เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม

เจ้าของ		

:

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ ๓ ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวง
วิชาการและสาธารณชนทั่วไป
๒. เพือ่ เป็นเวทีทางวิชาการให้นกั วิชาการ นักวิจยั นิสติ นักศึกษา ได้พบปะแลกเปลีย่ น
ความรู้ และประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม
กรรมการที่ปรึกษา : อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อน�ำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิพันธ์ แข็งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม
ดร.กุสุมา เทพรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.นันทกาญจน์ ชินประหัษฐ์
นักวิชาการอิสระ
ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร
นักวิชาการอิสระ
ดร.หทัยรัตน์ ทับพร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.อุบลวรรณ หงส์วิทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์ พานิช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา ประเสริฐยิ่ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดร.ดวงกมล บางชวด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดร.วาสนา บุญญาพิทักษ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดร.สุขสันติ แวงวรรณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดร.อุษา สบฤกษ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดร.ดวงกมล บางชวด
นางสาวสิริสกุล เกิดมี
พิสูจน์อักษร :
ออกแบบรูปเล่ม-จัดหน้า : บริษัท นุชาการพิมพ์ จ�ำกัด
ออกแบบปก :
นายธีระโชติ เสรีทวีกุล
:
บริษัท นุชาการพิมพ์ จ�ำกัด ๒๓๒๒/๑ ซ.ลาดพร้าว ๗๑ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว
พิมพ์ท		
ี่
เขตลาดพร้าว กทม. ๑๐๒๓๐ โทร ๐ ๒๗๑๙ ๔๕๒๒
2

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารจากอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษาและ
ส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงอุดมศึกษาในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ทัศนศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมถึงด้านการศึกษาทั่วไป สถาบันฯ มีพันธกิจที่ส�ำคัญในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน
และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม จึงได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างนักวิชาการ นิสิต นักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อสร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่
องค์ความรู้เหล่านั้นออกสู่สาธารณชน
การจัดประชุมในครัง้ นี้ เป็นการจัดประชุมทางวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทมี่ ีนกั วิชาการ
ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันฯ เข้าร่วมน�ำเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายสาขา
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์ผลงานของบุคคล ชุมชน หรือศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การน�ำเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของการแสดง และการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องดนตรีต้นแบบเพื่อน�ำไปต่อยอดพัฒนา
เป็นนวัตกรรมใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เล็งเห็นว่า การน�ำเสนอผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ในแนวทาง
ทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการอนุรกั ษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์สมบัตทิ างปัญญา
อันทรงคุณค่าของชาติไทย สืบไป

(นายสิริชัยชาญ ฟักจ�ำรูญ)
     อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3

สารบัญ
สารจากอธิการบดี

3

การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์ระนาดโปงวัวมีเสียงประสานในตัว
รองศาสตราจารย์ส�ำเร็จ ค�ำโมง : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5

การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์วงดนตรีเวิลด์มิวสิกแบนด์
รองศาสตราจารย์ส�ำเร็จ ค�ำโมง : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19

คุณค่าทางวรรณศิลป์ในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
นายรัตนพล ชื่นค้า : คณะมุนษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

29

การศึกษากระบวนท่าร�ำนางแปลงในการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ : ฉุยฉายศูรปนขา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา  สายทองค�ำ : คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

45

การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับอุดมศึกษา
ดร.วาสนา บุญญาพิทักษ์ : วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

67

การสร้างสรรค์ชุดการแสดงโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Method) :
ระบ�ำนาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด
นายดิเรก ทรงกัลยาณวัตร : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

79

4

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์ระนาดโปงวัว
มีเสียงประสานในตัว
THE STUDY, RESEARCH AND INVENTION OF
COWBELLOPHONE WITH HARMONIC SOUNDS
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์เครื่องดนตรีระนาดโปงวัวนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรรค์เครื่องดนตรี
แห่งชาติพนั ธุไ์ ทยลาวเพิม่ ขึน้ อีกชนิดหนึง่ ให้มรี ะบบเสียงประสานในตัวเพือ่ ใช้ประสมวงดนตรีพนื้ บ้านไทยลาว
แล้วช่วยแก้ปัญหาการขาดแนวเสียงประสานและสีสันของเสียงโลหะของวงแบบดั้งเดิมที่นิยมบรรเลงแบบ
แนวเดียวและมีเสียงอึงมี่
ผลการศึกษาวิจัยและประดิษฐ์พบว่า การใช้ลูกโปงผูกคอวัวหลายลูกมาประกอบกันเป็นลูกระนาด
ช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะสามารถจัดระบบเสียงของระนาดผืนเดียวกันให้มี ๒ แพ บนและล่าง ลูกระนาดของ
แพบนใช้บรรเลงแนวท�ำนองและแพล่างใช้บรรเลงแนวเสียงประสาน ทัง้ เสียงท�ำนองและเสียงประสานสามารถ
ตีให้ดังพร้อมกันได้ในไม้ตีเดียวกันเพราะจัดเรียงลูกระนาดทั้งสองแผงเข้าผืนเป็นคู่ๆ แต่ละคู่ท�ำเสียงประสาน
ซึ่งกันและกันและแต่ละคู่หันด้านปากเข้าหากันเกือบประชิด คู่เสียงประสานที่เกิดขึ้นนั้นผู้ศึกษาวิจัย
และประดิษฐ์เลือกใช้เสียงคู่ ๔ และคู่ ๕ แบบตามธรรมชาติ และระบบเสียงที่เลือกใช้คือระบบเสียง
ในมาตรา ๒ เสียงไดอาโทนิก โมดเมเจอร์ ที่ ๑ ช่วงคู่ ๘ มี ๘ ระดับเสียงคือเสียง “โด เร มี ฟา โซ ลา ที โด”
ซึ่งท�ำให้สามารถใช้เป็นโมดไมเนอร์ที่ ๑ ช่วงคู่ ๘ ประกอบด้วยเสียง “A B C D E F G A” และมาตราเสียง
เพนตาโทนิกที่มีช่วงทบละ ๕ ระดับเสียงคือเสียง “โด เร มี โซ ลา” ได้สะดวกด้วย และยังสามารถ
เลือ่ นกุญแจเสียงของท�ำนองเพลงเดียวกันเป็นเสียงในกุญแจเสียงขัน้ ซับโดมินนั ต์ และกุญแจเสียงขัน้ โดมินนั ต์
ทั้งในโมดเมเจอร์และโมดไมเนอร์ได้อีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ : โปงวัว ระนาดโปงวัว แนวเสียงประสาน มาตราเสียงไดอาโทนิก มาตราเสียงเพนตาโทนิก
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Abstract
		 The study, research and invention of the cowbellophone was to invent a new
Thai-Lao ethnic musical instrument to fulfill the harmonic and metallic sounds into the
Thai-Lao folk or ethnic music band.
		 The researcher designed and used the metal cowbells as the main part of the
instrument by organized them into the xylophone shape with 2 rafts : upper and lower.
The upper raft was for playing the melodic lines while the lower raft playing the harmony at
the same beat since each pair of the cowbell that made the harmonic sounds to each other
was fixed closing together. The tonality of the cowbellophone was of the Diatonic Major
Scale with 8 pitches : C D E F G A B C from which could play melodies in the Diatonic minor
Scale with 8 pitches : A B C D E F G A and the Pentatonic Scale with 5 pitches : C D E G A
easily. The harmonic sounds of the cowbellophone were produced by each conjunct pair of
the cowbells that sounded the natural fourth and the natural fifth intervals to each other.
Key words: Metal cowbell, cowbellophone, Melodic lines, Harmonic lines, Diatonic scale,
Pentatonic scale
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บทน�ำ
ระนาดโปงวั ว (Cowbellophone) เป็ น เครื่ อ งดนตรี แ ห่ ง ชาติ พั น ธุ ์ ไ ทยลาว จั ด อยู ่ ใ นสกุ ล
เครื่องกระทบที่เล่นท�ำนองเพลงได้ (Melodic percussion) เป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้น
จากการศึกษาวิจัย ออกแบบ ผลิตและตั้งชื่อเรียกโดยผู้ศึกษาวิจัยออกแบบและประดิษฐ์ เป็นภาษาไทยว่า
“ระนาดโปงวัว” และเป็นภาษาอังกฤษว่า “Cowbellophone” เนื่องจากใช้ “โปงเหล็ก” ที่ชาวปศุสัตว์
ในท้องถิน่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยใช้แขวนคอวัวหรือสัตว์เลีย้ งชนิดอืน่ มาท�ำเป็นลูกระนาด
ผู้ศึกษาวิจัย ออกแบบและประดิษฐ์คือ รองศาสตราจารย์ส�ำเร็จ ค�ำโมง ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ โดยได้รับทุนสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้น�ำออกแสดงต่อสาธารณชนผ่านเวทีแสดงและสื่อต่างๆ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์

เพื่ อ จะให้ มี เ ครื่ อ งดนตรี ที่ มี ร ะบบเสี ย งประสานในตั ว ส� ำ หรั บ น� ำ เข้ า ประสมวงดนตรี พื้ น บ้ า น
แห่งชาติพันธุ์ไทยลาวแบบดั้งเดิมที่ประสมวงด้วย พิณ แคน โปงลาง (ระนาดท่อนไม้) กลองตึ้ง กลองหาง
พิณเสียงเบส ฉาบเล็กและเครื่องกระทบอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะบรรเลงแบบประชันความดังของเครื่องดนตรี
แต่ละชิ้นในวงอย่างอึงมี่ มีเนื้อดนตรี (Texture) แบบแนวเดียว (Monophony) หรืออย่างมากก็เป็นเพียงแบบ
๖ แปรแนว (Heterophony) ดังนั้นรองศาสตราจารย์ส�ำเร็จ ค�ำโมง จึงศึกษาวิจัยและคิดประดิษฐ์ระนาดโปง
วัวหรือ คาวเบลโลโฟนเข้าประสมวงเพื่อท�ำให้เนื้อดนตรี (Texture) ที่บรรเลงโดยวงพื้นบ้านแห่งชาติพันธุ์
ไทยลาวเป็นแบบหลายแนว (Polyphony) ตามแบบสากล และยังจะท�ำให้เสียงบรรเลงมีสีสันของเสียงโลหะ
ที่ยังขาดอยู่เพิ่มสุนทรียรสด้านสังคีตศิลป์ให้แก่ผู้ฟังอีกด้วย

วิธีการศึกษาวิจัยและคิดประดิษฐ์

คิดค้นหาและศึกษาวิจัยเรื่องสวนศาสตร์หรือความกังวานเสียง (Acoustic) ของวัสดุต่างๆ หลาย
ชนิดในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะน�ำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม่ตามวัตถุประสงค์
พบว่า “โปงเหล็กแขวนคอวัว” ซึง่ ชาวพืน้ บ้านเรียกว่า “หมากกะโหล่ง” ทีม่ ผี ผู้ ลิตจ�ำหน่ายอยูแ่ ล้วน่าจะเป็นวัสดุ
ตั้งต้นที่เหมาะสม เพราะมีเสียงดังกังวานมาก มีสีสันของเสียงน่าฟังและยังจะช่วยความเป็นพื้นบ้านให้แก่
ผู้ฟังอีกด้วย
ส�ำรวจแหล่งผลิตและแหล่งจ�ำหน่ายหมากกะโหล่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทดสอบ
คุ ณ ภาพเสี ย งที่ แ ตกต่ า งกั น ของหมากกะโหล่ ง ที่ ผ ลิ ต จากต่ า งแหล่ ง แล้ ว คั ด สรรจั ด ซื้ อ หมากกะโหล่ ง
ที่มีคุณภาพเสียงดีที่สุดมาใช้ประดิษฐ์ พบว่าหมากกะโหล่งที่ผลิตในเกือบทุกจังหวัด เช่น จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี
เป็นต้น ให้คุณภาพเสียงใกล้เคียงกันเพราะใช้โลหะแผ่นชนิดเดียวกันเป็นวัสดุขึ้นรูปและใช้รูปทรงและขนาด
เกือบเป็นอย่างเดียวกัน เพียงแต่ผู้ประดิษฐ์ระนาดคอวัวต้องคัดเอาหมากกะโหล่งที่มีเสียงกังวานดีที่สุดของ
แต่ละรุ่นและแต่ละแหล่งมาใช้งานเท่านั้น
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ศึกษาเอกสารต�ำราเครื่องดนตรีแห่งชาติพันธุ์ของทุกชาติ เพื่อใช้เป็นหลักคิดในการออกแบบ
โครงสร้าง รูปลักษณ์ทรวดทรง และการจัดวางต�ำแหน่งระดับเสียงตามระบบมาตราเสียงดนตรีสากล
ตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คือ ต้องสามารถใช้บรรเลงได้ทั้งแนวท�ำนองและแนวเสียงประสานอยู่
ในระนาดผืนเดียวกัน โดยตีให้ดังพร้อมกันทั้งลูกที่ท�ำเสียงแนวท�ำนองและลูกที่ท�ำเสียงประสาน ด้วยการตีไม้
ตีครั้งหนึ่งๆ ให้หัวไม้ตีกระทบลูกระนาดทั้งสองลูก ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงออกแบบให้ระนาดมี ๒ แพ (Rafts)
จัดเรียงลูกระนาดทัง้ สองแพเป็นคูๆ่ ให้แต่ละคูห่ นั ปากเข้าหากันเกือบประชิด เพือ่ ให้ไม้ตรี ะนาดกระทบทัง้ สอง
ลูกพร้อมกันในการตีแต่ละครั้ง
ผู้วิจัยและประดิษฐ์พบว่าระบบเสียงดนตรีที่เหมาะสมกับการจัดระบบเสียงให้แก่ระนาดโปงวัว
ที่สุดคือ ระบบเสียงใน “มาตราเสียงไดอาโทนิก โมดเมเจอร์” (Diatonic Major Scale) ซึ่ง ๑ ช่วงคู่ ๘
(1 Octave) ประกอบด้วยระดับเสียง ๘ เสียง คือ “โด เร มี ฟา โซ ลา ที โด(สูง)” และใช้กุญแจเสียง
ตามธรรมชาติ (Natural Key) คือกุญแจ ซี เมเจอร์ (C Major) ซึ่ง ๑ ช่วงคู่ ๘ ประกอบด้วยเสียง C D E F
G A B C) เป็นหลัก เพื่อให้สามารถทดกุญแจเสียงให้ใช้บรรเลงประสมวงกับเครื่องดนตรีสกุลต่างๆ ที่อาจมี
เขตช่วงเสียง (Register) ต่างกัน และระบบเสียงในกุญแจ ซี เมเจอร์นี้ ยังสามารถใช้บรรเลงท�ำนองในกุญแจ
เอไมเนอร์ (A minor) ซึ่งเป็นกุญแจเครือญาติ (Relative Key) และท�ำนองในมาตราเสียงเพนตาโทนิก
(Pentatonic scale) ที่ช่วงทบเสียงหนึ่งๆ มี ๕ ระดับเสียงคือเสียง “โด เร มี โซ ลา” หรือ “โด เร มี ฟา ลา”
ได้ด้วย
การจัดวางลูกระนาดเข้าในผืนระนาดนั้นออกแบบให้สอดคล้องกับระบบเสียงของ “โปงลาง”
(ระนาดท่อนไม้ – Logged xylophone) ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักที่ใช้ประสมวงดนตรีพื้นบ้านของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แล้ว โดยเรียงล�ำดับลูกระนาดโปงวัวของแพขวาที่จะใช้บรรเลงท�ำนองเพลง
ให้มีระดับเสียงตรงกันกับล�ำดับเสียงของลูกโปงลาง แต่ของแพซ้ายที่จะใช้เล่นแนวเสียงประสานนั้นจัดเรียง
ตามระบบเสียงประสานตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยและประดิษฐ์ตั้งไว้คือยึดเอาทฤษฎีดนตรีสากล
เรื่องระบบขั้นคู่เสียง (Intervals) ด้วยการเลือกเอาขั้นคู่เสียงกลมกลืน (Consonant intervals) มาใช้
ให้เหมาะสม คู่เสียงกลมกลืนที่ผู้ศึกษาวิจัยและประดิษฐ์เลือกใช้ คือ คู่ ๔ และ คู่ ๕ แบบตามธรรมชาติ
โดยยึดหลักว่า ถ้าใช้ลูกระนาดแพขวาที่ใช้บรรเลงแนวท�ำนองเป็นโน้ตพื้นต้น (Root) ต้องท�ำให้ลูกระนาด
แพซ้ายที่ใช้บรรเลงแนวประสานเสียงเป็นเสียงคู่ ๔ กับลูกระนาดแพซ้ายแบบคู่ต่อคู่ ด้วยเหตุนี้ถ้าใช้เสียงของ
ลูกระนาดแพซ้ายเป็นโน้ตพื้นต้นก็จะท�ำให้เสียงของลูกระนาดแพขวาเป็นเสียงคู่ ๕ แบบตามธรรมชาติกับ
ลูกระนาด แพซ้ายแบบคู่ต่อคู่
อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยและประดิษฐ์ได้จัดวางลูกระนาดที่ให้ระดับเสียง ที (B) และ ฟา (F) ซึ่งเป็น
ครึ่งเสียง (Semitone)ของแพขวาชี้ด้านปากออกไปนอกกรอบที่ใช้เป็นรางระนาด เพื่อความสะดวกในการ
ใช้ลูกระนาดเล่นท�ำนองเพลงในมาตราเสียงเพนตาโทนิก และผู้เล่นจะจดจ�ำลูกระนาดที่มีระดับเสียง
ครึง่ เสียงได้งา่ ยและเล่นได้ทนั ท่วงที การท�ำเช่นนีจ้ ะพลอยท�ำให้ลกู ระนาดทีใ่ ห้ระดับเสียง มี (E) และ ที (T) ของ
แพซ้าย ซึง่ เป็นเสียงคู่ ๔ กับระดับเสียง ที และ ฟา ของแพขวาชีป้ ากออกนอกกรอบด้วย ดังทีแ่ สดงไว้ในแผนภูมิ
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คู่ที่

ระดับเสียงแพซ้าย

ระดับเสียงแพขวา

๑

ลา A

มี E

ชื่อคู่เสียง
เมื่อใช้แพซ้าย
เป็นโน้ตพื้นต้น
คู่ ๕ เพอร์เฟ็กต์

ชื่อคู่เสียง
เมื่อใช้แพขวา
เป็นโน้ตพื้นต้น
คู่ ๔ เพอร์เฟ็กต์

๒

ที B

ฟา F

คู่ ๕ ดิมินิชท์

คู่ ๔ ออกเมนเท็ด

๓

โด C

โซ G

คู่ ๕ เพอร์เฟ็กต์

คู่ ๔ เพอร์เฟ็กต์

๔

เร D

ลา A

คู่ ๕ เพอร์เฟ็กต์

คู่ ๔ เพอร์เฟ็กต์

๕

มี E

ที B

คู่ ๕ เพอร์เฟ็กต์

คู่ ๔ เพอร์เฟ็กต์

๖

ฟา F

โด C

คู่ ๕ เพอร์เฟ็กต์

คู่ ๔ เพอร์เฟ็กต์

๗

โซ G

เร D

คู่ ๕ เพอร์เฟ็กต์

คู่ ๔ เพอร์เฟ็กต์

๘

ลา A

มี E

คู่ ๕ เพอร์เฟ็กต์

คู่ ๔ เพอร์เฟ็กต์

๙

ที B

ฟา F

คู่ ๕ ดิมินิชท์

คู่ ๔ ออกเมนเท็ด

๑๐

โด G

โซ G

คู่ ๕ เพอร์เฟ็กต์

คู่ ๔ เพอร์เฟ็กต์

๑๑

เร D

ลา A

คู่ ๕ เพอร์เฟ็กต์

คู่ ๔ เพอร์เฟ็กต์

๑๒

มี E

ที B

คู่ ๕ เพอร์เฟ็กต์

คู่ ๔ เพอร์เฟ็กต์

๑๓

ฟา F

โด C

คู่ ๕ เพอร์เฟ็กต์

คู่ ๔ เพอร์เฟ็กต์

๑๔

โซ G

เร D

คู่ ๕ เพอร์เฟ็กต์

คู่ ๔ เพอร์เฟ็กต์

จงเรียนรู้ระบบเสียงชองระนาดโปงวัวจากตารางเปรียบเทียบกับแผนภูมิแสดงลักษณะการจัดวาง
ลูกระนาดเมื่อใช้ระบบเสียงในกุญแจเสียงซีเมเจอร์ (C Major) ต่อไปนี้

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
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แผนภูมิแสดงระบบเสียงของระนาดโปงงัวมีเสียงประสาน
(Cowbellophone with Harmonie Sounds)
วิจัยออกแบบปละประดิษฐ์โ โดย ส�ำเร็จ ค�ำโมง

แนวเสียงทุ้ม
ใช้เล่นแนวเสียงประสาน

แนวเสียงแหลม
ใช้เล่นแนวท�ำนอง

มีขาตั้งให้ผืนระนาดอยู่ในแนวนอน
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กรอบโลหะ

		 แนวคิดที่ใช้ออกแบบการจัดวางลูกระนาดโปงวัวคือ แพขวาใช้เล่นท�ำนองหลัก เรียงล�ำดับระดับ
เสียงจากเสียงต�ำ่ ไปหาเสียงสูงแบบโปงลาง จากเสียง “มีต�่ำ” ไปหาเสียง “เรสูง” รวมทั้งแพมี ๑๔ ลูก วางไว้
ในกรอบ ๑๐ ลูก คือลูกเสียง “มี โซ ลา โด เร มี โซ ลา โด เร” และชี้ออกนอกกรอบ ๔ ลูกคือลูกเสียง
“ฟา ที ฟา ที” และแพซ้ายใช้เล่นเสียงประสานโดยจัด ๑๐ ลูกคือลูกเสียง “ลา โด เร ฟา โซ ลา โด เร ฟา โซ”
ไว้ในกรอบเพื่อจับคู่เป็นเสียงคู่ ๔ กับอีก ๑๐ ลูกในแพขวา และจัดอีก ๔ ลูกคือลูกเสียง “ที มี ที มี”
ให้ชี้ออกนอกกรอบและวางไว้ให้ตรงกับลูกเสียง “ฟา ที ฟา ที” ของแพขวาเพื่อจับคู่กันเป็นเสียงคู่ ๔
รูปร่างทรวดทรงของระนาดโปงวัวเป็นผืนระนาด ๒ แพวางบนขาตั้งคล้ายโต๊ะในแนวนอนระนาบ
ผู้เล่นใช้ไม้ตีหน้ากว้าง ๒ ไม้ซึ่งอาจใช้ไม้ตีฆ้องวงเล็กหรือไม้ตีระนาดเอกก็ได้ เข้าตีด้านเสียงแหลมของแพซ้าย
แบบสลับมือคล้ายการตีโปงลางหรือตีระนาดทุ้ม ตีครั้งหนึ่งๆให้ไม้ตีกระทบปากลูกระนาดทั้ง ๒ ลูก ที่หันปาก
เข้าหากันเพื่อให้ได้ทั้งเสียงท�ำนองและเสียงประสาน
วิธปี ระดิษฐ์ระนาดโปงวัวนัน้ เอาหมากกะโหล่งจ�ำนวน ๒๘ ลูก ทีจ่ ดั หาไว้พร้อมแล้วมาปรับแต่งเสียง
ให้ได้ระดับเสียง (Pitches) ครบตามแบบที่แสดงไว้ข้างบน และต้องปรับระดับเสียงให้ตรงกับเสียงมาตรฐาน
ของดนตรีสากล ซึ่งอาจเทียบเสียงกับเปียโนหรือเครื่องคีย์บอร์ดหรือเครื่องเทียบเสียงอย่างอื่น
หมากกะโหล่งที่ผลิตจากโรงงานโดยทั่วไปมักมีระดับเสียง “ลา” (A) หรืออาจเพี้ยนสูงหรือเพี้ยน
ต�่ำกว่าในบางลูก และอาจมีบางลูกให้ระดับเสียงอืน่ ๆ แต่โดยทั่วไปมักให้เสียงเพีย้ นจากทุกตัวโน้ตเกือบทัง้ สิน้
จึงจ�ำเป็นต้องปรับระดับเสียงใหม่เกือบทุกลูก
		
