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บทคดัย่อ 
การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาที่มาและลกัษณะการร าโทน-นกพิทิด 

เพื่อออกแบบรูปแบบและเนือ้หาสื่อวิดีทัศน์ร าโทน-นกพิทิด และเพื่อประเมิน 
ความสนใจของเยาวชนที่มีต่อสื่อวิดีทศัน์ร าโทน-นกพิทิด โดยการศึกษาเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องและการสนทนากลุ่มกลุ่มชาวบ้านจ านวน 13 คน ผลการวิจัยพบว่า  
การร าโทน-นกพิทิดเป็นหนึ่งในการละเล่นพืน้บ้านของชาว ต.กรุงชิง อ.นบพิต า  
จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับอิทธิพลการแพร่กระจายทางวฒันธรรมมาจากภาคกลาง
ในสมยัจอมพลป.พิบูลสงคราม ที่อยู่ในช่วงศึกสงคราม การร าโทนจึงเกิดขึน้เพื่อ
เป็นเคร่ืองบันเทิงเริงใจของชาวบ้านในภาวะบ้านเมืองมีความตึงเครียดเพราะ
สภาพการเมือง ลกัษณะการร าโทนมีลกัษณะการร้องประกอบท่าร าที่มีเนื อ้เพลง
สัน้ ๆ สะท้อนสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน ซึ่งจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม  
ท าให้ลกัษณะเพลงร้องและทา่ร ามีความแตกตา่งกนัไปในแต่ละภมูิภาค อย่างไรก็ตาม 
ขณะนีก้ารร าโทนได้รับความนิยมน้อยลงทกุที เช่นเดียวกบัที่ ต.กรุงชิง อ.นบพิต า 
จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเรียกว่า ร าโทน-นกพิทิด ด้วยเพราะมีเพลงเอก เป็นเพลง
แสดงการเกีย้วพาราสีของนกพิทิดหรือนกตระกูลนกฮูก จากนัน้คณะผู้วิจยัจึงได้
ออกแบบสื่อวิดีทศัน์เพื่ออนุรักษ์ร าโทน-นกพิทิด โดยน าเสนอในรูปแบบรายการ 
สารคดีประเภทวฒันธรรมและน าเสนอลกัษณะเนือ้หาเก่ียวกบัการให้ข้อมลูประวตัิ
การร าโทน เนือ้ร้องและท่าร าของร าโทน-นกพิทิดใน ต.กรุงชิง สถานการณ์ 
ในปัจจบุนั ปราชญ์ชาวบ้านกบัการคาดหวงัการอนรัุกษ์การร าโทน-นกพิทิด ความคิดเห็น
ของเยาวชนต่อการร าโทน-นกพิทิด และการเชิญชวนให้หนัมาอนรัุกษ์การร าโทน-
1,2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรนิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
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นกพิทิด และผลการประเมินความสนใจของเยาวชนผ่านสื่อดงักลา่วจากการสนทนากลุม่ 
และเยาวชน 5 คน ซึง่พบวา่ เยาวชนให้ความสนใจสื่อวิดีทศัน์ ตระหนกัถึงความส าคญั
ของการละเล่นพืน้บ้านร าโทน-นกพิทิด เข้าใจลกัษณะการร้องและร า ตลอดจน
แสดงความต้องการให้จดักิจกรรมอื่นๆ และเผยแพร่ทางสือ่วิดีทศัน์ในลกัษณะเช่นนีอ้ีก 

 
ค ำส ำคัญ ร าโทน-นกพิทิด สือ่วิดีทศัน์ ศิลปวฒันธรรม สารคดีทางวฒันธรรม 
  
Abstract 
 This research is to study the origin and character of Ram Tone-Nok Phithid, 
to design pattern and content in video and to evaluate the adolescents’ 
interest towards video. The researchers use relating documents study and 
focus group of 13 villagers. The findings were found that Ram Tone-Nok 
Phithid is a folk dance of Krung Ching, Nopphitam, Nakhon Si Thammarat 
which was affected from the cultural distribution of the central part, Thailand in 
the reign of Marshall P. Phiboonsongkhram with war period. Ram Tone 
happened as amusement activity of people in serious situation because of the 
political situation. Ram Tone has short songs and gestures reflecting 
community environment. However, from cultural distribution, it effected on 
songs and gestures differentiated in each region. However, this dance is less 
popular as same as Ram Tone-Nok Phithid of Krung Ching. This folk dance 
has the outstanding song involving the philandering of couple of Nok Phithid 
which is similar to owl. Therefore, the researchers designed the video for 
conserving Ram Tone-Nok Phithid in cultural documentary pattern and the 
presented contents are origin of Ram Tone-Nok Phithid, the details of songs 
and dances, the current situation of Ram Tone-Nok Phithid, scholars’ 
expectation toward conserving this folk dance, the opinion of adolescents 
toward Ram Tone–Nok Phithid and the persuasion to conserving this folk 
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dance. The last step is to evaluate interest of five adolescents through focus 
group which discovered that the adolescents are interested in this video, they 
aware of the folk dance’s importance, understanding of singing and dancing 
and they desired this kind of activity and video for cultural distribution. 
 
Keywords: Ram Tone-Nokphithid, Folk Dance, Video, Art and Culture, Cultural 
Documentary 
 
บทน ำ 
 ศิลปวฒันธรรม การละเลน่ ร้องร า ในประเทศไทยมีมากมาย กระจายอยู่ตามภูมิภาค
ต่าง  ๆเพื่อเป็นความบนัเทิงเริงใจและสะท้อนถึงความคิด ความเช่ือ ภมูิปัญญา ของภูมิภาค
หรือพืน้ท่ีนัน้ ๆ 
 “ร าโทน” การละเลน่พืน้บ้านของชาวไทยที่มีมาตัง้แตอ่ดีต แต่ไม่มีผู้ ได้บอกได้แน่ชดั
ว่าร าโทนเกิดขึน้ในสมัยใดและใครเป็นผู้ ริเร่ิม มีผู้ กล่าวว่าถ่ินเดิมที่พบว่ามีการเล่น  
ร าโทนก่อนสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 คือ แถวบ้านแพะในจงัหวดัสระบรีุโดยชาวบ้านเป็นผู้เลน่ 
(โรงเรียนเมืองหลงัสวน จ.ชมุพร, ออนไลน์) 

ในขณะที่ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา (โรงเรียนเมืองหลงัสวน จ.ชุมพร, 
ออนไลน์) กลา่ววา่ ร าโทนแพร่หลายในเมืองนครราชสมีาก่อนที่อื่น และยงัมีผู้สนันิษฐานว่า
น่าจะมีการเล่นร าโทนมาตัง้แต่สมัยอยุธยา หรือก่อนหน้านัน้อยู่ทุกหนทุกแห่ง ดังที่
กลา่วถึงในเอกสารของชาวยโุรปหลายเลม่ 

