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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องการสร้างสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย : ระนาดเอก 1 นี้               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสื่อวีดิทัศน์ใช้เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย ระนาดเอก 1  สําหรับ
นักศึกษา สาขาดนตรีไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ โดยใช้ระเบียบวิจัยของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือการสร้าง
ทางระนาดเอก ซ่ึงเป็นผลการตกตะกอนทางความคิดของผู้วิจัย ทางระนาดเอกน้ีเกิดจากการหล่อหลอม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้กับครูดนตรี อาทิ ครูบุญยงค์ ครูบุญยัง เกตุคง ครูพินิจ  ฉายสุวรรณ ครูวีนัส แก้วกนก 
ครูฐิระพล น้อยนิตย์ และคุณพ่อจรินทร์  แจ่มอรุณ ได้ผลวิจัย คือ สื่อวีดิทัศน์ทางระนาดเอกเพลงชุดโหมโรงเช้า 
5 เพลง และเพลงชุดตับต้นเพลงฉ่ิง 3 ชั้น 4 เพลง เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง วีดิทัศน์มีเน้ือหาหลักทั้งหมดสาม
ส่วนคือ ส่วนแรก ประวัติบทเพลงเบื้องต้น ส่วนที่สอง การบรรเลงระนาดเอกและทํานองหลักพื้นฐานฆ้องวงใหญ่
ท่ีบรรเลงต่อเนื่องท้ังหมด ส่วนที่สาม การบรรเลงระนาดเอกและทํานองหลักพื้นฐานฆ้องวงใหญ่เป็นวรรคเพลง  
 

คําสําคัญ : สื่อวีดิทัศน์ / วิชาปฏิบัติดนตรีไทย / ระนาดเอกเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          *อาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ABSTRACT 
This research entitled "Making Video Multimedia for Self Learning in Thai Classical Music 
Performing Skill : Ranad Ek 1" aims to produce a self-learning video multimedia for the Thai 
Music Perormance Skill for the Ranad Ek 1, a practical subject for students of the Fine and 
Applied Arts' Thai music program. The research makes use of a qualitative research method in 
producing the ranad ek's melody, illustrating the researcher's life-long musical experience, 
combining different musical styles of ranad ek masters such as Boonyong Ketkong, Boonyang 
Ketkong, Pinij Chaisuwan, Venus Kaewkanok, Thirapon Noinit and Charin Jam-Aroon. The result 
of this research is a set of self-learning DVDs that contain two song suites: the Homrong Chao 
and the Tab Ton Phleng Ching Sam Chan. The contents of these DVDs are divided into three 
parts: Part I describes historical background, Part II shows the ranad ek performed together 
with the khong wong yai (providing the basic melody) from the beginning until the end 
continuously, and Part III demonstrates the same melodies as in Part II but this time each 
melody will be split into short sections. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีท่ีทําด้วยไม้ และเป็นเคร่ืองดนตรีไทยเคร่ืองมือหลักในวงปี่พาทย์            

Junkaew, A. (1991) อธิบายว่า ระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีท่ีสําคัญในวงดนตรีไทย เป็นหัวใจของวงปี่พาทย์  มี
บทบาทเป็นผู้รับผิดชอบในการบรรเลงด้านวิธีการบรรเลง กระบวนการบรรเลงนอกจากบทบาทดังกล่าวแล้วผู้
บรรเลงระนาดเอกจะต้องเป็นผู้นําและตัดสินใจในภาพรวมของการบรรเลงท้ังหมด 

