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บทคัดย่อ 
 
ช่ือเรื่อง   : การประเมินโครงการ การเผยแพรํกลอนล าประกอบการแสดงเฉลิมพระเกียรติ 

  สมเด็จพระเทพฯ “นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น” 
ผ๎ูประเมิน  : บุญจันทร๑  เพชรเมืองเลย 
ผ๎ูรํวมประเมิน  : รองศาตราจารย๑ส าเร็จ ค าโมง 
หนํวยงาน : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 การประเมินครั้งนี้มวีัตถุประสงค๑เพื่อ เผยแพรํกลอนล าประกอบการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพฯ  “นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น” ผ๎ูประเมินใช๎แบบประเมินของเคริคแพททริกค๑ 
(Kirkpatrict) ในขั้นตอนการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction evaluation) เป็นแนวทางในการประเมิน
ในโครงการ กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการประเมินมีทั้งหมด 77 คน ประกอบด๎วย คณาจารย๑ 2 5  ค น  นั ก แ ส ด ง       
16 คน  นิสิต/นักศึกษา 30 คน และบุคคลท่ัวไป 6 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็น สร๎างโดยผ๎ูประเมิน 
 

ผลการประเมินสรุปได๎ดังนี้ 
1. ผ๎ูชมการแสดงชุด นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น มีความคิดเห็นตํอการแสดงอยูํใน

ระดับมาก โดยภาพรวมและรายด๎าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านท่ีผ๎ูชมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด 
คือ ด๎านดนตรี รองลงมาได๎แกํ ด๎านความเหมาะสมของเครื่องแตํงกาย ด๎านบทร๎อง และด๎านท่ีมีความคิดเห็น
ต่ าสุด คือ ด๎านกระบวนการแสดง  

2. การแสดงชุด นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น มีข๎อควรปรับปรุงในด๎านท่ี 1 คือ ด๎าน
บทร๎อง ควรเพิ่มเนื้อหาสาระของเพลงท่ีฟังแล๎วเกิดอารมณ๑คล๎อยตามเห็นภาพปฏิบัติตามประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมา
ให๎ละเอียดและชัดเจนมากกวํานี้ ในด๎านท่ี 2 คือ ด๎านดนตรี ควรวางแผนการวางโครงสร๎างของดนตรีให๎มีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลงท่ีน าเสนอ เพราะบางชํวงเนื้อหาอาจจะมีความยาวมากเกินไปท าให๎ดนตรี
ต๎องด าเนินตามไปด๎วย ในด๎านท่ี 3 คือ ด๎านกระบวนการแสดง ควรมีรูปแบบการแปรแถวการแสดงท่ีชัดเจน
และคลํองแคลํวมากกวําเดิม ในด๎านท่ี 4 คือ ด๎านความเหมาะสมของเครื่องแตํงกาย ชุดเส้ือและผ๎าถุงของ
นาฏศิลป์ควรเป็นผ๎าพื้นเมืองของอีสาน อยํางแท๎จริง 

3. การแสดงชุด นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น มีข๎อเสนอแนะ คือ 1) เป็นแนวทางท่ี
เหมาะสมและดีเย่ียมท่ีได๎น า การด ารงชีวิตของชาวอีสานในสมัยกํอนมาถํายทอดเป็นบทเพลงโชว๑ให๎เห็นถึงชาติ
พันธุ๑ของตนเองอยํางชัดเจนและควรสืบทอดตํอไป 2) เป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอีสานและทรงคุณคําอยําง
มาก 3) เป็นการแสดงท่ีแปลกใหมํยังไมํเคยทํารํายร ามาจากท่ีไหนมากํอน 4) ใช๎ดนตรีรํวมสมัย ฟังแล๎วไมํนํา
เบื่อหนําย และ 5) ควรมีการอนุรักษ๑ประเพณีชุดการแสดงพร๎อมท้ังน าไปเผยแพรํให๎แกํนานาชาติให๎ชมและ
นักศึกษาก็มีความสามารถขั้นระดับมืออาชีพ 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน มีศิลปะการแสดงท่ีเป็นอัตลักษณ๑ คือ  “หมอล า” ท่ีเปรียบ 
เสมือนเป็นตัวแทนเช่ือมโยงชาวอีสานให๎เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ในทุก ๆ ปี ชาวอีสานจะมีประเพณีท่ี
ท ารํวมกันคือ ฮีตสิบสอง (ประเพณี 12 เดือน) สังคมอีสานมีวิถีชีวิตอยูํอยํางเรียบงําย อาชีพหลัก คือ 
เกษตรกรรม หากปีใดฝนดี ข๎าวปลาอาหารก็จะอุดมสมบูรณ๑ตามไปด๎วย หากปีใดฝนแล๎งข๎าวปลาอาหารก็จะ
ขาดแคลน หากปรากฏการเชํนนี้เกิดขึ้นบํอยครั้ง ชาวบ๎านก็จะรํวมกันจัดพิธีกรรมท่ีเรียกวํา “เซิ้งนางแมวขอ
ฝน” เนื้อหาสาระในกลอนล าสํวนใหญํเป็นการกลําวอ๎อนวอนขอฝนจาก “พยาแถน” หรือเทวดา ลักษณะ   
ฉันทลักษณ๑กลอนเป็นกลอนกาพย๑มีจ านวน 7 ค า จังหวะสนุกสนาน ในปัจจุบันจึงนิยมน าฉันทลักษณ๑ประเภท
กาพย๑มาใช๎ในการประพันธ๑กาพย๑เซิ้งท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเชิดชู ยกยํองและเสริมก าลังใจ ด๎วยทํวงท านองและ
จังหวะท่ีสนุกสนาน ตัวอยํางกลอนล าท่ีใช๎ประกอบการแสดงในครั้งนี้  

เอาศิระมโนน๎อมพร๎อมกับเปลํงสดุดี    สยามบรมราชกุมารีสิรินธรองค๑พระเทพฯ 
นนตีเสพประสมฟูอน                             ขับล ากลอนถวยพรเพิ่น 
ขอทรงพระเจริญ     พระชันษาเกินฮ๎อย พลอยต๎ุมหมูํประชา 
แถนอยูํฟูา                                           ให๎หล่ิงหล่ าแงงพระองค๑  
คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ๑   ให๎โผดผายพระนางแก๎ว 
สืบหนํอแนวจักรีราช    ชาติสยามให๎ยิ่งใหญํ 
บ ารุงสุขประเทศไทยทุกข๑อยําเข็ญเวรอยําต๎อง เฮาพี่น๎องได๎เพิ่งคุณ  โอ๐ย โอ๎ ละนา…..ฯลฯ  

 จากการประชุมคณะกรรมการสํงเสริมและประสานงานการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาและ
คณะกรรมการสํงเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งท่ี 1 /2558 เมื่อวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2558 ได๎เห็นชอบให๎สถาบันอุดมศึกษาท่ีเป็นสมาชิกเข๎ารํวมงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” 
ระหวํางวัน ท่ี 14-12 พฤศจิกายน 2558 ณ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย นั้น มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจึงได๎จัดท าโครงการเผยแพรํการแสดงภาคอีสานในกลอนล าประกอบการแสดงเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพฯ “นนตรีเสพประสมพ๎อนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น” ขึ้น เพื่อให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสได๎ฝึก
ทักษะการแสดงและเกิดความมั่นใจในการแสดงในทุก ๆ เวทีตํอไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 
 เพื่อเผยแพรํกลอนล าประกอบการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ “นนตรีเสพประสมพ๎อนขับ
ล ากลอนอวยพรเพิ่น” 
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1.3 ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
 
 ในการประเมินเรื่องนี้ ประชากรท่ีใช๎ในการประเมินประกอบด๎วย 

1.3.1 ประชากร ได๎แกํ  ผ๎ูชมการแสดงจ านวน 100 คน 
1.3.2 กลํุมตัวอยําง ประกอบด๎วย คณาจารย๑ 25 คน นักแสดง 16 คน นิสิต/นักศึกษา 30 คน และ

บุคคลท่ัวไป 6 คน  รวมจ านวน 77 คน 
 
1.4 ค านิยามศัพท์ที่ใช้ในการประเมินโครงการ 
 
 1.4.1 กลอนล า หมายถึง ภาษาถิ่นอีสานท่ีร๎อยเรียงกันโดยมีสัมผัสระหวํางค าและวรรคอยํางไพเราะ 
หมอล าสามารถน าไปใช๎ล าได๎ อาจน ามาจากวรรณกรรมพื้นบ๎าน หรืออาจประพันธ๑ขึ้นใหมํ 

1.4.2 กลอนล าประกอบการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ หมายถึง กลอนล าท่ีประพันธ๑ขึ้น
เพื่อใช๎ในงานวิศิษฎศิลปินสรรศิลป์สโมสร 

1.4.3 นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น หมายถึง ช่ือของกลอนล าท่ีใช๎ในการแสดง
เผยแพรํ ประจ าปี 2558 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินโครงการ 
 
 1.5.1 นักศึกษาได๎เกิดทักษะ ฝึกประสบการณ๑ในการประดิษฐ๑ชุดการแสดงและสร๎างความเช่ือมั่นให๎แกํ
ตนเอง 

1.5.2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได๎สํงเสริมนักศึกษาในการอนุรักษ๑ สืบสาน และเผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรมอยํางครบวงจร 

1.5.3 สังคมได๎รับรู๎ถึงเรื่องราวของศิลปะการแสดงภาคอีสานและตระหนัก หํวงแหนศิลปะท๎องถิ่นของ
ตนอยํางจริงจัง 
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บทที่  2 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ 
 

การประเมินโครงการ การเผยแพรํกลอนล าประกอบการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ     
“นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น”  ผ๎ูประเมินได๎ท าการศึกษาค๎นคว๎าเอกสารตํางๆ พร๎อมด๎วย
รายงานการประเมินโครงการหรือการวิจัยเชิงประเมินท่ีเกี่ยวข๎องกับการประเมินโครงการ โดยเรียงล าดับหัวข๎อ
ท่ีจะเสนอดังนี้ 
 2.1  องค๑ความรู๎เกี่ยวกับกลอนล า 

2.2  องค๑ความรู๎เกี่ยวกับชุดการแสดง 
2.3  แผนและนโยบายท่ีเกี่ยวข๎อง 
2.4  บริบทพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข๎องกับการแสดง 
2.5  ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข๎อง 
2.6  รายงานการประเมินโครงการหรืองานวิจัยเชิงประเมินท่ีเกี่ยวข๎อง 

 
2.1  องค์ความรู้เก่ียวกับกลอนล า 
 

กลอนล าเป็นวรรณกรรมประเภทลายลักษณ๑ ซึ่งมีลักษณะเป็นร๎อยกรองโดยมีสัมผัสระหวํางวรรค และ
มีการก าหนดวรรณยุกต๑ เอก โท อยํางชัดเจน ผ๎ูประเมินโครงการจึงขอยกตัวอยํางฉันทลักษณ๑การประพันธ๑
กลอนล าทางส้ัน ล าทางยาว และล าเต๎ย ท่ีใช๎ในโครงการเผยแพรํกลอนล าประกอบการแสดงเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ “นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น” โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 
2.1.1 ความหมายของกลอนล า 
กลอนล า หมายถึง บทกลอนท่ีหมอล าใช๎ล ามีท้ังกลอนในวรรณกรรมพื้นบ๎าน และกลอนล าท่ีแตํงขึ้น

ใหมํเพื่อให๎ทันตามเหตุการณ๑  
  ร าเพย  ไชยสินธุ๑ (2553) ให๎ความหมายของค าวํา กลอนล า หมายถึง กลอนท่ีหมอล าใช๎ร๎อยกรอง
นิทานหรือนิยายเพื่อน ามาขับล า 
 สรุปได๎วํา กลอนล า หมายถึง ภาษาถิ่นอีสานท่ีร๎อยเรียงกันโดยมีสัมผัสระหวํางค าและวรรคอยําง
ไพเราะ หมอล าสามารถน าไปใช๎ล าได๎ อาจน ามาจากวรรณกรรมพื้นบ๎าน หรืออาจประพันธ๑ขึ้นใหมํ 
 

2.1.2 ประเภทของกลอนล า 
กลอนล าแบํงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ แบํงตามลักษณะเนื้อหา แบํงตามลักษณะท านองและ แบํงตาม

ลักษณะรูปแบบฉันทลักษณ๑ ดังนี้ 
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2.1.2.1  แบํงตามลักษณะเนื้อหา ล าทางส้ัน ล าทางยาว และล าเต๎ย ดังนี้  
  เนื้อหาของกลอนล าทางส้ัน ประกอบด๎วย กลอนวิชาการ กลอนเกี้ยว กลอนนิทาน และกลอน

เบ็ดเตล็ด เป็นต๎น 
  เนื้อหาของกลอนล าทางยาว ประกอบด๎วย กลอนศีลธรรม กลอนวิชาการ กลอนพรรณนา

ธรรมชาติ กลอนนิทาน และกลอนเบ็ดเตล็ด เป็นต๎น 
  เนื้อหาของกลอนล าเต๎ย ประกอบด๎วย กลอนเกี้ยว และกลอนวิชาการ เป็นต๎น 
  2.1.2.2  แบํงตามท านอง  ไพบูลย๑   แพงเงิน (2534) ได๎แบํงกลอนล าท่ีใช๎ในการประพันธ๑ล า

กลอนอยูํ 3 ประเภท คือ ล าทางส้ัน ล าทางยาว และล าเต๎ย ดังนี้ 
   1) ล าทางส้ัน จ านวนค าในประโยคเนื้อหาล าทางส้ันท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ จ านนวน 14 
ค า จ านวนค าในวรรคหน๎า 7 ค า วรรคหลัง 7 ค า นิยมสํงสัมผัสไปยังค าท่ี 3 และ 4 มากท่ีสุด จ านวนความยาว
ของบทขึ้นอยูํกับเนื้อหาสาระของกลอนล า 
 

แผนผังโครงสร๎างของกลอนล าทางส้ัน 
ตอนต๎น โอละนอ  (หรือข๎อความอื่น)…………………. โอละนอ นวลเอย  (หรือข๎อความอื่น) 
ตอนกลาง  ……………………………….………… (กลอนตัด) หรือ    

…………………………………………. (กลอนเญิ้น) 
ตอนปลาย ……………………….สีนานวล……. ทํอนี้แล๎ว (หรือข๎อความอื่น) 

 
ตัวอยํางกลอนล าทางส้ัน 

โอละนอ…น๎อ…นอ 
 แล๎วอ่ าถ่ าเอ๎ย        แก๎มอ๎ายอ่ าถ่ า   
 ตาข าซอนแล        ค่ันบํมักอ๎ายแหนํ  บํล าซ้ า…   
 โอยละนอ  น๎อ  ละนวลเอย 
(เนื้อในกลอน) 
(บทท่ี 1)  ละแมํนวําน๎อนาย  
 คันสาธุเด๎อบุญชํวงขอกราบไหว๎      องค๑พระธาตุอันศักดิ์สิทธ๑ 
 ขอพนมมือนบ       ใสํหัวคราวนี้ 
 อยํานั้นลํะอยําให๎มีกรรมต๎อง  ตัวฉันคือวํา 
 ผ๎ูข๎าขอกลําวเรื่อง    สิล าให๎เพิ่นฟัง 
(หมอล าบุญชํวง,  ม.ป.ป.) 

