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Sampling) (2) กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อําเภอ        
เชียงกลาง จังหวัดนาน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 40 คน โดยใชวิธีการสุม       
แบบบังเอิญ (Accidental  Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) ซีดี-รอมเสริมความรู เรื่อง “พิ” 
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ขอมูลไดแก คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  t-test (dependent) ผลการวิจัย พบวา (1) ชาวลัวะบานชี 
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อยูวงในเปนคนตีและเตน สวนผูหญิงจะอยูวงนอกเปนคนตีอยางเดียว วันสุดทายของการกินโสลดจะมีการ
รวบรวม “พิ” คัดเลือกบางสวนเก็บไวเปนเชื้อ และที่เหลือจะดึงไมซางออกแลวทําไปทิ้งใหไกลจากหมูบานในเชา
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The purposes of this research were (1) to study and research for Pi of Lau. (2) to 
create and develop CD-Rom supplement on Pi of Lau. (3) to study learning achievement test 
after studying CD-Rom supplement on  Pi of Lau. (4) to study learners’ satisfaction on        
CD-Rom supplement on Pi of Lau. The population were (1) Data given by specialists in the 
village, village chieftain, village committee, institutional committee and teacher, randomly 
selected by Chain or Snowball Sampling. (2) The sample randomly selected 40 students in 
Matayom 1 enrolled in the second semester of the 2006 academic year at Chiang Klang 
Pracha Phatthana School, Amphoe Chiang Klang, Nan Province, using Accidental Random 
Sampling. The tools used were (1) CD-Rom supplement on Pi of Lau. (2) Learning 
Achievement Test (3) Satisfaction Checklists. The data were analysed by average, standard 
deviation and t-test (dependent)

The results were as follows (1) Lua Banchee is a hill tribe of Lua, at Tumbon 
Chiangklang, Amphoe Chiangklang, Nan Province. They work for the agricultures with the 
natural environment. And they have thebelief about the stirits. Pi is a musical instrument of 
Lau, playing in Kin Sa Lod Rite, one of the Rice Compensation Rite, for good crops of rice 
and good products in the plantation, water fertility and having no sickness in the houses and 
in the villages. Pi is a kind of percussion instrument, made from bamboo called Mai-Hiah and           
Mai-Sang. With a set of three : Tua-Nang, Tua-Klang and Tua-Koi. Four sets of them are 
played : Mae-Fah-Rong Set, Ri Set, Ri-Luang Set and Pha-lod Set with three rhythms. 
Players stand in rows or circles and dance while playing. Men Tap and dance in the inner 
circle while ladies only hit in the outer circle. On the last day of Kin Sa Lod Rite, some of Pi 
will be selected and collected for storing. Mai-Sang will be pulled out of the rests and thrown 
away far from the village on the early next day. (2) CD-Rom supplement on Pi of Lau had an 
efficiency at 80.13 higher than the target criteria. (3) The students’ learning achievement test 
after using CD-Rom supplement on Pi of Lau was higher than pretest and had significantly 
difference at 0.05 level. (4) The learners’ satisfaction on CD-Rom supplement on Pi of Lau 
was over criteria at high level.
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา
การปฏิรูปการศึกษาของไทยในป พ.ศ.2542 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของวงการศึกษา

เปนอยางมาก โดยเฉพาะในเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย มีการใหความสําคัญใน
การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ดังจะเห็นไดจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่นไว 4 
มาตรา ไดแก มาตรา 46 มาตรา 69 มาตรา 81 และมาตรา 289 โดยเฉพาะมาตรา 81 ที่ระบุไววา รัฐ
ตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศกึษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศกึษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลป
วิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพคร ู
และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เปนมาตราที่กําหนดใหรัฐจัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศกึษาแหงชาติ ซึ่งทําใหเกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติขึน้ แสดงใหเห็น
วารัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไดกลายเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการกําหนดให
มีการสงเสริมเรื่อง ภูมิปญญา ในการจัดการเรียนการสอนของไทย

พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ก็เปนสวนหนึ่งที่สนับสนุนและสงเสริม
รัฐธรรมนูญในเรื่องภูมิปญญาในการจดัการศึกษาของไทย โดยไดกําหนดสาระสําคัญไว 6 มาตรา 
ไดแก มาตรา 7 มาตรา 23 มาตรา 25 มาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 57 ซึ่งสงเสริมและสนับสนุน  
ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ในกระบวนการเรียนรู ไมวาจะเปนทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลง
เรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ใหชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการศกึษา โดยดึงทรัพยากรที่มีประสบการณ มีความรู มีความชํานาญ และภูมิ
ปญญาทองถิ่นของบุคคลมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2544 ไดกลาวถึงเรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นไวใน
จุดหมายขอที่ 8 วา มีจิตสํานึกในการอนรุักษภาษาไทย ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญา
ไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม(กระทรวงศึกษาธิการ 2545 ข : 12) และในการจัด
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หลักสูตรขั้นพื้นฐานตองคํานึงถึงสภาพปญหา ความพรอม เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถิ่น และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค (กระทรวงศึกษาธิการ 2544 : 21) ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาการจัด
การศึกษาของไทยในปจจุบันจําเปนตองนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งภูมิปญญาบางอยางเปนสิ่งที่บงบอกถึงเอกลักษณของชาติ ภูมิปญญาบางอยางก็ใกลจะสูญหายไป
จากสังคมไทย เมื่อมีการนําภูมิปญญามาจัดเขากับกระบวนการเรียนการสอนก็จะทําให        ผูเรียน
ไดเรียนรูและเขาใจในภูมิปญญาทองถ่ิน เกิดความรักในทองถิ่น ชวยกันอนุรักษและเผยแผภูมิ
ปญญาใหคงอยูตอไป

ในแตละพื้นที่แตละจังหวัด ภูมิปญญาทองถิ่นก็แตกตางกันไปไมวาจะเปนดานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี รวมไปจนถึงผลิตภัณฑตางๆ สิ่งเหลานี้จึงกลายเปนเอกลักษณประจําทองถิ่น
นั้นๆ ซึ่งสามารถดึงเอาภูมิปญญาทองถ่ินของตนมาจัดเขาไวในกระบวนการเรียนการสอนได 
จังหวัดนานจังหวัดที่อยูทางตอนเหนือของประเทศไทย มีพรมแดนติดตอกับประเทศลาว เปน
จังหวัดที่มี        ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสลับซับซอน ดวยสภาพภูมิประเทศและที่ตั้งจึงทําให
จังหวัดนานเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายและเปนเอกลักษณของจังหวัด 