ผู้นิยมเลน่ร าโทน คือ หนุ่มสาวชาวบ้าน กลา่วกนัว่า ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 
ผู้คนต้องอพยพหนีภยัทางอากาศจากกรุงเทพฯ ไปยงัชนบทตามที่ตา่ง ๆ  กนั ในภาวะสงครามนัน้
ยามค ่าคืนจะมืดไปทกุหนทกุแหง่ เนื่องจากทางรัฐบาลห้ามกระท าการตา่ง ๆ  หลายอยา่ง เชน่ 
ห้ามจุดไฟ ห้ามชุมนุม และอื่น ๆ ประชาชนจึงเกิดความเหงา และเครียด การสนทนา
เพียงอยา่งเดียวไมส่นกุ จึงได้คิดเลน่ร าโทนขึน้ การละเลน่ชนิดนีช้าวบ้านรู้จกัและเลน่ได้ทกุคน 
ขณะที่เลน่จะจดุตะเกียง ตัง้ไว้ตรงกลาง ผู้ เลน่จะยืนล้อมวง จุดประสงค์ของการเลน่คือ 
เพื่อความสนกุสนาน และเพื่อพบปะเกีย้วพาราสีระหว่างหนุ่มสาว โดยทัว่ไปแล้วจะมีเนือ้ร้อง
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ค่อนข้างสัน้ เวลาร้องมกัร้องซ า้ สอง สาม หรือสี่เที่ยว จึงท าให้จ าเนือ้ร้องได้ง่าย และ
แพร่หลายอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เพลงใดที่ผู้ เลน่ไม่ค่อยชอบก็มกัจะไม่ถกูน ามา
ร้องหรือเลน่กนั ท าให้สญูหายไป คงเหลืออยู่แต่เพลงที่สนกุสนานไพเราะและมีท่าร าที่
เป็นท่ีพอใจของผู้ เลน่เทา่นัน้ 
 เพลงร าโทนที่น ามาร้องนัน้ ใช้วิธีจดจ าสบืทอดกนัมา ไมน่ิยมดดัแปลงทัง้เนือ้ร้อง
และทา่ร า คือจ ามาอยา่งไรก็ร้องอยา่งนัน้ บางครัง้การถ่ายทอดมาอาจได้มาเฉพาะเนือ้เพลง 
กรณีเช่นนีผู้้ เล่นจะคิดท่าร าประกอบเองตามความหมายของเนือ้เพลง การถ่ายทอด  
อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้เนือ้เพลงและท่าร า จากการส ารวจพบว่า แม้เป็นเพลง
เดียวกนัหากคณะของผู้ เลน่อยูต่า่งสถานที่หรือต่างท้องถ่ินกนั ท่าร าและเนือ้เพลงก็อาจ
ผิดแผกกันไปได้ แต่บางเพลงยงัคงเหมือนกันทุกประการ อย่างไรก็ตามเพลงทกุเพลง 
ไม่จ าเป็นต้องได้จากการสืบทอดเสมอไป ผู้ เล่นสามารถแต่งเพลงเนือ้ร้อง และท่าร า  
ขึน้เป็นปัจจบุนัในขณะเลน่ก็ได้ (โรงเรียนเมืองหลงัสวน จ.ชมุพร, ออนไลน์) 
 ในปี 2487 รัฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม ให้กรมศิลปากรปรับปรุงการเลน่
ร าโทนใหม่ เพื่อให้เป็นวฒันธรรมความบนัเทิงที่มีแบบแผน กรมศิลปากรจึงน าร าโทน  
มาดดัแปลงโดยใสท่่าร าที่ประดิษฐ์ขึน้ใหม่จากท่าร านาฏศิลป์พืน้ฐาน ใช้เคร่ืองดนตรี
ตะวนัตก เช่น กลองแทมบริูน ฯลฯ บรรเลงประกอบและแต่งเพลงไทยสากลที่มีท านอง
สนุกสนานประกอบท่าร าเรียกว่า “ร าวงมาตรฐาน” ปรากฏว่าร าวงได้รับความนิยม
แพร่หลาย ประชาชนนิยมน าร าวงไปร่วมร าเลน่ เพื่อความสนกุสนาน ร าเต้นไปตามลีลา
ที่ตนถนดั โดยไม่ให้ความส าคญักบัท่าร ามากนกั อีกทัง้ยงัคิดเพลงประกอบตามความ
ถนดั เพลงร าวงและท่าร าวงจึงเกิดขึน้มากมาย เช่น เพลงหวอมาจะว่าอย่างไร เพลง
ลพบุรีฉันเอ๋ เพลงโอ้ลมุพีนี ฯลฯ ในช่วงสงครามร าวงจึงเป็นความบนัเทิงที่ได้รับความ
นิยมจากคนทุกระดบั แม้ว่ารัฐบาลต่อมาจะไม่ได้สนับสนุนเพลงปลกุใจหรือร าวงอีก  
แตร่ าวงยงัคงได้รับความนิยมสบืมา (ภทัรวดี ภชูฎาภิรมย์, 2550) 
 จะเห็นได้ว่า “การร าโทน” เป็นการละเลน่พืน้บ้าน ที่มีความแพร่หลายไปทัว่ประเทศ 
เช่นเดียวกบัใน ต.กรุงชิง อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งพบว่า มีการละเล่นร าโทน  
ที่เรียกว่า “ร าโทน-นกพิทิด” ที่ได้น าเอาลกัษณะการร้องร าโทนจากภาคกลางโดยสื่อบคุคล 
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จากนัน้เกิดการเอามาเป็นแบบอย่าง ดัดแปลงเนือ้ร้องและท่าร าให้เหมาะกับบริบท 
ของพืน้ถ่ิน โดยเฉพาะในพืน้ที่กรุงชิงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
เร่ืองราวเนือ้ร้องจึงมีกลิน่อายความเป็นเอกลกัษณ์ของ ต.กรุงชิง โดยเฉพาะการร าโทน
ในเพลงนกพิทิด ที่มาจากการเลียนเสียงและท่าทางของนกพิทิด นกพืน้ ถ่ินของพืน้ที่ 
ต.กรุงชิง อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช 

คณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจน าข้อมูล เร่ืองราวของร าโทน โดยเฉพาะการร าโทน 
ใน ต.กรุงชิง ผลิตเป็นสื่อวิดีทัศน์เพื่อถ่ายทอดลักษณะศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พืน้บ้านประเภทนีข้อง ต.กรุงชิง แก่เยาวชนและผู้ สนใจทัว่ไป ได้เกิดความตระหนัก  
เห็นความส าคญั และร่วมอนรัุกษ์การร าโทน-นกพิทิดในรูปแบบตา่ง ๆ สบืไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษาทีม่าและลกัษณะการร าโทน-นกพิทิด 
2. เพื่อออกแบบรูปแบบและเนือ้หาสือ่วิดีทศัน์ร าโทน-นกพิทิด  
3. เพื่อประเมินความสนใจของเยาวชนที่มีตอ่สือ่วดิีทศัน์ร าโทน-นกพทิิด  

 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี ้คณะผู้ วิจัยมุ่งศึกษาที่มาและลักษณะการร าโทน -นกพิทิด  
เพื่อน าไปออกแบบรูปแบบและเนือ้หาสื่อวิดีทัศน์ และส ารวจความสนใจของกลุ่ม
เยาวชน โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกมา คณะผู้ วิจัยใช้วิธีคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  
เพื่อสนทนากลุ่ม ได้แก่ ชาวบ้าน ต.กรุงชิง ที่เป็นแกนน าการจัดกิจกรรมในพืน้ที่  
ต.กรุงชิง รวม 13 คน เพื่อให้ข้อมูลที่มาและลักษณะการร า ตลอดจนแนวทาง 
การออกแบบรูปแบบและเนือ้หาสื่อวิดีทัศน์ ส าหรับการประเมินผลความสนใจ  
สื่อวิดีทศัน์จากกลุม่เยาวชนเป้าหมาย คณะผู้วิจัยใช้การสนทนากลุม่ตวัอย่างเยาวชน  
รวม 5 คน โดยงานวิจยัชิน้นีใ้ช้ระยะเวลา 10 เดือน และศึกษาในพืน้ที่ ต.กรุงชิง อ.นบพิต า 
จ.นครศรีธรรมราช 
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นิยำมศัพท์ 
 วิดีทศัน์ หมายถึง สือ่ภาพและเสยีงที่มีความเคลือ่นไหวไปตามเร่ืองราวเนือ้หา
ที่ผู้ผลติได้วางแผน การถ่ายท า ผา่นกระบวนการผลติ และเผยแพร่ 
 ร าโทน-นกพิทิด หมายถึง การละเล่นพืน้บ้านใน ต .กรุงชิง อ.นบพิต า  
จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมาจากการร ารวมกันเป็นกลุ่ม มีการร้อง และการร่ายร า  
ที่สอดคล้องกับการร้อง โดยบทเพลงเป็นเพลงสัน้  ๆ และมีเพลงที่โดดเด่น แสดงถึง
เอกลกัษณ์ประจ าถ่ินของพืน้ที่ ต.กรุงชิง นัน่คือ การร าโทน-นกพิทิด ที่มีการเลียนแบบ
ทา่ทางนกพิทิด นกพืน้ถ่ินของพืน้ท่ี การร าร ากนัเป็นคู่ แสดงถึงการเกีย้วพาราสีของคู่ร า 
เน้นความตลกขบขนั แก่ผู้ชม 
 การถ่ายทอดวัฒนธรรม หมายถึง การสั่งสอน การสร้างการเรียนรู้ สร้าง  
ความเข้าใจ ในที่นีค้ือ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ความตระหนกัถึงความส าคญัและ
เข้าใจลกัษณะการละเลน่พืน้บ้านร าโทน-นกพิทิดจากผู้ใหญ่ในชมุชนสูเ่ยาวชนในชุมชน 
โดยผา่นสือ่วิดีทศัน์ 
  
ทบทวนวรรณกรรม 
  คณะผู้ วิจัยทบทวนวรรณกรรม หลกัการ แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เก่ียวกบัการร าโทนจากภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ และแนวคิดประเภท ลกัษณะและ
องค์ประกอบของรายการสารคดีประเภทวฒันธรรม 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการใช้การศกึษาเอกสารที่เก่ียวข้อง 
และการสนทนากลุม่กลุม่ตวัอย่างซึ่งได้แก่ กลุม่เยาวชนและชาวบ้าน ต.กรุงชิง อ.นบพิต า 
จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยค านึงถึงบทบาท
การเป็นแกนน าท ากิจกรรมในชมุชน 
 ในการศกึษาเอกสารที่เก่ียวข้อง คณะผู้วิจยั ได้ศกึษาในประเด็นท่ีมา ลกัษณะ
การร าที่เป็นเอกลกัษณ์ของร าโทน ความเปลี่ยนแปลงการร าโทนไปตามสถานการณ์  
ของสงัคม โดยได้รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร ต ารา งานวิจยั เป็นหลกั จากนัน้ได้บนัทึก
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ข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ 
เป็นเนือ้หาประกอบการออกแบบรูปแบบและเนือ้หาสือ่วิดีทศัน์ตอ่ไป 
 การสนทนากลุ่มกลุ่มชาวบ้าน จ านวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 4 คน และ 9 คน 
ตามล าดับ รวม 13 คน เพื่อศึกษาที่มาและลักษณะการร าโทน ความสนใจ และ 
ความต้องการรูปแบบและเนือ้หาในการผลิตสื่อวิดีทศัน์ โดยใช้เวลาครัง้ละ 1.30 ชม.
และใช้การบนัทกึวิดีทศัน์ ก่อนน ามาถอดข้อมลูและวิเคราะห์เนือ้หาเพื่อน าไปออกแบบ
การจดัท าวิดีทศัน์ตอ่ไป 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องและการสนทนากลุม่ จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
กลัน่กรอง เพื่อหารูปแบบและเนือ้หาวิดีทศัน์ที่จะผลติขึน้ จากนัน้ จะผลติสือ่วิดีทศัน์ตอ่ไป 
 ส าหรับการประเมินผลวิดีทศัน์โดยกลุม่ตวัอย่างซึ่งได้แก่ กลุม่เยาวชนที่ได้รับชม
สื่อวิดีทศัน์ จะใช้การสนทนากลุม่กลุม่ตวัอย่างเยาวชน จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นการเลือก
กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นแกนน าเยาวชนที่มีบทบาทการท ากิจกรรมในพืน้ที่ 
ต.กรุงชิง จากนัน้จะน าข้อมลูที่ได้ ไปวิเคราะห์ผลเพื่อหาระดบัความคิดเห็น ความสนใจ
ของกลุม่เยาวชนที่มีตอ่สือ่วิดีทศัน์ที่ผลติขึน้ 
 
