา
เหล่าทหารหาญของกรุงลงกา ซึง่ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ
การแสดงโขน
- ส่วนสรุป แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือช่วงที่ ๑ ใช้
เพลงกราวใน ถือว่าเป็นเพลงประจำ�ของฝ่ายยักษ์ ซึง่ มี
ท่วงทำ�นองแสดงถึงความโออ่า ภูมฐิ าน องอาจและเป็นการ
อวดฝีมือของบรรดายักษ์เสนากรุงลงกาส่วนท่ารำ�ที่ใช้ใน
การประกอบกับเพลงกราวในนี้ มีบางท่าทีย่ งั ไม่ปรากฏอยู่
ในการแสดงออกกราวของเสนายักษ์ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์
เรียบเรียงโดยนำ�เอาท่ารำ�ในแม่ทา่ ยักษ์ ท่ารำ�การออกกราว
ตรวจพลของยักษ์ตวั ดี ท่าแบกอาวุธ แม่ทา่ ที่ ๑ แม่ทา่ ที่
๓ แม่ทา่ ที่ ๔ แม่ทา่ ที่ ๕ และท่ารำ�ในภาพจิตรกรรม ฝา
ผนังเรือ่ งรามเกียรติม์ าร้อยเรียงจัดเป็นกระบวนท่ารำ�ในการ
แสดงชุดสีส่ บิ เสนาลงกามาร และช่วงที่ ๒ ใช้เพลงเชิด โดย
ใช้กระบวนท่าแบกจีบโบก ท่าโย้ตวั ท่ายักคอ ท่าเสือลาก
หาง และท่าเต้นซึง่ จะอยูใ่ นกระบวนท่ารำ�ในแม่ทา่ เชิด ซึง่ มี
ท่วงทำ�นองแสดงถึงความคึกคัก เข้มแข็ง พร้อมเพรียงและ
การเดินทาง (การเคลือ่ นทัพ)
ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ประดิษฐ์กระบวนท่ารำ�ให้
สัมพันธ์และสอดคล้องกับเพลงตามนาฏยจารีต ซึง่ นักแสดง
จะออกมาร่ายรำ� ด้วยลีลาทีม่ คี วามสวยงาม พร้อมเพรียง
กัน ท่ารำ�มีการสือ่ ถึงพละกำ�ลัง ทีต่ วั ละครจะสือ่ สารผ่านท่า
รำ� เช่น ท่ายืดกระทบ เก็บ และกระทืบเท้า ทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงการใช้พละกำ�ลังทีด่ ดุ นั เข้มแข็ง ตามแนวคิดทีเ่ ป็นเรือ่ ง
ราวการนำ�เสนอในแต่ละช่วง
นอกจากนีย้ งั นำ�เสนอถึงความสวยงามของแม่ทา่
ต่าง ๆ หลายท่า ทีไ่ ม่คอ่ ยจะปรากฏในการแสดงอืน่ ๆ หรือ
การแสดงถึงอากัปกิรยิ าของยักษ์ เช่น การนำ�ท่านัง่ ของ
ยักษ์มาใช้ในการแสดง ทีน่ อ้ ยคนนักจะสังเกตท่านัง่ ของตัว
ละครเสนายักษ์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ นำ�มาใช้ในการแสดงทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงการให้ความสำ�คัญและรายละเอียดของตัวละคร
ดังที่ เสรี หวังในธรรม กล่าวในหนังสือกรมศิลปากร (กรม

ศิลปากร. ๒๕๔๘ : ๒๗๒ - ๒๘๔) กล่าวว่า การสร้างสรรค์
งานด้านนาฏศิลป์ไทย นับเป็นการออกแบบกระบวนท่า
ทิศทางการเคลือ่ นไหว การแยกและการจับกลุม่ โดยให้เป็น
ไปตามจินตนาการของผูส้ ร้างสรรค์การสร้างสรรค์นาฏศิลป์
ไทยมี ข นบธรรมเนี ย มอั น เป็ น จารี ต เป็ น เวลาช้ า นานซึ่ง
มีลกั ษณะสำ�คัญ ๓ ประการ ได้แก่ ท่ารำ� รูปแบบการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย อาจแบ่ง ท่ารำ�ออกเป็น ๓ แบบ คือ
ท่าระบำ� กระบวนท่ารำ�ทีม่ คี วามหมายกว้างๆ นับเป็น
ลักษณะเฉพาะ ผูช้ มพอเข้าใจความหมายเฉพาะ ท่าละคร
รูปแบบของท่าละคร เป็นท่ารำ�ทีก่ �ำ หนดให้มคี วามหมาย
เฉพาะ อาจแบ่งได้เป็น ท่าแสดงอารมณ์ เช่น โกรธ เศร้า
ท่าแสดงกิรยิ า เช่น เดิน และท่าทีแ่ สดงถึงปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติทา่ ละครหรือ นาฏยศัพท์ ทางนาฏศิลป์เรียก
ว่าการตีบทผู้ท่ีจะปฏิบัติได้งดงามต้องผ่านประสบการณ์
มามากพอสมควร ซึง่ อาจารย์เสรี หวังในธรรม ได้เน้นกับ
ศิษย์ในเรือ่ งการตีบทว่าควรใส่อารมณ์เข้าไปด้วยโดยเฉพาะ
ละครพันทาง เรือ่ ง ผูช้ นะสิบทิศ และท่าเต้น การแสดง
นาฏศิลป์ไทย นอกจากการร่ายรำ�แล้วยังมีการผสมผสาน
ท่าเต้นซึง่ เป็นการเคลือ่ นไหวช่วงเท้าและขาเป็นหลัก โดย
เฉพาะในการแสดงโขน
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Dance creation as a tool for promoting emotional intelligence of youths.
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชน
อุษณีย์ จันทรสุกรี
ดร.กุสุมา เทพรักษ์
ABSTRACT
The objectives of this research were to
study the use of dance creation as a tool for promoting emotional intelligence (EQ) of youths, and
to study the result of it. The research sample, selected by easy sampling method, were 27 eleventh-graded students in Wor Mor Wor project. The
research tool consisted of 12 lesson plans titled
Nard Ta Sin Sang Serm Wor Mor Wor Suk Sarn and
EQ assessment form for youths (12-17 years old),
based on the one created by Department of Mental Health, Ministry of Public Health.
The result found that 1) dance creation
could be used as a tool for promoting EQ of
youths. The students’ happiness and cheerfulness
could be seen in their facial expression, gestures,
smiles and laughing. 2) After participating in the
program, the students’ EQ was higher than before
their participation at significance level of 0.5.

สร้างสรรค์นาฏศิลป์เพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
ของเยาวชน จากกลุม่ ตัวอย่างนักเรียนโครงการสนับสนุน
การจั ด ตั้ง ห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย นสาธิ ต แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน ศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาการศึกษา โดยการกำ�กับดูแลของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน (โครงการ วมว.) ชัน้
มัธยมศึกษาปี 5/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน
27 คน จากวิธสี มุ่ อย่างง่าย โดยการจับฉลาก เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชือ่
หน่วยการเรียนรู้ นาฏศิลป์สร้างเสริม วมว. สุขสันต์ จำ�นวน
12 แผน และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ สำ�หรับ
วัยรุน่ (อายุ 12 – 17 ปี) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข โดยเลือกใช้เฉพาะส่วนทีเ่ ป็นองค์ประกอบด้าน
สุข ผลการวิจยั พบว่า การสร้างสรรค์นาฏศิลป์สามารถส่ง
เสริมให้นกั เรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุขได้ เพราะ
นักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงความสุข สนุกสนาน ร่างเริง
เห็นได้จากสีหน้า ท่าทาง การแสดงออกด้วยรอยยิม้ เสียง
หัวเราะ ซึง่ เป็นตัวบ่งบอกถึงความสุขของนักเรียนเป็นอย่าง
ดี และภายหลังทดลองใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ นักเรียน
มีความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข สูงกว่า ก่อนทดลองใช้
บทคัดย่อ
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ อย่างมีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ .05
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างสรรค์นาฏศิลป์เพือ่ ส่ง คำ�สำ�คัญ : การสร้างสรรค์นาฎศิลป์, ความฉลาดทาง
เสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชน และศึกษาผลของ อารมณ์
การใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เพือ่ ส่งเสริมความฉลาดทาง
บทนำ�
อารมณ์ของเยาวชน และศึกษาผลของการใช้การ
จากกรณีข่าวกรณีกลุ่มวัยรุ่นใช้มีดรุมกระหน่ำ�
แทงฟันนายสมเกียรติ ศรีจนั ทร์ อายุ 36 ปี ชายพิการคน
งานส่งขนมปังตายอย่างโหดเหีย้ ม เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม
2559 เวลา 09.00 น.บริเวณหน้าร้านขายขนมปังหอม ซอย
อุษณีย์ จันทรสุกรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต โชคชัย 4 แยก 69 พร้อมของกลางอาวุธมีด 3 เล่ม และ
กำ�แพงแสน ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 086 – 7107218, e- อิฐบล็อกอัดดินสีแดง 1 ก้อน ทีผ
่ า่ นมา (ไทยรัฐออนไลน์,
mail noi6796@gmail.com
2559) จากเหตุการณ์น้ี พบว่าเยาวชนขาดการควบคุม
กุสมุ า เทพรักษ์ หัวหน้าสาขาศิลปะการละคร เบอร์โทรศัพท์ 081-845-0997, อารมณ์ของตนเอง ซึง่ เยาวชนเป็นวัยทีม
่ กี ารเปลีย่ นแปลง
e-mail ktdrama2608@gmail.com
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ การรูจ้ กั และ
ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม บรรณาธิการวารสารวิจยั และพัฒนา
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง และการมีมโนธรรมทีเ่ คารพกฎ
ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, โทรศัพท์ เกณฑ์ของสังคม (conscience) โดยส่วนใหญ่แล้วเยาวชน
0-2160-1343-5, e-mail : ird_ssru@ssru.ac.th,
สามารถผ่านกระบวนการ เหล่านี้ ไปได้ดว้ ยดี แต่อาจมี
website : http://rdi.ssru.ac.th/journal/
เยาวชนบางส่วนทีอ่ าจเผชิญกับปัญหา การปรับตัว
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เหล่านี้ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนก็คอื ปัญหาทางอารมณ์ทเ่ี กิดจาก
การเปลี่ย นแปลงซึ่ง อารมณ์ ข องเยาวชนเป็ น อารมณ์ ท่ี
เปลีย่ นแปลงง่าย อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ มีอารมณ์รนุ แรง
การควบคุมอารมณ์ยงั ไม่ดเี ท่าทีค่ วร บางครัง้ เก็บกด บาง
คราวมีความมัน่ ใจสูง บางครัง้ พลุง่ พล่าน
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากรมสุขภาพ
จิต กระทรวงสาธารณสุข (2543, หน้า 10) กล่าวว่า บุคคล
ทีม่ คี วามฉลาดทางอารมณ์หรือมีทกั ษะทางอารมณ์ทไ่ี ด้รบั
พัฒนามาเป็นอย่างดีจะเป็นคนทีส่ ามารถรับรู้ เข้าใจ และ
จัดการกับความรู้สึกของตนเองได้ดีรวมทั้งเข้าใจความรู้สึก
ของผู้อ่ืนจึงมักจะประสบความสำ�เร็จมีความพึงพอใจใน
ชีวติ สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ออกมาได้เสมอ ตรง
กันข้ามกับคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์มักจะเป็นไป
ด้วยความขัดแย้งภายในจิตใจจึงทำ�ให้ขาดสมาธิในการ
ทำ�งานและมีความคิดทีห่ มกมุน่ กังวล ไม่ปลอดโปร่ง ดัง
นั้นการเรียนรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นเรื่องที่มี
ประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินชีวติ อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข
โดยเฉพาะในกลุม่ เยาวชนทีก่ �ำ ลังศึกษาอยูใ่ นปัจจุบนั จะให้
ความสำ�คัญกับการเรียน เป็นอย่างมาก
นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) เป็นอีกหนึง่ กลุม่
เยาวชนทีจ่ ดั ได้วา่ มีความฉลาดทางด้านสติปญ
ั ญา เพราะ
เป็ น เยาวชนที่ผ่า นการคั ด เลื อ กให้ เข้ า ร่ ว มในโครงการ
สนับสนุนการจัดตัง้ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ซึง่
เป็นโครงการทีก่ ระทรวง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จัดทำ�ขึ้นเพื่อเร่งส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่จะรองรับ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการพัฒนาเป็น
นักวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี ศี กั ยภาพให้เพิม่
ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและเป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีการกำ�หนดอาจารย์ผ้สู อนใน
ระดับโรงเรียน และมหาวิทยาลัยร่วมมือกันสอนในแต่ละ
ราย วิชาเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรูปแบบการ
สอนจะมีลกั ษณะทีเ่ ทียบเคียงกับนิสติ ระดับปริญญาตรี มี
การทดลองฝึกปฏิบตั ติ า่ งๆ ในห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ นั สมัยของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจยั ต่างๆ เพือ่
ให้นกั เรียนได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ตรง การสร้างนัก
วิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี คี ณ
ุ ภาพนัน้ จำ�เป็น
ต้องบ่มเพาะตัง้ แต่อยูใ่ นระดับการศึกษา โดยเริม่ จากการนำ�
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างถูกทาง
และเหมาะสม ส่งเสริมศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ ห้เบ่งบานอย่างเต็ม
ที่ และมีจติ วิญญาณทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้กา้ วไปสูก่ ารเป็น
นักวิจยั และนักประดิษฐ์คดิ ค้นทีม่ ศี กั ยภาพในอนาคต ซึง่
ในโครงสร้างหลักสูตรของโครงการ วมว.จะ มุง่ พัฒนาทาง
ด้านวิชาการแต่ยงั ขาดการส่งเสริมทางด้านสุนทรียภาพ ซึง่
รวมถึงวิชานาฏศิลป์ดว้ ย
ทั้ง นี้น าฏศิลป์เป็น การรวมความเป็น เลิศ ของ

ศิลปะแขนงต่างๆมีวิวัฒนาการมาพร้อมกับความเจริญ
ของมนุษย์โดยอาศัยพลังและเจตนาเป็นเครื่องผลักดัน
ให้จติ กระตุน้ ร่างกายให้แสดงการเคลือ่ นไหว มีจงั หวะ มี
แบบแผน เพือ่ ให้เกิดความสุข ความเข้าใจและความ
งดงามแก่ตนเองและผูอ้ น่ื (สุมติ ร เทพวงษ์, 2541) การ
สร้างสรรค์นาฏศิลป์คอื การคิดค้นท่ารำ�หรือการแสดงขึน้ มา
ใหม่โดยอาจจะยึดแบบแผนเดิมหรือสร้างสรรค์ข้นึ มาใหม่
ตามสมัยนิยมดังทีห่ ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดีมปี ญ
ั ญา มี
ความสุข ตลอดจนกำ�หนดสาระการเรียนรูป้ ระกอบ ด้วย
องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระการ
เรียนรูศ้ ลิ ปะ มุง่ พัฒนาให้ผเู้ รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิด
ความซาบซึง้ ในคุณค่าของนาฏศิลป์ เปิดโอกาสให้ผเู้ รียน
แสดงออกอย่างอิสระ มีความรูค้ วามเข้าใจองค์ประกอบ
นาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศพั ท์
เบือ้ งต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คณ
ุ ค่า
ทางนาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรูส้ กึ ความคิดอย่างอิสระ
สร้างสรรค์การเคลือ่ นไหวในรูปแบบต่างๆ
ประยุกต์ใช้
นาฏศิลป์ในชีวติ ประจำ�วัน เป็นต้น
จากการศึกษาเบือ้ งต้นทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงมีความสนใจทีจ่ ะส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ด้าน
สุข ให้กบั นักเรียน ซึง่ นักเรียนในโครงการ วมว. ต่างเป็น
นักเรียนที่จัดได้ว่ามีความฉลาดทางด้านสติปัญญาและมี
ความประพฤติท่ดี ีอยู่แล้วเพราะเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัด
เลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เข้า
ร่วมในโครงการนี้ แต่ในด้านของความสุขนักเรียนในกลุม่
ยังมีนอ้ ย เนือ่ งจากในการเรียนการสอนนัน้ มุง่ เน้นในเรือ่ ง
ของวิชาการ ทำ�ให้นกั เรียนมีความเคร่งเครียดกับการเรียน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำ�การสร้างสรรค์นาฏศิลป์มาส่งเสริมให้
นักเรียนในโครงการ วมว.มีความสุขในการเรียนเพิม่ ขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.เพื่อ สร้ า งสรรค์ น าฏศิ ล ป์ เ พื่อ ส่ ง เสริ ม ความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชน
2.เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช้ ก ารสร้ า งสรรค์
นาฏศิลป์เพือ่ ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชน
ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิจยั นีเ้ ป็นวิจยั กึง่ ทดลอง (Semi - Experimental Research) แบบหนึง่ กลุม่ ทดสอบก่อนและหลัง
One Group Pretest - Posttest Design แบ่งได้เป็น 2
สวน คือ
1.การรวบรวมข้อมูล ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี 5/4 โครงการ วมว. ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 27 คน ทีไ่ ด้มาจากวิธี
สุม่ อย่างง่าย(Sample Random Sampling) โดยการจับ
ฉลาก เครือ่ งมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล
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ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชือ่ หน่วยการเรียนรู้ นาฏศิลป์
สร้างเสริม วมว. สุขสันต์ สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 5/4 โครงการ วมว. แผนละ 1 คาบ/สัปดาห์ จำ�นวน
12 แผน การสังเกตกาณ์แบบมีสว่ นร่วมและ แบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์ สำ�หรับวัยรุน่ (อายุ 12 – 17 ปี)
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยเลือกใช้
เฉพาะส่วนทีเ่ ป็นองค์ประกอบด้านสุข จำ�นวน 16 ข้อ ตัง้ แต่
ข้อ 37 – 52 และนำ�ข้อคำ�ถามดังกล่าวมาจัดเรียงลำ�ดับใหม่
ตามลำ�ดับข้อ 1 – 16
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
ทางสถิ ติ ด้ ว ยค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐานและค่ า ความเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่
เปรียบเทียบผลของการประเมินคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ส�ำ หรับวัยรุน่ (อายุ 12 – 17 ปี) ด้านสุข ของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ก่อนและหลังการทดลอง
ใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เพื่อส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ของเยาวชน โดยใช้ t – test โดยกำ�หนดระดับนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการงานวิจยั
ส่วนที่ 1 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เพือ่ ส่งเสริม
ความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชน
จากแผนการจัดการเรียนรู้ ชือ่ หน่วยการเรียน
รู้ นาฏศิลป์สร้างเสริม วมว. สุขสันต์ สำ�หรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โครงการ วมว. แผนละ 1 คาบ/
สัปดาห์ จำ�นวน 12 แผนโดยนำ�บทเพลง วมว.สุขสันต์ มาส
ร้างสรรค์นาฏศิลป์เพือ่ ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของ
เยาวชน สรุปผลการวิจยั ดังนี้
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในครัง้ นีไ้ ด้น�ำ บทเพลงที่
แต่งเนือ้ ร้อง และทำ�นองขึน้ มาใหม่โดยมีเนือ้ หาสาระทีบ่ ง่
บอกถึงความเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. การสร้างสรรค์
นาฏศิลป์ในครัง้ นี้ นักเรียนได้น�ำ ท่านาฏศิลป์อน่ื ๆ รวมทัง้
ท่าทางธรรมชาติมาผสมผสานใช้ในการสร้างสรรค์ และ
เลือกใช้ภาษาท่าจำ�นวน 9 ท่า ได้แก่ ท่ายิม้ ท่าฉันหรือตัว
เรา ท่าการรับ ท่ารัก ท่าอาย ท่าร่าเริง เบิกบาน ท่าความ
รุง่ เรืองสว่างไสว ท่าแสดงความเป็นใหญ่ และท่าความ
สวยความงามมาประกอบการแสดง ซึง่ สามารถส่งเสริมให้
นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข ทีป่ ระกอบด้วย
ด้านย่อยภูมใิ จตนเอง พอใจชีวติ และสุขสงบทางใจ ดังต่อ
ไปนี้
ด้านย่อยภูมใิ จตนเอง นักเรียนมีความภูมใิ จ เห็น
คุณค่าในตนเอง และมีความเชือ่ มัน่ ในการทำ�หน้าทีข่ อง
ตนเองในการสร้างสรรค์ท่ารำ�ในแบบฉบับของตนเองมี
ความภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นผูค้ ดิ และวางแผนในการดำ�เนินกิจกรรม
มีการร่วมมือร่วมใจ รูจ้ กั การแบ่งงาน แบ่งเวลา มีความ
สามัคคีกันมากขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มตัวเอง
และแสดงผลงานออกมาด้วยความเชือ่ มัน่

ด้ า นย่ อ ยพอใจชี วิ ต นั ก เรี ย นทราบว่ า ตนเอง
และเพือ่ นๆ แต่ละคนมีความรูพ้ น้ื ฐานและทักษะทางด้าน
นาฏศิลป์ไม่เท่ากัน ทำ�ให้ทกุ คนต้องช่วยเหลือกัน แต่ใน
ขณะเดียวกันนักเรียนก็ไม่รสู้ กึ น้อยใจว่าตนเองทำ�ไม่ได้ ต่าง
ตัง้ ใจทำ�ออกมาอย่างดีทส่ี ดุ แต่ละคนกระตือรือร้น และ
สนุกสนานกับการสร้างสรรค์ทา่ รำ� นักเรียนรูถ้ งึ ศักยภาพ
ของตนเองและเพือ่ นๆ จึงส่งผลให้ตนเองรูส้ กึ ไม่เครียด
และไม่กดดันทีจ่ ะร่วมแสดงกับเพือ่ นๆ ทัง้ ในกลุม่ ตัวเอง
และแสดงออกต่อหน้าคนอืน่ ๆ การแสดงท่าทางทีบ่ างครัง้
เพือ่ นๆ บอกว่าตลก และสร้างอารมณ์ขนั ให้กบั เพือ่ นๆ
ทุกคนก็มีความตั้งใจในการคิดท่าทางประกอบเพลงและมี
ความสุขสนุกสนานทีไ่ ด้ท�ำ กิจกรรมร่วมกัน
ด้านย่อยสุขสงบทางใจ การสร้างสรรค์นาฏศิลป์
ในครัง้ นีเ้ ป็นกิจกรรมทีห่ ลายๆ คนมีความเก้อเขิน อาย และ
ไม่กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่ แต่หลายๆ คนก็เริม่ มีความ
สุขกับการแสดง โดยสังเกตจากสีหน้าและแววตาทีเ่ ต็มไป
ด้วยความสุข รอยยิม้ และเสียงหัวเราะในระหว่างการทำ�
กิจกรรม และรูส้ กึ ผ่อนคลายมากขึน้ หลังจากทีไ่ ด้น�ำ เสนอ
การสร้างสรรค์บนเวทีเสร็จสิน้
เมื่ อ พิ จ ารณาโดยรวมในทุ ก ด้ า นพบว่ า การ
สร้างสรรค์นาฏศิลป์ในครั้งนี้สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข ทีป่ ระกอบไปด้วย ด้าน
ย่อยภูมใิ จตนเอง พอใจชีวติ และสุขสงบทางใจ กล่าวคือ
นักเรียนเกิดความภาคภูมใิ จ รูถ้ งึ ศักยภาพของตนเอง มี
ความสุขทีไ่ ด้แสดงออก มีรอยยิม้ เสียงหัวเราะ และรูส้ กึ
ผ่อนคลายจากการที่ได้สร้างสรรค์นาฏศิลป์ในแบบฉบับ
ของตนเอง
ส่วนที่ 2 ผลของการใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์
เพือ่ ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชน
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรียน นักเรียน
จำ�นวน 27 คน เป็นเพศชาย 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.22
เป็นเพศหญิง 21 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 อายุ 16 ปี
จำ�นวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุ 17 ปี จำ�นวน 18
คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความ
ฉลาดทางอารมณ์ สำ�หรับวัยรุน่ (อายุ 12 – 17 ปี) ด้าน
สุข ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ก่อนและ
หลังการทดลองใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ พบว่า ก่อน
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ( ) เท่ากับ 15.53 และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.50 และหลังทดลองมีคะแนน
เฉลีย่ ( ) เท่ากับ 18.74 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.96 เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนและหลัง
ทดลอง พบว่า คะแนนหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ สำ�หรับวัยรุน่ (อายุ 12 – 17 ปี) ด้านย่อยภูมใิ จ
ตนเอง ก่อนและหลังการทดลองใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์
พบว่า ก่อนทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ( ) เท่ากับ 11.37 และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.27 และหลัง
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ( ) เท่ากับ 17.59 และส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.55 เมือ่ เปรียบเทียบคะแนน
ระหว่างก่อนและหลังทดลอง พบว่า คะแนนหลังทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ สำ�หรับวัยรุน่ (อายุ 12 – 17 ปี) ด้านย่อยพอใจ
ชีวติ ก่อนและหลังการทดลองใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์
พบว่า ก่อนทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ( ) เท่ากับ 17.96 และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.86 และหลัง
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ( ) เท่ากับ 19.78 และส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.67 เมือ่ เปรียบเทียบคะแนน
ระหว่างก่อนและหลังทดลอง พบว่า คะแนนหลังทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ สำ�หรับวัยรุน่ (อายุ 12 – 17 ปี) ด้านย่อยสุขสงบ
ทางใจ ก่อนและหลังการทดลองใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์
พบว่า ก่อนทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ( ) เท่ากับ 17.26 และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.10 และหลัง
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ( ) เท่ากับ 19.33 และส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.32 เมือ่ เปรียบเทียบคะแนน
ระหว่างก่อนและหลังทดลอง พบว่า คะแนนหลังทดลองสูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
เมือ่ พิจารณาโดยรวมพบว่า หลังทดลองนักเรียน
มีความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข อยูใ่ นระดับปกติ และ
เมือ่ เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข ในทุกด้าน
ย่อย พบว่า หลังทดลองใช้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ นักเรียน
มีความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข สูงกว่า ก่อนทดลองใช้
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ อย่างมีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ .05
อภิปรายผล
1.การสร้ า งสรรค์ น าฏศิ ล ป์ เ พื่อ ส่ ง เสริ ม ความ
ฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนในการวิจยั ครัง้ นี้ ส่งผลให้
นักเรียนเกิดความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข อันประกอบ
ด้วย ความภูมใิ จในตนเอง ความพอใจในชีวติ และความ
สุขสงบทางใจ สูงขึน้ กล่าวคือ นักเรียนได้แสดงให้เห็นถึง
ความภูมใิ จตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง เชือ่ มัน่ ในตนเอง
อันเนื่องมาจากนักเรียนได้เป็นผู้คิดผู้นำ�เอาท่านาฏศิลป์
ต่างๆ และท่าทางอืน่ ๆมาใช้ในการแสดง ได้แสดงออกต่อ
หน้าเพือ่ นๆ และคนอืน่ ๆ อย่างมัน่ ใจทำ�ให้นกั เรียนภูมใิ จ
และพอใจในตนเองมากขึน้ เพราะนักเรียนไม่คดิ มาก่อนว่า
ตนเองและเพือ่ นๆ จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้
ทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดี

ทีส่ ดุ ถึงแม้การแสดงท่าทางของเพือ่ นบางคนอาจจะดูตลก
ขบขัน ก็ตาม แต่ไม่มคี นใดว่ากล่าวหรือติเตียนเพือ่ นเลย
กับให้ก�ำ ลังใจซึง่ กันและกัน จนกลายเป็นความสนุกสนาน
แทน จึงทำ�ให้การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในครัง้ นีเ้ ป็นกิจกรรม
ที่เสริมสร้างความสุขความผ่อนคลายให้กับนักเรียนได้เป็น
อย่างดี จะเห็นได้จากสีหน้า ท่าทาง การแสดงออกด้วย
รอยยิม้ เสียงหัวเราะ ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ให้เห็นถึงความสุขของ
นักเรียน การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ยงั เป็นอีกหนึง่ กิจกรรม
ทีท่ �ำ ให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูใ้ นการทำ�งานกลุม่ นักเรียน
มีการรวมกลุม่ กันคิด วิเคราะห์ มอบหมายหน้าทีใ่ นการ
ทำ�งาน และวางแผนในการทำ�งาน มีการวางเป้าหมายใน
การทำ�งานอย่างชัดเจน ซึง่ สอดคล้องกับ ดาริณี ชำ�นาญ
หมอ (2545) ทีก่ ล่าวว่า การสร้างผลงานนาฏศิลป์แต่ละ
ชิน้ ให้ออกมาเหมาะสมนัน้ ผูส้ ร้างควรมีการกำ�หนดความคิด
หลักก่อนว่าเป้าหมายในการสร้างผลงานนัน้ ว่าทำ�เพือ่ อะไร
เพือ่ ใคร รวมทัง้ สอดคล้องกับอาทิตย์ คุณยศยิง่ (2549) ที่
พบว่าหลังการทำ�กิจกรรมกลุม่ นักเรียนมีระดับความฉลาด
ทางทางอารมณ์ เ พิ่ม ขึ้น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การสร้ า งสรรค์
นาฏศิลป์เป็นการทำ�งานเป็นกลุม่ และสามารถพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนได้
นอกจากนี้การสร้างสรรค์ของนักเรียนยังได้ส่ง
เสริมให้นักเรียนมีจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน
พัฒนาด้านความคิด สร้างสรรค์ ต่อยอดจากความรูพ้ น้ื
ฐานเดิมทีต่ นเองมี นำ�มาปรับและประยุกต์ใช้ รวมทัง่ นำ�
ท่าทางธรรมชาติ หรือท่าทางทีพ่ บเห็นในชีวติ ประจำ�วันมา
ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง จนก่อให้เกิดความ
ภาคภูมใิ จ สร้างรอยยิม้ และเสียงหัวเราะ ทีเ่ ต็มเปีย่ มไป
ด้วยความสุขกับการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในครัง้ นี้ ซึง่ เห็น
ได้อย่างชัดเจนจากการแสดงของนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ได้
มีการนำ�เสนอผลงานการสร้างสรรค์นาฏศิลป์และอาจ
เป็นเพราะนักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในการ
สร้างสรรค์นาฏศิลป์ ซึง่ สอดคล้องกับโกวิท ประวาลพฤกษ์
และคณะ (2545) ทีก่ ล่าวว่า การสร้างสรรค์เป็นผลงานที่
ใช้ทกั ษะการคิดค้นใหม่ๆ ทีไ่ ม่ซ�ำ้ แบบใคร โดยสร้างขึน้ ด้วย
อารมณ์ความรูส้ กึ และการเคลือ่ นไหว ซึง่ เมือ่ นักเรียนได้คดิ
เอง ทำ�เอง นักเรียนจะเกิดความภูมใิ จในตนเอง เห็นคุณค่า
ของตนเอง และมีความเชือ่ มัน่ ในตนเองมากขึน้
2. การเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์
ด้านสุข ของนักเรียน โดยใช้แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ สำ�หรับวัยรุน่ (อายุ 12 – 17 ปี) ด้านสุข ของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความฉลาดทาง
อารมณ์ ด้านสุข ของนักเรียนสูงขึน้ ทุกด้านอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทีร่ ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั สามารถ
อภิปรายได้วา่ การทีค่ วามฉลาดทางอารมณ์ ด้าน สุข ของ
นักเรียนสูงขึน้ นัน้ อาจเป็นเพราะว่า โดยปรกติหลังเลิกเรียน
นักเรียนใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการหาความรู้ในด้าน
วิชาการ แต่การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ในครัง้ นี้
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ทำ�ให้ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนนักเรียนมีโอกาสได้พบปะพูด
คุยกัน หันมาจับกลุม่ ร้อง เล่น เต้น และร่วมกันฝึกซ้อม จึง
ส่งผลให้นกั เรียนเกิดความภูมใิ จ พอใจ และมีความสุข ใน
การได้รว่ มกับเพือ่ นในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ อารยา ผลธัญญา (2550) ทีไ่ ด้ศกึ ษา การ
ใช้เสียงเพลงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ส�ำ หรับ
เด็กปฐมวัย ผลการวิจยั พบว่า ภายหลังการทดลองกลุม่
ตัวอย่างมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้นกว่าก่อน
การทำ�การทดลองอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงศิริ เครือหงส์ (2552)
เรือ่ ง การใช้กจิ กรรมการเล่านิทานเพือ่ พัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 โรงเรียน
บ้านอ้อ ผลการวิจยั พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเล่า
นิทานนักเรียนมีคา่ ความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข สูง
ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงให้เห็นว่า
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์สามารถส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ ด้านสุข ของนักเรียนได้
จากงานวิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั อนุมานได้วา่ การสร้างสรรค์
นาฏศิลป์สามารถส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ด้านสุข
ให้กบั เยาวชนได้ การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ ช่วยให้สามารถ
สือ่ สารแสดงออกทางอารมณ์และความรูส้ กึ ได้อย่างถูกต้อง
ถูกกาลเทศะ ช่วยลดปัญหาความเครียดในการเรียน ช่วย
ในการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ดขี น้ึ เพราะผูท้ ม่ี คี วาม
ฉลาดทางอารมณ์ จะเป็นผูท้ ส่ี ามารถเข้าใจตนเอง สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ส่งผลให้นกั เรียนเป็นคนดี เห็นคุณค่าในตนเอง
มีความสุข เห็นอกเห็นใจผูอ้ น่ื และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
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การสร้างแบบเรียนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนที่มีข้อจำ�กัดทางศาสนาอิสลาม
The creation of Thai Dramatic Arts Textbook in Islamic religious restrictions
schools
กฤติกร บุญมี , รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล
Abstract
This research aimed to create a practical
course book of Thai dance about Mae Bod Salarbkum for students in Muslim restricted school. The
methodologies included documentary review, interview, observation and focus group discussion.
The research showed that Mae Bod Yai,
a series of Thai dance pattern consisting of 18 old
verse and 63 dance patterns employed as an exercise for beginners to practice Thai-dance interpretation, were used as a guideline to create a
course book of Thai dance for Muslim students.
The dance patterns of Mae Bod Yai which did not
contradict to Muslim principles were selected
and then applied with new-written 12 verse, sung
in Eier Ti Rarp tune following structure of Pleng
Chom Talard. This Mae Bod Salarbkum consisted
of two dance-patterns in Rua Glong Barnor tune,
51 dance-patterns without Boke and Rub patterns
in Eier Ti Rarp tune, 35 dance-patterns from Mae
Bod Yai, 16 newly-choreographed patterns for the
new verse. The dance-patterns in Rub tune could
be divided into five right-sided Boke patterns, five
Rub patterns and three patterns for Rua Glong
Barnor tune. This practical course book were inspected by Thai-dance specialists
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and Muslim masters that it was suitable for
teaching students in Muslim restricted school.
บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มีวั ต ถุ ประสงค์ เ พื่ อ สร้ า งแบบเรี ย น
นาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบัติชุดแม่บทสลับคำ�สำ�หรับนักเรียน
มุสลิมในโรงเรียนที่มีข้อจำ�กัดทางศาสนาอิสลาม โดยการ
ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และ
การสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า แม่บทใหญ่ หมายถึง การ
แสดงท่ารำ�ชุดหนึ่งที่เป็นหลักของการรำ�นำ�มาใช้เป็นแบบ
ฝึกในการฝึกปฏิบัติการตีบทสำ�หรับผู้ฝึกหัดนาฏศิลป์ไทย
ภาคปฏิบัติเป็นบทเรียนแรก ประกอบด้วยคำ�กลอนของ
เก่าจำ�นวน 18 คำ�กลอน 63 ท่ารำ� เพื่อนำ�มาเป็นแนวทาง
การสร้างแบบเรียนชุด แม่บทสลับคำ�สำ�หรับนักเรียน
มุสลิม โดยคัดเลือกท่ารำ�ที่ไม่ขัดแย้งกับหลักศาสนา นำ�
มาประพันธ์เพิ่มเติมในลักษณะของกลอนสุภาพ จำ�นวน
6 บท 12 คำ�กลอน ประกอบการร้องอนาซีส ทำ�นอง
เอี้ ย ะติ ร าฟตามโครงสร้ า งการร้ อ งแบบเพลงชมตลาด
(2คำ�รับ) กระบวนท่ารำ�ชุดแม่บทสลับคำ�นี้แบ่งออกเป็น
กระบวนท่ารำ�ในทำ�นองรัวกลองบานอ จำ�นวน 2 ท่ารำ�
กระบวนท่ารำ�ประกอบคำ�ร้องแม่บทสลับคำ�ในทำ�นองเพ
ลงเอี้ยะติราฟ ไม่รวมท่าโบกและท่ารับ จำ�นวน 51 ท่า
รำ� ประกอบด้วย กระบวนท่ารำ�ที่คงท่าเดิมตามคำ�ร้องใน
แม่บทใหญ่จำ�นวน 33 ท่ารำ� กระบวนท่ารำ�ที่ประดิษฐ์
ขึ้นใหม่สอดคล้องตามความหมายของท่าตามคำ�ร้องที่
ประพันธ์เพิ่มเติมจำ�นวน 16 ท่ารำ� กระบวนท่ารำ�ในการ
ร้องทำ�นองรับ แบ่งเป็นท่าโบกด้านขวา 5 ครั้ง และท่า
รับจำ�นวน 5 ท่ารำ� และกระบวนท่ารำ�ในทำ�นองรัวกลอง
บานอ จำ�นวน 3 ท่ารำ� กระบวนท่ารำ�ชุด แม่บทสลับคำ�
สำ�หรับนักเรียนมุสลิม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรง
คุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ไทย และด้านศาสนาอิสลาม ว่า
เหมาะสมและสามารถนำ�ไปใช้สอนนักเรียนที่มีข้อจำ�กัด
ทางศาสนาอิสลามได้
คำ�สำ�คัญ : การสร้างแบบเรียนวิชานาฏศิลป์
ไทย, โรงเรียนที่มีข้อจำ�กัดทางศาสนาอิสลาม
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บทนำ�
นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการละคร ฟ้อน รำ�และ
ดนตรีถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำ�ค่าของมนุษยชาติ
นาฏศิลป์จงึ มีสว่ นเกีย่ วข้องในการดำ�เนินชีวติ ของมนุษย์ ทัง้
ทีเ่ ป็นกิจกรรมส่วนตัวและส่วนรวมตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ทัง้ การดำ�รงชีวติ ในเวลาปกติ และในโอกาสพิเศษอยูต่ ลอด
เวลา
การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่าง ๆ นัน้ มี
การถ่ายทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ เป็นการแสดง โขน ระบำ� รำ� ฟ้อน
ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปแต่ทุกการแสดงล้วนแล้วอยู่
บนรากฐานของคำ�ว่า นาฏศิลป์ไทยซึง่ ถูกปลูกฝังกลมกลืน
อยูใ่ นวิถชี วี ติ นับตัง้ แต่ เกิด จนกระทัง่ ตาย ล้วนมีเรือ่ งราว
นาฏศิลป์เข้ามาเกีย่ วข้องอยูต่ ลอดกล่าวได้วา่ นาฏศิลป์ไทย
นัน้ เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและเป็นวัฒนธรรมของชาติ
ทีห่ ล่อหลอมให้คนไทยได้มวี ฒ
ั นธรรมของตนเองสร้างความ
ภาคภูมแิ ละความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
วิชานาฏศิลป์ จึงถูกจัดให้มกี ารเรียนการสอนทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสอนในระดับการศึกษาต่างๆ
กัน แบ่งออกเป็น ระดับอุดมศึกษา และระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน แต่ในประเทศไทยทีป่ ระกอบด้วยคนหลายเชือ้
ชาติ ศาสนา และบางศาสนามีขอ้ กำ�หนดข้อห้ามไม่ให้มกี าร
ร่ายรำ� การเคารพ กราบไหว้รปู ปัน้ เทวรูป ดังเช่น ศาสนา
อิสลาม เป็นต้น ทำ�ให้เยาวชนไทยทีน่ บั ถือศาสนาดังกล่าว
ไม่เคยสัมผัสถึงความงามของนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นศิลปะ
ประจำ�ชาติอย่างหนึง่ ของไทย โดยเฉพาะการศึกษาขัน้ พืน้
ฐานทีม่ กี ารจัดให้วชิ านาฏศิลป์เป็นวิชาพืน้ ฐานวิชาหนึง่ ให้
แก่เยาวชนของชาติดงั นัน้ โรงเรียนทีม่ นี กั เรียนนับถือศาสนา
อิสลามต้องมีการปรับการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชา
ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ก็คอื การเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์
ไทยทีจ่ �ำ เป็นต้อง ยึดหลักปฏิบตั ทิ างศาสนาอย่างเคร่งครัด
ไปพร้อมๆกันกับการสอนตามเนื้อหาสาระในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ
ศาสนาอิสลาม นับได้วา่ เป็นศาสนาสำ�คัญ 1 ใน
3 ของศาสนาโลก เกิดในประเทศซาอุดอิ ารเบีย เมือ่ พ.ศ.
1133 โดยคิดตามปีเกิดของนบีมฮุ มั มัด ผูเ้ ป็นศาสดาของ
ศาสนา อิสลาม แปลว่า การอ่อนน้อมถ่อมตนยอมจำ�นนต่อ
พระเจ้า การมอบกายถวายชีวติ ต่อพระอัลลอฮ์อย่างสุดจิต
สุดใจ ส่วนผูท้ น่ี บั ถือศาสนาอิสลามเรียกว่า มุสลิม คือผู้
ยอมมอบกายถวายชีวติ ต่อพระอัลลอฮ์เพียงผูเ้ ดียวอย่างสิน้
เชิง ชาวมุสลิมในประเทศไทยมีการยึดถือแนวปฏิบตั ขิ อง
ศาสนา และยึดแนวคิดตามหลักศาสนา (สมาคมยุวมุสลิม
แห่งประเทศไทย,มปป,หน้า 4)
นายมิตร ดาราฉาย หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียน
รู้อิส ลามศึ ก ษาและภาษาอาหรั บ อิ ส ลามวิ ท ยาลั ย แห่ ง
ประเทศไทย กล่าวว่า “มุสลิมไม่อนุญาตให้ออกลีลาร่ายรำ�
เพือ่ ความบันเทิง หรือแสดงท่าทางอันเป็นทีเ่ คารพสักการะ
ใดๆ นอกเหนือจากอัลลอฮ์ หรือท่าทางในเชิงชูส้ าวทำ�ให้