จังหวัดนานเปนเมืองเกาแกโบราณเมืองหนึ่งในลานนาไทย นับเนื่องมาแตสมัยเดียวกับ
กรุงสุโขทัย ตามพงศาวดารเมืองนานสืบเนื่องมาจากเมืองโบราณ ไดแก ยุคเมืองปว ยุคเมืองวรนคร 
ยุคเมืองภูเพียงแชแหง และยุคเมืองนาน จึงทําใหมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี
ตั้งแตโบราณกาล (องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 2526 : 5) และดวยภูมิศาสตรของเมืองนานที่
เปนหุบเขาผืนเล็กผืนนอยทีก่ระจายอยูตามสายธารเล็กๆ ของตนน้ํานาน เปนปราการทีใ่หความ
ปลอดภัยพอสมควรตอการที่จะตั้งถิ่นฐานใหมั่นคงตอไป นอกจากความชุมชื้นของพื้นดินที่ยังความ
อุดมสมบูรณในการเพาะปลูกพืชพันธุธัญญาหาร เมืองนานยังมีแหลงเกลือ ซึ่งในสมัยโบราณ เกลือ
มีความสําคัญคอนขางสูงสําหรับบานเมืองท่ีอยูหางไกลจากทะเล และเปนตัวกําหนดคุณคาของ
สิ่งของรองไปจากขาว ดวยเหตุนี้ แผนดินแหงนี้จึงสามารถดึงดูดผูคนจากที่อื่นใหเขามาตั้งหลัก
แหลงเปนบานเมืองขึ้นตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 (พิเศษ  เจียจันทรพงษ 2530:61) 
นอกจากนี้จังหวัดนานยังเปนจังหวัดที่มีความหลากหลายของกลุมชน โดยเฉพาะความหลากหลาย
ของชาวไทยภูเขา หรือที่เราเรียกกันวาชาวเขานั่นเอง เพราะจังหวัดนานเปนดินแดนที่มีชาวไทย
ภูเขาอาศัยอยูหลายกลุม  เชน มง เยา ขมุ ลัวะ มาบลี เปนตน กลุมชนเหลานี้มีเอกลักษณของแตละ
กลุม ซึ่งสงผลใหเอกลักษณหรือภูมิปญญาเหลานั้นกลายเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญของจังหวัด
นานเชนกัน

กลุมชนเผาลัวะ เปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งทีต่ั้งถิ่นฐานอยูทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย บริเวณชายแดนไทยและลาวในจังหวัดนาน (ภัททิยา ยิมเรวัต และ สุริยา  รัตนกุล 2541 : 5) 
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บางกลุมอาจเรียกวา “ถิ่น” จากสภาพความเปนอยูที่เรียบงายใกลชิดกับธรรมชาติและอาศัย
ธรรมชาติในการดํารงชีวิต จึงสงผลใหขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ แสดงออกมาในลักษณะเรียบ
งายและสอดคลองกับสภาพธรรมชาติรอบๆ ตัว (ภูเบธ   วีโรทัย 2531 : 96) ชาวเขาเผาลัวะยังมี
คานิยมทางความคิด ยังเปนแบบความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่มองไมเห็น และเปนสิ่งที่เหนือ
ธรรมชาติ ดังนั้นประเพณี วัฒนธรรม และความเปนอยู สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนอยูภายใตอํานาจของส่ิง
ศักดิ์สิทธ  (ธรรมนูญ   จิตตรีบัตร 2543 : 2) และในการประกอบพิธีกรรมอนัศักดิ์สิทธิ์ของชาวลวัะ
นั้น สวนหนึ่งที่มีความสําคัญในการประกอบพิธีกรรมก็คือดนตรี โดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่ชาวลัวะ
นับถือวาเปนเครื่องดนตรีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานใหและจะชวยใหชาวลัวะมีความสุขเมื่อใชในการ
ประกอบพิธีกรรม 

จากคํากลาวในบทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่วา
ชนใดที่ไมมีดนตรีกาล ในสันดานเปนคนชอบกลนัก

   อีกใครฟงดนตรีไมเห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ
   เปนการแสดงใหเห็นวา กลุมชนใดที่มคีวามเจริญแลวในดานจิตใจ ดนตรีก็เปนส่ิง

บอกถึงความเจริญเหลานั้นไดเปนอยางด ี และจากคํากลาวที่วา “ดนตรีเปนสื่อนําโลก โลกตองมี
เสียงดนตรี” คํากลาวนี้เปนเครื่องชี้ใหเห็นวาสังคมของมนุษยทุกวันนี้ไมวาจะอยูในสังคมใดของ
โลก ตางก็มีความตองการเสียงเพลงและดนตรี เพื่อเปนสื่อนําในการดํารงชีวติใหมีความสุข
สนุกสนานและเบิกบานใจ (ศรีเวียง  ไตชิละสุนทร 2536:114) 

   เจตชรินทร   จิรสันติธรรรม (2545 : 1) ไดกลาวถึงเรื่องดนตรีของชนเผาไววา ในดาน  
วัฒนธรรมที่แสดงออกทางดานความคิด อารมณและความตองการของมนษุยที่มีความแตกตางกัน
นั้น ทําใหดนตรขีองแตละชนเผาถูกนําไปใชในสังคมดวยบทบาทท่ีแตกตางกันไปดวย เชน บางก็
ใชดนตรีเพื่อการบนัเทิง บางก็ใชดนตรีในการรกัษาผูปวย บางก็ใชดนตรีเพื่อกอใหเกิดความฮึกเหิม 
และพลังในการสูรบ ดังนั้นดนตรีจึงมีผลในเรื่องของจิตใจโดยตรง ลักษณะของดนตรีที่ถายทอด
ออกมา จึงขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ที่ยึดถือปฏิบัติของแตละเขตพื้นที่อันอุดม และหนาแนนดวย     
วัฒนธรรมประจําทองถิ่น

   ธรรมนูญ   จิตตรีบุตร (2543 : 3) ไดกลาวเกี่ยวกับดนตรีของชนเผาไววา ดนตรี
เผาพันธุ (Ethnic Music) ถือไดวาเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของกลุมชาติพันธุตางๆ เปนศิลปะอัน
ทรงคุณคา มีความหลากหลาย มีความเปนสุทรียศาสตรภายในตัวเอง ในแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
ของกลุมชนนั้นๆ 

   ดนตรีจึงเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ผสมผสานกลมกลืนอยูกับประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชาวลัวะ และเปนเสมือนตัวเชื่อมโยงกับความเช่ือและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของชาวลัวะ ถึงแมวาดนตรีจะ
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เปนเอกลักษณประจําของชนเผานั้นๆ และถือเปนสิ่งที่มีคุณคา มีการนําดนตรีไปใชเพื่อประโยชน
ตางๆ ที่แตกตางกันออกไป แตดวยความเจริญทางดานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มแผ
ขยายเขาไปสูกลุมชนตางๆ และเริ่มมีอิทธิพลเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหประเพณีและวัฒนธรรม 
รวมไปจนถึงดนตรขีองชาวเผาตางๆ เริ่มเลือนหายไป และอาจจะสูญหายไปในที่สุด วิบูลย   ตระกูล
ฮุน (2542 : 2) กลาววา ถาทุกวันนี้เรายังนิ่งนอนใจไมไดใหความสําคัญกับการอนุรักษวัฒนธรรมใน
ดานตางๆ ความรูและศิลปะอันทรงคุณคาของกลุมวัฒนธรรมที่ออนแอยอมตองสาบสูญไป สิ่งที่
ตามมาคือความรูภูมิปญญาที่ถูกสรางขึ้นโดยกลุมชาติพันธุตางๆ เหลานั้นจะสูญเสียวัฒนธรรมของ
ตนเองไป 

  สิ่งที่จะทําใหทุกคนไดเห็นคุณคาของภูมิปญญาของเครื่องดนตรีของชาวลัวะนัน้ คือ
การนําเอาภูมิปญญาเขามาจัดในกระบวนการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  (2541: 81) ไดใหแนวทางในการนําภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานเขากับความรูสากล เนน
การศึกษา วิเคราะห ทําความเขาใจวิธีคิดและแนวคดิของผูเรียนไดคดิอยางอิสระ สรุปเปนความรู
และประสบการณที่จะใชในการดํารงชวีิต และสิ่งท่ีจะชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพก็คือ การนําเอาเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือ         
ที่เราเรียกกันวา  เทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเปนการประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรอยางม ี                 
ระบบเพื่อนํามาใชในกระบวนการเรียนการสอน แกไขปญหาและพัฒนาการศึกษาใหกาวหนา                    
(เอกวิทย  แกวประดิษฐ 2545:19) โดยการใชเครื่องมือและวัสดุเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียน
การสอน ใหความสําคัญในเรื่องของวิธีการ การจัดการ การจัดระบบภายใตการศึกษาอยางจริงจัง 
(ชลิยา  ลิมปยากร 2540:6) โดยเทคโนโลยีการศึกษามีความสําคัญในการประกันคณุภาพการเรียน
การสอนในขั้นตอนตางๆ นับตั้งแตขั้นปจจัยนําเขา ขั้นกระบวนการ และผลลัพธ ดวยการจัดระบบ
และออกแบบการสอน กําหนดพฤติกรรมผูสอนและผูเรียน กําหนดวิธีการเรียนการสอน กําหนด
รูปแบบการสื่อสาร การจัดสภาพแวดลอม การจัดการดานการเรียนรู และการประเมินผลการเรียน 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2539 : 20) 

สื่อการสอนเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษาที่นิยมนํามาใชในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน สื่อการสอนเปนตัวกลางที่ชวยใหการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนิน
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความเขาใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนไดตรงกับที่
ผูสอนตองการ (กิดานันท   มลิทอง 2543 : 89) นอกจากนี้ สื่อยังเปนเครื่องมือของการเรียนรู ทํา
หนาที่ถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ สรางสถานการณการ
เรียนรูใหแกผูเรียน กระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพทางความคิด ตลอดจนสรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมใหแกผูเรียน และเปนตัวกระตุนใหผูเรียนกลายเปนผูแสวงหาความรูดวย
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ตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ 2545 ก : 6) ซึ่งเปนความสาํคัญของสื่อที่จะนํามาใชในกระบวนการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่นําภูมิปญญาเขามาใช เพราะภูมิปญญาเปนเรื่องที่
คอนขางยาก และเปนเรื่องที่ละเอียดออนที่จะนํามาสอนใหแกผูเรียน สื่อการสอนจึงเปนส่ิงสําคัญที่
จะเปนสื่อกลางในการถายทอดความรูจากผูสอนไปสูผูเรียน ทําใหผูสอนและผูเรียนมีความเขาใจ
ตรงกัน และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องของภูมิปญญาไดงายและรวดเร็วยิ่งขึน้ดวย

ในคูมือพัฒนาสื่อการเรียนรู ของกระทรวงศึกษาธิการ (2545 ก : 10) ไดกลาวเกี่ยวกับ
การเลือกสื่อการสอนไววา สื่อการเรียนรูซึ่งเปนเครื่องมอืสําคัญในการพัฒนาคนใหเกิดการเรยีนรู
ตามความมุงหวังของหลักสูตรจึงตองมีความหลากหลายและเพียงพอ ผูสอนเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ
ยิ่งในการเลือกและใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็มศกัยภาพ