เทคนิควิธปี รับแต่งเสียงหมากกะโหล่งให้ได้ระดับเสียงตามต้องการนัน้ ผูว้ จิ ยั น�ำหลักวิชาสวนศาสตร์
คือวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเสียงมาใช้ ดังนี้
๑) หมากกะโหล่งที่มีขนาดปริมาตร (กว้าง x ยาว x หนา) เท่ากันและมีความหนาของผนังของ
กระบอกเท่ากัน จะให้ระดับเสียงเท่ากัน
๒) ถ้ามีความยาวของกระบอกต่างกัน ลูกที่สั้นกว่าจะให้ระดับเสียงสูงกว่า
๓) ลูกที่มีผนังหนากว่าจะให้ระดับเสียงสูงกว่า
๔) ลูกที่ปากแคบกว่าจะให้ระดับเสียงสูงกว่า
๕) ลูกที่มีปากงุ้มเข้าหากระบอกภายในมากกว่าจะให้ระดับเสียงสูงกว่า
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือช่างโลหะชนิดต่างๆ เช่น ปากกาจับชิ้นงาน เลื่อยส�ำหรับงานโลหะ คีมจับชิ้นงาน
เครื่องเจียระไนโลหะ ค้อนส�ำหรับงานโลหะ ตะไบและกระดาษทรายส�ำหรับงานโลหะ เป็นต้น มาใช้ในงาน
ปรับแต่งระดับเสียงให้แก่หมากกะโหล่งทุกลูกให้ได้ลกู ระนาดครบทุกระดับเสียงตามแบบ บางลูกต้องตัดให้สนั้
บางลูกต้องขยายปากออก บางลูกต้องท�ำปากให้แคบลง บางลูกต้องท�ำปากให้งมุ้ และบางลูกต้องทุบกระบอก
ให้แบนลง เป็นต้น
เมื่อได้ลูกระนาดครบตามแบบแล้วก็ถึงขั้นติดตั้งลูกระนาดเข้ากับกรอบโลหะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ที่ประดิษฐ์ไว้ให้มีขนาดตามแบบด้วยวิธีเจาะรูส�ำหรับขันน็อตยึดลูกระนาดที่กรอบโลหะด้วยสว่านไฟฟ้าให้มี
จ�ำนวนรูครบตามจ�ำนวนลูกระนาด แล้วยึดที่มือจับที่อยู่ด้านก้นของลูกระนาดทุกลูกเข้ากับรูเจาะรูละลูกด้วย
น็อตและสลักโลหะ เรียงล�ำดับเสียงของลูกระนาดตามแบบ
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		 ท�ำขาตัง้ ส�ำหรับวางผืนระนาดเข้ากับขาตัง้ ในแนวระนาบให้ดา้ นลูกเสียงต�ำ่ อยูท่ างซ้ายมือของผูเ้ ล่น
ให้ผู้เล่นเข้าเล่นด้านแพเสียงประสาน หันหน้าเข้าหาผืนระนาดและตีด้วยไม้ตีสองมือ
น�ำระนาดโปงวัวที่ประดิษฐ์ส�ำเร็จแล้วเข้าทดสอบคุณภาพเสียงและความเหมาะสมของระบบเสียง
ด้วยการบรรเลงเดี่ยวและบรรเลงประสมวงกับเครื่องดนตรีแห่งชาติพันธุ์ไทยลาวเป็นเบื้องต้น โดยน�ำออก
แสดงต่อหน้านักวิชาการดนตรีและสาธารณชนเพื่อรับฟังการวิจารณ์เพื่อการปรับปรุง
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยท�ำให้ผู้วิจัยสามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีแห่งชาติพันธุ์ชนิดใหม่ขึ้นเป็นผลส�ำเร็จ
และตั้งชื่อเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นภาษาไทยว่า “ระนาดโปงวัว” และเป็นภาษาอังกฤษว่า “Cowbellophone” ตามชื่อของวัสดุสำ� คัญคือโปงเหล็กผูกคอวัวที่นำ� มารังสรรค์เป็นเครื่องดนตรี ระนาดโปงวัวจัดว่า
เป็นเครื่องดนตรีแห่งชาติพันธุ์ไทยลาวเพราะโปงเหล็กที่ใช้ท�ำเป็นวัตถุใช้สอยในวิถีชีวิตเกษตรกร ในท้องถิ่น
ไทยภาคอีสาน
ระนาดโปงวัวน�ำเอามาตราเสียงไดอาโทนิก โมดเมเจอร์ ของดนตรีสากล ซึง่ ช่วงทบหนึง่ ๆมี ๘ ระดับ
เสียงประสมกับมาตราเสียงเพนโตนิกซึ่งช่วงทบหนึ่งๆมี ๕ ระดับเสียง มาใช้จัดวางระบบเสียงของลูกระนาด
โดยจัดวางลูกระนาดเป็น ๒ แพ ขวา – ซ้ายแพละ ๑๔ ลูก แพขวาใช้บรรเลงท�ำนองหลัก เรียงล�ำดับระดับเสียง
ในมาตราเสียงไดอาโทนิกโมเมเจอร์จากเสียง “มีต�่ำ” ขึ้นไปถึงเสียง “เรสูง” ตามล�ำดับดังนี้: “มี ฟา โซ ลา ที
โด เร มี ฟา โซ ลา ที โด เร” (E F G A B C D E F G A B C D) และแพซ้ายใช้บรรเลงแนวเสียงประสานโดย
จัดคู่ให้แก่ลูกระนาดทุกลูกในแพบน ให้แต่ละคู่เป็นเสียงคู่ ๔ หรือคู่ซึ่งกันและกันส่วนกุญแจเสียงที่นำ� มาใช้จัด
ระบบใช้กุญแจ ซี เมเจอร์เป็นมาตรฐานเพราะเป็นกุญแจเสียงที่ตรงกันกับเครื่องดนตรีอื่นๆของชาติพันธุ์ไทย
ลาวที่จะใช้เล่นประสมวงกัน เช่น แคน พิณ โปงลาง เป็นต้น
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การอภิปรายผล

การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์เรื่องระนาดโปงวัว ท�ำให้เกิดเครื่องดนตรีแห่งชาติพันธุ์ไทยลาวชนิด
ใหม่ขึ้นในโลกซึ่งผู้วิจัยตั้งชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่า “ระนาดโปงวัว” หรือ “ระนาดโปงงัว” ในภาษาถิ่น และ
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Cowbellophone” ตามชื่อของวัสดุหลักที่น�ำมาใช้เป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
ที่สุดเครื่องดนตรี คือ “โปงผูกคอวัว” หรือ “Cowbell” ซึ่งจะท�ำให้ชื่อของเครื่องดนตรี ชื่อของผู้วิจัย ชื่อของ
มหาวิทยาลัยผูใ้ ห้ทนุ สนับสนุน ชือ่ ของสถาบันทีร่ ว่ มสนับสนุนการเผยแพร่ และชือ่ ประเทศไทยย่อมจะถูกจารึก
ไว้ในประวัตศิ าสตร์การดนตรีตลอดไปเหมือนกับชือ่ ผูป้ ระดิษฐ์เครือ่ งดนตรีคนอืน่ ๆทีไ่ ด้ทำ� มาแล้ว เช่นอดอล์ฟ
แซกซ์ ชาวเบลเยียม ที่ได้ประดิษฐ์แซกโซโฟนขึ้นไว้ในโลกเป็นต้น
ระนาดโปงวัวหรือคาวเบลโลโฟนที่นายส�ำเร็จ ค�ำโมง ประดิษฐ์ขึ้น เป็นเครื่องดนตรีประเภทระนาด
ประกอบด้วยลูกระนาด ๒๘ ลูก จัดอยู่ในสกุลเครื่องกระทบที่ใช้บรรเลงท�ำนองในมาตราเสียงเพนตา- โทนิก
และมาตราเสียงไดอาโทนิกได้และยังประดิษฐ์ให้มีระบบเสียงประสานแบบขั้นคู่ ๔ และขั้นคู่ ๕ แบบตาม
ธรรมชาติเสียงอยู่ในตัว ด้วยจุดประสงค์ที่จะใช้ประสมวงกับเครื่องดนตรีแห่งชาติพันธุ์ไทยลาวชนิดอื่นๆ เพื่อ
ท�ำให้วงดนตรีของชาติพนั ธุไ์ ทยลาวสามารถบรรเลงเพลงทีม่ เี นือ้ ดนตรีแบบหลายแนวคือมีทงั้ แนวท�ำนอง แนว
จังหวะ แนวเสียงประสาน และแนวลีลาสอดประสานได้อย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนและยังเพิม่ สีสนั ของเสียงโลหะ
อยู่ในเนื้อดนตรีอีกด้วย
ขัน้ ตอนทีย่ ากทีส่ ดุ ของกระบวนการประดิษฐ์คอื ขัน้ ปรับแต่งลูกโปงซึง่ ชาวบ้านเรียกว่าหมากกะโหล่ง
แต่ละลูกให้มีระดับเสียงตามมาตราเสียงครบจ�ำนวนเสียงตามที่ผู้วิจัยออกแบบไว้ ผู้วิจัยได้น�ำทฤษฎีเรื่อง
สวนศาสตร์มาใช้เป็นประโยชน์ในการปรับแต่งเสียงและได้ค้นพบเทคนิคใหม่ในการปรับระดับเสียงให้แก่
ลูกโปงซึ่งเป็นเครื่องโลหะรูปทรงกระบอก กล่าวคือ ถ้าต้องการระดับเสียงที่ต�่ำลงให้ขยายปากกระบอกให้
กว้างออก หรือตะไบผนังกระบอกให้บางลง และถ้าต้องการระดับเสียงทีส่ งู ขึน้ ให้ตดั ล�ำกระบอกให้สนั้ เข้าหรือ
ดัดปากกระบอกให้งุ้มเข้าหาโพรงกระบอก หรือท�ำให้ผนังกระบอกให้หนาขึ้นด้วยการถ่วงเสียงด้วยขี้ผึ้ง
ถ่วงเสียงคล้ายกับการถ่วงเสียงของระนาดและฆ้องวงของเครื่องดนตรีไทย
ผลของการน�ำระนาดโปงวัวหรือคาวเบลโลโฟนออกแสดงสาธิตต่อสาธารณชนผ่านการแสดงสด
บนเวที การใช้สื่อบันทึกเสียงและภาพเคลื่อนไหว เพื่อรับการวิพากย์จากบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบ
ด้วยครูดนตรี นักศึกษาดนตรี นักดนตรีอาชีพ นักผลิตสื่อดนตรีอาชีพ และผู้ฟังดนตรี จ�ำนวน ๑๑๒ คน
พบว่าบุคคลในกลุ่มเป้าหมายเห็นว่าความกังวานเสียงของระนาดโปงวัวอยู่ในระดับดีมาก ระบบเสียงอยู่ใน
ระดับดี ความน่าทึง่ อยูใ่ นระดับดีมาก ความน่าน�ำไปใช้และสืบทอดอยูใ่ นระดับดี ความงามของรูปร่างลักษณะ
อยู่ในระดับควรปรับปรุงและพัฒนา

16

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ข้อเสนอแนะ

หลังจากการผลิตระนาดโปงวัวตามแบบรูปที่ผู้วิจัยออกแบบได้ส�ำเร็จ แล้วท�ำการทดลองใช้บรรเลง
เดี่ยวและบรรเลงประสมวง และน�ำออกแสดงต่อสาธารณชนเพื่อรับการวิจารณ์ ได้พบว่าระนาดโปงวัวแบบที่
ประดิษฐ์โดยนายส�ำเร็จ ค�ำโมง สามารถใช้งานบรรเลงได้ดี มีระบบเสียงถูกต้องตามหลักทฤษฏีดนตรีสากล
และมีสสี นั ของเสียงกังวานใสมีเสน่หช์ วนฟัง แต่ถอื ว่าเป็นชิน้ งานต้นแบบทีย่ งั มีขอ้ ด้อยทีต่ อ้ งพัฒนาต่อไปอย่าง
น้อย ๑ ประการ คือต้องพัฒนารูปร่างภายนอกให้สวยงามประณีตประหนึง่ ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ
เช่นเจียระไนลูกระนาดด้วยเครือ่ งเจียระนัยโลหะให้เกลีย้ งเกลากลมกลึง หรือหล่อลูกระนาดด้วยเทคนิควิธงี าน
โลหะและลงสีด้วยการชุบ เป็นต้น ซึ่งอาจพัฒนาไปสู่การผลิตระนาดโปงวัวเป็นอุตสาหกรรมต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์วงดนตรีเวิลด์มิวสิกแบนด์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะคัดสรรเอาเครื่องดนตรี
พืน้ บ้านภาคต่างๆ ของไทยและของชาติตา่ งๆ ทีม่ รี ะบบเสียงเหมือนกันมาเล่นประสมวงกันโดยใช้เครือ่ งดนตรี
พืน้ บ้านไทยลาวเป็นแกนของวง เพือ่ สร้างสรรค์ให้เป็นวงดนตรีอกี กระบวนแบบหนึง่ และเนือ่ งจากนักวิชาการ
ดนตรีแห่งชาติพันธุ์เรียกดนตรีพื้นบ้านว่า “World Music” ผู้ศึกษาวิจัยและประดิษฐ์จึงตั้งชื่อเรียกประเภท
ของวงดนตรีว่า “World Music Band”
ผลการศึกษาวิจยั และประดิษฐ์วงดนตรีพบว่าเครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านไทยลาวทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะใช้เป็นแกน
คือ แคน พิณ โปงลาง โปงวัว และแคนสิบ ซึ่งมีระบบเสียงอยู่ในมาตราเสียงไดอาโทนิกที่สามารถใช้บรรเลง
ท�ำนองเพลงได้ทั้งโมดเมเจอร์และโมดไมเนอร์ ดังนั้นการคัดเอาเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคต่างๆ ของไทย
และของชาติตา่ งๆมาประสมวงด้วยจึงต้องคัดเอาเครือ่ งดนตรีบางชนิดทีม่ รี ะบบเสียงในมาตราเสียง ไดอาโทนิก
เป็นเบือ้ งต้น ส่วนการเลือกสกุลของเครือ่ งดนตรีของภาคและของชาติอนื่ ต้องคัดเอาจากสกุลทีม่ สี สี นั และองศา
ความดังเบาที่ไม่ขัดแย้งกัน ใช้สัดส่วนจ�ำนวนเครื่องดนตรีทีเหมาะกับการท�ำให้เกิดเนื้อดนตรีแบบหลายแนว
อย่างกลมกลืนและเป็นเอกภาพ ส่วนการคัดสรรเอาเพลงพื้นบ้านของภาคต่างๆ ของไทยและของชาติต่างๆ
มาใช้บรรเลงนัน้ ต้องเลือกบทเพลงทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของภาคและของชาติทมี่ ไี วยากรณ์เพลง ลงตัวกันได้ทงั้ วง
โดยเรียบเรียงเสียงประสานให้เครื่องดนตรีของแต่ละภาคและแต่ละชาติมีโอกาสเล่นน�ำในช่วงที่บรรเลงเพลง
ของชาตินนั้ ๆ เพือ่ สือ่ สารส�ำเนียงและบรรยากาศเพลงของแต่ละชาติ แต่คงความเป็น วงดนตรีของโลกคือเป็น
เวิลด์มิวสิกแบนด์ด้วยการให้เครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆของทุกชนชาติบรรเลงสนับสนุน ตลอดบท
ค�ำส�ำคัญ : เวิลด์มิวสิกแบนด์ ดนตรีแห่งชาติพันธุ์ ดนตรีพื้นบ้าน แคนสิบ ระนาดโปงวัว ไวยากรณ์เพลง
มาตราเสียง โมด สีสัน องศาความดังเบา
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Abstract
The study, research and invention of the “World Music Band” was to create a new
ethnic musical band that included the suitable folk musical instruments from every part
of Thailand and from suitable tribes of the world into the same band by using the Thai
Northeastern musical instruments as the backbone of the band. Since folk music was called
“World Music” by ethno-musicologists, this type of band was, therefore, called “the World
Music Band” by its inventor.
The researcher used the kaen (bamboo reeded mouth organ), the pin (lute),
the ponglaang (logged xylophone), the cowbellophone (xylophone made of cowbell) and
the kaensip (ten pipe kaen) that were invented by Samret Commong to be the backbone
of the band and select the suitable folk musical instruments from all parts of Thailand and
of the world to be the members of the ensemble. The selected instruments must have the
same tonality. The well known songs of every part of Thailand and of the world were also
selected and arranged to fit the members of the band depending on their natural registers.
Every ethnic instrument was set to take turn in playing its own native songs as the other
instruments playing the accompaniments.
Key words: World music band, ethnic music, folk music, the kaensip, the cowbellophone,
song structure, scales, mode, timbre, dynamic.
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บทน�ำ
ผูว้ จิ ยั ศึกษาและประดิษฐ์ได้มโี อกาสน�ำศิลปะการแสดงสังคีตศิลป์และนาฏศิลป์ของวงดนตรีพนื้ บ้าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแสดงเพือ่ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
ในงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์แห่งชาติพันธุ์ของโลก ณ ประเทศแถบยุโรป เป็นเวลาประมาณ ๒ เดือน
มีชาติตา่ งๆ อีก ๑๐ ชาติ คือ ฝรัง่ เศส รัสเซีย ตุรกี สาธารณรัฐเชค บุลกาเรีย บราซิล โคลัมเบีย สวีเดน เบลเยียม
และเยอรมนี ได้น�ำวงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านของชาติตนเข้าร่วมแสดงในงานเดียวกันนั้น ท�ำให้ผู้วิจัย
ในฐานะศิลปินด้านสังคีตศิลป์และนักวิชาการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ได้มีโอกาสศึกษาเรื่องเครื่องดนตรี
เพลงและนาฏศิลป์พื้นบ้านของชนชาติต่างๆเหล่านั้นอย่างดีพอที่ท�ำให้เกิดความบันดาลใจอยากลองน�ำเอา
เครื่องดนตรีพื้นบ้านบางชนิดของชนชาติต่างๆเหล่านั้นมาใช้เล่นประสมวงกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดูบ้าง และตั้งใจจะตั้งชื่อวงดนตรีลักษณะนั้นว่า “วงเวิลด์มิวสิก” (World Music Band)
เนื่องจากนักวิจัยดนตรีชาติพันธุ์ทั่วโลกเรียกดนตรีพื้นบ้านว่าเวิลด์มิวสิก (World Music)

วัตถุประสงค์

การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์วงดนตรีเวิลด์มิวสิก มีจุดประสงค์เพื่อคัดสรรเอาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ของทุกภาคในประเทศไทยและของชาติต่างๆในโลกที่เหมาะสม มาเล่นประสมวงกับเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ของไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อท�ำให้เสียงบรรเลงของวงดนตรีกระบวนแบบใหม่นี้สื่อสาร ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของดนตรีแห่งชาวโลกทั้งมวล

วิธีการศึกษาวิจัยและคิดประดิษฐ์

ศึกษาวิจัยเรื่องเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคต่างๆในประเทศไทยและชาติต่างๆในโลกเริ่มจาก
ชาติที่เป็นสมาชิกอาเซียนก่อนแล้วขยายไปสู่ภูมิภาคอื่น ด้านที่ท�ำการศึกษาวิจัยคือด้านระบบเสียงและสีสัน
ของเสียงที่ให้เอกลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ แล้วหาช่องทางการประสานสัมพันธ์กับบุคลากรด้านดนตรีของ
ภาคและชาติเหล่านัน้ เพือ่ ศึกษาเทคนิควิธเี ล่น บทเพลงส�ำคัญ และวิธกี ารจัดซือ้ หา เพือ่ คัดสรรเอาเครือ่ งดนตรี
ที่มีระบบเสียงคล้องจองกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาใช้ประสมวง
ถัดจากนั้นก็ศึกษาเอกสารต�ำราเรื่องวงดนตรีพื้นบ้านนานาชาติ เพื่อใช้เป็นหลักคิดในการออกแบบ
โครงสร้างของการจัดวง การจัดวางต�ำแหน่งที่ตั้งของเครื่องดนตรี และการเรียบเรียงเสียงประสานให้แก่
เครื่องดนตรีชิ้นต่างๆ ตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ เครื่องดนตรีที่เลือกใช้ต้องมาจาก ๕ สกุล คือ
สกุลเครื่องกระทบ (Percussions) สกุลเครื่องสาย (Strings) สกุลเครื่องลม (Winds) สกุลเครื่องลิ่มนิ้ว
(Keyboards) และสกุลเครื่องทองเหลือง (Brasses) โดยเลือกสรรเอาเครื่องดนตรีที่มีมาตราเสียงดนตรี
(Scale) อย่างเดียวกัน เลือกเอาเครื่องดนตรีที่มีองศาความดังเบาของเสียง (Acoustic) ในระดับเท่าเทียม
และกลมกลืนกัน และการจัดกลุ่มเครื่องดนตรีให้ท�ำหน้าที่บรรเลงแนวดนตรี (Musical lines) ต่างกันนั้น
แบ่งตามธรรมชาติของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดโดยยึดหลักการประสมวงแบนด์ของดนตรีสากล กล่าวคือ

