
ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1. ชื่อนวัตกรรม    การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรชุมชนเพื ่อสร้างพ่อเพลงแม่เพลง  

     ต่อยอดอัตลักษณ์บทเพลงรำวงกลองเพลงประจำตำบลราวต้นจันทน์  

     อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

2. เจ้าของผลงาน    อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ ์และ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง และ 

      นักศึกษา 

3. สังกัด    สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4. ประเภทของนวัตกรรม  นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน (Process Innovation)   

5. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า ดนตรีเป็นศิลปะท่ีมนุษย์สร้างขึ้นจากเสียงที่เกิดจากการขับร้องและหรือการเล่น

บรรเลงเครื ่องตนตรีเพื ่อสร้างเสียงที ่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิ งใจให้กับคนในสังคม แต่ในทาง 

มานุษยดุริยางควิทยา ตนตรีมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั ้นในหลายมิติ  โดยถือว่าดนตรีคือส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นจากสภาพแวดล้อม ความคิดความเชื่อ รากฐานทางภาษา รสนิยมการรับรู้ และ

การสื่อสารทางเสียงปัจจัยทางสังคมแต่ละชุมชนจึงส่งผลให้ผู้คนที่อยู่ในแต่ละชุมชนนั้นสร้างสรรค์งานดนตรีที่

มีรูปพรรณแตกต่างกันในแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่จนถึงแต่ละประเทศทวีป ด้วยเหตุนี้ ดนตรีของแต่ละชุมชน

จึงบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นได้อย่างชัดเจนในแง่มุมใดมุมหนั่งเสมอ และประการสำคัญที่คนทั่วไปมัก

มองข้ามไปนั่นคือ ดนตรีและบทเพลงมีหน้าที่อย่างหลากหลายในสังคม ไม่เพียงแต่เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพ่ือ

ความเพลินเพลิน แต่ยังมีหน้าที่แฝงอ่ืน ๆ อยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภายในชุมชนผ่านภาษา

หรือเสียง ดนตรีช่วยเป็นเครื่องมือในการศึกษา ดนตรีเป็นเครื่องมือในการบันทึกประวัติศาสตร์ ไปจนถึงดนตรี

เป็นเครื่องมือในการปกครองสังคม ดังเซ่นที ่John E. Kaemer (1993 : 151- 163) กล่าวถึงหน้าที่ของดนตรี

ไว้ว่าดนตรีมีบทบาทหน้าที่แฝงในสังคมในฐานะที่เป็นเครื่องมือสื่อสารทำให้ดนตรีเป็นทั้ง ความเพลิดเพลิน

บ ันเท ิงใจของคนในส ังคม (Music as Play) ดนตร ี เป ็นการแสดงออกทางอารมณ์  (Music as Self 

Expression) ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร (Music as Communication) เช่น บทเพลงกล่อมเด็กเป็น

ตัวแทนสื่อสารความรักจากพ่อแม่สู่ลูกหรือ ในซนเผ่าแบลคฟูต (Black foot) ใช้บทเพลงเป็นตัวบ่งซี้แยกแยะ

ความแตกต่างในบทบาทของผู้คนแต่ละกลุ่ม บทเพลงจะจำแนกแยกแยะสถานที่ อย่างชัดเจนจากวิธีการ 

ขับร้องบทเพลงแบบหนึ่งเมื่อร้องในตลาด ชุมซน แต่บทเพลงอีกแนวหนึ่งใช้ขับร้องในบ้านเท่านั้น และการขับ

ร้องในป่าก็จะมีวิธีขับร้องอีกแบบหนึ่ง อีกทั้งยังมีบทเพลงที่ใช้สำหรับบ่งบอกฤดูกาลด้วย ดังเช่นบทเพลง

สำหรับฤดูแล้ง บทเพลงสำหรับฤดูฝน เป็นต้น นอกจากนั้นตนตรียังมีบทบาทในทางการเมือง (Music as 