ในการเลือกชนิดของส่ือเขามาใชกับกระบวนการเรียนการสอนที่เนนความสําคัญใน
เรื่องของภูมิปญญา โดยเฉพาะภูมิปญญาที่เกี่ยวกับดนตรีของชาวเขา ซึ่งเปนภูมิปญญาชาวบานที่
ควรคาแกการเรียนรูและการศึกษา  แตการศกึษาในเรื่องของดนตรขีองชาวเขาเผาลัวะนั้น ขอมูล
ตางๆ ที่จะนําเสนอออกมาผานสื่อใหผูเรียนไดเรียนรู จะอยูในรูปของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
ขอความ กราฟกตางๆ การเลือกสื่อมาใชเพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอ จึงควรเปนสื่อที่
ตอบสนองและรองรับกับขอมูลที่มีได ซีด-ีรอม จึงเปนสื่ออีกสื่อหนึ่งที่ตอบสนองในจุดนี้ได เพราะ
สามารถบันทึกขอมูลไดในหลายรูปแบบ ไดแก ตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพกราฟกเคล่ือนไหว และ
ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน (กิดานันท  มลิทอง 2543 : 288) และเปนสื่อที่ตอบสนองกับความ
ตองการในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศกึษา ซึ่งกําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน นอกจากนี้ซีด-ีรอมยังมี
ความงายตอการใชงาน เนื่องจากระบบการทํางานของซีด-ีรอมประกอบดวยอุปกรณสําคัญเพียง 4 
อยาง คือ แผนซีด-ีรอม เครื่องอานซีดีรอม เครื่องไมโครคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ (นภดล      
สันติพงศศุภกร 2544 : 16) มีความประหยัด ราคาไมแพง อายุการใชงานนาน มีความคงทนของ
ขอมูล สะดวก เนื่องจากซีด-ีรอมเปนแผนที่มีขนาดเล็ก จึงทําใหไมเปลืองเนื้อที่ในการเก็บ สามารถ
พกพาไปใชในที่ตางๆ ไดสะดวก (รุจิรา   ภูปาทา 2544 : 10) คุณสมบัติตางๆ ที่กลาวมาทําใหซีด-ี
รอม เปนสื่อที่ไดเปรียบกวาสื่อชนิดอื่น จึงทําใหความนิยมในการใชซีด-ีรอมในปจจุบันทวีขึ้น
เรื่อยๆ และเปนสื่อที่สามารถรองรับขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของเครื่องดนตรีชาวเขา
เผาลัวะไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังชวยใหสามารถถายทอดขอมูลใหกับผูเรียนไดเกิดความเขาใจได
งาย และเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพไดมากที่สุด

ดวยความสําคัญของภูมิปญญาที่เขามามีบทบาทในดานการเรียนการสอน และความ
นาสนใจในเรื่องของดนตรีชาวเขาเผาลัวะ ซึ่งไดมีผูศกึษามาแลวบางในลักษณะของการศกึษาเชิง
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ดนตรี แตยังไมเคยมีการศึกษาในลักษณะเปนสื่อสําหรับการเรียนการสอน ดวยเหตุนี้จึงกอใหเกิด
แรงบันดาลใจในการทําการศึกษาเรื่องเครื่องดนตรีชาวเขาเผาลัวะ และพัฒนาเปนสื่อเพื่อเปนการ
เผยแพรความรูตอไป ดังนั้นคําถามในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก (1) “พ”ิ มีความเปนมา วัตถุประสงค 
วิธีการทํา วิธีการเลนอยางไร (2) การจัดทําซีด-ีรอมเสริมความรูเพื่อเผยแพรความรูเรื่อง “พ”ิ จะทํา
ไดหรือไม 

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและคนควาเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ
2. เพื่อสรางและพัฒนาซีด-ีรอม เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ 
3.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเรียนดวยซีด-ีรอม เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ 

ของชาวลัวะ 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอซีด-ีรอม เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของ

ชาวลัวะ 

สมมติฐานของการวิจัย
1. ไดซีด-ีรอม เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่

กําหนดไว รอยละ 80 
2. นักเรียนที่เรียนโดยใชซีด-ีรอม เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
3. ผูเรียนมีระดับความพึงพอใจตอการเรียนดวยซีด-ีรอม เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของ

ชาว ลัวะ อยูในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคทีต่ั้งไว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต

การศึกษาดังนี้
ก. การวิจัยในเชิงคุณภาพ

1.ผูวิจัยจะใชวิธีการรวบรวมขอมูลในลักษณะการวิจัยเชิงคณุภาพ เพื่อคนหาขอมูล
ตางๆ อาทิ ความเปนมา วัตถุประสงคของการสราง โอกาสในการสราง วิธีการสราง ลักษณะและ
ประเภท การเลน และพิธีกรรม โดยจะรวบรวมขอมูลจากชาวเขาเผาลัวะที่อาศัยอยูที่บานชี ตําบล
เชียงกลางอําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน
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2.ผูใหขอมูลที่ใชในการศึกษา
    กลุมผูใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง “พิ” ที่ใชในการศึกษาครัง้นี้ ไดมาดวยวิธีการสุม

แบบลูกโซหรือบอลลหิมะ (Chain or Snowball Sampling) ไดแก ผูรูในหมูบาน ผูใหญบานหรือ
กรรมการหมูบาน ครู ในเขตพื้นที่บานชี อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน และไดจําแนกออกเปน 3 
กลุมดังตอไปนี้

2.1 ผูรูในหมูบาน
   เปนผูรูในฐานะที่มีความรู ความชํานาญ ความสามารถ และมีความคลุกคลี

กับการผลิต หรือการเลน “พิ” ของชาวลัวะ
      2.2 ผูใหญบาน  กรรมการหมูบานและกรรมการสถานศึกษา

     เปนผูรูในฐานะเปนผูนําอยางทางการในชุมชนที่มีผูรูในหมูบานอาศัยอยู 
เปนผูที่มีความใกลชิดกับคนในชุมชน เปนผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาที่สามารถแนะนําและให
ขอมูลในชุมชนไดอยางดี หรือเปนผูที่มคีวามรู ความสามารถ ความชํานาญในเรื่อง “พิ” ของ
ชาวลัวะดวย

     2.3 ครู
   เปนครูที่อยูในชุมชน เปนผูที่สามารถแนะนําผูรูในชุมชนได หรือเปนผูที่มี

ความรู ความสามารถ  การถายทอดในเรื่องของ “พิ” ของชาวลัวะดวย

ข. การวิจัยในเชิงปริมาณ 
         จะใชการวิจัยในเชิงปริมาณเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อซีด-ีรอม เสริมความรู ที่ใช

การรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบทดสอบวัดความพึง
พอใจ

        1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ
     ประชากร
     ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2549 จํานวน 400 คน

กลุมตัวอยาง
     กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียน

เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2549 จํานวน 40 คน โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอญิ  (Accidental  Random Sampling)
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
       2.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ การเรียนโดยใชซีด-ีรอม เสริมความรู 

เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ 
       2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 

       2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูจากซีด-ีรอม เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของ
ชาวลัวะ 

       2.2.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีตอซีด-ีรอม เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของ
ชาว   ลัวะ 

ขอตกลงเบื้องตน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน มีความรู

พื้นฐานเรื่องการใชซีด-ีรอม และเรื่อง “พิ” ไมแตกตางกนั

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ซีด-ีรอม หมายถึง สื่อหรือวัสดุชนิดหนึ่งที่ใชบันทึกขอมูลใน ระบบคอมพิวเตอร 