ชายหญิงได้สัมผัสใกล้ชิดกันจนส่อไปในทางเพศที่ไม่งาม
และห้ามมุสลิมฟังเพลงหรือขับร้องเพลงและเล่นดนตรีแต่
สามารถขับร้องบทอนาซีดซึง่ เป็นบทเพลงสรรเสริญอัลลอฮ์
ได้เท่านัน้ ” (มิตร ดาราฉาย,สัมภาษณ์, 15 กรกฏาคม
2556)
หลักการดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับหลักการ
วิ ช านาฏศิ ล ป์ ไ ทยที่จำ� เป็ น ต้ อ งเรี ย นรู้ใ นหลั ก ความเชื่อ
ของนาฏศิลป์ไทยทีม่ กี ารเคารพครูเป็นลำ�ดับ เช่น ครูเทพ
ได้แก่ พระนารายณ์ พระอิศวร พระพรหมและพระพิฆเณศ
เป็นต้น มีการกราบไหว้ ซึง่ ส่งผลต่อผูเ้ รียนในข้อการตัง้
ภาคีเสมอภาคพระเจ้าหรือการตอบคำ�ถามหรือกล่าวคำ�
พูดในเชิงทฤษฎีท่ีกล่าวออกมาแล้วขัดแย้งกับหลักความ
เชือ่ ถือของอิสลามนัน้ ก็กระทำ�ไม่ได้ และใน การเรียนวิชา
นาฏศิลป์ทผ่ี เู้ รียนจำ�เป็นต้องสัมผัส ใกล้ชดิ หรืออาจถูกเนือ้
ต้องตัวกันบ้าง อีกทัง้ ยังมีการขับร้องเพลง แสดงออกลีลา
ท่าทางนาฏศิลป์ประกอบจึงเป็นสิง่ ไม่สมควรปฏิบตั สิ �ำ หรับ
นักเรียนมุสลิม
เมือ่ มีขอ้ จำ�กัดทางศาสนาเข้ามาเกีย่ วข้อง ทำ�ให้
เกิดปัญหาในการสอนนาฏศิลป์ไทยให้กับนักเรียนมุสลิม
ได้รับการเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยน้อยโดยเฉพาะด้าน
ปฏิบัติซ่ึงส่วนใหญ่ครูผู้สอนใช้วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น
ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น การใช้การสาธิต การชมวีดที ศั น์
เป็นต้น หรือ บางโรงเรียนนักเรียนมุสลิมอาจไม่ได้เรียนวิชา
นาฏศิลป์ให้เกิดความซาบซึง้ ในคุณค่า สุนทรียภาพของ
การแสดง ด้วย ปัญหาเหล่านีเ้ กิดขึน้ ในหลายโรงเรียนทีม่ ี
ข้อจำ�กัดในศาสนาอิสลาม ในเขตการปกครองต่างๆ ของ
กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้นกั เรียนไม่เข้าใจและตระหนักใน
คุณค่าของวัฒนธรรมของชาติ เสียโอกาสในการเรียนรูม้ าก
กว่านักเรียนในโรงเรียนทัว่ ไป
เขตทุ่งครุ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ มีประชากร
ที่นับถือศาสนาอิสลามในหลากหลายนิกาย เช่น นิกายซุน
นี นิกายชีอะฮุ นิกายซูฟี นิกายเฎาะรีเกาะฮุและอื่นๆ
จึงทำ�ให้เขตทุ่งครุเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาด้านศาสนา
อิสลาม มีวิถีเป็นมุสลิม เช่น โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำ�
หมัด อุทิศ) อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นต้น
(จรัล มะลูลีม,2556,หน้า 36)
เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้วิชานาฏศิลป์
เป็นวิชาพื้นฐานที่จัดอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่นักเรียนทุกคนต้อง
เรี ย นและต้ อ งมี ผ ลการสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ผู้ เรี ย นที่ ใช้
เกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศ จากการสำ�รวจผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสาระ
การเรียนรู้นาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา
2556
ของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนที่มีข้อจำ�กัดทาง
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ศาสนาอิสลาม เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-NET) ใน
รายวิชานาฏศิลป์ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ทง้ั 2 ปี แม้วา่ ในบางโรงเรียน
ครูผสู้ อนจะใช้วธิ แี ก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าด้วยวิธกี ารต่าง ๆ
เพือ่ ไม่ให้ขดั กับหลักศาสนาแล้วก็ตาม แต่ทง้ั นีก้ เ็ ป็นเพียง
แค่วธิ กี ารเบือ้ งต้นเท่านัน้ ยังไม่ใช่การแก้ปญ
ั หาทีแ่ ท้จริง ถ้า
ไม่มีการจัดการแก้ปัญหาหรือแนวทางให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
สำ � หรั บ การศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ฐานประกอบ
ด้วยโรงเรียนในระดับประถม - มัธยมทีเ่ ปิดสอนวิชา
สามัญ กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุวชิ านาฏศิลป์ลงไปใน
หลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกโรงเรียน
ต้ อ งยึ ด เกณฑ์ พ้ืน ฐานและตั ว ชี้วัด เดี ย วกั น ในการเรี ย น
การสอน ผูเ้ รียนทีส่ �ำ เร็จการศึกษาในชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 3 ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6จะต้องสอบเพือ่ วัดผลสัมฤทธิ์ และวัด
คุณภาพผูเ้ รียนทีใ่ ช้เกณฑ์เดียวกันทัว่ ประเทศ วิชานาฏศิลป์
ซึ่งจัดเป็นวิชาพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
และถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรนัน้ ด้วย
ในปีการศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้มี
ประกาศเรือ่ ง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับขัน้ พืน้ ฐานเป็นองค์ประกอบหนึง่ ในการตัดสินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2551 กำ�หนดการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-NET) โดยตัดทอน 3 กลุม่
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชา
ศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ออกโดยให้
โรงเรียนเป็นผูอ้ อกข้อสอบและจัดสอบเอง โดยเริม่ ตัง้ แต่ปี
การศึกษา 2558 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ,2559,ไม่
ปรากฎเลขหน้า) และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลด
เวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ โดยมีรปู แบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน
สำ�หรับกิจกรรมนาฏศิลป์ไทย มุง่ เน้นในด้านการ
ปลูกฝังความเป็นไทย และในเรือ่ งของสุนทรียภาพทีเ่ กิดกับ
ตัวผูเ้ รียนมากกว่าการมีความรูท้ างด้านทฤษฎี ซึง่ ถ้าผูเ้ รียน
ไม่ได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของชาติ อาจส่งผลระยะยาวทำ�ให้
นักเรียนขาดความไม่เข้าใจในแก่นแท้ของความเป็นศิลปะ
ของนาฏศิลป์ไทย
รากฐานทางวัฒนธรรมอันเป็นสมบัติของชาติ
อาจก่อให้เกิดความแตกแยกทางด้านวัฒนธรรมส่งผลสืบ
เนื่องเป็นปัญหาระดับชาติก็เป็นได้นักเรียนในโรงเรียน
ที่มีข้อจำ�กัดทางศาสนาจึงควรได้รับการเรียนรู้ทัดเทียม
กั บ นั ก เรี ย นทั่ว ไปโดยไม่ ขัด กั บ หลั ก ศาสนาเพื่อ ให้ เ กิ ด
ความตระหนักความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน และมุง่ เน้น
สุนทรียภาพด้านดนตรีนาฏศิลป์ เป็นการใช้วฒ
ั นธรรมร่วม
กันในฐานะทีเ่ ป็นเยาวชน และจะเติบโตเป็นประชากรของ

ประเทศไทยในอนาคต
เพราะฉะนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น สมควรร่ ว มกั น หา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยใน
โรงเรียนทีม่ ขี อ้ จำ�กัดทางศาสนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยเฉพาะเนื้อหาในด้านการปฏิบัติให้ควบคู่ไปกับหลัก
ปฏิบตั ทิ างศาสนา เพือ่ เป็นการแก้ปญ
ั หาในระยะยาว รวม
ทัง้ แก้ไขปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต และยังเป็นแนวทาง
ให้ยึดปฏิบัติเป็นสากลทั่วไปในกรอบความเป็นมุสลิมทั้ง
ยังเป็นการสร้างความกลมเกลียวในชาติด้วยวัฒนธรรม
เดียวกัน
สำ � หรั บ การฝึ ก หั ด นาฏศิ ล ป์ ไ ทยนั้ น มี ก ารฝึ ก
ทักษะตัง้ แต่พน้ื ฐานนาฏยศัพท์ เพลงช้า เพลงเร็ว เพือ่
เป็นการฝึกการใช้สรีระต่างๆต่อจากนั้นจึงเริ่มการฝึกหัด
การรำ�ตีบทเบือ้ งต้นจากการรำ�แม่บท
แม่บทในงานนาฏศิลป์ไทยเป็นชุดระบำ�ขนาดสัน้
ประกอบการแสดงเป็นชุดเบ็ดเตล็ดในการเรียนการสอน
วิชานาฏศิลป์ไทยนับได้ว่าแม่บทเป็นส่วนสำ�คัญที่สามารถ
ฝึกท่าทางของผูเ้ รียนให้รจู้ กั ท่าทางและความหมายท่า การ
ฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบตั ิ แม่บทมีส่ ว่ นสำ�คัญในการ
เป็นบทเรียนแรกในการฝึกรำ�ตีบท ตามคำ�ร้อง ดังนัน้ ใน
การจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยสำ�หรับมุสลิม จึง
สมควรเริม่ ฝึกหัดท่ารำ�จากการรำ�แม่บท ทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงข้อ
จำ�กัดทางศาสนาให้นักเรียนมุสลิมได้เรียนรู้และฝึกในภาค
ปฏิบัตินักเรียนมุสลิมจึงสมควรได้เรียนนาฏศิลป์ไทยโดย
เฉพาะภาคปฏิบัติท่ถี ูกต้องซึ่งข้อจำ�กัดทางศาสนาอิสลาม
ที่มีข้อยกเว้นบางประการที่สามารถนำ�กระบวนการแม่บท
ใหญ่มาพัฒนาเป็นแม่บทสลับคำ�สำ�หรับ นักเรียนมุสลิม ดัง
นั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่านักเรียนมุสลิมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน
ไทยกลุม่ หนึง่ ควรต้องได้รบั การฝึกนาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบตั ิ
ตามรูปแบบแม่บทในแบบฉบับของมุสลิมซึ่งไม่ขัดแย้งกับ
หลักศาสนา เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมควบคูก่ บั หลัก
ศาสนาได้อย่างกลมกลืน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ สร้างแบบเรียนนาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบตั ิ
ชุดแม่บทสลับคำ�สำ�หรับนักเรียนที่มีข้อจำ�กัดทางศาสนา
อิสลาม
ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ซึง่ มีวธิ กี ารดำ�เนินการวิจยั ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร
การศึกษาจากเอกสารประกอบด้วย การจัดเก็บ
ข้อมูลจากเอกสาร จากพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
บันทึกทางราชการ ประกาศ คำ�สัง่
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยนำ�ข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาจากเอกสารมาตีความแล้ววิเคราะห์เรียบ
เรียงเป็นหัวข้อ ดังนี้
1.1การจั ด การศึ ก ษาวิ ช านาฏศิ ล ป์ ไ ทยใน
โรงเรียนทีม่ ขี อ้ จำ�กัดทาง
ศาสนาอิสลาม
1.2ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ข้ อ จำ � กั ด ในการสอนวิ ช า
นาฏศิลป์
1.3 ขอบข่ายวิชานาฏศิลป์ไทย
1.4 รำ�แม่บทใหญ่ นาฏยศัพท์
1.5 หลักศาสนาอิสลาม
2. การศึกษาภาคสนาม
การศึกษาภาคสนาม เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดย
วิธกี ารดังนี้
2.1. การสั ม ภาษณ์ โดยการใช้ แ บบ
สัมภาษณ์จากกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก คือ
กลุม่ ที่ 1 ผูบ้ ริหารโรงเรียนทีม่ ี ข้ อ จำ � กั ด ท า ง
ศาสนาอิสลาม เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร
กลุม่ ที่ 2 ครูผสู้ อนวิชานาฏศิลป์ในโรงเรียนทีม่ ขี อ้
จำ�กัดทางศาสนาอิสลาม เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร
กลุม่ ที่ 3 ครูผสู้ อนวิชาศาสนาอิสลามในโรงเรียน
ทีม่ ขี อ้ จำ�กัดทางศาสนาอิสลาม เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร
2.2 การสังเกตการณ์ โดยการ สังเกตการณ์การ
จัดการศึกษา การเรียนการสอน การมีสว่ นร่วมและการ
ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนของผู้เรียนที่มีต่อวิชา
นาฏศิลป์ไทย โดยการ จดบันทึก และการบันทึกภาพ เพือ่
นำ�มาประกอบการ บรรยายในรายงานการวิจยั
2.3. การสนทนากลุ่ ม ดำ � เนิ น การ
สนทนากลุม่ จำ�นวน 2 ครัง้
ครัง้ ที่ 1 สนทนากลุม่ เพือ่ หาแนวทางการสร้าง
บทเรี ย นนาฏศิ ล ป์ ไ ทยสำ � หรั บ นั ก เรี ย นมุ ส ลิ ม ในหั ว ข้ อ
“แนวทางการจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนวิถี
อิสลาม”
ครัง้ ที่ 2 สนทนากลุม่ เพือ่ ตรวจสอบแบบเรียน
นาฏศิลป์ทด่ี �ำ เนินการสร้างจากการสนทนากลุม่ ครัง้ ที่ 1
เพือ่ หาข้อสรุป ข้อปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม ของบทเรียนทีส่ ร้างขึน้ จากผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้าน
นาฏศิลป์ไทย และ ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นศาสนาอิสลาม
3. กรอบเนือ้ หาแบบเรียนนาฏศิลป์
ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกกรอบเนือ้ หาแบบเรียนนาฏศิลป์
สำ�หรับนักเรียนมุสลิมโดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะทางด้าน
ร่างกาย โดยการฝึกหัดท่ารำ�ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ประกอบด้วย ศีรษะ ส่วนแขน ส่วนลำ�ตัว ส่วนขา การรำ�
ตีบท และการรำ�ท่ารำ�ในทำ�นองเพลง โดยเลือกแม่บทใหญ่
มาเป็นพืน้ ฐานในการสร้าง เนือ่ งจากแม่บทใหญ่เป็นการ
รวบรวมท่ารำ�พืน้ ฐานในการฝึกนาฏศิลป์ไทยเบือ้ งต้น ใน
การเรียนรูช้ อ่ื ท่ารำ� ความหมายท่า การฝึกท่ารำ�เบือ้ งต้น

การฝึกท่ารำ�ในส่วนของคำ�ร้อง และ ทำ�นองเพลง โดย
การนำ�เนื้อหาแม่บทใหญ่มาคัดเลือกข้อความที่สมารถใช้
ฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยสำ�หรับมุสลิมได้ นำ�มาร้อยเรียงถ้อยคำ�
ประพันธ์เพิม่ เติมโดยผ่านกระบวนการสัมนาวิเคราะห์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องทางด้านศาสนาอิสลามและผู้
วิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาเอกสารและ
การศึกษาภาคสนาม เริม่ จากการจัดระเบียบข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสาร และการศึกษาภาคสนามและอืน่ ๆ มา
วิเคราะห์ขอ้ มูล
1.1 นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการบันทึกเสียง การบันทึก
ภาพ และการจดบันทึกข้อมูลการ
สัมภาษณ์มาถอด
เทปและผูว้ จิ ยั ทำ�หน้าทีต่ รวจสอบข้อมูลอีกครัง้
1.2 นำ�ข้อมูลของการศึกษาจากเอกสาร ก า ร
สัมภาษณ์ และการ สังเกตการณ์มาแบ่งออกเป็นประเด็น
หลัก ได้แก่
1.2.1 ข้อห้ามและข้อปฏิบตั ใิ นศาสนาอิสลาม
1.2.2 การจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทยใน
โรงเรียนทีม่ ขี อ้ จำ�กัดทางศาสนาอิสลาม ในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร
1.2.3 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อข้อจำ�กัดในการสอนวิชา
นาฏศิลป์
1.2.4 ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชา
นาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนทีม่ ขี อ้ จำ�กัดทางศาสนาอิสลาม
1.3 นำ�ข้อคิดเห็นจากการ
สั ม ภาษณ์ แ ละการสั ง เกตการณ์ ก ารสอนมา
วิเคราะห์ถงึ การจัดการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนทีม่ ี
ข้อจำ�กัดทางศาสนาอิสลาม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เขตทุง่ ครุ กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ หาแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทย ในโรงเรียนทีม่ ขี อ้
จำ�กัดทางศาสนาอิสลามแห่งอืน่ ต่อไป แล้วนำ�ข้อมูลทีผ่ า่ น
การวิเคราะห์ทง้ั หมดมาตีความให้เกิดความ เข้าใจ เพือ่
อธิบายความในเรือ่ งต่อไปนี้
- ขอบข่ายของวิชานาฏศิลป์ไทย
- การจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์
- ความเชือ่ -ข้อปฏิบตั ใิ นศาสนาอิสลาม
- โรงเรียนทีม่ ขี อ้ จำ�กัดทางศาสนาอิสลามเขตทุง่
ครุ กรุงเทพฯ
2. การสนทนากลุม่
2.1 สนทนากลุม่ ครัง้ ที่ 1 ใน หัวข้อ “แนวทาง
การจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ในโรงเรียนวิถอี สิ ลาม”
- การปฏิบตั ดิ า้ นการแสดงของ สั ง คมมุ ส ลิ ม กั บ
นาฏศิลป์ไทย				
นาฏศิลป์ในมุมมองมุสลิม
- แนวทางทีส่ ามารถสอนนาฏศิลป์ได้โดยไม่ผดิ
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หลักศาสนาอิสลาม
2.2 สนทนากลุม่ ครัง้ ที่ 2 ในหัวข้อ“การสัมมนา
เชิงวิชาการเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของท่ารำ�ใน
แบบเรียนเพื่อฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยพื้นฐานสำ�หรับนักเรียน
มุสลิม” เป็นการวิเคราะห์ปญ
ั หาข้อขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในการ
จัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทยเพือ่ ร่วมกันหานาวทางออก
แบบการจัดการศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทยนำ�มาวิเคราะห์
สร้างแบบเรียนสำ�หรับใช้สอนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียน
ทีม่ ขี อ้ จำ�กัดทางศาสนาอิสลาม และร่วมกันพิจารณาตรวจ
สอบความถูกต้อง เหมาะสมของแบบเรียน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
(1.) แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง
(2.) แบบสังเกตการณ์แบบไม่มสี ว่ นร่วมกับการ
จัดการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนที่
มีขอ้ จำ�กัดทางศาสนาอิสลาม เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร
ส่วนวัสดุอปุ กรณ์ภาคสนาม ในการศึกษาข้อมูล
ภาคสนามผู้วิจัย ได้ ใช้ อุป กรณ์ ช่ว ยในการเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ
โสตทัศนูปกรณ์ กล้องวีดที ศั น์ เครือ่ งบันทึกเสียง สมุด
ปากกา ดินสอ เพือ่ ให้ได้รายละเอียดของข้อมูลมากทีส่ ดุ
สรุปผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง การสร้างแบบเรียนนาฏศิลป์
ไทยสำ�หรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีข้อจำ �กัดทางศาสนา
อิสลาม มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาข้อจำ�กัดทางศาสนาอิสลาม
ทีม่ ผี ลต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทยในภาคปฏิบตั ิ นำ�ไปสร้าง
แบบเรียนนาฏศิลป์ไทยในภาคปฏิบัติสำ�หรับโรงเรียนที่มี
ข้อจำ�กัดทางศาสนาอิสลาม เพือ่ ใช้สอนนักเรียนมุสลิมใน
โรงเรียนที่มีข้อจำ�กัดทางศาสนาโดยไม่ขัดกับหลักศาสนา
อิสลามโดยใช้แนวการสร้างแม่บทสลับคำ� จากการศึกษา
ค้นคว้าจากเอกาสารและตำ�ราต่างๆ ผูว้ จิ ยั พบว่า
นาฏศิลป์มกี �ำ เนิดมาจาก 3 รูปแบบด้วยกัน คือ
1) การเลียนแบบธรรมชาติ ซึง่ แบ่งออกเป็น
3 ขัน้ คือ ขัน้ ต้น เกิดแต่วสิ ยั สัตว์ ขัน้ ต่อมา คือขัน้ การ
สือ่ สารด้วยท่าทางต่างๆ จนกระทัง่ ขัน้ สุดท้ายคือการนำ�
เอาท่าทางต่างๆ มาเรียบเรียงสอดคล้องเป็นลีลาท่ารำ�
2)การเซ่ น สรวงบู ช าการฟ้ อ นรำ � เซ่ น สรวงสิ่ง
ศักดิส์ ทิ ธิท์ ต่ี นนับถือ
3)การรับอารยธรรมของอินเดียไว้หลายด้าน เช่น
ภาษา ประเพณี ตลอดจนศิลปะการละคร ได้แก่ ระบำ�
ละครและโขน
แม่ทา่ หรือแม่บทใหญ่มคี วามสำ�คัญต่อการฝึกหัด
นาฏศิลป์ เป็นพืน้ ฐานของกระบวน ท่ารำ�ต่าง ๆ เป็นส่วน
หนึ่งของการฝึกหัดพื้นฐานทางนาฏศิลป์ไทยเช่นเดียวกับ
การรำ�เพลงช้า เพลงเร็ว ซึง่ การรำ�เพลงช้าเพลงเร็วนัน้
เป็นการฝึกฝนในนาฏยศัพท์ ท่าพืน้ ฐานกระบวนท่ารำ�ต่างๆ

เพื่อให้เกิดความชำ�นาญการวางสรีระในตำ�แหน่งที่ถูกต้อง
การใช้สว่ นต่าง ๆ ของร่างกายในการร่ายรำ� แม่บทในงาน
นาฏศิลป์ไทย มี 4 ประเภท ใน 2 ประเภทแรกคือ แม่บท
โนรา และแม่บทใหญ่ แม่บทเล็ก และแม่บทสลับคำ�
นาฏศิ ล ป์ ไ ทยถู ก จั ด ให้ อ ยู่ใ นวิ ช าพื้น ฐานตาม
หลักสูตรแกนกลาง 2557 ทีน่ กั เรียนในระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานมีความจำ�เป็นทีต่ อ้ งเรียนรู้ ในสถานศึกษาต่างๆ ที่
อยูภ่ ายใต้การดูแลของสำ�นักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รวม
ถึงโรงเรียนทีม่ ขี อ้ จำ�กัดทางศาสนาอิสลาม ทีย่ ดึ หลักศาสนา
อิสลาม
โรงเรี ย นที่ มี ข้ อ จำ � กั ด ทางศาสนาอิ ส ลามคื อ
โรงเรียนทีม่ วี ถิ ใี นรูปแบบของหลักอิสลามมีการเรียนศาสนา
เป็นหลักควบคู่การเรียนในวิชาพื้นฐานซึ่งผู้เรียนยึกหลัก
ศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 ประการ
หลักศรัทธาเป็นหลักสำ �คัญของศาสนามุสลิม
เพราะเป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวสูงสุดหากมีการละเมิดหรือ
หมดซึ่งในหลักศรัทธาแล้วนั้นก็นับได้ว่าได้ผิดหลักทาง
ศาสนาของมุสลิม ซึง่ กล่าวถึงความศรัทธาทีม่ ตี อ่ พระเจ้า
ประกอบด้วยหลักศรัทธา 6 ประการ คือ
1) ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว
2) ศรัทธาในบรรดามลาอีกะฮของพระองค์
3) ศรัทธาในบรรดาคัมภีรท์ งั หลายของพระองค์
4) ศรัทธาในบรรดานบี(ศาสดาทัง้ หลาย
5)ศรัทธาในวันสุดท้ายและการเกิดใหม่ในวัน
ปรโลก
6) ศรัทธา ในกฎกำ�หนด สภาวะของพระองค์
หลักปฏิบตั ิ เป็นหลัก แนวทางการปฏิบตั ติ น
ของชาวมุสลิมที่พึงต้องปฏิบัติตนมีความเชื่อมโยงกับหลัก
ศรัทธา เป็นวิถแี นวทางในการดำ�เนินชีวติ
หลั ก คุ ณ ธรรมเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมต่ า งๆของ
ศาสนาอิสลาม
ข้อห้ามและสิ่งที่ผิดมารยาทในอิสลาม ห้ามตั้ง
หุ้นส่วนหรือตั้งภาคีหรือนำ�สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเทียมกับ
อัลลอฮ ห้ามกราบไหว้บูชา สิ่งใดๆที่นอกเหนือไปจาก
ความเชื่อเรื่องพระเจ้าอันนำ�ไปสู่การเปลี่ยนความคิดให้
ไปนับถือบูชา สิ่งอื่นๆ ที่เป็นจริงหรือในอุดมคติ ผีสาง
เทวดา ดวงจันทร์ พระอาทิตย์ ห้ามไม่ให้เชือ่ โชคลางดวง
ชะตา ของขลัง ไสยศาสตร์
ข้อห้ามทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับดนตรี นาฏศิลป์
ห้ามใช้เครือ่ งมือละเล่นต่าง ๆเพือ่ กระตุน้ ความรูส้ กึ ทางเพศ
การเต้นรำ�สามารถทำ�ได้ในครอบครัว และในงานรืน่ เริงของ
เทศกาล สำ�หรับการฟ้อนรำ�ในประวัตศิ าสตร์อสิ ลามนัน้
มักเต้นรำ�ในวันแห่งความสุขความสนุกสนาน อิสลามจะ
ไม่เป็นรำ�ร่วมกันระหว่าง หญิง ชายหรือหญิงสามารถร้อง
เพลงและเต้นรำ�ได้ภายในบ้านกับสมาชิกครอบครัวของตน
ทีเ่ ป็นมุสลิมได้ ภรรยาสามารถร้องเพลงและเต้นรำ�ให้สามี
ฟังได้ โดยเฉพาะในวันทีม่ คี วามรืน่ เริง
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การร้องเพือ่ สรรเสริญพระเจ้าสามารถทำ�ได้หา้ ม
มิให้กระทำ�ในการร้องเพื่อสรรเสริญสิ่งที่นอกเหนือจาก
พระเจ้าหรือเป็นถ้อยคำ�ที่เป็นการดูหมิ่นคำ�บัญญัติทาง
ศาสนา หรือการร้องเกีย้ วพาราสีสอ่ เสียดด้วยถ้อยคำ�ทีไ่ ม่
สุภาพล่อแหลมชักนำ�ไปสูก่ ารเกิดอารมณ์ทางเพศ การฟ้อน
รำ�นัน้ มักเป็นการรืน่ เริงทีก่ ระทำ�ในงานวันสำ�คัญเท่านัน้ และ
สามารถกระทำ�ได้ในครอบครัว ไม่อนุญาตและไม่เต้นรำ�
ระหว่างหญิงชายในเชิงเกีย้ วพาราสีหรือการฟ้อนรำ�ทีม่ ลี ลี า
ท่ารำ�เป็นการบวงสรวง เซ่นสรวง ไหว้ผี เชิญเจ้า ไม่ควร
กระทำ�เป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ป็นเหตุชกั นำ� แรงจูงใจ ให้เกิดข้อ
สงสัยในข้อบัญญัตขิ องพระเจ้า อาจก่อให้เกิดการตัง้ ภาคีขดั
กับหลักศรัทธา
แนวทางการสอนนาฏศิลป์ได้ 2 แนวทางคือ
สอนเชิงปฏิบตั ิ และ การสอนเชิงทฤษฎี ซึง่ มีประเด็นทีม่ ี
ความขัดแย้งกับหลักศาสนาหลักๆ ดังนี้
การสอนเชิงปฏิบตั ิ ประกอบด้วย 3 ประเด็น
ดังนี้
1. การร่ายรำ�ทีม่ ลี กั ษณะเชิงเกีย้ วพาราสี คูห่ ญิง
ชาย เข้าคู่
2. การร่ายรำ�ท่านาฏยศัพท์ทเ่ี ป็นท่าเคารพ สัก
การะ กราบ ไหว้ เลียนแบบท่าทางสัตว์ สมมุตติ นเป็นสิง่
ควรเคารพ ท่าทางเกีย้ วพาราสีหญิงชายใกล้ชดิ ถูกเนือ้ ต้อง
ตัวเป็นเหตุไปสูก่ ารผิดประเวณี หรือ ก่อให้เกิดอารมณ์ทาง
เพศ
3. การร่ายรำ�ประกอบคำ�ร้องดนตรีปพ่ี าทย์ทม่ี ี
เนือ้ หาถ้อยความเกีย่ วกับลัทธิ ศาสนา เทพเจ้า บุคคล ที่
ชวนเชือ่ ให้เบีย่ งเบนออกไปนอกศาสนา เช่น การรำ�แม่บท
ระบำ�ดาวดึงส์ ระบำ�กฤดาภินหิ าร เป็นต้น หรือ เชิงเกีย้ ว
พาราสี
การสอนเชิงทฤษฎี ประกอบด้วย
1. เนือ้ หาสาระเกีย่ วกับ กำ�เนิดนาฏศิลป์ เทพเจ้า
สิง่ เคารพบูชาในศาสตร์วชิ านาฏศิลป์ ถ้อยความ ถ้อยคำ� ที่
ชวนเชือ่ สิง่ เคารพอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือไปจากศาสนาอิสลาม
การสร้างแบบเรียนนาฏศิลป์ไทยสำ�หรับนักเรียน
ในโรงเรียนทีม่ ขี อ้ จำ�กัดทางศาสนาอิสลาม ได้ด�ำ เนินการ
สร้างแบบเรียนนาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบัติสำ�หรับนักเรียน
มุสลิมโดย ไม่ขดั กับหลักศาสนาอิสลาม ได้ด�ำ เนินการโดย
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต่างๆ และการสร้างแม่บท
สลับคำ� โดยใช้แม่บทใหญ่จ�ำ นวน 18 คำ�กลอน 9 บท เป็น
แนวทางในการสร้าง ผูว้ จิ ยั นำ�มาคัดเลือกทีม่ ขี อ้ ขัดแย้งใน
ทางตรงและทางอ้อม หรือมีแนวโน้มนำ�ไปสูก่ ารผิดหลัก
ศาสนา รวมถึงกลุม่ ของท่ารำ�ทีน่ �ำ ขัดแย้งกับการปฏิบตั ทิ า่
รำ�ในแม่บทใหญ่ โดยผ่านกระบวนการสัมนากลุม่ กับผูท้ รง
คุณวุฒิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการอิสลาม แบ่งออกเป็น 3 กลุม่
กลุม่ ที่ 1 คำ�ร้องทีม่ คี วามหมายโดยตรง ความ
หมายโดยนัยและการปฏิบตั ทิ า่ รำ� ทีเ่ กีย่ วกับ การสักการะ
บูชา หมอบ กราบ ถวายบังคม ก้มศีรษะจรดพืน้ หรือท่าทา

งอืน่ ๆ ทีแ่ สดงถึง การถวายความเคารพบูชาสิง่ ต่างๆ ทีน่ อก
เหนือพระเจ้า หรือท่าทางทีช่ กั นำ�ไปสูก่ ารตัง้ ภาคี จำ�นวน 1
คำ� คือ
		
เทพประนม
กลุม่ ที่ 2 คำ�ร้องทีม่ คี วามหมายโดยตรง ความ
หมายโดยนัยและการปฏิบตั ทิ า่ รำ� ทีเ่ ป็นท่าทางชายหญิง
สัมผัสต้องกายกันโดยตรง หรือ โดยอ้อม เกีย้ วพาราสี อัน
นำ�ไปสูก่ ารก่อเกิดความรูส้ กึ ทางเพศ หรือเป็นแนวทางก่อ
ให้เกิดอารมณ์ทางชูส้ าว จำ�นวน 2 คำ� ดังนี้
1) พิสมัยเรียงหมอน
2) รำ�ยัว่
กลุม่ ที่ 3 คำ�ร้องทีม่ คี วามหมายโดยตรง ความ
หมายโดยนัยและการปฏิบัติท่ารำ�ที่เป็นท่าทางเลียนแบบ
สัตว์ สิง่ ไม่มชี วี ติ หรือสิง่ มีชวี ติ เหนือธรรมชาติหรือเกิด
จากจินตนาการความเชือ่ ทีม่ าจากลัทธิอน่ื ๆ แสดงอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์ เทพเจ้า นักบวช นอกเหนือจากความเชือ่ เรือ่ ง
พระเจ้า จำ�นวน 33 คำ� ดังนี้
1) พรหมสีห่ น้า 2) พระรถโยนสาร
3) มารกลับหลัง 4) พระรามโก่งศิลป์
5)กรดพระสุเมรุ 6) หนุมานผลาญยักษ์
7) กินนรรำ�
8)ตระเวนเวหา
9) เมขลาล่อแก้ว 10) แขกเต้าเข้ารัง		
11) หนังหน้าไฟ 12) ภมรเคล้า		
13)กระต่ายต้องแร้ว14) ซ้�ำ ช้างประสานงา
15) หงส์ลนิ ลา
16) มัจฉาชมวาริน
17) สิงโตเล่นหาง 18) เหราเล่นน้�ำ
19) นาคาม้วนหาง 20) กวางเดินดง
21) ช้างหว่านหญ้า 22) กินนรฟ้อนฝูง
23) ยูงฟ้อนหาง 24) งูคว้างค้อน
25) รำ�กระบีส่ ท่ี า่ 26) ชะนีรา่ ยไม้
27) กินนรเลียบถ้�ำ 28) เสือทำ�ลายห้าง
29) ช้างทำ�ลายโรง 30)กระต่ายชมจันทร์
31)พระนารายณ์ฤทธิรงค์ขว้างจักร
32)พระลักษณ์แผลงอิทธิฤทธี
33) มังกรเรียกแก้วมุจลินทร์
จากการคัดเลือกชือ่ แม่ทา่ จากแม่บทใหญ่ ทีมขี อ้
ขัดแย้งกับหลักศาสนา 3 กลุม่ รวม 36 คำ� ปรากฏชือ่ แม่ทา่
จากแม่บทใหญ่ทส่ี ามารถนำ�มาปฏิบตั ทิ า่ รำ�ได้ และไม่มขี อ้
ขัดแย้งกับหลักศาสนา จำ�นวน 31 คำ� ดังนี้
1) ปฐม		
2) สอดสร้อยมาลา
3) ช้านางนอน
4) ผาลาเพียงไหล่		
5) กังหันร่อน
6) พระจันทร์ทรงกลด
7) หลงใหลได้สน้ิ 8) เยือ้ งกราย
9) ฉุยฉายเข้าวัง 10) ชมวาริน
		
11) แคล้วถ้�ำ
12) นางกล่อมตัว
13) ชักแป้งผัดหน้า 14) ลมพัดยอดตอง
15) บังพระสุรยิ า 16) บัวชูฝกั
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17) ขัดจางนาง 18) นายสารถี
19) ขีม่ า้ ตีคลี
20) ตีโทนโยนทับ
21) จีนสาวไส้
22) ทิง้ ขอน
23) กลางอัมพร 24) ขีม่ า้ เลียบค่าย
25) โจงกระเบนตีเหล็ก 26) แทงวิไสย
27) เครือวัลย์พนั ไม้ 28) ชักซอสามสาย		
29) ประไลยวาต 30) คิดประดิษฐ์ท�ำ
31) กระหวัดเกล้า				
				
คัดเลือกชือ่ แม่ทา่ ทีไม่มขี อ้ ขัดแย้งกับหลักศาสนา
อิสลามในแม่บทนางนารายณ์มาประกอบ จำ�นวน 2 คำ�
ดังนี้
1) เฉิดฉิน					
2) โยนแก้ว
ผูว้ จิ ยั นำ�ชือ่ ท่ารำ�สามารถร้องและปฏิบตั ทิ า่ รำ�ได้
มาเรียบเรียงใหม่ ปรับปรุงประพันธ์เพิม่ เติมขึน้ ใหม่เพือ่ ใช้
ในการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยสำ�หรับนักเรียนมุสลิม โดยได้รบั
ความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงในครัง้ นีจ้ าก นายชนิตสิรี
เรืองเลิศตระกูล เป็นผูเ้ รียนเรียบเรียงแม่ทา่ ในแม่บทใหญ่
และแม่บทนางนารายณ์ และประพันธ์บทขึน้ ใหม่ให้มคี วาม
สอดคล้องสละสลวย ในลักษณะกลอนสุภาพ จำ�นวน 6 บท
12 คำ�กลอน ประกอบการร้องในทำ�นองเพลงแบบอนาซีด
ชือ่ เพลง เอีย้ ะติราฟ ประกอบดนตรีแบบอิสลามคือกลอง
หน้าเดียว และเครือ่ งประกอบจังหวะ ฉิง่ และ กรับ รูป
แบบการร้องยึดแบบการร้องแบบเพลงชมตลาดในแม่บท
ใหญ่ เมือ่ ร้องจบ 1 บท จะร้องทำ�นองรับ 1 ครัง้ ใช้การ
รัวกลองออกเพือ่ เปิดตัวผูแ้ สดงและ รัวกลองเข้าเมือ่ จบการ
แสดง ประกอบท่ารำ�
กลองบานอรัว
ร้องเพลงเอีย้ ะติราฟ
อันกระบวน ท่ารำ� ระบำ�นาฏย์
งามพิลาส บรรเจิด เฉิดฉิน
ทัง้ ท่า ปฐม ชมวาริน		
หลงใหลได้สน้ิ กลางอัมพร
(ร้องทำ�นองรับ)
กระหวัดเกล้า สอดสร้อยมาลา
แล้วย้าย ไปท่า ทิง้ ขอน
ฉุยฉายเข้าวัง ช้านางนอน		
กังหันร่อน ยัง้ คิด ประดิษฐ์ร�ำ
(ร้องทำ�นองรับ)
ตีโทนโยนทับ จันทร์ทรงกลด
ช้อยชด โยนแก้ว แคล้วถ้�ำ
นางกล่อมตัว เยือ้ งกราย ร่ายรำ�
แล้วทำ� บังสุรยิ า ขีม่ า้ ตีคลี
(ร้องทำ�นองรับ)
ลมพัดยอดตอง บัวชูฝกั
ชักซอสามสาย นายสารถี

ชักแป้งผัดหน้า สง่ามี
ขีม่ า้ เลียบค่าย จีนสาวไส้
(ร้องทำ�นองรับ)
โจงกระเบนตีเหล็ก ประไลยวาต
นวยนาด ขัดจางนาง แทงวิไสย
ทัง้ ท่า เครือวัลย์พนั ไม้
ผาลาเพียงไหล่ วิไลงาม
(ร้องทำ�นองรับ)
ครบประมวลกระบวนรำ�จากตำ�ราใช้ฝกึ ท่า นาฏศิลป์ ถิน่
สยาม
เป็นแบบรำ� ทำ�ลีลา ให้งดงามสมตาม นาฏยศาสตร์
วิลาสเอย
(ร้องทำ�นองรับ)
กลองบานอรัวจบ
ดนตรีทใ่ี ช้ประกอบการบรรเลง เป็นเครือ่ งดนตรี
ที่พ บในกลุ่ม ของชาวมุ ส ลิ ม เป็ น เครื่อ งดนตรี ใ ห้ จัง หวะ
ประกอบด้วย กลองบานอ (กลองหน้าเดียว) โหม่ง ฉิง่ ฆ้อง
เล็ก บรรเลงให้จงั หวะประกอบการขับร้องในทำ�นองอนา
ชีส ในช่วงแรกของการขับร้องจะเป็นการรัวกลอง แล้วจึง
เข้าจังหวะในการขับร้องทำ�นอง และในช่วงท้ายก็จะจบลง
ด้วยการรัวกลองเช่นเดียวกัน

ภาพที่ 1 เครือ่ งดนตรีประกอบการบรรเลง
ทีม่ า : กฤติกร บุญมี (2559)
ท่ า รำ � แม่ บ ทสลั บ คำ � ประดิ ษ ฐ์ ข้ึน โดยใช้ ท่า รำ �
แม่ทา่ ในแม่บทใหญ่เป็นพืน้ ฐานในการสร้าง คัดเลือกท่ารำ�
ทีไ่ ม่ขดั กับหลักศาสนาดังข้างต้นนัน้ แล้วนำ�มาเรียงสลับตาม
คำ�ร้องโดยเพิม่ ท่าเชือ่ มเพือ่ ให้เกิดความกลมกลืน สวยงาม
กระบวนท่ารำ�แบ่งออกเป็นกระบวนท่ารำ�ดังนี้
1. กระบวนท่ารำ�ในทำ�นองรัวโดยใช้กลองบานอ
จำ�นวน 2 ท่ารำ� เช่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 55 วารสารศิลป์ปริทัศน์
Untitled-1.indd 55

5/26/2017 4:25:25 PM

ภาพที่ 2 ท่าสอดสร้อยมาลา
ทีม่ า : กฤติกร บุญมี 2559
2.กระบวนท่ า รำ � ประกอบคำ � ร้ อ งแม่ บ ทสลั บ
คำ�ในทำ�นองเพลงเอีย้ ะติราฟ
ไม่รวมท่าโบกและท่ารับ
จำ�นวน 6 บท 12 คำ�กลอน จำ�นวนท่ารำ�ทัง้ สิน้ 51 ท่ารำ�
เช่น

ภาพที่ 3 ท่าผาลาเพียงไหล่
ทีม่ า : กฤติกร บุญมี 2559

ภาพที่ 4 ท่าในเนือ้ ร้อง “อันกระบวนท่ารำ�”
ทีม่ า : กฤติกร บุญมี 2559

ภาพที่ 6 ท่าบังสุริยา
ที่มา : กฤติกร บุญมี 2559
- กระบวนท่ารำ�ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่สอดคล้อง
ตามความหมายของท่าตามคำ�ร้องที่ประพันธ์เพิ่มเติม
โดยใช้กระบวนท่าเพลงช้า เพลงเร็ว เพลงแม่บทเล็ก เป็น
พื้นฐานในการประดิษฐ์ท่ารำ�จำ�นวน 16 ท่ารำ� เช่น

ภาพที่ 7 ท่าในเนื้อร้อง “จากตำ�รา”
ที่มา : กฤติกร บุญมี 2559

- กระบวนท่ารำ�ตามคำ�ร้องในแม่บทใหญ่คงท่า
เดิมเช่นเดียวกับกรมศิลปากรมีการปรับเปลี่ยนทิศทางให้
สอดคล้องกับกระบวนการเชื่อมท่ารำ�และคำ�ร้องจำ�นวน
35 ท่ารำ� เช่น
ภาพที่ 8 ท่าในเนือ้ ร้อง “นาฏยศาสตร์”
ทีม่ า : กฤติกร บุญมี 2559
- กระบวนท่ารำ�ในการร้องทำ�นองรับ แบ่งเป็น
ท่าโบกขวา 5 ครัง้ และท่ารับจำ�นวน 5 ท่ารำ� ปรากฎท่า
โบกขวาเมือ่ มีการรำ�ครบ 1 บท 2 คำ�กลอน จะโบกขา และ
ปฎิบตั ทิ า่ รำ� 1 ครัง้ ยกเว้นบทที่ 6 ไม่มที า่ โบกและท่ารับ
เช่น
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ภาพที่ 9 ท่าโบก
ทีม่ า : กฤติกร บุญมี 2559

ภาพที่ 10 ท่ารับบัวชูฝกั
ทีม่ า : กฤติกร บุญมี 2559
อภิปรายผล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ค้ น พบประเด็ น ที่ ค วร
อภิปราย ดังนี้
1. การสร้างแบบเรียนนาฏศิลป์ไทย ชุดแม่บท
สลับคำ�สำ�หรับนักเรียนมุสลิม มีจดุ มุง่ หมายในการสร้างเพือ่
ใช้ในการ เรียนการสอนภาคปฏิบตั ใิ นวิชานาฏศิลป์ส�ำ หรับ
นักเรียนมุสลิม ในโรงเรียนทีม่ ขี อ้ จำ�กัดทางศาสนา โดยใช้
แม่บทใหญ่เป็นพืน้ ฐานในการสร้าง เลือกเนือ้ หา บทร้อง
และชื่อแม่ท่าในแม่บทใหญ่ท่ไี ม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม
โดยผ่านกระบวนการสนทนากลุม่ จากผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้าน
ศาสนาอิสลามและได้รบั ความเห็นชอบ จึงนำ�ชือ่ แม่ทา่ ใน
แม่บทใหญ่มาเรียบเรียงใหม่ โดยใช้แม่บทนางนารายณ์เป็น
ส่วนประกอบ และประพันธ์บทเพิม่ เติม ร้องประกอบการ
ร้องแบบอนาซีส ในทำ�นองเพลงเอีย้ ะติราฟ ประกอบเครือ่ ง
ดนตรี รูปแบบโครงสร้างการร้องยึดตามหลักแบบแม่บท
ใหญ่ คือร้อง 2 คำ�กลอน รับดนตรี 1 ครัง้ และประดิษฐ์
ท่ารำ�ขึน้ โดยปฏิบตั ทิ า่ รำ�เดิมในส่วนของชือ่ แม่ทา่ ทีค่ ดั มา
จากแม่บทใหญ่ นำ�มาประดิษฐ์ทา่ เชือ่ มใหท่าต่อเนือ่ ง และ
ประดิษฐ์ทา่ ตามคำ�ร้องเพิม่ เติม นับได้วา่ เป็นการรำ�ตีบทอ
ย่างหนึง่ ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒทิ าง
ด้านศาสนาอิสลามและด้านนาฏศิลป์ไทย โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
มีความคิดเห็นตรงกันในด้านความเหมาะสมในการนำ�ไป
ใช้การจัดการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ไทย ในชัน้ เรียน
ให้กบั นักเรียนมุสลิม มีความเหมาะสมสอดคล้องในด้าน
บทร้อง ทำ�นองเพลง ดนตรี และ ท่ารำ� ตามจุดมุง่ หมายเพือ่
ใช้ในการจัดการศึกษา ไม่มจี ดุ มุง่ หมายสร้างขึน้ เพือ่ ใช้ใน
การแสดง นับได้วา่ การสร้างแบบเรียนนาฏศิลป์ ชุด แม่บท

