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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แตเดิมการละเลน หรือ การแสดงบางอยางของไทยมีพัฒนาการมาจากการที่มนุษยตองการ
แสดงอารมณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใหปรากฏออกมา เชน ดีใจก็ตบมือ เสียใจก็รองไห ฯลฯ หรือ
เปนกิจกรรมหนึ่งในพิธีบวงสรวง การออนวอนธรรมชาติ หรือการบูชาถวายเทพเจาใหเกิดความ
พอใจตามความเชื่อทางศาสนา เพื่อจะไดประทานความอุดมสมบูรณมั่งคั่งหรือบรรลุผลสําเร็จใน
ดานตางๆ ใหตามความตองการ ดังนั้น พื้นฐานอารมณของมนุษย พิธีกรรม ความเชื่อ และศาสนา
จึงเปนแรงผลักดันอยางหนึ่งในการสรางสรรคศิลปะ การขับรองดนตรี และการฟอนรํา อันเปนที่มา
ของการรองรําทําเพลง
“การรองรําทําเพลง หมายถึง รองอยางหนึ่ง รําอยางหนึ่ง ทําปพาทยอยางหนึ่ง เขาใจวาสิ่ง

เหลานี้เดิมทีตางเกิดขึ้นฝายละแผนก แลวจึงมาติดตอปนกันเขาในภายหลัง... การฟอนรําเห็นจะสืบ
มาแตการโลดเตนอันเปนไปดวยความดีใจ เชน ดีใจที่ตองสูชนะ เปนตน อยางที่เรียกกันวาเตนแรง
เตนกา ตอมาก็จัดดัดแปลงใหการเตนรํานั้นงามขึ้นเปนสิ่งสําหรับดูเพลิดเพลินใจ แลวภายหลังจึงคิด
จัดใหระบําประกอบเปนเรื่องขึ้น” (ผกาวรรณ เดชเทวพร, 2540: 9) ซึ่งตอมาในปจจุบันไดกลายเปน
คําวา “ดนตรีและนาฏศิลป”
นาฏศิลปไทย ถือไดวาเปนสื่อประเพณี / สื่อพื้นบานชนิดหนึ่ง เปนสื่อดั้งเดิมที่ใชในการ
สื่อสารระหวางชุมชนหรือในชุมชนของสังคมไทยทุกประเภท ไมวาจะเปนสื่อศิลปะการแสดงที่มี
แบบแผนของในวัง (สื่อประเพณี) หรือสื่อศิลปะการแสดงที่เรียบงายของชาวบาน (สื่อพื้นบาน) ก็
ตามที่มีมากอนสื่อสารมวลชน ซึ่งสื่อประเพณี / สื่อพื้นบาน ชนิดนี้เปนรูปแบบกิจกรรมหนึ่งที่ผูสง
สารตองทําการใสรหัสสารและสงสารไปยังผูรับสารโดยตรงไมผานตัวสื่อกลาง อีกทั้งการที่ผูรับ
สารจะสามารถถอดรหัสหรือสามารถเขาใจในรหัสที่ผูสงสารสงมานั้น ผูสงสารและผูรับสารจะตอง
มีความเขาใจพื้นฐานรวมกันในรหัสสารนั้นเสียกอน มิเชนนั้นแลวกระบวนการ การสื่อสารก็ไมอาจ
ประสบผลสําเร็จได เนื่องจากวาผูรับสารไมสามารถรับรูหรือเขาใจเนื้อหาสารไดตรงกับความ
ตองการของผูสงสาร
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สําหรับนาฏศิ ลปไทยแลว ผูสงสารยอมหมายถึงตัว ศิลปน ผูผลิตงานทางดานนาฏศิลป
ออกมาผานการแสดงดวยภาษาทาทางตางๆ ประกอบกับเสียงดนตรีไทย เครื่องแตงกาย ฯลฯ เพื่อ
สื่อสารเนื้อหาสารที่ตองการกับผูรับสาร เชนหากมีการจัดการแสดงนาฏศิลปไทยในวาระงานรื่นเริง
ชื่นชมยินดี ผูแสดงนาฏศิลปไทยก็จะเลือกชุดการแสดงที่มีเ นื้อหาสารที่มีความหมายเกี่ ยวกับ
ความปติยินดี เชน เพลงรําอวยพร เปนตน
ในสมัยที่เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) ยังไมเจริญกาวหนา
อยางเชนในปจจุบัน การถายทอดการรําไทยในอดีต ผูเรียนจะตองไปเสาะแสวงหาครูผูสอนถึงบาน
หรือถิ่นที่ครูผูสอนพํานักอยูเพื่อฝากฝงตัวเปนศิษย และขอเขารับการถายทอดวิชาการรําไทยจาก
ครูผูสอน โดย “ศิษยตองกินอยูหลับนอนที่บานครู โดยที่บิดามารดาหรือผูปกครองที่นํามาฝาก ไม
ตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ศิษยที่เขามาอยูดวยจึงตองเอาแรงงานของตนมาเปนเครื่องแลกเปลี่ยน
เชน ตักน้ํา ตําขาว ผาฟน ประกอบอาหารฯ” (ธีรยุทธ ยวงศรี, 2534: 67) ซึ่งมักจะเปนคณะละครใน
ราชสํานัก หรือตามบานของผูมีบรรดาศักดิ์ตางๆ เนื่องจากสถานที่เหลานี้มักมีการเลี้ยงดูศิลปน
ตางๆ เชน ครูละคร, ครูดนตรี ฯลฯ เพื่อสรางผลงานนาฏศิลปและดนตรีไทยใหเปนเครื่องบันเทิง
หรือเพื่อการประกวดแขงขัน หรือเพื่อการเผยแพร หรือเพื่อใหสามารถออกไปประกอบอาชีพได
ดังนั้นจึงมีการจัดงานแสดงหรือการประกวดแขงขันกันอยูเสมอๆ ทั้งนี้เพราะคนไทยในอดีตถือวา
ความสนุก เพลิดเพลินและความรื่นเริงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความมีชีวิตที่ดีและสมบูรณ ดังนั้น
ในการกระทําเพื่อใหไดชีวิตที่ดีและสมบูรณ จึงเขาไปเกี่ยวของกับนาฏศิลป และดนตรีไทยตาม
วาระโอกาสตางๆ ซึ่งความเจริญเฟองฟูของนาฏศิลปและดนตรีไทยจึงเปนสิ่งที่บงบอกใหเห็นวา
ประเทศชาติบานเมืองมีความเจริญ ประชาชนมีความเปนอยูที่ดี ดังนั้น ผูปกครองแผนดินหรือผูมี
บรรดาศักดิ์ตางๆ จึงใหความอุปการะเกื้อกูลแกนาฏศิลปและดนตรีไทยทั่วถึงกัน อีกทั้งนาฏศิลป
และดนตรีไทยยังเปนเครื่องแสดงถึงฐานะทางสังคมของคนชั้นสูงในสมัยนั้นดวย
ดังที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดอภิปรายทรรศนลิขิตเรื่อง นาฏศิลปและดนตรีไทยในชีวิต
ไทย ที่ ส ถาบัน ไทยคดี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เมื่อ ป พ.ศ. 2515 ไว ต อนหนึ่ งว า “เมื่ อ
นาฏศิลปไทยและดนตรีไทยเปนสิ่งสําคัญและเปนสิ่งจําเปนแกชีวิตไทยในสมัยกอน ดังที่กลาว
มาแลว ผูปกครองแผนดินก็จําเปนตองใหความอุปการะเกื้อกูลและความคุมครองแกนาฏศิลปและ
ดนตรีไทย เพราะคติของคนไทยในสมัยกอนนั้นถือวา ความเจริญรุงเรืองของนาฏศิลปและดนตรี
นั้นเปนเครื่องหมายแหงความสนุก และความสนุกนั้นเปนสัญลักษณอันสําคัญของสภาพที่เรียกวา
“บ า นเมื อ งดี ” เมื่ อ พระมหากษั ต ริ ย พ ระราชทานพระบรมราชู ป ถั ม ภ แ ก น าฏศิ ล ป แ ละดนตรี เ ป น
เบื้องตนแลว ก็เปนธรรมดาที่เจานายและผูมีบรรดาศักดิ์อื่นๆ จะตองคลอยตามพระราชนิยม ตางก็
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พากันใหความอุปการะเกื้อกูลแกนาฏศิลปและดนตรีไทยทั่วกัน นาฏศิลปและดนตรีไทยในสมัย
หนึ่งจึงเปนเครื่องแสดงฐานะทางสังคม (status symbol) ของคนชั้นสูงในสมัยนั้น บานใครมีป
พาทยที่บรรเลงไดดี หรือมีละครที่แสดงไดดีมีคนชมและมีตัวละครมากหรือมีทั้งสองอยางตลอดจน
การละเลนอื่นๆ ที่เนื่องอยูในนาฏศิลปและดนตรี เจาของบานก็มักจะมีผูนิยมยกยองวาเปนผูมีบุญ
วาสนา หรือวาจะพูดกันดวยศัพทปจจุบันก็จะตองพูดวามีฐานะอันสูงในสังคม” (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช, 2522: 5)
เมื่อเปนเชนนี้ผูแสดงนาฏศิลปหรือผูแสดงดนตรีไทยตางๆ จึงตองขยันหมั่นฝกฝน ฝกซอม
ใหมีฝมือดี สามารถแสดงออกงานตางๆ ไดเปนที่เชิดหนาชูตาใหแกเจาของงาน หรือเปนที่
ประทับใจแกเจานายชั้นผูใหญหรือผูชมและจากการที่นาฏศิลปและดนตรีไทยมีความเจริญกาวหนา
ขึ้น ทําใหมีการคิดประดิษฐผลงานชุดใหมๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งบางครั้งการคิดผลงานที่มีเนื้อเรื่อง
ยาวเปนชั่วโมง ก็สรางความลําบากใหกับครูผูออกแบบในการอธิบายและจดจําทารําหรือทํานอง
เพลงตางๆ รวมถึงความตอเนื่องทุกๆ ตอน ตลอดจนรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ที่มีอยูในเนื้องาน
เหมือนกัน
การถายทอดรําไทยจากครูถึงศิษยจึงใชการสื่อสารแบบมุขปาฐะ (Oral Communication)
เปนหลักเพียงอยางเดียว คือครูผูสอนจะพูดสอน แนะนํา และสาธิตแสดงทารํา ใหลูกศิษยดูเพื่อทํา
ตาม จากนั้นถาครูเห็นวาศิษยคนใดสามารถรําไดดี ครูก็อาจจะคัดเลือกใหเปนศิษยเอกเพื่อที่จะ
ถายทอดความรูหรือเคล็ดลับตางๆ ในการรําไทยให สวนศิษยเอกก็มีหนาที่ชวยครูในการชวยฝกหัด
ศิษยรุนหลังๆ ใหรําเปนดวย ดังที่มีกลาวไวในประวัติของนางศุภลักษณ ภัทรนาวิก ผูเปนหมอมครู
ฝกสอนนาฏศิลปในโรงเรียนนาฏดุริยางค กรมศิลปากร (วิทยาลัยนาฏศิลปในปจจุบัน) ตั้งแตป
2478 - 2499 วาในอดีต “เมื่ออยูในบานทานเจาพระยาเทเวศรวงศวิวัฒน ก็ไดชวยฝกหัดเด็กใหเปน
โขนละคอนดวย” (เรณู โกศินานนท, 2545: 158)
ลักษณะการนําความรูที่ไดรับมาทําการผลิตซ้ําเพื่อการถายทอดความรูแบบนี้ นอกจากจะ
กอใหเกิดความใกลชิด สนิทสัมพันธระหวางครูผูสอนและศิษยแลว ยังกอใหเกิดความสมัครสมาน
กลมเกลียวกันระหวางศิษยอีกดวย แตการถายทอดการรําไทยโดยใชการสื่อสารแบบมุขปาฐะ หรือ
การบอกตอนั้น จะตองอาศัยความทรงจําของครูสอนรําในการถายทอดทารําตางๆ ใหกับลูกศิษย
เนื่องจาก “นาฏศิลปเปนศิลปะที่มีการเคลื่อนไหวเปนธรรมชาติของตน อีกทั้งการบันทึกผลงาน
ศิลปะ ยังปรากฏขณะแสดงเทานั้น นอกนั้นอยูในความทรงจําของผูแสดงเปนสวนใหญ” (สุรพล
วิรุฬหรักษ, 2543: 39) ฉะนั้นทารําบางทาที่ไดรับการถายทอดมาจึงอาจจะผิดเพี้ยนไปบาง ผันแปร
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ไปตามปจจัยภายในและภายนอกตางๆ เชน อายุ และ ความทรงจําของผูถายทอดหรือผูรับการ
ถายทอด, อคติของผูถายทอดหรือผูรับการถายทอด, ความนิยมของคนในสังคม, วิธีการรายรําเปน
ความลับของครอบครัว, แนวทางในการสืบทอดมีหลายแนวทาง ฯลฯ อีกทั้งการสอนรํายังเปนการ
สื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) หรือการสื่อสารเฉพาะหนา (Face-to-face
Communication) โดยใชสื่อบุคคล (Human Media) ในการสงสารไปยังผูรับสารซึ่งอาจจะมีผูรับ
สารคนเดียวหรือหลายคนก็ได ซึ่งการสื่อสารชนิดนี้สามารถกอใหเกิดการปฎิสัมพันธหรือการ
โตตอบกัน (interactive) ระหวางผูสงสารและผูรับสารไดทันที (เชนการที่ครูสอนรํา (ผูสงสาร-สื่อ
บุคคล) แสดงตัวอยางทารํา (ผลิตซ้ําเนื้อหาสาร) ประกอบจังหวะดนตรีเพื่อใหลูกศิษย (ผูรับสาร) ทํา
ตาม และเมื่อลูกศิษยทําตามครูไมถูกตอง ครูสอนรําจําเปนตองมาจับแขน จับขา จัดทาทาง ทวงทา
ของลูกศิษยใหถูกตองในทันที ในขณะที่ลูกศิษยถาไมเขาใจก็สามารถที่จะหยุดหรือขอรองใหครู
สาธิตใหดูอีกครั้งไดทันทีเชนกัน
เมื่อมีการพัฒนาจากการสื่อสารแบบมุขปาฐะ (Oral Communication) มาเปนการสื่อสาร
แบบการเขียน (Writing Communication) จึงไดมีการพัฒนาศักยภาพในการถายทอดรําไทย เพื่อให
รําไทยมีการดํารงอยูอยางตอเนื่องตอไป ไมใหความรูที่อยูในความทรงจําของครูสอนรําไทยตายไป
พรอมกับครู ดังนั้นครูผูคิดประดิษฐทารําสวนใหญจึงมักมีการบันทึกทารําที่คิดประดิษฐขึ้นมาตาม
แบบฉบั บ ของตั ว เอง โดยบั น ทึ ก ตามความพึ ง พอใจและตามความเข า ใจเฉพาะตนเท า นั้ น ซึ่ ง
วัตถุประสงคในการบันทึกคือเพื่อชวยในการจดจําและเก็บรักษาผลงานของตนเองไว ตอมา “ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริยาธิราชแหงราชวงศจักรี ซึ่งทรง
ฟ น ฟู ป ระเทศชาติ ใ ห เ ป น ป ก แผ น รวมทั้ ง ทรงปฏิ สั ง ขรณ วั ด วาอาราม และทรงสร า งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมทางวรรณกรรม ตํารับตํารา การละครที่มีแตครั้งกรุงเกาใหคงไวเปนสมบัติของชาติ
ตอไป โดยเฉพาะการรังสรรคตํารารําอันวิจิตรในรัชสมัย ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหชางเขียน
วาดภาพทารําแบบตางๆ แสดงถึงการรายรําศิลปะของไทย ตลอดจนวาดภาพเกี่ยวกับตําราภาพจับ
เรื่องรามเกียรติ์ในรัชสมัยตอมา” (ผกาวรรณ เดชเทวพร, 2540: 9)
เมื่อมาถึงยุคของการสื่อสารแบบการพิมพ (Print Communication) ไดมีครูสอนรําบางทาน
เขียนหนังสือเกี่ยวกับการรําไทย โดยนําเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลมาทําการ
ผลิตซ้ําเปนหนังสือที่มีรูปภาพประกอบคําบรรยายของทารําตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา สงเสริม เผยแพร สรางความเขาใจ ชี้ใหเห็นถึงคุณคาของรําไทย และเปน
สิ่งชวยเตือนความทรงจําเกี่ยวกับทารําตางๆ ใหกับคนรุนหลัง ลูกศิษย หรือผูสนใจไดเปนอยางดี
เพราะ “การสื่อสารทําใหมีการบันทึกและการถายทอดอยางเปนระบบ ซึ่งนาฏศิลปก็ไดรับการ
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บันทึกและถายทอดในระบบสื่อสารดังกลาวนี้มาแตอดีตกาล อาทิ มีการทําบทประพันธรอยกรอง
เพื่อการฝกหัดและการแสดงนาฏศิลป ในขั้นเดิมเปนวรรณคดีมุขปาฐะหรือปากเปลา ตอมาเมื่อ
อุปกรณการเขียนไดพัฒนาขึ้น วรรณคดีเหลานั้นจึงมีผูบันทึกไวมากมายในกระดูกสัตว เปลือกไม
หิน และกระดาษ แลวคัดลอกตอๆ ไปในที่ตางๆ จนกระทั่งมาถึงยุคเทคโนโลยีการพิมพทําให
วรรณคดี ตํารับตํารา และบทละครแพรหลายไปอยางรวดเร็ว จนกระทั่งมีการแปลออกเปนภาษา
ตางๆ” (สุรพล วิรุฬหรักษ, 2543: 30)
จวบจนป จ จุ บั น เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารได มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น มาอี ก เป น การสื่ อ สารแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เช น ภาพยนตร วิ ท ยุ โทรทั ศ น คอมพิ ว เตอร ฯลฯ “สื่ อ ภาพยนตร แ ละสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส เชน วิทยุ โทรทัศน แถบเสียง หรือ วีดิทัศน คอมพิวเตอร คอมแพคดิสค ซีดีรอม
และระบบอินเทอรเน็ต ในปจจุบัน ทําใหการสื่อสารกาวไกลไรพรมแดน นาฏศิลปที่สงผานสื่อ
เหลานี้ทําใหผูชมในแดนไกลไดรูจัก ชื่นชอบ และสามารถบันทึกเพื่อการศึกษารายละเอียดซ้ําได
อิทธิพลที่สําคัญอันเกิดจากการสื่อสารโดยเฉพาะจากกลุมนี้ คือ การไดเห็นการเคลื่อนไหว ดนตรี
การแตงกาย ทาทาง การฟอนรํา ทําใหเกิด การจดจําและเลียนแบบหรือบันดาลใจใหศิลปนเกิด
แนวคิดในการสรางสรรคงานใหมๆ ขึ้น หรือเกิดการลอกเลียนจากแบบที่พบเห็นอีกตอหนึ่ง นั่นคือ
สื่ อ เหลานี้ ทํา ให เ กิด การเลื่อนไหลทางนาฏศิลปอยา งรวดเร็ว สํ า หรั บกรณีวีดิทั ศน จ ะพบวาให
ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาเปนสื่อการสอนนาฏศิลปที่สําคัญยิ่งในปจจุบัน” (สุรพล วิรุฬหรักษ,
2543: 30) หรือแมแตสื่ออินเทอรเน็ตก็กาวเขามามีบทบาทในการผลิตซ้ําเนื้อหารําไทยเพื่อสงผาน
ความรู ไ ปยั ง ผู รั บ สารทั่ ว โลกด ว ยเช น กั น ดั ง เช น ในเว็ บ ไซต ข อง www.banramthai.com,
www.thaidances.com, www.siamclassicaldances.com เปนตน
จากประสบการณดานการรําไทยของผูวิจัย ผูวิจัยเห็นวาการนําเนื้อหารําไทยจากการสื่อสาร
ระหวางบุคคลมาทําการผลิตซ้ําลงบนแผนซีดีวีดิทัศนนั้นเปนการดี เนื่องจากทวงทาของการรายรํานั้น
ไม ส ามารถถ า ยทอดไปยั ง บุ ค คลอื่ น ได ด ว ยคํ า พู ด หรื อ ข อ เขี ย นต า งๆ หากแต ต อ งอาศั ย การดู
ภาพเคลื่อนไหวซ้ําไปซ้ํามาเพื่อจะไดจดจําทวงทาตางๆ ไดโดยละเอียด แตในขณะเดียวกันแผนซีดีวีดิ
ทัศนก็มีขอดอยที่สําคัญตรงที่เปนการสื่อสารทางเดียว ผูสงสารและผูรับสารไมสามารถมีปฏิสัมพันธ
กันไดทันที เพราะการถายทอดรําไทยนั้นนอกจากจะตองอาศัยการดูเพื่อทําตามแลว ยังตองอาศัยการ
“ถูกเนื้อตองตัว” ระหวางผูสงสาร (ครูสอนรํา) และผูรับสาร (ผูเรียนรํา) ดวย เพื่อจะไดสามารถรําไทยได
อยางถูกตองและงดงาม แตอยางไรก็ดี แผนซีดีวีดิทัศนยังมีขอเดนที่สําคัญๆ อีกหลายขอ เชน สามารถ
กอใหเกิดการแพรกระจายสารไปสูคนหมูมากไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว เปนตน ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยี
การสื่อสารในปจจุบันไดมีการพัฒนาขึ้น ทําใหการบันทึกเทปโทรทัศน หรือการบันทึกวีดิทัศนประเภท
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วิดีโอหรือวิดีโอซีดีไมใชปญหาใหญอีกตอไป จึงมีผูผลิตเพื่อการคาบางรายนําเนื้อหาการรําไทยมาทํา
การผลิตซ้ําลงบนแผนซีดีวีดิทัศน เปนชุดๆ หลายชุด หลายประเภท และนําออกวางจําหนายตามสถานที่
ตางๆ ทั่วไปโดย 1 แผนซีดีวีดิทัศนจะมีการแสดงทารําประกอบเพลงประมาณ 3 - 10 เพลง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความยาวของเพลงแตละเพลง และรูปแบบ เนื้อหาในการนําเสนอของผูผลิตแผนซีดีวีดิทัศนแตละราย
ดวย ซึ่งแผนซีดีวีดิทัศนที่มีเนื้อหาการรําไทยชนิดนี้ถือไดวาเปนสินคาทางวัฒนธรรมชนิดหนึ่ง ที่
นอกจากจะตองอาศัยหลักทางการตลาดคือเนนที่ความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญแลว ยังตองอาศัย
หลักในเรื่องของการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนอันประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนสําคัญคือ ขั้นตอนการ
วางแผนงานและเตรียมการกอนการถายทํา (pre-production), ขั้นตอนการถายทํา (production) และ
ขั้นตอนการประเมินผลหลังการถายทํา (post-production) เพื่อที่จะกอใหเกิดผลผลิตสื่อที่มีปริมาณ
มากและพอเพียงที่จะนําออกเผยแพรและวางจําหนายตามสถานที่สาธารณะตางๆ แกประชาชนทั่วไป
เชนรานขายหนังสือ, รานขายเทปเพลง เปนตน
แผนซีดีวีดิทัศนเหลานี้สามารถทําใหรําไทยเปนเรื่องที่งายแกการเขาถึง เนื่องจากอาศัย
ลักษณะพิเศษของสื่อโทรทัศนและวีดิทัศนที่ประกอบไปดวย (วิภา อุตมฉันท, 2538)
•

•

•

•

นอกเหนือจากการเปนสื่อใกลตัว และมีอิทธิพลกวางไกลซึ่งเปนคุณลักษณะรวมกันกับสื่อวิทยุ
แลว โทรทัศน และวีดิทัศนยังเปนสื่อที่ใหภาพ และเสียงดวย
การนํ า เสนอด ว ยโสตทั ศนู ป กรณแ บบเก า เกือ บทั้ งหมด อาทิ เ ชน หุ น จํ าลอง กราฟ ภาพถ า ย
ภาพยนตร วิทยุ ลวนสามารถนําเสนอไดดวยโทรทัศนและวีดิทัศน กลาวคือ การนําเสนอดวยภาพ
และเสียงไดพัฒนาถึงจุดสูงสุดในรูปของสื่อโทรทัศน และวีดิทัศนนั่นเอง
โทรทัศน และวีดิทัศนเปดใชงาย ไมตองปดหองมืด เพียงการปรับปุมสองหรือสามปุมก็สามารถ
เริ่มตนการรับชมได
โทรทัศนและวีดิทัศนกระตุนใหผูชมเกิดความรูสึกใกลชิดเสมือนหนึ่งเปนสื่อสวนตัว

นอกจากนั้น โทรทัศนและวีดิทัศนสามารถเพิ่มพูนประสบการณของผูเรียนใหกวางขวาง
กวาใน 3 ดานดวยกันคือ ประสบการณในมิติแหงความจริง (Reality) ประสบการณในมิติแหง
กาลเวลา (Time) และประสบการณในมิติของสถานที่ (Space) เนื่องจากวีดิทัศนเปนสื่อที่สามารถ
เก็บบันทึกภาพการเคลื่อนไหวของตัวแสดงได ดังนั้นตัวผูสงสาร หรือผูแสดงสามารถทําการแสดง
หรื อ สาธิ ต ในสิ่ ง ที่ ตั ว ผู รั บ สารหรื อ ผู ช ม ยั ง ไม เ คยรู ม าก อ น
อี ก ทั้ ง ภาพที่ ป รากฏยั ง เป น
ภาพเคลื่ อ นไหว มี แสง สี และเสี ย งประกอบ ทํ า ใหภ าพที่ป รากฏบนจอโทรทั ศนเ ป น ภาพที่ มี
ชีวิตชีวา ดูมีชีวิต มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น และวีดิทัศนยังสามารถเอาชนะมิติดานกาลเวลาไดดวย
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คือผูชมสามารถจะหยิบวิดีโอ หรือวิดีโอซีดีขึ้นมาเปดชมเมื่อเวลาใดก็ไดตามแตความตองการและ
ความสะดวก เมื่อผูชมตองการจะไปขางนอกก็สามารถที่จะหยุดภาพไวแลวคอยกลับมาดูทีหลังก็ได
สุดทายคือเนื้อหาในวีดิทัศนสามารถใชชวยเปดโลกของผูชมใหกวางขึ้น จากการรับชมเนื้อหาที่อยู
ในวีดิทัศนนั้น ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนประสบการณทางออม (Indirect Experience) ที่จะสามารถ
นําพาผูชมไปสูประสบการณทางตรง (Direct Experience) ได นั่นคือถาผูชมเกิดความสนใจใน
เนื้อหาที่อยูในวิดีโอหรือวิดีโอซีดีนั้นแลว ก็อาจจะเกิดความสนใจที่จะคนควาทดลองดวยตนเอง
หรือ ทําตามภาพที่ไดรับชมจากโทรทัศนดวยตนเองภายหลังหรือในระหวางการรับชมก็ได
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวาสื่อแตละประเภทยอมมีขอเดนและขอดอยของตัวเอง โดยขอเดน
และขอดอยของสื่อบุคคล สําหรับการวิจัยเรื่องการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวาง
บุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน มีดังนี้
ตารางที่ 1 : ขอเดนและขอดอยของสื่อบุคคล
ขอเดนของสื่อบุคคล
ขอดอยของสือ่ บุคคล
เปนการสื่อสารแบบสองทิศทาง ดังนั้นผูสงสาร ไมสามารถถายทอดเนื้อหาสารใหกับคนจํานวน
และผูรับสาร จึงสามารถโตตอบกันไดทันที
มากๆ ไดในระยะเวลาอันสั้น
สามารถเลือกหรือไมเลือกผูรับสารได
ความถูกตองของสารเมื่อสงตอไปยังคนจํานวน
มากจะมีนอย และไมมีมาตรฐานขึ้นอยูกับตัวผู
สงสารและผูรับสาร รวมถึงปจจัยรอบขาง
ผลของการสื่ อ สารมี ผ ลต อ อารมณ ความรู สึ ก มีกาลเทศะ (time and space)
ของผูรับสารทันที
สามารถดัดแปลงเนื้อหาใหเขากับสภาพของผูรับ มีราคาแพง ผูรับสารตองเปนฝายรุกเขาไปหาผู
สารไดเปนรายบุคคลได จึงทําใหหวังผลไดเต็มที่ สงสาร
สามารถสัมผัสไดจริง กอใหเกิดความนาเชื่อถือ ปริมาณของสื่อบุคคลในสาขาวิชาที่ตองการมัก
ขึ้นอยูกับความนิยมของคนในสังคม
สวนขอเดนและขอดอยของแผนซีดีวีดิทัศน สําหรับการวิจัยเรื่องการถายโยงเนื้อหาการรํา
ไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน มีดังนี้

8
ตารางที่ 2 : ขอเดนและขอดอยของแผนซีดีวีดิทัศน
ขอเดนของแผนซีดีวีดิทัศน
ไมถูกจํากัดดวยกาลเทศะ (time and space) ดังนั้น
ผูรับสารจึงสามารถหยิบแผนซีดีวีดิทัศนขึ้นมาใช
งานเมื่อไรก็ได
สามารถถายทอดเนื้อหาสารใหกับคนจํานวนมากๆ
ไดในระยะเวลาอันสั้น ทําใหเปนที่กลาวถึงไดงาย
ความถูกตองของสารเมื่อสงตอไปยังคนจํานวนมาก
จะมี ม าก และมี ม าตรฐานเหมื อ นกั น อี ก ทั้ ง ยั ง ให
คําอธิบายไดกระจางชัดและครอบคลุมหลายเรื่อง
มีราคาถูกกวาสื่อบุคคล

ขอดอยของแผนซีดีวีดิทัศน
เปนการสื่อสารทางเดียว

ไมสามารถเลือกหรือไมเลือกผูรับสารได
ไม สามารถเห็ น ผลของการสื่ อสารมีผลต อ
อารมณ ความรูสึกของผูรับสารทันที

มี ร าคาแพงกว า บรรดาแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น
ประเภทอื่นๆ ในทองตลาด
เปนสื่อรุก คือ ผูสงสารเปนฝายรุกเขาไปหาผูรับสาร ไมสามารถดัดแปลงเนื้อหาใหเขากับสภาพ
ของผูรับสารไดรายบุคคลได
หาซื้อไดงาย
ไม ส ามารถคาดหวั ง ผลจากการรั บ ชมได
ทันที
มีกระบวนการผลิตที่ละเอียด มีขั้นตอนตางๆ อีกทั้ง ผู ผ ลิ ต ยั ง ไม เ ข า ใจถึ ง เนื้ อ หาที่ ผู รั บ สาร
มีการใชเทคโนโลยีที่สูงและทันสมัยในการผลิต ทํา ตองการ จริงๆ
ใหมีทั้งภาพและเสียงสมจริง นาดูชม

จากการที่ผูวิจัยเปนคนวงในวงการรําไทย แบบมีระยะหางพอสมควร คือไมไดหมกมุนกับ
การรําไทยจนปราศจากความคิดเห็นในดานอื่นๆ ดังนั้นผูวิจัยจึงสังเกตวาเนื้อหาการรําไทยที่ถูก
นํามาผลิตซ้ําผานสื่อแตละประเภทนั้นมีลักษณะเปนเนื้อหาสารแบบเดิม หากแตมีผลลัพธที่ออกมา
ไมเหมือนกัน เชนภายหลังจากการรับชมเนื้อหาสารผานสื่อ ผูรับสารบางคนสามารถรําตามได
ในขณะที่ผูรับสารบางคนไมสามารถรําตามได เปนตน ซึ่งผูวิจัยคาดวาอาจจะเปนเพราะตัวแปรเรื่อง
“วัตถุประสงคหรือเปาหมายในการผลิตซ้ํา” ที่ไมเหมือนกัน เชนวัตถุประสงคของหนังสือสอนรํา
ไทย (สื่อสิ่งพิมพ) นั้นอาจมีไวเพื่อใหผูสนใจเกิดการเรียนรูและเขาใจอยางกวางขวางทั้งทางดาน
ทฤษฎี แ ละการปฎิ บั ติ รวมถึ ง ใหเ ข า ใจประโยชน แ ละคุ ณ ค า ของการรํ า ไทย หรื อ เพื่ อส ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือเพื่อสรางความคุนเคย ฯลฯ สวนวัตถุประสงคของแผนซีดีวีดิทัศนนั้น
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อาจจะมีไวเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ หรือเพื่อรณรงควัฒนธรรม อนุรักษ สืบสานและเผยแพร
ดนตรีไทย ฯลฯ สวนวัตถุประสงคของสื่อบุคคลคือสอนวิธีการรําไทย แบบสอนใหเปน รําใหได
ผูวิจัยเห็นวา การนําเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคล มาทําการผลิตซ้ําผาน
แผนซีดีวีดิทัศนนั้น เทากับวาไดเกิดการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากสื่อหนึ่ง (สื่อบุคคล) ไปสูอีก
สื่อหนึ่ง (แผนซีดีวีดิทัศน) ขึ้น ผูวิจัยจึงสงสัยวาในกรณีดังกลาวมีกระบวนการถายโยงเนื้อหาสาร
อยางไร เพราะตามปกติของการถายโยงเนื้อหาวรรณกรรม (intertextuality) จากสื่อหนึ่งไปสูอีกสื่อ
หนึ่ ง เช น มี ก ารถ า ยโยงเนื้ อ หาจากสื่ อ นวนิ ย ายไปสู สื่ อ โทรทั ศ น หรื อ สื่ อ ภาพยนตร นั้ น
องคประกอบสําคัญในการสื่อสารทั้ง 4 ประการซึ่งประกอบไปดวย ผูสงสาร (Sender), สาร
(Message), ชองทางการสื่อสาร (Channel) และผูรับสาร (Receiver) ที่จะถูกถายโยงไปยังสื่อใหม
นั้น จะมีตัวสาร (Message) และชองทางการสื่อสาร (Channel) เปนปจจัยหลัก แตในกระบวนการ
การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนนั้น
จะเปนการถายโยงเนื้อหาแบบ “ทั้งกระบวนการ” นั่นคือองคประกอบในการสื่อสารทั้ง 4 ประการ
ไดถูกถายโยงจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนทุกตัว ไมวาจะเปน
ผูสงสาร (Sender), สาร (Message), ชองทางการสื่อสาร (Channel) หรือแมนแตผูรับสาร
(Receiver) รวมถึงวัตถุประสงค ผลที่เกิดขึ้น และบริบทของการเปดรับสื่อ เนื่องจาก “สื่อแตละ
ประเภทนั้นมิใชมาแบบตัวเปลาเลาเปลือย หากทวาแตละสื่อตางก็มี S-M-C-R ที่เปนแบบฉบับติด
ตั ว มาอยู แ ล ว ต า งมี แ บบวิ ถี ใ นการผลิ ต การถ า ยทอดเผยแพร แ ละการรั บ สารที่ เ ป น เอกลั ก ษณ
เฉพาะตัว ที่เรียกวา สื่อแตละประเภท ตางมีวัฒนธรรมของตนเอง” (กาญจนา แกวเทพ, 2545) เชน
การสอนรําไทยผานสื่อบุคคล ยอมมีวิธีการถายทอดที่มีแบบอยางเฉพาะตัวเชน การเขาไปจับเนื้อตัว
ของศิษย (ผูรับสาร) เวลาศิษยทําทาไมถูกตอง ฯลฯ ซึ่งวิธีการถายทอดแบบนี้จะไมสามารถทําไดใน
การสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน และนี้เปนที่มาของวัตถุประสงคในการวิจัยขอที่ 1 คือ เพื่อศึกษา
กระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดี
วีดิทัศน
นอกจากนั้นผูวิจัยยังมีความคิดเห็นวา หากตองการจะถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการ
สื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนแลว ก็ควรที่จะใชขอเดนที่สุดของแผน
ซีดีวี ดิทัศนเปนหลั กและทําการลดหรือพัฒนาขอดอยใหนอยลง อีก ทั้งควรที่ จะมี การปรับปรุง
เพิ่มเติมเนื้อหาตางๆ ที่จําเปนตอการรําไทย เชน พัฒนารูปแบบในการนําเสนอใหทันสมัย มีการ
สอนทั ก ษะในการฟ ง และการจั บ จั ง หวะดนตรี ไ ทย เป น ต น นอกจากนั้ น ยั ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
องคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของตางๆ เชน ลักษณะของสาร ตัวผูสงสาร/ผูรับสาร ธรรมชาติของ
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สื่ อ คุ ณ สมบั ติ ข องสื่ อ ที่ มี ค วามแตกต า งกั น วั ต ถุ ป ระสงค บริ บ ทของการเป ด รั บ สื่ อ ฯลฯ ให
สอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน และนี่คือที่มาของวัตถุประสงคในขอที่ 2 คือ เพื่อวิเคราะห
องคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวาง
บุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
เนื่องจากทุกวันนี้ผูรับสารสามารถเลือกบริโภคสารจากสื่อตางๆ ไดอยางมากมาย ซึ่งอาจจะ
เปนสื่อในประเทศ หรือสื่อจากตางประเทศที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ ดังนั้นถาตองการให
รําไทยมีการดํารงอยูยาวนานตอไป ก็ตองมีระบบการถายทอดที่สามารถดัดแปลงใหเขากับยุคสมัย
ในปจจุบันได ดังที่วา “นาฏศิลปดํารงอยูไดดวยผูแสดง ผูดู และผูสนับสนุน คนเหลานี้เปลี่ยน
พฤติกรรมและเปลี่ยนรสนิยมไปตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมของตน จึงสงผล
กระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในนาฏศิลปของสังคมนั้นเสมอ นาฏศิลปจึงไมสามารถดํารงอยูใน
สภาพเดิมไดตลอดไป ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา มากบางนอยบางแลวแตกรณี” (สุรพล
วิรุฬหรักษ, 2543: 39) และเชนเดียวกับที่ กาญจนา แกวเทพ ไดกลาวไววา "คุณลักษณะที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งของวัฒนธรรมก็คือ ตองมีการดัดแปลง (Adaptive) ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมแตละ
อยางถูกสรรคสรางขึ้นมาในบริบทของยุคสมัยหนึ่งๆ ดังนั้น เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรม
ก็จําเปนตองปรับเปลี่ยนตัวเองใหมเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทใหม คุณลักษณะดังกลาวนี้แสดงให
เห็นถึงทั้งลักษณะอนิจจังของวัฒนธรรม กลาวคือ วัฒนธรรมหนึ่งๆ จะตองมีกระบวนการเกิดแก
เจ็บตายเชนเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลาย หากวัฒนธรรมนั้นมีความสามารถปรับตัวไดก็จะสามารถยืด
อายุตอไปได แตหากเกินขีดความสามารถที่จะปรับตัวได ก็คงตองสูญสลายไปเชนเดียวกับการสูญ
พันธุของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ..." แตทวากลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับรําไทยคือ กลุมผูผลิตและผูรับสารมี
ความคิดเห็นอยางไรตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว นี่คือที่มาของวัตถุประสงคในขอที่ 3 คือ เพื่อ
ประมวลความคิดเห็นของผูผลิตและผูรับสาร ที่มีตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสาร
ระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน รวมถึงการแสวงหาแนวทางหรือขอเสนอแนะ
สําหรับการผลิตงานในอนาคต
1.2 ปญหานําวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสาร
ผานแผนซีดีวีดิทัศน” ผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับองคประกอบในการสื่อสารทั้ง 4 ประการ ผูสงสาร
(Sender), สาร (Message), ชองทางการสื่อสาร (Channel), ผูรับสาร (Receiver) รวมถึง
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วัตถุประสงค, ผลที่เกิดขึ้น และบริบท ที่ถูกถายโยงจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสาร
ผานแผนซีดีวีดิทัศน ดังมีประเด็นตอไปนี้
การนําเนื้อหารําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลมาผลิตซ้ําในรูปแบบของการสื่อสาร
ผานแผนซีดีวีดิทัศน มีกระบวนการถายโยงเนื้อหาอยางไร
2. องคประกอบและปจจัยใดบางที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการถายโยงเนื้อหาการรํา
ไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
3. ผู ผ ลิ ต และผู รั บ สารมี ค วามคิ ด เห็ น อย า งไรต อ การถ า ยโยงเนื้ อ หาการรํ า ไทยจากการ
สื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน รวมถึงมีแนวทางหรือขอเสนอแนะ
สําหรับการผลิตงานในอนาคตอยางไร
1.

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการ
สื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
2. เพื่อวิเคราะหองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการถายโยงเนื้อหาการรํา
ไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
3. เพื่อประมวลความคิดเห็นของผูผลิตและผูรับสารที่มีตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทย
จากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน รวมถึงการแสวงหาแนวทางหรือ
ขอเสนอแนะสําหรับการผลิตงานในอนาคต
1.

1.4 ขอสันนิษฐานการวิจัย
กระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทย จากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสาร
ผานแผนซีดีวีดิทัศนนั้น ทีมผูผลิตงานจะตองทําการปรับปรุงเนื้อหาสารตนทาง โดยใชการขยาย
ความ ตัดทอน และดัดแปลงเนื้อหาสาร เพื่อใหเนื้อหาสารตนทางเกิดความเหมาะสมกับตัวสื่อ
ปลายทาง
2. การถายโยงเนื้อหาการรําไทย จากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผน
ซีดีวีดิทัศน ตองคํานึงถึงองคประกอบหลายดาน เชน กระบวนการสราง/ผลิตเนื้อหาสาร ลักษณะ
ของสาร ตั ว ผู ส ง สาร/ผู รั บ สาร ธรรมชาติ ข องสื่ อ คุ ณ สมบั ติ ข องสื่ อ ที่ มี ค วามแตกต า งกั น
วัตถุประสงค บริบทของการเปดรับสื่อ
1.
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การถายโยงเนื้อหาการรําไทย จากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผน
ซีดีวีดิทัศนนั้น ผูรับสารจะเกิดความพึงพอใจในเนื้อหาสารที่อยูในสื่อใหมปลายทางเมื่อเนื้อหาสาร
ที่ถูกถายโยงมานั้นสามารถตอบสนองความตองการอันหลากหลายของผูรับสารไดพอดี อีกทั้ง
แนวทางหรือขอเสนอแนะสําหรับการผลิตงานในอนาคตสําหรับสินคาทางวัฒนธรรมประเภทนี้ คือ
ผูผลิตตองทําการศึกษาประเภทและความตองการของผูรับสารใหแนชัดกอนการผลิตงาน และ
ผูผลิตตองนํากระบวนการผลิตงานทางสื่อมวลชนไปใชใหครบถวนทั้งกระบวนการ
3.

1.5 ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้จะใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุงศึกษาเฉพาะการถายโยงเนื้อหาการรําไทย
จากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน โดยแผนซีดีวีดิทัศนที่จะศึกษา
เปนแผนซีดีวีดิทัศน (VCD) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสาธิตทารําไทยแบบมาตรฐานโดยบุคคลากรจาก
กรมศิลปากร ที่วางจําหนายในรานขายหนังสือบีทูเอส และศึกษาภัณฑ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหวางป พ.ศ. 2546 - 2547 เทานั้น
1.6 ขอตกลงเบื้องตน
ชื่อของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของบางสวนที่ปรากฏอยูในวิทยานิพนธเลมนี้เปนชื่อที่
ผูวิจัยสมมุติขึ้น
1.7 นิยามศัพท
1. การถายโยงเนื้อหา

หมายถึง การแปลงเนื้อหา (ตัวบท) ของผลผลิตจากสื่อหนึ่งไปสูอีกสื่อ
หนึ่ง ในงานวิจัยนี้หมายถึง การถายโยงการสื่อสาร เพราะเปนการสงตอ
ความรูเกี่ยวกับการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสาร
ผานแผนซีดีวีดิทัศน

2. กระบวนการ
ถายโยงเนื้อหา

หมายถึง ขั้นตอนตางๆ ที่ใชในการถายโยงเนื้อหาจากสื่อหนึ่งไปสูอีกสื่อ
หนึ่ง ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนตางๆ เชน การผลิต, การแพรกระจาย
และการบริโภค

3. รําไทย

หมายถึ ง ลี ล าการเคลื่ อ นไหวอวั ย วะส ว นต า งๆ ของร า งกาย ให ส อด
สัมพันธกับจังหวะของเสียงเครื่องดนตรีไทย และเหมาะสมกับบทบาทที่
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ไดรับเชน รําเปนตัวพระ หรือรําเปนตัวนาง อีกทั้งยังตองมีความแมนยํา
ในทวงทา ถูกจังหวะ และงดงาม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะพิจารณาถึงรํา
ไทยมาตรฐานของกรมศิลปากร แบบรําเดี่ยวหรือรําคูของพระและนาง ที่
ถูกถายทอดโดยบุคคลากรจากกรมศิลปากร ซึ่งเนื้อรอง, ทํานอง, ทวงทา
รายรํา และเครื่องแตงกายไดถูกกําหนดเปนแบบแผนมาชานาน อีกทั้งชื่อ
เพลงรําจะตองขึ้นตนดวยคําวา “รํา” เทานั้น
4. การสื่อสารระหวาง
บุคคล

หมายถึง การสื่อสารแบบเผชิญหนาระหวางผูสงสารและผูรับสาร เปน
การสื่อสารสองทิศทางระหวางผูสงสารและผูรับสาร โดยผูสงสารและ
ผูรับสารสามารถทําการสื่อสารโตตอบกันไดอยางฉับพลัน มีการสลับ
บทบาทการเป น ผู ส ง สารและผู รั บ สาร และสามารถเห็ น ปฎิ ก ริ ย าทาง
รางกาย และอารมณของกันและกันไดทันที

5. การสื่อสารผาน
แผนซีดีวีดทิ ัศน

หมายถึง การสื่อสารระหวางผูสงสารและผูรับสารโดยผานสื่อกลาง คือ
แผนซีดีวีดิทัศน (VCD)

6. สื่อบุคคล

หมายถึ ง ครู ละครที่ส อนรํ า ไทยแบบมาตรฐาน จากวิท ยาลัยนาฏศิ ล ป
และ/หรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรุงเทพมหานคร กรมศิลปากร โดย
การเรี ย นการสอนเป น แบบการสื่ อ สารเฉพาะหน า คื อ ผู ส ง สาร และ
ผูรับสาร สามารถมีปฏิสัมพันธกันไดทันที

7. ผูสงสารจากแผน
ซีดีวีดิทัศน

หมายถึ ง ผู แ สดงที่ ม าจากสื่ อ ประเพณี ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู บ รรยาย หรื อ
ผูสาธิตทารําไทยในแผนซีดีวีดิทัศน ชุดสาธิตการสอนทารํานาฏศิลปไทย
มาตรฐานเบื้องตน

8. แผนซีดีวดี ทิ ัศน

หมายถึง แผนซีดีวีดิทัศน (VCD) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสาธิตทารําไทย
เปนสื่อกลางในการถายทอดเนื้อหาสารที่มีลักษณะแบบการใหคําแนะนํา
/ การใหความรู / การสอน เกี่ยวกับทารําไทยจากผูสงสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศนไปสูผูรับสาร

9. เนื้อหารําไทย

หมายถึง องคประกอบทั้งหมดที่รวมกันขึ้นเปนการถายทอดการรําไทย
ในทั้ง 2 สื่อ ซึ่งมีสวนผสมของ ผูสอนรํา / ผูแนะนําหรือผูสาธิตการรําไทย
กรรมวิธีการรําไทย กรรมวิธีการสื่อสาร และผูเรียนรํา / ผูสนใจรําไทย ซึ่ง
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ในที่นี้มีเนื้อหา 2 ประเภทดวยกันคือ เนื้อหาการรําไทยที่ไดมาจาก สื่อ
บุคคล และ เนื้อหาการรําไทยที่ไดจากแผนซีดีวีดิทัศน
10. การผลิตซ้ํา

หมายถึง กระบวนการนําสิ่งที่มีอยูเดิมในสื่อหนึ่ง มาทําการสรางขึ้นซ้ําอีก
ครั้งในอีกสื่อหนึ่ง

11. องคประกอบ และ หมายถึง สิ่งที่สงผลตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากสื่อหนึ่งไปสูอีก
ปจจัย
สื่อหนึ่ง เชน ลักษณะของสาร, ตัวผูสงสาร/ผูรับสาร, ธรรมชาติของสื่อ,
คุณสมบัติของสื่อ ที่มีความแตกตางกัน, วัตถุประสงค, บริบทของการ
เปดรับสื่อ ฯลฯ
12. ความคิดเห็น

หมายถึง วัตถุประสงค หรือเปาหมาย ในการผลิตของผูผลิต หรื อการ
บริโภคของผูรับสาร ตลอดจนผลลัพธจากการบริโภคสารของผูรับสาร

13. ผูผลิตแผน
ซีดีวีดิทัศน

หมายถึง ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนซีดีวีดิทัศนที่เกี่ยวกับการ
สาธิตการรําไทยออกเผยแพรไปสูประชาชนทั่วไป

14. ผูรับสาร

หมายถึง ผูที่ซื้อแผนซีดีวีดิทัศนเกี่ยวกับการสาธิตการรําไทยไปดู หรือผูที่
เคยรับชมแผนซีดีวีดิทัศนใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทย หรือนักเรียน
ที่เรียนรําไทย (สาขาละคร) โดยตรงกับสื่อบุคคล

15. ทีมผูผลิตงานดาน
สื่อประเพณี

หมายถึง ทีมงานหรือบุคคลากรที่มาจากสื่อประเพณี ในกรณีนี้ประกอบ
ไปดวย ผูควบคุม-ประสานงาน ผูกํากับการแสดง และ ผูสงสารในแผน
ซีดีวีดิทัศน

16. ทีมผูผลิตงานดาน
สื่อมวลชน

หมายถึง ทีมงานที่มาจากสื่อมวลชน หรือผูปฏิบัติการจากสื่อมวลชน ใน
กรณีนี้ประกอบไปดวย ตากลอง ชางไฟ และชางตัดตอ

17. ผูประกอบการ

หมายถึง ผูที่เปนเจาของบริษัท สองธุรกิจ จํากัด เปนเจาของเงินลงทุน
และ เปนเจาของลิขสิทธิ์แผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตการสอนทารํานาฏศิลป
ไทยมาตรฐานเบื้องตน
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1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สามารถขยายความรูเพิ่มเติมใหกับแวดวงวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการถายโยง
เนื้อหา / สัมพันธบท (Intertextuality) แบบทั้งกระบวนการวามีตั้งแตการผลิต การเผยแพร และการ
บริโภคสาร
2. ผูผลิตหรือครูสอนรําไทยสามารถนําผลการวิจัยที่ไดรับไปใชใหเปนประโยชนในการ
สรางสรรค และถายทอดเนื้อหาการรําไทยผานรูปแบบสื่อตางๆ ได
3. สามารถใหแนวทางในการที่สื่อแบบใหม เชน สื่อมวลชนจะเขาไปมีบทบาทในการ
สงเสริมสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานไดอยางเหมาะสม
4. เพื่อนําขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยนี้ ไปใชเปนแนวทางในการทําวิจัยเรื่องอื่นๆในอนาคต
1.

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการ
สื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน” ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับองคประกอบในการสื่อสารทั้ง 4 ประการ
[ผูสงสาร (Sender) สาร (Message) ชองทางการสื่อสาร (Channel) และผูรับสาร (Receiver)]
รวมถึงวัตถุประสงค ผลที่เกิดขึ้น และบริบทของการเปดรับสื่อ ที่ถูกถายโยงจากการสื่อสารระหวาง
บุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน โดยมีทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปน
แนวทางในการวิเคราะหดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา / สัมพันธบท (Intertextuality) ประกอบกับ
แนวคิดจากผูชวยศาสตราจารย นพพร ประชากุล
2.2 แนวคิดเรื่องการผลิตซ้ํา (Reproduction) ประกอบกับ
แนวคิดเรือ่ งการนําของเดิมกลับมาทําใหม / สิ่งที่คิดขึ้นใหม (Convention/Invention)
2.3 แนวคิดเรื่องรูปแบบความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนและสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน
2.4 แนวคิดเรื่องธรรมชาติของสื่อแตละประเภท
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาสารที่มีลักษณะแบบการใหคําแนะนํา/ การใหความรู / การสอน
2.1 แนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา / สัมพันธบท (Intertextuality)
แนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา / สัมพันธบท (Intertextuality) ที่ถูกนํามาใชโดย จูเลีย คริส
เตวา (Julia Kristeva) นักสัญญวิทยาชาวฝรั่งเศส ในปลายป 1960 พบวาเปนแนวคิดที่มีประโยชน
สําหรับตัวบทในวรรณกรรมตางๆ เนื่องจากไดเปดทางใหทําการศึกษาวรรณกรรมไดหลายทิศทาง
จนสามารถกลาวไดวา แนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา/สัมพันธบท (Intertextuality) นี้มาทําใหตัว
บทในวรรณกรรมตางๆ กลับมามีชีวิตโลดแลนในสื่อตางๆ ไดอีกครั้ง เหมือนดังที่ จูเลีย คริสเตวา
(Julia Kristeva) ไดกลาวไววา “ตัวบททุกตัวจะถูกสรางขึ้นจากการอางถอยคําหรือคําพูดจากแหลง
ตางๆ มาเรียงรอยเขาดวยกัน ซึ่งตัวบทเหลานั้น เกิดจากการดูดกลืนและเปลี่ยนรูปมาจากตัวบทอื่นๆ
ทั้งสิ้น” (Any text is constructed of a mosaic of quotations; any text is the absorption and
transformation of another)
ซึ่งนั่นเปนการเตือนใหรูวาตัวบทในวรรณกรรมตางๆ ตางมี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธกันอยางไรขอบเขต
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เจราด เจเน็ต (Gerard Genette) ไดเสนอรูปแบบของการถายโยงเนื้อหา/สัมพันธบท วา
เปนเรื่องของการอางถึง (quotation) การขโมยความคิด (plagiarism) และ การพูดถึง (allusion)
(เว็บไซท http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem09.html) ซึ่งนั่นหมายความวาการ
ถายโยงเนื้อหา / สัมพันธบท (Intertextuality) จะมีลักษณะของการเลียนแบบ (imitation), การ
ทําซ้ํา (repetition), ดัดแปลง/เปลี่ยนแปลง (alteration), การตีความ (interpretation) ฯลฯ โดยตองมี
ปจจัยหลักสําคัญ 2 ตัวเสมอ คือ ตัวบท (text) และ บริบท (context)
นอรแมน แฟรคลัฟ (Norman Fairclough) ไดกลาวไววา “ทรรศนะของการถายโยงเนื้อหา/
สัมพันธบทในแงของการผลิต จะใหความสําคัญกับหลักฐานในอดีตของตัวบท โดยพิจารณาวามี
การประกอบตัวบทเพิ่มขึ้นอยางไร เพื่อที่จะทําใหหวงโซแหงการสื่อสารดวยคําพูดนั้นมีชีวิตอยูดวย
การตอบโตกันไปมาระหวางตัวบทกอนหนานั้น อีกทั้งยังมีประโยชนในเรื่องของการแพรกระจาย
เพื่อใหการสํารวจความเชื่อมโยงความสัมพันธของตัวบทเหลานั้น ไดเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
จนสามารถผานการเปลี่ยนแปลงได เทากับวาตัวบทไดมีการเปลี่ยนตําแหนงจากตัวบทประเภทหนึ่ง
ไปสูตัวบทอีกประเภทหนึ่ง เชน บอยครั้งที่คําพูดทางการเมืองไดเปลี่ยนรูปไปเปนรายงานขาว และ
ทายสุดยังเปนประโยชนในแงของการบริโภค โดยใหความสําคัญกับ “ตัวบท” ที่ไมใชแคตัวบทที่
ผานกระบวนการ “การถายโยงเนื้อหา / สัมพันธบท” แตตัวบทเหลานั้นมักจะถูกผูแปลนําเขาสู
กระบวนการตีความ และนั่นจะเปนตัวกําหนดรูปแบบของการแปลความหมายออกมา” (Norman
Fairclough, 1993: 84-85)

จากการที่ จูเลีย คริสเตวา (Julia Kristeva) ไดกําหนดใหถอยคําในวรรณกรรมมีการ
เคลื่อนที่ในลักษณะของ มิติในแนวนอน (horizontal dimension) และมิติในแนวตั้ง (vertical
dimension) นั่นคือ มิติในแนวนอนหมายถึง ถอยคําที่อยูในตัวบทเปนของทั้งเรื่องที่เขียนและผูฟง
เช น เดีย วกั บ มิ ติ ใ นแนวตั้ ง ที่ ห มายถึ ง ถ อ ยคํ า ในตั ว บทไดหั น ไปสัม พั น ธกั บ สิ่ ง ที่ ม าก อน หรื อ
วรรณกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในสมัยเดียวกัน (ibid.:66) การสื่อสารระหวางผูแตง/ผูประพันธจะตองมี
ความรวมมือกันเสมอ โดยผานการสื่อสารหรือความสัมพันธที่มีในเนื้อเรื่อง ระหวางถอยคําของบท
กวีและบทกวีที่มีมากอนหนานี้ในตัวบทกวีในอดีต ผูแตง/ผูประพันธจะสื่อสารกับผูอานของเขา
เชนเดียวกับถอยคําของเขาหรือตัวบทของเขาทําการสื่อสารถึงการมีอยูของตัวบทจากอดีตภายในตัว
มัน จึงเปนการยอมรับวาแกนแนวนอนและแกนแนวตั้งของตัวบทจะเกิดขึ้นพรอมกันภายในพื้นที่
เนื้อเรื่องของงาน ดังนั้นจึงมีการใหคําจํากัดความอีกครั้งวา “การที่แกนแนวนอน (เรื่องที่เขียน-ผูฟง)
และแกนแนวตั้ง (ตัวบท-บริบท) เกิดขึ้นพรอมกัน ไดทําใหความจริงที่สําคัญกระจางขึ้น: คําแตละ
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คํา (ตัวบท) เปนการตัดผานกันของคํา (ตัวบทหลายๆ ตัวบท) ซึ่งอยางนอยจะสามารถทําใหอานคํา
(ตัวบท) อื่นๆ ได” (Intertextuality, 2000: 39)
สําหรับการใชแนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา / สัมพันธบท (Intertextuality) มาใชใน
การศึกษาสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานนั้น จะถือวาผลงานสื่อ/ศิลปะชิ้นหนึ่งๆ เปนตัวบท (Text) ที่
สามารถถายโยงเนื้อหาไปยัง “ตัวบท” อื่นๆ ที่อาจจะอยูในสื่อประเภทอื่นๆ ได (กาญจนา แกวเทพ,
2545: 252) เหมือนดังที่ “บารตสเห็นวาเราไมควรจํากัดความคิดเรื่องตัวบทใหอยูเฉพาะในงานเขียน
เชนวรรณคดี แมวางานเขียนจะเปนสาระสําคัญของตัวบทก็ตาม สําหรับบารตสแลว ตราบใดที่มี
การลนของความหมาย (a signifying overflow) ตราบนั้นก็มีตัวบทเกิดขึ้น กระบวนการสราง
ความหมายที่ไมรูจบอาศัยตัวงานก็เฉพาะในระดับของการวิเคราะหเทานั้น มิใชในระดับของการ
ดํารงอยู นั่นคือ ปฎิบัติการของการสรางความหมายทุกชนิดสามารถนําไปสูการสรางตัวบทไดเสมอ
ไมวาจะเปนการวาดภาพ การเลนดนตรี หรือการทําภาพยนตรก็ตาม เพราะตางก็สามารถสราง
ความหมายดวยกันทั้งสิ้น ตัวอยางการวาดภาพของคนสมัยใหม ก็มิใชการวาดภาพอีกตอไป แตเปน
การผลิตวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นมา, หรือทํานองเพลงก็เชนกัน ก็สามารถเปนตัวบทชนิดหนึ่งได เพราะเปน
การผสมผสานของเสียง ตัวโนต ภาษา พรอมมีการจัดประเภทของเพลง ซึ่งตางก็สามารถสราง
ความหมายไดทั้งสิ้น แมวาการวิเคราะหตัวบท จะพัฒนาไปมากในแวดวงการศึกษางานเขียน แตก็
มิไดหมายความวาสิ่งอื่นนอกจากงานเขียน เชนภาพ เสียง ไมใชตัวบทและทําการวิเคราะหแบบตัว
บทไมได เพียงแตเทาที่ผานมาบารตสเห็นวาเราใหความสนใจกับ signification (ความหมายแบบ
หยุดนิ่งและหนึ่งเดียว) มากกวา significance (กระบวนการสื่อ/สรางความหมายอยางไมรูจบ) ทําให
มองไมเห็นความเปนไปไดน”ี้ (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2545)
การนําแนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา / สัมพันธบท (Intertextuality) มาใชในการพิจารณา
“สื่อมวลชน” จึงมิควรจํากัดขอบเขตอยูแคตัวสื่อ (medium) เทานั้น หากแตมีความหมายครอบคลุม
ตั้ ง แต Sender-Message-Media-Receiver
ที่ มี ข อบเขตครอบคลุ ม กระบวนการหลั ก ๆ คื อ
Production-Distribution-Consumption และพิจารณาสื่อมวลชนในฐานะสถาบันยอยสถาบันหนึ่ง
ในสังคมที่ตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกันกับสถาบันสังคมอื่นๆ เมื่อไดใชทัศนะที่กวางขวางใน
การพิจารณาสื่อมวลชนแลว สําหรับสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานจึงตองใชทัศนะที่กวางขวางแบบ
เดียวกันมาพิจารณา ดังนั้นจึงสนใจดูทั้ง S-M-C-R ของสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน และพิจารณาสื่อ
ประเพณี/สื่อพื้นบานในฐานะกระบวนการผลิตวัฒนธรรม (Cultural production) อยางหนึ่งของ
สังคม ซึ่งมีความสัมพันธกับสถาบันอื่นๆของสังคมเชนเดียวกัน (กาญจนา แกวเทพ, 2544: 437)
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เมื่อเปนเชนนี้แนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา / สัมพันธบท (intertextuality) จึงยังมีชองวาง
อีกมากมายใหเติมเต็ม ดังเชนในการวิจัยเรื่องการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวาง
บุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน ที่ผูวิจัยไดนําแนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา / สัมพันธ
บท (intertextuality) มาใชเปนกรอบในการวิเคราะหดังนี้
•

•

•

การผลิตตัวบท: ผูสงสาร (Sender), สาร (Message) เปนการดูดกลืนตัวบทอื่นๆ เขามาโดยใชวิธี
การอางถึ ง , การขโมยความคิด , การพูดถึง และนํามาผานกระบวนการผลิตตัว บทใหมดว ย
กรรมวิธีของ การเลียนแบบ การทําซ้ํา หลังจากนั้นตองมี
การแพรกระจายตัวบท: สาร (Message), ชองทางการสื่อสาร (Channel) นั่นคือ การเปลี่ยนรูป
ตัวบทโดยใชวิธีการดัดแปลง/เปลี่ยนแปลงตัวบท ในสื่อตนทางใหเขากับสื่อปลายทางที่จะใชใน
การแพรกระจายตัวบท และขั้นตอนสุดทายเรื่องของ
การบริโภคตัวบท: ผูรับสาร (Receiver) นั่นคือ การตีความตัวบทโดยอาศัยบริบทตางๆ
แนวคิดจากผูชวยศาสตราจารย นพพร ประชากุล

นพพร ประชากุล ผูประดิษฐคําวา “สัมพันธบท” ขึ้นมา กลาววาแนวคิดเรื่องสัมพันธบท
(Intertextuality) สําหรับเรื่อง “การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการ
สื่ อ สารผ า นแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ” นั้ น ประการสํ า คั ญ ต อ งมี ก ารเกี่ ย วข อ งกั บ ตั ว บท หรื อ ตั ว สาร
(Message) กอนวา ตัวบทตนทาง และตัวบทปลายทาง มีอะไรที่หายไป มีอะไรที่เพิ่มเติมมา และมี
อะไรบางที่ถูกดัดแปลงไป เพราะอะไร และทําไม ดังรายละเอียด:•

•

•

การขยายความ (Extension) หมายความวา ในตัวบทปลายทางมีการเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรซึ่งตัว
บทตนทางไมมีบาง
การตัดทอน (Reduction) หมายความวา ในตัวบทปลายทางมีการตัดทอนเนื้อหาอะไรจากตัวบท
ตนทางลงไปบาง
การดัดแปลง (Modification) หมายความวา ในตัวบทปลายทางมีการดัดแปลงเนื้อหาอะไรจนทํา
ใหตัวบทตนทางมีรูปลักษณไมเหมือนเดิม หรือแตกตางไปจากเดิม

ซึ่งตัวบทตรงนี้ไมใชเฉพาะทารําไทย แตเปนองคประกอบทั้งหมดที่รวมกันขึ้นเปนรําไทย
ในทั้ง 2 สื่อ โดยมีจุดประสงคคือตองการเขาใจวาเกิดอะไรขึ้นระหวาง 2 สื่อ รวมไปถึงผลลัพธทาง
สุนทรียศาสตรดวย (นพพร ประชากุล, สัมภาษณ: 24 สิงหาคม 2547)
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ผูวิจัยจึงนําแนวคิดจาก นพพร ประชากุล มาเสริมรวมกับแนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา /
สัมพันธบท (Intertextuality) ขางตน มาใชเปนกรอบในการวิเคราะหกระบวนการถายโยงเนื้อหา
การรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน และประมวลความ
คิ ด เห็ น ของผู ผ ลิ ต และผู รั บ สารที่ มี ต อ การถ า ยโยงเนื้ อ หาการรํ า ไทย รวมถึ ง หาแนวทางหรื อ
ขอเสนอแนะที่เหมาะสมสําหรับการผลิตงานในอนาคต
2.2 แนวคิดเรื่องการผลิตซ้ํา (Reproduction)
แนวคิดเรื่องการผลิต (Production) และการผลิตซ้ํา (Reproduction) ของสํานัก
เศรษฐศาสตรการเมืองซึ่งไดกลาวเอาไววา เมื่อมีการผลิตสิ่งใดขึ้นมาแลว จําเปนตองมีการผลิตซ้ํา
สืบทอดอยูเสมอ จึงจะเปนหลักประกันความตอเนื่องยืนยาวของสิ่งนั้น ในเรื่องสื่อประเพณี/สื่อ
พื้นบานก็เชนเดียวกัน หากขาดการผลิตซ้ําสิ่งเหลานั้นก็จะสูญสลายหายไปได
จากหลักการดังกลาวเรยมอนด วิลเลี่ยมส (Raymond Williams) นักคิดสํานักวัฒนธรรม
นิยมชาวอังกฤษไดนํ ามาประยุก ตอธิบายว า ในขณะที่ทุก วันปฎิบัติ การทางสังคมจะกอ ใหเ กิด
วัฒนธรรมผานสื่อตางๆ อยูตลอดเวลา แตในระยะยาวแลว จะมีเพียงบางวัฒนธรรมเทานั้นที่จะคงมี
ชีวิตยืนยาว เพราะไดรับการสืบทอดอยางตอเนื่อง และหากเราอธิบายดวยสามเหลี่ยมของการผลิต
และการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม เราก็จะพบคําตอบวาสถาบันหรือบุคคลที่มีอํานาจในการผลิตสื่อจะ
เปนปจจัยชี้ขาดความยืนยงของวัฒนธรรมนั้น (กาญจนา แกวเทพ, 2545: 217)
จากอิทธิพลดานแนวคิดที่ไดจากสํานักเศรษฐศาสตรการเมือง ทําให เรยมอนด วิลเลี่ยมส
(Raymond Williams) เนนวา แนวทางในการศึกษาวัฒนธรรมนั้นจะตองพิจารณาอยางเปนรูปธรรม
คือ ตองศึกษากระบวนการผลิตวัฒนธรรม (Production) และการผลิตซ้ําเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมนั้น
(Reproduction)
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แผนภูมิที่ 1 : การศึกษากระบวนการผลิตวัฒนธรรม
สถาบันที่ผลิตกอตัวมาไดอยางไง
(1)
การผลิต
และการผลิตซ้ํา
เพื่อสืบทอดของวัฒนธรรม
(3)
รูปแบบการปฏิบัติที่เปนจริง

(2)
วัตถุที่ใชในการสรางวัฒนธรรม

เรยมอนด วิลเลี่ยมส (Raymond Williams, 1981) ไดอธิบายถึงความหมายของการผลิตซ้ํา
(Reproduction) ไววา ในชวงศตวรรษที่ 19 “การผลิตซ้ํา” (Reproduction) หมายถึง การทําซ้ํา
(copy or making a copy) เชน การทําภาพเขียน หรือการทําอะไรก็ตามที่เหมือนกับของเดิมขึ้นใหม
อีกครั้งหรือหลายๆ ครั้ง ซึ่งการทําซ้ํานี้อาจจะอาศัยเทคนิคหรือวิธีตางๆ เขามาชวยดวยก็ได และยัง
ไดอธิบายแนวคิดเรื่อง “การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม” (Culture Reproduction) โดยเริ่มตนจาก
ขอเท็จจริงที่วา วัฒนธรรมตางๆ ลวนถูกผลิตขึ้นอยูตลอดเวลาในทุกสถานที่ เชน การเกิดความคิด
ใหมๆ การสรางคําใหมๆ อยูตลอดเวลา หรื อมีเครื่อ งแตงกายแปลกๆ ปรากฏใหเ ห็นอยูเสมอ
อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมที่ถือกําเนิดขึ้นมาใหมนี้หากไมไดรับการผลิตซ้ําเพื่อการสืบทอดในครั้ง
ตอไปวัฒนธรรมใหมนั้นก็จะมีอายุสั้นๆ แลวสูญหายไปแมแตวัฒนธรรมเกาแกดั้งเดิมก็ตองเปนไป
ตามหลักการนี้เชนกัน ดังนั้นกระบวนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมจึงนับวาเปนกระบวนการที่รองรับ
ความยั่งยืนของวัฒนธรรมหนึ่งๆ นั่นเอง
ในกระบวนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม (Culture Reproduction) ไมวาจะเปนวัฒนธรรม
ทางรูปธรรม เชน สิ่งของ เครื่องใชตางๆ หรือวัฒนธรรมแบบนามธรรม เชนความคิด ทัศนคติ
คานิยม ลวนแตตองการองคประกอบหรือปจจัยเชนเดียวกับการผลิตทั่วไป กลาวคือจําเปนตองมี
วัตถุดิบ เครื่องมือการผลิต ระบบการแบงงานกันทํา วิธีการและขั้นตอนการผลิต ผูผลิต สถานที่
เวลา เปาหมายของการผลิต และผลิตผลทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นสภาวะแวดลอมใน
ขณะนั้นก็ยอมเขามามีสวนกําหนดกระบวนการผลิตดังกลาวดวย
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อยางไรก็ตาม ในกรณีของการผลิตวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม เชน เครื่องใชตางๆ เครื่องแตง
กาย ฯลฯ สามารถเห็นการรวมตัวของปจจัยและองคประกอบในการผลิตไดอยางชัดเจน ในทาง
ตรงกัน ข า มในกรณี ข องการผลิ ตวั ฒ นธรรมที่เ ป น นามธรรม เชน ค านิ ย ม ทั ศ นคติ ฯลฯ จะไม
สามารถมองเห็นปจจัยและองคประกอบไดโดยงายเนื่องจากตองมีการกลั่นกรองและคัดเลือกเพื่อ
นํามาใชใหเกิดวิธีแบบใหมๆ โดยการนําเอาความรูดั้งเดิมหรือทัศนคติแบบเกามาผสมผสานให
สอดคลองกลมกลืนกันอยางถูกตอง
กระบวนการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม (Culture Reproduction) สามารถเกิดขึ้นไดจาก
ประสบการณที่แวดลอมอยูรอบตัวบุคคล เชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยัง
พบวาในปจจุบันไดถูกถายทอดออกมาในลักษณะที่มีสื่อเปนตัวกลาง (Mass-Mediated Culture)
ดวย
สําหรับวิธีการผลิตซ้ํานั้นอาจจะมีไดหลายรูปแบบ ดังนี้
•
•
•

•

รูปแบบอนุรักษ ไดแก รักษารูปแบบ เนื้อหา และความหมายดั้งเดิมเอาไวหมด
รูปแบบการฟนฟู ไดแก การรื้อฟนสิ่งที่เกือบจะหายหรือหายไปแลวขึ้นมาทําใหม
รูปแบบการดัดแปลง ไดแก การดัดแปลงรูปแบบ เนื้อหาใหม แตยังคงรักษาความหมายเดิม
เอาไว หรือ การรักษารูปแบบเดิมเอาไวแตดัดแปลงเนื้อหาและความหมายใหม
การสรางใหม ไดแก การดัดแปลงใหมทุกอยางทั้งรูปแบบ เนื้อหา และความหมาย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใหความสนใจการผลิตซ้ํารูปแบบที่ 3 คือ รูปแบบของการดัดแปลง
โดยมีการดัดแปลงรูปแบบ และเนื้อหา (วิธีรําไทย) ในแผนซีดีวีดิทัศนใหดูทันสมัย นาสนใจ มาก
ยิ่งขึ้น แตสันนิษฐานวายังคงความหมายเดิมเอาไวคือการสอนรําไทย
แนวคิดเรื่องการนําของเดิมกลับมาทําใหม / สิ่งที่คิดขึ้นใหม (Convention/Invention)
ในทุกวันนี้แทบจะไมมีตัวบท (text) อันใดที่ถูกสรางขึ้นมาอยางใหมเอี่ยมโดยไมมีเนื้อหา
หรือรูปแบบซ้ํารอยเดิมกับตัวบท (text) ที่เคยมีมาในอดีต ดังนั้นตัวบท (text) ใหมๆ นี้จึงมักจะผลิต
ซ้ําของเกา หยิบยืมของเกาหรือดัดแปลงของเกาอยูเสมอ ซึ่งดูเหมือนวาการที่สื่อใหมๆ จําเปนตอง
หยิบยืมบางสิ่งบางอยางจากสื่อเกาในทวงทํานองของ “เหลาเกาในขวดใหม” หรือ “เหลาใหมใน
ขวดเก า ” นั้ น เกิ ด เนื่ อ งมาจากลั ก ษณะการทํ า ซ้ํ า “repetition” / การนํ า ของเดิ ม มาทํ า ใหม
(convention) ที่ทั้งผูสงสารและผูรับสารตองการเพื่อความมั่นใจพรอมกันนั้นทั้งสองฝายตางก็
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ตองการความหลากหลาย “variation” / สิ่งที่คิดขึ้นใหม (invention) ดวย ดังนั้นทุกฝายจึงตองการ
ลักษณะทั้งสองอยางในเวลาเดียวกัน ซึ่งการเชื่อมโยงระหวางสื่อนั้นมีไดหลายมิติเชน
•
•
•

ใชรูปแบบเดียวกัน และใชเนื้อหาเดียวกัน
ใชเนื้อหาเดียวกัน แตเปลี่ยนรูปแบบ
ใชรูปแบบเดียวกัน แตมีการแปลงเนื้อหาบาง

ในการเชื่อมโยงระหวางสื่อนี้ ประเด็นหนึ่งที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือ เรื่องคุณคาทาง
สุนทรียะ (Aesthetic Value) ของสื่อแตละชนิด ทั้งนี้โดยอาศัยแนวคิดเดิมทางศิลปะที่ถือวา ศิลปะ
อยางหนึ่งอาจสรางแรงบันดาลใจใหแนวทาง หรือแนวคิดตอศิลปะอีกอยางหนึ่งที่เรียกวา “ศิลปะ
ตางสองทางใหแกกันและกัน” (Art illuminated art) อยางไรก็ตามเนื่องจากสื่อมวลชนมีลักษณะ
เปนพาณิชยศิลปหรือเปนธุรกิจ ดังนั้นเมื่อมีการแปลเนื้อหาจากสื่อหนึ่งมาอยูในอีกสื่อหนึ่ง คุณคา
ทางสุนทรียะในสื่อใหมยังจะคงมีเทาเดิม หรือสื่อใหมไดทําลายคุณคาทางศิลปะที่เคยมีอยูในสื่อเดิม
ใหหมดไป ที่เรียกวา “สื่อตางสรางความยากจนใหแกกัน” (Media impoverished media)
การวิเคราะหเรื่อง การนําของเดิมกลับมาทําใหม / สิ่งที่คิดขึ้นใหม
Invention) สามารถแบงออกไดดังนี้

(Convention

/

แนวคิดเรื่องการนําของเดิมกลับมาทําใหม/สิ่งที่คิดขึ้นใหม (Convention / Invention) นี้ ยังชวย
เปนแนวทางในการทําความเขาใจกับปรากฏการณที่ผูสรางบางคนที่ไดใชลักษณะ invention
ของตนเองสรา งแบบฉบั บ เฉพาะตั ว (ความเป น convention ประจํ า ตั ว ) ที่ เ รี ย กว า “Author
Theory” อันมีจุดเริ่มตนมาจากผูสราง/ผูกํากับภาพยนตรบางทานที่มีลักษณะเฉพาะโดดเดน
ประจําตัวจนอาจกลาวไดวา “หนังของใครก็เปนแบบเจาของหนัง”
• จะพบลักษณะของเดิมกลับมาทําใหม (Convention) บวกผสมกับ สิ่งที่คิดขึ้นใหม (Invention)
ไดในองคประกอบยอยๆ ของสูตร (Formula) ตางๆ ซึ่งลักษณะดังกลาวนั้นชวยอํานวยความ
สะดวกแก ผู ผ ลิ ต อย า งมาก เพราะสามารถจะหยิ บ สู ต รที่ เ ป น ของเดิ ม กลั บ มาทํ า ใหม
(Convention) มาดัดแปลงสรางเปนสิ่งที่คิดขึ้นใหม (Invention) ไดเลย
• สวนการศึกษาเรื่องการทําซ้ํา (repetition) Eco (1985) เสนอวา มีวิธีการทําซ้ําในหลายรูปแบบ
(กาญจนา แกวเทพ, 2542: 162-165) เชน
- Retake เปนการทําซ้ําในลักษณะเรื่องเดิม แตเปลี่ยนตัวแสดง
- Remake เปนการเอาเรื่องเดิมทุกอยางมาทําใหมหมด ใชดาราชุดใหมทั้งหมด เพื่อแสดง
ใหเห็นความแตกตาง
•
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-

Series เปนงานชุดที่มีตัวหลักยืนโรง เรื่องคลายเดิม แตเปลี่ยนตัวรองและตัวประกอบ

ผูวิจัยจึงนําแนวคิดเรื่องการนําของเดิมกลับมาทําใหม / สิ่งที่คิดขึ้นใหม (Convention /
Invention) มาเสริมรวมกับแนวคิดเรื่องการผลิตซ้ํา (Reproduction) มาใชเปนกรอบในการ
วิเคราะหวา เมื่อนําเนื้อหารําไทยมาทําการผลิตซ้ําอีกครั้งผานแผนซีดีวีดิทัศน จะมีการถายโยง
เนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคล ไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนอยางไร และ
ผูผลิตและผูรับสารมีความคิดเห็นอยางไร ตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวาง
บุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน รวมถึงมีแนวทางหรือขอเสนอแนะสําหรับการผลิตงาน
ในอนาคตอยางไร
2.3 แนวคิดเรือ่ งรูปแบบความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนและสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน
แนวคิดเรื่องรูปแบบความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนและสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน ที่ผูวิจัย
หยิบขึ้นมาใชพิจารณาถึงรูปแบบความสัมพันธระหวางทั้ง 2 สื่อนั้นสามารถแบงออกเปน :•

•

•

รูปแบบความสัมพันธธรรมชาติ คือ การที่สื่อมวลชนและสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานมีการเขามา
เกี่ ย วข อ งกั น ในรู ป แบบต า งๆ อยู แ ล ว โดยธรรมชาติ โดยเฉพาะการข อ งแวะแบบชนิ ด ที่
สื่อมวลชนจําเปนตองเขาไปใชสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน ทั้งนี้เนื่องจากขอเท็จจริงที่วา สื่อมวลชน
นั้นมีความแปลกใหมก็เฉพาะแตตัวสื่อเทานั้น หากทวาในแงเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอ วิธีคิด
แมแตกลุมคนดูนั้น ลวนแลวแตเปนของเกาที่มีอยูเดิมในสังคมทั้งนั้น
รูปแบบความสัมพันธในดานลบ คือ การเขามาของสื่อมวลชนสมัยใหม ไดเขาไปแยงพื้นที่ แยง
เวลา และแยงคนดูจากสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน จนกอใหเกิดการทําลายฝายที่ดอยกวา และ
กลายเปนการกลืนกินหรือการดูดกลืนทางวัฒนธรรมในที่สุด
รู ป แบบความสั ม พั น ธ ใ นดา นบวก คื อ การที่ สื่อ มวลชนและสื่ อ ประเพณี/ สื่ อพื้ น บ า นมี ก าร
สงเสริมซึ่งกันและกัน จนเกิดการนําไปสูการผสมผสานระหวาง 2 วัฒนธรรมขึ้น ซึ่งอาจจะทํา
ไดในหลายรูปแบบเชน

ระบบสื่อมวลชนหยิบยืมทั้งตัวบุคคล/รูปแบบ/เนื้อหากระแสความนึกคิด จากระบบสื่อ
ประเพณี/สื่อพื้นบาน: ซึ่งในปจจุบันสามารถพบเห็นปรากฏการณแบบนี้มาก
- ระบบสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานหยิบยืม ตัวบุคคล/รูปแบบ/เนื้อหาของสื่อมวลชนไปใช: กรณีนี้
อาจจะเปนปรากฏการณที่มีไมมากเทากับกรณีแรก โดยเฉพาะในเรื่องการหยิบยืมตัวบุคคล ทั้งนี้
เนื่องจากสถานภาพของสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานมักอยูต่ํากวาสื่อมวลชน ดังนั้นการเลื่อนสถานะของ
-
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ศิลปนจึงมักเปนการไหลจากสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานไปสูสื่อมวลชนมากกวา แตในเรื่องการหยิบ
ยืมรูปแบบและเนื้อหาจากสื่อมวลชนไปใชในสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานนั้น คงจะตองมีอยางแนนอน
และคงจะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ “ปรับตัวใหทันสมัย” ของสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานเอง
- ระบบสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานใชสื่อมวลชนเปนชองทางสงเสริม: เนื่องจากศักยภาพของ
สื่อมวลชนในฐานะที่เปนสื่อที่แพรหลาย เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง อันเปนขอจํากัด
ของสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน ดังนั้นสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานหลายประเภทจึงมักใชสื่อมวลชนเปน
ชองทางสงเสริมความแพรหลายของตนเอง
ในงานวิจัย เรื่อง การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากสารสื่อสารระหว างบุ คคลไปสูก าร
สื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนนี้ ผูวิจัยสนใจรูปแบบความสัมพันธในดานบวกแบบที่ 2 คือระบบสื่อ
ประเพณี/สื่อพื้นบานหยิบยืมตัวบุคคล/รูปแบบ/เนื้อหาของสื่อมวลชนไปใช และ แบบที่ 3 คือ
ระบบสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานใชสื่อมวลชนเปนชองทางสงเสริม ซึ่งเมื่อเปนเชนนี้สื่อประเพณี/สื่อ
พื้นบานจึงตองมีการผสมผสานตัวเองใหเขากับสื่อมวลชน เพื่อจะไดสามารถบรรลุเปาหมายที่
ตองการได เหมือนคําแนะนําจากขอความบางสวนของบทความเรื่อง Recommendations of
experts meeting on the integrated use of folk media and mass media in support of
population/family planning programme ที่ไดมีการกลาวถึง ปจจัยที่ตองคํานึงถึงเปนกรณีพิเศษใน

การผสมผสานสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานและสื่อมวลชน วา
“1.