Politics) เพราะไม่ใช่ทุกบทเพลงจะถูกประพันธ์ขึ้นมาเพื่อความงามและสันติสุขเสมอไป แต่บทเพลงยังเป็น



เครื่องมือในการส่อเสียด ต่อต้านและโจมตีผู้คนที่เป็นคู่ชัดแย้งกันได้อย่างแยบยลด้วย ดังจะเห็นได้ชัดจากบท

เพลงเพื่อการสงครามของแต่ละชนเผ่าที่ไม่ได้เล่นบรรเลงเพื่อปลุกเร้าความกล้าหาญของเหล่านักรบเท่านั้น 

แต่ยังแฝงไว้ด้วยการเร่งเร้าความกระหายสงครามและการต่อสู้เพื่อทำลายล้างศัตรูไปด้วยในตัว  เป็นต้น  

ในการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมดนตรีในหมู่บ้านชาวม้ง ตำบลเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ามีการใช้บทเพลง

ร้องช่วยคลี่คลายคดีวิวาทระหว่างคนในหมู่บ้านแทนการนำตัวผู้ต้องหาไปโรงพักหรือแจ้งความกับตำรวจ 

ดังที่วรารัตน์ วริรักษ์ (2553 : 204) ระบุว่า "..บทเพลงร้องในชนเผ่าม้งบางประเภทเป็นสัญลักษณ์ของการ

แสดงอำนาจ และเป็นเครื่องมือในการปกครอง ดังเซ่นในไกล่เกลีย่ข้อพิพาทระหว่างกันในหลาย ๆ ครั้ง มีการ

ขับร้องบทเพลงเพ่ือช่วยให้บรรยากาศอันตึงเครียดลดลง ก็เป็นกสวิธีที่บรรพบุรุษชาวม้งได้เคยใช้ในการยุติข้อ

ขัดแย้งระหว่างกันอย่างได้ผลมาแล้วจนถึงในปัจจุบันนี้ ..." ซึ่งถือว่าดนตรีและบทเพลงที่มีหน้าที่เชื่อมโยงกับ

การปกครองเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งในชุมชนที่คนทั่วไปอาจคิดไม่ถึงว่านี่คืออีกมิติหนึ่งในความสำคัญของ

ดนตรีในวัฒนธรรมชุมชน จึงพบโดยทั่วไปว่าหากท้องถิ่นชุมชนหรือชนเผ่าได้มีความเจริญทางวัฒนธรรม

โดยรอบ คือ ภาษา ศาสนา การศึกษา การปกครองที่ลุ่มลึกแล้ว ชุมชนนั้นมักจะมีวัฒนธรรมดนตรีที่บ่งชี้ 

อัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่ชัดเจน นั่นเพราะดนตรีเป็นวัฒนธรรมชุมชน ที่เกิดขึ้นโดยคนในชุมชน ดำรงคงอยู่จาก

การใช้งานของคนในชุมชน และหากสูญหายไปก็ด้วยพฤติกรรมของคนในชุมชนเช่นกัน 

วัฒนธรรมตนตรีของตำบลราวต้นจันทน์ อำเกอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ก็เช่นกันที่อยู่ในเงื่อนไขนิยาม

การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และตับไป ตามหลักมานุษยดุริยางค์วิทยาที่ใด้กล่าวมาช้างต้น นั่นคือ วัฒนธรรมดนตรีที่

เคยมี และบ่งซื้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้ กำลังอ่อนแรงและเอบสูญหายไปโดยสมบูรณ์แล้ว แม้จะมีข้อมูลระบุ

โดยสารานุกรมวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ฯ (2542 : 261) ว่า “...จังหวัดสุโขทัยมีวรรณกรรม

ร่วมสมัยหลากหลาย เนื่องจากนักเขียนนักประพันธ์ที่เป็นคนสุโขทัยมีมากพอสมควร บางท่านได้รับการ 

