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Semiotics of Aesthetic in Graphic Post-Modern Arts 

 
พงษธร  เครือฟ้า1 
 

บทคัดย่อ 
การออกแบบที่มีสื่อสมัยใหม่ในช่วงสังคมแบบหลังสมัยใหม่ (Post-modern) มีเทคโนโลยีออกแบบผลิตสินค้าเพื่อ 

งานออกแบบเรขศิลป์ที่หลากหลาย มีส่วนช่วยสร้างความจรรโลงใจในทางสุนทรียศาสตร์ ส่งผลถึงการออกแบบเรขศิลป์ที่ใช้
สื่อสัญญะ ช่วงหลังสมัยใหม่ได้เกิดการพยายามน าเสนอเนื้อแท้ที่เป็นจริงมากกว่าสมัยใหม่ที่พยายามน าเสนอของประกอบของ
ภาพสัญญะที่แสดงถึงความเหนือจริงจากจินตนาการออกมา แนวคิดหลังสมัยใหม่มีอิทธิพลจากการปฏิเสธแนวความคิดเดิม
และไม่ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบตามหลักองค์ประกอบศิลป์เพียงอย่างเดียว รวมถึงบริบทแวดล้อม การแฝงสัญญะ เพื่อการ
สื่อสารกับมนุษย์นั้น จะต้องมีประสบการณ์พื้นฐานการรับรู้ ค่านิยม ความเช่ือที่แตกต่างกันไป  รหัสการตีความหมายเชิงการ
รับรู้เหตุและความงามตามสุนทรียศาสตร์ เมื่อเข้าสู่กระบวน การสื่อสาร จะถูกเปลี่ยนเป็นรหัสในการตีความหมายที่ถูก
ถ่ายทอดออกมา 2 ความหมาย คือ แบบตรงไป ตรงมา และแบบแฝง โดยความหมายแฝงนั้นจะมีการผสมผสานประสบการณ์
ในการแปลเข้าไปด้วยเสมอ 

การแสดงออกทางสัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบเรขศิลป์ เสมือนการแสดงออกซึ่งความคิดของมนุษย์ยุคหลัง
สมัยใหม่ การสื่อสารที่เป็นสากล ตระหนักถึง สามารถใช้สัญญะในการออกแบบที่แฝงอยู่ในงานเรขศิลป์ ตราสัญลักษณ์ สื่อ
โฆษณา การชวนเช่ือ การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ ท าให้ผู้รับสารได้ความหมายใหม่ที่ผู้น าเสนอ
ต้องการสื่อสารในบริบท โลกหลังสมัยใหม่ก าลังดึงให้มนุษย์หันมา เข้าใจสัมผัสความเป็นมนุษย์ด้วยกันเอง  

 

ค ำส ำคัญ:  สัญญศาสตร์  เรขศิลป์  ยุคหลังสมัยใหม่ 
 

Abstract 
In modern media design during post-modern society, there is product design technology for a variety 

of graphic designs which contributes to aesthetic insight and graphic design using semiotics. The post-modernism 
idea has tried to present more reality. Its idea has been influenced by rejecting traditional idea and does not 
depend on the design of the artwork only. In addition, the context of connotation semiotics for communication 
with human needs different fundamentals of perception, values, and beliefs. The code of perceptual 
meaning interpretation and aesthetic beauty used in any communication can be changed into two meanings 
of interpretation: denotation and connotation. The connotative meaning is always mixed with translation 
experience.  
 The semiotic expression that appeared in the graphic design shows the expression of post-modern 
human’s thought. The international communication recognizes the use of acquired semiotics in the design 
of graphic, symbol, advertisement, propaganda, and public relation that are related to politics, religion, and 
economy. It enables a receiver grasp a new meaning that a sender wants to communicate in the context. In 
other words, the post-modern world is drawing all mankind to understand human touch of each other.  
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1 อาจารย์ประจ าสาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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บทน า 
ในช่วงเวลาของการพัฒนาด้านการอุตสาหกรรมการออกแบบที่มีสื่อสมัยใหม่ในช่วงสังคมแบบหลังสมัยใหม่         

(Post-modern) มีวัสดุใหม่เทคโนโลยี เพื่องานออกแบบเรขศิลป์และผลิตสินค้ามากมายส่งอิทธิพลท าให้เกิดงานออกแบบที่
หลากหลายมากข้ึน จึงได้เกิดความเชื่อแบบหลังสมัยใหม่ขึ้นมาก ในกระบวนการคิดที่มีพื้นฐานที่หลากหลาย อีกทั้งยังจรรโลง
ใจในความงามทางสุนทรียศาสตร์ รู้สึกถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ให้ความพึงพอใจตามความเช่ือแบบหลังสมัยใหม่ที่มีความ
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ความเชื่อ วัฒนธรรมในการด ารงอยู่ของระบบการใช้สัญลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งใน
การด ารงชีวิตในแต่ละยุคสมัย หากเราลองได้มองย้อนกลับมาในประเทศไทยเราแนวคิดหลังสังคมสมัยใหม่จากตะวันตกในช่วง
ของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่คนไทยจะต้องมีการใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจมากขึ้นเพื่อความสบายใจ ท าให้การออกแบบ  
เรขศิลป์ สื่อสัญญะที่สามารถช่วยกระตุ้นความเป็นไปของสังคมสมัยใหม่โดยเฉพาะในวงการออกแบบ 

สิ่งที่น่าสนใจของช่วงหลังสมัยใหม่ (Post-modern) คือการที่จะได้น าเสนอในส่วนของเนื้อแท้ความเป็นจริงเสียมากกว่า 
ซึ่งมีความแตกต่างกับยุคสมัยใหม่ที่พยายามน าเสนอของประกอบของภาพสัญญะที่แสดงถึงความเหนือจริงจากจินตนาการออกมา 
ท าให้การสื่อสารของภาพโดยรวมนั้นท าให้เกิดความรู้สึกท่ีเป็นไปไม่ได้เสียมากกว่า ด้วยแนวคิดหลังสมัยใหม่นั้นมีอิทธิพลจาก 
การปฏิเสธแนวความคิดเดิม จากจารีต ค่านิยม ไม่สนใจในหลักเกณฑ์ เน้นเสรีภาพและอิสรภาพ ของบุคคล ไม่เชื่อในโลกความ
เป็นจริง ไม่เช่ือเรื่องความเป็นสากล เพราะมีความเช่ือว่าแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล มีวัฒนธรรม มีเหตุผลของตนเอง            
ไม่มีจุดศูนย์กลางทางความคิดในงานออกแบบสัญญะ (Semiotic) ให้ความส าคัญมากในส่วนของการหาเหตุและผลในการออก
จากหลักการที่มีอยู่เดิม มุ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่มีความท้าทายมากข้ึน มุ่งมองในส่วนของการออกแบบที่สะท้อน
ความรู้สึก (Emotion) ไม่จ าเป็นต้องมองหาความจ าเป็นหรือการใช้งาน (Function)  จึงน าไปสู่จุดเริ่มต้นของความเป็นสมัยใหม่
ของสุนทรียศาสตร์ที่มองในองค์รวมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกลับแนวความคิดของ Jean-Francois Lyotard ช่วงราวทศวรรษที่ 
1950 เป็นช่วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยนแนวคิดนี ้ได้กล่าวถึง “หลัง”ของ“หลังลัทธิสมัยใหม่” ไม่ต้องการสัญญาณว่ามันได้มาถึง 
ณ จุดจบ แต่มันเป็นการได้มา ณ จุดเริ่มต้นของความเป็นสมัยใหม่ โดยเฉพาะน าเสนอรูปแบบภายใต้ของกระแสโลกาภิวัฒน์  
เน้นปฏิเสธการถูกครอบง า และเขาได้อธิบาย แนวคิดหลังสมัยใหม่ของเขาไว้ว่า 

“ข้าพเจ้านิยามหลังสมัยใหม่ในฐานะความไม่เช่ือถือในเรื่องเล่าหลัก ความไม่เช่ือถือนี้มิได้เป็นผลจากพัฒนาการของ
การศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ แต่ทว่าเป็นสิ่งที่คาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ความล้าสมัยของการท าให้เรื่องเล่าหลักมีความชอบธรรม เป็น
ที่ยอมรับ คือความล้มเหลวของหลักอภิปรัชญา และขนบของการศึกษาในมหาวิทยาลัย เรื่องเล่าอื่น ๆได้สูญเสียหน้าที่ของมัน
ไปหมดอะไรคือหลังสมัยใหม่ ข้าพเจ้าไม่ได้รู้สกึสงสัยเลยว่ามันก็เปน็ส่วนหนึ่งของสภาวะสมยัใหม่ หากสิ่งใดจะเป็นสิ่งใหม่ก็ต้อง
เริ่มต้นจากการเป็นสิ่งหลังสมัยใหม่ แนวคิดหลังสมัยใหม่ไม่สามารถถูกเข้าใจว่าเป็นจุดจบของแนวคิดสมัยใหม่ แต่คือจุดเริ่มต้น 
และจุดที่ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ  หลังสมัยใหม่จะท าให้สิ่งที่ภาวะสมัยใหม่ไม่น าเสนอมีที่ทางที่จะเสนอตัวเอง”(Jean-Francois 
Lyotard,1984:79-81) 

ฉะนั้นแสดงให้เห็นได้ว่าแนวคิดนี้จึงมีผลกระทบไปสู่งานศิลปะ งานออกแบบเรขศิลป์ งานแฟช่ัน ที่ปฏิเสธ        
ขนบ น าไปสู่จุดจบของแนวคิดสมัยใหม่ (Modern) ท าให้เราได้เห็นว่าเรื่องราวในอดีตนั้นก็อาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดออกไป
ในทางชวนเช่ือทั้งสนับสนุนและการต่อต้านด้วย ท าให้ลักษณะของงานออกแบบเรขศิลป์ที่มีรูปแบบของสัญญะที่ผสมผสาน
ความโดดเด่น มีรายละเอียดของความเป็นรูปแบบเดิมอยู่ด้วย ในรูปแบบของการออกแบบหลังสมัยใหม่ (Post-modern)         
มีการใช้สีสันท่ีดูสดใสมากขึ้นรูปทรงการจัดวาง การใช้ที่ว่าง ตัวอักษร การใช้ลูกเล่นท่ีมีความแปลกใหม่แปลกตาที่ให้ความรู้สึก
ถึงความจริงจังในการสะท้อนสังคมอย่างตรงไปตรงมา 

 

สัญญศาสตร์ การตีความของหลักการสุนทรียศาสตร์ 
หลักทฤษฏีและหลักการการตีความงานผลงานสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบในช่วงหลังสมัยใหม่  ส่งผลให้

สุนทรียศาสตร์สัญญะวิทยาได้เข้ามามีบทบาทในการตีความหมายทางความงามทางสุนทรียศาสตร์จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดวาง 
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ตามหลักองค์ประกอบศิลป์เพียงเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง การจัดวางบริบทแวดล้อม การแฝงสัญญะ และเวลาเพื่อการสื่อสาร 
และที่ส าคัญคือ ความงามในการถอดรหัสของผู้ชม หรือกลุ่มเป้าหมายของผลงานนั้นๆ ได้จากการตีความ และถอดรหัสจากการที่
ได้ดูงานศิลปะและการออกแบบช้ินนั้นอย่างไร กล่าวโดยรวม สัญญะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมายแทนตัวจริงหรือ
ของจริง ซึ่งความหมายของสัญญะนั้นขึ้นอยู่กับตัวบท (Text) และบริบท (Context) ที่แวดล้อมสัญญะนั้นๆ หน้าที่ของสัญญะ  คือ 
การสื่อความคิด เนื้อหาสาระที่ปรากฏในสื่อนั้นผู้รับสารเป็นผู้ตีความ (Interpretation)หรือถอดความ(Decoding) ซึ่งการรับรู้ใน
สัญลักษณ์ที่ปรากฏมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์การรับรู้ของผู้ตีความ  องค์ประกอบของการตีความเชิงสัญญะวิทยา 
คือ สัญญะ (Sign) การตีความ (Hermeneutics) บริบท (Text) เวลา (Time) และพื้นท่ี (Space) ได้เข้ามามีส่วนส าคัญในการ
ตีความถอดรหัสคุณค่าทางความงามต่างจากแบบเดิมที่ว่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะเส้น สี แสงเงา เป็นการตีความจากสัญลักษณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นภาษา รหัส เครื่องหมายสัญญาณ รวมทั้งการสื่อสารอืน่ ๆ อีกมากมายของมนุษย์  

สัญญะตามแนวคิดของ เดอ โซซูร์  (F. de Saussure) ได้เสนอความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างค าว่า          
ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) ได้เสนอความหมายของสัญญะทุกอย่างจะประกอบด้วย 2 มิติ มิติที่หนึ่งคือ
มิติที่เป็นส่วนร่วมซึ่งเรียกว่า “Language” หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ และมิติที่สองเรียกว่า “Speech” หรือลีลาการใช้  โดยโซซูร์ 
ได้ท าการแยกแยะประเภทและระดับของความหมายที่บรรจุอยู่ในสัญญะออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความหมายโดย
อรรถ (Denotative Meaning) อันได้แก่ ความหมายที่เข้าใจกันตามตัวอักษรซึ่งเป็นความหมายที่เข้าใจตรงกันโดยส่วนมาก
ตามพจนานุกรมตัวอย่างเช่น ถนน คือหนทางที่ท าขึ้นเพื่อสันจร นกอินทรีย์เป็นสัตว์ปีก เป็นต้น ส่วนประเภทที่สองคือ 
ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning)ได้แก่ ความหมายทางอ้อมที่เกิดจากข้อตกลงหรือความเข้าใจเฉพาะกลุ่ม หรือ
เกิดจากประสบการณ์เฉพาะของบุคคล เช่น เวลาพูดถึง “นกอินทรีย์” อาจแสดงถึงความมีสง่าความเป็นผู้น า หรือ อาจท าให้
นึกการท าร้ายเข่นฆ่าผู้ที่อ่อนแอกว่า เป็นต้น 

นักสัญวิทยาอย่างโรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) ศึกษาสัญญะและให้ประเภท ความหมายโดยนัย 
(Connotative Meaning) เนื่องจากมองว่าเป็นความหมายที่มีความส าคัญอย่างแท้จริงในแง่ของการรับรู้ ที่มีปัจจัยทาง
วัฒนธรรมของสภาวพการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่ง จริงแล้วไม่ได้เกิดจากตัวของสัญญะเอง แต่เป็น
ปฏิสัมพันธ์ทีเ่กิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้ใช้และคุณค่าทางวัฒนธรรม  

การตีความการศึกษาในเชิง สัญญะ Roland Barthes นักสัญญวิทยาชาวฝรั่งเศสที่ได้ใช้แนวคิดวิเคราะสัญญวิทยา
ไปใช้ในการตีความ ซึ่งสัญญะในข้ันนี้จะท าหน้าที่ 2 ประการ คือ การตีความตามความหมายตรงและ การถ่ายทอดความหมาย
โดยนัยแฝง การถ่ายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths) ซึ่งเขาได้เรียกกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ลดทอน 
ปกปิด บิดเบือนฐานะการเป็นสัญญะของสรรพสิ่งในสังคมให้กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นสิ่งปกติธรรมดา หรือเป็นสิ่งที่มี
บทบาทว่า "ความคุ้นชิน" ได้แบ่งเป็น 2 ระดับดังนี ้

ระดับแรกเป็นการตีความตามความหมายตรง (Denotation) การตีความตามความหมายตรง เป็นระดับที่เกี่ยวข้อง
กับความจริงตามธรรมชาติ เป็นการอ้างถึงสามัญส านึกหรือความหมายที่ปรากฎแจ่มแจ้งอยู่แล้วของสัญญะ (Sign) และ
ความสัมพันธ์ของสัญญะกับสิ่งที่กล่าวถึงในความหมายที่ชัดแจ้งของสัญญะ เช่น ภาพของอาคารใดอาคารหนึ่งก็แสดงว่าเป็น
อาคารนั้น 

ระดับที่สอง เป็นการตีความหมายโดยนัยแฝง (Connotation) การตีความหมายในขั้นนี้จะเป็นการตีความหมายใน
ระดับที่มีปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่ง ไม่ได้เกิดจากตัวของสัญญะเอง เป็นการอธิบายถึงปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ
สัญญะกระทบกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของผู้ใช้และคุณค่าทางวัฒนธรรมของเขา  

พอที่จะสามารถสรุปความสมัพันธ์ของสัญญะจากรหัสของการมองเห็นอย่างมีเหตุผลและการสื่อสารผา่นการรูส้ึกทาง
สุนทรียภาพการตีความตามความหมายซึ่งสัญญะของ F. de Saussure และ Roland Barthes นั้นมีความหมายไปในทิศทาง
เดียวกันที่สามารถเข้าใจตรงกันร่วมกันได้จากในความคิดพื้นฐานของบุคลทั่วไป กับความหมายที่เกิดโดยอรรถหรือทางตรง 
(Denotative Meaning) และความหมายที่เกิดขึ้นโดยนัยหรอืการแฝง (Connotative Meaning) สามารถตีความเปรียบเทียบ
ได้ดังตารางภาพต่อไปนี้ 



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- ศิลปกรรมศาสตร์ - 653 

 

ตารางที่ 1 : แสดงถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตีความหมายจากสัญญะ      

 
ที่มา : แปลงมาจาก Pierre Guiraud (1975) 

 

Pierre Guiraud  ได้แบ่งการรับรู้ของมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่การรับรู้จากประสบการณ์ในขั้นรับรู้และเข้าใจ 
มีความเด่นชัดในด้านวัตถุวิสัย ซึ่งอาจเป็นประสบการณ์จากการถูกบังคับให้รับรู้ในสิ่งนั้น ๆ โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่กับ
ประเภทท่ีสองคือ ประสบการณ์การรับรู้ด้านอารมณ์ความรู้สึก มีความเด่นชัดในอัตวิสัย ซึ่งความรู้สึกของผู้ถอดความหรือ           
ผู้ตีความในสัญญะที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องมีประสบการณ์การรับรู้ ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน  
รหัสการตีความหมายในเชิงการรับรู้เหตุและผลกับการรับรู้เชิงความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ เมื่อเข้าสู่กระบวน การสื่อสาร 
จะถูกเปลี่ยนเป็นรหัสในการตีความหมาย ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็น 2 แบบ คือ แบบตรงไป ตรงมา และแบบทางอ้อม โดยการ
ตีความหมายโดยอ้อมนั้นจะมีการน าเอาประสบการณ์ของผู้ตีความเข้าไปร่วมในกระบวนการแปลความหมายนั้นด้วยเสมอ  

ฌอง  โบดริยาร์ด (Baudrillard,1994) วิเคราะห์ว่าในยุคหลังสมัยใหม่(Post Modern)สินค้าจะมีมูลค่าในการ
แลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์(Symbolic Exchange) สินค้าเป็นตัวที่มองเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดของวัฒนธรรม ในแต่ละวัฒนธรรมจะมี
รูปแบบสินค้าที่ต่างกัน ซึ่งเป็นการสะท้อนทางวัฒนธรรมของมนุษย์เพราะสินค้ามีความสัมพันธ์กับผู้ใช้ เนื่องจากคนในแต่ละ
วัฒนธรรมก็จะมีความแตกต่างทางลักษณะเพศ อายุ ชนช้ัน ระดับการศึกษา การเลือกซื้อสินค้าของคนก็จะได้รับกฏเกณฑ์ทาง
วัฒนธรรม เช่น การเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม การเล่นกีฬา การรับประทานอาหาร หากเราวิเคราะห์สัญญะในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสินค้า ภายใต้เงื่อนไขของสังคมที่มีการผลิตสินค้าท่ีเกินพอดี และมีการแข่งขันสูงในยุคหลังทุนนิยม 
ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าภายใต้สังคมบริโภคและสังคมแห่งสัญญะนี้ ก่อนที่ตัวสินค้าจะถูกบริโภค ตัวสินค้าจะต้องเปลี่ยนไปเป็น 
“สัญญะ” เสียก่อน การเปลี่ยนตัวสินค้าซึ่งเป็นวัตถุช้ินหนึ่งให้กลายเป็น “สัญญะ”แบบต่าง ๆนั้น มีรหัสต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่า
จะเป็นความรู้สึกพิเศษทางวัฒนธรรม การบรรจุหีบห่อ(Packaging) การก าหนดราคา การก าหนดยี่ห้อ การวางบนช้ันที่จัด
จ าหน่าย การโฆษณา การออกแบบสินค้าซึ่ง Baudrillard กล่าวว่า รหัสในการเปลี่ยนแปลงสินค้าให้กลายเป็นสัญญะนั้นเป็น
รหัส ท่ีมีล าดับขั้นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าต่าง ๆ ท าหน้าที่เป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อแสดงสถานภาพและเกียรติยศ ชนช้ัน
รวย จนของผู้ใช้  รหัสของจัดระเบียบล าดับขั้นของสินค้าจึงสอดคล้องกับโครงสร้างล าดับช้ันของสังคม  คนในสัง คมจึงรู้
ต าแหน่งของตนได้จากล าดับขั้นของสินค้าที่เขาบริโภค เพราะฉะนั้น บุคคลจึงมิได้บริโภคแต่ “ตัววัตถุ”หากแต่บริโภค 
“สัญญะ” ไปพร้อมๆกันเสมอ นอกจากจะค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและราคาของสินค้าแล้ว วัตถุถูกก าหนดในฐานะที่เป็น
ส่วนประกอบในการสร้างบรรยากาศของระบบคุณค่าใดระบบคุณค่าหนึ่งในสังคมสมัยใหม่ เช่น การที่เรากินแฮมเบอร์เกอร์ 
McDonald ทานกาแฟร้าน Starbucks เพื่อตอบสนองความหิวแล้ว เรายังบริโภคสัญญะของมันนั้นคือ อารยธรรมตะวันตก 
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รู้สึกทันสมัย จนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดของอาหารที่มีประโยชน์น้อย เสียสุขภาพร่างกาย ท่ีคนท่ัวไปเรียกกัน
ว่า อาหารขยะ แต่กลับประสบผลส าเร็จของสื่อในสร้างภาพมายา 
 ดังนั้นเมื่อเราจะอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้า เราจึงไม่อาจอธิบายในแง่ที่ว่าวัตถุช้ินนั้นเป็นสินค้าเท่านั้น 
หากแต่จะต้องค้นหาว่าสินค้าดังกล่าวท าหน้าที่เป็น “สัญญะ”ของอะไรบ้าง แทนสิ่งใดบ้าง การเปลี่ยนผ่านจากมูลค่าการใช้
สอยและค่าแลกเปลี่ยนไปสู่ค่าสัญญะ มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่ 2 ระดับคือ  

1. การเปลี่ยนจาก“สินค้า”ไปสู่ “สัญลักษณ์”เช่น ของตกแต่ง สินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ สินค้าแบรนด์แนม เป็นลักษณะ
การบริโภคเพื่ออวดสังคม  
 2. การเปลี่ยนจาก “สัญลักษณ์”ไปสู่ “สัญญะ”(Sign) 
 

สัญญะที่ปรากฏในงานสื่อเรขศิลป์ 
สัญญะที่ปรากฏในงานสื่อเรขศิลป์สิ่งพิมพ์ มักปรากฏตามสื่อประชาสัมพันธ์ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนั้น จะเป็นการ

สื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงมโนคติ (Idea), ค่านิยม (Value), รสนิยม (Taste), วิถีชีวิต (Lifestyle)และวัฒนธรรม 
(Culture) ของคนในสังคม สัญญะที่ปรากฏในงานสื่อเรขศิลป์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับงานออกแบบในมิติของการใช้ความรู้สึก
ร่วมของคนในการสื่อสารแสดงอารมณ์ เช่ือมโยงเข้ากับการออกแบบให้สามารถดึงดูดใจและตอบสนองความต้องการของผู้คน 
โดยมักเป็นการถ่ายทอดผ่านการออกแบบสื่อสารในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนเช่ือ และงานออกแบบกราฟิกต่าง ๆ ซึ่งเป็น
การเสนอความคิดบางสิ่งบางอย่างให้สังคมได้รับรู้ถึงความคิดของบางคน  หรือบางกลุ่มบุคคล งานออกแบบนิเทศศิลป์มี
ความหมายค่อนข้างกว้าง เพราะหมายรวมถึงการออกแบบเพื่อการสื่อสารทุกอย่าง สัญญะในงานออกแบบนิเทศศิลป์จึง
สามารถแทรกซึมไปทุกท่ี ที่มีการสื่อสาร โดยเฉพาะในโลกยุคหลังสมัยใหม่ อิทธิพลของงานออกแบบสื่อสารได้ซึมลึกเข้าไปกับ
วิถีชีวิตของคนทุกชนช้ัน ตั้งแต่ชนช้ันล่าง จนถึงชนช้ันสูง การแสดงออกผ่านการรับรู้จากงานออกแบบสื่อสารของกลุ่มคน จึง
เป็นการสะท้อนความคิดที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน สมารถที่จะหาวิธีสื่อสารออกมาได้ตรงจุดตรงประเด็นเป็นไปในลักษณะ
เชิงพาณิชย์ จากวิธีการก าหนดแนวความคิด (Concept) และการก าหนดขอบเขตของเนื้อหา (Content) หรือวลีที่ต้องการ
สื่อสาร (Key Massage) ให้ถึงกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามแต่เนื้อความต้องการของผู้ว่าจ้างถือเงินอย่างลูกค้าเป็นหลัก 

จากแนวคิดของ Roland Barthes นักสัญญวิทยาชาวฝรั่งเศส หากเราได้ทดลองวิเคราะห์ภาพปกนิตยสาร Paris-Match 
ฉบับเดือน มิถุนายน คศ.1955 ซึ่งเป็นภาพทหารหนุ่มผิวด าแต่งเครื่องแบบทหารฝรั่งเศสก าลังแสดงท่าทางท าความเคารพด้วย
ดวงตาท่ีเบิกกว้าง จ้องมองไปท่ีธงชาติฝรั่งเศส ลองตั้งค าถามว่า ภาพนี้ในฐานะที่เป็นสัญญะ สื่อความหมายอะไรอยู่บ้าง  

 
ภาพที่ 1 ปกนิตยสาร Paris-Match ฉบับท่ี 326 ความเป็นเด็กแสดงถึงคือประเทศเล็กท่ีต้องตกอยู่ใตม้หาอ านาจ 

ที่มา: Paris-Match Magazine (1955) 
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จากภาพปกนิตยสาร Paris-Match ฉบับนี้ ได้วิเคราะห์ความหมายออกได้ 3 ระดับคือ ระดับที่หนึ่ง คือ ระดับ
ความหมายโดยตรงจากรปูสัญญะ(Signifer) คือภาพทหารผิวด าคนหนึ่งก าลังท าความเคารพธงชาติฝรั่งเศส ความหมายระดับท่ี
สอง คือความหมายโดยนัยจากความหมายสัญญะ(Signifed) คือการผสมผสานความเป็นฝรั่งเศสเข้ากับทหาร และความหมาย
ระดับที่สาม คือความหมายในระดับวัฒนธรรม หรือมายาคติหรืออุดมการณ์ ก็คือความหมายที่ว่าประเ ทศฝรั่งเศสเป็น
จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ ทุกคนในชาติไม่ว่าเชื้อชาติใด ต่างก็รับใช้ธงชาติผืนเดียวกัน ความหมายนี้ เป็นการบิดเบียนเบี่ยงเบนความ
เลวร้ายของลัทธิล่าอาณานิคมด้วยการให้อดีตผู้ที่เคยตกเป็นอาณานิคมหันมาแสดงความจงรักภักดีต่อเจ้าอาณานิคมผ่านภาพ
ชายผิวด าในเครื่องแบบทหารฝรั่งเศสเต็มยศ “กระบวนการสร้างมายาคติ” และเรียกสิ่งที่เป็น ผลลัพธ์หรือผลผลิตของกระบวน 
การนั้นว่า “มายาคติ” (myth/alibi/doxa) หรือความคิด/ความเช่ือที่ คนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับโดยไม่ตั้งค าถามและเป็น
ความคิดความเชื่อที่สอดรับกับระบบอ านาจ ที่ด ารงอยู่ในสังคมในขณะนั้น (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545: 139-146) ซึ่งถ้า
หากเราลองพิจารณาในความหมายของสัญญะดังกล่าวแล้วอีกความหมายหนึ่งของผลงานช้ินนี้คือด้วยความเป็นเด็กชายผิวด า 
สัญญะที่บ่งบอกถึงความเป็นเด็กท่ีต้องตกอยู่ใต้อ านาจของฝรั่งเศสตลอดไป หรือสัญญะอีกนัยหนึ่งคือเปรียบกับประเทศเล็ก ๆ 
ที่ถูกปกครองโดยฝรั่งเศสก็เสมือนเด็กที่ต้องอยู่ในโอวาทของผู้ปกครองอย่างประเทศฝรั่งเศสที่เป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ 

 
อิทธิพลที่ส่งผลต่องานออกแบบเรขศิลป์ 

ค าว่า โพสโมเดิร์น (Postmodern) เป็นค าที่เกิดขึ้นมาเกือบสองทศวรรษแล้ว แต่เราก็ยังพยายามหาข้อยุติ เพื่อหา
ความหมายที่แท้จริงของค าว่าโพสโมเดิร์น หรือหลังสมัยใหม่ ยุคที่ก้าวสู่สังคมหลังสมัยใหม่ช่วงทศวรรษที่ 1960 เป็นยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลง คนเริ่มปฏิเสธความคิดแบบเดิม ๆ ปฏิเสธ แนวคิดของคนรุ่นเก่าที่ยึดมั่นในความเช่ือในขนบธรรมเนียม 
แบบเดิม คนหนุ่มสาวแสวงหาเสรีภาพในวิถีชีวิต การปฏิวัติ แนวความคิดส่งผลต่อการมีทัศนคติในเรื่องความมีเสรีภาพทาง 
ความคิด เพศ ศิลปะ และการใช้ชีวิต วัฒนธรรมประชานิยมใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ศิลปะได้หลอมรวมไปกับความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีการผลิตและสื่อสารมวลชน ละลายความคิดในการ  แบ่งแยกระหว่างวัฒนธรรมช้ันสูงกับวัฒนธรรมช้ันล่าง 
รวมทั้ง ศิลปะชั้นสูงและศิลปะชั้นล่าง ผู้คนในสังคมวัฒนธรรมประชานิยม อยู่ในสังคมแห่งความฟุ่มเฟือย มีเสรีภาพ สื่อต่าง ๆ 
ได้ห้อมล้อม วิถีการด าเนินชีวิตของผู้คน การแต่งกาย ดนตรี และศิลปะเป็น สื่อที่แสดงความเช่ือ ศิลปะป็อป อาร์ต (Pop Art) 
มีบทบาทในการสะท้อน เรื่องราวในสังคมบริโภคนิยม ด้วยความเช่ือทางความงามที่ว่า ความงามควรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ า 
วันและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น ที่นิยมชมชอบในคนหมู่มาก แอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol) สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด              
ซุปกระป๋อง (Cambell’s Soup) ที ่สร้างสรรค์ขึ้นในปี ค.ศ. 1962 เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตแห่งบริโภค นิยมในสหรัฐอเมริกา 

 

 
 

ภาพที่ 2 การสะท้อนเรื่องราวในสงัคมบริโภคนิยม สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะชุดซุปกระป๋อง Cambell’s Soup) 
ที่มา: Andy Warhol (1962) 
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ศิลปะแบบหลังสมัยใหม่เติบโตขึ้นจาก พ็อพ อาร์ต (Pop Art) คอนเซ็ปชวล อาร์ต (Conceptual Art) และ เฟ
มินิสต์ อาร์ต (Feminist art) อันเป็นนวัตกรรมของศิลปินในยุคคริสต์ทศวรรษ 1960 และ 1970 โดยแท้พวกหลังสมัยใหม่ ได้
ท าการรื้อฟื้นรูปแบบประเด็นสาระ หรือเนื้อหาหลายอย่างที่พวกสมัยใหม่เคยดูหมิ่นและรังเกียจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง โรเบิร์ต 
เว็นทูรี (Robert Venturi) สถาปนิกในยุค 1960 ได้เขียนแสดงความเห็นในงานเขียนที่ช่ือ Complexity and Contradiction 
in Architecture (ปี 1966) กระแส ลัทธิหลังสมัยใหม่ท าให้ศิลปะในแนวคิดนี้หันกลับไปหาแนวทางดั้งเดิมบางอย่างที่พวก
สมัยใหม่ (ท่ีท างานแนวนามธรรม) ปฏิเสธไม่ยอมท า เช่น การกลับไปเขียนรูปทิวทัศน์และรูปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และพวก 
หลังสมัยใหม่ ยังท้าทายการบูชาความเป็นต้นฉบับ ความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนใครของพวกสมัยใหม่ ด้วยการใช้วิธีการ
ทีเ่รียกว่า “หยิบยืมมาใช้” (Appropriation, แอ็บโพรพริเอชัน) มาฉกฉวยเอารูปลักษณ์ต่าง ๆ จากสื่อและประวัติศาสตร์ศิลป์ 
มาน าเสนอใหม่ในบริบทท่ีเปลี่ยนไปบ้าง ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์บ้าง เสียดสีบ้าง 

 

 
ภาพที่ 3 ศิลปะ Pop Art  

ที่มา: Andy Warhol (1962) 
 

นอกจากนี้ยังมีงานออกแบบที่เรียกว่า "Kitsch" ซึ่งมีความหมายว่าการออกแบบที่เกินพอดี หรือไม่มีความพอดี 
(Over Design) ซึ่งรูปแบบน้ีมีน่าจะมีที่มาจากความส าเร็จทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการแบบเกินจริง งานออกแบบ
ในลักษณะนี้ได้กลายเป็นแรงบัลดาลใจในการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน นักออกแบบที่นับเป็นแนวหน้าทางความคิดในยุคนี้
อย่าง Emigre ที่ให้ความส าคัญแก่ Typography (การจัดการตัวอักษร) ในยุค 80-90 ได้เริ่มพัฒนาการออกแบบตัวอักษรที่
เรียกว่า "Cutting-edge Typeface" ขึ้นและเป็นเหมือนกับสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพของ Typeface Designer  ในสมัยนั้นและ
เป็นที่รู้จักกันอย่างดีโดยทั่วไป Emigre มีส่วนท าให้ยุค Postmodern เป็นจุดเริ่มต้นของยุคเฟื่องฟูของ Digital Font มี
ตัวอักษรในรูปแบบที่หลากหลายและแปลกตาเพิ่มขึ้นมากมายให้นักออกแบบได้ใช้กัน 

 

 
ภาพที่ 4 ผลงานออกแบบ Digital Font ของ Emigre Font 

ที่มา: Emigre Inc. (1984) 
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ปกนิตยสาร Ray-gun Magazine ที่ออกแบบโดย David Carson เป็นนิตยสารที่มีช่ือเสียงมากในวงการออกแบบใน
ยุคนี้  Ray-gun เป็นหนังสือที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของยุคสมัยได้อย่างชัดเจนการท าลายรูปแบบเดิม ๆ อย่างระบบตาราง
(Grid) ด้วยเทคนิคที่เรียกว่าการท าลายระบบตาราง Breaking the Grid ก็ได้มีเกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้ นับว่าเป็นการจงใจที่จะ
ต่อต้านรูปแบบเดิมๆซึ่งมันก็นับได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีมีอิทธิพลอย่างมากในยุคนั้นจนมาถึงปัจจุบัน 

 

       
 

ภาพที่ 5-6 ผลงานออกแบบปก Ray-gun Magazine ที่ใช้การ Breaking the Grid   
ที่มา: David Carson (1993) 

 

  ในวงการออกแบบของสังคมไทย วิตต์ สุทธเสถียร (2460-2532) ได้น าแนวคิดของศิลปะอเมริกันแบบป็อปอาร์ตยัง
เป็นของใหม่ มีความแปลกใหม่ของวัฒนธรรมป็อปและวิถีชีวิตแบบฮิปปี้ก็ยังเป็นประเด็นร่วมสมัย  การใช้ป็อปอาร์ตแบบวิตต์ 
ไม่ใช่เพียงการตกแต่ง ประดับประดา แต่เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจก่อความขัดแย้ง หรือชอบ หรือรังเกี ยจได้อย่าง
รุนแรงกว่าปัจจุบัน เช่นผลงานฉบับปลายปี 2551 ที่มีช่ือว่า บานไม่รู้โรย และออกในวาระครบรอบ 23 ตุลา วันปิยมหาราช  
ปกหน้าเป็นพระบรมรูปทรงม้าในรูปแบบการผสมผสานแนวป๊อป (Pop Art)  และไซคีเดลิก (Psychedelic)  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7-8 ผลงานออกแบบเรขศลิป์สิงพิมพ์ในรูปแบบ Psychedelic ผสมความเป็น Pop Art  
ที่มา: วิตต์ สุทธเสถียร (2551) 

 
ผลงานของศิลปินผู้ออกแบบผลงานสิ่งที่มีอิทธิพลของสัญญะที่ส่งผลต่องานออกแบบเรขศิลป์จนเกิดความหมายที่มี

ความสมัยใหม่มากข้ึนด้วยการใช้เทคนิคการออกแบบ รูปแบบของยุคสมัยได้อย่างชัดเจนการท าลายรูปแบบเดิมที่เคยท า อย่าง
ระบบออกแบบตารางการจัดหน้า (Grid) มากกว่าการสอดคล้องกับเนื้อหาที่แสดงออกของสัญญะด้วยการต่อต้านรูปแบบเดิม 
จากการวิพากษ์วิจารณ์ สะท้อนเสียดสี จับประเด็น ไม่ใช้เพียงเพ่ือการตกแต่งให้ดูสวยงามเพียงอย่างเดียว 
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สัญญะรหัสของเหตุผลและสุนทรียภาพ  
สัญญะ คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาทดแทนของจริงที่ปรากฏ ทฤษฎีทางด้านสัญญะวิทยาได้เข้ามามีบทบาทในการตีความหมาย

ทางความงามของศิลปะหลังสมัยใหม่ และเมื่อกล่าวถึง การมองคุณค่าทางความงามของศิลปะหลังสมัยใหม่ สิ่งที่เรียก ว่าสัญญะ 
(Sign) การตีความ (Hermeneutics) บริบท (Text) เวลา (Time) และพื้นท่ี (Space) ได้เข้ามาแทนท่ีการถอดรหัส คุณค่าทาง
ความงามแบบเดิมที่ว่าด้วยองค์ประกอบทางศิลปะ เส้น สี แสงเงา เป็นการตีความจากสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็น ภาษา รหัส 
เครื่องหมายสัญญาณ รวมทั้งการสื่อสารอื่น ๆ อีกมากมายของมนุษย์ การศึกษาเกี่ยวกับระบบสัญลักษณ์ หรือ สัญญะวิทยา จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าใจในคุณค่า ของการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง สัญญะวิทยา (Semiology) นั้นเป็นทฤษฎีที่ว่าด้วย
การ ให้ค าอธิบายต่อสิ่งที่เรียกว่าสัญญะ (Sign) คือ อธิบายการเกิดขึ้น การพัฒนาการแปรเปลี่ยน รวมทั้งการเสื่อมโทรมตลอดจน
การ สูญสลายของสัญญะหนึ่ง ๆ ท่ีปรากฏออกมาอย่างมีระบบระเบียบ [3] สัญญะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมาย
แทน ตัวจริงหรือของจริง ซึ่งความหมายของสัญญะนั้นข้ึนอยู่กับตัวบท (Text) และบริบท (Context) ที่แวดล้อมสัญญะนั้น ๆ 
จากงาน เขียนเรื่องสัญญะวิทยา (Semiology) โดย Guiraud,Pierreกล่าวสรุปได้ว่า หน้าที่ของสัญลักษณ์ คือ การสื่อความคิด 
เนื้อหา สาระที่ปรากฏในสื่อน้ันผู้รับสารเป็นผู้ตีความ (Interpretation) หรือถอดความ (Decoding) ซึ่งการรับรู้ในสัญลักษณ์ที่
ปรากฏ มากน้อยเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับประสบการณ์การรับรู้ของผู้รับสารด้วย ในส่วนของประสบการณ์การถอดความหรือการ 
ตีความด้านสัญลักษณ์วิทยา Pierre Guiraud ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทกล่าวคือ ประเภทแรกเป็นประสบการณ์ในเชิงรับรู้ 
หรือเข้าใจ มีความเด่นชัดในวัตถุวิสัย เป็นประสบการณ์ที่เราอาจ จะต้องถูกบังคับให้รับรู้ในสิ่งนั้น ๆ ประเภทที่สองเป็น
ประสบการณ์ ในเชิงอารมณ์ความรู้สึก มีความเด่นชัดในอัตวิสัย ซึ่งความรู้สึก ของผู้ถอดความหรือตีความในสัญญะนั้น            
มีประสบการณ์ในการรับรู้ที่ต่างกัน รวมทั้งมีความต่างกันในค่านิยม ความเช่ือ เป็นต้น 

รหัสเหตุผลและรหัสเชิงสุนทรียภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในรูปแบบการสื่อสารแต่ละรูปแบบ ก็จะเปลี่ยนเป็นรหัสในแต่ละ
ชนิด และความหมายที่ปรากฏออกมาก็จะเป็นสองอย่าง คือ การตีความแบบตรงไปตรงมา ซึ่งจะต้องให้ความสนใจในเรื่อง
ข้อตกลงของสังคม จะเกิดกับรหัสเชิงเหตุผล และการตีความหมายทางอ้อม ซึ่งจะต้องยึดเอาประสบการณ์ของผู้ตีความเข้าไป
เกี่ยวข้อง ในการตีความความหมายโดยนัย หรือความหมายแฝง 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตีความหมายสัญญะที่ส่งผลให้เกิดความหมายท่ีแปรเปลี่ยนไป  

จากความหมายและความส าคัญของสัญญะและการตีความที่แปรเปลี่ยนไป ท าให้เกิดค าถามที่ว่า “อะไรเป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตีความหมายสัญญะที่ส่งผลให้เกิดความหมายที่แปรเปลี่ยนไป” หากเราจะพิจารณาถึงกรณีของเครื่องหมาย
สวัสดิกะแล้วฮิตเลอร์พยายามสร้างระบบอัตลกัษณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายแสดงพลังอ านาจของตนเองผ่านการใช้สัญลักษณ์ที่มี
ความเป็นมาอย่างยาวนานนับพันป ีเครื่องหมายสวัสดิกะมีรูปลักษณะเป็นรูปกากบาท ปลายหัก แรกเริ่มเดิมทีเป็นเครื่องหมาย
อันเป็นมงคลยิ่ง สวัสติกะ คือเครื่องหมายแห่งพลวัต การเคลื่อนไหว ความไม่หยุดนิ่ง ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็น
เครื่องหมายแห่งการหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต มักพบเห็นในงานศิลปะในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมา  
   

 
ภาพที่ 9-10 เครื่องหมายสวัสดิกะ พรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน ของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร ์(Adolf Hitler) 

ที่มา: Nazi Party (1920) 
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โดยเฉพาะในงานสถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็น
ฮินด ูเชน หรือแม้แต่ศาสนาพุทธและในภาพเขยีนพระพิฆเณศของอนิเดียจะมีเครื่องหมายสวัสติกะ ปรากฏอยู่ในส่วนใดส่วน
หนึ่งของภาพเขียนนั้นๆ เช่น กลางหน้าผาก บริเวณงวง เมื่อชาวฮินดูพบเห็นสญัลักษณ์นี ้ก็จะท าความเคารพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ภาพพระพิฆเณศของอนิเดียที่ปรากฏเครื่องหมายสวัสดิกะบนบริเวณงวง 
ที่มา: SIAMGANESH (2013) 

 

เช่นเดียวกันกับเครื่องหมายโอม ศาสนาพุทธนิกายมหายาน กล่าวถึง 4 แฉกของสัญลักษณ์นี้ว่ามีความหมายถึง ดิน 
น้ า ลม ไฟ  ซึ่งนิยมใช้คู่กับเครื่องหมายหยิน-หยาง    

 
 

ภาพที่ 12 เครื่องหมายโอมของชาวฮินด ู
ที่มา: Kirti S. Pingle (2013) 

 

เชกูวารา (Che Guevara) นับรบในอุดมคติของคน หนุ่มสาว เช เป็นนักต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม เป็นนักปฏิวัติแนว 
มาร์กซิสต์ และเป็นหนึ่งในสมาชิกของฟิลเดล คาสโตร ซึ่งเป็น กลุ่มปฏิวัติประเทศคิวบา เช เกิดที่ทวีปอเมริกาใต้ ในประเทศ
อาร์เจนตินา และเรียนจบทางด้านแพทย์ศาสตร์ เขาได้เดินทางด้วยจักรยานยนต์ ไปยังประเทศอื่น ๆในทวีปเดียวกัน ท าให้เขาได้
พบกับความยากจนของชาวอเมริกาใต้ ความคิดในทางปฏิวัติของเช ส่งผลให้เชเป็นวีรบุรุษของ ชาวอเมริกาใต้ เชได้ทิ้งครอบครัว
ไว้ที่แม็กซิโกมุ่งสู่เกาะคิวบา เพื่อหวังจะล้มล้างระบอบเผด็จการของฟุลเคนซีโอ บาซิสตา และได้ปฏิวัติคิวบาส าเร็จในปี ค.ศ. 
1965 จากนั้นเขาได้เคลื่อน ไหวทางการเมืองอีกหลายประเทศ เช่น คองโก โบลีเวีย และท้ายที่สุดเขาก็ถูกทหารโบลีเวียที่มีหน่วย
สืบราชการลับ ของประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุนประหารชีวิตทันทีหลังจาก ที่เขาถูกจับกุม “ยิงฉันเลย... ฉันมันก็แค่ผู้ชาย
ธรรมดาคนหนึ่ง”เป็นค า พูดสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิต การเสียชีวิต ของเชกูวาราเป็นความทรงจ าที่มีคุณค่าของคน
หนุ่มสาว ส่งผลต่อแนวคิดการปฏิวัติของคนหนุ่มสาวเป็นอย่างยิ่ง 

ภาพของเชกูวาราได้ถูกถ่ายทอดโดยเอลเบอริโต คอร์ดา (Alberto Korda) นักถ่ายภาพชาวคิวบา ที่ถ่ายทอดภาพลักษณ์
ของเชกูวาราได้อย่างมีความหมายด้วยสีหน้า แววตา ที่มุ่งมั่น หนวดเครา ผมยาว สวมหมวกแบร์เร่ต์ติดดาว ภาพลักษณ์ของ    
เชกูวาราได้ส่งไปยังการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะแนว ป็อป อาร์ต ของแอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol) รวมทั้งแฟช่ันดีไซน์เนอร์ที่
น าเอารูปใบหน้าของเชกูวารามา เป็นสัญญะแห่งการต่อสู้เรียกร้องเพื่อความยุติธรรม เป็นสัญญะที่เช่ือมโยงแนวคิดแบบ มาร์ก ซิสต์ 



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- ศิลปกรรมศาสตร์ - 660 

 

ด้วยการน า เอาภาพใบหน้า เชกูวาราในลักษณะเงาด าบนพ้ืนสีแดง จากสัญญะดังกล่าวได้ ส่งผลต่อสัญญะในภาพเหมา เจ๋อ ตูง 
(Mao Ze-dong) โดยการ น า มาพิมพ์บนเสื้อและเป็นเครื่องประกอบการแต่งกายอื่น ๆ เช่น หมวก เครื่องประดับ เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 13 ภาพโปสเตอรภ์าพยนตร์ Personal Che มาใช้แทนสัญญะแห่งการต่อสู้เรียกร้องต่อต้าน 
ที่มา:  Douglas Duarte, Adriana Marino (2007) 

 

 
 

 

ภาพที่ 14 การใช้ภาพของ Che Guevara มาเป็นสญัญะในการประท้วงแสดงถึงความต้องการอิสะภาพ  
ที่มา: Christopher Furlong (2016) 