ไม ใ ช ว า สื่ อ ประเพณี / สื่ อ พื้ น บ า นทุ ก ประเภทจะสามารถขยายขอบเขตไปสู
สื่อมวลชนไดอยางนาพอใจเพราะ ขึ้นอยูกับธรรมชาติของสื่อที่เลือกมาใชไมวาจะเปนสิ่งพิมพ วิทยุ
โทรทัศน ภาพยนตร และในทํานองเดียวกันก็มีสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานบางประเภทที่มีธรรมชาติไม
เหมาะกับการขยายขอบเขตไปสูสื่อมวลชน
2. การเคลื่อนยายสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานไปสูสื่อมวลชนนั้น ถาจะทําทั้งหมด ตองกระทํา
อยางระมัดระวังรอบคอบคอยๆ เปนคอยๆ ไป ราวกับวาไมไดมีการเปลี่ยนแปลงความหมายของ
ประเพณี หรือรูปแบบตางๆ ไมเชนนั้นแลวผลที่ไดจะเปนในแงลบมากกวา
3. การใหคําแนะนําเกี่ยวเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของสื่อประเพณี/สื่อ
พื้นบาน กับพนักงานที่ผลิตงานในสื่อมวลชนนั้นเปนสิ่งที่สําคัญ และในทํานองเดียวกันก็เปน
สิ่งจําเปนที่จะตองมีการใหคําแนะนํากับนักแสดงที่มาจากสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานเกี่ยวกับสิ่งจําเปน
และขอบังคับตางๆ ของสื่อมวลชน
4. การประสานงานระหวางสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานและสื่อมวลชนควรกอใหเกิดความ
ไววางใจ ผานองคกรที่มีอยูแลวหรือสรางขึ้นใหมอยางเหมาะสม
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5. ความพยายามทุกอยางจะตองทําใหแนใจไดวาเพื่อกอใหเกิดมาตรฐานทางวิชาชีพ
สูงสุด
6. การประเมินคุณภาพและผลกระทบ ของสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานตองมีการทําใหแนชัด
ดวยเหตุวาการประเมินเชิงปริมาณนั้นไมเพียงพอ” (Folk media and mass media in population
communication, 1972: 49)

สาเหตุที่ผูวิจัยหยิบยกแนวคิดเรื่องนี้ขึ้นมาประกอบการวิจัยนั้น เนื่องจากถึงแมนวาในโลก
วิชาการจะมองขามความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนกับสื่อประเพณี / สื่อพื้นบานหรือมีทาทีเสมือน
ว า สื่ อ ประเพณี / สื่ อ พื้ น บ า นไม มี ตั ว ตนอยู ใ นสั ง คมก็ ต าม แต ท ว า ในโลกแห ง ความเป น จริ ง สื่ อ
ประเพณี/สื่อพื้นบานยังคงสืบทอดและผลิตซ้ํา (reproduction) สวนประกอบตางๆ ของตนเองอยู
ตลอดเวลา นั่นเทากับวาสื่อประเพณี / สื่อพื้นบานมีการปรับตัวเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมระดับกวาง ดังจะเห็นไดจากพัฒนาการของการบันทึกเนื้อหาสารประเภททารําไทยนั้นเริ่ม
ปรากฏจาก
•
•

•

บันทึกเนื้อหาสารประเภททารําลงในความทรงจําของตัวเอง
บันทึกเนื้อหาสารประเภททารําดวยการเขียนในรูปแบบสวนตัว เชน เขียนบรรยายดวยภาษาของ
ตัวเอง หรือใชสัญลักษณตางๆ ที่คิดประดิษฐขึ้นเอง
บันทึกเนื้อหาสารประเภททารําดวยการวาดภาพ หรือการถายภาพ เชน ตํารารําในอดีต
-

-

-

-

-

ตําราภาพรํา: เปนรูปภาพทารําตางๆ 36 ทา ระบายสีปดทอง 1 เลม เปนฝมือของชางวาดใน
รัชกาลที่ 1 แตเหลืออยูแตสมุดตอนขางตน ตอนปลายขาดหายไปเสียแลว
ตําราทารํา: เปนภาพเขียนฝุน ลายเสนเดียว มีภาพทารําบริบูรณถึง 66 ทา เปนฝมือของชาง
ครั้งรัชกาลที่ 2 หรือที่ 3 ไดมาแตในพระราชวังบวรฯ
ตําราภาพฟอนรํา: เปนภาพฟอนรําทาตางๆ 61 ทา ตนฉบับเดิมของพระเจาบรมวงศเธอ
พระองคเจาสุดาสวรรค (หอสมุดแหงชาติไดรับมาจากสํานักโบราณคดีเมื่อป พ.ศ. 2514)
ตําราฟอนรํา: พิมพเผยแพรในป พ.ศ. 2466 มี 3 ตอน เปนพระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ กรมพระยาดํารง ราชานุภาพ
+ ตอนที่ 1 วาดวยตํานานการฟอนรํา
+ ตอนที่ 2 วาดวยแบบตําราฟอนรําของไทย (รูปวาดลายเสน)
+ ตอนที่ 3 วาดวยเพลงรําของละครและโขน (รูปถาย)
ตําราภาพจับ: เปนภาพจับ 56 ภาพ ในเรื่องรามเกียรติ์สมัยรัตนโกสินทรตอนตน (ซื้อมาจาก
หมอมหลวงแดงสุประดิษฐ พ.ศ. 2479)
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-

•

•

•

•

ตําราภาพจับขาวดําลายเสน: เปนภาพจับขาวดําลายเสนเรื่องรามเกียรติ์ จํานวน 33 ภาพ (ป
2460)

บันทึกเนื้อหาสารประเภททารําดวยการเขียนในรูปแบบมาตรฐาน ที่เขาใจกันในเฉพาะกลุม เชน
นักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลปทําการจดบันทึกทารําดวยการเขียนบรรยายประกอบ การวาดรูป
ตุกตาหัวเข็มหมุด
ทําการบันทึกเนื้อหาสารประเภททารําดวยตัวหนังสือเปนคําบรรยายประกอบภาพถาย เชน
หนังสือที่เกี่ยวกับการแสดงทานาฏศิลปไทยตางๆ
ทําการบันทึกเนื้อหาสารประเภททารําดวยสัญลักษณสากล ในระบบของลาบานโดยใชโนต
นาฏศิลปลาบาน (Labanotation) ในการบันทึก
ทําการบันทึกเนื้อหาสารประเภททารําผานสื่อตางๆ เชน วีดีทัศน (วีดีโอเทป), แผนซีดีวีดิทัศน
(วีซีดี) รวมถึงในเว็บไซทตางๆ

ผูวิจัยเห็นวา พัฒนาการของการบันทึกเนื้อหาสารประเภททารําไทยนี้ แสดงใหเห็นวาสื่อ
ประเพณี / สื่อพื้นบานมีการปรับตัวเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมระดับกวางตลอดเวลา
ดังเห็นไดจากการที่ในสังคมไทยเกิดการถายโยงเนื้อหาการรําไทยขึ้นมานานแลว หากแตยังไมมี
การศึกษาถึงเรื่องการถายโยงเนื้อหาการรําไทยอยางเปนทางการ ดังนั้นในการศึกษาเรื่องการถายโยง
เนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนนั้น ผูวิจัยจึงนํา
แนวคิดเรื่องรูปแบบความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนและสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน มาใชเปนกรอบ
ในการวิเคราะหถึง กระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการ
สื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน อีกทั้งใชวิเคราะหวามีองคประกอบและปจจัยใดบางที่มีสวนเกี่ยวของ
กับกระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทย และประมวลความคิดเห็นของผูผลิตและผูรับสารที่มีตอ
การถายโยงเนื้อหาการรําไทย รวมถึงหาแนวทางหรือขอเสนอแนะที่เหมาะสมสําหรับการผลิตงาน
ในอนาคต
2.4 แนวคิดเรื่องธรรมชาติของสื่อแตละประเภท
สื่อแตละประเภทยอมมีคุณลักษณะที่แตกตางกันไปตามประเภทและธรรมชาติของสื่อ อีก
ทั้งตัวสื่อในการสื่อสารนั้นมักจะเกี่ยวพันกับชีวิตผูคน, สังคมและวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจากการที่
สื่อทุกชนิดมักมีประวัติศาสตรความเปนมา มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไปตามสภาวะสังคมและ
วัฒนธรรมรอบขาง เพราะฉะนั้น จึงไมสามารถศึกษาที่ชนิดของตัวสื่อ (media) ไดลวนๆ แตเพียง
อยางเดียว นอกจากนี้ สื่อทุกชนิดก็มักจะมีความสัมพันธกับสื่อประเภทอื่นๆ เสมอ เนื่องจากมนุษย
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ไมเคยใชสื่อใดเพียงอยางเดียว แตมนุษยจะมีการเลือกสรรและเลือกใชสื่ออยางหลากหลาย โดย
พิจารณาถึงขอเดนและขอดอย คุณลักษณะ และคุณูปการของสื่อตางๆ เหลานั้นตลอดเวลา มนุษย
จึง จํ า เป น ต อ งเข า ใจวา สื่ อเหล านั้ น ต า งมี ธ รรมชาติ แ ละเกี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต ของผู ค น, สั ง คมและ
วัฒนธรรมรอบขางอยางไร โดยที่ รูธ ฟนเนแกน (Finnegan) ไดใหเหตุผลไว 2 ประการดังนี้
“ประการแรก ไมมีสื่อชนิดใดที่สื่อสารกับตัวเองได แตตองผานกระบวนการที่มนุษยเขาไปมีปฎิ
สัมพันธกับตัวสื่อดังกลาวดวย ประการที่สอง ในโลกความเปนจริง แหลงขอมูลขาวสารตางๆ มีอยู
มากมาย เพราะฉะนั้น การใชสื่อของมนุษ ย จึงมีความซั บซอ นและหลากหลายเปนผลตามมา ”
(ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร, 2546: 213-214) ดังนั้นกอนที่จะทําการใชสื่อประเภทใดก็ควรที่
จะทําความเขาใจในธรรมชาติของสื่อประเภทนั้นเสียกอน วาสื่อชนิดนั้นมีหนาที่พื้นฐานในการ
สื่อสารกับใคร ดังเชน กรณีของสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน
สื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน เปนสื่อดั้งเดิมที่ใชในการสื่อสารระหวางชุมชนหรือในชุมชนของ
สังคมไทยทุกประเภท ไมวาจะเปนสื่อศิลปะการแสดงที่มีแบบแผนของในวัง (สื่อประเพณี) หรือสือ่
ศิลปะการแสดงที่เรียบงายของชาวบาน (สื่อพื้นบาน) ก็ตามที่มีมากอนสื่อสารมวลชน เปนสื่อที่ใช
เชื่อมโยงและถายทอดขอมูลขาวสาร ความหมาย และอารมณความรูสึกรวมกันของคนที่อยูใน
ชุมชนเดียวกันหรือระหวางชุมชน ถึงแมนวาสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน จะมีคุณลักษณะเฉพาะตัว
แตกตางกันไปแตก็มีลักษณะรวมที่คลายกันอยูหลายประการเชน
•
•

•

•
•

เปนสื่อที่มีความใกลชิดประชาชน
สื่อประเพณี/สื่อพื้นบานมีความหลากหลาย (diversity) และเปนพื้นที่บมเพาะความคิดริเริ่ม
สรางสรรค (creativity) อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ เนื้อหา ใหเขากับสถานที่ หรือ
สถานการณได
ขั้นตอนการผลิตผลงานของสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานนั้นจะไมซับซอน ไมตองใชเครื่องมือมาก
ไมตองใชคนมาก ไมมีการแบงงานกันทํา เชน ศิลปนผูแสดงมักจะทํางานคนเดียวทุกขั้นตอน
ตั้งแตเปนนักแสดงเอง, ฝกซอมเอง, กํากับเอง, หาชุดแสดงเอง, แตงตัว แตงหนาเอง, หางาน
แสดงเอง, เก็ บ เงิ น เอง เป น ต น ดั ง นั้ น ผลผลิต ในเชิ ง ปริ ม าณจึง มี น อย อี ก ทั้ ง ในการผลิ ต สื่ อ
ประเพณี/สื่อพื้นบานนั้นมักถือเอาผูผลิต (ตัวศิลปน) เปนหลัก
สื่อประเพณี/สื่อพื้นบานจะไมมีการจํากัดเวลาและพื้นที่แบบตายตัว
มีราคาถูก หรืออาจไมเสียคาใชจาย
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สื่อประเพณี/สื่อพื้นบานมีบทบาทที่หลากหลาย เชน เปนตัวกลางในการเชื่อมประสานคนใน
สังคม, สรางความหมายหรืออัตลักษณรวมกัน, ใหความบันเทิง, เปนสวนประกอบของชีวิตการ
งาน, ใหการศึกษา, วิพากษวิจารณสังคม ฯลฯ

สํ า หรั บ สื่ อ มวลชนซึ่ ง ครอบคลุ ม ตั้ ง แต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ , วิ ท ยุ , โทรทั ศ น , ภาพยนตร และ
อินเตอรเน็ตนั้น ตางก็มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางกันไป แตสื่อทุกชนิดจะมีลักษณะรวมของ
ความเปนสื่อมวลชนที่เหมือนกันอยูหลายประการเชน
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ตองผานสื่อกลาง
มีกระบวนการผลิตที่ตองอาศัยระยะเวลาในการผลิต มีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซอน และ อาศัย
บุคคลจํานวนมากในการเปนผูสงสาร
เปาหมายในการผลิตนั้นตองเอาใจตลาด หรือผูรับสารเปนหลัก
สามารถแพรกระจายขอมูล ขาวสาร จากผูสงสารถึงผูรับสารไดในเวลารวดเร็วและกวางไกล
เปนการถายทอดสารทางเดียว และสารจะมีลักษณะเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับผูรับสารทุกคน
ผูรับสารมีลักษณะเปนมวลชนหรือคนจํานวนมากที่มีความหลากหลายและไมเปนที่รูจักชัดเจน
เปนสื่อที่ไมมีกาลเทศะ จึงเปนสื่อรุก
เปนแหลงผลิตและแพรกระจายเนื้อหาเชิงสัญลักษณ
ทํางานอยูในปริมณฑลสาธารณะ
สื่อมีทั้งเสรีภาพแตไรอํานาจ
การมีสวนของผูสงสารและผูรับสารเปนไปดวยความสมัครใจ
องคกรมีลักษณะวิชาชีพและเปนแบบขาราชการ

ผูวิจัยจึงนําแนวคิดเรื่อง ธรรมชาติของสื่อแตละประเภท มาใชเปนกรอบในการวิเคราะหถึง
กระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิ
ทัศน อีกทั้งใชวิเคราะหวามีองคประกอบ และปจจัยใดบางที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการถายโยง
เนื้อหาการรําไทย และประมวลความคิดเห็นของผูผลิตและผูรับสารที่มีตอการถายโยงเนื้อหาการรํา
ไทย รวมถึงหาแนวทางหรือขอเสนอแนะที่เหมาะสมสําหรับการผลิตงานในอนาคต
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาสารที่มีลักษณะแบบการใหคําแนะนํา / การใหความรู / การสอน
การถ า ยทอดเนื้อ หาสารที่มี ลัก ษณะแบบการให คํ า แนะนํ า / การให ค วามรู / การสอน
(Instructional Message) จากผูสงสารไปยังผูรับสารใหประสบผลสําเร็จนั้น ตองอาศัยหลักการ
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พื้นฐานในการถายทอดเนื้อหาสารบางประการ เพราะการที่ผูรับสารจะสามารถเขาใจในเนื้อหาสาร
ที่ผูสงสารสงมาหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวาผูสงสารและผูรับสารนั้นยืนอยูบนพื้นฐานเดียวกันหรือไม
เพราะหากวาผูสงสารและผูรับสารยืนอยูบนคนละพื้นฐานแลว ยอมทําใหการถายทอดเนื้อหาสารที่
มีลักษณะแบบการใหคําแนะนํา / การใหความรู / การสอน ไมประสบผลสําเร็จไปดวย เนื่องจากวา
ผูรับสารไมสามารถรั บรูหรือเขาใจเนื้อหาสารไดตรงกับความตองการของผูสงสาร ซึ่งวิธีการ
ถายทอดเนื้อหาสารที่มีลักษณะแบบการใหคําแนะนํา / การใหความรู / การสอน สําหรับกรณีการ
ถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนนั้นอาจ
ประกอบไปดวยหลักเกณฑดังตอไปนี้
•

•

•
•

•

•

•
•

•

ควรมีอุปกรณประกอบในการการใหคําแนะนํา / ใหความรู / สอน เชน ภาพประกอบ, เครื่อง
บันทึกเสียง, เทปเพลงรํา, อุปกรณประกอบการรํา (ถามี), ผาโจงกระเบน ฯลฯ เพื่อสรางความ
นาสนใจใหกับผูเรียน
ใหคําแนะนํา / ใหความรู / สอน จากสิ่งที่เปนพื้นฐานหรือสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก รวมถึงสิ่งที่
ควรรูดวย เชน วิธีการนุงโจงกระเบนที่ถูกตองดวยตัวเอง, รูจักครูบาอาจารยทางนาฏศิลป, รูถึง
ความสําคัญของการไหวครู, ประโยชนของรําไทย เปนตน
ใหคําแนะนํา / ใหความรู / สอน ตามอายุ, ความสามารถ และความตองการของแตละบุคคล
การใหคําแนะนํา / ใหความรู / สอน โดยเปลี่ยนแปลงทาที่ยากใหงายแตพยายามรักษาแบบแผน
เดิมไว
การใหคําแนะนํา / ใหความรู / สอน แตละทาตองใหรายละเอียด และถือหลักคอยๆ เปนคอยๆ
ไป ไมตองรีบรอน
ในระหวางการใหคําแนะนํา / ใหความรู / สอน ผูแนะนําหรือผูสอนตองคอยสังเกตและเตือนให
ผูเรียนรักษาลีลาทวงทาในการรํา และคอยฟงจังหวะดนตรีอยูเสมอๆ โดยอาจจะใชวิธีการให
จังหวะหรือสัญญาณในการรํากับผูเรียนเชน การตบมือ อีกทั้งตองคอยเดินดูและจัดทวงทาให
ผูเรียนดวย รวมทั้งควรมีการสอดแทรกประวัติหรือขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับเพลงที่กําลังรําอยู
ใหผูเรียนทราบดวย
การใชนาฏยศัพทบางครั้งอาจใชคําพูดธรรมดาที่สามารถเขาใจไดงาย
ใหผูเรียนหัดรองเพลงประกอบทารํา เพื่อจะไดสามารถจับจังหวะได และเปนประโยชนสําหรับ
การฝกซอม
แนะใหผูเรียนรูจักการเขียนบันทึกทารําที่ไดเรียนไปดวยภาษา รูปภาพ ที่งายตอการเขาใจ เพื่อ
เปนประโยชนในการทบทวนทารําในอนาคต
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ผูแนะนําหรือผูสอนควรจัดการวัดผลการใหคําแนะนํา / ใหความรู / สอน โดยใหผูเรียนรําเอง
โดยผูแนะนําหรือผูสอน ยืนดูอยูเฉยๆ คอยสังเกตจุดบกพรองและใหความเห็นวา รําดี, รําปาน
กลาง หรือ ยังรําไมดี เปนตน (เรณู โกศินานนท, 2535)

การที่ ผู วิ จั ย หยิ บ ยกแนวคิ ด เรื่ อ งนี้ขึ้ น มาประกอบการวิ จั ย นั้ น เนื่ อ งจากเนื้ อ หาสารที่ มี
ลักษณะแบบการใหคําแนะนํา / การใหความรู / การสอน เกี่ยวกับการรําไทยนั้นมีคุณลักษณะ
เฉพาะตัว อีกทั้งในการวิจัยเรื่องการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการ
สื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนนั้น สวนประกอบสําคัญที่ตองทําการวิจัยคือ เนื้อหาสาร (ตัวบท) ดังนั้น
ผูวิจัยจึงนําแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาสารที่มีลักษณะแบบการใหคําแนะนํา / การใหความรู / การสอนนี้
มาเปนกรอบในการวิเคราะหเนื้อหาสารในกระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสาร
ระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน อีกทั้งใชวิเคราะหวามีองคประกอบ และ ปจจัย
ใดบางที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทย และประมวลความคิดเห็นของ
ผูผลิตและผูรับสารที่มีตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทย รวมถึงหาแนวทางหรือขอเสนอแนะที่
เหมาะสมสําหรับการผลิตงานในอนาคต
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการ
สื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน” ผูวิจัยไดทําการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยใหเกิดผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และเกิดคุณคาในการศึกษา ดังมีรายชื่องานวิจัยที่
นํามาใชประกอบการศึกษาดังตอไปนี้
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ สื่อประเพณีหรือสื่อพื้นบานผานสื่อมวลชน: (งานวิจัย 2 เรื่อง)
วิ ท ยานิ พ นธ เ รื่ อ ง “แนวทางการส ง เสริ ม และการปรั บ ประสานสื่ อ นาฏยศิ ล ปผ า นสื่ อ
โทรทัศน” ของ วราลี จิรชัยศรี (2541) ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
เนื้ อ หาของงานวิ จั ย มุ ง ศึ ก ษาประเด็ น เรื่ อ ง ศั ก ยภาพและสถานภาพของนาฏศิ ล ป ใ น
สังคมไทย รวมทั้งปญหาของสื่อนาฏศิลปไทยในปจจุบัน เพื่อหาแนวคิดและแนวปฎิบัติในการ
สงเสริมและปรับประสานสื่อนาฏศิลปผานสื่อโทรทัศน
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ผลของงานวิจัยพบวา สถานภาพและศักยภาพของนาฏศิลปในสังคมไทยนั้นเปนทั้งความ
บันเทิงที่แสดงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมประจําชาติไทยที่มีความเปนรูปธรรมมากที่สุด, เปน
เครื่องมือในการบันทึกความเปนไปของสังคม ที่มีคุณสมบัติเปนสื่อที่ใชเพื่อการสื่อสารในสังคมได
ปญหาในปจจุบันของการเผยแพรนาฏศิลปไปสูผูชมประกอบไปดวยปจจัยจากตัวนาฏศิลป ปจจัย
จากเงื่อนไขภายนอก และ ปจจัยจากวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนและสังคมที่เปลี่ยนไป อีกทั้ง
ในการสงเสริมและปรับประสานสื่อนาฏศิลปผานสื่อโทรทัศนควรใชแนวประยุกตและรวมสมัย
โดยใหผูชมเกิดความคุนเคย เขาใจกอนจึงจะเสนอรูปแบบที่เขาใจยากตอไป รวมถึงตองมีการสราง
รู ป แบบในการปฎิ บั ติ ใ ห เ หมาะสม โดยต อ งคํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งวั ฒ นธรรมแบบมี เ วลาจํ า กั ด ของสื่ อ
โทรทั ศ น รสนิ ย มของผูรั บ สาร การสร า งระบบการเข า รหั ส และถอดรหั ส มี ก ารนํ า เสนอดว ย
รูปแบบที่หลากหลาย และการฝกอบรมเจาหนาที่ฝายโทรทัศนใหรูจักนําเสนอภาพของภาษาทาทาง
แบบนาฏศิลปไปสูผูชม
วิทยานิพนธเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการเรียนรูในการผลิตลิเกทีวีชอง 11 พิษณุโลก พ.ศ.
2545” ของ หฤทัย ขั ดนาค (2545) ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
งานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาประเด็นเรื่อง ประวัติความเปนมาและวิธีการแสดงลิเกสดบนเวทีใน
ปจจุบันของจังหวัดพิษณุโลก และกระบวนการสื่อสารเพื่อการเรียนรูการผลิตรายการลิเกโทรทัศน
ของสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิจัยพบวา การแสดงลิเกในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มขึ้นหลังป พ.ศ. 2460 ไดรับความ
นิยมสูงสุดในยุคชุมชนลิเกทามะปรางชวงป พ.ศ. 2502 และเสื่อมความนิยมตั้งแตป พ.ศ. 2541 ถึง
ปจจุบัน ดานวิธีการแสดงลิเกสดบนเวทีมีองคประกอบตางๆ เหมือนการแสดงลิเกในพื้นที่อื่นๆ แต
มีลักษณะเดนตรงที่การรองและดนกลอนสด รวมทั้งสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี สําหรับการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรูในการแสดงลิเกโทรทัศน ผูแสดงลิเกจะตองมีการปรับตัวมากกวาผูผลิต
รายการทางโทรทัศนตองเรียนรูวาโทรทัศนตองมีบทและมีขอจํากัดเรื่องเวลา พื้นที่ การจับภาพของ
กลองโทรทัศนและคํานึงถึงผูชมในฐานะที่เปนสื่อมวลชน เชนระมัดระวังเรื่องการใชภาษาและ
กริยาทาทางที่ไมสุภาพ ทั้งสองฝายเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ไดจากการลงมือทําจริง การแลกเปลี่ยน
ประสบการณซึ่งกันและกัน และวิธี “ครูพักลักจํา”
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องนี้มาประกอบกับแนวคิดเรื่องธรรมชาติของสื่อแต
ละประเภทและแนวคิดเรื่องรูปแบบความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนและสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน
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เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาถึงกระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวาง
บุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน อีกทั้งใชวิเคราะหวามีองคประกอบ และ ปจจัยใดบางที่
มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทย และประมวลความคิดเห็นของผูผลิตและ
ผูรับสารที่มี ตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทย รวมถึงหาแนวทางหรือขอเสนอแนะที่เหมาะสม
สําหรับการผลิตงานในอนาคต
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา/สัมพันธบท: (งานวิจัย 4 เรื่อง)
วิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบการถายทอดวัฒนธรรมไทยผานสื่อนว
นิยาย และสื่อละครโทรทัศน เรื่อง สี่แผนดิน” ของ ศศิวิมล สันติราษฎรภักดี (2539) ภาควิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
งานวิ จัย ชิ้น นี้มีวัตถุ ประสงค เ พื่อศึ ก ษาสํา รวจรูปแบบ และเนื้อหาวั ฒนธรรมไทยที่ถู ก
ถายทอดผานสื่อนวนิยาย และสื่อละครโทรทัศนเรื่อง สี่แผนดิน และเพื่อศึกษาวิเคราะหลักษณะการ
เชื่อมโยงรูปแบบและเนื้อหาวัฒนธรรมไทยในสื่อละครโทรทัศนดวยการเปรียบเทียบกับสื่อนว
นิยาย
ผลการวิจัยพบวาในสื่อนวนิยายที่นํามาผลิตเปนสื่อละครโทรทัศนสามารถคงรูปแบบ และ
เนื้อหาวัฒนธรรมทั้ง แปดหมวดหลักตามที่กําหนดไว แตวัฒนธรรมยอยที่ปรากฏในแตละหมวด
หลักมีความแตกตางกันในบางวัฒนธรรมยอยในลักษณะการคงเดิม การเพิ่มขึ้น การลดลง อันเกิด
จากปจจัยตางๆ ทางดานการผลิต เชน งบประมาณในการผลิตสูง สถานที่ที่จะใชถายทําเปนเขตหวง
หามทางราชการ การขาดแคลนวัตถุดิบสวนตางๆ ในการผลิต เชน อุปกรณประกอบฉาก เครื่องแตง
กาย ฯลฯ รวมถึงธรรมชาติของสื่อที่เปนตัวกําหนดสําคัญที่ทําใหเกิดความแตกตางกันของการ
ถายทอดวัฒนธรรมในสื่อนวนิยาย และสื่อละครโทรทัศน
วิทยานิพนธเรื่อง “การเชื่อมโยงเนื้อหา ‘นวนิยาย’ ในสื่อสิ่งพิมพและในสื่อละคร
โทรทั ศ น ” ของ ป ย ะพิ ม พ สมิ ต ดิ ล ก (2541) ภาควิ ช าการสื่ อ สารมวลชน คณะนิ เ ทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาวิเคราะหลักษณะการเชื่อมโยงเนื้อหาระหวางนว
นิยายและละครโทรทัศนไทยในเรื่องทรายสีเพลิงและยามเมื่อลมพัดหวน และเพื่อวิเคราะหปจจัยที่
มีผลตอการเชื่อมโยง เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงเนื้อหา ระหวางสื่อนวนิยายและสื่อละครโทรทัศนไทย
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ผลการวิจัยพบวาจากการศึกษาวิเคราะหลักษณะการเชื่อมโยงเนื้อหาระหวางนวนิยายและ
ละครโทรทัศนไทยในเรื่องทรายสีเพลิงและยามเมื่อลมพัดหวนพบวามีการเชื่อมโยงเนื้อหา ระหวาง
นวนิยายและละครโทรทัศนดังมีรายละเอียดเชน การสรางแนวคิดและภาพ การเลาเรื่อง ตัวละคร
และการสรางตัวละคร และรูปแบบโครงสรางของนวนิยายและละครโทรทัศน สําหรับการเชื่อมโยง
เนื้อหาระหวางนวนิยายและละครโทรทัศน สามารถแบงรูปแบบเปนการเชื่อมโยงไดเปนลักษณะ
ดั้งเดิมที่เปนจุดรวมของนวนิยายและละครโทรทัศน (Convention/Repetition) และลักษณะที่ถูก
สร า งสรรค ขึ้ น ใหม ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งระหว า งสื่ อ นวนิ ย ายและสื่ อ ละครโทรทั ศ น
(Invention/Variation) โดยมีปจจัยที่มีผลตอการเชื่อมโยงเนื้อหาระหวางนวนิยายและสื่อละคร
โทรทัศนไดแกธรรมชาติของสื่อ ระบบการสรางดารา (Stardom) และความแตกตางของประเภท
รายการ (Genre)
วิทยานิพนธเรื่อง “การถายโยงเนื้อหาทางเพศจากวรรณกรรมสูภาพยนตรเรื่องจันดารา”
ของ วรางคณา จั น ลา (2545) ภาควิ ช าการสื่ อ สารมวลชน คณะนิ เ ทศศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงลักษณะของการถายโยงเนื้อทางเพศจากสื่อนว
นิยายโดยการเปรียบเทียบกับสื่อภาพยนตร และปจจัยที่มีผลตอการถายโยงเนื้อหาทางเพศ
ผลการวิจัยพบวาในสื่อภาพยนตรสวนใหญมีการคงเดิมเนื้อหาตามนวนิยาย มีการเพิ่มเติม
การปรับเปลี่ยน และการตัดทอนเนื้อหาในระดับที่ใกลเคียงกัน ทั้งนี้เกิดจากปจจัยที่มีตอการถายโยง
เนื้อหา ซึ่งประกอบไปดวย 3 ปจจัยคือ 1. ปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการถายโยงเนื้อหา อันไดแก การใช
องคประกอบทางเทคนิคภาพยนตรและการใชสัญญะ 2. ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการถายโยงเนื้อหา
ซึ่งประกอบไปดวย บรรทัดฐานของสังคมไทยและพระราชบัญญัติของภาพยนตรไทย พ.ศ. 2473
และ 3. ปจจัยที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสื่อทั้งสองประเภท
วิทยานิพนธเรื่อง “การสื่อความหมาย การสรางอารมณขัน และสัมพันธบทในการตูนระกา
กับราณี” ของ พุทธชาด สุขรอด (2545) ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
งานวิ จัย ชิ้น นี้ มี วัต ถุ ป ระสงคเ พื่อศึก ษากลวิ ธีการสื่ อ ความหมาย คน หากลวิธีก ารสรา ง
อารมณขัน และศึกษาสัมพันธบทระหวางการตูนการเมืองระกากับราณีและแบบเรียนเร็วใหม เลม 1
ตอนตน
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ผลการวิจัยพบวา ในสวนของสัมพันธบท สามารถแบงไดเปน 8 ขอคือ (1) การตูนไดพลิก
ประเด็นจากในแบบเรียนที่มุงสอนเด็กไปสูการมุงสอนผูใหญ (2) การตูนไดสลายลักษณะ “อุดม
คติ” ของผูใหญในแบบเรียน (3) ความถูกตองในสังคมไดพลิกกลับจากผูใหญในแบบเรียน ไปสูเด็ก
ในการตูน (4) การตูนไดแสดงคานิยมที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับรางวัลที่เด็กจะไดรับเมื่อประพฤติดี (5)
การตูนไดสลายอุดมคติ ครอบครัวสุขสันต ที่ปรากฏในแบบเรียน (6) ลักษณะอุดมคติของสังคมใน
แบบเรียน ไดพลิกกลับจากแงบวกกลายเปนแงลบในการตูน (7) การตูนไดสลายอุดมคติ ทําดีไดดี
ทําชั่วไดชั่ว ที่ฝงอยูในแบบเรีย น (8) การตูนไดพลิกกลับลักษณะการหวนหาอดีตที่ปรากฏใน
แบบเรียน
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากงานวิจัยทั้ง 4 เรื่องนี้มาประกอบกับแนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา /
สัมพันธบท (Intertextuality) เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาวามีองคประกอบและปจจัยใดบางที่มี
สวนเกี่ยวของกับกระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการ
สื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
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การวิจยั ครั้งนีผ้ ูวิจัยสามารถสรางกรอบแนวคิด (Conceptual framework) ในการวิจยั ดังตอไปนี้
แผนภูมิที่ 2 : กรอบแนวคิด
การถายทอดเนื้อหาการรําไทยผานสื่อบุคคล ภายใตบริบทของการเรียนการสอนภายในสถาบัน
วัตถุประสงค

เหมือน / ตาง

ผูสงสาร

เนื้อหาสาร

ชองทาง
การสื่อสาร

ผูรับสาร

ผลที่เกิดขึ้น

เหมือน / ตาง

เหมือน / ตาง

เหมือน / ตาง

เหมือน / ตาง

เหมือน / ตาง

การผลิตซ้ํา
เพิ่มเติม /
ตัดทอน /
ดัดแปลง

เพิ่มเติม /
ตัดทอน /
ดัดแปลง

เพิ่มเติม /
ตัดทอน /
ดัดแปลง

เพิ่มเติม /
ตัดทอน /
ดัดแปลง

ปจจัย
เพิ่มเติม /
ตัดทอน /
ดัดแปลง

เพิ่มเติม /
ตัดทอน /
ดัดแปลง

การถายโยง

วัตถุประสงค

ผูสงสาร

เนื้อหาสาร

ชองทาง
การสื่อสาร

องคประกอบ

องคประกอบ

ปจจัย

ผูรับสาร

การถายทอดเนื้อหาการรําไทยผานแผนซีดีวีดิทัศน ภายใตบริบทของการสื่อสาร

ผลที่เกิดขึ้น

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในงานวิจัยเรื่อง “การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการ
สื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน” ผูวิจัยจะใชกระบวนทัศนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เพราะผูวิจัยเห็นวา การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผาน
แผนซีดีวีดิทัศนนั้น เปนปรากฏการณที่เริ่มตนไดไมนานและผูผลิตตางๆ ไดเริ่มทําการผลิตแผนซีดี
วีดิทัศนเกี่ยวกับการรําไทยมากขึ้น ตามกระแสนิยมปจจุบันเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษภูมิปญญา
ดั้งเดิมตางๆ ของไทย ประกอบกับการที่ผูวิจัยมีประสบการณตรงเกี่ยวกับการรําไทย จึงเล็งเห็นวา
เมื่อรําไทยเริ่มมีการพัฒนา และปรับปรุงตัวใหเขากับยุคสมัยปจจุบันก็สมควรที่จะมีการระดมวิชา
ความรูจากสาขาตางๆ เขามาชวยใหรําไทยไดมีการพัฒนาขึ้นไปไดอยางมั่นคงและมีทิศทาง แต
เนื่องจากรําไทยเปนเรื่องเฉพาะที่ เฉพาะกลุม ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองใชกระบวนทัศนการวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อจะไดสามารถศึกษาปรากฏการณที่เกิดขึ้น และสามารถเสาะแสวงหาความรู และความ
เขาใจถึงความเปนจริงเกี่ยวกับปรากฏการณนั้นไดอยางถูกตองและเปนระบบ
งานวิจัยชิ้นนี้จึงใชแนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา / สัมพันธบท (Intertextuality) แนวคิด
เรื่องการผลิตซ้ํา (Reproduction) แนวคิดเรื่องรูปแบบความสัมพันธระหวางสื่อพื้นบาน/สื่อมวลชน
แนวคิดเรื่องธรรมชาติของสื่อแตละประเภท และ แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาสารที่มีลักษณะแบบการให
คําแนะนํา/การใหความรู/การสอน เปนกรอบในการวิจัย เพื่อศึกษาการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจาก
การสื่ อสารระหว า งบุ คคลไปสู ก ารสื่ อสารผา นแผน ซีดี วีดิทัศน โดยใชวิธีก ารวิเ คราะห เ นื้ อหา
(Textual Analysis) วิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) วิธีการสนทนากลุม (Focus
Group Interview) และวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation Observation)
ในบทนี้จ ะกล า วถึ งวิ ธีการดํา เนินการวิจั ย ในขั้ น ตอนต างๆ ตั้ง แต แ หลงข อมูล การเก็บ
รวบรวมขอมูล เครื่องมือและทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการ
นําเสนอขอมูลอยางเปนขั้นตอน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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3.1 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
3.1.1 แหลงขอมูลประเภทเอกสาร
จากการที่ผูวิจัยไดไปสํารวจตลาดสินคา ที่เปนแผนซีดีวีดิทัศนที่เกี่ยวกับการรํา
ไทย ตามสถานที่ ต า งๆ เช น ร า นขายเทปเพลง ร า นขายหนั ง สื อ ฯลฯ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ระหวางปพ.ศ. 2546 - 2547 พบวา มีผูผลิตสื่อวีดิทัศนเกี่ยวกับการรําไทยออกวางจําหนายหลายราย
เชน บริษัท ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ จํากัด, หางหุนสวนจํากัด ว.มิวสิคซาวด, บริษัท สองธุรกิจ จํากัด,
มูลนิธิกุศลศิลป, บริษัท สื่อการสอน จํากัด, บริษัท โฟโตเฮาส คาเมรา แอนด วีดีโอ จํากัด, โรงเรียน
ดนตรีบานดรุณบทเพลง เปนตน ซึ่งสื่อวีดิทัศนของผูผลิตบางรายมีเฉพาะวีดิโอเทป หรือวีดิโอซีดี
แตผูผลิตบางรายก็มีทั้งวีดิโอเทป และ วิดีโอซีดี โดยในระหวางการออกสํารวจตลาดนั้น ถาผูวิจัยพบ
สื่อวีดิทัศนที่เกี่ยวกับการรําไทย ผูวิจัยจะขอใหผูขายทําการเปดสื่อวีดิทัศนดังกลาวใหผูวิจัยดูเนื้อหา
ขางในบางตอนกอนซื้อ เนื่องจากสื่อวีดิทัศนประเภทนี้มักมีราคาสูงกวา (ตั้งแต 190 - 500 บาท) สื่อ
วีดิทัศนประเภทอื่นๆ ซึ่งผูขายบางรายก็ยินยอมที่จะเปดสื่อวีดิทัศนใหผูวิจัยชมกอนซื้อ แตบางรายก็
ไมยินยอมที่จะเปดสื่อวีดิทัศนใหผูวิจัยชมกอนซื้อ และในกรณีนี้ผูวิจัยจะทําการซื้อสื่อวีดิทัศนมาดู
เนื้อหาขางในภายหลัง
ภายหลังจากการรับชมสื่อวีดิทัศนที่เกี่ยวกับการรําไทยของผูผลิตตางๆ แลวปรากฎ
วามีสื่อวีดิทัศนของ “บริษัท สองธุรกิจ จํากัด” เพียงรายเดียว ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสาธิตการรําไทย
โดยสื่อวีดิทัศนของบริษัท สองธุรกิจ จํากัดนั้นมีในรูปแบบของ “แผนซีดีวีดิทัศน” เทานั้น ผูวิจัยจึง
ไดสอบถามไปยังบริษัท สองธุรกิจ จํากัดเกี่ยวกับจํานวนชุดที่มี สถานที่วางจําหนาย ราคาขาย ฯลฯ
เพื่อจะไดทําการซื้อแผนซีดีวีดิทัศนดังกลาวมาดูเนื้อหาภายในเพิ่มเติม ซึ่งผูผลิตไดแจงใหทราบวา
แผนซีดีวีดิทัศนเกี่ยวกับ “การสาธิตทารํานาฏศิลปไทยมาตรฐานเบื้องตน” มีทั้งหมด 10 แผน และมี
วางจําหนายตามรานขายหนังสือบีทูเอส ศึกษาภัณฑ และรานพรพนา ตรงศรียาน โดยจําหนายใน
ราคาแผนละ 240 บาท
ผู วิ จั ย จึ ง ใช ข อ มู ล จากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ชุ ด “สาธิ ต การสอนท า รํ า นาฏศิ ล ป ไ ทย
มาตรฐานเบื้องตน” ของ บริษัท สองธุรกิจ จํากัดจํานวน 10 แผน (หนึ่งแผนประกอบไปดวยเพลงรํา
3 เพลง รวมทั้งหมดมีเพลงรํา 30 เพลงรํา) ที่ไดมาจากการซื้อตามรานขายหนังสือบีทูเอส และศึกษา
ภัณฑ ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางปพ.ศ. 2546 - 2547 มาเปนจํานวนประชากรทั้งหมด
ดังมีรายละเอียดตามตารางขางลางนี้
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ตารางที่ 3 : จํานวนประชากรของแผนซีดีวีดิทัศน
ชุดที่
เพลงรําที่ 1
เพลงรํา ที่ 2
1. รําแมบทเล็ก
รําสีนวล
2. ระบําดาวดึงส
รําพลายชุมพล
3. รํากฤดาภินิหาร
รําฉุยฉายพราหมณ
4. ระบําพรหมมาสตร
ระบําดอกบัว
5. ระบําไกรลาศสําเริง
ฟอนเงี้ยว
6. ระบําทวาราวดี
ระบําศรีวิชัย
7. รําอวยพรพุทธานุภาพ
รําอธิษฐาน
8. ฟอนมาลัย
ฟอนเทียน
9. ระบําไก
ระบํานกเขา
10. ระบํานกยูง
รํามโนราหบูชายัณห

เพลงรําที่ 3
ระบําเทพบันเทิง
รําฉุยฉายวันทองแปลง
รําฉุยฉายเบญจกายแปลง
รําอวยพรออนหวาน
ฟอนอวยพร
ระบําลพบุรี
รําเชิญพระขวัญ
ระบําวิชนี
ระบํากวาง
ฟอนเล็บ

3.1.2 แหลงขอมูลประเภทบุคคล
แหลงขอมูลที่สําคัญสามารถแบงออกเปน 4 ฝายหลักๆ ดวยกันคือ ผูผลิตสื่อ, ผูสง
สารที่อยูในแผนซีดีวีดิทัศนที่เปนครูและศิลปน (ผูสาธิตทารําไทย), สื่อบุคคล (ครูสอนรําไทยแบบ
ตัวตอตัว), ผูรับสาร (นักเรียนที่เรียนรําไทย จากสื่อบุคคลโดยตรง และผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน)
3.1.2.1 ผูผลิตสื่อ
จากการซื้อแผนซีดีวีดิทัศน “สาธิตการสอนทารํานาฏศิลปไทยมาตรฐาน
เบื้องตน” ของ บริษัท สองธุรกิจ จํากัดจํานวน 10 แผน มารับชมพบวาบนปกดานในของตลับแผน
ซีดีวีดิทัศนปรากฏรายชื่อของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนซีดีวีดิทัศน ในฐานะที่เปนผูกํากับ
การแสดง, ผูควบคุม-ประสานงาน, ที่ปรึกษา, ผูถายทํา และ ผูสรางสรรค-แบบปก ดังมีจํานวน
ประชากรของผูผลิตสื่อทั้งหมด 10 คน ดังตอไปนี้
ก) ผูประกอบการ
•
•
•

คุณมาลา วงศวรวิโรจน บุคคลในครอบครัวของเจาของบริษัทฯ (ที่ปรึกษา)
คุณกรเทพ วงศวรวิโรจน บุคคลในครอบครัวของเจาของบริษัทฯ (ที่ปรึกษา)
คุณกรทิพย วงศวรวิโรจน บุคคลในครอบครัวของเจาของบริษัทฯ (ที่ปรึกษา)
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•
•
•
•

คุณกรพจน วงศวรวิโรจน บุคคลในครอบครัวของเจาของบริษัทฯ (ที่ปรึกษา)
คุณกรวดี วงศวรวิโรจน บุคคลในครอบครัวของเจาของบริษัทฯ (ที่ปรึกษา)
คุณกรชัย วงศวรวิโรจน บุคคลในครอบครัวของเจาของบริษัทฯ (ที่ปรึกษา)
คุณวรกต วงศวรวิโรจน เจาของ บริษัท สองธุรกิจ จํากัด (สรางสรรค-แบบปก)
ข) ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี

•
•

ครูชอเอื้อง ลันตา นาฎศิลปน 6 สํานักการสังคีต กรมศิลปากร (กํากับการแสดง)
ครูธีรยุทธ ภมรจันทร ดุริยางคศิลปน 6 สํานักการสังคีต กรมศิลปากร (ควบคุม-ประสานงาน)

อนึ่ ง เพื่ อ ความเข า ใจร ว มกั น ผู วิ จั ย อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว า ถึ ง แม บุ ค คล
ดังกลาวจะเปน “ศิลปน” แตผูรับสารจากสื่อบุคคล, สื่อบุคคลที่เปนครูสอนรําไทย และบุคคลทั่วไป
มักจะเรียกศิลปนเหลานั้นวา “ครู”
ค) ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน
•

คุณรินทร รักดี ผูรับจางการถายทํา (ผูถายทํา)
3.1.2.2 ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน

จากการซื้อแผนซีดีวีดิทัศน “สาธิตการสอนทารํานาฏศิลปไทยมาตรฐาน
เบื้องตน” ของ บริษัท สองธุรกิจ จํากัดจํานวน 10 แผน มารับชมพบวาบนปกดานในของตลับแผน
ซีดีวีดิทัศนมีรายชื่อของผูสงสารที่เปนผูสาธิตทารําไทยในแผนซีดีวีดิทัศน และผูบรรยายในแผนซีดี
วีดิทัศน ซึ่งสามารถแบงประเภทของผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน ออกเปน 2 ประเภทใหญคือ ครู
และศิลปน ดังมีจํานวนประชากรของผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้งหมด 5 คน ดังรายชื่อตอไปนี้
ก) ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน: ที่เปนครู (3 คน)
•

•

•

ครูจันทิพย บุญยิ่ง ครูพิเศษ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร
(ผูสาธิตทารํา เปนผูแสดงเปนตัวนาง)
ครูพิมพชนก ชนะศิริ ครูพิเศษ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร
(ผูบรรยาย และ ผูสาธิตทารํา เปนผูแสดงเปนตัวพระและตัวนาง)
ครูเอกนาถ รักวงศ ครูพิเศษ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร
(ผูสาธิตทารํา เปนผูแสดงเปนตัวพระ)
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ข) ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน: ที่เปนศิลปน (2 คน)
•

•

ครูนพกร นาคหิรัญ นาฎศิลปน 6 จากสํานักการสังคีต กรมศิลปากร
(ผูสาธิตทารํา เปนผูแสดงเปนตัวพระ)
ครูนาตทิวา ทิพยเนตร นาฎศิลปน 4 จากสํานักการสังคีต กรมศิลปากร
(ผูสาธิตทารํา เปนผูแสดงเปนตัวนาง)

อนึ่ ง เพื่ อ ความเข า ใจร ว มกั น ผู วิ จั ย อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว า ถึ ง แม บุ ค คล
ดังกลาวจะเปน “ศิลปน” แตผูรับสารจากสื่อบุคคล, สื่อบุคคลที่เปนครูสอนรําไทย และบุคคลทั่วไป
มักจะเรียกศิลปนเหลานั้นวา “ครู”
3.1.2.3 สื่อบุคคล (ครูสอนรําไทย)
เมื่อประมาณปลายป 2546 ผูวิจัยไดโทรศัพทไปทําการติดตอขอเขาไป
เรียนรําไทยกับสื่อบุคคลที่วิทยาลัยนาฏศิลปซึ่งในครั้งแรกนั้นผูวิจัยไดรับการปฏิเสธเนื่องจาก
เจาหนาที่ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปบอกวาที่นี่จะสอนใหกับบุคคลภายนอกที่เ ปนเด็กในชวงฤดูรอน
เทานั้น ไมไดเปดสอนใหกับบุคคลภายนอกที่เปนผูใหญอยางเปนทางการ แตผูวิจัยไดขอรองโดย
อธิบายถึงเหตุผลของการเรียนรําไทยใหเจาหนาที่ทานนั้นฟง เจาหนาที่ทานนั้นจึงใหผูวิจัยคุยกับ ครู
กจกาญ ทิวาพร ครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร โดยบอกผูวิจัยวาใหลองคุยกับคุณครูทานนี้ดู
เพราะคุณครูทานนี้ใจดีมีเมตตากับลูกศิษยและออกจะเปนครูที่ทันสมัย ผูวิจัยจึงไดมีโอกาสคุยและ
อธิบายถึงสาเหตุที่ตองการเรียนรําไทยใหครูกจกาญฟง ครูกจกาญจึงไดตกลงที่จะสอนรําไทยใหกับ
ผูวิจัยโดยคิดอัตราคาสอนที่ 1,000 บาทตอ 3 ชั่วโมง เวลาเรียนแลวแตครูผูสอนและผูวิจัยสะดวกซึ่ง
มักเปนวันเสาร สวนสถานที่เรียนคือในหองพักครู
จากการสอบถามครูกจกาญ ถึงจํานวนครูสอนรําไทยในวิทยาลัยนาฏศิลป
ทราบวามีจํานวนประชากรของสื่อบุคคล (ครูสอนรําไทย) ที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพมหานคร
ประมาณ 42 คน
3.1.2.4 ผูรับสารจากสื่อบุคคล
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เกี่ยวของกับตัวผูรับสาร 2 กลุม คือผูรับสาร
โดยตรงจากสื่อบุคคล และผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน ในกรณีของผูรับสารโดยตรงจากสื่อบุคคล
ผูวิจัยไดพิจารณาถึงนักเรียนที่เรียนรําไทยโดยตรงจากครูสอนรําจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
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ซึ่งเปนสถาบันที่เชื่อถือไดวามีความเปนมาตรฐานที่สุดในการสอนรําไทย โดยมีจํานวนประชากร
ทั้งหมดคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวนประมาณ 2,100 - 2,300 คน
3.1.2.5 ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ผูรับสารอีกกลุมคือ ผูที่ซื้อแผนซีดีวีดิทัศนเกี่ยวกับการสาธิตการรําไทย
ไปดู หรือผูที่เคยไดรับชมแผนซีดีวีดิทัศนใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทย โดยผูวิจัยไดพิจารณา
วาผูรับสารกลุมนี้มีจํานวนไมมาก และมีความเฉพาะตัว ดังนั้นการที่จะไดพบกับผูรับสารประเภทนี้
โดยตรงคือจากสถานที่จําหนายแผนซีดีวีดิทัศน หรือสื่อที่เกี่ยวกับการรําไทยแหลงใหญๆ ซึ่งผูวิจัย
พบวาที่รานศึกษาภัณฑ สาขาราชดําเนินกลาง เปนแหลงจําหนายสื่อที่มีเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรํา
ไทยมากที่สุด ผูวิจัยจึงเลือกผูรับสารที่มาเลือกซื้อสื่อจากแหลงจําหนายที่นี่เปนผูรับสารในกลุมนี้
3.2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการ
สื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ 4 ชนิดในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาวิเคราะหดังนี้ การวิเคราะหเนื้อหา (Textual Analysis) การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth
Interview)
การสนทนากลุม (Focus Group Interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวม
(Participation Observation)

3.2.1 การวิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพ (Textual Analysis):
เนื้อหาสารที่อยูในแผนซีดีวีดิทัศน
เนื่องจากเรื่อง การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการ
สื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน นี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับเนื้อหาสาร หรือ ตัวบท ผูวิจัยจึง
มุงเนนที่จะคนหาขอสรุป และการตีความเกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ ของเนื้อหาสาร หรือตัวบท ผูสง
สาร ชองทางในการสื่อสาร ผูรับสาร รวมไปถึง วัตถุประสงค ผลลัพธที่เกิดขึ้น และบริบทดวย
3.2.1.1 หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis)
ในที่นี้ผูวิจัยใชวัตถุ (Social Artifact) ซึ่งคือ “เพลงรําในแผนซีดีวีดิทัศน”
เปนหนวยในการวิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพ
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3.2.1.2 กลุมประชากรที่เปนเพลงรําในแผนซีดีวีดิทัศน
ผูวิจัยไดทําการศึกษาประชากรที่เปนเพลงรําในแผนซีดีวีดิทัศนชุด “สาธิต
การสอนทารํานาฏศิลปไทยมาตรฐานเบื้องตน” ของ บริษัท สองธุรกิจ ทั้งหมดขางตน เนื่องจาก
เรื่องที่ผูวิจัยศึกษาเปนเรื่องที่มีความเฉพาะตัว และกลุมประชากรมีปริมาณที่ไมมาก จึงไมทําการ
คัดเลือกกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยทําการเลือกจํานวนประชากรทั้งหมด โดยใชประเภทของเพลงเปน
เกณฑ เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตในการวิจัยไววาจะทําการวิจัยเฉพาะ รําไทย
มาตรฐาน แบบรําเดี่ยวหรือรําคูของพระและนาง ที่ถูกถายทอดโดยบุคคลากรจากกรมศิลปากร ซึ่ง
เนื้อรอง ทํานอง ทวงทารายรํา และเครื่องแตงกายไดถูกกําหนดเปนแบบแผนมาชานาน อีกทั้งชื่อ
เพลงรําจะตองขึ้นตนดวยคําวา “รํา” เทานั้น ดังนั้นกลุมประชากรสําหรับการวิเคราะหเนื้อหาเชิง
คุณภาพในครั้งนี้จึงมีจํานวนเทากับ 12 เพลงรํา คือ
ตารางที่ 4 : จํานวนประชากรสําหรับการวิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพ
ชุดที่
เพลงรําที่ 1
เพลงรํา ที่ 2
1. รําแมบทเล็ก
รําสีนวล
2. รําพลายชุมพล
3. รํากฤดาภินิหาร
รําฉุยฉายพราหมณ
4. 5. 6. 7. รําอวยพรพุทธานุภาพ
รําอธิษฐาน
8. 9. 10. รํามโนราหบูชายัณห

เพลงรําที่ 3
รําฉุยฉายวันทองแปลง
รําฉุยฉายเบญจกายแปลง
รําอวยพรออนหวาน
รําเชิญพระขวัญ
-

3.2.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บขอมูล
ดังนี้
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•
•
•

•

ทําการบันทึกเสียงตางๆ จากแผนซีดีวีดิทัศน ลงเทปคาสเซ็ต
ทําการถอดเทป เรียบเรียงเนื้อหาที่ได
ทําการลดทอนขอมูลดวยการใสรหัสใหขอมูล (Coding) เพื่อคัดแยกขอมูลออกเปนพวกๆ ตาม
หัวขอ (Topic) ที่ไดตั้งไว เชน ขั้นตอนการถายทอด, วิธีสาธิตทารํา ฯลฯ
นําขอมูลที่ไดรับการใสรหัส ไปใสตารางแยกประเภทๆ (Category) โดยใหขอมูลที่มีรหัส
เหมือนกันใหอยูในหัวขอ หรือตารางเดียวกัน เพื่อรอไวสําหรับการวิเคราะหในขั้นตอไป
3.2.2 การวิเคราะหเนื้อหาเชิงคุณภาพ (Textual Analysis):
เนื้อหาสาร/ตัวบทจากการสื่อสารระหวางบุคคล

เนื่องจากเนื้อหาสาร หรือ ตัวบท ในเรื่องการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการ
สื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน นี้มี 2 ชนิด นั่นคือ เนื้อหาสาร หรือตัวบท
จากแผนซีดีวีดิทัศนซึ่งไดกลาวไปแลวขางตนกับ “เนื้อหาสาร หรือตัวบท จากการสื่อสารระหวาง
บุคคล”
3.2.2.1 หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis)
ผูวิจัยใช บุคคล/ปจเจก (ครูสอนรําไทย) เปนหนวยในการวิเคราะหเนื้อหา
เชิงคุณภาพ
3.2.2.2 กลุมตัวอยาง (Sampling): สื่อบุคคล (ครูสอนรําไทย)
จากจํานวนประชากรที่เปนครูสอนรําไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพฯ
ทั้งหมดประมาณ 42 คน โดยอาศัยหลักความไมนาจะเปน (Non-probability Sampling) แบบการ
สุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ผูวิจัยทําการเลือกครูกจกาญ ทิวาพร เปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษา เนื่องจากครูกจกาญ ทิวาพร เปนครูสอนรําไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรม
ศิลปากรที่ผูวิจัยไดไปเรียนรําไทยดวย ในกรณีที่ผูวิจัยไมสามารถดึงเนื้อหาสารออกมาจากสื่อบุคคล
ไดอยางครบถวนและชัดเจน ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณเจาะลึกครูกจกาญ ทิวาพร และครูสอนรําไทย
ทานอื่นเพิ่มเติมถึงประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ เชนวิธีการสอนรํา, ขั้นตอนการสอนรํา เปนตน
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3.2.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บขอมูล
ดังนี้
•
•
•
•

ติดตอเขาไปเรียนรําไทยกับครูสอนรําไทยที่วิทยาลัยนาฏศิลปแบบตัวตอตัว
เตรียมประเด็นคําถามที่จะไปถามครูสอนรํา
เตรียมอุปกรณที่เกี่ยวของกับการบันทึกเชน เครื่องบันทึกเสียง
บันทึกขอเท็จจริงตางๆ ที่ไดระหวางการเรียนรํา รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่สังเกตได ลงใน
Protocal ที่สรางขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการตีความขอมูล
3.2.3 การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview)

เนื่องจากเรื่อง การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการ
สื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนนี้เปนเรื่องที่มีความเฉพาะตัว เฉพาะกลุม ดังนั้นการสัมภาษณแบบไม
เปนทางการชนิดนี้จึงเหมาะสมเพราะเปนการสัมภาษณแบบมีจุดความสนใจเฉพาะเรื่อง จะทําให
ผูวิจัยเขาถึงขอมูลไดอยางลึกซึ้ง
3.2.3.1 หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis)
ในที่นี้ผูวิจัยใช บุคคล/ปจเจก เปนหนวยในการวิเคราะห
3.2.3.2 กลุมตัวอยาง (Sampling): ผูผลิต
จากจํานวนประชากรผูผลิตสื่อทั้งหมด 10 คนที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ถายโยงเนื้อหาสาร โดยอาศัยหลักความไมนาจะเปน (Non-probability Sampling) แบบการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางของผูผลิตสื่อสําหรับ
การศึกษาในครั้งนี้เปนจํานวน 3 คนคือ เจาของผลผลิตสื่อ/เจาของลิขสิทธิ์ ผูกํากับการแสดง และผู
ควบคุม-ประสานงาน เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตเนื้อหาสาร
มากที่สุด และเปนบุคคลที่สมัครใจในการตอบคําถามของผูวิจัย ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
•
•
•

คุณวรกต วงศวรวิโรจน เจาของ บริษัท สองธุรกิจ จํากัด (สรางสรรค-แบบปก)
ครูชอเอื้อง ลันตา นาฎศิลปน 6 สํานักการสังคีต กรมศิลปากร (กํากับการแสดง)
ครูธีรยุทธ ภมรจันทร ดุริยางคศิลปน 6 สํานักการสังคีต กรมศิลปากร (ควบคุม-ประสานงาน)
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3.2.3.3 กลุมประชากร: ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ผูวิจัยจะทําการศึกษาประชากรทั้งหมด 2 คนของผูสงสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศนที่เปนศิลปน เพราะผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 2 คนนี้เปนบุคคลที่มีรายชื่อปรากฎอยูใน
แผนซีดีวีดิทัศนที่ทําการวิจัย และเปนบุคคลที่สมัครใจในการตอบคําถามของผูวิจัย ผูวิจัยจึงถือวาผู
สงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนดังกลาว เปนผูใหขอมูลหลักที่สามารถใหขอมูลอันเปนประโยชนตอ
การศึกษาในครั้งนี้ไดอยางถูกตองและชัดเจนที่สุด ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
•

•

ครูนพกร นาคหิรัญ นาฎศิลปน 6 จากสํานักการสังคีต กรมศิลปากร
(ผูสาธิตทารํา เปนผูแสดงเปนตัวพระ)
ครูนาตทิวา ทิพยเนตร นาฎศิลปน 4 จากสํานักการสังคีต กรมศิลปากร
(ผูสาธิตทารํา เปนผูแสดงเปนตัวนาง)
3.2.3.4 กลุมตัวอยาง (Sampling): ผูสงสารที่เปนสื่อบุคคล (ครูสอนรําไทย)

จากจํานวนประชากรที่เปนครูสอนรําไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพฯ
ทั้งหมดประมาณ 42 คน ผูวิจัยทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยอาศัยหลักความไมนาจะเปน (Nonprobability Sampling) แบบการสุมตัวอยางโดยอาศัยหลักเครือขาย (Network Sampling) โดยให
ครูกจกาญ ทิ วาพร ซึ่ งเปน ครู สอนรําไทยของผูวิจัย เปน ผูแนะนํารายชื่อของครูสอนรําไทยใน
วิทยาลัยนาฏศิลปทานอื่นๆ ใหกับผูวิจัย จากการที่ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตและมีโอกาสพบปะพูดคุย
กับกลุมตัวอยางของผูสงสารที่เปนสื่อบุคคล ในชวงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดย
อาศัยหลักความสมัครใจในการตอบคําถามของกลุมตัวอยาง ทําใหผูวิจัยไดกลุมตัวอยางของผูสง
สารที่เปนสื่อบุคคล (ครูสอนรําไทย) จากวิทยาลัยนาฏศิลปและ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในครั้งนี้
เปนจํานวนทั้งสิ้น 4 คน คือ
•
•

•

•

ครูกจกาญ ทิวาพร อาจารย 2 ระดับ 7 จากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร (ครูตัวพระ)
ครูฉวี โชคอํานวย อาจารย 2 ระดับ 7 จากวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กรมศิลปากร (ครูตัวนาง)
ครูนฤมน วิภาภรณ อาจารย 3 ระดับ 8 จากวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรม
ศิลปากร (ครูตัวพระ)
ครูพิมพกร เพชรทอง อาจารย 2 ระดับ 7 จากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร (ครูตัวนาง)
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3.2.3.5 กลุมตัวอยาง (Sampling): ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ผูวิจัยไมไดศึกษาประชากรผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้งหมด แตจะใช
วิธีการสุมตัวอยางโดยอาศัยหลักความไมนาจะเปน (Non-probability Sampling) แบบการสุม
ตัวอยางโดยอิงความสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจากถึงแมนวาเรื่องที่ผูวิจัยตองการ
ศึกษาจะเปนเรื่องที่มีความเฉพาะตัว แตตองคํานึงถึงบุคคลที่มีความพรอมและยินดีที่จะใหขอมูล
ดวย อีกทั้งจากการที่ผูวิจัยไดทดลองไปเฝาดูผูรับสารที่ซื้อแผนซีดีวีดิทัศนเกี่ยวกับการสาธิตการรํา
ไทยที่รานศึกษาภัณฑ ราชดําเนินกลาง ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2547 ผูวิจัยพบวา
แผนซีดีวีดิทัศนประเภทนี้ไมใชสินคาขายดีที่มีคนมาซื้อบอยๆ ทุกวัน
ดังนั้นเกณฑในการเลือกกลุมตัวอยางคือ ผูที่ซื้อแผนซีดีวีดทิ ศั นเกีย่ วกับการ
สาธิตการรําไทยไปดู หรือ ผูที่เคยรับชมแผนซีดีวีดิทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสาธิตรําไทย เพราะ
ผูวิจัยถือวาบุคคลเหลานี้เปนผูใหขอมูลหลักในแงของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน เปนบุคคลที่
สามารถใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดอยางถูกตองและชัดเจนที่สุด เพราะ
เปนบุคคลทั่วไปที่ใหความสนใจในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสาธิตการรําไทยที่อยูในแผนซีดีวีดิทัศน
จนกระทั่งซื้อไปดู หรือยอมใชเวลาในการรับชม ซึ่งจากการที่ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตและมีโอกาสพบปะ
พูดคุยกับกลุมตัวอยางผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนตามสถานที่ตางๆ ในชวงเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยอาศัยหลักความสมัครใจในการตอบคําถามของกลุมตัวอยางทําใหผูวิจัยได
กลุมตัวอยางของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสาธิตรําไทยเปนจํานวน 4 คน
แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวาผูใหขอมูลหลักดังกลาวไมสามารถใหขอมูล
ไดอยางครบถวนและชัดเจน ประกอบกับผูรับสารประเภทดังกลาวมีจํานวนนอยและหาไดยาก ผูวิจัย
จึงทําการสัมภาษณกลุมประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการรําไทย หรือเคยมีโอกาสรับชมแผนซีดี
วีดิทัศนใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทยเพิ่มเติมถึงประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ เชนวัตถุประสงคใน
การรับชม, ความสามารถในการปฏิบัติตาม, ความพึงพอใจในเนื้อหาสาร, ความคิดเห็น แนวทางหรือ
ขอเสนอแนะสําหรับงานในอนาคต เปนตน จากการที่ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตและมีโอกาสพบปะพูดคุย
กับกลุมตัวอยางผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนตามสถานที่ตางๆ ในชวงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม
พ.ศ. 2547 โดยอาศัยหลักความสมัครใจในการตอบคําถามของกลุมตัวอยางทําใหผูวิจัยไดกลุมตัวอยาง
ของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนใดๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทยเปนจํานวน 10 คน รวมแลวผูวิจัย
ไดกลุมตัวอยางของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนในครั้งนี้เปนจํานวนทั้งสิ้น 14 คน คือ
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ตารางที่ 5 : รายชื่อกลุมตัวอยางผูรับสารจากแผนซีดวี ีดิทศั น
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
อายุ
อาชีพ
1. น.ส. ขวัญตา วิเศษสิงห
20 ป นักศึกษาป 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. น.ส. ชลดา บางนอย
16 ป นักเรียน ปวช. ป 1 วิทยาลัยนาฏศิลป
3. น.ส. ชุติมน เนืองนิตย
18 ป นักศึกษา ป 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
4. น.ส. ญานิสา สมรวิบูลย
17 ป นักเรียน ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลป
5. ด.ญ. ณัฐธิดา ศรีนาคคํา
12 ป นักเรียน ม.1 วิทยาลัยนาฏศิลป
6. น.ส. นพวรรณ ประเสริฐสม
16 ป นักเรียน ปวช. ป 1 วิทยาลัยนาฏศิลป
7. น.ส. บุษบา เดชะคุปต
43 ป พนักงานองคกรเอกชน
8. ด.ญ. เมธาวี คลายแกว
13 ป นักเรียน ม.1 วิทยาลัยนาฏศิลป
9. น.ส. ศราวิภา บุญเกิด
21 ป นักศึกษา ป 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
10. คุณ สลักใจ สุรัตพิพิธ
36 ป รับจางจัดการแสดง
11. คุณ สอิ้ง กานยะคามิน
80 ป เจาของชมรมพุทธรักษา
12. น.ส. สิริภา ตั้งชัยชนะกิจ
21 ป นักศึกษา ป 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
13. คุณ สุวัลยา เดชกัลยา
58 ป ครูสอนนาฏศิลป เด็กชั้น ป. 1
14. คุณ หงษฟา ทรัพยบุญเรือง
43 ป ขาราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3.2.3.6 กลุมตัวอยาง (Sampling): ผูรับสารจากสื่อบุคคล
ผูวิจัยไมไดศึกษาประชากรผูรับสารจากสื่อบุคคลประมาณ 2,100 - 2,300
คน ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข อ งแต จ ะใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งโดยอาศั ย หลั ก ความไม น า จะเป น ( Nonprobability Sampling) แบบการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) เนื่องจากเรื่องที่
ผูวิจัยศึกษาเปนเรื่องที่มีความเฉพาะตัวของคนเฉพาะกลุม อนึ่งในระหวางการเก็บขอมูลผูวิจัยคน
พบวาผูรับสารจากสื่อบุคคลหลายคนเปนบุคคลกลุมเดียวกับผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน จึงอาจจะ
มีชื่อของผูรับสารจากสื่อบุคคลไปซ้ํากับชื่อของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนได
ซึ่ ง ในการเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งนี้ ผู วิ จั ย ได สุ ม ตั ว อย า งมาจากบุ ค คลที่ มี
คุ ณ ลั ก ษณะสอดคล อ งกั บ กลุ ม เป า หมายในการวิ จั ย คื อ เป น นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา หรื อ
อุดมศึกษา ที่เรียนรําไทยโดยตรงจากครูสอนรําจากวิทยาลัยนาฏศิลปหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กรมศิลปากร จากการที่ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตและมีโอกาสพบปะพูดคุยกับกลุมตัวอยางผูรับสารจาก
สื่อบุคคลในวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร ในชวงเดือนพฤศจิกายน
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- ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยอาศัยหลักความสมัครใจในการตอบคําถามของกลุมตัวอยาง ทําใหผูวิจัย
ไดกลุมตัวอยางของผูรับสารจากสื่อบุคคลในครั้งนี้เปนจํานวนทั้งสิ้น 16 คน โดยแบงเปนผูรับสาร
จากสื่อบุคคลที่ไมเคยรับชมสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทย 4 คน ที่เหลือ 12 คน เปนผูรับสารจาก
สื่อบุคคล และเปนผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนดวย ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี้
ตารางที่ 6 : รายชื่อผูรับสารจากสื่อบุคคลที่ไมเคยรับชมสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทย
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
อายุ
อาชีพ
1. น.ส. จิตรีภรณ สุนทรสวัสดิ์
15 ป นักเรียน ปวช. ป 1 วิทยาลัยนาฏศิลป
2. น.ส. ปยะวรรณ สายเพ็ชร
17 ป นักเรียน ม.5 วิทยาลัยนาฏศิลป
3. น.ส. อมรรัตน สุขสาคร
19 ป นักศึกษา ป 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
4. น.ส. อาภัสรา เอกภาพยิ่งยง
19 ป นักศึกษา ป 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ตารางที่ 7 : รายชื่อผูรับสารจากสื่อบุคคล และเปนผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
อายุ
อาชีพ
1. น.ส. ชลดา บางนอย
16 ป นักเรียน ปวช. ป 1 วิทยาลัยนาฏศิลป
2. น.ส. ชุติมน เนืองนิตย
18 ป นักศึกษา ป 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3. น.ส. ญานิสา สมรวิบูลย
17 ป นักเรียน ม.6 วิทยาลัยนาฏศิลป
4. ด.ญ. ณัฐธิดา ศรีนาคคํา
12 ป นักเรียน ม.1 วิทยาลัยนาฏศิลป
5. น.ส. นพวรรณ ประเสริฐสม
16 ป นักเรียน ปวช. ป 1 วิทยาลัยนาฏศิลป
6. น.ส. นลินี เมืองจันทบุรี
21 ป นักศึกษา ป 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
7. น.ส. มลิวรรณ กรรถาวร
21 ป นักศึกษา ป 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
8. ด.ญ. เมธาวี คลายแกว
13 ป นักเรียน ม.1 วิทยาลัยนาฏศิลป
9. น.ส. เมธิกานต มะลิ
19 ป นักศึกษา ป 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
10. น.ส. เยาวภา ภูผกา
21 ป นักศึกษา ป 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
11. น.ส. วราภรณ สุวรรณวัฒน
19 ป นักศึกษา ป 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
12. น.ส. สิริภา ตั้งชัยชนะกิจ
21 ป นักศึกษา ป 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3.2.3.7 เตรียมงาน และ สัมภาษณ
•

เตรียมคําถาม / ประเด็นสัมภาษณ
- ผูผลิต - วัตถุประสงคหลักในการผลิต ฯลฯ
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•
•
•
•
•

- ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน - วิธีการถายทอด ฯลฯ
- สื่อบุคคล (ครูสอนรําไทย) - วิธีการสอน, เทคนิค ฯลฯ
- ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน - วัตถุประสงคในการซื้อ, ผลลัพธ ฯลฯ
กําหนดเวลาสัมภาษณ, ซอมสัมภาษณกับคนอื่น, แกไขคําถาม
เตรียมอุปกรณที่เกี่ยวของกับการบันทึกเชน เครื่องบันทึกเสียง
ติดตอ นัดหมายผูใหสัมภาษณลวงหนา
ไปสัมภาษณโดยใชคําถามที่เตรียมมาเปนแนวทางในการสัมภาษณ
บันทึกขอมูล, ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยการใชวิธีการวัดขอมูลหลายครั้ง
3.2.3.8 ประเด็นคําถามหลักสําหรับผูผลิต

•
•
•
•
•

วัตถุประสงคในการผลิตสื่อ
รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับสินคาของบริษัท, การตลาด, ยอดขาย, ผลตอบรับ
กระบวนการผลิตเปนอยางไร
ปญหาหรืออุปสรรคในการผลิต และวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
แผนงานในอนาคต, แนวโนมตลาดในอนาคต
3.2.3.9 ประเด็นคําถามหลักสําหรับผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน

•
•

•
•
•

•

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูสงสาร
ความคิดเห็นของผูสงสารตอแผนซีดีวีดิทัศนในประเด็นเรื่องของประโยชน, ความพึงพอใจ,
ความเหมาะสม, ขอดี, ขอเสีย และผลตอบรับ
วัตถุประสงคในการผลิตสื่อ
กระบวนการผลิต, การถายทํา
ปญหาหรืออุปสรรคในการผลิต ในประเด็นเรื่องการทํางาน, เรื่องสวนตัว และวิธีการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนารูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยผานสื่อในอนาคต
3.2.3.10 ประเด็นคําถามหลักสําหรับสื่อบุคคล (ครูสอนรําไทย)

•
•
•

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับครู
วัตถุประสงคในการเรียนการสอน
ขั้นตอนและวิธีการสอนรําไทยใหกับนักเรียนในสถาบัน
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•
•
•

•

อุปกรณประกอบการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
ปญหาและอุปสรรคในระหวางการเรียนการสอน และวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ความคิ ด เห็ น ของครู ต อ แผ น ซี ดี วีดิทั ศนที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ การรํา ไทย ในประเด็น เรื่ อ งของ
ประโยชน, ความพึงพอใจ, ความเหมาะสม, ขอดีและขอเสีย
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนารูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยผานสื่อใน
อนาคต
3.2.3.11 ประเด็นคําถามหลักสําหรับผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน

•
•
•

•

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวผูรับสาร
วัตถุประสงคในการซื้อแผนซีดีวีดิทัศนประเภทนี้
ความคิดเห็นของผูรับสารตอแผนซีดีวีดิทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทย ในประเด็นเรื่องของ
ประโยชน, ความพึงพอใจ, ความเหมาะสม, ขอดี, ขอเสีย และผลลัพธที่ได
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนารูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยผานสื่อใน
อนาคต
3.2.3.12 ประเด็นคําถามหลักสําหรับผูรับสารจากสื่อบุคคลโดยตรง

•
•
•
•
•
•
•

•

•

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวผูรับสาร
วัตถุประสงคในการเรียนรําไทย
สาเหตุในการเลือกสถาบันแหงนี้
ขั้นตอนและวิธีการเรียนรําไทยจากสื่อบุคคล
อุปกรณประกอบการเรียนการสอนจากครู
ปญหาและอุปสรรคในระหวางการเรียนการสอน และวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ความคิ ด เห็ น ของผู รั บ สารต อ การรั บ เนื้ อ หาสารจากการสื่ อ สารระหว า งบุ ค คลโดยตรง ใน
ประเด็นเรื่องของประโยชน, ความพึงพอใจ, ความเหมาะสม, ขอดี, ขอเสีย และผลลัพธที่ได
ความคิดเห็นของผูรับสารตอแผนซีดีวีดิทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทย ในประเด็นเรื่องของ
ประโยชน, ความพึงพอใจ, ความเหมาะสม, ขอดี, ขอเสีย และผลลัพธที่ได
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนารูปแบบการนําเสนอเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยผานสื่อใน
อนาคต
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3.2.4 การสนทนากลุม (Focus Group Interview)
ในการเก็บขอมูลสําหรับการศึกษาเรื่อง การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการ
สื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนนี้ ผูวิจัยตองการทราบขอมูลที่ลึกซึ้งลงไป
เพื่อจะไดสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปทําการประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงเลือก “การ
สนทนากลุม” ขึ้นมาใชในการเก็บขอมูลอีกเครื่องมือหนึ่ง เพราะขอมูลที่ไดรับจากลุมสนทนามัก
เปนขอมูลที่ผานการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกแตละคนของกลุม
อยางละเอียด ทําใหผูวิจัยไดขอมูลที่แตกตางและแปลกออกไปจากขอมูลที่ไดรับจากการใชวิธี “การ
สัมภาษณเจาะลึก” ซึ่งผูวิจัยไดใชเครื่องมือการสนทนากลุมกับกลุมตัวอยาง 2 กลุมคือ กลุมผูสงสาร
จากแผนซีดีวีดิทัศน และอีกกลุมหนึ่งคือ กลุมผูรับสารจากสื่อบุคคล และ/หรือ ผูรับสารจากแผนซีดี
วีดิทัศน
3.2.4.1 หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis)
ในที่นี้ผูวิจัยใช กลุมคน เปนหนวยในการวิเคราะห
3.2.4.2 กลุมประชากร: ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน และ/หรือ
ผูสงสารที่เปนสื่อบุคคล
ผูวิจัยจะทําการศึกษาประชากรทั้งหมด 3 คนของผูสงสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศนที่เปนครู เพราะผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 3 คนนี้เปนบุคคลที่มีรายชื่อปรากฎอยูในแผน
ซีดีวีดิทัศนที่ทําการวิจัย และเปนบุคคลที่สมัครใจในการตอบคําถามของผูวิจัย ผูวิจัยจึงถือวาผูสง
สารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศน ดั ง กล า ว เป น ผูใ หข อมูลหลัก ที่สามารถใหข อมูลอัน เป นประโยชนต อ
การศึกษาในครั้งนี้ไดอยางถูกตองและชัดเจนที่สุด ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
•

•

•

ครูจันทิพย บุญยิ่ง ครูพิเศษ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร
(ผูสาธิตทารํา เปนผูแสดงเปนตัวนาง)
ครูพิมพชนก ชนะศิริ ครูพิเศษ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร
(ผูบรรยาย และ ผูสาธิตทารํา เปนผูแสดงเปนตัวพระและตัวนาง)
ครูเอกนาถ รักวงศ ครูพิเศษ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร
(ผูสาธิตทารํา เปนผูแสดงเปนตัวพระ)

53
อนึ่งในระหวางการเก็บขอมูลผูวิจัยพบวา ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง
3 ทานนี้มีอาชีพที่แทจริงเปนครูหรือเปนผูสงสารที่เปนสื่อบุคคลดวย ดังนั้นในระหวางการเก็บ
ขอมูลผูวิจัยจึงทําการสอบถามถึงประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับผูสงสารจากสื่อบุคคลดวย
3.2.4.3 กลุมตัวอยาง (Sampling): ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน และ/หรือ
ผูรับสารจากสื่อบุคคล
ผูวิจัยไมไดศึกษาประชากรของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน และ/หรือ
ผูรับสารจากสื่อบุคคลทั้งหมด แตจะใชวิธีการสุมตัวอยางโดยอาศัยหลักความไมนาจะเปน (Nonprobability Sampling) แบบการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) เนื่องจากเรื่องที่
ผูวิจัยศึกษาเปนเรื่องที่มีความเฉพาะตัว อนึ่ง การจัดกลุมสนทนาจะประกอบไปดวยบุคคลเปาหมาย
3 คนต อ กลุ ม และมี จํ า นวน 2 กลุ ม ซึ่ ง คั ด เลื อ กมาจากบุ ค คลที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะสอดคล อ งกั บ
กลุมเปาหมายในการวิจัยคือ เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา ที่เรียนรําไทยโดยตรง
จากครูสอนรําจากวิทยาลัยนาฏศิลปหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร
จากการที่ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตและมีโอกาสพบปะพูดคุยกับกลุมตัวอยาง
ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน และ/หรือ ผูรับสารจากสื่อบุคคล ในวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร ในชวงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยอาศัยหลัก
ความสมัครใจในการตอบคําถามของกลุมตัวอยาง ทําใหผูวิจัยไดกลุมตัวอยางของผูรับสารจากแผน
ซีดีวีดิทัศน และ/หรือ ผูรับสารจากสื่อบุคคล ในครั้งนี้เปนจํานวนทั้งสิ้น 6 คน คือ
ตารางที่ 8 : รายชื่อผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนและ/หรือผูรับสารจากสื่อบุคคล (กลุมที่ 1)
1.
น.ส. เมธิกานต มะลิ
19 ป
นักศึกษา ป 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
2.
น.ส. วราภรณ สุวรรณวัฒน
19 ป
นักศึกษา ป 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3.
น.ส. อาภัสรา เอกภาพยิ่งยง
19 ป
นักศึกษา ป 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ตารางที่ 9 : รายชื่อผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนและ/หรือผูรับสารจากสื่อบุคคล (กลุมที่ 2)
1.
น.ส. นลินี เมืองจันทบุรี
21 ป
นักศึกษา ป 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
2.
น.ส. มลิวรรณ กรรถาวร
21 ป
นักศึกษา ป 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3.
น.ส. เยาวภา ภูผกา
21 ป
นักศึกษา ป 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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บุคคลเหลานี้ผูวิจัยถือวาเปนผูใหขอมูลหลักในแงของสื่อบุคคล และ/หรือ
ในฐานะที่เปนผูรับสารเกี่ยวกับการรําไทยผานสื่อบุคคลโดยตรง เปนบุคคลที่สามารถใหขอมูลอัน
เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดอยางถูกตองและชัดเจนที่สุด เนื่องจากเปนนักเรียนที่
เรียนรําไทยโดยตรงจากครูสอนรําจากวิทยาลัยนาฏศิลปหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร
ซึ่งเปนสถาบันที่เชื่อถือไดวามีความเปนมาตรฐานที่สุดในการสอนรําไทย
3.2.4.4 เตรียมงาน และสัมภาษณ
•
•
•
•
•
•

เตรียมคําถาม / ประเด็นสัมภาษณ เชน วิธีการเรียน, เทคนิคในการจํา ฯลฯ
กําหนดเวลาสัมภาษณ, ซอมสัมภาษณกับคนอื่น, แกไขคําถาม
เตรียมอุปกรณที่เกี่ยวของกับการบันทึกเชน เครื่องบันทึกเสียง
ติดตอขอสัมภาษณผูใหสัมภาษณในเวลาที่สะดวก
เก็บขอมูลโดยการบันทึกเสียงผาน เครื่องบันทึกเทปและสัมภาษณตามแนวคําถาม
บันทึกขอมูล, ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยการใชวิธีการวัดขอมูลหลายครั้ง
3.2.4.5 ประเด็นคําถามสําหรับผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนและ/หรือสื่อบุคคล
เหมือนในหัวขอ 3.2.3.9 และหัวขอ 3.2.3.10
3.2.4.6 ประเด็นคําถามสําหรับผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน และ/หรือ
ผูรับสารจากสื่อบุคคล
เหมือนในหัวขอ 3.2.3.11 และหัวขอ 3.2.3.12
3.2.5 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation Observation)

การที่ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวม เนื่องจากผูวิจัยจะสามารถเขาถึงขอมูลได
อยางลึกซึ้ง และจะสามารถดึงเนื้อหาสารที่อยูในสื่อบุคคลออกมาทําการวิเคราะหเนื้อหาสารได
อยางละเอียด อีกทั้งยังสามารถทราบถึงองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการถายโยง
เนื้ อ หาการรํ า ไทยจากการสื่ อ สารระหว า งบุ ค คลไปสู ก ารสื่ อ สารผ า นแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ซึ่ ง เป น
วัตถุประสงคหนึ่งของการวิจัย โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปนี้
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3.2.5.1 พื้นที่ในการศึกษา
ผูวิจัยจะเลือกสถานที่ที่ไดชื่อวามีการสอนรําไทยที่ไดมาตรฐาน และมีการ
สอนรําไทยเปนประจําใหกับนักเรียนนาฏศิลปหรือผูสนใจรําไทย นั่นคือวิทยาลัยนาฏศิลป กรม
ศิลปากร กรุงเทพมหานคร
3.2.5.2 หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis)
ในที่นี้ผูวิจัยใช บุคคล/ปจเจก เปนหนวยในการวิเคราะห
3.2.5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บขอมูล
ดังนี้
•
•
•
•

ติดตอเขาไปเรียนรําไทยกับครูสอนรําไทยที่วิทยาลัยนาฏศิลปแบบตัวตอตัว
เตรียมประเด็นคําถามที่จะไปถามครูสอนรํา
เตรียมอุปกรณที่เกี่ยวของกับการบันทึกเชน กลองถายรูป, เครื่องบันทึกเสียง
บันทึกขอเท็จจริงตางๆ ที่ไดระหวางการเรียนรํา รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่สังเกตได ลงใน
Protocal ที่สรางขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการตีความขอมูล

3.3 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยจะทําการการวิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลที่ไดจาก ผูสงสาร (Sender), เนื้อหาสาร
(Message), ชองทางการสื่อสาร (Channel), ผูรับสาร (Receiver) รวมถึงวัตถุประสงคและผลที่
เกิดขึ้นจากการถายทอดเนื้อหาการรําไทยผานสื่อบุคคลภายใตบริบทของการเรียนการสอนภายใน
สถาบัน มาเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจาก ผูสงสาร (Sender), เนื้อหาสาร (Message), ชองทางการ
สื่อสาร (Channel), ผูรับสาร (Receiver) รวมถึงวัตถุประสงคและผลที่เกิดขึ้นจากการถายทอด
เนื้อหาการรําไทยผานแผนซีดีวีดิทัศนภายใตบริบทของการสื่อสาร โดยใชแนวคิด ทฤษฎีในบทที่ 2
มาเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอของการวิจัย โดยสามารถสรุปได
ดังนี้
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ตารางที่ 10 : กรอบแนวคิด ทฤษฎีในการวิเคราะหขอมูล
ใช แนวคิด ทฤษฎี
เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่
1. แนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา/สัมพันธบท 1. เพื่อศึกษากระบวนการถายโยงเนื้อหาการ
(Intertextuality)
รําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสู
2. แนวคิดเรื่องการผลิตซ้ํา (Reproduction)
การสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
3. แนวคิดเรื่องรูปแบบความสัมพันธระหวาง
สื่อมวลชนและสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน
4. แนวคิดเรื่องธรรมชาติของสื่อแตละประเภท
5. แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาสารที่มีลักษณะแบบ
การใหคําแนะนํา/การใหความรู/การสอน
1. แนวคิดเรื่องรูปแบบความสัมพันธระหวาง 2. เพื่ อ วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบและป จ จั ย ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการถายโยงเนื้อหาการ
สื่อมวลชนและสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน
รํ า ไทยจากการสื่ อ สารระหว า งบุ ค คลไปสู
2. แนวคิดเรื่องธรรมชาติของสื่อแตละประเภท
การสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
3. แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาสารที่มีลักษณะแบบ
การใหคําแนะนํา/การใหความรู/การสอน
1. แนวคิดเรื่องการถายโยงเนื้อหา/สัมพันธบท 3. เพื่อประมวลความคิดเห็นของผูผลิตและผูรับ
(Intertextuality)
สารที่มีตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจาก
2. แนวคิดเรื่องการผลิตซ้ํา (Reproduction)
การสื่ อสารระหว างบุ คคลไปสู การสื่ อสาร
3. แนวคิดเรื่องรูปแบบความสัมพันธระหวาง
ผ า นวี ดิ ทั ศ น รวมถึ ง การแสวงหาแนวทาง
สื่อมวลชนและสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน
หรือขอเสนอแนะสําหรับการผลิตงานใน
4. แนวคิดเรื่องธรรมชาติของสื่อแตละประเภท
อนาคต
5. แนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาสารที่มีลักษณะแบบ
การใหคําแนะนํา/การใหความรู/การสอน
3.4 ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย
ผู วิ จั ย จะนํ า เสนอขอมูล ในลัก ษณะของการบรรยาย หรื อพรรณนาวิ เ คราะห (Analysis
Descriptive) โดยการนําแหลงขอมูลตางๆ ทั้งแหลงขอมูลประเภทเอกสาร และแหลงขอมูลประเภท
บุค คล มาทํ า การวิ เ คราะห ร วมข อ สรุ ป ทั้ง หมดที่ คน พบเพื่อ ตอบวั ต ถุป ระสงคใ นการวิ จัย และ
แสดงผลของการวิจัยออกมา ใหตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวขางตนโดยมีลําดับขั้นตอนในการ
เสนอผลการวิจัย ดังนี้
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บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

บทนํา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ระเบียบวิธีวิจัย
การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคล
ไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
บทที่ 5 องคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของกับการถายโยงเนื้อหาการรําไทย
จากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
บทที่ 6 ทัศนะของผูผลิตและผูรับสารตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทย
จากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
บทที่ 7 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

บทที่ 4
การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคล
ไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
ในการวิจัยเรื่อง “การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการ
สื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน” นั้นผูวิจัยไดใหความสําคัญกับองคประกอบในการสื่อสารทั้ง 4
ประการ ผูสงสาร (Sender), สาร (Message), ชองทางการสื่อสาร (Channel), ผูรับสาร (Receiver)
รวมถึงวัตถุประสงค ผลที่เกิดขึ้น และบริบทของการเปดรับสื่อ ที่ถูกถายโยงจากการสื่อสารระหวาง
บุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน โดยผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยไว 3 ขอ
ดวยกันคือ
1.

2.

3.