ผลกำรวิจัย 

คณะผู้วิจยัของน าเสนอผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์การวิจยัดงันี ้
การส ารวจที่มาและลกัษณะการร าโทน-นกพิทิด จากการศกึษาเอกสาร ได้ผลดงันี ้
ร าโทน เป็นการละเล่นพืน้บ้านในต่างจังหวดั โดยเฉพาะภาคกลางของไทย  

ในยุคก่อนสงครามโลกครัง้ที่  2 พ.ศ. 2484 – 2488 เช่น สระบุรี ลพบุรี อยุธยา 
สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  แต่มีผู้ รู้หลายคนบอกว่า ร าโทนนัน้ เ ร่ิมเป็นที่นิยมกัน 
ที่ นครราชสมีาหรือโคราช และเพชรบรูณ์มาก่อน 
 ร าโทนได้รับความนิยมนัน้ เนื่องจากมีผู้ อพยพหนีสงครามไปอาศัยอยู่ใน
ต่างจังหวัด จึงมีผู้ คิดร าโทนขึน้เพื่อเป็นกิจกรรมคลายเครียด และเป็นการร่ืนเริง
สนกุสนานตามสภาพของแตล่ะท้องถ่ิน 
 แตเ่ดิมนัน้ ร าโทน ใช้การปรบมือ และตีกลองโทน เป็นจงัหวะเพียงอย่างเดียว 
(บางแห่งใช้ถังน า้มันแทน) ต่อมาจึงเพิ่มกรับและฉ่ิง การร าใช้วิธีร าเป็นคู่ๆ เดินกัน 
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เป็นวงกลม หรือวนอยู่บนลานกว้าง โดยจุดตะเกียงเพื่อส่องแสงสว่าง ส่วนจะร ากัน  
ทา่ไหนก็ไมม่ีกฎเกณฑ์ตายตวั เพียงแตต้่องร าให้ถกูจงัหวะเทา่นัน้ 
 เพลงที่ใช้ร้องกัน มกัจะเป็นกลอนสัน้ ๆ เนือ้หาง่าย ๆ ร้องซ า้กันไปซ า้กันมา
หลายรอบ โดยไม่มีช่ือเพลงหรือบ่งบอกว่าใครเป็นคนแต่ง ใช้วิธีจดจ าร้องต่อ ๆ กนัมา 
และมกัจะแตง่เป็นเหตกุารณ์ เร่ืองราวที่เก่ียวข้องกบัท้องถ่ินเสยีเป็นสว่นมาก (คีตา พญาไท, 2555) 
 จากการทบทวนวรรณกรรม คณะผู้ วิจัยพบร าโทนจากภูมิภาคภาคเหนือ  
ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ดงันี ้
ร ำโทนในภำคเหนือ 
 นชุนาฏ ดีเจริญ (2554, ออนไลน์) ให้ข้อมลูวา่ ร าวง เป็นการละเลน่อย่างหนึ่ง
ของชาวบ้านที่ร่วมกันเล่นอย่างสนุกสนาน เพื่อความสามคัคี เดิมเรียกว่า “ร าโทน” 
เพราะใช้โทนเป็นเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ ตีเป็นจงัหวะหลกั  โดยตีจงัหวะง่าย ๆ คือ 
ป๊ะ โท่น ป๊ะ โท่น ป๊ะ โท่น โท่น  สลบักนัไปเร่ือย ๆ ต่อมาได้เพิ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะ 
คือ ฉ่ิง และกรับ เพื่อเพิ่มความสนกุสนาน ผู้ร าร าไปตามจังหวะโทน โดยไมม่ีการก าหนด
ทา่ร าตายตวั จะยกแขน วาดมือ อยา่งไรก็ได้เพียงแตย่ ่าเท้าให้เข้ากบัจงัหวะโทนเท่านัน้
 ต่อมาร าโทนได้พฒันามาเป็น “ร าวง” ซึ่งมีลกัษณะการแสดงที่ส าคญั คือ 
 มีโต๊ะตัง้อยู่ตรงกลาง ชาย - หญิง ร าเป็นคู่ ๆ ไปตามวงอย่างมีระเบียบ แต่ยงัคงยึด
จังหวะโทนเป็นหลกั นิยมเล่นในทุกเทศกาล หรือจะเล่นกันเองด้วยความสนุกสนาน  
ก็ได้ เนือ้หาของบทเพลงร าวงนอกจากให้ความบันเทิงแล้ว ยังสอดแทรกอารมณ์
สนกุสนาน อารมณ์รัก อารมณ์โศกเศร้า ความรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละ
ท้องถ่ินลงไปด้วย โดยสืบทอดต่อกันมาด้วยความจ า เพราะมีการร้อง ร า เล่นกัน 
อยู่เสมอ แต่มิได้บนัทึกไว้เป็นหลกัฐานว่าใครเป็นผู้แต่ง บางครัง้ไม่มีช่ือเพลง เพียงแต่
เรียกค าขึน้ต้นเพลง เพื่อให้รู้วา่จะร้องเพลงอะไร เช่น เพลงช่อมาลี เพลงเธอร าช่างน่าด ู
เพลงยวน ยวน ยวน เพลงตามองตา เป็นต้น (กรมศิลปากร, 2539 อ้างใน นุชนาฏ  
ดีเจริญ, 2554, ออนไลน์) 
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ร ำโทนในภำคกลำง 
จงัหวดัลพบรีุ 

 ร าโทน เป็นการแสดงพืน้บ้านของชาวบ้านแหลมฟ้าผ่า ต าบลบางพึ่ง อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เกิดขึน้เมื่อประมาณ 2486 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  
เป็นนายกรัฐมนตรี ในสมัยนัน้อยู่ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่  2 (พ.ศ. 2484-2488) 
บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงคราม ยามค ่าคืนจะมืดไปทุกหนทุกแห่ง ระหว่างสงครามนัน้
ทางราชการสัง่ห้ามกระท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ห้ามจุดไฟ ห้ามชุมนมุ ประชาชนจึงเกิด
ความเหงาและเครียด ชาวบ้านที่ย้ายมาจากที่อื่นและเคยร้องเพลงร าโทนจึงน าเพลง
เหล่านีม้าร้องและฝึกร้องกันเพื่อความสนุกสนาน ต่อมานางตะเคียน เทียนศรี  
ได้รวมกลุม่ญาติพี่น้อง และฝึกหดัร าโทนและตัง้เป็นคณะ “แมต่ะเคียน เทียนศรี” ตัง้แตน่ัน้มา 
 การแสดงร าโทนของชาวบ้านแหลมฟ้าผ่าเดิมจะแสดงในงานร่ืนเริง เช่น  
งานตรุษสงกรานต์ งานบวชนาค งานแต่งงาน แสดงกันในบริเวณลานวดับริเวณลาน
บ้าน บริเวณโรงเรียน และเป็นการพบปะการเกีย้วพาราสกีนัระหวา่งหนุม่สาวในหมูบ้่าน
และต่างถ่ิน การแสดงเร่ิมช่วงหวัค ่าจนถึงเช้าของวนัรุ่งขึน้ และแสดงภายใต้แสงเทียน 
เพราะยงัไมม่ีไฟฟา้ใช้ในสมยันัน้ 
 ก่อนการแสดงมีการน าครกไม้มาตัง้ไว้ตรงกลางเพื่อให้ผู้ เลน่ดนตรีได้นัง่แทน
เก้าอี ้ผู้ ร าจะร าไปรอบ ๆ ฝ่ายชายเป็นผู้ โค้งฝ่ายหญิง ร าเป็นคู่ ๆ หลงัจากการแสดงจบลง 
มีการร้องเพื่อลากลับทุกครัง้ การบรรเลงและการขับร้องประกอบการแสดงร าโทน 
เร่ิมต้นด้วยผู้บรรเลงและขบัร้องนั่งด้านหน้าเวที ผู้แสดงออกมายืนในท่าที่พร้อมที่จะ
แสดง พอ่เพลง แมเ่พลงร้องขึน้ต้นบทเพลง เพลงแรกลกูคูแ่ละผู้บรรเลงดนตรี ตีโทนและ
จงัหวะรับ ผู้แสดงทกุคนร่วมร้องเพลงพร้อมกบัร าและตีบทไปตามเนือ้เพลง ใช้ท่าทาง 
ที่เป็นธรรมชาติสื่อให้ผู้ชมได้เห็นอย่างชดัเจนเข้าใจง่าย โดยแต่ละเพลงจะร้องซ า้หรือ
ร้องทวน 2 ถึง 3 เที่ยว เมื่อจบแตล่ะเพลงทัง้ดนตรีและผู้ขบัร้อง จึงหยดุแล้วขึน้บทเพลง
ใหม่ต่อไป ปฎิบตัิตามขัน้ตอนนีทุ้กครัง้ (ส านกังานวฒันธรรมจังหวดัลพบุรี, 2548, 
ออนไลน์) 
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ณฐันรี รัตนสวสัดิ์ (2552) อธิบายวา่ ร าโทนในจงัหวดัลพบรีุเป็นการละเลน่ท่ีมี
มาตัง้แตก่่อนสมยัก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 สามารถแบง่ออกได้ 4 สมยัคือ 