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

23

แนวจั ง หวะ (Rhythmic lines) ใช้ เ ครื่ อ งดนตรี ส กุ ล เครื่ อ งกระทบ แนวท� ำ นอง (Melodic lines)
ใช้เครื่องดนตรีสกุลเครื่องสาย เครื่องลม เครื่องทองเหลือง และเครื่องลิ่มนิ้ว แนวเสียงประสาน (Harmonic
lines) ใช้เครือ่ งดนตรีสกุลเดียวกันกับแนวท�ำนอง และแนวลีลาสอดประสาน (Counterpoint) ใช้เครือ่ งดนตรี
สกุลเดียวกันกับแนวเสียงประสาน และเครือ่ งส�ำคัญทีผ่ วู้ จิ ยั ตัง้ ใจใช้บรรเลงยืนพืน้ คือใช้แคนสิบและระนาดโปง
วัวซึง่ เป็นเครือ่ งดนตรีชนิดใหม่ทผี่ วู้ จิ ยั ประดิษฐ์ขนึ้ ท�ำหน้าทีบ่ รรเลงลีลาสอดประสาน แคนสิบคือแคนทีม่ สี บิ ลูก
ในมาตราเสียงไดอาโทนิก น�ำเข้าประสมวงจ�ำนวนหลายเต้าเพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ รรเลงสนับสนุนเครือ่ งดนตรีชนิดอืน่
คล้ายกลุ่มเครื่องสายในวงซิมโฟนีออร์เคสตรา ส่วนระนาดโปงวัวท�ำลูกระนาดจากโปงเหล็ก ๒๘ ลูก จัดเรียง
เป็น ๒ แพ แพหนึ่งใช้บรรเลงท�ำนองเพลง อีกแพหนึ่งใช้บรรเลงแนวเสียงประสาน ส่วนบทเพลงที่เลือกสรร
มาใช้บรรเลงต้องเป็นบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคและแต่ละชาติพันธุ์ ตัวอย่างเช่น เพลงจ้อย
ของไทยภาคเหนือ เพลงค้างคาวกินกล้วยของไทยภาคกลาง เพลงโนห์ราของไทยภาคใต้ เพลงอีแซวของไทย
ภาคตะวันตก เพลงโอลด์แลงซายน์ของสก็ต เพลงอเมซิงเกรซของอเมริกัน เพลงราซาซายังเอของมาเลย์
เพลงเบงกาวันโซโลของอินโดซีย เพลงเทียนมีมีของจีน เพลงอาริร้งของเกาหลี เพลงสุกียากีของญี่ปุ่น เป็นต้น
โดยเรียบเรียงเสียงประสานให้ยังคงมีบรรยากาศและกลิ่นไอเดิมของเพลงอย่างที่ชาวโลกคุ้นเคย

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ โปงลาง พิณ โหวด และแคนแปด
เป็นประธานของวง และคัดสรรเอาเครื่องดนตรีของชาติพันธุ์ไทยเหนือ คือ ซึงหลวง และสะล้อ ไทยกลาง
คือ ขลุ่ยเพียงออ ซออู้และซอด้วง ไทยภาคใต้ คือ ไวโอลินและฆ้องคู่ ไทยเขมร คือ ตรัวเอก และกลองกัน
ตรึม และผู้ไทย คือ ปี่ผู้ไทยและซอบั้งไม้ไผ่ มาประสมเป็นรองประธานก่อนจึงค่อยๆเติมเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ของชาติต่างๆ จากทุกส่วนของโลกเข้ามาประสมให้เหมาะสม การใช้บรรเลงบทเพลงของชนชาตินั้นๆ
และตามงบประมาณที่จะจัดซื้อได้ แล้วก�ำหนดต�ำแหน่งที่ตั้งหรือที่นั่งของนักดนตรีประจ�ำแต่ละเครื่อง
โดยยึดหลักทฤษฎีเรื่องโครงสร้างของวงแบนด์และเรื่องสวนศาสตร์และสีสันของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น
เพื่อให้เสียงที่ดังจากการบรรเลงของวงฉายออกไปยังผู้ฟังอย่างสมดุลและกลมกลืนทั้งวง
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แผนผังลักษณะการตั้งวงเวิลด์มิวสิกแบนด์
กลุ่มเครื่องกระทบ
กลองตึ้งอีสาน กลองกันตรึมเขมร ฆ้องคู่ภาคใต้ กลอง
แขกภาคกลาง  ฉาบ
กลุ่มเครื่องสายใช้ดีด
พิณ ซึง กีตาร์ เบส อุดอาหรับ ลูตยุโรป
บาลาไลการัสเซียน

กลุ่มเครื่องทองเหลือง
อาจใช้ทรัมเป็ตและทรอมโบน

กลุ่มเครื่องสายใช้สี
ซออู้ ซอด้วง สะล้อ ไวโอลิน ซอบั้งผู้ไทย  
ตรัวเขมร  ซออี้ของจีน

กลุ่มเครื่องลม
โหวด ขลุ่ย ปี่ผู้ไทยเมาท์ออร์แกน อาจใช้ปี่จุม
ปี่โนห์รา รีคอร์ดเดอร์ แอคคอร์เดียน

กลุ่มแคนสิบ
แคนแปด

โปงลาง
ระนาดโปงงัว
เครื่องบรรเลงเดี่ยวที่คัดสรรส�ำหรับ
แต่ละเพลง
ของภาค / ของชาติต่างๆ
กลุ่มนักร้อง  นักร้องเดี่ยว
เปียโน

ผู้อ�ำนวยเพลง
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การอภิปรายผล

ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองน�ำวงเวิลด์มวิ สิกแบนด์นำ� ออกแสดงต่อสาธารณชน ทัง้ ผูฟ้ งั ทัว่ ไป ครูดนตรี นักดนตรี
นักวิจัยดนตรี ช่างท�ำเครื่องดนตรีและช่างบันทึกเสียงจ�ำนวน ๘๐ คน เพื่อรับฟังข้อวิพากย์และอภิปรายผล
ใน ๕ หัวข้อคือ ๑) เนื้อดนตรีที่ได้ฟังมีความเสนาะหรือไม่ ๒) เสียงบรรเลงที่ได้ฟังสามารถสื่อความเป็นดนตรี
แห่งชาติพันธุ์ต่างๆได้มากน้อยเพียงใด ๓) การคัดสรรชนิดของเครื่องดนตรีมาประสมวงเหมาะสมเพียงใด
๔) ลักษณะการตัง้ วงตามแผนผังด้านบนลงตัวมากน้อยเพียงใด ๕) วงดนตรีประเภทนีส้ มควรได้รบั การเผยแพร่
และสืบทอดมากน้อยเพียงใด ได้รับการประเมินจากค�ำตอบของผู้ฟัง ดังนี้ ๑) เนื้อดนตรีมีความเสนาะ
อยู่ในระดับดี ๒) เสียงบรรเลงเพลงแห่งชาติพันธุ์ด้วยเครื่องแห่งชาติพันธุ์นั้นๆอยู่ในระดับปานกลาง
๓) การคัดสรรเครื่องดนตรีประสมวงอยู่ในระดับดีมาก ๔) ลักษณะการตั้งวงตามแผนผังด้านบนอยู่ในระดับ
ดีมาก และ ๕) วงดนตรีประเภทนี้สมควรได้รับการเผยแพร่และสืบทอดเป็นอย่างยิ่ง
สรุปโดยรวม ผูฟ้ งั ทีร่ ว่ มอภิปรายผลลงความเห็นว่าวงเวิลด์มวิ สิกแบนด์มคี ณ
ุ ค่าอยูใ่ นระดับดี สมควร
ที่จะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาวงให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ข้อเสนอแนะ

วงดนตรีเวิลด์มิวสิกแบนด์ยังมีข้อที่ต้องพัฒนาอยู่อย่างน้อย ๔ ประการคือ ต้องพัฒนาทักษะฝีมือ
ของนักดนตรีทเี่ ป็นสมาชิกวงให้สามารถเล่นเครือ่ งดนตรีแห่งชาติพนั ธุต์ า่ งๆให้ได้สำ� เนียงทัดเทียมกับนักดนตรี
ของชาติเจ้าของ ให้เติมเครือ่ งดนตรีของชาติพนั ธุต์ า่ งๆเข้ามาอีก รูปแบบการตัง้ วงน่าทีจ่ ะได้รบั การปรับเปลีย่ น
ได้เสมอ และควรเผยแพร่ผลงานการบรรเลงของวงผ่านสื่อต่างๆ นอกเหนือจากการบรรเลงบนเวทีแสดง
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาคุณค่าทางวรรณศิลป์ในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน พระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ จ�ำนวน ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ตัง้ แต่ขนุ แผนกลับจากการทัพมาบ้าน
นางวันทอง นางวันทองกับนางลาวทองหึงกัน จนขุนแผนกลับบ้านเดิม และตอนที่ ๒ ตั้งแต่ขุนแผนครวญถึง
นางลาวทอง แล้วกลับคิดถึงนางวันทอง จนถึงลักพานางวันทองไปอยูป่ า่ และเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกับการแสดง
ผลการศึกษาพบว่า บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนทั้ง ๒ ตอน มีการใช้ภาษาวรรณศิลป์ครบถ้วน
ทัง้ ในระดับค�ำ ได้แก่ การสรรค�ำ การเล่นค�ำเล่นเสียง และในระดับความ ได้แก่ การใช้ภาพพจน์ การใช้สญ
ั ลักษณ์
นอกจากนั้นยังสะท้อนลีลารสวรรณคดีไทยตามขนบที่สัมพันธ์กับการแสดง ได้แก่ เสาวรจนี นารีปราโมทย์
พิโรธวาทัง และสัลลาปังคพิไสย์ รวมถึงรสแห่งความตลกขบขัน ซึง่ เป็นลักษณะส�ำคัญของการแสดงละครนอก
อีกด้วย โดยบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนทั้ง ๒ ตอนนี้มีรูปแบบเป็นบทละครนอก คือใช้ภาษาเรียบง่าย
แบบชาวบ้าน ด�ำเนินเรื่องรวดเร็ว และมุ่งแสดงความสนุกสนาน
ค�ำส�ำคัญ: คุณค่าทางวรรณศิลป์ ขุนช้างขุนแผน สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
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Abstract
		 This research aimed at investigating the literary values of Khun Chang Khun Phaen Drama
authored by Somdet Phra Bawonratchao Maha Sakdiphonlasep in two episodes: Episode 1 Khun Phaen visited Wanthong’s house after his return from the war, the jealousness between
Wanthong and Laothong occurred and Khun Phaen returned to his home town and Episode
2 – Khun Phaen cried for Lao Thong but recalled Wanthong, he abducted Wanthong to the
wood as well as reflecting the relation between the literature and the play.
According to the research results, these two episodes were recognized for their full
literary values in light of word and text levels. With respect to the former, it included the
word selection and the play on sound patterns and words, while the latter involved the use
of figure of speech and signs, besides, the Thai traditional literary tastes in relation with the
performance, namely, praise of beauty, writing for courtship, expressing of anger and melancholic mood were also reflected. The sense of humor, one of the important characteristics
of Lakhon-Nok Play, was also found because these two episodes were in the style of LakhonNok Play, which was notable for the use of simple folk language, rapid development of story
and expression of entertainment.
Keywords: Literary Values, Khun Chang Khun Phaen, Somdet Phra Bawonratchao Maha
Sakdiphonlasep

32

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

บทน�ำ
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ พระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอรุโณทัย เป็นกรมพระราชวัง
บวร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระองค์โปรดงานด้านอักษรศาสตร์และการ
ละครเป็นอย่างมาก ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองไว้หลายเรื่อง ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ
ด้านการประพันธ์ ที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากวีผู้ใดในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระราชด�ำริริเริ่มในการประพันธ์
หลายประการ ดังเช่นการแต่งนิราศโดยใช้รปู แบบลิลติ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของพระองค์ และทรงน�ำเรือ่ งขุนช้าง
ขุนแผนซึ่งแต่เดิมใช้ขับเสภามาแต่งใหม่เพื่อใช้แสดงละครเป็นพระองค์แรก๑
บทละครเรือ่ งขุนช้างขุนแผนนี้ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงพระราชนิพนธ์ดว้ ยส�ำนวนภาษา
แบบง่ายๆ อย่างชาวบ้าน มีบทตลกข�ำขัน และแทรกเรือ่ งราวเหตุการณ์รว่ มสมัย โดยทรงพระราชนิพนธ์ไว้เป็น
ตอนๆ แต่จะทรงกี่ตอนไม่ทราบได้ เท่าที่ปรากฏต้นฉบับอยู่ในหอสมุดแห่งชาติมี ๓ ตอนด้วยกัน คือ ตอนที่ ๑
นางวันทองหึงกันกับนางลาวทองจนขุนแผนกลับบ้าน ตอนที่ ๒ ขุนแผนครวญถึงนางลาวทอง แล้วกลับคิดถึง
นางวันทองจนถึงลักพานางวันทองไปอยู่ป่า และตอนที่ ๓ อสูรกายนางวันทองห้ามทัพ แต่ต้นฉบับตอนที่ ๓
ไม่สมบูรณ์๒
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์เกีย่ วกับบทละครเรือ่ งขุนช้างขุนแผนไว้ในค�ำน�ำ
หนังสือ ฉบับพิมพ์ครั้งแรกในงานปลงศพ คุณหญิงพะยอม พจนปรีชา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๗ ว่า
พิเคราะห์ดเู รือ่ งละคอนซึง่ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวร
มหาศักดิพลเสพย์ทรงพระราชนิพนธ์นนั้ ดูเหมือนมีพระราชประสงค์จะหาเรือ่ งแปลกเล่นให้
ผิดกับผู้อื่น จึงเอาเรื่องเบ็ดเตล็ดส�ำหรับโขนเล่นเบิกโรง แลเอาลิลิตเรื่องพระลอมาแต่งเป็น
บทละคอน แลแทรกเรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานอาสาให้เปนเรื่องนางสุวรรณกันยุมากับ
นางเบญกายหึงส์กัน ส่วนเรื่อง ขุนช้างขุนแผนก่อนนั้นก็เห็นจะใช้แต่ขับเสภา หามีผู้หนึ่งผู้
ใดเล่นละคอนไม่ จึงทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทละคอนขึน้ เพือ่ จะได้เล่นให้แปลกกับผูอ้ นื่ เช่น
เดียวกัน ถ้าว่าโดยทางต�ำนานเห็นจะพอยุตไิ ด้วา่ ละคอนทีเ่ ล่นเรือ่ งขุนช้างขุนแผนนัน้ สมเด็จ
พระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ทรงริขึ้นก่อนที่ละคอนนอกเล่นเรื่อง
ขุนช้างขุนแผนกันเปนสามัญมาเล่นต่อในรัชกาลที่ ๔ มีละคร โรงนายเนตร นายต่าย ช�ำนาญ
เล่นเรื่องขุนช้างขุนแผน นายต่ายเปนตัวขุนช้าง นายเนตรเปนตัว พระไวย แลเปนนางได้
ด้วย เล่นไม่มีใครสู้ แต่เรื่องที่เล่นมักเล่นตอนแต่งงารพระไวยกับตอนขุนช้างถวายฎีกา เอา
บทเสภาไปแก้เปนบทละคอน หาได้แต่งบทใหม่อย่างสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวัง
บวรมหาศักดิพลเสพย์ทรงพระราชนิพนธ์ไม่ ๓
๑ กรมศิลปากร, พระบวรราชนิพนธ์ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๙๒.
		
		 ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๕-๙๖.
		 ๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๕.

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

33

นอกจากเรื่องขุนช้างขุนแผน กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพยังทรงหัดละครผู้หญิงวังหน้า
แสดงเรื่องที่เป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ และบทละครนอก คือ เรื่องรามเกียรติ์ ตอนหนุมานอาสา
เรือ่ งกากี ตอนครุฑลักนางกากี เรือ่ งพระลอ ตอนพระลอคลัง่ ละครคณะนีจ้ ดั แสดงเพียง ๘ ปี เมือ่ กรมพระราชวัง
บวรมหาศักดิพลเสพสิ้นพระชนม์ก็เลิกไป๔
เนื่องจากบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนส�ำนวนพระราชนิพนธ์นี้เป็นวรรณคดีที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก
มากนัก และ ไม่นิยมน�ำมาแสดงในปัจจุบัน ด้วยเรื่องขุนช้างขุนแผนนิยมแสดงในรูปแบบของละครเสภาหรือ
เสภาร�ำมากกว่า ผูว้ จิ ยั จึงเกิดความสนใจทีจ่ ะพินจิ คุณค่าของบทละครเรือ่ งดังกล่าวทางด้านวรรณศิลป์ เพือ่ ชีช้ วน
ให้คนไทยเห็นคุณค่าของ “มรดกวังหน้า” ชิ้นนี้ และเห็นความแพร่หลายของวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน
ผู้วิจัยด�ำเนินการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ตัวบทและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ประกอบ
พินิจคุณค่า “ภาษาวรรณศิลป์”
วรรณคดีไทยของเรานัน้ เป็นวรรณคดีทแี่ สดงความรูส้ กึ มักจะนิยมศิลปะการใช้ถอ้ ยค�ำซึง่ เป็นพาหะ
บริบรู ณ์ดว้ ยอารมณ์ตา่ งๆ ของคนทีม่ รี ะบบชีวติ ทีไ่ ม่ซบั ซ้อน อารมณ์เหล่านีไ้ ด้แก่ อารมณ์รกั ระหว่างหญิงกับชาย
ระหว่างพ่อแม่กับลูก อารมณ์ริษยา อารมณ์แค้น อารมณ์เหล่านี้เกิดจากเหตุการณ์คล้ายๆ กัน หญิงพรากจาก
ชายอันเป็นทีร่ กั ชายถูกพรากจากหญิงคนรัก ความโกรธเคืองระหว่างศัตรูทชี่ งิ อ�ำนาจหรือชิงรัก ความพยาบาท
เมือ่ ถูกปองร้าย๕ ขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีเรือ่ งหนึง่ ทีส่ ะท้อนอารมณ์อนั หลากหลายของมนุษย์อย่างชัดเจน
เชือ่ ว่าในอดีตเรือ่ งขุนช้างขุนแผนเป็นนิทานเล่าสูก่ นั ฟัง แล้วพัฒนามาเป็นการขับเสภาเล่าเรือ่ ง จนกระทัง่ เป็น
บทละครนอก บทเสภา ที่ยังมีการสืบทอด การแสดงอยู่ในปัจจุบัน
บทละครเรือ่ งขุนช้างขุนแผนพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ทัง้ ๒ ตอนนี้
เป็นส�ำนวน ที่มีความแตกต่างกับส�ำนวนเสภาฉบับหลวงซึ่งเป็นที่รู้จักมากกว่า บทละครดังกล่าวมีการด�ำเนิน
เรื่องรวดเร็ว โดยใช้ การร้องร่ายเป็นพื้น และมีเพลงหน้าพาทย์ประกอบหลายเพลง เช่น เพลงโล้ เพลงโอด
เพลงโลม เพลงเชิด เพลงกราวนอก เพลงเสมอ เพลงตระ เพลงเร็ว เพลงกราวร�ำ  เป็นต้น ไม่มีการขับเสภา
ประกอบ นอกจากนั้นยังปรากฏบทร้องศัพท์ไทยและรื้อ ที่ใช้ร้องในตอนที่ตัวละครทะเลาะวิวาท วิ่งไล่ตีกัน
ตามแบบละครนอกด้วย บทละครเรือ่ งขุนช้างขุนแผนพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
ประกอบด้วยภาษาวรรณศิลป์เพื่อมุ่งสื่ออารมณ์และความรู้สึกของ ตัวละคร กลวิธีการสื่ออารมณ์ความรู้สึก
ดังกล่าวน�ำเสนอผ่านภาษาในระดับค�ำและระดับความ ดังนี้

๔ สุรพล วิรุฬห์รักษ์, วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๓๒๕-๒๔๗๗ (กรุงเทพมหานคร :
		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๓๔.
		 ๕ หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย (กรุงเทพ มหานคร : มูลนิธิโครงการต�ำรา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๒๒), หน้า ๑๐๒.
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๑. ภาษาวรรณศิลป์ระดับค�ำ ได้แก่ การสรรค�ำ และการเล่นค�ำเล่นเสียง
		 ๑.๑ การสรรค�ำ คือ การเลือกสรรค�ำที่น�ำมาเรียงร้อยในบทประพันธ์เพื่อให้สื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามจุดมุ่งหมายของกวีหรือผู้สร้างงาน๖
ในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนมีการสรรค�ำที่ไพเราะ ประณีตอยู่หลายตอน เช่น
สิ้นเอยสิ้นแสง
รวิวรรณผายผันโพยมพยับ
บุหลันเลื่อนล่องฟ้าโพยมมาศ
แผ้วหล้าดาดาษศศิธร
คะนึงพลางทางเร่งนาวาคลา
ภาณุมาศโอภาสรพีพรรณ

และ

จรูญแจรงเมฆเกลื่อนเลื่อนสลับ
ไถงดับอับแสงรวิวร
โอภาสแจ่มจ�ำรัสประภัสสร
พิศเดือนเหมือนจะวอนให้อ่อนใจ
พอเรื่อฟ้าจวนแจ้งแสงฉัน
กับบุหลันเด่นดวงอรุโณทัย

เนื้อความดังกล่าวเป็นตอนขุนแผนกับนางลาวทองอยู่ในเรือขณะเดินทางกลับบ้านที่สุพรรณบุรี
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงเลือกใช้ค�ำศัพท์ที่หลากหลายเพื่อพรรณนาภาพธรรมชาติ
ในตอนเย็นย�่ำและเช้าตรู่ ได้อย่างสวยสดงดงาม ประกอบด้วยค�ำที่หมายถึงพระอาทิตย์ แสงอาทิตย์ ได้แก่
รวิวรรณ ไถง รวิวร ภาณุมาศ รพีพรรณ ค�ำที่หมายถึงพระจันทร์ ได้แก่ บุหลัน ศศิธร เดือน เป็นต้น
แม้ในบทด่าทอทะเลาะวิวาทระหว่างนางวันทองกับนางลาวทอง สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ
พลเสพก็ทรงเลือกสรรค�ำทีเ่ ป็นภาษาพูดหรือภาษาชาวบ้าน เพือ่ ให้เข้ากับเนือ้ หาและเพือ่ ถ่ายทอดอารมณ์ของ
ตัวละครในขณะนั้น เช่นค�ำด่าของนางวันทองตอนหนึ่งว่า
ร้องว่าอีเกรงเวรบ�ำบัดบาป
ชิงผัวเขาไปได้ไว้กำ� กุม
ผัวมึงจะได้พลอยขึ้นสวรรค์
กูจะคอยชมบุญมึงสักคราว

มึงซ่อนหยาบมิให้ใครเข้าหลุม
รอดนรกหลายขุมแล้วอีลาว
เหาะด้วยกันเถิดเชิดฉิ่งฉาว
ผัวอีลาวเจ้าจะเลี้ยงเป็นออกญา
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		 ๑.๒ การเล่นค�ำเล่นเสียง หมายถึง การน�ำค�ำที่มีรูปหรือเสียงพ้องกันหรือใกล้เคียงกันมาเล่นในเชิง
เสียงและความหมาย เพื่อสร้างความเสนาะไพเราะ ความลึกซึ้งของความหมาย และความเปรียบที่กระทบ
อารมณ์ผอู้ า่ น๗ ในบทละครเรือ่ งขุนช้างขุนแผนพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพปรากฏ
การเล่นค�ำเล่นเสียงอย่างเด่นชัดในบทชมดง ตอนขุนแผนพานางลาวทองเดินทางกลับบ้านที่กาญจนบุรี หลัง
จากที่ขุนแผนทราบเรื่องนางวันทองกับขุนช้าง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๔ ค�ำกลอน ดังตัวอย่างตอนหนึ่งว่า
ว่าเอยว่าพลาง
พิศพรรณมิ่งไม้ในไพรวัน
กาหลงแกแลกาลา
พลวงหนูพลวงใหญ่พลับพลวง
ปริงปรางปริกเปราะปรูปรง
ตะแบกตะบากเต็งรังหูกวาง
ไข่เน่าขนุนสนุ่นเสนียด
โกงกางตุมกาตุมแก

ชวนนางให้ชมพนาสัณฑ์
แจงจันทน์กระเจี้ยงจิกจวง
มูกมันโมกลามูกหลวง
มะไฟพวงห้อยระย้าริมทาง
มหาหงส์เหียงหาดเสลาสล้าง
ตะเคียงข่อยเค็ดคางทั้งแคแตร
สีเสียดสีสนหวายแส้
หว้าแหว้วายเว้ผาวัง

จะเห็นได้ว่าค�ำกลอนในแต่ละวรรคมีทั้งการเล่นค�ำ  เช่น มูกมัน-มูกหลวง พลวงหนู-พลวงใหญ่พลับพลวง และเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระท�ำให้เกิดเสียงเสนาะ มีวรรคหนึง่ ทีเ่ ล่นเสียงพยัญชนะ
ป ทั้งวรรค คือ ปริงปรางปริกเปราะปรูปรง แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของกวีผู้แต่งได้เป็นอย่างดี
๒. ภาษาวรรณศิลป์ระดับความ ได้แก่ การใช้ภาพพจน์ และการใช้สัญลักษณ์
		 ๒.๑ การใช้ภาพพจน์ ภาพพจน์ คือ ค�ำหรือกลุ่มค�ำที่เกิดจากกลวิธีการใช้ค�ำ  เพื่อให้เกิดภาพ
ที่แจ่มชัดและลึกซึ้งขึ้นในใจของผู้อ่านและผู้ฟัง๘ ในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ มีการใช้ภาพพจน์หลากหลายประเภท แต่ทพี่ บมากทีส่ ดุ คือ ภาพพจน์ประเภท
อุปมาหรือความเปรียบ และภาพพจน์ประเภทโวหารการอ้างถึง
ส�ำหรับภาพพจน์ประเภทอุปมา ส่วนใหญ่จะเป็นความเปรียบแสดงอารมณ์โกรธ เช่น
- ถึงเอยถึงท่า
- เดือดอึดอึดฮึดฮัดเต็มที่
- เหลียวดูวู่โกรธพิโรธดาล
- ยิ่งกว่าโกร่งโพล่งพลุ่งดังเปลวไฟ

๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒.
		