เพื่อศึกษากระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสาร
ผานแผนซีดีวีดิทัศน
เพื่อวิเคราะหองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจาก
การสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
เพื่อประมวลความคิดเห็นของผูผลิตและผูรับสารที่มีตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการ
สื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน รวมถึงการแสวงหาแนวทางหรือ
ขอเสนอแนะสําหรับการผลิตงานในอนาคต

ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหวัตถุประสงคขอที่ 1 คือกระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทย
จากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน โดยผูวิจัยจะเริ่มจากเนื้อหาสาร
เปนอันดับแรก
4.1 การถายโยงเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูแผนซีดีวีดทิ ัศน
ผูวิจัยพบวา ในการศึกษาเรื่องการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคล
ไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนนั้น องคประกอบทางการสื่อสารที่สําคัญที่สุด ซึ่งเปนจุดเดน
ประเด็นสําคัญของเรื่องการถายโยงคือ “เนื้อหาสาร” ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําประเด็นเรื่องการถายโยง
เนื้อหาสารขึ้นมากลาวเปนอันดับแรกกอนดังนี้
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แผนภูมิที่ 3 : เนื้อหาสาร
การควบคุมทิศทางและปริมาณของเนื้อหาสาร
เนื้อหาสาร

ความนาเชื่อถือและมาตรฐานของเนื้อหาสาร
ลักษณะของเนื้อหาสาร
สวนประกอบตางๆ ของเนื้อหาสาร

4.1.1 เนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล
จากการประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับ เนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลใน
ประเด็นตางๆ ผูวิจัยพบวา ในภาพรวมแลวเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลมีลักษณะดังนี้
4.1.1.1 การควบคุมทิศทางและปริมาณของเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวาในการถายทอดเนื้อหาสารโดยสื่อบุคคลนั้น ผูสงสารหรือ
ผูรับสารจะไมสามารถทําการคั ดเลือกเนื้อหาสารประเภทเพลงรํา ขึ้ นมาถายทอดได ตามความ
ตองการของผูสงสารหรือผูรับสาร หากแตผูสงสารจะตองทําการถายทอดเนื้อหาสารประเภทเพลง
รําใหกับผูรับสารในแตละชวงชั้นเรียน ใหไดปริมาณตรงตามที่คณะผูบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย
นาฏศิลป และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกําหนดไวตั้งแตตน ซึ่งเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวาง
บุคคลจะถูกควบคุมไวโดยคูมือการสอนตางๆ ที่ผูสงสารไดมีการจัดทําขึ้น ดังนั้นทิศทางของเนื้อหา
สารในสื่อบุคคลที่ตองใชในการถายทอดใหกับผูรับสารในสถาบันจึงขึ้นอยูกับนโยบายของเจา
กระทรวงที่สถาบันการศึกษาสังกัดอยู
4.1.1.2 ความนาเชื่อถือและมาตรฐานของเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวา เนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลมีความนาเชื่อถือสูง
เนื่องจาก เนื้อหาสารมีความเปนปจจุบัน สามารถจับตองได สามารถยืนยันไดวามีตัวตนอยูจริง อีก
ทั้งสื่อบุคคลยังสังกัดอยูในกรมศิลปากร ซึ่งเปนสถาบันที่ไดชื่อวา มีความเปนมาตรฐาน และมี
ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุ ด ทางด า นการรํ า ไทย ดั ง นั้ น เนื้ อ หาสารที่ ถู ก ถ า ยทอดผ า นสื่ อ บุ ค คลจึ ง มี ค วาม
นาเชื่อถือสูง นอกจากนั้นทางสถาบันยังคอยดูแลรักษามาตรฐานของเนื้อหาสารจากการสื่อสาร
ระหวางบุคคลใหคงความนาเชื่อถือ ทั้งในระดับของผูสงสารและผูรับสารดังนี้
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ก) ในระดับของผูสงสาร
จากการที่มีวิทยาลัยนาฏศิลป 12 แหงตามจังหวัดตางๆ ดังนั้นเพื่อให
ผูสงสารของวิทยาลัยนาฏศิลปในแตละจังหวัดทําการถายทอดเนื้อหาสารที่เหมือนๆ กันไปสูผูรับ
สาร และปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับเนื้อหาสารประเภททารําที่อาจผิดเพี้ยนไป
หรือเนื้อหาสารของผูสงสารแตละคนอาจจะไมเหมือนกัน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปซึ่งเปนสถาบัน
ตนสังกัดของวิทยาลัยนาฏศิลป จึงไดดําเนินการ
•

•

•

ให ผู ส ง สารของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป และสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป ในแต ล ะช ว งชั้ น จั ด ทํ า
“แผนการจัดการเรียนรู” ขึ้นมาเพื่อใชเปนคูมือนําทางในการถายทอดเนื้อหาสารตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การรําไทยใหกับผูรับสารในแตละชวงชั้นโดยไมขาดตกบกพรองภายในระยะเวลาที่กําหนด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดทําสื่อประกอบการสอน ซึ่งมีทั้งหนังสือหลักสูตร และ วีดีโอแสดง
ทารําในเพลงตางๆ ตามหลักสูตร แจกจายไปตามวิทยาลัยนาฏศิลปตางๆ เพื่อใหผูสงสารของ
วิทยาลัยนาฏศิลปเหลานั้นไดดูและถายทอดเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทย ใหเหมือนกันกับที่ผู
สงสารของวิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพฯ (สวนกลาง) ทําการถายทอด
จัดการสัมนาทารําใหกับบรรดาผูสงสารของวิทยาลัยนาฏศิลป และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
เพื่อผูสงสารทุกคนจะไดมีความเขาใจ และรับรูในเนื้อหาสารที่เหมือนๆ กันในเวลาเดียวกัน โดย
บรรดาทานผูเชี่ยวชาญตางๆ
ข) ในระดับของผูรับสาร

การรักษามาตรฐานของผูรับสารคือการสอบวัดผลโดยบรรดาผูสง
สาร ซึ่งแบงเปน การทดสอบภาคปฏิบัติ และการสอบขอเขียนของผูรับสารโดยใชแบบทดสอบเปน
เครื่องมือวัด ดังนั้นมาตรฐานของเนื้อหาสารในผูรับสารจะสามารถวัดออกมาเปนตัวเลข ดังนี้
ระดับคะแนนของขอเขียน
80 - 100
70 - 79
60 - 69
50 - 59
ต่ํากวา 50

ระดับคะแนนเวลาปฎิบตั ิ
10
8-9
6-7
5
ต่ํากวา 5

ความหมาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
แกไข
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ระดั บ คะแนนของข อ เขี ย น ดู ที่ ค วามถู ก ต อ งของข อ มู ล เป น หลั ก
ในขณะที่ระดับคะแนนเวลาปฏิบัติทารําจะพิจารณาจากหัวขอเรื่อง
•
•
•
•

เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ จังหวะ ของผูรับสาร
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ลีลาทารํา ของผูรับสาร
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ทารําที่ถูกตอง ของผูรับสาร
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ การทดสอบบท
รวมทั้งหมด

2 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
10 คะแนน

4.1.1.3 ลักษณะของเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวา เนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลที่ผูสงสารใชในการ
ถายทอดใหกับผูรับสาร จะเริ่มตั้งแตการถายทอดเนื้อหาสารที่งาย (เพลงรําพื้นฐาน เชนเพลงชา-เร็ว,
เพลงแมบท) ไปสูเนื้อหาสารที่ยาก (เพลงรําชั้นสูง เชนเพลงหนาพาทย) อีกทั้งเนื้อหาสารที่ถูก
ถายทอดไปยังมีความละเอียดมากครบทุกแงมุมที่เกี่ยวของกับการรําไทย เนื่องจากมีถายทอดทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ แ ต ผู ส ง สารจะไม ทํ า การแสดงท า รํ า ทั้ ง เพลงของเพลงรํ า ที่ กํ า ลั ง จะ
ถายทอดตั้งแตตนจนจบใหกับผูรับสารไดดูกอนการถายทอดเนื้อหาสาร เพราะการถายทอดเนื้อหา
สารอยูภายใตบริบทของการเรียนการสอน ดังนั้นเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลจึงมี
ลักษณะเปนเนื้อหาสารแบบการเรียนการสอน ซึ่งทําใหการถายทอดเนื้อหาสารเต็มไปดวยกฏเกณฑ
ตางๆ มากมาย เชน
•
•
•

•

ขอบังคับเรื่องการใสชุดฝกซอมนาฏศิลปทุกครั้งเวลาฝกปฏิบัติทารํา
ความจําเปนในการเตรียมการสอนรวมกันของผูสงสาร
ขอบังคับเรื่องที่ผูสงสารตองไดรับการครอบครู และคํานับครูกอนจึงจะมีสิทธิ์มาสอนและถูก
เนื้อตองตัวผูรับสารได ในขณะเดียวกันผูรับสารตองผานการไหวครูและครอบครูมากอน ผูสง
สารจึงจะยินยอมถายทอดเนื้อหาสารที่เปนเพลงรําชั้นสูงให
ขอบังคับเรื่องผูรับสารจําเปนตองเคารพเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูสงสารเสมอ

นอกจากนั้นผูวิจัยยังพบวา เนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลของผู
สงสารแตละคนยังมีลักษณะที่แตกตางกันในเรื่องของเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับลีลาทารํา (ลีลาหมายถึง
กริยาที่ผูแสดง แสดงออกไปในระหวางการปฏิบัติทารําแลวทําใหทารําเกิดความสวยงามโดยไมทํา
ใหทารําหลักผิดไป และสามารถชวนใหผูดูเกิดอารมณคลอยตามไดเชน การกลอมหนา การลักคอ
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การตีไหล การเยื้อง การเอียง การสะดุงตัว การยืดยุบ แตะเทา ความออนชอย การชมายชายตาไปยัง
คนดู การยิ้มเวลารํา เปนตน) เนื่องจากเนื้อหาสารประเภทนี้เปนเนื้อหาสารที่เปนเรื่องเฉพาะตัวของ
ผูสงสาร หรือเปนเอกลักษณของผูสงสารแตละคนซึ่งสงผลตอความสวยงามในการปฏิบัติทารํา (ดัง
จะกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอตอไป)
ดังที่ผูสงสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่งกลาววา “ลีลาก็คือทาทางทางดาน
นาฏศิลป การเคลื่อนตัวตามเสียงเพลงและทําใหทาหนึ่งเคลื่อนไหวไปสูอีกทาหนึ่งไดอยางงดงาม
เปนลักษณะเฉพาะตัว อยางนาฎศิลปนระดับครูก็จะมีลีลาที่ตางกันออกไป มีอยูตอนหนึ่งมีการใช
บรรดาขาราชการกองการสังคีต แบบบรรดานางเอกทั้งนั้นมารําอวยพรในชุดหนึ่งซึ่งตองรําพรอม
กันและแบบใสยอดดวย พอใสยอดปุปนะ ตอนกดเนื้อกดตัวเนี่ยะ ยอดมันจะไหวไมเทากันเลย แต
นางเอกแตละคนนะรําสวยๆ ทั้งนั้น แตวาพอมารําบนเวทีแลวไมพรอมกันเลย อยางนี้ไมถือวาผิด
หรอก เพราะทุกคนรําเหมือนกันแตตางกันไปตรงลีลา ซึ่งลีลาของแตละคนจะไมเหมือนกัน ลีลาคน
นี้มาก คนนี้นอยอะไรอยางนี้ คือมันเปนความสวยของแตละคน ถามาดูแบบรําเดี่ยวๆ บนเวที เรา
ออกไป ก็รําสวยอยางหนึ่ง แตเราอาจจะเอียงไดไมมากเทากับอีกคนหนึ่ง ซึ่งตรงนี้มันเปนความสวย
เฉพาะตัวเพราะเราหุนอยางนี้ เอียงอยางนี้แลวสวย แตอีกคนเขาอาจจะตองเอียงใหไดมากกวาเราจึง
จะสวย ซึ่งรวมแลวมันเปนลีลา” (พิมพกร เพชรทอง, สัมภาษณ: 9 พฤศจิกายน 2547)
อี ก ทั้ ง ผู วิ จั ย พบว า การถา ยทอดเนื้ อ หาสารการรํ า ไทยจากการสื่ อ สาร
ระหวางบุคคลในระหวางการฝกปฏิบัติทารําไทยตองใชความสามารถเฉพาะตัวของผูสงสารในเรื่อง
ของการรํากลับมือประกอบดวย เพื่อใหผูรับสารสามารถปฏิบัติทารําตามไดโดยไมเกิดการสับสน
เรื่องการสลับขางซาย-ขวา ดังที่ผูสงสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่งกลาววา “เราสอนไดทั้งหันหนาและ
หันหลัง ถาหันดานหนาเราเปนเหมือนกระจกเงา ถาทานี้ยกมือขวา แตเรารําหันหนาหาเด็กเราตอง
ยกมือซาย ตองสลับขางกับเด็ก เราตองแมน เวลาสอนเด็กเล็กอยาง ม. 1 จะไมเหมือนเด็กโตตรงที่วา
พอหันหนาหาเด็กปุปเราตองบอกเขาแลววา เอายกมือขางเดียวกับครูนะ หรือตอไปนี้ครูจะเปน
กระจกเงาแลวนะ ครูยกซายแปลวาเธอตองยกขวานะ ไมใชวาครูยกซายของครูเธอยกซายดวยไมใช
นะ ซึ่งการรําหันหนาหาเด็กนี่ จะทําใหเด็กเห็นวามือเรากําลังทําอะไรอยู จีบคว่ํา จีบหงาย มืออยู
ระดับไหน เวลาเชื่อมทา เราไปอยางไง เพราะตอนที่เรารํานํา เด็กเขาอาจจะไมเห็น เราก็ตองหัน
กลับมาใหเขาเห็นและไมงงดวย อีกอยางก็ถือเปนการเช็คเด็กไปเลย คนไหนเอียงผิดเราก็จะบอกวา
เอาเอียงผิดนะ แกกันเดี๋ยวนั้นเลย” (นฤมน วิภาภรณ, สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน 2547)
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4.1.1.4 สวนประกอบตางๆ ของเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวา เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยที่ผูสงสารตองถายทอดไปยัง
ผูรับสารนั้นประกอบไปดวย เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยที่ละเอียดครบถวนทั้งหมด 23 ขอใหญ
90 ขอยอยดังนี้
ตารางที่ 11 : เนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล
เนื้อหาสารหลัก
1. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาของรําไทย

•
•

•
•

2. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ การแตงกาย

•
•
•
•

3. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ เพลงไทยที่ใชประกอบรําไทย

•
•
•
•
•
•
•

•

4. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ดนตรีไทย

•
•

•

5. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ครู

•

สวนประกอบของเนื้อหาสารหลักโดยละเอียด
ประวัติความเปนมาของการแสดงรําไทย
รูวาการแสดงชุดนี้อยูในการแสดงโขน/ละคร
เรื่องใด ตอนไหน
ผูคิดประดิษฐทารํา
โอกาสที่จะนําไปใช
เสื้อผาเครื่องแตงกายในเวลาฝกซอม
เสื้อผาเครื่องแตงกายในชุดแสดงจริง
เครื่องประดับกาย เครื่องประดับผม
วิธีการแตงตัวผูแสดง วิธีการแตงหนา วิธีการ
ทําผม
ผูแตงเพลง
เนื้อเพลง
ทํานองเพลงที่ใช
รูจักสวนประกอบตางๆ ของเพลงไทย
ประเภทของเพลงรําไทย
อารมณและบรรยากาศของเพลงไทย
ความสําคัญและประโยชนในการขับรองเพลง
รําไทย
การฟงจังหวะ การตบ/เคาะจังหวะ
การรูจักเครื่องดนตรีไทย
การรูจักลักษณะของวงปพาทยที่ใชในการ
บรรเลง
การรูจักดนตรีไทย (เพลงไทย) ที่จะนํามา
ประกอบการรําไทย
การไหวครู หรือ การรูจักครูบาอาจารยที่
เกี่ยวกับทางนาฏศิลป
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•
•
•

6. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ การคัดเลือกผูแสดง

•
•

•

7. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ทาพื้นฐานตางๆ

•
•
•

8. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ นาฎยศัพทตางๆ

•
•
•
•
•
•

9. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติทารํา

•

•

•

10. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ทารําตางๆ

•

•
•

11. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ลีลาทารํา

•
•

การครอบครู
การคํานับครู
การรูถึงสาเหตุและผลที่ตามมาของการหลบหลู
ไมเคารพครู
เกณฑในการคัดเลือกตัวพระตัวนาง
การเขาใจในความแตกตางของบุคลิกตัวแสดง
ทั้ง 2
การรูวาผูแสดงที่มีพื้นฐานทางการแสดงแบบ
ใด เหมาะกับการแสดงในชุดใด
การฝกทาพื้นฐานตางๆ
ประโยชนของการฝกทาพื้นฐาน
โทษของการไมฝกทาพื้นฐาน
นาฎยศัพทในหมวดนามศัพท
นาฎยศัพทในหมวดกริยาศัพท
นาฎยศัพทในหมวดนาฎยศัพทเบ็ดเตล็ด
ความหมายของนาฎยศัพทในหมวดตางๆ
วิธีปฏิบัตินาฎยศัพทในหมวดตางๆ
ภาษาทาทางตางๆ ทางนาฏศิลป
รูจักหลักเกณฑในการปฏิบัติทารําตางๆ อยาง
ถูกตอง คือการปฏิบัติทารําตองเริ่มจากสิ่งที่
งายๆ ไปหาสิ่งที่ยาก และการปฏิบัติทารํา
สามารถเรียนรูไดทีละสวน (เชนเรียนรูทารํา
ในชวงขากอน และคอยมาเรียนรูทารําในชวง
ของมือและศีรษะ) จากนั้นคอยนําเนื้อหาในแต
ละสวนมารวมกันในภายหลัง
รูจักขอบกพรองในการปฏิบัติทารําของตัวผูรับ
สาร
รูจักวิธีการแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น
รูจักแมทา หรือ ทารําหลักในแตละเพลง ทา
เชื่อม ทารับ ทาเริ่มตน ทาจบ
รูจักชื่อของทารํา
การเขาใจที่มา/ความหมายของทารําตางๆ
รูจักความหมาย และความสําคัญของลีลา
รูจักเลือกใชลีลาที่เหมาะสมกับผูแสดง
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•

12. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ เทคนิค ขอสังเกต

•

•
•

•

•

13. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ อุปกรณประกอบการรําไทย

•
•
•
•
•

14. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ การฝกฝน ทบทวนเนื้อหาสาร

•
•

15. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ การดัดแปลงทารําไทย

•
•
•
•

16. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ วิธีการจดบันทึกทารํา

•
•
•

•

17. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ปญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติทารํา

•
•

•
•

18. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ วิธีการถายทอดรําไทยไปสู

•

รูจักวิธีปฏิบัติทารําใหออกมาสวยงาม
เกร็ดเล็ก เกร็ดนอยตางๆ ในการปฏิบัติทารําให
ถูกตองสวยงาม
ขอควรระวังในการปฏิบัติทารํา
เทคนิคในการจําทารําใหไดรายละเอียด
ครบถวน
รูจักอารมณของตัวแสดงในบทโขน/ละคร
ตางๆ
การเขาใจในบทบาทที่กําลังแสดง
รูจักอุปกรณประกอบการแสดงตางๆ
รูจักวิธีการใชอุปกรณในการแสดงตางๆ
รูจักวิธีการประดิษฐอุปกรณ
รูจักฉากที่ตองใชในการแสดง
รูจักวิธีการคิดประดิษฐฉาก
วิธีการซอมรํา
วิธีการทบทวนทารําในเพลงรําตางๆ
เงื่อนไขในการดัดแปลงทารําไทย
หลักเกณฑในการดัดแปลงทารําไทย
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดัดแปลงทารําไทย
วิธีการดัดแปลงทารําไทย
วิธีการเขียนบรรยาย
วิธีการวาดภาพตุกตาหัวเข็มหมุด
เขาใจความหมายของสัญลักษณที่ใช
ประกอบการวาดภาพ
วิธีการถอดทารําจากขอความที่บันทึกไวดวย
การวาดภาพตุกตาหัวเข็มหมุด และการบรรยาย
ความเหนื่อยออนลา
รูวารําไทยเปนศิลปะชนิดหนึ่ง เปนสิ่งที่ไม
ตายตัว
รูวาการรําไทยตองการสมาธิ
รูวารําไทยตองการการฝกซอม และเอาใจใส
รวมถึงความตั้งใจและ ใสใจในระหวางการ
เรียนการสอน
เงื่อนไขในการเปนผูสงสาร
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ผูอื่น

วิธีการรําสลับมือของผูสงสาร
• วิธีการแกไขขอบกพรองใหกับผูรับสาร
• การดัดแปลง/เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสารให
เหมาะสมกับสถานการณ
• การรับงาน
• การคัดเลือก และจัดสรรเพลงรําใหเหมาะสม
กับวาระโอกาสที่ตองใชแสดง
• จํานวนและประเภทผูแสดงที่เหมาะสม
• การซักซอม
• วิธีการแสดงเนื้อหาสารตามสถานที่ตางๆ ใน
โอกาสจริงๆ
• การแปรแถว
• การแตงตัว การแตงหนา การทําผม
• สถานที่ซื้อ/เชาเครื่องแตงกาย
เครื่องประดับ
ตางๆ
• สถานที่จําหนายอุปกรณที่เกี่ยวกับการแสดงรํา
ไทยพวก เทป/ซีดีเพลงรําไทย
• อุปกรณประกอบฉาก
• องคประกอบฉาก
• การคิดประดิษฐทารําใหมๆ ขึ้นมาสําหรับเพลง
รําที่เปนบทประพันธไวสําหรับใชในวาระและ
โอกาสตางๆ
• การสรางสรรค และประยุกตทารําตางๆ ให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมหรือสภาพความ
เปนจริง
• เชน มารยาทในการเคารพ เชื่อฟงผูใหญ ความ
สุภาพ การออนนอม ถอมตน เรียบรอย ตาม
แบบของกุลสตรีไทยที่ดี
• เปนการฝกบุคลิก
• เปนการออกกําลังกาย
• เปนการฝกสมาธิ
• เรื่องสวนตัวตางๆ
เชนการบํารุงรักษาความ
สะอาดสวนตางๆ ของรางกาย
รวมมีสวนประกอบของเนื้อหาสารหลัก 90 ขอยอย
•

19. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ วิธีการจัดการแสดงนาฏศิลป

20. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ การตีบทใหเขากับดนตรี

21. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ มารยาทไทยตางๆ ที่เหมาะสม

22. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ประโยชนของการรําไทย

23. เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ การดูแลรางกายของผูรับสาร
รวมมีเนื้อหาสารหลัก 23 ขอใหญ
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ตารางเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลดังกลาวขางตนแสดงให
เห็นวา เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยนั้นประกอบไปดวยสวนประกอบมากมายหลายสวนมา
รวมกัน แตผูวิจัยวิเคราะหวาเนื้อหาสารหลักที่จําเปนตอการปฏิบัติทารําไทยนั้นจะตองประกอบไป
ดวยเนื้อหาสารสําคัญ 2 สวนคือ เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ทารําตางๆ และ เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ดนตรี
ไทยที่ใชประกอบการปฏิบัติทารํา (เสียงดนตรีไทย และ/หรือ เสียงขับรอง)
เนื้อหาสารทั้ง 2 สวนนี้ถือไดวาเปนสวนประกอบสําคัญที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติทารําไทย เพราะเนื้อหาทั้ง 2 สวนนี้ตางเกื้อกูล พึ่งพา ควบคุมซึ่งกันและกัน อีกทั้งเนื้อหาทั้ง 2
สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามกันไดตามความเหมาะสม เชน ความยาวของเสียงดนตรีไทย
(จากเทปคาสเซ็ท หรือซีดีเพลง) เปนตัวควบคุมความยาวของเนื้อหาสารประเภททารําของผูแสดง
หรือ เนื้อหาสารประเภททารําของผูแสดง เปนตัวควบคุมความยาวของเสียงดนตรีไทย (ดนตรีแสดง
สด) สาเหตุ ที่ เ ป น เช น นี้ เ พราะในการปฏิ บั ติ ท า รํ า ทุ ก ครั้ ง เนื้ อ หาสารสํ า คั ญ ทั้ ง 2 ส ว นจะต อ ง
ผสมผสานกลมกลื น สั ม พั น ธ กั น อย า งแม น ยํ า นั่ น คื อ จั ง หวะในการร า ยรํ า ของผู แ สดงจะต อ ง
สอดคลองไปพรอมกับจังหวะของเสียงเครื่องดนตรีไทย และ/หรือเสียงรองของผูขับรอง
4.1.2 เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทศั น
จากการประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ใน
ประเด็นตางๆ ผูวิจัยพบวา ในภาพรวมแลวเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีลักษณะดังนี้
4.1.2.1 การควบคุมทิศทางและปริมาณของเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวา ผูกํากับการแสดงจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีและผูสง
สารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่เปนผูบรรยายและผูแสดงในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ไมสามารถทําการ
คัดเลือกเนื้อหาสารประเภทเพลงรํา ขึ้นมาถายทอดไดตามความตองการของตัวเองหรือตามความ
เหมาะสม เนื่ อ งจากทิ ศ ทางและปริ ม าณของเนื้ อ หาสารที่ ใ ช ใ นแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ขึ้ น อยู กั บ
ผูประกอบการเปนหลัก (ดูรายละเอียดในหัวขอตอไป) เริ่มจากผูประกอบการตองการผลิตสื่อที่มี
เนื้อหาสารเกี่ยวกับการแสดงทารําไทย 2 ประเภทใหแยกชุดออกจากกันอยางชัดเจนคือ ประเภท
สาธิตการสอนทารําไทย ซึ่งบนหนาปกแผนซีดีวีดิทัศนใชชื่อชุดวา “สาธิตการสอนทารํานาฏศิลป
ไทยมาตรฐานเบื้องตน” (เนื้อหาสารเปนเรื่องเกี่ยวกับการสอน/แนะนําวิธีการรําไทยในเพลงรําตางๆ
โดยบุคคลากรจากกรมศิลปากรในชุดฝกซอมนาฏศิลป) และประเภทการแสดงทารําไทย ซึ่งบน
หนาปกแผนซีดีวีดิทัศนใชชื่อชุดวา “การแสดงทารํานาฏศิลปไทย” (เนื้อหาสารเปนเรื่องเกี่ยวกับ
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การแสดงรําไทยประกอบดนตรีไทยในเพลงรําตางๆ โดยบุคคลากรจากกรมศิลปากรในชุดแสดง
จริง) ดังที่ผูประกอบการกลาววา “สาธิตรําไทย กับการแสดงนี่เราแยกเปนคนละแผนเลย” (วรกต
วงศวรวิโรจน, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547) อีกทั้งผูประกอบการเปนผูทําการคัดเลือกเนื้อหาสาร
ประเภทเพลงรําตางๆ ขึ้นมาใชในแผนซีดีวีดิทัศนดวยตัวเอง โดยปริมาณเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิ
ทัศนแตละแผน จะตองสอดคลองกับความสามารถในการเก็บขอมูลของแผนซีดีวีดิทัศนที่ใชในการ
บั น ทึ ก ซึ่ ง แผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ป กติ มี ค วามสามารถในการเก็ บ ข อ มู ล ประมาณ 70 - 90 นาที
(ความสามารถในการเก็บขอมูลของแผนซีดีวีดิทัศนที่นํามาใชบันทึกขึ้นอยูกับประเภทและคุณภาพ
ของแผนซีดีวีดิทัศนที่ทีมผูผลิตเลือกนํามาใชงาน ดังจะกลาวถึงตอไปในบทที่ 5)
4.1.2.2 ความนาเชื่อถือและมาตรฐานของเนื้อหาสาร
ผู วิจั ย วิเ คราะห วา ความน า เชื่อถื อของเนื้อหาสารจากแผ น ซี ดีวีดิ ทั ศ น
ขึ้นอยูกับ คําวา “โดยอาจารยกรมศิลปากร” ที่ปรากฏอยูบนปกแผนซีดีวีดิทัศนทุกแผน ซึ่งคําๆ นี้
สามารถใชสื่อความหมายไดวา เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยในแผนซีดีวีดิทัศน ไดถูกผลิตขึ้นมา
โดยบุคคลากรในระดับอาจารยหรือศิลปนจากกรมศิลปากร ซึ่งเปนสถาบันที่ไดชื่อวามีความเปน
มาตรฐาน และมีชื่อเสียงที่สุดทางดานการรําไทย นอกจากนั้นทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณียัง
พยายามรักษามาตรฐานของเนื้อหาสารในระหวางและภายหลังจากการถายทําดังนี้
ก) ในระหวางการถายทํา
คือการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาสารของทีมผูผลิตงานดาน
สื่อประเพณีในระหวางการถายทํา เปนการตรวจสอบความถูกตองในระดับของผูสงสารเอง โดย
บรรดาผูแสดงที่ทําหนาที่เปนผูบรรยาย ผูสาธิตทารํานาฏศิลปไทย รวมทั้งผูกํากับการแสดงจะ
ชวยกันทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาสารตางๆ ในระหวางการถายทํา เพื่อใหเนื้อหา
สารที่ถายทอดออกไปมีความถูกตอง มีคุณภาพ และไดมาตรฐานของกรมศิลปากรตามที่ตองการ
โดยเมื่อถายทําเสร็จในแตละครั้ง ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีจะทําการตรวจเทปทันที ถาผลงาน
ออกมาไมดีหรือมีขอผิดพลาด ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีก็ขอใหทําการถายทําใหมอีกครั้ง เพื่อ
เปนการรักษาชื่อเสียงของตัวเอง และเปนการรักษามาตรฐานของเนื้อหาสาร โดยทีมผูผลิตงานดาน
สื่อมวลชนมิไดคัดคานอะไร เนื่องจากทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไมมีความรูในเนื้อหาสารที่
เกี่ยวกับการรําไทย ดังที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “เราเช็คเทปตอนถาย จะดูวา
เปนไงบาง และก็มีหลายครั้ง ที่ขอเขาเทคใหม จะบอกเขาวา เอาใหมดีกวาพี่ เรายอมเสียเวลาหนอย
ซึ่งอันนี้เขาขึ้นอยูกับเรา เพราะเขาไมรู เขาจะไมทราบถึงความถูกผิดของลักษณะการรํา เขาก็จะตอง
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ฟงเรา พอเราบอกวา ตรงนี้ไมดี ตรงนี้รําไมพรอมกัน มันรําไมดีนะพี่ขอใหมไดไหม เขาก็จะบอก
โอเค” (นพกร นาคหิรัญ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
ข) ภายหลังจากการถายทํา
คือการที่ผูควบคุม-ประสานงานจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี ทํา
การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาสารภายหลังจากการตัดตอของทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน
โดยประเด็นหลักที่ทําการตรวจสอบ คือเนื้อหาสารประเภททารําและเนื้อหาสารประเภทจังหวะ
ดนตรี จะตองสอดสัมพันธกันอยางแมนยํา ดังที่ผูกํากับการแสดงกลาววา “อาจารยธีรยุทธจะไปดู
ตัดตอเองกอนการผลิตจริง แตเขาก็จะมาขอคําแนะนําจากเราบาง คือแกเปนนักดนตรีไทยก็จริงแตก็
พอที่จะมีความรูทางนี้อยูบางเพราะความที่คลุกคลีกันมานาน” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19
ตุลาคม 2547)
4.1.2.3 ลักษณะของเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวา เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน ประกอบไปดวยเนื้อหาสารที่
เกี่ยวกับเพลงรําที่ผูประกอบการคิดวาเปนที่นิยมและงายสําหรับบุคคลทั่วไป ดังที่ผูประกอบการ
กลาววา “ในการทําสาธิตเราตองเอาเพลงที่งายประชาชนทั่วไปรูจัก เลือกเอาชุดที่เขานิยมๆ กันใน
ทองตลาด โดยสังเกตุจากการแสดงทั่วไปวาเพลงไหนรํากันบอย” (วรกต วงศวรวิโรจน, สัมภาษณ:
19 ตุลาคม 2547) นอกจากนั้นการถายทอดเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน ยังมีการถายทอดเนื้อหา
สารเปนขั้นตอนโดยเริ่มจากการถายทอดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (ดังจะกลาวถึงในหัวขอ
ตอไป) เฉกเชนเดียวกับการเรียนการสอนผานสื่อบุคคล แตเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนขาดความ
ละเอียด ครบถวน เพราะเปนการนําเสนอเนื้อหาสารโดยยอ ดังตัวอยางเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิ
ทัศนชุดที่ 4 เพลงรําที่ 3 เพลงรําอวยพรออนหวาน ตอนหนึ่งที่ผูบรรยายกลาววา “ทารําในการรํา
อวยพรออนหวานนี้ก็พอที่จะสาธิตไดคราวๆ ดังนี้คะ” และดังที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทาน
หนึ่งกลาววา “มันไมไดเจาะลึกอะไรมาก มันก็เปนเพียงแคพื้นฐานใหรูวานาฏศิลปไทยเราเปน
อยางไร” (นพกร นาคหิรัญ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547) ประกอบกับการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิ
ทัศนเปนการสื่อสารทางเดียว ผูสงสารและผูรับสารไมสามารถมีปฏิสัมพันธกันไดทันที จึงทําใหผู
สงสารไมสามารถตั้งกฏเกณฑในการถายทอดเนื้อหาสารใหกับผูรับสารไดเหมือนกับการสื่อสาร
ระหวางบุคคล ดังนั้นเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนจึงมีลักษณะแบบการใหคําแนะนํามากกวาการ
เรียนการสอน
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จากการศึกษาเนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศน ผูวิจัยพบวาการถายทอด
เนื้อหาสารภาคปฏิบัติที่ปรากฏในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ มีลักษณะของการแสดงมากกวาการ
เรียนการสอน เพราะภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศนในระหวางการสาธิตทารําไทยนั้นเปนภาพที่ผู
แสดงหันหนามาหาผูชม และทําการสาธิตทารําไทยโดยไมไดใชวิธีการรํากลับมือ แตเปนการแสดง
ท า รํ า ไทยให ผู ช มดู เ ฉยๆ ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย วิ เ คราะห ว า เนื้ อ หาสารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ไ ม บ รรลุ
วัตถุประสงคเรื่องการเรียนการสอนรําไทย เนื่องจากการสาธิตทารําไทยโดยที่ผูแสดงไมไดใช
วิธีการรํากลับมือเวลาที่ผูแสดงหันหนาเขาหาผูรับสารอาจทําใหผูรับสารที่ตองการปฏิบัติทารําไทย
ตามเกิดการสับสนเรื่องขางซาย-ขวา และไมสามารถถอดเนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศนออกมา
ใชไดอยางถูกตอง ซึ่งจะสงผลตอความถูกตองของผลลัพธในผูรับสารตอไป ดังที่ผูสงสารจากแผน
ซีดีวีดิทัศนซึ่งเปนครูทานหนึ่งกลาววา “ที่สังเกตเห็นบอยมากก็คือ พอตอทาในซีดีแลว เรื่องการ
กลับมือ กลับขา กลับขางจะสลับกันเยอะมาก” (พิมพชนก ชนะสิริ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
4.1.2.4 สวนประกอบตางๆ ของเนื้อหาสาร
ผู วิ จั ย พบว า เนื้ อ หาสารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น เ ริ่ ม จากการถ า ยทอดทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 ตอนดวยกันคือ
ก) เนื้อหาตอนที่ 1 คือการสาธิต “การฝกหัดเบื้องตน”
เนื้อหาสารในชวงนี้ ใชเวลาในการสาธิตการฝกหัดเบื้องตนประมาณ
20.27 - 20.37 นาที ซึ่งเนื้อหาสารในตอนนี้จะปรากฏในตอนตนของแผนซีดีวีดิทัศนทุกๆ แผน โดย
มีเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ
•
•

เกณฑในการคัดเลือกผูแสดงตัวพระ และตัวนาง
การดัดมือ ดัดแขน การกระดกเสี้ยว การยืน การประ การยกเทา การกาวขาง การกระดกเทา การ
กระทุงเทา การวางเทา การถีบเขา การตั้งวง วงบน วงกลาง วงลาง วงหนา ของตัวพระ ตัวนาง
การจีบคว่ํา จีบหงาย จีบปรก มือลอแกว
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ข) เนื้อหาตอนที่ 2 คือการสาธิตการปฏิบัติทารําในเพลงรําแตละเพลง
แบบปากเปลา
เนื้อหาสารในตอนนี้สามารถแบงออกเปน 2 สวนยอยๆ คือ เนื้อหา
สารกอนการสาธิตทารํา และเนื้อหาสารในระหวางการสาธิตทารําแบบปากเปลา ซึ่งเนื้อหาสารกอน
การสาธิตทารํานี้จะเริ่มจากการที่ผูบรรยายกลาวถึง
•
•
•
•
•
•

ประวัติความเปนมาของเพลงรําเพลงนั้นๆ แบบยอ, โอกาสที่ใช
ผูแสดงควรเปนใคร, จํานวนผูแสดง, อธิบายเรื่องการแปรแถวอยางยอๆ
ลักษณะของการแตงกาย, เครื่องประดับตางๆ, การทําผม
เครื่องดนตรีที่ใช, เนื้อเพลงกลาวถึงอะไร, ทํานองเพลงที่ใช, เพลงตอนจบเปนเพลงประเภทไหน
อธิบายชื่อทารําที่ใชประกอบการสาธิต, ทารําที่ใชเปนทารําประเภทไหน
การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงสามารถทําไดหรือไม, มีปจจัยอะไรที่เกี่ยวของ, อธิบายถึงตัวอยาง
ของการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงทารํา

สวนเนื้อหาสารในระหวางการสาธิตทารําแบบปากเปลา คือการใหผู
แสดงทําการสาธิตทารําไทยในเพลงรําแตละเพลงตามคําพูดของผูบรรยาย ใหชมเปนบางทา หรือ
สาธิตทุกทา หรือไมมีการสาธิตทารํา ตามที่ผูกํากับการแสดงไดกําหนดไว โดยไมมีการเปดเพลง
ประกอบ โดยการสาธิตท ารํ า แบบปากเปล า จะเริ่มตั้ง แต การสาธิตท า เริ่ ม แรก การสาธิตทารํ า
สําคัญๆ ในเนื้อรองบางทา การสาธิตทารับ (ถามี) และ การสาธิตทาจบ ซึ่งในระหวางที่ผูแสดงกําลัง
สาธิตทารําอยูนั้น บางครั้งผูบรรยายก็จะอธิบายถึง
•

•

ความหมายของทารําที่ใช เชนในการสาธิตเพลงรําแมบทเล็กผูบรรยายกลาววา “ทาเมื่อสักครู ทา
เฉิดฉิน ก็หมายถึงความสวยงาม ความยิ่งใหญนะคะ”
สอดแทรกจุดที่ควรสังเกตหรือจุดที่ควรพึงระวังไว เชนในการสาธิตเพลงรํามโนราหบูชายัณห
ผูบรรยายจะกลาววา “ใหสังเกตที่นิ้วมือของผูแสดงนะคะ จะมีการสะบัดมือ หรือการทํามือ
ลักษณะเหมือนกับการขยับปกของนกโดยที่มือของผูแสดงจะใสเล็บ ซึ่งเปนสัญลักษณแทนของ
เล็บนกคะ และใสเพียงแค 8 เล็บเทานั้นนะคะ เวนไวที่นิ้วโปง” เปนตน
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ค) เนื้อหาตอนที่ 3 คือการสาธิตการปฏิบัติทารําในเพลงรําแตละเพลง
ประกอบดนตรีจริง
เนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดีทัศนชุดสาธิตฯ ในตอนนี้จะเหมือนกัน
หมดทุกแผนคือ จะเปนการสาธิตการรําจริง ประกอบดนตรีจริงของผูแสดง ในชุดฝกซอมนาฏศิลป
ซึ่งเนื้อหาสารในตอนนี้จะประกอบไปดวยเนื้อหาสารที่สําคัญๆ 2 ประการดวยกันคือ เนื้อหาสารที่
เปนทารํา และ เนื้อหาสารที่เปนดนตรีไทย
โดยเนื้อหาสารที่เปนดนตรีไทยนั้น เปนเนื้อหาสารที่เกิดจากการเปด
เสียงดนตรีไทยจากเทปคาสเซ็ท หรือ ซีดีเพลงไทย ของบริษัท สองธุรกิจ จํากัด ซึ่งไดมีการบันทึก
ไวเพื่อการคามากอนหนานั้นนานแลว ซึ่งมีทั้งแบบที่มีเนื้อรองและไมมีเนื้อรอง อีกทั้งผูวิจัยยังพบวา
ในแผนซีดีวีดีทัศนชุดสาธิตฯ นี้ เนื้อหาสารที่เปนดนตรีไทย (จากเทปคาสเซ็ท หรือซีดีเพลง) เปนตัว
ควบคุมเนื้อหาสารที่เปนทารําของผูแสดง
ง) เนื้อหาตอนที่ 4 คือการกลาวปดทายการสาธิตการสอนทารําไทย
เนื้อหาสารในตอนนี้จะเปนการกลาวจบการสาธิตทารําไทยตางๆ ซึ่งใช
เวลาประมาณ 00.29 - 00.32 นาที โดยเนื้อหาสารในชุดที่ 1 จะแตกตางกับชุดที่เหลือ 9 ชุด เนื่องจาก
ชุดที่ 1 เปนชุดทดลองของบริษัทฯ
แผนภูมิที่ 4 : ทิศทางในการวิเคราะหเนื้อหาสาร
ประเด็นทีเ่ หมือนกันจนเกิดการถายโยงเนือ้ หาสาร
ประเด็นทีแ่ ตกตางกันจนไมเกิดการถายโยงเนื้อหาสาร
เนื้อหาสาร

การถายโยงเนือ้ หาสารโดยการตัดทอนเนื้อหาสาร
การถายโยงเนือ้ หาสารโดยการเพิ่มเติมเนื้อหาสาร
การถายโยงเนือ้ หาสารโดยการดัดแปลงเนือ้ หาสาร

73
4.1.3 การวิเคราะหการถายโยงเนื้อหาสารในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จากการใชเกณฑเรื่องการผลิตซ้ํามาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสารจากการ
สื่อสารระหวางบุคคล และเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวาเนื้อหาสารจาก
แผนซีดีวีดิทัศนมีประเด็นที่เหมือนและแตกตางกับเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลดังนี้
4.1.3.1 ประเด็นที่เหมือนกันจนเกิดการถายโยงเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวา เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่มีขอเหมือนกับเนื้อหาสาร
จากการสื่อสารระหวางบุคคลจนทําใหเกิดการถายโยงเนื้อหาสารขึ้นมาไดนั้นมี 4 ขอใหญดวยกัน
คือ
ก) การควบคุมทิศทางและปริมาณของเนื้อหาสาร
ผูวิจัยวิเคราะหวา เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนและเนื้อหาสารจาก
การสื่อสารระหวางบุคคล ถูกควบคุมทิศทางและปริมาณของเนื้อหาสารที่ตองใชในการถายทอด
โดยผูมีอํานาจในการบริหาร ซึ่งเปนการควบคุมจากบนลงลางเหมือนกัน (ควบคุมจากผูบริหาร
ระดับสูง สูผูปฏิบัติงานระดับลาง) แตทิศทางและปริมาณของเนื้อหาสารที่ถูกถายโยงไป เปนการ
ถายโยงที่กอใหเกิดการลดระดับความนาเชื่อถือขององคกรผูผลิตเนื้อหาสารลง เนื่องจากผูมีอํานาจ
ในการบริหารเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนและเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลนั้นมี
ระดับที่แตกตางกัน คือผูมีอํานาจในการบริหารเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลเปนคณะ
ผูบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากรซึ่งเปนองคกร
ระดับชาติ ในขณะที่ผูมีอํานาจในการบริหารเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนเปนผูประกอบการของ
บริษัท สองธุรกิจ จํากัดซึ่งเปนองคกรในระดับบริษัทเอกชน
ข) ความนาเชื่อถือและความมีมาตรฐานของเนื้อหาสาร
ผูวิจัยวิเคราะหวา จากการที่บุคคลากรที่ทําการผลิตเนื้อหาสารจาก
แผนซีดีวีดิทัศนและเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล เปนบุคคลากรที่มาจากกรมศิลปากร
เหมือนกัน ดังนั้นเนื้อหาสารที่ถูกผลิตโดยบุคคลากรดังกลาวจึงมีความนาเชื่อถือและมีมาตรฐาน
เหมือนกัน ซึ่งความนาเชื่อถือและความมีมาตรฐานของเนื้อหาสารที่ถูกถายโยงมานี้ไดชวยยกระดับ
มาตรฐานของสื่อที่มีเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยใหมีความนาเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งความเปน
มาตรฐานของเนื้อหาการรําไทยแบบกรมศิลปากร ไมไดถูกจํากัดใหมีอยูแตในองคกรอีกตอไป แต
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ไดเกิดการแพรกระจายออกไปสูสาธารณะชนทั่วไป ผูวิจัยเห็นวาถึงแมผลจากการวิเคราะหตัวบทจะ
แสดงใหเห็นวาความนาเชื่อถือและความมีมาตรฐานของเนื้อหาสารสามารถถูกถายโยงไปสูแผนซีดี
วีดิทัศนได แตความนาเชื่อถือและความมีมาตรฐานดังกลาวจะตองนําไปตรวจสอบจากการศึกษา
ผูรับสารเพื่อยืนยันผลอีกครั้งหนึ่ง
ค) ขั้นตอนในการถายทอดเนื้อหาสาร
ผูวิจัยวิเคราะหวา จากการที่บุคคลากรที่ทําการผลิตเนื้อหาสารจาก
แผนซีดีวีดิทัศนและเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล เปนบุคคลากรที่มาจากกรมศิลปากร
เหมือนกัน จึงมีขั้นตอนในการถายทอดเนื้อหาสารที่เหมือนกันคือ เริ่มตนการถายทอดเนื้อหาสาร
จากภาคทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติ ซึ่งการถายโยงขั้นตอนในการถายทอดเนื้อหาสารในครั้งนี้ กอใหเกิด
การแพรกระจายตนแบบในการถายทอดเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยในเชิงคุณภาพ คือ วิธีการ
ถายทอดเนื้อหาการรําไทยที่เริ่มจากภาคทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติตามแบบอยางของกรมศิลปากรนี้
ไมไดถูกจํากัดใหมีอยูแตในองคกรอีกตอไป แตไดเกิดการแพรกระจายออกไปสูสาธารณะชนทั่วไป
และยังกอใหเกิดสื่อการเรียนการสอนรําไทยตนแบบที่ถูกผลิตโดยบริษัทเอกชนเปนครั้งแรก
ง) เนื้อหาสารหลักและสวนประกอบของเนื้อหาสารหลัก
ที่เกี่ยวกับการรําไทย
ผูวิจัยวิเคราะหวา เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีเนื้อหาสารหลัก
และสวนประกอบของเนื้อหาสารหลักที่เหมือนกับเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลอยู 12
ขอใหญ 31 ขอยอยคือ (ดังจะวิเคราะหประเด็นนี้ในตอนตอไป)
ตารางที่ 12 : เปรียบเทียบเนือ้ หาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลและ
เนื้อหาสารจากแผนซีดวี ดี ิทัศน
เนื้อหาสารหลัก
จากการสื่อสาร
ระหวางบุคคล

1. เนือ้ หาสารที่เกีย่ วกับ
ประวัติความเปนมา
ของรําไทย

•

•

สวนประกอบของเนื้อหา
สารหลักจากการสื่อสาร
ระหวางบุคคล:

สวนประกอบของ
เนื้อหาสารหลักจาก
แผนซีวีดิทัศน:

สวนประกอบของ
เนื้อหาสารหลักจาก
แผนซีวีดิทัศน:

เนื้อหาสารเดิม
จากสื่อตนทาง

เนื้อหาสารที่ถูกถายโยง

เนื้อหาสารที่ไมถูกถายโยง

(ตัดทอนเนื้อหาสารบางสวน) (ตัดทอนเนื้อหาสารทุกสวน)
ประวัติความเปนมาของ • ประวัติความเปนมาของ
การแสดงรําไทย
การแสดงรําไทยโดยยอ
รูวาการแสดงชุดนี้อยูใน • รูวาการแสดงชุดนี้อยูใน
การแสดงโขน/ละคร
การแสดงโขน/ละครเรื่อง
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•
•

2. เนือ้ หาสารที่เกีย่ วกับ
การแตงกาย

•

•

•

•

เรื่องใด ตอนไหน
ผูคิดประดิษฐทารํา
โอกาสที่จะนําไปใช
เสื้อผาเครื่องแตงกายใน
เวลาฝกซอม
เสื้อผาเครื่องแตงกายใน
ชุดแสดงจริง
เครื่องประดับกาย
เครื่องประดับผม
วิธีการแตงตัวผูแ สดง
วิธีการแตงหนา วิธีการ
ทําผม

•
•
•

ใดตอนไหนโดยยอ
ผูคิดประดิษฐทารําโดยยอ
โอกาสที่จะนําไปใชโดยยอ
เสื้อผาเครื่องแตงกายใน
(มีภาพ
เวลาฝกซอม

•

วิธีการแตงตัวผูแ สดง
วิธีการแตงหนา วิธีการ
ทําผม

เนื้อเพลง (เกิดจากการได

•

ยิน)

•

ผูแตงเพลง
ประเภทของเพลงรํา
ไทย
อารมณและบรรยากาศ
ของเพลงไทย
ความสําคัญและ
ประโยชนในการขับ
รองเพลงรําไทย
การฟงจังหวะ การตบ/
เคาะจังหวะ

ปรากฏแตไมมีการ
กลาวถึง)
•

เสื้อผาเครื่องแตงกายใน
(ไมมี
เวลาแสดงจริง

ภาพปรากฏแตมีการ
กลาวถึง)
•

เครื่องประดับกาย
เครื่องประดับผม (ไมมี

ภาพปรากฏแตมีการ
กลาวถึง)
3. เนือ้ หาสารที่เกีย่ วกับ
เพลงไทยที่ใช
ประกอบรําไทย

•
•
•
•

•

•

•

•

4. เนือ้ หาสารที่เกีย่ วกับ
ดนตรีไทย

•

•

•

ผูแตงเพลง
เนื้อเพลง
ทํานองเพลงที่ใช
รูจักสวนประกอบตางๆ
ของเพลงไทย
ประเภทของเพลงรํา
ไทย
อารมณและบรรยากาศ
ของเพลงไทย
ความสําคัญและ
ประโยชนในการขับ
รองเพลงรําไทย
การฟงจังหวะ การตบ/
เคาะจังหวะ
การรูจักเครื่องดนตรี
ไทย
การรูจักลักษณะของวง
ปพาทยที่ใชในการ
บรรเลง
การรูจักดนตรีไทย
(เพลงไทย) ทีจ่ ะนํามา

•

•

•

•

•

ทํานองเพลงที่ใช (มีการ

กลาวถึงในบางครั้ง)

•

รูจักสวนประกอบตางๆ
ของเพลงไทยบางเพลง

•

โดยยอ คือรูจักเพลง
ตอนเริ่มตน เพลงตอน
จบวาเปนเพลงประเภท
ใด เชนเพลงรัว เปนตน

•

การรูจักชื่อวงปพาทยที่ใช
ในการบรรเลง คือรูจักคํา
วา “วงปพาทยเครื่อง 5”
เทานั้น แตไมรูจักลักษณะ
ของวงปพาทยที่ใชในการ
บรรเลงอยางแทจริง
การรูจักดนตรีไทย (เพลง

•

•

การรูจักเครื่องดนตรี
ไทย
การรูจักลักษณะของวง
ปพาทยที่ใชในการ
บรรเลง
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ประกอบการรําไทย

5. เนือ้ หาสารที่เกีย่ วกับ
ครู

•

•
•
•

6. เนือ้ หาสารที่เกีย่ วกับ
การคัดเลือกผูแ สดง

•

•

•

7. เนือ้ หาสารที่เกีย่ วกับ
ทาพืน้ ฐานตางๆ

•
•

•

8. เนือ้ หาสารที่เกีย่ วกับ
นาฎยศัพทตางๆ

•

•

•

•

•

•

การไหวครู หรือ การ
รูจักครูบาอาจารยที่
เกี่ยวกับทางนาฏศิลป
การครอบครู
การคํานับครู
การรูถึงสาเหตุและผลที่
ตามมาของการหลบหลู
ไมเคารพครู
เกณฑในการคัดเลือกตัว
พระตัวนาง
การเขาใจในความ
แตกตางของบุคลิกตัว
แสดงทั้ง 2
การรูวาผูแสดงทีม่ ี
พื้นฐานทางการแสดง
แบบใด เหมาะกับการ
แสดงในชุดใด
การฝกทาพื้นฐานตางๆ
ประโยชนของการฝกทา
พื้นฐาน
โทษของการไมฝก ทา
พื้นฐาน
นาฎยศัพทในหมวด
นามศัพท
นาฎยศัพทในหมวด
กริยาศัพท
นาฎยศัพทในหมวด
นาฎยศัพทเบ็ดเตล็ด
ความหมายของนาฎย
ศัพทในหมวดตางๆ
วิธีปฏิบัตินาฎยศัพทใน
หมวดตางๆ
ภาษาทาทางตางๆ ทาง
นาฏศิลป

ไทย)
ทีจ่ ะนํามา
ประกอบการรําไทยบาง
เพลง
-

•

•
•
•

•

•

•

•

เกณฑในการคัดเลือกตัว
พระตัวนางโดยยอ
การเขาใจในความ
แตกตางของบุคลิกตัว
แสดงทั้ง 2 โดยยอ
การรูวาผูแสดงทีม่ ี
พื้นฐานทางการแสดง
แบบใด เหมาะกับการ
แสดงในชุดใด โดยยอ
การฝกทาพื้นฐาน
บางอยาง เชน การดัดมือ

ดัดแขน การกระดก
เสี้ยวของตัวพระ ตัวนาง
•

นาฎยศัพทในหมวดนาม
ศัพทบางคําเชน การยืน

การประ การยกเทา การ
กาวขาง การกระดกเทา
การกระทุงเทา การวาง
เทา การถีบเขา การตั้ง
วง วงบน วงกลาง วง
ลาง วงหนา ของตัวพระ
ตัวนาง การจีบคว่ํา จีบ
หงาย จีบปรก มือลอ
แกว

•

•

การไหวครู หรือ การ
รูจักครูบาอาจารยที่
เกี่ยวกับทางนาฏศิลป
การครอบครู
การคํานับครู
การรูถึงสาเหตุและผลที่
ตามมาของการหลบหลู
ไมเคารพครู
-

ประโยชนของการฝกทา
พื้นฐาน
โทษของการไมฝก ทา
พื้นฐาน
-
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•

นาฎยศัพทในหมวดกริยา
ศัพท บางคําเชน ถีบเขา

วงหัก เปดสน ทรงตัว
•

นาฎยศัพทในหมวดนาฎย
ศัพทเบ็ดเตล็ด เชน ยืน

เครื่อง
•

•

9. เนือ้ หาสารที่เกีย่ วกับ
วิธีการปฏิบัตทิ ารํา

•

•

•

10. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
ทารําตางๆ

•

•
•

รูจักหลักเกณฑในการ
ปฏิบัตทิ ารําตางๆ อยาง
ถูกตอง คือการปฏิบัติทา
รําตองเริ่มจากสิ่งที่งายๆ
ไปหาสิ่งที่ยาก และการ
ปฏิบัตทิ ารําสามารถ
เรียนรูไดทีละสวน (เชน
เรียนรูทารําในชวงขา
กอน และคอยมาเรียนรู
ทารําในชวงของมือและ
ศีรษะ) จากนั้นคอยนํา
เนื้อหาในแตละสวนมา
รวมกันในภายหลัง
รูจักขอบกพรองในการ
ปฏิบัตทิ ารําของตัวผูรับ
สาร
รูจักวิธีการแกไข
ขอบกพรองที่เกิดขึ้น
รูจักแมทา หรือ ทารํา
หลักในแตละเพลง ทา
เชื่อม
ทารับ ทา
เริ่มตน ทาจบ
รูจักชื่อของทารํา
การเขาใจที่มา/
ความหมายของทารํา
ตางๆ

ความหมายของนาฎย
ศัพทขา งตน
วิธีปฏิบัตินาฎยศัพท
ขางตน
-

•

•

•

•

•

รูจักทารําหลักในแตละ
เพลง ทาเชือ่ ม ทารับ ทา
เริ่มตน ทาจบโดยยอ
รูจักชื่อของทารําบางชื่อที่
อยูในเพลงรําบางเพลง

เชน ทาเทพพนม ทาปฐม
ในเพลงแมบทเล็กเปน
ตน

รูจักหลักเกณฑในการ
ปฏิบัตทิ ารําตางๆ อยาง
ถูกตอง คือการปฏิบัติทา
รําตองเริ่มจากสิ่งที่งายๆ
ไปหาสิ่งที่ยาก และการ
ปฏิบัตทิ ารําสามารถ
เรียนรูไดทีละสวน (เชน
เรียนรูทารําในชวงขา
กอน และคอยมาเรียนรู
ทารําในชวงของมือและ
ศีรษะ) จากนั้นคอยนํา
เนื้อหาในแตละสวนมา
รวมกันในภายหลัง
รูจักขอบกพรองในการ
ปฏิบัตทิ ารําของตัวผูรับ
สาร
รูจักวิธีการแกไข
ขอบกพรองที่เกิดขึ้น
-
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11. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
ลีลาทารํา

•

•

•

12. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
เทคนิค ขอสังเกต

•

•

•

•

•

13. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
อุปกรณ
ประกอบการ
รําไทย

•

•

•

•

•

14. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
การฝกฝน
ทบทวน

•
•

รูจักความหมาย และ
ความสําคัญของลีลา
รูจักเลือกใชลลี าที่
เหมาะสมกับผูแสดง
รูจักวิธีปฏิบัตทิ ารําให
ออกมาสวยงาม
เกร็ดเล็ก เกร็ดนอยตางๆ
ในการปฏิบตั ิทารําให
ถูกตองสวยงาม
ขอควรระวังในการ
ปฏิบัตทิ ารํา
เทคนิคในการจําทารํา
ใหไดรายละเอียด
ครบถวน
รูจักอารมณของตัว
แสดงในบทโขน/ละคร
ตางๆ
การเขาใจในบทบาทที่
กําลังแสดง
รูจักอุปกรณ
ประกอบการแสดง
ตางๆ
รูจักวิธีการใชอปุ กรณ
ในการแสดงตางๆ
รูจักวิธีการประดิษฐ
อุปกรณ
รูจักฉากทีต่ องใชในการ
แสดง
รูจักวิธีการคิดประดิษฐ
ฉาก
วิธีการซอมรํา
วิธีการทบทวนทารําใน
เพลงรําตางๆ

การเขาใจที่มา/
ความหมายของทารํา
บางอยางโดยยอ
-

•

•

•

•

ขอควรระวังในการปฏิบัติ
ทารําบางอยาง

•

•

•

•

•

•

รูจักอุปกรณประกอบการ
แสดงบางอยาง เชน พาน
หอก
รูจักวิธีการใชอปุ กรณใน
การแสดงบางอยาง เชน

•

•

•

วิธีการใชหอก ในเพลง
รําพลายชุมพล

-

•
•

รูจักความหมาย และ
ความสําคัญของลีลา
รูจักเลือกใชลลี าที่
เหมาะสมกับผูแสดง
รูจักวิธีปฏิบัตทิ ารําให
ออกมาสวยงาม
เกร็ดเล็ก เกร็ดนอยตางๆ
ในการปฏิบตั ิทารําให
ถูกตองสวยงาม
เทคนิคในการจําทารํา
ใหไดรายละเอียด
ครบถวน
รูจักอารมณของตัว
แสดงในบทโขน/ละคร
ตางๆ
การเขาใจในบทบาทที่
กําลังแสดง

รูจักวิธีการประดิษฐ
อุปกรณ
รูจักฉากทีต่ องใชในการ
แสดง
รูจักวิธีการคิดประดิษฐ
ฉาก

วิธีการซอมรํา
วิธีการทบทวนทารําใน
เพลงรําตางๆ
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เนื้อหาสาร
15. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
การดัดแปลง
ทารําไทย

•

•

•

•

16. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
วิธีการจดบันทึก
ทารํา

•
•

•

•

17. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
ปญหาและ
อุปสรรค
ในการปฏิบัตทิ ารํา

•
•

•

•

18. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
วิธีการถายทอด
รําไทย
ไปสูผอู ื่น

•

•

•

เงื่อนไขในการดัดแปลง
ทารําไทย
หลักเกณฑในการ
ดัดแปลงทารําไทย
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ดัดแปลงทารําไทย
วิธีการดัดแปลงทารํา
ไทย
วิธีการเขียนบรรยาย
วิธีการวาดภาพตุก ตาหัว
เข็มหมุด
เขาใจความหมายของ
สัญลักษณที่ใช
ประกอบการวาดภาพ
วิธีการถอดทารําจาก
ขอความทีบ่ ันทึกไวดวย
การวาดภาพตุก ตาหัว
เข็มหมุด
และการ
บรรยาย
ความเหนื่อยออนลา
รูวารําไทยเปนศิลปะ
ชนิดหนึ่ง เปนสิ่งที่ไม
ตายตัว
รูวาการรําไทยตองการ
สมาธิ
รูวารําไทยตองการการ
ฝกซอม และเอาใจใส
รวมถึงความตั้งใจและ
ใสใจในระหวางการ
เรียนการสอน
เงื่อนไขในการเปนผูสง
สาร
วิธีการรําสลับมือของผู
สงสาร
วิธีการแกไข
ขอบกพรองใหกบั ผูรับ

•

•

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ดัดแปลงทารําไทยโดยยอ

•

เชน ปจจัยเรื่องอายุของ
ผูรับสาร เปนตน

•

เงื่อนไขในการดัดแปลง
ทารําไทย
หลักเกณฑในการ
ดัดแปลงทารําไทย

วิธีการดัดแปลงทารําไทย
บางเพลงโดยยอ

-

•
•

•

•

-

•
•

•

•

-

•

•

•

วิธีการเขียนบรรยาย
วิธีการวาดภาพตุก ตาหัว
เข็มหมุด
เขาใจความหมายของ
สัญลักษณที่ใช
ประกอบการวาดภาพ
วิธีการถอดทารําจาก
ขอความทีบ่ ันทึกไวดวย
การวาดภาพตุก ตาหัว
เข็มหมุด
และการ
บรรยาย
ความเหนื่อยออนลา
รูวารําไทยเปนศิลปะ
ชนิดหนึ่ง เปนสิ่งที่ไม
ตายตัว
รูวาการรําไทยตองการ
สมาธิ
รูวารําไทยตองการการ
ฝกซอม และเอาใจใส
รวมถึงความตั้งใจและ
ใสใจในระหวางการ
เรียนการสอน
เงื่อนไขในการเปนผูสง
สาร
วิธีการรําสลับมือของผู
สงสาร
วิธีการแกไข
ขอบกพรองใหกบั ผูรับ
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•

19. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
วิธีการจัดการ
แสดง นาฏศิลป

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

20. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
การตีบทใหเขากับ
ดนตรี

•

•

สาร
การดัดแปลง/
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาร
ใหเหมาะสมกับ
สถานการณ
การรับงาน
การคัดเลือก และจัดสรร
เพลงรําใหเหมาะสมกับ
วาระโอกาสที่ตอ งใช
แสดง
จํานวนและประเภทผู
แสดงที่เหมาะสม
การซักซอม
วิธีการแสดงเนื้อหาสาร
ตามสถานที่ตางๆ ใน
โอกาสจริงๆ
การแปรแถว
การแตงตัว การแตงหนา
การทําผม
สถานที่ซอื้ /เชาเครื่อง
แตงกาย เครื่องประดับ
ตางๆ
สถานที่จาํ หนายอุปกรณ
ที่เกี่ยวกับการแสดงรํา
ไทยพวก เทป/ซีดีเพลง
รําไทย
อุปกรณประกอบฉาก
องคประกอบฉาก
การคิดประดิษฐทา รํา
ใหมๆ ขึ้นมาสําหรับ
เพลงรําที่เปนบท
ประพันธไวสําหรับใช
ในวาระและโอกาส
ตางๆ
การสรางสรรค และ
ประยุกตทา รําตางๆ ให
เหมาะสมกับ

•

•

•

จํานวนและประเภทผู
แสดงที่เหมาะสมโดยยอ
การแปรแถวโดยยอ

•
•

•
•

•

•

•

•
•

-

•

•

สาร
การดัดแปลง/
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาร
ใหเหมาะสมกับ
สถานการณ
การรับงาน
การคัดเลือก และจัดสรร
เพลงรําใหเหมาะสมกับ
วาระโอกาสที่ตอ งใช
แสดง
การซักซอม
วิธีการแสดงเนื้อหาสาร
ตามสถานที่ตางๆ ใน
โอกาสจริงๆ
การแตงตัว การแตงหนา
การทําผม
สถานที่ซอื้ /เชาเครื่อง
แตงกาย เครื่องประดับ
ตางๆ
สถานที่จาํ หนายอุปกรณ
ที่เกี่ยวกับการแสดงรํา
ไทยพวก เทป/ซีดีเพลง
รําไทย
อุปกรณประกอบฉาก
องคประกอบฉาก

การคิดประดิษฐทา รํา
ใหมๆ ขึ้นมาสําหรับ
เพลงรําที่เปนบท
ประพันธไวสําหรับใช
ในวาระและโอกาส
ตางๆ
การสรางสรรค และ
ประยุกตทา รําตางๆ ให
เหมาะสมกับ
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21. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
มารยาทไทยตางๆ
ที่เหมาะสม

•

22. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
ประโยชนของการ
รําไทย
23. เนือ้ หาสารที่
เกี่ยวกับ
การดูแลรางกาย
ของผูรบั สาร
รวม 23 ขอใหญ

•
•
•

•

สภาพแวดลอมหรือ
สภาพความเปนจริง
เชน มารยาทในการ
เคารพ เชื่อฟงผูใหญ
ความสุภาพ การออน
นอม ถอมตน เรียบรอย
ตามแบบของกุลสตรี
ไทยทีด่ ี
เปนการฝกบุคลิก
เปนการออกกําลังกาย
เปนการฝกสมาธิ
เรื่องสวนตัวตางๆ เชน
การบํารุงรักษาความ
สะอาดสวนตางๆ ของ
รางกาย
รวม 90 ขอยอย

-

•

-

•
•
•

-

รวม 12 ขอใหญ 31 ขอยอย

สภาพแวดลอมหรือ
สภาพความเปนจริง
เชน มารยาทในการ
เคารพ เชื่อฟงผูใหญ
ความสุภาพ การออน
นอม ถอมตน เรียบรอย
ตามแบบของกุลสตรี
ไทยทีด่ ี
เปนการฝกบุคลิก
เปนการออกกําลังกาย
เปนการฝกสมาธิ

เรื่องสวนตัวตางๆ เชน
การบํารุงรักษาความ
สะอาดสวนตางๆ ของ
รางกาย
รวม 19 ขอใหญ 59 ขอยอย

•

4.1.3.2 ประเด็นที่แตกตางกันจนไมเกิดการถายโยงเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวา ประเด็นที่เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีขอแตกตางไปจาก
เนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลจนทําใหไมเกิดการถายโยงเนื้อหาสารไปไดนั้นมี 5 ขอ
ดวยกันคือ
ก) เครื่องมือที่ใชในการควบคุมทิศทางและปริมาณของเนื้อหาสาร
ผูวิจัยวิเคราะหวา เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนและเนื้อหาสารจาก
การสื่อสารระหวางบุคคลมีเครื่องมือที่ใชในการควบคุมทิศทางและปริมาณของเนื้อหาสารที่ตองใช
ในการถายทอดไมเหมือนกัน โดยเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลนั้นมีคูมือการสอนเปน
เครื่องมือควบคุมทิศทางและปริมาณของเนื้อหาสารที่ตองใชในการถายทอด แตเนื้อหาสารจากแผน
ซีดีวีดิทัศนมีความตองการของผูประกอบการ และความสามารถในการเก็บขอมูลของแผนซีดีวีดิ
ทัศน เปนเครื่องมือควบคุมทิศทางและปริมาณของเนื้อหาสารที่ตองใชในการถายทอด เมื่อเครื่องมือ
ที่ใชควบคุมเนื้อหาสารมีความแตกตางกัน ผูวิจัยจึงสรุปวา เครื่องมือที่ใชในการควบคุมทิศทางและ
ปริมาณของเนื้อหาสาร เปนสิ่งที่ไมสามารถถายโยงไปได
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ข) มาตรฐานความถูกตองของผลลัพธในดานผูรับสาร
ผูวิจัยวิเคราะหวา จากการที่ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี ใหความ
สนใจในเรื่องความถูกตองของเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํามากกวาจะสนใจวา ผูรับสารจะสามารถทํา
ตามเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําดังกลาวไดหรือไม ดังนั้นมาตรฐานของเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศนจึงมีความแตกตางกับมาตรฐานของเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลในดานผูรับสาร
เนื่องจากมาตรฐานของเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลจะประกอบไปดวย มาตรฐานความ
ถูกตองของเนื้อหาสารในดานผูสงสารและมาตรฐานความถูกตองของผลลัพธในดานผูรับสาร แต
มาตรฐานของเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนนั้นจะมีเพียงมาตรฐานความถูกตองของเนื้อหาสาร
เฉพาะในสวนของผูสงสารที่เปนทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีเทานั้น หากแตไมมีมาตรฐานความ
ถูกตองของผลลัพธในดานผูรับสารเหมือนดังมาตรฐานของเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวาง
บุคคล เนื่องจากการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนเปนลักษณะของการสื่อสารทางเดียว จึงทําใหผูสง
สารไมสามารถไปติดตามทดสอบวัดผลผูรับสารได ผูวิจัยจึงสรุปวา มาตรฐานความถูกตองของ
ผลลัพธในดานผูรับสาร เปนสิ่งที่ไมสามารถถายโยงไปได
ค) ลักษณะของเนื้อหาสารแบบการเรียนการสอน
ผูวิจัยวิเคราะหวา เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนและเนื้อหาสารจาก
การสื่อสารระหวางบุคคล มีลักษณะที่แตกตางกัน โดยเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลมี
ลักษณะของการเรียนการสอนสําหรับกลุมผูรับสารที่มีความเฉพาะตัวคือเปนนักเรียน/นักศึกษาของ
กรมศิลปากรที่มีความชื่นชอบในการรําไทย ดังนั้นการถายทอดเนื้อหาสารจึงตองเริ่มตนจากสิ่งที่
งายไปสูสิ่งที่ยาก
สวนเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีลักษณะแบบการใหคําแนะนํา
กับผูรับสารทั่วไปจึงไมมีการเรียงลําดับเนื้อหาสารจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก ซึ่งโดยหลักการแลว
การผลิตเนื้อหาสารผานสื่อสําหรับกลุมผูรับสารที่มีขอบเขตกวางและผูผลิตไมรูวาผูรับสารเปนใคร
มีความสามารถหรือความตองการเนื้อหาสารในระดับใด ผูผลิตควรทําการผลิตเนื้อหาสารที่เปนที่
นิยมและงายสําหรับผูรับสารทั่วไป แตจากประสบการณทางดานการรําไทยของผูวิจัย ผูวิจัยเห็นวา
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับเพลงรําที่ไดรับการคัดเลือกมาบรรจุลงในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ หลาย
เพลงเปนเพลงรําที่ไมเหมาะกับผูรับสารที่ไมมีพื้นฐานทางดานการรําไทยมากอน หรือผูรับสารที่
เริ่มหัดรําซึ่งเปนบุคคลทั่วไป เพราะถึงแมวาเพลงรําบางเพลงจะเปนที่นิยมใชในการแสดง แตเพลง
รําเหลานั้นกลับมีระดับความยากมากกวาเพลงรําพื้นฐาน เชน รําพลายชุมพล, รําฉุยฉายวันทอง, รํา
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ฉุยฉายพราหมณ, รําฉุยฉายเบญจกายแปลง, รํามโนราหบูชายัณห เปนตน เนื่องจากเพลงรําเหลานี้
เปนเพลงรําเดี่ยวที่ใชผูแสดงในการรําไทยเพียงคนเดียว ผูแสดงจึงควรมีความสามารถในการรําไทย
อยูในระดับที่ดี เพราะสิ่งสําคัญของเพลงรําเดี่ยวคือการแสดงใหผูชมเห็นฝมือ ลีลาของผูแสดงเปน
หลัก ดังนั้นเกณฑในการถายทอดเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนจึงไมไดเริ่มจากสิ่งที่งายไปสูสิ่งที่
ยากเหมือนกับการถายทอดเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล หากแตใชเกณฑในเรื่องของ
ความนิยมเขาแทน
นอกจากนั้นการถายทอดเนื้อหาสารภาคปฏิบัติที่ปรากฏในแผนซีดีวีดิ
ทัศนชุดสาธิตฯ ยังแตกตางไปเดิมโดยการถายทอดเนื้อหาสารภาคปฏิบัติในแผนซีดีวีดิทัศนจะมี
ลักษณะของการแสดงไมใชการเรียนการสอน เพราะผูแสดงทําการสาธิตทารําไทยโดยไมไดใช
วิธีการรํากลับมือเหมือนกับการถายทอดเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล จึงทําใหทัศนะ
วิสัยในการมองและเลียนแบบเนื้อหาสารของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไมเกิดความเหมือนจริง
ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปวา ลักษณะของเนื้อหาสารแบบการเรียนการสอน เปนสิ่งที่ไมสามารถถายโยง
ไปได
ง) กฏเกณฑในการถายทอดเนือ้ หาสาร
ผูวิจัยวิเคราะหวา จากการที่เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนและเนื้อหา
สารจากการสื่อสารระหวางบุคคล มีลักษณะที่แตกตางกัน โดยเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวาง
บุคคลมีลักษณะของการเรียนการสอน เพราะเปนการสื่อสารเฉพาะหนาภายใตบริบทของการเรียน
การสอน ดังนั้นผูสงสารจึงสามารถตั้งกฏเกณฑในการถายทอดเนื้อหาสารใหผูรับสารไดอยาง
เขมงวด สวนเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีลักษณะแบบการใหคําแนะนํา เพราะเปนการสื่อสาร
ผานสื่อซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียว ดังนั้นผูสงสารจึงไมสามารถตั้งกฏเกณฑในการถายทอดเนื้อหา
สารใหกับผูรับสารไดเหมือนกับการสื่อสารระหวางบุคคล ผูวิจัยจึงสรุปวา กฏเกณฑในการถายทอด
เนื้อหาสาร เปนสิ่งที่ไมสามารถถายโยงไปได
จ) คุณภาพของเนื้อหาสาร
จากตารางที่ 12 ขางตนผูวิจัยวิเคราะหวา เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศน มีความแตกตางกับเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลอยางชัดเจนในเรื่องคุณภาพของ
เนื้อหาสาร เนื่องจากเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนเปนการนําเสนอเนื้อหาสารโดยยอ จึงทําให
เนื้อหาสารขาดความละเอียด ครบถวนในทุกแงมุม เหมือนกับเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวาง
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บุคคล ดังสังเกตไดจากปริมาณของเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลที่ไมไดถูกถายโยงไปสู
แผนซีดีวีดิทัศน ซึ่งประกอบไปดวย เนื้อหาสารหลัก 19 ขอใหญ 59 ขอยอย
ตารางที่ 13 : การเปรียบเทียบประเด็นทีเ่ หมือนและแตกตางกันของเนื้อหาสารจากการสื่อสาร
ระหวางบุคคลและเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
หัวขอ
การควบคุมทิศทางและ
ปริมาณของเนื้อหาสาร

ความนาเชื่อถือและ
มาตรฐานของเนื้อหาสาร

ลักษณะของเนื้อหาสาร

สวนประกอบตางๆ ของ
เนื้อหาสาร

ประเด็นที่เหมือนกัน =
ประเด็นที่แตกตางกัน =
เกิดการถายโยง
ไมเกิดการถายโยง
ถู ก ควบคุม โดยผู มีอํ า นาจใน สื่อบุคคล - ใชคูมือการสอนเปนเครื่องมือควบคุม
การบริหารเหมือนกัน
แผ นซี ดี วี ดิ ทั ศ น - ใช ค ว าม ต อ ง กา ร ข อ ง
ผูประกอบการ และ ความสามารถในการเก็บ
ขอมูลของแผนซีดีวีดิทัศนเปนเครื่องมือควบคุม
บุ ค ค ล า ก ร ที่ ทํ า ก า ร ผ ลิ ต สื่อบุคคล - มีมาตรฐานความถูกตองของเนื้อหา
เ นื้ อ ห า ส า ร ม า จ า ก ก ร ม สารในผูสงสารและ มาตรฐานความถูกตองของ
ศิลปากรเหมือนกัน จึงทําให ผลลัพธในผูรับสาร
เนื้อหาสารมีความนาเชื่อถือ
แผนซีดีวีดิทัศน - มีมาตรฐานความถูกตองของ
เนื้ อ หาสาร เฉพาะส ว นของผู ส ง สารที่ เ ป น ที ม
ผูผลิตงานดานสื่อประเพณีเทานั้น
ขั้ น ตอนการถ า ยทอดเนื้ อ หา สื่อ บุคคล - เริ่ม ถายทอดเนื้อหาสารจาก เนื้อ หา
สารเริ่ ม การถ า ยทอดเนื้ อ หา สารที่งาย ไปสูเนื้อหาสารที่ยาก และ เนื้อหาสารมี
ส า ร จ า ก ภ า ค ท ฤ ษ ฎี ไ ป สู ลั ก ษณะของการเรี ย นการสอน จึ ง เต็ ม ไปด ว ย
กฎเกณฑในการถายทอดเนื้อหาสารใหผูรับสาร
ภาคปฏิบัติเหมือนกัน
เช น ความจํ า เป น ที่ ผู รั บ สารต อ งสวมใส ชุ ด ฝ ก
ซ อ มนาฏศิ ล ป ใ นระหว า งการรั บ การถ า ยทอด
เนื้อหาสารเสมอ หรือ ผูรับสารตองผานการไหว
ครูและครอบครูกอนจึงจะสามารถเรียนเพลงรํา
ชั้นสูงได เปนตน
แผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น - ถ า ยทอดเนื้ อ หาสารที่ เ ป น ที่
นิ ย ม และเนื้ อ หาสารมี ลั ก ษณะแบบการให
คําแนะนํา จึงไมมีกฎเกณฑในการถายทอดเนื้อหา
สารใหกับผูรับสาร
เนื้ อ หาสารจากแผ น ซี ดี วี ดิ สื่ อ บุ ค คล - เนื้ อ หาสารมี คุ ณ ภาพมากเนื่ อ งจาก
ทั ศ น มี ส ว น ป ร ะ ก อ บ ที่ เนื้อหาสารประกอบไปดวยเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ
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เหมือนกับเนื้อหาสารจากการ การรําไทยในแงมุมตางๆ ที่ละเอียดครบถวน
สื่อสารระหวางบุคคล 12 ขอ
แผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น - เนื้ อ หาสารมี ลั ก ษณะด อ ย
ใหญ 31 ขอยอย
คุณภาพเนื่องจากขาดความละเอียดครบถวนใน
ทุกแงมุม

4.1.3.3 การถายโยงเนือ้ หาสารโดยการตัดทอน เพิม่ เติม ดัดแปลง เนื้อหาสาร
เมื่ อ ผู วิ จั ย นํ า เกณฑ ก ารถ า ยโยงเนื้ อ หาสาร/สั ม พั น ธบทจากผู ช ว ย
ศาสตราจารยนพพร ประชากุล ที่วาดวยหลักเกณฑ 3 ประการที่เกี่ยวของกับตัวบทคือ การตัดทอน
การขยายความและการดัดแปลงมาวิเคราะหเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล และเนื้อหา
สารจากแผนซีดีวีดิทัศนขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวาเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนเกิดการตัดทอน
การขยายความและการดัดแปลงไปจากเนื้อหาสารเดิมจากการสื่อสารระหวางบุคคลดังนี้
ก) การถายโยงเนือ้ หาสารโดยการตัดทอนเนื้อหาสาร
การถายโยงสวนประกอบตางๆ ของเนื้อหาสารในครั้งนี้ผูวิจัยพบวา
ทีมผูผลิตไดทําการถายโยงเนื้อหาสารโดยใชวิธีการตัดทอนเนื้อหาสารมากที่สุด ซึ่งเนื้อหาที่เกีย่ วกับ
การรําไทยที่ไดถูกตัดทอนลงจากเนื้อหาสารตนทาง สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การ
ตัดทอดเนื้อหาสารจากตัวบทตนทางลงบางสวน และการตัดทอดเนื้อหาสารจากตัวบทตนทางลงทุก
สวน ดังที่ผูวิจัยไดแสดงไวในตารางที่ 12 ขางตน
ผูวิจัยพบวา เมื่อทําการเปรียบเทียบปริมาณและคุณภาพของเนื้อหา
สารจากการสื่อสารระหวางบุคคลที่เปนสื่อตนทาง กับปริมาณและคุณภาพของเนื้อหาสารที่อยูใน
สื่อใหมปลายทางภายหลังจากการตัดทอน ทําใหสรุปไดวา การถายโยงเนื้อหาสารโดยใชเกณฑใน
การตัดทอนเนื้อหาสารเปนหลักนั้น กอใหเกิดการถายโยงเนื้อหาสารในปริมาณที่นอย อีกทั้ง
เนื้อหาสารที่ถูกถายโยงไปยังดอยคุณภาพกวาเนื้อหาสารตนทาง เนื่องจากเนื้อหาสารมีลักษณะที่ไม
ละเอียดครบถวนในขอปลีกยอยตางๆ เหมือนกับเนื้อหาสารเดิมจากสื่อบุคคล สงผลใหเนื้อหาสาร
ใหมในสื่อปลายทาง มีความหางไกลและบิดเบือนออกไปจากเนื้อหาสารเดิมในสื่อตนทางมาก
เพราะถึงแมวาเนื้อหาสารในแผน ซีดีวีดิ ทัศนไ ดถูก ผลิตขึ้ นมา โดยบุคคลากรจากกรมศิลปากร
เหมือนกันกับเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล แตเพราะเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยมี
สวนประกอบสําคัญที่หลากหลาย และสวนประกอบแตละสวนตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
อยางลึกซึ้ง ดังนั้นการการถายโยงเนื้อหาสารโดยใชเกณฑในการตัดทอนเนื้อหาสารเปนหลัก จึง
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ก อ ให เ กิด ผลเสี ย ต อ คุณ ภาพของเนื้ อ หาสารที่ อยูใ นสื่ อ ปลายทางมากกวา จะก อ ใหเ กิดผลดี ต อ
คุณภาพของเนื้อหาสาร
ดังสังเกตไดจาก ปริมาณของสวนประกอบของเนื้อหาสารหลักซึ่งแต
เดิมในสื่อบุคคลมี 23 ขอใหญ 90 ขอยอย และแตละขอยอยนั้นมีคุณภาพเรื่องความละเอียดของ
เนื้อหาสารในแงมุมตางๆ ครบถวน แตเมื่อทีมผูผลิตไดทําการถายโยงเนื้อหาสารโดยใชการตัดทอน
เนื้อหาสารมาเปนเกณฑหลัก จึงทําใหสวนประกอบของเนื้อหาสารหลักในแผนซีดีวีดิทัศนเหลืออยู
เพียง 12 ขอใหญ 31 ขอยอย และขอยอยตางๆ เหลานั้นไมมีคุณภาพเรื่องความละเอียดครบถวนใน
ทุกแงมุมเหมือนกับเนื้อหาสารเดิมจากสื่อบุคคล อีกทั้งสวนประกอบของเนื้อหาสารหลักที่ไมไดถูก
ถายโยงไปสูแผนซีดีวีดิทัศนมีปริมาณมากถึง 19 ขอใหญ 59 ขอยอย ซึ่งมีปริมาณเกินครึ่งของเนื้อหา
สารเดิมจากสื่อบุคคล จึงเปนเหตุที่ทําใหคุณภาพของเนื้อหาสารในสื่อปลายทางมีคุณภาพดอยลงไป
อีก เนื่องจากเนื้อหาสารที่ไมไดถูกถายโยงไปบางเรื่อง เปนเนื้อหาสารที่สําคัญและมีความจําเปนตอ
การปฏิบัติทารําไทย คือ
•
•
•
•
•

เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ การฟงจังหวะ การตบ/เคาะจังหวะ
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติทารํา
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ลีลาการรายรําตางๆ และ อารมณของตัวละคร
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ขอบกพรองตางๆ ของผูรับสาร และวิธีการแกไขขอบกพรอง
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ เงื่อนไข/หลักเกณฑในการดัดแปลงทารําไทย

จากประสบการณทางดานการรําไทยของผูวิจัย ผูวิจัยพบวาเนื้อหา
สารเหล า นี้ ถื อ ได ว า เป น ส ว นประกอบสํ า คั ญ ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว เชื่ อ ม และแสดงให เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธที่สําคัญของเนื้อหาสารสําคัญที่จําเปนตอการปฏิบัติทารําไทย ที่ประกอบไปดวย
เนื้อหาสารสําคัญ 2 สวนคือ เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํา และ เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับดนตรีไทยที่ใช
ประกอบการปฏิบัติทารํา ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนในขอ “4.1.1.4 สวนประกอบตางๆ ของเนื้อหา
สารจากการสื่อสารระหวางบุคคล”
ดังนั้นเนื้อหาสาร 5 ขอขางตนจึงมีหนาที่ในการที่ทําใหเนื้อหาสารที่
เกี่ยวกับทารํา และ เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับดนตรีไทยที่ใชประกอบการปฏิบัติทารํา เกิดการเกื้อกูล
พึ่งพา ควบคุมซึ่งกันและกัน อีกทั้งสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามกันไดตามความเหมาะสม
และสามารถผสมผสานกลมกลืน สัมพันธกันไดอยางแมนยํา ดังนี้

87
•

•

•

เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการฟงจังหวะ การตบ/เคาะจังหวะ: จะชวยใหผูแสดงสามารถปฏิบัติทารํา
ไทยไดอยางถูกตอง แมนยํา ตรงจังหวะ สัมพันธกับเสียงดนตรี หรือเสียงขับรอง เชนผูแสดงจะรู
วาเมื่อเสียงดนตรีมาถึงจังหวะแบบนี้ผูแสดงตองปฏิบัติทารําแบบใด หรือเมื่อเสียงขับรองรองวา
“ดีใ จ ” ผู แ สดงตองปฏิ บั ติท า รํา แบบใดเพื่ อให ต รงกั บ เนื้ อร อ ง เปน ต น ดั งที่ ผู สง สารที่ เป น สื่ อ
บุคคลทานหนึ่งกลาววา “จังหวะเพลงแตละเพลงมันไมเหมือนกันอยูแลวใชไหม อยางบางเพลง
จังหวะใหญจะอยูที่เสียงกลอง บางทีมีหนาทับ ตะโพน แลวแตวาดนตรีเพลงนี้จังหวะอยูที่ไหน
อาจจะเปนฉิ่ง เราก็บอกเด็กวา อาวอันนี้ใหฟงฉิ่งนะ ใหฟงกลองนะ ใหฟงตะโพนนะแลวแต
และก็ตบจังหวะตามนั้นเลย เมื่อเด็กรูจักจังหวะดนตรี ก็จะรูวาเวลารําตองรําใหลงตรงจังหวะ
ไหน คื อ จั ง หวะลง อย า งจั ง หวะการก า วเท า ยกเท า แตะ ยื ด ยุ บ อย า งนี้ อย า งสมมุ ติ ฉุ ย ฉาย
พราหมณมันจะมีจังหวะลงใชไหม สวนใหญจังหวะที่กาวเทาลงจะเปนจังหวะใหญอยางนี้ คือ
มันจะตองลงตรงนั้นนะ เด็กที่เขาเรียนมาเขาจะรูโดยอัตโนมัติ” (กจกาญ ทิวาพร, สัมภาษณ: 15
มกราคม 2548)
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติทารํา: จะชวยใหผูแสดงรูจักหลักเกณฑในการปฏิบัติทารํา
ตางๆ อยางถูกตอง คือผูแสดงจะรูวาการปฏิบัติทารําตองเริ่มจากสิ่งที่งายๆ ไปหาสิ่งที่ยาก เชน
การเรียนรําไทยที่ถูกตองผูรับสารควรเรียนรําจากเพลงรําที่เปนเพลงพื้นฐานไปสูเพลงรําชั้นสูง
หรือในการปฏิบัติทารําไทยนั้น ถึงแมวาอวัยวะทุกสวนของรางกายจะตองขยับไปพรอมๆ กันก็
ตาม แตการเรียนรําไทยสามารถแยกเรียนทารําของอวัยวะแตละสวนออกจากกันได เชนเรียนทา
รําของรางกายชวงลางตั้งแตเอวถึงเทากอน จากนั้นจึงเรียนทารําของรางกายชวงบนตั้งแตลําตัว
ไปจนถึงศีรษะ จากนั้นจึงนําทารําของรางกายทั้ง 2 ชวงตัวมารวมกัน ดังที่ผูสงสารที่เปนสื่อ
บุคคลทานหนึ่งกลาววา “เทคนิคอยางหนึ่งก็คือการสอนแยกสวน เทากับมือ จริงๆ ควรสอนเทา
กอนใหเขาเดินไดกอน เวลาสอนเทาควรจะเอามือเทาสะเอวไวไมงั้นมือจะสะเปะสะปะ พอมือ
เท า เอวแล ว จะดู เ ป น ระเบี ย บ มื อ เขาจะนิ่ ง สมาธิ เ ขาจะไปอยู ที่ เ ท า ถ า เราปล อ ยเขาเอามื อ
สะเปะสะปะเขาก็จะไมมีสติอยูกับที่ พอเขาเดินไดเสร็จแลวก็ทํามือตาม เวลาสอนมือ เทาก็อยู
เฉยๆ มือก็มือเลยไมตองหันซายหันขวา ทําแตมือ ใหเขามีสมาธิเปนจุดๆ ทําใหไดเปนจุดๆ พอ
มือไดเทาได เอียงศีรษะไดเราก็เอาทั้งหมดนี่มารวมกัน” (นฤมน วิภาภรณ, สัมภาษณ: 8
พฤศจิกายน 2547)
เนื้อ หาสารที่เ กี่ ย วกับ ลีลาการร ายรํ าตา งๆ อารมณ ข องตั ว ละคร และ เนื้อหาสารที่ เ กี่ ย วกั บ
ขอบกพรองตางๆ ของผูรับสาร และวิธีการแกไขขอบกพรอง: การรูจักเนื้อหาสารเหลานี้จะชวย
ใหผูแสดงสามารถปฏิบัติทารําไดอยางถูกตอง แมนยํา และงดงามมากยิ่งขึ้น ดังที่ผูสงสารที่เปน
สื่อบุคคลทานหนึ่งกลาววา “กอนอื่นเด็กตองจําทาใหไดกอน และเมื่อทบทวนครูก็จะกระจายมา
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จับเด็กเปนทาๆ ไป เด็กคนไหนหนวยกานยังไมดี ยังมีขอบกพรองอยู ครูก็จะแกไขให เขาไปจับ
ไปดัดมือ ดัดเทา คอยเนนวามือเทาตองใหไดระดับเทานี้นะ อยางทวงทีของตัวพระ ขาก็จะตอง
กันเขาออก วงก็ตองกวางกวา ลําตัวตองอกผาย ไหลผึ่ง และตองยืดตัวใหเต็มที่ ใบหนาเชิดมอง
ตรงอะไรอยางนี้ แตสวนตัวนางก็จะกดเอว กดไหล ดันไหลนิดหนอย และก็ไมไดวงกวางเทา
พระ ตัวพระนี่กวาจะจัดเหลี่ยมใหไดวง ใหไดเหลี่ยมที่สวยงามนี่ตองใชเวลาฝกมากพอสมควร
และตรงนี้ก็เปนเรื่องยากสําหรับเขา สวนรายละเอียดปลีกยอยที่เราจะใหกับเด็กตอนสุดทายก็จะ
เปนพวกเกร็ดเล็กๆ เกร็ดนอย ลีลาทารําตาง สิ่งเหลานี้มันจะทําใหทารําเขาสวยงามขึ้น เพราะเมือ่
มีการสอบวัดผลเราจะสามารถประเมินเด็กไดถูกตองวา หนึ่งทารําถูกตอง สองจังหวะถูกตอง
สามลีลาดี รําสวยงามกลมกลืน เชนเวลารํายกมือ ยกเทาใหถูกตองตามตําแหนง การเคลื่อนไหว
อวัยวะวาจะกาวเทานี้มันจะมีลีลานะ ถาตัวนางก็ตองนุมนวล ตัวพระก็ตองสงางาม เมื่อผลมัน
ออกมาดูนุมนวล สงางาม มีความสมบูรณของทารําออกมาปุป เราก็จะใหไดทันทีเลยวาเด็กคนนี้
ตองได 4 คะแนนเต็ม แตเด็กคนไหนที่รําเกงกางอยู คือรําไดแตจังหวะไมคอยดีลีลาไมคอยมี
คะแนนก็ลดลงมาหนอยเปน 3, 2, 1 ตามเกณฑ เรียกวาลีลา จังหวะนี่มีผลตอภาพรวมของทารํา
มาก อยางเวลาเขาจะเลือกตัวละครไปแสดง เขาก็จะดูลีลาการรํากอนไมใชดูหนาตา หนาตา
ความสวยนี่ก็เปนสวนประกอบอยางหนึ่ง แตวาเขาก็ตองดูลีลา ดูบทบาท ดูอะไรหลายอยาง
ประกอบดวย” (นฤมน วิภาภรณ, สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน 2547)
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ เงื่อนไข/หลักเกณฑในการดัดแปลงทารําไทย: เนื้อหาสารเหลานี้จะชวยให
ผูแสดงสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํา และ เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ
ดนตรีไทยที่ใชประกอบการปฏิบัติทารํา ไดตามความเหมาะสมของสถานการณ และถูกตองตาม
กฏเกณฑของนาฏศิลปไทย

ผูวิจัยสรุปวา นอกจากการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากสื่อบุคคล
ไปสูแผนซีดีวีดิทัศนในครั้งนี้ เปนการถายโยงเนื้อหาสารไปไดในปริมาณที่นอย อีกทั้งเนื้อหาสารที่
ถูกถายโยงไปยังมีลักษณะที่ดอยคุณภาพแลว การตัดทอนเนื้อหาสารเดิมจากสื่อตนทางลงมาก
รวมถึงการตัดทอนเนื้อหาสําคัญทั้ง 5 ประการลง สงผลใหเนื้อหาสําคัญที่จําเปนตอการปฏิบัติทารํา
ไทย 2 สวนที่ไดถูกถายโยงไปดวยกันคือ เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํา และ เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ
ดนตรีไทยที่ใชประกอบการปฏิบัติทารํา ถูกลดทอนคุณภาพลงไปอีก เนื่องจากเนื้อหาสารทั้ง 2 สวน
ไดถูกถายโยงไปแบบโดดๆ ชนิดที่กลาวไดวาเปนการถายโยงเนื้อหาสารไปแบบตางคนตางอยู ไม
ปรากฏใหเห็นความสัมพันธระหวางเนื้อหาสารทั้งสอง
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ดังตัวอยางเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 4 เพลงรําที่ 3 เพลงรํา
อวยพรออนหวาน ตอนหนึ่งที่ผูบรรยายกลาววา “โดยปกติการแสดงนาฏศิลปไทยก็จะมีดนตรีคั่น
รับระหวางบทรองนั้นๆ ซึ่งจะขอสาธิตทารับดังนี้คะ (ภาพผูแสดงทําการสาธิตทารําโดยไมมีเสียง
ประกอบใดๆ) และนอกจากทารับดังกลาวนี้แลวนะคะ ก็ยังมีทารับอื่นๆ ที่สามารถนํามาใชประกอบ
ไดอีกคะ (ภาพผูแสดงทําการสาธิตทารําโดยไมมีเสียงประกอบใดๆ) และหลังจากนั้นนะคะ เมื่อจบ
ทารับก็จะมีการรําตีบทประกอบเนื้อรองไปอยางนี้เรื่อยๆ จนจบเพลง” ซึ่งจากตัวอยางเนื้อหาสารใน
แผนซีดีวีดิทัศนขางตนจะเห็นวา ภาพการสาธิตทารําของผูแสดงเปนการสาธิตทารําแบบหนังใบ คือ
ผูแสดงทําการสาธิตทารําตามที่ผูบรรยายบอกแบบไมมีเสียงประกอบใดๆ สวนผูบรรยายก็ไมได
แนะนําจังหวะดนตรีของทารับวามีทํานองเพลงเปนอยางไรโดยใชการรองเพลงปากเปลาคลอไปใน
ระหวางที่ผูแสดงทําการสาธิตทารํา เพื่อแสดงใหผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนเห็นวาเนื้อหาสารที่
เกี่ยวกับทารํา และเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับดนตรีไทยที่ใชประกอบการปฏิบัติทารํานั้นมีความสัมพันธ
ที่สําคัญกันอยางไร ทั้งที่จริงๆ แลวเนื้อหาสารทั้ง 2 สวนตางตองมีความสัมพันธที่สําคัญซึ่งกันและ
กันตลอดเวลา เพราะความสัมพันธของเนื้อหาสารจะทําใหผูแสดงสามารถปฏิบัติทารําไทยไดโดยมี
ทารําที่ถูกตอง, ปฏิบัติทารําตรงกับจังหวะดนตรีหรือเสียงขับรองอยางถูกตองแมนยํา และปฏิบัติทา
รําไดอยางสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผลตอความถูกตองของเนื้อหาการรําไทยโดยรวม
ข) การถายโยงเนือ้ หาสารโดยการเพิ่มเติมเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวา เนื้อหาสารในสื่อใหมที่มีเพิ่มเติมขึ้นจากเนื้อหาสารเดิม
จากสื่อบุคคลมี 3 เรื่องดวยกันคือ การแสดงทารําตั้งแตตนจนจบ, เนื้อหาสารเฉพาะตัวของผูสงสาร
และเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับดนตรีไทยที่ใชประกอบการปฏิบัติทารํา
•

•

•

เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํา หมายถึง เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําในสวนประกอบปลีกยอยเรื่อง ผู
แสดงทําการแสดงท ารํา ให ผูรับสารดูตั้ งแตต นจนจบเพลง ซึ่ งเนื้ อ หาสารประเภทนี้จ ะไมมี
ปรากฏใหเห็นในสื่อบุคคล เนื่องจากผูสงสารที่เปนสื่อบุคคลจะไมแสดงทารําทั้งเพลงตั้งแตตน
จนจบใหผูรับสารดูกอนการถายทอดเนื้อหาสาร
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํา หมายถึง เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําในสวนประกอบปลีกยอยเรื่อง ผู
สงสารแตละคนจะมีเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําที่แตกตางกันไปซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
ดังนั้นเนื้อหาสารจากผูสงสารแตละคนจึงมีเอกลักษณในการปฏิบัติทารําที่แตกตางกันไป
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับดนตรีไทยที่ใชประกอบการปฏิบัติทารํา หมายถึง เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ
ดนตรีไทยในสวนประกอบปลีกยอยเรื่อง เสียงดนตรีไทยที่ใชประกอบการปฏิบัติทารําในแผน
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ซีดีวีดิทัศนนั้น มีความแตกตางไปจากเสียงดนตรีไทยที่ใชประกอบการปฏิบัติทารําในสื่อบุคคล
ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “ก็ไดรูมากขึ้น คือในบทเรียนของหนูนี่ อยาง
เพลงทวาราวดี ที่หนูฟงในเทปของอาจารย ระนาดที่ใชจะเปนระนาดตัดราง เสียงก็จะแบบ
แหลมๆ แตพอไปเปดเทปของที่อื่นอยางของเจานี้ จะเปนระนาดธรรมดา ระนาดทุม ระนาดเอก
อยางนี้ เสียงก็จะไมเหมือนกันแลว เพราะถาระนาดตัดรางนี้ เสียงมันจะนุม เสียงแบบเหมือนกับ
ตีเหล็ก จะสูง จะเพราะ จะฟงจังหวะงายขึ้น เพราะเสียงมันจะเดนขึ้นมาเลย ก็คือเราเรียนมาอยาง
นี้ ก็อาจจะฟงแตตัวนี้มา พอฟงตัวโนน ก็รําไดแตจังหวะจะไมชัดเรื่องระนาด” (ชลดา บางนอย,
สัมภาษณ: 15 ธันวาคม 2547)
ผูวิจัยเห็นวา การเพิ่มเติมเนื้อหาสารดังกลาวไดกอใหเกิดประโยชน
แกผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน 2 ขอดวยกันคือ
•

•

ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน สามารถทําความรูจักกับเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําไดกอน โดยรูวา
เพลงรําเพลงนี้ประกอบไปดวยทารําอะไร มีความยากงายอยางไร
ผู รับ สารจากแผ น ซี ดี วีดิทั ศน สามารถทํา ความรูจั ก กั บ เนื้ อหาสารที่เ กี่ ย วกั บ ดนตรีไ ทยที่ใ ช
ประกอบการปฏิบัติทารําไดกอน โดยรูวาเพลงรําเพลงนี้มีความยาวเทาไร มีเนื้อรองอยางไร มี
จังหวะอยางไร

ผูวิจัยวิเคราะหวา การถายโยงเนื้อหาโดยการเพิ่มเติมเนื้อหาสารใน
ครั้งนี้ กอใหเกิดประโยชนเพียงเล็กนอยตอการถายโยงเนื้อหาสาร เนื่องจากปริมาณเนื้อหาสารที่
เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น มามี น อ ยมาก คื อ มี เ พี ย ง 2 เรื่ อ งและแต ล ะเรื่ อ งที่ เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ น มาเป น เนื้ อ หาสารใน
สวนประกอบปลีกยอยของเนื้อหาสารหลัก ไมใชการเพิ่มเติมเนื้อหาสารหลัก ดังนั้นผูรับสารทั่วไป
จึงไมสามารถสังเกตเห็นการเพิ่มเติมเนื้อหาสารปลีกยอยเหลานี้ไดอยางชัดเจน เมื่อเทียบกับปริมาณ
และคุณภาพของเนื้อหาสารหลักที่ไดถูกตัดทอนจากเนื้อหาสารในสื่อเดิมลงไป นอกจากนั้นเนื้อหา
สารที่ เ กี่ ย วกั บ ดนตรี ไ ทยที่ ใ ช ป ระกอบการปฏิ บั ติ ท า รํ า ไทยที่ ไ ด เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ น มานั้ น ยั ง เป น
สวนประกอบปลีกยอยที่มีความหมายแฝง คือเปนสวนประกอบที่ผูรับสารที่ไมมีพื้นฐานความรู
ทางดานการรําไทยมากอน หรือมีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทยนอย จะไมสามารถมองเห็น
เนื้ อ หาสารที่ เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ น มาได ใ นทั น ที จึ ง ไม ส ามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด แต ส ว นประกอบ
ปลีกยอยที่เพิ่มเติมขึ้นมานี้ จะถูกถอดความและนําไปใชประโยชนไดหากเปนผูรับสารที่มีพื้นฐาน
ทางดานการรําไทยมาเปนอยางดีเทานั้น
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ดังที่ผูสงสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่ ง กล า ววา “เทปแต ละที่ ก็จ ะไม
เหมือนกันนะ มันแลวแตการบรรเลง การบรรเลงดนตรีของแตละวงมันไมเหมือนกัน เพราะวง
ดนตรีก็จะมีทางของเขา อยางดนตรีก็มี แตละทางใชไหม อันนี้มันแลวแตการบรรเลงวาเขาจะ
บรรเลงอยางไง เขาจะรองอยางไง ก็ตองขึ้นอยูกับคนรองดวย ถาคนรอง รองชา ก็ตองบรรเลงชา
ตาม ดนตรีที่เขาอัดขายคนบรรเลงดนตรีเขาก็บรรเลงไปตามนั้นมันอาจจะยาวหรือสั้นก็แลวแต
จังหวะของเขา เขาไมไดดูคนรําไง แตเพลงหลักสูตรของเรานี่จะเอาครูไปรําดวยในระหวางการอัด
การบรรเลงดนตรีที่ใชสําหรับประกอบการรํา เพราะฉะนั้นจังหวะมันจะเปะเลย ของเรามาตรฐาน
ที่สุดแลว อยางเราเรียนจบที่นี่เราก็จะถนัดแตเพลงของที่นี่ อยางพวกจบราชภัฏเขาไปเอาเพลงตาม
ทองตลาดมารําเขาก็รําได แตของเราถาเผื่อเราไมคุนหูอยางนี้ บางทีเด็กเล็กของเราก็จะฟงลําบาก คือ
ฟงจังหวะไมออกเพราะจังหวะมันไมชัด แตเด็กรุนโตๆ ที่เรียนมาหลายปแลวเขาจะฟงออกเพราะใช
กันอยู” (กจกาญ ทิวาพร, สัมภาษณ: 15 มกราคม 2548)
ค) การถายโยงเนือ้ หาสารโดยการดัดแปลงเนือ้ หาสาร
ผูวิจัยพบวา การดัดแปลงเนื้อหาสารในสื่อใหมครั้งนี้สามารถแบงการ
พิจารณาออกเปน 2 สวนดวยกันคือ การดัดแปลงเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนในสวนของทีม
ผูผลิตงานดานสื่อประเพณี และการดัดแปลงเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนในสวนของทีมผูผลิตงาน
ดานสื่อมวลชน ดังนี้
(1) การดัดแปลงเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน
ในสวนของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี
ผูวิจัยพบวา การดัดแปลงเนื้อหาสารในสวนนี้คือ การที่ผูแสดง
จากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีทําการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําในเพลงรําบาง
ประเภท เชนเพลงรําเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นเมือง ในสวนประกอบปลีกยอยที่เกี่ยวกับทารําใหมีความ
เหมาะสมกับสถานการณในขณะที่มีการถายทํา ในเรื่องของ
•