ยกย่องเป็นศิลปินแห่งซาติ บางท่านได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่น บางท่านเป็นกวีซีไรต์....” ก็ตาม แต่สิ่งที่

ปรากฎในตำบลราวต้นจันทน์คือ ผู้ที่มีทักษะต้านการประพันธ์ที่เป็นที่รับรู้ในชุมชนมีเพียงท่านเดียว  คือ 

อาจารย์บุญช่วย ชูศรี อดีตอาจารย์ประจำโรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ ตำบลราวต้นจันทน์ อำเภอศรีสำโรง จึงทำ

ให้ตำบลราวต้นจันทน์ขาดแคลนบุคลากรทางด้านวัฒนธรรมที่เกี ่ยวกับการประพันธ์ที่หลากหลาย ดังที่ 

นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอศรีสำโรง กล่าวว่า “...สิ่งที่เป็นปัญหาเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบล 

ราวต้นจันทน์ นั่นคือ ยังไม่ปรากฏว่ามีวัฒนธรรมทางดนตรีหรือนาฏศิลป์ที่แสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น...” 

(สัมภาษณ์ : 2562) ในขณะที่นายแก้ว คุ้มสา และนายภาคภูมิ ใจดี ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า “..แตเ่ดิมตำบล

ราวต้นจันทน์ มีการร้องรำทำเพลงกลองยาวกันในช่วงเวลาเย็น ผ่อนคลายจากการทำไร่ทำนา ทำงานก็มานั่ง

รวมตัวกัน แล้วเล่นบรรเลงดนตรีพร้อมกับร้องเพลงรำวงอย่างสนุกสนานเป็นประจำ และยังได้เล่นดนตรีเพลง

รำวงนี้ในงานบุญประเพณีที่สำคัญของตำบลด้วย นั่นคือ วันสงกรานต์ซึ่งชาวบ้านให้ความสำคัญมากที่สุดกบั

พิธีรดน้ำดำหัว..." (สัมภาษณ์ : 2562) ทั้งนี้นายแก้ว คุ้มสา ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “...เมื่อประมาณ 20 กว่า

ปีก่อน ตำบลราวต้นจันทน์ มีบทเพลงที่เป็นบทเพลงของตำบล แต่งขึ้นโดยคนในชุมชน เป็นที่รู้จักและนิยม



นำมาร้องเป็นเพลงรำวงของตำบล นั่นคือ อาจารย์บุญช่วย ชูศรี” (สัมภาษณ์ : 2562) อย่างไรก็ตามเป็นที่ 

น่าเสียดายว่า อาจารย์บุญช่วย ชูศรี ได้เสียชีวิตไปเกือบ 20 ปี แล้ว ทำให้ภายในตำบลขาดพ่อเพลงที่จะ

สามารถประพันธ์บทเพลงที่สนุกสนานให้กับตำบ]ราวต้นจันทน์ไปโดยปริยาย ตำบลราวต้นจันทน์จึงมีบทเพลง

ที่เป็นของท้องถิ่นซึ่งประพันธ์โดยชาวบ้านในชุมชนอย่างแท้จริง เหลืออยู่เพียง 2 บทเพลงเท่านั้น ได้แก่  

เพลงสาวศรีสำโรง และ เพลงโซคดีศรีสำโรง ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากหากเทียบกับประวัติที ่มาอัน

ยาวนานของตำบลราวต้นจันทน์ อำเภอศรีสำโรงและขนาดพื้นที่ของอำเภอศรีสำโรงที่มีได้ด้อยไปกว่าอำเภอ

อ่ืน ๆ ในจังหวัดสุโขทัย 

ทั้งนี้เมื่อได้พิจารณาถึงเนื้อหาของบทเพลงที่อาจารย์บุญช่วย ชูศรี ได้ประพันธ์ไว้เป็นผลงานทางดนตรี

ประจำท้องถิ่นแล้ว พบว่ามีเนื้อหาที่ผูกพันใกล้ชิดกับข้อมูลที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นอย่างแยกกันไม่ออก ดังจะ