ตามระเบียบปฏิบัติสืบต่อกันมา ผู้บรรเลงระนาดเอกจะต้องบรรเลงเป็นทางระนาดซึ่งแตกต่างจากทาง
ฆ้องวงใหญ่ ทางฆ้องวงเล็ก และทางระนาดทุ้ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเพลงประเภทดําเนินทํานองหรือเพลงทาง
พ้ืน โดยวิธีการทําทางระนาดเอกจากทางฆ้องวงใหญ่หรือทางพ้ืนนั้น Wisuttipat, M. (1990) อธิบายว่าทํานอง
ทางพ้ืนคือ ทํานองเพลงท่ีให้อิสระในการประดิษฐ์ทํานองเพลงสําหรับเคร่ืองดนตรีท่ีทําทํานองได้  ทํานองเพลง
ประเภทนี้ฆ้องวงใหญ่มีหน้าท่ีบรรเลง “ทํานองหลัก” ของเพลง  ส่วนเครื่องดนตรีอื่นๆ รวมท้ังระนาดเอก 
บรรเลงตามหน้าที่และลักษณะการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีนั้นๆ  

ในกระบวนการของการบรรเลงดนตรีไทย ผู้บรรเลงระนาดเอกจะต้องใช้ทางฆ้องวงใหญ่ท่ีบรรเลงทํานอง
หลักเป็นเคร่ืองมือในการสรา้งหรือแปลทํานองให้เป็นทางระนาดเอก และนักระนาดเอกทุกๆ คน ก็จะยึด
หลักการนี้เป็นแนวปฏิบัติสืบต่อกันมา นอกจากน้ี การเรียนวิชาระนาดเอกให้ประสบความสําเร็จในแต่ละขั้นนั้น  
ต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ หลายด้าน เช่น การได้เรียนจากครูท่ีมีความรู้ความเข้าใจทางฆ้องวงใหญ่และทาง
ระนาดเอก  ระยะเวลาของการฝึกฝนท่ียาวนานและต่อเนื่อง  

ในสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพของผู้เรียนดนตรีไทยส่วนใหญ่ต้องสูญเสียเวลาไปกับสิ่งต่างๆ รอบตัวในการ
ดําเนินชีวิตของแต่ละวัน จึงเป็นเหตุส่งผลให้การเรียนการสอนด้านดนตรีไทย โดยเฉพาะเคร่ืองดนตรีที่ต้องแปล
ทํานองหรือแปลทางท้ังหลายตกอยู่ในช่วงเวลาแห่งความน่าเป็นห่วง ด้วยทรัพย์สินทางเวลาท้ังผู้เรียนและผู้สอน
ท่ีถูก  บั่นทอนด้วยสถานการณ์ของสังคม ถึงเวลาท่ีสื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ควรต้องทําหน้าท่ีให้
มากขึ้น นอกเหนือจากโน้ตเพลงท่ีอยู่ในหนังสือต่างๆ แล้ว เราควรมีสื่อวีดิทัศน์ท่ีตอบรับกับโลกแห่งการสื่อสาร
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เชื่อมโยงอันรวดเร็ว  เพ่ือประโยชน์ในการเติมเต็มและลดช่องว่าง ช่วยสร้างประโยชน์ในการเรียนการสอนดนตรี
ไทยต่อไปในอนาคต 

นักการศึกษาได้เล็งเห็นความสําคัญของสื่อวีดิทัศน์ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  โดย
จุดเด่นของวีดิทัศน์ท่ีให้คุณค่าในด้านการศึกษาและการเรียนการสอนนั้นต้องสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอน กระบวนการ เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนย่ิงข้ึน สามารถนํา
สิ่งท่ีอยู่ไกลตัวผู้เรียนมาสู่ผู้เรียน ด้วยกระบวนการการนําเสนอ การทดลอง การสาธิต อีกท้ังยังช่วยให้การจัดการ
เรียนการสอนสะดวกขึ้น ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร  ไม่จํากัดจํานวนผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามความถนัดและสนใจ    