•

ทารํา: หมายถึง ทารําหลัก คือ ทารําทาใหญๆ ที่ประกอบอยูในเนื้อเพลงที่ใชแสดง เชนในเพลง
แมบทเล็กจะมีทา เทพพนม, ปฐม, พรหม, สี่หนา, สอดสรอย, มาลา, เฉิดฉิน ฯลฯ
ทาเชื่อม: หมายถึง ทารําที่สามารถทําใหทาหลักหนึ่งเคลื่อนไปสูทาหลักอีกทาหนึ่งไดอยาง
ตอเนื่อง มีไวเพื่อเชื่อมทาหลักทุกๆ ทาเขาดวยกัน โดยเมื่อทําการเชื่อมทาแลวอวัยวะสวนตางๆ
ที่ใชในการปฏิบัติทารําจะตองมีความสอดคลองกลมกลืน สวยงาม ไมขัดกัน
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•
•

•

ทารับ: หมายถึง ทารําที่ปฏิบัติในตอนที่มีเสียงเครื่องดนตรีรับในเพลง โดยไมมีเนื้อรอง
ทาเริ่มตน: หมายถึง ทารําที่ผูแสดงตองใชเพื่อเริ่มการแสดง หรือทารําที่ผูแสดงตองใชเพื่อใหผู
แสดงสามารถออกจากขางหลังเวทีมาแสดงทารําไทยกลางเวทีไดอยางสวยงาม และเหมาะสม
ทาจบ: หมายถึง ทารําที่ผูแสดงตองใชเพื่อจบการแสดง หรือทารําที่ผูแสดงตองใชเพื่อสามารถ
กลับเขาไปขางหลังเวทีไดอยางสวยงาม และเหมาะสม

ดังที่ผูวิจัยพบวาเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําที่เปนทาเชื่อม ทารับ
และทาเริ่มตน/ทาจบในเพลงรําฉุยฉายเบญจกายแปลงในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ชุดที่ 3 เพลงรํา
ที่ 3 นั้นแตกตางไปจากทาเชื่อม ทารับและทาเริ่มตน/ทาจบในเพลงรําฉุยฉายเบญจกายแปลงที่ผูวิจัย
ไดไปเรียนมาจากสื่อบุคคลที่เปนครูของวิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งจากการสอบถามครูผูสอนรําไทยของ
ผูวิจัยถึงความแตกตางของเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําดังกลาวทําใหทราบวา เนื่องจากเพลงรําฉุยฉาย
เบญจกายแปลงในแผนซีดีวีดิทัศนนั้น เปนเพลงรําฉุยฉายเบญจกายแปลงแบบตัด คือเปนเพลงรําที่
สั้นกวาเพลงรําแบบเต็ม อีกทั้งเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําในเพลงรําฉุยฉายเบญจกายแปลงแบบเต็ม
จะมีมากกวาเพลงรําแบบตัด ดังนั้นผูแสดงจึงสามารถเลือกใชทารําที่เปนทารับใดๆ ที่อยูในเพลงรํา
ฉุยฉายเบญจกายแปลงแบบเต็มมาใชในเพลงรําแบบตัดได ไมผิดหลักการแตอยางใด
สวนเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําที่เปนทาเริ่มตน/ทาจบที่แตกตาง
กันนั้น เกิดจากการที่ดนตรีไทยของเพลงรําฉุยฉายเบญจกายแปลงแบบตัดที่ถูกนํามาใชสอนผูวิจัย
นั้นเปนดนตรีไทยที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใชเปนอุปกรณประกอบการเรียนการสอนรําไทยภายใน
สถาบัน ดังนั้นดนตรีไทยที่ครูนํามาสอนผูวิจัยจึงมีความเปนมาตรฐานในเรื่องของความยาว ทํานอง
จังหวะมากที่สุด สวนดนตรีไทยของเพลงรําฉุยฉายเบญจกายแปลงแบบตัดที่ใชประกอบการแสดง
ในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ นั้นเปนดนตรีไทยที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการคา สําหรับใชฟงเพื่อความ
เพลิดเพลิน ดังนั้นดนตรีไทยตอนตนและตอนจบของเพลงรําฉุยฉายเบญจกายแปลงแบบตัดในแผน
ซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ จึงอาจจะมีความสั้น/ยาวมากกวาดนตรีไทยของเพลงรําฉุยฉายเบญจกาย
แปลงแบบตัดที่ถูกนํามาใชสอนผูวิจัย จึงเปนเหตุที่ทําใหเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําที่เปนทาเริ่มตน/
ทาจบของผูแสดงในแผนซีดีวีดิทัศนอาจมีมาก/นอยกวา เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําที่เปนทาเริ่มตน/
ทาจบของผูวิจัย
ดังที่ครูสอนรําไทยของผูวิจัยซึ่งเปนผูสงสารจากสื่อบุคคลอธิบาย
วา “ในเพลงรําฉุยฉายแบบตัดนี่จะเอาทารับ ทาไหนที่อยูในแบบเต็มมาใชก็ได ไมผิด ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสม อีกอยางลีลาของแตละคนก็ไมเหมือนกันดวยถูกไหม อยางทาเชื่อมเมื่อกี้ที่บอกวา
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ทําไมเขาขยั่นเทา แตเราใชแตะเทา ก็คนแสดงในนั้นเขาเปนศิลปนเขาก็จะตองมีลีลามากกวาเพื่อทํา
ใหดูนิ่มนวลออนชอยขึ้นไง และตัวดนตรีเองก็มีผลกับทารําเหมือนกัน อยางเทปที่เขาขายกันนี่ มัน
ควบคุมไมไดวาเพลงจะสั้นหรือยาว ตอนจบเราจะมานับ แบบที่เรานับกันก็ไมไดแลว เพราะบางที
เพลงมันจะบรรเลงออกไปไหนก็ไมรูเราก็ตองฟงเอา ถาเพลงตอนจบมันยาวมากๆ เราก็อาจจะเพิ่ม
ทา ปรับทาเพื่อความเหมาะสมไดเฉพาะเพลงนี้นะ แตที่สอนนี่คือตามหลักสูตรมันเปนแบบนี้นะ
มันจบแคนี้ไมยาวไปกวานี้แลว” (กจกาญ ทิวาพร, สัมภาษณ: 15 มกราคม 2548)
จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวิจัยวิเคราะหวา การที่ทีมผูผลิตงาน
ดานสื่อประเพณีทําการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําในสวนนี้ เนื่องจากปกติการปฏิบัติทา
รําในเพลงๆ เดียวกันของผูสงสารจากกรมศิลปากรทุกคน สวนใหญผูสงสารทุกคนจะผลิตเนื้อหา
สารประเภททารําที่เปนทารําหลัก ทารําทาใหญๆ ที่ประกอบอยูในเนื้อรองเหมือนๆ กันหรือจะ
คลายๆ กัน เพราะผูสงสารเหลานั้นมาจากสถาบันเดียวกัน และอาจมีความแตกตางไปบางตรง
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําในสวนประกอบปลีกยอยเรื่อง ทารํา ทาเชื่อม ทารับ ทาเริ่มตน และทาจบ
ซึ่งผูสงสารทุกคนอาจจะผลิตเนื้อหาสารในสวนประกอบปลีกยอยนี้ไมเหมือนกันทุกประการ จะ
แตกตางกันไปบาง ซึ่งไมถือวาเปนขอผิดพลาดแตประการใด เพราะสวนประกอบปลีกยอยเหลานี้
ถือไดวาเปนเอกลักษณเฉพาะบุคคล จึงทําใหผูสงสารแตละคนมีวิธีการรายรําในสวนปลีกยอยที่ไม
เหมือนกัน
ดั ง ที่ ผู ส ง สารจากสื่ อ บุ ค คลท า นหนึ่ ง กล า วว า “ท า หลั ก ๆ นี่
เหมือนกัน แตลีลาจะแตกตางกันนิดหนอย บางคนนี่เวลาเขาจะลง เขาจะกลอมหนากลอมตาแลว
กาวอยางนี้ และเวลาเขาจะไป เขาจะกดไหล ในขณะที่บางคนก็ไปเฉยๆ ไมทําอะไรเลย ก็ไอไป
เฉยๆ เนี่ยะละคะที่มันแตกตางกัน ซึ่งมันก็ไมไดทําใหทารํามันผิดไป คือเมื่อมองทารําในภาพรวม
แลวมันเหมือนกันไง อยางเพลงแมบทนี่ ในคํากลอนจะเปนชื่อทาอยาง เทพพนม ปฐม พรหมสี่หนา
เพราะฉะนั้นชวงระหวางที่เขากําลังรองเอื้อนจากคําหนึ่งไปยังอีกคําหนึ่ง หรือในชวงทํานองดนตรี
อยางหนึ่ง นั่นคือการเชื่อมทา ถึงแมครูแตละคนอาจจะมีลีลาการเชื่อมทาที่แตกตางกันไปบางนิด
หนอย แตทาเชื่อมในเพลงมาตรฐานนี่ไมควรจะเปลี่ยน ตัวอยางทาเชื่อมที่ไมเหมือนกันก็เชน สมมุติ
วาเราจะเชื่อมทาจากทานี้ไปสูทานี้ บางคนอาจจะเชื่อมทาดวยการจีบมวนอยางนี้เพื่อไปสูทาผาลา
แตในขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งอาจจะขึ้นอยางนี้และพลิกมือลงทาผาลาไดเหมือนกัน ถาถามวาผิด
ไหม ไมผิด นี่คือการเชื่อมทา ซึ่งถาคนที่ไมไดศึกษา หรือไมไดอยูในวงการนี้ ก็อาจจะไมเขาใจวา
มันเกิดอะไรขึ้น” (ฉวี โชคอํานวย, สัมภาษณ: 9 พฤศจิกายน 2547)
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อีกทั้ง การรําไทยถือไดวาเปนศิลปะชนิดหนึ่งซึ่งสามารถมีการ
เคลื่อนไหว ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปไดตามความเหมาะสม ภายใตกฎเกณฑทางนาฏศิลปที่อนุญาต
ใหผูปฏิบัติทารําสามารถทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสารประเภททารําได เฉพาะเพลงรําใน
หมวดของเพลงเบ็ดเตล็ด เพลงทั่วไป หรือเพลงพื้นเมืองเทานั้น (หมายถึง เพลงรํา/ระบํา ที่ไมไดเปน
เพลงมาตรฐาน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทารําไดตามความเหมาะสม หรืออาจจะเปนเพลงรําที่
ไดมีการคิดประดิษฐขึ้นใหมตามวาระโอกาสพิเศษทั่วๆ ไป ตามที่ผูประพันธตองการ ซึ่งในการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนั้นก็อาจจะมีตั้งแตในระดับนอย คือยังคงทารําหลักๆ ที่เปนแมทาหรือทารํา
สําคัญๆ เอาไว แตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยางเพื่อความสวยงาม เชนเรื่องของการแปร
แถว หรือการเพิ่ม/ลด ลีลา ทาเชื่อม ทารับตางๆ ตามความสามารถของผูสอน/ผูแสดง ฯลฯ ไปจนถึง
ระดับมาก เชนประเภทเพลงที่แตงขึ้นมาใหมตองมีการใสทารําลงไปเปนตน) และยังตองพิจารณา
ถึงปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของตางๆ 14 ขอดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อายุของผูรับสาร
ความสามารถของผูรับสาร และผูสงสาร
ประเภทของผูร ับสาร
วิจารณญาณของผูสงสาร
เวลาที่ใชในการถายทอดเนื้อหาสาร
วาระโอกาสทีใ่ ช
สถานที่ที่ใชในแสดง
เวที
จํานวนผูแสดง
เวลาที่ใชในการแสดง
ความนิยมของผูชม
ความสามารถและประสบการณในการตีบทของผูสงสาร
ดนตรีที่ใชในการแสดง
ภายหลังจากการสัมนาทารําที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ทานผูเชี่ยวชาญอาจจะปรับเปลี่ยน
เนื้อหาสาร (ทารํา) ใหถูกตองตามที่ทานเคยร่ําเรียนมาแตโบราณ หรืออาจจะปรับเปลี่ยน ให
เปนไปตามความเหมาะสม

ดังที่ผูสงสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่งกลาววา “ถาเพลงมาตรฐาน
อยางเชนเพลงหนาพาทยอะไรอยางนี้ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได เพราะถือเปนกฎบัญญัติของ
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เราเลยวา ไมมีการปรับแกไขอะไร ไมวาจะเปนทารํา จังหวะ จะตองตรงถูกตองเปะ ไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนได แตถาไมใชเพลงมาตรฐานอยางพวกระบํา รํา ฟอนอะไรที่เปนพื้นเมืองนี่ถือวาเปน
เพลงที่ดิ้นไดสามารถดัดแปลงได หรือเพลงรําเบ็ดเตล็ดที่ไมจําเปนวาจะตองเปะๆ ไมมีกฎตายตัววา
ถารําอยางนี้แลวผิดนะ เพราะฉะนั้นทารําอะไรที่มันมีลีลาซับซอน เด็กคนไหนที่ไมเกง ไมมีความ
ละเอียด หนวยกานเขาไมเอื้อ เขามองเราเทาไรๆ ก็ทําตามไมได เราก็อาจจะตัดเนื้อหาตรงชวงของ
ลีลา เกร็ดเล็กเกร็ดนอยออกไป เราก็จะใหทาหลักๆ ซึ่งเปนทาใหญๆ กับเด็กไปเลย ทาบางทาเรา
อาจจะทําสวยเพราะเราเปนครูเราทําได เด็กอาจจะทําไมไดเพราะฉะนั้นเราก็ตองดัดแปลงใหเหมาะ
กับเด็กดวย ใหเขาสามารถถายทอดทานี้ออกมาไดสวยงาม ถูกตองและเหมาะสมกับตัวเขา เชนเขา
ตั้งวงสูงเกินไปหรือเปลาสําหรับบุคลิกลักษณะของตัวเขาอยางนี้ จริงๆ แลวสําหรับเด็กนาฏศิลปนี่
เวลาอยูในหองเราไมปรับเลยเราสอนตามหลักสูตร นอกจากจะเอาเด็กมาแสดง สวนใหญจะดัดให
เด็กขางนอกมากกวา เพราะเขาไมไดรับการฝกพื้นฐานมาอยางเรา เพราะฉะนั้นอะไรที่ยากๆ ก็
จะตองมีบาง โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ที่อยากเรียนแตไมเปนอะไรมาเลยนี่ เราตองใชจิตวิทยาเพราะ
สมาธิเขาจะสั้นมาก เราจะไปเนนอยางใดอยางหนึ่งใหถูกตองมากไมได เราจะตองใหเขาเรียนเพื่อ
ความเพลิดเพลินมากกวา อีกอยางคือบางคนจะมาแบบ ครูขาไมมีเวลามากนะคะ อีกสามวันจะรํา
แลว คือเราก็ไมสามารถจะสอนอะไรไดมากเพราะเวลามันจํากัด เราก็พยายามปรับทาใหงายขึ้น
พยายามมีทาเชื่อม ทาอะไรใหแสดงออกไปแลวดูดีในสายตาของคนดูนะ” (นฤมน วิภาภรณ,
สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน 2547)
ผูวิจัยวิเคราะหวา การถายโยงเนื้อหาโดยการดัดแปลงเนื้อหาสาร
ในสวนของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีในครั้งนี้ กอใหเกิดประโยชนตอการถายโยงเนื้อหาสารใน
เรื่องของความมีคุณภาพและมาตรฐานของเนื้อหาสารที่ผลิตโดยทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี
เนื่องจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีไดทําการถายโยงเนื้อหาสารโดยการดัดแปลงเนื้อหาสารเขา
มาไวในสื่อใหมในปริมาณที่นอย จึงทําใหคุณภาพของเนื้อหาสารที่ถูกถายทอดออกมามีลักษณะ
ใกลเคียงกับเนื้อหาสารเดิมจากสื่อบุคคล ดังที่ผูแสดงจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีในแผนซีดี
วีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “อาจทําใหเห็นทาชัดเจนขึ้น วาทานี้ตองเปนอยางนี้ แตเราจะไมเปลี่ยนทา
ใหทาเสีย เพราะเปนชื่อเสียงของเรา เราพยายามทําใหถูกตองมากที่สุด แตก็ขึ้นอยูกับประสบการณผู
แสดงดวย อยางสมมุติวาตองถัดเทาเดินวน แตเนื่องจากที่แคบ เราก็ย่ําอยูกับที่นี่แหละ แตก็ใหเห็น
วาเปนการเดินวน คือแทนที่เราจะกาวไปเรื่อยๆ สืบเทาไปเรื่อยๆ ซึ่งตองใชพื้นที่กวางๆ เราไม เราก็
เดินวนใหเห็นแตเปนการย่ําอยูกับที่ใหเห็นวาเราเดินวนนะ ก็เปนการทําใหรูกันวา ลักษณะที่ถูกตอง
เปนอยางนี้แหละ” (นพกร นาคหิรัญ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
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(2) การดัดแปลงเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน
ในสวนของทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน
ผูวิจัยพบวา การดัดแปลงเนื้อหาสารในสวนนี้เกิดจากการที่ทีม
ผูผลิตงานดานสื่อมวลชนทําการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสารในสื่อใหมปลายทาง ทั้งในระหวางการถาย
ทําและภายหลังการถายทํา โดยตามปกติของกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนสําหรับ
เนื้อหาสารทั่วไป ผูผลิตสามารถทําการผลิตเนื้อหาสารแยกสวนกันได เชนกลองสามารถทําการ
บันทึกภาพไปไดกอน จากนั้นคอยนําภาพที่ไดรับการบันทึกมาทําการบันทึกเสียงใสลงไปทีหลังได
แตการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนสําหรับเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยในกรณีที่ศึกษานี้ ผูวิจัย
พบวาทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไดทําการแยกสวนการผลิตเนื้อหาสารออกจากกันเหมือนกับการ
ผลิ ต เนื้ อ หาสารทั่ ว ไปโดยทํ า การบั น ทึ ก ภาพผู แ สดงท า รํ า ไปก อ น แล ว ค อ ยนํ า ภาพนั้ น ไปใส
เสียงดนตรีประกอบทีหลัง และเนื่องจากทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไมเขาใจคุณลักษณะของ
เนื้อหาสารที่กําลังผลิตอยู จึงทําใหเนื้อหาสารในสื่อใหมปลายทางเกิดการบิดเบือนออกไปจาก
เนื้อหาสารเดิมที่อยูในสื่อตนทาง เพราะเนื้อหาสารที่เปนทารําของผูแสดงและจังหวะดนตรีที่อยูใน
สื่อใหมไมเกิดความสัมพันธกันอยางถูกตองแมนยํา เหมือนกับเนื้อหาสารเดิมที่ถูกถายทอดออกมา
โดยทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีตั้งแตแรก
สวนการดัดแปลงเนื้อหาสารในสื่อใหมปลายทาง ภายหลังการ
ถายทําคือ การที่ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนทําการตัดตอเนื้อหาสารผานอุปกรณในการตัดตอ
ทางดานสื่อมวลชน โดยขาดความเขาใจในธรรมชาติของเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทย จนเกิด
ความผิดพลาดตอเนื้อหาสารใหมในสื่อปลายทาง คือทําใหเกิดปญหาเรื่องทารําของผูแสดงไมสอด
สัมพันธกับเสียงจังหวะดนตรีไทยอยางแมนยํา ดังที่ผูควบคุม-ประสานงาน ไดเลาวา “ปญหาอยูที่
ฝายผลิต คือคนตัดตอไมรูทารํา ตัดตอโดยไมรูทารํา วาทารําแตละทาจะตองลงตรงจังหวะไหนบาง
บางทีจังหวะดนตรียังไมถึงเลย ขาของผูแสดงก็กาวลงไปกอนแลว ตรงนี้เปนขอดอยของวีซีดีที่เรา
ทํา คือรําไมตรงจังหวะ เพราะเราเอาเพลงมาลงทีหลัง จึงทําใหทารําเยื้องกับจังหวะดนตรีนิดหนึ่ง
แตวานิดหนอย ไมเปะ เหมือนรําสด รําจริงๆ” (ธีรยุทธ ภมรจันทร, สัมภาษณ: 20 ตุลาคม 2547)
ผูวิจัยวิเคราะหวา การถายโยงเนื้อหาโดยการดัดแปลงเนื้อหาสาร
ในสวนของทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนในครั้งนี้ กอใหเกิดผลเสียตอการถายโยงเนื้อหาสารมาก
ที่สุด เพราะการดัดแปลงเนื้อหาสารของทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
เนื้อหาสารเดิมในสื่อใหมเกิดการผิดเพี้ยนไป กลายเปนเนื้อหาสารใหมที่มีลักษณะบิดเบือนและ
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หางไกลไปจากเนื้อหาสารเดิมจากสื่อบุคคล และกอใหเกิดการลดระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
เนื้อหาสารเดิมจากสื่อตนทางลง ประกอบกับขอเดนของสื่อมวลชนเรื่องความสามารถในการเขาถึง
คนจํานวนมากไดในระยะเวลาอันสั้น จึงกลายเปนการแพรกระจายเนื้อหาสารที่ผิดเพี้ยนและไมได
มาตรฐานไปสูสาธารณะชนใหแพรหลายอีกดวย
4.2 การถายโยงวัตถุประสงคจากสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดทิ ัศน
จากการศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการผลิ ต เนื้ อ หาสาร สามารถแยก
วัตถุประสงค ออกเป น 2
สว น คือ วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของสื่ อบุคคล และ
วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ดังนี้
แผนภูมิที่ 5 : วัตถุประสงค
วัตถุประสงคขององคกร / วัตถุประสงคหลัก
วัตถุประสงค

วัตถุประสงคของผูสงสาร / วัตถุประสงครอง

4.2.1 วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของสื่อบุคคล
จากการสอบถาม และคนควาขอมูลถึงวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของสื่อ
บุคคล สามารถแยกวัตถุประสงคที่สําคัญเปน 2 สวน คือ วัตถุประสงคของสถาบันที่ผูสงสารสังกัด
อยู และวัตถุประสงคของผูสงสาร โดยมีรายละเอียดในแตละสวน ดังนี้
4.2.1.1 วัตถุประสงคของสถาบันที่ผูสงสารสังกัด
(วิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)
วัตถุประสงคของสถาบันที่ผูสงสารสังกัดอยู เปนวัตถุประสงคหลักที่มีผล
โดยตรงตอวัตถุประสงคของตัวผูสงสาร เนื่องจากวัตถุประสงคของผูสงสารซึ่งเปนลูกจางของ
สถาบันจะตองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงคหลักของสถาบัน ดังนั้น เนื้อหาสารที่ผูสง
สารจะผลิตออกมา ก็จะเปนเนื้อหาสารที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงคของสถาบัน ที่ไดมีการ
กําหนดวางรูปแบบไวกอนหนานั้นแลวเชนกัน
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จากการศึกษาพบวา วัตถุประสงคของสถาบันทั้งสองนี้เปนไปเพื่อผลิต
บุคคลากรที่มีความรู ความสามารถทางดานชางศิลป นาฏศิลป และดุริยางคศิลปทั้งไทยและสากล
ไปสูสังคม ทางคณะผูบริหารหลักสูตรของสถาบันจึงกําหนดหลักสูตรในการถายทอดเนื้อหาสาร
ตางๆ ไปสูผูรับสาร โดยใหเปนไปตามเกณฑอายุและระดับชวงชั้นทางการศึกษาของผูรับสาร ซึ่ง
หลักสูตรดังกลาวอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมและตามวาระโอกาส แต
จะตองดําเนินการไปเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของสถาบัน
4.2.1.2 วัตถุประสงคของผูสงสาร
ผูวิจัยพบวา วัตถุประสงคของผูสงสารคือ ทําการถายทอดเนื้อหาสารที่
เกี่ยวกับการรําไทยตางๆ ใหกับผูรับสารในแตละชวงชั้นตามหลักสูตรทางการศึกษาที่คณะผูบริหาร
หลักสูตรของสถาบันไดกําหนดไว เพื่อใหผูรับสารมีความรู ความสามารถทางดานการรําไทยตรง
ตามวัตถุประสงคของสถาบัน ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลัก ถึงแมวาผูสงสารจะไมสามารถคัดเลือก
เนื้อหาสาร ขึ้นมาถายทอดไดตามความตองการของผูสงสารอยางอิสระ แตผูสงสารก็สามารถที่จะ
สอดแทรกวัตถุประสงคของผูสงสารซึ่งเปนวัตถุประสงครองไปในเนื้อหาสารได หากวัตถุประสงค
รองของผูสงสารนั้นสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของสถาบัน เชนการที่ผูสงสารตองการฝกให
ผูรับสารมีทักษะในการแสดง ดวยการฝกใหผูรับสารรูจักวิธีการหาความรูดวยตัวเอง และฝกพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง เปนตน
ผูวิจัยยังพบวา ผูสงสารทุกคนทราบและรับรูถึงวัตถุประสงคหลักของ
สถาบัน และวัตถุประสงครองของผูสงสารเปนอยางดี เพราะทางสถาบันจะจัดการประชุมผูสงสาร
เพื่อทําการแจงขอมูลขาวสารใหกับผูสงสารทราบเปนระยะๆ ประกอบกับการมีคูมือการสอนเปน
แนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูสงสารทุกคน
4.2.2 วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
จากการศึกษา ผูวิจัยพบวาวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาการรําไทยผานแผนซีดี
วีดิทั ศ น ชุด สาธิต ฯ สามารถแบ ง ออกเปน 2
ส ว น คื อ วัต ถุป ระสงค ข องบริษั ท ผูผลิต และ
วัตถุประสงคของทีมผูผลิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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4.2.2.1 วัตถุประสงคของบริษัทผูผลิต
ผูวิจัยพบวาวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของบริษัทผูผลิต ซึ่งมี
ฐานะเปนผูวาจาง เปนวัตถุประสงคหลักที่มีผลโดยตรงตอวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของ
ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี และทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนซึ่งมีฐานะเปนลูกจาง ดังนั้นเนื้อหา
สารที่ทีมผูผลิตทั้ง 2 ตองผลิตออกมา จะตองเปนเนื้อหาสารที่มีลักษณะตรงตามความตองการของผู
วาจาง ซึ่งการถายโยงเนื้อหาการรําไทยในครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหา
สารของบริษัทผูผลิตได 4 ขอคือ
ก) ความมีใจรักและตองการเผยแพร อนุรักษศลิ ปะวัฒนธรรมไทย
ผูวิจัยพบวา ความมีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยของผูประกอบการ
คือปจจัยพื้นฐานที่ทําใหผูประกอบการคิดผลิตสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทย โดยผูประกอบการ
ไมมุงเนนยอดขายหรือกําไรจากผลผลิตสื่อ แตมุงเนนที่จะผลิตสื่อเพื่อการเผยแพรและอนุรักษ
เทานั้น ผูประกอบการไดทําการยืนยันวัตถุประสงคในการผลิตสื่อ ดวยการแจงวัตถุประสงคของ
แผนซีดีวีดิทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทย ไวใหผูรับสารไดรับรูกอนการเลือกซื้ออยางชัดเจนวา
“รณรงค วั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ สื บ สานและเผยแพร ด นตรี ไ ทย ” และดั ง ที่ ผู ป ระกอบการกล า วว า
“จุดประสงคคิดวาอยากจะเผยแพรกับอนุรักษ ดานการตลาดใชไมไดเลย ในระยะแรกนีท
่ าํ ชุดไหนก็
ขาดทุนชุดนั้น แตงานนี้เปนงานที่ชอบถึงไดทํา” (วรกต วงศวรวิโรจน, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
ข) ตองการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนที่มีความนาเชื่อถือ
จากการที่ ผูประกอบการมองวา สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทยที่มี
วางจํา หนา ยในท อ งตลาดในขณะนั้น สว นใหญมีเ นื้อหาสารเดิมๆ คือเปนการแสดงทารําไทย
ประกอบดนตรีไทย ในชุดแสดงจริง และเปนสื่อที่อยูในรูปแบบเกา คืออยูในรูปของสื่อประเภท
วีดีโอเทป อีกทั้งยังไมเคยมีผูผลิตสื่อรายใดผลิตสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนรําไทยผาน
สื่ออยางเปนขั้นเปนตอนตั้งแตตนจนจบมากอน รวมถึงการที่ผูประกอบการเห็นวา ผูแสดงที่ปรากฏ
อยูขางในสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทยเหลานั้นขาดความนาเชื่อถือ และสงผลใหเนื้อหาสารขาง
ในขาดความนาเชื่อถือตามมา เนื่องจากผูผลิตไมทําการแจงใหผูรับสารทราบวาผูแสดงที่ปรากฏอยู
ขางในสื่อนั้นเปนใคร เนื้อหาสารจากผูแสดงเหลานั้นมีความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด
จากความคิดเห็นของผูประกอบการขางตน ประกอบกับการมีใจรัก
เปนพื้นฐาน ผูประกอบการจึงตั้งใจผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทย โดย
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เจาะจงใชผูแสดงที่มาจากสถาบันที่มีความนาเชื่อถือ และมีความเปนมาตรฐานทางดานการรําไทย
ทุกคนคือ กรมศิลปากร และไดทําการแจงชื่อของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีใหผูรับสารทราบใน
ทุกแผนซีดีวีดิทัศน เพื่อใหผูรับสารทราบวาทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีคือใคร เนื้อหาสารขางใน
แผนซีดีวีดิทัศนมีความนาเชื่อถือเพียงใด ดังที่ผูประกอบการไดกลาวถึงประเด็นนี้ไววา “คือพยายาม
ทําใหละเอียดและตองมาตรฐาน อาจารยผูแสดงนี่ ก็เอาอาจารยจากกรมศิลปทั้งนั้น นักดนตรีก็เอา
อาจารยจากกรมศิลปทั้งนั้นทุกคน ไมใชวาเอาอาจารยกรมศิลปมาเชิดหนาชูตาหนึ่งคนและนอกนั้น
ก็เปนนักเรียนไมเอา” (วรกต วงศวรวิโรจน, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
ค) ตองการสรางและเผยแพรมาตรฐานของเนื้อหาสารจากกรมศิลปากร
ผูวิจัยพบวา วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารอีกประการหนึ่ง สืบ
เนื่องมาจากประสบการณของผูที่ใหคําปรึกษากับผูประกอบการ ในการคิดโครงการนี้ขึ้นมาในตอน
นั้นคืออาจารยธีรยุทธ ภมรจันทร ซึ่งเปนดุริยางคศิลปนจากกรมศิลปากรที่ผูประกอบการมีความ
สนิทสนมดวย อาจารยธีรยุทธเคยมีประสบการณเกี่ยวกับการเปนกรรมการตัดสินทารํานาฏศิลป
ไทยในวิทยาลัยนาฏศิลป พบวามีผูเขาสอบคัดเลือกบางคน สอบปฏิบัติทารําในเพลงมาตรฐานผิด
แปลกไปจากทารําตนฉบับของกรมศิลปากรที่ควรจะเปนอยางสิ้นเชิง อาจารยธีรยุทธจึงคิดวาควรมี
สื่อที่สามารถชวยเผยแพรความเปนมาตรฐานของเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทย จากหนวยงานที่มี
ความนาเชื่อถือเกี่ยวกับการรําไทยอยางเชนกรมศิลปากร ออกไปสูสาธารณชนบาง แตเนื่องจากกรม
ศิลปากรไมไดจัดทําสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทยออกเผยแพรอยางเปนทางการ ดังนั้นจึงเปน
ชองวางใหผูประกอบการไดมีโอกาสผลิตสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทย โดยอาจารยจากกรม
ศิลปากรออกจําหนาย
ดังที่อาจารยธีรยุทธไดกลาววา “ปญหาที่เคยพานพบมาคือ เคยไปเปน
กรรมการสอบบรรจุ ค รู น าฏศิ ล ป ใ นวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป ก็ มี ค นมาสอบจากสถาบั น ราชภั ฏ จาก
ตางจังหวัดมารําใหดู ปรากฏวาดูไมไดเลย ทุกคนรูสึกสงสาร คือเขาหันหลังชนกันสี่คนรํา รําเพลง
ชาเพลงเร็ว หันหลังชนกันสี่คน ตางคนตางไมเห็นกัน ในขณะที่สามคนที่เรียนมาจากวิทยาลัยนาฏ
ศิลป ซึ่งอาจจะเปนวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา อะไรอยางนี้ ก็จะรําเหมือนกัน คลายๆ กัน กับ
อีกคนที่รํา มาจากราชภัฏนี่รําอะไรก็ไมรู ดูอยางไงก็ไมใช เห็นแลวสงสาร แตเขาสูนะ เขารําแบบ
เหมือนรํากลองยาวนะ อันนี้มันคือ ถามันมีสื่ออะไรสักอยางที่มันออกไปเปนแนวใหคนทั่วไปไดมา
เปดดู อยางนอยก็จะมีหลักใหยึดวา พวกกรมศิลปเขารํากันแบบนี้ แตวาคนที่รําวันนั้น ดูไมไดจริงๆ
ไมรูเขาจบมาไดอยางไง ซึ่งทีแรกเราขํากันนะ เราขํา ตลก หลังเราดู แลวเราสงสารเขาจังเลย คิดวา
ทําไมเขาไมมีโอกาสมาเรียนแบบนี้ที่นี่นะ มันอาจเปนเพราะวามาตรฐานของแตละที่อาจจะแตกตาง
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กันโดยสิ้นเชิงไง แตถาเผื่อเรามีสื่ออะไรสักอยางหนึ่ง ที่คนสามารถเขามาดูไดวาอันนี้เปนสื่อที่ผลิต
โดยหนวยงานที่เปนมาตรฐานของประเทศอยางนี้ มันก็จะดีใชไหม” (ธีรยุทธ ภมรจันทร, สัมภาษณ
: 20 ตุลาคม 2547)
ง) ตองการสรางฐานความรูในพฤติกรรมการรับชม (viewing behavior)
ใหกับผูบริโภค
ผูวิจัยพบวา กลุมผูบริโภคเปาหมายที่ผูประกอบการคาดคิดเอาไว
กอใหเกิดแรงจูงใจในการผลิตสื่อ เนื่องจากผูประกอบการตองการผลิตงานที่เกี่ยวกับการรําไทย
สําหรับเด็กที่ตองการหัดรําไทย หรือผูที่สนใจในการรําไทยนําไปศึกษาดู เพื่อจะไดทราบวาในการ
ฝกปฏิบัติทารําไทยนั้นมีประกอบไปดวยขั้นตอนอะไรบาง รวมถึงจะไดสามารถเขาใจในวิธีการ
ปฏิบัติ ทารํา ไทยตางๆ ว า ในการปฏิบัติทารํา แต ละทานั้น มี การเริ่มแรกและลงทายอย า งไง สื บ
เนื่องมาจากประสบการณในอดีตของผูประกอบการที่เคยถอดเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับดนตรีไทยไมได
คือ ฟงดนตรีไทยไมเขาใจ ผูประกอบการจึงเกิดความกลัววาผูรับสารที่ดูรําไทยแบบการแสดงจริง
ผานสื่อ จะไมสามารถเขาใจไดวาการรําไทยนั้นมีวิธีปฏิบัติอยางไรใหถูกตองตามมาตรฐานกรม
ศิลปากร ดังคําสัมภาษณผูประกอบการที่วา “กลัวเด็กดูและไมเขาใจนะ ถาเอาแตรํา เริ่มแรกก็รํา เด็ก
จะงงวาแลวมันเริ่มแรกมาไดยังไง เปดปปตัวพระตัวนางก็วิ่งมา จะนั่งยังไงยังไมรูเลย วางมืออยางไง
ยังไมรูเลยใชไหม คืออันนี้จะทําใหเด็กที่ตองการรูไดรู” (วรกต วงศวรวิโรจน, สัมภาษณ: 19
ตุลาคม 2547)
จากขอมูลขางตนผูวิจัยสรุปวา วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของ
บริษัทผูผลิต ขึ้นอยูกับความตองการของผูประกอบการที่เปนผูวาจางเปนหลัก ซึ่งวัตถุประสงคทั้ง 4
ขอขางตน คือวัตถุประสงคหลักในการผลิตเนื้อหาการรําไทยผานแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ
4.2.2.2 วัตถุประสงคของทีมผูผลิต
ผูวิจัยพบวา วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของทีมผูผลิตเนื้อหาสาร
ที่เกี่ยวกับการสาธิตทารํานาฏศิลปไทยทั้ง 2 ทีมคือ ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี และทีมผูผลิตงาน
ดานสื่อมวลชน คือการปฏิบัติงานตามที่ไดรับการวาจางมาใหสําเร็จลุลวงไป ตามความตองการของ
ผูวาจาง ดังทีผ่ ูแสดงจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีในแผนซีดวี ีดิทศั นทานหนึ่งกลาววา “การ
ติดตอใหเราไปรําก็เปนเหมือนกับการทําธุรกิจอยางหนึ่ง เขาจางเรามาเราก็ไดเงิน เราเปนลูกจาง เรา
รับจางรําใหเขาอยางเดียว เพราะนี่คืองานพิเศษของเรา ถาเขาอยากไดเพลงนั้นเพลงนี้ เราก็ตองทํา
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หนาที่ของเราใหสมบูรณ” (นพกร นาคหิรัญ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547) ผูวิจัยสรุปวา
วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของทีมผูผลิตเนื้อหาสารทั้ง 2 ทีมเปนวัตถุประสงครอง ที่จะผัน
แปรเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักคือ วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของบริษัทผูผลิต
ที่ไดมีการกําหนดไวตั้งแตตน
นอกจากนั้ น ผู วิ จั ย ยั ง พบว า ที ม ผู ผ ลิ ต งานด า นสื่ อ ประเพณี ยั ง เข า ใจ
วัตถุประสงคในการผลิตสื่อ ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักแตกตางกันไป เชน ผูกํากับการแสดงเขาใจวา
ผลิตสื่อเพื่อการเผยแพรอนุรักษ ในขณะที่ผูแสดงบางทานเขาใจวาผลิตสื่อการเรียนการสอน ดังที่ผู
กํากับการแสดงกลาววา “เพื่อที่จะทําใหศิลปะนี้เปนที่เผยแพรตอไปในทุกๆ ภูมิภาคของไทย” (ชอ
เอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547) สวนผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “ก็
บอกแควาจะทําสื่อเพื่อการเรียนการสอนใหกับผูที่สนใจหรือประชาชนทั่วไป” (พิมพชนก ชนะสิริ,
สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
ผู วิ จั ย วิ เ คราะห ว า สาเหตุ ข องความเข า ใจวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการผลิ ต ที่
แตกตางกันออกไป เกิดจากการขาดการประชุมทีมงานรวมกันทุกฝาย ไมวาจะเปนผูประกอบการ
ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี และทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน เพื่อทําความเขาใจวัตถุประสงค
หลักในการผลิตเนื้อหาสารของบริษัทผูผลิตกอนการทํางาน ดังที่ผูประกอบการกลาววา “ไมตอง
ประชุมแคโทรบอกเขาใหจัดมาเลย” (วรกต วงศวรวิโรจน, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
แผนภูมิที่ 6 : ทิศทางในการวิเคราะหวัตถุประสงค
ประเด็นทีเ่ หมือนกันจนเกิดการถายโยงวัตถุประสงค
วัตถุประสงค

ประเด็นทีแ่ ตกตางกันจนไมเกิดการถายโยงวัตถุประสงค
การถายโยงวัตถุประสงคโดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค

4.2.3 การวิเคราะหการถายโยงวัตถุประสงคในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จากการใชเกณฑเรื่องการผลิตซ้ํามาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการ
ผลิตเนื้อหาสารของสื่อบุคคล และวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดีวีดิทัศนขางตน
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ผูวิจัยวิเคราะหวาวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดีวีดิทัศนมีประเด็นที่เหมือนและ
แตกตางกับวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของสื่อบุคคลดังนี้
4.2.3.1 ประเด็นที่เหมือนกันจนเกิดการถายโยงวัตถุประสงค
ผูวิจัยพบวา วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดีวีดิทัศนที่มี
ข อ เหมื อ นกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการผลิ ต เนื้ อ หาสารของสื่ อ บุ ค คลจนทํ า ให เ กิ ด การถ า ยโยง
วัตถุประสงคขึ้นมาไดนั้นมี 1 ขอคือ
ก) วัตถุประสงคหลักเปนตัวควบคุมวัตถุประสงครอง
จากการศึกษา วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดีวีดิ
ทัศนชุดสาธิตฯ ขางตนผูวิจัยสรุปวา วัตถุประสงคของผูประกอบการซึ่งเปนวัตถุประสงคหลัก 4 ขอ
ขางตน (คือความมีใจรักและตองการเผยแพรอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมไทย, ตองการผลิตสื่อเพื่อการ
เรียนการสอนที่มีความนาเชื่อถือ, ตองการสรางและเผยแพรมาตรฐานของเนื้อหาสารจากกรม
ศิลปากร และตองการสรางฐานความรูในพฤติกรรมการรับชมใหกับผูบริโภค) มีผลโดยตรงตอ
วัตถุประสงคของทีมผูผลิตงานทั้ง 2 ทีมคือทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี และทีมผูผลิตงานดาน
สื่อมวลชน ซึ่งเปนวัตถุประสงครอง 1 ขอ (คือทํางานตามที่ไดรับการวาจางมาใหสําเร็จเทานั้น)
เหมือนกันกับวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาการรําไทยผานสื่อบุคคล ที่วัตถุประสงคของสถาบันที่
ผูสงสารสังกัดอยูเปนวัตถุประสงคหลัก (คือเพื่อผลิตบุคคลากรที่มีความรูความสามารถออกสู
สังคม) มีผลโดยตรงตอวัตถุประสงคของตัวผูสงสารซึ่งเปนวัตถุประสงครอง (คือถายทอดเนื้อหา
สารใหผูรับสารตามที่ ได รับมอบหมายมา) เนื่องจากผู สงสารจากสื่อบุคคลเปน ลูก จางของทาง
สถาบันที่สังกัดอยู เชนเดียวกับที่ทีมผูผลิตทั้ง 2 ทีมจากแผนซีดีวีดิทัศนเปนลูกจางของบริษัทผูผลิต
ดั ง นั้ น วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการผลิ ต เนื้ อ หาสารของลู ก จ า งซึ่ ง เป น วั ต ถุ ป ระสงค ร องจึ ง จํ า เป น ต อ ง
สอดคลอง และคลอยตามกับวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของผูวาจางซึ่งเปนวัตถุประสงค
หลักเสมอ
ผูวิจัยวิเคราะหวา การถายโยงวัตถุประสงคในประเด็นที่วัตถุประสงค
หลักเปนตัวควบคุมวัตถุประสงครองในครั้งนี้ เปนการถายโยงวัตถุประสงคไปไดในปริมาณที่นอย
มากเพราะเกิดการถายโยงไปเพียงประการเดียว ซึ่งกอใหเกิดประโยชนคือการเริ่มตนมีสื่อตนแบบ
สําหรับการเรียนการสอนรําไทยที่ไดมาตรฐานกรมศิลปากร ที่ถูกผลิตโดยผูประกอบการเอกชนขึ้น
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4.2.3.2 ประเด็นทีแ่ ตกตางกันจนไมเกิดการถายโยงวัตถุประสงค
ผูวิจัยพบวา ประเด็นที่วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดีวีดิ
ทัศนมีขอแตกตางไปจากวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของสื่อบุคคลจนทําใหไมเกิดการถาย
โยงวัตถุประสงคไดนั้นมี 2 ขอดวยกันคือ
ก) วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสาร
จากการที่วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของสถาบันที่ผูสงสารที่
เปนสื่อบุคคลสังกัดคือ การผลิตบุคคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานนาฏศิลปออกสูสังคม
โดยผานกระบวนการถายทอดเนื้อหาสารที่มีลักษณะของการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ทาง
สถาบันไดกําหนดไวตั้งแตตน ใหกับผูรับสารในแตละชวงชั้นการศึกษาโดยละเอียด ในขณะที่
วัต ถุ ป ระสงค ใ นการผลิ ต เนื้ อ หาสารผ า นแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศน ข องบริ ษั ท ผู ผลิ ต นั้ น ได แ ตกต า งจาก
วัต ถุ ป ระสงค เ ดิ ม ในสื่ อบุ ค คลออกไปอย า งสิ้ น เชิ ง คื อ ไม ใ ช เ ป น การผลิ ต บุ ค คลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถทางดานนาฏศิลปหากแตกลายเปนวัตถุประสงคใหม 4 ขอคือ
•
•
•
•

การมีใจรักและตองการเผยแพร อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมไทยของผูประกอบการ
ตองการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนที่มีความนาเชื่อถือ
ตองการสรางและเผยแพรมาตรฐานของเนื้อหาสารจากกรมศิลปากร
ตองการสรางฐานความรูในพฤติกรรมการรับชม (viewing behavior) ใหกับผูบริโภค

ผูวิจัยวิเคราะหวา การไมสามารถถายโยงวัตถุประสงคในการผลิต
เนื้อหาสารของสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศนไดนั้น ทําใหเกิดการลดระดับวัตถุประสงคในการผลิต
เนื้อหาสารเชิงคุณภาพขึ้นคือ จากวัตถุประสงคเดิมเพื่อผลิตบุคคลากรที่มีความรูความสามารถทาง
นาฏศิลปออกสูสังคม กลายเปน วัตถุ ประสงค ใ หม คือ เพี ย งเผยแพรความรูทางนาฏศิ ลปที่เ ปน
มาตรฐานของกรมศิลปากรออกสูสาธารณชน เพื่อสรางฐานความรูในพฤติกรรมการรับชมใหกับ
ผูบริโภคทั่วไป ผูวิจัยจึงสรุปวา วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารเปนสิ่งที่ไมสามารถถายโยงไป
ได
ข) ความชัดเจนของวัตถุประสงคในการผลิต
จุดแตกตางจุดที่สองคือ ความชัดเจนของวัตถุประสงคในการผลิต ซึ่ง
แตเดิมวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของสื่อบุคคลจะมีความชัดเจนมาก วาวัตถุประสงคของ

105
สถาบันซึ่งเปนวัตถุประสงคหลัก คือเพื่อผลิตบุคคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานศิลปะ
แขนงตางๆ ออกสูสังคม สวนวัตถุประสงคของผูสงสารซึ่งเปนวัตถุประสงครอง คือชวยผลิตบุคคล
กรให มี ค วามรู ค วามสามารถในด า นต า งๆ ตามที่ ท างสถาบั น ได กํ า หนดมาตรฐานไว โดยการ
ถายทอดเนื้อหาสารใหผูรับสารตามหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายมา ซึ่งผูสงสารทุกคนจะเขาใจใน
วัตถุประสงคของสถาบัน และ วัตถุประสงคของผูสงสารเปนอยางดี
ในขณะที่วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดีวีดิทัศนจะ
ขาดความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารไป ดังเห็นไดจากการที่ผูสงสารจากแผน
ซีดีวีดิทัศน เกิดความสับสนในวัตถุประสงคของบริษัทผูผลิตวา ตองการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร
อนุรักษ หรือผลิตสื่อการเรียนการสอน ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนในขอ “4.2.2.2 วัตถุประสงคของ
ทีมผูผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดีวีดิทัศน”
ผู วิ จั ย วิ เ คราะห ว า การไม ส ามารถถ า ยโยงเรื่ อ งความชั ด เจนของ
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการผลิ ต ได ก อ ให เ กิ ด การลดระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลจากการ
ปฏิบัติงานกลาวคือ ในกรณีของการสื่อสารระหวางบุคคลวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารในสื่อ
บุคคลที่มีความชัดเจน ยอมทํ าให ผูสงสารที่ เปนผูปฏิบัติการทุกระดับสามารถทํางานประสาน
รวมกันไดมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลตามความตองการในที่สุด เนื่องจากผูสงสารที่
เปนผูปฏิบัติการทุกระดับรูเปาหมายขององคกรอยางชัดเจน ดังนั้นผูสงสารที่เปนผูปฏิบัติการทุก
ระดับจึงตั้งจุดมุงหมายในการทํางานของแตละคนใหตรงตามเปาหมายขององคกรที่ไดตั้งไว เพื่อ
สามารถทํางานใหสําเร็จบรรลุผลตามที่ตั้งไวได แตวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดี
วีดิทัศนที่ไมมีความชัดเจน กอใหเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของทีมผูผลิตงานทุกระดับ
เนื่องจากไมมีวัตถุประสงคหลักที่ชัดเจนมาควบคุม จึงนําไปสูการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพและ
ขาดประสิทธิผลในที่สุด
ผูวิจัยสรุปวา การถายโยงวัตถุประสงคในครั้งนี้กอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพของ
เนื้อหาสารในสื่อใหมปลายทางเนื่องจาก ผลลัพธจากการไมสามารถถายโยงวัตถุประสงคจากสื่อ
บุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศนไดนั้น มีมากกวาผลลัพธจากการสามารถถายโยงวัตถุประสงคในปริมาณ
2 ตอ 1 อี ก ทั้ ง ประเด็ น ที่สามารถถู ก ถา ยโยงไป ยั งก อ ใหเ กิด ผลกระทบตอเนื้ อ หาสารนอ ยกว า
ประเด็นที่ไมสามารถถูกถายโยงไป ซึ่งกอใหเกิดการลดระดับคุณภาพของเนื้อหาสารในสื่อใหม
ปลายทางโดยตรง

106
เมื่อผูวิจัยนําเกณฑการถายโยงเนื้อหาสาร/สัมพันธบทจากผูชวยศาสตราจารยนพ
พร ประชากุล ที่วาดวยหลักเกณฑ 3 ประการที่เกี่ยวของกับตัวบทคือ การตัดทอน การขยายความ
และการดัดแปลงมาวิเคราะหวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของสื่อบุคคล และวัตถุประสงคใน
การผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดีวีดิทัศนขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวาวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหา
สารผานแผนซีดีวีดิทัศนเกิดการเพิ่มเติมไปจากวัตถุประสงคเดิมในการผลิตเนื้อหาสารของสื่อ
บุคคล ดังนี้
4.2.3.3 การถายโยงวัตถุประสงคโดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค
ผูวิจั ย พบว า การถ า ยโยงวั ตถุประสงคในการผลิต เนื้ อหาสารในครั้งนี้
ผูประกอบการไดทําการเพิ่มเติมวัตถุประสงคหลักในการผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดีวีดิทัศนใหมี
มากขึ้นกวาวัตถุประสงคหลักเดิมในสื่อบุคคลเปน 4 ขอดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน ผูวิจัยวิเคราะห
วา การที่ผูประกอบการทําการเพิ่มเติมวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารโดยการนําวัตถุประสงค
หลายๆ อยางมารวมกันนั้น กอใหเกิดผลกระทบตอการถายโยงเนื้อหาสารโดยตรง เนื่องจากโดย
หลักการแลวการผลิตเนื้อหาสารใดขึ้นมาจําเปนตองมีวัตถุประสงคหลักที่ชัดเจนเปนตัวควบคุม
ทิศทางในการผลิตเนื้อหาสารของทีมผูผลิต เพื่อใหทีมผูผลิตสามารถดําเนินการผลิตงานไดตรงไป
ในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงคหลักที่ไดตั้งไว ดังนั้นผูวิจัยสรุปวา การเพิ่มเติมวัตถุประสงคใน
ครั้งนี้ ไดทําใหวัตถุประสงคหลักในการผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดีวีดิทัศนขาดความชัดเจน และ
เกิดการเบี่ยงเบน หางไกลออกไปจากวัตถุประสงคหลักเดิมในสื่อบุคคล จึงเปน ตนเหตุสําคั ญ
ประการแรกที่ทําใหเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนเกิดการบิดเบือน และมีความหางไกลออกไปจาก
เนื้ อหาสารเดิ ม ในสื่อบุ คคล อีกทั้งยังกอ ใหเ กิดการลดระดับคุณ ภาพและมาตรฐานของเนื้อ หา
สารเดิมจากสื่อตนทางลงดวย
4.3 การถายโยงผูสง สารจากสื่อบุคคลไปสูแ ผนซีดีวดี ิทัศน
จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผูสงสาร สามารถแยกผูสงสารออกเปน 2 สวน คือ ผูสง
สารจากสื่อบุคคล และผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน ดังรายละเอียดตอไปนี้
แผนภูมิที่ 7 : ผูสงสาร
ประเภทและหนาที่ของผูสงสาร
ผูสงสาร

คุณลักษณะของผูสงสาร
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4.3.1 ผูสงสารจากสื่อบุคคล
4.3.1.1 ประเภทและหนาที่ของผูสงสารจากสื่อบุคคล
ผูวิจัยพบวาผูสงสารจากสื่อบุคคลสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ
ดวยกันคือ
ก) ผูสงสารที่เปน ครู
ผู ส ง สารของกรมศิ ล ปากรที่ มี ห น า ที่ เ ป น ครู โ ดยอาชี พ สามารถ
แบงเปน 3 ชนิดดวยกันคือ
•

•

•

ครูของวิทยาลัยนาฏศิลป: คือขาราชการของกรมศิลปากร เปนผูสงสารที่มีหนาที่ถายทอดเนื้อหา
สารใหกับผูรับสารของวิทยาลัยนาฏศิลปหรือ ผูสงสารที่อยูในกลุมวิชาสาระการเรียนรูวิชาชีพ
เฉพาะ ภาควิชานาฏศิลปไทย (ละคร)
ครูของวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป: คือขาราชการของกรมศิลปากร เปนผูสง
สารที่มีหนาที่ถายทอดเนื้อหาสารใหกับผูรับสารของวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป
ครูพิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป: คือลูกจางชั่วคราวของสถาบันฯ เปนบุคคลากรที่ยังไมได
ผานการสอบบรรจุใหเปนขาราชการประจําของสถาบันฯ เปนผูสงสารที่มีหนาที่ถายทอดเนื้อหา
สารใหกับผูรับสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ผู ส ง สารที่ ถู ก คั ด เลื อ กให มี ห น า ที่ เ ป น ครู (ข า ราชการของกรม
ศิลปากร) ผูถายทอดเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยใหกับผูรับสารไดคือ ผูสงสารที่ผานการสอบ
คัดเลือกใหเขามาเปนครูโดยเฉพาะ ดังนั้นผูสงสารจากสื่อบุคคลที่ผานการสอบคัดเลือกเขามาเปน
ครูจึงตองเปนผูสงสารที่มีความสามารถในการถายทอดเนื้อหาสารใหกับผูรับสารอยางแนนอน
ดังที่ผูสงสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่งกลาววา “แตกอนการบรรจุเขาที่นี่ก็คือตองจบจากที่นี่และสอบ
บรรจุเปนครูเขามา ซึ่งสมัยกอนนาฏศิลปจะเรียนทั้งหมด 11 ป พอเรียนจบปแรกครูก็สอบเขา
ทํางานเปนครูที่นี่เลย” (นฤมน วิภาภรณ, สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน 2547)
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ข) ผูสงสารที่เปน ผูเชี่ยวชาญ
คือขาราชการของกรมศิลปากร เปนบุคคลที่เคยเปนผูสงสาร (ครู) ใน
สถาบันฯ และไดเกษียณอายุราชการไปแลว แตเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับศิลปะ
สาขาตางๆ ทางสถาบันฯ จึงจางใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ซึ่งบางทานอาจเปนศิลปนแหงชาติ
เชนครูจําเรียง พุธประดับ ครูลมุล ยมะคุปต ครูเฉลย ศุขะวณิช เปนตน และเปนผูสงสารที่มีหนาที่
ถายทอดเนื้อหาสารใหกับผูรับสารของวิทยาลัยนาฏศิลปและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดังที่ผูสงสาร
จากสื่อบุคคลทานหนึ่งกลาววา “ทานผูเชี่ยวชาญก็คือ ครูเกาแกที่มีอายุมากๆ แลวของเรา ซึ่งทาง
วิทยาลัยจางเอาไว เราเรียกทานวาทานผูเชี่ยวชาญ ก็เปนศิลปนแหงชาติทั้งหลาย อยางแมมุล แม
เหลย” (ฉวี โชคอํานวย, สัมภาษณ: 9 พฤศจิกายน 2547)
ค) ผูสงสารที่เปน ศิลปนจากสํานักการสังคีต
คือขาราชการของกรมศิลปากรที่เปนนาฏศิลปน มีหนาที่หลักเปนผู
เผยแพรรําไทยใหกับผูรับสารทั่วไป รวมถึงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และมีหนาที่รองเปนผูสง
สารที่มีหนาที่ถายทอดเนื้อหาสารใหกับผูรับสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่งผูสงสารที่ถูก
คัดเลือกใหมีหนาที่เปนศิลปน (ขาราชการของกรมศิลปากร) คือผูสงสารที่ผานการสอบคัดเลือกให
เขามาเปนศิลปน ดังนั้นผูสงสารจากสื่อบุคคลที่ผานการสอบคัดเลือกเขามาเปนศิลปนจึงตองเปนผู
สงสารที่มีความสามารถทางดานการแสดงนาฏศิลปไทยในสาขาตางๆ โดยเฉพาะ ดังที่นาฎศิลปน
ทานหนึ่งกลาววา “สมัยกอน การบรรจุเปนศิลปนก็คือตองจบจากวิทยาลัยนาฏศิลป สามารถไป
สอบบรรจุไดทั้งสายครูและก็สายศิลปน” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
4.3.1.2 คุณลักษณะของผูสงสารจากสื่อบุคคล
จากการศึกษาผูสงสารจากสื่อบุคคลแตละประเภท
ผูวิจัยพบเห็นคุณ
ลักษณะรวมทีส่ ําคัญของผูสงสารจากสื่อบุคคลทั้ง 3 ประเภท ในการถายทอดเนื้อหาสารดังนี้
ก) ผูสงสารมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ผูวิจัยพบวา ผู สงสารทั้ง 3 ประเภทนี้เปน กุลมบุคคลที่มีคุณสมบัติ
บางอยางคลายคลึงกัน คือ เปนผูสงสารที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรําไทยโดยตรง แตเนื่องจาก
รําไทยถือไดวาเปนศิลปะชนิดหนึ่งซึ่งสามารถมีการเคลื่อนไหว ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปไดตาม
ความเหมาะสม ภายใตกฎเกณฑทางนาฏศิลป อีกทั้งผูสงสารแตละคนยังมีเอกลักษณในการปฏิบัติ
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ทารําที่ไมเหมือนกัน ดังนั้นเพื่อใหผูสงสารของกรมศิลปากรมีเนื้อหาสารที่เหมือนๆ กัน ผูสงสารจึง
จําเปนตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของเนื้อหาสารในผูสงสารไว
โดยทําการฝกซอมเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํารวมกันกอนการถายทอดเนื้อหาสารใหกับผูรับสาร
เพื่อปองกันปญหาที่ผูสงสารแตละทานอาจถายทอดเนื้อหาสารที่ไมเหมือนกันใหกับผูรับสาร จนทํา
ใหผูรับสารเกิดความสับสนในเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําของผูสงสาร
ดั ง ที่ ผู ส ง สารจากสื่ อ บุ ค คลท า นหนึ่ ง กล า วว า “บางที เ ราสอนกั น
หลายๆ คน ทารํามันอาจจะเคลื่อนที่ได ดังนั้นกอนจะสอนเพลงอะไร เราจะตองมาซอมกันให
แมนยํากอน ถาหันมาไมเหมือนกัน ในลีลาไมเปนไร แตถาเผื่อวาทารํามันผิดเพี้ยนไปเลย อยางบาง
คนยกมือสูง แตอีกคนเอาไปจีบสงหลัง เอะมันไมใชนี่ทานี้ ความหมายมันไมใชอยางนี้ ทามันไมใช
อยางนี้ เราก็ตองมาตกลงกันวาจะเอาอยางไง ถาเราตกลงกันไมไดเราก็ใหทานผูเชี่ยวชาญเปนผู
ตัดสิน ถาเราซอมกันกอนก็จะไมมีอะไร แตวาถาเราไมซอมกันอยางนี้ มันยอมผิดพลาดกันได และ
เด็กเขาก็จะมองวาเราไมแมน คือรําไทยนี่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได นี่หมายถึงรําไทยที่ไมใชเพลง
มาตรฐานนะ เพราะเพลงมาตรฐานนี่ทารําไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไดเลย เราถือวาเปนสิ่งที่ตก
ทอดกันมาตั้งแตสมัยโบราณ เราจะเขมงวดกันมากตรงนี้ แตถาเปนพวกระบําหรืออะไรที่ไมใชเพลง
มาตรฐานนี่ ถาเราไมพอใจทานี้เราก็เอาออกได เราดึงเอามาเปนบางทาก็ได แตวามาตรฐานนี่ไมได
เลย” (ฉวี โชคอํานวย, สัมภาษณ: 9 พฤศจิกายน 2547)
ข) ผูสงสารมีความสัมพันธกับเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวา ผูสงสารเปนศูนยกลางของความรูตางๆ เนื่องจากความรู
ที่เกี่ยวกับการรําไทยสะสมอยูในตัวของผูสงสาร ซึ่งสิ่งนี้เปนคุณสมบัติหนึ่งที่ทําใหผูสงสารมีความ
สัมพันธกับเนื้อหาสาร ประกอบกับความนาเชื่อถือของเนื้อหาสารจากผูสงสารขึ้นอยูกับปจจัยเรื่อง
“อายุของผูสงสาร และประสบการณทางการสอนหรือการแสดงของผูสงสาร” เนื่องจากวาผูที่ มี
ประสบการณในการแสดงหรือการสอนมากกวา ก็ยอมมีความรูในเรื่องของการรําไทยมากกวา
เพราะจะรูทั้งทฤษฎีและไดเคยปฏิบัติเองมาแลว ผูสงสารจึงสามารถทํางานไดหลายหนาที่ คือ
สามารถเปนผูจัดการแสดงในชุดตางๆ ใหทางราชการตามที่ไดรับมอบหมายมา, เปนผูฝกซอมการ
แสดง, เปนผูประสานงาน, เปนผูดูแลเรื่องเครื่องแตงกาย แตงหนา ทําผม รวมถึงเปนผูแสดงดวยใน
บางครั้ง ดังที่ผูสงสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่งกลาววา “เปนครูนาฏศิลปนี่เหนื่อยกวาครูที่อื่น เพราะ
นอกจากมีภาระหนาที่ในการสอนแลว นอกจากนั้นเวลามีงานคุณตองเปนธุรการได เปนครูคุม
นักเรียนได เปนผูฝกซอมชุดตางๆ ได เปนผูจัดการแสดงได และถายังสาวๆ อยูก็ตองแสดงดวย
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เพราะฉะนั้นภาระหนาที่ของครูนาฏศิลปจะเยอะมาก ตองทําไดทุกอยางเลย” (นฤมน วิภาภรณ,
สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน 2547)
สวนปจจัยในเรื่องอายุของผูสงสารที่เขามาเกี่ยวของนั้น เปนเพราะวา
ในระหวางการเรียนการสอนในสถาบันนั้น เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับมารยาทไทยตางๆ จะตองถูก
ถายทอดใหกับผูรับสารดวย เพื่อวาในอนาคตผูรับสารจะไดเปนแมแบบของผูรักษาศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ โดยการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนผูดีแบบไทย ซึ่งจะแสดงออกในรูปแบบ
ของอิริยาบทตางๆ ดวยความสงางาม สุภาพนุมนวล ออนหวาน เชน การมีความกตัญูแบบไทย
โดยใหรูจักเคารพยําเกรงครูอาจารย รูจักนอบนอมตอผูใหญ เด็กไมควรกาวราว ดูหมิ่นผูใหญ เปน
ตน ดังนั้นผูรับสารจึงไมสมควรหลบหลู ดวยการไมเชื่อฟง ไมปฏิบัติตามสิ่งที่ผูสงสารถายทอดให
ดังที่ผูสงสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่งกลาววา “บางครั้งเรารับการถายทอดมาจากอาจารยผูใหญ ซึ่ง
ในบางทานี่ มันควรจะตองยกขากอนยังไมวางขา แตดวยความที่อาจารยทานมีอายุมากแลว บางครั้ง
กําลังขา กําลังแขนก็มีไมมาก ทานอาจจะวางขาลงกอนนิดหนึ่งหรืออะไรอยางนี้ ซึ่งตัวนักศึกษาที่
ไดรับการถายทอดจากทานตรงนั้นในวันนั้นนี่ คงไมมีใครกลาเขาไปถามวา มันจะตองถึงขนาดไหน
เพราะวาเราไมไดถูกปลูกฝงใหมีการซักไซเหมือนฝรั่งวา จะตองอยางนั้นใชไหม จึงทําใหเกิดการ
ยืดหยุนเรื่องความผิดถูกไปบาง คือเมื่อเราเรียนกับครูทานหนึ่งเราก็ตองเคารพครูวา ทาที่ทานทํานี้
ทานก็ไดรับการถายทอดมาจากครูของทานอีกที เมื่อทานไดรับมาอยางนี้ เราก็ตองตามทาน” (เอก
นาถ รักวงศ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
ดังนั้นในแวดวงนาฏศิลป ปจจัยเรื่องอายุของผูสงสารจึงเขามามีสวน
เกี่ยวของตอความนาเชื่อถือของเนื้อหาสาร เพราะเนื้อหาสารที่ผูสงสารที่มีอาวุโสกวาถายทอด
ออกมา ยอมเปนเนื้อหาสารที่นาเชื่อถือกวา ดังที่ผูสงสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่งกลาววา “ความ
นาเชื่อถือของผูอาวุโสก็มีระดับนะ อยางในกลุมครูนี่ก็ตองเชื่อทารําของหัวหนาหอง แตก็ไมใชวา
ทารําของหัวหนาหองจะถูกตองเสมอไป เพราะผูอาวุโสมีหลายแบบ ถาแบบเอ อาวุโสแบบนี้ฉันไม
คอยเชื่อนะ ฉันวิ่งไปหาอาวุโสอีกคน เอาใหใหญกวานั้น คือเราจะมีทานผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา
คอยกํากับดูแลทารําในแตละชั้นใชไหม เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะปรึกษากันในหอง เราก็วิ่งไปหา
ผูเชี่ยวชาญเลย นั่นแหละที่สุดแลว” (นฤมน วิภาภรณ, สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน 2547)
ค) ผูสงสารมีความสัมพันธกับผูรับสาร
ผูวิจัยพบวา การถายทอดเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล
ไปสูผูรับสารนั้นเต็มไปดวยกฏเกณฑตางๆ เนื่องจากเนื้อหาสารมีลักษณะของการเรียนการสอน
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ดังนั้นผูสงสารจึงจําเปนตองมีความสัมพันธกับผูรับสารโดยตรง ซึ่งประกอบไปดวยเรื่องของการ
คัดเลือกผูแสดง, การแกไขขอบกพรองของผูรับสาร, การถายทอดเนื้อหาสารตอไปยังผูรับสารคน
อื่น และการดูแลเรื่องสวนตัวของผูรับสาร ดังมีรายละเอียดความสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับ
สารทั้ง 4 ขอดังนี้
•

•

•

การคัดเลือกผูแสดง: สิ่งสําคัญสําหรับผูรับสารที่เริ่มเขามาศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปตั้งแตแรก
คือการไดรับการกลอมเกลาใหมีพื้นฐานทางดานการรําไทยตามแบบฉบับของวิทยาลัยนาฏศิลป
กรมศิลปากร ดังนั้นความสัมพันธของผูสงสารและผูรับสารจะเริ่มแรกดวยการคัดเลือกแบงแยก
ผูรับสารออกเปนตัวพระ (คือผูแสดงที่แสดงเปนตัวผูชาย) และตัวนาง (คือผูแสดงที่แสดงเปน
ตัวผูหญิง) โดยบรรดาทานผูเชี่ยวชาญทางดานการละคร ดังที่ผูสงสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่ง
กลาววา “ครูก็จะเลือกพระนางให คนนี้หนาเปนพระ คนนี้หนาเปนนาง คือหนาตัวนางก็จะตอง
มีใบหนากลมมน หนาผากแคบ รูปรางเตี้ยหนอย ทวมๆ นิดๆ ก็จะเปนนาง ตัวพระก็จะตองมี
รูปรางสูงโปรง ใบหนายาวเรียว หนารูปไข แขนขายาว อันนี้ทานผูเชี่ยวชาญจะเปนคนเลือก
ให” (ฉวี โชคอํานวย, สัมภาษณ: 9 พฤศจิกายน 2547)
การแกไขขอบกพรองของผูรับสาร: ความสัมพันธของผูสงสารและผูรับสารอีกประเด็นหนึ่งก็
คือ การแกไขขอบกพรองของผูรับสาร ซึ่งในการปฏิบัติทารํานั้น ผูที่จะบอกไดวาผูรับสารนั้น
สามารถปฏิบัติทารําตางๆ ไดถูกตอง สวยงาม หรือมีจุดบกพรองตรงไหนที่ควรแกไขหรือไม
นั้นก็คือผูสงสารเพียงผูเดียว เพราะผูสงสารเปนผูที่มีประสบการณทางดานการรําไทยมากอนซึง่
มากกวาผูรับสารหลายเทา ดังนั้นผูสงสารยอมตองรูวาอะไรถูกอะไรผิด และอะไรควรแกไข
อยางไร ซึ่งในการแกไขขอบกพรองของผูรับสารเวลาปฏิบัติทารํานั้นจะตองอาศัยการที่ผูสงสาร
เขาไปจับเนื้อตัวของผูรับสารในสวนตางๆ ของรางกาย เชน เขาไปกดไหล ใหเอียงลง, เขาไป
ดันหลัง ใหหลังตรงไมงอ, เขาไปกดเอว เพื่อจะไดดูออนชอย เปนตน ดังที่กลาวไวแลวขางตน
ในขอ “ 4.1.3.3 ขอยอย ก) การถายโยงเนื้อหาสารโดยการตัดทอนเนื้อหาสาร”
การถายทอดเนื้อหาสารตอไปยังผูรับสารคนอื่น: ความสัมพันธของผูสงสารและผูรับสารใน
เรื่องนี้เปนเรื่องเฉพาะตัวคือ ผูสงสารใดๆ จะทําการถายทอดเนื้อหาสารประเภททารําใหกับผูรับ
สารใดๆ ไดก็ตอเมื่อผูสงสารทานนั้นๆ ไดรับการครอบครูและคํานับครูแลว การครอบครูเปน
ประเพณีอยางหนึ่งที่มีมาแตในสมัยโบราณ โดยเฉพาะในการเรียนนาฏศิลปไทย การครอบครู
ถือไดวาเปนพิธีกรรมใหญอยางหนึ่ง ซึ่งในวงการนาฏศิลปไทย มีความเชื่อกันวา ถาผูรับสาร
รายใดยังไมไดทําพิธีไหวและครอบครูแลว ผูสงสารทางศิลปะจะไมกลาสอนเพลงหนาพาทย
ชั้นสูง หรือทารําบางทาให เพราะถือวาเปนของศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลรายตอผูสงสาร
และผูรับสารได หรือที่เรียกวา ผิดครู ดังที่ผูสงสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่งกลาววา “มีจัดครอบ
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•

ครูให ตอนจะตอเพลงหนาพาทยชั้นสูง เพราะเพลงหนาพาทย อยาหนาพาทยชั้นสูงนี้ เขาถือ
เปนของสูง เปนของมีครู” (กจกาญ ทิวาพร, สัมภาษณ: 15 มกราคม 2548)
การดูแลเรื่องสวนตัวของผูรับสาร: ความสัมพันธของผูสงสารและผูรับสารในประเด็นนี้คือการ
ที่ ผูสงสารของวิท ยาลั ย นาฏศิลปให การดูแลผูรับสารของวิท ยาลัยนาฏศิลป (ผูรับสารที่ อยู
ในชวงชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 - 6) ประหนึ่งแมดูแลลูก เพราะจะคอยเตือนในเรื่องตางๆ เชน ให
ไวผมยาว หามตัดผมหนามา หามซอยผม หามทําสีผม, ใหสวมเสื้อชั้นในและเสื้อทับไมมีลาย,
การคบเพื่อตางเพศของผูรับสาร, ใหรักษาความสะอาดของสวนตางๆ ของรางกาย ใหดูดี เชน
เรื่องกลิ่นตัวของผูรับสาร, ประจําเดือนของผูหญิง, ความสะอาดของเล็บมือ เล็บเทาของผูรับ
สาร, การดูแลผิวหนา ผิวกายใหสะอาด ผุดผอง เปนตน เพื่อจะไดเปนประโยชนกับตัวผูรับสาร
เองในอนาคตเวลาจะตองไปออกงานแสดงในโอกาสตางๆ ดังที่ผูสงสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่ง
กลาววา “สอนเด็กเล็กจะเหนื่อย เพราะวามันจุกจิ๊กตลอดเวลาเลย แมนกระทั่งผม กลิ่นตัว เล็บ ก็
ตองคอยบอกกัน เพราะวาเวลาเหงื่อออกเยอะๆ แลวเราเหม็นไงเวลาไปจับตัวเขา บอกเธอครูจะ
สลบ คือเด็กมันเริ่มสาวแลวมันจะมีกลิ่นตัวเราก็ตองบอกวาผมสระทุกวัน ตองใช roll on นะ
อยางนี้ เล็บตองตัด ไมใชครูจับเทา เทาเธอขี้เล็บดําปงี้ ไมไดเลย บอกตายแลวเล็บดําอยางนี้ไม
เอานะ เด็กเล็กนี่คือทุกอยางเลย หัวจรดเทาเลย” (นฤมน วิภาภรณ, สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน
2547)
4.3.2 ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
4.3.2.1 ประเภทและหนาที่ของผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ผู วิ จั ย พบว า ผู ส ง สารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ป ระกอบไปด ว ยผู ส ง สารที่

แตกตางกัน 3 ประเภทคือ
ก) ผูประกอบการ
คือ ผูที่เปนเจาของบริษัท สองธุรกิจ จํากัด และเปนเจาของลิขสิทธิ์
แผนซีดีวีดิทัศน ชุดสาธิตการสอนทารํานาฏศิลปไทยมาตรฐานเบื้องตน มีหนาที่หลักเปนผูลงทุน
และมีหนาที่รองคือการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการผลิตเนื้อหาสารโดยเปนผูคัดเลือกเนื้อหา
สารประเภทเพลงรําที่ตองการ ใหกับทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี
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ข) ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี
คือ ทีมงานหรือบุคคลากรที่มาจากสื่อประเพณี ในกรณีนี้ประกอบไป
ดวย ผูควบคุม-ประสานงาน, ผูกํากับการแสดง และผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน (ซึ่งผูสงสารจาก
แผนซีดีวีดิทัศน 3 ทาน เปนผูสงสารจากสื่อบุคคลกลุม ก. คือเปนครูพิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป กรมศิลปากร สวนผูกํากับการแสดง 1 ทานและผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน 2 ทาน เปนผูสง
สารจากสื่อบุคคลกลุม ค. คือเปนนาฏศิลปนจากสํานักการสังคีต กรมศิลปากร) โดยมีหนาที่หลักคือ
ทําการผลิตเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยตามที่ไดรับการวาจางและมีหนาที่เฉพาะตําแหนงดังนี้
•

•

•

ผูควบคุม-ประสานงาน (อาชีพหลักคือดุริยางคศิลปน ของกรมศิลปากร): มีหนาที่ในการชวยหา
นักแสดง, ชวยผูประกอบการคัดเลือกเนื้อหาสารประเภทเพลงรําที่ตองการ, หาสถานที่ถายทํา,
ติ ด ต อ กองถ า ย, ประสานงานระหว า งที ม ผู ผ ลิ ต งานด า นสื่ อ ประเพณี แ ละที ม ผู ผ ลิ ต งานด า น
สื่อมวลชน และดูแลการตัดตอ
ผูกํากับการแสดง (อาชีพหลักคือนาฎศิลปน ของกรมศิลปากร): มีหนาที่ในการหานักแสดง,
ออกแบบ/คัดเลือกเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยสําหรับแผนซีดีวีดิทัศน, ฝกซอมนักแสดง,
ประสานงานระหวางทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีและตากลอง
ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน (อาชีพหลักคือนาฏศิลปนของกรมศิลปากร [2 คน] และครูพิเศษ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป [3 คน]): มีหนาที่เปนผูแสดงในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิต และ
รับผิดชอบเรื่องเสื้อผา เครื่องแตงกาย การแตงหนา
ค) ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน

คือ ทีมงานที่มาจากสื่อมวลชนหรือผูปฏิบัติการจากสื่อมวลชน ใน
กรณีนี้ประกอบไปดวย ตากลอง, ชางไฟ และชางตัดตอ โดยมีหนาที่หลักคือทําการถายทอดเนื้อหา
สารของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีผานสื่อตามที่ไดรับการวาจาง
4.3.2.2 คุณลักษณะของผูสงสารจากแผนซีดวี ีดิทศั น
โดยหลั ก การแล ว การทํ า งานของที ม ผู ผ ลิ ต งานด า นสื่ อ มวลชนนั้ น
ประกอบไปดวยการทํางานรวมกันของทีมงานที่เกี่ยวของหลายฝาย เนื่องจากการผลิตงานทางดาน
สื่อมวลชนไมสามารถทํางานคนเดียวได ดังนั้นทีมผูผลิตงานทางดานสื่อมวลชนจึงตองทํางานกัน
เปนทีม มีการแบงงานกันทําอยางมีระบบระเบียบและประสานงานกันตลอดเวลา ซึ่งขั้นตอนการ
ทํางานทางด านสื่ อมวลชนประกอบไปดวยขั้น ตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอนดวยกั น คือ ขั้นตอนการ
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วางแผนงานและเตรียมการกอนการถายทํา, ขั้นตอนการถายทํา และขั้นตอนการประเมินผลหลังการ
ถายทํา
จากการศึกษาผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน ผูวิจัยพบเห็นคุณลักษณะรวมที่
สําคัญของผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 3 ประเภทในการถายทอดเนื้อหาสารดังนี้คือ
ก) ผูสงสารมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ถึงแมวาผูสงสารทั้ง 3 ประเภทจะมีความแตกตางกัน แตผูวิจัยพบวา
ผูสงสารดังกลาวตางมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ทั้งในแบบที่เปนความสัมพันธสวนตัว และ
ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับเรื่องงาน ดังนี้
ความสัมพันธสวนตัว: ความสัมพันธระหวางผูสงสารในประเด็นนี้คือ การที่ผูสงสารใชความ
รูจักสวนตัวเปนเกณฑหลักในการคัดเลือกทีมผูผลิตผูผลิตงานดานสื่อประเพณี และ ทีมผูผลิต
งานดานสื่อมวลชน ดังคํากลาวของผูกํากับการแสดงวา “เลือกคะ แตก็เรียกวาตองอยูในทีมงาน
ที่เราเขาใจกัน อาจจะเปนเพื่อนฝูง เปนรุนนองที่เราเคยรวมงานกัน คือทําใหงานสะดวกขึ้น เราก็
เลือกคนนี้มารํา” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
• ความสั ม พั น ธ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งงาน :
ความสัมพันธระหวางผูสงสารในประเด็นนี้เปน
ความสั ม พั น ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการทํ า งาน สามารถแบ ง ความสั ม พั น ธ เ ป น 3 ส ว นด ว ยกั น คื อ
ความสัมพันธกอนการถายทํา, ความสัมพันธในระหวางการถายทํา และความสัมพันธหลังการ
ถายทํา
- ความสัมพันธกอนการถายทํา: เปนความสัมพันธระหวาง ผูประกอบการ และทีมผูผลิตงาน
ดานสื่อประเพณี (ผูควบคุม-ประสานงาน และผูกํากับการแสดง) ในเรื่องของการคัดแยกเนื้อหาสาร
ประเภทเพลงรําในชุดตางๆ ดังที่ผูควบคุม-ประสานงานกลาววา “ก็ชวยกันเลือกแตเราทําเฉพาะซีดี
ที่เรามีอัดอยูแลว คือเรามีซีดีเพลงที่เราอัดไวตั้งเยอะแยะ เราก็เลือกจากซีดีเหลานั้นวาควรจะเอาเพลง
อะไรบาง” (ธีรยุทธ ภมรจันทร, สัมภาษณ: 20 ตุลาคม 2547) การคัดเลือกผูแสดง และการเตรียม
ความพรอมสําหรับการถายทําในดานตางๆ ของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี
- ความสั มพันธในระหวางการถายทํา: เปนความสัมพันธระหวาง ทีมผูผลิตงานดานสื่อ
ประเพณี (ผูกํากับการแสดง, ผูแสดง) และทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน (ตากลอง) ในเรื่องของ
ขอจํากัดและการแกไขปญหาตางๆ ในขณะถายทํา โดยตากลองจะใหคําแนะนําทางดานสื่อมวลชน
แกผูแสดงในเรื่องของ การมองกลองของผูแสดง, เครื่องประดับของผูแสดง, แสงไฟ และพื้นที่ที่ใช
ในการถายทํา ดังที่ผูกํากับการแสดงกลาววา “ตากลองจะบอกวา ตกเฟรมแลว คุณมองกลองนี้ซิ
•
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ครับ แหวนสรอยหามใส มันจะสะทอน” และผูกํากับการแสดง/ผูแสดงจะใหคําแนะนํากับตากลอง
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทารําไทย ความหมายของนาฎยศั พทบางคํ าที่เกี่ยวของ และความ
เปนไปไดในการดัดแปลงทารํา ดังที่ผูกํากับการแสดงกลาวตอวา “เราจะแนะเขา อยางเชนจุดนี้
แสดงทาถัดเทาคุณตองไปถายตรงนั้นนะ ไมใชจับอยูที่มือ หรืออยางลักคอตองจับตั้งแตบริเวณตรง
นี้นะ คือเขาไมรูเกี่ยวกับทาทางนาฏศิลปไทย ไมเขาใจเกี่ยวกับนาฎยศัพท เราตองคอยแนะอยู
ตลอดเวลา” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
- ความสัมพันธหลังการถายทํา: เปนความสัมพันธ ระหวาง ที มผูผลิตผูผลิ ตงานดานสื่อ
ประเพณี (ผูควบคุม-ประสานงาน) และ ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน (เจาหนาที่ตัดตอ) ในเรื่องของ
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดตอ โดยผูควบคุม-ประสานงานจะใหคําแนะนํากับเจาหนาที่ตัด
ตอในเรื่องของ ความสัมพันธระหวางเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํา และเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับจังหวะ
ดนตรี ดังที่ผูควบคุม-ประสานงานกลาววา “เราไปจี้งานวาตรงนี้ภาพไมตรงนะ ขอเปลี่ยนใหขยับ
เทปหนอยเพราะผิดมาก็ตองแก ไมแกไดอยางไรออกไปมันผิด” (ธีรยุทธ ภมรจันทร, สัมภาษณ: 20
ตุลาคม 2547)
ข) ผูสงสารมีความสัมพันธกับเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวา ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีความสัมพันธกับเนื้อหา
สาร 2 ระดับคือ ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีมีความสัมพันธกับเนื้อหาสาร และ ทีมผูผลิตงานดาน
สื่อมวลชนมีความสัมพันธกับเนื้อหาสาร ดังนี้
•

ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีมีความสัมพันธกับเนื้อหาสาร: โดยการที่ทีมผูผลิตงานดานสื่อ
ประเพณีทําการถายทอดเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยผานตัวเอง เนื่องจากความรูที่เกี่ยวกับ
การรําไทยมีอยูในตั วของผู สงสารจากแผน ซีดี วีดิ ทัศน เหมือนกั บผูสงสารจากสื่อบุคคล ซึ่ ง
ความสัมพันธระหวางผูสงสารกับเนื้อหาสารของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีนี้มี 2 ขั้นตอนคือ
ตอนซักซอมเนื้อหาสารกอนการถายทํา และตอนถายทอดเนื้อหาสารในระหวางการถายทํา ดังที่
ผูกํากับการแสดงกลาววา “พอไดรับแจงมา เราก็จะเตรียมงานกันกอน ฝกซอมกันกอนเพื่อจะ
ไมใหเสียเวลา ในฐานะผูกํากับก็จะเรียกนักแสดงทั้งหมดมาซอม ตองเตรียมกันลวงหนา อันนี้
สําคัญ” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547) และดังที่ผูสงสารในแผนซีดีวีดีทัศนทาน
หนึ่งกลาววา “เราก็ดูวาที่เราจะตองถายนี้มีเพลงอะไรบาง ก็ซอมตามนั้น การซอมก็เปนการ
ทบทวนความจํา และก็เปนการนัดแนะคิว ที่จะทําใหเรามีทาเหมือนกัน” (นาตทิวา ทิพยเนตร,
สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
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•

ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนมีความสัมพันธกับเนื้อหาสาร: โดยการที่ทีมผูผลิตงานดาน
สื่ อ มวลชนทํ า การถ า ยทอดเนื้ อ หาสารของที ม ผู ผ ลิ ต งานด า นสื่ อ ประเพณี ผ า นสื่ อ ซึ่ ง
ความสัมพันธระหวางผูสงสารกับเนื้อหาสารของทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนมี 2 ขั้นตอน
เชนกันคือ ตอนถายทอดเนื้อหาสารในระหวางการถายทํา และตอนตัดตอเนื้อหาสารภายหลัง
จากการถายทํา
ค) ผูสงสารมีความสัมพันธกับผูรับสาร

ในประเด็นนี้ผูวิจัยไมพบจุดรวมของ ความสัมพันธระหวางผูสงสาร
จากแผนซีดีวีดิทัศนกับผูรับสาร เหมือนอยางผูสงสารจากสื่อบุคคล
แผนภูมิที่ 8 : ทิศทางในการวิเคราะหผูสงสาร
ประเด็นทีเ่ หมือนกันจนเกิดการถายโยงผูสงสาร
ผูสงสาร

ประเด็นทีแ่ ตกตางกันจนไมเกิดการถายโยงผูสงสาร
การถายโยงผูสงสารโดยการเพิ่มประเภทความสัมพันธ
ระหวางผูสงสาร

4.3.3 การวิเคราะหการถายโยงผูสง สารในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จากการใชเกณฑเรื่องการผลิตซ้ํามาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูสงสารจากสื่อบุคคล
และผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวาผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีประเด็นที่
เหมือนและแตกตางกับผูสงสารจากสื่อบุคคล ดังนี้
4.3.3.1 ประเด็นที่เหมือนกันจนเกิดการถายโยงผูสงสาร
ผูวิจัยพบวา ประเด็นที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีขอเหมือนกับผูสง
สารจากสื่อบุคคลจนทําใหเกิดการถายโยงผูสงสารขึ้นมาไดนั้นมี 2 ขอคือ
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ก) ประเภทและคุณลักษณะของผูสงสาร
จากข อ มู ล ข า งต น ผู วิ จั ย สรุ ป ว า ผู ส ง สารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น มี
ลักษณะรวม 4 ประการที่เหมือนกับผูสงสารจากสื่อบุคคลคือ
•

•

•

•

ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่เปนทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี มีลักษณะเหมือนกับผูสงสาร
จากสื่อบุคคล 2 ประเภทคือ ผูสงสารที่เปน ครูพิเศษของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และผูสงสาร
ที่เปน ศิลปนจากสํานักการสังคีต
ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 2 ประเภท สังกัดอยูภายใตสถาบันเดียวกับผูสงสารจากสื่อบุคคล
คือกรมศิลปากร
ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 2 ประเภท มีสถานะเปนลูกจางเหมือนกันกับผูสงสารจากสื่อ
บุคคลคือ ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนเปนลูกจางของผูประกอบการ สวนผูสงสารจากสื่อบุคคล
เปนลูกจางของทางราชการ
ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 2 ประเภท มีคุณสมบัติเหมือนกันกับผูสงสารจากสื่อบุคคลคือ ผู
สงสารเปนศูนยกลางความรูตางๆ ที่เกี่ยวกับการรําไทย และสามารถทํางานไดหลากหลายหนาที่
เหมือนกัน เชน สามารถเปนผูจัดการแสดง เปนผูประสานงาน เปนผูฝกซอมการแสดง เปน
ผูดูแลเรื่องเครื่องแตงกาย แตงหนา ทําผม และเปนผูแสดง ไดเหมือนกัน