สามารถบันทึกขอมูลไดหลายรูปแบบ เชน ตัวอักษร เสียง ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว เปนตน
2. “พิ” หมายถึง เครื่องดนตรีของชาวเขาเผาลัวะ เปนสิ่งที่สรางขึ้นจากไมไผชนิดหนึ่ง

เพื่อใชในพิธี  “โสลด” ทําขวัญขาว ใชตีเพื่อใหเกิดจังหวะ
3. ชาวลัวะ หมายถึง กลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยูที่บานชี ตําบลเชียงกลาง 

อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน เปนกลุมที่มกีารประกอบพิธีโสลด และมีการตี “พิ”  
4. แบบทดสอบ หมายถึง ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเปนขอสอบเรื่อง       

ซีด-ีรอม เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ โดยผูวิจัยสรางขึน้เองจากเนื้อหา และผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ผานการนําไปทดลองใชเพื่อวิเคราะหหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก 
ตลอดจนคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมาแลว 

5. 80 หมายถึง คารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ผูเรียนทําแบบทดสอบภายหลังการเรียนโดย
ใชซีด-ีรอม เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ  คิดเปนรอยละ 80
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บทที่ 2

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตรวจเอกสารที่เกี่ยวของในหัวขอตอไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

1.1 การศึกษาชาติพันธุวรรณนา (Ethnography) 
1.2 ทฤษฎีสื่อการสอน

2. ชาวลัวะ
3. “พ”ิ ของชาวลัวะ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของถือไดวาเปนแนวทางที่ผูวิจัยไดเลือกสรร โดยศึกษา

ทบทวนจากงานเอกสารทางวิชาการตางๆ เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด และทฤษฎีทีใ่ชในงานวิจัยชิน้
นี้ โดยแบงทฤษฎีออกเปนหวัขอดังนี้

1. การศึกษาชาติพันธุวรรณนา (Ethnography) 
2. ทฤษฎีสื่อการสอน

1.  การศึกษาชาติพันธุวรรณนา (Ethnography) 
     ความหมายของการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา
     งามพิศ  สัตยสงวน (2535:7-10)  ไดกลาววา แนวทางธรรมชาติหรือการศึกษา

พฤติกรรมของมนุษยในสถานที่มนุษยอยูอาศัย รวมทั้งการรวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับพฤติกรรม
คนในชุมชนที่เลือกศกึษาดังกลาวมาแลว เรียกวา ชาติพันธุวรรณนา (ethnography) ชาติพันธุ
วรรณนาจึงเปนผลมาจากการจดบันทึกงานสนาม (field notes) อยางระมัดระวังและอยางละเอียดยิบ
เกี่ยวกับ     พฤติกรรมดานตางๆ ของมนุษยในชุมชนที่นกัมานุษยวิทยาเลือกศกึษา ขอมูลทางชาติ
พันธุวรรณนาคือรากฐานสําคัญที่ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาถกูสรางขึ้นมาและถูกทดสอบ เมื่อชาติ
พันธุวรรณนามีความสําคัญมากในวิชามานษุยวิทยาและในการวิจัยสนามทางมานษุยวิทยา

ทวีศักดิ์  เผือกสม (2546:96-97) ไดกลาวเกี่ยวกับการศึกษาชาติพันธุวรรณนาไววา     
ชาติพันธุวรรณนาเปนสวนหนึ่งของมานุษยวิทยา ที่พยายามจะเอาตัวเขาไปคลุกคลีทําความเขา
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ใจความเปนอื่นที่ถูกนิยามไวอยางชัดแจงวา   หมายถึง ชาวปาที่ยังอยูในสังคมแบบบรรพกาล 
(primitive), ชนเผา (tribal), ใครก็ไดที่ไมใชชาวตะวันตก (non-western), พวกผูคนกอนวัฒนธรรม
อักขระ (pre-literate), และคนที่ไรประวัติศาสตรในความหมายที่เครงครัด โดยรวมๆ แลว วัตถุแหง
การศึกษา คือคนที่ไมใชตะวันตก ที่ถูกมองวาเปนพวกปาเถื่อน ไรอารยธรรม ลาหลัง และแปลกหู
แปลกตานาตื่นเตน (exotic)

Lecompte and Schensul (อางถึงใน ชาย  โพธิสิตา 2547 :146) เห็นวาชาติพันธุ
วรรณนาเปน “วิธีการศึกษาชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน สถาบัน และกลุมหรือองคกร
ในรูปแบบอื่นๆ วิธีการนี้มีลักษณะเปนวิทยาศาสตร เปนการคนควาหาขอเท็จจริง ใชตัวนักวิจัยเปน
เครื่องมือหลักในการรวบรวมขอมูล ใชวิธีเก็บขอมูลท่ีเครงครัดเพื่อหลีกเลี่ยงอคติและเพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตอง ใหความสําคัญกับความคิดความเห็นของประชาชนผูใหขอมูล ใชวิธีการแบบอุปนัย 
สรางทฤษฎีขึ้นมาจากทองถิ่นที่ศึกษา เพื่อทําการทดสอบและปรับใชภายในทองถิ่นและกับที่อื่น” 

สรุปไดวาการศึกษาชาติพันธุวรรณนา หมายถึง วิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยาที่
เกี่ยวของกับการศึกษาชีวิต พฤตกิรรม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน สถาบัน หรือกลุมคนตางๆ 
ที่มีความนาสนใจ และมีเอกลักษณเฉพาะตัวควรคาแกการศึกษา

ความเปนมาของการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา
ชาติพันธุวรรณนาในฐานะที่เปนศาสตร (discipline) เริ่มพัฒนาขึ้นในคริสตศตวรรษ

ที่ 19 เปนตนมา โดยเริ่มจากงานเขียนของนักเดินทาง มิชชันนารี และพอคาที่เขาไปใชชีวิตคลุกคลี
อยูกับชาวพื้นเมืองในตามที่ตาง  ๆ(ทวีศักดิ์  เผือกสม 2546:96) ในยุคแรกๆ นั้นความสนใจจํากัดอยู
เฉพาะการศึกษากลุมชนในสังคมบรรพกาล (primitive society) เชน กลุมชนที่ลาหลัง และชนกลุม
นอย เปนตน ในระยะหลังไดขยายความสนใจศึกษาไปยังกลุมทางสังคมวัฒนธรรม สถาบัน และ
องคกรรวมสมัย แทบทุกรูปแบบ เชน สังคมเกษตรกรรม กลุมกรรมาชีพ กลุมสตรี พระสงฆ 
สถาบันวัด ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนเมือง ฯลฯ 