 
สัญญะการงานออกแบบเรขศิลป์หลังสมัยใหม่ 

โรลองด์บาร์ต สะท้อนให้เห็นปัจจัยส าคัญที่ส่งอิทธิพลต่อการตีความหมายสัญญะที่แปรเปลี่ยนไป เกิดขึ้นได้จาก
อารมณ์ ความรู้สึก และค่านิยมในวัฒนธรรมของผู้รับสารนั้นๆ ยกตัวอย่างในกรณีเครื่องหมายสวัสดิกะในสมัยอดีตเครื่องหมายนี้
เป็นสัญลักษณ์ของความส าเร็จ เทพเจ้าและพลังแห่งความดีงามที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง  มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ตามครรลองของธรรมชาติ 
มีความเช่ือและความศรัทธาต่อสิ่งลี้ลับตามต านานความเช่ือเรื่องเทพเจ้าหรือศาสนา ที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงพลังแห่งธรรมชาติความดี 
ความจริงแท้และความงาม ที่แฝงอยู่ในสรรพสิ่งรอบ ๆ ตัว แต่เมื่อเวลาผ่านไปสภาพสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์เต็มไปด้วยการ
แข่งขันแก่งแย่งชิงอ านาจ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อท่ีจะครอบครองความเป็นใหญ่ ยึดครองอาณาบริเวณ และเพิ่มพลัง
อ านาจทางการปกครอง อดอร์ฟ ฮิตเล่อร์ ใช้สัญลักษณ์สวัสดิกะเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ ที่จะสร้างอาณาจักร  
Reich ที่ 3 เพื่อยกระดับความเป็นชนชาติเยอรมันให้เรืองอ านาจอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง  นอกเหนือจากความแปรเปลี่ยน
ความหมายของสัญญะ ในกรณีของเครื่องหมายสวัสดิกะที่พบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว เรายังพบการตีความหมาย

http://www.imdb.com/name/nm2810994?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm1493524?ref_=tt_ov_dr
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เชิงสัญญะที่แปรเปลี่ยนไปในเครื่อง หมาย/วัตถุ/พฤติกรรมของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์การชุมนุมครั้งใหญ่ของ
ประชาชนคนไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา  มีการแสดงออกทางจุดยืนและแนวคิดทางการเมืองไทย มีการใช้สัญญะในการสื่อความ
และแสดงตัวตนโดยใช้เสื้อสีเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มและพวกพ้อง การใช้อุปกรณ์หน้ากาก ธงชาติ และนกหวีดแสดงความไม่เห็น
ด้วยกับอ านาจน ารวมไปถึงการใช้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจุดเทียน การโชว์หน้าอก การยืนอ่านหนังสือ หรือการชูสามนิ้วเพื่อบ่ง
บอกความไม่พอใจในระบบระบอบที่ตนด ารงอยู่ โดยการแสดงออกเชิงสัญญะเหล่านี้เองหลายๆ ครั้งเป็นการหยิบยืมสัญญะสากล
จากต่างประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการตีความเพื่อให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจของผู้รับสารชาวไทย ซึ่งอาจไม่เข้าใจกับความหมาย
ของสัญญะเหล่านั้น เพื่อให้การแสดงออกซึ่งสัญญะดังกล่าวพบเห็นได้ง่ายและเข้าถึงผู้คนในวงกว้าง ดังนั้น พื้นท่ีห้างสรรพสินค้า
ติดแนวรถไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตคนเมืองจึงมักถูกใช้เป็นทางเลือกในการด าเนินกิจกรรมเชิงสัญญะทางการเมือง โดยอาจมี
เจตนาบนฐานของการแสดงออกอย่างสงบหรือการสร้างความโกลาหลให้เกิดเป็นข่าว ซึ่งก็แล้วแต่เจตนาของผู้แสดงออก
เชิงสัญญะ อย่างไรก็ตามการแสดงออกของสัญญะที่ว่านี้นับเป็นส่วนหน่ึงของการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จ าต้องพึ่งการท างาน
ของสื่อ โดยอาจจะอยู่ในรูปของสื่อมวลชนแบบดั้งเดิมจ าพวกวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อใหม่อย่างสังคมออนไลน์เพื่อจุด
กระแสกิจกรรมเชิงสัญญะเหล่านั้นให้เป็นที่รับรู้และยอมรับกับมวลชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ การตีความของคนไทยที่มี
ต่อสัญญะทางการเมืองในยุคปัจจุบันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับอคติของสัญญะเดิมๆ ที่ฝังรากลึกมานับตั้งแต่มีความขัดแย้งทาง
การเมืองกว่าตลอดสิบปีท่ี ผ่านมา กล่าวคือ แม้การแสดงออกซึ่งสัญญะทางการเมืองจะลื่นไหลเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
ภายใต้พลวัตของกลุ่มคนที่อาจเปลี่ยนหน้า เปลี่ยนกลุ่มที่ตนสังกัดก็ตาม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า กิจกรรมต่ าง ๆ ล้วนแล้วแต่ถูก
ก าหนดสีด้วยทัศนคติของชาวบ้านผู้รับสาร ที่ส่วนใหญ่มองผ่านเลนส์สีอยู่เพียงสองกลุ่ม นั่นคือ ไม่เหลืองก็แดง 

สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ได้ส่งผลถึงสัญญะปรากฏขึ้นงานเรขศิลป์ ด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความเช่ือของตน สีของ
เสื้อถูกน ามาใช้เพื่อแบ่งแยกกลุ่มความคิดที่แตกต่าง สีแดง สีเหลือง สีน้ าเงิน สีขาว หลากสี  มีการใช้ข้อความที่เป็นสัญญะใน
ความเช่ือของตน เช่น  กู้ชาติ  ความจริงวันนี้ ไพร่  รวมทั้งมีการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงแนวความเช่ือ เช่น นกพิราบ 
หัวใจ ก าปั้น ริ้วธงชาติ มือตบ เท้า(ตีน)ตบ พวงกุญแจ หมวก ผ้าคาด ศีรษะ ผ้าผูกคอ ปลอกแขน ผลิตภัณฑ์และเครื่อง
ประกอบการแต่งกายแบบต่าง ๆ ตามสัญญะตามความเช่ือของแต่ละกลุ่มประชาชน ดังกล่าวนี้เป็น วัฒนธรรมใหม่ของคนไทย 
ที่แยกความต่างด้วยการใช้สีและสัญลักษณ์ แยกแล้วรวม รวมแล้วแยก 

สัญญะแห่งการรณรงค์อื่น ๆ ได้ปรากฏขึ้นในงานเรขศิลป์ พร้อมกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกยุคหลังสมัยใหม่ที่
เห็น ผลร้ายในเรื่องโทษของการสูบบุหรี ่เกิดวันงดสูบบุหรี่โลก ผลงาน การออกแบบของฟิลลิป สตร๊าค (Phillippe Starck) ได้
ออกแบบ ลายเสื้อยืด (T-Shirt) เพื่อเตือนให้ผู้หญิงต่อต้าน ท าลาย เห็นผล ร้ายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมทั้งงดสูบบุหรี่ในเวลา
ตั้งครรภ์ ฟิล ลิป สตร๊าค ถ่ายทอดรูปแบบเชิงสัญลักษณ์รูปเด็กทารก พิมพ์ลง บนเสื้อ นอกจากนี้ยังพบสัญญะที่แสดงออกถึง
การต่อต้านการ สูบบุหรี่ที่ปรากฏบนเสื้อในรูปแบบของสัญลักษณ์ ข้อความเช่น ค าว่า Say No to drugs (บอกว่าไม่สูบ) 

ช่วงทศวรรษท่ี 1980 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ (HIV / AIDS) ระบาดและมีสถานการณ์ที่เลวร้ายลงเรื่อย 
ๆ กลุ่มรักร่วมเพศในซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รวมตัวเพื่อต่อต้านโรคเอดส์ ขณะเดียวกัน เกิดกลุ่มคนที่
เคลื่อนไหว ในการต่อต้านโรคเอดส์ ส าหรับพลเมืองที่ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์  Didier Lestrade  ผู้เคลื่อนไหว
เกี่ยวกับโรคเอดส์ และ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Act Up ส าหรับกลุ่มเกย์ ในประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า “พวกเราจะต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคเอดส์” มีการ เคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรคเอดส์ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสอย่าง ท้าทาย ด้วยการจ า ลองถุงยาง
อนามัยสีชมพูขนาดใหญ่คลุมอนุสาวรีย์หินตั้งที่จตุรัสคองครอท (Place de la Concorde)และเมืองซิดนี่ย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย  
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ภาพที่ 15-16 การใช้สัญญะของ Didier Lestrade  ผู้เคลื่อนไหวเกีย่วกับโรคเอดสโ์ดยใช้ถุงยางอนามยัสีชมพูคลมุอนุสาวรีย์  
ที่มา: Paris, France (1993) และ Sydney, Australia (2014) 

 

ในส่วนของงานสร้างสรรค์งานเรขศิลป์และแฟช่ันได้มีการแสดงออกทางสัญญะด้วยการใช้เรขศิลป์พิมพ์รูปสามเหลี่ยม
สีชมพูและข้อความว่า “Silence =Death” และ “Action=Life”, Knowledge is a Weapon ซึ่งหมายความว่าปิดบังเท่ากับ
ตาย,ต่อสู้เท่ากับรอด และความรู้คืออาวุธ  

 

 
 

ภาพที่ 17-18 การออกแบบสัญลกัษณ์สามเหลี่ยมที่ใช้แทนความหมายทางสัญญะ 
ที่มา: Chris Cormier Maggiano (2017) และ Melanie Goodfellow (2017)  

 

รวมถึงการใช้ข้อความค าว่า STOP AIDS (หยุดเอดส์) HIV Positive (อักษรย่อของโรคเอดส์) เป็นต้น ดังกล่าวนี้
เป็นสัญญะที่สะท้อนถึงการต่อต้านโรคเอดส์ การรณรงค์ เพื่อให้คนตระหนักถึงผลร้ายของโรคเอดส์ อย่างเห็นได้ชัด หรือ การ
ใช้ตราสัญลักษณ์ที่มีลักษณะของการ ใช้สัญญะในการสื่อความหมายเกี่ยวกับความเช่ือศรัทธาในเทพเจ้ามาใช้ในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ คือ สินค้า Nike "ท าไม Nike ต้องเป็นสัญลักษณ์ Check Mark"เพราะ Phillip Knight ผู้ผลิต 
Nike ต้องการโลโก้ ให้กับผลิตภัณฑ์ของเขาที่เป็นรองเท้ากีฬา โดยสื่อถึงความเร็ว ความหมายของสัญลักษณ์ Check Mark 
Goddess of Victory เทพเจ้าแห่งชัยชนะ มีนามว่า Nike ปีกของเทพี Nike เป็นสัญลักษณ์ของลักษณะอันรวดเร็วแห่งชัยชนะ 
รูปแกะสลักเทพี Nike ในเมืองอีเฟซุส และก็ยังมีที่เมืองเดลฟี เนื่องจากตราสัญลักษณ์ของ Nike “Swoosh” logo ที่มี
ลักษณะของปีกในรูปปั้นมีช่ือเสียงกว้างขวางของเทพธิดากรีกของชัยชนะ แสดงให้เห็นว่าชาวกรีกจะกล่าวค าว่า "เมื่อเราไปที่
การต่อสู้และชนะเราบอกว่ามันเป็นไนกี้" เป็นการแฝงสัญญะของความหมายลงไปในตัวสินค้าให้ความรู้สึกต่อผู้ใช้สินค้าว่าจะ
น าไปสู่ชัยชนะโดยเทพ Nike หากใช้สินค้าของ Nike ในการแข่งขัน 

ในโลกยุคหลังสมัยใหม่ สิ่งต่าง ๆ ได้เช่ือมโยงกันทั้งหมด เรารับรู้ข่าวสารได้ในเวลาเดียวกันทั่วทั้งโลก พรมแดน       
ได้โยกย้ายถ่ายเทไปตามอิทธิพลของความคิด เป็นอาณาจักร ทางความคิด ถึงแม้ว่าความหมายของค าว่า หลังสมัยใหม่ ยังดู         
ไม่ชดัเท่าใดนัก ท่ามกลางความคลุมเครือที่ลัทธิหลัง สมัยใหม่กล่าวว่า มนุษย์ยังไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ หากแต่ความจริง
ของธรรมชาติเป็นความจริงแท้ที่มนุษย์ทุกคน ต้องสัมผัสความเชื่อในวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่ที่เช่ือว่าโลก ภายนอกเป็นเสมือน
ความว่างส าหรับใส่สัญญะความคิดลงไปในความว่างนั้น ความประสานสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากัน อย่างเป็นบริบท โลกหลัง
สมัยใหม่ก าลังดึงให้มนุษย์หันมา เข้าใจมนุษย์ด้วยกัน เข้าใจสิ่งแวดล้อม ศิลปะอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลก  
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ปัจจุบันการแสดงออกทางสัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบเรขศิลป์เป็นเสมือนการแสดงออกซึ่งความคิดของมนุษย์
ยุคหลังสมัยใหม่ที่อยู่ในวิถีชีวิต การสื่อสารที่เป็นสากลเริ่มหลอมความเข้าใจของคนให้ ตระหนักถึงสภาวการณ์เดียวกัน จน
สามารถน าสัญญะที่ได้มาปรับใช้ ในการออกแบบที่แฝงอยู่ ในงานเรขศิลป์ ตราสัญลักษณ์  สื่อโฆษณา การชวนเช่ือ การ
ประชาสัมพันธ์ การเมือง ศาสนา เศรษฐกิจ โดยท าให้ผู้รับสารนั้นได้คิดต่อจนน าไปสู่ความหมายใหม่ สามารถแก้ปัญหาในการ
ออกแบบเรขศิลป์ได้ตามที่ผู้น าเสนอนั้นต้องการสื่อสารให้เข้าใจ อย่างไรก็แล้วแต่การสื่อสารด้วยสัญญะเหล่านี้นั้นก็จะยังคงอยู่
ต่อไปควบคู่กับบริบทของสังคมในแต่ละช่วงยุคสมัยนั้นๆต่อไป 

การออกแบบในยุคสมัยใหม่ปราศจากพันธะจากอดีตมาพร้อมกับสุนทรียศาสตร์แบบใหม่นั้นคือรูปทรงที่เรียบง่าย 
ความกลมกลืน ไร้การตกแต่ง มีสัญญะในฐานะเป็นหลักหมายของทุนนิยม โดยเฉพาะในยุคที่ เติบใหญ่และมีการแข่งขัน การ
ก้าวเดินต่อไปด้วยเทคนิคการกระตุ้นอารมณ์และควบพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ้งสะท้อนความสัมพันธ์เชิงอ านาจในโลกของการ
ออกแบบและการตลาด 

 
สรุปและอภิปรายผล 
  1. ในวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่ที่เช่ือว่าโลกประสานสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากัน ท าให้มนุษย์หันมา เข้าใจมนุษย์
ด้วยกันมากขึ้นท าให้สัญญศาสตร์สามารถเดินทางไปท่ีใดก็ได้ในโลก 
  2. การออกแบบที่แฝงสัญญศาสตร์ทางสุนทรียศาสตร์ที่อยู่ในงานเรขศิลป์ท าให้ผู้รับสารนั้นได้คิดต่อจนน าไปสู่
ความหมายใหม่ท่ีผู้น าเสนอนั้นต้องการสื่อสารให้ 

3. สัญญศาสตร์ทางสุนทรียศาสตรใ์นเรขศิลป์ยคุหลังสมัยใหมจ่นถึงปัจจุบันนั้นมีเทคนิคการกระตุ้นอารมณ์และควบ
พฤติกรรมของผู้บริโภคให้รูส้ึกเกิดความสัมพันธ์ทางการตลาดอยู่เสมอ 
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การออกแบบเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ โดยประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรม กรณีศึกษา จังหวัดราชบุรี 
Graphic Design for Events by Applying Cultural Capital: A Case Study of Ratchaburi Province   

 
พงษธร เครือฟ้า 1 
อารยะ ศรีกัลยาณบุตร2 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ โดยประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรม โดย
ใช้จังหวัดราชบุรีเป็นกรณีศึกษา ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพแหล่งศิลปวัฒนธรรมในการน าไปใช้ใน
กิจกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนศึกษาและระบุทุนทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดราชบุรี และผ่านการประเมินผลในการระบุทุนทางวัฒนธรรมโดยผู้เ ช่ียวชาญประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 3 ท่าน ผลออกมาปรากฏมีจ านวน 3 ทุนวัฒนธรรม ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนการประเมินแนวทางการออกแบบองค์ประกอบ
ทางเรขศิลป์จากทุนวัฒนธรรมทั้ง 3 ทุน โดยผู้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเรขศิลป์ จ านวน 5 ท่าน เพื่อรวบรวมความ
คิดเห็นแนวทางการออกแบบชุดองค์ประกอบเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ ข้ันตอนท่ี 3 ขั้นตอนการศึกษาเกณฑ์ในการน าชุดเรข
ศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ โดยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี มาใช้ในกิจกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี  

ในการออกแบบชุดเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์นั้นปลายทางเพื่อเป็นการสร้างเกณฑ์ รูปแบบ องค์ประกอบในการให้
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจในการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการตลาด การท่องเที่ยวที่
ต้องการแนวคิดทางการประยุกต์ใช้ผสมผสานทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีเข้าไปใช้ในงาน หรือเป็นแนวทางส าหรับการ
ออกแบบให้ส าหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษาพัฒนาต่อไป 

 

ค ำส ำคัญ: ออกแบบเรขศิลป์  อีเวนต์  ทุนทางวัฒนธรรม  
 
Abstract 

This research aims to study graphic design applying cultural capital for events by using Ratchaburi 
province as a case study in order to increase economic value added and develop the potential of arts 
and culture for use in promotional activities of tourism image. The research was done by three main 
steps. Step 1 was the process of studying and identifying cultural capital of Ratchaburi province. The 
evaluation of cultural capital identifying was made by three experts in history and arts, and the result 
came out with three cultural capitals. Step 2 was the process of assessing the design of graphic elements 
from the three cultural capitals done by five experts in graphic design. This step was done in order to 
gather ideas of the design guidelines of graphic element package for events. Finally, step 3 was the 
process of studying criteria for adopting the graphic design package for events by applying cultural capital 
of Ratchaburi province to activities of tourism business. 
 In the design of the graphic package for events, the terminal objective is to create criteria, 
patterns, and elements for business entrepreneurs or those who are interested in using the graphic design 
                                                           
1 นักศกึษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2 รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชานฤมิตศลิป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย, อาจารย์ที่ปรกึษา 
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to promote the brand image of tourism by applying cultural capital of Ratchabiri province. In addition, this 
study intends to create guidelines of graphic element design for those who are interested in further 
development as well.           
 

Keywords: Graphic design, event, cultural capital 
 
บทน า 

 จังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยทวารวดีเป็นประตูการค้า ซึ่งในอดีตเป็นเมือง
ท่าการค้าท าให้เกิดพัฒนาการมาเรื่อยๆ ตั้งแต่สมัยทวารวดี สุโขทัย อยุธยา จวบจนรัตนโกสินทร์ความเป็นเมืองของราชบุรีก็
ยังคงอยู่ มีการสะสมทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ในสมัยอยุธยาตอนปลายได้มีการอพยพกลุ่มชาติพันธ์มาที่เมืองราชบุรี ท าให้
กลุ่มชาติพันธ์เมืองราชบุรีมีความหลากหลาย เพราะเป็นที่ราบลุ่ม แม่น้ า  มีเทือกเขาตะนาวศรีสลับซับซ้อน อย่างไรก็ตามแม้
จังหวัดราชบุรีจะมีประวัติศาสตร์มายาวนาน แต่ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด คือ ช่วงเวลา
ที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชบัญชาให้แม่ทัพนายกองของไทยตั้งรับศึกสงครามในช่วงที่มีกองทัพจาก
พม่ายกมาตีทัพไทยท่ีรู้จักในช่ือ “สงคราม ๙ ทัพ” เหตุที่มีความส าคัญกับประวัติศาสตร์จังหวัดราชบุรี เนื่องจากเป็นเหตุการณ์
ที่ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในพื้นที่นี้มากขึ้น สงครามเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐาน  

กลุ่มชนท่ีน่าจะเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมในยุคแรกเริ่ม คือ กลุ่มชนไทยพื้นถิ่น โพหักในช่วงอาณาจักรทวารวดีและกลุ่มชน
เขมร (ขอม) ซึ่งอารยธรรมขอม นักวิชาการไทยยอมรับว่า อาณาจักรเจนละของขอมเรืองอ านาจในบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา
เรื่อยไปจนถึงประเทศกัมพูชาก่อนที่จะเกิดการรวมอ านาจจนสร้างบ้านเมืองเป็นอาณาจักรสุโขทัย  และรักษาอ านาจเรื่อยมา
จนถึงอาณาจักรอยุธยากลุ่มคนที่น่าจะเข้ามาติดต่อค้าขายและเข้ามาสร้างความเจริญในพื้นที่จังหวัดราชบุรีกลุ่มต่อมา คือ คน
จีน เกิดการผสมผสานทางชาติพันธุ์ผ่านการแต่งงานของกลุ่มชนทั้ง 3 กลุ่มในช่วงเวลาดังกล่าวจนถึงสมัยอาณาจักรอยุธยา
ตอนกลาง กลุ่มชาติพันธ์ุมอญเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่ติดกับจังหวัดกาญจนบุรี ในลักษณะการ
ถูกกวาดต้อนในการท าสงครามระหว่างไทยกับพม่า รามัญ เมื่อถึงช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย กลุ่มชนท่ีถูกกวาดต้อนจากการท า
สงครามโดยบุคคลที่รู้จักในช่ือหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีหรือล้นเกล้ารัชกาลที่ 1 เป็นผู้บัญชาการรบ ท าให้กลุ่มชนที่เป็น
ชาวลาวเวียง ไทยวน กะเหรี่ยง เขมร (จากเมืองพระตะบอง) และไทยโซ่งเข้ามาในลักษณะเทครัวในพื้นท่ีจังหวัดราชบุรี สระบุรี 
และเพชรบุรี (สุรินทร์ เหลือลมัย, 2547) และจากการศึกษาวิจัยของ สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ (2536) ได้ศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่าง ๆ ลุ่มน้ าแม่กลอง บ้านโป่ง บ้านเจ็ด
เสมียน จังหวัดราชบุรี โดยมุ่งเน้นศึกษาประวัติศาสตร์จากภายในเฉพาะเรื่องราวของคนท้องถิ่นที่ไม่ปรากฏในเอกสาร
ส่วนกลาง ซึ่งผลการศึกษาก็พบว่า จากความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ าแม่กลอง และการเป็นเส้นทางการค้าขายทั้งภายในและ
ภายนอก ท าให้กลุ่มคนต่างๆ ท้ังกลุ่มคนมอญ ลาว เขมร ไทยวน กะเหรี่ยง และจีนอพยพเข้ามาอยู่บริเวณนี้ตั้งแต่สมัยทวารวดี 
ลพบุรี อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ จะเห็นได้ว่าจากการศึกษาประวัติศาสตร์เมือง ราชบุรีจะพบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่
หลากหลาย แต่ละกลุ่มชาติพันธ์จะมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองที่โดดเด่นดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งปัจจุบันวัฒนธรรมดังกล่าว
ยังคงอยู่บางส่วนให้เป็นต้นทุนวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีในการบอกเล่าเรื่องราว ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคั ญของทุน
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ท่ียังคงอยู่และบางส่วนก าลังถูกลืมเลือน มาสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีโดยประยุกต์ใช้
ทุนวัฒนธรรม  

ความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรม คือ สายใยของความหมายที่ถักทอข้ึนในตัวมนุษย์ การวิเคราะห์วัฒนธรรมจึงไม่ใช่
การวิเคราะห์หากฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยการทดลองแบบวิทยาศาสตร์กายภาพแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการเสาะหาความหมาย
และการตีความหมายเพื่อค้นหาคุณค่าที่แท้จริงของวัฒนธรรมนั้น ๆ ที่เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนสังคม ชุมชน กลุ่มชาติ
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พันธุ์ต่าง ๆ สู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ เหมือนเช่นแมงมุมที่เป็นตาข่าย เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเป้าหมายที่เป็น
ความต้องการของวัฒนธรรม โดยทุนวัฒนธรรมดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ผกผันไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ในยุคสมัยต่าง ๆ (คลิฟ ฟอรด์รซ์ เกียร์ซ., อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์: 2551) ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม (2555) ได้แบ่งทุนวัฒนธรรมเป็น 7 ประเภทดังนี้ 1) ภาษา 2) วรรณกรรมพื้นบ้าน 3) ศิลปะการแสดง 4) 
แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 6) ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและ
จักรวาล 7) กีฬา ภูมิปัญญาไทย โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์ทุนวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดราชบุรี โดยเลือกศึกษาทุนวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงรัตนโกสินทร์ เพื่อน ามาศึกษาวิจัยครั้งนี้   

จากการที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่างกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี กรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งข้อคิดเห็นจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม 
และบริบทการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยกระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกระดับจะด าเนินการพัฒนาการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติมีภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดี และ
ได้รับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดัน สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทร มี
ความปรองดองสมานฉันท์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยมีรายได้และความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และบริการ ทางวัฒนธรรมเพิ่มมากข้ึน ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์
และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก” โดยมีเป้าหมายของกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี ประกอบด้วย  

1. คนดีที่สังคมคาดหวัง : มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีส านึกรักบ้านเกิด หวงแหน 
แผ่นดิน เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และเป็นพลเมืองดีของชาติ เด็กและเยาวชน
ไทยเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย 1 อย่าง   

2. สังคมดีที่คาดหวัง : มีน้ าใจไมตรี เอื้ออาทร สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เคารพและยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม ปลอดภัยและสันติสุข  

3. สร้างรายได้จากฐานวัฒนธรรม : ต้นทุน มรดก ภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ  

4. วัฒนธรรมน าความเป็นไทยสู่สากล : ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทางศิลปวัฒนธรรมระดับ
นานาชาติ สร้างภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดีและเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,2558) 

จะเห็นได้ว่าทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มุ่งเน้นด้านทุนวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่  ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สะสม
ทุนวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน หากได้รับการศึกษาและน าต้นทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาจังหวัด จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์
และอัตลักษณ์แก่จังหวัดราชบุรีได้เป็นอย่างดี  ซึ่งปัจจุบันจังหวัดราชบุรีได้มีการน าวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธ์  อันเป็นต้นทุนที่
น ามาใช้ในการพัฒนาความเป็นอยู่ทั้งด้านอาชีพ รายได้ การท่องเที่ยว เช่น ชาวไทยเช้ือสายจีน ในสมัยอดีตมีการใช้ภูมิปัญญา
ศิลปะการปั้นโอ่งมังกร และมีการน าลงเรือเพื่อส่งขายทั่วไป ภูมิปัญญาดังกล่าวน ามาสู่การพัฒนาการสร้างอาชีพ การเป็นเมืองแห่ง
การค้าขาย และการเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาดด้านศิลปะ“ราชบุรี ชุมชนคนอาร์ต”มาจนถึงปัจจุบัน   

ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีสินค้า สถานที่ที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก กิจกรรมเทศกาล        
ต่าง ๆ ที่ข้ึนช่ือและเป็นท่ีนิยม ดังน้ี  

ประเภทสินค้า อาทิ  เครื่องปั้นดินเผา ผ้าทอตีนจก โอ่ง เค้กมะพร้าว เค้กโอ่ง ไชโป้หวาน ตุ๊กตาบ้านสิงห์ เทียนหอม  
นมแกะ เป็นต้น 
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ประเภทกิจกรรม งานอีเวนต์เทศกาล อาทิ  งาน "All About Arts" สืบสานงานศิลป์ ภูมิปัญญาคนของแผ่นดิน  งาน
นิทรรศการศิลปะ งานสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ปกติศิลป์ เทศกาลดนตรีฤดูหนาว งานประเพณีไทยตะนาวศรี เทศกาลหนัง
ใหญ่วัดขนอน งานนิทรรศการศิลปะเครื่องป้ันดินเผา 

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ ตลาดน้ าด าเนินสะดวก แก่งส้มแมว (สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์) ธารน้ าร้อน
บ่อคลึง เขากระโจม เดอะซีนารี่ วินเทจฟาร์ม บ้านหอมเทียน บูราโน่ เวนเนตโต้ อินเลยา วัดขนอนหนังใหญ่ วัดคงคารามและ
จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม สระน้ าโกสินารายณ์ น้ าตกเก้าโจน เขาช่องพราน อุทยานหินเขางู พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ราชบุรี พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร เมืองโบราณคูบัว อุทยานหุ่นขีผ้ึ้งสยาม เถ้าฮงไถ่เซรามิค ตลาดเก่าโพธาราม 
วัดหนองหอย เป็นต้น 

ดังนั้นจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี 4 ปี (2561 -2564) ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์สังคมที่บูรณาการศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ และเชิงเกษตรสู่ความ
มั่งคั่งอย่างยั่งยืนดังนั้นการพัฒนาจะเป็นสองรูปแบบ ดังนี ้1.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์มรดกไทยหัวใจแผ่นดิน (เมืองคูบัว) เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (สวนผึ้ง จอมบึง บ้านคา บางแพ) 
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีไทยวิถีถิ่นสายน้ า (ด าเนินสะดวก วัดเพลง) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยดั้งเดิม          
(บ้านโพหัก ไทยพื้นถิ่น) 2.พัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่วัยท างาน เพื่อเน้นกิจกรรมการพักผ่อนในเชิงการ
เรียนรู้ สร้างสรรค์ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพื่อการพักผ่อนบริเวณอ าเภอสวนผึ้ง บ้านคา และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เช่น อุทยานกล้วยไม้ หมู่บ้านผลิตเกษตรปลอดภัย หมู่บ้าน OTOP เป็นต้น  

จากยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์จังหวัด และต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดที่มีคุณค่าและมี
ความส าคัญ ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้เกิดรูปแบบของการจัดกิจกรรมอีเวนต์เกิดขึ้นในจังหวัดมากขึ้น อีกทั้ง
ลักษณะของการจัดงานอีเวนต์ที่ประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมยังไม่มีรูแบบที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การ
ออกแบบชุดเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ โดยการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี เพื่อน าชุดเรขศิลป์ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ธุรกิจการค้า กิจกรรม การท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุ รีให้มีภาพลักษณ์โดดเด่นและมีเรื่องราวของ
วัฒนธรรมบอกเล่าความเป็นมาของจังหวัดราชบุรีอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ได้เปรียบจากพื้นที่อื่น พัฒนาศักยภาพแหล่ง
ศลิปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกิจกรรมทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เป็นการสร้างสมดุลระหว่างทุน
ทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวในบริบทสากล 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาและระบุทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี 
 2. เพื่อออกแบบองค์ประกอบทางเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ โดยประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี 
 3. เพื่อศึกษาเกณฑ์ในการน าชุดเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ โดยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี  
มาใช้ในกิจกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 

1. จังหวัดราชบุรี มีทุนทางวัฒนธรรมใดบ้าง ท่ีสามารถประยุกตเ์ป็นองค์ประกอบทางเรขศิลปส์ าหรับงานอีเวนต์ 
2. เกณฑ์ในการน าชุดเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม ธุรกิจ จังหวัดราชบุรีมีลักษณะอย่างไร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
งานวิจัยนี้จะศึกษาทฤษฏีทางวัฒนธรรม และข้อมูลของจังหวัดราชบุรี โดยท าการศึกษาจากบริบททางประวัติศาสตร์ 

ตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์ และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อระบุทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ราชบุรี  และเช่ือมโยงทุนทางวัฒนธรรมกับองค์ประกอบเรขศิลป์ น าชุดข้อมูลทุนวัฒนธรรมที่ได้ออกแบบชุดเรขศิลป์ส าหรับ
งานอีเวนต์ โดยการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ  จากนั้นศึกษาเกณฑ์วิธีการเลือกใช้ชุดเรขศิลป์
ส าหรับงานอีเวนต์ โดยการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมที่หาได้นั้น น าไปใช้กับกิจกรรม ภาพลักษณ์ ธุรกิจ การท่องเที่ยวของ
จังหวัดราชบุรีได้ 

ใช้วิธีกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้มี ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์จังหวัดราชบุรีประเด็นทุนทางวัฒนธรรมใดที่สะท้อนตัวตนราชบุรี ส ารวจความคิดเห็นของนักออกแบบ ในการ
คาดการณ์เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของงานองค์ประกอบเรขศิลป์และศึกษาเกณฑ์การน าเรขศิลป์ไปใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 
การวิจัยในครั้งน้ีใช้ระเบยีบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) โดยสามารถแบ่งวิธีด าเนินการวิจัยตาม

วัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. วิเคราะห์แนวคิดและประเภทของทุนวัฒนธรรม โดยศึกษาจากการสังเกต สืบค้นจากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล 

ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 3 ท่าน และประเภทเอกสาร ได้แก่ หนังสือ ต าราประวัติศาสตร์จังหวัดราชบุรี 
งานวิจัยเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุร ีและ แบบสอบถามที่ประเด็นค าถามข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด ส่วนที่ 3 ข้อมูล
เกี่ยวกับระดับการประเมินทางด้านกิจกรรมที่สอดคล้องกับทุนทางวัฒนธรรม  

2. ส ารวจแนวคิดและรูปแบบการออกแบบเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ โดยการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรม  โดยศึกษา
จากแหล่งข้อมูลน าไปสู่งานออกแบบจากประเภทบุคคล ได้แก่ อาจารย์และนักออกแบบ 5 ท่าน ในการท าแบบส ารวจเพื่อ
ก าหนดทิศทางของรูปแบบการออกแบบเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์แบบเจาะจง 

3. หาเกณฑ์วิธีการน าองค์ประกอบทางเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ ที่ประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมไปใช้ในงานออกแบบ  
การจัดกิจกรรมต่างๆของผู้ประกอบการรวมถึงองค์กรหน่วยงาน จะน าไปสู่การท ากิจกรรมต้นแบบ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถระบุทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีได้ 
2. สามารถเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบทางเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ได้ 
3. สามารถหาเกณฑ์ในการน าทุนทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีได้ 
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 ตารางที่ 1 :  แสดงการสังเคราะห์เปรียบเทียบทุนวัฒนธรรมหาทุนทางวัฒนธรรม ในจังหวัดราชบุร ี

 
  
จากตารางที่ 1 พบว่าเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อแรกคือ ผู้วิจัยต้องการระบุทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี 

โดยได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรมจากหลากหลายแนวคิด โดยผู้วิจัยได้เลือกทุนวัฒนธรรมที่มีความใกล้เคียง
กับความเป็นประเทศไทยและจังหวัดราชบุรีมากที่สุด ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (2555) ได้แบ่งทุน
วัฒนธรรมไว้ 7 ประเภทด้วยกัน 1) ภาษา 2) วรรณกรรมพื้นบ้าน  3) ศิลปะการแสดง 4) แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม 
และงานเทศกาล 5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 6)ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 7) กีฬา ภูมิปัญญาไทย 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาศึกษาสังเคราะห์เปรียบเทียบทุนวัฒนธรรมโดยเริ่มจากกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดราชบุรี โดยเลือกศึกษาพื้นที่ที่คาดว่าจะมีแนวทางในการระบุทุนวัฒนธรรมจากการตั้งถิ่นฐานการอพยพ ตั้งแต่สมัย
ทวารวดี สมัยอยุทธยาจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อน ามาศึกษาวิจัยโดยได้ท าการแบ่งจากความสัมพันธ์ต่อช่วงเวลาที่มีต่อ
กลุ่มชาติพันธุ์ ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น สินค้าชุมชน ศิลปะการแสดง พิธีกรรม และโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในการหาความ
แตกต่างโดดเด่นและค้นหาความสัมพันธ์ต่อทุนวัฒนธรรมอย่างไร  

การวิจัยเรื่องการออกแบบเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ โดยประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรม กรณีศึกษา จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัย
ขอน าเสนอการวิจัยออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสาร การสังเกต การศึกษาลงพ้ืนท่ีจริง น าข้อมูลที่ได้การวิเคราะห์ มาใช้
เป็นแนวทางในการตั้งต้นของการระบุทุนทางวัฒนธรรม การเรียนรู้จากการแฝงตัวของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยผู้วิจัยใช้วิธี
การศึกษา คือ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง โดยมีประเด็นค าถามเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์บริบทชุมชน ความสอดคล้องของอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมกับสิ่งที่
ปรากฏมาเป็นทุนทางวัฒธรรมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเทียบระบุทุน
วัฒนธรรมตามแนวทางดังกล่าว ใช้การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม ชาติพันธุ์ และความเป็นมาความ
ชัดเจนของเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน ผู้วิจัยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยจะเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านสังคมประวัติศาสตร์ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยและน าผลการสัมภาษณ์มา
สรุปทิศทางของทุนทางงวัฒนธรรมก่อนน าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรับผิดชอบด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี และ
ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการเรียนรู้จากการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ท า
การสรุปมาอีกครั้งโดยการพรรณนาความจนน าไปสู่ทิศทางทางการระบุทางวัฒนธรรมได้ถูกต้องอย่างครบถ้วน 

 
 



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- ศิลปกรรมศาสตร์ - 672 

 

ตารางที่ 2 :  แสดงการระบุทุนวฒันธรรมที่ปรากฎ ในจังหวัดราชบุรี  

 
 

จากตารางที่ 2 หลังจากการศึกษาสภาพและปัจจัยเงื่อนไขต่างๆในการระบุทุนทางวัฒนธรรม สิ่งปรากฏเป็นทุนทาง
วันฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีนั้น จากทั้งหมด 7 ทุนทางวัฒนธรรม ท่ีก าหนดโดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยผู้วิจัยพบว่าสามารถ
ระบุออกมาได้อย่างชัดเจนด้วยกัน 4 ทุนทางวัฒนธรรม ด้วยกันดังนี้ 

1. โดยทุนแรกที่ผู้วิจัยสามารถระบุได้นั้นคือกลุ่มชาติพันธุ์ ไท-มอญ ชุมชนวัดม่วง อ าเภอบ้านโป่ง จะมีความชัดเจน
ในส่วนของพิธีกรรมความเช่ืออธิเช่น พิธีกรรมการแห่ข้าวแช่  พิธีกรรมมอญร้องไห้  พิธีกรรมแห่นาคใส่ชฎาขี่ม้า  การละเล่น
สะบ้ามอญในวันสงกรานต์  

2. ทุนที่สองที่สามารถระบุได้จะเป็นลักษณะของงานฝีมือดั้งเดิมที่เกิดขึ้นและยังคงอยู่อธิเช่น งานหัตถศิลป์การสร้าง
ตัวหนังใหญ่ที่วัดขนอน อ าเภอโพธาราม และงานฝีมือการปั้นโอ่งมังกรดินเผาของคนไทยเช้ือสายจีน ไปจนถึงการทอผ้าที่มี
ความเก่าแก่โดดเด่นอย่างการทอผ้าจกท่ีมีชื่อเสียงด้วยกันถึง 14 ลวดลาย ท่ีอ าเภอเมือง ต าบลคูบัว 

3. ทุนที่สาม คือทุนทางวัฒนธรรมทางด้านศิลปะการแสดงที่มีช่ือเสียงชัดเจนอย่างหนังใหญ่ที่วัดขนอน อ าเภอโพธาราม 
ที่มีการใช้ศาสตร์การแสงทางด้านนาฏศิลป์ วาทศิลป์ วรรณศิลป์ 

4. ทุนที่สี่ ทุนทางด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ โดยสามารถท าการระบุได้จากความเก่าแก่ของการก่อสร้างหรือประ
ดิฐขึ้นตั้งแต่สมัยทวาราวดีอย่างเช่น โบราณวัตถุอย่างพระพุธรูปองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี อ าเภอบ้านโป่ง โดย
ได้รับอิธิพลมาจากเขมร และโบราณสถานวัดมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงช้ันตรีชนิดวรณ์วิหาร สร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้าชัวยวรมันที่ 7 แห่งเขมร และหลักฐานทางประวัติศาตร์ที่วัดถ้ าฤษีเขางูที่พบพระพุธรูปจ าหลักอยู่บนหน้าผาเป็นพระพธุ
รูปห้อยพระบาท บริเวณฐานมีจารึกอักษรสมัยราชวงศ์ปัลลวะ จนมาถึงช่วงสมัยอยุทธยาหลักฐานส าคัญที่ปรากฏในจังหวัด
อย่างวัดอรัญญิกาวาส อ าเภอเมือง โบรานสถานวัตถุถูสร้างขึ้นในสมัยอยุทธยา ลพบุรี และวัดคงคาราม อ าเภอโพธารามที่
ปรากฏภาพเขียนผนังโบสถ์ตั้งแต่ช่วงสมัยอยุทธยาตอนปลาย 

จะเห็นได้ว่าการได้มาซึ่งทุนทางวัฒนธรรมนั้นมีความสืบเนื่องมาจากกลุ่มชาติพันธุ์จนสามารท าให้ปรากฏหลักฐานที่มี
ความสอดคล้องกับทุนทางวัฒนธรรมที่ก าหนดโดยกระทรวงวัฒนธรรมจนน าไปสู่ข้อมูลทางการประยุกต์ใช้ในออกแบบหา
องค์ประกอบทางเรขศิลป์ 
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ตอนที่ 2 การหารูปแบบองค์ประกอบทางเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ โดยประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัด
ราชบุรีทั้ง 4 ทุนที่ปรากฏดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนที่ 1 นั้นแนวการหาทางที่เหมาะสมในการหาองค์ประกอบ ในเเรื่องการใช้
โครงสร้างของอัตลักษณ์ทางการออกแบบ (Identity Structure) รูปแบบของสี (Color) และอารมณ์ของงาน (Moood and 
Tone) รูปแบบของรูปร่างรูปทรงต่างๆ (Shape and Form) ตัวอักษร (Font and Typography) ระบบการออกแบบป้าย
สัญลักษณ์ (Signage) การออกแบบกราฟิกสภาพแวดล้อม (Environmental Graphic Design) ได้ท าการรอผลการสรุปผ่าน
การท าแบบส ารวจแบบเจาะจงโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบจาก 5 ท่าน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดทิศทางต่อไป 

 ตอนท่ี 3 การออกแบบเกณฑ์ในการน าชุดเรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเทศกาล การส่งเสริม
การตลาด ทางธุรกิจ ของจังหวัดราชบุรีมีลักษณะที่มีความสอดคล้องกับความเป็นราชบุรโีดยใช้องค์ประกอบท่ีสร้างจากทุนทาง
วัฒนธรรมทั้ 4 ที่ปรากฏมานั้น ให้เป็นผลงานต้นแบบท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในเหตุการณ์จริง 

  
 สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาเห็นได้ว่าศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีทุนทางวัฒนธรรมที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตกลุ่มชาติ

พันธุ์เป็นเวลาช้านานที่ปรากฏอย่างเห็นได้ชัดในการหาตอบวัตถุประสงค์ข้อแรก ซึ่งประกอบไปด้วยทุนทางศิลปะการแสดง  
แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล  โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งมีจุดเด่นภาพลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ในการมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด จากนี้ทางผู้วิจัยจะได้ท าการน าทุนทางวัฒธรรมที่
ปรากฏในจังหวัดราชบุรีนั้นไปท าการออกแบบปรึกษาผู้เช่ียวชาญในหาองค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับการออกแบบเรขศิลป์ใน
วัตถุประสงค์ข้อที่สอง และจะน าค าตอบส่วนต่างๆที่ได้มานั้น หาเกณฑ์วิธีการน าไปใช้ที่เหมาะสมต่อไป  

 
ตารางที่ 3 :  แสดงส่วนประกอบการสร้างเกณฑ์การประยุกต์ใช้เรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ 

 
 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นแนวความคิดส่วนประกอบการสร้างเกณฑ์การประยุกต์ใช้เรขศิลป์ส าหรับงานอีเวนต์ 
การหาวิธีการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมกับงานออกแบบเรขศิลป์ส าหรับอีเวนต ์ซึ่งผู้วิจัยให้ความสนใจ เนื่องจาก ปัจจุบันใน
พื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนั้นได้อยู่ในนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศและในการค้นหาอัตลักษณ์ส าหรับการ
ออกแบบเรขศิลป์ในงานอีเวนต์นั้น ยังไม่ได้มีการปรากฏรูปแบบที่ตายตัวทางผู้วิจัยจึงได้ให้ความส าคัญในการศึกษาทดลอง
สร้างรูปแบบส าหรับเกณฑ์ในการประยุกต์ใช้ต้นแบบต่อไป 

 ทั้งนี้การใช้อัตลักษณ์ประกอบกับการออกแบบเรขศิลป์จะสามารถหาเกณฑ์เป็นตัวแทนกลางในการก าหนดการ
น าไปใช้ของพื้นที่หรือเป็นจุดเด่นของจังหวัดในการแสดงกิจกรรม เพื่อเป็น เป็นจุดเด่นหรือสัญลักษณ์ของชุมชนตนเอง เพื่อ
ผ่านสู่แนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบองค์ประกอบการจัดแสดงงานที่เป็นองค์ประกอบทางทุนวัฒนธรรม เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ได้มากที่สุด ดังเช่น แน วความคิดการจัดแสดง
วัฒนธรรม: จากการผลิตของการมองเห็นแบบร่วมสมัย Culture On Display: Bella Dicks (2004) ที่เป็นรูปแบบของส่งเสริม 
คุณค่าทั้งทางสังคม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมได้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
1. การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะทุนทางวัฒนธรรม แต่หลังจากได้ทดลองลองศึกษาลงไปจึงพบว่าทุนทาง

วัฒนธรรมมักจะมีความสัมพันธ์กับ ทุนประเภทอ่ืน ๆ อยู่ด้วยเสมอท่ีประกอบไปด้วยทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ทุนมนุษย ์เหล่านี้เป็นต้น การวิจัยครั้งต่อไปจึง ควรจะศึกษาทุนเหล่านี้เพิ่มเติมเข้าไปให้มากยิ่งข้ึน 

2. จากการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเฉพาะทุนทางวัฒนธรรม ประกอบกับการค้นคว้าทางด้านข้อมูล การ
ทบทวนวรรณกรรม ท าให้พบว่า การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ควรจะศึกษาบริบทตามแนวคิดความได้เปรียบทางทรัพยากรพื้นที่ 
(Geographic Identity) ทางด้านเชิงเปรียบเทียบการประยุกต์ทางการออกแบบเรขศิลป์ส าหรับอีเวนต์การท่องเที่ยวเฉพาะ
พื้นที่ลงไปเพื่อความเหมาะสมในการออกแบบมากยิ่งข้ึน 

3. จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฏี พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับทุนทางวัฒธรรมกับ
การออกแบบเรขศิลป์ในเงานออกแบบอีเวนต์ในประเทศไทยยังมีไม่มากนักจึงต้องมีการเน้นการศึกษาทางด้านการออกแบบอี
เวนต์เชิงวัฒนธรรม(Culture on Display) จากต่างประเทศเพื่อน ามาปรับใช้ในวิจัยครั้งต่อไปให้มากขึ้น 
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การสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย กลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม  
กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 

Inheritance of Thai classical music knowledge within Thai Orchestra Working Group, 
Music Division, Culture Sport and Tourism Bureau, Bangkok 

 
วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา บริบทที่เกี่ยวข้อง และการสืบทอดองค์ความรู้ของกลุ่มงาน
ดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เริ่มแรก วงดนตรีไทย
เทศบาลนครกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยนายช านาญ ยุวบูรณ์ และนายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ มีผู้ด ารงแหน่งหัวหน้า         
วงดนตรีจากอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 7 คน การสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยด้านการถ่ายทอดความรู้ มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ
มุขปาฐะ และลักษณะสาธิตให้ปฏิบัติตาม ความสัมพันธ์ในหน่วยงานอยู่ในรูปเครือญาติ การสืบทอดองค์ความรู้ด้านบทเพลง           
มี 2 ประเภท คือ ประเภทเพลงเก่า และประเภทเพลงประพันธ์ใหม่ มีลักษณะเฉพาะของวง การสืบทอดองค์ความรู้ด้านการ
ประพันธ์เพลง มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น เริ่มต้นจากครูบุญยงค์ เกตุคง (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2531) ครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปิน
แห่งชาติ พ.ศ. 2540) ครูชาตรี อบนวล และสิบเอกไชยชนะ เต๊ะอ้วน ผลงานบทเพลงที่โดดเด่น ได้แก่ เพลงชเวดากอง เถา  
เพลงพันธุ์ฝรั่ง เถา เพลงเก้าทัพ เถา เพลงร่มฉัตร เถา เพลงเทิดมหาราช เถา เพลงสามัคคีไทย เถา เป็นต้น การสืบทอดองค์
ความรู้ด้านพิธีกรรมและความเช่ือการไหว้ครู แบ่งการสืบทอดออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การสืบทอดก่อนเข้ารับราชการสังกัดวง
กทม. และการสืบทอดในขณะรับราชการสังกัดวงกทม. การสืบทอดองค์ความรู้ด้านหลักการบริหารจัดการวงดนตรีไทย เป็นไปใน
ลักษณะการช้ีแนะและประพฤติตนเป็นแบบอย่าง หัวหน้าแต่ละสมัยยังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีสืบต่อกัน การสืบทอดองค์ความรู้
ด้านหลักการปฏิบัติราชการและมารยาทของนักดนตรีไทย มีการตักเตือน ช้ีแนะด้านคุณธรรมภายในวง บนพื้นฐานของความ 
เป็นครอบครัว ปัจจุบันใช้ช่ือกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  

 

ค ำส ำคัญ:  การถ่ายทอด การสืบทอด องค์ความรู้    
 
Abstract 
 The objectives of this research are based on studies on background, related factors pertaining as 
well as inheritance  of Thai classical music knowledge within Thai Orchestra Working Group, Music Division, 
Culture Sport and Tourism Bureau, Bangkok. The outcome of such research shows that Thai Orchestra 
Working Group, Music Division, Culture Sport and Tourism Bureau, Bangkok which was originally the Thai 
classical music ensemble of The Bangkok Municipality that was founded in the year 1963 by Mr.Chamnarn 
Yuwaboon and Mr.Chantich Krasaesindh, having altogether from the past until at present 7 ensemble chiefs. 
Inheritance of Thai classical music knowledge in terms of transference of knowledge has 2 aspects which are 
explanation to create comprehension and demonstration for action taking. Also, relationship within working 
unit is based on that among relatives. Inheritance of Thai classical music knowledge comprises 2 types 
which are old music and a lot of newly-composed music. It can be said that this symbolizes transference of 

                                                           
1 ภาควิชาดนตรีไทย วทิยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
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knowledge of Thai music in terms of music composition that has been regularly inherited starting from Kru 
Boonyong Ketkong (National Artist for the year 1988), Kru Pinich Chaisuwan (National Artist for the year 1997), 
Kru Chatree Obnuen, and Sergeant Chaichana Teh-oen whose work on music composition has been 
widely recognized such as Shwedagon Tao Song, Panfaraang Tao Song, Kaotup Tao Song, Romchat Tao 
Song, Terdmaharaj Tao Song and Samakkithai Tao Song. Inheritance  of knowledge in terms of rites and 
beliefs in “Wai Kru” ceremony can be divided into 2 aspects which are inheritance before joining 
government service at Kor-Tor-Mor ensemble and inheritance during government service at Kor-Tor-Mor 
ensemble. Inheritance of knowledge of Thai music in terms of administrative principles reflects advice and 
exemplary good behaviour. All chiefs still maintain those good culture, inheritance of knowledge of Thai 
music in terms of performance of government activities and good manners of Thai musicians. That is to 
say admonishment about etiquette within the ensemble is based on family atmosphere.             
 