ผูวิจัยวิเคราะหวา การถายโยงประเภทและคุณลักษณะของผูสงสาร
ดังกลาวขางตนไปได กอใหเกิดประโยชนตอการถายโยงเนื้อหาสาร เนื่องจากการถายโยงประเภท
และคุณลักษณะของผูสงสารดังกลาวทําใหผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีภูมิหลังที่เหมือนกับผูสง
สารจากสื่อบุคคล จนทําใหเนื้อหาสารที่ถูกผลิตออกมาโดยผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีความ
ใกลเคียงกับเนื้อหาสารที่ถูกผลิตออกมาโดยผูสงสารจากสื่อบุคคล
ข) ความสัมพันธระหวางผูสงสารที่เปนทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี
จากประเด็นเรื่องผูสงสารมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ผูวิจัยสรุปวา
ผูสงสารจากแผนซี ดีวีดิทัศน เฉพาะที่เปน ทีมผู ผลิตงานดานสื่ อประเพณีมีความสัมพั นธในการ
ทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของเนื้ อ หาสารในผู ส ง สารไว เหมื อ นกั บ
ความสัมพันธในการทํางานรวมกันของผูสงสารจากสื่อบุคคล โดยผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่
เปนทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี (ผูกํากับการแสดง และผูแสดง) ทําการฝกซอมเนื้อหาสารที่
เกี่ยวกับทารํารวมกัน เพื่อใหผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่เปนผูแสดงทุกคน มีเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ
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ทารําเหมือนกันเวลาถายทอดเนื้อหาสาร เชนเดียวกับความสัมพันธของผูสงสารจากสื่อบุคคล ที่ผู
สงสารตองทําการฝกซอมเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํารวมกัน กอนการถายทอดเนื้อหาสารใหกับผูรับ
สาร เพื่อผูสงสารจากสื่อบุคคลทุกคนจะไดมีเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําเหมือนกัน
ผูวิจัยวิเคราะหวา สาเหตุที่ความสัมพันธของผูสงสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศน และความสัมพันธของผูสงสารจากสื่อบุคคล ปรากฏจุดรวมที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
เฉพาะที่เปนทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีเทานั้นหากแตไมปรากฏในทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน
เนื่องจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี ที่มีหนาที่เปนผูกํากับการแสดง และผูแสดง มีคุณลักษณะ
รวมที่คลายกับผูสงสารจากสื่อบุคคลดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน คือเปนบุคคลากรจากกรมศิลปากร
เหมือนกัน, ความรูอยูในตัวผูสงสารเหมือนกัน, ผูสงสารแตละคนสามารถทํางานไดหลายหนาที่
เหมือนกัน และผูสงสารแตละคนตางมีเอกลักษณในการปฏิบัติทารําที่แตกตางกัน ดังนั้นเพื่อให
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําในผูสงสารทุกคนเหมือนกัน ผูสงสารจึงตองทําการฝกซอมเนื้อหาสารที่
เกี่ยวกับทารํารวมกันกอนการถายทอดเนื้อหาสารเสมอ จึงเปนเหตุที่ทําใหความสัมพันธในการ
ทํางานของผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่เปนทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีเกิดจุดรวมที่เหมือนกัน
กับ ความสัมพันธในการทํางานของผูสงสารจากสื่อบุคคล
จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวาถึงแมการถายโยงผูสงสารใน
ครั้งนี้จะเกิดการถายโยงประเภทของผูสงสารไปไดในปริมาณที่นอย เนื่องจากเดิมประเภทของผูสง
สารจากสื่อบุคคลมี 3 ประเภทใหญ สวนผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีเพียง 1 ประเภทใหญคือ ผูสง
สารที่เปนศิลปนจากสํานักการสังคีต และ 1 ประเภทยอยคือ ผูสงสารที่เปนครูพิเศษของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป แตจากการที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนดังกลาวมีคุณลักษณะรวมหลายประการ
ที่ เ หมื อ นกั บ ผู ส ง สารจากสื่ อ บุ ค คลคื อ ผู ส ง สารมี ค วามสั ม พั น ธ ซึ่ ง กั น และกั น และผู ส ง สารมี
ความสัมพันธกับเนื้อหาสาร (ในประเด็นยอย 4 เรื่องดวยกันคือ เปนบุคคลากรจากกรมศิลปากร
เหมือนกัน, สามารถทํางานไดหลากหลายหนาที่เหมือนกัน, ความรูอยูในตัวผูสงสารเหมือนกัน และ
ผู ส ง สารต อ งทํ า การฝ ก ซ อ มเนื้ อ หาสารที่ เ กี่ ย วกั บ ท า รํ า ร ว มกั น ก อ นการถ า ยทอดเนื้ อ หาสาร
เหมือนกัน) จึงทําใหผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนสามารถผลิตเนื้อหาสารไดใกลเคียงกับผูสงสาร
จากสื่อบุคคล แตคุณลักษณะรวมดังกลาว เปนคุณลักษณะที่เกิดขึ้นเฉพาะกับผูสงสารจากแผนซีดี
วีดิทัศนที่เปนทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีเทานั้น
ผูวิจัยสรุปวา การถายโยงประเภทและคุณลักษณะของผูสงสารที่เปนทีม
ผูผลิตงานดานสื่อประเพณีในครั้งนี้ กอใหเกิดประโยชนตอการถายโยงเนื้อหาสารการรําไทย โดย
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เกิดการยกระดับคุณภาพในการผลิตเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยผานแผนซีดีวีดิทัศน ของทีม
ผูผลิตงานดานสื่อประเพณี ใหมีความเปนมาตรฐานและมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
4.3.3.2 ประเด็นที่แตกตางกันจนไมเกิดการถายโยงผูสงสาร
ผูวิจัยพบวา ประเด็นที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีขอแตกตางไปจากผู
สงสารจากสื่อบุคคลจนทําใหไมเกิดการถายโยงผูสงสารไปไดนั้นมี 3 ขอดวยกันคือ
ก) การเลือกใชประเภทของผูสงสารที่ผิดฝาผิดตัว
ผูวิจัยพบวา การเลือกใชงานผูสงสารสําหรับผลิตเนื้อหาสารในแผน
ซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ในครั้งนี้ แตกตางออกไปจากการเลือกใชงานผูสงสารที่เปนสื่อบุคคล เพราะ
การเลือกใชงานผูสงสารในกรณีของการสื่อสารระหวางบุคคลนั้น ผูสงสารที่ถูกคัดเลือกใหมีอาชีพ
เปนครูโดยตรงไดคือ ผูสงสารที่ผานการสอบคัดเลือกใหเขามาเปนครู สวนการสื่อสารผานแผนซีดี
วีดิทัศนนั้นผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่ถูกคัดเลือกใหเขามาเปนทีมงานในทีมผูผลิตงานดานสื่อ
ประเพณีกลับไมไดผานการสอบคัดเลือกใหเขามาทําหนาที่ตางๆ อยางเหมาะสมเหมือนกับผูสงสาร
จากสื่อบุคคล หากแตใชความสัมพันธสวนตัวเปนเกณฑในการคัดเลือกและแบงหนาที่ในการ
ทํางานของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี ดังที่ไดกลาวไปแลวในขอ “4.3.2.2 คุณลักษณะของผูสง
สารจากแผนซีดีวีดิทัศน”
ดังนั้นการแบงหนาที่ในการทํางานของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี
จึงแตกตางไปจากหลักการที่ควรจะเปน เพราะโดยหลักการแลวผูประกอบการควรเลือกใชผูสงสาร
ที่มี อ าชี พ เป น ครูม าเป น ผู คั ด เลือ กเนื้อ หาสารสํ า หรั บแผน ซีดี วีดิ ทัศ น ชุ ด “สาธิ ต การสอนท า รํ า
นาฏศิลปไทยมาตรฐานเบื้องตน” ตามวัตถุประสงคของผูประกอบการขางตนที่ตองการผลิตสื่อเพื่อ
การเรียนการสอน ฯลฯ เพราะครูเปนผูที่มีความชํานาญในการถายทอดเนื้อหาสารใหกับผูรับสาร
โดยตรง และใชผูสงสารที่มีอาชีพเปนศิลปนมาเปนผูแสดงทาสาธิตการรําไทย เพราะศิลปนเปนผูที่
มีความเชี่ยวชาญทางดานการแสดง
แตทวาการถายโยงผูสงสารในครั้งนี้ผูวิจัยพบวา ผูประกอบการกลับ
เลือกใชผูสงสารที่มีอาชีพเปนศิลปนมาเปนผูคัดเลือกเนื้อหาสารสําหรับแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ
แทนครู และใชผูสงสารที่มีอาชีพเปนครู และผูสงสารที่มีอาชีพเปนศิลปนมาเปนผูแสดงทาสาธิต
การรําไทย จึงทําใหเกิดการเลือกใชงานผูสงสารในแผนซีดีวีดิทัศนผิดประเภทไปจากที่ควรจะเปน
และสงผลใหเกิดการลดระดับคุณภาพของเนื้อหาสารในสื่อใหมปลายทาง เพราะผูสงสารที่ทํา
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หนาที่เปนผูคัดเลือกเนื้อหาสารคือศิลปนนั้นไมสามารถออกแบบเนื้อหาสารใหมีประสิทธิภาพได
อยางเหมาะสม เพราะขาดความชํานาญในวิชาชีพการสอน
ดังที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่เปนผูแสดงและเปนครูทานหนึ่ง
กลาววา “ผูกํากับเขาจะไมไดอยูในเรื่องของการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการ
ฝกฝนชวงแรก ที่มีการดัดมือ ดัดขา ก็จะชวยเตรียมบทพูดใหตามที่ผูกํากับตองการ” (พิมพชนก
ชนะสิริ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547) ผูวิจัยจึงสรุปวา เกณฑในการคัดเลือกผูสงสารและการ
เลือกใชงานผูสงสารเปนสิ่งที่ไมสามารถถายโยงไปได
ข) ปจจัยที่สงผลตอความนาเชือ่ ถือของผูสงสาร
ผูวิจัยพบวา แตเดิมความนาเชื่อถือของเนื้อหาสารจากผูสงสารที่เปน
สื่อบุคคล จะขึ้นอยูกับปจจัยเรื่องอายุและประสบการณทางการสอนหรือการแสดงของผูสงสารดังที่
กลาวไปแลวขางตนในขอ “4.3.1.2 คุณลักษณะของผูสงสารจากสื่อบุคคล” และดังที่ผูสงสารจาก
แผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “เราทั้ง 3 คนนี่ยังถือวาเปนครูที่รุนนอยมาก เพิ่งจะเขามาในวงการ
ตรงนี้ ก็จะเปนเด็กมากในตรงนี้ยังตองเรียนรูอีกเยอะ” (เอกนาถ รักวงศ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม
2547) แตความนาเชื่อถือของเนื้อหาสารจากผูสงสารในแผนซีดีวีดิทัศนกลับขึ้นอยูกับสถาบันตน
สังกัดของผูสงสาร คือถาผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีตนสังกัดเปนกรมศิลปากร เนื้อหาสารของผู
สงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนนั้นยอมมีความนาเชื่อถือมากกวาผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่ไมทราบ
ตนสังกัด ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “ทารําก็ตองถูกตองซิ เพราะคนทีแ่ สดง
นี่เขามาจากวิทยาลัยนาฏศิลป คือมาจากทางนาฏศิลปโดยตรงเลยนะ แคนี้ก็เชื่อไดแลววาถูกตอง ถา
ผิดก็ผิดมาจากทางนาฏศิลป แตถาที่นี่ผิดแลวที่ไหนจะถูกละ ใชไหม” (บุษบา เดชะคุปต, สัมภาษณ:
10 พฤศจิกายน 2547) ผูวิจัยจึงสรุปวา ความนาเชื่อถือของเนื้อหาสารจากผูสงสารในประเด็นเรื่อง
อายุและประสบการณทางการสอนหรือการแสดงของผูสงสารจากสื่อบุคคล เปนสิ่งที่ไมสามารถถูก
ถายโยงไปได
ค) ผูสงสารมีความสัมพันธกับผูรับสาร
ผูวิจัยวิเคราะหวา ความสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสารเปนสิ่ง
ที่ไมสามารถถายโยงได เนื่องจากผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไมสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูรับสาร
จากแผนซีดีวีดิทัศนไดทันทีเหมือนกับผูสงสารจากสื่อบุคคล ดังที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่
เปนครูทานหนึ่งกลาววา “ศาสตรในเรื่องนี้มันเปนเรื่องของทักษะ เปนเรื่องของการฝกฝนมันมี
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ความจําเปนที่จะตองมีผูควบคุมซึ่งสามารถแนะนําเราได ปรับทาใหเราได อยางถามวาตั้งวงขนาดนี้
เราก็ตั้งวงตามวีซีดีนี่แหละ แตวาทําไมมันไมสวยนะ จริงๆ แลวอาจเปนเพราะเราตั้งวงไมเหมาะกับ
ตัวเราไง แตถาเปนครูที่เปนมนุษยนี่ เขาสามารถจับไดเลยวาคุณควรจะทําอยางนี้ ขนาดนี้เทานั้นนะ
ถึงจะสวย และเหมาะกับตัวคุณ” (พิมพชนก ชนะศิริ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
ผูวิจัยวิเคราะหวา ถึงแมการถายโยงผูสงสารจะกอใหเกิดการยกระดับ
คุณภาพเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน ใหมีความเปนมาตรฐานและมีความนาเชื่อถือขึ้น แตประเด็น
ที่ถูกถายโยงไป เรื่องผูสงสารเปนศูนยกลางของความรูนั้น เปนการถายโยงที่ไมสมบูรณเนื่องจาก ผู
สงสารจากสื่อบุคคลเปนศูนยกลางของความรูที่เกี่ยวกับการรําไทยทุกเรื่องโดยละเอียด แตผูสงสาร
จากแผนซีดีวีดิทัศนเปนศูนยกลางของความรูที่เกี่ยวกับการรําไทยเพียงบางเรื่อง ดังพิจารณาไดจาก
เนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนที่ถูกถายโยงมามีปริมาณและคุณภาพนอยกวาเดิม ตามที่ไดกลาวไว
แลวขางตนในขอ “4.1.3 การวิเคราะหการถายโยงเนื้อหาสารในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” ผูวิจัย
จึงสรุปวา การไมสามารถถายโยงผูสงสารจากสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศนไดในประเด็นดังกลาว
ขางตน กอใหเกิดการลดระดับความนาเชื่อถือของเนื้อหาสาร โดยทําใหเนื้อหาสารในสื่อใหม
ปลายทางเกิดการลดระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลลงไป
ตารางที่ 14 : เปรียบเทียบการถายโยงผูสงสารจากสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศน
รายละเอียด

ผูสงสารจากสื่อบุคคล

ประเภทของผูสงสาร
ผูสงสารมีความสัมพันธซึ่ง
กันและกัน

มี 5 ประเภท จากกรมศิลปากร
• เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน
ของเนื้อหาสารในผูสงสารไว

ผูสงสารมีความสัมพันธกับ
เนื้อหาสาร

•

•

•

ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน

มี 2 ประเภท จากกรมศิลปากร
• เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของ
เนื้อหาสารในผูสงสารจากทีมผูผลิต
งานดานสื่อประเพณีไว
• เพื่อคัดเลือกทีมผูผลิต
• เพื่อความสามารถในการทํางาน
รวมกัน
ผูสงสารเปนศูนยกลางของ
• ผูสงสารเปนศูนยกลางของความรู
ความรู
• ความนาเชื่อถือขึ้นอยูกับสถาบันตน
สังกัดของผูสงสาร
ความนาเชื่อถือของเนื้อหาสาร
จากผูสงสารขึ้นอยูกับอายุ และ • ผูสงสารสามารถทํางานไดหลาย
ประสบการณของผูสงสาร
หนาที่
ผูสงสารสามารถทํางานได
หลายหนาที่
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ผูสงสารมีความสัมพันธกับ
ผูรับสาร

•
•

•

•

ผูสงสารไมมีความสัมพันธกับผูรับสาร
การคัดเลือกผูแสดง
การแกไขขอบกพรองของผูรับ
สาร
การถายทอดเนื้อหาสารตอไป
ยังผูรับสารคนอื่น
การดูแลเรื่องสวนตัวของผูรับ
สาร

เมื่อผูวิจัยนําเกณฑการถายโยงเนื้อหาสาร/สัมพันธบทจากผูชวยศาสตราจารยนพ
พร ประชากุล ที่วาดวยหลักเกณฑ 3 ประการที่เกี่ยวของกับตัวบทคือ การตัดทอน การขยายความ
และการดัดแปลงมาวิเคราะหผูสงสารจากสื่อบุคคล และผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนขางตน ผูวิจัย
วิเคราะหวาผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีการเพิ่มเติมขึ้นมาจากผูสงสารเดิมจากสื่อบุคคล ดังนี้
4.3.3.3 การถายโยงผูสงสารโดยการเพิ่มประเภทความสัมพันธระหวางผูสงสาร
โดยหลักการแลวการเพิ่มเติมความสัมพันธระหวางผูสงสารที่เกี่ยวของ
ควรกอใหเกิดประโยชนตอการทํางาน โดยชวยใหการทํางานระหวางทีมผูผลิตงานที่เกี่ยวของ
สามารถทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพและเกิดปญหาในการทํางานนอยลง เนื่องจาก
ทีมผูผลิตงานที่เกี่ยวของตางเกิดการเรียนรูกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนรวมกัน และทํา
ใหทีมผูผลิตงานสามารถปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชน
ไดทั้ง 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการวางแผนงานและเตรียมการกอนการถายทํา, ขั้นตอนการถายทํา
และขั้นตอนการประเมินผลหลังการถายทํา
แตทวาจากการศึกษาผูวิจัยพบวา การเพิ่มเติมความสัมพันธระหวางผูสง
สารซึ่งเปนกลุมบุคคลที่มาจากหลายสาขาวิชาชีพและมี คุณลักษณะแตกตางกัน 3 ประเภท คือ
ผูประกอบการ, ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี และทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนในครั้งนี้กลับไม
ก อใหเ กิด การเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพในการทํ า งานร ว มกัน ของกลุม ผูผ ลิต อย า งที่ค วรจะเป น ในทุ ก
ขั้นตอน ทั้งนี้เนื่องจากความสัมพันธในการทํางานของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี และทีมผูผลิต
งานดานสื่อมวลชนไดเปนไปอยางราบรื่นเฉพาะในขั้นตอนของการถายทํา แตเกิดการสะดุดลงใน
ขั้นตอนการประเมินผล (ดังที่กลาวไปแลวขางตนในขอ 4.3.2.2 คุณลักษณะของผูสงสารจากแผน
ซีดีวีดิทัศน) จนทําใหเกิดการดัดแปลงเนื้อหาสารในสวนของทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนขึ้น
(ตามที่กลาวไปแลวในขอ 4.1.3.3 ขอยอย ค. การถายโยงเนื้อหาสารโดยการดัดแปลงเนื้อหาสาร)
ดังที่ผูควบคุม-ประสานงานกลาววา “ในระหวางตัดตอก็ไมไดไปดู เราไมคิดวาจะมีปญหาอะไร
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ตอนแรกก็ปลอยเขา พอมีปญหาแลวเราถึงเขาไปดู ก็เขาไปกํากับเพื่อที่จะใหงานเสร็จออกมา มันก็
เลยกลายเปนวาเราไปจูจี้กับเขามาก” (ธีรยุทธ ภมรจันทร, สัมภาษณ: 20 ตุลาคม 2547)
ผูวิจัยสรุปว า การเพิ่มเติมความสัมพัน ธระหว างผู สงสารในครั้งนี้
กอใหเกิดการลดระดับประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันของกลุมผูผลิต เพราะการไมประสานงาน
กันของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี และทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนภายหลังการถายทํา ได
กอใหเกิดปญหาในการทํางานขึ้น จนสงผลกระทบตอการถายโยงเนื้อหาสารโดยทําใหเนื้อหาสาร
จากแผนซีดีวีดิทัศนเกิดการบิดเบือน และมีความหางไกลออกไปจากเนื้อหาสารเดิมในสื่อบุคคล
4.4 การถายโยงชองทางการสื่อสารจากสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศน
จากการศึ ก ษารายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ช อ งทางการสื่ อ สาร ผู วิ จั ย แบ ง ช อ งทางการสื่ อ สาร
ออกเปน 2 สวน คือ ชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคล และชองทางการสื่อสารที่เปนแผนซีดีวีดิ
ทัศน ดังรายละเอียดตอไปนี้
แผนภูมิที่ 9 : ชองทางการสื่อสาร
วาระโอกาสทีส่ ามารถใชชองทางการสื่อสาร
ชองทางการสื่อสาร

สถานที่ ที่สามารถใชชองทางการสื่อสาร

4.4.1 ชองทางการสือ่ สารที่เปนสื่อบุคคล
การถายทอดเนื้อหาการรําไทยโดยผานชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคล เริ่มจาก
การผลิตเนื้อหาสารของผูสงสาร โดยผูสงสารจะนําความรูที่เกี่ยวกับการรําไทยที่มีอยูในตัวผูสงสาร
เองมาทําการผลิตซ้ําและถายทอดเนื้อหาสารผานตัวผูสงสารไปยังผูรับสาร ดังนั้นตัวผูสงสารจึงเปน
ชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคล ซึ่งความสามารถในการใชชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคลนี้
ตองประกอบไปดวยคุณลักษณะในเรื่องของ วาระโอกาส (time) และสถานที่ (space) ดังนี้
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4.4.1.1 วาระโอกาสทีส่ ามารถใชชองทางการสื่อสาร
ก) เวลาและโอกาสในการใชสื่อบุคคลขึ้นอยูกบั ผูสงสาร
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา เวลาที่ตองใชในการถายทอดเนื้อหาสาร
จากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูผูรับสารจะถูกกําหนดไวโดยสถาบันหรือผูสงสาร ซึ่งประมาณ
วันละ 2 - 3 ชั่วโมง โดยเวลาปฏิบัติทารําไทยของผูรับสารจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับหลักสูตรของ
ผูรับสารในแตละชวงชั้น นอกจากนั้นการถายทอดเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลยังเปน
การถายทอดเนื้อหาสารที่มีลักษณะของการเรียนการสอนภาคบังคับ คือผูรับสารทุกคนจะตองเรียน
หนังสือ และเมื่อผูรับสารเลือกมาเรียนที่สถาบันแหงนี้ผูรับสารยอมเขาใจในขอตกลงและขอบังคับ
ตางๆ ของทางสถาบันเปนที่เรียบรอยแลว จึงเปนเรื่องปกติสําหรับผูรับสารที่จะมีโอกาสไดรับ
เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยจากสื่อบุคคลทุกวัน
ข) บรรยากาศในการใชสื่อบุคคลเต็มไปดวยกฏเกณฑ
เนื่องจากการสื่อสารระหวางบุคคลเปนการสื่อสารเฉพาะหนาที่ผูสง
สารและผูรับสารสามารถมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันไดทันที อีกทั้งเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทย
จากสื่อบุคคลยังมีลักษณะของการเรียนการสอน ดังนั้นบรรยากาศในการใชสื่อบุคคลของผูรับสาร
จึงตองมีขนบธรรมเนียมปฏิบัติ มีจารีตประเพณี มีกฏเกณฑ ในระหวางการใชสื่อบุคคล เชน
•

•

•
•
•
•

มีการแบงแยกหนาที่ของผูสงสารและผูรับสารอยางชัดเจนคือ ผูสงสารเปนครู ผูรับสารเปน
นักเรียน และชองทางการสื่อสาร เปนสื่อบุคคล คือตัวผูสงสาร
ผูสงสารและผูรับสารตองนุงผาโจงกระเบนในระหวางการถ ายทอดเนื้อหาสาร โดยผาโจง
กระเบนของผูรับสารตองเปนสีแดง
กอนการถายทอดเนื้อหาสาร ผูรับสารตองไหวครูบาอาจารยทางนาฏศิลป และกราบผูสงสาร
ผูรับสารตองเลียนแบบเนื้อหาสารจากผูสงสารทันทีที่ผูสงสารสั่ง
ผูสงสารเปนผูควบคุมการเลื่อนไหลของเนื้อหาสาร
ผูรับสารตองรักษาความสะอาดของรางกายตัวเอง เปนตน
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4.4.1.2 สถานที่ ที่สามารถใชชองทางการสื่อสาร
ก) ผูสงสารเปนผูกําหนดสถานที่ในการใชสื่อบุคคล
ผูวิจัยพบวา สถานที่ ที่ผูรับสารสามารถทําการใชชองทางการสื่อสาร
ที่เปนสื่อบุคคลไดคือ ภายในวิทยาลัยนาฏศิลป หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร โดย
กลุมผูสงสารที่เปนสื่อบุคคลจะเปนผูกําหนดสถานที่ ที่ผูรับสารสามารถใชชองทางการสื่อสารได
และเนื่องจากวิธีการใชชองทางการสื่อสารนี้ ผูรับสารในแตละชวงชั้นตองมารวมตัวกันเพื่อใชชอง
ทางการสื่อสารพรอมๆ กัน ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นปริมาณผูรับสารจึงมีมาก กลุมของผูสงสารจึง
จําเปนตองใชสถานที่กวางๆ สําหรับการถายทอดเนื้อหาสารใหกับผูรับสาร เชนใตถุนตึก หรือหอง
กวางๆ แตทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับปริมาณของผูรับสาร, วิจารณญาณของกลุมผูสงสาร และสถานการณใน
ขณะนั้นดวย
เพื่อความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ วิธีการใชชองทางการสื่อสารที่เปน
สื่อบุคคล ผูวิจัยจึงอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ วิธีการใชชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคลเริ่มจากผูสงสาร
ในแตละชวงชั้น มารวมตัวกันเพื่อทําการถายทอดเนื้อหาสารใหกับผูรับสาร สวนผูรับสารของแตละ
ชวงชั้นก็ตองมารวมตัวกัน เพื่อรวมกันใชชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคลพรอมกัน เชน เวลา
เรียนปฏิบัติทารําสําหรับผูรับสารที่เปนนักเรียนชั้น ม. 2 ผูรับสารที่เปนนักเรียนชั้น ม. 2 ทุกหองจะ
มาเรียนรวมกันหมดตั้งแต ม. 2/1 ไปจนถึงหองสุดทาย ซึ่งอาจเปน ม. 2/5 จากนั้นผูสงสารที่มีหนาที่
ถายทอดเนื้อหาสารใหกับผูรับสารที่เปนนักเรียนชั้น ม. 2 จะมารวมตัวกันหมด เพื่อไปถายทอด
เนื้อหาสารใหกับผูรับสารพรอมๆ กัน โดยอัตราสวนของ ผูสงสาร (ครู) ตอ ผูรับสาร (นักเรียน)
ตามที่สถาบันไดกําหนดไวคือ ผูสงสาร 1 ทาน ตอ ผูรับสาร 20 - 25 คน นอกจากนั้นภายในสถานที่
ที่มีการถายทอดเนื้อหาสาร ผูรับสารที่เรียนเปนตัวพระจะอยูฝงตัวพระ และมีผูสงสารที่เปนตัวพระ
มาสอน สวนผูรับสารที่เรียนเปนตัวนางจะอยูฝงตัวนาง และมีผูสงสารที่เปนตัวนางมาสอน ดังที่ผู
สงสารของวิทยาลัยนาฏศิลป และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทานหนึ่งไดกลาวไววา “เวลาสอนครูก็
จะรวมเปนกลุมสอน ชั้นหนึ่งตัวพระก็จะมี 4 - 5 คน สวนเด็กจะมาเรียนพรอมกันหมดเลย สมมุติวา
เด็ก ม. 2 มี 5 หองก็มาหมดเลย 5 หอง เสร็จแลวใน 5 หองก็จะแยกพระ นาง ครูพระก็สอนพระ ครู
นางก็สอนนาง” (นฤมน วิภาภรณ, สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน 2547)
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4.4.2 ชองทางการสือ่ สารที่เปนแผนซีดีวีดิทัศน
ชองทางการสื่อสารของการถายทอดเนื้อหาการรําไทยผานแผนซีดีวีดิทัศน คือ
แผนซีดีวีดิทัศน ซึ่งความสามารถในการใชชองทางการสื่อสารที่เปนแผนซีดีวีดิทัศนนี้ยอมประกอบ
ไปดวยคุณลักษณะในเรื่องของ วาระโอกาส (time) และสถานที่ (space) เหมือนดังชองทางการ
สื่อสารที่เปนสื่อบุคคลดังนี้
4.4.2.1 วาระโอกาสทีส่ ามารถใชชองทางการสื่อสาร
ก) เวลาและโอกาสในการใชแผนซีดีวีดิทัศนขนึ้ อยูกับผูรับสาร
ผูวิจัยพบวา ผูรับสารสามารถเลือกเวลาในการใชแผนซีดีวีดิทัศนได
ตามความตองการ นอกจากนั้นโอกาสในการใชแผนซีดีวีดิทัศนยังขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูรับ
สารที่มีแตกตางกัน เชนผูรับสารบางคนอาจใชแผนซีดีวีดิทัศน เปนสื่อเสริมสําหรับการเรียนรําไทย
ในขณะที่ผูรับสารบางคน อาจใชแผนซีดีวีดิทัศนเปนเปนแหลงคนควาหาความรูเกี่ยวกับการรําไทย
เพิ่มเติม เปนตน (รายละเอียดเรื่องวัตถุประสงคของผูรับสาร ผูวิจัยจะกลาวถึงในหัวขอตอไป เรื่อง
การถายโยงผูรับสาร)
ข) บรรยากาศในการใชแผนซีดวี ีดิทัศนมีความเปนอิสระ
ผูวิจัยพบวา การที่ผูรับสารมีอิสระในการเลือกเวลาและโอกาสในการ
ใชแผนซีดีวีดิทัศน ประกอบกับการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนไมใชการสื่อสารเฉพาะหนาเหมือน
ในสื่อบุคคล หากแตเปนการสื่อสารผานสื่อ ดังนั้นบรรยากาศในการใชแผนซีดีวีดิทัศนของผูรับสาร
ยอมเปนบรรยากาศของการรับชมภาพยนตรทั่วไป คือ
•

•
•

ผูรับสารมีหนาที่เปนผูชมหรือคนดู ดังนั้นผูรับสารไมจําเปนตองเชื่อฟงผูสงสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศน โดยทําตามขอแนะนําของผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทุกอยาง เพราะไมมีกฏเกณฑใดๆ
บังคับไว
ผูรับสารสามารถใสเครื่องแตงกายประเภทใดขณะรับชมก็ได
ผูรับสารเปนผูควบคุมการถายทอดเนื้อหาสารคือ ผูรับสารจะเปนผูเริ่มหรือหยุดการรับชมได
ดวยตัวเอง โดยผูรับสารจะเปด ปด หรือจะกดปุม pause เพื่อที่จะใหผูสาธิตหยุด หรือเริ่มทําการ
สาธิตเมื่อไรก็ได
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4.4.2.2 สถานที่ ที่สามารถใชชองทางการสื่อสาร
ผูวิจัยพบวา ตัวสื่อ/ชองทางการสื่อสารที่เปนแผนซีดีวีดิทัศน ประกอบไป
ดวยชองทาง 2 อยางคือ ชองทางในการจัดจําหนาย (Channel of distribution) และชองทางในการ
ใชตัวสื่อที่เปนแผนซีดีวีดิทัศน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ก) ชองทางในการจัดจําหนาย
ผูวิจัยพบวา สถานที่ในการจัดจําหนายตัวสื่อ/ชองทางการสื่อสารที่
เปนแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ขึ้นอยูกับนโยบายทางการตลาดของบริษัทผูประกอบการเปนสําคัญ
ดังคําบอกเลาของผูประกอบการ เกี่ยวกับเรื่องสถานที่วางจําหนายวา “ตอนนี้มีขายที่ ศูนยหนังสือ
จุฬา บีทูเอส ศึกษาภัณฑ และที่ซีดีแวรเฮาสลาสุด” (วรกต วงศวรวิโรจน, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม
2547)
ข) ชองทางในการใชตัวสื่อที่เปนแผนซีดวี ีดิทศั น
ผูวิจัยพบวา สถานที่ในการใชแผนซีดีวีดิทัศนขึ้นอยูกับผูรับสารเปน
สําคัญ แตสถานที่ ที่ผูรับสารจะสามารถใชแผนซีดีวีดิทัศนไดตองเปนสถานที่ใดๆ ที่มีอุปกรณ
ประกอบการใชแผนซีดีวีดิทัศนคือ
•
•

เปนสถานที่ ที่ตองมีไฟฟา มีโทรทัศน และมีเครื่องเลนแผนซีดีวีดิทัศน หรือ
เปนสถานที่ ที่ต องมี ไฟฟา มี เครื่องคอมพิว เตอร พรอมลําโพง และโปรแกรมคอมพิ วเตอร
(ชุดคําสั่ง) สําหรับเลนแผนซีดีวีดิทัศน

จากขอมู ลเกี่ ย วกับ วาระโอกาสและสถานที่ที่ สามารถใช ชองทางการ
สื่อสารที่เปนสื่อบุคคล และแผนซีดีวีดิทัศนดังกลาวขางตน ผูวิจัยไมพบจุดรวมของวาระโอกาส
และสถานที่ที่สามารถใชชองทางการสื่อสารทั้ง 2 ประเภท เนื่องจากวาระโอกาส และสถานที่ที่
สามารถใชชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคลขึ้นอยูกับผูสงสาร สวนวาระโอกาส และสถานที่ที่
สามารถใชชองทางการสื่อสารที่เปนแผนซีดีวีดิทัศนขึ้นอยูกับผูรับสาร
ผู วิ จั ย วิ เ คราะห ว า สาเหตุ ที่ สื่ อ ทั้ ง 2 ประเภทไม มี จุ ด ร ว มระหว า งกั น
เนื่องจาก สื่อบุคคลและแผนซีดีวีดิทัศนเปนสื่อคนละชนิดกัน ดังนั้นวาระโอกาสและสถานที่ที่
สามารถใชชองทางการสื่อสารที่มีความแตกตางกันจึงยอมไมเหมือนกัน
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4.4.3 การวิเคราะหการถายโยงชองทางการสื่อสารในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จากขอมูลเกี่ยวกับชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคล และชองทางการสื่อสารที่
เปนแผนซีดีวีดิทัศนขางตน ผูวิจัยไมพบจุดรวมของการถายโยงชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคล
ไปสูแ ผน ซี ดี วีดิทั ศน ผูวิ จั ย สรุ ปวา การถายโยงเนื้อหาการรํ าไทยในครั้งนี้ ไม สามารถถา ยโยง
ชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศนได เนื่องจากชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อ
บุคคลมีความแตกตางกับชองทางการสื่อสารที่เปนแผนซีดีวีดิทัศนมาก เพราะเปนชองทางการ
สื่อสารคนละประเภท
ผูวิจัยวิเคราะหวา โดยหลักการแลวการไมสามารถถายโยงชองทางการสื่อสาร
ระหวางการสื่อสารทั้ง 2 ประเภทไดนี้สงผลตอการถายโยงเนื้อหาสารกลาวคือตามหลักการแลว
จําเปนตองมีการดัดแปลงเนื้อหาสารในสื่อเดิมใหมีความเหมาะสมกับชองทางการสื่อสารใหม
เพื่ อให เ นื้ อ หาสารในสื่ อ ใหม มีลั ก ษณะที่ ใ กล เ คี ย งกั บ เนื้อ หาสารในสื่ อเดิ ม ซึ่ง ที มผู ผลิ ต งานที่
เหมาะสมจะเปนผูนําการดัดแปลงเนื้อหาสารจากสื่อเดิมใหมีความเหมาะสมกับชองทางการสื่อสาร
ใหม (เปนผูเสนอ/แนะนําวิธีการถายทอด/การนําเสนอดวยวิธีการของสื่อมวลชน) นาจะเปนทีม
ผูผลิตงานดานสื่อมวลชน เพราะเปนทีมงานที่มีความรู ความชํานาญและรูถึงองคประกอบตางๆ
(เชน บท, มุมกลอง, เสียง, ไฟ, ฉาก, เทคนิคในการถายทํา/ตัดตอ ฯลฯ) ของตัวสื่อ/ชองทางการ
สื่อสารใหมเปนอยางดี สวนทีมผูผลิตงานที่เหมาะสมจะเปนผูสนับสนุนสําหรับการดัดแปลงเนื้อหา
สารในสื่ อใหมใ ห มี ลัก ษณะที่ใ กลเ คี ยงกับ เนื้ อหาสารในสื่อเดิม (เป น ผูควบคุม /ตรวจสอบการ
ดัดแปลงเนื้อหาสาร) นาจะเปนทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี เพราะเปนทีมงานที่มีความรูและความ
ชํานาญในเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยโดยเฉพาะ (เชน ความเปนไปไดในการดัดแปลงเนื้อหา
สาร)
แตจากการวิ เคราะหการถายโยงเนื้อหาสารโดยการดัดแปลงเนื้อหาสารในขอ
4.1.3.3 ขางตนผูวิจัยพบวา ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไมไดทําหนาที่เปนผูนําในการดัดแปลง
เนื้อหาสารจากสื่อเดิมใหมีความเหมาะสมกับชองทางการสื่อสารใหมอยางที่ควรจะเปน หากแตใน
ระหวางการถายทําทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนกลับใหทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีทําหนาที่เปน
ผูนําในการ“ไมดัดแปลง”เนื้อหาสารจากสื่อเดิมใหมีความเหมาะสมกับชองทางการสื่อสารใหม
แทน จนกอ ให เกิ ด การลดระดับคุ ณภาพและมาตรฐานของเนื้อหาสารใหมในสื่ อปลายทางขึ้น
เนื่องจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีทําการดัดแปลงเนื้อหาสารในปริมาณที่นอย โดยคาดหวังวา
จะทําใหเนื้อหาสารที่ถูกถายทอดออกมามีคุณภาพใกลเคียงกับเนื้อหาสารเดิมจากสื่อบุคคล แตทวา
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ในลําดับตอมา (ภายหลังการถายทํา) ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไดทําการดัดแปลงเนื้อหาสารของ
ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีซ้ําไปอีก จนทําใหเนื้อหาสารเดิมจากสื่อบุคคลเกิดความเสียหาย
กลายเปนเนื้อหาสารใหมที่มีความผิดเพี้ยน บิดเบือนและหางไกลไปจากเนื้อหาสารเดิมจากสื่อ
บุคคล
4.5 การถายโยงผูรับสารจากสื่อบุคคลไปสูแ ผนซีดีวดี ิทัศน
จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผูรับสาร ผูวิจัยแบงผูรับสารออกเปน 2 ประเภท คือผูรับ
สารจากสื่อบุคคล และผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน ดังรายละเอียดตอไปนี้
แผนภูมิที่ 10 : ผูรับสาร
ประเภทของผูร ับสาร
วัตถุประสงคของผูรับสาร

ผูรับสาร

ความสัมพันธของผูรับสารและเนื้อหาสาร
4.5.1 ผูรับสารจากสื่อบุคคล
4.5.1.1 ประเภทของผูรับสาร
ผูวิจัยพบวา การที่ผูรับสารจะมีคุณสมบัติเปนผูรับสารจากสื่อบุคคลได
ผูรับสารจะตองสังกัดอยูภายใตสถานศึกษาเดียวกับผูสงสารที่เปนสื่อบุคคลสังกัดอยู โดยแบงผูรับ
สารออกเปน 2 ประเภทคือ
ก) ผูรับสารของวิทยาลัยนาฏศิลป
ผูรับสารจากสื่อบุคคล ที่เปนผูรับสารของวิทยาลัยนาฏศิลป ประกอบ
ไปดวยผูรับสารที่มีความรูทางดานการรําไทยในระดับนอยที่อยูในชวงชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3
และผูรับสารที่มีความรูทางดานการรําไทยในระดับกลางที่อยูในชวงชั้น ปวช. ปที่ 1 - 3 ซึ่งมีจํานวน
ประมาณ 1,700 คน
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ข) ผูรับสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ผูรับสารจากสื่อบุคคล ที่เปนผูรับสารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ประกอบไปดวยผูรับสารที่มีความรูทางดานการรําไทยในระดับสูงที่อยูในชวงชั้น ปริญญาตรี ปที่ 1
- 4 หรือ ปที่ 1 - 5 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 500 คน
4.5.1.2 วัตถุประสงคของผูรับสาร
ผูวิจัยพบว า ในการพิจารณาถึงผลลัพ ธที่จะเกิดขึ้น กับผูรับสารจากสื่ อ
บุคคลในตอนทาย จําเปนตองพิจารณาถึงวัตถุประสงคของผูรับสารในตอนแรกดวย เนื่องจากการ
สื่อสารจะประสบความสําเร็จไดตอเมื่อ วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารของผูสงสาร และ
วัตถุประสงคในการบริโภคเนื้อหาสารของผูรับสารตองมีความสอดคลองกัน
จากการสอบถามผูรับสารจากสื่อบุคคลพบวา วัตถุประสงคที่ผูรับสาร
เลือกเขามาบริโภคเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลนั้นประกอบไปดวย 2 ขอ คือ
ก) ความชอบ
ผูวิจัยพบวา ความชื่นชอบ และการมีใจรักในการรําไทยของผูรับสาร
ประกอบกับการที่ผูปกครองของผูรับสารใหการสนับสนุน เปนวัตถุประสงคแรกที่สําคัญที่ทําให
ผูรับสารเลือกบริโภคเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล ดังผูรับสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่ง
ไดกลาววา “ชอบรําไทย ชอบแตงตัว เพราะวารูสึกวาเปนการอะไรที่ออนชอย ประณีต สวยงาม
เปนการอนุรักษดวย เพราะวามีนอยคนที่จะสนใจดานนี้อยางจริงจัง และคุณแมเห็นแววก็เลยบอก
ใหมาเรียนที่นี่ด”ู (ญานิสา สมรวิบูลย, สัมภาษณ: 30 พฤศจิกายน 2547)
ข) ความนาเชื่อถือของสถาบัน
ผูวิจัยพบวา ความนาเชื่อถือและความมีชื่อเสียงของสถาบันที่ไดชื่อวา
เปนสถาบันทางการศึกษาที่เปนแหลงกําเนิดและเปนตนแบบของการรําไทย หรือ ศิลปะวัฒนธรรม
ไทยตางๆ ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปนวัตถุประสงคสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให
ผูรับสารเลือกเขามาบริโภคเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลที่สถาบันแหงนี้ ดังผูรับสาร
จากสื่ อ บุค คลท า นหนึ่ง ไดก ล า วว า “ที่นี่ จ ะเป น ตน แบบอยู แ ล ว ขึ้ น ชื่ อวา นาฏศิ ลป ถ า จะใหไ ด
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มาตรฐานก็ตองเปนที่นี่เลย ถาเราไปเรียนที่อื่น เราก็จะไดแบบสวนนอย แตมาที่นี่เราจะไดความรู
ตั้งแตพื้นฐานและก็ไลเรียนไปเปนบทๆ เลย” (ชลดา บางนอย, สัมภาษณ: 15 ธันวาคม 2547)
4.5.1.3 ความสัมพันธของผูรับสารและเนื้อหาสาร
ประเด็นเรื่องความสัมพันธระหวางผูรับสารจากสื่อบุคคล และเนื้อหาสาร
จากการสื่อสารระหวางบุคคลนี้เปนคุณลักษณะของผูรับสารจากสื่อบุคคลที่สําคัญ ซึ่งผูวิจัยพบวา
คุณลักษณะของผูรับสารจากสื่อบุคคลมีความสัมพันธ โดยตรงตอผลลัพธ ที่เกิดขึ้ นในผูรับสาร
คุณลักษณะของผูรับสารดังกลาวคือ
ก) อายุของผูรับสาร
ผูวิจัยพบวา ผูรับสารที่มีอายุนอย จะมีความสามารถในการรับเนื้อหา
สารไดนอย เนื่องจากสภาพรางกายและวุฒิภาวะของผูรับสารยังไมพรอมสําหรับการรับเนื้อหาสาร
ที่เกี่ยวกับการรําไทยที่มีความละเอียดออนไดในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นเนื้อหาสารสําหรับผูรับสาร
ที่มีอายุนอยคือ เนื้อหาสารที่งาย หรือเนื้อหาสารที่เปนพื้นฐาน แตเมื่อผูรับสารมีอายุที่มากขึ้น เรียน
อยูในชวงชั้นการศึกษาที่สูงขึ้น ผูรับสารยอมรับเนื้อหาสารไดรวดเร็ว และมากกวาผูรับสารที่มีอายุ
นอย เนื่องจากผานการกลอมเกลาจากผูสงสารมานาน ดังที่ผูรับสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่งไดกลาว
ไววา “เขาจะสอนตามชวงอายุนะ ตอน ม. 1 ม.2 เขาจะคอยๆสอน ชาๆ แบบละเอียดมาก ทุกทา ทุก
ยางกาว ตองวางขาไหน เอียงไหนบอกหมด แตพอเราโตขึ้นมาอยูระดับปริญญาแลว เขาก็จะใหเรา
ไขวควาดวยตัวเอง อยางเวลาสอนรํา เขาก็จะรําไปอยางเดียวเลย รวดเดียวจบเพลง เพราะเขาถือวา
เราผานมาหมดแลว เราก็ตองรําตามใหทัน เสร็จแลวเขาจะถามวาตรงไหนไมได และเขาก็จะคอยๆ
ทวนให แตวามันก็จะไมละเอียดเหมือนชวง ม. ตน ม. ปลายอะไรอยางนี้” (อมรรัตน สุขสาคร,
สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน 2547)
ข) ความตั้งใจของผูรับสาร
ผู วิ จั ย พบว า ป จ จั ย เรื่ อ งความตั้ ง ใจของผู รั บ สารในระหว า งการ
ถายทอดเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผลลัพธที่
เกิดขึ้นในผูรับสาร เนื่องจากเนื้อหาสารที่ผูสงสารถายทอดออกมาในระหวางการถายทอดเนื้อหา
สารครั้งแรก ผูสงสารจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยอยางละเอียดและ
คอยเปนคอยไป ถาผูรับสารละเลยเนื้อหาสารในครั้งแรก ก็เทากับผูรับสารไมไดรับเนื้อหาสารที่
เกี่ยวกับขอสังเกต, เทคนิค, ลีลาทารํา หรือเกร็ดเล็กเกร็ดนอยตางๆ ฯลฯ ซึ่งจะมีผลกระทบตอการ
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ปฏิบัติทารําของผูรับสารในอนาคตตอไปคือ ผูรับสารอาจจะรําไมสวย หรือรําไมถูกจังหวะ เปนตน
ดังที่ผูรับสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่งไดกลาวไววา “ครูเขาจะทําใหดูชัดๆ อยางยอ อยางยืดยุบอะไร
อยางนี้ ตอนที่ตอทาใหมๆ นี่ ทามันจะชัดมาก เหมือนกับรําไมสวย ไมออนชอย แตอาจารยก็จะ
สอนไปเรื่อยๆ เราตองจําทาใหไดกอน เพราะวาทาที่อาจารยสอนมาครั้งแรก จะละเอียดมาก เราตอง
จําใหได แมนกระทั่งวามืออยูตําแหนงไหน เวลาเปลี่ยนทา จะหมุนหรือปลอยหรืออะไรเราตองจํา
ถาเราไมสนใจตั้งแตแรก หลังๆไปเราจะงงกับทารํา” (ชลดา บางนอย, สัมภาษณ: 15 ธันวาคม 2547)
ค) ความสามารถในการเก็บ/รับเนื้อหาสารของผูรับสาร
ในระหวางการถายทอดเนื้อหาสารของผูสงสาร ในระยะแรกๆ หาก
ผูรับสารไมสามารถเก็บรายละเอียดเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยจากผูสงสารไดครบถวนแลว
ตอไปในอนาคตไปเมื่อผูรับสาร (นักเรียน) ไดเปลี่ยนบทบาทไปเปนผูสงสาร (ครูสอนรํา) ก็จะไม
สามารถถายทอดเนื้อหาสารออกไปไดอยางถูกตอง สวยงามตามแบบแผน และสงผลใหเนื้อหา
สารเดิมที่ไดรับการถายทอดมาเกิดการเปลี่ยนรูป ผิดเพี้ยน หรือผันแปรไป กลายเปนเนื้อหาสารใหม
ที่มีความหางไกลไปจากเนื้อหาสารเดิม
ง) ระยะเวลาที่ใชในการถายทอดเนื้อหาสาร
ระยะเวลาที่ใชในการถายทอดเนื้อหาสาร จากผูสงสารไปยังผูรับสาร
ถือไดวาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอผลลัพธในผูรับสาร กลาวคือหากผูรับสารมีระยะเวลาในการ
เก็ บเนื้ อหาสารจากผูสงสารมาก ผูรับสารก็จ ะสามารถเก็บรายละเอีย ดของเนื้อหาสารได อยาง
ละเอียด แตถามีระยะเวลาจํากัด ผูรับสารจะไมสามารถเก็บรายละเอียดเนื้อหาสารจากผูสงสารได
อยางละเอียด ถึงแมผูรับสารอาจจะสามารถเก็บเนื้อหาสารสําคัญขึ้นมาไดกอนคือ ทาหลัก, ทาเชื่อม,
ทารับ, ทาเริ่มตน, ทาจบ แตผูรับสารก็อาจจะละเลยเนื้อหาสารที่เปนเกร็ดเล็กเกร็ดนอย รายละเอียด
ปลีกยอยตางๆ ไป เชน ลีลาทารํา, อารมณของตัวละคร ฯลฯ นอกจากนั้นผูวิจัยยังพบวา คุณภาพของ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสาร ยังขึ้นอยูกับพรสวรรคของผูรับสารดวย คือถาผูรับสารมีพรสวรรค
ทางดานการรําไทย ผูรับสารก็จะสามารถรับเนื้อหาสารจากผูสงสารไดทุกเรื่องในระยะเวลาอันสั้น
ดังที่ผูสงสารที่เปนสื่อบุคคลทานหนึ่งกลาววา “เด็กจะรําสวย หรือรําเปนเร็วไหม ก็ตองขึ้นอยูกับ
พรสวรรคของเขาดวย สมมุติวาเด็กบางคนไมมีพรสวรรคทางดานนี้เลย เขาก็จะรําไดแคนี้ ทําอยาง
ไงๆ ก็ไดแคนี้ ไมสวยไปกวานี้แลว” (กจกาญ ทิวาพร, สัมภาษณ: 15 มกราคม 2548)
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จ) ความมั่นใจในเนื้อหาสารของผูรับสาร
ผูวิจัยพบวา ผูรับสารจากสื่อบุคคลจะรูจุดบกพรองในการปฏิบัติทารํา
ไทยของตั ว เอง และรู ถึ ง วิ ธี ก ารแก ไ ขจุ ด บกพร อ งนั้ น โดยผู ส ง สารจะเป น ผู บ อกและแก ไ ข
จุดบกพรองของผูรับสาร ดังที่ไดกลาวไวแลวในขอ “4.3.1.2 คุณลักษณะของผูสงสารจากสื่อบุคคล
เรื่องผูสงสารมีความสัมพันธกับผูรับสาร” ดังนั้นผูรับสารจึงตองทําการฝกฝนเนื้อหาสารที่อยูใน
ตัวเองบอยๆ เพื่อใหเกิดความชํานาญและปองกันการลืมเลือนเนื้อหาสาร และเมื่อผูรับสารสามารถ
แกไขจุดบกพรองของตัวเองไดแลว ผูรับสารจะมีความมั่นใจในการแสดงออกเนื่องจากผูรับสารมี
ความเชื่อ มั่น ในตัว เองว า เนื้ อ หาสารที่ แ สดงออกไปมี ค วามถูก ตอ ง สมบูร ณ ต ามกฏเกณฑ ข อง
นาฏศิลป ดังนั้นในระหวางการรับเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล ผูรับสารจะสามารถรับ
เนื้อหาสารจากการสื่อสารระหว างบุคคลไดอย างรวดเร็วและมีประสิทธิภ าพ ซึ่งจะสงผลดี ตอ
คุณภาพผลลัพธในผูรับสาร ดังที่ผูรับสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่งไดกลาวไววา “ถาเราจําทารําไมได
เราจะเลิกลั่กเอาแตมองคนอื่น ทําใหตามครูไมทัน แตถาเราแมนยํากับทารํา เราก็จะมั่นใจ และความ
สวยงามก็จะออกมาเอง” (อาภัสรา เอกภาพยิ่งยง, สัมภาษณ: 1 ธันวาคม 2547)
นอกนั้นผูวิจัยยังพบวา เนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลยัง
เปนเนื้อหาสารตนแบบที่สรางฐานความรูเรื่องมาตรฐานความถูกตองของเนื้อหาสารใหกับผูรับสาร
โดยผู รับ สารจากสื่ อบุค คลจะมีฐ านความรูดา นการรํา ไทยที่ไ ด ม าตรฐานกรมศิลปากร ไว เ ป น
เครื่องมือตรวจสอบและตัดสินความถูกตองหรือผิดพลาดของเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยตางๆ
ในอนาคต ดังที่ผูรับสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่งไดกลาวไววา “หนูเรียนสายครู ก็รับสอนเด็กบาง
บางทีเด็กเขารําไดแตทารําผิดมา อยางเนื้อเพลงบอกวาฟาแตชี้ลงดิน ซึ่งความหมายของทารํากับเนื้อ
รองมันไมถูกตอง ตรงนี้เราก็สามารถอธิบายเพิ่มเติม แกไขได เพราะที่เราเรียนมากับอาจารยตรงนี้
ตัวเรา เรามั่นใจ เราบอกไดวาถูกหรือผิด” (ชุติมน เนืองนิตย, สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน 2547)
4.5.2 ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
4.5.2.1 ประเภทของผูรับสาร
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึกกลุมผูผลิตเนื้อหา
สารจากแผนซีดีวีดิทัศน ผูวิจัยพบวากลุมผูรับสารเปาหมายที่ผูประกอบการและกลุมผูผลิตคาดคิด
เอาไว มีคุณลักษณะดังนี้
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•
•
•
•

ประเภท:
ชวงชั้นอายุ:
อาชีพ:
ลักษณะ:

ผูสนใจรําไทยทั่วไป
ตั้งแตเด็ก จนถึงผูใหญ
นักเรียน - อาจารย
- เด็กนักเรียนที่หัดรําไทย
- อาจารยที่ตองการนําเนื้อหาสารในสื่อไปสอนนักเรียน
- ผูที่มีพื้นฐานทางดานการรําไทย
- ผูที่ไมมีพื้นฐานทางดานการรําไทย

ดังคํากลาวของผูควบคุม-ประสานงานที่วา “กลุมคนที่สนใจนาจะเปน
ระดับเด็ก ถึงอาจารย” (ธี รยุทธ ภมรจันทร, สัมภาษณ : 20 ตุลาคม 2547) และคํากลาวของ
ผูประกอบการที่วา “อยางการสาธิตการรําพวกนักเรียนที่หัดรําก็มาซื้อ” (วรกต วงศวรวิโรจน,
สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
ผู วิ จั ย สรุ ป ว า คุ ณ ลั ก ษณะของผู รั บ สารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ที่
ผูประกอบการและกลุมผูผลิตคาดไวเปนกลุมผูรับสารที่มีขอบเขตกวางมาก ดังนั้นเพื่อความสะดวก
ในการวิเคราะหคุณสมบัติของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนในประเด็นตางๆ ผูวิจัยจึงแบงประเภท
ของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนออกเปน 2 ประเภทคือ
ก) ผูรับสารที่มีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทย
จากการศึกษาผูวิจัยคนพบวา ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนสวนใหญ
คือ ผูรับสารที่มีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทยมากอน ซึ่งระดับของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
มีตั้งแตระดับความรูนอย เชนนักเรียนที่มีความสามารถทางดานการรําไทยจากสถาบันการศึกษา
ทั่วไป ไปจนถึงผูรับสารที่มีความรูลึกซึ้ง เชน นักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป หรือ นักศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป หรือครูสอนการรําไทยจากสถาบันตางๆ
ข) ผูรับสารที่ไมมีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทย
ผู รั บ สารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น อี ก ประเภทคื อ ผู รั บ สารที่ ไ ม มี พื้ น
ฐานความรูทางดานการรําไทย ผูวิจัยพบวาผูรับสารประเภทนี้มีปริมาณเปนสวนนอย เชนนักเรียนที่
ไมมีความสามารถทางดานการรําไทยมากอน หรือผูปกครองนักเรียน
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4.5.2.2 วัตถุประสงคของผูรับสาร
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีวัตถุประสงค
ในการใชแผนซีดีวีดิทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทย เพื่อเปนอุปกรณประกอบการเรียนการ
สอนรําไทย โดยสามารถแบงวัตถุประสงคตามประเภทของผูรับสารได 2 ขอคือ
ก) วัตถุประสงคสําหรับผูรับสารที่มีพื้นฐานทางดานการรําไทย
ผูวิจัยพบวา ผูรับสารที่มีพื้นฐานทางดานการรําไทยในระดับปาน
กลางไปจนถึงระดับสูง มีวัตถุประสงคยอยในการใชแผนซีดีวีดิทัศนที่แตกตางกัน 4 ขอ คือ
•

•

•
•

ใชเปนอุปกรณในการทบทวนความจําเกี่ยวกับทารํา หรือใชฝกฝนทารําเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ
แมนยําในทารํา หรือเอาไวเพื่อเก็บรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ จากเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํา
(สําหรับผูที่รําเปนแลว)
ใชเพื่อขยายประสบการณที่เกี่ยวกับการรําไทยในมุมมองใหม เชนในเรื่องของทารําที่แตกตาง
หรือลีลาที่แปลกใหม รวมถึงดนตรีที่ใช ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสามารถทําใหตัวผูรับสารมีความรู
เกี่ยวกับการรําไทยมากขึ้นและมีการพัฒนาตัวเองไดดีขึ้นเปนลําดับ เชนสามารถนําเนื้อหาสาร
ในวีซีดี มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผสมผสาน ทารําในเพลงเบ็ดเตล็ดได
ใชเปนแนวทางในการคิดประดิษฐทารําใหมๆ ขึ้นใหม
ใชทดแทนสื่อบุคคล เมื่อตองการนําเนื้อหาสารขางในไปใชเพื่อการแสดงในวาระโอกาสตางๆ
ในกรณีที่ไมสามารถเขาถึงสื่อบุคคลได

ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “มันดีตรงที่วามัน
ประหยัดเวลาสําหรับคนที่เอาไปแสดง มันชวยทุนเวลาใหไมตองไปเรียนตัวตอตัว และมันประหยัด
เงินดวย ถาไปใหเขาสอนนี่ อยางที่หนูไปสอนนี่ชั่วโมงละ 500 สูไปซื้อซีดีมานี่แค 200 กวาบาท
และก็มาดูเอาเอง” (ชุติมน เนืองนิตย, สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน 2547)
ข) วัตถุประสงคสําหรับผูรับสารที่ไมมีพื้นฐานทางดานการรําไทย
ผูวิจัยพบวา ผูรับสารที่ไมมีพื้นฐานทางดานการรําไทย หรือมีพื้นฐาน
ทางดานการรําไทยในระดับนอย มีวัตถุประสงคยอยในการใชแผนซีดีวีดิทัศนที่แตกตางกัน 2 ขอ
คือ
•

ใชเปนอุปกรณสําหรับเตรียมความพรอมกอนการไปฝกรําจริงกับครูที่เปนสื่อบุคคล
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•

ใชเปนแหลงศึกษา หรือแหลงขอมูลที่เกี่ยวกับการรําไทยที่ไดมาตรฐาน จากสถาบันที่มีชื่อเสียง
ทางดานนี้โดยตรง
4.5.2.3 ความสัมพันธของผูรับสารและเนื้อหาสารในการถอดเนือ้ หาสาร

ผู วิ จั ย พบว า คุ ณ ลั ก ษณะของผู รั บ สารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น เ รื่ อ ง
ความสัมพันธแบงได 2 สวนคือ ความสัมพันธระหวางผูรับสารและเนื้อหาสารในการถอดเนื้อหา
สาร และความสัมพันธระหวางผูรับสารและเนื้อหาสารในแงธุรกิจ
คุณลักษณะของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน เรื่องความสัมพันธในการ
ถอดเนื้อหาสารของผูรับสารนั้น สงผลโดยตรงตอผลลัพธในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน เนื่องจาก
ความสัมพันธในที่นี้หมายถึง ความสามารถของผูรับสารในการถอดเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย 4 ขอคือ
ก) อายุและของผูรับสาร
ผูวิจัยพบวา อายุของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนเปนปจจัยหนึ่งที่
สงผลตอการถอดเนื้อหาสารของผูรับสาร โดยผูรับสารที่มีอายุนอยและไมมีผูใหญชวยถอดเนื้อหา
สารจากแผนซีดีวีดิทัศนใหจะไมสามารถถอดเนื้อหาสารเองได เชนเด็กอนุบาล ผูวิจัยวิเคราะหวา
ผูรับสารที่สามารถถอดเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนได จะตองเปนผูรับสารที่มีอายุอยูในชวงชั้น
การศึกษาตั้งแตระดับมัธยมตนเปนตนไป ดังที่ผูกํากับการแสดงไดกลาววา “นาจะเปนระดับมัธยม
ตน ขึ้ น ไป ถ า เป น ชั้ น ประถมอะไรอย า งนี้ ยั ง ไมค วร ยั ง ไม ค วรใช วี ซี ดี ชุ ด นี้ ” (ช อ เอื้ อ ง ลั น ตา,
สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
ข) ความตองการในการใชเนื้อหาสารของผูรับสาร
ผูวิจัยพบวา ความตองการในการใชเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ของผูรับสารเปนตัวผลักดันสําคัญที่ทําให ผูรับสารมีความพยายามในการถอดเนื้อหาสารจากแผน
ซีดีวีดิทัศน เชนผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่มีอาชีพเปนผูรับจางแสดงรําไทยตามสถานที่ตางๆ
ยอมมีความตองการในการใชเนื้อหาสารที่หลากหลายจากแผนซีดีวีดิทัศนมากกวา ผูรับสารจาก
แผนซีดีวีดิทัศนที่มีอาชีพเปนครู
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ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนซึ่งเปนผูปกครองนักเรียนทานหนึ่ง
กลาววา “ครูเขาใหทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับมะพราว โดยใหหาอะไรมานําเสนอหนาหอง ลูกเราก็คิดวา
นาจะเปนรําไทยที่เกี่ยวกับกะลามะพราว สวนตัวคิดวาลูกนาจะทําตามได เพราะเด็กเดี๋ยวนี้เกงจะ
ตายไป” (หงษฟา ทรัพยบุญเรือง, สัมภาษณ: 7 กุมภาพันธ 2548)
ค) ความสามารถในการถอดเนื้อหาสารของผูรับสาร
จากการที่เนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนขาดความละเอียด และไมตรง
กับความตองการของผูรับสาร ประกอบกับความลําบากในการถอดเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
เนื่องจากทัศนะวิสัยในการมองไมเหมือนจริง คือในระหวางการสาธิตทารําไทย ผูรับสารที่สนใจทํา
ตามอาจเกิดความสับสนเรื่องการสลับขางซายขวาระหวางผูสาธิตในจอ กับผูรับสารที่สนใจทําตาม
เนื่องจากภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศนเปนภาพแบบกระจกสะทอน นั่นคือถาผูสาธิตยกแขนขวา
แสดงวาผูรับสารตองยกแขนซายเปนตน และเมื่อการรําไทยเปนการใชอวัยวะทุกสวนในรางกายไป
พรอมๆ กัน ดังนั้นผูรับสารจึงตองใชความสามารถเรื่องความรูพื้นฐานทางดานการรําไทยของผูรับ
สาร เปนปจจัยหลักในการถอดเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนใหมีความสมบูรณ ถูกตอง เพราะไม
มีผูสงสารมาแกไข/ตรวจสอบ ความบกพรอง/ความถูกตองของเนื้อหาสารใหผูรับสารเหมือนอยาง
สื่อบุคคล
ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งไดกลาวไววา “หนูวามัน
ยากนะ เรียนกับวีซีดีนี่ถามใครไมไดเลย กับครูยังไงๆ ก็ถามเรื่องที่ไมเขาใจได อีกอยางเราจะสับสน
เพราะวาพอเราหันหนาเขาหาทีวี เขาทําซาย เราก็ตองทําขวา เราจะสับสน หนูวาคนไมมีพื้นฐาน
ตองทําไมได หรือทําไดแตมันตองชามากๆ และอีกอยางทาเขาจะตองผิดดวย เพราะวาอยางเรา เรารู
เรามีพื้นฐานมาเราทําได แตคนขางนอกเขาไมรูวามันสลับขางกัน เขาตองใชความพยายามมากๆ”
(วราภรณ สุวรรณวัฒน, สัมภาษณ: 1 ธันวาคม 2547) และดังที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทาน
หนึ่งกลาวไววา “เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานมากกวา เพราะคนที่ชํานาญแลวเขาดูก็จะรู แตถาคนที่ไม
มีพื้นฐานเลยนี่คงไมได” (นาตทิวา ทิพยเนตร, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
ง) ระยะเวลาที่ใชในการถอดเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวา ระยะเวลาที่ใชในการถอดเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ของผูรับสาร เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอคุณภาพของเนื้อหาสารของผูรับสาร คือภายใตบริบทที่
เหมือนกันผูรับสารที่ใชเวลาในการถอดเนื้ อหาสารจากแผ นซีดีวีดิทัศนมาก ยอมสามารถถอด
เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไดมากและละเอียดกวา ผูรับสารที่ใชเวลาในการถอดเนื้อหาสารจาก
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แผนซีดีวีดิทัศนนอย ดังผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่ใชเวลาในการถอดเนื้อหาสารมากทานหนึ่ง
กลาววา “แกะทารําจากซีดี ก็สักประมาณ 2 อาทิตยมั้ง เพราะวาตองมาศึกษาเนื้อรอง ทํานองเพลง
และก็แกะทารํา แกะรายละเอียดตางๆ ถาเผื่อจะใหรําแบบไดชื่อวาเรา เปนนักศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปก็จะประมาณ 2 อาทิตย” (นลินี เมืองจันทบุรี, สัมภาษณ: 1 ธันวาคม 2547) สวน
ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่ใชเวลาในการถอดเนื้อหาสารนอยกวากลาววา “แกะเพลงพลายชุม
พลจากซีดี คิดวาสัก 3-4 วัน ก็นาจะแกะทารําออกมาได แตมีอาวุธดวย ก็อาจจะตองฝกการใชอาวุธ
กอนสักวันหนึ่ง ก็คงพอรําไดแตอาจจะยังไมสวย” (สิริภา ตั้งชัยชนะกิจ, สัมภาษณ: 1 ธันวาคม
2547)
4.5.2.4 ความสัมพันธของผูรับสารและเนื้อหาสารในแงธุรกิจ
คุณลักษณะของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
ผูรับสารและเนื้อหาสารในแงธุรกิจ เปนความสัมพันธเรื่อง ความสนใจของผูรับสารตอเนื้อหาสาร
ขางในแผนซีดีวีดิทัศนของผูผลิตรายใดๆ จนนําไปสูการเลือกซื้อสื่อของผูผลิตรายนั้นๆ ผูวิจัย
พบวาความสนใจของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนสามารถแบงตามประเภทของผูรับสารได 2 ขอ
ดังนี้
ก) ความสนใจเนื้อหาสารของผูรับสาร
ที่มีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทย
ผู วิ จั ย พบว า ผู รั บ สารประเภทนี้ จ ะไม ใ ห ค วามสนใจเนื้ อ หาสาร
ประเภทการสาธิตทารําไทย เนื่องจากผูรับสารคิดวาเนื้อหาสารที่ไดรับโดยตรงจากสื่อบุคคลที่มี
ความชํานาญทางดานการรําไทยนั้นยอมมีความละเอียดดีกวาและถูกตองกวา ผูรับสารประเภทนี้จะ
ใหความสนใจเนื้อหาสารประเภทการแสดงทารําไทยในชุดแสดงจริงมากกวา เนื่องจากผูรับสาร
ตองการรับรูถึงเนื้อหาสารที่มีความแปลกใหมไปจากสิ่งที่เคยไดรับรูมา ดังนั้นผูรับสารประเภทนี้จึง
ไมซื้อแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ
ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนซึ่งเปนครูสอนรําไทยทานหนึ่งกลาว
ว า “ที่ ไ ม เ อาสาธิ ต ก็ เ พราะเรารํ า เป น แล ว เราก็ ส าธิ ต เอง ที่ ซื้ อ ชุ ด การแสดงนี่ คื อ เอาไปดู ค วาม
หลากหลาย ดูชุด ดูรูปแบบ ไปดูหลายอยางประกอบกัน ก็อยากดูวาคนรุนใหมเขารํากันอยางไง ถา
ของเราดีกวาก็เอาของเรา แตถาของเขาดีกวาก็เอาของเขา โดยเฉพาะชุดแตงกาย เราก็เอาไปดูวาคนดู
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สวนใหญเขาชอบแบบไหน และเดี๋ยวนี้เขาทํากันแบบไหน อยางไง” (สอิ้ง กานยะคามิน, สัมภาษณ:
3 ธันวาคม 2547)
ข) ความสนใจเนื้อหาสารของผูรับสาร
ที่ไมมีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทย
ผูรับสารประเภทนี้ใหความสนใจกับเนื้อหาสารประเภทการสาธิตทา
รําไทยบาง แตความสนใจของผูรับสารยังมีไมมากจนนําไปสูการตัดสินใจซื้อแผนซีดีวีดิทัศนชุด
สาธิตฯ ผูวิจัยพบวา สาเหตุที่ผูรับสารประเภทนี้ไมสนใจเนื้อหาสารประเภทการสาธิตทารําไทย
เนื่องจาก เนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศนมีความนาเบื่อโดยเฉพาะเนื้อหาสารในชวงแรกที่ยาว
เกินไปและมีซ้ํากันในทุกแผ น, ปริมาณเนื้อหาสาร (เพลงรํา) ตอแผนซีดีวีดิทัศนมีนอยทําให มี
เนื้อหาสารไมหลากหลาย และเนื้อหาสารไมครบถวนตามที่ตองการ เชนตัวอยางชุดสําหรับการ
แสดงจริง ดังนั้นผูรับสารประเภทนี้จึงไมซื้อแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ
ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน ซึ่งเปนผูปกครองนักเรียนทานหนึ่ง
กลาววา “เจาสาธิตนี่ขางหนามันยืดไปหนอยกวาจะถึงเพลงรําได เพลงก็นอย และก็ไมมีชุดใหดู
เดี๋ยวเราตองไปหาอีก เกิดหาไมถูกขึ้นมาละก็จะเสียเวลาเสียเงินอีก ที่เลือกเจานี้เพราะเขามีหลาย
เพลง อีกอยางเขามีชุดใหดูดวย และก็มีเทปเพลงขายดวยเขาชุดกันพอดีไมตองไปหาหลายที่ แพง
หนอยแตก็คุมกวา” (หงษฟา ทรัพยบุญเรือง, สัมภาษณ: 7 กุมภาพันธ 2548)
สํา หรับเหตุผลที่ ผูผลิตคิด ออกแบบเนื้อหาสารแบบนี้ ผูวิ จั ยพบวา
เนื่องจากผูประกอบการไดมอบหมายหนาที่ใหผูกํากับการแสดงจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี
เปนผูออกแบบเนื้อหาสารสําหรับแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ดังนั้นผูกํากับการแสดงจึงออกแบบ
เนื้อหาสารตามความคิดและความเขาใจของตนเองวาผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนบางคนคงไมซื้อ
แผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ทุกแผนเพราะแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ มีราคาสูงกวาแผนซีดีวีดิทัศน
ภาพยนตรที่มีขายทั่วไปในทองตลาด ผูกํากับการแสดงจึงจัดใหมีเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการฝกหัด
เบื้องตน (เนื้อหาสารตอนที่ 1) ในตอนตนของแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ทุกแผน ซึ่งผูประกอบการ
ก็เห็นดวยกับแนวคิดนี้ ดังที่ผูกํากับการแสดงกลาววา “ครูคิดเองวาควรจะเปนในรูปแบบนี้ ซึ่ง
เจาของเขาก็เห็นดีดวย บอกวาเขาทานะ เลยจัดใหมีในสวนนี้ขึ้นมาทุกแผน เพราะผูซื้อบางคนเขา
อาจจะไมไดซื้อทุกแผนเพราะไมมีกําลังทรัพย” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
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แผนภูมิที่ 11 : ทิศทางในการวิเคราะหผูรบั สาร
ประเด็นทีเ่ หมือนกันจนเกิดการถายโยงผูรับสาร
ประเด็นทีแ่ ตกตางกันจนไมเกิดการถายโยงผูรับสาร
ผูรับสาร
การถายโยงผูรับสารโดยการเพิ่มเติมผูรับสาร
การถายโยงผูรับสารโดยการดัดแปลงคุณสมบัติของผูรับสาร
4.5.3 การวิเคราะหการถายโยงผูรับสารในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จากการใชเกณฑเรื่องการผลิตซ้ํามาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูรับสารจากสื่อบุคคล
และผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวาผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีประเด็นที่
เหมือนและแตกตางกับผูรับสารจากสื่อบุคคล ดังนี้
4.5.3.1 ประเด็นที่เหมือนกันจนเกิดการถายโยงผูรับสาร
ผูวิจัยพบวา ประเด็นที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีขอเหมือนกับผูรับ
สารจากสื่อบุคคลจนทําใหเกิดการถายโยงผูรับสารขึ้นมาไดนั้นมี 2 ขอคือ
ก) ประเภทและคุณสมบัติของผูรับสาร
จากการศึ ก ษาประเภทและคุ ณ สมบั ติ ข องผู รั บ สารข า งต น ผู วิ จั ย
วิเคราะหวา ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนเปนผูรับสารประเภทเดียวกันกับผูรับสารจากสื่อบุคคล
โดยผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนสวนใหญเปนผูรับสารประเภทที่มีพื้นฐานความรูทางดานการรํา
ไทยเชนเดียวกับผูรับสารจากสื่อบุคคลทั้ง 2 ประเภท นอกจากนั้นผูวิจัยวิเคราะหวา ผูรับสารยังมี
คุณสมบัติเรื่องความชื่นชอบในการรําไทยเหมือนกัน โดยคุณสมบัติเรื่องความชื่นชอบในการรํา
ไทยของผูรับสารจากสื่อบุคคล เปนปจจัยพื้นฐานที่ทําใหผูรับสารจากสื่อบุคคลเลือกเรียนรําไทยที่
สถานศึกษาที่มีการสอนรําไทยแบบมาตรฐาน สวนคุณสมบัติเรื่องความชื่นชอบในการรําไทยของ
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ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน เปนปจจัยพื้นฐานที่ทําใหผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนใหความสนใจ
และตัดสินใจซื้อแผนซีดีวีดิทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทยเชนกัน ผูวิจัยจึงสรุปวาประเภทและ
คุณสมบัติของผูรับสารเปนสิ่งที่สามารถถายโยงไปได
ข) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการถอดรหัส / การเขาใจเนื้อหาสาร
จากประเด็นเรื่องความสัมพันธระหวางผูรับสารและเนื้อหาสารใน
การเก็บ/รับเนื้อหาสาร ผูวิจัยวิเคราะหวา ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีคุณสมบัติในการถอดรหัส/
เขาใจเนื้อหาสารเหมือนกับผูรับสารจากสื่อบุคคล โดยผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนตองมีอายุที่
เหมาะสม, มีความตั้งใจ, มีความสามารถทางดานการรําไทย และระยะเวลาที่เหมาะสม เปนปจจัย
หลัก 4 ประการที่ชวยผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนใหสามารถถอดรหัสเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศนได เชนเดียวกับการที่ผูรับสารจากสื่อบุคคลตองใชปจจัย 4 ประการเชนเดียวกันคืออายุ, ความ
ตั้งใจ, ความสามารถของผูรับสาร และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเขาใจเนื้อหาสารจากการสื่อสาร
ระหวางบุคคล เพื่อใหไดผลลัพธที่เหมือนกันคือ ผูรับสารสามารถรําไทยได ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปวา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการถอดรหัส / การเขาใจเนื้อหาสารทั้ง 4 ประการเปนสิ่งที่สามารถถายโยงได
ผู วิ จั ย วิ เ คราะห ว า การถ า ยโยงผู รั บ สารในครั้ ง นี้ เ กิ ด ขึ้ น ได ม ากซึ่ ง
หมายความวากลุมผูรับสารของการสื่อสารทั้ง 2 แบบเปนหรือเกือบจะเปนผูรับสารประเภทเดียวกัน
คือเปนคนที่มีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทยมากอน อันมีนัยยะมาถึงสถานภาพของการใชสื่อทั้ง
2 ประเภท ที่ไมไดใชสื่อเพื่อการแทนที่/ทดแทน (Substitution) แตเปนการใชสื่อเพื่อเสริม/เพิ่มเติม
(Addition) ของคนกลุมเดียวกัน
4.5.3.2 ประเด็นทีแ่ ตกตางกันจนไมเกิดการถายโยงผูรับสาร
ผูวิจัยพบวา ประเด็นที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีขอแตกตางไปจาก
ผูรับสารจากสื่อบุคคลจนทําใหไมเกิดการถายโยงผูรับสารไปไดนั้นมี 2 ขอดวยกันคือ
ก) ปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจตอผูรับสาร
ผูวิจัยวิเคราะหวา ป จจัยที่ทําใหผูรับสารจากแผน ซีดีวีดิทั ศนเลือก
บริโภคเนื้อหาสารแตกตางไปจากเดิม โดยปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูรับสารจากสื่อบุคคลเลือกเขามาศึกษา
ตอที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร คือความนาเชื่อถือของสถาบัน แตปจจัยหลักที่ทําใหผูรับสาร
จากแผนซีดีวีดิทัศนตัดสินใจเลือกซื้อแผนซีดีวีดิทัศนกลับไมใชความนาเชื่อถือของสถาบัน เหมือน
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อยางผูรับสารจากสื่อบุคคล แตกลายเปนความตองการใชงานเนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศนของ
ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนเปนตัวกําหนดมากกวา ผูวิจัยจึงสรุปวา ปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจ เปน
สิ่งที่ไมสามารถถายโยงไปได
ข) ความมั่นใจในเนื้อหาสารของผูรับสารกลุมที่มีพื้นฐานความรู
ทางดานการรําไทย (ในระดับนอย) และกลุมที่ไมมีพื้นฐาน
ความรูทางดานการรําไทย
จากประเด็นเรื่องความสัมพันธของผูรับสารและเนื้อหาสาร ผูวิจัย
วิเคราะหวา ความมั่นใจในเนื้อหาสารของผูรับสารแตกตางไปจากเดิม โดยผูรับสารจากสื่อบุคคล
ทุกคนจะมีฐานความรูดานการรําไทยที่ไดมาตรฐานกรมศิลปากร เปนเครื่องมือตรวจสอบและ
ตัดสินความถูกตองหรือผิดพลาดของเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยตางๆ อีกทั้งผูรับสารจากสื่อ
บุค คลทุ ก คนยั ง รู ถึ งจุ ด บกพรอ งในการปฏิ บั ติ ท า รํา ไทยของตัว เอง และรู วิ ธี แ ก ไ ขจุ ด บกพร อ ง
เหลานั้น ดังนั้นผูรับสารจากสื่อบุคคลจึงมีความมั่นใจในเนื้อหาสารที่ตัวเองมี ซึ่งจะแตกตางกับผูรับ
สารจากแผนซีดีวีดิทัศนกลุมที่มีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทย (ในระดับนอย) และกลุมที่ไมมี
พื้นฐานความรูทางดานการรําไทยที่ขาดประเด็นนี้ไป เนื่องจากผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 2
กลุม มีฐานความรูทางดานการรําไทยที่ไมมากพอ หรือไมมีฐานความรูทางดานการรําไทยจากกรม
ศิลปากร เหมือนกับที่ผูรับสารจากสื่อบุคคลมี ดังนั้นผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 2 กลุมนี้จึงขาด
เครื่องมือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไป
โดยเฉพาะผูรับสารจากแผน ซีดีวีดิ ทัศน กลุมที่ไมมี พื้นฐานความรู
ทางการรําไทยมากอนนั้นยังไมรูถึงขอบกพรองและวิธีการแกไขขอบกพรองของตัวเองในการ
ปฏิบัติทารําไทยเหมือนกับผูรับสารจากสื่อบุคคล ดังนั้นเมื่อผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนกลุมนี้เห็น
เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนของผูผลิตตางๆ ที่มีเนื้อหาสารตางกัน ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
กลุมนี้ก็จะไมสามารถตัดสินไดวาเนื้อหาสารใดถูกหรือผิด จึงทําใหผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
กลุมนี้ขาดความมั่นใจในเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน เนื่องจากไมรูวาเนื้อหาสารของผูผลิตราย
ใดมีความนาเชื่อถือ ถูกตองมากกวากัน
ผูวิจัยจึงสรุปวา ความมั่นใจในเนื้อหาสารของผูรับสาร เปนสิ่งที่ไม
สามารถถายโยงไปไดอยางสมบูรณ เพราะถึงแมวาผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนสวนใหญคือผูรับ
สารกลุ ม ที่ มีพื้ น ฐานความรูท างด า นการรํ า ไทยมาก อน (ในระดั บ ปานกลาง-มาก) ซึ่ ง สามารถ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไดเอง แตก็ยังมีผูรับสารจากแผนซีดีวีดิ
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ทัศน 2 กลุมคือ ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนกลุมที่มีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทย (ในระดับ
นอย) และกลุมที่ไมมีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทย ที่ไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไดเอง จนทําใหเนื้อหาสารของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน 2 กลุม
ดังกลาวเกิดการบิดเบือน และหางไกลไปจากเนื้อหาสารเดิมในสื่อตนทาง
ผูวิจัยวิเคราะหวา การถายโยงผูรับสารในครั้งนี้สามารถถายโยงคุณสมบัติของผูรับ
สารจากสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศนไดในปริมาณที่มาก โดยเฉพาะประเภทของผูรับสารที่ผูวิจัย
คนพบวาผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนสวนใหญคือผูรับสารจากสื่อบุคคลที่มีพื้นฐานความรูทางดาน
การรําไทยมากอน ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวเปนสิ่งสําคัญที่ชวยในการถอดเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศนของผูรับสาร ดังนั้นการถายโยงผูรับสารในครั้งนี้ควรกอใหเกิดผลดีตอการถายโยงเนื้อหาการ
รําไทยจากสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศน เพราะทําใหเกิดการเพิ่มระดับคุณภาพของเนื้อหาสารและ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนขึ้น อีกทั้งการไมสามารถถายโยงความมั่นใจใน
เนื้อหาสารของผูรับสารไปไดอยางสมบูรณนั้นก็ไมไดสงผลกระทบตอคุณภาพของเนื้อหาสารและ
ผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนสวนใหญที่เปนผูรับสารที่มีพื้นฐานความรูทางดาน
การรําไทยมากอน หากแตเกิดผลกระทบตอผูรับสารสวนนอย คือกลุมที่มีพื้นฐานความรูทางดาน
การรําไทย (ในระดับนอย) และกลุมที่ไมมีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทย
แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงการถายโยงเนื้อหาสารขางตนที่ผูวิจัยพบวาการ
ถายโยงเนื้อหาสารในครั้งนี้เกิดการถายโยงเนื้อหาสารไปไดในปริมาณที่นอย และเนื้อหาสารที่ถูก
ถา ยโยงไปมีลัก ษณะที่ ด อ ยคุณ ภาพ ดังนั้ น ผูวิจัย จึงสรุ ปว า เนื้ อ หาสารในสื่อ ใหมปลายทางที่ มี
ลักษณะดอยคุณภาพ ยอมสงผลกระทบตอคุณภาพของเนื้อหาสารและผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสาร
จากแผนซีดีวีดิทัศนอยางแนนอน โดยทําใหผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีความ
แตกตางไปจากผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคล (ดังจะกลาวถึงในหัวขอตอไป)
ตารางที่ 15 : เปรียบเทียบการถายโยงผูรับสารจากสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศน
รายละเอียด
วัตถุประสงคของผูรับสาร

ผูรับสารจากสื่อบุคคล
•
•

ประเภทของผูรับสาร

•
•

ความชอบ
ความนาเชื่อถือของสถาบัน
ผูรับสารของวิทยาลัยนาฏศิลป
ผูรับสารของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป

ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
•

•

•

เปนอุปกรณประกอบการเรียน
การสอนรําไทย
ผูรับสารทั่วไปที่มีความรูทางดาน
การรําไทย
ผูรับสารทั่วไปที่ไมมีความรู
ทางดานการรําไทย
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ผูรับสารมีความสัมพันธกับ
เนื้อหาสารในการถอด
เนื้อหาสาร

ผูรับสารมีความสัมพันธกับ
เนื้อหาสารในแงธุรกิจ

อายุของผูรับสาร
• ความตั้งใจของผูรับสาร
• ความสามารถในการเก็บเนื้อหา
สารของผูรับสาร
• ระยะเวลาที่ใชในการถายทอด
เนื้อหาสาร
• ความมั่นใจในเนื้อหาสารของผูรับ
สาร
ไมมี
•

•
•

•

•

•

อายุของผูรับสาร
ความตองการใชเนื้อหาสารของ
ผูรับสาร
ความสามารถในการถอดเนื้อหา
สารของผูรับสาร
ระยะเวลาที่ใชในการถอดเนื้อหา
สาร
ความสนใจเนื้อหาสารของผูรับ
สาร