ในตอนแรกๆ นักมานุษยวิทยาใชขอมูลของนักสํารวจ นักเดินทาง นักสอนศาสนาที่
ไดบันทึกวัฒนธรรมของสังคมตางๆ เอาไว ตอมาในศตวรรษที่ 19 นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมเห็น
วาขอมูลเหลานั้นคอนขางอคติไมเปนกลางและเชื่อถือไมได จึงเลิกใชขอมูลดังกลาว เมื่อมกีาร
เริ่มทําวิจัยสนามทางมานษุยวิทยาโดยการกระตุนของโบแอส ผูไดชื่อวาเปนบิดาของมานุษยวิทยา      
วัฒนธรรมในอเมริกา ตั้งแตนั้นมานักมานุษยวิทยาทกุคนจะเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยสนาม เนื่องจากงานวิจัยสนามเปนสวนหนึ่งของการศกึษาอบรมของผูจะเปนนัก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11

มานุษยวิทยาอาชีพ ดังนั้นนักมานษุยวิทยาทุกคนจึงเปนนักชาติพันธุวรรณนาไปในตัว (งามพิศ  
สัตยสงวน 2535 : 8)

ตอมาราวตนคริสตศตวรรษที่ 20 ชาติพันธุวรรณนาจึงถูกกอตั้งในฐานะสาขาวิชา
หนึ่งของมนุษยวิทยาตามมหาวิทยาลัย ในชวงตนๆ ของงานชาติพันธุวรรณนา และรวมถึงงาน
มนุษยวิทยา ตางก็ถูกผลิตขึ้นเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกบัที่มาของมนุษยชาติภายใตความคิดที่มอง
แตกตางกัน 2 กระแส คือมนุษยเปนสิ่งสรางของพระเจาที่แตกกระจัดพลัดกระจายไปยังทีต่างๆ 
หลังน้ําทวมใหญในชวงโนอาห กับอีกสายหนึ่งที่มองวิวัฒนาการของมนุษยในทางชีววิทยา   
(ชารลส  ดารวิน ก็เปนเพียงคนหนึ่งในกระแสนี้และไมใชคนแรกที่เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้น) 
ภายใตกรอบแนวคิดเชนนี้ ชนชาวพื้นเมืองที่ถูกศึกษาตางก็ถูกมองวาเปนตัวแทนของอดีตที่ยังปา
เถื่อนลาหลังและยังอยูในระยะแรกๆ ของขั้นตอนววิัฒนาการของมนุษยชาติ ที่ในที่สุดก็จําดําเนินมา
บรรลุถึงจุดสุดยอดในอารยธรรมยุโรปทีก่าวหนา 

แมวาตอมาทฤษฎีวิวฒันาการจะหมดพลังในการอธิบายไป แตการศึกษาเกี่ยวกับชาว
พื้นเมือง ก็ยังไมไดหลุดออกไปจากความคิดเรื่องการศึกษาคนอื่นที่ปาเถื่อนลาหลัง การศึกษาเพื่อจะ
ทําความเขาใจชนพื้นเมืองจึงเปนการศึกษาความเปนอื่นเพือ่ที่จะทําความเขาใจกับตัวเอง และเปน
กระบวนการนิยามความเปนตะวันตกที่เจรญิกาวหนา

นอกจากนี้การศึกษาชาติพนัธุวรรณนาถูกพฒันาขึ้นจนมีสถานภาพของการเปน
ศาสตร (discipline) ภายใตบริบทของการแผขยายอํานาจของจักรวรรดินิยมที่ลาชนพื้นเมืองและยึด
ครองเอาเปนอาณานิคมเมืองขึ้น งานชาติพันธุวรรณนาจึงถูกผลิตขึ้นเพื่อศึกษาทําความเขาใจกับ
อาณานิคมที่จักรวรรดจิะตองปกครองและเพื่อชวยใหการปกครองของจักรวรรดิลดคาใชจายและ
ลดความยุงยากในการจัดการกับปญหาของอาณานิคมลง (ทวีศักดิ์  เผือกสม 2546:96)

โดยทั่วไปนักมานุษยวิทยาทุกคน จะเลือกดินแดนทางภูมิศาสตรที่ใดที่หนึ่งที่เขา
สนใจ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนหรือสังคมที่เขาเลือกแลว บางคนสนใจวัฒนธรรมระดับเผา
ในทวีป  แอฟรกิา เอเชีย ออสเตรเลียและอื่นๆ นักมานุษยวิทยาโดยทั่วไปเนนศกึษาวัฒนธรรม
ตางชาติ และจําเพาะทําวิจัยสนามในดินแดนตางชาติถาเปนไปได นักมนุษยวิทยาวัฒนธรรมแตละ
คน จะเขียนรายงานการวิจัยขึ้นเผยแพร ผลงานวิจัยดังกลาวถือไดวาเปนชาติพันธุวรรณนา

ในปจจุบัน นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมไดเขียนชาติพนัธุวรรณนาของวัฒนธรรม
ตางๆ ทั่วโลกเปนจํานวนมากกวา 2,000 สังคม ทําใหขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมตางๆ แพรไปยัง
นักวิชาการอื่นๆ ดวย ชาติพันธุวรรณนาเปนขอมูลที่นักมานุษยวิทยาใชเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมตางๆ ทําใหการศึกษาขามวัฒนธรรม (cross-cultural studies) กาวหนาไปมาก
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หนังสือประเภทชาติพันธุวรรณนาที่เปนการพรรณนาถึงวัฒนธรรมที่เฉพาะที่ใดที่
หนึ่งนั้นจะมีลักษณะคลายกันดังนี้ เริ่มตนจากการใหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพที่เปน
สถานที่อยูอาศัยของมนุษยในวัฒนธรรมนั้นๆ รวมทั้งพืชสัตวและมนุษยที่อยูอาณาเขตบริเวณ
เดียวกัน เรียกวาพรรณนาถึงระบบนิเวศวิทยา เพื่อดกูารปรับตัวของมนษุยที่อยูในสิ่งแวดลอมตางๆ 
กันวา มนุษยในแตละชุมชนแตละสังคมมกีารปรับตัวอยางไรกับสิ่งแวดลอม หลังจากนั้นจะ
พรรณนาถึงองคประกอบสําคัญของชุมชนหรือสังคมนั้น  ๆ คือกลุมคนกลุมตางๆ มักจะเริ่มดวยการ
พรรณนากลุมครอบครัว ครัวเรือน และกลุมเครือญาติซ่ึงเปนรากฐานสําคัญในสังคมตางๆ ตามดวย
การพรรณนากลุมอ่ืนๆ ที่หางออกไป เชน กลุมเพื่อนบาน สมาคมชมรมและชุมชน เปนตน ตอมาจะ
พรรณนาถึงลักษณะทัว่ไปของวัฒนธรรมดานตางๆ เชน ระบบเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนาและ
การศึกษา จากนั้นจะเนนในหัวขอที่แตละคนสนใจเปนเศษ (งามพิศ  สัตยสงวน 2535:7-10)

ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา
ลักษณะเดนสําหรับวิธีการเชิงชาติพันธุวรรณนา พอสรุปไดดังนี้ (ชาย โพธิสิตา 

2547 :152-154)
1)  การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาใชประโยชนจากมโนทัศนทางวัฒนธรรมเปน

แนวคิดหลัก ในการอธิบายและการตีความผลการศึกษา กลาวไดวามโนทัศนทางวฒันธรรมเปน
หัวใจของการวิจัยแบบชาติพนัธุวรรณนา เพราะเหตุนี้เองในความหมายเชิงปฏิบัติแลว การทําวิจัย
เชิงชาติพันธุวรรณนาเกี่ยวกับชนกลุมใดกลุมหนึ่ง จึงมีคาเทากับเปนการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ของชนกลุมนั้น

2)  การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาใชการสังเกตแบบมีสวนรวม เปนวิธีการหลักใน
การเก็บขอมูล ลักษณะสําคัญของวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมคือ นักวิจัยอยูใกลชิดกับกลุมชนที่
ตนศึกษาเปนเวลานาน เพื่อซึมซับและทําความเขาใจวิถีชีวิตตลอดจนความคิดความเห็นของชนกลุม
นั้น เสมือนวาเปนสมาชิกของกลุมชนที่ตนศึกษา นั่นหมายความวานักวิจัยเลนบทบาททั้งในฐานะ
นักวิจัยที่มาจากภายนอก (outsider) และในฐานะของคนใน (insider) ผูเปนสมาชิกของชุมชนนั้น

3) การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาเนนความเปนองครวม ความเปนองครวมในกรณีนี้
มีความหมายเปนสองนัย นัยแรก คือ การถือวาบุคคล สังคม หรือวัฒนธรรมอันใดอันหนึ่งเปน
หนวย   บูรณาการ (integrated whole) ประกอบดวยหลายสวน มีหลายมิติ และแตละสวนแตละมิติก็
มีความเชื่อมโยงตอกนัเปนหนึ่งเดียวในลักษณะเปนองครวม ที่มีความหมายมากกวาการเปนผลบวก
ของทุกสวนทุกมิติเหลานั้น นัยที่สอง เปนนัยตอปฏิบัติการวิจัย นั่นคือ ในเมื่อสิ่งที่เราศึกษาเปน
หนวยบูรณาการ ดังนั้น การทําความเขาใจสิ่งที่ศึกษา ไมวาจะเปนปจเจกบุคคล ชุมชน สังคม หรือ      
วัฒนธรรมก็ตาม จําเปนตองทําความเขาใจอยางเปนองครวมไมใชเลือกมองดูเฉพาะดานใดดานหนึ่ง
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4)  การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาใหความสําคัญอยางมากแกบริบท ชาติพันธุ
วรรณนาถือวาบริบทคือปจจัยที่เปนสภาพแวดลอมหรือเปนภูมิหลัง ไมวาจะเปนบุคคล เหตุการณ
ทางประวัติศาสตร  การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมถึงโครงสรางของระบบสังคมวัฒนธรรม สิ่ง
เหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งในการทําความเขาใจประเด็นที่ศึกษา พฤติกรรมของบุคคลก็ดี ของกลุม
คนก็ดี จะมีความหมายก็เฉพาะภายในบริบทของมันเทานั้น ดังนั้น เราจึงไมอาจสรุปไดวาการ
กระทําอยางเดียวกันจะมีความหมายเหมือนกัน จนกวาเราจะแนใจวาการกระทําเหลานั้นเกิดขึ้นใน
บริบทที่คลายกัน นัยตอปฏิบัติการวิจัยของขอนี้คือ ขอมูลเชิงบริบทหรือขอมูลที่เปนเรื่องของ
สภาพแวดลอม ไมวาจะเปนทางกายภาพ สังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร การเมือง ฯลฯ เปนขอมูล
ที่นักวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาจะตองไมละเลย

5) นักวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาใชวิธีการเก็บขอมูลหลายแบบและใชขอมูลหลาย
ชนิด แมวาการใชหลายวิธีในการรวบรวมขอมูลจะเปนแนวโนมใหมอยางหนึ่งของการวิจัยทาง
สังคมศาสตรในปจจุบัน แตกลยุทธนี้ก็ไมใชของใหมสําหรับชาติพันธุวรรณนา ในแงหนึ่ง นักวิจัย
เชิงชาติพันธุวรรณนาคอนขางจะมีโอกาสดีกวานักวิจัยที่ใชวิธีแบบอื่นในการเก็บขอมูล ทั้งนี้เพราะ
นักวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาตองเฝาสังเกตและเก็บขอมูลอยูกับชุมชนเปนเวลานาน การอยูกับ
ชุมชนนานๆ นั้นเปนโอกาสดีที่สุดที่จะไดรวบรวมขอมูลทุกประเภทที่เขาขาย จากทุกแหลงที่
เปนไปได และใชทุกวิธีที่จําเปน ขอมูลอาจมาจากแหลงบุคคล จากการสังเกต จากเอกสาร หรือ
ขอมูลประวัติศาสตร จากการบอกเลาของผูรู ฯลฯ นัยตอการปฏิบัติของลักษณะขอนี้คือ นักวิจัยเชิง
ชาติพันธุวรรณนาตองมีทกัษะในวิธีการเก็บขอมูลหลายๆ แบบ และสามารถจัดการขอมูลไดหลายๆ 
ประเภท

2. ทฤษฎีสื่อการสอน
        2.1 สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia)