1. สมยัก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 (ก่อน พ.ศ.2484) เพลงร าโทนในสมยันี ้
มีลกัษณะเป็นเพลงที่มีเนือ้ร้องสัน้มาก ส่วนใหญ่เป็นเนือ้ร้องที่เก่ียวกบัธรรมชาติและ
สิง่ที่ได้พบเจอ 

2. สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 (พ.ศ.2484-พ.ศ.2488) เพลงร าโทนในสมยันี ้
มีลกัษณะเป็นเพลงปลกุใจ เพลงสะท้อนภาพสงัคมตา่งๆ 

3. สมยัหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 (พ.ศ.2489-พ.ศ.2536) เพลงร าโทนในสมยันี ้ 
มีสภาพคลี่คลายจากเร่ืองการเมืองการสงคราม เพลงในสมยันีเ้ป็นเพลงที่แสดงถึง
ความสขุในสงัคม ความรัก สนกุสนาน ครืน้เครง 

4. ร าโทนในสมัยปัจจุบัน (พ.ศ.2537-ปัจจุบัน) เพลงร าโทนในสมัยนี ้
เป็นเพลงที่แตง่ขึน้ใหมเ่พื่อให้ทนัสมยักบัเหตกุารณ์ปัจจบุนั 

จงัหวดัสระบรีุ 
พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, สุจิรา เหลืองพิกุลทอง และนัยนา ภูลม (2553)  

ให้ข้อมูลว่า ร าโทนเป็นการเล่นพืน้บ้านอย่างหนึ่งที่นิยมเล่นกันทั่วไปทุกภาค  
ของประเทศไทย เมื่อประมาณ 70 กว่าปีที่ผ่านมา ไม่มีหลกัฐานแน่ชดัว่าร าโทนเกิดขึน้
เมื่อใด และใครเป็นผู้ ริเร่ิมขึน้มา แต่จากการค้นคว้าข้อมูลเอกสารวิชาการเก่ียวกับ 
การร าโทน พบวา่ โทนเป็นเคร่ืองดนตรีที่มีมาตัง้แตส่มยัอยธุยา จากหลกัฐานในหนงัสือ
ร าโทนของส านกังานวฒันธรรมแหง่ชาติ ได้ระบไุว้วา่ การละเลน่ร าโทนในจงัหวดัสระบรีุ
เกิดขึน้ในช่วง พ.ศ. 2484 ซึ่งอยู่ในระหว่างสงครามโลกครัง้ 2 โดยทหารญ่ีปุ่ นได้มา 
ตัง้ฐานทพัในประเทศไทย เพื่อเป็นทางผา่นส าหรับการล าเลียงเสบียงอาหาร อาวธุและ
ก าลังทหารไปต่อสู้ กับฝ่ายพันธมิตร เมื่อญ่ีปุ่ นมีฐานทัพอยู่ในประเทศไทย จึงเป็น
เป้าหมายให้ฝ่ายพันธมิตรโจมตีโดยส่งเคร่ืองบินมาทิง้ระเบิดท าลายก่อให้เกิด  
ความเสียหายต่อชีวิตผู้ คน บ้านเรือน และทรัพย์สิน ท าให้ชาวบ้านเกิดความกลวั และ 
มีความเครียดจึงได้ชกัชวนกนัเลน่เพลงพืน้เมืองที่ซบเซาไปนาน คือ การร าโทนเพื่อผ่อน
คลายอารมณ์ที่ตงึเครียดนัน้ให้สนกุสนาน เพลดิเพลนิขึน้บ้าง การเลน่ร าโทนสมยันัน้ใช้
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ภาษาที่เรียบง่าย เนือ้ร้องเป็นเชิงเย้าแหย่ หยอกล้อเชิงเกีย้วพาราสีระหว่างหนุ่มสาว 
ท านองเพลงการร้อง ท่าร า และการแต่งกายมีลกัษณะเรียบง่าย มุ่งความสนุกสนาน 
บนัเทิง ผ่อนคลายความทุกข์ ในช่วงบ้านเมืองมีศึกสงครามเท่านัน้ ต่อมา จอมพล ป .
พิบลูสงคราม ซึง่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในขณะนัน้ เกรงวา่ชาวตา่งชาติที่ได้
พบเห็นจะเข้าใจศิลปะการฟ้อนร าของไทยมิได้มีความประณีตงดงาม จึงให้พฒันาการ
ร าโทนขึน้ใหม่เป็นการร าอย่างมีแบบแผน ทัง้ท่าร า ค าร้อง ท านองเพลง ตลอดจน  
การแตง่กายซึง่เรียกวา่ร าวงมาตรฐาน เพื่อให้มีความประณีตงดงามมากขึน้ และแสดง
ถึงความเป็นชาติที่มีวฒันธรรม 
 ปัจจุบนัการร าโทนในชุมชนกลุ่มไทยวน ต าบลต้นตาล อ าเภอเสาไห้ จงัหวดั
สระบุรี เร่ิมมีความนิยมน้อยลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสงัคม และเศรษฐกิจ
ท าให้คนวัยหนุ่มสาว และวัยเด็กในชุมชนให้ความสนใจศิลปะการแสดงอื่นๆ ที่เร้า  
ความสนใจมากกว่าร าโทน ทุกวนันีม้ีจ านวนผู้สงูอายปุระมาณ 15 คนเท่านัน้ (พ.ศ.
2553) ซึง่สว่นใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีประสบการณ์และยงัมีความสามารถด้านร าโทนอยู่
ซึ่งเห็นความส าคญัที่จะคงศิลปวฒันธรรมพืน้บ้านนีไ้ว้ จึงได้พยายามช่วยกนัถ่ายทอด
วิธีการร าโทนให้แก่บุตรหลานในชุมชนของตน แต่ก็ได้ผลเฉพาะบางครัวเรือนเท่านัน้ 
การถ่ายทอดการร าโทนของชุมชนดงักลา่ว จึงมีลกัษณะเป็นแบบถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น 
กล่าวคือ คนสูงอายุที่มีความสามารถในการร าโทนจะสอนวิธีการร าให้แก่ลูกหลาน  
ของตนและคนรุ่นลกูรุ่นหลานที่สนใจ รวมทัง้มีการสอนนกัเรียนในระดบัประถมศึกษา 
ระดบัมธัยมศกึษา ทัง้ในและนอกชมุชนเป็นบางครัง้ 

จ.เพชรบรีุ 
 วีรจกัร วงศ์เงิน (2551) อธิบายวา่ ร าโทนเป็นการละเลน่พืน้บ้านของไทย นิยม
เลน่กนัในฤดเูทศกาลเฉพาะบางท้องถ่ิน เคร่ืองดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบได้แก่ โทน ฉ่ิง 
และกรับ ต่อมาได้รับความนิยม และเล่นกันอย่างแพร่หลาย มีการเล่นร าโทนทั่วไป 
ไม่เฉพาะในช่วงฤดูกาลเท่านัน้ มีพ่อเพลงแม่เพลงคิดประดิษฐ์เนือ้ร้อง ท านองเพลง  
ให้เข้ากับจังหวะหน้าทบัของโทนขึน้มากมาย เพลงร าโทนเร่ิมตัง้แต่สมยัสงครามโลก  
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ครัง้ที่ 2 สมยัจอมพล ป.พิบลูสงคราม ในปี พ.ศ. 2487 (สภุกัดิ์ อนกุูล และวลยัพร นิยม
สจุริต, 2546 : 94-95 อ้างใน วีรจกัร วงศ์เงิน, 2551) 
 เพลงร าโทนที่เผยแพร่ทัง้ท่าร าและเนือ้เพลงนัน้ มีทัง้เพลงที่เป็นของชาวบ้าน
ตัง้แต่ดัง้เดิม และเพลงที่เกิดขึน้ในรัฐบาลสมัยจอมพล ป .พิบูลสงคราม ซึ่งเพลง 
สว่นใหญ่จะเป็นเพลงประเภทปลกุใจให้รักชาติ เช่ือผู้น า อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีเพลงรัก
เป็นจ านวนมาก (การประถมศกึษาจงัหวดัลพบรีุ, 2543: 7-8 อ้างใน วีรจกัร วงศ์เงิน, 2551) 
 