		 ๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗.
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ระอาหน้าร้อนรุ่มดั่งสุมขอน
ดังอัคคีจุดจ่อรื้อรอคิด
ดั่งประหารสับเสี่ยงเยี่ยงกัน
ร้อนกลุ้มสุมไหมอุระรุม

การใช้ภาพพจน์ประเภทอุปมาช่วยเพิ่มความรู้สึกให้ผู้อ่านเห็นอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร
ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในตอนดังกล่าวตัวละครส�ำคัญทั้ง ๓ คือ ขุนแผน นางวันทอง และนางลาวทอง
เกิดโทสะครอบง�ำท�ำให้ควบคุมสติไม่อยู่เปรียบได้กับไฟที่เผาผลาญจิตใจนั่นเอง
นอกจากนัน้ ยังมีการใช้ภาพพจน์ประเภทอุปมาเพือ่ ถ่ายทอดอารมณ์โศกเศร้าของตัวละครด้วย เช่น
- ดังหนึ่งล่องน�ำ้ เชี่ยวไม่เหลียวทวน
เหมือนเด็ดก้านบุษมาลย์ไม่ไว้ใย
- ไม่ชั่วก็ชั่วแล้วครั้งนี้
- แสนเสียดายลืมอายไม่รักตัว
ดั่งดอกไม้สิ้นกลิ่นอายละออง

สั่งกันด่วนรีบรัดจัดจะไป
จะไปบ้านเขาชนไก่ประเดี๋ยวนี้
เหมือนจันทรอับศรีสิ้นแสง
คบขุนช้างคนชั่วให้มัวหมอง
ชะรอยกรรมน�ำน้องค�ำ้ จุนจูง

ค�ำประพันธ์ข้างต้นใช้ภาพพจน์ประเภทอุปมาแสดงอารมณ์โศกเศร้าของนางวันทองที่ต้องจ�ำยอม
แต่งงานกับขุนช้าง และเมื่อขุนแผนรู้ความจริงก็ถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงสองใจ
ภาพพจน์อีกประเภทหนึ่งที่พบมากในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน คือโวหารการอ้างถึงโดย
สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพทรงกล่าวเปรียบเทียบตัวละครส�ำคัญในเรื่องขุนช้างขุนแผนกับ
ตัวละครจากวรรณคดีไทยเรื่องอื่นๆ ด้วยมีลักษณะพฤติกรรมบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่
		

เรื่องกากี เปรียบนางวันทองกับนางกากี
จักพบอ้ายขุนช้างมากางกั้น
ชอบชู้แล้วมิหน�ำท�ำบิดเบือน

เออกระนั้นแล้วซีอีคนเปื้อน
ชั่วกระไรหนอช่างเหมือนนางกากี

		 เรื่องอุณรุท เปรียบขุนแผนกับอุณรุท นางลาวทองและพี่เลี้ยงทั้งสองกับกินรี
แน่เจ้าลาวทองน้องพี่
มาเล่นเรื่องเถิดดีสนุกหนัก
หนองนี้ดีแล้วแก้วเมียรัก
นงลักษณ์สามนางเป็นกินนร
อุณรุทต้องที่พี่จะเป็น
ไล่กันเล่นในน�ำ้ สโมสร
ร้องบทเชิดฉิ่งกลอนละคร
ตั้งท่าเหาะร่อนไล่สามนาง
		

เรื่องอิเหนา เปรียบขุนแผนกับอิเหนา ขุนช้างกับจรกา นางวันทองกับนางบุษบา
ขุนช้างนั้นระตูจรกา
วันทองบุษบาก็แม้นเหมือน
อันนี้นี้พี่เป็นเจ้าเรือน
อย่าบิดเบือนเลยเรานึกว่าสึกชี
..............................
............................................
บทอิเหนาในเรื่องเผาเมืองก่อน
จึงได้ผ่อนพานางผายผัน
นี่จะให้เผาบ้างเหมือนอย่างนั้น
ฤๅจึ่งวันทองพี่จะลีลา
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เรื่องรามเกียรติ์ เปรียบขุนแผนกับพระราม ขุนช้างกับทศกัณฐ์ นางวันทองกับนางสีดา
ไหนไหนก็คงไม่ว่างผัว
จะว่ากล่าวยาวยืดจะช้าที
ก็จะพาเอาสีดานงลักษณ์
ถ้าน้อยหนึ่งเถิดเจ้าโฉมงาม

นี่แลตัวดอกสร้อยเกศี
เออกระนี้แล้วจะให้เป็นพระราม
ไปให้พ้นทศพักตร์ยักษ์ซุ่มซ่าม
ลุกขึ้นเดิมตามเมียงออกมา

โวหารการอ้างถึงข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงมีความรอบรูเ้ รือ่ ง
วรรณคดีเป็นอย่างดี ทั้งรายละเอียดตัวละคร เหตุการณ์ในเรื่อง จึงทรงสามารถน�ำมาเชื่อมโยงกับพฤติกรรม
และความคิดของตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแผนได้อย่างสนิทแนบเนียน
		 ๒.๒ การใช้สัญลักษณ์ สัญลักษณ์เป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ประการหนึ่งที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
ภาพพจน์ ในวรรณคดีไทยโบราณมีการใช้สัญลักษณ์อย่างค่อนข้างเป็นระบบ เช่นในบทอัศจรรย์นิยมใช้
สัญลักษณ์จากธรรมชาติ มาพรรณนาได้อย่างประณีต แยบคาย เป็นขนบทางวรรณศิลป์ของไทยซึง่ แสดงฝีมอื
ของกวีผแู้ ต่ง ในบทละครเรือ่ งขุนช้างขุนแผนพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพปรากฏ
บทอัศจรรย์ทั้งหมด ๒ ตอน คือตอนขุนแผนได้นางแก้วกิริยา
อัศจรรย์มืดมนเป็นฝนฟ้า
เมฆเกลื่อนเดือนส่องแสงรางราง
เสนาะส�ำเนียงเสียงจักจั่นแจ้ว
ถ้อยทีมีอาลัยใจผูกพัน
และตอนขุนแผนได้นางวันทองตอนหนีไปอยู่ป่า
อัศจรรย์ในอรัญถิ่นประเทศ
สองเกษมเปรมปริ่มกระหยิ่มเจียว
แฝกคาหญ้าระบัดในภูมิประเทศ
จัตุบาททวิบาทที่เหล่านั้น
สัตว์ใดที่พอใจคะนองน�ำ้
วารีขุ่นข้นระคนฟอง
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นาฬิกากลฝรั่งดังเหง่งหง่าง
อาบน�ำ้ ค้างหนาวแนบแอบอิงกัน
กอดแก้วกิริยาแล้วรับขวัญ
เกษมสันต์สังวาสสวาทอร
โดยสังเกตแปลกเปลี่ยนกระเสียนเสียว
ลัดาเกี้ยวเกี่ยวกระหวัดรัดรึงกัน
บันดาลเหตุทั่วท�ำเลพลอยป่วนปั่น
ก็ผกผันตื่นเต้นเล่นประลอง
ก็เวียนผุดเวียนด�ำประจ�ำหนอง
สองกระกรองปองสวาทสมมาตรครัน

การใช้สญ
ั ลักษณ์ในบทอัศจรรย์จำ� เป็นต้องใช้จนิ ตนาการในการอ่าน หากเป็นการแสดงซึง่ มีขอ้ จ�ำกัด
ด้านเวลาและสถานที่ อาจก�ำหนดให้ใช้เพลงหน้าพาทย์ “โลม ตระนอน” แทน เนือ่ งจากในการแสดงจะใช้เพลง
และท่าร�ำพูดแทนภาษานั่นเอง๙
จากการพินิจคุณค่าภาษาวรรณศิลป์ในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ พบว่ามีการใช้ภาษาวรรณศิลป์ครบถ้วนทั้งในระดับค�ำ  ได้แก่ การสรรค�ำ 
การเล่นค�ำเล่นเสียง และในระดับความ ได้แก่ การใช้ภาพพจน์ และการใช้สัญลักษณ์ บทละครเรื่องดังกล่าว
จึงนับว่ามีคุณค่าทางวรรณศิลป์ สูงยิ่ง
พินิจคุณค่าลีลา “รสวรรณคดีไทย”
การสร้างรสหรือการรับรูร้ สในวรรณคดีไทยมิได้มที ฤษฎีทซี่ บั ซ้อนรองรับ หรือมีการพัฒนาความคิด
เรือ่ งทฤษฎีรสเช่นในวรรณคดีสนั สกฤต ในหนังสือประชุมล�ำน�ำของหลวงธรรมาภิมณฑ์ ได้ยกตัวอย่างของลีลา
๔ ประเภท ในเพลงยาว คือ เสาวรจนี นารีปราโมทย์ พิโรธวาทัง สัลลาปังคพิไสย์ จากเนื้อหาของกลอนที่ใช้
อธิบาย ท�ำให้ทราบว่า เสาวรจนีเป็นบทชมโฉม นารีปราโมทย์เป็นบทเกี้ยวพาราสี พิโรธวาทังเป็นบทตัดพ้อ
ต่อว่าหรือบทแสดงความโกรธ สัลลาปังคพิไสย์เป็นบทคร�ำ่ ครวญ ลีลาทัง้ ๔ ประเภทนีม้ ปี รากฏเด่นชัดในเพลง
ยาว และมีปรากฏในตัวบทวรรณคดีอื่นๆ ทั้ง ในวรรณคดี บทละคร วรรณคดีนิทาน วรรณคดีนิราศ ลิลิต ลีลา
ที่เด่นชัดเหล่านี้จึงได้กลายเป็นลักษณะเด่นของรสในวรรณคดีไทยไป๑๐
บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพได้สะท้อน
ลีลารสวรรณคดีไทยตามขนบทั้ง ๔ ประเภทซึ่งสัมพันธ์กับรูปแบบการแสดง และยังปรากฏรสแห่งความตลก
ขบขัน ซึ่งเป็นลักษณะส�ำคัญของการแสดงละครนอกด้วย
		 ๑. ลีลาเสาวรจนี หรือบทชมโฉม ชมความงาม ในบทละครดังกล่าวปรากฏบทชมโฉมตัวละคร
ส�ำคัญ คือขุนแผนและนางลาวทอง ในบทก�ำหนดเพลงร้องคือเพลงชมตลาด ซึ่งสัมพันธ์กับเนื้อหาในตอนดัง
กล่าวอย่างยิ่ง ดังนี้
(ชมตลาด) ขุนแผนนุ่งยกทองเจ็ดสี
ลาวทองนุ่งหิ่งห้อยชมไพร
ขุนแผนรัดรัดประคดหนามขนุน
ลาวทองใส่เสื้อหงอนไก่งามครัน

พื้นเขียวอย่างดีระก�ำไหม
แต่งตัวอย่างไทยวิไลวรรณ
คาดเข็มขัดลายดุนดวงกุดั่น
ขลิบคั่นสีฟ้าดวงพุดตาน

๙ เสาวณิต วิงวอน, วรรณคดีการแสดง (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวรรณคดีและคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
		
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๒๖๙.
		 ๑๐ สุจติ รา จงสถิตย์วฒ
ั นา, เจิมจันทน์กงั สดาล : ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย (กรุงเทพมหานคร : โครงการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๗๓-๗๗.
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จะเห็นว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงแสดงชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ด้วยการกล่าวชม
โฉม ตัวละครสลับกันทีละค�ำกลอน นอกจากนั้นยังปรากฏบทชมช้าง พาหนะของขุนแผนกับนางลาวทอง
และบทชมม้า พาหนะของขุนแผนกับนางวันทองด้วย ตัวอย่างบทชมม้าสีหมอก
ม้าเอยม้าหมอก
หูกระหนกยกหน้าย่างยนตร์
ขับควบพริบไหวไวว่อง
เยื้องเท้าย่อท้ายเตือนตี

มีขวัญพาดหอกแซมขน
อกใหญ่ทานทนตัวดี
ขี่น้อยย่างย่องอยู่กับที่
แต่เต้นถูกถี่มีพยศ

		 ๒. ลีลานารีปราโมทย์ หรือบทเกี้ยวพาราสี ในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนส�ำนวนพระราชนิพนธ์
นี้ปรากฏเนื้อหาตอนขุนแผนเกี้ยวนางลาวทองและพี่เลี้ยง ขุนแผนเกี้ยวนางแก้วกิริยา และขุนแผนเกี้ยวนาง
วันทอง ทรงก�ำหนดเพลงร้องโลม เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาในตอนดังกล่าว ตัวอย่างบทขุนแผนเกี้ยวนางแก้ว
กิริยา ซึ่งแสดงคารมคมคายและความเจ้าชู้ของขุนแผนได้เป็นอย่างดี
(โลม)
วาเอยวาจา
ใช่สะดมย่องเบาข้าวของใคร
พี่ชื่อขุนแผนแกว่นสงคราม
วันทองอยู่ห้องไหนยังไม่เคย
เจ้าหลับอยู่ดูแม้นเหมือนวันทอง
อย่าถือโทษโกรธไปท�ำไมมี

พี่อายหน้าน้องอย่าสงสัย
เสียมิได้ก็แต่รักลักชมเชย
จะมาตามภรรยาดอกน้องเอ๋ย
จึ่งหลงเลยเข้ามาในห้องนี้
จึงหลงต้องจิตคิดว่าเมียพี่
จะหยิกตีก็ตามแต่ความคิด

		 ๓. ลีลาพิโรธวาทัง หรือบทตัดพ้อต่อว่าแสดงความโกรธ ปรากฏอย่างเด่นชัดตอนนางวันทอง
มีปากเสียงกับ นางลาวทองและขุนแผน สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงเลือกใช้คำ� ภาษาชาวบ้านที่
“จัดจ้าน” เพื่อแสดงอารมณ์โกรธของตัวละครแต่ละตัว นับเป็นการเลือกใช้ค�ำเหมาะในที่เหมาะอย่างยิ่ง
และทรงก�ำหนดให้ร้องร่ายเป็นพื้น เพื่อด�ำเนินเหตุการณ์การทะเลาะโต้เถียงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดรสชาติ
อย่างภาษาเพลงพื้นบ้าน ตัวอย่างเช่น
ถ้อยเอยถ้อยค�ำ
ต้องเสน่ห์ถูกสนัดแล้วมั่นคง
ผัวข้าฝ้าขึ้นเห็นฤๅไม่
แต่กลับทัพก็ยับมาเต็มที
ให้อีลาวชาวดอนมาร่อนร่า
เอียงคว�ำ่ ไปแล้วเจ้าจอมเลอะ
เหม่อีลาวปากยาวว่าเมื่อกี้
เมื่อไรเล่าจึงจะเอามาก�ำนัล
40
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ซ่อนเงื่อนเกลื่อนท�ำให้ผัวหลง
จึงงวยงงงมงายว่ากันดี
นวลที่หน้านี้มิใช่ฤๅหม่อมพี่
น่าบัดสีมันให้กินสิ้นแล้วเคอะ
เชิดชูหน้าราคีเปื้อนเปรอะ
เท่านั้นเถอะพอรู้เท่ากัน
แสร้งเสกสีนองาสูงสรร
กูจะกลั่นช้างงาไปร่ารับ

นอกจากนั้นยังปรากฏเพลงร้องศัพท์ไทยและรื้อ ในตอนที่ตัวละครนางวันทอง นางสายทอง
นางลาวทอง และขุนแผนไล่ตีกันพัลวัน จังหวะของค�ำที่สั้นและกระชับยังสัมพันธ์กับการด�ำเนินเรื่องที่มี
การวิ่งไล่ตีกันด้วย ดังตัวอย่าง
(ศัพท์ไทย) อีเอยอีลาวทอง
มึงท้ากูดี
สายทองพี่เลี้ยง
สองข้างวิ่งไขว่

อย่าพักจองหองเสียดสี
ตีให้หน�ำใจ
ก้าวเฉียงเลี่ยงไล่
ที่ในนาวา

(รื้อ)
พิมเอยพิมพี่
กั้นไว้ไล่โดน
ดูเอาเถิดฤๅ
พลัดไปข้างนั้น
เรือเกลือกเสือกพลาด
ขุนแผนถีบส่ง

ท�ำไมนี่จะมาเต้นเป็นเล่นโขน
เผ่นโผนดึงดัน
เท้ามือเหลือคัน
กลับหันเวียนวง
อีทาสล้มลง
จมพงชายเฟือย

		 ๔. ลีลาสัลลาปังคพิไสย์ หรือบทคร�่ำครวญ ในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนส�ำนวนพระราชนิพนธ์
นีป้ รากฏเนือ้ หาตอนวันทองคร�ำ่ ครวญก่อนคิดฆ่าตัวตาย คร�ำ่ ครวญตอนสัง่ เรือน ตอนนางแก้วกิรยิ าคร�ำ่ ครวญ
ถึงขุนแผน ตอนขุนแผนคร�่ำครวญถึงนางลาวทองและนางวันทอง โดยทรงก�ำหนดเพลงร้องโอ้ และเพลง
หน้าพาทย์โอด เพื่อถ่ายทอด รสแห่งความโศกเศร้าไว้ด้วย ตัวอย่างตอนนางวันทองคร�่ำครวญก่อนคิด
ฆ่าตัวตาย แสดงความหมดอาลัยตายอยากในชีวิตของนางวันทอง
(โอ้) โอ้พ่อพลายแก้วของเมียเอ๋ย
ให้งดโกรธขอโทษวิงวอน
วันทองเอ๋ยท�ำชั่วผัวได้ห้าม
จนเธอเคลือบแคลงแหนงใจ
มิวันนี้วันโน้นจะโดนปะ
ด่านได้ทำ� ใจฮึดฮือ
อึดอัดตัดรอนกันเสร็จสิ้น
อกเอ๋ยจะคิดฉันใด
ฯ ๑๖ ค�ำ ฯ โอด

ใครเลยจะช่วยห้ามไว้ก่อน
โอดอ่อนร�ำพันร�่ำไร
วู่วามไม่ลดอดได้
สิ่งดีทำ� ไว้ไพล่พลิกแพลง […]
คงมีวันพระไปไหนฤา
อึงอื้อรีบโกรธจะโทษใคร
จนให้มันชิงบินเอาไปได้
จนใจโอ้ไห้พิไรครวญ
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		 ๕. รสแห่งความตลกขบขัน บทละครเรือ่ งขุนช้างขุนแผนของสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ
มีลักษณะแบบบทละครนอก มีเนื้อความหลายตอนมุ่งสร้างความขบขันแก่ผู้อ่าน เช่น ตอนนางศรีประจัน
และขุนช้างรีบมาช่วย นางวันทองที่ก�ำลังฆ่าตัวตายจนหกล้มคะม�ำไปทั้งคู่ ดังนี้
เมื่อนั้น
กลางคืนรื่นรมย์ชมนึกมา
คืนวันจวนรุ่งเคลิ้มหลับใหล
ตกใจตื่นไม่รู้เรื่องราว
ประจวบจอมคร่อมเท้าศรีประจัน
ขอโทษแม่เถิดกลัวผีพลอยกิน
จะลุกต่อไปอีกก็ไม่ได้
ท�ำช่วยนวดศรีประจันฟั้นแรงแรง

ขุนช้างนอนหอรอคอยท่า
หลายราตรีตากตาแก้วตาพราว
จนตะวันโด่งไกลเขาฉ่าฉาว
โดดจากหอพุ่งยาวลงมาดิน
หกหันกลับหงายพลิกกายผิน
จึงชิงบินข้ามเสียให้สิ้นแคลง
ขัดสะบักยอกไหล่ตัวแข็ง
แม่ด่าว่าเกินแกงไปแล้ววะ

อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตอนบรรยายภาพเรือนขุนช้างยามค�ำ่ คืน เมื่อขุนแผนขึ้นไปพานางวันทองหนี
ส�ำรับกับข้าวปูปลา
หม้อข้าวหม้อแกงแหลกแตกอึง
คนทั้งเรือนหลับใหลไม่ไหวติง
น�ำ้ ลายไหลปากอ้าหมาเลียพลาม