Keywords:  transference,  inheritance, knowledge 
 
บทน า 
 “องค์ความรู้ดนตรีไทย” ถือเป็นหลักส าคัญของการศึกษาศาสตร์ด้านดนตรีไทย ซึ่งประกอบทั้งหลักปฏิบัติและหลัก
ทฤษฎีของศาสตร์นี้เข้าด้วยกัน หลักดังกล่าวแฝงอยู่ในการด าเนินงานของวงดนตรีไทยทุกวง โดยผ่านกระบวนการสืบทอดอัน
เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนาการรวมทั้งคงคุณภาพของวงไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากกล่าวถึงวงการดนตรีไทยในปัจจุบัน 
สามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ วงดนตรีไทยของหน่วยงานทางราชการและวงดนตรีไทยไม่สังกัดราชการ  

กล่าวแต่เฉพาะในหน่วยงานราชการ มีวงดนตรีไทยที่มีช่ือเสียงจ านวนมาก เช่น วงดนตรีไทยกองดุริยางค์ทหารบก 
วงดนตรีไทยกองดุริยางค์ทหารอากาศ วงดนตรีไทยกองดุริยางค์ทหารเรือ วงดนตรีไทยกองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
วงดนตรีไทยส านักการสังคีต กรมศิลปากร  โดยรายงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นกรณีศึกษาด้านการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยภายในหน่วยงาน  
 กลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร หรือช่ือเรียกใน
วงการดนตรีไทยว่า วงเทศบาล หรือวง กทม. โดยถือก าเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2506 จากการริเริ่มของนายช านาญ ยุวบูรณ์
นายกเทศมนตรีของเทศบาลนครกรุงเทพ ในขณะนั้นต้องการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์
และดนตรีไทย โดยปรึกษากับนายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ แล้วมอบหมายให้ครูสง่า  ศศิวณิช ซึ่งรับราชการอยู่ที่แผนกนิเทศ      
กองการศึกษา ให้เป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีไทยของเทศบาลนครกรุงเทพขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อกองการศึกษาเปลี่ยนเป็นฝ่ายการศึกษา 
วงเทศบาลได้เปลี่ยนเป็นหมวดดนตรีไทยขึ้นกับแผนกสันทนาการ กองสวัสดิการสังคม  ล่วงมาอีกหลายปีราว พ.ศ. 2516 
กรุงเทพมหานคร มีการขยับขยายฐานะกรมกองต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง ฝ่ายการศึกษาได้เปลี่ยนเป็นส านักการศึกษา แผนกสันทนา
การเป็นกองสันทนาการ และกองสวัสดิการสังคมแยกจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นส านักสวัสดิการสังคมฝ่ายดนตรี
ไทยได้ถูกย้ายไปรวมกับฝ่ายดนตรีสากลเรียกว่างานฝ่ายดนตรีและบันเทิง ขึ้นกับกองสันทนาการกระทั่ง พ.ศ. 2536 วงดนตรีไทย
และวงดนตรีสากล ได้ยกข้ึนเป็นงาน เรียกว่า งานดนตรีไทยและงานดนตรีสากล แทนฝ่ายดนตรีและบันเทิง โดยหัวหน้างานมา
จากข้าราชการสายดุริยางคศิลปินในต าแหน่งดุริยางคศิลปิน 6 ปัจจุบันงานดนตรีไทยและงานดนตรีสากล ได้ยกขึ้นเป็นกลุ่มงาน
ดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 (เอกสาร
ฝ่ายทะเบียนกองการสังคีตฯ กทม., มปพ.: ประวัติการก่อตั้งวงเทศบาลกรุงเทพมหานคร (เอกสารอัดส าเนา))  

ในอดีตมีหัวหน้ากลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร คือ 
ครูพริ้ง ดนตรีรส ครูบุญยงค์ เกตุคง (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2531) ครูพินิจ (สนม) ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2540)       
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ครูสุจินต์ เฟื่องฟุ้ง ครูนิคม รักขุมแก้ว และครูชาตรี อบนวล ตามล าดับ โดยมีครูสุทัศน์ แก้วกระหนก ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
กลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน 
 กลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ถือได้ว่าเป็นวงดนตรีไทยวงหนึ่งที่มี
ช่ือเสียงและมีผลงานทางด้านดนตรีอย่างต่อเนื่องแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ทั้งด้านการบรรเลงในงานพิธีหรือพระราชพิธีตามวาระ
โอกาสต่าง ๆ  รวมถึงการแสดงเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน เช่น ร่วมมือกับส านักการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดอบรมครู
และนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 36 โรงเรียน เพื่อบรรเลงดนตรีไทยในงาน “ดนตรีไทยประถมศึกษา” 
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสนองพระราชด าริในการอนุรักษ์ดนตรีไทยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          
ซึ่งพระองค์เสด็จเป็นองค์ประธานของงานเมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          
งานบรรเลงปี่พาทย์ประชันวงถวายหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ระหว่างวงบ้านบางกะปิ (กลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร) กับวงบ้านบางล าพู (วงดุริยประณีต) บรรเลงดนตรีไทยงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกประจ าปี พ.ศ.2557 บรรเลงดนตรีไทยงานไหว้ครูดนตรีไทย วันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ บ้านใหม่
หางกระเบน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น  

ทั้งนี้ยังเป็นสถานรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านดนตรีไทยอันเป็นสิ่งหล่อหลอมให้ดุริยางคศิลปิน ภายในหน่วยงานมี
คุณภาพทั้งด้านการบรรเลงดนตรีไทย วัฒนธรรมทางดนตรีไทย และด้านคุณธรรมในการด ารงชีวิต โดยผ่านการสืบทอดกัน
อย่างเป็นระบบจากรุ่นสู่รุ่น การคร่ าหวอดในวงการดนตรีไทยมาโดยตลอดของดุริยางคศิลปินในหน่วยงาน เป็นเครื่องยืนยันถึง
ความสม่ าเสมอในการประพฤติตนที่ดี รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงระบบการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยในหน่วยงานอันมี
ประสิทธิภาพ ผลิตศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีช่ือเสียงทางดนตรีไทยมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน เช่น ครูบุญยงค์  
เกตุคง (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2531) ครูบุญยัง เกตุคง (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2534) ครูพินิจ (สนม) ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ 
พ.ศ. 2540) ครูพริ้ง ดนตรีรส  ครูหยด ผลเกิด ครูชาตรี อบนวล ครูสุทัศน์ แก้วกระหนก  สิบเอกไชยชนะ เต๊ะอ้วน    

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ กลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร จึงเป็นหน่วยงานท่ีควรค่าแก่การศึกษาหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรี
ไทยภายในหน่วยงาน ทั้งในแง่การถ่ายทอดความรู้ในหน่วยงาน การสืบทอดดนตรีไทยในหน่วยงาน มารยาทในการบรรเลง
ดนตรีไทยและจริยธรรมในการด ารงชีวิตของดุริยางคศิลปินในหน่วยงาน สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาทางดนตรี
ไทย เป็นการปลูกฝังให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ดนตรีไทย ทั้งยังสามารถน าระบบการสืบทอด 
องค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เป็นการต่อยอดความรู้ในศาสตร์ทางดนตรีไทยทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางดุริยางคศาสตร์ไทยอันเป็นภูมิปัญญาและสมบัติอันล้ าค่าของชาติ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและบริบทที่เกีย่วข้องของกลุ่มงานดุริยางคไ์ทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยของกลุ่มงานดุรยิางคไ์ทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ศึกษาเฉพาะการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยตามความรับผิดชอบของหัวหน้าวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานคร  
ทั้ง 7 คน ได้แก่ ครูพริ้ง ดนตรีรส, ครูบุญยงค์ เกตุคง, ครูพินิจ (สนม) ฉายสุวรรณ, ครูสุจินต์ เฟื่องฟุ้ง, ครูนิคม รักขุมแก้ว,            
ครูชาตรี อบนวล และครูสุทัศน์ แก้วกระหนก เท่านั้น 
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  2. การสัมภาษณ์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 7 สมัย ตามหัวหน้าของวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครในยุคนั้น ๆ ได้แก่ สมัยครูพริ้ง 
ดนตรีรส, สมัยครูบุญยงค์ เกตุคง, สมัยครูพินิจ (สนม) ฉายสุวรรณ, สมัยครูสุจินต์ เฟื่องฟุ้ง, สมัยครูนิคม รักขุมแก้ว, สมัยครูชาตรี 
อบนวล และสมัยครูสุทัศน์ แก้วกระหนก ท าการสัมภาษณ์บุคคลข้อมูลในแต่ละสมัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผู้มีชีวิตอยู่ใน
สมัยนั้น ๆ โดยสัมภาษณ์เฉพาะข้าราชการเท่านั้น 
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งด าเนินการศึกษาการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย กลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยแยกออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่  
 1) เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และองค์ความรู้ที่โดดเด่นด้านดนตรีของกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการ
สังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  
 2) เป็นการน าองค์ความรู้ทางดนตรีไทยของกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรมกีฬาและการ
ท่องเที่ยว เป็นฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมแก่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติและน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ในคณะที่ให้การศึกษาทางด้านดนตรีไทย ทั้งนี้เพื่อต่อยอดความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  
 3) เป็นการปลูกฝังให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ดนตรีไทย รวมถึงร่วมเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านดังกล่าว เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางดุริยางคศาสตร์ไทยอันเป็นภูมิปัญญาและสมบัติอันล้ าค่าของชาติ 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ประการ คือ ด าเนินการวิจัยโดยการศึกษาวิจัยเอกสาร 
และการด าเนินวิจยัภาคสนาม 

การศึกษาวิจัยเอกสาร 
 ผู้วิจัยแบ่งข้อมูลการวิจัยเอกสารออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก ่
  1) เอกสารเกี่ยวกับแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
  2) ประวัติศาสตร์หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานดรุิยางคไ์ทย กองการสังคีต  ส านักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องตรงตามวตัถุประสงค์ เพือ่ให้เอื้อต่อการท างาน
วิจัยให้ประสบผลส าเร็จตรงตามวตัถุประสงค์และระยะเวลาที่ก าหนด 
  3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิจัย โดยเน้นไปท่ีการสืบทอดองค์ความรูด้นตรไีทย
เป็นประเด็นหลัก ผู้วิจัยใช้แหล่งศกึษาและรวบรวมข้อมลูจากหอสมดุแห่งชาติพระนคร และหอสมดุประจ าสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ที่ได้มีการศึกษาวิจัยข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาวิจัยภาคสนาม 
 ขั้นที่ 1) การสังเกตแบบไมม่ีส่วนรว่ม (Non-Participant Observation) 
  การสังเกตแบบไมม่ีส่วนร่วมในท่ีนี้ ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมลูจากการสังเกตกลุ่มงานดรุิยางคไ์ทย กอง
การสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแบบเจาะจง จากนั้นจึงรวบรวมข้อมลูที่ได้
น าไปสู่การจัดระบบและวางแผนการด าเนินงานโครงการในล าดับต่อไป 
 ขั้นที่ 2) การสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากสนามจริง 
  ผู้วิจัยเข้าเก็บข้อมูลจากพ้ืนท่ีสนามจริง ท าการสมัภาษณ์กลุม่ประชากรเป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และน าเสนอข้อมูลในล าดับต่อไป 
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การจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการอ้างอิง 
 2. น าข้อมูลจากภาคสนามมาท าการวิเคราะห์ จ าแนก แจกแจง จัดหมวดหมู่ แบ่งประเภท และน าเสนอข้อมูลใน
ล าดับต่อไป 
  3. น าข้อมูลภาพเสนอในเชิงสอดแทรกเข้าในเนื้อหา 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย กลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 ด้านประวัติความเป็นมาและบริบทท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีตส านักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร พบว่า “วงเทศบาล” หรือ “วงกทม.” เป็นค าพูดที่คนดนตรีไทยคุ้นชิน รู้จัก แล้วเข้าใจได้มากกว่า
ช่ือทางการคือ กลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ดังปัจจุบัน ครั้ง
อดีต วงกทม. หรือกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน 
เริ่มก่อตั้งวง เมื่อพ.ศ. 2506 โดยนายช านาญ ยุวบูรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 
กับนายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ (ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถในการดนตรีไทยโดยเฉพาะซอสามสายและเครื่องสายไทย)  
ได้มอบหมายให้ครูสง่า ศศิวณิช ข้าราชการแผนกนิเทศกองการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ด าเนินการก่อตั้งวงดนตรีไทย
ของเทศบาลนครกรุงเทพและได้เชิญครูพริ้ง ดนตรีรส เข้ารับราชการบรรจุในวงกทม. ในต าแหน่งหัวหน้าวงดนตรีไทยเป็นคน
แรก โดยมีครูบุญยงค์ เกตุคง (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2531) ครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2540) ครูสุจินต์ เฟื่องฟุ้ง  
ครูนิคม รักขุมแก้ว ครูชาตรี อบนวล และครูสุทัศน์ แก้วกระหนก เป็นผู้สืบทอดต าแหน่งหัวหน้าวงตามล าดับจนถึงปัจจุบัน  

แต่เดิมวงกทม. มีช่ือเรียกวงดนตรีไทยอย่างเป็นทางการว่า “วงดนตรีไทยเทศบาลนครกรุงเทพ” มีการปรับขนาด
องค์กรครั้งใหญ่ 2 ครั้ง คือ ยกฐานะจากวงดนตรีไทยเทศบาลนครกรุงเทพ เป็นงานฝ่ายดนตรีและบันเทิง กองสันทนาการ 
กรุงเทพมหานคร ในพ.ศ. 2516 และยกฐานะจากฝ่ายดนตรีและบันเทิง กองสันทนาการ กรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มงาน
ดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ในพ.ศ. 2548  
 ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยด้านการถ่ายทอดความรู้ พบว่า เป็นแบบมุขปาฐะและสาธิตให้ปฏิบัติตาม 
ความสัมพันธ์ของผู้ถ่ายทอดกับผู้สืบทอดเป็นไปในลักษณะครอบครัวมากกว่าครูกับศิษย์ในเชิงนิตินัย กล่าวเรียกสรรพนามของ
ผู้ถ่ายทอดความรู้ดังญาติสนิท แต่มิได้ละเลยในความเคารพความกตัญญู ในเชิงของพฤตินัยยังคงกระท าอย่างครูกับศิษย์      
ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวยังคงมีการสืบทอดจนถึงปัจจุบัน โดยเห็นได้จากแผนภูมิดังต่อไปนี้  
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แผนภูมิแสดงการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยด้านการถ่ายทอดความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยด้านบทเพลง พบว่า การสืบทอดแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ โดยหลัก คือ         
การสืบทอดเพลงไทยแต่โบราณ และการสืบทอดเพลงไทยประพันธ์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะเพลงประพันธ์ใหม่          
มีการประพันธ์หลากประเภท โดดเด่นทั้งเพลงเรื่องนางหงส์และเพลงเถาต่าง ๆ เช่น เพลงเรื่องแขกสาหร่าย เพลงเรื่องสารถี 
เพลง ชเวดากอง เถา เพลงเก้าทัพ เถา เพลงสามัคคีไทย เถา จนกล่าวได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี ้ผู้ถ่ายทอดจะสังเกตจากบุคคลผู้สบืทอดเป็นส าคัญ ดังนั้น การถ่ายทอดจึงมิได้มีรูปแบบที่แน่ชัด เป็นไปในลักษณะยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนตามองค์ความรู้เดิมที่ผู้รับมีอยู่ การถ่ายทอดจะค านึงถึงค าสั่งราชการในการบรรเลงเป็นส าคัญ โดยจะถ่ายทอด
เพลงที่จะบรรเลงในงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายก่อน หากว่างจากงานดังกล่าว จึงต่อเพลงอื่น ๆ ได้ตามปรารถนา หรือตาม         
ผู้ถ่ายทอดเห็นสมควร (ในกรณีที่ผู้รับความรู้มิได้แสดงเจตจ านงค์ในการเลือกเพลง) 
 ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยด้านการประพันธ์เพลง พบว่า มีการสืบทอดผู้ประพันธ์เพลงอย่างไม่ขาดระยะ 
เริ่มต้นจากครูบุญยงค์ เกตุคง (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2531) ถ่ายทอดมายังครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2540)         
ครูชาตรี อบนวล จนถึงสิบเอกไชยชนะ เต๊ะอ้วน ในปัจจุบัน 
 ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยด้านพิธีกรรมการไหว้ครู พบว่า แบ่งการสืบทอดออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การ 
สืบทอดก่อนเข้ารับราชการสังกัดวงกทม. และการสืบทอดในขณะรับราชการสังกัดวงกทม. โดยกระบวนการดังกล่าว จะกระท าโดย
ครูผู้อาวุโสภายในวงกทม.ในสมัยนั้น ๆ หรือแม้กระทั่งอดีตครูอาวุโสที่เคยรับราชการสังกัดวงกทม. ก็ยังคงถ่ายทอดเรื่องดังกล่าวแก่
นักดนตรีไทยวงกทม.รุ่นหลัง ผู้ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้สืบทอด แสดงให้เห็นถึงความคงอยู่ของกระบวนการดังกล่าวอย่างหนักแน่น 
 ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยด้านหลักการบริหารจัดการวงดนตรีไทย พบว่า นักดนตรีไทยในวงกทม. จะท า
หน้าท่ีสังเกตและจดจ าจากความประพฤติของหัวหน้าวง รวมทั้งผู้อาวุโสในสมัยนั้น ๆ และเดินรอยตามแบบอย่างอันดีในการ
บริหารจัดการนักดนตรีไทย การบริหารจัดการงบประมาณ การต่อยอดองค์ความรู้ โดยสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่ค านึงถึงองค์
ความรู้เดิมเป็นแบบอย่าง เพื่อพัฒนาการที่ไม่หยุดยั่งของกทม.บนฐานของความเป็นอัตลักษณ์ของวง 

ผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีไทย 
ผู้มีวัยวุฒิหรือคณุวุฒิสูงภายในวงขณะนั้น  

เช่น ครูพริ้ง ดนตรรีส ครูบุญยงค์ เกตุคง ครูบุญยัง เกตุคง ครูช่อ อากาศโปร่ง  
ครูมณเฑียร สมานมิตร ครสูมพงษ์ โรหิตาจล  

ผู้สืบทอด 

นักดนตรไีทยในวงกทม. ผู้มีวัยวุฒหิรือคุณวุฒิน้อยกว่าผู้ถ่ายทอดภายในวงขณะนั้น    
 

น าความรู้ที่ได้รับ ถ่ายทอดให้แก่
นักดนตรไีทยในวงกทม.คนอื่น ๆ 
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 ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ด้านหลักการปฏิบัติราชการและมารยาทของนักดนตรีไทย พบว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ครูอาวุโสภายในวงหรือผู้ที่มีวัยวุฒิและประสบการณ์สูงกว่า ยังคงเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษา ตักเตือนผู้เยาว์กว่า  รวมถึงช้ีทางถึง
การปฏิบัติตนในสังคมดนตรีไทย เช่น การตรงต่อเวลา การรู้เคารพผู้มีวัยวุฒิสูงกว่า ความยินดีและยอมรับต่อผู้มีคุณวุฒิสูงกว่า
ถึงแม้ผู้นั้นอาจมีวัยวุฒิน้อยกว่าก็ตาม การมีมารยาท รู้กาลเทศะ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความงดงามในหน่วยงานนอกเหนือจาก
หน้าท่ีที่ต้องพึงปฏิบัติในการบรรเลงดนตรี 

 
 สรุปและอภิปรายผล 
 การสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยในกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร เป็นไปในลักษณะการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณเ์ดมิ ประกอบด้วยการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทย 6 ด้านด้วยกนั 
คือ ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยด้านการถ่ายทอดความรู้ ซึ่ งเป็นไปในลักษณะมุขปาฐะและสาธิตให้ปฏิบัติตาม            
ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยด้านบทเพลง ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยด้านการประพันธ์เพลง ด้านการสืบ
ทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยด้านพิธีกรรมและความเช่ือการไหว้ครู ด้านการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยด้านหลักการบริหาร
จัดการวงดนตรีไทย และด้านการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยด้านหลักการปฏิบัติราชการและมารยาทของนักดนตรีไทย แต่
ขณะเดียวก็พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ในบางเรื่อง เช่น การประพันธ์เพลงใหม่ เพื่อให้วงดังกล่าวมีการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมเก่าที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างเหนียวแน่นจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการกระจายองค์ความรู้
ดังกล่าวไปสู่วงดนตรีอื่น ๆ เช่น วงดนตรีไทยในหน่วยงานราชต่าง ๆ  อาทิ กองดุริยางค์ทหารบก วงดนตรีไทยย่านอ าเภอเมือง 
จังหวัดอ่างทอง วงดนตรีไทยย่านอ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังแสดงได้ในรูปแผนภูมิเพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ ดังนี้ 
 
แผนภูมิแสดงการกระจายองค์ความรู้ดนตรีไทยของกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรมกีฬา  
และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ จึงเป็นผลให้วงกทม. หรือกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับในคุณภาพของหน่วยงานจากสังคมดนตรไีทย ผลวิจัยนี้ มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สันติ อุดมศรี (2549) พบว่า ครูรวม พรหมบุรี เป็นศิลปินท่ีมีศักยภาพ มีความรู้ มีลักษณะนิสัยที่อ่อนน้อม ถ่อม
ตน มีการฝึกอบรมสั่งสอน และการบริหารควบคุมดูแลลูกศิษย์ภายในส านักที่ดี จึงท าให้ครูรวม พรหมบุรี ประสบความส าเร็จใน

องค์ความรู้ดนตรีไทยของกลุม่งานดุริยางคไ์ทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา  
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 

วงดนตรีไทย 
ในหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ  

อาทิ กองดุริยางค์
ทหารบก 

วงดนตรีไทย 
ย่านอ าเภอเมือง 
จังหวัดอ่างทอง 

วงดนตรีไทย 
ย่านอ าเภอ
มหาราช  

จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธา 

โรงเรียน 
สังกัด

กรุงเทพมหานคร 
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การเป็นศิลปิน และเป็นท่ียอมรับของสังคมดนตรีไทย วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทยส านักครูรวม พรหมบุรี ได้แพร่กระจาย
ไปยังอ าเภอใกล้เคียงได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอวัดเพลงและอ าเภอโพธาราม ดังปรากฏช่ือคณะดังนี้ คือ คณะพ. เผยเผ่าเย็น 
คณะศ. ศิลปบรรเลง คณะทวีพันธุ คณะสองพี่น้องบรรเลง คณะลูกเจี๊ยบบรรเลง คณะบุญทรงบรรเลง คณะน้องณี  นาฏศิลป์ 
คณะสงบบรรเลง คณะสามอ.บรรเลง และคณะ ส. ประสบศิลป์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเฉพาะประวัติและการถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต         
ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีประเด็นและสาระที่ควรศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1. การศึกษาการประพันธ์เพลงไทยในกลุ่มงานดุรยิางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร 
 2. การศึกษาหลักการผูกเพลงเรื่องนางหงส์ในกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
 3. ความสัมพันธ์ของกลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  
กับจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 รายงานการวิจัยนี้จะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ  
ท าวิจัย ตลอดจนก าลังใจจากบุคคลอันเป็นที่รักของผู้วิจัย ซึ่งเป็นแรงผลักผลักดันให้เพียรพยายามด าเนินการวิจัยนี้จนแล้วเสร็จ  
 กราบขอบพระคุณครูชาตรี อบนวล ข้าราชการบ านาญ กลุ่มงานดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (อดีตหัวหน้าวงในหน่วยงานดังกล่าว) ผู้ซึ่งเป็นทั้งครู เป็นทั้งบุ คคลต้นแบบ เป็นทั้งแรง
บันดาลใจ ให้ผู้วิจัยศึกษาวิจัยนี้  
 กราบขอบพระคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 24 ท่าน ที่ให้ข้อมูลในด้านการสืบทอดองค์ความรู้ดนตรีไทยในกลุ่มงาน
ดุริยางค์ไทย กองการสังคีต ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครอย่างไมตรีจติ ให้การต้อนรับและเมตตา
ผู้วิจัยเป็นอย่างดี 
 ขอขอบคุณพระคุณนายอมฤต วสันตสุรีย์ ผู้ซึ่งเป็นบิดาของผู้วิจัย ท่ีเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยมาโดยตลอด คอยสนับสนุน
และผลักดันให้วิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วง 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเสร็จสมบูรณ์มิได้หากปราศจากความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไล
ลักษณ์ ที่ปรึกษาวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาธิป เผ่าพันธุ์ ผู้ซึ่งคอยช้ีแนะถึงแนวทางในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ออกมาอย่างเป็นระบบ ทั้งยังคอยช้ีน าถึงแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขณะด าเนินการท าวิจัยฉบับนี้จนท าให้งาน
ส าเร็จตรงตามประสงค์ได้ในท่ีสุด 
 ท้ายนี้ หากประโยชน์อันเป็นสาธารณะกุศลอันใดท่ีเกิดจากวิจัยนี้ ผู้จัยขออุทิศแด่นางวิภา วสันตสุรีย์ ผู้ซึ่งเป็นมารดา
ของผู้วิจัย นางลัดดา วสันตสุรีย์ ผู้ซึ่งเป็นคุณย่าของผู้วิจัย และนางสาวไสว ยังวัฒนา ผู้ซึ่งเป็นคุณยายของผู้วิจัย  
 ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
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กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ ข าประเสริฐ กรณีศึกษา ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ 
Kong Mon Wong Yai Performing Techniques of Master Somphob Khamprasert:  

a Case Study of Wiboontham Phianphong 
 

ธนาธิป เผ่าพันธุ์1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการบรรเลงและอัตลักษณ์เดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ ข าประเสริฐ 
กรณีศึกษาจากครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ เพลงสุดสงวน สามช้ัน และเพลงแขกมอญ สามช้ัน ผลการวิจัยพบว่ามีกลวิธีการบรรเลง 
15 ลักษณะ คือ 1 การตีสะบัดขึ้นสลับกับการตีสะบัดลงด้วยท านองติดต่อกัน 2 การตีลูกสะเดาะสองเสียง 3 การตีลูกกวาดเสียง
ลงที่ใช้เสียงสูงที่สุดลงมาหาเสียงต่าง ๆ 4 การตีลูกเฉี่ยวข้ามเสียง 5 การตีประคบเสียงโดยการตีกดมือซ้ายเปิดมือขวา 6 การตี
ประคบเสียงโดยการตีกดมือขวาเปิดมือซ้าย 7 การตีกระชากเสียง 8 การตีลูกถ่างคู่ต่าง ๆ 9 การตีลูกเขนอ 10 การตีทดลูก 11 
การตีทดเสียง 12 การไขว้มือท่ีมีลักษณะการตีที่จบเสียงใดจะใช้เสียงนั้นตีท านองต่อเนื่องกัน 13 การใช้คู่สองในการด าเนิน
ท านอง 14 การด าเนินท านองในลักษณะส าเนียงมอญ 15 การด าเนินท านองในลักษณะส าเนียงแขก  อัตลักษณ์การบรรเลงเดี่ยว
ฆ้องมอญวงใหญ่ในเพลงสุดสงวน สามชั้น และเพลงแขกมอญ สามชั้น ทางเดี่ยวของครูสมภพข าประเสริฐมี 7 ลักษณะ ได้แก่ 1 
การตีลูกถ่างคู่ต่าง ๆ 2 การตีกระชากเสียง 3 การตีสะบัดขึ้นสลับกับการตีสะบัดลงด้วยท านองติดต่อกัน 4 การตีลูกกวาดเสียง 
ลงที่ใช้เสียงสูงทีสุ่ดลงมาหาเสียงต่าง ๆ 5 การตีลูกเขนอ 6 การตีทดลูก 7 การด าเนินท านองในลักษณะส าเนียงมอญ 
 

ค ำส ำคัญ: กลวิธีการบรรเลง  อัตลักษณ์  ฆ้องมอญวงใหญ่ 
 

Abstract 
 The objectives of this research are to study the technique as well as to study the identity for solo 
playing of Kong Mon Wong Yai following Kru Sompop Kamprasert’s style referring to a case study from Kru 
Wiboontham Pianpong by studying such songs as Soodsanguen-Sam Chan and Kaegmon-Sam Chan. From 
the research, it was found out that the playing technique used for 1. Sabud Kuen striking alternating with 
Sabud Long striking with continuous melodies 2. two–tone Sador striking 3. Kwad Siang Long striking with the 
highest pitch of sound running down to various pitches 4. Chiew Karm Siang striking 5. Prakob Siang striking 
by pressing the left hand while raising the right hand 6. Prakob Siang striking by pressing the right hand while 
raising the left hand 7. Krachark Siang striking 8. various Tarng striking 9. Kaner striking 10. Tod Look striking 
11. Tod Siang striking 12. Kwai Mue striking focusing on use of an ending sound to create continuous 
melodies 13. Use of Kue Song for movement of melodies 14. movement of melodies reflecting an aspect of 
Mon style. 15. movement of melodies reflecting an aspect of Kaeg style. A playing technique was 
discovered to tell the identity of the solo playing of  Kong Mon Wong Yai for the songs of Soodsanguen-Sam 
Chan and  Kaegmon-Sam Chan in  Kru Sompop Kamprasert’s composition of solo–style songs which had 7 
aspects of playing techniques that are 1. various Tarng striking 2. Krachark Siang striking 3. Sabud Kuen 
striking alternating with Sabud Long striking with continuous melodies 4. Kwad Siang Long striking with the 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
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highest pitch of sound running down to various pitches 5. Kaner striking 6. Tod Look striking 7. movement 
of melodies reflecting an aspect of Mon style. 
 

Keywords :  performing Techniques, Identity, Kong Mon Wong Yai   
 

บทน า 
 วัฒนธรรมด้านดนตรีที่สืบทอดกันมานั้น มีบทบาทส าคัญในการรับใช้สังคม โดยเฉพาะในด้านดนตรีพิธีกรรม  
เช่น พระราชพิธี รัฐพิธีและงานของราษฎรทั่วไป นอกจากนี้ยังมีบทบาทในด้านดนตรีเพื่อความบันเทิง ดนตรีประกอบ  
การแสดงและดนตรีเพื่อธุรกิจ ด้วยความส าคัญดังกล่าวจึงจ าเป็นที่ศิลปะด้านดนตรีจึงต้องมีการสืบทอด ดนตรีเพื่อการฟัง  
หรือเพื่อความบันเทิงนั้น มีทั้งวงปี่พาทย์ วงเครื่องสายและวงมโหรี เครื่องดนตรีแต่ละชนิดนี้ มีวิธีการบรรเลงทั้งแบบรวมวง 
เรียกว่า บรรเลงหมู่ และบรรเลงเดี่ยว ซึ่งในการบรรเลงเพลงเดี่ยวนั้น จะนิยมใช้เครื่องดนตรีประเภทด าเนินท านองบรรเลง 
เช่น ปี่ใน ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ขลุ่ยเพียงออ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสายและจะเข้ เป็นต้น (ดุษฎี มีป้อม, 2556: 1) 
นอกจากเครื่องดนตรีไทยท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีครูทางด้านดนตรีไทยที่ได้ประดิษฐ์ท านองเพลงเดี่ยวให้กับเครื่องดนตรี
อื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะในที่น้ีคือฆ้องมอญวงใหญ่  
 ฆ้องมอญวงใหญ่ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ท าด้วยโลหะ รูปร่างลักษณะของฆ้องมอญเป็นฆ้องวงตั้งขึ้นไป 
ทั้งสองข้าง ซึ่งมีความแตกต่างกับฆ้องไทยที่วางราบไปกับพื้น ตัวร้านฆ้องมอญมีการแกะสลักปิดทองประดับด้วยกระจกสี  
ส่วนหัวโค้งด้านซ้ายมือมีการแกะสลักรูปกินนรเรียกว่า “หน้าพระ” เท้ารองตรงกลางมีลักษณะคล้ายกับเท้าของระนาดเอก 
ฆ้องมอญมี 15 ลูกด้วยกัน แต่การเรียงระดับเสียงจะไม่ต่อเนื่องกันคือ ซฺ ลฺ ด ร ม ซ ล ท ด  ร  ม  ฟํ ซ  ล  ท  จะสังเกตเห็นว่า   
เสียงท่ีขาดหายไปคือเสียงที (ต่ า) และเสียงฟา เสียงที่หายไปนี้เรียกกันว่า “เสียงหลุม” ฆ้องมอญวงใหญ่จึงมีรูปแบบลักษณะ 
และการใช้มือฆ้องเฉพาะทาง ส าหรับบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงนั้น ฆ้องวงใหญ่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของวงปี่พาทย์มอญ  
ที่มีความส าคัญยิ่งคือ มีหน้าที่ในการน าขึ้นเพลงเป็นส่วนใหญ่และด าเนินท านองหลักในวงปี่พาทย์มอญ นอกจากนี้ฆ้องมอญ  
วงใหญ่ยังเป็นเครื่องดนตรีมอญที่ใช้ฝึกหัดเริ่มแรกในวงปี่พาทย์มอญอีกด้วย  
 ครูดนตรีไทยที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทยในด้านการบรรเลงฆ้องมอญวงใหญ่  คือ ครูสมภพ  
ข าประเสริฐ ท่านเกิดที่บ้านหลังวัดเทพธิดาราม แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้เรียนด้านดนตรีไทย  
กับครูที่มีช่ือเสียงมากมาย ได้แก่ ครูพุ่ม โตสง่า หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูโองการ กลีบช่ืน เป็นต้น  
ครูสมภพ ข าประเสริฐ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีวิธการบรรเลงฆ้องมอญวงใหญ่ที่ดีเยี่ยมท่านหนึ่ง และเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรี     
จากความสามารถที่โดดเด่นในการบรรเลงฆ้องมอญวงใหญ่นั้นครูสมภพ ข าประเสริฐ ท่านได้ประดิษฐ์ท านองเดี่ยวเพลงไทย
ส าเนียงมอญไว้บรรเลงกับฆ้องมอญวงใหญ่ และได้ถ่ายทอดการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ให้กับลูกศิษย์ที่มีช่ือเสียง  
หลายท่าน เช่น ครูสมพงษ์  ภู่สร ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ เป็นต้น 
 ครูวิบูลย์ธรรม  เพียรพงษ์ เป็นนักดนตรีไทยและครูดนตรีไทยที่มีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีไทยซึ่งเป็นที่
ยอมรับอีกท่านหนึ่ง ปัจจุบันท่านท างานที่กองดุริยางค์ต ารวจและเป็นอาจารย์พิเศษตามสถาบันต่าง ๆ ครูวิบูลย์ธรรม  เพียรพงษ์ 
เป็นลูกศิษย์ของครูสมภพ ข าประเสริฐ ที่ได้รับการถ่ายทอดการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่โดยตรง ด้วยความสามารถ 
ในการบรรเลงฆ้องมอญวงใหญ่ได้อย่างแตกฉานในการบรรเลง ท าให้ท่านมีช่ือเสียงในการบรรเลงฆ้องมอญวงใหญ่มาก  
ในวงการดนตรีไทย เพลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูสมภพ ข าประเสริฐ ได้แก่ เพลงสุดสงวน สามช้ัน  
เพลงแขกมอญ สามชั้น เป็นต้น 
 การบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ ในเพลงไทยส าเนียงมอญเป็นวิธีการบรรเลงอีกรูปแบบหนึ่งของการบูรณาการ  
ของวัฒนธรรมไทยทางด้านเพลงไทยและกลุ่มชาติพันธุ์มอญในด้านเครื่องดนตรี ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า
ด้วยภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถ และเทคนิคการบรรเลงต่าง ๆ ทางด้านดนตรีอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งครูสมภพ ข าประเสริฐ 
สามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดในการประดิษฐ์ท านองเดี่ยวออกมาได้อย่างวิจิตรงดงาม ทั้งความยากในการบรรเลงด้วย
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ข้อจ ากัดของฆ้องมอญวงใหญ่ที่มีลักษณะของการเรียงระดับเสียงที่ไม่ต่อเนื่องกัน ที่เรียกกันว่า “เสียงหลุม” ซึ่งแตกต่างจาก
ฆ้องวงใหญ่ของไทยท่ีมีการวางระดับเสียงเรียงต่อกัน จึงท าให้การบรรเลงเพลงเดี่ยวท่ีใช้ฆ้องมอญวงใหญ่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ทางและมีความน่าสนใจในการศึกษาและสืบทอดองค์ความรู้ 
 จากความส าคัญที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษากลวิธีการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่
ทางครูสมภพ ข าประเสริฐ กรณีศึกษาจากครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ ทั้งนี้เพื่อศึกษากลวิธีการบรรเลงและอัตลักษณ์  
ท านองเดี่ยวในฆ้องมอญวงใหญ่ของครูสมภพ ข าประเสริฐ ตลอดจนผลการวิจัยที่ได้รับสามารถน ามาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวิชาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น วิชาปี่พาทย์มอญ วิชาทักษะเพลงเดี่ยว วิชาการแปรท านอง วิชาการวิเคราะห์เพลงไทย 
และวิชาการประพันธ์เพลง ซึ่งจะน าไปสู่การสืบทอดและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติสืบไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษากลวิธีการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ  ข าประเสริฐ 
 2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์เดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ  ข าประเสริฐ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ศึกษาเฉพาะเพลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ในเพลงไทยส าเนียงมอญ ได้แก่ เพลงสุดสงวน สามช้ัน เพลงแขกมอญ 
สามชั้น ทางครูสมภพ  ข าประเสริฐ 
  2. ศึกษาและเก็บข้อมูลการวิจัยจากครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ข้อมูลบุคคล 
  ข้อมูลบุคคลที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากครูสมภพ ข าประเสริฐ คือ 
ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์แล้วว่า บุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัยทั้งสิ้น 
  2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 การศึกษาวิจัยเอกสาร 
  ผู้วิจัยแบ่งข้อมูลการวิจัยเอกสารออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 
  3.1.1 เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
  3.1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิจัย โดยมุ่งเน้นในการศึ กษากลวิธี 
การบรรเลงและอัตลักษณ์ที่พบในบทเพลงเป็นหลัก  
   ผู้วิจัยใช้แหล่งศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติ พระนคร และหอสมุดประจ า
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
   การศึกษาวิจัยภาคสนาม 
    ขั้นที่ 1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
ในที่นี้ ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลจากการสังเกตเกี่ยวกับบริบทที่เกี่ยวข้องต่าง ๆของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาแบบเจาะจง 
จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลที่ได้น าไปสู่การจัดระบบและวางแผนการด าเนินงานโครงการในล าดับต่อไป 
    ขั้นที่ 2 การสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามผู้วิจัยเข้าเก็บข้อมูล จากพื้นที่ 
สนามจริง ท าการสัมภาษณ์บุคคลข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน าเสนอข้อมูลในล าดับต่อไป 
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    ขั้นที่ 3 การบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลจากการด าเนินงานภาคสนาม มีลักษณะ 
การบันทึกดังนี ้

1) บันทึกลงสมุดบันทึกและบันทึกลงคอมพิวเตอร์ 
2) บันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 
3) บันทึกภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิตอล 
4) บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวิดีโอระบบดิจิตอล 

 
ผลการวิจัย 
 1. กลวิธีการบรรเลงเด่ียวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ  ข าประเสริฐ 
 การด า เนินท านองเพลงเดี่ ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ  ข าประเสริฐ  ในเพลงสุดสงวน สามช้ัน  
และเพลงแขกมอญ สามชั้น มีกลวิธีการบรรเลงต่าง ๆ  15 ลักษณะดังนี้  
 

1) การตีสะบดัขึ้นสลับกับการตีสะบัดลงท านองติดต่อกัน ในเพลงสุดสงวน เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 4 

-   ลทด ม  ร  ด  ท ล - - ม  ร  - ด  ท ล ซ - ลท ม  ร  ด      - ร ม  ซ  ฟํ   -ท  - ล ท  - ล  

- ซ    - ม ร ด ลฺ -  -  -  -  ด  ท ล ซ ม ซ  -   - ล - ทลทด  - ร    ม ร  -  ซ    - ล - 
 

2) การตีลูกสะเดาะสองเสียง ในเพลงสุดสงวน เที่ยวท่ี 1 ประโยคที ่10    

ร  - ร  - ม  - ม  - ม  - ม  - ม  ม ม    ม  - ม   -  ม ม  - ร ด    ร ม  ซ ล ซ  - ซ  

- ร - - - ม ร ม - ซ ม ซ - ล  -   ท - ล -  ซ  - ม  -    ด - ม ซลซ - ร 
 

3) การตีลูกกวาดเสียงลงที่ใช้เสียงสูงท่ีสุดลงมาหาเสียงต่าง ๆ ในเพลงสุดสงวน เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 7    

- ท  ร  - ท  ด  - ด  - ด  - ร     - - - ล ซ    ม  ร  ด  ท ล ซ 

ด - ร ม - ด - - - ล -   ด ลซม -     ม  ร  ด  ท ล ซ ม 
 

4) การตีประคบเสียงโดยการตีกดมือซ้ายเปดิมือขวา ในเพลงสดุสงวน เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 5  

- ล - ล ท   - ร  - ท ด  ร  ม  -  ล ท ด ร - ร     - - ม  - ร  - ด  - ร  - ด  - ท ท 
ร ซ ซ -  ล - ล ล ท ด ร ซ ซ ล ท ร -  ด ล ซม - ร - ด - ร - ด - ซ - ล ฺ
 

5) การตีประคบเสียงโดยการตีกดมือขวาเปิดมือซ้าย ในเพลงสดุสงวน เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 4 

-   ลทด ม  ร  ด  ท ล - - ม  ร  - ด  ท ล ซ - ลท ม  ร  ด      - ร ม  ซ  ฟํ   - ท  - ล ท  - ล  
- ซ    - ม ร ด ลฺ -  -  -  - ด  ท ล ซ ม ซ  -   - ล - ทลทด  - ร   ม ร  -  ซ    - ล - 

 

6) การตลีูกเฉี่ยวข้ามเสียง ในเพลงแขกมอญ ท่อนที่ 1 เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 10 

ลซ   ซ - ทล  ล - ด ท   ท - ร ด    ด  - ลซ   ซ - ร ด    ด  - ร ม ร   ร  - ม ฟํม  ม  - 
 -  ซฺ - ซฺ  -  ลฺ -ล ฺ  -  ม - ม  -  ด - ด  -  ซฺ - ซฺ  -  ด - ด    -  ร - ร   - ม - ม 
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- ศิลปกรรมศาสตร์ - 691 

 

7) การตีกระชากเสียง ในเพลงสดุสงวน เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 1    

- - - ล ท ล ท - ล - ม  - ร  ด  ท - ท ล - ล ซ ม  - ร  - ด   ท ท  ล -ซ - ม ซ  - ม  
  - - ซ -  -  ลฺ - ร - ร - - - - ล - ร - ลซม - ร - ด ท    ล -ซ  -   ม - - 
 

8) การตีลูกถ่างคู่ต่าง ๆ ได้แก ่
8.1) ลูกถ่าง คู่เก้า ในเพลงแขกมอญ ท่อน 1 เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 1 
 

- - - ล ท ล ท - ล - ม  - ร  ด  ท - ท ล - ล ซ ม  - ร  - ด  - ร  ม   ร  ด  - ท - ล 
 - - ซ -  -  ลฺ - ร - ร - - - - ล - ร - ลซม - ร - ด   - ม  ร ด - - ลฺ ร 
 

8.2) ลูกถ่าง คู่สิบเอ็ด ในเพลงสุดสงวน เที่ยวท่ี 1ประโยคที่ 10  
 

ร  - ร  - ม  - ม  - ม  - ม  - ม  ม ม    ม  - ม   -  ม ม  - ร ด    ร ม  ซ ล ซ  - ซ  
- ร - - - ม ร ม - ซ ม ซ - ล  -   ท - ล -  ซ  - ม  -    ด - ม ซลซ - ร 
 

9) การตีลูกเขนอในเพลงแขกมอญท่อนท่ี 2 เที่ยวท่ี 2 ประโยคที่ 11 ห้องที่ 1 – 2 และ ห้องที่ 5 – 6   

- ฟํ - - - ม  - - - ร  ม  ฟ ํ ซ  - - ล  - ท  - - - ล  - - - ท  - ล  - ซ  - ม  

- ล - ม - - - - ล - - -  - ล - - - ร - ล - - - - ท - ล - ซ - ม - 
 

10) การตีทดลูก ในเพลงแขกมอญท่อนที่ 1 เที่ยวท่ี 2 ประโยคที่ 1  

ม  ม  ม  - ม  ม  ม  - ท ท ท - ล ล ล - ลล - ฟํม  ร  ด  ท - ฟํม    ม ฟ ํ ซ  ล  ท  - 

-  -  - ร  -  -  - ล - - -  ม - - -  ลฺ  -  ม - - -  -  -  ล   -  ร   - - - - -  ล 
 

11) การตีทดเสียง ในเพลงแขกมอญท่อนที่ 1 เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 12 

 ม  ม  - -  ม  ม  - -  ม  ม  - -  ม  ม  - -  ม  ม  - -  ม  ม  - -  ม  ม  - -  ม  ม  - - 

 -  ซ - ซ  -  ล - ล  -  ท - ท  -  ด  - ด   -  ท - ท  -  ล - ล  -  ซ - ซ  -  ม - ม 
 

12) การไขว้มือท่ีมีลักษณะการตีทีจ่บเสียงไหนจะใช้เสียงน้ันตีท านองต่อไปในเพลงสดุสงวนเท่ียวท่ี 2 ประโยคที่  7 

ร  ร  ร  -  ด  ด  ด  -  ร  ร  ร  -  ซ ซ ซ - ด  ด  ด  -  ซ ซ ซ - ซ ซ ซ - ซ ซ ซ - 
- - - ด - - - ร  - - - ม - - - ด  - - - ซฺ - - - ด - - - ด  - - - ม 

 

13) การใช้คู่สองในการด าเนินท านอง ในเพลงแขกมอญท่อนท่ี 1 เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 6  