 
    2) ล าทางยาว จ านวนค าในประโยคเนื้อหาล าทางยาวท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ จ านวน    
23 ค า จ านวนค าในวรรคหน๎า 11 ค า วรรคหลัง 18 ค า นิยมสํงสัมผัสไปยังค าท่ี 3 และ 5 มากท่ีสุด จ านวน
ความยาวของบทขึ้นอยูํกับเนื้อหาสาระของกลอนล า 
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แผนผังโครงสร๎างของกลอนล าทางยาว 
ตอนต๎น โอละนอ  (หรือข๎อความอื่น)…………………. เออละนา (หรือข๎อความอื่น) 
ตอนกลาง  ……………………………….……..  (กลอนเญิ้น) 
   …………………………………….. 
ตอนปลาย …………………………………….. ละนา (หรือข๎อความอื่น)  

 
ตัวอยํางกลอนล าทางยาว 

(กลอนขึ้น)   
 โอ.... โอ๐ย ฟูาเอ๎ย ฟูาฮ๎องต้ึง   ข๎ามเขาพึงไปเชียงใหมํ  
 ตกมาฮอดคลองไผํ    ฟูาเป็นสีครึ้มๆ  
 หัวใจน๎อง หํวงแตํแฟน หํวงแตํแฟน...  อื้อๆ อือ... โอยละนํา 
(บทท่ี 1)  เอออันนี่ละพํอแมํเอย  
 เมษายนกายไปแล๎ว    พฤษภาผัดมาตํอ  
 ฝนตกลงจากๆ จ๎น    ใบหญ๎ากะปุงมา 

(หมอล าฉวีวรรณ ด าเนิน ,  ม.ป.ป.) 
 
    3) ล าเต๎ย จ านวนค าในประโยคเนื้อหาล าเต๎ยท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ จ านวน 24 ค า 
จ านวนค าในวรรคหน๎า 11 ค า วรรคหลัง 18 ค า นิยมสํงสัมผัสไปยังค าท่ี 3 และ 4 มากท่ีสุด จ านวนบทขึ้นอยูํ
กับเนื้อหาสาระของกลอนล า 

แผนผังโครงสร๎างของกลอนล าเต๎ยธรรมดา 
ตอนต๎น   สาวแมํนนางเอ๏ย  (หรือข๎อความอื่น) 
ตอนกลาง ………………………………….. 
ตอนปลาย   นั่นละนานางนา นกเขาขันลาแตํตอนเอ๏ย (หรือข๎อความอื่น) 

 
ตัวอยําง เต๎ยพมํา 

   ดูสิอีเกิ้งเดือนหงาย   ดาวเดํนเห็นรายสวํางกลางฟูา ๆ  
น้ าหมอกย๎อย ลมพา    หนาวหนักหนาน๎องเอย  
อยําท าเมินเฉย มาชิดมาเชยชมช๎ู  อ๎ายฮักแมํหนู อยําอดสูระแวงแคงใจ ๆ 

(ส าเร็จ  ค าโมง,  ม.ป.ป.) 
ตัวอยําง เต๎ยโขง 

เสียงไผเปุาแคน            แตํนแลํนแตํนเสียงแคนกลํอมซุง  
เสียงไผดีดซุง     ตุงลุงตํุง เสียงซุงกลํอมแคน 
เสียงล าเต๎ยกลํอมแดน    สุดสะแนนลมพัดพร๎าว ฟังยิ่งหนาวในอกเฮา ๆ 

 
(ส าเร็จ  ค าโมง,  ม.ป.ป.) 
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ตัวอยําง เต๎ยธรรมดา 

(หญิง) โอยพี่หมอล า  จ่ังวําการล าเต๎ย  คันล าเลยเจ๎าล าลํอง  
สองคนเฮาสานอพี่น๎อง     มาจาเว๎าแมํนใสํกัน 
 คันวําเหลียวเห็นหน๎า    ขาวมาเจ๎าแปุนแวํน 
เป็นแหวนน๎องอยากใสํก๎อย    คันเป็นสร๎อยสิใสํคอ 

(หมอล าฉวีวรรณ ด าเนิน ,  ม.ป.ป.) 
 

  2.1.2.3 แบํงตามลักษณะรูปแบบฉันทลักษณ๑  ฉันทลักษณ๑ท่ีปรากฏอยูํในวรรณกรรมพื้นบ๎าน
อีสาน มีอยูํ 3 แบบ คือ โคลงสาร กาพย๑ รําย โดยปกติแล๎ววรรณกรรมสํวนใหญํจะนิยมประพันธ๑เป็นโคลงสาร 
เพราะเหมาะกับการอํานท านองล าของท๎องถิ่นอีสาน (คล๎ายท านองล าพื้นหรือล าเรื่อง)33  
  โคลงสาร เป็นฉันทลักษณ๑ใช๎ประพันธ๑วรรณกรรมนิทาน วรรณกรรมพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นท่ี
นิยมมากในการแตํงวรรณกรรมอีสาน ข๎อบังคับเป็นท านองเดียวกันกับโคลงวิชชุมาลี จึงมีผ๎ูเรียกวํา  “โคลงวิชชุ
มาลี” มีแบบแผนดังตํอไปนี้  

1) คณะ 
     (1) คณะ บทหนึ่งมี 2 บรรทัด บรรทัดหนึ่งเรียกวํา “บาทหนึ่ง” บาทหนึ่งมี 2 วรรค 

แบํงเป็น วรรคหน๎า 3 ค า วรรคหลัง 4 ค า รวม 7 ค า  แผนผังแสดงคณะ 
 

 
 

ตัวอยําง กาพย๑เซิ้งบั้งไฟ บ้ันนางไอํคิดถึงผาแดง 
 

  ศรีบุญเรือง  เหลียวน าตนพี่ 
จบหลิบหล่ี    เข๎าปุาเข๎าเขา 

(ทองพูล  พรสวัสด์ิ และพงษ๑ไทย เพชรดี ,  ม.ป.ป.) 
 

    2) ลักษณะบท 
    ลักษณะบท แบํงเป็นบทเอก และบทโท บทเอกก าหนดเสียงเอกน าในบาทแรก ในค า
ท่ี 2 วรรคหน๎า สํวนบทโท ก าหนดให๎มีเสียงโทในค าท่ี 3  วรรคหน๎าของบาทแรก 
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ตัวอยําง นิทานท๎าวเสียวสวาทสด์ิ 
เรื่องอย่างนี้  มันบํยากแนวใด 

ขอให๎พาฉันไป   เบ่ิงสถานแถวนั้น 
บํอนมันตายแฮมเฮื้อ   บํอนเสือตายนอนอยูํ 
จ่ังสิเอาเรื่องเค๎า   ความเว๎าบํแนํใจ 

(เตชวโร  ภิกขุ (อินตา กวีวงศ๑),  ม.ป.ป. หน๎า 59) 
 
    3) เอก-โท 

    บทเอกมีเอก 3 ต าแหนํง โท 2 ต าแหนํง บทโทมีเอกและโท อยํางละ 3 ต าแหนํง 
และให๎มี “ค าเสริม” หน๎าวรรคได๎ทุกวรรค วรรคละ 2 – 4 ค า  และอาจมี”ค าสร๎อย”ท๎ายวรรคหลังได๎ทุกวรรค 
วรรคละ 2 ค า ดังแผนผังและตัวอยําง 

 

 
 

ตัวอยําง ค าสอนลูกสะใภ๎ 
 
  เมื่อนั้น ยังมีเมืองใหญํกว๎าง   สาเกตบุรีรมย์   (รมย์ เสียงวรรณยุกต๑ สามัญ) 
   มีมหาเศรษฐี    ช่ือไกลเกียรตกิว้าง (กว้าง เสียงวรรณยุกต๑ โท) 
   นามกรท๎าว  ธนญชัยเป็นชื่อ  (ช่ือ  เสียงวรรณยุกต๑ เอก) 
   มีธิดาหนํอเนื้อ    สวยพริ้งชื่นตา   (ช่ืน เสียงวรรณยุกต๑เอก และ 

  ตา เสียงวรรณยุกต๑ สามัญ) 
(กัมพล  สมรัตน๑,  ม.ป.ป. หน๎า 5) 
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    4) สัมผัส 
สัมผัสแบํงออกเป็น 2 ชนิด คือ สัมผัสนอก และสัมผัสใน ดังตัวอยําง 

 
ตัวอยํางสัมผัสนอก กลอนอ๎อนต๎อยตํอนผญา 

 
 น๎องนี้ย๎านแตํอ๎าย   หากตั๊วะให๎ไขปากท๎าง แปวเปุงทะเลไหล 
 

ต๊ัวะให๎ไขคันนา  หลอกปลาให๎ตายค๎าง 
 
นางหากหลิงเห็นแล๎ว ใจชายหมดทุกส่ิง   

 
ความปากหมายมิ่งม๎วน   ใจในสิดํวนหนีอ๎ายเอย 

 
(น๎อย ผิวผัน, ม.ป.ป. หน๎า 4) 

ตัวอยํางสัมผัสใน กลอนนิทานเรื่องสังข๑ศิลป์ชัย 
   ฟังยินลมล่วงต๎อง   ไกวก่ิงสาขา พุํนเยอ  

สุรพาเอียง  อ่วย สีแสงส้วย 
(จินดา  ดวงใจ, ม.ป.ป.หน๎า 9) 

 
สรุป ฉันทลักษณ์กลอนล า 
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2.2  องค์ความรู้เก่ียวกับชุดการแสดงพื้นบ้าน 
 

ญาณิศา บุญประสิทธิ์ (ม.ป.ป.) ได๎เขียนบทความ เรื่อง นาฏศิลป์ ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ๑และ
เผยแพรํวัฒนธรรมไทยในเวทีประชาคมอาเซียน พบวํา ในกระบวนการสํงผํานเอกลักษณ๑ทางวัฒนธรรมผํานชุด
การแสดงนาฏศิลป์ท่ีพบเห็นในงานวิจัยนั้นสามารถแบํงออกได๎เป็น 3 ลักษณะ ได๎แกํ 
  รูปแบบท่ี 1 เป็นการอนุรักษ๑สืบทอด ชุดการแสดงแบบด้ังเดิมท่ีน าเสนอรูปแบบการแสดงช้ันสูง        
มคีวามวิจิตรงดงามแบบราชส านัก  
  รูปแบบท่ี 2 เป็นการดัดแปลงรูปแบบการละเลํนพื้นบ๎าน โดยมีกระบวนการเลือกสรรชุดการแสดง 
พื้นบ๎านท่ีได๎รับความนิยม มีเอกลักษณ๑ และน ามาดัดแปลงยกระดับให๎มีความงดงาม และมีแบบแผนในการ
แสดงออก 
  รูปแบบท่ี 3 เป็นชุดการแสดงท่ีได๎รับการสร๎างสรรค๑ขึ้นมาใหมํ ซึ่งในกระบวนการสร๎างสรรค๑ชุดการ 
แสดงขึน้มาใหมํนี้ ได๎ผํานกระบวนการออกแบบและตรวจสอบโดยผ๎ูเช่ียวชาญ โดยองค๑ประกอบในการ  แสดง
ต๎องสามารถถํายทอดความงดงาม และเอกลักษณ๑ความเป็นไทยได๎ ชุดท่ีประดิษฐ๑ขึ้นต๎องมีความ วิจิตร ทําทาง
การรํายร าต๎องอํอนช๎อยตามแบบฉบับนาฏศิลป์ไทย 

จากกระบวนการบันทึกและถํายทอดทางวัฒนธรรมท้ัง 3 รูปแบบนี้ ท าให๎เห็นวําวัฒนธรรม ประเพณี
เป็นส่ิงท่ีถูกประดิษฐ๑สร๎างสรรค๑ขึ้นใหมํได๎เรื่อยๆ หาใชํจะหยุดนิ่งแล๎ว ถูกบันทึกสืบทอดตํอๆกันมา เพียงอยําง
เดียว ซึ่งกระบวนการคิดและสร๎างสรรค๑ขึ้นมาใหมํนี้ ท าขึ้นเพื่อให๎นาฏศิลป์ มีความสร๎างสรรค๑ แปลกใหมํ และ
นําสนใจส าหรับผ๎ูดูผ๎ูชมในยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป ดังนั้น หากพิจารณานาฏศิลป์ ในบทบาทของ การเป็นส่ือเพื่อการ
ประชาสัมพันธ๑วัฒนธรรมไทยในเวทีอาเซียน สามารถนับได๎วํานาฏศิลป์ เป็นส่ืออีกหนึ่ง ชนิดท่ีสามารถถํายทอด
และประชาสัมพันธ๑วัฒนธรรมของชาติได๎เป็นอยํางดี ซึ่งจากงานวิจัยพบวํา นาฏศิลป์ เป็นส่ือท่ีต๎องผํานการ
ออกแบบและสร๎างสรรค๑ไมํตํางจากส่ือประชาสัมพันธ๑ประเภทอื่นๆ โดย กระบวนการสร๎างสรรค๑และปรับปรุง
ชุดการแสดงนาฏศิลป์ นี้จัดได๎วําเป็นกระบวนการออกแบบและ ปรับปรุงสาร(Message) ให๎มีความเหมาะสม
กับกลํุมเปูาหมาย ในขณะท่ีกระบวนการคัดสรรชุดการแสดง  เพื่อน ามาจัดแสดงภายในงานนั้น เป็นการ
พิจารณาแงํมุมและประเด็นเนื้อหาสารที่ต๎องการจะน าเสนอ กระบวนการเหลํานี้เป็นหนึ่งกระบวนการส าคัญใน
การด าเนินงานประชาสัมพันธ๑ ท่ีนักประชาสัมพันธ๑ จะต๎องมีการวางแผนและให๎ความส าคัญ รวมท้ังการศึกษา
ท าความเข๎าใจในพฤติกรรมและความสนใจของ กลํุมเปูาหมายท่ีเปล่ียนไป เพื่อน าไปใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการ
พัฒนากระบวนการส่ือสารให๎เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด (ญาณิศา บุญประสิทธิ์,  ม.ป.ป.) 