สลับคำ�สำ�หรับนักเรียนมุสลิม บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้า
หมาย
จากกระบวนการสร้ า งแม่ บ ทสลั บ คำ � สำ � หรั บ
นั ก เรี ย นมุ ส ลิ ม มี ก ารกำ � หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารกำ � หนด
แนวคิด ทุกกระบวนการสร้างนัน้ จะสอดคล้องกับ ทฤษฎี
นาฏยประดิษฐ์ ของสุรพล วิรฬุ ห์รกั ษ์ ในเรือ่ งการกำ�หนด
ความคิดหลักเพื่อให้ผลงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้
สร้างสรรค์กำ�หนดชัดเจนว่านาฏศิลป์ชุดที่คิดขึ้นนี้ใช้ใน
โอกาสใดเพือ่ ใครเพือ่ อะไรมีการกำ�หนดขอบเขต ครอบคลุม
เนือ้ หาสาระอะไรบ้างและอย่างไร มีการกำ�หนดรูปแบบ
ประยุกต์จากจารีตเดิม
2. การสอนนาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบตั ใิ นโรงเรียน
ทีม่ ขี อ้ จำ�กัดทางศาสนาอิสลามการเรียนการสอนนาฏศิลป์
ไทย นัน้ แบ่งออกในภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบตั ิ ซึง่ ส่วนใหญ่
การสอนในภาคปฏิบัติมักมีความขัดแย้งกับหลักศาสนา
อิสลาม ในมุมมองของอิสลามอาจเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ถกู ต้องกับ
หลักศาสนาและวิถขี องมุสลิม ซึง่ พวกเขาเหล่านัน้ ยังไม่เกิด
การเรียนรูแ้ ละเข้าใจจุดมุง่ หมายของการเรียนนาฏศิลป์ไม่มี
จุดทมุ่งหมายให้เรียนเพื่อชวนเชื่อในศาสตร์นาฏศิลป์แต่
ยังมีเป้าหมายอืน่ ๆ คือ การเรียนเพือ่ สุนทรียภาพ การฝึก
ความกล้าแสดงออก การฝึกทักษะ ทางด้านร่างกาย ด้าน
คุณค่าทางวัฒนธรรม ชืน่ ชมความงาม นอกจากนีส้ ง่ิ สำ�คัญ
ของนาฏศิลป์ไทยยังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันเป็นอัน
หนึง่ อันเดียวกันของชาติและความเป็นไทย ในความหลาก
หลายของวัฒนธรรมอีกด้วย ซึง่ ผูส้ อนต้องมีเทคนิควิธกี าร
ในการจัดองค์ความรู้ สอดคล้องกับทฤษฎีพหุวฒ
ั นธรรม
ของจักริน จันทนะกุมมะ กล่าวว่า ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมักเกีย่ วข้อง กับกระบวนการผสมผสานทาง
วัฒธรรมถูกนำ�มาใช้ในการสร้างชาติสร้างความเป็นอันหนึง่
อันเดียวกัน
การสอนนาฏศิลป์ไทยภาคปฏิบัติในโรงเรียนที่มี
ข้อจำ�กัดทางศาสนาอิสลามสามารถทำ�ได้เช่นเดียวกับการ
สอนนาฏศิลป์ทว่ั ไป แต่ผสู้ อนต้องเลือกในส่วนทีไ่ ม่ขดั แย้ง
กับหลักศานาอิสลาม หลีกเลีย่ งท่ารำ�กราบไหว้บชู า สัตว์
เกีย้ วพาราสี เพือ่ นำ�มาใช้การจัดการเรียนสอน การสอนโดย
ฝึกหัดท่าพื้นฐานให้ผ้เู รียนได้ซึมซาบอย่างค่อยเป็นค่อยไป
โดยครูผ้สู อนต้องชึ้แจงให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและค่อย
ฝึกฝนไปตามลำ�ดับยากง่าย และตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล แต่สง่ิ ทีค่ วรคำ�นึงมากทีส่ ดุ คือข้อห้ามตามหลักศานา
อิสลาม
ในด้านการสอนสอดคล้องกับทฤษฎีการสอน
นาฏศิลป์ไทย เรณู โกสินานนท์ กล่าวว่าให้สอนจากสิง่ ง่าย
ไปหาสิง่ ยาก สอนตามความสามารถของบุคคล ปรับเปลีย่ น
ในส่วนทีย่ ากให้งา่ ยแต่รกั ษาดัง้ เดิมไว้ และสุนทีรยภาพและ
ความซาบซึ้งจะเกิดขึ้นได้น้ันต้องมีการสั่งสมให้เกิดการ
เรียนรู้
อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้วา่ นาฏศิลป์ไทยเป็น
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วัฒนธรรมที่หล่อหลอมอยู่ได้ในทุกสังคมทุกวัฒนธรรม
แม้ ใ นสั ง คมนั้น ๆจะมี ค วามหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
มากเพี ย งไรนาฏศิลป์ไ ทยก็จะสามารถเข้าไปกลมกลื น
จนเป็นส่วนหนึง่ ในสังคมนัน้ ๆ และในทีส่ ดุ ก็จะพัฒนา
เป็นวัฒนธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในที่สุดเนื่องจาก
นาฏศิลป์ไทยมีความพิเศษคือสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
เวลา สถานที่ กลุม่ ชน ได้ตลอดเวลาขึน้ อยูก่ บั สังคมนัน้ ๆจะ
มีวธิ กี ารอย่างไรในการจัดการกับนาฏศิลป์ไทย ซึง่ แม่บท
สลับคำ�สำ�หรับนักเรียนมุสลิม ก็เป็นส่วนหนึง่ ของนาฏศิลป์
ไทยทีถ่ กู ปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมมุสลิม
และท้ายทีส่ ดุ ก็อาจกล่าวได้วา่ นีค่ อื นาฏศิลป์ไทยของสังคม
มุสลิมในประเทศไทย
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Guidelines on Improving Contemporary Nora Performances
Approaches to A Nora Krabi Tee-Tha Performance of Nora Thammanit Sanguansil Troupe, Thaksin University, Songkhla
แนวทางพัฒนาการแสดงโนราร่วมสมัย
กรณีศึกษา การแสดงโนรากระบี่ตีท่า ของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์
วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ
ABSTRACT
The objectives of the research were: 1)
to examine and analyze the information relating to Nora Krabi Tee-Tha performance of Nora
Thammanit Sanguansil Troupe, Thaksin University,
Songkhla, 2) to investigate guidelines on improving
contemporary Nora performances. The research
is conducted via many methods, which include
studying the documents, participating observation
in Nora Krabi Tee-Tha performances and interviewing the experts on Nora performances.
The finding indicates that Nora Krabi TeeTha performance is a valuable traditional performance, highly deserved to be conserved and
publicized. Formed by Nora actors who want to
further develop this branch of art, “the Nora Art”
is greatly aimed to be deeply rooted in Southern
Thai communities. However, the researcher observes that some actors focus on the skills and
the accurate dance patterns, rather than the ambition to communicate “truth” in performance.
This resulted in the lack of communication aimed
to deliver the key message of Nora Krabi Tee-Tha
performance, which is “the fighting scenes.” The
researcher, therefore, wants to examine and present the guidelines on improving contemporary
Nora performances based on traditional performances, which could better communicate with
modern audiences. The processes include the
reduction
วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ สาขาศิลปะการแสดง (แขนงวิชาศิลปะการละคร) คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
โทรศัพท์ 0-2160-1393 ต่อ 205 โทรสาร 0-2160-1396,
E-mail : wanasak.pa@ssru.ac.th

on many parts: 1) characters 2) dance patterns
from Krabi Tee-Tha performance 3) musical instruments 4) Nora costumes and etc. With all
these simplified processes, the researcher hopes
that Nora actors would better deliver the performance’s facts, including objective, feeling, obstacle and conflict, to modern audiences.
Keywords: contemporary Nora performance, Nora Krabi Tee-Tha performance, Nora
Thammanit Sanguansil Troupe
บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษา วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโนรากระบี่
ตีทา่ ของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดสงขลา และ 2) ศึกษาแนวทางพัฒนาการ
แสดงโนราร่วมสมัย
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั หลากหลายวิธี โดยการศึกษา
จากเอกสาร การสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมกับการแสดง
โนรากระบีต่ ที า่ และการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญการแสดง
โนรา
ผลการศึกษาพบว่า “การแสดงโนรากระบีต่ ที า่ ”
เป็นงานไทยประเพณีท่คี วรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่
ซึง่ สร้างสรรค์ขน้ึ จากศิลปินโนราทีต่ อ้ งการแตกยอด กราย
ท่า ให้กบั “ศิลปะโนรา” ได้ยงั คงอยูแ่ นบแน่นกับสังคมปักษ์
ใต้ อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั ตัง้ ข้อสังเกตว่า นักแสดงจำ�นวนหนึง่
มุง่ สมาธิไปทีท่ กั ษะและความถูกต้องทางนาฏศิลป์มากกว่า
การสือ่ สาร “ความจริง” ในการแสดงซึง่ ส่งผลให้การแสดง
ไม่สอ่ื สารหรือสูญเสียพลังแห่ง “การต่อสู”้ อันเป็นหัวใจ
หลักของ “การแสดงโนรากระบีต่ ที า่ ” ผูว้ จิ ยั จึงมีความ
ต้องการทีจ่ ะค้นหา และเสนอแนวทางพัฒนาการแสดง
โนราร่วมสมัย ทีส่ ามารถสือ่ สารสูผ่ ชู้ มสมัยใหม่ดว้ ยวิธกี าร
ลดทอนองค์ประกอบต่างๆ คือ 1) ตัวละคร 2) คัดสรรลีลา
ท่ารำ�จากการแสดงโนรากระบีต่ ที า่ 3) ลดทอนเครือ่ งดนตรี
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4) การประยุกต์เครือ่ งแต่งกายโนรา เป็นต้น ซึง่ วิธกี ารเหล่า
นีผ้ วู้ จิ ยั คาดหวังว่าน่าจะช่วยทำ�ให้ศลิ ปินโนราสือ่ สารความ
จริงทางการแสดง อันได้แก่ ความต้องการ (objective)
อารมณ์ความรูส้ กึ (feeling) อุปสรรค (obstacle) และ
ความขัดแย้ง (conflict) กับผูช้ มสมัยใหม่เข้าถึงการแสดง
โนราได้งา่ ยขึน้

นี้ทำ�ให้ผู้วิจัยต้องการที่จะทดลองนำ�เอาแนวคิดเกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดงสมัยใหม่มาทดลองใช้ เพือ่ ช่วยให้ผแู้ สดง
สามารถสื่อสารพลังและความจริงของการแสดงออกมาได้
ชัดเจนยิง่ ขึน้
แนวทางการพัฒนานีน้ า่ จะเป็นหนทางทีส่ ามารถ
ทำ�ให้ “การแสดงโนราร่วมสมัย”เข้าถึงผูช้ มสมัยใหม่ และ
ยังถือว่าเป็นการอนุรักษ์การแสดงโนราในรูปแบบการ
คำ�สำ�คัญ : การแสดงโนราร่วมสมัย การแสดง สร้างสรรค์เชิงพัฒนาอีกด้วยอันจะเป็นแนวทางและวิสัย
โนรากระบีต่ ที า่ คณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์
ทัศน์ในการพัฒนาการแสดงโนราให้เหมาะสมกับยุคสมัย
โดยไม่ ทำ� ลายคุ ณ ค่ า หรื อ สาระสำ � คั ญ ของโนราซึ่ง การ
บทนำ�
อนุรักษ์เพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารทำ�ให้โนราปรับตัว
โนราเป็นนาฏศิลป์ประเภทละครรำ�ที่สะท้อน ในการเป็นสื่อความบันเทิงของภาคใต้ได้ท่ามกลางความ
ชีวติ และศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงของภาคใต้อย่างเด่น เปลีย่ นแปลงของโลกทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
ชัด เป็นศิลปะทีม่ รี ปู แบบการแสดงทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัว และได้รบั ความนิยมแพร่หลาย อีกทัง้ ยังมีบทบาท
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ในฐานะพิ ธีก รรมที่จัด ขึ้น เพื่อขจัด ข้อขัด แย้งหรือภาวะ
1.เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่
วิกฤติตา่ งๆ ให้สงั คมเป็นไปโดยระเบียบเรียบร้อย เช่น เกีย่ วข้องกับการแสดงโนรากระบีต่ ที า่ ของคณะโนราธรรม
ปลอบประโลมและเพิม่ ขวัญกำ�ลังใจ ด้วยการติดต่อกับสิง่ นิตย์สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
ศักดิส์ ทิ ธิท์ เ่ี ชือ่ ว่าเป็นต้นเหตุแห่งภัยพิบตั ติ า่ งๆ รักษาความ
2.เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการแสดงโนราร่วม
โชคร้ายต่างๆภายในตระกูล หรือทำ�หน้าทีร่ กั ษาโรคภัยไข้ สมัย
เจ็บให้กบั ชาวบ้าน เป็นต้น นับเป็นศิลปะทีส่ บื ทอดกันมา
ขอบเขตการวิจยั
หลายยุคหลายสมัย ปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเฉพาะวรรณกรรมและ
และวรรณกรรมให้เห็นต่อเนือ่ งจากอดีตจวบจนปัจจุบนั
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง ดังนี้
เมื่ อ ยุ ค สมั ย เปลี่ ย นไปศิ ล ปะโนราได้ ถู ก ปรั บ
1.บทบาทของการแสดงโนราและการ
เปลี่ยนรูปแบบการนำ�เสนอตามสภาพสังคมเกิดเป็นการ สร้างสรรค์งานในรูปแบบต่างๆทีป่ รับสภาพให้เข้ากับความ
แสดงโนราในรูปแบบต่างๆจำ�นวนมาก ทัง้ แบบโนราบันเทิง เปลีย่ นแปลงของยุคสมัย
ทีเ่ ปลีย่ นทิศทางการนำ�เสนอไปโดยสิน้ เชิงโดยมีจดุ ประสงค์
2.การแสดงโนรากระบีต่ ที า่ ของคณะโนราธรรม
เพือ่ เพิม่ อรรถรสแก่ผชู้ ม และโนราแบบดัง้ เดิมทีไ่ ด้รบั การ นิตย์สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
ประยุกต์ตอ่ ยอดเพือ่ พัฒนาและสืบสานศิลปะแขนงนี้ หนึง่
3.การเสนอแนวทางการสร้างสรรค์งานร่วมสมัย
ในการแสดงทีไ่ ด้รบั การประยุกต์จากโนราดัง้ เดิม และกลาย ทีพ่ ฒ
ั นาจากงานไทยประเพณีในรูปแบบต่างๆ อาทิ บท
มาเป็นการแสดงโนรามาตรฐานคือ “การแสดงโนรากระบี่ ละคร การกำ�กับการแสดง และลีลาการเคลือ่ นไหว เป็นต้น
ตีทา่ ” ทีส่ บื ทอดกันในคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ ซึง่
4.แนวคิดเกีย่ วกับศิลปะการแสดงสมัยใหม่ ได้แก่
“โนราพลัด คชรัตน์” ผูค้ ดิ ค้นการแสดงชุดนีไ้ ด้ให้ความ จินตนาการ (imagination) ความเชือ่ (belief) การสวม
หมายว่าเป็นการต่อสูก้ นั ของลิง 2 ตัว มีเอกลักษณ์คอื การ บทบาทของตัวละคร มนต์สมมติ (Magic if) สถานการณ์
เคลือ่ นไหวทีร่ วดเร็ว ว่องไว และแข็งแรงดุจลิงลม ตามแบบ จำ�ลอง (Given circumstance) ในรูปแบบต่างๆได้ เป็นต้น
ฉบับของโนราพลัด คชรัตน์ ผูไ้ ด้รบั ฉายาว่า “พลัดลิง”
ผู้วิจัยได้มีโอกาสรับชมการแสดงโนรากระบี่ตี
ระเบียบวิธวี จิ ยั
ท่านี้ ทีม่ หาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2557
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการรวบรวมข้อมูล เพือ่
และได้ตง้ั ข้อสังเกตว่า นักแสดงนำ�ทัง้ 2 มีความชำ�นาญ ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ในกระบวนท่ารำ�อย่างมาก การเคลือ่ นไหวมีความรวดเร็ว แสดงโนรากระบีต่ ที า่ ของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์
เห็นได้ชดั ว่านักแสดงผ่านการฝึกฝนนับครัง้ ไม่ถว้ น หาก มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เพือ่ ศึกษาแนวทางการ
พิจารณาในแง่นาฏศิลป์เพียงอย่างเดียว ก็สามารถกล่าว พัฒนาการแสดงโนราร่วมสมัย ซึง่ มีวธิ กี ารดำ�เนินงานการ
ได้ว่านักแสดงทั้งสองมีทักษะสูงและมีการฝึกฝนมาอย่างดี วิจยั ดังนี้
รายละเอียดแต่ละกระบวนท่าครบถ้วนไม่ตกหล่น อย่างไร
1. ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆทัง้ ทีเ่ ป็น
ก็ตามผูว้ จิ ยั กลับรูส้ กึ ว่าพลังจากนักแสดงทีส่ อ่ื สารให้ “เชือ่ ” เอกสารสำ�คัญ ตำ�รา หนังสือ บทความวิชาการ ผลงานวิจยั
ในแรงปะทะและการต่อสู้ กลับ “ไปไม่ถงึ ” พลังจากความ วิทยานิพนธ์ ภาพถ่าย ตลอดจนเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นำ�
งดงามทางนาฏศิลป์ ซึง่ นับเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เสียดาย ด้วยเหตุ มาประมวลผลให้เห็นแนว ทางการพัฒนาการแสดงโนรา
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ร่วมสมัย โดยใช้กรณีศกึ ษาจากการแสดงโนรากระบีต่ ที า่
ของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
2. การสัมภาษณ์บคุ คล ได้แก่ นักวิชาการ ศิลปิน
โนรา นักเต้นร่วมสมัย และผูท้ รงคุณวุฒทิ างด้านศิลปะการ
แสดง ซึง่ เป็นบุคคลทีป่ ระสบการณ์ทง้ั แง่ของการแสดงและ
งานวิชาการ เพือ่ เป็นข้อมูลสนับสนุนเอกสารชัน้ ต้น ทำ�ให้
ข้อมูลมีรายละเอียดทีช่ ดั เจน และแม่นยำ�มากขึน้ ซึง่ ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์มรี ายชือ่ ดังต่อไปนี้
-ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำ�รุง อาจารย์ภาควิชา
ศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย)
-ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธ รรมนิ ต ย์ นิ ค มรั ต น์
ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผูเ้ ชีย่ วชาญการแสดงโนรา)
-อาจารย์ จุ ฬ าลั ก ษณ์ เ อกวั ฒ นพั น ธ์ ส าขา
วิ ช านาฏศิ ล ป์ แ ละกำ � กั บ ลี ล าคณะดนตรี แ ละการแสดง
มหาวิทยาลัยบูรพา และนักเต้นร่วมสมัย คณะ Pichet
Klunchun Company
-นิสติ สาขาการแสดงโนรา มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา จำ�นวน 3 คน
3. สังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมกับการแสดงโนรา
กระบีต่ ที า่ ของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดสงขลา
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากข้อมูลทีไ่ ด้รวบรวม
มาทัง้ หมด แล้วออกแบบแนวทางสร้างสรรค์ผลงาน และ
กำ�หนดวิธกี ารนำ�เสนอด้วยการพรรณนาความ
ผลการวิจยั
ผลจากการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล และ
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ใช้ พั ฒ นาเป็ น แนวทาง
สร้างสรรค์การแสดงโนราร่วมสมัยจากกรณีศึกษาการ
แสดงโนรากระบีต่ ที า่ ของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา สรุปได้ดงั นี้
โนรา เป็นศิลปะทีอ่ ยูค่ กู่ บั วิถชี าวบ้านปักษ์ใต้มา
ช้านาน แม้ในปัจจุบนั โนรายังคงเป็นทัง้ พิธกี รรมและความ
บันเทิงซึ่งผูกพันแน่นแฟ้นกับการดำ�เนินชีวิตจนกลายเป็น
ส่วนหนึง่ ของอัตลักษณ์ชมุ ชนชาวปักษ์ใต้ เป็นการแสดงที่
มีล�ำ ดับขัน้ ตอนทีเ่ ป็นระบบ และมีขนบธรรมเนียมทีย่ ดึ ถือ
กันจนเป็นจารีตห้ามเปลี่ยนแปลงการแสดงโนราจึงเป็น
เรือ่ งของความประณีตของท่ารำ� เครือ่ งแต่งกาย และรูป
แบบของการแสดงมีลกั ษณะเป็นชุดเป็นตอน การดำ�เนิน
เรื่องที่เป็นมหภาคคล้ายๆกับโขนที่สามารถหยิบยกตอน
ไหนในวรรณกรรมมาแสดงก็ได้ ผูช้ มทีไ่ ม่มคี วามคุน้ เคยกับ
โนราพิธกี รรมและตำ�นานโนรา จึงได้รบั อรรถรสเพียงความ
งดงามของท่ารำ� และเข้าใจเนือ้ เรือ่ งเป็นห้วงๆ เท่าทีไ่ ด้รบั
ชมการแสดงเท่านัน้

อย่างไรก็ตาม แม้โนราจะยังคงสืบทอดกันมายัง
ปัจจุบนั แต่บทบาทของโนราในฐานะ “ศิลป์สมบัต”ิ ของ
ชุ มชนกลั บเสื่อ มคลายความสำ � คั ญลงอย่ า งมากรวมถึ ง
คุ ณ ค่ า ที่เ คยมี ก็เ สื่อ มคลายไปตามวิ ถีชีวิต ที่แปรเปลี่ย น
ไปอย่างรวดเร็วเห็นได้จากการที่ลูกหลานโนราที่ได้รับ
เลือกให้สืบทอดตำ�แหน่งหัวหน้าคณะโนราเริ่มไม่ยินยอม
รั บ ตำ � แหน่ ง และแสดงออกในลั ก ษณะท้ า ทายอำ � นาจ
บรรพบุรษุ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม่ยอมไปเข้าร่วมพิธกี รรม
หรือแม้กระทั่งละเลยไม่ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับการเป็น
ผูส้ บื ทอด เหตุการณ์ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ความเข้ม
แข็งของโนราในฐานะพิธกี รรมทีอ่ ยูค่ กู่ บั วิถชี วี ติ ของผูค้ นใน
สังคมภาคใต้ออ่ นแอลงอย่างมากส่งผลต่อความภาคภูมขิ อง
ลูกหลานตระกูลโนราในขณะเดียวกันคุณค่าของโนราสาย
ธุรกิจบันเทิงก็ไม่มากพอที่จะจูงใจให้ลูกหลานในตระกูล
โนราต้องการสืบสานศิลปะนี้ การถ่ายทอด ฝึกฝน ท่ารำ�
ต่างๆได้เปลีย่ นจากการถ่ายทอดกันในสายตระกูลเพือ่ เสริม
บารมีไปสูก่ ารถ่ายทอดกันภายในสถาบันการศึกษา โดย
เป็นไปในลักษณะฝึกฝนไว้เป็นวิชาชีพเพื่อหารายได้จุนเจือ
ครอบครัว และอนุรกั ษ์สบื สานศิลป์สมบัตขิ องท้องถิน่
ลักษณะการสืบทอดโนราได้เปลี่ยนแปลงไปมี
การผลักดันให้โนราเข้ามาสู่ระบบการศึกษาเพื่อสืบสาน
ศิลปะอันทรงคุณค่านีใ้ ห้คงอยู่ เช่น การเชิญคณะโนราพุม่
เทวา (ขุนอุปถัมภ์นรากร) เข้ามาสอนโรงเรียนสตรีฝกึ หัดครู
สงขลา (วิทยาลัยครูสงขลาในปัจจุบนั ) และนำ�นักเรียนทีไ่ ด้
รับการฝึกหัดออกไปเผยแพร่ และมีการฝึกหัดโนราให้กบั ผู้
หญิง ดังที่ อรวรรณ สันโลหะ (2542, หน้า 1) ได้กล่าวถึง
การฝึกหัดโนราให้กบั กลุม่ ผูห้ ญิง ดังนี้
“การปรับเปลี่ยนและการพัฒนารูปแบบการ
แสดงโนราเกิดขึน้ พร้อมๆ กับการขยายตัวของกลุม่ ศิลปิน
โนราได้ ริ เริ่ ม ฝึ ก รำ � โนราให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ห ญิ ง บทบาทการ
แสดงได้ถูกถ่ายทอดมายังกลุ่มผู้หญิงมากขึ้นความสำ�คัญ
ของโนราผูห้ ญิงเริม่ มีมากขึน้ ตามลำ�ดับ พร้อมทัง้ ได้ขยาย
จำ�นวนโนราผูห้ ญิงเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว มีโนราผูห้ ญิงหลาย
คนประสบความสำ�เร็จ มีชอ่ื เสียงโด่งดังทัว่ ภาคใต้ ได้แก่
โนราหนูวนิ -นาค (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โนราประดับสังวาลย์ (จังหวัดชุมพร) โนราฉลวยประดิษฐ์ (จังหวัดกระบี)่
โนรากัลยานาฏราช (จังหวัดระนอง) เป็นต้น”
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคณะโนราอื่นๆ ที่มีลักษณะ
และวิธีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเด่นเฉพาะตัว
เช่น โนราละมัยศิลป์ โนรายก ชูบัว และโนราเติม เมือง
ตรัง เป็นต้น
หนึ่งในคณะที่โนราที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ได้
รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานจากอดีตสู่ปัจจุบัน คือ
คณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ คณะโนราธรรมนิตย์สวน
ศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
คณะโนราธรรมนิตย์ สงวนศิลป์ เป็นโนราคณะ
หนึง่ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
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ดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่เป็นทั้งนายโรงคณะโนราธรรมนิตย์ฯ
และประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง ณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จังหวัดสงขลา มีภารกิจเพือ่ อนุรกั ษ์และพัฒนาโนรา
ให้ด�ำ รงอยูใ่ นโลกสมัยใหม่ จึงจัดทำ�หลักสูตรการเรียนการ
สอนโนราอันเป็นแบบแผนมาตรฐานของสายขุนอุปถัมภ์
นรากร (โนราพุม่ เทวา) ซึง่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ธรรม
นิตย์ นิคมรัตน์ ได้สบื ทอดท่ารำ�จากผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
สาโรช นาคะวิโรจน์ซง่ึ เป็นผูว้ างรากฐานโนราสายนีใ้ ห้อยูใ่ น
สถาบันการศึกษา รวมไปถึงรักษาท่ารำ�และลีลาของท่าน
ขุนอุปถัมภ์นรากร (พุม่ เทวา) จนทำ�ให้เกิดการสืบทอด
โนราสายขุนอุปถัมภ์นรากรอย่างชัดเจน (จุตกิ า โกศลเหม
มณี, 2553, หน้า 247)
คณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์ เดิมทีเป็นคณะ
โนราเล็กๆ ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2528 โดยมีนายธรรมนิตย์
นิคมรัตน์ เป็นหัวหน้าคณะ ต่อมาเมือ่ ได้อาจารย์สงวน ซึง่
ร่วมงานกันมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2529 มาร่วมด้วย จึงกลาย
มาเป็นคณะ “ธรรมนิตย์สงวนศิลป์” ในปี พ.ศ. 2540 ซึง่
ชือ่ “ธรรมนิตย์สงวนศิลป์” นี้ ก็มสี องความหมาย ความ
หมายแรกหมายถึงคณะโนราของโนราธรรมนิตย์และพราน
สงวน ส่วนอีกความหมายหนึง่ คือ คณะโนราทีอ่ นุรกั ษ์และ
สงวนศิลปะการแสดงโนราแบบโบราณไว้ เป็นคณะโนราที่
มีความโดดเด่น มีอดุ มการณ์ และเอกลักษณ์ทช่ี ดั เจน ดังที่
นภสมน นิจนิรนั ดร์ (2550, หน้า 56) ได้กล่าวถึงเอกลักษณ์
ของโนราคณะธรรมนิตย์สงวนศิลป์ไว้ ดังนี้
“...มีทา่ รำ�เป็นระเบียบแบบแผนชัดเจน ท่ารำ�
สง่าสวยงาม เป็นสายหนึง่ ทีร่ �ำ ถูกต้องตามแบบฉบับโนรา
มีการถ่ายทอดอย่างละเอียด ไม่มกี ารบิดเพีย้ นจากรูปแบบ
เดิม... เหล่านักวิชาการให้การยอมรับสายตระกูลนีว้ า่ เป็น
มาตรฐานโนราโบราณทีค่ วรแก่การอนุรกั ษ์และส่งเสริม”
อย่างไรก็ตาม เมือ่ ศิลปะผูกพันกับสังคม เป็นเรือ่ งปกติท่ี
โนราจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามกระแสและวิถีชีวิตของผู้คน
ตามยุคสมัย ไม่วา่ จะเป็นลำ�ดับขัน้ ตอนในการแสดง การ
ลดทอนพิธกี รรม หรือท่ารำ�ทีถ่ กู ปรับแปลง ทัง้ หมดนีล้ ว้ น
เกิดขึน้ ตามกระบวนการ “ปรับตัวเพือ่ ให้คงอยู”่ เพือ่ ให้เข้า
ถึงกลุม่ ผูช้ มในวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นไป มีการประยุกต์เครือ่ ง
แต่งกายให้ดทู นั สมัย และคิดค้นประดิษฐ์ทา่ รำ�ขึน้ ใหม่ เพือ่
เพิม่ อรรถรสในการรับชม หนึง่ ในการแสดงทีถ่ กู สร้างสรรค์
ขึน้ ใหม่ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสืบทอดฝึกหัดกัน
มาเป็นบทมาตรฐาน คือ “การแสดงโนรากระบีต่ ที า่ ” ของ
คณะโนราสายขุนอุปถัมภ์นรากร (พุม่ เทวา) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
เลือกมาเป็นกรณีศกึ ษาในงานวิจยั ชิน้ นี้

ผูไ้ ด้รบั ฉายาว่า “พลัดลิง” การรังสรรค์ทา่ ขึน้ ใหม่เพือ่ เพิม่
อรรถรสในการรับชมให้กบั ผูช้ มมากยิง่ ขึน้ เช่น การนำ�ท่า
รำ�ที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ให้เข้ากับการต่อสู้ท่ตี ้องใช้เมื่อใน
สถานการณ์คบั ขัน เอกลักษณ์ของการแสดงชุดนี้ คือ ใช้
ผูแ้ สดง 2 คน ต่างถือไม้หวายแทนอาวุธเพือ่ ทำ�การต่อสู้
คนละ 1 อัน ขนาดของไม้หวายต้องมีขนาดทีพ่ อเหมาะ
กับตัวผูแ้ สดงเพือ่ ความคล่องตัวในการร่ายรำ� ผูแ้ สดงต้องมี
ความอดทน แข็งแรง และเข้มแข็งเป็นอย่างมาก เนือ่ งจาก
ในการร่ายรำ�เพลงนี้ มีทว่ งท่าทีต่ อ้ งใช้ความสามารถ ต้อง
ทำ�การเคลือ่ นที่ และขยับตัวอยูต่ ลอดเวลา ตามแบบฉบับ
ของโนราพลัด คชรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2556,
หน้า 52-56)
ผู้วิจัยเห็นว่าหัวใจหลักของการแสดงโนรากระบี่
ตีทา่ นี้ คือ “การต่อสู”้ ดังนัน้ จึงต้องการทีจ่ ะหาวิธที จ่ี ะขับ
เน้นแรงปะทะของการต่อสู้น้ใี ห้เป็นรูปธรรมด้วยการขยาย
ความต้องการ เน้นความขัดแย้ง
จากการศึกษาแนวคิดศิลปะการแสดงสมัยใหม่
ผู้วิจัยเห็นแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ท่จี ะนำ�กลวิธีและแบบ
ฝึกหัดการแสดงสมัยใหม่ มาช่วยให้ศลิ ปินโนราเข้าถึง ความ
เชือ่ อารมณ์ ความรูส้ กึ ของตัวละครได้ชดั เจนยิง่ ขึน้

แนวคิดเกีย่ วกับศิลปะการแสดงสมัยใหม่
ในทางการละครนัน้ “ความเชือ่ ” นับว่าเป็น
ส่วนสำ�คัญยิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ละครนัน้ สือ่ สารกับผูช้ มส่งผลกระ
ทบต่อความรูส้ กึ นึกคิด และจิตใจ ช่วยขัดเกลาและปลอบ
ประโลมจิตใจ อันเป็นคุณค่าสำ�คัญทีล่ ะครจะขาดไปไม่ได้
ดังที่ สดใส พันธุมโกมล ได้ให้ค�ำ อธิบายความสำ�คัญของ
“ความเชือ่ ” ในการแสดงไว้ดงั นี้
“นักแสดงที่ดีจะต้องมีความเชื่อในบทบาทที่ตน
แสดง ถ้านักแสดงเองไม่เชือ่ ในการกระทำ�และคำ�พูดของ
ตนเองแล้ว ผูช้ มก็ไม่สามารถเชือ่ หรือคล้อยได้ ความเชือ่
ในบทบาทจะทำ�ให้นักแสดงสามารถถ่ายทอดความคิด
อารมณ์ และความรูส้ กึ ของตัวละครมาสูผ่ ชู้ มได้ เพราะการ
แสดงที่จริงใจปราศจากการเสแสร้งแกล้งทำ�จะทำ�ให้ผ้ชู ม
สามารถรับความคิดที่ผ้ปู ระพันธ์บทละครและผู้กำ�กับการ
แสดงต้องการสือ่ สารต่อผูช้ มได้อย่างเต็มทีเ่ มือ่ ใดทีน่ กั แสดง
ขาดความเชือ่ ในบทบาทของตน เมือ่ นัน้ ผูช้ มก็จะไม่สามารถ
เชือ่ ในบทบาทการกระทำ�ของตัวละครได้เลย” (สดใส พัน
ธุมโกมล, อ้างใน ตรีดาว อภัยวงศ์ 2558, หน้า 105)
เห็นได้วา่ “ความเชือ่ ” และ “สมาธิ” เป็นสิง่
สำ � คั ญ ในการสื่อ สารให้ ก ารแสดงนั้น ตราตรึ ง ใจผู้ช มซึ่ง
ปัจจัยทีจ่ ะทำ�ให้นกั แสดงมีความเชือ่ และสมาธิมากพอก็คอื
การแสดงโนรากระบีต่ ที า่
ความต้องการทีเ่ ป็นรูปธรรม จับต้องได้ เข้าใจได้ ต้องเป็น
“โนราพลัด คชรัตน์” ผูค้ ดิ ค้นการแสดงชุดนีไ้ ด้ ความต้องการที่นักแสดงสามารถเชื่อมโยงได้จริงดังนั้นผู้
ให้ความหมายของ “กระบีต่ ที า่ ” ไว้วา่ เป็นการต่อสูก้ นั ของ วิจัยได้หาวิธีท่จี ะช่วยให้นักแสดงเจอความต้องการของตัว
ลิง 2 ตัว มีเอกลักษณ์คอื การเคลือ่ นไหวทีร่ วดเร็ว ว่องไว ละครที่เป็นรูปธรรมด้วยการทดลองนำ�วิธีตา่ งๆตามวิธีการ
และแข็งแรงดุจลิงลม ตามแบบฉบับของโนราพลัด คชรัตน์ แสดงสมัยใหม่มาช่วยให้นกั แสดงสามารถเข้าถึงและเชือ่ ใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 63 วารสารศิลป์ปริทัศน์
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บทบาททีต่ นได้รบั อย่างจริงใจโดยได้น�ำ องค์ความรูท้ างด้าน
การละครตะวันตก จากทฤษฎี “Stanislavski’s Method
of Physical Action” ได้แก่ สมมติภาวะ (The Magic
“IF”) สถานการณ์จ�ำ ลอง (Given Circumstances) และ
จินตนาการ (Imagination) มาใช้เพือ่ ช่วยให้นกั แสดง
สามารถเชือ่ ในบทบาทของตน ซึง่ สุรพล วิรฬุ ห์รกั ษ์ (2547,
หน้า 126-127) ได้อธิบายถึงแนวคิดในการแสดงทัง้ 3 ไว้
ดังนี้
The Magic ‘IF’ : สมมติภาวะ
“โดยปกติวิสัยแล้วผู้แสดงคงไม่สามารถเชื่อได้
สนิทว่า สถานการณ์บนเวทีเป็นความจริง แต่ผแู้ สดงต้องมี
ความสามารถทีจ่ ะเชือ่ ว่าเหตุการณ์บนเวทีมคี วามเป็นไปได้
หรือน่าจะเป็นเช่นนัน้ ได้หรือสมมติได้ วิธกี ารสำ�คัญก็คอื
การทีผ่ แู้ สดงนำ�เอาตัวละครมาสิงสถิตในตนโดยสมมติ แล้ว
กำ�หนดใจว่า “ถ้า” ผูแ้ สดงเป็นตัวละครนัน้ แล้วเขาจะทำ�
อะไรต่อสถานการณ์ทก่ี �ำ ลังเผชิญอยู่ เป็นต้น”
Given Circumstances : สถานการณ์จ�ำ ลอง
“สถานการณ์จ�ำ ลองในทีน่ ห้ี มายรวมถึงโครงเรือ่ ง
ของบทละคร ซึง่ ประกอบด้วยเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีบ่ งั เกิด
กับชีวติ ของตัวละคร รวมทัง้ ยุคสมัย เวลา สถานที่ ฉาก
อุปกรณ์ แสง เสียง หรือกล่าวโดยรวมก็คอื สถานการณ์
จำ�ลองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้แสดงต้องเผชิญขณะแสดงเป็น
ตัวละครตัวนัน้
โดยปกติมนุษย์จะมีความคิดและท่าทาง
อย่างไรนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อมภายนอกอยูเ่ ป็นอันมาก
ผู้แสดงควรมีความเข้าใจชัดเจนว่าตัวละครควรจะทำ�อะไร
และเพราะอะไร ในสถานการณ์สมมตินน้ั บุคลิกลักษณะ
ตัวละครจะเป็นไปตามสถานการณ์จ�ำ ลองดังกล่าว ดังนัน้
ผู้แสดงต้องทำ�ความเข้าใจกับสถานการณ์ในท้องเรื่องที่เขา
จะต้องเข้าไปแสดงอย่างถ่องแท้ ผูแ้ สดงจึงจะสามารถเลือก
องค์ประกอบของการแสดงต่างๆ มาเสนอต่อคนดูได้อย่าง
เหมาะสม”
Imagination : จินตนาการ
“คำ�พูดทุกคำ� กริยาทุกท่าทางของผูแ้ สดงบนเวที
ต้องเกิดจากการจินตนาการทีถ่ กู ต้อง การกระทำ�ทุกอย่าง
ต้องมีเหตุผลอันสมควรและแม่นยำ� เมือ่ สถานการณ์สมมติ
อันหนึง่ เกิดขึน้ ผูแ้ สดงต้องรูแ้ ก่ใจว่า เขาเป็นใคร อยูท่ ไ่ี หน
ควรจะทำ�อะไรลงไป เพือ่ อะไร กระบวนการเช่นนีจ้ ะช่วย
ให้ผ้แู สดงกำ�หนดพฤติกรรมในชีวิตสมมติหรือตัวละครได้
แม่นยำ� จินตนาการจะช่วยให้ผแู้ สดงทำ�การแสดงได้
อย่ า งเป็ น ธรรมชาติ แ ละหลั่ ง ไหลออกมาโดยไม่ ต้ อ ง
ไตร่ตรอง อารมณ์ของตัวละครจะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ
แล้วผลักดันให้ร่างกายแสดงกิริยาต่างๆ อย่างง่ายดาย”
จากแนวทางข้างต้น จะเห็น ได้ว่าการที่จ ะนั ก
แสดงจะสามารถเชื่ อ ในเงื่ อ นไขของตั ว ละครได้ อ ย่ า ง
จริงใจนั้นจำ�เป็นที่จะต้องเข้าใจเงื่อนไขของตัวละครอย่าง
ลึกซึ้งเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเทียบเคียงกับประสบการณ์
ชีวิตที่ได้เผชิญมา และสามารถดึงมาใช้เพื่อเข้าถึงและ