Sompong, N. (1992) ได้พูดถึงการจัดทําบทเรียนวีดิทัศน์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กลุ่มผู้เรียนและรูปแบบองค์ความรู้ท่ีต้องการนําเสนอ เช่น รูปแบบพูดหรือบรรยายผู้เดียว รูปแบบสนทนาเป็น
รายการที่มีคนพูดคุยกัน 2 คน รูปแบบอภิปราย รูปแบบสัมภาษณ์ รูปแบบเกม หรือตอบปัญหา รูปแบบสารคด ี
รูปแบบละคร รูปแบบสาธิตและทดลอง รูปแบบเพลงและดนตรี เป็นต้น         

งานวิจัยเร่ืองการสร้างสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทยนี้  ผู้วิจัยได้เลือกจัดทํา
สื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบการสาธิต โดยสาธิตการบรรเลงเป็นวรรคเพลงหรือหนึ่งบรรทัด เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้แนวทางท่ี
จะนําไปปฏิบัติได้จรงิด้วยตนเอง เสมือนกับการเรียนต่อเพลงจากครูผู้สอนแบบตัวต่อตัว ในรูปแบบของการแปล
ทางระนาดเอกจากทางฆ้องวงใหญ่ในเบื้องต้น การเรียนการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ใน
วิชาปฏิบัติดนตรีไทยนี้ เป็นเพียงแบบฝึกขั้นต้นของการช่วยฝึกเรียนดนตรีไทยเท่าน้ัน เพราะในท้ายสุดของการ
เรียนดนตรีไทย ควรมีครูดนตรีท่ีเชี่ยวชาญเป็นผู้ชี้แนะ ดูแลในกระบวนการข้ันต่อไป การเรียนการสอนด้วยสื่อวีดิ
ทัศน์นี้ จะช่วยขจัดปัญหาการเรียนการสอนดนตรีไทยในยุคปัจจุบนั ดังท่ีผู้วิจัยได้กล่าวถึงในเบื้องต้นได้ในระดับ
หนึ่ง อีกท้ังยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลทางดนตรีไทยเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชนในลําดับต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือสร้างสื่อวีดิทัศน์ใช้สําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย : ระนาดเอก 1 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาค้นควา้เรื่องการสร้างสือ่วีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย : ระนาดเอก 

1  ได้ทําการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการจากเอกสารงานด้านดนตรีไทย  การสร้างสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการสอน  ทาง
เพลงที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้จําแนกวิธีการดําเนินการวิจัยเป็นข้ันตอนดังน้ี  

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และภูมิความรู้

ทางระนาดเอก ซ่ึงเป็นทางเพลงของผู้วิจัยถ่ายทอดเป็นสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนการสอน 
ขั้นรวบรวมข้อมูล 

 การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยแยกการรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ส่วน  คือ  เอกสารข้อมูล
ทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย ข้อมูลด้านเทคนิควิธีการในการจัดทําสื่อวีดิทัศน์ ข้อมูลด้านบทเพลง  ทางเพลง  
และผู้บรรเลง 

ขั้นดําเนินการวิจัย 
การสร้างสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติ ดนตรีไทย : ระนาดเอก 1  โดยมี

กระบวนการในการจัดสร้างดังนี้  

1. จัดซ้ือกล้องสําหรับถ่ายภาพเคล่ือนไหว (VDO) และคอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี (Notebook) เพ่ือการ
เก็บข้อมูลและตัดต่อ ปรับปรุงประเมินผล สื่อวีดิทัศน์ของงานวิจัย 

2. จัดเตรียมสถานที่ชั้น 13 อาคารสุโขทัย ให้เป็นท่ีบันทึกภาพและเสียง โดยจัดพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับ
มุมกล้อง และความสมบูรณ์ของภาพและเสียง 