งานเผยแพรํฝุายศิลปวัฒนธรรม (ม.ป.ป.) ได๎กลําววํา การแสดงระบ าสร๎างสรรค๑ท่ีประดิษฐ๑ขึ้นโดย
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นภาคตะวันออกของวิทยาลัยนาฎศิลปะจันทบุรี ซึ่ง เป็น
สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาด๎านศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการอนุรักษ๑สร๎างสรรค๑ผลงานการศึกษา ค๎นคว๎า
ข๎อมูลซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ ในการสร๎างสรรค๑ผลงานการแสดงซึ่งเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของภูมิภาคตะวันออกเพื่อ
เป็นชุดการแสดงประจ าวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยมีการเผยแพรํสํูสาธารณะชน  ได๎แกํ ระบ าเก็บพริกไทย 
ระบ าทอเส่ือ ระบ าควนคราบุรี ระบ าชอง ระบ าสะบ๎าล๎อ ระบ าเหลืองจันทบูร ระบ านาฏยศิวะอัปสรา ระบ ารื่น
เริงเภรีศรีบูรพา ต านานเมืองจันท๑ ผลิตภัณฑ๑จันทบูร ระบ าไก๎ฟูาขาวจันทบูร ระบ านางกลอง ระบ าสมุทรา
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บูรพาทิศ ระบ าอัสสตถะบูชา และระบ าแก๎วจันทราศรีสุนันทาลัย ท่ีกลําวมานี้เป็นศิลปะการแสดงของภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นของภาคกลาง สํวนของภาคอีสานนั้นก็มีศิลปะการแสดงอยูํไมํน๎อยเชํนกัน 

สมบัติ  ศรีสิงห๑ (2551) ได๎กลําววํา การฟูอนร าพื้นบ๎านอีสานนั้น เป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวอีสาน 
เป็นภูมิปัญญาแหํงบรรพชนท่ีถํายทอดสืบตํอมาจวบจนปัจจุบัน ชนชาติใด มีดนตรี มีการฟูอนร าเป็นเอกลักษณ๑
เฉพาะตน นับได๎วําชนชาตินั้นมีวัฒนธรรมท่ีเจริญรุํงเรือง และอดิศักด์ิ สาศิริ และสมบัติ ศรีสิงห๑ ได๎รวบรวม
เกี่ยวกับการฟูอนร าอีสานไว๎มากมายและได๎น ามาเผยแพรํในเว็บไซต๑ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย  เพื่อให๎ผ๎ูสนใจ ได๎ศึกษาค๎นคว๎า และน าไปอ๎างอิง เผยแพรํ ได๎อยํางถูกต๎อง เป็นการอนุรักษ๑
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและภูมิปัญญาอีสาน ให๎คงอยูํสืบไป ช่ือชุดการแสดงได๎แกํ ฟูอนร าพื้นบ๎านอีสาน ฟูอนภูไท
กาฬสินธุ๑ ฟูอนไทภูเขา ฟูอนนารีศรีอีสาน ฟูอนเต๎ยหัวโนนตาล ฟูอนแพรวากาฬสินธุ๑ ฟูอนสาวกาฬสินธุ๑ล า
เพลิน เซิ้งโปง ฟูอนแหยํไขํมดแดง ฟูอนละคร ภูไทบ๎านหนองห๎าง เซิ้งกระหยัง บ๎านหนองห๎าง ฟูอนละคร ภูไท
บ๎านโพน ฟูอนร๎อยเอ็ดเพชรงาม ฟูอนสาละวัน ฟูอนโหวด ฟูอนหมากกั๊บแก๎บ-ล าเพลิน ฟูอนกลองต๎ุม (ฟูอน
สํวยมือ) เซิ้งบั้งไฟ ฟูอนมโนห๑ราเลํนน้ า ฟูอนคอนสะหวัน ฟูอนเต๎ยเกี้ยว ฟูอนกะโป๋ ฟูอนดึงครกดึงสาก ฟูอน
เก็บฝูาย ฟูอนภูไท 3 เผํา ฟูอนแมํบทอีสาน ฟูอนเซียงข๎อง ฟูอนสังข๑ศิลป์ชัย ระบ าจัมปาศรี ฟูอนลีลาวดี (จ าปา
ขาว) เซิ้งแคน ฟูอนมหาชัย ฟูอนเอ๎ไอํค า ฟูอนภูไทสกลนคร ฟูอนโก๐ยมือ ร ามวยโบราณ ฟูอนภูไทเรณูนคร 
ฟูอนศรีโคตรบูรณ๑ ฟูอนโส๎ท่ังบั้ง ฟูอนหางนกยูง ฟูอนเผําไทภูพาน ฟูอนล าตังหวาย,ฟูอนตังหวาย ฟูอนบายศรีสํู
ขวัญ ฟูอนไทพวน ฟูอนเอ๎ดอกคูน ฟูอนแคน เซิ้งกระติบ เซิ้งสวิง เรือมจับกรับ เรือมอันเรเรือมกะโน๏บติงตอง 
ฟูอนแขบลาน(แถบลาน) ฟูอนสดุดีพระภูมินทร๑ ฟูอนจุฬาสรภัญ ฟูอนฉลองผะเหวด ฟูอนบุญบั้งไฟ ฟูอน
ต านานท๎องนา และฟูอนอุํนไอดิน 

 
 
2.3  แผนและนโยบายที่เก่ียวข้อง 
 การประเมินโครงการ  การเผยแพรํกลอนล าประกอบการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ   
“นนตรีเสพประสมพ๎อนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น”   เป็นการศึกษาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น จึงมี
ความเกี่ยวข๎องกับนโยบายของรัฐในด๎านการฟื้นฟู และพัฒนางานด๎านศิลปวัฒนธรรม ผ๎ูประเมินจึงได๎ศึกษา
นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม   (2552)  พอท่ีจะสามารถสรุปได๎ดังนี้ 

แผนแมํบทวัฒนธรรมแหํงชาติ (พ.ศ. 2550-2559) เป็นแผนยุทธศาสตร๑ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศ
ทางการพัฒนางานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีเปูาหมายส าคัญ คือ พัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมท่ีมี
ความเข๎มแข็ง และมั่นคงทางวัฒนธรรม คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันทํามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม (unity in diversity) มีความรู๎ คํูคุณธรรม สามารถด ารงภูมิ
ปัญญาของสังคมไทย ตลอดจนสามารถปรับเปล่ียนวิถีชีวิตได๎อยํางเหมาะสม และเทําทันกับการเปล่ียนแปลง
ของโลกปัจจุบันและอนาคต ซึ่งแสดงถึงการมีภูมิค๎ุมกัน และสามารถด ารงตนได๎อยํางมีเหตุ  มีผล พอประมาณ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะน าไปสํูการพัฒนาประเทศให๎เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนสืบไปการ
จัดท าแผนแมํบทวัฒนธรรมแหํงชาติ (พ.ศ. 2550 – 2559) ทุกภาคสํวนท่ีเกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมอยํางมี
ประสิทธิภาพในการยกรํางแผน แล๎วประมวลเป็นกรอบแนวคิด วิสัยทัศน๑เปูาประสงค๑ ยุทธศาสต ร๑ และ
แนวทาง/วิธีการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังได๎จัดให๎มีการประชุมสัมมนาระดมความคิดผ๎ูเกี่ยวข๎อง และผ๎ูมีสํวนได๎
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สํวนเสียในแผนแมํบทวัฒนธรรมแหํงชาติฯ เพื่อปรับปรุงให๎แผนมีความสมบูรณ๑ท่ีสุดแผนแมํบทวัฒนธรรม
แหํงชาติ (พ.ศ. 2550 – 2559) คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2552 เห็นชอบในหลักการ และ
มอบหมายหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องน าแผนดังกลําวไปปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะเป็นแนวทางให๎หนํวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องน าไปจัดท าแผนปฏิบัติงานด๎านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล๎ว ยังจะเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให๎เกิดผลสัมฤทธิ์
บรรลุตามวิสัยทัศน๑ท่ีก าหนด 

พันธกิจที่ 1 อุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของชาติ และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างม่ันคง  

ประกอบด๎วย 2 ยุทธศาสตร๑ 5 กลยุทธ๑ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร๑ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
เปูาหมาย 

  - องค๑ความรู๎ทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมได๎รับการ
รวบรวม จัดระบบในรูปของฐานข๎อมูล และมีการบริหารจัดการท่ีดี เพื่อน าไปใช๎ในการด าเนินงาน 

ประกอบด๎วย 3 กลยุทธ๑ ดังนี้ 
กลยุทธ๑ที ่1 พัฒนาองค๑ความรู๎ทาง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค๑ 

    1. ศึกษา และรวบรวมองค๑ความรู๎ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
2. จัดการองค๑ความรู๎ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให๎เป็นระบบ 
3. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลงานวิจัย และองค๑ความรู๎ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
4. สร๎างต๎นทุนทางความรู๎ด๎านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

กลยุทธ๑ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
วัตถุประสงค๑ 

1. พัฒนาระบบคุณภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
    2. พัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนงานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
    3. พัฒนาระบบการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสํูการปรับปรุงคุณภาพในการ
ท างาน 
    4. ประสานหนํวยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและเครือขํายรํวมขับเคล่ือนงาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยํางมีเอกภาพ 
   กลยุทธ๑ที่ 3 ประชาสัมพันธ๑ และเผยแพรํศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

วัตถุประสงค๑ 
    1. ประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรมของชาติไทย 
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    2. สร๎างความตระหนักจากการรับรู๎และเข๎าใจในคุณคําทางศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของชาติ 
     3. สร๎างความรู๎สึกภาคภูมิใจในการเป็นเจ๎าของศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร๑ที่ 2 อนุรักษ๑ สืบทอด และสํงเสริมการด าเนินงานด๎าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เปูาหมาย 
    - ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ได๎รับการอนุรักษ๑ สืบทอด และสํงเสริมบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

  กลยุทธ๑ท่ี 1 อนุรักษ๑ และสืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
   วัตถุประสงค๑ 
      1. อนุรักษ๑ และสืบทอดการด าเนินงานด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่น 
      2. สร๎างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา มรดกทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติไทย 

  กลยุทธ๑ ท่ี 2 สํงเสริมการด าเนินงานด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

  วัตถุประสงค๑ 
   ฟื้นฟู และพัฒนาการด าเนินงานด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื้นฐานความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติไทย 
พันธกิจที่ 2 สนองงานส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้สืบทอด และพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
ประกอบด๎วย 1 ยุทธศาสตร๑ 1 กลยุทธ๑ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ธ ารง รักษา สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ ให๎คงอยูํคํูสังคมไทย 
เปูาหมาย 

  - สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ เป็นศูนย๑รวมทางจิตใจของปวงชนชาวไทย 
  กลยุทธ๑ท่ี 1 อนุรักษ๑ สืบทอดพระราชพิธี และงานส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย๑ 
  วัตถุประสงค๑ 
   รักษา และเชิดชูวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑ 
พันธกิจที่ 3 สร้างสรรค์สังคมสันติสุขด้วยมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกระดับ 
ประกอบด๎วย 1 ยุทธศาสตร๑ 4 กลยุทธ๑ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 4 สร๎างสังคมคุณธรรมในกระแสโลกาภิวัตน๑ 
  เปูาหมาย 

    1. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค๑ 
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    2. คนไทยสามารถปรับสมดุลในการด ารงชีวิตโดยไมํตกอยูํในกระแสการบริโภค
จนเกินไป 
    3. เช่ือมร๎อยความแตกตํางและหลากหลายของคนในสังคมให๎มีจิตส านึกของความ
เป็นคนไทยบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
    4. สร๎างภูมิค๎ุมกันทางสังคมและสังคมสมานฉันท๑ด๎วยกระบวนการทางวัฒนธรรม 