เข้าใจตัวละครที่ตนได้รับบทบาท ผู้วิจัยจึงได้เริ่มต้นจาก
การทำ�งานร่วมกับนักแสดงเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตัว
ละครว่ามี “ความต้องการ” (objective) ใด ประสบ
“ความขัดแย้ง” (conflict) ใด มี “การกระทำ�” (action)
ใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ
ผู้วิจัยได้ศึกษาที่มาของ “การแสดงโนรากระบี่ตีท่า” และ
ได้พบเอกสารที่อธิบายความหมายของการแสดงชุดนี้ไว้
ดังนี้
“คำ�ว่า กระบี่ ในที่นี้ โนราพลัด คชรัตน์ ได้
ตีความหมายว่าเป็นลิง และคำ�ว่า ตีท่า หรือการตีกันต่อสู้
กัน ของลิง 2 ตัว โนราพลัด คชรัตน์ จึงได้มีการคิดค้นการ
แสดงชุดนี้ว่า ‘กระบี่ตีท่า’ ” (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,
2556, หน้า 53)
ตัวละครหลักของการแสดงชุดนี้จึง ได้แก่ ลิง
2 ตัว ซึ่งเป็นตัวแปรสำ�คัญในการแสดง อย่างไรก็ตาม ไม่
พบว่ามีบันทึกใดกล่าวถึงเรื่องราวของตัวละครลิง 2 ตัวนี้
ว่าเป็นมาอย่างไร ต่อสู้กันด้วยเหตุผลใด แม้แต่ผู้ที่ได้รับ
การฝึกฝนถ่ายทอดท่ารำ�โดยละเอียด ก็มิได้ทราบถึงราย
ละเอียดของเรื่องราวมากไปกว่านี้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสิ่งนี้
เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำ�ให้นักแสดงไม่สามารถสื่อสาร หรือ
ความเชื่อ หรือพลังความขัดแย้งออกมาได้ เนื่องจากนัก
แสดงไม่ทราบว่าความต้องการของตัวละครคืออะไร เมื่อ
ไม่มีความต้องการที่ชัดเจน การกระทำ�ที่เกิดขึ้นบนเวที ก็
เป็นการกระทำ�ที่ไร้ความหมาย ดังเช่นที่ ดังกมล ณ ป้อม
เพชร (2558, หน้า 82) ได้อธิบายเกี่ยวกับ ความสำ�คัญ
ของการความต้องการและการกระทำ�ไว้ดังนี้
“...การกระทำ�ในเชิงการแสดง ควรเป็นการ
กระทำ�ที่มีฤทธิ์เป็นกัมมันตะ (active) ไม่ใช่ถูกกระทำ�
หรือเป็นไปในเชิงปฏิเสธ และไม่ใช่พฤติกรรมประเภทกิน
นั่ง ยืน เดิน บอกเล่า ตบตี ชกต่อย แต่คือการกระทำ�ที่มี
ความต้องการ (objective) ว่าที่ ‘ทำ�อะไร’ ไปนั้นหรือมี
‘การกระทำ�’ นั้นๆ ตัวละครต้องการอะไรจากใคร มีเป้า
หมายให้อีกฝ่ายเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร และมีปฏิกิริยา
ตอบโต้ (reaction) อย่างไรตอบกลับมา เมื่อนักแสดงเชื่อ
ในเงื่อนไขความต้องการของตัวละครและมุ่งกระทำ�อย่าง
มีเป้าหมายเพื่อให้ได้สิ่งที่คาดหวังจะได้จากคู่แสดงหรือ
ตัวชีวิต มีความเป็นจริงในการแสดง”
สรุปและอภิปรายผล
หลังจากได้ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล
เกีย่ วกับการแสดงโนรา และแนวคิดศิลปะการแสดงสมัย
ใหม่แล้ว ผูว้ จิ ยั จึงได้ทดลองนำ�องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่
ตัวละคร ท่ารำ�จากการแสดงโนรากระบีต่ ที า่ จำ�นวน 5 ท่า
เครือ่ งแต่งกาย และดนตรีโนรา มาเป็นวัตถุตง้ั ต้นในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อหาแนวทางให้นักแสดงสื่อสาร
ความจริงทางการแสดง และพลังความเชือ่ ในการแสดงออก
มาได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึน้ ดังนี้
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1. ตัวละคร
ผูว้ จิ ยั พบว่า ลักษณะของ “พรานโนรา” มีความ
เหมาะสมทีจ่ ะนำ�มาใช้เป็นลักษณะของตัวละครทัง้ 2 ตัว
นี้ ดังที่ ธีรวัฒน์ ช่างสาน ได้อธิบายคุณสมบัตขิ องตัวละคร
พรานโนรา ไว้ดงั นี้
“พรานโนรา”เป็นตัวละครที่มีบทบาทสำ�คัญ
มากในการแสดงโนรา เช่น เป็นตัวบอกเรือ่ ง เป็นตัวตลก
และเป็นตัวแสดงในบทบาทสมมติในการแสดง สามารถ
ปรับเปลีย่ นบุคลิกและพฤติกรรม (character) ไปตาม
สถานการณ์หรือเนื้อเรื่องนั้นๆลีลาในการแสดงมีความ
อิสระ ไม่มที า่ รำ�ทีก่ �ำ หนดตายตัว มีเพียงท่าทางทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และมักปรากฏในการแสดงต่างๆ ของ
โนราอยูเ่ ป็นประจำ� ถือเป็นตัวแสดงสำ�คัญทีข่ าดมิได้ของ
คณะโนรา (ธีรวัฒน์ ช่างสาน, 2538, หน้า 193)
ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั จึงได้ปรับเปลีย่ นและเพิม่ เงือ่ นไข
ทีเ่ ป็นรูปธรรมให้แก่นกั แสดง โดยทดลองปรับเปลีย่ นจาก
ตัวละครลิงให้เป็นมนุษย์ทเ่ี ป็นนักล่า และได้สร้างเหยือ่ ใน
จินตนาการขึน้
โดยสมมติสถานการณ์ตามแนวทางของ
Stanislavski เพือ่ ให้นกั แสดงสามารถเชือ่ มโยงเงือ่ นไขของ
ตนสูเ่ งือ่ นไขตัวละครได้งา่ ยขึน้ และช่วยให้นกั แสดงมีสมาธิ
อยูท่ ค่ี วามต้องการของตัวละคร เนือ่ งจากหากนักแสดงไม่มี
ความต้องการทีเ่ ป็นรูปธรรม อาจส่งผลให้สมาธิขณะแสดง
หลุดลอยไปได้ หรืออาจไปอยูท่ อ่ี น่ื ไม่ได้อยูท่ ค่ี วามต้องการ
ของตัวละคร เช่น สมาธิไปอยูท่ ท่ี า่ รำ� ผูช้ ม หรือความกังวล
ต่างๆ เป็นต้น ซึง่ ส่งผลให้การแสดงขาดความจริงและขาด
พลังในการสือ่ สารสูผ่ ชู้ ม ดังที่ สดใส พันธุมโกมล ได้อธิบาย
ไว้ดงั นี้
“นักแสดงที่ดีจะต้องมีสมาธิสูงมากจนสามารถ
รวมความคิด อารมณ์ ความรูส้ กึ ไปสูจ่ ดุ ใดจุดหนึง่ ตาม
ความต้องการ (objective) ของบทบาทอย่างมีพลังและจุด
หมายทีแ่ น่นอน การมีสมาธิในบทบาทจะช่วยให้ผอ่ นคลาย
ความตึงเครียดของร่างกายและอารมณ์ ทำ�ให้นกั แสดงไม่
ประหม่าตืน่ กลัว นักแสดงทีข่ าดสมาธิจะไม่สามารถสวม
บทบาทได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ง แนบเนี ย นและจะไม่ ดึง ดู ด ความ
สนใจของผู้ชมเพราะขาดพลังและจุดหมายในการแสดง
การมีสมาธิสูงจะทำ�ให้นักแสดงสามารถให้ความเข้มข้นแก่
บทบาทการแสดง ทำ�ให้คนดูเกิดความประทับใจ เชือ่ และ
ติดตามบทบาทของนักแสดงด้วยสมาธิทส่ี งู เช่นกัน” (สดใส
พันธุมโกมล, นพมาส แววหงส์ บรรณาธิการ, 2558, หน้า
104)
ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีแนวทางทีจ่ ะขยายความต้องการ
ของตัวละครพรานทั้งสองเป็นรูปธรรมและขับเน้นแรง
ปะทะของตัวละครพรานทัง้ สอง ด้วยการสร้างตัวละครใหม่
ขึน้ มาเป็น “เหยือ่ ” ให้กบั “นักล่า” ทัง้ สอง ได้แก่ นกคุม่
อกดำ� และไก่ฟา้ หลังขาว ซึง่ ต่อมาได้พฒ
ั นาเป็นตัวละคร
“นกยูง” เพียงตัวเดียว แทนคุณสมบัตทิ ส่ี งู ส่งเลอค่า และ
น่าครอบครอง คูค่ วรแก่การช่วงชิง

2. ท่ารำ�ทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกมาใช้เพือ่ พัฒนาต่อ
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาท่ารำ�ต่างๆ จาก “การแสดง
โนรากระบีต่ ที า่ ”
ของคณะโนราธรรมนิตย์สงวนศิลป์
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และได้ตดั สินใจร่วมกับ
นักแสดงเพือ่ เลือกท่ารำ�จากการแสดงดังกล่าว ทีใ่ ห้ความ
รูส้ กึ ถึงความแข็งแรง ดุดนั และแข็งกร้าว มาใช้เป็นเครือ่ ง
มือตัง้ ต้นในการทำ�วิจยั ครัง้ นี้ พัฒนาเป็นท่ารำ�ประยุกต์ใน
การแสดงชุดใหม่ทส่ี ามารถสือ่ สารความขัดแย้ง (conflict)
ความต้องการ (objective) และสัมพันธ์กบั อารมณ์ความ
รูส้ กึ ของตัวละคร (feeling) ได้แก่
1. ท่าเสกมนต์

ภาพที่ 1 ท่าเสกมนต์
ทีม่ า : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2557)
2. ท่าตีทห่ี นึง่

ภาพที่ 2 ท่าตีทห่ี นึง่
ทีม่ า : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2557)
3. ท่าตีทส่ี อง

ภาพที่ 3 ท่าตีทส่ี อง
ทีม่ า : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2557)
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4. ท่าดัน

ภาพที่ 6 สังวาล
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)
2. ทับทรวง

ภาพที่ 4 ท่าดัน
ทีม่ า : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2557)
5. ท่าบิด

ภาพที่ 7 ทับทรวง
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)
3. ปีกนกนางแอ่น

ภาพที่ 5 ท่าบิด
ทีม่ า : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2557)
3. เครือ่ งแต่งกาย
ในงานสร้างสรรค์การแสดงโนราร่วมสมัยนี้ ผู้
วิจยั มีแนวคิดทีจ่ ะสร้างตัวละคร “นกยูง” ขึน้ ใหม่ เป็น
ตัวละครทีจ่ ะสวมเครือ่ งทรงนี้ ด้วยเหตุผลสองประการ
ประการแรก เพือ่ ขับเน้นลักษณะของตัวละครนกยูง ทีม่ ี
ความงดงาม สวยสง่า ต้องตาต้องใจ น่าครอบครอง ให้มี
ความสวยงาม โดดเด่นออกมาจากตัวละครพรานทัง้ สอง
เหตุผลอีกประการหนึง่ คือ ต้องการให้ตวั ละครนกยูงนีเ้ ป็น
ตัวแทนของศิลปะโนราทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ งู ส่ง เลอค่า คูค่ วรแก่
การอนุรกั ษ์หวงแหน
ผูว้ จิ ยั ได้ลดจำ�นวนชิน้ เครือ่ งต้นลงเหลือเพียง 5
ชนิด เพือ่ ประยุกต์ใช้กบั เครือ่ งแต่งกาย ได้แก่
1. สังวาล

ภาพที่ 8 ปีกนกนางแอ่น
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)
4. กำ�ไลต้นแขน

ภาพที่ 9 กำ�ไลต้นแขน
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)
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5. เล็บ

ภาพที่ 10 เล็บ
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)

ภาพที่ 12 โหม่ง
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)
3. ฉิง่ ใช้คกู่ บั โหม่ง เพือ่ สร้างบรรยากาศของป่า

4. ดนตรี
ในการแสดงชุดนี้ ผู้วิจัยได้ลดทอนเครื่องดนตรี
บางชนิดออก เหลือเพียง ฉิ่ง โหม่ง และทับ และได้เพิ่ม
เสียงไม้หวายเข้ามา โดยได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของเครื่อง
ดนตรีโนรา จากการให้จังหวะประกอบท่ารำ� เป็นการ
สร้างบรรยากาศ และเร้าอารมณ์ความรู้สึก โดยใช้เครื่อง
ดนตรีต่างๆ ตามจุดประสงค์ดังนี้
1.ทับ ผู้วิจัยใช้เสียงทับเพื่อ และเร้าความรู้สึก
ให้ผู้ชมรู้สึกลุ้นระทึกไปกับตัวละครในสถานการณ์ที่พราน
จะเข้าไปจับนกยูง และสร้างบรรยากาศเร้าใจ ฮึกเหิม
ชวนติดตาม

ภาพที่ 13 ฉิง่
ทีม่ า : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)

4. ไม้หวาย นอกจากเครือ่ งดนตรีโนราดัง้ เดิมข้าง
ต้น ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เสียงของไม้หวาย ซึง่ เป็นอุปกรณ์การแสดง
เพียงอย่างเดียวมาใช้ในการแสดงเพือ่ สือ่ ถึงการต่อสู้ ฟาด
ฟัน ความรุนแรงในการปะทะ และสะท้อนถึงความว่องไว
ดุจลมของ “พลัดลิง” ในขณะทีเ่ สียงไม้หวายทีฟ่ าดลงกับ
พืน้ แสดงถึงความดุดนั แข็งกร้าว เพือ่ ข่มขูค่ ตู่ อ่ สู้ ดังนัน้
เสียงไม้หวายนีม้ คี วามสำ�คัญอย่างมาก เรียกได้วา่ เป็นหัวใจ
ของการแสดงชุดใหม่ทจ่ี ะสร้างสรรค์เช่นกัน
ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบและลักษณะ
การนำ�เสนอโดยคำ�นึงถึงวัตถุประสงค์หลัก คือ การช่วยให้
ภาพที่ 11 ทับ
นักแสดงสามารถเชื่อมโยงความเชื่อของตนสู่เงื่อนไขของ
ที่มา : วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ, (2558)
ตัวละครและสื่อสารความคิดหลักของเรื่องสู่ผู้ชมได้เป็น
สำ�คัญ ภายใต้กรอบของการประยุกต์/ผลิตซ้�ำ เพือ่ สืบทอด
2. โหม่ง ถือว่ามีบทบาทอย่างมาก เนื่องจาก วัฒนธรรม ตามแนวทางของ กาญจนา แก้วเทพ ดังนี้
ผู้วิจัย เลือกใช้เสียงโหม่งคู่เป็นเสียงแทนลักษณะของตัว (2554, หน้า 168)
ละคร “นกยูง” เพื่อสื่อถึงความรู้สึก สูงส่ง สง่างาม และ
“สื่อการแสดงพื้นบ้าน/วัฒนธรรมเป็นกิจกรรม
อากัปกิริยาเหินลอย เพื่อสื่อแทนภาพของนกยูงที่กำ�ลัง ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจำ�วัน เป็นปรากฏการณ์ทาง
บินอยู่ในห้วงอากาศ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้โหม่งในการ สังคม หรืออาจกล่าวได้วา่ เป็นผลผลิตของสังคม ซึง่ ย่อม
สร้างบรรยากาศในป่า เนื่องจากการแสดงชุดใหม่นี้ ไม่ได้ จะมีความเกีย่ วพันอยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ในสังคมอย่างแยก
ใช้ฉากเสมือนจริง
กันไม่ได้ ดังนัน้ เมือ่ สังคมเปลีย่ นแปลงไป จึงส่งผลต่อการ
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เปลีย่ นแปลงของสือ่ พืน้ บ้าน”
นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ ยังได้อธิบายถึง
แนวทางในการปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์เพื่อการสืบทอด
วัฒนธรรม โดยยกตัวอย่างแผนภูมิ “ต้นไม้แห่งคุณค่า”
ดังนี้

ภาพที่ 15 แผนภูมติ น้ ไม้การผลิตวัฒนธรรมในแนวนอน
ทีม่ า : กาญจนา แก้วเทพ, (2554)

ว่า เพราะเหตุใดคนไทยรุน่ ปัจจุบนั จึงรูจ้ กั แต่ผสี องประเภท
นีเ้ ท่านัน้ เราก็จะพบว่า เนือ่ งจากมีกระบวนการผลิตซ้�ำ
เพือ่ สืบทอดผีแม่นาค (สร้างเป็นหนังมาแล้ว 21 ภาค) และ
ผีปอบ (สร้างเป็นหนังมาแล้ว 7 ภาค) อยูต่ ลอดเวลา”
จากแนวทางข้างต้น จะเห็นได้วา่ การปรับเปลีย่ น
หรือประยุกต์เพือ่ สร้างสรรค์ตอ่ ยอดศิลปะในรูปแบบต่างๆ
นับเป็นกระบวนการหนึง่ ทีจ่ ะช่วยสืบสานศิลปะหรือตำ�นาน
เรือ่ งราวต่างๆ ให้คงอยู่ ไม่สญ
ู หายไปตามกาลเวลาและ
ค่านิยมทีเ่ ปลีย่ นไป ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวทางข้างต้นเป็นก
รอบในการพัฒนาต่อยอดการแสดงโนรา มีบทบาทในการ
สืบสานศิลปะโนรา ควบคูไ่ ปกับจุดประสงค์ทจ่ี ะให้นกั แสดง
สามารถถ่ายทอด “ความจริง” ในการแสดงได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ไปใช้พัฒนาการแสดงโนรา
ร่วมสมัย มีดงั นี้
1.นำ � แนวทางการพั ฒ นางานการแสดงโน
ร่วมสมัยนีไ้ ปทดลองสร้างสรรค์ผลงานจริง มีการบันทึก
กระบวนการทำ�งานอย่างเป็นขัน้ ตอน เมือ่ สร้างสรรค์เสร็จ
แล้ว นำ�ผลงานเผยแพร่สสู่ าธารณชนเพือ่ ตรวจสอบผลการ
สือ่ สารของการแสดง อนึง่ ผูว้ จิ ยั มิได้มจี ดุ ประสงค์จะหักล้าง
หรือล้มล้างวิธกี ารเรียนการสอน การถ่ายทอดวิชาในรูป
แบบทีม่ อี ยูแ่ ต่เดิม หากแต่ตอ้ งการจะทดลองหาแนวทาง
เสริมที่จะช่วยให้ศิลปินโนราสื่อสารความจริงทางละครสู่
ผูช้ ม ได้แก่ ความต้องการ (objective) อารมณ์ความรูส้ กึ
(feeling) อุปสรรค (obstacle) และความขัดแย้ง (conflict) นอกเหนือไปจากความวิจติ รทางนาฏศิลป์ แตก
กรายท่ารำ� ทีส่ ามารถสือ่ สารความจริงทางการแสดง และ
สร้างสรรค์การนำ�เสนอแบบใหม่
2.การทำ�งานแบบประสานร่วม (collaborative)
กันระหว่างผูว้ จิ ยั ศิลปินโนรา และผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการ
แสดงในแขนงต่างๆ ระดมความคิด และอภิปรายกลุม่ จะ
ทำ�ให้การสร้างสรรค์งานชิ้นนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้ง
ในส่วนของการสร้างสรรค์ และการศึกษาในเชิงวิชาการ
เมือ่ สร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว ควรนำ�เสนอผลของการ
วิจยั เผยแพร่ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
3.สามารถนำ�งานวิจยั นีไ้ ปใช้เป็นแนวทางในการ
ถอด รือ้ และสร้างสรรค์งานร่วมสมัยจากการแสดงไทย
ประเพณีอน่ื ๆ ต่อไป

“การผลิตต้องให้ ‘ครบเครือ่ งในแนวนอน’ เมือ่
เวลาดูตน้ ไม้ในแนวนอน เราจะพบว่าส่วนประกอบจากด้าน
นอกสุดเข้าไปสูส่ ว่ นในสุด แบ่งออกเป็น 3 ชัน้ คือ เปลือก
กระพี้ และแก่น... ในขัน้ ตอนของการปฏิบตั กิ าร แนวคิด
เรือ่ ง ‘การผลิตให้ครบเครือ่ งในแนวนอน’ นีม้ ปี ระโยชน์
มากในการตัดสินใจทีต่ อ้ งการปรับแปลง/มีการประยุกต์สอ่ื
พิธกี รรมว่า อะไรจะสามารถปรับได้ อะไรปรับไม่ได้... โดย
ธรรมชาติแล้วเปลือกของต้นไม้เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นอยู่
เสมอ เพือ่ ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทีแ่ ปรเปลีย่ นไป ส่วน
กระพีน้ น้ั ก็อาจจะปรับไปได้บา้ ง แต่ทว่าแก่นของต้นนัน้
จะต้องรักษาให้คงที่ จากธรรมชาติของต้นไม้ดงั กล่าว ทาง
โครงการ สพส. ได้น�ำ มาตัง้ เป็นหลักยึดเอาไว้วา่ ในการปรับ
เปลีย่ นแปลงสือ่ พิธกี รรมนัน้ จะต้อง ‘รักษาแก่น ปรับกระพี้
เปลีย่ นเปลือก’ ”
การปรับเปลีย่ นองค์ประกอบในการแสดงและวิธี
การนำ�เสนอ ยังเป็นการเพิม่ ช่องทางส่งสาร และขยายกลุม่
ผูช้ ม ช่วยให้ผชู้ มในสังคมปัจจุบนั ได้รจู้ กั “การแสดงโนรา
กระบีต่ ที า่ ” ในบทบาทของศิลป์สมบัตทิ ม่ี คี ณ
ุ ค่า คูค่ วรทัง้
แก่การอนุรกั ษ์และพัฒนาต่อยอด เป็นการ “ผลิตซ้�ำ ” ที่
นับเป็นกระบวนการสำ�คัญเพื่อสืบสานศิลปะพิธีกรรมให้
เอกสารอ้างอิง
คงอยู่ ในทำ�นองเดียวกับตัวอย่างเรือ่ ง“ผีในสังคมไทย” ที่ กาญจนา แก้วเทพ. (2554). สือ่ พืน้ บ้านศึกษาในสายตา
กาญจนา แก้วเทพ (2554, หน้า 103) ได้ให้ไว้ ดังนี้
นิเทศศาสตร์. กรุงเทพ: ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัดภาพ
“ตัวอย่างเรือ่ ง ‘ผีในสังคมไทย’ ในขณะทีส่ งั คม
พิมพ์.
อุดมไปด้วย ‘ผี 500 ประเภท’ แต่เราจะพบว่า ‘ผูร้ บั สาร ดังกมล ณ ป้อมเพชร. (2558). กำ�กับการแสดง (ปริทศั น์
ไทยรุน่ ใหม่’ นัน้ จะรูจ้ กั ผีไทยอยูเ่ พียงไม่กป่ี ระเภท เช่น ผี
ศิลปการละคร). กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์แห่ง
แม่นาคพระโขนงหรือผีปอบเท่านัน้ และหากสืบสาวต่อไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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The development of Suan Sunandha dance and theatre
พัฒนาการนาฏศิลป์สวนสุนันทา
สมศักดิ์ บัวรอด
ABSTRACT
This research aimed to study the development and the dance theatre history of Suan Sunandha between the year 1898 to 2013, in order
to trace the history of Suan Sunandha Palace, the
origin of Suan Sunandha Thai dance theatre, the
development and the factors that have effected
and shaped the identity of Suan Sunandha’s
dances. This research focused on the history and
particular performances that effected the development.
The research methodology comprises
historical documents i.e. books, articles, periodicals, program notes, pictures and researches; interviews from alumni, previous and current teachers including this researcher who has had direct
experience in studying and working in Suan Sunandha’s Thai Dance Department for more than 32
years.
The research found that in 1898 King
Chulalongkorn endorsed to construct Suan Sunandha Palace on 1.952 square kilometres consisting of 32 residential buildings. In 1917, Thai dance
theatre in Suan Sunandha was originated in the
ground floor of the Palace of Her Royal Highness
Princess Adorndibyanibha. Then, she established
Suan Sunandha Theatre Troupe by having the
Royal Mother Kean create the curriculum and
teach. In 1932, there was the political revolution
in Thailand causing the royalties to leave the palace. Since Suan Sunandha Palace was deserted,
the theatre troupe was frozen accordingly. In
1937, Thai cabinet gave Suan Sunandha Palace to
Ministry of Education in order to establish an
1ผศ.สมศักดิ์ บัวรอด อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ Email : tin_bangna@windowslive.com

educational institution, so-called Suan Sunandha
Wittayalai. In 1948, Lady Krongkaew Pathommanon, who was the principal at that time,
launched a policy of creating theatre productions
for fundraising for canteen construction and other
necessary teaching tools. The theatre productions
in this time usually employed the plays of King
Rama VI to perform as dance theatres and interlude dances, in every year on 10th November,
which is the birthday of HM the Queen Sunandhakumariratana. In 1973, the Ceritificate of Higher
Education in Thai dance was opened resulting in
the cessation of the fundraising theatres. Since
then, Suan Sunandha theatres and dances has
been turned to perform according to the curriculum, under the administration of Thai Dance Department, which has developed continuously. In
2004, the curriculum was changed from education
to artistic field. In 2008, the Master degree in Thai
dance and theatre was opened. From 1917-2013
that HRH Princess Adorndibyanibha founded the
Suan Sunandha Theatre Troupe is the important
ground for the development. The research also
found that other main factors effecting the development of Suan Sunandha theatre are economic
situations, political situations, curricular situations,
institution and staff situations, who create academic works, degree projects and theses.
The research also suggests for further
study’s topics such as the form and style of HRH
Princess Adorndibyanibha theatre troupe in Suan
Sunandha, the comparative study of Thai dance
creation and dance theatre creation in Suan Sunandha.
Keywords : development, Suan Sunandha dance and theatre
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาประวั ติ แ ละผลงาน
พัฒนาการของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา ระหว่าง พ.ศ. 2441
– พ.ศ. 2556 เพือ่ ให้ทราบถึงประวัตวิ งั สวนสุนนั ทา การ
กำ�เนิดนาฏศิลป์ สวนสุนนั ทา พัฒนาการและปัจจัยทีม่ ี
ต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากผลงานด้าน
นาฏศิ ล ป์ อ ย่ า งต่อเนื่องจนเป็นอัตลักษณ์ของนาฏศิ ล ป์
สวนสุนนั ทา การวิจยั เน้นประวัตแิ ละผลงานด้านนาฏศิลป์
ทีม่ ผี ลต่อพัฒนาการนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา
วิธวี จิ ยั ใช้การศึกษาค้นคว้าจาก หนังสือ เอกสาร
บทความ วารสาร สูจบิ ตั ร แฟ้มภาพ งานวิจยั และการ
สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า คณาจารย์ในอดีตและ
ปัจจุบนั รวมทัง้ ประสบการณ์ตรงของผูว้ จิ ยั มากกว่า 32 ปี
ทีไ่ ด้คลุกคลีกบั นาฏศิลป์สวนสุนนั ทา ในฐานะศิษย์เก่าและ
อาจารย์ผสู้ อนจนถึงปัจจุบนั
การวิจยั พบว่า เมือ่ พ.ศ. 2441 พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
โปรดเกล้าให้สร้างวัง
สวนสุนนั ทาขึน้ บนเนือ้ ที่ 122 ไร่ และตำ�หนัก 32 ตำ�หนัก
ในพ.ศ. 2460 ได้ก�ำ เนิดนาฏศิลป์สวนสุนนั ทาขึน้ ทีโ่ รงเรียน
ใต้ถนุ พระตำ�นักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทร
ทิพยนิภาทรงจัดตัง้ คณะละครสวนสุนนั ทาขึน้
โดยมีเจ้า
จอมมารดาเขียน ในรัชกาลที่ 4 เป็นผูส้ ร้างหลักสูตรและผู้
สอน ใน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองเจ้านายและเจ้าจอมต่างเสด็จออกจากวัง ทำ�ให้วงั
สวนสุนนั ทามีสภาพเป็นวังร้าง คณะละครจึงหยุดดำ�เนิน
การตามสภาพเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ใน พ.ศ. 2480 คณะ
รัฐมนตรีมมี ติมอบวังสวนสุนนั ทาให้กบั กระทรวงธรรมการ
จัดตัง้ เป็นโรงเรียนสวนสุนนั ทาวิทยาลัย ในพ.ศ. 2491 คุณ
หญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ ได้ยา้ ยมาเป็นอาจารย์ใหญ่มนี
โยบายให้จดั การแสดงละคร เพือ่ หารายได้ นำ�มาสร้างโรง
อาหารและวัสดุสอ่ื การเรียน การสอน โดยนำ�บทพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 มาแสดงเป็นละครรำ�และมีระบำ�สลับ
ฉาก จัดแสดงทุกช่วงวันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปีเนือ่ ง
ในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี
รัตน์บรมราชเทวี ต่อมา พ.ศ.2516 ได้เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง เอกนาฏศิลป์ การ
แสดงละครเพือ่ หารายได้ตอ้ งยุตลิ ง
เปลีย่ นไปเป็นการ
แสดงเพือ่ การเรียนการสอนตามหลักสูตร การนำ�เสนอ
เปลีย่ นเป็นละครประเภทต่าง ๆ ตามหลักสูตร การ
บริหารจัดงานการแสดงได้เปลีย่ นไปอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของภาควิชานาฏศิลป์ ได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มาอย่างต่อเนือ่ งและมีจ�ำ นวนอาจารย์มากขึน้ จนใน พ.ศ.
2547 ได้เปลีย่ นหลักสูตรการผลิตบัณฑิตเป็นสายศิลปิน
พ.ศ. 2551 ได้เปิดสอนในระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
จึงถือได้ว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองศ์เจ้าอาทรทิพย
นิภา เป็นผูท้ รงก่อตัง้ คณะละครในวังสวนสุนนั ทาขึน้ ซึง่
นับเป็นรากฐานสำ�คัญที่ก่อให้เกิดพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบันสำ�หรับปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการนาฏศิลป์
สวนสุนนั ทาประกอบด้วยสภาพเศรษฐกิจการเมืองและการ
ปกครอง พัฒนาการของหลักสูตร องค์การและบุคลากร
การสร้างนาฏยลักษณ์ ผลงานทางวิชาการ ศิลปนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ของอาจารย์และนักศึกษาอันเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนาฏศิลป์
สวนสุนนั ทาต่อไป
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการทำ�วิจยั พบว่ามีประเด็น
สำ�คัญทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับนาฏศิลป์ สวนสุนนั ทา ทีค่ วรศึกษา
ค้นคว้า วิจยั ในประเด็นของ การศึกษารูปแบบการแสดง
ละครของคณะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพย
นิภาในวังสวนสุนันทาการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
สร้างระบำ�ของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา การศึกษาวิเคราะห์
รูปแบบการสร้างละครของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา
คำ�สำ�คัญ : พัฒนาการ , นาฏศิลป์สวนสุนนั ทา
บทนำ�
“สวนสุนนั ทา” เป็นเขตพระราชฐานส่วนหนึง่
ของพระราชวังสวนดุสติ เมือ่ พ.ศ. 2441พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าให้ซอ้ื ทีด่ นิ ด้วยพระ
ราชทรัพย์สว่ นพระองค์ เพือ่ จัดสร้างเป็นพระตำ�หนักทีประ
ทับและพำ�นักของพระมเหสีเทวี พระสนมเจ้าจอม และ
พระราชธิดา โปรดให้เรียกว่า “พระราชวังดุสติ ” (กิตติ
พงศ์ วิโรจน์ธรรมากูร, 2555 น.39.) ปีพ.ศ. 2480 ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล คณะรัฐมนตรี
ในสมัยรัฐบาลพระหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ได้
มีมติมอบสวนสุนันทาให้กระทรวงธรรมการ(กระทรวง
ศึกษาธิการในปัจจุบนั ) ดำ�เนินการจัดตัง้ เป็นสถานศึกษา
ชือ่ ว่า “โรงเรียนสวนสุนนั ทาวิทยาลัย” ต่อมา ในปี พ.ศ.
2516 นัน้ เป็นการเปิดรับนักศึกษาเพือ่ เข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง 2 ปี วิชาเอกนาฏศิลป์
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในสายวิ ช าชี พ ครู
นาฏศิลป์ส�ำ หรับชัน้ ประถมและชัน้ มัธยม
การแสดงละครของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทานัน้ เริม่
จัดแสดงการแสดงละครและวิพธิ ทัศนา ซึง่ คุณหญิงกรอง
แก้ว ปทุมมานนท์ เป็นผูร้ เิ ริม่ ให้จดั แสดงขึน้ เป็นประจำ�
ทุกปีโดยนำ�เอาบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 มาจัดแสดง ละคร
เรือ่ งศกุนตลา เมือ่ พ.ศ. 2493 เป็นเรือ่ งแรก ความโดดเด่น
ของละครสวนสุนนั ทาคือ การสอดแทรกการแสดงระบำ�ที่
คิดสร้างสรรค์ขน้ึ มาใหม่เพือ่ สลับฉากคัน่ ระหว่างการแสดง
ซึง่ เป็นอัตลักษณ์การแสดงของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทาตัง้ แต่
นัน้ มา
นาฏศิลป์สวนสุนันทามีการพัฒนาการผลิตผล
งานด้านนาฏศิลป์มาอย่างต่อเนือ่ งโดยได้รบั แนวคิด ลีลา
ท่ารำ� กลวิธี การถ่ายทอดท่ารำ�
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แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานการนำ�เสนอในรูปแบบ
ของการแสดงละคร และวิพธิ ทัศนา จากคณาจารย์ทม่ี ี
ความเชีย่ วชาญ ชำ�นาญการโดดเด่น เฉพาะทาง ท่านที่
ได้บกุ เบิก ก่อตัง้ นาฏศิลป์สวนสุนนั ทาจนมีชอ่ื เสียงเป็นที่
ยอมรับในวงการนาฏศิลป์ไทย คือ อาจารย์บรรเลง ศิลป
บรรเลง (สาคริก) และจากทีอ่ าจารย์ศากุล เมืองสาคร
(2556 ,น.270) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของอาจารย์
นาฏศิลป์สวนสุนันทาไว้ว่าบุคลากรภายในองค์การสาขา
วิชานาฏศิลป์ไทยแม้วา่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาจะ
เปรียบเสมือนแหล่งหล่อหลอมแห่งองค์วชิ าความรูท้ างด้าน
นาฏศิลป์ไทย ทีร่ วบเอาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันและอีกทั้งหลากหลายแหล่ง
ทีม่ า แล้วนำ�รวมกันไว้ดว้ ยกัน ทัง้ นีค้ ณ
ุ ลักษณะทีส่ �ำ คัญ
และเหมือนกัน บุคลากรเหล่านีเ้ ป็นผูม้ คี วามคิดสร้างสรรค์
มี ค วามอดทนทุ่ ม เทและอุ ทิ ศ ให้ กั บ องค์ ก ารและการ
สร้างงานแสดง มีความสามารถรอบด้าน มีความช่างฝัน
จินตนาการสูง และมีความมุง่ มัน่ จริง เมือ่ อาจารย์ในสาขา
วิชาทุกท่าน มีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน จึง
ทำ�ให้นาฏศิลป์สวนสุนนั ทามีการพัฒนานาฏยลักษณ์ทโ่ี ดด
เด่น และเป็นรูปแบบเฉพาะตัวอย่างแท้จริง
ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้นผนวกกับผูว้ จิ ยั ในฐานะ
ศิษย์เก่านาฏศิลป์สวนสุนนั ทาและอาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา จึงได้รบั ประสบการณ์ตรง
จากการเป็นนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์ ได้สมั ผัสกับเนือ้ หา
หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบ เทคนิค ได้
รับกระบวนการถ่ายทอดท่ารำ�ของอาจารย์ผสู้ อนนาฏศิลป์
แต่ละท่าน ประสบการณ์ดา้ นการแสดง การสร้างงานการ
แสดงประสบการณ์การสอนและการบริหารจัดการงาน
แสดงในรปแบบต่างๆจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษา
รวบรวมข้อมูลนำ�มาวิเคราะห์เพื่อเป็นหลักฐานประกอบ
การวิจยั พัฒนาการและผลงานของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาประวัตแิ ละผลงานของนาฏศิลป์
สวนสุนนั ทา
2. เพือ่ ศึกษาพัฒนาการนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา

สถานศึกษาด้านนาฏศิลป์ หนังสือ เอกสาร ตำ�รา บทความ
วารสาร สูจบิ ตั ร เว็บไซต์ แฟ้มภาพถ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจาก หอ
จดหมายเหตุสวนสุนนั ทา สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และสำ�นักหอสมุดแห่งชาติ
1.2การสัมภาษณ์ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร
เจ้าหน้าที่ คนงาน ศิษย์เก่า และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับผล
งานการแสดงละคร ระบำ� จากอดีตจนปัจจุบนั
1.3ศึกษาสำ�รวจรวบรวมประวัตแิ ละผลงานของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำ�เนิดนาฏศิลป์สวนสุนันทาใน
อดีตและปัจจุบนั
1.4วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากประวัติ และผลงาน
ของบุ ค คลที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ นาฏศิ ล ป์ ส วนสุ นัน ทาในอดี ต
และปัจจุบันมาวิเคราะห์เนื้อหาด้านประวัติความเป็นมา
เพือ่ ลำ�ดับการพัฒนาการ องค์กร บุคคลากร หลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลงานการแสดงของนาฏศิลป์
สวนสุนนั ทา และบันทึกข้อมูลตามลำ�ดับเหตุการณ์ และ
สรุปผลการวิจยั
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
2.1 การสำ�รวจข้อมูล จากเอกสาร ตำ�รา หนังสือ
สูจบิ ตั ร วารสาร บทความ หนังสือทีร่ ะลึก ผลงานวิจยั
2.2 การสัมภาษณ์ แบบไม่มโี ครงสร้าง
2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากภาพถ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ในอดีต
3. วิธกี ารรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีวธิ ดี งั นี้
3.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำ�รา วารสาร
หนังสือทีร่ ะลึก บทความ สูจบิ ตั ร แฟ้มภาพถ่าย ผลงาน
วิจยั โดยมีจดุ มุง่ หมายหลักเพือ่ ศึกษาประวัตคิ วามเป็นมา
และผลงานของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา
3.2 รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริหาร
คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ คนงาน ศิษย์เก่า และ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัติ ผลงานการแสดง การดำ�เนิน
การจัดการแสดงของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา
4. วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสำ�หรับงานวิจัยดำ�เนินการ
โดยการศึกษาวิเคราะห์เรียบเรียงลำ�ดับประวัติจุดประสงค์
ของการสร้างวังสวนสุนนั ทา วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเหตุการณ์
บุคคล สถานที่ พัฒนาการไปสูส่ ถานศึกษา ข้อมูลจาก
เอกสารต่าง ๆ การสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็นช่วงปีพทุ ธศักราช
สรุปผลการวิจยั พัฒนาการนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา

ระเบียบวิธวี จิ ยั
1. วิจยั ฉบับนีจ้ ดั ระเบียบการวิจยั เป็นรูปแบบ
วิจยั เชิงพรรณา ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร
ตำ�รา วารสาร สูจบิ ตั ร บทความ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
การสัมภาษณ์ จากคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ศิษย์
ผลการงานวิจยั
เก่าทีเ่ กีย่ วข้องกับนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา เพือ่ รวบรวมข้อมูล
1. ประวัตทิ ม่ี าของวังสวนสุนนั ทา
ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี้
ธรรมเนี ย มราชประเพณี ป ฏิ บัติข องพระมหา
1.1ศึกษาสำ�รวจรวบรวมข้อมูลจากประวัตคิ วาม กษัตริยไ์ ทย เมือ่ เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัตเิ ป็นองค์พระ
เป็นมาของวังสวนสุนันทาและลำ�ดับพัฒนาการจนเป็น ประมุขของแผ่นดิน สิง่ แรกทีท่ รงกระทำ�คือการสร้างพระ
วารสารศิลป์ปริทัศน์ 72 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Untitled-1.indd 72

5/26/2017 4:25:28 PM

มหาปราสาทราชมณเฑียรขึน้ ในพระบรมมหาราชวัง ทรง
ใช้เป็นทีป่ ระทับถาวรพร้อมด้วยพระมเหสีเทวีพระสนมเจ้า
จอม พระราชธิดา ตลอดจนข้าราชสำ�นักฝ่ายใน ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็น
ว่าภายในพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่คับแคบเต็มไป
ด้วยสิง่ ปลูกสร้างอาทิพระมหาปราสาทราชมณเฑียร พระ
ตำ�หนัก และพระทีน่ ง่ั ต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2441 พระองค์ทรง
ซือ้ ทีด่ นิ จำ�นวน 122 ไร่ ด้วยเงินพระคลังข้างที่ ซึง่ เป็นพระ
ราชทรัพย์สว่ นพระองค์ พระราชทานว่า “สวนสุนนั ทา”
โดยมีพระประสงค์ในการสร้าง 3 ประการ
1.เพื่ อ ทรงใช้ เ ป็ น สถานที่ ป ระทั บ พระราช
อิรยิ าบถแทนการประพาสต้นตามหัวเมือง ในบรรยากาศ
สวนป่าและความเงียบสงบทรงให้สร้างพระตำ�หนักแบบ
“บ้านนอกในวัง” จำ�นวน 32 ตำ�หนัก
2. เพือ่ เตรียมสถานทีป่ ระทับ และพำ�นักของพระ
มเหสีเทวี พระสนมเจ้าจอม และพระราชธิดา
3.เพื่อ เป็ น พระราชานุ ส รณ์ แ ห่ ง ความรั ก ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนนั ทากุมารีรตั น์ พระปิยมเหสีทท่ี รง
ประสบเหตุเรือพระประเทียบล่มและสิน้ พระชนม์
ปัจจุบนั พระตำ�หนักในวังสวนสุนนั ทาเหลือเพียง10 ตำ�หนัก
ซึง่ จัดเป็นอาคารอนุรกั ษ์

ภาพที่ 1 พระตำ�หนักริมน้�ำ ในสวนสุนนั ทา
ทีม่ า: สวนสุนนั ทา, 2555 น. 46
2. วังสวนสุนนั ทากับนาฏกรรม
พระตำ � หนั ก ต่ า งๆภายในเขตพระราชฐาน
สวนสุนนั ทา ส่วนทีอ่ ยูใ่ นบริเวณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา มี 6 ตำ�หนัก สำ�หรับตำ�หนักทีม่ ปี ระวัตกิ าร
กำ�เนิดละครในวังสวนสุนนั ทา คือ ตำ�หนักพระเจ้าบรมวงศ์
เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภาทรงจัดตั้งวงมโหรีเครื่อง
สายทีน่ กั ดนตรีเป็นสุภาพสตรีชาววังวงแรก จึงได้ทรงจัดตัง้
โรงเรียนขึน้ เพือ่ ให้พระญาติและเหล่าข้าหลวงทีย่ งั อยูใ่ น
วัยเรียน เรียกว่า “โรงเรียนใต้ถนุ พระตำ�หนัก”

ภาพที่ 2 อาคารอาทรทิพยนิภา (อดีต)
ทีม่ า: สวนสุนนั ทาสัมพันธ์ , 2556 น. 27
พระองค์ ท รงคำ � นึ ง ถึ ง กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต ร
คื อ การสอนละครรำ � เพื่ อ จะได้ ส ร้ า งกิ จ กรรมให้ กั บ วง
มโหรีของท่าน ในพ.ศ. 2460 ทรงขอให้เจ้าจอมมารดา
เขียน พระมารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์มาเป็นผูฝ้ กึ สอน ได้มกี ารกำ�หนดเป็นหลักสูตร
การเรียนการสอนมีล�ำ ดับขัน้ ตอนแบบโบราณประเพณีดว้ ย
การฝึกแม่ทา่ เพลงช้า เพลงเร็ว และละครเรือ่ งสังข์ศลิ ป์
ชัย ไกรทอง และนิทราชาคริต อีกทัง้ พระราชชายาดารา
รัศมีได้สง่ั ให้ ครูหลง มาจากเชียงใหม่ มาช่วยสอนละคร
ทางเหนือเรื่องน้อยใจยาและฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาทำ�ให้ผล
งานคณะละครพระองค์เจ้าอาทรฯ เป็นทีร่ จู้ กั ของชือ่ คณะ
ละครวังสวนสุนนั ทาในสมัยนัน้