- ฟํ - - ม  ฟํ - ล  ซ  ฟํ - - ร  ม  - ร  - ลท - ล - ล - ล  ท  ล  ซ  ม  - ร  - ม  
- ม  - ล  -  ม  - -  -  ม  - ล -  - ร -  ซ  -  ลฺ - ม - - ล ท ล ซ ม - ร - ม 

 

 



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- ศิลปกรรมศาสตร์ - 692 

 

14) การตีท านองส าเนียงแขก ในเพลงแขกมอญ ท่อนที่ 3 เที่ยวท่ี 2 ประโยคที่ 1และประโยคที่ 2  

  - - ม  ม  - ม  - - ล  - ม  ฟํ - - ซ ล   - - ล  ล  - ล  - -  ล ท  - - ล  ซ  - - 
  -  -  - ม  - ท - - - ร  - - ม  ฟํ - -   -  -  - ล  - ม  - -  ซ   -  ลซ - - ฟํ ม  

 

  - - ม  ม  - ม  - -  ซ ล  - -   ล ซ   - -   - - ด  ด  - ด  - - ร  ด  - ด  - ด  ร  ม  

  -  -  - ม  - ท - -  ฟํ  -  ซ ม   -  ม  รด   -  -  - ด  - ซ - - - - ซ - ซ - - - 
 

15) การตีท านองส าเนียงมอญ ในเพลงแขกมอญ  ท่อน 3 เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 1 และประโยคที่ 2 

ม ร    ร  - ด  - ร  - ม  ฟํ ซ  - - ล  - - - ท  - ซ  ล  ท  - ล  - ท  ล  ซ  - ซ  - - 
  - ร - ด - ร - ม -  -  - ล  - - - - ท - ซ - - ท - ล - ท ล ซ - ม - - 

 

- ซ  - - ซ  ซ  - ซ  - - ซ  ซ  - ซ  - - - ซ  - - ซ  ซ  - ซ  - - - ซ  - ซ  - - 
- ซ - - - ร - ม - - ด ร - ด - - - ซฺ - - ลฺ ซฺ - ด - - - ร - ม - - 

 
2. อัตลักษณ์เด่ียวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ  ข าประเสริฐ 
 จากการวิเคราะห์อัตลักษณ์การบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ ข าประเสริฐ ในเพลงสุดสงวน สามช้ัน  
และเพลงแขกมอญ สามช้ัน ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงอัตลักษณ์ที่มีความส าคัญในการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ตาม  
แนวทางการประพันธ์เพลงของครูสมภพ ข าประเสริฐ ซึ่งสามารถสรุปอัตลักษณ์การบรรเลงได้ 7 ลักษณะดังนี้  
1) การตีลูกถ่างที่มีคู่เสียงต่าง ๆ 
เพลงสุดสงวน ลูกถ่าง คู่เก้า เที่ยวที่ 1 ประโยคที่ 1  
 
- - - ล ท ล ท - ล - ม  - ร  ด  ท - ท ล - ล ซ ม  - ร  - ด   ท ท  ล -ซ - ม ซ  - ม  

  - - ซ -  -  ลฺ - ร - ร - - - - ล - ร - ลซม - ร - ด ท    ล -ซ  -   ม - - 
 

เพลงแขกมอญ ลูกถ่าง คู่เก้าท่อน 1 เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 1 

- - - ล ท ล ท - ล - ม  - ร  ด  ท - ท ล - ล ซ ม  - ร  - ด  - ร  ม   ร  ด  - ท - ล 

 - - ซ -  -  ลฺ - ร - ร - - - - ล - ร - ลซม - ร - ด   - ม  ร ด - - ลฺ ร 
 

2) การตีลูกกระชากเสียง 
เพลงสุดสงวน เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 1    
- - - ล ท ล ท - ล - ม  - ร  ด  ท - ท ล - ล ซ ม  - ร  - ด   ท ท  ล -ซ - ม ซ  - ม  

  - - ซ -  -  ลฺ - ร - ร - - - - ล - ร - ลซม - ร - ด ท    ล -ซ  -   ม - - 
 

เพลงแขกมอญ ท่อนที่ 1 เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 2  

- - ท - - ซ - ม - ร - ด - - ม -  - ท   ล - ซ ซ - ด   - ท ท  ล ซ  - ม  ซ  - ม  
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 - - - ลซ - ม - ร - ด - ซฺ  - - - รด   - ลซ - ซฺ - ร ด -  ท  -  ลซ -   ม - - 
3) การตีลูกสะบัดเสียงข้ึนสลับการตีลูกสะบัดเสียงลงติดต่อกัน 
เพลงสุดสงวน  เที่ยวที่ 1 ประโยคที่ 4 

-   ลทด ม  ร  ด  ท ล - - ม  ร  - ด  ท ล ซ - ลท ม  ร  ด      - ร ม  ซ  ฟํ   -ท  - ล ท  - ล  
- ซ    - ม ร ด ลฺ -  -  -  -  ด  ท ล ซ ม ซ  -   - ล - ทลทด  - ร    ม ร  -  ซ    - ล - 

 

เพลงแขกมอญ  ท่อนท่ี 1 เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 3 

- ลท ม ร  ด   -   ร ม   ซ  ฟํ  -ท - ล ท  - ล       ท   - - ล  - ซ  - ม  - ล  - ซ  - ม  ม  

 ซ  -  - ล  -ทลทด -  ร  ม ร  - -  ซ   -  ล - ท        ล  - ซ - ม  - ล - ซ -  ม - ร 
 

4) การตีลูกกวาดเสียงลงที่ใช้เสียงสูงท่ีสุดลงมาหาเสียงต่าง ๆ 
เพลงสุดสงวน เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 7  

- ท  ร  - ท  ด  - ด  - ด  - ร     - - - ล ซ    ม  ร  ด  ท ล ซ 
ด - ร ม - ด - - - ล -   ด ลซม -     ม  ร  ด  ท ล ซ ม 

 

เพลงแขกมอญ ท่อนที่ 1 เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 11  

ท  ม  ท  ล  ท  ล  ท  ม  
ร ม ซ ล ท ล ซ ม 

 

5) การตีทดลูก 
เพลงสุดสงวน  เที่ยวที่ 2 ประโยคที่ 5 

ล ล ล - ล ล ล - ท ท ท - ด  ด  ด  -  ร  ร  ร  -  ร  ร  ร  -  ร  ร  ร  -  ล ล ล - 

- - - ด - - - ท - - - ซ - - - ร  - - - ม  - - - ด  - - - ซ - - - ลฺ 
 

เพลงแขกมอญท่อนท่ี 1 เที่ยวท่ี 2 ประโยคที่ 1  

ม  ม  ม  - ม  ม  ม  - ท ท ท - ล ล ล - ลล - ฟํม  ร  ด  ท - ฟํม    ม ฟ ํ ซ  ล  ท  - 

-  -  - ร  -  -  - ล - - -  ม - - -  ลฺ  -  ม - - -  -  -  ล   -  ร   - - - - -  ล 
 

6) การตีลูกเขนอ 
เพลงสุดสงวน เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 8 
 

- - - - - - - ซ - ฟํ - ม  - ม  - - - ฟํม    ม ม  - ฟํม  ม ล  ท  ล  ซ  ม  - ร  - ด  

- - - - - - - ม - ล - ม - - - - -     ม - ล ฺ -   ม - ล ฺ ท ล ซ ม - ร - ด 
 

เพลงแขกมอญ  ท่อนที่ 2 เที่ยวท่ี 2 ประโยคที่ 11 ห้องที่ 1 – 2 และ ห้องที่ 5 – 6   

- ฟํ - - - ม  - - - ร  ม  ฟ ํ ซ  - - ล  - ท  - - - ล  - - - ท  - ล  - ซ  - ม  
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- ล - ม - - - - ล - - -  - ล - - - ร - ล - - - - ท - ล - ซ - ม - 
 

7) การด าเนินท านองในลักษณะส าเนียงมอญ 
เพลงสุดสงวน เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 3  

- - - - - ม  - ล  ท  ล  ซ  ม  - ร  - ด  - ท     ล - ซ ซ - ด  - ร  ม  ร  ด  - ท - ล 
- - - ม - - - ล ท ล ซ ม - ร - ด -  ลซ - ซฺ - ร ด - -   ม ร ด - - ลฺ ร 

 

เพลงแขกมอญ  ท่อน 3 เที่ยวท่ี 1 ประโยคที่ 1 และประโยคที่ 2 

ม ร    ร  - ด  - ร  - ม  ฟํ ซ  - - ล  - - - ท  - ซ  ล  ท  - ล  - ท  ล  ซ  - ซ  - - 
  - ร - ด - ร - ม -  -  - ล  - - - - ท - ซ - - ท - ล - ท ล ซ - ม - - 

 

- ซ  - - ซ  ซ  - ซ  - - ซ  ซ  - ซ  - - - ซ  - - ซ  ซ  - ซ  - - - ซ  - ซ  - - 

- ซ - - - ร - ม - - ด ร - ด - - - ซฺ - - ลฺ ซฺ - ด - - - ร - ม - - 
 
 สรุปและอภิปรายผล  

1) กลวิธีการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ  ข าประเสริฐ ในเพลงสุดสงวน สามช้ัน และเพลงแขกมอญ 
สามช้ัน ซึ่งผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ ด้วยวิธีการถ่ายทอดการสอนแบบมุขปาฐะ  
โดยการสาธิต อุปมาอุปมัย ซึ่งสอดคล้องกับ อุทัย ศาสตรา (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลง
ระนาดเอกของครูประสิทธิ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ” โดยมีผลการวิจัยเกี่ยวกับการสอนที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งมีวิธีการสอน
ทักษะอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยการสอนแบบมุขปาฐะโดยใช้การอธิบาย การสาธิตและการอุปมา อุปมัย ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และจากการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยพบว่าในการบรรเลงเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่มีเทคนิค
วิธีการบรรเลงเฉพาะตัวที่เป็นอัตลักษณ์ซึ่งสอดคล้องกับมนชนก ใจตรง (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องเทคนิคการตีฆ้องวงใหญ่ 
กรณีศึกษาอาจารย์สุเชาว์ หริมพานิช ซึ่งมีผลการวิจัยที่ได้กล่าวไว้คือ เทคนิคการตีฆ้องวงใหญ่ที่มีนอกเหนือจากในต าราต่าง ๆ 
ได้ก าหนดไว้ คือการเอาสิ่งที่มีในต ารานั้นมาประยุกต์ผสมผสานกันออกมาได้เป็นเทคนิคการตีแบบใหม่ ซึ่งผู้เช่ียวชาญในแต่ละ
คนนั้นจะมีกลวิธีที่แตกต่างกัน กลวิธีที่ว่านั้นมีมากมายเพราะเป็นกลวิธีที่สามารถคิดขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆ แล้วแต่สถานการณ์
ขณะนั้น และในการฝึกฝนจะศึกษาจากต าราอย่างเดียว ในบางกรณีผู้ฝึกจะไม่สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องได้รับการ
ถ่ายทอดให้เห็นภาพด้วยค าพูดจากครูผู้สอน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ ที่ครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ 
ได้ให้ค าแนะน าจากบทสัมภาษณ์ในผลการวิจัย 

2) อัตลักษณ์เดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ทางครูสมภพ  ข าประเสริฐ ในเพลงสุดสงวน สามช้ัน และเพลงแขกมอญ สามช้ัน        
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยท าให้ผู้วิจัยทราบถึงอัตลักษณ์ที่แสดงถึงศักยภาพของเพลงเดี่ยวท่ีใช้ฆ้องมอญวงใหญ่ในกาบรรเลง 
กลวิธีการบรรเลงที่เหมือนกันในบทเพลงทั้ง 2 เพลงนี้จึงท าให้ทราบถึงอัตลักษณ์ในเพลงเดี่ยวของครูสมภพ ข าประเสริฐ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ ดุษฎี มีป้อม (2544 : 19) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับทฤษฎีอัตลักษณ์ ( Identity) ไว้ว่าเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึง 
สิ่งซึ่งเป็นลักษณะเด่น เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่แสดงความเป็นตัวตนหรือลักษณะเฉพาะ
ของตนเองนี้ มีแบบแผนการด าเนินชีวิตเป็นของตนเอง หรือที่เรียกว่าวัฒนธรรม ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมดนตรีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่โบราณจารย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญา 
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ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีการบันทึกบทเพลงประเภทเพลงเดี่ยวให้เป็นอักษรสังคีต และสื่อประเภทต่าง ๆในบทเพลงอื่น ๆ 
2) สามารถน าผลการวิจยัไปศึกษาต่อยอดเพื่อเป็นแนวทางในการประพันธ์เพลงเดี่ยวในบทเพลงอื่น ๆ 
3) ศึกษาการบรรเลงเพลงเดีย่วฆ้องมอญวงใหญ่ในบทเพลงอื่น ๆ 
4) ศึกษาเพลงเดี่ยวทางครูสมภพ  ข าประเสริฐ ในเครื่องดนตรีอื่น ๆ ทีน่อกเหนือจากฆ้องมอญวงใหญ ่

 
กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยนี้จะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์และค าแนะน าจากบุคคลต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลการวิจัย
และให้ค าปรึกษา ท าให้ผู้วิจัยมีก าลังใจในการท างานวิจัยส าเร็จลงได้ 
 กราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการวิจัย และ
เป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยได้ท างานวิจัยเพิ่มขึ้น 
 กราบขอบพระคุณครูวิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์ บุคคลข้อมูลที่ได้ให้ความกรุณาให้สัมภาษณ์ สาธิต และถ่ายทอดเพลง
เดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่ให้แก่ผู้วิจัย 
 กราบขอบพระคุณครูพันโทเสนาะ หลวงสุนทร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย) ท่ีให้ค าปรึกษาและก าลังใจแก่ผู้วิจัย
ตลอดมา 
 กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา วิไลลักษณ์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ กาญจนประดิษฐ์ ที่คอย
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท างานวิจัยเรื่องนี้ 
 เหนือสิ่งอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครู อาจารย์ และครอบครัวที่ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนอย่างดี
เสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณอาจารย์วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์ เพื่อนร่วมงาน พี่ น้องและนิสิตช่วยงาน มหาวิทยาลัยรา ชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินการวิจัยให้ลุล่วงส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทประพันธ์เพลงแจ๊สออร์เคสตรา “ก้ำวตำมพ่อ” 
A Jazz Orchestra Music Composition of “Father’s Footsteps” 

 
พนัง ปานช่วย 
 
บทคัดย่อ 

งานสร้างสรรค์ดุริยางคศิลป์ “ก้าวตามพ่อ” เป็นบทประพันธ์เพลงส าหรับวงแจ๊สออร์เคสตราหรือวงบิ๊กแบนด์        
มีวัตถุประสงค์เพื่อน าแนวคิดโน้ตส่วนขยายของคอร์ดจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                
ภูมิพลอดุลยเดช ในบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือน ความฝันอันสูงสุด ฝัน และแว่ว แนวคิดทฤษฏีดนตรีตะวันตก และ
อิทธิพลการเรียบเรียงจากวงแจ๊สออร์เคสตราของ Carlos Azevedo ในบทประพันธ์ “Zhivago เพื่อน ามาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานประพันธ์ดนตรีในรูปแบบของวงแจ๊สออร์เคสตรา บทประพันธ์เพลงแบ่งออกเป็นสองท่อนที่ส าคัญ คือ ช่วงท านองหลัก
ของบทประพันธ์และท่อนการเดี่ยวด้นสดของกีตาร์ ท่อนท านองหลักแบ่งเป็นสี่ตอนโดยท านองเป็นแนวคิดจากบทเพลง        
พระราชนิพนธ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก้าวตามรอยแบบอย่างที่ควรศึกษาจากครูที่เป็นอัครศิลปินอย่างพระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บทเพลงประพันธ์นี้ใช้ท านองที่เป็นลักษณะดนตรีตะวันตกและผสมผสานวัตถุดิบจากแนวคิด
ทางดนตรีที่ดนตรีแจ๊สในด้านเสียงประสานเพื่อน ามาเรียบเรียงให้เกิดรูปแบบเฉพาะส าหรับวงแจ๊สออร์เคสตราเพื่อน าไปแสดง
ในงาน Thailand International Jazz Conference (TIJC) 2018 
 

ค ำส ำคัญ : บทประพันธ์เพลง  แจส๊ออร์เคสตรา  ก้าวตามพ่อ 
 
Abstract 

The creation of arts of music “Father’s Footsteps” is pieces for jazz orchestra band or big band with 
objectives to create music pieces in form of jazz orchestra band based on the concept of cord extensions 
from the musical compositions of His majesty King Bhumibol Adulyadej including “Magic Beams”, “Kwam 
Fun Un Soog Sood”, “Somewhere Somehow” and “Echo”, concept of western music theory and influence 
of composition from “Carlos Azevedo” Band in a piece of “Zhivago” The composition of the song is divided 
into two major parts: the main melody of the composition and the solo section improvised by the guitar. 
The main melody is divided into four form, each of which depicts the progressive steps committed to 
being good musician following the role model that should be worth studying for, a teacher who is the 
supreme artist, like the King Bhumibol Adulyadej. This song uses the melody of Western music and combines 
with raw materials based on the concept of jazz music in respect of harmonies to create a unique style 
for jazz orchestra. 
 

Keywords: Music Composition, Jazz Orchestra, Father’s Footsteps 
 
ประเภทผลงานสร้างสรรค์ : งานดนตรสีร้างสรรค ์
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แนวความคิด 
            ในบทประพันธ์นี้ได้ใช้แนวคิดเพื่อน ามาสร้างสรรค์เป็นบทประพันธ์ โดยใช้แนวคิดโน้ตขยายจากบทเพลง              
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยวิเคราะห์จากบทเพลงเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน 
ความฝันอันสูงสุด ฝัน และแว่ว ซึ่งพบว่าในท านองของบทเพลงพระราชนิพนธ์ มีแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างท านองกับคอร์ด
ที่เป็นโน้ตส่วนขยายของคอร์ด หรือ Extensions (ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล, 2555 น. 35) ได้แก่ ล าดับท่ี 9, 11, b13 และ13 ดังนั้น 
ผู้ประพันธ์จึงน าแนวคิดในการใช้โน้ตส่วนขยายของคอร์ดจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์การประพันธ์บทเพลง  

ด้านทางเดินคอร์ดในบทประพันธ์เพลงได้น าแนวคิดด้านทฤษฏีดนตรีแจ๊สของเบิร์ท ลีกอน ในด้าน Deceptive 
Resolutions, Tritone Substitution และ Backdoor Dominant (Ligon Bert, 2001, pp.-112-133) และใช้ทฤษฏีการ
เรียบเรียงของ Mike Tomaro & John Wilson เพื่อน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการประพันธ์และเรียบเรียงที่เป็นลักษณะของ
ดนตรีแจ๊ส บทประพันธ์เพลงแจ๊สออร์เคสตรา “ก้าวตามพ่อ” ได้รับอิทธิพลการเรียบเรียงจาก Carlos Azevedo ในบท
ประพันธ์ “Zhivago” โดย เคิร์ท โรเซ็นวินเคิล (Kurt Rosenwinkel) โดยน าแนวทางของโครงสร้าง การใช้สีสัน และรูปแบบ
เพลงแจ๊สออร์เคสตราส าหรับเดี่ยวกีตาร์เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางการประพันธ์ในบทเพลงนี้ 
 
ที่มาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน 

บทเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นเพื่อขอน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยกับการเสด็จสวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และร าลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-         
ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระราชอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านดนตรี โดยมีพระราชนิพนธ์ของพระองค์มากถึง 48 บท
เพลง (ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย, 2559) จากพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้น ย่อมควร
ศึกษาและควรก้าวเดินตามทางครูที่เป็นอัครศิลปินอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นจึงน าไปสู่การ
ประพันธ์เพลง “ก้าวตามพ่อ” ประพันธ์โดย พนัง ปานช่วย ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมโดยเลือกบทเพลงบทพระราชนิพนธ์
แบบซุ่มทั้งหมด 4 บทเพลง คือ บทเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน ความฝันอันสูงสุด ฝัน และแว่ว โดยมีกรอบเป็นข้อก าหนด
เพื่อต้องการท านองที่มีลักษณะพิเศษที่ถูกใช้นอกเหนือจากเสียงในคอร์ดที่เป็นลักษณะโน้ตล าดับท่ี 1 3 และ 5 และเลือกเฉพาะ
โน้ตที่อยู่ในจังหวะหนักเท่านั้น เนื่องจากท านองในบทประพันธ์ที่ไม่ซับซ้อนมากท านองมักจะที่อยู่ในจังหวะหนัก ดังนั้นถ้าพบ
โน้ตที่แตกต่างจากกลุ่มเสียงน้ี แสดงว่าโน้ตเหล่านั้นเป็นท านองที่เป็นลักษณะพิเศษที่ต้องการเจาะจงให้เกิดสีสัน ซึ่งพบมากใน
การประพันธ์ท่ีมีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือพบมากในดนตรีแจ๊ส ดังนั้นจากการวิเคราะห์จึงพบว่าท านองที่อยู่ในจังหวะหนัก
ของบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ทา่นได้ใช้โน้ตล าดับท่ี 1 3 และ 5 มาเป็นท านอง นอกจากนั้นพบท านองที่เป็นลักษณะพิเศษ
ที่สอดคล้องกับแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างท านองกับคอร์ดในจังหวะหนักท่ีเป็นโน้ตส่วนขยายของคอร์ด คือ ล าดับที่ 9, 11, 
b13 และ13 ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ส าคัญที่ผู้ประพันธ์จะน ามาสร้างสรรค์เป็นท านองหลักของบทเพลงก้าวตามพ่อต่อไป 

นอกจากน้ันการประพันธ์เพลง ก้าวตามพ่อ จึงได้ประพันธ์โดยน าแนวคิดดนตรีตะวันตกในลักษณะของดนตรีแจ๊ส 
ในรูปแบบของวงใหญ่ ที่เรียกว่าบิ๊กแบนด์ หรือในปัจจุบันถูกเรียกว่าแจ๊สออร์เคสตรา (Jazz Orchestra) ซึ่งเป็นรูปแบบของ
ดนตรีแจ๊สที่เกิดขึ้นและพัฒนาในช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1920 จนถึง ค.ศ. 1940 นักดนตรีแจ๊สได้เริ่มให้ความส าคัญกับรูปแบบ
การบรรเลงที่เน้นเขบ็ตหนึ่งช้ันที่มีความเป็นสวิงมากขึ้น ในช่วง 1930 ถึง 1940 จึงมีช่ือดนตรีแจ๊สในรูปแบบนี้ว่า สวิง หรือ 
Swing Music และอาจมีการเรียกตามรูปแบบวงที่มีสมาชิกที่ร่วมบรรเลงเป็นจ านวนมากเพราะมีลักษณะของวงใหญ่ว่า บิ๊กแบนด์ 
(Big band) วงบิ๊กแบนด์มีลักษณะเด่นกว่าดนตรีแจ๊สในยุคสมัยอื่น คือ มีการใช้เครื่องดนตรีเป็นจ านวนมาก ประกอบด้วยสาม
กลุ่มใหญ่ หรือเรียกว่า Section ประกอบด้วย กลุ่มบรรเลงประกอบจังหวะ (Rhythm Section) กลุ่มเครื่องลมไม้หรือแซ็ก
โซโฟน (Sexophone Section) และกลุ่มเครื่องทองเหลือง (Brass Section) (Mark C. Gridley, 2000, p. 90-92) ใน
ภายหลังจวบจนปัจจุบันวงบิ๊กแบนด์ในบางวงได้พัฒนาในการประพันธ์และเรียบเรียงให้มีความเป็นดนตรีที่เป็นศิลปะมากขึ้น
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เพื่อตอบสนองในด้านสุนทรียะศาสตร์ในดนตรี ซึ่งมีให้เห็นได้ตั้งแต่ในยุคบีบ๊อบจวบจบปัจจุบัน เช่น วูดดี เฮอร์แมน (Woody 
Herman) สแตน เค็นตัน (Stan Kenton) เมย์นาร์ด เฟอกูสัน(Maynard Ferguson) เจอราร์ด วิลสัน (Gerald Wilson)        
เท็ด โจนส์ (Thad Jones) และ มารายห์ ชไนเดอร์ แจ๊สออร์เคสตรา (Maria Schneider jazz orchestra) เป็นต้น 
           ดังนั้นบทเพลงก้าวตามพ่อ ผู้ประพันธ์มีจุดประสงค์เพื่อเรียบเรียงในรูปแบบแจ๊สออร์เคสตราเพื่อน าไปแสดงกับวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแจ๊สออร์เคสตรา โดยน าแนวคิดจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชน ามาสร้างสรรค์เป็นบทประพันธ์ รวมถึงแนวคิดทฤษฏีดนตรีตะวันตก และอิทธิพลการเรียบ
เรียงจากวงแจ๊สออร์เคสตรา เพื่อแสดงในงาน Thailand International Jazz Conference (TIJC) 2018 ที่มหาวิทยาลัย 
มหิดล นอกจากนั้นยังมีประโยชน์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดนตรีแจ๊สในรูปแบบวงใหญ่และพัฒนาด้านสุนทรียะศาสตร์ใน
ดนตรีแจ๊ส รวมถึงมีประโยชน์ทางวิชาการในดนตรีตะวันตกและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาดนตรีแจ๊สและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. เพื่อน าแนวคิดโน้ตส่วนขยายของคอร์ดจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน ความฝันอันสูงสุด ฝัน และแว่ว แนวคิดทฤษฏีดนตรีตะวันตก และรูปแบบ  
การเรียบเรียงจากวงแจ๊สออร์เคสตรา Carlos Azevedo ในบทประพันธ์ “Zhivago” น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานประพันธ์
ดนตรีในรูปแบบของวงแจ๊สออร์เคสตรา “ก้าวตามพ่อ” 

2. เพื่อน าเสนอบทประพันธ์ไปในงาน Thailand International Jazz Conference (TIJC) 2018 โดยวงมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแจ๊สออร์เคสตราแสดง 
 
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
           กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของบทประพันธ์เพลงแจ๊สออร์เคสตรา “ก้าวตามพ่อ”แบ่งกระบวนการสร้างสรรค์
ออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดวางแผนบริหารจัดการกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของบทประพันธ์ และทบทวนวรรณกรรม
ด้านแนวคิดทฤษฏีด้านการประพันธ์และการเรียบเรียง นอกจากน้ันยังศึกษาวรรณกรรมเพลงท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาเป็นแนวทาง
ส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ท านองหลกัโดยวิเคราะห์จากบทเพลงเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน ความฝันอัน
สูงสุด ฝัน และแว่ว และน าโน้ต ล าดับที่ 9, 11, b13 และ13 มาท าการสร้างสรรค์โดยก าหนดทางเดินคอร์ดให้สอดคล้องกับ
ท านองหลักโดยยึดแนวคิดดนตรีแจ๊ส  

ขั้นตอนที่ 3 คือ ขั้นตอนการสร้างสรรค์และการเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับรูปแบบวงแจ๊สออร์เคสตราจาก
ท านองหลักโดยคอร์ดที่ก าหนดขึ้น โดยใช้ทฤษฏีดนตรีแจ๊สของ เบิร์ท ลีกอน และอิทธิพลการเรียบเรียงจาก Carlos Azevedo 
และตรวจสอบผลงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนท่ี 4 น าบทเพลงประพันธ์ไปฝึกซ้อมกับวงเพื่อตรวจสอบปรับปรุงและแก้ไขปัญหา 
ขั้นตอนท่ี 5 น าผลงานสร้างสรรค์เผยแพร่ 
 

           เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน                
           โครงสร้างและแนวท านอง 

ในบทประพันธ์นี้ได้ใช้แนวคิดโน้ตส่วนขยายของคอร์ด จากบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช โดยวิเคราะห์จากบทเพลงเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน ความฝันอันสูงสุด ฝัน และแว่ว ซึ่งพบว่าในท านอง
ของบทเพลงพระราชนิพนธ์ในบางท่อนนั้น มีเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างท านองกับคอร์ดที่เป็นโน้ต
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ส่วนขยายของคอร์ด ล าดับที่ 9, 11, b13 และ13 โดยมีรายละเอียดดังนี้ โน้ตส่วนขยายของคอร์ด ล าดับที่ 9 พบในบทเพลง
เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน ในห้องที่ 7 โน้ตส่วนขยายของคอร์ด ล าดับที่ 11 พบในบทเพลงเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝัน
อันสูงสุด ในห้องที่ 2 โน้ตส่วนขยายของคอร์ด ล าดับที่ b13 พบในบทเพลงเพลงพระราชนิพนธ์ ฝัน ในห้องที่ 32 และ โน้ต
ส่วนขยายของคอร์ด ล าดับที่ 13 พบในบทเพลงเพลงพระราชนิพนธ์ แว่ว ในห้องที่ 12 (ภาพที่ 1) 
                         

               
 

ภาพที่ 1 โน้ตส่วนขยายของคอร์ดจากบทเพลงเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน ความฝันอันสูงสดุ ฝัน และแว่ว 
ที่มา: พนัง ปานช่วย (2560) 

 

การสร้างสรรค์ท านองหลักจากโน้ตส่วนขยายของคอร์ดจากบทเพลงเพลงพระราชนิพนธ์ในบทประพันธ์นี้ ผู้ประพันธ์
ได้ก าหนดกุญแจเสียงหลกั คือ Bb และใช้บันไดเสียง Bb ลีเดียดโมด (Lydian Mode) ประกอบด้วยโน้ต Bb C D E F G A Bb 
(Ligon Bert, 2001) ดังนั้นในบันไดเสียงลีเดียดโมดจึงท าให้เกิดโน้ตที่เป็นตัวขยาย ล าดับที่ #11 คือ โน้ต E ดังนั้นจึงใช้เป็น
โน้ต E เป็นท านองตัวแรกของบทเพลงและยังสอดคล้องกับแนวคิดโน้ตส่วนขยายของคอร์ด ล าดับที่ 11 ซึ่งพบในบทเพลงเพลง
พระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด แต่เนื่องจากเป็นคอร์ด Bb major จึงท าให้ โน้ตขยายตัวที่ 11 กลายเป็น #11 ซึ่งสอดคล้อง
กับความสัมพันธ์ของบันไดเสียงลีเดียดโมด นอกจากนั้นการสร้างสรรค์ท านองหลักจากโน้ตส่วนขยายของคอร์ดจากบทเพลง
เพลงพระราชนิพนธ์ท่ีอยู่ในกลุ่มท านองหลักยังประกอบไปด้วย โน้ต G เป็นโน้ต ล าดับที่ 11 ของคอร์ด Dm7 โน้ต F เป็นโน้ต 
ล าดับที่ 11 ของคอร์ด Cm7 โน้ต E เป็นโน้ต ล าดับที่ 13 ของคอร์ด G7 โน้ต G เป็นโน้ต ล าดับที่ b13 ของคอร์ด B dim7 
และ โน้ต F เป็นโน้ต ล าดับท่ี 9 ของคอร์ด Eb major7  

 
ภาพที่ 2 ท านองหลักท่ีสร้างสรรคจ์ากโน้ตส่วนขยายของคอร์ดจากบทเพลง 

เพลงพระราชนิพนธ์แว่ว ฝัน แสงเดือน และยามเย็น 
ที่มา: พนัง ปานช่วย (2560) 

 

ในตอน A ในห้องที่ 17 ถึง ห้องที่ 20 (ภาพที่ 2) เริ่มจากใช้กลุ่มโน้ต E และ D เป็นโน้ตกลุ่มแรกของท านองหลัก 
โน้ต D เป็นเสียงในคอร์ดหรือโน้ตล าดับที่ 3 ของคอร์ด Bb major7#11 เพื่อท าให้เกิดเสียงท่ีกลมกล่อมในท านองที่เกิดขึ้นสลบั
กับส่วนขยายของคอร์ดตามแนวคิดจากบทเพลงพระราชนิพนธ์  

บทประพันธ์เพลงเป็นบทประพันธ์ส าหรับวงแจ๊สออร์เคสตรา อยู่ในรูปแบบจังหวะสวิง มีอัตราความเร็ว 175 ท านอง
หลักโดยแบ่งเป็น 4 ประโยคหลัก ตามลักษณะคีตลักษณ์ของบทเพลง คือ A B C A (ห้องที่ 17-24, 25-32, 33-42 และ 43-50 
ตามล าดับ) การสร้างสรรค์คีตลักษณ์ของบทเพลงได้รับอิทธิพลการเรียบเรียงจาก Carlos Azevedo ประกอบด้วย ตอน A มี 8 
ห้อง ตอน B มี 8 ห้อง ตอน C มี 10 ห้อง และ ตอน A มี 10 ห้อง เพื่อให้เกิดความเป็นดนตรีแจ๊สร่วมสมัย และน ามาสนับสนุน 
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ท านองหลัก ในตอน A บทเพลงด าเนินไปด้วยโมทีฟหลัก (Main Motive) ที่น ามาจากแนวคิดจากบทเพลงพระราชนิพนธ์โดย
ก าหนดเพียงโมทีพเดียวให้เป็นท านองหลักและเคลื่อนที่เป็นลักษณะขั้นคู่ 2 เมเจอร์ ซึ่งปรากฏตั้งแต่เริ่มต้นตอน A ในห้องที่ 17 
(ภาพท่ี 3) ตลอดทั้งตอน A แนวท านองใช้วิธีเรียบเรียงจาก Mike Tomaro & John Wilson คือ การพัฒนาโมทีฟ (Motive 
Development) (Mike Tomaro & John Wilson, 2009) การตัดทอนของโมทีฟ (Motive Fragmentation) และการซ้ าของ
โมทีฟ (Motive Repeated) เช่นเดียวกับ ตอน B ที่ใช้กลุ่มโน้ตในบันไดเสียง Bb ลีเดียดโมด มาประพันธ์ร่วมกับท านองหลัก
เช่นเดียวกัน บทเพลงด าเนินไปด้วยโมทีฟหลักและใช้วิธีการพัฒนาโมทีฟเพื่อให้เกิดการแปรท านองโดยซ้ าจังหวะของโมทีฟ 
(Motive Variation) โดยยึดหลักท านองจากตอน A 
 

                        
ภาพที่ 3 โมทีพหลักและการพัฒนาโมทีฟ 

ที่มา: พนัง ปานช่วย (2560) 
 

ในตอน C บทเพลงด าเนินไปด้วยโมทีฟหลัก a ประกอบด้วย โน้ต A, F และ Bb ซึ่งปรากฏตั้งแต่เริ่มต้นตอน C ใน
ห้องที่ 33 (ภาพที่ 4) แนวท านองใช้วิธีการพัฒนาโมทีฟ โดยการตัดทอนของโมทีฟ (Motive Fragmentation) ซึ่งปรากฏ
ตั้งแต่ห้องที่ 34-35 และในห้องที่ 37-38 (ภาพที่ 2) โมทีฟหลัก b ประกอบด้วย โน้ต G, A และ B แนวท านองใช้วิธีการพัฒนา
โมทีฟ โดยใช้วิธี Rhythmic Displacement เพื่อให้เกิดการแปรท านองโดยซ้ าจังหวะของโมทีฟ (Motive Variation) และใช้
วิธีขยายโน้ตเพิ่มเติม (Fill) ซึ่งปรากฏตั้งแต่ห้องที่ 39 เพื่อให้ท านองแตกต่างจากโมทีฟหลัก b ในห้องที่ 37 

 

                     
ภาพที่ 4 โมทีพหลักและการพัฒนาโมทีฟในตอน C 

ที่มา: พนัง ปานช่วย (2560) 
 

คอร์ดและทางเดินคอร์ด 
เสียงประสานในบทประพันธ์เพลงใช้ระบบเสียงประสานแบบครึง่เสียงหรอืระบบเสียงประสานโครมาตกิ โดยใช้ระดับ

เสียงประสานในระดับที่ 3 หมายถึงเพลงในระบบเสียงประสานแบบเรียงเสียงแต่สอดแทรกเสียงประสานค่อนข้างมาก          
เป็นเพลงในระดับที่ซับซ้อนขึ้น (ณัชชา พันธุ์เจริญ, 2559, น.125) ในบทประพันธ์ใช้ทางเดินคอร์ดที่มีลักษณะที่ซับซ้อนใน
ทางเดินคอร์ดเพื่อสนับสนุนกับท านองหลักที่พัฒนามาจากแนวคิดของบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในบทประพันธ์เพลงจะให้
ความส าคัญกับทางเดินคอร์ดของคอร์ดห้าไปหาคอร์ดที่หนึ่ง โดยคอร์ดห้าในบทประพันธ์เพลงจะเป็นรูปแบบคอร์ดทบเจ็ด 
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(Dominant 7th) จากภาพท่ี 5 ในห้องที่ 58 ถึง ห้องที่ 59 จะเห็นได้ว่าได้ใช้ใช้คอร์ด B9 แทน คอร์ด F7 ซึ่งเป็นคอร์ดล าดับที่ 
5 ของ Bb major7 การใช้คอร์ดแทนในลักษณะนี้เป็นแนวคิดที่นิยมในดนตรีแจ๊ส โดยเรียกว่าแนวคิด Tritone Substitution 
(Ligon Bert, 2001, p.127) เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของแนวเบสเคลื่อนที่ลงมาหาโน้ตเบสของโทนิกที่เป็นลักษณะครึ่งเสียง 
ซึ่งปรากฏได้จากแนวท านองของเบสทรอมโบนและบารโทนแซ็กโซโฟน โดยเคลื่อนที่ จากโน้ต B เข้าหา โน้ต Bb 

 นอกจากนั้นในบทประพันธ์ได้ใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทางเดินคอร์ดที่ใช้แทนคอร์ดล าดับที่ห้าไปสู่คอร์ดที่หนึ่งอีก
ประเภทคือ Backdoor Dominant (Ligon Bert, 2001, p.132)  โดยใช้คอร์ด Ab major7 แทน คอร์ด F7 ซึ่งเป็นคอร์ด
ล าดับที่ 5 ของ Bb major7 ซึ่ง ปรากฏในตอน c ในห้องที่ 42 ถึง ห้องที่ 43 (ภาพที่ 6)  

 

                                                       
ภาพที่ 5 ทางเดินคอร์ดแนวคิด Tritone Substitution 

ที่มา: พนัง ปานช่วย (2560) 
 

คอร์ด Ab major7 จะท าหน้าที่แทนคอร์ดห้าซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ไปหาคอร์ดโทนิกแบบลวง (Deceptive) โดยมี
ความห่างอยู่ที่ขั้นคู่ 1 เมเจอร์ คอร์ดแทนลักษณะนี้เป็นคอร์ดแทนที่มีแนวทางที่สัมพันธ์กับ Plagal Cadence ทางดนตรี
ตะวันตก และปรับเปลี่ยนคอร์ดทบเจ็ดที่เป็นลักษณะคอร์ดดอมิแนนท์เซเว่น คือ Ab7 เป็นคอร์ดทบเจ็ดที่เป็นลักษณะคอร์ด
เมเจอร์เซเว่น คือ Ab major7 แทน Ab7 ดังนั้นการใช้คอร์ดแทน Backdoor Dominant ที่เป็นลักษณะคอร์ดเมเจอร์เซเว่นจึง
ท าให้เกิดเสียงประสานท่ีมีความซับซ้อนและน่าสนใจ  
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ภาพที่ 6 ทางเดินคอร์ดแนวคิด Backdoor Dominant 

ที่มา: พนัง ปานช่วย (2560) 
 

สีสันและเทคนิคการเรียบเรียง 
การเลือกเครื่องดนตรีเพื่อสร้างสีสันของเสียงในการพรรณนาในแต่ละตอนด าเนินตามอิทธิพลการเรียบเรียงจาก Carlos 

Azevedo ในบทประพันธ์ “Zhivago จากตอน A ในห้องที่ 17-24 (รูปภาพที่ 7) ได้ให้กีตาร์เป็นตัวด าเนินท านองหลักร่วมกับ
เปียโนเนื่องจากทั้งกีตาร์และเปียโนเปรียบได้กับตัวแทนนักดนตรีรุ่นใหม่เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยม ดังนั้นกีตาร์
และเปียโนจึงสะท้อนถึงนักดนตรีรุ่นใหม่ที่ควรก้าวเดินการเป็นนักดนตรีที่ดีอย่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะทั้งเบสและกลองจะท าหน้าที่ควบคุมจังหวะในรูปแบบสวิง โดยจะให้อิสระกับผู้บรรเลงในการเลือกโน้ตที่จะสามารถด้นสด
ไปพร้อมกับการควบคุมจังหวะได้ แต่จะมีส่วนท่ีบังคับในกลุ่มเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ อย่างเช่น ในห้องที่ 21-24 ซึ่งเป็น
จังหวะ Charleston ซึ่งเป็นจังหวะพื้นฐานของจังหวะสวิง ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในจังหวะโน้ตของ เปียโน กลอง และเบส นอกจากนั้นมี
การแปรท านองที่ใช้โน้ตเฉพาะจังหวะที่ 2 ยกของกลุ่มทรอมโบน และใช้เสียงประสานแบบเรียงเสียงเป็นคอร์ด Cm11 และ 
Bb7sus4 เพื่อท าหน้าที่ Comping หรือ สนับสนุนให้กับท านองหลักเพื่อสร้างให้เกิดความน่าสนใจในสี่ห้องสุดท้ายของตอน A  
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ภาพที่ 7 บทเพลงประพันธ์ในตอน A 

ที่มา: พนัง ปานช่วย (2560) 
 

ในตอน C จากห้องที่ 33 ถึง ห้องที่ 40 (รูปภาพที่ 8) ได้สร้างสีสันของเสียงเพื่อให้เกิดความซับซอนที่แตกต่างและ
น่าสนใจท่ีแตกต่างจาก ตอน A และ B และเพื่อสนับสนุนท านองและแทนสัญลักษณ์ของการก้าวเดินตามในหลวงรัชกาลที่  9 
โดยกลุ่มเครื่องลมไม้ คือ อัลโต้แซกโซโฟน และเทเนอร์แซกโซโฟน จะด าเนินเป็นท านองร่วมกับกีตาร์โดยใช้เสียงโน้ตช่วงคู่ 8 
ที่ต่ าลงเป็นขั้นคู่ 8 เมเจอร์ และมีจังหวะเหมือนกันท่ีอยู่ในลักษณะของโน้ตล้ าเพื่อให้เกิดความรู้สึกของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
ของท านองมากยิ่งข้ึน เช่นเดียวกับกลุ่มเครื่องทรอมโบนที่สร้างสีสันของเสียงในตอน C ซึ่งด าเนินเป็นพื้นหลังของท านองหลัก
และมีจังหวะเหมือนกันในจังหวะที่ 1 และ 4 ยก ซึ่งเป็นการแปรท านองจากจังหวะ Charleston ที่อยู่ในลักษณะของโน้ตล้ า
เพื่อให้เกิดความรู้สึกของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า นอกจากน้ันทรอมโบนยังใช้เสียงประสานแบบเรยีงเสยีงเป็นคอรด์เพื่อเป็นพืน้
หลังให้บทเพลงเกิดความหนาแน่นของเสียง ในห้องที่ 36-40 กลองจะท าหน้าที่บรรเลงเน้นจังหวะสี่ยกตามกลุ่มด าเนินท านอง
หลักพร้อมกับกลุ่มทรอมโบนเพื่อตอบสนองให้เกิดความรู้สึกของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามากขึ้น 



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- ศิลปกรรมศาสตร์ - 704 

 

 
ภาพที่ 8 บทเพลงประพันธ์ในตอน C 

ที่มา: พนัง ปานช่วย (2560) 
 

บทเพลงประพันธ์ ในตอนที่กีตาร์ด้นสดตามเสียงประสานของบทประพันธ์ ได้สร้างสรรค์ให้มีกลุ่มเครื่องลมไม้และ
กลุ่มเครื่องทองเหลืองท าหน้าที่สนับสนุนของการด้นสดของกีตาร์ในช่วงสุดท้าย กลุ่มทรัมเป็ตจะบรรเลงเป็นรูปแบบคอร์ดทบ
เจ็ดแต่เริ่มเล่นโน้ตที่ไม่พร้อมกัน โดยเริ่มจากทีละตัวโน้ตและบรรเลงต่อเนื่องแบบขั้นบันไดจากเสียงต่ าไปหาโน้ตที่สูงขึ้น โดย
เริ่มบรรเลงจากกลุ่มเครื่องทองเหลืองตั้งแต่ห้องที่ 117 และไล่โน้ตขึ้นไปทบกับกลุ่มเครื่องลมไม้ ในห้องที่ 118 โดยกลุ่มเครื่อง
ลมไม้ใช้เทคนิคเล่นโน้ตแบบไม่พร้อมกันโดยเริ่มจากทีละตัวโน้ต แต่จะเป็นโน้ตที่ด าเนินเป็นท านองร่วมกันเป็นโน้ตเดียวกัน 
(Unison) ทั้งหมด ท้ังกลุ่มเครื่องลมไม้และกลุ่มเครื่องทองเหลืองใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มโน้ตเพื่อให้เกิดความแตกต่างกัน โดย
เริ่มจากกลุ่มโน้ตเขบ็ตหนึ่งช้ันในห้องที่ 119 ไปสู่กลุ่มโน้ตสามพยางค์เพื่อให้เกิดความรู้สึกในการเคลื่อนที่มากขึ้น นอกจากนั้น
ยังท าหน้าเป็นพื้นหลังเพื่อสนับสนุนให้การเดี่ยวกีตาร์ไปบรรจบพร้อมกันในจังหวะยกสุดท้ายของห้องที่ 119 โดยทุกเครื่อง
บรรเลงพร้อมกันทั้งหมดทั้งกลุ่มเครื่องลมไม้และกลุ่มเครื่องทองเหลือง 
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ภาพที่ 9 เทคนิคการเรียบเรียงในลักษณะขั้นบันได 
ที่มา: พนัง ปานช่วย (2560) 

 

บทเพลงประพันธ์ในห้องที่ 139 ถึง ห้องที่ 154 น าแนวคิดจากการเรียบเรียงของทฤษฏีการเรียบเรียงของ Mike 
Tomaro & John Wilson และอิทธิพลการเรียบเรียงจาก Carlos Azevedo ในบทประพันธ์ “Zhivago” เป็นตอนที่เรียกว่า 
Soli เป็นการใช้สีสันเฉพาะกลุ่มเครื่องลมไม้ซึ่งเป็นท่ีนิยมในวัฒนธรรมการบรรเลงในลักษณะวงบิ๊กแบนด์ คือการบรรเลงพร้อม
กันของเฉพาะกลุ่มเครื่องลมไม้ในวง ซึ่งประกอบด้วย แซกโซโฟนอัลโต้ 1 แซกโซโฟนอัลโต้ 2 แซกโซโฟนเทเนอร์ 1 แซกโซโฟน
เทเนอร์ 2 และบาริโทนแซกโซโฟน โดยบรรเลงพร้อมกับกลุ่มประกอบจังหวะซึ่งประกอบด้วย เปียโน เบส และกลองชุด ใน
ห้องที่ 140 ถึง ห้องที่ 143 (ภาพที่ 10) ท านองหลักในตอน Soli ใช้เทคนิคการคัดท านองมาจากท านองการด้นสนที่คุ้นเคยใน
ภาษาของดนตรีแจ๊สเพื่อน ามาเลียนเป็นท านองหลัก โดยแบ่งเป็นกลุ่มประโยคท านองโดยสัมพันธ์กับทางเดินคอร์ด ในห้องที่ 
140 ถึง ห้องที่ 141 ท านองใช้เทคนิคด าเนินท านองที่เป็นโน้ตเดียวกัน (Unison) แต่ในจังหวะสี่ยกของห้องที่ 141 เปลี่ยน
เทคนิคมาเล่นเป็นคอร์ดทบเจ็ด คือ คอร์ด Dm11 เช่นเดียวกับห้องที่ 142 ถึง ห้องที่ 143 ใช้ทั้งเทคนิคด าเนินท านองที่เป็น
โน้ตเดียวกัน แต่ในจังหวะสองยกของห้องที่ห้องที่ 143 เปลี่ยนเทคนิคมาเล่นเป็นคอร์ดทบเจ็ดเป็นคอร์ด Cm11 ตามแนวคิด
โน้ตส่วนขยายของคอร์ดจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ 

 

 
ภาพที่ 10 เทคนิคการเรียบเรียงในตอน Soli 

ที่มา: พนัง ปานช่วย (2560) 
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บทสรุป 
จากการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงขึ้นเพื่อน าแนวคิดโน้ตส่วนขยายของคอร์ดจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ และ

แนวคิดทฤษฏีดนตรีตะวันตก และอิทธิพลจากการเรียบเรียงรูปแบบวงแจ๊สออร์เคสตรา จึงน าไปสู่ผลงานสร้างสรรค์บทประพันธ์
ที่มีท่อนเพลงแบ่งออกเป็นสองท่อนที่ส าคัญ คือ ช่วงท านองหลักของบทประพันธ์และท่อนการเดี่ยวด้นสดของกีตาร์ บทประพันธ์
มีระบบเสียงประสานแบบครึ่งเสียงหรือระบบเสียงประสานโครมาติก มีโน้ตส่วนขยายของคอร์ดที่เป็นโน้ตล าดับท่ีสูงกว่าโน้ต
ล าดับท่ี 5 เป็นท านองหลักสลับกับเสียงในคอร์ด บทประพันธ์เพลงให้ความส าคัญกับทางคอร์ดทบเจ็ด และให้ความส าคัญกับ
ทางเดินคอร์ดที่เป็นคอร์ดทดแทนตามด้านแนวคิดทฤษฏีทางดนตรีตะวันตกในรูปแบบดนตรีแจ๊ส  

 

                          
ภาพที่ 11 การน าเสนอบทประพนัธ์ไปในงาน Thailand International Jazz Conference (TIJC) 2018  

โดย  วงมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาแจ๊สออรเ์คสตรา ที่มา: พนัง ปานช่วย (2560) 

จากการแสดงของวงวงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแจ๊สออร์เคสตรา หรือ BJO ส่งผลให้วงที่บรรเลงได้
แสดงออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ มีสีสันของเครื่องดนตรี มีโครงสร้างทางดนตรีและภาษาของดนตรีออกมาเป็นรูปแบบดนตรี
แจ๊สได้อย่างน่าสนใจ การบรรเลงของเครื่องดนตรีแต่ละส่วนของบทประพันธ์เพลง ในแต่ละท่อนเพลงสามารถเรียบเรียงให้กับ
ผู้บรรเลงได้อย่างถูกต้องตามช่วงเสียงของแต่ละเครื่องดนตรี บทประพันธ์นี้ได้ตอบสนองและสนับสนุนในการเดี่ยวและการด้น
สดของกีตาร์ในรูปแบบวงแจ๊สออร์เคสตราได้อย่างเหมาะสม และมีประโยชน์ในเชิงวิชาการดนตรี อย่างไรก็ตามบทประพันธ์
เพลงในรูปแบบวงแจ๊สออร์เคสตรายังถือได้ว่ามีไม่มากนักส าหรับงานสร้างสรรค์ในประเทศไทย บทเพลงนี้จึงถือได้ว่าเป็น
ประโยชน์ในเชิงวิชาการทางด้านดนตรีสากลและดนตรีแจ๊สเพื่อสืบสาน ก้าวตามพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ เป็นอัครศิลปินและครู
ทางดนตรีแจ๊สของประเทศไทยต่อไป   
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นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

The Innovative of Music Composition for Identity Enhancement and Cultural Tourism 
Development at U Thong District Suphan Buri Province  

 
เอกชัย  พุหิรัญ 1 

 
บทคัดย่อ 
  อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีได้ถูกก าหนดให้เป็นเมืองโบราณของอารยธรรมสุวรรณภูมิ การพัฒนาเมืองโบราณ         
อู่ทองให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์นั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรสืบค้นรวบรวมองค์ความรู้และทุนทางวัฒนธรรมด้านดนตรี
ท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ ส่งเสริมจิตส านึกของชุมชนในการรักษ์ถิ่นฐานและเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการค้นคว้า สังเกต สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและลงอยู่ในพื้นที่ พบว่างานวิจัยด้านดนตรีใน
อ าเภอ   อู่ทองมีจ านวนน้อย กลุ่มชาติพันธ์ุที่อยู่ในอ าเภออู่ทองมีหลากหลายและยังด ารงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของกลุ่มตนเอง
ผ่านการแต่งกาย ในด้านของดนตรีสมัยนิยมยังคงนิยมเพลงลูกทุ่ง ในส่วนของดนตรีพื้นบ้านยังคงเอกลักษณ์ของเพลงฉ่อยและ
เพลงอีแซว ส่วนของดนตรีชาติพันธ์จะเป็นเพลงร าแคน ผลจากการวิจัยคือ นวัตกรรมการประพันธ์เพลงจ านวน 4 ชุด ได้แก่  
1.ชุดบทเพลงส าหรับเดี่ยวเปียโน 5 เพลงเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือเปิดประกอบในงานต่าง ๆ 2.บทเพลงประกอบการ
แสดงที่ผสมรูปแบบเพลงพื้นถิ่นกับรูปแบบเพลงคลาสสิกตะวันตก 3.บทเพลงรูปแบบวงสตริงคอมโบพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
แบบเพลงสมัยนิยม มีเนื้อร้องที่กระตุ้นส านึกในการรับรู้และเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมในท้องถิ่น 4.เพลงร้องประสานเสียง
พื้นบ้านท่ีสามารถไปใช้สอนเยาวชนในสถานศึกษา 
 

ค ำส ำคัญ:  นวัตกรรมการประพันธ์เพลง  ทุนทางวัฒนธรรม  ดนตรีท้องถิ่นในอ าเภออู่ทอง  
 
Abstract 
 U Thong District, Supanburi province was known as an ancient city in the region of Suvarnnabhumi 
civilization. To develop this ancient city to become an important historical source, this research seeks and 
integrates relevant knowledge by collecting data and doing field research including observing and informal 
interviewing local people. Researcher also utilizes the culture of local music to be a part that helps protect 
such historical source, to cultivate community’s consciousness of preservation of local cultures, and to 
promote tourism of their hometown. It is found that music researches in U Thong are rare in spite of the 
fact that there are several and diverse ethnics there with their own prominent characteristics preserved till 
present. As for popular music, ‘Luktoong’ and ‘Lukkrung’ still have been popular among local people. 
‘Pleng Choi’ and ‘Pleng E Saew’ can represent characteristics of local music; while ‘Pleng Ram can’ is a 
well-known song of ethnic music. This research composes four types of music, including 1) Suite of local 
florals for Piano – used for promoting local tourism or events; 2) Show music combined between local 
and classical music – reflecting pictures of present and the past of the district; 3) Music for String Combo 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาดนตรีตะวันตก วทิยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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band – used for promoting popular music with lyrics which encourages local people to realize and          
pay attention to their local cultures; 4) Choral music – used as a lesson for school for the youth.  
 