4.5.3.3 การถายโยงผูรับสารโดยการเพิ่มเติม ดัดแปลง ผูรับสาร
เมื่ อ ผู วิ จั ย นํ า เกณฑ ก ารถ า ยโยงเนื้ อ หาสาร/สั ม พั น ธบทจากผู ช ว ย
ศาสตราจารยนพพร ประชากุล ที่วาดวยหลักเกณฑ 3 ประการที่เกี่ยวของกับตัวบทคือ การตัดทอน
การขยายความและการดัดแปลงมาวิเคราะหผูรับสารจากสื่อบุคคล และผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวาทีมผูผลิตไดใชเกณฑเรื่องการเพิ่มเติมและดัดแปลงในการถายโยงผูรับสาร
จากสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศน ดังนี้
ก) การถายโยงผูรับสารโดยการเพิ่มเติมผูรับสาร
ผูวิจัยพบวา คุณสมบัติของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไดถูกเพิ่มเติม
ขึ้นมาจากเดิม 2 ขอคือ การเพิ่มประเภทของผูรับสารที่ไมมีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทยและ
ไมมีโอกาสเขาถึงสื่อบุคคล, ความสัมพันธระหวางผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนและเนื้อหาสารใน
แงธุรกิจ ผูวิจัยวิเคราะหวาคุณสมบัติของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่เพิ่มเติมขึ้นมา 2 ขอนี้ได
กอใหเกิดประโยชนตอผูประกอบการในแงธุรกิจโดยชวยเพิ่มยอดขายใหกับผูประกอบการจากการ
เพิ่ ม ปริ ม าณกลุ ม ผู รั บ สารเป า หมายใหมี ข อบเขตที่ ก ว า งไกลออกไป โดยไมจํ า กัด ปริ ม าณและ
ขอบเขตของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไวเฉพาะผูที่มีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทยเทานัน้ ซึง่
ผูรับสารที่มีความรูเกี่ยวกับการรําไทยเปนผูรับสารที่มีความสนใจเฉพาะเรื่องรําไทย และเปนผูรับ
สารที่มีปริมาณนอย ผูวิจัยสรุปวา การเพิ่มเติมคุณสมบัติของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนในครั้งนี้
กอใหเกิดการขยายฐานผูรับสารเปาหมายใหมีปริมาณมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการจําหนายให
มากขึ้นดวย
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ข) การถายโยงผูรับสารโดยการดัดแปลงคุณสมบัติของผูรับสาร
ผูวิจัยพบวา คุณสมบัติของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนถูกดัดแปลง
ไปจากเดิม 2 ขอคือ หนึ่งวัตถุประสงคของผูรับสาร โดยวัตถุประสงคของผูรับสารจากสื่อบุคคลใน
การเลือกสถาบันการศึกษาเพราะความนาเชื่อถือของสถาบันถูกดัดแปลงเปนผูรับสารจากแผนซีดี
วีดิทัศนเลือกใชแผนซีดีวีดิทัศนเพราะความตองการใชเปนอุปกรณประกอบการเรียนการสอน เพื่อ
เปนสื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการรําไทยที่มี/ไมมี ใหมีมากขึ้นกวาเดิม
ส ว นคุ ณ สมบั ติ ข องผู รั บ สารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น อี ก ประการที่ ถู ก
ดัดแปลงไปจากเดิ มคือ ความสัมพัน ธระหว างผู รับสารและเนื้อหาสารเรื่องความตองการและ
ความสามารถในการถอดเนื้อหาสาร โดยความสัมพันธระหวางผูรับสารและเนื้อหาสาร ไดถูก
ดัดแปลงจากเรื่องความตั้งใจและความสามารถในการเก็บเนื้อหาสารของผูรับสารจากสื่อบุคคล มา
เปนความตองการใชเนื้อหาสารและความสามารถในการถอดเนื้อหาสารของผูรับสารจากแผนซีดี
วีดิทัศน
ผูวิจัยวิเคราะหวา คุณสมบัติของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่มีการ
ดัดแปลงไปจากคุณสมบัติของผูรับสารจากสื่อบุคคลนั้น เปนการดัดแปลงคุณสมบัติภายในตัวของ
ผูรับสารเองเพื่อใหสอดรับกับบริบทของการสื่อสารใหมจนเอื้อประโยชนใหผูรับสารสามารถใช
ประโยชนจากแผนซีดีวีดิทัศนไดตามความตองการ
4.6 การถายโยงผลลัพธที่เกิดจากสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดทิ ัศน
จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ ผูวิจัยแบงผลลัพธออกเปน 2 ประเภท คือ
ผลลัพธที่เกิดจากสื่อบุคคล และผลลัพธที่เกิดแผนซีดีวีดิทัศน ดังรายละเอียดตอไปนี้
แผนภูมิที่ 12 : ผลลัพธ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลลัพธในผูรับสาร
ผลลัพธ
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4.6.1 ผลลัพธที่เกิดจากสื่อบุคคล
จากการศึกษาผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคล ผูวิจัยพบเห็นคุณลักษณะ
สําคัญของผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคล ที่เกี่ยวของกับการถายทอดเนื้อหาสารดังนี้คือ
4.6.1.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลลัพธในผูรับสารจากสื่อบุคคล
ผูวิจัยพบวา ประสิทธิผลของผลลัพธในผูรับสารจากสื่อบุคคลที่มีความ
ชื่นชอบในการรําไทย และเลือกเขามารับการถายทอดเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลโดย
ตรงที่วิทยาลัยนาฏศิลป และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจนจบหลักสูตร คือผูรับสารจากสื่อบุคคลทุก
คนสามารถรําไทยไดอยางมีคุณภาพแนนอน เนื่องจากคุณภาพของเนื้อหาสารในผูรับสารแตละราย
จะถู ก ตรวจสอบและวั ด ผลในแต ล ะภาคเรี ย นโดยผู ส ง สารที่ เ ป น สื่ อ บุ ค คลดั ง กล า วแล ว ในข อ
“4.1.1.2 ความนาเชื่อถือและมาตรฐานของเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล”
สวนความมีประสิทธิภาพของผลลัพธในผูรับสารจากสื่อบุคคลนั้น ขึ้นอยู
กับ ความสามารถของผู รั บ สารแต ล ะรายซึ่ ง มี ไ ม เ ท ากั น คื อ ผลลั พ ธ จ ากการที่ ผู รั บ สารเลื อ กใช
ชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคลยอมทําใหผูรับสารสามารถรําไทยไดอยางแนนอน แตผูรับสาร
จะมีความสามารถในการถายทอดเนื้อหาสารที่มีอยูในตัวผูรับสารใหออกมาไดสมบูรณ ถูกตอง
สวยงามมีคุณภาพตามแบบแผนของกรมศิลปากรไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของผูรับสาร
เรื่องอายุ, ความตั้งใจ, ความสามารถ, ระยะเวลา และความมั่นใจ ดังที่กลาวไวขางตนขอ “4.5.1.3
ความสัมพันธของผูรับสารจากสื่อบุคคลและเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล”
ดังผูสงสารที่เปนสื่อบุคคลทานหนึ่งกลาวไววา “ผลลัพธที่เด็กไดคือ เด็ก
จะรําไทยไดอยางแนนอน แตวาจะถูกตองตามแบบแผนไหม ก็เปนรายๆ ไป เพราะรําไทยนี่มันเปน
ศิลปะอยางหนึ่ง แคความตั้งใจอาจจะไมพอ ตองมีพรสวรรคประกอบดวยถึงจะเปนเลิศ อยางเด็ก
บางคนหนาตาไมสวย รําไมสวย แตมีพรสวรรคทางดานการถายทอด คือเขามีลักษณะการเปนครูไง
สวนเด็กอีกคนอยากเปนครู ใจจะขาด เรียนสายครูดวยแตดันถายทอดไมได มันก็ลําบาก” (กจกาญ
ทิวาพร, สัมภาษณ: 15 มกราคม 2548)
4.6.1.2 ผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคลในแงธุรกิจ
ผูวิจัยพบวา ผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคลในแงธุรกิจคือ ใน
ระหวางที่ผูรับสารจากสื่อบุคคลกําลังเรียนอยูที่วิทยาลัยนาฏศิลป หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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ผูรับสารจากสื่อบุคคลสามารถหารายไดจากความรูที่ไดรับจากสื่อบุคคล โดยการรับจางไปแสดง
ตามงานหรือสถานที่ตางๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชน เชน การแสดงที่ทําเนียบรัฐบาลเพื่อตอนรับ
แขกบ า นแขกเมื อ ง หรื อ การแสดงตามงานบวช งานแต ง งาน งานศพ หรื อ แสดงตามโรงแรม
รานอาหาร เปนตน ซึ่งคาตัวของผูรับสารจากสื่อบุคคลเริ่มตั้งแตหลักรอยไปจนถึงหลักพัน ขึ้นอยู
กับลักษณะของงานและผูวาจาง
ดังที่ผูรับสารจากสื่อบุคคลทานหนึ่งกลาววา “ชวงนี้มีทํางานนอกดวย ไป
รําที่รานอาหารแถวพระราม 3 โดยเขาจะใหคาจางวันละ 200 ทําเทาไรก็ไดเทานั้น และก็มีอีกงานที่
สีลมวิลเลจตรงสีลม เปนสวนของรานอาหาร เราก็จะเดินไปถามแขกตามโตะวาจะถายรูปกับเรา
ไหมเปนโพลาลอยเปนที่ระลึกของเขา คิดใบละ 180 ถาเราลงทันทุมครึ่ง ได 5 ใบ เราได 150 บาท
ถาไดแค 4 ใบ เราก็ไดแค 120 ถาหลังจากนั้นก็ใบละ 5 บาท งานในโรงเรียนก็มีอยางไปรําที่ทําเนียบ
รัฐบาลบาง และมีที่โรงเรียนก็รับเจาชายอากิชิโนของญี่ปุน และก็รับพระราชินีของเดนมารค” (ญานิ
สา สมรวิบูลย, สัมภาษณ: 30 พฤศจิกายน 2547) และผูรับสารจากสื่อบุคคลอีกทานหนึ่งกลาววา
“ถา เป นงานประจํ ารํ าทุ กวั น จะเปน คืน ละ 150 แตถ า เปน งานนอก นานๆ มีค รั้ง หนึ่ ง เขามาหาไป
อาจจะเปนครั้งละ 1 พันบาท” (ชุติมน เนืองนิตย, สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน 2547)
4.6.2 ผลลัพธที่เกิดจากแผนซีดีวดี ิทัศน
จากการศึ ก ษาผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในผู รั บ สารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ผู วิ จั ย พบเห็ น
คุณลักษณะสําคัญของผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน ที่เกี่ยวของกับการถายทอด
เนื้อหาสารดังนี้คือ
4.6.2.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลลัพธ
ในผูรับสารจากแผนซีดวี ีดิทศั น
ผูวิจัยพบวา ประสิทธิผลของผลลัพธในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่ใช
แผนซีดีวีดิทัศนเปนชองทางการในการรับเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทย สามารถแบงผลลัพธใน
ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนออกเปน 2 อยางคือผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนสามารถรําไทยได และ
ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไมสามารถรําไทยได ดังนี้
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ก) ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนสามารถรําไทยได
ผูวิจัยพบวา ผลลัพธในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนประเภทที่มีพื้น
ฐานความรูทางดานการรําไทยคือ ผูรับสารสามารถรําไทยได เนื่องจากผูรับสารประเภทนี้มีความรู
ทางดานการรําไทยมากอน จึงสามารถถอดเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยจากแผนซีดีวีดิทัศนได
ตามความตองการ
ข) ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไมสามารถรําไทยได
ส ว นผลลั พ ธ ใ นผู รั บ สารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ประเภทที่ ไ ม มี พื้ น
ฐานความรูทางดานการรําไทยมากอนคือ ผูรับสารไมสามารถรําไทยได เนื่องจากผูรับสารประเภทนี้
ไมมีความรูทางดานการรําไทยมากอน จึงไมสามารถถอดเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยจากแผน
ซีดีวีดิทัศนไดตามความตองการ
ผูวิจัยเห็นวา คุณภาพของผลลัพธในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนขึ้นอยูกับ
ระดับความรูทางดานการรําไทยของผูรับสาร โดยผูรับสารที่มีระดับความรูมากยอมถอดเนื้อหาสาร
ไดมากและสามารถรําไทยไดดี สวนผูรับสารที่มีระดับความรูนอยยอมถอดเนื้อหาสารไดนอย และ
ไมสามารถรําไทยไดดีเทากับผูรับสารประเภทแรก ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนเรื่อง “ความสัมพันธ
ของผูรับสารและเนื้อหาสาร”
ผูวิจัยพบวา ความมีประสิทธิภาพของผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจาก
แผนซีดีวีดิทัศนขึ้นอยูกับ คุณลักษณะของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนเรื่องอายุ, ความตองการ,
ความสามารถ และระยะเวลาที่ใชในการถอดเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนของผูรับสารดวย ดังที่
กลาวแลวขางตนในขอ “4.5.2.3 ความสัมพันธของผูรับสารและเนื้อหาสารในการถอดเนื้อหาสาร”
ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “เด็กขางนอกที่ไมมีพื้นนี่บางทีมันก็ไมไดนะ
ยกเวนหัวไวจริงๆ ก็อาจจะได เพราะถาเด็กไมมีพื้นเลย เขาดูไมเขาใจหรอก เวลาเปลี่ยนทาเขาจะไม
รู ไมเขาใจวามันไปไดอยางไง คือทาเชื่อมนี่เขาไมรู แตเด็กที่มีพื้นคือเขาเคยเรียนมาแลว และรําไทย
ไดอยูแลว เขาก็จะเขาใจได ทําได เวลาเปลี่ยนทา เขาก็เปลี่ยนได หนูนี่เห็นจากนองหนูเองเลย นอง
หนูแตอายุเทากัน เปลี่ยนทาไมไดเลย ดูจากซีดี รําไมได” (นพวรรณ ประเสริฐสม, สัมภาษณ: 15
ธันวาคม 2547)
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4.6.2.2 ผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดวี ีดทิ ัศนในแงธุรกิจ
ผูวิจัยพบวา ผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนในแงธุรกิจ
คือ ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่มีอาชีพเปนครูสอนรําไทยและผูรับจางแสดงตามสถานที่ตางๆ
นิยมนําเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไปใชในแงธุรกิจ โดยครูสอนรําไทยนําเนื้อหาสารจากแผน
ซีดีวีดิทัศนไปเปนอุปกรณประกอบการเรียนการสอน สวนผูรับจางแสดงตามสถานที่ตางๆ นํา
เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไปใชฝกเพื่อเพิ่มพูนความรูในเพลงรําตางๆ เพื่อสามารถนําความรูที่
ไดไปรับจางแสดงตามงานตางๆ ตอไป
ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน ที่มีอาชีพเปนครูสอนรําไทยทานหนึ่ง
กลาววา “ที่ชมรมจะมีการสอนรําไทยเด็กๆ ทุกวันเสาร โดยมีครูที่เปนอาสาสมัครมาสอน บางทีเขา
ก็หลงลืมทารําไป ก็เอาซีดีนี่ไปเปดใหครูดูกอน เพื่อเตรียมความพรอมกอนสอน เราคิดคาสอนก็ถูก
10 ครั้ง 30 ชั่วโมง แค 350 บาทเทานั้นเอง” (สุวัลยา เดชกัลยา, สัมภาษณ: 3 ธันวาคม 2547) และดัง
ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน ที่มีอาชีพพิเศษเปนผูรับจางแสดงรําไทยตามสถานที่ตางๆ ทานหนึ่ง
กลาววา “ตอนนี้รับทั้งงานนอกกับงานประจํา ถางานประจําก็จะประจําตามโรงแรม สวนงานนอกก็
พวกไปรําตามงานศพ งานเปดงานตางๆ งานบวชบาง และเราจะไปรําเพลงเดิมๆ ซ้ํากันบอยๆ คง
ไมได ซีดีเลยมีประโยชนมาก เอาไวเลือกเพลงรําเพื่อไปแสดง หรือตอทากับวีซีดีเลยก็เคย” (เมธิ
กานต มะลิ, สัมภาษณ: 1 ธันวาคม 2547)
แตจากการศึกษาผูวิจัยพบวา ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 2 ประเภท
คือผูรับสารที่มีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทย และผูรับสารที่ไมมีพื้นฐานความรูทางดานการรํา
ไทย ไมนิยมเนื้อหาสารประเภทการสาธิตทารําไทย ดังที่กลาวไวในขอ “4.5.2.4 ความสัมพันธของ
ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนและเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนในแงธุรกิจ” ดังนั้นผลลัพธที่เกิดขึ้น
ในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนในแงธุรกิจในที่นี้ จึงเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูรับสารจากแผนซีดวี ดี ิ
ทัศนที่รับเนื้อหาสารจากสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทยทั่วไป
แผนภูมิที่ 13 : ทิศทางในการวิเคราะหผลลัพธที่เกิดขึ้น
ประเด็นทีเ่ หมือนกันจนเกิดการถายโยงผลลัพธ
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
ประเด็นทีแ่ ตกตางกันจนไมเกิดการถายโยงผลลัพธ
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4.6.3 การวิเคราะหการถายโยงผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จากการใชเกณฑเรื่องการผลิตซ้ํามาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลลัพธที่เกิดขึ้นใน
ผูรับสารจากสื่อบุคคล และผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนขางตน ผูวิจัยวิเคราะห
วาผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีประเด็นที่เหมือนและแตกตางกับผลลัพธที่
เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคล ดังนี้
4.6.3.1 ประเด็นที่เหมือนกันจนเกิดการถายโยงผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสาร
ผู วิ จั ย พบว า ผลลั พ ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในผู รั บ สารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น มี ข อ
เหมือนกับผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคลจนทําใหเกิดการถายโยงผลลัพธที่เกิดขึ้นใน
ผูรับสารได 2 ขอคือ
ก) ประสิทธิภาพของผลลัพธขึ้นอยูกับตัวผูรับสาร
ผูวิจัยวิเคราะหวา ประสิทธิภาพของผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจาก
แผนซีดีวีดิทัศนและผูรับสารจากสื่อบุคคลนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถของตัวผูรับสารเหมือนกัน
(ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตนในขอ 4.5.3.1 ขอยอย ข. ปจจัยที่เกี่ยวกับการถอดรหัส/การเขาใจเนื้อหา
สาร) เพราะในการถอดรหัสเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน และการเขาใจเนื้อหาสารจากสื่อบุคคล
ของผูรับสารนั้นตางตองอาศัยความสามารถของตัวผูรับสารเองเปนหลักเหมือนกัน ถึงแมวาการ
ถอดรหัสเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนจะตองอาศัยความสามารถของตัวผูรับสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศนมากยิ่งกวาการเขาใจเนื้อหาสารของผูรับสารจากสื่อบุคคลก็ตาม เพราะตัวสื่อ/ชองทางการ
สื่อสารที่เปนแผนซีดีวีดิทัศนนั้นเปนการสื่อสารทางเดียว และเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนยังขาด
ความละเอียด ครบถวน แตทวาประสิทธิภาพในการถอดรหัส/การเขาใจเนื้อหาสารยังคงขึ้นอยูกับ
ตัวผูรับสารเหมือนเดิม
ข) เกิดผลลัพธในแงธุรกิจ
จากการศึกษา ผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนและ
สื่อบุคคลในแงธุรกิจขางตน ผูวิจัยวิเคราะหวา ผูรับสารสามารถนําเนื้อหาสารไปใชใหเกิดผลในแง
ธุรกิจได โดยผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนสามารถนําเนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศนไปใชหา
รายได ไดเชนเดียวกับที่ผูรับสารจากสื่อบุคคลสามารถนําความรูที่ไดรับจากสื่อบุคคลไปใชหา
รายได ผูวิจัยจึงสรุปวา ผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารเชิงธุรกิจเปนสิ่งที่สามารถถายโยงได
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จากขอมูลดังกลาวขางตนผูวจิ ัยวิเคราะหวา
การถายโยงผลลัพธที่เกิด
ขึ้นกับผูรับสารในครั้งนี้ กอใหเกิดประโยชนตอ การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากสื่อบุคคลไปสู
แผนซีดีวดี ิทัศนเชนเดียวกับการถายโยงผูรับสาร เพราะการถายโยงผูร ับสารในครั้งนี้ไดกอใหเกิด
การเพิ่มประสิทธิภาพในการถอดเนื้อหาสารของผูรับสารจากแผนซีดวี ดี ิทัศน จนทําใหเกิดผลลัพธ
ในผูรับสารตามที่ตองการ
4.6.3.2 ประเด็นทีแ่ ตกตางกันจนไมเกิดการถายโยงผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสาร
ผูวิจัยพบวา ผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีขอแตกตาง
ไปจากผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคลจนทําใหไมเกิดการถายโยงผลลัพธที่เกิดขึ้นใน
ผูรับสารคือ
ก) การควบคุมระดับความรูของผูรับสาร
จากการที่ผูรับสารจากสื่อบุคคลถูกควบคุมระดับความรูทางดานการ
รําไทยใหมีเทาๆ กันหรือมีตางกันไมมาก โดยผานกระบวนการเรียนการสอนที่แบงตามระดับชวง
ชั้นทางการศึกษาที่มีการจับคู (Matching) ระหวางระดับเนื้อหาความรู (Message) กับระดับของ
ผูรับสารอยางมีระบบ ซึ่งเปนสิ่งที่ไมปรากฏกับผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนนั้น
ผู วิ จั ย วิ เ คราะห ว า การจั บ คู ที่ เ ป น ระบบดั ง กล า วส ง ผลต อ ความมี
คุณภาพของผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคลใหมีความแตกตางไปจากผลลัพธที่เกิดขึ้นใน
ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน โดยทําใหคุณภาพของผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
มีคุณภาพที่ดอยกวาคุณภาพของผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคล เนื่องจากผูรับสารจาก
แผนซีดีวีดิทัศนไมสามารถถูกควบคุมระดับความรูทางดานการรําไทยใหมีเทาๆ กันไดเหมือนกับ
ผูรับสารจากสื่อบุคคล เพราะผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนเปนกลุมผูรับสารที่มีขอบเขตกวาง และอยู
กระจัดกระจายกันไป อีกทั้งผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไมผานการตรวจสอบ
และประเมินผลโดยผูสงสารเหมือนกับผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคล จึงทําใหผลลัพธที่
เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีคุณภาพและปริมาณที่แตกตางไปจากเดิม โดยผลลัพธที่
เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคลคือทุกคนสามารถรําไทยได ในขณะที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
จะเกิดผลลัพธขึ้น 2 อยางคือรําไทยได และรําไทยไมได ผูวิจัยจึงสรุปวา การควบคุมระดับความรู
ของผูรับสาร เปนสิ่งที่ไมสามารถถายโยงไปได และกอใหเกิดการลดระดับคุณภาพผลลัพธของผูรับ
สารจากแผนซีดีวีดิทัศนลง
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ผูวิจัยสรุปวา การถายโยงผลลัพธที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถึงแมประเด็นที่ถูกถายโยงไป
จะมีมากกวาประเด็นที่ไมถูกถายโยงไป แตจากการวิเคราะหการถายโยงเนื้อหาสารและผูรับสาร
ขางตนที่กอใหเกิดการลดระดับคุณภาพของเนื้อหาสารในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนลงนั้น ยอม
สงผลตอผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนตามมาอยางตอเนื่อง โดยกอใหเกิดการลด
ระดับคุณภาพผลลัพธของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนลง
ตารางที่ 16 : เปรียบเทียบการถายโยงผลลัพธในผูรับสารจากสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศน
รายละเอียด

ผลลัพธในผูรับสารจากสื่อบุคคล

ประสิทธิภาพ

•

ประสิทธิผล

•
•

ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของ
ผูรับสาร 5 ประการ
รําไทยไดทุกคน
ผลลัพธมีคุณภาพ

ผลลัพธในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
•

•
•
•

ผลลัพธในแงธุรกิจ

•

มี

•

ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของผูรับสาร
4 ประการ
มีพื้นฐาน = รําไทยได
ไมมีพื้นฐาน = รําไทยไมได
ผลลัพธดอยคุณภาพ
มี

บทที่ 5
องคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของกับการถายโยงเนื้อหาการรําไทย
จากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
จากการที่ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยขอที่ 2 ไววา “เพื่อวิเคราะหองคประกอบ
และปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสู
การสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน” ในบทนี้จึงเปนการวิเคราะห องคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิ
ทัศน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.1 การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของตอการถายโยงวัตถุประสงค
ผูวิจัยวิเคราะหวา ปจจัยที่สงผลตอการถายโยงวัตถุประสงคในครั้งนี้ประกอบไปดวยปจจัย
ที่เกี่ยวของ 1 ขอ คือ
5.1.1 ผูประกอบการไมเขาใจความแตกตางของวัตถุประสงคของการสื่อสาร 2 ระบบ
ผูวิจัยวิเคราะหวา การที่ผูประกอบการไมรูและไมเขาใจวัตถุประสงคในการผลิต
เนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลอยางแทจริง ทําใหผูประกอบการไมรูและไมเขาใจวาสื่อ
บุคคลมีวัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสาร เพื่อใหผูรับสารเกิดผลลัพธในระดับใดภายหลังจากการ
บริโภคเนื้อหาสาร ดังนั้นผูประกอบการจึงไมสามารถถายโยงสิ่งที่ไมรูคือ ไมสามารถถายโยง
วัตถุประสงคจากสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศนได จึงนําไปสูการเพิ่มเติมวัตถุประสงคในการผลิต
เนื้อหาสารขึ้น
5.2 การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของตอการถายโยงผูสง สาร
ผูวิจัยวิเคราะหวา ปจจัยที่สงผลตอการถายโยงผูสงสารในครั้งนี้ประกอบไปดวยปจจัยที่
เกี่ยวของ 2 ขอดวยกัน คือ
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5.2.1 งบประมาณการผลิต
โดยหลักการแลว กระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนเปนงานที่เกี่ยวของกับ
บุคคลากรหลายระดับหนาที่และอุปกรณในการผลิตตางๆ ที่มีราคาแพง จึงทําใหคาใชจายในการ
ผลิตงานทางดานสื่อมวลชนมีราคาสูง ดังนั้นงบประมาณในการผลิตจึงมีผลตอการผลิตงานทางดาน
สื่อมวลชน เพราะงบประมาณการผลิตที่มาก ยอมทําใหสามารถใชกระบวนการผลิตงานทางดาน
สื่อมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ตั้งแตการคัดเลือกทีมผูผลิตงานที่มีความเปนมืออาชีพ,
คัดเลือกผูสงสาร, คัดเลือกเนื้อหาสารที่เหมาะสม ฯลฯ ดังที่ผูควบคุม-ประสานงานกลาววา “ปญหา
ตอนแรกคือคนที่รับเหมาถายทําเขาไมรับทํางานตอ เราก็ตองไปหาเจาใหม ทีนี้ตากลองของบริษัท
เดิมเขาเสนอรับทํางานให เราก็โอเคเพราะคาถายทําแค 10,000 บาทและเราก็อยากใหงานเสร็จเร็วๆ
ตอมาก็มีปญหาเพราะคนถายไมไดประสานงานกับคนตัดตอและทิ้งงานไป เราก็ตองตามไปเก็บงาน
มาและเอามาตัดตอใหม ซึ่งก็เสียเวลาเสียเงินทองไปอีกตอหนึ่ง ตอนนี้เราเปลี่ยนบริษัทถายทําใหม
เลยซึ่งก็แพงขึ้น แตงานเขาก็ออกมาเนี๊ยบดีกวาเกา เขาจะถนัดเกี่ยวกับเรื่องไทยๆ” (ธีรยุทธ ภมร
จันทร, สัมภาษณ: 20 ตุลาคม 2547)
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา การผลิตสื่อในครั้งนี้มีงบประมาณการผลิตที่จํากัด ดังที่
ผู ค วบคุ ม -ประสานงานกล า วว า “แกค อ นข า งจะขี้ เ หนี ย ว ไม ก ลา ลงทุ น” (ธี ร ยุท ธ ภมรจั น ทร ,
สัมภาษณ: 20 ตุลาคม 2547) จนทําใหเกิดการเลือกใชงานผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนผิดประเภท
ขึ้นมา เพราะผูประกอบการเลือกใชผูสงสารที่มีความชํานาญทางดานการแสดง (ศิลปน) มาทํา
หนาที่เปนผูคัดเลือกเนื้อหาสารแทนผูสงสารที่มีความชํานาญในการถายทอดเนื้อหาสาร (ครู) (ดังที่
ไดกลาวไปแลวในบทที่ 4 ขอ 4.3.3.2 ประเด็นที่แตกตางกันจนไมเกิดการถายโยงผูสงสาร) จน
กอใหเกิดการลดระดับคุณภาพของเนื้อหาสารจากผูสงสารในแผนซีดีวีดิทัศนลง เนื่องจากผูสงสาร
จากแผนซีดีวีดิทัศนที่มีหนาที่ในการคัดเลือกเนื้อหาสารสําหรับแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ไมใชผู
ชํานาญทางดานการถายทอดเนื้อหาการรําไทยจึงไมสามารถคัดเลือกเนื้อหาสารที่มีลักษณะของการ
เรียนการสอนรําไทยขึ้นมาถายทอดไดอยางเหมาะสมเหมือนกับผูสงสารจากสื่อบุคคล
5.2.2 ความไมเขาใจคุณสมบัติของผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
จากการที่ผูประกอบการไมไดกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของทีมผูผลิตงานดาน
สื่ อ ประเพณี และที ม ผู ผ ลิ ต งานด า นสื่ อ มวลชนไว โ ดยละเอี ย ด ดั ง ที่ ผู ป ระกอบการได กํ า หนด
คุณสมบัติของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีที่ตองการไวเพียง 1 ขอคือตองเปนอาจารยจากกรม
ศิลปากร ทั้งๆ ที่ผูสงสารจากสื่อบุคคลนั้นประกอบไปดวยผูสงสารถึง 3 ประเภทที่มีความชํานาญ
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ในวิชาชีพที่แตกตางกัน (ดังที่ไดกลาวแลวในบทที่ 4 ในขอ 4.3.1.1 ประเภทและหนาที่ของผูสงสาร
จากสื่อบุคคล) ดังที่ผูกํากับการแสดงกลาววา “บอกใหหานาฏศิลปไทยเรานี่สัก 3 คน ก็หามาได
พระคนหนึ่ง นางคนหนึ่ง และก็ผูบรรยาย” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
สวนคุณสมบัติของทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนที่ผูประกอบการตองการก็มีเพียง
2 ขอคือมีความสามารถในการถายทําภาพยนตร และสามารถแปลงเนื้อหาสารในมวนเทปลงสูแผน
ซีดีวีดิทัศนเพื่อการจําหนายได ดังที่ผูควบคุม-ประสานงานกลาววา “ทีแรกเลย เราติดตอทางพี่ชาย
เฮียเขา แกเปนเจาของหางหนึ่งแผนเสียง เขาก็จะชํานาญเกี่ยวกับเรื่องการถายทํามิวสิควีดีโออะไร
อยางนี้ เขาก็แนะนํา บริษัทเทนให” (ธีรยุทธ ภมรจันทร, สัมภาษณ: 20 ตุลาคม 2547) ดังนั้น
ผูประกอบการจึงเลือกใชงานผูสงสารที่ผูประกอบการมีความสนิทสนมคุนเคย หรือผูสงสารที่มีการ
แนะนําใหรูจักกับผูประกอบการผานเครือขายที่ผูประกอบการรูจัก มาเปนผูปฏิบัติงานในทีมงาน
ตางๆ โดยมองขามคุณลักษณะที่จําเปนของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีเรื่องครูคือผูชํานาญดาน
การถายทอดเนื้อหาสาร สวนศิลปนคือผูชํานาญดานการแสดง และมองขามความสัมพันธระหวาง
ทีมผูผลิตงานในทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไป ดังที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา
“เดิมเจาของเขาทําเพลงไทยเดิมขาย เขาเลยรูจักกับอาจารยธีรยุทธที่เปนนักดนตรีของกรมศิลปมา
กอน และตอมาเขาสนใจในเรื่องนาฏศิลปก็เลยใหอาจารยธีรยุทธมาติดตอหานักแสดง ที่นี้อาจารย
ธีร ยุ ท ธเขาสนิ ท กับ อาจารย ช อ เอื้อ งซึ่ง เป น นาฎศิล ป น ของเรา ก็เ ลยให อ าจารยช อ เอื้ อ งช ว ยหา
นักแสดงให” (นพกร นาคหิรัญ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
ผูวิจัยวิเคราะหวา การที่ผูประกอบการไมเขาใจคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับผูสง
สารในแตละประเภทการสื่อสาร ทําใหผูประกอบการไมสามารถระบุคุณสมบัติของผูสงสารจาก
แผนซีดีวีดิทัศนที่ตองการไดชัดเจน จึงกอใหเกิดผลเสียตอการถายโยงผูสงสารคือ เกิดการเลือกใช
งานผูสงสารผิดประเภท จนสงผลเสียตอเนื้อหาสารในสื่อใหมปลายทางโดยทําใหเนื้อหาสารในสื่อ
ใหมปลายทางขาดความสมบูรณ เกิดการบิดเบือน และหางไกลไปจากเนื้อหาสารเดิมตนทาง จนเกิด
การลดระดับคุณภาพของเนื้อหาสารในสื่อใหมปลายทางขึ้น
5.3 การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของตอการถายโยงเนื้อหาสาร
ผูวิจัยวิเคราะหวา ปจจัยที่สงผลตอการถายโยงเนื้อหาสารในครั้งนี้ประกอบไปดวยปจจัยที่
เกี่ยวของรวม 6 ขอ ดังรายละเอียดตอไปนี้
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5.3.1 ผูประกอบการไมไดวิเคราะหกลุมผูรับสาร
ผูวิจัยพบวา การผลิตงานทางดานสื่อมวลชนในครั้งนี้ ผูประกอบการไดทําผิดหลัก
เบื้องตนของการผลิตงานทางดานสื่อมวลชน โดยผูประกอบการไมไดทําการศึกษาประเภท, ความ
ตองการผูรับสาร และระบุกลุมผูรับสารเปาหมายใหชัดเจนกอนการผลิต อีกทั้งไมไดมีการแจง
ประเภทและความตองการของผูรับสารเปาหมายใหทีมผูผลิตทราบ ดังที่ผูประกอบการกลาววา “ซีดี
สาธิตนี่ก็เหมาะกับทุกคนแหละ มันแลวแต เพราะเราทําไปนี่นาจะใชกันไดหมด” (วรกต วงศวรวิ
โรจน, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547) สวนผูกํากับการแสดงจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีมีความ
เขาใจดีวา “วีซีดีนี้นาจะเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานมากอนแลว นาจะเหมาะกับครูมากกวานักเรียน
เพราะนักเรียนเขาคงจะไมรูชัดแจงนะ คือยังเปนผูที่มีพื้นฐานนอย ยังไมไดเตรียมพื้นฐานมาดี อยาง
ครูนี่คือเขาจบมาแลว” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547) แตทวาผูกํากับการแสดงไมได
เปนผูกําหนดนโยบายการผลิต (ดังขอมูลขางหนา)
ดวยเหตุนี้จึงทําใหทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี และทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน
ตองคาดเดาประเภทและความตองการของผูรับสารขึ้นเอง และนําไปสูการเขาใจผูรับสารที่ผิดพลาด
ทําใหเกิดการตัดทอนเนื้อหาสารที่ผูรับสารตองการออกไปในที่สุด ดังที่ผูกํากับการแสดงจากทีม
ผูผลิตงานดานสื่อประเพณีกลาววา “คิดเอาเองนะวาควรจะเนนตรงนั้นตรงนี้ อยางบางชุดการแสดง
ที่รํางายๆ เราก็จะผานๆ ไป แตอันไหนที่สําคัญที่เรียกวาเปนแมบท เปนทาใหญๆ ที่จะเชื่อมไปสูทา
อื่น ที่เราคิดวายาก เราก็จะเนนตรงนั้น” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
ตามหลักการแลว การศึกษาผูรับสารเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการผลิตงานทางดาน
สื่อมวลชน เนื่องจากการสื่อสารมวลชนเปนการสื่อสารที่ตองผานสื่อกลาง ผูสงสารไมสามารถเห็น
ปฏิ ก ริ ย าของผู รับสารได ทัน ที อีก ทั้ งปริมาณของผูรับสารยังมี มาก และกระจั ดกระจายอยูตาม
สถานที่ตางๆ ดังนั้นผูสงสารจะตองทําการศึกษาผูรับสารและระบุกลุมผูรับสารใหชัดเจนกอนการ
ผลิตเสมอ เพื่อผูสงสารจะไดไมเกิดการคาดเดาประเภทและความตองการของผูรับสาร ซึ่งแตกตาง
จากการสื่อสารระหวางบุคคล ที่ผูสงสารไมมีความจําเปนตองทําการศึกษาตัวผูรับสารเนื่องจากผูสง
สารสามารถเห็นตัวผูรับสารได อีกทั้งผูสงสารและผูรับสารสามารถมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันได
ทันที
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5.3.2 ขาดการประชุมทีมงานผูผลิต
ตามหลักการแลว การผลิ ตงานทางดานสื่ อมวลชนการประชุมทีมงานผูผลิตที่
เกี่ยวของทุกฝายเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากการประชุมทีมงานรวมกันสามารถกอใหเกิดประโยชนใน
แงของการผลิตงานทางดานสื่อมวลชน คือ
•

•

ผูประกอบการสามารถแจงวัตถุประสงคในการผลิตสื่อ ใหกับทีมผูผลิตทุกฝายทราบอยางเปน
ทางการและชั ด เจนว า วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการผลิ ต สื่ อ ที่ แ ท จ ริ ง ของผู ป ระกอบการคื อ อะไร
ผูประกอบการตองการผลิตสื่อเพื่อผูรับสารประเภทใด และผูประกอบการตองการใหผูรับสาร
เกิดผลลัพธหลังจากการรับชมถึงในระดับไหน
กอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการผลิตงานจากทีมงานผลิตทุกฝาย และเปนกระบวนการ
ที่สามารถปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จากกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชน เชนการที่
ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนทําการแยกสวนการผลิตเนื้อหาสารโดยทําการถายภาพผูแสดงไป
กอนแลวคอยนําเสียงไปลงทีหลังนั้น ตามหลักการแลวการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนแบบนี้
เปนเรื่องปกติสําหรับการผลิตเนื้อหาสารทั่วไป แตเนื้อหาการรําไทยจากสื่อประเพณีไมสามารถ
เคลื่อนยายไปสูสื่อมวลชนไดดวยวิธีการนี้ เนื่องจากเนื้อหาการรําไทยที่เกี่ยวกับทารําและดนตรี
ไทยนั้นเปนสิ่งที่จําเปนจะตองสอดรับสัมพันธกันอยางเปนจังหวะ ไมสามารถจะแยกออกจาก
กันได เหมือนวิธีการถายทําเนื้อหาสารในสื่อมวลชนทั่วๆ ไป ที่สามารถแยกการถายทําออกเปน
สวนๆ ได

ในกรณีที่ผูวิจัยทําการศึกษานี้ ผูวิจัยคนพบวาการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนใน
ครั้ ง นี้ ไ ม มี ก ารประชุ ม ที ม งานผู ผ ลิ ต ที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยอย า งเป น ทางการ ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย
ผูประกอบการ, ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี และทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนตามหลักการที่ควร
จะเปน จึงเปนเหตุที่ทําใหทีมผูผลิตเขาใจวัตถุประสงคในการผลิตสื่อที่แตกตางกันออกไป จนเกิด
ความสับสนในบทบาท หนาที่ของตัวเอง (ดูรายละเอียดในหัวขอตอไป) ดังที่ผูกํากับการแสดงได
กลาวไววา “ประชุมทีมงานรวมกันเหรอ ไมตอง สวนมากคุยกันทางโทรศัพท เพราะเฮียเขาธุรกิจ
เยอะ อยางของเรานี่เดี๋ยวก็งานเดี๋ยวก็ซอมเดี๋ยวก็แสดง คือเราไดรับมอบหมายมาปุปเราก็ตองทํา
หนาที่ของเราใหสมบูรณไปเลยและก็ไปรายงานเปนระยะ” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม
2547) และดังที่ผูประกอบการกลาววา “ไมตองประชุมแคโทรบอกเขาใหจัดมาเลย” (วรกต วงศวรวิ
โรจน, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
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ผูวิจัยวิเคราะหวา จากการที่วัตถุประสงคในการผลิตสื่อของผูประกอบการไม
ชั ด เจน และการขาดการประชุ ม ที ม งานของผู ผ ลิ ต ที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย เป น เหตุ ทํ า ให เ กิ ด ความ
ผิดพลาดในกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชน เรื่องการคัดเลือกผูแสดงจากทีมผูผลิตงาน
ดานสื่อประเพณี และทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน ซึ่งสงผลโดยตรงตอความผิดพลาดในการตัด
ทอนเนื้อหาสารเขามาไวในแผนซีดีวีดิทัศนในครั้งนี้
5.3.3 ทีมผูผลิตงานทุกทีมไมประสานงานกัน
ผูวิจัยพบวา ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี และทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน ได
แบงหนาที่การทํางานกันอยางเด็ดขาดเกินไป จึงทําใหทีมงานทั้ง 2 มีการทํางานแบบตางคนตางทํา
ไมเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน ดังที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่ง
กลาววา “ผูผลิตวีซีดีเขาก็รับผิดชอบของเขาตรงนั้น เราก็รับผิดชอบในสวนที่เปนหนาที่ของเราที่
ไดรับมอบมา เราจะไมไดเขาไปยุงในสวนนั้น เขาจะบอกเราไดแควาภาพมันตกไปหรือเปลา สวน
ความถูกตองนี่เขาบอกเราไมได” (นพกร นาคหิรัญ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547) และดังที่ผูควบคุมประสานงานกลาวไววา “ผูแสดงวาง หาสถานที่ได กองถายได ก็ไปเจอกันที่งานเลย แตละฝายก็
ตองรับผิดชอบหนาที่ตัวเอง อยางคนรับจางถายนี่ เขาก็ถายอยางเดียวเลย” (ธีรยุทธ ภมรจันทร,
สัมภาษณ: 20 ตุลาคม 2547)
โดยเฉพาะกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนนั้น มีการถายทําโดยทีมผูผลิต
งานดานสื่อมวลชนชุดหนึ่ง และนําไปตัดตอโดยทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนอีกชุดหนึ่ง ซึ่งผูผลิต
สื่อทั้ง 2 ทีมไมใชทีมงานเดียวกัน จึงไมมีการประสานงานกัน ประกอบกับการที่ไมมีการจัดทําบท
ในการถ า ยทํ า และบทของกล อ งที่ ใ ช ใ นการถ า ยทํ า แต ล ะตั ว ไว จึ ง ทํ า ให ที ม ผู ผ ลิ ต งานด า น
สื่อมวลชน ที่ทําหนาที่เปนผูตัดตอไมทราบถึงรายละเอียดจําเปนตางๆ ในระหวางการถายทํา จนทํา
ใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง คือ ทารําของผูแสดงไมสอดสัมพันธกับเสียงจังหวะดนตรีไทยอยาง
แมนยํา ดังที่ผูควบคุม-ประสานงาน ไดเลาวา “ถายแลวเอาไปตัดแลวคนตัดไมได deal กับคนถาย ก็
เลยไมรูวาอันนี้กลองหนึ่งกลองสองอยางไง ตัดมาเพลงไมตรงกันก็เลยมีปญหา คือการ “ซิงค” ภาพ
ไมคอยตรงจังหวะเพลง” (ธีรยุทธ ภมรจันทร, สัมภาษณ: 20 ตุลาคม 2547)
ผูวิจัยวิเคราะหวา การที่ทีมผูผลิตงานจากแผนซีดีวีดิทัศนทําการดัดแปลงเนื้อหา
สารที่เกี่ยวกับการรําไทยจากตัวบทตนทางไปนั้น เปนการดัดแปลงเนื้อหาสารดวยความไมตั้งใจ แต
ทําไปเพราะขาดความชํานาญในการถายทอดเนื้อหาสาร และขาดความเขาใจอยางลึกซึ้งในเนื้อหา
สารที่กําลังทําการผลิตอยู ดังนั้นการดัดแปลงเนื้อหาสารในครั้งนี้จึงไมกอใหเกิดผลดีตอคุณภาพ
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ของเนื้อหาสารในสื่อใหมปลายทาง หากแตกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพของเนื้อหาสารที่อยูในสื่อ
ปลายทางมากกวา เฉกเชนเดียวกับการตัดทอนเนื้อหาสาร
5.3.4 การคัดเลือกทีมผูผลิตงานของผูป ระกอบการ
ผูวิจัยพบวา ผูประกอบการไดใหความสําคัญกับทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี
มากกวากระบวนการผลิตเนื้อหาสารจากทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน ดังสังเกตไดวาผูประกอบการ
คัดเลือกทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีที่มีคุณภาพ มีความเปนมืออาชีพอยางสูง สามารถเชื่อถือได
เปนทีมงานระดับชาติเพราะมาจากกรมศิลปากร แตทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนที่ผูประกอบการ
เลือกใชกลับเปนทีมงานเล็กๆ มีคนทํางานในแตละขั้นตอนเพียง 1-3 คน และเปนทีมงานที่ไมมี
ความความเปนมีอาชีพเนื่องจาก
•

•

ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนขาดผูอํานวยการผลิตงานดานสื่อมวลชน (Producer): ที่คอยแจก
งาน, คัดเลือกผูแสดง, วางรูปแบบในการถายทําใหเหมาะสมกับประเภทของเนื้อหาสาร ผูวิจัย
วิเคราะห วา สาเหตุของการขาดผูอํานวยการผลิตงานดานสื่อมวลชนในการผลิตเนื้อหาสาร
เนื่องจากการผลิตงานในครั้งนี้เปนการผลิตงานรวมกันระหวางทีมงาน 2 ทีม ซึ่งคุณสมบัติของ
ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีเรื่องความสามารถในการทํางานไดหลายหนาที่ ดังที่กลาวไวแลว
ในบทที่ 4 “ขอ 4.3.1.2 คุณลักษณะของผูสงสารจากสื่อบุคคล” ไดเอื้อตอการใหผูกํากับการแสดง
ของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีสามารถทําหนาที่แทนผูอํานวยการผลิตงานดานสื่อมวลชนได
จึงทําใหผูประกอบการและทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนมองขามตําแหนงผูอํานวยการผลิตงาน
ดานสื่อมวลชนไป
ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไมผลิตงานตามหลักการในการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนที่ควรจะ
เปน: โดยทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไมไดเคลื่อนยายกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชน
ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการวางแผนงานและเตรียมการกอนการ
ถายทํา (pre-production), ขั้นตอนการถายทํา (production) และขั้นตอนการประเมินผลหลังการ
ถ า ยทํ า (post-production)ไปใช ต ามหลั ก การ จากการศึ ก ษาผู วิ จั ย พบว า ที ม ผู ผ ลิ ต งานด า น
สื่ อ มวลชนเลื อ กกระบวนการผลิ ต งานที่ จํ า เป น มาใช 2 ขั้ น ตอนคื อ ขั้ น ตอนการถ า ยทํ า
(production) และขั้นตอนการประเมินผลหลังการถายทํา (post-production) ผูวิจัยวิเคราะหวา
สาเหตุดังกลาวทําใหเนื้อหาสารของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีที่ถูกผลิตผานผูแสดง, ผานบท,
พูด, ผานกลอง, ผานการตัดตอของสื่อมวลชนออกมา เกิดการถายโยงเนื้อหาสารไปสูสื่อใหมได
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•

•

แตไมสอดรับกับธรรมชาติของสื่อใหม เนื่องจากทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนทําการผลิตซ้ํา
เนื้อหาสารแบบขาดความเขาใจในกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนแบบมืออาชีพ
ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไมเขาใจสถานะของตัวเอง: การที่ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนขาด
ความเขาใจวาตัวเองตองถายทอดเนื้อหาสารจากจุดยืนของผูนําเสนอ โดยทําหนาที่เปนผูถายทอด
เนื้อหาสารตางๆ ผานสื่อออกไปใหไดดี ใหมีความสมบูรณใกลเคียงกับเนื้อหาสารจากตัวบทตน
ทางมากที่สุด แตในกรณีนี้ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนกลับใชฐานความรูในฐานะที่เปนคนดู
ในการถายทอดเนื้อหาสารผานสื่อ คือทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนอาจเคยเห็นผลผลิตสื่อที่
เกี่ยวกับการรําไทยในอดีตเปนมาอยางไรก็ทําการผลิตซ้ําตอไปอีกครั้งในลักษณะเดียวกัน จึงเปน
เหตุที่ทําใหทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน ไมสามารถถายทอดเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการสาธิตทารํา
ไทยในครั้ ง นี้ อ อกมาได ใ กล เ คี ย งกั บ เนื้ อ หาสารต น ทางจากสื่ อ บุ ค คลได ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง ผู วิ จั ย
วิเคราะหวาสาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไมมีประสบการณมากพอใน
การถายทอดเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยผานสื่อ ดังที่ผูควบคุม-ประสานงานกลาววา “กอง
ถายที่ใชตอนนี้ไมมีปญหาแลว เขาทํากระจกหกดานมากอน เขามีประสบการณเกี่ยวกับของ
ไทยๆ มาก อน เขาเลยจั ด คิว ได เ ปะ ๆ กวา จัด ไฟ จัด อะไรสวย เขาเนี้ ย บ เราปลอ ยเขาได เ ลย
เพราะวาคนที่ถาย คนที่มาจดคิวอัดนี่ คิวเขาจะเปะมาก เขาจะถามตลอด วาถายนี่แลวตออยางนี้
เลยใชไหม ไปทางซายเลยใชไหม เขาจะสั่งกลอง มันก็เรียบรอย เพราะเขาจดรายละเอียดตลอด
วาตรงนี้ถึงตรงไหน ตรงไหน เขาจะประชุมกันตลอด” (ธีรยุทธ ภมรจันทร, สัมภาษณ: 20
ตุลาคม 2547)
ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไมเขาใจเนื้อหาสารที่กําลังถายทอด: ผูวิจัยวิเคราะหวา การที่ทีม
ผูผลิตงานดานสื่อมวลชนมีโอกาสถายทอดเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยมานอย ทําใหทีม
ผูผลิตงานดานสื่อมวลชนขาดความเขาใจในลักษณะเฉพาะของเนื้อหาสารประเภทนี้ไป จนทําให
ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไมเขาใจวา เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยที่อยูในสื่อบุคคลนั้นมี
สวนประกอบที่สําคัญอยู 2 สวน คือเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํา และเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับดนตรี
ไทย โดยในระหวางการปฏิบัติทารําเนื้อหาสารทั้ง 2 สวนตองมีความสัมพันธกันอยางแมนยํา
ตลอดเวลา ไมสามารถแยกจากกันได แตสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดภายใตกฎเกณฑทาง
นาฏศิลปไทย ไมมีเนื้อหาสารใดควบคุมเนื้อหาสารใด หากแตเนื้อหาสารทั้ง 2 สวนตางฝาย
สามารถควบคุมซึ่งกันและกัน ดังที่ผูควบคุม-ประสานงานกลาววา “กองถายที่ใชตอนแรกๆ นั้น
ปญหามาก คือเขาไมถามแตทําเลย ทําทั้งที่ไมเขาใจ” (ธีรยุทธ ภมรจันทร, สัมภาษณ: 20 ตุลาคม
2547) ผูวิจัยสรุปวา เมื่อทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไมเขาใจเนื้อหาสารที่กําลังถายทอด ทีม
ผูผลิตงานดานสื่อมวลชนจึงยึดเอาจุดยืน และมุมมองในการทํางานทางดานสื่อมวลชนที่ตัวเอง
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ถนัดเปนหลัก เมื่อเปนเชนนี้ในระหวางการถายโยงเนื้อหาสาร ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนจึงมี
สวนเขาไปทําลายคุณคาของเนื้อหาสารในสื่อเดิมลง ดวยการดัดแปลงวิธีผลิตเนื้อหาสารในสื่อ
เดิมใหเปนวิธีผลิตเนื้อหาสารของสื่อใหม โดยไมทําการผลิตเนื้อหาสารรวมระหวางเนื้อหาสารที่
เกี่ยวกับทารํา และเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับดนตรีไทยดังวิธีผลิตเนื้อหาสารในสื่อเดิม แตทําการผลิต
เนื้อหาสารที่เกี่ ยวกับทารํา และเนื้ อหาสารที่เ กี่ยวกับดนตรีไทยแยกสวนกันตามวิธีผลิตงาน
ทางดานสื่อมวลชนทั่วไป (ดังที่ไดกลาวแลวในบทที่ 4 ขอ 4.1.3.3 ขอยอย ค. การถายโยงเนื้อหา
สารโดยการดัดแปลงเนื้อหาสาร) จนทําใหเนื้อหาสารในสื่อใหมเกิดการบิดเบือน และหางไกล
ออกไปจากเนื้อหาสารในสื่อเดิม
ผู วิ จั ย สรุ ป ว า สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ทํ า ให เ กิ ด การตั ด ทอนเนื้ อ หาสารลงจากเดิ ม คื อ
งบประมาณทางการผลิ ต ที่ น อ ยและนโยบายในการเลื อ กใช ที ม ผู ผ ลิ ต งานของผู ป ระกอบการ
โดยเฉพาะการเลือกใชทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนที่ไมมีความเปนมืออาชีพมาผลิตงาน เนื่องจาก
ผู ป ระกอบการไม ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ กระบวนการผลิ ต งานด า นสื่ อ มวลชนมาตั้ ง แต แ รก
ผูประกอบการจึงเลือกหยิบองคประกอบที่จําเปนสําหรับการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนไปใชเปน
ตัวๆ ไปคือ กลอง ไฟ และการตัดตอ และใชทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนที่มีคาจางแรงงานถูก ไมมี
ความเป น มื อ อาชี พ ในการผลิ ต งาน จึ ง ทํ า ให เ นื้ อ หาสารที่ มี คุ ณ ภาพของที ม ผู ผ ลิ ต งานด า นสื่ อ
ประเพณี ถู ก ทํ า ลายคุ ณ ภาพลง โดยกระบวนการผลิ ต สื่ อ ที่ ไ ม ค รบทุ ก ขั้ น ตอนและครบทุ ก
องคประกอบของทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน
5.3.5 ขอจํากัดเรื่องความสามารถในการเก็บขอมูลของแผนซีดีวีดิทัศน
ผูวิจัยพบวา ความยาวของเนื้อหาสารที่บรรจุอยูในแผนซีดีวีดิทัศนแตละแผนจะถูก
กําหนดไวตั้งแตตนโดยทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน โดยความยาวของเนื้อหาสารดังกลาวจะตอง
สอดคลองกับความสามารถในการเก็บขอมูลของสื่อที่จะใชบันทึก ซึ่งสื่อที่ใชในการบันทึกเนื้อหา
สารในครั้งนี้คือ แผนซีดีวีดิทัศน ที่ปกติมีความสามารถในการเก็บขอมูล ประมาณ 70 - 90 นาที
(ความสามารถในการเก็บขอมูลของแผนซีดีวีดิทัศนที่นํามาใชบันทึกขึ้นอยูกับประเภทและคุณภาพ
ของแผนซีดีวีดิทัศน ที่ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนเลือกนํามาใชงาน) ดังนั้นทีมผูผลิตงานดาน
สื่อมวลชนและทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีจึงทําการตัดทอนเนื้อหาสารบางอยางลง เพื่อให
เนื้อหาสารมีความเหมาะสมกับความสามารถในการเก็บขอมูลของแผนซีดีวีดิทัศน ซึ่งผูวิจัยพบวา
การตัดทอนเนื้อหาสารเกิดจากการตัดทอนเนื้อหาสารของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี
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จากการที่ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไดทําการจัดแบงความยาวของเนื้อหาสาร
ในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ออกเปน 2 สวนคือ
5.3.5.1 ความยาวของเนื้อหาสารที่ไดถูกกําหนดใหมีเวลาตายตัว
ซึ่งประกอบไปดวย
•
•
•

เนื้อหาสารตอนที่ 1 การฝกหัดเบื้องตนในชวงแรก ที่มีความยาวประมาณ 20.27 - 20.37 นาที
เนื้อหาสารตอนที่ 3 การแสดงทารําจริงประกอบเพลง ที่มีความยาวประมาณ 3 - 10 นาที
เนื้อหาสารตอนที่ 4 การกลาวจบในตอนสุดทาย ที่มีความยาวประมาณ 00.29 - 00.32 นาที
5.3.5.2 ความยาวของเนื้อหาสารที่จะมีความผันแปรไปตามความเหมาะสม
ซึ่งประกอบไปดวย

•

เนื้อหาสารตอนที่ 2 การสาธิตทารําแบบปากเปลา ที่มีความยาวประมาณ 4 - 12 นาที

ผูวิจัยพบวา ในบรรดาเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 4 ตอน เนื้อหาสารตอนที่
1 การฝกหัดเบื้องตนในชวงแรก และเนื้อหาสารตอนที่ 2 การสาธิตทารําแบบปากเปลา เปนเนื้อหา
สารที่เกิดการตัดทอนโดยทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีมากที่สุด โดยเนื้อหาสารตอนที่ 1 การ
ฝกหัดเบื้องตนในชวงแรก เปนเนื้อหาสารแรกที่ถูกตัดทอนและกําหนดใหมีเวลาตายตัวประมาณ
20.27 - 20.37 นาที โดยผูกํากับการแสดงจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี ดังที่ผูกํากับการแสดง
กลาววา “คิดวานาฎยศัพยถือวาเปนพื้นฐานเบื้องตน ที่เด็กจะตองเรียนรู อยางเชนคําวา ประเทา
กระดกเทา กาวเทา เอียง ตั้งวง จีบ ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญมากๆ เปนการวางพื้นฐานของการรําไทย
เลยจัดใหมีในสวนนี้ขึ้นมาทุกแผนและใหเวลากับมันมากหนอย เพราะผูซื้อบางคนเขาอาจจะไมได
ซื้อทุกแผนเพราะไมมีกําลังทรัพย ซึ่งในซีดีก็เลือกเอามาเฉพาะที่สําคัญๆ ที่มีความจําเปนตองใชใน
ระบําตางๆ ขางใน” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
สวนเนื้อหาสารตอนที่ 2 การสาธิตทารําแบบปากเปลา เปนเนื้อหาสารที่เกิดการ
ตัดทอนโดยผูกํากับการแสดงจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีเหมือนกัน และเปนเนื้อหาสารที่ถูก
ตัดทอนมากที่สุด เนื่องจากเปนเนื้อหาสารที่สามารถยืดหยุนปรับเพิ่ม ลด ไดตามความเหมาะสม
และเวลาในแผนซีดีวีดิทัศนที่เหลือ
เพื่อความเขาใจรวมกันผูวิจัยอธิบายเพิ่มเติมประเด็นนี้ดังนี้ สมมุติวาเพลงรําจริง 3
เพลงรําที่ตองใชในแผนซีดีวีดิทัศน 1 แผน มีความยาวสําหรับเนื้อหาสารในตอนที่ 3 ที่เปนการ
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แสดงทารําจริงประกอบเพลงรวมทั้งสิ้น 25 นาที เมื่อนํามารวมกับเนื้อหาสารตอนที่ 1 และเนื้อหา
สารตอนที่ 4 ที่ ต อ งใช เ วลาประมาณ 20.69 นาที ทํ า ให เ วลาที่ ต อ งใช ไ ปกั บ เนื้ อ หาสารที่ ถู ก
กําหนดใหมีเวลาตายตัวคือ 45.69 นาที ทีมผูผลิตเลือกใชแผนซีดีวีดิทัศนที่มีความสามารถในการ
เก็บขอมูล ประมาณ 80 นาที ดังนั้นเวลาที่เหลือสําหรับเนื้อหาสารตอนที่ 2 การสาธิตทารําแบบปาก
เปลา จะมีเวลาเหลือโดยประมาณ 14 นาที นั่นคือเพลงรํา 3 เพลงรําจะมีเวลาในการสาธิตเนื้อหาสาร
ตอนที่ 2 เพลงละประมาณ 4.67 นาทีนั่นเอง ดังตัวอยางเวลาในแผนซีดีวีดิทัศนดังนี้
ตารางที่ 17 : ความยาวของเนือ้ หาสารที่บรรจุอยูในแผนซีดีวีดิทัศน
•

แผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ชุดที่ 4: เนื้อหาสารมีความความยาวทั้งหมด 65.44 นาที (รวมเนื้อหา
สารชวงตนที่เกี่ยวกับการแสดงถึงความเปนเจาสื่อของบริษัท สองธุรกิจ จํากัด) โดยแบงเปน
รายละเอียด
1. การบรรยายชวงแรก
2. ระบําพรหมมาสตร
3. ระบําดอกบัว
4. รําอวยพรออนหวาน
5. การกลาวตอนจบ

•

เวลาการสาธิต (นาที)
(เนื้อหาสาที่มีเวลาผันแปร)
5.31
10.19
11.32
-

เวลาแสดงจริง (นาที)
(เนื้อหาสาที่มีเวลาตายตัว)
20.32
6.04
4.19
5.30
00.29

แผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ชุดที่ 10: เนื้อหาสารมีความความยาวทั้งหมด 64.51 นาที (รวม
เนื้อหาสารชวงตนที่เกี่ยวกับการแสดงถึงความเปนเจาสื่อของบริษัท สองธุรกิจ จํากัด) โดย
แบงเปน
รายละเอียด
1. การบรรยายชวงแรก
2. ระบํานกยูง
3. รํามโนราหบูชายัณห
4. ฟอนเล็บ
5. การกลาวตอนจบ

เวลาการสาธิต (นาที)
(เนื้อหาสาที่มีเวลาผันแปร)
6.55
7.26
6.53
-

เวลาแสดงจริง (นาที)
(เนื้อหาสาที่มีเวลาตายตัว)
20.34
5.56
8.30
6.43
00.32
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ดังที่ผูกํากับการแสดงไดกลาวไววา “เราตองพยายามคัดชุดการแสดงใหพอดี กับ
เวลาที่เขาตองใช 60 นาที 45 นาที หรือ 55 นาที อะไรอยางนี้ ขาดเกินไมได ตองอยูในนี้ อยางสมมุติ
วาเราใชเวลาสําหรับอธิบายนาฎยศัพทมากไปแลวนะ พอถึงทาที่เราสาธิตเราก็ตองเลือกเอาเฉพาะ
สวนที่สําคัญ สวนที่จําเปน ไมงั้นเวลามันจะเกิน เราตองรูกันเอง อันไหนมากไป เราก็ไปทอนอันนี้
ลง แตวาไมใหเสียเนื้อหาที่จะนําเสนอ” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547) และผูแสดง
ในแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “เขาจะไมกําหนดเวลาตายตัว เขาจะดูเราเปนใหญก็อยางที่
บอกวา เขาไม มีค วามรู พอที่ จ ะบั งคั บ เราได แต เขาก็จ ะบอกไววา เพลงนี้ มัน อั ด มากี่น าที เพลง
หมายถึงเพลงที่เขาบันทึกมาแลวมีกี่นาที ฉะนั้นอันนี้สาธิตกี่ทามันจะไดพอดีกับอันนี้และจะไดไป
ลงเพลงอีก และก็ในชุดหนึ่งรวมเบ็ดเสร็จแลวไดชั่วโมงกวาๆไหม” (นพกร นาคหิรัญ, สัมภาษณ:
22 ตุลาคม 2547)
5.3.6 ความจําเปนในการเพิ่มเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน
ผู วิ จั ย พบว า ป จ จั ย ข อ นี้ ส ง ผลให เ นื้ อ หาสารที่ เ กี่ ย วกั บ ท า รํ า และเนื้ อ หาสารที่
เกี่ยวกับดนตรีไทยที่ใชประกอบการปฏิบัติทารํา มีการเพิ่มขึ้นมาจากเนื้อหาสารเดิมในสื่อบุคคล
ผูวิจัยวิเคราะหวาการเพิ่มเติมเนื้อหาสารในครั้งนี้ เปนการเพิ่มเติมเนื้อหาสารขึ้นมาโดยปริยายเพื่อ
ทําใหขั้นตอนการสาธิตทารําไทยนั้นเสร็จสมบูรณลง เพราะผูผลิตตองการถายทอดเนื้อหาสารให
สมบูรณตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไว คือเมื่อผูบรรยายไดอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวกับการรําไทย
ตางๆ และผูสาธิตไดสาธิตทารําตางๆ ใหผูรับสารไดทราบแลว เนื้อหาสุดทายจะตองจบลงดวยการ
ใหผูแสดงแสดงทารําจริงประกอบเสียงดนตรีไทยใหผูรับสารไดชม
ผูวิจัยสรุปวา ปจจัยที่สงผลตอการถายโยงเนื้อหาสารดังกลาวขางตน ทําใหเนื้อหาสารใน
แผนซีดีวีดิทัศนที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาจากเนื้อหาสารเดิมเปนเนื้อหาสารที่ไมสําคัญ และเนื้อหาสารใน
แผนซีดีวีดิทัศนที่ถูกดัดแปลงไปจากเนื้อหาสารเดิมก็เปนการดัดแปลงที่ไมถูกตอง ซึ่งปจจัยดังกลาว
ไดสงผลกระทบตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผาน
แผนซีดีวีดิทัศนในครั้งนี้ โดยทําใหเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนเกิดการผิดเพี้ยน บิดเบือน หางไกล
ออกไปจากเนื้อหาสารเดิมที่เปนเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล
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5.4 การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของตอการถายโยงชองทางการสื่อสาร
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ชองทางการสื่อสารเปนสิ่งที่ไมสามารถถายโยงได เนื่องจาก
ชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคลเปนชองทางการสื่อสารคนละประเภทกับชองทางการสื่อสารที่
เป น แผน ซี ดี วี ดิ ทัศ น จึ ง มีค วามแตกต า งกัน มากดั งที่ ไ ด ก ล า วไปแล ว ในบทที่ 4 “ขอ 4.4.3 การ
วิเคราะหการถายโยงชองทางการสื่อสารในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ”
5.5 การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของตอการถายโยงผูรับสารและผลลัพธที่เกิดขึ้น
เนื่องจากปจจัยเรื่อง ผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารเปนผลตอเนื่องมาจากปจจัยเรื่องผูรับสาร
ผูวิจัยจึงวิเคราะหวาปจจัยที่สงผลตอการถายโยงผูรับสารและผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจึงเปน
ปจจัยที่เหมือนกันซึ่งประกอบไปดวยปจจัยที่เกี่ยวของ 2 ขอคือ
5.5.1 บริบทของการสื่อสาร
ผูวิจัยพบวา บริบทของการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบตอวัตถุประสงค,
ประเภท และความสัมพันธของผูรับสาร เนื่องจากบริบทของการสื่อสารระหวางบุคคลเปนบริบท
ของการเรียนการสอนภายในสถาบัน สวนบริบทของการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนเปนบริบทของ
การสื่อสารทั่วไป ดังนั้นผูรับสารจากสื่อบุคคลจึงมีวัตถุประสงคในการใชชองทางการสื่อสารที่
แตกตางไปจากผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน โดยผูรับสารจากสื่อบุคคลมีวัตถุประสงคในการใชสื่อ
บุคคล เพื่อเปนสื่อหลักในการเก็บเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทย สวนผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
มีวัตถุประสงคในการใชแผนซีดีวีดิทัศน เพื่อเปนสื่อเสริมในการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการรําไทยที่
มีอยูเดิมใหมากขึ้น
ภายใตบริบทของการเรียนการสอนภายในสถาบันของสื่อบุคคลยังทําใหประเภท
ของผูรับสารจากสื่อบุคคลเปนผูรับสารที่มีความสามารถทางดานการรําไทย ซึ่งตางจากบริบทของ
การสื่อสารทั่วไปของแผนซีดีวีดิทัศน ที่ทําใหประเภทของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีขอบเขต
กวาง ตั้งแตผูที่ไมมีความสามารถทางดานการรําไทยไปจนถึงผูที่มีความสามารถทางดานการรําไทย
เหมือนกับผูรับสารจากสื่อบุคคล และการเปลี่ยนแปลงบริบททางการสื่อสารยังสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางผูรับสารและเนื้อหาสารดวยดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน
ผูวิจัยวิเคราะหวา ปจจัยเรื่องบริบทของการสื่อสารเปนสาเหตุของการเพิ่มเติมและ
ดัดแปลงคุณสมบัติของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน จนทําใหเกิดผลเสียตอการถายโยงผูรับสาร
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โดยก อ ให เ กิ ด การลดระดั บ คุ ณ ภาพของผู รั บ สารลงจากเดิ ม เพราะบริ บ ทของการสื่ อ สารที่
เปลี่ยนแปลงไป เปนปจจัยที่ทําใหระดับของผูรับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเชนเดียวกัน คือผูรับ
สารที่อยูในบริบทของการเรียนการสอนจากสื่อบุคคล ยอมเปนผูรับสารจากสื่อบุคคล แตเมื่อผูรับ
สารจากสื่อบุคคลไดเปลี่ยนบริบทของการสื่อสารไป เปนผูรับสารที่อยูในบริบทของการสื่อสาร
ผานแผนซีดีวีดิทัศน ผูรับสารยอมเปลี่ยนระดับจากผูรับสารจากสื่อบุคคลมาเปนผูรับสารจากแผน
ซีดีวีดิทัศน จึงเปนเหตุที่ทําใหเกิดการเพิ่มเติมและดัดแปลงคุณสมบัติของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศนไปจากเดิม
5.5.2 ประเภทของชองทางการสื่อสาร
ผูวิจัยพบวา ประเภทของชองทางการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีความแตกตางไปจากเดิม เนื่องจากชองทาง
การสื่อสารที่เปนสื่อบุคคลเปนการสื่อสารเฉพาะหนา ดังนั้นผูสงสารที่เปนสื่อบุคคลจึงสามารถ
แกไข/ตรวจสอบ/ประเมินผลความถูกตองของเนื้อหาสารในผูรับสารจากสื่อบุคคลไดทันที จนทํา
ใหผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคลเปนผลลัพธที่มีคุณภาพ สวนชองทางการสื่อสารที่เปน
แผนซีดีวีดิทัศนเปนการสื่อสารผานตัวกลาง ผูสงสารไมสามารถดัดแปลงเนื้อหาสารใหเกิดความ
เหมาะสมสําหรับผูรับสารแตละรายได ประกอบกับการที่ผูสงสารไมเขาใจเนื้อหาสารที่ผูรับสาร
ตองการอยางแทจริง จึงทําใหเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนขาดความละเอียดและมีลักษณะไมตรง
กับความตองการของผูรับสาร อีกทั้งผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไมสามารถแกไข/ตรวจสอบ
เนื้อหาสารในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไดทันทีเหมือนผูสงสารจากสื่อบุคคล ดังนั้นคุณภาพของ
ผลลัพธในผูรับสารจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการถอด/ตรวจสอบเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ของผูรับสารเปนหลักอยางเดียว เพราะถาผูรับสารถอดเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนออกมาไม
ถูกตอง สมบูรณ ยอมกอใหเกิดผลลัพธที่ดอยคุณภาพ และเกิดการแพรกระจายเนื้อหาสารที่ดอย
คุณภาพออกไป
5.6 สรุป
ผูวิจัยสรุปวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการถายโยงเนื้อหาสารในครั้งนี้ประกอบไปดวยปจจัย
ที่เกี่ยวของทั้งหมด 11 ขอดวยกันคือ ผูประกอบการไมเขาใจความแตกตางของวัตถุประสงคของ
การสื่อสาร 2 ระบบ, งบประมาณการผลิต, ความไมเขาใจคุณสมบัติของผูสงสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศน, ผูประกอบการไมไดวิเคราะหกลุมผูรับสาร, ขาดการประชุมทีมงานผูผลิต, ทีมผูผลิตงานทุก
ทีมไมประสานงานกัน, การคัดเลือกทีมผูผลิตงานของผูประกอบการ, ขอจํากัดเรื่องความสามารถ
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ในการเก็บขอมูลของแผนซีดีวีดิทัศน, ความจําเปนในการเพิ่มเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน, บริบท
ของการสื่อสาร และประเภทของชองทางการสื่อสาร ซึ่งปจจัยดังกลาวไดสงผลเสียตอการถายโยง
เนื้ อ หาสารในครั้ ง นี้ เ หมื อ นกั น คื อ ก อ ให เ กิ ด การลดระดั บ คุ ณ ภาพของเนื้ อ หาสารในสื่ อ ใหม
ปลายทางขึ้น

บทที่ 6
ทัศนะของผูผลิตและผูรับสารตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจาก
การสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน
จากการที่ผูวจิ ยั ไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัยขอที่ 3 ซึ่งเปนขอสุดทายไววา “เพื่อ
ประมวลความคิดเห็นของผูผลิตและผูรับสาร ที่มีตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสาร
ระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน รวมถึงการแสวงหาแนวทางหรือขอเสนอแนะ
สําหรับการผลิตงานในอนาคต” ในบทนี้เปนการวิเคราะห ทัศนะของผูผลิตและผูรับสารที่มีตอการ
ถายโยงเนื้อหาการรําไทยในเรื่องของความพึงพอใจ ประโยชน ปญหา และความคิดเห็นตอเนื้อหา
สาร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนภูมิที่ 14 : ทัศนะของผูผลิตและผูรับสารตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทย
ความพึงพอใจตอเนื้อหาสารในแผนซีดวี ีดทิ ัศน
ประโยชนของการถายโยงเนือ้ หาสาร
ทัศนะของ
ผูผลิตและผูรับสาร
ปญหาของการถายโยงเนื้อหาสาร
ความคิดเห็นตอเนื้อหาสารในแผนซีดวี ีดิทศั น
6.1 ทัศนะของผูผลิตตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทย
จากการศึกษา ผูผลิตเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่ผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลไดทั้ง 8 ทาน
ซึ่งประกอบไปดวย ผูประกอบการ 1 ทาน, ผูควบคุม-ประสานงาน 1 ทาน, ผูกํากับการแสดงจากที่
เปนทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี 1 ทาน, ผูบรรยาย/ผูแสดง 1 ทาน และผูแสดง 4 ทาน พบวาผูผลิต
3 ทานคือผูประกอบการ, ผูควบคุม-ประสานงาน และผูกํากับการแสดง เปนผูผลิตที่มีโอกาสไดรับ
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ชมเนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ แลว สวนผูบรรยายและผูแสดงที่เหลืออีก 5 ทาน
เปนผูผลิตที่ยังไมไดรับชมเนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ภายหลังจากกระบวนการ
ผลิตงานทางดานสื่อมวลชนเสร็จสิ้นลง ผูวิจัยพบวา ผูผลิตเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีความ
คิดเห็นตอการถายโยงเนื้อหาสารในครั้งนี้ดังนี้คือ
6.1.1 ความพึงพอใจของผูผ ลิตตอเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน
ผูวิจัยพบวา จากการที่ผูบรรยายและผูแสดงทั้งหมด 5 ทาน เปนผูที่ยังไมไดรับชม
เนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ดังนั้นผูผลิตดังกลาวจึงไมสามารถออกความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจตอเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ได ดังที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศนทานหนึ่งกลาววา “จริงๆ ก็ ยังไมดูงานตัวเองหลังจากถายทําไป ไมรูวาหลังจากตัดตอแลวมัน
จะดีขึ้นหรือเปลา ตอนผลิตก็ทําดีแลว แตดูเทปแลวอาจจะไมพอใจก็ได” (พิมพชนก ชนะสิริ,
สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
สวนผูผลิตที่ไดรับชมเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 3 ทานมีความพึงพอใจใน
เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน เนื่องจาก
•

•

เนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศน มีลักษณะตรงตามความตองการของผูประกอบการคือ เพื่อ
เผยแพร อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ดังผูประกอบการกลาววา “ก็พอใจอยูในระดับหนึ่ง ใหสัก
80 คะแนนจาก 100” (วรกต วงศวรวิโรจน, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
เนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ มีความเปนมาตรฐานมากกวา เนื้อหาสารจากสื่อ
ของผูผลิตเจาอื่นเนื่องจาก เนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศนถูกผลิตโดยบุคคลากรจากกรม
ศิลปากรและมีการดัดแปลงเนื้อหาสารในระหวางการผลิตนอย ดังที่ผูกํากับการแสดงจากทีม
ผูผลิตงานดานสื่อประเพณีกลาววา “ถาจะเรียกวาพอใจไหม ก็ใหซัก 85 คะแนนขึ้นไป จาก 100
คะแนน เพราะทารําบางทีมันก็มีหลุดเหมือนกัน แตไมมาก มันก็ตองมีบางนะขอบกพรองในการ
ทํางาน แตอยางนอยเราก็ตองไมใหเสียชื่อเสียง หรือเผยแพรตัวอยางอะไรที่ไมดีออกไป” (ชอ
เอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
6.1.2 ประโยชนของการถายโยงเนื้อหาสาร

จากการประมวลขอมูลผูวิจัยพบวา ผูผลิตเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 8 คน
ขางตนมีความคิดเห็นเหมือนกันวา การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสู
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การสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนนั้นกอใหเกิดประโยชน 3 ประการคือ เกิดประโยชนตอสังคม, เกิด
ประโยชนตอผูสงสาร และเกิดประโยชนตอผูรับสาร ดังรายละเอียดดังนี้
6.1.2.1 ประโยชนตอสังคม
การถายโยงเนื้อหาการรําไทยในครั้งนี้ กอใหเกิดประโยชนตอสังคมคือ
กอใหเกิดมีสื่อนํารองเรื่องการสาธิตทารําไทยที่ไดมาตรฐานกรมศิลปากรผานสื่อ โดยบริษัทเอกชน
เป น รายแรก ซึ่งสามารถใชเ ป น หลัก ฐานในการบัน ทึก ทารํา ไวสํา หรับ คนรุน หลัง หรือ ใช เ ป น
อุปกรณในการถายทอดทารําใหกับคนรุนหลังได ดังที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาว
วา “ในเรื่องของการบันทึกนี่ถือวาเปนวิวัฒนาการที่ดี เพราะถาเทียบแลวมันทําใหเห็นวาการบันทึก
มันทําใหเราพัฒนามากขึ้นอยางนอยๆ มันจะเห็นรูปแบบชัดเจนวา เรื่องราวที่มันเปนประวัติศาสตร
ในยุคหนึ่งเปนประมาณนี้ ณ ตอนนี้มันเปนอยางไง วันขางหนาอาจจะมีคนอยากจะทําวิจัยในเรื่อง
ของการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาการในตรงนี้มันเปนประโยชนมาก มันถือวาเปนหลักฐานที่
สําคัญที่เดียว” (เอกนาถ รักวงศ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
6.1.2.2 ประโยชนตอผูสงสาร
การถายโยงเนื้อหาการรําไทยในครั้งนี้ กอใหเกิดประโยชนตอผูสงสาร
โดยใชเปนแนวทางสําหรับการผลิตงานที่มีรูปแบบคลายคลึงกันในอนาคต ใหผูสงสารสามารถ
พัฒนาแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นในอดีตใหดียิ่งขึ้นได ดังที่ผูกํากับการแสดงจากทีมผูผลิตงานดาน
สื่อประเพณีกลาววา “เคยดูซีดีแบบนี้มากอนแลว ซึ่งก็เปนผลดีกับเรา ทําใหเรามาปรับตรงนั้นเห็น
จุดบกพรองของคนอื่นและก็นํามาแกไขกับตัวเอง และก็พัฒนาของตัวเองใหดีขึ้น อยางเขาไมมีจุด
ตรงนี้เราก็ใสเขาไป ก็จะกลายเปนจุดขายของเราได ถูกไหมคะ นี่คือความไดเปรียบ คนทํากอนจะ
เสียเปรียบมากๆ” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
6.1.2.3 ประโยชนตอผูรับสาร
การถายโยงเนื้อหาการรําไทยในครั้งนี้ กอใหเกิดประโยชนตอผูรับสาร
โดยกอใหเกิดการเผยแพรรําไทยจากบุคคลากรที่เปนผูเชี่ยวชาญดานการรําไทยของกรมศิลปากร ทํา
ใหประชาชนทั่วไปหรือผูสนใจ สามารถรับทราบถึงทารําที่เปนมาตรฐานของกรมศิลปากรโดย
แทจริง อีกทั้งยังเปนประตูที่เปดกวางอีกทางหนึ่งสําหรับทําใหประชาชนทั่วไปเขาใจในเรื่องรําไทย
โดยใชเปนทางลัดในการเขาถึงการเรียนรําไทยไดอีกทางหนึ่ง ดังผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทาน
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หนึ่งกลาววา “มันก็เปนทางเลือกหนึ่ง เหมือนเปนการเปดโอกาสใหผูที่สนใจรําไทยของกรมศิลป
ไดศึกษาดู โดยไมตองวิ่งเขามาที่นี่” (พิมพชนก ชนะสิริ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
6.1.3 ปญหาของการถายโยงเนื้อหาสาร
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ปญหาในการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสาร
ระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศน ของผูผลิตเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนคือ
ปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการถายทํา 3 ขอ ดังนี้
6.1.3.1 การบริหารจัดการเวลาของทีมผูผลิตเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวาการที่ ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีที่เปนผูแสดง และทีมงาน
ที่เปนทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน คือกองถาย หรือสถานที่ที่ตองใชในการถายทํา มีเวลาวางไม
พรอมกัน ทําใหผูสงสารที่เกี่ยวของไมสามารถดําเนินการผลิตงานทางสื่อมวลชนได ซึ่งปญหาเรื่อง
เวลามักเกิดจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีที่เปนผูแสดงไมมีเวลาวาง เนื่องจากทีมผูผลิตงานดาน
สื่อประเพณีเปนขาราชการ/ลูกจางชั่วคราวของกรมศิลปากรที่มีงานประจําในเวลากลางวัน และ
บางครั้งตองเดินทางไปตางจังหวัด/ตางประเทศบอย ตามหนาที่ทางราชการที่ไดรับมอบหมายมา
และการเดินทางในแตละครั้ง บางครั้งก็ใชระยะเวลานานเปนอาทิตย หรือเปนเดือน
ดั ง คํ า กล า วของผู ป ระกอบการเกี่ ย วกั บ ประเด็ น นี้ ว า “ป ญ หานี่ มี แ ต ว า
นักแสดงเดินทางไปเมืองนอก ติดราชการตางจังหวัด เพราะพวกนี้พวก พวกอยางไงละ มืออาชีพ
เวลาเขามีงานที่ตางประเทศ เอาทีมพวกนี้ไปที่กรมศิลปบางทีเรานัดไวแลวเสร็จเลยตองเลื่อนเพราะ
ยังไมกลับ” (วรกต วงศวรวิโรจน, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547) และผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ทานหนึ่งกลาววา “ผูแสดงกวาจะนัดรวมกันได ก็ยากเพราะบางทีแตละคนก็มีงานภารกิจ บางทีนัด
กันแลวมีงานหลวงก็ตองเลิกไปบางทีจะไปตางประเทศก็ตองหยุด” (นพกร นาคหิรัญ, สัมภาษณ:
22 ตุลาคม 2547)
ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีจึงมีระยะเวลาในการเตรียมงาน และเตรียม
ตัวลวงหนานอย ประกอบกับการที่ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีซึ่งประกอบไปดวยผูกํากับการ
แสดง, ผูบรรยาย และผูแสดงถูกความเหนื่อยลา เพลีย และความงวงเขารุมเราในระหวางการถายทํา
ตอนกลางคืน ซึ่งปจจัยเหลานี้ไดสงผลโดยตรงตอคุณภาพเนื้อหาสารในระหวางการถายทํา โดยทีม
ผูผลิตงานดานสื่อประเพณี ไดทําการปลอยผานเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําที่ไมสมบูรณ ผิดเพี้ยน เขา
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สูกระบวนการผลิตงานทางสื่อมวลชน โดยที่ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไมสามารถทักทวง แกไข
ไดเนื่องจาก ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนไมมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสารประเภทนี้เลย
ดังที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “ปญหาเหรอ บางทีมัน
ดึกไง มีความงวง คนเราก็ยอมรับนะ ดึกๆ ก็อยากใหงานมันเสร็จๆ ก็เริ่มเพลีย เริ่มลาเหมือนกัน ก็
ยอมรับวาบางชุดมันไมไดอยางใจ ถาเผื่อวาลดชุดใหนอยลงอีกนิด อยางสมมุติครั้งหนึ่งบันทึกภาพ
สัก 3, 4 เพลง เราก็จะเนนใหมันละเอียดละออขึ้น ทีนี้บางทีก็เอาสัก 8 เพลง 12 เพลง เราก็ชักดึก ชัก
เพลียเราก็ยอมรับวาคุณภาพมันอาจจะลดลง บางทีผิดเราก็ถามวาพี่เห็นหรือเปลา มันชัดหรือเปลา
ผิ ด ไปเนี่ ย ะ ถ า มั น ผิ ด มากจะยอมแก ใ ห ถ า ผิ ด น อ ยบางที ก็ ไ ม อ ยากจะแก ” (นพกร นาคหิ รั ญ ,
สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547) และผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนอีกทานกลาววา “ที่ถายนี่ไมไดถาย
ตอนเชาเลยจะถายตั้งแตประมาณ 2 ทุม ขึ้นไปแลว เคยมีเลิกถึง ตี 1 ตี 2 ก็มี เพราะเนื่องจากเขา
ตองการความเงียบ” (พิมพชนก ชนะศิริ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
6.1.3.2 ขอจํากัดดานเงินลงทุนของผูประกอบการ
การที่ผูประกอบการมีเงินลงทุนนอย เทากับทีมผูผลิตมีงบประมาณใน
การถายทําที่จํากัด ผูวิจัยพบวาการที่ผูควบคุม-ประสานงานตองระวังเรื่องคาใชจายที่ไมจําเปน เพื่อ
ประหยั ด งบประมาณในการผลิ ต ให กั บ ผู ป ระกอบการ ทํ า ให ก ระบวนการผลิ ต งานทางด า น
สื่ อ มวลชนเป น ไปอย า งไม ร าบรื่ น และก อ ให เ กิ ด การลดระดั บ คุ ณ ภาพของเนื้ อ หาสารในสื่ อ
ปลายทาง ดังที่ผูควบคุม-ประสานงานกลาววา “รูปแบบผลงานยังไมเนี้ยบเทาที่ควร สวนที่ไม
เนี้ยบคือเม็ดเงินที่เขาใหเรามาทํา ไมเนี้ยบเพราะเขาไมกลาลงทุน คือถาเขากลาลงทุนนะเราจอง
สตูดิโอเลย ถายและตัดตอที่เดียวทีเดียวจบเลย งานเสร็จเร็วดวย แตทํายังไงไดตนทุนมันต่ํา นี่ก็
พยายามเซฟเงินใหเขาทุกอยาง สตูดิโอก็ไมเชา ก็ไปเชาหองอัดเสียงซึ่งเราใชอัดดนตรีไทยถายแทน
หองมันกวางมันสามารถถายทําไดเลย ก็ใชเงินแค 3-4 พันบาท จัดไฟจัดอะไรเขาไปมันก็ดูดีแลว”
(ธีรยุทธ ภมรจันทร, สัมภาษณ: 20 ตุลาคม 2547)
6.1.3.3 การขาดขั้นตอนการวางแผนงานและเตรียมการ (pre-production)
โดยหลักการแลวกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชน ประกอบไป
ดวยขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการวางแผนงานและเตรียมการกอนการถายทํา (preproduction), ขั้นตอนการถายทํา (production) และขั้นตอนการประเมินผลหลังการถายทํา (postproduction) จากการศึ ก ษาผู วิ จั ย พบว า การถ า ยโยงเนื้ อ หาการรํ า ไทยในครั้ ง นี้ ข าดขั้ น ตอนการ
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วางแผนงานและเตรียมการ (pre-production) กอนการถายทํา จึงทําใหทีมผูผลิตงานดานสื่อ
ประเพณี และทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนตองทําการปรับเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําในระหวางการ
ถายทําเนื่องจาก สถานที่ ที่ใชในการถายทํามีพื้นที่คับแคบ หรือการที่อวัยวะบางสวน (แขน มือ)
ของผูแสดงหลุดกรอบของกลองออกไป (ตกกลอง) คือกลองไมสามารถเก็บเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทา
รํา (ภาพ) ของผูแสดงไดทั้งหมด เนื่องจากทีมงานผูผลิตตองการใหภาพของผูแสดงที่ปรากฏบน
จอโทรทัศนมีความชัดเจน และมีขนาดใหญ
ดังที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งไดกลาววา “เขาจะบอกเราวา
มือหลุดออกไปจากกลองแลวนะ เขาจะบอกเรา บางทีเขาก็จะใหเราถอยหลังไปเพื่อใหดูไกลขึ้น
หรือตัวกลองเองตองถอยไป เพราะเราไมยอมเปลี่ยนทาอยูแลว บางทีเขาก็จะถามวาทานี้มันหันหลัง
ตลอดเลยเหรอ เราก็จะบอกวามันตองหันหลังอยางนี้แหละ ถาจะใหเราเปลี่ยนทาเลยเราไมทํา แตถา
ใหหันตัวออกมาบาง หนาตะแคงออกมาบาง อันนี้โอเค” (นพกร นาคหิรัญ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม
2547) และผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนอีกทานกลาววา “รําๆ ไปแลวบางทา มือหลุดออกจากเฟรม
ไปอยางงี้ เขาก็จะถามวา ถาเปนไปไดบีบทาหนอยไดไหม ถาเราบอกวาบีบไมได เพราะบีบแลวทํา
ใหทาเสีย เราก็ไมทํา เขาก็ตองขยายกลองออกไปเอง แตบางครั้งถามันไมไดจริงๆ ทางเลือกสุดทาย
ที่เราจะทําก็คือการปรับทาให แตนั่นคือทางเลือกสุดทายแลว คือเรามีขั้นตอนในการประนีประนอม
เหมือนกัน ถามันตกเฟรมไป อยางถัดเทาแลว ตองหมุนรอบหรือตองเดินวนรอบ ถาทําไมไดก็ตอง
ถัดเทาอยูกับที่แทน” (จันทิพย บุญยิ่ง, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
ผูวิจัยเห็นวา ปญหาดังกลาวขางตนลวนกอใหเกิดการลดระดับคุณภาพของเนื้อหา
สารในสื่ อ ใหม ป ลายทางขึ้ น โดยทําให เ นื้ อ หาสารในสื่ อ ใหม ป ลายทางเกิด ความผิด เพี้ย นและ
หางไกลออกไปจากเนื้อหาสารเดิมในสื่อตนทาง (ดังที่ไดวิเคราะหมาขางตน) ดังนี้
•

•

ในสายตาของผูรับสารที่มีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทยโดยตรงมาจากกรมศิลปากร เปน
อยางดีจะมองวา เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําบางทาผิดเพี้ยนไป ไมสมบูรณอยางที่ควรจะเปน
เนื่ องจากผู รับสารประเภทนี้มี ฐานความรูเ รื่องการรําไทยมาก และเปนฐานความรูที่ มาจาก
สถาบันเดียวกันกับผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
แต ใ นสายตาของผู รั บ สารที่ พ อมี พื้ น ฐานความรู ท างด า นการรํ า ไทยมาบ า ง หรื อ ไม มี พื้ น
ฐานความรูทางดานการรําไทยมาจากกรมศิลปากรโดยตรงอาจมองวา เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํา
(ที่ผิดเพี้ยนไปในสายตาของผูเชี่ยวชาญดานการรําไทยจากกรมศิลปากร) ดังกลาวมีความถูกตอง
และน า เชื่ อ ถื อ เนื่ อ งจากเนื้ อ หาสารดั ง กล า วได รั บ การถ า ยทอดมาจากบุ ค คลากรที่ มี ค วาม
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นาเชื่อถือ ดังที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 4 “ขอ 4.5.3.2 ประเด็นที่แตกตางกันจนไมเกิดการถาย
โยงผูรับสาร”
ดังที่ผูกํากับการแสดงกลาววา “ทารําที่ปรับสวนใหญจะเปนทาที่ยากจริงๆ คือเรา
คิดวาคนขางนอกคงไมสามารถที่จะทําอยางเราได อยางเชน ตอนถัดเทาหลายๆ จังหวะ เราก็ขามไป
ถัดจังหวะเดียวอยางนี้ ที่นี้พอปรับไปแลว เราก็มาคิดเองนะ คือจริงๆ มันไมผิดแตมันเพี้ยนไป มัน
ไมตรงใจเรา มันก็ทําใจลําบากเหมือนกัน เพราะเราเปนครูมาตรฐานแลวอยางนี้ บางทีมันก็ตองฝน
นะ เราก็ฝนเอาวา คงไมผิดนา คือใชไมผิดแตมันเพี้ยนไป” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม
2547)
6.1.4 ความคิดเห็นของผูผ ลิตตอเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน
ผูวิจัยพบวา ผูผลิตเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่สามารถใหความคิดเห็นตอ
เนื้อหาการรําไทยในแผนซีดีวีดิทัศนไดอยางมีประสิทธิภาพคือ ผูผลิตเนื้อหาสารที่มีความรูเกี่ยวกับ
การรําไทยอยางเชี่ยวชาญทั้ง 6 ทานซึ่งประกอบไปดวย ผูกํากับการแสดง 1 ทาน, ผูบรรยาย/ผูแสดง
1 ทาน และผูแสดง 4 ทาน ถึงแมวาจะมีผูผลิตเนื้อหาสาร 5 ทานคือ ผูบรรยาย/ผูแสดง 1 ทาน และผู
แสดง 4 ท า น เป น ผู ที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ ชมเนื้ อ หาสารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ชุ ด สาธิ ต ฯ ภายหลั ง จาก
กระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนเสร็จสิ้นลง แตผูวิจัยวิเคราะหวา ขอมูลที่ผูวิจัยไดรับมาจาก
ผูผลิตเนื้อหาสารดังกลาว เปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ เนื่องจากผูผลิตเนื้อหาสารดังกลาวทั้ง 5
ทานไดรับทราบถึงเนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศนเปนที่เรียบรอยแลวผานบทพูด (script) ใน
ระหวางกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชน (ในระหวางที่มีการถายทําเนื้อหาสารจากทีม
ผูผลิตงานดานสื่อประเพณี) ผูวิจัยพบวาผูผลิตเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 6 ทานมีความคิด
เห็นตอเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนดังนี้
6.1.4.1 ความคิดเห็นของผูผลิตตอเนื้อหาสารที่หายไป
ผูวิจัยพบวา เนื่องจากผูกํากับการแสดงจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี
เปนผูมีอํานาจคัดเลือกเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยมาใสไวในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ดังนัน้ ผู
กํากับการแสดงจึงมีความคิดเห็นวา ปริมาณเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ มีความพอดี
แลว ไมคิดวามีเนื้อหาสารใดที่ขาดหายไป ดังที่ผูกํากับการแสดงกลาววา “เนื้อหาคิดวาใชไดแลวนะ
เพราะคิดวามันพอเพียงกับใหเขาสามารถรับได ไมมาก ไมนอย คิดวาดีแลวตามความเห็นสวนตัว
นะ” (ชอเอื้อง ลันตา, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
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ถึงแมผูผลิตเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 5 คนคือผูบรรยาย/ผูแสดง
1 ทานและผูแสดง 4 ทาน จะยังไมไดรับชมเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน แตจากการที่ผูวิจัยพบวา
ผูผลิตเนื้อหาสารดังกลาวมีคุณสมบัติขอหนึ่งที่เหมือนกับผูสงสารที่เปนสื่อบุคคลคือ มีความรูอยูใน
ตัวผูสงสาร ดังนั้นผูผลิตเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนดังกลาวจึงสามารถทําการเปรียบเทียบ
ปริมาณเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนกับปริมาณเนื้อหาสารที่อยูในตัวเองได ซึ่งทําใหผูผลิตเนื้อหา
สารจากแผนซีดีวีดิทัศนดังกลาวมีความคิดเห็นเหมือนกันทุกคนวา ปริมาณเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิ
ทัศน ชุ ด สาธิ ตฯ มี น อ ยมากเมื่ อเทีย บกั บ เนื้อ หาสารเดิม จากสื่อบุค คล อีก ทั้ง เปน เนื้อ หาสารที่ มี
คุณภาพดอยกวาเนื้อหาสารเดิมในสื่อบุคคล เนื่องจากเนื้อหาสารมีลักษณะที่ไมเจาะลึก ผูวิจัยสรุปวา
ความคิดเห็นของผูผลิตเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 5 คนนี้ ถือเปนขอสรุปความคิดเห็นของ
ผูผลิตตอเนื้อหาสารที่หายไป เนื่องจากเปนกลุมผูผลิตที่มีจํานวนมากกวาผูกํากับการแสดง
ดังที่ผูสงสารจากแผนซีดวี ีดทิ ัศนทานกลาววา “เนื้อหาก็พอที่จะใหคนดู
รูจักวารําเปนอยางไง แตถาถามวาเจาะลึกไหม มันไมไดเจาะลึกอะไรมาก มันก็เปนเพียงแคพนื้ ฐาน
ใหรูวานาฏศิลปไทยเราเปนอยางไร พอบอกได” (นพกร นาคหิรัญ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
และผูสงสารจากแผนซีดวี ีดทิ ัศนอีกทานกลาววา “ไมพอ เปนสวนนิดเดียวเอง” (นาตทิวา ทิพยเนตร
, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
6.1.4.2 ความคิดเห็นของผูผลิตตอเนื้อหาสารที่เพิ่มเติมมา
ผู วิ จั ย พบว า ผู ผ ลิ ต เนื้ อ หาสารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ทั้ ง 6 ท า นไม คิ ด ว า
เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ มีเนื้อหาสารอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเนื้อหาสารเดิมใน
สื่อบุคคลเลย เนื่องจากผูผลิตเนื้อหาสารดังกลาว เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ
การรําไทยอยางลึกซึ้งในทุกแงมุม ดังนั้นผูผลิตเนื้อหาสารดังกลาวจึงพิจารณาวา ปริมาณของเนื้อหา
สารในแผนซีดีวีดิทัศนมีนอยกวาปริมาณของเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลแนนอน อีก
ทั้งเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ยังเปนเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการสาธิตทารําไทย ไมใช
การสอนรําไทย ดังนั้นเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ จึงขาดเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรํา
ไทยหลายเรื่ อ งเช น ลี ล าการร า ยรํ า , การแก ไ ขข อ บกพร อ งของผู รั บ สาร, เครื่ อ งแต ง กาย
เครื่องประดับ, วิธีการแตงหนา ทําผม ฯลฯ ดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 4
ดั งที่ ผูสง สารจากแผน ซี ดีวีดิทัศ นท า นกล า ววา “ถา จะเอาท ารํ า จากซี ดี
ยังไงก็ไดอยูแลว แตวารายละเอียดในเรื่องลีลาหรือรายละเอียดลึกซึ้งอื่นๆ คงจะเอาจากวีซีดีไมได”
(พิมพชนก ชนะศิริ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
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6.1.4.3 ความคิดเห็นของผูผลิตตอเนื้อหาสารที่แตกตางไป
ผูวิจัยพบวา ผูผลิตเนื้อหาสารทั้ง 6 ทานจึงมีความคิดเห็นรวมกันตอเนื้อหา
สารที่ถายทอดออกไปในระหวางการผลิตเนื้อหาสารโดยทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีวา เนื้อหา
สารที่ถูกผลิตออกไปในระหวางการถายทํามีความเปนมาตรฐาน มีคุณภาพ เนื่องจากทีมผูผลิตงาน
ดานสื่อประเพณี ทําการดัดแปลง ปรับปรุง เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํานอย อีกทั้งสวนที่ปรับปรุงไป
ยังเปนสวนที่สามารถดัดแปลงไดภายใตกฏเกณฑทางนาฏศิลป
ดั ง ที่ ผู ส ง สารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ท า นหนึ่ ง กล า วว า “ปรั บ ท า บางท า
เนื่องจากพื้นที่จํากัด มันไมเหมือนเวทีจริงๆ มันแคบมาก บางทีตีวงก็ไมได ก็แคถัดเทาอยูกับที่ จะ
เดินเกินไมไดเลย ตองเดินใหไดเทานี้ แตเราก็ตองทําใหเห็นวามันเปนทาถัดเทานะ ทาเดินนะ หรือ
บางทีถาหันหลังใหกลองมือจะไมเห็นเลย วาตั้ง หรือจีบอะไรอยางไง แตถาเราหันหนามา ก็จะรูวา
จีบชายพกใชไหม อยางนี้ถือวาไมผิดนะ คือมันเปนในสวนของการปรับแถว แปรแถวมากกวา วา
ควรจะหันหนา หันหลัง แตทายังคงเดิมไง การที่เราปรับทานิดหนอย ก็ไมไดทําใหทากลายไป
ทีเ ดีย ว แคเ ล็ กๆนอยๆ เพราะหนึ่งมันเปน เครดิตเราดวย ออกไปนี่ คนที่ดูก็ เห็นหนาเรา ชื่ อเรา
สถาบันเรา เราก็ระมัดระวังตัวทุกอยาง อีกอยางเราก็สอนอยูในนี้ดวย ถาเกิดครูผูใหญ หรือครูผู
ถายทอดถามวาทําไมรําอยางนี้ก็คือหนาของเรา ก็พยายามระวังตัวที่สุดในการถายออกไปไมใหมัน
ผิด คือเพลงในนาฏศิลปไทยมันจะแบงออกเปนหลายๆ แบบ ถาแบงในประเภทกวางๆ ก็คือจะมีทั้ง
มาตรฐานและไมมาตรฐาน ถาเพลงใดที่เปนมาตรฐาน ถือวาเปนชุดที่มีการตกลงกันวาตองรําแบบนี้
เชน เพลงดาวดึงส, เทพบันเทิง, กฤษดา, แมบท หรือเพลงหนาพาทยอยางนี้ อันนี้ถารํารอยครั้ง ก็
ตองรํ าอยางนี้ ทั้งรอยครั้ง อีกอั นหนึ่งก็คือเพลงที่ไ มจัดอยูในมาตรฐาน ก็จะเปนพวกการใชทา
ประกอบ ก็อาจมีการปรับเปลี่ยนทาได ไมผิด” (เอกนาถ รักวงศ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
แตทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีก็คิดวา กระบวนการผลิตงานทางดาน
สื่อมวลชน เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเนื้อหาสารของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีแตกตางไปจากเดิม
เนื่องจากทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน ไมสามารถถายทอดเนื้อหาสารเดิมของทีมผูผลิตงานดานสื่อ
ประเพณีออกไปไดใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ดังที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทาน
กล า วว า “เคยมี ป ระสบการณ ที่ ก ล อ งมาถ า ยนี่ บางที มั น ทํ า ให ก ารมองของคนดู ผิ ด เพี้ ย นไป
เหมือนกัน มันไมสามารถจะเห็นไดเดนชัดวานี่กระดกเสี้ยว เพราะกระดกเสี้ยว กับกระดกหลังมัน
ใกลเคียงกันมาก บางทีมันทําใหคนดูดูไดผิดเพี้ยนไป และก็ไปถายทอด ไปรําศึกษาจากซีดีผิดๆ ไป
บางทีมุมกลองที่เขาถายเรา เรานะจีบ จีบอยูอยางนี้ แตมุมกลองมันทําใหมองเปนอีกอยางหนึ่ง
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เหมือนอยางมีอยูครั้งหนึ่ง รูปปนในวิทยาลัยนาฏศิลปจะมีรูปพระและรูปนาง ตัวนางจะเปนทาผาลา
ก็มีทีมงานหนึ่งเขาจะมาทําสารคดีเขาก็ไดถายรูปปนนี้ไป เปนทาผาลาของตัวนาง และก็ไปปน
ออกมา ปรากฏวาตัวนางพอปนออกมาเปนวงหัก วงหักก็คือไมสามารถเปนครึ่งวงกลมที่สวยงาม
เขาบอกวาไดศึกษาจากรูปถายและก็มาถายไป ซึ่งคิดวาอันนั้นเปนมุมกลองทําใหภาพมันผิดเพี้ยน
เพราะฉะนั้นคนปนเขาก็ปนแบบผิดเพี้ยนไป เหมือนกันวีซีดีนี้ก็เหมือนกัน มันก็คือปญหาที่ตามมา”
(นพกร นาคหิรัญ, สัมภาษณ: 22 ตุลาคม 2547)
6.2 ทัศนะของผูรับสารตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทย
จากการศึกษา ผูวิจัยพบวาผูรับสารสวนใหญจากแผนซีดีวีดิทัศนมีทัศนะตอการถายโยง
เนื้อหาการรําไทยดังนี้
6.2.1 ความพึงพอใจของผูรับสารตอเนื้อหาสารในแผนซีดีวดี ิทศั น
จากการที่ผูวิจัยคนพบวา ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนประกอบไปดวยผูรับสาร 2
ประเภทคื อ ผู รับสารที่ มีพื้ นฐานความรูทางด านการรํ าไทย และผูรับสารที่ ไ มมีพื้ นฐานความรู
ทางด า นการรํ า ไทย ซึ่ ง ผู รั บ สารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ส ว นใหญ คื อ ผู รั บ สารที่ มี พื้ น ฐานความรู
ทางดานการรําไทยมากอน
ผูวิจัยพบวา ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่มีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทย ไม
มีความพึงพอใจตอเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ เนื่องจากผูรับสารประเภทนี้ไมตองการ
เนื้อหาสารที่ซ้ํากับที่เคยไดรับรูมากอนแลว แตตองการเนื้อหาสารที่มีความแปลกใหม หรือเนื้อหา
สารที่มีการเจาะลึกเพิ่มเติมใหละเอียดลึกซึ้งกวาที่เคยรับรูมา แตเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนชุด
สาธิตฯ ไมสามารถทําหนาที่ตอบสนองความตองการอันหลากหลายของผูรับสารได ดังนั้นผูรับ
สารสวนใหญจึงไมซื้อแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ แตนิยมเลือกซื้อแผนซีดีวีดิทัศนประเภทการแสดง
ทารําจริงประกอบดนตรีมากกวา
สวนผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่ไมมีพื้นฐานความรูทางดานการรําไทย ก็ไมมี
ความพึงพอใจตอเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ เชนเดียวกันเพราะถึงแมผูรับสารจะเชื่อ
วาเนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ มีเปนมาตรฐานเพราะเนื้อหาสารถูกผลิตโดยอาจารย
จากกรมศิลปากร แตผูรับสารประเภทนี้ก็ไมเลือกซื้อแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ดังที่ไดกลาวไปแลว
ในบทที่ 4 “ขอ 4.5.2.4 ความสัมพันธของผูรับสารและเนื้อหาสารในแงธุรกิจ”
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ผูวิจัยพบวา ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 2 ประเภทไมพึงพอใจตอเนื้อหาสาร
ในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ เนื่องจาก
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

เนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ไมมีความหลากหลาย ไมละเอียด ไมครบถวนในเรื่องที่
ตองการ
เนื้อหาสารในชวงฝกหัดเบื้องตนนั้นมีความยาวเกินไป และมีซ้ํากันในทุกๆ แผน จึงทําใหผูรับ
สารเกิดความรูสึกเบื่อ
ปริมาณเนื้อหาสารประเภทเพลงรําในแตละแผนซีดีวีดิทัศนมีนอย
เนื้อหาสารประเภทเพลงรําในแตละชุดเปนเพลงเดิมๆ และมีปริมาณเพลงรําใหเลือกนอย
เนื้อหาสารขางในไมปรากฏชุดเครื่องแตงกายสําหรับใชแสดงจริงใหเห็น
ผูรับสารไมทราบวาจะสามารถหาซื้อ เทป-ซีดีเพลงประกอบการรําไทยไดที่ไหน
ไมมีเพลงรําสําหรับเด็กใหเลือกมาก และมีแตเพลงรําเดิมๆ ไมกี่เพลง
ผูรับสารคิดวาเนื้อหาสารที่ไดรับโดยตรงจากสื่อบุคคลที่มีความชํานาญนั้นยอมมีความละเอียด
ถูกตอง และดีกวาเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตมาก
เนื้อหาสารประเภทเพลงรําในบางชุดเปนเนื้อหาสารที่ไมสามารถใชไดบอยตามวาระโอกาส
ตางๆ
เนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนไมมีการแบงระดับความยาก-งาย แจงใหผูรับสารทราบ

ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “สําหรับคนที่มีพื้นฐานแลวมัน
ไมจําเปน มันยาวไป มันไมตองถึงกับ มาเริ่มนั่งดัดมือใหมอยางนี้ ไมตองมีสาธิตหรอก อยางที่บอก
คือมันมีพื้นฐานแลวมันไมจําเปนแลวนะ แบบที่เริ่มสาธิตตั้งแตกาว หันซาย ขวาอะไรอยางนี้”
(บุษบา เดชะคุปต, สัมภาษณ: 10 พฤศจิกายน 2547)
6.2.2 ประโยชนของการถายโยงเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวา การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการ
สื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนนั้น สามารถกอใหเกิดประโยชนแกผูรับสารไดโดยผูรับสารสามารถใช
แผนซีดีวีดิทัศนเปนสื่อเสริม เพื่อเปนอุปกรณประกอบการเรียนการสอนรําไทย เหมือนดังที่ผูวิจัย
ไดกลาวไวแลวในบทที่ 4 “ขอ 4.5.2.2 วัตถุประสงคของผูรับสาร”
ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “อยางบางที เพลงที่ยังไมไดตอ
ก็เอาไวดูวาทานี้รําอยางไง และพอไปตอกับครูก็จะทําใหจําไดเร็วขึ้นถาคนที่เขาลืมทาไป อยางนอย
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พอเราไดดูทา เอามาทวนสักรอบสองรอบ เราก็อาจจะจําทาขึ้นมาได อีกอยางเราดูไดตลอด อยากดู
กลับไปกลับมาก็ได แตกับครูนี่ กลับไปกลับมา ครูก็ฮืมทําไมเธอไมจําสักที” (ญานิสา สมรวิบูลย,
สัมภาษณ: 30 พฤศจิกายน 2547)
6.2.3 ปญหาผลกระทบทั่วไปจากการถายโยงเนื้อหาสาร
จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ปญหาในการถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสาร
ระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนในแงมุมของผูรับสารเปนปญหาผลกระทบ
ทั่วไปซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
6.2.3.1 ผูรับสารไมสนใจสื่อบุคคล
ผูวิจัยพบวา สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนรําไทยประเภทแผนซีดีวีดิทัศน
นี้ อาจทําใหผูรับสารไมใหความสนใจกับครูสอนรําไทยที่เปนสื่อบุคคล เนื่องจากแผนซีดีวีดิทัศนมี
ราคาถูก สื่อบุคคลมีราคาแพง อีกทั้งแผนซีดีวีดิทัศนยังหาซื้องาย ใชสะดวก สื่อบุคคลจากกรม
ศิลปากรนั้นหายาก และผูรับสารตองเปนฝายเขาไปหาสื่อบุคคลถึงสถานที่ที่สื่อบุคคลอยูดวย
ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “ขอเสียก็คือบางคนคิด
วาเขาตอกับซีดีได เขาก็อาจจะไมสนใจครู หรืออยางถาเราลืมทา เราก็อาจเปดดูไดจากวีซีดีอยางนี้
ถาเราไมมีวีซีดีเราก็ไดกลับไปถามครูเขา จะทําใหเด็กสนใจครูมากขึ้นอีก” (เยาวภา ภูผกา,
สัมภาษณ: 1 ธันวาคม 2547)
6.2.3.2 การถอดเนื้อหาสารขึ้นอยูกับผูรับสาร
ผู วิ จั ย พบว า การดึ ง เนื้ อ หาสารจากแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น นั้ น ต อ งใช
ความสามารถของผูรับสารเปนหลักเพียงฝายเดียว ดังนั้นเนื้อหาสารที่ไดรับการถอดออกมาจะมี
ความสมบูรณ ถูกตองหรือไม ตองขึ้นอยูกับประเภทและ ความสามารถของผูรับสารดวย เพราะถา
ผูรับสารลอกเลียนแบบเนื้อหาสารไปโดยความรูเทาไมถึงการณยอมกอใหเกิดการบิดเบือน หรือเกิด
ความผิดเพี้ยนของเนื้อหาสารขึ้น
ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “ขึ้นอยูกับคนดูดวย ถา
เขามีพื้นก็จะทําตามได แตไมมีพื้นนี่จะแกะลําบาก ทําตามนาน คือแกะไดแตไดไปไมหมด เรื่อง
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ความละเอียดของทารํานี่ไมได เพราะเคยเห็นจากคนที่ซื้อไปแลวเขาก็รําไมเปน เขาจะงง และผลที่
ออกมามันก็ไมสวย ผิดทาทาง” (มลิวรรณ กรรถาวร, สัมภาษณ: 1 ธันวาคม 2547)
6.2.4 ความคิดเห็นของผูรับสารตอเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน
6.2.4.1 ความคิดเห็นของผูรับสารตอเนื้อหาสารที่หายไป
ผูวิ จั ย พบวา ผูรับสารสว นใหญคิ ด ว า เนื้อ หาสารจากแผ น ซีดีวีดิทั ศนมี
ปริมาณและคุณภาพไมเทียบเทากับเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล เนื่องจากเนื้อหาสาร
จากแผนซีดีวีดิทัศนขาดความละเอียดในทุกๆ เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ
การแตงหนา การทําผม และความหลากหลายของเนื้อหาสาร ดังนั้นผูรับสารสวนใหญจึงไมนิยม
เลือกซื้อแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ เพราะเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูรับสารได
ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “ที่หายไปเยอะ คือเพิ่ม
เพิ่มไมมากมีนิดหนอย แตถาลดมันเยอะ คือบางทีเขาทํามาแตทาเปนแบบละครใบคือ ไมมีคนพูด มี
พูดแตก็พูดไมละเอียด” (ชุติมน เนืองนิตย, สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน 2547)
6.2.4.2 ความคิดเห็นของผูรับสารตอเนื้อหาสารที่เพิ่มเติมมา
ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีความคิดวา เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลมี 2 อยางคือ เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํา
และเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับดนตรีไทยที่ใชประกอบการรําไทย เหมือนดังที่ผูวิจัยไดกลาวไวแลวในบท
ที่ 4 “ขอ 4.1.3.3 ขอยอย ข) การถายโยงเนื้อหาสารโดยการเพิ่มเติมเนื้อหาสาร”
ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “สวนที่เพิ่มมันก็คือ
จังหวะ มันไมเหมือนกันกับที่เรียนมา ก็ทําใหเราสามารถเปลี่ยนจังหวะได คือรูวิธีเปลี่ยนจังหวะ เรา
ก็เรียนรูอีกจังหวะหนึ่ง ไมใชจังหวะนี้อยางเดียว เผื่อเราไปที่อื่น งานอื่นงานนอกอยางนี้ เขาเอาซีดี
ขางนอกมาเปด และเรารําไมไดอยางนี้ เราก็ตองเรียนรูจากในนี้ดวย” (นพวรรณ ประเสริฐสม,
สัมภาษณ: 15 ธันวาคม 2547)
ผูวิจัยวิเคราะหวา ถึงแมนวาเนื้อหาสารที่เพิ่มเติมขึ้นมาในสื่อปลายทางนี้
ไดกอใหเกิดประโยชนแกผูรับสารที่มีพื้นฐานทางดานการรําไทย โดยทําใหผูรับสารสามารถรับรูถึง
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รายละเอียด เกี่ยวกับทารํา และดนตรีไทยไดกอน แตผูวิจัยพบวา เนื้อหาสารที่เพิ่มเติมขึ้นมานี้ไมใช
เนื้อหาสารที่ผูรับสารตองการ เปนการเพิ่มเนื้อหาสารในประเด็นที่เล็กนอยมาก จนทําใหผูรับสาร
รูสึกวาไมมีเนื้อหาสารใหมอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากสิ่งที่เคยรับรูมากอน จึงนําไปสูการขาดความ
นาสนใจของเนื้อหาสาร
6.2.4.3 ความคิดเห็นของผูรับสารตอเนื้อหาสารที่แตกตางไป
ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีความคิดวา เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ที่แตกตางไปจากเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลมีอยู 2 สวนคือ เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ลีลา
การรายรํา ทาเชื่อม ทารับ และเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําในเพลงรําเบ็ดเตล็ด เหมือนดังที่ผูวิจัยได
กลาวไวแลวในบทที่ 4 “ขอ 4.1.3.3 ขอยอย ค) การถายโยงเนื้อหาสารโดยการดัดแปลงเนื้อหาสาร”
ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “สวนมากจะเปนเพลง
เบ็ดเตล็ด บางทีในซีดีก็มีทารําไมเหมือนกับที่เรารําบาง แตก็ไมถือวาผิด เพราะมันเปนบุคลิกของแต
ละคน ลีลาของแตละคนมันก็ไมเหมือนกันอยูแลว” (มลิวรรณ กรรถาวร, สัมภาษณ: 1 ธันวาคม
2547)
จากการศึ ก ษาผู วิ จั ย สามารถวิ เ คราะห ไ ด ว า เนื้ อ หาสารในสื่ อ ใหม
ปลายทางที่มีความแตกตางออกไปจากเนื้อหาสารเดิมในสื่อตนทางนั้น ไมใชความแตกตางใน
ประเด็นที่สําคัญจนทําใหผูรับสารไมเลือกซื้อแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ หากแตเปนความแตกตาง
ทางงานศิลปะภายใตกฏเกณฑของทางนาฏศิลป อีกทั้งผูรับสารเห็นวาเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน
ชุดสาธิตฯ มีความนาเชื่อถือ เพราะเนื้อหาสารถูกผลิตโดยอาจารยจากกรมศิลปากร
6.2.4.4 ความคิดเห็นของผูรับสารตอเนื้อหาสารที่ตองการ
ผูวิจัยพบวา ความตองการเนื้อหาสารของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ประกอบไปดวยความตองการ 2 ขอคือความตองการเรื่องความละเอียดครบถวนของเนื้อหาสาร
และความตองการเรื่องความมีคุณภาพ มาตรฐานของเนื้อหาสาร ดังนี้
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ก) ความตองการความละเอียด ครบถวนของเนื้อหาสาร
จากการสัมภาษณผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนพบวา ผูรับสารสวน
ใหญเปนผูที่มีความรูทางดานการรําไทยมากอน ดังนั้นเนื้อหาสารที่ตองการจึงเปนเนื้อหาสารที่ตอง
มีความละเอียดในทุกดาน ครบถวนในทุกเรื่องที่เกี่ยวของ โดยเริ่มจากการอธิบายเทคนิคที่เกี่ยวกับ
การรําไทยใหมากขึ้น เชนบอกวาทารํา ทานี้มือใดควรอยูจะตรงไหน ระดับไหน กาวขาอยางไร ไป
ในทิศทางใด เปนตน นอกจากนั้นควรมีการบอกเนื้อรอง ทํานอง จังหวะที่ใชประกอบการปฏิบัติทา
รําไทย แสดงใหเห็นเครื่องแตงกาย เครื่องประดับหลายๆ แบบในแตละชุดการแสดง รวมถึงการ
แตงหนา ทําผมจริงๆ ที่นิยมใชกันในปจจุบัน อีกทั้งควรมีเพลงรําที่แปลกใหม ทันสมัย และแบงชุด
การรําใหชัดเจน เชนชุดสําหรับเด็ก ชุดแสดงในวาระโอกาสตางๆ ชุดแสดงในงานศพ ชุดแสดงใน
งานมงคล
ดังที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทานหนึ่งกลาววา “ใหอธิบายบอก
เทคนิคกอน เพราะมันเปนทางเดียวที่จะทําใหคนดูดูแลวเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติใชไดอยาง
ถูกตองจริงๆ ทําทาดิบกอน เอาทาใหญๆ กอนทีละทา ทาเชื่อมยังไมตอง เพราะทาเชื่อมนี่เอาไปใส
ในจังหวะเพลงได บอกเนื้อรองลงไปดวยและก็บอกทํานอง บอกเทคนิควาทานี้ควรจะทํามือต่ํา มือ
สูงขนาดไหน แลวถึงจะแสดงรวบยอดอีกที” (ชุติมน เนืองนิตย, สัมภาษณ: 8 พฤศจิกายน 2547)
ข) ความตองการความมีคุณภาพ มาตรฐานของเนื้อหาสาร
ผูวิจัยพบวา ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนยังตองการเนื้อหาสารที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐานกรมศิลปากรจริงๆ โดยควรจัดใหมีอาจารยผูใหญที่เปนผูที่เชี่ยวชาญดาน
การรําไทยมาเปนที่ปรึกษาเรื่องทารําในแผนซีดีวีดิทัศน และหาผูแสดงที่สามารถรําไดสวยมาเปนผู
แสดงทารํา เพื่อความเหมาะสม
จากการศึกษาผูวิจัยวิเคราะหวา เนื้อหาสารที่ผูรับสารตองการใหทําการ
เพิ่มเติมขึ้นมานั้น เปนเนื้อหาสารที่ผูรับสารตองการนําไปเสริมเพิ่มเติมจากความรูเดิมที่เคยรับรูมา
จากสื่ อ บุ ค คล เนื่ อ งจากความต อ งการในเนื้ อ หาสารนี้ เ ป น ความต อ งการของผู รั บ สารที่ มี พื้ น
ฐานความรูทางดานการรําไทยมากอน ดังนั้นความคิดเห็นของผูรับสารประเภทนี้ตอเนื้อหาสารที่
ตองการคือ ตองการใชเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน มาเปนเนื้อหาเสริมเพิ่มเติม ขยายฐานความรู
ทางดานการรําไทยออกของผูรับสารไป มากกวาตองการจะนําเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนไปใช
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เปนเนื้อหาสารหลักเพื่อนําไปใชทดแทน (substitute) เนื้อหาสารเดิมที่เคยไดรับมาจากสื่อบุคคล
เนื่องจากผูรับสารมีความเชื่อวา เนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลมีความสมบูรณมากที่สุด
ตารางที่ 18 : การเปรียบเทียบทัศนะของผูผลิตและผูรับสารตอการถายโยงเนื้อหาสาร
รายละเอียด
ผูผลิต
ผูรับสาร
ความพึงพอใจ
ผู ผ ลิ ต มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต อ ผูรับสารไมมีความพึงพอใจตอ
เนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน เนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน
ชุดสาธิตฯ
ชุดสาธิตฯ
ประโยชน
เกิดประโยชนตอสังคม
เกิดประโยชนตอผูรับสาร
เกิดประโยชนตอผูสงสาร และ
เกิดประโยชนตอผูรับสาร
ปญหา
ปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการ ปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการ
ถายทํา
ถอดเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิ
ทัศน
ความคิดเห็นตอเนื้อหา
ปริมาณเนื้อหาสารในแผนซีดี เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
สารที่หายไป
วีดิ ทั ศนชุ ดสาธิตฯ มีนอยมาก มี ป ริ ม า ณ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ไ ม
และมี คุณ ภาพดอ ยกว า เนื้ อหา เทียบเทากับเนื้อหาสารจากการ
สารเดิม
สื่อสารระหวางบุคคล
ความคิดเห็นตอเนื้อหา
เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน เนื้ อ หาสารที่ เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ น มานี้
สารที่เพิ่มเติมมา
ชุ ด สาธิ ต ฯ ไม มี เ นื้ อ หาสาร ไม ใ ช เ นื้ อ หาสารที่ ผู รั บ สาร
อะไรที่ เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ นมาจาก ตองการ จนทําใหผูรับสารรูสึก
เนื้อหาสารเดิมในสื่อบุคคลเลย ว า ไม มี เ นื้ อ หาสารใหม อ ะไร
เพิ่มเติมขึ้นมาจากสิ่งที่เคยรับรู
มากอน
ความคิดเห็นตอเนื้อหา
• เนื้ อหาสารมี ค ว า ม เ ป น เนื้ อ หาสารในสื่อ ปลายทางที่ มี
สารที่แตกตางไป
ม า ต ร ฐ า น มี คุ ณ ภ า พ ความแตกต า งออกไปจาก
เนื่องจากทีมผูผลิตงานดาน เนื้ อ หาสารต น ทางนั้ น ไม ใ ช
สื่ อ ป ร ะ เ พ ณี ทํ า ก า ร ความแตกต า งในประเด็ น ที่
ดัดแปลง ปรับปรุง เนื้อ หา สํ า คั ญ ห า ก แ ต เ ป น ค ว า ม
สารที่เกี่ยวกับทารํานอย อีก แตกตางทางงานศิ ลปะภายใต
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•

ทั้ ง ส ว นที่ ป รั บ ปรุ ง ไปยั ง
เปนสวนที่สามารถดัดแปลง
ได ภ ายใต ก ฏเกณฑ ท าง
นาฏศิลป
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ง า น
ทางด า นสื่ อ มวลชน เป น
ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให เ นื้ อ หา
สารของทีมผูผลิตงานด าน
สื่อประเพณีแตกตางไปจาก
เดิม

กฏเกณฑของทางนาฏศิลป อีก
ทั้ งผูรับ สารเห็น วา เนื้อ หาสาร
ในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ มี
ความน า เชื่ อ ถือ เพราะเนื้ อ หา
สารถู ก ผลิ ต โดยอาจารย จ าก
กรมศิลปากร

6.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนะของผูผลิตและผูรับสารตอการถายโยงเนื้อหาสาร
6.3.1 ความพึงพอใจตอเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน
จากตารางเปรียบเทียบขางตนผูวิจัยพบวา ในขณะที่ผูผลิตเนื้อหาสารจากแผนซีดี
วีดิทัศนมีความพึงพอใจในเนื้อหาสารที่ตัวเองผลิต แตผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนทั้ง 2 ประเภทไม
มีความพึงพอใจตอเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนเปนสวนใหญ ผูวิจัยจึงวิเคราะหวา การถายโยง
เนื้อหาการรําไทยผานแผนซีดีวีดิทัศนในครั้งนี้ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากการสื่อสารจะ
ประสบความสําเร็จไดตอเมื่อเปาหมายของผูสงสารและผูรับสารตรงกัน
6.3.2 ประโยชนของการถายโยงเนื้อหาสาร
จากการศึกษา ประโยชนของการถายโยงเนื้อหาสารตอผูผลิตและผูรับสารขางตน
ผูวิจัยพบวา ผูผลิตและผูรับสารมีทัศนะรวมกันในเรื่องของประโยชนตอผูรับสารเหมือนกัน ผูผลิต
คิดวาเนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศนเปนประโยชนตอผูรับสาร โดยกอใหเกิดการเผยแพรรําไทย
ที่เปนมาตรฐานของกรมศิลปากรไปสูประชาชนทั่วไป สวนผูรับสารคิดวาเนื้อหาสารขางในแผนซีดี
วี ดิ ทั ศ น เ ป น ประโยชน ต อ ตั ว ผู รั บ สาร โดยผู รั บ สารสามารถใช แ ผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น เ ป น อุ ป กรณ
ประกอบการเรียนการสอนรําไทยได
ผูวิจัยวิเคราะหวา ถึงแมประโยชนของเนื้อหาสารขางในแผนซีดีวีดิทัศนตอผูรับ
สารจะสามารถถูกถายโยงมาได แตจากการที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนยังไมมีความพึงพอใจใน
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เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมากพอ จึงทําใหประโยชนของเนื้อหาสารตอผูรับสารที่ถูกถายโยง
มากลายเปนสิ่งที่ไมมีประโยชน เนื่องจากถาผูรับสารมีความพึงพอใจ และเห็นประโยชนของแผน
ซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ผูรับสารยอมแสดงออกดวยการซื้อแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ แตจากการที่
ผู รั บ สารไม นิ ย มซื้ อ แผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ชุ ด สาธิ ต ฯ ย อ มเป น การแสดงให เ ห็ น ว า ผู รั บ สารไม เ ห็ น
ประโยชนของแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ
ดังที่ผูประกอบการไดกลาวยืนยันเรื่องยอดขายวา “เรื่องที่เกี่ยวกับ business ไม
ตองพูด มันไมเขาเปาหรอก ปดประตูขาดทุนตั้งแตแรกแลว เพราะอยางแกรมมี่ อารเอส อะไรตอ
อะไร ลงทุนไป 3 เดือนก็รูแลววาหมูหรือจา สมมุติวาเขาทํามา 1,000 แผน เขาอาจจะขายวันเดียว
หมด แตเราจะขายกี่ปหมดยังไมรูเลย” (วรกต วงศวรวิโรจน, สัมภาษณ: 19 ตุลาคม 2547)
6.3.3 ปญหาของการถายโยงเนื้อหาสาร
จากการศึกษา ปญหาของการถายโยงเนื้อหาสารในแงมุมของผูผลิตและผูรับสาร
ตอเนื้อหาสาร ผูวิจัยพบวาผูผลิตและผูรับสารตางมีทัศนะตอเรื่องปญหาตอการถายโยงเนื้อหาสาร
คนละแงมุม โดยผูผลิตจะมีปญหาตอการถายโยงเนื้อหาสารในระหวางการถายทํา สวนผูรับสารจะ
มีปญหาตอการถายโยงเนื้อหาสารในระหวางการถอดเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
6.3.4 ความคิดเห็นของผูผลิตและผูรับสารตอเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน
จากการศึกษา ความคิดเห็นของผูผลิตและผูรับสารตอเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิ
ทัศน ผูวิจัยพบวา
•

•

•

ผูผลิตและผูรับสารมีความคิดเห็นตรงกันวา เนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ มีปริมาณ
และคุณภาพที่ดอยกวาเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล
ผูผลิตและผูรับสารมีความคิดเห็นตรงกันวา เนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ไมมีเนื้อหา
สารใหมที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเนื้อหาสารเดิมในสื่อบุคคล
ผูผลิตและผูรับสารมีความคิดเห็นตรงกันวา เนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ที่แตกตาง
ไป เปนความแตกตางทางงานศิลปะภายใตกฏเกณฑของทางนาฏศิลป

ผูวิจัยวิเคราะหวา ทีมผูผลิตใชเกณฑเรื่องการตัดทอนเนื้อหาสารจากสื่อตนทางเปน
เกณฑหลักในการถายโยงเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศน จนทําให
ปริมาณและคุณภาพของเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนมีนอยกวาเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวาง
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บุคคลมาก จนทําใหผูรับสารเกิดความไมพึงพอใจและไมเห็นประโยชนของเนื้อหาสารในแผนซีดี
วีดิทัศน
ผูวิจัยสรุปวา การที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไมมีความพึงพอใจและไมเห็น
ประโยชนของเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนเนื่องจาก การที่ผูประกอบการไมทําการศึกษาประเภท
และความตองการของผูรับสารกอนการผลิต รวมทั้งไมไดระบุกลุมผูรับสารใหชัดเจน และทีม
ผู ผ ลิ ต ทํ า การถ า ยโยงเนื้ อ หาสารโดยไม ไ ด ทํ า การดั ด แปลงเนื้ อ หาสารจากสื่ อ เดิ ม ให มี ค วาม
เหมาะสมกับคุณลักษณะของชองทางการสื่อสารใหม ดังที่ผูวิจัยไดอธิบายแลวในบทที่ 5 ขอ “5.3
การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของตอการถายโยงเนื้อหาสาร”

บทที่ 7
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสือ่ สารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสาร
ผานแผนซีดีวดี ิทัศนนั้น ผูว ิจัยไดทําการประมวลและวิเคราะหขอมูล โดยมีแนวคิดที่เกีย่ วของมา
เปนกรอบในการพิจารณาเพือ่ ใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค
และเสนอขอมูลโดยวิธีพรรณา
วิเคราะห (Descriptive) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยออกมาเปนประเด็นตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวไดดังนี้
7.1 สรุปผลการวิจัย
7.1.1 การถายโยงเนื้อหาการรําไทย
7.1.1.1 การถายโยงวัตถุประสงค
จากการศึ ก ษาวัตถุ ป ระสงคใ นการผลิต เนื้อ หาสารของสื่อ บุ ค คล และ
วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน ผูวิจัยสรุปวาการถายโยงวัตถุประสงคใน
ครั้งนี้ไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากปริมาณและคุณภาพของวัตถุประสงคที่ถูกถายโยงไปสูแผนซีดี
วีดิทัศนมีนอยกวาวัตถุประสงคเดิมในการสื่อสารระหวางบุคคล (ดังที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 4 ขอ
4.2.3 การวิเคราะหการถายโยงวัตถุประสงคในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) จนทําใหวัตถุประสงค
หลักในการผลิตเนื้อหาสารผานแผนซีดีวีดิทัศนขาดความชัดเจน และเกิดการเบี่ยงเบน หางไกล
ออกไปจากวัตถุประสงคหลักเดิมในการสื่อสารระหวางบุคคล ซึ่งปจจัยที่สงผลกระทบตอการถาย
โยงวัตถุประสงคในครั้งนี้คือการที่ ผูประกอบการไมเขาใจความแตกตางของวัตถุประสงคของการ
สื่อสาร 2 ระบบ (ดังที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 5 ขอ 5.1.1)
7.1.1.2 การถายโยงผูสงสาร
จากการศึกษาผูสงสารจากสื่อบุคคล และผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
ผูวิจัยสรุปวา การถายโยงผูสงสารในครั้งนี้ไมประสบผลสําเร็จ เพราะถึงแมวาผูสงสารจากแผนซีดี
วี ดิ ทั ศ น (เฉพาะที ม ผู ผ ลิ ต งานด า นสื่ อ ประเพณี เ ท า นั้ น ) จะมี คุ ณ ลั ก ษณะร ว มหลายประการที่
เหมือนกับผูสงสารจากสื่อบุคคลจนทําใหผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนสามารถผลิตเนื้อหาสารได
ใกลเคียงกับผูสงสารจากสื่อบุคคลก็ตาม แตจากการที่ผูสงสารจากสื่อบุคคลถูกถายโยงไปสูแผนซีดี
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วีดิทัศนไดในปริมาณที่นอย ประกอบกับการที่ผูประกอบการเลือกใชงานประเภทของผูสงสารที่ผิด
ฝาผิดตัว จึงทําใหผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนไมสามารถทํางานไดตรงตามศักยภาพที่มี (ดังที่ได
กลาวไปแลวในบทที่ 4 ขอ 4.3.3 การวิเคราะหการถายโยงผูสงสารในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
จนทําใหเนื้อหาสารของผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนที่ถูกถายโยงมามีปริมาณและคุณภาพที่แตกตาง
ไปจากเดิม ซึ่งปจจัย 2 ประการที่สงผลกระทบตอการถายโยงผูสงสารในครั้งนี้คือ งบประมาณการ
ผลิต และความไมเขาใจคุณสมบัติของผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน (ดังที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 5
ขอ 5.2)
7.1.1.3 การถายโยงเนือ้ หาสาร
จากการศึกษาเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคล และเนื้อหาสาร
จากแผนซีดีวีดิทัศน ผูวิจัยสรุปวา การถายโยงเนื้อหาสารในครั้งนี้ไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากทีม
ผูผลิตไดทําการถายโยงเนื้อหาสารโดยใชเกณฑในการตัดทอนเนื้อหาสารเปนหลัก โดยเฉพาะการ
ตัดทอนเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลที่สําคัญ 5 ประการ (คือเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ การ
ฟงจังหวะ การตบ/เคาะจังหวะ, วิธีการปฏิบัติทารํา, ลีลาการรายรําตางๆ และอารมณของตัวละคร,
ขอบกพรองตางๆ ของผูรับสาร และวิธีการแกไขขอบกพรอง, เงื่อนไข/หลักเกณฑในการดัดแปลง
ทารําไทย) ที่ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมและแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่สําคัญของเนื้อหาสารที่
จําเปนตอการปฏิบัติทารําไทย 2 สวนคือ เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํา และเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับดนตรี
ไทยที่ใชประกอบการปฏิบัติทารําลง (ดังที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 4 ขอ 4.1.3.3 ขอยอย ก. การถาย
โยงเนื้อหาสารโดยการตัดทอนเนื้อหาสาร) จนทําใหเนื้อหาสารในสี่อใหมปลายทางมีปริมาณและ
คุณภาพที่ดอยกวาเนื้อหาสารจากสื่อตนทางมาก ยิ่งไปกวานั้นการที่ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนทํา
การดัดแปลงเนื้อหาสารของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีภายหลังจากการถายทําโดยขาดความ
เขาใจในเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทย ไดสงผลเสียตอการถายโยงเนื้อหาสารมากที่สุด เพราะเปน
สาเหตุที่ทําใหเนื้อหาสารเดิมเกิดการผิดเพี้ยนไป กลายเปนเนื้อหาสารใหมที่มีลักษณะบิดเบือนและ
หางไกลไปจากเนื้อหาสารเดิมจากสื่อบุคคล จนนําไปสูการลดระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
เนื้อหาสารเดิมจากสื่อตนทางลง
ผูวิจัยสรุปปจจัยสําคัญ 6 ประการที่ทําใหเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
เกิดการตัดทอน เพิ่มเติมและดัดแปลงไปจากเดิมคือ
•
•

ผูประกอบการไมทําวิเคราะหกลุมผูรับสาร
ขาดการประชุมทีมงานผูผลิต
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•
•
•
•

ทีมผูผลิตงานทุกทีมไมประสานงานกัน
การคัดเลือกทีมผูผลิตงานของผูประกอบการ
ขอจํากัดเรื่องความสามารถในการเก็บขอมูลของแผนซีดีวีดิทัศน
ความจําเปนในการเพิ่มเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศน
7.1.1.4 การถายโยงชองทางการสื่อสาร

จากการศึกษาชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคล และชองทางการสื่อสาร
ที่เปนแผนซีดีวีดิทัศน ผูวิจัยสรุปวา ชองทางการสื่อสารเปนสิ่งที่ไมสามารถถายโยงได เนื่องจาก
ชองทางการสื่ อสารทั้ ง 2 ประเภทเป น ช องทางการสื่อสารคนละชนิดกั น จึงมีคุ ณ ลัก ษณะและ
ธรรมชาติที่แตกตางกัน ซึ่งการไมสามารถถายโยงชองทางการสื่อสารไปไดนั้น ผูวิจัยสรุปวาได
สงผลกระทบตอการถายโยงเนื้อหาสารในครั้งนี้เนื่องจาก ทีมผูผลิตไมไดทําการดัดแปลงเนื้อหา
สารเดิมใหมีความเหมาะสมกับชองทางการสื่อใหมอยางที่ควรจะเปน จนทําใหเกิดการลดระดับ
คุณภาพและมาตรฐานของเนื้อหาสารเดิมจากสื่อตนทางลง
7.1.1.5 การถายโยงผูรับสารและผลลัพธ
จากการศึกษาผูรับสารและผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากสื่อบุคคล และ
ผูรับสารและผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน ผูวิจัยสรุปวา การถายโยงผูรับสารและ
ผลลัพธในครั้งนี้ไมประสบผลสําเร็จ เพราะถึงแมการถายโยงผูรับสารและผลลัพธในครั้งนี้ จะ
สามารถถายโยงคุณสมบัติของผูรับสารจากสื่อบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศนไดในปริมาณที่มากจนทํา
ให ผู รับสารจากสื่ อบุ คคลและผู รั บ สารจากแผ น ซี ดีวี ดิ ทัศน เ ปน /เกือ บจะเปน ผู รับ สารประเภท
เดียวกัน แตการไมสามารถถายโยงความมั่นใจในเนื้อหาสารของผูรับสารไปไดนั้นกลับสงผล
กระทบตอคุณภาพของเนื้อหาสารและผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสาร โดยกอใหเกิดการลดระดับ
คุณภาพของเนื้อหาสารในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนและเกิดการลดระดับคุณภาพผลลัพธของ
ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนลงพรอมกัน ซึ่งปจจัย 2 ประการที่ทําใหผูรับสารและผลลัพธที่เกิดขึ้น
ในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนถูกเพิ่มเติมและดัดแปลงไปจากเดิมคือ บริบทของการสื่อสาร และ
ประเภทของชองทางการสื่อสาร เพราะเมื่อบริบทของการสื่อสารและประเภทของชองทางการ
สื่อสาร เปลี่ยนแปลงไประดับของผูรับสารและผลลัพธที่เกิดขึ้นในผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนยอม
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปเชนเดียวกัน
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7.2 อภิปรายผล
จากขอมูลขางตนผูวิจัยสรุปวา การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคล
ไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนในครั้งนี้ เปนการถายโยงที่ไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากการ
ถายโยงองคประกอบทางการสื่อสารทั้ ง 6 ตั ว ตั้งแต วัตถุ ประสงค , ผูสงสาร, เนื้อหาสาร, ชอง
ทางการสื่อสาร, ผูรับสารและผลลัพธ ลวนสงผลเสียตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทยในประเด็น
เดียวกันคือ กอใหเกิดการลดระดับคุณภาพและมาตรฐานของเนื้อหาสารในสื่อใหมปลายทางขึ้น
โดยทําใหเนื้อหาสารในสื่อใหมปลายทางเกิดการบิดเบือน และมีความหางไกลออกไปจากเนื้อหา
สารเดิมในสื่อบุคคล สวนขอดี/ผลดีที่มุงหวังคือการขยายกลุมผูรับสารก็ทําไดไมมากนัก
7.2.1 ประเด็นที่ 1: สุนทรียะทางนาฏศิลป
โดยปกติแลวสุนทรียะทางนาฏศิลปไทยควรเกี่ยวของกับความงามทางการแสดง
นาฏศิลปไทยซึ่งประกอบไปดวยปจจัยที่เกี่ยวของตางๆ เชน ความงดงามของทารําของผูแสดง,
ความงามของเครื่ อ งแต ง กาย เครื่อ งประดั บ การแตง หน า ทํา ผม อุป กรณป ระกอบฉาก, ความ
สวยงามของฉาก, ความไพเราะของเสียงดนตรีไทย เปนตน
จากการที่ผูประกอบการมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการในการถายโยงเนื้อหาสาร
ในครั้งนี้คือ การมีใจรั กและตองการเผยแพรอนุรัก ษศิลปะวัฒนธรรมไทยของผูประกอบการ,
ตองการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอนที่มีความนาเชื่อถือ, ตองการสรางและเผยแพรมาตรฐานของ
เนื้ อ หาสารจากกรมศิ ล ปากร และต อ งการสร า งฐานความรู ใ นพฤติ ก รรมการรั บ ชม (viewing
behavior) ใหกับผูบริโภค ผูประกอบการจึงตั้งชื่อแผนซีดีวีดิทัศนชุดนี้วา “สาธิตการสอนทารํา
นาฏศิลปไทยมาตรฐานเบื้องตน”
ดังนั้นเนื้อหาสารที่ถูกถายโยงจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผาน
แผนซีดีวีดิทัศนจึงเปนเนื้อหาสารที่มีลักษณะของการเรียนการสอนรําไทยไมใชเนื้อหาสารที่มี
ลักษณะของการแสดงรําไทย ถึงแมวาการถายโยงเนื้อหาสารในครั้งนี้จะไมบรรลุเปาหมายในการ
เรียนการสอนรําไทยอยางสมบูรณก็ตาม ผูวิจัยสรุปวาเนื้อหาสารที่มีลักษณะของการเรียนการสอน
รําไทยที่ถูกถายโยงไปไมเกี่ยวของกับเรื่องสุนทรียะทางนาฏศิลป เพราะเนื้อหาสารที่มีลักษณะของ
การเรียนการสอนมักขาดปจจัยที่จะสนับสนุนใหเกิดสุนทรียะในระหวางการรับชมเชน ความงาม
ของเครื่องแตงกาย ฯลฯ ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน นอกจากนั้นการที่ผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศน
เปนผูสงสารกลุมเดียวกับผูสงสารจากสื่อบุคคล ดังนั้นสุนทรียะในเรื่องความงดงามของทารําของผู
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แสดงยอมถูกรักษาไวใหอยูในระดับหนึ่งแลว ผูวิจัยเห็นวาถาจะเกิดการสูญเสียสุนทรียะแลวนาจะ
เกิดจากสาเหตุอื่นเชน รูปแบบในการผลิตงานผานสื่อ, การถายทํา เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงสรุปวา
สุนทรียะทางนาฏศิลปขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการถายโยงเนื้อหาสาร
7.2.2 ประเด็นที่ 2: ขอดีของการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม
จากการที่เรยมอนด วิลเลี่ยมส ไดอธิบายแนวคิดเรื่องการผลิตซ้ําวา “ในขณะที่ทุก
วันปฏิบัติการทางสังคมจะกอใหเกิดวัฒนธรรมผานสื่อตางๆ อยูตลอดเวลา แตในระยะยาวแลว จะมี
เพียงบางวัฒนธรรมเทานั้นที่จะคงมีชีวิตยืนยาว เพราะไดรับการสืบทอดอยางตอเนื่อง”
ดังนั้นเมื่อผูวิจัยพิจารณาการถายโยงเนื้อหาสารครั้งนี้ในดานบวกแลวจะเห็นวา
การถายโยงเนื้อหาการรําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูการสื่อสารผานแผนซีดีวีดิทัศนนั้น
อยางนอยก็นับไดวาเปนการผลิตซ้ําเพื่อสืบทอดนาฏศิลปไทยใหคงมีอยูตอไป เพราะแผนซีดีวีดิ
ทัศนเปนสิ่งที่สามารถเก็บเนื้อหาสารเอาไวเปนหลักฐาน/ขอมูลสําหรับคนรุนตอๆ ไปได
7.2.3 ประเด็นที่ 3: วิธีการผลิตซ้ํา
ผูวิจัยพบวา วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนประการหนึ่ง
ที่ผูประกอบการใหความสําคัญมากกวาวัตถุประสงคอื่นคือ เพื่อเผยแพรและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทย ผูวิจัยจึงสรุปวาการถายโยงเนื้อหาสารจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศนใน
ครั้งนี้ จัด อยู ใ นประเภทของ “การใชเ นื้ อหาสารเดิม แตมีก ารเปลี่ย นรู ปแบบการนํา เสนอ ” เป น
รูปแบบของการ “Remake” คือการนําเนื้อหาสารเดิมกลับมาทําการผลิตซ้ําอีกครั้งผานสื่อใหม โดย
ใชแนวคิดเรื่องของการนําของเดิมกลับมาทําใหม (Convention) ที่ไดกลาวถึงลักษณะการทําซ้ํา
“repetition” เพื่อสรางความหลากหลาย “variation” ใหกับสินคาของผูประกอบการ แตจากการที่
ผูประกอบการและทีมผูผลิตมองขาม/หรืออาจไมเขาใจความแตกตางระหวางชองทางการสื่อสาร
เดิมที่เปนสื่อบุคคลและชองทางการสื่อสารใหมที่เปนสื่อใหมประเภทแผนซีดีวีดิทัศน ดังนั้นทีม
ผูผลิตจึงทําการถายโยงเนื้อหาสารดวยการตัดทอนเนื้อหาสารเดิมจากสื่อบุคคลลง เพื่อใหเหมาะสม
กับคุณลักษณะของชองทางการสื่อสารใหมที่เปนแผนซีดีวีดิทัศน แตเพราะทีมผูผลิตทําการตัดทอน
(Reduction) เนื้อหาสารจากตัวบทตนทางลงจากเดิมในปริมาณมาก จึงทําใหเนื้อหาสารในสื่อใหม
ปลายทางมีปริมาณและคุณภาพที่ดอยกวาเนื้อหาสารในสื่อตนทาง จนทําใหเกิดปรากฏการณ “สื่อ
ตางสรางความยากจนใหแกกัน” (Media impoverished media) เนื่องจากการที่สื่อมวลชนมี
ลักษณะเปนพาณิชยศิลปหรือเปนธุรกิจ
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การนําเนื้อหาสารเดิมมาทําการผลิตซ้ําอีกครั้ง ภายใตวัตถุประสงคหลักคือเพื่อ
เผยแพรและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ตามกรอบแนวคิดเรื่องการผลิตซ้ํา “Reproduction” ทําให
ผูวิจัยสรุปวา ผูผลิตทําการผลิตซ้ําเนื้อหาสารในรูปแบบของการอนุรักษ คือผูผลิตทําการผลิตซ้ํา
เนื้อหาสารเดิมโดยพยายามรักษารูปแบบ เนื้อหา และความหมายดั้งเดิมเอาไวทั้งหมด เพียงแตมีการ
เปลี่ยนแปลงตัวผูสงสารในแผนซีดีวีดิทัศนเพื่อใหเกิดความเหมาะสม หรือใหแตกตางไปจากคูแขง
และเพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคในการผลิตที่วา ตองการจะเผยแพรและอนุรักษรําไทยที่มีความ
เปนมาตรฐานของกรมศิลปากรไปสูประชาชนทั่วไป ซึ่งขอคนพบนี้ไมตรงกับรูปแบบในการผลิต
ซ้ําที่ผูวิจัยไดสันนิษฐานเอาไวตั้งแตตนวาผูสงสารจะใชวิธีการผลิตซ้ําในรูปแบบของการดัดแปลง
เนื้อหาสาร
7.2.4 ประเด็นที่ 4: รูปแบบความสัมพันธในดานบวก
ผูวิจัยพบวา ทีมผูผลิตมีเจตนาดีในการเผยแพรเนื้อหาการรําไทย โดยหวังจะใหเกิด
“รูปแบบความสัมพันธที่เปนไปในดานบวก” ตามกรอบแนวคิดเรื่องรูปแบบความสัมพันธระหวาง
สื่ อ มวลชนและสื่ อ ประเพณี นั่น คื อที มผูผลิต หวั ง จะใชสื่อ มวลชนเปน ชอ งทางในการสงเสริ ม
ศักยภาพของสื่อประเพณี ใหเกิดมีการเผยแพรเนื้อหาสารที่มีความเปนมาตรฐานไปสูประชาชน
ทั่วไป เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีสิทธิที่จะไดรับรูเนื้อหาสารที่มีความเปนมาตรฐานอยางแทจริง ดัง
ผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการสงเสริมและปรับประสานสื่อนาฎยศิลปผานสื่อโทรทัศน” ของ วราลี
จิรชัยศรี ที่ไดกลาวถึงขอสรุปเรื่อง
“ประโยชนที่จะเกิดจากการนําเอาสื่อมวลชน เขามาเปนชองทางในการนําเสนอสือ
่

นาฏศิลปไปสูประชาชนมีดังนี้
1. สื่อมวลชนสามารถทําใหสื่อนาฏศิลปกลายเปนสื่อรุกเขาถึงผูรับสารได
2. สื่อมวลชนสามารถเปนชองทางในการประชาสัมพันธ ใหประชาชนรูจักและเขาใจ
นาฏศิลปมากยิ่งขึ้น
3. สื่อมวลชนเปนเครื่องมือในการเก็บอนุรักษและเก็บรักษาสื่อนาฏศิลปไวไดโดยไมมีขีด
กําหนดทางดานเวลา ดวยความสามารถทางเทคโนโลยีสมัยใหมที่เขามาสนับสนุน
(อาทิการบันทึก ทารําไวในวีดิทัศนหรือซีดีรอม)” (วราลี จิรชัยศรี, 2541 : 139)
ซึ่ ง การที่ สื่ อ ประเพณี ไ ด มี โ อกาสเข า มาหยิ บ ยื ม รู ป แบบในการนํ า เสนอของ
สื่ อ มวลชนไปใช นั้ น ขึ้ น อยู ที่ วิ สั ย ทั ศ น ข องผู ป ระกอบการที่ จ ะสามารถเข า ใจได ว า นี้ เ ป น
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กระบวนการหนึ่งในการหนุนชวยใหสื่อประเพณีมีการปรับตัวใหทันสมัยขึ้นตามยุคสมัย เพื่อ
สะดวกและเหมาะสมตอการเผยแพรและอนุรักษรําไทยใหไปตามที่ตางๆ ไดอยางแพรหลาย โดย
อาศัยคุณลักษณะขอเดนของแผนซีดีวีดิทัศนเรื่องความสามารถในการเขาถึงผูรับสารจํานวนมากได
ในระยะเวลาอั น สั้ น และการเป น สื่ อ ที่ ไ ม ถู ก จํ า กั ด ด ว ยเรื่ อ งของเวลาและสถานที่ เข า มาป ด
คุณลักษณะขอดอยของสื่อบุคคลเรื่อง การใชชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคลถูกจํากัดไวดวย
เวลาและสถานที่ลงได
จากการศึกษาผูวิจัยสรุปวา การผลิตตัวบทเพื่อการถายโยงเนื้อหาสารในครั้งนี้
กอใหเกิด “รูปแบบความสัมพันธที่เปนไปในดานลบ” นั่นคือ ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนเขาไป
ทําลายคุณ คาของเนื้อหาสารจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีลง สืบเนื่องมาจากงบประมาณ
ทางการผลิตที่มีจํากัดนอยและนโยบายในการเลือกใชทีมผูผลิตงานของผูประกอบการที่ไมให
ความสําคัญกับกระบวนการผลิตงานดานสื่อมวลชนมาตั้งแตแรก ผูประกอบการจึงเลือกใชทีม
ผูผลิตงานดานสื่อมวลชนที่มีคาจางแรงงานถูก ไมมีความเปนมืออาชีพมาทําการผลิตงาน ดังที่ผูวิจัย
ไดแสดงความเห็นไวในบทที่ 5 “ขอ 5.3 การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของตอการถายโยงเนื้อหาสาร”
นอกจากนั้นผูวิจัยยังพบวา การถายโยงเนื้อหาสารในครั้งนี้ยังไมสามารถขยายฐานผูรับสารออกไป
ไดตามที่ผูประกอบการตองการ เนื่องจากผูวิจัยคนพบวาผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนสวนใหญเปน
หรือเกือบจะเปนผูรับสารประเภทเดียวกันกับผูรับสารจากสื่อบุคคล
แตในอีกมุมมองหนึ่งผูวิจัยพิจารณาวารูปแบบความสัมพันธระหวางสื่อมวลชน
และสื่อประเพณีในครั้งนี้ อยางนอยก็กอใหเกิดผลทางดานบวกเชนกันคือ ทําใหคนที่รูจักครู/ศิลปน
ที่เปนผูสงสารจากแผนซีดีวีดิทัศนอาจเกิดความสนใจในการรําไทยและอยากเขามาเรียนรําไทย
โดยตรงกับสื่อบุคคลก็เปนได
7.2.5 ประเด็นที่ 5: การผสมผสานสื่อประเพณีและสื่อมวลชน
การสร า งความเข า ใจในเนื้ อ หาสารที่ กํ า ลั ง ทํ า การผลิ ต ให กั บ ผู ผ ลิ ต ทุ ก ฝ า ยที่
เกี่ยวของนั้นเปนเรื่องสําคัญที่จําเปนมาก เนื่องจากวา ผูผลิตในแตละฝายจะไดรูถึงสิ่งสําคัญและ
ขอบังคับตางๆ ที่จําเปนของเนื้อหาสารในแตละฝาย และเทากับวาเปนการเผยแพรมาตรฐานของ
เนื้อหาสารที่มีการเคลื่อนไหวในแวดวงแคบๆ สูแวดวงอื่นๆ ที่กวางขวางขึ้น ดังที่แนวคิดเรื่อง
รูปแบบความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนและสื่อประเพณี ไดกลาวถึงปจจัยที่ตองคํานึงถึงเปนกรณี
พิเศษในการผสมผสานสื่อประเพณี และสื่อมวลชนเขาดวยกันบางขอที่วา
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“3.

การใหคําแนะนําเกี่ยวกับ เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของสื่อ
ประเพณี / สื่ อพื้ น บ าน กั บ พนัก งานที่ ผลิ ต งานในสื่ อ มวลชนนั้ น เป น สิ่ง ที่สํ าคั ญ และในทํ า นอง
เดียวกันก็เปนสิ่งจําเปนที่จะตองมีการใหคําแนะนํากับนักแสดงที่มาจากสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน
เกี่ยวกับสิ่งจําเปนและขอบังคับตางๆ ของสื่อมวลชน”
การถายโยงเนื้อหาการรําไทยในกรณีนี้ผูวิจัยสรุปวาทีมผูผลิตงานที่เกี่ยวของทุก
ฝายไมไดคํานึงถึงการผสมผสานสื่อประเพณีและสื่อมวลชนเขาดวยกันอยางที่ควรจะเปน เนื่องจาก
ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีไมไดเขาไปใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาการรําไทยในแงมุมตางๆที่
จําเปนและสําคัญกับทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนในกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนใน
ขั้นตอนการวางแผนงานและเตรียมการกอนการถายทํา, ขั้นตอนการประเมินผลหลังการถายทํา
นอกจากนั้นทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนก็ไมไดใหคําแนะนําทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีเกี่ยวกับ
สิ่งจําเปนและขอบังคับตางๆ ของสื่อมวลชน ในขั้นตอนการวางแผนงานและเตรียมการกอนการ
ถายทํา, ขั้นตอนการประเมินผลหลังการถายทําเชนกันจนทําใหเกิดปญหาขึ้นกับเนื้อหาสารของทีม
ผูผลิตงานดานสื่อประเพณีภายหลังการถายทํา (ดังที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 4 ขอ 4.1.3.3 ขอยอย ค.
การถายโยงเนื้อหาสารโดยการดัดแปลงเนื้อหาสาร) ดังที่แนวคิดเรื่องรูปแบบความสัมพันธระหวาง
สื่อมวลชนและสื่อประเพณี ไดกลาวถึงปจจัยที่ตองคํานึงถึงเปนกรณีพิเศษในการผสมผสานสื่อ
ประเพณีและสื่อมวลชนเขาดวยกันบางขอที่วา
“2. การเคลื่อนยายสื่อประเพณี /สื่อพื้นบานไปสูสื่อมวลชนนั้น

ถาจะทําทั้งหมด
ตอ งกระทํ า อย า งระมั ด ระวั ง รอบคอบคอ ยๆ เป น คอ ยๆ ไป ราวกั บ วา ไม ไ ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ความหมายของประเพณี หรือรูปแบบตางๆ ไมเชนนั้นแลวผลที่ไดจะเปนในแงลบมากกวา”
และดังผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการสงเสริมและปรับประสานสื่อนาฎยศิลปผาน
สื่อโทรทัศน” ของ วราลี จิรชัยศรี ที่ไดกลาวถึงขอสรุปเรื่อง ชองทางในการนําเสนอนาฏศิลป บาง
ขอที่วา
“ - สื่อมวลชนยังขาดสํานึกและขาดมุมมองที่กวางขวาง โดยมักใชตัวเองเปนหลัก

ในการจัดทํารายการและไมพยายามปรับเขาหานาฏศิลป
- สื่อมวลชนขาดความรูในเรื่องของเทคนิคการจัดรายการแสดงนาฏศิลปทาง
โทรทัศน เนื่องจากเรื่องของการจัดฉากหรือการวางมุมกลองไดถูกตอง และสามารถสื่อความหมาย
ของการแสดงออกไปไดตรงตามวัตถุประสงคของเนื้อเรื่องนั้น ถือเปนเรื่องที่สื่อมวลชนจะตอง
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ศึกษาหาความรูดวย จึงจะสามารถทําใหการเผยแพรรายการนาฏศิลปทางโทรทัศนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ” (วราลี จิรชัยศรี, 2541)
7.2.6 ประเด็นที่ 6: ธรรมชาติของสื่อ
แนวคิดเรื่องธรรมชาติของสื่อแตละประเภทไดกลาวไววา กอนที่จะทําการใชสื่อ
ประเภทใดก็ควรที่จะทําความเขาใจในธรรมชาติของสื่อประเภทนั้นเสียกอน วาสื่อชนิดนั้นมีหนาที่
พื้นฐานในการสื่อสารกับใคร ดังเชนขอที่บอกถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวของสื่อประเพณีบางประการ
ที่วา “ขั้นตอนการผลิตผลงานของสื่อประเพณี/สื่อพื้นบานนั้นจะไมซับซอน ไมตองใชเครื่องมือ
มาก ไมตองใชคนมาก ไมมีการแบงงานกันทํา เชน ศิลปนผูแสดงมักจะทํางานคนเดียวทุกขั้นตอน
ตั้งแตเปนนักแสดงเอง, ฝกซอมเอง, กํากับเอง, หาชุดแสดงเอง, แตงตัว แตงหนาเอง, หางานแสดง
เอง, เก็บเงินเอง เปนตน ดังนั้นผลผลิตในเชิงปริมาณจึงมีนอย อีกทั้งในการผลิตสื่อประเพณี/สื่อ
พื้นบานนั้นมักถือเอาผูผลิต (ตัวศิลปน) เปนหลัก อีกทั้ง มีราคาถูก หรืออาจไมเสียคาใชจาย” หรือ
ขอที่บอกถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวของสื่อมวลชนบางประการที่วา “มีกระบวนการผลิตที่ตองอาศัย
ระยะเวลาในการผลิต มีขั้นตอนในการผลิตที่ซับซอน และ อาศัยบุคคลจํานวนมากในการเปนผูสง
สาร”
การถายโยงเนื้อหาสารในครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปวาปจจัยหนึ่งที่ทําใหทีมผูผลิตงานดาน
สื่อมวลชนไมมีความเปนมืออาชีพเนื่องจาก ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนขาดผูอํานวยการผลิตงาน
ดานสื่อมวลชน (Producer)ไปจึงทําใหไมสามารถผสมผสานธรรมชาติของสื่อทั้ง 2 ประเภทใหเขา
กันไดอยางเหมาะสม และการที่ไมเคลื่อนยายกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนไปใชทั้ง 3
ขั้นตอน แตตัดทอนกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนใหเหลือเพียง 2 ขั้นตอนคือขั้นตอน
การถายทํา และขั้นตอนการประเมินผลหลังการถายทํา ซึ่งขั้นตอนที่ขาดหายไปและมีความสําคัญ
เชนกันคือ ขั้นตอนวางแผนงานและเตรียมการกอนการถายทํา
นอกจากนั้ นผูวิจัยเห็ นวาการที่ทีมผูผลิตงานดานสื่ อประเพณีไมรูจัก/ไมเ ขาใจ
ธรรมชาติของสื่อมวลชนนั้นก็เปนปญหาตอการถายโยงเนื้อหาสารในครั้งนี้เหมือนกัน เนื่องจากทีม
ผูผลิตงานดานสื่อประเพณีจะมองขามความสําคัญ, ความจําเปน และขอจํากัดตางๆ ของสื่อมวลชน
ไปและยึดความถูกตองในการผลิตเนื้อหาสารของตัวเองเปนหลักแตเพียงฝายเดียว
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7.2.7 ประเด็นที่ 7: การดัดแปลงเนื้อหาสาร
การไมสามารถถายโยงชองทางการสื่อสารระหวางการสื่อสารทั้ง 2 ประเภทไดนี้
(ชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคล และชองทางการสื่อสารที่เปนแผนซีดีวีดิทัศน) สงผลตอการ
ถายโยงเนื้อหาสารกลาวคือตามหลักการแลวจําเปนตองมีการดัดแปลงเนื้อหาสารในสื่อเดิมใหมี
ความเหมาะสมกับชองทางการสื่อสารใหม เพื่อใหเนื้อหาสารในสื่อใหมมีลักษณะที่ใกลเคียงกับ
เนื้อหาสารในสื่อเดิม ซึ่งผูวิจัยเห็นวาผูที่เหมาะจะเปนผูนําในการดัดแปลงเนื้อหาสารคือทีมผูผลิต
งานดานสื่อมวลชน เนื่องจากเปนทีมงานที่มีความรู ความชํานาญและรูถึงองคประกอบตางๆ ของ
ตัวสื่อ/ชองทางการสื่อสารใหมเปนอยางดี
แตการถายโยงเนื้อหาสารในครั้งนี้ผูวิจัยสรุปวาทีมผูผลิตงานทางดานสื่อมวลชน
ไมทําหนาที่เปนผูนําในการดัดแปลงเนื้อหาสารจากสื่อเดิมใหมีความเหมาะสมกับชองทางการ
สื่อสารใหมอยางที่ควรจะเปน หากแตในระหวางการถายทําทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนกลับใหทีม
ผูผลิตงานดานสื่อประเพณีทําหนาที่เปนผูนําในการ “ไมดัดแปลง” เนื้อหาสารจากสื่อเดิมใหมีความ
เหมาะสมกับชองทางการสื่อสารใหมแทน จนกอใหเกิดการลดระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
เนื้อหาสารใหมในสื่อปลายทางขึ้น
7.2.8 ประเด็นที่ 8: วัตถุประสงคของผูสงสารและผูรับสารไมตรงกัน
จากการที่วัตถุประสงคในการผลิตเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนประการหนึ่งที่
ผูประกอบการใหความสําคัญมากกวาวัตถุประสงคอื่นคือ เพื่อเผยแพรและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ไทย จึงทําใหเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีรูปแบบของการอนุรักษ คือผูผลิตทําการผลิตซ้ํา
เนื้อหาสารเดิมโดยพยายามรักษารูปแบบ เนื้อหา และความหมายดั้งเดิมเอาไวทั้งหมด เพียงแตมีการ
เปลี่ ย นแปลงตั ว ผู ส ง สารในแผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น เ พื่ อ ให เ กิ ด ความเหมาะสม ซึ่ ง จะแตกต า งไปจาก
วัตถุประสงคในการบริโภคเนื้อหาสารของผูรับสารสวนใหญคือ ผูรับสารสวนใหญเปนคนที่พื้น
ฐานความรูทางดานการรําไทยมากอนจึงตองการใชแผนซีดีวีดิทัศนเพื่อเปนสื่อเสริม/เปนอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอนรําไทย เพราะผูรับสารประเภทนี้ตองการเนื้อหาสารที่มีความแปลกใหม
หรือเนื้อหาสารที่มีการเจาะลึกเพิ่มเติมใหละเอียดลึกซึ้งกวาเนื้อหาสารเดิมที่เคยไดรับรูมา
ผู วิ จั ย สรุ ป ว า เมื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการผลิ ต เนื้ อ หาสารของผู ส ง สารไม ต รงกั บ
วัตถุประสงคในการใชงานของผูรับสาร จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูรับสารไมพึงพอใจ และไม
เห็นประโยชนของแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ เนื่องจากแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ ไมสามารถทํา
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หนาที่ตอบสนองความตองการของผูรับสารได ผูรับสารจึงแสดงออกดวยการไมซื้อแผนซีดีวีดิทัศน
ชุดสาธิตฯ
7.3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการถายโยงเนื้อหาการรําไทย
จากการประมวลผลขอมูลตางๆ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับองคประกอบทางการสื่อสาร
ทั้ง 6 ประการดังนี้
7.3.1 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม สําหรับผูสงสาร
จากการที่ ผู ป ระกอบการไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของผู รั บ สาร จึ ง ไม ทํ า การศึ ก ษา
ประเภทและความตองการของผูรับสารกอนการผลิตเนื้อหาสาร ทําใหทีมผูผลิตเนื้อหาสารจากแผน
ซีดีวีดิทัศนตองทําการคาดเดาประเภทและความตองการของผูรับสาร และทําการถายโยงเนื้อหาสาร
ไปสูแผนซีดีวีดิทัศนโดยการตัดทอนเนื้อหาสารที่ผูรับสารตองการทิ้งไป จนทําใหผูรับสารเกิด
ความไมพอใจและไมเห็นประโยชนของเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตและแสดงออกดวย
การไมซื้อแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิต ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับผูสงสาร 10 ขอ
ดังนี้
7.3.1.1 ผูประกอบการควรศึกษาผูรับสาร
ผูสงสารที่เปนผูประกอบการ ควรทําการศึกษาประเภทที่แทจริงของผูรับ
สารและความตองการของผูรับสาร และทําการแจงรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับผูรับสารใหกับทีม
ผูผลิตงานทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับรูอยางชัดเจนกอนการผลิตเนื้อหาสาร เพราะการศึกษาผูรับสาร
เปนขั้นตอนเบื้องตนของกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชน ซึ่งขั้นตอนนี้จะสามารถชวยทีม
ผูผลิตที่เกี่ยวของในการคัดเลือกเนื้อหาสารใหตรงกับความตองการของผูรับสารไดอยางถูกตอง
โดยไมตองทําการคาดเดาความตองการและประเภทของผูรับสารอีกตอไป
7.3.1.2 ผูประกอบการควรศึกษาสินคาของคูแขง
ผูสงสารที่เปนผูประกอบการ ควรศึกษาสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรําไทย
ของผูผลิตรายอื่น เพราะการศึกษาสื่อของคูแขงจะทําใหทราบถึงขอดี และขอดอยจากการผลิตสื่อ
ในอดีต เพื่อจะไดนํามาพัฒนาผลงานสื่อของผูประกอบการใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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7.3.1.3 ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตงาน
ทางดานสื่อมวลชน
โดยเริ่มจากการเลือกใชทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน ที่มีความเปนมือ
อาชีพ เพราะจะชวยเพิ่มศักยภาพในการทํางานของทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี และสามารถ
ดําเนินการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนไปไดอยางมีพัฒนาการ และราบรื่นเนื่องจากการผลิตงาน
ของทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนนั้นตองอาศัยความเปนทีมงาน, มีคนจํานวนมาก, เกี่ยวของกับ
อุปกรณ เทคนิคในการถายทํา และขั้นตอนในการทํางานตางๆ คือ ขั้นตอนการวางแผนงานและ
เตรียมการกอนการถายทํา, ขั้นตอนการถายทํา และขั้นตอนประเมินผลหลังการถายทํา อีกทั้งยังเปน
การทํางานที่ตองการความเปนระบบระเบียบ และตองการ การประสานงานซึ่งกันและกัน
7.3.1.4 ผูประกอบการควรแจงวัตถุประสงคใหชัดเจน
ก อ นการถ า ยโยงเนื้ อ หาสารผู ส ง สารที่ เ ป น ผู ป ระกอบการควรแจ ง
วัตถุประสงคในการผลิตสื่อใหชัดเจนแกทีมผูผลิตงานทุกฝายพรอมๆ กัน เพื่อทีมผูผลิตทุกฝายจะ
สามารถเขาใจและดําเนินการผลิตเนื้อหาสารไปในทิศทางเดียวกันไดอยางถูกตอง และผูรับสารก็จะ
สามารถเขาใจในวัตถุประสงคและหนาที่ของสื่อที่ถูกผลิตออกมาไดอยางถูกตองเชนกัน
7.3.1.5 ผูประกอบการควรยกระดับการผลิตงาน
ผูสงสารที่เปนผูประกอบการ ควรยกระดับการผลิตงานใหมีความเปนมือ
อาชีพมากยิ่งขึ้น เพราะการที่ผูประกอบการมีเจตนาดีในการผลิตสื่อนั้นไมเพียงพอ หากแตตองมี
ความสามารถในการควบคุมความสมดุลระหวางสื่อ 2 ประเภทใหได คือผูสงสารที่เปนผูประกอบ
ควรมีความเขาใจเรื่องของการใชสื่อประเพณี และสื่อมวลชนดวย เพื่อที่จะไมเกิดการโอนเอียงไป
ใหความสําคัญกับสื่อใดและมองขามสื่อใดไปซึ่งจะทําใหการถายโยงเนื้อหาสารเกิดการถายโยงไป
แบบไมสมบูรณอยางเชนในกรณีนี้
7.3.1.6 ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนควรทําการศึกษาเนื้อหาสาร
ที่ตองถายทํากอนการทํางาน
เพื่อทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนจะไดเขาใจ ในสถานะหนาที่ของตัวเอง
มากขึ้น และจะไดสามารถทําการเคลื่อนยายเนื้อหาสารเดิมไปสูสื่อใหมไดอยางถูกตอง ไมกอใหเกิด
การบิดเบือนหรือผิดเพี้ยนของเนื้อหาสาร ดังที่มีกลาวไวใน ปจจัยที่ตองคํานึงถึงเปนกรณีพิเศษใน
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การผสมผสานสื่ อ ประเพณี แ ละสื่ อ มวลชนว า “การเคลื่ อ นย า ยสื่ อ ประเพณี / สื่ อ พื้ น บ า นไปสู
สื่อมวลชนนั้น ถาจะทําทั้งหมด ตองกระทําอยางระมัดระวัง, รอบคอบ, คอยๆ เปนคอยๆ ไป ราวกับ
วาไมไดมีการเปลี่ยนแปลงความหมายของประเพณี หรือ รูปแบบตางๆ ไมเชนนั้นแลวผลที่ไดจะ
เปนในแงลบมากกวา”
7.3.1.7 ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนควรมี
ผูอํานวยการผลิตงานดานสื่อมวลชน (Producer)
เพื่ อ คอยควบคุ ม การทํ า งานของที ม ผู ผ ลิ ต งานด า นสื่ อ มวลชน และ
ประสานงานกับผูกํากับการแสดงจากทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี
7.3.1.8 ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนควรใชมุมมองใหมในการนําเสนองาน
โดยเลิกใชภาพฝงใจเกาๆในการนําเสนอเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทย
คือ จากที่คิดวาเปนเรื่องนาเบื่อ โบราณ เชย ไมทันสมัย ก็ควรนําเสนอรําไทยในรูปแบบใหม โดย
บอกประโยชนของรําไทยในแงที่ไมเคยมีใครรูแตเปนเรื่องที่ประชาชนทั่วไปสนใจคือ รําไทยเปน
การฝกสมาธิชั้นยอด หรือรําไทยเปนการออกกําลังกายชั้นเยี่ยม เปนตน โดยการเริ่มรําไทยใหเริ่ม
จากความสนุ ก ไปหาความเขร ง ขรึ ม , จากเพลงรํ า สั้ น ๆ ไปหาเพลงรํ า ยาวๆ, จากเพลงรํ า ที่ คิ ด
ประดิษฐใหม ไปหาเพลงรําโบราณ ดั้งเดิม เปนตน คือปลูกฝงใหคนรักในการรําไทยกอน เพราะ
หากทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนยังคงใชภาพฝงใจเกาๆ ในการถายทอดเนื้อหาสารอยูนั่นเทากับ
สื่อมวลชนไมไดเขาไปสงเสริมเนื้อหาสารเดิมจากสื่อประเพณีอยางที่ควรเปน หากแตเขาไปทําลาย
คุณคาของเนื้อหาสารเดิมลง เนื่องจากการเคลื่อนยายเนื้อหาสารเกามาไวในสื่อใหม สมควรที่จะมี
การดัดแปลงเนื้อหาสารเกาใหมีความเหมาะสมกับสื่อใหม หากแตการดัดแปลงเนื้อหาสารนั้นควร
จะกระทําอยางระมัดระวังและรอบคอบ และเพิ่มความระมัดระวังในการนําเสนอ
นอกจากนั้ น ถึ ง แม ก ารผลิ ต ซ้ํ า จะสามารถทํ า ได 4 รู ป แบบด ว ยกั น คื อ
รูปแบบการอนุรักษ, รูปแบบการฟนฟู, รูปแบบการดัดแปลง และรูปแบบการสรางใหม แตทีม
ผูผลิตงานทุกฝายที่เกี่ยวของกับการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนควรจะตกลงรูปแบบในการผลิต
รวมกันเพื่อใหไดรูปแบบในการผลิตซ้ําที่เหมาะสม
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7.3.1.9 ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีควรทําความเขาใจกระบวนการผลิตงาน
ทางดานสื่อมวลชนบาง
เพราะการที่ทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีไมเขาใจกระบวนการผลิตงาน
ทางดานสื่อมวลชนเลยยอมทําใหทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีอาจมองขามความสําคัญ, ความ
จําเปน และขอจํากัดตางๆ ของกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชนไป
7.3.1.10 ทีมผูผลิตไมควรใชวิธีการทํางานแบบไทยๆ
เวลาประกอบทีมผูผลิตงาน ผูที่มีอํานาจในการคัดเลือกทีมผูผลิตงานใน
ฝ า ยต า งๆ ไม ค วรใช ค วามสั ม พั น ธ ส ว นตั ว เป น เกณฑ ใ นการคั ด เลื อ กที ม ผู ผ ลิ ต งาน เนื่ อ งจาก
หลักเกณฑดังกลาวจะทําใหผูที่มีอํานาจในการคัดเลือกทีมผูผลิตงานในฝายตางๆ มองขามความ
เหมาะสมและความสามารถในการทํางานของบุคคลากรคนอื่นๆ ไปได และอาจจะกอใหเกิดปญหา
ในการทํางานขึ้น ดังการถายโยงเนื้อหาสารในกรณีนี้ที่เกิดการใชงานผูสงสารแบบผิดฝาผิดตัวคือ
เอาศิลปนมาเปนผูคัดเลือกเนื้อหาสารสําหรับการเรียนการสอนแทนที่จะเลือกใชครูมาเปนผูคัดเลือก
เนื้อหาสารแทน
7.3.2 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม สําหรับเนื้อหาสาร
จากการที่เ นื้ อ หาสารในแผ น ซี ดี วีดิ ทั ศ นเ กิด ความคลาดเคลื่ อน บิด เบื อน และ
หางไกลไปจากเนื้อหาสารเดิมในสื่อบุคคล ซึ่งเปนปญหาสําคัญสําหรับเรื่องการถายโยงเนื้อหาการ
รําไทยจากการสื่อสารระหวางบุคคลไปสูแผนซีดีวีดิทัศนในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
สําหรับเนื้อหาสาร 5 ขอ ดังนี้
7.3.2.1 ควรผลิตเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับดนตรีสําหรับประกอบการรําไทยขึ้นมาใหม
โดยในระหวางการบันทึกเสียงดนตรี ควรมีผูแสดงทารําไปรําประกอบไว
ดวย เพื่อใหเนื้อหาสารทั้ง 2 ประเภท ตางควบคุมซึ่งกันและกัน ไมใหเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับดนตรี
เปนตัวควบคุมเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารําอยางเดียว
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7.3.2.2 ควรจัดการอบรมเนื้อหาสารจากสื่อทั้ง 2 ประเภทใหกับทีมงานผูผลิต
ที่เกี่ยวของทั้งหมด
เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงคุณลักษณะ และขอจํากัดของเนื้อหาสารซึ่งกัน
และกัน คือใหทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนรูถึงเนื้อหาสารที่สําคัญที่เกี่ยวกับการรําไทย เชนในการ
ปฏิบัติทารําผูรําจะตองรําใหตรงกับจังหวะดนตรีไทยอยางแมนยํา และมีทารําที่ถูกตอง เปนตน และ
ใหทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี รูถึงกระบวนการผลิตงานทางดานสื่อมวลชน รวมถึงศักยภาพ
และขอจํากัดที่สําคัญของสื่อมวลชนเชน เสียงรบกวน, แสงสะทอน, ใชสถานที่แคบในการถายทํา
หรือเทคนิคตางๆ ที่สามารถนํามาใชในการถายทํา เปนตน ดังผลการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการ
เรีย นรู ในการผลิตลิ เ กทีวี ชอง 11 พิ ษ ณุโลก พ.ศ. 2545” ของหฤทัย ขัด นาค ที่ ไ ด ก ลาวสรุปถึ ง
ขอจํากัดในการผลิตรายการโทรทัศน ที่สงผลตอการปรับตัวและการเรียนรูของกลุมผูแสดงลิเกวา
“ขอจํากัดของโทรทัศน ไดแก 1. การผลิตรายการโทรทัศนตองมีบท 2. ผูแสดงตองเรียนรูการจับ
ภาพของกลอง 3. ผูแสดงตองเรียนรูวาพื้นที่ในหองสงมีจํากัด 4. ผูแสดงตองเรียนรูวาเวลาในการ
ผลิตรายการโทรทัศนมีจํากัด 5. ผูแสดงตองคํานึงถึงผูชมทางบานในแงความเปนสื่อมวลชนที่
เผยแพรสูสาธารณะ” (หฤทัย ขัดนาค, 2545 : 130) เพื่อที่ตางฝายจะไดมีการเตรียมตัวมาลวงหนา
กอนการถายทําจริง และสามารถปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง เพราะความไมเขาใจกัน
ดังที่มีกลาวไวใน ปจจัยที่ตองคํานึงถึงเปนกรณีพิเศษในการผสมผสานสื่อประเพณีและสื่อมวลชน
วา “การใหคําแนะนําเกี่ยวเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน กับ
พนักงานที่ผลิตงานในสื่อมวลชนนั้นเปนสิ่งที่สําคัญ และในทํานองเดียวกันก็เปน สิ่งจําเปน ที่
จะตองมีการใหคําแนะนํากับนักแสดงที่มาจากสื่อประเพณี/สื่อพื้นบาน เกี่ยวกับสิ่งจําเปนและ
ขอบังคับตางๆ ของสื่อมวลชน”
7.3.2.3 ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชน และทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณี
ควรใหความสําคัญเรื่องการฝกซอมดวยกัน
กระบวนการนี้จะกอใหกระบวนการเรียนรูการทํางานรวมกัน จะทําให
ทีมงานทั้ง 2 ฝายเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น เพราะทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนจะตอง
เรียนรูที่จะนําเสนอและถายทอดเนื้อหาสารที่มีความละเอียดออน และมีคุณคาทางสุนทรียะให
ออกมาไดใกลเคียงกับเนื้อหาสารจากตัวบทตนทางใหมากที่สุด ในขณะที่ทีมผูผลิตงานดานสื่อ
ประเพณีจะตองเรียนรูที่จะทํางานกับกลองเชนกัน
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7.3.2.4 ควรดัดแปลงเนื้อหาสารในสื่อเดิมใหเหมาะสมกับ
ชองทางการสื่อสารใหม
โดยหลักการแลว การเปลี่ยนชองทางการสื่อสารจากเดิมมาเปนแบบใหม
ควรทําการดัดแปลงเนื้อหาสารในสื่อเดิมใหมีความเหมาะสมกับสื่อใหมดวยเพื่อใหเนื้อหาสารที่ถูก
ถ า ยโยงมามีลัก ษณะที่ ใ กล เ คีย งกั บ เนื้อ หาสารเดิม มากที่ สุ ด ดังนั้ น การดั ด แปลงเนื้ อหาสารที่ มี
ลั ก ษณะของการเรี ย นการสอนรํ า ไทยจากสื่ อ บุ ค คลมาสู แ ผ น ซี ดี วี ดิ ทั ศ น ใ นครั้ ง นี้ ควรทํ า การ
ดัดแปลงเนื้อหาสารโดยใชการรํากลับมือเปนวิธีการถายทอดเนื้อหาสาร เพราะเมื่อผูแสดงหันหนา
เขาหาผูชม ผูแสดงตองคิดวาตัวเองคือครู และเมื่อครูหันหนาเขาหานักเรียน ครูจะใชการถายทอด
เนื้อหาสารดวยวิธีการรํากลับมือเพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติทารําไทยตามไดโดยไมเกิดการ
สับสนเรื่องการสลับขางซาย-ขวา
7.3.2.5 ไมควรตัดทอนเนื้อหาสารที่สําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติทารําไทย
เนื่องจากเนื้อหาสาร 5 ขอ (เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ การฟงจังหวะ การตบ/
เคาะจังหวะ, เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติทารํา, เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ลีลาการรายรําตางๆ
และ อารมณของตัวละคร, เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ ขอบกพรองตางๆ ของผูรับสาร และวิธีการแกไข
ขอบกพรอง, เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับ เงื่อนไข/หลักเกณฑในการดัดแปลงทารําไทย) มีหนาที่ในการที่
ทําใหเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับทารํา และ เนื้อหาสารที่เกี่ยวกับดนตรีไทยที่ใชประกอบการปฏิบัติทารํา
เกิดการเกื้อกูล พึ่งพา ควบคุมซึ่งกันและกัน อีกทั้งสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามกันไดตาม
ความเหมาะสม และสามารถผสมผสานกลมกลืน สัมพันธกันไดอยางแมนยํา (ดังที่ไดกลาวไปแลว
ในบทที่ 4 ขอ 4.1.3.3 ขอยอย ก. การถายโยงเนื้อหาสารโดยการตัดทอนเนื้อหาสาร) ดังนั้นในการ
ถายโยงเนื้อหาการรําไทยที่มีลักษณะของการเรียนการสอนจึงไมควรตัดทอนเนื้อหาสารดังกลาว
ออกไป
7.3.3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม สําหรับชองทางการสื่อสาร
จากการที่ชองทางการสื่อสารที่เปนสื่อบุคคล และชองทางการสื่อสารที่เปนแผน
ซีดีวีดิทัศนมีคุณลักษณะและธรรมชาติที่แตกตางกัน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับชอง
ทางการสื่อสาร 2 ขอ ดังนี้
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7.3.3.1 สื่อประเภทแผนซีดีวีดิทัศนเหมาะที่จะเปนชองทางการสื่อสารเสริม
มากกวาชองทางการสื่อสารหลัก
เนื่องจากการถายทอดเนื้อหาการรําไทยจะตองอาศัยสื่อบุคคลเปนสําคัญ
อีกทั้งเนื้อหาการรําไทยนั้นเปนสิ่งที่ละเอียดออน ประกอบไปดวนสวนประกอบตางๆ มากมาย ซึ่ง
บางอยางไมสามารถถายทอดไดดวยการพูดหรือ การทําใหดูเพียงอยางเดียว หากแตตองการ การถูก
เนื้อตัวผูเรียนดวย เชนในเรื่องของการแกไขขอบกพรองของผูเรียน เปนตน
7.3.3.2 ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนควรเปนผูนําในการดัดแปลงเนื้อหาสาร
ผูวิจัยเห็นวาผูที่เหมาะสมจะเปนผูนําในการดัดแปลงเนื้อหาสารเดิมใหมี
ความเหมาะสมกับชองทางการสื่อสารใหมคือ ทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนเพราะเปนทีมงานที่มี
ความรู ความชํานาญ และรูถึงองคประกอบตางๆ ของตัวสื่อ/ชองทางการสื่อสารใหมเปนอยางดี
สวนทีมผูผลิตงานดานสื่อประเพณีเหมาะที่จะเปนผูสนับสนุน คอยควบคุม/ตรวจสอบการดัดแปลง
เนื้อหาสารของทีมผูผลิตงานดานสื่อมวลชนใหมีลักษณะที่ใกลเคียง/เหมือนกับเนื้อหาสารในสื่อเดิม
ใหมากที่สุด เพราะเปน ทีมงานที่มีความรูและความชํานาญในเนื้อหาสารที่เ กี่ยวกับการรําไทย
โดยเฉพาะ
7.3.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม สําหรับผูรับสารและผลลัพธ
เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบประสิทธิผลของผลลัพธ ที่เกิดใน
ผูรับสาร ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับผูรับสารและผลลัพธ 1 ขอ ดังนี้
7.3.4.1 ควรมีการผลิตสื่อชุดตนแบบกอน
เพื่อนําเนื้อหาสารขางในสื่อไปทดสอบผลลัพธกับผูรับสารเปาหมาย เพื่อ
ตรวจสอบดูถึงคุณภาพในการผลิตเนื้อหาสารของทีมงานผลิต และประเมินผลลัพธที่ไดจากการ
บริโภคเนื้อหาสารของผูรับสาร วาผลลัพธที่ไดตรงตามวัตถุประสงคในการผลิตสื่อที่วางไวหรือไม
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7.3.5 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทั่วไป
7.3.5.1 ผูประกอบการควรหาผูรวมลงทุน
จากการที่ปจจัยเรื่อง งบประมาณการลงทุนที่มีนอยของผูประกอบการ
สงผลตอคุณภาพของเนื้อหาสาร ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ใหผูประกอบการหา
สปอนเซอร ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาร หรือหาผูรวมลงทุน เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณเงินลงทุน
7.3.5.2 ผูประกอบการควรจัดใหมีการบริการหลังการขาย
จากการที่ผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศน ตองใชความสามารถของตัวเอง
เปนหลักในการถอดเนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศน แตเนื้อหาสารที่ผูรับสารถอดออกมาอาจเปน
เนื้อหาสารที่ดอยคุณภาพ เนื่องจากประเภทและความของผูรับสารจากแผนซีดีวีดิทัศนมีแตกตางกัน
อีก ทั้ งผู รับสารยัง ไมสามารถตรวจสอบคุ ณ ภาพของเนื้อหาสารไดด วยตนเอง ดังนั้นผูวิจัย จึ งมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการเพิ่มมาตรฐานของเนื้อหาสารในผูรับสารโดยจัดชมรมผูรักรําไทย
ขึ้น และใหผูรับสารที่ ซื้อ แผนซี ดี วีดิทั ศนทํ า การลงทะเบียนเปนสมาชิก และผูที่ เ ปนสมาชิก ก็มี
โอกาสเขารับการอบรมรําไทยจากสื่อบุคคลโดยตรง
7.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
ถึงแมวาการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหองคประกอบในการสื่อสารทั้งหมด แต
หากมีการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาประเด็นตอไปนี้
•
•
•