วางไว้บนม้าหมาค้นถึง
บ้างหอนเห่าอึงคะนึงเคี้ยวค�ำราม
ดั่งเขียงขอนท่อนทิ้งเขาเหยียบข้าม
กะโล่กะทายถุงย่ามยื้อแย่งกัน

จากการพินิจคุณค่าลีลารสวรรณคดีไทยในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ พบว่ามีลีลารสวรรณคดีไทยตามขนบทั้ง ๔ ประเภท คือ เสาวรจนี
นารีปราโมทย์ พิโรธวาทัง สัลลาปังคพิไสย์ และยังมีรสแห่งความตลกขบขันตามลักษณะของละครนอกด้วย
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขนบของวรรณคดีไทยและการแสดงของไทยมักไม่ปรากฏรสใดรสหนึ่งโดยเฉพาะ
แต่มักปรากฏในลักษณะรสที่หลากหลายรวมกัน ผ่าน ค�ำกลอน เพลงร้อง เพลงหน้าพาทย์ ตลอดจนท่าร�ำ 
เพื่อสื่ออารมณ์พื้นฐานของมนุษย์แบบ “ครบรส” นั่นเอง
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บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน : รัตนะแห่งพระบวรราชนิพนธ์
มีผกู้ ล่าวว่าวรรณคดีไทยมีแต่เรือ่ งรัก ไม่มปี รัชญา จึงเป็นวรรณคดีของคนทีไ่ ม่คอ่ ยเจริญ ท�ำให้ระลึก
ได้ว่าไทยเราไม่น�ำปรัชญาไปใช้ในวรรณคดี เพราะเราพอใจกับปรัชญาชีวิตของเรา ซึ่งเดินตามแนวของพุทธ
ศาสนา ในเมื่อเราไม่มีความอัดอั้นกับปัญหาปรัชญา เราก็ไม่ร�ำพันเรื่องปรัชญาในวรรณคดีของเรา เราก็มีแต่
เรื่องรูป รส กลิ่น เสียง เพราะพระของเราท่านเทศน์เรื่องปรัชญา คือเรื่องสัจธรรม ความปรวนแปร ความไม่
เป็นตัวตน ความทุกข์ของสังสารวัฏอยูแ่ ล้ว ไม่จำ� เป็นทีก่ วีจะต้องไปแข่งกับท่านสอนกันในเรือ่ งนีอ้ กี เราว่าชีวติ
วันหนึ่งๆ ก็ได้แค่นี้ เราจึงปรุงใจกันด้วยความไพเราะของถ้อยค�ำให้ถึงที่สุดที่เราจะท�ำได้ หรือเราอาจแลเห็น
ธรรมชาติของสังคมของเรา ว่าชีวิตง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เราพอใจกับชีวิตง่ายๆ เราก็ร�ำพันแต่ในเรื่องชีวิตง่ายๆ
แต่ในทางวรรณศิลป์ เราอาจมีความสุนทรสูงกว่าชาติอื่น๑๑
บทละครเรือ่ งขุนช้างขุนแผนพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ เป็นหลักฐาน
ยืนยันข้อความข้างต้นได้เป็นอย่างดี เพราะบทละครดังกล่าวช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นอารมณ์ของมนุษย์
อันหลากหลาย ซึง่ ประกอบด้วยรูป รส กลิน่ เสียง วรรณศิลป์ทป่ี ระดับตกแต่ง ตลอดจนลีลาโวหารแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของตัวละคร ก็เป็นไปเพื่อความไพเราะงดงาม สนุกสนาน ตอบสนองต่อตา หู และใจเป็นส�ำคัญ
นัยหนึ่งบทละครเรื่องดังกล่าวยังแสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์และการละครของสมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ นอกเหนือจาก พระอัจฉริยภาพด้านการศึกสงครามอีกด้วย
ผู้วิจัยเชื่อว่าหากมีการปรับบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนส�ำนวนพระราชนิพนธ์นี้ ด้วยการตัดทอน
หรือเปลีย่ นแปลงรายละเอียดให้เหมาะสมกับเวลา สถานที่ และกลุม่ ผูช้ มในปัจจุบนั บทละครดังกล่าวจะสร้าง
ความสนุกสนานได้ไม่แพ้วรรณคดีการแสดงเรื่องอื่นๆ อย่างแน่นอน ประดุจการเจียระไนรัตนะอันมีค่าแห่ง
พระบวรราชนิพนธ์ ในฐานะหลักฐานบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผนส�ำนวนแรก กอปรกับเป็นงานที่รังสรรค์
ขึ้นด้วยภาษาวรรณศิลป์และลีลารสวรรณคดีไทยอย่างสมบูรณ์พร้อม “มรดกวังหน้า” ชิ้นนี้ก็จะช่วยส่องแสง
แสดงอารยะของชาติได้เฉกเช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่นต่อไป

๑๑ หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ ครงการต�ำราสังคมศาสตร์
		
และมนุษยศาสตร์, ๒๕๒๒), หน้า ๒๐๘-๒๐๙.
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนท่าร�ำนางแปลงในการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ : ฉุยฉายศูรปนขา
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและความส�ำคัญของนางแปลงในการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ รวมทั้งศึกษา
องค์ประกอบการแสดง และวิเคราะห์กระบวนท่าร�ำฉุยฉายศูรปนขา โดยเปรียบเทียบกระบวนท่าร�ำตามรูป
แบบการเรียนการสอนกับกระบวนท่าร�ำตามรูปแบบการแสดง ด�ำเนินการวิจัยโดยการศึกษาจากเอกสาร
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย การรับถ่ายทอดท่าร�ำ  การชมวีดิทัศน์การแสดงการประชุมกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่าบทบาทและความส�ำคัญของนางแปลงในการด�ำเนินเรื่องรามเกียรติ์นี้มีภูมิหลัง
เป็นนาง มี 3 นาง คือ ๑) นางศูรปนขาหรือนางส�ำมนักขา มีบทบาทในตอนต้นเรื่องอันเป็นเหตุสู่สงคราม
ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ ๒) นางเบญกาย มีบทบาทในทางกลศึกของทศกัณฐ์ ๓) นางอดูลปีศาจ เหตุแห่ง
ความบาดหมางของพระรามกับนางสีดาในตอนท้ายของเรื่องรามเกียรติ์
นางศูรปนขาหรือนางส�ำมนักขาเป็นตัวละครตัวเดียวกัน จัดเป็นยักษ์ชั้นสูงที่มีกิริยาไม่เรียบร้อย  
มีอิทธิฤทธิ์แปลงกายเหาะเหินเดินอากาศได้ รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ อุปนิสัยเจ้าชู้ จิตใจร้อนรุ่มด้วยราคะ
นิสยั พาลไม่รผู้ ดิ ชอบชัว่ ดี พูดปดกล่าววาจาเท็จ นางแปลงกายเป็นสาวงามเพือ่ ยัว่ ยวนพระราม พระลักษณ์ให้
หลงใหล ในการแสดงปรากฏลีลาท่าร�ำในการแปลงกายของนางศูรปนขาทีส่ บื ทอดมาจากละครวังสวนกุหลาบ
ในชุด ฉุยฉายศูรปนขาซึง่ จัดเป็นการร�ำชัน้ สูงเชิงอวดฝีมอื มีองค์ประกอบส�ำคัญคือ ผูแ้ สดงต้องคัดเลือกผูแ้ สดง
ทีม่ คี วามสามารถด้านนาฏศิลป์ตวั นาง สามารถถ่ายทอดบุคลิกตัวละครสูผ่ ชู้ มให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้อย่าง
สุนทรีย์ การแต่งกายยืนเครื่องนางห่มสไบสองชาย ศีรษะใส่กระบังหน้าหรือรัดเกล้าเปลว ดนตรีใช้วงปี่พาทย์
เพลงร้องประกอบด้วยเพลงฉุยฉายและเพลงแม่ศรี กระบวนท่าร�ำตามบทร้องเพลงฉุยฉายพบว่ามีท่าร�ำ 
ตามค�ำร้องจ�ำนวน ๓๑ ท่า ในลีลาที่มีลักษณะการนวยนาด ผู้ร�ำต้องใส่จริตกิริยาแสดงอาการความพึงพอใจ
ทางใบหน้าและแววตา เพลงแม่ศรีมีท่าร�ำตามค�ำร้องจ�ำนวน ๒๕ ท่าร�ำในลีลาท่าร�ำสะบัดสบิ้ง อาการเสแสร้ง
อาการเล่นตัวของหญิง ใบหน้ายิ้มระรื่น ดวงตามีเลศนัย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าร�ำตามรูปแบบการเรียนการสอนกับรูปแบบการแสดง พบว่า
ท่าร�ำในรูปแบบการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นการตีบทตามค�ำร้องตรง ๆ ส่วนในการแสดงใช้การตีบท
โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมโดยมีกระบวนท่าร�ำแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามค�ำร้อง จ�ำนวน ๑๔ ท่าร�ำ  คือ ๑)
ไปให้คมสัน ๒) ผ้านุ่งใหม่ ๓) สไบหอม ๔) อีกทั้งเพชรพรายพรรณ ๕) ติดใจ ๖) เสียดายเอย ๗) อยากจะ
ส่องพระฉาย ๘) กระจก ๙) ในไพร ๑๐) ลามลวน ๑๑) มาชวน ๑๒) ต้องท�ำแสนงอน ๑๓) จะสลัดปัดกรเอย
๑๔) ครานี้

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

47

Abstract
		 The research on the study of dance movements of a female character in disguise
in Ramakien performance: Chui Chai Surpanakha aims to study and analyze the role and
importance of the disguised female characters in Ramakien performance, as well as its
dramatic composition. The study employs a comparison method between instruction-based
dance movements and performance-based dance movements. The research data are
collected from literature review, interview of Thai classical dance experts, inheritance of dance
movements, performance videos and focus group discussion to confirm the information.
The research finds that in Ramakien storyline, there are three significant female
characters in disguise: 1) Surpanakha or Sammanakkha, whose role is crucial at the
beginning of the story leading to the war between Rama and Ravana; 2) Benyakai, whose
role is evident in the warfare stratagems of Ravana; 3) Adool the Demoness who causes the
conflict between Rama and Sita at the end of Ramakien story.
		 Surpanakha or so-called Sammanakkha is described as an upper-class ogress of
indecent manner. She possesses magical powers and can assume any shape or form.
Surpanakha has an ugly appearance and flirtatious personality. Being jealous and lustful,
she always deceives others through immoral and wicked conducts. She transforms herself
as a charmingly beautiful woman to seduce Rama and Lakshmana. The impersonating dance
movements of Surpanakha in Chui Chai Surpanakha are inherited from the royal dance
genre of Suan Kularb Palace. It is regarded as a court dance which demonstrates the talents
and expertise of the dancers; therefore, the important element of the dance is the casting.
The selected performer must master the leading female role and is able to convey
the character’s personality while convincing the audience to aesthetically follow the story.
The costume of this particular dance follows the tradition of a leading female character:
using a double-end shawl to wrap around the breast and decorating the head with a
head-dress or a gold tiara. The accompanying music is produced by the Pi Phat ensemble
while the vocal music consists of Chui Chai song and Mae Sri song. There are 31 dance
movements for Chui Chai song and the dance style embodies graceful gesture. The dancer
must convey the stylized demeanor and satisfaction through facial and eye expressions.
In addition, Mae Sri song has 25 lyrical dance movements expressing sulking, pretentious and
bashful gesture, coupled with a smiling face and obscure eye contact.
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		 The comparative analysis of the instruction-based and performance-based
dance movements reveals that the instruction-based dance movements express a direct
interpretation of the lyrics while those appearing in the performance are interpreted based on
the interaction with the audience. This results in 14 different dance movements: 1) proceed
beautifully 2) new ankle-length skirt 3) fragrant shawl 4) elegance diamond 5) addiction 6)
regret 7) desiring to see one’s reflection 8) mirror 9) in the forest 10) touching passionately
11) induce 12) sulking 13) shaking off the hands 14) this moment.
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บทน�ำ
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการฟ้อนร�ำทั้งที่เป็นระบ�ำ ร�ำ เต้น รวมทั้งละครร�ำ โขน หนังใหญ่ ปัจจุบัน
มักมีคนคิดชื่อให้ให้ดูทันสมัยคือ นาฏกรรม สังคีตศิลป์ วิพิธทัศนา และศิลปะการแสดง ซึ่งมีความหมาย
ใกล้เคียงกัน เพราะเป็นค�ำที่ครอบคลุมศิลปะกะแห่งการร้อง การร�ำ และการบรรเลงดนตรี (สุรพล วิรุฬรักษ์,
๒๕๔๓ : ๑๒) นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงประจ�ำชาติทมี่ คี วามส�ำคัญและมีบทบาทต่อสังคมไทยอย่างยิง่
โดยเป็นส่วนส�ำคัญของการด�ำเนินชีวิต ทั้งในเวลาปกติและในโอกาสพิเศษเพื่อการสื่อสาร การสังสรรค์
การบันเทิง งานพิธีกรรม ตลอดจนการเผยแพร่และรักษาเอกลักษณ์ของชาติหรือชุมชน ดังนั้นจึงมีการ
อนุรกั ษ์ เผยแพร่และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนือ่ ง แม้ในบางช่วงเวลาของกาลสมัยจะมีการหยุดชะงักเสือ่ มถอย
ลงบ้าง แต่กไ็ ด้รบั การฟืน้ ฟูมาโยล�ำดับมีรปู แบบและลักษณะเฉพาะบ่งบอกถึงความงามแห่งวัฒนธรรมทีบ่ รมครู
ด้านนาฏศิลป์รังสรรค์ขึ้นด้วยภูมิปัญญาสู่การอนุรักษ์สืบทอดเป็นมรดกของแผ่นดิน
ปัจจุบันงานนาฏศิลป์ไทยมีการสร้างสรรค์ขึ้นมากมาย โดยมีทั้งการสร้างสรรค์ในกรอบจารีตเดิม
รวมทั้งรังสรรค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบของระบ�ำต่างๆ ตลอดจนรูปแบบการแสดงละครที่มีการพัฒนาผสมผสาน
ศิลปะตะวันตก และศิลปะตะวันออกของชาติต่างๆ เพื่อสอดรับกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงการแสดงในรูปแบบอนุรักษ์มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
เปรียบเสมือนรากเหง้าของนาฏศิลป์ไทยที่สืบสานควบคู่กับงานสร้างสวรรค์ ดังพระราโชวาทสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ว่า “การธ�ำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์และ
ความเจริญของชาตินั้น จ�ำเป็นต้องกระท�ำสองสิ่งควบคู่กันไป คือ การอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ แต่การจะ
ปฏิบัติสองสิ่งนี้ให้ส�ำเร็จผลที่ดี ที่เป็นประโยชน์แท้จริง แต่ละคนต้องซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
ก่อนว่าเป็นแบบแผนอันดีงามที่ได้สร้างสมและสืบทอดกันมายาวนาน จนเป็นรากฐานส�ำคัญของสังคม
และประเทศชาติ จึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลรักษาไว้ให้ด�ำรงมั่นคงอยู่” (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ๒๕๕๕)
ทั้งนี้ งานนาฏศิลป์รูปแบบอนุรักษ์เป็นภูมิปัญญาของบรมครูนาฏศิลป์ไทยในอดีต โดยการถ่ายทอดความรู้
สูศ่ ษิ ย์ให้จดจ�ำด้วยสติปญ
ั ญาและการฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญเป็นองค์ความรูอ้ ยูใ่ นตัวบุคคล ท�ำให้กระบวน
ท่าร�ำและองค์ความรู้หลายชุดหลายตอนได้สิ้นไป โดยไม่ได้รับการถ่ายทอดหรือบันทึกไว้อย่างน่าเสียดาย
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบันทึกจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยในการศึกษา
ค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบการร�ำในเชิงอวดฝีมือ
นางศูรปนขาในบทบาทของนางแปลง ผู้เป็นชนวนส�ำคัญของการเกิดสงครามในเรื่องรามเกียรติ์
แม้จะแปลงรูปร่างให้งดงามเพียงไร แต่การถ่ายทอดกิรยิ าในการแสดงสือ่ ถือความไม่สำ� รวม ไม่ควบคุมอารมณ์
ตามลักษณะของนางตลาด โดยบรมครูด้านนาฏศิลป์ไทยได้รังสรรค์ลีลาท่าร�ำตลอดจนกลวิธีในการแสดงที่มี
ความแตกต่างและลักษณะเฉพาะ การแสดงบทบาทนางแปลงของศูรปนขาปรากฏในการร�ำที่เป็นแบบแผน
สืบทอดกันมาแต่โบราณในชุดฉุยฉายศูรปนขา ซึง่ ได้รบั การบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์
ไทยระดับปริญญา รวมทัง้ จัดแสดงในโอกาสต่างๆ ทัง้ ในการแสดงโขนและละครร�ำ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงตระหนักถึง
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ความส�ำคัญของบทบาทกระบวนท่าร�ำนางแปลง อันเป็นรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยแนวอนุรกั ษ์ตามกรอบจารีต
ดัง้ เดิม โดยสนใจศึกษาการแสดงชุด ฉุยฉายศูรปนขา ซึง่ เป็นการศึกษาบทบาทความส�ำคัญของนางแปลงในการ
แสดงเรือ่ งรามเกียรติ์ จากเอกสารต�ำราและองค์ความรูท้ สี่ บื ทอดจากบรมครูดา้ นนาฏศิลป์ไทย รวมทัง้ วิเคราะห์
กระบวนท่าน�ำที่ใช้ในการแสดงชุด ฉุยฉายศูรปนขา รูปแบบการถ่ายทอดในการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และรูปแบบการแสดงของกรมศิลปากร อันมี
จุดเน้นทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ควรศึกษาวิเคราะห์ทา่ น�ำบันทึกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบงานวิจยั นาฏศิลป์ไทย
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการอนรักษ์สืบทอดองค์ความรู้แก่วงการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาบทบาทและความส�ำคัญของนางแปลงในการแสงเรื่องรามเกียรติ์
๒. เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบการแสดงและเปรียบเทียบกระบวนท่าร�ำชุด ฉุยฉายศูรปนขา
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกระบวนท่าร�ำ  ฉุยฉายศูรปนขา ๒ รูปแบบ คือ กระบวนท่าร�ำตามรูปแบบ
การเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต กับ กระบวนท่าร�ำตามรูปแบบการแสดง
ของส�ำนักการสังคีต กรมศิลปากร

วิธีดำ� เนินการวิจัย

๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการและบทความที่เกี่ยวข้องจากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ ได้แก่
หอสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ฝ่ายวิชาการ ส�ำนักการสังคีต กรมศิลปากร
วิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องสมุดคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. ศึกษาจากการสังเกตและชมวิดีทัศน์การแสดงที่เกี่ยวข้องกับนางแปลงในการแสงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์ แก่ นางศูรปนขา นางเบญกาย และนางอดูล ของส�ำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๓. ฝึกปฏิบัติท่าร�ำฉุยฉายศูรปนขา รูปแบบการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จาก
นางสาวกรรณิการ์ วีรทัย ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย และท่าร�ำรูปแบบการแสดงของส�ำนักการสังคีต
กรมศิลปากรจากนางรัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินแห่งชาติ)
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๔. ศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์การสอนและการแสดง ฉุยฉายศูรปนขา ดังนี้
นางนพรัตน์ หวังในธรรม
ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป
นายประเมษฐ์ บุณยะชัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมคาย กลิ่นภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นางวรวรรณ พลับประสิทธิ์
ศิลปินช�ำนาญงานส�ำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๕. บันทึกกระบวนท่าร�ำฉุยฉายศูรปนขา พร้อมดนตรีและเพลงร้อง
๖. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ไทยที่มีประสบการณ์ในการ
แสดงและการสอน ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี จ�ำนวน ๑๐ คน เพื่อยืนยันข้อมูล
๗. น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ตีความและสรุปผลการวิจัยด้วยการพรรณนาความ และเรียบเรียง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ก่อให้เกิดเอกสารบันทึกองค์ความรูเ้ กีย่ วกับบทบาท และความส�ำคัญของนางแปลงในการแสง
เรื่องรามเกียรติ์
๒. ได้เอกสารบันทึกองค์ความรู้ในการอนุรักษ์สืบทอกระบวนท่าร�ำชุดฉุยฉายศูรปนขา ตามรูป
แบบการเรียนการสอนและรูปแบบการแสดงของบรมครูด้านนาฏศิลป์ไทย เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
ในแนวทางนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ค�ำจ�ำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