กลยุทธ๑ที่ 1 สร๎างฐานครอบครัว 
วัตถุประสงค๑ 

    1. ให๎สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหนํวยเล็กท่ีสุดของสังคมบํมเพาะความเป็นคนไทยท่ีมี
จิตส านึกท่ีดีและมีบุคลิกภาพท่ีแสดงถึงอัตลักษณ๑ของความเป็นไทย 
    2. สร๎างคํานิยมรํวมของความเป็นคนไทยต้ังแตํระดับครอบครัว 

กลยุทธ๑ที่ 2 สร๎างพลังชุมชน 
วัตถุประสงค๑ 

    1. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการสร๎างสังคมคุณธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน 
    2. เสริมสร๎างแหลํงเรียนรู๎ทางภูมิปัญญาเพื่อน าไปประยุกต๑ใช๎ในการเพิ่มคุณคําทาง
จิตใจ 
    3. ปรับสมดุลและสร๎างความแข็งแกรํงของชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง 
    4. สร๎างความปรองดองและสมานฉันท๑ในสังคม 
    5. สร๎างพลังของชุมชนด๎วยการเช่ือมร๎อยเครือขํายชุมชน 

กลยุทธ๑ที่ 3 สร๎างฐานสถาบันการศึกษา 
วัตถุประสงค๑ 
ให๎สถาบันการศึกษาทุกระดับเป็นแหลํงบํมเพาะคุณงามความดีแกํเยาวชน 
กลยุทธ๑ที่ 4 สร๎างศรัทธาในศาสนา 
วัตถุประสงค๑ 
สนับสนุนบทบาทของศาสนาในการสร๎างสรรค๑สังคมคุณธรรม 

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทางวัฒนธรรมเพื่อ
เชิดชูคุณค่าและจิตวิญญาณของความเป็นไทย 

ประกอบด๎วย 1 ยุทธศาสตร๑ 1 กลยุทธ๑ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร๑ที่ 5 สร๎างภาคีขับเคล่ือนการด าเนินงานทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

เปูาหมาย 
   - ทุกภาคสํวนผสานพลังในการขับเคล่ือนกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อยํางมี
ทิศทางและเป็นองค๑รวมในการสร๎างสังคมสันติสุข 

กลยุทธ๑ที่ 1 สร๎างมิตรภาคี 
วัตถุประสงค๑ 
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     1. ประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การ ขับเคล่ือนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
     2. สร๎างพลังในการขับเคล่ือนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

พันธกิจที่ 5 สร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยทุนทางวัฒนธรรม  
ประกอบด๎วย 1 ยุทธศาสตร๑ 2 กลยุทธ๑ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร๑ที่ 6 น าทุนทางวัฒนธรรมสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ และ คุณคําทางสังคม 
  เปูาหมาย 
   ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญในการสร๎างเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ และคุณคํา

ทางสังคม ด๎วยพลังของความรํวมมือจากทุกภาคสํวน 
  กลยุทธ๑ที่ 1 สํงเสริม และพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
  วัตถุประสงค๑ 

    1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานแหลํงทํองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
    2. พัฒนาคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ๑ การบริการ และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมให๎ 
สอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูบริโภคโดยด ารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ๑ของภูมิปัญญาระดับท๎องถิ่น และ ระดับชาติ 
     3. สํงเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนให๎ขยายสํูระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
สากล 

  กลยุทธ๑ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมของภาคีเครือขําย 
  วัตถุประสงค๑ 

      1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อน าทุนทางวัฒนธรรมไปสร๎างมูลคําเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ และคุณคําทางสังคม 
     2. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลแหลํงทํองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
 สรุปผลการศึกษานโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม พบวํา  การเผยแพรํกลอนล าประกอบการแสดง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ “นนตรีเสพประสมพ๎อนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น” สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ท่ี 
1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในกลยุทธ๑ท่ี 1 พัฒนาองค๑ความรู๎ทาง ศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม  ของวัตถุประสงค๑ข๎อท่ี 2 จัดการองค๑ความรู๎ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให๎เป็น
ระบบ และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ท่ี 2 อนุรักษ๑ สืบทอด และสํงเสริมการด าเนินงานด๎าน ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในกลยุทธ๑ท่ี 1 อนุรักษ๑ และสืบทอด ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของวัตถุประสงค๑ข๎อท่ี 2 สร๎างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา 
มรดกทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติไทย 
 
2.4  บริบทพื้นที่ที่เก่ียวข้องกับการแสดง 
 

2.4.1 ประวัติงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
   งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือก าเนิดขึ้นเพื่อเป็นการสํงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็ม
ไปด๎วยความหลากหลายอยูํตามภูมิภาคตํางๆ ท่ัวประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ๑เฉพาะตัวและมีเสนํห๑อยูํภายในตัวเอง
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ท่ีจะดึงดูดให๎ผ๎ูคนได๎สัมผัสท้ังด๎าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ เดิมใช๎ช่ือวํา "งานสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ทบวงมหาวิทยาลัย" (ครั้งท่ี 1 - 5) ซึ่งตํอมาเมื่อมีการปรับโครงสร๎างของสํวนราชการทบวงมหาวิทยาลัยให๎เป็น
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการจึงได๎เปล่ียนมาเป็นช่ือ "งานสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา" ต้ังแตํครั้งท่ี 6 และเปล่ียนเป็น "งานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา" จนถึงปัจจุบัน 

ครั้งท่ี 1 มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหมํ 
    ระหวํางวันท่ี 27 - 29 สิงหาคม พ.ศ.2541 จ านวนสถาบันที่เข๎ารํวมงาน 42 สถาบัน 

ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยรามค าแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    ระหวํางวันท่ี 1 - 3 ธันวาคม พ.ศ.2542 จ านวนสถาบันที่เข๎ารํวมงาน 61 สถาบัน 

ครั้งท่ี 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑(ทําพระจันทร๑) จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    ระหวํางวันท่ี 11 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2543 จ านวนสถาบันที่เข๎ารํวมงาน 59 สถาบัน 

ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร๑) จังหวัดนครปฐม 
    "ศิลปะ นาฏยลีลา ลักษณาศิลปากร"  ระหวํางวันท่ี 25 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 
จ านวนสถาบันที่เข๎ารํวมงาน 61 สถาบัน 

ครั้งท่ี 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    "ภูมิปัญญาพื้นบ๎าน สืบสานพัฒนาไทย"  ระหวํางวันท่ี 24 - 26 มกราคม พ.ศ.2546 จ านวน
สถาบันที่เข๎ารํวมงาน 63 สถาบัน 

ครั้งท่ี 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร๑) จังหวัดนครปฐม 
    "ศิลปะ นาฏยธร ศิลปากร วรวัฒนา"  ระหวํางวันท่ี 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ.2547 จ านวน
สถาบันที่เข๎ารํวมงาน 75 สถาบัน 

ครั้งท่ี 7 มหาวิทยาลัยขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน 
    "ออนซอน ศิลป์ ศรีมอดินแดง"  ระหวํางวันท่ี 25 - 27 พฤศจิกายน 2547 จ านวนสถาบันท่ี
เข๎ารํวมงาน 45 สถาบัน 

ครั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย 
    "ศิลป์ ล๎านนา ปูจาแมํฟูาหลวง"  ระหวํางวันท่ี 13 - 15 มกราคม พ.ศ.2549 จ านวนสถาบัน
ท่ีเข๎ารํวมงาน 50 สถาบัน 

ครั้งท่ี 9 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
    "วัฒนธรรมทุกภาค ทุกศาสนา สร๎างปัญญาชน"  ระหวํางวันท่ี 25 – 27 มีนาคม พ.ศ.2552 
จ านวนสถาบันที่เข๎ารํวมงาน 83 สถาบัน 

ครั้งท่ี 10 มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร๑) จังหวัดนครปฐม 
    "ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร"  ระหวํางวันท่ี 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2552 จ านวนสถาบันท่ีเข๎า
รํวมงาน 96 สถาบัน 

ครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ 
    "นาฏดุริยศิลป์ ณ ถิ่นล๎านนา"  ระหวํางวันท่ี 19 – 22 ตุลาคม พ.ศ.2553 จ านวนสถาบันท่ี
เข๎ารํวมงาน 92 สถาบัน 
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ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยวงษ๑ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา 
    "เทิดไท๎องค๑เอกอัครศิลปิน"  ระหวํางวันท่ี 9 –11 ธันวาคม พ.ศ.2554 จ านวนสถาบันท่ีเข๎า
รํวมงาน 54 สถาบัน 

ครั้งท่ี 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา 
    "รวมดวงใจถวายแมํของแผํนดิน"  ระหวํางวันท่ี 12 – 14 สิงหาคม พ.ศ.2555 จ านวน
สถาบันที่เข๎ารํวมงาน 58 สถาบัน 

ครั้งท่ี 14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
    "ฮีตฮอยศิลป์ ถิ่นตักสิลา"  ระหวํางวันท่ี 25 – 27 มกราคม 2557 จ านวนสถาบันท่ีเข๎า
รํวมงาน 76 สถาบัน 

ครั้งท่ี 15 มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหมํ 
    "โตยฮีต ต๐ามฮอย สานศิลป์ สํูถิ่นล๎านนา"  ระหวํางวันท่ี 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557 
 

2.4.2 ความเป็นมาของงาน วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รํวมกับสถาบันอุดมศึกษาท่ัวราชอาณาจักรได๎พร๎อมกัน
จัดงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 ระหวํางวันท่ี 14–17 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 ณ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย งาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เป็นมหกรรมการแสดงดนตรี
ไทยและศิลปวัฒนธรรมซึ่งรวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งท่ี 42 และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 16 
เข๎าด๎วยกัน จัดขึ้นตามแนวคิด “ใต๎รํมพระบารมี: 700 ปี สังคีต–ศิลป์แหํงสยามประเทศ” เพื่อแสดงให๎เห็นถึง
ความเจริญรุํ งเรืองของดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยนับต้ังแตํกรุงสุโขทัย ภายใต๎รํมพระบารมีของ
พระมหากษัตริย๑ผ๎ูทรงเป็นท้ังพระบรมราชูปถัมภกและศิลปิน เป็นเหตุให๎บ๎านเมืองวัฒนาสถาพรด๎วยสมบัติทาง
วัฒนธรรมสืบมาจนทุกวันนี้ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ๎ูทรงเป็น“วิศิษฏศิลปิน” ผ๎ูเปี่ยมไปด๎วยพระอัจฉริยภาพ และทรงมี
คุณูปการอยํางอเนกอนันต๑ในการฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนางานด๎านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็น
ศิลปวัฒนธรรมอันล้ าคําของชาติ ให๎ด ารงคงอยูํอยํางมั่นคง 
การแสดงและกิจกรรม  ประกอบด๎วย 
  1. การแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมรํวมกันทุกสถาบันในพิธีเปิด 
  2. การแสดงดนตรีไทยของแตํละสถาบัน และกลํุมภาค 
  3. การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแตํละสถาบัน และกลํุมภาค 
  4. การเสวนาวิชาการและการจัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด๎านดนตรีและนาฏศิลป์ 
   ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  5. งานเล้ียงสังสรรค๑ พิธีสํงมอบตราสัญลักษณ๑ และพิธีปิด 
  6. การออกร๎านสินค๎าและอาหาร 4 ภาค และกิจกรรมรื่นเริง 
ตราเฉลิมพระเกียรติวิศิษฏศิลปิน 60 พรรษา 
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2.5  แนวคิดทฤษฏีที่ใช้ในการรายงานโครงการ 
 

2.5.1  ทฤษฏีการแพรํกระจายทางวัฒนธรรม 
สุนทรี  พรไมเมศ  (2542) ได๎เรียบเรียงหนังสือเรื่อง ทฤษฏีการแพรํกระจายทางวัฒนธรรมไว๎ใน

