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บทบรรณาธิการ 
 วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ฉบับ “นบอาจารย์
ศิลปะการแสดง” จัดท าขึ้นตามด าริของคณบดีที่ว่า  ควรท าวารสารที่มีหัวข้อเกี่ยวกับ
ศิลปะการแสดง (Performing arts) สักเล่ม  เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ ประการ
แรก  เพื่อแทนความระลึกถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์  เรืองก าเนิด บุคลากรผู้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญยิ่งทางด้านดนตรีของคณะศิลปศาสตร์  ท่านเป็นผู้บุกเบิกการ
เรียนการสอนวิชาดนตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และเป็นแบบอย่างของการ
อุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจวนจนกระทั่งวาระ
สุดท้ายของชีวิต  และประการที่ 2 เพื่อประกาศศักดิ์ศรีทางวิชาการว่า  คณะศิลป
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นศูนย์รวมนักวิชาการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านศิลปะการแสดงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคอีสานใต้ 
 วารสารศิลปศาสตร์ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการทั่วประเทศ  ส่ง
บทความมาให้พิจารณาเป็นจ านวนมาก  คัดสรรเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้จ านวน
ทั้งสิ้น 15 บทความ มีทั้งบทความภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  เนื้อหาครอบคลุม
ทั้งเรื่องดนตรีและการแสดง  มีทั้งที่เป็นของไทยและต่างประเทศ อาทิ  “การท าผลงาน
รับใช้สังคมส าหรับสาขาดนตรี” ของ พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์  “แนวทางการศึกษา
วัฒนธรรมดนตรีลุ่มน้ าโขง” ของ  เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี  และ “Ives’s Symphony 
No.1”  ของ  Jayanat Wisaijorn  เป็นต้น 
 วารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผู้อ่าน
คงจะได้รับความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงอย่างเต็มที่  และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจัย  รวมทั้งน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  สังคม และประเทศชาติที่รักยิ่งต่อไปในอนาคต 
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จากฟ้อนเจิงสู่ฟ้อนผาง : อัตลักษณ์และลีลาการฟ้อนแบบล้านนาของพ่อ
ครูมานพ ยาระณะ1 

กิติพงษ ์อาธิพรม2 
นิวัฒน์ สุขประเสริฐ3 

อัควิทย์ เรืองรอง4 
บทคัดย่อ 

การแสดงฟ้อนเจิง และฟ้อนผาง ของพ่อครูมานพ ยาระณะ เป็นกระบวนท่า
ฟ้อนที่แสดงออกถึงช้ันเชิงการต่อสู้และลีลาการฟ้อนที่งดงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
อันเป็นนาฏกรรมที่สะท้อนรูปแบบศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาวล้านนาได้เป็นอย่าง
ดี  
           บทความนี้มุ่งศึกษาอัตลักษณ์และลีลาการฟ้อนแบบล้านนาของพ่อครูมานพ 
ยาระณะ ศิลปินแห่ งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง ประจ าปี  2548  ผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการฟ้อนแบบล้านนา โดยเฉพาะฟ้อนเจิง และฟ้อนผาง ท่านมีแนวคิด
ในการประดิษฐ์การฟ้อนจากศิลปะการต่อสู้ผสมผสานกับความเช่ือ ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา แล้วน ามาประยุกต์กับลีลาการฟ้อนในแบบฉบับของตนเอง ท้ังยังเป็น
ศิลปินต้นแบบด้านการฟ้อนล้านนาในปัจจุบัน ท าให้ผลงานของท่านได้รับการสืบทอด 
อนุรักษ์ ต่อยอดแนวความคิด และได้รับการยกย่องให้เป็นบรมครูด้านการฟ้อนล้านนา  

 ผลการศึกษาพบว่า พ่อครูมานพ ยาระณะ ได้รื้อฟื้นฟ้อนเจิงขึ้นมาใหม่ โดย
ได้จัดวางท่าฟ้อนให้เป็นระเบียบตามหลักนาฏยศาสตร์ และประดิษฐ์ฟ้อนผางขึ้นโดยน า
แม่ท่าฟ้อนเจิงมาเป็นแม่ท่าหลัก  ทั้งใช้ภูมิปัญญาและความสามารถด้านการฟ้อนเจิงมา
เชื่อมโยงกันกับการฟ้อนผาง เพื่อสื่อถึงความเชื่อและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
ของชาวล้านนา ต่อมาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ประดิษฐ์ฟ้อนผางขึ้นใหม่ โดยมีพ่อ
                                                           
1บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของการฟ้อนเจิงและฟ้อนผางที่มีต่อ
แนวคิดและรูปแบบการฟ้อนผางของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สาขานาฏศิลป์ไทย หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
2นักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
3ดร.ประจ าสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ครูมานพ ยาระณะ เป็นผู้ให้แนวความคิดและรูปแบบการฟ้อน จึงกล่าวได้ว่าทั้งฟ้อนเจิง
และฟ้อนผางของพ่อครูมานพ ยาระณะ มีอิทธิพลอย่างส าคัญยิ่งต่อการประดิษฐ์ฟ้อน
ผางของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
ค าส าคัญ:       ฟ้อนเจิง, ฟ้อนผาง,    อัตลักษณ์,    ลีลา,      การฟ้อนล้านนา,  

       พ่อครูมานพ ยาระณะ 
 

Abstract 

 The Great Master Manop Yarana’s performances of Lanna style 
dance called ‘Jerng’ and ‘Phang’ are artistic executions which exhibit 
martial techniques as well as grateful dancing styles as for Buddhist 
worships. Moreover, those dance executions well reflect artistic and 
cultural forms of the Lanna people. This article purports to study 
identities and the dancing styles of the Great Master Manop Yarana, the 
2005 national artist in performance. He is knowledgeable and capable of 
the Lanna dancing, especially the Jerng and Phang dances. He has 
conceptually created the dancing styles out of martial arts merged with 
beliefs and faiths towards Buddhism. Also, he has integrated those art 
forms with his individually unique dancing styles. Those integral styles 
then become the contemporary Lanna art forms. As a result, his dancing 
patterns have been succeeding to the next generations, conserving, and 
inventing up on his styles. Therefore, he was acknowledged as the Great 
Master of the Lanna dance. Results of the study reveal that the Great 
Master Manop Yarana has revived the Jerng dance by systemically 
organized the dancing patterns according to the Nattayasastra principles 
and inventing principle postures of the Fang dance out of some principle 
postures of the Jerng dance. Also, he brought in wisdoms and capability 
of his Jerng dance to associate the Phang dance in order to 

3 
communicate the Lanna beliefs and faiths towards Buddhism. Later on, 
the Chiangmai College of Dramatic Arts has recreated the Phang dance 
on the basis of the Great Master Manop Yarana’s styles. Thus, his Jerng 
and Phang dancing styles have significantly influenced the Phang dancing 
styles which are formulated by the Chiangmai College of Dramatic Arts.  
Keywords : Jerng Dance;   Phang Dance;   Identity;   Style;  Lanna Dance;  

      Manop Yarana 

บทน า  
นาฏศิลป์ล้านนา เป็นมรดกของชาวล้านนาที่สืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลา

อันยาวนาน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่น เป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดที่สั่งสมทางภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบของการแสดงที่มีลีลาท่าทางอ่อนช้อย 
งดงาม บ่งบอกถึงความประณีตที่แฝงด้วยจินตนาการศิลปะอันละเอียดอ่อนของคน
ล้านนา จนกลายเป็นอัตลักษณ์และถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาว
ล้านนา ในดินแดนล้านนามีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่หลายเช้ือชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มชนชาวไทต่างๆ เช่น ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทขึน  ไทยอง เป็นต้น กลุ่มชนต่างๆ เหล่านี้ได้
เข้ามาอยู่ในล้านนาโดยการอพยพย้ายถิ่นฐาน และเข้ามาในช่วงสงคราม การเข้ามาของ
กลุ่มชนต่างๆ นั้นได้มีการน าเอาศิลปวัฒนธรรมเข้ามาด้วย การฟ้อนก็เป็นวัฒนธรรม
หนึ่งที่เข้ามาพร้อมกับความเช่ือและพิธีกรรมต่างๆ ของแต่ละกลุ่มชน ซึ่งอาจมีความ
คล้ายคลึงและแตกต่างกันไป  ในระยะแรกที่เข้ามานั้นแต่ละกลุ่มก็จะปฏิบัติตามที่
บรรพบุรุษของตนเคยกระท ามาก่อน ซึ่งการฟ้อนของชาวล้านนาส่วนใหญ่จะเป็นการ
ฟ้อนเพือ่ถวายเป็นพุทธบูชา  ซึ่งแต่ละกลุ่มชนในแต่ละพื้นท่ีก็มีการฟ้อนเช่นกัน แต่มีท่า
ฟ้อนที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งภายหลังที่มีการผสมผสานกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีความคล้ายคลึงกันก็ถูกปรับให้เข้ากันอย่างกลมกลืน การ
ฟ้อนของชาวล้านนาในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังอยู่ในบริบทของความเช่ือ ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา  การฟ้อนจะได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ลักษณะลีลาการฟ้อน
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คล้ายคลึงและแตกต่างกันไป  ในระยะแรกที่เข้ามานั้นแต่ละกลุ่มก็จะปฏิบัติตามที่
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เป็นลีลาที่เลียนแบบธรรมชาติ มีความอ่อนช้อย นุ่มนวล สวยงาม มีทั้งจังหวะช้า และ
จังหวะเร็ว เป็นไปตามลักษณะของกลุ่มชาติพันธ์ุในแต่ละพื้นท่ี  

เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศิลปวัฒนธรรมล้านนา และมีศิลปินพื้นบ้าน
ล้านนาหลายท่านที่ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการฟ้อนเอาไว้  ในบทความนี้
ได้น าเสนออัตลักษณ์และลีลาการฟ้อนแบบล้านนาของพ่อครูมานพ ยาระณะ ท่านเป็น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน–ช่างฟ้อน) ประจ าปี พ.ศ. 
2548 ท่านได้สืบทอดศิลปะการฟ้อนล้านนา และสร้างสรรค์การฟ้อนล้านนาในรูปแบบ
ของตนเอง ซึ่งการแสดงของพ่อครูมานพ ยาระณะ จะมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะการ
ต่อสู้ ซึ่งพ่อครูได้รับการถ่ายทอด และฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ลักษณะท่าทางลีลา
การฟ้อนของพ่อครูจะแตกต่างกับการฟ้อนของศิลปินท่านอื่น เพราะท่าฟ้อนของพ่อครู
จะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ความศรัทธา คาถาธรรม เนื่องจากพ่อครูเป็นผู้
ที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา  ศิลปะการแสดงของท่านจึงมีความเกี่ยวข้องกับศาสนา ซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์ด้านการฟ้อนที่โดดเด่น  พ่อครูมานพ ยาระณะ ได้พัฒนาต่อยอดในการ
สร้างสรรค์ชุดการแสดงฟ้อนผาง โดยมีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็นสถาบันที่น าองค์
ความรู้ด้านการฟ้อนเจิงของพ่อครูมานพ ยาระณะ มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นการแสดง
ชุดฟ้อนผางขึ้น ซึ่งฟ้อนเจิงและฟ้อนผาง เป็นอีกการแสดงที่สื่อถึงอัตลักษณ์และลีลา
การฟ้อนแบบล้านนาของพ่อครูมานพ ยาระณะ ได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์ ควรค่าแก่
การอนุรักษ ์

 
1. ศิลปะการฟ้อนล้านนาของพ่อครูมานพ ยาระณะ 

ศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงของคนในแถบภาคเหนือหรือในอาณาเขต
ล้านนา ได้แก่ การฟ้อน ซึ่งสามารถฟ้อนได้ทั้งชายและหญิง  การฟ้อนที่ได้รับการสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษ  ลักษณะลีลาการฟ้อนในอดีตเป็นลีลาที่เลียนแบบธรรมชาติ  มี
ความอ่อนช้อย นุ่มนวล สวยงาม การฟ้อนในอดีตมีทั้งจังหวะช้าและจังหวะเร็ว เป็นไป
ตามลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละพื้นที่  ในการศึกษาประวัติพ่อครูมานพ ยา
ระณะ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากองค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ พ่อครูมานพ ยาระณะ ของ ดิษฐ์ 
โพธิยารมย์ (2553 : 40) กล่าวว่า ประวัติพ่อครูมานพ ยาระณะ เกิดเมื่อวันที่ 5 เดือน

5 
กันยายน พ.ศ. 2474 ท่ีบ้านแม่ก๊ะ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ บิดาช่ือนายค า
ปัน ยาระณะ อาชีพรับราชการครูประชาบาล มีภูมิล าเนาอยู่ที่บ้านสันป่าข่อย อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มารดาช่ือนางบัวเขียว สายใจดี มีภูมิล าเนาอยู่บ้านแม่ก๊ะ อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ถิ่นก าเนิดของพ่อครูมานพ ยาระณะ อยู่ที่บ้านแม่ก๊ะ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  บิดาของพ่อครูมานพ ยาระณะ นอกจากจะมี
ความสามารถในด้านการสอนหนังสือแล้ว ท่านยังมีความสามารถพิเศษในการเป่าแตร
วงและเล่นซึง สะล้อ มีวงดนตรีเป็นของตนเอง และมักจะพาพ่อครูมานพ ยาระณะไป
ร่วมแสดงตามงานต่างๆ เช่น งานปอยหลวงและงานท าบุญทั่วไป ตั้งแต่อายุประมาณ 4 
– 6 ขวบ ส่วนมารดาของพ่อครูมานพ ยาระณะ มีเช้ือสายไทลื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่
อาศัยอยู่ในอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มารดาของพ่อครูมานพ ยาระณะเป็น
ช่างฟ้อนประจ าวัดในหมู่บ้าน ในสมัยนั้นการแสดงศิลปะพื้นเมืองจะมีให้เห็นกันเป็น
ประจ า ทั้งการตีกลองพื้นบ้าน และการฟ้อนพื้นเมือง ในงานบุญ และงานประเพณีตาม
วัดต่างๆ ด้วยครอบครัวของพ่อครูมานพ ยาระณะนั้น เป็นครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีและการแสดง บิดาและมารดามีความใกล้ชิดกับวัด ถือว่าครอบครัวของพ่อครู
มานพ ยาระณะ มีความผูกพันกับศิลปะการแสดงล้านนา และมีส่วนช่วยเหลืองาน
ส าคัญของวัดมาโดยตลอด ผู้วิจัยพบว่าศิลปะการฟ้อนล้านนาของพ่อครูมานพ ยาระณะ 
เกิดจากปัจจัย 2 ประการดังนี ้
 1.1 ความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

พ่อครูมานพ ยาระณะในวัยเด็กถูกฝากไว้กับวัดให้พระอบรมสั่งสอน โดยเรียน
หนังสือและเรียนธรรมะควบคู่กันไปด้วย พ่อครูมานพ ยาระณะ มีความใกล้ชิดกับ
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงท าให้การสร้างสรรค์การฟ้อนของท่านเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา เช่น การยกมือ ยกแขน ยาขา ก็จะอยู่ในระดับปานกลาง 
ไม่สูงเกินไป และไม่ต่ าจนเกินไป ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง แม้การ
เปลี่ยนท่าฟ้อนก็จะมีการผ่อนพลังในร่างกายด้วยวิธีการก าหนดลมหายใจเข้าออก
เพื่อให้เกิดพลังในการฟ้อน ซึ่งแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้ถูกถ่ายทอด
ออกมาผ่านท่าฟ้อนเจิง เช่น ท่าบิดบัวบาน หมายถึง การระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม 
และพระสงฆ์ ท่าฟ้อนยุ่ม หมายถึง การขอพรจากพระรัตนตรัยและขอพรจากบิดา 
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มารดา ท่าแม่ธรณีรีดผม หมายถึง อิริยาบถของพระแม่ธรณีในการบีบมวยผมขับไล่
พญามารให้พ้นจากพระพุทธองค์ เป็นต้น และแนวคิดในการประดิษฐ์ท่าฟ้อนผาง ที่
เกี่ยวข้องกับความเช่ือเรื่องเทวบุตร เทวดา  เช่น ท่าสูนเกาสนป๋าย หมายถึง การขอ
ขมา ครูบาอาจารย์ เทวบุตรเทวดา ท่าผางหลดศอก ท่ีหมายถึง การขอพรจากเทวดาให้
พ้นจากเคราะห์กรรม ท่าผางปรมะ หมายถึง การแสดงความเคารพบูชาต่อเทวดาสูงสุด 
เป็นต้น พ่อครูมานพ ยาระณะ เป็นผู้ที่ยึดมั่นตามหลักธรรมคสอนในพระพุทธศาสนา
ต านานชาดกธรรมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวโยงกับศิลปะการแสดงพ้ืนเมืองล้านนาและวัฒนธรรม
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ระณะ เมื่อมีงานปอยหลวงตามวัดต่างๆ พ่อครูมักจะไปเที่ยวกับครอบครัวตลอด ท่าน
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จนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความสามารถในศิลปะการแสดงฟ้อนเจิง และกลอง
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การฟ้อนเจิง และฟ้อนผางของพ่อครูมานพ ยาระณะ สร้างสรรค์ท่าฟ้อนขึ้น
จากการรวบรวมเอาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ท่านได้รับ ทั้งด้านกลยุทธ์ของการ
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ฟ้อน  ลีลาท่าทางการฟ้อน  แล้วถ่ายทอดการฟ้อนในรูปแบบของตนเอง จน
กลายเป็นอัตลักษณ์  ท่าฟ้อนเจิงของพ่อครูมานพ ยาระณะ ได้พัฒนามาจากศิลปะการ
ต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าของชายชาวล้านนาสมัยโบราณ  การฟ้อนเจิงนั้นจะต้อง
อาศัยการฝึกฝนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความช านาญ ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหว 
การโยกย้าย  การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายไปในท่วงท านอง  บางท่าก็
ถูกดัดแปลง ปรับเปลี่ยนให้ต่างจากของเดิม เพื่อให้เกิดความสวยงาม และมีความหมาย 
ซึ่งขึ้นอยู่กับการน าเสนอในแต่ละงาน  

การฟ้อนเจิง ฟ้อนผาง ในแบบของพ่อครูมานพ ยาระณะนั้น แต่เดิมใช้ผู้แสดง
เป็นชายล้วน  ผู้แสดงแต่งกายแบบโบราณ  ใช้กลองพื้นเมืองล้านนาเป็นเครื่องดนตรี
ประกอบการฟ้อน  แต่ในปัจจุบันสามารถฟ้อนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง เครื่องแต่งกาย
ของผู้ฟ้อนก็จะเป็นชุดที่สวมใส่ในชีวิตประจ าวัน และชุดที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์  ส่วนฟ้อนผางนั้นก็จะเป็นการฟ้อนที่ผสมผสานกับท่าฟ้อนเจิง  แต่ผู้ฟ้อน
จะต้องถือผางซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง  ผู้แสดงจะแต่งกายด้วยชุดไทลื้อ 
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง คือวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ  

พ่อครูมานพ ยาระณะเป็นศิลปินที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และยังสืบทอด
ศิลปะด้านการฟ้อนล้านนาเอาไว้  การประดิษฐ์ท่าฟ้อนข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบ
การน าเสนอ จากความรู้และประสบการณ์ของท่าน ท่าฟ้อนในแต่ละท่าเป็นท่าฟ้อนท่ีมี
ลีลาที่ผ่านการฝึกฝนจนช านาญ ท่าฟ้อนจะมีความหมายด้านของคติธรรมค าสอน 
นับเป็นอัตลักษณ์ด้านการฟ้อนของพ่อครูมานพ ยาระณะที่แตกต่างจากศิลปินท่านอ่ืนๆ 

  
2. แนวคิดการสรา้งสรรคฟ้์อนเจิงและฟ้อนผางของพ่อครูมานพ ยาระณะ 

พ่อครูมานพ ยาระณะ ท่านมีความผูกพันกับวัดมาตั้งแต่เด็ก มีวิถีชีวิตที่

เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา แนวคิดฝนการสร้างสรรค์การแสดงส่วนใหญ่ก็จะน าเอา

หลักธรรมค าสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ผสมผสานกับคตินิยมของชาวล้านนามา

สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างงดงาม  มีมิติความลึกซึ้งด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งใน

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการสร้างสรรค์ฟ้อนเจิงและฟ้อนผางของพ่อครู
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มานพ ยาระณะ ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิ ดอั น สื บ เนื่ อ งม าจากความ เชื่ อ และความศ รัทธาต่อ
พระพุทธศาสนา 

การประดิษฐ์ฟ้อนเจิง ของพ่อครูมานพ ยาระณะ นี้สามารถจัดประเภท
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือ และประเภทที่มีอาวุธอยู่ในมือ 
ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรีระร่างกายของมนุษย์ มีความสามารถในการแสดง
ความรู้สึก และยังจินตนาการถึงเหตุการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการฟ้อนเจิงได้เป็น
อย่างดี ลักษณะท่าทางในการเคลื่อนไหวในการฟ้อนเจิง ของพ่อครูมานพ ยาระณะ 
ประกอบไปด้วย 

      1) ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวท่ีเกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ เช่น 
การเลียนแบบท่าของดอกบัว การเลียนแบบท่าทางของสัตว์ เป็นต้น 

      2) ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวที่ เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นจาก
จินตนาการ ความเชื่อ  ความศรัทธาในเรื่องของพระพุทธศาสนา ความเชื่อในเรื่องของ
เทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เป็นต้น 

ท่าฟ้อนเจิงของพ่อครูมานพ ยาระณะนั้นจะมีลักษณะท่าทางป้องกันตัวและ
ความเช่ือ ความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะท่าฟ้อนที่สื่อในแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาทางพระพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นแบบของ
ศิลปะการแสดงฟ้อนเจิงในปัจจุบัน  ส่วนแนวคิดในการสร้างสรรค์ฟ้อนผางนั้น พ่อครู
มานพ ยาระณะ ท่านมีความเชื่อว่าการได้ใช้น้ ามันต่างๆ บูชาจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง 
ซึ่งความเช่ือน้ีก็มีปรากฏอยู่ในธรรมกาเผอืกหรือต านานพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ การ
บูชาประทีปหรือผางประทีปนั้น   ผู้ใดที่ได้ท าการสักการะบูชาแด่พระรัตนตรัย ต้นพระ
ศรีมหาโพธิ์ พระธาตุเจดีย์ บุคคลนั้นย่อมได้รับอานิสงส์ คือ เกิดมาในชาติใดย่อมมีรูป
โฉมอันงดงาม เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฟ้อนผาง ได้เกิดจากความคิด
ของพ่อครู มานพ ยาระณะ ท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นอย่างยิ่งและเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับ
พระพุทธศาสนา  จึงประยุกต์วิชาความรู้เรื่องการฟ้อนเจิงมาเป็นแบบอย่างในการฟ้อน
ผางประทีป จึงท าให้ช่ือท่าที่เรียกและการฟ้อนมีความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่ในมือจะ
ถือผาง 
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2.2 แนวคิดอันสืบเนื่องมาจากสังคมชาวล้านนา 
ฟ้อนเจิงเป็นการร่ายร าตามกระบวนท่าที่แสดงออกถึงช้ันเชิงและลีลาในแบบ

ศิลปะการต่อสู้ของผู้ชายชาวล้านนา  ซึ่งท่าฟ้อนนั้นมีทั้งท่าหลักและท่าที่ผู้ฟ้อนแต่ละ
คนจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวพลิกแพลงให้ดูสวยงามได้  ฟ้อนเจิงของพ่อครูมานพ 
ยาระณะนั้น ได้รวมเอาท้ังการฟ้อนประกอบอาวุธและไม่มีอาวุธ  โดยเรียกลักษณะการ
ฟ้อนตามนั้น เช่น  การใช้หอกประกอบการร่ายร า ก็จะเรียกว่าการฟ้อนเจิงหอก   การ
ใช้ดาบประกอบการร่ายร า ก็จะเรียกว่าฟ้อนเจิงดาบ เป็นต้น ต่อมาค าว่าเจิง ในการ
ฟ้อนประกอบอาวุธต่างๆ ได้กร่อนหายไป และเรียกการฟ้อนเจิงประกอบอาวุธต่างๆ 
ตามช่ือของอาวุธนั้นๆ เช่น ฟ้อนไม้ค้อน ฟ้อนหอก ฟ้อนดาบ ฟ้อนลา และเรียกการร่าย
ร าในลีลาการต่อสู้ด้วยมือเปล่านี้ว่า ฟ้อนเจิง การฟ้อนเจิงประกอบอาวุธบางประเภท
นั้น พบอยู่บ้างในพิธีการฟ้อนผี  การฟ้อนเจิงลานั้น ไม่ปรากฏว่ามีการฟ้อนให้เห็น ส่วน
การฟ้อนเจิงดาบนั้นได้รับความนิยมมาก ทั้งในการแสดงประกอบการตีกลองในขบวน
แห่ครัวทานเข้าวัด และเป็นที่นิยมมากในการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมบนเวที  

พ่อครูมานพ ยาระณะ ท่านมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมที่บ้าน วัด ชุมชน มี
ความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น  สังคมที่พ่อครูได้อาศัยอุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี  เมื่อเวลาวัดมีงานประเพณีต่างๆ  พ่อครูก็จะได้เห็นการฟ้อน และได้มีโอกาส
ร่วมฟ้อนในงานอยู่เสมอ  แนวคิดในการสร้างสรรค์ฟ้อนเจิง ฟ้อนผาง ของพ่อครูมานพ 
ยาระณะ จึงมาจากการรวบรวมเอาประสบการณ์ด้านการฟ้อนที่เกิดขึ้นในชุมชนชาว
ล้านนา แล้วน ามาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นการแสดงข้ึนมา 

 
3. รูปแบบการฟ้อนเจิงและฟ้อนผางของพ่อครูมานพ ยาระณะ 

พ่อครูมานพ ยาระณะ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญเรื่องศิลปะการฟ้อนเจิง 
และได้สร้างสรรค์แม่ท่าฟ้อนเจิง มาเป็นแม่แบบในการสร้างสรรค์ท่าฟ้อนผาง ซึ่งในแต่
ละท่าฟ้อนนั้นจะมีลักษณะท่าฟ้อนและความหมายของท่าฟ้อนที่แตกต่างกัน ซึ่งพ่อครู
มานพ ยาระณะ ได้รวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์การฟ้อนเจิงมาประดิษฐ์เป็น
ฟ้อนผาง  ท่าฟ้อนผางในแต่ละท่านั้นมีการผสมผสานองค์ความรู้เรื่องศิลปะการต่อสู้ 
การป้องกันตัวและความเช่ือเรื่องพระพุทธศาสนา  ท่าฟ้อนเจิง และท่าฟ้อนผาง ของ
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2.2 แนวคิดอันสืบเนื่องมาจากสังคมชาวล้านนา 
ฟ้อนเจิงเป็นการร่ายร าตามกระบวนท่าที่แสดงออกถึงช้ันเชิงและลีลาในแบบ

ศิลปะการต่อสู้ของผู้ชายชาวล้านนา  ซึ่งท่าฟ้อนนั้นมีทั้งท่าหลักและท่าที่ผู้ฟ้อนแต่ละ
คนจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวพลิกแพลงให้ดูสวยงามได้  ฟ้อนเจิงของพ่อครูมานพ 
ยาระณะนั้น ได้รวมเอาท้ังการฟ้อนประกอบอาวุธและไม่มีอาวุธ  โดยเรียกลักษณะการ
ฟ้อนตามนั้น เช่น  การใช้หอกประกอบการร่ายร า ก็จะเรียกว่าการฟ้อนเจิงหอก   การ
ใช้ดาบประกอบการร่ายร า ก็จะเรียกว่าฟ้อนเจิงดาบ เป็นต้น ต่อมาค าว่าเจิง ในการ
ฟ้อนประกอบอาวุธต่างๆ ได้กร่อนหายไป และเรียกการฟ้อนเจิงประกอบอาวุธต่างๆ 
ตามช่ือของอาวุธนั้นๆ เช่น ฟ้อนไม้ค้อน ฟ้อนหอก ฟ้อนดาบ ฟ้อนลา และเรียกการร่าย
ร าในลีลาการต่อสู้ด้วยมือเปล่านี้ว่า ฟ้อนเจิง การฟ้อนเจิงประกอบอาวุธบางประเภท
นั้น พบอยู่บ้างในพิธีการฟ้อนผี  การฟ้อนเจิงลานั้น ไม่ปรากฏว่ามีการฟ้อนให้เห็น ส่วน
การฟ้อนเจิงดาบนั้นได้รับความนิยมมาก ทั้งในการแสดงประกอบการตีกลองในขบวน
แห่ครัวทานเข้าวัด และเป็นที่นิยมมากในการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมบนเวที  

พ่อครูมานพ ยาระณะ ท่านมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมที่บ้าน วัด ชุมชน มี
ความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น  สังคมที่พ่อครูได้อาศัยอุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี  เมื่อเวลาวัดมีงานประเพณีต่างๆ  พ่อครูก็จะได้เห็นการฟ้อน และได้มีโอกาส
ร่วมฟ้อนในงานอยู่เสมอ  แนวคิดในการสร้างสรรค์ฟ้อนเจิง ฟ้อนผาง ของพ่อครูมานพ 
ยาระณะ จึงมาจากการรวบรวมเอาประสบการณ์ด้านการฟ้อนที่เกิดขึ้นในชุมชนชาว
ล้านนา แล้วน ามาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นการแสดงข้ึนมา 

 
3. รูปแบบการฟ้อนเจิงและฟ้อนผางของพ่อครูมานพ ยาระณะ 

พ่อครูมานพ ยาระณะ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความช านาญเรื่องศิลปะการฟ้อนเจิง 
และได้สร้างสรรค์แม่ท่าฟ้อนเจิง มาเป็นแม่แบบในการสร้างสรรค์ท่าฟ้อนผาง ซึ่งในแต่
ละท่าฟ้อนนั้นจะมีลักษณะท่าฟ้อนและความหมายของท่าฟ้อนที่แตกต่างกัน ซึ่งพ่อครู
มานพ ยาระณะ ได้รวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์การฟ้อนเจิงมาประดิษฐ์เป็น
ฟ้อนผาง  ท่าฟ้อนผางในแต่ละท่านั้นมีการผสมผสานองค์ความรู้เรื่องศิลปะการต่อสู้ 
การป้องกันตัวและความเช่ือเรื่องพระพุทธศาสนา  ท่าฟ้อนเจิง และท่าฟ้อนผาง ของ
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พ่อครูมานพ ยาระณะจะมีการสื่อสารความหมายของท่าฟ้อน และมีค าอธิบายประกอบ
เสมอ ฟ้อนเจิงและฟ้อนผาง ของพ่อครูมานพ ยาระณะ เป็นการแสดงที่สวยงามมี
ลักษณะที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ สะท้อนรูปแบบการแสดงล้านนาท่ีน าเอาศิลปะการ
ป้องกันตัวมาดัดแปลงเป็นการแสดง  มีรูปแบบทั้งเข้มแข็ง สวยงาม อ่อนช้อย ผู้วิจัยได้
ศึกษาท่าฟ้อนและความหมายของท่าฟ้อนเจิงและฟ้อนผางพบว่า   ฟ้อนผางมีลีลาที่
นุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยพลังที่แข็งแกร่ง  มีความหมาย ซ่ึงในแต่ละท่าฟ้อนนั้นมีการใช้
ส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อท าให้ท่าฟ้อนเกิดความสมดุลเป็นธรรมชาติ  

3.1 รูปแบบการฟ้อนเจิงของพ่อครูมานพ ยาระณะ 
รูปแบบการฟ้อนเจิงของพ่อครูมานพ ยาระณะ ได้แนวคิดมาจากพ่อครูค า ขุน

พรหม ครูค าท่านนี้ นามสกุลเดิมคือ ค าพรหม  ต่อมาได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้เรื่องเจิง
มวย เจิงหอก และเจิงดาบ ในวังเจ้านายฝ่ายเหนือ  ชาวบ้านได้ขนานนามท่านว่า ครูค า  
ขุนพรหม บุคลิกภาพของท่านเป็นคนสุขุม  เยือกเย็น  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมื่ออายุ
มากก็ออกจากวังกลับมาอยู่ที่บ้านสันป่าข่อย  จ.เชียงใหม่  ท่านมีความรู้ความสามารถ
ในเรื่องศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว โดยเฉพาะการฟ้อนเจิง ซึ่งมีกระบวนท่าที่สง่างาม ท้ัง
กระบวนท่ารุก กระบวนท่ารับ และวิธีการอ่านจิตใจคู่ต่อสู้  (วัฒนา กราซุย, 2557: 54) 
การฟ้อนเจิงที่พ่อครูมานพ ยาระณะ ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูค า ขุนพรหม เป็น
รูปแบบฟ้อนเจิงที่ถ่ายทอดในราชส านัก คือ การฟ้อนเจิงมือเปล่า  เมื่อพ่อครูมานพ ยา
ระณะ ได้ฝึกฝนจนเกิดความช านาญแล้ว จึงได้มีการรวบรวมองค์ความรู้และสร้างสรรค์
มาเป็นฟ้อนเจิงตามแบบฉบับของพ่อครูมานพ ยาระณะ  การฟ้อนเจิง ของพ่อครูมานพ 
ยาระณะ มีขั้นตอนการแสดงท้ังหมด 3 ขั้นตอน ดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1 การแสดงจะเริ่มจากคนตีกลองสะบัดชัยโบราณจะออกมาฟ้อน 
โดยกลองนั้นจะตั้งอยู่กึ่งกลางของสถานที่แสดงหรือบนเวที  คนตีกลองจะฟ้อนอ้อน
หน้ากลอง ซึ่งเป็นการไหว้ครู  ในการฟ้อนอ้อนหน้ากลองนี้จะแสดงถึงการบูชาคุณพระ
พุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  บิดา  มารดา และครูบาอาจารย์ด้วยท่าฟ้อนตามล าดบัดังนี้ 
ท่าที่ 1 ท่าตบมะผาบ (ระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนมา และเป็นการเสกคาถา
ก ากับร่างกายเพื่อป้องกันภัยอันตราย) ท่าที่ 2 ท่าขอพรแม่ธรณี (ระลึกถึงพระคุณแม่
ธรณีในการปราบมาร และขับไล่ภัยร้ายต่างๆ ไปให้พ้นจากตน ) ท่าที่ 3 ท่าฟ้อนยุ่ม 
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(การขอพรจากคุณพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  บิดา  มารดา  ครูบาอาจารย์ ด้วย
การท ามือเป็นสัญลักษณ์ของดอกบัว) และท่าที่ 4 ท่ากวางเหลียวหลัง (การมีสติ            
ในก้อนระวังภัยและป้องกันตนเองจากภัยร้าย)  เมื่อผู้ตีกลองแสดงท่าฟ้อนจบแล้ว ก็จะ
ถือไม้ตีกลอง พร้อมแสดงท่าไขอก ท่าบิดบัวบาน แล้วจึงตีกลอง 

ขั้นตอนท่ี 2 ผู้แสดงฟ้อนเจิงจะออกมาทางด้านข้างของสถานที่แสดงหรือเวที
การแสดง จะออกมาฟ้อนบริเวณหน้ากลองและฟ้อนกึ่งกลางเวทีด้วยการพนมมือ  ขอ
ขมาครู  ขอพรเทวดา ขอขมาคนดู ท่ีได้กระท าผิดพลาด ซึ่งในการฟ้อนเจิงนั้นจะมีท่า
ฟ้อนท่ีต้องใช้เท้าซึ่งถือว่าเป็นอวัยวะเบื้องต่ าหันเข้าหาคนดู และใช้เท้ากระท าต่อคู่ต่อสู้ 

ขั้นตอนที่ 3 ผู้แสดงจะเริ่มต้นท่าฟ้อนด้วย ท่าต้นเจิงแบบนั่ง 4 ทิศ จากนั้นก็
จะเริ่มกระบวนท่าฟ้อนต่างๆ เช่น ท่าบิดบัวบาน ท่าเกี้ยวเกล้า ท่าหลดศอก เป็นต้น 
กระบวนท่าฟ้อนเจิงนี้สามารถแสดงได้ทั้ง 8 ทิศ ซึ่งหมายถึง การบูชาเทวดาทั้งแปด ผู้
ฟ้อนสามารถเดินไปทางซ้าย และทางขวาตามกระบวนท่าฟ้อน  บางท่าจะมีการหมุน
ตัว  การเดินเป็นวงกลม  เมื่อจบกระบวนท่าฟ้อน  ผู้ฟ้อนก็จะหยุดตรงกลางเวทีแล้ว
ไหว้ จากนั้นจึงเดินเข้าเวที สามารถเดินเข้าเวทีด้านซ้ายหรือขวาก็ได้ 

ขั้นตอนการฟ้อนเจิงในแบบพ่อครู มานพ ยาระณะนั้น จะค านึงถึงความ
งดงามและความเป็นระเบียบของท่าฟ้อน  การฟ้อนนั้นจะต้องก าหนดพื้นที่ในการฟ้อน 
ซึ่งจะต้องก าหนดบริเวณการฟ้อนไว้อย่างชัดเจน เช่น บนเวที ลานกว้าง เป็นต้น เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมในการแสดง เพราะฟ้อนเจิงเป็นการฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อความ
บันเทิงโดยเฉพาะ แต่ละกระบวนท่าฟ้อนจะมีการใช้การเบี่ยงตัว การอ่อนเอียงล าตัว 
และการหันล าตัวเพื่อให้เกิดทิศทางในการเคลื่อนไหวร่างกายตามทิศทางต่างๆ ซึ่งการ
ฟ้อนในแต่ละทิศนั้นจะมีความหมาย ในการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่อยู่ในแต่ละทิศ  

กระบวนท่าของฟ้อนเจิง เรียกว่าแม่ เช่น แม่บิดบัวบาน แม่เกี้ยวเกล้า แม่
หลดศอก แม่บูชาตะวัน เป็นต้น กระบวนท่าเหล่านี้สามารถแสดงได้ทั้ง 8 ทิศ อัน
หมายถึงการบูชาเทวาทั้ง 8 ทิศ กระบวนท่าเจิงนี้อาจมีคิดประดิษฐ์ดัดแปลงให้แตกต่าง
กันไปบ้างตามแต่ความคิดของพ่อครูในแต่ละส านัก และทุกกระบวนท่าใช้ได้ทั้ง
กระบวนท่ารุกและรับ  กระบวนท่าในแต่ละแม่จะจบด้วยท่าติดกะและท่าโหยงเหยง ซึ่ง
ท่าติดกะมีความหมายว่าพร้อมแล้ว และท่าโหยงเหยงเป็นท่าที่แสดงการหมดขุมเจิง 
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(การขอพรจากคุณพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  บิดา  มารดา  ครูบาอาจารย์ ด้วย
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พร้อมจะเข้ากระบวนท่าในแม่ต่อไป  พ่อครูเจิงทั้งหลายจะบอกว่าให้ใช้ตาดูหูฟัง เป็น
การใช้สติปัญญา และสมาธิให้มั่นคง เมื่อคู่ต่อสู้รุกมาในท่าใด เราก็สามารถออก
กระบวนท่ารับได้อย่างทันท่วงที และในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนจากกระบวนรับเป็น
กระบวนรุกได้ ผู้ที่ฝึกหัดฟ้อนเจิง จะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่อวดตนว่าเป็นผู้มีความ
เก่งเจิง  แล้วใช้เจิงข่มเหงท าร้ายผู้อื่น  เพราะฟ้อนเจิงเป็นศิลปะการป้องกันตัว และ
เป็นศิลปะการต่อสู้ของลูกผู้ชายที่จะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ  การแสดงฟ้อนเจิงมือ
เปล่าจะแสดงกระบวนท่าฟ้อนท่าใดก่อนหลังก็ได้  เป็นอิสระของผู้แสดง  ทั้งนี้ท่าฟ้อน
จะต้องแสดงให้สอดประสานกลมกลืนกันไป  มีการใช้กลองพื้นเมือง ฉาบ โหม่ง ตี
ประกอบจังหวะในการฟ้อน  

 

 

 ภาพที่ 1  ภาพพ่อครูมานพ ยาระณะ ฟ้อนเจิง  ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่
 

3.2 รูปแบบการฟ้อนผาง ของพ่อครูมานพ ยาระณะ 
 ฟ้อนผาง เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว
ไทลื้อ แต่เดิมการฟ้อนผางนั้นจะมีลักษณะการฟ้อนแบบฟ้อนไปเรื่อยๆ ไม่มีระบบแบบ
แผนหรือแม่ท่าที่ตายตัว   ต่อมาเพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าท่าฟ้อนและฝึกหัดท่าฟ้อน พ่อ

13 
ครูมานพ ยาระณะจึงได้น าแม่ท่าของฟ้อนเจิงมาปรับเข้าสู่การฟ้อนผาง ท าให้ฟ้อนผางมี
แม่ท่าที่เป็นแบบแผนจึงง่ายต่อการจดจ าท่าฟ้อน และการฝึกหัดท่าฟ้อน การฟ้อนผาง
ของพ่อครูมานพ ยาระณะ มีขั้นตอนการแสดงทั้งหมด 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

    ขั้นตอนที่ 1 จะเริ่มจากคนตีกลองไชยมงคลจะออกมาฟ้อน โดยกลอง
ไชยมงคลนั้นจะตั้งอยู่ตรงกลางของสถานที่แสดงหรือบนเวที  คนตีกลองจะฟ้อนอ้อน
หน้ากลอง  คือการไหว้ครูก่อนการตีกลอง 

      ขั้นตอนที่ 2 ผู้แสดงฟ้อนผางจะออกมาทางด้านข้างของสถานที่แสดง
หรือเวทีการแสดงทั้ง 2 ข้าง จะออกมาฟ้อนบริเวณหน้ากลองตามกระบวนท่าฟ้อนผาง
จนจบ แล้วจึงเดินเข้าด้านข้างของสถานท่ีแสดงหรือเวทีการแสดงท้ัง 2 ข้าง  

จากการศึกษาพบว่าฟ้อนผางเป็นการแสดงท่ีเกิดจากวิถีชีวิตของความเป็นอยู่
ของชาวล้านนาที่มีความผูกพันกับวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้ว
พัฒนามาสู่รูปแบบการแสดง แต่เดิมนั้นฟ้อนผางเป็นการฟ้อนที่ไม่มีแบบแผนแน่นอน 
ต่อมาพ่อครูมานพ ยาระณะได้มีการน าแม่ท่าของฟ้อนเจิงมาปรับเข้าสู่กระบวนท่าฟ้อน
ผาง ท าให้ฟ้อนผางเกิดเป็นการแสดงที่มีท่าฟ้อนในแบบของพ่อครูมานพ ยาระณะ ดังที่
จิตรลดา สอนไทยและคณะ (2548: 114) ได้กล่าวว่า ฟ้อนผางในแต่ละท่าจะสื่อ
ความหมายของการบูชาตามความเช่ือและความศรัทธา รูปแบบการแสดงฟ้อนผางเมื่อ
เปรียบเทียบกับการแสดงนาฏศิลป์แล้ว ปรากฏว่า  มีลักษณะการแสดงที่เหมือนกับ
ระบ าเบ็ดเตล็ดทั่วไป  มีการแปรแถว เน้นความพร้อมเพรียงของท่าร าและใช้ผู้แสดง
จ านวนมาก  ฟ้อนผางในแบบของพ่อครูมานพ ยาระณะ มีทั้งหมด 18 ท่า คือ 1) ท่า 
ผางวงเกวียน หมายถึง การปัดเป่าความช่ัวร้ายออกไปไกลตัว 2)ท่าผางไขอก หมายถึง 
การบูชาด้วยกายและใจที่บริสุทธิ์ 3) ท่าผางบัวบาน หมายถึง การบูชาเทวดาทั้ง 8 ทิศ 
รวมไปถึงเทพบุตร  เทพธิดา  พระอินทร์  พระพรหม และพระยมราช   4)  ท่าผางสูน
เก๊าสนป๋าย หมายถึง การขอขมา ครูบาอาจารย์ เทวบุตร  และเทวดา 5) ท่าผางหลด
ศอก หมายถึง การขอพรให้พ้นจากอันตราย 6) ท่าผางเลียนดิน หมายถึง การบูชาและ
การขอพรจากพระแม่ธรณี 7)  ท่าผางเกี้ยวเกล้า หมายถึง การบูชาและการขอพรจาก
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 8)  ท่าผางปรมะ หมายถึง การบูชาเทวดาที่สูงสุด 9)
ท่าหานผาง หมายถึง การแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ที่มี
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พระคุณ 10) ท่าผางปูจาตะวัน หมายถึง การบูชาดวงตะวันที่ได้ให้ประโยชน์ในการ
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ท่าผางแม่ธรณีรีดผม หมายถึง การบูชาพระแม่ธรณี 14)  ท่าผางปูจาเทวดาทั้ง 4 ทิศ               
15)  ท่าผางออกวงเกวียน หมายถึง การปัดป้องภัยที่เข้ามารอบๆ ตัว 16)  ท่าเขยาะก๋า
นัง่ หมายถึง การระลึกถึงแม่กาเผือก 17) ท่าฟ้อนยุ่ม หมายถึง การบูชาองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกบัว 18)  ท่าตบมะผาบ หมายถึง การระลึกถึงพระคุณครูเพื่อ
เสกคาถาก ากับส่วนต่างๆ ของร่างกาย   
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เชียงใหม ่
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ฟ้อนมาจากการฟ้อนเจิง  รูปแบบการฟ้อนผางแบบวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็น
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การสร้างสรรค์การแสดง  คณะครูภาควิชานาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จึง
ได้น าการแสดงฟ้อนผางมาปรับปรุงกระบวนการฟ้อนใหม่  เพื่อให้มีความงดงามและ
อ่อนช้อยยิ่งขึ้น  ในการประดิษฐ์ชุดฟ้อนผางของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่นั้น พ่อครู
มานพ ยาระณะได้ให้ท่าฟ้อนผางแบบดั้งเดิมจ านวน 18 ท่า ซึ่งมีท่าฟ้อนผางของพ่อครู
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เกวียน  ท่าหานผาง  ท่าผางบัวบาน  ท่าผางปูจาตะวัน  ท่าผางสูนเก๊าสนป๋าย  ท่าผาง
ธรณีรีดผม  ท่าผางหลดศอก  ท่าเขยาะก๋านั่ง  ท่าผางเกี้ยวเกล้า  ท่าฟ้อนยุ่ม  ท่า
ผางปรมะ  และท่าตบมะผาบ ซึ่งในแต่ละกระบวนท่าฟ้อนยังแสดงอัตลักษณ์ของพ่อครู
มานพ ยาระณะ ได้เป็นอย่างดี  เพราะแต่ละกระบวนท่าฟ้อนนั้นมีช่ือท่า  มีความหมาย 
เมื่อมีการปรับให้เข้ากับรูปแบบของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จึงปรับท่าฟ้อนและ

15 
ปรับปรุงรูปแบบท่าให้เหลือเพียง 12 ท่า โดยตัดท่าที่การยกขาสูงออกไป เพื่อให้
เหมาะสมกับผู้แสดงที่เป็นผู้หญิง และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  แต่ยังคงอัตลักษณ์การ
ฟ้อนผางในแบบของพ่อครูมานพ ยาระณะอยู่ 

การฟ้อนผางของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ มีขั้นตอนการแสดงทั้งหมด 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้แสดงจะออกมาทางด้านข้างของสถานที่แสดง จะออกมาฟ้อน
บริเวณกลางเวที 

ขั้นตอนที่  2 ผู้ แสดงฟ้อนตามกระบวนท่ าฟ้อน โดยมีการแปรแถว 
ประกอบด้วย 1) แถวปากพนัง  2) แถววงกลมวงใหญ่ เข้าพูเหมือนกับรูปดอกบัว 3) 
แถววงกลมวงใหญ่  4) แถววงกลม 2 วงซ้อนกัน  5) แถวครึ่งวงกลมเหมือนปีกกา 

ขั้นตอนท่ี 3  เมื่อจบกระบวนท่าฟ้อนแล้ว ผู้ฟ้อนเข้าเวที  
ขั้นตอนการฟ้อนผางในแบบวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่นั้น จะค านึงถึงความ

งดงามและความเป็นระเบียบของท่าฟ้อน การฟ้อนนั้นจะต้องก าหนดพื้นที่ในการฟ้อน 
ซึ่งจะต้องก าหนดบริเวณการฟ้อนไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการแสดง 

กระบวนท่าฟ้อนผางในรูปแบบของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่นั้นมีอยู่
ทั้งหมด 12 ท่า ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 ท านองเพลงที่มีอัตราค่อนข้างช้า มี
ด้วยกันทั้งหมด 9 ท่า และช่วงที่ 2 ท านองเพลงที่มีอัตราค่อนข้างเร็ว มีด้วยกันท้ังหมด 
3 ท่า โดยรูปแบบการแปรแถวในส าหรับการฟ้อนผางของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ มี
ลักษณะการเคลื่อนท่ีของผู้ฟ้อนเพื่อให้เกิดความสวยงาม  แต่ยังคงความหมายของการ
แปรแถวของฟ้อนผางของพ่อครู มานพ ยาระณะ  ในสมัยก่อนคนที่จะน าผางไปจุด
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในงานประเพณียี่เป็งมีจ านวนมาก  ต่างคน
ก็มาจากต่างหมู่บ้าน เมื่อการบูชาผางพัฒนามาสู่รูปแบบของการฟ้อน ลักษณะการ
เคลื่อนที่ประกอบการฟ้อนจึงมีความแตกต่างกันออกไป 
 จากการศึกษาท่าฟ้อนผางของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่พบว่า  โครงสร้าง
ท่าฟ้อนที่พ่อครูมานพ ยาระณะ ได้ถ่ายทอดให้กับคณะครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ มี
ทั้งหมด 12 ท่า โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ลักษณะและวิธีการแสดง ประกอบ
กับท านองเพลงที่มีอัตราจังหวะค่อนข้างช้า มีด้วยกันทั้งหมด 9 ท่า คือท่าสูนเก๊า
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สนป๋าย ท่าผางเดี่ยว ท่าหลดศอก ท่าโยงผางคู่ ท่าสูนเก๊าสนป๋ายสลับฟันปลา ท่าย่าง
สามขุม  ท่าเขยาะก๋า ท่าออกวงเกวียน ท่าผางคู่ และช่วงที่ 2 ลักษณะและวิธีการแสดง 
ประกอบกับท านองเพลงที่มีอัตราจังหวะเร็ว มีด้วยกันทั้งหมด 3 ท่า คือ ท่าปรมะ ท่า
บิดบัวบาน ท่าเกิ๊ดหานหรือท่าหานผาง ซึ่งการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายในการ
ฟ้อนผางมีหลายรูปแบบซึ่งเป็นท่าเฉพาะ  กระบวนท่าฟ้อนที่ได้น ามาประดิษฐ์เป็นท่า
ฟ้อนผางนั้น มีต้นแบบมาจากท่าของฟ้อนเจิง  แล้วน ามาปรับเป็นท่าฟ้อนผางจึงท าให้
ท่าฟ้อนผางนั้นมีลักษณะเฉพาะ  แต่ยังแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของพ่อครูมานพ ยา
ระณะ คือแม่ท่าฟ้อนแต่ละท่าจะมีความหมาย และมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

3.4 การสืบทอดและการสร้างสรรค์ฟ้อนเจิงและฟ้อนผางของครูมานพ ยา
ระณะ 

การสืบทอดและการสร้างสรรค์ฟ้อนเจิงและฟ้อนผางของพ่อครูมานพ ยา
ระณะ เป็นบทบาทส าคัญของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่
รวบรวมเอากระบวนท่าฟ้อนตามแบบของพ่อครู  แม่ครู ศิลปินพ้ืนบ้านล้านนา และการ
ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือขึ้นมาใหม่  โดยเฉพาะพ่อครูมานพ 
ยาระณะ ที่ให้กระบวนท่าฟ้อนที่มีประโยชน์ต่อการประดิษฐ์ผลงานทางนาฏศิลป์
พื้นเมืองล้านนาสืบมา  

     พ่อครูมานพ ยาระณะ ได้เข้ามาสอนการแสดงพื้นเมือง ที่วิทยาลัยนาฏ
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เป็นรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็น

17 
ศิลปะการฟ้อนท่ีเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ชุดการแสดงอื่นๆ กระบวนท่าฟ้อนในแต่
ละท่าของฟ้อนเจิง และฟ้อนผางมีความหมาย สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้  

จากการศึกษาพบว่า  การสืบทอดการฟ้อนของชาวล้านนานั้น นอกจากจะ
สืบทอดเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและ ยังเป็นการสืบทอดในด้านของคุณค่า
แห่งความงามทางด้านศิลปกรรมล้านนาอีกด้วย การฟ้อนแบบล้านนาทีพ่่อครูมานพ ยา
ระณะ ได้สั่งสม สร้างสรรค์มานั้น มีการสืบทอดต่อเนื่องเป็นมรดกต่อๆ กันมา เป็น
ความงามที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการชม การสัมผัส การรับรู้ด้วยสุนทรียศาสตร์ การสืบ
ทอดด้านการฟ้อนจึงมีคุณค่า มีความหมายต่อวงการนาฏศิลป์ของไทย และอัตลักษณ์
การฟ้อนของพ่อครูมานพ  ยาระณะยังเป็นต้นแบบให้ กับศิลปะการแสดงล้านนา
ประเภทอ่ืนๆ ได้ 

 
4. อัตลักษณ์และลลีาการฟ้อนแบบล้านนาของฟ้อนเจิงและฟ้อนผาง 

 นาฏศิลป์ล้านนา มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นบอกถึงความประณีตที่แฝงด้วย
จินตนาการด้านศิลปะอันละเอียดอ่อนของชาวล้านนา จนกลายเป็นอัตลักษณ์และถือว่า
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ  ดังที่ ธีรยุทธ ยวงศรี (2540: 60 - 62) ได้กล่าวถึง 
ความเป็นมาของฟ้อนล้านนาว่ามีมานานเกิน 500 ปี การฟ้อนของชาวล้านนาในอดีต 
ประกอบไปด้วยลีลาท่าทางที่ เลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากธรรมชาติในท้องถิ่นมี
ลักษณะ  กล่าวคือ เช่ืองช้า แช่มช้อย สวยงาม ไม่มีลีลาท่าร าซับซ้อน ยุ่งยาก เป็น
กระบวนท่าร าทีง่่ายๆ สั้นๆ เพราะเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ต่อมาสมัยเจ้าอินทวิชยา
นนท์  เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่  7 มีการเปลี่ยนแปลงการฟ้อนเมืองขึ้น โดย
อิทธิพลการดนตรีและการละครในราชส านักกรุงเทพฯได้ เผยแพร่มาสู่ดินแดนล้านนา 
สอดคล้องกับ สุรพล ด าริห์กุล (2542: 266 - 269 ) กล่าวว่า นับแต่นั้นมาในคุ้มของเจ้า                
ดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การฟ้อนของ
ล้านนาเริ่มมีแบบแผนมากขึ้น  มีลักษณะเป็นการแสดงแบบมหรสพอย่างแท้จริง 
เรียกว่า “ฟ้อนเมือง” ซึ่งในสมัยก่อนฟ้อนเมืองหาดูได้ยาก  ถ้าจะดูการฟ้อนที่อ่อนช้อย
สวยงาม ต้องเป็นช่างฟ้อนจากคุ้มหลวง  แต่ศิลปะการฟ้อนของพ่อครูมานพ ยาระณะ
นั้น มีความโดดเด่นตรงที่รูปแบบการฟ้อนที่รับการถ่ายทอดมาจากครูค า ขุนพรหม ซึ่ง
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เป็นช่างฟ้อนหลวงอยู่ในวัง  แต่ละกระบวนท่าที่ได้รับการถ่ายทอดมาก็จะมีท่าทางที่
สง่างาม ผสมกับลีลาการฟ้อนที่พ่อครูได้รับการถ่ายทอดมาจากพระ ก็จะมีลีลาท่าทาง
การฟ้อนท่ีผสมผสานกัน  เกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของพ่อครูมานพ ยาระณะ ซึ่งการ
ฟ้อนส่วนใหญ่จะเป็นการฟ้อนเพื่อเป็นพุทธบูชา ในล้านนาน้ันก็จะมีกลุ่มชนที่มีการฟ้อน
ประจ ากลุ่ม  แต่มีท่าฟ้อนที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมของแต่ละกลุ่มชน
นั้นๆ  ซึ่งภายหลังที่มีการผสมผสานกันระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที่มีความคล้ายคลึงกันก็ถูกปรับให้เข้ากันอย่างกลมกลืน  ในปัจจุบันอัตลักษณ์
ของการฟ้อนในล้านนาก็ยังอยู่ในบริบทของความเช่ือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวิถีการด าเนินชีวิตที่มักจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม ศาสนา ผี และ
ธรรมชาติ จากการผสมผสานกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในล้านนา ท าให้
รูปแบบการฟ้อนในล้านนามีความหลากหลาย แต่ยังคงมีอัตลักษณ์เฉพาะที่แสดงความ
นุ่มนวลของท่วงท่า ลีลาการฟ้อนอ่อนช้อย  

จากการศึกษาพบว่า ฟ้อนเจิง จัดอยู่ในประเภทการฟ้อนพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการ
ฟ้อนท่ีเกิดขึ้นของชาวบ้านในเรื่องความเชื่อทางศาสนา  เป็นฟ้อนที่คนเมืองประดิษฐ์ขึ้น 
นั่นก็คือพ่อครูมานพ ยาระณะ  การฟ้อนเจิงและฟ้อนผาง มีพื้นฐานจากการผสมผสาน
ของการฟ้อนจากกลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อ มีการสืบทอดที่ปฏิบัติต่อกันมา  โดยวัตถุประสงค์
ในการฟ้อน คือ ฟ้อนเพื่อเป็นพุทธบูชา ส่วนฟ้อนผางนั้น จัดอยู่ในประเภทฟ้อนที่
ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เมื่อมีการตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเชียงใหม่ โดยเฉพาะ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ซึ่งวิทยาลัยฯ  ได้มีนโยบายในการอนุรักษ์ พัฒนา 
สร้างสรรค์ด้านการแสดง จึงมีการน าเอาองค์ความรู้จากศิลปินพื้นบ้าน ผู้เช่ียวชาญด้าน
การแสดงล้านนา มาให้ความรู้และปรับปรุงให้เกิดเป็นการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง
ล้านนาชุดใหม่ขึ้น 
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ภาพที่ 2  ภาพการแสดงฟ้อนผางของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
 

อัตลักษณ์ของการฟ้อนเจิงและฟ้อนผางที่โดดเด่น คือ กระบวนท่าฟ้อนที่เป็น
รูปแบบเฉพาะตัวของพ่อครูมานพ ยาระณะ  เป็นกระบวนท่าที่สามารถสื่อความหมาย 
ในช้ันเชิงการต่อสู้ การป้องกันตัว ความเช่ือในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาบนสวรรค์ 
และการเลียนแบบท่าทางของสัตว์ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากการแสดงชุดอื่นๆ 
ฟ้อนเจิงสามารถฟ้อนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง  ไม่จ ากัดจ านวนผู้แสดง  ไม่จ ากัดอายุของ
ผู้แสดง  ส่วนฟ้อนผางก็เป็นรูปแบบของพ่อครูมานพ ยาระณะ ที่ได้ลีลาท่าทางมาจาก
การฟ้อนเจิง  แต่ใช้ผางเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง เมื่อมีการถ่ายทอดให้กับคณะคร ู
อาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จึงมีกระบวนท่าฟ้อนที่ปรังปรุงขึ้นใหม่ ใช้
องค์ประกอบของการประดิษฐ์การแสดง  มีดนตรีประกอบ  ซึ่งเป็นเพลงที่บรรเลงด้วย
เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ  เพื่อให้การแสดงมีความสวยงามและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน แต่
ยังคงอัตลักษณ์ของรูปแบบการฟ้อนของพ่อครูมานพ ยาระณะเอาไว้  จากการศึกษา
พบว่า  อัตลักษณ์ของการฟ้อนเจิงและฟ้อนผางที่เห็นชัดเจน ได้แก่ กระบวนท่าฟ้อนที่
สร้างสรรค์ขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ของพ่อครูมานพ ยาระณะ ในแต่ละท่านั้น 
จะใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวไปพร้อมๆ  กับการแสดงความรู้สึก ทุก
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ภาพที่ 2  ภาพการแสดงฟ้อนผางของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
 

อัตลักษณ์ของการฟ้อนเจิงและฟ้อนผางที่โดดเด่น คือ กระบวนท่าฟ้อนที่เป็น
รูปแบบเฉพาะตัวของพ่อครูมานพ ยาระณะ  เป็นกระบวนท่าที่สามารถสื่อความหมาย 
ในช้ันเชิงการต่อสู้ การป้องกันตัว ความเช่ือในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาบนสวรรค์ 
และการเลียนแบบท่าทางของสัตว์ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากการแสดงชุดอื่นๆ 
ฟ้อนเจิงสามารถฟ้อนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง  ไม่จ ากัดจ านวนผู้แสดง  ไม่จ ากัดอายุของ
ผู้แสดง  ส่วนฟ้อนผางก็เป็นรูปแบบของพ่อครูมานพ ยาระณะ ที่ได้ลีลาท่าทางมาจาก
การฟ้อนเจิง  แต่ใช้ผางเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง เมื่อมีการถ่ายทอดให้กับคณะคร ู
อาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จึงมีกระบวนท่าฟ้อนที่ปรังปรุงขึ้นใหม่ ใช้
องค์ประกอบของการประดิษฐ์การแสดง  มีดนตรีประกอบ  ซึ่งเป็นเพลงที่บรรเลงด้วย
เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ  เพื่อให้การแสดงมีความสวยงามและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน แต่
ยังคงอัตลักษณ์ของรูปแบบการฟ้อนของพ่อครูมานพ ยาระณะเอาไว้  จากการศึกษา
พบว่า  อัตลักษณ์ของการฟ้อนเจิงและฟ้อนผางที่เห็นชัดเจน ได้แก่ กระบวนท่าฟ้อนที่
สร้างสรรค์ขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ของพ่อครูมานพ ยาระณะ ในแต่ละท่านั้น 
จะใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวไปพร้อมๆ  กับการแสดงความรู้สึก ทุก
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ส่วนจะมีความสัมพันธ์กัน ท่าฟ้อนในแต่ละท่านั้นจะมีช่ือท่าและความหมาย  พ่อครู
มานพ ยาระณะจะสร้างสรรค์ท่าฟ้อนที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับศิลปะการป้องกันตัว 
ความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  หลักธรรมค าสอนที่แสดงถึงความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สื่อถึงคุณธรรม  จารีตและข้อปฏิบัติตามวิถี
ของชาวล้านนา  เครื่องแต่งกายที่ใช้สวมใส่ในการแสดง ก็จะเป็นชุดพื้นเมืองเพื่อสื่อถึง
วัฒนธรรมด้านการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา  เป็นการรักษามรดกภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษเอาไว้  พ่อครูมานพ ยาระณะ ท่านรักในความเป็นชาวล้านนา รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนา ศิลปะการฟ้อนที่เกิดจากการ
สร้างสรรค์ของพ่อครูจึงแสดงอัตลักษณ์ของชาวล้านนาอย่างชัดเจน  การแต่งกายฟ้อน
ผาง จึงได้น าเอารูปแบบของการแต่งกายมาจากชาวไทลื้อตามเช้ือสายมารดาของพ่อครู
มานพ  ยาระณะ มาออกแบบให้เป็นเครื่องแต่งกายประกอบชุดการแสดงฟ้อนผาง ซึ่ง
ผู้หญิงชาวไทลื้อนิยมใส่เสื้อปั๊ด นุ่งผ้าถุงต่อลายที่หัวและเชิงซิ่น เสื้อแขนยาวที่เรียกว่า
เสื้อปั๊ด หรือเสื้อปั๊ดจ๊าง คือ  เสื้อที่มีสาบด้านหน้าเฉียง  มาผูกติดกับเชือกหรือกระดุม
เกี่ยวกันไว้  เดินแถบสีที่ขอบเสื้อติดลงมาถึงเอวข้างเอว  ปลายแขน และชายเสื้อเหนือ
เอว สีที่ใช้ครีม ส่วนผ้าซิ่นก็มีสีเดียวกับเสื้อและต่อลายด้วยผ้าพื้นเมืองสีต่างๆ (วิบูล
ลักษณ์ คุณยศยิ่ง, สัมภาษณ์.  5 มีนาคม 2561) จากการศึกษาพบว่า  ลักษณะการแต่ง
กายของฟ้อนผางนั้น  มีการพัฒนามาจากการแต่งกายในชีวิตประจ าวันของชาวไทลื้อ 
จากนั้นจึงมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการแสดง  โดยเพิ่มเครื่องประดับต่างๆ เข้าไป
เพื่อให้เกิดความสวยงาม 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นของพ่อครูมานพ ยาระณะ ที่น าอัต
ลักษณ์ของตนเองมาสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการฟ้อนเจิงและฟ้อนผาง  ท่านมี
ความรู้  ความสามารถด้านการต่อสู้เจิงมือเปล่า  ท าให้เกิดการแสดงสร้างสรรค์ชุดฟ้อน
เจิง ประกอบกับความสามารถด้านการฟ้อนผาง  ท่านได้น ามาประดิษฐ์เป็นชุดฟ้อนผาง 
การแสดงทั้งสองชุดดังกล่าว ท่านได้น ามาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย  ผลงานสร้างสรรค์ทั้ง
ฟ้อนเจิงและฟ้อนผาง  รังสรรค์มาจากทักษะส่วนบุคคล ด้านศิลปะการต่อสู้และ
บุคลิกภาพของพ่อครูมานพ ยาระณะ ท าให้เกิดเป็นผลงานโดดเด่น สะท้อนถึงอัต

21 
ลักษณ์ความเป็นคนล้านนาอย่างแท้จริง  พ่อครูมานพ ยาระณะจะน าหลักธรรมค าสอน
ตามหลักพระพุทธศาสนาและประเพณีมาสร้างสรรค์ผลงาน เพราะชีวิตของท่าน
วนเวียนอยู่กับวัดตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่  ท่านได้น าหลักธรรมค าสอนตามหลัก
พระพุทธศาสนา ผสมผสานกับคตินิยมของชาวล้านนา  มาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
งดงาม มีมิติความลึกซึ้งด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา สะท้อนถึงจินตนาการของท่าน การ
แสดงชุดฟ้อนผาง จึงเกิดจากแนวคิดที่พ่อครูมานพ ยาระณะได้เห็นชาวล้านนานิยมใช้
ผางประทีปจุดถวายเป็นพุทธบูชาตามวาระโอกาสต่างๆ เช่น ประเพณีเดือนยี่เป็ง การ
บูชาพระธาตุ และเช่ือว่าการได้ใช้น้ ามันต่างๆ บูชาจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง การ
สร้างสรรค์ท่าฟ้อนผางนั้นพ่อครูได้ยึดรูปแบบจากแม่ท่าเจิง เป็นท่าหลักในการ
สร้างสรรค์ 

จาการศึกษาการสร้างสรรค์ฟ้อนผาง มีการน าแม่ท่าเจิงมาใช้ แม้จะเป็นท่า
หลักท่าเดียวกัน แต่ด้วยพ่อครูมานพ ยาระณะ  ท่ านเป็นศิลปินที่ เปี่ ยมด้วย
ความสามารถ  ท าให้การน าเสนออัตลักษณ์ดังกล่าวมีความงดงามในแต่ละชุด การฟ้อน
เจิ งและฟ้ อนผาง ของพ่ อครูม านพ  ยาระณ ะ นั้ นท่ าน ได้ แรงบั นดาลใจใน                    
การสร้างสรรค์ผลงาน 3 ประการดังต่อไปนี้ 

1. แรงบันดาลใจท่ีมาจากสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
พ่อครูมานพ ยาระณะ มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในพื้นที่แวดล้อมไปด้วย

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  อยู่ในสังคมชาวล้านนาที่มีความผูกพันกับธรรมชาติ และอยู่
ในชุมชนที่มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  ครอบครัวของท่านมีความเกี่ยวข้องกับ
ศิลปะการแสดงล้านนา  มีบิดาเป็นนักดนตรี  มารดาเป็นช่างฟ้อนประจ าวัดในหมู่บ้าน 
และเมื่อเวลาที่วัดแม่จ้อง วัดแม่ก๊ะมีงานประเพณีต่างๆ พ่อครูมานพ ยาระณะ ก็จะได้
เห็นการฟ้อนแบบล้านนามาตั้ งแต่วัยเด็ก  จึงเกิดเป็นความผูกพันในเรื่องของ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การแสดงล้านนาชุด
ต่างๆ  

 2. แรงบันดาลใจท่ีมาจากการแสดงล้านนา 
 ในช่วงชีวิตวัยหนุ่มพ่อครูมานพ ยาระณะ ได้มีโอกาสออกแสดงฟ้อนเจิงตาม

งานต่างๆ ท าให้พ่อครูมานพ ยาระณะ ได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นเมือง
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ลักษณ์ความเป็นคนล้านนาอย่างแท้จริง  พ่อครูมานพ ยาระณะจะน าหลักธรรมค าสอน
ตามหลักพระพุทธศาสนาและประเพณีมาสร้างสรรค์ผลงาน เพราะชีวิตของท่าน
วนเวียนอยู่กับวัดตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่  ท่านได้น าหลักธรรมค าสอนตามหลัก
พระพุทธศาสนา ผสมผสานกับคตินิยมของชาวล้านนา  มาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
งดงาม มีมิติความลึกซึ้งด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา สะท้อนถึงจินตนาการของท่าน การ
แสดงชุดฟ้อนผาง จึงเกิดจากแนวคิดที่พ่อครูมานพ ยาระณะได้เห็นชาวล้านนานิยมใช้
ผางประทีปจุดถวายเป็นพุทธบูชาตามวาระโอกาสต่างๆ เช่น ประเพณีเดือนยี่เป็ง การ
บูชาพระธาตุ และเช่ือว่าการได้ใช้น้ ามันต่างๆ บูชาจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง การ
สร้างสรรค์ท่าฟ้อนผางนั้นพ่อครูได้ยึดรูปแบบจากแม่ท่าเจิง เป็นท่าหลักในการ
สร้างสรรค์ 

จาการศึกษาการสร้างสรรค์ฟ้อนผาง มีการน าแม่ท่าเจิงมาใช้ แม้จะเป็นท่า
หลักท่าเดียวกัน แต่ด้วยพ่อครูมานพ ยาระณะ  ท่ านเป็นศิลปินที่ เปี่ ยมด้วย
ความสามารถ  ท าให้การน าเสนออัตลักษณ์ดังกล่าวมีความงดงามในแต่ละชุด การฟ้อน
เจิ งและฟ้ อนผาง ของพ่ อครูม านพ  ยาระณ ะ นั้ นท่ าน ได้ แรงบั นดาลใจใน                    
การสร้างสรรค์ผลงาน 3 ประการดังต่อไปนี้ 

1. แรงบันดาลใจท่ีมาจากสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
พ่อครูมานพ ยาระณะ มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในพื้นที่แวดล้อมไปด้วย

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  อยู่ในสังคมชาวล้านนาที่มีความผูกพันกับธรรมชาติ และอยู่
ในชุมชนที่มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  ครอบครัวของท่านมีความเกี่ยวข้องกับ
ศิลปะการแสดงล้านนา  มีบิดาเป็นนักดนตรี  มารดาเป็นช่างฟ้อนประจ าวัดในหมู่บ้าน 
และเมื่อเวลาที่วัดแม่จ้อง วัดแม่ก๊ะมีงานประเพณีต่างๆ พ่อครูมานพ ยาระณะ ก็จะได้
เห็นการฟ้อนแบบล้านนามาตั้ งแต่วัยเด็ก  จึงเกิดเป็นความผูกพันในเรื่องของ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การแสดงล้านนาชุด
ต่างๆ  

 2. แรงบันดาลใจท่ีมาจากการแสดงล้านนา 
 ในช่วงชีวิตวัยหนุ่มพ่อครูมานพ ยาระณะ ได้มีโอกาสออกแสดงฟ้อนเจิงตาม

งานต่างๆ ท าให้พ่อครูมานพ ยาระณะ ได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นเมือง
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ล้านนา จากพ่อครูหลายท่าน ทั้งด้านการแสดงฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ ฟ้อนหอก การตี
กลองปู่เจ่  การตีกลองมองเซิง ซึ่งศิลปะการแสดงเหล่านี้พ่อครูมานพ  ยาระณะ ได้น า
ออกมาแสดงและน ามาถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ที่บ้านของตนเอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมา
เป็นเวลามากกว่า 60 ปี ท าให้พ่อครูมานพ ยาระณะ มีความผูกพันกับการฟ้อนล้านนา
จนเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวัน 

 3. แรงบันดาลใจท่ีเกิดจากต านาน ชาดก และคาถาธรรมต่าง ๆ  
พ่อครูนายมานพ ยาระณะ เป็นผู้ที่ ยึดมั่ นตามหลักธรรมค าสอนใน

พระพุทธศาสนา ต านานชาดกธรรมต่างๆ และค าสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยว
โยงกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาและวัฒนธรรมประเพณีของล้านนา เช่น ค าสอน
ของครูบามหาวรรณที่ว่า “ถ้าตีธรรมดาก็จะไม่ได้ไปถึงสวรรค์” ค าพูดของคนแก่ คน
เฒ่าที่ว่า “เวลาไปวัดก็ต้องเป็นคนของวัด มิใช่เป็นมาร” หมายถึง การไปแห่ดนตรี ตี
กลอง  ฆ้อง  ก็ต้องท าให้ดีจะได้บุญ การน าต านานพื้นเมืองเรื่องกลองไชยมงคล ธรรม
กาเผือก อานิสงส์ของการจุดผางประทีป เข้ามาเช่ือมโยงกับการแสดง ซึ่งในเวลาต่อมา 
ได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ในการน าต านาน ชาดก คาถาธรรม มาเป็ นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดไปยังลูกศิษย์ (ดิษฐ์ โพธิยารมย์, 2553:  
230)  

การศึกษาอัตลักษณ์และลีลาการฟ้อนแบบล้านนาของพ่อครูมานพ ยาระณะ 
เป็นการศึกษาความคิดและความเข้าใจด้านการฟ้อนแบบล้านนาของพ่อครูมานพ ยา
ระณะ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพ่อครูมานพ ยาระณะมีอัตลักษณ์ ดังนี้ 

1. ความเช่ียวชาญด้านการฟ้อนแบบล้านนา 
พ่อครูมานพ ยาระณะ มีความเช่ียวชาญด้านการฟ้อนเจิง  โดยซึมซับและ

ได้รับการฝึกฝนมาตัง้แต่เดก็  จนกระทั่งได้รับการถ่ายทอดท่าฟ้อนเจิงจากพ่อครูค า  ขุน
พรหม และได้รับการถ่ายทอดศิลปะการแสดงต่างๆ กับพระในวัด แล้วจึงได้เรียนรู้
เพิ่มเติมจากพ่อครูคนอื่นๆ  ท่านฝึกหัดศิลปะการแสดงต่างๆ จนเกิดความช านาญ เมื่อ
ความรู้ สามารถของพ่อครูมานพ ยาระณะมีช่ือเสียงและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของ
คนท่ัวไป จึงเริ่มมีลูกศิษย์มาขอเรียนด้วย  พ่อครูมานพ ยาระณะ สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ได้อย่างถูกต้องแม่นย าและยังรักษาจารีตในการปฏิบัติตน  การถ่ายทอดศิลปะ

23 
การฟ้อนก็ยังรักษาขั้นตอนเหมือนกับท่ีตนเคยได้รบัการถ่ายทอดมา เป็นการแสดงความ
เคารพและศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ของตนอีกด้วย 

2. มีเป้าหมายในการถ่ายทอดการฟ้อนท่ีชัดเจน 
พ่อครูมานพ ยาระณะ ท่านมีองค์ความรู้ที่ต้องการถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ 

และมีขั้นตอนในการถ่ายทอดที่ ชัดเจน ความรู้ ความสามารถต่างๆ ได้มาจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการฟ้อนของตัวพ่อครูเอง พ่อครูมานพ ยาระณะ ได้เรียนรู้
ศิลปะการฟ้อนเจิงและฟ้อนผางจากการซึมซับมาจากบริบททางวัฒนธรรมรอบตัวแล้ว
เริ่มจากการเลียนแบบ เมื่อฝึกฝนจนช านาญแล้ว จึงได้มีโอกาสแสดงตามงานท่ีจัดขึ้นใน
วันส าคัญต่างๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นนักแสดงหรือเป็นศิลปินของท่าน ความ
เข้าใจกระบวนการฟ้อน  และการมีเป้าหมายในการถ่ายทอดการฟ้อนที่ชัดเจน  ส่งผล
โดยตรงต่อการสอนศิษย์ของพ่อครู จนท าให้พ่อครูมานพ ยาระณะ มีลูกศิษย์อยู่เป็น
จ านวนมาก ท้ังในสถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้ที่มีใจรักด้านการฟ้อนล้านนาทั่วไป 

3. เป็นครูผู้สร้างสรรค์การฟ้อนและอนุรักษ์สืบทอดการฟ้อนแบบล้านนา 
พ่อครูมานพ ยาระณะ ท่านมีหน้าที่เป็นผู้สร้างสรรค์และอนุรักษ์สืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมด้านการฟ้อนเจิงและฟ้อนผาง ซึ่งเป็นศิลปะการฟ้อนที่พ่อครูมีความ
เชี่ยวชาญ  นอกจากการท าหน้าที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานการฟ้อนชุดใหม่  พ่อครูมานพ 
ยาระณะก็ยังเป็นผู้อนุรักษ์การฟ้อนแบบล้านนาไปด้วยในเวลาเดียวกัน  ท่านได้
ประดิษฐ์ท่าฟ้อนผางขึ้น  และได้ออกเผยแพร่ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  การ
ฟ้อนผางของพ่อครูจะมีลีลาท่าฟ้อนที่สวยงาม  มีท่าฟ้อนที่อ่อนช้อยผสมกับความ
เข้มแข็ง  กระบวนท่าฟ้อนในแต่ละท่าจะสื่อสารความหมายที่เกี่ยวกับความเชื่อ  ความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นการฟ้อนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  ฟ้อนผางของพ่อครู
มานพ ยาระณะได้ถูกถ่ายทอดให้กับวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และผู้ที่มีใจรักในด้าน
การฟ้อนล้านนาทั่วไป  ปัจจุบันท่าฟ้อนผางได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด  จนเป็นการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนาที่มี ช่ือเสียง  และยังมีผู้น าไปฟ้อนในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาอยู่เป็นจ านวนมาก 

จากการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ลีลาการฟ้อนแบบล้านนาของพ่อครูมานพ ยา
ระณะ มีส่วนมามาจากการซึมซับบริบททางวัฒนธรรมล้านนาตั้งแต่เด็ก รวมไปถึงการ
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การฟ้อนก็ยังรักษาขั้นตอนเหมือนกับท่ีตนเคยได้รบัการถ่ายทอดมา เป็นการแสดงความ
เคารพและศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ของตนอีกด้วย 

2. มีเป้าหมายในการถ่ายทอดการฟ้อนท่ีชัดเจน 
พ่อครูมานพ ยาระณะ ท่านมีองค์ความรู้ที่ต้องการถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ 

และมีขั้นตอนในการถ่ายทอดที่ ชัดเจน ความรู้ ความสามารถต่างๆ ได้มาจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการฟ้อนของตัวพ่อครูเอง พ่อครูมานพ ยาระณะ ได้เรียนรู้
ศิลปะการฟ้อนเจิงและฟ้อนผางจากการซึมซับมาจากบริบททางวัฒนธรรมรอบตัวแล้ว
เริ่มจากการเลียนแบบ เมื่อฝึกฝนจนช านาญแล้ว จึงได้มีโอกาสแสดงตามงานท่ีจัดขึ้นใน
วันส าคัญต่างๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นนักแสดงหรือเป็นศิลปินของท่าน ความ
เข้าใจกระบวนการฟ้อน  และการมีเป้าหมายในการถ่ายทอดการฟ้อนที่ชัดเจน  ส่งผล
โดยตรงต่อการสอนศิษย์ของพ่อครู จนท าให้พ่อครูมานพ ยาระณะ มีลูกศิษย์อยู่เป็น
จ านวนมาก ท้ังในสถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้ที่มีใจรักด้านการฟ้อนล้านนาทั่วไป 

3. เป็นครูผู้สร้างสรรค์การฟ้อนและอนุรักษ์สืบทอดการฟ้อนแบบล้านนา 
พ่อครูมานพ ยาระณะ ท่านมีหน้าที่เป็นผู้สร้างสรรค์และอนุรักษ์สืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมด้านการฟ้อนเจิงและฟ้อนผาง ซึ่งเป็นศิลปะการฟ้อนที่พ่อครูมีความ
เชี่ยวชาญ  นอกจากการท าหน้าที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานการฟ้อนชุดใหม่  พ่อครูมานพ 
ยาระณะก็ยังเป็นผู้อนุรักษ์การฟ้อนแบบล้านนาไปด้วยในเวลาเดียวกัน  ท่านได้
ประดิษฐ์ท่าฟ้อนผางขึ้น  และได้ออกเผยแพร่ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  การ
ฟ้อนผางของพ่อครูจะมีลีลาท่าฟ้อนที่สวยงาม  มีท่าฟ้อนที่อ่อนช้อยผสมกับความ
เข้มแข็ง  กระบวนท่าฟ้อนในแต่ละท่าจะสื่อสารความหมายที่เกี่ยวกับความเชื่อ  ความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นการฟ้อนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา  ฟ้อนผางของพ่อครู
มานพ ยาระณะได้ถูกถ่ายทอดให้กับวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และผู้ที่มีใจรักในด้าน
การฟ้อนล้านนาทั่วไป  ปัจจุบันท่าฟ้อนผางได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด  จนเป็นการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนาที่มี ช่ือเสียง  และยังมีผู้น าไปฟ้อนในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาอยู่เป็นจ านวนมาก 

จากการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ลีลาการฟ้อนแบบล้านนาของพ่อครูมานพ ยา
ระณะ มีส่วนมามาจากการซึมซับบริบททางวัฒนธรรมล้านนาตั้งแต่เด็ก รวมไปถึงการ
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อยู่ในครอบครัวท่ีบิดาเป็นนักดนตรี  มารดาเป็นช่างฟ้อนของหมู่บ้าน เมื่อพ่อครูมานพ 
ยาระณะได้ออกแสดงในงานต่างๆ จึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาทั้งแบบดั้งเดิมและ
แบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการฟ้อนหรือการสอนเพื่อ
สนองต่อวัฒนธรรมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย พ่อครูมานพ ยาระณะ ได้กล่าวว่า 
“เรียนพร้อมๆ  กันไป”  ค ากล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าพ่อครูมานพ ยาระณะ มีความช่ืน
ชอบ มีความรู้  มีทักษะ  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม ซึ่งพ่อ
ครูเป็นคนมีประสบการณ์กับบริบททางวัฒนธรรมเหล่านั้น  (คณิเทพ ปิตุภูมินาค , 
2557:  164) เมื่อซึมซับวัฒนธรรมและต้องการมีความสามารถนั้น  จึงเกิดการ
เลียนแบบท าตามโดยไม่มีใครสอน ใช้ประสบการณ์จากการแสดงเป็นบทเรียนในการ
ฝึกฝน พัฒนาตนเอง ปรับปรุง ประยุกต์รูปแบบการฟ้อนให้เป็นแบบเฉพาะของตนเอง 
เมื่อฝึกฝนจนเกิดความช านาญแล้ว ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถจะถ่ายทอดให้กับ
ผู้อื่นได้   

 
บทสรุป 

พ่อครูมานพ ยาระณะ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการฟ้อนล้านนา 
โดยเฉพาะการฟ้อนเจิง และฟ้อนผาง จึงได้รับเชิญให้เข้ามาถ่ายทอดศิลปะการฟ้อน
ล้านนาในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ต่อมาได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน) ประจ าปี 2548  พ่อครูมานพ ยา
ระณะ ได้ถ่ายทอดกระบวนท่าฟ้อนเจิงและฟ้อนผางให้แก่คณะครู อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษาภายในวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และในสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจาก
การให้ความรู้ในด้านการฟ้อนแล้ว  พ่อครูมานพ ยาระณะ ยังเปิดบ้านให้เป็นแหล่ง
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ครูมานพ ยาระณะยังร่วมกิจกรรมการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาในงาน
ประเพณีต่างๆ มาโดยตลอด  ผลงานของท่านมีชื่อเสียง ได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง  พ่อครูมานพ ยาระณะ ยังได้คิดประดิษฐ์ชุดการแสดงขึ้นใหม่ โดย
ยังคงรักษารูปแบบและอัตลักษณ์ของการฟ้อนแบบล้านนาเอาไว้  ท่านมีแนวคิดในการ
สร้างสรรค์การแสดงที่ สื่ อถึงอัตลักษณ์ ของท่านด้วยความที่ เป็นผู้ ใกล้ ชิดกับ

25 
พระพุทธศาสนา กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจึงมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 
การแสดงส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา  การออกแบบ
ท่าฟ้อนจึงมีความหมายในด้านการแสดงความเคารพ  การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และท่า
ฟ้อนท่ีมาจากเรื่องราวพุทธประวัติ  อัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการยึดถือในจารีตนิยมที่
พ่อครูได้รับการถ่ายทอดศิลปะการฟ้อนมา  แสดงให้เห็นว่าพ่อครูปฏิบัติตนเป็นผู้มี
คุณธรรม มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานท่ีโดดเด่นแสดง
ถึงอัตลักษณ์ของตนเองมาสร้างสรรค์การฟ้อนเจิงและฟ้อนผาง โดยการน าความรู้ 
ความสามารถด้านการต่อสู้เจิงมือเปล่ามาสร้างสรรค์เป็นการแสดงชุดฟ้อนเจิง และการ
น าเอาผางประทีปที่เป็นเครื่องสักการบูชาของล้านนามาใช้ประกอบการฟ้อนโดย
ผสมผสานกับการฟ้อนเจิง  จนเกิดเป็นการแสดงชุดฟ้อนผางขึ้น  การแสดงทั้งสองชุด
ดังกล่าว ถูกน ามาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จน
เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย  ผลงานสร้างสรรค์ทั้งฟ้อนเจิงและฟ้อนผาง ที่สะท้อน
บุคลิกภาพของพ่อครูมานพ ยาระณะ ซึ่งเป็นชาวล้านนา  ผู้มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และยังรักษาจารีต วัฒนธรรมประเพณีของล้านนาเอาไว้ สะท้อนถึงอัต
ลักษณ์ความเป็นคนล้านนาอย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 
 วัฒนธรรมดนตรีในภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงมีความหลากหลายมาก ความ
หลากหลายทางดนตรีเกิดจากปัจจัยใด การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีลุ่มน ้าโขงมีแนวทาง
อย่างไร และเราควรศึกษาอะไรในวัฒนธรรมดนตรีลุ่มน ้าโขง บทความวิชาการนี มี
วัตถุประสงค์เพื่อน้าเสนอแนวทางศึกษาวัฒนธรรมดนตรีในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง  
 ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาวัฒนธรรมดนตรี
ลุ่มน ้าโขง ได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมืองการปกครอง และปัจจัยทางด้านประชากร-
วัฒนธรรม ประการที่สอง แนวทางในการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีลุ่มน ้าโขงแบ่งออกเป็น
สองกลุ่ม ได้แก่ แนวคิดด้านดนตรีราชส้านัก และแนวคิดด้านดนตรีพื นถิ่นและชาติพันธุ์ 
ประการสุดท้าย สิ่งที่ควรศึกษาในวัฒนธรรมดนตรีลุ่มน ้าโขง ได้แก่ การศึกษาในตัว
ดนตรี และการศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดนตรี โดยสรุป พัฒนาการทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมท้าให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบทางดนตรีในภูมิภาคลุ่มน ้า
โขง การศึกษาวัฒนธรรมดนตรีสามารถศึกษาทั งพัฒนาการด้านเนื อหาดนตรีในแต่ละ
ยุคสมัย และบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเนื อหาดนตรี  
ค ำส ำคัญ : วัฒนธรรมดนตรี, ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง, แนวทางการศึกษา   
 

Abstract 
 The musical cultures in the Mekong Region show a great deal of 
variety. What are the factors of musical diversity? What are the 
approaches to Mekong Region musical cultures? And what should we 
study in Mekong Region musical cultures? This article aims to present 
approaches to musical cultures in the Mekong Region. 

                                                           
1 ศาสตราจารย์ประจ้าสาขาวิชาดนตรีและการแสดง และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
ดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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The results are as follows. Firstly, factors affecting Mekong 
Region musical cultures were political and demographic-cultural. 
Secondly, the approaches to Mekong Region musical cultures can be 
divided into two groups, namely royal court music and local and ethnic 
music. Finally, what we should study in Mekong Region musical cultures 
includes the study in music and the study about music. In summary, the 
political, economic and social development resulted in a variety of 
musical forms in the Mekong Region. The musical cultures can be both 
synchronic and diachronic studies. 
Keywords: musical cultures; the Mekong region; study approaches 
 
บทน ำ 

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของมวลมนุษยชาติ ไม่ว่าจะอยู่ในซีกโลกฝั่ง
ตะวันตกหรือฝั่งตะวันออก  ถึงแม้ต่างมุ่งพัฒนาสังคมโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคมให้มีคุณภาพท่ีดี โดยรูปแบบส้าคัญที่ปรากฏคล้ายคลึง
กันคือภาพของความเจริญในด้านวัตถุ ที่ประดุจเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของสังคมที่เจริญ
แล้วโดยเอาวัตถุมาเป็นตัวชี วัด  แต่ท้ายที่สุด  สังคมที่พยายามอวดอ้างและแสดงให้เห็น
ว่าเป็นสังคมที่เจริญแล้ว พัฒนาแล้ว ต่างพากันหวนกลับมาให้ความสนใจวัฒนธรรม ซึ่ง
ถือว่าเป็นจิตวิญญาณและเป็นรากฐานหลักที่แท้จริงของชาติ  เป็นตัวบ่งชี ที่แท้จริงถึง
ความเจริญของสังคม ที่สั่งสมมาตั งแต่อดีตจนกลายเป็นทุนที่เป็นรากฐานให้สังคมยนือยู่
ได้ด้วยความมั่นคงดังที่พบเห็นอยู่ทั่วไปที่สังคมที่เจริญแล้วล้วนให้ความส้าคัญด้าน
วัฒนธรรม  ถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่หันมาใส่ใจด้านวัฒนธรรมจะอยู่ในระยะเวลาที่วิกฤติ
แล้วก็ตาม  ดังนั นสังคมใดก็ตาม ถึงแม้จะยังไม่มีความเจริญด้านวัตถุตามนิยามความ
เจริญของโลกวัตถุนิยม จึงไม่ควรก้าวเดินผิดพลาดซ ้ารอยย่างก้าวของคนในสังคมรุ่น
ก่อนที่เรียกขานตัวเองว่าพัฒนาแล้ว  โดยการแยกส่วนในการพัฒนาโดยไม่ค้านึงถึงมิติ
ด้านวัฒนธรรมอย่างจริงจัง  บทความเรื่องนี จึงมุ่งที่จะน้าเสนอให้เห็นถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมดนตรีที่ทรงคุณค่าที่ถูกสร้างสรรค์และหล่อหลอม จนเกิดเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมดนตรีของชาวลุ่มน ้าโขง  แนวทางที่น้าเสนอในบทความเรื่องนี  จึงเป็นการ
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กรุยทางให้ผู้ที่สนใจสามารถน้าไปปรับใช้เพื่อการศึกษาด้านวัฒนธรรมดนตรี อันเป็น
ส่วนหน่ึงของทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานส้าคัญของสังคมลุ่มน ้าโขง 

 
1. ปัจจัยของควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมดนตรี 
 ชุมชนในบริเวณพื นที่แม่น ้าโขงไหลผ่าน ตั งแต่ส่วนเหนือของเมืองสิบสองปัน
นา ในมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จรดปากน ้าโขงที่ภาคใต้ของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ถึงแม้ว่าชาวลุ่มน ้าโขงจะมีเอกลักษณ์ร่วมกันบางมิติทางวัฒนธรรม 
แต่ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของดินแดนลุ่มน ้าโขง จึงปรากฏภาพ
ของความหลากหลายทับซ้อนอยู่ในขณะเดียวกัน ทั งด้านการปกครอง สังคมเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม ในมิติของความหลากหลายดังกล่าว ล้วนเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่ก่อให้เกิด
ความหลากหลายด้านวัฒนธรรมดนตรี 
 ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง การบริหารประเทศโดยวิธีการมอบอ้านาจสูงสุด
ให้พระมหากษัตริย์มีอ้านาจเหนือผู้ใดในแผ่นดิน  เป็นรูปแบบการปกครองที่มีมาแต่
โบราณ ปรากฏพบในสังคมทุกมุมโลก สังคมในดินแดนลุ่ มแม่น ้าโขงก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกัน ที่มีระบอบการปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขที่มีอ้านาจ
สูงสุด  ทรงสร้างบ้านแปงเมือง  ก่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหวในประวัติศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าอาณาจักรล้านนา ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เชียงใหม่บนดินแดนภาคเหนือ
ตอนบนประเทศไทย  อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง เวียงจันทน์ จ้าปาสัก บนพื นที่
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน และอาณาจักรเขมรในดินแดน
ของราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขของประเทศไทย ได้
ก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่ตกทอดเป็นมรดกของแผ่นดินสืบจนถึงปัจจุบันในหลาย
แง่มุม ทั งด้านวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม นาฏกรรม และสังคีตกรรม แนวคิดของศักดินา 
ซึ่งเป็นลักษณะสามัญของการปกครองในระบอบดังกล่าว ได้ก่อให้ เกิดรูปแบบ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างชนชั นปกครองกับชนชั นที่ถูกปกครอง โดยชนชั น
ปกครองได้รังสรรค์วัฒนธรรมแบบศักดินาที่เรียกขานกันว่า  วัฒนธรรมชั นสูง เป็น
ประเพณีปฏิบัติส้าหรบัชนชั นปกครอง วัฒนธรรมหรืองานศิลปกรรมดังกล่าวมรีูปแบบที่
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แตกต่างไปจากรูปแบบศิลปกรรมของประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ 
 ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพัฒนาการการปกครอง  บันทึกเรื่องราวที่คล้ายกัน
ถึงการสิ นสุดของระบอบการปกครองที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขที่มี
อ้านาจสูงสุดแต่พระองค์เดียว  อ้านาจของพระประมุขถูกท้าทายโดยอ้านาจที่มาจาก
ประชาชนหรือกลุ่มคน  ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวล้วนเกิดขึ นกับสังคมที่ตั งอยู่บนพื นที่
อาณาบริเวณลุ่มน ้าโขงด้วยเช่นกัน  ดังกรณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที่กลุ่มลาวฝ่ายซ้ายไมพ่อใจการบริหารงานของฝ่ายราชอาณาจักร  ซึ่งภายหลังได้พัฒนา
มาเป็นพรรคประชาชนปฏิวัติ ลาว ได้ท้ าการยึดอ้ านาจจากรัฐบาลฝ่ายพระ
ราชอาณาจักรในปี พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) ตรงกับรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าง
วัฒนา และได้ท้าการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบสังคมนิยมที่ยังคงใช้ใน
การปกครองสืบต่อจนกระทั่งปัจจุบัน 
 สถานการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ นในดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาที่
เกิดความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆ ในกัมพูชาจนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื อตั งแต่
ปี พ.ศ.2510 (ค.ศ.1967) จนน้าเข้าสู่ยุคฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงระหว่างปี พ .ศ.2518-
2522 (ค.ศ.1975-1979) ที่กลุ่มเขมรแดงภายใต้การน้าของนายพอลพต น้าทหารป่าบุก
ยึดกรุงพนมเปญจากรัฐบาลฝา่ยพระราชอาณาจักรได้สา้เรจ็  กองทัพเขมรแดงได้ด้าเนิน
นโยบายโดยอาศัยการกวาดล้างกลุ่มคนที่มีความคิดตรงกันข้ามกับแนวคิดสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์อย่างเข้มงวด จนกลายเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในที่สุด การเปลี่ยนแปลงใน
ครั งนั นน้าไปสู่การท้าลายล้างรากฐานวัฒนธรรมดั งเดิมของกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัฒนธรรมที่มีพื นฐานจากราชส้านักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ ซึ่ง
หมายรวมถึงการสูญเสียวัฒนธรรมดนตรีแบบราชส้านักไปด้วยในคราวเดียวกัน 
 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของกัมพูชานับว่ามีความซับซ้อนอย่างยิ่ง เมื่อเทียบ
กับสถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สงครามกลางเมืองกัมพูชา
เพ่ือช่วงชิงอ้านาจในการปกครองประเทศ นอกจากกลุ่มคนกัมพูชาจะต่อสู้ช่วงชิง
อ้านาจระหว่างกันอย่างเปิดเผยแล้ว แต่ละกลุ่มยังได้รับการหนุนหลังอย่างเปิดเผยจาก
ประเทศมหาอ้านาจ ทั งสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต และจีน กลุ่มเขมรแดงมีจีนเป็น
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ผู้สนับสนุน กลุ่มเขมรเฮงสัมรินมีสหภาพโซเวียตเป็นผู้อยู่เบื องหลัง ส่วนฝ่ายนายพล
ลอนนอล ซึ่งเป็นรัฐบาลฝ่ายพระราชอาณาจักรมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
หลังจากกลุ่มเขมรแดงเฮงสัมรินได้ขับไล่กลุ่มเขมรแดงออกจากอ้านาจได้ส้าเร็จ จึง
ต้องการจะดึงประชาชนกัมพูชา  ซึ่งส่วนใหญ่มีความจงรักภักดีและผูกพันกับระบอบ
การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข จึงได้สานต่อระบอบการปกครองที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงพบว่ากัมพูชาเป็นพื นที่ที่มีการต่อสู้ทางด้าน
การเมืองอย่างเข้มข้นท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
ท้าให้เกิดภาพของวัฒนธรรมที่สุดโต่ง อาทิ  ระบอบท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 
ที่ได้สร้างวัฒนธรรมแบบชนชั นศักดินาให้กับแผ่นดินอย่างมากมาย ในขณะที่ได้เคยลิ ม
รสการปกครองในรูปแบบสังคมคอมมิวนิสต์ชนิดสุดโต่ง ในยุคสมัยสงครามฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ที่มีแนวคิดที่เป็นปรปักษ์กับระบอบศักดินาอย่างชัดเจน จนถึงยุคแห่งการ
ประนีประนอมระหว่างสังคมนิยมกับประชาธิปไตยที่ได้ก้าวเดินมาจนกระทั่งปัจจุบัน 
 สถานการณ์ด้านการเมืองการปกครองที่อุบัติขึ นในดินแดนลุ่มน ้าโขง ไม่ว่าจะ
เป็น เหตุการณ์ ที่ เกิดขึ น ในสาธารณ รัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว หรือใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไมได้  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถือเป็นปัจจัยที่ส้าคัญยิ่งต่อ
การก้าหนดรูปแบบของดนตรีในแต่ละช่วงระยะเวลาบนเง่ือนไขของแนวคิดด้าน
การเมืองการปกครอง 
 ด้ำนประชำกร - วัฒนธรรม  สองฟากฝั่งของแม่น ้าโขงและพื นที่ที่ติดต่อ
เช่ื อม โย งอันมี แม่ น ้ า โขงเป็ นศู นย์ กล าง เป็ นพื นที่ ที่ มี ค วามอุ ดมสมบู รณ์ มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงอยู่ของมนุษย์   จึงเป็นที่ตั งของชุมชน
หลายแห่ง โดยส่วนท่ีตั งอยู่บนที่ราบลุ่มริมแม่น ้าโขง จะเป็นชุมชนที่มีบทบาทในฐานะที่
เป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง  เศรษฐกิจ เป็นแม่ข่ายให้เกิดการเคลื่อนไหวของ
ประชากรที่อาศัยอยู่ตามภูตามดอยอีกจ้านวนมาก  และหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ 
เอกสารราชการของเมียนมาร์ระบุว่า  มีกลุ่มชาติพันธุ์จ้านวน 135 กลุ่ม เอกสารของ
ฝ่ายลาวระบุว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี 47 กลุ่ม โดยแบ่งแยกเป็น
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ผู้สนับสนุน กลุ่มเขมรเฮงสัมรินมีสหภาพโซเวียตเป็นผู้อยู่เบื องหลัง ส่วนฝ่ายนายพล
ลอนนอล ซึ่งเป็นรัฐบาลฝ่ายพระราชอาณาจักรมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
หลังจากกลุ่มเขมรแดงเฮงสัมรินได้ขับไล่กลุ่มเขมรแดงออกจากอ้านาจได้ส้าเร็จ จึง
ต้องการจะดึงประชาชนกัมพูชา  ซึ่งส่วนใหญ่มีความจงรักภักดีและผูกพันกับระบอบ
การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข จึงได้สานต่อระบอบการปกครองที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงพบว่ากัมพูชาเป็นพื นที่ที่มีการต่อสู้ทางด้าน
การเมืองอย่างเข้มข้นท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
ท้าให้เกิดภาพของวัฒนธรรมที่สุดโต่ง อาทิ  ระบอบท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 
ที่ได้สร้างวัฒนธรรมแบบชนชั นศักดินาให้กับแผ่นดินอย่างมากมาย ในขณะที่ได้เคยลิ ม
รสการปกครองในรูปแบบสังคมคอมมิวนิสต์ชนิดสุดโต่ง ในยุคสมัยสงครามฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ที่มีแนวคิดที่เป็นปรปักษ์กับระบอบศักดินาอย่างชัดเจน จนถึงยุคแห่งการ
ประนีประนอมระหว่างสังคมนิยมกับประชาธิปไตยที่ได้ก้าวเดินมาจนกระทั่งปัจจุบัน 
 สถานการณ์ด้านการเมืองการปกครองที่อุบัติขึ นในดินแดนลุ่มน ้าโขง ไม่ว่าจะ
เป็น เหตุการณ์ ที่ เกิดขึ น ในสาธารณ รัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว หรือใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา ย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไมได้  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถือเป็นปัจจัยที่ส้าคัญยิ่งต่อ
การก้าหนดรูปแบบของดนตรีในแต่ละช่วงระยะเวลาบนเง่ือนไขของแนวคิดด้าน
การเมืองการปกครอง 
 ด้ำนประชำกร - วัฒนธรรม  สองฟากฝั่งของแม่น ้าโขงและพื นที่ที่ติดต่อ
เช่ื อม โย งอันมี แม่ น ้ า โขงเป็ นศู นย์ กล าง เป็ นพื นที่ ที่ มี ค วามอุ ดมสมบู รณ์ มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส้าคัญต่อการด้ารงอยู่ของมนุษย์   จึงเป็นที่ตั งของชุมชน
หลายแห่ง โดยส่วนท่ีตั งอยู่บนที่ราบลุ่มริมแม่น ้าโขง จะเป็นชุมชนที่มีบทบาทในฐานะที่
เป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง  เศรษฐกิจ เป็นแม่ข่ายให้เกิดการเคลื่อนไหวของ
ประชากรที่อาศัยอยู่ตามภูตามดอยอีกจ้านวนมาก  และหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ 
เอกสารราชการของเมียนมาร์ระบุว่า  มีกลุ่มชาติพันธุ์จ้านวน 135 กลุ่ม เอกสารของ
ฝ่ายลาวระบุว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี 47 กลุ่ม โดยแบ่งแยกเป็น
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กลุ่มย่อยอีก 160 กลุ่ม ส้าหรับเวียดนามมี 54 กลุ่ม กัมพูชามี 7 กลุ่ม และประเทศไทย
มีมากกว่า 50 กลุ่ม กลุ่มคนที่มีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ที่มีฮีตคองประเพณี คติ
ความเชื่อต่างกัน ย่อมส่งผลความหลากหลายและแตกต่างกันด้านวัฒนธรรม ตลอดทั ง
การดนตรี 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ที่
อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น ้าโขง หรือที่รู้จักกันว่า “ลาวลุ่ม” เป็นกลุ่มชนที่มีอ้านาจ
และบทบาทด้านการเมืองการปกครองมาโดยตลอด ตั งแต่อดีต วัฒนธรรมของคนกลุ่ม
นี จึงถูกสร้างขึ นบนสถานะของกลุ่มคนที่มีอ้านาจ จนกลายเป็นวัฒนธรรมหลักของลาว
หรือประเทศลาว  ชนชั นปกครองในยุคที่ลาวมีเจ้ามหาชีวิตเป็นประมุขสูงสุดของ
ประเทศ ได้สร้างวัฒนธรรมแบบชนชั นศักดินาราชส้านัก ในขณะที่ลาวลุ่มที่เป็นสามัญ
ชนก็สร้างวัฒนธรรมในระดับชาวบ้านควบคู่กันไป 
 กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ เช่น ม้ง ที่อาศัยอยู่บนยอดเขาสูง ที่รู้จักกันดีว่า ลาวสูง 
กึมมุ หรือ ขมุ เป็นกลุ่มชนที่อาศัยตามที่ราบสูงตามเชิงเขาที่รู้จักกันว่า  ลาวเทิง ทั งสอง
กลุ่มนี เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจ้านวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 และ 3 ของจ้านวน
ประชากรทั งหมดของประเทศลาว เพื่อให้เกิดพลังในการต่อรองกับอ้านาจทางสังคม จึง
เกิดการรวมกลุ่มเพื่อท้ากิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม ท้าให้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธุ์หลายกลุ่มมีความโดดเด่นในสังคม  เหตุผลด้านการสร้างชาติตามแนวคิดสังคม
นิยมภายใต้การน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ที่มีเป้าหมายให้ประเทศลาวเป็น
ดินแดนของคนลาว ท่ีหมายรวมบรรดาชนเผ่าต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินลาว ทั งที่
อาศัยตามที่ราบลุ่ม (ลาวลุ่ม) ที่อาศัยตามที่ราบสูง (ลาวเทิง) และอาศัยบนภูเขาสูง 
(ลาวสูง) คนทุกหมู่ทุกเหล่าคือคนลาว จึงเกิดกลไกต่างๆ ทางสังคมที่เอื อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงนโยบาย อาทิ การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกบริหารระดับสูงของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาว  การเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะผู้บริหารระดับสูงของประเทศ 
เงื่อนไขดังที่ได้กล่าวมานี ได้ก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม  ตลอดทั งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมวัฒนธรรม ตลอดทั งการดนตรี 
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2. แนวคิดและแนวทำงในกำรศึกษำดนตรีลุ่มน  ำโขง 
 สภาพสังคมวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง มีลักษณะที่เป็นพหุสังคม ที่เกิดจากการ
บุกเบิก สร้างสรรค์สังคมร่วมกันจากหลายกลุ่มคน  ผ่านกระบวนการหล่อหลอมทาง
สังคมที่หลากหลายด้านการเมืองการปกครองที่มีแนวคิดที่แตกต่างกัน  ทั งแนวคิดของ
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  แนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และแนวคิดระบอบสังคมนิยม  ในด้านประชากรปรากฏชัดแจ้งว่าดินแดนลุ่มน ้าโขงเป็น
พื นที่ที่มีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ที่สูงมาก  ส้าหรับด้านแนวนโยบายในการ
บริหารประเทศ  ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีบางช่วงระยะเวลาเปิดเสรีกับโลกภายนอก 
บางช่วงจังหวะปิดประเทศ และบางจังหวะเปิดประเทศอย่างระมัดระวัง  ประเด็น
ทั งหลายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ได้ก่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนต่อการดนตรีใน
พื นที่ดินแดนลุ่มน ้าโขง จากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว ท้าให้สามารถแบ่ง
รูปแบบดนตรีที่ปรากฏในสังคมวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง ประกอบด้วยดนตรีราชส้านัก 
ดนตรีชาติพันธ์ุ ดนตรีท้องถิ่น 
 2.1 แนวคิดด้ำนดนตรีรำชส ำนัก การศึกษารูปแบบของดนตรีราชส้านัก 
เป็นการศึกษาที่อาจจะตั งเป็นสมมุ ติฐานถึงวัฒนธรรมดนตรีแบบประณีต  ที่มี
กฎระเบียบที่ยึดถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติร่วมกัน  ในดินแดนลุ่มน ้าโขงยังคงมี
ปรากฏถึงวัฒนธรรมดนตรีแบบราชส้านักที่อาจจะใช้เป็นกรณีศึกษาวิจัยได้อย่างน้อย 2 
ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
อย่างไรก็ตามถึงแม้ดนตรีราชส้านักที่ยังคงปรากฏร่องรอยในปัจจุบัน แต่ล้วนมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมตามบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่
ละยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทท่ีเชื่อมโยงกับเงื่อนไขด้านการเมืองการปกครอง 
  ดนตรีในรำชส ำนักในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
บริบททางด้านการเมืองการปกครอง นับว่ามีความส้าคัญต่อการท้าความเข้าใจถึงดนตรี
ราชส้านักลาวในแต่ละยุคสมัย ประเทศลาวก่อนปี พ .ศ.2518 (ค.ศ.1975) มีช่ือเรียก
เป็นทางการว่าราชอาณาจักรลาว (Kingdom of Laos) เป็นประเทศที่มีการปกครอง
โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ ดังนั นตั งแต่ก่อนปี พ .ศ.2518 
ประเทศลาวได้มีการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กับราชส้านักในทุกมิติ 
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2. แนวคิดและแนวทำงในกำรศึกษำดนตรีลุ่มน  ำโขง 
 สภาพสังคมวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง มีลักษณะที่เป็นพหุสังคม ที่เกิดจากการ
บุกเบิก สร้างสรรค์สังคมร่วมกันจากหลายกลุ่มคน  ผ่านกระบวนการหล่อหลอมทาง
สังคมที่หลากหลายด้านการเมืองการปกครองที่มีแนวคิดที่แตกต่างกัน  ทั งแนวคิดของ
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  แนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และแนวคิดระบอบสังคมนิยม  ในด้านประชากรปรากฏชัดแจ้งว่าดินแดนลุ่มน ้าโขงเป็น
พื นที่ที่มีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ที่สูงมาก  ส้าหรับด้านแนวนโยบายในการ
บริหารประเทศ  ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีบางช่วงระยะเวลาเปิดเสรีกับโลกภายนอก 
บางช่วงจังหวะปิดประเทศ และบางจังหวะเปิดประเทศอย่างระมัดระวัง  ประเด็น
ทั งหลายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ได้ก่อให้เกิดภาพเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนต่อการดนตรีใน
พื นที่ดินแดนลุ่มน ้าโขง จากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว ท้าให้สามารถแบ่ง
รูปแบบดนตรีที่ปรากฏในสังคมวัฒนธรรมลุ่มน ้าโขง ประกอบด้วยดนตรีราชส้านัก 
ดนตรีชาติพันธ์ุ ดนตรีท้องถิ่น 
 2.1 แนวคิดด้ำนดนตรีรำชส ำนัก การศึกษารูปแบบของดนตรีราชส้านัก 
เป็นการศึกษาที่อาจจะตั งเป็นสมมุ ติฐานถึงวัฒนธรรมดนตรีแบบประณีต  ที่มี
กฎระเบียบที่ยึดถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติร่วมกัน  ในดินแดนลุ่มน ้าโขงยังคงมี
ปรากฏถึงวัฒนธรรมดนตรีแบบราชส้านักที่อาจจะใช้เป็นกรณีศึกษาวิจัยได้อย่างน้อย 2 
ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
อย่างไรก็ตามถึงแม้ดนตรีราชส้านักที่ยังคงปรากฏร่องรอยในปัจจุบัน แต่ล้วนมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมตามบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่
ละยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทท่ีเชื่อมโยงกับเงื่อนไขด้านการเมืองการปกครอง 
  ดนตรีในรำชส ำนักในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  
บริบททางด้านการเมืองการปกครอง นับว่ามีความส้าคัญต่อการท้าความเข้าใจถึงดนตรี
ราชส้านักลาวในแต่ละยุคสมัย ประเทศลาวก่อนปี พ .ศ.2518 (ค.ศ.1975) มีช่ือเรียก
เป็นทางการว่าราชอาณาจักรลาว (Kingdom of Laos) เป็นประเทศที่มีการปกครอง
โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ ดังนั นตั งแต่ก่อนปี พ .ศ.2518 
ประเทศลาวได้มีการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กับราชส้านักในทุกมิติ 
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อ้านาจด้านการปกครองในระบอบราชาธิปไตย ก่อให้เกิดชนชั นศักดินาในแผ่นดินลาว 
ความเป็นชนชั นศักดินาปรากฏพบในรูปแบบของงานศิลปกรรมแขนงดนตรีและ
นาฏศิลป์ ซึ่งเป็นศิลปกรรมของชนชั นเจ้านาย เกิดขึ นเพราะความต้องการที่ถูกน้าไปรับ
ใช้ราชส้านัก เช่น วงพิณพาทย์ การแสดงพระลักพระราม ถึงแม้ว่าศิลปะทั งสองแขนง
ดังที่กล่าวมานี  จะเอื อเฟื้อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสช่ืนชมบ้างก็ตาม แต่เป็นเฉพาะ
ในโอกาสพิเศษ เช่น ในเทศกาลบุญปีใหม่ของลาว อย่างไรก็ตาม ทั งหมดเป็นไปเพื่อ
แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างด้านชนชั นผ่านงานดนตรีและนาฏศิลป์ทั งสิ น 

 
ภำพที่ 1 วงพิณพำทย์ประกอบกำรแสดงพะลัก-พะลำม สมัยพระเจ้ำสุกเสริม 

 
ภำพที่ 2 วงเคร่ืองพิณพำทย์ในขบวนแห่สมัยเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์ 
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ภำพที่ 3วงพิณพำทย์ประกอบกำรแสดงพะลัก-พะลำมสมัยเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์ 

 
ภายหลังจากประเทศลาวได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี พ.ศ.2518 

(ค.ศ.1975) จากการปกครองประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขมาเป็น
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ซึ่งน้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงช่ือประเทศเป็นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแนวคิดท่ีเป็นปฏิปักษ์ ในลักษณะที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม
กับระบอบเดิม ก้าจัดแนวคิดเกี่ยวกับชนชั นในทุกมิติ ศิลปกรรมในทุกแขนงซึ่งหมาย
รวมถึงดนตรีและนาฏศิลป์ได้ถูกกีดกั นไม่ได้รับการส่งเสริม จึงท้าให้ดนตรีราชส้านักอยู่
ในภาวะที่หยุดชะงัก เข้าสู่ยุคมืดของศิลปกรรมแบบราชส้านัก ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวประเทศลาวได้ปิดประเทศ คบค้าสมาคมแต่เฉพาะกับกลุ่มประเทศที่เป็นค่าย
สังคมนิยมด้วยกัน เช่น สหภาพโซเวียต จีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม เป็นต้น โดย
ประเทศลาวได้ท้าการเปดิประเทศอีกครั งหนึ่งในปี พ.ศ.2529 (ค.ศ.1989) ภายหลังจาก
การล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียต ที่เป็นเสาหลักของค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ที่
ได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลลาว ลาวจึงได้เปิดประเทศภายใต้นโยบายจินตนาการใหม่ 
(New Mechanism Economic Policy) ภายใต้แนวคิดนี  ศิลปกรรมราชส้านักได้ถูก
ตีความใหม่ว่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ดังนั นดนตรีและนาฏศิลป์ท่ีเคยรุ่งเรือง
ก่อนปี พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) จึงได้ถูกรื อฟื้นกลับคืนมาอีกครั งหนึ่ง พร้อมกับการเปิด
ประเทศ ดึงดูดเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวใน สปป .ลาว โดยมี
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ภำพที่ 3วงพิณพำทย์ประกอบกำรแสดงพะลัก-พะลำมสมัยเจ้ำมหำชีวิตศรีสว่ำงวงศ์ 

 
ภายหลังจากประเทศลาวได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปี พ.ศ.2518 

(ค.ศ.1975) จากการปกครองประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขมาเป็น
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ซึ่งน้ามาสู่การเปลี่ยนแปลงช่ือประเทศเป็นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแนวคิดท่ีเป็นปฏิปักษ์ ในลักษณะที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม
กับระบอบเดิม ก้าจัดแนวคิดเกี่ยวกับชนชั นในทุกมิติ ศิลปกรรมในทุกแขนงซึ่งหมาย
รวมถึงดนตรีและนาฏศิลป์ได้ถูกกีดกั นไม่ได้รับการส่งเสริม จึงท้าให้ดนตรีราชส้านักอยู่
ในภาวะที่หยุดชะงัก เข้าสู่ยุคมืดของศิลปกรรมแบบราชส้านัก ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวประเทศลาวได้ปิดประเทศ คบค้าสมาคมแต่เฉพาะกับกลุ่มประเทศที่เป็นค่าย
สังคมนิยมด้วยกัน เช่น สหภาพโซเวียต จีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม เป็นต้น โดย
ประเทศลาวได้ท้าการเปดิประเทศอีกครั งหนึ่งในปี พ.ศ.2529 (ค.ศ.1989) ภายหลังจาก
การล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียต ที่เป็นเสาหลักของค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ที่
ได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลลาว ลาวจึงได้เปิดประเทศภายใต้นโยบายจินตนาการใหม่ 
(New Mechanism Economic Policy) ภายใต้แนวคิดนี  ศิลปกรรมราชส้านักได้ถูก
ตีความใหม่ว่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ดังนั นดนตรีและนาฏศิลป์ท่ีเคยรุ่งเรือง
ก่อนปี พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) จึงได้ถูกรื อฟื้นกลับคืนมาอีกครั งหนึ่ง พร้อมกับการเปิด
ประเทศ ดึงดูดเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวใน สปป .ลาว โดยมี
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เป้าหมายเพื่อต้องการเม็ดเงินเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามแนวทางของ
ประเทศเสรีนิยมอื่น ๆ วัฒนธรรมแบบราชส้านักจึงเป็นส่วนหนึ่งของการดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่อยากจะทราบความเป็นไปของราชส้านักลาวก่อนที่จะถูก
กลุ่มนิยมลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เข้ามายึดครอง 