3. ผู้วิจัย (ในฐานะผู้สาธิตท่ีจะต้องปรากฏในสื่อวีดีทัศน์)  เตรียมความพร้อมด้านทักษะ และการแปล
ทํานอง กล่าวคือ ผู้วิจัยต้องไล่ระนาดเป็นประจําและสมํ่าเสมอ เพ่ือให้กําลังแขนและข้อมือนั้นอยู่ตัว ซ่ึงจะส่งผล
ถึงคุณภาพของเสียงระนาดและการแปลทํานอง ส่วนการแปลทํานองนั้นข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ
ระนาดเอกว่าผู้ใดจะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติมาเป็นเวลามากน้อยขนาดไหน อย่างไร   
สําหรับตัวผู้วิจัยนั้น ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและเป็นศิษย์ใกล้ชิดครูหลายท่าน ดังนี้ ครูบญุยงค์ เกตุคง         
ครูบุญยัง เกตุคง ครูพินิจ ฉายสุวรรณ ครูวีนัส แก้วกนก คุณพ่อจรินทร์ แจ่มอรุณ ครูฐิระพล น้อยนิตย์ ซ่ึง
นับเป็นความโชคดีอย่างหาท่ีสุดมิได้ของผู้วิจัย การเตรียมตัวในครั้งนี้ของผู้วิจัยเตรียมตัวในสองส่วนคือ   

1)  เตรียมความพร้อมในด้านกําลังและร่างกายโดยการไล่ระนาด 
2)  เตรียมความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตนเอง ในด้านทางเพลง 

หรือกลอนระนาดเอก ซ่ึงเป็นความรู้จากครูสู่ศิษย์ โดยการบรรเลงระนาดเอกบทเพลงที่กําหนดไว้ในงานวิจัยเป็น
ประจําและสมํ่าเสมอ 

4. คัดเลือกผู้บรรเลงทํานองหลัก (ฆ้องวงใหญ่) การวิจัยครั้งนี้ ได้คัดเลือกนายวุฒิพงษ์ ไชยหะนาม  
นักศึกษาคณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย ชั้นปีท่ี 4 เพ่ือประโยชน์ในทางการศึกษาของตัวนักศึกษา
เอง และสถาบันการศึกษาต่อไปในอนาคต โดยได้มีการนัดหมายเป็นระยะ ในการฝึกซ้อมเพลงและตรวจสอบ
ความถูกต้องทํานองหลักของบทเพลงท่ีกําหนดไว้ในงานวิจัย 

5. คิด วิเคราะห์กระบวนการ วิธีการเพ่ือดําเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
6. ฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้บรรเลงทํานองหลัก (ฆ้องวงใหญ่) ในเพลงชุดโหมโรงเช้าและ

เพลงชุดตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น จนสามารถคิดทางหรือกลอนระนาดเอกท่ีเหมาะสมกับการสร้างสื่อการปฏิบัติ
ดนตรีไทย : ระนาดเอก 1 วิธีการแปลทํานองจากฆ้องวงใหญ่เป็นทางระนาดเอก โดยยึดลูกตกในห้องเพลงที่สี่
และห้องเพลงที่แปดเป็นสําคัญ   

7. ดําเนินการบันทึกเพลงชุดโหมโรงเช้าและเพลงชดุตับต้นเพลงฉ่ิง 3 ชั้น ตามลําดับ 
ด้วยกล้องวิดีโอ  จากนั้นนําไปตัดต่อภาพและเสียงโดยการถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ 
(Notebook) และใช้โปรแกรมเวกัส โปร 12 ในการตัดต่อ (ตบแต่งภาพและเสียง) จากนั้นจึงถ่ายโอนข้อมูลในบน
แผ่นดีวีดี 
 8. ประเมินผลเบื้องต้น โดยนําแผ่นดีวีดีท่ีตัดต่อตบแต่งภาพและเสียงเรียบร้อยแล้ว นํามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ และทําซํ้าจํานวนสองชุด สง่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีกําหนดไว้ เพ่ือประเมินผลเบื้องต้น ได้แก่  
  1) ครูพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจําปี
พุทธศักราช 2540 
  2) ดร.ดุษฎี สว่างวิบูลย์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาดนตรีไทย ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข  
 

สรุปผลการวิจัย 
การสร้างสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย ระนาดเอก 1  ได้กําหนด