ภาพที่ 3 เจ้าจอมมารดาเขียน (นัง่ คนที่ 3 จากซ้ายมือ)
ทีม่ า: หอจดหมายแห่งชาติ
พระราชนิพนธ์ เรือ่ งเงาะป่า ในวังสวนสุนนั ทา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราช
นิพนธ์เรือ่ ง เงาะป่า ขณะทีป่ ระทับอยูใ่ นวังสวนสุนนั ทา
จากทีพ่ ระองค์ทรงรับ “คนัง”เด็กเงาะ(ซาไก) อายุประมาณ
8 ปี มาจากจังหวัดพัทลุง ทรงอุปการะนำ�มาเลีย้ งไว้ในวัง
สวนสุนันทาจึงทำ�ให้เกิดบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่า
ขึน้ เค้าเรือ่ งทีค่ นังเล่าถวายทัง้ หมด ดังที่ พูนพิศ อมาต
ยกุล (2551 น.201) ได้กล่าวไว้วา่ ในช่วงต้นปี พ.ศ.2449
พระองค์ทรงประชวรเป็นไข้มาเลเรีย แพทย์หลวงได้ถวาย
พระโอสถควินนิ และแนะนำ�ให้ประทับพักฟืน้ งดราชการ
ทัง้ ปวง 8 วัน ในการประชวรครัง้ นี้ พระอัครชายาเธอ
พระองค์เจ้าสายสวลียภ์ ริ มย์ กรมพระสุทธาสินนี าฏ ได้
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เป็นผู้ทรงถวายการดูแลทั้งรับหมอเข้ามาถวายการรักษา
พยาบาลอย่างใกล้ชดิ และเพือ่ จะให้ทรงพักผ่อน ได้รบั
อากาศบริสทุ ธิจ์ งึ ได้เสด็จมาประทับ ณ พระทีน่ ง่ั วิมานเมฆ
และเมื่อพระองค์ทรงว่างจากพระราชกิจก็พระราชนิพนธ์
บทละครเรือ่ งนีข้ น้ึ จึงนับได้วา่ บทละครพระราชนิพนธ์เรือ่ ง
เงาะป่า กำ�เนิดขึน้ ในวังสวนสุนนั ทา และเผยแพร่สบื ต่อกัน
มาอย่างต่อเนือ่ งผ่านรูปแบบงานวิจติ รศิลป์ วรรณศิลป์ คีต
ศิลป์ และนาฏศิลป์ นาฏศิลป์สวนสุนนั ทาได้น�ำ พระราช
นิพนธ์เรือ่ ง เงาะป่า มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรทีน่ กั ศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทาให้ศกึ ษา โดยมีการนำ�ไปใช้เกีย่ วข้องกับ
การเรียนการสอนในรายวิชา วิเคราะห์บทละคร การขับ
ร้องเพลงในบทละคร การออกแบบเครือ่ งแต่งกายในละคร
โดยเฉพาะการแสดงเรือ่ ง เงาะป่า ได้แสดงในโอกาสต่างๆ
อาทิ เทศกาลละครประจำ�ปี พ.ศ.2523 ละครการกุศล
ของสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 70 ปี สวนสุนนั ทา ฯลฯ นับได้วา่
นาฏศิลป์สวนสุนันทาได้อนุรักษ์สืบทอดดำ�รงไว้ซ่งึ บทพระ
ราชนิพนธ์เรือ่ ง เงาะป่า จนถึงปัจจุบนั
พ.ศ. 2480 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
อานันทมหิดล คณะรัฐมนตรีมลี งมติ มอบสวนสุนนั ทา
ให้กระทรวงธรรมาการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนั )
จัดตัง้ เป็น “โรงเรียนสวนสุนนั ทาวิทยาลัย” มีอาจารย์นลิ
รัตน์ บรรสิทธิว์ รสารน์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก จัดการ
ศึกษาเป็น แผนกสามัญ และแผนกวิสามัญ เปิดสอนตัง้ แต่
ประถมปีท่ี 1 ถึงมัธยมปีท่ี 8 หัวหน้าหมวดวิชาดนตรี
และนาฏศิลป์คนแรกของโรงเรียนสวนสุนนั ทาวิทยาลัย คือ
อาจารย์บรรเลง ศิลปบรรเลง (สาคริก) ธิดาของหลวง
ประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และอาจารย์ทองย้อย
เครือวัลย์ เป็นอาจารย์ในหมวดวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

นครินทราบรมราชชนนี) ทรงเสด็จกลับมาประเทศไทยใน
ช่วงนัน้
เสด็จเป็นองค์ประธานทอดพระเนตรการแสดง
ละครครัง้ นัน้
พ.ศ. 2491 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
ย้ายมาเป็นอาจารย์ใหญ่ ได้มนี โยบายให้จดั การแสดงละคร
และวิพิธทัศนาเป็นประจำ�ทุกปีเพื่อหารายได้เพื่อสร้างโรง
อาหาร หอประชุมและซือ้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ใน
พ.ศ. 2493 ได้จดั การแสดงละครเรือ่ งศกุนตลา บท
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ 6 เป็นเรือ่ งแรก โดยเชิญคุณหญิงชิน้ ศิลป
บรรเลง อาจารย์เจริญจิตร ภัทรเสวี อาจารย์ลมุล ยมะ
คุปต์ คุณหญิงนัฏกานุรกั ษ์ มาฝึกซ้อมท่ารำ� มีวงดนตรี
ของหลวงประดิษฐ์ ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มาบรรเลง
ประกอบการแสดง สถานทีแ่ สดงใช้โรงอาหารและเป็นหอ
ประชุมเก่า ผูแ้ สดงได้คดั เลือกจากนักศึกษาทีม่ หี น้า รูป
ร่าง บุคลิกดีและสามารถรำ�ได้ มาฝึกซ้อมหลังจากเลิก
เรียนในตอนเย็น ผลทีไ่ ด้รบั จากการกำ�หนดนโยบายทำ�ให้
บุคลากรของสวนสุนนั ทามีความรัก ความสามัคคี เสียสละ
ช่วยเหลือกัน ในการบริหารจัดการแสดง คุณหญิงกรอง
แก้ว ปทุมานนท์ เป็นผูอ้ �ำ นวยการสร้างละคร อาจารย์
บรรเลง ศิลปบรรเลง เป็นผูก้ �ำ กับการแสดง บรรจุเพลง
ในละคร อาจารย์ประทิน พวงสำ�ลี เป็นผูเ้ ขียนบทละคร
และฝึกซ้อมผูแ้ สดงตัวพระ อาจารย์จรูญศรี วีระวานิช ฝึก
ซ้อมตัวนาง อาจารย์ศริ กิ ลุ วรบุตร ตีระนาดและขับร้อง
เพลงประกอบละคร อาจารย์ทองย้อย เครือวัลย์ เป็นผู้
ออกแบบเครือ่ งแต่งกายและเครือ่ งประดับ อาจารย์ พิมล
สายจันทร์เป็นผู้ออกแบบและสร้างฉากละครการมอบ
หมาย หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านละครให้
ตรงกับความรู้ ความสามารถความชำ�นาญเฉพาะด้าน ของ
บุคลากร ทำ�ให้ชอ่ื เสียง
ผลงานการแสดงของละครสวนสุ นั น ทามี
คุณภาพเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปซึ่งสอดคล้องกับ
กุสมุ า เทพรักษ์ (2548, น. 9) ได้กล่าวว่า “...ละครเป็น
งานที่ไม่สามารถทำ�คนเดียวได้การสร้างละครต้องมีทีม
เวิรค์ หรือคณะทำ�งานทีด่ ี และบุคลากรทีม่ คี วามชำ�นาญ
มีคุณภาพการสร้างละครต้องมีการแบ่งหน้าที่ให้มีผ้รู ับผิด
ชอบเป็นฝ่ายต่างๆ เพือ่ ทีภ่ าระงานจะไม่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ดผูห้ นึง่
จะได้ไม่เป็นการรับงานหนักเกินไป ซึง่ จะส่งผลให้งานออก
มาไม่ดเี ท่าทีค่ วร...” จากการจัดการแสดงละครเป็นประจำ�
ปีจงึ เป็นการสร้างชือ่ เสียงรับการยอมรับจากหน่วยงานภาค
รัฐและเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ สภาฝึกหัดครูได้
ภาพที่ 4 โรงเรียนสวนสุนนั ทาวิทยาลัย
อนุมตั ใิ ห้วทิ ยาลัยครูสวนสุนนั ทาเปิดสอนหลักสูตร ป.กศ.
ทีม่ า: สวนสุนนั ทาสัมพันธ์ , 2556 น.33
สูง เอกนาฏศิลป์ โดยการคัดเลือกนักศึกษาระดับ ป.กศ.ชัน้
ต้น จากวิทยาลัยครูทว่ั ประเทศ เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยครู
ละครเรือ่ งแรกของโรงเรียนสวนสุนนั ทาวิทยาลัย สวนสุนันทาโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกจากวิทยาลัย
คือ แสดงเรือ่ ง ซินเดอร์เรลล่า เมือ่ พ.ศ. 2480 ถือเป็น ครูสว่ นกลาง นโยบายการจัดการแสดงละครเพือ่ หาราย
เหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์ ทีห่ ม่อมสังวาลย์ (สมเด็จพระศรี ได้ตอ้ งยุตลิ ง จึงเปลีย่ นมาเป็นอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
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ภาควิชานาฏศิลป์ โดยเน้นให้นกั ศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์
เป็นผูแ้ สดงหลัก งบประมาณในการสนับสนุนการแสดงลด
น้อยลงจำ�นวนรอบทีแ่ สดงจึงลดน้อยลงไปด้วย การบริหาร
จัดการด้านการแสดงทุกฝ่ายทั้งสร้างฉากและอุปกรณ์การ
แสดงออกแบบเครือ่ งแต่งกาย ฯลฯ เป็นหน้าทีจ่ ดั การโดย
ภาควิชานาฏศิลป์ทง้ั สิน้ และจากการวิจยั ของชมนาด โศภ
ณ (2531, น. ง) มีการสอดคล้องกับพัฒนาการนาฏศิลป์
สวนสุนนั ทาในยุคที่ 1 การศึกษาวิชาชีพนาฏศิลป์ไทย
แบบแผนเดิมมีจุดมุ่งหมายเพื่อความบันเทิงและประดับ
บารมี และพัฒนาขึน้ เป็นวิชาชีพ และยุคที่ 3 ซึง่ มีการ
จัดการศึกษานาฏศิลป์เป็นระบบโดยเปิดเป็นหลักสูตรวิชา
เอกนาฏศิลป์และพัฒนาหลักสูตรสู่ระบบสากลซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2521 สภาฝึกหัดครูอนุมตั ใิ ห้วทิ ยาลัยครู
สวนสุนนั ทา เปิดสอนวิชาเอกนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรี
2 ปี รับนักศึกษาทีส่ �ำ เร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง ชัน้ ปีท่ี
2 ได้รบั การยกฐานะเป็นวิชาเอกนาฏศิลป์ ระดับปริญญา
ตรีเป็นแห่งแรกในประเทศไทย พ.ศ. 2535 ได้เปลีย่ นชือ่
เป็นโปรแกรมวิชานาฏศิลป์สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ พ.ศ 2538 ได้มกี าร
ปรับเปลีย่ นหลักสูตรโดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรือง
รอด อธิการบดีได้มนี โยบายจัดตัง้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ขน้ึ
โดยแยกโปรแกรมวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ออก
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยแต่งตัง้ ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา กรุดทอง รองอธิการบดีฝา่ ย
กิจการพิเศษ รักษาการในตำ�แหน่งคณบดีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ พ.ศ. 2547 ได้มกี ารจัดตัง้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ใน
ราชกิจจานุเบกษา ได้มกี ารก่อสร้างอาคารคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ทีม่ คี วามสมบูรณ์แบบของห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิ
การวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง หอ
ศิลป์ และโรงละครของคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ดำ�รงตำ�แหน่ง
อธิการบดี ได้มกี ารส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตร
ให้สาขาวิชาศิลปะการแสดงเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์
เป็นประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง
3.ปัจจัยทีม่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงของพัฒนาการนาฏศิลป์
สวนสุนนั ทา
สภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองและการปกครอง เริม่
จากธรรมเนี ย มราชประเพณี ข องพระมหากษั ต ริ ย์แ ห่ ง
กรุงสยามเมื่อขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติจะทรงสร้างพระ
มหาปราสาทราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั จะมีการขยาย
หรือสร้างตำ�หนัก อุทยาน และวังเพิม่ ขึน้ พระตำ�หนักปา

รุสกวัน พระตำ�หนักสวนกุหลาบ และ 32 ตำ�หนักในวัง
สวนสุนนั ทา จึงนับว่าเป็นการขยายตัวของกรุงเทพ จึงมี
การสร้างและตัดถนนเพิ่มขึ้นไปทางทิศเหนือของกรุงเทพ
เมือ่ มีการสร้างขยายถนนเพิม่ ขึน้ เพือ่ เชือ่ มต่อกับถนนหลาย
สาย เช่น ถนนซังฮี้ ถนนอูท่ องนอก ถนนนครราชสีมา
และถนนสามเสน นับว่าเป็นการสร้างความเจริญและขยาย
กรุงเทพชัน้ ในเมืองหลวงให้ขยายกว้างใหญ่ยง่ิ ขึน้ ดังที่ สุร
พล วิรฬุ ห์รกั ษ์ (2543, น. 190) ได้กล่าวเกีย่ วกับสภาพ
บ้านเมืองในสมัยช่วงต้นรัชกาลที่ 5 ไว้วา่ ช่วง พ.ศ. 2443
ความเจริญได้ขยายตัวออกจากแนวคลองผดุงกรุงเกษม
โดยเฉพาะแถบล่างริมแม่น�ำ้ เจ้าพระยา ริมถนนเจริญกรุง
ตอนใต้ บริเวณสีพ่ ระยา ถนนสุรวงศ์ คลองสะพานยาว
บางรัก สีลม และสาธร บริเวณนีเ้ ป็นทีต่ ง้ั ของศูนย์การค้า
ขาย ประกอบธุรกิจ ทีต่ ง้ั กงสุลและบ้านเรือนของชาวต่าง
ประเทศ
พั ฒ นาการของหลั ก สู ต รของนาฏศิ ล ป์
สวนสุนนั ทา เริม่ จากเมือ่ พ.ศ. 2460 พระเจ้าบรมวงศ์
เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ได้ทรงสร้างโรงเรียนใต้ถนุ
พระตำ�หนัก โดยมีหลักสูตรสอนวิชานาฏศิลป์ไทย มีการ
ฝึกหัด แม่ทา่ เพลงช้า เพลงเร็ว และการฝึกหัดวิธแี บบ
เดิม ดัง้ เดิม การฝึกวินยั โดยแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนตามอายุ คือ
อายุ 5 -12 ปี ฝึกละครรำ� และอายุ 13 – 20 ปี ฝึกละคร
ร้องและละครพูด
พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการ ดำ�เนิน
การจัดตัง้ วังสวนสุนันทาเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
ได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีแห่งแรกของ
ประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์
กำ � หนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ประกาศนี ย บั ต รเป็ น วิ ช าบั ง คั บใน
ปีพ.ศ. 2516 ได้เปิดหลักสูตรปกศ. สูง เอกนาฏศิลป์ ได้
กำ�หนดเนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างละครและ
กิจกรรมฟ้อนรำ�การสร้างงานการแสดงวิพิธทัศนาและ
ละครได้ซง่ึ ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตรทีผ่ ลิตบุคลากร
ด้านการสอนนาฏศิลป์ และมีทกั ษะด้านการจัดการแสดง
นาฏศิลป์และละครได้ (สภาฝึกหัดครู,ม.ป.ป.น.81) การได้
เปิดสอนระดับปริญญาตรี เอกนาฏศิลป์ตามลำ�ดับดังนี้
หลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ของ
นาฏศิลป์สวนสุนนั ทามี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2460 ทีโ่ รงเรียนใต้ถนุ
พระตำ�หนักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพย
นิภาทรงสร้างขึน้ เป็นแห่งแรกในวังสวนสุนนั ทา
พ.ศ.2500 โรงเรียนสวนสุนนั ทาวิทยาลัย ยก
ฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนนั ทา พ.ศ. 2537 เป็นสถาบัน
ราชภัฏสวนสุนนั ทา และพ.ศ. 2547 เป็น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา ได้มกี ารพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง ซึง่
เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการฝึกหัดครูสถาบันราชภัฏ
และสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามลำ�ดับ ผู้
วิจยั จึงได้สรุปพัฒนาการหลักสูตรของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2556 โดยแสดงเป็นตารางดังนี้
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ตารางที่ 1 พัฒนาการหลักสูตรของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัย ได้มอบหมาย หัวหน้าสาขาวิชาดำ�เนิน
พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2556
การออกแบบหรือประดิษฐ์รูปแบบการแสดง
ตาม
ความต้องการตามจุดประสงค์ของหน่วยงานที่ขอความ
พัฒนาการหลักสูตรของนาฏศิลป์สวนสุนันทา อนุเคราะห์มา
พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2556
ตํ่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญาตรี

พ.ศ. 2460
หลักสูตรการฝึกหัดละครของ
พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
(โรงเรียนใต้ถุนพระตำ�หนัก)

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

พ.ศ. 2551
หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

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

พ.ศ. 2523
หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู
ครุศาสตรบัณฑิต
เอกนาฏศิลป์ 4 ปี
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

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

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

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

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

พ.ศ. 2549
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขา
วิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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แผนภูมิที่ 1 การบริหารจัดการการแสดง
ที่มา: ศากุล เมืองสาคร 2556,น.265

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

ความอิ ส ระทางวิ ช าการการจั ด การศึ ก ษา
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของไทยมี ก ารดำ � เนิ น ตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2545 มาตรา 34 ซึ่งกำ�หนดให้ “...
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำ�นึง
ถึ ง ความเป็ น อิ ส ระและความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการของ
สถานศึกษา ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัด
ตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545, น.
21)” หลักการดังกล่าวได้นำ�มาใช้ให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ทำ�ให้เกิดความเป็นอิสระทางบริหารจัดการ
แสดง โดยที่หลักสูตรได้กำ�หนดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏศิลป์ การแสดงและการ
บริหารจัดการแสดงซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความคิดในการ
บริหารจัดการงานการแสดงได้อย่างอิสระดังเช่น
1. หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้
ขอความอนุเคราะห์ให้นำ�ไปแสดงในโอกาสต่างๆโดยผ่าน

2. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนในการ
จัดการแสดงนาฏศิลป์ อาทิ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สำ�นักงานวัฒนธรรม แห่งชาติ ซึ่งเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ก่อให้เกิดการแสดงประเภท รำ� ระบำ� ขึ้นใหม่
ประเภทการแสดงจินตลีลา นาฏศิลป์กำ�แบซึง่ เป็นกาสร้าง
นาฏยลักษณ์ดา้ นการแสดงระบำ�ของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา

ภาพทื่ 5 จินตลีลา ชุด ความรัก
ทีม่ า: สมศักดิ์ บัวรอด,2556

วารสารศิลป์ปริทัศน์ 76 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Untitled-1.indd 76

5/26/2017 4:25:29 PM

ภาพที่ 6 จินตลีลา ชุด สาสน์รกั
ทีม่ า: สมศักดิ์ บัวรอด, 2556
3. ศูนย์ศลิ ปะและวัฒนธรรมสวนสุนนั ทา หน่วย
งานภาครัฐและภาคเอกชน
ให้การสนับสนุนให้จดั การ
แสดงระบำ�และการแสดงละครร้อง ละครรำ� ละครพูด จึง
ได้สร้างสรรค์ระบำ�ในรูปแบบผสมผสานกับนาฏศิลป์ต่าง
ชาติเพิ่มขึ้นใหม่เป็นระบำ�สลับฉากไว้ในการแสดงละคร
เป็นการเพิม่ อรรถรสให้กบั ผูช้ มมากยิง่ ขึน้

ภาพที่ 7 การแสดงชุด คำ�คมสมคะเน
ที่มา สมศักดิ์ บัวรอด, 2556
4. การจัดการแสดงละครรำ� เนื่องในโอกาส
เทศกาล วันครบรอบ วันสำ�คัญต่าง ๆ ในสถานที่ที่แตก
ต่างกัน จัดเป็นปัจจัยในการบริหารจัดการแสดงอย่าง
อิสระ ในรูปแบบการแสดงเบิกโรง ชนิดของละครรูป
แบบของระบำ� จำ�นวนผู้แสดง เทคนิคแสง สีเสียง การ
กำ�หนดราคาบัตรเข้าชม เป็นต้น
องค์ ก รและบุ ค ลากรกั บ การพั ฒ นานาฏศิ ล ป์
สวนสุนันทาบุคลากรของนาฏศิลป์สวนสุนันทาเป็นครู
อาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญ ชำ�นาญการอยู่
บนพื้นฐานของนาฏศิลป์ไทยและมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะเป็นรายบุคคล อาทิ ด้านการร้องเพลง ดนตรี
การออกแบบเครื่องแต่งกาย การประพันธ์ ออกแบบท่า
รำ� และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชานาฏศิลป์ ได้ผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ ตำ�รา บทความ งานวิจัย
และผลงานการแสดงรูปแบบต่างๆ พัฒนาการนาฏศิลป์

สวนสุนันทาจึงมีบุคคลและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้
สมั ย สร้ า งวั ง สวนสุ นั น ทา.....จากหลั ก ฐานที่
สมเด็จ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ไว้ใน
ประวัติเจ้าพระยายมราช... พ.ศ. 2454 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ให้ เ ป็ น ผู้ อำ � นวยการก่ อ สร้ า งวั ง สวนสุ นั น ทา
และพระตำ�หนักต่างๆ จนแล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อพ.ศ.
2462 (รัตนา ถัดทะพงษ์, 2556, น. 23 -24 ) ตำ�หนัก
ที่เป็นสถานที่กำ�เนิด “ละครสวนสุนันทา” คือตำ�หนัก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ทรงจัด
ตั้ง “มโหรีหญิงวงแรกในวังสวนสุนันทา” พระองค์ทรง
จัดตั้งโรงเรียนขึ้น ณ ใต้ถุนพระตำ�หนักที่ประทับในวัง
สวนสุนันทา เรียกว่า “โรงเรียนใต้ถุนพระตำ�หนัก”
กิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียนคือการสอน
รำ�ละคร จึงโปรดให้มีการฝึกละครรำ�ขึ้น เพื่อจะได้สร้าง
กิจกรรมให้กับวงมโหรีของท่าน ในปีพ.ศ. 2460 ทรงขอ
ให้เจ้าจอมมารดาเขียน ในรัชกาลที่ 4 มาเป็นผู้สอน ทั้ง
ละครพูด ละครรำ� และละครร้อง นอกจากนี้ พระราช
ชายาเจ้าดารารัศมี ยังส่งครูหลง จากเชียงใหม่มาช่วย
สอนละครชาวเหนือให้กับคณะละครพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์อาทรทิพยนิภา อีกด้วย
ละครในวังสวนสุนันทาสมัยเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 มีการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
บรรดาเจ้านายและเจ้าจอมต่างเสด็จทยอยออกไปพำ�นักที่
นอกวังสวนสุนันทาบางพระองค์เสด็จไปประทับที่วังพระ
ญาติหรือเสด็จไปประเทศอินโดนีเซียและอืน่ ๆเมือ่ พระองค์
อาทร ฯ ได้เสด็จออกไปจากสวนสุนนั ทา คณะละครก็ได้
ย้ายตามเสด็จไปแสดงต่อทีบ่ า้ นพระยาประเสริฐศุภกิจ แต่
ที่สุดเมื่อเจ้าจอมมาดาเขียนปรมาจารย์ผู้ฝึกสอนละครได้
ถึงแก่อนิจกรรม ทำ�ให้คณะละครในวังสวนสุนนั ทา จึงยุติ
การแสดงไปตามสภาพเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
สมัยโรงเรียนสวนสุนนั ทาวิทยาลัย เมือ่ พ.ศ.
2480คณะรัฐมนตรีและคณะผู้สำ�เร็จราชการแผ่นดินมี
มติ มอบวังสวนสุนนั ทาให้กระทรวงธรรมการ จัดตัง้ เป็น
“โรงเรียนสวนสุนนั ทาวิทยาลัย” สำ�หรับการสอนทางด้าน
นาฏศิลป์มอี าจารย์บรรเลง ศิลปบรรเลง (สาคริก) บุตรีของ
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นหัวหน้าหมวด
วิชาดนตรีและนาฏศิลป์คนแรก ซึง่ เป็นทีต่ ง้ั อาคารสายสุทธ
านภดล (ตึก 27)
พ.ศ. 2491 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ ได้
ย้ายมารับราชการที่สวนสุนันทาในตำ�แหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการจัดแสดง
ละครและวิพิธทัศนาขึ้นเพื่อหารายได้โดยนำ�บทละครพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าเกล้าอยูห่ วั นำ�
มาแสดง อาจารย์บรรเลง ศิลปบรรเลง (สาคริก) เป็น
หัวหน้าหมวดวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ และอาจารย์ทอง
ย้อย เครือวัลย์ ประดิษฐ์เครือ่ งแต่งกายละคร และได้เชิญ
คุณหญิงชิน้ ศิลปบรรเลง ซึง่ เป็นบุตรีของหลวงประดิษฐ์
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ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) อาจารย์เจริญจิตร ภัทรเสวี , อา
จารย์ลมุล ยมะคุปต์ มาเป็นผูฝ้ กึ ซ้อมท่ารำ�โดยมี คุณหญิง
นัฏกานุรกั ษ์ มาดูและปรับปรุงแก้ไข อีกทัง้ มีวงดนตรีของ
หลวงประดิษฐ์ไพเราะมาบรรเลงประกอบการแสดง

ภาพที่ 8 อาจารย์บรรเลง ศิลปบรรเลง (ขวาสุด) คุมการ
ฝึกซ้อมดนตรี
ทีม่ า สมศักดิ์ บัวอรอด, 2556
สมั ย วิ ท ยาลั ย ครู ส วนสุ นั น ทาในปี พ .ศ.2501
อาจารย์จรูญศรี วีระวานิช และ อาจารย์ประทิน พวง
สำ�ลี ย้ายมาจากกรมศิลปากรได้เริม่ ทำ�งานพักอยูท่ อ่ี าคาร
ฉัฐมราชศิลปะสดุดี ต่อมา พ.ศ. 2514 อาจารย์ศลุ พี ร (ธารี
พร) สังขมรรทร และอาจารย์จนั ทร์ทพิ ย์ ปัญจศิลป์ เริม่ มา
ปฏิบตั ริ าชการ สังกัดหมวดวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ ซึง่ ตัง้ อยู่
ทีอ่ าคารเหมวดีพทิ กั ษ์ (ตึก 25) เนือ่ งมาจากสภาการฝึกหัด
ครูอนุมตั ใิ ห้เปิดสอนระดับ ปกศ.สูง วิชาเอกนาฏศิลป์จงึ
ย้ายไปอยูท่ ต่ี กึ 27 (อาคารสายสุทธานภดลในปัจจุบนั ) ซึง่
มีขนาดและพื้นที่บริเวณกว้างขวางมากกว่าเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน

ภาพที่ 9 อาคารสายสุทธานภดล (อาคาร 27)
ทีม่ า: สวนสุนนั ทาสัมพันธ์, 2556 น. 30

ภาควิชานาฏศิลป์ได้มอี าจารย์เพิม่ มาอีก 2 ท่าน ได้แก่
อาจารย์ชมนาด กิจขันธ์ และอาจารย์นงเยาว์ อำ�รุงพงษ์
วัฒนา และในปีพ.ศ. 2528 อาจารย์ศากุล เมืองสาคร
(นิมหิ ตุ ) และเข้ามาปฏิบตั ริ าชการเพิม่ ขึน้ อีก ในปี พ.ศ.
2533 อาจารย์จรูญศรี วีระวานิช เกษียณอายุราชการ
อาจารย์สมศักดิ์ บัวรอด ย้ายจากวิทยาลัยครูพบิ ลู สงคราม
พิษณุโลก และอาจารย์มนัสชัย สุขนาค อาจารย์บรรจุ
ใหม่ ในปี พ.ศ. 2534 อาจารย์ อรวัฒนา เนียมอุทยั
ย้ายจากวิทยาลัยครูกาญจนบุรี เข้ามาปฏิบตั งิ านในภาค
วิชานาฏศิลป์
สมัยสถาบันราชภัฏสวนสุนนั ทา ในปี พ.ศ. 2542
รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก บุญเรืองรอด อธิการบดีสถาบัน
ราชภัฏสวนสุนนั ทา มีนโยบายรวบรวมความโดดเด่นทาง
ด้านนาฏศิลป์ ศิลปะและดนตรี และการละคร เพือ่ จัดตัง้
เป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ ต่อมา
พ.ศ. 2546 ได้มกี ารรือ้ อาคารโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ใน
ส่วนของตึกบุตรราชการ เพือ่ ใช้สถานทีส่ ร้างเป็นอาคาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารทีต่ ง้ั โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
ได้ถกู ย้าย ไปอยูท่ อ่ี าคารเหมวดีพทิ กั ษ์ (อาคาร 37)
ในปี พ.ศ. 2547 อาจารย์สภุ าวดี โพธิเวชกุล โอน
ย้ายมาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
และรับบรรจุ อาจารย์มณิศา วศินารมณ์ เพิม่ ขึน้ อีก 1
คน ต่อมา พ.ศ. 2552 สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
ไทย) ได้ยา้ ยมาอยูท่ ช่ี น้ั 4 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้
พระราชทานนามว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

ภาพที่ 10 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา
ทีม่ า: สมศักดิ์ บัวรอด, 2556

สมัยวิทยาลัยครูสวนสุนนั ทา พ.ศ. 2517 อาจารย์
ประทิน พวงสำ�ลี ได้โอนย้ายไปอยูท่ ว่ี ทิ ยาลัยครูจนั ทรเกษม
และอาจารย์จนั ทร์ทพิ ย์ ปัญจศิลป์ ถึงแก่กรรม จึงได้มกี าร
บรรจุ โอนย้าย อาจารย์เข้ามาใหม่อกี 2 ท่านคือ อาจารย์
สมบูรณ์ สุขสงวน และอาจารย์ผอ่ งศรี เล็กบำ�รุง ในปี พ.ศ.
2523 กรมการฝึกหัดครูอนุมตั ใิ ห้วทิ ยาลัยครูสวนสุนนั ทา
เปิดสอนวิชาเอกนาฏศิลป์ระดับปริญญาตรี 4 ปี ทำ�ให้
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ตารางที่ 2 อาจารย์ผสู้ อนนาฏศิลป์ไทยได้ปฏิบตั งิ านสอน
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2556
กำ�เนิดละครในวังสวนสุนันทา
(โรงเรียนใต้ถุนพระตำ�หนัก
พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2475)

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

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

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

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

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์
เจ้าอาทรทิพยนิภา

อาจารย์บรรเลง ศิลปบรรเลง
(พ.ศ. 24801)

อาจารย์จรูญศรี วีระวานิช
(พ.ศ. 2501)

อาจารย์สมบูรณ์ สุขสงวน
(พ.ศ. 2516)

อาจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล
(พ.ศ. 2547)

เจ้าจอมมารดาเขียน

อาจารย์ทองย้อย เครือวัลย์
(พ.ศ. 2490)

อาจารย์ประทิน พวงสำ�ลี
(พ.ศ. 2501)

อาจารย์ผ่องศรี เล็กบำ� รุง
(พ.ศ. 2521)

อาจารย์มณิศา วศินารมณ์
(พ.ศ. 2552)

ครูหลง

อาจารย์ศิริกุล วรบุตร
(พ.ศ. 2496)

อาจารย์วิมลศรี อุปรมัย
(พ.ศ.2512)

อาจารย์นงเยาว์ อำ�รงพงษ์วัฒนา
(พ.ศ. 2523)

อาจารย์ธารีพร สังขมรรทร
(พ.ศ. 2514)

อาจารย์ศากุล เมืองสาคร
(พ.ศ. 2528)

อาจารย์จันทร์พิม ปัจจะศีล
(2514)

อาจารย์สมศักดิ์ บัวรอด
(พ.ศ. 2533)
อาจารย์อรวัฒนา เนียมอุทัย
(พ.ศ. 2534)

ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ และลำ�ดับการเข้าปฏิบตั งิ าน
ของอาจารย์ผสู้ อนนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา ตัง้ แต่ พ.ศ. 2460
– พ.ศ. 2556 โดยสรุปเป็นตารางดังนี้
สำ�หรับสถานทีต่ ง้ั สำ�หรับใช้ในการเรียนการสอน
ของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทาตัง้ แต่ พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2556
ผูว้ จิ ยั ได้สรุปเป็นแผนภูมดิ งั นี้

อาจารย์มนัสชัย สุชนาค
(พ.ศ.2534)
อาจารย์ผกามาศ จิรจารุภัทร
(พ.ศ. 2534)
อาจารย์คมศร ธนธรรมเมธี
(พ.ศ. 2546)

แผนภูมทิ ่ี 2 ลำ�ดับทีต่ ง้ั สถานทีก่ ารเรียนการสอนของ
นาฏศิลป์สวนสุนนั ทา พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2556
ทีม่ า สมศักดิ์ บัวรอด, 2556
ผลงานด้านระบำ�ของนาฏศิลป์สวนุนนั ทา
เริ่ ม ต้ น จากผลงานการแสดงคณะละครของ
พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอพระองค์ เจ้ า อาทรทิ พ ยนิ ภ ามี ก าร
แสดงประเภทรำ�และระบำ� เช่น การรำ�บวงสรวงพระ
ปิยมหาราชเป็นการรำ�บวงสรวงแต่งกายพระ – นาง รำ�
อวยพรพระยาประเสริฐศุภกิจเป็นระบำ�ดาวฤกษ์หรือระบำ�
ดาวหมีใหญ่ สำ�หรับฟ้อนทีม่ กี �ำ เนิดขึน้ จากการทีพ่ ระราช
ชายาเจ้าดารารัศมีได้ส่งครูหลงมาจากเชียงใหม่มาสอน
ฟ้อนม่านมุย้ เชียงตาในวังสวนสุนนั ทา

ภาพที่ 11 การแสดงนาฏยศิลป์ในงานครบ 5 รอบของ
พระยาประเสริฐศุภกิจ
ทีม่ า: เบญจาภา ไกรฤกษ์ ,2549 น.123
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 79 วารสารศิลป์ปริทัศน์
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ต่อมา เมือ่ พ.ศ. 2480 คณะรัฐมนตรีและผูส้ �ำ เร็จ
ราชการมีมติมอบวังสวนสุนนั ทาให้กบั กระทรวงธรรมาการ
เปิดเป็นสถานศึกษาจัดตัง้ โรงเรียนกุลสตรีพระราชทานนาม
ว่า โรงเรียนสวนสุนนั ทาวิทยาลัยเปิดสอนชัน้ ประถมปีท่ี 1
ถึงชัน้ มัธยมปีท่ี 8 ผลงานในลักษณะของระบำ� รำ�ฟ้อน จะ
เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรประกอบด้วย การเรียน การ
สอน และในงานศิลปะหัตถกรรมของโรงเรียน เช่น รำ�กริช
ระบำ�ดาวล้อมเดือน ฟ้อนม่านมุย้ เชียงตา รำ�ชวาอังกะลุง
เป็นต้น
ภาพที่ 13 ฟ้อนม่านมุย้ เชียงตา ในงานศิลปะหัตกรรมของ
โรงเรียนสวนสุนนั ท วิทยาลัย พ.ศ. 2493
ทีม่ า : แจ่มจันทร์ ทองเสริม, 2556

ภาพที่ 12 รำ�กริช (ซ้าย) ระบำ�ดาวล้อมเดือน (ขวา)
ในงานศิลปหัตกรรมของโรงเรียนสวนสุนันท
วิทยาลัย พ.ศ. 2493
ที่มา
แจ่มจันทร์ ทองเสริม, 2556

นอกจากนี้ยัง มี ร ะบำ � ที่ป ระดิ ษ ฐ์ ข้ึน เพื่อ แสดง
ในโอกาสพิเศษ เช่น งานครบรอบการก่อตัง้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนนั ทา เช่น รำ�ถวายพระพร รำ�อาเศียรวาท
เป็นต้นอีกทั้งยังได้รับเชิญจากหอวชิราวุธานุสรณ์ให้ไป
แสดงละครในงาน ฤดูกาลแสดงละครพระราชนิพนธ์ของ
รัชกาลที่ 6 จึงมีรปู แบบการนำ�เสนอระบำ�ทีห่ ลากหลาย
มากขึ้นโดยมีอาจารย์ศากุลเมืองสาครได้นำ�บทพระราช
นิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 มาประดิษฐ์ขน้ึ ใหม่ในลักษณะจินต
ลีลา เช่นชุดความรัก สาสน์รกั กุลกันยา นางครวญเป็นต้น

พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
ผลิตครูมากขึ้นจึงให้โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเปิด
สอนหลักสูตร ป.กศ. และ ป.กศ.สูง จึงได้ยกฐานะเป็น
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา และมีการจัดการแสดงละคร
เพื่ อ หารายได้ ทุ ก ปี จึ ง มี ก ารประดิ ษ ฐ์ ท่ า รำ � สลั บ ฉากที่
แปลกไม่ซ้ำ�แบบใครในลักษณะร่วมสมัยทั้งแบบรำ�ไทย
และนานาชาติ โดยเป็นความคิดสร้างสรรค์ของอาจารย์
บรรเลง ศิลปบรรเลง และอาจารย์ประทิน พวงสำ�ลี เช่น
ระบำ�ยุดาหวัน ระบำ�พัดจีน ระบำ�เป็ดไก่ ระบำ�กระต่าย
ภาพที่ 14 จินตลีลา ชุด จินตลีลา ชุด กุลกันยา
น้อย ระบำ�นก ระบำ�บุหงาไทย ระบำ�สดุดีนางนพมาศ
สร้างสรรค์โดยอาจารย์ศากุล เมืองสาคร
ระบำ�เปอร์เซียน ระบำ�อิตาเลี่ยน พม่าเปิงมาง ระบำ�สาย
ทีม่ าสมศักดิ์ บัวรอด, 2556
ฝน ฯลฯ ลักษณะระบำ�ดังกล่าว แต่ละชุดใช้แสดงเป็น
ระบำ�สลับฉาก หรือแสดงแทรกในเนื้อเรื่องของการแสดง
และในพ.ศ. 2547 ได้มกี ารจัดตัง้ คณะศิลปกรรม
ละคร เพื่อสร้างอรรถรสให้กับผู้ชมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรูป ศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษาได้มีการก่อสร้างอาคารคณะ
แบบการนำ�เสนอของการแสดงละครของสวนสุนันทามา ศิลปกรรมศาสตร์ได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กำ�หนด
จนปัจจุบันนี้
ให้นักศึกษาสร้างผลงานประเภทระบำ�ผ่านรายวิชาศิลป
นิพนธ์ ซึง่ ผลงานต้องมีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
องค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน ซึง่ สอดคล้องกับ สุร
พล วิรฬุ ห์รกั ษ์ (2547,น. 225 - 234) ได้กล่าวว่า “...
หลักนาฏยประดิษฐ์ หมายถึง การคิด การออกแบบ และ
การสร้างสรรค์ แนวคิด รูปแบบ กลวิธกี ารแสดงนาฏศิลป์
ชุดหนึง่ ๆ ทัง้ นีร้ วมถึงการปรับปรุงผลงานในอดีต โดย
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ทำ�ให้นาฏศิลป์สมบูรณ์แบบตามทีต่ ง้ั ใจ” จึงส่งผลให้ผลงาน
สร้างสรรค์ประเภทระบำ�มีจ�ำ นวนมากขึน้ สามารถนำ�ไป
แสดงเป็นระบำ�สลับฉากในการแสดงละครและวิพิธทัศนา
ของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทาได้
จึงกล่าวได้ว่าการสร้างความชัดเจนในลักษณะ
และรู ป แบบของการแสดงระบำ � เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผล
สื บ เนื่ อ งมาจากสาขาวิ ช ามี อ าจารย์ ท่ี มี ค วามสามารถ
สร้างสรรค์ระบำ�ที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์
โดดเด่นไม่ซ�ำ้ แบบใคร อาทิ อาจารย์ประทิน พวง
สำ�ลี อาจารย์จรูญศรี วีระวานิช โดยเฉพาะอาจารย์ศากุ
ล เมืองสาคร เป็นผูม้ ที กั ษะและพืน้ ฐานความรูท้ างด้าน
นาฏศิลป์ตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านบัลเลต์เป็นเหตุ
ให้การสร้างสรรค์ทม่ี นี าฏยลักษณ์ การแสดงระบำ�นาฏศิลป์
สวนสุนนั ทามีนาฏยลักษณ์ดงั นี้
1.นาฏยลั ก ษณ์ ด้า นรู ป แบบและแนวคิ ด การ
แสดง จะเห็นได้จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของ
นักศึกษาโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์และ
ประดิษฐ์ทา่ รำ�ออกมาเป็นการแสดงบนเวทีได้
2.นาฏยลักษณ์ด้านองค์ประกอบการแสดงที่
สำ�คัญทีเ่ ป็นนาฏยลักษณ์ของการแสดงระบำ�ของนาฏศิลป์
สวนสุ นัน ทาจะใช้เพลงและดนตรีไ ทยเป็น หลัก หรือ นำ �
เครือ่ งดนตรีสากล ดนตรีพน้ื บ้านมาผสมผสานกันโดยคำ�นึง
ถึงความเหมาะสมของเนือ้ เพลงอาจตัดต่อเรียบเรียงจังหวะ
ทำ�นองขึน้ เพือ่ ใส่เทคนิคประกอบอืน่ ๆ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับแนวคิดการประดิษฐ์ทา่ รำ�และการแปรรูปแปรแถวของ
การนำ�เสนอการแสดง มีการออกแบบเครือ่ งแต่งกายภาย
ใต้หลักฐานข้อมูลตามความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์
จากจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ วิหาร การแต่งกายพืน้ เมือง
ซึง่ ผูส้ ร้างผลงานต้องออกแบบลวดลายสีสนั ให้ใกล้เคียงของ
จริงให้มากทีส่ ดุ
อีกทัง้ ใช้เทคนิคการใช้อปุ กรณ์ประกอบ
การแสดงและมีเทคนิคการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายขณะ
แสดงบนเวที เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้ผชู้ มเกิดความรูส้ กึ อัศจรรย์และ
ตืน่ เต้นกับการชมการแสดง
3. นาฏยลักษณ์ทา่ รำ�และการแปรแถว ลักษณะ
ที่โดดเด่นเห็นได้จากการสร้างสรรค์ท่ารำ�ที่มีการแปรแถว
สลับการปฏิบตั ทิ า่ นิง่ (ท่าซุม้ ) จะนำ�พืน้ ฐานทางรูปทรง
เรขาคณิตเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม สามเหลีย่ ม โดยแทรกท่ารำ�ระดับ
ให้เกิดขึน้ ในการทำ�ท่าตัง้ ซุม้ เกิดความเป็นรูปทรงทีส่ วยงาม
ทำ�ให้เกิดรูปทรงตามความหมายแนวคิดของผู้นำ�เสนอ
ผลงานการแสดงนัน้ ๆอีกทัง้ มีการใช้ทา้ รำ�ทีห่ ลากหลาย มี
การปฏิบตั สิ บั เปลีย่ นท่ารำ�ทีก่ ระชับรวดเร็ว สอดคล้องกับ
จังหวะเพลงและดนตรี โดยใช้ทา่ รำ�ทีไ่ ม่ซ�ำ้ กัน โดยใช้การ
หมุนตัว การย่อ ยืดยุบ การตัง้ ตัว การขึน้ ลอย โดยคำ�นึง
ถึงการผสมผสานท่ารำ�อยู่บนบรรทัดฐานเป็นไปตามขนบ
จารีตแบบแผนของนาฏศิลป์ไทย