 
  ภำพที่ 4  วงดนตรีกรมศิลปกรรม 

ส้าหรับแนวทางในการศึกษาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรีราชส้านักลาวนั น 
จากพื นฐานภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์  ที่ เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิดที่ใช้ในการปกครอง  หากพิจารณาจาก
เงื่อนไขดังกล่าว เราสามารถศึกษาดนตรีราชส้านักลาวได้เป็น 3 ช่วงระยะเวลา ช่วงที่ 1 
เป็นช่วงระยะเวลาก่อนปี พ .ศ.2518 ซึ่งเป็นช่วงที่ยังมีการปกครองในระบอบที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ  ช่วงที่ 2 ช่วงระยะเวลาระหว่างปี 
พ.ศ.2518-2529  เป็นช่วงระยะเวลาการปิดประเทศเป็นระยะเวลา 11 ปี  ปกครอง
ประเทศตามแนวคิดสังคมนิยม  ช่วงที่ 3 เป็นช่วงระยะเวลาตั งแต่ปี พ .ศ.2529 ถึง
ปัจจุบัน  เป็นช่วงระยะเวลาที่ลาวได้เปิดประเทศ ภายใต้นโยบายจินตนาการใหม่ ซึ่ง
เป็นช่วงระยะเวลาภายหลังจากการล่มสลายของค่ายสังคมนิยมในยุโรป ประเทศลาวได้
ด้าเนินนโยบายภายใต้แนวคิด หนึ่งประเทศสองระบบ 
 จากบทบาทดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท้าให้เห็นถึงพัฒนาการดนตรีราชส้านัก
ลาวได้ไม่ยาก อันสืบเนื่องมาจากแนวคิดด้านการปกครองแบบสุดขั ว ท่ีส่งผลต่อดนตรี
ราชส้านักลาว ในกรณีนี ผู้สนใจศึกษาดนตรีราชส้านักลาวอาจจะศึกษาดนตรีในราช
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ส้านักลาวในช่วงระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง ในกรอบ 3 ช่วงระยะเวลาดังกล่าว หรือหาก
สนใจในมิติที่เช่ือมโยงกับสังคม สามารถศึกษาแนวคิดทางการเมืองที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางดนตรี ซึ่งสามารถแยกศึกษาในแต่ละช่วงระยะเวลาได้เช่นกัน 
  ดนตรีรำชส ำนักกัมพูชำ พัฒนาการของดนตรีราชส้านักกัมพูชานับ
ได้ว่ามีแง่มุมที่น่าสนใจชวนให้ศึกษาเป็นอย่างมาก ปัจจุบันกัมพูชามีช่ือเรียกอย่างเป็น
ทางการว่า  ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) เป็นประเทศที่ได้ช่ือว่า
ประชาชนมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเหนียวแน่นและยาวนาน 
ประชาชนชาวกัมพูชาเทิดทูนพระมหากษัตริย์เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม สถาบัน
พระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทต่อสังคมกัมพูชามาอย่างต่อเนื่อง 

 
ภำพที่ 5  วงพิณเพียต วงดนตรีรำชส ำนักกมัพูชำ 

แนวคิดที่น่าสนใจด้านพัฒนาการของดนตรีราชส้านักกัมพูชา สัมพันธ์กับ
พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง พัฒนาการด้านดนตรีราชส้านักกัมพูชาไม่อาจ
น้ามาเปรียบได้กับดนตรีราชส้ านั กของไทย ถึ งแม้ ว่าทั งสองประเทศมีองค์
พระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขของประเทศเช่นเดียวกัน  ในขณะที่พัฒนาการของ
ดนตรีราชส้านักกัมพูชาก็ไม่อาจน้ามาเปรียบเทียบกับดนตรีราชส้านักลาว  ถึงแม้ว่า
ประเทศทั งสองจะเป็นประเทศในกลุ่มอินโดจีนที่ได้ผา่นการใช้แนวคิดแบบสงัคมนิยมมา
ปกครองประเทศเหมือนกัน กัมพูชานั นเคยปกรองประเทศโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
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ประมุขสูงสุด และสร้างความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคแถบนี  และปัจจุบันก็
ยังคงมีการปกครองโดยใช้ระบอบพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขเช่นเดียวกับในอดีต 
แต่ช่วงรอยต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันเกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงครั งใหญ่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระหว่างปี พ.ศ.2518-2522 (ค.ศ.1975-1979) ซึ่งถือเป็นยุคฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ที่
ภายหลังจากกลุ่มเขมรแดงได้รับชัยชนะจากสงครามกลางเมือง ได้อ้านาจในการ
ปกครองโดยยึดกรุงพนมเปญ ในครั งนั นได้ด้าเนินนโยบายอย่างแข็งกร้าว ที่ก้าจัดกลุ่มที่
มีความคิดเห็นตรงกันข้ามกับแนวคิดสังคมนิยม จึงมุ่งก้าจัดกลุ่มข้าราชบริพา ร 
ปัญญาชน และนักธุรกิจ  ผลการด้าเนินนโยบายดังกล่าวท้าให้กลุ่มข้าราชบริพาร และ
ปัญญาชนถูกฆ่าตายเป็นจ้านวนมาก  ดนตรีราชส้านักถือเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่
แสดงให้เห็นถึงชนชั น จึงต้องถูกก้าจัดออกจากสังคมกัมพูชา ซึ่งในยุคนี มีรายงานว่า  
นักดนตรีที่มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีราชส้านักกว่า 70% ถูกฆ่าตาย ส่วนท่ีเหลืออีก 30% 
ต้องอพยพหนีตายออกนอกประเทศ และบางส่วนต้องหลบซ่อนสถานะของตัวเอง ช่วง
ระยะเวลานี ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั นๆ แต่เป็นช่วงระยะเวลาที่เปรียบเสมือนฝัน
ร้ายของการดนตรีกัมพูชา  เกิดการหยุดชะงักขาดช่วงในการสืบเนื่องศิลปะการดนตรี
ในทุกแขนง ถึงแม้ปัจจุบันกัมพูชาได้กลับมาใช้ระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์
เป็นพระประมุขสูงสุดของประเทศอีกครั งหนึ่ง แต่ผลของสงครามการเมืองที่ยืดเยื อ
หลายทศวรรษ ท้าให้ศิลปะดนตรีราชส้านักในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมเผยแพร่อย่างจริงจัง อีกทั งบางช่วงเวลาถูกห้ามเผยแพร่ 
 ในการศึกษาดนตรีราชส้านักกัมพูชา จึงสามารถก้าหนดแนวคิดในการศึกษา
ได้ 3 ช่วงระยะเวลา ช่วงระยะเวลาที่ 1 เป็นช่วงระยะเวลาก่อนปี พ.ศ.2510 ซึ่งเป็น
ช่วงระยะเวลาก่อนที่จะเกิดสงครามกลางเมอืง ระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงระยะเวลาทีม่ี
ความต่อเนื่องทางพัฒนาการของดนตรีที่ยาวนาน หากผู้สนใจที่จะศึกษาดนตรีราช
ส้านักกัมพูชาในระยะเวลานี  ยังสามารถมองถึงตั งแต่ยุควัฒนธรรมดนตรีเขมรโบราณ 
จนกระทั่งถึงยุคที่มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทย ช่วงระยะเวลาที่ 2 เป็นช่วงระยะเวลา
ตั งแต่การเกิดสงครามกลางเมือง ตั งแต่ปี พ .ศ.2510-2536 (ค.ศ.1967-1993) รวม
ระยะเวลา 26 ปี ถึงแม้ว่าบางช่วงระยะเวลาจะยังคงมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 
แต่ เกิดการแบ่ งแยกขั วอ้านาจการปกครองอย่างชัด เจน เกิดความแตกแยก
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ภายในประเทศ และพัฒนากลายเป็นสงครามกลางเมือง จนกระทั่งมาถึงช่วงระหว่างปี 
พ.ศ.2518-2522  ระบอบพระมหากษัตริย์ถูกโค่นล้มอย่างหมดสิ น โดยฝ่ายเขมรแดงใช้
การปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตอ์ย่างเคร่งครัด จนถึงยุคที่ฝ่ายเขมรแดงพ่ายแพ้
ต่อกลุ่มเขมรที่นิยมคอมมิวนิสต์เวียดนาม  ระยะเวลาช่วงที่ 3 ตั งแต่ปี พ.ศ.2536 
(ค.ศ.1993) ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาที่ประเทศกัมพูชาได้เปลี่ยนกลับมาใช้ช่ืออย่าง
เป็นทางการว่า  ราชอาณาจักรกัมพูชาอีกครั งหนึ่ง ได้มีการสถาปนาระบอบกษัตริย์
ขึ นมาใหม่อีกครั ง  ท้าการฟื้นฟูพระราชประเพณีในด้านต่างๆ ที่เคยยึดถือปฏิบัติมาแต่
อดีต แต่ได้หยุดะงักในช่วงสงครามกลางเมืองและยุคฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งระยะเวลาตั งแต่
ปี พ.ศ.2536 ถึงปัจจุบัน กินเวลา 26 ปี จึงได้เกิดการฟื้นฟูทางดนตรีของกัมพูชาใน
หลายลักษณะ ยุคนี จึ งเปรียบเสมือนการขุดค้นด้านโบราณ คดีที่พยายามจะ
ประติดประต่อเรื่องราวท่ีไม่สมบูรณ์ที่ขาดหายไปในอดีต ให้เกิดรูปร่างขึ นมาใหม่อีกครั ง
หนึ่ง ซึ่งการดนตรีก็ตกอยู่ในสภาพดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
 2.2 แนวคิดด้ำนดนตรีพื นถิ่นและชำติพันธุ์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พื นท่ีลุ่มน ้า
โขงถึงแม้จะมีจารีตประเพณีบางเรื่องที่เกาะเกี่ยวกันบนพื นฐานบริบทพื นที่ คือมีแม่น ้า
โขงที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน แต่ในขณะเดียวกันดินแดนแถบนี กับ
พบความหลากหลายในหลายๆ เรื่องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ประชากร ที่พบว่ามีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ ทั งในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กัมพูชา 
และเวียดนาม ซึ่งประชากรในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีวัฒนธรรมดนตรีที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตน 
 ในดินแดนลุ่มแม่น ้าโขง เรามักจะพบว่า เมื่อเกิดการรวมกลุ่มของคน จน
กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เช่น หลวงพระบาง เวียงจันทน์ สะหวันเขต พื นที่เหล่านี 
เป็นชุมชนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ด้วยกัน โดยแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
ถึงแม้ว่าจะมีวัฒนธรรมดนตรีเป็นของตนเอง แต่กลับมีวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ นมา เพื่อ
ยึดโยงร่วมกัน เช่น กรณีขับทุ้มหลวงพระบาง ขับงึม ล้าสาละวัน ล้ามหาชัย เป็นต้น 
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ปี พ.ศ.2536 ถึงปัจจุบัน กินเวลา 26 ปี จึงได้เกิดการฟื้นฟูทางดนตรีของกัมพูชาใน
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ประติดประต่อเรื่องราวท่ีไม่สมบูรณ์ที่ขาดหายไปในอดีต ให้เกิดรูปร่างขึ นมาใหม่อีกครั ง
หนึ่ง ซึ่งการดนตรีก็ตกอยู่ในสภาพดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
 2.2 แนวคิดด้ำนดนตรีพื นถิ่นและชำติพันธุ์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว พื นท่ีลุ่มน ้า
โขงถึงแม้จะมีจารีตประเพณีบางเรื่องที่เกาะเกี่ยวกันบนพื นฐานบริบทพื นที่ คือมีแม่น ้า
โขงที่เป็นศูนย์กลางในการสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน แต่ในขณะเดียวกันดินแดนแถบนี กับ
พบความหลากหลายในหลายๆ เรื่องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ประชากร ที่พบว่ามีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ ทั งในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กัมพูชา 
และเวียดนาม ซึ่งประชากรในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีวัฒนธรรมดนตรีที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตน 
 ในดินแดนลุ่มแม่น ้าโขง เรามักจะพบว่า เมื่อเกิดการรวมกลุ่มของคน จน
กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เช่น หลวงพระบาง เวียงจันทน์ สะหวันเขต พื นที่เหล่านี 
เป็นชุมชนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ด้วยกัน โดยแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
ถึงแม้ว่าจะมีวัฒนธรรมดนตรีเป็นของตนเอง แต่กลับมีวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ นมา เพื่อ
ยึดโยงร่วมกัน เช่น กรณีขับทุ้มหลวงพระบาง ขับงึม ล้าสาละวัน ล้ามหาชัย เป็นต้น 
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ภำพที่ 6-7 เคร่ืองเคำะในพิธีขอฝนของชำวกมึมุ แขวงเชียงขวำง 
 
 ความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ไม่เพียงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมดนตรี
ที่หลากหลายเท่านั น แต่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสาเหตุมา
จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง มีส่วนส้าคัญที่ท้าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในดนตรีชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆ ดังเช่น กรณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่ปกครองโดยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ที่มีแนวคิดให้ดนตรีต้องรับ
ใช้มวลชน และเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาล ในกรณีดังกล่าวได้เกิดรู ปแบบทาง
ดนตรีที่เกิดจากการน้าเอาดนตรีของบรรดาชนเผ่าต่างๆ มาน้าเสนอในรูปแบบใหม่ เพื่อ
สร้างให้เป็นรูปแบบดนตรีของชาติ ที่ต้องการสร้างภาพให้เห็นว่า คนทุกคนไม่ว่าจะอยู่
เผ่าใดในประเทศ คือ คนลาวเท่าเทียมกัน 
 นอกจากนั นยังพบว่าภายหลังจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวได้ท้าการเปิดประเทศในปี พ .ศ.2529 (ค.ศ.1989) ด้วยการประกาศใช้นโยบาย
จินตนาการใหม่ โดยเร่งท้ารายได้ให้ประเทศ  โดยใช้มาตรการการสง่เสรมิการท่องเที่ยว 
ตามรูปแบบที่ประเทศไทยประสบความส้าเร็จมาแล้วก่อนหน้านั น  ปัจจัยดังกล่าวท้าให้
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เกิดการสร้างสรรค์รูปแบบดนตรีเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมักปรากฏในเมืองท่องเที่ยวที่
ส้าคัญ เช่น หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ในกรณีของเมืองหลวงพระบางได้มีการน้าเอา
วัฒนธรรมดนตรีของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในแขวงหลวงพระบางและแขวงใกล้เคียง น้ามา
บรรเลงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ฟัง ทั งๆ ที่รูปแบบดนตรีดังกล่าว แต่เดิมเป็นรูปแบบ
ดนตรีที่ไม่สามารถน้ามาบรรเลงนอกชุมชนได้ และจะต้องบรรเลงในบริบทของพิธีกรรม
เท่านั น การน้ามาบรรเลงนอกชุมชนถือเป็นเรื่องผิดจารีต เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ เช่น
กรณีของดนตรีชนเผ่ากึมมุ หรือ ขมุ ท่ีถูกน้ามาบรรเลงในเทศกาลการท่องเที่ยวท่ีจัดขึ น
ที่เมืองหลวงพระบาง 

 

ภำพที่ 8 เยำวชนกึมมุแสดงดนตรีในเทศกำลวัฒนธรรมชนเผ่ำ เมืองหลวงพระบำง 
 

3. ศึกษำอะไรในดนตรีลุ่มน  ำโขง 
 ถึงแม่ว่าในภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงจะมี ที่ลักษณะที่ เป็นพหุสั งคมที่มี ความ
หลากหลายในหลายมิติ อันเนื่องมาจากปัจจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าจะมีพื นฐานมา
จากความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ หรือเกิดจากด้านการเมืองการปกครอง แต่ผู้ที่สนใจจะ
ศึกษาดนตรีลุ่มน ้าโขง สามารถก้าหนดแนวคิดในการศึกษาได้ 2 ประเด็น การก้าหนด
ประเด็นหลักทั งสองประเด็นนี  เป็นการวางกรอบประเด็นที่มีลักษณะสามัญ ที่ปรากฏ
พบและเป็นวิธีการก้าหนดประเด็นในการศึกษา ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปของนัก
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มานุษยวิทยาทางดนตรี โดยมุ่งเน้นศึกษาในเนื อหาดนตรีหรือตัวดนตรี (In music) และ
มุ่งเน้นศึกษาในส่วนท่ีเป็นบริบทหรือส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรี (About music)  
 3.1 กำรศึกษำในตัวดนตรี (Study in music) การศึกษาดนตรี คือ
การศึกษาเกี่ยวกับศิลปะของการเรียบเรียงเสียง ดังนั นเมื่อต้องการศึกษาดนตรีจึงต้อง
ศึกษาที่เสียง ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่ส้าคัญของดนตรี การศึกษาดนตรีในกรณีนี จึง
หมายถึง กรณีผู้ที่สนใจที่จะศึกษาวิจัย  ค้นคว้าด้านวิชาการเกี่ยวกับดนตรีในวัฒนธรรม
ดนตรีลุ่มน ้าโขง  ไม่ว่าจะเป็นดนตรีราชส้านัก  ดนตรีพื นถิ่น  ดนตรีชาติพันธุ์ สามารถ
ก้าหนดประเด็นด้านเนื อหาของดนตรีได้กับการศึกษาดนตรีในทุกประเภท ซึ่งการ
ก้าหนดประเด็นหรืออาจกล่าวได้ว่า  เป็นวัตถุประสงค์ในการศึกษา ซึ่งอาจจะใช้ภาษา
ในการสื่อสารท่ีแตกต่างกันไป เช่น สังคีตลักษณ์ รูปแบบของดนตรี คุณลักษณะทาง
ดนตรี แต่เนื อหาหลักที่เกี่ยวกับตัวดนตรีย่อมหมายถึง องค์ประกอบทางดนตรี ซึ่ง
ประกอบไปด้วย เสียง บันไดเสียง จังหวะ คุณลักษณะของเสียง การประสานเสียง และ
คีตนิพนธ์  องค์ประกอบดังที่กล่าวมานี  ปรากฏพบอยู่ในดนตรีทุกวัฒนธรรม ถือเป็น
องค์ประกอบท่ีมีลักษณะสามัญหรือลักษณะที่สากลของดนตรี 
 ผู้ที่สนใจศึกษาจึงสามารถก้าหนดวัตถุประสงค์การศึกษาในประเด็นเนื อหา
ของดนตรีกับวัฒนธรรมดนตรีที่หลากหลายในพื นที่ลุ่มน ้าโขง เช่น สังคีตลักษณ์ของ
ดนตรีราชส้านักกัมพูชา สังคีตลักษณ์ของดนตรีราชส้านักลาว สังคีตลักษณ์ของดนตรี
ชนเผ่าม้ง สังคีตลักษณ์ของการขับทุ้มหลวงพระบาง เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการศึกษา
วัฒนธรรมดนตรีที่แตกต่างกันเช่นไร  แต่สังคีตลักษณ์ยังคงเป็นลักษณะสามัญที่ปรากฏ
อยู่ในทุกวัฒนธรรมดนตรี 
 3.2 กำรศึ กษ ำส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ดนต รี (Study about music) 
การศึกษาเกี่ยวกับดนตรีเป็นประเด็นของความสนใจในการศึกษาทางดนตรี ที่ต้องการ
หาค้าตอบมากกว่าเรื่องของเสียงดนตรีเพียงอย่างเดียวเป็นการเฉพาะ  แต่เป็นความ
สนใจที่จะศึกษาในบางประเด็นที่อยู่เบื องหลังเสียงดนตรี หรือปัจจัยแวดล้อมที่ท้าให้
เกิดรูปแบบทางดนตรี  โดยมีแนวคิดว่าดนตรีเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากมนุษย์ 
ในขณะที่มนุษย์ต่างถูกหล่อหลอมจากสังคม หรือกล่าวได้ว่ามีอิทธิพลต่อการก้าหนด
พฤติกรรมของมนุษย์  ดังนั นเมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใด  มนุษย์ก็จะ
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ถูกหล่อหลอมโดยสังคมไม่มากก็น้อย เมื่อมนุษย์ถูกห่อหุ้มโดยบริบททางสังคมที่มี
อิทธิพลต่อมนุษย์ มนุษย์ก็จะแสดงหรือสร้างสรรค์ผลงานดนตรีออกมาตามเง่ือนไขดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว  ผู้ประสงค์ที่จะศึกษาวัฒนธรรมดนตรีลุ่มน ้าโขง จึงสามารถก้าหนด
ประเด็นที่จะศึกษาส่วนที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในแง่มุมที่หลากหลาย เช่น การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เป็นต้น 
 
บทสรุป 
 เส้นทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่ทาบลงบนชุมชนพื นที่ลุ่มน ้าโขงในบริบท
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ประกอบกับกลุ่มชาติพันธุ์
จ้านวนมากที่ตั งถิ่นฐานในพื นที่แถบนี   ท้าให้เกิดรูปแบบของดนตรีในหลายลักษณะ 
ดังนั นจึงอาจกล่าวได้ว่าผู้สนใจที่จะศึกษาดนตรีลุ่มน ้าโขง อาจจะศึกษารูปแบบ
วัฒนธรรมดนตรีลุ่มน ้าโขงทั งแนวนอนและแนวตั ง  การศึกษาแนวนอน  เป็นการศึกษา
พัฒนาการด้านเนื อหาดนตรีในแต่ละยุคสมัย  ส่วนการศึกษาในแนวตั ง เป็นการศึกษา
บริบททางสังคม ท่ีมาทาบเกี่ยวกับเนื อหาดนตรีในประวัติศาสตร์ช่วงระยะเวลาใดเวลา
หนึ่ง จากแนวคิดนี จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดประเด็นการศึกษาได้อีกเป็น
จ้านวนมาก  ด้วยความที่พื นที่ลุ่มน ้าโขงเป็นพื นที่ที่มีขนาดกว้างใหญ่ และมีความ
หลากหลายด้านวัฒนธรรม  อีกทั งเป็นพื นที่ท่ีเปิดประตูสัมผัสกับสงัคมโลกเสรีได้ไม่นาน
มานี   จึงท้าให้มีพื นที่ว่างทางความรู้ให้ศึกษาอีกมากมาย จึงหวังว่าบทความบทนี จะเป็น
แสงเล็กๆ ในการส่องทางให้เกิดการศึกษาต่อไป 
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ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับกลบทศิริวิบุลกิตติ์ 
Relationship between Thai Music and Thai Jingle of Kolabot 

Siriwibulkit  
ณรงค์  เขียนทองกุล1 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับกลบทศิริวิบุลกิตติ์  มีผล
การศึกษา 2 ข้อ  ดังน้ีคือ 1) ได้ศึกษาโครงสร้างดนตรีไทยโดยเน้นลูกตกท านองเพลง
ไทยเปรียบเทียบกับแผนผังการบังคับสัมผัสชองกลบทที่มีช่ือเหมือนกันทั้งช่ือเพลงกับ
ช่ือกลบท  ตัวอย่างเพลงที่ศึกษา 2 เพลง ได้แก่ เพลงสิงโตเล่นหาง และเพลงนาคราช 
ในกรณีเพลงสิงโตเล่นหาง โครงสร้างของเพลง ลูกตกและท านองใกล้เคียงกับแผนผัง
ของกลบทช่ือสิงโตเล่นหาง  ในขณะที่เพลงนาคราช โครงสร้างของเพลง ลูกตกและ
ท านองแตกต่างกับแผนผังของกลบท  การตีความในเชิงภาพพจน์ท าให้เห็นเพลงกับกล
บทมีลักษณะการสะบัดของหางงู  2) เรื่องดนตรีไทยปรากฏในกลอนกลบทศิริวิบุลกิตติ์ 
พบเรื่องเครื่องดนตรีไทย การขับกล่อมการขับร้อง วงดนตรีไทย ได้แก่ วงปี่พาทย์ วง
ประโคม ดนตรีในราชส านัก 
ค าส าคัญ:  ดนตรีไทย,    โครงสร้างท านอง,    กลบทศิริวิบุลกิตติ์,     

การศึกษาเปรียบเทียบ 
 
Abstract 

The study of the relationship between Thai music and Thai 
jingle of Kolabot Siriwibulkit has two findings as follows. 1. The article 
explores the Thai music melodic structure by focusing on a comparison 
between the patterns of the sound of Thamnong Luktok or the last 
sound in each rhythmic group and the compulsory rhyme patterns of 
Thai versification, namely Kolabot or Thai jingles. Two melodies of Thai 
music were studied: Singto Lenhang and Nagaraj. It was found that the 
melodic structure of Thamnong Luktok of Singto Lenhang was similar to 
                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระจ าภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยา
เขตบางเขน 
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the compulsory rhyme patterns of Thai jingle of Singto Lenhang. In 
contrast, the melodic structure of Thamnong Luktok of Nagaraj was 
different from the rhyme patterns of the same jingle name. But, by 
applying image interpretation, it was found that the Nagaraj melody and 
jingle shared the same characteristic of moving of the snake’s tail. 2. In 
terms of the Thai music appearance in Thai jingle of Siriwibulkit, it was 
found that the jingle told about Thai musical instruments, lulling, singing 
and Thai ensembles, such as Pi Phat ensemble and royal court music 
ensemble. 

Keywords:  Thai music;   melodic patterns;  Thai jingle of 
Kolabot Siriwibulkit;  comparative study  

 

บทน า  
เรื่องกลบท  เรื่องเกี่ยวข้องกับการแต่งค าประพันธ์ที่มีความซับซ้อนมากกว่า

ปกติที่นิยมกันในหมู่นักแต่งร้อยกรองของไทยเรา   ความเป็นมา สันนิษฐานได้ว่า  
ความนิยมในการแต่งกลบท เริ่มต้นให้เห็นชัดเจน ตั้งแต่สมัยอยุธยา หลักฐานจะเห็นได้
จากบทร้อยกรองวรรณคดีเรื่องต่างๆ มีการแทรกการแต่งกลบทบางบทไว้ในวรรณคดี
เรื่องต่างๆ เช่น มหาชาติค าหลวง  ลิลิตพระลอ  เป็นต้น      

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2556 : 72) ได้ ให้
ความหมายของค าว่า “กลบท” หมายถึง ค าประพันธ์ที่บัญญัติให้ใช้ค าหรือสัมผัสเป็น
ช้ันเชิงยิ่งกว่าธรรมดา  การประดิษฐ์คิดแต่งค าประพันธ์ให้มีลักษณะแปลกไปจากเดิม 
โดยที่ลักษณะบังคับของค าประพันธ์ชนิดนั้นยังอยู่ครบถ้วน  ค าประพันธ์ที่แต่งเป็นกล
ได้มีทั้ง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย ค าประพันธ์  ส่วนอีกค าที่มีความหมาย
เกี่ยวข้องกับกลบท คือ กลอักษร  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
(2556 : 73)  ได้ให้ความหมายของค าว่า “กลอักษร”  หมายถึง กลบทที่ซ่อนเง่ือนไว้ให้
อ่านฉงน  ทั้งสองค านั้นจะพบว่าใช้อยู่ด้วยกันเสมอ 

การก าเนิดของกลบทมีหลักฐานเชื่อได้ว่า กวีไทยได้แบบอย่างการแต่งกลบท
มาจากอินเดีย ในคัมภีร์สุโพธาลังการ อันเป็นต าราอังการศาสตร์ฉบับบาลีที่รวมรวมขึ้น
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โดยพระสังฆรักขิต ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 17 และต าราอลังการศาสตร์ฉบับสันสกฤต
ของวาคภัฏที่รวบรวมขึ้นประมาณพุทธศตวรรษท่ี 18  ล้วนปรากฏกลวิธีการประพันธ์ที่
มีลักษณะเหมือนกับกลบทของไทยอยู่ 

ต ารากลบททีถื่อกันว่าเป็นต ารากลบทของไทยมีเล่มที่ส าคัญ อยู่ 3 เล่ม คือ  
1. จินดามณี ของ พระโหราธิบดี เป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก แต่งขึ้นใน

รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  การแต่งค าประพันธ์ชนิดต่างๆ และกลบท ซึ่ง
ปรากฏกลบทอยู่ 60 ชนิด มีทั้งกลอักษรและกลแบบ    

2. ศิริวิบุลกิตติ์ ของ หลวงศรีปรีชา (เซ่ง) เป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นในสมัย
อยุธยาตอนปลาย เนื้อเรื่องน ามาจากศิริวิบุลกิตติ์ชาดก แต่งด้วยค าประพันธ์ประเภท
กลอน โดยใช้กลบทชนิดต่างๆ สลับกันตลอดเรื่อง รวมกลบททั้งสิ้น 85 ชนิด เป็นกล
อักษรทั้งหมด   

3.ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ  พ.ศ. 2375  พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ และทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้รวบรวม
เลือกสรรต ารับต าราต่างๆ โดยตรวจแก้จากของเดิมบ้าง ประชุมผู้รู้ให้แต่งขึ้นใหม่ มีทั้ง
ร้อยแก้วและร้อยกรอง กลบท มีทั้งหมด 97 ชนิด มีทั้งกลอักษร และกลแบบ กลอักษร 
ส่วนใหญ่ซ้ ากับกลบทในศิริวิบุลกิตติ์ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างโครงสร้างของกลอนกลบทของศิริวิบุลกติติ์
กับโครงสร้างท านองเพลงไทยสมัยอยุธยา 

2. ศึกษาเรื่องดนตรีไทยท่ีปรากฏในเนื้อความศิริวิบุลกติติ์ 
 
บริบทเกี่ยวกับศิริวิบุลกิตต์ิ 

 “ศิริวิบุลกิตติ์” หลวงศรีปรีชา (เซ่ง) เป็น ผู้แต่ง   มีต าแหน่งเป็นโหรในกรม
พระราชวังบวรฯ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดว่าเป็นพระองค์ใด เอาเค้าเรื่องมาจาก “สิริ
วิบุลกิติชาดก” เป็นชาดกในล าดับที่  5 ในปัญญาสชาดก  ซึ่ งเป็นชาดกนอก
พระไตรปิฎก  ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 61 เรื่อง  ที่ภิกษุชาวเชียงใหม่ได้แต่งขึ้นราว พ.ศ. 
2000-2200   ศิริวิบุลกิตติ์ เป็นวรรณกรรมเรื่องแรกในสมัยอยุธยาที่ถึงพร้อมด้วยรสค า
และรสความซึ่งมีความไพเราะในจังหวะการอ่าน  ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นต ารากลอน
กลบทที่ส าคัญเรื่องหนึ่ง แต่งเป็นกลบท 86 ชนิด วิธีการแต่งกลอนที่ยากและซับซ้อน

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562)46
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โดยพระสังฆรักขิต ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 17 และต าราอลังการศาสตร์ฉบับสันสกฤต
ของวาคภัฏที่รวบรวมขึ้นประมาณพุทธศตวรรษท่ี 18  ล้วนปรากฏกลวิธีการประพันธ์ที่
มีลักษณะเหมือนกับกลบทของไทยอยู่ 

ต ารากลบททีถื่อกันว่าเป็นต ารากลบทของไทยมีเล่มที่ส าคัญ อยู่ 3 เล่ม คือ  
1. จินดามณี ของ พระโหราธิบดี เป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก แต่งขึ้นใน

รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  การแต่งค าประพันธ์ชนิดต่างๆ และกลบท ซึ่ง
ปรากฏกลบทอยู่ 60 ชนิด มีทั้งกลอักษรและกลแบบ    

2. ศิริวิบุลกิตติ์ ของ หลวงศรีปรีชา (เซ่ง) เป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นในสมัย
อยุธยาตอนปลาย เนื้อเรื่องน ามาจากศิริวิบุลกิตติ์ชาดก แต่งด้วยค าประพันธ์ประเภท
กลอน โดยใช้กลบทชนิดต่างๆ สลับกันตลอดเรื่อง รวมกลบททั้งสิ้น 85 ชนิด เป็นกล
อักษรทั้งหมด   

3.ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ  พ.ศ. 2375  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ และทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้รวบรวม
เลือกสรรต ารับต าราต่างๆ โดยตรวจแก้จากของเดิมบ้าง ประชุมผู้รู้ให้แต่งขึ้นใหม่ มีทั้ง
ร้อยแก้วและร้อยกรอง กลบท มีทั้งหมด 97 ชนิด มีทั้งกลอักษร และกลแบบ กลอักษร 
ส่วนใหญ่ซ้ ากับกลบทในศิริวิบุลกิตติ์ 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างโครงสร้างของกลอนกลบทของศิริวิบุลกติติ์
กับโครงสร้างท านองเพลงไทยสมัยอยุธยา 

2. ศึกษาเรื่องดนตรีไทยท่ีปรากฏในเนื้อความศิริวิบุลกติติ์ 
 
บริบทเกี่ยวกับศิริวิบุลกิตต์ิ 

 “ศิริวิบุลกิตติ์” หลวงศรีปรีชา (เซ่ง) เป็น ผู้แต่ง   มีต าแหน่งเป็นโหรในกรม
พระราชวังบวรฯ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดว่าเป็นพระองค์ใด เอาเค้าเรื่องมาจาก “สิริ
วิบุลกิติชาดก” เป็นชาดกในล าดับที่  5 ในปัญญาสชาดก  ซึ่ งเป็นชาดกนอก
พระไตรปิฎก  ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 61 เรื่อง  ที่ภิกษุชาวเชียงใหม่ได้แต่งขึ้นราว พ.ศ. 
2000-2200   ศิริวิบุลกิตติ์ เป็นวรรณกรรมเรื่องแรกในสมัยอยุธยาที่ถึงพร้อมด้วยรสค า
และรสความซึ่งมีความไพเราะในจังหวะการอ่าน  ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นต ารากลอน
กลบทที่ส าคัญเรื่องหนึ่ง แต่งเป็นกลบท 86 ชนิด วิธีการแต่งกลอนที่ยากและซับซ้อน
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โดยเพิ่มข้อบังคับในการแต่งให้ดียิ่งขึ้นกว่ากลอนธรรมดา  ท าให้แต่งยากขึ้น และเป็น
ทางแสดงฝีมือของผู้แต่ง  จุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นอานิสงส์ให้
ส าเร็จอรหันต์  คุณค่าของศิริวิบุลกิตติ์ คือ เป็นวรรณคดีเล่มเดียวที่ผู้แต่งสามารถ
รวบรวมกลบทไว้มากท่ีสุด  มีกลบทท้ังที่ต้องอ่านซ ้าค า ณ ต าแหน่งต่างๆ ในวรรค และ
แบบเลือกค า แบ่งวรรคให้เหมาะสมกับบท เช่น สุนทรโกศล  วิมลวาที อธิบดีอักษร ทศ
ประวัติ  นาคบริพันธ์  วสันตดิลกวาที  อินทาธิกร  มาลินีโสภิต  กระจายนะมณฑล  งู
กระหวัดหาง 

เร่ืองย่อ  ด าเนินเรื่องตามปัญญาสชาดก พระโพธิสัตว์มาเสวยชาติเป็นโอรส
ท้าวยศกิติและนางศิริมดี แห่งนครจัมปาก เมื่อนางศิริมดีทรงพระครรภ์ ทรงพระสุบิน
ว่า ดาบสเหาะน าแก้วมาให้  โหรท านายว่าจะได้โอรส  แต่พระสวามีจะต้องพลัดพราก
จากเมือง  ต่อมาท้าวพาลราชยกทัพมาล้อมเมือง เพื่อมิให้มีการรบพุ่งเป็นที่เดือดร้อน
แก่ไพร่บ้านพลเมือง  ท้าวยศกิติ์กับมเหสีเสด็จหนีไปผนวชที่เขาวิบุลบรรพต  แต่ก็ถูก
พรานป่าหักหลัง  น าศัตรูไปจับท้าวยศกิติ์มาทรมาน  เมื่อโอรส คือ ศิริวิบุลกิตติ์เจริญวยั 
จึงติดตามไปและขอรับโทษแทนบิดา  แต่จะประหารกุมารอย่างไรก็ไม่ตาย  ท้าวพาล
ราชกลับถูกธรณีสูบ  ศิริวิบุลกิตติ์ก็ครองเมืองเป็นสุข ในตอนท้ายเรื่อง เป็นธรรมดาของ
ชาดก ซึ่งย่อมจบลงด้วยดี 

การแต่งกลอนกลบทที่ ใช้ในศิริวิบุลย์กิตติ์    มีจ านวนทั้ งหมด 86 ช่ือ 
ตามล าดับดังนี้  คือ  1. กบเต้นต่อยหอย  2. คุณบท  3. มธุรสวาที  4. สิงหฬวาท  5.
สบัดสบิ้ง  6. จตุรงคนายก  7. นารายณ์ทรงเครื่อง   8. กลอนลิลิต   9. นาคบริพันธ์ 
10. ธงน าริ้ว   11. อักษรบริพันธ์  12. รักร้อย 13. กินรเก็บบัว  14. พยัคฆ์ข้ามห้วย 
15. สิงโตเล่นหาง  16. ตะเข็บไต่ขอน  17. ดุริยางคจ าเรียง 18. ก้านต่อดอก  19. วัว
พันหลัก  20. ระลอกแก้วกระทบฝั่ง 21. บังคับให้ใช้แต่ ก กา   22. บังคับให้ใช้แต่ ก 
กา กน  23. บังคับให้ใช้แต่ ก กา กน กง  24. บังคับให้ใช้แต่ ก กา กน กง กด  25. 
บังคับให้ใช้แต่ ก กา กน กง กด กก  26. บังคับให้ใช้แต่ ก กา กน กง กก กด กบ  27. 
บังคับให้ใช้แต่ ก กา กน กง กก กด กบ กม  28. อักษรกลอนตาย 29. ตรีพิธพรรณ์  
30. สารถีชักรถ  31. หงษ์คาบพวงแก้ว  32. กวางเดิรดง 33. สร้อยสน  34. อักษรสัง
วาศ  35. ตรีประดับ  36. มยุราฟ้อนหาง 37. หงสษ์ทองลีลา  38. จตุรงคประดับ  39. 
บุษบงแย้มผกา  40. ภุมรินเชยทราบเกสร  41. ทศประวัติ  42. กะแตไต่ไม้  43. อักษร
ล้วน  44. กบเต้นสามตอน / มัณฑุกคติ  45. พระจันทร์ทรงกลด  46. ยัติภังค์  47. 
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อักษรล้วน  48. เบญจวรรณห้าสี  49. อักษรสลับล้วน  50. ช้างชูงวง  51. นาคเกี้ยว
กระวัติ  52. เสือซ่อนเล็บ  53. งูกระหวัดหาง  54. จตุรงคะยมก  55. คุลาซ่อนลูก  
56. กบเต้นสลักเพ็ชร์  57. มังกรคายแก้ว  58. อักขระโกศล  59. งูกินหาง  60. ครอบ
จักรวาฬ  61. นาคราชแผลงฤทธิ์  62. ถอยหลังเข้าคลอง  63. โวหารวาที 64. พิณ
ประสารสาย  65. ฉัตร์สามช้ัน  66. ม้าล าพอง  67. สุนทรโกศล  68. คมในฝัก  69. 
วิมลวาที  70. อธิบดีอักษร  71. กลมกลืนกลอน  72. ถาวรธิรา  73. โสภณาอนุกูล  
74. ลิ้นตะกวดคะนอง  75. ตรียะมก  76. อุภะโตโกฏิวิลาส  77. บัวบานกลีบ  78. 
ดอกไม้พวงค านอง  79. กระจายนะมณฑล  80. กบเต้นกลางสระบัว   81. อินทาธิกร 
82. บวรโตฎก  83. วสันตดิลกวาที  84. มาลินีโสภิต  85. วิกลิดสทสา   และ  86. นก
กางปีก 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพลงไทยอัตราสองชั้นสมัยอยุธยากับกลบทศิริวิบุลย์กิตต์ิ 

            ในการศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างเพลงไทยอัตราสองช้ันสมัย
อยุธยากับกลบทศิริวิบุลย์กิตติ์ วิธีการศึกษา เริ่มศึกษาว่า กลบทศิริวิบุลย์กิตติ์ทั้งหมด 
86 กลบท มาค้นหาว่า กลบทที่มีช่ือเหมือนกันกับช่ือเพลงไทยมีจ านวนกี่ช่ือ ผลสรุป
ออกมาสามารถ จัดได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่   

กลุ่มที่ 1 ชื่อกลบทกับชื่อเพลงไทย เหมือนกัน 

5. สบัดสบิ้ง 9. นาคบริพันธ์ 15. สิงโตเล่นหาง 18. ก้านต่อดอก 30. สารถีชัก
รถ 33. สร้อยสน  42. กะแตไต่ไม้  60. ครอบจักรวาฬ  61. นาคราชแผลงฤทธิ์  62. 
ถอยหลังเข้าคลอง  

กลุ่มที่ 2 มีชื่อกลบทคล้ายกับชื่อเพลงไทย และที่มีชื่อเกี่ยวกับดนตรี   
 

1. กบเต้นต่อยหอย  มีชื่อใกล้เคียงกับ เพลงกบเต้น  11. อักษรบริพันธ์ มีชื่อ 
ใกล้เคียงกับ เพลงนาคบริพันธ์ หรือนาคบริพัตร  13. กินนรเก็บบัว  มีช่ือใกล้เคียงกับ 
เพลงกินนรร า  16. ตะเข็บไต่ขอน  มีช่ือใกล้เคียงกับช่ือกลอนระนาด ไต่ลวด ซ่อน
ตะเข็บ 17. ดุริยางคจ าเรียง มีช่ือใกล้เคียงกับ เพลงสุรางค์จ าเรียง  20. ระลอกแก้ว

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562)48
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อักษรล้วน  48. เบญจวรรณห้าสี  49. อักษรสลับล้วน  50. ช้างชูงวง  51. นาคเกี้ยว
กระวัติ  52. เสือซ่อนเล็บ  53. งูกระหวัดหาง  54. จตุรงคะยมก  55. คุลาซ่อนลูก  
56. กบเต้นสลักเพ็ชร์  57. มังกรคายแก้ว  58. อักขระโกศล  59. งูกินหาง  60. ครอบ
จักรวาฬ  61. นาคราชแผลงฤทธิ์  62. ถอยหลังเข้าคลอง  63. โวหารวาที 64. พิณ
ประสารสาย  65. ฉัตร์สามช้ัน  66. ม้าล าพอง  67. สุนทรโกศล  68. คมในฝัก  69. 
วิมลวาที  70. อธิบดีอักษร  71. กลมกลืนกลอน  72. ถาวรธิรา  73. โสภณาอนุกูล  
74. ลิ้นตะกวดคะนอง  75. ตรียะมก  76. อุภะโตโกฏิวิลาส  77. บัวบานกลีบ  78. 
ดอกไม้พวงค านอง  79. กระจายนะมณฑล  80. กบเต้นกลางสระบัว   81. อินทาธิกร 
82. บวรโตฎก  83. วสันตดิลกวาที  84. มาลินีโสภิต  85. วิกลิดสทสา   และ  86. นก
กางปีก 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพลงไทยอัตราสองชั้นสมัยอยุธยากับกลบทศิริวิบุลย์กิตต์ิ 

            ในการศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างเพลงไทยอัตราสองช้ันสมัย
อยุธยากับกลบทศิริวิบุลย์กิตติ์ วิธีการศึกษา เริ่มศึกษาว่า กลบทศิริวิบุลย์กิตติ์ทั้งหมด 
86 กลบท มาค้นหาว่า กลบทที่มีช่ือเหมือนกันกับช่ือเพลงไทยมีจ านวนกี่ช่ือ ผลสรุป
ออกมาสามารถ จัดได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่   

กลุ่มที่ 1 ชื่อกลบทกับชื่อเพลงไทย เหมือนกัน 

5. สบัดสบิ้ง 9. นาคบริพันธ์ 15. สิงโตเล่นหาง 18. ก้านต่อดอก 30. สารถีชัก
รถ 33. สร้อยสน  42. กะแตไต่ไม้  60. ครอบจักรวาฬ  61. นาคราชแผลงฤทธิ์  62. 
ถอยหลังเข้าคลอง  

กลุ่มที่ 2 มีชื่อกลบทคล้ายกับชื่อเพลงไทย และที่มีชื่อเกี่ยวกับดนตรี   
 

1. กบเต้นต่อยหอย  มีชื่อใกล้เคียงกับ เพลงกบเต้น  11. อักษรบริพันธ์ มีชื่อ 
ใกล้เคียงกับ เพลงนาคบริพันธ์ หรือนาคบริพัตร  13. กินนรเก็บบัว  มีช่ือใกล้เคียงกับ 
เพลงกินนรร า  16. ตะเข็บไต่ขอน  มีช่ือใกล้เคียงกับช่ือกลอนระนาด ไต่ลวด ซ่อน
ตะเข็บ 17. ดุริยางคจ าเรียง มีช่ือใกล้เคียงกับ เพลงสุรางค์จ าเรียง  20. ระลอกแก้ว
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กระทบฝั่ง มีช่ือใกล้เคียงกับ เพลงคลื่นกระทบฝั่ง  32. กวางเดินดง มีช่ือใกล้เคียงกับ 
เพลงตามกวาง   36. มยุราฟ้อนหาง มีช่ือใกล้เคียงกับ เพลงสร้อยมยุรา หรือมยุรา
ภิรมย์  37. หงษ์ทองลีลา  มีช่ือใกล้เคียงกับ เพลงหงส์ทอง  หงส์ร่อนมังกรร า  44. กบ
เต้นสามตอน มีชื่อใกล้เคียงกับ เพลงกบเต้น  45. พระจันทร์ทรงกลด  มีชื่อใกล้เคียงกับ 
เพลงบุหลันลอยเลื่อน 50. ช้างชูงวง มีชื่อใกล้เคียงกับ เพลงไอยเรศชูงา  51.  นาคเกี้ยว
กระหวัด มีช่ือใกล้เคียงกับ เพลงนาคเกี้ยว หรือนาคเกี้ยวพระสุเมรุ  56. กบเต้น
สลักเพ็ชร์ มีช่ือใกล้เคียงกับ เพลงกบเต้น  57. มังกรคาบแก้ว  มีช่ือใกล้เคียงกับ เพลง
มังกรทอง  หรือ มังกรเล่นคลื่น  64. พิณประสานสาย มีช่ือคล้ายกับ เครื่องดนตรี  66. 
ม้าล าพอง มีช่ือใกล้เคียงกับ เพลงม้าย่อง ม้าร า ม้าสะบัดกลีบ  80. กบเต้นกลางสระบัว 
มีชื่อใกล้เคียงกับ เพลงกบเต้น 

ในบทความนี้ได้ยกตัวอย่าง วิธีการศึกษาเปรียบเทียบกลบทกับเพลงไทยที่มี
ช่ือเหมือนกัน มีลักษณะความเหมือนและความแตกต่างในการประพันธ์กลอนกับเพลง
ไทย ได้แก่ สิงโตเล่นหาง  นาคราชแผลงฤทธิ์ และยังมีอีกหลายเพลงที่น ามาวิเคราะห์
ในรายละเอียดต่อไป 
 

ล าดับที ่ 15. สิงโตเล่นหาง 

บังคับให้ใช้สระเสียงเดียวกัน ซ้ ากัน 2 คู่อยู่ ณ กลางวรรค ของทุกวรรคโดย
ให้มีค ามาคั่นระหว่างค า 2 คู่น้ัน 1 ค า (วราภรณ์  บ ารุงกุล, 2537 : 208)  
 
                                        

 

        พวกอ ามาตย์แห่งท้าวเจ้ากรุงศรี ล้วนเลิศดีเกรงหมดทศทิศา 

 ไม่มีผู้สู้ต่อรอฤทธา   ออกระอาท้าวจบภพจักรพาล 
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เพลงสิงโตเล่นหาง สองชั้น 

 เพลงสิงโตเล่นหาง สองช้ัน เป็นเพลงท านองเก่า  ประเภทหน้าทับปรบไก่ มี
จ านวน 2 ท่อน ท่อนละ 4 จังหวะ นิยมใช้ร้องประกอบการแสดงโขนละคร (ณรงค์ชัย  
ปิฎกรัชต์, 2557 : 705) 
 
ท่อน1 ---ซ ---ด -มรด -ท-ล ดรดล -ซ-ด --มร ดร-ม  
 ---ม -ม-ม -ด-ร -ม-ซ --ดล ดซ

ลม 
ซมลซ ลมซร  

 ---ร -ร-ร -ด-ร -ม-ซ --ดล ดซ
ลม 

ซมลซ ลมซร  

 -ลซม ซม
รด 

รดลด รม-ร -ม-ร -ด-ล ทลซม -ซ-ล  

 
 
ท่อน 
2  

---ซ ---ด -มรด -ท-ล -ทรล ทล
ซม 

-ร-ม -ซ-ล  

 -ทรล ทล
ซม 

-ร-ม -ซ-ล -ล-ซ ซซ-ล ลล-ด ดด-ร  

 ---ร -ร-ร -ด-ร -ม-ซ --ดล ดซ
ลม 

ซมลซ ลมซร  

 -ลซม ซม
รด 

รดลด รม-ร -ม-ร -ด-ล ทลซม -ซ-ล  

    

การเปรียบเทียบต าแหน่งในการบังคับของกลบทสิงโตเล่นหาง  ล าดับที่ 15  
ของศิริวิบุลกิตติ์ กับเพลงสิงโตเล่นหางสองช้ัน   

แผนผังบังคับของกลบทสิงโตเล่นหาง บังคับให้เป็นสระเสียงเดียว 1 คู่ กลาง
วรรค  ได้แก่  วรรคหนึ่งค าว่า ท้าว กับเจ้า  วรรคสอง หมด กับ ทศ  วรรคสาม  ต่อ กับ 
รอ  วรรคสี่ จบ กับ ภพ 
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 ท านองเพลงสิงโตเล่นหาง  ได้พบว่าท านองที่มีลูกตกหลักของหน้าทับที่ 2 ละ 
3 ของทั้งสองท่อน ตกเหมือนกัน ทั้งสองท่อน คือ เสียงเร  ท่อน 1  --ดล/ ดซลม /
ซมลซ /ลมซร  ท่อน 2 มีท านองที่แตกต่างกัน แต่ลูกตก ตรงกัน คือ เสียงเร  -ล-ซ/ 
ซซ-ล/ ลล-ด/ ดด-ร  กับ --ดล/ ดซลม /ซมลซ /ลมซร    
 การตีความให้เกิดจินตนาการจากกลบทและท านองให้เห็นภาพว่า  ส าหรับ
ภาพหางของสิงโตนั้น การบังคับค าที่มีสระเสียง 1 คู่ และท านองดนตรีที่มีลูกตก  เสียง
เร เหมือนกัน  ในจังหวะหน้าทับท่ี 2 และ 3 เป็นส่วนหาง  ส่วนท่ีเหลือของกลบท สอง
ค ากับท านองจังหวะหน้าทับท่ี 4 ของทั้งสองท่อน เป็นส่วนขนท่ีเป็นพู่ของสิงโต 
 

ล าดับที่ 61. นาคราชแผลงฤทธิ์ 

บังคับให้มีลักษณะการเล่นหางเหมือนกลบทงูกระหวัดหางแต่บังคับให้มี
มากกว่า โดยให้พยัญชนะต้นของค า “สามค า” ในตอนท้ายวรรคหน้า  มีเสียงเดียวกับ
พยัญชนะต้นของค าสามค าแรก ในวรรคถัดไป  (วราภรณ์  บ ารุงกุล,2537 : 212) 
 
   

                   
 

กรุงกระกษัตริย์ตรัสฟังแค้นคั่งจิตร คิดแค้นใจไหวหวดิในจิตรฉงน 

 จงฉงายกายไฉงใจร้อนรน  จนร้าวรานการกระมลจิตรวนเวียน 

เพลงนาคราช ชั้นเดียว 

 เพลงนาคราช ช้ันเดียว เป็นเพลงท านองเก่าอยู่ในตอนท้ายของเพลงเรื่อง    
สีนวล เป็นเพลงท่อนเดียวประเภทหน้าทับปรบไก่ มี 8 จังหวะ ส่วนทางร้องมี 4 จังหวะ 
ใช้ในการแสดงละครในบทโกรธหรือบทที่ต้องการกิริยาที่เร่งร้อน เพลงนี้มีช่ือเรียก
แตกต่างกันไปอีก เช่น เพลงนาคราชแผลงฤทธิ์  นาคราชแผ่พังพาน  นาคราชพ่นพิษ 
ไส้เดือนฉกฉวัก ฯลฯ (ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์,2557 : 348) 
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ท่อน1 -ลลล -ลลล -ฟฟฟ -ซ-ล -ฟ-ซ ลซฟร ฟรดล -ด-ร  
 
   การเปรียบเทียบต าแหน่งในการบังคับของกลบทนาคราชแผลงฤทธิ์  ล าดับที่  
61  ของศิริวิบุลกิตติ์ กับ เพลงนาคราช ช้ันเดียว   

แผนผังบังคับของกลบทนาคราชแผลงฤทธิ์ บังคับค าที่ 3 กับค าที่ 4 สัมผัส 
กัน  วรรคที่ 1 กษัตริย์ กับ ตรัส  วรรคที่ 3  งาย กับ กาย  ท้ายวรรคที่ 1 และวรรคที่ 
3 สามค าท้าย  ส่งสัมผัส สามค าแรก ไปวรรคที่ 2 และวรรคที่ 4  แค้นคั่งจิตร  กับ คิด
แค้นใจ  ใจร้อนรน กับ จนร้าวราน  และ ตัวท้ายวรรคที่ 1 และวรรคที่ 3  สัมผัสกับค า
แรก วรรคที ่2 และวรรคที่ 4  จิตร  กับ คิด  รน กับ จน  
 ท านองเพลงนาคราช  ช้ันเดียว ได้พบว่า ลูกตกท่ีเป็นเลขคู่ เสียงจะสัมผัสเป็น
เสียงเดียวกัน  ได้แก่ ลูกตกห้องที่  2 และ 4  เป็นเสียง ลา เหมือนกัน  ลูกตกห้องที่  6 
และ 8  เป็นเสียง เร  เหมือนกัน  นอกจากนี้มีท านองต้นที่ซ้ ากัน  ได้แก่ –ลลล/ -ลลล/ 
แล้วเสียงลูกตกยังซ้ าเสียงลาอีก   -ฟฟฟ/ -ซ-ล/ 
 การตีความให้เกิดจินตนาการจากกลบทและท านองให้เห็นภาพ ว่า   ส าหรับ
ภาพการเคลื่อนท่ีของงูเลื้อยคดเคี้ยวไปมา เนื่องจากเป็นพญานาค หรืองูใหญ่ที่มีหง่อน
จึงมีความซับซ้อน 
 เรื่องดนตรีไทยที่ปรากฏในศิริวิบุลกิตติ์  ได้ยกตัวอย่าง เรียงตามล าดับกลบท
ที่พบ ดังนี้ 30. หงส์คาบพวงแก้ว 50.  ช้างชูงวง  67.  สุนทรโกศล  79. กระจายนะ
มณฑล 80. กบเต้นกลางสระบัว 
  ล าดับที่ 31 กลบทช่ือหงส์คาบพวงแก้ว  มีเนี้อความว่า 

...หมู่แม่นมนมแม่นางนางนิ่มนวล    พี่เลี้ยงล้วนล้วนล้ าเลิศเลิศลอยทรง    
จักขับกล่อมกล่อมกล่าวกลอนกลอนเกลี้ยงกล่าว   จักมีท้าวท้าวนางน้อมน้อมประสงค์ 

............................ 
 ...เอาอาศรมสมมุติปรางค์ปรางค์รจูี    เอากินรีรี่เริงร่อนร่อนร่าร า   

ต่างนางขับขับชอ้อนอ่อนเอียงองค์ ต่างนางขับขับชอ้อนอ่อนเอียงองค์.
       (กรมศลิปากร, 2545 : 395) 
  เนื้อหาเป็นเรื่องการขับกล่อมของนางในที่ท าหน้าขับร้องและบรรเลงดนตรี
ขับกล่อมให้กษัตรยิ์ฟังในพระราชวัง 
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แค้นใจ  ใจร้อนรน กับ จนร้าวราน  และ ตัวท้ายวรรคที่ 1 และวรรคที่ 3  สัมผัสกับค า
แรก วรรคที ่2 และวรรคที่ 4  จิตร  กับ คิด  รน กับ จน  
 ท านองเพลงนาคราช  ช้ันเดียว ได้พบว่า ลูกตกท่ีเป็นเลขคู่ เสียงจะสัมผัสเป็น
เสียงเดียวกัน  ได้แก่ ลูกตกห้องที่  2 และ 4  เป็นเสียง ลา เหมือนกัน  ลูกตกห้องที่  6 
และ 8  เป็นเสียง เร  เหมือนกัน  นอกจากนี้มีท านองต้นที่ซ้ ากัน  ได้แก่ –ลลล/ -ลลล/ 
แล้วเสียงลูกตกยังซ้ าเสียงลาอีก   -ฟฟฟ/ -ซ-ล/ 
 การตีความให้เกิดจินตนาการจากกลบทและท านองให้เห็นภาพ ว่า   ส าหรับ
ภาพการเคลื่อนท่ีของงูเลื้อยคดเคี้ยวไปมา เนื่องจากเป็นพญานาค หรืองูใหญ่ที่มีหง่อน
จึงมีความซับซ้อน 
 เรื่องดนตรีไทยที่ปรากฏในศิริวิบุลกิตติ์  ได้ยกตัวอย่าง เรียงตามล าดับกลบท
ที่พบ ดังนี้ 30. หงส์คาบพวงแก้ว 50.  ช้างชูงวง  67.  สุนทรโกศล  79. กระจายนะ
มณฑล 80. กบเต้นกลางสระบัว 
  ล าดับที่ 31 กลบทช่ือหงส์คาบพวงแก้ว  มีเนี้อความว่า 

...หมู่แม่นมนมแม่นางนางนิ่มนวล    พี่เลี้ยงล้วนล้วนล้ าเลิศเลิศลอยทรง    
จักขับกล่อมกล่อมกล่าวกลอนกลอนเกลี้ยงกล่าว   จักมีท้าวท้าวนางน้อมน้อมประสงค์ 

............................ 
 ...เอาอาศรมสมมุติปรางค์ปรางค์รจูี    เอากินรีรี่เริงร่อนร่อนร่าร า   

ต่างนางขับขับชอ้อนอ่อนเอียงองค์ ต่างนางขับขับชอ้อนอ่อนเอียงองค์.
       (กรมศลิปากร, 2545 : 395) 
  เนื้อหาเป็นเรื่องการขับกล่อมของนางในที่ท าหน้าขับร้องและบรรเลงดนตรี
ขับกล่อมให้กษัตรยิ์ฟังในพระราชวัง 
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 ล าดับที่ 50  กลบทช่ือช้างชูงวง มีเนี้อความว่า 

...เปิดห้องแก้วแล้วจักก้องสร้องเสยีงใส     สาธูการบานบันเทิงเริงจติรใจ  
  แม้ตายไปไวได้เกดิเลิศวิมาน... 

(กรมศิลปากร, 2545 : 407) 
เนื้อหาเป็นเรื่องห้องแก้วที่มีเสียงสะท้อนก้องเสียงใส 
 
  ล าดับที่ 67 กลบทช่ือสุนทรโกศล มีเนี้อความว่า 
 ...เสียงรถเสยีงคชเสียงโยธี   เสียงหมูเ่สนมีี่ก้องหา    

ครื้นเครงสนั่นเสนาะอรญัวา   ดั่งพ้ืนแผ่นพุสธาจักท าลาย    
เสียงฆ้องเสียงกลองเสยีงดนตรี   เสียงตะโพนเสียงปี่มีหลากหลาย   
นักสนมกรมวังทั้งขรัวยาย    ขึ้นช้างพังนั่งสบายในกูบทองฯ 

(กรมศิลปากร, 2545 : 415) 
 เนื้อหากล่าวถึงเสียงรถเสียงช้างเสียงของทหารในกองทัพก าลังเคลื่อนทัพอยู่
ในป่าเสียงดังมากเหมือนแผ่นดินจะถล่มทลาย เสียงดนตรีเสียงฆ้องกลองตะโพนปี่
ทั้งหลายเป่าประโคม มีพวกสนมขรัวยายขึ้นไปนั่งกูบทองบนหลังช้าง 
 
 ล าดับที่ 79 กลบทช่ือกระจายนะมณฑล มีเนี้อความว่า 

...ออกจากเขาวิบูลเขตรประเทศธาร   โฆษการกึกก้องฆ้องระฆัง 
เสียงเภรีปี่พาทย์แลดนตรี    กึกก้องมี่ศัพท์ส าเนียงสังข์   
ครื้นเครงละเวงเพราะเสนาะดัง   ศัพท์กะทั่งเสียงกะเทือนค่อยเคลื่อน 

คลา   
ถึงเวรร้องตามเรื่องขัตติยา   เป็นเพลานางร่ าประจ าเรียงฯ  

(กรมศิลปากร, 2545: 422) 
เนื้อความกล่าวถึงดนตรี มีฆ้องระฆัง เภรี คือกลอง มีวงปี่พาทย์ เสียงกึกก้อง

มีการเป่าสังข์ประสม ครื้นเครง เสียงไพเราะ เสียงการเดินทัพ มีนางในก าลังจ าเรียง 
หมายถึงบรรเลงดนตรีขับกล่อมให้เพลิดเพลิน 
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 ล าดับที่ 80 กลบทช่ือกบเต้นกลางสระบัว มเีนี้อความว่า 

...นางร้องน้องร่ าเลิศล้ านาง    เสียงสองร่างส าอางเสยีง  
 เกลี้ยงสมกลมแสงแจ่มแจ้งเกลี้ยง   ไพเราะเพราะเรยีงส าเนยีงไพร   

ยามค่ าย่ าฆ้องนางร้องยาม      ใสต้องส่องามภักตร์งามใส   
ใจว่องจ้องแว่วเสียงแจ้วใจ       
...ไรก้องร้องแก้เสียงเรไร    แว่วจับวับใจใสเสียงแว่ว   
จั่นกล้าจ้าเกลี้ยงเสียงจักกระจั่น   แผ่วร้องผ่องรันสนั่นแผ้ว     
แจ้วหวิงจริงหวาจ้าจ้าแจ้ว    ใจหวิดจิตรแว่วเจื้อยแจ้วใจฯไทย 

(กรมศิลปากร, 2545 : 422) 
เนื้อความนางในสองนางรูปร่างกลมเกลี้ยงสมส่วนก าลังร้องเพลงอยู่ในป่า มี

ส าเนียงที่ไพเราะ ถึงยามค่ าคืนมีการย่ าฆ้องเวลากลางคืนนางในทั้งหลายก็ร้องเพลง
เสียงแจ้วๆ อีกตอนหนึ่งมีการร้องแก้กับเสียงเรไร นอกจากนี้มีเสียงกระจั่นร้องเสียงดัง
แจ้วจับใจผู้ที่ได้ยิน  
 
บทสรุป  

ในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ดนตรีไทยกับกลบทเรื่องศิริวิบุลกิตติ์  พบ
ประเด็นส าคัญอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน คือ 
              1.การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของกลอนกลบท
กับโครงสร้างเพลงไทย  สมัยอยุธยา ได้น ากลบทที่มีช่ือเหมือนกับเพลงไทย ศึกษาใน
เรื่องแผนผังการบังคับการสัมผัสของกลบทเปรียบเทียบแผนผังโครงสร้างของลูกตก
เพลง  ผลการศึกษาว่า  โครงสร้างแผนผังสัมผัสการบังคับของทางวรรณกรรมกับดนตรี  
มีบางส่วนท่ีเหมือนกัน บางส่วนท่ีแตกต่าง ดังตัวอย่าง เพลงสิงโตเล่นหาง กับโครงสร้าง
กลบทสิงโตเล่นหางมีโครงสร้างแผนผังคล้ายกัน ส่วนเพลงนาคราชกับกลบทนาคราช
แผลงฤทธิ์ โครงสร้างแผนผัง ไม่เหมือน 

2.เนื้อหาดนตรีไทยที่ปรากฏในกลอนกลบทศิริวิบุลกิตติ์นั้น ได้บรรยายเรื่อง
ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรี  ได้แก่ สังข์ เภรี ฆ้อง ระฆัง  ตะโพน ปี่  การขับร้อง
การขับกล่อม อยู่ในห้องแก้ว ราชวัง  วงดนตรี ได้แก่ วงปี่พาทย์ การประโคมดนตรีใน
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 ล าดับที่ 80 กลบทช่ือกบเต้นกลางสระบัว มเีนี้อความว่า 

...นางร้องน้องร่ าเลิศล้ านาง    เสียงสองร่างส าอางเสยีง  
 เกลี้ยงสมกลมแสงแจ่มแจ้งเกลี้ยง   ไพเราะเพราะเรยีงส าเนยีงไพร   

ยามค่ าย่ าฆ้องนางร้องยาม      ใสต้องส่องามภักตร์งามใส   
ใจว่องจ้องแว่วเสียงแจ้วใจ       
...ไรก้องร้องแก้เสียงเรไร    แว่วจับวับใจใสเสียงแว่ว   
จั่นกล้าจ้าเกลี้ยงเสียงจักกระจั่น   แผ่วร้องผ่องรันสนั่นแผ้ว     
แจ้วหวิงจริงหวาจ้าจ้าแจ้ว    ใจหวิดจิตรแว่วเจื้อยแจ้วใจฯไทย 

(กรมศิลปากร, 2545 : 422) 
เนื้อความนางในสองนางรูปร่างกลมเกลี้ยงสมส่วนก าลังร้องเพลงอยู่ในป่า มี

ส าเนียงที่ไพเราะ ถึงยามค่ าคืนมีการย่ าฆ้องเวลากลางคืนนางในทั้งหลายก็ร้องเพลง
เสียงแจ้วๆ อีกตอนหนึ่งมีการร้องแก้กับเสียงเรไร นอกจากนี้มีเสียงกระจั่นร้องเสียงดัง
แจ้วจับใจผู้ที่ได้ยิน  
 
บทสรุป  

ในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ดนตรีไทยกับกลบทเรื่องศิริวิบุลกิตติ์  พบ
ประเด็นส าคัญอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน คือ 
              1.การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของกลอนกลบท
กับโครงสร้างเพลงไทย  สมัยอยุธยา ได้น ากลบทที่มีช่ือเหมือนกับเพลงไทย ศึกษาใน
เรื่องแผนผังการบังคับการสัมผัสของกลบทเปรียบเทียบแผนผังโครงสร้างของลูกตก
เพลง  ผลการศึกษาว่า  โครงสร้างแผนผังสัมผัสการบังคับของทางวรรณกรรมกับดนตรี  
มีบางส่วนท่ีเหมือนกัน บางส่วนท่ีแตกต่าง ดังตัวอย่าง เพลงสิงโตเล่นหาง กับโครงสร้าง
กลบทสิงโตเล่นหางมีโครงสร้างแผนผังคล้ายกัน ส่วนเพลงนาคราชกับกลบทนาคราช
แผลงฤทธิ์ โครงสร้างแผนผัง ไม่เหมือน 

2.เนื้อหาดนตรีไทยที่ปรากฏในกลอนกลบทศิริวิบุลกิตติ์นั้น ได้บรรยายเรื่อง
ดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรี  ได้แก่ สังข์ เภรี ฆ้อง ระฆัง  ตะโพน ปี่  การขับร้อง
การขับกล่อม อยู่ในห้องแก้ว ราชวัง  วงดนตรี ได้แก่ วงปี่พาทย์ การประโคมดนตรีใน
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กลวิธีการแปลเพลงภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

ของ ธานี พูนสุวรรณ: ศึกษาจากภาพยนตร์เรื่อง Moana 

Strategies for transiting lyrics from English to Thai  

by Thanee Poonsuwan : A case study of motion pictures 
“Moana”1  

       ณัฐจรัล จันทร์หอม2 

    ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้3 

บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการศึกษากลวิธีการแปลเพลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ของ
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1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เร่ืองวิธีการแปลเพลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย : ศึกษา
จากภาพยนตร์การ์ตูนที่แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ 

2นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ขึ้นหรือเฉพาะกว่าซึ่งกลวิธีทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นผลให้การน าเพลงที่ได้รับการแปล
เป็นภาษาไทยแล้วสามารถใช้ในการขับร้องโดยที่ ยังคงความหมาย จังหวะ และท านอง
ของเพลงแต่ละเพลงไว้ได้อย่างครบถ้วน 

ค าส าคัญ :  กลวิธีการแปล,  ธานี พูนสุวรรณ,  โมอาน่า 

 

Abstract 

This article was a study of strategies for translating lyrics from 
English into thai by Thani Poonsuwan from the motion picture “Moana” 
It was found that the strategies used to translate song lyric from the 
movie “Moana”. There were 4 strategies. Frist, cutting the vocabulary, 
including omission of words in the sentences. Second, adding word 
including. filling the enumerative noun, filling pronouns at the end of the 
word and filling the connector between idea group. Third, keeping the 
original from including volume levelling active voice and passive voice 
sentence processing. And the last one was adjusting such as rearranging 
word in a sentence, adjusting word to a phrase and using words of more 
general or more specific meaning. All of these strategies allowed the use 
of song translation in to in Thai to be used to sing by entirely keeping 
the meaning of the. rhythm and the melody of each original song. 

Keywords :  Tactics;   Thani Poonsuwan;  Moana 

 

บทน า 

ปัญหาส าคัญประการหนึ่งในการแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
วรรณกรรมเยาวชน  ซึ่งมีลักษณะการแปลแบบกึ่งตรงตัว คือเรื่องความสมดุลระหว่าง
การยึดติดโครงสร้างภาษาต้นฉบับและการท าความเข้าใจของผู้อ่านในภาษาฉบับแปล 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562)58
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เน่ืองจากการแปลวรรณกรรมนั้นหากผู้แปลใช้วิธีแปลตรงตัวเกินไป  บทแปลที่ได้จะ
เป็นภาษาไทยท่ีมีโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษ  ผู้อ่านท่ีไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยเห็น
โครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษเลยจะอ่านบทแปลไม่เข้าใจ  แต่หากผู้แปลเลือกใช้
วิธีแปลแบบเอาความโดยไม่ค านึงถึงรูปแบบของการเสนอความคิดของต้นฉบับเลย
ผู้อ่านฉบับแปลจะได้รับความหมายตามเนื้อหา แต่จะขาดความหมายอื่นๆ เช่น รสชาติ
บรรยากาศ และไม่ได้สัมผัสความรู้สึกและอารมณ์ของผู้เขียนต้นฉบับ (สัญฉวี สายบัว , 
2542)  อย่างไรก็ตามในบางครั้งผู้แปลไม่สามารถแปลตรงตัวได้ด้วยข้อจ ากัดหลาย
ประการ  ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านค าศัพท์ ไวยากรณ์โครงสร้างประโยค หรือ
แม้กระทั่ง วัฒนธรรม สังคม และทัศนคติซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจน า ไปสู่การตีความและการ
แปลความหมายที่ผิด (สุพรรณี ปิ่นมณี , 2548)  ดังนั้นการถ่ายทอดความหมายและ
รูปแบบการน าเสนอความคิดของต้นฉบับให้ผู้อ่านได้รับรู้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้แปล
จ าเป็นจะต้องอาศัยการปรับบทแปล  

สัญฉวี สายบัว (2542) ได้กล่าวถึงขอบเขตของการปรับบทแปลไว้ว่า ผู้แปล
ควรปรับภาษาเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น  ต้องไม่แก้ไขหรือดัดแปลงภาษาตามความ
พอใจของตนเอง การปรับบทแปลควรท าต่อเมื่อมีความจ าเป็นในด้านที่จะท าให้บทแปล
นั้นอ่านเข้าใจง่ายข้ึน และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือผูแ้ปลควรใช้ภาษาในบทแปล ที่สามารถสื่อ
ความหมายที่เทียบเคียงได้กับความหมายของต้นฉบับ   หากผู้แปลพบปัญหาในการ
พยายามรักษารูปแบบการเสนอความคิดเอาไว้  แต่ไม่สามารถถ่ายทอดความหมายได้
เต็มที่  ผู้แปลควรแก้ปัญหาโดยการเลือกการรักษาความหมายเอาไว้แล้วปรับรูปแบบ
ตามความเหมาะสมเพื่อให้เหมาะสมและยังคงจุดประสงค์ของบทเพลงไว้นั่นคือ   ให้
ความบันเทิงและผ่อนคลาย 

เพลงเป็นงานบันเทิงคดีประเภทหนึ่งที่ได้ช่วยกล่อมเกลาโลกมาโดยตลอด
ความงามของถ้อยค าที่ร้อยเรียง ท านองที่ไพเราะ และการขับขานด้วยเสียงเสนาะ
สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้คนให้มอีารมณค์ลอ้ยตามได ้ทั้ง สุข เศร้า เหงา โศก ร่าเริง ฯลฯ
ผู้ที่เข้าใจประโยชน์ของเพลงได้น าเพลงไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น ประกอบ
ภาพยนตร์หรือใช้ในงานโฆษณา  เมื่อพิจารณาในแง่ของงานวรรณกรรม งานเพลงถือว่า
เป็นงานกวีนิพนธ์ประเภทหนึ่งดังที่  พาเมลา จีนน์ แอนนัส และ โรเบิร์ต ซี. โรเซ็น 
(Pamela Jeanne Annas and Robert C.Rosen,1990: 1414 –1415) ระบุว่า เพลง
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จัดเป็นงานกวีนิพนธ์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “Lyric Poem” ซึ่งมีลักษณะเป็นงานเขียน
สั้นๆ  มักจะใช้ในการแสดงความรู้สึกและความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งก็คือผู้ขับ
ขานบทกวีนั่นเอง  ตัวบทกวีเขียนขึ้นเพื่อใช้ขับร้องโดยเฉพาะ และมีท่วงท านองไพเราะ
อย่างเห็นได้ชัด 

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและวิเคราะห์บทเพลงที่มาจากภาพยนตร์ Disney Thailand
ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2560 เรื่อง Moana  ส าหรับการ
วิเคราะห์งานแปลนั้นผู้วิจัยได้น า หลักการปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบัว (2542)  มา
เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งออกเป็น สองระดับ คือ การปรับระดับค า และการ
ปรับระดับโครงสร้างของภาษา โดยการปรับบทแปลในระดับค า ประกอบด้วย 1) การ
เติมค าอธิบาย  2) การใช้วลีหรือประโยคแทนค า 3)  การใช้ค าที่อ้างอิงถึงความหมายที่
กว้างขึ้นแทนค าท่ีอ้างอิงสิ่งที่เฉพาะกว่า 4)  การเติมตัวเช่ือมระหว่างกลุ่มความคิดต่างๆ 
5) การตัดค าหรือส านวนทิ้งไป  และในส่วนของการปรับบทแปลระดับโครงสร้างภาษา 
ประกอบด้วย 1) ระดับเสียง  2) ระดับโครงสร้างของค า 3) ระดับประโยค (การปรับ
ระเบียบวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี   การเปลี่ยนจากประโยคเป็นวลีหรือวลีเป็น
ประโยค การปรับการใช้ปฏิเสธ  การปรับการใช้กรรตุวาจกและกรรมวาจก การเพิ่ม
และละค าในประโยค) 

ในส่วนของกลวิธีการแปลที่ใช้ประกอบด้วยสองลักษณะด้วยกันคือ 1) การ
แปลแบบตรงตัว (literal translation) เป็นการแปลที่พยายามรักษารูปแบบของการ
เสนอความคิดของต้นฉบับไว้ในฉบับแปลให้มากที่สุดและ 2) การแปลแบบเอาความ 
(free translation) เป็นการแปลที่ผู้แปลถ่ายทอดเนื้อความจากภาษาต้นฉบับเป็น
ภาษาฉบับแปลโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเสียใหม่ และการเรียงล าดับความคิดอาจไม่
เหมือนกับในต้นฉบับ โดยค านึงถึงความหมายและความเข้าใจส าคัญกว่าอย่างอื่น เพื่อ
แก้ปัญหาผู้อ่านไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดพลาด 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษากลวิธีการแปลเพลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ของธานี พูน
สุวรรณ 
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ประกอบด้วย 1) ระดับเสียง  2) ระดับโครงสร้างของค า 3) ระดับประโยค (การปรับ
ระเบียบวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี   การเปลี่ยนจากประโยคเป็นวลีหรือวลีเป็น
ประโยค การปรับการใช้ปฏิเสธ  การปรับการใช้กรรตุวาจกและกรรมวาจก การเพิ่ม
และละค าในประโยค) 

ในส่วนของกลวิธีการแปลที่ใช้ประกอบด้วยสองลักษณะด้วยกันคือ 1) การ
แปลแบบตรงตัว (literal translation) เป็นการแปลที่พยายามรักษารูปแบบของการ
เสนอความคิดของต้นฉบับไว้ในฉบับแปลให้มากที่สุดและ 2) การแปลแบบเอาความ 
(free translation) เป็นการแปลที่ผู้แปลถ่ายทอดเนื้อความจากภาษาต้นฉบับเป็น
ภาษาฉบับแปลโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเสียใหม่ และการเรียงล าดับความคิดอาจไม่
เหมือนกับในต้นฉบับ โดยค านึงถึงความหมายและความเข้าใจส าคัญกว่าอย่างอื่น เพื่อ
แก้ปัญหาผู้อ่านไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดพลาด 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษากลวิธีการแปลเพลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ของธานี พูน
สุวรรณ 
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ขอบเขตการศึกษา 

ภาพยนตร์เรื่อง Moana จ านวน 7 บทเพลงได้แก่  1. อยู่ที่นี่ (Where you 
are) 2. ห่างเพียงใด (How far I’ll go) 3. จ าทางขึ้นใจ (We Know the Way) 4. ไม่
ต้องห่วง (You’re Welcome) 5. วับวาว (Shiny) 6. นี่ฉันโมอาน่า (I Am Moana) 7.
เธอคือใคร (Know Who You Are) 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กลวิธีการแปล คือการวิเคราะห์กลวิธีการแปลเพลงจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยที่น ามาใช้ในการขับร้องประกอบด้วย 4 กลวิธี คือ 1. กลวิธีการแปลโดยการ
ตัด 2. กลวิธีการแปลโดยการเติม 3. กลวิธีการแปลโดยการคงรูปแบบตามต้นฉบับ 4. 
กลวิธีการแปลโดยการปรับเปลี่ยน 

2. ภาพยนตร์เรื่อง Moana คือ ภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติของบริษัท Disney 
Thailand จ านวน 7 บทเพลงคือ 1. เพลงจ าทางขึ้นใจ 2. เพลงนี่ฉันโมอาน่า 3. เพลง
ไม่ต้องห่วง 4. เพลงห่างเพียงใด 5. เพลงวับวาว 6. เพลงอยู่ท่ีนี้ 7. เพลงเธอคือใคร 

 

วิธีด าเนินการ 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการด าเนินการค้นคว้าโดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนนิงาน ดังนี้ 

1. ขั้นรวบรวมข้อมูลได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดเค้าโครง จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลจากเอกสารต าราที่
เกี่ยวข้องและข้อมูลแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการแปล 

3. วิเคราะห์ข้อมลู 
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4. สรุปผลการศึกษาและน าเสนอข้อมูล โดยน าเสนอข้อมูลแบบพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) พร้อมสรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 

1. กลวิธกีารแปลโดยการตัดค า 

1.1 การละค าในประโยค 

ตัวอย่างที่ 1 เพลง น่ีฉันโมอาน่า   

ต้นฉบับ The people you love will change you 

The things you have learned will guide you 

And nothing on earth can silence 

The quiet voice still inside you 

ฉบับแปล ผู้คนท่ีเธอรักพาให้เปลีย่น 

สิ่งที่ได้เรียนรู้พาใหไ้ป 

และไม่มสีิ่งใดท่ีจะกลบ 

จะลบจะเลือนเสียงข้างใน 

จากตัวอย่างที่ 1 นั้นการละค าในประโยค ถือเป็นกลวิธีที่ต้องใช้บริบทใน
ประโยคหรือเนื้อเพลงวรรคอื่นเพิ่มเติมและต่างจากการตัดค าศัพท์  กล่าวคือ การตัด
ค าศัพท์นั้นเป็นการตัดค าออกไปโดยไม่น ามาแปล  ซึ่งค าศัพท์ที่ตัดออกไปนั้นไม่มี
ความส าคัญหรือท าให้ใจความความหมายในบทเพลงเปลี่ยนไป แต่ในส่วนของการละ
ค าในประโยคนั้นต้องอาศัยบริบทของประโยคอื่นร่วมด้วยดังเช่นค าว่า “you” ที่มี
ความหมายว่าเธอ ผู้แปลได้แปลในประโยคแรกไปแล้วดังนั้นในประโยคต่อมาจึงละการ
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4. สรุปผลการศึกษาและน าเสนอข้อมูล โดยน าเสนอข้อมูลแบบพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) พร้อมสรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 

1. กลวิธกีารแปลโดยการตัดค า 

1.1 การละค าในประโยค 

ตัวอย่างที่ 1 เพลง น่ีฉันโมอาน่า   

ต้นฉบับ The people you love will change you 

The things you have learned will guide you 

And nothing on earth can silence 

The quiet voice still inside you 

ฉบับแปล ผู้คนท่ีเธอรักพาให้เปลีย่น 

สิ่งที่ได้เรียนรู้พาใหไ้ป 

และไม่มสีิ่งใดท่ีจะกลบ 

จะลบจะเลือนเสียงข้างใน 

จากตัวอย่างที่ 1 นั้นการละค าในประโยค ถือเป็นกลวิธีที่ต้องใช้บริบทใน
ประโยคหรือเนื้อเพลงวรรคอื่นเพิ่มเติมและต่างจากการตัดค าศัพท์  กล่าวคือ การตัด
ค าศัพท์นั้นเป็นการตัดค าออกไปโดยไม่น ามาแปล  ซึ่งค าศัพท์ที่ตัดออกไปนั้นไม่มี
ความส าคัญหรือท าให้ใจความความหมายในบทเพลงเปลี่ยนไป แต่ในส่วนของการละ
ค าในประโยคนั้นต้องอาศัยบริบทของประโยคอื่นร่วมด้วยดังเช่นค าว่า “you” ที่มี
ความหมายว่าเธอ ผู้แปลได้แปลในประโยคแรกไปแล้วดังนั้นในประโยคต่อมาจึงละการ
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แปลค าว่า “you” ซ้ าอีกรอบเพราะสามารถใช้ค าว่า “you” ในวรรคแรกมาอ้างอิง
ความหมายและท าให้เข้าใจได้เช่นกัน  

ค าว่า Still เป็นอีกหนึ่งค าที่ผู้แปลเองเลือกใช้กลวิธีการตัดหรือการละค าโดย
ไม่แปลเป็นเพราะความตั้งใจของผู้แปลเองที่ต้องการให้เกิดค าคล้องจองภายในวรรค
และจ านวนพยางค์ไม่เกินหรือต่างไปจากภาษาต้นฉบับ 

1.2 การตัดค าศัพท์ 

การตัดค าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถน ามาใช้ในการแปลเพราะค าเหล่านั้น
อาจเป็นค าที่ไม่ใช้ความหมายที่ส าคัญในตัวบทมากนักของต้นฉบับ  เมื่อการละค าหรือ
ข้อความนั้นซึ่งแม้ข้อความจะถูกตัดออกไปก็ไม่ท าให้บรรยากาศ อรรถรส 

และสาระส าคัญของต้นฉบับเสียไป ดังตัวอย่างที่ 2 ค าที่ขีดเส้นใต้นั้นเมื่อถูกตัดไปแล้วก็
ไม่ท าให้ใจความของเพลงเสียไป  อีกทั้งยังท าให้จ านวนพยางค์และจังหวะของบทเพลง
ตรงตามต้นฉบับสามารถน ามาใช้ในการขับร้องได้ 

ตัวอย่างที่ 2 เพลง จ าทางขึ้นใจ 

ต้นฉบับ At night we name every star 

We know where we are 

ฉบับแปล เราตั้งช่ือดาวบนเวหา 

ให้ช่วยช้ีทางไป 

 

ตัวอย่างที่ 3 เพลง เธอคือใคร 

ต้นฉบับ I know a girl from an island 

She stands apart from the crowd 

She loves the sea and her people 
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She makes her whole family proud 

ฉบับแปล รู้เรื่องเด็กสาวท่ีเป็นชาวเกาะ 

เด่นล้ ากว่าใครๆ โดยแท้ 

รักทะเลและพวกพ้องของเธอ 

สร้างความภูมิใจให้พ่อแม ่

จากตัวอย่างที่ 2 และ 3 ค าที่ขีดเส้นใต้นั้นมีการพูดซ้ า ติดต่อกันในหลายๆ ที่
เพื่อการสื่อความหมายเพียงอย่างเดียวจึงต้องตัดค าเหล่านั้นออกไป เพราะการคงอยู่
ของค าที่ซ้ าๆ  กันนั้นไม่ได้ท าให้ใจความของเพลงเด่นชัดขึ้น หรือถ้าหากแปลค าซ้ าจะ
ส่งผลให้การลงจังหวะและจ านวนพยางค์ของค าในเพลงน้ันไม่ตรงกับต้นฉบับอาจจะ
ส่งผลให้ไม่สามารถน าไปใช้ในการขับร้องได้ และการตัดค าก็ไม่ได้ท าให้เกิดความ
เสียหาย หรือใจความเปลี่ยนไป ดังตัวอย่างค าว่า “At Night”หมายถึงยามค่ าคืน ผู้แปล
ตัดค านี้ทิ้งเพราะมีค าว่า “Star” ท าหน้าที่ควบคุมความหมายและบริบทอยู่  ถึงแม้จะ
ตัดค าว่า “At Night” ทิ้งในฉบับแปลก็ยังเข้าใจตามบริบทได้ว่าค าว่าดวงดาวต้องขึ้น
ยามค่ าคืนอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องแปลค าว่ายามค่ าคืนเพิ่มเข้าอีก 

 

2. กลวิธีการแปลโดยการเติมค า 

วิธีการเติมค าลงในตัวบทนั้นท าได้ดีกว่าแทรกลงไปในเชิงอรรถ  ยิ่งเป็นการ
แปลที่ เป็นบทเพลงแล้วด้วยนั้นการใช้เชิงอรรถจะท าไม่ได้  แต่การแปลโดยเติม
ค าอธิบายจะต้องยังคงความหมายและจังหวะของบทเพลงที่จะแปลให้ได้ใจความ
เหมือนเดิม ดังตัวอย่าง 

2.1 การเติมค าลักษณนาม 

เนื่องจากภาษาในต้นฉบับนั้นไม่มีค าลักษณะนามแต่ใจความเพลงต้องการ
ระบุจ านวน  เมื่อน ามาแปลเป็นภาษาไทยจะต้องเติมลักษณนามให้กับค านามด้วยเพื่อ
ท าให้เข้าใจความหมายได้ชัดขึ้น 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562)64



65 

She makes her whole family proud 

ฉบับแปล รู้เรื่องเด็กสาวท่ีเป็นชาวเกาะ 

เด่นล้ ากว่าใครๆ โดยแท้ 

รักทะเลและพวกพ้องของเธอ 

สร้างความภูมิใจให้พ่อแม ่

จากตัวอย่างที่ 2 และ 3 ค าที่ขีดเส้นใต้นั้นมีการพูดซ้ า ติดต่อกันในหลายๆ ที่
เพื่อการสื่อความหมายเพียงอย่างเดียวจึงต้องตัดค าเหล่านั้นออกไป เพราะการคงอยู่
ของค าที่ซ้ าๆ  กันนั้นไม่ได้ท าให้ใจความของเพลงเด่นชัดขึ้น หรือถ้าหากแปลค าซ้ าจะ
ส่งผลให้การลงจังหวะและจ านวนพยางค์ของค าในเพลงน้ันไม่ตรงกับต้นฉบับอาจจะ
ส่งผลให้ไม่สามารถน าไปใช้ในการขับร้องได้ และการตัดค าก็ไม่ได้ท าให้เกิดความ
เสียหาย หรือใจความเปลี่ยนไป ดังตัวอย่างค าว่า “At Night”หมายถึงยามค่ าคืน ผู้แปล
ตัดค านี้ทิ้งเพราะมีค าว่า “Star” ท าหน้าที่ควบคุมความหมายและบริบทอยู่  ถึงแม้จะ
ตัดค าว่า “At Night” ทิ้งในฉบับแปลก็ยังเข้าใจตามบริบทได้ว่าค าว่าดวงดาวต้องขึ้น
ยามค่ าคืนอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องแปลค าว่ายามค่ าคืนเพิ่มเข้าอีก 

 

2. กลวิธีการแปลโดยการเติมค า 

วิธีการเติมค าลงในตัวบทนั้นท าได้ดีกว่าแทรกลงไปในเชิงอรรถ  ยิ่งเป็นการ
แปลที่ เป็นบทเพลงแล้วด้วยนั้นการใช้เชิงอรรถจะท าไม่ได้  แต่การแปลโดยเติม
ค าอธิบายจะต้องยังคงความหมายและจังหวะของบทเพลงที่จะแปลให้ได้ใจความ
เหมือนเดิม ดังตัวอย่าง 

2.1 การเติมค าลักษณนาม 

เนื่องจากภาษาในต้นฉบับนั้นไม่มีค าลักษณะนามแต่ใจความเพลงต้องการ
ระบุจ านวน  เมื่อน ามาแปลเป็นภาษาไทยจะต้องเติมลักษณนามให้กับค านามด้วยเพื่อ
ท าให้เข้าใจความหมายได้ชัดขึ้น 
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ตัวอย่างที่ 4 จากเพลง ไม่ต้องห่วง 

ตันฉบับ Cause I’m gonna need that boat 

ฉบับแปล แค่อยากจะไดเ้รือสักล า 

จากตัวอย่างที่ 4 ค าว่า boat ในเพลงต้นฉบับนั้นเป็นภาษาอังกฤษมีค าว่า 
that เป็นการบอกลักษณนามอยู่แล้ว  แต่การบอกลักษณนามของค าว่า “เรือ” ใน
ภาษาไทยนั้นมีค าเฉพาะคือค าว่า “ล า”  ท าให้ในภาษาฉบับแปลมีการเติมค าลักษณ
นามลงไป  นอกจานี้การใช้ค าว่า that ซึ่งเป็น demonstrative adjective 

ค านามชี้เฉพาะถ้าหากแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่า “เรือล านั้น” แต่ผู้แปลไม่ต้องการ
ให้ค านามค านี้เป็นค านามช้ีเฉพาะการแปลโดยน าลักษณะนามเข้ามาช่วย  ท าให้
ความหมายของค าว่า เรือกลายเป็นค านามไม่ชี้เฉพาะและยังส่งผลให้อรรถรสของเพลง
มีความไพเราะขึ้นด้วย 

2.2 การเติมค าสรรพนามต่อท้ายค านาม  

ใช้ในกรณีที่ค าค านั้นไม่มีค าเทียบเคียงในภาษาไทยหรือเป็นช่ือเฉพาะ  ผู้แปล
จึงตัดสินใจน าค าในภาษาต้นฉบับมาใช้ในฉบับแปลค าสรรพนามที่เติมลงไปนั้นจึงไป
อธิบายความหมายของค านามว่าเป็นสิ่งใดดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 5 จากเพลง วับวาว 

ต้นฉบับ Little Maui’s having trouble with his look 

ฉบับแปล ดูมาวอวิเขามีปัญหาเกี่ยวกับรูปลักษณ ์

2.3 การเติมตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มความคิดต่างๆ  

ภาษาบางภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  มีการแสดงความพันธ์ระหว่าง
ความคิด (ประโยค หรือวลี) ด้วยโครงสร้างของประโยคที่ไม่ใช้ในภาษาไทย  ในกรณี
เช่นนี ้ วิธีท่ีจะแสดงความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มความคิดเหล่านี้คือ  การ
ใช้ค าเช่ือมเป็นการเช่ือมโยงความคิด ดังตัวอย่างที่ขีดเส้นใต้ในต้นฉบับจะไม่ปรากฏ
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ค าเช่ือม  แต่ในฉบับแปลผู้แปลได้เติมค าเช่ือมเข้าให้เพื่อแสดงความสัมพันธ์อย่างใด
อย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้ง  ความเป็นเหตุเป็นผล ความสอดคล้อง ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 6 เพลง ห่างเพียงใด 

ต้นฉบับ If I go there’s just no telling how far I’ll go 

ฉบับแปล สุดจะคาดและเดาว่าเราต้องไปไกลเพียงใด 

 

ตัวอย่างที่ 7 เพลง วับวาว 

ต้นฉบับ  I was a drab little crab once 

Now I know I can be happy as a clam 

ฉบับแปล เมื่อก่อนยังเฟอะและดเูกรอะกรัง 

แต่ตอนนี้ฉันรูส้ึกความมั่นใจมันเพิม่ 

 

ตัวอย่างที่ 8 เพลง อยู่ท่ีนี่ 

ต้นฉบับ My home my people beside me 

ฉบับแปล ทั้งบ้านทั้งผู้คนท่ีเคียงขา้ง 

จากทั้ง 3  ตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นนั้นพบว่ากลวิธีการเติมค าเช่ือมโยง
ความคิดจากทั้งสองกลุ่มความหมาย  ท าให้เนื้อความของเพลงชัดเจนและง่ายต่อการ
เข้าใจมากขึ้น  ดังตัวอย่างที่ 6 มีการเติมค าเช่ือมว่า “และ” ตัวอย่างที่ 7 มีการเติม
ค าเชื่อมค าว่า “แต่” และตัวอย่างที่ 8 มีการเติมค าเชื่อมค าว่า“ทั้ง” จากค าเชื่อมที่เติม
ลงไปนั้นท าให้การแปลในฉบับแปลแตกต่างจากต้นฉบับและในบริบทของสังคมไทย
ค าเช่ือมยังเป็นส่วนที่ท าให้ความหมายของบทเพลงชัดเจนขึ้น   เพราะท าให้เห็นกลุ่ม
ความคิดที่ถูกเชื่อมได้ชัดเจนข้ึน 
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3. กลวิธีการแปลโดยการคงรูปแบบเหมือนต้นฉบับ 

3.1 การแปลระดับเสียง 

ตัวอย่างที่ 9 เพลง จ าทางขึ้นใจ 

ต้นฉบับ At night we name every star 

ฉบับแปล เราตั้งช่ือดาวบนเวหา 

จากตัวอย่างที่ 9 พบว่าในการร้องเพลงต้นฉบับร้องค าว่า Star (สะ-ตา) 

ถ้าหากเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ไทยจะเป็นเสียงสามัญ  แต่เมื่อน าไปใช้ในการขับร้องจะ
ขึ้นเสียงสูงเป็นเสียงจัตวา และในฉบับแปลลงท้ายด้วยค าว่า “เวหา” ค าสุดท้ายจึงเป็น
เสียงจัตวาเช่นกัน  กลวิธีการปรับระดับเสียงให้มีเสียงวรรณยุกต์ที่เท่ากันนั้นจึงเป็นวิธีที่
ท าให้การแปลบทเพลงสามารถน ามาขับร้องได้และไม่เสียจังหวะท านอง 

ตัวอย่างที่ 10 เพลง ห่างเพียงใด 

ต้นฉบับ  I can lead with pride I can make us strong 

I’ll be satisfied if I play along 

But the voice inside sings a different song 

ฉบับแปล เป็นผู้น าพี่น้อง ไปสู่ความดีงาม 

เกินจะสุขใจปอง ก็แค่เราท าตาม 

ทั้งที่ใจเรียกร้องได้แต่คอยเฝ้าถาม 

ในตัวอย่างที่ 10 น้ัน ค าที่ขีดเส้นใต้ในต้นฉบับมีการเล่นเสียงสัมผัสกันท้ังหมด 
3 วรรค  ในส่วนของฉบับแปลก็มีการเล่นเสียงสัมผัสทั้ง 3  วรรคเช่นเดียวกัน  ท าให้เรา
ทราบว่าผู้แปลนั้นมีจุดประสงค์ในการเล่นสัมผัสให้เหมือนกับต้นฉบับเพื่อรักษาท านอง
และจังหวะของเพลงไว้ 
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3.2 การแปลประโยคกรรตุวาจก และกรรมวาจก 

ตัวอย่างที่ 11 เพลง เธอคือใคร 

ต้นฉบับ  I have crossed the horizon to find you 

ฉบับแปล ฉันข้ามฟ้าข้ามทะเลเพ่ือให้ได้เจอ 

 

ตัวอย่างที่ 12 เพลง นี่ฉันโมอาน่า 

ต้นฉบับ  I am a girl who loves my island 

I’m the girl who loves the sea 

ฉบับแปล คือคนที่รักในเกาะเป็นบา้นเกิด 

และก็รักทะเลดังใจ 

 

ตัวอย่างที่ 13 เพลง เธอคือใคร 

ต้นฉบับ They have stolen the heart from inside you 

ฉบับแปล เธอถูกเขาดึงเอาใจพรากจากอกไป 

ในตัวอย่างที่ 11 – 13 นั้นมีความแตกต่างกันในด้านของการแปลประโยค
สองรูปแบบคือ ในตัวอย่างที่ 11 และ 12 นั้นเป็นการแปลประโยคในรูป กรรตุวาจก 
(Active Voice)  คือประธานเป็นผู้กระท า กล่าวคือ ในฉบับแปลและต้นฉบับยังคงแปล
ตามรูปแบบของประโยคเดิมในประโยค  ส่วนตัวอย่างท่ี 13 น้ันเป็นการแปลประโยคใน
รูป กรรมวาจก (Passive Voice) คือประธานเป็นผู้ถูกกระท าในต้นฉบับและฉบับแปล
ที่ว่า “เธอถูกเขาดึงเอาใจพรากจากอกไป” ค าว่า “เธอ” ท าหน้าที่เป็นประธานใน
ประโยค แต่ประธานถูกค าว่า “เขา” ซึ่งแสดงกริยา “ดึง” ออกจากอกไปท าให้เห็นว่า
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ประธานในประโยคถูกกระท า  ถึงแม้จะมีการแปลจากต้นฉบับมาแล้วแต่ผู้แปลยังคง
รูปแบบประโยคไว้เช่นเดิม 

 

4. กลวิธีการแปลโดยการปรับเปลี่ยน 

4.1 การปรับระเบียบวิธีการเรียงค าในประโยคหรือวลี   ซึ่งรวมทั้งการ
น าเสนอว่าความคิดใดมาก่อนมาหลัง 

ตัวอย่างที่ 14 เพลง อยู่ท่ีนี่ 

ต้นฉบับ We make our nets from the fibers 

ฉบับแปล เส้นใยถักเป็นแหเพื่อหาปลา 

จากตัวอย่างที่ 14 นั้นมีวิธีการเรียงค าและประโยคที่ต่างต้นฉบับ  กล่าวคือ
ต้นฉบับมีการเรียงค าในประโยคและเสนอแนวคิดว่า “We make our nets” นั้นมา
ก่อนแล้วตามด้วย “from the fibers” ตามมาทีหลัง  คือกล่าวถึงการสร้างตาข่ายก่อน
แล้วค่อยบอกท่ีมาว่าตาข่ายดักปลานั้นมาจากไหน  ส่วนในฉบับแปลนั้นมีการน าเสนอ
แนวคิดที่ว่า “เส้นใยถักทอ” เป็นแนวคิดที่มาก่อน และตามด้วย “เป็นแหเพื่อหาปลา” 
เป็นแนวคิดที่ตามมาทีหลัง  ท าให้เห็นถึงกลวิธีการจัดเรียงล าดับที่มีการปรับให้การ
เรียงค าน้ันต่างไปจากต้นฉบับ 

4.2 กลวิธีการปรับระดับโครงสร้างจากค ากลายเป็นวลี 

โครงสร้างของค าแต่ละภาษามีทั้งเหมือนและแตกต่างกันและอาจเป็นปัญหา
ในการแปล คือ  เรื่องแรกความแตกต่างด้านคุณสมบัติ  สอง  ความแตกต่างในด้านการ
ประกอบค าด้วยหน่วยเสียงหรือหน่วยการเติมพิเศษที่บอกความหมายเพิ่มเติมในด้าน
เพศ พจน์ กาล และความหมายอื่นๆ  ดังนั้นเมื่อผู้แปลถ่ายทอดความหมายของค าใน
ต้นฉบับเป็นค าในภาษาฉบับและผู้แปลจะเปลี่ยนโครงสร้างของค าเสียใหม่ก็ได้โดยยึด
หลักว่า  ให้เหมาะสมและถูกกับไวยากรณ์ของภาษาฉบับแปลดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 15 เพลง นี่ฉันโมอาน่า 
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ต้นฉบับ She loves the sea and her people 

ฉบับแปล รักทะเลและพวกพ้องของเธอ 

 

ตัวอย่างที่ 16 เพลง นี่ฉันโมอาน่า 

ต้นฉบับ We are descended from voyagers 

ฉบับแปล มีต้นตระกลูเป็นพวกนักเดินทาง 

 

ตัวอย่างที่ 17 เพลง วับวาว 

ต้นฉบับ Watch me dazzle like a diamond in the rough 

ฉบับแปล ดูเด่นราวเพชรเงาประกายที่ไร้คู่แข่ง 

จากตัวอย่างที่ 15 - 17 น้ันจะเห็นได้ว่าค าที่ขีดเส้นใต้ในต้นฉบับนั้นท าหน้าที่
เป็นค า  แต่เมื่อมีการแปลและน ามาใช้ในการขับร้องในฉบับแปลแลว้นั้นจะกลายเป็นวลี
ในความหมายที่ปรากฏโดยรวมก็ยังคงความหมายเดิมอยู่และเป็นเรื่องที่สามารถ
ยอมรับกันได้ในการแปลเพลง 

 

4.3 กลวิธีการใช้ค าที่อ้างถึงความหมายท่ีกว้างขึ้นแทนค าท่ีอ้างถงึท่ีเฉพาะ
กว่า 

ใช้ในกรณีที่ต้นฉบับนั้นมีความหมายอ้างอิงถึงสิ่งหรือกิจกรรมที่ภาษาฉบับ
แปลไมส่ามารถอธิบายความให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย  โดยเฉพาะการแปลบทเพลงที่
ต้องใช้ภาษาให้กระชับและตรงตามจังหวะเนื้อร้อง  ผู้แปลจึงเลือกใช้ค าที่บุคคลใน
ภาษาฉบับแปลฟังแล้วสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน 
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ตัวอย่างที่ 18 เพลง นี่ฉันโมอาน่า 

ต้นฉบับ I’s like the tide 

Always falling and rising 

ฉบับแปล ดั่งคลื่นทะเล 

ยังคงขึ้นลงเรื่อยไป 

จากตัวอย่างที่ 18 ค าว่า “tide” หมายถึงน้ าขึ้นน้ าลง ซึ่งในภาษาฉบับแปล
ผู้คนไม่คุ้นเคยกับปรากฏการณ์นี้มากนักจึงเลือกใช้ค าว่า “คลื่น”  เพื่อมาอธิบาย  คลื่น
มีลักษณะซัดขึ้นลง และประโยคต่อไปยังอธิบายต่อไปว่าคลื่นทะเลก็มีการขึ้นลงอยู่
เหมือนกัน  การอธิบายโดยใช้ค าว่า “คลื่น” นั้นจึงสามารถให้ความหมายที่ชัดและ
เข้าใจมากกว่า 

ตัวอย่างที่ 19 เพลงไม่ต้องห่วง 

ต้นฉบับ And the tapestry here in my skin 

ฉบับแปล แล้วร่องรอย บนผิวกาย ท่ีปรากฏ 

จากตัวอย่างที่ 19 นั้นคือว่า “tapestry” พรมหนังที่ประดับลวดลายสามารถ
น าไปแขวนในบ้านหรือผนังบ้านเป็นงานศิลปะของชาวตะวันตก  แต่เมื่อน ามาใช้ในบท
แปลประกอบเข้ากับเนื้อเรื่องที่กล่าวถึงตัวละคร มาวอวิที่มีลวดลายจากการต่อสู้และ
บาดแผลเต็มตัว ผู้แปลจึงใช้ค าว่า “ร่องรอย” ที่ปรากฏบนผิวกายแทน  เพื่อท าให้ได้
ภาพของรอยสักและร่องรอยการต่อสู้ที่ปรากฏบนผิวหนังของมาวอวิ   ซึ่งวิธีนี้เป็นการ
อ้างถึงสิ่งที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงกว่านั้นก็คือร่องรอยบาดแผลบนตัวมาวอวิไม่ใช่ 
พรมหนังประดับลายที่ใช้แขวนผนังบ้าน 
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อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษากลวิธีการแปล ผู้ศึกษาพบว่าการด าเนินการแปลของธานี 
พูนสุวรรณ  นั้นเป็นการแปลเพื่อน ามาใช้ในการขับร้อง จังหวะ ความหมาย และ
ใจความของเนื้อเพลงจึงต้องกระชับ ได้ใจความและยังคงความหมายเดิมของต้นฉบับไว้
เหนือสิ่งอื่นใดนั้น  สิ่งที่ส าคัญที่ยังคงรักษาคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นไว้ได้  คือ กลวิธี
การแปลซึ่งกลวิธีการแปลที่ธานี พูนสุวรรณใช้นั้น  ผู้วิจัยจะขออภิปรายตามประเด็น
ดังนี้กลวิธีแรกที่ใช้คือ กลวิธีการแปลโดยการตัดค า  ไม่ว่าจะเป็นการละค าในประโยค
หรือการตัดค าศัพท์ทิ้งไปโดยไม่แปลนั้น  เป็นกลวิธีที่ท าให้จ านวนพยางค์  และจังหวะ
ท่วงท านองของเพลงที่แปลนั้นตรงกับต้นฉบับมากที่สุด  และการตัดค านั้นเป็นการ
แก้ปัญหาในการแปลข้ามบริบททางวัฒนธรรม  ถ้าหากว่าค าที่น ามาแปลไม่ตรงกับ
ภาษาที่แปลอาจจะท าให้ความหมายในการแปลคลาดเคลื่อนไปได้  อีกประการหนึ่งที่ผู้
แปลเลือกใช้วิธีการตัดค าคือการก าจัดค าที่มีความหมายเดิม ซ้ าซ้อน  หรือแปลมาแล้ว
ค านั้นไม่ได้ท าให้ใจความของการแปลมีอรรถรส หรือสุนทรียะ เพิ่มขึ้นการตัดค าจึงเป็น
กลวิธีหนึ่งที่ผู้แปลสามารถเลือกใช้ได้   

กลวิธีที่สองคือ การแปลโดยการเติมค า  กลวิธีการแปลนี้ส่งผลท าให้ผู้อ่าน
หรือผู้ฟังฉบับแปลมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  นั่นเป็นเพราะการเติมค าบางอย่างเข้ามาไม่
ว่าจะเป็นการเติมค าลักษณนาม  หรือการเติมตัวเช่ือมนั้นเป็นการเน้นย้ าให้เห็นความ
แตกต่างทางด้านภาษา และวัฒนธรรมว่า  ถ้าหากต้นฉบับไม่มีฉบับแปลก็ต้องเติมหรือ
ใส่เข้าไป  เพื่อท าให้ความหมายและความเข้าใจในตัวบทนั้นเข้าถึงผู้เสพในวัฒนธรรม
ภาษาของฉบับแปลได้  โดยเฉพาะการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนั้นมีความ
แตกต่างทั้งในด้านของพจน์ กาล  และเวลาต่างๆ  เมื่อฉบับแปลเป็นภาษาไทยที่
เกี่ยวข้องกับการเติมค าขยายจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการเติมค าศัพท์เพิ่มขึ้นมา 

กลวิธีที่สามคือ กลวิธีการแปลโดยการคงรูปแบบเหมือนต้นฉบับ  การแปล
โดยคงรูปแบบการแปลดังเดิมไว้นั้นถือว่าเป็นการถ่ายทอดความหมายที่ใกล้เคียงกับ
ต้นฉบับท่ีสุดดังท่ี สกุลตลา ผาติธรรมรักษ์.(2547) ได้กล่าวไว้ว่า  การแปลโดยถ่ายทอด
ความหมายนั้นใช้ค าเรียบง่ายและมีรูปแบบเหมือนต้นฉบับมากที่สุดเป็นเพราะความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมบางอย่าง ซึ่งผู้แปลไม่สามารถคาดเดาได้จากบริบทยากที่จะ
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อภิปรายผลการศึกษา 
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การแปลซึ่งกลวิธีการแปลที่ธานี พูนสุวรรณใช้นั้น  ผู้วิจัยจะขออภิปรายตามประเด็น
ดังนี้กลวิธีแรกที่ใช้คือ กลวิธีการแปลโดยการตัดค า  ไม่ว่าจะเป็นการละค าในประโยค
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หรือผู้ฟังฉบับแปลมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  นั่นเป็นเพราะการเติมค าบางอย่างเข้ามาไม่
ว่าจะเป็นการเติมค าลักษณนาม  หรือการเติมตัวเช่ือมนั้นเป็นการเน้นย้ าให้เห็นความ
แตกต่างทางด้านภาษา และวัฒนธรรมว่า  ถ้าหากต้นฉบับไม่มีฉบับแปลก็ต้องเติมหรือ
ใส่เข้าไป  เพื่อท าให้ความหมายและความเข้าใจในตัวบทนั้นเข้าถึงผู้เสพในวัฒนธรรม
ภาษาของฉบับแปลได้  โดยเฉพาะการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนั้นมีความ
แตกต่างทั้งในด้านของพจน์ กาล  และเวลาต่างๆ  เมื่อฉบับแปลเป็นภาษาไทยที่
เกี่ยวข้องกับการเติมค าขยายจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการเติมค าศัพท์เพิ่มขึ้นมา 

กลวิธีที่สามคือ กลวิธีการแปลโดยการคงรูปแบบเหมือนต้นฉบับ  การแปล
โดยคงรูปแบบการแปลดังเดิมไว้นั้นถือว่าเป็นการถ่ายทอดความหมายที่ใกล้เคียงกับ
ต้นฉบับท่ีสุดดังท่ี สกุลตลา ผาติธรรมรักษ์.(2547) ได้กล่าวไว้ว่า  การแปลโดยถ่ายทอด
ความหมายน้ันใช้ค าเรียบง่ายและมีรูปแบบเหมือนต้นฉบับมากที่สุดเป็นเพราะความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมบางอย่าง ซึ่งผู้แปลไม่สามารถคาดเดาได้จากบริบทยากที่จะ
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ตีความ  นอกจากน้ันยังมีปัญหาในการเลือกใช้ค ามาแทนให้ตรงตามแนวอรรถรสเดิมจึง
จ าเป็นต้องแปลและคงรูปแบบการแปลให้เหมือนเช่นเดียวกับต้นฉบับไว้ 

กลวิธีที่ สี่คือ กลวิธีการแปลโดยการปรับเปลี่ยนในการแปลโดยการ
ปรับเปลี่ยนค านั้นพบว่าภาษาแต่ละภาษามีจ านวนค าที่จะสื่อไม่เท่ากัน  ทั้งนี้แล้วแต่
ความจ าเป็นในการใช้ตามลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆ สิ่งที่
ธานี  พูนสุวรรณได้ท าคือการปรับใช้ค าและรูปแบบให้ตรงกับบริบทและวัฒนธรรมของ
ไทยให้มากที่สุดนั้นเป็นเพราะเพลงที่ใช้ในการขับร้องในภาพยนตร์เรื่อง  โมอานา นั้น
เป็นภาพยนตร์ที่กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็ก การแปลโดยการปรับการเรียงประโยค  
หรือการเลือกใช้ค าที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถจินตนาการได้อย่างเต็มที่   จึงเป็น
สาเหตุส าคัญที่ผู้แปลเลือกใช้วิธีการปรับบทแปลให้ใกล้เคียงวัฒนธรรมไทยมากที่สุด 

จากทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  ผู้แปลคือ  ธานี พูนสุวรรณ  ยังคงรักษาทั้ง
ความหมายของภาษาในต้นฉบับ รักษาท่วงท านอง จังหวะ และความหมายไว้ได้อย่างดี
นั้นเป็นเพราะการแปลบทเพลงที่น ามาใช้ในการขับร้องต้องค านึงถึงเรื่องของจังหวะ
และดนตรีเป็นส าคัญที่สุด แต่ผู้แปลก็ไม่ได้ละเลยที่จะปรับความหมาย หรือความเข้าใจ
ในบทเพลงฉบับที่แปลมาแล้วนั้น ให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย  เมื่อเพลงถูกน ามาใช้
และเผยแพร่ในภาพยนตร์ ผู้ฟังจะได้เข้าถึงอรรถรส  และความรู้สึกร่วมในบทเพลงไม่
ต่างจากภาษาต้นฉบับอย่างแน่นอน 
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แฮกึม :  เครื่องสายในวัฒนธรรมดนตรีเกาหลี 
Haegeum: String Instrument of Korean Music Culture 

ณัฐพงษ์  ประทุมชัน1    
เฉลิมศักดิ์     พิกุลศร2ี 

บทคัดย่อ 

 แฮกึม (Haegeum) เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีที่มีสองสายและใช้ใน
วัฒนธรรมทางดนตรีเกาหลี  เป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทส าคัญซึ่งถูกน ามาใช้บรรเลง
ร่วมกับวงดนตรีเกาหลีในรูปแบบต่างๆ  เช่น  วงดนตรีราชส านัก  วงดนตรีพื้นบ้าน  
และวงดนตรีแบบสมัยนิยม  โดยแฮกึมมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นของเสียงที่
สามารถช่วยให้บทเพลงเกาหลีมีความพลิ้วไหวและต่อเนื่อง  รวมถึงสามารถสร้าง
ความรู้สึกให้กับบทเพลงได้หลายรูปแบบตั้งแต่อารมณ์โศกเศร้าไปจนกระทั่งถึงอารมณ์
แบบสนุกสนาน  ดังนั้นแฮกึมจึงเป็นเครื่องดนตรีที่ถูกน ามาใช้บรรเลงอย่างกว้างขวางใน
เกาหลี 

 โดยบทความเรื่องนี้จะน าเสนอเกี่ยวกับ 1. ภูมิหลังของแฮกึม  2. ลักษณะ
กายภาพและเสียงของแฮกึม  และ 3. สุนทรียศาสตร์การบรรเลงแฮกึม  เพื่อให้ทราบ
ถึงประวัติความเป็นมา  ลักษณะทางกายภาพและเสียง รวมถึงสุนทรียศาสตร์ในการ
บรรเลงแฮกึม  ซึ่งจากภูมิหลังของแฮกึมที่ปรากฎการถูกน าเข้ามาสู่เกาหลีอย่างน้อย
ในช่วงยุคของราชวงศ์โครยอ  โดยน าเข้ามาจากราชวงศ์ซ่งของจีน  และในช่วง
ราชวงศ์โชซอนมีการพัฒนาและปรับใช้แฮกึมในวงดนตรีแบบราชส านักเกาหลีและสืบ
ทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  และสุนทรียศาสตร์แห่งการบรรเลงมีการยึดถือตามแบบ
แผนการบรรเลงแบบดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันและมีการพัฒนาวิธีการบรรเลงให้สามารถ

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาดุริยางคศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 รองศาสตราจารย์ประจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บรรเลงในบทเพลงซึ่งประพันธ์ข้ึนใหม่ตามสมัยนิยมเพื่อให้มีความทันสมัยและสามารถ
สร้างความบันเทิงให้คนทุกเพศวัย 

ค าส าคัญ: แฮกึม,  ซอเกาหลี, ดนตรเีกาหล ี

 

Abstract 

 Haegeum is a traditional Korean string instrument. It is the same 
as fiddle, and there are two strings. Haegeum is much important for 
Korean culture. According to its sound of smoothness and different 
ranges of sound to arouse emotions such as sorrow and joy, Haegeum is 
brought to play in court music, folk music and modern music. As a 
result, Haegeum is widely applies to play in different kinds of Korean 
music ensembles.  
 This article is presented about 1.Haegeum musical background 
2. Physical and sound of Haegeum and 3.Aesthetics of haegeum playing 
methods. Which the background of Haegeum was possibly known in 
Korea in the period of Goryeo Dynasty. It was probably brought to Korea 
by Song Dynasty of China. In the period of Joseon Dynasty, Haegeum had 
developed to play in Korean court music and transferred the playing 
knowledge from the past until the present day. The playing methods is 
still holding an original way and it is also improved to play with modern 
music for modernity and entertainment of every genders and ages. 