จุดมุ่งหมายไว้  คือ สร้างสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย โดยกําหนดเพลงตาม
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เชื่อมโยงอันรวดเร็ว  เพ่ือประโยชน์ในการเติมเต็มและลดช่องว่าง ช่วยสร้างประโยชน์ในการเรียนการสอนดนตรี
ไทยต่อไปในอนาคต 

นักการศึกษาได้เล็งเห็นความสําคัญของสื่อวีดิทัศน์ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  โดย
จุดเด่นของวีดิทัศน์ท่ีให้คุณค่าในด้านการศึกษาและการเรียนการสอนนั้นต้องสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนเห็นขั้นตอน กระบวนการ เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนย่ิงขึ้น สามารถนํา
สิ่งท่ีอยู่ไกลตัวผู้เรียนมาสู่ผู้เรียน ด้วยกระบวนการการนําเสนอ การทดลอง การสาธิต อีกท้ังยังช่วยให้การจัดการ
เรียนการสอนสะดวกขึ้น ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร  ไม่จํากัดจํานวนผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามความถนัดและสนใจ    

Sompong, N. (1992) ได้พูดถึงการจัดทําบทเรียนวีดิทัศน์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กลุ่มผู้เรียนและรูปแบบองค์ความรู้ท่ีต้องการนําเสนอ เช่น รูปแบบพูดหรือบรรยายผู้เดียว รูปแบบสนทนาเป็น
รายการที่มีคนพูดคุยกัน 2 คน รูปแบบอภิปราย รูปแบบสัมภาษณ์ รูปแบบเกม หรือตอบปัญหา รูปแบบสารคด ี
รูปแบบละคร รูปแบบสาธิตและทดลอง รูปแบบเพลงและดนตรี เป็นต้น         

งานวิจัยเรื่องการสร้างสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทยนี้  ผู้วิจัยได้เลือกจัดทํา
สื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบการสาธิต โดยสาธิตการบรรเลงเป็นวรรคเพลงหรือหนึ่งบรรทัด เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้แนวทางท่ี
จะนําไปปฏิบัติได้จรงิด้วยตนเอง เสมือนกับการเรียนต่อเพลงจากครูผู้สอนแบบตัวต่อตัว ในรูปแบบของการแปล
ทางระนาดเอกจากทางฆ้องวงใหญ่ในเบื้องต้น การเรียนการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ใน
วิชาปฏิบัติดนตรีไทยนี้ เป็นเพียงแบบฝึกขั้นต้นของการช่วยฝึกเรียนดนตรีไทยเท่านั้น เพราะในท้ายสุดของการ
เรียนดนตรีไทย ควรมีครูดนตรีท่ีเชี่ยวชาญเป็นผู้ชี้แนะ ดูแลในกระบวนการข้ันต่อไป การเรียนการสอนด้วยสื่อวีดิ
ทัศน์นี้ จะช่วยขจัดปัญหาการเรียนการสอนดนตรีไทยในยุคปัจจุบนั ดังท่ีผู้วิจัยได้กล่าวถึงในเบื้องต้นได้ในระดับ
หนึ่ง อีกท้ังยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลทางดนตรีไทยเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชนในลําดับต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือสร้างสื่อวีดิทัศน์ใช้สําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย : ระนาดเอก 1 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาค้นควา้เรื่องการสร้างสือ่วีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย : ระนาดเอก 

1  ได้ทําการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการจากเอกสารงานด้านดนตรีไทย  การสร้างสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการสอน  ทาง
เพลงที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยได้จําแนกวิธีการดําเนินการวิจัยเป็นข้ันตอนดังน้ี  

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และภูมิความรู้

ทางระนาดเอก ซ่ึงเป็นทางเพลงของผู้วิจัยถ่ายทอดเป็นสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนการสอน 
ขั้นรวบรวมข้อมูล 

 การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยแยกการรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ส่วน  คือ  เอกสารข้อมูล
ทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย ข้อมูลด้านเทคนิควิธีการในการจัดทําสื่อวีดิทัศน์ ข้อมูลด้านบทเพลง  ทางเพลง  
และผู้บรรเลง 

ขั้นดําเนินการวิจัย 
การสร้างสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติ ดนตรีไทย : ระนาดเอก 1  โดยมี

กระบวนการในการจัดสร้างดังนี้  

1. จัดซ้ือกล้องสําหรับถ่ายภาพเคล่ือนไหว (VDO) และคอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ี (Notebook) เพ่ือการ
เก็บข้อมูลและตัดต่อ ปรับปรุงประเมินผล สื่อวีดิทัศน์ของงานวิจัย 

2. จัดเตรียมสถานที่ชั้น 13 อาคารสุโขทัย ให้เป็นท่ีบันทึกภาพและเสียง โดยจัดพ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับ
มุมกล้อง และความสมบูรณ์ของภาพและเสียง 

3. ผู้วิจัย (ในฐานะผู้สาธิตท่ีจะต้องปรากฏในสื่อวีดีทัศน์)  เตรียมความพร้อมด้านทักษะ และการแปล
ทํานอง กล่าวคือ ผู้วิจัยต้องไล่ระนาดเป็นประจําและสมํ่าเสมอ เพ่ือให้กําลังแขนและข้อมือนั้นอยู่ตัว ซ่ึงจะส่งผล
ถึงคุณภาพของเสียงระนาดและการแปลทํานอง ส่วนการแปลทํานองนั้นข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ
ระนาดเอกว่าผู้ใดจะมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติมาเป็นเวลามากน้อยขนาดไหน อย่างไร   
สําหรับตัวผู้วิจัยนั้น ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและเป็นศิษย์ใกล้ชิดครูหลายท่าน ดังนี้ ครูบญุยงค์ เกตุคง         
ครูบุญยัง เกตุคง ครูพินิจ ฉายสุวรรณ ครูวีนัส แก้วกนก คุณพ่อจรินทร์ แจ่มอรุณ ครูฐิระพล น้อยนิตย์ ซ่ึง
นับเป็นความโชคดีอย่างหาท่ีสุดมิได้ของผู้วิจัย การเตรียมตัวในครั้งนี้ของผู้วิจัยเตรียมตัวในสองส่วนคือ   

1)  เตรียมความพร้อมในด้านกําลังและร่างกายโดยการไล่ระนาด 
2)  เตรียมความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตนเอง ในด้านทางเพลง 

หรือกลอนระนาดเอก ซ่ึงเป็นความรู้จากครูสู่ศิษย์ โดยการบรรเลงระนาดเอกบทเพลงที่กําหนดไว้ในงานวิจัยเป็น
ประจําและสมํ่าเสมอ 

4. คัดเลือกผู้บรรเลงทํานองหลัก (ฆ้องวงใหญ่) การวิจัยครั้งนี้ ได้คัดเลือกนายวุฒิพงษ์ ไชยหะนาม  
นักศึกษาคณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย ชั้นปีท่ี 4 เพ่ือประโยชน์ในทางการศึกษาของตัวนักศึกษา
เอง และสถาบันการศึกษาต่อไปในอนาคต โดยได้มีการนัดหมายเป็นระยะ ในการฝึกซ้อมเพลงและตรวจสอบ
ความถูกต้องทํานองหลักของบทเพลงท่ีกําหนดไว้ในงานวิจัย 

5. คิด วิเคราะห์กระบวนการ วิธีการเพื่อดําเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
6. ฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้บรรเลงทํานองหลัก (ฆ้องวงใหญ่) ในเพลงชุดโหมโรงเช้าและ