ภาพที่ 15 การแสดงรำ�เบิกโรง เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม2558
ณ โรงละครแห่งชาติ
ทีม่ า สมศักดิ์ บัวรอด, 2558
จากนาฏยลักษณ์การแสดงระบำ�ของนาฏศิลป์
สวนสุนนั ทา ในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว กอรปกับนาฏศิลป์
สวนสุนันทาได้มีการพัฒนารูปแบบมาตรฐานและคุณภาพ
งานเป็ น ลั ก ษณะงานวิ จั ย เชิ ง สร้ า งสรรค์ ก ารแสดงได้
รวบรวมผลงานสร้างสรรค์และวิเคราะห์แนวคิดในการ
สร้างผลงานของนักศึกษา แยกเป็นข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์
ประเพณีวฒ
ั นธรรม การประกอบอาชีพ วิถชี วี ติ ความเป็น
อยู่ วรรณกรรมพืน้ บ้าน และอืน่ ๆ ซึง่ เป็นผลงานศิลป
นิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2544
– พ.ศ. 2556 จำ�นวน 116 เรือ่ ง และวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) โดย
กำ�หนดไว้ในหลักสูตรเป็นวิชาบังคับตัง้ แต่ พ.ศ. 2553 –
พ.ศ. 2556 จำ�นวน 17 เรือ่ ง ดังนัน้ ผลงานวิชาการของ
นักศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา
สรุป
นาฏศิลป์สวนสุนนั ทา พัฒนามาจากคณะละคร
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภาในวัง
สวนสุนนั ทาพัฒนาการนาฏศิลป์สวนสุนนั ทาดำ�เนินการมา
อย่างต่อเนือ่ งมากกว่า 96 ปี มีปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนา
ของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทาด้านการแสดงละคร ระบำ� บุคคล
และองค์กร การสร้างนาฏยลักษณ์ การบริหารจัดงานการ
แสดง ส่งผลสูพ่ ฒ
ั นาผลงานศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาเป็นการศึกษาให้ได้ซ่ึงเป็นข้อมูลเพื่อนำ�มา
เป็ น รากฐานสู่ก ารศึ ก ษาเรื่อ งราวในอดี ต สู่ปัจ จุ บัน ของ
นาฏศิลป์สวนสุนนั ทา และเป็นแนวทางในการศึกษาประวัติ
และผลงานทีเ่ กีย่ วข้องกับนาฏศิลป์ไทย นาฏยลักษณ์ของ
การแสดงระบำ� นำ�ไปพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากผลงานการวิ จั ย พั ฒ นาการนาฏศิ ล ป์
สวนสุนนั ทา ผูว้ จิ ยั เสนอว่า ยังมีเรือ่ งราว เหตุการณ์และ
รายละเอียดอืน่ ๆ ทีน่ า่ ศึกษาวิจยั ในเชิงลึกอีกมากมาย
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1. การศึกษาวิเคราะห์รปู แบบการแสดงละคร
รัตนโกสินทร์. (พิมพ์ครัง้ ที่ 2) กรุงเทพฯ : สำ�นัก
ของคณะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ในวังสวนสุนนั ทา
_______. (2549).นาฏยศิลป์รชั กาลที่ 9. สำ�นักพิมพ์แห่ง
2. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการสร้างระบำ�
จุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในสมัยต่าง ๆ ของนาฏศิลป์สวนสุนนั ทา
3. การศึกษาวิเคราะห์รปู แบบการสร้างละคร
ของนาฏศิลป์สวนสุนันทาในสมัยเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนนั ทา
4. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการสร้างงานผลงานศิลป
นิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการ
แสดง (นาฏศิลป์ไทย)
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มหานทีสีทันดร : ศิลปะจัดวาง 3 มิติ
SITHANDON PALIDAN : INSTALLATION ART 3D.
กฤษฎา อภิวัฒนางกูร , อาจารย์ชูศักดิ์ ศรีขวัญ , ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน
Abstract
This thesis, entitled “Mahanadhi Sitandorn: 3D Installation Art” aims to study the influence of Buddhism’s tribhumi concept that found
in concrete artworks. The concept of tribhumi is
interpreted and made it physical and imaginary
real. The concept is represented through installation art and semi-abstract art which reveals
personal imagination via shape, color and texture. This art project is inspired by the tribhumi concept and several tribhumi-inspired
artworks of some Thai artists. The concept and
artworks then were analyzed to find out their
formats, methods and techniques. It was then
reproduced by using personal experience and
interpretation and represented in the form of
semi-abstract art. It illustrates the symbolic element, narrative, atmosphere and even forms
and shape as the result of reinterpretation of
the tribhumi concept. Acrylic on shape object
technique was implemented by using visual elements, organic form, shape of symbol, and texture as framework. The project was conducted
through four steps. In the first step, the concept
of Tribhumi was studied and analyzed. Next,
shape and form were created according to inner
feeling and personal interpretation. In the third
step, the drafted drawing was made and had ratio comparing. Finally, last step was coloring.
The result of this art project revealed
that it met the personal concept and it was able
to present and describe artist’s feeling through
three series of
กฤษฎา อภิวัฒนางกูร สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร , นครปฐม โทร 089-9678376
E-mail : Kritsada2329@gmail.com
อาจารย์ชูศักดิ์ ศรีขวัญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

painting. The first series was 3D art that represented the concept of ‘sun’. The second series
was also 3D art. This represented the concept of
‘moon’. The third series was 2D art which represented ‘the mahanadhi sitandorn’.
Keywords : MAHANADHI SITANDORN :
3D INSTALLATION ART
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง มหานทีสีทันดร :
ศิลปะจัดวาง 3 มิติ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นถึง
“อิทธิพลทางความเชื่อตามคติไตรภูมิ โดยตีความออกมา
เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นความจริงในทัศนคติของข้าพเจ้า คือ
ความจริงทางด้านกายภาพความจริงทางด้านจินตนาการ
สั ง เกตได้ จ ากความเชื่ อ จากคติ ไ ตรภู มิ เ ป็ น แรงบั น ดาล
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานจิ ต รกรรมบนกลุ่ ม รู ป ทรงสามมิ ติ
เทคนิคผสมในรูปแบบจิตรกรรมกึ่งนามธรรม ผสมผสาน
กับจินตนาการส่วนตนแสดงออกด้วยสี บรรยากาศ พื้น
ผิว รูปร่างรูปทรง ซึ่งมีการตัดทอน คลี่คลาย เพิ่มเติมโดย
การรับรู้และตีความหมายจากคติไตรภูมิ
ขอบเขตของการศึ ก ษาเป็ น การศึ ก ษาหา
แนวคิดรูปแบบสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งนำ�เสนอผลงาน
ศิลปะด้านจิตรกรรมบนกลุ่มรูปทรง เพื่อแสดงออกซึ่ง
อารมณ์ความรู้สึกตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ นำ�เสนอ
ด้วยรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม โดยได้รับความบันดาลใจ
จากรูปแบบ
ทางความเชื่อของคติไตรภูมิ และศึกษารูปแบบ
ผลงานศิ ล ปะของศิ ล ปิ น ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากคติ ไ ตรภู มิ
นำ�มาวิเคราะห์รูปแบบวิธีการ
เทคนิคกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงาน ประสานกับประสบการณ์ตรงของผู้
สร้างสรรค์ เป็นฐานข้อมูลในการสร้างสรรค์จิตรกรรม
มุ่งแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์เรื่องราวและ บรรยากาศ
รูปร่างรูปทรงที่ให้ความรู้สึกที่สวยงามและแฝงไปด้วย
สัญลักษณ์จากการตีความหมายตามคติไตรภูมิ ผสาน
กับจินตนาการของตนด้วยเทคนิคสีอะคริลิคบนกลุ่มรูป
ทรง ใช้หลักของทัศนธาตุ รูปแบบอินทรียยรูป รูปทรง
ของสัญลักษณ์ และ พื้นผิว เพื่อมารองรับอารมณ์ความ
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รู้สึกที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ขั้นตอนการ
สร้างสรรค์ ผลงานประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1.
การร่างแนวความคิดทีไ่ ด้จากการศึกษา ขัน้ ตอนที่ 2. การ
สร้างรูปร่างรูปทรงจากความรูส้ กึ ภายใน ขัน้ ตอนที่ 3. การ
ขึน้ รูปนำ�ภาพร่างทีส่ มบูรณ์มาเทียบขยายสัดส่วน และขัน้
ตอนที่ 4. การลงสี จะประกอบด้วย (1) การสร้างพืน้ ผิว
(2) จินตนาการด้วยสีสนั (3) การเก็บรายละเอียดของผล
งานผลของการศึกษาและสร้างสรรค์ในครัง้ นี้ ได้น�ำ ข้อมูล
มาวิเคราะห์และสร้างผลงานให้ตอบสนองตรงตามแนว
ความคิดส่วนตน รวมทัง้ แสดงออกถึงอารมณ์ความรูส้ กึ
ถ่ายทอดออกมาผ่านเป็นผลงานด้านจิตรกรรมบนกลุ่มรูป
ทรงจำ�นวน 3 ชุด ชุดที่ 1 รูปทรง 3 มิติ แทนความหมาย
พระอาทิตย์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 นิว้ ชุดที่ 2 รูปทรง
3 มิติ แทนความหมายพระจันทร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
40 นิว้ ชุดที่ 3 แผ่นระนาบ 2 มิติ แทนความหมายมหา
นทีสที นั ดรขนาดผันแปรตามสภาพพืน้ ที่ การสร้างสรรค์ผล
งานซึ่งมีเนื้อหาเรื่องราวที่เชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มรูป
ทรงทีไ่ ด้รบั ความบันดาลใจจากคติไตรภูมิ ซึง่ สอดคล้องกับ
เรือ่ งราวของมหานทีสที นั ดร พระอาทิตย์ พระจันทร์ ในคติ
ไตรภูมิ ผ่านจากผลงานจิตรกรรมศิลปะจัดวาง 3 มิติ

ในอุดมคติที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด อันได้แก่ กลางวัน กลาง
คืน ข้างขึ้น ข้างแรม ทำ�ให้ความเชื่อถูกเชื่อมโยงและ
อยู่ซ้อนทับกันกับความเป็นจริง โดยที่ค่อยๆแผ่ขยาย
ออกไปจากตัวของเรา และมีสัณฐาน เป็น ทรงกลม ซึ่ง
น่ า สั ง เกตว่ า รู ป ทรงเรขาคณิ ต น่ า จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
เชื่อเกี่ยวกับรูปทรงสัณฐานของคนโบราณอย่างไร แต่
น่าจะเป็นเหตุผลที่ว่ารูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ให้โครงสร้าง
พื้นฐานของรูปต่าง ๆ ดังนั้นการสร้างสรรค์รูปอื่น ๆควร
ศึกษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน ประกอบกับ
เป็นรูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงที่เป็นมาตรฐานแน่นอน
และมีกฎเกณฑ์ จึงน่าจะมีเหตุผลมากที่สุดสำ�หรับการ
รวมตัวกันอยู่อย่างสมดุลในจักรวาล แต่อย่างไรก็ตามสิ่ง
ดังกล่าวอาจอยู่เหนืออำ�นาจที่มนุษย์ธรรมดาที่จะเข้าใจ
ในความซับซ้อนของธรรมชาติ สิ่งดังกล่าวจึงส่งอิทธิพล
อย่า งมากมายต่ อสภาวะจิต ใจของมนุษย์เราและยิ่ งใน
อนาคตเรา พัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุไปมากเท่าไหร่
อาจทำ�ให้เราต้องหันกลับมาพึ่งศรัทธาความเชื่อมากกว่า
เดิมก็เป็นได้ (เศรษฐวัฒน์ อุทธา,2557,หน้า 94)
ดังนั้นในชีวิตของมนุษย์เราจึงประกอบไปด้วย
หลักที่ว่าด้วยความจริงและความเชื่อที่หล่อหลอมกันไป
กับการดำ�เนินชีวิตที่บางครั้งรวมเข้ากันอย่างแยกไม่ออก
บทนำ�
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญาที่ล้ำ�เลิศกว่า
ความเชื่ อ เป็ น การยอมรั บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจิ ต ใจ สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นธรรมดาที่ต้องการพิสูจน์หรือค้นหา
ของมนุษย์ต่อพลังอำ�นาจเหนือธรรมชาติความเชื่อเป็น คำ�ตอบในสิ่งรอบตัว
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกรูปทุกนามเป็นสิ่งที่มนุษย์
สัมผัสได้ทางใดทางหนึ่งและสิ่งนั้นยังไม่สามารถหาข้อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
พิสูจน์ได้หรือเกินการรับรู้โดยปกติที่มนุษย์สามารถรับ
เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบและตี ค วามหมายจาก
รู้ได้ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นต้นเหตุของความเชื่อและเมื่อเกิด คติ ค วามเชื่ อ ไตรภู มิ เ รื่ อ งมหานที สี ทั น ดรให้ เ ป็ น รู ป
การเพาะบ่มความเชื่อโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ได้สัมผัส ธรรมสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ผลงานจิ ต รกรรมไทยเทคนิ ค
เป็นประจำ� จึงเกิดรูปสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในรูป ผสมมี ลั ก ษณะเป็ น รู ปทรงเชิ ง สั ญลั ก ษณ์ ต่ า งๆจากการ
แบบความเชื่อที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำ�มาสนับสนุนส่งเสริม สันนิษฐานในความเชื่อไตรภูมิ
หรืออธิบายความเชื่อนั้นๆให้สมบูรณ์และทำ�ให้ความเชื่อ
เพื่อเชื่อมโยงและตีความจากความเชื่อกับโลก
นั้นชัดเจนขึ้น ช่วยเติมเต็มการรับรู้สัมผัสทางกายภาพ ของความจริงที่ต้องการการสัมผัสจับต้องได้ ให้เป็นรูป
ให้ได้มากที่สุดแม้ความเป็นรูปธรรมแห่งความเชื่อนั้นจะ ธรรมและยังแสดงถึงความต่างที่สร้างความสมบูรณ์และ
หาความสมเหตุสมผลได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ สิ่งดังกล่าว ความสมดุลในโลกที่มนุษย์มีวิถีดำ�รงอยู่ในปัจจุบัน
สามารถตอบสนองต่อจิตใจที่ต้องการหลักยึดเหนี่ยวให้
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์บนรูปทรง 3
เกิดความสุขสวัสดีแก่ตนได้ ซึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นมูลเหตุ มิติ โดยใช้กระบวนการทางจิตรกรรมเทคนิคผสม แสดง
ทำ�ให้เกิดศาสนาขึ้น
จินตนาการจากสภาวะภายในจิตใจของตนเอง นำ�เสนอ
ความเชื่อเมื่อต้องการเหตุผลที่สมเหตุสมผลก็ เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชน
มักถูกอ้างอิงควบคู่ไปกับสิ่งที่มีอยู่จริงหรือสัมผัสจับต้อง
ได้ ดังเช่นความเชื่อเรื่องไตรภูมิ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
โลกแห่งความจริงและความเชื่อเป็นความรู้ที่สืบทอดต่อ การเก็บรวบรวมข้อมูล
กันมาแต่โบราณ และยังคงดำ�เนินควบคู่ไปกับชีวิตของ
1.แหล่ ง ข้ อ มู ล ภาคเอกสารศึ ก ษาข้ อ มู ล จาก
เราในปัจจุบันควบคู่ไปกับการตั้งข้อสังเกตมากมายเพื่อ หนังสือไตรภูมิศึกษารูปทรงจากสมุดภาพไตรภูมิห้องสมุด
เทียบเคียงกับความเป็นจริง เช่น เรื่องสวรรค์ นรก เรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น
ภพภูมิต่างๆ ดินแดนต่างๆ อันรวมไปถึงมหานทีสีทันดร
2.แหล่ ง ข้ อ มู ล ภาคสนามศึ ก ษาคติ ค วามเชื่ อ
พระอาทิตย์ พระจันทร์ ในไตรภูมิอันเป็นปรากฏการณ์ ตำ�นานไตรภูมิ จากการพูดคุยกับพระสงฆ์ และผูร้ ทู้ ่ี
วารสารศิลป์ปริทัศน์ 84 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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สามารถให้ค�ำ แนะนำ�ได้ ในแง่ของเรือ่ งราวมหานทีสที นั ดร
2.3 ขัดผิวด้วยกระดาษทราย			
พระอาทิตย์ พระจันทร์ ศึกษารูปทรงจากจิตรกรรมฝาผนัง
3.เขียนงานจิตรกรรมจากภาพร่าง จากนัน้ ขัน้ ตอน
ตามวัดทีเ่ ขียนภาพเรือ่ งราวทางคติไตรภูมิ เป็นต้น
ของการวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ โดยอาจมีการแก้ไข
พัฒนา ปรับปรุงจากภาพร่างได้ตามความเหมาะสม เพือ่
การวิเคราะห์ขอ้ มูล/การสร้างสรรค์ผลงาน
ทำ�ให้ผลงานชุด มหานทีสที นั ดร พระอาทิตย์ พระจันทร์
การวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานงานวิทยานิพนธ์ ทัง้ 3 ชุด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทต่ี ง้ั ไว้
มีขน้ั ตอนการดำ�เนินงานดังต่อไปนี			
้
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจัดวาง 3 มิติ ชุด มหา
1. ศึกษาหาข้อมูล 				
นทีสที นั ดร ตีความหมายจากคติความเชือ่ ไตรภูมิ เรือ่ งมหา
2.สรุปรวบรวมข้อมูลใช้เป็นความบันดาลใจใน นทีสที นั ดร สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมไทย เทคนิค
การสร้างสรรค์ภาพร่าง 				
ผสม มีลกั ษณะเป็นรูปทรงซึง่ เป็นสัญญาลักษณ์แสดงความ
3.ขยายภาพร่ า งเป็ น งานจิ ต รกรรม
เชื่อและบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพจิตรกรรมไทยที่แสดง
4. จินตนาการแก้ไขให้งานเป็นธรรมชาติของการ ถึงจินตนาการของสิง่ มีชวี ติ ในรูปลักษณ์ตา่ ง ๆ นำ�มาส
แสดงออก 					
ร้างสรรค์ เป็นผลงานผ่านความรูส้ กึ จากการตีความหมาย
ข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์บน จินตนาการในรูปแบบเฉพาะตนการสร้างสรรค์ผลงานของ
รูปทรง 3 มิติ และแผ่นระนาบ 2 มิติ โดยใช้กระบวนการ ข้าพเจ้าได้น�ำ เสนอผลงานผ่านรูปแบบกึง่ นามธรรม (Semiทางจิตรกรรมเทคนิคผสม แสดงจินตนาการจากสภาวะ Abstract Art) ซึง่ ใช้สี ลักษณะพืน้ ผิว และทิศทางการ
ภายในจิตใจของตนเอง โดยได้รบั แรงบันดาลใจ จากมหา เคลือ่ นไหว เป็นเครือ่ งมือหลักในการนำ�สารของแนวความ
นทีสที นั ดร พระอาทิตย์ พระจันทร์ ในไตรภูมซิ ง่ึ เป็นโลก คิดไปสูว่ ตั ถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ โดยมี “รูป” เป็นลักษณะ
แห่งความเชือ่ ในทางพระพุทธศาสนา นำ�มาสร้างสรรค์เป็น ทีส่ มั ผัสและมองเห็นได้ ส่วน “นาม” คือส่วนหนึง่ ของ
ภาพจิตรกรรมบนกลุม่ รูปทรง โดยใช้รปู ทรงแทนค่าเป็น จิตใจ และสภาวะอารมณ์ ความรูส้ กึ ทีม่ องไม่เห็น ซึง่ ศิลปะ
สัญลักษณ์ และบอกเล่าเรือ่ งราวผ่านภาพจิตรกรรมทีแ่ สดง นามธรรม คือศิลปะทีอ่ าศัยทัศนธาตุในการสือ่ สภาวะจิตใจ
ถึงจินตนาการของสิง่ มีชวี ติ ในรูปลักษณ์ตา่ ง ๆ และเป็นการ และอารมณ์ความรูส้ กึ โดยตรง การแสดงออกทางความคิด
ตีความจากความเชื่อโดยสร้างความเชื่อให้เป็นรูปธรรม และความรูส้ กึ ในผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้าได้สอ่ื ความ
เพื่อเชื่อมโยงกับโลกของความจริงที่ต้องการการสัมผัสจับ หมายถึงสภาวะอารมณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนอง
ต้องได้ และยังแสดงถึงความต่างทีส่ ร้างความสมบูรณ์และ แรงขับ การกระตุน้ เร้าอารมณ์ความรูส้ กึ ต่อสิง่ เร้าภายนอก
ความสมดุลในโลกทีม่ นุษย์มวี ถิ ดี �ำ รงอยูใ่ นปัจจุบนั ในการ ทีก่ �ำ ลังจะเข้ามาปะทะความรูส้ กึ ภายในให้เกิดพลังของการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม ชุด “มหานทีสที นั ถ่ายทอดจากสภาวะจิตใจ นัน่ คือ อารมณ์ปรารถนา และ
ดร : ศิลป์จดั วาง 3 มิต”ิ โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์ผล จินตนาการ ซึง่ มีปฏิสมั พันธ์กบั แนวคิดหลักถ่ายทอดผ่าน
งานดังต่อไปนี				
้
ทัศนธาตุทางศิลปะดังต่อไปนี้
1.ขั้ น ร่ า งภาพนำ � ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษามา
1 ทัศนธาตุทใ่ี ช้ในการสร้างสรรค์ ในการศึกษา
วิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อเข้าสู่กระบวนการร่างภาพตอบ ศิลปะให้เข้าใจและสามารถนำ�ไปสร้างสรรค์ได้ดนี น้ั จำ�เป็น
สนองแนวความคิดด้วยเทคนิคปากกาหมึกสีด�ำ สีอะคริลคิ ต้องศึกษา ทัศนธาตุ เป็นโครงสร้างของผลงานทีม่ องเห็น
โดยภาพร่างจะเป็นการร่างรูปแบบ วางโครงสร้างเรือ่ งราว ทัง้ หมด โดยมีสว่ นประกอบย่อย หรือส่วนประกอบทีส่ �ำ คัญ
ในผลงาน				
ของผลงานศิลปะมาจัดผสมผสานเข้าด้วยกัน เมือ่ ดูในภาพ
2.ขัน้ ปรับปรุงพัฒนา ผลจากการร่างภาพภาพ รวมแล้วเกิดความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน(ชลูด
ด้วยเทคนิคปากกาหมึกดำ� และสีอะคริลคิ ทดลองการสร้าง นิม่ เสมอ,2553,หน้า 266) ซึง่ การการสร้างสรรค์ผลงาน
พืน้ ผิว บรรยากาศ รับคำ�แนะนำ�จากเพือ่ น และอาจารย์ท่ี จิตรกรรมเทคนิคชุดนี้ “มหานทีสที นั ดร: ศิลปะจัดวาง 3
ปรึกษา 		
มิต”ิ มีการใช้ทศั นธาตุ ดังต่อไปนี้
3.ขัน้ ลงมือสร้างสรรค์ผลงานจริง นำ�ภาพร่าง
รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างทางรูป
มาขยาย ลงบนชิน้ งานผลงานสร้างสรรค์จติ รกรรม ด้วย ของงานศิลปะทีร่ วมทัง้ รูปภายในและรูปภายนอก จะเป็น
เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสมดังต่อ โครงสร้างทีก่ อ่ รูปขึน้ เช่น รูปทรงของงานจิตรกรรมชิน้ หนึง่
ไปนี้
หมายถึงส่วนรวมของงานชิน้ นัน้ ซึง่ อาจประกอบด้วยส่วน
1.สร้างรูปทรงจากโฟม 			
ต่าง ๆ หลายส่วน หรือรูปทรงย่อย ๆ หลายรูปทรงรวมทัง้
2.การสร้างพืน้ ผิว				
พืน้ ทีว่ า่ งหรือฉากหลังด้วย ซึง่ รูปทรงในงานศิลปะมี 2 แบบ
2.1 ฉาบผิวงานชัน้ ที่ 1 ด้วยสีโป้ว 		
คือ 1. รูปทรงสามมิติ ได้แก่ รูปทรงทีม่ คี วามกว้าง ความ
2.2 ฉาบผิวงานชัน้ ที่ 2 ด้วยดินสอพอง		
สูง และความลึก 2. รูปทรงสองมิติ ได้แก่ รูปทรงทีม่ คี วาม
กว้างกับความยาว หรือที่ เรียกว่า รูปทรงทีแ่ บนราบ
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(Flat Form) เช่น รูปทรงของงานจิตรกรรมทีไ่ ม่แสดง
ปริมาตร รูปสองมิตนิ บ้ี างครัง้ อาจเรียกว่า รูปร่าง ถ้ารูป
นอกของมันไม่มคี วามหมายพอ ประเภทของรูปทรงทีใ่ ช้ใน
การสร้างผลงานสร้างสรรค์จติ รกรรมชุด “มหานทีสที นั ดร:
ศิลปะจัดวาง 3 มิต”ิ มีดงั ต่อไปนี			
้
การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ใช้รปู ทรงเป็น
หลักในการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะมีลักษณะของการ
จัดเป็นกลุม่ ของรูปทรง ดังการให้ความหมายในรูปทรงของ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ชลูด นิม่ เสมอ กล่าวไว้วา่ รูปทรง
เป็นลักษณะ “โครงสร้างทางรูปของงานศิลปะ ทีร่ วมทัง้ รูป
ภายในและรูปภายนอก จะเป็นโครงสร้างทีก่ อ่ รูปขึน้ ด้วย
หน่วยเพียงหน่วยเดียว หรือหลายหน่วยรวมตัวกันขึน้ ก็ได้”
ดังเช่นรูปทรงทีม่ คี วามแน่นทึบแบบ 3 มิติ เป็นรูปนอกมี
โครงสร้างทีม่ เี อกภาพและสุนทรียภาพ และสือ่ ความหมาย
ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เป็นลักษณะรูปทรง
เรขาคณิต (Geometric Form) เช่นรูปทรงกลม ครึง่ วงกลม
วงรี และสีเ่ หลีย่ ม ซึง่ รูปทรงเหล่านีใ้ ห้ความรูส้ กึ เป็นกลาง
หากแต่จะเกิดความหมายสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อรูปทรงภายใน
แสดงเรื่องราวที่สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กับรูปทรงนอก
และในผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าแสดงออกถึงเรื่อง
ราวความเชือ่ ทางอุดมคติในไตรภูมิ และเรือ่ งราวมหานทีสี
ทันดร พระอาทิตย์ พระจันทร์ โดยใช้รปู ทรงเรขาคณิตเป็น
สัญญาลักษณ์แทนพระอาทิตย์ พระจันทร์ ภายในรูปทรงมี
เนื้อหาและเรื่องราวและรูปทรงที่สอดคล้องสัมพันธ์กับรูป
นอกทีเ่ กิดจากจินตนาการและทัศนคติสว่ นตน		
รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) มีรปู
ทีแ่ น่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือคำ�นวณได้งา่ ย มีกฎ
เกณฑ์เกิดจากการสร้างของมนุษย์ เช่น รูปสีเ่ หลีย่ ม รูป
วงกลม รูปวงรี นอกจากนีย้ งั รวมถึงรูปทรงของสิง่ ทีม่ นุษย์
ประดิษฐ์คดิ ค้นขึน้ อย่างมีแบบแผนแน่นอน เช่น รถยนต์
เครือ่ งจักรกล เครือ่ งบิน สิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ ทีผ่ ลิต
โดยระบบอุตสาหกรรมก็จดั เป็นรูปเรขาคณิตเช่นกัน รูป
เรขาคณิตเป็นรูปทีใ่ ห้โครงสร้างพืน้ ฐานของรูปต่าง ๆ (ชลูด
นิม่ เสมอ,2553,หน้า 269) ดังนัน้ การสร้างสรรค์รปู อืน่ ๆ
ควรศึกษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน ดังตัวอย่าง
รูปทรงเรขาคณิตรูปในผลงานการสร้างสรรค์ผลงานชุด
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้

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

ภาพที่ 2 รูปทรงอินทรีย์รูป
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559
การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าใช้รูปทรงอิน
ทรียรูป เนื่องจากเป็นเรื่องราวของเทวดา ยักษ์ มาร สัตว์
ตามอุดมคติไตรภูมิ มีรูปทรงที่ใช้ความรู้สึกถึงการมีชีวิต
การเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหว และการแปรสภาพรวม
ถึงการเจริญเติบโตสามารถถ่ายทอดและแสดงออกทาง
จินตนาการในการสร้างสรรค์ได้อย่างอย่างอิสระ 		
รูปทรงอิสระ (Free Form) หมายถึง รูปทรง
ที่มิได้จำ�กัดอยู่ในแบบเรขาคณิตหรืออินทรียรูป แต่เกิด
ขึ้นอย่างอิสระไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเองเป็นไป
ตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น รูปทรงของหยดน้ำ� เมฆ
ควัน มีลักษณะเลื่อนไหล รูปทรงเรขาคณิตให้ความรู้สึก
เป็นกลาง ชลูด นิ่มเสมอ ได้แสดงความคิดเห็นว่า รูป
ทรงอินทรียรูปให้ความมีชีวิต แต่รูปทรงอิสระให้ความ
เคลื่อนไหว ซึ่งรูปทรงอิสระมีลักษณะขัดแย้งกับรูปทรง
เราขาคณิต แต่กลมกลืนกับรูปทรงอินทรียรูป สอดคล้อง
กั บ ตั ว อย่ า งรู ป ทรงอิ ส ระในผลงานการสร้ า งสรรค์ ชุ ด
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 3 รูปทรงอิสระ		
ทีม่ า : กฤษฎา อภิวฒ
ั นางกูร 2559
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ข้าพเจ้าใช้รูปทรงอิสระเพื่อนำ�เสนอเรื่องราว
ของสายน้ำ�แห่งมหานทีสีทันดรมีการเคลื่อนไหวของสิ่งมี
ชีวติ รวมถึงกระแสน้�ำ และลมในทิศทางการเลือ่ นไหลต่าง
ๆ มีรปู ทรงทีใ่ ช้ความรูส้ กึ ถึงการมีชวี ติ รวมถึงกระบวนการ
สร้ า งสรรค์ ผ ลงานของข้ า พเจ้ า มี ก ารเทน้ำ� ยาเรซิ่น ให้ มี
ความใส ให้เลือ่ นไหลไปในทิศทางทีต่ อ้ งการ ซึง่ อาจจะมี
การควบคุมการไหลได้ยาก ดังนัน้ การใช้รปู ทรงอิสระจึง
สามารถแสดงออกทางทางจินตนาการในการสร้างสรรค์ได้
อย่างอิสระมากทีส่ ดุ

ภาพที่ 4 รูปทรงอิสระ
ทีม่ า : กฤษฎา อภิวฒ
ั นางกูร 2559
สรุปในผลงานจิตรกรรมชุด“มหานทีสีทันดร:
ศิลปะจัดวาง 3 มิต”ิ ใช้ทง้ั รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิน
ทรียรูปและรูปทรงอิสระรวมถึงรูปทรงที่เหมือนจริงที่เกิด
จากการลดตัดทอน ประกอบหรือสร้างใหม่เป็นรูปทรงทีม่ า
จากชีวติ ต่างๆทีถ่ า่ ยทอดจินตนาการจากไตรภูมิ ถ่ายทอด
ผ่านรูปร่างรูปทรง สีสนั และพืน้ ผิวของผลงาน สร้างความ
งดงามในรูปแบบและเทคนิคจิตรกรรมผ่านรูปทรง 2 มิติ
และ 3 มิติ จัดวางในพืน้ ทีใ่ นจังหวะของพืน้ ทีว่ า่ งและการ
ผสานกันของรูปทรงทีไ่ ปในทิศทางเดียวกัน รูปทรงของผล
งานจะเป็นลักษณะของกลุม่ ก้อน ในขณะเดียวกันก็มกี ารก
ระจายของรูปทรงในรัศมีวงกว้างซึง่ อยูใ่ นรูปแบบทรงกลมที่
ผสานกลมกลืนกับรูปบางกลุม่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นรูปทรงอิสระ
จุดเด่นของผลงานการสร้างสรรค์ในครัง้ นีจ้ ะมีลกั ษณะการ
จัดวางของรูปทรงทีส่ ร้างความรูข้ องทิศทางพลังการจัดวาง
ผลงานทีม่ พี ลัง มีการผนึกเป็นกลุม่ ก้อน ถ่ายทอดอารมณ์
ความรูส้ กึ ของการสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการของตน
ซึ่งรูปทรงในผลงานของข้าพเจ้าเป็นรูปทรงที่ประกอบกัน
อยู่ 3 ส่วน คือ 1. รูปทรงเรขาคณิต 2. รูปทรงอินทรีย
รูป และ 3. รูปทรงอิสระ ซึง่ รูปทรงดังกล่าวมีการผสาน
กลมกลืนอยู่ในเนื้อหาและรูปแบบของผลงานโดยสร้าง
รูปร่าง รูปทรง สีสนั และพืน้ ผิวทีเ่ กิดจากอารมณ์ ความ
รูส้ กึ ของตนเอง เป็นทัศนธาตุทส่ี �ำ คัญ คือ เป็นการกำ�หนด
โครงสร้างภาพรวมของผลงานจิตรกรรมที่แสดงถึงการ
ประสานกันของเส้นทีอ่ สิ ระ แผ่วเบา พลิว้ ไหว และรุนแรง
หนักแน่นในบางลีลาของการเคลื่อนที่จนรวมตัวกันให้เกิด
รูปทรงกล่าว

ภาพที่ 5 รูปการวิเคราะห์รูปทรง
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559
เส้น (Line) เป็นสิ่งสำ�คัญจากการเริ่มต้นและ
การพัฒนาจินตนาการของศิลปินไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรวม
ถึงประติมากร หรือสถาปนิก จะต้องอาศัยเส้นเป็นปัจจัย
สำ�คัญทั้งสิ้น(ชลูด นิ่มเสมอ,2553,หน้า275) จากความ
สำ�คัญดังกล่าว เส้นเป็นทัศนธาตุส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งใน
การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า อันเป็นสิ่งที่แสดงออก
ผ่ า นความคิ ด และจิ น ตนาการสอดแทรกเรื่ อ งราวจาก
คติความเชื่อทางไตรภูมิในรูปแบบเฉพาะตนซึ่งผลงาน
จิตรกรรมของข้าพเจ้าประกอบด้วยเส้นในหลายลักษณะ
อาทิเช่น เส้นตรง เส้นโค้ง โดยเส้นโค้งประกอบเข้าด้วย
กันจะได้เส้นลูกคลื่นหรือเส้นเกล็ดปลาโดยเฉพาะเส้นตรง
และเส้นโค้งจะมีความสำ�คัญกับผลการสร้างสรรค์ของ
ข้าพเจ้าเนื่องจากรูปแบบจิตรกรรมที่แสดงออกเป็นเรื่อง
ราวของรูปทรงเรขาคณิตเส้นเป็นส่วนทำ�ให้เกิดโครงสร้าง
ในเนื้อหาและเรื่องราวที่แสดงออกในผลงานจิตรกรรม
รวมถึงการกำ�หนดทิศทางของการจัดองค์ประกอบของ
รูปร่างและรูปทรงผนวกกับใช้เส้นเป็นส่วนผลักดันทำ�ให้
เกิดความเคลื่อนไหวการสอดรับของรูปร่างและรูปทรง
สร้างอารมณ์และความรู้สึกที่เคลื่อนไหว หมุนวน ใน
ลั ก ษณะของระบบสุ ริ ย ะจั ก รวาลเส้ น ยั ง เป็ น ขอบเขต
พื้นที่ว่างในผลงาน ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขตของน้ำ�
หนักโดยมีลักษณะความหนาและความบางของเส้นซึ่ง
ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งขอบเขต ของสี
ที่สร้างในงานจิตรกรรม ซึ่งหยิบยก มาเพียงเรือ่ งราวตาม
คติความเชื่อทางไตรภูมิดังนั้นเส้นจึงมีความสำ�คัญอย่าง
ยิง่ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า ในการ
ถ่ายทอดผลงานศิลปะ ซึง่ เป็นสือ่ แสดงออกจากจินตนาการ
ของตน
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ภาพที่ 6 รูปการวิเคราะห์เส้นและทิศทางของเส้น
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559
สี เป็นทัศนธาตุที่สำ�คัญและมีบทบาทมากที่สุด
ในงานจิตรกรรม นอกจากจะมีคุณลักษณะของทัศนธาตุ
ยังมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 3 ประการ
1.เป็นสี (Hue) หมายถึงว่า สีแดง เหลือง เขียว
ฯลฯ ตามวงสีธรรมชาติ
2 น้ำ�หนักของสี (Value) หมายถึงความสว่าง
หรือความมืดของสี ถ้านำ�มาผสมสีขาวเข้าไปในสีสีหนึ่ง สี
นั้นจะสว่างขึ้น หรือมีน้ำ�หนักอ่อนลง
3 ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความ
สดหรือความบริสุทธิ์ของสี สีหนึ่งสีที่ถูกผสมด้วยสีดำ�จะ
หม่นลง ความจัดหรือความบริสุทธิ์จะลดลงความจัดของ
สีจะเรียงลำ�ดับจากจัดที่สุดไปจนหม่นที่สุด ซึ่งหน้าที่ของ
สีเช่นเดียวกับน้ำ�หนักทุกประการ แต่เพิ่มหน้าที่พิเศษที่
สำ�คัญที่สุดขึ้นอีกประการหนึ่งคือให้อารมณ์ความรู้สึก
ด้วยตัวเองโดยตรง (สุธีร์ คุณวิทยานนท์,2545,หน้า156)
ในเรื่องราวแบบ 3 มิติ จะประกอบไปด้วย สี
ขาว สีส้ม สีแดง สีน้ำ�ตาลแดง สีม่วง สีน้ำ�ตาลเข้ม ตาม
ลำ�ดับของการให้น้ำ�หนักแต่รูปร่าง
โดยมีการแทนค่า
ของสีซึ่งเป็นสีของมหานทีสีทันดร พระอาทิตย์ และ
พระจันทร์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ในแต่ละรูปทรงของเรื่อง
ราว ดังต่อไปนี้
1. มหานทีสีทันดร แทนค่าของสีความเป็น
เรื่องราวของน้ำ� ในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วย สีเงินแทน
ค่าความใสด้วยเรซิ่น
2. พระอาทิตย์ แทนค่าความเป็นพระอาทิตย์
ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย สีแดง
3. พระจันทร์ แทนค่าความเป็นพระจันทร์ใน
การสร้างสรรค์ผลงานด้วย สีเหลือง
การแทนค่าของสีแสดงเรื่องราวจากคติความ
เชื่ อ ทางไตรภู มิ สี จึ ง มี บ ทบาทที่ สำ � คั ญ ในการถ่ า ยทอด
ความคิด เรื่องราว อารมณ์และความรู้สึกผ่านผลงาน
จิตรกรรมไทยเทคนิคผสม จัดวางแบบ 3 มิติ(สุธีร์ คุณ
วิทยานนท์,2545,หน้า161)

ภาพที่ 7 รูปน้ำ�หนักสี
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559
ความเป็นเด่นของสี ทำ�สีหนึ่งให้หม่นลงเพื่อ
จะอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนกับสีคู่ตรงกันข้าม เป็นการ
ประสานกันของสีที่ทำ�ให้เกิดความเป็นเด่น ซึ่งมีการใช้
สีหนึ่งให้มีปริมาณมากกว่าสีอื่น เป็นการใช้ความจัดของ
สีที่เด่นออกจากกลุ่มสีที่หม่น ซึ่งเกิดการรวมกลุ่มของสีห
นึ่งหรือการวางสีหนึ่งให้อยู่ในตำ�แหน่งสำ�คัญของภาพใน
ปริมาณที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ทำ�ให้ปรากฏสีความ
เป็นเด่นนั่นเอง (ชลูด นิ่มเสมอ,2553,หน้า280)

ภาพที่ 8 รูปความเป็นเด่นโดยใช้สีหนึ่งให้มีปริมณ
มากกว่าสีอื่น
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559
ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า มี
การกำ�หนดในการใช้สีวรรณะอุ่นและเย็นในแต่ละชิ้นงาน
รวมถึงการคำ�นึงถึงความเด่นของสีจากการใช้สีหนึ่งให้มี
ปริมาณมากกว่าสีอน่ื ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วข้าพเจ้าจะใช้สวี รรณะ
อุน่ เสียมากกว่าเพือ่ แสดงถึงสีสนั ทีส่ ดใสดึงดูดสายตาการใช้
สีวรรณะอุน่ กับวรรณะเย็นให้ได้สดั ส่วนกัน การใช้สขี ดั แย้ง
ในปริมาณเล็กน้อยในองค์ประกอบทีก่ ลมกลืน เป็นการการ
ประสานทีใ่ ห้ผลของการสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว

ภาพที่ 9 รูปแสดงการใช้สวี รรณะอุน่ เป็น ส่วนใหญ่ในภาพ
ทีม่ า : กฤษฎา อภิวฒ
ั นางกูร 2559
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ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า
มีการกำ�หนดในการใช้สีวรรณะอุ่น และเย็นในแต่ละชิ้น
งาน รวมถึงการคำ�นึงถึงความเด่นของสีจากการใช้สีหนึ่ง
ให้มีปริมาณมากกว่าสีอื่น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วข้าพเจ้าจะใช้
สีวรรณะอุ่นเสียมากกว่า เพื่อแสดงถึงสีสันที่สดใสดึงดูด
สายตา การใช้สีวรรณะอุ่นกับวรรณะเย็นให้ได้สัดส่วน
กัน การใช้สีขัดแย้งในปริมาณเล็กน้อยในองค์ประกอบที่
กลมกลืน เป็นการการประสานที่ให้ผลของการสร้างสรรค์
ได้อย่างลงตัว
การตรวจสอบอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก และเก็ บ
ระละเอี ย ดของผลงานจึ ง ได้ ใช้ ห ลั ก ของทฤษฎี สี เข้ า ไป
จัดการเพื่อให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพ กลมกลืน ให้
บรรยากาศมีความนุ่มนวล ดึงดูดกระตุ้นเร้าอารมณ์ความ
รู้สึกภายใน สีจึงเป็นธาตุหลักของการสร้างสรรค์ผลงาน
ซึ่งมีทั้งบรรยากาศของสี ดังนั้นสีที่สามารถเห็นได้ในระยะ
ใกล้จะมีความชักเจน สีสว่างสดใสในรูปทรง ส่วนสีที่มี
บรรยากาศลึกลงไปจะมีความเข้มดุดัน มีบรรยากาศเข้า
มาแทรกในรูปทรงมากขึ้น สีส่วนที่เป็นรูปทรงจะเป็นสีที่
มีความใกล้เคียงในธรรมชาติ
การใช้สีมีการนำ�สีมาปรับใหม่เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการแสดงออกและเพื่อให้ผลทางความรู้สึกที่
ต้องการ น้ำ�หนักของสีจะขึ้นอยู่กับระยะใกล้ กลาง ไกล
ของบรรยากาศที่สร้างขึ้น นั้นคือการสร้างความประสาน
กลมกลืนกันในทั้ง 2 ส่วน คือ รูปทรงและบรรยากาศรวม
กันเป็นหนึ่งเดียว

ร่วมกันได้ (น ณ.ปากน้ำ�,2531,หน้า40)
มิติในงานมีการสร้างปริมาตรเพื่อลวงตาให้เกิด
มิติที่ลดหลั่นกันลงไปอาจมากบ้างน้อยบ้างในบางจังหวะ
หรือบรรยากาศของภาพ ซึ่งพื้นที่ว่างในงานของข้าพเจ้า
เกิดขึ้นจากบรรยากาศที่เป็นเนื้อเดียวกับรูปร่าง รูปทรง
ประสานกลมกลืนกัน ทำ�หน้าที่เป็นอากาศธาตุ ที่เสริม
ความรู้สึกให้จุดเด่นมีพลังการดึงดูด และให้ความรู้สึก
เวิ้งว้าง ว่างเปล่า แต่แฝงไปด้วยรายละเอียดที่อยู่ภายใน
พื้นที่ว่าง บางตำ�แหน่งอาจขัดแย้งกับรูปทรงเพื่อให้เกิด
อารมณ์รุนแรง ตื่นเต้น ซึ่งช่วยเสริมเนื้อหาให้แก่รูปทรง
ในทางอ้อม (น ณ.ปากน้ำ�,2531,หน้า40)

ภาพที่ 11 รูปการวิเคราะห์พื้นที่ว่างในผลงาน
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559