ร ำโทนในภำคอีสำน 
 จ.นครราชสมีา 
 ร าโทน เป็นศิลปะพืน้บ้านของไทยที่มีความเก่าแก่มาตัง้แต่สมยักรุงศรีอยธุยา
หรือก่อนหน้านัน้ ซึ่งต้นก าเนิดน่าจะเร่ิมจากภาคกลางก่อนที่อื่น เพราะเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนเมือง และกระจายตัวออกไปตามท้องถ่ินอื่นๆ ตามเส้นทางการค้า  
การคมนาคม รูปแบบการเล่นร าโทนเป็นการรวมกลุม่กนัเลน่อย่างอิสระตามลานบ้าน 
ลานวัด ไม่จ ากัดเทศกาล เพศ อายุ วยั และจ านวน เดินร ากันเป็นวงกลม เพื่อเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหว่างกัน ท่าร าแสดงออกในเชิงเกีย้วพาราสี เพลงที่ใช้เป็นกลอนสัน้ๆ 
ร้องไปมาหลายเที่ยว บางครัง้แตง่ขึน้ใหมต่ามแตผู่้ ร้องเลน่ในขณะนัน้ เพียงแตใ่ห้ลงตรง
จงัหวะโทน กรับ ฉ่ิง หรือเคร่ืองประกอบจงัหวะอื่นๆ ที่หาได้ง่ายตามท้องถ่ิน 

การละเล่นร าโทนจังหวัดนครราชสีมา นิยมเล่นเฉพาะในวันตรุษสงกรานต์  
เล่นกัน 7 วัน บางแห่งเล่นถึง 15 วัน จุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนานร่ืนเริงและ 
เป็นโอกาสที่หนุม่สาวได้พบปะเกีย้วพาราสีกนั โดยสว่นใหญ่มกัจะเลน่ตามลานวดัหรือ
ลานบ้าน ในสมยัก่อนนัน้ เกือบทุกบ้านจะต้องมีโทนประจ าที่บ้าน เมื่อพลบค ่าสาวๆ  
จะรวมตวักนัมาตีโทน เพื่อให้สญัญาณวา่หมูบ้่านนี ้มีหญิงสาวมารวมกนัพร้อมที่จะเลน่
ร าโทน หนุม่ๆ ทัง้ในหมูบ้่านและหมูบ้่านใกล้เคียง ก็จะเดินทางมาร่วมเลน่ร าโทน โดยวิธี
การละเล่นดัง้เดิม ฝ่ายหญิงเตรียมพาน ยาสูบ ขันลงหิน หรือขนัเงินใบใหญ่ ส าหรับ  
ใส่น า้ดื่มลอยไว้ด้วยขันจอกส าหรับตักน า้ เพื่อต้อนรับฝ่ายชายและเวลาเหนื่อยล้า  
จากการร่ายร า ใช้ครกต าข้าวคว ่าไว้กลางวงส าหรับตัง้ตะเกียงเจ้าพาย ุและก่อกองไฟ
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ส าหรับอังโทนซึ่งเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัเพียงอย่างเดียวในสมยันัน้ โดยตีประกอบกัน
ตัง้แต ่2 ลกูขึน้ไป การตีโทนแบง่ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
 ช่วงที่ 1 ช่วงการตีเชิญชวน เป็นสญัญาณเรียกให้มาเลน่ร าโทน แต่ละหมู่บ้าน
จะมีจังหวะการตีโทนต่างกัน และช่วงที่ 2 ช่วงการตีเพื่อประกอบการร าโทน สมัยนี  ้
มีเพียงจงัหวะเดียว คือ ปะ โทน่ โทน่ ปะ โทน่ โทน่ 
 ลกัษณะลีลาท่าร ามีเพียงท่าร ากรายมือคล้ายท่าสอดสร้อยมาลา หนุ่มสาว  
ต้นกันเป็นคู่ๆ เดินรอบวงกลมในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา ฝ่ายหญิงร าอยู่ด้านใน  
ฝ่ายชายร าด้านนอก ขณะร ามีการยกัเอว ยกัไหล่ ชม้ายชายตาระหว่างหนุ่มสาวเชิง
เกีย้วพาราส ี
 เพลงที่ใช้ประกอบร าโทน ภาษาโคราชเรียกว่า เพลงชิงร าวง เพลงเชิดเก่าแก่ 
ได้แก่ เพลงน า้ตกไทรโยค ลมโรยโชยมา ก่ิงแกมใบ ยามเย็น เจ้าเงาะ ฯลฯ 
 การแต่งกายในยุคสมยันี ้ผู้หยิงมกันุ่งโจงกระเบน สามแขนกระบอก ห่มทบั
ด้วยสไบปล่อยชายไขว้บ่าหน้าหลัง ผู้ ชายนุ่งโจงกระเบนเช่นเดียวกัน สวมเสือ้  
คอพวงมาลยั คาดพุงด้วยผ้าขาวม้า โดยผ้าโจงกระเบนนัน้นิยมใช้ผ้าไหมหางกระรอก 
ซึง่เป็นผ้าที่มีช่ือเสยีงของจงัหวดันครราชสมีา (นวลรวี จนัทร์ลนุ, 2548) 
 
ร ำโทนในภำคใต้ 

จ.นครศรีธรรมราช 
การร าวงไทย ซึ่งนิยมแพร่หลายในภูมิภาคต่าง ๆ และเรียกช่ือต่างกันไป 

ตามภมูิภาค เช่น “ร าโทน” ในแถบภาคกลาง “ร าแบบบท” ในแถบภาคเหนือตอนลา่ง 
และ“ร าวงเวียนครก” ในแถบจงัหวดัภาคใต้ของประเทศไทย 

ร าวงเวียนครกได้พฒันา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมาเร่ือย ๆ จนปรากฏ
หลกัฐานชดัเจน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2484 ได้เกิดการปฏิรูปวฒันธรรมไทย สง่ผลให้ 
ร าวงเวียนครกมีรูปแบบการแสดงที่ชดัเจน และมีทา่ร าสอดคล้องกบัเนือ้หาสาระของบท
เพลง ดงัที่ พวง บญุล้อม  และอบุล ยอดสรุางค์ ซึ่งเป็นผู้ ริเร่ิมก่อตัง้คณะร าวงเวียนครก 
และเป็นข้าราชการครูบ านาญ โรงเรียนชมุชนวดัหมน ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ได้กลา่วสรุปไว้ว่า ร าวงเวียนครกแบบท่าเกิดขึน้ประมาณปี 2484  
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ซึ่งตรงกบัสมยัที่จอมพล ป. พิบลูสงคราม (แปลก พิบลูย์สงคราม) เป็นนายกรัฐมนตรี 
และในช่วงระยะเวลาดงักล่าวได้เกิดสงครามโลกครัง้ที่  2 เป็นเหตุให้บ้านเมืองเกิด 
ความระส า่ระสาย ข้าวยาก หมากแพง ผู้คนขาดขวญัก าลงัใจ  ประกอบกบัการไหลบ่า
ของกระแสวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามามีอิทธิพลครอบง าวฒันธรรมไทย ท าให้รัฐบาลไทย
โดยการน าของจอมพล ป. พิบลูสงคราม ได้มีนโยบายปฏิรูปวฒันธรรมไทย คิดหาวิธี
เชิดชูศิลปวฒันธรรมไทยให้ทนัสมยัและทดัเทียมอารยประเทศ ร าวงหรือร าโทนก็เป็น 
อีกวฒันธรรมที่มีการจดัระเบียบให้มีแบบแผนและรูปแบบการแสดงที่เป็นสากลทนัสมยั
มากขึน้ 

ร าวงเวียนครกหรือร าทา่ของชมุชนทา่เรือ มีวิวฒันาการสรุปได้ดงันี ้
– สมยัเร่ิมแรก เป็นการร าวงที่ไม่มีแบบแผน จะนิยมแสดงกนัในงานบญุงาน

กศุลตา่งๆ เช่น งานบวช งานแตง่งาน และงานศพ ซึ่งเจ้าภาพจะให้ลกูหลานมานัง่หน้า
เวทีร าวงเพื่อจะให้ผู้ มาช่วยงานได้ร าวงเป็นการขอบคุณ  และเป็นการผ่อนคลาย 
ความเหน่ือยล้าในการช่วยงานบญุกศุลดงักลา่ว 

– สมยัตัง้เป็นคณะร าวง จะมีแบบแผนในการแสดงมากขึน้ มีการก าหนดทา่ร า 
มีการรับจ้างแสดงคล้าย ๆ กบัคณะโนรา มีการประชนัแขง่ขนั 

– สมยัขายพวงมาลยั เป็นสมยัที่คณะร าวงเร่ิมรับเอาวฒันธรรมต่างชุมชน 
เข้ามา  โดยเน้นความสนุกสนานของผู้ชายเป็นหลกั กล่าวคือ มีการขายบัตรหรือ
พวงมาลยัในการร าวงกบันางร าที่นุง่น้อยหม่น้อย 