Keywords: Innovative of Music Composition, Cultural Capital, Folk Music in U Thong Distric 
 

บทน า 
 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองหลวงของอาณาจักรทวาราวดีและเป็นศูนย์กลางของดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ถูกก าหนดให้เป็นเมืองโบราณ ซึ่งเป็นต้น
ก าเนิดประวัติศาสตร์ของอารยธรรมสุวรรณภูมิ โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งอ าเภออู่ทอง เนื้อที่ประมาณ 38.16 ตารางกิโลเมตร            
มีหลักฐานทางโบราณคดีที่สันนิษฐานได้ว่าเคยเป็นเมืองโบราณในอดีต ผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองให้เป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการก่อก าเนิดชนชาติไทย และศิลปวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ของชนชาติพันธ์ุต่าง ๆ ในพื้นที่ดินแดน
สุวรรณภูมิสามารถท าให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นได้ ด้วยการส่งเสริมการรวบรวมองค์ความรู้และทุนทางวัฒนธรรมด้านดนตรี
ท้องถิ่น เพื่อผลของการสืบทอดทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนและเพื่อส่งเสริม
จติส านึกของชุมชนในการรักษ์ถิ่นฐาน  
 จากการศึกษาของอินทิรา พงษ์นาคและศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ พบว่าอัตลักษณ์ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่มีลักษณะจับต้องได้ มี 3 ด้าน คือ ด้านสถาปัตยกรรม/บ้านเรือน ได้แก่ ผังที่ตั้งเมืองโบราณอู่ทองเป็นรูปวงรี มีคูน้ าคันดิน
ล้อมรอบ และบ้านเรือนแถวถนนวิญญานุโยค ด้านโบราณสถาน ได้แก่ เจดีย์โบราณ วัดเขาพระศรีสรรเพรชญารามและวัดเขา
ท าเทียม ด้านโบราณวัตถุ ได้แก่ ธรรมจักรพร้อมแท่นเสา และลูกปัดโบราณ ส่วนอัตลักษณ์ที่มีลักษณะจับต้องไม่ได้มี 6 ด้าน 
คือ ด้านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนายุคแรกของรัฐทวารวดี ด้านวิถีชีวิตดั้งเดิมได้แก่ ช่าง
ปั้นพระ หล่อพระ ด้านวัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดเขาท าเทียม ประเพณีลอยกระทงสวรรค์ 
12 นักษัตร ณ วัดเขาศรีสรรเพชญาราม และประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของลาวครั่ง ด้านพิธีกรรม/ความเชื่อ ได้แก่ พิธีกรรมไหว้
ผีเจ้านาย/ผีเทวดาของลาวครั่ง และด้านการแสดง/การละเล่น ได้แก่ เพลงพวงมาลัย เมื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชนตามเกณฑ์
คุณค่าทรัพยากรทางวัฒนธรรมของวิลเลี่ยม ดีไลป์ พบว่า อัตลักษณ์ที่มีคุณค่าสูง ได้แก่ อัตลักษณ์ชุมชนด้านสถาปัตยกรรม
บ้านเรือน ด้านโบราณสถาน และด้านโบราณวัตถุ อารยธรรมทวารวดี พบว่าชุมชนเมืองโบราณอู่ทองมีความโดดเด่นทาง
ประวัติศาสตร์ในยุคทวารวดีมีความหลายหลายทางวัฒนธรรม และมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมจ านวนมาก ท้ังที่เป็นโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธ์ุต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้มีบทเพลงประจ าท้องถิ่นที่มีผู้เคยแต่งเอาไว้ อาทิ
เช่น บทเพลง อู่ทอง ประพันธ์จากท านองเพลงมอญดูดาว และบทเพลง จระเข้สามพัน ประพันธ์จากท านอง จระเข้ขวางคลอง 
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองอู่ทอง บทเพลง ศรีอู่ทอง โดย สมยศ ทัศนพันธ์ เป็นบทเพลงลูก
กรุงในสมัยก่อน บรรยายเกี่ยวกับความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภออู่ทอง เพลง มนต์รักอู่ทอง โดย นพคุณ อรุณรุ่ง 
เป็นบทเพลงลูกทุ่ง บรรยายเกี่ยวกับความงามของสาวงามในต าบลต่าง ๆ ของอ าเภออู่ทอง และสถานท่ีท่องเที่ยวและประเพณี
ที่ส าคัญ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบทเพลงต่าง ๆ ล้วนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมอัตลัษณ์ ประเพณีวัฒนธรรมและช่วยประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว 
 นักวิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบทุนที่มี
ชีวิตและไม่มีชีวิต ในเขตอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยน ามาสร้างสรรค์เป็นชุดบทประพันธ์เพลงในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่หลากหลายเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงจิตส านึกการหวงแหนและรักในวัฒนธรรมของบ้านเกิดของคนในพื้นที่ ในแต่ละวัย 
และสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม งานวิจัยช้ินนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ อัตลักษณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านดนตรีท้องถิ่น  
ในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านเนื้อหา แนวท านองของดนตรีและความเช่ือในปัจจุบัน โดยน าองค์ประกอบดนตรี
ตะวันตกมาเป็นพื้นฐานการประพันธ์เพลงและพัฒนาเป็นชุดบทประพันธ์ โดยเนื้อร้องของบทเพลงจะแสดงออกถึงอัตลักษณ์
ของท้องถิ่นในด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อน าเสนอองค์ความรู้และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมของ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสื่อสาร 
กับบุคคลภายนอกให้ได้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีผ่านชุดบทประพันธ์เพลง 4 รูปแบบ เพื่อเป็นการส่งเสริม การปลูก
จิตส านึกรักษ์บ้านเกิดในเยาวชนและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะสร้างนวัตกรรมบทประพันธ์เป็นชุดจ านวน 4 ชุด ดังนี้  
   1. รูปแบบบทเพลงส าหรับเดี่ยวเปียโน เป็นชุดบทเพลงมีจ านวน 5 เพลง 
   2. รูปแบบบทเพลงส าหรับวงขับร้องประสานเสียงพ้ืนบ้าน  
   3. รูปแบบบทเพลงส าหรับวงสตริงคอมโบ ในรูปแบบเพลงสมัยนิยม  
   4. รูปแบบบทเพลงส าหรับวงออร์เคสตราจ านวน 1 บทเพลง  

ทั้งนี้ ในการน าเสนอครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าบทประพันธ์เพลงชุดที่ 1 และชุดที่ 4 มาน าเสนอเท่านั้น 
  กรอบแนวคิดของการวิจัยอยู่บนแนวความคิดเรื่องดนตรีซึ่งเป็นสื่อกลางที่เชื่อมต่อระหว่างวัฒนธรรมด้านดนตรีโบราณ 
และความเป็นปัจจุบัน เพื่อเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของท้องถิ่น ผ่านบทเพลงร่วมสมัยที่สามารถเข้าถึงชุมชนและบุคคลภายนอก
ชุมชน นักท่องเที่ยว รวมไปถึงบทประพันธ์ในรูปแบบของดนตรีคลาสสิกที่มีเนื้อหาทางวิชาการและความเป็นสุนทรียภาพทาง
ศิลปะ ผู้วิจัยได้วางลักษณะการบรรเลงของวงในหลายรูปแบบเพ่ือให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ เช่น การน าบทเพลงร้องประสาน
เสียงไปในใช้กับเยาวชนในสถานศึกษา หรือการน าบทเพลงไปประกอบการแสดงทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ด้านองค์ประกอบดนตรี         
จะมีการใช้ลักษณะของบันไดเสียงและรูปแบบท่ีใช้อัตลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น ที่เกิดการผสมผสานกันระหว่างดนตรีตะวันตก
ร่วมสมัยและดนตรีท้องถิ่น ผู้วิจัยจะน าเอาลักษณะเหล่านี้มาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นและมีอยู่หลากหลายแง่มุมมาใช้ในการสร้างผลงาน
การประพันธ์เพลงเป็นชุดบทเพลง ใช้เทคนิคการประพันธ์และบันไดเสียงของดนตรีตะวันตก ดนตรีตะวันออก โมดต่าง ๆ           
มาผสมผสานกับท านองดนตรีท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงการติดต่อปฏิสัมพันธ์กัน การใช้บันไดเสียงเพนตาโทนิค ซึ่งเป็นบันไดเสียงหลัก
ของบทเพลงพื้นบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้การประสานเสียงแบบการประกอบขั้นคู่ซ้อนกันตามรูปแบบของ
บันไดเสียงที่ใช้ ท าให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป สร้างดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นเป็นมโนทัศน์หลักในสร้างสรรค์
ดนตรี บางช่วงของบทประพันธ์ใช้รูปแบบลีลาสอดประสาน (Contrapuntal) ใช้ลักษณะของการสร้างออสตินาโต โน้ตเพเดิล โดย
การซ้ าหน่วยท านองย่อยของแนวเสียงในวง การคัดท านอง (Quotation) โดยวิธีการน าท านองบางส่วนไปปรากฏในส่วนต่าง ๆ 
ของบทเพลง ใช้ลักษณะจังหวะเฮมิโอลาและลักษณะจังหวะที่เป็นแบบพื้นบ้าน มีแนวออสตินาโต เช่ือมระหว่างบันไดเสียงต่าง ๆ 
ที่ผสมกัน เพื่อเช่ือมท่อนในเกิดความต่อเนื่องในหลาย ๆ ส่วนของบทเพลง ใช้กลุ่มเครื่องประกอบจังหวะและเครื่องดนตรีพื้นถ่ิน 
เพื่อมีบทบาทส าคัญในการสร้างรูปแบบจังหวะที่เป็นดนตรีพื้นเมืองผสม รูปแบบเพลงส าหรับเดี่ยวเปียโนเพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์หรือเปิดประกอบงานต่าง ๆ ภายในอ าเภอหรือเป็นแบบฝึกหัดส าหรับการเรียนบทเพลงท้องถิ่นผ่านเครื่องดนตรีที่
สามารถน าไปสอนอยู่ในโรงเรียน ในรูปแบบวงสตริงคอมโบร่วมสมัยเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเพลงสมัยนิยม              
มีเนื้อร้องที่กระตุ้นส านึกในการรับรู้และเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อบทเพลงสมัยนิยม รูปแบบเพลงพื้นถ่ินและ          
รูปแบบเพลงสมัยนิยมและรูปแบบเพลงคลาสสิก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นปัจจุบันที่สะท้อนถึงภาพในอดีตของท้องถิ่น 
ผสมผสานและหลอมรวมกันอย่างไร้ข้อจ ากัด ท่ีจะมีความหลากหลายทางดนตรีโดยอยู่บนพื้นฐานของดนตรีตะวันตกร่วมสมัย           
เช่น วัฒนธรรมทางดนตรีของชาวลาวโซ่งนั้นจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ ดนตรีเพื่อประกอบพิธีกรรมและดนตรีเพื่อความบันเทิง ในส่วน
ของดนตรีเพื่อความบันเทิงนั้น จะมีการใช้บันไดเสียงที่เรียกว่า เพนตาโทนิก (Pentatonic scale) ผู้วิจัยจึงน าบันไดเสียงน้ีมาใช้ใน
บทประพันธ์ด้วย 
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วิธีการด าเนินการสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ CPRM (Compose – Practice – Record – Mixdown and Mastering) 
  1. ศึกษางานวิจัยดนตรี บทเพลง เกี่ยวกับดนตรีท้องถิ่น ดนตรีสมัยนิยม และดนตรีพื้นบ้าน 

 1.1 วิธีการด าเนินการ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการค้นคว้า สังเกตและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ใช้การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และลงอยู่ในพื้นที่สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เป็นเป็นปกติประจ าวันของชุมชน มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ลงพื้นที่วนอุทยานพุม่วง สวนหินพุหางนาค วัดเขาท าเทียมพระพุทธปุษยคีรีศรี
สุวรรณภูมิ และวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ส ารวจโรงเรียนในระดับช้ันต่าง ๆ การด ารงชีพและวิถีชีวิตชุมชน อ าเภออู่ทอง 
และวันที่ 31 สิงหาคม  2560 เข้าร่วมสังเกตุการสัมมนา เรื่อง นิยามแห่งทวารวดี (Defining Dvaravati) ต้นทางส าคัญของ
อารยวัฒนธรรมไทยอู่ทอง ที่หอจดหมายพุทธทาส อินทปัญโญ สวนรถไฟ กรุงเทพ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 - 14 กันยายน 2560         
ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มของการแสดงนาฎศิลป์ ส ารวจพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ ร่วมส ารวจพื้นที่กับ อพท เพื่อเตรียมจัดแสดงงาน           
เข้าร่วมงานจิตวิญญาณแห่งทวารวดี ท่ีวัดเขาพระศรีฯ จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ส ารวจกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ในอ าเภอ 
อู่ทอง และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กันยายน 2560 ลงพื้นที่กับโครงการบริการวิชาการ อบรมเพื่อ
พัฒนาครูประจ าการ เขตการศึกษาที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส ารวจความ
ต้องการในการใช้ลักษณะดนตรีประเภทใดในกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 4 วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2560 ในงานฉลองปีใหม่ประจ า
อ าเภออู่ทอง และมีการแสดงผลงานรวมกับกลุ่มศิลปะการแสดงของกลุ่มนักวิจัยในโครงการ มีการสังเกตุการณ์เพื่อทบทวน
พฤติกรรมการฟังเพลงของคนในชุมชนอ าเภออู่ทอง ความสนใจและความต้องการ การใช้ดนตรีประเภทต่าง ๆ ในงานประจ าปี  

 1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม 1 จากเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในเขตวนอุทยานพุหางนาค กลุ่ม 2  
จากเจ้าหน้าที่ อพท.และครูในโรงเรียนเขตอ าเภออู่ทอง กลุ่ม 3 จากการสังเกต ฟังเสียงและลงสัมผัสพื้นที่กับชาวบ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน สถานีวิทยุท้องถิ่นและในงานประจ าปี กลุ่ม 4 จากการสัมภาษณ์กลุ่มชาติพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ครูเพลง และข้อมูล
พื้นฐานด้านดนตรีพื้นบ้านจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสุพรรณบุรีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอู่ทอง  
  1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การค้นคว้า การสังเกต การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เทคนิคการ
ประพันธ์เพลง 
  1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่จากการสังเกตบรรยากาศโดยรอบของสวน
หินพุหางนาคและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ชาวบ้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาของการใช้พื้นที่ที่
ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ ในส่วนของภูมิประเทศท่ีเป็นสวนหินเป็นพื้นที่น่าสนใจและน่าค้นหา สภาพอากาศร้อน
เป็นปกติเนื่องจากเป็นเขาหินปูน มีพืชท้องถิ่นและพืชหายากเป็นจ านวนมาก ต้นไม้ที่น่าสนใจประจ าถิ่นคือ สุพรรณิการ์ มะลิสยาม 
ม่วงไตรบุญ อรพิม และมหาพรหม ซึ่งน ามาเป็นช่ือเพลงบรรเลงเปียโน กลุ่มที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากคนใน
พื้นที่ เช่น จากเจ้าหน้าท่ี อพท.และครูในโรงเรียนเขตอ าเภออู่ทอง เช่น โรงเรียนประถมวัดเขาพระศรี ได้น าเด็กนีกเรียนขึ้นมา
ท ากิจกรรม โดยให้รู้จักรักษ์ธรรมชาติ สังเกตหินรูปร่างแปลก ๆ โรงเรียนระดับมัธยม โรงเรียนอู่ทอง ได้น าเด็กขึ้นมาท า
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกป่า กลุ่มที่ 3 จากการสัมภาษณ์และสังเกตในส่วนของชาวบ้านนั้น สถานีวิทยุที่นิยมจะเป็น สถานี 
มะขามขวัญ เรดิโอ จัดโดยดีเจช่ือว่า คุณภาคภูมิ สถานีเสียงคนอู่ทอง สถานีจิ๊กโก๋เทวดา และสถานีบ้านเราชาวอู่ทอง ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นเพลงสมัยนิยมลูกทุ่ง ร าวงย้อนยุค แต่ยังขาดในส่วนของเพลงที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ าเภออู่ทองเอง ดังนั้น
ผู้วิจัยได้ก าหนดบทประพันธ์ในกลุ่มของเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยผสมแนวเสียงแคน เพื่อเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมที่เป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มชาติพันธ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กลุ่มที่ 4 ค้นคว้าเก็บข้อมูลจากเอกสารและสัมภาษณ์กลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ กลุ่มชาติ
พันธ์ท่ีอยู่ในอ าเภออู่ทองมีหลากหลาย แต่ที่ส าคัญและยังด ารงเอกลักษณ์ของกลุ่มตนเองที่ชัดเจน คือ  

- กลุ่มชาติพันธ์ลาวครั่ง อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง ต าบลอู่ทอง มีอาชีพท านา ท าสวน ท าไร่  
มีประเพณีเกีย่วข้าว มีเอกลักษณท์างวัฒนธรรมที่โดดเด่น ชัดเจน  
- ลาวโซ่ง มีการจ าลองเรือนลาวโซ่ง และจ าลองวิถีชีวิตลาวโซ่ง ในส่วนด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอู่ทอง  
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- ชาวไทย - จีน อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลอู่ทอง ต าบลอู่ทอง พิธีกรรมส่วนใหญ่จะคล้ายกับชาวจีน
ทั่วไป มีงานง้ิว งานศาลเจ้าพ่อพระยาจักร ที่เช่ือมโยงกับศาลหลักเมอืงสุพรรณบุรี  
- ลาวเวียง ไทยพวน ไทยเวียง มีความสามารถในการท างานฝีมือจักสาน 
- และไทยพื้นเมือง ซึ่ง 5 กลุ่มผู้ประพันธ์ได้น าข้อมูลมาใช้เป็นหลักในการประพันธ์เพลงประกอบการแสดง 

2. ก าหนดรูปแบบดนตรีที่ใช้ในการประพันธ์เพลงและเทคนิควิธีการประพันธ์เพลง 
3. ก าหนดองค์ประกอบดนตรี ในแต่ละบทเพลงเพื่อพิจารณาการใช้วัตถุดิบและเทคนิคการประพันธ์เพลง โดยค านึงถึง 

เทคนิคความสัมพันธ์กับเพลงพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนวางแนวเสียง แนวประสาน และอื่น ๆ ของบทประพันธ์เพลง 
ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม รวมถึงวางโครงสร้างบทเพลง  
 4. ประพันธ์เพลง C (Compose) และน าบทประพันธ์ไปให้นักดนตรีฝึกซ้อมตามขั้นตอน P (Practice) ล่วงหน้าก่อน
ท าการบันทึกเสียง R (Record) โดยจะมีนักดนตรีทั้งหมดประมาณ 15-20 คน ส าหรับการบรรเลงบทเพลงทั้ง 4 ชุด  
 5. น าบทประพันธ์เพลงไปบันทึกในห้องอัดเสียงที่มีคุณภาพสูงและท าการปรับแต่งเสียงเป็นต้นฉบับ M (Mixdown & 
Mastering) และจัดท าซีดี 
 6. ฝึกซ้อมส าหรับแสดง 
 7. จัดท าโน้ตเพลง พร้อมอรรถาธิบายบทวิเคราะห์บทประพันธ์เพลง รวมถึงเทคนิควิธีการประพันธ์เพลงของแต่ละบท 
เพื่อน ามาใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมและจัดสัมมนาแสดงผลงาน 
 8. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์และน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
 
ผลการวิจัย 

 ผลการเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเสียงในพื้นที่อ าเภออู่ทองนั้น พบได้ว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ 
เป็นกลุ่มใหญ่คือ กลุ่มชาวลาวที่อพยพมาจากพื้นที่หลากหลาย เช่น กลุ่มลาวครั่ง กลุ่มลาวโซ่งและกลุ่มลาวเวียง ลาวพวน  
โดยมีความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะด้านดนตรี ที่เห็นได้ชัดเจนและโดดเด่น คือ เครื่องดนตรี แคน  
และแนวท านองของดนตรีที่นิยมเรียกว่า ลายแคนหรือเพลงร าแคน เสียงของอ าเภออู่ทองในปัจจุบันนี้ ยังไม่สามารถช้ีชัดลงไป
ได้ว่ามีความนิยมดนตรีประเภทใด แต่โดยทั่วไปการฟังเพลงของชาวอู่ทองจะเป็นเพลงลูกทุ่งทั่วไป แต่ถ้าวัดจากข้อมูล  
ของฐานประชากรในอ าเภออู่ทองแล้ว จะพบว่ามีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุด เนื่องจากวัยรุ่นและวัยท างานไปท างานต่างถิ่น 
ดนตรีในสถานศึกษาก็จะเน้นในรูปแบบคล้าย ๆ กัน มีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล ในส่วนดนตรีสากลจะเป็นการส่งเด็ก  
เข้าประกวดวงดนตรี ประกวดร้องเพลง ประกวดวงขับร้องประสานเสียง เช่น การท าวงเข้าร่ วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม  
ซึ่งจะมีการประกวดทุก ๆ ปี การท าวงประกวดเพลงลูกทุ่ง รายการชิงช้าสวรรค์ เป็นต้น ซึ่งจากการเก็บข้อมูลดังกล่าว  
ได้ผลการวิจัยเป็นบทประพันธ์เพลง ดังนี้ 

 1) ชุดบทประพันธ์ชุดที่ 1 เพลงบรรเลงเปียโน 5 บท 
 ในชุดของเพลงบรรเลงเปียโน 5 บท ผู้วิจัยเลือกประพันธ์เป็นเพลงบรรเลงเพื่อให้ผู้ฟังมีช่องว่างในการจินตนาการ  

เมื่อได้ยินบทเพลงในแต่ละบรรยากาศที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยใช้ช่ือเพลงซึ่งเป็นพันธ์ไม้และดอกไม้พื้นถิ่นเพื่อให้ระลึกถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับจุดเด่นของชุมชนและเป็นการน าเสนอบทประพันธ์ ในเชิงสุนทรียภาพ เพื่อผ่อนคลาย 
ซึ่งมีเนื้อหาที่เกิดมาจากชุมชนในอ าเภออู่ทอง เช่น การใช้ส าเนียงไทย ลาวที่เป็นส าเนียงตะวันออก บนเปียโนซึ่งเป็น  
เครื่องดนตรีตะวันตก การใช้พื้นผิวแบบเฮทเทอโรโฟนี ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของดนตรีไทย การบรรเลงเปียโนท่ีมีลักษณะเหมือน
เครื่องตีที่มีเสียงไพเราะ ซึ่งประกอบด้วย 5 บทเพลงพร้อมอรรถาธิบาย ดังนี้ 

 1.1) เพลงสุพรรณิการ์  
 เพลงสุพรรณิการ์ ความยาว 4.18 นาที สุพรรณิการ์มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ใกล้เคียงกับฝ้ายค ามาก  

ข้อแตกต่างท่ีส าคัญประการหนึ่งคือ ฝ้ายค าจะออกดอกเพียงช้ันเดียว มี 5 กลีบ และบานทีละดอก ในขณะที่สุพรรณิการ์จะมี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B3
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ทั้งชนิดที่ออกดอกช้ันเดียวและชนิดที่ออกดอกซ้อนกันเป็นกระจุกแน่น โดยบานพร้อม ๆ กัน ในประเทศไทยนิยมปลูก
สุพรรณิการ์เป็นไม้ประดับ และยังเป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย  

 ด้านเทคนิคการประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้การเปลี่ยนอัตราจังหวะบ่อยกว่าปกติ โดยมีการเปลี่ยนเทคนิคการ
บรรเลงด้วย เพื่อท าให้บทเพลงมีลักษณะแบบที่วางไว้ ลักษณะจังหวะที่เปลี่ยนไปของบทเพลงเป็นเหมือนการบานของดอกไม้ 
โดยอัตราจังหวะที่ใช้จะเริ่มจากช้าไปเร็ว เร็วเพิ่มขึ้นละสุดท้ายกลับมาเหมือนตอนต้น ซึ่งเป็นรูปแบบการบานของดอกไม้ ร่วง
โรย และมีดอกใหม่กลับมาผลิบานใหม่ต่อไปเรื่อย ๆ มีท านองหลักท่ีส าคัญ คือ กลุ่มโน้ต G C D E ที่มาจากส่วนหนึ่งของบันได
เสียง C เพนตาโทนิก (Pentatonic scale) หรือบันไดเสียง 5 เสียง (กลุ่มโน้ต C D E G A ) ที่ใช้เป็นเสียงส่วนใหญ่ของเพลงใน
ภูมิภาคเอเชีย มีท านองคล้ายกับเพลงไทยและเพลงลาวในกลุ่มชาติพันธ์ุในอ าเภออู่ทอง ท่ีมาจากฐานรากที่ใกล้เคียงกัน  

 ตัวอย่างที่ 1 ท านองหลักส าเนียงเพลงไทย ลาว 

 

 ตัวอย่างที่ 2 การพัฒนาแนวท านองมาจากช่วงแรก ลักษณะส าเนียงเป็นส าเนียงลาว พื้นผิวเป็นแบบหลาย
แนว(Polyphony) มีการเพิ่มอัตราจังหวะขึ้นเล็กน้อย 

 

 ตัวอย่างที่ 3 แสดงถึงการเปลี่ยนอัตราจังหวะที่หลากหลายในบทเพลงนี้ มีการเปลี่ยนอัตราจังหวะที่บ่อย
กว่าปกติ ภายใน 10 ห้องเพลงหรือน้อยกว่านั้น เริ่มมีการประสานเสียงแบบโครมาติกเข้ามาใช้บ้างในช่วงนี้ สังเกตุได้จากโน้ต 
F# ที่มีแนวโน้มเข้าไปหาโน้ต G และโน้ต C# ที่มีแนวโน้วเข้าไปหาโน้ต D 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A
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 1.2) เพลงมะลิสยาม  
เพลงมะลิสยาม ความยาว 2.33 นาที มะลิสยามเป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงเพียง 20-30 เซนติเมตร ใบเดี่ยวเรียงตรง

ข้ามรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม ฐานใบสอบ ขอบใบเรียบ ดอกสีขาวออกรวมเป็นช่อ ช่อละ 2-3 ดอก ตามซอกใบและปลายกิ่ง 
กลีบเลี้ยงรูปร่างคล้ายแผ่นใบ กลีบดอกมี 7-8 กลีบ รูปเรียวแหลมแบบกระสวย ยาว 12-20 มิลลิเมตร ผลกลมขนาด ยาว 7-9 
มิลลิเมตร เมื่อแก่สีแดงเข้ม มีเมล็ดใช้ขยายพันธุ์ได้ เป็นไม้พุ่มในวงศ์ Oleaceae ออกดอกท่ีปลายยอด มี 1-3 ดอก กลิ่นหอม  
ผลกลม สุกแล้วเป็นสีแดง เป็นไม้ถิ่นเดียวของไทย กระจายพันธุ์ตามเขาหินปูนและป่าผลัดใบในภาคกลางและภาคตะวันตกใน
เขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่วนอุทยานพุม่วง พุหางนาคอ าเภออูท่อง ใช้เป็นไม้ประดับ ช่ือสปีชีส์ตั้งเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย 

ด้านเทคนิคการประพันธ์ ผู้ประพันธ์ใช้ส าเนียงเพลงไทยและเทคนิคการบรรเลงแบบดนตรีไทยตามช่ือของ
ดอกไม้ การใช้กลุ่มเสียงและเทคนิคการบรรเลงแบบดนตรีไทย เช่น ลูกเอื้อน ลูกสะบัด การซ้ าแนวท านอง การขยายแนว
ท านอง ลักษณะจังหวะของบทเพลงเป็นความรู้สึกล่องลอย สบาย สบาย ผ่อนคลาย   

ตัวอย่างที่ 4 แสดงการใช้เทคนิคการบรรเลงของเปียโนท่ีเลียนแบบการบรรเลงดนตรีไทย 

 
 
 บทเพลงนี้เป็นลักษณะพื้นผิวแบบหลายแนว (Polyphony) ท านองหลักท่ีส าคัญ คือ กลุ่มโน้ตในบันไดเสียง 

D ไมเนอร์ (D E F G A Bb C D) และ F เมเจอร์ซึ่งเป็นบันไดเสียงที่มีความสัมพันธ์กัน มีเทคนิคการบรรเลงเปียโนแบบรับ – 
ส่งแนวท านองที่มือซ้ายและมือขวา ลักษณะท านองคล้ายเพลงพ้ืนบ้านไทย ใช้บันไดเสียงน้ีเป็นกลุ่มเสียงหลัก มีการด าเนินของ
เสียงประสานในรูปแบบปกติ  

 ตัวอย่างที่ 5 แสดงเทคนิคการใช้ท านองสอดประสาน (Counter Melody) ในช่วงกลางเพลง โดยใช้
ลักษณะลูกล้อ ลูกตกคล้ายกับเพลงไทยเดิม และมีการซ้ าท านองบ่อย ๆ ครั้งซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของเพลงพื้นบ้าน  

 
 

1.3) เพลงอรพิม  
เพลงอรพิม ความยาว 3.27 นาที อรพิมหรือคิ้วนาง เป็นไม้เถาเนื้อแข็งในสกุลชงโค เปลือกต้นใช้เป็นยาแก้

ท้องเสีย แก้ปวดศีรษะ ขับเสมหะ แก้บิดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นที่พบได้ในประเทศไทยเท่านั้น เปลือกต้นใช้เคี้ยวกิน 
กับหมากแทนการใช้สีเสียดได้ เส้นใยจากเปลือกไม้สามารถน ามาใช้ท าเชือกได้ ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป เพราะดอกมีความ
สวยงาม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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ด้านเทคนิคการประพันธ์ ท านองหลักเพลงนี้น าเสนอโดยมีการวางแนวท านองบนเสียงประสานไปพร้อมกัน 
เป็นเทคนิคการประพันธ์ท่ีมีเสียงประสานอยู่บนสัดส่วนจังหวะเดียวกันกับท านองหลัก เหมือนกลับกลุ่มของกลีบดอกอรพิมที่
คอยสอดประสานซ้อนกันระหว่างกลีบแต่ละกลีบ  

ตัวอย่างที่ 6 ใช้เทคนิคการประพันธ์ประเภทเลียนแบบ ( Imitation) โดยส่งต่อวรรคเพลงจากแนวบนไป
แนวล่างแล้วกลับมาแนวบนสลับกันไปมา พ้ืนผิวของช่วงนี้จะหนาแน่น  

 

 
 
 ในช่วงจบของบทเพลงมีลักษณะพื้นผิวแบบโฮโมโฟนี (Homophony) โดยมีแนวท านองเดี่ยว (Solo) และ

มีแนวสนับสนุนบรรเลง (Accompaniment) บนเทคนิคการประพันธ์แบบต่าง ๆ เช่น การกระจายคอร์ด การพัฒนากลุ่ม
กระสวนจังหวะ (Rhythmic Development) การยืดอัตราความเร็ว (Retardation) การใช้จังหวะลัก (Syncopation) ใน
ส่วนของแนวท านอง และการซ้ าแบบซีเควน (Sequence)  

 ตัวอย่างที่ 7 แสดงเทคนิคการประพันธ์แบบต่าง ๆ 

 
  
 1.4) เพลงม่วงไตรบุญ  
 เพลงม่วงไตรบุญ ความยาว 2.46 นาที ม่วงไตรบุญเป็นไม้ล้มลุกขึ้นบนหินปูน สูง 30-50 เซนติเมตร มีขน

ทั่วไป ใบเดี่ยว รูปหัวใจ ปลายใบแหลม ฐานใบเว้ารูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อย กลีบเลี้ยงรูปรีหรือรูปขอบขนาน ปลายกลีบ
แหลม กลีบดอกรูปแตร หลอดกลีบดอกบานออกมี 5 กลีบ กลีบคู่บนและคู่ข้างมีลักษณะกว้าง กลีบล่างมีขนาดเล็กกว่ากลีบ 
ทั้งคู่ มีเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 2 เส้น ก้านชูอับเรณูโค้ง จานฐานดอกเป็นวง ผลเป็นฝักยาวไม่บิดเป็นเกลียว เมล็ดรูปรี ม่วงไตรบุญ         
พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ข้ึนตามเขาหินปูนเตี้ย ๆ ความสูงไม่เกิน 100 เมตร  
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ด้านเทคนิคการประพันธ์ ท านองหลักของบทเพลงนี้อยู่ในบันไดเสียง F เมเจอร์ (F G A Bb C D E F)  
แทนบันไดเสียงท่ีให้ความรู้สึกสดใส และมีอีกท านองที่เป็นท านองหลักในโมดของ C Mixolydian ในช่วงท้ายแทนบันไดเสียงที่
ให้ความรู้สึกหม่น ๆ ทั้งหมดนี้แทนลักษณะของดนตรีของชาวไทยพื้นเมือง บทเพลงนี้มีสังคีตลักษณ์เป็นตอนแบบขยาย ใน
ตอนที่ 1 จะมี 17 ห้อง อัตราจังหวะ ¾ ความเร็วปานกลาง น าเสนอเป็นพื้นผิวแบบคลอรัล ในตอนที่ 2 จะมี 25 ห้อง อัตรา
จังหวะเร็ว ในตอนที่ 3 จะมี 103 ห้อง อัตราจังหวะเร็วมาก  

ตัวอย่างที่ 8 การขยายท านองจากท านองหลักโดยการเปลี่ยนระดับเสียง (sequence) การซ้ าระดับเสียง 
(repetition) แสดงใน 

 
  คอร์ดช่วงต้นของเพลงเป็น Cm ซึ่งเป็นคอร์ดส่ง (Domminant Chord) ในบันไดเสียงที่ยืมมาจากบันได

เสียง F เนเชอรัลไมเนอร์ (Natural minor)  การด าเนินของคอร์ด (Progression Chord) เป็น Cm: i (Cm)  V  (G)  V  
(G/D) i  F:  (V/F) I (F) ท านองของเพลงในช่วงกลางจะผสมท านองส าเนียงจีนที่แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์หนึ่งที่มี
หลากหลายในอ าเภออู่ทอง ท่ีกลุ่มโน้ตที่กระจายมาจากคอร์ด C7 มีเสียงประสานเป็นขั้นคู่เพอร์เฟกต์ คือ คู่ 4 และ คู่ 5 เพอร์
เฟกต์ แสดงถึงเอกลักษณ์ของเสียงประสานแบบตะวันออก ท านองมีลักษณะสนุกสนาน ร่าเริง ตั้งแต่ช่วงท้ายไปจนจบบทเพลง 

ตัวอย่างที่ 9 การรวมกลุ่มเสียงของส าเนียงไทยและจีน 

 
1.5) เพลงมหาพรหม  
เพลงมหาพหรม ความยาว 3.11 นาที มหาพรหมเป็นช่ือของไม้ต้น ผลัดใบ สูง 8-15 เมตร เปลือกต้นหนา

สีน้ าตาลเข้ม ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม ฐานใบมนหรือเว้ารูปหัวใจ ผิวใบมีขนสาก ดอก
เป็นดอกเดี่ยวออกตรงข้ามใบ กลีบดอกช้ันนอก 3 กลีบ รูปไข่กลับสีขาวบริสุทธิ์ กลีบดอกช้ันในมี 3 กลีบแต่ประกบติดกันที่
ปลายกลีบเป็นรูปกระเช้าแบนสีม่วงแดง มีเส้นสีขาวแบ่งตามรอยชนของกลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 เซนติเมตร ผล
เป็นผลกลุ่ม มีผลย่อย 10-16 ผล ผลกลมรี ยาว 1.5-2.5 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีเหลือง แต่ละผลมี 1 เมล็ด 

ด้านเทคนิคการประพันธ์ในบทเพลงนี้  ผู้ประพันธ์ได้ก าหนดกุญแจเสียงให้ เป็นศูนย์กลางเสียง               
(Tonic Center) G โดยใช้ทั้งบันไดเสียง G เมเจอร์และ G ไมเนอร์ โดยศูนย์กลางเสียงท่ีก าหนดนี้มาจากการอ้างอิงถึงช่ือเพลง
คือ มหาพรหม ในภาคภาษาอังกฤษ คือ God ซึ่งสะท้อนถึงความเช่ือ ความศรัทธาของกลุ่มชนชาติพันธุ์ในอ าเภออู่ทองที่มี
ความเช่ือเรื่องผีบ้าน ผีเรือน เทพเจ้า เทวดา เป็นต้น ท านองหลักสร้างโดยการกระจายเสียงของคอร์ดสามเสียงและมีขั้นคู่ที่
โดดเด่น คือ คู่ 5 เพอร์เฟกต์และคู่ 8 เพอร์เฟกต์  
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ตัวอย่างที่ 10 แสดงพื้นผิวของเพลงแบบกลุ่มคอร์ด 

 

ตัวอย่างที่ 11 แสดงลักษณะพื้นผวิแบบโพลีโฟนีหรือแบบหลายแนวช่วงที่เปลี่ยนกุญแจเสียง 

 
 

2) ชุดบทประพันธ์ชุดที่ 2 เพลงประกอบการแสดง “รุ่งอรุณแห่งอู่ทอง” ความยาว 8.37 นาที เพื่อเสนออัตลักษณ์ 
ที่โดดเด่นของท้องถิ่น ผ่านบทเพลงบทประพันธ์ในรูปแบบของดนตรีคลาสสิกท่ีมีเนื้อหาทางวิชาการและความเป็นสุนทรียภาพ
ทางศิลปะ ที่สามารถเข้าถึงชุมชนและบุคคลภายนอกชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้น าบทเพลงไปประกอบการแสดง 
ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ด้านองค์ประกอบดนตรีจะมีการใช้ลักษณะของบันไดเสียงและรูปแบบท่ีใช้อัตลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น 
ที่เกิดการผสมผสานกันระหว่างดนตรีตะวันตกและดนตรีท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาใช้เป็นหลัก 
ในการประพันธ์เพลงประกอบการแสดงร่วมกับกลุม่นักวิจัยดา้นการแสดง ในตัวอย่างแรกแสดงแนวท านองหลักท่ีพัฒนามาจาก
ท านองพื้นบ้านของชาวไทย – ชาวลาวในอ าเภออู่ทอง ท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่นในด้านแนวเสียงแคนหรือลายแคน   

ตัวอย่างที่ 12 แนวท านองลายแคนในเครื่องลมไม ้

 

ตัวอย่างที่ 13 แสดงกลุ่มเครื่องสาย (String Section) ลากเสยีงยาวเป็นเสียงประสานรองพื้น (Pedal 
Tone) คล้ายเสียงของแคน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านในกลุ่มชาตพิันธ์ชาวลาว  
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ตัวอย่างที่ 14 แสดงการบรรเลงหลายแนวเสียงในรูปแบบท านองเดยีว คล้ายกับในลักษณะเพลงพื้นบา้นใน
ท้องถิ่นนี้ โดยแสดงลักษณะทางสงัคมมิติที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืนเป็นอย่างดี  

 

ตัวอย่างที่ 15 แสดงกลุ่มลักษณะกระสวนจังหวะ (Rhythmic Pattern) ในกลุ่มเครื่องกระทบ 
(Percussions) ที่เป็นจังหวะพื้นบ้านผสมกระสวนจังหวะที่หลากหลาย 

 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  การวิจัยสร้างสรรค์นี้อยู่บนแนวความคิดเรื่องดนตรีซึ่งเป็นสื่อกลางที่เช่ือมต่อระหว่างวัฒนธรรม โดยการเก็บข้อมูลแล้ว
น ามาพัฒนาเป็นชุดบทประพันธ์เพลง จ านวน 4 รูปแบบ เพื่อเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของท้องถิ่น ผ่านบทเพลงร่วมสมัยที่
สามารถเข้าถึงชุมชนบุคคลภายนอกชุมชน และนักท่องเที่ยว ผลลัพธ์ของงานวิจัยสร้างสรรค์ ได้แก่ 1. รูปแบบบทเพลงร้อง
ประสานเสียงสามารถน าไปใช้กับเยาวชนในสถานศึกษา 2. รูปแบบบทเพลงชุดประกอบการแสดงเพื่อน าไปประกอบการแสดง
กับวัฒนธรรมอื่น ๆ ด้านองค์ประกอบดนตรีจะมีการใช้ลักษณะของบันไดเสียงและรูปแบบท่ีใช้อัตลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น ที่
เกิดการผสมผสานกันระหว่างดนตรีตะวันตกร่วมสมัยและดนตรีท้องถิ่น เพื่อมีบทบาทส าคัญในการสร้างรูปแบบจังหวะที่เป็น
ดนตรีพื้นเมืองผสม 3. รูปแบบเพลงส าหรับเดี่ยวเปียโน จ านวน 5 เพลง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือเปิดประกอบงานต่าง ๆ 
ภายในอ าเภอหรือเป็นแบบฝึกหัดส าหรบัการเรยีนบทเพลงท้องถิ่นผ่านเครื่องดนตรีที่สามารถน าไปสอนอยู่ในโรงเรยีน 4. รูปแบบ
บทเพลงส าหรับวงสตริงคอมโบร่วมสมัยเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเพลงสมัยนิยม มีเนื้อร้องที่กระตุ้นส านึกในการ
รับรู้และเห็นความส าคัญของท้องถิ่น เป็นการผสมรูปแบบเพลงพื้นถิ่นและรูปแบบเพลงสมัยนิยมและรูปแบบเพลงแจ๊ส ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นปัจจุบันที่สะท้อนถึงภาพในอดีตของท้องถิ่น ผสมผสานและหลอมรวมกันอย่างไร้ข้อจ ากัด ที่จะมี
ความหลากหลายทางดนตรีโดยอยู่บนพื้นฐานของดนตรีตะวันตกร่วมสมัย รวมไปถึงบทประพันธ์ในรูปแบบของดนตรีคลาสสิกที่
มีเนื้อหาทางวิชาการและความเป็นสุนทรียภาพทางศิลปะ ผู้วิจัยได้วางลักษณะการบรรเลงของวงในหลายรูปแบบเพื่อให้
เหมาะสมกับการน าไปใช้ 
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การเผยแพร่บทประพันธ์ 
ในส่วนของเพลงบรรเลงเปียโนนั้น ได้มีการประสานงานน าผลงานการประพันธ์เพลง มะลิสยามไปทดลองใช้

ประกอบการน าเสนอในโครงการพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของ ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จันทรทิพรักษ์ อาจารย์นักวิจัยของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในส่วนของเรือนลาวโซ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอู่ทอง ในการน าเสนอแถลงข่าวในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 และ
น าเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ในส่วนที่สองของบทที่มีเนื้อหาด้านสุนทรียศาสตร์ และเพื่อใช้          
เพลงประกอบการแสดงนั้น ได้แสดงถึงการควบรวมบูรณาการระหว่างศิลปะดนตรีและนาฎศิลป์การแสดง โดยน าบทเพลง           
รุ่งอรุณแห่งอู่ทอง ไปบรรเลงร่วมประกอบการแสดงในชุดสุดท้ายของการแสดงผลงานวิจัยของกลุ่มศิลปะการแสดง                      
ในงานปีใหม่ประจ าปี 2561 ของอ าเภออู่ทอง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ในส่วนของบทเพลง อู่ทองถื่นธรรม ซึ่งเป็นบทเพลง         
สมัยนิยม ได้ท าการเผยแพร่ให้กับกลุ่มตัวแทนชาวบ้านในภาคส่วนต่าง ๆ ของ อ าเภออู่ทอง ในงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัย
สร้างสรรค์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 

 
ข้อเสนอแนะ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่นและบ้านเกิด ผ่านบท
เพลงที่มีเนื้อหาสอดคล้อง จากการให้ข้อมูลของ อพท ตอนนี้ยังไม่มีการเก็บข้อมูลของเพลงพื้นบ้านในอ าเภออู่ทองอย่างเป็น
ทางการ ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ที่ตรงจุดและรวดเร็ว โดยมีการน าดารา ศิลปิน ที่เป็นที่นิยม มาถ่ายท ารายการ หรือ
ถ่ายละคร หรือภาพยนตร์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงสังคมมิติกับค่านิยมที่เป็นปัจจุบัน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส าหรับทุนวิจัย และมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ
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สัญญะและความหมายใน แบบเรียนดนตรีวิทยา ของพระอภัยพลรบ 
Symbols and Meaning in Phra Apipolrop’s “Musicology” 

 
ฟรานซีส นันตะสุคนธ์1 
 
บทคัดย่อ 

จากการวิเคราะห์ความหมายจากเครื่องหมาย (signs) ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการให้ความหมายของ “เสียง” โดยใช้
แนวคิดเรื่องสัญญะ (symbols) ของ ลุดวิก วิตเกนสไตน์ ในการวิเคราะห์แบบเรียน “ดนตรีวิทยา” ของ นายพันโท พระอภัย
พลรบ (พลอย เพ็ญกุล) ซึ่งเป็นเอกสารที่เขียนขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2444 และได้รับอนุญาตจากกระทรวงธรรมการให้ใช้เป็น
แบบเรียนฉบับแรกของไทย (สยามในขณะนั้น) เมื่อราวปี พ.ศ. 2455 เอกสารช้ินดังกล่าว ประกอบด้วยระบบเครื่องหมาย          
ต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนความแตกต่างด้านมโนทัศน์ทางเสียงระหว่างสยามและตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นการรับ การขืน การกลืนกลาย 
มโนทัศน์และความหมายต่าง ๆ  จากระบบเสียงตะวันตกเข้ามาสู่สยาม จากการวิเคราะห์เอกสารนี้ พบว่า “เสียง” ที่ปรากฏ
ในวัฒนธรรมไทยเอง ได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งจากดนตรีตะวันตกมาในรูปสัญญะ เอกสารช้ินนี้จึงถือเป็นหลักฐานช้ินส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ดนตรี ที่สะท้อนให้เห็นกระบวนรื้อสร้างความหมายของดนตรีที่มีพัฒนาการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ “มโน
ทัศน์แบบสยามใหม่” 
 

ค ำส ำคัญ: สัญญะ ความหมาย ดนตรีวิทยา การบันทึกดนตรี พระอภัยพลรบ 
 
Abstract 
 By the analysis of the meaning of the signs to affect the semantic meaning of the "sound" from 
the theory of symbols from Ludwig Wittgenstein. Using the Phra Apiapolphon (Ploy Penkul)’s "Musicology", 
as initial written document from the year 1901 which used for the first time in the Siamese text book 
around 1912. The document contained various sign systems that reflected the meaning and the differences 
from the cross-cultural concepts which demonstrates the cultural diffusion of these western symbolic of 
Thai Music. By accepting, resisting, and disfussing of signm the meanings from the Western sound system 
has adapted into Thais. To analysis of this document, shows that the "Pitch" appears for the first time in 
Thai culture. Influenced by Western music, the document has a significantly meaning which represent the 
concept of "Thai-music" through the Western notational guideline. As any paradigm, it has formed a New 
Siamese musicality and concept until today. 
 