•

ศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาสารที่เกี่ยวกับการรําไทยในสื่อของผูประกอบการรายอื่นๆ
ศึกษาเปรียบเทียบการถายโยงเนื้อหาสารของผูประกอบการรายอื่นๆ
ศึกษากลุมผูรับสารทุกกลุม เพื่อจะไดทราบถึงความคิดเห็นของผูรับสารที่หลากหลาย และ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการผลิตหรือปรับปรุงชิ้นงานในอนาคต
ศึกษาเรื่องดนตรีไทย และ รําไทย วามีความเกี่ยวของกันอยางไร เพื่อจะสามารถเขาใจเนื้อหาสาร
ที่เกี่ยวกับการรําไทยใหมากขึ้น
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รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ตัวอยางการบันทึกเนื้อหาสารประเภททารําดวยการเขียนในรูปแบบสวนตัวโดยครูนาฎศิลป
ตัวอยางการบันทึกเนื้อหาสารประเภททารําดวยการวาดภาพ: ตําราทารํา 66 ทา
ตัวอยางการบันทึกเนื้อหาสารประเภททารําดวยภาพถาย: ตําราฟอนรํา
ตัวอยางการสอนวิธีการจดบันทึกเนื้อหาสารประเภททารําของครูที่วิทยาลัยนาฎศิลป
ตัวอยางการบันทึกเนื้อหาสารประเภททารําดวยการเขียนและวาดรูปโดยนักเรียน/นักศึกษา
ของวิทยาลัยนาฎศิลป และ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ตัวอยางการบันทึกเนื้อหาสารประเภททารําดวยการใชโนตนาฎศิลปลาบาน
ตัวอยางเอกสารประกอบการสอนของครูที่วิทยาลัยนาฎศิลป
ตัวอยางเนื้อหาสารในแผนซีดีวีดิทัศนชุดสาธิตฯ แผนที่ 1, 2, 3, 4, 7 และ 10
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เนื้อหาสารจากแผนซีดีวีดิทัศนชุด สาธิตการสอนทารํานาฎศิลปไทยมาตรฐานเบื้องตน
เนื้อหาในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 1 มีความยาวทั้งหมด 66.27 นาที ประกอบไปดวย
รายละเอียด
เวลาการสาธิต (นาที)
เวลาแสดง (นาที)
1. การบรรยายชวงแรก
20.32
ไมมี
2. รําแมบทเล็ก
05.35
09.14
3. รําสีนวล
07.23
08.52
4. ระบําเทพบันเทิง
08.25
04.43
5. การกลาวตอนจบ
00.30
ไมมี
การบรรยายชวงแรก (ใชเวลา 20.32 นาที)
สวัสดีคะ วีดิทัศนชุดนี้เปนวีดิทัศนประกอบการเรียนการสอนและการสาธิตทารํานาฎศิลปไทยเบื้องตน ซึ่งเรามีอยู
ดวยกันหลายชุดดวยกันนะคะ และกอนที่เราจะเขาสูการสาธิตทารํานาฎศิลปไทย การฝกหัดเบื้องตนถือไดวาเปน
การฝกหัดที่เปนขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะนําไปสูการทารําที่สวยงามและเปนแบบอยางที่ดีตอไป และที่สําคัญอีกอยาง
หนึ่งก็คือ การคัดเลือกนักแสดงหรือผูแสดง ก็มีสวนสําคัญในการที่ จะทําใหการแสดงชุดนั้น พรอมและสมบูรณ
แบบ เรามาดูการคัดเลือกผูแสดงนะคะ ในที่นี้จะขอคัดเลือกนักแสดง ผูที่เปนฝายพระ และฝายนาง ซึ่งเราจะมี
วิธีการคัดเลือกนักแสดง หรือผูแสดงดังนี้คะ ฝายพระสวนใหญเราจะนิยมเลือกผูแสดง หรือนักแสดง ผูที่มี
บุคลิกลักษณะ สูง โปรง ใบหนายาวเรียวเปนรูปไขนะคะ คอยาว รูปรางสมสัดสวน การคัดเลือกผูแสดง หรือผูรํา
ฝายตัวนาง รูปรางสันทัด คอนขางเล็ก ใบหนากลม หรือบางครั้งอาจออกเปนรูปไขก็ไดคะ รูปรางไดสัดสวน และ
เมื่อเราไดคัดเลือกนักแสดง หรือผูรําไดแลวนะคะ กอนที่เราจะไปรําหรือแสดงอะไรก็ตาม การฝกหัดเบื้องตนถือ
ไดวาเปนการวางพื้นฐานที่ดี เพื่อที่จะไดฝกหัดรําการแสดงตอไปในชุดอื่นๆ คะ ก็จะขอกลาวโดยเริ่มตั้งแต การดัด
มือ วิธีการดัดมือ ในนาฎศิลปไทยเรานั้นมีอยู 2 วิธีนะคะ วิธีที่ 1 ก็คือ การนั่งแลวชันเขาขึ้นขางใดขางหนึ่ง โดยจะ
ใหผูสาธิตนั่งและชันเขาดานขวาขึ้นกอนนะคะ ลองสังเกตวิธีการนั่งของผูสาธิต เขาที่นั่งชันขึ้นมานั้น ลักษณะการ
วางเทา จะวางอยูดานหนา ในขาอีกขางหนึ่ง ลําตัว หลังตรง หนามองตรง ลักษณะการวางมือ จะวางมือขาง
เดียวกับขาที่ตั้งชันขึ้น จากนั้นใชมืออีกขางหนึ่งจับที่ปลายนิ้ว ที่วางอยูเหนือขอศอก แลวก็ ดัดปลายนิ้วโนมไป
ดานหลัง หรือเขาหาตัวเองนะคะ เพื่อใหปลายนิ้วออน หลังจากนั้นก็จะกําหนดนับในใจ อาจจะประมาณ 20, 50
ซึ่งก็ขึ้นแต ความสามารถและก็การเริ่มตนของการฝกหัดนะคะ หลังจากนั้นก็จะกลับทําอีกขางหนึ่งคะ ขอให
สังเกต ขอมือของผูแสดงหรือผูสาธิตนะคะ นอกจากจะตองนั่งตัวตรง หลังตรง และหนามองไปที่ดานหนาแลว
เมื่อเวลาหักปลายมือขอมือจะตองตั้งตรงเสมอ ไมแบนราบไปแบบนี้นะคะ เพราะจะทําใหเวลารํา ไมเกิดการหัก
ขอมือขึ้น สําหรับวิธีที่ 2 ก็จะเปนการ ตั้งเขา ชันทั้งสองขาง และก็ประสานมือไขวออก ในลักษณะ อยางนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็จะนํามือที่ประสานไขวกันนี้ วางไวตรงกลางระหวางเขาทั้งสองขาง แลวก็ใชกําลังของเขาทั้งสอง
ขางนี่แหละคะ บีบแขนเขามา นี่ก็เปนอีกวิธีหนึ่งในการดัดมือและดัดแขน เพื่อใหออนนะคะ ถาในกรณี ที่
นักเรียนหรือผูสนใจ ฝกหัดจนแขนออนแลวก็อาจจะทําใหแขนทั้ง 2 ขางบีบชิดติดเขามาเลยก็ไดคะ แตที่สําคัญนะ
คะหนาจะตองมองตรง และหลังก็ยังตองตรงเสมอคะ เมื่อเราดัดมือเรียบรอยแลวนะคะ ตอไปนี้ก็จะเปนการนั่ง
กระดกเสี้ยวคะ เราจะดูจากการสาธิตในทาลักษณะของตัวพระกอนนะคะ การกระดกเสี้ยวจะเริ่มจากการนั่งตั้งคะ
ทั้งสองขาง หรือเรียกวานั่งคุกเขานั่นเองนะคะ มือทั้งสองวางอยูบนหนาขา ตรึงปลายนิ้วมือ หลังจากนั้นก็เบี่ยงตัว
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ไปทางดานที่เราตองการกระดกเสี้ยว เชน ถาตองการกระดกเสี้ยวขางขวา ใหใชลักษณะ เอียงไปทางซายและก็ฉีก
เขาขวาออกเพื่อกระดกเสี้ยวนะคะ ในกรณีที่ผูฝกหัดเริ่มฝกหัดก็อาจจะใชมือทั้งสองเทาสะเอวไวก็ไดเพื่อเปนการ
ยึดหลักไมใหลม สังเกตนะคะ ลักษณะการฉีกเขาทั้งสองขางจะตองใหมีความสมดุลกัน เพื่อที่ลําตัวจะไมเอนไม
ลม และที่สําคัญหลังจะตองตรงเสมอและถาหากมีการฝกหัดเพียงพอแลว เราจะหัดขึ้นทาก็ได เชนทาผาลานะคะ
วิธีการฝกก็อาจจะใชมือขางที่หงายดันขาเพื่อใหตั้งตรงนะคะ แตถาฝกจนชํานาญแลวสามารถทรงตัวได ก็ให
ปลอยแขนและก็บังคับขาใหตั้งตรง ที่นี้เรามาดูการกระดกเสี้ยวของตัวนางบางนะคะ สังเกตจากการนั่ง ลักษณะ
การนั่งของตัวนางจะแตกตางจากตัวพระก็คือวา เขาทั้งสองจะ ชิดติดกัน ลักษณะการวางนิ้วมือจะเปนเชนเดียวกับ
ตัวพระคือวางไวที่ หนาขาทั้งสองขางและตรึงปลายนิ้วมือ แตเมื่อเวลาตัวนางจะกระดกเสี้ยวจะตองฉีกขา ขางที่
ตรงขามกับขาที่จะกระดกเสี้ยวนะคะ และหลังจากนั้นก็จะฉีกขาขางที่จะกระดกนั้นออกไปดานหลัง ลักษณะการ
ฝกหัดก็เชนเดียวกันคะ สวนทาที่ใชก็อาจจะมีทาแปลกๆ ออกไปเชน ในลักษณะของการกางปกแบบนก นะคะ
เมื่อเราฝกทาไดแลว นะคะ ก็จะเปนทาที่แตกตางออกไปเพื่อใหเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น และหลังจากนั้นนะคะ
ก็จะมีการกลับทําอีกขางหนึ่งนะคะ เวลาฝกเรามักจะนิยมฝกทั้งสองขางเพื่อจะใหเกิดความชํานาญ ถาหากยังทรง
ตัวไมได ก็มีวิธีการเชนเดียวกับพระนะคะ ก็คือ การนําแขนมาดันขาเพื่อใหทรงตัวไดนะคะ แตถาฝกจนชํานาญ
แลวก็ปลอยไดเชนเดียวกันคะ และเมื่อกระดกเสี้ยวแลว ที่นี้ก็จะมาสูการยกขากันนะคะ เริ่มแรกเรามาดูลักษณะ
การประและก็ยกเทาของตัวพระกันกอนคะ ทาเตรียมนะคะ สวนใหญ เราจะนิยมให ผูที่เริ่มฝกหัดเรียนนั้นทาว
สะเอวไว นะคะเพื่อสรางความสมดุลในรางกายเพื่อไมใหเกิดอาการตัวโคลงเคลงนะคะเอียงไปเอียงมานะคะ ทาว
สะเอวไวทั้งสองขาง ลักษณะการยืนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการประและยกเทาขวากอนนะคะ ลักษณะการยืนนั้นให
สังเกตที่ปลายเทาตัวพระนั้น จะยืนเฉียงปลายเทา ออกจากลําตัวเล็กนอยนะคะ คือถายืนเทาขวาก็จะเฉียงปลายเทา
ขวา ที่สําคัญดูที่ปลายนิ้วเทานะคะ จะตองเชิดปลายนิ้วเทาไวเสมอนะคะ ลักษณะการวางเทาก็จะอยูประมาณ
กึ่งกลางของขาอีกขางหนึ่ง นะคะหลังจากนั้นก็ประเทาโดยการใชจมูกเทาประลงเบาๆ ที่พื้นคะ แลวก็ยกขึ้นนะคะ
ลักษณะการยกเทา ตัวพระจะแยกเขาออกเล็กนอย นะคะปลายเขาจะเฉียงออกไปดานขางของลําตัว สังเกตปลาย
นิ้วเทาสิคะ ปลายนิ้วเทายังคงเชิดอยูเสมอ ลําตัวตรง หนาตรง หลังจากนั้นเราจะปฎิบัติ ทาตอเนื่องกันเลยนะคะ ก็
คือการกาวขางคะ ลักษณะการกาวขาง ใหสังเกตที่เขาทั้งสองขางของตัวพระนะคะจะ เปนในลักษณะเฉียงออก
จากกัน เขาซายจะฉีกไปทางดานซาย และเขาขวาก็จะฉีกไปทางดานขวานะคะ ลักษณะเหมือนรูปทรงเรขาคณิต
นะคะเปนเหลี่ยม น้ําหนักของการกาวขางนี้นะคะจะอยูในน้ําหนักของเทาที่เรากาวไป เชนตอนนี้กําลังกาวเทาขวา
อยู น้ําหนักตัวก็จะไปทางขวานะคะ อีกทาหนึ่งคะ คือทากระดกเทา กอนที่เราจะกระดกเทานะคะเราจะเริ่มจาก
การกระทุงเทา ลักษณะการวางเทานะคะ เมื่อเราตองการที่จะกระทุงเทาไหนก็ใหวางเทานั้นไวดานหลัง นะคะ
เปดสนเทาหลัง แลวก็ใชจมูกเทากระทุงพื้นเบาๆ สังเกตการวางขาของตัวพระนะคะ เขายังคงแยกออกจากกัน
เชนเดิม กระทุง ลักษณะการ กระทุงและเมื่อยกแลวเราจะเรียกวา กระดกเทา ใหสังเกตนะคะ ลักษณะแบบนี้เราจะ
เรียกวาการถีบเขา ก็คือการถีบเขาไปขางหลังใหหนาขาและเขาดันไปขางหลังเพื่อใหเกิดความสวยงาม และเกิด
ความสมดุลในรางกายเมื่อเวลายืน เราจะไดไมยืนตัวเอียง ตัวเอนหรือตัวโอน นะคะ แลวจากนั้นเราก็สามารถ
ปฎิบัติสลับในทาเดิมๆ นี้อีกขางหนึ่งได ที่นี้เรามาดูในลักษณะของปฎิบัติทารําตัวนางบางนะคะ เริ่มจากการประ
และก็ยกเทาเชนเดียวกันคะ ลักษณะการยืน ตัวนางสังเกตนะคะ ปลายเทาจะไมไดแยกจากกันเหมือนอยางตัวพระ
แตจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน ปลายนิ้วเทายังคงเชิดอยูเชนเดิมคะ และก็ประเทา ใชจมูกเทาประเชนเดียวกันนะ
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คะ แลวก็ยกขึ้น ขอสังเกตหรือขอแตกตางที่เกิดจากการยกเทานี้ ตางจากตัวพระก็คือ ตัวนางยกเขา ขึ้นไปอยาง
ตรงๆ ไปทางดานหนาจะไมมีการแยกเขาออก ลําตัวตรง เชิดปลายนิ้วเทา นะคะ และก็หลังจากนั้นก็จะเปนการ
กาวขาลงคะ ลักษณะการกาวแบบนี้เราจะเรียกวาการกาวขาง อันนี้ก็เปนขอแตกตางที่ไมเหมือนตัวพระเหมือนกัน
นะคะ ก็คือวา จากที่อธิบายเมื่อสักครู ลักษณะเขาของตัวพระจะแยกออกจากกัน แตใหสังเกตที่เขาของตัวนาง เห็น
ไหมคะ จะเปนไปในลักษณะทิศทางเดียวกัน แลวก็ เปดสนเทาหลังดวย น้ําหนักก็จะอยูในเทาที่เรากาวขางไป
เชนเดียวกันคะ หลังจากนั้นก็จะเปนการกระทุงเทาแลวก็กระดกเทา ลักษณะการปฎิบัติจะเหมือนเชนเดียวกับตัว
พระ นะคะ ลักษณะการยกก็เชนเดียวกันคือ จะถีบเขาออกไป นะคะ ถาหันอีกขางหนึ่งจะเห็นชัดกวา เปนลักษณะ
การถีบเขาไปดานหลังเชนเดียวกับตัวพระ แตจะไมมากเทาตัวพระนะคะ สังเกตดานนี้คงจะชัด เมื่อเราผาน
ขั้นตอนดังกลาวแลวนะคะ ที่นี้ก็จะมาถึงการตั้งวงบางคะ ลักษณะการตั้งวงของตัวพระและตัวนางก็จะมีดังนี้นะ
คะ ตัวพระการตั้งวงก็จะมีวงบน วงกลาง วงลาง และก็มีวงพิเศษคือวงหนา ตัวนางก็เปนเชนเดียวกันนะคะ ให
สังเกตวาวงบนของตัวพระนั้น จะอยูในระดับแงศีรษะ นะคะ ลักษณะวงของตัวนางจะอยูต่ํากวาตัวพระ ก็คือจะอยู
ในระดับปลายหรือหางคิ้วนะคะ ลักษณะการตั้งวงก็จะไมงอหรือไมตึงจนเกินไปเพราะจะไมเกิดความสวยงามนะ
คะ เชน ถางอเขามามากอยางนี้ นะคะ จะกลายเปนในลักษณะวงหักไมสวยงามนะคะ ตองอยูในระดับพอดีและก็
ดูวาเหมาะสมกับรูปราง สัดสวนของตัวเอง หลังจากนั้นก็จะเปนวงกลางคะ ก็จะอยูระดับไมเกินหัวไหล วงลางจะ
อยูระดับชายพกหรือหัวเข็มขัดของเรานี่เองนะคะ และก็อีกวงหนึ่งก็คือวงพิเศษวงหนานะคะ ก็จะอยูระดับหนาไม
อยูบังหนานะคะ และก็ไมอยูต่ําจนเกินไปจะอยูระดับอก อยูระดับปากนะคะ และหลังจากนั้นก็จะมีลักษณะการจีบ
นะคะ ก็จะมีการจีบอยูหลายๆ แบบ เชน จีบคว่ํา นะคะ ก็จะมีการทํามือหลายแบบ จีบคว่ําก็คือ นะคะ ก็จะใช
นิ้วโปงและก็นิ้วชี้จรดชิดกัน สวนนิ้วที่เหลืออีก 3 นิ้ว ก็กรีดออกไปในลักษณะ เปนเหมือนรูปพัดนะคะ ขอมือที่
สําคัญตองหักนะคะเพราะไมงั้นจะไมเกิดความสวยงาม นะคะ จีบอีกแบบหนึ่งก็คือ จีบหงายคะ นะคะลักษณะการ
ทํามือเปนแบบเดียวกันนะคะ ที่สําคัญคือขอมือจะตองหัก นะคะ แลวก็ อีกแบบหนึ่งก็คือการจีบปรกคะ จีบปรกก็
จะอยูในระดับแงศีรษะ ตัวนางนะคะ ก็จะอยูระดับปลายคิ้วหรือหางคิ้วนะคะ ก็คือการจีบขางๆ เขาหาตัวเองนะคะ
ใหเปนในลักษณะ จีบหงายหรือจีบคว่ํานะคะ แลวก็หลังจากนั้นก็จะมีมือในลักษณะพิเศษอื่นๆ เชน มือลอแกวนะ
คะ การทําลอแกวนะคะ ก็คือจะใชนิ้วกลาง และก็นิ้วโปงนะคะ จรดชิดกันนะคะ ในลักษณะเปนวงกลมนะคะ เปน
กลมๆ และก็นิ้วที่เหลือนะคะ อีก 3 นิ้วนะคะ ก็กรีดออกไปนะคะ ลักษณะการลอแกวนะคะ ก็จะมีในลักษณะแบบ
หงายนะคะ ก็เหมือนมือจีบและก็ตั้งวง คะ และก็หลังจากนั้นนะคะ เมื่อเราฝกหัดทารําเบื้องตนพวกนี้แลว จนเรา
เขาใจและก็ฝกฝนจนเกิดความชํานาญนะคะตอไปนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนนะคะ ทารําสาธิต นะคะ ในการแสดง
นาฎศิลปไทยในชุดตางๆ โดยเรานําจากทาจากการฝกหัดเบื้องตนนี่ละคะมาประกอบในการรํา
อันดับที่
ชุดที่ 1 เพลงรําที่ 1
ชื่อเพลงรํา
รําแมบทเล็ก (เวลาสาธิต 5.53 นาที / เวลาแสดงจริง 9.14 นาที)
การรําแมบท รําแมบทนี้ ถือไดวาเปนการรํามาตรฐาน ในนาฎศิลปไทยชุดหนึ่งที่ถือไดวาเปนการฝกหัดเบื้องตน
ในนาฎศิลปไทยกอนที่จะเริ่มเรียน หรือเริ่มรําปฎิบัติในนาฎศิลปชุดอื่นๆ นะคะ ซึ่งผูแสดงสวนใหญก็จะมีทั้งฝาย
ตัวพระและตัวนาง ซึ่งลักษณะการแตงกายในการรําแมบทนี้ก็จะเปนการลักษณะการแตงกาย อยางยืนเครื่องพระ
และนาง สําหรับวงดนตรีที่ใชบรรเลง ประกอบการแสดงนั้นก็คือวงปพาทยเครื่อง 5 และโอกาสที่ใชในการแสดง
รําแมบทนี้ ก็ไดแกการแสดงและการสาธิตนาฎศิลปไทยทั่วๆ ไป การรําแมบทนี้จะมีอยู 2 ลักษณะดวยกันคือ การ
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รําแมบทอยางเต็มและอยางตัดซึ่งอยางเต็มนั้น เราจะเรียกวาการรําแมบทใหญ และการรําแมบทอยางตัดนั้นเราจะ
เรียกวาการรําแมบทเล็กคะ ซึ่งการรํานี้ก็จะมีลักษณะ ที่เปนทาทางของการเลียนแบบทาธรรมชาติของสัตว การ
เลียนแบบทาทางธรรมชาติของมนุษย ตลอดจนการผสมผสานทารําตั้งแตศีรษะจนจรดปลายเทา เพื่อใหสอดคลอง
กลมกลืนไปกับเนื้อรองและธรรมนองเพลงนะคะ ในที่นี่การสาธิตจะเปนการสาธิตแบบการรําแมบทเล็กซึ่งเนื้อ
รองในแมบทเล็กนี้ก็อยูในโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณปราบนนทุก
ซึ่งเปนบทพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 คะ ซึ่งทารําการสาธิตแมบทเล็กนี้จะมีคราวๆ ดังนี้
คะ ทารําเริ่มแรกของแมบทเล็กจะเริ่มจากทารําในเพลงรัว ทาที่ใชจะเปนทาสอดสรอยมาลาคะ และเมื่อสอดสรอย
ออกมาแลวนั้นผูแสดงก็จะประลงนั่งคะ และหลังจากนั้นก็จะทําทารําไปตามเนื้อรองและทํานองเพลงนะคะ ทา
แรกก็คือ ทาเทพพนมคะ ปฐม พรหมสี่หนา สอดสรอยมาลา เฉิดฉิน ทาตางๆ ที่ไดสาธิตไปนี้นะคะก็เปนทารําที่
เปนพื้นฐาน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตหรือดัดแปลงใชกับการแสดงนาฎศิลปไทยในชุดอื่นๆ และนอกจากนั้นทา
รําดังกลาวนี้ก็สามารถ นําออกไปใชในการตีบท ประกอบการแสดงละครคะ เชน ทาเมื่อสักครู ทาเฉิดฉิน ก็
หมายถึงความสวยงาม ความยิ่งใหญนะคะ และหลังจากนั้นก็จะมีทาบางทาที่แสดงถึงอากัปกิริยาของสัตวเชนทา
กวางเดินดงคะ ทาหงสบิน ทากินรี คะ และเมื่อจบในเนื้อรองแตละทอนของเพลงแมบทเล็ก ก็จะตองหมดดวย
ทาโบกนะคะซึ่งสามารถปฎิบัติไดดังนี้คะ และก็จะตอดวยทํานองดนตรีรับ ซึ่งสวนใหญทาที่ใชก็จะมีการใชทาที่
อยูในแมบทเล็กนี่ละคะมาใชใหสอดคลองประสานกลมกลืนกัน เชน ทาแรก เราจะใชทาผาลาคะ ในการปฎิบัติทา
ก็จะมีการปฎิบัติทั้งมือและเทาใหสอดคลองสัมพันธกันไป ทั้งตามทวงทํานองเพลงดวยนะคะ สุดทายก็จะหมด
ดวยทาโบกคะ กอนที่จะขึ้นเนื้อรองในทอนอื่นๆ อีกตอๆ ไป คะ และนี่ก็เปนเพียงสวนหนึ่งเล็กๆ นอยๆ ในเนื้อ
เพลงของแมบทเล็กนะคะ แตหลังจากนี้เราจะไปพบกับการรําแมบทเล็กกันคะ
เนื้อเพลงรําแมบทเล็ก
เทพพนม ปฐม พรหม สี่หนา
สอดสรอย มาลา เฉิดฉิน
ทั้งกวาง เดินดง หงสบิน
กินรี เลียบถ้ํา อําไพ
อีกชา นางนอน ภมรเคลา
แขกเตา ผาลา เพียงไหล
เมขลา โยนแกว แววไว
มยุเรศ ฟอนใน นภาพร
ยอดตอง ตองลม พรหมนิมิต
อีกทั้ง พิสมัย เรียงหมอน
ยายทา มัจฉา ชมสาคร
พระสี่กร ขวางจักร ฤทธิรงค
อันดับที่
ชุดที่ 1 เพลงรําที่ 2
ชื่อเพลงรํา
รําสีนวล (เวลาสาธิต 7.23 นาที / เวลาแสดงจริง 8.52 นาที)
การรําสีนวล รําสีนวลนี้ถือไดวา เปนการรําประเภทหนึ่งในนาฎศิลปไทยที่ไดรับความนิยมและก็ แสดงกันอยาง
แพรหลายนะคะ เพราะการรําประเภทนี้เปนการรําที่เรียกวาเปนการละเลนพื้นเมืองของทางภาคกลางซึ่งสวนใหญ
แลวการรําสีนวลนี้มักจะนิยมใชผูหญิงแสดง เพื่อรายรําประกอบเนื้อรองและทํานองเพลงที่กลาวถึง ความสวยงาม
ของผูหญิงที่แตงกายเพื่อที่จะไปรําสีนวลคะ ดังนั้นทารําตลอดจนดนตรีที่ใช หรือทํานองเพลงนั้นจึงมีลักษณะที่
นุมนวลออนหวานและใหความรูสึกที่เปนผูหญิงคะ การรําสีนวลนี้สวนใหญแลวนั้นมักจะนิยมแสดงเปนจํานวน
หมูมาก แตบางครั้งก็อาจจะนํามาแสดงคนเดียวก็ไดนะคะ ซึ่งจํานวนผูแสดงนั้น อาจจะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสม โอกาส และสถานที่ที่ใชในการแสดงคะ ลักษณะการแตงกายของการรําสีนวลนี้ ผูแสดงจะแตง
กายในลักษณะ หมสไบเฉียง นุงผานะคะ อาจจะใชเปนผาโจงกระเบนหรือเปนผานุงจีบหนานางก็ไดคะ และก็
สวมเครื่องประดับตางๆ ดังนี้นะคะ ตางหู สรอยคอ สังวาล รัดตนแขน ขอมือ เขมขัด และขอเทาคะ สําหรับทรง
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ผมนั้นก็อาจจะเกลาครึ่งศีรษะ โดยตั้งกระบังขางหนาและปลอยผมยาวไวดานหลัง หรืออาจจะเกลาทุยทั้งดานหนา
และดานหลังก็ไดคะ เครื่องประดับศีรษะนั้น ถาหากเปนการปลอยผมก็อาจจะเปนเพียงแตการติดดอกไม แตถา
หากเปนการเกลาผมทุยหนาและทุยหลังแลวก็อาจจะเปนการใสเกี้ยว ซึ่งเกี้ยวนั้นก็อาจจะเปนเกี้ยวกลมหรือเกี้ยว
เปลว ก็ไดนะคะ ซึ่งก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและดุลยพินิจของผูใสดวยคะ สําหรับเครื่องดนตรีที่ใชในการ
บรรเลงนั้นก็ไดแกวงปพาทยเครื่องหาคะ ซึ่งการสาธิตในเพลงรําสีนวลนี้ ก็สามารถสาธิตไดคราวๆ ดังนี้คะ เริ่ม
จากทาแรกที่เรานํามาใช นะคะก็จะเปนทาสอดสรอยมาลาเดินสลับมือพรอมกับการกาวเทา มาตามจังหวะของ
ทํานองเพลงคะ และก็จะเปนการสลับจีบ และสุดทายก็คือการประกาวเทาลง ในลักษณะการ คลายๆ กับการประ
นั่งในเพลงแมบทเล็กนะคะ และก็จะมีการตีทารําไปตามเนื้อรอง นะคะ ซึ่งทารํานั้นก็อาจจะใช มาจากทารําที่เปน
ทาธรรมชาติหรือทารําที่ไดมาจากทารําในแมบทเล็กก็ไดคะ โดยทาเริ่มแรกนั้น ก็คือในเนื้อเพลงที่วา สีนวลชวน
ชื่นเมื่อยามเชาคะ ทานี้นะคะ ก็เปนทายิ้มและก็อายคะ เมื่อยามเชาก็จะเปนทาที่ชี้ไปบนทองฟาซึ่งแสดงถึงการชี้
พระอาทิตยหรือทองฟาที่แจมใสนะคะ รักเจาสาว ทานี้เรานํามาจากทาพิสมัย ในเพลงแมบทเล็ก สีนวล หวน
คิดถึง ขอใหสังเกตลักษณะของการประสานมือในทาหวนคิดถึงนี้นะคะ ลักษณะการประสานมือนั้นจะใชมือทั้ง
สองประกบติดกันมือวางไวอยูระดับกลางอก โดยใชนิ้วกลางนะคะ แตะไปที่อีกขางหนึ่งของนิ้วมือนะคะ และก็
นิ้วที่เหลือนั้นก็จะกรีดออก นะคะ หลังจากนั้นเมื่อจบเนื้อเพลงแลวก็จะมีทารับ ซึ่งทารับนี้ก็จะนํามาจากทารับใน
เพลงแมบทเล็กคะซึ่งนั่นก็คือทาผาลาคะ ทานี้นะคะก็จะเปนการแสดงความสามารถของผูรําอีกทาหนึ่ง ก็คือการ
กระดกเทาพรอมกับเคลื่อนตัวจากทางดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่งคะ ซึ่งถาหากเปนเด็กเล็กๆ นะคะ ที่เพิ่งเริ่ม
ฝกหัดไมสามารถที่จะกระดกเทาคางไวไดนานๆ แบบนี้ ก็สามารถที่จะวางเทาแลวคอยๆ เคลื่อนตัวไปก็ไดคะ
หลังจากนั้นก็จะมีทารําอื่นๆ ที่เปนทาถึงการแสดงตีบทนะคะของเพลงสีนวลนะคะ สําหรับทารําในเพลงนี้นั้นนะ
คะก็อาจมีการดัดแปลงไปบางเล็กนอย ถาหากเปนเด็กเล็กๆ ที่ใชแสดง ซึ่งก็เหมือนกับทาเมื่อสักครูนี้นะคะ ก็คือ
อาจจะไมใชในการกระดกขาแตก็อาจจะเปนการวางเทาเพื่อเคลื่อนตัวไปเพื่อใหงายขึ้น และสุดทายก็จะจบดวย
เพลงเร็วลาคะ ซึ่งทารําเพลงเร็วนะคะ ก็จะมีทารําคราวๆ ดังนี้คะ เชนเริ่มจากการประเทาและก็เดินสายนะคะ จน
หมดนะคะ และก็จนจบทาคะ การกาวหมดคะ และก็จบดวยเพลงลาคะ คือทาลอแกว สุดทายคะอาจจบดวยทา
ไหวคะ คะการรําเพลงสีนวลนี้นะคะ ถือไดวาเปนการรําชุดหนึ่งที่ไดรับความนิยมมากนะคะ ก็เปนเพลงที่มีความ
ไพเราะและก็งายแกการรายรํานะคะ ซึ่งเราจะติดตามและก็ดูไดจากการรําสีนวลแบบเต็มรูปแบบตอไปนี้คะ
เนื้อเพลงรําสีนวล
สีนวล ชวนชื่น เมื่อยามเชา รักเจาสาว สีนวล หวนคิดถึง แมไมแล เห็นเจา เฝาคะนึง อยากใหถึง วันที่ รําสีนวล
การบรรยายตอนทาย (ใชเวลา 00.30 นาที)
การสาธิตและการฝกหัดทารํานาฎศิลปไทยเบื้องตน รวมถึงเพลงรํามาตรฐานอันไดแกเพลงแมบทเล็ก เพลงสีนวล
และเพลงเทพบันเทิงในชุดนี้อยากจะใหทุกคนไดนํากลับไปฝกฝนทบทวนเพื่อเพิ่มทักษะ
และความชํานาญ
เพื่อที่จะไดฝกหัดในชุดตอๆ ไปยิ่งขึ้นนะคะ สําหรับชุดนี้พบกันเทานี้คะ สวัสดีคะ
*****************************************************************************************
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เนื้อหาในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 2 มีความยาวทั้งหมด 73.12 นาที ประกอบไปดวย
รายละเอียด
เวลาการสาธิต (นาที)
1. การบรรยายชวงแรก
20.27
2. ระบําดาวดึงส
08.42
3. รําพลายชุมพล
09.04
4. รําฉุยฉายวันทองแปลง
08.29
5. การกลาวตอนจบ
00.31

เวลาแสดง (นาที)
ไมมี
09.00
07.49
07.44
ไมมี

การบรรยายชวงแรก (ใชเวลา 20.27 นาที)
เนื้อหาชวงแรกเหมือนในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 1 แตมีเพิ่มคําบรรยายตอทายดังนี้ “ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู เราจะมาชม
การสาธิตทารํานาฎศิลปไทยกันนะคะ”
อันดับที่
ชุดที่ 2 เพลงรําที่ 2
ชื่อเพลงรํา
รําพลายชุมพล (เวลาสาธิต 9.04 นาที / เวลาแสดงจริง 7.49 นาที)
รําพลายชุมพลเปนการแสดงนาฎศิลปไทยชุดหนึ่งที่จัดอยูในการแสดงประเภท รําเดี่ยว โดยรําพลายชุมพลนี้อยูใน
ละครเสภาเรื่องขุนชาง ขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ โดยเนื้อเรื่องกลาวที่วา พลายชุมพล ไดปลอมตนเปนชนชาว
มอญเพื่อที่จะออกไปทําศึกกับพระไวย โดยในเนื้อเพลงนั้นไดกลาวถึง การแตงกายของพลายชุมพล โดยรองเพลง
ประกอบทํานองมอญดูดาว ซึ่งในเนื้อหาของทํานองเพลงและเนื้อเพลง นั้นกลาวถึง การแตงกาย โดยมี
เครื่องประดับตางๆ เชน ผาประเจียด เสื้อ ผาโพกศีรษะ ตระกุด และก็ที่สําคัญนะคะ คืออุปกรณในการแสดงก็คือ
ถือหอก และก็มีสัตวที่ใชในการประกอบการแสดงนั่นก็คือ การขี่มา โดยจะใชมาแผงประกอบการแสดง ซึ่งการรํา
พลายชุมพลนี้นะคะเปนการรําชุดหนึ่งที่เนื้อรอง ทํานอง ออกสําเนียง มอญ ดังนั้นทารําที่ใชก็จะมีลักษณะที่
ออกไปทาง ลักษณะของชนชาวมอญเชนจะมีการกระทายไหล มีการตีไหล นะคะ และก็มีลักษณะการรําที่ออก
เหมือนกับของชนชาวมอญ เดี๋ยวเราจะสาธิตใหดูจากผูสาธิตนะคะ เริ่มตั้งแตทาแรกนะคะ อันนี้ผูสาธิต อุปกรณที่
ใชก็คือมีหอก และก็มีมา ซึ่งในชวงแรกของการรําพลายชุมพลนั้น เราจะยังไมใชอุปกรณดังกลาวนะคะ ในลําดับ
ขั้นแรกนั้น จะขอสาธิตทาออกคือทาเดิน วามีลักษณะเลียนแบบการเดินของชาวมอญที่ตางจากการเดินของละคร
ไทยอยางไรคะ ลักษณะการกาวเดินจะมีการตีไหล เวลาเอียงนะคะ ขอใหสังเกตุวาจะเอียงไปขางเดียวกับเทาที่กาว
และสุดทายกอนขึ้นหรือจบเนื้อรองจะตองมีการทําทาโบก และหลังจากนั้นนะคะ เวลาแสดงก็จะรําไปตามเนื้อ
รองโดยใชการตีบท ทําทาตามที่เนื้อรองหรือเพลงรอง ไดรองนะคะ เชน ในเนื้อเพลงที่วา จัดแจงแตงกายพลายชุม
พลคะ หรือทาที่กลาวถึงการใสเสื้อผา อุปกรณเชน ทานุงผาตาหมากรุก ทาคาดตระกุด ทาใสเสื้อลงยันต ทาผูก
ผาประเจียด ทาโพกผา ลักษณะทารําดังกลาวเปนทารําที่ประกอบเนื้อรองโดยกลาวถึง การใสเครื่องแตงกายหรือ
เครื่องประดับของตัวละครนะคะ และหลังจากนั้นเมื่อรําจบในเนื้อเพลงแตละทอน ก็จะมีการรับทา ซึ่งทานั้นเราก็
สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได ตามความเหมาะสม และความสามารถของผูแสดง จะขอสาธิตทารับบางทา
ที่ใชในพลายชุมพลคะ คะซึ่งทารับตรงนี้นะคะ ผูประดิษฐทารําสามารถคิดหรือดัดแปลงไดคะ และในชวงทาย
ของการรําพลายชุมพลเมื่อแตงกายเรียบรอยแลวก็จะตองมีอาวุธประจําตน นั่นก็คือหอกคะ หอกที่ใชจะเปนหอกที่
มีชื่อวา “หอกสัตตะโลหะ” นะคะ กอนอื่นเรามาดูวิธีการถือหอก วิธีการถือหอกในลักษณะที่ถูกตอง เพื่อไมให
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หอกนั้นเกิดการเคลื่อนไหว หรือวาโคลงเคลงเวลารํานะคะ ก็คือ กําดามหอกใหมั่นคง โดยใชนิ้วโปง ยันดามหรือ
ปลายหอกเอาไว เพื่อใหเกิดความมั่นคงคะ และหลังจากนั้นก็จะมีการใชหอกประกอบการรายรํา ในทาทางตางๆ
เชน การควงหอกคะ ในทาควงหอกนี้หากผูแสดงไมสามารถควงหอกทั้งๆ ที่ยกเทาได เราก็สามารถเปลี่ยนจากทา
ยกเทาเปนทายืนเฉยๆ ก็ไดคะ และนอกจากทาควงหอกนี้แลว ก็ยังมีทาโยนหอก และก็มีทาเตะหอกคะสุดทายนะ
คะก็คือ พาหนะที่ใชสําหรับออกศึกหรือออกรบ นั่นก็คือมาคะ ตามปกติการแสดงชุดนี้จะตองมีผูที่อํานวยความ
สะดวกใหกับนักแสดงก็คือ ผูที่สงอุปกรณการแสดง อันไดแกหอก และก็มานะคะ ซึ่งอันนี้เราจะเรียกวามาแผง
นะคะ ลักษณะก็คือจะเปนมาที่ทําจากแผนหนังนะคะ และก็จะมีตะขอสําหรับเกี่ยวกับเอวของผูแสดง เมื่อเวลาเนื้อ
เพลงกลาวถึงเวลาที่จะตองไปใสมานะคะ ก็จะตองมีผูที่อํานวยความสะดวกให โดยการนั่งลง และก็เอาขอเกี่ยวไป
ที่สะเอว หรือเกี่ยวไปที่เข็มขัด ของนักแสดงนะคะ เพื่อสมมุติวา ขณะนี้ นักแสดงหรือพลายชุมพลนั้นไดขึ้นมา
เรียบรอยแลวนะคะ และก็พรอมที่จะออกศึกออกรบนะคะ เมื่อติดมาแผงเรียบรอยแลวนั้นก็จะมีทาทางที่แสดงถึง
อากัปกิริยาวา ไดขึ้นมาแลว นั่นคือการขโยกขา ซึ่งเปนกริยาเลียนแบบมาคะ การรําพลายชุมพลนี้นะคะเปนการ
รําชุดหนึ่งที่นับวาไดรับความนิยมมากไมแพชุดอื่นๆ เลยทีเดียว ประกอบกับมีทารําทวงทาที่สงางามและสวยงาม
อยูในเพลง เพลงนี้ และเดี๋ยวอีกสักครูเราจะมาชมการรําพลายชุมพล แบบเต็มรูปแบบกันคะ
เนื้อเพลงรําพลายชุมพล
แลวจัดแจงแตงกายพลายชุมพล
ปลอมตนเปนมอญใหมดูคมสัน
นุงผาตาหมากรุกของรามัญ
ใสเสื้อลงยันตยอมวานยา
คอผูกผาประเจียดของอาจารย
โอมอานเสกผงผัดหนา
คาดตะกรุดโทนทองของบิดา
โพกผาสีทับทิมริมขลิบทอง
ถือหอกสัตตะโลหะชนะชัย
เหมือนสมิงมอญใหมดูไววอง
ขุนแผนขี่สีหมอกออกลําพอง
ชุมพลขึ้นกระเลียวผยองนําโยธา
อันดับที่
ชุดที่ 2 เพลงรําที่ 3
ชื่อเพลงรํา
รําฉุยฉายวันทองแปลง (เวลาสาธิต 9.04 นาที / เวลาแสดงจริง 7.49 นาที)
รําฉุยฉายวันทอง การรําฉุยฉายวันทองนี้เปนการรําเดี่ยวมาตรฐานไทยชุดหนึ่งในนาฎศิลปซึ่งเปนการรําที่มีความ
สวยงามและออนชอย การรําฉุยฉายวันทองนี้เปนการแสดงที่ อยูในละครเสภาเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนพระไว
ยแตกทัพ ซึ่งมีเนื้อความขางตนวา พระพรรณวษา ไดมีรับสั่งใชใหพระไวย หรือจหมื่นไวยวรนาถเปนแมทัพ ยก
ไปตีพวกมอญใหมซึ่งพระไวย หรือจมื่นไวยนี้ไมไดลวงรูวาจริงๆ แลว พวกมอญใหมก็คือพลายชุมพล และ
ขุนแผน ซึ่งไดปลอมตนมา โดยแคนใจที่พระไวยนั้นไดหลงเสนหนางสรอยฟาและไดวากลาว รวมถึงไดขับไล
ขุนแผนและพลายชุมพล นางวันทองนั้นซึ่งเปนแมของพระไวยไดเกิดความเปนหวง เนื่องจากนางไดตายไปและ
ไดกลายไปเปนเปรตอสูรกาย นางกังวลวาพระไวยจะถูกลอลวงและถูกทําอันตรายจากการทําศึกในครั้งนี้ นางจึง
ไดคิดหาวิธีที่ปลอม มาเปนหญิงสาวเพื่อที่จะไดเขาไปหาพระไวยและบอกขาวความลับในศึกครั้งนี้ใหพระไวยได
ทราบ ลักษณะการรําในการรําฉุยฉายวันทองนี้ ลีลาทารําจะเปนลักษณะมีความกระตุงกระติ้ง และมี จริตจกาน
ของความเปนผูหญิงคะ ลักษณะของการแตงกายในการรําฉุยฉายวันทองนี้ ผูแสดงควรจะมีลักษณะพื้นฐานการ
เรียนในดานตัวนางมากอนเพื่อใหงายตอการฝกหัดนะคะ ลักษณะการแตงกายก็คือ ศีรษะ สวมเครื่องประดับคีรษะ
ก็คือกระบังหนา ขางหลังเกลาผมมวยต่ํา และสวมที่ครอบมวย ทอนบนของรางกายนั้นจะหมผาในลักษณะเปน
สไบเฉียงนะคะ สวนทอนลางนุงผายกมีลักษณะ เปนผาจีบหนานาง สวนเครื่องประกับตางๆ อันไดแก ตางหู
สรอยคอ สังวาลย รัดตนแขน เข็มขัด ขอเทา เครื่องดนตรีที่ใชไดแกเครื่องปพาทย เครื่อง 5 นะคะ และที่สําคัญที่จะ
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ขาดเสียไมไดก็คือ ปซึ่งถือไดวาเปนอุปกรณสําคัญในการที่จะรําฉุยฉายคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตทารําการรําฉุยฉาย
วันทองใหทานไดเห็นนะคะเริ่มตั้งแตทาออกมาเลยคะ ลักษณะทาที่ออกมาจะเปนทาสอดสรอยมาลาซึ่งทานี้อยูใน
การแสดงหรืออยูในการรําแมบทเล็ก ซึ่งถือวาเปนพื้นฐานการเรียนในนาฎศิลปไทยนะคะ และก็จะจบดวยทาปอง
หนาคะ เนื้อเพลงแรกของฉุยฉายก็คือ ฉุยฉายเอยคะและนอกจากนั้นนะคะ ทารําที่ใชในการรําฉุยฉายวันทองนี้ ก็
จะมีลักษณะเหมือนกับทารําที่ใชในการรําฉุยฉายอื่นๆ หรือฉุยฉายทั่วๆ ไปก็คือจะมีลักษณะการทําทาทาง หรือ
การรําในลักษณะตีบทตามเนื้อรอง เชน ทาโอพระไวย สายใจ อีกสักเมื่อไร จึงจะมา แลลอด สอดหา เดินไป
คอยทา ทางโนนเอย และเมื่อจบทารําในทอน ทอนหนึ่งของเนื้อเพลงแลว โดยปกติก็จะรําซ้ําในเนื้อรองนั้นๆ โดย
การรําประกอบในทํานองของปนะคะ และเมื่อจบในทอนเพลงของฉุยฉายแลวนั้น ก็จะขึ้นในเพลง แมศรี ซึ่ง
กอนที่จะขึ้นเพลงแมศรีนั้น ก็จะมีทารับที่ใชดังนี้คะและก็จะตอดวยทอนเพลงในเนื้อเพลงแมศรีนะคะ เชน แมศรี
เอย แมศรีสาวหงส เยื้องยางมากลางดง เหมือนหนึ่งหงสเหมราช สําหรับทารับที่อยูในเพลงแมศรีนี้จะมีความ
แปลกออกไปจากทารับในเพลงฉุยฉาย ซึ่งปกติถาผูรํา รําซ้ําในทาไหน ก็จะรําในทานั้นนะคะ แตถาเปนแมศรีโดย
ปกติแลวเมื่อรําเนื้อเพลงจบทารับที่ใชนั้นก็จะมีการเปลี่ยนไปคะ เมื่อจบเนื้อรองแลวก็จะมีการรําเพลงเร็วและตอ
ดวยเพลงลาคะ เพลงเร็วที่เราใชนั้นนะคะ ก็จะเปนเพลงเร็วที่อยูในบทเรียนซึ่งเปนพื้นฐานของนาฎศิลปไทยซึ่งทา
รํานั้นก็สุดแลวแตความสามารถหรือผูประดิษฐทารํา จะเลือกสรรมาใชเพื่อใหเหมาะสมกับตัวเองคะ สุดทายก็จะ
เปนทาลาคะ คะ หลังจากนี้เราจะไปพบกับการรําฉุยฉายวันทองแบบเต็มรูปแบบคะ
เนื้อเพลงรําฉุยฉายวันทองแปลง
ฉุยฉายเอยเสร็จจําแลงแปลงกาย เยื้องกรายในปา
โอพระไวย สายใจ อีกสักเมื่อใด จึงจะมา
แลลอด สอดหา
เดินไปคอยทา ทางโนนเอย
แมศรีเอย แมศรีสาวหงส
เยื้องยางมากลางดง เหมือนหนึ่งหงสเหมราช
ผิวเจางามเมื่อยามพิศ งามจริตเมื่อยามผาด
ออนระทวยนวยนาด ลีลาศมาเอย
การบรรยายตอนทาย (ใชเวลา 00.31 นาที)
การสาธิต การเรียนการสอน ทารําการฝกหัดนาฎศิลปไทยเบื้องตนนี้ ขอใหผูที่สนใจไดนํากลับไปฝกฝน และ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดทักษะและความชํานาญและจะไดเปนประโยชนตอการศึกษา ทารําในนาฎศิลป
ไทยชุดอื่นๆ ตอไปนะคะ สวัสดีคะ
*****************************************************************************************
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เนื้อหาในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 3 มีความยางทั้งหมด 60.44 นาที ประกอบไปดวย
รายละเอียด
เวลาการสาธิต
การบรรยายชวงแรก
20.37
1. รํากฤดาภินิหาร
04.27
2. รําฉุยฉายพราหมณ
06.24
3. รําฉุยฉายเบญจกายแปลง
06.24
4. การกลาวตอนจบ
00.31

เวลาแสดง
ไมมี
04.35
07.56
08.05
ไมมี

การบรรยายชวงแรก: เนื้อหาสารเหมือนในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 2
อันดับ
ชุดที่ 3 เพลงรําที่ 1
ชื่อเพลงรํา
รํากฤดาภินิหาร (เวลาสาธิต 4.27 นาที / เวลาแสดงจริง 4.35 นาที)
ระบํากฤดาภินิหารเปนการรํานาฎศิลปไทยชุดหนึ่ง ที่จัดไดวาเปนการรํามาตรฐานโดยปกติการรําชุดนี้จะรําเปน
คูๆ ซึ่งประกอบดวยตัวพระ และตัวนาง ระบํากฤดาภินิหารเปนระบําที่อยูในละครประวัติศาสตรเรื่อง เกียรติศักดิ์
ไทย ซึ่งทางกรมศิลปากรไดจัดแสดงขึ้นครั้งแรกเมื่อปพุทธศักราช 2486 โดยมีนางละมุน ยมคุปต และคุณครูตวน
ภัทระนาวิก หรือ ศุภลักษณ ภัทระนาวิก ไดรวมกันประดิษฐทารําขึ้น โดยจะมีนางสุดา บุษปฤกษ เปนผูประพันธ
ทํานองและคํารองคะ ซึ่งการแสดงชุดนี้ไดกลาวถึงเทพบุตรและเทพธิดาไดชวนกันออกมารายรํา เพื่อแซซอง
สรรเสริญ และสาธุการใหกับ เกียรติศักดิ์ของชาติไทย และรวมกันอํานวยอวยพรใหเกิดสวัสดีมงคลและความสุข
แกชนชาวไทยทั่วหนาคะ สําหรับเครื่องดนตรีที่ใชในการแสดงระบํากฤดาภินิหารนี้ก็คือ วงปพาทยเครื่อง 5 ผู
แสดงมีลักษณะการแตงกายที่ยืนเครื่อง เลียนแบบเทพบุตรและเทพธิดา คือยืนเครื่องพระ และนางนะคะ ลักษณะ
การรําจะรําเปนคูๆ ซึ่งอาจจะมากกวา 2 คนขึ้นไปก็ไดทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับสถานที่และความเหมาะสมคะ สําหรับ
โอกาสที่ใชในการแสดงก็คือ เนื่องในงานมงคลตางๆ หรือในการสาธิตทารํานาฎศิลปไทยนะคะ ซึ่งทารําก็พอที่จะ
สามารถสาธิตไดคราวๆ ดังนี้คะ การรํากฤดาภินิหาร มีอุปกรณประกอบในการรายรําก็คือผูแสดงทั้ง 2 คนถือพาน
และรําคูกันออกมาในทาสอดสรอยคะ และจบทายดวยทาปองหนา ลักษณะการรายรําก็จะเปนลักษณะการตีบท
ประกอบเนื้อรองคะ เชนทาปราโมทยแสน องคอัปสรอมรแมน แดนสวรรค ซึ่งทาที่ใชนอกจากจะเปนทาที่ไดมา
จากทาธรรมชาติแลว ทาเมื่อสักครูนี้ที่กลาวถึงทาแดนสวรรค เราไดนําทาที่อยูในแมบทเล็กมาใชนั่นก็คือทากลาง
อัมพร หรือทานภาพรนะคะ และนอกจากนั้นก็ยังมีการรําในลักษณะที่แสดงถึงการเปนคูกันเชนการจับคูพระนาง
การจับแบบนี้คือการจับในลักษณะมือสูงคะ และอีกลักษณะหนึ่งก็คือการจับในลักษณะมือสั้นคะ เมื่อผูแสดงรํา
จบในเนื้อรองขางตนแลว ก็จะมีการออกทํานองจีนรัว หรือเพลงจีนรําพัด และก็จีนถอน นะคะ ซึ่งลักษณะการรําก็
จะมีการรําทาเปนคูๆ สอดคลองผสานกันไปเรื่อยๆ มีการแลกที่ สลับสับเปลี่ยนกันไประหวางพระและนางคะ คะ
และนี่ก็เปนการสาธิตเบื้องตนคราวๆ ของการรํา ระบํากฤดาภินิหาร นะคะ แตเดี๋ยวอีกสักครูเราจะพบไดกับการรํา
ระบํากฤดาภินิหาร อยางเต็มรูปแบบคะ
เนื้อเพลงรํากฤดาภินิหาร
ปราโมทยแสน
องคอัปสรอมรแมนแดนสวรรค
ยินกฤดาภินิหารมหัศจรรย
เกียรติไทยลั่นลือเลื่องเรืองรูจี
ตางเต็มตื้นชื่นชมโสมนัส
โอษฐเอื้อนอรรถอวยพรสุนทรศรี
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แจวจําเรียงเสียงเพลงสดุดี
กรกรีดกรายโปรยมาลีลีประสาน

ดนตรีรี่เรื่อยประโคมประโลมลาน
พรมน้ําทิพยปรุงปนสุคนธาร

แลวลีลาศเริงรําระบําราย
จักรวาลฉ่ําชื่นรื่นรมยครัน

อันดับ
ชุดที่ 3 เพลงรําที่ 2
ชื่อเพลงรํา
รําฉุยฉายพราหมณ (เวลาสาธิต 6.27 นาที / เวลาแสดงจริง 7.56 นาที)
รําฉุยฉายพราหมณเปนการรําเดี่ยว มาตรฐานชุดหนึ่งในนาฎศิลปไทยที่มีความสวยงามและลีลาทารํา และก็ความ
ไพเราะของเนื้อเพลงและทํานองเพลงนะคะ การรําฉุยฉายพราหมณ นี้อยูในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน
พระคเณศเสียงา ซึ่งเนื้อความตอนตนไดกลาวถึงวา ปรศุรามซึ่งเปนหัวหนาพราหมณไดคิดที่จะขึ้นเฝาพระอิศวร
แตไดถูกพระคเณศหามเอาไว เนื่องจากพระอิศวรทรงบรรทม หรือทรงนอนหลับอยูนะคะ แต ปรศุรามก็หาไดฟง
ความที่พระคเณศไดหามไวไม ก็เลยเกิดการตอสูและทะเลาะวิวาทกันขึ้น ปรศุรามนั้นไมสามารถที่จะสูพระคเณศ
ไดก็เลยใชขวานนะคะ ซึ่งพระอิศวรไดทรงประทานมานั้น คิดที่จะขวางเพื่อทํารายพระคเณศ เมื่อพระคเณศเห็น
เชนนั้น ก็รูไดทันทีวาขวานนั้นคือขวานของพอ หรือพระบิดาที่ไดประทานไวใหก็ไมกลาที่จะรับหรือทําลายขวาน
นะคะ ก็เลยใชเมาลี ก็คือศีรษะ ใชมวยผมรับขวานนั้นไวแตวา พลาดถูกงาขางซายหัก เมื่อพระอุมานะคะไดทราบ
ความวาพระคเณศซึ่งเปนบุตรของตนนั้นไดถูกทําราย ก็โกรธและก็สาป ปรศุรามนั้น ใหสิ้นกําลังและนอนแข็ง
เปนทอนไม ปรศุรามก็ไดกําหนดใจนึกถึงองคพระนารายณเพื่อใหมาชวยตน และนั่นแหละคะ คําขอของปรศุราม
ก็เปนผลพระนารายณไดเสด็จมาชวยปรศุรามโดยไดกลายรางเปนพราหมณนอยเพื่อมาลอลวง หรือขอกําลังคืน
ใหกับปรศุรามจากองคพระอุมาคะ ซึ่งทารําฉุยฉายพราหมณ นี้เปนทารําที่มีเอกลักษณเฉพาะ และบางทาก็แสดง
ถึงเอกลักษณหรือความเปนพระนารายณออกมานะคะ ซึ่งเราจะสาธิตไดดังนี้คะ ลักษณะการรําเปนการรําตีบท
เชน ในทาแรกนะคะ ทารําในเนื้อเพลงที่วา ฉุยฉายเอยคะ ชางงามขํา ชางรําโยกยาย สะเอวแสนออน อรชรชวง
กาย วิจิตรยิ่งลาย ที่คนประดิษฐ คะตามปกตินั้นเมื่อเวลารําฉุยฉายพราหมณ จบทอนหนึ่งแลวก็จะมีปรับและผู
แสดงก็จะรับซ้ําคําโดยรําทาซ้ํากับคําเนื้อรองที่ไดรําไปครั้งแรกนั้นนะคะ และหลังจากนั้นเมื่อจบในเนื้อเพลงทอน
ทอนหนึ่งแลวก็จะมีทารับที่ใชเชื่อมระหวางเนื้อเพลงทอนที่หนึ่งไปสูเนื้อเพลงทอนที่สองคะ ทารับที่เห็นอยูนี้นะ
คะ จะเปนทารับที่อยูในชวงของแมศรีคะ และนอกจากนั้น ก็ยังมีทารับที่เปนสื่อกลางหรือคั่นกลางระหวางเพลง
ฉุยฉาย กับเพลงแมศรี ดวยคะ และสุดทายเมื่อรําจบแลวก็จะมีการออกเพลงเร็วคะ ซึ่งทาที่ใชในการรําเพลงเร็วก็
จะเปนทาสาย หรือทารําราย นะคะ และก็จะออกดวยการลอแกวคะ สุดทายคือทาลาคะ ทาลานี้นะคะจะมีลักษณะ
ที่แสดงถึงความเปนพระนารายณอยูคะ คะการรําเพลงฉุยฉายพราหมณนี้นะคะ ผูแสดงที่ไดคัดเลือกมาแสดงนั้น
ควรจะมีพื้นเปนตัวพระนะคะ เนื่องจากการรําเพลงนี้เปนทารําที่ใชกับตัวพระเปนสวนใหญนะคะ เออ ตัวละครก็
เปนตัวพระนะคะ เพราะฉะนั้นผูที่แสดง ควรจะคัดเลือกเปนตัวพระเพื่องายตอการฝกฝนนะคะ และก็เพื่องายตอ
การเพิ่มความสวยงามและลีลาทารําใหเกิดความชํานาญมากยิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยวอีกสักครูหนึ่งเราจะมาพบกับการรํา
ฉุยฉายพราหมณคะ
เนื้อเพลงรําฉุยฉายพราหมณ
ฉุยฉายเอย ชางงามขํา ชางรําโยกยาย
สะเอวแสนออน อรชรชวงกาย วิจิตรยิ่งลาย ที่คนประดิษฐ
สองเนตรคมขํา แสงดํามันขลับ
ชมอยเนตรจับ
ชางสวยสุดพิศ
นารักเอย นารักดรุณ
เหมือนแรกจะรุน
จะรูเดียงสา
เจายิ้มเจาแยม แกมเหมือนมาลา
จอจิตติดตา
เสียจริงเจาเอย ฯ
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อันดับ
ชุดที่ 3 เพลงรําที่ 3
ชื่อเพลงรํา
รําฉุยฉายเบญจกายแปลง (เวลาสาธิต 6.24 นาที / เวลาแสดงจริง 8.05 นาที)
รําฉุยฉายเบญจกาย การรําฉุยฉายเบญจกายนี้ถือไดวาเปนการรําเดี่ยวมาตรฐานในนาฎศิลปไทยชุดหนึ่งที่มีลีลาทา
รําที่ออนชอย สวยงาม และมีเนื้อรองและทํานองเพลงที่มีความไพเราะ การรําฉุยฉายเบญจกาย อยูในการแสดง
โขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอย ซึ่งมีเนื้อความกลาวที่วา ทศกัณฑไดคิดที่จะตัดศึกพระราม โดยใชใหนางเบญจ
กายซึ่งเปนหลานสาวของตนนั้นไดปลอมเปนนางสีดา และทําตายลอยน้ําไปถึงสูยังที่พลับพลาของพระราม เมื่อ
พระรามไดพบเห็นวานางสีดาไดตายแลวก็จะไดเลิกทัพกลับกรุงอโยธยาไป นางเบญจกายจึงไดขอใหทศกัณฑนั้น
ไดใหนางไปดูตัวนางสีดาเพื่อที่จะไดแปลงกายไดเหมือน และนี่ละคะ ก็คือที่มาของการรําฉุยฉายเบญจกาย ซึ่ง
ลักษณะ การแตงกายในฉุยฉายเบญจกายนี้จะเปนลักษณะการแตงกายยืนเครื่องนาง ศีรษะสวมมงกุฎนางนะคะ
แลวก็ สีสรรก็คือจะเปนในลักษณะการแตงกายแบบนางสีดาคะ ซึ่งผูแสดงที่ใชในการแสดงชุดนี้ก็ควรจะคัดเลือก
ในลักษณะที่ผูแสดงมีพื้นเปนตัวนางเพื่อที่จะไดเพิ่มความออนชอยสวยงาม และความชํานาญในดานการรําใหดี
ยิ่งขึ้นนะคะ ซึ่งทารําในฉุยฉายเบญจกายนี้ก็จะสาธิตไดคราวๆ ดังนี้คะ เริ่มตั้งแตทาแรกคือทาออกมา ลักษณะการ
ออกก็คือจะใชทาสอดสรอยมาลาออกมา
และสุดทายจบที่ทาปองหนาซึ่งลักษณะดังกลาวจะเปนลักษณะที่
เหมือนกันกับทั่วๆ ไปนะคะที่ใชในฉุยฉายชุดอื่นๆ และเมื่อขึ้นตนของการรําฉุยฉายก็จะกลาวถึงคําวา ฉุยฉายเอย
คะ และนอกจากนั้นนะคะลักษณะการรําฉุยฉายก็จะเหมือนกับการรําฉุยฉายทั่วๆ ไปคือ จะมีการตีทาตามเนื้อรอง
เมื่อสักครูกลาวถึงฉุยฉายแลวใชไหมคะ เนื้อทอนตอไปก็คือ จะขึ้นไปเฝาคะ เจาก็กรีดกราย เยื้องยาง เจาชางแปลง
กาย ใหละเมียดละมาย สีดานงลักษณ และก็จะเหมือนกับฉุยฉายทั่วๆ ไปในชุดอื่นๆ นะคะ ก็คือเมื่อจบในเนื้อรอง
ก็จะมีปรับและผูแสดงก็จะรําทานั้นซ้ําตามที่ปไดรับนั้นแหละคะ และเมื่อจบจากเนื้อรองนี้ก็จะมีทารับที่เปนทา
เชื่อมตอจากเพลงฉุยฉาย เพื่อเชื่อมเขาสูเพลงแมศรีคะ ซึ่งทารับที่ใชนี้นะคะ ก็จะขึ้นอยูกับดุลยพินิจและความ
เหมาะสม รวมถึงความสามารถของผูแสดงเปนทารับที่ใชสามารถแทนกันไดคะ และสุดทายก็คือ เพลงแมศรีคะ
แมศรีรากษสี แมแปลงอินทรีย เปนแมศรีสีดา และเมื่อจบในเนื้อเพลงในทอนนี้แลวก็จะมีทารับ ซึ่งจะไมไดรับซ้ํา
ทา ในการรําอันเกานะคะ แตจะมีการเปลี่ยนทา ซึ่งทาตางๆ นี้ก็สามารถใชแทนกันไดในฉุยฉายอื่นๆ ทั่วๆ ไปคะ
สุดทายเหมือนกันก็คือเมื่อจบทารับนี้แลวนะคะก็จะตอดวย เพลงเร็วคะ ซึ่งเพลงเร็วที่ใชก็จะเปนเพลงเร็วซึ่งอยูใน
บทเรียนพื้นฐานของการรําทาตัวนางคะ ซึ่งการคัดเลือกทารําหรือการคัดสรรทารําที่จะนํามาใชในเพลงเร็วนั้นก็
ขึ้นอยูกับความสามารถและดุลยพินิจคะ สุดทายก็จะจบดวยเพลงลาเชนเดียวกันคะ ซึ่งทาลานี้ก็จะมีลักษณะ
คลายๆ กับฉุยฉายอื่นๆ นะคะ คือเปนลักษณะทาลอแกว และสุดทายจบดวยทาปดเกลาคะ ซึ่งทานี้ก็จะใชกับ
ฉุยฉายทุกๆ ฉุยฉายเลยนะคะ คะ หลังจากนี้เราจะไปพบกับการรําฉุยฉายเบญจกายกันคะ
เนื้อเพลงรําฉุยฉายเบญจกายแปลง
ฉุยฉายเอย จะขึ้นไปเฝา เจาก็กรีดกราย
เยื้องยาง เจาชาง แปลงกาย ใหละเมียดละมายสีดานงลักษณ
ถึงพระราม เห็นทรามวัย
จะฉงน พระทัย
ใหอะเหลื่ออะหลัก
อรชรเอย อรชร ออนแอน
เอวขา แขนแมน
แมนเหมือน กินนรี
ระทวยนวยนาด วิลาสจรลี
ขึ้นปราสามมณี
เฝาพระปตุลาเอย ฯ
การกลาวตอนจบ: เนื้อหาสารเหมือนในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 2
*****************************************************************************************
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เนื้อหาในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 4 มีความยางทั้งหมด 65.44 นาที ประกอบไปดวย
เนื้อหาในวีซีดีประกอบไปดวย
รายละเอียด
การบรรยายชวงแรก
1. ระบําพรหมมาสตร
2. ระบําดอกบัว
3. รําอวยพรออนหวาน
4. การกลาวตอนจบ

เวลาการสาธิต
20.32
05.31
10.19
11.32
00.29

เวลาแสดง
ไมมี
06.04
04.19
05.30
ไมมี

การบรรยายชวงแรก: เนื้อหาสารเหมือนในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 2
อันดับ
ชุดที่ 4 เพลงรําที่ 3
ชื่อเพลงรํา
รําอวยพรออนหวาน (เวลาสาธิต 11.32 นาที / เวลาแสดงจริง 5.30 นาที)
การรําอวยพรออนหวาน
การรําอวยพรออนหวานนี้ถือเปนการแสดงชุดหนึ่งที่มีความออนชอยทั้งลีลาทารํา
ประกอบดวยความไพเราะของเนื้อรองและทํานองเพลงนะคะ การรําอวยพรนี้ถือเปนการรําอยางหนึ่ง เพราะคน
ไทยเราถือวาการอวยพรเปนการอวยชัยใหพรเปนธรรมเนียมที่มีมาแตโบราณและคนไทยก็มักจะนิยมอํานวยอวย
พรใหกับคนทั่วๆ ไปในวาระและโอกาสตางๆ เชนวันเกิด แตงงาน งานปใหม หรืองานมงคลอื่นๆ นะคะ การ
อํานวยอวยพรก็เพื่อใหเกิดการสุขกายสบายใจ และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือไดวาเปนสิ่งมงคลมาสูผูชม หรือมาสู
บุคคลที่เราตองการอํานวยอวยพรคะ การรําอวยพรนี้สามารถรําไดทั้งเปนรําเดี่ยวและก็รําเปนหมูคณะนะคะ ซึ่ง
จํานวนที่จะมากนอยนั้นก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสม รวมถึงสถานที่ และโอกาสที่จะใชในการแสดงดวยคะ เนื้อ
เพลงก็กลาวถึงการอํานวยอวยพรมีการบรรเลงดนตรีประกอบ โดยเครื่องดนตรีที่ใชนั้น ก็ไดแก วงปพาทยเครื่อง 5
หรือบางครั้งอาจจะใชวงมโหรีบรรเลงเพลงในการประกอบการแสดงก็ไดนะคะ ซึ่งลักษณะการแตงกาย สวน
ใหญแลวการรําอวยพรที่เรามักจะนิยมกันก็คือ ผูแสดงจะเปนหญิงลวนดังนั้นการแตงกายก็จะมีลักษณะเปนแบบ
ของผูหญิง ซึ่งมีหลากหลายเชนการหมสไบเฉียง นุงผาโจงกระเบน หรือการหมสไบเฉียง นุงผาถุงจีบหนานาง
หรือหมสไบเฉียง และนุงผายก ในลักษณะเปนจีบหนานางก็ไดคะ บางครั้งการรําอวยพรนี้อาจจะมีลักษณะการ
แตงกายที่เปนในแนวอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามก็ไดเชน อาจจะนําชุดไทยพระราชนิยมในสมัยรัชกาลตางๆ
นํามาใชประกอบในการรําอวยพรก็ไดนะคะ และนอกจากนั้นก็จะสวมเครื่องประดับ อันไดแก ตางหู สรอยคอ
ขอมือ ตนแขน เข็มขัด หรือขอเทาเปนตนคะ ศีรษะก็จะสวมเครื่องประดับศีรษะไดแก เกี้ยวกลม เกี้ยวเปลว หรือ
วาบางครั้งอาจจะใสเกี้ยวยอดก็ไดนะคะ และหากเราไมใสเครื่องประดับตางๆ เหลานี้เราก็อาจจะติดดอกไม เพื่อ
เพิ่มความสวยงามก็ไดคะ หรืออาจจะใสทั้งเกี้ยวและติดดอกไมก็ไดอีกเชนกันคะ ทรงผมที่ใชก็อาจจะเปนทรงผม
เกลา ทรงดอกกระทุม หรือเกลาทุยหนาทุยหลังทั้งศีรษะนะคะ หรืออาจจะเปนเกลาครึ่งหัว ปลอยขางหลังยาวก็ได
อีกเชนกันคะ สําหรับทารําที่ใชในการรําอวยพรออนหวานนี้เราจะไมถือวาเปนทามาตรฐานนะคะ สามารถมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได โดยทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสม ดุลยพินิจ ของผูประดิษฐทารํา และรวมไปถึง
ความสามารถของนักแสดงดวยคะ ซึ่งทารําในการรําอวยพรออนหวานนี้ก็พอที่จะสาธิตไดคราวๆ ดังนี้คะ การรํา
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อวยพรออนหวานเปนการรําตีบทประกอบคํารองและทํานองเพลง ซึ่งทํานองเพลงที่ใชนั้นก็คือทํานองเพลงสรอย
สนตัด ซึ่งเพลงสรอยสนตัดนี่แหละคะ เปนทํานองเพลงชา ซึ่งถือไดวาเพลงชานั้นเปนแบบแผนพื้นฐานเบื้องตนที่
ใชในการฝกหัดนาฎศิลปไทยคะ เริ่มแรกดวยทาออก ทาออกนี้นะคะเราสามารถใชไดหลากหลายทาดวยกัน ซึ่ง
อยางที่กลาวไปขางตนก็คือ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมคะ และนอกจากนั้นนะคะ ก็
ยังมีการทําทาประกอบการตีบทในเนื้อรองที่วา ขออวยพรออนหวานประสานศัพท ในทาประสานศัพทนี้นะคะผู
แสดงไดนําทาพิสมัยเรียงหมอนซึ่งอยูในทาของการรําแมบทเล็กมาใชประกอบเพื่อชวยการตีบทประกอบการรํา
อวยพรออนหวานคะ เนื้อตอไป รองรับบรรเลงเพลงประสม สําหรับทาบรรเลงนี้นะคะ เปนทาที่เลียนแบบ
อากัปกิริยาในการเลนดนตรี เชน พิณ สังเกตลักษณะมือของผูแสดงนะคะ จะมีลักษณะการสะบัดมือเล็กนอยเพื่อ
แสดงถึงการดีดเครื่องดนตรีคะ เพลงประสม ทั้งรายรํา งามตา นาชม สุขสม อารมณรื่น ชื่นฤดี และเมื่อจบการรํา
ในเนื้อรองขางตนแลวนะคะ โดยปกติการแสดงนาฎศิลปไทยก็จะมีดนตรีคั่นรับระหวางบทรองนั้นๆ ซึ่งจะขอ
สาธิตทารับดังนี้คะ และนอกจากทารับดังกลาวนี้แลวนะคะ ก็ยังมีทารับอื่นๆ ที่สามารถนํามาใชประกอบไดอีกคะ
และหลังจากนั้นนะคะ เมื่อจบทารับก็จะมีการรําตีบทประกอบเนื้อรองไปอยางนี้เรื่อยๆ จนจบเพลง และสุดทายก็
จะจบดวยเพลงรัว หรือบางครั้งนะคะถาหากผูแสดงมีความสามารถเพียงพอ หรืออยูในระดับที่สามารถแสดงได
แลว เราอาจจะนําเพลงหนาพาทย เชน เพลงตระนิมิตร ตระบองกัน หรือเพลงชํานาญนํามาตอทายในเพลงเนื้อ
รอง ของเพลงอวยพรออนหวานก็ไดเชนกันคะ แตทั้งนี้ก็ตองขึ้นอยูกับดุลยพินิจและความสามารถของผูแสดงเปน
หลักนะคะ เพราะหากเปนเด็กเล็กจนเกินไปเราก็ไมสมควรที่จะนําเพลงหนาพาทย ซึ่งถือไดวาเปนเพลงนาฎศิลป
ไทยชั้นสูงมาประกอบการรําอวยพรคะ ก็จะใชเพลงรัวตามปกติคะ ทาลักษณะเพลงรัวก็มีทาปฎิบัติดังนี้คะ และ
เมื่อจบเพลงรัวนี้แลวนะคะ ผูคิดประดิษฐงานหรือผูคิดทารําก็อาจจะใหนักแสดงจบในลักษณะตางๆ ไดเชน เมื่อ
สอดสรอยในเพลงรัวแลวก็ใหวิ่งหายเขาไปหลังเวที หรืออาจจะใหจบในลักษณะตั้งซุม หรือบางครั้งอาจจะมี
อุปกรณประกอบการรําอวยพรเชน หากไปรําตามงานตางๆ เมื่อผูแสดงสอดสรอยเขาไปหลังเวที ก็อาจจะหยิบ
พานซึ่งในพานนั้นมีกลีบดอกไมหรือพวงมาลัย ถาหากเปนกลีบดอกไมก็จะนํามาโปรยก็ถือวาเปนการอวยพร แก
ผูชมและผูที่มารวมงาน หากเปนพวงมาลัยก็อาจจะนําพวงมาลัยนั้นไปมอบใหแดเจาของงานหรือผูที่เราตองการ
อํานวยอวยพรใหก็ไดคะ การรําอวยพรออนหวานนี้นะคะถือไดวาเปนการรํานาฎศิลปไทยชุดหนึ่งที่ไดรับความ
นิยมไมแพการแสดงนาฎศิลปไทยในชุดอื่นๆ ซึ่งความสวยงามก็ตองขึ้นอยูกับการฝกฝน และการเพิ่มทักษะ
เพื่อใหเกิดความแคลวคลองและสวยงามมากยิ่งขึ้นคะ และนอกจากนั้นหากรํากันหลายๆ คน เราสามารถนํา
กระบวนการแปรแถว ซึ่งก็จะเพิ่มความสวยงามใหกับการแสดงไดมากยิ่งขึ้นนะคะ และหลังจากนี้เราจะมาพบกับ
การรําอวยพรออนวานคะ
เนื้อเพลงรําอวยพรออนหวาน
ขออวยพรออนหวานประสานศัพท รองรับบรรเลงเพลงประสม
ทั้งรายรํางามตานาชม
สุขสมอารมณรื่นชื่นฤดี
ทุกขโศกโรคภัยไมบีฑา
ทั้งสมมาตรปรารถนาในทุกที่
สบโชคโภคทรัพยนับทวี
เจริญศรีเกียรติยศปรากฎเทอญ
การกลาวตอนจบ: เนื้อหาสารเหมือนในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 2
*****************************************************************************************
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เนื้อหาในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 7 มีความยางทั้งหมด 55.49 นาที ประกอบไปดวย
รายละเอียด
เวลาการสาธิต
การบรรยายชวงแรก
20.33
1. รําอวยพรพุทธานุภาพ
ไมมีการสาธิต
2. รําอธิษฐาน
09.59
3. รําเชิญพระขวัญ
10.19
4. การกลาวตอนจบ
00.31

เวลาแสดง
ไมมี
03.34
04.08
05.40
ไมมี

การบรรยายชวงแรก: เนื้อหาสารเหมือนในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 2
อันดับ
ชื่อเพลงรํา

ชุดที่ 7 เพลงรําที่ 1
รําอวยพรพุทธานุภาพ (เวลาสาธิต ไมมี / เวลาแสดงจริง 3.34 นาที)

ไมมีการสาธิต
เนื้อเพลงรําอวยพรพุทธานุภาพ
พุทธานุภาพนําผล
เกิดสรรพมงคลนอยใหญ
ธรรมานุภาพนําผล
เกิดสรรพมงคลเสริมศรี
สังฆานุภาพนําผล
เกิดสรรพมงคลแมนมั่น

เทวาอารักษทั่วไป
เทพชวยรักษาปราณี
เทเวศรคุมครองปองกัน

ขอใหเปนสุขสวัสดี
ใหสุขสวัสดีทั่วกัน
สุขสวัสดิ์สันตทั่วไป

อันดับ
ชุดที่ 7 เพลงรําที่ 2
ชื่อเพลงรํา
รําอธิษฐาน (เวลาสาธิต 9.59 นาที / เวลาแสดงจริง 4.08 นาที)
ระบําอธิฐานเปนระบําชุดหนึ่งที่อยูในละครเรื่องอนุภาพพอขุนรามคําแหง ซึ่งเปนบทประพันธของพณฯ ทานพล
ตรีหลวงวิจิตรวาทการคะ ความหมายและเนื้อเพลงของระบําอธิฐานนี้ไดกลาวถึงการอธิฐานขอใหคนไทยรักใคร
สามัคคี และปรองดองกันรักกันเหมือนพี่เหมือนนองและรวมใจกันตอสูขับไลศัตรู ลักษณะการรําในระบําอธิฐาน
นี้นะคะ จะเปนลักษณะทารําที่สามารถปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม รวมถึงความสามารถ
ของผูแสดงคะ ซึ่งเพลงนี้เหมาะมากนะคะ สําหรับการเริ่มฝกหัดการรําใหกับเด็กเล็กๆ ในระดับตั้งแตอนุบาลเปน
ตนไป เพราะลักษณะการรําจะเนนที่การใชมือเปนสวนใหญ การใชขา อาจจะมีหรือไมมีก็ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
ผูฝกซอมนะคะ ดนตรีที่ใชก็อาจจะเปนวงปพาทยเครื่อง 5 หรืออาจจะใชวงดนตรีสากลบรรเลงประกอบการแสดง
ก็ไดคะ ลักษณะการแตงกายถาเปนเด็กเล็กก็มักจะรําเปนฝายหญิงฝายชาย สําหรับผูแสดงที่เปนฝายหญิงก็อาจจะ
สวมเสื้อคอกระเชา นุงผาโจงกระเบน ฝายชาย สวมเสื้อคอพวงมาลัย และนุงผาโจงกระเบนนะคะสําหรับ ศีรษะ
ลักษณะของทรงผมก็จะเปนในลักษณะเกลามวยลูกจันทรไวตรงกลางศีรษะ
อาจจะมีเครื่องประดับศีรษะเชน
มาลัย รอยลอมรอบจุกเอาไว และก็อาจจะมีปนปกผมก็ไดคะ และนอกจากนั้นก็สวมเครื่องประดับอื่นๆ เชน ตางหู
สรอยคอ เข็มขัด ขอมือ ขอเทา หากเปนเด็กโตขึ้นมาอีกหนอยหนึ่งนะคะ ก็อาจจะเปนหมผาสไบเฉียง นุงผาจีบ
หนานางหรือ นุงผาถุงโจงกระเบนก็ไดคะ ฝายชายก็อาจจะเปนเสื้อคอพวงมาลัย หรือสวมเสื้อแขนยาว และก็นุงผา
โจงกระเบน ลักษณะการเกลาผม ฝายชายอาจจะไมได เกลาเปนจุกก็ไดนะคะ อาจจะใชทรงผมธรรมดา สวนฝาย
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หญิงก็อาจจะเกลาทุยทั้งศีรษะรวบตึง เกลาจุกไวกลางศีรษะ หรืออาจจะปลอยผมก็ไดคะ การรําอธิฐานนี้นะคะ มี
อุปกรณประกอบการรําที่สําคัญก็คือผูแสดงจะตองถือพานคะ ซึ่งจํานวนผูแสดง ที่ใชในการรําอธิฐานนี้จะมาก
หรือนอยก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและโอกาสที่ใชในการแสดง ผูแสดงก็คือจะใชตั้งแต 2 คน ขึ้นไปอาจจะเปน 8
หรือเปน 10 ก็ขึ้นอยูกับสถานที่ดวยนะคะ และเดี๋ยวเราจะสาธิตทารําระบําอธิฐานเบื้องตนใหชมคะ เริ่มจากทารํา
ในชวงแรก จะเปนการสอดสรอย และออกมานั่ง โดยมือหนึ่งของผูแสดงถือพาน อีกมือหนึ่งที่เหลือจีบไวที่ชาย
พกนะคะ และก็เปลี่ยนมือสลับไปมา พรอมกับซอยเทาออกมาคะ และเมื่อปฎิบัติทานี้มาจนถึงหนาเวที ผูแสดงก็
จะลงนั่ง ลักษณะการรํานะคะ ก็จะมีประกอบถือพานไปดวย เชนทารําในชวงแรกคะ คําวา อธิฐานเอย สองมือจับ
พาน ประดับพวงพุทธชาด ทารําที่สาธิตอยูนี้นะคะ ถาหากผูแสดงยังไมสามารถกระดกเทาในลักษณะกระดกเสี้ยว
ได ก็ใหใชในลักษณะนั่งคุกเขาตามปกติแตถาสามารถปฎิบัติไดก็จะเปนในลักษณะกระดกเสี้ยว ซึ่งทารําตรงนี้จะ
ไมไดเปนทารําที่ตายตัวนะคะ อยางที่กลาวไวขางตนคือสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไดคะ และนอกจากนั้น
ก็ยังมีทาอื่นๆ ที่ใชประกอบการรําอธิฐานนี้จะสังเกตนะคะวาทารําที่ใชในการําจะมีลักษณะเปนทาที่ตีบทไปตาม
เนื้อรอง และทํานองเพลง เชนทารําทาแรกคะ ขอกุศลผลบุญ ทานี้ตีความหมายหมายถึง การขอ จงมีแดผูทําคุณ เรา
เรียกทานี้วาทาไวมือนะคะ หมายถึงบุคคลที่ทําคุณประโยชนใหกับชาติบานเมือง ประโยชนไวในชาติ และก็มีบาง
ทาที่เราไดนํามาจากทารําในแมบทใหญ เชน ทําใหไทยเปนเมืองทอง ทารํานั้นก็คือ ทาพรหมสี่หนา หรือเราเรียก
อีกอยางหนึ่งวาทาบัวบานคะ
ทารํานี้ก็เชนเดียวกันนะคะหากผูแสดงยังไมสามารถที่จะกระดกเสี้ยวไดก็ให
นั่งคุกเขาไปตามปกติ หรือบางครั้งอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทารําจากการนั่งคุกเขา อาจจะเปนการตั้งเขา
ขึ้นเชน ตั้งเขาขวาคะ สังเกตไมคะวาทารําในหนึ่งคํานั้นสามารถเปลี่ยนไปไดเรื่อยๆ ตามความเหมาะสม และ
ความสามารถของผูแสดงคะ และนอกจากนั้นก็ยังมีทาอื่นๆ ที่ใชในการตีบทเชน ทาเหมือนพี่ เหมือนนอง จะมีผู
แสดงฝายหนึ่งแสดงแทนตัวเองวาเปนพี่ อีกฝายหนึ่งก็จะชี้ วาบุคคลที่อยูขางๆ เปนพี่เปนนอง ซึ่งทารําตรงนี้ก็จะมี
ความสอดคลอง กลมกลืนกันนะคะ และนอกจากนั้นก็ยังมีทาที่นํามาจากเพลงแมบทเล็กอีกคะ เชน ทากลมเกลียว
เกี่ยวของ ซึ่งทาที่เรานํามาใช ก็เปนทา ภมรเคลานะคะ และก็ยังมีทารําที่ไดจากธรรมชาติ หรือทาทางธรรมชาติ
นั่นเองคะ เชนทารักคะ ลักษณะการปฎิบัติก็คือใชมือทั้ง 2 ประสานไขวและทาบกันไวที่หนาอก ทาทุกคน
ลักษณะที่ใชจะเปนการเดาะนิ้วมือ ใชมือขางขวาชี้และเดาะไปตามจังหวะ เปนความหมายหมายถึงทุกๆ คน คะ
และนี่ก็คือ ทารําคราวๆ ที่เปนตัวอยาง สําหรับระบําอธิฐานนะคะ และเดี๋ยวอีกสักครูเราจะไปพบกับการรําระบํา
อธิฐานคะ
เนื้อเพลงรําอธิษฐาน
อธิฐานเอย
สองมือจับพาน
ประดับพวงพุทธชาติ
ขอกุศลผลบุญ
จงมีแดผูทําคุณ
ประโยชนไวในชาติ
อยามีใครคิดราย
มุงทําลายชาติไทย
ขอใหทุกคนสนใจ
หวงใยประเทศชาติ
ใหไทยเรานี้
มีความสามารถ
ชวยตัวชวยชาติ
ทําใหไทยเปนเมืองทอง
อธิฐานเอย
สองมือจับพาน
ประดับพวงผกากรอง
ขอไทยรักไทย
รวมเปนมิตรมั่นใจ
ถือไทยเปนพี่นอง
อยามีการยุแยก
อยาทําใหแตกราวฉาน
ขอใหชวยกันสมาน
เพื่อนไทยทั้งผอง
มุงสามัคคี
เหมือนพี่เหมือนนอง
กลมเกลียวเกี่ยวของ
รักกันทั่วทุกคน
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อันดับ
ชุดที่ 7 เพลงรําที่ 3
ชื่อเพลงรํา
รําเชิญพระขวัญ (เวลาสาธิต 10.19 นาที / เวลาแสดงจริง 5.40 นาที)
ระบําเชิญพระขวัญ เปนระบําชุดหนึ่งที่อยูในการแสดงละครเรื่องนานเจา ซึ่งเปนบทประพันธของ พณฯ ทาน พล
ตรีหลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งไดแตงขึ้นเมื่อปพุทธศักราช 2482 ระบําเชิญพระขวัญนี้มีความไพเราะ ทั้งทวงทํานอง
เพลง และความหมายที่บงบอกถึง การเชิญพระขวัญ หรือการเชิญขวัญที่อยูในตัวมนุษยใหกลับมาคืนสูรางกาย
โดยอาจารยผูเชี่ยวชาญดานนาฎศิลปไทยเปนผูประดิษฐทารําขึ้น อีกทั้งยังมีการรํา ถือประกอบเชิงเทียนหรือ แวน
เทียน และก็มีทาโบกควันเทียนซึ่งหมายความถึงการนําศิริมงคลนั้นไปสูผูชม หรือผูที่เราตองการอวยพรคะ การรํา
เชิญพระขวัญนี้ทารําที่ใชนั้นก็จะเปนทารําที่ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความสามารถของผูแสดงนะคะ เปนทา
รําที่ไมไดจัดอยูในเพลงมาตรฐาน ทารําสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได เครื่องดนตรีที่ใชก็ไดแกวงปพาทย
เครื่อง 5 สําหรับ โอกาสที่ใชในการแสดงก็เปนการแสดงในงานมงคลทั่วๆ ไป หรือการสาธิตทารํานาฎศิลปไทย
คะ สําหรับการแตงกายในการรําเชิญพระขวัญนี้ หากผูแสดงเปนเด็ก ก็อาจจะแตงตัวแบบ หมสไบเฉียง นุงผาโจง
กระเบน หรือผาถุงจีบหนานาง สวมเครื่องประดับอันไดแกตางหู สรอยคอ เข็มขัด ขอมือ และขอเทา ทรงผม ก็
อาจจะปลอยผมยาว เกลาครึ่งศีรษะ หรือเกลาทุยทั้งหัวก็ไดนะคะ สําหรับเครื่องประดับศีรษะนั้นก็อาจจะใสเกี้ยว
เปลว หรือวาติดดอกไมก็ไดคะ จํานวนผูแสดงที่รําเชิญพระขวัญนี้ ก็อาจจะขึ้นอยูกับความเหมาะสม ตามวาระ
โอกาสและสถานที่ก็ไดนะคะ โดยผูแสดงอาจจะแสดง 1 คน แตที่นิยมสวนใหญเรามักจะแสดงเปนคูๆ เชน 2, 4,
6, 8 หรืออาจจะมากกวานั้นก็ไดคะ โดยผูแสดงเปนหญิงลวน และการรําเชิญพระขวัญนี้นะคะ ก็ถือไดวาเปนการ
รํานาฎศิลปไทยอีกชุดหนึ่งที่เรานิยมนํามาฝกหัดเบื้องตนใหกับเด็กเล็กๆ
ที่พึ่งเริ่มฝกหัดนาฎศิลปไทยก็ไดคะ
เพราะเปนทารําที่มีการใชทาในลักษณะที่เรียบงายและไมยากจนเกินไป รวมถึงจังหวะขา ที่ใชก็จะมีไมมาก เหมาะ
กับการฝกหัดทีเดียวละคะ ซึ่งทารํา ก็อาจจะสาธิตไดดังนี้นะคะ ผูแสดงจะใชมือขวาถือแวนเทียนออกมารายรํา
ประกอบเนื้อรองและทํานองดนตรี ลักษณะการรําบางครั้งอาจจะมีการเปลี่ยนมือถือแวนเทียนไปดวยก็ไดนะคะ ก็
จะมีการกาวเทาออกมาในจังหวะแรก และในทํานองเพลงชวงแรกเมื่อกาวเทาออกมาแลวผูแสดงก็จะรายรํา และก็
นั่งลงไปอยูที่พื้นในลักษณะทานั่งคุกเขาคะ มือทั้งสองถือแวนเทียนไวที่กลางอก และก็ตีทารําตามทํานองเพลง
และเนื้อรองดังนี้นะคะ ขวัญเจาเอย ขวัญเอย มาสูองคเอย หลังจากปฎิบัติทารําตรงนี้แลวก็จะมีทาที่โบกควันเทียน
ซึ่งทานี้แหละคะ หมายถึงการนําศิริมงคลไปสูทานผูชม ขอเชิญพระขวัญ ลักษณะการทําทาจะเปนเหมือนทาขอ
เมื่อวันเดือนเพ็ญ ใหอยูรมเย็น ทานี้นะคะจะสังเกตไดวาเปนทารําที่เราใชในการฝกหัดนาฎศิลปไทยเบื้องตน ซึ่ง
ลักษณะการจีบแบบนี้เราจะเรียกวา การจีบปรก อยาหนีไปไหน ทารําตรงนี้นะคะจะเปนทารําการตีบทที่ตีบทให
สอดคลองกับเนื้อรอง ซึ่งทารําที่สาธิตอยูนี้นะคะ บางครั้งหากเราฝกหัดกับเด็กเล็กๆ อาจจะไมใชการตั้งเขาก็ไดคะ
อาจจะใชการคุกเขาทั้ง 2 ขาง และก็สั่นมือประกอบเนื้อรองนะคะ และนอกจากนั้นก็ยังมีทาที่เลียนแบบอาการ
หรืออากัปกริยาของสัตว เชน ทาอยามัวชมนก ลักษณะของทารําที่ผูสาธิตปฎิบัติอยูนี้มือขางหนึ่งที่ถือแวนเทียน
และมืออีกขางหนึ่งแสดงสัญลักษณหมายถึงปกนก อยามัวชมไม ลักษณะของทารํา มือขางหนึ่งที่ชี้ลงดินนั้น
หมายถึงการชมนกชมไม หรือการชมธรรมชาติ ขอเชิญขวัญเจา รีบเขาสูกาย ทานี้นะคะจะมีลักษณะการลูบ โดย
เริ่มตั้งแตขอมือไปจนถึงประมาณตนแขนคะ
เมื่อปฎิบัติทารําอยางสอดคลองบางครั้งทานี้เมื่อทําแลวจะมีการ
หมุนรอบตัวดวยนะคะ อยาลี้หนีหาย เลยพระขวัญเจาเอย และนอกจากนี้แลว เพลงระบําเชิญพระขวัญนี้ หรือรํา
เชิญพระขวัญนี้นะคะ โดยปกติเราจะมีเนื้อรอง และก็รองออกเปน 2 ทอน โดยทั้ง ทอนหนึ่งและทอน 2 จะมี
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ลักษณะคํารองเหมือนกัน ตรงกลางก็จะเปนลักษณะการทําทารับ ซึ่งทารับตรงนี้การใสทารําก็ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสม และก็ความสามารถของผูแสดง ทารํานั้น ไมถือวาเปนทาตายตัวสามารถปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไป
ไดเรื่อยๆ นะคะ ซึ่งทารับตรงนี้อาจจะเปนการเดินสลับที่กัน หรือการเขาแถวเปนวงกลม หรือการวิ่งแปรแถวก็สุด
แลวแตผูที่จะคิดประดิษฐทารําขึ้นคะ การสาธิตครั้งนี้ก็จะเปนตัวอยางคราวๆ ในการทําทารับบางทานําคะ เชน
การเดินเปนวงกลมคะ ก็จะเดินเปนวงกลมกาวเทาตามจังหวะ จนกระทั่งผูแสดงกลับมาอยูในที่ที่เดิม หรือ
จนกระทั่งผูแสดงไปอยู ณ จุดที่กําหนดไว ตามแบบการแปรแถว และนอกจากนั้นแลวนะคะทารําในระบําเชิญ
พระขวัญ หรือรําเชิญพระขวัญนี้ ก็ยังเนนที่การแปรแถวเพื่อเพิ่มความสวยงามใหกับการรําชุดนี้อีกคะ ตอจากนี้เรา
จะไปพบกับการรําเชิญพระขวัญคะ
เนื้อเพลงรําเชิญพระขวัญ
ขวัญเจาเอย ขวัญเอย
มาสูองคเอย
ขอเชิญพระขวัญ
เมื่อวันเดือนเพ็ญ
ใหอยูรมเย็น
อยาหนีไปไหน
ขวัญเจาเอย ขวัญเอย
ขวัญเจาอยาหนีไปไกล
อยาเที่ยวจนเพลิน
อยาระเหินระหก
อยามัวชมนก
อยามัวชมไม
ขอเชิญขวัญเจา
รีบเขาสูกาย
อยาลี้หนีหาย
เลยพระขวัญเจาเอย
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เนื้อหาในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 10 มีความยาวทั้งหมด 64.51 นาที ประกอบไปดวย
รายละเอียด
เวลาการสาธิต
เวลาแสดง
การบรรยายชวงแรก
20.34
ไมมี
1. ระบํานกยูง
06.55
05.56
2. รํามโนราหบูชายัณห
07.26
08.30
3. ฟอนเล็บ
06.53
06.43
4. การกลาวตอนจบ
00.32
ไมมี
การบรรยายชวงแรก: เนื้อหาสารเหมือนในแผนซีดีวีดิทัศนชุดที่ 2
อันดับ
ชุดที่ 10 เพลงรําที่ 2
ชื่อเพลงรํา
รํามโนราหบูชายัณห (เวลาสาธิต 7.26 นาที / เวลาแสดงจริง 8.30 นาที)
การรํามโนราหบูชายัณห การแสดงชุดนี้อยูในการแสดงละครเรื่องพระสุธน-มโนราห ซึ่งอยูในตอนมโนราห
บูชายัณหนะคะ โดยทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนีย ผูเชี่ยวชาญดานนาฎศิลปไทยและศิลปนแหงชาติเปนผู
ประดิษฐทารําขึ้นคะ ซึ่งลักษณะทารํานี้ จะเปนทารําที่มีการเลียนแบบ
อากัปกริยาของนก เนื่องจากนางมโณ
ราหเปนลักษณะของตัวละครที่เปนครึ่งมนุษยและครึ่งกินนรี หรือครึ่งนกนะคะ ซึ่งเราเรียกวา กินนรีคะ ดังนั้น
ลักษณะที่แสดงออกมาจึงมีลักษณะที่เปนเหมือนครึ่งคนครึ่งสัตวและจะมีบางทาที่เลียนแบบอากัปกริยาของนก
เชนมีการกระพือปก มีการกระโดดนะคะ สําหรับเครื่องแตงกายที่ใชในการรํามโนราหบูชายันตนี้ผูแสดงจะแสดง
เพียงคนเดียว ถือไดวาเปนการแสดงรําเดี่ยวที่เปนมาตรฐานชุดหนึ่งในนาฎศิลปไทย การแตงกายก็จะแตงกาย
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เลียนแบบลักษณะของนก คือแตงกายยืนเครื่อง ศีรษะสวมเทริด ติดปก ใสหาง และที่สําคัญนะคะก็คือใสเล็บ
ประกอบการแสดงดวยคะ สําหรับวงดนตรีที่ใชก็คือวงปพาทยเครื่อง 5 และโอกาสที่ใชในการรํามโนราหนี้ซึ่ง
นอกเหนือจากเปนการรําที่ประกอบในการแสดงละครแลว เราก็ยังสามารถนําเอาการแสดงรํามโยราหบูชายันตนี้
มารําเปนชุดเบ็ดเตล็ดซึ่งอาจจะประกอบการวิพิสทัศนา การแสดงนาฎศิลปไทยหรือการสาธิตอื่นๆ ประกอบใน
งานอื่นๆ ก็ไดคะ ซึ่งการสาธิตทารําพอสังเขปไดดังนี้นะคะ ลักษณะของเริ่มแรกในทารําเชน การกระพือปก หรือ
การบินออกมาคะ ใหสังเกตที่นิ้วมือของผูแสดงนะคะ จะมีการสะบัดมือ หรือการเออทํามือลักษณะเหมือนกับการ
ขยับปกของนกโดยที่มือของผูแสดงจะใสเล็บ ซึ่งเปนสัญลักษณแทนของเล็บนกคะ และจะใสเพียงแค 8 เล็บ
เทานั้นนะคะ เวนไวที่นิ้วโปง และนอกจากนั้นยังมีทาที่เปนเอกลักษณหรือสื่อถึงลักษณะเดนของการรํามโนราห
เชน ในทาที่กลาวถึงลักษณะการบูชายันต ในการกํามือชูนิ้วโปงขึ้นมาหนึ่งนิ้ว ลักษณะก็คือมีการลักคอ และก็ตั้ง
เขาขึ้น กระดกเทาไปทางดานหลัง จากนั้นก็จึงคอยๆ ลุกขึ้นยืนคะ ลักษณะการรํามโนราหนี้นะคะ จะเนนที่จังหวะ
เปนสําคัญดังนั้นผูแสดงจะตองมีความแคลวคลองมีความแมนยําและมีความกระฉับกระเฉงในการรําคะ จึงจะทํา
ใหการรําในชุดนี้เกิดความสวยงาม และนอกจากนั้นนะคะ ก็ยังมีทารําอื่นๆ ที่มีความสวยงามไมแพกันคะ เชน ทา
ของการขโยกเทาประกอบกับการลักคอคะ นอกจากขโยกเทาแลวก็ยังมีการกระทืบเทา หรือการตบเทานะคะ และ
ก็มีการเคลื่อนเทาไปพรอมๆ กับในลักษณะสไลดตัว พรอมกับการสะดุงตัวขึ้นดวยคะ การถูเทา และสะดุดเทาคะ
พรอมกับการกระโดดหมุนรอบตัวเองคะ คะ จะสังเกตเห็นไดวาลักษณะการรํามโนราหบูชายัณหนี้จะเนนที่
จังหวะเทาและจังหวะคอเปนสวนใหญนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคะถือไดวาเปนจุดสําคัญถาหากผูแสดง
พลาดก็จะทําใหการแสดงนั้นไมสมบูรณและไมเกิดความสวยงามเทาที่ควรคะ นอกจากนั้นแลวก็ยังมีทาที่เปน
เอกลักษณในทาอื่นๆ อีกนะคะเชน ทาที่แสดงถึงการกระโดดเขากองไฟ ซึ่งจะมีอยูดวยกัน 2 ทาหลักๆ คะ ในทา
แรกคือ ทาลักษณะการกระโดดเขากองไฟในลักษณะ 2 มือคะ อีกทาหนึ่งนะคะก็คือ ทาลักษณะการกระโดดเขา
ไฟในลักษณะมือเดียวคะ ทารําที่ใชในการรํามโนราหบูชายัณหนี้นะคะถือไดวาเปนทาที่เปนแบบแผนและเปนทา
ที่ไดมาตรฐานอีกชุดหนึ่งในการรํานาฎศิลปไทยซึ่งผูที่จะรําในมโนราหบูชายัณหนี้ใดสวยงามนั้นก็ตองขึ้นอยูกับ
ทักษะ ความฝกฝนใหคลองแคลวจนเกิดความชํานาญ เพื่อทําใหการแสดงชุดนี้เกิดความสมบูรณและสวยงามได
คะ ซึ่งหลังจากนี้นะคะเราจะไปพบกับการรํามโนราหบูชายัณหอยางเต็มรูปแบบคะ
เนื้อเพลงรํามโนราหบูชายัณห
เปนดนตรีเฉยๆ ไมมีเนื้อเพลง
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