๑. กระบวนท่าร�ำ หมายถึง กระบวนท่าร�ำชุด ฉุยฉายศูรปนขา ตามรูปแบบการเรียนการสอนของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และรูปแบบการแสงของส�ำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๒. นางแปลง หมายถึง นางยักษ์ที่แปลงกายเป็นหญิงสาวรูปร่างหน้าตาสวย ตามที่ปรากฏในการ
แสดง เรื่องรามเกียรติ์ ได้แก่ รามเกียรติ์ได้แก่ นางศูรปนขา นางเบญจกาย และนางอดูล
๓. รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนท่าร�ำที่ถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๔. รูปแบบการแสดง หมายถึง กระบวนท่าร�ำที่ศิลปินของส�ำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดแสดง
ให้ประชาชนชม
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สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนท่าร�ำนางแปลงในการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ : ฉุยฉายศูรปนขา
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและความส�ำคัญของนางแปลงในการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ รวมทั้งศึกษา
องค์ประกอบการแสดง และวิเคราะห์กระบวนท่าร�ำชุดฉุยฉายศูรปนขา โดยเปรียบเทียบกระบวนท่าร�ำ  ๒
รูปแบบคือ กระบวนท่าร�ำตามรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ รับการถ่ายทอดท่าร�ำจากอาจารย์กรรณิการ์ วีโรทัย ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ กั บ กระบวนท่ า ร� ำ ตามรู ป แบบการแสดงของส� ำ นั ก การสั ง คี ต กรมศิ ล ปากร
รับการถ่ายทอดท่าร�ำจากอาจารย์รัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย
ส�ำนักการสังคีต กรมศิลปากร ด�ำเนินการวิจัยโดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ
และบทความที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ สังเกตและชมวีดิทัศน์การแสดงที่เกี่ยวข้องกับนางแปลง
ในการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ฝึกปฏิบัติท่าร�ำฉุยฉายศูรปนขารูปแบบการเรียนการสอนและรูปแบบการแสดง
บันทึกกระบวนท่าร�ำพร้อมดนตรีและเพลงร้อง ประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ไทยเพื่อยืนยัน
ข้อมูลการศึกษาและ น�ำข้อมูลวิเคราะห์ ตีความ และสรุปผลการวิจัยด้วยการพรรณนาความและเรียบเรียง
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
๑. การศึกษาบทบาทและความส�ำคัญของนางแปลงในเรื่องรามเกียรติ์ พบว่า ในการแสดง
เรื่องรามเกียรติ์ นอกจากได้น�ำบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รัชกาลที่ ๑ และพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ มาปรับปรุงเพิ่มเติม
ให้มีลักษณะเป็นบทโขน นอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ได้จัดท�ำ
เป็นบทละครดึกด�ำบรรพ์เรือ่ งรามเกียรติ์ ตามต้นฉบับรามายณะ เรือ่ งรามเกียรติ์ มีปรากฏตัวละครทีเ่ ป็นยักษ์
จ�ำนวนมาก นางยักษ์ที่แปลงกายและมีบทบาทในการด�ำเนินเรื่องพบว่ามีนางแปลงที่ส�ำคัญ ๓ ตัว คือ
๑) นางศูรปนขาหรือนางส�ำมนักขามีบทบาทในตอนต้นเรือ่ งอันเป็นเหตุสสู่ งครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์
๒) นางเบญกายมีบทบาทในทางกลศึกของทศกัณฐ์ ๓) นางอดูลปีศาจเป็นเหตุแห่งความบาดหมางของพระราม
กับนางสีดาในตอนท้ายของเรื่องรามเกียรติ์
นางศูรปนขาได้ชอื่ ว่าเป็นผูจ้ ดุ ชนวนศึกระหว่างทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกากับฝ่ายพระรามแห่งกรุงอโยธยา
จนที่สุดท�ำให้พระญาติวงศ์เผ่าพงศ์ยักษ์ต้องถึงกาลวิบัติด้วยกิเลสตัณหาของตนเอง นางศูรปนขาเป็นตัวเอก
ในละครดึกด�ำบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศูรปนขาตีสีดา บทพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ส่วนนางส�ำมนักขาเป็นตัวเอกในบทละคร เรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมทัง้ บทโขนทีม่ กี ารปรับปรุงขึน้ ในระยะต่อมา ซึง่ กล่าว
ได้ว่าเป็นตัวละครเดียวกันตามประวัติที่ปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์ นางเป็นธิดาของท้าวลัสเตียนกับนางรัชดา
มีสามีชื่อ ชิวหา ภายหลังสามีต้องจักรของทศกัณฐ์ถึงแก่ความตาย นางจึงออกป่าเพื่อหาคู่จนพบพระราม
พระลักษณ์ นางสีดา นางแปลงกายเป็นสาวงามเข้าเกี้ยวพาราสีพระราม พระลักษณ์ และท�ำร้ายนางสีดา
จึงถูกพระลักษณ์ตัดมือ เท้า จมูก หู ขับไล่ไป เป็นเหตุให้นางได้รับความอับอายจึงเพ็ดทูลบิดเบือนความจริง
พร้อมทั้งยอโฉมนางสีดาต่อทศกัณฐ์ ท�ำให้ทศกัณฐ์ลักพานางสีดาจนเกิดศึกล้างเผ่าพงศ์ยักษ์ในที่สุด ลักษณะ
รูปร่างของนางศูรปนขาบรรยายไว้ในบทละครดึกด�ำบรรพ์ว่าเป็นนางยักษ์ที่รูปร่างอ้วนใหญ่ ผมแดงหยิก
แห้งกรอบ เสียงแหบแห้ง หน้าตาอัปลักษณ์ ส่วนในโคลงประเภทกาพย์กล่าวไว้เพียงลักษณะกายสีเขียว
ลักษณะอุปนิสัยนางศูรปนขาจากการวิเคราะห์บทละครพบว่า มีลักษณะนิสัยเจ้าชู้จิตใจร้อนรุ่มด้วยราคะ
มีความลุ่มหลงในตนเอง อุปนิสัยพาลไม่รู้ผิดชอบชั่วดี พูดปดกล่าววาจาเท็จ
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กรมศิลปากรได้น�ำบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ
มาจัดท�ำเป็นบทโขนโดยจัดแบ่งการแสดงเป็นตอนๆ บทบาทของนางศูรปนขาหรือนางส�ำมนักขา ปรากฏอยู่
ในตอนส�ำมนักขาก่อศึก โดยมีบทบาทลีลาการร�ำยอโฉมของนางศูรปนขาที่แปลงกายเป็นสาวงามในรูปแบบ
ของการร�ำฉุยฉาย ชุด ฉุยฉายศูรปนขา และพบว่าปรากฏในการแสดงละครดึกด�ำบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์
ตอน ศูรปนขาตีสีดา
๒. การศึกษาองค์ประกอบการแสดง และวิเคราะห์กระบวนท่าร�ำฉุยฉายศูรปนขา การแสดงชุด
ฉุยฉายศูรปนขา เป็นการร�ำอวดฝีมอื ทีต่ อ้ งอาศัยความสามารถในการร�ำของผูแ้ สดงจัดเป็นการร�ำชัน้ สูง ปรากฏ
อยู่ในบทละครดึกด�ำบรรพ์เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศูรปนขาตีสีดา และการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน
ส�ำมนักขาก่อศึก กระบวนท่าร�ำฉุยฉายศูรปนขา สืบทอดท่าร�ำจากคุณครู เฉลย ศุขะวณิช (ศิลปินแห่งชาติ)
ที่ได้รับการถ่ายทอดท่าร�ำจากครูละครวังสวนกุหลาบ และมีการสืบทอดในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขา
นาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นอกจากนี้ มีการปรับท่าร�ำส�ำหรับการแสดง โดยคุณครูเจริญจิตต์
ภัทรเสวี ถ่ายทอดให้กบั ศิลปินกรมศิลปากร มีองค์ประกอบการแสดงทีส่ ำ� คัญและวิเคราะห์กระบวนท่าร�ำดังนี้
๒.๑ องค์ประกอบการแสดง
๑) ผูแ้ สดง ต้องคัดเลือกผูท้ มี่ คี วามสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยตัวนาง สามารถถ่ายทอด
บุคลิกตัวละครสู่ผู้ชมให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้อย่างสุนทรีย์ ใช้ลีลาในการร�ำที่แสดงความกระชดกระช้อย
มีจริตกิริยา แสดงอารมณ์ทางใบหน้าและแววตา
๒) เครื่องแต่งกาย ลักษณะแต่งกายแบบยืนเครื่องนาง ห่มสไบปักสองชาย ศีรษะ
ใส่กระบังหน้ามีท้ายช้องผมด้านหลังหรืออีกรูปแบบหนึ่งคือ การใส่ศิราภรณ์ รัดเกล้าเปลวมีท้ายช้องด้านหลัง
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การแต่งกายแบบสวมกระบังหน้า

๓) ดนตรี สามารถใช้วงปี่พาทย์ได้ทั้ง ๓ ประเภท คือ ปี่พาทย์เครื่องห้า ปี่พาทย์
เครือ่ งคู่ หรือปีพ่ าทย์เครือ่ งใหญ่ โดยการเลือกใช้วงปีพ่ าทย์ประเภทใดนัน้ ขึน้ อยูค่ วามเหมาะสมของขนาดและ
สถานที่ในการแสดงในกรณีที่แสดงรูปแบบละครดึกด�ำบรรพ์จะใช้วงปี่พาทย์ดึกด�ำบรรพ์
๔) เพลงร้อง ประกอบด้วยเพลงฉุยฉายและเพลงแม่ศรีที่นิยมใช้ในการแสดงที่มี
ความหมายในการอวดความงามของเครื่องแต่งกาย ทั้งนี้บทร้องฉุยฉายศูรปนขานอกจากจะแสดงถึง
ความงามของเครื่องแต่งกายแล้ว ยังปรากฏค�ำร้องที่แสดงการปรุงแต่งจริตของหญิงสาว เพื่อใช้ยั่วยวนชาย
ให้หลงรัก รวมทั้งค�ำร้องที่แสดงความมั่นใจในความงามของตน
๒.๒ วิเคราะห์กระบวนท่าร�ำฉุยฉายศูรปนขา
กระบวนท่าร�ำฉุยฉายศูรปนขา เป็นกระบวนท่าร�ำตามบทร้องในเพลงฉุยฉายและ
เพลงแม่ศรี ออกด้วยเพลงรัวและจบด้วยเพลงเร็ว - ลา ในกระบวนท่าร�ำตามบทร้องเพลงฉุยฉายนั้นพบว่า
มีท่าร�ำตามค�ำร้องเพลงฉุยฉายจ�ำนวน ๓๑ ท่าร�ำ  และเพลงแม่ศรีจ�ำนวน ๒๕ ท่าร�ำ  ในลีลาที่มีลักษณะ
การร�ำนวยนาด ผู้ร่ายร�ำต้องใส่จริตกิริยาแสดงอาการพึงพอใจทางใบหน้าและแววตา กิริยายิ้มแย้ม กิริยา
ลอยหน้า กระแทกเท้า ยืดยุบเข่าอย่างแรง การวาดวงกว้างกว่าปกติในลักษณะ นางยักษ์ มีอาการเสแสร้ง
แกล้งงอน อาการเล่นตัวของหญิง ใบหน้าแสดงอาการยิ้มระรื่น ดวงตามีแววหวานแบบมีเลศนัย
ทัง้ นีก้ ระบวนท่าร�ำในเพลงฉุยฉายและเพลงแม่ศรีพบว่ามีทา่ ร�ำทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกันโดยตีบท
ตามความหมายที่คล้ายคลึงกันจ�ำนวน ๘ ท่าร�ำ เป็นการตีบทในความหมายคล้ายคลึงกัน ๑๗ ค�ำ คือ
๑) ค�ำร้อง : เราไซร้
มาชวนเราเอย
๒) ค�ำร้อง : คงติดใจ
ให้ยั่วยวน
จะยั่วให้
๓) ค�ำร้อง : อยากจะส่องพระฉาย กระจกในไพร
๔) ค�ำร้อง : ช่างเถอะ
แม่แกล้งเล่นตัวแม่จะแกล้งเล่นตัว
๕) ค�ำร้อง : หัดแย้มพราย
และแย้มสรวล
๖) ค�ำร้อง : ลามลวน
ต้ององค์
๗) ค�ำร้อง : จะได้หลง
อยากมาหลง
๘) ค�ำร้อง : ท�ำไม
สิ้นดี
นอกจากนี้ พบว่ากระบวนท่าร�ำตามรูปแบบการเรียนการสอน และท่าร�ำตามรูปแบบการแสดง
ส่วนใหญ่มลี กั ษณะโครงสร้างของท่าร�ำตามบทร้องทีค่ ล้ายคลึงกัน แต่มที า่ ร�ำทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจน จ�ำนวน
๑๔ ท่าร�ำ คือ
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๑) บทร้อง : ไปให้คมสัน
		

ท่าร�ำในการเรียนการสอน			

      (๑)

ท่าร�ำในการแสดง

       (๒)

๒) บทร้อง : ผ้านุ่งใหม่
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ท่าร�ำในการแสดง

๓) บทร้อง : สไบหอม
		

ท่าร�ำในการเรียนการสอน			

ท่าร�ำในการแสดง

๔) บทร้อง : อีกทั้งเพชรพรายพรรณ
		

ท่าร�ำในการเรียนการสอน			

   (๑)

ท่าร�ำในการแสดง

   (๒)
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๕) บทร้อง : ติดใจ
		

ท่าร�ำในการเรียนการสอน			

ท่าร�ำในการแสดง

๖) บทร้อง : เสียดายเอย
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ท่าร�ำในการแสดง

๗) บทร้อง : อยากจะส่องพระฉาย
		

ท่าร�ำในการเรียนการสอน			

ท่าร�ำในการแสดง

๘) บทร้อง : กระจก
		

ท่าร�ำในการเรียนการสอน			

ท่าร�ำในการแสดง
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๙) บทร้อง : ในไพร
		

ท่าร�ำในการเรียนการสอน			

ท่าร�ำในการแสดง

๑๐) บทร้อง : ลามลวน
		

ท่าร�ำในการเรียนการสอน			

ท่าร�ำในการแสดง

				

   (๑)
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   (๒)

๑๑) บทร้อง : มาชวน
		

ท่าร�ำในการเรียนการสอน			

   (๑)

ท่าร�ำในการแสดง

   (๒)

๑๒) บทร้อง : ต้องท�ำแสนงอน
		

ท่าร�ำในการเรียนการสอน			

ท่าร�ำในการแสดง
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๑๓) บทร้อง : จะสลัดปัดกรเอย
		

ท่าร�ำในการเรียนการสอน			

   (๑)

ท่าร�ำในการแสดง

   (๒)

๑๔) บทร้อง : ครานี้
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ท่าร�ำในการแสดง

กระบวนท่าร�ำฉุยฉายศูรปนขาทัง้ ในรูปแบบการเรียนการสอนและรูปแบบการแสดงเป็นกระบวนท่า
ร�ำที่สืบทอดจากบรมครูนาฏศิลป์ไทยวังสวนกุหลาบ เมื่อน�ำมาประกอบการแสดง โขน - ละคร ได้มีการปรับ
เพิม่ เติมท่าร�ำส�ำหรับการแสดง ดังนัน้ จึงพบว่าท่าร�ำในรูปแบบการเรียนการสอนเป็นท่าร�ำในลักษณะการตีบท
ตามค�ำร้องตรงๆ ส่วนท่าร�ำในการแสดงใช้การตีบทเชิงการแสดง โดยให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมมีการใช้สายตา
และการแสดงออกทางใบหน้าเพื่อสื่ออารมณ์กับผู้แสดง

ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะในการน�ำงานวิจัยไปใช้
๑) ผูศ้ กึ ษางานวิจยั ทีเ่ ป็นผูถ้ า่ ยทอดท่าร�ำ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการสอนทักษะนาฏศิลป์ สามารถทบทวน
ความรู้ด้านท่าร�ำจากงานวิจัยและวีดิทัศน์ รวมทั้งสามารถน�ำวีดิทัศน์ไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้
๒) สามารถศึกษางานวิจยั เป็นแนวทางในการศึกษากระบวนท่าร�ำเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบท่าร�ำใน
การแสดงชุดอืน่ ๆ โดยเปรียบเทียบท่าร�ำในการเรียนการสอนกับท่าร�ำในการแสดง หรือวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ท่าร�ำปัจจุบนั กับท่าร�ำในอดีตจากภาพถ่ายโบราณ ภาพลายเส้นทีบ่ นั ทึกเป็นประวัตศิ าสตร์ เช่น ร�ำแม่บทใหญ่
เพื่อสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติม
๒. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยต่อไป
๑) ควรศึกษากระบวนท่าร�ำนางแปลงในการแสดงละครนอก เพื่อรวบรวมเป็นงานวิจัยในแนว
อนุรักษ์ ซึ่งมีปรากฏบทบาทนางแปลงหลายเรื่อง อาทิ บทบาทนางยักษ์ (นางผีเสื้อสมุทรแปลง) ในการแสดง
ละครนอกเรื่องพระอภัยมณี บทบาทนางเกศสุริยงแปลงในการแสดงละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ เป็นต้น
๒) ควรศึกษาเพือ่ วิเคราะห์กระบวนท่าร�ำทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนในลักษณะร�ำเดีย่ วเชิง อวดฝีมอื
กับกระบวนท่าร�ำทีใ่ ช้ในการแสดงในบทบาทของตัวพระ ตัวยักษ์ และตัวลิง เพือ่ สร้างองค์ความรูน้ าฏศิลป์ไทย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (๒) เพื่อรวบรวมผล การด�ำเนิน
งานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๕๔ (๓) เพื่อถอดบทเรียนในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ระดับอุดมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ที่ปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑๑ องค์ประกอบ วิธีด�ำเนินการวิจัยมี ๓ ขั้นตอน ขั้นตอนที่ ๑ วิเคราะห์
แนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาระบบและกลไก การประกัน
คุณภาพ ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
(๑) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานกับเป้าหมายที่ก�ำหนด การวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและระดับองค์กรเปรียบเทียบกับเป้าหมายและเกณฑ์ที่ก�ำหนด
(๒) การถอดบทเรียน (Lesson Learned) ตัวแบบการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในโดย
คณะกรรมการการด�ำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบร่วมกันถอดบทเรียนปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จ ปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้ มูลคณะผูว้ จิ ยั ใช้การ
ถอดบทเรียน (Lesson Learned) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สังเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ
ของความต่างของคะแนนแล้วน�ำผลมาเป็นตัวแบบในการพัฒนาระบบกลไก การประกันคุณภาพของห้องเรียน
เครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชระดับอุดมศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า

๑. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับอุดมศึกษา พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท�ำงานตาม
ระบบและกลไกที่ก�ำหนด
๒. การพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราชสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับอุดมศึกษา มีระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA
๓. การรวบรวมผลการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยการด�ำเนินงานตามแบบแนวปฏิบัติงาน
ที่ดีในงานประกันคุณภาพมีความสอดคล้องและชัดเจนมากขึ้นตามล�ำดับ
๔. เกิดการเรียนรู้การท�ำงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับอุดมศึกษา ท�ำให้ครู
มีการพัฒนาคุณภาพของงานประกันในรูปแบบ PA และมีการวิเคราะห์ขยายผลการด�ำเนินการส�ำหรับบุคคลากร
ให้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งการด�ำเนินงานด้านประกันคุณภาพประสบผลส�ำเร็จ บุคลากรมีความรู้เข้าใจ
มีส่วนร่วมและความพร้อมในการด�ำเนินงานร่วมกันต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
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Abstract
The objectives of this research were as follows (1) To develop system and
mechanism of self-educational quality assurance, Bunditpatanasilpa Institute, higher education
level in network classroom (2) To collect the feedback of procedure on quality assurance
according to assessment standard of educational quality assurance, higher education
level, academic year 2011 (3) To take by the article, to create the model for developing
system and mechanism on educational quality assurance, Bunditpatanasilpa Institute, higher
education level in network classroom.
The sample for this research was network classroom of Nakhon Si Thammarat
College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute higher education level, the instrument
for the research was staffs of network classroom, Nakhon Si Thammarat College of
Dramatic Arts who worked on self-educational quality assurance, higher education level,
Bunditpatanasilpa Institute, Ministry of Culture, in terms of system and mechanism development on educational quality assurance in eleven components, the research methodology
composed of three sections, the section 1, To analyse the way to develop system and
mechanism on quality assurance. The section 2, the development of system and mechanism
on quality assurance. The section 3, the assessment on efficiency of educational quality
assurance. The data collection, (1) to analyse and compare the feedback of work procedure
of unit and determining purposes, to analyse self-quality assurance feedback in level of
department and level of organization to compare with purposes and determining standard
(2) lesson learned on model of development on system and mechanism of self-quality
assurance by procedure committee in each component to join in lesson learned on
factors which effected for achievement, the factors which effected for any obstacle in
development of system and mechanism on educational quality assurance. The data analysis,
The researchers had taken by lesson learned, content analysis, and concluding the data as
efficiency, and taken feedback for making model in development of system and mechanism
on quality assurance of network classroom of Nakhon Si Thammarat College of Dramatic
Arts, higher education level
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The research’s results were found as follows;
1. Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute, higher
education level had developed in system of education on educational quality assurance
system according to quality cycle, to share learning on work style according to quality cycle
to share learning on work style according to system and determining mechanism.
2. The development of system and mechanism on self quality assurance, Nakhon
Si Thammarat College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute, higher education level
had a system according to quality cycle ( PDCA) Plan, Do, Check, and Act.
3. The collection of feedback on work procedure of quality assurance according
to assessment standard on educational quality assurance, higher education level academic
year 2011 by following of good performance in quality assurance found that there were
agreeable and clearance up more and more.
4. To have a quality cycle mode ( PDCA) for development system and mechanism
on educational quality assurance, Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts,
Bunditpatanasilpa Institute, higher education level as a result, the teachers can develop the
quality of assurance work in model of PA and to have a analytical for extension of procedure
feedback for others to know as coverage, this is the achievement of quality assurance work,
the staffs had known and understood on participation and ready to co-operate in the future.
Keywords : educational quality assurance
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บทน�ำ
ความเจริญในด้านต่างๆ ของมนุษย์ในปัจจุบนั เกิดจากการเปลีย่ นแปลง การแข่งขันและการพัฒนา
ในเรือ่ งของคุณภาพ โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีทเี่ ข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อ การด�ำเนินชีวติ
ของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์ต้องมีการพัฒนาในทุกๆ ด้านอยู่เสมอ จึงจะท�ำให้มนุษย์สามารถ อยู่รอดในสังคมได้
การพัฒนาสังคมมนุษย์นั้นสิ่งที่จ�ำเป็นและมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งคือการพัฒนา ด้านการศึกษา ซึ่งถือว่า
เป็ น รากฐานส� ำ คั ญ ของการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ วั ย เด็ ก และต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต เพื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์
มีความสมบูรณ์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ จึงถือได้วา่ การศึกษามีผลต่อการพัฒนาประชากรทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด ที่จะส่งผลให้มนุษย์มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
มีความพร้อมต่อการรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่สองรองจากสถาบันครอบครัว
ทีเ่ ป็นแหล่งพัฒนาคนให้มคี วามรูเ้ พือ่ การใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
ให้มีคุณภาพนั้น เป็นเรื่องจ�ำเป็นที่รัฐบาลในทุกประเทศจะต้องด�ำเนินการ โดยจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ั หา
เพือ่ ท�ำให้ศกั ยภาพทีม่ อี ยูใ่ นตัวผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยให้ผเู้ รียนรูจ้ กั คิดวิเคราะห์ รูจ้ กั แก้ปญ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วโดยมีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักพึ่งตนเองและสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขหาก
สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน ประสงค์ให้ดำ� เนินการเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวและบรรลุผลส�ำเร็จสถาบัน
การศึกษาควรให้ความส�ำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึง
การด�ำเนินการเกีย่ วกับการก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินว่า
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงใด
การประกันคุณภาพการศึกษาในบริบทของการปฏิรูปการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษาเป็นแกนน�ำ
ในการสร้างความมั่นใจโดยเริ่มตั้งแต่การก�ำหนดมาตรฐานในระดับเป้าหมายการศึกษาของชาติ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕) หมวด ๖ มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗-๕๑ ก�ำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันภายในและระบบการประกัน
ภายนอก ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ให้มีส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ท�ำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา เพื่อรับการประเมิน และให้ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัด
ท�ำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำ� หนด (ส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี : ๒๕๔๕) ซึ่งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีความรู้
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ความเข้าใจในการปฏิบัติเอาใจใส่ต่อการบริหารงาน ด้านการประเมินผลภายใน การก�ำกับติดตาม จึงจะ
ท�ำให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประสบผลส�ำเร็จ ในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษายังเป็นที่กังวล เกิดความสับสนและไม่เข้าใจในหลักการปฏิบัติ จากรายงานผลการวิจัยของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พบว่า สถานศึกษายังไม่เห็นความส�ำคัญต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผูบ้ ริหาร ครูและผูเ้ กีย่ วข้องยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การปฏิบตั งิ าน
การประกันคุณภาพภายในจึงขาดประสิทธิภาพส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไม่บรรลุเป้าหมาย
(เอกสารประกอบการประชุม ส�ำนักเลขาธิการสภาการศึกษา. ๒๕๕๓:๓)
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในของห้ อ งเรี ย นเครื อ ข่ า ยวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราช ได้ยึดหลักและแนวทางการด�ำเนินงานตามกรอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกรอบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
มีการนิเทศ ก�ำกับ ติดตามการบริหารงานของสถานศึกษา การจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน
การให้ขอ้ เสนอแนะในการปฏิบตั งิ าน การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท�ำระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
และฝ่ายต่างๆ ตามแผนงานของวิทยาลัย รวมทั้งการน�ำแนวทางการด�ำเนินงานและทิศทางการพัฒนาระบบ
งาน มาขยายผลให้แก่บคุ ลากรในวิทยาลัย ได้นำ� ไปประยุกต์ใช้และยึดเป็นแนวปฏิบตั ิ ในการท�ำการวิจยั ครัง้ นี้
คณะผูว้ จิ ยั มีความสนใจในการศึกษาการปฏิบตั งิ านการประกันคุณภาพภายในของห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของห้องเรียนเครือข่าย
เพื่อให้มีความต่อเนื่องและท�ำให้ระบบการบริหารสถานศึกษาบรรลุผลส�ำเร็จ ตามวัตถุประสงค์โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการก�ำกับ ส่งเสริมและสนับสนุน เพือ่ เป็นแนวทางทีจ่ ะแก้ไขปรับปรุงระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายในของห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