หนังสือ ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ของมหาวิทยาลัยราค าแหง ซึ่งมีเนื้อหาสาระพอสรุปทฤษฎี
แพรํกระจายได๎วํา ทฤษฏีการแพรํกระจายมีลักษณ๑รํวมสมัยกับวิธีการศึกษาประวัติศาสตร๑ตามแนวคิดของนัก
มานุษยวิทยาอเมริกัน กลําวคือ นักมานุษยวิทยายุโรปยังได๎พัฒนาทฤษฎีนี้ โดยน าผลการแพรํกระจาย
วัฒนธรรม มาก าหนดเขตพื้นท่ีวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งแนวความคิดหลักก็ คือ การประดิษฐ๑คิดค๎นอยํางอิสระ 
(independent invention) และวิวัฒนาการแบบคํูขนาน (parallel evolution) มีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก 
กลําวคือ วัฒนาธรรมท่ีคล๎ายคลึงกันเกิดจากขบวนการแพรํกระจาย (The process of diffusion) ได๎มีกลํุมนัก
คิด 2 กลํุม กลําว คือ 
   1. กลํุมอังกฤษ เสนอวําสังคมโลกและวัฒนธรรมชนเผําด้ังเดิมวํามี สํวนสัมพันธ๑กับวัฒนธรรม
อียิปต๑โบราณ เนื่องจากมนุษย๑มีการติดตํอระหวํางกันทางภาคพื้นดินและมหาสมุทร ชาวพื้นเมืองบางกลํุมก็
พัฒนาวัฒนธรรมขึ้นหลังจากได๎รับอารยะธรรมอียิปต๑ บางสังคมไมํสามารถพัฒนาอารยะธรรมนั้น ผลก็คือ เกิด
ความเส่ือมแบบถอยหลังเข๎าคลอง หลังจากท่ีได๎รับอารยะธรรมอียิปต๑ทาให๎เจริญสูงสุด วัฒนธรรมท่ีคล๎ายคลึง
กันและแตกตํางๆ กัน อธิบายได๎จากสายสัมพันธ๑เช่ือมโยงระหวํางความเส่ือมของอารยะธรรมอียิปต๑และ
วัฒนธรรม  
    2. กลํุมวงแหวนวัฒนธรรม (culture-circle school หรือ kultureislehre) ได๎รับอิทธิพลจาก
มานุษยวิทยาภูมิศาสตร๑ (Anthropogeography) ของเยอรมัน สมัย ค.ศ. ท่ี 19 โดยได๎เสนอวิธีการเก็บข๎อมูล
เพื่อนาไปสร๎างทฤษฎี โดยศึกษาประวัติศาสตร๑ของภูมิภาคตํางๆ ในโลก ดังนี้ 
     2.1 การแพรํกระจายเกิดจากจุดก าเนิดหลายศูนย๑กลาง แตํละศูนย๑กลางจะมี
องค๑ประกอบวัฒนธรรมท่ีแตกตํางๆ กันไปแตํละกลํุม เรียกวํา วงแหวนหนึ่ง (kulturkeis) ซึ่งมีการผสมผสาน
วัฒนธรรม หรือองค๑ประกอบวัฒนธรรมบางอยํางสูญเสียไป แตํละวงแหวนวัฒนธรรมยังคงรักษาดุลยภาพ
อารยะธรรมท่ีได๎รับมาจากศูนย๑กลาง และแพรํกระจายไปยังสํวนตํางๆ ของโลก ทาให๎นักมานุษยวิทยาสามารถ
ก าหนดเขตวงแหวนวัฒนธรรมได๎หลายเขต และนาไปสร๎างประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมได๎  
    2.2 ในหลายภูมิภาคมนุษย๑ได๎สร๎างศูนย๑กลางวงแหวนวัฒนธรรมขึ้นและได๎ถํายทอด
วัฒนธรรมให๎กับชุมชนอื่นๆ ดังนั้นวัฒนธรรมหนึ่งอาจประกอบด๎วยวัฒนธรรมหลายจุดศูนย๑กลาง  
    2.3 นักมานุษยวิทยาสามารถวิเคราะห๑องค๑ประกอบวัฒนธรรม คือศึกษาอายุ จุด
ก าเนิดวัฒนธรรมในแตํละพื้นท่ี เป็นการศึกษาวงแหวนวัฒนธรรม ระดับช้ันวัฒนธรรม (cultural strata) 
วัฒนธรรมขั้นสูง  

วัฒนธรรมโลกสามารถแพรํกระจายได๎ 5 วิธี ดังนี้ 
1. มนุษย๑เป็นผ๎ูน า การเคล่ือนย๎ายถิ่น การเดินทางของนักทํองเท่ียว ผ๎ูล้ีภัย ผ๎ูถูกเนรเทศ คนเหลํานี้

เดินทางจากประเทศหนึ่งไปสํูอีกประเทศหนึ่ง เขาได๎น าเอาวัฒนธรรมของพวกเขาติดตัวไปด๎วย 
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2. เทคโนโลยี เทคโนโลยีการแลกเปล่ียน การถํายทอด การเคล่ือนย๎ายเทคโนโลยี การกระจายตัวของ
เทคโนโลยี ส่ิงเหลํานี้มีผลกระทบอยํางมากท่ีท้ังตํอการควบคุมทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรม 

3. ส่ือ ส่ือหลายชนิดมีสํวนสนับสนุนให๎เกิดวัฒนธรรมโลก เชํน หนังสือ วารสาร นิตยสาร ละคร 
ภาพยนตร๑ วิทยุ เทป โทรศัพท๑ ฯลฯ ส่ือเหลํานี้ล๎วนท าให๎ข๎อมูลขําวสารเผยแพรํออกไปอยํางกว๎างขวาง ซึ่งมีผล
ท้ังทางตรงและทางอ๎อม ตํอผ๎ูบริโภคแตํละคนหรือทุกคนท้ังในระดับท๎องถิ่นและระดับชาติ 

4. ระบบการเงิน วัฒนธรรมโลกและเศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีไมํมีพรมแดน การลงทุนในระดับโลกเชํน บริษัท
ข๎ามชาติ ได๎เปล่ียนแปลงรูปแบบของเศรษฐกิจการเมืองโดยผํานทางการควบคุมเทคโนโลยีการผลิต โดยใช๎
คอมพิวเตอร๑เป็นตัวเช่ือมโยงท าให๎การเคล่ือนย๎ายเงินทุนในปัจจุบันมีความรวดเร็วมากกวําในอดีต 

5. แนวคิด อุดมการณ๑ท่ีเป็นสากล เชํน ความเป็นประชาธิปไตย เสรีภาพ สวัสดิการ สิทธิมนุษยชน เอก
ราช ความเสมอภาค ความดี ความทันสมัย แนวคิดเหลํานี้ได๎แพรํกระจายไปท่ัวโลก 

 
2.5.2  ทฤษฏีโครงสร๎างหน๎าท่ีนิยม 

 สัญญา  สัญญาวิวัฒน๑ (2536) ได๎กลําวถึงทฤษฏีโครงสร๎างหน๎าท่ีวํา สังคมเหมือนส่ิงมีชีวิตอยํางหนึ่ง ซึ่ง
มีสาระส าคัญดังตํอไปนี้ 

1. สังคมทุกสังคมต๎องมีโครงสร๎างซึ่งประกอบด๎วยส่ิงตําง ๆ 
2. แตํละหนํวยตํางท าหน๎าท่ีท่ีประสานกัน 
3. แตํละหนํวยตํางปฏิบัติหน๎าท่ี เพื่อความคงอยูํของสังคม 
4. แตํละหนํวยตํางยึดระบบคํานิยมเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน๎าท่ี ยํอมส าคัญท่ีแตํละสังคมมีอยูํและ

ขาดไมํได๎คือ หนํวยครอบครัว เครือญาติ การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และความเช่ือฯ 
พาร๑สันส๑ นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันได๎เขียนหนังสือโดยมีแนวคิดวําระบบการกระท้ังหมดต๎องหาและจัดการกับ
ทรัพยากรจากส่ิงแวดล๎อมธรรมชาติให๎กับสมาชิกอยํางมีประโยชน๑และเหมาะสมหรือสังคมจะต๎องมีระบบและ
หน๎าท่ี กลําวถึงระบบสังคมและหน๎าท่ี วําหน๎าท่ี คือ กลํุมของกิจกรรมท่ีด าเนินไปเพื่อสนองความต๎องการของ
ระบบสังคม ในเบ้ืองต๎น พาร๑สันส๑เห็นวําสังคมเป็นระบบในระบบสังคมนี้มีหน๎าท่ี คือ มีการกระท ากิจกรรม แตํ
กิจกรรมท าเป็นกลํุมๆ และท าเพื่อมาสนองความต๎องการของระบบหน๎าท่ีพื้นฐานส่ีประกอบไปด๎วย  
   1. การปรับตัว (Adaptation) คือการท่ีสังคมจัดให๎มีการปรับตัวให๎เข๎ากับทุกสถานการณ๑  
    2. การบรรลุเปูาหมาย (Goal Attainment) สังคมต๎องมีการก าหนดเปูาหมายและระบบ
ตํางๆ ก็จะต๎องทาหน๎าท่ีเพื่อให๎ระบุเปูาหมายหลัก  
   3. บูรณาการ (Integration) คือหน๎าท่ีในการท าให๎เกิดความสัมพันธ๑ ท่ีสอดคล๎องกับระบบ
ตํางๆ ซึ่งจะต๎องดาเนินไปรํวมกัน เนื่องจากระบบสังคมประกอบด๎วยระบบยํอยท่ีมีความแตกตํางกัน  
   4. การรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) คือการด ารงและฟื้นฟู
แรงจูงใจของปัจเจกชนและแบบแผนของสังคมในการท่ีจะขับเคล่ือนไปข๎างหน๎าด๎วยกันนั้ นจ าเป็นท่ีจะต๎องมี
แรงจูงใจรํวมกัน ถ๎ามีบางกลํุมเกิดความรู๎สึกท๎อแท๎หรือเห็นแตกตํางจน ไมํอาจจะเข๎าเคล่ือนได๎ ก็เป็นหน๎าท่ีของ
ระบบสังคมท่ีจะต๎องฟื้นฟูเขาเหลํานั้นขึ้นมา เพื่อให๎กลับเข๎ามา และยึดถือเปูาหมายหลักรํวมกันใหมํ 
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2.5.3  ทฤษฏีสุนทรียภาพ 
สุนทรียภาพหรือความงดงามทางภาษา มี 2 ลักษณะคือ สุนทรียภาพทางเสียง และสุนทรียภาพทาง

ความหมาย สุนทรียภาพทางเสียงปรากฏใน 2 ลักษณะคือ การเลํนเสียงในลักษณะสัมผัสสระและสัมผัสอักษร 
และลักษณะการเลํนค าในลักษณะการซ้ าค า ผสมผสานกับการใช๎กวีโวหารในลักษณะตําง ๆ เชํน การอุปมาอุป
มัย การเสริมสร๎างความงามทางด๎านเสียงและความหมายท าให๎ผ๎ูอํานเกิดอรรถรส (อรอนงค๑ เช้ือนิล,  2547) 
 กวีโวหาร หมายถึงการใช๎ถ๎อยค า ท่ีมีความหมายลึกซึ้ง มุํงให๎เกิดอารมณ๑ความรู๎สึกมากกวําข๎อเท็จจริง 
อาจเป็นการกลําวในส่ิงท่ีมีความหมายตรงกันข๎าม หรือเป็นการกลําวเกินความเป็นจริงหรือเป็นการเปรียบเทียบ
กับต านาน นิทาน หรือวรรณคดีของเกํา ผ๎ูอํานต๎องตีความจึงจะพบความหมายท่ีลึกซึ้ง ซํอนอยูํ (รื่นฤทัย สัจจ
พันธุ๑, 2526) 

ภาพพจน๑ หมายถึง กลวิธีการใช๎ภาษา โดยเลือกสรรถ๎อยค า หรือกลวิธีการกลําวอยํางมีแยบยล เพื่อให๎
ค าน๎อยค าสรุปสาระ หรือให๎อรรถท่ีกว๎างและลึก เป็นรูปค าท่ีใช๎หรือท าส่ิงท่ีเข๎าใจยากให๎เข๎าใจงําย ท าส่ิงท่ีสัมผัส
ไมํได๎ให๎สามารถสัมผัสได๎ หรือท าให๎ข๎อความนั้นกินใจ ชวนคิด ชวนจ า(สุทธิวงศ๑ พงศ๑ไพบูลย๑, 2525) 

งานด๎านวรรณศิลป์ เป็นงานท่ีเกี่ยวกับศิลปะการใช๎ภาษา ท่ีกวีสามารถถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดของ
ตนออกมา ด๎วยถ๎อยค าภาษาท่ีได๎เลือกสรรกล่ันกรองแล๎ว จึงท าให๎ภาษาท่ีใช๎มีความไพเราะท าให๎ผ๎ูฟังเกิด
อารมณ๑ ความรู๎สึกและจินตนาการตามไปด๎วย ภาษาท่ีกวีได๎เลือกสรรมา อาจมีลักษณะพิเศษ เชํน การซ้ าค า 
การซ้ าความ และลีลาจังหวะของค าท่ีไพเราะ ซึ่งสามารถจะถํายทอดอารมณ๑ความรู๎สึกของกวีให๎แกํผ๎ูอําน ได๎
ตรงตามท่ีกวีต๎องการ คุณคําของวรรณกรรมร๎อยกรองในเชิง 

วรรณศิลป์คือ บทร๎อยกรองเป็นท้ังส่ือและสาร มีรูปแบบและเนื้อหาท าให๎เห็นความงามของภาษาท่ีกวี
น ามาผูกร๎อยอยํางเป็นระเบียบ (น้ าเพชร ศิริพร,  2544 ) 
 
2.6  รายงานการประเมินโครงการหรืองานวิจัยเชิงประเมินที่เก่ียวข้อง 
  

พจน๑มาลย๑  สมรรคบุตร (2538) ได๎ศึกษาการแสดงเซิ้งต าหมากหุํง จากแบบส ารวจปลายปิด พบวํา 
ผ๎ูชมมีความคิดเห็นอยูํในระดับท่ีนําพอใจมาก ซึ่งผ๎ูชมให๎ความคิดเห็นมากในหัวข๎อ ความเหมาะสมของรูปแบบ
การแปรแถว และความเหมาะสมของการแตํงกาย สี และลักษณะของเส้ือผ๎า และจากแบบส ารวจปลายเปิด 
พบวํา ในสํวนการแตํงกายควรใช๎ผ๎าตัดเส้ือเป็นผ๎าพื้นเมืองแทนการใช๎ผ๎าโทเรจะเหมาะสมกับลักษณะของการ
แสดงพื้นเมืองมากกวํา ซึ่งตามความเป็นจริงแล๎ว ผ๎ูแสดงใช๎ผ๎าทอมืออีสานเป็นสีพื้นๆ ไมํมีลวดลายแบบอีสาน
มาตัดเส้ือ ผ๎ูชมชาวกรุงเทพฯ ยังไมํรู๎จักผ๎าพื้นเมืองอีสานในลักษณะตํางๆ จึงได๎เสนอแนะดังกลําว สํวนความคิด
เห็นอื่นๆ ไมํปรากฏ 