Keywords: Symbols, Meanings, Musicology, Musical Notation, Phra Apipolrop 
 
บทน า 

“ดนตรีวิทยา” เป็นแบบเรียนส าหรับการศึกษาวิชาขับร้องหรือการบรรเลงเครื่องดนตรี ซี่งมีการก าหนด 
“เครื่องหมาย” ต่าง ๆ แทนเสียง จังหวะ หรือวรรคเพลง เพื่อสามารถท าให้ “เสียง” นั้น ๆ เขียน หรือ อ่านออกได้ (อภัยพล
รบ: 2455, 1) ข้อความเบื้องต้นนี้ เป็นข้อความแรกที่อธิบายจุดหมายของแบบเรียนดังกล่าว นับตั้งแต่ประโยคแรก ว่ามี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการก าหนด “เครื่องหมาย” และให้ค าอธิบายความหมายของ “เสียง” (สิ่งท่ีได้ยิน) ผ่านภาพ ไม่ว่าจะ

                                                           
1 อาจารย์ ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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เป็นตัวอักษรและเครื่องหมายในหนังสือ ในการตีความหรือการอ่านเพื่อการเข้าใจระบบเครื่องหมาย หรือสัญญาณนี้              
ถูกให้ตัวอย่างในตอนหลัง โดยพระอภัยพลรบได้แสดงท านองเพลงสั้น ๆ จ านวน 4 เพลง ซึ่งถือเป็นบทเพลงที่ได้บันทึกระดับ
เสียงไว้เป็นครั้งแรกในรูปแบบเอกสารลายลักษณ์ ซึ่งในบทความนี้ ได้แปลงเครื่องหมายดังกล่าว กลับไปเป็น “โน้ตสากล” ใน
ตอนท้าย เพื่อหาค้นหาความหมายเพิ่มเติมที่ขาดหายไปอีกครั้ง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์ความหมายจากเครื่องหมาย (signs) ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการให้ความหมายของ “เสียง” ตามแนวคิดเรื่อง
สัญญะ (symbols) ของ ลุดวิก วิตเกนสไตน์ โดยใช้แบบเรียน “ดนตรีวิทยา” ของ นายพันโท พระอภัยพลรบ (พลอย เพ็ญกุล)   
ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าว ถือเป็นหลักฐานช้ันต้นทางประวัติศาสตรด์นตรีไทยท่ีส าคัญ แต่ยังไม่ถูกวิเคราะห์ความหมายโดยละเอียด
มากนักในทางวิชาการ ผู้วิจัยมีสมมุติฐานว่า “เสียง” ในฐานะปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นผ่านการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และมีอิทธิพลส่วนหนึ่งจากการรับความคิดหรือมโนทัศน์ทางดนตรีมาจากภายนอก (ดนตรี
ตะวันตก) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเอกสารช้ินนี้มีบทบาทส่วนหนึ่ง ในการรื้อสร้างความหมายบางอย่าง และปรากฏจนเป็นวาทกรรม 
หรือมโนทัศน์แบบสยามใหม่ 
 
“สัญญะและความหมาย” ในปรัชญาของลุดวิก วิตเกนสไตน์ 

ลุดวิก วิตเกนสไตน์ (Ludwig Wittgenstien) (ปี พ.ศ. 2432 - 2494) แม้ไม่ใช่นักปรัชญาที่สนใจด้านดนตรีโดยตรง  
แต่ด้วยความสนใจประเด็นที่กว้างขวาง จึงมีเนื้อบางส่วนที่เขาได้ให้ความเห็นของ “เสียง” ในฐานะ “สัญญะ” อย่างหนึ่งที่
ความหมาย งานเขียนด้านปรัชญาของวิตเกนสไตน์ เน้นการศึกษาทางทฤษฏี และตรรกวิทยา โดยผลงานช้ินแรกท่ีเขียน ก็ได้รับ
รับการยอมรับว่าเป็นผลงานช้ินส าคัญของศตวรรษที่ 20 ช่ือ “Tractatus Logico-Philosophicus” หรือ TLP ในผลงานนี้          
วิตเกนสไตน์ พยายามใช้ระบบตรรกวิทยา ในแก้ไขปัญหา “ประเด็นความคลุมเครือของภาษา” และระบบสัญญะต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ความพยายามในการส ารวจและให้ค าอธิบายถึงหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างภาษา กับ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในโลก ซึ่งเป็ น
ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากนักปรัชญาที่สนใจทฤษฏีทางตรรกศาสตร์และประจักษ์นิยม 

ส าหรับวิตเกนสไตน์ ภาษาและสัญลักษณ์แป็นส่วนหน่ึงที่แสดงเป็นภาพแทนของ “ข้อเท็จจริง” ต่าง ๆ “โน้ตดนตรี” 
หรือ “ร่องรอยบนแผ่นเสียง” ล้วนท าหน้าที่คล้ายกับ “ตัวอักษร” ในฐานะ “สัญญะ” ความเป็นสัญญะดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากการ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ในกระบวนการสร้าง “สัญญะอย่างง่าย” (simple sign) นี้ มนุษย์ใช้ภาษาของตนเอง ในการเรียกหรือ
สร้าง “ช่ือ” (names) เป็นค า ๆ เพื่อให้ความหมาย “สิ่ง” หรือ “วัตถุ” (object) ต่าง ๆ ในโลก (Johnston, 2007) แต่ระหว่าง
สิ่งที่เรียกว่า สัญญะ (symbol) และสัญญาณ (sign) นั้นต่างกัน เนื่องจากสัญลักษณ์คือสิ่งที่สามารถรับรู้ได้จากเครื่องหมาย (TLP 
ข้อท่ี 3.32) แต่ “สัญญะ” นั้น เราอาจไม่สามารถรู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรก็เป็นได้ เช่น เรารู้ได้ว่า หากเราเห็น “ร่องรอยที่
เห็นบนแผ่นกระดาษ” หรือได้ยิน “เสียงบางเสียง” “ภาษาต่างประเทศ” เราอาจมีความรู้ว่ามันเป็นสัญญะ แต่มันก็อาจไม่
สามารถสื่อสารกับเราได้เอง นอกจากเราจะรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบบสัญลักษณ์แล้ว ต่อมาราวปี 1930 (Wittgenstein, 
1980) ได้อธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมมากขึ้นอีกครั้ง เขาเห็นได้ว่า เครื่องหมายหรือสัญญะ จ าเป็นต้องมี “ความหมาย” หากเราไม่
สามารถสัมผัส หรือรู้ว่าสิ่งไหนเป็นหรือไม่เป็นสัญญะนี้ ท าให้เรามีความจ ากัดในการเข้าใจ หรือศึกษาหาความจริงต่าง ๆ 
เนื่องจากความหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงต่าง ๆ ทั้งหมดในโลก ไม่ว่า ข้อเท็จจริง (facts) ต่าง ๆ ต้องใช้สัญญะ
แสดงตัวเองให้มีความหมายของมา “โลก” หรือ “สิ่งต่าง ๆ” ที่เราสามารถสัมผัส หรือ เข้าใจได้อยู่นี้ จึงล้วนมีแต่สิ่งที่เรียกว่า
สัญญะทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ “ภาษา” จึงเป็นเครื่องมือที่ “ส าคัญที่สุด” ในการเข้าใจการมีอยู่ของสิ่งต่าง ๆ ในโลก ท้ังนี้แนวคิด
ดังกล่าวของเขา ถือเป็นทฤษฏีทางปรัชญาที่ส าคัญที่สุดในศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน 
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การพิจารณาความหมายของ “ดนตรี” ในทัศนะพระอภัยพลรบ 
พระอภัยพลรบ ได้จ าแนก เสียงออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ “เสียง” ในฐานะ “สิ่งที่ได้ยิน” และ “เสียงไพเราะ”         

แต่ไม่ได้อธิบายว่า “เสียง” ที่ไพเราะ ว่ามีคุณสมบัติอย่างไรอย่างชัดเจน โดยเทียบเคียงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “โตน” หรือ 
tone นอกจากนี้ยังกล่าวถึงคุณสมบัติที่จ าเป็นบางประการ คือ มี  ความสัมพันธ์กับ “ประธานเสียง” ในสัดส่วนที่คงที่ และ
ประกอบกันขึ้นจนเป็น “ส าเนียงไพเราะ” พระอภัยพลรบเรียก “สิ่งที่ได้ยินว่าไพเราะ” ดังกล่าว เป็น “ดนตรี” (หน้า 2) จาก
ทัศนะดังกล่าว “ดนตรี” ถูกให้ความหมายใหม่ขึ้นอีกครั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ราวปีพุทธศักราช 2444 – 2455 ในการพิจารณา
ความหมายดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ (1) ความหมายของดนตรีนี้ เป็นความหมายเดียวกันกับความหมายเดิมที่ใช้อยู่
ภายในสังคมหรือไม่ หรือเป็นความหมายที่พระอภัยพลรบได้รับจากการศึกษาดนตรีตะวันตก และ (2) การสร้างความหมายใหม่
นี้มีการใช้ และสืบทอดความหมายมาถึงปัจจุบันอย่างไร 
 จากการพิจารณาความหมาย ที่ปรากฏใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบว่า “ดนตรี” ได้ถูก 
นิยามออกเป็น 2 แบบ แบบแรกหมายถึง เสียงที่ประกอบกันเป็นท านองเพลง และแบบท่ีสอง คือ เครื่องบรรเลงที่ส่งเสียงได้  
ตามท านองเพลง ค าดังกล่าวมีต้นเค้ามาจากค าสันสกฤตว่า “ตนฺตฺริน”ฺ ช้ีให้เห็นว่าค าดังกล่าว เกิดขึ้นจากอิทธิพลข้ามวัฒนธรรม
ที่มาจาก กลุ่ม พราหมณ์ หรือเปอร์เซีย มีความหมายแฝงว่าถูกใช้จ ากัดในวงแคบ เช่น ชนช้ันน า หรือ เฉพาะราชส านัก เป็นต้น 
 เอนก นาวิกมูล (2549) เป็นผู้แรกที่ได้ศึกษาประวัติของพระอภัยพลรบ และพบว่าว่าเอกสารชุดดังกล่าว มีการ
ตีพิมพ์อย่างน้อย 3 วาระ (1) ดนตรีวิทยา ภาคที่ 1 ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ปีพ.ศ. 2450  (2) หนังสือ ดนตรีวิทยา ฉบับพิมพ์เมื่อ  
ปี พ.ศ. 2455 พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.อ.หลวงอ านาจณรงค์ราญ (ไพทูรย์ เพ็ญกุล) ซึ่งพบว่าเป็นการพิมพ์
ข้อความเพิ่มเข้าไปทีหลัง 2 บรรทัด ว่า “ประวัติ นายพันโท พระอภัยพลรบ” กับ “แจกในงานศพ” (3) หนังสือ ดนตรีวิทยา 
ฉบับพิมพเ์มื่อ ปี พ.ศ. 2531 เมื่ออ่านจากประวัติแล้ว พบว่า พระอภัยพลรบ เป็นข้าราชการที่ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวเสด็จพระราชด าเนินประพาสต่างประเทศ ใน ปี พ.ศ. 2415 แต่เมื่อได้เดินทางถึงประเทศอินเดีย  
ก็ได้กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาวิชาทหารและวิชาต่าง ๆ ที่เมืองกัลกัตตา หลังจากกลับมารับก็ท างานราชการ จนรับต าแหน่ง
ปลัดกรมยุทธศึกษา เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 และเป็นครูสอนวิชาเพลงแตรอาณัติสัญญาณแก่นักเรียนนายร้อย (ส่วนประวัติ หน้า 2-5) 
 การพิจารณาความหมายที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวว พบว่า “ดนตรี” มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย อย่างมี
นัยส าคัญ กล่าวคือดนตรีในความหมายปัจจุบัน ได้ผนวกความหมายลงร่วมกับความหมายของค าว่า “ไพเราะ” รวมไปถึงมี
ความสัมพันธ์กับ “อารมณ์” การมองความหมายในแง่มุมนี้ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง “โลกทรรศน์ของผู้คน” บางอย่าง 
ในช่วงเวลาดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาการเปลี่ยนผ่านทางสังคมจากช่วงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 
(2555) โดยอาจเรียกความคิดดังกล่าวนี้ว่า “มโนทัศน์แบบสยามใหม่”  
 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาประกอบกับค าว่า “เพลง” ก็พบว่า มีความหมายแบบอ่ืนท่ีปรากฏในพระราชหัตถเลขา ร. ๕ 
ถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เห็นว่า “เพลง” นั้น หมายถึง “แบบอย่าง” หรือ “ช้ันเชิง” ตามส านวน
ที่ว่า “ต่างกันไปคนละเพลง” โดยปกตินั้น “เพลง” หมายถึง “เสียงดังท าให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง” 
ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบกับเอกสารอื่นที่ปรากฏในวรรณคดีต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อย่าง “พระอภัยมณี” ของ สุนทรภู่ ที่ประพันธ์
ขึ้นราวปี พุทธศักราช 2364-2366 พบค าว่าใน เพลง และ ดนตรี ในหลายส่วน เช่น ตอนที่ 41 นางสุวรรณมาลีหึงหน้าป้อม  

 

ถึงออกโรงโจ่งครึ่มเป็นทึมทึก   แต่สาวฝึกฉอเลาะไว้เหมาะเหมง 
ร้อยภำษำมำสู่เคยรู้เพลง   นางละเวงแต่ละว่าชาละวัน 

 

 และ ตอนที่ ๔๕ นางเสาวคนธ์ขุดโคตรเพชร โดยเป็นเหตุการณ์นางลเวงพาเหล่ากษัตริย์ไปชมสวน ในเหตุการณ์นี้ 
สุนทรภู่ได้จินตนาการถึง “เครื่องบันทึกเสียง” ก่อนก าเนิดขึ้นจริง ๆ เขาใช้ ค าว่า “ไขดนตรี” “ดีดดนตรี” เราจึงสามารถ
อนุมานความหมายของค าว่า “ดนตรี” ในสมัยดังกล่าวได้ว่า เป็นค านามอย่างหนึ่งในฐานะเครื่องมือที่ท าให้ให้เกิดสิ่งที่ได้ยิน 
จากการพิจารณาประโยคที่ว่า “ฝ่ายยุพาผการ าภาสะหรี ไขดนตรี ท่ีตั้งก าบังแฝง เหมือน คนตีปี่พาทย์ไม่พลาดแพลง” จากค า
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ว่า “เหมือน” ดนตรีในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินตร์จึงมีความหมายอยู่ในฐานะ “เครื่องมืออย่างหนึ่งในการผลิตเสียงแบบคนตี      
ปี่พาทย์” แต่เสียงที่ผลิตออกมาจากสิ่งนั้น ๆ จึงจะเรียกเป็น “เสียงดนตรี” นอกจากนี้ เสียงดนตรี ควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติม
บางอย่าง เช่น ความไพเราะ หรือการสร้างอารมณ์ในตอนท้ายตั้งแต่ “ให้ปรีดิ์เปรม” เป็นต้นมา 
 

ฝ่ายยุพาผการ าภาสะหรี    ไขดนตรี ที่ต้ังก ำบังแฝง 
เหมือนคนตีปี่พาทย์ไม่พลาดแพลง   เสียงกระแสงซ้อนเพลงวังเวงใจ 
กระจับปี่สีซอเสียงกรอกรีด    บัณเฑาะว์ ดีดดนตรี ปี่ไฉน 
นางส าหรับขับร้องท านองใน    บ้างขับไม้มโหรีให้ปรีดิ์เปรม 
เป็นภาษาฝรั่งว่าครั้งน้ี    จะเป็นท่ีเสน่ห์สนุกสุขเกษม 
จะชื่นแช่มแย้มยิ้มให้ปริ่มเปรม   เที่ยวชมเหมหงส์อื่นไม่ชื่นเลย 
บรรดานั่งฟังขับให้วับวาย    ด้วยเสยีวทราบโสตเสนาะเฉลาะเฉลย 
บ้างชมผลกลไกด้วยไมเ่คย    กระไรเลยลั่นเองเป็นเพลงกำร” 

 

 ด้วยเหตุนี้ จึงสรุปได้ว่า ดนตรี และ เพลง มีความหมายแตกต่างกัน ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และเริ่มปรับเปลี่ยน
ความหมายมาในช่วงหลังรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา จนท้ังสองค านี้มีความคล้ายกัน โดยผนวกเอาความหมายของค าว่า “ไพเราะ” 
ลงไปไว้ในความหมายของเพลงด้วย ทั้งนี้ค าว่า “ไพเราะ” นี้ ปัจจุบันหมายถึง เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง แต่การพิจารณาความหมาย 
“ดนตรี” ในโลกทรรศน์ของสุนทรภู่นั้น ไม่ได้มีความหมายโดยตรงถึง “เสียง” ที่ไพเราะเท่านั้น แต่หมายถึงเครื่องมือท่ีท าให้            
เกิดเสียงภายใต้แบบแผนบางอย่าง  
 การพิจารณาในมุมนี้จึงจะเห็นความเกี่ยวพันระหว่าง หรือไม่เกี่ยวพันระหว่าง ค าว่า “ดนตรี” และ “เพลง” โดยใช้
การเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ทางความคิดผ่านภาษา ในฐานะหลักการหรือแบบแผนบางอย่างที่ก าหนดไว้หรือเป็นที่เข้าใจได้ 
การวิเคราะห์ความหมายของค าดังกล่าว ช้ีให้เห็นว่า การท าความเข้าใจความหมายของดนตรี จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ และตีความสัญญะต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้น จากสิ่งที่ส่งผ่านความหมาย เช่น โน้ต บันทึก หรือแม้แต่ นวนิยาย เช่นเดียวกับ 
วิธีการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (อ้างแล้ว) ผ่านงานวรรณกรรมสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะหน้าที่ของ
บันทึกเหล่านี้ ให้ความหมายของค าที่ถูกใช้ในสังคมสมัยนั้น วรรณกรรมหรือแบบเรียน จึงเป็นพื้นที่ทางสัญญะในการบรรจุ
ความหมายของค าต่าง ๆ เพื่อส ารวจความหมายและพัฒนาการของสิ่งที่สนใจ นอกจากนี้การศึกษาด้านสัญญะ ยังช่วงให้เรา
สามารถสังเกตเห็น “จุดเปลี่ยนแปลง” ความหมายทางสังคมที่ เช่น ในสมัยที่มีการรับเอาอิทธิพลและความคิดทางดนตรี
ตะวันตก และวิธีการผ่านแบบเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้น 
 ทั้งนี้ พระอภัยพลรบได้ชี้แจงไว้ในค าน าว่า “สมุดต ารา ดนตรีวิทยา ภาคที่ 1 เล่มนี้ ข้าพเจ้าได้แต่งขึ้นเป็นต าราเรียน 
อันพึงจะมีขึ้นในประเทศสยามเป็นครั้งแรก” ซึ่งแบบเรียนดังกล่าว กรมราชบัณฑิต และผู้ช านาญในวิชานี้ได้ตรวจดูแล้ว โดยมี 
พระจรัสชวนะพันธ์ เจ้ากรมฯราชบัณฑิต ลงนามไว้เมื่อ วันท่ี 11 กันยายน ปีพ.ศ. 2455 
 
ศึกษาเสียงและสัญญะในความหมายของพระอภัยพลรบ 

เป็นที่ชัดเจนว่า พระอภัยพลรบ ได้พยายามพัฒนาระบบสัญลักษณ์ทางด้านเสียง เพื่อให้เข้าใจได้ทั่วกัน  โดยอ้างอิง
และปรับใช้จากเครื่องหมายของไทย ให้เข้ากับสัญลักษณ์ทางเสียงในดนตรีตะวันตก โดยพบว่ามีการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
หลายค าควบคู่กัน การออกแบบเครื่องหมายใหม่นี้  เป็นจุดเปลี่ยนทางสังคม ในฐานะการเปลี่ยนพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของปฏิบัติดนตรีไทยแบบเดิม มาสู่การเรียนรู้ความหมายใหม่ และบริบทใหม่ที่ดนตรีเริ่มเรียนรู้ได้จากการ “อ่าน” 
  ความพยายามนี้ มีความส าคัญอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ความคิด เกี่ยวกับ “มโนทัศน์แบบสยามใหม่” ที่ตกทอด
มาถึงปัจจุบัน ในฐานะวาทกรรม เนื่องจากการเอาสัญญะที่มีใช้อยู่ในสยามแต่เดิมมา เข้าไปใช้แทนท่ี “ความหมาย” ที่ไม่เคยมี
ใช้สังคมนั้น เพราะการสร้างแบบเรียนมีผลในทางเปลี่ยนแปลงและจัดการความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใหม่ กล่าวคือท าให้เกิด 
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“ผู้รู้ทางดนตรี” จ านวนหนึ่งขึ้น สิ่งน้ีสะท้อนความหมายแฝงบางอย่าง ให้เห็นความหมายใหม่ว่า “ดนตรี” เริ่มเข้าสู่สภาพอื่นที่
แตกต่างจากเดิม ในฐานะสิ่งที่ท าความเข้าใจได้ หรือวิธีการใช้อ่านเอาเหตุผลได้จากแบบเรียน ดังนั้น “แบบเรียน” จึงเป็นเครื่องมือ
ทางสังคมในการส่งผ่านความคิดของชนช้ันน า ที่มีลักษณะ “ข้ามวัฒนธรรมและพื้นที”่ ตัวอย่างเช่น การน าดนตรีไปสู่ สาธารณะ 
สถานศึกษา รวมถึงการส่งผ่านอิทธิพลทางความคิดจากราชส านักไปสู่สาธารณะ ผู้เรียนดนตรีในสังคมได้จะถูกท าให้ “เปลี่ยนแปลง” 
วิถีการฟังไปสู่การคิดหรือสร้างความเข้าใจใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของชนช้ันน า หรือผู้รู้หนังสือในช้ันแรก เพราะ
กระบวนทางสังคมดังกล่าวมีอิทธิพลส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทรรศน์ของผู้คน หรือ ความเป็นรัฐสมัยใหม่ ในเวลาถัดมา 
ทั้งนี้ความหมายของดนตรี จึงเปลี่ยนแปลงไป หากสิ่งที่อยู่ในแบบเรียนนี้ ไม่ได้อยู่ในมโนทัศน์เดิมของไทย สภาพสัญญะทาง
ดนตรีจึงน าไปสู่ การสร้าง การใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงความหมายของ “ระบบสัญลักษณ์” ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ความคิด
เรื่องเสียงของไทย ท้ายที่สุดจึง เป็น “การลบ” ความหมายหรือความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางเสียงของสยามในอดีต
ออกไปด้วย ดังตัวอย่างที่ได้อธิบายเรื่องความหมายของค าว่า “ดนตรี” ไปแล้ว 
 ในแบบเรียนของพระอภัยพลรบ หากเปรียบเทียบกับมโนทัศน์ของสุนทรภู่จากภาพจินตนาการของตะวันตก               
ผ่าน      “นางลเวง” นี้ พบว่าเป็นวิธีการที่แตกต่างกัน เพราะ ต ารา “ดนตรีวิทยา” ของพระอภัยพลรบ ได้ก าหนดวิธีการใช้ 
“เครื่องหมาย” ให้เข้าไปแทนที่ความหมายที่ “ไม่เคยมีอยู่” ในสังคม เนื่องจาก ภาษาและเครื่องหมายเป็นสิ่งประจ าวัฒนธรรม 
แยกขาดออกจากกันตามความรู้ความเข้าใจ การออกแบบใช้ “เครื่องหมาย” (signs) อย่างใหม่ เป็นสิ่งที่ใช้เวลาหรือ
กระบวนการเรียนรู้ของสังคม เนื่องจาก เครื่องหมายนั้น  ๆ เป็นสิ่งที่แปลกปลอมต่อ “ความหมาย” (meaning) ถือเป็น       
อวัจนภาษาแบบใหม่ที่ยังไม่เคยถูกใช้ นอกจากนี้ หากมีความหมายเก่าที่เคยมีอยู่ ก็อาจก่อให้เกิดสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ หรือ           
การผสมสร้างความหมายใหม่ต่อมาในภายหลัง  
 ตัวอย่างเช่น ในการเปรียบเทียบ การใช้ภาษาของสุนทรภู่ในฐานะ “จินตนาการต่อสิ่งของที่ไม่มีอยู่” แตกต่างจาก
การสร้างสัญญะของพระอภัยพลรบ เพราะสุนทรภู่ใช้ความหมายที่มีอยู่แล้วในวัฒนธรรมและภาษาอธิบายถึงสิ่งที่ยังไม่มีอยู่  
จึงท าให้จินตนาการเป็นส่วนประกอบของสิ่งที่เข้าใจได้ เช่นวลีว่า “เหมือนคนตีปีพาทย์ไม่คลาดแคลง” ด้วยเหตุนี้ภาษาอาจ
สามารถท าให้เข้าใจประเด็นเรื่องอธิบายการมีอยู่ (Ontics) ของความหมายที่มีอยู่แล้วในแต่ละวัฒนธรรม สิ่งเป็นความแตกต่าง
กับสิ่งท่ีเรียกว่าสัญญะ เพราะสัญญะยังไม่มีความหมายในตนเอง ด้วยเหตุนิ้สิ่งประดิษฐ์ในจินตนาการของสุนทรภู่แม้ว่าไม่เคยมี
อยู่ แต่ก็ยังเป็นท่ีเข้าใจได้อยู่ในปัจจุบัน เราจึงสามารถเข้าใจความหมายในงานของสุนทรภู่ได้มากกว่า เพราะความหมายและ
ภาษาที่ใช้ในเวลานั้น ๆ มีความหมายอย่างเดียวกัน ไม่ได้ผิดเพี้ยนไป 
 “การยอมรับ” และ “การไม่ยอมรับ” ทางสัญญะที่เกิดใหม่นี้ เป็นปกติของดนตรีสมัยนิยมที่ต้องการการยอมรับผ่าน
โครงสร้างทางสังคม เพราะภาษาหรือแบบแผนต่าง ๆ ไม่ได้มีความต้องการสื่อสารให้เข้าใจแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีลักษณะกีด
กันส่วนอื่นให้ออกไปจากกลุ่มด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ระบบสัญลักษณ์หรือสัญญาณต่าง ๆ จึงมักมีความก ากวมโดยธรรมชาติ 
การรับเอาเครื่องหมายมาใช้เป็นสิ่งที่กระท าได้ไม่ง่าย เนื่องจาก “เครื่องหมาย” เองเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายก่อน จนกว่าการใช้
เครื่องหมายกลายเป็นความจ าเพาะทางวัฒนธรรมที่ต้องให้ความหมายแก่ผู้คนในสังคม ด้วยเหตุนี้ความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้
ดังกล่าว เกิดขึ้นก่อน การมีความรู้เกี่ยวกับสัญญะ เพราะเป็นความหมายของบางสิ่งบางอย่างที่ต้องมีอยู่แล้วใน “ผู้รับ
สัญญาณ” ก่อนเบื้องต้นว่าจะมีศักยภาพในการเข้าใจสัญญาณดังกล่าวหรือไม่ เพราะการสื่อสารจะไม่เป็นผลหากผู้สื่อใช้
เครื่องหมายไม่มีส านึกเรื่องความหมาย หรือความต้องการสื่อสาร เช่น การเรียนรู้ภาษาอื่นมักจะไม่ได้ผลดีนัก หากผู้เรียนไม่มี
ความต้องการสื่อสาร หรือเรียนรู้ด้วยตนเองก่อน ทั้งนี้การส่งสัญญาณจึงเป็นการส่งสารในวงแคบ ซึ่งเป็นเป้าหมายเบื้องต้นของ 
“แบบเรียน” ในฐานะต าราที่สื่อสารความหมายเรื่องนั้น ๆ ให้เป็นท่ีรับรู้จากผู้สอนที่เป็นคนช้ันน า และกีดกันผู้ไม่รู้ออกไปก่อน
ในเบื้องแรก 
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ภววิทยาของดนตรีสยาม: การมีอยู่ของประธานเสียง และความหมาย 
 หากพิจารณาในรายละเอียดแล้ว “เครื่องหมาย” ต่าง ๆ ที่อยู่ในแบบเรียน “ดนตรีวิทยา” ของพระอภัยพลรบ         
ถูกออกแบบไว้ให้มีความหมายเป็นระบบอย่างเดียวกับดนตรีตะวันตก และสะท้อนภววิทยาในดนตรีของไทยในเวลานั้น ท้ังนี้
ปรากฏหลักฐานเพียงส่วนน้อยมากที่หลงเหลือ และถูกน ามาในระบบดนตรีของไทยในปัจจุบันจากแบบเรียนเล่มนี้ ด้วยเหตุนี้ 
การเข้าใจ “ดนตรีวิทยา” ของพระอภัยพลรบ จึงควรเข้าใจฐานะปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ที่สะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง “การรับ” “การขืน” หรือ “การกลาย” มโนทัศน์ของไทยที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ตัวอย่างเช่น ประเด็นการ
ใช้พยัญชนะไทยแทน “ประธานเสียง” ของพระอภัยพลรบ 
 ในหน้าท่ี 5 ของแบบเรียนดังกล่าว พระอภัยพลรบได้เสนอค าใหม่ ท่ีปัจจุบันก็ยังไม่มีความหมาย คือค าว่า “ประธาน
เสียง” โดยเทียบเคียงกับค าว่า Absolute Pitch เพื่ออธิบายว่า ประธานเสียง เป็น เสียงที่ “ก าหนดไว้” อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพื่อเป็นหลักให้ก าหนดระยะสูงต่ าของเสียงอ่ืน ๆ ได้ ทั้งนี้พระอภัยพลรบกล่าวถึง ประธานเสียง ว่า “ทุกเสียงจะเปลี่ยน หรือ 
กลับก าหนด ระยะสูงต่ า ของเสียงนั้น แต่สักประธานเสียงใดเสียงใด เป็นอยู่อย่างไร เสียงนั้นก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นแน่นอน
ตลอดกาล” ซึ่งในการศึกษาในยุคต่อมาก็ค้นพบได้ว่าดนตรีสยาม-ไทยไม่เคยมีมาตรฐานของเสียงในรูปแบบดังกล่าวอยู่เลย   
(สุกรี เจริญสุข และคณะ 2540) การก าหนดที่มาของประธานเสียงของพระอภัยพลรบนี้ ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดเหตุผลที่มา 
เพียงแต่ แจ้งว่าเป็นการสมมุติขึ้น “สมมุติให้เสียงไพเราะ 7 เสียง เป็นประธานเสียง” (หน้า 2) ข้อความดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่
เข้าใจเชิงข้อเท็จจริง ข้ามวัฒนธรรมได้ยาก เพราะ “การสมมุติ” ถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยง “การอธิบาย” เพราะเนื่องจากไม่สามารถ
คิดหา “ค า” มาอธิบายปรากฏการณ์ของความหมายที่ต้องการข้ามวัฒนธรรมอยู่นี้ก็ได้ หรืออาจจ ากัดด้วยวาระก็ได้ ดังนั้นการ
ก าหนดช่ือต่าง ๆ โดยปกติแล้ว หลายครั้งเป็นการให้ความหมายที่ “ไม่มีเหตุผล” หรือ “ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ”์ มารองรับ  
 ตามเอกสารเท่าที่พบในปัจจุบันของไทย ยังไม่เคยพบการก าหนด “ช่ือ” ของเสียงไพเราะขึ้นตาม “หน่วยเสียงที่
ไพเราะ” ด้วยเช่นกัน แต่เป็นการก าหนดตามความไพเราะน่าฟังของท านองเพลง การเรียกช่ือ “หน่วยเสียง” ในฐานะประธาน
ของเสียงจึงไม่มี มโนทัศน์ทางดนตรีของสยาม แต่ปรากฏในมโนทัศน์แบบตะวันตกที่ว่าด้วย  “เสียงไพเราะ” แต่ในมโนทัศน์
สยามหรือของไทยจึงมีแต่ เสียงที่เรียกว่า “ท านองเพลง” อันเกิดจากหน่วยเสียงต่าง ๆมาประกอบกัน แล้วมีความไพเราะ
ต่างหาก นอกจากน้ี เราจึงพบค าเรียก “ท านอง” ต่าง ๆ ปรากฏและมีความหมายจ านวนมาก ได้แก่ ท านองสวด ท านองเพลง 
ท านองเทศน์ ซึ่งหมายถึง กลุ่มเสียงสูงต่ าที่จัดให้ด าเนินไปอย่างเป็นระเบียบ มีจังหวะสั้นยาว โดยเฉพาะปรากฏเป็นช่ือ
เฉพาะเจาะจงอย่างน้อยก็ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา เช่น หลักฐานในต าราประชุมบทมโหรีของกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
(2510) “เพลง” และ “ท านอง” นี้ ตามความหมายของไทยปัจจุบัน พบว่ากลับมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สังเกตได้จากเดิมที 
ค าทั้งสองนี้ความหมายที่ใกล้เคียงกันมากกว่า ซึ่งหมายถึง ทาง, แบบ หรือ แบบอย่าง, ตัวอย่างเช่น ท านองคลองธรรม ท านอง
เดียวกัน ด้วยเหตุนี้ “ท านองเพลง” จึงเป็นลักษณะการประสมค าที่เป็นไปแบบซ้อนความ หรือประสมค าที่มีความหมาย
เหมือนกัน ค าว่า “เพลง” จึงสะท้อนรับเอามโนทัศน์จากดนตรีตะวันตก กล่าวคือ ท านองในภาษาอังกฤษเรียกว่า Melody 
หมายถึงแนวร้องน า ซึ่งเป็นส่วนย่อยของ “เพลง” หรือ Song ในภาษาอังกฤษ ดังนั้นเมื่อท านองเป็นส่วนย่อยหนึ่งที่อยู่ใน
โครงสร้างของบทเพลง ดังนั้นค าว่า “ท านองเพลง” ที่มีความหมายอันได้รับอิทธิพลจากตะวันตกจะถือเป็น “ค าประสม” 
ระหว่างค าสองค าที่มีความหมายแตกต่างกัน ไม่เหมือนค าไทยท่ีมีลักษณะเป็น “ค าซ้อน” 
 เมื่อพิจารณาในประเด็นดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า ประเด็น “หน่วยเสียง” นี้ ในทางไทย กลับพบว่าไม่ใช่ส่วนย่อย หรือ
เป็นสาระส าคัญที่เล็กท่ีสุด ในมโนทัศน์ของไทย เพราะหน่วยดังกล่าวไม่มี “ช่ือ” เป็นของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ “ความหมาย” ของ
สิ่งที่ไพเราะน่าฟังนี้ จึงจ าเป็นต้องติดรวมอยู่กับค าว่าท านอง ความคิดนี้แตกต่างกับค าว่า Tone ที่ความไพเราะมีความหมาย
ติดอยู่กับระดับเสียง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหน่วยเสียงของไทยนี้ไม่มีความไพเราะในฐานะความหมายก็ได้ หากพิจารณาจาก         
มโมทัศน์แบบสยามเก่า 

 เราจะเห็นได้ว่า ภาษาไทยมีค าว่า “ท านองเก็บ” หรือ “ลูกเก็บ” อันหมายถึง วิธีบรรเลงเครื่องดนตรีด าเนินท านอง
ทั่วไปท่ี เพิ่มเติมเสียงสอดแทรกให้มพียางค์ถี่ข้ึนมากกว่าท านองเนื้อเพลงธรรมดา “หน่วยเสียง” เป็นเพียงสิ่งท่ีสอดแทรกเข้าไป
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ในระหว่างการด าเนินไปตามท านอง ดังนั้น ท านองเพลงจึงถือเป็นประธานที่มีสิ่งสอดแทรกเป็นหน่วยเสียง ทั้งนี้ “ท านอง
เพลง” จึงมีความส าคัญเป็นล าดับต่าง ๆ ตั้งแต่ท านองประธานจนถึงหน่วยย่อยของมัน โดยมีเสียงเป็นลูกเก็บที่แทรกแซง
ปะปนอยู่ ทั้งนี้หากมโนทัศน์แบบตะวันตกนั้น มี “ประธานของเสียง” อยู่ที่หน่วยเสียงที่ไพเราะ เราจะไม่ได้สามารถเห็น
ความสัมพันธ์ความหมายต่าง ๆ เพราะเห็นแต่ไม่สอดคล้องกันของความ การให้ความส าคัญกับ “ช่ือ” ของท านองเพลงต่าง ๆ 
หรือ แม้แต่ชื่อของ “น่าทับ” (ปัจจุบันใช้ค าว่า หน้าทับ – ผู้เขียน) ที่ใช้เรียกแบบแผนของจังหวะที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
ท านองเพลง ช้ีให้เห็นว่า ความหมายและความส าคัญทางสังคมเป็นส่วนท่ีสอดคล้องกัน 
 จาก “ประธานของเสียง” ซึ่งหมายถึงท านองเพลง กล่าวคือเป็นแบบแผนของเสียงที่มีความสั้นยาวของจังหวะ
ประกอบ จึงจะสอดคล้องกับสิ่งที่พระอภัยพลรบเรียกว่า “จังหวะเสียง” อันหมายถึง “จังหวะเสียงแบ่งเป็นส่วนยาวและส่วน
สั้น” (หน้า 15) โดย “ส่วนยาว” ประกอบด้วย การแบ่งส่วนออกเป็นสั้นลง 3 ส่วน โดยใช้ค าว่า “จังหวะเต็ม” “จังหวะกึ่ง” และ 
“จังหวะครึ่งกึ่ง” ในขณะที่ส่วนสั้นแบ่งออกเป็นอีกสาม 3 ส่วน เรียกว่า “จังหวะพื้น” “จังหวะเก็บ” และ ”จังหวะรัว” ซึ่ง ท้ัง 6 
ค านี้ ปัจจุบันมีค าที่เป็นที่รู้จักและใช้อยู่ เพียงแค่ 2 ค า คือ “เก็บ” ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ในขณะที่ “รัว” พระอภัยพลรบได้
อธิบายว่า เป็นการ “สะบัด โปรย ไปตามส่วนเก็บ” (หน้า 16) ทั้งนี้ ค าว่า “รัว” ในภาษาไทยปัจจุบันมีความหมาย หลายด้าน 
ได้แก่ (๑) ตีหรือยิงเป็นต้นเร็ว ๆ ท าให้เกิดเสียงดังถี่ ๆ เช่น รัวระฆัง รัวกลอง รัวปืนกล (๒) อาการที่พูดเร็วจนลิ้นพันกัน ฟังไม่ได้
ชัด (๓) ไหวถี่ ๆ (๔) ไม่ชัด, ไม่แจ่มแจ้ง ดังนั้นค าว่า รัว นี้หมายถึงการหน่วยเสียงส่วนย่อยท่ีสุดที่เกิดขึ้นจนไม่สามารถได้ยินหรือ
สัมผัสได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน เช่น “จังหวะรัวด้วยนิ้ว เพราะเปล่งด้วยปากไม่ทัน” (หน้า 16) นอกจากน้ี ยังมีการใช้กริยา “ขยี้” 
หรือท าให้แยกละเอียดลง  ด้วยเหตุนี้หากมองตามวิธีคิดแบบเดิม หน่วยเสียงจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมีชื่อเรียกตัวเองได้ในท้ายที่สดุ  
 

ท านองเพลงสยาม: ช้าหรือเร็วอย่างไร 
 ด้วยค าว่า “จังหวะ” ของไทยหมายถึง “ระยะที่สม ่าเสมอ” เช่น หัวใจเต้นเป็นจังหวะ และ ระยะที่ก าหนดไว้เป็น
ตอน ๆ เช่น เพลงจังหวะช้า จังหวะเร็ว พูดเป็นจังหวะ การพิจารณา “จังหวะ” กลับพบสิ่งท่ีน่าสนใจ คือไม่ปรากฏค าว่า “ช้า” 
หรือ “เร็ว” ในต ารา “ดนตรีวิทยา” รวมถึงไม่ปรากฏเครื่องหมายแทนค่าช้าและเร็วด้วย ค าว่า “ช้า” หรือ “เร็ว” ที่ไม่ปรากฏ
ในมโนทัศน์แบบสยาม แต่ปรากฏในช่ือเพลงประเภทเพลงช้า เพลงเร็ว ในการใช้ท านองเพลงประกอบนาฏยกรรม ในทาง
ดนตรีแล้ว เราขาดค ากริยาชุดหนึ่งที่บอกความช้าเร็ว ตามระบบสัญลักษณ์ตะวันตก ซึ่งควรจะมีความหมายถึง “ปริมาณของ
หน่วยเสียงอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นแก่เวลา” แต่เนื่องจากในทางไทย “ท านองเพลง” นั้นมีความหมายด้านจังหวะเวลารวมไป
ด้วยแล้ว จึงไม่มีความหมายอื่นแทนการระบุช่ือเพลง ในฐานะ “ประธานของเสียง” การก าหนดความช้าเร็ว หรือความถี่         
จึงเกิดขึ้นตามการปรากฏของประธานของเสียง ไม่ใช่หน่วยของเสียง ด้วยเหตุนี้ “ท านองเพลง” ของไทย หมายถึง เพลงที่มี
ความเร็วของคงที่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่มีสามารถมีหน่วยเสียงเพิ่มเติมได้จนถึงส่วนที่เรียกว่า “รัว” (เร็วจน “ฟัง” ได้ไม่ชัด)  
ซึ่งขัดแย้งกับเพลงในความหมายตะวันตก หมายถึงท านองของเสียงไพเราะที่มีหน่วยเสียงในฐานะประธานที่ประกอบกันเป็น
เพลงในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  
 ค าถามคือสิ่งท่ีฟังได้ไม่ชัดนี้คืออะไร เพราะถ้าหากหมายถึงหน่วยเสียง หน่วยเสียงก็จ าเป็นต้องมี “ช่ือ” เพราะสิ่งที่มี
ความหมายนี้ไม่สามารถแสดงตนออกมาได้หากไม่มี ดังนั้นพยางค์จึงนับเป็นหน่วยย่อยที่เป็นหน่วยย่อยที่สุดของ “ช่ือ” 
“ภาษา” และ “เสียง” ล้วนเป็นสิ่งท่ีปรากฏกผ่านโสตสัมผัสในส่วนย่อยที่สุดแบบเดียวกัน ส าเนียง ท านอง และ ภาษา จึงเป็น
สิ่งที่มีมโนทัศน์ที่ใกล้เคียงกันในมโนทัศน์แบบสยามเก่า สอดคล้องกับพัฒนาการด้านท านองเพลงสยามแบบ 3-4 ช้ัน ที่ได้รับ
การผลิตสร้างขึ้นสูงสุดราวสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วจึงค่อยยุบเลิกสลายความคิดในเรื่องดังกล่าวลง และกลายเป็นเพียงมรดกทาง
ความคิดแบบสยามเก่า ปัจจุบันเมื่อเวลาได้ผ่านไปเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ ด้วยเหตุนี้เราจึงพบว่า ค าว่า “อารมณ์” “เพลง” 
และ “ดนตรี” เป็นสิ่งที่มีมโนทัศน์คล้ายกันมากกว่าในปัจจบุัน การเรียกหน่วยเสียงท่ีเป็นประธานของเสยีงน้ี พระอภัยพลรบได้
อนุโลมใช้อยู่ 2 รูปแบบ คือ การใช้เครื่องหมายภาษาอังกฤษ และ การปรับปรุงใช้เครื่องหมายภาษาไทย โดยสามารถ
เปรียบเทียบกันตามวิธีวิทยาของพระอภัยพลรบ (หน้า 4) ได้ดังนี้ 



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- ศิลปกรรมศาสตร์ - 726 

 

ภาษาอังกฤษ C 
C# 

D 
D# 

E F 
F# 

G 
G# 

A 
A# 

B C 
Db Eb Gb Ab Bb 

ภาษาไทย ด 
/ด 

ต 
/ต 

บ ป 
/ป 

อ 
/อ 

ก 
/ก 

จ ด 
ต\ บ\ อ\ ก\ จ\ 

 

เราสามารถสังเกตได้กว่า การเลือกใช้ระบบเครื่องหมายเพื่อแทนหน่วยเสียงนี้ พระอภัยพลรบเลือกใช้เสียง 
พยัญชนะในหมู่อักษรกลาง เพื่อแทนที่ เครื่องหมาย A B C D E F G ตามล าดับ 7 ตัว ได้แก่ ตัวอักษร ก จ ด ต บ ป อ (หน้า 
2) การเลือกเครื่องหมายของพระอภัยพลรบ มีการพิจารณาความสูงต่ าของระดับเสียงในเลือกเครื่องหมาย เป็นน าสัญญะของ
ภาษาไทย มาใช้ในบริบทใหม่  และเป็นความหมายที่ไม่มีความหมาย เมื่อพิจารณาความสูงต่ าของเสียงในระบบตัวอักษรหรือ
เครื่องหมายของภาษาอังกฤษ เช่น เอ บี ซี ดี อี เอ็ฟ ยี ซึ่งจะเห็นได้ว่า “ซี” เป็นเสียงอักษรต่ า เครื่องหมายในระบบดนตรี
ตะวันตกจึงเป็นเพียงชุดที่แสดงล าดับของเสียง ที่ไม่มีความหมายเรื่อง “ระดับของเสียง” 