– สมัยเสื่อมความนิยม ร าวงเวียนครกมีจุดจบอย่างการแสดงชนิดอื่น  
ที่ไมส่ามารถปรับเปลีย่นทนัตอ่ความเจริญทางเทคโนโลยี ไม่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต
ของคนในชมุชน ในท่ีสดุก็เสือ่มความนิยม 

ผู้แสดงร าวงเวียนครกประกอบด้วยพ่อเพลง  แม่เพลง หรือคนเชียร์เพลง  
จะมีประมาณ 2 – 3 คน นกัดนตรี จะมีประมาณ 4 คน นกัร าหรือนางร า ซึ่งมีทัง้ผู้ชาย
และผู้หญิงคณะหนึ่งจะต้องมีอย่างน้อย 3 คู่ขึน้ไป ผู้ ร าจะร าหรือท าท่าให้ตรงกับ
ความหมายของเนือ้ร้อง จึงเป็นที่มาของช่ือ “ร าท่า” เพลงประกอบการแสดงเป็นบท
เพลงเฉพาะถ่ินที่ปราชญ์ผู้ รู้ในชุมชนได้แต่งไว้เพื่อการแสดงร าวงเวียนครกโดยเฉพาะ  
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บทเพลงทัง้หมดเทา่ที่รวบรวมได้มีประมาณ 20 เพลง จ าแนกเป็น บทเพลงไหว้ครู บชูา
สิง่ศกัดิ์สิทธ์ิ บทเพลงเกีย้วพาราสี บทเพลงชมธรรมชาติ บทเพลงจากวรรณคดีไทยบท
เพลงบนัทกึประวตัิศาสตร์ 

เคร่ืองแตง่กายประกอบการแสดงร าวงเวียนครก ไม่มีแบบแผนตายตวั เสือ้ผ้า
เน้นสสีนัสวยงามและมีลกัษณะที่เป็นเอกลกัษณ์ของคณะ  สว่นบริเวณสถานที่ใช้แสดง
ประกอบด้วย ครกต าข้าว  มีไว้เพื่อเป็นจดุศนูย์กลางของเวที  และมีไว้เพื่อวางเคร่ืองดื่ม 
ต้นเตา่ร้างหรือต้นกล้วย เพื่อตกแตง่ประดบัประดาให้สวยงาม 

ร าวงเวียนครก นิยมแสดงกนัในโอกาสต่าง ๆ ทัง้งานมงคลและอวมงคล เป็น 
ที่สงัเกตว่า ร าวงเวียนครกสามารถแสดงในงานอวมงคลได้ ซึ่งวตัถปุระสงค์ของร าวง
เวียนครก คือ ความสนกุสนาน และเพื่อขอบคณุหรือแสดงน า้ใจกบัผู้มาร่วมหรือช่วยงาน 
นอกจากนีย้งัมีการประชนัแขง่ขนัในลกัษณะเดียวกบัการประชนัหนงัตะลงุ หรือประชนั
โนรา 

ปัจจุบันร าวงเวียนครก ก าลงัจะสูญหายไปจากสงัคม  การไม่เห็นคุณค่า 
หรือไม่เห็นความส าคญั เป็นปัญหาส าคัญที่ช่วยให้ร าวงเวียนครกสญูหายเร็วยิ่งขึน้  
 (ภาคนาฏศิลป์ไทยนครศรีธรรมราช, ออนไลน์)  

ส าหรับการร าโทนในพืน้ท่ี ต.กรุงชิง จากการสนทนากลุม่กลุม่ชาวบ้าน 2 ครัง้ 
จ านวน 13 คน และจากเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น อนุสาร อ.ส.ท. (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2545) ได้ผลว่า ร าโทน ร าวงเวียนครก เป็นการแสดงพืน้บ้านที่เกิดมา
ตัง้แตค่รัง้เกิดสงครามโลกครัง้ที่ 2 เลา่กนัวา่ ตอนที่ญ่ีปุ่ นยกทพัมาขึน้ที่ท่าแพในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ตอนนัน้ข้าวยากหมากแพง ประชาชนทกุข์เข็ญยิ่งนกั จอมพล ป.พิบลู
สงคราม จึงหาวิธีคลายความเครียดและความทกุข์ของเหลา่ราษฎร์ โดยคิดให้มีการร า
วงเวียนครกขึน้ 
 การละเล่นชนิดนีจ้ะเล่นโต้ตอบกันระหว่างชาย-หญิง โดยใช้ท่าร าประกอบ 
เนือ้เพลงให้เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัชมุชน การร าวงเวียนครกได้เข้ามาสูก่รุงชิง โดยครูแนบ 
ล่องลือฤทธ์ิ อาจารย์โรงเรียนบ้านเปียน ท่ีมีโอกาสเห็นการละเล่นชนิดนีจ้ากในเมือง
นครศรีธรรมราช ด้วยความช่ืนชอบจึงคิดจดจ าท่าร าและเนือ้เพลงมาเลน่ในกรุงชิงบ้าง 
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ก็มาครูแนบก็ได้แตง่เพลงพืน้บ้านของชาวใต้และคิดทา่ร าขึน้ด้วย แรกๆ ที่การร าวงเวียน
ครกเข้ามาในกรุงชิงใหม่ๆ ชาวบ้านก็ให้ความสนใจอย่างมาก แต่เมื่อสงครามจบสิน้ 
เวลาผา่นไป การละเลน่ชนิดนีก็้ไมเ่ป็นท่ีนิยมอีก 
 ทว่งทา่ในการร่ายร านัน้ หากดแูตเ่พียงเผินแทบไมแ่ตกตา่งจากร าวงมาตรฐาน
ทั่วไป แต่เอกลักษณ์ของการละเล่นชนิดนี  ้ต้องมีท่าร าเข้ากับเนื อ้หาของเพลง  
โดยมากแล้วเนื อ้เพลงที่ขับร้องก็มีเนือ้หาในการเกีย้วพาราสีและการด ารงชีพ  
ของชาวบ้าน ซึง่เพลงที่ประกอบการร าวงชนิดนีก็้มีอยูม่ากกวา่ร้อยเพลงขึน้ไป 
 

จ.สงขลา 
 ร าโทน มีลกัษณะการร า คือ ผู้ เลน่เป็นผู้ ใหญ่ จดัเป็นคู่ๆ อย่างน้อย 3 คู่ ผู้ ร้อง 
1 คน นอกนัน้เป็นลกูคู ่สถานท่ีเลน่ ต้องเลน่ในโรงหรือมีฉากหลงั 

อปุกรณ์ประกอบการร า ประกอบด้วย เคร่ืองดนตรี มีโทน กรับ ฉ่ิง ฉาบ วิธีเลน่ 
ผู้ เลน่คนแรกจะออกร าด้วยเพลงไหว้ครู ตอ่ไปผู้ร าคนอื่นๆ ที่จดัไว้เป็นคู่ๆ ก็จะออกมาร า
ในขณะที่ร าก็มีการแสดงสลับฉาก โดยจะเน้นการล้อเลียนและมุ่งความสนุกสนาน  
เมื่อแสดงเสร็จก็ร าตอ่ไป (วิมล จิโรจพนัธุ์, ประชิด สกณุะพฒัน์ และกนิษฐา เชยกีวงศ์, 2551) 

 
ขัน้การออกแบบรูปแบบและเนือ้หาของวิดีทศัน์สารคดีเชิงวฒันธรรมร าโทน-นกพิทิด 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัประวตัิที่มาและลกัษณะการร าโทนในแต่
ละภูมิภาคของประเทศไทย ตลอดการสนทนากลุ่มกลุ่มชาวบ้านในพืน้ที่ ต .กรุงชิง 
คณะผู้วิจยัจึงสกดัประเด็นส าคญั และกลัน่กรองข้อมลู ได้แนวทางการก าหนดรูปแบบ
และเนือ้หาของสือ่วิดีทศัน์ได้ดงันี ้
 รูปแบบการน าเสนอสื่อวิดีทศัน์ จะมีการเล่าเร่ืองด้วยภาพและเสียงบรรยาย
ประกอบกันในรูปแบบสารคดีประเภทวฒันธรรม ความยาว 5 นาที น าเสนอเนือ้หา
ตามล าดบั ดงันี ้
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1. การให้ข้อมูลประวัติของการร าโทนตัง้แต่จุดเร่ิมต้นในอดีตที่ปรากฏ 
ในเอกสารที่เก่ียวข้อง สูก่ารกระจายตวัของการร าโทนในภมูิภาคตา่งๆ และเช่ือมโยงการ
ร าโทนเข้าสูใ่นพืน้ท่ี ต.กรุงชิง 

2. ชีใ้ห้เห็นการปรับเปลี่ยนเนือ้ร้องและท่าร าให้เป็นเอกลกัษณ์ของ ต.กรุงชิง 
โดยการยกตวัอยา่งบทเพลงที่มีเฉพาะพืน้ถ่ิน ต.กรุงชิง เช่น เพลงนกพิทิด เพลงชะนีน้อย
ห้อยหวั เพลงทเุรียนป่า เพลงนกขมิน้เหลอืงออ่น 