ลักษณะพื้นผิว (Texture) หมายถึง ลักษณะ
ของบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือ
เมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่าหยาบ ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ
เป็นเส้น เป็นจุด เป็นกำ�มะหยี่ ฯลฯ ลักษณะผิวมี 2 ชนิด
คือ ลักษณะผิวที่เราจับต้องได้ เช่น กระดาษทราย ผิวส้ม
แก้ว ฯลฯ
ลักษณะผิวที่ทำ�เทียมขึ้น เมื่อมองดูจะรู้สึกว่า
หยาบหรือละเอียด แต่เมื่อสัมผัส จับต้องเข้าจริงกลับเป็น
พื้นผิวเรียบ ๆ เช่น วัสดุสังเคราะห์ที่ทำ�ผิวเป็นลายไม้ ลาย
หินอ่อน หรือการใช้รอยพู่กันในงานจิตรกรรมบางชิ้น (น
ภาพที่ 10 รูปการวิเคราะห์สีสันบรรยากาศในผลงาน
ณ.ปากน้ำ�,2531,หน้า41)
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559
ผลงานจิตรกรรมชุด “มหานทีสีทันดร: ศิลปะ
จัดวาง 3 มิต”ิ พืน้ ผิวในผลงานจิตรกรรมเกิดจากจุด และที
พื้นที่ว่างและมิติ (Space and Dimension) ใน แปรงของพูก่ นั ในบางพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการให้เกิดความหยาบของ
ผลงานจิตรกรรมผสมชุด “มหานทีสีทันดร: ศิลปะจัดวาง พืน้ ผิวทีส่ ร้างมิตใิ นตัวเอง ลักษณะของพืน้ ทีก่ ว้าง ๆ จะใช้ที
3 มิติ ” นี้จะมีความสัมพันธ์และมีการประสานกลมกลืน แปรงของพูก่ นั ขยีส้ ใี ห้เกิดร่องรอย และการสร้างพืน้ ผิวโดย
กับทัศนธาตุอื่น ๆ โดยเฉพาะสีของบรรยากาศในพื้นที่ว่าง ใช้วสั ดุขดู ขีด ให้เกิดรองรอย และการใช้เนือ้ สีทห่ี ยดเป็น
จะมีความสัมพันธ์กับสีภายในรูปทรงทั้งนี้เพื่อความเป็น ก้อนหรือจุดทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกันออกไป อีกทัง้ มีสว่ น
เอกภาพแห่งความสมดุล ลักษณะของพื้นที่ว่างภายใน ผสมของน้�ำ ยาเรซิน่ หยด ฉีกพ่น เท บนแผ่นระนาบเพือ่
ผลงานนั้นจะถูกกำ�หนดไว้ด้วยพื้นที่ที่เป็นบรรยากาศใน ทำ�ให้เกิดเป็นพืน้ ผิวรูปทรงลักษณะคล้ายละอองน้�ำ หรือสิง่
ภาพและพื้นที่ว่างเหล่านี้จะรายล้อมอยู่ภายนอกรูปทรง มีชวี ติ ฝังตัวอยู่ ในทิศทางทีเ่ กิดจากการควบคุมเทคนิคโดย
พื้นที่ว่างจะช่วยสร้างมิติในภาพให้มีมากยิ่งขึ้น พื้นที่ว่าง การเทไปในทิศทางทีต่ อ้ งการ หรือรอให้บางส่วนแห้งก่อน
ที่ใช้มีทั้งปริมาณมากในบางภาพเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายเบา แล้วจึง ใช้น�ำ้ ยาเรซิน่ หยด หรือเทลงไป ทับซ้อนอีกครัง้ เพือ่
สบายกับพื้นที่ขนาดเล็กที่ถูกบีบอึดอัด ซึ่งการกำ�หนด สร้างอารมณ์ทข่ี องความพลิว้ ไหว ประสานกัน และให้ความ
เป็นไปตามความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงอยู่ รูส้ กึ ทีม่ พี ลังของการเคลือ่ นไหวอย่างช้า ๆ เปรียบเสมือนสิง่
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มีชวี ติ ในสายน้�ำ ลักษณะของพืน้ ผิวเป็นส่วนสำ�คัญทีส่ ร้างขึน้
และสามารถตอบสนองอารมณ์ความรูส้ กึ ไปในทิศทางเดียว
กับผลงานได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 12 รูปการวิเคราะห์พื้นผิว
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559

ความวิจิตรงดงาม อีกทั้งยังแฝงไปด้วยคติธรรมสอนใจ
และหลักปรัชญาทางพุทธศาสนาความเชื่อในอุดมคติเรื่อง
ไตรภูมิ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำ�เสนอที่มา ที่เป็น ที่ไปของ
องค์ความรู้ที่เปรียบได้ดังโครงสร้างที่เรียงร้อยอุดมคติ
แนวความคิดแรงบันดาลใจ ทิศทางเป้าหมายเนื้อหาสาระ
ในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมโดยมีเนื้อหาเชื่อมโยง
สัมพันธ์ระหว่างรูปทรงศิลปะการจัดวาง เรื่องราวมหานที
สีทันดร พระอาทิตย์ พระจันทร์
การสร้ า งสรรค์ วิ ท ยานิ พ นธ์ ด้ ว ยเทคนิ ค
จิตรกรรมการเขียนสีบนรูปทรง ด้วยการใช้เส้น น้ำ�หนัก
ของเส้นและเรื่องราว สอดคล้องกับรูปทรง นำ�ไปสู่การ
ถ่ายทอด แสดงออกทางความคิด จินตนาการ อารมณ์
และความรู้ สึ ก ตามทั ศ นคติ ส่ ว นตนด้ ว ยเรื่ อ งราวมหา
นทีสีทันดร จากความเชื่อตามคติไตรภูมิ สอดแทรก
สัญลักษณ์ไปกับเรื่องราว ลวดลาย ตามแบบอุดมคติ
จากประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์
นี้
ข้าพเจ้าได้นำ�มาวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบ จึงมองเห็นการพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
การสร้างสรรค์ผลงาน นำ�ไปสู่การแสดงออกที่ชัดเจน
สอดคล้องกับเรื่องราว เนื้อหาของผลงาน โดยใช้รูป
ทรง 3 มิติ และศิลปะจัดวางเป็นสื่อในการแสดงออก ทั้ง
ทางด้านแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ การ
สื่ออารมณ์และความรู้สึก ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นแนวทางใหม่ในการสร้างสรรค์ ผล
งานชิ้นต่อๆไป ด้วยความหวังจะเป็นศิลปินที่ดี มีคุณภาพ
สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคมสืบไป

ลักษณะความเคลื่อนไหว (Spatial Dynamic)พลั ง เคลื่ อ นไหวเป็ น ส่ ว นที่ แ สดงออกในผลงานการ
สร้างสรรค์ชุดวิทยานิพนธ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ความสำ�คัญ
เป็นอย่างมาก
รองมาจากเรื่องของการใช้สีในผลงาน
โดยอาจกล่าวได้ว่าลักษณะการเคลื่อนไหวส่วนมากจะ
เกิดจากความเคลื่อนไหวของสายตาของผู้ดูจากจุดหนึ่ง
ไปยังจุดหนึ่ง ที่กำ�หนดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของศิลปิน
จังหวะความเคลื่อนไหวของสายตาประกอบกับรูปทรง
และที่ว่างของงานศิลปะนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความรู้สึก
ทางอารมณ์
ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานจิ ต รกรรมผสมชุ ด
“มหานทีสีทันดร: ศิลปะจัดวาง 3 มิติ” เส้นและทิศทาง
ในผลงานส่วนใหญ่ใช้เส้นของรูปทรงและแผ่นระนาบโค้ง
เว้า และทับซ้อนกันเป็นโครงสร้างหลักของรูปทรง เป็น
พลังในการเคลื่อนไหวเพื่อนำ�เข้าไปหาจุดเด่น โดยใช้รูป
อภิปรายผล
ทรงที่มีลักษณะมารวมกัน ในทิศทางเดียวกัน และมีเส้น
ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง
แบ่งรูปทรงเป็นหลักเด่น ๆ อยู่ในจังหวะเดียวกันลักษณะ “มหานทีสีทันดร:ศิลปะจัดวาง 3 มิติ ” ข้าพเจ้าค้นพบว่า
ที่ขมวดไปมาแสดงความเคลื่อนไหว ไปในทิศทางที่ช่วย การเข้าถึงและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
เสริมส่วนประกอบของพื้นผิวและรูปทรงด้วย
ข้าพเจ้าจะอาศัยเพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกนำ�มาถ่ายทอด
ในผลงานเพียงแค่นน้ั ยังไม่เพียงพอ ยังต้องมีการทำ�ความ
เข้าใจในข้อมูลพื้นฐานเดิมซึ่งเกิดจากประสบการณ์ตรง
และต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกประกอบเข้าอีก
ด้วย การเข้าถึงและเข้าใจในสถานการณ์ หรือเรือ่ งราว
เรือ่ งเล่าของความเชือ่ และตีความหมายให้เป็นสัญลักษณ์ท่ี
มีความสนใจเป็นพิเศษ จะนำ�มาซึง่ การถ่ายทอดผลงานที่
เกิดจากความเข้าใจอย่างแท้จริง ต้องอาศัยการได้ไปสัมผัส
และมองเห็น รับรู้
ภาพที่ 13 การวิเคราะห์ลกั ษณะความเคลือ่ นไหวในผลงาน
ในสถานการณ์จริงนัน้ สามารถสร้างแรงกระตุน้
ที่มา : กฤษฎา อภิวัฒนางกูร 2559
ภายใน เกิดเป็นพลังในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทีไ่ ด้
แสดงออกสภาวะอารมณ์ในช่วงขณะนัน้ และแสดงออก
สรุปผลการวิจัย
ผ่านผลงานศิลปะได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีรปู แบบ สี เทคนิค
จากเนื้ อ หาสาระจนเกิ ด เป็ น ความประทั บ ใจ การสร้างสรรค์เฉพาะตน
ในจิตรกรรมฝาผนังและสมุดภาพไตรภูมิ ซึ่งเป็นผลงาน
ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมบนแผ่น
ทางด้านพุทธศิลป์อันทรงคุณค่ามีเอกลักษณ์ไทย และมี ระนาบ2มิตแิ ละบนกลุม่ รูปทรง 3 มิติ โดยเริม่ จากการ
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ศึกษาแนวคิด เปรียบเทียบรูปแบบผลงานทางศิลปะทีม่ ี
ความเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
ข้าพเจ้า ศึกษาจากผลงาน ศิลปินทีไ่ ด้รบั การยอมรับใน
การสร้างงานศิลปะ นำ�มาสูก่ ระบวนการคิดวิเคราะห์จาก
ประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้า
สูก่ ารร่างภาพจากแนว
ความคิด ด้วยเทคนิคปากดำ� และสีอะคริลคิ เทคนิคทาง
พืน้ ผิว ตลอดจนศึกษา ทดลองถึงกระบวนการเทคนิคทาง
จิตรกรรมที่มีความเหมาะสมต่อรูปแบบผลงานศิลปะของ
ตน อาทิเช่น การทดลองเทคนิคการสร้างพืน้ ผิวโดยใช้
ดินสอพองผสมระบายบนแผ่นระนาบและบนรูปทรง3มิติ
ผลที่ได้รับสามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกนำ�ไปสู่
ความลงตัวของเรื่องราวโดยเป็นการประกอบขึ้นของรูป
ทรงทีส่ ามารถจินตนาการรูปร่างรายละเอียดของเรือ่ งราวที่
มีรปู ร่างเชิงสัญลักษณ์ปรากฏขึน้ ในผลงานวิทยานิพนธ์ อีก
ทัง้ การใช้สแี ทนค่าเชิงสัญลักษณ์ทส่ี ะท้อนอารมณ์ ผนวก
กั บ การจั ด องค์ ป ระกอบที่ส ร้ า งพลั ง ความเคลื่อ นไหวมี
การสร้างสรรค์ในการนำ�เสนอผลงานโดยการจัดวางให้
อารมณ์ความรู้สึกขณะนั้นซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานมี
การปรับเปลีย่ นปรับปรุงพัฒนาผลงาน โดยเรียนรูจ้ ากการ
สร้างสรรค์เทคนิคของพืน้ ผิวและการลงสี การสร้างสรรค์
ผลงานส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหามีรายละเอียดบางส่วน
ของผลงานทีม่ ากเกินความจำ�เป็น จึงทำ�ให้ในผลงานบาง
ส่วนดูแน่นและมีพน้ื ทีว่ า่ งน้อย ส่งผลให้ผลงานขาดความ
สมดุลและองค์ประกอบทีส่ วยงาม แนวทางปรับปรุงพัฒนา
และแก้ไข โดยการ “จัดการ” พืน้ ทีว่ า่ งบางส่วนให้สแี ละพืน้
ผิวทำ�งาน ละเว้นการคัดรายละเอียดให้เด่นชัด ซึง่ ทำ�ให้ผล
งานมีความเป็นธรรมชาติมากยิง่ ขึน้ ผลจากการสร้างสรรค์
ดังกล่าว ทำ�ให้เกิดการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ สามารถนำ�ไป
สูผ่ ลงานกึง่ นามธรรมทีส่ มบูรณ์ได้
จากการสร้างสรรค์ผลงานจัดวางแบบ3มิติจะ
ต้องอาศัยจากสิง่ ทีเ่ รียกว่าประสบการณ์การรับรูใ้ น “รูป
ธรรม” ซึง่ สามารถจับต้องได้ จนนำ�ไปสูค่ วามเป็นนามธรรม
ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาทีย่ าวนานในการทำ�ความเข้าใจในส่วน
ทีม่ าก จนเกิดการตกตะกอนเหลือเพียงสาระทีแ่ ท้จริงของ
“รูปธรรม”การสร้างงานจะเริม่ จากการสร้างสรรค์ศลิ ปะกึง่
นามธรรม ก่อนทีจ่ ะพัฒนารูปแบบไปสูค่ วามเป็นนามธรรม
ซึง่ ในช่วงการก่อรูปให้เกิดเป็นนามธรรมขึน้ นัน้ การใช้ความ
สามารถทางด้าน ทักษะ ฝีมอื และความสามารถในการฝึก
ปฏิบตั สิ ร้างสรรค์นน้ั อาจจะ ยังไม่เพียงพอ รวมถึงเรือ่ งของ
การสัง่ สมประสบการณ์ เกิดการตกผลึกของความรู้ จนเกิด
เป็น สติปญ
ั ญา และปรีชาญาณ ตามลำ�ดับ ซึง่ สิง่ เหล่านีอ้ าจ
จะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า และทดลองปฏิบตั ิ
จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและนำ�ไปสู่การสร้างสรรค์
ศิลปะกึง่ นามธรรมทีบ่ ริสทุ ธิเ์ ข้าถึงสิง่ ทีเ่ รียกว่า “จากรูป สู่
นาม อย่างแท้จริง” ผลงานทีแ่ สดงถึงความเป็นธรรมทีท่ รง
คุณค่าและเป็นทีย่ อมรับจะเห็นได้จาก อาจารย์และศิลปิน
อาวุโส และเป็นทีย่ อมรับของความสามารถในวงการศิลปะ

อีกท่านหนึง่ คือ อาจารย์ปญ
ั ญา วิจนิ ธนสาร ผลงานชือ่
“The Soul of Journey, ปฏิปทาแห่งจิตวิญญาณ, 2001”
ศิลปะรูปแบบจิตรกรรมไทยแนวประเพณีของอาจารย์ ดัง
นัน้ การศึกษาและจัดทำ�ผลงานวิทยานิพนธ์เรือ่ ง “ มหานที
สีทนั ดร : ศิลปะจัดวาง 3 มิต”ิ นัน้ จะต้องทำ�การฝึกฝน และ
ศึกษาค้นคว้า เพือ่ พัฒนาศิลปะในรูปแบบกึง่ นามธรรมนีใ้ ห้
สามารถคลีค่ ลายเป็นรูปธรรมทัง้ ความคิด และรูปแบบได้
ต่อไปในทีส่ ดุ การนำ�เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในรูปแบบกึง่
นามธรรม จึงเป็นขัน้ ตอนหนึง่ ของการนำ�ไปสูว่ ตั ถุประสงค์
ใหม่ของการสร้างสรรค์ในชุดต่อไป
การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ รั บ คำ �
แนะนำ�และขอคำ�ปรึกษาจากศิลปินอาวุโสและอาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ในการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะเพื่อ
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาเทคนิควิธีการและความรู้ความ
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วิธีการรำ�ออกภาษาตามแนวละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำ�รง (เพ็ง เพ็ญกุล)
Ram Ok- Parsa Relating to Approaches of Chaopraya Mahintarasakthamrong
(Peng Benyakul) Dance Theatre Troupe
รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล1
ABSTRACT
This research aims to study origin, components, sequences and approaches to Ram OkParsa (dance style suggesting foreign characters) of
Chaopraya Mahintarasakthamrong (Peng Benyakul)
Dance Theatre Troupe. This dance approach has
been passed onto artists in the Fins Arts Department during King Rama IX reign since 2495 BE,
through the Lakorn-Nok Rajatiraj with three foreign
characters: Burmese, Mon and Chinese. Qualitative research methods were employed consisting
of documents, in-depth interviews, participation
observation and practice with senior artists.
The research found that, Chaopraya
Mahintarasakthamrong (Peng Benyakul)’s Dance
Theatre Troupe was estabiished during the reign
of King Rama IV in Rattanakosin era and became a
famous dance theatre troupe in King Rama V. His
theatre troupe created many new dimensions to
Thai dance i.e., making costume design focusing
on characters’ nations and their status and composing drama from various sources of chronicles–
resulting in using more international characters.
His new styles of dance were established and
named after him, so-called “Chaopraya Mahin’s
approach” or “Ram Ok-parsa”. These styles can
be divided into 2 patterns; 1) Burmese and Mon
characters, are generally performed similar to Thai
Royal dance style except some body-movement
methods which are; 1.1) “Yoe Tua” and “Tee-lai”
continuously; 1.2) “Yoe Tua” and “Tee-lai” to the
side and stop for 1-2 second, then switching to
the opposite side continuously; 1.3) “Kra-Tai-Lai”
evenly and unevenly; 1.4) “Yoe Tua” and “Teelai” and finish with “Kra-Tai Lai”. 2) Chinese characters are performed by using hands, feet, and
body similar to Chinese opera in Thailand. Chao-

praya Mahintarasakthamrong’s dance approach
has been carried on and developed to be prototypes of Ram Ok-Parsa, which is dance suggesting
other nations, of Fins Arts Department.
Keyword: Ram Ok-Parsa, Chaopraya
Mahintarasakthamrong (Peng Benyakul) Dance
Theatre Troupe,
บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้มีวัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึ ก ษาที่ม าองค์
ประกอบ วิธจี ดั การแสดง และวิธกี ารรำ�ออกภาษาตามแนว
ละครเจ้าพระยา มหินทรศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง เพ็ญกุล) ทีส่ บื ทอด
ถึงศิลปินกรมศิลปากรในรัชกาลที่ 9 ตัง้ แต่พ.ศ.2495 จาก
การแสดงละครนอกเรือ่ งราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา
มี 3 เชือ้ ชาติ ได้แก่ พม่า มอญ และจีน โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจยั เชิงคุณภาพ จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การ
สังเกตการณ์ และการฝึกปฏิบตั กิ บั ศิลปินอาวุโส
ผลการวิจยั พบว่า คณะละครของเจ้าพระยามหิ
นทรศักดิ-์ ธำ�รง (เพ็ง เพ็ญกุล) เริม่ เกิดขึน้ ในรัชกาลที่ 4-5
แห่งกรุง-รัตนโกสินทร์จดั แสดงละครใน และละครนอกใน
ระยะแรก ต่อมาได้สร้างมิตใิ หม่เป็นครัง้ แรกให้กบั วงการ
ละครรำ�ของไทยเกี่ยวกับการปรับปรุงองค์ประกอบการ
แสดงละครนอกหลายส่วน ได้แก่ การออกแบบเครือ่ งแต่ง
กายตามเชือ้ ชาติ และสมจริงตามฐานะของตัวละคร การ
แต่งบทละครจากพงศาวดารชาติตา่ ง ๆ ทำ�ให้มตี วั ละคร
หลายเชือ้ ชาติ และการสร้างวิธกี ารรำ�แบบใหม่ส�ำ หรับตัว
ละครเชือ้ ชาตินน้ั ๆ เรียกว่า “แบบเจ้าพระยามหินทร์” หรือ
“แบบออกภาษา” แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่
1 สำ�หรับตัว ละครเชือ้ ชาติพม่า และมอญ ใช้วธิ กี ารปฏิบตั ิ
ท่ารำ�อย่างนาฏศิลป์ไทยแบบหลวงเป็นพื้นฐานแต่ยักเยื้อง
ร่างกายด้วยการถ่ายน้�ำ หนักตัวไปด้านข้าง เรียกว่า “การ
โย้ตวั ” มี 4 แบบ คือ 1.การโย้ตวั และตีไหล่อย่างต่อเนือ่ ง
2.การโย้ตวั และตีไหล่ไปด้านข้างจนสุดแล้วหยุดนิง่
1-2
วินาทีแล้วจึงโย้ตวั กลับ 3.การกระทายไหล่แบบสม่�ำ เสมอ
และไม่สม่�ำ เสมอกัน 4.การโย้ตวั และตีไหล่จบด้วยการกระ
ทายไหล่ ลักษณะที่ 2 สำ�หรับตัวละครเชือ้ ชาติจนี เป็นการ
ใช้มอื เท้า ลำ�ตัว และการเคลือ่ นไหวร่างกาย
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เลียนแบบท่างิว้ จีนในประเทศไทย วิธรี �ำ แบบเจ้าพระยา
มหินทรศักดิธ์ �ำ รงนีไ้ ด้สบื ทอดและนำ�มาพัฒนาต่อยอดเป็น
ท่ารำ�ให้กับตัวละครชาติอ่นื ในการแสดงละครรำ�ของกรม
ศิลปากรสมัยต่อมา
คำ�สำ�คัญ : วิธกี ารรำ�ออกภาษา, ละครเจ้าพระยามหินทร
ศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง เพ็ญกุล)
บทนำ�
ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวต่อเนื่องกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ได้เกิดคณะละครของผูม้ บี รรดาศักดิเ์ ป็นจำ�นวน
มากที่ยึดอาชีพการจัดแสดงละครเพื่อเรียกเก็บเงินค่าชม
ละครจากผู้ชมหนึ่งในคณะละครเหล่านี้ช่อื ของคณะละคร
เจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง เพ็ญกุล) หรือ ทีน่ ยิ ม
เรียกว่า “ละครเจ้าคุณมหินทรฯ” (พ.ศ.2391-2437) นับ
เป็นคณะละครที่ประสบความสำ�เร็จและมีช่ือเสียงมาก
คณะหนึ่งในยุคนั้นทั้งยังเป็นคณะละครที่เป็นต้นคิดพัฒนา
งานนาฏศิลป์หลายประการให้เกิดมีข้ึนเป็นครั้งแรกใน
ประวั ติศ าสตร์ ข องการละครไทยโดยเฉพาะวิ ธีก ารรำ �
สำ�หรับตัวละครเชือ้ ชาติอน่ื ทีไ่ ม่ใช่ไทย เรียกว่า “การรำ�
แบบเจ้าคุณมหินทร์ หรือ การรำ�ออกภาษา” วิธกี ารรำ�เช่น
นีไ้ ด้สบื ทอดมาถึงศิลปินกรมศิลปากรตัง้ แต่พ.ศ.2495 และ
ได้นำ�มาพัฒนาต่อยอดเป็นการรำ�ออกภาษาของตัวละคร
เชื้อชาติอ่นื ในการแสดงละครรำ�ของกรมศิลปากรในยุคต่อ
มาอีกด้วย
การศึกษาการพัฒนาละครไทยโดยเจ้าพระยา
มหินทรศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง เพ็ญกุล) เป็นการศึกษาภูมปิ ญ
ั ญา
ของโบราณาจารย์ดา้ นนาฏศิลป์ไทย เกีย่ วกับกลวิธกี ารนำ�
วัฒนธรรมใหม่เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิมโดยไม่
ทำ�ให้วัฒนธรรมเดิมสูญหายไปหรือถูกกลืนหายไปโดยไม่รู้
ตัว แต่ชว่ ยทำ�ให้วฒ
ั นธรรมเดิมมีความทันสมัย และแปลก
ใหม่ตามวิถีแห่งโลกแต่ละช่วงเวลาทั้งยังเป็นการวิเคราะห์
ร่างกายมนุษย์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์จำ�เป็นและสำ�คัญมากใน
การนำ�เสนอผลงานด้านนี้ออกมาในเชิงทฤษฎีท่ีสามารถ
เผยแพร่ อ อกสู่ สั ง คมโลกให้ เข้ า ใจและชื่ น ชมกั บ ศิ ล ป
วัฒนธรรมไทยอย่างนานาอารยะประเทศได้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.เพือ่ ศึกษาทีม่ า องค์ประกอบ และวิธจี ดั การ
แสดงละครนอกออกภาษาของเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง
(เพ็ง เพ็ญกุล)
2.เพื่อศึกษาวิธีการรำ�ออกภาษาในแนวทางของ
ละครเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง(เพ็ง เพ็ญกุล)

ในกรมศิลปากรตั้งแต่พ.ศ.2495จนถึงปัจจุบันโดยใช้แบบ
สังเกตการณ์ และแบบสัมภาษณ์ ตามประเด็นทีร่ ะบุใน
วัตถุประสงค์
2. การวิเคราะห์ โดยการนำ�ข้อมูลจากทุกด้าน
มารวบรวมและจัดเรียบเรียงด้วยการแยกประเด็นให้ชดั เจน
และนำ�มาวิเคราะห์ให้ได้ตามวัตถุประสงค์

ผลการงานวิจยั
คณะละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง
เพ็ญกุล) เกิดขึน้ ด้วยปัจจัยหลายประการในช่วงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ ทีท่ �ำ ให้เกิดการพัฒนางานนาฏศิลป์ขน้ึ หลาย
ด้าน ปัจจัยเหล่านัน้ คือ
1.สภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยทีป่ ระกอบด้วย
ชนหลายชาติหลายภาษาทีม่ าอาศัยอยูร่ วมกัน โดยเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียงที่มีประชากร
หลายเชือ้ ชาติเข้ามาอาศัยตัง้ แต่กอ่ นรัชกาลที่ 1 แห่ง
กรุ ง รั ต นโกสิ น ทรย่ อ มมี ผ ลต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงทาง
วัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ซึง่ เป็นสมัย
ทีเ่ กิดการปรับปรุงงานนาฏศิลป์ดนตรีหลายด้าน เนือ่ งจาก
ความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติของประชากรที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครนี้ สามารถอนุมานในเบือ้ งต้นได้วา่ ชาติ
เหล่านีย้ อ่ มต้องมีวฒ
ั นธรรมเป็นของตนเอง ซึง่ น่าจะมีการ
ถ่ายทอด รับ และ แลกเปลีย่ นกัน จนกระทัง่ เกิดการแสดง
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึน้ อีกหลายอย่าง และการสร้าง
ฐานะขึน้ ทีละน้อยทำ�ให้มกี �ำ ลังทรัพย์เพือ่ ใช้สอยสร้างความ
สะดวกสบายและความสนุกสนานให้กับตนเองได้มากขึ้น
เป็นลำ�ดับ
2.สภาพการคมนาคมตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ในสมัยรัชกาลที่ 1 - 4 โปรดเกล้าฯ ให้ขดุ คลองและ
ตัดถนนหลายสาย เนือ่ งจากพระองค์ให้ความสำ�คัญกับการ
เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศทางตะวันตกและเพื่อเป็น
เหตุจูงใจให้ชาวต่างประเทศเข้ามาค้าขายและตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศไทยด้วย ทำ�ให้ประชาชนสามารถเดินทางเพือ่
ดำ�เนินกิจการและความบันเทิงได้อย่างสะดวกขึน้ มาก
3.สภาพการณ์ด้านการแสดงละครรำ�ในช่วงต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 – 4) มีววิ ฒ
ั นาการการแสดง
ละครรำ�ถึงจุดสูงสุดในรัชกาลที่ 2 และถือได้วา่ แบบแผนวิธี
การแสดงละครรำ�ในสมัยนีเ้ ป็นแบบแผนทีว่ งการนาฏศิลป์
ยุ ค ต่ อ มายึ ด ถื อ เป็ น แบบอย่ า งเพื่อ การบั น เทิ ง และการ
อนุรกั ษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะในรัชกาล
ที่ 4 ได้มปี ระกาศว่าด้วยละครผูห้ ญิงเมือ่ ปีเถาะ พ.ศ.2398
มีขอ้ ความสำ�คัญ คือการอนุญาตให้
ระเบียบวิธวี จิ ยั
พระราชวงศานุวงศ์และข้าราชการผูใ้ หญ่ผนู้ อ้ ยมี
1.การรวบรวมข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาเอกสาร คณะละครผูช้ าย และ ละครผูห้ ญิงได้ ผลจากการประกาศ
การสังเกตการณ์การแสดง วีดที ศั น์การแสดง และการ ฉบับนี้ ทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการเล่นละครซึง่ เป็นของ
สั ม ภาษณ์ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิแ ละศิ ล ปิ น ที่สืบ ทอดการแสดง ผูช้ ายเล่นกลายเป็นผูห้ ญิงเล่น แทบทัว่ ทัง้ เมือง
ละครแบบเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง(เพ็ง
เพ็ญกุล)
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โดยเฉพาะในรัชกาลนี้มีเหตุการณ์สำ�คัญที่เป็นโอกาสให้
นาฏศิลป์ไทยได้ออกแสดงอย่างมากมาย ทัง้ งานพระราช
พิธี งานราษฎร์ งานเฉลิมฉลอง งานสมโภช และการ
ต้อนรับแขกเมือง
มักมีกจิ กรรมบันเทิงเพือ่ สร้างความ
สนุกสนาน สร้างความยิง่ ใหญ่ให้กบั งานนัน้ ๆ และนาฏศิลป์
ได้ถกู ใช้เป็นกิจกรรมบันเทิงในการเฉลิมฉลองนัน้ ๆเสมอมา
4. เพลงสำ�เนียงภาษา หมายถึง เพลงทีม่ ี
ท่วงทำ�นอง ลีลา ซึง่ ทำ�ให้ผฟู้ งั ทราบได้วา่ เป็นชาติภาษาใด
เช่น สำ�เนียงจีน สำ�เนียงลาว สำ�เนียงแขก สำ�เนียงเขมร
เป็นต้น เพลงสำ�เนียงภาษา แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ตามชือ่
เพลง ได้แก่
4.1กลุม่ เพลงทีม่ ชี อ่ื บอกเชือ้ ฃาติ เพลงประเภท
นี้ครูบาอาจารย์ดนตรีไทยได้แต่งขึ้นโดยล้อเลียนสำ�เนียง
เพลงของชาติอน่ื ๆ แล้วใส่ชอ่ื ของชาติทแ่ี ต่งเพลงล้อเลียน
นัน้ กำ�กับไว้ดว้ ย เช่น
- สำ�เนียงจีน ได้แก่ จีนขิมเล็ก จีนหน้าเรือ จีน
นำ�เสด็จ จีนหลวง เป็นต้น
- สำ�เนียงมอญ ได้แก่ มอญชมจันทร์ มอญยาดเล้
มอญผ้าโพก มอญท่าอิฐ เป็นต้น
- สำ�เนียงพม่า ได้แก่ พม่ากลาง พม่าใหญ่ พม่า
เล็ก พม่าอาโก พม่าไซยา เป็นต้น
4.2 เพลงทีไ่ ม่มชี อ่ื บอกเชือ้ ชาติ เป็นเพลงสำ�เนียง
ภาษาทีช่ อ่ื เพลงไม่ได้บอกว่าเป็นสำ�เนียงของชาติใด ส่วน
มากมักเป็นเพลงอัตราจังหวะสามชั้นที่แต่งขยายขึ้นจาก
เพลงสำ�เนียงภาษาในอัตราจังหวะสองชัน้ หรือประพันธ์
ขึน้ ใหม่ โดยอาจยึดสำ�เนียงภาษาเดิมไว้ หรือแต่งผิดไป
จากเดิมก็ได้ เช่น เพลงกำ�สรวลสุรางค์ แต่งขึน้ จากเพลง
สำ�เนียงจีน เพลงสุดสงวน เป็นเพลงสำ�เนียงมอญ เพลง
โสมส่องแสง และเพลงแสนคำ�นึง เป็นเพลงสำ�เนียงลาว
เป็นต้น (คณะผูด้ �ำ เนินงานโครงการปริญญานิพนธ์ทาง
ดุรยิ างคศิลป์ไทย,2550:57)
เพลงสำ�เนียงภาษา นับเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึง่
ที่ทำ�ให้เกิดการปรับปรุงละครนอกให้เป็นละครออกภาษา
ในรัชกาลที่ 4 – 5 ของเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง(เพ็ง
เพ็ญกุล) ด้วยสำ�เนียงและจังหวะของเพลงสำ�เนียงภาษา
ทีแ่ ปลกหู เสียงกลองทีเ่ ร้าใจ ลีลาการร้องและบรรเลงที่
สนุกสนานชวนฟังเหล่านี้ น่าจะยิง่ ทำ�ให้การปรับปรุงละคร
รำ�แบบออกภาษาของเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง
เพ็ญกุล) ประสบความสำ�เร็จและได้รบั ความนิยมอย่างมาก
ในยุคนัน้
5.นาฏศิลป์ตา่ งภาษา ด้วยในยุคกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น มีประชากรหลากหลายเชือ้ ชาติเข้ามาพึง่ พระบรม
โพธิสมภารกันเป็นจำ�นวนมาก ประชากรต่างเชือ้ ชาติเหล่า
นี้ต่างมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นของตนที่ได้นำ�ออกแสดงเพื่อ
ความบันเทิง หรืออวดฝีมอื แลกเปลีย่ นซึง่ กันและกัน เชือ้
ชาติทใ่ี กล้ชดิ กับไทยมาก และน่าจะเป็นต้นแบบในการนำ�
มาปรับปรุงศิลปะของไทย น่าจะได้แก่ จีน ลาว มอญ

พม่า และฝรัง่ เป็นต้น
6. สภาพทางสังคมของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์
ธำ�รง (เพ็ง เพ็ญกุล) ระหว่างพ.ศ.2364-2437) เจ้าพระยา
มหินทรศักดิ-์ ธำ�รง (เพ็ง เพ็ญกุล) เป็นบุคคล 3 แผ่นดิน
หมายถึงช่วงเวลาทีท่ า่ นเกิดและถวายตัวรับใช้สมเด็จเจ้าฟ้า
มงกุฏในแผ่นดินรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้
เข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยูห่ วั (รัชกาลที่ 4) จนสิน้ ชีวติ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) ท่านเป็นต้นสกุล
เพ็ญกุล ตามประกาศพระราชทานนามสกุล ครัง้ ที่ 8 ลำ�ดับ
ที่ 629 เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “เพ็ญกุล (Benyakul)” ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2456
(เทพ สุนทรศารทูล, 2541:95) หลังจากเจ้าพระยามหินทร
ศักดิธ์ �ำ รงถึงแก่กรรมแล้ว 19 ปีตามรายละเอียดประวัตขิ อง
ท่านดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำ�รง (เพ็ง เพ็ญกุล)
ที่มา: จุลลดา ภักดีภูมินทร์, 2535: 251
เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำ�รง เดิมชื่อ วันเพ็ง
หรือ วันเพ็ญ เนื่องจากท่านเกิดในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ�
เดือน 6 (ตรงกับวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2364)
ต่อมาเรียกกันเพียงสั้นๆ ว่า “เพ็ง” ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ
วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2437 (พระเจ้า-บรมวงศ์เธอ
กรมสมมตอมรพันธ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดำ�รงราชานุภาพ, 2542: 84) รวมอายุได้ 73 ปี
บิดาชื่อหลวงจินดาพิจิตร (ด้วง) เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้า
ลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวชได้ทรงพระเมตตารับเด็ก
ชายเพ็งเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมาเมื่อทรงลาผนวชมาขึ้น
ครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ลำ�ดับที่ 4 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ได้โปรดเกล้าฯ ให้นายเพ็งเป็นมหาดเล็ก
ใกล้ชิดพระองค์ในตำ�แหน่ง “เจ้าหมื่นสรรเพธภักดี” หัว
หมื่นมหาดเล็กต้นเชือก
ในปี พ.ศ.2400 เจ้าหมื่นสรรเพธภักดี (เพ็ง
เพ็ญกุล)ได้เป็นอุปทูตจำ�ทูลพระราชสาสน์ และคุมเครื่อง
ราชบรรณาการออกไปเจริ ญ พระราชไมตรี กั บ สมเด็ จ
พระนางเจ้าวิกตอเรีย ณ พระราชวังวินด์เซอร์
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ประเทศอังกฤษ
เมื่ อ เจ้ า หมื่ น สรรเพธภั ก ดี ก ลั บ จากประเทศ
อังกฤษ ได้รบั พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาบุรษุ
รัตนราชพัลลภ จางวางมหาดเล็ก ทำ�หน้าทีบ่ งั คับบัญชาการ
กรมทหารทัง้ ปวง และอยูใ่ นตำ�แหน่งนีจ้ นสิน้ รัชกาล โดย
ได้รับโอกาสถวายการรับใช้ใกล้ชิดอยู่ข้างแท่นพระบรรทม
และเป็นผู้ส่อื สารรับพระราชกระแสรับสั่งให้เสนาบดีหรือ
เจ้านายเข้ามาเฝ้าปรึกษาหารือในเรือ่ งต่าง ๆ ตัง้ แต่เริม่ มี
อาการพระประชวรในวันที่ 26 สิงหาคม จนถึงวันสวรรคต
ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2411รวม 36 วัน (ม.ร.ว.แน่งน้อย
ศักดิศ์ รี, 2549:153 -154)
ต่ อ ม า ใ น รั ช ส มั ย พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “พระยา
ราชสุภาวดีศรีสจั เทพ-นารายณ์ สมุหมาตยาธิบดีศรีสเุ รนท
ราเมศวร” เจ้ากรมพระสุรสั วดี และได้รบั หน้าทีส่ �ำ คัญอีก
หลายประการนอกเหนือจากตำ�แหน่งในกรมพระสุรัสวดี
ดังนัน้ ในปี พ.ศ.2417 จึงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เลือ่ น
ตำ�แหน่งยศเป็นเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง
จากประวั ติข องเจ้ า พระยามหิ น ทรศั ก ดิ์ธำ� รง
(เพ็ง เพ็ญกุล) จะเห็นได้วา่ ท่านเป็นบุคคลสำ�คัญคนหนึง่
ในวงราชการไทยทั้งยังเป็นคนสนิทในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นที่ไว้วางใจในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังนั้นความพร้อมใน
ด้ า นฐานะความมั่น คงในอาชี พ และความรอบรู้ร วมถึ ง
ประสบการณ์ท้ังในและต่างประเทศของท่านจึงนับเป็น
ปัจจัยสำ�คัญในการสร้างคณะละครตามความนิยมของ
ชนชัน้ บรรดาศักดิข์ องท่านในสมัยนัน้
จ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง เพ็ญกุล) มี
ส่วนในการพัฒนาการแสดงละครไทย และสร้างปรากฎ
การณ์ใหม่ในวงการละครขึน้ หลายประการ ดังนี้
1. เจ้าของคณะละครในสมัยรัชกาลที่ 4 จัด
แสดงละครนอก และละครใน
2. จัดสร้างโรงละครเพือ่ จัดแสดงละครของท่าน
ตามแบบโรงละครในยุโรป เริม่ แรกท่านได้ตง้ั ชือ่ โรงละคร
ของท่านว่า “Siamese Theatre” จัดแสดงเฉพาะเวลาที่
มีแขกบ้านแขกเมืองมาเยือน จนในสมัยรัชกาลที่ 5 เมือ่
ธิดาของท่านคือเจ้าจอมมารดามรกฎ ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ให้กำ�เนิดพระองค์เจ้าเพ็ญ
พัฒนพงศ์ (กรมหมืน่ พิชยั มหินทโรดม) ในปีพ.ศ.2425 จึงได้
เปลีย่ นชือ่ โรงละครมาเป็น “Prince Theatre” ซึง่ หมายถึง
ละครของพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ ซึง่ เป็นหลานของท่าน
โรงละครของท่านเป็นอาคารหลังใหญ่ตง้ั อยูท่ ท่ี า่ เตียน ดัง
ภาพแสดงทีต่ ง้ั ของโรงละครดังนี้

ภาพที่ 2 โรงละคร (Theatre) ของเจ้าพระยามหินทร
ศักดิธ์ �ำ รง (ศรชี)้ ต่อมาเป็นวังท่าเตียนของพระองค์เจ้า
กรมหมืน่ พิไชยมหินทโรดม ภาพถ่ายจากด้านวัดอรุณ
ราชวราราม ฝัง่ ธนบุรที ม่ี า: กรมศิลปากร, 2548: 184
ภายในโรงละครมี ก ารตกแต่ ง และทำ � ฉาก
ประกอบการแสดง โดยเฉพาะมีการระบุชอ่ื ของโรงละคร
ไว้ท่ีประตูฉากดังภาพประกอบด้านล่างแสดงให้เห็นว่ามี
การเปลีย่ นชือ่ โรงละคร ดังนี้
(1)

(2)