๑. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของห้องเรียน
เครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
๒. เพือ่ รวบรวมผลการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔
๓. เพื่อถอดตัวแบบในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
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ขอบเขตของการวิจัย

๑. ประชากรคือบุคลากรห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
๒. การปฏิบตั งิ านประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
๓. ผลการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔

นิยามศัพท์เฉพาะ

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ระดับอุดมศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรีในคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การด�ำเนินงานภายใต้ ๙ องค์ประกอบ
ตัวชี้วัด เกณฑ์ ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบสาม ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)

วิธีดำ� เนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั และพัฒนา (Research and Development)
เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของห้องเรียนเครือข่าย
วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช เพื่ อ รวบรวมผลการด� ำ เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
การประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อถอดตัวแบบ
ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของห้องเรียนเครือข่ายห้องเรียน
เครือข่า ยวิ ทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชดั งมี รายละเอี ยดของการออกแบบการวิ จัย ตามขั้นตอน
โดยสรุปได้ดังแผนภาพที่ ๑ พร้อมรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
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ขั้นตอนที่ ๑
วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนา
ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

๑.๑ ทบทวนผลการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๑.๒ ก�ำหนดเป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑.๓ ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

ขั้นตอนที่ ๒
พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ

๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนพัฒนาระบบ
และกลไกการควบคุมคุณภาพภายในทุก
องค์ประกอบ
๒.๒ ด�ำเนินการพัฒนางานตามแผน
๒.๓ ตรวจสอบด�ำเนินงานของระบบและกลไก
ควบคุม คุณภาพภายในทีก่ ำ� หนดไว้ในปีการศึกษา
๒๕๕๔

ขั้นตอนที่ ๓
ประเมินประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา

๓.๑ วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานกับเป้าหมายที่ก�ำหนด
๓.๒ ถอดบทเรียนตัวแบบการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน
๓.๓ หาค่าร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น

ผลการวิจัย

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประสบความส�ำเร็จทัง้ นีเ้ พราะมีการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึน้ จากการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์และก�ำหนดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา เกณฑ์ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด การบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ
และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม วางแผนการด�ำเนินงาน ทบทวนนโยบายงานประกันคุณภาพการศึกษา
ออกแบบระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาบูรณาการระบบและกลไก การประกันคุณภาพการ
ศึกษาสู่การปฏิบัติงานประจ�ำ  ติดตาม ก�ำกับ การใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในการด�ำเนินงาน
อย่างทั่วทั้งองค์กรให้กับบุคลากรจนสามารถผลักดันและส่งผลให้เกิดอัตลักษณ์แก่นักศึกษา เกิดการพัฒนา
ผลการด�ำเนินงานสู่ความส�ำเร็จตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพมีการศึกษา การวิจัยการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับ
อุดมศึกษา จนเป็นที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายสามารถเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานได้ ดังนี้
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ตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีพ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
ปีการศึกษา
องค์ประกอบที่
๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด�ำเนินการ
๒. การผลิตบัณฑิต
๓. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
๔. การวิจัย

๒๕๕๓
๓.๐๐
๑.๘๘
๔.๐๐
๐.๖๗

ผลการ
ประเมิน
พอใช้

๕. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
๖. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๗. การบริหารและการจัดการ
๘. การเงินและงบประมาณ
๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๑๐. สถานศึกษา ๓ ดี ( ๓D)
ตามนโยบายรัฐบาล

๒.๕๐
๕.๐๐
๒.๕๐
๓.๐๐
๔.๐๐
-

พอใช้
ดี
ปรับปรุง
เร่งด่วน
ต้องปรับปรุง
ดีมาก
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
-

๑๑.อัตลักษณ์ของห้องเรียนเครือข่าย  
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

-

-

เฉลี่ย

๒.๙๕

พอใช้

ผลการ
๒๕๕๔ ประเมิ
น
๕.๐๐ ดีมาก

คะแนนเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ
๔๐.๐๐

๓.๕๐
๕.๐๐
๓.๖๗

พอใช้
ดีมาก
ดี

๓๒.๔๐
๒๐.๐๐
๖๐.๐๐

๔.๕๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
-

ดี
ดีมาก
ดีมาก
  ดีมาก
  ดีมาก
-

๔๐.๐๐
๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๒๐.๐๐
มีการด�ำเนิน
การแต่ไม่
ประเมินผล
มีการด�ำเนิน
การแต่ไม่
ประเมินผล
๒๖.๒๐

๔.๖๓

  ดีมาก

		 การถอดบทเรียน พบว่า การท�ำความเข้าใจกับเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ ท�ำให้ผู้ปฏิบัติเกิดการการท�ำงาน
ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ คลอบคลุม ลดการซ�้ำซ้อน การศึกษาความสอดคล้องของเกณฑ์ท�ำให้ผู้บริหารทุก
ระดับสามารถวางแผนการบูรณาการงานในทุกภาคส่วน การใช้งบประมาณเกิดความคุม้ ค่า แผนงานโครงการ
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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อภิปรายผล

		 การด�ำเนินการด้านคุณภาพของห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีเส้นทาง
พัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะได้ด�ำเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการให้ความรู้ด้าน Flow Chart และอื่นๆ
ทีเ่ น้นความรู้ จะเน้นในการด�ำเนินงานรวมถึงการด�ำเนินงานตามระบบและกลไกทีว่ างไว้ ปัจจัยหลัก ทีส่ ง่ ผลต่อ
ภาพความส�ำเร็จ คือการก�ำกับ และติดตาม เป็นการให้ความส�ำคัญกับการ Check และ Action อย่างสม�ำ่ เสมอ
ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๒๕๕๑) ศิรชิ ยั กาญจนวาสี (๒๕๕๐)
รัตนะ บัวสนธ์ (๒๕๕๐) และอ�ำรุง จันทวานิช (๒๕๔๗) ที่กล่าวถึงการประกันคุณภาพการศึกษาไปในทิศทาง
เดียวกันดังสรุปใจความได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบัติการที่ท�ำอย่างมี
ระเบียบแบบแผนสะท้อนถึงความมีคณ
ุ ภาพมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบการควบคุมและประเมิน
การด�ำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีที่ก�ำหนดเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชนได้มนั่ ใจว่าว่าสถาบันนัน้ ๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้รับบริการ (บัณฑิตผู้ปกครองและผู้ใช้บัณฑิต)
ความภาคภูมิใจรวมกับแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่เกิดขึ้น ของการปฏิบัติงานของบุคลากร
แม้จะไม่ส่งผล (Impact) ต่อระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพระดับประเทศแต่เป็นการพัฒนา
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ภี ายในองค์กรเมือ่ การพัฒนาด�ำเนินไปภายใต้วงจรคุณภาพอย่างไม่หยุดยัง้ การพัฒนา แนวปฏิบตั ิ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลรวมต่อภาพการศึกษาของชาติในอนาคตต่อไป

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		

		
		

๑. นโยบายเชิงปฏิบัติ
๑.๑ ผูส้ อนในระดับปริญญาตรีควรช่วยกันผลิต พัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ให้มากขึน้
๑.๒ จัดท�ำคู่มือให้คณะท�ำงานและก�ำหนดขอบข่ายงานคณะกรรมการแต่ละชุดให้ชัดเจน
๑.๓ ภาควิชาของห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชต้องเร่งสร้าง
ความเข้มแข็ง จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
๒. นโยบายระดับวิทยาลัย
๒.๑ วิทยาลัยฯ ควรก�ำหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อช่วยขับเคลื่อน โดยการสร้างแรงจูงใจอย่าง
เป็นรูปธรรมให้กับผู้ทำ� วิจัย
๓. นโยบายระดับสถาบัน
๓.๑ ควรมีการก�ำหนดวันเวลาในการประเมินที่แน่นอน
๓.๒ สถาบันควรจัดท�ำหลักเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้แต่ละห้องเรียน
เครือข่ายได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง การสร้ า งสรรค์ ชุ ด การแสดง โดยใช้ วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ (Historical
Method) : ระบ�ำนาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ชุดการแสดงโดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ และศึกษาผลการแสดงระบ�ำนาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบบันทึกการสังเกตในสนามวิจัย แบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ และแบบประเมินผลการแสดง
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ที่ลุ่มลึก การวิเคราะห์ข้อมูล
กระท�ำในทุกขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการเชื่อมโยงข้อมูลด้านประวัติศาสตร์กับศิลปะการแสดง
รวบรวมองค์ความรู้เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ชุดการแสดง
ผลการวิจัยพบว่า การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาข้อมูลด้านศิลปะการแสดงกับข้อมูลด้าน
ประวัติศาสตร์ ท�ำให้ได้หลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน สามารถสร้างชุดการแสดง คือ ระบ�ำนาฏ สุรางค์
พระปรางค์สามยอด ทีม่ จี ดุ เด่นคือ ข้อมูลทางด้านประวัตศิ าสตร์และข้อมูลทางด้านศิลปะการแสดง ทีน่ ำ� มาใช้
สร้างชุดการแสดง มีความถูกต้องแม่นย�ำสูง ผ่านการตรวจสอบ วิพากษ์อย่างเป็นระบบระเบียบ ตามขั้นตอน
วิ ธี ก ารทางประวั ติ ศ าสตร์ ศึ ก ษาผลการแสดงโดยจั ด การแสดงระบ� ำ นาฏสุ ร างค์ พ ระปรางค์ ส ามยอด
เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปประเมินผลการแสดง ผลที่ได้รับจากการประเมินในระดับดี
ค�ำส�ำคัญ : ระบ�ำนาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด วิธีการทางประวัติศาสตร์ การสร้างสรรค์ชุดการแสดง
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Abstract
		 The research entitled “The Creation of Thai Classical Dance Performance through
Historical Method : NatasurangPhra Prang Sam Yod Dance” This research aims to create
a series of Thai classical dance through historical method and to investigate the results
yielded from NatasurangPhra Prang Sam Yod Dance. The research tools used in this study
include research-field observation notes, interview record-forms, and evaluation forms. The
data were collected through documentation analysis, observation, and in-depth interview.
The data were analyzed step by step. The results were then concluded, based on
performing arts historical data. The end result is the body of knowledge on the creation of
Thai classical dance performance.
The research findings reveal that the study through the historical method on
performing arts and historical data yields a firm evidence leading to a successful creation
of Natasurang Phra Prang Sam Yod Dance. The dance itself was widely acclaimed on its
merits regarding the correct and precise performing arts and historical data used to create
the dance. The data were also systematically examined and criticized in accordance with
the historical method and studying the impact of “Natasurang Phra Prang Sam Yod Dance”
on the audience by staged to the public with good response.
Keywords
Natasurang Phra Prang Sam Yod Dance, Historical Method, Creation of a series of Thai
classical dance performance
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บทน�ำ
ศิลปวัฒนธรรมแสดงให้เห็น ถึงความเป็นอารยประเทศ ชาติทมี่ คี วามเจริญรุง่ เรืองนัน้ จะมีวฒ
ั นธรรม
อันแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ประจ�ำชาติของตน นาฏศิลป์และดนตรีไทยก็ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ท�ำนุบำ� รุงและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ
เมือ่ ชนชาติไทยปรากฏในดินแดนสุวรรณภูมิ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ คนไทยน่าจะมีศลิ ปะการแสดง
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมาตัง้ แต่อดีต เมือ่ มาอยูใ่ นสุวรรณภูมทิ มี่ ชี นชาติตา่ งๆ มากมาย โดยเฉพาะชนชาติ ที่
มีอำ� นาจทางด้านการเมือง การปกครองและมีวฒ
ั นธรรมสูง เช่น มอญ เขมร ก็ยอ่ มส่งอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของ
คนไทยมานานนับศตวรรษ เมื่อนครรัฐของไทย เช่น หริภุญไชย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยาเกิดขึ้นมา ความรุ่งเรือง
ทางด้านศิลปะการแสดงของไทย จะต้องมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาด้วยเช่นกัน ปัจจุบันประเทศไทยได้
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก้าวหน้าขึน้ ภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติว่าคนไทย มีวัฒนธรรมเป็นแบบแผนที่ดีงาม
ศิลปะการแสดงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาการควบคู่กันมากับ
ประวัติศาสตร์ไทย (สุริยาวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. ๒๕๔๒ : ๒ – ๖๕)
กระบวนการสร้างสรรค์ชุดการแสดง เป็นศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดง เป็นกลวิธีหนึ่งซึ่งก่อให้
เกิดกระแสการอนุรักษ์ ท�ำนุบ�ำรุงและการพัฒนา ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างสรรค์ชุดการแสดงประกอบไปด้วย
การใช้แนวคิด การออกแบบดนตรี นาฏศิลป์รูปแบบใหม่ รวมถึงการน�ำผลงานในอดีตมาปรับปรุงพัฒนา โดย
วิธีการที่เหมาะสม อันส่งผลให้ชุดการแสดงนั้นมีความสมบูรณ์ (ฉันทนา เอี่ยมสกุล. ๒๕๕๑ : ๔ – ๔๕)
วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Method) เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนวิธีการ เช่นเดียวกับ
กระบวนการวิจยั คือมีหลักการคิด การสืบค้น วินจิ ฉัย วิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมีหลักเกณฑ์ และสรุปอย่างมีเหตุผล
โดยผ่านกระบวนการที่มีขั้นตอนเป็นระบบระเบียบ (ผ่องศรี จั่นห้าว. ๒๕๕๐ : ๒๒ - ๒๖)
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรมี พี นั ธกิจส�ำคัญคือ การอนุรกั ษ์ และท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมของชาติทาง
ด้านศิลปะการแสดง ประกอบกับการที่สถานศึกษามีภูมิล�ำเนาที่เมืองลพบุรี ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่า
แก่ เป็นภูมิสถานอันพึงประสงค์ของบรรพชนตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยลพบุรี สมัย
อยุธยาจนถึงปัจจุบัน มีโบราณวัตถุสถานส�ำคัญของชาติจำ� นวนมาก รอคอยการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง
จากการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ศิลปะลพบุรีพบว่า โบราณวัตถุสถานที่พบในประเทศไทย รวม
ทัง้ ท�ำขึน้ ในประเทศไทย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๒๐ ทีเ่ รียกว่าศิลปะลพบุรนี นั้ มีนกั วิชาการบางกลุม่ เห็น
ว่า เป็นงานฝีมอื ของช่างท้องถิน่ ทีน่ ำ� แบบศิลปะเขมร มาท�ำให้ทรวดทรงและลวดลายประดับให้ผดิ แผกไปจาก
เดิม มีการแตกแขนงเป็นศิลปะเฉพาะในเขตจังหวัดลพบุรี จากการศึกษารูปแบบทางศิลปกรรม ประติมากรรม
ที่พระปรางค์สามยอด โบราณสถานลักษณะปราสาทเขมรศิลปะบายน โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น
อันเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมทีน่ ยิ มใช้ในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เช่นเดียวกับปราสาทหินพิมาย ปราสาท
พนมรุง้ นัน้ มีขอ้ มูลศิลปะโบราณวัตถุ บนหน้าบัน ทับหลัง เสาติดผนัง และเสาประดับกรอบประตู พบภาพสลัก
ของบุคคลชั้นสูง มีความเกี่ยวเนื่องกับดนตรีนาฏศิลป์ไทย สามารถน�ำมาใช้เป็นข้อมูลสร้างสรรค์ท่าร�ำ เครื่อง
แต่งกาย เครื่องประดับ ฯลฯ ในชุดการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทย
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ทางวิทยาลัยฯ เห็นความส�ำคัญของการบูรณาการความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และศิลปะการแสดง
ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีขั้นตอนเช่นเดียวกันกับกระบวนการวิจัย สร้างสรรค์ชุด
การแสดงทีม่ หี ลักฐานข้อมูลทีค่ รบถ้วนรอบด้าน จึงจัดท�ำโครงการวิจยั ศึกษาประวัตศิ าสตร์ พระปรางค์สามยอด
ในฐานะที่เป็นโบราณสถานส�ำคัญของชาติ และน�ำความรู้ที่ได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงเพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่
ความรู้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างชุดการแสดงโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Method)
๒. เพือ่ ศึกษาผลการแสดงระบ�ำนาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด

วิธีการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
๑. ส�ำรวจเอกสาร บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้
๒. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ จากแหล่งข้อมูล
ได้แก่ หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ฯ ลพบุรี พระปรางค์สามยอด
ส�ำนักการสังคีต วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
๓. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางด้านประวัติศาสตร์และด้านศิลปะการแสดง ที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูล น�ำมาตรวจสอบข้อมูล จัดประเภทและความส�ำคัญของข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ เพือ่ วิเคราะห์
ความเชื่อมโยงของข้อมูลทางวิชาการทั้งหมด น�ำมาสังเคราะห์เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ชุดการแสดง
๔. น�ำผลที่ได้จากการสังเคราะห์ ข้อมูลความรู้ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระปรางค์สามยอด
รวมกับแนวคิดวิธีการสร้างสรรค์ชุดการแสดง ของปรมาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยหลายท่าน เลือกสรรเป็น
ข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการสร้างสรรค์ชุดการแสดง “ระบ�ำนาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด”
๕. จัดการแสดง ระบ�ำนาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด เพื่อศึกษาผลการแสดง จากผู้ชมที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน ๑๐ คน นักศึกษาจ�ำนวน ๖๐ คน และประชาชนทั่วไปจ�ำนวน ๓๐ คน
๖. สรุปผลการวิจัย จัดพิมพ์รูปเล่มเอกสารรายงานผลการวิจัย น�ำเสนอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

84

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผลการวิจัย

		 ๑. ชุดการแสดง ระบ�ำนาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด สร้างขึน้ โดยบูรณการความรูป้ ระวัตศิ าสตร์
ลพบุรี จากการศึกษาเอกสาร และรวบรวมความรู้จากหลักฐานทางศิลปกรรม สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึง
๒๐ แสดงให้เห็นว่าลพบุรเี ป็นเมืองทีม่ คี วามเจริญมาแต่ครัง้ โบราณ หลักฐานประวัตศิ าสตร์ทางด้านศิลปกรรม
ที่ค้นพบ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรม และเอกลักษณ์ที่เป็นแบบอย่างเฉพาะตัวของอาณาจักร
ในเขตลุ่มแม่น�้ำภาคกลางของประเทศไทยอย่างชัดเจน เป็นเมืองส�ำคัญทางยุทธศาสตร์การทหาร รุ่งเรือง
สูงสุดเป็นราชธานีของอาณาจักร ศิลปะลพบุรที เี่ กิดขึน้ บริเวณภาคกลางของประเทศไทย โดยมีศนู ย์กลางอยูท่ ี่
เมืองลพบุรีและใกล้เคียง มีการสร้างงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิวัฒนาการจากอิทธิพลวัฒนธรรม
ท้องถิ่นทวารวดี และที่ได้รับสืบต่อมาจากศิลปะเขมรแบบนครวัดและบายน จึงเรียกว่างานศิลปกรรมลวะปุ
ระหรือศิลปะลพบุรี พระปรางค์สามยอด เป็นโบราณสถานศิลปะแบบบายน สร้างด้วยศิลาแลงประดับปูนปั้น
เพือ่ ใช้เป็นพุทธสถานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ปราสาทประธานประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก ปราสาททิศ
ใต้ประดิษฐานรูปพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร และปราสาททิศเหนือประดิษฐานรูปนางปรัชญาปารมิตา ปราสาท
ทั้ง ๓ องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน หันหน้าสู่ทิศตะวันออก (สุริยาวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. ๒๕๔๒ : ๓๒ – ๔๖)
ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากภาพจ�ำหลัก รูปปั้นเทวสตรีที่ประดิษฐานอยู่ในพระปรางค์สามยอด รวมทั้งหลักฐาน
โบราณวัตถุศิลปะลพบุรี ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ฯ จังหวัดลพบุรี น�ำมา
ใช้เป็นข้อมูลจินตนาการสร้างเนือ้ ร้อง ท�ำนองเพลง เครือ่ งแต่งกาย ฉาก วิธกี ารแต่งกายของชุดการแสดงระบ�ำ
นาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด ให้สอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากที่สุด
		 ท�ำนองเพลง ประพันธ์โดยนายณรงค์ฤทธิ์ คงปิน่ เรียบเรียงจากเพลงเขมรเป่าใบไม้ เนือ่ งจากเพลงนี้
มีส�ำเนียงเขมร โครงสร้างท�ำนองเพลงตอนที่ประกอบเนื้อร้อง ประพันธ์ทำ� นองขึ้นใหม่ ประกอบด้วยเที่ยวช้า
เที่ยวเร็ว ซึ่งรักษาโครงสร้างหลักเพลงเดิมไว้ มีสี่รอบ ท�ำนองใหม่ท่อนที่หนึ่งสองเที่ยว ท่อนที่สองสองเที่ยว
เพลงเร็วสี่เที่ยว เนื้อร้องประพันธ์โดย นายสมชาย ฟ้อนร�ำดี
		 การประดิษฐ์ท่าร�ำ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสร้างสรรค์ชุดการแสดงของปรมาจารย์ด้านนาฏศิลป์ไทย
หลายท่าน และได้เลือกใช้แนวคิดวิธีการของครูเฉลย ศุขะวณิช คือ น�ำเนื้อร้องและท�ำนองเพลง ที่ประพันธ์
ไว้เป็นหลักในการประดิษฐ์ทา่ ร�ำ ท่าร�ำทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ สือ่ ความหมายถึงการแสดงความเคารพ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพระปรางค์สามยอด ประกอบด้วยท่าร�ำหลัก สื่อความหมาย ดังนี้ ท่าพระปรางค์สามยอด
เป็ น การแปรแถวและตั้ ง ซุ ้ ม เป็ น สามกลุ ่ ม เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องพระปรางค์ ส ามยอด ท่ า ร่ า ยร� ำ แสดง
ความอ่อนช้อยสวยงาม แสดงถึงเหล่านางฟ้ามาบูชาพระปรางค์สามยอด ท่าไหว้แสดงถึงการเคารพสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ในพระปรางค์สามยอด ท่าร�ำดังกล่าวใช้ร�ำในช่วงที่มีเนื้อร้อง และช่วงการบรรเลงดนตรีซึ่งไม่มีเนื้อร้อง
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๒. จัดการแสดง ระบ�ำนาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่
๖-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อศึกษาผลการแสดงจากผู้ชมที่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน ๑๐ คน นักศึกษาจ�ำนวน ๖๐ คน และประชาชนทั่วไปจ�ำนวน ๓๐ คน ผลการประเมิน ดังนี้
รายการประเมิน
1. รูปแบบการนำ�เสนอผลงานมีความน่าสนใจ
2. การแต่งกายมีความสวยงามเหมาะสม
3. ความสวยงามในลีลาท่ารำ� ของนักแสดง
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการแสดง
5. เพลงและจังหวะดนตรีมีความสอดคล้องกับท่ารำ�
6. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ประกอบการแสดง
7. ชุดการแสดงนี้แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
8. ความประทับใจในการนำ�เสนอผลงาน
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
๔.๐๖
๔.๓๕
๔.๔๕
๔.๑๓
๔.๔๒
๔.๒๙
๔.๖๑
๔.๔๒
๔.๓๔