3. แสดงให้เห็นการร าโทนในสถานที่ต่างๆ ในชุมชน ที่ยังปรากฏให้เห็น  
เพื่อก่อให้เกิดการมีสว่นร่วม และความภาคภมูิใจในประเพณี เช่น ในงานวดั งานร่ืนเริง
ของหมูบ้่าน 

4. สมัภาษณ์กลุม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถร าโทนได้ ในประเด็นที่ต้องการ
อนรัุกษ์ตอ่ในหมูเ่ยาวชนรุ่นหลงั  

5. การสัมภาษณ์เยาวชนเก่ียวกับทัศนคติที่มีต่อการร าโทน ตลอดจน 
การสะท้อนความต้องการให้มีการร าโทนคูก่บัต.กรุงชิงตอ่ไป 

6. การสรุปปิด โดยกระตุ้นเตือนใจให้ทกุคนหนัมาใสใ่จอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมร า
โทนให้เป็นมรดกของคนในพืน้ท่ีแก่ลกูหลานของพวกเขาตอ่ไป 
 เมื่อได้แนวทางเช่นนีแ้ล้ว คณะผู้วิจยัก็ได้น าแนวทางดงักลา่วไปผลิตเป็นสื่อ
วิดีทัศน์ จากนัน้จึงตรวจสอบความถูกต้องด้านเนือ้หาและภาพประกอบอี กครัง้  
โดยตวัแทนชาวบ้าน และเผยแพร่เป็นสือ่วิดีทศัน์และทาง YouTube  
 
 การประเมินผล 
 จากการสนทนากลุม่กลุม่ตวัอยา่งเยาวชนซึง่เป็นกลุม่เปา้หมายของสือ่วดิทีศัน์ 
จ านวน 5 คน ได้ผลสรุปรวมดงันี ้
 ภายหลงัจากการชมวิดีทศัน์ รู้สกึว่าชอบ การร าโทนไม่ยากและไม่ง่าย จากที่
เคยเห็นเวลาร าบวชนาคเทา่นัน้ ตอนนีห้ลงัจากชมวิดีทศัน์ ท าให้รู้ลกึถึงกระบวนการร้อง 
การร า วา่เป็นอยา่งไร ท าให้ทราบวา่ การร า การร้องเพลงประกอบท่าร า ซึ่งก็เหมือนกบั
ร าวงมาตรฐานทั่วไป และรู้สึกภูมิใจที่มีวัฒนธรรมที่ดีแบบนีม้ีอยู่แค่ที่ อ .นบพิต า  
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เป็นการอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ินของชาว ต.กรุงชิง อยากเห็นการถ่ายทอด ไม่อยากให้
สิ่งดี ๆ สญูหายไป ควรถ่ายทอดแก่เด็กรุ่นใหม่และช่วยกันเผยแพร่ในหลายๆ ช่องทาง 
เพื่อให้ทกุคน โดยเฉพาะชาวบ้าน ต.กรุงชิง มาร่วมมือกนัเผยแพร่กนัตอ่ไป 
 จากการสนทนากลุม่จึงสามารถสรุปได้วา่ จากการผลิตสื่อวิดีทศัน์ให้เห็นที่มา
ที่ไปของร าโทนตัง้แตอ่ดีตจนถึงการปรับเปลีย่นร าโทนให้เข้ากบัพืน้ถ่ินจนเป็นเอกลกัษณ์
ประจ าถ่ิน ต.กรุงชิง และการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั ที่ก าลงัได้รับความนิยมน้อยลง
จากกลุ่มเยาวชน สามารถท าให้เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญ เกิดความเข้าใจ  
ในลกัษณะการร้องและร า ตลอดจนต้องการให้มีการถ่ายทอดการร าโทน -นกพิทิด 
ในท้องถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
สรุปและอภปิรำยผล 

จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง จากหนงัสือ ต ารา งานวิจัย พบว่า  ที่มา 
ของร าโทนนัน้ แม้วา่อาจจะยงัสรุปอย่างชีช้ดัไม่ได้ แต่ก็พอจะเห็นว่ามีที่มาที่คล้ายคลงึ
กนั คือ ร าโทนนา่จะมีมาตัง้แตก่่อนสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 และนิยมละเลน่กนัในสมยั 
จอมพล ป.พิบลูสงคราม ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 เพื่อคลายความเครียดและ
ความทกุข์จากภาวะสงคราม ข้าวยากหมากแพง  

ต่อมาร าโทนได้พัฒนามาเป็น “ร าวง” โดยสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูล
สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคญัตอ่การร าวง  โดยมุ่งสง่เสริมให้เป็นศิลปะ
ประจ าชาติ จึงมอบหมายให้กรมศิลปากร พิจารณาปรับปรุงการเลน่ ร าวงให้มีระเบียบ 
เป็นแบบฉบบัอนัดีของนาฏศิลป์ไทย 

รายละเอียดที่มาของการร าโทนมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะท้องถ่ิน ดงันี ้
 ในภาคเหนือ ร าโทน ใช้โทนเป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ ต่อมามีเคร่ืองประกอบ
จงัหวะอื่นมาเพิ่มเติม ใช้ในงานมงคล ผู้ ร าร าไปตามจังหวะโทน โดยไม่มีการก าหนด 
ทา่ร าตายตวั  แตม่ีการย ่าเท้าให้เข้ากบัจงัหวะโทน (นชุนาฏ ดีเจริญ, 2554)  

ในภาคอีสาน จ.นครราชสีมา การร าโทนจะเดินร ากันเป็นวงกลม เพื่อ 
เช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ท่าร าแสดงออกในเชิงเกีย้วพาราสี เพลงที่ใช้เป็นกลอน
สัน้ๆ ร้องไปมาหลายเที่ยว บางครัง้แต่งขึน้ใหม่ตามแต่ผู้ ร้องเล่นในขณะนัน้ เพียงแต่ 
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ให้ลงตรงจงัหวะโทน กรับ ฉ่ิง หรือเคร่ืองประกอบจงัหวะอื่น ๆ ที่หาได้ง่ายตามท้องถ่ิน 
(นวลรวี จนัทร์ลนุ, 2548) 

ส าหรับภาคกลาง เช่นที่ จ.ลพบรีุ ร าโทนเป็นการแสดงพืน้บ้านของชาวบ้าน
แหลมฟา้ผา่ ต าบลบางพึง่ อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบรีุ โดยก่อนการแสดงมีการน าครก
ไม้มาตัง้ไว้ตรงกลางให้ผู้ เลน่ดนตรีได้นัง่แทนเก้าอี ้ผู้ร าจะร าไปรอบ ๆ ฝ่ายชายเป็นผู้ โค้ง
ฝ่ายหญิง ร าเป็นคู่ๆ หลังจากการแสดงจบลง จะมีการร้องเพื่อลากลับทุกครัง้ 
(ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัลพบรีุ, 2548, ออนไลน์)  

เช่นเดียวกบั จ.สระบรีุ ซึง่ส านกังานวฒันธรรมแห่งชาติ (ส านกังานวฒันธรรม
จงัหวดัลพบรีุ, 2548) ได้ระบไุว้ว่า การเลน่ร าโทนสมยันัน้ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เนือ้ร้อง
เป็นเชิงเย้าแหย่ หยอกล้อเชิงเกีย้วพาราสีระหว่างหนุ่มสาว ท านองเพลงการร้อง ท่าร า 
และการแตง่กายมีลกัษณะเรียบง่าย มุ่งความสนกุสนาน บนัเทิง ผ่อนคลายความทกุข์ 
ในช่วงบ้านเมืองมีศกึสงครามเทา่นัน้  

ใน จ.เพชรบุรี ร าโทนเป็นการละเล่นพืน้บ้านของไทย นิยมเล่นกันในฤดู
เทศกาลเฉพาะบางท้องถ่ิน เคร่ืองดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบได้แก่ โทน ฉ่ิง และกรับ 
ต่อมาได้รับความนิยม และเล่นกันอย่างแพร่หลาย มีการเล่นร าโทนทัว่ไปไม่เฉพาะ
ในช่วงฤดูกาลเท่านัน้ มีพ่อเพลงแม่เพลงคิดประดิษฐ์เนือ้ร้อง ท านองเพลงให้เข้ากับ
จงัหวะหน้าทบัของโทนขึน้มากมาย (สภุกัดิ์ อนกุูล และวลยัพร นิยมสจุริต, 2546 : 94-
95 อ้างใน วีรจกัร วงศ์เงิน, 2551) 