แสดงให้เห็นตามคำร้องในบทเพลงดังนี้ 

1. เพลงสาวศรีสำโรง 

สาวลาวต้นจันทน์ สวยลาวัลย์ สุดพรรณนา สาวที่สวยโสภา ต้องสาวบ้านนาบ้านกล้วย 

วังหว้าวังโพรง โฉมยงค์มีแต่สาวสวย โปรดเมตตาพ่ีด้วย คนสวย สุโขทัย 

สาวงามคลองแคสวยน่าแลกว่าสาวกรุง ปากครองช้างขอนชุงสาวกรุงสู้เธอไม่ได้ 

เลื่องลือมานานบ้านซ่านก็งามบาดใจ วังลึกวังไฟไหมนาขุนไกรคนงามสำรวย 

*เมืองเก่าของเราก็สวยไม่น้อย บ้านด่านลานหอยหยดย้อยไม่แพ้บ้านกล้วย 

โตนดทุ่งหลวงสามพวงมีแต่สาวสวย โปรดรับรักพ่ีด้วย คนสวยสุโขทัย(ซึ้งใจ) 

พ่ีคนถูกใจจึงปิดใจไม่คิดรวน สาวตาลเตี้ยน่านวลบ้านสวนก็ดงแม่ม่าย 

บ้านหลุมโฉมยงค์บ้านกง น้องตะแบกบ้านไกล คราวหน้าจะมาเยี่ยมใหม่ สุโขทัยมากมายคนงาม 

(*) 

2. เพลงโชคดีศรีสำโรง (13 ตำบล) 

สิบสามตำบล สุขล้นในศรีสำโรง หลักฐานมั่นคง ชื่อตรงไม่มีแปรผัน 

ตำบลดีใด้ ก็ต้องอาศัยกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันร่วมกันช่วยสามัคคี 

ตำบลคลองตาล เรานั้นก็คงได้เยือน ตำบลสามเรือนมีหลวงพ่อเอ็มเป็นศรี 

บ้านเกาะตาเลี้ยง เคยมีชื่อเสียงดีดีบ้านซ่านก็ม ีของดีเคารพบูชา 

วัดเกาะเหมาะดี ศักดิ์ศรีก็มีซาบซ้ึง ตำบลทับผึ้ง ซ้ึงใจไม่มีปัญหา 

ชาวบ้านสุขล้น ก็ท่ีตำบลบ้านนา ปลูกถ่ัวปลูกยา หากินทรัพย์สิน เรื่องรอง 

เราเคยนั่งนึก วังลึกก็น่าศรัทรา ไม่มีปัญหา มีนโยบายสนอง 

ชื่อสวยน่าสนก็ที่ตำบลวังทอง คงจะเรืองรอง มีทองอยู่กองอยู่พเนิน 



ชื่อตำบลนี้ น้องพ่ีเคยรู้จักไหม ชื่อนาขุนไกร ห่างไปอยู่ริมใกล้เถิน 

วังใหญ่เรื่องรุ่ง มุ่งสร้างแต่ความเจริญ บ้านไร่ก็เพลิน เร่งรัดเรื่องพัฒนา 

*ตำบลสุดท้าย อยู่ไกลก็รู้จักกัน ชื่อราวต้นจันทน์ สุดปลื้มอย่าลืมกันหนา 

เดียวนี้ขอบอก ไมใ่ช่บ้านนอกบ้านนา ไฟฟ้าประปา เดียวนี้มีใช้เหมือนกัน 

เราเป็นสุขได้ รู้ไหมเพราะใครเล่าเออ ก็นายอำเภอ เป็นยอดผู้บริหาร 

เรื่องพัฒนา เรืองชื่อหรือบริการ ยอดเยี่ยมจริงท่าน โซคดีคนศรสีำโรง (*) 