เพลงชุดตับต้นเพลงฉิ่ง 3 ชั้น จนสามารถคิดทางหรือกลอนระนาดเอกท่ีเหมาะสมกับการสร้างสื่อการปฏิบัติ
ดนตรีไทย : ระนาดเอก 1 วิธีการแปลทํานองจากฆ้องวงใหญ่เป็นทางระนาดเอก โดยยึดลูกตกในห้องเพลงที่สี่
และห้องเพลงที่แปดเป็นสําคัญ   

7. ดําเนินการบันทึกเพลงชุดโหมโรงเช้าและเพลงชดุตับต้นเพลงฉ่ิง 3 ชั้น ตามลําดับ 
ด้วยกล้องวิดีโอ  จากนั้นนําไปตัดต่อภาพและเสียงโดยการถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ 
(Notebook) และใช้โปรแกรมเวกัส โปร 12 ในการตัดต่อ (ตบแต่งภาพและเสียง) จากนั้นจึงถ่ายโอนข้อมูลในบน
แผ่นดีวีดี 
 8. ประเมินผลเบื้องต้น โดยนําแผ่นดีวีดีท่ีตัดต่อตบแต่งภาพและเสียงเรียบร้อยแล้ว นํามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ และทําซํ้าจํานวนสองชุด สง่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีกําหนดไว้ เพ่ือประเมินผลเบื้องต้น ได้แก่  
  1) ครูพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจําปี
พุทธศักราช 2540 
  2) ดร.ดุษฎี สว่างวิบูลย์พงศ์ หัวหน้าภาควิชาดนตรีไทย ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข  
 

สรุปผลการวิจัย 
การสร้างสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย ระนาดเอก 1  ได้กําหนด

จุดมุ่งหมายไว้  คือ สร้างสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย โดยกําหนดเพลงตาม
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หลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติดนตรีไทย เพลงโหมโรงเช้า และเพลงชุดตับต้นเพลงฉ่ิง 3 ชั้น ดังน้ัน
สรุปผลงานวิจัยคือได้ สื่อวีดิทัศน์ ทางระนาดเอกเพลงชุดโหมโรงเช้า และเพลงชุดตับต้นเพลงฉ่ิง 3 ชั้น ดังน้ี 
  1. ทางระนาดเอกชุดโหมโรงเช้า จํานวน 5 เพลง  
  2. ทางระนาดเอก ชุดตับต้นเพลงฉิ่ง จํานวน 4 เพลง  
  3. แผ่นดีวีดี เพลงชุดโหมโรงเช้า จํานวน 2 แผ่น ความยาว 40 นาที 19 วินาที  
  4. แผ่นดีวีดี เพลงชุดตับต้นเพลงฉ่ิง จํานวน 1 แผ่น ความยาว 19 นาที 21 วินาที  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การสร้างสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทางระนาดเอก  เพลงชุดโหมโรงเช้าและเพลงตับต้นเพลง

ฉิ่ง 3 ชั้น ซ่ึงนับว่าเป็นบทเพลงข้ันพ้ืนฐานของการเรียนการสอนดนตรีไทย วีดิทัศน์ท่ีจัดทําข้ึนได้ทําแนวทางแบบ
การศึกษาเปรียบเทียบให้ผู้ใช้สามารถนําไปฝึกหัด ศึกษาการบรรเลงทางระนาดเอกควบคู่กับทางฆ้อง ซ่ึงถือเป็น
หลักเบื้องต้นท่ีสําคัญในการฝึกหัดแปลทาง  