Keywords: Haegeum; Korean Traditional Fiddle; Korean Traditional music 
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บทน า 

 วัฒนธรรมทางดนตรีดั้งเดิมของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่า
และมีความน่าสนใจในหลายด้าน  เนื่องจากดนตรีเกาหลีได้มีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไปตามยุคสมัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศจนกระทั่งเคยตกเป็นเมืองขึ้นและสามารถ
กลับมาสร้างชาติบ้านเมืองจนมีความทันสมัยและเป็นท่ียอมรับจากนานาอารยประเทศ  
และการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรีของเกาหลีใต้มีความเข้มแข็งอย่างยิ่ง เพราะ
บทบาทและความส าคัญของดนตรีเกาหลีจะมีความเกี่ยวข้องและผูกพันกับธรรมชาติ 
การเกษตรกรรม  และรูปแบบวิถีชีวิตที่มีความหลากหลาย ซึ่งท าให้วัฒนธรรมทาง
ดนตรีเกาหลีสามารถด ารงอยู่คู่กับประเทศได้อย่างมั่นคง และเครื่องดนตรีของเกาหลีก็
มีอยู่อย่างมากมายหลายชนิด  ล้วนแต่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีใน
ท้องถิ่น  ซึ่งดนตรีเกาหลีได้มีการจ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีในหลายรูปแบบ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเภทเครือ่งดนตรวี่าอยู่ในหมวดหมู่ใด  เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี
(2555 : 33-34) ได้อธิบายเกี่ยวกับการจ าแนกประเภทของเครื่องดนตรีไว้ว่า  เครื่อง
ดนตรีของเกาหลีในอดีตนั้นจะใช้วิธีการแบ่งประเภทออกเป็น 2 ระบบดังนี ้

  1. การแบ่งประเภทเครื่องดนตรีตามวัสดุที่ใช้ท าเครื่องดนตร ี
   -  เครื่องดนตรีที่ท าจากไม้  

  -  เครื่องดนตรีที่ประกอบด้วยเส้นไหม   
  -  เครื่องดนตรีที่ขึงด้วยหนัง   
  -  เครื่องดนตรีที่ท าด้วยดินเหนียว   
  -  เครื่องดนตรีที่ท าด้วยหิน   
  -  เครื่องดนตรีที่ท าด้วยโลหะ   
  -  เครื่องดนตรีที่ท าจากไม้ไผ่   
  -  ดนตรีที่ท าด้วยผลน้ าเต้า   

 การแบ่งประเภทตามวัสดุที่ใช้ท าเครื่องดนตรีของเกาหลีนี้ได้รับอิทธิพลมา
จากลัทธิขงจื้อของจีน  โดยหลักค าสอนของลัทธิขงจื้อคือ การมุ่งเน้นให้คนมีคุณธรรม
และจริยธรรม  มีความกตัญญู  โดยจากหลักค าสอนดังกล่าวจึงก่อให้เกิดพิธีกรรมใน
การการเซ่นไหว้บวงสรวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและดวงวิญญาณของบรรพชน และในพิธีกรรม
อันศักดิ์สิทธิ์จะต้องใช้ดนตรีที่มีความศักดิ์สิทธ์ตามความเช่ือเกี่ยวกับดินฟ้า จักรวาล
และดวงดาว  ดังนั้นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในพิธีกรรมจะต้องมีความเป็นมงคล  โดย
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ความเช่ือของคนจีนโบราณเช่ือว่า  วัสดุที่ก่อให้เกิดเสียง 8 ชนิดมีความเป็นมงคล ซึ่ง
วัสดุดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับทิศทั้งแปดหรือแปดฤดูกาลในรอบปี ดังนั้นการน า
วัสดุทั้งแปดชนิดมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีจึงเป็นสิ่งส าคัญตามความเช่ือดังกล่าวและ
สามารถจ าแนกได้อย่างชัดเจน 

 2. การแบ่งประเภทตามแหล่งก าเนิดของเครื่องดนตร ี
 -  อาอัก คือ ดนตรีในราชส านัก   
 -  ถังอัก คือ ดนตรีจีน  

  - ฮยางอัก คือ ดนตรีของเกาหลีดั้งเดิม 

เป็นการแบ่งประเภทที่พัฒนาขึ้นในสมัยราชวงศ์ลี  เพื่อจ าแนกเครื่องดนตรี
ตามแหล่งที่มาของเครื่องดนตรีตามแบบเกาหลี  ซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการ
จ าแนกประเภทและมีความทันสมัยในยุคนั้น 

 จากการแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีเกาหลีในรูปแบบดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามี
การแบ่งเพื่อให้เห็นถึงวัสดุที่น ามาใช้ท าเครื่องดนตรี  และการแบ่งตามแหล่งก าเนิดของ
เครื่องดนตรีเพื่อให้ทราบที่มาของเครื่องดนตรีว่ามาจากแหล่งใด ซึ่งการแบ่งประเภทจะ
ช่วยให้สามารถเกิดความเข้าใจในพื้นฐานของเครื่องดนตรีได้อย่างดี และช่วยให้สามารถ
เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเครื่องดนตรีไปใช้ในวงดนตรีเกาหลีได้ 

1. ภูมิหลังของแฮกมึ 

 แฮกึมถูกสร้างขึ้นจากวัสดุแปดชนิดซึ่งมีความสอดคล้องกับความเชื่อตามลัทธิ
ขงจื้อ ประกอบด้วย ไม้ไผ่  ไม้  ดิน  โลหะ  เส้นไหม  น้ าเต้า  หนัง และหิน โดยใน
บางครั้งแฮกึมจะถูกเรียกว่า บิซาบิจุก (bisabijuk) หมายถึงเครื่องดนตรีที่ไม่ใช่ทั้ง
เครื่องสายและไม่ใช่เครื่องเป่า  ซึ่งตามความหมายดังกล่าวคือ แฮกึมมีวิธีการบรรเลง
ท านองอย่างเป็นธรรมชาติและมีเสียงที่มคีวามยาวต่อเนื่อง โดยลักษณะดังกล่าวมีความ
คล้ายคลึงกับวิธีการบรรเลงท านองของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า  นอกจากนี้ต้น
ก าเนิดและความเป็นมาของแฮกึม (Kayla Haiju Suh, 1995 : 10-12) ได้กล่าวถึง
แฮกึมว่า  มีต้นก าเนิดมาจากเผ่าแฮที่เป็นส่วนหนึ่งของมองโกลยุคโบราณ   ซึ่งเป็นที่
ทราบกันว่าชาวเผ่านี้อาศัยอยู่ทางตะวันออกของมองโกลและเอเชียกลางในช่วง
ศตวรรษที่ 16  โดยชาวแฮเป็นกลุ่มชนที่ช่ืนชอบในการบรรเลงดนตรีเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่ง
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ความเช่ือของคนจีนโบราณเช่ือว่า  วัสดุที่ก่อให้เกิดเสียง 8 ชนิดมีความเป็นมงคล ซึ่ง
วัสดุดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับทิศทั้งแปดหรือแปดฤดูกาลในรอบปี ดังนั้นการน า
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 -  ถังอัก คือ ดนตรีจีน  
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ค าว่า “กึม” หมายถึง เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  และมีนักดนตรีวิทยาบางส่วน
กล่าวว่า  แฮกึมถูกพัฒนามาจากซีฉินที่เป็นเครื่องดนตรีจีนซึ่งถูกใช้บรรเลงราวศตวรรษ
ที่ 10 ในแถบจังหวัดซินเจียง  ซึ่งชาวซินเจียงส่วนใหญ่เป็นมุสลิม  และแฮกึมมีลักษณะ
เหมือนกันอย่างมากกับซีฉิน โดยคันทวนซอท าจากไม้ไผ่  มีกระบอกเสียงขนาดเล็กที่มี
หน้าซอบางๆ  และสายซอท้ังสองสายที่ถูกตรึงติดกับลูกบิดทั้งสอง  ส่วนคันชักซอมีหาง
ม้าจ านวนมากที่ถูด้วยยางสน  ถูกใช้สีไปบนสายท าให้เกิดเสียง  ซึ่งในปัจจุบันซอที่มี
ลักษณะสองสายสามารถพบได้โดยทั่วไป 

มีหนังสือทางประวัติศาสตร์เพียงไม่กี่เล่มที่กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของ
แฮกึม ซึ่ง คโยบังกี (Kyobangki) ก็เป็นเอกสารหนึ่งที่มีการปรากฏค าว่าแฮกึม  โดยมี
รายช่ือเพลงเกาหลีหนึ่งเพลง จากจ านวนเพลงทั้งหมด 325 เพลง  และได้กล่าวถึง
แฮกึมไว้แต่เป็นเพียงค าว่า “แฮกึม” ที่ปรากฏในช่ือเพลงล าดับท่ี 245 เพียงเท่านั้น โดย
มีชื่อเพลงว่า แฮกึมจา (haegeum-ja) ซึ่งก็ยังไม่สามารถสรปุได้ว่าแฮกึมจา นั้นถูกเขียน
ขึ้นส าหรับเครื่องดนตรีหรือไม่  โดยในพจนานุกรมดนตรีเกาหลีกล่าวถึงแฮกึมว่า  ถูก
น าเข้ามาจากราชส านักซ่งในปี ค.ศ. 1124 ซึ่งตรงกับช่วงรัชสมัยของพระเจ้าอินจง
ครองราชย์เป็นปีท่ี 2 เครื่องดนตรีนี้ถูกเรียกว่า โฮกึม (Hogeum) ดังนั้นในรายชื่อเครื่อง
ดนตรีที่ส่งให้เกาหลีโดยพระจักรพรรดิซ่งของจีนในช่วงปี ค.ศ. 1114  และ 1116 ซึ่ง
เป็นช่วงการปกครองของพระเจ้าจุนจงจึงไม่ปรากฏค าว่าแฮกึม และก็ไม่ปรากฏใน
รายช่ือเครื่องดนตรีในรัชสมัยของพระเจ้าเยจงอีกด้วย  แต่สรุปได้ว่าอย่างน้อยที่สุด
จะต้องถูกน าเข้ามาช่วงของพระเจ้าโกจงประมาณช่วงปี ค.ศ. 1214 -1259  และแฮกึม
ได้รับการพัฒนาและถูกปรับใช้ในวงดนตรีราชส านักเกาหลีต่อในช่วงการปกครองของ
ราชวงศ์โชซอน  ซึ่งมีหลักฐานยืนยันในอักฮักเกวบอม (Akhak Kwebeom)  และเซจง
ชิลลก (Sejong Sillok) โดยในเอกสารทั้งสองนั้นได้ เปลี่ยนช่ือเครื่องดนตรีเป็น        
แฮกึมแทนโฮกึม และการตั้งเสียงจะตั้งเสียงโดยการกดสายด้วยนิ้วช้ีจากที่เคยตั้งเสียง
แบบเปิดสายเปล่า นอกจากน้ีคันชักแบบหางม้าถูกน ามาใช้แทนคันชักแบบไม้ที่ถูยางสน 

ความแตกต่างของแฮกึมจากเครื่องสายอื่นๆ คือสามารถท าเสียงได้ต่อเนื่อง
การบรรเลงท านองได้อย่างเป็นธรรมชาติคล้ายกับเสียงของเครื่องเป่า ดังนั้นแฮกึมจึงถูก
น าไปร่วมกับเครื่องเป่าเพื่อสร้างความสมดุลทั้งหมด  โดยให้ความรู้สึกแบบกลางๆ
ระหว่างเสียงสูงแบบเครื่องเป่าและเสียงต่ าแบบเครื่องสาย และแฮกึมถูกให้ส าคัญโดย
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ใช้ร่วมกับพิรีและเทกึมในวงซัมฮยอนยูกกัก วงดนตรีในราชส านัก วงดนตรีพื้นบ้าน และ
ใช้บรรเลงประกอบการแสดง เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันแฮกึมได้ถูกน ามาใช้บรรเลงเดี่ยว
โดยการพัฒนาของแฮกึม ซันโจะ และยังใช้บรรเลงเพลงสมัยนิยมอีกด้วย 

 

2. ลักษณะกายภาพและเสียงของแฮกึม 

 แฮกึมเป็นซอสองสายที่มีลูกบิดสองอันใกล้กับส่วนบนสุดของคันทวนซอซ่ึง
ทอดยาวผ่านกระบอกซอที่เป็นไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งถึงฐานซอ  แผ่นไม้ก าเนิดเสียงถูก
ติดกับด้านหน้าของกระบอกซอ และมีหย่องไม้ขนาดเล็กอยู่บนหน้าซอซึ่งคอยควบคุม
สายทั้งสองสายที่ท าจากไหมควั่นเป็นเกลียวไม่ให้เลื่อนไปมา คันชักหางม้าผ่านระหว่าง
สายซอและนั่นควรจะมียางสนบนหางม้าที่เพียงพอส าหรับเสียงที่ถูกต้องของเครื่อง
ดนตรี 

ขนาดสัดส่วนของแฮกึมมีดังนี้  เส้นผ่าศูนย์กลางของฐานประมาณ 8.5 ซม. 
ความยาวของฐานประมาณ 10 ซม. ความสูงของหย่องประมาณ 1.3 – 1.8 ซม. ความ
ยาวคันทวนซอประมาณ 58 ซม. ความยาวคันชักประมาณ 68 ซม. ความยาวสายเอก
จากลูกบิดถึงฐานซอประมาณ 48 ซม.  ความยาวสายทุ้มจากลูกบิดถึงฐานซอประมาณ 
53 ซม. 

2.1  รายชื่อส่วนประกอบของแฮกึม 

 
   ภาพที่ 1 แฮกึมและส่วนประกอบ  ที่มา : ณัฐพงษ์  ประทุมชัน 
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   1. อุลลิมดง  คือ กระบอกซอ 
   2. อิบจุก   คือ  คันทวนซอ 
  3. ชูอา    คือ  ลูกบิดซอ 
   4. ซันซอง   คือ  เชือกรัดอกซอ 
   5. คัมจาบี   คือ แผ่นทองเหลืองตรงฐานกระบอกซอ   

ใช้เป็นตัวรั้งสายซอ 
6. ยูฮยอน   คือ สายเอก (เสยีงสูง) 

   7. ชุงฮยอน   คือ สายทุ้ม (เสยีงต่ า) 
  8. ฮวัลแด   คือ คันชัก 
   9. ซลจาบี   คือ  หนังที่จับคันชัก 
  10. มัลจง   คือ หางม้า 
  11. บกพัน  คือ หน้าซอ 
  12. ชูจอล   คือ หลักยึดแผ่นทองเหลือง (คัมจาบี) 
   13. วอนซัน   คือ หย่องซอ 

โดยความเชื่อในยุคโบราณของตะวันออกเกี่ยวกับเครื่องดนตรีว่าจะสามารถ
เกิดขึ้นได้เมื่อวัสดุทั้งหมดจาก 8 คุณลักษณะเสียงถูกรวมเข้าด้วยกันจะท าให้มีความ
สมบูรณ์แบบ ซึง่คุณลักษณะของเสียงท้ัง 8 ประกอบด้วย  

1. ไม้ไผ ่ เป็นส่วนประกอบของแฮกึม คือ 
  กระบอกซอ และคันทวนซอ 

2. ไม ้  เป็นส่วนประกอบของแฮกึม คือ  ลูกบิดซอ 
3. ดิน  เป็นส่วนประกอบของแฮกึม คือ  ยางสน 
4. โลหะ เป็นส่วนประกอบของแฮกึม คือ  แผ่น 

ทองเหลืองรองฐานซอ 
5. เส้นไหม เป็นส่วนประกอบของแฮกึม คือ  สายซอ 
6. น้ าเต้า เป็นส่วนประกอบของแฮกึม คือ  หย่องซอ 
7. หนัง  เป็นส่วนประกอบของแฮกึม คือ ดา้มจับคันชัก 
8. หิน  เป็นส่วนประกอบของแฮกึม คือหนิบดละเอียด 

ใช้เคลือบไว้ภายในกระบอกซอ 
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 2.2 รูปแบบโน้ตแฮกึมที่ใช้ในปัจจุบัน             

  โน้ตเป็นวิธีการส าหรับการบันทึกดนตรีหรือบทเพลงโดยใช้สัญลักษณ์หรือ
ตัวอักษรแทนระดับเสียง  ซึ่งจะแสดงถึงลักษณะเสียงสูง - ต่ าลักษณะและความสั้น – 
ยาวของเสียง  ในอดีตสาธารณรัฐเกาหลีมีการใช้โน้ตแบบดั้งเดิมหลายชนิดเพื่อการ
บันทึกดนตรีหรือบทเพลง เช่น ยุลจาโบ กงจ็อกโบ  ยักจาโบ  ยุกโบ  ฮับจาโบ  ชองกัน
โบ  โออึมยักโบ  และยอนอึมพโย  แต่ในปัจจุบันโน้ตที่นิยมใช้ในดนตรีเกาหลีจะมีสอง 
2 ประเภท คือ โน้ตตะวันตกและโน้ตแบบดั้งเดิมของเกาหลี ได้แก่ ยุลจาโบ  ยุกโบ  
และชองกันโบ ซึ่งโน้ตชองกันโบถูกสร้างขึ้นในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าเซจงมหาราช
ตามที่ปรากฏในบันทึกจดหมายเหตุของพระเจ้าเซจงมหาราช โดยชองกันโบจะมี 32 
ชองกันต่อ 1 คอลัมน์ และมีวิวัฒนาการจนกระทั่งเป็นรูปแบบชองกันโบในปัจจุบัน  ซึ่ง
จะมีรูปแบบจ านวนชองกันต่อคอลัมน์ที่ขึ้นอยู่กับจ านวนจังหวะในคอลัมน์  เช่น 
4,6,8,10,12,16  หรือ 20 เป็นต้น อีกทั้งชองกันโบมีลักษณะพิเศษ  คือถูกสร้างขึ้น
พร้อมกับสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อแสดงลักษณะเสียงสูง – ต่ า,  เสียงสั้น – ยาว  และ
เทคนิคในการบรรเลง โดยแสดงในชองกัน (정간) ซึ่งมีความหมายว่า ช่องว่าง  และ
การใช้โน้ตแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไป  โดยเพลงราชส านักและเพลงพื้นบ้านของ
เกาหลีจะใช้โน้ตแบบชองกันโบ  ส่วนการใช้โน้ตตะวันตกนั้นใช้กับเพลงแบบสมัยใหม่ 
ซึ่งในปัจจุบันได้มีการน าเอาโน้ตแบบตะวันตกมาใช้กับท้ังเพลงแบบราชส านักและเพลง
พื้นบ้านเกาหลีกันอย่างแพร่หลาย  หากแต่ยังคงการอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาและรวมไป
ถึงระบบการเรียนการสอนดนตรีเกาหลีอีกทั้งยังด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ทางดนตรีของสาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย  ซึ่งลักษณะของตัวโน้ตชองกันโบและเสียงที่
เทียบกับโน้ตสากล  มีดังนี้ 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงโน้ตชองกันโบ ซึ่งจะเขียนด้วยตัวอักษรแบบฮันจา มีดังนี ้
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ล าดับ ฮันจา (漢字) ฮันกึล (한근) ค าอ่านแบบ
ภาษาไทย 

เสียงของตัว
โน้ต 

1. 黃 황 ฮวาง Eb 
2. 大 대 แด E 
3. 太 태 แท F 
4. 夾 협 ฮย็อบ Gb 
5. 姑 고 โค G 
6. 仲 중 ชุง Ab 
7. 蕤 유 ยู A 
8. 林 임 อิม Bb 
9. 夷 이 อี (ยี) B 
10. 南 남 นาม C 
11. 無 무 ม ู Db 
12. 應 응 อึง D 

 

 2.3 ต าแหน่งเสียงของแฮกึม  

ปัจจุบันแฮกึมเป็นเครื่องดนตรีที่ถูกน ามาใช้ในการบรรเลงบทเพลงของ
สาธารณรัฐเกาหลี 3 รูปแบบ คือ บทเพลงแบบราชส านัก  บทเพลงแบบพื้นบ้าน  และ
บทเพลงแบบสมัยใหม่  ซึ่งลักษณะของบทเพลงทั้งสามมีความแตกตา่งกันจึงท าให้มีการ
ใช้ระดับเสียงและเทคนิคการบรรเลงที่แตกต่างกันไปเพื่อท าให้ได้อรรถรสหรือเกิดความ
ไพเราะต่อบทเพลงนั้นอย่างสมบูรณ์  โดยลักษณะของต าแหน่งเสียงของแฮกึมมีดังนี้ 
 
          2.3.1 ต าแหน่งเสียงแบบราชส านัก 

ต าแหน่งเสียงของแฮกึมแบบราชส านักโดยนิยมใช้มีอยู่ 2 ต าแหน่ง
เสียง คือ แบบต าแหน่งเสียง ฮวาง  และแบบต าแหน่งเสียง ชุง ดังนี้                       
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ภาพที่ 2  ต าแหน่งเสยีง ฮวาง (黃)   ภาพที่ 3  ต าแหน่งเสียง ชุง (仲)  
  ที่มา :  ณัฐพงษ์  ประทุมชัน 

  จากภาพท่ี2 และ3 จะแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งในการวางมือท่ีแตกต่างกันโดย
ภาพที่ 2 จะแสดงถึงต าแหน่งเสียงฮวาง (黃) ซึ่งจะมีระดับเสียงในโทนเสียงต่ าโดย
ต าแหน่งมือจะอยู่ใกล้กับ ซันซอง (เชือกรัดอก) ซึ่งอยู่ช่วงบนของ อิบจุก (คันทวนซอ)  
ส่วนในภาพที่ 3 จะแสดงให้เห็นต าแหน่งเสียง ชุง (仲)  ซึ่งจะมีระดับเสียงอยู่ในโทน
เสียงสูง  โดยต าแหน่งมือจะอยู่ประมาณช่วงกลาง อิบจุก (คันทวนซอ)  ดังนั้นผู้บรรเลง
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แฮกึมจะต้องฝึกทักษะในการปฏิบัติให้ช านาญเพื่อเปลี่ยนต าแหน่งมือให้ตรงตามเสียง
ของตัวโน้ตและบทเพลง 

  2.3.2  ต าแหน่งเสียงแบบพ้ืนบ้าน 

เป็นต าแหน่งเสียงที่ ใช้ ในการบรรเลงบทเพลงแบบพื้นบ้านของเกาหลี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งซันโจะ ซึ่งใช้ระบบเสียงแบบไมเนอร์ (minor) หรือในโหมดคเยม
ยอน (Gyemyeonjo) ซึ่งเป็นคีย์ไมเนอร์ในดนตรีเกาหลีแบบดั้งเดิมเป็นหลักโดยให้
ความรู้สึกเศร้าและช่วยให้ผู้ฟังสามารถรู้สึกคล้อยตาม  ดังนั้นโหมดเสียงนี้จึงมีบทบาท
ส าคัญในการน าไปใช้ในการประพันธ์ท านองซันโจะของเครื่องดนตรีเกาหลีประเภท
ต่างๆ 
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ภาพที่ 4  ต าแหน่งเสยีงแบบพ้ืนบ้าน  ที่มา : ณัฐพงษ์  ประทุมชัน 

จากภาพที่ 4 จะพบว่า ช่ือของตัวโน้ตจะยาวซึ่งไม่เหมือนกับแบบราชส านัก
เนื่องจากว่าระบบโหมดเสียงคเยมยอนจะมีช่ือเฉพาะที่ใช้เรียก ซึ่งประกอบด้วย 5 เสียง 
ดังนี้  ตอนึนชอง (G), ดออึมชอง (Bb), บนชอง (C), ก็อกนึนชอง (D,Eb) และ อ็อดช็อง 
(F)  โดยจะใช้โน้ตสามตัวเป็นหลักในโหมดนี้  คือ ดังนี้  ตอนึนชอง (G), บนชอง (C)  
และก็อกนึนชอง (D,Eb) แต่ทั้งนี้ช่ือโน้ตเหล่านี้ใช้เป็นช่ือเรียกแทนเสียงเท่านั้น  หากแต่
โน้ตทีใ่ช้คือตัวโน้ตชองกันโบแบบดนตรีราชส านักเช่นกัน  หรือในปัจจุบันโน้ตซันโจะได้
ใช้โน้ตแบบตะวันตกเพื่อให้สามารถเข้าใจรายละเอียดของบทเพลงได้ง่ายขึ้น 

  2.3.3  ต าแหน่งเสียงแบบเพลงสมัยใหม่ 

ต าแหน่งเสียงแบบสมัยใหม่จะน ามาใช้กับบทเพลงสมัยนิยมซึ่ง
ประพันธ์ข้ึนใหม่และมีความเป็นสากล  ดังนั้นต าแหน่งเสียงแบบสมัยใหม่จะช่วยให้การ
บรรเลงแฮกึมสามารถบรรเลงได้อย่างต่อเนื่องและมีอิสระเพื่อให้บทเพลงเกิดความ
ไพเราะ 
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ดังนี้  ตอนึนชอง (G), ดออึมชอง (Bb), บนชอง (C), ก็อกนึนชอง (D,Eb) และ อ็อดช็อง 
(F)  โดยจะใช้โน้ตสามตัวเป็นหลักในโหมดนี้  คือ ดังนี้  ตอนึนชอง (G), บนชอง (C)  
และก็อกนึนชอง (D,Eb) แต่ทั้งนี้ช่ือโน้ตเหล่านี้ใช้เป็นช่ือเรียกแทนเสียงเท่านั้น  หากแต่
โน้ตทีใ่ช้คือตัวโน้ตชองกันโบแบบดนตรีราชส านักเช่นกัน  หรือในปัจจุบันโน้ตซันโจะได้
ใช้โน้ตแบบตะวันตกเพื่อให้สามารถเข้าใจรายละเอียดของบทเพลงได้ง่ายขึ้น 

  2.3.3  ต าแหน่งเสียงแบบเพลงสมัยใหม่ 

ต าแหน่งเสียงแบบสมัยใหม่จะน ามาใช้กับบทเพลงสมัยนิยมซึ่ง
ประพันธ์ข้ึนใหม่และมีความเป็นสากล  ดังนั้นต าแหน่งเสียงแบบสมัยใหม่จะช่วยให้การ
บรรเลงแฮกึมสามารถบรรเลงได้อย่างต่อเนื่องและมีอิสระเพื่อให้บทเพลงเกิดความ
ไพเราะ 
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ภาพที่ 5  ต าแหน่งเสยีงแบบเพลงสมัยใหม่  ที่มา : ณัฐพงษ์  ประทุมชัน 

จากภาพที่ 5  จะพบว่าตัวโน้ตในต าแหน่งเสียงของการบรรเลงแบบสมัยใหม่
น้ันจะเป็นไปตาม ความสะดวกต่อการบรรเลงของผู้บรรเลง ตามลักษณะการด าเนิน
ท านองของตัวโน้ตซึ่งจะท าให้เกิดความไพเราะและต่อเนื่องกันไป 

 

3.สุนทรียศาสตร์การบรรเลงแฮกึม 

 การบรรเลงแฮกึมนั้นจะมีวิธีการและรูปแบบในการบรรเลงที่หลากหลายตาม
ลักษณะหรือประเภทของบทเพลง เช่น เพลงแบบพื้นบ้าน  เพลงแบบราชส านัก และ
เพลงแบบสมัยนิยม  และเครื่องดนตรีที่ใช้ก็เป็นแบบเดียวกันเนื่องจากแฮกึมไม่ได้ถูก
ก าหนดรูปแบบและลักษณะรูปร่างหรือขนาดให้มีความแตกต่างกันเพื่อที่จะถูกจัด
ประเภทเหมือนเครื่องดนตรีหลายชนิดของเกาหลี   แต่ได้ถูกก าหนดใช้ในวงดนตรี
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เกาหลีต่างๆ  รวมถึงการบรรเลงเดี่ยวแฮกึมในบทเพลงพื้นบ้านท่ีเรียกว่า แฮกึมซันโจะ 
ด้วย  ดังนั้นด้วยลักษณะที่มีความแตกต่างกันตามประเภทของบทเพลงดังกล่าว  จึงท า
ให้ผู้บรรเลงแฮกึมส่วนใหญ่มักจะมีแฮกึม 2 คัน ที่มีลักษณะกระแสเสียงที่แตกต่างกัน
เพื่อความสะดวกต่อการใช้เทคนิคในการบรรเลงและเป็นการเพิ่มอรรถรสให้แก่บทเพลง
ตามประเภทที่กล่าวมา เช่น เพลงพื้นบ้านใช้แฮกึมที่มีกระแสเสียงที่ค่อนข้างแข็งกร้าว
เพื่อให้เกิดความรู้สึกเข้มแข็ง เร้าใจและให้ความสนุกสนาน  ส่วนเพลงแบบราชส านัก
และเพลงแบบสมัยใหม่มักจะเลือกใช้แฮกึมที่มีกระแสเสียงที่นุ่มนวลเพื่อท าให้เกิด
ความรู้สึกนุ่มนวล  ลึกซึ้งและเพลิดเพลินโดยให้ความรู้สึกคล้อยตาม   ซึ่งในการบรรเลง
แฮกึมจะมีองค์ประกอบของวิธีการบรรเลงดังนี้ 

3.1  ลักษณะท่านั่งในการบรรเลง 

การบรรเลงแฮกึมโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการนั่งเพื่อบรรเลง  ซึ่งในการนั่ง
บรรเลงจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1. การนั่งบรรเลงกับพื้น  2.  การนั่งบรรเลงบนเก้าอี้  
ดังนี ้

3.1.1 การนั่งบรรเลงกับพ้ืน  โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นท่านั่งใน
การบรรเลงแฮกึมแบบราชส านักและแบบพ้ืนบ้าน เนื่องด้วยการบรรเลงแบบราชส านัก
เป็นการบรรเลงต่อหน้าพระพักตร์ของพระราชาและพระราชวงศ์หรือขุนนางช้ันผู้ใหญ่ 
จึงต้องมีอากัปกิริยาหรือท่วงท่าอิริยาบถที่ส ารวมและดูเรียบร้อย และสง่างามซึ่งเป็น
การให้เกียรติอันสูงสุดต่อผู้ชมในระดับที่มียศถาบรรดาศักดิ์  และด้วยวัฒนธรรมของ
ชาวเกาหลีที่มีลักษณะการนับถืออาวุโสและมีความนอบน้อมถ่อมตนดังนั้นในการนั่ง
บรรเลงดนตรีแบบพื้นบ้านจึงจักต้องกระท าเช่นกัน อีกทั้งเป็นการสะดวกต่อผู้บรรเลงใน
การจัดวางเครื่องดนตรีและการบรรเลง  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที ่6   ลักษณะท่าทางในการปฏิบัติแฮกึมในช้ันเรียน 

ที่มา : หนังสือ  Haegeum Sarang  

ลักษณะการนั่งบรรเลงกับพื้น  ผู้บรรเลงจะต้องนั่งขัดสมาธิกับพื้นโดยให้ขา
ขวาวางทับบนขาซ้ายแล้วใช้ส่วนตัวกระบอกของแฮกึมตั้งไว้บริเวณฝ่าเท้าขวาและหน้า
ตักซ้าย 

 3.1.2. การนั่งบรรเลงบนเก้าอี้  เป็นการประยุกต์หรือปรับเปลี่ยน
ลักษณะการบรรเลงให้มีความทันสมัย  เพื่อที่จะใช้ในการบรรเลงบทเพลงสมัยใหม่  ซึ่ง
วิธีการนั่งบรรเลงบนเก้าอี้ได้มีวิวัฒนาการมาพร้อมกับการก าเนิดวงออร์เคสตร้าโดยใช้
เครื่องดนตรีเกาหลี  ซึ่ง Seoul Metropolitan Traditional Music Orchestra เป็น
วงดนตรีที่ได้น าเครื่องดนตรีเกาหลีดั้งเดิมมาใช้บรรเลงในลักษณะของวงออร์เคสตร้า
เป็นวงแรกของเกาหลี  ซึง่ได้จัดตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1965 เพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์
บทเพลงสมัยใหม่  เพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการดนตรี
แบบดั้งเดิมของเกาหลี  ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตต่างประเทศมากมาย โดย
จัดการแสดงสดปกติจะจัดแสดงประมาณ 300 รอบ  และการแสดงแบบพิเศษจะจัด
แสดงโดยประมาณ 2,000 รอบ เพื่อท าหน้าท่ีในการบรรเลงดนตรีวงออร์เคสตราเกาหลี
อย่างเต็มที่ในฐานะตัวแทนของกรุงโซล  ซึ่งได้รับการตอบรับจากผูช้มทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นอย่างดี  ดังนั้นคุณค่าของศิลปะเกาหลีดั้งเดิมจึงถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก
และกลายเป็นศิลปะที่เปิดกว้าง ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการสืบทอดและ
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สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลี และสร้างสรรค์ศิลปะทางดนตรีในรูปแบบ
ใหม่โดยการผสมผสานศิลป์แบบดั้งเดิมกับศิลปะสมัยใหม่โดย  Seoul Metropolitan 
Traditional Music Orchestra ได้พยายามเช่ืองโยงอดีตกับปัจจุบันและสร้างสรรค์
อนาคตของงานศิลปะด้วยคตินิยมของปัจจุบัน  ด้วยลักษณะดนตรีที่มีการประยุกต์ตาม
สมัยนิยมดังกล่าว  วิธีการนั่งจึงต้องนั่งตามอย่างแนวสมัยนิยมเช่นกันคือการนั่งบนเก้าอี้  

 
ภาพที่ 7 ลักษณะวงออร์เคสตราเกาหลี   

ที่มา : Sejong Center  

การนั่งบรรเลงแฮกึมบนเก้าอี้จะนั่งในลักษณะผ่อนคลาย  เพื่อให้สะดวกต่อ
การบรรเลงและสง่างาม   การนั่งแบบนี้จะต้องปล่อยขาทั้งสองลงจากเก้าอี้โดยให้เท้า
ทั้งสองข้างแตะที่พ้ืน  ส่วนการวางกระบอกแฮกึมจะวางบนหน้าขาซ้ายหรือสามารถวาง
ตรงระหว่างขาทั้งสองข้างที่ชิดกันและมือซ้ายที่จับคันทวนซอ หรืออิบจุก ต้องจับให้
กระชับและเพิ่มแรงกดลงไปเพียงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้แฮกึมเคลื่อนที่ในขณะที่บรรเลง 

3.2  ลักษณะท่าทางการจับคันทวนและคันชักแฮกึม   

ลักษณะท่าทางการจับแฮกึมเป็นประการส าคัญที่ผู้บรรเลงแฮกึมต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องและเกิดความช านาญ  เพราะเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องจะท าให้เสียงที่เกิด
จากการบรรเลงนั้นมีความไพเราะและเป็นสิ่งช่วยในการเสริมบุคลิกลักษณะของผู้
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การบรรเลงและสง่างาม   การนั่งแบบนี้จะต้องปล่อยขาทั้งสองลงจากเก้าอี้โดยให้เท้า
ทั้งสองข้างแตะที่พ้ืน  ส่วนการวางกระบอกแฮกึมจะวางบนหน้าขาซ้ายหรือสามารถวาง
ตรงระหว่างขาทั้งสองข้างที่ชิดกันและมือซ้ายที่จับคันทวนซอ หรืออิบจุก ต้องจับให้
กระชับและเพิ่มแรงกดลงไปเพียงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้แฮกึมเคลื่อนที่ในขณะที่บรรเลง 

3.2  ลักษณะท่าทางการจับคันทวนและคันชักแฮกึม   

ลักษณะท่าทางการจับแฮกึมเป็นประการส าคัญที่ผู้บรรเลงแฮกึมต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องและเกิดความช านาญ  เพราะเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องจะท าให้เสียงที่เกิด
จากการบรรเลงนั้นมีความไพเราะและเป็นสิ่งช่วยในการเสริมบุคลิกลักษณะของผู้
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บรรเลงให้ดูสง่างาม  อีกทั้งเป็นสิ่งที่สามารถช่วยท าให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติ
แฮกึมของผู้บรรเลงอีกด้วย  ซึ่งลักษณะในการจับคันทวนและคันชักแฮกึม  มีดังต่อไปนี ้

3.2.1  การจับคันทวน  ในการจับคันทวนจะใช้มือซ้ายในการ
จับโดยคันทวนของแฮกึมจะถูกหนีบไว้ระหว่างน้ิวหัวแม่มือและนิ้วช้ี  ซึ่งลักษณะจะเป็น
เพียงการประคองแฮกึมไว้  เนื่องจากแต่ละบทเพลงอาจต้องใช้ช่วงเสียงที่ต่างกันซึ่งใน
แฮกึม สามารถบรรเลงได้ประมาณ 2 ช่วงเสียง ดังจะน าเสนอต่อไปในส่วนของระดับ
เสียงของแฮกึมและการวางต าแหน่งนิ้ว   ดังนั้นจึงต้องจับแบบประคองไว้เพื่อให้สะดวก
ในการย้ายต าแหน่งมือไปท่ีต าแหน่งช่วงเสียงน้ัน ดังในรูป  

 
ภาพที ่ 8  ลักษณะการจับคันทวนแฮกึม 

ที่มา : ณัฐพงษ์  ประทุมชัน 

3.2.2  การจับคันชัก  เนื่องด้วยคันชักของแฮกึมจะมีส่วนท่ีใช้
สัมผัสกับสายหรือที่เรียกว่า “หางม้า” มีลักษณะค่อนข้างหย่อนและมีแผ่นหนังเป็นตัว
รั้งระหว่างหางม้ากับตัวคันชัก  ดังนั้นในการจับจึงต้องใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วช้ีจับที่คัน
ชักในลักษณะแบบจับปากกา  และอีกสามนิ้วท่ีเหลือของมือขวาสอดเข้าไปท่ีแผ่นหนังที่
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อยู่ระหว่างหางม้ากับคันชักแล้วท าการดึงรั้ง  เพื่อให้หางม้ามีความตึงตามต้องการ 

                     
ภาพที ่9  ลักษณะการจับคันชักแฮกึม 

ที่มา  ณัฐพงษ์  ประทุมชัน 

 จากลักษณะวิธีการการนั่ง  การจับคันทวนซอ และการจับคันชักเพื่อบรรเลง
แฮกึมนั้น  เป็นสุนทรียศาสตร์แห่งการบรรเลงโดยยึดถือตามแบบแผนในการบรรเลง
ดนตรีเกาหลีแบบดั้งเดิม  โดยลักษณะท่วงท่าและลีลาในการบรรเลงจะมีความแตกต่าง
กันตามลักษณะของบทเพลง  เช่น การบรรเลงบทเพลงราชส านักผู้บรรเลงจะต้องมี
ท่าทางสงบ  เรียบร้อย  และสง่างามเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระ
เจ้าแผ่นดิน หรือหากเป็นการบรรเลงบทเพลงพื้นบ้านเกาหลีซึ่งเป็นเพลงที่บุคคลทั่วไป
สามารถน ามาร้องเล่นได้  ลักษณะท่าทางการบรรเลงก็จะสามารถแสดงออกได้อย่าง
สนุกสนาน เพื่ อ เป็นการสื่ออารมณ์ ให้ผู้ฟั งมีความสนุกสนานร่วมด้วย ดั งนั้น
สุนทรียศาสตร์ในการบรรเลงแฮกึมจึงเป็นสิ่งส าคัญในการฝึกฝนและเรียนรู้ต่อไป 

บทสรุป 

 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเครื่องดนตรีแฮกึมได้ถูกน าเข้ามาจากราชวงศ์ซ่งของ
จีนสู่เกาหลีอย่างน้อยคือในช่วงยุคของราชวงศ์โครยอ และได้รับการพัฒนามาและถูก
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบัน
แฮกึมได้ถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการบรรเลงให้สามารถใช้ในการบรรเลงบทเพลง
ตามสมัยนิยมที่ประพันธ์ข้ึนมาใหม่  เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ฟังใน
ทุกเพศทุกวัยได้มากขึ้น  อีกประการที่ส าคัญคือเกาหลีสามารถใช้เครื่องดนตรีแบบ
ดั้งเดิมมาบรรเลงบทเพลงตามแต่ละยุคสมัยหรือบทเพลงสมัยนิยมนั้น  เป็นการอนุรักษ์
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ภาพที ่9  ลักษณะการจับคันชักแฮกึม 
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กันตามลักษณะของบทเพลง  เช่น การบรรเลงบทเพลงราชส านักผู้บรรเลงจะต้องมี
ท่าทางสงบ  เรียบร้อย  และสง่างามเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระ
เจ้าแผ่นดิน หรือหากเป็นการบรรเลงบทเพลงพื้นบ้านเกาหลีซึ่งเป็นเพลงที่บุคคลทั่วไป
สามารถน ามาร้องเล่นได้  ลักษณะท่าทางการบรรเลงก็จะสามารถแสดงออกได้อย่าง
สนุกสนาน เพื่ อ เป็นการสื่ออารมณ์ ให้ผู้ฟั งมีความสนุกสนานร่วมด้วย ดั งนั้น
สุนทรียศาสตร์ในการบรรเลงแฮกึมจึงเป็นสิ่งส าคัญในการฝึกฝนและเรียนรู้ต่อไป 

บทสรุป 

 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเครื่องดนตรีแฮกึมได้ถูกน าเข้ามาจากราชวงศ์ซ่งของ
จีนสู่เกาหลีอย่างน้อยคือในช่วงยุคของราชวงศ์โครยอ และได้รับการพัฒนามาและถูก
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบัน
แฮกึมได้ถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการบรรเลงให้สามารถใช้ในการบรรเลงบทเพลง
ตามสมัยนิยมที่ประพันธ์ข้ึนมาใหม่  เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ฟังใน
ทุกเพศทุกวัยได้มากขึ้น  อีกประการที่ส าคัญคือเกาหลีสามารถใช้เครื่องดนตรีแบบ
ดั้งเดิมมาบรรเลงบทเพลงตามแต่ละยุคสมัยหรือบทเพลงสมัยนิยมนั้น  เป็นการอนุรักษ์
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การใช้เครื่องดนตรีดั้งเดิม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติด้วยเช่นกัน  ดังนั้นในการที่เกาหลี
น าศิลปะการดนตรีของชาติมาแสดงต่อสาธารณชนทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่
และได้รับการตอบรับอย่างดีจากคนในชาตินั้น  เป็นสิ่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความ
เข้มแข็งของวัฒนธรรมทางดนตรีเกาหลีและสามารถเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์ที่ดีและ
น่าศึกษาต่อไป 
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การละครกรีกกับความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมนาฏศิลป ์

Greek Drama: The Wealthy of Dancing Culture 

ธิติพงศ์ มีทอง12 

บทคัดย่อ 
 มรดกส ำคัญอย่ำงหนึ่งของชำวกรีกคือกำรสร้ำงสรรค์งำนละครที่มีมำอย่ำง
ยำวนำนนับพันปี  ควำมเจริญทำงกำรละครของชำวกรีกนั้นมีจุดเริ่มต้นมำจำกกำรบูชำ
เทพเจ้ำไดโอนิซุส  ซึ่งเป็นเทพที่ชำวกรีกเคำรพนับถือมำเป็นเวลำยำวนำน  โดยไดโอนิ 
ซุสถือได้ว่ำเป็นเทพเจ้ำแห่งกำรละครที่นับแต่ยุคโบรำณชำวกรีกให้ควำมเคำรพนับถือ
กันอย่ำงมำกจนกลำยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในกำรบูชำต่อเทพเจ้ำองค์ดังกล่ำว  
ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกำรบูชำเทพไดโอนิซุสท ำให้ศิลปินชำวกรีกในยุคต่อมำ
เริ่มสร้ำงผลงำนและได้พัฒนำงำนประพันธ์บทละครอันเป็นลักษณะเฉพำะตัวมำอย่ำง
ต่อเนื่อง  โดยบทละครที่ส ำคัญของชำวกรีกมีอยู่ด้วยกันสองรูปแบบ แบบแรกคือกำร
ประพันธ์ละครโศกนำฏกรรม ซึ่งละครดังกล่ำวมีเอสคิลุสเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญ และ
แบบที่สองคือกำรประพันธ์ละครหัสนำฏกรรม  ซึ่งมีอริสโตฟำเนสเป็นผู้บุกเบิกกำร
ประพันธ์ดังกล่ำว  กำรประพันธ์บทละครทั้งสองประเภทนี้ต่ำงมีรูปแบบ  วิธีกำร
ตลอดจนเนื้อหำสำระที่ต่ำงกันออกไปอย่ำงสิ้นเชิง  นอกจำกนี้ควำมส ำคัญของ       
กำรละครกรีกยังผูกติดอยู่กับคณะนักร้องประสำนเสียง  ซึ่งเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญใน 
กำรขับเคลื่อนกำรแสดงละครกรีกในเวลำนั้นด้วย  เหนือสิ่งอื่นใดควำมรื่นรมย์ของกำร
แสดงละครยังอยู่ที่โรงละครของชำวกรีกที่เกิดขึ้นในแต่ละนครรัฐในสมัยนั้น โรงละคร
จึงถือเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ  รวมทั้งยังถูกใช้เป็นแหล่งแสวงหำควำมรื่นเริงของ
ชำวกรีกเท่ำที่พวกเขำหำได้ในขณะนั้น 

ค าส าคัญ :  ไดโอนิซุส,   โศกนำฏกรรม,  หัสนำฏกรรม, คณะนักร้องประสำน
เสียง,  โรงละคร 
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Abstract 

 The significant heritage of Greek civilization was the drama which 
lasted for thousand years. The growth of Greek drama began with the 
cult of Dionysus the god on which almost Greek people worshiped for a 
long time. Dionysus was also the god of drama from the ancient time 
Greek respected until it was their own traditional practice. The tradition 
from the cult of Dionysus resulted in Greek artists later created their 
works and developed their characteristic compositions especially, the 
prominent two Greek plays; the first was the Greek tragedy which 
Aeschylus had a great role, the other was the Greek comedy which 
Aristophanes pioneered. The two types of Greek plays had a difference 
in style, model including of their essence. The significance of Greek 
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that time. Above all, the delight of Greek drama was depended on Greek 
theater. The Greek theaters still were recreation of Greek people as long 
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ความรุ่งเรืองทางด้านละคร 

ในช่วงยุคทองของกรีก (classical Greek ศตวรรษที่ 5-4 ปีก่อนคริสตกำล) 
นครรัฐเอเธนส์ถือได้ว่ำเป็นนครรัฐที่มีควำมรุ่งเรืองขีดสุด และยังได้ดึงดูดให้ผู้คน
เดินทำงมำสัมผัสถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยเสรีภำพที่สูงสุดของโลกกรีก ณ ขณะนั้น ท ำให้
ในรำวศตวรรษที่ 5 มีชำวต่ำงชำติ  ซึ่งชำวเอเธนส์เรียกว่ำ  “พวกเมติก” (metic หรือ 
metoikoi ในภำษำกรีก) เป็นจ ำนวนมำกเดินทำงหลั่งไหลเข้ำมำติดตอ่ค้ำขำยในเอเธนส ์ 
ถึงแม้ว่ำชำวต่ำงชำติจะไม่สำมำรถครอบครองที่ดินและได้รับสิทธิเป็นพลเมืองอย่ำง
สมบูรณ์แบบ  แต่กลุ่มคนเหล่ำนี้ก็ได้รับกำรต้อนรับในฐำนะผู้สร้ำงควำมเจริญให้แก่
เอเธนส์  ขณะเดียวกันยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำแวะเยือนเอเธนส์อย่ำงไม่ขำด
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สำย  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรร่วมงำนเทศกำลเฉลิมฉลองทำงศำสนำที่จัดขึ้นในแต่ละปี  
งำนเทศกำลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืองำน  “แพนอเธน่ำ” (Panathenaea) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
บวงสรวงและเทิดพระเกียรติต่อเทวีอเธน่ำ   ซึ่ งเป็น เทวีที่คุ้ มครองบ้ำนเมือง 
(Sommerstein, 2002: 39) รวมทั้งงำนเทศกำลงำนละครที่จัดขึ้น  เพื่อบวงสรวงและ
ถวำยพระเกียรติต่อเทพไดโอนิซุส (Dyonysia) โดยงำนนี้จัดขึ้นทุกๆ เดือนมีนำคม  ซึ่ง
เปิดโอกำสให้นักท่องเทียวทั้งชำวเอเธนส์และนครรัฐกรีกรอบข้ำงเข้ำร่วมงำน 

งำนด้ำนกำรละครเป็นสิ่งที่ชำวเอเธนส์ภำคภูมิ ใจเป็นอย่ำงยิ่ง  เพรำะ
แม้กระท่ังโรงละครของชำวยุโรปอีกพันปีต่อมำยังเป็นทำยำทงำนละครโศกนำฏกรรม
และหัสนำฏกรรมของชำวกรีกเช่นเดียวกัน  งำนละครของชำวเอเธนส์ยังแฝงไว้ซึ่งคติ
ทำงศำสนำ  ควำมภำคภูมิใจในระบอบประชำธิปไตยและควำมคิดที่สร้ำงสรรค์ในกำร
แสดงออกถึงผลงำน (Rabinowitz, 2008: 62)  เทศกำลงำนละครของชำวกรีกยังมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อเฉลิมฉลองสักกำระต่อเทพไดโอนิซุส  ซึ่งเป็นเทพแห่งควำมอุดม
สมบูรณ์  เทศกำลนี้ไม่ได้จัดที่เอเธนส์เท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงนครรัฐต่ำงๆ ทั่วทั้งกรีกที่จัด
งำนนี้ด้วยเช่นกัน  ทว่ำงำนเฉลิมฉลองที่ใหญ่ที่สุดนั้นจะจัดขึ้นที่นครรัฐเอเธนส์เป็น
ส ำคัญ (Rabinowitz, 2008: 65) นอกจำกนี้บริเวณเทวำลัยซึ่งอยู่ใกล้เคียงจะมีกำร
จ ำลองเทวรูปไดโอนิซุสเอำไว้  โดยจะมีกำรจ ำหลักอวัยวะเพศชำยจ ำลอง (phalloi 
ภำษำกรีก)  ขึ้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของควำมอุดมสมบูรณ์  เทวรูปนี้จะน ำมำประดิษฐำน
ไว้ท่ีโรงละครซึ่งตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขำอโครโปลิส และเมื่อถึงงำนเฉลิมฉลองจะมีชำวเมือง
เอเธนส์  รวมทั้งชำวต่ำงชำติที่หลั่งไหลเข้ำชมเยี่ยมงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแข่งขัน
ของเหล่ำกวีเพ่ือประกวดบทละครที่ชนะเลิศในกำรแข่งขัน 

ชำวกรีกยังเล่นละครเพื่อบูชำเทพเจ้ำเป็นส ำคัญ  อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ
สั่งสอนพลเมืองในนครรัฐของตนด้วย  บทละครต่ำงๆ ที่ยังคงปรำกฏอยู่นั้นมีทั้งบท
ละครโศกนำฏกรรมและบทละครหัสนำฏกรรม  ทว่ำบทละครโศกนำฏกรรมนั้นยัง
คงเหลือหลักฐำนอยู่มำกที่สุดและต้นฉบับครบถ้วนถึงสำมสิบห้ำเรื่อง  นักแต่งบทละคร
โศกนำฏกรรมผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกที่ส ำคัญคือ เอสคิลุส  งำนประพันธ์ของเขำถือเป็นแบบ
ฉบับที่ได้รับกำรยกย่องอย่ำงมำกของกวีกรีก ณ ขณะนั้น อีกทั้งต่อมำยังได้วิวัฒนำกำร
เป็นแบบฉบับของบทละครโศกนำฏกรรมในตะวันตกด้วย ขณะที่บทละครหัสนำฏกรรม
ซึ่งเป็นบทละครสะท้อนสังคมกำรเมืองในเอเธนส์  นักเขียนบทละครหัสนำฏกรรมที่เป็น
ที่รู้จักในโลกของกรีกคือ อริสโตฟำเนส ที่รังสรรค์ผลงำนไว้เป็นจ ำนวนมำก  อำจกล่ำว

99 
ได้ว่ำบทละครกรีกทั้งสองประเภทเป็นมรดกช้ินส ำคัญที่มอบให้กับชำวโลกและยังคงมี
อิทธิพลต่อศิลปะกำรละครของตะวันตกจวบจนถึงทุกวันน้ี (Ley, 2006: 5) 

จุดเปลี่ยนที่ส ำคัญของกำรละครเกิดขึ้นอีกครั้งใน 543 ปีก่อนคริสตกำล   
กำรละครกรีกได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงกว้ำงขวำง   โดยเฉพำะในสมัยของไพซิสทรำ   
ทุสซึ่งเป็นทรรำชผู้ปกครองนครรัฐเอเธนส ์ เขำสนับสนุนกำรแสดงละครรวมทั้งยังเป็นผู้
เผยแพร่เทศกำลไดโอนิซุสอย่ำงกว้ำงขวำง  และท ำให้เทศกำลนี้กลำยเป็นเทศกำล
ส ำคัญที่ดึงดูดผู้คนให้แห่แหนเข้ำมำในงำนเทศกำลนี้  ในสมัยไพซิสทรำทุสได้เริ่มมีกำร
จัดกำรประกวดแข่งขันบทละครเพื่อชิงรำงวัลขึ้นเปน็ครั้งแรก  เหตุผลส ำคัญที่ไพซิสทรำ
ทุสต้องกำรให้ผู้คนท้ังหลำยสนใจในงำนละครนี้ก็เพื่อต้องกำรเบี่ยงเบนควำมสนในผู้คน
ไม่ให้ใส่ใจกำรเมืองและให้หมกมุ่นอยู่แต่ควำมสุขส ำรำญ (Lefkowitz, 2016: 18) จวบ
จนกระทั่งอีก 50 ปีต่อมำ กำรแข่งขันบทละครได้รับควำมนิยมมำกยิ่งขึ้นรวมทั้ง
ชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำยังเอเธนส์เพื่อชิงรำงวัลจำกอำร์คอนซึ่งเป็นผู้บริหำรระดับสูงของ
เอเธนส์  ผู้ที่มีส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรละครตลอดเทศกำลคือคอเรกอส 
(choregos) ซึ่งเป็นชนช้ันคหบดีผู้ออกค่ำใช้จ่ำย (Zimmerman, 1991: 41) กำรออก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรละครยังใช้เป็นเหตุผลส ำคัญเพื่อลดหย่อนภำษีได้อีกด้วย 

 

ไดโอนิซุส: เทพเจ้าแห่งการละครและงานสร้างสรรค์งานประพันธ์ของชาวกรีก 

กำรละครกรีกซึ่งปรำกฏขึ้นในยุคกรีกคลำสสิกได้รับรูปแบบมำจำกกำร
ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ  ซึ่งสำมำรถสืบย้อนได้ไปไกลจนถึงรำว 1,200 ปีก่อน
คริสตกำล  ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ชำวกรีกอำศัยอยู่รวมกันเป็นชนเผ่ำขนำดใหญ่ ใน
คำบสมุทรบอลข่ำน  นักประวัติศำสตร์สันนิษฐำนว่ำ  กำรแสดงละครกรีกน่ำจะได้รับ
อิทธิพลมำจำกศำสนำท้องถิ่นดั้งเดิมทำงภำคเหนือของคำบสมุทรบอลข่ำน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งเกี่ยวกับเรื่องปริศนำลี้ลับ (orphic mystery) ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพล
มำจำกพิธีกรรมของพวกหมอผีรวมทั้งควำมเช่ือในเรื่องโชคลำง กำรประกอบพิธีในแต่
ละครั้งจะมีชำวบ้ำนเข้ำร่วมประกอบพิธีกรรมเป็นจ ำนวนมำก (Gregory, 2005: 11) 
ทั้งนี้พ้ืนที่ท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมของพวกหมอผีหรือผู้ประกอบพิธีกรรมนั้นในเวลำต่อมำ
ได้วิวัฒนำกำรมำเป็นโรงละครกรีกของแต่ละภูมิภำคด้วยเช่นกัน ต่อมำเมื่อมีผู้เข้ำร่วม
ประกอบพิธีกรรมมำกขึ้นจึงท ำให้มีกำรขยำยสถำนที่ให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้นเพื่อบรรจุ
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เอเธนส์  ผู้ที่มีส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรละครตลอดเทศกำลคือคอเรกอส 
(choregos) ซึ่งเป็นชนช้ันคหบดีผู้ออกค่ำใช้จ่ำย (Zimmerman, 1991: 41) กำรออก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรละครยังใช้เป็นเหตุผลส ำคัญเพื่อลดหย่อนภำษีได้อีกด้วย 

 

ไดโอนิซุส: เทพเจ้าแห่งการละครและงานสร้างสรรค์งานประพันธ์ของชาวกรีก 

กำรละครกรีกซึ่งปรำกฏขึ้นในยุคกรีกคลำสสิกได้รับรูปแบบมำจำกกำร
ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ  ซึ่งสำมำรถสืบย้อนได้ไปไกลจนถึงรำว 1,200 ปีก่อน
คริสตกำล  ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ชำวกรีกอำศัยอยู่รวมกันเป็นชนเผ่ำขนำดใหญ่ ใน
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พิธีกรรมบูชำดังกล่ำวเกิดขึ้นทีแ่คว้นเทรซ (Thrace) ซึ่งประชำกรในแคว้นน้ีมี
ธรรมเนียมประเพณีกำรบูชำต่อองค์เทพเจ้ำไดโอนิซุส  ซึ่งเป็นเทพแห่งควำมอุดม
สมบูรณ์ที่ชำวกรีกแห่งเทรซบูชำกันอย่ำงกว้ำงขวำง  พิธีกรรมบูชำเทพเจ้ำไดโอนิซุสนั้น
นักประวัติศำสตร์สันนิษฐำนว่ำพิธีกรรมบูชำเทพเจ้ำองค์ดังกล่ำวนี้น่ำจะมำจำกบริเวณ
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ประชำกรในบริเวณนี้เมื่ออพยพเข้ำมำยังกรีกแผ่นดินใหญ่ก็น ำเอำพิธีกรรมนี้มำปฏิบัติ
ยังสถำนที่แห่งนี้ด้วย  แรกเริ่มเดิมทีพิธีกรรมดังกล่ำวมีกำรรวมกลุ่มกันของผู้คนที่มี
ควำมเลื่อมใสต่อเทพไดโอนิซุส ภำยในงำนเทศกำลยังมีกำรบูชำสัตว์รวมทั้งมนุษย์ซึ่ง
คำดว่ำน่ำจะเป็นเชลยที่ถูกตัดสินประหำรชีวิต  งำนบูชำเทพไดโอนิซุสครั้งนี้ยังมีกำร
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ดังกล่ำวเชื่อกันว่ำ  นอกจำกจะถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นกำรบูชำสักกำระเทพไดโอนิซุสแล้วยัง
ถือเป็นกำรปลดปล่อยอำรมณ์ของผู้ที่เข้ำร่วมประกอบพิธีกรรมจำกควำมเครียดที่สะสม
ตลอดช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ  (Ley, 2006: 7-8)  สภำวะกำรปลดปล่อยควำมเครียดในกำร
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อันหมำยถึงกำรหลงเคลิ้ม  ด้วยเหตุนี้จุดมุ่งหมำยหลักของกำรประกอบพิธีกรรมเพื่อ
บูชำเทพเจ้ำไดโอนีซุสนี้จึงมีควำมหมำยในกำรปลดปล่อยอำรมณ์ของผู้ที่เข้ำร่วม
ประกอบพิธี  ดังนั้นควำมหมำยของ Dionysia ในงำนเทศกำลจึงเป็นกำรปลดปล่อย
กำรระบำยอำรมณ์ภำยในของตนเองเมื่อเข้ำร่วมงำนเฉลิมฉลองในครั้งนี้ 

 ต่อมำในสมัยกรีกยุคมืด (Greek Dark Age) พิธีกรรมไดโอนิซุสได้เผยแพร่ลง
สู่ทำงตอนใต้ของคำบสมุทรกรีกมำกขึ้น และท ำให้กำรบูชำเทพเจ้ำไดโอนิซุสกลำยเป็น
วัฒนธรรมหลักท่ีชำวกรีกทั้งหลำยบนแผ่นดินใหญ่ในเวลำนั้นเข้ำร่วมปฏิบัติศำสนกรรม
ร่วมกัน  อีกทั้งต่อมำยังมีกำรปรับรูปแบบให้เป็นทำงกำรมำกขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์
ทำงพิธีกรรม  รวมทั้งเป็นเครื่องหมำยของกำรยึดเหนี่ยวระหว่ำงชำวกรีกในสำยตระกูล
ต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน  ในรำว 600 ปีก่อนคริสตกำลหรือสมัยกรีกยุคโบรำณ พิธีกรรมบูชำ
เทพเจ้ำไดโอนิซุสได้ถูกผนวกรวมเข้ำกับพิธีกรรมบูชำวีรบุรุษ  (heroic cult) ใน

101 
ประวัติศำสตร์กรีกตำมต ำนำนนิยำยปกรณัมซึ่งชำวกรีกเช่ือว่ำเป็นเรื่องจริง โดยมีกำร
ยกย่องเหล่ำวีรบุรุษผู้ล่วงลับให้มีสถำนะประดุจเทพเจ้ำองค์หน่ึงเช่นกัน  

 

ภาพที่ 1  ไดโอนิซุสเทพเจ้าแห่งการละครและเมรัยของชาวกรีก 

 ไดโอนิซุสทรงเป็นเทพเจ้ำผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งแห่งเขำโอลิมปุส ทรงได้รับกำรยก
ย่องให้เป็นเทพเจ้ำแห่งควำมอุดมสมบูรณ์ และสุรำเมรัย  นอกจำกนี้พระองค์ยังได้รับ
กำรยกย่องจำกชำวกรีกในฐำนะที่ทรงเป็นเทพเจ้ำแห่งกำรละครอีกด้วย  กำรแสดง
ละครของชำวกรีกในสมัยโบรำณจึงมีควำมเกี่ยวข้องกับพระองค์อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ครั้นในรำวศตวรรษที่ 10-8 ปีก่อนคริสตกำล นครรัฐต่ำงๆ ในกรีกมีกำรประกอบ
พิธีกรรมหลำกหลำยรูปแบบเพื่อบูชำแก่เทพไดโอนิซุส โดยปกติกำรท ำพิธีบูชำเทพนั้น
ส่วนใหญ่จะใช้กำรขับเพลงสวดสรภัญญะ (Dithyramb)  ซึ่งบทสวดนั้นชำวกรีกจะผูก
เป็นท ำนองเพลงขึ้นเพื่อสร้ำงควำมบรรเทิงสนุกสนำนให้กับผู้ที่เข้ำร่วมพิธี (Gregory, 
2005: 25)  โดยนับแต่ยุคมืดจนถึงยุคโบรำณ  กำรขับบทกวีสดุดีของกรีกจะถูกจัดขึ้น
บริเวณลำนธัญพืชซึ่งเป็นลำนกว้ำงมีขนำดใหญ่  จำกนั้นจะมีกำรตั้งแท่นบูชำเทพไดโอ
นิซุสอยู่กลำงลำนนั้น  ผู้ประกอบพิธีทุกคนจะอยู่ในสภำพกึ่งเมำ แต่พอรู้ตัวก็จะออกมำ
ขับร้องเพลงสรภัญญะ  ส่วนคนที่เหลือจะท ำหน้ำที่เป็นลูกคู่ร้องรับและร่ำยร ำไปรอบๆ 
แท่นบูชำไดโอนิซุสอย่ำงสนุกสนำน  ต่อมำในปลำยยุคโบรำณพิธีกรรมดังกล่ำวนี้ได้ถูก
พัฒนำขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้เข้ำร่วมพิธีกรรมบูชำไดโอนิซุสเพิ่มมำกขึ้น ท ำให้ต่อมำมี
กำรจัดพิธีกรรมขึ้นบริเวณตำมไหล่เขำเพื่อให้คนเห็นกำรแสดงอย่ำงทั่วถึง ขณะเดียวกัน
เพลงสวดสรภัญญะที่ใช้ขับร้องเพื่อบูชำเทพไดโอนิซุสก็ได้มีกำรพัฒนำตำมไปด้วย
เช่นกัน  อริสโตเติลสันนิษฐำนว่ำ  เพลงสวดสรภัญญะดังกล่ำวที่ใช้สวดบูชำไดโอนิซุส

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562)100



101 
ประวัติศำสตร์กรีกตำมต ำนำนนิยำยปกรณัมซึ่งชำวกรีกเช่ือว่ำเป็นเรื่องจริง โดยมีกำร
ยกย่องเหล่ำวีรบุรุษผู้ล่วงลับให้มีสถำนะประดุจเทพเจ้ำองค์หน่ึงเช่นกัน  

 

ภาพที่ 1  ไดโอนิซุสเทพเจ้าแห่งการละครและเมรัยของชาวกรีก 

 ไดโอนิซุสทรงเป็นเทพเจ้ำผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งแห่งเขำโอลิมปุส ทรงได้รับกำรยก
ย่องให้เป็นเทพเจ้ำแห่งควำมอุดมสมบูรณ์ และสุรำเมรัย  นอกจำกนี้พระองค์ยังได้รับ
กำรยกย่องจำกชำวกรีกในฐำนะที่ทรงเป็นเทพเจ้ำแห่งกำรละครอีกด้วย  กำรแสดง
ละครของชำวกรีกในสมัยโบรำณจึงมีควำมเกี่ยวข้องกับพระองค์อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ครั้นในรำวศตวรรษที่ 10-8 ปีก่อนคริสตกำล นครรัฐต่ำงๆ ในกรีกมีกำรประกอบ
พิธีกรรมหลำกหลำยรูปแบบเพื่อบูชำแก่เทพไดโอนิซุส โดยปกติกำรท ำพิธีบูชำเทพนั้น
ส่วนใหญ่จะใช้กำรขับเพลงสวดสรภัญญะ (Dithyramb)  ซึ่งบทสวดน้ันชำวกรีกจะผูก
เป็นท ำนองเพลงขึ้นเพื่อสร้ำงควำมบรรเทิงสนุกสนำนให้กับผู้ที่เข้ำร่วมพิธี (Gregory, 
2005: 25)  โดยนับแต่ยุคมืดจนถึงยุคโบรำณ  กำรขับบทกวีสดุดีของกรีกจะถูกจัดขึ้น
บริเวณลำนธัญพืชซึ่งเป็นลำนกว้ำงมีขนำดใหญ่  จำกนั้นจะมีกำรตั้งแท่นบูชำเทพไดโอ
นิซุสอยู่กลำงลำนนั้น  ผู้ประกอบพิธีทุกคนจะอยู่ในสภำพกึ่งเมำ แต่พอรู้ตัวก็จะออกมำ
ขับร้องเพลงสรภัญญะ  ส่วนคนที่เหลือจะท ำหน้ำที่เป็นลูกคู่ร้องรับและร่ำยร ำไปรอบๆ 
แท่นบูชำไดโอนิซุสอย่ำงสนุกสนำน  ต่อมำในปลำยยุคโบรำณพิธีกรรมดังกล่ำวนี้ได้ถูก
พัฒนำขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้เข้ำร่วมพิธีกรรมบูชำไดโอนิซุสเพิ่มมำกขึ้น ท ำให้ต่อมำมี
กำรจัดพิธีกรรมขึ้นบริเวณตำมไหล่เขำเพื่อให้คนเห็นกำรแสดงอย่ำงทั่วถึง ขณะเดียวกัน
เพลงสวดสรภัญญะที่ใช้ขับร้องเพื่อบูชำเทพไดโอนิซุสก็ได้มีกำรพัฒนำตำมไปด้วย
เช่นกัน  อริสโตเติลสันนิษฐำนว่ำ  เพลงสวดสรภัญญะดังกล่ำวที่ใช้สวดบูชำไดโอนิซุส

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562) 101



102 
นั้นแยกออกเป็นสองประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็นบทสวดสรภัญญะที่ใช้ขับร้องใน
ละครโศกนำฏกรรม  ขณะที่ละครหัสนำฏกรรมจะใช้เพลงหฤหรรษ์ (Phallic song)  
ซึ่งมีนัยในเรื่องควำมอุดมสมบูรณ์และกำรให้ก ำเนิดชีวิตใหม่  ซึ่งผู้เข้ำร่วมจะต้องดื่ม
เหล้ำจนเกือบเมำและขับร้องเพลงสวดเหล่ำนี้อย่ำงสนุกสนำนเพื่อเป็นกำรปลดปล่อย
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ครั้งในรอบหนึ่งปี  ซึ่งนับได้ว่ำมีมำกกว่ำนครรัฐของกรีกซึ่งส่วนใหญ่จะจัดเพียงปีละครั้ง
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พื้นบ้ำนไดโอนี เซีย (Rural Dionysia) ที่จัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง และเทศกำลลีเนีย 
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โศกนำฏกรรมสำมเรื่องติดต่อกัน  ละครเสียดสีหรือละครหัสนำฏกรรมนั้นส่วนใหญ่เป็น
ละครล้อเลียนซึ่งมักน ำแก่นเรื่องมำจำกเทพปกรณัมมำเป็นเค้ำโครงในกำรประพันธ์
แทบท้ังสิ้น  ทั้งนี้งำนละครโศกนำฏกรรมจะใช้แสดงในงำนเทศกำลหลักท้ังเทศกำลมหำ
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พัฒนาการของการประพันธ์บทละคร 

มีหลักฐำนบันทึกว่ำกำรแสดงละครกรีก  ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในนครรัฐเอเธนส์
ในรำว 532 ปีก่อนคริสตกำล  เมื่อเธสพิสเป็นผู้ริเริ่มน ำกำรแสดงมำสู่ผู้ชม โดยที่ตัวเขำ
เคยเป็นผู้ชนะเลิศจำกกำรประกวดกำรแข่งขันทำงด้ำนบทละครของเอเธนส์มำก่อน
หน้ำนี้  เขำยังมีบทบำทส ำคัญในกำรเผยแพร่กำรแสดงละครของเอเธนส์ไปทั่วแคว้น 
อัตติกำให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น จึงท ำให้เขำได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นบิดำของกำรละคร ซึ่ง
ในช่วงเวลำนั้นเพลงสวดสรภัญญะหรอืเพลงสวดไดธีแรมบ์ก็ได้พัฒนำไปพร้อมๆ กับกำร
แสดงละครเช่นเดียวกัน  กำรแสดงละครกรีกแต่ละประเภทนั้นกลำยเป็นส่วนหนึ่งของ
เทศกำลซึ่งมีจุดมุ่งหมำยเพื่อบูชำเทพเจ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในงำนเทศกำลมหำไดโอนี
เซีย  ซึ่งมีกำรจัดงำนประกวดละครอย่ำงยิ่งใหญ่ และมีผู้เข้ำแข่งขันเป็นจ ำนวนมำก
เนื่องจำกเป็นเทศกำลที่ยิ่งใหญ่สุดของเอเธนส์  มีหลักฐำนบันทึกว่ำเทศกำลดังกล่ำวถูก
จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อรำว 508 ปีก่อนคริสตกำล แต่แทบไม่มีหลักฐำนของผู้เข้ำประกวด
หลงเหลือ  มีเพียงช่ือของเธสพิส  เคอริลุส (Choerilus) พลำทินัส (Pratinas) และฟรินิ
คุส (Phrynichus) เท่ำนั้น  โดยเฉพำะฟรินิคุสนั้นได้เขียนงำนโศกนำฏกรรมแรกเริ่มไว้
เป็นจ ำนวนมำก และได้รับรำงวัลชนะเลิศ ในรำว 511-508 ปีก่อนคริสตกำล  
นอกจำกนี้ผลงำนของเขำยังถูกน ำมำแสดงเป็นละครโศกนำฏกรรมในสมัยยุคทองของ
กรีก เช่น เรื่อง Danaid, Phoenician Women และเรื่อง Alcestis  ฟรินิคุสยังได้รับ
กำรยกย่องว่ำเป็นกวีคนแรกของกรีกที่ถ่ำยทอดเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์กรีกในงำน
ประพันธ์เรื่อง “กำรล่มสลำยของไมเลทุส” (Fall  of  Miletus) ใน 493 ปีก่อน
คริสตกำล ซึ่งได้บันทึกเรื่องรำวกำลเวลำของชะตำชีวิตชำวเมืองไมเลทุส ภำยหลังจำกที่
ถูกเปอร์เซียพิชิต นอกจำกนี้เขำยังเป็นผู้มีคุณูปกำรส ำคัญในกำรปฏิวัติกำรแสดงละคร
ด้วยกำรใช้ตัวละครหญิง  แต่ผู้แสดงเป็นชำยล้วนเข้ำมำร่วมในบทละครเพื่อให้มี
อรรถรสมำกยิ่งข้ึน 

พัฒนำกำรของกำรแสดงละครปรำกฏขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมครั้งแรกโดย
เธสพิสแห่งนครรัฐไอคำเรีย (Thespis of Icaria) ซึ่งเป็นบุคคลแรกท่ีมีช่ือปรำกฏในงำน

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562)102



103 
ไดโอนีเซีย เทศกำลพื้นบ้ำนไดโอนีเซีย เทศกำลแอนเธสทีเรีย  ขณะที่ ละครหัส
นำฏกรรมนั้นจะแสดงในงำนลีเนียเท่ำนั้น 

 

พัฒนาการของการประพันธ์บทละคร 

มีหลักฐำนบันทึกว่ำกำรแสดงละครกรีก  ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในนครรัฐเอเธนส์
ในรำว 532 ปีก่อนคริสตกำล  เมื่อเธสพิสเป็นผู้ริเริ่มน ำกำรแสดงมำสู่ผู้ชม โดยที่ตัวเขำ
เคยเป็นผู้ชนะเลิศจำกกำรประกวดกำรแข่งขันทำงด้ำนบทละครของเอเธนส์มำก่อน
หน้ำนี้  เขำยังมีบทบำทส ำคัญในกำรเผยแพร่กำรแสดงละครของเอเธนส์ไปท่ัวแคว้น 
อัตติกำให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น จึงท ำให้เขำได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นบิดำของกำรละคร ซึ่ง
ในช่วงเวลำนั้นเพลงสวดสรภัญญะหรอืเพลงสวดไดธีแรมบ์ก็ได้พัฒนำไปพร้อมๆ กับกำร
แสดงละครเช่นเดียวกัน  กำรแสดงละครกรีกแต่ละประเภทนั้นกลำยเป็นส่วนหนึ่งของ
เทศกำลซึ่งมีจุดมุ่งหมำยเพื่อบูชำเทพเจ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในงำนเทศกำลมหำไดโอนี
เซีย  ซึ่งมีกำรจัดงำนประกวดละครอย่ำงยิ่งใหญ่ และมีผู้เข้ำแข่งขันเป็นจ ำนวนมำก
เนื่องจำกเป็นเทศกำลที่ยิ่งใหญ่สุดของเอเธนส์  มีหลักฐำนบันทึกว่ำเทศกำลดังกล่ำวถูก
จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อรำว 508 ปีก่อนคริสตกำล แต่แทบไม่มีหลักฐำนของผู้เข้ำประกวด
หลงเหลือ  มีเพียงช่ือของเธสพิส  เคอริลุส (Choerilus) พลำทินัส (Pratinas) และฟรินิ
คุส (Phrynichus) เท่ำนั้น  โดยเฉพำะฟรินิคุสนั้นได้เขียนงำนโศกนำฏกรรมแรกเริ่มไว้
เป็นจ ำนวนมำก และได้รับรำงวัลชนะเลิศ ในรำว 511-508 ปีก่อนคริสตกำล  
นอกจำกนี้ผลงำนของเขำยังถูกน ำมำแสดงเป็นละครโศกนำฏกรรมในสมัยยุคทองของ
กรีก เช่น เรื่อง Danaid, Phoenician Women และเรื่อง Alcestis  ฟรินิคุสยังได้รับ
กำรยกย่องว่ำเป็นกวีคนแรกของกรีกที่ถ่ำยทอดเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์กรีกในงำน
ประพันธ์เรื่อง “กำรล่มสลำยของไมเลทุส” (Fall  of  Miletus) ใน 493 ปีก่อน
คริสตกำล ซึ่งได้บันทึกเรื่องรำวกำลเวลำของชะตำชีวิตชำวเมืองไมเลทุส ภำยหลังจำกที่
ถูกเปอร์เซียพิชิต นอกจำกนี้เขำยังเป็นผู้มีคุณูปกำรส ำคัญในกำรปฏิวัติกำรแสดงละคร
ด้วยกำรใช้ตัวละครหญิง  แต่ผู้แสดงเป็นชำยล้วนเข้ำมำร่วมในบทละครเพื่อให้มี
อรรถรสมำกยิ่งข้ึน 

พัฒนำกำรของกำรแสดงละครปรำกฏขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมครั้งแรกโดย
เธสพิสแห่งนครรัฐไอคำเรีย (Thespis of Icaria) ซึ่งเป็นบุคคลแรกท่ีมีช่ือปรำกฏในงำน

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562) 103



104 
กำรแสดงละครเพื่อบูชำเทพเจ้ำไดนิซุส เขำยังได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นผู้ใช้ตัวละคร 
(actor) คนแรกเพื่อใช้ในกำรแสดงเพื่อให้ละครมีอรรถรสมำกยิ่งขึ้น (Gregory, 2005: 
29) ซึ่งตำมบันทึกของอริสโตเติลกล่ำวว่ำ  เธสพิสนั้นเคยเป็นหนึ่งในคณะนักร้อง
ประสำนเสียงผู้ขับร้องเพลงสวดสรภัญญะมำก่อน  อริสโตเติลกล่ำวว่ำเธสพิสเป็นผู้มี
บทบำทส ำคัญในกำรปฏิวัติวงกำรแสดง โดยริเริ่มให้นักร้องน ำของคณะนักร้องประสำน
เสียงเป็นผู้แสดงเรื่องรำว ขณะที่ลูกหมู่ต่ำงขับร้องเพลงสวดสรภัญญะ ซึ่งเขำมองเห็นว่ำ
หำกมีแต่กำรขับร้องเพลงสวดสรภัญญะเพียงอย่ำงเดียวอำจท ำให้ผู้ชมรู้สึกหน่ำยใน
พิธีกรรม  ดังนั้น ใน 534 ปีก่อนคริสตกำล เขำจึงสร้ำงตัวละครขึ้นหนึ่งคนซึ่งเรียกว่ำ 
“ตัวเอก” (protagonist) เพื่อใช้เป็นผู้แสดงหลักตอบโต้กับกลุ่มคณะนักร้องประสำน
เสียงซึ่งขับร้องเพลงสวดสรภัญญะ  นอกจำกนี้เขำยังเป็นผู้ที่ริเริ่มให้นักร้องประสำน
เสียงใส่หน้ำกำกเพื่อแยกแยะให้เห็นถึงควำมต่ำงของกำรแสดง ซึ่งรูปแบบใหม่ของกำร
แสดงนั้นได้พัฒนำกลำยเป็นละครโศกนำฏกรรมในยุคต่อมำ โดยเธสพิสเป็นผู้แสดง
ละครประเภทน้ีให้เป็นท่ีนิยมอย่ำงกว้ำงขวำง  

กระทั่งต่อมำใน 543 ปีก่อนคริสตกำล จึงได้มีกำรจัดประกวดกำรแข่งขันบท
ละครโศกนำฏกรรมขึ้นที่เอเธนส์เพื่อใช้ในงำนเทศกำลมหำไดโอนีเซีย  กำรประกวดใน
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105 
ลงก็จะต่อด้วยละครหัสนำฏกรรม  ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยเพื่ออุทิศให้แด่เทพไดโอนีซุส  ใน
วันที่สี่ของเทศกำลจะมีกำรเลือกกวีจ ำนวนห้ำคนเพื่อเสนอบทละครหัสนำฏกรรม  บท
ละครที่แข่งกันห้ำคนนี้  หำกผู้ใดชนะจะได้รำงวัลจำกคอเรกอสหรือคหบดีของเอเธนส์
ด้วย 

ละครกรีกทั้งสองประเภทนั้น  อริสโตเติลสันนิษฐำนว่ำ  ละครโศกนำฏกรรม
น่ำจะเกิดขึ้นก่อน  เพรำะมีคุณค่ำทำงด้ำนอักษรศำสตร์มำกกว่ำละครประเภทอื่น อีก
ทั้งชำวเอเธนส์รวมทั้งผู้น ำนครรัฐต่ำงๆ  ให้ควำมส ำคัญกับละครโศกนำฏกรรมเป็นอัน
มำก  ตัวละครในบทโศกนำฏกรรมยังต้องเล่นตำมบทอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งบทละครยัง
มุ่งเนื้อหำให้สำระส ำคัญอย่ำงมำกซึ่งต่ำงจำกละครหัสนำฏกรรม   นอกจำกนี้ยังมีควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบทละครที่เหลือ   คือ ละครโศกนำฏรรมเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจำก
จินตนำกำรโดยไม่ได้ใช้เค้ำโครงเรื่องจริงต่ำงจำกละครหัสนำฏกรรม  ซึ่งแต่งข้ึนโดยกำร
อิงจำกเค้ำโครงควำมจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพำะประเด็นทำงด้ำนกำรเมือง  นอกจำกนี้
ละครโศกนำฏกรรมยังเน้นเรื่องรำวของมนุษย์ที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์หรือทวยเทพ  
ตัวละครหลักของบทละครมักเป็นวีรบุรุษ กษัตริย์ และทวยเทพ  อย่ำงไรก็ดี บทละคร
โศกนำฏกรรมนั้นส่วนใหญ่มักมีเนื้อหำเกี่ยวกับเทพปกรณัม เนื่องจำกชำวกรีกมีควำม
เข้ำใจเรื่องของเหล่ำทวยเทพเป็นอย่ำงดี   อย่ำงไรก็ดี  กวีอำจดัดแปลงเรื่องรำวให้
เหมำะสมกับควำมคิดของตน  แต่ถึงกระนั้น กวีเองต้องแน่ใจว่ำ  ผู้เข้ำชมนั้นต้องรู้
เกี่ยวกับตัวละครที่แสดงและเหตุกำรณ์ของเรื่องต้องไม่ถูกเปิดเผยก่อนกำรแสดงจะ
เริ่มต้นข้ึน  แก่นของเนื้อเรื่องมุ่งควำมสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวระหว่ำงมนุษย์กับเทพเจ้ำ โดยที่
ลักษณะอุปนิสัยของมนุษย์ในละครโศกนำฏกรรมมักถูกเทพเจ้ำล่อลวงให้ติดกับดัก  
มนุษย์เองอำจต้องเลือกหนทำงที่ต้องขัดแย้งควำมรู้สึกทำงจิตใจ ทั้งอำจละเมิดสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่น ำไปสู่ช่ือเสียงเกียรติยศ หรือควำมหำยนะที่เกิดขึ้นต่อพวกเขำ บทละคร
เรื่องนี้จบด้วยควำมเศร้ำโศก (Gregory, 2005: 22-23) 

แต่อย่ำงไรก็ตำม ละครโศกนำฏกรรมยังเน้นรูปลักษณ์กำรใช้ภำษำที่ไพเรำะ
วิจิตร ซึ่งเป็นภำษำของชนช้ันสูงกรีก ขณะที่ละครหัสนำฏกรรมจะใช้ภำษำระดับล่ำงซึ่ง
เป็นภำษำที่ใช้ทั่วไปในสังคม  ละครหัสนำฏกรรมจะเป็นเรื่องรำวของชนช้ันล่ำงหรือ
ชำวบ้ำนธรรมดำ ตัวละครไม่มีควำมโดดเด่นและเนื้อเรื่องจบด้วยควำมสุข  (Gregory, 
2005: 16)  ส่วนบทละครโศกนำฏกรรมยังมีลักษณะแฝงอยู่อีกมำก เช่น  บทละครมี
ควำมยำวไม่มำกนัก  เนื่องจำกต้องมีกำรแสดงถึงสำมเรื่องด้วยกันและมีเวลำจ ำกัดเพียง
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หนึ่งวันเท่ำนั้น  รวมทั้งข้อจ ำกัดในเรื่องตัวละคร ท ำให้เนื้อเรื่องของบทเต็มไปด้วย
เนื้อหำที่กระชับ  รวมทั้งมีโครงเรื่องหลักหรือแก่นสำรของเรื่องเพียงประเด็นเดียว
เท่ำนั้น  บทละครโศกนำฏกรรมยังมีลักษณะเหมือนกับละครเพลง  เพรำะต้องมีผู้ช่วย
ขับร้องประสำนเสียง  ข้อสังเกตส ำคัญคือทั้งบทละครโศกนำฏกรรม และหัสนำฏกรรม
ต่ำงมีวิธีกำรด ำเนินเรื่องที่คล้ำยกันคือ กำรเปิดเนื้อเรื่องเพื่อบอกเหตุกำรณ์ของเรื่อง 
(prologue) กำรแสดงของกลุ่มนักร้องประสำนเสียงซึ่งต้องสวมใส่หน้ำกำกไว้โดยต้อง
ร้องเพลงและเคลื่อนไหวอำกัปกิริยำ (parodos) อยู่ตลอดเวลำ  ตัวละครแสดงบท
ละคร (episode)  บทร้องของนักร้องประสำนเสียงที่กล่ำวบทสนทนำและเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้น (stasimom)  และฉำกสุดท้ำยเป็นกำรปิดเรื่องโดยกลุ่มนักร้องประสำนเสียง   
กล่ำวได้ว่ำ  นักร้องประสำนเสียงเป็นองค์ประกอบส ำคัญ  เพรำะเป็นผู้ถ่ำยทอด
เรื่องรำวควำมเป็นมำของละครที่ก ำลังแสดง  กำรแสดงบทสนทนำตลอดจนบท
ปฏิพำกษ์ของเหล่ำตัวละครในเวที  นอกจำกนี้ที่ส ำคัญนักร้องประสำนเสียงล้วนต้อง
เป็นชำยทั้งสิ้นและต้องร้องบททั้งชำยและหญิงเช่นกัน  ด้วยเหตุนี้นักร้องประสำนเสียง
จึงเป็นผู้มีควำมส ำคัญในกำรแสดงบนเวทีเป็นอย่ำงมำกและเปรียบเสมือนผู้ก ำกับใหญ่
ในเวทีเลยทีเดียว 

 

เอสคิลุสกับงานการละครโศกนาฏกรรม 

งำนละครที่ได้รับกำรยกย่องอย่ำงยิ่งในเอเธนส์ ได้แก่ กำรประกวดบทละคร
โศกนำฏกรรม แต่อย่ำงไรก็ดี ค ำนี้มีควำมหมำยที่ค่อนข้ำงคลุมเครือเป็นอย่ำงมำก  
โศกนำฏกรรมหรือ tragedy เป็นค ำที่มำจำกภำษำกรีกว่ำ trag-oidia ซึ่งรวมเป็น 
tragoidia แปลว่ำ goat song ซึ่งตำมต ำนำนกล่ำวว่ำ  แพะถูกน ำมำเป็นเครื่องบูชำยัญ
ให้แด่เหล่ำเทพ  ค ำนี้จึงกลำยเป็นที่มำของ tragedy  ทั้งนี้แพะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของ
เทพเจ้ำไดโอนีซุส  (Buckham, 1967: 13) ละครโศกนำฏกรรมเริ่มแพร่หลำยในสมัย
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คือ ควำมยะโส (hubris) ซึ่งก่อให้เกิดควำมหำยนะต่อตัวมนุษย์  ชีวิตของมนุษย์จ ำต้อง
เผชิญหน้ำกับโชคชะตำ ควำมเป็นจริง สภำพสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เองนั้นไม่อำจ
หลีกเลี่ยงได้ (Zimmerman, 1991: 2-3) ทั้งนี้ในเนื้อเรื่องจะเน้นกำรร้องเพลงประสำน
เสียงโดยใช้คณะนักร้องทั้งสิ้น 12 คน ต่อมำในสมัยยุคโบรำณนั้นกำรแสดงเหล่ำนี้ใช้
คณะนักร้องเป็นผู้แสดงทั้งหมด  และท ำให้เกิดควำมยุ่งยำก  ครั้นต่อมำในรำว 680 ปี
ก่อนคริสตกำล เธสพิส (Thespis) ได้สร้ำงตัวละครตัวแรกขึ้นเพื่อโต้ตอบกับคณะ
นักร้องเหล่ำนี้ ต่อมำเอสคิลุสสร้ำงตัวละครตัวที่สองขึ้น  และโซโฟคลีสก็สร้ำงตัวละคร
ตัวที่สำมขึ้นตำมล ำดับ  แต่ถึงกระนั้นก็ดีคณะนักร้องยังคงเป็นองค์ประกอบหลักของ
กำรแสดงอยู่ดังเดิม 

ละครโศกนำฏกรรมมีบทบำทส ำคัญเพื่อใช้บูชำเทพไดโอนิซุสเป็นส ำคัญ  
ดังนั้น เนื้อหำของบทละครจึงเป็นเรื่องรำวของเทพองค์นี้เป็นหลัก  ต่อมำจึงมีกำรใช้ตัว
ละครเทพองค์อื่นๆ ที่ส ำคัญของชำวกรีก  ทั้งนี้กำรแสดงละครโศกนำฏกรรมจะใช้ตัว
ละครที่เป็นเทพเจ้ำ  หรือวีรบุรุษในกำรด ำเนินเรื่องเป็นหลกั  มีเพียงบทละครเรื่อง The 
Persians เท่ ำนั้ นที่ ใช้ เหตุ กำรณ์ สงครำมที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในกำรประพันธ์ละคร
โศกนำฏกรรม  กำรแสดงบทละครโศกนำฏกรรมนั้น  ละครจะแสดงกลำงเรื่องก่อนแล้ว
ค่อยเล่ำเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้ำ โดยจะแทรกเรื่องรำวเป็นระยะๆ ซึ่งในระหว่ำงกำร
แสดงนั้นจะมีนักร้องประสำนเสยีงขับโคลงสดุด ี(choral ode)  เพื่อถวำยเทพไดโอนิซุส
เป็นช่วงๆ (Gregory, 2005: 21) โดยก่อนกำรแสดงจะเริ่มขึ้น ชำวเอเธนส์จะอัญเชิญรปู
ปั้นเทพไดโอนิซุสแห่ออกมำจำกเทวำลัย แล้วจึงน ำมำประดิษฐำนไว้ที่โรงละครเพื่อให้
พระองค์ทอดพระเนตรกำรแสดงละครเพื่อเป็นกำรสักกำระบวงสรวงพระองค์ 

ในกำรรังสรรค์บทละครโศกนำฏกรรมนั้น นักเขียนมีอิสระในกำรดัดแปลง
เรื่องรำวให้สอดคล้องกับสภำพสังคมและสำมำรถใส่แรงจูงใจให้กับตัวละคร ได้  
นักเขียนบำงคนยังน ำเรื่องรำวของศีลธรรม ตลอดจนอำรมณ์และควำมรู้สกึต่ำงๆ เข้ำมำ
สอดแทรกในงำนประพันธ์ทั้งควำมรัก ควำมเสียสละ ควำมโกรธ ควำมหลงซึ่งเป็นสิ่งที่
อยู่ในสัญชำติมนุษย์ อำรมณ์และควำมรู้สึกเหล่ำนี้ถูกน ำมำใช้ในกำรสั่งสอนและ
เตือนสติแก่ผู้ชม (Gregory, 2005: 26) ทั้งนี้ลักษณะละครโศกนำฏกรรมมีกำรด ำเนิน
เรื่องดังนี ้

- Prologue เป็นกำรด ำเนินเรื่องโดยบอกเหตุกำรณ์ของเรื่องเพื่อให้ผู้ชม
เข้ำใจเรื่องรำวท่ีก ำลังแสดง 
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- Parodos เป็นกำรด ำเนินเรื่องของคณะนักร้องประสำนเสียง ซึ่งมีกำรสวม

ใส่หน้ำกำก โดยกำรพูดโต้ตอบและร้องเพลง  
- Episode เป็นปฏิพำกษ์ของตัวละครที่ต้องเผชิญหน้ำกัน 
- Stasimom เป็นบทร้องประสำนเสียงของคอรัส เพื่อเล่ำเรื่องรำวเหตุกำรณ์

ที่ก ำลังด ำเนินอยู่ 
- Exodos เป็นตอนสุดท้ำยของกำรแสดง 

ผู้ที่มีบทบำทส ำคัญต่องำนกำรละครโศกนำฏกรรม
ของกรีกในช่วงระยะแรก  คือเอสคิลุส (Aeschylus 524 –
456 ก่อนคริสต์กำล) ซึ่งเป็นชำวเอเธนส์  เขำอยู่ ในสมัย
จักรวรรดิเอเธนส์อันรุ่งโรจน์  เอสคิลุสยังได้รับกำรยกย่องว่ำ
เป็นหนึ่งในรัตนตรัยกวีโศกนำฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ของเอเธนส์  
ผลงำนของเขำทรงคุณค่ำทำงวรรณกรรมเป็นอย่ำงมำก และ
ยังมีผลงำนของเขำเป็นจ ำนวนมำกที่ตกทอดมำสู่ยุคปัจจุบัน  
นักประวัติศำสตร์เช่ือว่ำ เอสคิลุสนั้นแต่งผลงำนละครไว้
ทั้งสิ้นกว่ำ 70 เรื่อง  แต่อย่ำงไรก็ดี ผลงำนของเขำที่ตกทอด
มำถึงสมัยปัจจุบันและครบถ้วนมี เพียง 7 เรื่องเท่ ำนั้น 
(Lefkowitz, 2016: 3-4)  ผลงำนช้ินส ำคัญของเขำได้รับแรง
บันดำลมำจำกยุคควำมส ำเร็จของชำวกรีกที่มีต่อเปอร์เซีย โดยเฉพำะผลงำนเรื่อง The 
Persians ซึ่งเป็นเรื่องรำวที่ถ่ำยทอดทำงประวัติศำสตร์ของชนชำวกรีกและชัยชนะที่
ยิ่งใหญ่ของชำวกรีก ท ำให้ เอสคิลุสได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นบิดำแห่งกำรละคร
โศกนำฏกรรมกรีกด้วยเช่นกัน 

ในช่วงสมัยเขำ นครรัฐเอเธนส์เกิดควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองขึ้นเมื่อคลีโอ
เมเนสที่ 1 ได้ขับไล่ตระกูลไพซิสทรำทุสออกจำกเอเธนส์ส ำเร็จใน 510 ปีก่อนคริสตกำล 
และท ำให้ไคสธีเนสก้ำวขึ้นมำมีอ ำนำจสูงสุดในเอเธนส์  ไคสธีเนสปฏิรูปกำรปกครอง
หลำยด้ำนรวมทั้งกำรจัดระบบกำรปกครองซึ่งเปลี่ยนเป็นดีม (Deme) ครอบครัวของ
เอสคิลุสนั้นอยู่สังกัดดีมเอลิวซิน่ำ (Deme of Eleusina)  ท ำให้ท้ำยที่สุดหมู่บ้ำนของ
เขำได้ย้ำยมำยังแคว้นเอลลิวซิส (Eleusis) บิดำของเขำยังเป็นสมำชิกในตระกูลยูพำทริ
แด (Eupatridae) ซึ่งเป็นตระกูลชนช้ันสูงท่ีเก่ำแก่ของกรีกด้วย  มีเรื่องเล่ำว่ำ  เมื่อตอน
ที่เขำเป็นเด็ก เอสคิลุสเคยท ำงำนท่ีสวนองุ่นมำก่อน จวบจนกระทั่งวันหน่ึงเอสคิลุสนอน

ภาพที่ 2  เอสคิลุสนักการละคร
โศกนาฏกรรม 
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หลับไปด้วยควำมเหนื่อยล้ำในสวนองุ่นแห่งนั้น  ในภวังค์แห่งควำมฝันเขำได้พบกับเทพ
ไดโอนิซุสซึ่งพระองค์ได้ชักชวนให้เอสคิลุสเขียนงำนละครโศกนำฏกรรมเพื่อเป็นกำร
บูชำพระองค์ และเมื่อตื่นขึ้นจำกควำมฝันเขำจึงเริ่มเขียนงำนละครตำมที่พระองค์ทรง
เข้ำฝัน  เอสคิลุสเริ่มเขียนงำนครั้งแรกเมื่ออำยุได้ 16 ปีและส่งเข้ำประกวดใน 499 ปี
ก่อนคริสตกำล แต่กำรแข่งขันครั้งแรกเขำไม่ได้รับรำงวัลใดเลย แต่อย่ำงไรก็ดี เอสคิสุล
นั้นก็ไม่ละควำมพยำยำม เขำส่งผลงำนเข้ำประกวดอีกครั้งใน 484 ปีก่อนคริสตกำล
ผลงำนของเอสคิลุสชนะเลิศกำรแข่งขันในงำนเทศกำลมหำไดโอนีเซีย 

 ทั้งนี้ก่อนหน้ำที่เขำจะประพันธ์งำนละครโศกนำฏกรรมเรื่องสงครำมเปอร์เซีย
นั้น ในปี 490 ก่อนคริสตกำล  เมื่อเกิดสงครำมระหว่ำงกรีก-เปอร์เซียขึ้น เอสคิลุสกับ
ไซนีไกรุสน้องชำยของเขำได้เข้ำร่วมรบในมหำสงครำมครั้งนี้  โดยทั้งคู่ได้ช่วยกันต่อสู้กับ
กำรรุกรำนจำกพระเจ้ำดำริอุสที่ยุทธกำรแห่งมำรำธอน  สมรภูมิรบนี้เป็นไปอย่ำงดุเดอืด
โดยที่ชำวเอเธนส์สังหำรชำวเปอร์เซียไปเป็นจ ำนวนมำก  ชัยชนะของชำวเอเธนส์ครั้งนี้
ยังถือเป็นชัยชนะของมหำชนชำวกรีกที่ยิ่งใหญ่และมีกำรเฉลิมฉลองกันทั่วหน้ำ แต่ชัย
ชนะในครั้งนี้ เอสคิลุสก็ต้องสูญเสียไซนีไกรุสน้องชำยของเขำที่สมรภูมิรบทุ่งมำรำธอน
เช่นกัน  ต่อมำใน 480 ปีก่อนคริสตกำล เอสคิลุสถูกเรียกตัวมำรับใช้กองทัพอีกครั้ง 
เนื่องจำกพระเจ้ำเซอร์เซสกษัตริย์พระองค์ใหม่ของเปอร์เซียทรงกรีฑำกองทัพมำบุก
กรีกอีกครั้ง  เหตุกำรณ์ครั้งส ำคัญเกิดขึ้นที่ยุทธกำรแห่งซำลำมิสและยุทธกำรที่พลำแท
ใน 479 ปีก่อนคริสตกำล  โดยเฉพำะยุทธกำรที่ซำลำมิสนั้นถูกน ำมำใช้เป็นฉำกส ำคัญ
ในบทละครเรื่องเปอร์เซียที่เขำประพันธ์ขึ้นและยังได้รับรำงวัลชนะเลิศ  (Lefkowitz, 
2016: 7) ซึ่งภำยหลังจำกสงครำมเสร็จสิ้น เอสคิลุสได้สำนควำมฝันในกำรเป็นนัก
ประพันธ์  เขำได้ถ่ำยทอดเรื่องรำวสมรภูมิกำรสู้รบระหว่ำงชำวกรีกกับเปอร์เซียที่เขำ
ประสบมำ โดยเขำได้ประพันธ์บทละครโศกนำฏกรรมเรื่องเปอร์เซียเป็นเรื่องรำวที่
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ระหว่ำงกำรรับใช้นครรัฐของเขำ  บทละครเรื่องนี้ยังได้รับรำงวัล
ชนะเลิศในกำรแข่งขันและท ำให้เขำกลำยเป็นผู้มีช่ือเสียง 

 เอสคิลุสเองนั้นยังได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นผู้ริเริ่มพิธีบูชำเทพเดมิเทอร์ โดยใช้
รูปแบบพิธีกรรมพื้นบ้ำนที่ เรียกว่ำรหัสนัยแห่งเอลิ วซิส (Eleusinian  mystery) 
พิธีกรรมนี้เป็นรูปแบบกำรปฏิบัติกันอย่ำงกว้ำงขวำงในบ้ำนเกิดของเขำที่แคว้นเอลิวซิส  
แต่อย่ำงไรก็ดี พิธีกรรมดังกล่ำวนั้นถูกปกปิดเป็นควำมลับของผู้คนภำยในชุมชนหมู่บ้ำน
เท่ำนั้น  ผู้ที่เข้ำร่วมพิธีกรรมนี้จะต้องปกปิดควำมลับอย่ำงมิดชิด กำรเปิดเผยพิธีกรรม
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หลับไปด้วยควำมเหนื่อยล้ำในสวนองุ่นแห่งนั้น  ในภวังค์แห่งควำมฝันเขำได้พบกับเทพ
ไดโอนิซุสซึ่งพระองค์ได้ชักชวนให้เอสคิลุสเขียนงำนละครโศกนำฏกรรมเพื่อเป็นกำร
บูชำพระองค์ และเมื่อตื่นขึ้นจำกควำมฝันเขำจึงเริ่มเขียนงำนละครตำมที่พระองค์ทรง
เข้ำฝัน  เอสคิลุสเริ่มเขียนงำนครั้งแรกเมื่ออำยุได้ 16 ปีและส่งเข้ำประกวดใน 499 ปี
ก่อนคริสตกำล แต่กำรแข่งขันครั้งแรกเขำไม่ได้รับรำงวัลใดเลย แต่อย่ำงไรก็ดี เอสคิสุล
นั้นก็ไม่ละควำมพยำยำม เขำส่งผลงำนเข้ำประกวดอีกครั้งใน 484 ปีก่อนคริสตกำล
ผลงำนของเอสคิลุสชนะเลิศกำรแข่งขันในงำนเทศกำลมหำไดโอนีเซีย 

 ทั้งนี้ก่อนหน้ำที่เขำจะประพันธ์งำนละครโศกนำฏกรรมเรื่องสงครำมเปอร์เซีย
นั้น ในปี 490 ก่อนคริสตกำล  เมื่อเกิดสงครำมระหว่ำงกรีก-เปอร์เซียขึ้น เอสคิลุสกับ
ไซนีไกรุสน้องชำยของเขำได้เข้ำร่วมรบในมหำสงครำมครั้งนี้  โดยทั้งคู่ได้ช่วยกันต่อสู้กับ
กำรรุกรำนจำกพระเจ้ำดำริอุสที่ยุทธกำรแห่งมำรำธอน  สมรภูมิรบนี้เป็นไปอย่ำงดุเดอืด
โดยที่ชำวเอเธนส์สังหำรชำวเปอร์เซียไปเป็นจ ำนวนมำก  ชัยชนะของชำวเอเธนส์ครั้งนี้
ยังถือเป็นชัยชนะของมหำชนชำวกรีกที่ยิ่งใหญ่และมีกำรเฉลิมฉลองกันทั่วหน้ำ แต่ชัย
ชนะในครั้งนี้ เอสคิลุสก็ต้องสูญเสียไซนีไกรุสน้องชำยของเขำที่สมรภูมิรบทุ่งมำรำธอน
เช่นกัน  ต่อมำใน 480 ปีก่อนคริสตกำล เอสคิลุสถูกเรียกตัวมำรับใช้กองทัพอีกครั้ง 
เนื่องจำกพระเจ้ำเซอร์เซสกษัตริย์พระองค์ใหม่ของเปอร์เซียทรงกรีฑำกองทัพมำบุก
กรีกอีกครั้ง  เหตุกำรณ์ครั้งส ำคัญเกิดขึ้นที่ยุทธกำรแห่งซำลำมิสและยุทธกำรที่พลำแท
ใน 479 ปีก่อนคริสตกำล  โดยเฉพำะยุทธกำรที่ซำลำมิสนั้นถูกน ำมำใช้เป็นฉำกส ำคัญ
ในบทละครเรื่องเปอร์เซียที่เขำประพันธ์ขึ้นและยังได้รับรำงวัลชนะเลิศ  (Lefkowitz, 
2016: 7) ซึ่งภำยหลังจำกสงครำมเสร็จสิ้น เอสคิลุสได้สำนควำมฝันในกำรเป็นนัก
ประพันธ์  เขำได้ถ่ำยทอดเรื่องรำวสมรภูมิกำรสู้รบระหว่ำงชำวกรีกกับเปอร์เซียที่เขำ
ประสบมำ โดยเขำได้ประพันธ์บทละครโศกนำฏกรรมเรื่องเปอร์เซียเป็นเรื่องรำวที่
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ระหว่ำงกำรรับใช้นครรัฐของเขำ  บทละครเรื่องนี้ยังได้รับรำงวัล
ชนะเลิศในกำรแข่งขันและท ำให้เขำกลำยเป็นผู้มีช่ือเสียง 

 เอสคิลุสเองนั้นยังได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นผู้ริเริ่มพิธีบูชำเทพเดมิเทอร์ โดยใช้
รูปแบบพิธีกรรมพื้นบ้ำนที่ เรียกว่ำรหัสนัยแห่งเอลิ วซิส (Eleusinian  mystery) 
พิธีกรรมนี้เป็นรูปแบบกำรปฏิบัติกันอย่ำงกว้ำงขวำงในบ้ำนเกิดของเขำที่แคว้นเอลิวซิส  
แต่อย่ำงไรก็ดี พิธีกรรมดังกล่ำวนั้นถูกปกปิดเป็นควำมลับของผู้คนภำยในชุมชนหมู่บ้ำน
เท่ำนั้น  ผู้ที่เข้ำร่วมพิธีกรรมนี้จะต้องปกปิดควำมลับอย่ำงมิดชิด กำรเปิดเผยพิธีกรรม
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ศักดิ์สิทธิ์นี้มีโทษถึงตำย (Zimmerman, 1991: 27) อย่ำงไรก็ดี เนื้อหำของบทละคร
โศกนำฏกรรมของเอสคิลุสบำงเรื่องนั้นก็มีกำรเปิดเผยเรื่องรำวควำมลับของพิธีกรรม
ดังกล่ำวให้กับผู้ชมได้รับทรำบเกี่ยวกับพิธีกรรมของชำวเอลิวซิส  สิ่งเหล่ำนี้สร้ำงควำม
พิศวงและควำมตื่นตำตื่นใจให้กับผู้ชมเป็นอย่ำงมำก แต่ก็ท ำให้เขำเกือบถูกชำยฉกรรจ์
กลุ่มหนึ่งของหมู่บ้ำนเอลิวซิสลอบสังหำร  แต่เอสคิลุสนั้นก็หลบหนีได้หวุดหวิด ต่อมำ
เอสคิลุสก็ถูกน ำตัวขึ้นศำลไต่สวน  เขำให้กำรกับคณะลูกขุนว่ำกำรเขียนเรื่องรำวใน
เนื้อหำบทละครโศกนำฏกรรมนั้นท ำไปโดยที่เขำไม่มีเจตนำในกำรลบหลู่พิธีกรรมของ
ชำวเอลิวซิสแต่อย่ำงใด  ในที่สุดศำลได้ไต่สวนและจ ำต้องปล่อยตัวเขำไป  เหตุผลหนึ่งที่
ส ำคัญที่ท ำให้เอสคิลุสนั้นได้รับกำรปล่อยตัวครั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรที่เขำและน้องชำย
เคยรับใช้รัฐด้วยกำรไปรบที่ทุ่งมำรำธอน 

 กำรแข่งขันผลงำนกำรละครที่ส ำคัญจัดขึ้นในเอเธนส์ในช่วงเทศกำลมหำไดนี
เซีย ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ  เทศกำลจะเริ่มต้นด้วยขบวนแห่อันตระกำรตำ ตำมมำ
ด้วยกำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงสวดสรภัญญะของกลุ่มเด็กชำยแต่ละเผ่ำในเอเธนส์  
หลังจำกกำรขับร้องเพลงไดธีแรมบ์จบก็จะเริ่มต้นด้วยกำรแข่งขันกำรแต่งบทละคร
โศกนำฏกรรมขึ้น ซึ่งในกำรแข่งขันแต่ละครั้งเอสคิลุสได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันโดยที่ทุกคน
ท่ีเข้ำกำรประกวดจะต้องส่งบทละครโศกนำฏกรรมสำมเรื่องและต้องแต่งละครหัส
นำฏกรรมอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นกฎกำรแข่งขันที่ทุกคนต้องปฏิบัติ (Rabinowitz, 2008: 
69) ในกำรแข่งขันเทศกำลมหำไดโอนีเซียนั้น เอสคิลุสเข้ำร่วมกำรประกวดทุกครั้ง
เนื่องจำกเป็นเทศกำลใหญ่ที่ผู้คนจำกหลำกหลำยนครรัฐเข้ำมำประชันฝีมือกัน  มี
หลักฐำนบันทึกว่ำ  เขำแต่งละครโศกนำฏกรรมทั้งสิ้นประมำณ 70-90 เรื่อง แต่อย่ำงไร
ก็ดีมีเพียง 7 เรื่องเท่ำนั้นที่ยังคงเหลืออยู่ให้อนุชนรุ่งหลัง ได้แก่ เรื่อง The Persians,  
Seven againt Thebes, The Suppliants, Oresteia เป็นต้น นอกจำกนี้เอสคิลุสยัง
ได้รับกำรบันทึกว่ำ  เป็นผู้เลิศในกำรแข่งขันในเทศกำลนี้ถึง 13 ครั้ง ซึ่งเป็นรองจำก
โซโฟคลีสซึ่งได้รับรำงวัลชนะเลิศถึง 18 ครั้งด้วยกัน 

กำรแต่งบทละครโศกนำฏกรรมส่วนใหญ่เป็นบทละคร 3 องค์ คือแต่งเป็น
สำมตอนจบ โดยละคร 3 องค์นี้จะต้องเป็นเนื้อหำที่เกี่ยวเนื่องกัน  เรื่องออเรสเทีย 
(Oresteia) นั้ นถื อ เป็ นละครโศกนำฏกรรม  3 องค์ ที่ สมบู รณ์ เป็ นอย่ ำงมำก 
(Rabinowitz, 2008: 45) รวมทั้งเรื่อง Oedipus ด้วยเช่นกัน  ผลงำนของเอสคิลุส
ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงและมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อวงกำรละครโศกนำฏกรรม
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ของกรีก  ผลงำนของเอสคิลุสนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆ กับโรงละครกรีกที่ก ำลังพัฒนำ
ตำมล ำดับผู้ชมที่ให้ควำมสนใจเพื่อพักผ่อนอิริยำบถท่ีทำงกำรจัดหำไว้ให้  แต่อย่ำงไรก็ดี 
กำรแสดงละครโศกนำฏกรรมในช่วงแรกเริ่มนั้นมีตัวละครที่แสดงบนเวทีเพียงตัวเดียว
เท่ำนั้น  ทั้งนี้สืบเนื่องจำกเธสพิสนักกำรละครมองเห็นว่ำ  กำรสร้ำงตัวละครเพื่อให้มี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับคณะนักร้องประสำนเสียงจะท ำให้ผู้ชมได้อรรถรสมำกขึ้น  ดังนั้น 
เขำจึงสร้ำงตัวละครขึ้นมำหนึ่งตัวเพื่อใช้ในกำรแสดงและ โต้ตอบกับคณะนักร้อง
ประสำนเสียง  ต่อมำเอสคิลุสได้สำนงำนต่อจำกเธสพิสซึ่งเป็นผู้ให้ก ำเนิดตัวละครเอำไว้
แล้วหนึ่งตัว  โดยเอสคิลุสได้สร้ำงตัวละครขึ้นอีก  ท ำให้กำรแสดงละครโศกนำฏกรรม
นั้นมีอรรถรสและสนุกสนำนมำกยิ่งขึ้น  นอกจำกนี้แล้วเอสคิลุสนั้นยังได้รับกำรยกย่อง
ว่ำเป็นผู้พัฒนำฉำกกำรแสดงละครให้มีสีสันชวนติดตำมรวมทั้งยังปฏิวัติในเรื่องของ
เสื้อผ้ำกำรแต่งกำยของตัวละคร  กำรฝึกกำรเต้นร ำ รวมถึงกำรใช้รอกเป็นกลไกในโรง
ละครเพื่อเพ่ิมอรรถรสให้น่ำสนใจยิ่งข้ึน  

บทละครของเอสคิลุสนั้นมีวิธีกำรน ำเสนอที่ดึงดูดผู้ชมรวมทั้งกำรใช้ภำษำที่
ไพเรำะ แก่นสำรของบทละครส่วนใหญ่ของเขำยังเสนอควำมสำมำรถของมนุษย์ที่สูง
กว่ำเทพเจ้ำ ซึ่งท ำให้บ่อยครั้งเทพเจ้ำก็ริษยำควำมสำมำรถของมนุษย์เอง  สำระส ำคัญ
ในบทละครของเอสคิลุสนั้นมักไม่เขียนเรื่องรำวเกี่ยวกับเทพปกรณัม แต่จะใช้เหตุกำรณ์
ทำงประวัติศำสตร์ร่วมสมัยในเวลำนั้น เช่น สงครำมระหว่ำงกรีกกับเปอร์เซีย  เป็นต้น  
งำนของเขำยังมุ่งใช้เพื่อสอนคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งกำรจรรโลงสังคม  แต่ถึง
อย่ำงนั้นก็ดี บทละครบำงเรื่องของเขำนั้น โดยเฉพำะเรื่องออเรสเทียที่เขำเขียนขึ้นโดย
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้คนนั้นเข้ำใจในเรื่องของสถำนภำพ  และควำมเป็นไปของกฎ
ธรรมชำติ (Zimmerman, 1991: 39) 

 ในรำวทศวรรษที่ 470 ปีก่อนคริสตกำล เอสคิลุสนั้นเดินทำงท่องเที่ยวไป
เรื่อยๆ  เพื่อค้นหำประสบกำรณ์ในกำรประพันธ์บทละคร  เขำเดินทำงไปยังเกำะซิซีลี
โดยได้รับค ำเชิญจำกพระเจ้ำไฮโรที่ 1 กษัตริย์ปกครองนครรัฐซิรำคิวส์ ซึ่งเป็นนครรัฐ
ใหญ่สุดบนเกำะและยังเป็นอำณำนิคมของชำวกรีกด้วย  เอสคิลุสได้น ำประสบกำรณ์
จำกกำรเดินทำงมำแต่งเรื่อง The Women of Aetna เพื่อใช้ถวำยพระเกียรติแด่พระ
เจ้ำไฮโรที่ 1  นอกจำกนี้เขำยังเป็นผู้อ ำนวยกำรกำรแสดงเรื่องเปอร์เซีย  ซึ่งเป็นละครที่
มีชื่อเสียงไปทั่วกรีก  ในช่วงเวลำต่อมำเมื่อเอสคิลุสเดินทำงกลับมำยังเอเธนส์  เขำยังคง
รังสรรค์งำนทำงด้ำนละครโศกนำฏกรรมอย่ำงต่อเนื่องและเป็นผู้ที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
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ของกรีก  ผลงำนของเอสคิลุสนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆ กับโรงละครกรีกที่ก ำลังพัฒนำ
ตำมล ำดับผู้ชมที่ให้ควำมสนใจเพื่อพักผ่อนอิริยำบถท่ีทำงกำรจัดหำไว้ให้  แต่อย่ำงไรก็ดี 
กำรแสดงละครโศกนำฏกรรมในช่วงแรกเร่ิมนั้นมีตัวละครที่แสดงบนเวทีเพียงตัวเดียว
เท่ำนั้น  ทั้งนี้สืบเนื่องจำกเธสพิสนักกำรละครมองเห็นว่ำ  กำรสร้ำงตัวละครเพื่อให้มี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับคณะนักร้องประสำนเสียงจะท ำให้ผู้ชมได้อรรถรสมำกขึ้น  ดังนั้น 
เขำจึงสร้ำงตัวละครขึ้นมำหนึ่งตัวเพื่อใช้ในกำรแสดงและ โต้ตอบกับคณะนักร้อง
ประสำนเสียง  ต่อมำเอสคิลุสได้สำนงำนต่อจำกเธสพิสซึ่งเป็นผู้ให้ก ำเนิดตัวละครเอำไว้
แล้วหนึ่งตัว  โดยเอสคิลุสได้สร้ำงตัวละครขึ้นอีก  ท ำให้กำรแสดงละครโศกนำฏกรรม
นั้นมีอรรถรสและสนุกสนำนมำกยิ่งขึ้น  นอกจำกนี้แล้วเอสคิลุสนั้นยังได้รับกำรยกย่อง
ว่ำเป็นผู้พัฒนำฉำกกำรแสดงละครให้มีสีสันชวนติดตำมรวมทั้งยังปฏิวัติในเรื่องของ
เสื้อผ้ำกำรแต่งกำยของตัวละคร  กำรฝึกกำรเต้นร ำ รวมถึงกำรใช้รอกเป็นกลไกในโรง
ละครเพื่อเพ่ิมอรรถรสให้น่ำสนใจยิ่งข้ึน  

บทละครของเอสคิลุสนั้นมีวิธีกำรน ำเสนอที่ดึงดูดผู้ชมรวมทั้งกำรใช้ภำษำที่
ไพเรำะ แก่นสำรของบทละครส่วนใหญ่ของเขำยังเสนอควำมสำมำรถของมนุษย์ที่สูง
กว่ำเทพเจ้ำ ซึ่งท ำให้บ่อยครั้งเทพเจ้ำก็ริษยำควำมสำมำรถของมนุษย์เอง  สำระส ำคัญ
ในบทละครของเอสคิลุสนั้นมักไม่เขียนเรื่องรำวเกี่ยวกับเทพปกรณัม แต่จะใช้เหตุกำรณ์
ทำงประวัติศำสตร์ร่วมสมัยในเวลำนั้น เช่น สงครำมระหว่ำงกรีกกับเปอร์เซีย  เป็นต้น  
งำนของเขำยังมุ่งใช้เพื่อสอนคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งกำรจรรโลงสังคม  แต่ถึง
อย่ำงนั้นก็ดี บทละครบำงเรื่องของเขำนั้น โดยเฉพำะเรื่องออเรสเทียที่เขำเขียนขึ้นโดย
มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้คนนั้นเข้ำใจในเรื่องของสถำนภำพ  และควำมเป็นไปของกฎ
ธรรมชำติ (Zimmerman, 1991: 39) 