จะเห็นได้ว่าบทเพลงทั้งสองเพลงข้างต้น แม้จะเป็นบทเพลงรำวงพ้ืนบ้านที่มีการใช้ภาษาเรียบง่ายแบบ

ชาวบ้าน แต่เมื่อพิจารณาในเชิงคุณค่าทางมานุษยดุริยางควิทยาแล้วจะพบว่าบทเพลงทั้งสองเพลงบ่งชี้ข้อมูล

ของท้องถิ่นได้อย่างแจ่มชัด อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ของอำเภอศรีสำโรงในช่วงยุคท่ี

บทเพลงนี้ได้รับการประพันธ์ขึ้นด้วย โดยที่ในบทเพลงโชคดีศรีสำโรงจะมีชื่อหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน รวมถึง

แทรกชื่อของพระดังคู่บ้านคู่เมืองอยู่ในบทเพลงด้วย คุณลักษณะของบทเพลงในชุมชนเช่นนี้ ถือได้ว่าทำหน้าที่

ในทางสังคมหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยบันทึกประวัติศาสตร์ สภาพสังคมอย่างแจ่มชัดแล้ว ยังมี

หน้าที่แฝงในมิติของการปกครองภายในชุมซนอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าเสียดายมากที่หลังจากอาจารย์บุญช่วย ชูศรีเสียชีวิตไป ตำบลราวต้นจันทน์ก็ไม่มี

ชาวบ้านคนใดสามารถประพันธ์บทเพลงได้อีกเลย บทเพลงรำวงประจำตำบลราวต้นจันทน์ที่แท้จึงเหลือเพียง

สองบทเพลงเท่านั้น ประกอบกับความนิยมในตดนตรีลูกทุ่งและวงดนตรีประเภทวงแห่ รำวงย้อนยุคแผ่ขยาย

อิทธิพลเข้ามาสู่ชุมชน ยิ่งเป็นตัวเร่งให้เพลงรำวงทั้งสองบทเพลงค่อย ๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของ

ชาวบ้านในชุมชน เนื่องจากขาดพื้นที่ให้บทเพลงนั้นได้ทำหน้าที่รับใช้กิจกรรมภายในชุมชนมาเนินนานกว่า

ยี่สิบปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีกลุ่มชาวบ้านที่ได้เคยร้องรำทำเพลงร้าวงกลองเพลงมาก่อนกลุ่มหนึ่ง ยังมีความ

ต้องการให้มีการร้องเล่นบรรเลงเพลงร้าวงในแบบดั้งเดิมอยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่อาจต้านกระแสของวงดนตรีใน

รูปแบบใหม่ในยุคปัจจุบันได ้อีกท้ังยังขาดผู้รู้ ผู้มีทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์บทเพลงรำวงให้เพ่ิมขึ้น

รองรับการใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้อย่างเพียงพอ วัฒนธรรมดนตรีประจำท้องถิ ่นตำบล 

ราวต้นจันทน์จึงไม่สามารถงอกเงยให้กลายเป็นอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนของชุมซนได้อย่างที่ควรเป็น 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าหากสามารถพัฒนาให้ชาวบ้านในตำบลราวต้นจันทน์สามารถประพันธ์

บทเพลงรำวงของตนเองได้ก็จะช่วยให้ตำบลราวต้นจันทน์มีโอกาสในการสร้าง สั่งสมวัฒนธรรมดนตรีด้วย

ตนเองให้เกิดขึ ้นและคงอยู ่อย่างยั ่งยืนได้ จึงเกิดแนวคิดในการศึกษาวิจัย เรื ่อง “การพัฒนาศักยภาพ

บุคคลากรชุมชนเพื่อสร้างพ่อเพลงแม่เพลง ต่อยอดอัดลักษณ์บทเพลงรำวงกลองเพลประจำตำบลราวต้น

จันทน์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย” ขึ้นในครั้งนี้ โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมกับพื้นฐานของอาสาสมัครที่เป็น

ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาผสมผสานกับวิถีการถ่ายทอดบทเพลงของชุมชนเองตามหลักทาง

มานษุยดรุิยางควิทยา เพ่ือสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนเพ่ือสร้าง



พ่อเพลงแม่เพลงให้กับชุมชนตำบลราวต้นจันทน์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ได้ตามวัตถุประสงค์ของ

งานวิจยั 

6. วัตถุประสงค์ 

1. สร้างกลวิธีการพัฒนาศักยภาพการประพันธ์บทเพลงรำวงประจำท้องถิ่นสำหรับชาวบ้านในชุมชนที่

ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านดนตรี 

2. ประเมินประสิทธิภาพกลวิธีการพัฒนาศักยภาพการประพันทเพลงรำวงประจำท้องถิ่นที่ได้จากการ

วิจัยผ่านผลงานการประพันธ์บทเพลงรำวงประจำทอ้งถิ่นท่ีชาวบ้านในชุมชนสร้างสรรค์ข้ึน 

7. กรอบแนวคิดในการดำเนินงานนวัตกรรม 

การวิจัยหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนเพื่อสร้างพ่อเพลงแม่เพลง ต่อยอดอัตลักษณ์บทเพลง

รำวงกลองเพลประจำตำบลราวต้นจันทน์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย” จะดำเนินการโดยใช้ฐานศาสตร์

ของทฤษฎีมานุษยดุริยางวิทยา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผสมผสานกับดนตรีวิทยา และรายงานผลโดยการ

บรรยายความแบบชาติพันธ์วรรณลักษณ์ และการนำเสนอฉันทลักษณ์ทางดนตรี 

8. วิธีการดำเนินงาน 

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

2. ตำรวจความต้องการชุมชนที่มีต่อการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมทางวัฒนธรรมดนตรี 

3. เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพพอเพลงแม่เพลงประจำชุมซน 

4. สำรวจประเด็นท้องถิ่นชุมชนที่อาสาสมัครพ่อเพลง/แม่เพลงมีความสนใจเพื่อนำมาเป็นเนื้อหาใน 

บทเพลง 

5. ออกแบบกลวิธีในการถ่ายทอด รับความรู้ ร่วมกับอาสาสมัครพ่อเพลง/แม่เพลงของชุมชน 

6. จัดทำเครื่องมือ/สื่อช่วยประพันธ์บทเพลง 

7. ประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือในการวิจัย โดยผู้ทรงคณวุฒิเป็นผู้ให้การประเมนิ 

8. ตำเนินแผนการถ่ายทอดความในการพัฒนาศักยภาพการประพันธ์เพลงให้กับอาสาสมัคร  โดยใช้

เครื่องมือวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒแิล้ว 

9. บันทึกแบบสังเกต และประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการประพันธ์บทเพลงรำวงของอาสาสมัคร 

โดยผู้วิจัยเป็นผู้ให้การประเมิน 

10. บันทึกบทเพลงซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิจัยในรูปแบบแถบบันทึกเสียง  มิวสิควิดีโอ และ ต้นฉบับ 

โน้ตดนตรี 

11. ประเมินผลงานการประพันธ์บทเพลงรำวงประจำท้องถิ่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีพื้นบ้านหรือ 

ดนตรีชาติพันธุ์เป็นผู้ให้การประเมิน 

12. คืนข้อมูลชุมชน 

13. สรปผลการวิจัย 



14. รายงานผลการวิจัย 

9. การประเมินผลและเก็บรวบรวมข้อมูล  
การระบุกลุ่มประชากร 

งานวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว โดยการกำหนดให้กลุ่มประซากร คือ อาสาสมัคร จากกลุ่ม

ชาวบ้านตำบลราวต้นจันทน์ ที่มีความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้การประพันธ์บทเพลงเพ่ือพัฒนาตนเองเป็นพ่อเพลง