การใช้สัญญะนี้ มีความพิเศษบางประการในฐานะหน่วยย่อยที่สุด สัญญะจ าเป็นต้องไร้ความหมายด้วย เช่น หน่วยย่อย
ที่สุดของค า ก็คือพยางค์ ซึ่งโดยมากพยางค์เป็นส่วนที่มีไม่มีความหมาย เพราะสัญญะต้องแยกตัวมันเองออกจากบริบทที่
แวดล้อมเพื่อให้สัมผัสได้ง่าย เช่น วิธีการประสมไทยมักใช้รูปแบบการประสมแบบเสียงสั้นเสียงยาว เช่น มะพร้าว มะนาว มะม่วง 
ฯลฯ ซึ่ง มะ หมายถึง “หมาก” หรือ ผลไม้ การกร่อนเสียงนี้เป็นไปเพื่อขจัดความคล้ายออกจากรูปสัญญะ หรือเครื่องหมาย  
เพื่อ “ป้องกันความสับสน” เช่น ตัวอย่างการปรับใช้ ตัวอักษร “ต” แทนเสียง “ตี” มาเป็นการใช้ “ท” แทนเสียง “ที” 
เนื่องจาก “ต” มีความหมายขึ้นจากความคล้ายกับรูปทรงของเสียง “ด” แทนเสียง “โด” นอกจากน้ี สัญญะที่ย่อยจนเล็กท่ีสุด
นั้น ไม่อาจจะมีความหมายอื่นได้อีกต่อไป นอกจากประกอบกันข้ึนใหม่ เป็น “ส่วนอ่ืน” ที่ใหญ่กว่าเดิม เช่น การรวมหน่วยเสียง
ให้กลายเป็น “ท านองเพลง” หรือ การรวมเพลงให้กลายเป็น “ตับเพลง” ทั้งนี้เช่นกันกับ “ช่ือ” ของท านองเพลงไทย 

“การไร้ความหมาย” ของ “ช่ือ” ถือเป็นลักษณะทางภววิทยาที่ส าคัญของ “ความเป็นสากลในดนตรี” เราพบว่า 
“ช่ือ” คือ สัญญะที่ให้ความหมายน้อยที่สุดในการสื่อสารความคิดทางดนตรี การรับเอาช่ือ “ด ร ม ฟ ซ ล ท” จึงเป็นถือเป็น
การใช้ความคิดแบบสากล เพราะเมื่อระบบสัญญะคงท่ีแล้ว ก็จะถือเอาเป็นวาทกรรมหรือความเช่ือที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก หรือ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น เครื่องหมาย =  มีความหมายว่า “เท่ากับ” เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากหากมีความคิด
อื่นต้องการเข้ามาเปลี่ยนความหมายดังกล่าว แม้ว่าความหมายเป็นสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนได้ แต่จ าเป็นต้องใช้เวลานาน  

ในการศึกษา “ภาวะไร้ความหมาย” นี้แสดงได้ เมื่อเราค้นหาในพจนานุกรมฯ “สัญญะ” ต่าง ๆ นี้มักจะไม่ถูกปรากฏ
ว่าถูกบันทึกความหมายไว้อยู่ แม้ว่าจะมีหลักฐานว่า “กรมราชบัณฑิต” ให้ความหมายทางสัญญะของพระอภัยพลรบนี้                  
ว่ามีความหมายทางดนตรีวิทยา แต่นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2454  จนถึงปัจจุบันกว่า 100 ปี พจนานุกรมฯ ก็ยังไม่สามารถบรรจุ
ความหมายนี้ไว้ได้ ตัวอย่างเช่น  “ด” [ดอ] ก็ยังคงมีความหมายถึง พยัญชนะตัวที่ ๒๐ เรียกว่า ดอ เด็ก เป็นอักษรกลางใช้เป็น
พยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากดหรือแม่กด” หรือมากไปกว่านั้น  “โด”อาจเทียบเคียงได้เพียงค าว่า “ชะโด”          
อันหมายถึง ปลาชนิดหนึ่งของไทย 
 

มโนทัศน์การเปลี่ยนวิธีบรรเลงของ “ทาง”  
ค าว่า “ทาง” หมายถึง วิธีด าเนินท านองโดยเฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละอย่าง เช่น ทางระนาดเอก ทางจะเข้ ฯลฯ 

หรือ วิธีด าเนินท านองของเพลงที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยเฉพาะ เช่น ทางครู หรือ ทางเดี่ยว ทางหมู่ ในการท านองเพลงของไทย  การ
เปลี่ยนทางบรรเลงหรือการขับร้องนั้น พระอภัยพลรบ ได้อธิบายว่าในดนตรีตะวันตก สามารถเปลี่ยนทางหรือวิธีบรรเลงได้ 12 
ทาง ประกอบด้วยทางเพี้ยน 6 ทาง และ ทางเพี้ยนต่ า 6 ทาง แต่เมื่อรวมกันทางเพี้ยนสูงและทางเพี้ยนต่ าเข้าไว้ด้วยกันแล้ว 
จะมี ทางเปลี่ยนเสียง /ป กับ ทางเปลี่ยนเสียง อ\ เป็นระดับเสียงเดียวกับ เมื่อรวมกับเดิม คือ ทาง ด แล้ว จึงมีทั้งหมด 12 
ทาง เท่าเดิม ทั้งนี้ พระอภัยพบได้ เรียกว่า ทาง ด. ในความหมายภาษาอังกฤษและไทยออกเป็น 2 ค า คือ ทาง “Key C” 
(หากเรียกอย่างเต็มหมายถึงระบบเสียง (key signatures) บนบันไดเสียงซึเมเจอร์ โดยพระอภัยพลรบใช้สัญลักษณ์ย่อว่า K.C.) 
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เท่ากับ ทาง “แหบพังออ” ซึ่งถือเป็นหลักฐานการเทียบค่าตัวโน้ต ในมุมมองด้านระดับของหน่วยเสียง ระหว่าง ดนตรีตะวันตก 
และ ดนตรีไทย หมายถึง เสียงแรกของ “ทางแหบพังออ” เท่ากับ “ระดับเสียง โด” ในดนตรีตะวันตก ซึ่งแสดงถึงจุดเช่ือมโยง
กันระหว่างวัฒนธรรมดนตรีไทย และ ดนตรีตะวันตกเป็นครั้งแรก และเป็นการก าหนดชื่อให้เสียงลงบนทางเพลงของไทยท่ีมีอยู่
แล้วก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ “ระดับเสียงและทาง” จึงเป็นความหมายในมโนทัศน์ของไทย แต่ถูกท าให้เข้าใจได้ผ่าน “แปล” 
ความหมายข้ามวัฒนธรรม โดยในดนตรีไทยแบ่งทางด าเนินท านองปัจจุบันอย่างน้อยออกเป็น 7 ทาง เรียกเอาตามช่ือของ
เครื่องดนตรี เช่น ทางเพียงออ หรือ ทางใน ตามขลุ่ย และ ปี่ 

การปรากฏขึ้นของเสียง “โด” ในวัฒนธรรมดนตรีของไทยนี้ เป็น “ช่ือ” ที่รับเอามาใช้ พระอภัยพลรบเทียบเคียงว่า
มีความหมายเดียวกับ “แหบพังออ” การอธิบายเสียงโดของพระอภัยพลรบแบบนี้ มีความหมายข้ามวัฒนธรรม เพราะระดับ
เสียง เป็นประสบการณ์ที่ต้องเกิดจากสังเกตรับรู้ได้ เสียงโด ในที่นี้ จึงเป็นความหมายแบบเอกวจนะ (Univocal) ที่เช่ือม 
“เสียง” ในฐานะกิริยาอาการ ผูกไว้กับ “ช่ือ” ทั้งนี้การเข้าใจสภาพแบบเอกวจนะนี้ ในภาษาไทยเรียกความคิดดังกล่าวด้วย  
ค าว่า “สากล” ซึ่งหมายถึง ท่ัวไป, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, เป็นที่นิยมทั่วไป 

เราจึงพบว่า “ดนตรีสากล” หรือเพลงไทยที่ประพันธ์ด้วยวิธีการแบบตะวันตกนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 
ภายใต้มโนทัศน์ของสยามใหม่ และเป็นลักษณะเฉพาะของการเกิดกระบวนทัศน์ (paradigm) ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ
สถานะของดนตรีสยามเอง ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดเพลง “สรรเสริญพระบารมี” ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงความหมายใน
ดนตรีสยาม เพลงนี้ได้เป็นจุดปรับเปลี่ยนความหมายของดนตรีให้เข้าใจได้ทั่วไปมากขึ้น หรือ มีความรู้แบบเป็นทฤษฏีที่สามารถ 
“เข้าใจความหมาย หรือนิยมกันทั่วไป” สิ่งนี้แม้ว่าต่อมาได้สร้างประเด็นปัญหาต่าง ๆ เรื่องการด ารงอยู่ร่วมกัน แบบพหุวัฒนธรรม
ของสยาม ตั้งแต่สิ่งเล็กน้อย ไปจนถึงระบบนโยบายของรัฐ ตัวอย่างเช่น แม้แต่ประเด็นเล็ก ๆ อย่างช่ือ ของเสียง “โด” นี้ เป็นสิ่งที่
ขัดแย้งในภายหลัง เช่น การเรียกเสียง “โด” ของพระอภัยพลรบ และการเรียกเสียง “บีแฟลต” ของพระเจนดุริยางค์           
(Chen Duriyanga, Phra, 1973) สะท้อนการเปลี่ยนผ่านที่ยังไม่เป็นสากลของความเป็นสากลในประวัติศาสตร์ดนตรีสยาม 
 

ค าเปล่งเสียง
ภาษาอังกฤษ 

C 
C# 

D 
D# 

E F 
F# 

G 
G# 

A 
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B C 
Db Eb Gb Ab Bb 

ค าเปล่งเสียง
ภาษาไทย 

โด 
รา 

เร 
มา 

ม ี ฟา 
บา 

โซ 
แล 

ลา 
ตา 

ต ี โด 
ด ี รี ฟี ซี ล ี

 

 ระบบเสียง 7 เสียง ในหน่วยเสียงของไทยนี้ ยังไม่มีหลักฐานว่าถูกบันทึกไว้ในรูปแบบอื่นโดยชาวสยามมาก่อน       
(พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์, 2543) ซึ่งพบเพียงเล็กน้อยบ้างจากหลักฐานของชาวตะวันตก การรับเอาช่ือแบบฝรั่งมาใช้นี้พระอภัยพล
รบบันทึกไว้ว่าเป็นการเทียบเอาตามอย่างวิธีของ John Curwen หรือรู้จักในช่ือ “Curwen method” (Stevens, 2008) แต่
วิธีการดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏ เรื่องการเรียกเสียง “ครึ่งเสียง” แบบพระอภัยพลรบ เช่น โด-รา-เร-รี-ม-ีฟา-ฟี-โซ-ซี-ลา-ล-ีตี-โด 
 

ระบบโนต้อักษรไทยปจัจุบัน ด ร ม ฟ ซ ล ท ด 
ค าเปล่งเสียงโน้ตไทย โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด 

ระบบโนต้อักษรไทย (พระอภัยพลรบ) ด ร ม ฟ ซ ล ต ด 
ค าเปล่งเสียงโน้ตแบบเคอรเ์วน  
(พระอภัยพลรบ) 

โด เร มี ฟา โซ ลา ต ี โด 

ค าเปล่งเสียงแบบเคอร์เวน doh ray me fah soh lah te doh 
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 จากตารางที่สรุปมานี้ จะเห็นได้ว่า ระบบเสียงของและค าเปล่งเสียงของดนตรีไทยของพระอภัยพลรบและระบบโน้ต
อักษรไทยในปัจจุบันน้ีมีความใกล้เคียงกันมาก แตกต่างกัน ตรงการเปล่งเสียง “ตี” และ “ที” ที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย 
นอกจากเสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงหลัก ที่มีเครื่องหมาย # หรือตามที่พระอภัยพลรบเรียกว่า เสียงเพี้ยนสูง อ่านว่า ชาป (หน้า 4) 
และ b หมายถึง เสียงเพี้ยนต่ า อ่าน แฟลต (หน้า 4) ทั้งนี้ # และ b เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีอยู่ในระบบเขียนไทย จนถึงในปัจจุบัน 
ค าว่า แฟลต [แฟฺล็ด] ก็ยังคงหมายถึง ห้องชุด ตามปรกติประกอบด้วยห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องน ้า พร้อมอยู่ในช้ัน
เดียวกันและรวมอยู่ในตึกหลังใหญ่ ส าหรับอยู่อาศัยหรือให้เช่า (มาจากภาษาอังกฤษค าว่า “flat”) ยังไม่มีความหมายในทาง
ดนตรีเช่นกัน 

การที่พระอภัยพลรบใช้ค าว่า “เพี้ยนสูง” หรือ “เพี้ยนต่ า” เพื่อแทนความหมายของค าดังกล่าวนั้น ถูกใช้อย่างผิด
ความหมาย จนเกิดไม่สามารถยอมรับข้อเสนอเรื่อง “ค า” ใหม่ในความหมายดังกล่าว เพราะ ค าว่า เพี้ยน หมายถึง (๑) ผิด
แปลกไปเล็กน้อย คลาดเคลื่อน หรือ ไม่ค่อยปรกติ ดังนั้น เสียงไพเราะในวัฒนธรรมไทย จึงไม่อาจบรรจุเอาความหมายของ
เสียงที่เพี้ยนเข้าไว้ในวัฒนธรรม “ท านองเพลง” ของไทยได้ แม้ในปัจจุบันการเรียกโน้ตดังกล่าวในไทยก็เรียกอย่างทับศัพท์
เช่นกัน เพราะไม่สามารถเรียก “ช่ือ” โดยใช้ค าว่า “เพี้ยนสูง” หรือ “เพี้ยนต่ า” รวมถึงไม่สอดคล้องกับค าว่าประธานเสียงใน
ฐานะสิ่งสมมุติว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกด้วย 

การหยิบรับเอาระบบการบันทึกและการเปล่งค าเรียกเสียงแบบตะวันตก ถือเป็นกลืนเอาความหมายของค าว่า 
“ไพเราะ” มาจากตะวันตก มาสร้างสัญญะชุดใหม่ขึ้น แล้วยังมีการ “ขัด” เอาความเพี้ยน หรือความผิดแปลกออกไปจาก
ระบบเสียงของเสียงในค าเรียกช่ือเสียงดนตรี ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว ระบบการตั้งระบบเสียงดนตรี ( temperament) 
ของไทย ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าได้มีการพัฒนาวิธีการตั้งเสียงแบบ Absolute Pitch ตามอย่างวัฒนธรรมตะวันตก เพราะ
ระบบดังกล่าวเองในดนตรีตะวันตก ก็เพิ่งพัฒนาได้ราว ระบบนี้เกิดขึ้นราว ปี พ.ศ. 2377 Johann Heinrich Scheibler 
สามารถผลิตเครื่อง โตโนมิเตอร์ (tonometer) (Helmholtz, 1885) จนเกิดเป็นข้อเสนอให้เรียกเสียงที่ความถี่ที่ 440 รอบต่อ
วินาที ว่า “ลา (A)” อย่างเป็นทางการ ก็เมื่อ ปี พ.ศ. 2423 (Karp, 1983)  
 
ท านองเพลงในมโนทัศน์แบบสยามใหม่ 

ท านองเพลงที่บันทึกไว้เป็นตัวอย่างในบทเพลงดังกล่าวมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากถือว่าเป็นครั้งแรกท่ีมีการ
บันทึกท านองเพลงของไทยให้ออกมาเป็นเอกสารลายลักษณ์ (written document) แม้ว่าระบบท่ีสรา้งขึ้นใหม่นี้จะมีข้อจ ากัด
บางประการดังท่ีกล่าวไปแล้ว หากพิจารณาตามความหมายตามสญัลักษณ์ทางดนตรี กลับไปหารูปแบบดนตรสีากล ท้ังนี้เรา
พบท านองเพลงที่อยู่ในแบบเรียนดังกล่าว มี 4 ท านองเพลง ซึ่งพระอภัยพลรบไดเ้ลือกเพลงดังกล่าวตามเกณฑ์ของ “จังหวะ” 
ที่แตกต่างกันเป็นหลัก ดังนี ้

 
1) ท านอง “เพลงสร้อยสน” มีอัตราจังหวะแบบ สอง_สี่ โดยพระอภัยพลรบเรยีกว่า เพลงสองช้ัน (หน้า 28) 

 
2) ท านอง “เพลงสวดค านมัสการคุณานุคุณ” มีอัตราจังหวะแบบ สาม_สี่  โดย พระอภัยพลรบเรียกว่า เพลงสองช้ันครึ่ง (หน้า 32) 
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3)  ท านอง “เพลงโอ้ไห้” มีอัตราจังหวะผสมแบบ เตม็กับสาม_สี่ หรือ สิบสี_่แปด (หน้า 42) 

 

 
 
4) ท านอง “เพลงสรรเสริญพระบารมี” (หน้า 46) 
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 มีข้อสังเกตบางประการ ท่ีระบบดังกล่าวไม่มีระบุความช้าหรือเร็วของเพลง แต่มีการใช้ระบบเสียงเคาะ หรือ จังหวะ
ตกเป็นตัวก ากับจ านวนเสียงภายในห้อง หรือที่เรียกว่า Time Signatures ผู้เขียนจึงอนุมานว่าเป็นลักษณะเพลงท านองเพลง 
จึงควรมีความเร็วจังหวะแบบปานกลางโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นบทเพลงประกอบการร้องเป็นหลัก หรือประมาณ 80 เคาะต่อ 
1 นาที (ซึ่งเป็นระบบที่มีอยู่ดนตรีตะวันตก) การไม่มีอยู่ของเครื่องหมายดังกล่าวหมายถึง ลักษณะเฉพาะที่เป็นของไทยเอง จน
ไม่ถือเป็นสิ่งจ าเป็น ในการมีสัญญะปรากฏ จากท านองเพลงสรรเสริญพระบารมี ยังคงเป็นท านองเพลงที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน 
ทั้งนี้เพลงดังกล่าวเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ตามแบบแผนตะวันตก และประพันธ์เนื้อร้องเต็มเป็นเป็นครั้งแรก มีการเอื้อน
เล็กน้อยประปรายต่างจากแนวท านองในปัจจุบัน กล่าวคือมีการปรับหรือแทรกเสียงย่อยเข้าไปในตรงกับพยางค์ เพื่อให้ออก
เสียงค าได้อย่างมีความหมาย เสียงดนตรีในแบบดังกล่าวจึงถูกให้ความส าคัญ “ด้อยกว่า” เนื้อร้อง กล่าวคือเกิดการสร้างระดับ
เสียงเข้าไปในท านองให้เหมาะสมกับเนื้อหาเป็นหลัก ทั้งนี้การเพิ่มหน่วยเสียงย่อยเข้าไปในท านองเพื่อให้ประโยคหรือภาษามี
ความสมบูรณ์ จึงสะท้อนวิธีการอ่านท านองอย่างไทย โดยมีปรากฏตั้งแต่ครั้งแรก เมื่อเกิดแบบเรียนด้านดนตรีของไทยขึ้น 
ประเด็นท่ีควรพิจารณาอื่น ๆ คือ “เสียง” ที่จะถูกได้ยินจริงๆ ในทัศนะของพระอภัยพลรบ 
 

สรุป 
ปัจจุบันแม้ว่า ไม่พบหลักฐานผ่านเอกสารอื่น ที่ใช้ระบบการบันทึกเสียง ที่รับเอามาจากต าราเล่มนี้มาขยายผลเพื่อ

การสื่อสารต่อ แม้แต่เล่มเดียว แต่จากการศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าว ในเชิงสัญญะ ก็สามารถตีความหมายได้ จากการแปลง
ระบบการบันทึกเสียงหรือวิธีการอ่านท านองเพลงของพระอภัยพลรบเป็นโน้ตสากล เพราะในตอนท้าย แบบเรียนดังกล่าว 
เขียนไว้ว่า “ผู้ศึกษา ควรต้อง อ่าน เพลง สรรเสริญ พระบารมี ถวายพระพรไชย แสดงความเคารพย์ นอบน้อม แด่ใต้ฝ่าลออง 
ธุลี พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นสิริมงคล ทั่วกัน” (หน้า 46)  ในจุดนี้มีความหมายแฝงอยู่ โดยเฉพาะ
ภาพผู้อ่านในจินตนาการ นอกจากน้ี ค าว่า “อ่าน” นี้มีความหมายจ าเพาะบางประการต่อวัฒนธรรมดนตรีไทย ในช่วงก่อนรัช
สมัยของรัชกาลที่ 6 เพราะ ภายใต้ความหมายถึงกล่าว  “ท านองเพลง” ของไทย ยังคงใช้รูปกิริยาผ่านการอ่าน เช่นเดียวกัน
กับ ท านองเสนาะ ต่อมาเมื่อ “เพลง” ถูกสังคมให้ความหมายใหม่ จึงต้องเปลี่ยนรูปกิริยาใหม่ ให้เหมาะสมด้วย เช่น ค าว่า 
“ร้องเพลง” ตามความหมายในปัจจุบัน เป็นการหมายถึง “การเปล่งเสียงดัง” เช่น การร้องเพลง หรือ ร้องไห้ การอ่านเพลง 
หรืออ่านหนังสือเล่มนี้ จึงไม่ได้ให้ความเดิมอย่างที่เข้าใจได้จากสั งคมอดีต  จุดนี้หากพิจารณาความหมายที่แท้จริงแล้ว 
แบบเรียนดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปอ่าน จนสามารถร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมีทางฝรั่งในฐานะสิ่งแปลกปลอม
ทางวัฒนธรรมได้ในท่ีสุดนั่นเอง 
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การละเล่นกระทบไม้ในบทบาทที่แตกต่างกัน 
Kratobmai Play in a Different Roles 

 
บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ1 
 
บทคัดย่อ 

การละเล่นกระทบไม้มีมายาวนาน ซึ่งมีที่มาจากพิธีกรรมขอความอุดมสมบูรณ์และเป็นพิธีกรรมของบรรพชนคน
ดั้งเดิมทุกเผ่าพันธุ์ของอุษาคเนย์ยุคแรก โดยใช้สากต าข้าวสองอันมาตีกระทบกันแล้วร่ายร า ต่อมามีผู้แต่งท านองกระทบไม้เป็น
เพลงกระทบไม้ แล้วใส่หน้าทับกลองจังหวะแบบลาว จึงเรียกเพลง “ลาวกระทบไม้” เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน  

จากการศึกษาการละเล่นกระทบไม้มีบริบทที่แตกต่างกัน เช่น กะเหรี่ยงกระทบไม้หรือติฮัว  แสกเต้นสาก  ม้าจก
คอก และเรือมอันเร ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาค ท้ังนี้ยังไม่รวมถึงชาติอื่น ๆ ที่มีการละเล่นแบบเดียวกัน และการละเล่นกระทบ
ไม้ยังมีบทบาทที่แตกต่างกันคือ 1) การกระทบไม้ของกะเหรี่ยง สมัยก่อนจะใช้เล่นต่อเมื่อมีผูต้ายเท่าน้ัน เนื่องจากชาวกะเหรี่ยง
นับถือผี ซึ่งการกระทบไม้ถือเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ใช้เรียกวิญญาณของผู้ตายในการประกอบพิธีกรรม ในปัจจุบันละเล่นใน
โอกาสต่าง ๆ 2) แสกเต้นสาก เป็นการบวงสรวงวิญญาณของบรรพบุรุษของชาวแสกในจังหวัดนครพนม และเป็นการ
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ได้ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขและประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 3) เรือมอันเร
และม้าจกคอก นิยมละเล่นในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันหยุดสงกรานต์ ไม่ว่าการละเล่นกระทบไม้จะมีบริบทและ
บทบาทอย่างไร ล้วนแต่ท าให้เกิดความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันในหมู่คณะ 
 

ค ำส ำคัญ : กระทบไม้ แสกเต้นสาก เรือมอันเร  
 
Abstract 
 The Kratobmai play has long been, it is derived from the rituals of fertile and rituals of the early 
ancestors of the Southeast Asia and using two flail are mash and bounce then dance. Later, there is the 
composer Kratobmai is a song  Kratobmai, then put a rhythm Laos, so called “Laos Kratobmai”, is known 
today.  

In the study, different types of Kratobmai play were used in different contexts, such as Karen 
Kratobmai or Tihua, Saktensark, Machokkok and Reumunrae. It depends on the region. It does not include 
other nations the same play. There are also different roles in the Kratobmai play. 1) The Kratobmai play 
of Karen, previously used to play only when the dead, because the Karen worship ghosts. Which is a ritual 
used to call the souls of the dead in rituals. At present, play on many important occasions. 2) Saktensark 
is a spiritual sacrifice of the ancestors of the people in Nakhon Phanom and It is an expression of gratitude 
to the ancestors who have helped to live happily and successfully in the occupation. 3) Reumunrae and 
Machokkok Enjoy each other at festivals such as New Year, Songkran holiday Regardless of how the play 
will affect the context and role. All but unity, unity among the group.    
 

Keywords : Kratobmai, Saktensark, Reumunrae  
 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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บทน า 
 ชีวิตประจ าวันของคนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพการเพาะปลูกเป็นหลัก โดยคลุกคลีอยู่กับการท านา เริ่มตั้งแต่หว่าน         
ไถ ด า และเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกก็มีหลากหลายชนิด เช่น ธัญพืช ผัก ผลไม้ ฯลฯ แต่ข้าวเป็นผลผลิตที่ส าคัญ
ที่สุด ในอดีตนั้นก่อนจะน าข้าวมาบริโภคจะต้องน าข้าวเปลือกมาต าเพื่อให้เปลือกข้าวหลุดออกจากเมล็ดข้าว โดยหลังจากเลิก
ท าการเกษตรก็น าสากต าข้าวมากระทบกันเป็นจังหวะ ซึ่งในการต าข้าวแต่ละครั้งจะต าครั้งละไม่มากนัก แต่เดิมคงเป็นจังหวะ
ต าข้าวในลักษณะยืนต า 2 - 3 คน เพื่อให้ได้เมล็ดข้าวที่ออกมาสวย ซึ่งขึ้นอยู่กับจังหวะในการต าข้าว ถ้าต าช้าเนิบ ๆ ทิ้งช่วง 
ช้า ๆ จะท าให้ข้าวหักเมล็ดข้าวไม่สวย เพราะการกระแทกสากลงที่ครกมีน้ าหนักมากทิ้งช่วงนาน แต่ถ้าจังหวะต าข้าวเร็วเป็น
จังหวะถี่ ๆ เร็วสม่ าเสมอจะท าให้ได้ข้าวเมล็ดไม่แตก เมื่อเอาข้าวขึ้นยุ้งฉางเรียบร้อยแล้วก็จะมีเวลาพักผ่อน มีเวลาคิดเรื่อง
ความบันเทิงเริงรมย์ ต่อมาจึงมีการลากไม้สากมาวางตามยาว มีคนจับปลายสาก หัวและท้ายข้างละคนพร้อมทั้งใช้ไม้หมอน
รองเคาะเป็นจังหวะและมีการละเล่นให้เข้ากับจังหวะ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : การใช้สากต าข้าวของชาวละว้า (ภาพจากคณุสุชาติ ทินนะลักษณ์) 
ที่มา : หนังสือชาวเขาในไทย ของบุญช่วย ศรีสวสัดิ์ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2506 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ภาพที่ 2 : เล่นร ากระทบไม้ในงานศพของละว้า พูดภาษาตระกลูมอญ-เขมร  
(ภาพจาก MR. Don Schelattu จากหนังสือชาวเขาในไทย ของ บุญช่วย ศรีสวสัดิ์ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2506) 

ที่มา : มติชนออนไลน,์ สุจิตต์ วงษ์เทศ 13 มิ.ย. 59   
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 การละเล่นกระทบไม้มีอยู่ในกลุ่มชนหลายพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เราติดหูและเรียกติดปากว่า           
“ลาวกระทบไม้”   

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงเล่าถึงการแสดงแสกเต้น
สาก เมื่อเสด็จตรวจราชการเมืองนครพนม เมื่อ พ.ศ. 2449 ไว้ว่า “เขาพาพวกผู้หญิงแสกมาเล่นให้ฉันดูอย่างหนึ่งเรียกว่า 
“แสกเต้นสาก” มีผู้หญิง 10 คู่ น่ังหันหน้าเข้าหากันเรียงเป็นแถว แต่ละคนถือปลายไม้พลองมือละอันทั้งสองข้าง วางไม้พลอง
บนไม้ขอนท่ีวางทอดไว้ตรงหน้าสองท่อนมีทางอยู่ตรงกลาง เวลาเล่น 10 คู่ นั้น ขับร้องแล้วเอาไม้พลองที่ถือลงกระทบไม้ขอน
พร้อม ๆ กันเป็นจังหวะ จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง ไม้พลองห่างกัน จังหวะที่สามรวบไม้พลองเข้าชิดกัน มีผู้หญิงสาว 4 คน ผลัด
กันเต้นทีละคู่ เต้นตามจังหวะไปในระหว่างช่องไม้พลองที่คนถือนั้น 10 คู่ ต้องระวังเมื่อถึงจังหวะที่สาม อย่าให้ไม้พลองหนีบข้อ
ตีน กระบวนเล่นมีเท่านี้....”   

 

ภาพที่ 3 : ผู้หญิงชาวแสกเมืองนครพนม ก าลังเต้นสากในการต้อนรับสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
เมื่อคราวเสดจ็ตรวจราชการ เมื่อ พ.ศ. 2449 (ภาพจากหอจดหมายแห่งชาติ) 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/columnists/news_172556 
 
 นอกจากน้ียังมีกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีการเล่นกระทบไม้มาแต่ดั้งเดิมคือ ลัวะ กะเหรี่ยง แสก หรือแม้แต่ชาวอีก้อในสิบสอง 
พันนาใช้กระบอกไม้ไผ่กระทุ้งดินประกอบการขับล า นอกจากการละเล่นเอากระบอกไม้ไผ่กระทุ้งดินแล้ว ชาวลัวะที่อ าเภอ          
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังใช้กระบอกไม้ไผ่ยาวมาตีกระทบกันเป็นคู่ ๆ ประกอบการเต้นฟ้อนและขับล าท าเพลงอวยพร
ร าลึกถึงผู้ตายในพิธีศพเพื่อแนะทางไปเมืองผี ซึ่งมีแบบแผนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการละเล่นของกลุ่มชนแถบอีสานตอนใต้ใน
ย่านจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ช่ือ “เรือมอันเร” หรือ “ลูดอันเร” หมายถึง เต้น (ร า) สาก (ต าข้าว) ส่วนชนชาติ         
แกวและชนชาติหลี (ไหหล า) ทางตอนใต้ของจีนมีประเพณีนั่งเรียงตีกระบอกไม้ และชาวจ้วงในมณฑลกวางสีมีการละเล่นใช้
สากตีครกต าข้าวที่เรียกว่า “ลาง” ยืนตีไม้กระทบกันเป็นจังหวะ ซึ่งมักเช่ือกันว่าเป็นต้นเค้าของฟ้อนหรือร ากระทบไม้ทั้งสิ้น 
และต่อมาเมื่อมีการติดต่อกับต่างประเทศ กลุ่มชนเผ่าเหล่านี้ก็มีพัฒนาการเป็นบ้านเมือง แว่นแคว้นและมีราชส านักเกิดขึ้น          
ราชส านักจึงยังใช้โกร่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตีเคาะประโคมในการละเล่นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงในสนามใหญ่กลางแจ้ง เช่น หนัง
ใหญ่ โขน ฯลฯ (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2559: มติชนออนไลน์)   

ในปัจจุบันแสกเต้นสากก็เป็นประเพณีของชนเผ่าแสกที่หมู่บ้านอาจสามารถ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนม
ประมาณ 4 กิโลเมตร ประเพณีแสกเต้นสากเป็นการเต้นบวงสรวงเจ้าที่จะเต้นการเป็นประจ าทุกปี ในเดือน 3 ขึ้น 2 ค่ า การ
เต้นสากนอกเทศกาลจะต้องท าพิธีขอขมาก่อน ของที่ใช้ ได้แก่ หัวหมู เงิน และเหล้า ซึ่งจะท าพิธี ที่ศาลเจ้าประจ าหมู่บ้านโดย
การเสี่ยงทายไม้สี ถ้าได้สีเดียวกันแสดงว่าเจ้าไม่อนุญาต การเต้น “แสกเต้นสาก” ใช้ไม้สีแดงสลับขาวเรียก “สาก” น าด้วย
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เสียงกลองจังหวะเร็ว ผู้เต้นจะซอยเท้าถี่  ๆ ลงไปตามจังหวะการกระทบไม้คล้ายการเต้นลาวกระทบไม้แต่จะเร็วกว่ามาก            
ชาวแสกเป็นชนพื้นเมืองจ าพวกข่า มีภาษาพูดเป็นของตนเอง รูปร่างลักษณะเหมือนพวกข่า ถิ่นเดิมของชาวแสกอยู่ บริเวณ
เมืองรอง ซึ่งขึ้นกับกรุงเว้ในตอนกลางของประเทศเวียดนาม ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวแสก คือ แสกเต้นสากหรือร าลาว
กระทบไม้ แม้ในปัจจุบันก็ยังนิยมเล่นกันอยู่ในเทศกาลเดือน 3 (ตรุษแสก) ทุกปี   

แสกต้นสากเป็นการละเล่นที่มีคนดึงไม้แสก ซึ่งท ามาจากไม้พะยูงมากระทบกันรวม 5 คู่ โดยความยากของการ        
ฟ้อนแสก คือ ผู้ฟ้อนจะต้องลงเท้าให้พอดีกับจังหวะที่คนดึงแสกให้กระทบเข้าหากันอย่างแรงจนได้ยินเสียงกระทบไม้ดังหนักแน่น 
 ในปัจจุบันการละเล่นกระทบไม้มีหลากหลายกลุ่ม เช่น ปกาเกอะญอหรือกะเหรี่ยงสะกอ ไทแสก (ชนกลุ่มน้อยที่ตั้ง
ถิ่นฐานอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย) เป็นต้น ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีการละเล่นกระทบไม้ในบทบาทที่
แตกต่างกัน อาทิเช่น โอกาสในการแสดง บทเพลง ดังจะกล่าวต่อไปเพื่อให้เห็นวัฒนธรรมที่สามารถด ารงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้     
 
วัตถุประสงค ์ 
 1) เพื่อศึกษาการละเล่นกระทบไม้ 
 2) เพื่อศึกษาการละเล่นกระทบไม้ในบริบทที่แตกต่างกันคือ กะเหรี่ยงกระทบไม้ แสกเต้นสาก ม้าชกคอก และเรือมอันเร  
 
ขอบเขตของเร่ือง 
 ศึกษาเฉพาะการละเล่นกระทบไม้ของกะเหรี่ยงกระทบไม้ แสกเต้นสาก ม้าชกคอก และเรือมอันเร  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
วิทยานิพนธ์ 
 พนิดา บุญทองขาว (2543) ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง เรือมอันเร  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า เรือมอันเรมี 2 รูปแบบ คือ เรือมอันเรแบบดั้งเดิมและรูปแบบท่ีแสดงในปัจจุบัน 
เรือมอันเรแบบดั้งเดิมเป็นการแสดงของชาวบ้านในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างความสนุกสนานเปิดโอกาสให้หญิงชายพบปะ
กันแบบปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นล าดับ จนกลายเป็นการแสดงด้วยศิลปินอาชีพที่มีความช านาญโดยเฉพาะ มีดนตรีประกอบ 
และมีการแต่งกายที่สวยงามกว่าแบบดั้งเดิม เรือมอันเรทั้ง 2 รูปแบบ แบ่งการแสดงได้เป็น 3 ล าดับเหมือนกัน คือการร ารอบ
สาก การร าเข้าสาก และการร าตลกพลิกแพลง ลักษณะของการร าเป็นแบบเฉพาะ ซึ่งพบได้ว่ามีจุดเด่น ดังนี้ เรือมอันเรแบบ
ดั้งเดิมของชาวบ้านมีการใช้ศีรษะ ล าตัว มือ เท้า และท่าทางในลักษณะต่าง ๆ โดยผู้ร าไม่เน้นการใช้จังหวะเข่า หรือทิ้งน้ าหนัก
ตัวขณะเคลื่อนไหว เน้นกิริยาแบบธรรมชาติ หากแต่ในการทรงตัวเน้นการโน้มล าตัวไปด้านหน้า และเบี่ยงล าตัวออกด้านข้าง
ขณะเคลื่อนไหว ส่วนเรือมอันเรที่แสดงในปัจจุบัน เน้นการย่อตัว การทิ้งน้ าหนักตัวลงบนเท้าที่ก้าวพร้อมกับการถ่ายน้ าหนักตัว
จากเท้าหนึ่งไปยังเท้าอีกด้านหนึ่งเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางและส าหรับการร าตลกพลิกแพลงนับเป็นกระบวนท่า
ร าเฉพาะของเรือนอันเรที่ไม่พบ ในการแสดงประเภทเดียวกันเพราะเป็นการแสดงท่าผาดโผนเสี่ยงอันตราย โดยน าลีลาการ
ฟ้อนร า คอื การจีบการตั้งวง การเอียง การบิดล าตัวเข้ามาผสมผสานด้วย เรือมอันเรแบบดั้งเดิมแสดงบนลานในหมู่บ้าน แบบ
ปัจจุบันแสดงบนเวทีการแต่งกายคงรูปแบบเครื่องแต่งกายพื้นเมือง แต่แบบปัจจุบันตกแต่งให้ดูวิจิตรกว่าแบบดั้งเดิม สากต า
ข้าวเป็นอุปกรณ์ส าคัญเพียงอย่างเดียว เพื่อให้จังหวะและท าให้เกิดความตื่นเต้นเพื่อให้ผู้แสดงร าเข้าสาก วงเรือมอันเรเป็นวง
ดนตรีประกอบการแสดงมีเครื่องดนตรี คือ กลองกันตรึม ปี่สะไล ซอกลาง ฉิ่ง ฉาบกรับ เพลงมี 5 เพลง คือ เพลงคเมาแม 
เพลงกัจปะกา เพลงจึงมุย เพลงมลบโดงและเพลงจึงปีร์ เรือมอันเรเป็นนาฎศิลป์พื้นบ้านของไทยเช้ือสายเขมรที่มีลักษณะเด่น 
และยังมีการปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้ง การศึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้น่าจะเป็นแนวทางให้เห็นข้อดี และข้อเสียของการ
พัฒนาการละเล่นพ้ืนบ้านมาเป็นการแสดงส าหรับประชาชนท่ัวไป นอกจากน้ียังมีการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยเช้ือสายเขมร
อีกหลายชุดท่ีควรศึกษาค้นคว้าต่อไป  
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 ภัคกวินทร์ จันทร์ทอง (2547) ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง พัฒนาการเรือมอันเร   
ผลการศึกษาพบว่า 1. โล้ดอันเร เป็นการละเล่นพ้ืนบ้านตามประเพณีเดือนแคแจ๊ด (เดือน 5) ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร

ที่มีความสัมพันธ์กับความเช่ือที่เป็นข้อห้ามให้เล่นปีละ 1 ครั้ง มีบทบาทหน้าที่ทั้งต่อปัจเจกบุคคลและต่อสังคมโดยรวม             
การเล่นโล้ดอันเรจะแสดงออกในการกระโดดเต้นร าอย่างอิสระเต็มที่ เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติภาวะกิจ
และต้องรักษาขนบจารีตปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (โดยเฉพาะผู้หญิง) การแสดงออกจึงเป็นลักษณะขบถข้อห้ามตามประเพณีและ
ยังมีบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนอีกด้านหนึ่ง ในโล้ดอันเรยังพบอีกว่ามีเอกลักษณ์ที่แสดงออกทางกิริยาท่าร า
เต้นท่ีเรียกว่า “จังหวะร าสาก” อยู่ 3 ลักษณะ คือ 1) การเข้าสากมี 2 แบบ คือ จึงมูย (ขาเดียว) จึงปีร (2 ขา)2) ลีลาเข้าสาก          
มี “เรือมจ๊ะฮ์กะบั๊จฮ์” (ร าหมดตัว) “เรือมจ๊ะฮ์เจ๊ะฮ์” (ร าต้านลม) 3) ร ารอบสาก แบ่งออกเป็นกิริยามือจีบ 2 แบบ คือ         
ซังก๊อตได (จีบกดนิ้ว) ตะเปือนได(จีบขัดนิ้ว) และการทรงตัวมี 2 แบบ คือ “ปัญช็จญ์” (สืบเท้าชิด) “จัญเติ๊จญ์” (โหย่งขา)           
ซึ่งเอกลักษณ์ในโล้ดอันเรได้ส่งผ่านไปยังเรือมอันเรในช่วงต่อมา 2. เรือมอันเร เป็นชุดการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากโล้ดอันเร
และได้เข้าไปเป็นฉากหนึ่งในงานแสดงของช้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบัน การศึกษาพบว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ         
4 ช่วงใหญ่ๆ คือ 1) การปรับเปลี่ยนให้เป็นศิลปะการแสดง ได้เลือกเอามาเพียง3 จังหวะ คือ จึงมูย จึงปีรและมะโล้บโดงและ
ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของโล้ดอันเร ทั้ง 3 ลักษณะไว้  2) การหยิบยืมรูปแบบของศิลปะการแสดงด้วยการน าเอาลีลาทาง
นาฏยศิลป์แบบกรมศิลปากรเข้ามาผสมเพิ่มท่าร าอีก 2 จังหวะ คือ ท่าออก (จึงปีรช้า) และกัจปกา (เด็ดดอกไม้)แต่ยังคง
เอกลักษณ์บางอย่างในโล้ดอันเรอยู่ 3) การปรับปรุงท าร าให้มีแบบแผนทางนาฏยศิลป์ด้วยการปรับลีลาท่าร าให้อ่อนช้อย 
ประณีตตามเกณฑ์มาตรฐานของศิลปะการแสดงอย่างที่กรมศิลปากรก าหนด ได้เพิ่มท่าปะกุมกรู (ไหว้ครู) และท่าเช่ือม เรียบ
เรียงเพลงท่ีมีอยู่หลายท านองให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้การแสดงลื่นไหลไม่หยุดชะงัก ตัดเอกลักษณ์บางอย่างในโล้ดอันเรออก
ไปน าเอกลักษณ์เฉพาะมาปรับลีลาให้มีกิริยาอ่อนช้อย ประณีตขึ้น 4) การแตกหน่อต่อแขนงและแปลงรูป เกิดจากนโยบายทาง
การศึกษาและวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมนาฏศิลป์พื้นเมืองอีกทั้งนโยบายการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดรูปแบบเรือมอันเรขึ้ นมา            
3 แบบ คือ แบบดั้งเดิม (จังหวะร าสาก) แบบครูนาฏศิลป์ (ร าสาก) และแบบประยุกต์ (ลู้ดอันเร) 
 สุภนิดา พรเอ่ียมมงคล (2549) ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง ดนตรีในการละเลนเรือมอันเรจังหวัดสุรินทร  

ผลการวิจัยพบว่า เรือมอันเรเปนการละเลนโบราณ ไมปรากฏหลักฐานชัดวาเกิดขึ้นเมื่อใด นิยมเลนหลังจากเสร็จสิ้น  
ฤดูเก็บเกี่ยว คือในชวงเดือนแคแจตหรือเดือนหา เรือมอันเรมีพัฒนาการของการละเลนและการแสดงแบงออกดังนี้ 1) รูปแบบ
ของการละเลนพื้นบานดั้งเดิม 2) การรับเอารูปแบบทางนาฏศิลปเขามาผสมผสาน 3) รูปแบบของการจัดการแสดง           
องคประกอบของการละเลนประกอบดวยผูเลนไมจ ากัดจ านวนทั้งชายและหญิง ชายนิยมนุงโสรง หญิงนุงผาถุงที่มีเชิง เรียก 
“ซัมปวตโฮล” ทาร าประกอบดวยคือ ทาเรือมตรจ ทาปะกุม กรูทากัจปกา ทาจืงมูย ทามลบโดง ทาจืงปรและทาร าพลิก
แพลงตาง ๆ ดนตรีที่ใช้ในการละเลนนิยมใชวงกันตรึม ประกอบดวย ปออ ปสไลตรัวและสก็วลเปนหลักโดย มีสากเปนอุปกรณ
ในการละเลน ท านองเพลงเพลงมี 5 ท านองเพลง คือ ท านองจืงปร ท านองเขมาแมร ท านองกัจปกา ซาปดาน ท านองจืงมูย
และท านองมลบโดง บทบาทของเรือมอันเร 1) เพื่อผ่อนคลายความตึง เครียด 2) เพื่อเปิดโอกาสให้หนุมสาวไดพบปะสังสรรค์
กัน 3) เพื่อความสามัคคีของคนในกลุ่มชน ท านองเพลงประกอบการลพเล่นเรือมอันเร 5 ท านอง พบว่าท านองเพลง มี
โครงสร้างรูปแบบเป็น ท านองยาว 1 ท่อน มีการบรรเลงซ้ าไปมาจนครบตามระยะเวลาของการร าที่ก าหนดใน 1 ท่อนของ
ท านองผู้บรรเลงจะบรรเลงซ้ าๆ ไปเรื่อยๆ จนกว่ากระบวนการร าหรือเข าสากครบตามกระบวนการ ลักษณะของดนตรี
ประกอบดวยวลีต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกันไป ในการด าเนินท านองพบการเกิดวลีที่เป็นการเคลื่อนผ่านท านองมาถึงจุดพักของวลี
เพลง ผู้ร าน ากระสวนจังหวะไปช่วยในการก าหนดจังหวะการก้าวเทาการสะดุ้งตัวและการกระทบกันประกอบในการร า 
 

วารสาร 
 องค์  บรรจุน (2557) เขียนบทความเรื่อง กะเหรี่ยงกระทบไม้มาก่อนเก่าลาวกระทบทีหลังว่า การกระทบไม้มีใน
วัฒนธรรมของชนชาติอุษาคเนย์หลายชาติ เป็นการละเล่นที่ต้องอาศัยจังหวะการ “กระทบไม้” และมีความเช่ือกันว่าไทยน า 
“เต้นสาก” ของลาวมาดัดแปลง คิดท่าร าใส่แล้วเรียก “ลาวกระทบไม้” ซึ่งภายหลังกรมศิลปากรได้ศึกษาการละเล่นชนิดนี้ 
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และน ามาปรับปรุงจัดระเบียบแบบแผนเรยีงล าดบัท่าร าขึ้น และอีกหลายชาติที่มีการละเล่นกระทบไม้ เป็นต้นว่า “เรือมอันเร” 
หรือเขมรกระทบไม้ “แสกเต้นสาก” ของชาวแสก (ชนชาติหนึ่งในกลุ่มภาษาตระกูลไท-ลาว) “ม้าจกคอก” ของชาวไทใหญ่       
“ตินิคลิ่ง” (Tinikling) หรือ “แบมบูแดนซ์ (Bamboo Dance) ของชาวฟิลิปปินส์ รวมทั้งการละเล่นในท านองเดียวกันนี้ใน
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และชนเผ่าม้ง (Miao) มณฑลหูหนาน (Hunan) ชนเผ่าไทสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน 
(Yunnan) ในประเทศจีน รวมทั้ง “ติฮัว” หรือ “กะเหรี่ยงกระทบไม้” ของชาวกะเหรี่ยง มีมานานแล้ว ไม่ใช่เป็นวัฒนธรรม
ร่วมหรือลอกเลียนแบบผู้อื่นแล้วน ามาประดิษฐ์ 
 

ความหมายของค าว่า  “สาก” “แสก” “ม้าชกคอก” และ “เรือมอันเร”   
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หน้า 152 ให้ความหมายค าว่า “สาก” ไว้ว่า 
 น. เครื่องมือส าหรับต าอย่างหน่ึง, คู่กับ ครก  ลูกค าของ “สาก” คือ สากกะเบือ   
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หน้า 308 ให้ความหมายค าว่า “แสก” ไว้ว่า  
 น. เรียกชนชาติหนึ่งในตระกูลมอญ-เขมร 

สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ พ.ศ. 2542 เล่ม 10 หน้า 5131 ให้ความหมายค าว่า “ม้าชกคอก” ไว้ว่า   
 การเล่นม้าชกคอก ได้ความคิดมาจากการต้อนม้าเข้าคอก เมื่อมีม้าหลายตัว ม้าตัวท่ีเข้าไปแล้วก็อยากจะออก ตัวท่ียัง
ไม่ได้เข้า เจ้าของก็ต้องการต้อนเข้าคอก ในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าของม้าก็ต้องคอยเปิดๆ ปิดๆ คือ เปิดให้ม้าข้างนอกเข้า ปิด
ไม่ให้ม้าที่เข้าไปแล้วออกมา จึงกลายมาเป็นความคิดการเล่น “ม้าชกคอก” ขึ้น ค าว่า “ม้าชกคอก” ในภาษาล้านนา หมายถึง 
ม้าที่ใช้เท้าเตะถีบท่ีคอกหรือใช้เท้าหน้าก่ายคอก 

สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน พ.ศ. 2542 เล่ม 11 หน้า 3854 ความหมายของ “เรือมอันเร” ไว้ว่า เรือม 
ภาษาเขมร แปลว่า “ร า” ลูด แปลว่า “กระโดดหรือเต้น” อันเร แปลว่า “สาก” ฉะนั้นค าว่าเรือมอันเรหรือลูดอันเร จึงแปลว่า 
“ร าสากหรือเต้นสาก” เป็นการละเล่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรในแถบจังหวัดสุรินทร์ที่เล่นกันในเดือนห้า  
 

การละเล่นกระทบไม้   
    “กระทบไม้” เป็นการร่ายร าข้ามล าไม้ไผ่ที่ตีกระทบกัน โดยใช้ล าไม้ไผ่ยาวเป็นคู่วางราบกับพื้นมาตีกระทบกันแล้ว
ให้ผู้ร าท าท่าร่ายร า ข้ามไปตามจังหวะ ไม่ให้ถูกไม้ตีกระหนาบตาตุ่มข้อเท้า เรียก “ร ากระทบไม้” มีที่มาจากพิธีกรรมขอความ
อุดมสมบูรณ์ในข้าวปลาอาหารให้ชุมชน เป็นพิธีกรรมของบรรพชนคนดั้งเดิมทุกเผ่าพันธุ์ของอุษาคเนย์ยุคแรก ใช้สากต าข้าว
สองอันมาตีกระทบกันแล้วร่ายร า ต่อมามีผู้แต่งท านองกระทบไม้เป็นเพลงกระทบไม้ แล้วใส่หน้าทับกลองจังหวะแบบลาว เลย
เรียกเพลงลาวกระทบไม้ แต่แท้จริงมีทุกเผ่าพันธุ์ ไม่จ าเพาะลาว เครื่องมือท าด้วยกระบอกไม้ไผ่ใช้กระทุ้งกระแทกกับพื้นดิน 
ซึ่งมีอยู่กับชนเผ่าต่าง ๆ ในดินแดนสยาม โดยเฉพาะชนเผ่าในตระกูล “ข่า” และ “เซียมัง” (ภาคใต้) ที่เป็นกลุ่มชนพื้นเมือง
เก่าแก่กลุ่มหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงสืบเนื่องประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้  (สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ : นิทานโบราณคดี, 2517 และบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ : ชาวเขาในไทย, 2506)   
 

ร ากระทบไม้ 
  เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองของชาวจังหวัดสุรินทร์ เดิมเรียกว่า “เต้นสาก” ประเทศไทยมีอาชีพทางกสิกรรมมาช้านาน  
การท านาผลิตข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยและท ารายได้เป็นสินค้าออกให้แก่ประเทศไทยอย่างมากมาย ชีวิตประจ าวันของ
คนไทยส่วนใหญ่จึงคลุกคลีอยู่กับการท านา เริ่มตั้งแต่หว่าน ไถ ด า และเก็บเกี่ยว เป็นต้น ด้วยนิสัยรักสนุก หลังจากเลิกงานจึง
น าสากต าข้าวมากระทบกันเป็นเครื่องประกอบจังหวะ พร้อมกับมีการละเล่นให้เข้ากับจังหวะ แต่เดิมคงเป็นจังหวะต าข้าวใน
ลักษณะยืนต า 2 คน ต่อมาจึงลากไม้สากมาวางตามยาว มีคนจับปลายสาก หัว ท้าย ข้างละคน พร้อมทั้งใช้ไม้หมอนรองเคาะ
เป็นจังหวะ และการละเล่นกระทบไม้เป็นประเพณีดั้งเดิมของผู้คนดึกด าบรรพ์และนับเป็นต้นเค้าเก่าแก่ของการแสดงท่ีเรียกว่า
ฟ้อนหรือร า “กระทบไม้” ในสมัยหลังๆ         
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ภายหลังกรมศิลปากรได้ศึกษาการละเล่นชนิดนี้ และน ามาปรับปรุงจัดระเบียบแบบแผนเรียงล าดับท่าร าขึ้น            
โดยไม่ทิ้งเค้าแบบแผนเดิม และได้น าออกแสดงเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2500 เนื่องในงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ

ราชอาณาจักรลาว2 ในการปรับปรุงครั้งนั้น เนื่องจากบทร้องของเก่าไม่เหมาะสมที่จะร าได้สวยงาม กรมศิลปากรจึงได้ขอให้

อาจารย์มนตรี ตราโมท แต่งบทร้องและท่านผู้หญิงหม่อมแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์ เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าร าขึ้นใหม่ ใช้แสดงในเทศกาล 
ที่รื่นเริงต่าง ๆ เช่น งานด าข้าว งานตรุษสงกรานต์ งานบุญกุศลต่าง ๆ เป็นต้น นิยมเล่นในเวลากลางคืนมากกว่าเวลากลางวัน  

 
ภาพที่ 4 : ร าลาวกระทบไม ้

ที่มา : http://www.isangate.com/new/isan-dance-list/302-isan-dance-12-5.html 
 

ค าร้อง : นายมนตรี ตราโมท 
   แสงรัชนี   ส่องสีนวล 

ช่ืนใจชวน                           ยั่วยวนใจชมอภิรมย์เริงใจ 
เคล้าคูเ่คียงไป                      ฟ้อนกรายร่ายร า 
หนุ่มวอนกลอนกล่าว               เว้าสาวหวานฉ่ า 

    จันทร์งามยามค่ า                    เป็นสายน าดวงใจ 
ยามเดือนลอยเด่น                   เหมือนดังเป็นใจให ้
สาวหนุ่มพลอดกัน                    กรีดกรายร่ายร า ส าเริงรื่น 
แสนชื่นชอบเชิง                      เริงร า ท าทางกั้น 
สับเปลี่ยนเวียนผัน                    กันส าราญ 
ร่ายร าท่ามกลาง                       แสงเดือนเด่น 
เยือกเย็นน้ าค้าง                       ช่างซาบซ่าน 
สาวร าน าหนุม่                          ชุ่มชื่นบาน 
ต่างสุขศานต์                            แสนงามยามค่ าคืน  

 

การละเล่นกระทบไม้ในบริบทท่ีแตกต่างกัน 
1) กะเหร่ียงกระทบไม้  
 “ กะเหรี่ยง” เป็นช่ือท่ีคนท่ัวไปใช้เรียกกลุม่ชนชาติพันธ์ุกลุ่มหนึ่ง ท่ีอาศัยอยู่หนาแน่นในเขตบริเวณภาคเหนือและ
ภาคตะวันตกของประเทศไทย ช่ือว่า “กะเหรี่ยง” แปลความหมายถึง “ดึกด าบรรพ”์ ( ค าว่า ยวน, ยุน, ยาง คือ กะเหรี่ยง) 
มอญซึ่งเรยีกกลุ่มชนชาติพันธ์ุกลุม่นี้ว่า “กะเรง” ชนกลุ่มนี้เรยีกตนเองว่า “ปกากะญอ” ซึ่งแปลว่า “คน” ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยและทางรัฐฉานของประเทศพม่า กลุ่มชนนี้เป็นท่ีรูจ้ักกันในนามว่า “ยาง”  
                                                           
2 กรมวิชาการ. ดนตรีศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1. หน้า 80.  
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กะเหรี่ยงมีด้วยกันหลายกลุ่มย่อย และมีชื่อเรียกตา่ง ๆ กัน ทั้งยังมีประเพณี ความเช่ือ ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน
ด้วย กะเหรี่ยงในประเทศไทยมี มี 4 กลุ่มย่อยคือ  

1) สะกอ หรือยางขาว เรียกตัวเองว่า ปกากะญอ เป็นกลุม่ที่มีประชากรมากท่ีสดุ 
2) โป เรียกตัวเองว่า โพล่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี แมฮ่่องสอน เชียงใหม่ และล าพูน 
3) ปะโอ หรือ ตองสู อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแมฮ่่องสอน 
4) บะเว หรือ คะยา อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแมฮ่่องสอน  
 

 “กะเหรี่ยงกระทบไม้” ถือเป็นการละเล่นที่ต้องอาศัยจังหวะการ “กระทบไม้” ในภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า “ติฮัว”        
ในปัจจุบันมีจ านวนผู้เล่นและจ านวนไม้ไผ่เคาะจังหวะมากกว่าหลายชาติ มีการเคาะไม้พร้อมๆ กันหลายคู่ แต่เดิมการละเล่น
ชนิดนี้นิยมเล่นหลังจากว่างเว้นไร่นา ผู้หลักผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้เต้นร าเกี้ยวพาราสีกัน ล่าสุดได้มีการผนวก
การละเล่นกระทบไม้เข้ากับการแสดงถักเชือกประกอบวงดนตรีปี่พาทย์ ใช้ผู้แสดงรวมหลายสิบคน และเพิ่มการอธิบาย
ความหมายในเชิงรักสามัคคี  ชาวกะเหรี่ยงอธิบายนัยยะที่แฝงอยู่ในการแสดงกระทบไม้ว่าเป็นการฝึกให้เด็กเยาวชนมีสมาธิ 
ความทรงจ าดี และสร้างความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ การเคาะไม้ไผ่ การเต้นร าและการย่ าเท้าขึ้นลงช่องว่างตามจังหวะเพลง
และเสียงเคาะไม้ไผ่ ส่วนการแสดงกระทบไม้แบบที่ผสมผสานการถักเชือกเข้าด้วยกันของชุมชนกะเหรี่ยงบางถิ่น เช่น ชุมชน
บ้านท่าตาฝั่ง อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนักแสดงจะเต้นร าไปตามจังหวะกระทบไม้แล้ว ยังต้องช่วยกันจับ
เชือกท่ีแขวนอยู่เพื่อถักเป็นเกลียวให้สัมพันธ์กับจังหวะของเท้าทั้งสอง เดินสลับสับหว่างบนรางกระทบไม้ไผ่ให้เป็นเส้นเชือกถัก
ที่งดงาม (องค์ บรรจุน, 2557: 35) ในบทความนี้ ขอกยกตัวอย่างการแสดงกะเหรี่ยงกระทบไม้ โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ต าบล ป่า
โปง อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ภาพที่ 5 : กะเหรี่ยงกระทบไม้และถักเชือก  

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/krusak/2011/01/30/entry-1 
 
2) แสกเต้นสาก 
 “แสก” หมายความว่า แจ้ง สว่าง เป็นชนชาติหนึ่งในตระกูลมอญ - เขมร ชาวไทแสกเป็นชนกลุ่มน้อยตั้งถิ่นฐาน
อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในท้องที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ชาวไทแสกเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่เป็นชาติพันธุ์เดิมมีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ในตอนกลางของสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อาศัยอยู่ในแถบเมืองรอง           
เมืองเว้ ต่อมาชาวเวียดนาม พยายามเข้าครอบครองและรุกรานชาวไทแสกตลอดมา จนท าให้ชาวไทแสกตกอยู่ภายใต้การ
ปกครองของเวียดนาม มีชาวไทแสกบางกลุ่มไม่พอใจอยู่ภายใต้การปกครองของเวียดนามได้อพยพมาทางตอนใต้ มาทาง
ตอนกลางของประเทศ มาตั้งภูมิล าเนาอยู่ใกล้เมืองท่าแขก (อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนม ประเทศไทย) มาอยู่ที่บ้านหม้อเตลิง 
บ้านทอก ท่าแค บ้านโพธิ์ค้ า 
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ชาวไทแสกที่อพยพจากเมืองแสก อพยพมาตั้งอยู่ที่บ้านโคกยาว (ปัจจุบันคือบ้านไผ่ล้อม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม) สมัยก่อนมีอาณาเขตอยู่ใกล้เคียงกับบ้านนาลาดควาย (ปัจจุบันบ้านนาราชควาย) จ านวนชาว
ไทแสกที่ย้ายมาในขณะนั้นมีจ านวน 1,170 คน ต่อมาชาวไทแสกได้ย้ายถิ่นฐานจากบ้านโคกยาวมาอยู่ที่บ้าน “ป่าหายโศก” 
(ปัจจุบันคือบ้านอาจสามารถ) พระสุนทร ราชวงษา (ฝ้าย) ได้พิจารณาเห็นว่า ชาวไทแสกมีความสามารถ มีความสามัคคี          
มีความเข้มแข็ง สามารถปกครองตนเองได้ จึงยกฐานะชาวไทแสกที่อยู่ที่  “ป่าหายโศก” ให้เป็นกองอาทมาตคอยลาดตระเวน
ชายแดน  

“แสกเต้นสาก” เป็นการบวงสรวงวิญญาณของบรรพบุรุษของชาวแสกในจังหวัดนครพนม และเป็นการแสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ได้ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขและประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ การแสดงแสกเต้นสาก 
จะไม่แสดงบ่อยนัก ตามประเพณีชาวแสกจะแสดงการเต้นสากในวันข้ึน 2-3 ค่ า เดือน 3 ซึ่งตรงกับประเพณี “กิน เตรท” หรือ 
“วันตรุษญวน” ในวันน้ี ชาวแสกทั้งหมดจะพากันน าดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวปลาอาหารไปพร้อมกันที่ศาลเจ้าที่ชาวแสกเรียกว่า 
“ศาลองมู่” ซึ่ง “องมู่” นี้ เป็นบรรพบุรุษที่ชาวแสกเคารพนับถือมาก จะท ากิจกรรมใดก็มักจะไปบนบานศาลกล่าวเสมอและว่า
กันว่าศักดิ์สิทธ์ิมาก   

ชาวแสกในหมู่บ้านอาจสามารถ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม จะน าดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวปลาอาหาร หัวหมู เหล้า
ขาว น้ าอัดลม ฯลฯ ไปพร้อมกันท่ี “ศาลองมู่” ที่ชาวแสกเคารพนับถือ เมื่อท าพิธีถวายอาหารเครื่องดื่มแล้วก็จะมีประเพณีแสก
เต้นสาก โดยให้ชาวแสกชายหญิงประมาณ 10 คู่ ออกมาเต้นสาก เป็นการบวงสรวงองมู่ด้วย  

 

 
ภาพที่ 6 : การแสดงทางวัฒนธรรม “แสกเต้นสาก”  

ที่มา : http://mediastudio.co.th/2017/06/02/159319/ 
 

3) ม้าชกคอก 
 การละเล่นม้าชกคอกก็เป็นอีกหนึ่งการละเล่นของทางภาคเหนือเป็นการละเล่นที่จะนิยมเล่นในวันขึ้นปีใหม่        
(วันสงกรานต์) ของล้านนา เป็นการละเล่นเพื่อให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ท าให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มและความมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การละเล่นชนิดนี้ในภาคกลางจะเรียกว่า “ลาวกระทบไม้” มีลักษณะคล้ายกับการเล่น “เรือมอันเร” 
(ร าสาก) ของชาวไทยเช้ือสายเขมรแถบอีสานใต้และคล้ายกับการเล่น “แสกเต้นสาก” ของชาวแสกในอีสาน นอกจากนี้
การละเล่นชนิดนี้ยังมีคนเข้าใจกันว่าอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากการละเล่นของชาวลัวะ  
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ภาพที่ 7 : การละเล่นม้าจกคอก (ภาคเหนือ) 

ที่มา : https://sites.google.com/site/piggiizzine/ma-ck-khxk 
 

การเล่นม้าจกคอกนิยมเล่นในวันขึ้นปีใหม่ (สงกรานต์) ของล้านนา ในขณะเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงก็มีการละเล่น
เฉกเช่นเดียวกันกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งในการละเล่นจะมีอุปกรณ์คล้าย ๆ กันคือ น าไม้หลาย ๆ ท่อนมาวางเรียงกันและ      
มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายร่วมเล่นด้วยกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม  

 
4) เรือมอันเร  

“เรือมอันเร” เป็นการละเล่นของชาวไทยเช้ือสายเขมร นิยมเล่นหลังฤดูเก็บเกี่ยว คือประมาณเดือนสี่ถึงเดือนห้า 
(ราวเดือนมีนาคม - เมษายน) อันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ การละเล่นเรือมอันเรนั้นจะเล่นกันในช่วงของวันหยุดสงกรานต์         
โดยชาวบ้านจะเล่นเรือมอันเรที่ลานบ้านหรือว่าลานวัด ซึ่งการละเล่นมักจะมีขึ้นในตอนค่ า หลังต าข้าวหรือขณะต าข้าว เสียง
กระทบของสากจะมีจังหวะสนุกสนาน ท าให้หนุ่มสาวร้องเพลงและร าด้วยกันอย่างสนุกสนาน อันเป็นการเกี้ยวพาราสีไปด้วย 
ในภายหลังได้มีการดัดแปลงลักษณะการเต้น และการเคาะจังหวะให้มีแบบแผนมากขึ้น โดยใช้ไม้ยาววางกับพื้นแทนสาก และ
มีการเต้นข้ามไม้ไปมา พร้อมกับมีเพลงและท านองเฉพาะส าหรับการละเล่นเรือมอันเรโดยเฉพาะ แต่ก็ยังมีลักษณะการละเล่น
คล้ายร าวง  

ในปัจจุบันการละเล่นเรือมอันเรในท้องถิ่นในปัจจุบันพบได้น้อย ส่วนใหญ่เป็นการเตรียมเพื่อจัดแสดงต้อนรับ
นักท่องเที่ยวหรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง อย่างไรก็ตาม ยังมีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม        
หลายแห่ง  

 
โอกาสในการแสดง 
          แต่เดิมการแสดงเรือมอันเร นิยมเล่นในช่วงเดือนห้า (แคแจด) หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ เพื่อเป็นการผ่อนคลายความ
เหน็ดเหนื่อยและเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชาวบ้านจะมารวมกันในตอนค่ า โดยใช้สถานท่ีลานวัดหรือลานบ้านท่ีกว้างๆ  
แต่ในปัจจุบันเรือมอันเรจะแสดงทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นงานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ตลอดจนงานเทศกาลทั่วๆ ไป เพื่อต้อนรับ
แขกคนท่ีมาเยี่ยมเยือนหรือมาร่วมงาน 
 ปัจจุบันกล่าวได้ว่าหาดูหาชมได้ยาก จะมีแต่ในช่วงโอกาสส าคัญๆ งานประจ าปี หรือในกลุ่มศูนย์อนุรักษ์หรือศูนย์
แสดงทางวัฒนธรรมของคนไทยเช้ือสายเขมรเท่าน้ัน   
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ภาพที่ 8 : การเดริโจลอันเร (เดินเข้าสาก) ในจังหวะจืงมูยไขว้ข้างกนัของชายและหญิง 

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/yongyoot/2007/11/09/entry-1 
 

บทร้องประกอบการร าเรือมอันเร 
 1) เพลงไหว้ครู เกริ่นครู ท านองอายัยพิมพวง 
    ชตุม มี จัต  อากาศมืดครึ้ม 
   คเมาบองบัต   น้องด าของพี่หาย 
   ชัตเติว์ซทานนา   ไปประเทศใด 
   ชัตเติว์ซทานเจ็น   ไปประเทศจีน 
   รีเติว์ซทานจเวีย   หรือไปประเทศชวา 
   ชัตเติว์ซทานนา   ไปประเทศใด 
   บองลีชนาตาม   พี่แบกหน้าไม้ตาม 
   ทงัยลเงียจตเจียะ   ตะวันเย็นต่ าลง 
   บองแจ็ญเปียะ ตมัแร็ย  พี่ออกไปคล้องช้าง 
   ทงัยก็วงเมือตเปร็ย   ตะวันอยู่ระดับป่าไม ้
   ตัมแร็ยบองยลูดัย   ช้างพี่แกว่งงวง 
   ยูลตังปีปรึ ์   แกว่งตั้งแต่เช้า 
   จวนด็อลลุทงัย   จนตะวันสาย 
   ตัมแร็ยบองยลูดัย   ช้างพี่แกว่งงวง 
   ก็ตซแร็ยซเราะ ชงาย   คิดถึงหญิงบ้านไกล 
 2) จังหวะกัตปกาซาปดาน 
    ปการี ปการูย  ดอกไม้บาน ดอกไม้โรย 
   เนียะนาเดิรกรอย   ผู้ใดเดินตามหลัง 
   รืฮปกาบองพอง   เก็บดอกไม้ให้พ่ีด้วย 
   เนียงรืฮมันรฮื   น้องเก็บไม่เก็บ 
   ก็อมเดินชลอง   น้องอย่าเดินข้าม 
   รืฮปกาบองพอง   เก็บดอกไม้ให้พ่ีด้วย 
   บองซดายปกานะ   พี่เสียดายดอกไม้นะ   
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   บองซูจอลปกาทเม็ย  พี่สู้ทิ้งดอกไม้ใหม ่
   มัลจอลปกาจัฮ   ไม่ทิ้งดอกเก่า 
   บองซดายปกานะ   พี่เสียดายดอกไม้นะ 
   ปกาจัฮบีเดิม   ดอกเก่าแต่เดิม 
   ปกัวร์เลือนแอตโปง   ฟ้าลั่นทางทิศใต้ 
   ชเลอะ โดงกันโจม   ใบมะพร้าวรม่รื่น 
   ซเราะ บองม็อตกโม็ม  บ้านพ่ีไม่มสีาว 
   บองเดิรสิ่งตามจฮั   ที่เดินเล่นตามคนแก่ 
   รือพลูรือซลา   เรื่องพลูเรื่องหมาก 
   บองวิจ เติว็บีปเตียะฮ  พี่ห่อไปจากบ้าน 
   บองเดิรลีงตามจฮั   พี่เดินเล่นตามคนแก่ 
   ซออ์ตปซ็อฮ   แก้เหงา 

3) จังหวะเจิงมุย 
    ซแร็ยซเดิงซเลอะ  ผู้หญิงบางใบ 
   เทอออยบองก็ต   ท าให้พี่คิด 
   ปแดปดัม น็องก ็   ฝากฝังกับเขา 
   บองปดัม ซเราะ บีต  พี่ฝากบ้านใกล ้
   ก็ มินซเกือล   เขาไมรู่้จัก 
   บองปดัมน็องคย็อล   พี่ฝากกับลม 

  มินด็อลซแร็ยเลย   ไม่ถึงน้องเลย 
  มือ มี์ ซตุม   ดูเมฆมืดครึ้ม 
  มือ พนม ซตูล   ดูภูเขาสูงใหญ ่
  ซตึงเปรียะ มูล   ห้วยน้ ามูล 
  เทอแม็ฮบองเฮยีน ชลอง  ท าอย่างไรพี่กล้าข้าม 
  ตี เรียะ ซเมอะพลิว   น้ าตื้นแค่ขา 
  ตึ จริว ซเมอซมอง   น้ าลึกแค่หน้าแข้ง 
 เทอแม็ฮบองเฮยีนชลอง  ท าอย่างไรพี่กล้าข้าม 

โมรัวซแร็ยซเดิง   มาหาผูห้ญิงบาง 
4)  จังหวะมะลุปโดง 

มลปโดงเอย  ร่มมะพร้าวเอย 
ตโซลแด็จพนุม   สูงดุจภเูขา 
มลปโดงซเราะ วิท็ม   ร่มมะพร้าวใบใหญ ่
มลป ซาคา   ร่มมสีาขา 

   มลปโดงเกรแยย็   ร่มมะพร้าวมรดกยาย 
   รื มลปโดงแย็ยตา   หรือร่มมะพร้าวยาตา 
   มลปโดง ซเราะห์ นา  ร่มมะพร้าวบ้านไหน 
   มลปซรวลโอ็ยแบระ ซแร็บ  ร่มสบายดีแท้ๆ จริง 
 



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- ศิลปกรรมศาสตร์ - 744 

 

 5) จังหวะเจิงปรี  
    ปกัวร เลือนแอตโปง ฟ้าลั่นทางทิศใต้ 
   ตึ แบ ลลูน   น้ าไหลหลาก 
   บองรัว ตรู ดะ   พี่หาลอบใส ่
   บองกัวลรัวเวือล   พี่หาเครือ 
   เหมือนเอิรจมัเปรียะ  ไก่บินติด 
   บองรัวตรูดะ   พี่หาลอบใส ่
   นเจ็มซแรย็ซเดิง   เลี้ยงผูห้ญิงบาง 
   ตรูบองปรัมเบือน   ลองพี่ห้าพัน 
   เลือนบองปรัมรวย   เลือนพี่ห้าร้อย 
   บองมันออยเนียงปรวย  พี่ไม่ให้น้องกังวลใจ 
   ปบา กัน ชเนียง นเจือต  ไม่ต้องล าบากถือสวิงช้อน 
   ปกัวน เลือนแอตโปง  ฟ้าลั่นทางทิศใต้ 
   คยอลเบาะ รัมปว   ลมพัดมาอื้ออึง 
   ซารกรบเม เชอ   กระทบกิ่งไม ้
   เบอเนียงน็องบอง   ถ้าน้องกับพ่ี 
   ช็อมคเนียเฮยเตอ   สมกันแล้ว 
   มินกวรเนียงเซอเวอ   ไม่ควรน้องซัดเซ 
   เนียงเติว์รัวกูตีต   น้องไปหาคู่อีก 
   กีซละ กีซเลา   เขาสลักเสลา 
   กีเดารมจ    เขาทาขมิ้น 
   เนียงเติว์รักกตูีต   น้องไปหาคู่อีก 
   ด็อลนาน็องบาน   เมื่อไหร่จะได ้
 

การละเล่นกระทบไม้มีมายาวนาน ซึ่งมีที่มาจากพิธีกรรมขอความอุดมสมบูรณ์และเป็นพิธีกรรมของบรรพชนคน
ดั้งเดิมทุกเผ่าพันธุ์ของอุษาคเนย์ยุคแรก ใช้สากต าข้าวสองอันมาตีกระทบกันแล้วร่ายร า ต่อมามีผู้แต่งท านองกระทบไม้เป็น
เพลงกระทบไม้ แล้วใส่หน้าทับกลองจังหวะแบบลาว จึงเรียกเพลง “ลาวกระทบไม้” ซึ่งรู้จักในปัจจุบัน 

จากการศึกษาการละเล่นกระทบไม้มีบริบทที่แตกต่างกัน เช่น กะเหรี่ยงกระทบไม้ แสกเต้นสาก  ม้าจกคอก และ 
เรือมอันเร ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงชาติอื่น ๆ ที่มีการละเล่นแบบเดียวกัน และการละเล่นกระทบไม้ยังมี
บทบาทที่แตกต่างกันคือ  1) การกระทบไม้ของกะเหรี่ยง สมัยก่อนจะใช้เล่นต่อเมื่อมีผู้ตายเท่านั้น เนื่องจากชาวกะเหรี่ยงนับ
ถือผี ซึ่งการกระทบไม้ถือเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ใช้เรียกวิญญาณของผู้ตายในการประกอบพิธีกรรม ในปัจจุบันละเล่นใน
โอกาสต่าง ๆ ที่ส าคัญ 2) แสกเต้นสาก เป็นการบวงสรวงวิญญาณของบรรพบุรุษของชาวแสกในจังหวัดนครพนม และเป็นการ
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ได้ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขและประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 3) เรือมอันเร
และม้าจกคอก นิยมละเล่นในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันหยุดสงกรานต์ ไม่ว่าการละเล่นกระทบไม้จะมีบริบทและ
บทบาทอย่างไร ล้วนแต่ท าให้เกิดความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันในหมู่คณะ 
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การออกแบบหนังสือภาพประกอบเพื่อปลูกฝังคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันส าหรับเด็กวัย 3-6 ปี 
Illustrated Book Design for Cultivating Virtue in Coexistence for 3 to 6 Year Old Children 

 
ศิริวัฒน์  แสนเสริม1 
มุกดา  โชคชัย2 
 

บทคัดย่อ 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมและแนวทางในการปฏิบัติตน และควรเริ่มปลูกฝังคุณธรรม
นี้ตั้งแต่ยังเยาว์วัย จึงจะเกิดผลดีทั้งต่อตัวเด็กและสังคม 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบส าหรับเด็กในวัย 3 - 6 ปี ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ที่จะช่วยปลูกฝังคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องศึกษา รวบรวมข้อมูล หลักและทฤษฎีการออกแบบภาพประกอบ หลักจิตวิทยาส าหรับ
เด็กในวัย 3-6 ปี วิเคราะห์หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 รวมถึงท าตารางวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประเภทหนังสือภาพประกอบ
ส าหรับเด็กที่ได้รับรางวัล แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อน ามาสรุปผลและก าหนดแนวทางในการออกแบบ แล้วจึงน าผลงาน
ออกแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในตัวผลงาน 
 สรุปผลการวิจัย การออกแบบหนังสือภาพประกอบที่ปลูกฝังคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน  ส าหรับเด็กในวัย 3-6 ปี          
ช่ือเรื่องว่า “ท าไมใคร ๆ ก็รักพี่แป้ง” โดยเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครหลักคือ พี่แป้ง ซึ่งมีบุคลิกตรงตามหลักธรรมสังฆหวัตถุ           
4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 

ค ำส ำคัญ:  หนังสือภาพประกอบ    ภาพประกอบส าหรับเด็ก  คุณธรรมส าหรับเด็ก 
 

Abstract 
Cohabitation in society, then great. The need for a moral and guidelines for their implementation.   

And should begin to instill this virtue from a young. It will benefit both the child and society. 
The study aimed to design illustrated books for 3 to 6 year old children related Sangahavatthu 4 

principles to help cultivate the virtues of coexistence. The content is easy to understand Interesting. The 
knowledge gained from this book applied in everyday life. 

In doing this research, the researchers need to study the data and theory, design illustration. For 
3 to 6 year old children in the psychology analysis principles Sangahavatthu 4 objects including tables 
analyze data from a sample of children's book illustration for the award. The data was analyzed. In order 
to draw conclusions and formulate guidelines for the design. Then the designer to experiment with 
different target groups in order to assess the level of satisfaction in the work. 

Research result, illustration books instilling virtues of co-existence. For 3 to 6 year old children. The 
book name’s "Why everyone loves Pang". By the story's told main character is a ‘Pang’ which has a bearing 
on the principles for the Sangahavatthu 4, The principles that guide their practice live together in society. 
 

Keywords:  illustrated books, illustrate for children, moral for children 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2 นักศกึษาหลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนเิทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทน า 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีกฏเกณฑ์และคุณธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมและประเพณี หากไม่มีการให้เกียรติ เคารพซึ่งกันและกัน ไม่มีน้ าใจแบ่งปันให้ต่อกันแล้วนั้น         
ก็จะกลายเป็นสังคมที่มีแต่ความเห็นแก่ตัว หากเป็นเช่นนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาทางอาชญากรรมต่าง ๆ ตามมาได้ เช่น การลัก
ทรัพย์ การฉ้อโกง ฯลฯ หาได้มีความสุขในการด าเนินชีวิตไม่ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ลงมือศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ พบว่าในสังคมปัจจุบันมีปัญหาอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น          
และการที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายเข้ามาควบคุมมากขึ้นเช่นกันนั้น เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง
แล้วเกิดจากมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้กระท าสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น เนื่องจากขาดความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ไม่ละอายต่อบาป เราจึงควร
ปลูกฝัง ให้เด็กรุ่นใหม่มีคุณธรรมในหัวใจ ซึ่งหลักธรรมดังกล่าวคือ สังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย ทาน (การแบ่งปัน), ปิยวาจา 
(การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน), อัตถจริยา (การช่วยเหลือผู้อื่น) และสมานัตตา (การมีสัมมาคารวะ เคารพผู้ใหญ่) ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่ส าคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีเมตตาและเคารพซึ่งกันและกัน 
 ทั้งนี้การบ่มเพาะคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมนั้น เป็นอีกเรื่องที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมาก ที่จะต้องปลูกฝังกัน
จากภายในจิตใจลึก ๆ ตั้งแต่อายุยังน้อย และผู้ใหญ่ก็ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้ที่ดีให้แก่เด็ก สังคมและสภาพแวดล้อม
ที่ดีนั้นก็มีส่วนช่วยให้เด็กเติบโตมาเป็นคนที่ดีพร้อมทั้งกายและใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กในวัย 3-6 ปี นักจิตวิทยาที่ช่ือว่า 
Erik Homberger Erikson ได้อธิบายว่า เด็กในวัยนี้เป็นเด็กที่มีจินตนาการสูง รวมทั้งเริ่มหัดอ่าน สะกดค า ดังนั้นสื่อต่าง ๆ ที่
ผลิตเพื่อเด็กวัยนี้ จึงควรเป็นสื่อท่ีส่งเสริมจินตนาการของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กสรา้งจินตภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม เพราะพฤติกรรม
ของเด็กวัยนี่เป็นวัยท่ีมักจะเรียนรู้จากการสังเกต หรือการเลียนแบบจากสิ่งท่ีเห็นหรือได้ยินมา สื่อและภาพประกอบที่ใช้ควรมี
รายละเอียดที่ไม่ซับซ้อน มีและการใช้สีสันท่ีสดใส เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกปัญหานี้มาท าการศึกษาวิจัย โดยออกแบบเป็นหนังสือภาพประกอบ เพื่อใช้เป็นหนังสือเสริม
การเรียนรู้ส าหรับอ่านนอกเวลา เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้แก่เด็กอายุ 3-6 ปี ในเรื่องของการมีคุณธรรม ตระหนักรู้ผิดชอบช่ัวดี 
และท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในภายภาคหน้า โดยออกแบบภาพประกอบให้มีความเรียบง่าย สีสันสดใส และมี
เนื้อหาท่ีเข้าใจได้ง่าย ผ่านบทร้อยกรอง (กลอนสี่สุภาพ) จ านวน 18 บท  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบส าหรับเด็กท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 
2. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจจากการออกแบบหนังสือภาพประกอบ 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 
  หนังสือภาพประกอบเพื่อปลูกฝังคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันส าหรับเด็กในวัย 3-6 ปี สามารถเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ให้
ความรู้ในแง่ของวิธีการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันสังคม ปลูกฝังให้เด็ก ผู้ซึ่งจะเติบโตไปเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศ            
มีจิตส านึกต่อส่วนรวม ยึดมั่นในการท าความดี ท าสิ่งที่ดี ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การออกแบบหนังสือภาพประกอบนี้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันส าหรับเด็กในวัย 3-6 ปี เนื้อหาในเรื่อง 
จะมีหลักคุณธรรมซึ่งเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันใน มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    ศึกษาเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมหลักและทฤษฎีในการออกแบบหนังสือภาพประกอบส าหรับเด็ก รวมถึงท าตารางวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
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ประเภทหนังสือภาพประกอบส าหรับเด็กที่ไดร้ับรางวัล โดยมีตัวช้ีวัด ได้แก่ ลักษณะของภาพประกอบ การใช้สี การจัดวางภาพ
และตัวอักษรที่ใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานท่ีสามารถน าไปพัฒนาเป็นแนวทางที่จะใช้ในการออกแบบหนังสือภาพประกอบต่อไป 
 2. ขอบเขตด้านประชากร  

    ศึกษาและเก็บข้อมูลจากการให้กรอกแบบสอบถามจากผู้ปกครองของเด็กในช่วงอายุ 3-6 ปี และคณุครูทีส่อน
เด็กในวัย 3-6 ปี จ านวนท้ังสิ้น 50 คน 

3. ขอบเขตด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันอังคารที่ 2 กันยายน 2560  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. แหล่งข้อมลูและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท 

  1.1 ข้อมูลประเภทเอกสารจากการศึกษาค้นคว้า หนังสือ บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
โดยมีประเด็นการศึกษาดังนี้ 
  1.1.1 วรรณกรรมทางด้านภาพประกอบ ทฤษฎีการใช้สี และจิตวิทยาการออกแบบหนังสือส าหรับเด็ก 

 1.1.2 วรรณกรรมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรื่อง หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 
 1.2 ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างประเภทภาพประกอบส าหรับเด็ก โดยค้นหาจากเว็บไซต์จ านวน 10 ตัวอย่าง 

1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาจากแบบสอบถามความต้องการและความช่ืนชอบในหนังสือนิทานของเด็กวัย 3-6 ปี 
 

2. วิธีการเก็บข้อมูล 
      ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจและเก็บข้อมูลดังนี ้

2.1 วิธีการเก็บข้อมูลประเภทเอกสาร 
2.2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมเรื่อง สังคหวัตถุ 4 เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้และน ามาเป็นแนวทาง 

ในการแต่งเรื่องราวในหนังสือภาพประกอบเรื่องการอยู่ร่วมกัน 
      2.3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักการออกแบบหนังสือภาพประกอบส าหรับเด็ก เช่น การใช้สี และ
ทฤษฎีทางด้านการออกแบบภาพประกอบ เป็นต้น 
 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1 กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงดา้นการออกแบบหนังสือภาพประกอบจ านวน 10 ตัวอย่าง 

 3.2 เด็กชายและหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 3-6 ปี ท่ีชอบอ่านหนังสือนิทาน จ านวน 20 คน 
3.3 ผู้ปกครองและครูของนักเรียนในวัย 3-6 ปี จ านวน 50 คน 
3.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

 - นายธรรมนูญ เศวตสุทธิศริิกุล 
 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4.1 ตารางวิเคราะห์กลุม่ตัวอย่างดา้นการออกแบบหนังสือภาพประกอบจ านวน 10 ตัวอย่าง 
4.2 ก่อนการออกแบบใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด สรุปความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
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ในการออกแบบหนังสือภาพประกอบ โดยมีตัวช้ีวัด ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความถี่ในการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับประเภทของหนังสือนิทานท่ีเด็กวัย 3-6 ปี ชอบ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของภาพประกอบที่เด็กวัย 3-6 ปี ชอบ 
และข้อมลูทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของนิทานท่ีผู้ปกครองและครู ของเด็กวัย 3-6 ปี อยากให้ผลิตออกมาเพิ่ม 

4.3 หลังการออกแบบใช้แบบสอบถามแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผลงาน โดยมี 
ตัวช้ีวัด ได้แก ่ภาพประกอบ ตัวละครและฉากมีความสวยงามเหมาะสมกับเด็ก ภาพประกอบมีความเข้าใจง่ายสีสันสดใสและมี
เนื้อหาสอดคล้องกับภาพ มีการจัดวางตัวอักษรและการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมเข้าใจง่าย ขนาดของเล่มมีความเหมาะสมกับ
เด็ก และสามารถน าความรู้จากหนังสือไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

4.4 กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม (กลุ่มประชากรประเภทบุคคล) 
- ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 3-6 ปี และคณุครรูะดับอนุบาล จ านวนท้ังสิ้น 50 คน 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลูจากการเก็บรวบรวมตัวอยา่ง 3 ประเภทดังนี ้
5.1 วิเคราะหจ์ากเอกสาร โดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ วรรณกรรมและสื่อออนไลน์ ที่เกี่ยวกับทฤษฎีตา่ง ๆ 

ที่ใช้ในการออกแบบภาพประกอบส าหรับเด็กในวัย 3-6 ปี 
5.2 วิเคราะหจ์ากแบบสอบถามความต้องการและความช่ืนชอบในหนังสือนิทานของเด็กวัย 3-6 ปี 
5.3 วิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงด้านการออกแบบหนังสือภาพประกอบที่ได้รับรางวัล จ านวน 10  

ตัวอย่าง 
 

6. การสรุปผล 
เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งน าไปสู่การออกแบบหนังสือภาพประกอบที่ปลูกฝังคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน

ส าหรับเด็กวัย 3-6 ปี จากผลที่ได้จากแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเป็นหนังสือนิทาน
ภาพประกอบ ประเภทร้อยกร้อง ที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย และมีภาพประกอบที่มีสีสันสดใส สวยงาม สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ตามขั้นตอนด าเนินงานวิจัย เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบ หนังสือ
ภาพประกอบเพื่อปลูกฝังคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันส าหรับเด็กในวัย 3-6 ปี มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างมีเกณฑ์ในการคัดเลือกจากหนังสือภาพประกอบส าหรับเด็กที่ได้รับรางวัลแว่นแก้ว       
ครั้งที ่10 พบว่าส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นภาพวาดตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ และนิยมใช้โทนสีทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็นมา
ผสมให้กลมกลืนกัน การจัดองค์ประกอบจัดให้มีความสมดุลกัน ตัวอักษรที่เป็นช่ือหนังสือใช้เป็นตัวอักษรประดิษฐ์ เนื้อหาในเล่ม
มักใช้ค าที่สั้นและอ่านง่าย ผลวิจัยดังกล่าวจ าแนกรายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังนี ้

(1) ลักษณะของภาพประกอบ จะมีลักษณะเป็นภาพวาดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่จากจินตนาการของผูเ้ขียน  
มีการวาดรายละเอียดแบบเรียบง่าย เหมาะสมกับกับกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กในวัย 3-6 ปี 

(2) การใช้สีของหนังสือส าหรับเด็กส่วนใหญ่จะมีสีสันที่สดใส แต่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป และไม่หม่นหมองจนเกินไป  
(3) การจัดวางภาพและตัวอักษร หนังสือส าหรับเด็กส่วนใหญ่จะมีความสมดลุของภาพประกอบแบบซ้ายขวา 

เท่ากัน ซึ่งท าให้เด็กอ่านแล้วสบายตา 
(4) ตัวอักษร หัวเรื่องจะใช้ตัวอักษรประดิษฐ์ ส่วนตัวอักษรด้านในจะใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตา  

ลักษณะจะเป็นฟอนต์ที่คล้ายลายมือเด็ก 
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 2. ผลการวิจัยจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามที่จัดท าในงานวิจัยเรื่องนี้ เป็นการให้ 
ตอบแบบสอบถามจากผู้ปกครองของเด็กในช่วงอายุ 3-6 ปี และคุณครูที่สอนเด็กในวัย 3-6 ปี จ านวนทั้งสิ้น 50 คน ผลการวิจัยพบว่า  

(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความถี่ในการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือนิทานให้ลูก
ฟังนาน ๆ ครั้ง ส่วนคุณครูที่สอนเด็กในวัย 3-6 ปี ต้องอ่านนิทานให้เด็กฟังในคาบเรียนทุกวัน เพราะเป็นหนึ่งในสื่อเสริม         
การเรียนรู้ของเด็กในวัยนี ้

(2) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของหนังสือนิทานที่เด็กวัย 3-6 ปี ชอบอ่านนั้นเป็นนิทานประเภทท่ีด าเนินเรื่อง 
โดยมีตัวละครหลักเป็นตัวด าเนินเรื่อง ซึ่งเด็กจะจดจ าได้ง่าย 

(3) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของภาพประกอบท่ีเด็กวัย 3-6 ปี ชอบนั้น เป็นภาพประกอบประเภท 2 มิติ  
ที่มีรายละเอียดแบบง่าย ๆ มีสีสันสดใส เป็นธรรมชาติ 

(4) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของนิทานท่ีผู้ปกครองและครูของเด็กในวัย 3-6 ปี อยากให้ผลิตออกมาเพิ่ม 
คือนิทานที่สอดแทรกคุณธรรมในเนื้อเรื่อง แต่เนื้อหาต้องเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนจนเกินไป 

3. ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางหนังสือภาพประกอบ โดยใช้ช่ือหนังสือนิทานว่า “ท าไมใคร ๆ ก็รักพี่แป้ง” ขนาดของ 
หนังสือคือ 21x21 ซม. และก าหนดแนวคิดที่ต้องการสื่อความหมาย เป็นหนังสือภาพประกอบท่ีน าเสนอหลักในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมในรูปแบบหนังสือนิทานส าหรับเด็กที่เข้าใจง่าย หนังสือที่จะพบกับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่ด าเนินชีวิตตามหลัก  
สังคหวัตถุ 4 จึงท าให้เป็นท่ีรักของทุก ๆ คน ผ่านรูปแบบ และเนื้อหาท่ีเข้าใจง่ายและสีสันท่ีสดใส 

    โดยด าเนินเรื่องโดยตัวละครหลักที่ช่ือ พี่แป้ง ซึ่งเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี มีน้ าใจงาม ชอบแบ่งปัน ขยันและเคารพ
ผู้ใหญ่ จึงเป็นที่รักของใครต่อใครที่พบเห็น สมควรน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม เนื้อเรื่องเป็นการประพันธ์แบบร้อยกรองประเภทกลอนสี่ มีจ านวนทั้งหมด 18 บท มีเค้าโครงเนื้อเรื่องดังนี้  

    

   พี่แป้งคนดี  ช่างมีน้ าใจ 
ชอบแบ่งปันให้       ใครใครช่ืนชม 

     พี่แป้งใจดี       ชอบมีขนม 
น้ าหวานลูกอม       ปะปนกันไป 
 

   พี่แป้งอาสา      สอนการบ้านให ้
วิทย์ คณิต ไทย       ได้ใจทุกคน 

     แบ่งเถิดน้ าใจ  ปันได้ทุกหน 
ไม่อับไม่จน  ผู้คนเอ็นด ู

 

    พี่แป้งคนนี้       พูดดีนักหนา 
ทุกถ้อยวาจา          คะ ขา ทุกวัน 

    รู้จักขอบคุณ  ไม่พูดหุนหัน 
พลันแล่นดดุัน        ไม่ทันจะฟัง 
 

   รู้จักขอโทษ      ไม่โกรธย้อนหลัง 
“หนูน่ารักจัง”  ผู้ใหญ่ชมเชย 

    พูดจาไพเราะ  เสนาะจริงเอ๋ย 
ขออย่าละเลย        ฝึกให้เคยชิน 
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                           พี่แป้งคนเก่ง       เร่งท างานบ้าน 
เก็บกวาดล้างจาน      อาหารช่วยท า 

    หุงข้าวทอดปลา     ต้มข่าต้มย า 
ทบทวนความจ า       ว่าลืมสิ่งใด 
 

       สวดมนต์ไหว้พระ   ก่อนนอนใช่ไหม 
ใช่แล้วนั่นไง  วิถีเด็กด ี

    คนเราทุกคน     งานการมากม ี
ช่วยแบ่งหน้าท่ี  เด็กดีภมูิใจ 
 

     พี่แป้งน่าคบ        เคารพผู้ใหญ ่
ไปลามาไหว้           ใช้ สวัสด ี

    ถ่อมตัวนอบน้อม    งามพร้อมศักดิ์ศร ี
กุลสตร ี              ตามวิถีไทย 
 

       รู้จักรับฟัง         ค าเตือนผู้ใหญ ่
จดจ าใส่ใจ  เพื่อแก้ไขตน 

    ทุกค าท่านสอน      โปรดอย่าสับสน 
ผู้ใหญ่ทุกคน          ท่านล้วนหวังด ี
 

       สังคมจะงาม  มีความสุขศร ี
ร่ ารวยคนด ี  สิ่งนี้ถาวร 

    พี่แป้งคนงาม  ท าตามค าสอน 
ทุกสิ่งเป็นพร  ชีวิตเจริญ 

 

ผู้ประพันธ์ : นางสาวมุกดา โชคชัย 
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ผลการออกแบบ : หนังสือนิทานเร่ือง ท าไมใคร ๆ ก็รักพ่ีแป้ง 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลในส่วนของเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างและจากแบบสอบถามข้อมูล ได้ข้อสรุปผล 

การวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบหนังสือภาพประกอบเพื่อปลูกฝังคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน ส าหรับเด็กวัย 3 - 6 ปี  
โดยใช้ภาพประกอบเป็นภาพวาดที่เกิดจากจินตนาการของผู้วิจัย ใช้สีสดใส เป็นธรรมชาติ จัดองค์ประกอบและสร้างเนื้อเรื่อง 
ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และเมื่อได้น าผลงานการออกแบบหนังสือภาพประกอบไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว 
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในหนังสือภาพประกอบ 

 

ข้อเสนอแนะ 
(1) มีความรอบคอบในการศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับเด็กในวัยนี้และเพื่อประสิทธิภาพในหนังสือ

ภาพประกอบนี้เนื่องจากเป็นช่วงวัยท่ีมีความละเอียดอ่อนในการส ารวจและเก็บข้อมูล  
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