ภาพที่ 3 ภายในโรงละครเมือ่ แรกตัง้ ในชือ่ “Siamese
Theatre” (1) และเปลีย่ นเป็น
“Prince Theatre” (2)
ทีม่ า: ศักรินทร์ สูบ่ ญ
ุ , 2549:17
แต่อย่างไรก็ดีผ้คู นต่างพากันเรียกชื่อโรงละครนี้
ว่า “โรงละครเจ้าคุณมหินทร์” ตามความนิยมเรียกชือ่ โรง
ละครตามชือ่ เจ้าของในสมัยนัน้ แทน
3. การเริม่ จัดเก็บค่าชมละครเป็นครัง้ แรก เริม่
จากการจัดงานฉลองกรุงครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2425
ท่านได้น�ำ ละครของท่านมาร่วมแสดงทีท่ อ้ งสนามหลวงโดย
มีการเรียกเก็บเงินคนดู การแสดงในครัง้ นัน้ นับเป็นจุดเริม่
ต้นของการเก็บค่าตัว๋ เพือ่ ชมละคร และมีคณะละครอืน่
เอาอย่างกันมากมาย
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4. การใช้ค�ำ ว่า “วิก” ในความหมายของคำ�ว่าโรง
ละคร โดยเพีย้ นมาจากคำ�ว่า “ week” ในภาษาอังกฤษ
5.วิ ธี ก ารรำ � ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่ า ง
ของตัวละครเชือ้ ชาติอน่ื ทีไ่ ม่ใช่ไทย เรียกกันว่า “การรำ�
ออกภาษา” วิธกี ารรำ�เช่นนีเ้ ป็นแบบของละครเจ้าพระยา
มหิ น ทรศั ก ดิ์ ธำ � รงที่ คิ ด ขึ้ น เป็ น คณะแรกดั ง ที่ ส มเด็ จ ฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพได้เขียนไว้ว่า“กระบวนรำ�
เจ้าพระยามหินทรฯ คิดยักเยือ้ งไปจากแบบหลวง จนเกิด
เป็นแบบละครเจ้าพระยามหินทรฯ ขึน้ อีกอย่างหนึง่ มีผู้
นิยมเอาอย่างกันมาก” (สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุ
ภาพ, 2546: 378)
ที่ม าองค์ ป ระกอบและวิ ธีแ สดงละครออกภาษาของ
เจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง
1.ทีม่ าของละครออกภาษา
ละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง จัดแสดง
มาแล้วตัง้ แต่ในรัชกาลที่ 4 มาตัง้ เป็นโรงใหญ่ในรัชกาลที่ 5
(เล่มเดียวกัน: 378) เล่นทัง้ ละครในและละครนอก ต่อมา
ได้น�ำ เรือ่ งพงศาวดารชาติตา่ งๆ มาแต่งเป็นบทละครนอก
หลายเรือ่ งทัง้ เรือ่ งทีม่ ตี วั ละครเชือ้ ชาติไทยล้วน เช่น ไกร
ทอง เป็นต้น และละครทีป่ ระกอบด้วยตัวละครหลายเชือ้
ชาติ ได้แก่ จีน มอญ ลาว และพม่า เป็นต้น จึงเกิดการ
ผสมผสานศิลปะหลายแขนงขึน้ ใหม่เพือ่ ให้เกิดความสมจริง
ตามเนือ้ เรือ่ ง ได้แก่ เพลงดนตรี การแต่งกาย และการรำ�
ทีส่ ามารถแสดงถึงความเป็นคนต่างเชือ้ ชาติตามบุคลิกของ
ตัวละครในแต่ละเรือ่ งโดยการเลือกใช้เพลงสำ�เนียง ภาษา
ทีม่ อี ยูแ่ ล้วเป็นจำ�นวนมาก ประดิษฐ์เครือ่ งแต่งกายตามเชือ้
ชาติของตัวละครและคิดวิธี การรำ�แบบใหม่ให้กบั ตัวละคร
ทีม่ เี ชือ้ ชาติอน่ื ด้วย ส่วนวิธกี ารดำ�เนินเรือ่ งยังคงดำ�เนินตาม
วิธกี ารแสดงละครนอกเช่นเดิม เรียกกันอีกอย่างหนึง่ ว่า
“ละครออกภาษา” แต่เรือ่ งทีม่ ตี วั ละครเชือ้ ชาติไทยยังคง
ดำ�เนินตามแบบหลวงทัง้ เรือ่ งเพลงดนตรี การแต่งกายและ
กระบวนรำ�
2.องค์ประกอบของการแสดงละครออกภาษา
ประกอบด้วย
2.1ผูแ้ สดง สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชา -นุ
ภาพ (2465: 16) ระบุไว้ในหนังสือระเบียบตำ�นานลครเล่น
ถวายตัวทีว่ งั วรดิศ ว่า ละครเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง
เป็นละครผูห้ ญิง ดังนัน้ จึงพบว่าศิลปินละครของท่านทีไ่ ป
เป็นครูในคณะละครต่างๆ ล้วนเป็นหญิงทัง้ สิน้ ได้แก่ ครู
เป้า ครูเปลีย่ น และครูเครือ ได้เป็นครูละครในคณะเจ้าคุณ
พระประยูรวงศ์ (เจ้าจอมมารดาแพ) ครูเสงีย่ ม ไปเป็นครู
ละครเจ้าอินทวโรรสสุรยิ วงศ์ เมืองเชียงใหม่
2.2เรือ่ งทีแ่ สดง ละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์
ธำ�รง เป็นทีย่ อมรับว่ามีบทละครแต่งใหม่มากกว่าละคร
คณะอืน่ ๆ ด้วยมีนกั แต่งบทละครอยูใ่ นคณะ 2 รุน่ ได้แก่
รุน่ แรกได้นายวาน และนายทิม นักเทศน์เป็นผูช้ �ำ นาญ

กลอน แต่งบทละครเรือ่ ง ดาหลัง และ ขุนช้างขุนแผน รุน่
ที่ 2 ได้หลวงพัฒนพงศ์ภกั ดี เมือ่ ยังเป็นขุนจบพลรักษ์ (ทิม
สุขยางค์) เป็นผูแ้ ต่งบทละคร ในช่วงนีม้ กี ารนำ�พงศาวดาร
ชาติตา่ งๆ มาแต่งเป็นบทละครใช้แสดงในคณะหลายเรือ่ ง
ได้แก่ เรือ่ งราชาธิราช ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายเพชร
พลายบัว ตัง้ ฮัน่ สามก๊ก หงอโต้ว ซุยถัง และบ้วนฮวย
เหลา
สำ�หรับลักษณะบทละครของท่าน พบว่า มีการ
ดำ�เนินเรือ่ งรวดเร็ว มีบทตลกแทรกตามบัญญัตขิ องละคร
นอก
เนือ้ หาไม่แบ่งเป็นองก์หรือฉากโดยยังคงรูปแบบ
เหมือนบทละครก่อนสมัยรัชกาลที่ 5
2.3ดนตรีและเพลงร้อง ละครเจ้าพระยามหินทร
ศักดิ์ธำ�รงใช้วงปี่พาทย์ไม้นวมบรรเลงประกอบการแสดง
ลักษณะเพลงมี 2 ประเภท คือ เพลงร้อง และ เพลงหน้า
พาทย์ทส่ี อดคล้องกับ เนือ้ เรือ่ ง และอารมณ์ของตัวละคร
แต่ถา้ การแสดงละครเรือ่ งใดมีทา่ รำ� เพลงร้อง และเพลง
ดนตรีเป็นทางออกภาษา จะมีการเพิม่ เครือ่ งดนตรีอนั เป็น
สัญลักษณ์ของภาษานัน้ ๆ เรียกว่า “เครือ่ งภาษา” เข้าไป
ด้วย
2.4เครือ่ งแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง ละคร
เจ้าคุณมหินทรศักดิ์ธำ�รงมีการออกแบบการแต่งกายตัว
ละครทีแ่ สดงความแตกต่างตามตำ�แหน่ง ฐานะ และยศ
ศักดิข์ องตัวละครในเรือ่ ง เช่น ถ้ารับบทเป็นท้าวพระยามหา
กษัตริยแ์ ต่งกายยืนเครือ่ ง แต่ถา้ รับบทเสนาจะแต่งกาย
ด้วยการนุง่ ผ้าโจงกระเบน ใส่เสือ้ ประดับศีรษะด้วยกรอบ
หน้าหรือผ้าโพก ส่วนสาวใช้และชาวบ้านอาจแต่งกายด้วย
การนุง่ ผ้าจีบ หรือโจงกระเบน ห่มผ้า ประดับศีรษะด้วย
กรอบหน้า เป็นต้น สำ�หรับตัวละครทีเ่ ป็นเชือ้ ชาติอน่ื จะ
แต่งกายตามเชือ้ ชาติตวั ละครทีป่ รากฏในเรือ่ ง
2.5สถานทีแ่ สดง ละครเจ้าคุณมหินทรศักดิธ์ �ำ รง
จัดการแสดง 2 ลักษณะ คือ การจัดการแสดงภายในโรง
ละครของท่านเพือ่ เก็บเงินผูช้ ม
และการจัดแสดงนอก
สถานที่
3.ลักษณะและวิธแี สดง
ลักษณะและวิธีแสดงละครนอกออกภาษาของ
เจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รงใช้องค์ประกอบการแสดงอย่าง
ละครนอก คือ ดำ�เนินเรือ่ งด้วยบทร้อง มีบทบรรยาย
สถานการณ์ของเรือ่ งบทบรรยายอารมณ์และความรูส้ กึ ของ
ตัวละคร แต่ไม่มกี ารแบ่งบท แบ่งตอน ไม่มกี ารบอกฉาก
ไม่มบี ทเจรจา แต่มคี �ำ ว่า “เจรจา” แทรกอยูใ่ นบทละคร
เพือ่ ให้ตวั ละครได้เจรจาทีต่ อ้ งคิดเอง โดยส่วนใหญ่มกี าร
ระบุเพลงหน้าพาทย์ในบางแห่ง เท่านัน้
ส่วนวิธกี ารรำ� มีการสร้างกระบวนรำ�ให้ยกั เยือ้ ง
ไปจากแบบหลวงจนเกิดเป็นวิธรี �ำ แบบเจ้าพระยา-มหินทร
ศักดิธ์ �ำ รงขึน้ อีกอย่างหนึง่ และ วิธกี ารรำ�เช่นนีม้ ผี นู้ ยิ มเอา
อย่างกันมาก ท่ารำ�ทีใ่ ช้ในละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์
ธำ�รงนีม้ หี ลายอย่างผสมผสานกัน ได้แก่
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-กระบวนท่ารำ�อย่างประณีตตามแบบไทยโดย ศิลปากรครัง้ แรก ในการแสดงนอกเรือ่ งราชาธิราช ตอน
สมิงพระรามอาสา ในพ.ศ.2495 มี 3 เชือ้ ชาติ ได้แก่ พม่า
-ท่ารำ�ง่ายๆของชาวบ้านทัว่ ไป หรือท่าธรรมชาติ มอญ และจีน พบว่ามีวธิ กี ารรำ� 2 แบบ คือ
-ท่ารำ�ที่ยักเยื้องไปจากแบบหลวงเพื่อแสดงให้
1. วิธกี ารรำ�ออกภาษาพม่า มอญ เป็นการปฏิบตั ิ
เห็นความ แตกต่ า งของตั ว ละครที่เ ป็ น ชนชาติ ไ ทยและ ท่ารำ�อย่างนาฏศิลป์ไทยแบบหลวงเป็นพืน้ ฐาน แต่ยกั เยือ้ ง
ชนชาติอน่ื ทีม่ อี ยูใ่ นเรือ่ งนัน้
ท่าทางให้เป็นท่ารำ�ออกภาษาพม่า และ มอญ คิดเป็น
-ท่ารำ�ที่เลียนแบบท่านาฏศิลป์ตามเชื้อชาติของ สัดส่วนเท่ากับ 80 : 20 ดังนี้
ตัวละครทีป่ รากฏในเรือ่ งนัน้ ๆ
		
1.1ส่ ว นของการปฏิ บั ติ ท่ า รำ � ที่ ใ ช้
นาฏศิลป์ไทยแบบหลวงเป็นพืน้ ฐาน 80% แบ่งออกเป็นวิธี
การสื บ ทอดวิ ธี แ สดงละครออกภาษาของ การใช้อวัยวะของร่างกายในการปฏิบตั ทิ า่ รำ� วิธกี ารตีบท
เจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รงสูก่ รมศิลปากร
โดยใช้ภาษาท่า การแสดงอารมณ์ การใช้ทา่ รำ�สือ่ ความ
ยุคละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำ�รงได้ส้นิ สุดลงเมื่อท่าน หมาย การใช้มอื ชีส้ อ่ื ความหมาย วิธกี ารรำ�เข้าพระเข้านาง
ถึงแก่อสัญกรรมในพ.ศ. 2437 หลังจากนัน้ ได้มคี ณะ วิธกี ารใช้อาวุธทวน วิธกี ารจับและถืออาวุธทวน รวมถึง
ละครอื่นทำ�ละครตามอย่างละครของเจ้าพระยามหินทร กระบวนท่ารำ�เฉพาะในการรำ�อาวุธ เช่น โคมสามใบ หงส์
ศักดิธ์ �ำ รงหลายโรง ดังทีส่ มเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุ สองคอ นาคเกีย้ ว ปลอกช้าง และชิงคลอง เป็นต้น ดังภาพ
ภาพ (2546: 379) ได้ทรงกล่าวไว้วา่ “เมือ่ เจ้าพระยามหิ ตัวอย่างต่อไปนี้
นทรฯถึงแก่กรรม ละครโรงนีโ้ ดยมากไปอยูก่ บั เจ้าหมืน่ ไวยว
รนาถ(บุศ) บุตรของท่าน ปรากฏชือ่ ว่า ละครบุตรมหินทร์
ได้เคยพาไปเล่นจนประเทศยุโรป เมือ่ สิน้ อายุบตุ ร มหิ
นทร์แล้วเป็นละครของคุณหญิงเลือ่ นฤทธิ์ เทพหัสดินทร ณ
กรุงเทพ เรียกชือ่ ว่า ละครผสมสามัคคี ต่อมาจนเลิก”
นอกจากคณะละครบุตรมหินทร์และคณะละครคุณหญิง
เลือ่ นฤทธิแ์ ล้ว ศิลปินละครในคณะของเจ้าพระยามหินทร
ศักดิ์ธำ�รงยังได้ไปเป็นครูท่ีคณะละครเจ้าคุณพระประยูร
วงศ์ (แพ บุนนาค) อีกด้วย ครูละครคนสำ�คัญของวังเจ้า
แสดงอารมณ์“ร้องไห้” มือชีแ้ สดงความหมาย“ทีน่ ”่ี
คุณพระประยูรวงศ์ คือ แม่ครูเครือ หม่อมของเจ้าพระยา
มหินทรศักดิธ์ �ำ รงนัน่ เอง
ละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์นับเป็นละครคณะ
ใหญ่คณะหนึง่
มีการรับเด็กทีส่ นใจมาฝึกหัดเป็นศิลปิน
ละครหลายคน ในจำ�นวนนีม้ ศี ลิ ปินสำ�คัญทีม่ ผี ลต่อการ
สืบทอดวิธแี สดงละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รงโดย
มาเป็นครูสอนละครทีก่ รมศิลปากรมีจ�ำ นวนรวม 4 ท่าน
คือ ครูผนั โมรากุล ครูสอาด แสงสว่าง ครูเจริญจิต
ภัทรเสวี และครูยอแสง ภักดีเทวา
รำ�เข้าพระเข้านาง
จากความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องคณะละคร ภาพที่ 4 การปฏิบัติท่ารำ�อย่างนาฏศิลป์ไทยแบบหลวง
เจ้าพระยา มหินทรศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง เพ็ญกุล) ทีเ่ ริม่
ก่อตัง้ ขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 4 จนมีชอ่ื เสียงในรัชกาลที่ 5
ทำ�ให้วงการละครของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้เกิด
สิง่ ใหม่ในวงการละครไทยทัง้ ในด้าน โรงละคร การแต่ง
กาย เครือ่ งดนตรี โดยเฉพาะเกิดวิธกี ารรำ�แบบใหม่ขน้ึ คู่
กับวิธกี ารรำ�แบบหลวงทีส่ บื มาตัง้ แต่รชั กาลที่ 2 เรียกกันว่า
“แบบเจ้าพระยามหินทร์” ซึง่ มีพฒ
ั นาการต่อยอดเป็นการ การใช้อาวุธ“ท่าปลอกช้าง”
“ท่าหงส์สองคอ”
รำ�ออกภาษาอืน่ ๆของกรมศิลปากรในเวลาต่อมาอีกด้วย
ภาพที่ 5 การรำ�อาวุธอย่างนาฏศิลป์ไทย
วิธีการรำ�ออกภาษาตามแนวละครเจ้าพระยามหินทร
ศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง เพ็ญกุล)
สำ�หรับการจัดระเบียบร่างกายในการปฏิบัติท่า
วิธีการรำ�ออกภาษาตามแนวละครเจ้าพระยา รำ�ให้อยู่ในตำ�แหน่งที่ถูกต้องอย่างนาฏศิลป์รูปแบบหลวง
มหินทร-ศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง เพ็ญกุล) ทีส่ บื ทอดมาถึงกรม นัน้ เมือ่ นำ�ท่าทางของศีรษะ แขน ลำ�ตัว ขาและเท้า มา
แท้
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ผสมกันจะเกิดท่ารำ�ทีส่ มบูรณ์ และวิธกี ารเคลือ่ นไหวอวัยวะ
ของร่างกายจากตำ�แหน่งหนึ่งไปยังอีกตำ�แหน่งหนึ่งจะเกิด
การเชื่อมท่ารำ�จากท่าหนึ่งไปยังอีกท่าหนึ่งอย่างสอดคล้อง
ตัง้ แต่ตน้ จนจบการแสดงวิธกี ารนีค้ รูละครไทยได้น�ำ มาใช้เป็น
พืน้ ฐานอย่างหนึง่ ในการออกแบบท่ารำ�สำ�หรับตัวละครพม่า
และมอญ เรียกว่าการรำ�ออกภาษาพม่าและการรำ�ออกภาษา
มอญในปัจจุบนั
1.2 ส่วนของการปฏิบตั ทิ า่ รำ�ให้เป็นออกภาษา
พม่าและมอญตามแนวละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำ�รง
(เพ็ง เพ็ญกุล) 20% เป็นวิธกี ารปฏิบตั ทิ า่ รำ�ทีย่ กั เยือ้ งจากท่า
นาฏศิลป์ไทยให้เป็นท่าออกภาษาพม่าและมอญ ดังนี้
-การถ่ายนํ้าหนักตัวไปยังเท้าที่ยืนในท่าก้าวข้าง
หรือในท่านัง่ ทีละข้างสลับกัน ประกอบกับการเอียงหรือเอน
ลำ�ตัวส่วนบนไปด้านข้างทีถ่ า่ ยน้�ำ หนักตัวไปพร้อมๆ กัน เรียก
ว่า “การโย้ตวั ” ซึง่ สามารถปฏิบตั ไิ ด้ทง้ั การนัง่ โย้ตวั และการ
ยืนโย้ตวั ดังได้แสดงภาพการเคลือ่ นลำ�ตัวแบบนัง่ โย้ และแบบ
ยืนโย้ ต่อไปนี้

-การเคลื่ อ นไหล่ ไ ปด้ า นข้ า งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
ลักษณะของสัญลักษณ์ ∞ หรือที่เรียกกันในกลุ่มนาฏศิลป์
ไทยว่า “เลข 8 (อารบิค) แนวนอน” การเคลื่อนไหล่แบบ
นี้เรียกว่า “ตีไหล่” ใช้ประกอบการโย้ตัวด้วยเสมอ ตาม
ภาพการเคลื่อนลำ�ตัวดังนี้

		
ภาพที่ 8 วิธกี ารเคลือ่ นลำ�ตัวแบบโย้ตวั พร้อมกับตีไหล่ตไี หล่
ภาพที่ 6 วิธกี ารเคลือ่ นลำ�ตัวแบบ “นัง่ โย้”

-การใช้รา่ งกายส่วนบนตัง้ แต่ศรี ษะ ถึง เอว ด้วย
การเอนไปด้านข้างใดข้างหนึง่
จากนัน้ ให้เคลือ่ นไหล่ไป
ด้านหลังและด้านหน้าสลับกันตามจังหวะเพลง เรียกว่า
“กระทายไหล่” ดังภาพการเคลือ่ นทีข่ องไหล่และลำ�ตัวต่อ
ไปนี้

ภาพที่ 9 วิธีการเคลื่อนลำ�ตัวในแบบ “กระทายไหล่”
ภาพที่ 7 วิธีการเคลื่อนลำ�ตัวแบบ “ยืนโย้”

-การเคลื่ อ นที่ ข องตั ว ละครในท่ า เดิ น อย่ า ง
นาฏศิลป์ไทย แต่ให้เอียงศีรษะไปตามเท้าที่ก้าวดังภาพ
แสดงวิธีการเดินเป็นลำ�ดับตามศรชี้ต่อไปนี้
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ท่ารำ�อย่างเดียวกัน แต่ในความเหมือนกันนั้นยังพบว่ายัง
มีความแตกต่างกันระหว่างตัวละครพม่าและมอญที่ผู้ชม
สามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างตัวละครพม่าและ
มอญจากเครื่องแต่งกาย สำ�เนียงเพลง เนื้อร้อง วิธีการ
เจรจา และการใช้พลังในการปฏิบัติท่ารำ�
2.วิธีการรำ�ออกภาษาจีน เป็นการปฏิบัติท่ารำ�
เลียนแบบงิ้วแต้จิ๋วในประเทศไทย ประกอบด้วย
2.1 การใช้มือ เป็นการเลียนแบบการใช้มือของ
งิ้ว แต่มีการหักข้อมือขึ้นและรวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วนาง
และนิ้วก้อยมากกว่า ดังนี้

ภาพที่ 10 วิธีการเดินแบบออกภาษาพม่า และ มอญ
จากการศึกษาการรำ�ออกภาษาพม่าและมอญ
ตามแนวละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำ�รง (เพ็ง เพ็ญกุล)
พบว่าเป็นวิธีการปฏิบัติท่ารำ�ลักษณะเดียวกัน คือ การใช้
ท่ารำ�อย่างนาฏศิลป์ไทยแบบหลวงเป็นหลัก ตั้งแต่วิธีการ
ใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ แสดง การรำ�ตีบทลักษณะ
ต่าง ๆ รวมถึงการใช้อาวุธ ซึ่งวิธีการที่กล่าวมานั้นเป็น
จารีตทางนาฏศิลป์ไทยที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องมา ตั้งแต่
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สำ�หรับส่วนที่แตกต่างทำ�ให้เห็นเป็น
วิธีการรำ�ออกภาษา คือ เพิ่มการโย้ตัว การตีไหล่ และ
การกระทายไหล่ ที่สามารถปฏิบัติให้แตกต่างกันได้ดังนี้
1). ใช้วิธีการโย้ตัวประกอบการตีไหล่อย่างต่อ
เนื่อง อาจมีทั้งสะดุ้งตัวตามจังหวะช้า หรือเร็ว หรือไม่มี
ก็ได้
2). ใช้การโย้ตัวประกอบการตีไหล่ไปข้างใดข้าง
หนึ่งแล้วสะดุ้งตัว 1 ครั้ง พร้อมหยุดนิ่งชั่วขณะประมาณ
1-2 วินาที แล้วสะดุ้งตัวอีก 1 ครั้งเพื่อโย้ตัวกลับไปอีกข้าง
หนึ่ง แล้วปฏิบัติเช่นเดียวกัน
3). ใช้การกระทายไหล่ต่อเนื่อง โดยการถ่าย
น้ำ � หนั ก ตั ว ไปที่ ข าข้ า งใดข้ า งหนึ่ ง แล้ ว กระทายไหล่ ไ ป
ด้านหลังก่อนและขยับไหล่ไปด้านหน้าต่อเนื่องในจังหวะ
สม่ำ�เสมอ มีทั้งช้า เร็วและถี่ๆ
4). ใช้การโย้ตัวประกอบการตีไหล่จบด้วยการก
ระทายไหล่
5). ใช้การถ่ายน้ำ�หนักตัวไปที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง
แล้วกระทายไหล่ต่อเนื่องในความเร็วหลายระดับ เช่น
เริ่มด้วยความเร็วสม่ำ�เสมอต่อด้วยการกระทายไหล่ถี่ๆ
และจบด้วยการกระทายไหล่ช้าอีก 1 ครั้ง
สำ � หรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งตั ว ละครพม่ า
และมอญ พบว่า ตัวละครทั้ง 2 เชื้อชาติใช้วิธีการปฏิบัติ

ภาพที่ 11 การใช้มือสำ�หรับตัวละครเชื้อชาติจีน
2.2การใช้เท้าในลักษณะยกเท้าให้ปดั ขาส่วนล่าง
เฉียงมาทางขาทีย่ นื รับน้�ำ หนักและการกดหลังเท้าลงให้เป็น
แนวเดียวกับขาส่วนล่าง ส่วนการวางเท้าไปด้านหลังให้ใช้
หลังเท้าแตะพืน้

ภาพที่ 12 การใช้เท้าสำ�หรับตัวละครเชือ้ ชาติจนี
(1.ยกเท้า 2.วางเท้าด้านหลัง)
2.3การยืนและการนัง่ ในลักษณะต่างๆ บทบาท
ตั ว ละครเชื้อ ชาติ จีน ในการแสดงละครตามแนวละคร
เจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง เพ็ญกุล)นัน้ ตัวละคร
ต้องปฏิบัติท่าทางให้เกิดความแตกต่างจากเชื้อชาติพม่า
มอญในเรือ่ งเดียวกัน จึงใช้การเลียนแบบท่าทางของงิว้ ใน
ประเทศไทย ดังแสดงภาพการปฏิบตั ทิ า่ ทางของตัวละคร
เชือ้ ชาติจนี ดังนี้
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ยืนเต็มเท้า 2 ข้าง

ยืนยกเท้า

ยืนย่อเข่าวางส้นเท้า
ภาพที่ 13 การยืนลักษณะต่างๆ ของตัวละครเชือ้ ชาติจนี

ยืนวางเท้าด้านหลัง

ยืนในท่าก้าวข้าง

ยืนท่าก้าวข้างใช้การวางส้น
ยืนจรดปลายเท้า
ภาพที่ 14 การยืนลักษณะต่างๆ ของตัวละคร
เชือ้ ชาติจนี

ภาพที่ 15 การนัง่ รำ�อาวุธบนส้นเท้าข้างหนึง่ ยืน่ เท้าอีกข้าง
หนึง่ มาวางส้นเท้าบนพืน้ ด้านหน้า
สรุปผลการวิจยั
การพั ฒ นาละครนอกสู่ล ะครออกภาษาของ
เจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง เพ็ญกุล) ทำ�ให้ละครรำ�
ได้รบั ความนิยมและแพร่หลายในเชิงพานิช จนเมือ่ ยุคละคร
เจ้าพระยามหินทร-ศักดิ์ธำ�รงสิ้นสุดลงเมื่อท่านถึงแก่อสัญ
กรรมในพ.ศ. 2437 ได้มคี ณะละครอืน่ ทำ�ละครเอาอย่าง
ละครของเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รงหลายโรง ได้แก่ คณะ
ละครบุตรมหินทร์คณะละครคุณหญิงเลือ่ นฤทธิ์ และศิลปิน
ละครในคณะของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำ�รงยังได้ไป
เป็นครูทค่ี ณะละครเจ้าคุณพระประยูรวงศ์อกี ด้วย ทำ�ให้
วิธีการแสดงละครของท่านสามารถสืบทอดต่อเนื่องและ
พัฒนาไปสูก่ ารแสดงละครในกรมศิลปากรในเวลาต่อมา
อภิปรายผล
การสร้ า งละครนอกออกภาษาในยุ ค ของ
เจ้าพระยา - มหินทรศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง เพ็ญกุล) ในครัง้ นัน้
ไม่ ใช่ เ ป็ น แต่ เ พี ย งการเกิ ด ละครแบบใหม่ ข้ึน เท่ า นั้น แต่
เป็นการเอื้อประโยชน์ให้วงการนาฏศิลป์ไทยเกิดแนวทาง
การปรับปรุง และสร้างสรรค์สง่ิ ใหม่ๆ จากปัจจัยแวดล้อม
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไปของสังคมทัง้
ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการแสดงประเภทอืน่ ๆ ทีไ่ ด้
รับอิทธิพลจากประเทศทางตะวันตก ดังนี้
1.การสร้ า งละครแนวใหม่ ข องคณะละคร
เจ้าพระยา -มหินทรศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง เพ็ญกุล) ทีป่ รุงมา
จากปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิธี
การแสดงละครรำ�ในสมัยนัน้ นับเป็นประตูเปิดโลกละคร
รำ�สู่การคิดสร้างสรรค์วิธีการนำ�เสนอรูปแบบใหม่หลาย
แนวทางในสมัยต่อมา
จากการเริม่ จัดการแสดงละครรำ�ตามแบบหลวง
ของไทยทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้แก่
ละครใน และละครนอก และดำ�เนินการจัดการแสดงละคร
ตามแบบละครในสมัยรัชกาลที่ 2 เรือ่ ยมาจนถึงเวลาอิม่
ตัวประกอบกับมีการแข่งขันด้านนาฏศิลป์จากคณะละคร
ร่วมสมัยเดียวกับท่านเป็นจำ�นวนมากเพือ่ เรียกให้คนเข้ามา
ชมการแสดง ท่านจึงมีความคิดปรับวิธกี ารแสดงละครของ
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ท่านโดยนำ�ปัจจัยต่างๆ ทีอ่ ยูร่ ว่ มสมัยเดียวกับท่านมาเป็น
พื้นฐานของการคิดใหม่ในการออกแบบองค์ประกอบการ
แสดง ได้แก่ การเลือกเรือ่ งทีน่ �ำ มาใช้แสดง เพลงสำ�เนียง
ภาษาวิธีการออกท่าทางของตัวละครจากนาฏศิลป์ของ
ชาติอน่ื และการแต่งกายของเชือ้ ชาติอน่ื ทีม่ าพึง่ พระบรม
โพธิสมภารตัง้ แต่ตน้ กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น
ตั้ง แต่ น้ัน มาได้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ใ หม่ ๆ ขึ้น ใน
วงการละครรำ�ของไทย โดยเฉพาะในรัชกาลที่ 9 มีการ
ผสมผสานละครหลายประเภทในการนำ�เสนอละครเรื่อง
เดียวกัน เช่น ละครหลวงวิจติ รวาทการทีร่ วมวิธกี ารแสดง
ละครของไทย ได้แก่ เรือ่ งทีใ่ ช้เล่นละครทีม่ คี วามแปลก
ใหม่มีชนหลายเชื้อชาติอยู่ในเรื่องเดียวกันวิธีการรำ�ตาม
เชื้อชาติท่ีมีท้ังการรำ�แบบมาตรฐานราชสำ�นักวิธีออกท่า
ทางอย่างธรรมชาติทเ่ี รียกว่า”รำ�กำ�แบ” ละครพูดด้วยการ
เพิม่ บทเจรจาให้กบั ตัวละครเพือ่ ดำ�เนินเรือ่ งหรือการแสดง
อารมณ์ในเรือ่ งออกมาด้วยระดับของเสียง การออกเสียงสัน้
ยาว และละครร้องทีต่ วั ละครร้องเองเพือ่ ดำ�เนินเรือ่ งหรือ
การแสดงอารมณ์ในเหตุการณ์นน้ั ๆ ในเรือ่ งละคร กลาย
เป็นละครทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากอีกแบบหนึง่ ในรัชกาลที่ 9
เช่นเรือ่ งเลือดสุพรรณ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีละครคุณ
สมภพ จันทรประภา และละครแบบครูเสรี หวังในธรรม
ที่มีแนวคิดการนำ�วัฒนธรรมการแสดงร่วมสมัยกับท่านมา
ออกแบบการแสดงจนประสบความสำ�เร็จจากจำ�นวนผูช้ ม
ที่ติดตามชมละครของท่านมากถึงขนาดมารอเข้าแถวซื้อ
บัตรเข้าชมละครเป็นจำ�นวนมาก และจัดแสดงต่อเนือ่ งเป็น
เวลาหลายเดือน
จึ ง นั บได้ว่าละครของเจ้าพระยามหิน ทรศั ก ดิ์
ธำ�รง (เพ็ง เพ็ญกุล) เป็นประตูเปิดโลกของการละครแบบ
ใหม่ท่แี หวกการนำ�เสนอแบบเดิมมาสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น
อย่างน่าสนใจ ทีส่ �ำ คัญละครเหล่านัน้ ยังคงความเป็นไทย
หรือมองเห็นว่าเป็นละครไทย 100% เพียงแต่มกี ารนำ�
เสนอและการออกแบบองค์ประกอบใหม่อย่างแยบยล
เหมาะกับความสนใจและบริบทของผู้ชมที่เปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัยด้วย
2. แนวทางการผสมผสานวัฒนธรรมต่างชาติกบั
นาฏศิลป์ไทย โดยมีหลักการสำ�คัญคือการสร้างงานการ
แสดงทีค่ งความเป็นไทย การแสดงละครนอกออกภาษา
ของเจ้าพระยามหินทรศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ญ เพ็งกุล) แม้วา่ มีการ
เพิ่มตัวละครเชื้อชาติอ่ืนมีวิธีการรำ�ที่แตกต่างไปจากเดิม
ถึงการออกท่าทางอย่างนาฏศิลป์ตา่ งชาติกต็ าม แต่ยงั คง
แสดงถึงความเป็นละครไทยได้อย่างชัดเจน ผูท้ ม่ี าชมละคร
ในแนวทางของท่านทีก่ รมศิลปากรได้น�ำ มารือ้ ฟืน้ ขึน้ ใหม่ใน
รัชกาลที่ 9 ยังคงรูส้ กึ ได้วา่ เป็นละครของไทยไม่ใช่ละครของ
ชาติอน่ื
การประกอบสร้างองค์ประกอบที่แสดงถึงความ
เป็นต่างชาติในละครเรื่องเดียวกันนี้ท่ผี ้ชู มมองเห็นได้เป็น
อันดับแรก คือ เครือ่ งแต่งกายของตัวละครทีม่ ลี กั ษณะ

แตกต่างจากการแต่งกายยืนเครือ่ งแบบละครไทย เช่น มี
การโพกผ้าทีศ่ รี ษะ และการแต่งกายเลียนแบบงิว้ เป็นต้น
รองลงมาคือเรือ่ งเพลงสำ�เนียงภาษา และวิธกี ารพูดทีต่ วั
ละครต่างเชื้อชาติต้องพูดภาษาไทยให้แปร่งไปตามวิธีการ
ออกเสียงของชาตินน้ั ๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทย เช่น
จีน มอญ เป็นต้น สุดท้ายคือวิธกี ารรำ�ทีย่ งั คงใช้การจีบ วง
และการใช้มอื เท้าแบบต่างๆ อย่างนาฏศิลป์ไทยประกอบ
ทำ�นองและเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีไทยประกอบการแสดง
ดังนัน้ ผูช้ มทีไ่ ด้ชมละครในแนวของท่านย่อมรูส้ กึ ได้วา่ กำ�ลัง
ชมหรือได้ชมละครรำ�ของไทยอยูน่ น่ั เอง
3.การสร้างความแตกต่างของท่าทางตัวละคร
แต่ละเชือ้ ชาติทป่ี รากฏในเรือ่ งเดียวกัน ในการสร้างละคร
ทีเ่ รียกได้วา่ “ใหม่”ในยุคนัน้ เฉพาะเรือ่ งทีม่ ตี วั ละครหลาย
เชื้อชาติย่อมมีความจำ�เป็นต้องสร้างความแตกต่างให้ดู
สมจริงตามเรือ่ งละคร นอกจากเครือ่ งแต่งกาย เพลง และ
การเจรจาที่แตกต่ า งกั น แล้ ว วิ ธีก ารออกท่ า ทางก็ ค วรมี
ความแตกต่ า งกั น ด้ ว ยผู้อ อกแบบท่ า รำ � ได้ เ ลื อ กท่ า ทาง
ตามลักษณะวัฒนธรรมของชาตินน้ั ๆ เช่น มอญ และพม่า
ที่มีอาณาเขตและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันเรียกได้ว่าเป็น
วัฒนธรรมใกล้ตวั จึงใช้วธิ กี ารปฏิบตั ทิ า่ รำ�อย่างราชสำ�นัก
มาปรุงใหม่โดยเพิ่มลักษณะเด่นของนาฏศิลป์มอญและ
พม่า คือ การโย้ ตัวเพือ่ ถ่ายน้�ำ หนักไปยังเท้าทีละข้างสลับ
กันประกอบการตีไหล่ และกระทายไหล่ ทำ�ให้เห็นว่า
ไม่ใช่ทา่ ทางของตัวละครเชือ้ ชาติ ไทย กับจีนทีม่ อี าณาเขต
และวัฒนธรรมห่างไกลกันเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมไกล
ตั ว มี ลัก ษณะของนาฏศิ ล ป์ ท่ีแ ตกต่ า งกั น ผู้อ อกแบบท่ า
รำ�จึงเลือกใช้ท่าทางอย่างงิ้วที่นิยมแสดงเมื่อครั้งต้นกรุง
รัตนโกสินทร์มาใช้แทนท่ารำ�
4.สาเหตุ ท่ีก ารรำ � ออกภาษาพม่ า และมอญมี
ความแตกต่างจากการรำ�ออกภาษาจีนอย่างเห็นได้ชัดนั้น
น่าจะเป็นเพราะครูและศิลปินของคณะละครเจ้าพระยามหิ
นทรศักดิธ์ �ำ รง (เพ็ง เพ็ญกุล) มีแนวการคิดในการสร้างท่า
รำ�ของตัวละครต่างเชือ้ ชาติให้แตกต่างกัน สำ�หรับท่าทาง
ของพม่าและ มอญซึง่ เป็นเชือ้ ชาติทใ่ี กล้เคียงกันมาก ครู
ละครคงต้องการใช้ท่ารำ�ไทยนำ�เสนอเป็นท่าทางของตัว
ละครฝ่ายหนึง่ จึงเลือกการใช้ทา่ ทางอย่างไทยมาผสมกับ
ลักษณะเด่นของคนเชือ้ ชาติพม่าและมอญทีม่ องเห็น เจน
ตาจากการแสดงของชาตินน้ั ๆ ตามงานเฉลิมฉลองทีจ่ ดั ขึน้
แต่การออกแบบการรำ�ออกภาษาจีนที่ต้องการให้มีความ
แตกต่างจากตัวละครเชือ้ ชาติมอญและพม่าอีกชาติหนึง่ นัน้
ครูละครได้ใช้แม่แบบของนาฏศิลป์จนี เป็นหลัก
โดยใช้
ท่าทาง การแต่งกายและการแต่งหน้าเลียนแบบงิว้ ในสมัย
นัน้ มาให้ตวั ละครเชือ้ ชาติจนี ในละครเรือ่ งราชาธิราช ดังนัน้
เมื่อวิธีการออกแบบท่ารำ�ใช้วิธีต่างกันจึงทำ�ให้ท่าทางการ
รำ�ออกภาษามอญและพม่ามีความแตกต่างจากการรำ�ออก
ภาษาจีนโดยสิน้ เชิง
ข้อเสนอแนะ
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1. หลังพ.ศ.2495 เกิดเหตุการณ์ส�ำ คัญหลายเรือ่ ง
ในกรมศิลปากร หนึง่ ในนัน้ คือการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
ด้านนาฏศิลป์ดนตรีไทยยังต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์
หลักประการหนึง่ แฝงอยูค่ อื การแลกเปลีย่ นหรือไปเรียนวิธี
ปฏิบตั นิ าฏศิลป์ของชาตินน้ั ๆเสมอ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย
ญีป่ นุ่ เป็นต้น ดังนัน้ ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยในชัน้ หลัง
พบว่ามีการรำ�ออกภาษาเกิดขึ้นใหม่อีกหลายภาษาเช่น
ภาษาชวาจากนาฏศิลป์อินโดนีเซียแบบยอร์คยา-การ์ต้า
ในการแสดงเรือ่ งอิเหนา ภาษาแขกจากนาฏศิลป์อนิ เดียใน
การแสดงเรือ่ ง สามัคคีเภท ภาษาฝรัง่ จากนาฏศิลป์ตะวัน
ตกในบทนางละเวงจากเรือ่ งพระอภัยมณี เป็นต้น ทัง้ หมด
ที่กล่าวมานี้มีวิธีการปฏิบัติท่าทางที่ศิลปินและครูในกรม
ศิ ล ปากรได้ อ อกแบบท่ า ทางเป็ น แบบของชาติ น้ัน ๆให้
แตกต่างกันอย่างน่าสนใจดังนั้นจึงควรศึกษาวิธีการปฏิบัติ
ท่าทางออกภาษาสำ�หรับเชื้อชาติอ่นื ในการแสดงที่เกิดขึ้น
ภายหลังนี้ เพือ่ วิเคราะห์และบันทึกเป็นความก้าวหน้าใน
การพัฒนางานนาฏศิลป์เป็นท่าทางสำ�หรับตัวละครเชือ้ ชาติ
ต่างๆ ในละครไทยให้ครบถ้วน รวมถึงเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ไทยชุดใหม่ตอ่ ไป
2.การทำ�งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์
ด้วยการออกแบบท่ารำ�หรือการสร้างสรรค์การแสดงที่มี
ตัวละครเชือ้ ชาติอน่ื ๆ โดยการสร้างเป็นละครรำ�หรือระบำ�
นานาชาติท่ีอาจเป็นประเทศในอาเซียนที่มีความร่วมมือ
ในด้านวัฒนธรรมหรือประเทศอื่นที่มีการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมด้านการแสดง โดยจัดสร้างแบบการนำ�เสนอใหม่
ท่าทางแบบใหม่ทค่ี ดิ ขึน้ โดยมีพน้ื ฐานการคิดอย่างมีเหตุผล
และยังคงความเป็นไทยที่มองเห็นได้ว่าไม่ใช่ละครหรือ
ระบำ�ของชาติอน่ื ๆ
เอกสารอ้างอิง
จุลลดา ภักดีภมู นิ ทร์).2535).เลาะวัง เล่ม 1. กรุงเทพฯ:
โชคชัย เทเวศร์.
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั . 		
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากรจัดพิมพ์เป็นทีร่ ะลึกใน
โอกาสทีว่ นั พระราชสมภพครบ 200 ปี วันที่ 18
ตุลาคม 2547.
สมมตอมรพันธ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม. และสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุ
ภาพ. (2542). ตัง้ เจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์
พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.
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วารสารศิลป์ปริทศั น์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ยินดีรบั บทความวิจยั บทความ
วิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยบทความทีส่ ง่ มาเพือ่ พิจารณาตีพมิ พ์จะต้องไม่เป็นบทความวิจยั บทความวิชาการ
ที่เคยได้รับการ เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุก
บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ กอง
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามลำ�ดับก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะในการ
ส่งบทความ ดังนี้

การเตรียมต้นฉบับบทความ
ชื่อเรื่อง 		
			
ชื่อผู้เขียน			
บทคัดย่อ (Abstract)
			
			
คำ�สำ�คัญ (Keyword)
			
บทนำ�			
			
วัตถุประสงค์		
ระเบียบวิธีวิจัย		
			
ผลการวิจัย		
อภิปรายผล		
			
เอกสารอ้างอิง		

ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง
(ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
พิมพ์ชื่อโดยไม่ใช้คำ�ย่อ
เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาที่สำ�คัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ วิธีการ ผลและ
อภิปรายผลหรือข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) และต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ความยาวไม่เกิน 300 คำ�)
ควรเลือกคำ�สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 คำ� ใช้ตัวอักษรภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบทความที่เป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะคำ�สำ�คัญภาษาอังกฤษ
อธิบายถึงความเป็นมา ความสำ�คัญของปัญหาที่ทำ�การศึกษา วิจัย ค้นคว้า ของผู้อื่นที่
เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย
ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยระบุเป็นข้อ
อธิบายขั้นตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการใช้เครื่อง
มือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
อธิบายถึงสิง่ ทีไ่ ด้จากการศึกษาหรือวิจยั โดยเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย
ไม่ควรซํ้าซ้อนกับการแสดงผล แต่เป็นการสรุปประเด็น และสาระสำ�คัญของการวิจัย
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ให้เขียนเอกสารอ้างอิง แบบ APA ตามรูปแบบที่กำ�หนด
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิง ให้ใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA)
การอ้างอิงในบทความ กรณีที่ผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิงในส่วน
เนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation)
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการเขียน
บทความ
และจัดเรียงรายการตามลำ�ดับอักษรชื่อผู้แต่ง ตังอย่าง เช่น
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งที่). เมืองที่พิมพ์: สำ�นักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ). เมืองที่พิมพ์: สำ�นัก
พิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่), เลขหน้าบทความ.
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยสำ�เร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ชื่อสาขาวิชา สังกัดของ
สาขาวิชา มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่งสารสนเทศ.[หรือ URL]

การส่งต้นฉบับ
1. ให้พิมพ์บทความลงบนกระดาษ A4 โดยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK
1.1 ชื่อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษรขนาด 18
1.2 ชื่อผู้วิจัย ใช้รูปแบบอักษรขนาด 16
1.3 หัวข้อหลัก ใช้รูปแบบอักษรขนาด 14
1.4 เนื้อเรื่อง ใช้รูปแบบอักษรขนาด 14
1.5 โดยมีเนื้อหาบทความไม่เกิน 10-15 หน้า
2. หากบทความของท่านมีรูปภาพประกอบให้ระบุที่มา เช่น ชื่อภาพ เจ้าของภาพ วัน/เดือน/ปี หรือเว็บ
ไซน์ เป็นต้น ไว้ใต้รูปภาพนั้นๆด้วย ภาพประกอบควรแนบไฟล์ภาพต้นฉบับพร้อมเขียนคำ�อธิบายภาพ และควรเขียน
หมายเลขกำ�กับภาพ 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
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2160 1388-94
โทรสาร 0 2160 1388-94 ต่อ 116 email : apj@ssru.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 105 วารสารศิลป์ปริทัศน์
Untitled-1.indd 105

5/26/2017 4:25:36 PM

2560.pdf 1 5/26/2017 4:54:49 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