แม่เพลงประจำชุมชน จำนวนไม่เกิน 5 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบประเมินกลวิธีการพัฒนาศักยภาพการประพันธ์บทเพลงสำหรับซาวบ้านในชุ มชนที่ไม่มีพ้ืน

ฐานความรู้ทางดนตรี ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีพื้นบ้าน หรือดนตรีชาติพันธุ์ หรือการประพันธ์บท

เพลงพื้นบ้าน เป็นผู้ให้การประเมิน 

2. สื่อช่วยประพันธ์บทเพลง ประกอบไปด้วย 

2.1 ชุดทำนองเพลง เพื่อให้ชาวบ้านเลือกฟัง และ เลือกใช้เป็นโครงสร้างทำนองสำหรับการ

ประพันธ์คำร้อง จำนวน 2 ทำนอง 

2.2 แบบโจทย์การประพันธ์บทเพลงโดยทำนองอิสระ ภายใต้กรอบกำหนดการนำเสนอเรื่องราว

และวิถีชุมชนผ่านคำร้องในบทเพลง และกรอบกำหนดทางดนตรีขั้นพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ จังหวะและความ

สั้นยาวของบทเพลง 

3. แผนการถ่ายทอดความรู้ด้านการประพันธ์บทเพลงให้กับอาสาสมัครในชุมชน 

4. แบบสัมภาษณ์อาสาสมัคร โดยแยกประเด็นหลักเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 ประวัติส่วนตัว และประวัติความรู้พื้นฐานทางดนตรีและการประพันธ์บทเพลง 

4.2 ประเด็นที่พึงประสงค์ในการประพันธ์บทเพลง 

4.3 ความพึงพอใจในทำนองเพลงที่จะใช้เป็นโครงทำนองของบทเพลงที่จะประพันธ์ขึ้นใหม่ 

4.4 แนวคิดวิธ ีในการถ่ายทอดและการรับความรู ้ด ้านการประพันธ์เพลงภายในชุมชนที่  

พึงประสงค ์

5. แบบสังเกต การปฏิบัติการประพันธ์บทเพลงของอาสาสมัครพ่อเพลง/แม่เพลง 

6. แบบประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการประพันธ์บทเพลงรายบุคคล โดยบันทึกผลในประเด็นต่าง ๆ

ดังนี้ ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องกับทำนองและจังหวะ, ฉันทลักษณ์ทางภาษา, ฉันทลักษณ์ทาง

ดนตรี, มิติประเด็นทางสังคมที่ใช้ประพันธ์คำร้อง, ประสิทธิภาพในการสื่อสารเรื่องราวเนื้อหาที่คิดออกเป็น 

คำร้อง และแนวโน้มการประพันธ์บทเพลงได้ด้วยตนเองในอนาคต โดยผู้วิจัยเป็นผู้ให้การประเมิน 

7. แบบประเมินผลงานการประพันธ์บทเพลงรำวงประจำท้องถิ่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิต้านดนตรีพื้นบ้าน 

หรือดนตรีชาติพันธุ์ เป็นผู้ให้การประเมิน 

8. การเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตำรา งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ บทความทางวิซาการ 



10. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานนวัตกรรม ได้แก่ 

- วิเคราะห์ตามศาสตร์ของทฤษฎีมานุษยดุริยางวิทยา ผสมผสานกับดนตรีวิทยา  

- วิเคราะห์จากผลประเมินกลวิธีการพัฒนาศักยภาพการประพันธ์บทเพลงสำหรับซาวบ้านในชุมชนที่ไม่มี

พ้ืนฐานความรู้ทางดนตรี  

- วิเคราะห์จากผลประเมินการพัฒนาศักยภาพในการประพันธ์บทเพลงรายบุคคล โดยบันทึกผลใน

ประเด็นต่าง ๆ เช่น ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำร้องกับทำนองและจังหวะ , ฉันทลักษณ์ทางภาษา, 