วิธีการใช้สื่อ ให้การบรรเลงตามตัวอย่างทีละวรรค เม่ือเกิดความเข้าใจ จึงเริ่มบรรเลงวรรคต่อไปจนจบ
บทเพลง การสร้างสื่อวีดิทัศน์นี้ สามารถใช้แก้ปัญหาการเรียนดนตรีไทยในยุคปัจจุบัน ท่ีเปลี่ยนการเรียนการสอน
ตามสํานักดนตรีต่างๆ เข้าสู่ระบบการศึกษา การเรียนการสอนต้องดําเนินไปตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว้ ทําให้เวลา
ในการเรียนและฝึกฝนทางด้านดนตรีไทย ต้องแบ่งให้กับการเรียนในวิชาอ่ืนๆ อีกทั้งปัญหาเรื่องสภาพการจราจร
ท่ีส่งผลกับการเดินทางไปเรียน จํานวนผู้เรียนท่ีมีมากขึ้นไม่สอดคล้องกับจํานวนครูผู้เชี่ยวชาญชํานาญการ สื่อ  
วีดิทัศน์ท่ีจัดทําข้ึนนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนดนตรีไทยขจัดปัญหาการเรียนในยุคปัจจุบัน สามารถฝึกปฏิบัติในเบื้องต้น
ด้วยตนเอง สามารถทบทวนเพลงด้วยตนเองได้ เป็นการเตรียมความพร้อมในเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะเรียนกับครูใน
ลําดับต่อไป   
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําสื่อวีดีทัศน์ไปใช้ 

   1. ทางระนาดเอกในสื่อวีดิทัศน์นี้  เป็นทางระนาดเอกขึ้นพ้ืนฐานสําหรับการฝึกหัดในเบื้องต้น 
   2. สื่อวีดิทัศน์เป็นเพียงเครื่องมือท่ีช่วยให้การเรียนรู้บทเพลงและทางระนาดเอกให้สะดวกและ 

รวดเร็วขึ้น ซ่ึงจําเป็นจะต้องมีครูผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบ ดูแล และแนะนําแนวทาง 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

    สื่อวีดิทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาปฏิบตัิดนตรีไทย  ทางระนาดเอกเป็นเพียงเครื่องดนตรี
หนึ่งในวงดนตรีไทย  ควรมีการแปลทาง  ในเครื่องดนตรีอ่ืนๆต่อไป เช่น ระนาดทุ้มฆ้องวงเล็ก  เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสังเคราะห์และนําเสนอองค์ความรู้ด้านสังคม 
การศึกษา และสาธารณสุข ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  แหล่งข้อมูลเป็นตํารา หนังสือ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อภาพยนตร์ จํานวน 68 รายการ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 2558 ถึง พฤษภาคม 2559  
เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสังเคราะห์ความรู้ และการบันทึกเหตุการณ์เชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
สังเคราะห์ และเชื่อมโยงเนื้อหา ผลการสังเคราะห์ องค์ความรู้ด้านสังคม ผ่านมุมมองรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช พบว่า สังคมเป็นระบบศักดินา พุทธศาสนามีบทบาทในการหล่อหลอมจิตใจคนในสังคม เป็นช่วงสังคมท่ี
มีการค้าขาย และการติดต่อกับต่างชาติ รวมท้ังมีการขยายขอบเขตของสังคมกว้างขวางออกไป ส่วนองค์ความรู้
ด้านการศึกษา พบว่า ศูนย์กลางการศึกษายังคงอยู่ในเมือง และสถานศึกษายังคงเป็นวัง วัด บ้าน และสํานัก องค์
ความรู้ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้เก่ียวกับการเมืองการปกครอง และการสงคราม กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ส่วน
ใหญ่เป็นลักษณะของการมีประสบการณ์ตรงท่ีเกิดจากการปฏิบัติ มีการถ่ายทอดความรู้ และการนําความรู้มาใช้
ประโยชน์ องค์ความรู้ ด้านสาธารณสุข พบว่า มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขขึ้นมาระดับหนึ่ง ความรู้ท่ีนํามาใช้
ในการสาธารณสุขเป็นความรู้แบบผสมผสาน โรคระบาดร้ายแรงในยุคนี้ คือ ไข้ทรพิษ และการรักษาโรคยังมี
ข้อจํากัด 
 

คําสําคัญ : สังคม / การศึกษา / การสาธารณสุข / สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 
 
 
 
 
           *อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
          **Professor, School of Religion, Loma Linda University, USA 
        ***อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
       ****อาจารย์ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 