ระดับความเห็น หมายเหตุ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

สรุ ป ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น การแสดงระบ� ำ นาฏสุ ร างค์ พ ระปรางค์ ส ามยอด พบว่ า
ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อการแสดงในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นในระดับดี เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน
พบว่า การแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก รูปแบบการน�ำเสนอผลงาน
เครื่องแต่งกาย ลีลาท่าร�ำ  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการแสดง อุปกรณ์ประกอบการแสดง
และความประทับใจในการน�ำเสนอผลงาน มีระดับความคิดเห็นในระดับดี
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การอภิปรายผล

ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ชุดการแสดงระบ�ำนาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด ที่เกิดขึ้นจาก
การสังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ขออภิปรายผลดังนี้
๑. การวิจยั นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาวิธคี ดิ และวิธกี ารท�ำงาน โดยให้ครูและนักศึกษาร่วมกัน
ท�ำงานวิจัย โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ รวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับศิลปะในโบราณวัตถุสถานของชาติ
ที่เห็นได้จากโบราณวัตถุสถานในลพบุรี ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ แสดงว่าได้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม บางเมืองมีจารึกแสดงให้เห็นการสืบสายสกุลวงศ์ของกษัตริย์
จารึกแสดงถึงพิธีกรรมและคติความเชื่อทางศาสนา รูปแบบของศิลปะ และการแสดงออกทางอักษรศาสตร์
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา คติความเชื่อแบบพราหมณ์-ฮินดูและคติท้องถิ่น เป็นแก่นหลักส�ำคัญ ส�ำหรับ
การมีอยู่ของสังคมบ้านเมืองตั้งแต่ระยะประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ แล้ว ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันของ
รูปแบบศิลปกรรมการแสดง พบได้มากมายในโบราณวัตถุสถาน อาทิ ภาพประติมากรรมเทพร�ำทีป่ รากฏอยูบ่ น
หน้าบัน ทับหลัง ผนัง เสา กรอบประตู ในปราสาทหินพิมาย แสดงลีลาการฟ้อนร�ำ มีส่วนสัมพันธ์กับท่าร�ำใน
แม่ทา่ ของนาฏศิลป์ไทย (ผกา เบญจกาญจน์. ๒๕๔๐ : ๑๐๕) ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวิธกี ารสร้างสรรค์ชดุ การแสดงของ
ปรมาจารย์ทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ไทยแต่ละท่านแล้วจึงเลือกใช้วธิ กี ารประพันธ์ทำ� นองเพลงและบทร้องก่อน
น�ำมาประดิษฐ์ท่าร�ำ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ฉาก ให้รับกับเพลงและท่าร�ำ วิธีการนี้สามารถสร้างสรรค์
ชุดการแสดงได้ง่าย ผลงานแสดงที่ประดิษฐ์ออกมาตรงกับแนวคิดส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ ประกอบกับการใช้
ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ ศึกษาข้อมูลก่อนน�ำมาสังเคราะห์สร้างสรรค์ชุดการแสดงนั้น ท�ำให้สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้ชัดเจน ขั้นตอน
วิธีการสร้างชุดการแสดงดังกล่าว สอดคล้องกับวิธีการสร้างชุดการแสดงระบ�ำโบราณคดี ที่นายธนิต อยู่โพธิ์
ที่ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าวิจัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนเป็นระบบระเบียบ ก่อนน�ำมาสร้างสรรค์
ชุดการแสดง และสอดคล้องกับแนวคิดวิธีการคิดประดิษฐ์ท่าร�ำของครูเฉลย ศุขะวณิช ใช้วิธีฟังเพลง
ก่อนแล้วจึงคิดท่าร�ำให้มีลีลาผสมผสานกลมกลืนไปกับบทร้อง และท่วงท�ำนองของเพลงนั้น ส่วนเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายจะยึดตามท่าร�ำเป็นหลัก (ไพโรจน์ ทองค�ำสุก. ๒๕๔๕ : ๒๑๕-๒๕๐) นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพิษณุ เข็มพิลา ได้ศึกษาประติมากรรม รูปพระศิวะนาฏราช น�ำมาเปรียบเทียบกับท่าร�ำระบ�ำ
ลพบุรีพบว่า องค์ประกอบท่าร�ำและคติความเชื่อ จากประติมากรรมรูปพระศิวะนาฏราชแบบเขมร ที่พบใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีอิทธิพลต่อท่าร�ำระบ�ำลพบุรี
๒. การประเมินผล ระบ�ำนาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด ผู้ชมมีความคิดเห็นว่าชุดการแสดง
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี การแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ลีลาท่าร�ำ  การแต่งกาย รูปแบบการแสดง
ท�ำนองเพลงดนตรี และอุปกรณ์การแสดง ผูช้ มพึงพอใจและประทับใจในการน�ำเสนอผลงาน แสดงให้เห็นถึงว่า
เยาวชนไทยประชาชนยังเห็นความส�ำคัญของการมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชาติ การที่ชาติไทย
ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเจริญรุ่งเรือง เป็นแหล่งที่รวมศิลปวัฒนธรรมของชนต่างเชื้อชาติ หลายเผ่าพันธุ์
จึงมีโบราณวัตถุสถานมากมายปรากฏอยู่ทั่วไป งานศิลปะที่พบจากโบราณวัตถุสถานเหล่านี้ จึงมีเรื่องราว
ที่น่าสนใจศึกษา ทั้งในแง่มุมทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านศิลปะ
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การใช้ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยเป็นสื่อเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติประวัติศาสตร์ไทย
อีกทางหนึ่งนั้น จะมีส่วนช่วยท�ำให้มรดกทางวัฒนธรรมด้านการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทยเจริญรุ่งเรือง
คงอยูค่ วบคูก่ นั ไปกับความรูป้ ระวัตศิ าสตร์ไทยด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับพันธกิจส�ำคัญวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
คือ การอนุรักษ์ และท�ำนุบ�ำรุง ศิลปวัฒนธรรมของชาติทางด้านศิลปะการแสดง ประกอบสถานศึกษาตั้งอยู่
ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เห็นความส�ำคัญของ
การสนับสนุนให้ครูและนักศึกษาร่วมกันท�ำงานวิจัย จัดการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระปรางค์ ส ามยอด สรุ ป วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ ก ลั่ น กรองมาแล้ ว อย่ า งดี โ ดยใช้ วิ ธี ก าร
ทางประวัตศิ าสตร์ สามารถสรุปแนวคิดสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดง ซึง่ ถือได้วา่ เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีส่ ามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่โบราณสถานเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนสนใจประวัติศาสตร์ไทย

ข้อเสนอแนะ

๑) การวิจัยครั้งนี้พัฒนามาจากการจัดการเรียนการสอน แบบเน้นการวิจัย (Research - based
Learning) ที่ครูและนักศึกษามีส่วนร่วมท�ำวิจัย ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกัน จนส�ำเร็จลุล่วง
ได้ดว้ ยดี สถานศึกษาจึงควรสนับสนุนให้ครูและนักศึกษามีสว่ นร่วมในการท�ำวิจยั ใช้การวิจยั เป็นส่วนหนึง่ ของ
การพัฒนาวิธคี ดิ การท�ำงานเชิงระบบ สนับสนุนให้ครูเสนอหัวข้อโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับทุนวิจยั จากภายนอก
ท�ำให้ครูและนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เห็นประโยชน์และคุ้นเคยการวิจัย
๒) ควรสนับสนุนวิจยั ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และการศึกษาทัว่ ไป ให้มคี วามหลากหลาย มีการท�ำวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ในฐานะแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม และเมืองส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ไทย
เพื่อให้ครูและนักศึกษาได้พัฒนาด้านการวิจัย น�ำประสบการณ์ความรู้ ไปใช้ในการท�ำศิลปนิพนธ์และ
งานวิชาการอื่นๆ ต่อไป
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ชื่อโครงการ
			
			
			

โครงการประชุมวิชาการน�ำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม		
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑. หลักการและเหตุผล
ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
ตลอดจนวัฒนธรรมที่ต่างส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน การเรียนรู้และการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลป
วัฒนธรรมประจ�ำชาติก็ไม่อาจหลุดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของผลงาน
ทางศิลปวัฒนธรรม ไม่วา่ จะเป็นด้านนาฏศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ คีตศิลป์ ทัศนศิลป์ รวมถึงวิชาทางการศึกษาทัว่ ไป
จะเป็นการด�ำรงไว้ซงึ่ ภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ และยังเป็นการส่งเสริมให้ผสู้ ร้างสรรค์ผลงานศิลปะรุน่ ใหม่เป็น
บุคคลทีส่ มบูรณ์ ถึงพร้อมด้วยคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมมิได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมทีม่ คี วามงดงามเท่านัน้
แต่ยังแสดงออกถึงปัญญา   ที่แฝงอยู่ในแนวคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่ได้
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานหรือการแสดงต่างๆ ในปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลงานทางด้านศิลปะ
ทุกแขนงโดยนิสติ นักศึกษา นักวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์ ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ฯลฯ รวมทัง้ นักวิชาการ
ท้องถิ่น โดยได้เสาะแสวงหาร่องรอย ที่มา วิถีการแสดง ขนบประเพณีที่เกี่ยวข้อง และคุณค่าที่เกิดขึ้นไว้อย่าง
มากมาย สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้คุณค่าของผลงานทางศิลปะเหล่านั้นยังคงด�ำรงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยต่อไปคือ
การถ่ายทอดทีถ่ กู ต้องเหมาะสม และการรังสรรค์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ และการเผยแพร่องค์ความรูเ้ หล่านัน้
ออกสู่สาธารณชนคนไทย ให้ได้ร่วมรับรู้ ชื่นชม และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพชนไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีพันธกิจที่ส�ำคัญในการอนุรักษ์ พัฒนา
สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการ นิสิต
นักศึกษาที่สนใจในงานศิลปวัฒนธรรม และการน�ำองค์ความรู้เหล่านั้นเผยแพร่สู่สาธารณชน จึงจัดโครงการ
ประชุมวิชาการน�ำเสนอผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดา้ นศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยหวังว่า คุณค่าที่เกิดจากการแลก
เปลีย่ นเรียนรูเ้ หล่านีจ้ ะเป็นแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและการสืบทอดผลงานอืน่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มั่นคงยั่งยืนสืบไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่แวดวงวิชาการและ
สาธารณชนทั่วไป
๒.๒ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม
๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรม
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๓. ก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงละครวังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
๔. รูปแบบการประชุม
๔.๑ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ
๔.๒ การเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation)
๕. การเสนอผลงาน
๕.๑ การน�ำเสนอผลงานวิจัย โดยเป็นผลงานจากผู้สนใจ นิสิต นักศึกษา ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
หรือ  เสร็จสิ้นแล้ว แยกออกเป็น ๔ กลุ่ม
๕.๑.๑ นาฏศิลป์
๕.๑.๒ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์
๕.๑.๓ ทัศนศิลป์
๕.๑.๔ การศึกษาทั่วไป
๕.๒ รูปแบบการน�ำเสนอผลงาน เป็นการบรรยายเรื่องละ ๑๕ นาที ตอบข้อซักถาม ๕ นาที และ
สมควรน�ำเสนอโดย Power point
๕.๓ การส่งผลงาน ผู้ประสงค์จะน�ำเสนอผลงานวิจัย ให้ส่งบทความตามรูปแบบที่ก�ำหนดเป็น
Microsoft Office Words 2003 และ ไฟล์ PDF ใช้ตัวอักษรแบบ TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ ภายในวันศุกร์
ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยวิธีการดังนี้
			 ๕.๓.๑ ส่งทาง E-mail: research@bpi.mail.go.th
๕.๓.๒ ส่งทางไปรษณีย์ โดยจัดท�ำเอกสาร ๓ ชุด และบันทึกข้อมูลเป็น Microsoft Office
Words 2003 และ ไฟล์ PDF ใส่ซีดีรอม ๑ แผ่น ถึงฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ ๓ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
๕.๓.๓ ส่งด้วยตนเอง โดยจัดท�ำเอกสาร ๓ ชุด และบันทึกข้อมูลเป็น Microsoft Office
Words 2003 และ ไฟล์ PDF ใส่ซดี รี อม ๑ แผ่น ทีฝ่ า่ ยวิจยั และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๑๑๙/๑๙
หมู่ ๓ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
๕.๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้น�ำเสนอผลงานวิชาการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผู้น�ำเสนอปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ และส่งบทความฉบับสมบูรณ์กลับภายในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในรูปแบบของเอกสารรวมบทความวิจัย (Proceedings)
		 หมายเหตุ: คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน�ำเสนอ
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๖. การพิจารณาผลงาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและด�ำเนินการ
ดังนี้
๖.๑ พิจารณาการเลือกกลุ่มการเสนอผลงาน และประเภทของการน�ำเสนอผลงาน
๖.๒ พิจารณาการเลือกผลงานวิจยั ทีจ่ ะน�ำเสนอในการประชุมและการรวมบทความ (Proceedings)
๖.๓ พิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในกรณีที่บทคัดย่อ หรือบทความวิจัยไม่ถูกต้องตาม
แบบฟอร์มหรือรูปแบบที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก�ำหนด รวมทั้งไม่แก้ไขตามการเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. อัตราค่าลงทะเบียน
ไม่มีค่าลงทะเบียน แต่หากไม่น�ำเสนอในวันและเวลาที่ก�ำหนด จะไม่ได้รับประกาศนียบัตร ผู้เข้า
ร่วมน�ำเสนอผลงาน
๘. การติดตามข้อมูลข่าวสาร
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.bpi.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐๒ ๔๘๒ ๒๑๗๖ ต่อ ๓๖๘ หรือที่ E-mail: research@bpi.mail.go.th
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ก�ำหนดการโครงการสัมมนาและน�ำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๐๐-๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๕๐-๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงละครวังหน้า
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การอภิปรายเรื่อง “กรอบแนวคิดและทิศทางของผลงานสร้างสรรค์
ด้านศิลปวัฒนธรรม” ณ โรงละครวังหน้า โดย
๑) ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี
๒) ศาสตราภิชาน ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
พิธีกร ดร.บ�ำรุง พาทยกุล ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. การน�ำเสนอผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์
๑๓.๐๐-๑๓.๒๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองค�ำ
เรื่อง การศึกษากระบวนท่าร�ำนางแปลงในการแสดง
เรื่องรามเกียรติ์ : ฉุยฉายศูรปนขา
๑๓.๒๐-๑๓.๔๐ น. อาจารย์ดิเรก ทรงกัลยาณวัตร
เรื่อง การสร้างสรรค์ชุดการแสดงโดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ (Historical  Method): ระบ�ำนาฏสุรางค์
พระปรางค์สามยอด
๑๓.๔๐-๑๔.๐๐ น. อาจารย์รักเกียรติ  ปัญญายศ  
เรื่อง การสร้างสรรค์การแสดงชุด “หลากสีวัฒนธรรม  
นาฏกรรมงามแผ่นดิน”
๑๔.๐๐-๑๔.๒๐ น. อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า
เรื่อง คุณค่าทางวรรณศิลป์ในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
๑๔.๒๐-๑๔.๔๐ น. ดร.วาสนา บุญญาพิทักษ์ นางวรรณวิไล นิลสม และ
นายชยพร ไชยสิทธิ์
เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
ศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับอุดมศึกษา
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เวลา

กิจกรรม
๑๔.๔๐-๑๕.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ส�ำเร็จ ค�ำโมง
เรื่อง การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์วงดนตรีเวิรลด์มิวสิกแบนด์
๑๕.๐๐-๑๕.๒๐ น. รองศาสตราจารย์สำ�เร็จ คำ�โมง
เรื่อง การศึกษาวิจัยและประดิษฐ์ระนาดโปงวัวมีเสียง
ประสานในตัว
๑๕.๒๐-๑๕.๔๐ น. อาจารย์เหมือนขวัญ    ดีสมจิตร
เรื่อง ฟ้อนตะคัน
๑๕.๔๐-๑๖.๐๐ น. อาจารย์เหมือนขวัญ ดีสมจิตร
อาจารย์อโนทัย  ส้มอ่ำ�
เรื่อง ระบำ�เทวีศรีสัชนาลัย
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. พิธีมอบประกาศนียบัตร โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พิธีปิดอบรม
หมายเหตุ
- ก�ำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย/สร้างสรรค์ ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
โครงการประชุมวิชาการน�ำเสนอผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถนนราชินี เขตพระนคร
การส่งแบบฟอร์มการส่งบทความและการลงทะเบียนพร้อมบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เป็นเอกสาร
๓ ชุด และและบันทึกเป็น Microsoft Office Words 2003 และ ไฟล์ PDF ดังนี้
๑. ส่งทาง E-mail: research@bpi.mail.go.th
๒. ส่งทางไปรษณีย์ โดยจัดท�ำเอกสาร ๓ ชุด และบันทึกข้อมูลเป็น Microsoft Office Words
2003 และ ไฟล์ PDF ใส่ซีดีรอม ๑ แผ่น ถึงฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ ๑๑๙/๑๙
หมู่ ๓ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
๓. ส่งด้วยตนเอง โดยจัดท�ำเอกสาร ๓ ชุด และบันทึกข้อมูลเป็น Microsoft Office Words 2003
และ ไฟล์ PDF ใส่ซีดีรอม ๑ แผ่น ที่ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๑๑๙/๑๙ หมู่ ๓
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่น�ำเสนอ ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์
อื่นมาก่อน และ/หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการรอตีพิมพ์ในวารสารอื่น ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ได้แก่สาขาดุริยางคศิลป์ สาขานาฏศิลป์
สาขาทัศนศิลป์ สาขาการศึกษาทัว่ ไป หรือสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ซึ่งมีสิทธิ์แก้ไขตามความเหมาะสม
การจัดเตรียมต้นฉบับ
		 พิมพ์ด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ด้วยอักษร TH SarabanPSK ขนาด ๑๖ ในโปรแกรม
Microsoft Office Words 2003 ความยาว ๘ - ๑๐ หน้า โดยส่งต้นฉบับเป็นกระดาษ A4 (พิมพ์หน้าเดียว)
พร้อมทั้งแบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้เขียนบทความตามแบบฟอร์มด้านล่าง
การเขียนบทความ จะต้องพิมพ์หมายเลขหน้าทุกหน้า ตัวเลขใช้ไทย ยกเว้น ค.ศ. ให้ใช้เลขอารบิค
มีรายละเอียดดังนี้
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		 บทความ ประกอบด้วย
- ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวอย่างละไม่เกิน ๒๐๐ ค�ำ 
ระบุคำ� ส�ำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๒-๓ ค�ำ 
- บทน�ำ 
- วัตถุประสงค์
- วิธีการวิจัย
- ผลการวิจัย
- การอภิปรายผล
- ข้อเสนอแนะ
- เอกสารอ้างอิง
ผู้สนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย และสอบถามข้อสงสัย
ได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๘๒ ๒๑๗๖ ต่อ ๓๖๘ หรือ Email: research@bpi.mail.go.th และส่งบทความมายัง
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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แบบฟอร์มการส่งบทความโครงการประชุมวิชาการน�ำเสนอผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชือ่ – สกุล (หัวหน้าโครงการ) (ภาษาไทย)...........................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................................
ต�ำแหน่งทางวิชาการ ..........................................................................................................................................
สถานทีท่ ำ� งาน/ สถานทีศ่ กึ ษา ...........................................................................................................................
สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ . ...............................................................................................................................
ทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ ............... หมูท่ ี่ ............. ซอย ...........................ถนน ...................................
อ�ำเภอ ............................................ จังหวัด .........................................รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์ ................................โทรศัพท์มอื ถือ ......................................... โทรสาร...............................................
E-mail ……………………………………………………………………............................................................................….
ขอส่งบทความเพือ่ ลงเพือ่ น�ำเสนอในโครงการประชุมวิชาการน�ำเสนอผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ชือ่ เรือ่ ง (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................
ผู้เขียน (ครบทุกคน กรณีผู้เขียนหลายคน)
๑. (ชื่อ-สกุล).........................................................................ต�ำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี)................................
๒. (ชื่อ-สกุล).........................................................................ต�ำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี)................................
๓. (ชื่อ-สกุล).........................................................................ต�ำแหน่งวิชาการ (ถ้ามี)................................
ได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั จาก (ถ้ามี) ................................................................................................................
		 กรณีเป็นนิสิต/นักศึกษา
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ...................................................................................................................
                                      ลงนาม ....................................................วันที่ ................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนีเ้ ป็นผลงานตามทีไ่ ด้ระบุชอื่ ในบทความจริง และไม่เคยลงเผยแพร่ทไี่ หนมาก่อน
     (ลงชื่อ) ...........................................................
           (.............................................................)
          ผู้นำ� เสนอ
                  ............ / ................. /............
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