 ในรำวทศวรรษที่ 470 ปีก่อนคริสตกำล เอสคิลุสนั้นเดินทำงท่องเที่ยวไป
เรื่อยๆ  เพื่อค้นหำประสบกำรณ์ในกำรประพันธ์บทละคร  เขำเดินทำงไปยังเกำะซิซีลี
โดยได้รับค ำเชิญจำกพระเจ้ำไฮโรที่ 1 กษัตริย์ปกครองนครรัฐซิรำคิวส์ ซึ่งเป็นนครรัฐ
ใหญ่สุดบนเกำะและยังเป็นอำณำนิคมของชำวกรีกด้วย  เอสคิลุสได้น ำประสบกำรณ์
จำกกำรเดินทำงมำแต่งเรื่อง The Women of Aetna เพื่อใช้ถวำยพระเกียรติแด่พระ
เจ้ำไฮโรที่ 1  นอกจำกนี้เขำยังเป็นผู้อ ำนวยกำรกำรแสดงเรื่องเปอร์เซีย  ซึ่งเป็นละครที่
มีชื่อเสียงไปทั่วกรีก  ในช่วงเวลำต่อมำเมื่อเอสคิลุสเดินทำงกลับมำยังเอเธนส์  เขำยังคง
รังสรรค์งำนทำงด้ำนละครโศกนำฏกรรมอย่ำงต่อเนื่องและเป็นผู้ที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
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แทบทุกครั้ง โดยที่ไม่มีนักประพันธ์โศกนำฏกรรมคนใดสำมำรถเทียบเท่ำได้  ต่อมำเขำ
ยังได้รับเกียรติยศอย่ำงสูงเมื่อได้รำงวัลชนะเลิศ  โดยมีเพริคลีส รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของ
เอเธนส์เป็นผู้มอบรำงวัลด้วยตนเอง 

 ในรำว 458 ปีก่อนคริสตกำล  เขำเดินทำงกลับมำยังเกำะซิซีลีอีกครั้ง      
กำรเดินทำงมำที่เกำะแห่งนี้ของเขำยังถือเป็นกำรเดินทำงครั้งสุดท้ำยในชีวิต  เอสคิลุส
ใช้บั้นปลำยชีวิตที่เหลือที่เมืองเกลำ (Gela) และสิ้นชีวิตลงในอีกสองปีต่อมำเมื่อ 456 ปี
ก่อนคริสตกำล หลังจำกถึงแก่มรณกรรมแล้ว  ผลงำนของเอสคิลุสมีช่ือเสียงมำก  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบทละครโศกนำฏกรรมของเขำได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นแบบฉบับ
มำตรฐำนของบทละครกรีก (Rabinowitz, 2008: 4)  อย่ำงไรก็ดีแม้ว่ำเขำจะเสียชีวิต
แล้ว ยูโฟเลียน (Euphorion) และเอียน (Euaeon) ลูกชำยทั้งสองของเขำและฟิโลคลีส 
(Philocles) หลำนชำยของเขำอีกคนได้กลำยเป็นก ำลังหลักส ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนละครโศกนำฏกรรมเช่นกัน 

  

อริสโตฟาเนสกับพัฒนาการของละครหัสนาฏกรรม 

ละครหัสนำฏกรรมเป็นละครที่แสดงท้ำยสุดต่อจำกละครโศกนำฏกรรม 
ละครหัสนำฏกรรมถูกใช้เพื่อบูชำเทพไดโอนิซุสเช่นเดียวกับละครโศกนำฏกรรม       
นักประวัติศำสตร์แบ่งละครหัสนำฏกรรมออกเป็น 3 ยุคคือ หัสนำฏกรรมสมัยเก่ำ (old 
comedy) หัสนำฏกรรมสมัยกลำง (middle comedy) และหัสนำฏกรรมสมัยใหม่ 
(new comedy)  อย่ำงไรก็ดี ละครหัสนำฏกรรมสมัยเก่ำยังคงตกทอดมำถึงสมัย
ปัจจุบันอยู่เป็นอันมำก (Buckham, 1967: 70-72) โดยเฉพำะผลงำนของอริสโตฟำเนส  
ขณะที่ละครหัสนำฏกรรมสมยักลำงได้สญูหำยไปจนสิน้เหลือแต่เพียงเศษช้ินส่วนผลงำน
ของอเธเนียสแห่งนครรัฐเนำครำทิส (Athenaeus of Naucratis) เท่ำนั้น แต่ทว่ำก็ไม่
สมบูรณ์เท่ำที่ควร  ขณะที่ละครหัสนำฏกรรมสมัยใหม่มีงำนประพันธ์ของมีแนนเดอร์
เป็นส ำคัญ   

 สำระส ำคัญของกำรแสดงละครหัสนำฏกรรมให้แก่ผู้ชม เนื่องจำกผู้ประพันธ์
ต้องกำรสื่อออกถึงควำมสะเพร่ำ น่ำเกลียดให้เป็นที่ตลกขบขัน  แนวคิดของละครหัส
นำฏกรรมยังเป็นกำรลดคุณค่ำของมนุษย์ ท ำให้เป็นสิ่งที่ตลกขบขัน  จุดมุ่งหมำยของ
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นักประพันธย์ังต้องกำรที่จะช้ีให้เห็นว่ำ  มนุษย์ทุกคนนั้นต่ำงก็มีข้อบกพร่องในตัวทุกคน 
ควำมผิดพลำดเป็นปกติวิสัยของมนุษย์ทุกคน ดังเห็นได้จำกหน้ำกำกของนักแสดงมี
รูปร่ำงที่บิดเบี้ยวไม่งดงำม  นอกจำกนี้ละครหัสนำฏกรรมเป็นละครที่มีจุดมุ่งหมำยผ่อน
คลำยควำมเครียดให้กับผู้ชมและสร้ำงเสียงหัวเรำหลังจำกท่ีต้องชมละครโศกนำฏกรรม
ที่ต้องผูกเนื้อหำท่ีท ำให้ผู้ชมชวนคิดอยู่ตลอดเวลำ 

 ละครหัสนำฏกรรมไม่ได้เป็นไปตำมโครงสร้ำงของละครโศกนำฏกรรม  เช่น 
เวลำในเรื่องที่ถูกจ ำลองในกำรแสดงในบทประพันธ์อำจไม่ได้จบภำยในหนึ่งวัน รวมทั้ง
เกิดขึ้นในสถำนที่เดียวกัน  ซึ่งต่ำงจำกละครโศกนำฏกรรมที่เน้นเนื้อเรื่องที่มีบทเดียว
และสถำนที่ส ำคัญเพียงฉำกเดียวเท่ำนั้น  นอกจำกนี้นักแสดงยังมีหลำยคนด้วย  บท
ละครที่ถูกเขียนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ล้อเลียนสังคม  กำรเมือง ค่ำนิยมที่เกิดขึ้นในกรีก 
ณ ขณะนั้น  บทละครหัสนำฏกรรมนิยมแต่ง 5 องค์ซึ่งต่ำงจำกละครโศกนำฏกรรมที่
แต่งเพียง 3 องค์เท่ำนั้นเนื่องจำกละครโศกนำฏกรรมต้องใช้เวลำแสดงถึงสำมเรื่อง
ด้วยกัน 

อริสโตเติลสันนิษฐำนว่ำ  ละครหัสนำฏกรรมพัฒนำมำจำกบทเพลงมำก่อน 
ทั้งนี้ละครเพลงหัสนำฏกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในงำนเทศกำลมหำไดโอนีเซีย  แต่ในช่วง
แรกเป็นเพียงกำรร้องเพลงขึ้นเพื่อบูชำเทพไดโอนิซุสเท่ำนั้น  จวบจนกระทั่งต่อมำได้มี
กำรแสดงเป็นบทละครเป็นครั้งแรกใน 487 ปีก่อนคริสตกำล ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ละคร
โศกนำฏกรรมมีกำรแสดงข้ึนก่อนหน้ำน้ีแล้ว  ละครหัสนำฏกรรมเริ่มแสดงข้ึนครั้งแรกที่
งำนเทศกำลลีเนีย  ตำมหลักฐำนอริสโตเติลกล่ำวว่ำ  ในช่วงแรกละครหัสนำฏกรรม
ได้รับกำรยอมรับจำกประชำชนน้อยมำก  เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ยังให้
ควำมส ำคัญกับละครโศกนำฏกรรมมำกกว่ำรวมถึงรูปแบบและคตินิยมที่ได้รับจำกงำน
ประพันธ์โศกนำฏกรรมโดยตรง  ละครหัสนำฏกรรมเริ่มเป็นท่ียอมรับและประชำชนให้
ควำมสนใจมำกขึ้น เมื่อมีกำรจัดงำนละครที่เทศกำลมหำไดโอนีเซีย ซึ่งเป็นผลมำจำก
ผลงำนของอริสโตฟำเนสผู้แต่งละครได้น่ำชมและติดตำม 

ในเวลำต่อมำรูปแบบของกำรแต่งละครหัสนำฏกรรมมีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง  บทละครหัสนำฏกรรมมีกำรแยกแยะระหว่ำงหัสนำฏกรรมแบบเก่ำกับละคร
หัสนำฏกรรมแบบใหม่ เนื่องจำกผู้ชมส่วนใหญ่ยังคงนิยมกำรชมละครโศกนำฏกรรม
มำกกว่ำท ำให้รูปแบบกำรแต่งละครหัสนำฏกรรมมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหำ
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นักประพันธย์ังต้องกำรที่จะช้ีให้เห็นว่ำ  มนุษย์ทุกคนนั้นต่ำงก็มีข้อบกพร่องในตัวทุกคน 
ควำมผิดพลำดเป็นปกติวิสัยของมนุษย์ทุกคน ดังเห็นได้จำกหน้ำกำกของนักแสดงมี
รูปร่ำงที่บิดเบี้ยวไม่งดงำม  นอกจำกนี้ละครหัสนำฏกรรมเป็นละครที่มีจุดมุ่งหมำยผ่อน
คลำยควำมเครียดให้กับผู้ชมและสร้ำงเสียงหัวเรำหลังจำกท่ีต้องชมละครโศกนำฏกรรม
ที่ต้องผูกเนื้อหำท่ีท ำให้ผู้ชมชวนคิดอยู่ตลอดเวลำ 

 ละครหัสนำฏกรรมไม่ได้เป็นไปตำมโครงสร้ำงของละครโศกนำฏกรรม  เช่น 
เวลำในเรื่องที่ถูกจ ำลองในกำรแสดงในบทประพันธ์อำจไม่ได้จบภำยในหนึ่งวัน รวมทั้ง
เกิดขึ้นในสถำนที่เดียวกัน  ซึ่งต่ำงจำกละครโศกนำฏกรรมที่เน้นเนื้อเรื่องที่มีบทเดียว
และสถำนที่ส ำคัญเพียงฉำกเดียวเท่ำนั้น  นอกจำกนี้นักแสดงยังมีหลำยคนด้วย  บท
ละครที่ถูกเขียนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ล้อเลียนสังคม  กำรเมือง ค่ำนิยมที่เกิดขึ้นในกรีก 
ณ ขณะนั้น  บทละครหัสนำฏกรรมนิยมแต่ง 5 องค์ซึ่งต่ำงจำกละครโศกนำฏกรรมที่
แต่งเพียง 3 องค์เท่ำนั้นเนื่องจำกละครโศกนำฏกรรมต้องใช้เวลำแสดงถึงสำมเรื่อง
ด้วยกัน 

อริสโตเติลสันนิษฐำนว่ำ  ละครหัสนำฏกรรมพัฒนำมำจำกบทเพลงมำก่อน 
ทั้งนี้ละครเพลงหัสนำฏกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในงำนเทศกำลมหำไดโอนีเซีย  แต่ในช่วง
แรกเป็นเพียงกำรร้องเพลงขึ้นเพื่อบูชำเทพไดโอนิซุสเท่ำนั้น  จวบจนกระทั่งต่อมำได้มี
กำรแสดงเป็นบทละครเป็นครั้งแรกใน 487 ปีก่อนคริสตกำล ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ละคร
โศกนำฏกรรมมีกำรแสดงข้ึนก่อนหน้ำน้ีแล้ว  ละครหัสนำฏกรรมเริ่มแสดงข้ึนครั้งแรกที่
งำนเทศกำลลีเนีย  ตำมหลักฐำนอริสโตเติลกล่ำวว่ำ  ในช่วงแรกละครหัสนำฏกรรม
ได้รับกำรยอมรับจำกประชำชนน้อยมำก  เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ยังให้
ควำมส ำคัญกับละครโศกนำฏกรรมมำกกว่ำรวมถึงรูปแบบและคตินิยมที่ได้รับจำกงำน
ประพันธ์โศกนำฏกรรมโดยตรง  ละครหัสนำฏกรรมเริ่มเป็นท่ียอมรับและประชำชนให้
ควำมสนใจมำกขึ้น เมื่อมีกำรจัดงำนละครที่เทศกำลมหำไดโอนีเซีย ซึ่งเป็นผลมำจำก
ผลงำนของอริสโตฟำเนสผู้แต่งละครได้น่ำชมและติดตำม 

ในเวลำต่อมำรูปแบบของกำรแต่งละครหัสนำฏกรรมมีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง  บทละครหัสนำฏกรรมมีกำรแยกแยะระหว่ำงหัสนำฏกรรมแบบเก่ำกับละคร
หัสนำฏกรรมแบบใหม่ เนื่องจำกผู้ชมส่วนใหญ่ยังคงนิยมกำรชมละครโศกนำฏกรรม
มำกกว่ำท ำให้รูปแบบกำรแต่งละครหัสนำฏกรรมมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหำ
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เพื่อน ำเสนอให้แก่ผู้ชมและโน้มน้ำวผู้ชมให้อยู่รับฟัง  อิทธิพลของกำรแต่งบทละครหัส
นำฏกรรมในยุคหลังหรือหัสนำฏกรรมสมัยใหม่มีกำรเปลี่ยนไปมำกอันเป็นผลมำจำก
อิทธิพลจำกสมัยสงครำมเพลอปอนเนเซีย  ละครหัสนำฏกรรมสมัยเก่ำนั้นมีนักแต่งบท
ละครหัสนำฏกรรมที่ยิ่งใหญ่คืออริสโตฟำเนส  โดยงำนของเขำส่วนใหญ่เป็นกำรวิจำรณ์
กำรเมือง  นอกจำกนี้ผลงำนของเขำบำงเรื่องยังเต็มไปด้วยเนื้อหำด้ำนรำคะ  แม้กระทั่ง
ปัจจุบันนักประพันธ์ตะวันตกยังคงแต่งบทละครโดยใช้รูปแบบของอริสโตฟำเนสเป็น
หลักด้วยเช่นกัน (Corrigan, 1987: 2)   โดยเฉพำะงำนเขียนของวอลแตร์ซึ่งเขำเขียน
ผลงำนโจมตีกำรเมืองกำรปกครองในสมัยนั้นอย่ำงเสียดสีด้วยวิธีเดียวกับที่อริสโต
ฟำเนสใช้  งำนละครหัสนำฏกรรมของอริสโตฟำเนสยังเขียนเยำะเย้ยบุคคลส ำคัญของ
กรีก ณ ขณะนั้น รวมทั้งองค์กรสถำบันต่ำงๆ ในช่วงนั้น แม้กระทั่งโสเครติสยังถูกน ำมำ
เป็นตัวละครล้อเลียนในบทละครเรื่อง The Clouds หรือกระทั่งกำรสร้ำงผลงำนที่
น ำมำล้อเลียนยูริพิเดสด้วย แม้กระทั่งนักกำรเมืองอย่ำงคลีออนของเอเธนส์ก็ถูกน ำมำ
สร้ำงล้อเลียนด้วยเช่นกัน  เขำยังประพันธ์เรื่อง Lysistrata ซึ่งเป็นงำนละครเสียดสี
สังคมเอเธนส์ในเวลำนั้น  นอกจำกอริสโตฟำเนสแล้วยังมีนักแต่งบทละครหัสนำฏกรรม
ร่วมสมัยกับเขำอีกหลำยคน  เช่น เฮอมิพพุส (Hermippus) และ ยูโพลิส (Eupolis) 
เป็นต้น  

 ผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรบุกเบิกละครหัสนำฏกรรมยุคแรกเริ่มคือ อริสโต
ฟำเนส เขำเกิดในรำว 446-386 ปีก่อนคริสตกำล เป็นบุตรของฟิลิปปุส (Philippus) 
เขำสังกัดในดีมไซดำเธเนำส ์(Deme of Cydathenaus) อริสโตฟำเนสไดร้ับกำรยกย่อง
ว่ำเป็นนักประพันธ์บทละครหัสนำฏกรรมไว้มำกที่สุด  ผลงำนของเขำที่อยู่ครบถ้วนมีถึง 
11 เรื่องด้วยกัน  อริสโตฟำเนสได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นบิดำของกำรละครหัสนำฏกรรม 
อีกทั้งผลงำนของเขำยังจัดอยู่ ในหัสนำฏกรรมในสมัยแรกเริ่มด้วย อย่ำงไรก็ดี          
นักประวัติศำสตร์แทบไม่มีข้อมูลทำงประวัติศำสตร์เกี่ยวกับชีวประวัติของอริสโตฟำเนส
เท่ำใดนัก ท ำให้นักประวัติศำสตร์ต้องอำศัยข้อมูลจำกงำนละครของเขำโดยเฉพำะเรื่อง 
The Knights กับเรื่อง The Clouds ซึ่งกล่ำวถึงชีวประวัติเขำไว้บำงส่วน  รวมทั้งนัก
ประพันธ์คนอื่นๆ ที่กล่ำวถึงไว้ในงำนละคร  นักประวัติศำสตร์ยังอำศัยกำรสืบประวัติ
จำกงำนนิพนธ์เรื่อง Symposium ของเพลโตซึ่งใช้เป็นแหล่งข้อมูลส ำคัญที่กล่ำวถึง
ชีวประวัติของอริสโตฟำเนสด้วยเช่นกัน โดยเนื้อเรื่องมีกำรสนทนำระหว่ำงอริสโต
ฟำเนสกับโสเครติส  (Buckham, 1967: 120) 
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 อริสโตฟำเนสส่งผลงำนละครหัสนำฏกรรม
เข้ำประกวดในงำนเทศกำลส ำคัญในเทศกำลมหำไดโอนี
เซีย รวมทั้งงำนลีเนีย  ผลงำนของเขำที่ส่งเข้ำประกวด
มักได้รับรำงวัลชนะเลิศอยู่บ่อยครั้ง  โดยเฉพำะในสมัย
ที่โรงละครไดโอนิซุสเฟื่องฟูอย่ำงมำก ซึ่งเป็นโรงละครที่
ใหญ่สุดของกรีก  บรรจุผู้ชมจ ำนวนมำกในกำรเข้ำชม
ก ำรแส ด งล ะค รหั ส น ำฏ ก รรม รำว  10,000 ค น 
โดยเฉพำะเมื่อถึงเทศกำลไดโอนีเซีย  เมื่อเริ่มกำรแสดง
ในเทศกำล กำรแสดงจะเริ่มต้นด้วยกำรแสดงละคร
โศกนำฏกรรมสำมเรือ่ง ก่อนท่ีจะปิดท้ำยงำนเทศกำลด้วย
ก ำ ร แ ส ด งล ะ ค ร หั ส น ำ ฏ ก ร ร ม อี ก  1 เรื่ อ ง  นั ก
ประวัติศำสตร์สันนิษฐำนว่ำ ละครหัสนำฏกรรมนั้น
รุ่งเรืองมำกในสมัยคลีออน  เนื่องจำกในช่วงเวลำนั้นมีประชำกรส่วนใหญ่ที่ยำกจนมำก 
รวมทั้งทำสที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ชมกำรแสดงละครโศกนำฏกรรม  ด้วยเหตุนี้คลีออนจึงจัด
ให้มีกำรแสดงหัสนำฏกรรมเพื่อเปิดโอกำสให้คนทุกชนช้ันสำมำรถเข้ำชมกำรละคร
ดังกล่ำวได้  (Gregory, 2005: 44) 

 ผลงำนเรื่องแรกของอริสโตฟำเนสคือ The Banqueters ซึ่งเป็นเรื่องที่แสดง
ถึงควำมทะเยอทะยำนของเอเธนส์สมัยจักรวรรดินิยม จวบจนกระทั่งถึงสมัยสงครำม
เพลอปปอนเนซุสซึ่งน ำมำสู่กำรล่มสลำยของจักรวรรดิเอเธนส์  บทละครของเขำยัง
แสดงถึงควำมภำคภูมิใจในควำมส ำเร็จและเกียรติภมูิขององค์ชนชำวเอเธนส์ โดยเฉพำะ
ในสมัยยุทธกำรที่มำรำธอนซึ่งเป็นสงครำมระหว่ำงชำวกรีกกับเปอร์เซีย  บทละครของ
เขำยังกล่ำวเสียดสีกำรท ำสงครำมที่กระหำยเลือดและผู้ที่แสวงหำผลประโยชน์จำกกำร
ท ำสงครำมซึ่งเป็นไปได้ว่ำอริสโตฟำเนสคงหมำยถึงคลีออนนักกำรเมืองคนส ำคัญของ
เอเธนส์ในขณะนั้น (Corrigan, 1987: 8)  นอกจำกนี้เขำยังส่งบทละครเข้ำประกวดใน
งำนเทศกำลลีเนียอีกสำมเรื่อง ได้แก่ เรื่อง Acharnians ใน 425 ปีก่อนคริสตกำล  
เรื่อง Knights ใน 424 ปีก่อนคริสตกำล  และเรื่อง Frogs ใน 405 ปีก่อนคริสตกำล 
ตำมล ำดับ  โดยเรื่องฟร็อกเป็นเรื่องที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุดในกำรแสดง งำน
ประพันธ์ทุกเรื่องของอริสโตฟำเนส ซึ่งเขำใช้ภำษำกรีกอัตติก (Attic) เป็นภำษำหลักใน
กำรถ่ำยทอดงำนประพันธ์ของเขำ 

ภาพที่ 3  อริสโตฟาเนสนักแต่งละครหสั
นาฏกรรม 
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 อริสโตฟำเนสส่งผลงำนละครหัสนำฏกรรม
เข้ำประกวดในงำนเทศกำลส ำคัญในเทศกำลมหำไดโอนี
เซีย รวมทั้งงำนลีเนีย  ผลงำนของเขำที่ส่งเข้ำประกวด
มักได้รับรำงวัลชนะเลิศอยู่บ่อยครั้ง  โดยเฉพำะในสมัย
ที่โรงละครไดโอนิซุสเฟื่องฟูอย่ำงมำก ซึ่งเป็นโรงละครที่
ใหญ่สุดของกรีก  บรรจุผู้ชมจ ำนวนมำกในกำรเข้ำชม
ก ำรแส ด งล ะค ร หั ส น ำฏ ก รรม รำว  10,000 ค น 
โดยเฉพำะเมื่อถึงเทศกำลไดโอนีเซีย  เมื่อเริ่มกำรแสดง
ในเทศกำล กำรแสดงจะเริ่มต้นด้วยกำรแสดงละคร
โศกนำฏกรรมสำมเรือ่ง ก่อนท่ีจะปิดท้ำยงำนเทศกำลด้วย
ก ำ ร แ ส ด งล ะ ค ร หั ส น ำ ฏ ก ร ร ม อี ก  1 เรื่ อ ง  นั ก
ประวัติศำสตร์สันนิษฐำนว่ำ ละครหัสนำฏกรรมนั้น
รุ่งเรืองมำกในสมัยคลีออน  เนื่องจำกในช่วงเวลำนั้นมีประชำกรส่วนใหญ่ที่ยำกจนมำก 
รวมทั้งทำสที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้ชมกำรแสดงละครโศกนำฏกรรม  ด้วยเหตุนี้คลีออนจึงจัด
ให้มีกำรแสดงหัสนำฏกรรมเพื่อเปิดโอกำสให้คนทุกชนช้ันสำมำรถเข้ำชมกำรละคร
ดังกล่ำวได้  (Gregory, 2005: 44) 

 ผลงำนเรื่องแรกของอริสโตฟำเนสคือ The Banqueters ซึ่งเป็นเรื่องที่แสดง
ถึงควำมทะเยอทะยำนของเอเธนส์สมัยจักรวรรดินิยม จวบจนกระทั่งถึงสมัยสงครำม
เพลอปปอนเนซุสซึ่งน ำมำสู่กำรล่มสลำยของจักรวรรดิเอเธนส์  บทละครของเขำยัง
แสดงถึงควำมภำคภูมิใจในควำมส ำเร็จและเกียรติภมูิขององค์ชนชำวเอเธนส์ โดยเฉพำะ
ในสมัยยุทธกำรที่มำรำธอนซึ่งเป็นสงครำมระหว่ำงชำวกรีกกับเปอร์เซีย  บทละครของ
เขำยังกล่ำวเสียดสีกำรท ำสงครำมที่กระหำยเลือดและผู้ที่แสวงหำผลประโยชน์จำกกำร
ท ำสงครำมซึ่งเป็นไปได้ว่ำอริสโตฟำเนสคงหมำยถึงคลีออนนักกำรเมืองคนส ำคัญของ
เอเธนส์ในขณะนั้น (Corrigan, 1987: 8)  นอกจำกนี้เขำยังส่งบทละครเข้ำประกวดใน
งำนเทศกำลลีเนียอีกสำมเรื่อง ได้แก่ เรื่อง Acharnians ใน 425 ปีก่อนคริสตกำล  
เรื่อง Knights ใน 424 ปีก่อนคริสตกำล  และเรื่อง Frogs ใน 405 ปีก่อนคริสตกำล 
ตำมล ำดับ  โดยเรื่องฟร็อกเป็นเรื่องที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุดในกำรแสดง งำน
ประพันธ์ทุกเรื่องของอริสโตฟำเนส ซึ่งเขำใช้ภำษำกรีกอัตติก (Attic) เป็นภำษำหลักใน
กำรถ่ำยทอดงำนประพันธ์ของเขำ 

ภาพที่ 3  อริสโตฟาเนสนักแต่งละครหสั
นาฏกรรม 
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 อย่ำงไรก็ดี ในกำรประกวดกำรละครหัสนำฏกรรมเรื่อง The Banqueters 
นั้น  อริสโตฟำเนสได้รับรำงวัลรองชนะเลิศจำกงำนเทศกำลมหำไดโอนีเซียรำว 427 ปี
ก่อนคริสตกำล ซึ่งเป็นบทละครเรื่องแรกในชีวิตของเขำ  แต่อย่ำงไรก็ดี บทละครเรื่องนี้
ได้สำบสูญไป  แต่ต่อมำเขำก็ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันกำรแต่งละครหัส
นำฏกรรมเรื่อง The Babylonians ในเทศกำลเดิม ซึ่งก็ได้สูญหำยไปแล้วเช่นกัน  บท
ละครเรื่อง The Babylonians มีผู้ชมเป็นจ ำนวนมำก  เรื่องบำบิโลนเป็นเนื้อเรื่องที่
กล่ำวเสียดสีเยำะเย้ยผู้ปกครองเอเธนส์ในเวลำนั้น โดยกล่ำวเปรียบเทียบว่ำเมืองบริวำร
ในสันนิบำตดีเลียนนั้นดูไม่ต่ำงจำกนำยทำสที่คอยโม่ข้ำวเข้ำโรงสีให้กับนำยของตน 
เป็นไปได้ว่ำผู้ปกครองที่อริสโตฟำเนสพำดพิงหมำยถึงเพริคลีสเป็นส ำคัญ 

 กำรแต่งละครที่เสียดสีเยำะเย้ยนักกำรเมืองผู้ทรงอิทธิพลท ำให้เขำประสบภัย
อยู่บ่อยครั้ง เช่น คลีออนกล่ำววิจำรณ์งำนของอริสโตฟำเนสอย่ำงเผ็ดร้อนว่ำ  ละคร
ของเขำบ่อนท ำลำยเกียรติภูมิของเอเธนส์ รวมทั้งคลีออนยังน ำทหำรเข้ำจับกุมอริสโต
ฟำเนสด้วย  เมื่อเขำถูกน ำตัวขึ้นศำล เขำได้แก้ต่ำงจนเป็นอิสระ  แต่อย่ำงไรก็ดี ค ำแก้
ต่ำงของเขำไม่ปรำกฏเป็นลำยลักษณ์อักษร มีแต่พูดพำดพิงไว้ในบทละครเรื่อง The 
Acharniana ซึ่งแสดงในงำนเทศกำลลีเนียไว้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น  เมื่อเขำพ้นโทษแล้ว
อริสโตฟำเนสกลับเขียนละครมุ่งเสยีดสีและกล่ำวโจมตีคลีออนอย่ำงหนักมำกขึ้น  แต่ถึง
กระนั้นบทละครที่กล่ำวเสียดสีของเขำแทบไม่มีผลกระทบทำงกำรเมืองต่อคลีออนแต่ 
อย่ำงใด  โดยเฉพำะละครหัสนำฏกรรมเรื่อง The Knight ซึ่งเป็นเรื่องที่เสียดสีคลีออน
โดยตรง  ซึ่งในช่วงเวลำนั้นคลีออนด ำรงต ำแหน่งเป็นคณะบริหำรนำยพลทั้งสิบของ
เอเธนส์ซึ่งถือได้ว่ำมีอ ำนำจมำกทีเดียว 

 ควำมรู้ควำมสำมำรถของอริสโตฟำเนสยังถ่ำยทอดไปสู่อรำทอส (Aratos) ซึ่ง
เป็นลูกชำยของอริสโตฟำเนส  อรำทอสด ำเนินรอยตำมบิดำด้วยกำรเป็นนักแต่งละคร
หัสนำฏกรรมเช่นเดียวกัน  อรำทอสยังมีส่วนช่วยบิดำร่วมแต่งบทละครเรื่อง Wealth II 
ใน 388 ปีก่อนคริสตกำล  เรื่ องที่มี ช่ือเสียงมำกที่สุดของอรำทอส ได้แก่  เรื่อง 
Aeolosicon II รวมทั้งเรื่อง Cocalus ซึ่งแต่งขึ้นในรำว 387 ปีก่อนคริสตกำล ซึ่งเป็นที่
กล่ำวขำนกันอย่ำงมำกภำยหลังจำกที่เขำเสียชีวิตลง โดยทั้งสองเรื่อง ได้รับรำงวัล
ชนะเลิศในเทศกำลมหำไดโอนีเซียด้วย  นอกจำกนี้ฟิลิปปุส (Philippus) ลูกชำยคนที่
สองของเขำก็ด ำเนินรอยตำมพี่ชำยคือเป็นนักแต่งละครหัสนำฏกรรมเช่นกัน  เขำได้รับ

117 
รำงวัลชนะเลิศถึงสองครั้งในงำนเทศกำลลีเนีย รวมทั้งยังเป็นผู้ก ำกับละครหัสนำฏกรรม
เรื่อง Eubulus ด้วย 

 อริสโตฟำเนสได้เห็นถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของเอเธนส์สมัยจักรวรรดิเอเธนส์
ล่วงมำถึงกำรท ำสงครำมกับสปำร์ตำในสมัยสงครำมเพลอปปอนเนซุส  ชีวิตของเขำยัง
ล่วงผ่ำนมำจนถึงสมัยกำรปฏิวัติของคณำธิปไตยและกำรฟื้นฟูระบบประชำธิปไตยของ
เอเธนส์ด้วยเช่นกัน ซึ่งต่ำงจำกนักแต่งละครโศกนำฏกรรมทั้งโซโฟคลีสรวมทั้งยูริพิเดสที่
ทั้งคู่ตำยก่อนที่สงครำมเพลอปปอนเนซุสจะอุบัติขึ้น  บทละครเรื่องท้ำยๆ ของอริสโต
ฟำเนสถูกเขียนขึ้นในรำว 386 ปีก่อนคริสตกำล ซึ่งเป็นช่วงที่จักรวรรดิเอเธนส์ก ำลังถึง
กำลล่มสลำยลงอันเป็นผลมำจำกกำรท ำสงครำมกับสปำร์ตำอย่ำงยำวนำน  ด้วยเหตุนี้
นักประวัติศำสตร์จึงมองว่ำอริสโตฟำเนส เป็นผู้เปลี่ยนผ่ำนส ำคัญของรอยต่อสังคม
เอเธนส์จำกยุคเก่ำสู่ยุคใหม่เช่นกัน  

 ขณะที่กำรแบ่งสมัยละครหัสนำฏกรรมในสมัยกลำงนั้นอำศัยผลงำนของนัก
ประพันธ์หลังอริสโตฟำเนส เฮอมิพพุส และยูโพลิสก่อนที่จะถึงมีแนนเดอร์เป็นหลัก  
จุดต่ำงระหว่ำงหัสนำฏกรรมแบบเก่ำกับหัสนำฏกรรมยุคกลำงนั้นมีควำมต่ำงกันบำง
ประกำร โดยเฉพำะบทบำทของคอรัสหรือนักร้องประสำนเสียงที่มีควำมส ำคัญลด
น้อยลงเมื่อเทียบกับสมัยหัสนำฏกรรมยุคเก่ำ  บทบำทส ำคัญอยู่ที่นักแสดงบนเวทีเป็น
หลัก  นอกจำกนี้เรื่องที่น ำมำประพันธ์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบุคคลส ำคัญรวมทั้งงำน
วรรณกรรมมำกกว่ำกำรเสียดสีกำรปกครอง  ซึ่งเป็นรูปแบบของกำรแต่งละครหัส
นำฏกรรมยุคเก่ำที่นิยมเล่นกันโดยมีอริสโตฟำเนสเป็นผู้ริเริ่ม   โดยส่วนใหญ่เรื่องที่
ประพันธ์กันในสมัยละครหัสนำฏกรรมยุคกลำง  ซึ่งถูกน ำมำแต่งล้อเลียนนั้นจะมี
ต ำนำนเทพนิยำย (mythological burlesque)  ซึ่ งเป็นแบบฉบับเฉพำะของหัส
นำฏกรรมในสมัยนี้ (Corrigan, 1987: 3-4) 

 สิ่งส ำคัญที่ปรำกฏในงำนละครหัสนำฏกรรมสมัยกลำงนั้นมีกำรเน้นในเรื่อง
เทพปกรนัม  แต่ทว่ำเทพเจ้ำที่ปรำกฏในเนื้อหำกลับมีลักษณะเป็นเชิงนำมธรรม
มำกกว่ำท่ีจะใช้เป็นตัวตนจริงให้ปรำกฏ  นอกจำกนี้ในบทประพันธ์ยังไม่พูดถึงอิทธิฤทธิ์
ปำฏิหำริย์หรือกำรจ ำแลงกำยของเทพเจ้ำด้วย   นอกจำกนี้จุดสนใจของละครหัส
นำฏกรรมยังอยู่ที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่กำรเสียดสีกำรเมือง เนื้อหำส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของ
ควำมรักใคร่ ทั้งนี้เป็นไปได้ว่ำหัสนำฏกรรมแบบเก่ำนั้นเป็นกำรเน้นกำรเสียดสีกำรเมือง  
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รำงวัลชนะเลิศถึงสองครั้งในงำนเทศกำลลีเนีย รวมทั้งยังเป็นผู้ก ำกับละครหัสนำฏกรรม
เรื่อง Eubulus ด้วย 

 อริสโตฟำเนสได้เห็นถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของเอเธนส์สมัยจักรวรรดิเอเธนส์
ล่วงมำถึงกำรท ำสงครำมกับสปำร์ตำในสมัยสงครำมเพลอปปอนเนซุส  ชีวิตของเขำยัง
ล่วงผ่ำนมำจนถึงสมัยกำรปฏิวัติของคณำธิปไตยและกำรฟื้นฟูระบบประชำธิปไตยของ
เอเธนส์ด้วยเช่นกัน ซึ่งต่ำงจำกนักแต่งละครโศกนำฏกรรมทั้งโซโฟคลีสรวมทั้งยูริพิเดสที่
ทั้งคู่ตำยก่อนที่สงครำมเพลอปปอนเนซุสจะอุบัติขึ้น  บทละครเรื่องท้ำยๆ ของอริสโต
ฟำเนสถูกเขียนขึ้นในรำว 386 ปีก่อนคริสตกำล ซึ่งเป็นช่วงที่จักรวรรดิเอเธนส์ก ำลังถึง
กำลล่มสลำยลงอันเป็นผลมำจำกกำรท ำสงครำมกับสปำร์ตำอย่ำงยำวนำน  ด้วยเหตุนี้
นักประวัติศำสตร์จึงมองว่ำอริสโตฟำเนส เป็นผู้เปลี่ยนผ่ำนส ำคัญของรอยต่อสังคม
เอเธนส์จำกยุคเก่ำสู่ยุคใหม่เช่นกัน  

 ขณะที่กำรแบ่งสมัยละครหัสนำฏกรรมในสมัยกลำงนั้นอำศัยผลงำนของนัก
ประพันธ์หลังอริสโตฟำเนส เฮอมิพพุส และยูโพลิสก่อนที่จะถึงมีแนนเดอร์เป็นหลัก  
จุดต่ำงระหว่ำงหัสนำฏกรรมแบบเก่ำกับหัสนำฏกรรมยุคกลำงนั้นมีควำมต่ำงกันบำง
ประกำร โดยเฉพำะบทบำทของคอรัสหรือนักร้องประสำนเสียงที่มีควำมส ำคัญลด
น้อยลงเมื่อเทียบกับสมัยหัสนำฏกรรมยุคเก่ำ  บทบำทส ำคัญอยู่ที่นักแสดงบนเวทีเป็น
หลัก  นอกจำกนี้เรื่องที่น ำมำประพันธ์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบุคคลส ำคัญรวมทั้งงำน
วรรณกรรมมำกกว่ำกำรเสียดสีกำรปกครอง  ซึ่งเป็นรูปแบบของกำรแต่งละครหัส
นำฏกรรมยุคเก่ำที่นิยมเล่นกันโดยมีอริสโตฟำเนสเป็นผู้ริเริ่ม   โดยส่วนใหญ่เรื่องที่
ประพันธ์กันในสมัยละครหัสนำฏกรรมยุคกลำง  ซึ่งถูกน ำมำแต่งล้อเลียนนั้นจะมี
ต ำนำนเทพนิยำย (mythological burlesque)  ซึ่ งเป็นแบบฉบับเฉพำะของหัส
นำฏกรรมในสมัยนี้ (Corrigan, 1987: 3-4) 

 สิ่งส ำคัญที่ปรำกฏในงำนละครหัสนำฏกรรมสมัยกลำงนั้นมีกำรเน้นในเรื่อง
เทพปกรนัม  แต่ทว่ำเทพเจ้ำที่ปรำกฏในเนื้อหำกลับมีลักษณะเป็นเชิงนำมธรรม
มำกกว่ำท่ีจะใช้เป็นตัวตนจริงให้ปรำกฏ  นอกจำกนี้ในบทประพันธ์ยังไม่พูดถึงอิทธิฤทธิ์
ปำฏิหำริย์หรือกำรจ ำแลงกำยของเทพเจ้ำด้วย   นอกจำกนี้จุดสนใจของละครหัส
นำฏกรรมยังอยู่ที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่กำรเสียดสีกำรเมือง เนื้อหำส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของ
ควำมรักใคร่ ทั้งนี้เป็นไปได้ว่ำหัสนำฏกรรมแบบเก่ำนั้นเป็นกำรเน้นกำรเสียดสีกำรเมือง  
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118 
ที่บำงครั้งอำจดูรุนแรงเกินไปและอำจเกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่ผู้ประพันธ์  ดังนั้น     
นักประพันธ์จึงเลือกที่จะรังสรรค์กำรแต่งแบบใหม่ขึ้น แต่น่ำเสียดำยที่ไม่มีผลงำนของ
นักประพันธ์ละครหัสนำฏกรรมในยุคกลำงหลงเหลือไว้ให้ศึกษำเท่ำที่ควร  ผลงำนเป็น
จ ำนวนมำกสูญหำยจนเกือบสิ้น ซึ่งท ำให้นักประวัติศำสตร์นั้นไม่อำจประเมินคุณค่ำบท
ละครหัสนำฏกรรมทำงประวัติศำสตร์ได้อย่ำงชัดเจน  แต่อิทธิพลตลอดจนรูปแบบของ
ละครหัสนำฏกรรมกลำงยังได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยโดยเฉพำะกรีกโพ้นทะเล 
เช่น ที่เกำะซิซีลี เป็นต้น 

 

คณะนักร้องประสานเสียงกับความสัมพันธ์ของบทสวดไดธีแรมบ์ในศาสนพิธี    

คณะนักร้องประสำนเสียงหรือคอรัส (chorus) เป็นกำรรวมกลุ่มของนักร้อง
ประสำนเสียงซึ่งขับร้องเพลงร่วมกันอย่ำงพร้อมเพียง  ในยุคแรกเริ่มนั้น  กลุ่มนักร้อง
ประสำนเสียงเหล่ำนี้ถือว่ำมีบทบำทอย่ำงมำกเนื่องจำกกำรขับร้องเป็นไปเพื่อสดุดีและ
ร้องถวำยแก่เทพไดโอนิซุสเป็นส ำคัญ (Sommerstein, 2002: 6)  คณะนักร้องประสำน
เสียงรุ่งเรืองเป็นอย่ำงมำกในกรีกยุคโบรำณและถูกลดควำมส ำคัญลงในสมัยยุคคลำสสิก 
โดยเฉพำะในนครรัฐเอเธนส์ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรแสดงของชำวกรีก  ในสมัย
แรกเริ่มนั้นหรือสมัยกรีกยุคโบรำณนั้น  คณะนักร้องประสำนเสียงมีประมำณทั้งสิ้น 50 
คน  ทั้งนี้กำรที่ต้องใช้นักร้องเป็นจ ำนวนมำกเนื่องจำกเป็นกำรเพิ่มพลังเสียงให้ดังก้อง
มำกขึ้น  และเพื่อให้ผู้ชมได้ยินทั่วกันอย่ำงกว้ำงขวำง เนื่องจำกโรงละครกรีกมีขนำดที่
ใหญ่มำก คณะคอรัสจะต้องขับร้องร่วมกันเพื่อเพิ่มพลังเสียงให้ก้องกังวำนไปทั่ว โรง
ละคร (Zimmerman, 1991: 21)   

 บทละครกรีกทุกเรื่องทั้งละครโศกนำฏกรรมและละครหัสนำฏกรรมที่ท ำกำร
แสดงในโรงละครนั้น  คณะนักร้องประสำนเสียงถือได้ว่ำเป็นองค์ประกอบหลักที่ส ำคัญ
ยิ่ง  พื้นฐำนส ำคัญของคณะนักร้องประสำนเสียงจะเป็นผู้อำรัมภบทเรื่องที่จะท ำกำร
แสดงเพื่อให้ผู้ชมรับทรำบก่อนที่กำรแสดงจะเริ่มต้นขึ้น  นอกจำกนี้ที่ส ำคัญ  คณะ
นักร้องประสำนเสียงยังต้องชี้น ำให้ผู้ชมรับทรำบเกี่ยวกับตัวละครที่แสดงบนเวที ซึ่งตัว
ละครเองไม่อำจพูดได้ เช่น ควำมรู้สึกภำยในใจ ควำมหวำดกลัว ควำมหวั่นวิตก เป็นต้น  
ควำมรู้สึกต่ำง ๆ เหล่ำนี้ตัวละครที่แสดงไม่อำจสื่อให้ผู้ชมได้รับทรำบได้โดยตรง และ
จ ำเป็นต้องให้คณะนักร้องประสำนเสียงเหล่ำนี้สื่อให้ผู้ชมได้รับทรำบ  กล่ำวได้ว่ำคณะ

119 
นักร้องประสำนเสียงกลำยเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรสื่อให้ผู้ชมได้รับทรำบเกี่ยวกับ
ควำมรู้สึกของตัวละคร  กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ชมกับนักร้องประสำนเสียงจะถูกสื่อ
ออกมำในรูปแบบของบทเพลงขับร้อง แต่บ่อยครั้งคอรัสเหล่ำนี้จะพูดออกมำพร้อมๆ 
กัน  ด้วยเหตุนี้คอรัสจึงต้องท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นเอกภำพเพื่อมุ่งอธิบำยบทละครที่
แสดงเป็นส ำคัญ  ทั้งนี้เพรำะมีตัวละครที่แสดงบนเวทีเพียง 1-3 ตัวเท่ำนั้น ซึ่งบำงตัว
จ ำเป็นต้องให้คอรัสช่วยอธิบำยให้ผู้ชมนั้นรับทรำบ 

 

ภาพที่ 4  การเต้นร าของหญิงแมนอดเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมบชูาเทพไดโอนิซุส 

อย่ำงไรก็ดี ควำมส ำคัญของนักร้องประสำนเสียงยังขึ้นอยู่กับบทสวดไดธี
แรมบ์ซึ่งเป็นบทสวดสรภัญญะกรีกในสมัยโบรำณ  ดังนั้น กำรขับร้องเพลงสรภัญญะจึง
เป็นกำรสรรเสริญบูชำแด่เทพเจ้ำไดโอนิซุสโดยตรง  ค ำว่ำ ไดธีแรมบ์ (Dithyramb) มี
ควำมหมำยถึงกำรสวดบทสรภัญญะร่วมกัน (choric hymn) นักประวัติศำสตร์
สันนิษฐำนว่ำบทสวดดังกล่ำวนี้ถูกน ำเข้ำมำยังกรีก พร้อมกับกำรแสดงละครใบ้ซึ่งใช้
เป็นพิธีกรรมในกำรบูชำอย่ำงหนึ่ง (Buckham, 1967:123) ซึ่งกำรแสดงละครใบ้นี้เป็น
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทำงศำสนำโดยตรงเพื่อใช้บูชำเทพเจ้ำไดโอนิซุส โดยเป็นกำร
สรรเสริญพระคุณต่อพระองค์ที่เดินทำงไปยังพื้นท่ีต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมอุดมสมบูรณ์  
กล่ำวกันว่ำบทไดธีแรมบ์มีมำอย่ำงยำวนำน แต่หลักฐำนที่บันทึกแน่ชัดกล่ำวว่ำแอริออ
นแห่งเมห์ธีมน่ำ (Arion of Mehtymna) ซึ่งมีถิ่นพ ำนักในนครรัฐคอรินธ์ เป็นบุคคล
แรกที่เขียนเนื้อหำเพื่อใช้เป็นบทสวดสรภัญญะขึ้นเป็นคนแรก 
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นักร้องประสำนเสียงกลำยเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรสื่อให้ผู้ชมได้รับทรำบเกี่ยวกับ
ควำมรู้สึกของตัวละคร  กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ชมกับนักร้องประสำนเสียงจะถูกสื่อ
ออกมำในรูปแบบของบทเพลงขับร้อง แต่บ่อยครั้งคอรัสเหล่ำนี้จะพูดออกมำพร้อมๆ 
กัน  ด้วยเหตุนี้คอรัสจึงต้องท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นเอกภำพเพื่อมุ่งอธิบำยบทละครที่
แสดงเป็นส ำคัญ  ทั้งนี้เพรำะมีตัวละครที่แสดงบนเวทีเพียง 1-3 ตัวเท่ำนั้น ซึ่งบำงตัว
จ ำเป็นต้องให้คอรัสช่วยอธิบำยให้ผู้ชมนั้นรับทรำบ 

 

ภาพที่ 4  การเต้นร าของหญิงแมนอดเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมบชูาเทพไดโอนิซุส 

อย่ำงไรก็ดี ควำมส ำคัญของนักร้องประสำนเสียงยังขึ้นอยู่กับบทสวดไดธี
แรมบ์ซึ่งเป็นบทสวดสรภัญญะกรีกในสมัยโบรำณ  ดังนั้น กำรขับร้องเพลงสรภัญญะจึง
เป็นกำรสรรเสริญบูชำแด่เทพเจ้ำไดโอนิซุสโดยตรง  ค ำว่ำ ไดธีแรมบ์ (Dithyramb) มี
ควำมหมำยถึงกำรสวดบทสรภัญญะร่วมกัน (choric hymn) นักประวัติศำสตร์
สันนิษฐำนว่ำบทสวดดังกล่ำวนี้ถูกน ำเข้ำมำยังกรีก พร้อมกับกำรแสดงละครใบ้ซึ่งใช้
เป็นพิธีกรรมในกำรบูชำอย่ำงหนึ่ง (Buckham, 1967:123) ซึ่งกำรแสดงละครใบ้นี้เป็น
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทำงศำสนำโดยตรงเพื่อใช้บูชำเทพเจ้ำไดโอนิซุส โดยเป็นกำร
สรรเสริญพระคุณต่อพระองค์ที่เดินทำงไปยังพื้นท่ีต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมอุดมสมบูรณ์  
กล่ำวกันว่ำบทไดธีแรมบ์มีมำอย่ำงยำวนำน แต่หลักฐำนที่บันทึกแน่ชัดกล่ำวว่ำแอริออ
นแห่งเมห์ธีมน่ำ (Arion of Mehtymna) ซึ่งมีถิ่นพ ำนักในนครรัฐคอรินธ์ เป็นบุคคล
แรกที่เขียนเนื้อหำเพื่อใช้เป็นบทสวดสรภัญญะขึ้นเป็นคนแรก 
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120 
 ในช่วงแรกของกำรแสดงละครใบ้จะมีผู้น ำกลุ่มคณะนักร้องประสำนเสียงซึ่ง
แต่งกำยเป็นซำไทร์ (satyr) เต้นร ำไปรอบ ๆ ประร ำพิธีแท่นบวงสรวงเทพไดโอนิซุส  
คณะนักร้องประสำนเสียงเหล่ำนี้นับแต่สมัยกรีกยุคโบรำณมีทั้งสิ้นประมำณ 50 คน 
โดยทุกคนนั้นจะต้องแต่งกำยเป็นซำไทร์ด้วย (Buckham, 1967:126) ทั้งนี้ซำไทร์เป็น
อมนุษย์ในต ำนำนเทพปกรณัมของกรีก ซึ่งมีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งแพะโดยมี
ควำมส ำคัญในฐำนะที่เป็นสัตว์พำหนะของเทพไดนิซุส  ในช่วงยุคแรกคณะนักร้อง
เหล่ำนี้มีกำรเล่นดนตรีทั้งกลองชุดเล็ก พิณตั้ง ฟลุตรวมทั้งยังต้องขับร้องเพลงสรภัญญะ
และยังต้องเต้นร ำไปรอบๆ แท่นพิธีที่มีกำรบูชำโดยใช้รูปจ ำลองเทพเจ้ำไดโอนิซุส  
นอกจำกนี้ในบำงท้องที่คณะนักร้องประสำนเสียงเหล่ำนี้ยังต้องสวมใส่ชฎำที่มีรูปคล้ำย
ศิวลึงค์บนศีรษะ โดยศิวลึงค์ดังกล่ำวมีควำมหมำยถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของเทพเจ้ำได
นิซุสนั่นเอง 

รูปแบบของกำรขับร้องเพลงไดธีแรมบ์ยังคงสืบทอดต่อกันมำ โดยในช่วงแรก
เป็นกำรรักษำขนบธรรมเนียมควำมศักดิ์สิทธ์ิของพิธีกรรมบูชำ ทั้งนี้บทสวดดังกล่ำวเป็น
กำรขับร้องและเต้นร ำไปพร้อมๆ กันของคณะนักร้องประสำนเสียงเพื่ออุทิศถวำยเป็น
เกียรติแก่เทพไดโอนิซุส ซึ่งเป็นเทพแห่งเมรัยและควำมอุดมสมบูรณ์  บทสวดสรภัญญะ
นี้จะถูกขับร้องโดยคอรัสจ ำนวนประมำณ 50 คน ซึ่งส่วนใหญเป็นเด็กหนุ่มทั้งสิ้น โดย
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 ต่อมำกำรสวดไดธีแรมบ์หรือบทสวดสรภัญญะได้มีกำรปรับรูปแบบให้
เหมำะสม และต่อมำถูกน ำไปใช้กันอย่ำงแพร่หลำยทั่วทั้งนครรัฐกรีก  มีกวีกรีกหลำย
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ของพวกเขำเหล่ำนี้ได้รับกำรยอมรับในท่วงท ำนองที่ไพเรำะ  อำจกล่ำวได้ว่ำบทไดธี

121 
แรมบ์นั้นถูกแต่งขึ้นคล้ำยกับคัมภีร์เพื่อใช้สวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้ำ  ต่อมำบทสวด
สรภัญญะนี้ได้มีกำรปรับรูปแบบอยู่หลำยครั้ง โดยเฉพำะในสมัยของแอริออนที่มีกำร
พัฒนำให้เป็นลำยลักษณ์อักษรขึ้น เนื่องจำกแต่เดิมใช้กำรท่องจ ำด้วยลักษณะบทเพลง
เป็นส ำคัญ 

 ในปลำยยุคกรีกโบรำณ พิธีกรรมดังกล่ำวได้รับกำรปฏบัติอย่ำงกว้ำงขวำงนับ
แต่กรีกแผ่นดินใหญ่ รวมทั้งหมู่เกำะต่ำงๆ ในทะเลอีเจียน  บทสวดไดธีแรมบ์กลำยเป็น
ส่วนหนึ่งของศำสนพิธีท่ีต้องปฏิบัติและกลำยเป็นส่วนหนึ่งของงำนเทศกำลบูชำเทพเจ้ำ  
แต่อย่ำงไรก็ดี บทขับร้องสรภัญญะเหล่ำนี้ได้มีวิวัฒนำกำรเพิ่มขึ้นจำกเดิมที่เป็นบท
โศลกสรรเสริญไดโอนิซุส ต่อมำได้มีเนื้อหำที่ใช้สดุดีเหล่ำวีรบุรุษในต ำนำนเทพนิยำย
กรีกด้วยเช่นกัน  จวบจนกระทั่งบทสวดไดธีแรมบ์นั้นได้พัฒนำและถูกแทนที่ด้วยบท
ละครที่ใช้แสดงในโรงละครกรีกแทน  อริสโตเติลสันนิษฐำนว่ำ  บทละครโศกนำฏกรรม
ที่ใช้เล่นเพื่อบูชำเทพเจ้ำไดโอนีซุสนั้นได้รับอิทธิพลของบทสวดสรภัญญะนี้เอง ด้วยเหตุ
นี้ไดธีแรมบ์จึงถูกมองว่ำ  เป็นบทละครโศกนำฏกรรมยุคแรกเริ่ม (proto-tragedy) ซึ่ง
เริ่มตั้งแต่สมัยกวีแบคคิไลเดสกับแอริออน โดยที่ละครโศกนำฏกรรมยุคแรกเริ่มนี้เป็น
กำรพูดโต้ตอบเจรจำระหว่ำงคอรีเฟียสกับคณะนักร้องประสำนเสียงจวบจนกระทั่ง
ต่อมำจึงได้มีกำรเพิ่มตัวละครลงไป จวบจนกระทั่งสมัยกรีกยุคคลำสสิกเมื่อกำรละคร
เฟื่องฟูอย่ำงมำกทั่วกรีก โดยเฉพำะเอเธนส์ซึ่งเป็นศูนย์กลำงของกำรละครยูริพิเดส   
นักแต่งละครโศกนำฎกรรมที่ยิ่งใหญ่ของเอเธนส์ได้ลดคณะนักร้องประสำนเสียงลง
เหลือเพียง 15 คนเท่ำนั้น  และต่อมำในสมัยของโซโฟคลีสซึ่งเป็นนักแต่งบทละคร
โศกนำฏกรรมที่ยิ่งใหญ่อีกคนได้ลดคณะนักร้องประสำนเสียงเหลือเพียง 12 คนเท่ำนั้น 
เนื่องจำกพวกเขำต้องกำรให้ควำมส ำคัญต่อนักแสดงละครมำกกว่ำนักร้องประสำน  
(Ley, 2006:  32)  คณะนักร้องประสำนเสียงนั้น  นอกจำกต้องท ำหน้ำที่ขับร้องเพลง
ร่วมกันซึ่งเป็นหน้ำที่หลักส ำคัญในกำรแสดงแล้ว พวกเขำยังต้องเต้นร ำในกำรแสดง 
รวมทั้งยังต้องบรรยำยเล่ำเนื้อเรื่องในบทละครนั้นๆ หรือกระทั่งต้องแสดงร่วมกับ
นักแสดงบนเวทีด้วยเช่นกัน 
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โรงละครกับการแสวงหาความร่ืนเริงของชาวกรีก 

สมัยกรีกยุคคลำสสิก โรงละครจ ำนวนมำกถูกสร้ำงขึ้นเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้คนท่ีต้องกำรสรรหำควำมรืน่เริง  โรงละครที่ถือได้ว่ำยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้น
คือโรงละครไดโอนิซุส (theatre of Dionysus) ซึ่งตั้งอยู่ที่นครรัฐเอเธนส์  โรงละครได
โอนิซุสนี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขำติดกับอโครโปลิสซึ่งสำมำรถบรรจุที่นั่งได้ถึง 17,000 คน 
โดยบริเวณที่นั่ งเรียกว่ำ theatron (เป็นที่มำของค ำว่ำ treater ในเวลำต่อมำ )        
โรงละครกรีกรุ่งเรืองเป็นอย่ำงมำกในช่วง 550-220 ปีก่อนคริสตกำล  นครรัฐเอเธนส์
ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นศูนย์กลำงอ ำนำจทำงด้ำนวัฒนธรรมกำรละครของชำวกรีก 
เนื่องจำกเอเธนส์เป็นศูนย์กลำงของกำรจัดงำนเทศกำลไดโอนีเซียซึ่งเป็นงำนบวงสรวง
เทพเจ้ำไดโอนีซุส  ภำยในงำนมีกำรจัดกำรแสดงละครทั้งละครโศกนำฏกรรมกับละคร
หัสนำฏกรรมควบคู่กัน (Buckham, 1967:  110) นอกจำกนี้หลังสงครำมเปอร์เซีย
สิ้นสุดลงเอเธนส์ยังได้กลำยเป็นผู้น ำของชำวกรีก  นครรัฐเอเธนส์ยังก ำหนดรูปแบบกำร
จัดงำนเทศกำลไปยังเครือนครรัฐบริวำรของตน  แม้กระทั่งโรงละครตะวันตกในสมัย
หลังก็ยังรับอิทธิพลรวมทั้งรูปแบบวิธีกำรตลอดจนแนวคิดกำรละครจำกเอเธนส์ด้วย 

นอกจำกโรงละครไดโอนิซุสซึ่งเป็นโรงละครขนำดใหญ่ที่สุดของกรีก ณ 
ขณะนั้นแล้ว หลำยนครรัฐยังมีกำรสร้ำงโรงละครอีกหลำยแห่งเช่นกัน ซึ่งล้วนเป็นโรง
ละครกลำงแจ้ง  ซึ่งจัดขึ้นบริเวณเชิงเขำและถูกใช้เป็นที่นั่งในกำรชมกำรละคร  โรง
ละครกรีกมีควำมสัมพันธ์กับศำสนำกรกีอย่ำงใกล้ชิด  ด้วยเหตุนี้โรงละครจึงมักตัง้อยู่กบั
เทวำลัยกรีกซึ่งถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ  โรงละครที่
ส ำคัญตั้งอยู่ใกล้บริเวณเชิงเขำพำร์นัสซุส (Parnassus) ทั้งนี้บนยอดเขำดังกล่ำวเป็นที่
ประดิษฐำนของเทพเจ้ำอพอลโลท่ีอยู่ในเทวำลัยแห่งเดลฟี ซึ่งใช้เป็นที่สักกำระเทิดทูน
ของชำวเมือง  โรงละครที่ศักดิ์สิทธ์ิซึ่งใช้เป็นที่สักกำรบูชำยังมีด้วยกันอีกหลำยแห่ง เช่น 
โรงละครอพอลโลที่นครรัฐดีลอส  โรงละครเอพิเดำลัส (Epidaurus) ซึ่งตั้งอยู่ที่นครรัฐ
อำร์กอส  ท้ังนี้โรงละครจ ำนวนมำกเหล่ำนี้ถูกสร้ำงขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่องในสมัยยุคทอง
ของกรีก  โรงละครจ ำนวนมำกถูกสร้ำงข้ึนให้มีขนำดใหญ่โตและโอ่โถงเพ่ือเป็นกำร
แสดงศักยภำพของรัฐบำลในแต่ละนครรัฐ  รวมทั้งใช้เป็นที่ต้อนรับพลเมืองกรีกที่มำ
จำกท่ัวสำรทิศ (Buckham, 1967: 112) 

 โรงละครเอเธนส์กลับฟื้นตัวขึ้นใหม่อีกครั้ง หลังจำกสงครำมระหว่ำงกรีกกับ
เปอร์เซียสิ้นสุดลงใน 480 ปีก่อนคริสตกำล  โรงละครเอเธนส์ได้กลำยเป็นศูนย์กลำง
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วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกกรีก เนื่องจำกมีกำรแสดงละครหลำยร้อยเรื่องให้กับ
ผู้ชมชำวกรีกท้ังจำกเอเธนส์ รวมทั้งนครรัฐใกล้เคียงที่ต่ำงเข้ำมำแวะเยือนเอเธนส์อย่ำง
ไม่ขำดสำยและถือเป็นยุคทองของโรงละครในเอเธนส์ด้วย  ในช่วงเวลำนี้กำรแสดง
ละครถูกจัดขึ้นอย่ำงยิ่งใหญ่ โดยเฉพำะในฤดูหนำวกับฤดูใบไม้ผลิซึ่งจะมีกำรแข่งขันกัน
ที่โรงละครไดโอนิซุส  อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกสงครำมเพลอปปอนเนซุสสิ้นสุดลงพร้อม
กับควำมปรำชัยของเอเธนส์ ท ำให้กำรละครของเอเธนส์ได้รับควำมนิยมลดน้อยลง
ตำมล ำดับ เนื่องจำกรัฐบำลไม่มีงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรละครเหมือนอย่ำงอดีต  
แม้ว่ำจะมีนักแต่งละครโศกนำฏกรรมหลำยคนพยำยำมรื้อฟื้นควำมรุ่งเรืองอีกครั้งแต่ก็
ไม่ประสบควำมส ำเร็จ  แต่อย่ำงไรก็ดี รูปแบบละครหัสนำฏกรรมแนวใหม่ของมีแนน
เดร์กลับได้รับกำรยอมรับมำกขึ้น ซึ่งเป็นผลมำจำกภัยสงครำมที่เกิดขึ้นและท ำให้ผู้คน
เกิดควำมเครียดและเหนื่อยหน่ำยกับสงครำมและต้องกำรแสวงหำควำมรื่นรมย์ให้แก่
ชีวิต 

 กำรละครของกรีกเริ่มพัฒนำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยนักเขียนบทละครเริ่มใช้
ฉำกประกอบเวที โดยช่วงแรกจะแขวนไว้บริเวณหลังเวที ซึ่งพื้นที่ด้ำนหลังของฉำกนั้น
ถูกใช้เป็นพื้นที่ของนักแสดงเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ำ ขณะที่บทละครซึ่งชนะเลิศและน ำมำ
แสดงนั้นจะมีกำรเล่นตลอดทั้งวัน นักแสดงต้องสวมใส่หน้ำกำกซึ่งมีรูปร่ำงที่แตกต่ำงกัน
ออกไป  โดยที่หน้ำกำกเป็นส่วนส ำคัญของงำนกำรละคร  อีกทั้งยังเป็นส่วนส ำคัญที่ใช้
ในกำรสื่อถึงพิธีกำรบูชำเทพเจ้ำไดนีซุสอีกด้วย หน้ำกำกที่ใช้ในกำรแสดงเริ่มมีอย่ำง
แพร่หลำยสมัยของเอสคิลุส และกลำยเป็นส่วนส ำคัญของกำรแสดงในโรงละคร 
แม้กระทั่งนักร้องประสำนเสียงก็ต้องสวมใส่หน้ำกำกด้วยเช่นกัน  แต่อย่ำงไรก็ดี       
นักประวัติสำสตร์นั้นไม่ทรำบว่ำชำวกรีกในสมัยนั้นสร้ำงหน้ำกำกจำกวัสดุประเภทใด 
แต่ภำยหลังจำกที่กำรแสดงสิ้นสุดลง  หน้ำกำกที่ถูกใช้ในกำรแสดงนั้นจะถูกอุทิศถวำย
ต่อเทพเจ้ำไดโอนีซุสหลังจำกพิธีกรรมนั้นสิ้นสุดลง  ทั้งนี้หน้ำกำกมีลักษณะคล้ำยกับ
หมวกนิรภัยซึ่งใส่ครอบศีรษะไว้ทั้งหมด จะมีกำรเจำะดวงตำเพื่อให้นักแสดงไว้มองเห็น
ได้เท่ำน้ัน 

 ควำมส ำคัญของโรงละครกรีกอยู่ที่พื้นที่กำรแสดงที่เรียกว่ำออร์เคสตร้ำ 
(orchestra) ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำวนั้นถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรเต้นร ำ (dancing place) 
ของคณะนักร้องประสำนเสียง ตลอดจนนักแสดงในสมัยต่อมำ ต่อมำออร์เคสตร้ำถูกใช้
เป็นพื้นที่กำรแสดงหลักของโรงละครกรีกด้วย  ออร์เคสตรำมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงรำว 66 
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วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกกรีก เนื่องจำกมีกำรแสดงละครหลำยร้อยเรื่องให้กับ
ผู้ชมชำวกรีกท้ังจำกเอเธนส์ รวมทั้งนครรัฐใกล้เคียงที่ต่ำงเข้ำมำแวะเยือนเอเธนส์อย่ำง
ไม่ขำดสำยและถือเป็นยุคทองของโรงละครในเอเธนส์ด้วย  ในช่วงเวลำน้ีกำรแสดง
ละครถูกจัดขึ้นอย่ำงยิ่งใหญ่ โดยเฉพำะในฤดูหนำวกับฤดูใบไม้ผลิซึ่งจะมีกำรแข่งขันกัน
ที่โรงละครไดโอนิซุส  อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกสงครำมเพลอปปอนเนซุสสิ้นสุดลงพร้อม
กับควำมปรำชัยของเอเธนส์ ท ำให้กำรละครของเอเธนส์ได้รับควำมนิยมลดน้อยลง
ตำมล ำดับ เนื่องจำกรัฐบำลไม่มีงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรละครเหมือนอย่ำงอดีต  
แม้ว่ำจะมีนักแต่งละครโศกนำฏกรรมหลำยคนพยำยำมรื้อฟื้นควำมรุ่งเรืองอีกครั้งแต่ก็
ไม่ประสบควำมส ำเร็จ  แต่อย่ำงไรก็ดี รูปแบบละครหัสนำฏกรรมแนวใหม่ของมีแนน
เดร์กลับได้รับกำรยอมรับมำกขึ้น ซึ่งเป็นผลมำจำกภัยสงครำมที่เกิดขึ้นและท ำให้ผู้คน
เกิดควำมเครียดและเหนื่อยหน่ำยกับสงครำมและต้องกำรแสวงหำควำมรื่นรมย์ให้แก่
ชีวิต 

 กำรละครของกรีกเริ่มพัฒนำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยนักเขียนบทละครเริ่มใช้
ฉำกประกอบเวที โดยช่วงแรกจะแขวนไว้บริเวณหลังเวที ซึ่งพื้นที่ด้ำนหลังของฉำกนั้น
ถูกใช้เป็นพื้นที่ของนักแสดงเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ำ ขณะที่บทละครซึ่งชนะเลิศและน ำมำ
แสดงนั้นจะมีกำรเล่นตลอดทั้งวัน นักแสดงต้องสวมใส่หน้ำกำกซึ่งมีรูปร่ำงที่แตกต่ำงกัน
ออกไป  โดยที่หน้ำกำกเป็นส่วนส ำคัญของงำนกำรละคร  อีกทั้งยังเป็นส่วนส ำคัญที่ใช้
ในกำรสื่อถึงพิธีกำรบูชำเทพเจ้ำไดนีซุสอีกด้วย หน้ำกำกที่ใช้ในกำรแสดงเริ่มมีอย่ำง
แพร่หลำยสมัยของเอสคิลุส และกลำยเป็นส่วนส ำคัญของกำรแสดงในโรงละคร 
แม้กระทั่งนักร้องประสำนเสียงก็ต้องสวมใส่หน้ำกำกด้วยเช่นกัน  แต่อย่ำงไรก็ดี       
นักประวัติสำสตร์นั้นไม่ทรำบว่ำชำวกรีกในสมัยนั้นสร้ำงหน้ำกำกจำกวัสดุประเภทใด 
แต่ภำยหลังจำกที่กำรแสดงสิ้นสุดลง  หน้ำกำกที่ถูกใช้ในกำรแสดงนั้นจะถูกอุทิศถวำย
ต่อเทพเจ้ำไดโอนีซุสหลังจำกพิธีกรรมนั้นสิ้นสุดลง  ทั้งนี้หน้ำกำกมีลักษณะคล้ำยกับ
หมวกนิรภัยซึ่งใส่ครอบศีรษะไว้ทั้งหมด จะมีกำรเจำะดวงตำเพื่อให้นักแสดงไว้มองเห็น
ได้เท่ำน้ัน 

 ควำมส ำคัญของโรงละครกรีกอยู่ที่พื้นที่กำรแสดงที่เรียกว่ำออร์เคสตร้ำ 
(orchestra) ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำวนั้นถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรเต้นร ำ (dancing place) 
ของคณะนักร้องประสำนเสียง ตลอดจนนักแสดงในสมัยต่อมำ ต่อมำออร์เคสตร้ำถูกใช้
เป็นพื้นที่กำรแสดงหลักของโรงละครกรีกด้วย  ออร์เคสตรำมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงรำว 66 
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ฟุต ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำวนี้สันนิษฐำนว่ำใช้เป็นที่บูชำเทพเจ้ำไดโอนิซุส  ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำว
ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลำงของโรงละคร  แต่อย่ำงไรก็ดี แทบไม่มีร่องรอยโบรำณสถำนของ
โรงละครปรำกฏอยู่มำกนัก คงเหลือเพียงซำกโบรำณสถำนที่เป็นโรงละครขนำดใหญ่ที่
ยังคงปรำกฏอยู่เท่ำนั้น  ในขณะที่ส่วนประกอบย่อยอื่น ๆ  เช่น ออร์เคสตร้ำ เวที ฉำก 
ประตูทำงเข้ำนั้นล้วนเสื่อมสลำยไปตำมกำลเวลำ  แต่ทว่ำร่องรอยของตัวอำคำรในโรง
ละครไดโอนิซุสที่เอเธนส์ที่ยังคงทิ้งเค้ำโครงเอำไว้อยู่ค่อนข้ำงสมบูรณ์แบบ ยกเว้นแต่
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่ผุพังไปตำมกำลเวลำเท่ำน้ัน  

ควำมยิ่งใหญ่และควำมสมบูรณ์ของอำคำรก่อสร้ำงโรงละครไดโอนิซุสเป็นผล
มำจำกผู้ปกครองของนครรัฐเอเธนส์สมัยนั้นต้องกำรสร้ำงโรงละครแห่งนี้ให้เป็นสถำนที่
ที่รวมควำมยิ่งใหญ่ของกำรแสดงทำงด้ำนกำรละครกรีกเอำไว้ และต้องกำรให้เอเธนส์มี
สถำนะเป็นศูนย์กลำงของกำรละครของโลกในขณะนั้นด้วย ผู้ปกครองนครรัฐเอเธนส์ใน
สมัยนั้นได้สร้ำงโรงละครไดโอนิซุสให้มีควำมโอ่โถงยิ่งใหญ่   รวมทั้งยังสร้ำงด้วย
สถำปัตยกรรมช้ันเลิศ จึงท ำให้โรงละครดังกล่ำวสำมำรถท้ำทำยกำลเวลำมำได้แม้จะ
ผ่ำนล่วงเลยมำนำนนับสหัสวรรษปีก็ตำม  นอกจำกนี้ยังมีโรงละครบำงแห่งที่ยังปรำกฏ
ร่องรอยพื้นที่ออร์เคสตรำซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่วงกลมอย่ำงสมบูรณ์ เช่น  โรงละคร
เอพิดำรุสที่นครรัฐอำร์กอส เป็นต้น  อย่ำงไรก็ดี ในช่วงที่อำณำจักรโรมันเข้ำมำปกครอง
กรีก ข้ำหลวงโรมันก็ได้บูรณะปรับปรุงโรงละครให้มั่นคงยิ่งข้ึน  

 ผู้ชมที่นั่งเก้ำอี้ในอัฒจันทร์จะมีลักษณะกำรนั่งล้อมเป็นครึ่งวงกลม โดยช่ำง
ออกแบบจะสลักแถวนั่งส ำหรับผู้ชมให้เป็นท่ีนั่งยำวโดยไล่จำกเนินแถวด้ำนล่ำงขึ้นไปถึง
ข้ำงบน  สถำปนิกชำวกรีกจะสลักหินเป็นท่ีนั่ง  แต่หำกพื้นที่ดังกล่ำวที่จะสลักเป็นท่ีนั่งมี
ลักษณะเป็นโพรงหรือไม่เรียบเสมอกัน ช่ำงก็จะมีกำรออกแบบโดยเสริมหนุนหินในส่วน
ตรงนั้นเข้ำไป  ทั้งนี้โรงละครที่เห็นกำรเสริมหินเป็นท่ีนั่งมำกที่สุด คือ  โรงละครเอพิเดำ
รุสที่มีกำรน ำหินมำอุดช่องบริเวณเชิงเขำ  ในขณะที่บันไดที่เดินขึ้นไปบนอัฒจันทร์
ด้ำนบนมีกำรแบ่งเขตที่นั่งออกเป็นสัดส่วนต่ำงๆ  ที่โรงละครเอพิเดำรุสมีแถวที่นั่ง
จ ำนวน 55 แถว ซึ่งมีกำรจุจ ำนวนที่นั่งได้ระหว่ำง 12,000-14,000 คน  แม้ว่ำที่นั่งใน
โรงละครนั้น  ผู้สร้ำงจะเน้นให้ผู้ชมสำมำรถดูละครได้อย่ำงทั่วถึง แต่ในควำมเป็นจริง
แล้วผู้ชมแทบจะไม่สำมำรถมองเห็นนักแสดงละคร  รวมทั้งคณะนักร้องประสำนเสียง
เหล่ำนั้นได้เลย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ชมที่มองจำกพื้นที่ในระดับสูง รวมทั้งผู้ชมที่มี
ปัญหำทำงด้ำนสำยตำอำจมองไม่เห็นกำรแสดงของตัวละคร แต่ยังคงได้ยินเสียงจำก
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กำรแสดงของตัวละครอยู่ (Ley, 2006: 20-21) ทั้งนี้หำกนั่งจำกแถวด้ำนบน  ผู้ชมอำจ
ยังมองเห็นสีสันเสื้อผ้ำของนักแสดง รวมทั้งคณะนักร้องประสำนเสียง ตลอดจนกำร
เคลื่อนไหวของตัวละครมำกกว่ำรำยละเอียดของเสื้อผ้ำ เช่น หน้ำกำก ตลอดจน
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแสดงต่ำงๆ ที่มีขนำดเล็ก  คณะนักร้องประสำนเสียงถือได้ว่ำมีส่วน
ส ำคัญ แต่ถึงแม้ว่ำจะมีคณะนักร้องประสำนเสียงมำก แต่ทว่ำผู้ชมที่อยู่ด้ำนบนนั้นก็
แทบไม่ได้ยินเสียงได้แจ่มชัดนัก  ดังนั้น ผู้ชมชำวกรีกจึงต้องนั่งฟังอย่ำงเงียบและตั้งใจ 
โดยที่ไม่ต้องมีเจ้ำหน้ำที่บังคับให้ผู้ชมต้องนิ่งสงบแต่อย่ำงใด สิ่งเหล่ำนี้จึงหล่อหลอมให้
ชำวกรีกกลำยเป็นผู้มีวัฒนธรรมในกำรเป็นผู้รับชมที่ดี 

 ขณะที่ด้ำนหลังของออร์เคสตรำนั้นเป็นอำคำรเวที (stage building หรือ
skene ในภำษำกรีก)  ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของนักแสดง  แต่เดิมอำคำรเวทีสร้ำงขึ้น
ด้วยไม้ช่ัวครำว  อำคำรเวทีนี้เป็นสถำนที่ที่นักแสดงใช้เก็บอุปกรณ์กำรแสดงทั้งเสื้อผ้ำ 
หน้ำกำก (Ley, 2006: 17) อย่ำงไรก็ดี นักประวัติศำสตร์รับรู้น้อยมำกเกี่ยวกับอำคำร
เวทีว่ำ  มีจุดประสงค์อื่นใดอีกหรือไม่ที่ชำวกรีกในยุคนั้นก่อสร้ำงอำคำรดังกล่ำวแห่งนี้
ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 5 ปรำกฏว่ำรูปแบบของอำคำรเวทีมีกำรพัฒนำอย่ำงมำก 
โดยเฉพำะในสมัยเอสคิลุส  นักประพันธ์ละครโศกนำฏกรรมนั้น  อำคำรเวทีมีกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เข้ำกับอรรถรสละครและสร้ำงควำมเหมือนจริง  ต่อมำ
อำคำรเวทีได้มีกำรพัฒนำมำกขึ้นตำมล ำดับจำกเดิมที่ท ำด้วยไม้ ครั้นถึงศตวรรษที่ 5 
โครงสร้ำงของเวทีได้ถูกแทนที่ด้วยหิน ซึ่งท ำให้มีโครงสร้ำงที่แข็งแรงมำกขึ้น โดยเฉพำะ
ฐำนเวทีที่มีกำรยกสูงมำกข้ึนตลอดจนประตูทำงเข้ำออก  โครงสร้ำงอำคำรที่ท ำจำกหิน
นั้นท ำให้นักประวัติศำสตร์สำมำรถจ ำลองภำพในอดีตของอำคำรเวทีของโรงละครได้
หลำยแห่ง โดยเฉพำะโรงละครเอพิเดำรุสที่ยังคงมีสภำพโครงสร้ำงของอำคำรเวทีที่
ยังคงสภำพเกือบสมบูรณ์  ด้วยเหตุนี้นักประวัติศำสตร์จึงเช่ือกันว่ำอำคำรเวทีในช่วง
แรกเริ่มนั้นคงมีขนำดไม่สูงใหญ่มำกนัก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะข้อจ ำกัดทำงด้ำนเทคนิค
และเครื่องมือที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง  อำคำรเวทีนั้นมักสร้ำงด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำและใช้
ประตูกลำงขนำดใหญ่มำก ในบำงครั้งอำจเป็นประตูใหญ่ทั้งสองด้ำนท่ีโอบขนำบประตู
ใหญ่เอำไว้  ขณะที่หลังคำจะมีขนำดบำงซึ่งนักแสดงนั้นจะอยู่ใต้หลังคำดังกล่ำว 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562)124



125 
กำรแสดงของตัวละครอยู่ (Ley, 2006: 20-21) ทั้งนี้หำกนั่งจำกแถวด้ำนบน  ผู้ชมอำจ
ยังมองเห็นสีสันเสื้อผ้ำของนักแสดง รวมทั้งคณะนักร้องประสำนเสียง ตลอดจนกำร
เคลื่อนไหวของตัวละครมำกกว่ำรำยละเอียดของเสื้อผ้ำ เช่น หน้ำกำก ตลอดจน
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแสดงต่ำงๆ ที่มีขนำดเล็ก  คณะนักร้องประสำนเสียงถือได้ว่ำมีส่วน
ส ำคัญ แต่ถึงแม้ว่ำจะมีคณะนักร้องประสำนเสียงมำก แต่ทว่ำผู้ชมที่อยู่ด้ำนบนนั้นก็
แทบไม่ได้ยินเสียงได้แจ่มชัดนัก  ดังนั้น ผู้ชมชำวกรีกจึงต้องนั่งฟังอย่ำงเงียบและตั้งใจ 
โดยที่ไม่ต้องมีเจ้ำหน้ำที่บังคับให้ผู้ชมต้องนิ่งสงบแต่อย่ำงใด สิ่งเหล่ำนี้จึงหล่อหลอมให้
ชำวกรีกกลำยเป็นผู้มีวัฒนธรรมในกำรเป็นผู้รับชมที่ดี 

 ขณะที่ด้ำนหลังของออร์เคสตรำนั้นเป็นอำคำรเวที (stage building หรือ
skene ในภำษำกรีก)  ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของนักแสดง  แต่เดิมอำคำรเวทีสร้ำงขึ้น
ด้วยไม้ช่ัวครำว  อำคำรเวทีนี้เป็นสถำนที่ที่นักแสดงใช้เก็บอุปกรณ์กำรแสดงทั้งเสื้อผ้ำ 
หน้ำกำก (Ley, 2006: 17) อย่ำงไรก็ดี นักประวัติศำสตร์รับรู้น้อยมำกเกี่ยวกับอำคำร
เวทีว่ำ  มีจุดประสงค์อื่นใดอีกหรือไม่ที่ชำวกรีกในยุคนั้นก่อสร้ำงอำคำรดังกล่ำวแห่งนี้
ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 5 ปรำกฏว่ำรูปแบบของอำคำรเวทีมีกำรพัฒนำอย่ำงมำก 
โดยเฉพำะในสมัยเอสคิลุส  นักประพันธ์ละครโศกนำฏกรรมนั้น  อำคำรเวทีมีกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เข้ำกับอรรถรสละครและสร้ำงควำมเหมือนจริง  ต่อมำ
อำคำรเวทีได้มีกำรพัฒนำมำกขึ้นตำมล ำดับจำกเดิมที่ท ำด้วยไม้ ครั้นถึงศตวรรษที่ 5 
โครงสร้ำงของเวทีได้ถูกแทนที่ด้วยหิน ซึ่งท ำให้มีโครงสร้ำงที่แข็งแรงมำกขึ้น โดยเฉพำะ
ฐำนเวทีที่มีกำรยกสูงมำกข้ึนตลอดจนประตูทำงเข้ำออก  โครงสร้ำงอำคำรที่ท ำจำกหิน
นั้นท ำให้นักประวัติศำสตร์สำมำรถจ ำลองภำพในอดีตของอำคำรเวทีของโรงละครได้
หลำยแห่ง โดยเฉพำะโรงละครเอพิเดำรุสที่ยังคงมีสภำพโครงสร้ำงของอำคำรเวทีที่
ยังคงสภำพเกือบสมบูรณ์  ด้วยเหตุนี้นักประวัติศำสตร์จึงเช่ือกันว่ำอำคำรเวทีในช่วง
แรกเริ่มนั้นคงมีขนำดไม่สูงใหญ่มำกนัก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะข้อจ ำกัดทำงด้ำนเทคนิค
และเครื่องมือที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง  อำคำรเวทีนั้นมักสร้ำงด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำและใช้
ประตูกลำงขนำดใหญ่มำก ในบำงครั้งอำจเป็นประตูใหญ่ทั้งสองด้ำนท่ีโอบขนำบประตู
ใหญ่เอำไว้  ขณะที่หลังคำจะมีขนำดบำงซึ่งนักแสดงนั้นจะอยู่ใต้หลังคำดังกล่ำว 
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ภาพที่ 5 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโรงละครกรีกในสมัยคลาสสิก 

นอกจำกนี้อำคำรเวทียังมีปีกของเวทีทั้งสองด้ำนที่ยื่นออกนอกเวที  ซึ่งมี
ลั กษณ ะต่ ำกว่ ำ เวที ที่ ย กสู งซึ่ งปี กทั้ งส องด้ ำนจะ เช่ื อมต่ อกั บออร์ เค สตรำ                  
นักประวัติศำสตร์ยังสำมำรถสร้ำงภำพจ ำลองใหม่จำกโรงละครไดโอนิซุสซึ่งบูรณะขึ้น
ในช่วง 330 ปีก่อนคริสตกำล  โครงสร้ำงดังกล่ำวของโรงละครโดยเฉพำะอำคำรเวทีน้ัน
มีกำรต่อเติมประตูให้มีขนำดใหญ่เป็นประตูใหญ่สำมบำน และมีกำรยกพื้นเวทีเป็นสอง
ช้ัน แต่ทว่ำไม่มีพื้นที่ด้ำนหน้ำของเวที (proskenion ในภำษำกรีก)  ในขณะที่อีกด้ำน
ของเวทีเป็นบันไดทำงขึ้นลงเป็นทำงยำวซึ่งเรียกว่ำ (parodoi ในภำษำกรีก) ทำงขึ้นลง
ดังกล่ำวนี้เป็นทำงน ำไปสู่พื้นที่ออร์เคสตรำ ทั้งนี้พำรำดอยถูกใช้เพื่อเป็นทำงเข้ำและ
ทำงออกของกลุ่มนักร้องประสำนเสียง และค ำว่ำ “paradoi” ยังหมำยถึงเพลงแรกของ
คณะนักร้องประสำนเสียงเมื่อเดินเข้ำสู่ออร์เคสตรำอีกด้วย  ดังนั้น นักร้องประสำน
เสียงจะปรำกฎตัวในพื้นที่ออร์เคสตรำในช่วงระหว่ำงกำรแสดง ขณะที่ผู้แสดงเองนั้น
อำจมีทำงเข้ำออกได้หลำยทำง  พื้นที่ของกำรแสดงของนักแสดงจะอยู่ด้ำนหน้ำของ
อำคำรเวที แต่กระนั้นนักแสดงอำจจะเดินออกสู่ด้ำนหน้ำเนื่องจำกในบำงครั้งต้องมีบท
ปฏิพำกษ์กับคณะนักร้องประสำนเสียง 

 ขณะที่พื้นที่ส่วนที่เหลือของโรงละครจะมีกำรจัดสรรที่นั่งที่ต่ำงกันออกไป
ตำมล ำดับชนช้ันทำงสังคมกรีกในขณะนั้น  โรงละครกรีกจะมีกำรส ำรองที่นั่งพิเศษ
ให้แก่นักบวช เจ้ำหน้ำที่รัฐ ตลอดจนผู้มีช่ือเสียงในนครรัฐนั้น  ทั้งนี้แถวหน้ำของโรง
ละครถือเป็นศูนย์กลำงส ำคัญของกำรชมละคร เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่ เห็นกำรแสดงของ
นักแสดงได้อย่ำงชัดแจ้ง  ขณะที่แถวด้ำนหน้ำสุดนั้นจะเป็นท่ีนั่งส ำหรับนักบวชช้ันสูงซึ่ง
ด ำรงต ำแหน่งเป็น Dionysus Eleuthereos  ซึ่งเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรประกอบ
พิธีกรรมทำงศำสนำที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงละคร โดยที่นั่งอันทรงเกียรติของนักบวช
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ดังกล่ำวจะมีกำรแกะสลักที่นั่งเฉพำะไว้ให้อย่ำงชัดเจนเพื่อให้รู้ว่ำเป็นที่นั่งกิตติมศักดิ์ 
(Buckham, 1967: 117-118) ด้วยเหตุนี้ที่ นั่ งในโรงละครจึงเป็น กำรสะท้อนถึง
วัฒนธรรมทำงชนช้ันสังคมกรีกได้เป็นอย่ำงดี 

 นอกจำกน้ีแล้วสถำปนิกกรีกยังมีกำรออกแบบแผนผังที่นั่งซึ่งถูกสงวนไว้ให้กับ
สมำชิกท้ัง 500 คน ซึ่งเป็นสมำชิกฝ่ำยนิติบัญญัติของเอเธนส์ (boule)  ขณะที่พลเมือง
อำจได้นั่งที่นั่งตำมกำรแบ่งที่นั่งสัดส่วนของเผ่ำทั้งสิบในเอเธนส์ ทั้งนี้ตัวอำคำรของ    
โรงละครจะถูกประทับด้วยตัวอักษรกรีกอันหมำยถึงลิ่มที่มีกำรระบุที่นั่ งเอำไว้             
นักประวัติศำสตร์สันนิษฐำนว่ำ  รำคำกำรเข้ำชมนั้นตกอยู่ที่ประมำณ 2 โอบอล ซึ่งมี
รำคำเท่ำกับค่ำจ้ำงแรงงำนไร้ฝีมือท่ีท ำงำนเป็นเวลำ 1 วันเต็ม ท้ังนี้ชำวเอเธนส์ได้มีกำร
จัดตั้งกองทุนพิเศษหรือ Theoric fund ขึ้น ซึ่งกองทุนดังกล่ำวนั้นพลเมืองชำยทุกคนที่
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกในแต่ละเผ่ำของพวกตนจะได้รับเงินจำกเผ่ำตนผ่ำนผู้น ำอำวุโส เพื่อ
น ำเงินดังกล่ำวมำเป็นค่ำซื้อตั๋วในกำรเข้ำรับชมที่โรงละคร (Buckham, 1967: 120) สิ่ง
เหล่ำนี้เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำ  กำรเข้ำร่วมในกำรชมกำรละครถูกมองว่ำเป็นหน้ำที่อัน
ส ำคัญของพลเมืองกรีกด้วย และทำงรัฐบำลก็คำดหวังว่ำเมื่อผู้ชมเข้ำมำชมละครทั้งสอง
ประเภทแล้ว พวกเขำจะได้รับรู้สิ่งใหม่ ๆ ท้ังคติเตือนใจ ข้อคิด วิถีจำรีตหรือครรลองใน
กำรด ำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ของควำมเป็นพลเมืองกรีก  ข้อสังเกตที่ส ำคัญอีกประกำรคือ
กำรแสดงละครของนักแสดงรวมถึงคณะนักร้องประสำนเสียงตลอดจนผู้เข้ำชมกำร
แสดงจะจ ำกัดสถำนะอยู่ที่พลเมืองชำยชำวกรีกเท่ำนั้น ขณะที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิได้เข้ำร่วม
ในกำรบูชำสักกำระเทพเจ้ำหรือกำรเข้ำร่วมชมเพื่อผ่อนคลำยอำรมณ์แต่อย่ำงใด 

 

บทสรุป 

 อำจกล่ำวได้ว่ำควำมรุ่งเรืองของกำรละครกรีกมีรำกฐำนมำจำกพิธีกรรมบูชำ
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ดังกล่ำวจะมีกำรแกะสลักที่นั่งเฉพำะไว้ให้อย่ำงชัดเจนเพื่อให้รู้ว่ำเป็นที่นั่งกิตติมศักดิ์ 
(Buckham, 1967: 117-118) ด้วยเหตุนี้ที่ นั่ งในโรงละครจึงเป็น กำรสะท้อนถึง
วัฒนธรรมทำงชนช้ันสังคมกรีกได้เป็นอย่ำงดี 

 นอกจำกน้ีแล้วสถำปนิกกรีกยังมีกำรออกแบบแผนผังที่นั่งซึ่งถูกสงวนไว้ให้กับ
สมำชิกท้ัง 500 คน ซึ่งเป็นสมำชิกฝ่ำยนิติบัญญัติของเอเธนส์ (boule)  ขณะที่พลเมือง
อำจได้นั่งที่นั่งตำมกำรแบ่งที่นั่งสัดส่วนของเผ่ำทั้งสิบในเอเธนส์ ทั้งนี้ตัวอำคำรของ    
โรงละครจะถูกประทับด้วยตัวอักษรกรีกอันหมำยถึงลิ่มที่มีกำรระบุที่นั่ งเอำไว้             
นักประวัติศำสตร์สันนิษฐำนว่ำ  รำคำกำรเข้ำชมนั้นตกอยู่ที่ประมำณ 2 โอบอล ซึ่งมี
รำคำเท่ำกับค่ำจ้ำงแรงงำนไร้ฝีมือท่ีท ำงำนเป็นเวลำ 1 วันเต็ม ท้ังนี้ชำวเอเธนส์ได้มีกำร
จัดตั้งกองทุนพิเศษหรือ Theoric fund ขึ้น ซึ่งกองทุนดังกล่ำวนั้นพลเมืองชำยทุกคนที่
เข้ำร่วมเป็นสมำชิกในแต่ละเผ่ำของพวกตนจะได้รับเงินจำกเผ่ำตนผ่ำนผู้น ำอำวุโส เพื่อ
น ำเงินดังกล่ำวมำเป็นค่ำซื้อตั๋วในกำรเข้ำรับชมที่โรงละคร (Buckham, 1967: 120) สิ่ง
เหล่ำนี้เป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำ  กำรเข้ำร่วมในกำรชมกำรละครถูกมองว่ำเป็นหน้ำที่อัน
ส ำคัญของพลเมืองกรีกด้วย และทำงรัฐบำลก็คำดหวังว่ำเมื่อผู้ชมเข้ำมำชมละครทั้งสอง
ประเภทแล้ว พวกเขำจะได้รับรู้สิ่งใหม่ ๆ ท้ังคติเตือนใจ ข้อคิด วิถีจำรีตหรือครรลองใน
กำรด ำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ของควำมเป็นพลเมืองกรีก  ข้อสังเกตที่ส ำคัญอีกประกำรคือ
กำรแสดงละครของนักแสดงรวมถึงคณะนักร้องประสำนเสียงตลอดจนผู้เข้ำชมกำร
แสดงจะจ ำกัดสถำนะอยู่ที่พลเมืองชำยชำวกรีกเท่ำนั้น ขณะที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิได้เข้ำร่วม
ในกำรบูชำสักกำระเทพเจ้ำหรือกำรเข้ำร่วมชมเพื่อผ่อนคลำยอำรมณ์แต่อย่ำงใด 

 

บทสรุป 

 อำจกล่ำวได้ว่ำควำมรุ่งเรืองของกำรละครกรีกมีรำกฐำนมำจำกพิธีกรรมบูชำ
เทพไดโอนิซุสซึ่งเป็นเทพเจ้ำของชำวกรีก  พิธีกรรมบูชำเทพดังกล่ำวในเวลำต่อมำได้
สร้ำงรูปแบบของกำรปฏิบัติบูชำที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรละครของอำรยธรรมกรีกไว้
อย่ำงเหนียวแน่น โดยเฉพำะรูปแบบกำรเต้นร ำรวมทั้งกำรขับร้องเพลงสวดสรภัญญะซึ่ง
มีบทบำทส ำคัญในกำรใช้เพื่อกำรบวงสรวง  ท้ังนี้ในสมัยกรีกคลำสสิกนั้น  งำนประพันธ์
กำรละครได้พัฒนำขึ้นอย่ำงมำกทั้ งบทละครโศกนำฎกรรมและหัสนำฎกรรม  
นอกจำกนี้ควำมน่ำสนใจของงำนกำรละครยังอยู่ที่คณะนักร้องประสำนเสียงซึ่งมีส่วน

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562) 127



128 
ส ำคัญในกำรช่วยพัฒนำวงกำรกำรละครของกรีก  เช่นเดียวกันกับบทสวดไดธีแรมบ์ซึ่ง
ได้วิวัฒนำกำรมำเป็นบทละครของทั้งสองประเภท  ขณะเดียวกันในสมัยกรีกคลำสสิก
ยังได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นยุคทองของโรงละครกรีกด้วยเช่นกัน   เนื่องจำกในสมัย
ดังกล่ำวนี้มีโรงละครที่เกิดขึ้นเป็นจ ำนวนมำกในนครรัฐต่ำงๆ ซึ่งโรงละครกรีกนี้ได้กลำย
มำเป็นแหล่งบันเทิงใจของกำรแสวงหำควำมสุขของชำวกรีกด้วยเช่นกัน 
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Abstract 

 The study of the status of the theatre and dance in the reign of 
King Rama III was a historical research aimed at studying social factors 
that affect the work of dance. The purpose of research was to study the 
history of the dance in the reign of King Rama III during 1824-1839 AD by 
using the mixed research methodology which collected the primary and 
secondary documents, historical and archaeological evidences such as 
paintings and sculptures. The results of the research showed that the 
dance in the reign of King Rama III still appears in the royal court and 
outside the royal court. It served for fulfilling the needs of ritual and 
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บทน า 
 ในรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติ ระหว่าง พ.ศ.2364 - 2397 สภาพโดยรวมของสังคมไทยเกิด
ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล งจ าก สั งค ม อุ ด ม ค ติ ที่ มี ก รุ งศ รี อ ยุ ธ ย า เป็ น ต้ น แ บ บ เริ่ ม 
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เข้าสู่การรับเอาอิทธิพลจากภายนอกราชอาณาจักรให้เข้ามาปะทะสังสรรค์ และเป็น
จุดเริ่มต้นแห่งการเข้าสู่ความทันสมัย ก่อนจะได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในช่วงเวลา
ต่อไป ในรัชกาลนี้พระประมุขแห่งแผ่นดินทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในด้านเศรษฐกิจ
และการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษ จนปรากฏว่ามิได้ทรงสนพระราชหฤทัยใน
กิจการด้านนาฏกรรมมากเท่าใดนัก แม้จะเป็นช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านพ้นจากยุคทองของ
งานนาฏกรรมที่เฟื่องฟูในราชส านักรัชกาลที่ 2 ท าให้ปรากฏวาทกรรมในการศึกษา
ประวัติศาสตร์นาฏกรรมว่านาฏกรรมในรัชกาลที่ 3 นี้ไม่มีความรุ่งเรืองจนท าให้มีผู้ให้
ความสนใจในการศึกษาอย่างจริงจังน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
สถานภาพของกิจกรรมด้านนาฏกรรมทั้งภายในและนอกราชส านักที่เช่ือมโยงให้เห็น
องค์รวมของสถานภาพของงานนาฏกรรมที่สัมพันธ์กับบริบทต่าง ๆ ของสังคม เช่น 
สภาพประชากร เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมทั้งปัจจัยอื่นที่จะส่งผลถึงรูปแบบและวิธีการ
แสดงของงานนาฏกรรมในช่วงระยะเวลานั้น กับทั้งอิทธิพลจากความหลากหลายทาง
เชื้อชาติและศาสนาและสังคมไทยที่ท าให้เกิดความนิยมรูปแบบการแสดงที่ต่างไปจาก
ขนบเดิมที่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา  
 อนึ่ง ขอบเขตของค าว่า “นาฏกรรม” ที่ปรากฏในบทความนี้ เป็นการ
พิจารณานาฏกรรมในฐานะที่เป็นผลผลิตและปรากฏการณ์ทางสังคม ครอบคลุม
ศิลปะการแสดงที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้จังหวะ เช่น โขน ละคร หุ่น หนัง ร า 
ระบ า เต้น ฟ้อน เชิด ฯลฯ ทั้งส่วนที่เป็นของราชส านักและส าหรับราษฎรทั่วไป  
(ปริตตา  เฉลิมเผ่า  กออนันตกูล, 2534 : 8) 
 การรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นาฏกรรมไทยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ให้
ความส าคัญกับศูนย์กลางทางการปกครองที่ราชส านัก เอกสารส่วนหนึ่งจึงบันทึกเฉพาะ
ความเป็นไปของกิจการนาฏกรรมในราชส านัก ดังเช่นพระนิพนธ์ "ต านานละครอิเหนา" 
ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพที่กล่าวว่า "ถึงรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จฯ 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรังเกียจการเล่นละคร  พอเสวยราชย์ก็โปรดให้เลิกละคร
หลวงเสีย ไม่ทรงเล่นละครจนตลอดรัชกาล...” (2546ก: 347) จนท าให้ดูเหมือนว่า
กิจการนาฏกรรมภายนอกราชส านักนั้นหยุดนิ่งเหมือนกับละครหลวง อย่างไรก็ดีจาก
หนังสือเล่มเดียวกันนี้กลับเปิดแนวทางให้เห็นว่า “ความที่ว่าพระบาทสมเด็จฯ พระนั่ง
เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว ไม่ โปรดละคร แต่ ไม่ ทรงห้ ามปรามผู้ อื่ นที่ เล่ น ละคร"  และ 
“พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่โปรดละคร  เป็นแต่ว่าทรงแช่งชักติเตียน
จะมิให้ผู้อื่นเล่น ถึงกระนั้นก็มีผู้ลักเล่นเงียบ ๆ ด้วยกันหลายราย” (อ้างแล้ว : 348) 
จากจุดนี้เองที่ท าให้เห็นภาพต่อเนื่องว่าความแพร่หลายของงานนาฏกรรมกลับเปลี่ยน
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พื้นที่ความนิยมมาสู่นอกราชส านักที่เจ้านายและขุนนางสามารถมีนาฏกรรมเป็นเครื่อง
แสดงยศศักดิ์หรือเพื่อความบันเทิงส่วนตนได้  อีกทั้งอาจมีนาฏกรรมที่เป็นเครื่องบันเทิง
ของราษฎรท่ัวไปอันอาจศึกษาได้จากวรรณกรรม  หลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาสถานภาพของนาฏกรรมในรัชกาลที่ 3 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มผีลต่อนาฏกรรมในรัชกาลที่ 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้ ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสมผสาน (Mixed method) ที่ ได้
รวบรวมและค้นคว้าเอกสารช้ันต้นและช้ันรอง วรรณกรรมในรัชสมัยเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์ เอกสาร (Documentary analysis) ที่จะท าให้ เห็นความ
เชื่อมโยงจากปัจจัยด้านต่างๆ รวมทั้งศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
ประเภทจิตรกรรมและประติมากรรม เพื่อน ามาใช้อธิบายถึงสถานภาพของงาน
นาฏกรรมในรัชกาล พร้อมจัดท าพิกัดแผนที่ที่มีงานนาฏกรรม (Mapping) เพื่อให้เห็น
ภาพของการกระจายตัวของสถานท่ีที่ปรากฏงานนาฏกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาเอกสารช้ันต้น เช่น หมายรับสั่ง จดหมายเหตุ พระราช
พงศาวดาร ฯลฯ เพื่อค้นหาหลักฐานข้อความที่กล่าวถึงกิจกรรมเกี่ยวกับนาฏกรรมใน
มิติต่างๆ พบว่า  เอกสารช้ันต้นสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการปริวรรตจากเอกสารตัวเขียน
แล้วจ านวนมาก  ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น โดยได้ศึกษาเอกสารชั้นต้นที่
ส าคัญ เช่น ประชุมหมายรับสั่ง ภาค 4 (ศุภวัฒย์  เกษมศรี, 2536) จดหมายเหตุ 
รัชกาลที่ 3 (กรมศิลปากร, 2530ก) พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 
(ทิพากรวงศ์, 2547) พระราชวิจารณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง 
จดหมายความทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี (นรินทรเทวี, 2552) ฯลฯ ซึ่งเอกสาร
ช้ันต้นเหล่านี้ได้ระบุเหตุการณ์ที่มีนาฏกรรมพร้อมทั้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมใน
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ฐานะที่เป็นมหรสพสมโภชต่างๆ เช่น สมโภชในงานพระเมรุ สมโภชช้างเผือก สมโภช
พระอาราม เพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงกับเอกสารในช้ันหลังลงมา 
 งานเขียนหลังจากพระนิพนธ์ ต านานละครอิเหนา (ด ารงราชานุภาพ, 2464) 
ที่ใช้เป็นหลักในการอ้างอิงสืบต่อกันมา ยังมีผู้ได้ท าการศึกษาลักษณะของงานนาฏกรรม
ในรัชกาลที่ 3 ดังเช่นหนังสือ Siam under King Rama III ของวอลเตอร์ เอฟ เวลลา 
ที่แปลเป็นไทยโดย นิจ ทองโสภิต ในช่ือ แผ่นดินพระนั่งเกล้า (2530) ได้ท าการศึกษา
สภาพสังคมในรัชกาลที่ 3 ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชส านัก   และพระราชอัธยาศัย
ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์
เกี่ยวกับการพระศาสนา ความสัมพันธ์กับประเทศรอบข้างและชาติตะวันตก ในส่วน
ของงานศิลปะและวรรณคดี เวลลาเห็นว่าพระราชพิธีต่างๆ ว่า  มีความสนุกสนานใน
เชิงการแสดง  เพราะล้วนได้มีการซักซ้อมมาเป็นอย่างดี และท าให้เกิดความรื่นเริงต่อ
ประชาชนท่ีได้ดูมหรสพ  ดอกไม้เพลิงและการจับสลากท่ีแทรกอยู่ในการจัดพระราชพิธี 
(อ้างแล้ว : 26-27) สะท้อนให้เห็นว่าพระราชพิธีในรัชกาลที่ 3 ยังคงด าเนินไปตามธรรม
เนียมอย่างต่อเนื่องโดยมีงานนาฏกรรมหรืองานที่มีลักษณะเชิงนาฏกรรมอยู่ควบคู่กับ
พิธีเหล่านี้เสมอ อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกณฑ์แรงงานไพร่ของสังคมไทยที่
แบ่งเป็นชนช้ัน เวลลาเห็นว่าในช่วงรัชกาลที่ 3 มูลนายจะต้องควบคุมให้มีปริมาณไพร่
ในสังกัดพอสมควรตามฐานานุศักดิ์  ไม่มากเกินจนอาจก่อการกบฎ  หรือน้อยเกินจนไม่
สามารถเกณฑ์เข้าใช้ท าราชการหรืองานพิธีต่างๆ  และช่วงเวลาที่ถูกเกณฑ์เข้าเป็นไพร่
หลวงน้อยลงจากระบบเดิมที่เป็น เข้าเดือนออกเดือนมาเป็นเข้าเดือนออกสามเดือน ท า
ให้ราษฎรที่เป็นไพร่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้น (อ้างแล้ว : 35-36) ถึงกระนั้นก็ดีเวลลากลับ
เห็นว่าราษฎรในสมัยรัชกาลที่ 3 ดูจะไม่ได้ให้ความส าคัญกับศิลปะเท่าใดนัก จะมีก็
เพียงศิลปะพื้นเมืองบางอย่างที่ไม่สู้จะคงทนถาวรหรือมีการบันทึกไว้เป็นแบบฉบับ ซึ่ง
ในประเด็นนี้ผู้วิจัยเห็นว่าหากพิจารณาจากหลักฐานช้ันต้นอาจให้ความกระจ่างถึง
ลักษณะที่แท้จริงของงานนาฏกรรมในสังคมไทยเวลานั้นได้ ซึ่งจะท าให้เห็นภาพ
กิจกรรมนาฏกรรมของราษฎรสยามชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 ในระยะต่อมา สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ (2547) ได้ท าการศึกษาประวัติศาสตร์
นาฏกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์โดยเช่ือมโยงลักษณะของงานนาฏกรรมตั้งแต่ปลายกรุง
ศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้ย้ าถึงละครหลวงใน 2 รัชกาลแรกแห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ว่า ละครผู้หญิงเป็นสิ่งที่มีได้ทั้งวังหลวงและวังหน้าโดยไม่ผิดพระราช
ประเพณี หากแต่ใน 2 รัชกาลแรกนั้นสมเด็จพระมหาอุปราชทั้ง 2 พระองค์ไม่ทรงมีไว้
เพราะเกรงว่าจะเป็นล่วงเกินพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินวังหลวง จนเมื่อถึงในรัชกาล
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ฐานะที่เป็นมหรสพสมโภชต่างๆ เช่น สมโภชในงานพระเมรุ สมโภชช้างเผือก สมโภช
พระอาราม เพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงกับเอกสารในช้ันหลังลงมา 
 งานเขียนหลังจากพระนิพนธ์ ต านานละครอิเหนา (ด ารงราชานุภาพ, 2464) 
ที่ใช้เป็นหลักในการอ้างอิงสืบต่อกันมา ยังมีผู้ได้ท าการศึกษาลักษณะของงานนาฏกรรม
ในรัชกาลที่ 3 ดังเช่นหนังสือ Siam under King Rama III ของวอลเตอร์ เอฟ เวลลา 
ที่แปลเป็นไทยโดย นิจ ทองโสภิต ในช่ือ แผ่นดินพระนั่งเกล้า (2530) ได้ท าการศึกษา
สภาพสังคมในรัชกาลที่ 3 ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชส านัก   และพระราชอัธยาศัย
ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์
เก่ียวกับการพระศาสนา ความสัมพันธ์กับประเทศรอบข้างและชาติตะวันตก ในส่วน
ของงานศิลปะและวรรณคดี เวลลาเห็นว่าพระราชพิธีต่างๆ ว่า  มีความสนุกสนานใน
เชิงการแสดง  เพราะล้วนได้มีการซักซ้อมมาเป็นอย่างดี และท าให้เกิดความรื่นเริงต่อ
ประชาชนท่ีได้ดูมหรสพ  ดอกไม้เพลิงและการจับสลากท่ีแทรกอยู่ในการจัดพระราชพิธี 
(อ้างแล้ว : 26-27) สะท้อนให้เห็นว่าพระราชพิธีในรัชกาลที่ 3 ยังคงด าเนินไปตามธรรม
เนียมอย่างต่อเนื่องโดยมีงานนาฏกรรมหรืองานที่มีลักษณะเชิงนาฏกรรมอยู่ควบคู่กับ
พิธีเหล่านี้เสมอ อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกณฑ์แรงงานไพร่ของสังคมไทยที่
แบ่งเป็นชนช้ัน เวลลาเห็นว่าในช่วงรัชกาลที่ 3 มูลนายจะต้องควบคุมให้มีปริมาณไพร่
ในสังกัดพอสมควรตามฐานานุศักดิ์  ไม่มากเกินจนอาจก่อการกบฎ  หรือน้อยเกินจนไม่
สามารถเกณฑ์เข้าใช้ท าราชการหรืองานพิธีต่างๆ  และช่วงเวลาที่ถูกเกณฑ์เข้าเป็นไพร่
หลวงน้อยลงจากระบบเดิมที่เป็น เข้าเดือนออกเดือนมาเป็นเข้าเดือนออกสามเดือน ท า
ให้ราษฎรที่เป็นไพร่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้น (อ้างแล้ว : 35-36) ถึงกระนั้นก็ดีเวลลากลับ
เห็นว่าราษฎรในสมัยรัชกาลที่ 3 ดูจะไม่ได้ให้ความส าคัญกับศิลปะเท่าใดนัก จะมีก็
เพียงศิลปะพื้นเมืองบางอย่างที่ไม่สู้จะคงทนถาวรหรือมีการบันทึกไว้เป็นแบบฉบับ ซึ่ง
ในประเด็นนี้ผู้วิจัยเห็นว่าหากพิจารณาจากหลักฐานช้ันต้นอาจให้ความกระจ่างถึง
ลักษณะที่แท้จริงของงานนาฏกรรมในสังคมไทยเวลานั้นได้ ซึ่งจะท าให้เห็นภาพ
กิจกรรมนาฏกรรมของราษฎรสยามชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 ในระยะต่อมา สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ (2547) ได้ท าการศึกษาประวัติศาสตร์
นาฏกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์โดยเช่ือมโยงลักษณะของงานนาฏกรรมตั้งแต่ปลายกรุง
ศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้ย้ าถึงละครหลวงใน 2 รัชกาลแรกแห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ว่า ละครผู้หญิงเป็นสิ่งที่มีได้ทั้งวังหลวงและวังหน้าโดยไม่ผิดพระราช
ประเพณี หากแต่ใน 2 รัชกาลแรกนั้นสมเด็จพระมหาอุปราชทั้ง 2 พระองค์ไม่ทรงมีไว้
เพราะเกรงว่าจะเป็นล่วงเกินพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินวังหลวง จนเมื่อถึงในรัชกาล
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ที่ 3 แม้ในราชส านักฝ่ายวังหลวงจะไม่มีละครผู้หญิง  แต่เจ้านายช้ันรองลงมาคือสมเด็จ
พระมหาอุปราช คือ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ 
กลับทรงมีละครผู้หญิงส าหรับพระเกียรติยศ โดยมีข้ออ้างว่าเป็นการรักษาแบบแผน
และบทละครแบบหลวงในรัชกาลที่ 2 ไว้ จึงเป็นการเปิดโอกาสที่ให้มีละครผู้หญิงไดโ้ดย
มิได้ห้ามปราม (อ้างแล้ว : 121-122, 129) จากกรณีนี้  ผู้วิจัยเห็นว่า การที่ผู้มี
บรรดาศักดิ์มีละครผู้หญิงแทนพระเจ้าแผ่นดินได้กลายเป็นเกณฑ์ใหม่ให้ชนช้ันที่มี
ฐานานุศักดิ์รองลงมาพยายามที่จะมีนาฏกรรมส าหรับประดับเกียรติยศของตนเอง ซึ่ง
จะเป็นการแพร่กระจายรูปแบบนาฏกรรมจากกลุ่มชนช้ันสูงในสังคมสู่ชนช้ันในระดับ
เดียวกันและระดับที่ต่ ากว่าต่อไป 
 นอกจากประเด็นส าคัญที่พบในเอกสารที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้ว ยังมีประเด็น
ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยทางสังคมด้านอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงสภาพของ
นาฏกรรม เช่นการเทครัวประชากรเชื้อชาติต่าง ๆ เช่น ลาว ญวน แขกไทรบุรี ฯลฯ เข้า
มายังพระนครและพระราชอาณาเขตสยาม  ก่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านเช้ือ
ชาติและศาสนา และเกิดรูปแบบนาฏกรรมชนิดใหม่ขึ้นในสยาม อีกทั้งผลจากการ
ขยายตัวของพระนคร  การสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆ  ก่อให้เกิดย่านชุมชน
ที่ย่อมต้องมีงานนาฏกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะเป็นเครื่องบันเทิงของราษฎร  ผู้วิจัย
เห็นว่าจากการประมวลเอกสารต่างๆ ได้เปิดประเด็นให้มีการค้นคว้าต่อไปได้อีกว่า
ปริมาณและสถานของคณะละครรวมทั้งนาฏกรรมชนิดอื่นๆ ภายนอกราชส านักจะมี
การขยายตัวและแพร่หลายยิ่งขึ้นเพียงใด 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้เห็นภาพรวมของสังคมในช่วงระยะเวลาหนึ่งต้อง
อาศัยมุมมองที่เป็นภาคตัดขวาง ระหว่าง พ.ศ.2367-2394 เป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคมไทยที่เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเริ่มเข้า
สู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการแสวงหาอาณานิคมเพื่อตอบสนองด้านวัตถุดิบใน
การผลิต จึงเริ่มสร้างสัมพันธไมตรีกับโลกตะวันออกพร้อมกับน าตรรกะความคิด 
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาด้วย  ด้านความเปลี่ยนแปลงภายในเกิดจากสภาพสังคม
รัตนโกสินทร์ภายหลังการสถาปนากรุงใหม่ราว 50 ปี ท าให้สังคมเกิดเสถียรภาพของ
ชุมชนเมืองซึ่งมีกิจกรรมทางนาฏกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ท าหน้าที่ด้านพิธีกรรมและความ
บันเทิ ง  ทั้ งนี้ ล้วนอยู่ภายใต้นโยบายการปกครองที่ ก า หนดจากบนลงล่าง มี
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พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางเพื่อก าหนดทิศทางความเป็นไปของสังคม  ดังจะได้
อธิบายเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
 
1. สถานภาพของนาฏกรรมในรัชกาลที่ 3 
     1.1 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เกี่ยวข้องกับงานนาฏกรรม 
 การปกครองด้วยระบบกษัตริย์ของสยามได้รับวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเช่ือ
ทางพราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนา โดยทรงเป็นทั้งสมมติเทวราช ขัตติยะและราชา 
ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม  รักษาพระศาสนาและประชาชน  ด้วยหน้าที่ของกษัตริย์ตาม
วรรณะแบบฮินดูต้องทรงเป็นทั้งนักรบและรอบรู้ศิลปศาสตร์ 18 ประการ ซึ่งมีวิชา  
คันธรรพศาสตร์ว่าด้วยดนตรีและนาฏกรรมเป็นหนึ่งในวิชาที่ต้องทรงเรียนรู้ ส าหรับ
กษัตริย์สยาม และยังมีหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือต้องบ ารุงบ้านเมืองด้าน
วรรณกรรม มหรสพและการเล่นบันเทิงต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นความรุ่มรวยทาง
วัฒนธรรมของแผ่นดิน และเป็นเครื่องแสดงพระบารมีของกษัตริย์และความแสดงถึง
ความกินดีอยู่ดีของราษฏรในแผ่นดินอีกโสตหนึ่ง ซึ่งระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระ 
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติยาวนาน 27 ปีเท่าระยะเวลาในรัชกาลที่ 1 ท าให้
นาฏกรรมก่อรูปขึ้นอย่างชัดเจนโดยได้รับอิทธิพลต้นแบบจากนาฏกรรมในสมัยรัชกาลที่ 
2 
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าทับ 
ประสูติในรัชกาลที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2330 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์โตของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แต่เมื่อครั้งด ารงพระราชอิสริยยศ
เป็นสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร กับหม่อมเรียม (ต่อมาทรงสถาปนาเป็น 
สมเด็จพระศรีสุลาลัย) เมื่อครั้งที่พระราชบิดาทรงหัดละครผู้หญิงที่พระราชวังเดิมจนถูก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกริ้ว (ด ารงราชานุภาพ, 2546ก : 336) หม่อม
เจ้าทับก็ได้ทรงรู้เห็นและเข้าใจเรื่องฐานานุศักดิ์ของการมีละครประดับเกียรติยศ  จน
เมื่อทรงเลื่อนขึ้นเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เมื่อในรัชกาลที่ 2 ก็ทรงหัดเพียงโขนผู้ชาย
ส าหรับพระเกียรติยศที่วังท่าพระ เรียกกันทั่วไปว่า “โขนกรมเจษฎฯ” 
 พระราชานุกิจ 
 ในแผ่นดินรัชกาลที่ 2 กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้รับความไว้วางพระราช -
หฤทัยให้ก ากับราชการหลายด้านและมีพระราชอ านาจมาก  ทรงเป็นแม่กองสร้าง 
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พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางเพื่อก าหนดทิศทางความเป็นไปของสังคม  ดังจะได้
อธิบายเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
 