ฉันทลักษณ์ทางดนตรี, มิติประเด็นทางสังคมที่ใช้ประพันธ์คำร้อง, ประสิทธิภาพในการสื่อสารเรื่องราวเนื้อหา

ที่คิดออกเป็นคำร้อง และแนวโน้มการประพันธ์บทเพลงได้ด้วยตนเองในอนาคต  

- วิเคราะห์จากผลงานการประพันธ์บทเพลงรำวงประจำท้องถิ่น  

11. ผลการใช้นวัตกรรม 

1. ได้กลวิธีใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพการประพันธ์บทเพลงรำวงประจำท้องถิ่นสำหรับ

ชาวบ้านในชุมชนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านดนตรี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่วิจัยอื่นที่ประสบปัญหา

วัฒนธรรมดนตรีและบทเพลงพื้นบ้านใกล้เสื่อมสลายเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรทางวัฒนธรรมดนตรีและ

การประพันธ์บทเพลงภายในท้องถิ่น 

2. บุคลากรในชุมชนมีศักยภาพในการประพันธ์บทเพลงรำวงประจำท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง เป็นการสร้าง

บุคลากรทางวัฒนธรรมดนตรีที่ยั่งยืนให้กับชุมชน 

3. ชุมชนมีจำนวนบทเพลงรำวงที่แสดงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ประจาชุมชนเพิ่มขึ้น เป็นตัวกลางในการ

สร้างความรู้สึกผูกพันร่วมกันภายในชุมชน และเป็นเครื่องมือในสืบสานวัฒนธรรมการละเล่น-ขับร้องบทเพลง

รำวงภายในท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป 

12. สรุปและอภิปรายผล 

จากการดำเนินงานวิจัยนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ คือ 

1. สร้างกลวิธีการพัฒนาศักยภาพการประพันธ์บทเพลงรำวงประจำท้องถิ่นสำหรับชาวบ้านในชุมชนที่

ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านดนตรี 

2. ประเมินประสิทธิภาพกลวิธีการพัฒนาศักยภาพการประพันทเพลงรำวงประจำท้องถิ่นที่ได้จากการ

วิจัยผ่านผลงานการประพันธ์บทเพลงรำวงประจำทอ้งถิ่นท่ีชาวบ้านในชุมชนสร้างสรรค์ข้ึน 

โดยผลงานวิจัยนี้สามารถทำให้ชาวบ้านในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย พัฒนาศักยภาพเป็นพ่อ

เพลง/แม่เพลงต่อยอดอัตลักษณ์บทเพลงรำวงกลองเพลงประจำท้องถิ่นของตนเองได้ในขั้นพ้ืนฐาน หากได้รับ

การฝึกฝน พัฒนาทักษะความสามารถ และได้รับความรู้ เทคนิคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเท่าที่ควรก็จะสามารถ

เป็นพ่อเพลง/แม่เพลงที่มีชื่อเสียงประจำท้องถิ่น และสามารถทำหน้าที่เป็นครูเพลงให้ความรู้แก่คนรุ่นต่อไปได้ 

13. สิ่งท่ีได้เรียนรู้ หรือความรู้ใหม่ที่ได้จากการสร้างนวัตกรรม 



เนื่องจากชุมชนอำเภอศรีสำโรงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน เป็นอำเภอเก่าแก่ของจังหวัด

สุโขทัย ซึ่งจังหวัดสุโขทัยจะมีลักษณะของศัพท์และถ้อยคำที่เป็นเอกลักษณ์ เรียกได้ว่าเป็นภาษาถิ่นสุโขทัยที่มี

ความเหมือนกับภาษาของกลุ่มคนไทยในภาคเหนือ ลาว อีสาน และพม่าตอนเหนือ ส่งผลให้ลักษณะผู้คน วิถีชีวิต 

แนวความคิด ความเชื่อ จะสอดแทรกปรากฏอยู่ในเนื้อหาของบทเพลงและสำเนียงของดนตรีที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ 