กัลยาณี  ศรีสมบัติ (2550) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องการประดิษฐ๑ทําร าชุดเซิ้งเกลือสินเธาร๑ประกอบการเรียน
การการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ชํวงช้ันท่ี 2  จากการศึกษาพบวําคํูมือการ
ประดิษฐ๑ทําร าปรกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ชํวงช้ันท่ี 2   ชุด
เซิ้งเกลือสินเธาร๑ มีคุณภาพอยูํในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจะเป็นเพราะผ๎ูศึกษาค๎นคว๎าพัฒนาขึ้นได๎
อยํางเหมาะสมในการน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและท าให๎ผ๎ูเรียนมีความภูมิใจในเอกลักษณ๑ท๎องถิ่นของ
ตนรวมท้ังเป็นการสืบสาน สืบทอด และอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป 
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จิราภรณ๑ ศรีสร๎างคอม (2551) การประดิษฐ๑ทําร าประกอบการเรียนรู๎ ชุดฟูอนภูไทหมอเหยากลํุมสาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากการศึกษาพบวํา คํูมือประกอบกิจกรรมการเรียนรู๎เรื่อง ฟูอนภูไท
หมอเหยา กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีคุณภาพอยูํในระดับมาก สํงผลให๎
ผ๎ูเรียนมีความรู๎และทักษะการร าตามสาระนาฏศิลป์เพิ่มขึ้นและสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางด๎านนาฏศิลป์ได๎
อยํางเหมาะสมเกิดความภาคภูมิใจถึงความเป็นเอกลักษณ๑ท๎องถิ่น และอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามสืบไป 

สุดใจ รัตนมงคล  (2551) การพัฒนาเพลงและทําร าเซิ้งค าขวัญเมืองอุดรธานี สาระศิลปะ (สาระ
นาฏศิลป์) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการศึกษาพบวํา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความ
พึงพอใจตํอการเรียนรู๎การพัฒนาเพลงและ ทําร าเซิ้งค าขวัญเมืองอุดรธานี กลํุมสาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) อยูํ
ในระดับมาก โดยมีคําเฉล่ีย เทํากับ 2.85 โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สาระศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช๎เพลง และทําร าเซิ้งค าขวัญเมืองอุดรธานี สํงผลให๎นักเรียนประสบผลส าเร็จในการ
เรียนเป็น อยํางดีจึงควรน าไปเผยแพรํตํอไป 
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บทที่  3 
 

วิธีการประเมินโครงการ 
 

 การประเมินผลครั้งนี้เพื่อประเมินโครงการ การเผยแพรํกลอนล าประกอบการแสดงเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ “นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น” มีหัวข๎อดังตํอไปนี้ 

3.1 ประชากรท่ีใช๎ในการประเมิน 
3.2 กลํุมตัวอยําง 
3.3 เครื่องมือท่ีใช๎ในการปะเมินโครงการ 
3.4 วิธีการสร๎างเครื่องมือ 
3.5 รูปแบบการประเมิน 
3.6 เกณฑ๑ในการตัดสินข๎อมูลความคิดเห็น 

 
3.1 ประชากรที่ใช้ในการประเมิน 
 ประชากรท่ีใช๎ในการศึกษา คือ ผ๎ูเข๎ารํวมชมการแสดง จ านวน 100 คน 
 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 
 ตารางท่ี 1   แสดงจ านวนกลํุมตัวอยําง  
 

สถานภาพ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
คณาจารย๑ 25 
นักแสดง 16 
นิสิต/นักศึกษา 30 
อื่น ๆ โปรดระบ ุ 6 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการปะเมินโครงการ 
 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการประเมินครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 1 ชุด แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ  

 
สํวนท่ี 1 เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ สอบถามข๎อมูลท่ัวไป 

 สํวนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเผยแพรํชุดการแสดง นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวย
พรเพิ่น โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรฐานสํวนประมาณคํา (Reting Scale) 5 ระดับ คือ 

5 หมายถึง  มากท่ีสุด  
4 หมายถึง  มาก 
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3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  น๎อย 
1 หมายถึง  น๎อยท่ีสุด 
แบบสอบถามนี้มีท้ังส้ินจ านวน 18 ข๎อ 

 
3.4 วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
 
 ผ๎ูประเมินได๎ด าเนินการจัดสร๎างเครื่องมือตามล าดับข้ันตอน ตํอไปนี้ 
 3.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง กับโครงการ การเผยแพรํกลอนล าประกอบการแสดง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ “นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น” 

3.4.2 น าแบบสอบถามท่ีสร๎างขึ้นไปเสนอผ๎ูเช่ียวชาญตรวจสอบพิจารณา แก๎ไขปรับปรุง เพื่อสอดคล๎อง
และเหมาะสมกับขอบเขตท่ีก าหนด 

3.4.3 น าแบบสอบถามท่ีได๎รับการปรับปรุง แก๎ไขแล๎วไปให๎ผ๎ูเช่ียวชาญได๎ตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนื้อหาและภาษาท่ีใช๎อีกครั้ง 

3.4.4 น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบสมบูรณ๑แล๎วไปใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลโครงการ 
 
3.5 รูปแบบการประเมิน 
 
 การประเมินโครงการ การเผยแพรํกลอนล าประกอบการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ “นน
ตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น”ผ๎ูประเมินได๎ใช๎แบบการประเมินของเคริคแพททริกค๑ (Kirkpatrict) 
ในขั้นตอนการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction evaluation) เป็นแนวทางในการประเมินในโครงการ 
ดังนี้ 
 1. ก าหนดช่ือชุดการแสดงเรื่อง นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น เพื่อใช๎ในการแสดง
เผยแพรํ 

2. จัดท าแบบสอบถามเพื่อถามผ๎ูเข๎าชมการแสดง 
3. ข๎อมูลท่ีได๎จากแบบสอบถามน ามาแจกแจงความถ่ี และวิเคราะห๑เชิงปริมาณ 
4. ท าการแปลผลและสรุปผลข๎อมูล 

 
3.6 เกณฑ์ในการตัดสินข้อมูลความคิดเห็น 
 
 สัญลักษณ๑ท่ีใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล มีดังนี้ 

 n        แทน   จ านวนตัวอยําง 
 ̅    แทน   คําเฉล่ีย (Mean) 

  S.D.    แทน   สํวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
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  ขั้นตอนการวิเคราะห๑ข๎อมูลดังนี้ 
ข๎อมูลจากแบบสอบถามสํวนท่ี 1 ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได๎น ามาวิเคราะห๑ 

โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคําร๎อยละ(Percentage) 
ข๎อมูลจากแบบสอบถามสํวนท่ี 2 ซึ่งเป็นค าถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ได๎น ามา

วิเคราะห๑ โดยหาคําเฉล่ีย (Mean :  ̅) และคําเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
เกณฑ๑การแปลความหมายคําเฉล่ีย ( ̅) (ทิพยา  กิจวิจารณ๑,  2552) 
คําเฉล่ีย 4.51 - 5.00    หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูํในระดับ   มากท่ีสุด 
คําเฉล่ีย 3.51 - 4.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูํในระดับ   มาก 
คําเฉล่ีย 2.51 - 3.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูํในระดับ   ปานกลาง 
คําเฉล่ีย 1.51 - 2.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูํในระดับ    น๎อย 
คําเฉล่ีย 1.00 - 1.50     หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูํในระดับ    น๎อยมาก 
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บทที่  4 
 

ผลการประเมินโครงการ 
 

ผ๎ูประเมินได๎เสนอผลการประเมิน โดยแบํงเป็น 1 ตอน 2 สํวน ดังนี้ 
สํวนท่ี 1 สอบถามข๎อมูลท่ัวไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม 
สํวนท่ี 2 ความคิดเห็นของผ๎ูชมการแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น 
 

ผลการประเมิน  
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 2 ข๎อมูลท่ัวไปของผ๎ูตอบแบบสอบถาม (n=77) 
 

ตัวแปร จ านวน ร๎อยละ 
เพศ   
ชาย 32 41.6 
หญิง 45 58.4 
อายุ   
ต่ ากวํา 20 ปี - - 
20-ต่ ากวํา 40 ปี 49 63.6 
40-ต่ ากวํา 50 ปี 17 22.1 
50 ปีข้ึนไป 11 14.3 
การศึกษา   
ต่ ากวําปริญญาตรี 1 1.3 
ปริญญาตรี 29 37.7 
ปริญญาโท 36 46.8 
ปริญญาเอก 11 14.3 
อาชีพ   
คณาจารย๑ 25 32.5 
นักแสดง 16 20.8 
นิสิต/นักศึกษา 30 39.0 
อื่น ๆ โปรดระบ ุ 6 7.8 
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สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผ๎ูชมการแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น  
พบวํา ผ๎ูให๎ข๎อมูลและท าแบบประเมินสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 45 คน (ร๎อยละ 58.4) และเพศชาย 
จ านวน 32 คน (ร๎อยและ 41.6) อายุอยูํในระหวําง 20- ต่ ากวํา 40 ปี จ านวน 49 คน (63.6) รองลงมา อายุ 
40- ต่ ากวํา 50 ปี จ านวน 17 คน (ร๎อยละ 22.1) และ อายุ 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 11 คน ( ร๎อยละ 14.3) ระดับ
การศึกษา สํวนใหญํอยูํในระดับปริญญาโท จ านวน 36 คน (ร๎อยละ 46.8) รองลงมาระดับ ปริญญาตรี จ านวน 
29 คน (ร๎อยละ 37.7) ปริญญาเอก จ านวน 11 คน (ร๎อยละ 14.3) และสุดท๎ายต่ ากวําปริญญาตรี 1 คน (ร๎อย
ละ 1.3) 

 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ชมการแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟ้อนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น 
 
ตารางท่ี 3 ตารางคําเฉล่ียและสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผ๎ูชมการแสดงชุดนนตรี

เสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น โดยรวมและรายด๎าน (n=77) 
 

การประเมินการแสดงชุดนนตรีเสพประสม
ฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ด๎านบทร๎อง 4.23 .51 มาก 3 
2. ด๎านดนตรี 4.32 .52 มาก 1 
3. ด๎านกระบวนการแสดง 4.21 .58 มาก 4 
4. ด๎านความเหมาะสมของเครื่องแตํงกาย 4.25 .63 มาก 2 

โดยรวม 4.25 .49 มาก - 
 
จากตารางท่ี 3 แสดงให๎เห็นวําผ๎ูชมการแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น มีความ

คิดเห็นในการแสดงอยูํในระดับมาก โดยภาพรวมและรายด๎าน ( ̅ =4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎าน
ท่ีผ๎ูชมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด คือ ด๎านดนตรี ( ̅ =4.32) รองลงมาได๎แกํ ด๎านความเหมาะสมของเครื่อง
แตํงกาย ( ̅ =4.25) ด๎านบทร๎อง ( ̅ =4.23) และด๎านท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ด๎านกระบวนการแสดง         
( ̅ =4.21) 
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ตารางท่ี 4 ตารางคําเฉล่ียและสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผ๎ูชมการแสดงชุดนนตรี
เสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น ด๎านบทร๎อง (n=77) 

 
การประเมินการแสดงชุดนนตรีเสพประสม

ฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น 
ด๎านบทร๎อง 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅ S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. เนื้อหาสาระถูกต๎องตามวัฒนธรรมอีสาน 4.28 .61 มาก 1 
2. เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมตามยุค 4.25 .63 มาก 3 
3. เนื้อหาสาระมีความนําเช่ือถือและถูกต๎อง
ตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา 

4.27 .62 มาก 2 

4. เนื้อหาสาระฟังแล๎วเข๎าใจงํายและไมํ
บิดเบือนความเป็นจริง 

4.24 .65 มาก 4 

5.เนื้อหาสาระฟังแล๎วเกิดอารมณ๑คล๎อยตาม
เห็นภาพปฏิบัติตามประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมา 

4.12 .71 มาก 5 

โดยรวม 4.23 .51 มาก - 
 
จากตารางท่ี 4 แสดงให๎เห็นวําผ๎ูชมการแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น มีความ

คิดเห็นใน ด๎านบทร๎อง อยูํในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข๎อ ( ̅ =4.23) เมื่อพิจารณาในรายข๎อพบวํา 
ข๎อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ  เนื้อหาสาระถูกต๎องตามวัฒนธรรมอีสาน ( ̅ =4.28) รองลงมาได๎แกํ เนื้อหา
สาระมีความนําเช่ือถือและถูกต๎องตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา ( ̅ =4.27) เนื้อหาสาระฟังแล๎ว
เข๎าใจงํายและไมํบิดเบือนความเป็นจริง ( ̅ =4.24) และข๎อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุดคือ เนื้อหาสาระฟังแล๎วเกิด
อารมณ๑คล๎อยตามเห็นภาพปฏิบัติตามประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมา ( ̅ =4.12) 
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ตารางท่ี 5 ตารางคําเฉล่ียและสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผ๎ูชมการแสดงชุดนนตรี
เสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น ด๎านดนตรี (n=77) 

 
การประเมินการแสดงชุดนนตรีเสพประสม

ฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น 
ด๎านดนตรี 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅  S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ความไพเราะของดนตรี 4.44 .67 มาก 1 
2. ความยาวของดนตรีมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระของเพลงท่ีน าเสนอ 

4.18 .73 มาก 5 

3. ลายดนตรีเพลงท่ีใช๎ประกอบเพลงฟังแล๎ว
มีความเป็นอีสานอยํางแท๎จริง 

4.41 .61 มาก 2 

4. ความกลมกลืนของจังหวะและท านอง
เพลงเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลง 

4.36 .60 มาก 3 

5. ท านองของดนตรีฟังแล๎วรู๎สึกสบาย
อารมณ๑ไมํนําเบ่ือหนําย 

4.22 .70 มาก 4 

โดยรวม 4.32 .52 มาก - 
 
จากตารางท่ี 5 แสดงให๎เห็นวําผ๎ูชมการแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น         

