
54208312 : สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  
คําสําคัญ : เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 / การวิเคราะห 
เนื้อหาและวรรณศิลป 

   อุทัย ขันลุน : เพลงไทยในหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551. 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : รศ.จุไรรัตน ลักษณะศิริ. 294 หนา.   

   การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเนื้อหาและศึกษาวรรณศิลปของเพลงไทยใน
หลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 จํานวน 233 เพลง ผลการศึกษาพบวา 
เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551  มีที่มา 3 ประเภท คือ นํามา
จากวรรณคดีหรือบทละคร มีมาแตเดิมไมปรากฏนามผูแตงและเพลงท่ีแตงขึ้นใหม เพลงไทยในหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551  นํามาจากวรรณคดีหรือบทละครมากที่สุด สวน
เนื้อหาของเพลงสามารถจําแนกได 7 ประเภท คือ เนื้อหาเก่ียวอารมณ เนื้อหาเก่ียวกับความงาม เนื้อหา
เกี่ยวกับความเกงกลาสามารถของตัวละคร เนื้อหาเก่ียวกับความเชื่อ เนื้อหาเก่ียวกับผูหญิง เนื้อหาเน้ือหา
เกี่ยวกับสัตวและเน้ือหาเกี่ยวกับการใหขอคิด เพลงไทยทั้ง 2 ระดับชั้น มีเนื้อหาคลายคลึงกัน คือ มุงให
ผูเรียนหรือคนฟงไดรับอรรถรสซ่ึงเกิดจากรสในวรรณคดีไทยท้ัง 4 รส คือ เสาวรสจนี เปนรสไพเราะที่เกิด
จากการไดชื่นชมความงดงาม อาจเปนความงดงามของตัวละคร สถานที่หรือธรรมชาติ นารีปราโมทย 
เปนรสที่แสดงความรักใครหรือพูดจาโอโลมใหอีกฝายเกิดปฏิพัทธ พิโรธวาทัง เปนบทแสดงความโกรธ 
ตัดพอ เหน็บแนม เสียดสีหรือแสดงความเคียดแคนและสัลลาปงคพิสัย เปนรสที่แสดงการคร่ําครวญ 
โศกเศราเสียใจ นอกจากน้ันเพลงไทยทั้งสองระดับชั้น ยังมีเนื้อหาเก่ียวกับความเชื่อ ปลูกฝงความสามัคคี
และความรักชาติเหมือนกัน แตเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีแตงขึ้นใหมนั้น มีเนื้อหาเพ่ือปลูกฝงความรักชาติและอบรมสั่งสอน
มากกวาเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายซึ่งเพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช  2551 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจะมุงเนนใหอารมณความรูสึกที่ เกิดจากรสของวรรณคดีเปนสําคัญ  ดาน        
ฉันทลักษณของเพลง เพลงไทยทั้ง 2 ระดับชั้นแตงดวยคําประพันธ 2 ประเภท คือ แตงดวยรอยกรอง
แบบฉบับและแตงดวยคําประพันธรูปแบบพิเศษ สวนดานวรรณศิลป มีการใชถอยคําภาษาและการใช
ภาพพจนอยางแพรวพราว  มีความประณีตวิจิตรบรรจงในการเลือกสรรถอยคํานํามากลาวเปรียบเทียบ
เพ่ือใหเกิดภาพที่แจมชัดขึ้น  

เพลงไทยในหลักสูตรพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช  2551 สามารถทําให
นักเรียนเขาใจความสัมพันธระหวางการขับรองเพลงไทย ดนตรีไทย ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมรวมทั้ง
เห็นคุณคาเพลงรอง ดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมภู มิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพ่ือเปน
พ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตของนักเรียนไดเปนอยางดี  
 

 
ภาควิชาภาษาไทย      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา...............................................      ปการศึกษา 2556 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ .................................................... 
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54208312 : Thai for Career Development   

Keyword:   Thai Songs in Basic Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008 / Content and Literary Art 

Analysis 

   Uthai Kunloon:  Thai Songs in Basic Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008, Advisory 

Professor of the Independent Study:  Associate Professor Churairat Laksanasiri, 293 pages. 