1. สถานภาพของนาฏกรรมในรัชกาลที่ 3 
     1.1 บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เกี่ยวข้องกับงานนาฏกรรม 
 การปกครองด้วยระบบกษัตริย์ของสยามได้รับวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเช่ือ
ทางพราหมณ์-ฮินดูและพุทธศาสนา โดยทรงเป็นทั้งสมมติเทวราช ขัตติยะและราชา 
ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม  รักษาพระศาสนาและประชาชน  ด้วยหน้าที่ของกษัตริย์ตาม
วรรณะแบบฮินดูต้องทรงเป็นทั้งนักรบและรอบรู้ศิลปศาสตร์ 18 ประการ ซึ่งมีวิชา  
คันธรรพศาสตร์ว่าด้วยดนตรีและนาฏกรรมเป็นหนึ่งในวิชาที่ต้องทรงเรียนรู้ ส าหรับ
กษัตริย์สยาม และยังมีหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือต้องบ ารุงบ้านเมืองด้าน
วรรณกรรม มหรสพและการเล่นบันเทิงต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นความรุ่มรวยทาง
วัฒนธรรมของแผ่นดิน และเป็นเครื่องแสดงพระบารมีของกษัตริย์และความแสดงถึง
ความกินดีอยู่ดีของราษฏรในแผ่นดินอีกโสตหนึ่ง ซึ่งระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระ 
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติยาวนาน 27 ปีเท่าระยะเวลาในรัชกาลที่ 1 ท าให้
นาฏกรรมก่อรูปขึ้นอย่างชัดเจนโดยได้รับอิทธิพลต้นแบบจากนาฏกรรมในสมัยรัชกาลที่ 
2 
 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าทับ 
ประสูติในรัชกาลที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2330 ทรงเป็นพระราชโอรสองค์โตของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แต่เมื่อครั้งด ารงพระราชอิสริยยศ
เป็นสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร กับหม่อมเรียม (ต่อมาทรงสถาปนาเป็น 
สมเด็จพระศรีสุลาลัย) เมื่อครั้งที่พระราชบิดาทรงหัดละครผู้หญิงที่พระราชวังเดิมจนถูก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกริ้ว (ด ารงราชานุภาพ, 2546ก : 336) หม่อม
เจ้าทับก็ได้ทรงรู้เห็นและเข้าใจเรื่องฐานานุศักดิ์ของการมีละครประดับเกียรติยศ  จน
เมื่อทรงเลื่อนขึ้นเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เมื่อในรัชกาลที่ 2 ก็ทรงหัดเพียงโขนผู้ชาย
ส าหรับพระเกียรติยศที่วังท่าพระ เรียกกันทั่วไปว่า “โขนกรมเจษฎฯ” 
 พระราชานุกิจ 
 ในแผ่นดินรัชกาลที่ 2 กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้รับความไว้วางพระราช -
หฤทัยให้ก ากับราชการหลายด้านและมีพระราชอ านาจมาก  ทรงเป็นแม่กองสร้าง 
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สวนขวาอันเป็นสถานที่ส าหรับงานนาฏกรรมและความบันเทิงในราชส านัก มีสระน้ า
และโรงมหาสภาซึ่งเป็นเก๋งโรงละครส าหรับสตรีฝ่ายในและละครหลวงรัชกาลที่ 2  
ใช้เป็นที่เล่นเพลง สักรวา มโหรี ละคร (ด ารงราชานุภาพ, 2546ข) หากแต่ได้รื้อศิลาที่
ก่อเขาและสระต่างๆ ลงเมื่อรัชกาลที่ 3 โดยอ้างเหตุผลด้านความเช่ือและธรรมเนียม
การรื้อสิ่งที่อันเป็นที่รักของเจ้าของน าไปถวายวัด (แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, 2549 : 78) ทว่า
โรงมหาสภานี้มิได้ถูกรื้อลงด้วย ต่อมาได้ใช้เป็นพระที่น่ังทรงธรรมและเล่นละครในสมัย
รัชกาลที่ 4 (นรินทรเทวี, 2552 : 385-388) 
 เหตุเพราะรัชกาลที่ 2 ทรงโปรดปรานด้านการละครและดนตรี กรมหม่ืน -
เจษฎาบดินทร์ก็ทรงเป็นหนึ่งในกวีที่ได้ช่วยทรงพระราชนิพนธ์บทละครต่าง ๆ ส าหรับ
ละครหลวงและได้ทรงพระนิพนธ์บทละครนอกเรื่องสังข์ศิลป์ชัยถวายอีกเรื่องหนึ่ง (นั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว และบุษบา, 2540) ช้ีให้เห็นว่า  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีความเข้าใจเรื่องแบบแผนนาฏกรรมต่างๆ เป็นอย่างดีและมีความเชี่ยวชาญด้าน
การกวีจนถึงขั้นทรงพระราชนิพนธ์กลอนกลบทและกลอักษรได้  (คณะสงฆ์วัดพระเชตุ
พน, 2554 : 526)  
 เมื่อได้ครองสิริราชสมบัติแล้ว  พระราชานุกิจประจ าวันเน้นไปที่กิจกรรมพุทธ
ศาสนามากกว่าเรื่องอื่น ได้ทรงทรงบาตร นมัสการพระพุทธปฏิมาและบ าเพ็ญพระราช
กุศลเป็นประจ า จะทรงงานด้านศิลปกรรมก็เพียงเสด็จออกที่พระเฉลียงในพระที่นั่ง    
อมรินทรวินิ จฉัย ใน เวลาประมาณ  11.00 น . เพื่ อ ให้นายด้ านและนาย ช่าง 
เข้าเฝ้าฯ ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยแบบอย่างในการสร้างพระอารามต่างๆ (อุดม
สมบัติ , 2554: 437) เมื่อเปรียบเทียบกับพระราชานุกิจในรัชกาลที่  2 พบว่า 
ไม่ปรากฏพระราชานุกิจประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับงานนาฏกรรมและดนตรีในช่วงที่
ครองราชย์ (ส านักราชเลขาธิการ, 2555 : 7-14)  
 พระราชจริยาวัตรและพระอัธยาศัย 
 ครอว์เฟิร์ดได้บันทึกไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี 
พระวรกายท้วม ทรงมีพระจริยาวัตรหนักแน่นเคร่งขรึมและมีสีพระพักตร์แสดงความ
เป็นผู้มีเหตุผล การที่ได้ทรงก ากับราชการด้านการค้าและต่างประเทศ (Crawfurd, 
1830) ท าให้เป็นเจ้านายที่ผู้คนให้การยกย่องจากการท าราชการ ทรงช่วยเหลือ 
ขุนนางหรือราษฎรได้รับความเดือดร้อนท าให้คนรักเคารพย าเกรงในพระราชอ านาจ 
(บดินทรไพศาลโสภณ, 2552 : 81, 83)  ด้วยเหตุที่ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็น
อย่างมากจึงท าให้พระอัธยาศัยล้วนเกี่ยวข้องกับหลักการทางศาสนา ได้เคยตรัส
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พรรณนากระทบสตรีฝ่ายในที่เป็นละครหลวงอย่างยืดยาวแสดงนัยที่ทรงไม่ชอบ 
การฟ้อนร าเพราะขัดกับพุทธวิสัยและเป็นบาป (เรื่องนางนพมาศ หรือ ต าหรับท้าวศรี
จุฬาลักษณ์ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ, 2457 : 102-103) 
 การที่ทรงแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่โปรดการละคร จนเกิดวาทกรรมที่ว่า “ทรง
รังเกียจการละคร” เริ่มมาจากการที่ไม่ทรงมี “ละครผู้หญิง” เป็นเครื่องประดับพระ
บรมราชอิสริยยศเฉกเช่นพระเจ้าแผ่นดินก่อนหน้านั้นทุกรัชกาล  ผู้วิจัยเห็นว่าการที่ได้
ทรงราชย์ในครั้งนี้มิได้เป็นไปตามพระราชประเพณีที่สมเด็จหน่อพระพุทธเจ้าที่ประสูติ
แต่พระอัครมเหสี เท่ านั้นที่ สมควรจะได้ทรงราชย์   หากแต่สถานการณ์ เมื่ อ  
พ.ศ.2367 น้ัน  ท าให้พระองค์ซึ่งมีพระสถานะเพียงพระองค์เจ้าต่างกรมกลับได้ครอง
แผ่นดิน เป็นเหตุให้ตลอดระยะเวลาในรัชกาลมีนัยยะหลายประการที่แสดงความเจียม
พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้รักษาแผ่นดินเพื่อทรงรอเจ้ านายผู้ทรงมีสิทธิ์ตามพระราช-
ประเพณีได้ครองราชย์ต่อไป  เป็นผลให้ไม่ทรงสถาปนาพระอัครมเหสีเพื่อพระราช-
โอรสจะได้ไม่มีพระราชอิสริยยศช้ันเจ้าฟ้าเป็นการกีดขวาง  แม้เมื่อในพระราชพิธีบรม-
ราชาภิเษกก็ทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฏแล้ววางข้างพระองค์  สนับสนุนข้อสันนิษฐาน
ของผู้วิจัยถึงเหตุที่ไม่ทรงมีละครผู้หญิง  ก็ด้วยทรงถือว่าละครผู้หญิงเป็นเครื่อง
ราชูปโภคส าหรับกษัตริย์เท่านั้น  ภาพลักษณ์ของพระองค์จึงดูเหมือนว่าทรงรังเกียจ
การละครแล้วไปใฝ่พระราชกิจด้านอื่นๆ เช่น การพระศาสนาหรือการค้ามากกว่า 
 พระบรมราโชบายเกี่ยวกับนาฏกรรม 
 แม้ว่าในส่วนพระองค์จะมิทรงใช้ละครผู้หญิงในฐานะเครื่องประดับพระ -
เกียรติยศ  แต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนาฏกรรมราชส านักยังคงปรากฏใช้สมโภชในงาน
พิธีต่างๆ ตามปกติ มีหมายรับสั่งให้จัดการมหรสพตลอด 27 ปีในรัชกาล รวมไปถึง
พระราชด าริสุดท้ายก่อนสวรรคตให้น าทองค าที่ทรงเก็บรักษาไว้มากนั้นจะน าไปใช้ท า
เครื่องละครก็ได้ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 51 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต, 2472 : 3) ซึ่งคงมีผู้เห็นว่าพระองค์เพิกเฉยต่อการละครมา
ตลอดแผ่นดินจึงทรงแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงเข้าพระทัยเกี่ยวกับนาฏกรรมมาโดย
ตลอด และการที่มิได้ทรงก าหนดนโยบายด้านนาฏกรรม กลับกลายเป็นการการท าให้
ผู้อื่นพยายามที่จะใช้งานนาฏกรรมมาประดับเกียรติยศของตัวเองอย่างกว้างขวาง 
     1.2 บุคคลที่มีบทบาท 
 การมีนาฏกรรมส าหรับเกียรติยศเป็นธรรมเนียมของผู้มีบรรดาศักดิ์แต่ทั้งนี้
จะต้องไม่เสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดิน โดยถือว่าละครผู้หญิงเป็นนาฏกรรมที่มีเกียรติยศ
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พรรณนากระทบสตรีฝ่ายในที่เป็นละครหลวงอย่างยืดยาวแสดงนัยที่ทรงไม่ชอบ 
การฟ้อนร าเพราะขัดกับพุทธวิสัยและเป็นบาป (เรื่องนางนพมาศ หรือ ต าหรับท้าวศรี
จุฬาลักษณ์ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ, 2457 : 102-103) 
 การที่ทรงแสดงเจตนารมณ์ว่าไม่โปรดการละคร จนเกิดวาทกรรมที่ว่า “ทรง
รังเกียจการละคร” เริ่มมาจากการที่ไม่ทรงมี “ละครผู้หญิง” เป็นเครื่องประดับพระ
บรมราชอิสริยยศเฉกเช่นพระเจ้าแผ่นดินก่อนหน้านั้นทุกรัชกาล  ผู้วิจัยเห็นว่าการที่ได้
ทรงราชย์ในครั้งนี้มิได้เป็นไปตามพระราชประเพณีที่สมเด็จหน่อพระพุทธเจ้าที่ประสูติ
แต่พระอัครมเหสี เท่ านั้นที่ สมควรจะได้ทรงราชย์   หากแต่สถานการณ์ เมื่ อ  
พ.ศ.2367 น้ัน  ท าให้พระองค์ซึ่งมีพระสถานะเพียงพระองค์เจ้าต่างกรมกลับได้ครอง
แผ่นดิน เป็นเหตุให้ตลอดระยะเวลาในรัชกาลมีนัยยะหลายประการที่แสดงความเจียม
พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้รักษาแผ่นดินเพื่อทรงรอเจ้ านายผู้ทรงมีสิทธิ์ตามพระราช-
ประเพณีได้ครองราชย์ต่อไป  เป็นผลให้ไม่ทรงสถาปนาพระอัครมเหสีเพื่อพระราช-
โอรสจะได้ไม่มีพระราชอิสริยยศช้ันเจ้าฟ้าเป็นการกีดขวาง  แม้เมื่อในพระราชพิธีบรม-
ราชาภิเษกก็ทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฏแล้ววางข้างพระองค์  สนับสนุนข้อสันนิษฐาน
ของผู้วิจัยถึงเหตุที่ไม่ทรงมีละครผู้หญิง  ก็ด้วยทรงถือว่าละครผู้หญิงเป็นเครื่อง
ราชูปโภคส าหรับกษัตริย์เท่านั้น  ภาพลักษณ์ของพระองค์จึงดูเหมือนว่าทรงรังเกียจ
การละครแล้วไปใฝ่พระราชกิจด้านอื่นๆ เช่น การพระศาสนาหรือการค้ามากกว่า 
 พระบรมราโชบายเกี่ยวกับนาฏกรรม 
 แม้ว่าในส่วนพระองค์จะมิทรงใช้ละครผู้หญิงในฐานะเครื่องประดับพระ -
เกียรติยศ  แต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนาฏกรรมราชส านักยังคงปรากฏใช้สมโภชในงาน
พิธีต่างๆ ตามปกติ มีหมายรับสั่งให้จัดการมหรสพตลอด 27 ปีในรัชกาล รวมไปถึง
พระราชด าริสุดท้ายก่อนสวรรคตให้น าทองค าที่ทรงเก็บรักษาไว้มากนั้นจะน าไปใช้ท า
เครื่องละครก็ได้ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 51 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต, 2472 : 3) ซึ่งคงมีผู้เห็นว่าพระองค์เพิกเฉยต่อการละครมา
ตลอดแผ่นดินจึงทรงแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงเข้าพระทัยเกี่ยวกับนาฏกรรมมาโดย
ตลอด และการที่มิได้ทรงก าหนดนโยบายด้านนาฏกรรม กลับกลายเป็นการการท าให้
ผู้อื่นพยายามที่จะใช้งานนาฏกรรมมาประดับเกียรติยศของตัวเองอย่างกว้างขวาง 
     1.2 บุคคลที่มีบทบาท 
 การมีนาฏกรรมส าหรับเกียรติยศเป็นธรรมเนียมของผู้มีบรรดาศักดิ์แต่ทั้งนี้
จะต้องไม่เสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดิน โดยถือว่าละครผู้หญิงเป็นนาฏกรรมที่มีเกียรติยศ
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สูงสุด  เฉพาะพระมหาอุปราชหรือเจ้านายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีได้เป็น
กรณีพิเศษเท่านั้นจึงจะมีละครผู้หญิงได้ ในรัชกาลที่  3 ปรากฏบุคคลส าคัญที่ใช้
นาฏกรรมส าหรับเกียรติยศ  เช่น กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ทรงมีละคร
ผู้หญิง ส่วนเจ้านายวังนอกอื่นๆ ต่างหัดละครผู้ชาย  แต่ใช้แบบละครหลวงในรัชกาล
ก่อนไปฝึกหัดโดยมีข้ออ้างที่จะธ ารงรักษาแบบแผนอันสมบูรณ์ไว้   เช่น ละครผู้ชาย 
โรงใหญ่ของกรมหลวงรักษรณเรศร เล่นตามแบบรัชกาลที่ 1 ละครผู้ชายของกรมขุน - 
อิศเรศรังสรรค์  อีกทั้งเจ้าจอมมารดาศิลา  ละครหลวงในรัชกาลที่ 2 ก็ได้น าแบบแผน
ไปฝึกหัดละครที่วังนอกของพระราชโอรส คือ กรมขุนพิพิธภูเบนทร์ กรมขุนพิทักษ์ -
เทเวศร์และพระองค์เจ้าทินกร มีละครของพระองค์เจ้าลัดดาวัลย์ และยังมีโขนที่  
วังท่าพระของพระองค์เจ้าลักขณานุคุณที่เป็นของได้รับพระราชทานสืบมา (ด ารง- 
ราชานุภาพ, 2546ก) 
 เสนาบดีและขุนนางบางท่านก็มีนาฏกรรมเป็นเครื่องประดับเกียรติยศตนเอง 
เช่น  พระยาศรีพิ พัฒ น์  (ทั ต  บุ นนาค ) มี ละคร  หรือพระมหามนตรี  (ปาน )  
มีมโหรีผู้หญิง  ยิ่งไปกว่านั้นเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ท่ีสมุหนายก หรือ
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร) ผู้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่และเจ้าเมืองช้ันเอกอุ
กลับลักลอบหัดละครผู้หญิงไว้  แน่นอนว่าย่อมเป็นการผิดพระราชประเพณี  แต่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงท าเพียง “แช่งชักติเตียนอยู่บ้าง” แต่มิได้
ทรงห้ามหรือลงพระราชอาญา ผลจากความหละหลวมเรื่องขนบธรรมเนียมนี้ท าให้เกิด
ความพยายามละเมิดขนบจนกลายเป็นมาตรฐานใหมใ่ห้บรรดาผูม้ีบรรดาศักดิต์่างพากนั
มีละครผู้หญิง มโหรีผู้หญิง เล่นกันแพร่หลายในหมู่ขุนนางโดยมิเกรงพระราชอาญา 
จากข้อเท็จจริงนี้ เมื่อถึงในรัชกาลที่ 4 จึงทรงออกประกาศเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.
2398 (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2547 : 77-78)  ให้มีละครผู้หญิงได้โดยไม่ถือเป็นการผิด
พระราชประเพณี เป็นเวลาเพียง 4 ปี ภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมราชส านักครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับงาน
นาฏกรรม สอดคล้องกับแนวคิดการกระจายตัวแบบแผนทางวัฒนธรรมของลีโอ โฟรบี
เนียส (Leo Viktor Frobenius) ว่าสามารถแพร่ไปตามล าดับช้ันทางสังคมในทางดิ่ง 
โดยมีวัฒนธรรมของชนช้ันสูงเป็นมาตรฐานด้านความงามของชนช้ันรองลงไป โดยมี
ปัจจัยทางสังคม เช่น เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์หรือการคมนาคม เป็นเครื่องมือสนับสนุน 
(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2559) 
     1.3 หน้าท่ีของงานนาฏกรรม 
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 หน้าท่ีเชิงพิธีกรรม 
 ส าหรับราชส านัก พิธีกรรมต่างๆ ล้วนกระท าขึ้นโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด
สวัสดิมงคลแก่พระมหากษัตริย์และสิริราชสมบัติ และใช้สื่อสารกับเทพเจ้าตามคติที่
กษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทวราชบนโลกมนุษย์ ตามข้อเท็จจริงที่ไม่มีละครหลวงใน 
ราชส านักเมื่อครั้งรัชกาลที่ 3 ก็มิได้หมายความว่ากิจกรรมนาฏกรรมของหลวงจะยุติ
หรือหยุดชะงักลง จากการศึกษาพบว่ายังคงมีงานนาฏกรรมที่ท าหน้าที่เชิงพิธีกรรม
ส าหรับราชส านัก แบ่งเป็น  
  1) พ ระราช พิ ธี สิ บ สอง เดือน  เป็ นพ ระราชพิ ธีป ระจ าที่
พระมหากษัตริย์จะต้องทรงปฏิบัติตามพระต าราอย่างขาดมิได้ มีงานนาฏกรรมปรากฏ
โดยมากในพระราชพิ ธีตามคติพราหมณ์ ฮินดู  เช่น  ร าเสนง ของนาลิวัน ใน 
พระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวาย ในเดือนยี่ หรือร าพัดชา ของพราหมณ์พฤฒิบาศในพิธี
ทอดเชือกดามเชือก ที่ท าในเดือน 5 นอกจากนี้บางพระราชพิธียังมีลักษณะเชิงนาฏกรรม 
เช่น พระราชพิธีแห่สระสนานใหญ่ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2393 ภายหลังเหตุกบฎเจ้า
อนุวงศ์ (จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2553 : 190-203) เพื่อตรวจความพร้อมของไพร่พล 
ในครั้งนั้นได้มีการตระเตรียมและซักซ้อมเป็นงานใหญ่  มีทั้งขบวนช้าง ม้า โค กระบือ 
รถและไพร่พลท่ีล้วนถืออาวุธจริงเข้าแห่  โดยใช้ผู้เข้าร่วมมากกว่า 25,000 คน (กรม
ศิลปากร, 2530ก : เล่ม 5, 13-24)  มีการแสดงผัดพานล่อแพนช้างซับน้ ามันหน้า    
พระที่น่ัง  ทั้งหมดดูเหมือนเป็นการแสดงวิพิธทัศนาชุดใหญ่เพื่อแสดงแสนยานุภาพทาง
การทหารให้ผู้ที่ได้มาชมแล้วประหวั่นเกรงในพระราชอ านาจและพระบารมีของกษัตริย์
สยาม 
  2) พระราชพิธีจร เป็นงานพระราชพิธีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดขึ้นเป็นพิเศษ อาจมีมหรสพนาฏกรรมและดอกไม้ไฟเป็นการสมโภชมากน้อยเป็น
จ านวนวันและคืนตามความส าคัญของงาน ในรัชกาลที่ 3 ปรากฏบันทึกถึงมหรสพ
สมโภชในหมายรับสั่งและจดหมายเหตุต่างๆ จ านวนมาก เช่น มีการเล่นในพระราชพิธี
โสกันต์พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าปิ๋ว เมื่อ พ.ศ.2374 และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
โสมนัสวัฒนาวดี เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2389 เทียบเท่าโสกันต์เจ้านายช้ันเจ้ าฟ้า 
ปรากฏการละเล่นอย่างใหญ่ในระหว่างที่มีแห่   มีการปลูกโรงมีมหรสพเล่นสมโภช
ช้างเผือกท่ีมาสู่พระบารมีในรัชกาลมากถึง 20 ช้างมากที่สุดในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ 
มีมหรสพสมโภชพระราชวังหลวงและวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ได้ทรงปฏิสังขรณ์ครั้ง
ใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2374-2391 (จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสงัขรณว์ัดพระศรีรัตนศาสดา
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อนุวงศ์ (จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2553 : 190-203) เพื่อตรวจความพร้อมของไพร่พล 
ในครั้งนั้นได้มีการตระเตรียมและซักซ้อมเป็นงานใหญ่  มีทั้งขบวนช้าง ม้า โค กระบือ 
รถและไพร่พลท่ีล้วนถืออาวุธจริงเข้าแห่  โดยใช้ผู้เข้าร่วมมากกว่า 25,000 คน (กรม
ศิลปากร, 2530ก : เล่ม 5, 13-24)  มีการแสดงผัดพานล่อแพนช้างซับน้ ามันหน้า    
พระที่น่ัง  ทั้งหมดดูเหมือนเป็นการแสดงวิพิธทัศนาชุดใหญ่เพื่อแสดงแสนยานุภาพทาง
การทหารให้ผู้ที่ได้มาชมแล้วประหวั่นเกรงในพระราชอ านาจและพระบารมีของกษัตริย์
สยาม 
  2) พระราชพิธีจร เป็นงานพระราชพิธีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดขึ้นเป็นพิเศษ อาจมีมหรสพนาฏกรรมและดอกไม้ไฟเป็นการสมโภชมากน้อยเป็น
จ านวนวันและคืนตามความส าคัญของงาน ในรัชกาลที่ 3 ปรากฏบันทึกถึงมหรสพ
สมโภชในหมายรับสั่งและจดหมายเหตุต่างๆ จ านวนมาก เช่น มีการเล่นในพระราชพิธี
โสกันต์พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าปิ๋ว เมื่อ พ.ศ.2374 และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
โสมนัสวัฒนาวดี เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2389 เทียบเท่าโสกันต์เจ้านายช้ันเจ้ าฟ้า 
ปรากฏการละเล่นอย่างใหญ่ในระหว่างที่มีแห่   มีการปลูกโรงมีมหรสพเล่นสมโภช
ช้างเผือกท่ีมาสู่พระบารมีในรัชกาลมากถึง 20 ช้างมากที่สุดในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ 
มีมหรสพสมโภชพระราชวังหลวงและวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ได้ทรงปฏิสังขรณ์ครั้ง
ใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2374-2391 (จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสงัขรณว์ัดพระศรีรัตนศาสดา
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ราม และพระบรมมหาราชวัง ในการฉลองพระนครครบ 200 ปี , 2525 : 34) และ
ส าหรับมหรสพสมโภชในงานพระบรมศพ งานพระศพและงานศพ ยังคงมีงาน
นาฏกรรมสมโภชตามเกียรติยศ ใน 27 ปีในรัชกาล  มีงานพระบรมศพอย่างใหญ่ที่ใช้
นาฏกรรมสมโภช ได้แก่ งานพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
สมเด็จพระอมรินทรามาตย์  สมเด็จพระศรีสลุาลยั และกรมพระราชวังบวรมหาศักดพิล
เสพย์ โดยมีระยะเวลาในการสมโภชอย่างสูงสุดยาวนานถึง 11 วันส าหรับช้ันพระบรม
ศพ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับใช้ในการก าหนดการพระราชทานมหรสพเป็นเกียรติยศ
ส าหรับการพระศพ/ศพในช้ันรองลดหลั่นลงไปด้วย 
  3) การพระราชกุศลทางศาสนา มีมหรสพสมโภชพระอารามทั้งที่
ทรงสถาปนาใหม่ในรัชกาลและทรงปฏิสังขรณ์วัดเดิมที่มีมาแต่สมัยอยุธยาและใน  
2 รัชกาลแรก (ศักดิ์ชัย  สายสิงห์, 2551) รวมจ านวนวัดมากกว่า 70 วัด ไม่รวมศาสน
สถานที่ทรงสร้างเป็นพิเศษ (กรมศิลปากร, 2530ข) หากพิจารณาว่าในแต่ละปีแต่ละวัด
จะมีกิจกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ ออกพรรษา ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ฯลฯ ก็
จะเห็นว่ามีกิจกรรมทางนาฏกรรมอย่างครึกครื้นทั่วทุกพื้นที่วัดที่ได้ทรงสถาปนาและ
ปฏิสังขรณ์ไว้ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพระอารามเหล่านี้ส าเร็จลง ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้มีมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ เช่น มีโขนชักรอกโรงใหญ่บนแพที่ปลูกลงในคลอง มี
การละเล่นและการร้องสักรวาดอกสร้อยในเรือ  เมื่อคราวสมโภชวัดราชโอรสาราม  
เมื่อ พ.ศ.2374 (ทิพากรวงศ์, 2547: 46-47) มหรสพสมโภชใหญ่เช่นนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อ
ฉลองพระอารามส าคัญอื่นๆ อีก เช่น มหรสพสมโภชวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสเป็น
เวลา 3 วัน มีโขนชักรอกที่หน้าวังกรมหมื่นสวัสดิวิไชย เมื่อ พ.ศ.2391 (ศานติ  ภักดีค า, 
2552) 
 หน้าท่ีเพ่ือความบันเทิง 
 ลักษณะนิสัยของชาวไทยที่เป็นคนสนุกสนานรื่นเริง นิยมการร้องร าท าเพลง 
ปรากฏในเอกสารว่าแต่ละหมู่บ้านจะต้องมีวงดนตรีประจ า (ปาลเลอกัวซ์ และ สันต์  ท.  
โกมลบุตร, 2552 : 141, 155, 162-167) หรือมีการเล่นเพลงแบบพื้นบ้านในงานนักขัต
ฤกษ์ต่างๆ มีเนื้อหาที่จดจ าสืบกันมาหรือแต่งโดยปฏิภาณส าหรับโต้ตอบกันในลักษณะ
กลอนสด (เวลลา, 2530) มีเทศกาลส าคัญที่ราษฎรนิยมเล่นรื่นเริง เช่น เทศกาลบูชา
รอยพระพุทธบาท ที่เมืองสระบุรีในเดือนสามและเดือนสี่ ระหว่างที่ราษฎรเดินทางไป
นั้นก็จะร้องร าท าเพลงไปในเรืออย่างสนุกสนาน 
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 เมื่อประชากรในพระนครเพิ่มขึ้นและขนาดตัวไปทั่วพระนครท าให้ละคร
ชาวบ้านเกิดความต้องการเนื้อเรื่องใหม่ๆ ส าหรับแสดง เกิดอาชีพรับจ้างเขียนบทละคร
หรือบอกบทละคร แม้สุนทรภู่ เองก็ได้ เคยท าอาชีพนี้ เมื่อตกอับจากราชส านัก 
นอกจากน้ีในรัชกาลนี้ยังเกิดวรรณกรรมการแสดงส าหรับอ่าน  ที่แม้มิได้น าไปใช้ส าหรับ
แสดงละครจริงๆ แต่มีโครงสร้างที่แสดงถึงรูปแบบและวิธีการแสดงละครในยุคนั้น 
ดังเช่นที่พระมหามนตรี (ทรัพย์) แต่งบทละครเรื่องระเด่นลันได กวีสตรีแต่งบทละคร
เสียดสีบทละครของหลวง เช่น อุณรุทร้อยเรื่อง พระมะเหลเถไถ จากความต้องการ
เรื่องราวบันเทิงของราษฎรท าให้เกิดคณะละครอาชีพจ านวนมาก แม้มิอาจทราบได้ถึ ง
จ านวนท่ีแน่นอน แต่ปรากฏคณะละครที่มีช่ือเสียง เช่น คณะนายทองอยู่ และคณะเจ้า
กรับซึ่งคณะนี้สามารถแบ่งออกเล่นหลายโรงได้ในเวลาเดียวกัน 
     1.4 พิกัดสถานที่ท่ีมีงานนาฏกรรม 
 วังและวัดถือเป็นสถานที่ส าคัญที่งานนาฏกรรมก่อตัวขึ้นเพราะต้องรับใช้ใน
บทบาทที่เป็นพิธีกรรมและความบันเทิง ผลการวิจัยนี้ได้ช้ีให้เห็นถึงลักษณะการกระจาย
ตัวของพิกัดของสถานที่ที่มีงานนาฏกรรม พบว่าในระดับใหญ่นั้นมิใช่เพียงแต่เมือง
บางกอกศูนย์กลางราชอาณาจักรเท่ านั้ นที่ มี งานนาฏกรรม หากแต่บรรดา 
เจ้าประเทศราชและเจ้าเมืองขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่กับสยามต่างก็มีเครื่องบันเทิงเช่นมโหรี
หรือละครประกอบเกียรติยศ เช่น เมืองหลวงพระบาง เมื องกัมพูชา   เมือง
นครศรีธรรมราช และภายในพระนครนั้นปรากฏว่าบรรดาวังนอกของพระเจ้า 
ลูกยาเธอช้ันรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 หลายพระองค์ได้หัดละครไว้ในส านัก ลงมา
จนถึงช้ันเสนาบดีและขุนนางช้ันสูง โดยมากแล้วกลุ่มวังเหล่านี้จะอยู่บริเวณท้าย 
หับเผยหน้าวัดพระเชตุพนฯ และอีกส่วนหนึ่งกระจายอยู่ตามคลองคูเมืองที่ขุดเมื่อครั้ง
รัชกาลที่ 1 
 ส าหรับวัดซึ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องบันเทิงส าหรับราษฎร เมื่อมีวัดเกิดขึ้นที่ใดก็
มักจะมีชุมชนเกิดขึ้นในบริเวณรายรอบวัด ในรัชกาลที่ 3 ได้ทรงสถาปนาวัดราชนัดดา
รามและวัดเทพธิดารามให้อยู่คู่กันริมคลองคูเมือง  รวมถึงวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สร้าง
ส าเร็จในรัชกาลนี้ ท าให้ชุมชนย่านคลองมหานาคเลียบก าแพงเมืองไปจนถึงประตู
ส าราญราษฎร์ (ประตูผี) เป็นแหล่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาก และเป็นที่ตั้งของสถานบันเทิง
เช่นโรงบ่อน โรงหวย ทั้งยังปรากฏว่าบริเวณนอกเกาะเมืองย่านสนามควาย (ถนนหลาน
หลวง ในปัจจุบัน) ก็เป็นแหล่งที่มีนาฏกรรมรวมตัวกันอยู่มาก เช่น พวกโนรา มะโย่ง 
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 เมื่อประชากรในพระนครเพิ่มขึ้นและขนาดตัวไปทั่วพระนครท าให้ละคร
ชาวบ้านเกิดความต้องการเนื้อเรื่องใหม่ๆ ส าหรับแสดง เกิดอาชีพรับจ้างเขียนบทละคร
หรือบอกบทละคร แม้สุนทรภู่ เองก็ได้ เคยท าอาชีพนี้ เมื่อตกอับจากราชส านัก 
นอกจากน้ีในรัชกาลนี้ยังเกิดวรรณกรรมการแสดงส าหรับอ่าน  ที่แม้มิได้น าไปใช้ส าหรับ
แสดงละครจริงๆ แต่มีโครงสร้างที่แสดงถึงรูปแบบและวิธีการแสดงละครในยุคนั้น 
ดังเช่นท่ีพระมหามนตรี (ทรัพย์) แต่งบทละครเรื่องระเด่นลันได กวีสตรีแต่งบทละคร
เสียดสีบทละครของหลวง เช่น อุณรุทร้อยเรื่อง พระมะเหลเถไถ จากความต้องการ
เรื่องราวบันเทิงของราษฎรท าให้เกิดคณะละครอาชีพจ านวนมาก แม้มิอาจทราบได้ถึ ง
จ านวนท่ีแน่นอน แต่ปรากฏคณะละครที่มีช่ือเสียง เช่น คณะนายทองอยู่ และคณะเจ้า
กรับซึ่งคณะนี้สามารถแบ่งออกเล่นหลายโรงได้ในเวลาเดียวกัน 
     1.4 พิกัดสถานที่ท่ีมีงานนาฏกรรม 
 วังและวัดถือเป็นสถานที่ส าคัญที่งานนาฏกรรมก่อตัวขึ้นเพราะต้องรับใช้ใน
บทบาทที่เป็นพิธีกรรมและความบันเทิง ผลการวิจัยนี้ได้ช้ีให้เห็นถึงลักษณะการกระจาย
ตัวของพิกัดของสถานที่ที่มีงานนาฏกรรม พบว่าในระดับใหญ่นั้นมิใช่เพียงแต่เมือง
บางกอกศูนย์กลางราชอาณาจักรเท่ านั้ นที่ มี งานนาฏกรรม หากแต่บรรดา 
เจ้าประเทศราชและเจ้าเมืองขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่กับสยามต่างก็มีเครื่องบันเทิงเช่นมโหรี
หรือละครประกอบเกียรติยศ เช่น เมืองหลวงพระบาง เมื องกัมพูชา   เมือง
นครศรีธรรมราช และภายในพระนครนั้นปรากฏว่าบรรดาวังนอกของพระเจ้า 
ลูกยาเธอช้ันรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 หลายพระองค์ได้หัดละครไว้ในส านัก ลงมา
จนถึงช้ันเสนาบดีและขุนนางช้ันสูง โดยมากแล้วกลุ่มวังเหล่านี้จะอยู่บริเวณท้าย 
หับเผยหน้าวัดพระเชตุพนฯ และอีกส่วนหนึ่งกระจายอยู่ตามคลองคูเมืองที่ขุดเมื่อครั้ง
รัชกาลที่ 1 
 ส าหรับวัดซึ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องบันเทิงส าหรับราษฎร เมื่อมีวัดเกิดขึ้นที่ใดก็
มักจะมีชุมชนเกิดขึ้นในบริเวณรายรอบวัด ในรัชกาลที่ 3 ได้ทรงสถาปนาวัดราชนัดดา
รามและวัดเทพธิดารามให้อยู่คู่กันริมคลองคูเมือง  รวมถึงวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สร้าง
ส าเร็จในรัชกาลนี้ ท าให้ชุมชนย่านคลองมหานาคเลียบก าแพงเมืองไปจนถึงประตู
ส าราญราษฎร์ (ประตูผี) เป็นแหล่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาก และเป็นที่ตั้งของสถานบันเทิง
เช่นโรงบ่อน โรงหวย ทั้งยังปรากฏว่าบริเวณนอกเกาะเมืองย่านสนามควาย (ถนนหลาน
หลวง ในปัจจุบัน) ก็เป็นแหล่งที่มีนาฏกรรมรวมตัวกันอยู่มาก เช่น พวกโนรา มะโย่ง 
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จากเมืองไทรบุรี รวมถึงพวกปี่พาทย์และละครชาวบ้านที่รับจ้างแสดงแก้บนก็อาศัยอยู่
ใกล้กันในย่านนี้ 
 พื้นที่แสดงนาฏกรรมที่มีความส าคัญโดดเด่นในช่วงรัชกาลที่ 3 คือ การมี
นาฏกรรมแสดงในสถานการพนันท่ีเรียกว่า โรงบ่อนและโรงหวย เนื่องจากมีชาวจีนเข้า
มาอาศัยในสยามเพิ่มมากข้ึน  และชาวจีนมักใช้เวลาหลังท างานด้วยการเลน่พนัน ทรงมี
พระราชด าริเห็นว่าจะเป็นการเพิ่มพูนรายได้เข้าท้องพระคลังจึงทรงโปรดให้หัวหน้าชาว
จีนรับสัมปทานท าบ่อนและออกหวย กข และเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้เข้ามาเล่นพนัน
ด้วย แรกเริ่มมีการน าง้ิวแต้จิ๋วซึ่งอพยพหนีความยากจนจากแผ่นดินจีนมาแสดงเพื่อ
เรียกคนให้เข้ามาเล่นเบี้ยและแทงหวย  ต่อมาเมื่อมีชาวไทยมาเล่นมากขึ้น จึงน าเอา
ละครที่มีอยู่หลายคณะทั่วพระนครมาเล่นประจ าโรงบ่อนที่มักอยู่ตามเรือนแพและริม
คลอง การมีนาฏกรรมในโรงบ่อนเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าความคล่องตัวของการเงินในช่วง
รัชกาลที่ 3 นั้นอยู่ในอัตราสูง เจ้าของโรงบ่อนมีก าลังที่จะจ้างคณะนักแสดงในอยู่
ประจ าคราวละนานๆ และกิจกรรมนาฏกรรมเป็นของฟุ่มเฟือยที่ราษฎรอันมีรายได้
เพิ่มขึ้นจะสามารถเข้าชมได้ด้วยระบบของเงินตรา 

 
ภาพที่ 1  พิกัดสถานท่ีที่มีงานนาฏกรรม ในรัชกาลที่ 3 
สันนิษฐานจากแผนท่ีฉบับนายวอนนายสอน ร.ศ.115 

 
2. ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของนาฏกรรมในรัชกาลที่ 3 
 ในฐานะที่นาฏกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
ระบบย่อยในสังคมล้วนส่งผลต่อสถานภาพของงานนาฏกรรมที่ต้องพึ่งพิงปัจจัยด้าน
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เศรษฐกิจ ศาสนา ภูมิศาสตร์ แบบแผนการปกครอง ฯลฯ เข้ามาใช้ช่วยช้ีวัดให้เห็นถึง
สาเหตุที่ท าให้นาฏกรรมมีลักษณะเฉพาะ ดังจ าแนกปัจจัยเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้

2.1 เศรษฐกิจ 
 ผลจากการค้าผูกขาดในระบบบรรณาการกับจีนท าให้ เกิดรายได้เข้า
ท้องพระคลังเป็นจ านวนมากกว่าในรัชกาลก่อน  และส่วนหนึ่งเป็นสินทรัพย์ประเภท
ทองค า  มีรับสั่งเมื่อปลายรัชกาลว่าทองค าเหล่านี้เมื่อเหลือจากส่วนที่ทรงใช้ในการ
สร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามแลว้  หากจะใช้ไปในท าเครื่องละครด้วยก็ได้ รายได้จาก
ระบบเศรษฐกิจกว่า 14 ล้านบาทต่อปี ท าให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มอีกราว 1.35 ดอลลาร์
สหรัฐต่อปี (เวลลา, 2530 : 34-35, 43) สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นนี้ เป็นผลให้
ราษฎรมีก าลังในการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส าหรับเวลาว่างที่มีเพิ่มขึ้นไปเพื่อความบันเทิงส่วน
ตน เช่น เล่นหวย เล่นการพนัน ชมมหรสพ มีนาฏกรรมแสดงอยู่ทั่วไป  และหาชมได้
ง่ายตามโรงบ่อนและโรงหวยที่เกิดขึ้นมากในรัชกาลนี้ 
     2.2 พุทธศาสนา 
 ผลจากการบัญญัติ “กฎพระสงฆ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายตรา - 
สามดวงในรัชกาลที่ 1 (กฎหมายตราสามดวง, 2548 : 347-348, 388-391) ได้แสดงให้
เห็นว่าพระสงฆ์ได้มีการเทศนาแสดงธรรมอย่างตลกคะนองรวมถึงมีการฝ่าฝืน 
พระวินัย  ออกเที่ยวชมการแสดงมหรสพจนถึงกับต้องออกเป็นข้อห้ามเคร่งครัดอยู่ใน
กฎหมายของบ้านเมือง  กฎเหล่านี้ใช้มาอย่างเคร่งครัดจนถึงรัชกาลที่ 3 ถึงกระนั้นก็ดีก็
ยังพบว่า  มีการฝ่าฝืนพระวินัยจนถึงขนาดที่พระสงฆ์เมื่อออกสวดพระมาลัยก็สวดอย่าง
ตลกโปกฮา  ไม่ไว้กิริยาอันควรอย่างสงฆ์  ดังปรากฏในภาพจิตรกรรมที่ เขียนใน 
สมุดไทส าหรับสวดพระมาลัยที่สร้างขึ้นในรัชกาลนั้น ซึ่งต่อมาก็มีการกวดขันเพิ่มขึ้นจน
เปลี่ ยนบทบาทให้ชาวบ้ านมาเป็นผู้ ขึ้ นสวดอย่ างคึ กคะนองนี้ แทน เรียกว่า  
“สวดคฤหัสถ์” นอกจากนี้ยังมีบันทึกถึงมหรสพที่ใช้แสดงในงานสมโภชพระอารามที่
สร้างและปฏิสังขรณ์ในรัชกาลจ านวนมาก รวมถึงมหรสพที่จัดขึ้นในงานนักขัตฤกษ์ทาง
พุทธศาสนา เช่น ออกพรรษา ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ฯลฯ 
    2.3 การขยายตัวของพระนคร 
 การสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างเขมรและญวน ท าให้พระบาทสมเด็จพระ - 
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดสินพระทัยที่จะขยายพระนครออกไปทางด้านตะวันออก  มีการขุด
คลองต่อจากคลองมหานาคเป็นเส้นทางเดินทัพ โปรดฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ที่ 
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เศรษฐกิจ ศาสนา ภูมิศาสตร์ แบบแผนการปกครอง ฯลฯ เข้ามาใช้ช่วยช้ีวัดให้เห็นถึง
สาเหตุที่ท าให้นาฏกรรมมีลักษณะเฉพาะ ดังจ าแนกปัจจัยเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี ้

2.1 เศรษฐกิจ 
 ผลจากการค้าผูกขาดในระบบบรรณาการกับจีนท าให้ เกิดรายได้เข้า
ท้องพระคลังเป็นจ านวนมากกว่าในรัชกาลก่อน  และส่วนหนึ่งเป็นสินทรัพย์ประเภท
ทองค า  มีรับสั่งเมื่อปลายรัชกาลว่าทองค าเหล่านี้เมื่อเหลือจากส่วนที่ทรงใช้ในการ
สร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามแลว้  หากจะใช้ไปในท าเครื่องละครด้วยก็ได้ รายได้จาก
ระบบเศรษฐกิจกว่า 14 ล้านบาทต่อปี ท าให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มอีกราว 1.35 ดอลลาร์
สหรัฐต่อปี (เวลลา, 2530 : 34-35, 43) สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นนี้ เป็นผลให้
ราษฎรมีก าลังในการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส าหรับเวลาว่างที่มีเพิ่มขึ้นไปเพื่อความบันเทิงส่วน
ตน เช่น เล่นหวย เล่นการพนัน ชมมหรสพ มีนาฏกรรมแสดงอยู่ทั่วไป  และหาชมได้
ง่ายตามโรงบ่อนและโรงหวยที่เกิดขึ้นมากในรัชกาลนี้ 
     2.2 พุทธศาสนา 
 ผลจากการบัญญัติ “กฎพระสงฆ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายตรา - 
สามดวงในรัชกาลที่ 1 (กฎหมายตราสามดวง, 2548 : 347-348, 388-391) ได้แสดงให้
เห็นว่าพระสงฆ์ได้มีการเทศนาแสดงธรรมอย่างตลกคะนองรวมถึงมีการฝ่าฝืน 
พระวินัย  ออกเที่ยวชมการแสดงมหรสพจนถึงกับต้องออกเป็นข้อห้ามเคร่งครัดอยู่ใน
กฎหมายของบ้านเมือง  กฎเหล่านี้ใช้มาอย่างเคร่งครัดจนถึงรัชกาลที่ 3 ถึงกระนั้นก็ดีก็
ยังพบว่า  มีการฝ่าฝืนพระวินัยจนถึงขนาดที่พระสงฆ์เมื่อออกสวดพระมาลัยก็สวดอย่าง
ตลกโปกฮา  ไม่ไว้กิริยาอันควรอย่างสงฆ์  ดังปรากฏในภาพจิตรกรรมที่ เขียนใน 
สมุดไทส าหรับสวดพระมาลัยที่สร้างขึ้นในรัชกาลนั้น ซึ่งต่อมาก็มีการกวดขันเพิ่มขึ้นจน
เปลี่ ยนบทบาทให้ชาวบ้ านมาเป็นผู้ ขึ้ นสวดอย่ างคึ กคะนองนี้ แทน เรียกว่า  
“สวดคฤหัสถ์” นอกจากนี้ยังมีบันทึกถึงมหรสพที่ใช้แสดงในงานสมโภชพระอารามที่
สร้างและปฏิสังขรณ์ในรัชกาลจ านวนมาก รวมถึงมหรสพที่จัดขึ้นในงานนักขัตฤกษ์ทาง
พุทธศาสนา เช่น ออกพรรษา ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ฯลฯ 
    2.3 การขยายตัวของพระนคร 
 การสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างเขมรและญวน ท าให้พระบาทสมเด็จพระ - 
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดสินพระทัยที่จะขยายพระนครออกไปทางด้านตะวันออก  มีการขุด
คลองต่อจากคลองมหานาคเป็นเส้นทางเดินทัพ โปรดฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ที่ 
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วัดสระเกศ  ท าให้เกิดย่านชุมชนนอกก าแพงพระนครที่มีนาฏกรรมเป็นเครื่องบันเทิง 
ปรากฏการเล่นสักรวาท่ีคลองมหานาค (บทสักรวา เรื่องอิเหนา เล่นถวายในรัชกาลที่ 3, 
2464) ชุมชนย่านสนามควายมีโนรา มะโย่ง  และละครชาตรี ประกอบกับการสร้างวัด
ราชนัดดารามและวัดเทพธิดารามขึ้นใหม่ในย่านนั้น ท าให้มีประชากรมารวมตัวกันอยู่
มากขึ้น  ก็ย่อมจะมีมหรสพบันเทิงเหล่านี้เล่นกันแพร่หลายในย่านน้ี 
     2.4 ความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
 ผลจากการความสะดวกในการคมนาคมทางเรือและความยากจน
ภายในประเทศจีนสมัยปลายราชวงศ์ชิง ท าให้ประชากรจีนส่วนหนึ่งอพยพมาตั้ง 
ถิ่นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะสยามมากยิ่งขึ้น  ส่วนหนึ่งได้เข้ามา
ประกอบอาชีพนักแสดง ท าให้ง้ิวเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อนาฏกรรมในสยาม ดังปรากฏ
ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ว่า  กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ ทรงมีงิ้วผู้หญิง และ
เจ้าฟ้าฯ กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ทรงมีง้ิวผู้ชาย นอกจากนี้ชาวจีนที่อาศัยรวมตัวกันใน
ชุมชนก็ประกอบอาชีพนักแสดงง้ิวกันแพร่หลาย (สกินเนอร์, 2548 : 322-323; ถาวร 
สิกขโกศล, 2555; วารุณี โอสถารมย์, 2555)  
 อีกประเด็นหนึ่ง ผลจากสงครามและการเทครัวท าให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของ
ราษฎรจากหัวเมืองประเทศราชของสยามเข้าสู่พระนครและหัวเมืองต่างๆ ซึ่งแต่ละเช้ือ
ชาติย่อมมีการละเล่นหรือเครื่องบันเทิงใจติดตัวมาด้วย เช่น แอ่วลาวเป่าแคน 
ที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายมากในชุมชนชาวลาวอพยพ แม้กระทั่งกรมขุนอิศเรศ -
รังสรรค์ (คือ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) ก็ทรงร่วมเล่นแอ่วลาวนี้ด้วย  
จนในรัชกาลที่ 4 ต้องทรงออกประกาศห้ามเล่นแอ่วลาว  ภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต หรือชาวญวนท่ีเข้ามาในรัชกาลที่ 3 ท้ัง 3 ครั้ง บางส่วน
เป็นชาวคริสต์ที่หนีจากการปกครองของพระเจ้ามินมางได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกับ
ชาวญวนเดิมในย่านสามเสน ผนวกกับญวนสวามิภักดิ์ที่เข้ามาพร้อมกับเจ้าพระยา
บดินทร์เดชาได้น าต าราร าโคมเข้ามาในช่วงนี้และท าราชการสมทบกับกรมญวนหกและ
กรมอาสาญวนท่ีมีอยู่เดิม (ด ารงราชานุภาพ, 2463) หรือในกรณีของโนราจากเมืองไทร
บุรีที่จะได้ผผสมผสานกับละครร าชาวบ้านจนกลายเป็นละครชาตรีย่านสนามควายใน
ช่วงเวลาต่อมา ข้อสังเกตคือชาวต่างชาติต่างภาษาเหล่านี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
อาศัยอยู่ในลักษณะกระจายตัวกัน  เพื่อมิให้สามารถรวมตัวกันก่อการกบฎได้อีก 
โดยเฉพาะกลุ่มชาวลาว  ท าให้รูปแบบการแสดงแบบลาวแพร่หลายในหลายจังหวัดของ
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สยาม เช่น สระบุรี สุพรรณบุรี พบจิตรกรรมชาวลาวเป่าแคนและแห่บั้งไฟในจังหวัด
เหล่านี้ 
 ในด้านความหลากหลายทางศาสนา แม้จะมีพุทธศาสนาเป็นหลักและมี
กิจกรรมเชิงนาฏกรรม เช่น  การเทศน์มหาชาติรับปี่พาทย์  จนพัฒนามาเป็นสวด
คฤหัสถ์ ตลอดจนมหรสพสมโภชพระอารามในเทศกาลส าคัญทางศาสนา ถึงกระนั้น
กิจกรรมของศาสนาอื่นๆ ยังด าเนินไปตามประเพณีอย่างเคร่งครัด ยังคงมีนาฏกรรมใน
ศาสนาแสดงอยู่เป็นประจ า เช่น ร าเสนงและร าพัดชาของศาสนาพราหมณ์ในพระราช
พิธี งานฉลองเทิดทูนไม้กางเขนของชาวคริสต์ที่วัดซางตาครู้สที่กระท ามาตั้งแต่กรุง
ธนบุรี และงานส าคัญที่เป็นที่นิยมของชาววังตั้งแต่รัชกาลที่ 2 เป็นต้นมา คือการดูแห่
ต าบุตในของแขกเจ้าเซ็นที่เป็นมุสลิมนิกายชีอะห์ ในรัชกาลที่ 3 น้ีแม้มิได้เชิญต าบุตไป
แห่ที่หน้าพระราชวังหลวง  แต่ก็ปรากฏในหมายรับสั่งให้หม่อมเจ้าโสมนัสเสด็จออกไป
ทอดพระเนตรพิธีเจ้าเซ็น เมื่อ พ.ศ.2385 ที่กุฏิแขกริมบ้านพระยาจุฬาราชมนตรี 
(ศุภวัฒย์  เกษมศรี, 2536 : ตอน 2, 39) 
    2.4 ระบบไพร่ 
 การจัดการประชากรด้วยระบบไพร่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาส่งผลให้มูลนายมี
อ านาจในการปกครองชนช้ันล่างลงไปของสังคมคือไพร่และทาส การเข้ารับราชการตาม
หน้าที่ไพร่หลวงเมื่อรัชกาลที่ 3 ถูกผ่อนปรนให้ไพร่มีเวลาว่างมากขึ้น โดยเข้าเวร 1 
เดือน  ออกเวรนานถึง 3 เดือนต่อครั้ง (ขจร  สุขพานิช, 2556) เวลาของราษฎรที่
นอกเหนือจากการหาเลี้ยงชีพจึงอาจใช้ไปกับสิ่งบันเทิงในชุมชนประกอบกับรายได้ที่
เพิ่มขึ้นเพราะระบบเศรษฐกิจที่ดี  ไพร่จึงมีเวลาและรายได้ที่ใช้ไปกับความบันเทิงส่วน
ตนได้มากขึ้น  ผลจากเวลาว่างนี้ท าให้ไพร่ที่ประกอบอาชีพทางนาฏกรรมเช่น เจ้ากรับ
หรือครูทองอยู่ก็สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างเล่นละครจนมีช่ือเสียงเป็นคณะใหญ่
สามารถกระจายเล่นหลายแห่งได้พร้อมๆ กัน 
 ถึงกระนั้นก็ดี ไพร่บางส่วนยังคงเป็นไพร่สมที่ต้องมีสังกัดขึ้นอยู่เจ้านายหรือ
ขุนนาง โดยท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของชนช้ันมูลนาย ซึง่นาฏกรรมและความ
บันเทิงก็เป็นส่วนหนึ่งของความต้องการนี้  ในรัชกาลที่ 3 พบว่า  มูลนายบางส่วน
ก าหนดให้ไพร่หัดโขน ละคร มโหรี  เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศและเพื่อจะใช้อวด
บารมีระหว่างมูลนายด้วยกันเอง เมื่อไพร่ต้องสังกัดมูลนาย บรรดาศิลปิน  เช่น  กวี 
นักแสดง แม้จะมีความรู้ความสามารถเพียงใดก็ต้องอยู่ภายใต้มูลนายผู้อุปถัมภ์ เพราะ
งานศิลปะจ าเป็นที่จะต้องใช้ทุนจ านวนมากในการสร้าง ทั้งทุนที่เป็นทรัพย์สินเงินทอง
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สยาม เช่น สระบุรี สุพรรณบุรี พบจิตรกรรมชาวลาวเป่าแคนและแห่บั้งไฟในจังหวัด
เหล่านี้ 
 ในด้านความหลากหลายทางศาสนา แม้จะมีพุทธศาสนาเป็นหลักและมี
กิจกรรมเชิงนาฏกรรม เช่น  การเทศน์มหาชาติรับปี่พาทย์  จนพัฒนามาเป็นสวด
คฤหัสถ์ ตลอดจนมหรสพสมโภชพระอารามในเทศกาลส าคัญทางศาสนา ถึงกระน้ัน
กิจกรรมของศาสนาอื่นๆ ยังด าเนินไปตามประเพณีอย่างเคร่งครัด ยังคงมีนาฏกรรมใน
ศาสนาแสดงอยู่เป็นประจ า เช่น ร าเสนงและร าพัดชาของศาสนาพราหมณ์ในพระราช
พิธี งานฉลองเทิดทูนไม้กางเขนของชาวคริสต์ที่วัดซางตาครู้สที่กระท ามาตั้งแต่กรุง
ธนบุรี และงานส าคัญที่เป็นที่นิยมของชาววังตั้งแต่รัชกาลที่ 2 เป็นต้นมา คือการดูแห่
ต าบุตในของแขกเจ้าเซ็นที่เป็นมุสลิมนิกายชีอะห์ ในรัชกาลที่ 3 น้ีแม้มิได้เชิญต าบุตไป
แห่ที่หน้าพระราชวังหลวง  แต่ก็ปรากฏในหมายรับสั่งให้หม่อมเจ้าโสมนัสเสด็จออกไป
ทอดพระเนตรพิธีเจ้าเซ็น เมื่อ พ.ศ.2385 ที่กุฏิแขกริมบ้านพระยาจุฬาราชมนตรี 
(ศุภวัฒย์  เกษมศรี, 2536 : ตอน 2, 39) 
    2.4 ระบบไพร่ 
 การจัดการประชากรด้วยระบบไพร่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาส่งผลให้มูลนายมี
อ านาจในการปกครองชนช้ันล่างลงไปของสังคมคือไพร่และทาส การเข้ารับราชการตาม
หน้าที่ไพร่หลวงเมื่อรัชกาลที่ 3 ถูกผ่อนปรนให้ไพร่มีเวลาว่างมากขึ้น โดยเข้าเวร 1 
เดือน  ออกเวรนานถึง 3 เดือนต่อครั้ง (ขจร  สุขพานิช, 2556) เวลาของราษฎรที่
นอกเหนือจากการหาเลี้ยงชีพจึงอาจใช้ไปกับสิ่งบันเทิงในชุมชนประกอบกับรายได้ที่
เพิ่มขึ้นเพราะระบบเศรษฐกิจที่ดี  ไพร่จึงมีเวลาและรายได้ที่ใช้ไปกับความบันเทิงส่วน
ตนได้มากขึ้น  ผลจากเวลาว่างนี้ท าให้ไพร่ที่ประกอบอาชีพทางนาฏกรรมเช่น เจ้ากรับ
หรือครูทองอยู่ก็สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างเล่นละครจนมีช่ือเสียงเป็นคณะใหญ่
สามารถกระจายเล่นหลายแห่งได้พร้อมๆ กัน 
 ถึงกระนั้นก็ดี ไพร่บางส่วนยังคงเป็นไพร่สมที่ต้องมีสังกัดขึ้นอยู่เจ้านายหรือ
ขุนนาง โดยท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของชนช้ันมูลนาย ซึง่นาฏกรรมและความ
บันเทิงก็เป็นส่วนหนึ่งของความต้องการนี้  ในรัชกาลที่ 3 พบว่า  มูลนายบางส่วน
ก าหนดให้ไพร่หัดโขน ละคร มโหรี  เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศและเพื่อจะใช้อวด
บารมีระหว่างมูลนายด้วยกันเอง เมื่อไพร่ต้องสังกัดมูลนาย บรรดาศิลปิน  เช่น  กวี 
นักแสดง แม้จะมีความรู้ความสามารถเพียงใดก็ต้องอยู่ภายใต้มูลนายผู้อุปถัมภ์ เพราะ
งานศิลปะจ าเป็นที่จะต้องใช้ทุนจ านวนมากในการสร้าง ทั้งทุนที่เป็นทรัพย์สินเงินทอง
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และทุนด้านก าลังคน ซึ่งมีไพร่เป็นกลไกส าคัญ ตัวอย่างเช่น  สุนทรภู่  เมื่อมิได้รับ
ราชการในรัชกาลที่ 3 ยังต้องพึ่งพระบารมีเข้าถวายตัวเพื่อเป็นไพร่สมในส านักของ
เจ้านายเพื่อที่จะมิต้องถูกเกณฑ์เป็นไพร่หลวง (เผ่าทอง  ทองเจือ, สัมภาษณ์ 10 
ตุลาคม 2559) 
 จากการศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น จิตรกรรมและ
ประติมากรรม พบว่ารูปแบบของงานนาฏกรรมที่รัชกาลที่ 3 ประกอบด้วย ละคร 
สักรวา เสภา โขน หนัง หุ่น โดยเฉพาะละครนั้นเป็นมหรสพที่ได้รับความนิยมสูง 
ปรากฏจ านวนคณะละครมากขึ้นกว่า 2 รัชกาลที่ผ่านมา โดยปลูกโรงช่ัวคราวแสดงใน
งานสมโภชต่างๆ เรียกว่างานหาหรืองานปลีก  ซึ่งคณะละครจะรับจ้างแสดงในที่ต่างๆ 
และยังรับงานเหมาที่คณะละครมักรับแสดงในช่วงระยะเวลานานกว่า 10 วัน ตาม 
โรงบ่อน โรงหวย เพื่อเป็นการเรียกคนให้เข้ามาเล่นการพนัน  ซึ่งแม้ว่าการแสดงในงาน
เหมาจะมีรายได้ต่อคนต่อครั้งน้อยกว่าการรับงานปลีก แต่ก็ท าให้ผู้ประกอบอาชีพการ
แสดงละครมีงานท าตลอด  แม้ในช่วงที่การว่าจ้างงานปลีกมีน้อยเช่นในฤดูฝน เพราะ
การเดินทางยากล าบากและพื้นที่จัดแสดงปลูกโรงร าชั่วคราวไม่ได้ 
 ภาพลักษณ์ของการแสดงละครยังคงเคร่งครัดกับจารีตและการแต่งกายตาม
แบบละครที่มีมาแต่กรุงเก่า เช่น ละครชาวบ้านตัวนางไม่สวมรัดเกล้ายอด ใช้ผู้แสดง
เป็นชาย และเริ่มมีการลักลอบน าผู้หญิงเข้ามาแสดงปนในรัชกาลนี้  การแต่งกายจะ
แต่งเครื่องละครเฉพาะตัวละครส าคัญ เช่น พระเอก นางเอก ส่วนตัวจ าอวดหรือ 
ตัวประกอบอื่นๆ แต่งอย่างล าลอง อาจนุ่งเพียงผ้านุ่งโจงกระเบนตามปกติแล้วสวม
ศีรษะก ามะลอรูปสัตว์ท าบทบาทต่างๆ ไปตามท้องเรื่อง 
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ภาพที่ 2 : จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติ  แสดงภาพการแสดงละครนอก

เรื่องไกรทอง ตอนพ้อบน เขียนขึ้นในรัชกาลที่ 3 
ที่มา : อภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์. (2557). จิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติ. กรุงเทพฯ 

: เมืองโบราณ. 
 

 วิธีการแสดง (Style) บางส่วนคงรูปแบบดั้ งเดิมที่ มีอยู่ก่อน เช่นละคร 
กรมหลวงรักษรณเรศร์คงเล่นอิเหนาตามบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 หรือที่วังนอก
ของพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 2 ก็ใช้แบบแผนละครหลวงรัชกาลที่ 2 ท่ีเจ้าจอมมารดา
น าออกไปเผยแพร่ เช่น เจ้าจอมมารดาศิลา เจ้าจอมมารดาอ าภา เจ้าจอมมารดาง้ิว  
เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์เล็ก  บางส่วนเป็นนาฏกรรมที่ราษฎรเลือกประกอบเป็น
สัมมาชีพเลี้ยงปากท้อง  เป็นละครเร่ที่ ไม่แสดงประจ าที่  รับแสดงเป็นงานหา  
งานปลีกและงานเหมา  บางส่วนเป็นงานนาฏกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามความนิยม 
เช่น สิบสองภาษาที่เกิดจากการหลั่งไหลของวัฒนธรรมชาติต่างๆ ที่เริ่มเข้ามาอยู่ใน
สยาม ปรากฏนาฏกรรมเชิงศาสนา เช่น สวดคฤหัสถ์ ที่มีที่มาจากการแสดงพระธรรม
เทศนาไปสู่ความหรรษาของฆราวาส จากหลักฐานยังปรากฏพบละครรูปแบบใหม่ เช่น 
ละครกลาย ซึ่งเป็นละครที่มุ่งฟังการขับร้อง  โดยไม่มีตัวละครออกมาร าเพื่อให้ผู้ชม
จินตนาการภาพตามบท เกิ ดขึ้นก่อนที่ จะมี การแสดงคอน เสิ ร์ตและละคร 
ดึกด าบรรพ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 
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ภาพที่ 2 : จิตรกรรมในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติ  แสดงภาพการแสดงละครนอก

เรื่องไกรทอง ตอนพ้อบน เขียนขึ้นในรัชกาลที่ 3 
ที่มา : อภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์. (2557). จิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติ. กรุงเทพฯ 

: เมืองโบราณ. 
 

 วิธีการแสดง (Style) บางส่วนคงรูปแบบดั้ งเดิมที่ มีอยู่ก่อน เช่นละคร 
กรมหลวงรักษรณเรศร์คงเล่นอิเหนาตามบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 หรือที่วังนอก
ของพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 2 ก็ใช้แบบแผนละครหลวงรัชกาลที่ 2 ท่ีเจ้าจอมมารดา
น าออกไปเผยแพร่ เช่น เจ้าจอมมารดาศิลา เจ้าจอมมารดาอ าภา เจ้าจอมมารดาง้ิว  
เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์เล็ก  บางส่วนเป็นนาฏกรรมที่ราษฎรเลือกประกอบเป็น
สัมมาชีพเลี้ยงปากท้อง  เป็นละครเร่ที่ ไม่แสดงประจ าที่  รับแสดงเป็นงานหา  
งานปลีกและงานเหมา  บางส่วนเป็นงานนาฏกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามความนิยม 
เช่น สิบสองภาษาที่เกิดจากการหลั่งไหลของวัฒนธรรมชาติต่างๆ ที่เริ่มเข้ามาอยู่ใน
สยาม ปรากฏนาฏกรรมเชิงศาสนา เช่น สวดคฤหัสถ์ ที่มีที่มาจากการแสดงพระธรรม
เทศนาไปสู่ความหรรษาของฆราวาส จากหลักฐานยังปรากฏพบละครรูปแบบใหม่ เช่น 
ละครกลาย ซึ่งเป็นละครที่มุ่งฟังการขับร้อง  โดยไม่มีตัวละครออกมาร าเพื่อให้ผู้ชม
จินตนาการภาพตามบท เกิ ดขึ้นก่อนที่ จะมี การแสดงคอน เสิ ร์ตและละคร 
ดึกด าบรรพ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 
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 จากการสันนิษฐานรูปแบบนาฏกรรมทั้งจากจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรมและภาพถ่าย พบว่า  จิตรกรรมที่เขียนขึ้นในรัชกาลมีการบันทึกภาพ
มหรสพแทรกอยู่เรื่องราวทางพุทธศาสนา เช่น พุทธประวัติตอนถวายพระเพลิง 
พุทธสรีระ ก็มักเขียนรูปมหรสพหลากหลายประเภทก าลังเล่นสมโภชมี ละคร โขน หุ่น 
หกคะเมน ไต่ลวด เป็นต้น ซึ่งเป็นการบันทึกตามลักษณะที่เกิดขึ้นจริง ภาพที่พบเห็น
บ่อยครั้งมากคือภาพการแสดงละคร ท าให้เห็นว่าละครได้รับความนิยมโดยทั่วไป 
นอกจากนี้ยังพบงานประติมากรรมที่แสดงรูปแบบของละครหลวงในรัชกาลที่ 1 และ 2 
คือ ตุ๊กตาหินทรายประดับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ท าเป็นรูปตัวละครเป็นคู่ๆ รวม 4 
คู่ ได้แก่ อุณรุทและนางกินรี หนุมานกับนางสุพรรณมัจฉา ไกรทองกับนางวิมาลา  และ
เจ้าเงาะกับนางรจนา สะท้อนรูปแบบความนิยมของเรื่องที่ใช้เล่นละครคือ อุณรุท 
รามเกียรติ์ แม้กระทั่งเรื่องสังข์ทองและไกรทองซึ่งเพิ่งยกขึ้นมาเป็นบทพระราชนิพนธ์
ละครนอกของหลวงในรัชกาลที่  2 ก็ยังมีความส าคัญท าขึ้นเป็นประติมากรรม  
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระบรมราชกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่จะท าให้คนท่ัวไปยังคงเห็นรูปลักษณ์ของละครหลวงที่รุ่งเรืองมากในรัชกาล
ที่ 2 นั้น 

 
ภาพที่ 3 : ตุ๊กตาหินทรายรูปตัวละครในวรรณคดี 

ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ ณ โถงหน้าพพิิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ที่มา : ศุภวัฒย์  เกษมศรี. (2531). มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์. 

กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์. 
 
 โอกาสที่จัดแสดงนาฏกรรม มีทั้งนาฏกรรมส าหรับพิธีกรรมและนาฏกรรม
เพื่อความบันเทิง ในส่วนนาฏกรรมของหลวงที่แม้มิได้เล่นเป็นละครส าหรับพระ
เกียรติยศ หากแต่ละครและการละเล่นของหลวงยังคงใช้ในพระราชพิธีและพระราช -
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ประเพณีต่างๆ ทั้งพระราชพิธีสิบสองเดือนและพระราชพิธีจร มีหน้าที่ เป็นมหรสพ
สมโภชในการฉลองพระราชวัง  พระราชมณเฑียรสถาน  ฉลองพระอาราม  ฉลองพระ-
พุทธปฏิมา  สมโภชช้างเผือก และเป็นมหรสพสมโภชในการออกพระเมรุและออกเมรุ
บุคคลส าคัญ และยังใช้นาฏกรรมเพื่อเป็นการบวงสรวงเป็นการภายในเฉพาะกิจ 
ส าหรับพิธีกรรมของราษฎรก็ยังมีละครรับจ้างเล่นแก้สินบน และเป็นนาฏกรรมเพื่อ
ความบันเทงิ แสดงในเทศกาลและนักขัตฤกษ์ต่างๆ 
 
บทสรุป 
 กล่าวโดยสรุป ลักษณะเฉพาะของสถานภาพนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในรัชกาล 
ที่ 3 ระหว่าง พ.ศ.2367-2394 มีการแพร่กระจายของรูปแบบนาฏกรรมจากวังหลวงสู่
วังนอก จวนเสนาบดีและเรือนขุนนางช้ันสูง โดยมีครูละครหลวงออกไปสอนละครนอก
ราชส านัก ความนิยมของรูปแบบละครหลวงที่ได้รับการปรับปรุงเป็นแบบแผนช้ันเลิศ
นั้นได้รับการยอมรับจนมีการคัดลอกต าราร าของหลวงส าหรบัใช้ฝึกหัดละคร นอกจากนี้
ยังพบการมีนาฏกรรมเพื่อเป็นการแสดงเกียรติยศของขุนนาง มีความนิยมในการ
ลอกเลียนแบบแผนหลวงด้วยการลักลอบมีละครผู้หญิงและมโหรีผู้หญิงจนเป็นการ
ละเมิดและฝ่าฝืนธรรมเนียมราชส านักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ในระดับสังคมพบการใช้
นาฏกรรมเพื่อเป็นเครื่องบันเทิงใจส าหรับราษฎร เช่น การเล่นสักรวาที่คลองมหานาค
และคลองด่าน รวมถึงการใช้นาฏกรรมเพื่อจูงใจให้เล่นการพนัน  ด้วยการน าง้ิวหรือ
ละครมาแสดงหน้าโรงบ่อน ปัจจัยที่เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลถึง
สถานภาพของนาฏกรรมในหลายมิต ิ ไม่ว่าจะเป็นการไม่ก าหนดนโยบายทางนาฏกรรม
ที่ชัดเจนจากผู้ปกครอง  ย่อมอาจท าให้เกิดการกระจายตัวของแบบแผนทางวัฒนธรรม
อย่างรวดเร็วในทางอ้อม หรือผลที่เกิดจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม 
เช่น เช้ือชาติ ศาสนา ย่อมท าให้เกิดการผสมผสานกลมและปรับปรนทางวัฒนธรรมให้
เข้ากัน  นาฏกรรมสกุลหนึ่งยังส่งอิทธิพลทางด้านรูปแบบและวิธีการต่อนาฏกรรมอีก
สกุลหนึ่งได้และพัฒนาต่อจนมีรปูแบบเฉพาะ ดังนั้นการศึกษานาฏกรรมในภาคตัดขวาง
เช่นนี้ย่อมท าให้เห็นว่านาฏกรรมมิได้เป็นเพียงศิลปะที่ลอยตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยว  
หากแต่อาศัยกลไกทางสังคมผลักดันให้มีสภาพและรูปลักษณ์เฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งๆ 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่ท าให้นาฏกรรมต้องปรับตัวและเกิดรูปแบบใหม่ในยุคสมัยต่อมา เช่น  การเกิดขึ้นของ
ละครพันทางและลิเกอันมีที่มาจากความนิยมการแสดงออกภาษาที่เกิดขึ้นในสมัย
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ประเพณีต่างๆ ทั้งพระราชพิธีสิบสองเดือนและพระราชพิธีจร มีหน้าที่ เป็นมหรสพ
สมโภชในการฉลองพระราชวัง  พระราชมณเฑียรสถาน  ฉลองพระอาราม  ฉลองพระ-
พุทธปฏิมา  สมโภชช้างเผือก และเป็นมหรสพสมโภชในการออกพระเมรุและออกเมรุ
บุคคลส าคัญ และยังใช้นาฏกรรมเพื่อเป็นการบวงสรวงเป็นการภายในเฉพาะกิจ 
ส าหรับพิธีกรรมของราษฎรก็ยังมีละครรับจ้างเล่นแก้สินบน และเป็นนาฏกรรมเพื่อ
ความบันเทงิ แสดงในเทศกาลและนักขัตฤกษ์ต่างๆ 
 
บทสรุป 
 กล่าวโดยสรุป ลักษณะเฉพาะของสถานภาพนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในรัชกาล 
ที่ 3 ระหว่าง พ.ศ.2367-2394 มีการแพร่กระจายของรูปแบบนาฏกรรมจากวังหลวงสู่
วังนอก จวนเสนาบดีและเรือนขุนนางช้ันสูง โดยมีครูละครหลวงออกไปสอนละครนอก
ราชส านัก ความนิยมของรูปแบบละครหลวงที่ได้รับการปรับปรุงเป็นแบบแผนช้ันเลิศ
นั้นได้รับการยอมรับจนมีการคัดลอกต าราร าของหลวงส าหรบัใช้ฝึกหัดละคร นอกจากนี้
ยังพบการมีนาฏกรรมเพื่อเป็นการแสดงเกียรติยศของขุนนาง มีความนิยมในการ
ลอกเลียนแบบแผนหลวงด้วยการลักลอบมีละครผู้หญิงและมโหรีผู้หญิงจนเป็นการ
ละเมิดและฝ่าฝืนธรรมเนียมราชส านักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ในระดับสังคมพบการใช้
นาฏกรรมเพื่อเป็นเครื่องบันเทิงใจส าหรับราษฎร เช่น การเล่นสักรวาท่ีคลองมหานาค
และคลองด่าน รวมถึงการใช้นาฏกรรมเพื่อจูงใจให้เล่นการพนัน  ด้วยการน าง้ิวหรือ
ละครมาแสดงหน้าโรงบ่อน ปัจจัยที่เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลถึง
สถานภาพของนาฏกรรมในหลายมิต ิ ไม่ว่าจะเป็นการไม่ก าหนดนโยบายทางนาฏกรรม
ที่ชัดเจนจากผู้ปกครอง  ย่อมอาจท าให้เกิดการกระจายตัวของแบบแผนทางวัฒนธรรม
อย่างรวดเร็วในทางอ้อม หรือผลที่เกิดจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม 
เช่น เช้ือชาติ ศาสนา ย่อมท าให้เกิดการผสมผสานกลมและปรับปรนทางวัฒนธรรมให้
เข้ากัน  นาฏกรรมสกุลหนึ่งยังส่งอิทธิพลทางด้านรูปแบบและวิธีการต่อนาฏกรรมอีก
สกุลหนึ่งได้และพัฒนาต่อจนมีรปูแบบเฉพาะ ดังนั้นการศึกษานาฏกรรมในภาคตัดขวาง
เช่นนี้ย่อมท าให้เห็นว่านาฏกรรมมิได้เป็นเพียงศิลปะที่ลอยตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยว  
หากแต่อาศัยกลไกทางสังคมผลักดันให้มีสภาพและรูปลักษณ์เฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งๆ 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่ท าให้นาฏกรรมต้องปรับตัวและเกิดรูปแบบใหม่ในยุคสมัยต่อมา เช่น  การเกิดขึ้นของ
ละครพันทางและลิเกอันมีที่มาจากความนิยมการแสดงออกภาษาที่เกิดขึ้นในสมัย
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รัชกาลที่ 3 ในระหว่างการเก็บข้อมูลยังท าให้เห็นว่าปริมาณหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่ยังรอการพิสูจน์และค้นคว้าต่อไปยังมีอีกเป็นจ านวนมาก  มีประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องควรที่
จะต้องศึกษาในเชิงลึกต่อไป เช่น นาฏกรรมประเทศราชของสยามที่เกิดขึ้นในช่วงต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ หรือการสันนิษฐานรูปแบบนาฏกรรมจากหลักฐานทางโบราณคดี
ประเภทต่างๆ ซึ่งจะท าให้วงวิชาการศึกษาด้านนาฏกรรมของไทยมีความลุ่มลึกและ
ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลยิ่งข้ึน 
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การท าผลงานวิชาการรับใช้สังคมส าหรับสาขาดนตรี 

Doing Academic Work for Social Service  
in the Field of Music   

พงษ์ศิลป์ อรุณรตัน1์ 
 

บทคัดย่อ 
 ปัจจุบัน การท าผลงานวิชาการรับใช้สังคมส าหรับสาขาดนตรียังเป็นท่ีถกเถียง
และไม่มีแนวทางชัดเจนทั้งวิธีการท าและการเผยแพร่ผลงาน  การท าผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคมส าหรับสาขาดนตรีต้องด าเนินการอย่างไร  มีวิธีการท าและการเผยแพร่ผลงาน
อย่างไร  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวิธีการท าผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ส าหรับสาขาดนตรี  

การศึกษาพบว่า ประการแรก การท าผลงานวิชาการรับใช้สังคมเป็น
ข้อก าหนดใหม่ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) พ.ศ. 
2556 ประการที่สอง วิธีการจัดท าผลงานวิชาการรับใช้สังคมมีกรอบการด าเนินงาน
ทั้งหมด 7 ด้าน  พร้อมกันนี้จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  โดยสรุป การท าผลงานวิชาการรับใช้สังคมส าหรับสาขาดนตรี
สามารถด าเนินการไดต้ามกรอบทีก่ าหนดเช่นเดียวกับสาขาวิชาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้วยวิธีการท าผลงานวิชาการรับใช้สังคมต้อง
ด าเนินการในพื้นที่จริงและเผยแพร่ผลงานท้ังในพื้นที่เป้าหมายและแวดวงวิชาการ      
ค าส าคัญ:  ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม, สาขาดนตรี, แนวทางการท าผลงานวิชาการ   
 

Abstract 
At present, doing academic work for social service in the field 

study of music is still controversial and there are no clear guidelines for 
both methods and publications. How to do academic work for social 
services for music branches? How to make and distribute the work? This 
article aims to present how to do academic contributions to society for 
music.  
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The results are as follows. Firstly, doing academic work for social 
services is a new requirement of the Civil Service Commission of Higher 
Education Institutions (APC) in 2013. Secondly, the method of doing 
academic work for social services is based on 7 frameworks and on the 
diffusion to the wide public. In conclusion, doing academic work for 
social services in the field of music can be conducted accordingly to the 
proposed frameworks. Especially, the applicant must really conduct in 
the field and publish the results both in the target area and academic 
circles. 
Keywords:  Academic work for social services; academic field of music;  
      Academic performance guidelines 
 
บทน า 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมหรือท้องถิ่นเป็นผลงานวิชาการที่เกิดขึ้นเมื่อวันท่ี 8 
มีนาคม พ.ศ. 2556 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 9) ปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้
ใช้เป็นผลงานส าหรับเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้  ถือเป็นผลงานที่เทียบเท่ากับ
ผลงานวิจัย หรือ ผลงานในลักษณะอื่นๆ ไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการในปัจจุบัน โดยก าหนดค านิยามไว้ว่า  
 “ผลงานที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่ เกิดขึ้นโดยใช้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา  และปรากฏผลที่สามารถประเมิน
ได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้อง
เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน
เกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่า
สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม  และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน  หรือ
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เป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนัก และการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของ
ชุมชน” ทั้งนี้ไม่นับรวมงานที่แสวงหาก าไรและได้รบัผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 
(ได้มีการตีความครอบคลุมถึงงานวิชาการที่นักวิจัยท าสัญญารับจ้างวิจัยกับบริษัทธุรกิจ
เอกชน  ซึ่งหากผลงานวิจัยเป็นลิขสิทธ์ิร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท  ถ้าหาก
บริษัทจะน าไปใช้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีผลประโยชน์ส่วนหนึ่งส่งคืนกลับมาให้
มหาวิทยาลัย มิใช่ให้แก่ตัวผู้วิจัย แต่ผู้วิจัยสามารถน าไปขอผลงานทางวิชาการได้) 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวิธีการท าผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ส าหรับสาขาดนตรีตามกรอบท่ีก าหนดไว้  
1. ข้อก าหนดเร่ืองการสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 การสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคมได้รับการก าหนดรูปแบบของผลงาน
ประเภทนี้ไว้ดังนี้   ให้จัดท าเป็นเอกสารโดยมีค าอธิบาย/ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบ
ผลงานนั้น  เพื่อช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงานท่ีท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม  มี
ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ  หรือเสริมสร้างความรู้ 
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาได้อย่างไร ในแง่ใด โดยต้อง
ปรากฏเป็นท่ีประจักษ์ใน 7 ประเด็นต่อไปนี้   
 1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  
 2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
 3. กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น 
 4. ความรู้หรือความเช่ียวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน 
 5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
 6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
 ทั้งนี้  นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  อาจแสดงหลักฐาน
เพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบ
เสียง หรือวีดิทัศน์ประกอบการพิจารณาด้วยได้  ซึ่งการเผยแพร่ผลงานสามารถจัดเวที
น าเสนอผลงานในพ้ืนท่ี หรือเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน
อย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน  โดยการเผยแพร่นั้น
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จะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือ 
ศึกษาค้นคว้าต่อไปได้  

ในกรณีที่ด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือมีการบูรณาการหลายสาขาวิชา ซึ่งมีผู้
ร่วมท างานจ านวนมาก  ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินงานหลักในสาขาที่เสนอขอต าแหน่ง
วิชาการ  โดยให้ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้ร่วมงานทุกคนและจะต้องลงนาม
รับรองโดยผู้ร่วมงานทุกคน  หากผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยู่แล้ว  ประสงค์จะขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  โดยใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคมในสาขาเดิม  
สามารถขอก าหนดต าแหน่งได้โดยวิธีปกติ  แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพื้นฐาน
ของตน  ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา  และจะต้องขอก าหนดต าแหน่งโดยวิธี
พิเศษ  

จากค าช้ีแจงข้างต้นแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการท าผลงานวิชาการรับใช้
สังคม ซึ่งมีขั้นตอนที่แตกต่างไปจากการท าผลงานวิชาการแบบอื่นๆ โดยจุดมุ่งหมาย
ของการท าผลงานประเภทน้ีคือต้องการให้งานวิชาการที่ท านั้นก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมในเชิงสาธารณะ  ไม่ใช่งานวิชาการแบบท าเพื่อขอก าหนดต าแหน่งเพื่อให้
ผ่านและเกิดประโยชน์ส าหรับผู้ขอเพียงอย่างเดียว  การท างานประเภทนี้จึงท าให้เกิด
ประโยชน์ในวงกว้างกว่า  อย่างไรก็ตามยังไม่ค่อยมีผู้ที่ท างานประเภทนี้มากนักใน
ระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากความไม่เข้าใจว่าจะท างานแบบนี้ให้ส าเร็จตรงตาม 
7 ประเด็นที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่  ดังนั้นจึงขอเสนอแนวทางส าหรับการท าผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมส าหรับสาขาดนตรี  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจคิดท าผลงาน
ประเภทน้ี  

 
2. วิธีการท าผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 การจัดท าผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น  หากวิเคราะห์แล้วพบว่า   เป็น
ผลงานที่ต้องการให้เกิดงานวิชาการที่ชุมชนได้ประโยชน์  เพื่อน าเอาองค์ความรู้ไป
เผยแพร่ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  โดยได้รับแนวคิดมาจาก โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า และวิศวกรรม  

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562)158



159 
 
จะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือ 
ศึกษาค้นคว้าต่อไปได้  

ในกรณีที่ด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือมีการบูรณาการหลายสาขาวิชา ซึ่งมีผู้
ร่วมท างานจ านวนมาก  ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินงานหลักในสาขาที่เสนอขอต าแหน่ง
วิชาการ  โดยให้ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้ร่วมงานทุกคนและจะต้องลงนาม
รับรองโดยผู้ร่วมงานทุกคน  หากผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยู่แล้ว  ประสงค์จะขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  โดยใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคมในสาขาเดิม  
สามารถขอก าหนดต าแหน่งได้โดยวิธีปกติ  แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพื้นฐาน
ของตน  ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา  และจะต้องขอก าหนดต าแหน่งโดยวิธี
พิเศษ  

จากค าช้ีแจงข้างต้นแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการท าผลงานวิชาการรับใช้
สังคม ซึ่งมีขั้นตอนที่แตกต่างไปจากการท าผลงานวิชาการแบบอื่นๆ โดยจุดมุ่งหมาย
ของการท าผลงานประเภทน้ีคือต้องการให้งานวิชาการที่ท านั้นก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรมในเชิงสาธารณะ  ไม่ใช่งานวิชาการแบบท าเพื่อขอก าหนดต าแหน่งเพื่อให้
ผ่านและเกิดประโยชน์ส าหรับผู้ขอเพียงอย่างเดียว  การท างานประเภทนี้จึงท าให้เกิด
ประโยชน์ในวงกว้างกว่า  อย่างไรก็ตามยังไม่ค่อยมีผู้ที่ท างานประเภทนี้มากนักใน
ระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา  เนื่องจากความไม่เข้าใจว่าจะท างานแบบนี้ให้ส าเร็จตรงตาม 
7 ประเด็นที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่  ดังนั้นจึงขอเสนอแนวทางส าหรับการท าผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมส าหรับสาขาดนตรี  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจคิดท าผลงาน
ประเภทน้ี  

 
2. วิธีการท าผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 การจัดท าผลงานวิชาการรับใช้สังคมนั้น  หากวิเคราะห์แล้วพบว่า   เป็น
ผลงานที่ต้องการให้เกิดงานวิชาการที่ชุมชนได้ประโยชน์  เพื่อน าเอาองค์ความรู้ไป
เผยแพร่ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  โดยได้รับแนวคิดมาจาก โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ า ป่า และวิศวกรรม  
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รวมทั้งโครงการพระราชด าริทฤษฎีใหม่และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งการให้
สถาบันการศึกษาที่มีนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเข้าไปช่วยด าเนินงาน
บริการชุมชน  ย่อมจะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นการสร้างผลงานวิชาการแนว
ใหม่ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
 2.1 กรอบการด าเนินงาน 
 ในการท าผลงานวิชาการรับใช้สังคมในสาขาดนตรี ผู้จัดท าต้องศึกษารูปแบบ
และด าเนินงานภายใต้กรอบ 7 หัวข้ออย่างเคร่งครัด   

(1) สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  หมายถึงการเข้า
ไปส ารวจพื้นที่ส าหรับด าเนินงาน  ซึ่งการส ารวจต้องลงพื้นที่นั้นด้วยตนเอง  ไม่ควร
ศึกษาจากหลักฐานทางเอกสารเพราะจะท าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน  ทั้งนี้ผู้ที่ให้ข้อมูล
เบื้องต้นได้ดีที่สุดคือนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ที่ทราบปัญหาว่าในพื้นที่ของตนนั้น  
ขาดองค์ความรู้ด้านดนตรีประเภทใด  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นดนตรีทุกประเภทอยู่
แล้ว  ผู้จัดท าสามารถมอบหมายหัวข้อเพื่อให้นักศึกษาในวิชาของตนเองไปส ารวจ
ปัญหาพื้นที่ชุมชนของนักศึกษา  อาจเป็นการมอบหมายเป็นรายงานกลุ่มเพื่อเกิดการ
ท างานอย่างเป็นส่วนร่วมของนักศึกษา  โดยให้จัดท าเป็นรายงานมาน าเสนอในช้ันเรียน  
ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในขั้นเบื้องต้น  เมื่อ
นักศึกษาได้น ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชนมาน าเสนอในช้ัน
เรียน  ก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลขั้น
เบื้องต้นเสียก่อน  ผู้จัดท าก่อนจะตัดสินใจคัดเลือกพื้นที่เพื่อท างาน  โดยขั้นตอนนี้ควร
ไปส ารวจทุกพ้ืนที่ซึ่งนักศึกษาได้น าเสนอไว้ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง  ไม่ควรประเมินจาก
รายงานของนักศึกษาเพียงอย่างเดียว  การลงพื้นที่นั้นจะท าให้ทราบถึงปัญหาที่จะเข้า
ไปแก้ไขได้  ยิ่งพื้นที่ใดมีปัญหามากยิ่งจะท าให้การท าผลงานก่อให้เกิดประโยชน์มาก
ตามไปด้วย  การส ารวจพื้นที่พร้อมทั้งพบปะผู้น าชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา หรือ 
รับทราบความต้องการชุมชน  ทั้งนี้ขอให้ตระหนักและประมวลผลด้วยตนเองให้ดี
เสียก่อน  ถ้าการเลือกพื้นที่เป้าหมายใดต้องมีความชัดเจนท่ีจะด าเนินการให้ส าเร็จ 

เมื่อก าหนดพื้นที่ท างานแล้วจึงเริ่มเขียนโครงการในรูปแบบของการขอ
โครงการวิจัยพื้นฐาน  ที่ต้องแสดงที่มาของปัญหา จุดประสงค์ วิธีการด าเนินงาน หลัก
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ทฤษฎี  ระยะเวลาการด าเนินงาน (ไม่ควรต่ ากว่า 1 ปี) งบประมาณ ผลสัมฤทธ์ิของงาน  
ทั้งนี้โครงการที่น าเสนอจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของภาระงาน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือ
คณะวิชาให้ความเห็ นชอบ  รวมทั้ งได้รับการรับรองประโยชน์ต่อสังคมจาก
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง หรือจากสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง   
ทั้งนี้ควรคัดเลือกสถานที่จัดอบรมเป็นโรงเรียน วัด สถานที่ราชการที่ให้ความร่วมมือ  
หากสถานที่ส าหรับจัดท าโครงการไม่มีเครื่องดนตรีอาจปรับเป็นการน าเอาผู้เข้าอบรม
มาฝึกปฏิบัติที่ภาควิชาของผู้จัดท าก็ได้  โดยมีการขออนุญาตใช้สถานที่ภายในภาควิชา
จากต้นสังกัดให้ชัดเจน 

สิ่งส าคัญคือการท างานด้านนี้ คือ อย่าไปมองแต่งบประมาณที่อาจได้รับว่า
น้อยเกินไป  หรือมองแต่ประเด็นจุดคุ้มทุนของผู้จัดท าเพราะการไปตีราคาของเนื้องาน
ตามงบประมาณเพียงอย่างเดียว  หากได้งบประมาณที่น้อยก็อาจไม่คิดท า  ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ผิดส าหรับผู้คิดท าต าแหน่งวิชาการเพราะถ้ามองไปที่อนาคต  เมื่อตนเองมี
ต าแหน่งวิชาการแล้วย่อมมีเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รบัจากหน่วยงานอยู่แลว้  ดังนั้นอย่า
ไปจัดแบ่งงบประมาณที่ได้รับว่าเป็นเงินค่าจ้าง  แต่จงมองว่าเป็นเงินสนับสนุนในการ
ท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

(2) การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  หมายถึง
ผู้จัดท าโครงการต้องด าเนินโครงการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
โครงการ  เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ท าด้วยตนเองจริง  การใช้องค์ความรู้ของตนเองทั้งด้าน
ทักษะดนตรีในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติไปช่วยเหลือชุมชนนั้นๆ รวมทั้งต้องรู้จักคัดเลือก
ผู้ร่วมงานซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่มีพื้นฐานด้านดนตรีในระดับดี  และคัดเลือกผู้ช่วยงานให้
เหมาะสมกับงาน หากไม่มีนักศึกษาที่ ช่วยงานเพียงพอก็ควรก าหนดโครงการให้
เหมาะสม เช่น โครงการด้านฝึกทักษะดนตรีแก่ชุมชน  ผู้จัดท าโครงการต้องประเมิน
เสียก่อนว่าจะจัดอบรมด้านดนตรีให้กับชุมชนอย่างไร  รวมทั้งต้องท างานร่วมกับชุมชน
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ควรให้ร่วมมือ  และขอค าปรึกษาปัญหากับผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้านตลอดการด าเนินงาน 

(3) กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น   หมายถึง
การเก็บข้อมูลตั้งแต่เบื้องต้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1. เพื่อส ารวจพื้นที่ก่อนเข้า
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ทฤษฎี  ระยะเวลาการด าเนินงาน (ไม่ควรต่ ากว่า 1 ปี) งบประมาณ ผลสัมฤทธ์ิของงาน  
ทั้งนี้โครงการที่น าเสนอจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของภาระงาน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือ
คณะวิชาให้ความเห็ นชอบ  รวมทั้ งได้รับการรับรองประโยชน์ต่อสังคมจาก
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง หรือจากสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง   
ทั้งนี้ควรคัดเลือกสถานที่จัดอบรมเป็นโรงเรียน วัด สถานที่ราชการที่ให้ความร่วมมือ  
หากสถานที่ส าหรับจัดท าโครงการไม่มีเคร่ืองดนตรีอาจปรับเป็นการน าเอาผู้เข้าอบรม
มาฝึกปฏิบัติที่ภาควิชาของผู้จัดท าก็ได้  โดยมีการขออนุญาตใช้สถานที่ภายในภาควิชา
จากต้นสังกัดให้ชัดเจน 

สิ่งส าคัญคือการท างานด้านนี้ คือ อย่าไปมองแต่งบประมาณที่อาจได้รับว่า
น้อยเกินไป  หรือมองแต่ประเด็นจุดคุ้มทุนของผู้จัดท าเพราะการไปตีราคาของเนื้องาน
ตามงบประมาณเพียงอย่างเดียว  หากได้งบประมาณที่น้อยก็อาจไม่คิดท า  ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ผิดส าหรับผู้คิดท าต าแหน่งวิชาการเพราะถ้ามองไปที่อนาคต  เมื่อตนเองมี
ต าแหน่งวิชาการแล้วย่อมมีเงินประจ าต าแหน่งที่ได้รบัจากหน่วยงานอยู่แลว้  ดังนั้นอย่า
ไปจัดแบ่งงบประมาณที่ได้รับว่าเป็นเงินค่าจ้าง  แต่จงมองว่าเป็นเงินสนับสนุนในการ
ท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

(2) การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  หมายถึง
ผู้จัดท าโครงการต้องด าเนินโครงการด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
โครงการ  เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ท าด้วยตนเองจริง  การใช้องค์ความรู้ของตนเองทั้งด้าน
ทักษะดนตรีในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติไปช่วยเหลือชุมชนนั้นๆ รวมทั้งต้องรู้จักคัดเลือก
ผู้ร่วมงานซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่มีพื้นฐานด้านดนตรีในระดับดี  และคัดเลือกผู้ช่วยงานให้
เหมาะสมกับงาน หากไม่มีนักศึกษาที่ ช่วยงานเพียงพอก็ควรก าหนดโครงการให้
เหมาะสม เช่น โครงการด้านฝึกทักษะดนตรีแก่ชุมชน  ผู้จัดท าโครงการต้องประเมิน
เสียก่อนว่าจะจัดอบรมด้านดนตรีให้กับชุมชนอย่างไร  รวมทั้งต้องท างานร่วมกับชุมชน
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ควรให้ร่วมมือ  และขอค าปรึกษาปัญหากับผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้านตลอดการด าเนินงาน 

(3) กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น   หมายถึง
การเก็บข้อมูลตั้งแต่เบื้องต้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1. เพื่อส ารวจพื้นที่ก่อนเข้า
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ไปด าเนินการ  โดยผู้จัดท าต้องสามารถคาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
ด าเนินงานได้  แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้รับผิดชอบว่ามีบทบาทที่สร้างความ
เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นในระดับใด  ยิ่งพื้นที่ซึ่งมีปัญหามาก เช่น ปัญหาระบาดของยาเสพ
ติด สามารถน าดนตรีไปแก้ไขให้กลุ่มวัยรุ่นในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ทั้งนี้
การสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงดนตรีนั้น  สามารถให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนด้วย
การฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะทางดนตรี โดยก่อนที่จะเริ่มโครงการควรท าการเก็บ
ข้อมูลว่าพื้นที่ด าเนินงานนั้นมีทักษะทางดนตรีในระดับใด  ภายหลังจากการด าเนิน
โครงการแล้วพัฒนาไปสู่ระดับใด  ถ้าสามารถเข้าไปด าเนินการแล้วแก้ปัญหาได้ก็คือ
ผลงานการรับใช้สังคมอย่างแท้จริง 

(4) ความ รู้หรือความเชี่ยวชาญที่ ใช้ ในการท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง  หมายถึงความสามารถของผู้จัดท าโครงการว่ามีความสามารถดีพอที่จะ
สร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ด าเนินงานได้  ทั้งนี้ผู้ที่คิดจะท าโครงการใดก็ตาม จึง
ควรรู้ถึงความสามารถของตนเอง โดยเฉพาะทักษะด้านดนตรีของตนเอง  หากไม่มี
ความถนัดในเครื่องดนตรีบางประเภทอาจต้องมีการขอความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน 
หรือมิตรสหายทางดนตรีให้ช่วยเหลือ  โดยเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษส าหรับฝึกปฏิบัติ
แก่ผู้เข้าอบรมเป็นครั้งคราว ซึ่งผู้จัดท าต้องประเมินศักยภาพของตนเองให้ดีเสียก่อน  
เพื่อจัดท างบประมาณในส่วนของค่าตอบแทนให้แก่วิทยากรพิเศษตามจ านวนครั้งท่ีเข้า
ไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้จัดท าต้องมีภาวะผู้น า  ไม่ควรมอบหมายให้นักศึกษาเป็นผู้
ด าเนินงานแทนบ่อยครั้ง  หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าไปด าเนินงานโดยตนเองท าเป็นครั้ง
คราว  เพราะจะท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหา  และเมื่อเขียนบทสรุปโครงการก็จะไม่
สามารถช้ีแจงให้เห็นถึงความสามารถของตนเองได้อย่างชัดเจน     

(5) การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปล่ียนแปลงได้
เกิดขึ้นแล้ว  หมายถึงกระบวนการที่เกิดมาจากผลสัมฤทธิ์ในข้อที่ 3 และ 4 ทั้งนี้การ
สร้างความเปลี่ยนแปลงต้องมีความยั่งยืน   มิใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงระยะสั้น 
ผู้รับผิดชอบจึงควรเข้าไปในพื้นที่ศึกษาหรือติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง  จากผู้น า
ชุมชน หรือตัวแทนที่สร้างจากผลผลิตของโครงการ  เมื่อมีการตรวจสอบคุณภาพของ
งานภายหลังก็สามารถแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มีความยั่งยืน  มิใช่เป็นโครงการที่สร้าง
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ขึ้นเพื่อผลประโยชน์ส าหรับขอต าแหน่งวิชาการเพียงอย่างเดียว   อย่างไรก็ตามเมื่อ
ด าเนินงานโครงการส าเร็จแล้ว  ควรจัดท าเป็นต้นแบบให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่ได้น าไป
เป็นบรรทัดฐาน  รวมไปถึงขยายพื้นที่ในการด าเนินงานโครงการใหม่ในอนาคต 

(6) การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  หมายถึงการ
ประเมินผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พ้ืนท่ีด าเนินงาน  การสร้างตัวแทนที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่ด าเนินงานอย่างยั่งยืน  โดยการประเมินนี้จะเปรียบเสมือนการสร้างคุณค่าใน
ผลงานนั้นได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นในระหว่างที่ด าเนินการต้องเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เพราะการสร้างผลลัพธ์ที่ดีนั้นมิใช่ว่าจะท าได้เมื่อเสร็จโครงการ  แต่ต้องมาจากความใส่
ใจในการด าเนินงาน การรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ตลอดจนทักษะและความ
ช านาญของผู้รับผิดชอบโครงการ  การประเมินผลลัพธ์ถือเป็นสิ่งส าคัญมากในการ
ด าเนินโครงการ  

(7) แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คง
อยู่ต่อไป หมายถึง การสร้างความยั่งยืนของโครงการ การติดตามโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก  เพราะเมื่อส าเร็จโครงการแล้วไปก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว  โครงการมักจะขาดความต่อเนื่องจนหายไป   กลับไปสู่ปัญหาเดิม
กลายเป็นวัฏจักรที่ย้อนกลับไปสู่ข้อ 1  ยิ่งเป็นโครงการที่ไม่สามารถแสดงผลก าไรทาง
เศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ก็มักจะไม่ยั่งยืน  ดังนั้นจึงควรการสร้างส านึกร่วมให้กับชุมชน
ให้รู้จักธ ารงรักษา  ผู้รับผิดชอบเองก็มีควรจะเข้าไปเยี่ยมพื้นที่ในบางโอกาส เพื่อท าให้
เป็นโครงการต้นแบบให้กับนักวิชาการรุ่นหลังไปเป็นตัวอย่างหรือศึกษาต่อยอดได้ 

2.2 การเผยแพร่ผลงาน   
 การเผยแพร่ทั้งในพื้นที่เป้าหมาย เช่น การจัดเวทีน าเสนอผลงานในพื้นที่  
หรือ การเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่  และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้องกับผลงาน  โดยการเผยแพร่นั้นจะต้องมีการ
บันทึกเป็นเอกสาร หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้า
ต่อไปได้  รูปแบบของการเผยแพร่ผลงาน  อาจจะเป็นการน าเสนอในพื้นท่ีเป้าหมายใน
รูปแบบของนิทรรศการ การจัดประชุม การเสวนา  และมีการเผยแพร่เพิ่มเติมในวง
วิชาการ  ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  ได้แก่  การจัดท าเป็นบทความวิชาการส่งไปยัง
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หน่วยงานอื่น  การเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ท  การน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ  
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เป็นต้น   
 
บทสรุป 

การท าผลงานวิชาการรับใช้สังคมส าหรับสาขาดนตรีสามารถด าเนินการได้
ตามกรอบท่ีก าหนดเช่นเดียวกับสาขาวิชาอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการด้วยวิธีการท าผลงานวิชาการรับใช้สังคมต้องด าเนินการในพื้นที่จริงและ
เผยแพร่ผลงานท้ังในพื้นที่เป้าหมายและแวดวงวิชาการ      
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ลาง” บทเพลงบันทึกความทรงจ าของกลุ่มชาติพันธุ์กะตูใ้นลาวตอนใต้ 

พัน   พงษ์ผล1  
บทคัดย่อ 

 การบันทึกความทรงจ าในบทเพลง “ลาง” เป็นวิธีท่ีกลุ่มชาติพันธุ์กะตู้ในลาว
ตอนใต้ใช้แทนการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในช่วงสงครามปลดปล่อยประชาชนปฏิวัติลาว จนกระทั่งสงครามได้สิ้นสุดลง เพลงลาง
เป็นบทเพลงสั้นๆ ประเภทร้อยเนื้อท านองเดียว  ขับร้องเป็นภาษากะตู้ผสมผสานกับ
ภาษาเกรียง (แงะ) ภาษากะตู้ค าว่า “ลาง” แปลว่า “สนุกสนาน”  มีเนื้อร้องทั้งหมด  
11 บท  ฉันทลักษณ์ของเนื้อร้อง มีประโยคค าสร้อยแล้วต่อด้วยประโยคที่มีการสัมผัส
ทั้งวรรณยุกต์ พยัญชนะ  และไม่มีการสัมผัสค า ใช้เครื่องดนตรีที่ช่ือว่า “ร่องแร่ง” ท า
จากไม้ไผ่  2  ท่อนคล้ายไม้เท้ายาวตามความสูงของนักดนตร ีส่วนปลายไม้เป็นกระป๋อง
ใส่ลูกหิน  เมื่อน ามากระทุ้งกับพื้นดิน จะได้เสียงแบบเขย่า (shaken) เป็นจังหวะหนัก
เบาประกอบการขับร้อง 

เพลงลาง เป็นบทเพลงที่ไม่มีวันจบแบบสมบูรณ์ สามารถแต่งต่อไปได้เรื่อยๆ 
เปรียบเสมือนเครื่องมือบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม โดยเนื้อร้องได้ถูก
ประพันธ์ข้ึนจากประสบการณ์ของนักดนตรีกะตู้เอง  เพื่อบันทึกและบอกเล่าตามล าดับ
เหตุการณ์ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ในอดีต และยังแสดงให้เห็นถึงความสุข
ของคนในสังคมกะตู้ที่สันติภาพและภราดรภาพได้เกิดขึ้นแล้วในภูมิภาคแห่งนี้ ข้อมูล
จากบทความนี้  ผู้เขียนได้จากการลงศึกษาภาคสนาม (2550) เนื้อร้องเพลงลางที่บันทึก
มานั้น สิ้นสุดในบทที่ 11 ช่วงก าลังบุกเบิกแขวงเซกองก่อนแยกออกมาจากแขวงสาละ
วันในปี พ.ศ. 2527 และหลังจากนั้นไม่พบการแต่งเพิ่มอีกเลย อาจเป็นสัญญาณของ
การสูญเสียไปอย่างถาวรของเพลงลาง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน   
ค าส าคัญ :  บันทึกความทรงจ า, บทเพลง,  ลาง,  ดนตรี,  กลุ่มชาติพันธุ์, กะตู้,  

ลาวตอนใต้   
 
  
 
 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรลุ่มน้ าโขงศึกษา  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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บทน า 

การจดจ าที่ไร้ซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก นึกคิด และความเข้าใจ เมื่อเวลาผ่านไป
ความจ าเหล่านั้นอาจเลือนหายไปจนหมดสิ้น  แต่ถ้าการจดจ าที่เกิดจากความเข้าใจใน
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  และมีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์อย่าง
ที่สุด  การจดจ าในลักษณะนี้เขาเรียกว่า “การจดจ าแบบเข้าใจจากจิต”2 หรือ“ความ
ทรงจ า” ที่มนุษย์จะไม่มีวันลืมเลือนตราบนานเท่าช่ัวชีวิตหนึ่งของมนุษย์ 
 ความทรงจ าอาจสูญสลายไปอย่างถาวรพร้อมกับชีวิตมนุษย์  ถ้าปราศจาก
เครื่องมือที่ช่วยบันทึกเก็บไว้  ด้วยเหตุนี้เครื่องมือที่ช่วยบันทึกจึงมีความส าคัญมาก  
เพื่อบันทึกความทรงจ าเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งมีมิติของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ส่วนประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกก็อยู่ที่ ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีตามยุคสมัย  อย่างเช่น ผู้คนในอดีตบันทึกความทรงจ าผ่านภาพเขียนสี ภาพ
แกะสลัก ภาพวาด นิทาน ต านาน โบราณสถานโบราณวัตถุ   จารึก พงศาวดาร 
กฎหมาย วรรณกรรม และเอกสารต่างๆ  ซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน้อยมาก
เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีปัจจุบัน (พ.ศ.2562) ที่ผู้คนส่วนใหญ่บันทึกความทรงจ าผ่าน
ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เขียนไดอารี่  สแครปบุ๊ค (Scrapbook)3  พิมพ์บันทึก
ออนไลน์ ฯลฯ  แต่ไม่ว่าจะยุคสมัยใดก็ตาม เครื่องมือที่ใช้บันทึกเหล่านี้ล้วนเกิดจากภูมิ
ปัญญาของมนุษย์ท้ังสิ้น   

ยูเนสโก4 ได้เล็งเห็นความส าคัญก่อตั้งแผนงานมรดกความทรงจ าแห่งโลก 
(Memory of the World)5 ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงการ 

                                                           
2 การจดจ าแบบเข้าใจจากจิต (แบบซึมติดยึดแน่นในสมอง) การเก็บข้อมูลและจดจ าแบบนี้เรียกให้
เข้าใจง่ายก็คือ ความทรงจ า นั่นเอง (สมชาย  ธนสินชยกุล, 2549: ออนไลน์)  
3 สมุดภาพ อัลบั้มรูป Diary งานกระดาษหรืองานประดิษฐ์ต่าง ๆ ทุกประเภทที่เก็บรวบรวมความทรง
จ า และเร่ืองราวดี ๆ โดยการน ารุปถ่ายมาตกแต่งลงบนกระดาษที่มีลวดลาย สติกเกอร์ ของตกแต่ง 
รวมถึงวัสดุเหลือใช้มาตกแต่งให้สวยงาม เช่น ตั๋วหนัง ตั๋วเครื่องบิน กระดุม เศษจากเสื้อผ้ าเก่า 
กระดาษโน้ตที่มีลายมือของคนที่เรารัก จดหมายสิ่งเหล่านี้ สามารถเก็บไว้รวมกันใน Scrapbook เพื่อ
ช่วยให้สามารถเก็บความทรงจ าและความประทับใจได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (sakura, 2562: ออนไลน์) 
4 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  
5 มรดกเอกสารที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และ
เข้าใจในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมใน
ปัจจุบัน ส าหรับในประเทศไทย มีสิ่งที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นความทรงจ าแห่งโลกทั้งสิ้น 5 รายการ 
ได้แก่  จารึกพ่อขุนรามค าแหง เอกสารส าคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
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อนุรักษ์มรดกเอกสาร และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาของโลกที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกไว้ในรูปแบบใดหรือของประเทศใดก็ตาม ถือว่าเป็นแหล่ง
รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งใน
ด้านของวัฒนธรรม จากสังคมในอดีตให้แก่สังคมปัจจุบัน และเพื่อที่จะสืบสานส่งต่อ
ให้แก่สังคมในอนาคต 
 นอกจากการใช้เครื่องมือบันทึกความทรงจ าที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังท่ีกล่าว
มาแล้วข้างต้น  มนุษย์ยังรู้จักการใช้ดนตรีเข้ามาบันทึกความทรงจ าในรูปแบบของบท
เพลงอีกด้วย โดยผู้เขียนเช่ือว่าวิธีการบันทึกความทรงจ าด้วยบทเพลงอาจเป็นวิธีที่
เก่าแก่วิธีหนึ่งของมนุษย์ทีใ่ช้จดจ าและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ  ก่อนที่มนุษย์จะเริ่มรู้จัก
ประดิษฐ์อักษรเกิดภาษาเขียนด้วยซ้ าไป  เพราะลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบท
เพลงไม่ได้เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร  แต่เป็นภาษาพูดที่เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์
ผสานความรู้สึกนึกคิด  อารมณ์ไว้เป็นหนึ่งเดียวท าให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  เพียงแต่การ
บันทึกความทรงจ าด้วยบทเพลงต้องจดจ าโดยใช้สมองและถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ  ท า
ให้การบันทึกความทรงจ าในรูปแบบนี้ไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าที่ควร  สุ่มเสี่ยงต่อการ
สูญเสียและการตกหล่นของข้อมูลได้ง่าย 

แต่ถึงอย่างไรการบันทึกความทรงจ าด้วยบทเพลงก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด ส าหรับ
กลุ่มสังคมบางกลุ่มที่มีภาษาพูดแต่ไม่มีภาษาเขียน อย่างเช่น กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่
ราบสูงในลาวตอนใต้ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า “ลาวเทิง”6  ได้แก่ กะโด (¡½Â©)  
กะตาง (¡½ª¾¤) กะตู้ (¡½ªø) เกรียง/แงะ (¡ë¼¤) เจง(À¥ñ¤) ตะโอ้ย (ª½ÂºÉ¨) เตรียง 
(ªë¼¤/ª½¹ù¼¤) เบรา/ละแว (À®ëö¾/ì½Á¸) ปะโกะ (¯½Â¡½) ยาเหิน (¨¾À¹óນ) ยรุ/ละ
เวน (¨ë÷/ì½À¸ນ)  แยะ (Á¨½) ละวี (ì½¸ó) ส่วย (¦È¸¨) สะดาง (¦½©¾¤) อาลักหรือฮ่า 

                                                                                                                             
เจ้าอยู่หัว จารึกวัดโพธิ์  บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  และฟิล์มกระจก
หลวงและภาพต้นฉบับ  
6 สปป. ลาวได้แบ่งชนเผ่าต่าง ๆ ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ  

1) ชนเผ่าในกลุ่มลาวลุ่ม เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ าโขงและที่ราบลุ่มแม่น้ าสาขา 
หรือที่ภาษาลาวเรียกที่ราบลุ่มว่า “ทุ่งเพียง” 

2) ชนเผ่าในกลุ่มลาวสูง เป็นชนเผ่าที่อาศัยในเขตที่สูงและมีอากาศเย็นส่วนใหญ่จะอาศัยตาม
ภูเขาสูงในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน หรือที่ภาษาลาวเรียกภูเขาสูงว่า “ภูดอย” 

3) ชนเผ่าในกลุ่มลาวเทิง เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบสูง หรือภาษาลาวเรียกที่ราบสูงว่า 
“ภูเพียง” 
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เก่าแก่วิธีหนึ่งของมนุษย์ทีใ่ช้จดจ าและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ  ก่อนที่มนุษย์จะเริ่มรู้จัก
ประดิษฐ์อักษรเกิดภาษาเขียนด้วยซ้ าไป  เพราะลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบท
เพลงไม่ได้เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร  แต่เป็นภาษาพูดที่เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์
ผสานความรู้สึกนึกคิด  อารมณ์ไว้เป็นหนึ่งเดียวท าให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  เพียงแต่การ
บันทึกความทรงจ าด้วยบทเพลงต้องจดจ าโดยใช้สมองและถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ  ท า
ให้การบันทึกความทรงจ าในรูปแบบนี้ไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าที่ควร  สุ่มเสี่ยงต่อการ
สูญเสียและการตกหล่นของข้อมูลได้ง่าย 

แต่ถึงอย่างไรการบันทึกความทรงจ าด้วยบทเพลงก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด ส าหรับ
กลุ่มสังคมบางกลุ่มที่มีภาษาพูดแต่ไม่มีภาษาเขียน อย่างเช่น กลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยบนที่
ราบสูงในลาวตอนใต้ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า “ลาวเทิง”6  ได้แก่ กะโด (¡½Â©)  
กะตาง (¡½ª¾¤) กะตู้ (¡½ªø) เกรียง/แงะ (¡ë¼¤) เจง(À¥ñ¤) ตะโอ้ย (ª½ÂºÉ¨) เตรียง 
(ªë¼¤/ª½¹ù¼¤) เบรา/ละแว (À®ëö¾/ì½Á¸) ปะโกะ (¯½Â¡½) ยาเหิน (¨¾À¹óນ) ยรุ/ละ
เวน (¨ë÷/ì½À¸ນ)  แยะ (Á¨½) ละวี (ì½¸ó) ส่วย (¦È¸¨) สะดาง (¦½©¾¤) อาลักหรือฮ่า 

                                                                                                                             
เจ้าอยู่หัว จารึกวัดโพธิ์  บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  และฟิล์มกระจก
หลวงและภาพต้นฉบับ  
6 สปป. ลาวได้แบ่งชนเผ่าต่าง ๆ ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ  

1) ชนเผ่าในกลุ่มลาวลุ่ม เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ าโขงและที่ราบลุ่มแม่น้ าสาขา 
หรือที่ภาษาลาวเรียกที่ราบลุ่มว่า “ทุ่งเพียง” 

2) ชนเผ่าในกลุ่มลาวสูง เป็นชนเผ่าที่อาศัยในเขตที่สูงและมีอากาศเย็นส่วนใหญ่จะอาศัยตาม
ภูเขาสูงในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน หรือที่ภาษาลาวเรียกภูเขาสูงว่า “ภูดอย” 

3) ชนเผ่าในกลุ่มลาวเทิง เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบสูง หรือภาษาลาวเรียกที่ราบสูงว่า 
“ภูเพียง” 
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รัก (º¾ìñ¡/ຮ່າຣັກ ) โอ้ย (Âº¼) และปะยอง (¯½¨º¤)7 (พัน  พงษ์ผล, 2551: 66)  
โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กะตู้  ที่มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  แต่ไม่มีภาษา
เขียน ความทรงจ าต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมของตน จึงได้ถูก
บันทึกและถ่ายทอดผ่านบทเพลง โดยนักดนตรีกะตู้ช่ือ “ท้าวเอ โดนอาหล่า” ทายาทผู้
สืบทอดดนตรีจากบิดา  ได้น าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและประสบด้วยตนเองมา
แต่งเป็นบทเพลง  เพื่อบันทึกและถ่ายทอดความทรงจ าให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้และท า
ความเข้าใจตามล าดับเหตุการณ์ในอดีต  บทเพลงบันทึกความทรงจ านี้ ช่ือว่า “ลาง”  
 
“ลาง”บทเพลงของกลุ่มชาติพันธุ์กะตู้   

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7กลุ่มชาติพันธ์ุปะยอง ในแขวงอัตตะปือ มีปรากฏอยู่ในหนังสือโครงการสารคดลีาว
ตอนล่างของ ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์ (2542: 159) 

ร่องแรง 

ร่องแรง 
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 ลางเป็นบทเพลงสั้น ๆ ประเภทร้อยเนื้อท านองเดียว คือ บรรเลงซ้ าๆ กัน ( A 
A A A) และเปลี่ยนเนื้อร้องไปเรื่อยๆ รูปแบบ Iterative strophic  ซึ่งท านองอาจ
แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามปริมาณของค าร้อง  ภาษาท่ีใช้ในการขับร้องเป็นภาษากะตู้
ผสมผสานกับภาษาเกรียง (แงะ) ภาษากะตู้ค าว่า “ลาง” แปลว่า “สนุกสนาน” ชนเผ่า
เกรียง (แงะ) ใช้ค าว่า “ลางเปร้ม” เป็นการทักทาย ส่วนภาษาลาว ใช้ค าว่า “สบายดี” 
ภาษาไทยใช้ค าว่า “สวัสดี”  