มีความคิดเห็นใน ด๎านดนตรี อยูํในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข๎อ ( ̅ =4.32)  เมื่อพิจารณาในรายข๎อ
พบวํา ข๎อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ความไพเราะของดนตรี ( ̅ =4.44) รองลงมาได๎แกํ ลายดนตรีเพลงท่ีใช๎
ประกอบเพลงฟังแล๎วมีความเป็นอีสานอยํางแท๎จริง ( ̅ =4.41) ความกลมกลืนของจังหวะและท านองเพลง
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลง ( ̅ =4.36) และข๎อท่ีมีความคิดเห็นต่ าท่ีสุดคือ ความยาวของดนตรีมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลงท่ีน าเสนอ ( ̅ =4.18) 
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 ตารางท่ี 6 ตารางคําเฉล่ียและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผ๎ูชมการแสดง  
ชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น ด๎านกระบวนการแสดง (n=77) 

 
การประเมินการแสดงชุดนนตรีเสพประสม

ฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น 
ด๎านกระบวนการแสดง 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅  S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. รูปแบบการแสดงเหมาะสม 4.22 .68 มาก 3 
2. การแปรแถวการแสดงมีความเหมาะสม 4.05 .75 มาก 5 
3. ความงามของนาฏศิลป์ 4.32 .67 มาก 2 
4. ลีลาการรํายร าอํอนช๎อยสวยงาม 4.36 .70 มาก 1 
5. จ านวนนักแสดงมีความเหมาะสม 4.12 .78 มาก 4 

โดยรวม 4.21 .58 มาก - 
 
จากตารางท่ี 6 แสดงให๎เห็นวําผ๎ูชมการแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น มีความ

คิดเห็นใน ด๎านกระบวนการแสดง อยูํในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข๎อ ( ̅ =4.21) เมื่อพิจารณาในราย
ข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ลีลาการรํายร าอํอนช๎อยสวยงาม ( ̅ =4.36) รองลงมาได๎แกํ ความ
งามของนาฏศิลป์ ( ̅ =4.32) ข๎อท่ีมีความคิดเห็นต่ าท่ีสุดคือ การแปรแถวการแสดงมีความเหมาะสม ( ̅ 
=4.05) 
 

ตารางท่ี 7 ตารางคําเฉล่ียและสํวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผ๎ูชมการแสดงชุดนนตรี
เสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น ด๎านความเหมาะสมของเครื่องแตํงกาย (n=77) 

 
การประเมินการแสดงชุดนนตรีเสพประสม

ฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น 
ด๎านความเหมาะสมของเครื่องแตํงกาย 

ระดับความคิดเห็น 
 ̅  S.D ความหมาย ล าดับท่ี 

1. ชุดท่ีใช๎ในการแสดงมีความสวยงาม 4.28 .70 มาก 1 
2. ชุดท่ีใสํถูกต๎องตามประเพณีด้ังเดิม 4.20 .71 มาก 3 
3. เครื่องประดับตกแตํงมีความเหมาะสม
และสวยงาม 

4.27 .73 มาก 2 

โดยรวม 4.25 .63 มาก - 
 
จากตารางท่ี 7 แสดงให๎เห็นวําผ๎ูชมการแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น มีความ

คิดเห็นใน ด๎านความเหมาะสมของเครื่องแตํงกาย อยูํในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข๎อ ( ̅ =4.25) เมื่อ
พิจารณาในรายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ชุดท่ีใช๎ในการแสดงมีความสวยงาม ( ̅ =4.28) 
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รองลงมาได๎แกํ เครื่องประดับตกแตํงมีความเหมาะสมและสวยงาม ( ̅ =4.27) และข๎อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุดคือ 
ชุดท่ีใสํถูกต๎องตามประเพณีด้ังเดิม ( ̅ =4.20) 
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บทที่  5 
 

สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การประเมินเรื่องนี้เป็นการประเมินโครงการ การเผยแพรํกลอนล าประกอบการแสดงเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ “นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น” ใช๎กลํุมตัวอยํางในการวิจัยท้ังส้ิน 77 คน 
ประกอบด๎วย คณาจารย๑ 25 คน นักแสดง 16 คน นิสิต/นักศึกษา 30 คน และบุคคลท่ัวไป 6 คน  ในการ
ประเมินครั้งนี้ ผ๎ูประเมินใช๎แบบประเมินของเคริคแพททริกค๑ (Kirkpatrict) ในขั้นตอนการประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนอง (reaction evaluation) เป็นแนวทางในการประเมินในโครงการ เป็นรูปแบบในการประเมิน 
 
5.1 สรุปผลการประเมินโครงการ 
 

การแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่นได๎ผล ดังนี้ 
การแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่นนี้  ได๎น าศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานท่ีมี

มาแตํโบราณมาประพันธ๑เป็นกลอนล า เพื่อใช๎เผยแพรํอนุรักษ๑ภูมิปัญญาให๎คนรุํนหลังได๎ศึกษามีการถํายทอดใน
รูปแบบการแสดง ซึ่งใช๎แสดงครั้งแรก ในวันจันทร๑ ท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.30-9.40 น. เวที
สราญใจศิลป์พื้นบ๎าน (ศาลาพระเกี้ยว) ณ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย และมีผ๎ูตอบแบบสอบถามหลายสถานภาพ 
ได๎แกํ คณาจารย๑ ครู นิสิต/นักศึกษา และบุคคลอื่นๆ ท่ัวไป การประเมินโครงการครั้งนี้ ได๎มีการแจก
แบบสอบถามด๎วยวิธีการสํุมกลํุมตัวอยําง จ านวนท้ังหมด 100 ชุด และได๎รับแบบสอบถามกลับคืน 77 ชุด 

 เนื้อหาท่ีใช๎ในการถามผ๎ูเข๎ารํวมงาน เพื่อส ารวจความคิดเห็นของการแสดงโดยสร๎างจากการคิด
ประดิษฐ๑ เนื้อร๎อง ท านอง และการแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น ซึ่งมีท้ังหมด 4 ด๎าน
ด๎วยกัน คือ 

1. ด๎านบทร๎อง ประกอบด๎วย 1) เนื้อหาสาระถูกต๎องตามศิลปวัฒนธรรมอีสาน 2) เนื้อหาสาระมีความ
เหมาะสมตามยุคสมัย 3) เนื้อหาสาระมีความนําเช่ือถือและถูกต๎องตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา 4) 
เนื้อหาสาระฟังแล๎วเข๎าใจงํายและไมํบิดเบือนความเป็นจริง 5) เนื้อหาสาระฟังแล๎วเกิดอารมณ๑คล๎อยตามเห็น
ภาพการปฏิบัติตามประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมา 

2. ด๎านดนตรี ประกอบด๎วย 1) ความไพเราะของดนตรี 2) ความยาวของดนตรีมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระของเพลงท่ีน าเสนอ 3) ลายดนตรีเพลงท่ีใช๎ประกอบเพลงฟังแล๎วมีความเป็นอีสานอยํางแท๎จริง  4) 
ความกลมกลืนของจังหวะและท านองเพลงเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลง 5) ท านองของดนตรีฟังแล๎วรู๎สึก
สบายอารมณ๑ไมํนําเบ่ือหนําย 

3. ด๎านกระบวนการแสดง ประกอบด๎วย1) รูปแบบการแสดงเหมาะสม 2) การแปรแถวการแสดงมี
ความเหมาะสม 3) ความงามของนาฏศิลป์ 4) ลีลาการรํายร าอํอนช๎อยสวยงาม 5) จ านวนนักแสดงมีความ
เหมาะสม 

4. ด๎านความเหมาะสมของเครื่องแตํงกาย ประกอบด๎วย 1) ชุดท่ีใช๎ในการแสดงมีความสวยงาม 2) ชุด
ท่ีใสํถูกต๎องตามประเพณีด้ังเดิม 3) เครื่องประดับตกแตํงมีความเหมาะสมและสวยงาม 
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สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผ๎ูชมการแสดงชุด นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น  

พบวํา ผ๎ูให๎ข๎อมูลและท าแบบประเมินสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 45 คน (ร๎อยละ 58.4) และเพศชาย 
จ านวน 32 คน (ร๎อยและ 41.6) อายุอยูํในระหวําง 20- ต่ ากวํา 40 ปี จ านวน 49 คน (63.6) รองลงมา อายุ 
40- ต่ ากวํา 50 ปี จ านวน 17 คน (ร๎อยละ 22.1) และ อายุ 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 11 คน ( ร๎อยละ 14.3) ระดับ
การศึกษา สํวนใหญํอยูํในระดับปริญญาโท จ านวน 36 คน (ร๎อยละ 46.8) รองลงมาระดับ ปริญญาตรี จ านวน 
29 คน (ร๎อยละ 37.7) ปริญญาเอก จ านวน 11 คน (ร๎อยละ 14.3) และสุดท๎ายต่ ากวําปริญญาตรี 1 คน (ร๎อย
ละ 1.3) 

 ผลการประเมินครั้งนี้ พบวํา ศิลปะการแสดงชุด นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น 
ประดิษฐ๑โดย รองศาสตราจารย๑ส าเร็จ ค าโมง ศูนย๑ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
เป็นนวัตกรรมใหมํท่ีได๎น าเอาศิลปวัฒนธรรมอีสาน มาประพันธ๑กลอนล าเลําเรื่องราวถํายทอดออกมาในรูปแบบ
ของการแสดง โดยมีนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรมเป็นผ๎ูแสดง และได๎จัดท าแบบสอบถามโดยแบํงออกเป็น 4 ด๎าน
ด๎วยกัน คือ 1) ด๎านบทร๎อง 2) ด๎านดนตรี 3) ด๎านกระบวนการแสดง และ4) ด๎านความเหมาะสมของเครื่องแตํง
กาย พบวํา ผ๎ูชมการแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น  มีความคิดเห็นในการแสดงอยูํใน
ระดับมาก โดยภาพรวมและรายด๎าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านท่ีผ๎ูชมมีความคิดเห็นสนใจมากท่ีสุด 
คือ ด๎านดนตรี รองลงมาได๎แกํ ด๎านความเหมาะสมของเครื่องแตํงกาย ด๎านบทร๎อง และด๎านท่ีมีความคิดเห็น
ต่ าสุด คือ ด๎านกระบวนการแสดง  

 และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นของผ๎ูชมการแสดงชุด นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น   
ในแตํละด๎าน พบวํา 

1.1 จากความคิดเห็นของผ๎ูชมการแสดงชุด นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น มีความ
คิดเห็นใน ด๎านบทร๎อง อยูํในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข๎อ เมื่อพิจารณาในรายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีความ
คิดเห็นมากท่ีสุด คือ  เนื้อหาสาระถูกต๎องตามศิลปวัฒนธรรมอีสาน รองลงมาได๎แกํ เนื้อหาสาระมีความ
นําเช่ือถือและถูกต๎องตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา  เนื้อหาสาระฟังแล๎วเข๎าใจงํายและไมํบิดเบือน
ความเป็นจริง และข๎อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ เนื้อหาสาระฟังแล๎วเกิดอารมณ๑คล๎อยตามเห็นภาพปฏิบัติตาม
ประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมา  

1.2 จากความคิดเห็นของผ๎ูชมการแสดงชุด นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น มีความ
คิดเห็นใน ด๎านดนตรี อยูํในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข๎อ เมื่อพิจารณาในรายข๎อพบวํา ข๎อท่ีมีความ
คิดเห็นมากท่ีสุดคือ ความไพเราะของดนตรี รองลงมาได๎แกํ ลายดนตรีเพลงท่ีใช๎ประกอบเพลงฟังแล๎วมีความ
เป็นอีสานอยํางแท๎จริง ความกลมกลืนของจังหวะและท านองเพลงเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลง และข๎อท่ี
มีความคิดเห็นต่ าท่ีสุด คือ ความยาวของดนตรีมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของเพลงท่ีน าเสนอ  

1.3 จากความคิดเห็นของผ๎ูชมการแสดงชุด นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น มีความ
คิดเห็นใน ด๎านกระบวนการแสดง อยูํในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข๎อ เมื่อพิจารณาในรายข๎อพบวํา ข๎อ
ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ลีลาการรํายร าอํอนช๎อยสวยงาม  รองลงมาได๎แกํ ความงามของนาฏศิลป์ ข๎อท่ีมี
ความคิดเห็นต่ าท่ีสุด คือ การแปรแถวการแสดงมีความเหมาะสม  
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1.4 จากความคิดของผ๎ูชมการแสดงชุด นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น มีความคิดเห็น
ใน ด๎านความเหมาะสมของเครื่องแตํงกาย อยูํในระดับมาก โดยภาพรวมและในรายข๎อ เมื่อพิจารณาในรายข๎อ
พบวํา ข๎อท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ชุดท่ีใช๎ในการแสดงมีความสวยงามรองลงมาได๎แกํ เครื่องประดับตกแตํง
มีความเหมาะสมและสวยงาม และข๎อท่ีมีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ชุดท่ีใสํถูกต๎องตามประเพณีด้ังเดิม 
 

ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายปิด 
การแสดงชุด นนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น มีข๎อควรปรับปรุงดังนี้ 
ด๎านท่ี 1 ด๎านบทร๎อง ควรเพิ่มเนื้อหาสาระของเพลงท่ีฟังแล๎วเกิดอารมณ๑คล๎อยตามเห็นภาพปฏิบัติตาม

ประเพณีด้ังเดิมท่ีมีมาให๎ละเอียดและชัดเจนมากกวํานี้ 
ด๎านท่ี 2 ด๎านดนตรี ควรวางแผนการวางโครงสร๎างของดนตรีให๎มีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของ

เพลงท่ีน าเสนอ เพราะบางชํวงเนื้อหาอาจจะมีความยาวมากเกินไปท าให๎ดนตรีต๎องด าเนินตามไปด๎วย 
ด๎านท่ี 3 ด๎านกระบวนการแสดง ควรมีรูปแบบการแปรแถวการแสดงท่ีชัดเจนและคลํองแคลํวมาก

กวําเดิม 
ด๎านท่ี 4 ด๎านความเหมาะสมของเครื่องแตํงกาย ชุดเส้ือและผ๎าถุงของนาฏศิลป์ควรเป็นผ๎าพื้นเมืองของ

อีสาน อยํางแท๎จริง 
ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด 
การแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น มีข๎อเสนอแนะ คือ 1) เป็นแนวทางท่ี

เหมาะสมและดีเย่ียมท่ีได๎น า การด ารงชีวิตของชาวอีสานในสมัยกํอนมาถํายทอดเป็นบทเพลงโชว๑ให๎เห็นถึงชาติ
พันธุ๑ของตนเองอยํางชัดเจนและควรสืบทอดตํอไป 2) เป็นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอีสานและทรงคุณคําอยําง
มาก 3) เป็นการแสดงท่ีแปลกใหมํยังไมํเคยทํารํายร ามาจากท่ีไหนมากํอน 4) ใช๎ดนตรีรํวมสมัย ฟังแล๎วไมํนํา
เบื่อหนําย และ 5) ควรมีการอนุรักษ๑ประเพณีชุดการแสดงพร๎อมท้ังน าไปเผยแพรํให๎แกํนานาชาติให๎ชมและ
นักศึกษาก็มีความสามารถขั้นระดับมืออาชีพ 

ข้อควรปรับปรุงในการแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟ้อนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น  
การแสดงชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น  มีข๎อควรปรับปรุง คือ 1) ควรมีการ

อธิบายความเป็นมาของชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น อยํางยํอ ๆ กํอนแสดง หรือหลังการ
แสดงด๎วย 2) ควรมีการเพิ่มฉากประกอบชุดการแสดงด๎วยเพื่อเพิ่มความต่ืนตาต่ืนใจแกํผ๎ูชม  และ3) เนื้อหา
สาระของเนื้อร๎องยาวจนเกินไปความก าหนดรูปแบบให๎ส้ันลง 
 
5.2 อภิปรายผล 

1.1 ความคิดเห็นใน ด๎านบทร๎อง อยูํในระดับมาก คือ  เนื้อหาสาระถูกต๎องตามศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
เนื้อหาสาระมีความนําเช่ือถือและถูกต๎องตามวัฒนธรรมอีสานท่ีปฏิบัติยึดถือกันมา  เนื้อหาสาระฟังแล๎วเข๎าใจ
งํายและไมํบิดเบือนความเป็นจริง และ เนื้อหาสาระฟังแล๎วเกิดอารมณ๑คล๎อยตามเห็นภาพปฏิบัติตามประเพณี
ด้ังเดิมท่ีมีมา ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดการอ๎างอิงทฤษฏีของ อรอนงค๑ เช้ือนิล  (2547) ท่ีกลําววํา สุนทรียภาพ
หรือความงดงามทางภาษา มี 2 ลักษณะคือ สุนทรียภาพทางเสียง และสุนทรียภาพทางความหมาย 
สุนทรียภาพทางเสียงปรากฏใน 2 ลักษณะคือ การเลํนเสียงในลักษณะสัมผัสสระและสัมผัสอักษร และลักษณะ
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การเลํนค าในลักษณะการซ้ าค า ผสมผสานกับการใช๎กวีโวหารในลักษณะตําง ๆ เชํน การอุปมาอุปมัย การ
เสริมสร๎างความงามทางด๎านเสียงและความหมายท าให๎ผ๎ูอํานเกิดอรรถรส  และของ รื่นฤทัย สัจจพันธุ๑ (2526) 
ท่ีกลําววํา กวีโวหาร หมายถึงการใช๎ถ๎อยค า ท่ีมีความหมายลึกซึ้ง มุํงให๎เกิดอารมณ๑ความรู๎สึกมากกวํา
ข๎อเท็จจริง อาจเป็นการกลําวในส่ิงท่ีมีความหมายตรงกันข๎าม หรือเป็นการกลําวเกินความเป็นจริงหรือเป็นการ
เปรียบเทียบกับต านาน นิทาน หรือวรรณคดีของเกํา ผ๎ูอํานต๎องตีความจึงจะพบความหมายท่ีลึกซึ้ง  ซํอนอยูํ  
และของ สุทธิวงศ๑ พงศ๑ไพบูลย๑ (2525)ท่ีกลําวถึงภาพพจน๑ท่ีเป็นกลวิธีการใช๎ภาษา โดยเลือกสรรถ๎อยค า หรือ
กลวิธีการกลําวอยํางมีแยบยล เพื่อให๎ค าน๎อยค าสรุปสาระ หรือให๎อรรถท่ีกว๎างและลึก เป็นรูปค าท่ีใช๎หรือท าส่ิง
ท่ีเข๎าใจยากให๎เข๎าใจงําย ท าส่ิงท่ีสัมผัสไมํได๎ให๎สามารถสัมผัสได๎ หรือท าให๎ข๎อความนั้นกินใจ ชวนคิด ชวนจ า 

งานด๎านวรรณศิลป์ เป็นงานท่ีเกี่ยวกับศิลปะการใช๎ภาษา ท่ีกวีสามารถถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดของ
ตนออกมา ด๎วยถ๎อยค าภาษาท่ีได๎เลือกสรรกล่ันกรองแล๎ว จึงท าให๎ภาษาท่ีใช๎มีความไพเราะท าให๎ผ๎ูฟังเกิด
อารมณ๑ ความรู๎สึกและจินตนาการตามไปด๎วย ภาษาท่ีกวีได๎เลือกสรรมา อาจมีลักษณะพิเศษ เชํน การซ้ าค า 
การซ้ าความ และลีลาจังหวะของค าท่ีไพเราะ ซึ่งสามารถจะถํายทอดอารมณ๑ความรู๎สึกของกวีให๎แกํผ๎ูอําน ได๎
ตรงตามท่ีกวีต๎องการ  

1.2 ความคิดเห็นใน ด๎านกระบวนการแสดง อยูํในระดับมาก คือ ลีลาการรํายร าอํอนช๎อยสวยงาม  
ความงามของนาฏศิลป์ และ การแปรแถวการแสดงมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ กัลยาณี  
ศรีสมบัติ (2550) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องการประดิษฐ๑ทําร าชุดเซิ้งเกลือสินเธาร๑ประกอบการเรียนการการสอนวิชา
ดนตรีและนาฏศิลป์ กลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ชํวงช้ันท่ี 2  จิราภรณ๑ ศรีสร๎างคอม (2551) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง
การประดิษฐ๑ทําร าประกอบการเรียนรู๎ ชุดฟูอนภูไทหมอเหยากลํุมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
และ สุดใจ รัตนมงคล  (2551) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาเพลงและทําร าเซิ้งค าขวัญเมืองอุดรธานี สาระ
ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สรุปวําทํารํายร่ าสํวนใหญํเป็นทําปฏิบัติมีผลท า
ให๎นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนเป็นอยํางดี จึงควรมีการสํงเสริมและน าไปเผยแพรํตํอไป จะเห็นได๎วํา
รูปแบบของการแสดงการรํายร าของนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็เป็นท่ีช่ืนชอบของผ๎ูชม
เป็นอยํางยิ่ง ซึ่งทํารํายร าท่ีใช๎ในการแสดงนี้เป็นทําประจ าของชุดการแสดง ชุดนนตรีเสพประสมฟูอนขับล า
กลอนอวยพรเพิ่น โดยตรง ปัจจัยเหลํานี้สะท๎อนให๎เห็นถึงทําร าของภาคอีสานท่ีมักเป็นท่ีนิยมของผ๎ูชมท่ัวไปอยูํ
เสมอ 
 
5.3  ข๎อเสนอแนะของโครงการ 
 
ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ 

1. ควรมีการประเมินผลอยํางตํอเนื่องในลักษณะเดียวกันนี้ในทุก ๆ ปี 
2. ควรมีการประเมินผลต้ังแตํเริ่มกระบวนการฝึกซ๎อมจนกระท่ังการเผยแพรํชุดการแสดง 

 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ใช๎เป็นแนวทางในการพิจารณาในการท าโครงการในลักษณะครั้งตํอไป 
2. ใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการวางแผนการผลิตรูปแบบการแสดงในอนาคต 
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สรุปค่าใช้จ่าย 

ล าดับ รายการ รายจ่าย 
1 คําเบ้ียเล้ียง 

อาจารย๑ 
นักศึกษา  

 
4,000 

24,000 
2 คําท่ีพัก (เหมาท้ังอาจารย๑และนักศึกษา) 11,214 
3 คําเชําชุด 12,000 
4 คําอุปกรณ๑ 640 
5 คําซํอมบ ารุงเครื่องเสียง 5,460 
6 คําผลิตซีดี 10,000 
7 คําเอกสารรายงาน 270 
8 คําน้ ามันเช้ือเพลิง 2150 
 รวม 69,734 
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ภาพการแสดงชุด นนตรีเสพประสมฟ้อนขับล ากลอนอวยพรเพิ่น 
ประดิษฐ์บทร้องและท านองโดย รองศาสตราจารย์ส าเร็จ ค าโมง  

ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เข้าร่วมแสดง ณ เวทีสราญใจศิลป์พื้นบ้าน (ศาลาพระเกี้ยว) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ในวันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.30-9.40 น. 
 

 

 

 



 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

40 
 

กลอน นนตีเสพประสมฟ้อนขับล ากลอนถวยพรองคพ์ระเทพฯ D minor 
ส าเร็จ ค าโมง สังคีตกวี ๔ รางวัลพระราชทาน ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม NEU  
นิพนธ์ถวาย ๒๕๕๘ ส าเร็จ ค าโมง ขับล า  สรเพชร ภิญโญ เรียบเรียงเสียงประสาน 

เกร่ินแคนลายยาวและคั่นแต่ละบทด้วยลายเต้ยโขง 
A.ท านองอ่านหนังสือ 

เอาศิระมโนน๎อมพร๎อมกับเปลํงสดุดี    สยามบรมราชกุมารีสิรินธรองค์พระเทพฯ 
นนตีเสพประสมฟูอน                             ขับล ากลอนถวยพรเพิ่น 
ขอทรงพระเจริญ     พระชันษาเกินฮ๎อย พลอยต๎ุมหมูํประชา 
แถนอยูํฟูา                                           ใหห๎ล่ิงหล่ าแงงพระองค๑  
คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ๑   ใหโ๎ผดผายพระนางแก้ว 
สืบหนํอแนวจักรีราช    ชาติสยามใหย๎ิ่งใหญํ 
บ ารุงสุขประเทศไทยทุกข๑อยําเข็ญเวรอยําต๎อง เฮาพี่น๎องได๎เพิ่งคุณ  โอ๐ย โอ๎ ละนา 
B.ท านองเต้ยโขง 

บุญของเฮายิ่งแล๎ว     จอมขวัญพระนางแก้วถึงจุติมา(ซ้ า) 
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา    เทพไท๎เทวาประทานมาให ๎
เฮาอาศัยพระบารมี (ซ้ า) 
C.ท านองเต้ยธรรมดา 

ศรีศรี ๒ ๔ ๙ ๘      ศุภฤกษ๑  ๒ เมษายน 
เป็นมงคลสดใสหยาดย๎อย    ทูลกระหม่อมน้อยก าเนิดมา 
องค๑พระราชาทรงเกษมเปรมปรีด์ิ     องค๑พระราชินีทรงปลาบปล้ืมหฤทัย 
พี่น๎องชาวไทยแซํซ๎อง      ปุาวฮ๎องฮับขวัญพระนางแก้ว 
D.ท านองเต้ยพม่า 

และแล๎วท๎องฟูาก็ใส  (ซ้ า)   พสุธาชลาลัยก็ชํุมฉ่ าเย็น 
ประเทศสยามงามเพียงเพ็ญ             ความทุกข๑ยากเข็ญมลายหายส้ิน 
เพิ่นเกํงศาสตร๑ศิลป์     วิสิษฏศิลปิน พระปัญญาดี    
ตามรอยบาทพระชนกชนนี                   บ าเพ็ญพระกรณีย๑บํฮู๎เหน็ดเหนื่อยแฮง 
C.ท านองเต้ยธรรมดา 

เพิ่นเป็นแสงสวํางจ๎า                     สํองตาเฮาแจ๎งกระจําง 
เพิ่นสอนให๎เฮ็ดให๎สร๎าง                 ฮู๎ส๎ูฮู๎พัฒนา 
ทุกปัญหามีฮู๎แก๎                             บํยอมแพ๎ทุกอุปสรรค 
เฮาฮักพระองค๑ยิ่งแล๎ว                     เฮายกนางแก๎วเหนือเกล๎าฯ 
E.ท านองเซ้ิง 
โอ๎เฮาโอํ  เฮาโอ๎เฮาโอ                 โอมพุทโธ ธัมโมเป็นเค๎า         
สังฆเจ๎า แถนเฒําฤาษี                   ครุฑ นาคี ธรณีนาถ 
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สยามเทวาราช พระแก๎ว พระใส       พระนิรันตราย พระไพรีพินาศ    
พุทธชินราช พระลับ โสธร           โผดผายพร ฮักษานางแก้ว 
ใสผํองแผ๎ว อยูํซุํมกินเย็น              อยํามีเข็ญจัญไรภัยต๎อง     
โลกแซํซร๎องเสียงสดุดี                  บารมีแผํผายสามโลก 
หลูหล่ังโซค ลาภยศสรรเสริญ         ทรงเจริญศิลปศาสตร๑ 
งามพิลาส วิศิษฏศิลปิน                   อยูํคุงฟูาคุงดิน เถิดเทอญ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