   The purposes of this research were to study the contents and literary arts of 223 Thai songs in Basic 

Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008.  The results indicated that the Thai Songs in Basic 

Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008, originated from 3 types of sources. These are: 1) literature 

or a script of a play, 2) pre-existing songs with unknown author’s name, and 3) newly-composed songs. The Thai 

songs in Basic Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008, were taken mostly from Thai literatures or 

Thai scripts. The contents of the songs could be sorted into 6 categories, namely, emotion, beauty, characters’ 

capability and bravery, beliefs, women and animals. Thai songs taught at 2 educational levels – junior and senior high 

school - shared similar contents aiming at enabling learners to appreciate four tones in Thai literatures. These are: 1) 

Saowaroschani, which is aesthetic appreciation of the character, place, or nature; 2) Naree Pramot,  which is 

amorousness - showing affection or  enticing the other party; 3)  Pirot Watang, which involves showing  anger, 

complaint, insinuation, sarcasm  or vengefulness;  and 4)  Sallapanga Pisai,  which involves mournful cry, sadness and 

sorrow.    Furthermore, Thai songs taught at both educational levels contain contents related to beliefs, harmony and 

patriotism but the Thai songs taught at junior high school level in Basic Vocational Course of the College of Dramatic 

Arts, 2008, which were newly composed, were more focused on inculcating patriotism and more didactic than the 

Thai songs taught at senior high school level in Basic Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008.  The 

Thai songs taught at senior high school level in Basic Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008, 

primarily emphasized emotional involvement with literatures resulting from the tones.   In terms of versification, the 

songs were composed according to 2 types of versification, namely, typical and special kinds of versification.   In 

respect of literary arts there were sophisticated use of words, phrases, and figures of speech and meticulous selection 

of wording when making comparison to convey vivid images.    

The Thai songs in Basic Vocational Course of the College of Dramatic Arts, 2008, are able to make the 

students understand the relations between singing Thai Songs, Thai music, history and cultures as well as   

appreciating the value of Thai songs and music which are cultural heritage, folk wisdom and Thai wisdom. These can 

provide students with important basis for living their life well.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากรองศาสตราจารย      
จุไรรัตน ลักษณะศิริ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่เสียสละเวลา กรุณาใหความชวยเหลือ
และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผูศึกษา ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยบาหยัน  
อ่ิมสําราญ ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระที่กรุณาตรวจสอบใหคําแนะนําที่เปนประโยชน      
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยสิปปวิชญ กิ่งแกว อาจารยประจําภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาใหขอมูลเกี่ยวกับเพลงไทย อีกทั้งยังใหขอคิดเห็น ใหคําแนะนําและให
คําปรึกษา ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.บารมี เขียววิชัย อาจารยประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ  
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีกรุณาตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษอันสงผลใหการคนควา
อิสระเลมนี้ถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณนางนพวรรณ รุจิภักด์ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป นางสาวสุกัญญา พยัคฆเกษม รองผูอํานวยการฝายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ที่เมตตาตอผูศึกษาเปนอยางยิ่ง โดยอนุญาตใหไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับเพลงไทยทั้ง
เอกสารที่เปนประโยชนตอการศึกษา รวมทั้งอนุญาตใหฝกปฏิบัติขับรองเพลงไทย ที่กลุมสาระการเรียนรู
ดุริยางคไทย สาระการเรียนรูคีตศิลปไทย  
 ขอกราบขอบพระคุณนางกมลพร ขาวนวล หัวหนาสาระการเรียนรูคีตศิลปไทย วิทยาลัย    
นาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ที่ใหความรูเกี่ยวกับการขับรองเพลงไทยและกรุณาใหหลักสูตร
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551 ของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งเอกสารอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้   

ขอกราบขอบพระคุณนางสาวพิชญญา สินธุแกว คุณครูอาวุโส สาระการเรียนรูคีตศิลปไทย 
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ที่เมตตาผูศึกษาตั้งแตแรกเริ่มเม่ือเขา
ไปเก็บขอมูลและฝกปฏิบัติขับรองเพลงไทย โดยใหคําปรึกษา แนะนําเทคนิควิธีการขับรองเพลงไทยที่
ถูกตองและคอยใหกําลังใจขณะฝกปฏิบัติขับรอง จนกระทั่งผูศึกษาสามารถขับรองเพลงไทยไดถูกตอง 
อีกทั้งวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ยังเปดโอกาสใหผูศึกษาไดแสดง
ความสามรถตอสาธารณะรวมกับนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวง
วัฒนธรรมจนสําเร็จดวยดี ศิษยขอนอมกราบและบูชาทานดวยความเคารพอยางสูง  

ที่สําคัญยิ่งผูศึกษาขอกราบคารวะดวงวิญญาณของบรมครูเพลงไทยทุกทาน ที่ไดสรางสรรค
สมบัติของชาตินี้ไวเพ่ือใหอนุชนไดนํามาศึกษา   

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากการศึกษาคนควาอิสระเลมนี้ ผูศึกษาขอนอมบูชาแดพระคุณ
บิดา มารดา ครูอาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนําใหการสนับสนุนและใหกําลังใจดวยดียิ่งเสมอมา  
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