 สามารถถอดบทร้อง ได้  11 บท  ดังนี ้
 

บทที่ 1   ลางงาแอมแหลบลางง่า ทะหานรัด ก็องร่อน ปะ ระ ถึก ดึก  
จรวง 

บทที่ 2   ลางงาแอมแหลบลางง่า  ตัง กอง ตังปั้น อันโจะ อัน  แตรง 
บทที่ 3  ลางงาแอมแหลบลางง่า  แหะ ปี ระ จัก เร่ือย เร่ือย วิง เย่อ 
บทที่ 4   ลางงาแอมแหลบลางง่า  ทะหาน ต๊ะ ก้า เปน หมื่น เปน พัน 
บทที่ 5  ลางงาแอมแหลบลางง่า  มอ  กะแม เรือย เรือย เกิด จัก 
บทที่ 6   ลางงาแอมแหลบลางง่า  มอ  กะแม แห่ ตรัก เกิด งาน 
บทที ่7  ลางงาแอมแหลบลางง่า   ลาวและญวน ประ กอบ เต่ 
บทที่ 8   ลางงาแอมแหลบลางง่า  ปัวเห็น เจ๊ กั้น เกิด กู่ เกิด เก่า 
บทที่ 9  ลางงาแอมแหลบลางง่า  ผู้นึงเล่า ประโจะ ประ โจม 
บทที่ 10  ลางงาแอมแหลบลางง่า  เมือง  กะลึม ก าลัง ก่อ ซาง 
บทที่ 11  ลางงาแอมแหลบลางง่า  แขวง  เซกอง  ก าลัง  บุกเบิก  

 
 ค าว่า “แอม” แปลว่า “น้องสาว” และ ค าว่า “แหลบ” แปลว่า “น้าสาว” 
ซึ่งในประโยคค าสร้อยสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องได้เพื่อให้เกิดความหลากหลายของ
เนื้อร้องที่แสดงถึงความส าคัญต่อระบบเครือญาติ และสามารถร้องเล่นได้ทุกเพศทุกวัย  
เช่น  
 ลางงาแอมแหลบลางง่า       สนุกจริงน้องสาวน้าสาวสนุกจริง  
 ลางงาอึยอวมลางง่า  สนุกจริงพ่อแม่สนุกจริง 
 ลางงามิกกะลางง่า  สนุกจริงลุงป้าสนุกจริง 
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 ลางเป็นบทเพลงสั้น ๆ ประเภทร้อยเนื้อท านองเดียว คือ บรรเลงซ้ าๆ กัน ( A 
A A A) และเปลี่ยนเนื้อร้องไปเรื่อยๆ รูปแบบ Iterative strophic  ซึ่งท านองอาจ
แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามปริมาณของค าร้อง  ภาษาท่ีใช้ในการขับร้องเป็นภาษากะตู้
ผสมผสานกับภาษาเกรียง (แงะ) ภาษากะตู้ค าว่า “ลาง” แปลว่า “สนุกสนาน” ชนเผ่า
เกรียง (แงะ) ใช้ค าว่า “ลางเปร้ม” เป็นการทักทาย ส่วนภาษาลาว ใช้ค าว่า “สบายดี” 
ภาษาไทยใช้ค าว่า “สวัสดี”  

 สามารถถอดบทร้อง ได้  11 บท  ดังนี ้
 

บทที่ 1   ลางงาแอมแหลบลางง่า ทะหานรัด ก็องร่อน ปะ ระ ถึก ดึก  
จรวง 

บทที่ 2   ลางงาแอมแหลบลางง่า  ตัง กอง ตังปั้น อันโจะ อัน  แตรง 
บทที่ 3  ลางงาแอมแหลบลางง่า  แหะ ปี ระ จัก เร่ือย เร่ือย วิง เย่อ 
บทที่ 4   ลางงาแอมแหลบลางง่า  ทะหาน ต๊ะ ก้า เปน หมื่น เปน พัน 
บทที่ 5  ลางงาแอมแหลบลางง่า  มอ  กะแม เรือย เรือย เกิด จัก 
บทที่ 6   ลางงาแอมแหลบลางง่า  มอ  กะแม แห่ ตรัก เกิด งาน 
บทที ่7  ลางงาแอมแหลบลางง่า   ลาวและญวน ประ กอบ เต่ 
บทที่ 8   ลางงาแอมแหลบลางง่า  ปัวเห็น เจ๊ กั้น เกิด กู่ เกิด เก่า 
บทที่ 9  ลางงาแอมแหลบลางง่า  ผู้นึงเล่า ประโจะ ประ โจม 
บทที่ 10  ลางงาแอมแหลบลางง่า  เมือง  กะลึม ก าลัง ก่อ ซาง 
บทที่ 11  ลางงาแอมแหลบลางง่า  แขวง  เซกอง  ก าลัง  บุกเบิก  

 
 ค าว่า “แอม” แปลว่า “น้องสาว” และ ค าว่า “แหลบ” แปลว่า “น้าสาว” 
ซึ่งในประโยคค าสร้อยสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องได้เพื่อให้เกิดความหลากหลายของ
เนื้อร้องที่แสดงถึงความส าคัญต่อระบบเครือญาติ และสามารถร้องเล่นได้ทุกเพศทุกวัย  
เช่น  
 ลางงาแอมแหลบลางง่า       สนุกจริงน้องสาวน้าสาวสนุกจริง  
 ลางงาอึยอวมลางง่า  สนุกจริงพ่อแม่สนุกจริง 
 ลางงามิกกะลางง่า  สนุกจริงลุงป้าสนุกจริง 
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ฉันทลักษณ์ของเนื้อร้อง มีการสร้างประโยคอยู่  4  ลักษณะ  ดังนี้ 
1)  ประโยคค าสร้อย + การสัมผัสวรรณยุกต์ เช่น  บทที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
2)  ประโยคค าสร้อย + การสัมผัสพยัญชนะ  เช่น บทที่ 10 
3)  ประโยคค าสร้อย + การสัมผัสวรรณยุกต์และสมัผสัพยัญชนะ เช่น บทที่  
     8, 9 
4)  ประโยคค าสร้อย + ไม่มีการสมัผัสค า เช่น บทที่ 7, 11 
 
บทที่ 1    

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O O O O O O  O  O O 

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  ทะหานรดั  ก็องร่อน ปะ ระ ถึก ดึก จรวง 
 
บทที่ 2   

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O      O O O O  O O O  O   

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  ตัง กอง ตังปั้น อันโจะ อัน  แตรง 
 
บทที่ 3 

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O      O O O O O O O  O  

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  แหะ ปี ระ จัก เรื่อย เรื่อย วิง เย่อ 
  
บทที่ 4   

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O O O O O O O  O  

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  ทะหาน ต๊ะ ก้า เปน หมื่น เปน พัน 
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บทที่ 5 

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O O O O O O O 

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  มอ กะแม เรือย เรือย เกิด จัก 
 
บทที่ 6   

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O O O  O  O O  O  

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  มอ กะแม แห่ ตรัก เกิด งาน 
 
บทที ่7 

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O O O O O O  

 ลางงาแอมแหลบลางง่า   ลาวและญวน ประ กอบ เต ่
 
บทที่ 8   

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O O O O O  O O  O  

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  ปัวเห็น เจ๊ ก้ัน เกิด กู่ เกิด เก่า 
 
บทที่ 9 

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O O O O O O O   

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  ผู้นึงเล่า ประโจะ ประ โจม 
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บทที่ 5 

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O O O O O O O 

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  มอ กะแม เรือย เรือย เกิด จัก 
 
บทที่ 6   

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O O O  O  O O  O  

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  มอ กะแม แห่ ตรัก เกิด งาน 
 
บทที ่7 

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O O O O O O  

 ลางงาแอมแหลบลางง่า   ลาวและญวน ประ กอบ เต ่
 
บทที่ 8   

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O O O O O  O O  O  

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  ปัวเห็น เจ๊ ก้ัน เกิด กู่ เกิด เก่า 
 
บทที่ 9 

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O O O O O O O   

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  ผู้นึงเล่า ประโจะ ประ โจม 
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บทที่ 10   

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O  O O O O O O   

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  เมือง  กะลึม ก าลัง ก่อ ซาง 
  
บทที่ 11   

  ประโยคค าสร้อย 
 
  O O O O O O     O O O O O O O   

 ลางงาแอมแหลบลางง่า  แขวง  เซกอง  ก าลัง  บุกเบิก  
 
 หมายเหตุ (        ) สัมผัสวรรณยกุต์ (      ) สมัผสัพยัญชนะ 
 

 การขับร้องเพลงลาง จะใช้เคร่ืองดนตรีที่ ช่ือว่า “ร่องแร่ง” (Stamping 
Idiophone) ในการก ากับจังหวะ ร่องแรงท าจากไม้ไผ่จ านวน 2 ท่อน มีลักษณะรูปร่าง
เหมือนกับไม้เท้า  ความยาวตามส่วนสูงของนักดนตรี  ส่วนหัวตรงปลายร่องแร่ง จะผ่า
ไม้ไผ่เป็นซีกเล็กๆ เหมือนกับตะกร้อไม้ไผ่สอยผลไม้  แล้วน ากระป๋องใส่ลูกหินก้อนเล็กๆ 
ไปไว้ตรงส่วนปลายแล้วพันด้วยเชือก และตกแต่งด้วยผ้าปอกกะเจา เมื่อน าร่องแร่งไป
กระทุ้งกับพื้นจะท าให้ลูกหินไปกระทบกับกระป๋อง จนเกิดเสียงขึ้นคล้ายกับลูกซัด 
(Shaken Idiophone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนปลายร่องแร่ง  

ไม้ไผ่ผา่ซีก 
ส าหรับใส่กระป๋อง 

 ผ้าปอกกะ
เจา 
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ภาพที่ 2 เอ โดนอาหล่า ก าลังร้องเพลงลางและกระทุ้งร่องแร่ง 

  ที่มา: อุทยานบาเจียง แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 
 

วิธีการบรรเลงจะใช้ร่องแร่ งกระทุ้ งกับพื้ นดิน  เป็นจังหวะหนักเบา
ประกอบการขับร้อง โดยจะร้องไปด้วยและเต้นร ากระทุ้งพื้นไปด้วย 

  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

         จังหวะหนัก 

เบา เบา เบา 

ร่องแร่ง 
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เพลงลางในบริบทสังคมกะตู ้

กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงในลาวตอนใต้ ทั้ง 18 กลุ่ม ล้วนมีวิธีการ
บันทึกความทรงจ าโดยใช้บทเพลงบันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในอดีต และ
ถ่ายทอดแบบมุขปาฐะจากรุ่นสู่รุ่น โดยในบทเพลงลางเนื้อร้องจะใช้ทั้งภาษากะตู้และ
ภาษาเกรียง (แงะ) ผสมกัน เพราะมีรากศัพท์ทางภาษาในสาขาเดียวกัน  คือ สาขา 
“กะตูอิก”8 ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สาขา ที่จัดอยู่ในหมวดตระกูลภาษามอญ-เขมร เป็นสาย
มอญ-เขมรตะวันออก ได้แก่ เปียริก เขมร บัฮนาริก และกะตูอิก (ธีระพันธ์  ล.ทองค า, 
2544: 113) และอีกปัจจัยที่ท าให้ภาษากะตู้และภาษาเกรียง (แงะ) มีความคล้ายคลึง
กันนี้ อาจเป็นเพราะการติดต่อ แลกเปลี่ยน และการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มชาติ
พันธุ์ ท าให้เกิดการสัมผัสภาษาและการผสมผสานทางวัฒนธรรม  เช่น ภาษาพูดที่
มักจะได้ยินอยู่บ่อยๆ ที่มีการออกเสียงท่ีคล้ายคลึงกัน อย่างเช่นค าอุทาน  

 
 ภาษาลาว ñ̄©Âê! (ปัทโธ่!) ภาษากะตู้ว่า ¯½Âê!(ปะโท!)  
 ภาษาลาว Âº- ð! (โอ นอ!) ภาษากะตู้ว่า Âº - ð! (โอ นอ!)  
 ภาษาลาว Â É̈¸! (โย้ว!) ภาษากะตู้ว่า Â¨»! (โยฮ!)  
 ภาษาลาว Àºó! (เอย!) ภาษากะตู้ว่า Àºó! (เอย!) เป็นต้น 

 
กลุ่มชาติพันธุ์กะตู้มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และยังคงรักษาไว้

อย่างเหนียวแน่น9  โดยเชื่อว่าภาษาพูดที่ตนใช้อยู่นี้เป็นภาษาศักดิ์สิทธ์ิทีเ่ทพเจ้าได้ดล 
 

                                                           
8 โดยมีชนเผ่าที่อยู่ในสาขากะตูอิก ได้แก่ ตรี กะตาง ส่วย (เลางาม) ปะก็อฮ (ปะโกะ, ผู้เขียน) ตะโอย 
แงะ (เกรียง) จะต็อง กะตู้ ตรีว (ตะรีว ตะลีว) และด๊ากกัง (ธีระพันธ์  ล.ทองค า, 2544: 113) 
9 ถึงแม้ว่ารัฐบาล สปป.ลาว ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518 และได้ประกาศให้
วัฒนธรรมฮีตคองประเพณี ตลอดจนภาษาและตัวหนังสือของชนกลุ่มลาวลุ่ม ซ่ึงเป็นประชากรส่วน
ใหญ่ของ สปป.ลาว เป็นภาษาประจ าชาติ  แต่ภาษาพูดและฮีตคองประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ก็ยังได้รับการเอาใจใส่รักษาและอนุญาตให้ใช้ได้อย่างเสรี โดยการสร้างจิตส านึกให้กลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง ให้สิทธิแก่กลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มใน
การปกปักรักษาฮีตคองประเพณี และวัฒนธรรมของตน โดยเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ไม่คิดที่จะลบ
ล้างฮีตคองประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณ 
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บันดาลให้พวกเขา แต่ไม่มีภาษาเขียนที่เป็นตัวอักษรใช้เอง เช่นเดียวกันกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงในลาวตอนใต้ ทั้ง 18 กลุ่ม  ซึ่งสาเหตุที่ไม่มีตัวอักษรใช้นั้น 
ได้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า  

 
“เมื่อก่อนนั้นคนทุกเช้ือชาติเป็นพี่น้องมีเช้ือสายเดียวกันไม่ว่าจะ

เป็น ไทย ลาวลุ่ม เวียดนาม โดยมีชนเผ่าลาวเทิงเป็นอ้ายกก (พี่คนโต) ลาว
ลุ่ม เป็นน้องคนที่ 1 เวียดนาม เป็นน้องคนที่ 2 ไทยเป็นน้องหล้า (น้องคน
สุดท้อง) ซึ่งแต่ละคนก็มีภาษาเขียนเป็นของตนเองรวมถึงภาษาของ 
 ชนเผ่าด้วย โดยที่ชนเผ่าเป็นอ้ายกก ก็จะเขียนตัวอักษรไว้บนหนัง
วัว หนังควาย คนลาวลุ่มกับคนไทย จะเขียนไว้บนใบลาน คนเวียดนามจะ
เขียนไว้บนดิน แต่เนื่องจากชนเผ่าลาวเทิงได้เขียนไว้บนหนังวัว หนังควาย 
เลยถูกหมาคาบไปกินหมด จึงท าให้ไม่มีตัวอักษรใช้แต่นั้นมา  
 และคนเวียดนามเขียนไว้ที่ดินก็ถูกไก่เขี่ยแต่ตัวหนังสือก็พออ่านได้ 
ส่วนคนลาวลุ่ม และคนไทยเขียนไว้ท่ีใบลานก็ยังคงอยู่ทุกวันนี้  และยังเชื่อว่า
ตัวหนังสือขอมนั้น เป็นของชนเผ่าลาวเทิง (อ้ายกก) มาก่อน” (เอ โดนอาหล่า
, 2550: สัมภาษณ์) 

จากเรื่องเล่าดังกล่าว ท าให้คนกะตู้เชื่อว่าภาษาเขียนของตนเคยมีอยู่จริง แต่
ได้สูญหายไปแล้ว10 ด้วยเหตุนี้ กลุ่มชาติพันธุ์กะตู้จึงได้อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอด
ภาษาพูดให้กับลูกหลาน โดยการน ามาใช้พูดในชีวิตประจ าวันและน ามาบันทึกไว้ใน
รูปแบบบทเพลง  

เพลงลาง คือ เครื่องมือที่ใช้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงสงคราม
ปลดปล่อยประชาชนปฏิวัติลาว จนกระทั่งสงครามได้สิ้นสุดลง ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่ง
ความสุข โดยเนื้อร้องได้ถูกประพันธจ์ากประสบการณ์ของนักดนตรกีะตูเ้อง  เพื่อบันทึก
ความทรงจ า โดยการบอกเล่าเป็นบทเพลงตามล าดับเหตุการณ์ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้
เรื่องราวต่างๆ ในอดีตแบบมุขปาฐะ อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพลงท่ีไม่มีวันจบแบบสมบูรณ์  

 
                                                           
10ภาษาเขยีนของชนเผ่ากะตู้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้หยิบยืมพยัญชนะอกัษรลาว หรอืพยัญชนะอักษร
ของเวียดนามมาใชแ้ทนค าสะกดตามการออกเสียง 
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เพราะสามารถแต่งต่อไปได้เรื่อยๆ  เมื่อเจอเหตุการณ์ใดๆ ในสังคมที่ควรค่าแก่การ
จดจ า ซึ่งสามารถอธิบายเหตุการณ์ตามบทเพลงที่กล่าวไว้ดังนี้   

บทท่ี 1  ลางงาแอมแหลบลางง่า ทะหานรัด ก็องร่อน ปะ ระ ถึก ดึก จรวง 
 แปลว่า  สนุกจริงน้องสาวน้าสาวสนุกจริง ทหารบ้านช่วยกันท าช่วยกันสร้าง 
                       และปกป้องบ้านเมือง  

บทท่ี 2  ลางงาแอมแหลบลางง่า  ตัง กอง ตังปั้น อันโจะ อัน  แตรง 
แปลว่า  สนุกจริงน้องสาวน้าสาวสนุกจริง  ผู้ใหญ่ให้ท าให้สร้าง 
บทท่ี 3  ลางงาแอมแหลบลางง่า  แหะ ปี ระ จัก เร่ือย เร่ือย วิง เย่อ 
แปลว่า  สนุกจริงน้องสาวน้าสาวสนุกจริง สงครามท าให้บ้านเมืองไดร้ับความ 
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ความจากบทเพลงข้างต้นได้กล่าวถึงเหตุการณ์ หลังจากสงครามโลก ครั้งท่ี 2 

สิ้นสุดลง ในปี พ.ศ. 2492 ท าให้ระบบการเมืองของลาวได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ 
ฝ่ายขวา (รัฐบาลลาวเวียงจันทน์) และฝ่ายซ้าย (ประชาชนปฏิวัติลาว) เป็นขบวนการ
ต่อต้านรัฐบาลหุ่นของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นขบวนการที่เข้มแข็งมาก โดยมีบรรดากลุ่ มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยบนที่ราบสูงในลาวตอนใต้ เป็นก าลังส าคัญ โดยเกณฑ์ก าลังคนจาก
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มาจับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากเวียดนามเหนือ 
เพื่อต่อสู้กับรัฐบาลเวียงจันทน์  ที่มีสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงิน อาวุธ
และก าลังคน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

ภาพที่ 3 ความหนาแน่นของการทิ้งระเบิด 
 ที่มา: ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์ (2542: 302 อ้างถึง Annual Report, 1999) 
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ในปี พ.ศ. 2497 เกิดการสู้รบกันในวงกว้างขึ้น ประชาชนพลเมืองล้มตายเป็น

จ านวนมากจากการทิ้งระเบิดทางอากาศแบบสุ่มเดาของรัฐบาลเวียงจันทน์ รวมจ านวน
ระเบิดที่ท้ิงถึง 2,080,000 ตัน ท าให้พ้ืนที่ในลาวตอนใต้ ทางสายภูหลวง หมู่บ้านท่ีเลาะ
เลียบมาทางแม่น้ าเซกอง รวมถึงบริเวณที่ราบสูงบอละเวนในบางส่วนที่อุดมสมบรูณ์
ด้วยแร่ธาตุอาหารพืชและสัตว์ ได้รับความเสียหาย กลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ พากันหนีตายไป
คนละทิศละทาง 
 จากการทิ้งระเบิดอย่างหนักท าให้กลุ่มชาติพันธ์ุกะตู้ ต้องอพยพถิ่นฐานหนีภัย
สงครามจากแหล่งที่อยู่อาศัย ณ “แก่งลาหรือวังลา” ที่ตั้งอยู่เหนือเมืองกะลึม แขวง
สาละวันแต่เดิม  เพื่อเอาชีวิตรอดต้องระหกระเหินเร่รอนหลบภัยอาศัยตามพื้นที่ ที่
ปลอดภัยจากการทิ้งระเบิดของรัฐบาลเวียงจันทน์ ซึ่งในปัจจุบันเมืองกะลึม ตั้งอยู่ใน
แขวงเซกองที่แยกออกมาจากแขวงสาละวัน  เมื่อปี พ.ศ. 2527 ดังบทที่ 11 ซึ่งเป็นบท
สุดท้ายที่กล่าวถึงการเริ่มบุกเบิกแขวงเซกองว่า  “ลางงาแอมแหลบลางง่า  แขวงเซ
กองก าลังบุกเบิก” นั่นเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  วังลา หรือแก่งลา เมืองกะลึม แขวงเซกองในปัจจุบนั 
 ที่มา: ภาพเก่าของพ่อเอ  โดนอาหล่า, 2550 
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หลังจากที่สงครามปลดปล่อยประชาชนปฏิวัติลาวได้สิ้นสุดลงแล้ว (พ.ศ. 

2518)  โดยชัยชนะเป็นของฝ่ายประชาชนปฏิวัติลาว และได้จัดตั้งเป็นรัฐบาล สปป.
ลาว ที่น าโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ท าให้เกิดความสงบสุขขึ้นในบ้านเมือง 
ประชาชนก็มีความสุขจากการได้รบัอิสรภาพ บรรดากลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มได้กลับไปยัง
ถิ่นฐานเดิมที่อพยพมา ส่วนบางกลุ่มได้ลงหลักปักฐานอยู่ที่ภูเพียงบอละเวน โดยรัฐบาล
ได้จัดสรรที่ท ากินในการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน เขตพื้นท่ีนี้จึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยแบบ
ถาวร  

พ่อเอ โดนอาหล่า เป็นนักดนตรีของกลุ่มชาติพันธ์ุกระตู้ และเป็นบุคคลแรกๆ 
ที่มาอาศัยในอาณาบริเวณภูเพียงบอละเวน เมืองบาเจียงจะเลินสุก และตั้งช่ือหมู่บ้าน
ว่าบ้านโดน (เทิง) โดยใช้ช่ือเดียวกันกับบ้านโดน  เมืองกะลึม พร้อมทั้งได้บันทึกความ
ทรงจ าเป็นบทเพลงลาง  แสดงถึงความดีใจ  สนุกสนานที่สันติภาพได้เกิดขึ้นแล้วใน
ภูมิภาคนี้  ทั้งบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในประเทศลาวและญวน (เวียดนาม) เกิด
ความปรองดองจับมือถือแขนซึ่งกันและกัน  ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองและพัฒนา
ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น 

 
บทสรุป  
 วิธีการบันทึกความทรงจ าด้วยบทเพลงอาจเป็นวิธีท่ีเก่าแก่วิธีหนึ่งของมนุษย์ที่
ใช้จดจ าและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ  ก่อนที่มนุษย์จะเริ่มรู้จักประดิษฐ์อักษรเกิดภาษา
เขียนด้วยซ้ าไป  เพียงแต่การบันทึกความทรงจ าด้วยบทเพลงต้องจดจ าโดยใช้สมองและ
ถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ  ท าให้การบันทึกความจ าในรูปแบบนี้ไม่ค่อยมี เสถียรภาพ
เท่าที่ควร สุ่ มเสี่ยงต่อการสูญสลายและการตกหล่นของข้อมูลได้ง่าย  แต่การบันทึก
ความทรงจ าด้วยบทเพลงก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด  ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาพูด แต่ไม่มี
ภาษาเขียนเป็นของตนเอง  ดังเช่น กลุ่มชาติพันธุ์กะตู้ในลาวตอนใต้ ได้บันทึกความทรง
จ าต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและวัฒนธรรมของตนไว้ในบทเพลง “ลาง” 
เพื่อบันทึกและถ่ายทอดความทรงจ าให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้และท าความเข้าใจ
ตามล าดับเหตุการณ์ในอดีต   
 เพลงลางเป็นบทเพลงสั้นๆ ประเภทร้อยเนื้อท านองเดียว  ขับร้องเป็นภาษา
กะตู้ผสมผสานกับภาษาเกรียง (แงะ) ภาษากะตู้ค าว่า “ลาง” แปลว่า “สนุกสนาน”   
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ชนเผ่าเกรียง (แงะ) ใช้ค าว่า “ลางเปร้ม” เป็นการทักทาย มีเนื้อร้องทั้งหมด  11 บท 
โดยฉันทลักษณ์ของเนื้อร้อง  มีประโยคค าสร้อยแล้วต่อด้วยประโยคที่มีการสัมผัสทั้ง
วรรณยุกต์ พยัญชนะ และไม่มีการสัมผัสค า  ใช้เครื่องดนตรีที่ช่ือว่า “ร่องแร่ง” กระทุ้ง
กับพ้ืนดิน เป็นจังหวะหนักเบาประกอบการขับร้อง 

เพลงลางเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง
สงครามปลดปล่อยประชาชนปฏิวัติลาว จนกระทั่งสงครามได้สิ้นสุดลง โดยเนื้อร้องได้
ถูกประพันธ์จากประสบการณ์ของนักดนตรีกะตู้เอง เพื่อบันทึกความทรงจ า โดยการ
บอกเล่าเป็นบทเพลงตามล าดับเหตุการณ์ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ใน
อดีตแบบมุขปาฐะ ที่แสดงให้เห็นถึงความสุขที่สันติภาพได้เกิดขึ้นแล้วในภูมิภาคนี้ ทั้ง
บรรดากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในประเทศลาวและเวียดนาม (ญวน) เกิดความปรองดอง
จับมือถือแขนซึ่งกันและกัน ร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านเมืองและพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น  
 โดยธรรมชาติของบทเพลงลางจะไม่มีวันจบแบบสมบูรณ์ เพราะสามารถแต่ง
ต่อไปได้เรื่อยๆ  เมื่อเจอเหตุการณ์ใดๆ ในสังคมที่ควรค่าแก่การจดจ า ซึ่งข้อมูลจาก
บทความนี้ ผู้เขียนได้จากการลงศึกษาภาคสนาม ( 2550) เนื้อร้องเพลงลางที่บันทึกมา
นั้น สิ้นสุดในบทที่ 11 ช่วงก าลังบุกเบิกแขวงเซกองก่อนแยกออกมาจากแขวงสาละวัน
ในปี พ.ศ. 2527  และหลังจากนั้นไม่พบการแต่งเพิ่มอีกเลย อาจเป็นสัญญาณของการ
สูญเสียไปอย่างถาวรของเพลงลาง  เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน  คน
รุ่นใหม่จะใช้ภาษาลาวลุ่มซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติในการสื่อสารมากขึ้น ท าให้การใช้
ภาษากะตู้ในชีวิตประจ าวันลดลง  บางครั้งก็น ามาใช้ปะปนผสมกันกับภาษาถิ่นอื่นๆ 
เพราะคนรุ่นใหม่เริ่มเรียนรู้และให้ความสนใจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีอิทธิพล
ต่อการด ารงชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีสามารถเช่ือมโยงและ
สร้างเครือข่ายสังคมต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้  ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังมีเครื่องมือ
ที่ใช้บันทึกความทรงจ าที่ทันสมัยและมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น  การบันทึกความทรง
จ าด้วยบทเพลงจึงไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป  เนื้อเพลงจึงหยุดตรงที่บทที่ 11 ถ้าไม่มี
การถ่ายทอดส่งต่อบทเพลงให้คนรุ่นใหม่แล้ว  ภูมิปัญญาการแต่งต่อเนื้อเพลงเพื่อ
บันทึกความทรงจ าในเหตุการณ์ทางสังคมของตน  ในไม่ช้าคงต้องสูญเสียบทเพลงลาง
ไปถาวรอย่างแน่นอน  
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ท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของไทย ลำว กัมพูชำ :  

กำรศึกษำเปรียบเทียบ 
Khong Wong Yai Melody of Thai, Lao, and Cambodian Song 

of Sathukarn: A Comparative Study  
          มิตต  ทรัพย์ผุด1 

บทคัดย่อ 
 เพลงสาธุการเป็นเพลงหน้าพาทย์เพลงหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดใน
ดนตรีของไทย ลาว และกัมพูชา  เพลงสาธุการเป็นเพลงหนึ่งที่บรรเลงรวมอยู่ในเพลง
ชุดโหมโรงทั้งของไทย ลาว และกัมพูชา  เราอาจสันนิษฐานว่าในวัฒนธรรมพิณพาทย์
หรือป่ีพาทย์ของไทย ลาว และกัมพูชา ท านองฆ้องวงใหญ่อาจท าหน้าท่ีเป็นท านองหลัก
ของวง  ดังนั้น ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของแต่ละวัฒนธรรมมีความเหมือนกัน
อย่างไรบ้าง และมีอะไรเป็นลักษณะเฉพาะของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย 
ลาว และกัมพูชา หรือไม่ ประเด็นปัญหาของบทความนี้คือ ท านองฆ้องวงใหญ่ของเพลง
สาธุการที่มีความส าคัญมากในฐานะเป็นเพลงแรกในสายปี่พาทย์และมีโอกาสได้รับการ
ปรับเปลี่ยนน้อยมาก ทั้งๆ ที่ดนตรีของไทย ลาว และกัมพูชามีพื้นฐานของวัฒนธรรม
ดนตรีที่ใช้ไหวพริบในการสร้างความงดงามด้วยท านองเม็ดพรายนั้น มีความร่วมกันของ
ท านองและมีลักษณะเฉพาะของท านองอย่างไร 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบท านองฆ้องวงใหญ่เพลง
สาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก ท านองฆ้องวงใหญ่
เพลงสาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา มีความยาวของท านองเท่ากัน กล่าวคือ 33 
ประโยค หรือ 66 วรรค เสียงลูกตกท้ายวรรคท านองตรงกันทุกต าแหน่ง ใช้บันไดเสียง
หลักสองบันไดเสียงคือ บันไดเสียงซอลและบันไดเสียงเรเหมือนกัน มีข้อที่น่าสังเกตว่า 
เพลงสาธุการของไทยเท่านั้นมีท านองส าหรับบรรเลงเที่ยวกลับ ประการที่สอง 
การศึกษาลักษณะเฉพาะของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการ ต้องอาศัยเกณฑ์ของ
ส านวนกลอนในแต่ละวรรค ระบบท านอง และลีลาการบรรเลง อาจสรุปได้ว่า สิ่งที่
สร้างเอกลักษณ์ของท านองฆ้องวงใหญ่  คือ  รูปแบบของท านอง การสร้างเสียง และ
ลีลาการบรรเลง  การเปรียบเทียบท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการระหว่างวัฒนธรรม
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ไทย ลาว และกัมพูชา น าไปสู่การอภิปรายเรื่องความแตกต่างระหว่างท านองฆ้องวง
ใหญ่กับท านองลูกฆ้อง      
ค ำส ำคัญ : เพลงสาธุการ, ท านองฆ้องวงใหญ่, ปี่พาทย์ไทย, พิณพาทยล์าว, พิณเพียต
กัมพูชา 
 

Abstract 
 Sathukarn is one of the most famous songs in Thai, Lao and 
Cambodian music. It is one of the songs played in the series of Hom 
Rong of Thailand, Laos and Cambodia. We may assume that in the 
musical culture of Thai, Lao, and Cambodian Pi Phat or Pin Phat 
ensemble, the melody of Khong Wong Yai may serve as the basic 
melody for the ensemble. How are the Khong Wong Yai melody of 
Sathkarn in each culture alike? And what are the characteristics of Khong 
Wong Yai melody of Sathkarn in Thai, Lao, Cambodian culture? The 
problematic of this article is the following:  how does the Khong Wong 
Yai melody of Sathukarn of Thai, Lao, and Cambodian culture, which is 
very important as being the first song in the Pi Phat culture, and has a 
little chance of being modified, in spite of being under improvising 
culture, show their sharedness and identities? 

The objective of this study aimed to study and compare the 
Khong Wong Yai melody of Thai, Lao and Cambodian Sathukarn. The 
results of study are the followings: firstly, it appears that the Khong Wong 
Yai melody of Thai, Lao and Cambodian Sathukarn have the same length 
of the melody: 33 sentences or 66 clauses. They share the same sound 
at the end of each clause. And they use the same two scales: Sol and Re 
scales. Note that Thai Sathukarn possesses the specific melody for 
playing back. Secondly, the study of the characteristics of Thai, Lao, and 
Cambodian Sathukarn lays on the 3 criteria:  melodic composition, 
melodic system, and playing techniques. In conclusion, the 
characteristics of Thai, Lao, Cambodian Sathukarn are originated from 
melodic patterns, sound composition, and playing techniques. The 
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musical culture of Thai, Lao, and Cambodian Pi Phat or Pin Phat 
ensemble, the melody of Khong Wong Yai may serve as the basic 
melody for the ensemble. How are the Khong Wong Yai melody of 
Sathkarn in each culture alike? And what are the characteristics of Khong 
Wong Yai melody of Sathkarn in Thai, Lao, Cambodian culture? The 
problematic of this article is the following:  how does the Khong Wong 
Yai melody of Sathukarn of Thai, Lao, and Cambodian culture, which is 
very important as being the first song in the Pi Phat culture, and has a 
little chance of being modified, in spite of being under improvising 
culture, show their sharedness and identities? 

The objective of this study aimed to study and compare the 
Khong Wong Yai melody of Thai, Lao and Cambodian Sathukarn. The 
results of study are the followings: firstly, it appears that the Khong Wong 
Yai melody of Thai, Lao and Cambodian Sathukarn have the same length 
of the melody: 33 sentences or 66 clauses. They share the same sound 
at the end of each clause. And they use the same two scales: Sol and Re 
scales. Note that Thai Sathukarn possesses the specific melody for 
playing back. Secondly, the study of the characteristics of Thai, Lao, and 
Cambodian Sathukarn lays on the 3 criteria:  melodic composition, 
melodic system, and playing techniques. In conclusion, the 
characteristics of Thai, Lao, Cambodian Sathukarn are originated from 
melodic patterns, sound composition, and playing techniques. The 
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comparison of the Kong Wong Yai melody of Sathukarn in Thai, Lao, and 
Cambodian cultures leads to the discussion on the differences between 
KhongWong Yai melody and basic melody.  
Keywords : Song of Sathukarn;  Khong Wong Yai melody; Thai Pi Phat;  

     Lao Pin Phat; Cambodian Pin Pheat 
 

บทน ำ 

ค าว่า “สาธุ” มีความหมายหลายนัย เช่น ในบริบทของการแสดงความ
เห็นชอบด้วย หรือ ดีแล้ว หรือ ชอบแล้ว เป็นต้น ดังนั้น ค าว่า “สาธุการ” จึงน่าจะ
หมายถึง การเปล่งวาจาว่าเห็นชอบในการกระท านั้น  น่ายกย่องสรรเสริญในการกระท า
นั้น  การกล่ าวสาธุการนี้ นับ เป็นหนึ่ งในกิ ริยาวัตถุ  10 ประการ ตามคติของ
พระพุทธศาสนา กล่าวคือ การอนุโมทนาพลอยยินดีในบุญกิริยาของผู้อื่น  นอกจากนี้ 
“สาธุการ” ยังเป็นช่ือเพลงหน้าพาทย์เพลงหนึ่งที่มีความส าคัญในฐานะเป็นเพลงอันดับ
แรกของผู้เริ่มต้นเรียนปี่พาทย์ ทใช้ส าหรับบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามาแต่เบื้องต้น  หากพิจารณาจากช่ือเพลงสาธุการและ
โอกาสที่น ามาใช้บรรเลงเฉพาะการเริ่มต้นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  เราอาจตีความ
ได้ว่า  “เพลงสาธุการ” น่าจะเป็นเพลงหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในวัฒนธรรมพุทธ
มากกว่าเป็นเพลงพิธีกรรมในวัฒนธรรมพราหมณ์  ถึงแม้ว่ารูปแบบของเพลงพิธีกรรม
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงจะมีพื้นฐานจากวัฒนธรรมพราหมณ์มาก่อนก็ตาม 

 เพลงสาธุการ เป็นเพลงหนึ่งที่ใช้ในวัฒนธรรมดนตรีของลาวและกัมพูชา
เช่นเดียวกับไทย  มีความน่าสนใจมากว่าเพลงสาธุการในวัฒนธรรมไทย ลาว และ
กัมพูชา มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท านองฆ้องวงใหญ่ 
ซึ่งเป็นท านองหลักในวงปี่พาทย์  เมื่อต่างวัฒนธรรมกัน ท านองฆ้องวงใหญ่เพลง
สาธุการนี้แตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร  ประเด็นปัญหาของบทความนี้คือ ท านอง
ฆ้องวงใหญ่ของเพลงสาธุการ  ที่มีความส าคัญมากในฐานะเป็นเพลงแรกในสายปี่พาทย์
ที่มีรูปแบบท านองพื้นฐานและมีโอกาสได้รับการปรับเปลี่ยนน้อยมาก ทั้งๆ ท่ีดนตรีของ
ไทย ลาว และกัมพูชามีพื้นฐานของวัฒนธรรมดนตรีที่ใช้ไหวพริบในการสร้างความ
งดงามด้วยท านองเม็ดพราย (melodic seeds) เหมือนกันนั้น  มีความร่วมกันของ
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ท านองและมีลักษณะเฉพาะของท านองอย่างไร  บทความนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 
หัวข้อ  กล่าวคือ หัวข้อแรก  ความเหมือนของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย 
ลาว และกัมพูชา  หัวข้อที่สอง ลักษณะเฉพาะตัวของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการ
ของไทย ลาว และกัมพูชา   
 
1. ควำมเหมือนของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของไทย ลำว และกัมพูชำ 
 เพลงสาธุการที่น ามาวิเคราะห์ในการศึกษานี้เป็นเพลงสาธุการ  อัตราสองช้ัน 
ใช้บรรเลงในพิธีกรรมทางศาสนา หรือเพื่อสักการะไหว้ครู  หรือบรรเลงเป็นเพลงแรกใน
ชุดเพลงโหมโรง  โดยทั่วไปบรรเลงโดยวงปี่พาทย์ในวัฒนธรรมไทย หรือวงพิณเพียตใน
วัฒนธรรมเขมรและวงพิณพาทย์ในวัฒนธรรมลาว  เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงปี่พาทย์
ประกอบด้วยปี่ ฆ้อง ระนาด ตะโพน ฉ่ิง เป็นส าคัญ  

ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยเพลงสาธุการทางฆ้อง
วงใหญ่ของไทยที่บันทึกด้วยโน้ตสากล พระเจนดุริยางค์เป็นบรรณาธิการ พิมพ์เผยแพร่
โดยกรมศิลปากร พ.ศ. 2493 (พระเจนดุริยางค์, 2493)  ผู้บอกท านองฆ้องวงใหญ่ใน
การบันทึกเป็นโน้ตสากลนั้น  ประกอบด้วย พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม  สุทรวาทิน) 
จางวางทั่ว  พาทยโกศล  และหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร  ศิลปบรรเลง) ถ้าสังเกตจะ
พบว่า  ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการที่ปรากฏในการบันทึกครั้ งนี้มีบางวรรคเพลง
แตกต่างจากท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ใช้ใน
การเรียนการสอนในปัจจุบันซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทางของหลวงบ ารุงจิตรเจริญ (ธูป  
สาตรวิลัย)  

ส าหรับ เพลงสาธุการทางฆ้องวงใหญ่ของลาวนั้นคัดจากการงานศึกษาเพลง
ลาวเดิมของ ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2551: 169-171) นับได้ว่าเป็นการ
บันทึกโน้ตเพลงสาธุการของลาวเป็นโน้ตไทยพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก ส าหรับเพลง
สาธุการทางฆ้องวงใหญ่ของกัมพูชานั้น ได้จากการถอดแถบบันทึกเสียงที่มีการเผยแพร่
ในสื่อออนไลน์ ช่ือ “BiNBaTü ePøgTI01 - saFukar” (ถอดเป็นอักษรไทยว่า พิณ
พาทย เภลงที่ 1 – สาธุการ) ช่ือแถบบันทึกเสียง RNM CD Vol.045 01 ผลิตโดยบริษทั 
DKDKH KHSR และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v= 
KT9iJievkXE (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561) การบันทึกรายช่ือเพลงเขมรมี
ก่อนการเข้ามายึดอ านาจของกลุ่มเขมรแดง ค.ศ. 1975 (สามิตต์ ทรัพย์ผุด, 2542: 89-
103) แต่การบันทึกโน้ตท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการเป็นโน้ตไทยยังไม่ปรากฏ
หลักฐาน   

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562)186



187 
 
ท านองและมีลักษณะเฉพาะของท านองอย่างไร  บทความนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 
หัวข้อ  กล่าวคือ หัวข้อแรก  ความเหมือนของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย 
ลาว และกัมพูชา  หัวข้อที่สอง ลักษณะเฉพาะตัวของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการ
ของไทย ลาว และกัมพูชา   
 
1. ควำมเหมือนของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของไทย ลำว และกัมพูชำ 
 เพลงสาธุการที่น ามาวิเคราะห์ในการศึกษานี้เป็นเพลงสาธุการ  อัตราสองช้ัน 
ใช้บรรเลงในพิธีกรรมทางศาสนา หรือเพื่อสักการะไหว้ครู  หรือบรรเลงเป็นเพลงแรกใน
ชุดเพลงโหมโรง  โดยทั่วไปบรรเลงโดยวงปี่พาทย์ในวัฒนธรรมไทย หรือวงพิณเพียตใน
วัฒนธรรมเขมรและวงพิณพาทย์ในวัฒนธรรมลาว  เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงปี่พาทย์
ประกอบด้วยปี่ ฆ้อง ระนาด ตะโพน ฉ่ิง เป็นส าคัญ  

ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยเพลงสาธุการทางฆ้อง
วงใหญ่ของไทยที่บันทึกด้วยโน้ตสากล พระเจนดุริยางค์เป็นบรรณาธิการ พิมพ์เผยแพร่
โดยกรมศิลปากร พ.ศ. 2493 (พระเจนดุริยางค์, 2493)  ผู้บอกท านองฆ้องวงใหญ่ใน
การบันทึกเป็นโน้ตสากลนั้น  ประกอบด้วย พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม  สุทรวาทิน) 
จางวางท่ัว  พาทยโกศล  และหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร  ศิลปบรรเลง) ถ้าสังเกตจะ
พบว่า  ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการที่ปรากฏในการบันทึกครั้ งนี้มีบางวรรคเพลง
แตกต่างจากท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ใช้ใน
การเรียนการสอนในปัจจุบันซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นทางของหลวงบ ารุงจิตรเจริญ (ธูป  
สาตรวิลัย)  

ส าหรับ เพลงสาธุการทางฆ้องวงใหญ่ของลาวนั้นคัดจากการงานศึกษาเพลง
ลาวเดิมของ ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2551: 169-171) นับได้ว่าเป็นการ
บันทึกโน้ตเพลงสาธุการของลาวเป็นโน้ตไทยพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรก ส าหรับเพลง
สาธุการทางฆ้องวงใหญ่ของกัมพูชานั้น ได้จากการถอดแถบบันทึกเสียงที่มีการเผยแพร่
ในสื่อออนไลน์ ช่ือ “BiNBaTü ePøgTI01 - saFukar” (ถอดเป็นอักษรไทยว่า พิณ
พาทย เภลงที่ 1 – สาธุการ) ช่ือแถบบันทึกเสียง RNM CD Vol.045 01 ผลิตโดยบริษทั 
DKDKH KHSR และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v= 
KT9iJievkXE (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561) การบันทึกรายช่ือเพลงเขมรมี
ก่อนการเข้ามายึดอ านาจของกลุ่มเขมรแดง ค.ศ. 1975 (สามิตต์ ทรัพย์ผุด, 2542: 89-
103) แต่การบันทึกโน้ตท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการเป็นโน้ตไทยยังไม่ปรากฏ
หลักฐาน   
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 ในการเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของ
ไทย ลาว และกัมพูชานั้น การศึกษานี้อาศัยเกณฑ์ 3 ประการ คือ ความยาวของท านอง 
เสียงลูกตก และบันไดเสียง ดังต่อไปนี้  
 1.1 ควำมยำวของท ำนอง 
 ความยาวของท านองในที่นี้ หมายถึง การวัดความยาวของท านองในช่วง
จังหวะหนึ่งๆ ในการวิเคราะห์บทเพลงไทยนิยมใช้การวิเคราะห์ เชิงโครงสร้าง 
(structural analysis) กล่าวคือ การแบ่งท านองของบทเพลงออกเป็นส่วนๆ เช่น เพลง
ในอัตราสองช้ัน 1 วรรคท านองเท่ากับการบันทึกโน้ต 4 ห้องเพลง และความยาวของ
ท านอง 2 วรรคเท่ากับ 1 ประโยคท านอง และความยาวของท านองไม่น้อยกว่า 2 
ประโยคจะกลายเป็นความยาวของท านอง 1 ท่อนเพลง และความยาวของท านองไม่
น้อยกว่า 1 ท่อนเพลง จะกลายเป็น 1 บทเพลง 
 เมื่อใช้หลักการวัดความยาวของท านองตามเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นจะ
พบว่า เพลงสาธุการที่น ามาวิเคราะห์ทั้งของไทย ลาว และกัมพูชา เป็นเพลงอัตราสอง
ช้ัน ประกอบด้วยท านอง 66 วรรค แบ่งเป็นประโยคได้ 33 ประโยค ดังที่ปรากฏใน
ภาคผนวก ในกรณีเพลงสาธุการของไทยนั้น มีท านองเที่ยวกลับโดยเฉพาะอีก 44 วรรค 
เท่ากับ 22 ประโยค โดยการย้อนกลับต้นตั้งแต่ประโยคที่ 1 ถึง 18 จากนั้นได้เพิ่มเติม
ท านองอีก 4 ประโยค กล่าวคือตั้งแต่ประโยคที่ 19 ถึง 22 ในวัฒนธรรมไทยเรียกช่วง
ประโยคลง 4 ประโยคท้ายว่า “พระเจ้าเปิดโลก”       
 หากพิจารณาความยาวของท านองจะพบว่าท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการ
ทั้งของไทย ลาว และกัมพูชา ที่เป็นเนื้อเพลงโดยแท้มีความยาวเท่ากันคือ 66 วรรค 
เท่ากับความยาว 33 ประโยค มีเพียงท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทยที่มี
ท านองเฉพาะส าหรับบรรเลงย้อนกลับต้นเที่ยวท่ีสอง  
 1.2 เสียงลูกตก 
 เสียงลูกตก หมายถึง เสียงส าคัญท้ายวรรคท านองที่สัมพันธ์กับการลงจังหวะ
เพื่อเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของท านองในแต่ละวรรค  ในการพิจารณาความเป็นเพลง
เดียวกันนั้น  นอกจากอาศัยเกณฑ์ความยาวของท านองแล้ว ยังอาศัยเกณฑ์ที่มี
ความส าคัญเท่าๆ กันของเสียงลูกตกด้วย ดังนั้น หากพิจารณาจ านวนเสียงลูกตกในแต่
ละบทเพลงจะพบว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับจ านวนวรรคเพลง กล่าวคือ 66 ต าแหน่ง 
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ตำรำงที่ 1 เสียงลูกตกของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา 
ทั้ง 66 ต าแหน่ง 
 

ประโยคท่ี วรรคถำม วรรคถำม 

1 ล ร ฺ
2 ฟ ร 
3 ม ฺ ล 
4 ซ ล 
5 ล ม ฺ
6 ท ล 
7 ม ล 
8 ท ซ 
9 ซ ท 
10 ม ท 
11 ซ ล 
12 ล ม 
13 ม ล 
14 ซ ล 
15 ล ม 
16 ล ร 
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ประโยคท่ี วรรคถำม วรรคถำม 

17 ร ซ 
18 ท ซ 
19 ท ม 
20 ซ ท 
21 ท ซ 
22 ล  ล 
23 ร ซ 
24 ม ล 
25 ล ท 
26 ม ท 
27 ฟ ร 
28 ร ฟ 
29 ฟ ร 
30 ม ท 
31 ท ม 
32 ซ ล 
33 ล ร 
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 จากการเปรียบเทียบท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และ
กัมพูชา จะพบว่าเสียงลูกตกของเพลงสาธุการทั้ง 66 วรรค 33 ประโยค ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ข้างต้น และที่ส าคัญเสียงลูกตกท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย 
ลาว และกัมพูชา ตรงกันทุกประการ ซึ่งนับเป็นข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งว่า  เพลง
สาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา เป็นเพลงเดียวกัน      
 1.3 บันไดเสียง 
 ในระบบท านองในเพลงไทย ลาว และกัมพูชานั้น ในวรรคเพลงหนึ่งๆ จะ
ประกอบด้วยหน่วยท านอง (melodic unit) 5 เสียงหลัก และเรียกช่ือเสียงแรกของ
เสียงท่ีเรียงกัน 3 เสียงให้เป็นช่ือบันไดเสียง เช่น หน่วยเสียง ซอล ลา ที เร มี (ไม่มีเสียง
โดและฟา) เราเรียกว่าบันไดเสียงซอล  ศัพท์สังคีตไทยเรียกว่า “ทาง” เช่น ทางใน ทาง
นอก ทางเพียงออ เป็นต้น กล่าวคือ ทางในใช้บันไดเสียงซอล ทางนอกใช้บันได้เสียงโด 
เป็นต้น  

การพิจารณาว่า  เพลงสองเพลงมีความสัมพันธ์เป็นเพลงเดียวกันหรือไม่นั้น 
จะอาศัยบันไดเสียงหลัก (dominant scale) ที่ใช้ในแต่ละวรรค  เช่น บันไดเสียงซอล 
จะประกอบด้วยเสียงหลัก 5 เสียง  คือ ซอล ลา ที เร มี บันไดเสียงเร จะประกอบด้วย
เสียงหลัก 5 เสียงคือ เร มี ฟา ลา ที เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 2 ตัวอย่างการเปรียบเทียบท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และ
กัมพูชา ประโยคที่ 16 
 
ประโยค 

ที่ วรรคถำม วรรคตอบ 

ตัวอย่ำงท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของไทย 

16 
- - ล ซ - ลฺ ล ล - - ล ท - ลฺ ล ล - ร  - ท - ล - ฟฺ ฟ ฟ - มฺ ม ม – รฺ 

ตัวอย่ำงท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของลำว 

16 
- - - ซ - ลฺ ล ล - - - ท - ลฺ ล ล - ท - ท - ล - ฟฺ ฟ ฟ - มฺ ม ม – ร 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562)190



191 
 
 
 จากการเปรียบเทียบท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และ
กัมพูชา จะพบว่าเสียงลูกตกของเพลงสาธุการทั้ง 66 วรรค 33 ประโยค ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ข้างต้น และที่ส าคัญเสียงลูกตกท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย 
ลาว และกัมพูชา ตรงกันทุกประการ ซึ่งนับเป็นข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งว่า  เพลง
สาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา เป็นเพลงเดียวกัน      
 1.3 บันไดเสียง 
 ในระบบท านองในเพลงไทย ลาว และกัมพูชานั้น ในวรรคเพลงหนึ่งๆ จะ
ประกอบด้วยหน่วยท านอง (melodic unit) 5 เสียงหลัก และเรียกช่ือเสียงแรกของ
เสียงท่ีเรียงกัน 3 เสียงให้เป็นช่ือบันไดเสียง เช่น หน่วยเสียง ซอล ลา ที เร มี (ไม่มีเสียง
โดและฟา) เราเรียกว่าบันไดเสียงซอล  ศัพท์สังคีตไทยเรียกว่า “ทาง” เช่น ทางใน ทาง
นอก ทางเพียงออ เป็นต้น กล่าวคือ ทางในใช้บันไดเสียงซอล ทางนอกใช้บันได้เสียงโด 
เป็นต้น  

การพิจารณาว่า  เพลงสองเพลงมีความสัมพันธ์เป็นเพลงเดียวกันหรือไม่นั้น 
จะอาศัยบันไดเสียงหลัก (dominant scale) ที่ใช้ในแต่ละวรรค  เช่น บันไดเสียงซอล 
จะประกอบด้วยเสียงหลัก 5 เสียง  คือ ซอล ลา ที เร มี บันไดเสียงเร จะประกอบด้วย
เสียงหลัก 5 เสียงคือ เร มี ฟา ลา ที เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตำรำงที่ 2 ตัวอย่างการเปรียบเทียบท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และ
กัมพูชา ประโยคที่ 16 
 
ประโยค 

ที่ วรรคถำม วรรคตอบ 

ตัวอย่ำงท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของไทย 

16 
- - ล ซ - ลฺ ล ล - - ล ท - ลฺ ล ล - ร  - ท - ล - ฟฺ ฟ ฟ - มฺ ม ม – รฺ 
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ประโยค 

ที่ วรรคถำม วรรคตอบ 

ตัวอย่ำงท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของกมัพูชำ 

16 
- - - ลฺ - ล - ล - ซ ล ท - ล - ล รมฟ ทฺ ท - ล - ฟฺ - ฟ - มฺ รฺ ทฺ มฺ รฺ 

 
 จากตารางที่ 2 ข้างต้น เป็นตัวอย่างการเปรียบเทียบท านองฆ้องวงใหญ่เพลง
สาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา ในประโยคที่ 16 ที่แสดงให้เห็นว่าท านองเพลงใน
วรรคถามใช้บันไดเสียงซอล  และท านองเพลงในวรรคตอบใช้บันไดเสียงเร  

จากการเปรียบเทียบระบบท านองจะพบว่า ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการ
ทั้งของไทย ลาว และกัมพูชาใช้บันไดเสียงหลักเพียง 2 บันไดเสียงเท่านั้น กล่าวคือ 
บันไดเสียงซอลจ านวน 43 วรรค และบันไดเสียงเรจ านวน 23 วรรค จากจ านวนวรรค
ท านอง 66 วรรค รวมเป็นประโยคท านอง 33 ประโยค ประกอบด้วย ประโยคที่ใช้
บันไดเสียงซอลทั้งวรรคถามและวรรคตอบจ านวน 17 ประโยค ประโยคที่ใช้บันได
เสียงเรทั้งสองวรรค 7 ประโยค  ประโยคที่มีวรรคถามใช้บันไดเสียงซอลและวรรคตอบ
ใช้บันไดเสียงเรมีจ านวน 5 ประโยค และประโยคที่มีวรรคถามใช้บันไดเสียงเร  และ
วรรคตอบใช้บันไดเสียงซอลมีจ านวน 4 ประโยค 

อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าสังเกต 2 ประการ ประการแรก เรื่องการวินิจฉัยบันได
เสียงที่ใช้ในท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการประโยคที่ 1 วรรคตอบของไทย ที่วินิจฉัย
ให้เป็นบันไดเสียงซอล ซึ่งจะแตกต่างจากท านองวรรคตอบของลาวและกัมพูชาซึ่งใช้
บันไดเสียงเร  ในขณะที่ท านองของระนาดเอกเพลงสาธุการซึ่งเป็นเครื่องดนตรีบรรเลง
ท านองเต็มในประโยคที่ 1 วรรคตอบใช้บันไดเสียงเรทั้งของไทย ลาว และกัมพูชา อาจ
ตีความได้ว่า แต่เดิมนั้นท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการในวรรคตอบของประโยคที่ 1 
นั้นใช้บันไดเสียงเร  หากแต่บูรพาจารย์ด้านสังคีตไทยผู้แตกฉานในท านองฆ้องวงใหญ่
ได้ประดิษฐ์ท านองฆ้องวงใหญ่ของไทยในวรรคนี้ใหม่ด้วยกลวิธีการแผลงท านองให้
หลากหลายมากขึ้น  โดยอาศัยความสัมพันธ์ของบันไดเสียงขั้นคู่ 4 ระหว่างบันได
เสียงเรและซอล และก าหนดให้คงเสียงลูกตกด้วยเสียงเรเหมือนกัน 

อีกประการหนึ่ง ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของลาวและกัมพูชาบาง
วรรคที่ใช้บันไดเสียงหลักเป็นบันไดเสียงซอล  แต่มีการใช้เสียงโดซึ่งเป็นบันไดเสียงรอง 
(minor scale) หรือเป็นเสียงผ่านหรือเสียงเชื่อม ท าหน้าที่เช่ือมระหว่างหน่วยเสียงใน
วรรคที่มีบันไดเสียงซอลเป็นบันไดเสียงหลัก (ใช้เสียงซอล ลา ที เร มี เป็นส าคัญ ) ใน
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เวลาเดียวกัน การใช้เสียงโดเป็นบันไดเสียงรองยังสร้างการรับรู้ให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความโดด
เด่นและส่งสัญญาณถึงจุดสังเกตบางประการในทางท านอง เช่น การจบประโยคท านอง 
เป็นต้น นอกจากนั้น ยังสร้างเอกลักษณ์ให้แก่เพลงสาธุการในมิติทางวัฒนธรรมดนตรี
ด้วย ในประเด็นนี้จะอภิปรายต่อไปในหัวข้อการสร้างเอกลักษณ์ทางท านองในล าดับ
ต่อไป    
 เราอาจสรุปในเบื้องต้นว่า  ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการทั้งของไทย ลาว 
และกัมพูชา มีโครงสร้างที่เหมือนกัน กล่าวคือ ความยาวของท านองจ านวน 33 
ประโยค เสียงลูกตกท้ายวรรคจ านวน 66 ต าแหน่ง และบันไดเสียงหลัก 2 บันไดเสียง 
ได้แก่ บันไดเสียงซอลและบันไดเสียงเร   
      
2. ลักษณะเฉพำะตัวของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของไทย ลำว และกัมพูชำ 
 จากการศึกษาท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา เรา
จะพบว่า  ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของแต่ละวัฒนธรรมมีทั้งส่วนที่เหมือนกัน
และส่วนท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตัว  หรือเอกลักษณ์ทางท านองของแต่ละวัฒนธรรม  แม้
ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการในวัฒนธรรมไทยเองก็มีความหลากหลายของท านอง 
(ณรงค์ชัย  ปิฎกรัตน์, 2534)  
 การวิเคราะห์เอกลักษณ์ของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว 
และกัมพูชา ต้องอาศัยเกณฑ์ที่มีความละเอียดมากกว่าเกณฑ์ทางด้านโครงสร้าง เช่น 
ส านวนกลอนในแต่ละวรรค ระบบท านอง และลีลาการบรรเลง เป็นต้น 
 2.1 ส ำนวนกลอนในแต่ละวรรค 
 ส านวนกลอน (melodic pattern) หมายถึง การเรียบเรียงแต่ละหน่วยเสียง
ภายในวรรคตามเง่ือนไขบังคับของบันไดเสียง  ทิศทางของเสียง  ระดับเสียง เสียงลูก
ตกท้ายวรรคท านอง  ลักษณะของส านวนท านองฆ้องวงใหญ่อาจมีการเรียบเรียงหน่วย
เสียงในแต่ละวรรคให้มีลักษณะเค้าโครง (outlined pattern) มีท านองห่างๆ หรือเป็น
ลักษณะรายละเอียด (detailed pattern) มีท านองเต็มแบบระนาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
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เวลาเดียวกัน การใช้เสียงโดเป็นบันไดเสียงรองยังสร้างการรับรู้ให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความโดด
เด่นและส่งสัญญาณถึงจุดสังเกตบางประการในทางท านอง เช่น การจบประโยคท านอง 
เป็นต้น นอกจากนั้น ยังสร้างเอกลักษณ์ให้แก่เพลงสาธุการในมิติทางวัฒนธรรมดนตรี
ด้วย ในประเด็นน้ีจะอภิปรายต่อไปในหัวข้อการสร้างเอกลักษณ์ทางท านองในล าดับ
ต่อไป    
 เราอาจสรุปในเบื้องต้นว่า  ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการทั้งของไทย ลาว 
และกัมพูชา มีโครงสร้างที่เหมือนกัน กล่าวคือ ความยาวของท านองจ านวน 33 
ประโยค เสียงลูกตกท้ายวรรคจ านวน 66 ต าแหน่ง และบันไดเสียงหลัก 2 บันไดเสียง 
ได้แก่ บันไดเสียงซอลและบันไดเสียงเร   
      
2. ลักษณะเฉพำะตัวของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของไทย ลำว และกัมพูชำ 
 จากการศึกษาท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา เรา
จะพบว่า  ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของแต่ละวัฒนธรรมมีทั้งส่วนที่เหมือนกัน
และส่วนท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตัว  หรือเอกลักษณ์ทางท านองของแต่ละวัฒนธรรม  แม้
ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการในวัฒนธรรมไทยเองก็มีความหลากหลายของท านอง 
(ณรงค์ชัย  ปิฎกรัตน์, 2534)  
 การวิเคราะห์เอกลักษณ์ของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว 
และกัมพูชา ต้องอาศัยเกณฑ์ที่มีความละเอียดมากกว่าเกณฑ์ทางด้านโครงสร้าง เช่น 
ส านวนกลอนในแต่ละวรรค ระบบท านอง และลีลาการบรรเลง เป็นต้น 
 2.1 ส ำนวนกลอนในแต่ละวรรค 
 ส านวนกลอน (melodic pattern) หมายถึง การเรียบเรียงแต่ละหน่วยเสียง
ภายในวรรคตามเง่ือนไขบังคับของบันไดเสียง  ทิศทางของเสียง  ระดับเสียง เสียงลูก
ตกท้ายวรรคท านอง  ลักษณะของส านวนท านองฆ้องวงใหญ่อาจมีการเรียบเรียงหน่วย
เสียงในแต่ละวรรคให้มีลักษณะเค้าโครง (outlined pattern) มีท านองห่างๆ หรือเป็น
ลักษณะรายละเอียด (detailed pattern) มีท านองเต็มแบบระนาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
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ตำรำงท่ี 3 ตัวอย่างการเปรียบเทียบส านวนกลอนของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการ
ของไทย ลาว และกัมพูชา ประโยคที่ 1-2 
 
ประโยค 

ที่ วรรคถำม วรรคตอบ 

ตัวอย่ำงส ำนวนกลอนของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของไทย 

1 
- - - ท ฺ - รฺ - มฺ - - - มฺ - ซ - ล - - - ลฺ - ล - ล - - - ซ - - - รฺ 

2 
- - - ท ฺ - ลฺ - รฺ ร ร - มฺ ม ม - ฟ - ล - ท - ล - ฟฺ ฟ ฟ - มฺ ม ม – ร 

ตัวอย่ำงส ำนวนกลอนของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของลำว 

1 
- - - ร - - - ม - - - ม - ซ - ล - ร  - ท - ล - ฟฺ ฟ ฟ - มฺ ม ม - รฺ 

2 
- - - ท ฺ - ล - รฺ ร ร - มฺ ม ม - ฟ - ล - ท - ล - ฟฺ ฟ ฟ - มฺ ม ม – ร 

ตัวอย่ำงส ำนวนกลอนของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของกัมพูชำ 

1 
- - - รฺ - ล ซ ม - - - รฺ - ลฺ - ล - - - - - - - ฟฺ - มฺ รฺ ทฺ รฺ ม ฺ- รฺ 

2 
- - - ท ฺ - ลฺ - ร ดฺ ทฺ ลฺ รฺ ฟฺ รฺ มฺ ฟฺ รฺมฺฟฺ ทฺ ท ลฺ ล ฟฺ ฟ - ล ฟฺ ม ฺ - ฟฺ มฺ รฺ 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นตัวอย่างการเปรียบเทียบส านวนกลอนของ
ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา ในประโยคที่ 1-2 จะพบว่า 
ส านวนกลอนของท านองฆ้องวงใหญ่ของไทยและลาวมีความใกล้ชิดกันมาก กล่าวคือ 
ใช้ส านวนกลอนแบบเค้าโครง  ในขณะที่ส านวนกลอนของท านองฆ้องวงใหญ่ของ
กัมพูชาแตกต่างออกไป  กล่าวคือ ใช้ส านวนกลอนแบบละเอียด ส่วนที่ใช้จ าแนกความ
แตกต่างของส านวนกลอนของท านองฆ้องวงใหญ่ระหว่างไทยกับลาวในประเด็นส านวน
กลอนประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนบันไดเสียงระหว่างบันไดเสียงคู่ 4 ดังตัวอย่างวรรค
ตอบในประโยคที่ 1 จะช้ีให้เห็นว่า  ท านองฆ้องวงใหญ่ เพลงสาธุการของไทยได้
ประดิษฐ์ท านองฆ้องวงใหญ่โดยใช้กลวิธีการเปลี่ยนบันไดเสยีงเรมาใช้บันไดเสียงคู่ 4 คือ
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บันไดเสียงซอล  เพื่อให้ได้เสียงลูกตกเดียวกันคือเสียงเร ในขณะที่ท านองฆ้องวงใหญ่
ของลาวยังใช้การด าเนินท านองในบันไดเสียงเรตามเครื่องดนตรีอื่นๆ ของวง 
 ลักษณะเฉพาะตัวของท านองอีกประการหนึ่ง คือ การใช้ส านวนกลอนที่
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  จากตัวอย่างส านวนกลอนของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการ
ของไทย ลาว และกัมพูชา ในประโยคที่ 4 ตามตารางที่ 4 ข้างล่างนี้ จะพบว่า การ
โต้ตอบของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทยระหว่างวรรคถามและวรรคตอบ
อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบันไดเสียงเดียวกันคือบันไดเสียงซอล ในขณะที่ ในท านอง
วรรคตอบของลาวและกัมพูชาใช้กลวิธีการประดิษฐ์ส านวนกลอนจากบันไดเสียงรอง 
คือเสียงโด เป็นเสียงผ่านหรือเสียงเช่ือม (transitional melody หรือ connecting 
melody) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  การสร้างท านองเช่ือมจากบันไดเสียงคู่  4 ของ
เสียงซอล เป็นที่น่าสังเกตว่าความเหมือนกันของวรรคตอบในประโยคที่ 4 ระหว่าง
ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของลาวกับกัมพูชานั้น  อาจน ามาสู่ข้อพิสูจน์สมมติฐาน
เรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างวงพิณพาทย์ลาวและวงพิณเพียตกัมพูชา ที่ระบุ
อย่างชัดเจนว่าราชส านักพนมเปญเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมวงพิณพาทย์ให้แก่ราชส านัก
ลาว อย่างน้อยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา (ธนวัฒน์  บุตรทองทิม, 2553: 
149)  
    ตำรำงที่ 4 ตัวอย่างการเปรียบเทียบส านวนกลอนของท านองฆ้องวงใหญ่เพลง
สาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา ประโยคที่ 4 
 
ประโยค 

ที่ วรรคถำม วรรคตอบ 

ตัวอย่ำงส ำนวนกลอนของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของไทย 

4 
- ร  - ม  - ร  - ท ฺ ท ท - ล ฺ ล ล - ซ - รฺ - ซ - - ล ท - ล - ท ฺ ท ท - ล 

ตัวอย่ำงส ำนวนกลอนของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของลำว 

4 
- ร  - ม  - ร  - ท ฺ ท ท - ล ฺ ล ล - ซ - ด ด  ด  - ร  - ม  - ร  - ด  - ท - ล 

ตัวอย่ำงส ำนวนกลอนของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของกัมพูชำ 

4 
- ท - ม  - ร  - ท - ล - ซฺ - ซ - ซ - ด ด  ด  - ร  - ม  - ร  - ด  - ท - ล 
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บันไดเสียงซอล  เพื่อให้ได้เสียงลูกตกเดียวกันคือเสียงเร ในขณะที่ท านองฆ้องวงใหญ่
ของลาวยังใช้การด าเนินท านองในบันไดเสียงเรตามเครื่องดนตรีอื่นๆ ของวง 
 ลักษณะเฉพาะตัวของท านองอีกประการหนึ่ง คือ การใช้ส านวนกลอนที่
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  จากตัวอย่างส านวนกลอนของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการ
ของไทย ลาว และกัมพูชา ในประโยคที่ 4 ตามตารางที่ 4 ข้างล่างนี้ จะพบว่า การ
โต้ตอบของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทยระหว่างวรรคถามและวรรคตอบ
อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบันไดเสียงเดียวกันคือบันไดเสียงซอล ในขณะที่ ในท านอง
วรรคตอบของลาวและกัมพูชาใช้กลวิธีการประดิษฐ์ส านวนกลอนจากบันไดเสียงรอง 
คือเสียงโด เป็นเสียงผ่านหรือเสียงเช่ือม (transitional melody หรือ connecting 
melody) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  การสร้างท านองเช่ือมจากบันไดเสียงคู่  4 ของ
เสียงซอล เป็นที่น่าสังเกตว่าความเหมือนกันของวรรคตอบในประโยคที่ 4 ระหว่าง
ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของลาวกับกัมพูชานั้น  อาจน ามาสู่ข้อพิสูจน์สมมติฐาน
เรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างวงพิณพาทย์ลาวและวงพิณเพียตกัมพูชา ที่ระบุ
อย่างชัดเจนว่าราชส านักพนมเปญเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมวงพิณพาทย์ให้แก่ราชส านัก
ลาว อย่างน้อยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา (ธนวัฒน์  บุตรทองทิม, 2553: 
149)  
    ตำรำงที่ 4 ตัวอย่างการเปรียบเทียบส านวนกลอนของท านองฆ้องวงใหญ่เพลง
สาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา ประโยคที่ 4 
 
ประโยค 

ที่ วรรคถำม วรรคตอบ 

ตัวอย่ำงส ำนวนกลอนของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของไทย 

4 
- ร  - ม  - ร  - ท ฺ ท ท - ล ฺ ล ล - ซ - รฺ - ซ - - ล ท - ล - ท ฺ ท ท - ล 

ตัวอย่ำงส ำนวนกลอนของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของลำว 

4 
- ร  - ม  - ร  - ท ฺ ท ท - ล ฺ ล ล - ซ - ด ด  ด  - ร  - ม  - ร  - ด  - ท - ล 

ตัวอย่ำงส ำนวนกลอนของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของกัมพูชำ 

4 
- ท - ม  - ร  - ท - ล - ซฺ - ซ - ซ - ด ด  ด  - ร  - ม  - ร  - ด  - ท - ล 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562) 195



196 
 

กล่าวโดยสรุป การประดิษฐ์ส านวนกลอนในแต่ละวรรคนี้เป็นเครื่องแสดง
ลักษณะเฉพาะประการแรกที่จ าแนกความแตกต่างของท านองฆ้องวงใหญ่ของไทย ลาว 
และกัมพูชา  แต่อย่างไรก็ตามการประดิษฐ์ท านองฆ้องวงใหญ่ยังต้องบรรเลงตามเกณฑ์
หรือเงื่อนไขของการแบ่งมือซ้ายขวาตามหลักไวยากรณ์ฆ้องวงใหญ่หรือการเรียบเรียง
ท านองเป็นการแบ่งมือซ้ายขวาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการสร้างเสียงและ
กลอนด้วย ส าหรับเรื่องการแบ่งมือซ้ายขวาไม่อยู่ในประเด็นการอภิปรายของการศึกษา
นี ้  
 2.2 ระบบท ำนอง (melody system) 
 ระบบท านอง หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ของท านองระหว่างวรรคและ
ระหว่างประโยค กล่าวคือ การเรียบเรียงวรรคท านองให้สอดประสานสัมพันธ์กัน
ระหว่างวรรคถามและวรรคตอบในแต่ละประโยค ในบางกรณียังรวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประโยค  
 
    ตำรำงที่ 5 ตัวอย่างการเปรียบเทียบระบบท านองของท านองฆ้องวงใหญ่เพลง
สาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา ประโยคที่ 6-7 
 
ประโยค 

ที่ วรรคถำม วรรคตอบ 

ตัวอย่ำงระบบท ำนองของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของไทย 

6 
- - - รฺ - - - ซ - - ล ท - ล - ท - ลฺ ล ล - ท - ร  - ม  - ร  - ท - ล 

7 
- ท - ร  - ท - ลฺ ล ล - ซฺ ซ ซ - มฺ - มฺ - ท ฺ มฺ รฺ - มฺ - ล - ซฺ ซ ซ - ล 

ตัวอย่ำงระบบท ำนองของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของลำว 

6 
- - - ลฺ - ทฺ ท ท - ล - ท - ท ท ท - ซ - ซ ล ท - ร  - ม  - ร  - ท - ล 

7 
- ท - ร  - ท - ลฺ ล ล - ซฺ ซ ซ - มฺ - ม - ลฺ ร ร - ม - ล - ซฺ ซ ซ - ล 

ตัวอย่ำงระบบท ำนองของท ำนองฆ้องวงใหญ่เพลงสำธุกำรของกัมพูชำ 
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ประโยค 

ที่ วรรคถำม วรรคตอบ 
6 

- - - ล - ทฺ ท ท - ล - ซ - ล - ท รฺ ซ ซลท ด รฺ - ร มฺ ม ร รฺ - - ลฺ ล 

7 
- - ดฺรฺมฺ - ซ - ล ทฺ ท ร  ล - ซ - มฺ - ลฺ ทฺ ร ฺ - ท ฺรฺ มฺ ดฺรฺม ฺซฺ ซ ทฺ ท รฺ ล 

 
 จากตารางที่ 5 ข้างต้น แสดงให้เห็นตัวอย่างการเปรียบเทียบระบบท านอง
ของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา ประโยคที่ 6-7 จะพบว่า 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวรรคท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และ
กัมพูชาเป็นไปตามลักษณะการโต้ตอบระหว่างวรรคถามและวรรคตอบ  เมื่อ
เปรียบเทียบท านองในประโยคที่ 6 จะเห็นว่าท านองวรรคถามของไทยได้ประดิษฐ์ให้
เสียงลูกตกห้องที่ 2 ลงเสียงซอล ก่อนไปลงเสียงทีในห้องที่ 4 ส านวนกลอนใช้กลวิธี
สร้างท านองฉายโดยด าเนินท านองห่างๆ ในขณะที่ลาวและกัมพูชาลงเสียงที ในห้องที่ 
2 และและกลับมาลงเสียงทีซ้ าอีกในห้องที่ 4  ซึ่งเป็นท านองละเอียดกล่าวคือลงเสียงที 
2 ครั้ง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวรรคและประโยคในกรณีประโยคที่ 6-7 นี้คือ
การใช้บันไดเสียงซอลเป็นตัวเชื่อมที่สนิทสนมกลมกลืน  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรคต่างประโยคกล่าวคือ วรรคตอบของประโยคที่ 6 กับวรรคถามของประโยคที่ 7 
ช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประโยคในลักษณะของคู่ประโยคหรือประโยคคู่ที่ชัดเจน 
นับเป็นกลวิธีหนึ่งในการประดิษฐ์ท านองให้เกิดสัมผัสคล้องจองระหว่างประโยค  โดย
อาศัยการลงเสียงลูกตกเสียงลาท้ายประโยคที่ 6 และ 7 เป็นสัมผัสระหว่างประโยค 
นอกจากนี้  หากพิจารณาการด าเนินท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการวรรคถามใน
ประโยคที่ 7 ของกัมพูชาจะพบว่า วรรคถามในประโยคที่ 7 ได้ท าหน้าที่เป็นสัมผัส
ระหว่างการสะบัดในวรรคตอบของประโยคที่ 6 และสัมผัสกับการสะบัดในวรรคตอบ
ของประโยคที่ 7 ด้วย    

 การวิเคราะห์ระบบท านองในตัวอย่างข้างต้นท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรคและระหว่างประโยค และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวรรคและระหว่าง
ประโยคนี้ท าให้เกิดความหลากหลายในวัฒนธรรมสังคีตระหว่างไทย ลาว และกัมพูชา 
อย่างชัดเจน หมายความว่า แต่ละวัฒนธรรมได้อาศัยพื้นฐานภูมิปัญญาทางสังคีตสร้าง
เอกภาพทางท านองให้เกิดความเป็นลักษณะเฉพาะตัวบนพื้นฐานของความยาวของ
ท านอง เสียงลูกตก และบันไดเสียงร่วมกัน      
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ประโยค 

ที่ วรรคถำม วรรคตอบ 
6 

- - - ล - ทฺ ท ท - ล - ซ - ล - ท รฺ ซ ซลท ด รฺ - ร มฺ ม ร รฺ - - ลฺ ล 

7 
- - ดฺรฺมฺ - ซ - ล ทฺ ท ร  ล - ซ - มฺ - ลฺ ทฺ ร ฺ - ท ฺรฺ มฺ ดฺรฺม ฺซฺ ซ ทฺ ท รฺ ล 

 
 จากตารางที่ 5 ข้างต้น แสดงให้เห็นตัวอย่างการเปรียบเทียบระบบท านอง
ของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา ประโยคที่ 6-7 จะพบว่า 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวรรคท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และ
กัมพูชาเป็นไปตามลักษณะการโต้ตอบระหว่างวรรคถามและวรรคตอบ  เมื่อ
เปรียบเทียบท านองในประโยคที่ 6 จะเห็นว่าท านองวรรคถามของไทยได้ประดิษฐ์ให้
เสียงลูกตกห้องที่ 2 ลงเสียงซอล ก่อนไปลงเสียงทีในห้องท่ี 4 ส านวนกลอนใช้กลวิธี
สร้างท านองฉายโดยด าเนินท านองห่างๆ ในขณะที่ลาวและกัมพูชาลงเสียงที ในห้องที่ 
2 และและกลับมาลงเสียงทีซ้ าอีกในห้องที่ 4  ซึ่งเป็นท านองละเอียดกล่าวคือลงเสียงที 
2 ครั้ง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวรรคและประโยคในกรณีประโยคท่ี 6-7 นี้คือ
การใช้บันไดเสียงซอลเป็นตัวเชื่อมที่สนิทสนมกลมกลืน  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรคต่างประโยคกล่าวคือ วรรคตอบของประโยคที่ 6 กับวรรคถามของประโยคที่ 7 
ช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประโยคในลักษณะของคู่ประโยคหรือประโยคคู่ที่ชัดเจน 
นับเป็นกลวิธีหนึ่งในการประดิษฐ์ท านองให้เกิดสัมผัสคล้องจองระหว่างประโยค  โดย
อาศัยการลงเสียงลูกตกเสียงลาท้ายประโยคที่ 6 และ 7 เป็นสัมผัสระหว่างประโยค 
นอกจากน้ี  หากพิจารณาการด าเนินท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการวรรคถามใน
ประโยคที่ 7 ของกัมพูชาจะพบว่า วรรคถามในประโยคที่ 7 ได้ท าหน้าที่เป็นสัมผัส
ระหว่างการสะบัดในวรรคตอบของประโยคที่ 6 และสัมผัสกับการสะบัดในวรรคตอบ
ของประโยคที่ 7 ด้วย    

 การวิเคราะห์ระบบท านองในตัวอย่างข้างต้นท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรคและระหว่างประโยค และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวรรคและระหว่าง
ประโยคนี้ท าให้เกิดความหลากหลายในวัฒนธรรมสังคีตระหว่างไทย ลาว และกัมพูชา 
อย่างชัดเจน หมายความว่า แต่ละวัฒนธรรมได้อาศัยพื้นฐานภูมิปัญญาทางสังคีตสร้าง
เอกภาพทางท านองให้เกิดความเป็นลักษณะเฉพาะตัวบนพื้นฐานของความยาวของ
ท านอง เสียงลูกตก และบันไดเสียงร่วมกัน      
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 2.2 ลีลำกำรบรรเลง 
 ลีลาการบรรเลง (playing technique) หมายถึง เทคนิคการบรรเลง เช่น 
การตีเปิดปิดมือ การสะบัด การสะเดาะ การกรอ รวมไปถึง การตีลักจังหวะ ลีลาการ
บรรเลงนี้เป็นลักษณะเฉพาะทั้งในระดับบุคคลและระดับวัฒนธรรม 

หากพิจารณาท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา จะ
พบว่า ท านองฆ้องใหญ่เพลงสาธุการของไทยประดิษฐ์ท านองห่างๆ และอาศัยเทคนิค
การสะบัดและการสะเดาะ เป็นส าคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ในมิติของความขลัง
ศักดิ์สิทธิ์  ในขณะที่ท านองฆ้องใหญ่เพลงสาธุการของกัมพูชาใช้ท านองเก็บคล้าย
ท านองเต็มของระนาดเอก สอดประสานกับการใช้เทคนิคการสะบดัและการตลีักจังหวะ 
หากกล่าวอีกนัยหนึ่ง  หากไม่มีระนาดเอกบรรเลงท านองเต็มก็ไม่ได้สร้างความเสียหาย
แก่วงพิณพาทย์มากนัก นอกจากนี้ ตลอดทั้งการบรรเลงเพลงสาธุการของกัมพูชา 
ท านองฆ้องวงใหญ่จะมีลักษณะของการใช้ส านวนกลอนแบบเค้าโครงเป็นท านองห่างๆ 
สลับกันกับส านวนกลอนแบบละเอียด  การด าเนินท านองฆ้องวงใหญ่ในลักษณะนี้ของ
กัมพูชาเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าฆ้องวงใหญ่ในวัฒนธรรมเขมรเกิดขึ้นก่อนจะน า
ระนาดเอกเข้ามาประสมวงในภายหลัง ส าหรับกรณีของท านองฆ้องใหญ่เพลงสาธุการ
ของลาวเป็นการด าเนินท านองห่างๆ ควบคุมการด าเนินท านองของเครื่องดนตรีอื่นๆ 
ให้สอดคล้องกันท้ังเสียงลูกและบันไดเสียง      
บทสรุป 

ท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และกัมพูชา ที่น ามาวิเคราะห์
เป็นตัวอย่างในการศึกษานี้น่าจะแสดงให้เห็นภาพรวมของท านองฆ้องวงใหญ่เพลงอื่นๆ 
ของไทย ลาว และกัมพูชา ได้ว่า  มีทั้งความร่วมกันและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความ
ร่วมกันทางท านองเกิดจากการน าแนวคิดเชิงโครงสร้างมาใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความยาว
ของท านอง เสียงลูกตก และบันไดเสียง ในขณะที่การสร้างเอกลักษณ์ของท านองฆ้อง
วงใหญ่เพลงสาธุการของไทย ลาว และกัมพูชานั้น ต้องอาศัยการพิจารณาส านวนกลอน
ในแต่ละวรรค ระบบท านองระหว่างวรรคและระหว่างประโยค และลีลาการบรรเลง 
เป็นส าคัญ  

จากการเปรียบเทียบท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของทั้งไทย ลาว และ
กัมพูชา แล้วท าให้เกิดประเด็นที่สมควรอภิปรายในที่นี้ กล่าวคือ สถานะของท านอง
ฆ้องวงใหญ่ โดยทั่วไปมักยอมรับว่าท านองฆ้องวงใหญ่และท านองลูกฆ้อง (basic 
melody) หรือท านองสารัตถะ (พิชิต  ชัยเสรี, 2559: 2)  คือท านองเดียวกัน กล่าวคือ 
เป็นท านองหลักของเพลง  การบรรเลงท านองฆ้องวงใหญ่คลาดเคลื่อนอาจถือเป็นการ
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บรรเลงผิดเพลงในหลายโอกาส  แต่หากพิจารณาท านองฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการของ
ไทย ลาว และกัมพูชาเป็นตัวอย่างแล้วจะพบว่า  ความแตกต่างกันของท านองฆ้องวง
ใหญ่ของทั้งสามวัฒนธรรมนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า  ท านองฆ้องวงใหญ่สามารถประดิษฐ์
ตกแต่งพลิกแพลงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ประพันธ์ได้ ในกรณีของท านอง
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 กระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบการฟ้อนนกกิงกะหล่า 

The process of creating the Ginggala dance patterns  
1ศรินประภา ภัทรจินดา                                                                     
 2ชนัย วรรณะลี 
 3งอัควิทย์ เรืองรอ                                                                                 

   

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของการฟ้อนนกกิงกะหล่าของชาวไทใหญ่  2. ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง แนวคิดการ
สร้างสรรค์และองค์ประกอบการฟ้อนนกกิงกะหล่า  และ 3. วิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อน
นกกิงกะหล่า ตามแนวทางครูส่างค า จางยอด โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย
การศึกษาเอกสาร การลงภาคสนาม  การสัมภาษณ์เชิงลึก  รวมทั้งการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในพื้นที่ข้างต้น  ผลการศึกษาพบว่า  บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของการฟ้อนนกกิงกะหล่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศิลปะการฟ้อน
โดยเฉพาะในงานออกพรรษา ถือเป็นประเพณีส าคัญของชาวไตหรือชาวไทใหญ่  2. 
รูปแบบและโครงสร้างท่าในการฟ้อนนกกิงกะหล่า  มีแนวคิดมาจากการน าศิลปะการ
ต่อสู้ของชาวไทใหญ่เข้ามาผสมผสานในลีลาการฟ้อน  3. องค์ประกอบการฟ้อนนกกิง
กะหล่าของเดิมและที่สร้างสรรค์ใหม่พบว่า  มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่อง กระบวนท่า
ฟ้อน และลีลาผู้ฟ้อน ด้วยเหตุปัจจัยทั้งของโอกาส  การน าเสนอ แนวคิด หรือ
จุดมุ่งหมายของการฟ้อน ตัวผู้ฟ้อน ผู้ชม เวลา และสถานที่  ปัจจัยเหล่านี้มีส่วน
สร้างสรรค์กระบวนท่าฟ้อน และวิธีการถ่ายทอดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ค าส าคัญ   : กระบวนการสร้างสรรค์, รูปแบบการฟ้อน, นกกิงกะหล่า 

Abstract 
The objectives of this qualitative research are: 1) to study social 

and cultural context of the Ginggala mythical human-bird dance which 
related to the Tai-Yai ethnic people 2) to study the structure, concept, 

                                                        
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
2 อาจารย์ ดร. ประจ าสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประจ าสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม ศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
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creativities and dance elements of the Ginggala dance 3) to analyze 
Ginggala dance patterns from master Sangkham Jangyod’s style by 
qualitative research method. in addition with document assimilation, 
intensive fieldworks, interview artists in depth and possible for 
participatory observations.  

Findings of the study are as follows: 1) The socio-cultural 
context of the Tai-Yai ethnic people, especially Buddhism dimension has 
strongly influenced to the Ginggala mythical human-bird dance. Prime 
time of the dance is highly performed during the 11th month Buddhist 
Lent Festival 2) Dance structure consists of using various parts of the 
body which integrating martial arts movements towards uniquely 
performing arts.      3) When comparing between the original style and 
re-creating style, there found differences in the composition of the 
dance i.e. sequence, style, posture, position, direction, movement of the 
dancer, etc. Reasons could be explained due to factors of the 
opportunity of performance, the availability, purposes, experience of the 
dancers, the audiences, propriety and places, etc. These factors were 
resulting in the improvement of the dance process, including the 
adaptation of teaching and learning process. 

Keywords:  the process of creating; dance patterns;  ginggala 

 
บทน า  
 ศิลปะการแสดงก้านกกิงกะหล่า หรือ ฟ้อนนกกิงกะหล่าของชาติพันธ์ุชาวไต
หรือไทใหญ่สืบทอดกันมาจากรัฐฉาน  ประเทศเมียนมาร์  จากการศึกษาผู้วิจัยได้
สังเกตว่า  บางต าราจะสะกดค า “กิงกะหล่า” ด้วย “ร” เป็น “กิงกะหร่า”หรือ         
“กิ่งกะหร่า” จากการสัมภาษณ์อาจารย์ประเสริฐ  ประดิษฐ์  ครูภูมิปัญญาไทยด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมไทใหญ่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้กล่าวว่า  ชาวไทใหญ่มักจะเขียน
ค าว่า “กิงกะหล่า” ด้วย “ล”  ดังนั้นในงานวิจัยนี้   ผู้วิจัยขอใช้ค าว่า “กิงกะหล่า” 
ตามแบบอย่างของชาวไทใหญ่  (ประเสริฐ ประดิษฐ์, สัมภาษณ์. 23 มกราคม 2561) 
โดยค าว่า “ก้า” เป็นภาษาไตที่ใช้เรียกการแสดงวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ หมายถึง 
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การฟ้อนหรือการร า  ค าว่า ก้านก หมายถึง สัตว์ป่าในหิมพานต์ คือ  กินนร กินรา     
ชาวไตออกเสียงเป็น “กิงนะหล่า หรือ  กิงกะหล่า” เมื่อรวมเป็นค าว่า “ก้านก         
กิงกะหล่า” จะหมายถึง การฟ้อนนกกินรา  ค าว่า “กิงกะหล่า” หมายถึง  อมนุษย์รูป
ครึ่ งคนครึ่ งนก  อาศั ย ในป่ าหิ มพานต์  เรี ยกว่ า กิน รา (พจนานุ กรมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 128)  มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งนกครึ่งคน  ท่อนบน
เป็นคนท่อนล่างเป็นนก  อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน  เมื่อจะไปไหนก็จะใส่ปีกใส่
หางบินไป  การแสดงฟ้อนนกกิงกะหล่าถือเป็นศิลปะช้ันสูงของชาวไทใหญ่  เป็นการ
ฟ้อนที่อ่อนช้อยวิจิตรงดงาม  แต่แฝงลีลาช้ันเชิงที่เข้มแข็งของศิลปะการป้องกันตัวที่
งดงาม ท่ีได้รับการสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต  เป็นการฟ้อนในงานประเพณี “ออก
หว่า” หรืองานออกพรรษา โดยมีความเป็นมาว่า  ในสมัยพุทธกาล  หลังจาก
พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากไปจ าพรรษาเพื่อโปรดพุทธมารดา ณ สวรรค์ช้ันดาวดึงส์  
ขณะเสด็จสู่โลกมนุษย์นั้น  พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันน าอาหารไปท าบุญ
ตักบาตร เรียกว่า “ตักบาตรเทโวโรหณะ”พร้อมนั้นบรรดาสัตว์ต่างๆ จากป่าหิมพานต์  
มีกินนรและกินรา   พากันมาฟ้อนร าแสดงความยินดีในการเสด็จกลับมาของพระพุทธ
องค์ ด้วยเหตุนี้ชาวไทใหญ่นิยมแต่งกายเป็นกินนร  กินรา  ร่ายร าเพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชา  

การฟ้อนนกกิงกะหล่าได้สืบทอดมายังประเทศไทยทางภาคเหนือตอนบน 
ได้แก่  จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีศิลปินชาวไท
ใหญ่ คือ ครูส่างค า จางยอด  ชาวรัฐฉานซึ่งได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย  เป็นผู้ที่
มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ของชาวไทใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการฟ้อนนกกิงกะหล่า  มีช่ือเสียงจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มชนต่างๆ ทั้งชาวไทใหญ่ 
และชาวไทยพื้นเมืองทางภาคเหนือตอนบน  (ประเสริฐ ประดิษฐ์, สัมภาษณ์ , 23 
มกราคม 2561)  ครูส่างค าได้น าเอารูปแบบการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบดั้งเดิมที่ได้
เรียนมาจากถิ่นก าเนิดในรัฐฉาน  ในลักษณะที่เป็นการฟ้อนแบบชายล้วน มาปรับให้
เป็นของตนเอง และน ามาแสดงในช่วงแรกที่เข้ามาในประเทศไทย  ต่อมา เมื่อครูส่าง
ค า จางยอด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเข้าไปสอนให้กับวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่เมื่อ
ปี พ.ศ.2541  ก็ได้คิดสร้างสรรค์การฟ้อนนกกิงกะหล่าใหม่โดยก าหนดผู้แสดงเป็นหญิง
ล้วน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของนายเจริญ จันทร์เพื่อน  ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ในขณะนั้น  นอกจากนั้น ครูส่างค า จางยอด ยังได้คิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมรูปแบบ
กระบวนการฟ้อนนกแบบคู่ชาย-หญิง  จากความรู้เดิมที่ได้เรียนมาจากพ่อครูแม่ครูที่
อยู่ในรัฐฉาน  ลักษณะรูปแบบการฟ้อนนกกิงกะหล่าของ ครูส่างค า จางยอด มีความ
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กิงกะหล่า” จะหมายถึง การฟ้อนนกกินรา  ค าว่า “กิงกะหล่า” หมายถึง  อมนุษย์รูป
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วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562) 203



204 
โดดเด่นในกระบวนการฟ้อน  ที่แฝงลีลาช้ันเชิงความเข้มแข็งของศิลปะการป้องกันตัว 
(ลายเจิง) และปรัชญาชีวิตไว้อย่างกลมกลืน โดยสังเกตได้จากรูปแบบการแสดงฟ้อน
นกกิงกะหล่าแบบชายล้วน  การฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน  และการฟ้อนนกกิง
กะหล่าชาย-หญิง  
  จากการศึกษาการฟ้อนนกกิงกะหล่าของครูส่างค า จางยอด พบว่า  การน า
ลักษณะและรูปแบบการฟ้อนนกกิงกะหล่าจากจารีตเดิม  มาพัฒนาและสร้างสรรค์
เพื่อถ่ายทอดให้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไตและชาวไทยทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย  จากการแสดงที่มีรูปแบบเดิม คือ นกตัวผู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์อันเกี่ยวข้องกับ
ประเพณีทางศาสนา  จนกระทั่งมีการพัฒนาให้ผู้หญิงได้แสดง  ไม่ว่าการแสดงแบบนก
ตัวเมียตัวเดียวหรือนกตัวเมียหลายตัว เรียกว่า “ก้านางนก” อีกทั้งรูปแบบการฟ้อน
นกกิงกะหล่าคู่ชาย-หญิง ของครูส่างค า จางยอด  เหล่านี้มีความน่าสนใจทั้งในเรื่อง
ที่มา ความหมาย ความรู้ความเข้าใจในการแสดง จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัย เลือกที่จะ
ศึกษาวิจัย เรื่อง กระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบการฟ้อนนกกิงกะหล่า โดยศึกษา
ข้อมูลการวิจัยจากครูส่างค า จางยอด ศิลปินชาวไทใหญ่ผู้เช่ียวชาญการฟ้อนนก      
กิงกะหล่าจากรัฐฉาน เพื่อมุ่งหาค าตอบในการวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการ
ฟ้อนนกกิงกะหล่าในลักษณะดั้งเดิม  และการต่อยอดเมื่อเข้ามาพ านักอยู่ในประเทศ
ไทยและปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้ถ่ายทอดความรู้  ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อการ
สร้างสรรค์รูปแบบการฟ้อนนกกิงกะหล่า  ทั้งเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์พัฒนาการ
ของการฟ้อนนกกิงกะหล่าในสังคมเมียนมาร์และไทยเปรียบเทียบกันด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  1. ศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของการฟ้อนนกกิงกะหล่าของชาวไท
ใหญ่ 
  2. ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง แนวคิดการสร้างสรรค์และองค์ประกอบการ
ฟ้อนนกกิงกะหล่า 
  3. วิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน และคู่ชาย -หญิง 
ของครูส่างค า จางยอด 
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ขอบเขตงานวิจัย 

ผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์เฉพาะรูปแบบ  โครงสร้าง  แนวคิดการสร้างสรรค์ และ
องค์ประกอบการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบชายล้วน หญิงล้วน และคู่ชาย -หญิง ตาม
แนวทางของครูส่างค า จางยอด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย 
ดังนี ้

1. ศึกษาข้อมูลจาก  
1.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
1.2 สื่อสิ่งพิมพ์บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2. วิธีการสัมภาษณ์เพื่อศึกษารูปแบบ โครงสร้าง แนวคิดการสร้างสรรค์ 
และองค์ประกอบการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบเชิงลึก จากกลุ่มบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
2.1 กลุ่มนักวิชาการ 

(1) อาจารย์ประดิษฐ์ ประเสริฐ   
(ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่ปรึกษาศูนย์ไทใหญ่
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครูภูมิปัญญาไทยด้านภาษา
และวัฒนธรรมไทใหญ่ รุ่นท่ี 6 ของสภาการศึกษาแห่งชาติ) 
(2) อาจารย์อานันท์  นาคคง  
(นักมานุษยวิทยาดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร)     

       2.2 กลุ่มศิลปินผู้มีประสบการณ์ที่เช่ียวชาญและเกี่ยวข้องกับการฟ้อน
นกกิงกะหล่า 

(1) ครูส่างค า  จางยอด 
(ศิลปินพืน้บ้านชาติพันธ์ุไทใหญ่  ผู้เชี่ยวชาญการฟ้อนนก 
กิงกะหล่า) 
(2) ครูจิรากัน รัตนทัศนีย์  
(ครูช านาญการพิเศษนาฏศิลป์ละคร  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่   
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
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ดังต่อไปนี้ 
2.1 กลุ่มนักวิชาการ 

(1) อาจารย์ประดิษฐ์ ประเสริฐ   
(ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่ปรึกษาศูนย์ไทใหญ่
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(3) นางสาวพิชญาภัค ทองเซ 
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ผลการวิจัย 
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ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12  จนมาถึงพุทธศตวรรษที่ 26 หรือยุคสมัยปัจจุบัน (เสมอ
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จากแผ่นดินเกิดของตนเองไปตั้งถิ่นฐานพ านักอาศัยในประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงเป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย  
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  ด้วยบริบทความเป็นไปดังกล่าว  ชาวไทใหญ่จึงต้องปรับตัว โดยด าเนินวิถี
ชีวิตให้กลมกลืนเข้ากันกับสังคมและชุมชนที่ตนเองเข้ามาอาศัย และในขณะเดียวกัน 
ได้พยายามรวมตัวเปิดพื้นที่ท ากิจกรรมกันในโอกาสวาระส าคัญต่างๆ ในสถานที่อัน
เหมาะควร  เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของตนให้สืบต่อไปในอนาคต  โดยเฉพาะการจัดงาน
กิจกรรมที่ให้ความส าคัญกับประเพณี  ความเช่ือ พิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา  เนื่องด้วยชาวไทใหญ่ส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชนที่นับถือศาสนา
พุทธแบบเถรวาท  มีความศรัทธาอันลึกซึ้ง ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น
มาตั้งแต่อดีต  ศิลปะการแสดงของชาวไทใหญ่มีความเชื่อมโยงบทบาททางมิติสัมพันธ์
กับประเพณีทางพระพุทธศาสนาและเป็นการแสดงตัวตน  ความมีอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน     

การฟ้อนนกกิงกะหล่า เป็นศิลปะการแสดงประกอบการเฉลิมฉลองประเพณี
ส าคัญหนึ่งของชาวไทใหญ่ คือ งานประเพณีออกหว่า หรือ งานออกพรรษา ซึ่งตรงกับ
ประเพณีเดือน 11 โดยมีความเช่ือมโยงกับต านานความเช่ือทางพุทธศาสนา เมื่อครั้ง
พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดพระมารดาและเทวดายังช้ันสวรรค์ดาวดึงส์ และเมื่อเสด็จ
นิวัติยังโลกมนุษย์ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา หรือวันเทโวโรหณะ เทวดา มนุษย์ และ
สัตว์หิมพานต์ ต่างพากันไปรับเสด็จด้วยความยินดี และมีการแสดงหนึ่งคือการฟ้อนนก   
กิงกะหล่าประกอบในการรับเสด็จนั้นด้วย (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2542 : 4830) 

นอกเหนือจากต้นก าเนิดซึ่งเช่ือมโยงกับเรื่องราวของพุทธศาสนาแล้ว  การ
ฟ้อนนกกิงกะหล่า ยังมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับความเชื่อ ขนบจารีตทางสังคมของชาว
ไทใหญ่อย่างมีเหตุและผลที่น่าสนใจอีกหลายประเด็น อาทิ การให้ความส าคัญกับพิธี
เคารพบูชาบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ การให้ความเคารพเครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย 
อุปกรณ์การแสดง เง่ือนไขกาละโอกาสที่เหมาะสมในการท าการแสดง คุณสมบัติที่
เหมาะสมและความพร้อมของผู้ที่จะฟ้อน ทั้งในเรื่องการจ ากัดเพศ อายุ การปฏิบัติตน  
เหตุผลของการสวมหน้ากากในการแสดง และอื่นๆ อีกหลายประการ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์อันมีเหตุปัจจัยมาจากขนบความเช่ือ จารีตที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่าง
ช้านานในสังคมของชาวไทใหญ่ 

 
 
2. รูปแบบการฟ้อนนกกิงกะหล่าด้ังเดิม  

   การฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบดั้งเดิม คือ การฟ้อนนกที่ใช้ผู้แสดงเป็นชาย โดย
เป็นการแสดงที่มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา ลักษณะของท่าฟ้อน จะสื่อ
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ความหมาย 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง  แสดงถึงความเคารพบูชาพระพุทธเจ้าด้วย
ท่าไหว้คุณบิดา  มารดา ครูอาจารย์ ลักษณะที่สอง เป็นการเลียนแบบธรรมชาติของ
นก ได้แก่ ท่าแถบ (การโฉบถลา) ท่านกขยับตัว ท่านกเดิน ท่านกอวดปีก ท่านกกระ
โดด ท่านกกระพือปีก  ท่านกเตรียมบินและท่านกเหิน ที่แสดงถึงความรื่นเริง
สนุกสนานในการฟ้อนของนก ด้วยการขยับส่วนเท้าและมือได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว
ให้สัมพันธ์กับจังหวะของดนตรี  สื่อถึงกิริยาของนกได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยการ
แสดงลีลาการขยับปีกหางไดอ้ย่างพริ้วไหวสวยงาม  และลักษณะที่สาม ท่าจบ เป็นการ
ใช้ท่าเหิน ท่าไหว้ผู้ชมเพื่อกล่าวขอบคุณ แสดงถึงมารยาทการไปลามาไหว้ ที่ชาวไท
ใหญ่ยึดถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้  (ส่างค า จางยอด, สัมภาษณ์.  1 มีนาคม 2561) 
   2.1  องค์ประกอบของการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบด้ังเดิม ประกอบ
ไปด้วย 1) ผู้ฟ้อนที่เป็นผู้ชาย  2) เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการฟ้อนนกกิงกะหล่า 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบดั้งเดิม 

ที่มา :  ศรินประภา ภัทรจินดา 
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  2.2 โครงสร้างท่าของการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบด้ังเดิม หมายถึง 
การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการฟ้อน ประกอบด้วยรายละเอียดของท่าเท้า เช่น 
การกระโดด การแตะปลายเท้า  การย่ าเท้า  เป็นต้น  ส่วนการใช้มือ  เป็นการใช้มือใน
การจับปีก การใช้แขนในการยึดไว้กับปีก  การม้วนข้อมือ  ซึ่งพัฒนามาจากการน า
ศิลปะการต่อสู้ของชาวไทใหญ่มาผสมผสานในลีลาการฟ้อน  ซึ่งเน้นท่าเท้าและท่ามือ 
เลียนแบบอากัปกิริยาของนก  ขยับปีก  ขยับหาง กระโดดโลดเต้นไปมาตามจังหวะ
ของกลอง ฆ้อง และฉาบ 
            2.3  กระบวนท่าของฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบด้ังเดิม หมายถึง ท่าทาง
ในการฟ้อนจากส่วนต่างๆ ของร่างกายที่มีการเช่ือมโยง เรียงร้อยจนเกิดความสวยงาม 
ซึ่งแต่เดิมไม่ได้มีการเรียกช่ือแม่ท่า และไม่ได้มีการเรียงร้อยกระบวนท่าอย่างเป็นแบบ
แผน  แต่จะใช้ไหวพริบและความสามารถของผู้ฟ้อนเป็นหลัก ในการน าท่าเหล่านี้มา
เรียงร้อยให้เป็นรูปแบบของการแสดงพื้นบ้านที่สามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตลอด  
โดยใช้แม่ท่าเท้าและมือที่ครูส่างค า จางยอดได้ตั้งช่ือขึ้นภายหลังจากเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทย ซึ่งมีช่ือต่างๆ ได้แก่ แม่ท่าการใช้เท้ามี 8 ท่า เรียกว่า 1. ท่าแถบเข้าป๋าง 
(แถบเป็นวงกลม) 2. ท่าแถบย่อย  (ใช้การเท้าขยั่นเป็นจังหวะ 1 2 3 หยุดแล้ว) 3. ท่า
ตั้งตัว (การใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งแล้วแตะปลายเท้าข้างละ 2 จังหวะ แล้วกระโดดสลับ
เท้ากันไป)  4. ท่าซ่อนตีนข้าง(ใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งไปด้านข้าง แล้วยกอีกเท้ามาชิด)  
5. ท่าย่างตีนต า (การใช้เท้าในการย่ าเท้าสลับกันเดินไปตามจังหวะ) 6. ท่าเหย่บย่อย 
(การเดินทางเคลื่อนที่ไปด้าน ข้างโดยใช้ปลายเท้าทั้งสองข้างบิดไปทางด้านข้างแล้ว
ตามด้วยส้นเท้า ถ้าเดินทางไปทิศทางไหนก็ให้ใช้ปลายเท้าน าไปและตามด้วยส้นเท้า
เสมอ) 7. ท่าข้ามแข้ง (การใช้เท้าก้าวเดินไปข้างหน้าโดยการก้าวให้เท้าข้ามสลับกัน
เดินไปข้างหน้า) และ 8.ท่าจบ  
 ส่วนแม่ท่าการใช้มือมี 10 ท่า เรียกว่า 1. ท่าเข้าป๋าง (ป๋าง คือ วง)  2. ท่า
ไหว้ครู  3. ท่าแม่แพดมือ (เป็นการสลัดข้อมือข้างใดข้างหนึ่ง โดยการใช้นิ้วกลางกดเข้า
หาฝ่ามือ)  4. ท่าแม่ฮอมมือ (เป็นการใช้มือทั้งสองข้างน ามารวมกันเหมือนตั้งวงคู่
ระดับหัวเข็มขัด)  5. ท่าแม่ปอดแหวน (บิดบัวบาน) 6. ท่าแม่ยุ่งตา (เป็นการใช้มือและ
ข้อมือทั้งสองข้างตั้งวงอยู่ระดับสายตา  ให้มือข้างหนึ่งตั้งวง ส่วนมืออีกข้างคว่ าหัก
ข้อมือลง) 7. ท่าแม่หมอกนอนเครือ (การม้วนข้อมือสลับกันไปมาให้คล้ายกับการพัน
กันของเครือเถาวัลย์)  8. ท่าแม่สอดสอยข้าง (การม้วนข้อมือเข้าหาตัวคว่ าและหงาย
ข้างใดข้างหนึ่งสลับกันไป) 9. ท่าแม่สอดสอยฟ้า (การสอดมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นหลังหู
คล้ายท่าบัวชูฝัก) และ 10. แม่ป๋าย (ท่าจบ)  
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ตัวอย่าง กระบวนท่าในการฟ้อนนกกิงกะหล่า 

 

 
ภาพที่ 2 ท่าแม่ตั้งตัว 

                   ทีม่า :  ศรินประภา ภัทรจินดา 
1) ท่าแม่ตั้งตัว เป็นแม่ท่าหลักที่มีความส าคัญในการฟ้อนนกกิงกะหล่า ถือได้

ว่าเป็นท่าเชื่อมไปสู่ท่าหลักในกระบวนแม่ท่าของการฟ้อนนกกิงกะหล่า ความหมายของ
ท่าแม่ตั้งตัว คือ การเริ่มต้น การเกิดขึ้น 

 

 
 ภาพที่ 3 ท่าแม่ปอดแหวน 

                      ที่มา : ศรินประภา ภัทรจินดา 
2) ท่าแม่ปอดแหวน เป็นช่ือแม่ท่าในลายเจิง ชาวไทใหญ่จะออกเสียงว่า แม่

ป้อดแหวน ค าว่า ป้อด หมายถึง เอามาขัดกันหรือสีกัน  ส่วนค าว่า แหวน หมายถึง 
ก าไล ดังนั้นความหมายของแม่ปอดแหวน คือ การฟ้อนลายเจิงในลักษณะที่น าข้อมือ
ตรงที่สวมก าไลมาสีหรือขัดกันหมุนเป็นวงกลมคล้ายกับท่าบิดบัวบานของล้านนา แต่ถ้า

211 
หากแยกข้อมือออกจากกัน แล้ววาดวงผ่านศีรษะจะเหมือนการสางผมของผู้หญิง จึง
เรียกว่า แม่สางผม หรือท่าเกี้ยวเกล้า 
                                              

 
 ภาพที่ 4 ท่าไหว้ 

                       ที่มา : ศรินประภา ภัทรจินดา 
3) ท่าไหว้ มีความหมายว่า เป็นการเคารพบูชาพระพุทธเจ้า บูชาคุณมารดา 

บิดา และครูอาจารย์ แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนของชาวไทใหญ่ 
                                   

 
ภาพที่ 5 ท่าแม่ยุ่งตา 

                     ที่มา :  ศรินประภา ภัทรจินดา 
4) ท่าแม่ยุ่งตา เป็นท่าป้องกันตัว โดยการตั้งมือในระดับสายตาแล้วสลัดข้อมือ

สลับกันขึ้น-ลงในระดับสายตา เพื่อหลอกล่อสายตาคู่ต่อสู้  
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3. รูปแบบการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน  
การฟ้อนนกรูปแบบนี้  มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนท่าฟ้อนจากเดิมที่ใช้

ผู้ชายแสดงมาเป็นการฟ้อนนกกิงกะหล่าจ านวน 9 ตัว โดยใช้ผู้ฟ้อนเป็นหญิงล้วน 
ได้รับแนวคิดจาก อาจารย์เจริญ จันทร์เพื่อน ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปในยุคนั้น
ว่าต้องการจัดการแสดงให้กับงานเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9  ซึ่งจัด
โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  เริ่มมีการบัญญัติช่ือแม่ท่าต่างๆ ในการฟ้อนนกกิง
กะหล่า เพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบในการถ่ายทอดกระบวนท่าฟ้อนให้ผู้เรียนและ
ผู้สอนเข้าใจได้ตรงกัน (จิรากัน รัตนทัศนีย์, สัมภาษณ์. 22 ธันวาคม 2561)  การฟ้อน
มีต้นแบบแนวคิดมาจากเรื่องสีของการแต่งกาย และรูปแบบการแปรแถวจากการ
แสดงชุดระบ านพรัตน์  ซึ่งเป็นการร าที่สื่อบรรยายถึงความงามของอัญมณีชนิดต่างๆ
ทั้งหมด 9 ชนิด คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน  นิลกาฬ มุกดาหาร เพทาย 
และไพฑูรย์ ตามรูปแบบของวิทยาลัยนาฏศิลป ส่วนลักษณะของท่าฟ้อนนกกิงกะหล่า
แบบหญิงล้วนยังคงสื่อความหมาย 3 ลักษณะเหมือนกับแบบชายล้วน ที่ยังแฝงช้ันเชิง
ลีลาการต่อสู้ของการฟ้อนลายเจิงไต  แต่จะปรับลีลาใหอ้่อนช้อยมากขึ้นในรูปแบบของ
ความเป็นผู้หญิง ลักษณะที่ชัดเจนอีกประการหนึ่ง คือ ในระหว่างกระบวนท่าแต่ละ
กระบวน จะใช้ท่าแม่ตั้งตัวเป็นท่าเช่ือมจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่งเสมอ  เนื่องจากครู
ส่างค า  ได้ให้แนวคิดเป็นปรัชญาว่า “คนเราจะล้มสักกี่ครั้ง หากเราเริ่มตั้งตัวใหม่ ชีวิต
จึงจะส าเร็จได้” ท่าแม่ตั้งตัว จึงเป็นท่าแรก  และเป็นท่าเช่ือมจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่า
หนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นหลักส าคัญในการฟ้อนนกกิงกะหล่าของครูส่างค า จางยอด (ส่างค า 
จางยอด, สัมภาษณ์ . 16 มีนาคม 2561) 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน 

ที่มา :  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
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3.1 องค์ประกอบของการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน 

ประกอบด้วย 1) ผู้ฟ้อนที่เป็นหญิง  2) เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการฟ้อนนกกิงกะห
ล่า ซึ่งเหมือนกันกับการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบชายล้วน  3) การแต่งกายของผู้แสดง 
ประกอบด้วย กางเกงที่มีความยาวระดับเข่าหรือครึ่งน่องมีระบายที่ปลายขา เพื่อให้มี
ลักษณะคล้ายขาของนกมากขึ้น  เสื้อแขนยาวระบายคอด้วยลูกไม้  รัดข้อเท้า รัด
ข้อมือ โดยใช้ผ้าต่วนสีสดที่มีสีตรงกับสีของอัญมณีในระบ านพรัตน์ท้ัง 9 เม็ด ในการตัด
เย็บ 4) อุปกรณ์ในการแสดงฟ้อนนกกิงกะหล่า ส่วนที่เป็นตัวนก มีส่วนประกอบ
ทั้งหมด 3 ส่วน คือ ปีก หาง และล าตัว เหมือนกับการแสดงนกกิงกะหล่าแบบชายลว้น  
แต่จะแตกต่างจากเดิมตรงทีไ่ม่มีการใช้หน้ากาก  ผู้ฟ้อนจะสวมเครื่องประดับศีรษะที่มี
ลักษณะคล้ายหัวนก  และเปิดใบหน้าของผู้แสดงที่ตกแต่งด้วยเครื่องส าอางอย่าง
สวยงาม ซึ่งประโยชน์ของการเปิดใบหน้า ยังเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ฟ้อน
ได้ชัดเจนขึ้น  

3.2 โครงสร้างของการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน  ผู้วิจัย
พบว่ามีการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการฟ้อน  ซึ่งมีความแตกต่างจากแบบดั้งเดิม 
คือ มีการพัฒนาลักษณะการใช้เท้า  ลักษณะการใช้มืออย่างเป็นระบบมากขึ้น  
นอกจากนั้น ยังมีการเพิ่มโครงสร้างการใช้ล าตัว และโครงสร้างการใช้ศีรษะ  ซึ่งเป็น
รูปแบบของวิทยาลัยนาฏศิลปเข้ามาประสมประสาน  จะแยกโครงสร้างการฟ้อนตาม
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้ดังนี้ 
     1)  โครงสร้างการใช้เท้าในการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน 
             การใช้เท้าในการฟ้อนนกกิงกะหล่า จะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี ้
                     1.  การย่ าเท้า ได้แก่ ท่าซ่อนตีนข้าง  ท่าย่างตีนต า ท่าข้ามแข้ง 

           2.  การใช้ปลายเท้า ได้แก่ ท่าแม่ตั้งตัว ท่าแถบ 
          3.  การกระโดด ได้แก่ ท่าแม่ตั้งตัว 

  กระโดดตั้งตัว  เป็นการใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งแล้วแตะปลายเท้าข้างละสอง
จังหวะ  แล้วกระโดดสลับเท้ากันไปตามจังหวะจะอยู่กับที่ขึ้นลง  หรือใช้ในเวลาจะ
เปลี่ยนท่าในการกระโดดไปในทิศทางต่างๆ 

2)  โครงสร้างการใช้มือในฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน 
         การใช้มือ ส าหรับการฟ้อนนกกิงกะหล่า จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1. ส่วนท่ีเป็นแขน ได้แก่  ท่าแม่ตั้งตัว  แม่สอดสอยข้าง  แม่สอด
สอยฟ้า  แม่ป๋าย 
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3.1 องค์ประกอบของการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน 

ประกอบด้วย 1) ผู้ฟ้อนที่เป็นหญิง  2) เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการฟ้อนนกกิงกะห
ล่า ซึ่งเหมือนกันกับการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบชายล้วน  3) การแต่งกายของผู้แสดง 
ประกอบด้วย กางเกงที่มีความยาวระดับเข่าหรือครึ่งน่องมีระบายที่ปลายขา เพื่อให้มี
ลักษณะคล้ายขาของนกมากข้ึน  เสื้อแขนยาวระบายคอด้วยลูกไม้  รัดข้อเท้า รัด
ข้อมือ โดยใช้ผ้าต่วนสีสดที่มีสีตรงกับสีของอัญมณีในระบ านพรัตน์ท้ัง 9 เม็ด ในการตัด
เย็บ 4) อุปกรณ์ในการแสดงฟ้อนนกกิงกะหล่า ส่วนที่เป็นตัวนก มีส่วนประกอบ
ทั้งหมด 3 ส่วน คือ ปีก หาง และล าตัว เหมือนกับการแสดงนกกิงกะหล่าแบบชายลว้น  
แต่จะแตกต่างจากเดิมตรงทีไ่ม่มีการใช้หน้ากาก  ผู้ฟ้อนจะสวมเครื่องประดับศีรษะที่มี
ลักษณะคล้ายหัวนก  และเปิดใบหน้าของผู้แสดงที่ตกแต่งด้วยเครื่องส าอางอย่าง
สวยงาม ซึ่งประโยชน์ของการเปิดใบหน้า ยังเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ฟ้อน
ได้ชัดเจนขึ้น  