ในภาคใต้ บางท้องถ่ิน เช่น ที่ ต.ท่าเรือ ใช้ค าว่า ร าโทนหรือร าวงเวียนครก  
มีสถานที่ที่ใช้แสดงประกอบด้วย ครกต าข้าว มีไว้เพื่อเป็นจุดศนูย์กลางของเวที และ 
มีไว้เพื่อวางเคร่ืองดื่ม ต้นเต่าร้างหรือต้นกล้วย เพื่อตกแต่งประดบัประดาให้สวยงาม 
นอกจากนีร้ าวงเวียนครก นิยมแสดงกนัในโอกาสตา่ง ๆ ทัง้งานมงคลและอวมงคล เพื่อ
ขอบคุณหรือแสดงน า้ใจกบัผู้มาร่วมหรือช่วยงาน การละเลน่ชนิดนีจ้ะเล่นโต้ตอบกัน
ระหว่างชาย-หญิง โดยใช้ท่าร าประกอบเนือ้เพลงให้เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับชุมชน  
การร าวงเวียนครก หรือร าโทน 
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ส าหรับในพืน้ที่ ต.กรุงชิง ร าโทนได้เข้ามาสู่กรุงชิง โดยครูแนบ ล่องลือฤทธ์ิ 
อาจารย์โรงเรียนบ้านเปียน ที่มีโอกาสเห็นการละเล่นชนิดนีจ้ากในเมืองนครฯ ด้วย 
ความช่ืนชอบจึงคิดจดจ าท่าร าและเนือ้เพลงมาเล่นในกรุงชิง ต่อมาครูแนบก็ได้  
แต่งเพลงพืน้บ้านให้เข้ากับท้องถ่ินและคิดท่าร าขึน้ใหม่ โดยในช่วงแรกๆ ที่การร าวง
เวียนครกเข้ามาในกรุงชิง ชาวบ้านให้ความสนใจอยา่งมาก แตเ่มื่อสงครามจบสิน้ เวลา
ผา่นไป การละเลน่ชนิดนีก็้ไมเ่ป็นที่นิยมอีก นอกจากนี ้ยงัปรากฏร าโทนใน จ.สงขลา อีกด้วย 
 จากการรวบรวมข้อมูลข้างต้น คณะผู้ วิจัยจึงมีความสนใจผลิตสื่อวีดิทัศน์ 
ร าโทน-นกพิทิด ในพืน้ที่ ต.กรุงชิง ในรูปแบบสารคดีประเภทวัฒนธรรม ที่หมายถึง 
รายการสารคดีที่น าเสนอวฒันธรรมของชาติ ชนเผ่า กลุ่มคน วิถีชิวิตของคนในสงัคม 
ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั (คณะกรรมการกลุม่ผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ 
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2552) โดยเล็งเห็นว่าสื่อวิดีทศัน์สามารถกระตุ้น
ความสนใจและโน้มน้าวใจกลุม่เปา้หมายผู้ รับชม โดยเฉพาะเยาวชนคณุลกัษณะเฉพาะ
ทัง้ด้านภาพและเสียง นอกจากนี ้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ 
ทางอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดการรับรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งขึน้ 
 ในประเด็นรูปแบบและเนือ้หาร าโทน-นกพิทิด คณะผู้วิจยัสรุปจากการศึกษา
เอกสารที่เก่ียวข้องและผลการสนทนากลุ่ม พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมในการน าเสนอ
ผา่นสื่อวิดีทศัน์ คือ การเน้นการเลา่เร่ืองด้วยภาพและเสียงบรรยาย โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้  

1. ภาพของวฒันธรรม ตามที่คณะกรรมการกลุม่ผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์
รายการโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2552) เสนอว่า ต้องถ่ายทอด
ลกัษณะเด่นของวัฒนธรรมโดยใช้ภาพเคลื่อนไหว คณะผู้วิจัยจึงเน้นการแสดงท่าร า  
การร้องเพลงร าโทน ประกอบกบัการใช้เสียงบรรยาย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ทัง้ด้านเสียง 
และทา่ทางการเคลือ่นไหวของการร าอยา่งผสมกลมกลนื  

2. เสียงบรรยาย โดยส่วนใหญ่มักใช้เสียงบรรยายจากคนอ่านบทสารคดี 
บรรยายไปตามภาพที่ปรากฏ ท าให้ขาดความรู้สกึมีสว่นร่วมของผู้ชม คณะกรรมการ
กลุ่มผลิตชุดวิชาการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
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(2552) เสนอให้มีพิธีกรร่วมอยู่ในวฒันธรรมนัน้ ท าให้น่าสนใจและสนุกมากขึน้ ทัง้นี ้
เสียงบรรยายที่ดีย่อมมาจากข้อมูลที่เป็นจริง และการเรียบเรียงที่สละสลวย ชัดเจน 
เข้าใจง่าย น่าฟัง อย่างไรก็ตามในการผลิตสื่อวิดีทศัน์ชิน้นี ้คณะผู้วิจยัมีความต้องการ
จะเน้นการบรรยายเสียงและภาพ โดยไม่มีพิธีกร เพื่อเน้นความส าคญัตรงการร าโทน -
นกพิทิดมากกว่า สลบักับการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างที่เป็นทัง้ชาวบ้านและเยาวชน
เพื่อให้เกิดการมีสว่นร่วมของทัง้สองช่วงอายใุนประเด็นเดียวกนั 
 ส าหรับกระบวนการผลิตสื่อวิดีทศัน์ คณะผู้วิจยัด าเนินตามกระบวนการผลิต
สือ่วิดีทศัน์ ดงัที่รักชนกชรินร์ พลูสวุรรณนธี และอาคีรา ราชเวียง (2556) ได้เสนอไว้ ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมการผลติ (Pre-Production) เมื่อกลัน่กรองเนือ้หาร าโทนเพื่อใช้ใน
การผลติได้แล้ว จะมีการประชุมปรึกษาหารือในทีมงานที่เก่ียวข้องให้เข้าใจเนือ้หาที่จะ
น า เสนอ จุดเด่นของสารคดีทางวัฒนธรรมที่ผลิตขึ น้ตลอดจนเข้าใจขัน้ตอน  
การปฏิบตัิงานตามตารางเวลาที่ก าหนดไว้ 

2. ขัน้ผลิตรายการ (Production) เป็นขัน้ตอนที่จะบนัทึกวีดิทศัน์ตามแผน 
การท างาน คณะผู้วิจยัจะประสานกบัผู้ประสานงานชมุชนในพืน้ที่ ซึ่งจะเป็นปัจจยัหลกั
สง่ผลให้การท างานประสบความส าเร็จได้โดยง่าย นอกจากจะต้องชีแ้จงให้ทีมงานผลิต
และผู้ประสานงานในชุมชน เข้าใจเก่ียวกบัความต้องการรายละเอียดด้านภาพ ความ
ต้องการการสมัภาษณ์บคุคลเพิ่มเติม ในการบนัทึกรายการ หลงัจากนัน้ จะต้องตรวจ
วสัดอุปุกรณ์ให้เรียบร้อย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การวางแผนและซกัซ้อมกล้องก่อน
ถ่ายท าจริง และในขณะท่ีมีการบนัทกึรายการ หากพบข้อบกพร่อง หรืออปุสรรค จะต้อง
แก้ไขและบนัทกึใหมท่นัที เนื่องจากการรวมตวักนัของกลุม่คนในชุมชนไม่สามารถที่จะ
ก าหนดให้เกิดขึน้ได้โดยง่าย 

3. ขัน้หลงัการผลิต (Post Production) เป็นขัน้ตอนหลงัจากบนัทึกรายการ 
วีดิทศัน์แล้ว จะต้องน าภาพแต่ละ Shot แต่ละ Scene มาจดัล าดบัให้ต่อเนื่องตามบท 
ที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ภาพสารคดีเชิงวฒันธรรมร าโทน-นกพิทิดมีความเคลื่อนไหว เป็นไป
ตามเนือ้เร่ืองที่วางไว้ ขัน้หลงัการผลติมีขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้ 
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-  การตดัตอ่ (Editing) เป็นการน าภาพมาตดัตอ่ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้เป็นเร่ืองราวตามบทที่วางแผนไว้  

- การบนัทึกเสียง (Sound Recording) เป็นขัน้ตอนหลงัต่อภาพได้สมบรูณ์
ตามบทแล้ว จึงมีการบันทึกเสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเสียงประกอบลงไป  
อยา่งเหมาะสม โดยเน้นความตอ่เนื่อง และความนา่ดงึดดูใจ  

- การฉายเพื่อตรวจสอบ (Preview) เมื่อบนัทกึเสยีงวีดิทศัน์แล้วต้องน าไปฉาย
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และปรับปรุง โดยการน าไปฉายให้กลุม่ตวัแทนชาวบ้าน
และเยาวชนดกู่อนจะน าไปฉายจริง 

- การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลรายการหลงัการผลติ ได้แก่ 
การประ เมินความถูก ต้อง ด้านเนื อ้หา  ความสมบูรณ์ของ เทคนิคการผลิต  
โดยผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา และผู้ เช่ียวชาญด้านการผลิตวีดิทศัน์  (รักชนกชรินร์ พูล
สวุรรณนธี และอาคีรา ราชเวียง, 2556) ในที่นี ้คณะผู้วิจัยได้ใช้การประเมินผลจาก 
การสนทนากลุม่กบักลุม่เยาวชนเปา้หมาย ซึง่ได้ผลวา่ เยาวชนให้ความสนใจสือ่วิดีทศัน์ 
และสามารถกระตุ้ นให้เยาวชนหันมาสนใจศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพืน้บ้าน  
โดยเยาวชนยงัประสงค์ต้องการกิจกรรมในลกัษณะการผลติสือ่เช่นนีอ้ีกในโอกาสตอ่ไป 
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