3.2 โครงสร้างของการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน  ผู้วิจัย
พบว่ามีการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการฟ้อน  ซึ่งมีความแตกต่างจากแบบดั้งเดิม 
คือ มีการพัฒนาลักษณะการใช้เท้า  ลักษณะการใช้มืออย่างเป็นระบบมากขึ้น  
นอกจากนั้น ยังมีการเพิ่มโครงสร้างการใช้ล าตัว และโครงสร้างการใช้ศีรษะ  ซึ่งเป็น
รูปแบบของวิทยาลัยนาฏศิลปเข้ามาประสมประสาน  จะแยกโครงสร้างการฟ้อนตาม
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้ดังนี้ 
     1)  โครงสร้างการใช้เท้าในการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน 
             การใช้เท้าในการฟ้อนนกกิงกะหล่า จะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี ้
                     1.  การย่ าเท้า ได้แก่ ท่าซ่อนตีนข้าง  ท่าย่างตีนต า ท่าข้ามแข้ง 

           2.  การใช้ปลายเท้า ได้แก่ ท่าแม่ตั้งตัว ท่าแถบ 
          3.  การกระโดด ได้แก่ ท่าแม่ตั้งตัว 

  กระโดดตั้งตัว  เป็นการใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งแล้วแตะปลายเท้าข้างละสอง
จังหวะ  แล้วกระโดดสลับเท้ากันไปตามจังหวะจะอยู่กับที่ขึ้นลง  หรือใช้ในเวลาจะ
เปลี่ยนท่าในการกระโดดไปในทิศทางต่างๆ 

2)  โครงสร้างการใช้มือในฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน 
         การใช้มือ ส าหรับการฟ้อนนกกิงกะหล่า จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1. ส่วนท่ีเป็นแขน ได้แก่  ท่าแม่ตั้งตัว  แม่สอดสอยข้าง  แม่สอด
สอยฟ้า  แม่ป๋าย 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562) 213



214 
2. ส่วนที่เป็นข้อมือ ได้แก่ ท่าแม่แพดมือ  แม่ฮอมมือ  ท่าแม่

ปอดแหวน  ท่าแม่ยุ่งตา  
การใช้มือส าหรับการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน ส่วนใหญ่เป็นการปาด

แขนข้างใดข้างหนึ่งลงข้างล าตัวแล้ววาดขึ้นระดับหน้าอก ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือหันเข้า
หาฝ่ามือแล้วม้วนออกเป็นตั้งวงแล้วดึงลงมาอยู่ระดับข้างเอวพร้อมกันข้อศอก  ท า
สลับกันซ้าย-ขวาไปตามจังหวะกลอง  ลักษณะการใช้มือจะไม่ตั้งวงหรือจีบอย่างชัดเจน
เหมือนนาฏศิลป์ไทย 

3)  โครงสร้างการใช้ล าตัวในการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน 
ในครั้งนี้พบว่า มีการใช้ล าตัวในการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน  ใน

ลักษณะการกดล าตัวทางซ้าย และทางขวาจะอยู่ในท่าแม่ตั้งตัวและแม่ฮอมมือ ให้
สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายในการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิง
ล้วน  ทั้งนี้การกดล าตัวเพื่อให้ท่าฟ้อนมีความอ่อนช้อยขึ้น ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบการ
แสดงของนาฏศิลป์ไทย  

4)  โครงสร้างการใช้ศีรษะในการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน 
การใช้ศีรษะในการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน พบว่ามีอยู่ 2 ลักษณะ 

คือการเอียงศีรษะ และการลักคอให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกาย
ในการฟ้อนนกกิงกะหล่า  ส่วนมากในท่าฟ้อนจะเป็นการเอียงศีรษะในท่าแม่ตั้งตัวและ 
แม่ฮอมมือ  ส่วนการลักคอจะพบได้ในท่าข้ามแข้งสอดสอยข้างและข้ามแข้งสอดสอย
ฟ้า 

3.3  กระบวนท่าของการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบหญิงล้วน  
ครูส่างค า จางยอด ได้มีการสร้างสรรค์วิธีการถ่ายทอดร่วมกับครู 

นาฎศิลป์ โดยมีการเรียกช่ือแม่ท่า มีการร้อยเรียงกระบวนท่า ดังนี้  1) ท่าออกเดินท่า
ย่างตีนต า  2) ท่าตั้งตัวอยู่ตามจุด 6 จังหวะ  3) ท่าแม่ปอดแหวน 3 จังหวะใหญ่  4) 
ท่าไหว้ครูอยู่ตามจุด  ท้ังหมด 3 ครั้ง   5) ท่าแม่แพดนั่งหมุนเข้าหากัน นั่งหมุนรอบตัว 
12 จังหวะ   6) ท่าแม่แพดนั่งหมุนออกจากกัน น่ังหมุนรอบตัว 12 จังหวะ 7) ท่าตั้งตัว
ยืนขึ้นในจุดเดิม 6 จังหวะ  8) ท่าแม่แพดยืนซ่อนตีนข้างเข้าหากัน 10 จังหวะ ซ่อนตีน
ข้างออกจากกัน 10 จังหวะ  9) แม่ฮอมท าออกจากกันหมุนรอบตัว 12 จังหวะ  10) 
แม่ฮอมเข้าหากันหมุนรอบตัว 12 จังหวะ 11) ท่าตั้งตัวยืนขึ้นในจุดเดิม 6 จังหวะ  12) 
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ท่าแม่ยุ่งตาวงกลมใหญ่ หมุนไปซ้าย 16 จังหวะย่อย  13) ท่าแม่ยุ่งตาวงกลมใหญ่ หมุน
กลับขวา 16 จังหวะย่อย  14) ท่าตั้งตัวเข้าจุดเดิม 6 จังหวะใหญ่  15) ท่าข้ามแข้งสอด
สอยข้างขึ้นในจุดเดิม ขึ้น 4 จังหวะ  ลง 4 จังหวะ   16) ท่าข้ามแข้งสอดสอยฟ้า 
หมุนรอบตัวเอง แถวซ้ายหมุนออกซ้ายแถวขวาหมุนออกขวา   17) ท่าแม่ป๋าย (ท่าจบ)   
18) ท่าเข้าท่าย่างตีนต า   

หน้าเวที 
 

 
                                    
                                      

ภาพที่ 7 แผนผังรูปแบบการแปรแถวการแสดงงานเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติ 
ในหลวงรัชกาลที่ 9                               

จากแผนผังข้างบนเป็นการอธิบายรายละเอียดล าดับกระบวนท่าฟ้อนก้านก
กิงกะหล่าที่ใช้ในการแสดงงาน เฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9  

 
4. รูปแบบการสร้างสรรค์การฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบชาย-หญิง   
การฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบชาย-หญิง เป็นการอวดลีลาของผู้ฟ้อน มีการชิง

ไหวพริบต่อกันของผู้ฟ้อนทั้งคู่ขณะทีแ่สดง จึงไม่มีการนับจังหวะตายตัว ผู้แสดงจะต้อง
รู้ใจกัน โดยนกตัวผู้จะเป็นผู้น าและควบคุมลีลาช้ันเชิงให้นกตัวเมีย  มีการเลียนแบบ
ธรรมชาติการหยอกล้อเกี้ยวพาราสีตามธรรมชาติของเพศชายและเพศหญิง  แต่ก็ยังคง
ใช้กระบวนแม่ท่าท่ีมีอยู่จะใช้จังหวะตายตัว เช่น  ท่าแม่ตั้งตัว  ท่าแม่แพด  ท่าแม่หมอก
นอนเครือ  ท่าแม่ฮอม  ยังคงใช้ท่าและจังหวะเดิม  และสร้างสรรค์ท่าเพิ่มเติม เช่น ท่า
จับปีกเข้าคู่  ท่านกถลาเข้าคู่กันเกี้ยวกัน  การเลียนแบบการเดิน  การเต้น  การ
กระโดดของนก  การเกี้ยวพาราสีกัน  มาจัดวางไว้ให้สัมพันธ์กัน  วิธีการแสดงในแต่ละ
ครั้งจะไม่ ได้ก าหนดท่าตายตัว  ขึ้นอยู่กับสถานที่  ลักษณะของงาน   เวที  ผู้ชม 
แม้กระทั่งตัวผู้แสดงที่มาเล่นด้วยกัน  วัตถุประสงค์ในการแสดงเปลี่ยนไปจากประเพณี
ทางศาสนาเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิง  องค์ประกอบในการฟ้อน ประกอบไปด้วยผู้
ฟ้อนชาย  ลีลาการฟ้อนจะมีความเข้มแข็งของนกตัวผู้และผู้ฟ้อนเป็นหญิง  ลีลาการ
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ท่าแม่ยุ่งตาวงกลมใหญ่ หมุนไปซ้าย 16 จังหวะย่อย  13) ท่าแม่ยุ่งตาวงกลมใหญ่ หมุน
กลับขวา 16 จังหวะย่อย  14) ท่าตั้งตัวเข้าจุดเดิม 6 จังหวะใหญ่  15) ท่าข้ามแข้งสอด
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18) ท่าเข้าท่าย่างตีนต า   

หน้าเวที 
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ฟ้อนจะมีความอ่อนหวานของนกตัวเมีย  การแต่งกายมีสองลักษณะที่แตกต่างกัน คือ
แบบดั้งเดิมและแบบชุดชาติพันธุ์ชาวไทใหญ่ 

                                        

 
ภาพที่ 8 ตัวอย่างการฟ้อนนกกิงกะหล่าชาย-หญิง 

                             ที่มา :  ส่างค า จางยอด 
4.1 องค์ประกอบของการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบชาย-หญิง 
องค์ประกอบในการฟ้อน  ประกอบไปด้วยผู้ฟ้อนเป็นชาย ลีลาการ 

ฟ้อนจะมีความเข้มแข็งของนกตัวผู้ และผู้ฟ้อนเป็นหญิง  ลีลาการฟ้อนจะมีความ
อ่อนหวานของนกตัวเมีย โดยที่ยึดถือตามธรรมชาติของสัตว์ที่ ต้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่   
การแต่งกายในการฟ้อนนกกิงกะหล่าคู่ชาย-หญิง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การแต่งกาย
ในรูปแบบของครูส่างค า จางยอด และการแต่งกายชุดชาติพันธุ์ชาวไทใหญ่แบบดั้งเดิม 
จะใช้การสวมหัวแบบหัวนกเปิดใบหน้าแทนการสวมหน้ากาก  การฟ้อนจะเลียนแบบ 
การเดิน  กิริยาท่าทาง  การเต้น  การกระโดดของนก  การเกี้ยวพาราสีกัน  ลีลาการ
ฟ้อนจะเป็นอิสระของผู้แสดงไม่มีแบบแผนตายตัว  เล่นไปตามจังหวะ  กลอง  ฆ้อง 
ฉาบ  ที่ตีด้วยจังหวะรุกเร้าสนุกสนาน จนท าให้เกิดการพัฒนาการสร้างสรรค์การแสดง
ฟ้อนนกคู่ชาย-หญิง ในรูปแบบของครูส่างค า  จางยอด  

4.2  โครงสร้างของการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบชาย-หญิง  
           1)  โครงสร้างการใช้เท้าฟ้อนนกกิงกะหล่าคู่ชาย-หญิง แม่ท่าการใช้ 

เท้ามี 8 ท่า ได้แก่ ท่าแถบเข้าป๋าง (แถบเป็นวงกลม) ท่าแถบย่อย  ท่าตั้งตัว ท่าซ่อนตีน
ข้าง ท่าย่างตีนต่ า ท่าเหย่บย่อย ท่าข้ามแข้ง และท่าจบ 

2)  โครงสร้างการใช้มือฟ้อนนกกิงกะหล่าคู่ชาย-หญิง 
แม่ท่าการใช้มือมี 10 ท่า ได้แก่ ท่าเข้าป๋าง (ป๋างคือวง) ท่าป่ันมือคู่ 

217 
กับท่าแถบ  ท่าไหว้เข้าป๋าง  ท่าตั้งตัวเข้าป๋าง  ท่าไหว้ครู  ท่าแม่แพดมือ  ท่าแม่ฮอมมือ 
ท่าแม่ปอดแหวน (บิดบัวบาน)  ท่าแม่ยุ่งตา  ท่าแม่หมอกนอนเครือ  ท่าแม่สอดสอย
ข้าง  ท่าแม่สอดสอยฟ้า และท่าจบ  

การใช้โครงสร้างท่าเท้าและมือ มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบดั้งเดมิของชาวไท
ใหญ่  โดยการฟ้อนนกตัวผู้เป็นการน าโครงสร้างท่ามาจากศิลปะป้องกันตัวสู้ในลายเจิง  
ส่วนการฟ้อนนกตัวเมีย ด้วยความที่เป็นการแสดงในรูปแบบของการแสดงพื้นบ้าน  จึง
ไม่ได้เน้นการใช้ล าตัวและศีรษะเด่นชัดเท่ากับรูปแบบการฟ้อนที่มีปรากฏในวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ แต่จะขึ้นอยู่กับลีลาของแต่ละผู้แสดงมากกว่า (พิชญาภัค ทองเซ, 
สัมภาษณ์. 16 มีนาคม 2561)   

4.3 กระบวนท่าของการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบชาย-หญิง  
การฟ้อนนกกิงกะหล่าคู่ชาย-หญิง ตามแนวทางครูส่างค า จางยอด  

จะเป็นการอวดลีลาของผู้แสดง  เป็นการชิงไหวพริบขณะแสดง  จึงไม่มีการนับจังหวะ
ตายตัว และผู้แสดงจะต้องรู้ใจกัน  โดยลักษณะวิธีการแสดงของครูส่างค า จางยอด   
นกตัวผู้จะเป็นผู้น าและควบคุมลีลาช้ันเชิงให้นกตัวเมีย  มีการเลียนแบบธรรมชาติการ
หยอกล้อเกี้ยวพาราสีตามธรรมชาติของเพศชายและเพศหญิง  แต่ก็ยังคงใช้กระบวนแม่
ท่าที่มีอยู่  ได้แก่ แม่ท่าการใช้เท้ามี 8 ท่า เรียกว่า ท่าแถบเข้าป๋าง (แถบเป็นวงกลม) 
ท่าแถบย่อย  ท่าตั้งตัว  ท่าซ่อนตีนข้าง  ท่าย่างตีนต่ า  ท่าเหย่บย่อย  ท่าข้ามแข้ง และ
ท่าจบ แม่ท่าการใช้มือมี 10 ท่า เรียกว่า ท่าเข้าป๋าง (ป๋าง คือ วง) ท่าไหว้ครู ท่าแม่แพด
มือ ท่าแม่ฮอมมือ ท่าแม่ปอดแหวน (บิดบัวบาน) ท่าแม่ยุ่งตา ท่าแม่หมอกนอนเครือ 
ท่าแม่สอดสอยข้าง  ท่าแม่สอดสอยฟ้า และท่าแม่ป๋าย (ท่าจบ) ซึ่งยังคงใช้ท่าและ
จังหวะเดิม แต่เพิ่มเติมสร้างสรรค์ท่าอื่นเข้ามาสอดแทรกด้วย เช่น  ท่าจับหางเข้าคู่  ท่า
หางห่ม และท่าเฮ้กั้ง ซึ่งเป็นท่าเข้าคู่กันเกี้ยวกัน ท่าน่ังฟ้อนท่ีพบได้ในนกตัวเมีย และท่า
ยืนฟ้อนในนกตัวผู้  มาจัดวางไว้ให้สัมพันธ์กัน วิธีการแสดงในแต่ละครั้ง จะไม่ได้ก าหนด
ท่าตายตัวเป็นแบบแผนว่าจะต้องเล่นเหมือนกันทุกครั้ง เพราะเป็นลักษณะของการ
แสดงพื้นบ้าน จึงสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนท่าฟ้อนได้ตลอด โดยให้มีความเหมาะสม
กับสถานท่ี เช่น ลักษณะของงาน เวที ผู้ชม แม้กระทั่งตัวผู้แสดงที่มาเล่นด้วยกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบการฟ้อนนกกิงกะหล่า มุ่งหา
ค าตอบในประเด็นการศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของการฟ้อนนกกิงกะหล่า
ของชาวไทใหญ่ การศึกษารูปแบบ โครงสร้าง แนวคิดการสร้างสรรค์ และองค์ประกอบ
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4.3 กระบวนท่าของการฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบชาย-หญิง  
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จะเป็นการอวดลีลาของผู้แสดง  เป็นการชิงไหวพริบขณะแสดง  จึงไม่มีการนับจังหวะ
ตายตัว และผู้แสดงจะต้องรู้ใจกัน  โดยลักษณะวิธีการแสดงของครูส่างค า จางยอด   
นกตัวผู้จะเป็นผู้น าและควบคุมลีลาช้ันเชิงให้นกตัวเมีย  มีการเลียนแบบธรรมชาติการ
หยอกล้อเกี้ยวพาราสีตามธรรมชาติของเพศชายและเพศหญิง  แต่ก็ยังคงใช้กระบวนแม่
ท่าที่มีอยู่  ได้แก่ แม่ท่าการใช้เท้ามี 8 ท่า เรียกว่า ท่าแถบเข้าป๋าง (แถบเป็นวงกลม) 
ท่าแถบย่อย  ท่าตั้งตัว  ท่าซ่อนตีนข้าง  ท่าย่างตีนต่ า  ท่าเหย่บย่อย  ท่าข้ามแข้ง และ
ท่าจบ แม่ท่าการใช้มือมี 10 ท่า เรียกว่า ท่าเข้าป๋าง (ป๋าง คือ วง) ท่าไหว้ครู ท่าแม่แพด
มือ ท่าแม่ฮอมมือ ท่าแม่ปอดแหวน (บิดบัวบาน) ท่าแม่ยุ่งตา ท่าแม่หมอกนอนเครือ 
ท่าแม่สอดสอยข้าง  ท่าแม่สอดสอยฟ้า และท่าแม่ป๋าย (ท่าจบ) ซึ่งยังคงใช้ท่าและ
จังหวะเดิม แต่เพิ่มเติมสร้างสรรค์ท่าอื่นเข้ามาสอดแทรกด้วย เช่น  ท่าจับหางเข้าคู่  ท่า
หางห่ม และท่าเฮ้กั้ง ซึ่งเป็นท่าเข้าคู่กันเกี้ยวกัน ท่าน่ังฟ้อนท่ีพบได้ในนกตัวเมีย และท่า
ยืนฟ้อนในนกตัวผู้  มาจัดวางไว้ให้สัมพันธ์กัน วิธีการแสดงในแต่ละครั้ง จะไม่ได้ก าหนด
ท่าตายตัวเป็นแบบแผนว่าจะต้องเล่นเหมือนกันทุกครั้ง เพราะเป็นลักษณะของการ
แสดงพื้นบ้าน จึงสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนท่าฟ้อนได้ตลอด โดยให้มีความเหมาะสม
กับสถานท่ี เช่น ลักษณะของงาน เวที ผู้ชม แม้กระทั่งตัวผู้แสดงที่มาเล่นด้วยกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบการฟ้อนนกกิงกะหล่า มุ่งหา
ค าตอบในประเด็นการศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของการฟ้อนนกกิงกะหล่า
ของชาวไทใหญ่ การศึกษารูปแบบ โครงสร้าง แนวคิดการสร้างสรรค์ และองค์ประกอบ
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ในการการฟ้อนนกกิงกะหล่าลักษณะดั้งเดิมและการสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งการวิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อนนก  กิงกะหล่า สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การคงอยู่และพัฒนาของศิลปะการฟ้อนนกกิงกะหล่าซึ่งนับว่ามีความ
เข้มแข็งในหมู่ชาวไทใหญ่และมีแนวโน้มที่จะมีการสืบทอดยาวนานต่อไปในสังคมของ
ชาวไทใหญ่และชุมชนชาวไทยในภาคเหนือ  อันเนื่องมาจากการมีจิตส านึกของความ
เป็นชาติพันธุ์ชาวไทใหญ่อันแรงกล้า ด้วยบริบทความเป็นกลุ่มชนพลัดถิ่นจากบ้านเกิด
เมืองนอนซึ่งมีท่ีมาจากปัญหาสถานการณ์ทางการเมือง ก่อให้เกิดการปรับตัวตนทางอัต
ลักษณ์สู่สังคมและวัฒนธรรมภายนอกด้วยการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ใหม่ในการเป็น
ส่วนหนึ่งของรัฐไทยผ่านทางประเพณีพิธีกรรมรวมถึงการผลิตซ้ าสร้างใหม่ หรือฟนฟู
ทางประเพณี  ทั้งนี้ก็เพื่อน าเสนออัตลักษณ์ของตนเองโดยมุ่งหมายให้คนในสังคมที่เป็น
เจ้าของบ้านได้ตระหนักถึงคุณค่าและยอมรับในการด ารงอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน  จึง
มักพบว่าชาวไทใหญ่แข็งขันร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมงานวัฒนธรรมประเพณี 
ศิลปะการแสดง ท่ียืนยันตัวตน ด้วยการประกอบกิจกรรมที่ให้ความส าคัญกับประเพณี 
ความเช่ือ พิ ธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะประเพณีทางพระพุทธศาสนา เช่ือมโยง
ศิลปะการแสดงให้เข้ามามีบทบาททางมิติสัมพันธ์กับประเพณีทางพระพุทธศาสนา 
แสดงตัวตนความเป็นชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ ทีม่ีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน 
การฟ้อนนกกิงกะหล่า ถือเป็นศิลปะขั้นสูงแขนงหนึ่ง เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ
ของชาวไทใหญ่ มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต เป็นการแสดงที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประเพณีทางพระพุทธศาสนา และให้ความส าคัญเรื่องขนบและความเช่ือต่างๆ 
ค่อนข้างมาก 
 2.  องค์ประกอบต่างๆ ในการแสดงฟ้อนนกกิงกะหล่า มีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาจากอดีตสู่ลักษณะรูปแบบในปัจจุบันอยู่หลายประการตามเหตุและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยครูส่างค า จางยอดเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญผู้หนึ่งในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้  โดยองค์ประกอบผู้แสดง  การก าหนดเพศของผู้แสดงมีที่มา
และการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยความเช่ือที่เช่ือมโยง ที่แต่เดิมก าหนดเป็นผู้ชาย 
เหตุเพราะเดิมสังคมชาวไทใหญ่ไม่นิยมให้ผู้หญิงเต้นกินร ากิน  และเนื่องจากเป็นการ
แสดงฟ้อนนกกิงกะหล่าเดิมใช้ประกอบประเพณีทางศาสนา คือประเพณีออกหว่า 
ต่อมาเมื่อวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงเป็นใช้เป็นการแสดงในวาระที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีทางศาสนา จึงมีความคิดปรับปรุงเป็นการฟ้อนหมู่ที่ใช้ผู้แสดงเป็นผู้หญิงล้วน
แสดงเป็นนกกิงกะหล่าถึง 9 ตัว ในงานเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 
จึงต้องใช้นกกิงกะหล่าถึง 9 ตัว เป็นสัญลักษณ์เลขมงคล  โดยปรับปรุงลีลาการฟ้อน
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แบบใหม่นี้ เป็นการฟ้อนเลียนแบบการเดิน กิริยาท่าทาง การเต้น การกระโดดของนก
ซึ่งผสมผสานลีลาช้ันเชิงของศิลปะป้องกันตัวลายเจิงของชาวไทใหญ่เดิม และมีการปรับ
ลีลาให้อ่อนช้อยงดงามให้เหมาะสมกับการแสดงของผู้หญิงมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มี
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนฟ้อนนกกิงกะหล่าไปเป็นแบบที่มีระบบ  มีการ
เรียบเรียงกระบวนท่าจนพัฒนาเป็นแบบมาตรฐานมากขึ้น  มีการบัญญัติช่ือแม่ท่า 
รวมทั้งมีการก าหนดรูปแบบการแปรแถวให้เป็นระบบชัดเจนขึ้นจากของเดิม เพื่อให้ง่าย
ต่อการเรียนการถ่ายทอด และสามารถสร้างสรรค์การแสดงเป็นหมู่มากกว่า 2 คนขึ้นไป
ได้อย่างเหมาะสม   นอกจากนั้นในเวลาต่อมา ได้มีการพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบการ
ฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบชาย-หญิงจากเดิมให้มีลีลาและแบบเฉพาะขึ้นใหม่ กลายมาเป็น
รูปแบบลีลาการเกี้ยวพาราสีกันอย่างสนุกสนาน  โดยอาศัยทักษะความสามารถของผู้
แสดงฟ้อนนก  ซึ่งผู้ฟ้อนที่เป็นชายจะมีลีลาการฟ้อนที่แสดงความเข้มแข็งของนกตัวผู้ 
ส่วนผู้ฟ้อนเป็นหญิง  ลีลาการฟ้อนจะแสดงถึงความอ่อนหวานของนกตัวเมีย ยึดตาม
นัยธรรมชาติของการเป็นคู่  และเลียนแบบ การเดิน กิริยาท่าทาง การเต้น การกระโดด
ของนกที่โดดเด่นชัดเจนขึ้น  มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบผู้แสดงข้างต้น 
จึงเป็นเหตุให้องค์ประกอบทั้งดนตรีประกอบการแสดง  การแต่งกายของ   ผู้แสดง 
รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการแสดง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับองค์ประกอบผู้ฟ้อนที่ปรับเปลี่ยนไปด้วย 
  3.  วิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อนนกกิงกะหล่า  มีแนวคิดการสร้างท่าฟ้อนมา
จากการฟ้อนแบบดั้งเดิมของชาวไทใหญ่  ซึ่งแต่เดิมการฟ้อนนกกิงกะหล่าที่ใช้ผู้ชายใน
การฟ้อนมีกระบวนท่าฟ้อนจากเดิมทั้งหมดจ านวน 12 ท่า ได้แก่ 1. แม่ตั้งตัว 2. ท่า
แถบเข้าป๋าง  3. ท่าไหว้ครู (แม่ปอดแหวน)  4. ท่าแม่แพดนั่ง 5. ท่าแม่แพดยืนซ่อนตีน
ข้าง 6. ท่าแม่ฮอม 7. ท่าหล่าย 8. ท่าแม่ยุ่งตา 9. ท่าแม่หมอกนอนเครือ 10. ท่าแม่
สอดสอยข้าง 11. ท่าแม่สอดสอยฟ้า 12. ท่าจบ ล าดับและลีลาของกระบวนท่าแบบ
ดั้งเดิมนั้นมิได้มีการก าหนดทฤษฎีหรอืหลักการที่เคร่งครดั แต่เป็นการฟ้อนไปตามความ
สนุกสนานประสาชาวบ้าน ซึ่งกระบวนท่าการฟ้อนจะประกอบไปด้วยรายละเอียดของ
ท่าเท้า  เช่น การกระโดด การแตะปลายเท้า การย่ าเท้า เป็นต้น ส่วนการใช้มือจะเป็น
การใช้มือในการจับปีก การใช้แขนในการยึดไว้กับปีก การม้วนข้อมือ ขั้นตอนการฟ้อน
จะเริ่มเปิดตัวด้วยการเดินออกมาไหว้  พระพุทธเจ้า คุณครูอาจารย์ผู้สอนสั่ง ไหว้
เจ้าภาพหรือประธานในพิธี และไหว้คนดู แล้วต่อด้วยการฟ้อนร่ายร า  แสดงกิริยา
อาการของนกด้วยการอวดปีก  อวดหาง เพื่อแสดงความช่ืนชมยินดี และความ
สนุกสนานไปกับเสียงดนตร ี โดยการแสดงลีลาเป็นอิสระไม่ได้เรียงท่าตายตัว จนเมื่อถึง
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แบบใหม่นี้ เป็นการฟ้อนเลียนแบบการเดิน กิริยาท่าทาง การเต้น การกระโดดของนก
ซึ่งผสมผสานลีลาช้ันเชิงของศิลปะป้องกันตัวลายเจิงของชาวไทใหญ่เดิม และมีการปรับ
ลีลาให้อ่อนช้อยงดงามให้เหมาะสมกับการแสดงของผู้หญิงมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มี
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนฟ้อนนกกิงกะหล่าไปเป็นแบบที่มีระบบ  มีการ
เรียบเรียงกระบวนท่าจนพัฒนาเป็นแบบมาตรฐานมากขึ้น  มีการบัญญัติช่ือแม่ท่า 
รวมทั้งมีการก าหนดรูปแบบการแปรแถวให้เป็นระบบชัดเจนขึ้นจากของเดิม เพื่อให้ง่าย
ต่อการเรียนการถ่ายทอด และสามารถสร้างสรรค์การแสดงเป็นหมู่มากกว่า 2 คนขึ้นไป
ได้อย่างเหมาะสม   นอกจากนั้นในเวลาต่อมา ได้มีการพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบการ
ฟ้อนนกกิงกะหล่าแบบชาย-หญิงจากเดิมให้มีลีลาและแบบเฉพาะขึ้นใหม่ กลายมาเป็น
รูปแบบลีลาการเก้ียวพาราสีกันอย่างสนุกสนาน  โดยอาศัยทักษะความสามารถของผู้
แสดงฟ้อนนก  ซึ่งผู้ฟ้อนที่เป็นชายจะมีลีลาการฟ้อนที่แสดงความเข้มแข็งของนกตัวผู้ 
ส่วนผู้ฟ้อนเป็นหญิง  ลีลาการฟ้อนจะแสดงถึงความอ่อนหวานของนกตัวเมีย ยึดตาม
นัยธรรมชาติของการเป็นคู่  และเลียนแบบ การเดิน กิริยาท่าทาง การเต้น การกระโดด
ของนกที่โดดเด่นชัดเจนขึ้น  มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบผู้แสดงข้างต้น 
จึงเป็นเหตุให้องค์ประกอบทั้งดนตรีประกอบการแสดง  การแต่งกายของ   ผู้แสดง 
รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการแสดง มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับองค์ประกอบผู้ฟ้อนที่ปรับเปลี่ยนไปด้วย 
  3.  วิเคราะห์กระบวนท่าฟ้อนนกกิงกะหล่า  มีแนวคิดการสร้างท่าฟ้อนมา
จากการฟ้อนแบบดั้งเดิมของชาวไทใหญ่  ซึ่งแต่เดิมการฟ้อนนกกิงกะหล่าที่ใช้ผู้ชายใน
การฟ้อนมีกระบวนท่าฟ้อนจากเดิมทั้งหมดจ านวน 12 ท่า ได้แก่ 1. แม่ตั้งตัว 2. ท่า
แถบเข้าป๋าง  3. ท่าไหว้ครู (แม่ปอดแหวน)  4. ท่าแม่แพดนั่ง 5. ท่าแม่แพดยืนซ่อนตีน
ข้าง 6. ท่าแม่ฮอม 7. ท่าหล่าย 8. ท่าแม่ยุ่งตา 9. ท่าแม่หมอกนอนเครือ 10. ท่าแม่
สอดสอยข้าง 11. ท่าแม่สอดสอยฟ้า 12. ท่าจบ ล าดับและลีลาของกระบวนท่าแบบ
ดั้งเดิมนั้นมิได้มีการก าหนดทฤษฎีหรอืหลักการที่เคร่งครดั แต่เป็นการฟ้อนไปตามความ
สนุกสนานประสาชาวบ้าน ซึ่งกระบวนท่าการฟ้อนจะประกอบไปด้วยรายละเอียดของ
ท่าเท้า  เช่น การกระโดด การแตะปลายเท้า การย่ าเท้า เป็นต้น ส่วนการใช้มือจะเป็น
การใช้มือในการจับปีก การใช้แขนในการยึดไว้กับปีก การม้วนข้อมือ ขั้นตอนการฟ้อน
จะเริ่มเปิดตัวด้วยการเดินออกมาไหว้  พระพุทธเจ้า คุณครูอาจารย์ผู้สอนสั่ง ไหว้
เจ้าภาพหรือประธานในพิธี และไหว้คนดู แล้วต่อด้วยการฟ้อนร่ายร า  แสดงกิริยา
อาการของนกด้วยการอวดปีก  อวดหาง เพื่อแสดงความช่ืนชมยินดี และความ
สนุกสนานไปกับเสียงดนตร ี โดยการแสดงลีลาเป็นอิสระไม่ได้เรียงท่าตายตัว จนเมื่อถึง
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ท่าจบจะจบลงด้วยท่าไหว้ เพื่อขอบคุณผู้ชม แล้วบินกลับไป  
  แต่เมื่อพิจารณารูปแบบที่ครูส่างค า จางยอด น ามาปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้สอน
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ และปรับปรุงขึ้นเพื่อใช้ฟ้อนคู่ชาย-หญ ิง พบว่า  
ครูส่างค าได้ก าหนดรูปแบบการฟ้อนขึ้นให้เป็นมาตรฐาน  เพื่อสะดวกในการเรียนการ
สอนฟ้อนเป็นหมู่คณะ  โดยอาศัยวิธีการนับจังหวะตามเสียงฆ้อง  เพื่อให้เกิดความ
พร้อมเพรียง  เมื่อฟ้อนนกกิงกะหล่าเป็นจ านวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  แต่ถ้าหากเป็นการ
แสดงเดี่ยวแล้ว  ผู้ฟ้อนก็สามารถใช้ความช านาญหรือปฏิภาณไหวพริบเฉพาะตัวก็
สามารถเล่นล้อกับเสียงกลองก้นยาวที่ตีจังหวะรุกเร้าสนุกสนานได้  ไม่ก าหนดจังหวะ
ตายตัว  กระบวนท่าฟ้อนนกกิงกะหล่าจ านวน   40  ท่า ที่ครูส่างค า จางยอด  ได้
ถ่ายทอดให้กับวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่   เมื่อน ามาแสดงตามแนวคิดของ
ผู้อ านวยการเจริญ  จันทร์เพื่อน ในปี  พ ..ศ 2541  ได้จัดรูปแบบการแปรแถวจาก
ของเดิมให้เป็นรูปแบบการแปรแถว  ตัดทอนจังหวะและท่าร าบางท่าออกเพื่อให้
เหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี  โดยลดทอนกระบวนท่าฟ้อนให้เหลือเพียง 18 ท่า  ดังนี้ 
1. ท่าย่างตีนต า (ท่าออกเดินหน้าเวที)  2. ท่าตั้งตัว 3. ท่าแม่ปอดแหวน 4. ท่าไหว้ครู 
5. ท่าแม่แพดนั่งหมุนเข้าหากัน 6. ท่าแม่แพดนั่งหมุนออกจากกัน 7. ท่าตั้งตัวยืน 8. ท่า
แม่แพดยืนซ่อนตีนข้าง 9. แม่ฮอมท าออกจากกัน 10. แม่ฮอมเข้าหากัน 11. ท่าตั้งตัว
ยืน 12. ท่าแม่ยุ่งตาวงกลมใหญ่ หมุนไปซ้าย 13.ท่าแม่ยุ่งตาวงกลมใหญ่ หมุนกลับขวา 
14. ท่าตั้งตัวเข้าจุดเดิม 15. ท่าข้ามแข้งสอดสอยข้าง 16. ท่าข้ามแข้งสอดสอยฟ้า 
หมุนรอบตัวเอง 17. ท่าแม่ป๋าย (ท่าจบ) และ 18. ท่าย่างตีนต า (เดินเข้าหลังเวที) 

กระบวนท่าฟ้อนนกกิงกะหล่าคู่ชาย-หญิง  ตามแนวทางครูส่างค า จางยอด 
จะเป็นการอวดลีลาของผู้แสดง  เป็นการชิงไหวพริบขณะแสดง  จึงไม่มีการนับจังหวะ
ตายตัว  มีการเลียนแบบธรรมชาติการหยอกล้อเกี้ยวพาราสีตามธรรมชาติของเพศชาย
และเพศหญิง  แต่ก็ยังคงใช้กระบวนแม่ท่าท่ีมีอยู่จะใช้จังหวะตายตัว  เช่น  ท่าแม่ตั้งตัว 
ท่าแม่แพด  ท่าแม่หมอกนอนเครือ  ท่าแม่ฮอม  ยังคงใช้ท่าและจังหวะเดิม ส่วนท่าที่ได้
สร้างสรรค์ท่าเพิ่มเติม เช่น ท่าจับหางเข้าคู่  ท่าหางห่ม  ท่าเฮ้กั้ง มาจัดวางไว้ให้สัมพันธ์
กัน  วิธีการแสดงในแต่ละครั้งจะไม่ได้ก าหนดท่าตายตัวเป็นแบบแผนว่าจะต้องเล่น
เหมือนกันทุกครั้ง  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดให้มีความเหมาะสมกับสถานที่  เช่น 
ลักษณะของงาน เวที ผู้ชม แม้กระทั่งตัวผู้แสดงที่มาเล่นด้วยกัน โดยจะมีกระบวนท่า
ฟ้อนนกกิงกะหล่าคู่ชาย-หญิง ทั้งหมด 22 ท่า ดังนี้ 1. ท่าตั้งตัวเข้าป๋าง 2. แม่ตั้งตัวยืน 
3. แม่ตั้งตัวหน้าตรง 4. แม่ปอดแหวนไหว้ครู 5. แม่ตั้งตัว  6. ชาย แม่ตั้งตัวยืน, หญิง 
แม่ปอดแหวน 7. ชาย แถบป่ันป๋าง, หญิง แม่ปอดแหวน 8. ท่าแม่ตั้งตัว 9. ชาย ท่าหาง
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ห่ม หญิง ท่าเฮ่กัง  10. ท่าจับหางเข้าคู่ 11. ท่าแยกหางจากกัน 12. ท่าจับหางกันเดิน
วงกลม 13. ตั้งตัวหันเข้าหากัน 14. ท่าแม่ยุ่งตาเดินวงกลม 15. ท่าแม่ยุ่งตาเดินเข้าหา
กัน 16. ท่าแม่แพด 17. แม่หมอกนอนเครือแยกจากกัน 18. แม่หมอกนอนเครือเข้าหา
กัน 19. ท่าแถบปั่นป๋าง  20. แม่ตั้งตัวเข้าหากันเดินรอบป๋าง 21. ท่าแม่ฮอม 22. ท่า
แม่ป๋าย (ท่าจบ) กระบวนท่าดังกล่าวข้างต้นได้สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ครูส่างค า  
จางยอด  เมื่อวันที่  17 เมษายน 2562  กล่าวว่า  ลีลาของนกตัวผู้จะไม่เน้นในเรื่องการ
ใช้ล าตัวอย่างเด่นชัด  และได้รับค ายืนยันจากการสัมภาษณค์รูสา่งค า  จางยอด เพิ่มเติม
ว่าท่าฟ้อนนกกิงกะหล่าเป็นท่าท่ีใช้ลีลาการต่อสู้จากลายเจิงไต เพราะฉะนั้นท่าฟ้อนของ
ผู้ชายจึงมีความเข้มแข็งจึงต้องตั้งล าตัวให้ตรง เช่น  ท่าแม่ตั้งตัว  ส่วนการใช้ล าตัวท่า
อื่นๆ จะเป็นไปตามธรรมชาติในการเคลื่อนไหวที่มีส่วนประกอบในโครงสร้างของขา
และแขน ในลีลาการฟ้อนของนกตัวเมีย จะมีความอ่อนหวาน เป็นไปตามธรรมชาติของ
เพศหญิง ลีลาการฟ้อนจะเป็นอิสระของผู้แสดงไมม่ีแบบแผนตายตัว  เล่นไปตามจังหวะ 
กลอง ฆ้อง ฉาบ ที่ตีด้วยจังหวะรุกเร้าสนุกสนาน  เป็นการอวดลีลาของผู้แสดง  เป็น
การชิงไหวพริบขณะแสดงจึงไม่มีการนับจังหวะตายตัว  ผู้แสดงจะต้องรู้ใจกันโดย
ลักษณะวิธีการแสดงของครูส่างค า จางยอด  นกตัวผู้จะเป็นผู้น าและควบคุมลีลาช้ันเชิง
ให้นกตัวเมีย มีการเลียนแบบธรรมชาติการหยอกล้อเกี้ยวพาราสีตามธรรมชาติของเพศ
ชายและเพศหญิง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  ในการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบการฟ้อนนกกิงกะหล่า  
ตามแนวทางครูส่างค า  จางยอด เนื่องด้วยข้อจ ากัดในเรื่องก าหนดเวลา ความห่างไกล
ของแหล่งข้อมูลภาคสนาม ท าให้การเก็บข้อมูลงานวิจัยในแง่มุมต่างๆ ที่มีรายละเอียด
ในเชิงลึกไม่สามารถกระท าได้อย่างสมบูรณ์ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษารูปแบบการแสดงฟ้อนโต (ก้าโต) เช่น โตแห (โตไม่เช่ือง)  โตแหง้ 
(โตเชื่อง)  โตเลา (โตสวยงาม)  โตจามรี (โตที่มีลักษณะเหมือนสิงโต) และโตตองกล้วย 
(ใช้ตองกล้วยท า) ซึ่งโตเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงประกอบในงานประเพณีการ  
ออกหว่า (ออกพรรษา) และแสดงคู่กันกับการฟ้อนนกกิงกะหล่าในงานข้างต้น  ฟ้อนโต
ถือว่าเป็นการแสดงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล  มีประเภทของการแสดง
หลายประเภทย่อย  รวมทั้งรายละเอียดแง่มุมที่สมควรศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติม  
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ศิลปะสื่อการแสดงสด 
Performance Art 

สรพจน์ เสวนคุณากร1 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อแนะน าเผยแพร่ศิลปะสื่อการแสดงสด โดย
กล่าวถึง ลักษณะ ท่ีมา พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลงาน และการสื่อความหมายของศิลปินที่
ส าคัญพอเป็นสังเขป รวมทั้งอธิบายความหมายการท างานของศิลปะประเภทนี้ ซึ่งถูก
พิจารณาว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในอันที่จะส ารวจความเป็นไปของมนุษย์และสังคมใน
โลกร่วมสมัย 
ค าส าคัญ :    ศิลปะสื่อการแสดงสด,  การสื่อความหมาย,    เครื่องมือส ารวจมนุษย ์

     และสังคม 
 

Abstract 
 This article aims to introduce performance art by focusing on its 
characteristic and its genesis. Moreover, art works of the main artists and 
their signification will be initially analyzed. The explanation of how such 
kind of art works is also included; it is considered as an important tool 
for human and social exploration in contemporary world. 
Keywords:    Performance Art;   Signification;  Human and Social  

       Exploration Tool 
 
บทน า 
 ในปี  ค.ศ. 1974 มาริน่า อบราโมวิช (Marina Abramović) ศิลปินหญิงชาว
เซอร์เบีย ได้ท าการแสดงที่ช่ือว่า Rhythm 0 ณ สตูดิโอ โมรา (Studio Morra) เมือง 
เนเปิลส์ อิตาลี  ในการแสดงดังกล่าว เธอยืนนิ่ง พิมพ์ข้อความติดไว้ เช้ือเชิญผู้ชมใหเ้ข้า
มามีส่วนร่วม โดยมิได้แบ่งแยกระหว่างพื้นที่การแสดงและพื้นท่ีส าหรับผู้ชม ให้ท าอะไร
กับเธอก็ได้ในฐานะวัตถุ ด้วยวัตถุที่คัดเลือกมา 72 ช้ิน  ซึ่งจัดวางไว้บนโต๊ะ เช่น ดอก
กุหลาบ ขนนก น้ าผึ้ง ลิปสติก ไม้ขีด กรรไกร ขวาน มีด และปืนท่ีบรรจุกระสุนไว้ 1 ลูก 
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เป็นต้น  การแสดงเริ่มต้นด้วยความสุภาพอ่อนโยนเป็นกันเองที่ผู้ชมกระท ากับเธอ บาง
คนน าดอกกุหลาบมาให้  บ้างก็หมุนตัวเธอไปรอบๆ บ้างก็เข้ามาสัมผัสร่างกายเธอ 
จากนั้นการแสดงเริ่มมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  มีผู้ใช้มีดโกนกรีดเสื้อผ้าของเธอฉีก
ขาดจนเธอเปลือยเปล่า  และลุกลามไปทีล่ าคอและเนื้อตัวของเธอด้วย ดูเหมือนว่าเริ่มมี
การคุกคามทางเพศกับร่างกายเธอ  เสี่ยงต่อการกระท าช าเราและอาชญากรรมต่อชีวิต 
การแสดงเลยเถิดไปจนไม่อาจควบคุมได้เกินกว่าที่ศิลปินก าหนดไว้  การแสดงจบลงเมื่อ
ผู้ชมจ่อปากกระบอกปืนบริเวณศีรษะของผู้แสดง  มีใครบางคนดึงมือที่จ่อนั้นออกไป    
มาริน่าจึงเดินออกจากพ้ืนท่ีการแสดง  การแสดงด าเนินไปเป็นเวลาทั้งสิ้น 6 ช่ัวโมง เมื่อ
ทุกอย่างกลายเป็นความจริง  ไม่ใช่เพียงแค่การแสดง และเมื่อผู้ชมเข้าร่วมกระท ากับ
การแสดงด้วย  เป็นการท าลายขนบพรมแดนระหว่างผู้แสดงและนักแสดง  เป็นการ
สร้างผลลัพธ์ที่ระทึกใจและไม่อาจคาดการณ์ได้  พร้อมกันนั้นก็น าพานักแสดงไปสู่ความ
สุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกัน (Allen and Harvie, 2006: 13) 

ในบางสถานการณ์มนุษย์เราดีๆ ก็สามารถสรา้งความรุนแรงคลุ้มคลั่งขึ้นมาได้ 
ครั้นเรากลับมามีสติอีกครั้งเรายอมรับกับสิ่งที่เราได้กระท าไปแล้วได้หรือไม่  มากน้อย
เพียงใด บางทีการแสดงชุดนี้อาจจะฉุดดึงถอดความหมายดังกล่าวท่ีตัวเราไม่กล้าเผชิญ
ยอมรับมันออกมาให้เราตระหนักก็เป็นได้ 

นอกจากเรื่องการสื่อความหมายแล้ว  ประเด็นเรื่องการดึงผู้ชมให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดง  ประเด็นเรื่องการไม่ได้ก าหนดวางแผนการการแสดงมาก่อน และ
ประเด็นเรื่องการแสดงบนพื้นฐานของความเป็นจริงชองชีวิตที่อาจเกิดข้ึนได้ในสังคม 
หรือเป็นวิถีความเป็นไปได้ในพฤติกรรมของมนุษย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่
ขัดแย้งสุ่มเสี่ยงกับเหตุผล  ศีลธรรม และบรรทัดฐานอันดีงามของสังคม มากกว่าเป็น
การแสดงแบบละคร เหล่านี้ล้วนเป็นการท าลายขนบการแสดงเดิม และเป็นการตั้ง
ค าถามถึงนิยาม บทบาทหน้าที่ คุณค่า และความหมายของการแสดงอันโดดเด่นช้ินนี้ 
ซึ่งยังคงเป็นที่กล่าวถึงอยู่จนถึงปัจจุบัน ในนามของศิลปะที่เราเรียกว่าศิลปะสื่อการ
แสดงสด (Performance Art)  
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ภาพที่ 1 การแสดง Rhythm 0 ผูช้มก าลังเคลื่อนยา้ยร่างกายของมาริน่า 
 

ส าหรับผู้ที่เมื่อพบเห็นการแสดงในลักษณะนี้แล้วอาจจะเกิดความสับสน
กระอักกระอ่วนกระทั่งรู้สึกขุ่นเคือง  เพราะเป็นการแสดงที่ไม่คุ้นชินต่อการรับรู้มาก่อน 
อีกทั้งการแสดงช้ินนี้ก็มิได้สร้างความบันเทิงแก่ผู้ชมแต่อย่างใด  ทั้งที่เราๆ ท่านๆ ก็
พอจะได้เห็นการแสดงที่คล้ายคลึงกัน  หรือไม่ก็เคยได้ยินค าว่า “เพอร์ฟอร์มานซ์” 
(Performance) ซึ่งเป็นค าที่นิยมเรียกศิลปะประเภทน้ีมาบ้างแล้ว  อย่างน้อยในวงการ
ศิลปะของโลก  ศิลปะสื่อการแสดงสดก็เกิดขึ้นราว 50 ปี มาแล้ว  บทความวิชาการนี้จึง
มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน าเผยแพร่  ให้ข้อมูล อธิบาย เป็นการสร้างความเข้าใจต่อ
ศิลปะประเภทน้ีให้มีมากข้ึนกว่าเดิม  ทั้งนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงที่มาที่ไป  ผลงานและการ
วิเคราะห์ผลงานของศิลปินท่ีส าคัญพอเป็นสังเขป  รวมถึงสถานะบทบาทหน้าท่ี  เพื่อให้
เห็นภาพรวมของศิลปะประเภทนี้  อนึ่งค าศัพท์ต่างๆ ในบทความนี้ผู้เขียนได้อ้างอิงใช้
ตามการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน โดยมีค าศัพท์เรียกสกุลหรือลัทธิทางศิลปะ
เป็นอาทิ  ส่วนค าว่า “ศิลปะสื่อการแสดงสด” นั้น  ผู้ เขียนขอใช้ตามข้อเขียน  
“Observing ASIATOPIA (1998-2004)” ของ ธนาวิ  โชติประดิษฐ  เนื่องจากเห็นว่า
เป็นค านิยามที่อธิบายความหมายและลักษณะของศิลปะนี้ได้ครอบคลุมชัดเจนมากที่สุด 

 
ศิลปะสื่อการแสดงสดคืออะไร 
 เมื่อเอ่ยถึงศิลปะสื่อการแสดงสดแล้ว จากการรับรู้หลายคนอาจจะสงสัยว่า
เป็นศิลปะประเภทใด  มีลักษณะอย่างไร  แน่นอนว่าย่อมมิใช่วิจิตรศิลป์ (Fine Art) อีก
ทั้งก็มิใช่ทัศนศิลป์ (Visual Art) และก็มิใช่ศิลปะการแสดง (Performing Arts) หรือ
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ศิลปะการละคร (Dramatic Arts) เช่นเดียวกัน  เป็นการยากที่จะให้ความหมายช้ี
เฉพาะเจาะจงต่อศิลปะประเภทนี้  เพราะเป็นการใช้สื่อหลายชนิดผสมผสานเข้าหากัน 
ไม่ว่าจะเป็น การแสดง (Performance) ตัวบท (Text) ดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกาย 
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่างๆ การใช้สื่อดิจิทัล ฯลฯ ศิลปะสื่อการแสดงสดจึงมีความ
พันทาง (Hybridity) อันคลุมเครือ และปฏิเสธการแสดงภาพแทนของความจริงดังที่
ศิลปะดั้งเดิมก่อนหน้าท่ีเคยมีมากระท า  ตรงกันข้าม  ศิลปะสื่อการแสดงสดกลับไปเน้น
กระบวนการด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะซึ่งไม่มีความคงทนถาวร (Ephemerality) 
เกิดขึ้น  ด าเนินไป และจบสิ้นลง โดยมิได้มุ่งหมายในการผลิตสร้างความเป็นศิลปวัตถุ 
(Art Object) ที่สามารถซื้อขายได้ในเชิงพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้ศิลปะสื่อการแสดงสดจึงให้
ความส าคัญกับความสด (Liveness) ของเหตุการณ์ในการแสดง มากกว่าการบันทึก
จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน (สรพจน์ เสวนคุณากร, 2553: 1)  
 ส่วนประเด็นเนื้อหาที่ศิลปะสื่อการแสดงสดมักจะสนใจกล่าวถึงมีตั้งแต่
ประเด็นส่วนตัว  อัตลักษณ์การก่อร่างประกอบสร้างตัวตน  สตรีนิยม (Feminism) 
เพศสภาพ (Gender) การเรียกร้องสิทธิ์  การประท้วงแข็งขืนต่อต้าน ซึ่งมักจะไม่พ้น
ความสัมพันธ์โดยตรงกับสังคม เรื่อยไปจนถึงเรื่องการเมือง  เศรษฐกิจ รวมถึง
วัฒนธรรม ในโลกร่วมสมัย  สิ่งที่ศิลปะสื่อการแสดงสดต้องการจะสื่อสารจึงมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) (ซึ่งพยายามช้ีให้เห็นถึงความไม่
ชอบมาพากลที่สังคมพยายามซ่อนเร้นอ าพรางสิ่งต่างๆ ให้ดูเป็นปกติ) เฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน โดยมีร่างกายและการเปลือยรา่งกายเป็นเครื่องมืออนั
ส าคัญส่วนใหญ่ในการถ่ายทอดความหมายต่างๆ ในอันที่จะส ารวจความเป็นไปของ
มนุษย์ในทุกมิติ  ดังเช่น การแสดงในชุด Rhythm 0 ของมาริน่า อบราโมวิช ซึ่งผู้เขียน
ได้ยกเป็นตัวอย่างเริ่มต้นของบทความนี้ 
 ดังนั้น ศิลปะสื่อการแสดงสดจึงอาจจะเป็นการแสดงใดๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช่การ
แสดงแบบละครหรือศิลปะการแสดง ซึ่งผู้แสดงสวมบทบาทด าเนินเรื่องราวของตัว
ละคร (Character in Dramatic Action) เลียนแบบชีวิตและพฤติกรรมตัวละครที่
สมจริงบนฐานคิดของความสมเหตุสมผลของเหตุการณ์  โดยการแสดงนี้จะผ่าน
กระบวนการการแสดง (Process of Displaying) น าเสนอต่อผู้ชม แปรผันไปตาม
สถานการณ์การแสดง (Performance Situation) (Carlson, 1996: 6-8  อ้างถึงใน 
สรพจน์ เสวนคุณากร, 2553:1)  เราอาจจะกล่าวได้ว่าศิลปะสื่อการแสดงสดนั้นหยิบยืม
สื่อและองค์ประกอบของศิลปะการละครหรือศิลปะการแสดงมาบ้างเพียงเล็กน้อย เช่น 
การแสดง  การใช้ลีลาท่าร าหรือเต้นร า  ตัวบท  เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบ
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ศิลปะการละคร (Dramatic Arts) เช่นเดียวกัน  เป็นการยากที่จะให้ความหมายช้ี
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ฉาก เป็นต้น น ามาตีความและให้ความหมายใหม่แล้วผลิตสร้างขึ้นมาในแบบศิลปะของ
ตนเอง  หากศิลปะการละครมุ่งบอกเล่าเรื่องราวศิลปะสื่อการแสดงสดก็คงมุ่งที่จะสื่อ
ความหมายเสียมากกว่า  

ถึงแม้ว่าในตอนแรกเริ่มขบวนการการเคลื่อนไหวทางศิลปะประเภทต่างๆ   
ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรม  สถาปัตยกรรม  กวีนิพนธ์  วรรณกรรม  หรือศิลปะการแสดง 
มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน ส าหรับศิลปะสื่อการแสดงสดนั้น ดูเหมือนว่าจะ
มีการน าร่องสร้างสรรค์จากการแสดงและกวีนิพนธ์ขึ้นมาก่อน  และเมื่อศิลปะพัฒนา
ไปสู่ศิลปะสมัยใหม่ ซึ่งมีสกุลลัทธิความคิดทางศิลปะใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อปฏิเสธ
ศิลปะในแบบแผนประเพณีเก่า  ลักษณะของศิลปะสื่อการแสดงสดจึงมีแนวโน้มไปสู่
ความเป็นทัศนศิลป์มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะศิลปะมโนทัศนศิลป์ (Conceptual Art) 
ที่ส่งอิทธิพลต่อท่าทีการแสดงออกของศิลปินในศิลปะประเภทนี้ จนปัจจุบันศิลปะสื่อ
ก ารแสด งส ด กล าย เป็ น ศิ ลป ะที่ น อก จาก จะ ใช้ ศ าสต ร์ ข อ งสห วิท ย ากา ร
(Interdisciplinary) ในการสื่อความหมายแล้ว ก็ยังใช้มัลติมีเดีย (Multimedia) เข้ามา
ผสมผสาน อีกด้วย การกล่าวถึงพัฒนาการจะท าให้เราได้เห็นถึงการท างานของศิลปะนี้
ผ่านสื่อต่างๆ นอกเหนือจากร่างกายของผู้แสดง และตัวการแสดงเอง 

 
ต้นก าเนิดของศิลปะสื่อการแสดงสด 
 ในโลกสมัยใหม่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสุดขั้ว จากพัฒนาการความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์  และการปฏิวัติอุตสาหกรรม  วิทยาศาสตร์คือความหวังใหม่ของ
มนุษยชาติ  แต่วิทยาศาสตร์ก็กลับมาท าร้ายมนุษย์เมื่ออุตสาหกรรมกลับกลายเป็น
มลภาวะ และที่ส าคัญสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ได้เปลี่ยนแปลงโลกทัศน์และชีวทัศน์ของ
มนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง  การเปลี่ยนแปลงนี้ก็ได้ก าหนดท่าทีการแสดงออกของศิลปะ
สมัยใหม่ต่อการตั้งค าถามต่างๆ ด้วย โดยหมายเจาะจงไปถึงสุนทรียศาสตร์และการ
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ภาพที ่2 ตัวละครอูบู จากการออกแบบภาพพิมพ์ไม้ของ ฌาร์รี ในปี  ค.ศ. 1896 

 
อันที่จริงท่าทีตอบโต้นี้ได้เริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้น

คริสต์ศตวรรษที่ 20 แล้ว ดังเช่น ละครเรื่อง กษัตริย์อูบู (Ubu Roi) โดย อัลเฟร็ด ฌาร์
รี (Alfred Jarry) กวีชาวฝรั่งเศส  ข้อเด่นของละครเรื่องนี้คือมีความดิบเถื่อนแปลก
ประหลาด  ตลกขบขัน  การขยายใหญ่การกระท าจนเกินจริง และการท้าทายจารีต
ต่างๆ เป็นต้น  เค้าหนึ่งของละคร แอ็บเสิร์ด (Absurd Theatre) ซึ่งเป็นละครที่ปฏิเสธ
ละครในแนวขนบเดิม เนื่องจากเน้นเหตุการณ์การกระท าของตัวละครอย่างไร้เหตุผล 
ไร้แก่นสาร  พูดถึงความยอกย้อนของภาษา  และใช้วิธีการแสดงของตัวตลก  หรือนัก
กายกรรมละครสัตว์  ซึ่งมิใช่การแสดงกระแสหลัก  ศิลปะในแนวทางเช่นนี้ได้พยายาม
ทดลองการสร้างสรรค์และการน าเสนอในรูปแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา  เพื่อล้มล้างหลัก
สุนทรียศาสตร์ดั้ งเดิมแบบถอนรากถอนโคน  ไม่ว่าจะเป็นศิลปะอนาคตนิยม 
(Futurism) ซึ่งใช้การอ่านบทกวี  ทัศนศิลป์  การแสดงการด้นสด (Improvisation) ซึ่ง
ไม่มีเนื้อหาและลักษณะการแสดงที่ต่อเนื่องสอดคล้องกัน  การทดลองการใช้เสียงมาท า
ดนตรี  การเคลื่อนไหวแบบจักรกล ฯลฯ ในอันท่ีจะเสนอความงามของอุตสาหกรรม
และการท างานของเครื่องยนต์ที่ดูเหมือนเป็นความหวังใหม่ของโลกอนาคตในยุคนั้น 
ด้วยท่าทีอันรุนแรงอย่างเปิดเผย  ถึงแม้ลัทธิศิลปะนี้จะสนับสนุนลัทธิชาตินิยมฟาสซิสม์
ก็ตาม  อย่างไรก็ดี ลัทธิทางศิลปะที่ตั้งธงเป็นปฏิปักษ์กับศิลปะแบบเหมือนจริงอย่าง
ชัดเจนก็คือคติดาดา (Dadaism) เพราะศิลปินในกลุ่มนี้ได้เคยผ่านประสบการณ์อัน
เลวร้ายของสงครามโลกครั้งที่ 1 มาก่อน ศิลปินกลุ่มนี้มองว่าเหตุผล ซึ่งเป็นที่มาของ
การสร้างสรรค์ศิลปะในเชิงประจักษ์แบบเหมือนจริง  เป็นต้นตอของความรุนแรงและ
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การท าลายล้าง  เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดสงคราม  เหตุผลจึงไม่ใช่เครื่องมือของมนุษย์ใน
การเสาะแสวงหาความจริงอีกต่อไป  คติดาดาจึงล้มล้างสุนทรียศาสตร์ในสถาบันเก่า 
และพยายามสถาปนาคุณค่าสุนทรียศาสตร์ใหม่ขึ้นมาด้วยการสร้างศิลปะที่เสียดสียั่วยุ
ถากถางค่านิยมและศีลธรรมแบบเดิมๆ บนพื้นฐานของความไร้เหตุผล จิตใต้ส านึก  
และจิตไร้ส านึก  ซึ่งโลกของวิทยาศาสตร์ได้ยอมรับความจริงทางจิตตามทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ของ  ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นับแต่ปีค.ศ. 1900 เป็นต้นมาแล้ว 
เช่น การเต้นคาบาเรต์  การแกล้งเล่นต่อสู้กัน  การสวมหน้ากากเต้นร าผสมกับการ
แสดงตลกสั้นๆ  ดนตรีที่ใช้ความเงียบ  จังหวะ และเสียงท่ีเกิดขึ้นจากร่างกาย  การอ่าน
บทกวีแหกขนบ  การแทรกตบมือขณะท าการแสดงหรือเล่นดนตรี  การแสดงเหล่าน้ี
เน้นเรื่องเสียงมากกว่าความหมายของถ้อยค า  ด้วยการสั่นกระดิ่งและตีกลองผสาน
เสียงพูดจากหลากหลายภาษา  การร้องเพลง  การเป่านกหวีด  การท าเสียงดังต่างๆ ไป
พร้อมๆ กัน เพื่อที่จะท าการแสดงทั้งหลายเหล่านี้  ศิลปินกลุ่มคติดาดาได้เปิดสถาน  
คาบาเรต์  ซึ่งเป็นสถานบันเทิงยามค่ าคืนที่เป็นท่ีนิยมในยุคนั้นขึ้น และตั้งช่ือเป็นภาษา
ฝรั่งเศสว่า กาบาเร วอลแตร์ (Cabaret Voltaire) ที่เมืองซูริค สวิสเซอร์แลนด์ ในปี
ค.ศ. 1916 อย่างไรก็ตาม กิจการของกิจกรรมก็ด าเนินอยู่ได้เพียง 5 เดือน ก็ต้องปิดตัว
ลง (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2547: 54; Goldberg, 1996: 55-62; Allain and Harvie, 2006: 
141-142) 

 

 
ภาพที่ 3 การแสดงบทกวีเสียง (Sound Poem) ของ ฮิวโก บอล (Hugo 

Ball) หนึ่งในศิลปินคติดาดา 
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นอกจากนี้ ในทางทัศนศิลป์ ของคติดาดา   มาร์แซ็ล  ดู ช็อง (Marcel 
Duchamp) ศิลปินชาวฝรั่งเศส ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานอันลือลั่นไว้หลายช้ินด้วยกัน 
ช้ินงานที่อื้อฉาวมากที่สุดก็คือ  น ้ำพุ หรือ Fountain โดยในปี ค.ศ. 1917 ดูช็องน าเอา
โถปัสสาวะชายมาจัดวางใหม่แล้วรับรองให้เป็นศิลปะ  ในการเสนองานช้ินนี้  เขาได้
ปลอมเป็นศิลปินส่งงานเข้าประกวดในนิทรรศการศิลปะ  ซึ่งเขาเป็นกรรมการตัดสิน
ด้วยที่นิวยอร์ก  สหรัฐอเมริกา เกิดการถกเถียงระหว่างกรรมการด้วยกันว่าผลงานช้ินนี้
มีคุณค่าความเป็นศิลปะอย่างไร  จนในที่สุดผลงานช้ินนี้ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมแสดง 
การถกเถียงได้กลายเป็นประเด็นโต้แย้งใหญ่โตให้สถาบันศิลปะตั้งค าถามเกี่ยวกับ
ความหมาย และคุณค่าของศิลปะ  ส่งผลถึงการลบล้างความเป็นศิลปวัตถุท่ีสามารถซื้อ
ขายกันได้  ก่อให้เกิดกระแสที่ว่าศิลปินไม่จ าเป็นต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยทักษะ
ฝีมือ  หากแต่สามารถหยิบจับแม้กระทั่งวัตถุส าเร็จรูป  (Ready-made) อย่างโถ
ปัสสาวะชายมาตีความและสร้างความหมายใหม่ในฐานะผลงานศิลปะ เพราะดูช็องเชื่อ
ว่าความคิดและกระบวนการคิดของศิลปินนั้นส าคัญกว่าทักษะฝีมือ  ข้อนิยามถึงศิลปะ
ใหม่นี้ซึ่งถูกสถาปนาขึ้นด้วยถ้อยค าว่า “Art as Idea” จึงส่งอิทธิพลเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส าคัญต่อความเคลื่อนไหวทางศิลปะ เป็นการเคลื่อนย้ายกระบวนทัศน์ (Paradigm) 
การรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์จากอารมณ์ความรู้สึกซาบซึ้ง (Appreciation) ซึ่งเป็นผล
การท างานจากมันสมองซีกขวาไปสู่ความซึ้งซ่าน (Jouissance) ซึ่งเป็นการท างานของ
มันสมองซีกซ้าย  ค าว่าซึ้ งซ่านนี้ เป็นค าที่  โรล็องด์  บาร์ ตส์  (Roland Barthes)    
นักสัญวิทยา (Semiology) ชาวฝรั่งเศสอธิบายว่า  หมายถึงความสุขที่เกิดจากการคิด
วิเคราะห์  ถอดรหัส  ค้นหาค าตอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้  ผลงานช้ินนี้ของดูช็องจึงต้องใช้
ความคิดวิเคราะห์ในการท าความเข้าใจ และนับจากผลงานของดูช็องป์ช้ินนีเ้ป็นต้นมาก็
ก่อให้เกิดการทดลองศิลปะตามแนวทางใหม่ๆ ขึ้น 

 

 
ภาพที ่4 น ้ำพุ หรือ Fountain โดย มาร์แซล็ ดูช็อง 
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ความหมาย และคุณค่าของศิลปะ  ส่งผลถึงการลบล้างความเป็นศิลปวัตถุท่ีสามารถซื้อ
ขายกันได้  ก่อให้เกิดกระแสที่ว่าศิลปินไม่จ าเป็นต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยทักษะ
ฝีมือ  หากแต่สามารถหยิบจับแม้กระทั่งวัตถุส าเร็จรูป  (Ready-made) อย่างโถ
ปัสสาวะชายมาตีความและสร้างความหมายใหม่ในฐานะผลงานศิลปะ เพราะดูช็องเชื่อ
ว่าความคิดและกระบวนการคิดของศิลปินนั้นส าคัญกว่าทักษะฝีมือ  ข้อนิยามถึงศิลปะ
ใหม่นี้ซึ่งถูกสถาปนาขึ้นด้วยถ้อยค าว่า “Art as Idea” จึงส่งอิทธิพลเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส าคัญต่อความเคลื่อนไหวทางศิลปะ เป็นการเคลื่อนย้ายกระบวนทัศน์ (Paradigm) 
การรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์จากอารมณ์ความรู้สึกซาบซึ้ง (Appreciation) ซึ่งเป็นผล
การท างานจากมันสมองซีกขวาไปสู่ความซึ้งซ่าน (Jouissance) ซึ่งเป็นการท างานของ
มันสมองซีกซ้าย  ค าว่าซึ้ งซ่านนี้ เป็นค าที่  โรล็องด์  บาร์ ตส์  (Roland Barthes)    
นักสัญวิทยา (Semiology) ชาวฝรั่งเศสอธิบายว่า  หมายถึงความสุขที่เกิดจากการคิด
วิเคราะห์  ถอดรหัส  ค้นหาค าตอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้  ผลงานช้ินนี้ของดูช็องจึงต้องใช้
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ภาพที ่4 น ้ำพุ หรือ Fountain โดย มาร์แซล็ ดูช็อง 
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ถัดจากนั้น  ศิลปะที่พัฒนาสืบเนื่องจากคติดาดาก็คือลัทธิเหนือจริง 
(Surrealism)  จากศิลปะคติดาดาสมาชิกกลุ่มบางคนได้มาตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวศิลปะขึ้น
ใหม่  ภายใต้การน าของกวีชาวฝรั่งเศส  อ็องเดร เบรอตง (André Breton) ศิลปินกลุ่ม
นี้เช่ือในความจริงทางจิตใต้ส านึกและจิตไร้ส านึกตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมุนด์ 
ฟรอยด์  ลักษณะการแสดงออกของกลุ่มมีทั้งทัศนศิลป์  วรรณกรรม  และการละคร 
ผลงานที่โดดเด่นของศิลปินกลุ่มนี้นอกเหนือจากกวีนิพนธ์แล้วก็คือ งานจิตรกรรมช้ิน  
ต่างๆ ของ ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) จิตรกรชาวสเปน งานจิตรกรรมของเขาให้
ภาพวัตถุที่อาจไม่มีอยู่จริงในโลกที่เราสัมผัสรับรู้  ภาพภูมิทัศน์อันเวิ้งว้างชวนให้กระวน
กระวายใจ  บรรยากาศคล้ายกับความฝันมากกว่าความเป็นจริง ค่อนไปทางฝันร้าย 
สะท้อนภาวะเก็บกดในจิตใจมนุษย์ที่รอการปลดปล่อย เช่น  ภาพ ควำมคงทนของ
ควำมทรงจ้ำ (The Persistence of Memory) เป็นต้น  ซึ่ งเป็นภาพของนาฬิกา
หลอมเหลววางพาดอยู่บนพื้นที่คล้ายโต๊ะ  ต้นไม้ตายซาก และบนซากเหมือนกับเป็น
สิ่งมีชีวิตของอินทรียวัตถุที่เราไม่อาจระบุได้ นอกจากนี้ในทางวรรณกรรมของลัทธิ
ศิลปะนี้   ศิลปินและนักเขียนมีกระบวนการสร้างงานเขียนแบบฉับพลันที่เรียกว่าวิธี
เขียนแบบอัตโนมัติ (Automatism)  วิธีนี้เป็นวิธีท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเริ่มจากให้คน
ใดคนหนึ่งเขียนข้อความใดข้อความหนึ่งขึ้นมาก่อน  โดยให้ใช้แวบแรกที่ตัวเองนึกถึง
แล้วเขียนลงไป  ไม่ต้องเรียบเรียงและกลั่นกรองก่อนด้วยความคิดใดๆ ดังนั้นจึงอาจเป็น
การใช้จิตไร้ส านึกและจิตใต้ส านึกในการเขียน  จากนั้นก็ให้สมาชิกคนอื่นเขียนต่อด้วย
วิธีการเดียวกันเวียนไปจนจบ  ข้อความที่ได้จะมีความหมายที่ไม่สัมพันธ์ปะติดปะต่อกัน 
แต่เมื่อน ามาอ่านแล้วจะเกิดความหมายใหม่  สุ้มเสียงใหม่  ขึ้นมา เป็นเสมือนการ
ส ารวจและค้นพบความจริงใหม่แบบเหนือจริง  
 

 
ภาพที่ 5 The Persistence of Memory ของ ซัลวาดอร์ ดาล ี
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ด้านการละคร  ศิลปินลัทธิเหนือจริงก็มีนักการละครชาวฝรั่งเศสผู้เข้า-ออก
โรงพยาบาลจิตเวชเป็นปกติวิสัยนามว่า  อ็องโตแน็ง อาร์โต (Antonin Artaud) เป็น
สมาชิกอยู่ด้วย  เขาคิดว่าละครควรจะเปิดเผยด้านที่เป็นจริง  ซึ่งสังคมปกปิดไว้ด้วย
ภาพมายาอันสวยงาม  ละครควรน าพาผู้ชมออกจากท่ีนั่งอันปลอดภัยมีที่ก าบังตนไปสู่
ใจกลางของการแสดง  ซึ่งบังคับผู้ชมให้เข้าถึงสภาวะในระดับสัญชาตญาณ  แผ่พลัง
ของการแสดงให้แพร่กระจายไปราวกับเป็นโรคระบาด   เป็นความเจ็บปวด  ความ
โหดร้าย ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความสะดุ้งสะเทือนให้เกิดขึ้น พร้อมที่จะเผชิญภัยอันตรายใน
อันที่จะดิ้นรนเอาชีวิตให้รอด  มากกว่าจะแยกพ้ืนท่ีระหว่างพื้นที่การแสดงกับพ้ืนท่ีของ
ผู้ชมอย่างชัดเจนเหมือนกับในโรงละคร  เพื่อน าเสนอเหตุการณ์ที่สมจริง แต่จริงๆ แล้ว
เป็นแค่เพียงสิ่งลวงตาให้น่าเชื่อถือเท่านั้น  ยังมีอีกด้านของชีวิตที่เราจะต้องเผชิญหน้า
อยู่อีก  ด้วยหลักการดังกล่าวท าให้ละครของเขาใช้ลักษณะของพิธีกรรม  ร่างกาย  แสง 
และเสียง เป็นองค์ประกอบส าคัญ สร้างความรู้สึกแปลกประหลาดและให้ภาพที่เป็น
ความฝัน รบกวนอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม เขาเรียกหลักการละครของเขาว่า “ละคร
โหด” (Theatre of Cruelty)  

ในระยะเวลาที่คาบเกี่ยวกัน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กระแสของละครที่
ต่อต้านความสมจริงบนฐานคิดของเหตุและผลก็พัฒนาขึ้นมาอย่างเข้มข้น  ละครแนว
ใหม ่(Le Nouveau Théâtre) ที่เรียกว่า  ละครแนวไร้เหตุผล หรือละครแนวแอ็บเสิร์ด 
ก็มีการน าเสนอความไร้แก่นสารอันเจ็บปวด  และชวนเย้ยหยันของชีวิตมนุษย์และโลก
ที่มนุษย์มีชีวิตอยู่  ต่อต้านการเล่าและเรียบเรียงโครงเรื่องตามล าดับระยะเวลาของ
เหตุการณ์  ต่อต้านความเป็นวีรบุรุษวีรสตรีของตัวละครเอก   ละครแอ็บเสิร์ดจึงมี
ลักษณะเป็นละครแบบขันข่ืน (Tragi-comedy)  แปลกประหลาดไม่คุ้นเคย ให้ภาวะ
บางอย่างที่คล้ายคลึงกับละครแนวเหนือจริง เช่น ละครเรื่อง เก้ำอี  (Les Chaises) 
เรื่อง แรด (Rhinocéros) ของ เออแฌน อิโยเนสโก (Eugène Ionesco) นักเขียนบท
ละครชาวฝรั่งเศสเชื้อสายโรมาเนีย และละครเรื่อง คอยโกโด (En Attandant Godot) 
โดย แซมมวล เบกเกตต์ (Samuel Backett) นักเขียนชาวไอร์แลนด์ ซึ่งได้รับรางวัล
โนเบล สาขาวรรณกรรม ในปีค.ศ. 1969 เป็นต้น 

นับแต่กระแสดูช็อง ได้เกิดการแสวงหาทดลองศิลปะในแนวทางใหม่มากมาย 
ศิลปะในแนวทางหนึ่งที่อาจจะกล่าวได้ว่า  ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากทัศนศิลป์ในแบบ
ดาดา ของดู ช็อง  ก็คือศิลปะมโนทัศนศิลป์  (Conceptual Art) เป็นศิลปะที่ ให้
ความหมายกับการใช้แนวความคิดและกระบวนการคิดมากกว่าอย่างอื่น  ตัวอย่าง
ผลงานที่ส าคัญของศิลปะในสกุลนี้ก็คือผลงาน One and Three Chairs ของศิลปิน
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ชาวอเมริกัน โจเซฟ โคซุท (Joseph Kosuth) เป็นการจัดวางด้วยภาพถ่ายเก้าอี้ขนาด
ใกล้เคียงกับของจริงติดกับฝาผนัง  อีกซีกหนึ่งติดส าเนากระดาษขนาดใหญ่ เป็น
ข้อความอธิบายความหมายของเก้าอี้ในพจนานุกรมฉบับหนึ่ง  ตรงกลางมีเก้าอี้จริงๆ 
แบบเดียวกับในภาพถ่าย  เป็นไปได้ว่าสิ่งที่โคซุทต้องการที่จะสื่อสารคงมิใช่สิ่งอื่นใด
นอกจากมโนทัศน์หรือภาพ/ความคิดในใจที่มีต่อเก้าอี้นั่นเอง  ขณะเดียวกัน ในปี ค.ศ. 
1970 โรเบิร์ต สมิทสัน (Robert Smithson) ได้น าดินและหินไปถมทะเลที่ Great Salt 
Lake รัฐยูทาห์ อเมริกา ท าเป็นเขื่อนรูปก้นหอย ช่ือผลงานว่า Spiral Jetty เป็นการ
ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เป็นผลงานศิลปะ  ศิลปินได้เข้าไปสร้างและมี
ปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ ถือได้ว่าเป็นศิลปะเชิงสิ่งแวดล้อม (วิรุณ ตั้ง
เจริญ, 2547: 42-44) ต่อมาศิลปะมโนทัศนศิลป์นี้เองที่จะส่งอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อ
ศิลปะสื่อการแสดงสด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อท่าทีการแสดงออก  เพราะการรับรู้และ
การฝึกฝนของศิลปินรุ่นหลังๆ จากสถาบันศิลปะมักจะได้จากศิลปะมโนทัศนศิลป์เป็น
หลัก  อีกนัยหนึ่ง จากอิทธิพลที่ว่านี้ เราอาจจะกล่าวได้ว่าศิลปินศิลปะสื่อการแสดงสด
มักจะมาจากศิลปินในสายทัศนศิลป์เป็นส่วนใหญ่ 
 

 
ภาพที่ 6 ผลงาน One and Three Chairs ของ โจเซฟ โคซุท 

 
ในช่วงปลายทศวรรษที่ 50 ก็มีศิลปะ  ซึ่งใช้ร่างกายของศิลปินเองหรือใช้

ร่างกายของผู้อื่นเพื่อแสดงออก อีฟว์ แกล็ง (Yves Klein) ศิลปินชาวฝรั่งเศส น าสีมา
ละเลงลงบนร่างกายที่เปลือยเปล่าของหญิงสาว ให้เป็นเสมือนพู่กันเขียนภาพ  โดยเขา
คอยก ากับการเคลื่อนไหวของหญิงสาวเหล่านั้นให้กลิ้งเกลือกลากไถลลงบนผืนผ้า 
พร้อมกับมีการบรรเลงดนตรีประกอบ  ทิ้งร่องรอยการพิมพ์และการปาดป้ายของ
ร่างกายไว้ (Allain and Harvie, 1996: 134)  การแสดงผลงานช้ินนี้ตั้งข้อถกเถียงถึง
การใช้ร่างกายในฐานะที่เป็นวัสดุ  อุปกรณ์ และสื่อในการน าเสนอศิลปะที่น่าสนใจเป็น
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อันมาก ปีค.ศ. 1970 เดนนิส  ออปเปนไฮม์ (Dennis Oppenheim) ใช้หนังสือช่ือเรื่อง 
กลยุทธ์ (Tactics) กางออกแล้ววาบทาบลงไปบนหน้าอกกลางแสงแดด  เขาตั้งช่ือ
ผลงานนี้ว่า ต้ำแหน่งกำรอ่ำน (Reading Position) ก่อให้เกิดรอยประทับของหนังสือ 
กลายเป็นภาพพิมพ์ธรรมชาติ ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  
(วิรุณ ตั้งเจริญ, 2547:68)  ตัวอย่างศิลปะที่กล่าวถึงทั้ง 2 ผลงาน นี้ เราเรียกว่ากาย
ศิลป์ (Body Art) ศิลปะที่พิจารณา และตั้งค าถามถึงร่างกายมนุษย์ที่ไม่เป็นแต่เพียง
วัสดุ สื่อ และวิธีการในการสร้างสรรค์ศิลปะ หากยังเป็นตัวผลงานศิลปะ หรือเป็นพ้ืนที่
ส าหรับบันทึก ประจุ  แสดง รองรับผลงานเองอีกด้วย กายศิลป์จึงตั้งค าถามเพิ่มเติมต่อ
นิยามของศิลปะมากขึ้นไปอีก เป็นการบุกเบิกน าร่องมาก่อนศิลปะสื่อการแสดงสด  
 

 
ภาพที่ 7 ผลงาน ต้ำแหน่งกำรอ่ำน ของ เดนนิส ออปเปนไฮม ์

 
ในช่วงทศวรรษที่ 50-70 ได้เกิดศิลปะที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่เกิดขึ้นก่อน

ศิลปะสื่อการแสดงสดก็คือคติฉับพลัน (Happenings)  ศิลปะประเภทนี้เป็นศิลปะ
ทดลองเสนอเหตุการณ์ด้วยวิธีการหลากหลาย  มักจะพึ่งพาใช้วัสดุอุปกรณ์มาเป็น
องค์ประกอบส าคัญ  และมักเป็นวัสดุที่ไม่คงทนถาวรหรือสามารถท าลายได้ระหว่างการ
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แสดง  การแสดงของคติฉับพลันจะพยายามหลีกเลี่ยงการน าเสนอแบบละครหรือใช้
วิธีการแบบศิลปินทัศนศิลป์  กลับไปเน้นความสดและสิ่งที่ เกิดขึ้นโดยฉับพลันจาก
เหตุการณ์การกระท าของศิลปิน  ซึ่งมีการตระเตรียมคิดแผนการไว้ล่วงหน้ามาก่อนแล้ว
มากกว่า  เพราะสิ่งที่ต้องการก็คือปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้ชมมากกว่าสิ่งอื่นใด ในส่วน
พื้นที่ของการแสดงก็พยายามแสวงหาพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่ทางศิลปะอย่างหอ
ศิลป์หรือโรงละคร เพื่อเคลื่อนตัวเข้าหาพื้นที่ในชีวิตประจ าวัน  ไม่ว่าจะเป็น ตามท้อง
ถนน ชนบท หรือตามร้านค้าต่างๆ ก็ตาม  ทั้งนี้ก็เพื่อพยายามทลายก าแพงระหว่าง
พื้นที่ศิลปะกับพื้นที่ของชีวิตโดยเช่ือมโยงพื้นที่ทั้งสองเข้าหากัน  ผลงานที่เป็นตัวอย่าง
ของคติฉับพลันท่ีจะขอกล่าวถึงคือผลงาน Self-Service ของ แอลเลิน แคปราว (Allen 
Kaprow) ศิลปินชาวอเมริกัน ในปี  ค.ศ. 1966 โดยศิลปินก าหนดให้กระท าเหตุการณ์ที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน จ านวน 45 เหตุการณ์  ในพื้นที่ที่แตกต่างและห่างไกลกันระหว่างเมือง 
บอสตัน นิวยอร์ก และลอสแองเจลิส  กิจกรรมของเหตุการณ์เหล่านี้ก็มี การก าหนดให้
ยืนนับรถยนต์ที่ก าลังวิ่งผ่านไป  และเม่ือรถสีแดงผ่านไปจ านวน 200 คัน จึงเลิกจาก
การยืนนับนั้น  การให้ตอกตะปูลงบนฝาผนังบ้าน  จากนั้นให้ล็อกบ้าน แล้วเดินออกมา 
การให้มีการยิงแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปจ านวน 20 ตัว ไปพร้อม ๆ กัน ในซุปเปอร์  
มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง เป็นอาทิ ทั้งนี้ก็เพื่อตั้งค าถามถึงการกระท าในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสร้าง
ปฏิกิริยาความประหลาดใจให้กับผู้คนที่พบเห็นสัญจรผ่านไปมา (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2547: 
68-69; Kaye, 1994: 35-45; Allain and Harvie,1996: 158-159 อ้างถึงใน สรพจน์ 
เสวนคุณากร, 2553: 28) 

เช่นกัน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นในฐานะผู้แพ้สงครามอย่างย่อยยับ 
ประเทศต้องเยียวยาความเสียหายทั้งหลาย  ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอเมริกา 
และด้วยความเก็บกดทางการเมือง  ซึ่งสอดแทรกมาทางวัฒนธรรมและสังคม เพื่อ
เผยแพร่อุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยจากอเมริกา  ญี่ปุ่นจ าต้องพยายามที่จะผลักดัน
ตนเองในทางเศรษฐกิจ  เพื่อหลุดพ้นจากอิทธิพลของอเมริกา  และมีอิสระเป็นตัวของ
ตัวเองมากขึ้น ความขัดแย้งของยุคสมัยท าให้ จิโร โยชิฮารา  (Jiro Yoshihara) มี
ความเห็นต่างในเรื่องความงามในยุคสมัยนั้น และต้องการเสาะแสวงหาการแสดงออก
ทางความงามและศิลปะตามแนวทางใหม่ที่ตอบโจทย์ยุคสมัยได้ ที่ส าคัญก็คือเสรีภาพ
ในการแสดงออกในสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยท ามาก่อน เขาจึงตั้งกลุ่มกูไต (Gutai Group) 
ขึ้นมา ในนาม “Gutai Bijutsu Kyokai” ในปีค.ศ. 1954 นอกจากจะมีศิลปะที่ใช้สื่อ
หลากหลายแล้ว ลักษณะเด่นของกลุ่มกูไตก็คือ ใช้การแสดง และการแสดงเชิงละคร 
(Theatrical Event) ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย (วิรุณ ตั้งเจริญ , 2547: 61-62) ที่
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น่าสนใจก็คือกลุ่มกูไตมีมาก่อนคติฉับพลัน  เกิดขึ้นในเอเชียโดยที่ไม่ได้รับอิทธิพลศิลปะ
ใดๆ จากทางยุโรปหรือทางอเมริกาเลย ผลงานของกลุ่มกูไตสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
ปัจเจกท่ีแสดงออกมาในบริบทของความเป็นกลุ่ม  นอกจากกลุ่มกูไตแล้ว ในทศวรรษที่ 
60-70 ศิลปินกลุ่มฟลักซัส (Fluxus) ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่รวมตัวสร้างสรรค์งานศิลปะ
แบบผสมผสานกัน  เพื่อลดความแตกต่างของศิลปะแต่ละประเภทลง โดยพยายามน า
กิจกรรมของกลุ่มออกมาจากสถาบันศิลปะเข้าสู่พื้นที่ชีวิตประจ าวัน ก็ใช้การแสดงเข้า
มามีส่วนในการน าเสนอเช่นเดียวกัน  อน่ึงยังมีกลุ่มศิลปินอีกหลายกลุ่มที่น าเสนอศิลปะ
ในลักษณาการที่คล้ายคลึงกันด้วย 

ศิลปะที่ได้กล่าวมาแล้วนี้มีลักษณะในเชิงทดลองแสวงหาวิธีการใหม่  มีการ
ริเริ่มมาก่อนที่ศิลปะสื่อการแสดงสดจะเกิดขึ้น  ในยุคสมัยของมันศิลปะเหล่านี้ถือว่ามี
ความก้าวหน้าล้ ายุค  เราจึงเรียกศิลปะเช่นนี้ว่าศิลปะแนวล้ ายุค หรือศิลปะแนว 
Avant-garde ซึ่งเป็นค าในภาษาฝรั่งเศส หมายถึงแถวหน้าหรือแนวหน้า มักใช้ส าหรับ
กองทหาร  ในทางศิลปะก็คือศิลปะ/ศิลปินแถวหน้าที่กล้าทดลองสิ่งใหม่ ศิลปะแนวนี้
ได้แก่ ลัทธิอนาคตนิยม คติดาดา ลัทธิเหนือจริง มโนทัศนศิลป์ ส่วนศิลปะอย่างกาย
ศิลป์และคติฉับพลันนั้นก็เป็นศิลปะที่พัฒนาไปสู่ศิลปะสื่อการแสดงสด  ปัจจุบันนี้ศิลปะ
ทั้งสองก็ถูกรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะสื่อการแสดงสดด้วย 

ส่วนศิลปะสื่อการแสดงสดนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 60 ต่อ
ต้นทศวรรษที่ 70 ท่ามกลางความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลก 
เช่น การเดินขบวนประท้วงในฝรั่งเศส และสงครามเวียดนาม เป็นต้น เป็นช่วงเวลา
เช่ือมต่อของยุคสมัยระหว่างสมัยใหม่กับหลังสมัยใหม่ ซึ่งศิลปะต่างๆ พยายามที่จะ
แสวงหารูปแบบ การน าเสนอ วิธีการสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ศิลปะสื่อการแสดงสด
จึงกลายเป็นสื่อศิลปะแบบใหม่ที่ไม่จ ากัดทั้งเนื้อหา  รูปแบบ  วัสดุ  วิธีการ  สื่อ  เวลา 
และสถานที่ โดยลักษณะเด่นก็คือการใช้ร่างกายเป็นวัสดุ และสื่อในการแสดง และสิ่งที่
น าเสนอก็มีเจตนาต่อต้านขัดขืนต่อสถาบันอ านาจที่ถูกสถาปนาอย่างแข็งแรงมั่นคงแล้ว
ในสังคม  

ยิ่งไปกว่านั้น  เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาก้าวไกลมากยิ่งขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซ่ึงถูกใช้ในทางการทหารมาก่อน เป็นผลมา
จากวิกฤตสงครามเย็นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างอเมริกาและสหภาพโซเวียต 
(ก่อนที่โซเวียตและระบอบคอมมิวนิสต์จะล่มสลายลงในช่วงทศวรรษที่ 90) ก็ได้ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม เช่ือมต่อ
เชื่อมโยงท้ังผู้คนและข้อมูลเข้าหากัน  ปัจจุบันนี้ศิลปะสื่อการแสดงสดก็ได้น าเทคโนโลยี
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น่าสนใจก็คือกลุ่มกูไตมีมาก่อนคติฉับพลัน  เกิดขึ้นในเอเชียโดยที่ไม่ได้รับอิทธิพลศิลปะ
ใดๆ จากทางยุโรปหรือทางอเมริกาเลย ผลงานของกลุ่มกูไตสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น
ปัจเจกท่ีแสดงออกมาในบริบทของความเป็นกลุ่ม  นอกจากกลุ่มกูไตแล้ว ในทศวรรษที่ 
60-70 ศิลปินกลุ่มฟลักซัส (Fluxus) ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่รวมตัวสร้างสรรค์งานศิลปะ
แบบผสมผสานกัน  เพื่อลดความแตกต่างของศิลปะแต่ละประเภทลง โดยพยายามน า
กิจกรรมของกลุ่มออกมาจากสถาบันศิลปะเข้าสู่พื้นที่ชีวิตประจ าวัน ก็ใช้การแสดงเข้า
มามีส่วนในการน าเสนอเช่นเดียวกัน  อน่ึงยังมีกลุ่มศิลปินอีกหลายกลุ่มที่น าเสนอศิลปะ
ในลักษณาการที่คล้ายคลึงกันด้วย 

ศิลปะที่ได้กล่าวมาแล้วนี้มีลักษณะในเชิงทดลองแสวงหาวิธีการใหม่  มีการ
ริเริ่มมาก่อนที่ศิลปะสื่อการแสดงสดจะเกิดขึ้น  ในยุคสมัยของมันศิลปะเหล่านี้ถือว่ามี
ความก้าวหน้าล้ ายุค  เราจึงเรียกศิลปะเช่นนี้ว่าศิลปะแนวล้ ายุค หรือศิลปะแนว 
Avant-garde ซึ่งเป็นค าในภาษาฝรั่งเศส หมายถึงแถวหน้าหรือแนวหน้า มักใช้ส าหรับ
กองทหาร  ในทางศิลปะก็คือศิลปะ/ศิลปินแถวหน้าที่กล้าทดลองสิ่งใหม่ ศิลปะแนวนี้
ได้แก่ ลัทธิอนาคตนิยม คติดาดา ลัทธิเหนือจริง มโนทัศนศิลป์ ส่วนศิลปะอย่างกาย
ศิลป์และคติฉับพลันนั้นก็เป็นศิลปะที่พัฒนาไปสู่ศิลปะสื่อการแสดงสด  ปัจจุบันนี้ศิลปะ
ทั้งสองก็ถูกรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะสื่อการแสดงสดด้วย 

ส่วนศิลปะสื่อการแสดงสดนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 60 ต่อ
ต้นทศวรรษที่ 70 ท่ามกลางความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลก 
เช่น การเดินขบวนประท้วงในฝรั่งเศส และสงครามเวียดนาม เป็นต้น เป็นช่วงเวลา
เช่ือมต่อของยุคสมัยระหว่างสมัยใหม่กับหลังสมัยใหม่ ซึ่งศิลปะต่างๆ พยายามที่จะ
แสวงหารูปแบบ การน าเสนอ วิธีการสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ศิลปะสื่อการแสดงสด
จึงกลายเป็นสื่อศิลปะแบบใหม่ที่ไม่จ ากัดทั้งเนื้อหา  รูปแบบ  วัสดุ  วิธีการ  สื่อ  เวลา 
และสถานที ่โดยลักษณะเด่นก็คือการใช้ร่างกายเป็นวัสดุ และสื่อในการแสดง และสิ่งที่
น าเสนอก็มีเจตนาต่อต้านขัดขืนต่อสถาบันอ านาจที่ถูกสถาปนาอย่างแข็งแรงมั่นคงแล้ว
ในสังคม  

ยิ่งไปกว่านั้น  เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาก้าวไกลมากยิ่งขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งถูกใช้ในทางการทหารมาก่อน เป็นผลมา
จากวิกฤตสงครามเย็นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างอเมริกาและสหภาพโซเวียต 
(ก่อนท่ีโซเวียตและระบอบคอมมิวนิสต์จะล่มสลายลงในช่วงทศวรรษที่ 90) ก็ได้ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม เช่ือมต่อ
เชื่อมโยงท้ังผู้คนและข้อมูลเข้าหากัน  ปัจจุบันนี้ศิลปะสื่อการแสดงสดก็ได้น าเทคโนโลยี
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ดังกล่าวมาใช้ในลักษณะที่เป็นสื่อประสม (Multimedia) หรือสื่อใหม่ (New Media) 
ดังเช่น MTAA ซึ่งเป็นช่ือที่ศิลปินชาวอเมริกัน 2 คน ใช้เรียกตัวเอง ถ่ายท าเลียนแบบ 
แซม เชฮ์ (Sam Hsieh) ศิลปินผู้ขังตัวเองอยู่ในห้องเป็นเวลา 1 ปี MTAA ได้สร้างฉาก
ง่ายๆ ที่ท าจากไม้เป็นห้องคู่ติดกัน  พร้อมเตียงและโต๊ะ ถ่ายท าตัวเองใช้ชีวิตอยู่ในนั้น 
เป็นเวลา 1 ปี เช่นเดียวกัน  นอกจากนี้ยังเชิญชวนผู้ชมให้เข้าชมด้วยการถ่ายทอดการ
ถ่ายท านี้ได้อีกด้วย  อย่างไรก็ตาม การถ่ายท านี้เป็นเพียงแค่การยืดขยายเวลาของ
บันทึกต้นฉบับถ่ายท า (Footage) เพียงเวลาไม่กี่ช่ัวโมงโดยอาศัยการตัดต่อเท่านั้น  
มนต์มายาการสร้างภาพในโลกของสื่อสามารถท าให้เราเชื่อได้อย่างสนิทใจว่า  เป็นเรื่อง
จริง (Rush, 2005: 220-221 อ้างถึงใน สรพจน์ เสวนคุณากร, 2553: 29) ศิลปะสื่อ
การแสดงสดในปัจจุบันนี้จึงเกิดการสร้างสรรค์อย่างไร้ข้อจ ากัดอยู่ทุกเวลานาที ยิ่งทุก
วันน้ีศิลปินยิ่งมีการน าเอาศิลปะที่ใช้เทคโนโลยีอย่าง ดิจิทัลอาร์ต (Digital Art) การถ่าย
ทดสดผ่านสื่อต่างๆ ท้ังเว็บแคม และสตรีมมิ่งมีเดีย เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย 
ทั้งนี้ก็เพื่อส ารวจความเป็นไปของมนุษย์ยุคปัจจุบันในทุกมิติ แต่อย่างไรเสียการใช้
ร่างกายของศิลปินก็ยังถือว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญของศิลปะนี้ 

ส าหรับศิลปินที่ส าคัญที่ผู้เขียนบทความจะยกมาเป็นตัวอย่างในบทความนี้มี
ทั้งสิ้น 3 คน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะของศิลปะประเภทนี้  ได้แก่ มาริน่า อบราโมวิช  
สเตลาร์ก (Stelarc) ศิลปินชาวออสเตรเลีย และโจเซฟ บอยส์ (Joseph Beuys) ศิลปิน
ชาวเยอรมัน ทั้งนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงผลงานของศิลปินแต่ละคน และจะท าการ
วิเคราะห์ ตามล าดับ 

 
มาริน่า อบราโมวิช (1946-) 
 ศิลปินหญิงผู้นี้มักจะเรียกตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นเจ้าแม่ศิลปะสื่อการแสดงสด 
(The Grandmother of Performance Art)  นับแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 70 เป็นต้นมา 
มาริน่าเริ่มการแสดงของเธอในฐานะที่เป็นผลงานศิลปะ  ผลงานของเธอช่วงแรกมักจะ
เกี่ยวข้องกับความอึดความทนทาน (Endurance)  ของร่างกายในระดับตัวตนปัจเจก
ชน โดยเน้นกระบวนการศิลปะที่สัมพันธ์กันระหว่างศิลปินกับผู้ชม  หลังจากการแสดง
ชุด Rhythm 0 แล้ว ในช่วงปีค.ศ. 1975 แม้การแสดงของเธอคล้ายจะลดความรุนแรง
ซึ่งเกิดจากผู้ชมลง  แต่เธอก็ยังคงใช้ประเด็นความคงทนของร่างกาย โดยยังรักษาท่าที
การทรมานตนเองเอาไว้และให้ผู้ชมเป็นประจักษ์พยานต่อท่าทีนี้อยู่ ดังเช่น การกรีด
ร้องไปจนสุดเสียง จนเธอไม่มีเสียง ในการแสดงชุด Freeing the Voice การวิ่งชนผนัง
ซ้ า ๆ กันหลายครั้ง กระทั่งตัวเองร่วงหล่นลงกับพื้นใน Interruption in Space และ
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การใช้มีดโกนกรีดหน้าท้องตัวเองเป็นรูปดาวห้าแฉก เฆี่ยนตีตัวเองแล้วนอนลงบน
น้ าแข็งรูปทรงไม้กางเขนเป็นเวลา 30 นาที ใน Lips of Thomas เป็นต้น ในช่วงค.ศ. 
1976 ถึง 1988 เธอท างานศิลปะร่วมกัน (Collaboration) กับ อูไล (Ulay) ซึ่งเป็น
ฉายาของศิลปินชาวเยอรมันตะวันออก อูเว ไลไซเพน (Uwe Layseipen) และต่อมาได้
กลายเป็นคู่รักของเธอ มาริน่าไม่เพียงยังคงสื่อสารในประเด็นความอึดของร่างกาย
ร่วมกับคู่แสดงของเธอเท่านั้น   หากแต่ขยายถึงการด าเนินคงทนของเวลาที่ด าเนินไป 
รวมไปถึงการด ารงคงอยู่ของความสัมพันธ์อีกด้วย อาทิ ปี  ค.ศ.1981 ในการแสดงช่ือ 
Night Sea Crossing ทั้งคู่สัญจรไปแสดงในที่ต่าง ๆ รอบโลกด้วยการนั่งนิ่งๆ เงียบๆ 
หันหน้าเข้าหากันคนละฟากโต๊ะ ไม่รับประทานอะไรเลย เป็นเวลา 7-12 ช่ัวโมง ในช่วง
เวลาหลายๆ วัน การแสดงที่สิ้นสุดศิลปะของความอึดอดทนร่วมกันระหว่างทั้งคู่ คือ
การแสดงชุด The Lovers: Walk on the Great Wall มาริน่าเดินจากปลายสุดของ
ก าแพงเมืองจีนด้านตะวันออก  ส่วนอูไลเดินมาจากปลายสุดด้านตะวันตก ทั้งคู่มา
บรรจบพบกันตรงกลาง  แล้วเลิกความสัมพันธ์กันในฐานะคู่รัก การแสดงช้ินนี้นอกจาก
จะสะท้อนความยาวนานของเวลาแล้ว  ยังสะท้อนถึงความอึดคงทนในเชิงพื้นที่ด้วย 
เสมือนชีวิตและการเดินทางที่คู่แสดงทั้งคู่แบ่งปันร่วมกันและแยกทางกัน (Allen and 
Harvie, 2006: 13-14) การแสดงของมาริน่า ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเดี่ยว หรือแสดง
ร่วม ก็ได้เชื่อมโยงไปสู่ประสบการณ์ของมนุษย์ในระดับที่อาจพบเจอได้ในกิจกรรมของ
ชีวิตประจ าวัน ทั้งเรื่องความเจ็บปวด ความรุนแรง การเสี่ยงอันตราย และความสัมพันธ์
ระหว่างกัน 
 ในช่วงทศวรรษที่ 90 ไปจนถึงต้นศตวรรษท่ี 21 ผลงานว่าด้วยความอึดอดทน
ส่วนตนของมาริน่าได้ขยายขอบเขตไปสู่ประเด็นใคร่ครวญทางสังคม ใน Balkan 
Baroque ปีค.ศ. 1997 ท าให้เราระลึกถึงสงครามการกวาดล้างในแผ่นดินเกิดของเธอ 
ในงานช้ินนี้มีการฉายวีดีโอ 3 ภาพ บอกเล่าถึงพ่อแม่เธอและตัวเธอ  มีภาชนะทองแดง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ตรงกลางมีกองกระดูกวัวกองอยู่ 1,500 ช้ิน ทุกๆ วัน วันละ 5 
ช่ัวโมง เป็นเวลา 5 วัน เธอจะนั่งขัดถูซากกระดูกเหล่านี้  การแสดงนี้เป็นการส ารวจ
ความเจ็บปวดและความอับอายในเชิงกายภาพและเชิงอารมณ์ความรู้สึก คล้ายๆ กับ
งานช้ินแรกๆ พร้อมกันนั้น สื่อวีดีโอประกอบก็ช่วยสร้างความหมายในการตีความการ
แสดงสดของเธอ รวมถึงสิ่งที่อาจเป็นความเชื่อทางศาสนาอันน่าจะได้แก่  การสารภาพ
บาปและการให้อภัย  เป็นการท้าทายผู้ชมให้รับรู้และรับผิดชอบต่อความรุนแรงที่เธอ
กระท ากับตัวเธอเอง ในปี ค.ศ. 2002 เธอได้แสดงผลงานช่ือว่า The House with the 
Ocean View ที่นิวยอร์กแกลเลอรี เป็นการใช้ชีวิตอยู่โดยไม่พูดคุยและไม่รับประทาน
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การใช้มีดโกนกรีดหน้าท้องตัวเองเป็นรูปดาวห้าแฉก เฆี่ยนตีตัวเองแล้วนอนลงบน
น้ าแข็งรูปทรงไม้กางเขนเป็นเวลา 30 นาที ใน Lips of Thomas เป็นต้น ในช่วงค.ศ. 
1976 ถึง 1988 เธอท างานศิลปะร่วมกัน (Collaboration) กับ อูไล (Ulay) ซึ่งเป็น
ฉายาของศิลปินชาวเยอรมันตะวันออก อูเว ไลไซเพน (Uwe Layseipen) และต่อมาได้
กลายเป็นคู่รักของเธอ มาริน่าไม่เพียงยังคงสื่อสารในประเด็นความอึดของร่างกาย
ร่วมกับคู่แสดงของเธอเท่านั้น   หากแต่ขยายถึงการด าเนินคงทนของเวลาที่ด าเนินไป 
รวมไปถึงการด ารงคงอยู่ของความสัมพันธ์อีกด้วย อาทิ ปี  ค.ศ.1981 ในการแสดงช่ือ 
Night Sea Crossing ทั้งคู่สัญจรไปแสดงในที่ต่าง ๆ รอบโลกด้วยการนั่งนิ่งๆ เงียบๆ 
หันหน้าเข้าหากันคนละฟากโต๊ะ ไม่รับประทานอะไรเลย เป็นเวลา 7-12 ช่ัวโมง ในช่วง
เวลาหลายๆ วัน การแสดงที่สิ้นสุดศิลปะของความอึดอดทนร่วมกันระหว่างทั้งคู่ คือ
การแสดงชุด The Lovers: Walk on the Great Wall มาริน่าเดินจากปลายสุดของ
ก าแพงเมืองจีนด้านตะวันออก  ส่วนอูไลเดินมาจากปลายสุดด้านตะวันตก ทั้งคู่มา
บรรจบพบกันตรงกลาง  แล้วเลิกความสัมพันธ์กันในฐานะคู่รัก การแสดงช้ินนี้นอกจาก
จะสะท้อนความยาวนานของเวลาแล้ว  ยังสะท้อนถึงความอึดคงทนในเชิงพื้นที่ด้วย 
เสมือนชีวิตและการเดินทางที่คู่แสดงทั้งคู่แบ่งปันร่วมกันและแยกทางกัน (Allen and 
Harvie, 2006: 13-14) การแสดงของมาริน่า ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเดี่ยว หรือแสดง
ร่วม ก็ได้เชื่อมโยงไปสู่ประสบการณ์ของมนุษย์ในระดับที่อาจพบเจอได้ในกิจกรรมของ
ชีวิตประจ าวัน ทั้งเรื่องความเจ็บปวด ความรุนแรง การเสี่ยงอันตราย และความสัมพันธ์
ระหว่างกัน 
 ในช่วงทศวรรษที่ 90 ไปจนถึงต้นศตวรรษท่ี 21 ผลงานว่าด้วยความอึดอดทน
ส่วนตนของมาริน่าได้ขยายขอบเขตไปสู่ประเด็นใคร่ครวญทางสังคม ใน Balkan 
Baroque ปีค.ศ. 1997 ท าให้เราระลึกถึงสงครามการกวาดล้างในแผ่นดินเกิดของเธอ 
ในงานช้ินนี้มีการฉายวีดีโอ 3 ภาพ บอกเล่าถึงพ่อแม่เธอและตัวเธอ  มีภาชนะทองแดง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ตรงกลางมีกองกระดูกวัวกองอยู่ 1,500 ช้ิน ทุกๆ วัน วันละ 5 
ช่ัวโมง เป็นเวลา 5 วัน เธอจะนั่งขัดถูซากกระดูกเหล่านี้  การแสดงน้ีเป็นการส ารวจ
ความเจ็บปวดและความอับอายในเชิงกายภาพและเชิงอารมณ์ความรู้สึก คล้ายๆ กับ
งานช้ินแรกๆ พร้อมกันนั้น สื่อวีดีโอประกอบก็ช่วยสร้างความหมายในการตีความการ
แสดงสดของเธอ รวมถึงสิ่งที่อาจเป็นความเชื่อทางศาสนาอันน่าจะได้แก่  การสารภาพ
บาปและการให้อภัย  เป็นการท้าทายผู้ชมให้รับรู้และรับผิดชอบต่อความรุนแรงที่เธอ
กระท ากับตัวเธอเอง ในปี ค.ศ. 2002 เธอได้แสดงผลงานช่ือว่า The House with the 
Ocean View ที่นิวยอร์กแกลเลอรี เป็นการใช้ชีวิตอยู่โดยไม่พูดคุยและไม่รับประทาน
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อะไรเลยเป็นเวลา 12 วัน ในห้องที่ยกสูงจากพื้น 1.5 เมตร 3 ห้อง ซึ่งจะเข้าไปได้ก็ต้อง
ปีนบันไดที่พาดไว้แต่ขั้นของบันไดนั้นเป็นใบมีด  ผู้ชมจะจ้องมองเธอด้วยความเงียบ
พร้อมกับถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่มารินา  เรียกว่า “บทสนทนาอันทรงก าลัง” 
(Energy Dialogue) เมื่อการแสดงเสร็จสิ้นลง  เธอกล่าวว่าการแสดงช้ินนี้เป็นการ
โต้ตอบเหตุการณ์ วันที่ 11 กันยายน 2001 และเป็นการอุทิศให้กับชาวเมืองนิวยอร์ก 
(Allen and Harvie, 2006: 14) 
 

 
 

ภาพที่ 8 ผลงาน Balkan Baroque ของ มาริน่า อบราโมวิช (1997) 
 

 จากผลงานศิลปะสื่อการแสดงสดช้ินส าคัญๆ ของมาริน่า ซึ่งเป็นตัวแทนของ
ผลงานตลอดเวลา 40 กว่าปี พบว่า  ประเด็นเรื่องความอึด  ความอดทนเป็นเนื้อหาที่
ศิลปินสร้างสรรค์มาตลอด  โดยเริ่มจากร่างกายเป็นแกนขับเคลื่อนหลักอันส าคัญ 
นอกจากร่างกายจะสื่อถึงตัวตนของศิลปินในฐานะปัจเจกชนแล้ว  ศิลปินได้ใช้ร่างกาย
ผลักดันให้เกิดกระบวนการทางศิลปะ ก าหนด  และอาจผันแปรไปได้ตามสถานการณ์
ต่างๆ ในระดับที่เราอาจจะพบเจอในชีวิตประจ าวัน ไม่ใช่ในระดับการแสดงแบบละคร 
ด้วยการน าร่างกายเข้าไปในกระบวนการนั้นๆ เช้ือเชิญให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วม  สร้าง
ปฏิกิริยาสนองกลับ  กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงความรุนแรงและความเจ็บปวด  อันสุ่ม
เสี่ยงต่ออันตราย  สร้างความหมายที่เป็นปลายเปิดมากกว่าท่ีจะสื่อความหมายเพียง
ความหมายเดียว  ผลที่ได้รับก็คือเกิดความหมายต่อการท้าทายทางศีลธรรม  บรรทัด
ฐานทางสังคม  ความเชื่อ  และความจริงที่สังคมประกอบสร้างขึ้น ณ ท่ีนี้ผู้ชมในฐานะผู้
มีส่วนร่วมกระท าในกระบวนการที่เกิดขึ้น จึงมิใช่ผู้ชมที่คอยนั่งดูรับรู้ความหมายแต่
เพียงฝ่ายเดียว  แต่เป็นผู้ร่วมสร้างความหมายเองด้วย (ในลักษณะเช่นน้ี ท าให้การ
แสดงของมาริน่า มีความคล้ายคลึงกับการท าพิธีกรรมในอีกถ่ายหนึ่งเช่นกัน) อาจจะ
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กล่าวได้ว่า  มาริน่าใช้ศิลปะสื่อการแสดงสดของเธอส ารวจมิติความเป็นไปในตัวมนุษย์ 
ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงผันผวนของสังคม  ขยายวงกว้างสู่ความสัมพันธ์ในระดับ
สังคม  ในงานศิลปะของมาริน่า  แน่นอนว่ามนุษย์นั้นถูกก าหนดจากสังคม และในทาง
กลับกัน สังคมก็ถูกประกอบรวมกันเข้าจากปัจเจกชนมนุษย์แต่ละคนด้วยเช่นเดียวกัน 
ฉะนั้น เนื้อหา เรื่องราว และนัยยะ ในการสื่อความหมายในศิลปะของมาริน่าจึงมิได้เป็น
ของเธออีกต่อไป ทว่า ศิลปิน ผู้ชมและสาธารณะต่างหากที่ต่างครอบครองความหมาย
นี้ร่วมกัน และกระบวนการการท างานการแสดงของเธอก็มิใช่สิ่งใดอื่น นอกจากตัวกลาง
หรือสื่อท่ีขับเคลื่อนให้ความหมายนั้นไหลผ่านนั่นเอง 

ทุกวันนี้มาริน่ามิเพียงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างสม่ าเสมอ  ทว่ายังสร้าง
คุณูปการส าคัญต่อแวดวงศิลปะสื่อการแสดงสดเป็นอันมาก ท าให้ผู้คนเข้าใจและหันมา
สนใจศิลปะสื่อการแสดงสดมากขึ้น ด้วยการก่อตั้ งสถาบัน Marina Abramović 
Institute หรือ MAI ที่สอนและฝึกหัดผู้สนใจการแสดงตามแนวทางของเธอที่เรียกว่า 
The Abramović Method โดยการใช้การฝึกฝนของร่างกาย  ลมหายใจ   การ
เคลื่อนไหว การหยุดนิ่ง จิตใจ สมาธิ และความสัมพันธ์ที่ดึงเอาผู้รว่มมามสี่วนรว่มสัมผสั
ค้นหาความหมายของกิจกรรมการแสดง  เป็นการส ารวจการปรากฏตัวอยู่ทั้งในเวลา
และสถานท่ี (Being Present in Time and in Space) ล่าสุดเธอเองก็ได้รับเชิญให้มา
แสดงผลงานและมาพูดในหัวข้อ Marina Abramović Symposium ที่งานเทศกาล
บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ 2018 (Bangkok Art Biennale 2018) กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562  

 
สเตลาร์ก (!946-) 

 เขาเป็นศิลปินชาวออสเตรเลีย มีช่ือจริงว่า สเตลิออส อาร์คาดิยู (Stelios 
Arcadiou) ส่วนช่ือสเตลาร์กนั้นเป็นฉายาของเขา ผลงานของเขามักจะเป็นงานแสดง
เดี่ยวส่องส ารวจในความเป็นมนุษย์ผ่านร่างกาย เช่น นับแต่ปี ค.ศ. 1976 จนถึง ค.ศ. 
2016 เขาท าโครงการการแสดงการแขวนตัวเองขึงด้วยตะขอในสถานที่ต่างๆ 
(Suspension) เป็นต้น จากประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับร่างกาย และในงานเขียน
ของเขาหลายช้ิน  เขาคิดว่า  ร่างกายของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งจ าเป็น  แต่ต้องการการ
สับเปลี่ยนทดแทนกันได้ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยี  เขาจึงใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) หุ่นไซบอร์ก หุ่นยนต์ และอวัยวะเทียมในการแสดงของเขา 
ด้วยการน าเอาแขนกลไปต่อติดกับร่างกาย กลายเป็นมือที่สาม หรือการใช้ร่างกาย
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กล่าวได้ว่า  มาริน่าใช้ศิลปะสื่อการแสดงสดของเธอส ารวจมิติความเป็นไปในตัวมนุษย์ 
ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงผันผวนของสังคม  ขยายวงกว้างสู่ความสัมพันธ์ในระดับ
สังคม  ในงานศิลปะของมาริน่า  แน่นอนว่ามนุษย์นั้นถูกก าหนดจากสังคม และในทาง
กลับกัน สังคมก็ถูกประกอบรวมกันเข้าจากปัจเจกชนมนุษย์แต่ละคนด้วยเช่นเดียวกัน 
ฉะนั้น เนื้อหา เรื่องราว และนัยยะ ในการสื่อความหมายในศิลปะของมาริน่าจึงมิได้เป็น
ของเธออีกต่อไป ทว่า ศิลปิน ผู้ชมและสาธารณะต่างหากที่ต่างครอบครองความหมาย
นี้ร่วมกัน และกระบวนการการท างานการแสดงของเธอก็มิใช่สิ่งใดอื่น นอกจากตัวกลาง
หรือสื่อท่ีขับเคลื่อนให้ความหมายนั้นไหลผ่านนั่นเอง 

ทุกวันนี้มาริน่ามิเพียงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างสม่ าเสมอ  ทว่ายังสร้าง
คุณูปการส าคัญต่อแวดวงศิลปะสื่อการแสดงสดเป็นอันมาก ท าให้ผู้คนเข้าใจและหันมา
สนใจศิลปะสื่อการแสดงสดมากขึ้น ด้วยการก่อตั้ งสถาบัน Marina Abramović 
Institute หรือ MAI ที่สอนและฝึกหัดผู้สนใจการแสดงตามแนวทางของเธอที่เรียกว่า 
The Abramović Method โดยการใช้การฝึกฝนของร่างกาย  ลมหายใจ   การ
เคลื่อนไหว การหยุดนิ่ง จิตใจ สมาธิ และความสัมพันธ์ที่ดึงเอาผู้รว่มมามสี่วนรว่มสัมผสั
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2562  

 
สเตลาร์ก (!946-) 

 เขาเป็นศิลปินชาวออสเตรเลีย มีช่ือจริงว่า สเตลิออส อาร์คาดิยู (Stelios 
Arcadiou) ส่วนช่ือสเตลาร์กนั้นเป็นฉายาของเขา ผลงานของเขามักจะเป็นงานแสดง
เดี่ยวส่องส ารวจในความเป็นมนุษย์ผ่านร่างกาย เช่น นับแต่ปี ค.ศ. 1976 จนถึง ค.ศ. 
2016 เขาท าโครงการการแสดงการแขวนตัวเองขึงด้วยตะขอในสถานที่ต่างๆ 
(Suspension) เป็นต้น จากประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับร่างกาย และในงานเขียน
ของเขาหลายช้ิน  เขาคิดว่า  ร่างกายของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งจ าเป็น  แต่ต้องการการ
สับเปลี่ยนทดแทนกันได้ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยี  เขาจึงใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) หุ่นไซบอร์ก หุ่นยนต์ และอวัยวะเทียมในการแสดงของเขา 
ด้วยการน าเอาแขนกลไปต่อติดกับร่างกาย กลายเป็นมือที่สาม หรือการใช้ร่างกาย
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เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต ส าหรับการแสดงที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นหลักในการแสดง 
(Internet-based Performance) ในชุดการแสดงต่างๆ อย่างการแสดงในชุด ระบบ
กระตุ้นกล้ำมเนื อ (Muscle Stimulator System) ในปีค.ศ. 1994 เขาจะใช้อุปกรณ์
ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างแรงกระตุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ไปกระท ากับร่างกาย เกิดการ
เคลื่อนไหวท่ีไร้เจตนาของตัวเขาเอง  แขนขาที่กระตุกแบบตะกุกตะกักกลับกลายเป็น
การเต้นร าแบบไม่เต็มใจ  ทั้งหมดนี้มีกระแสไฟฟ้าเป็นตัวกระตุ้นไปตามกล้ามเนื้อต่างๆ 
และถูกชักเชิดโดยตรงจากผู้ชมที่อยู่ห่างไกลออกไปเป็นพันๆ กิโลเมตร ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต  การแสดงของเขาจึงถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยมีผู้ชมเป็นผู้กระตุ้น และ
การเคลื่อนไหวของเขาก็คือปฏิกิริยาจากแรงกระตุ้นของผู้ชมนั่นเอง นอกจากนี้ ในช่วง
ปีค.ศ. 1991-1994 เขายังได้แสดงศิลปะสื่อการแสดงสดด้วยการใช้เครื่องจักรกล และ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในโรงงานผลิตรถยนต์ให้เต้นร าไปกับเขาด้วย ทั้งนี้ทั้งการ
เคลื่อนไหวของเขาและของหุ่นยนต์จะถูกตั้งโปรแกรมไว้  เพื่อสุ่มเรียงล าดับและ
ดัดแปลงรูปแบบการเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายให้มีปฏิสัมพันธ์กัน  ยิ่งไปกว่านั้น เขายัง
น าเสนอภาพถ่ายภายในร่างกายของเขาจากการสอดกล้องเข้าไปในร่างกายตนเองด้วย 
ข้อนี้คือการส่องส ารวจทั้งมิติภายในและภายนอกของร่างกายมนุษย์  การแสดงของ 
สเตลาร์กจะมีท่าทีชวนหวาดเสียวด้วยอันตราย แต่ก็ระคนไปด้วยความขี้เล่นของศิลปิน
ต่อการตั้งค าถามถึงวิถีมนุษย์ในโลกร่วมสมัยไปในเวลาเดียวกัน (Allen and Harvie, 
2006: 71)  
 

 
 

ภาพที ่9 สเตลาร์กกับแขนกล 
 ส าหรับผลงานของสเตลาร์กนั้น สิ่งที่เหมือนกับมาริน่าก็คือ การใช้ร่างกาย
เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมาย (Signifier) และเป็นตัวความหมายเอง (Signified) 
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การแขวนตัวของเขาสะท้อนถึงเรื่องความอึด  ความทนทานต่อขีดจ ากัดของร่างกาย
มนุษย์  และยังเป็นการส ารวจมนุษย์ในเชิงกายภาพด้วย และการถ่ายภาพภายใน
ร่างกายของเขาก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการของมนุษย์  ท าให้สามารถ
รับรู้ถึงภูมิทัศน์ภายในตัวมนุษย์ได้  นับว่าเป็นการส ารวจภายใน-ภายนอกร่างกาย
มนุษย์ ข้อนี้หมายถึงว่าเพื่อให้ได้ความหมายดังกล่าว  ศิลปินได้น าร่างกายของตัวเอง
เข้าไปสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ยิ่งไปกว่าน้ัน การเคลื่อนไหวของร่างกาย
ที่เกิดจากแรงกระท าจากเครื่องจักรเครื่องยนต์  ปัญญาประดิษฐ์ และที่ส าคัญและ
น่าสนใจก็คือ  แรงกระท าผ่านกระแสอิเล็กทรอนิกส์จากอินเตอร์เน็ต  นี่คือการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมในโลกยุคใหม่  ที่ซึ่งเวลาและระยะทางถูกย่นย่อลง  ผู้ชมซึ่งนอกจาก
จะก ากับการเคลื่อนไหวของศิลปินแล้ว  ยังสามารถแอบเฝ้ามองในลักษณะถ้ ามองจาก
หน้าจอคอมพิวเตอร์ในพื้นที่ส่วนตัวเองได้อีกด้วย  ผู้เขียนพบว่าร่างกายของสเตลาร์ก
เป็นหน่วยความหมายหนึ่ง  เครื่องจักรกลและปัญญาประดิษฐ์เป็นอีกหน่วยความหมาย
หนึ่ง  และช่องทางปฏิสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยความหมาย  หน่วย
ความหมายทั้งหมดเมื่อมาสัมพันธ์กันจึงสร้างความหมายใหม่จากความสัมพันธ์นี้  และ
แน่นอนว่าความสัมพันธ์จาก 3 สิ่ง นี้ ก็คือตัวสื่อความหมายนั่นเอง  ท าให้อาจเข้าใจได้
ว่า  ผลงานของสเตลาร์กคือการส ารวจและตั้งค าถามของมิติความเป็นมนุษย์ในโลกร่วม
สมัยปัจจุบัน รวมไปถึงโลกในอนาคต เป็นการตั้งค าถามถึงวิถีความเป็นไปของมนุษย์
จากการใช้วิทยาการทางการแพทย์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี มารองรับ ซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงนี้ก าลังจะมาถึงโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในเวลาอันใกล้ 
 

โจเซฟ บอยส์ (1921-1986) 
 บอยส์ เป็นศิลปินชาวเยอรมัน  เขาเป็นทั้งศิลปินทัศนศิลป์และศิลปินศิลปะ
สื่อการแสดงสด อีกทั้งก็ได้ร่วมท างานศิลปะกับกลุ่มฟลักซัสอย่างแข็งขัน  ผลงานศิลปะ
สื่อการแสดงสดอันโด่งดังของบอยส์  ได้แก่ How to Explain Pictures to a Dead 
Hare ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965 ณ Galerie Schmela เมืองดุสเซลดอร์ฟ 
เยอรมนี  การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงส าหรับการเปิดนิทรรศการภาพวาดของเขา โดย
บอยส์ล็อกประตูข้างในไว้  ผู้ชมจึงชมการแสดงผ่านช่องหน้าต่างกระจกได้เท่านั้น 
ใบหน้าของบอยส์ทาด้วยน้ าผึ้งและติดด้วยแผ่นทองค าเปลว  เขาสวมรองเท้าบู้ทโดยมี
แผ่นเหล็กติดอยู่ข้างขวา  ส่วนข้างซ้ายก็พันด้วยผ้าขนสัตว์  ในมืออุ้มกระต่ายที่ตายแล้ว
พร้อมกับเดินพูดพึมพ ากรอกหูมัน  ลุกขึ้นเดินอธิบายภาพวาดที่ติดไว้อยู่บนฝาผนัง
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ด้านหลังทีละภาพให้ซากกระต่ายฟัง เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้นจึงอนุญาตให้ผู้ชมเข้า
มาในพ้ืนท่ีการแสดงได้ 
 ท่ามกลางศิลปะสื่อการแสดงสดหลายการแสดงของเขาซึ่งเขาท าอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงทศวรรษที่ 80  และจากนั้นก็ได้ขยายไปสู่กิจกรรมทางสังคมมากข้ึน การ
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วิธีการเดียวกับผู้หยั่งรู้เฉกเช่นหมอผี (Shaman) ทว่า  เป็นไปได้หรือไม่ว่า ความคิด 
ความรู้แจ้งเหล่านี้อยู่ในภาวะตายซากเต็มไปด้วยเหตุผลที่ดึงดันเหมือนกับกระต่ายที่
ตายแล้ว กระนั้นกระต่ายในความเช่ือของบอยส์ เป็นสัตว์ที่สามารถขุดโพรงของมัน 
เสมือนกับการกลับชาติมาเกิดเปลี่ยนรูปแปลงร่างกลับกลายเป็นธาตุดิน จึงคล้ายเป็น
การเปลี่ยนผ่านภาวะตายซากของปัญญาความคิดมนุษย์ไปสู่การเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
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ภาพที่ 10 การแสดง How to Explain Pictures to a Dead Hare ของ บอยส์ 

 
 ส่วนการแสดงใน Coyote: I Like America and America Likes Me ก็
เป็นอีกครั้งเช่นกันที่บอยส์ใช้สัญลักษณ์เฉพาะที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขา 
เช่น เปล และผ้าขนสัตว์ เป็นต้น  ท าให้เรานึกถึงประสบการณ์เมื่อครั้งเขายังอยู่ใน
หน่วยบินของกองทัพนาซี  ขณะเครื่องบินที่เขาท าหน้าที่เป็นพลปืนตก ที่ไครเมีย 
(Crimea) เขาถูกช่วยและรักษาโดยชาวพ้ืนเมืองตาตาร์รัสเซียจากการใช้ไขสัตว์พอกตัว
และห่อหุ้มเขาด้วยผืนผ้าขนสัตว์ จนเขาหายดี  นับแต่นั้นประสบการณ์นี้ก็กลายเป็น
สัญลักษณ์และรูปแบบการแสดงไม่รู้จบของเขา (และในบางครั้งอาจหมายถึงการล้าง
บาปของเขาที่เคยเข้าร่วมกับนาซีด้วยก็เป็นได้) ดังนั้นการถูกหามและห่อหุ้มด้วยผ้าขน
สัตว์จากสนามบินจึงอาจจะโยงไปหาประสบการณ์ดังกล่าวในอดีตที่สื่อความหมายถึง
ปัญญาญาณหยั่งรู้ของชนพื้นเมือง  แน่นอนว่าสุนัขป่าโคโยตี้ก็คืออเมริกันอินเดียนซึ่ง
เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมนั่นเอง  ขณะที่นิตยสารวอลสตรีทก็แทนค่าความเจริญของ
อเมริกาในปัจจุบัน  การแสดงนี้เป็นการตั้งค าถามถึงสถานะของชาวพื้นเมืองอเมริกัน 
ความสัมพันธ์ท่ีมีต่อสุนัขป่า  สัตว์ซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอเมริกันอินเดียนและถูก
ท าให้เสื่อมค่าให้เป็นเพียงสัตว์น่าร าคาญของชาวอเมริกันสมัยใหม่  จึงเป็นการ
ติดต่อสื่อสารอันใกล้ชิดต่อธรรมชาติ เหนือการรับรู้ในระดับเหตุผล สะท้อนค าถามอัน
ย้อนแย้งจากบอยส์กลับไปสู่อเมริกา (Allen and Harvie, 2006: 89-90) 
 ในการแสดงทั้ง 2 ชุดนี้ มีลักษณะร่วมกันอยู่หลายประการ  ไม่ว่าจะเป็น  
การใช้สัตว์เป็นสื่อกลาง  การใช้สัญลักษณ์ที่คล้ายๆ กัน หรือการพยายามติดต่อสื่อสาร
ของศิลปินกับสัตว์ ก็ตาม จากลักษณะเช่นนี้ท าให้ศิลปินซึ่งพยายามสื่อสารกับสิ่งหยั่งรู้
บางอย่างจึงท าหน้าที่คล้ายกับหมอผีผู้ด าเนินพิธีกรรม  แต่พิธีกรรมที่ว่านี้แตกต่างกับ
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ลักษณะที่เป็นพิธีกรรมในแบบของมาริน่า  การแสดงของมาริน่าความเป็นพิธีกรรมอยู่ที่
รูปแบบของการแสดง  เฉพาะอย่างยิ่งการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างศิลปินกับผู้ชม และ
การมีส่วนร่วมกับผู้ชม  ขณะที่บอยส์ใช้วิธีการแสดงแบบพิธีกรรม นั่นคือวิธีการติดต่อ
กับสัตว์นั้นเป็นเสมือนการกระท าพิธีกรรม โดยมีผู้ชมเป็นประจักษ์พยานที่คอย
สังเกตการณ์และรับรู้ความหมายของการแสดงที่ก าลังด าเนินอยู่  นอกจากนี้ผู้เขียน
สังเกตว่า แท้จริงแล้ว  การสื่อความหมายในการแสดงของบอยส์โดยการเรียบ
เรียงล าดับของสัญลักษณ์ให้มีการเข้ารหัสเพื่อสร้างความหมาย (Encoding) ขึ้นมานั้น 
มีการเรียบเรียงคล้ายกับการเรียบเรียงถ้อยค าในประโยคภาษา   มิเพียงเป็นประโยค
บอกเล่าเท่านั้น  แต่ยังเป็นประโยคเปรียบเทียบแบบอุปมาโวหารซึ่งเต็มไปด้วย
สัญลักษณ์  นี่คือการเข้ารหัสไปในภาษาศิลปะ และผู้ชมก็สามารถแปลงหรือถอดรหัส 
(Decode) ออกมาเป็นความหมายในระบบภาษาได้ในทางกลับกัน 
 อน่ึง บอยส์คิดว่าคนทุกคนเป็นศิลปิน หมายถึงมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ที่
จะกระท าและสร้างสิ่งที่ดีงาม  ทุกคนเป็นส่วนประกอบขององคาพยพในสังคม  มีส่วน
ช่วยที่จะใช้ภาษา ความคิด การกระท า  สร้างกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นได้ 
แนวคิดดังกล่าวของบอยส์นี้เรียกว่า  ประติมากรรมทางสังคม (Social Sculpture) 
ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนแนวคิดนี้ก็คือ  กิจกรรมที่เขาท าช่ือว่า 7000 Oaks – City 
Forestation Instead of City Administration ในปีค.ศ. 1982  ซึ่งเขาได้รับเชิญให้
เข้าร่วมในมหกรรมศิลปะที่มีช่ือเสียงมากของเยอรมนี ก็คือ Documenta ในครั้งที่ 7 
ในกิจกรรมนี้เขารณรงค์ให้มาร่วมกันปลูกต้นโอ๊กจ านวนถึง7,000 ต้น ที่เมืองคาสเซิล 
(Kassel) ต้นโอ๊คดังกล่าวยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน 
 
บทบาทหน้าท่ีของศิลปะสื่อการแสดงสด 
 ผลงานของศิลปินท้ัง 3 คน ที่ยกมาเป็นตัวอย่าง ช้ีให้เห็นถึงสิ่งที่ศิลปะสื่อการ
แสดงสดได้นิยามตัวมันเองดังท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้น เป็นท้ังการผสมผสานศิลปะประเภท
ต่างๆ เป็นทั้งการใช้วัสดุ สื่อ และวิธีการ ทั้งที่เป็นศิลปะและไม่เป็นศลิปะให้เป็นศิลปะที่
สะท้อนยุคสมัยอันกอปรด้วยเวลาและพื้นที่ ของมันเอง  น าทุกสิ่งทุกอย่างมาสื่อ
ความหมาย เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหาสาระท่ีจะน าเสนอ เช่ือมองค์ความรู้ใน
สาขาต่างๆ เข้าหากัน ส่งผลให้การแสดงของศิลปะสื่อการแสดงสดไม่ได้เป็นการบอก
เล่าเรื่องราวของตัวละคร  ไม่ได้สร้างอารมณ์ความรู้สึก และความน่าสนใจชวนให้
ติดตามของเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการกระท าของตัวละคร  ตรงกันข้าม ศิลปะสื่อการ
แสดงสดกลับกระตุ้นผู้ชมผ่านกระบวนการสื่อความหมายของมันในระดับเทียบเท่ากับ
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กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งเราแทบจะไม่ให้ความส าคัญหรือให้ความสนใจเลย ศิลปะ
สื่อการแสดงสดกลับขุดเอาสิ่งซ่อนเร้นที่เรามองข้ามไป  น ามาตีแผ่เปิดเผยเบื้องหน้าเรา
ให้เราตะหนักถึงขั้นตระหนก  ก่อเกิดความคิดวิพากษ์  เข้ารหัสสร้างเป็นสัญญะ (Sign) 
หรือเครื่องแสดงความหมายเพื่อสื่อสาร  สร้างความว้าวุ่นกระวนกระวายสับสน อาจจะ
เป็นความหงุดหงิดร าคาญ  บังคับให้ผู้ชมท าหน้าที่ของตนในการถอดรหัสพิจารณา
ใคร่ครวญสิ่งต่างๆ ในชีวิตของตน แล้วลั่นไกผลักดันให้เราต้องลงมือกระท าอะไร
บางอย่างในเชิงสังคม  มิใช่เพียงแค่รับรู้ประเทืองอารมณ์  ประเทืองจิตใจ  เพื่อสนอง
ความบันเทิงพึงใจส่วนตนอย่างเดียว  ในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไปอย่างซับซ้อน  โลกที่ข้อมูลข่าวสารบ่าไหลอย่างรวดเร็วในจ านวนมหาศาล  
จนไม่อาจแยกแยะ ดี ช่ัว จริง เท็จ ได้อย่างชัดเจน ศิลปะสื่อการแสดงสดจึงเป็น
เครื่องมือในการส ารวจมิติอันซ้อนทับของความเป็นมนุษย์  สังคมมนุษย์ และประดิษฐ
กรรมของมนุษย์ อันส าคัญ ซึ่งยังคงท างานต่อเนื่องโดยมิได้หยุดหย่อน เมื่อสังคมเปลี่ยน 
ความจริงเปลี่ยน เครื่องมือในการส ารวจก็ต้องเปลี่ยนและพัฒนาไป  ศิลปะและ
สุนทรียศาสตร์ก็เช่นกัน 
 
บทสรุป 
 ในสายตาของสาธารณชน ศิลปะสื่อการแสดงสดถูกมองว่าเป็นศิลปะที่ยาก
ต่อการเข้าถึงท าความเข้าใจ  ไม่เป็นที่น่าพิสมัยช่ืนชมต่อวัฒนธรรมอันเป็นที่นิยมของ
คนส่วนใหญ่  ถูกปรามาสว่าเป็นกระแสวัฒนธรรมย่อยที่รองรับเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะ
ในกลุ่มก้อนของนักคิด  นักวิชาการ แวดวงศิลปะ ระดับสูง ซึ่งแยกตัวออกมาจากสังคม
ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามศิลปินสื่อการแสดงสดก็พยายามใช้ วัสดุ สื่ อ และวิธีการ ที่
ผสมผสานกัน ในการส ารวจอัตลักษณ์ตัวตนอื่นๆ ที่อาจถูกมองข้ามไป เช่น อัตลักษณ์
ของเพศทางเลือก  อาชีพบริการทางเพศ  พลเมืองอพยพ และคนชายขอบ เป็นต้น 
และในโลกที่ก้าวไกลไปในทางเทคโนโลยี ศิลปะสื่อการแสดงสดก็พยายามสร้างความ
หลากหลายทางรูปแบบจากประดิษฐกรรมที่ก้าวหน้าของเทคโนโลยี ให้เกิดความร่วม
สมัย เพื่อตอบสนองต่อการเมือง และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโลกยุคสงครามเย็น 
และในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism) ซึ่งปัจเจกชนในสังคมยาก
ต่อการหลีกเลี่ยง มิพักต้องกล่าวถึงประเด็นเรื่องปัญญาประดิษฐ์ที่สังคมมนุษย์จะต้อง
เผชิญในไม่ช้า (Allen & Harvie, 2006: 184) อย่างไรก็ตาม ด้วยความคิดสร้างสรรค์
และมุ่งมันตั้งใจของศิลปินสื่อการแสดงสด ศิลปินพยายามอยู่ทุกขณะที่จะลบล้าง
ทัศนคติในทางลบของผู้คนในเรื่องความยากต่อความเข้าใจ และความห่างไกลจากชีวิต
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ในกลุ่มก้อนของนักคิด  นักวิชาการ แวดวงศิลปะ ระดับสูง ซึ่งแยกตัวออกมาจากสังคม
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ของผู้คน ด้วยวิธีการต่างๆ เสมือนโจทย์ที่จะต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา มีงานหลายช้ินที่
ก้าวพ้นและมีงานบางช้ินที่ไม่ก้าวพ้นข้อต าหนิติเตียนที่ได้รับ จึงเป็นหน้าท่ีของศิลปะสื่อ
การแสดงสดที่จะต้องแสวงหาหนทางที่เหมาะสม และเมื่อค้นพบแล้วศิลปะสื่อการ
แสดงสดจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการท าความเข้าใจความจริงในมิติต่างๆ กระทั่ง
แสวงหาทางออกต่อประเด็นปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็อาจเป็นได้ 
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การวิเคราะห์สื่อสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์เพื่อสะท้อน

ภาพความเชื่อเรื่องกุมารทองในสังคมไทยจากทฤษฎีสัญวิทยา 
Symbolic Analysis of the Dance Creation Reflecting the 

Kuman Thong belief in the Thai society from the Semiotics 
Theory Perspective 

สุนันทา เกตุเหล็ก1  
พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ2 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง การวิเคราะห์สื่อสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
เพื่อสะท้อนภาพความเชื่อเรื่องกุมารทองในสังคมไทยจากทฤษฎีสัญวิทยา เป็นส่วนหน่ึง
ของงานวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนภาพความเชื่อเรื่องกุมารทอง
ในสังคมไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์  เพื่อสะท้อน
ภาพความเช่ือเรื่องกุมารทองในสังคมไทย โดยศึกษาเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องกุมารทอง 
เพ่ือเป็นพื้นฐานประกอบการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนมุมมองที่ปรากฏใน
สังคมไทย โดยได้น าทฤษฎีสัญวิทยามาเป็นพื้นฐานแนวคิดที่ส าคัญในการออกแบบสื่อ
สัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบด้านอุปกรณ์
ประกอบการแสดงที่จะสนับสนุนให้การแสดงมีความสมบูรณ์ โดยมีวิธีการด าเนินการ
วิจัยเชิงสร้างสรรค์และวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 1. การส ารวจข้อมูลเชิงเอกสาร  
2. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 3. การพิจารณาสื่อสารสนเทศ  4. การส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม 5. การวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานศิลปิน 6. การใช้ประสบการณ์
ของผู้วิจัย 7. การแสวงหาสื่อสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์การแสดง 

จากการศึกษา พบว่า ทฤษฎีสัญวิทยา “Semiology” ของ Roland Barthes  
เป็นทฤษฎีท่ีเหมาะสมในการน ามาเป็นพื้นฐานในการให้ความหมายของอุปกรณ์การ
แสดงเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ให้เกิดมิติของการตีความที่น่าสนใจ  
โดยตระหนักถึงสื่อสัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับความเช่ือเรื่องกุมาร
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ทอง เช่น เตียง น้ าแดง และของเล่นเด็ก โดยสื่อสารความหมายในทางการแสดงที่มี
ความหมายโดยอรรถ และความหมายโดยนัยอย่างเช่น เตียงที่มีความหมายโดยอรรถ 
คือ เครื่องเรือนที่ใช้ในการรองรับร่างกายของมนุษย์ขณะนอนหลับ และความหมายโดยนัย 
คือ จุดเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ และเป็นจุดจบของชีวิตที่ต้องน ามาท าเป็นกุมารทอง อัน
เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดกุมารทองในวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน 
ค าส าคัญ: สื่อสัญลักษณ์,  กุมารทอง,  ทฤษฎีสัญวิทยา 
 

Abstract 
This article on the symbolic analysis of the dance creation 

reflecting the Kuman Thong belief in the Thai society from the semiotics 
theory perspective is part of a research entitled “The creation of a dance 
to reflect the Kuman Thong belief in the Thai society” aims to identify the 
dance creation style that can reflect the Kuman Thong belief in the Thai 
society through a study of the Thai belief in Kuman Thong. The research 
findings formed the basis for the creation of a dance performance that 
reflects the Thai perspective of Kuman Thong belief. Semiotics theory was 
adopted as the basic concept that was primary to the designing of 
symbolic representations of Kuman Thong belief in the dance creation. 
Such designs were considered a vital component of the theatrical props 
for the perfection of the dance performance. The research was based on 
the creative and qualitative research methods of: 1. Documentary 
research; 2. Interviews of informants with relevant knowledge on the 
research topic; 3. Examination of relvant information media; 4. Field 
survey; 5. The research analysis was based on the artistic standard; 6. The 
researcher’s experiences; and 7. A search for approriate symbolic codes 
for the dance creation. 
 The study found Roland Barthes’ “Semiology” to be a suitable 
theory for the assigning of meanings to the dance’s theatrical props that 
allowed interesting interpretations of the dance performance. Such props 
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were designed with recognition to the relevancy and association of their 
symbolic meanings in the Thai Kuman Thong belief. Symbols such as a 
bed, red fluid substance and children’s toys were chosen for their express 
as well as implied meanings. For example, the express meaning of a bed 
is that of a furniture used to support a sleeping person while its implied 
meaning is that of the onset of a pregnancy and the end of a fetus’ life 
when it is turned into a Kuman Thong as depicted in the Thai literature of 
Khun Chang Khun Paen. 
Keywords:  Symbol;          Kuman Thong;          Semiotics theory 
 
บทน า 

กุมารทอง เป็นเครื่องรางของขลังประเภทหนึ่งที่มีอิทธิคุณหลากหลายด้าน ซึ่ง
เกิดจากลัทธิไสยศาสตร์ แต่เดิมเช่ือว่ามาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่
เรียกว่า “ตายทั้งกลม” โดยผู้มีวิชาอาคมจะไปน าพาวิญญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูก
ด้วยการประกอบพิธีกรรม ต่อมาเมื่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมมีการพัฒนา
เจริญก้าวหน้าขึ้น ท าให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆ ได้ ปัจจุบันจึงได้มี
การดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองหลายรูปแบบ 

กุมารทองที่ปรากฏในงานวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน จึงเป็นสิ่งท่ีช่วยให้
เรามองเห็นความเช่ือในเรื่องกุมารทองที่มีปรากฏอยู่ควบคู่กับสังคมไทยมาช้านานตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าความเช่ือในเรื่องกุมารทองบางอย่างในปัจจุบันได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งาน โดยน าแนวคิดใหม่ผสมผสานกับแนวคิดแบบเดิม จากกุมาร
ทองทีค่อยปกป้อง คุ้มครอง ไปเป็นกุมารทองที่เน้นการให้โชคลาภและความร่ ารวย อัน
เป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับกุมารทอง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นพื้นฐานของความ
เช่ือเรื่องกุมารทองยังคงมีอยู่ในปัจจุบันและสะท้อนภาพความเช่ือผ่านสื่อด้านต่างๆ 
ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวถึงเรื่องความเช่ือไว้ในหนังสือศาสนาเปรียบเทียบ 
ดังนี ้

“เรื่องคติความเช่ือผีสางเทวดาและความเช่ือเรื่องไสยศาสตร์ย่อมเป็นพื้น
ความเช่ือของมนุษย์มาแต่เดิม แม้คนที่เจริญแล้วก็ยังถืออยู่ไม่มากก็น้อย เพราะฉะนั้น

253 
จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นเดิมของศาสนาไม่ว่าศาสนาไร มี ใครบ้าง เผาผีวันศุกร์  
แต่งงานวันอุบาทว์ มีใครบ้างสบายใจ ถ้าเหี้ยขึ้นเรือน หรือมีขั้นบันไดเป็นจ านวนคู่ และ
อื่นๆ อีกมากมาย แม้จะไม่ถือ แต่ถ้าไม่ท าก็ไม่สบายใจ ประชาชนชาวตะวันตกก็มีเรื่อง
เกี่ยวกับความเช่ืออย่างน้ีไม่น้อยเหมือนกัน” (พระยาอนุมานราชธน, 2506, 43 – 44) 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฏยศิลป์ เรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนภาพความเช่ือเรื่อง
กุมารทองในสังคมไทย” โดยน าวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน มาเป็นภาพสะท้อน
ความเชื่อเรื่องกุมารทองผ่านการวิเคราะห์และการตีความบทละครตามบริบทของสังคม 
การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนภาพความเช่ือเรื่องกุมารทองในสังคมไทย จึงเป็น
การถ่ายทอดความคิดและมุมมองอีกด้านหนึ่งของบริบทงานด้านวรรณกรรมที่สะท้อน
สภาพสังคม โดยตีความใหม่ตามบริบทของสังคมและเหตุผลความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ 
บนพื้นฐานของการตีความเรื่องกุมารทองในวรรณกรรมสู่การแสดงสร้างสรรค์งาน
นาฏยศิลป์ โดยยึดหลักในการตระหนักในคุณค่าของงานด้านวรรณกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นสื่อในการรับใช้สังคม โดยมิได้ลบหลู่ความเช่ือส่วนบุคคล  อัน
น ามาสู่การค านึงถึงการสร้างสื่อสัญลักษณ์ในการแสดงจากทฤษฎีสัญวิทยา เพื่อ
สนับสนุนงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ให้เกิดมิติทางการแสดงจากการตีความของ
ความหมายอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการแสดง เช่น เตียง ของเล่นเด็ก  

 อุปกรณ์ เป็นสื่อสัญลักษณ์ประเภทหนึ่งที่มีหน้าที่สนับสนุนการแสดงให้เกิด
ความสมบูรณ์ในการกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ  และช่วยสร้างความเข้าใจในการสื่อสาร
ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน โดยผู้วิจัยได้น าทฤษฎีสัญวิทยามาเป็นพ้ืนฐานแนวคิดใน
การสื่อความหมายเรื่องของกุมารทองในแง่มุมต่างๆ การใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อ
ความหมายในงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์นี้ จึงเป็นการน าลักษณะของการ
ใช้สัญญะเพื่อสื่อความหมายถึงกุมารทองที่มีความหมายทั้งที่เป็นความหมายเดียวกัน
ของทุกคน และให้ความหมายที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่กล่าวถึง หรือความหมายของคน
ทั่วไป อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการออกแบบอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนการแสดงให้มีความ
น่าสนใจ  และเกิดมิติมุมมองทางการแสดงที่หลากหลายในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์
เพื่อสะท้อนภาพความเชื่อเรื่องกุมารทองในสังคมไทย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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ทั่วไป อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการออกแบบอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนการแสดงให้มีความ
น่าสนใจ  และเกิดมิติมุมมองทางการแสดงที่หลากหลายในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์
เพื่อสะท้อนภาพความเชื่อเรื่องกุมารทองในสังคมไทย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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254 
 เพื่อหารูปแบบการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนภาพความเช่ือเรื่องกุมาร
ทองในสังคมไทย 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยมีกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา การสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ สารสนเทศ การส ารวจข้อมูลภาคสนาม การสังเกตการณ์  การวิเคราะห์ 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานศิลปิน โดยน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วน ามา
ทดลองสร้างสรรค์ และสรุปผล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. การส ารวจข้อมูลเชิงเอกสาร ศึกษาข้อมูลเอกสารจากหนังสือ ต ารา 
และบทความทางวิชาการต่าง ๆ ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับกุมารทองและการสร้างสรรค์งาน
นาฏยศิลป์ 

2. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การสัมภาษณ์แบบปลายปิด
และแบบปลายเปิดทั้งในเชิงลึกเป็นรายบุคคล ได้แก่ นักวิชาการ อาจารย์ ศิลปิน
ทางด้านนาฏยศิลป์ พระสงฆ์ และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ได้แก่ ผู้แสดง ผู้ชม 

3. การพิจารณาสื่อสารสนเทศ สื่อสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกุมารทอง 
4. การส ารวจข้อมูลภาคสนาม ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับกุมารทอง ภาพ

จิตรกรรม ประติมากรรม และการสังเกตผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ 
5. การวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานศิลปิน พิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน

ศิลปิน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานสร้างสรรค์ 
6. การใช้ประสบการณ์ของผู้วิจัย ประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้แสดง 

ผู้ออกแบบ ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
7. การแสวงหาสื่อสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับการสร้างสรรค์การแสดง 

เลือกสรรอุปกรณ์ประกอบการแสดงท่ีมีความเกี่ยวข้องกับความเช่ือเรื่องกุมารทอง และ
ตีความความหมายของสื่อสัญลักษณ์ดังกล่าวจากพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีสัญวิทยา 
“Semiology” ของ Roland Barthes 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อ
สะท้อนภาพความเชื่อเรื่องกุมารทองในสังคมไทย” ซึ่งมีแนวคิดส าคัญในการสนับสนุน
ว่า  วรรณกรรมเป็นพ้ืนฐานในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความคิดสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ในการสะท้อนสภาพสังคม อีกทั้งยังเป็น
การสร้างสรรค์ท่ีมีองค์ประกอบทางการแสดงหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ออกแบบอุปกรณ์การแสดง ซึ่งจะต้องค านึงถึงความหมายของการสื่อสารการแสดงสู่

255 
ผู้ชม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการศึกษาทฤษฎีสัญวิทยาเพื่อหารูปแบบการสร้างสรรค์
นาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนสภาพสังคมจากการน าเรื่องกุมารทองมาน าเสนอในมุมมองของ
ความเชื่อในรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏในสังคมไทย 

กุมารทอง เปรียบเสมือนสัญญะทางความเช่ือแบบหนึ่งของคนไทยในสังคมที่
สะท้อนผ่านการนับถือ เคารพบูชา เพื่อประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง โดยน าเสนอผ่าน
การศึกษาวิเคราะห์จากวรรณกรรม แล้วน ามาตีความเพื่อถ่ายทอดเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสัญวิทยา “Semiology” ของ 
Roland Barthes ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในกระบวนการสร้างความหมาย 2 ขั้นตอน 
ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิทฤษฎสีัญวิทยา 
ที่มา: แผนภูมิโดยผู้วจิัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 

ขั้นตอนท่ี 1 การตีความหมายโดยอรรถ (Denotation) 
 การตีความหมายโดยอรรถ เป็นการตีความหมายในขั้นตอนแรกของการ

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย และตัวหมายถึง และความสัมพันธ์ระหว่าง
สัญญะและสิ่งที่กล่าวถึง ซึ่งเป็นความหมายที่ชัดเจนของสัญญะ ทีต่ีความหมายโดยตรง  

ทฤษฎีสัญญะวิทยา 

การตีความหมายโดยอรรถ 
(Denotation) 

 

การตีความหมายโดยนัย 
(Connotative) 

การตีความหมายโดยตรง การตีความหมายโดยอัตวิสัย 
(มุมมองส่วนบุคคล) 

กุมารทอง  
เป็นเด็กที่ตายทั้งกลม 

 

กุมารทอง เป็นเครื่องราง 
ของขลัง 
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ผู้ชม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการศึกษาทฤษฎีสัญวิทยาเพื่อหารูปแบบการสร้างสรรค์
นาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนสภาพสังคมจากการน าเรื่องกุมารทองมาน าเสนอในมุมมองของ
ความเชื่อในรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏในสังคมไทย 

กุมารทอง เปรียบเสมือนสัญญะทางความเช่ือแบบหนึ่งของคนไทยในสังคมที่
สะท้อนผ่านการนับถือ เคารพบูชา เพื่อประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง โดยน าเสนอผ่าน
การศึกษาวิเคราะห์จากวรรณกรรม แล้วน ามาตีความเพื่อถ่ายทอดเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสัญวิทยา “Semiology” ของ 
Roland Barthes ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในกระบวนการสร้างความหมาย 2 ขั้นตอน 
ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิทฤษฎสีัญวิทยา 
ที่มา: แผนภูมิโดยผู้วจิัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 

ขั้นตอนท่ี 1 การตีความหมายโดยอรรถ (Denotation) 
 การตีความหมายโดยอรรถ เป็นการตีความหมายในขั้นตอนแรกของการ

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย และตัวหมายถึง และความสัมพันธ์ระหว่าง
สัญญะและสิ่งที่กล่าวถึง ซึ่งเป็นความหมายที่ชัดเจนของสัญญะ ทีต่ีความหมายโดยตรง  

ทฤษฎีสัญญะวิทยา 

การตีความหมายโดยอรรถ 
(Denotation) 

 

การตีความหมายโดยนัย 
(Connotative) 

การตีความหมายโดยตรง การตีความหมายโดยอัตวิสัย 
(มุมมองส่วนบุคคล) 

กุมารทอง  
เป็นเด็กที่ตายทั้งกลม 

 

กุมารทอง เป็นเครื่องราง 
ของขลัง 
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เช่น  การตีความหมายของกุมารทองในขั้นตอนแรก จึงเป็นเด็กที่ตายทั้งกลม หรือเด็กที่
ตายในท้องแม่ จากการตีความดังกล่าว จึงน ามาสู่แนวทางการสร้างสรรค์การแสดง
นาฏยศิลป์ในการออกแบบกระบวนท่าที่แสดงให้เห็นถึงการผ่าท้อง เพื่อน าเด็กออกมา
จากท้องของผู้เป็นแม่ 

ขั้นตอนท่ี 2 การตีความหมายโดยนัย (Connotative) 
การตีความหมายโดยนัย เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญะกระทบกับ

ความรู้สึกหรืออารมณ์ภายใต้ค่านิยมและบริบททางสังคมของผู้รับสาร  ก า ร
ตี ค ว ามหมาย โดยนัยนี้เกิดขึ้นจากการตีความหมายโดยอัตวิสัย (Subjectivity) เป็น
สิ่งที่ขึ้นอยู่กับค่านิยมทางวัฒนธรรม เช่น กุมารทอง เป็นเครื่องรางของขลังชนิด
หนึ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยในด้านจิตวิญญาณในการสมมุติสิ่ง
ที่ไม่ใช่มนุษย์ เปรียบดั่งบุคลาธิษฐานที่มีสัญญะของความคุ้มครองช่วยเหลือป้องกันภัย
ให้รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ ตลอดจนการบันดาลความส าเร็จ ความร่ ารวย ทรัพย์สิน
เงินทองให้กับผู้ที่นับถือกุมารทอง 

จากการศึกษาทฤษฎีดังกล่าว น ามาสู่การสร้างสรรค์การแสดงทางด้าน
นาฏยศิลป์ที่มีพื้นฐานมาจากวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ที่ปรากฏเรื่องราวของ
ไสยศาสตร์ในวรรณกรรมเป็นจ านวนมาก ซึ่งผูกพันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของตัวละครจน
เกิดเป็นเรื่องราวที่สร้างสีสันให้กับวรรณกรรม  อีกทั้งยังเป็นจุดส าคัญในการด าเนิน
เรื่องของวรรณกรรมให้มีความเข้มข้นพิสดาร  หนึ่งในตัวอย่างของไสยศาสตร์ที่ส าคัญ
คือ กุมารทอง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กุมารทองเป็นหลักในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์เพื่อ
สะท้อนภาพความเช่ือเรื่องกุมารทองในสังคมไทย รวมทั้งแสวงหาแนวคิดปรัชญาหลัง
การสร้างสรรค์ที่สะท้อนมุมมองด้านการเลือกที่จะเชื่อถือศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมี
จุดประสงค์ที่แฝงเร้นอยู่ท่ามกลางการแสดงความเช่ือถือนั้น ซึ่งเป็นวิสัยของมนุษย์
ปุถุชนที่ยังคงใช้กุมารทองเพื่อตอบสนองความต้องการของตน โดยในการสร้างสรรค์
ผลงานนาฏศิลป์นี้ ผู้วิจัยได้ค านึงถึงอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่จะน ามาสนับสนุนการ
แสดงให้เกิดความสมบูรณ์และมีความหมายที่แฝงนัยยะในการสื่อสารเรื่องราวที่
สอดคล้องกับการแสดง ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง เช่น เตียง แก้ว
น้ าแดง  ของเล่นเด็ก  สลากกินแบ่งรัฐบาล  ธนบัตรปลอม และธูป  มาเป็นอุปกรณ์
ส าคัญในการแสดง ทั้งนี้ได้ยกตัวอย่างของการอุปกรณ์ส าคัญในการแสดง 3 ประเภท 
ดังนี ้

257 
การออกแบบเตียงในการแสดง 
ในการออกแบบอุปกรณ์การแสดงนี้ ผู้วิจัยค านึงถึงอุปกรณ์การแสดงที่สื่อ

ถึงสัญญะที่ท าหน้าที่ของสิ่งนั้นเองและท าหน้าที่แบบเชิงนามธรรม โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้
เตียงเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่มีโครงของการออกแบบมาจากรูปลักษณ์ของเตียง
นอน มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและขาเตียง 4 ขา โดยได้ต้นแบบจากภาพจิตรกรรม
ที่ปรากฏภาพของขุนแผนผ่าท้องนางบัวคลี่บนเตียงนอน ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมที่วัด
บ้านถ้ า จังหวัดกาญจนบุรี และภาพจิตรกรรม ณ วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางของการออกแบบอุปกรณ์การแสดงในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

 
ภาพที่ 1 ภาพต้นแบบจติรกรรมฝาผนัง ณ วัดบ้านถ้ า จังหวัดกาญจนบุรี 

ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 
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การออกแบบเตียงในการแสดง 
ในการออกแบบอุปกรณ์การแสดงนี้ ผู้วิจัยค านึงถึงอุปกรณ์การแสดงที่สื่อ

ถึงสัญญะที่ท าหน้าที่ของสิ่งนั้นเองและท าหน้าที่แบบเชิงนามธรรม โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้
เตียงเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่มีโครงของการออกแบบมาจากรูปลักษณ์ของเตียง
นอน มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและขาเตียง 4 ขา โดยได้ต้นแบบจากภาพจิตรกรรม
ที่ปรากฏภาพของขุนแผนผ่าท้องนางบัวคลี่บนเตียงนอน ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมที่วัด
บ้านถ้ า จังหวัดกาญจนบุรี และภาพจิตรกรรม ณ วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางของการออกแบบอุปกรณ์การแสดงในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

 
ภาพที่ 1 ภาพต้นแบบจติรกรรมฝาผนัง ณ วัดบ้านถ้ า จังหวัดกาญจนบุรี 

ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 
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ภาพที่ 2 ภาพต้นแบบจติรกรรมฝาผนัง ณ วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุร ี

ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 
 

จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบเตียงส าหรับใช้ในการแสดง โดยร่างแบบให้มี
ลักษณะของเตียงยกสูง มีขาเตียง 4 ขา และมีหัวเตียงเพื่อก าหนดด้านหัวเตียงนอน 
พร้อมก าหนดความกว้าง ความสูงของเตียงที่สัมพันธ์กับสรีระของผู้แสดง  เพื่อให้
เหมาะสมกับท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้แสดงชายในการยืนท าท่าผ่าท้องผู้แสดงหญิง
แล้วจึงเลือกวัสดุมาใช้ในการสร้าง ได้แก่ เหล็ก และไม้ เพื่อน ามาเช่ือมและต่อประกอบ
เป็นเตียง โดยเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงเพื่อรองรับน้ าหนักของผู้แสดงเมื่อนอนบน
เตียง ซึ่งเน้นความเรียบง่ายแบบมินิมอล  เพื่อให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้
กับการถ่ายทอดผลงานนาฏยศิลป์ ดังภาพต่อไปนี้  

 

 
ภาพที่ 3 การออกแบบเตียง-อุปกรณ์ประกอบการแสดง 

 ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วจิัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 
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ภาพที ่4 เตียง-อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 

 
ผู้วิจัยเลือกใช้เตียงเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง เนื่องจากเตียงสามารถ

แสดงความหมายเพื่อเป็นสื่อสัญญะทางการแสดงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่ง
ความหมายทางตรงนั้น เตียง คือเครื่องเรือนประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์ใช้สอยหลักใน
การรองรับร่างกายของมนุษย์ขณะนอนหลับ และเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการ
พักผ่อน อีกทั้งการใช้เตียงที่ยกสูงจากพื้นเหมาะกับสรีระและโครงสร้างร่างกายของ
มนุษย์ในการนอนและการลุกนั่ง และความหมายทางอ้อมของเตียงที่ผู้วิจัยน ามาใช้ใน
การสื่อสารทางการแสดง คือ เตียงเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ และเป็นจุบจบของ
ชีวิตที่ต้องน ามาท าเป็นกุมารทอง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดกุมารทองในวรรณกรรม
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ที่เกิดจากการที่ขุนแผนผ่าท้องนางบัวคลี่แล้วน ามาท าเป็นกุมาร
ทอง โดยน ามาท าพิธีในวัด ซึ่งมีการท าพิธี ดังบทกลอนต่อไปนี้ 

 
“เปิดประตูจู่ออกมานอกบ้าน  รีบเดินผ่านป่าตัดเข้าวัดใต้ 

 ปิดประตูวิหารลั่นดาลใน  ลิ่มกลอนซ้อนใส่ไว้ตรึงตรา 
 วางย่ามเปิดกลักแล้วชักชุด  ตีเหล็กไฟจุดเทียนข้ึนแดงร่า 
 เอาไม้ชัยพฤกษ์พระยายา  ปักเป็นขาพาดกันกุมารวาง 
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ภาพที ่4 เตียง-อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 

 
ผู้วิจัยเลือกใช้เตียงเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง เนื่องจากเตียงสามารถ

แสดงความหมายเพื่อเป็นสื่อสัญญะทางการแสดงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่ง
ความหมายทางตรงนั้น เตียง คือเครื่องเรือนประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์ใช้สอยหลักใน
การรองรับร่างกายของมนุษย์ขณะนอนหลับ และเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการ
พักผ่อน อีกทั้งการใช้เตียงที่ยกสูงจากพื้นเหมาะกับสรีระและโครงสร้างร่างกายของ
มนุษย์ในการนอนและการลุกนั่ง และความหมายทางอ้อมของเตียงที่ผู้วิจัยน ามาใช้ใน
การสื่อสารทางการแสดง คือ เตียงเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ และเป็นจุบจบของ
ชีวิตที่ต้องน ามาท าเป็นกุมารทอง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดกุมารทองในวรรณกรรม
เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ที่เกิดจากการที่ขุนแผนผ่าท้องนางบัวคลี่แล้วน ามาท าเป็นกุมาร
ทอง โดยน ามาท าพิธีในวัด ซึ่งมีการท าพิธี ดังบทกลอนต่อไปนี้ 

 
“เปิดประตูจู่ออกมานอกบ้าน  รีบเดินผ่านป่าตัดเข้าวัดใต้ 

 ปิดประตูวิหารลั่นดาลใน  ลิ่มกลอนซ้อนใส่ไว้ตรึงตรา 
 วางย่ามเปิดกลักแล้วชักชุด  ตีเหล็กไฟจุดเทียนข้ึนแดงร่า 
 เอาไม้ชัยพฤกษ์พระยายา  ปักเป็นขาพาดกันกุมารวาง 
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 ยันต์นารายณ์แผลงฤทธิ์ปิดศีรษะ เอายันต์ราชะปะพื้นล่าง 
 ยันต์นารายณ์ฉีกอกปกปิดกลาง ลงยันต์นางพระธรณีที่พ้ืนดิน 
 เอาไม้รักปักเสาขึ้นสี่ทิศ  ยันต์ปิดปากธงวงสายสิญจน์ 
 ลงเพดานยันต์สังวาลอัมรินทร์  ก็พร้อมสิ้นในต าราถูกท่าทาง 
 เอาไม้มะริดกันเกราเถากันภัย  ก่อชุดจุดไฟใส่ฟืนล่าง 

ตั้งจิตสนิทดีไว้ท่ีทาง   ภาวนานั่งย่างกุมารทอง”  
        (วชิรารัตน์  นิรันดร์เตชาภัทร, 2555: 465 – 466) 

 

 
ภาพที ่5 เตียง-อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 

 
 จากบทกลอนดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการท าพิธีกรรมที่มีลักษณะของการ

จัดตั้งพิธี จึงมีการออกแบบการใช้เตียงให้เปรียบเสมือนสถานที่ในการท าพิธีกรรมอีก
ด้วย นอกจากนี้ เตียงยังเป็นสื่อสัญญะในทางการแสดงที่น ามาใช้เป็นที่ตั้งเครื่องบูชา
เพื่อเน้นความศักดิ์สิทธิ์ในการเคารพบูชา  และการตอบแทนกุมารทองในการบันดาล
ความส าเร็จตามที่ผู้ขอพรได้ขอไว้ โดยในภาพการแสดงจะปรากฏการใช้อุปกรณ์ใน
ลักษณะการใช้เพื่อนอนและการสื่อถึงความศักดิ์สิทธ์ิจากการที่ผู้แสดงเอาน้ าแดงมาวาง
รอบเตียง 

 

261 
การออกแบบแก้วน  าแดงในการแสดง 
ในการออกแบบอุปกรณ์การแสดงนี้ ผู้วิจัยค านึงค านึงถึงอุปกรณ์การแสดงที่

สื่อถึงสัญญะที่ท าหน้าท่ีแบบเชิงนามธรรม  โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้แก้วน้ าแดงเป็นอุปกรณ์
ประกอบการแสดงที่มีเค้าโครงของการออกแบบมาจากสิ่งที่ผู้เลี้ยงหรือผู้นับถือกุมาร
ทองได้น าน้ าแดงมาถวาย  เพื่อตอบแทนเมื่อได้ในสิ่งที่ตนปรารถนา โดยมีลักษณะเป็น
น้ าแดงที่วางตั้งเรียงไว้ตามจ านวนที่ได้บอกกล่าวไว้  ซึ่งได้ต้นแบบมาจากการถวายน้ า
แดงเพื่อบูชากุมารทองจากวัดไผ่ล้อม  จังหวัดนครปฐม และจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้
เลี้ยงกุมารทองที่นิยมถวายน้ าแดงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแก้วกล้า อาคม ที่ได้
กล่าวว่า “การบูชากุมารทอง เมื่อท าสิ่งใดส าเร็จควรให้รางวัลด้วยการน าของเล่นเด็ก
ต่างๆ ขึ้นหิ้งให้ และที่ขาดไม่ได้คือ น้ าหวานสีแดง” (แก้วกล้า  อาคม, 2556, 56) 
 

 
ภาพที ่6 การจัดน้ าแดงถวายกุมารทอง  

ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 
 

จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบแก้วน้ าแดงส าหรับใช้ในการแสดง โดยออกแบบ
แก้วที่น ามาใช้เป็นแก้วกระดาษที่มีความกว้างประมาณ 7 เซนติเมตร สูงประมาณ 5.5 
เซนติเมตร เพื่อให้พอดีกับมือในการจับแก้วได้สะดวก และเมื่อวางลงที่พื้นสามารถเห็นสี
แดงที่อยู่ในแก้วได้ชัดเจน แล้วจึงเลือกวัสดุที่เป็นแก้วกระดาษสีขาว เน้นที่ความเรียบ
ง่ายของอุปกรณ์ที่น ามาใช้  แต่ยังสามารถสื่อสารการแสดงได้อย่างชัดเจนดังภาพ
ต่อไปนี ้
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การออกแบบแก้วน  าแดงในการแสดง 
ในการออกแบบอุปกรณ์การแสดงนี้ ผู้วิจัยค านึงค านึงถึงอุปกรณ์การแสดงที่

สื่อถึงสัญญะที่ท าหน้าท่ีแบบเชิงนามธรรม  โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้แก้วน้ าแดงเป็นอุปกรณ์
ประกอบการแสดงที่มีเค้าโครงของการออกแบบมาจากสิ่งที่ผู้เลี้ยงหรือผู้นับถือกุมาร
ทองได้น าน้ าแดงมาถวาย  เพื่อตอบแทนเมื่อได้ในสิ่งที่ตนปรารถนา โดยมีลักษณะเป็น
น้ าแดงที่วางตั้งเรียงไว้ตามจ านวนที่ได้บอกกล่าวไว้  ซึ่งได้ต้นแบบมาจากการถวายน้ า
แดงเพื่อบูชากุมารทองจากวัดไผ่ล้อม  จังหวัดนครปฐม และจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้
เลี้ยงกุมารทองที่นิยมถวายน้ าแดงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแก้วกล้า อาคม ที่ได้
กล่าวว่า “การบูชากุมารทอง เมื่อท าสิ่งใดส าเร็จควรให้รางวัลด้วยการน าของเล่นเด็ก
ต่างๆ ขึ้นหิ้งให้ และที่ขาดไม่ได้คือ น้ าหวานสีแดง” (แก้วกล้า  อาคม, 2556, 56) 
 

 
ภาพที ่6 การจัดน้ าแดงถวายกุมารทอง  

ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 
 

จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบแก้วน้ าแดงส าหรับใช้ในการแสดง โดยออกแบบ
แก้วที่น ามาใช้เป็นแก้วกระดาษที่มีความกว้างประมาณ 7 เซนติเมตร สูงประมาณ 5.5 
เซนติเมตร เพื่อให้พอดีกับมือในการจับแก้วได้สะดวก และเมื่อวางลงที่พื้นสามารถเห็นสี
แดงที่อยู่ในแก้วได้ชัดเจน แล้วจึงเลือกวัสดุที่เป็นแก้วกระดาษสีขาว เน้นที่ความเรียบ
ง่ายของอุปกรณ์ที่น ามาใช้  แต่ยังสามารถสื่อสารการแสดงได้อย่างชัดเจนดังภาพ
ต่อไปนี ้
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262 
 

 
ภาพที ่7 แก้วน้ าแดง-อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 

 
ผู้วิจัยเลือกใช้แก้วน้ าแดงเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง เนื่องจากแก้วน้ า

แดงสามารถแสดงความหมายเพื่อเป็นสื่อสัญญะทางการแสดงได้  ซึ่งความหมายใน
ทางการแสดงนั้น แก้วน้ าแดง คือ สิ่งแสดงความเคารพ ศรัทธา และการขอให้ได้ในสิ่งที่
หวัง  อีกทั้งยังเป็นสื่อสัญญะในทางการแสดงที่น ามาใช้เป็นสิ่งของในการเคารพบูชา
และการตอบแทนกุมารทองในการบันดาลความส าเร็จตามที่ผู้ขอพรได้ขอไว้ แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อที่มีต่อกุมารทองได้อย่างชัดเจน  โดยในภาพการแสดงจะปรากฏการใช้
อุปกรณ์ดังกล่าวในลักษณะการใช้เพื่อแสดงการขอให้กุมารทองช่วยเหลอื และน าเอาน้ า
แดงมาวางรอบเตียง  โดยออกแบบการจัดวางให้วางอย่างเป็นระเบียบ เนื่องจากผู้วิจัย
สังเกตจากการวางน้ าแดงจากการวางน้ าแดงของผู้ที่ไปแก้บน ณ วัดไผ่ล้อม จังหวัด
นครปฐม และจากภาพถ่ายของผู้เลี้ยงกุมารทองในการจัดของถวายกุมารทองนั้นมักจะจัด
วางอย่างเป็นระเบียบ  จากท่ีกล่าวไปข้างต้นว่า แก้วน้ าแดง แทนความหมายของการ
แสดงความเคารพและศรัทธาในการบันดาลความส าเร็จ  เพื่อให้เกิดการตีความ
เชิงเปรียบเทียบต่อการแสดงออกถึงความเชื่อดังกล่าว  ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงออกแบบ
ให้แก้วน้ าแดงท าหน้าที่ในเชิงเปรียบเทียบในการอ้อนวอน และการออกค าสั่งเพื่อขอให้
ได้ในสิ่งท่ีตนต้องการ 

263 
การออกแบบของเล่นเด็กในการแสดง 
การออกแบบอุปกรณ์การแสดงนี้ ผู้วิจัยค านึงค านึงถึงอุปกรณ์การแสดงที่สื่อ

ถึงสัญญะที่ท าหน้าที่แบบเชิงนามธรรม ในการแสดงให้เห็นว่าตามความเช่ือเรื่องกุมาร
ทองนั้น คนส่วนใหญ่มักมีความเช่ือว่ากุมารทองอยู่ในช่วงวัยเด็ก ซึ่งสังเกตได้จากสิ่งของ
ที่ใช้ในการตอบแทนกุมารทอง เมื่อผู้เลี้ยงหรือผู้นับถือกุมารทองได้รับในสิ่งที่ตน
ปรารถนา มักเลือกสรรของที่เกี่ยวข้องกับช่วงวัยเด็กมาเป็นของรางวัล   ผู้วิจัยจึงได้
เลือกใช้ของเล่นเด็กเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่มีเค้าโครงของการออกแบบมาจาก
สิ่งที่ผู้เลี้ยงหรือผู้นับถือกุมารทองได้น าของเล่นเด็กมาถวาย  เมื่อได้รับผลส าเร็จตามที่
ตนต้องการ  นอกจากน้ียังพบว่ามีการตอบแทนด้วยสิ่งของมีค่าต่างๆ เช่น สร้อย แหวน 
เงิน ทอง รวมไปถึงของเล่นเด็กแบบต่างๆ ตามที่ได้สัญญาไว้กับกุมารทอง ซึ่งผู้วิจัยได้
ต้นแบบมาจากการถวายของเล่นเด็ก  เพื่อบูชากุมารทองจากวัดไผ่ล้อม จังหวัด
นครปฐม และจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เลี้ยงกุมารทองที่นิยมถวายของเล่นเด็กเมื่อได้รับ
ในสิ่งที่ตนต้องการ 

 

 
ภาพที ่8 ของเล่นเด็กท่ีถวายให้กบักุมารทอง 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 

 
จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบของเล่นเด็กส าหรับใช้ในการแสดง โดยออกแบบ

ของเล่นเด็กที่น ามาใช้เป็นของเล่นชนิดต่างๆ เช่น รถถัง รถ 4 ล้อ ลูกบอล กีตาร์ตัวเล็ก 
เป็นต้น โดยเน้นของเล่นที่มีสีสันสดใสเหมาะกับช่วงวัยของเด็ก นอกจากนี้ยังค านึงถึง
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263 
การออกแบบของเล่นเด็กในการแสดง 
การออกแบบอุปกรณ์การแสดงนี้ ผู้วิจัยค านึงค านึงถึงอุปกรณ์การแสดงที่สื่อ

ถึงสัญญะที่ท าหน้าที่แบบเชิงนามธรรม ในการแสดงให้เห็นว่าตามความเช่ือเรื่องกุมาร
ทองนั้น คนส่วนใหญ่มักมีความเช่ือว่ากุมารทองอยู่ในช่วงวัยเด็ก ซึ่งสังเกตได้จากสิ่งของ
ที่ใช้ในการตอบแทนกุมารทอง เมื่อผู้เลี้ยงหรือผู้นับถือกุมารทองได้รับในสิ่งที่ตน
ปรารถนา มักเลือกสรรของที่เกี่ยวข้องกับช่วงวัยเด็กมาเป็นของรางวัล   ผู้วิจัยจึงได้
เลือกใช้ของเล่นเด็กเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่มีเค้าโครงของการออกแบบมาจาก
สิ่งที่ผู้เลี้ยงหรือผู้นับถือกุมารทองได้น าของเล่นเด็กมาถวาย  เมื่อได้รับผลส าเร็จตามที่
ตนต้องการ  นอกจากน้ียังพบว่ามีการตอบแทนด้วยสิ่งของมีค่าต่างๆ เช่น สร้อย แหวน 
เงิน ทอง รวมไปถึงของเล่นเด็กแบบต่างๆ ตามที่ได้สัญญาไว้กับกุมารทอง ซึ่งผู้วิจัยได้
ต้นแบบมาจากการถวายของเล่นเด็ก  เพื่อบูชากุมารทองจากวัดไผ่ล้อม จังหวัด
นครปฐม และจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เลี้ยงกุมารทองที่นิยมถวายของเล่นเด็กเมื่อได้รับ
ในสิ่งที่ตนต้องการ 

 

 
ภาพที ่8 ของเล่นเด็กท่ีถวายให้กบักุมารทอง 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 

 
จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบของเล่นเด็กส าหรับใช้ในการแสดง โดยออกแบบ

ของเล่นเด็กที่น ามาใช้เป็นของเล่นชนิดต่างๆ เช่น รถถัง รถ 4 ล้อ ลูกบอล กีตาร์ตัวเล็ก 
เป็นต้น โดยเน้นของเล่นที่มีสีสันสดใสเหมาะกับช่วงวัยของเด็ก นอกจากนี้ยังค านึงถึง
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ของเล่นเด็กที่เป็นพลาสติก ไม่ใช้ของที่ความแหลมคม เนื่องจากผู้เลี้ยงกุมารทองส่วน
ใหญ่มีความเช่ือว่ากุมารทองเปรียบเสมือนญาติ หรือคนในครอบครัวที่ต้องดูแล 
เพราะฉะนั้นการเลือกสิ่งของที่น ามาถวายกุมารทองนั้น จึงเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับช่วง
วัย โดยการน าอุปกรณ์ดังกล่าวมาน าเสนอผ่านการแสดงนี้ สามารถท าให้ภาพของการ
สื่อสารการแสดงมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที ่9 ของเล่นเด็ก-อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย/ สุนันทา เกตุเหล็ก 

 
ผู้วิจัยเลือกใช้ของเล่นเด็กเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง เน่ืองจากของเล่น

เด็กสามารถแสดงความหมายเพื่อเป็นสื่อสัญญะทางการแสดงได้ ซึ่งความหมายใน
ทางการแสดงนั้น ของเล่นเด็ก คือ สิ่งแสดงความเคารพ ศรัทธา และการขอให้ได้ในสิ่งที่
หวัง  อีกทั้งยังเป็นสื่อสัญญะในทางการแสดงที่น ามาใช้เป็นสิ่งของในการเคารพบูชา
และการตอบแทนกุมารทองในการบันดาลความส าเร็จตามที่ผู้ขอพรได้ขอไว้ แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อที่มีต่อกุมารทองได้อย่างชัดเจน  นอกจากน้ีการน าของเล่นเด็กมาถวาย
ต่อกุมารทองนั้น น่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับกุมารทองด้วย เพราะมีความเช่ือว่า
กุมารทอง คือ เด็ก และเด็กย่อมมีความสุข ความพึงใจ และความสนุกสนานเมื่อได้เล่น
ของเล่น อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า แม้กุมารทองจะเป็นเครื่องรางของขลังที่ไม่มีชีวิต
แล้ว แต่ยังคงความเป็นเด็กอยู่ตลอดไป  โดยในภาพการแสดงจะปรากฏการใช้อุปกรณ์

265 
ดังกล่าวในลักษณะการใช้เพื่อแสดงการตอบแทนกุมารทองที่ได้ช่วยเหลือให้ได้รับ
ความส าเร็จตามที่ปรารถนา และน าเอาของเล่นเด็กมาวางบนเตียง โดยสังเกตจากการ
วางของเล่นเด็กจากผู้ที่ไปแก้บนตามสถานที่ต่างๆ  และจากผู้เลี้ยงกุมารทองในการจัด
ของถวายกุมารทอง 
 
สรุปผล 

การวิเคราะห์สื่อสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนภาพ
ความเช่ือเรื่องกุมารทองในสังคมไทยจากทฤษฎีสัญวิทยา เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย
เรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนภาพความเชื่อเรื่องกุมารทองในสังคมไทย” 
ซึ่งผู้วิจัยได้ค านึงถึงอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่าย 
และตีความเพิ่มเติมจากความหมายเดิมที่เข้าใจโดยทั่วไป อันเป็นการใช้สื่อสัญลักษณ์ที่
มีพื้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีสัญวิทยามาสู่การสร้างสรรค์การแสดง โดยน ามาใช้สร้าง
ความหมายให้กับอุปกรณ์การแสดงท้ังทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสอดคล้องกับธรากร จัน
ทนะสาโร ที่ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์ไว้ว่า 
 

ในการแสดงนาฏยศิลป์นั้น สามารถออกแบบอุปกรณ์เชิงสัญลักษณ์
เพื่อช่วยอธิบายบุคลิกลักษณะของตัวละคร หรือเสริมการอธิบายเหตุการณ์ 
สัญลักษณ์ มี 3 แบบ คือ ท าหน้าที่ของมันเอง ท าหน้าที่ต่างไป และท าหน้าที่
แบบเชิงนามธรรม ขึ้นอยู่กับว่าผู้สร้างสรรค์ว่าจะเลือกใช้อย่างไร  

                (ธรากร  จันทนะสาโร. สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2561) 
การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนภาพความเช่ือเรื่องกุมารทองใน

สังคมไทยนี้ ผู้วิจัยมีกระบวนการออกแบบสื่อสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงจากการได้ลง
พื้นที่ส ารวจข้อมูลภาคสนาม และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อันน ามาสู่การ
เลือกใช้สื่อสัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับความเช่ือเรื่องกุมารทอง โดย
ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีสัญวิทยา “Semiology” ของ Roland Barthes มาเป็นพื้นฐานใน
การให้ความหมายเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ให้เกิดมิติของการตีความ
ที่น่าสนใจ โดยผู้วิจัยได้เลือกอุปกรณ์ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
1. เตียง  การตีความหมายโดยอรรถ คือ เครื่องเรือนที่ใช้ในการ 

รองรับร่างกายของมนุษย์ขณะนอนหลับ 
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265 
ดังกล่าวในลักษณะการใช้เพื่อแสดงการตอบแทนกุมารทองที่ได้ช่วยเหลือให้ได้รับ
ความส าเร็จตามที่ปรารถนา และน าเอาของเล่นเด็กมาวางบนเตียง โดยสังเกตจากการ
วางของเล่นเด็กจากผู้ที่ไปแก้บนตามสถานที่ต่างๆ  และจากผู้เลี้ยงกุมารทองในการจัด
ของถวายกุมารทอง 
 
สรุปผล 

การวิเคราะห์สื่อสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนภาพ
ความเช่ือเรื่องกุมารทองในสังคมไทยจากทฤษฎีสัญวิทยา เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย
เรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนภาพความเชื่อเรื่องกุมารทองในสังคมไทย” 
ซึ่งผู้วิจัยได้ค านึงถึงอุปกรณ์ท่ีสามารถสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่าย 
และตีความเพิ่มเติมจากความหมายเดิมที่เข้าใจโดยทั่วไป อันเป็นการใช้สื่อสัญลักษณ์ที่
มีพื้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีสัญวิทยามาสู่การสร้างสรรค์การแสดง โดยน ามาใช้สร้าง
ความหมายให้กับอุปกรณ์การแสดงท้ังทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสอดคล้องกับธรากร จัน
ทนะสาโร ที่ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์ไว้ว่า 
 

ในการแสดงนาฏยศิลป์นั้น สามารถออกแบบอุปกรณ์เชิงสัญลักษณ์
เพื่อช่วยอธิบายบุคลิกลักษณะของตัวละคร หรือเสริมการอธิบายเหตุการณ์ 
สัญลักษณ์ มี 3 แบบ คือ ท าหน้าที่ของมันเอง ท าหน้าที่ต่างไป และท าหน้าที่
แบบเชิงนามธรรม ขึ้นอยู่กับว่าผู้สร้างสรรค์ว่าจะเลือกใช้อย่างไร  

                (ธรากร  จันทนะสาโร. สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2561) 
การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนภาพความเช่ือเรื่องกุมารทองใน

สังคมไทยนี้ ผู้วิจัยมีกระบวนการออกแบบสื่อสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงจากการได้ลง
พื้นที่ส ารวจข้อมูลภาคสนาม และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อันน ามาสู่การ
เลือกใช้สื่อสัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับความเช่ือเรื่องกุมารทอง โดย
ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีสัญวิทยา “Semiology” ของ Roland Barthes มาเป็นพื้นฐานใน
การให้ความหมายเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ให้เกิดมิติของการตีความ
ที่น่าสนใจ โดยผู้วิจัยได้เลือกอุปกรณ์ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
1. เตียง  การตีความหมายโดยอรรถ คือ เครื่องเรือนที่ใช้ในการ 

รองรับร่างกายของมนุษย์ขณะนอนหลับ 
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การตีความหมายโดยนัย คือ จุดเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ 
และเป็นจุบจบของชีวิตที่ต้องน ามาท าเป็นกุมารทอง อัน
เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดกุมารทองในวรรณกรรมเรื่อง 
ขุนช้างขุนแผน 

2. แก้วน้ าแดง การตีความหมายโดยอรรถ คือ เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง 
การตีความหมายโดยนัย คือ สิ่งที่แสดงการเคารพบูชา
และการตอบแทนกุมารทองในการบันดาลความส าเร็จ
ตามที่ผู้ขอพรได้ขอไว้ 

3. ของเล่นเด็ก การตีความหมายโดยอรรถ คือ สิ่งของใด ๆ ท่ีน ามาใช้ 
เล่นตามช่วงวัยท่ีเหมาะสม 
การตีความหมายโดยนัย  คือ สิ่งแสดงความเคารพ 
ศรัทธา และการตอบแทนกุมารทอง โดยบ่งบอกถึงความ
เชื่อในเรื่องช่วงวัยของกุมารทองอีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์สื่อสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
เพื่อสะท้อนภาพความเช่ือเรื่องกุมารทองในสังคมไทยจากทฤษฎีสัญวิทยา   ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อ
สัญลักษณ์ในการแสดง ดังนี้ 

1. การน าทฤษฎีสัญวิทยามาเป็นพื้นฐานในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใน
การเลือกใช้สื่อสัญลักษณ์  เพื่อสนับสนุนการแสดงทางด้านนาฏยศิลป์ ควรมีการศึกษา
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดมิติและการตีความที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและ
ส่งเสริมผลงานศิลปะสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานข้อมูลด้านอื่นๆ ต่อไป 

2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการน าทฤษฎีอื่น ๆ มาเป็นพื้นฐานในการ
สร้างสรรค์สื่อสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏยศิลป์  เพื่อให้เกิดแนวคิด
และรูปแบบของสื่อสัญลักษณ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
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การผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล 
VIDEO PRODUCTION ON THE BASIC PRACTICE RECORDER 

FOR PRATHOMSUKSA 5 STUDENT AT AMATAYAKUL SCHOOL 
 

ดร.อภินันท์ จลุดิษฐ ์
ปิยะวัฒน์ มงคลพงษ์ 

เผด็จ เพชรออด 
บทคัดย่อ 

การวิจัยการผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุลมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ผลิตวีดีทัศน์ 
เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ของ
โรงเรียนอมาตยกุลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 และ 2) เปรียบเทียบคะแนน
ทักษะก่อนเรียนกับคะแนนทักษะหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนจากวีดีทัศน์ เรื่อง การ
ปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตย
กุล จ านวน 30 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เลือกมา 1 ห้องเรียน จาก 4 ห้องเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) วีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล และ 2) แบบประเมินทักษะการ
ปฏิบัติขลุ่ยสากล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน และ ค่า t-test  ผลการวิจัยพบว่า 1) วีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้น
พื้นฐานส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล ค่าประสิทธิภาพมีค่า
เท่ากับ  80/80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ 2) คะแนนทักษะหลังเรียนด้วยวีดี
ทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน  สูงกว่าคะแนนทักษะก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ:  วีดีทัศน์,   ขลุ่ยสากล,  ดนตรสี าหรบันักเรยีน 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to produce the video 

program on the Basic practice Recorder for Prathomsueksa 5 student the 
efficiency criteria of 80/80; and 2) to compare the pretest score with the 
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posttest score, administered before and after the study from the video 
program on the Basic Practice Recorder. The sample was 30 
Prathomsueksa 5 student of Amatyakul school derived from cluster 
random sampling technique. The instrument used were 1) the video 
program on the basic practice Recorder for Prathomsueksa 5 student; and 
2) the Basic practice Recorder evaluation form. The statistics for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. It was 
found that 1) the video program on the Basic Practice for Prathomsueksa 
5 student of Amatyakul school were 80.00/80.00, are which met our 
defined criteria; and 2) the posttest score was statistically higher than 
pretest score at the significant .05 level. 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 การเรียนการสอนวิชาดนตรีศึกษา เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากล ซึ่งเป็นวิชาที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นวิชาเลือกเสรี 
ปัจจุบันสื่อเสริมทักษะในการเรียนการสอนของวิชาดนตรีสากล ที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลายประเภทหนึ่ง คือ สื่อวีดีทัศน์เพื่อการสอน เป็นสื่อที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี ซึ่งการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นการ
เรียนเกี่ยวกับการเป่าขลุ่ยขั้นพื้นฐาน  การจัดการเรียนการสอนจะเป็นในรูปแบบการ
ปฏิบัติพร้อมๆ กันในช้ันเรียน หรือแบ่งกลุ่มฝึกซ้อม  เนื่องจากผู้เรียนแต่ละระดับช้ันมี
จ านวนมาก  คาบเรียนในแต่ละสัปดาห์มีน้อย  รวมทั้งระยะเวลาในแต่ละคาบจ ากัดเกิน
กว่าจะฝึกทักษะและเรียนรู้หลักปฏิบัติขลุ่ยสากลได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ผู้เรียนบางคนยังไม่มีสมาธิพอ หรือ ความสามารถช้ากว่า
ผู้เรียนคนอื่นๆ  สิ่งที่ส าคัญที่สุดของการปฏิบัติขลุ่ย คือ การที่ผู้เป่าต้องได้ยินเสียงขลุ่ย
ของตัวผู้เป่าเอง  เพื่อเป็นการฝึกทักษะในด้านการได้ยิน  การจ าเสียงของตัวโน้ตที่เป่า
ออกมา ปัญหาหลักๆ ของการเรียนวิชาดนตรี จากการสังเกตพฤติกรรม และ
ความสามารถของผู้เรียนส่วนใหญ่ยังปฏิบัติไม่ถูกหลัก เช่น การจับขลุ่ย การใช้ลมเป่า 
การเรียงนิ้วมือที่ถูกต้อง และการหายใจผิดวิธี  เป็นต้น  จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะน าบทเรียนวีดีทัศน์มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับดนตรี ศึกษาที่เกี่ยวกับลักษณะของขลุ่ยสากล การเรียงนิ้วมือ การ
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posttest score, administered before and after the study from the video 
program on the Basic Practice Recorder. The sample was 30 
Prathomsueksa 5 student of Amatyakul school derived from cluster 
random sampling technique. The instrument used were 1) the video 
program on the basic practice Recorder for Prathomsueksa 5 student; and 
2) the Basic practice Recorder evaluation form. The statistics for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. It was 
found that 1) the video program on the Basic Practice for Prathomsueksa 
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pretest score at the significant .05 level. 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 การเรียนการสอนวิชาดนตรีศึกษา เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากล ซึ่งเป็นวิชาที่
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เป่าเสียงตัวโน้ต และการเป่าบรรเลงเพลง เนื่องจากว่าจะท าให้ผู้เรียนสามารถมองเห็น
ภาพ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวิธีการและการฝึกปฏิบัติได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าบทเรียนวีดีทัศน์มาใช้สอนฝึกทักษะในวิชาดนตรีศึกษา 
โดยผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับใช้สอนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 แทนการสอนแบบเดิม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นรูปแบบ 
วิธีการ และการฝึกทักษะ ได้อย่างชัดเจน  ครบถ้วน  สามารถเรียนรู้ได้ดี และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนบรรลุถึงวัตถุประสงค์ครบถ้วนตามที่ตั้งไว้ และ
สามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเรียนของ
ผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทักษะก่อนเรียนกับคะแนนทักษะหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนจากวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้วีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนขลุ่ยสากลได้ดียิ่งข้ึน 
3. เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบวีดีทัศน์เสริมการสอน ส าหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในหัวข้อ และเนื้อหาอ่ืนๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

ประชากรในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนอมาตยกุล ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้อง ห้องละ 30 คน รวมเป็น 120 คน 
ซึ่งในแต่ละห้องเรียนมีนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน คละกัน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนอมาตยกุล ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random sampling) โดยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน 

เนื้อหาวิชาในวีดีทัศน์นั้นเป็นเนื้อหา เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน 
ตามหลักสูตรการสอนวิชาดนตรีศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงช้ันที่ 2 ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 
 
ตัวแปร 

ตัวแปรต้น คือ วีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน 
ตัวแปรตาม คือ คะแนนจากการประเมินทักษะการปฏิบัติของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังจากการเรียนโดยใช้วีดีทัศน์ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 คะแนนทักษะหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนจากวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ย
สากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล สูงกว่า
คะแนนทักษะก่อนเรียน 
 
นิยามศัพท์  
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้ 
จึงได้นิยามศัพท์ ดังนี้ 
 1. วีดีทัศน์ หมายถึง สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียง ที่เสนอเนื้อหาการฝึกหัดใน
การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตร
การสอนวิชาดนตรีศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 ที่บันทึกลงบนแผ่นซีดี (CD-ROM) 
 2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ หมายถึง ข้อประเมินท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้
วัดทักษะการปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 ด้านของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลักษณะ
การจับขลุ่ย การใช้ลม และการไล่บันไดเสียง จ านวน 10 ข้อ แบบประเมินเป็นหัวข้อท่ี
วัดแบบ Rubric แบบ ถูก/ผิด 
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3. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ก าลังเรียนอยู่ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนอมาตยกุล ท่ีก าลังเรียนวิชาดนตรีศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 120 คน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Pre – experimental Research) 
เพื่อผลิตวีดีทัศน์ และเปรียบเทียบคะแนนทักษะก่อนเรียนกับคะแนนทักษะหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนจากวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้วิจัย 

1. แบบฝึกการเป่าขลุ่ยสากล 
2. แบบทดสอบการเปา่ขลุ่ยสากล 
3. แบบวัดความพึงพอใจ 

 
การสร้างเคร่ืองมือ 

1. เครื่องมือพัฒนาผู้เรียน 
1.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องเรื่องการเป่าขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน

ส าหรับนักเรียนช้ันระดับประถมศึกษาปีท่ี 5   
1.2  พัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล  

   1.2.1  แบบฝึกการเป่าขลุ่ยสากล 
   1.2.2 แบบวัดทักษะการเป่าขลุ่ย (สังเกต) 

   1.2.2.1 ศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องการเป่าขลุ่ยสากล
ขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนช้ันระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อท าแบบทดสอบ สร้างเกณฑ์
ให้คะแนน 

   1.2.2.2 เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ 
รูปแบบรูบริคดังนี้  
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หัวข้อ น้ าหนัก

คะแนน 
1.ความแม่นย าของจังหวะและความไพเราะ 5 คะแนน 
2. ความมั่ นใจในการเป่ าขลุ่ยสากลขั้น
พื้นฐาน 

5 คะแนน 

3. คุณภาพของเสียงในการเป่าขลุ่ยสากลขั้น
พื้นฐาน 

5 คะแนน 

4 .บุคลิกภาพ 5 คะแนน 
รวม 20 คะแนน 

 
 1.3  แบบวัดความพึงพอใจ 
 1.4 หาคุณภาพของแผนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ( IOC) จ านวน 3 ท่าน พบว่ามี

ค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 0.5-1.00 มีความเที่ยงตรง / ใช้ได้ หรือยอมรับได้ พบว่า คะแนนเฉลี่ย 
มีค่าเท่ากับ 0.66 - 1.00 จ านวน   หมายความว่า แบบฝึกปฏิบัติทักษะ ใบความรู้ เรื่อง
การเป่าขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนช้ันระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อท า
แบบทดสอบ   มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  มีความถูกต้อง และ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งสามารถยอมรับได้และสามารถน าไปใช้จริงในการทดลองได้ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. หาค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและหาค่าความพึงพอใจ 
เกณฑ์การวัดความพึงพอใจ  

   5  หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
   2  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 
   1  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

2. สถิติขั้นพ้ืนฐาน  
2.1 การหาค่าเฉลีย่ (Mean) โดยค านวณจากสูตร 
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 =  
 
 เมื่อ  แทนคะแนนเฉลี่ย 

                                    แทนผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
                                     แทนจ านวนนักเรียนในกลุม่ตัวอย่าง 
  2.2 การหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยค านวณจากสูตร 
 
 
 
 
    เมื่อ  แทนคะแนนเฉลีย่ 

 

                แทนจ านวนนักเรียกในกลุ่มตัวอย่าง 
              i แทนข้อมูลแต่ละตัว 

 
3. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนด้วยวีดีทัศน์ เรื่องการ

ปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้ t-test 
 สูตรค านวณ  t – Dependent test หรือ t- Paired 

 t  =          D̅ - Md
SD
√n

 

 4. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ ตาม
เกณฑ์ 80/ 80 ดังสูตร (ชัยยงค์ , 2556)  
 

       1001 
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   เมื่อ 1E  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
      X  คือ  ผลรวมคะแนนรวมจากแบบประเมิน 
       กระบวนการ  และแบบประเมินผลงานของ 
       นักเรียนท้ังหมด 
      A  คือ  คะแนนเต็มของแบบประเมินกระบวนการ 
       และแบบประเมินผลงาน 
      N  คือ  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 

       1002 
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N
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   เมื่อ 2E  คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
     F  คือ  ผลรวมคะแนนรวมจากการท า 
       แบบทดสอบหลังเรียน 
     B  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
     N  คือ  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยจากการผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล ผู้วิจัยได้ทดลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพของวีดิทัศน์ ซึ่งท าการทดลองจ านวน 3 ครั้ง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตาม
เ ก ณ ฑ์  80/80 ผ ล ก า ร วิ จั ย แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  3  ต อ น  ดั ง นี ้
  ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพ้ืนฐาน 
 ตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้น
พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล 
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทักษะก่อนเรียนกับ
คะแนนทักษะหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนจากวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้น
พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล 
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   เมื่อ 1E  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
      X  คือ  ผลรวมคะแนนรวมจากแบบประเมิน 
       กระบวนการ  และแบบประเมินผลงานของ 
       นักเรียนท้ังหมด 
      A  คือ  คะแนนเต็มของแบบประเมินกระบวนการ 
       และแบบประเมินผลงาน 
      N  คือ  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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 ตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้น
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พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล 
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน 

 ได้สื่อการเรียนการสอนผ่านวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ที่มีเนื้อหา
ของการน าเสนอเป็นตอนๆ มีทั้งภาพและเสียงบรรยาย  วีดีทัศน์ประกอบไปด้วย
บทเรียน  ภาพกราฟิกที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาและออกแบบ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้
ง่าย  มีความสนใจและไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดีทัศน์แบบที่มี
ข้อความบรรยายใต้ภาพ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น  เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ
ในเนื้อหาในส่วนใดก็สามารถที่จะย้อนกลับมาดูใหม่ในส่วนที่ไม่เข้าใจได้อย่างมีอิสระ 
ในทางหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ การเร้าความสนใจของ พะยอม วงศ์สารศรี (2526) 
กล่าวว่า สิ่งเร้าเป็นต้นเหตุแสดงพฤติกรรม หรือกล่าวได้ว่าเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมออกมาและมีผลต่อการรับรู้นั้นส าหรับนักเรียน และยังสามารถช่วยกระตุ้น
และดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  

ตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้น
พื้นฐาน  การหาประสิทธิภาพของวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล ได้ท าการทดลองกับนักเรียน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ปรากฏว่า  คะแนนของทักษะหลังเรียนวีดีทัศน์ ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92 แสดงว่าผ่านเกณฑ์ 80 ตัวแรก (E1) ตรวจสอบ E1/E2 หรือ 
The Standard 80/80 
 
ตารางที่ 1 คะแนนการฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนด้วยวีดี
ทัศน์การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพ้ืนฐาน (n = 30) 
ข้อ จ านวนนักเรียนที่ปฏบิัติได้ คิดเป็นร้อยละ 
1 30 100 
2 26 86.67 
3 30 100 
4 29 96.67 
5 27 90 
6 26 86.67 
7 30 100 
8 30 100 
9 24 80 
10 24 80 
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จากตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากล

ขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล ขั้นภาคสนาม 30 
คน ผลปรากฏว่า คะแนนของผลการประเมินทักษะหลังเรียนจากวีดีทัศน์ได้ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 92 แสดงว่าผ่านเกณฑ์ 80 ตัวแรก และค่าร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติได้เป็น
รายข้อผ่านเกณฑ์ 80 ตัวหลัง นั่นคือ วีดีทัศน์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 สามารถ
น าไปใช้ในการสอนได้ 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทักษะก่อนเรียนและทักษะหลัง
เรียนด้วยวีดิทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล 
(n=30) 
คะแนน คะแนน

รวม   
�̅�𝒙    S.D. Df t 

ทักษะก่อนเรียน 243       
8.10 

   0.76 29 13.38* 

ทักษะหลังเรียน 283       
9.43 

   0.63   

*t29 (0.05) = 1.699 
จากตารางที่ 2 ผลจากการเปรียบเทียบคะแนนทักษะก่อนเรียนและคะแนน

ทักษะหลังเรียนจากวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพ้ืนฐาน ผลปรากฏว่าคะแนน
เฉลี่ยทักษะก่อนเรียนและทักษะหลังเรียน ด้วยวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้น
พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล มีดังนี้ 8.10 และ 
9.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนทักษะหลังเรียนต่ ากว่าคะแนนทักษะ
ก่อนเรียน มีดังนี้ 0.76 และ 0.63 และค่าเปรียบเทียบคะแนนทักษะก่อนเรียนกับ
คะแนนทักษะหลังเรียนที่ได้จากการค านวณทางสถิติ t-test เท่ากับ 13.38 แสดงว่า
คะแนนทักษะปฏิบัติหลังเรียนด้วยวีดิทัศน์  เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน สูง
กว่าคะแนนทักษะปฏิบัติก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน  
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จากตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากล

ขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล ขั้นภาคสนาม 30 
คน ผลปรากฏว่า คะแนนของผลการประเมินทักษะหลังเรียนจากวีดีทัศน์ได้ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 92 แสดงว่าผ่านเกณฑ์ 80 ตัวแรก และค่าร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติได้เป็น
รายข้อผ่านเกณฑ์ 80 ตัวหลัง นั่นคือ วีดีทัศน์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 สามารถ
น าไปใช้ในการสอนได้ 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทักษะก่อนเรียนและทักษะหลัง
เรียนด้วยวีดิทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล 
(n=30) 
คะแนน คะแนน

รวม   
�̅�𝒙    S.D. Df t 

ทักษะก่อนเรียน 243       
8.10 

   0.76 29 13.38* 

ทักษะหลังเรียน 283       
9.43 

   0.63   

*t29 (0.05) = 1.699 
จากตารางที่ 2 ผลจากการเปรียบเทียบคะแนนทักษะก่อนเรียนและคะแนน

ทักษะหลังเรียนจากวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพ้ืนฐาน ผลปรากฏว่าคะแนน
เฉลี่ยทักษะก่อนเรียนและทักษะหลังเรียน ด้วยวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้น
พ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล มีดังนี้ 8.10 และ 
9.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนทักษะหลังเรียนต่ ากว่าคะแนนทักษะ
ก่อนเรียน มีดังนี้ 0.76 และ 0.63 และค่าเปรียบเทียบคะแนนทักษะก่อนเรียนกับ
คะแนนทักษะหลังเรียนที่ได้จากการค านวณทางสถิติ t-test เท่ากับ 13.38 แสดงว่า
คะแนนทักษะปฏิบัติหลังเรียนด้วยวีดิทัศน์  เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน สูง
กว่าคะแนนทักษะปฏิบัติก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน  
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278 
ตอนที ่3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบ

ฝึกการเป่าขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐานปรากฏผลดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนโดยใช้วีดีทัศน์การเป่าขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน 

ที่ ความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย x ̅ SD 
ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

1. วีดีทัศน์ท าให้เข้าใจและชว่ยพัฒนาการเป่าขลุ่ย
สากลขั้นพื้นฐานได้ดีขึ้น 4.35 5.24 

มาก
ที่สุด 
 

2. วีดีทัศน์พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเป่าขลุ่ย
สากลขั้นพื้นฐานได้ .4 37 .1 033 

3. วีดีทัศน์ช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ .4 01 .394 

4. วีดีทัศน์ท าให้การเรียนรู้มีความสนุกเพลดิเพลิน .4 40 .816 

5. 
นักเรียนชอบที่ได้ฝึกปฏบิัติดนตรีจากเครื่อง
ดนตรีจริงโดยใช้ 
วีดีทัศน์ 

.4 07 .716 

6. นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากวีดีทัศน์ถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อื่นได้ .3 97 .1 046 

7. นักเรียนต้องการให้ครูจัดท าวีดีทัศน์ขึ้นอีก .4 14 .721 

8. นักเรียนจับประเด็นได้ง่ายในเนื้อหาที่ศึกษา 4.27 .7 54 

9. นักเรียนสามารถน าความรู้จากวีดีทัศน์ไปปฏิบัติ
ได้ด้วยตนเอง .4 33 .737  

10. ความรู้จากวีดีทัศน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนดนตรีเครื่องเป่าชนิดอื่นได้ .4 67 .828  

 เฉลี่ยรวม .4 25 0.81 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการชมวีดีทัศน์ 

โดยรวม �̅�𝑥= 4.22 ความพึงพอใจจากข้อที่ 10 นักเรียนชอบที่ได้ความรู้จากวีดีทัศน์

279 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนดนตรีเครื่องเป่าชนิดอื่นได้�̅�𝑥= 4.67 ระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ข้อที่ 4 นักเรียนมีความสนุกเพลิดเพลินได้ �̅�𝑥=  4.40 และข้อที่ 2 
ความรู้จากวีดีทัศน์พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเป่าขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ระดับ
ความพึงพอใจ�̅�𝑥= 4.37   และขอ้ท่ี 6 การน าความรู้ที่ได้จากวีดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นได้  �̅�𝑥 =  3.97 ระดับมาก    

 
อภิปรายผล  

การสอนผ่านวีดีทัศน์ หรือโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หมายถึง แถบ วัสดุอุปกรณ์ 
ซึ่งเป็นแถบเคลือบแม่เหล็กสามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้หลายมิติ เช่น ภาพและเสียง ใน
รูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถติดต่อเพิ่มเติม ลบออกได้โดยมีสื่อแพร่ภาพ 
แพร่เสียง เช่น เครื่องรับโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องแสดงภาพและเสียง จาก
การศึกษาการผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล ปรากฏดังนี้ 
 1. จากการศึกษาในครั้งนี้ การผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้น
พ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 หมายความว่า การผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล ท าให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 92 และนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องในแต่ละข้อไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80.00 ซึ่งแสดงว่า วีดีทัศน์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (เปรื่อง กุมุท, 
2527) ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า  ผู้วิจัยใช้หลักการผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากล
ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล ดังนี้ 1) ได้ศึกษา
เนื้อหาจากคู่มือทฤษฎีและปฏิบัติการดนตรีสากล รวมทั้งหนังสือเรียน คู่มือครู วิชา
ศิลปะ (ดนตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 2) ได้ศึกษาแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนการ
ผลิตวีดีทัศน์ (วชิระ อินทร์อุดม, 2539) 3) ท าการผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ย
สากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Movie Maker ในการผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขัน้
พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล ซึ่งได้ผ่านการ
ประเมินจากผู้เช่ียวชาญทั้งด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค  มีความถูกต้องเหมาะสมที่จะ
ใช้เป็นสื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดมีาก 4) การ
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สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนดนตรีเครื่องเป่าชนิดอื่นได้�̅�𝑥= 4.67 ระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ข้อที่ 4 นักเรียนมีความสนุกเพลิดเพลินได้ �̅�𝑥=  4.40 และข้อที่ 2 
ความรู้จากวีดีทัศน์พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเป่าขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ระดับ
ความพึงพอใจ�̅�𝑥= 4.37   และขอ้ท่ี 6 การน าความรู้ที่ได้จากวีดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นได้  �̅�𝑥 =  3.97 ระดับมาก    

 
อภิปรายผล  

การสอนผ่านวีดีทัศน์ หรือโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หมายถึง แถบ วัสดุอุปกรณ์ 
ซึ่งเป็นแถบเคลือบแม่เหล็กสามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้หลายมิติ เช่น ภาพและเสียง ใน
รูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถติดต่อเพิ่มเติม ลบออกได้โดยมีสื่อแพร่ภาพ 
แพร่เสียง เช่น เครื่องรับโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องแสดงภาพและเสียง จาก
การศึกษาการผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล ปรากฏดังนี้ 
 1. จากการศึกษาในครั้งนี้ การผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้น
พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอมาตยกุล มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 หมายความว่า การผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล ท าให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การปฏิบัติเฉลี่ยร้อยละ 92 และนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องในแต่ละข้อไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80.00 ซึ่งแสดงว่า วีดีทัศน์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (เปรื่อง กุมุท, 
2527) ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า  ผู้วิจัยใช้หลักการผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากล
ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล ดังนี้ 1) ได้ศึกษา
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น าวีดทีัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
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ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่น าเสนอได้ชัดเจน 5) เมื่อได้วีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ย
สากลขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แล้ว จึงน าวีดิทัศน์ที่ได้ใช้ใน
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ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีการออกแบบเนื้อหาให้มีความสนใจและการรับรู้อย่างถูกต้อง 
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คะแนนทักษะหลังเรียนจึงสูงกว่าคะแนนทักษะก่อนเรียน  
 นอกจากนี้แล้ว วีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐานได้ผ่านการ
ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงจากกรรมการที่ปรึกษา  ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และด้าน
เทคนิคการผลิต  พร้อมกับการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ท าให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการในการเรียนดีขึ้น 
 สรุปได้ว่า วีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพช่วยให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้น
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พื้นฐานดีขึ้น ดังนั้น วีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้นพื้นฐาน เหมาะสมในการ
น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1, การผลิตสื่อวีดีทัศน์ส าหรับเด็กนั้นควรค านึงถึงระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนิน
เรื่อง เนื้อหาของวีดีทัศน์ จากการสังเกต วีดีทัศน์ที่ท าให้ผู้เรียนสนใจไม่ควรเกิน 30 
นาที (วชิระ อินทร์อุดม, 2539) แต่ถ้าเนื้อหามากควรแบ่งช่วงของการน าเสนอเป็น
ตอนๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย มีความสนใจและไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้ 
 2. ในการสร้างหรือการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อการวิจัยโดยใช้สื่อวีดี
ทัศน์ส าหรับนักเรียน ควรเลือกผู้ที่ด าเนินเรื่องให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจแก่ผู้เรียน มีวัย
ใกล้เคียงกันหรือบุคคลที่ผู้เรียนให้ความสนใจ เพราะจะช่วยกระตุ้นและดึงดูดความ
สนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีกว่า 
 3. ในการสร้างหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์แบบที่มี
ข้อความบรรยายใต้ภาพ ควรค านึงถึงระยะเวลาและช่วงที่ข้อความบรรยายปรากฏให้
สอดคล้องกับภาพท่ีจะบรรยาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น ใช้หลักจิตวิทยา
การเรียนรู้ การเร้าความสนใจของ พะยอม วงศ์สารศรี (2526) กล่าวว่า สิ่งเร้าเป็น
ต้นเหตุแสดงพฤติกรรม หรือกล่าวได้ว่าเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมา
และมีผลต่อการรับรู้นั้น 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการน าวีดีทัศน์ เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยสากลขั้น
พื้นฐานไปประยุกต์ใช้กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้น่าสนใจยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตวีดีทัศน์การปฏิบัติขลุ่ยสากลในขั้นสูงที่ใช้
ในการบรรเลงร่วมกับวงดุริยางค์ประเภทเครื่องเป่าได้ 
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IVES’S SYMPHONY NO.1 

Jayanat Wisaijorn, D.M.A.1 

Abstract 

When we think of Charles Ives, we think of him as a composer 

of innovations. We failed to perceive of him as someone who was taught 

the traditions and had a solid understanding of Bach, Mozart, Beethoven 

and Brahms. This paper will investigate Ives’ traditional values versus his 

innovative ones. His first symphony is an example of how Ives learned, 

integrated, and developed his traditional knowledge as he borrowed the 

models from the dead masters, and his contemporaries. This work was 

an assignment that he wrote for his teacher, Horatio Parker, during his 

study at Yale. The work was not merely a student assignment piece but 

contained highly complex and solid musical elements. Many people 

were misled by the fact that since Ives did not intend to become a 
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serious musician, his music was not worth of any respect. Such criticisms 

were proved as invalid. Due to the complexity of his first Symphony, 

which was one of his early compositions, it proved that he understood 

and had the total command in handling complex and large symphonic 

forms of the tradition. 

Keywords: Charles Ives; traditional composer; innovative composer; 

Symphony 

     บทคัดย่อ 

เมื่อนึกถึงช่ือ Charles Ives  คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนักประพันธ์ผู้แหวก

ขนบของฉันทลักษณ์ทางดนตรี   โดยลืมไปว่า  ก่อนที่ Ives จะละทิ้งฉันทลักษณ์นั้น  

เขาได้ศึกษาศาสตร์ดังกล่าวมาอย่างเช่ียวชาญ  เข้าถึงแก่นแท้ของดนตรีของ Bach, 

Mozart, Beethoven และ Brahms  บทความนี้มุ่ งที่จะสืบค้นดนตรีที่พิสูจน์ถึง

ความส าเร็จในเชิงฉันทลักษณ์ และขนบในการแต่งเพลงที่ Ives ได้น ามาประยุกต์ใช้  

เขาได้ยืมแบบแผนมาจากนักประพันธ์ทั้งที่ได้เสียชีวิตไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ร่วมสมัย  

บทเพลงซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งของ Charles Ives  เริ่มต้นจากเป็นงานในสมัยที่เขายัง

285 
เป็นนักเรียนที่มหาวิทยาลัย Yale  โดยได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ผู้สอน คือ 

Horatio Parker  ด้วยเนื้อหาของดนตรีที่ซับซ้อน และกอปรด้วยความรู้เชิงดนตรีที่

สมบูรณ์แบบเป็นรูปธรรมมาก  ท าให้ใครหลายคนทีไ่ด้ยินดนตรีของเขาแล้วตา่งคิดไปว่า  

ในเมื่อ Ives ไม่ได้เข้าเรียนเพื่อเป็นนักดนตรีอย่างจริงจัง  ดังนั้นดนตรีของเขาจึงไม่

สมควรที่จะได้รับการยอมรบัและเคารพว่าเป็นดนตรีช้ันสูง  อคติเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์

แล้วว่าเป็นความคิดที่ผิด  เพราะความซับซ้อนของบทซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งของ Ives 

ได้แสดงให้ประจักษ์แล้วว่า  เขาเข้าใจและสามารถประพันธ์บทเพลงซิมโฟนีท่ีเป็นฉันท

ลักษณ์มหากาพย์ได้อย่างสมบูรณ์ตามขนบการประพันธ์  ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 

ค ำส ำคัญ : Charles Ives;  นักประพันธ์เพลงตำมขนบ; นักประพันธ์เพลงใน 

   แนวทำงใหม่;  เพลงซิมโฟนี 
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Introduction 

Even though Ives did not intend to pursue a career in music, he 

was considered to be a prolific composer. He wrote four symphonies in 

total and they represent diverse characters in styles of his musical 

personality and development. From the earliest work of his first 

symphony to the last, one can trace his creative developments as they 

transformed and evolved a great deal. While so much attentions were 

given to his later symphonies, in which they represent his innovative 

styles, one might fail to perceive him as someone who was taught the 

traditions and had solid understanding of the traditions. 

Learn the rules and break them 

 Ives’s Symphony No.1 is an early work. This piece is in fact not a 

representative of Ives’s musical styles that we know of him. In fact, Ives 

wrote this piece as a student assignment that he submitted to his 

teacher Horatio Parker for his thesis at Yale, completing his formal study 

287 
of music composition. Most often when we think of Charles Ives, we 

perceive him as someone who breaks away from the 19th century 

traditions. Ives is often recognized as a composer whose musical styles 

contain creative innovations, discoveries and experimentations which is 

the opposite of this piece.  

Ives, as an imitator or innovator? 

The study of Ives’s first symphony allows us to understand his 

ability as a serious composer in traditional boundaries. The styles and 

techniques employed in this piece leads us to make comparisons to 

other Romantic works that were written in the same decades such as 

Dvorak’s Symphony No.9, Tchaikovsky’s Symphony No.6 and so on. The 

fact that the first symphony was written in traditional style, the piece 

shows tremendous creativity, techniques, innovations, and uniqueness. It 

is obvious that this work is, by all means, Ives’s conscious effort in 

imitating the masters, rather than a work that was influenced by other 
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composers. Ives’s in fact expressed his strong dislike to this composition 

as he noted in his memos, “This music, at least the last three 

movements, is, if not the worst (No), one of the worst (No), (The last 

time I played it over, a year or so ago, feel the way I did once.) It was 

written (‘written’ is the right word) for a degree - - that is, to complete 

my four years academic course at Yale. This was a kind of an 

examination, as in the other courses, all of which had to be passed 

before the B.A. appeared. In other words, the better and more exactly 

you imitate the Jonesses, the surer you are to get a degree. I know, 

because I got one—Yale ’98 B.A. –titulo: Artium Liberatium Baccalaurei.” 

(Charles Ives, and John Kirkpatrick. 1991: 45.) It is important to note that 

Ives was an innovative thinker and he might have over-exaggerated the 

statement above. The real reason that Ives was not so happy had 

nothing to do with the craftsmanship or the quality of this piece, but 

rather the style that this piece was written. In Ives’s mind, he felt that 

music that did not challenge the audience was useless.  

289 
Early musical background 

Ives's main musical influences came from his father George Ives 

and his teacher, Horatio Parker. Charles's father was an accomplished 

musician himself. He had a solid training in music as a child and by age 

17 he directed the union band for the First Connecticut Heavy Artillery. 

After the war finished, George returned to Danbury, where he taught 

violin, piano, ear training and harmony. George's musical taste was 

known to be strange, as he was constantly experimenting in different 

types of sound and effect. Charles was absorbing from his father 

unorthodox experiments. An unusual event occurred when George was 

standing in the middle of a thunderstorm while he heard the ringing bell 

next door. George rushed in and out trying to figure out the new chords 

that he was hearing inside him. Another strange experiment was reported 

by Ives himself in his article, Some Quarter-Tone Impression, “My father 

had a weakness for quarter-tones (roughly, the tones between adjacent 

keys on a piano, not reproducible on the piano) - - in fact he didn't stop 
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even with them. He rigged up a contrivance to stretch 24 or more violin 

strings and tuned them up to suit the dictates of his own curiosity. He 

would pick out quarter-tone tunes and try to get the family to sing 

them—but I remember he gave that up, except as a means of 

punishment—though we got to like some of the tunes which kept to the 

usual scale and had quarter-tone notes thrown in. But after working for 

some time he became sure that some quarter-tone chords must be 

learned before quarter-tone melodies would make much sense and 

become natural to the ear and so for the voice.” (Charles Ives, and John 

Kirkpatrick. 1991: 27.) 

There was a strong connection of Charles and his father as he 

subconsciously absorbed the creative experimental mind from his father. 

George was an extremely open-minded towards new ideas that helped 

Ives shaped his musical mind. Charles’ earliest musical training started 

when he was eight years old. His father gave him complete freedom as 
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soon as Charles was aware of what he was doing or intended. His father 

soon later gave him lessons on violin, harmony and counterpoint. 

Charles was fortunate to absorb at such young age to solid 

education in music. His experience in playing in his father’s band allowed 

him to develop his ears and mind of a musician. Basically, Charles was 

experimenting under the supervision of his father as he recalled in his 

Memos, “Father used to say, ‘If you know how to write a fugue the right 

way well, then I'm willing to have you try the wrong way—well. But 

you’ve got to know what you’re doing and why you're doing it.’ It was 

his willingness to have the boys think for themselves—within reason—

that I look back on later as quite remarkable, but it didn't seem so to me 

then as a boy. I had to practice right and know my lesson first, then he 

was willing to let us roam a little for fun. He somehow kept us in a good 

balance. It was good for our minds and our ears. As for example (as in 

making chords a boy’s way), if two major or minor thirds can make up a 

chord, why not more? And also, if you can play a tune in one key, why 
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can’t a feller, if he feels like it, play one in two keys?” (Charles Ives, and 

John Kirkpatrick. 1991: 47.)   

Danbury’s attitude towards music at the time was quite 

discouraging. Music was considered an activity for women on their leisure 

time. The only occasion that man would perform music was only for an 

evening to please their wives. If a man commits himself to music as a 

profession, he will face a tremendous tension and disfavor from his 

social circle. It is unquestionable that Charles faced this social pressures 

that people had against his father, since his father was a professional 

musician. Growing and developing out of these pressures, Ives began to 

develop his interest in vernacular music, such as marches, minstrel show 

songs, hymns, and other traditional tunes of American music.  

Combining together all these experiences helped shape Ives’ 

early musical development before he entered Yale, to study with 

Horatio Parker. His unorthodox and orthodox ways of trainings, the social 

293 
resistance, and his love for vernacular music have led him to a unique 

situation. Traces of these forces are evident in his music, especially in 

the case of the First Symphony, which was an assignment for his senior 

thesis at Yale under Horatio Parker. This composition helped elevated 

him to newer understanding and techniques that George did not teacher 

him in his childhood. 

Ives and Parker at Yale 

Parker joined Yale the same year that Ives enrolled. Parker was 

known as an American composer who inherited the European traditions. 

Parker’s two principal teachers were the American composer, George 

Chadwick, and the German composer Josef Rheinberger. Parker’s musical 

styles was influenced by Liszt, Franck, Beethoven, Wagner, Dvorak, and 

so on. Ives took counterpoint, instrumentation, strict composition, 

harmony, and music history. At the same time, Ives also took academic 

classes such as, Greeks, French, English literature, Latin, mathematics, 
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philosophy, and history. Ironically enough, Ives did not go to Yale to 

study music seriously. 

Since Ives was actively participating in many organizations such 

as Delta Kappa Epsilon, and other secret fraternity organization, he was 

supplying music for their shows. The fact that music was considered 

nothing in his hometown, Ives was never mentioned as a musician in his 

class year book.  

Ives openly expressed his dislike towards Parker’s teaching. Ives 

felt that his studies with Parker was no more than repeating what he has 

learnt from his father, perhaps the most he benefited from this was 

some expansion of certain techniques. Ives felt that the only major 

significant influence for his musical development was his father. I believe 

that Ives felt this way because of his reaction he had towards Parker’s 

musical authoritarianism. But Ives had benefitted a great deal from 

Parker such as the technique of employing opposing tonalities and 

295 
rhythms. The way to subtly insert quotations from popular songs in the 

music. Ives in fact indicated in his memos his sincere admiration for 

Parker, “I had a great deal of respect for Parker and most of his music. (It 

was seldom trivial – his choral works have a dignity and depth that many 

of his contemporaries, especially in the field of religious and choral 

composition did not have. Parker had ideals that carried him higher than 

the popular) but he was governed too much by German rule, and in 

some ways was somewhat hard-boiled.” (Charles Ives, and John 

Kirkpatrick. 1991: 49.) 

I personally believe that perhaps Ives might have misunderstood 

Parker. It seems very natural to me that any teacher would focus on 

making sure that their students understand the rudiments of music 

thoroughly. Perhaps Parker was aware of the tremendous talents that 

Ives had and did not intend to mislead him. Parker wanted to make sure 

that Ives really understood the essential knowledge and techniques that 

were required. Ives took it personally that Parker didn't care for the 
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student radical creativity as he claimed that Parker was mean and 

frequently criticizing him for his innovative ideas and technique. 

The process of Ives’ first Symphony 

Ives disfavored the process of writing the First Symphony under 

the supervision of Parker. Due to the fact that this piece was a massive 

composition that required solid cohesion and flow to the piece. It was 

tough for Ives to meet up to Parker’s standard. Ives said in his memos, 

“The first movement was changed. It (that is, the symphony) was 

supposed to be in D minor, but the first subject went through six or eight 

different keys, so Parker made me write another first movement, but it 

seemed no good to me, and I told him that I would prefer to use the 

first draft. He smiled and let me do it and said ‘But you must promise to 

end in D minor.’ (And also he didn't like the original slow movement, as 

it started on G-flat—he said it should start of F. Near the end, ‘the boys 

got going’—so at the request of Parker and Kaltenborn, I wrote a nice 

297 
formal me—but the first is better.” (Charles Ives, and John Kirkpatrick. 

1991: 51.)                                                                                              

        This symphony was written between 1898 and 1902. It consists of 

four movements. What is unique about this composition is that Ives 

synthesized models of many composers who came before him such as 

Beethoven, Schubert, Brahms, Dvorak and Tchaikovsky. There were two 

ways that 

he 

employed pre-existing materials throughout the piece. First, he modeled 

the whole movements on forms, keys sequences, and the composition 

procedures of the work by other composers. Second, he borrowed 

melodic outlines from famous melodies of other composers. 

According to Peter Burkholder, melodic traces of Beethoven, Schubert, 

Brahms, Dvorak and Tchaikovsky are found throughout the movements.               

 The first movement is modeled in the sonata allegro form. It is 
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well-proportioned and contained a long exposition of 228 measures in 

length. It is unique in a way that it contained three themes in three 

different keys. Each theme is frequently repeated as it contains long 

transitional passages linking between them. The development, in the 

length of 105 measures, is based on three parts of the thematic 

materials from the exposition. The recapitulation is the abridged version 

of the exposition lasting 132 measures. It is surprising that none of 

thematic materials were abandoned but Ives chose to eliminate certain 

repetitions of the thematic materials. The first movement ends briefly 

with the coda in the size of 52 measures in tonic key. 

The second movement is in a ternary form, A-B-A. The A section 

contained series of short themes combined together. It is simple in 

299 
harmonic progressions as the opening tonic chord last for three and a 

half measures. It is slow in term of the harmonic rhythm and 

homophonic in texture. The moving bass-line reminds us of a song with 

simple melodies and accompaniment. The B section only contained one 

theme, but more elaborated than the previous section. The A and B 

section are very similar in term of harmony and texture. The only 

difference is that the B section is moving quicker in term of harmonic 

rhythm. The return of A’ marks the most striking feature as Ives 

combined thematic materials from the first movement simultaneously 

with the A materials of the second movement. The idea of combining 

themes in this section helped intensify the complexity of the previous 

sections which were rather simple. According to Peter Burkholder, this 

movement gives a strong resemblance to the second movement of the 

Dvorak’s 9Th Symphony. 
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The third movement is written in a style of scherzo and trio. It is 

in a rounded binary form with the A section made up of two fugal 

expositions. The scherzo begins with the baroque style of fugal texture 

but it contains romantic characteristics in its writing. The style of the 

scherzo is similar to a fugue except the fact that every voice enters in 

the same key makes it not entirely traditional. The first 19 measures 

could be considered a canon. The B section could be considered an 

episode, and the return of A’ section is a return of the fugal expositions. 

The A’ differs from the A only by a slight change of instrumentations. 

The design of the trio begins in major key contrasting with the minor key 

scherzo. The trio is calmer in character and mainly homophonic in 

texture. It is modeled in a rounded binary form. In this section, Ives 

employed the two-part writing rather than the fugal style previously 

used in the scherzo.   

301 
 

The fourth movement is in sonata allegro form. It is 

symmetrically proportioned. The recapitulation is almost the same 

length as the exposition. The slight difference is that seven measures are 

added to the first theme when it returns in the recapitulation and at the 

same time two measures were taken out so it ended up adding 5 

measures. The first theme of this movement is extended by repetitions 

with various instrumentations which made the returned of A’ in the 

recap to be reversing the role switching between string and wind. 

 The second theme is less complex, and the theme is divided 

into two sections having both repeated. Again we see variety of switching 

between instrumentations, as Tchaikovsky employed it in his 6th 
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Symphony. The reversal role of strings and winds continued in the 

development section. At this point the theme is developed in the scope 

of two-measure fragments rather than the complete phrase. There is a 

new theme appearing in this development which was presented 

canonically.  

The most striking aspect of this movement is the length of the 

coda. It is considered to be one of the longest coda lasting 134 measure 

longs. There are three sections in the coda. The A section consists of five 

short parts combined together without transitions. The B section is more 

unified and a clear two-part form. The C section contained several 

themes and it is similar to the A section. The fact that this section has 

many themes, it gives us a sense of a rondo in form. 

 

 

 

303 
Conclusion 

When we think of Ives’s composition as a work following the 

traditions, we perceive of him learning from dead masters, but in Ives’s 

case, he learnt from both the dead and the living ones. Dvorak was alive 

at the time that Ives wrote this piece, and as there were melodic 

outlines that Ives borrowed from Dvorak’s Symphony No.9 and also in 

the fourth movement of Ives’s Symphony there were melodic traces 

from Tchaikovsky’s Symphony No.6, in which Tchaikovsky wrote this 

piece in 1893, which was the same year as Dvorak’s Ninth Symphony. So 

Ives did not only learn from the traditional masters, but the masters are 

also his contemporaries.   

 This work showed that Horatio Parker helped Ives expand the 

awareness of compositional practice though the study of the Romantic 

masterpieces. Ives learned how to write a piece by imitating models. 
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Parker taught him the art of orchestration, and techniques on how to 

develop materials in larger forms.  

 Ives was a skilled orchestrator and had a solid understanding of 

compositional techniques. He could be conservative if he chose to. It is 

important to understand that Ives’s musical image as a composer at the 

time varied from the strongest disfavor to the total support. The negative 

opinions arose from the fact that his profession was not for music but 

insurance. Many musicians felt that since he was not a serious musician, 

perhaps his music was not worth of any respect or value. Due to the 

complexity of his first Symphony which was one of his early 

compositions, it proved that he understood and had the total command 

in handling complex and large symphonic form of the tradition. 
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ข้อแนะน ำในกำรจัดท ำต้นฉบับบทควำมเพ่ือตีพิมพ์ 
ในวำรสำรศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี  

1. วัตถุประสงค์ในกำรจัดพิมพ์ 
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารที่มุ่งเผยแพร่

บทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยเปิดรับ
บทความจากบุคลากร/นักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์  ตลอดจนบทความจาก
บุคลากร  อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจากภายนอกมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

 
2. ระยะเวลำ 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 
2 ฉบับ คือ ฉบับท่ี 1 (มกราคม–มิถุนายน) และฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม) ของทุก
ปี อีกทั้งยังมีการออกวารสารฉบับพิเศษขึ้นมาตามวาระโอกาสต่างๆ  ตามความ
เหมาะสม 
 
3. หลักเกณฑ์กำรส่งและพิจำรณำบทควำม 

1) เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในที่ใดมาก่อน และเป็นบทความที่
ไม่ได้ส่งให้วารสารวิชาการฉบับอื่นๆ  พิจารณา 

2) ต้นฉบับจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
3) ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A5 โดยตั้งกั้นหน้า 1 นิ้ว 

กั้นหลัง 0.5  นิ้ว  ขอบบน  0.5 นิ้ว และขอบล่าง 0.5 น้ิว พิมพ์ด้วยระบบ Microsoft 
Word  

4) ใช้ตั วอักษรแบบ  TH sarabunPSK 14 ทั้ งบทความภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยช่ือบทความใช้ตัวอักษรขนาด 16 ส่วนช่ือผู้เขียนบทความ บทคัดย่อ 
และเนื้อความใช้ตัวอักษรปรกติขนาด 14 

5) บทความต้องประกอบไปด้วย 
5.1 ช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.2 ช่ือผู้เขียนบทความทั้งภาษาไทย พร้อมทั้งคุณวุฒิ ต าแหน่ง  
และสถานท่ีท างาน 
5.3 บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 
บรรทัด 
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5.4 ค าส าคัญ (keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน
ไม่เกิน 6 ค า 

6) บทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ  ตลอดจนบทคัดย่อที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความมายัง
กองบรรณาธิการ 

7)  การอ้างอิงและการเขียนรายการบรรณานุกรม ก าหนดไว้ดังน้ี 
 
กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำระบบนำม-ปี 
(ช่ือ//นามสกลุผู้แต่ง,/ปีท่ีพิมพ์/:/เลขหน้า) 
 อุไรศรี  วรศะริน  (2542)   ได้กล่าวถึงลักษณะของค าศัพท์ที่พบในจารึกนคร
วัดว่า  ... 
 ...  ภาษาเวียดนามถือเป็นภาษาอาเซียนท่ีมีความส าคญัมากภาษาหนึ่งเลย
ทีเดียว  (สิริวงษ์  หงส์สวรรค,์ 2556: 12) 
 
กำรเขียนรำยกำรอ้ำงอิง 

- หนังสือ 
ช่ือผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อเร่ือง.//พิมพ์ครั้งท่ี (ถ้ามี).//เมืองที่พิมพ์/:/โรงพิมพ์หรือ 
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8)  ในการส่งบทความ ให้แนบแบบเสนอขอส่งบทความ  เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย 

9) บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รบัการกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒิในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง (peer review) จ านวน 2 ท่าน 

10) บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้
ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนให้แกผู่้เขียน 

11) กรณีที่มีรูปภาพประกอบหรือแผนภาพ ให้ส่งไฟล์แนบต่างหากจากภาพ
ในบทความ ซึ่งสามารถส่งมาในสกุล jpg ขนาดไฟล์ควรอยู่ในระหว่าง 500 kb–1500 
kb 

12) ทัศนะและข้อคิดเห็นในวารสารศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นของผู้เขียนบทความ มิใช่ทัศนะและข้อเขียนของกองบรรณาธิการ หรือคณะ ศิลป

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 เล่ม 1 (2562)308
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ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแต่อย่างใด ผู้ที่จะน าบทความไปผลิตหรือเผยแพร่ซ้ า 
กรุณาแจ้งต่อกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย   
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โทรศัพท ์045-353-705 โทรสาร 045-288-870 
E-mail: tikkk@hotmail.com  
E-mail: ganesanee96@gmail.com 
2)  Thai Journals Online (ThaiJO)  ระบบฐานข้อมลูวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย   
 Website: https://www.tci-thaijo.org/index.php  
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ในวำรสำรศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี

ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)  .................................................................................... 
ต าแหน่งทางวิชาการ .....................................  วุฒิการศึกษา ...................................... 
สถานท่ีท างาน .............................................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
สถานท่ีที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขท่ี ........... หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย ......................ถนน ........................ 
แขวง/ต าบล................... เขต/อ าเภอ.............. ....... จังหวัด ........................................
รหัสไปรษณีย์ ...........................  โทรศัพท์บ้าน ........................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................................โทรสาร ...............................................   
อีเมล................................................................................................. 
มีความประสงค์ที่จะส่ง  □  บทความวิจัย  □  บทความวิชาการ  □  บทวิจารณ ์

หนังสือ 
ช่ือเรื่อง  (ภาษาไทย) 
...................................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ) 
....................................................................................................................... ............... 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้    
□  เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
□  เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงานตามที่ระบุช่ือไว้ในบทความจริงและบทความ
นี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน  และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
วารสารใด 
 

                       ลงช่ือ  ............................................................................ 
                      ( ..................................................................................... ) 
                            วันท่ี ........ เดือน ...................... พ.ศ. ...................... 
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