          สื่อประสม หรือ มัลติมีเดียไมใชคําใหมแตอยางใด แตกําลังไดรับความนิยม
นํามาใชกับการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันเปนอยางมาก สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) มาจากคํา
สองคํารวมกันคือคําวา มัลติ (Multi) หมายถึง ความหลากหลาย และคําวามีเดีย (Media) หมายถึง 
สื่อ รวมกันเปนการใชสื่อตั้งแตสองชนิดขึ้นไป เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดเร็วขึ้นและดี
ยิ่งขึ้น สื่อมัลติมีเดียมีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้

กิดานันท  มลิทอง (2538 :83) ไดใหความหมายไววา สื่อมลัติมีเดีย หมายถึง เปน
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตหรือเพื่อควบคุมการทํางานของอุปกรณรวมตางๆ เพื่อ
การเสนอผลในรูปแบบของตวัอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อใหผูใชสามารถคนหา
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และเรียกดูขอมูลตางๆ ที่ตองการไดอยางรวดเร็วในลักษณะ non-linear และมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูใชกับสื่อ 

บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ (2538:25) กลาววา มัลติมีเดีย คือ การประสมประสาน 
อักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน สื่อความหมายขอมูลผานคอมพิวเตอรไปสูผูใช
โปรแกรม

     ไพลิน  บุญเดช (2539:3) กลาววา มัลติมีเดีย คือสื่อที่ใชแทนขาวสาร 
(Information) หลายๆ สื่อประกอบเขาดวยกัน เชน ตัวอักษร, รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
เปนตน ดวยสาเหตุที่การใชสื่อเพียงอยางใดอยางหนึ่งในการสื่อสารของมนุษยอาจไมเพียงพอตอ
การรับรู จึงตองนํามัลติมีเดียมาใชเพื่อใหเกิดความสมบูรณขึ้น

สุกัญญา  ทองรักษ (2539:31) กลาววา มัลติมีเดีย คือ การนําเอาคอมพิวเตอรมา
ควบคุมสื่อตางๆ เพื่อใหทํางานรวมกันในลักษณะของการผสมผสานอยางเปนระบบ โดยเปนการ
รวบรวมการทํางานของเสียง (Sound) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพนิ่ง (Still Images) ไฮเปอร
เทกซ (Hypertext) และวีดิโอ (Video) มาเชื่อมตอกัน

พัลลภ  พิริยะสุรวงศ (2541:10) กลาววา มัลติมีเดีย คือ การใชคอมพิวเตอร
รวมกับโปรแกรมซอฟตแวรในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน ขอความ 
กราฟก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน (Video) เปนตน และถา
ผูใชสามารถที่จะควบคุมสื่อใหนําเสนอออกมาตามตองการไดจะเรียกวา มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ 
(Interactive Multimedia) 

กฤษมันต วัฒนาณรงค (2542:68) กลาววา สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง 
การนําสื่อชนิดตางๆ มารวมใชกัน เชน การใชสื่อส่ิงพิมพรวมกับสไลดและเทปเสียง เรียกวาเปน
การใชมัลติมีเดีย

เอกวิทย แกวประดิษฐ ( 2545:249) ไดกลาวไววา สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง การ
รวบรวมการทํางานของสื่อที่มีคุณลักษณะหลายอยางเขาดวยกัน หรือหมายถึง สื่อหลายชนิดที่
นํามาใชรวมกันอยางมีระบบสัมพันธกันเพื่อชวยในการถายทอดเนื้อหาสาระโดยสื่อแตละชนิดที่
นํามาใชตองมีความสัมพันธสนับสนุนซึ่งกันและกัน

จากที่มีผูใหความหมายของสื่อมัลติมีเดียไวหลายทาน สรุปไดวา สื่อมัลติมีเดีย 
(Multimedia) หมายถึง การผสมผสานระหวางส่ือหลายชนิด ไดแก ขอความ กราฟก (Graphic) 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน (Video) มาใชรวมกันอยางมีระบบและมี
ความสัมพันธกัน โดยมีการควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร เพื่อใหการสื่อสารและการสื่อ
ความหมายมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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     ประวัติความเปนมา
กฤษมันต วัฒนาณรงค (2542:68-69) ไดกลาวเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสื่อ

มัลติมีเดียไววา มัลติมีเดีย มีชื่อเรียกตางๆ กัน เชน “สื่อมัลติมีเดีย” หรือ “พหุสื่อ” เปนตน พัฒนาการ
ของเทคโนโลยีในระยะหลายปที่ผานมามีการใชคําที่เปนที่รูจักกันไดแก “อินเตอรแรคทีฟวดิีโอ” 
(interactive video) “อินเตอรแรคทีฟมีเดีย” (interactive media) “มีเดียอินติเกรชั่น” (media 
integration) “ไฮเปอรมีเดีย” (hypermedia) และตอมาเปน “มัลติมีเดีย” แรกเริ่มของสื่อมัลติมีเดียเปน
การนําเอาสื่อตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปนํามาใชรวมกันในกิจกรรมการเรียนการสอนสวนมากเปนการใช
ภาพและเสียง ตอมาในระยะป ค.ศ. 1970 มีการนําคอมพิวเตอรมาใช ในการสอนอยางแพรหลายใน
ประเทศพัฒนาแลว ความแตกตางของการสอนโดยใชคอมพิวเตอรกับสื่อมัลติมีเดียเริ่มเมื่อประมาณ
ป ค.ศ.1980 เปนระยะที่มีการใชสัญญาณภาพ (video) และเสียง (audio) ที่บันทึกลงบนสื่อที่ใช
นําเสนอตางกันเชน การบันทึกภาพและเสียงลงบนแผนวีดิทัศน (videodisk) มีการบันทึกเปน
สัญญาณอนาลอก (analog) ถือวาเปนสื่ออนาลอก (analog media) เปนระบบที่คอมพิวเตอรในระยะ
ป ค.ศ.1980 ใชควบคุมการเลนแผนวีดิทัศนในรูปของ อินเตอรแรคทีฟวีดิโอ สวนสื่อมัลติมีเดียเปน
การนําเสนอภาพและเสียงจากแฟมขอมูลที่มีการสรางและบันทึกดวยดิจิตอล และยิ่งกวานั้นแฟม
ขอมูลภาพและเสียงยังบันทึกไวในฮารดิสก หรือแผนซีด-ีรอม ในเครื่องคอมพิวเตอร ถึงแมจะใช
คอมพิวเตอรในการควบคุมการนําเสนอภาพและเสียงเหมือนกัน แตมีการบันทกึภาพและเสียง   
อนาลอก และมีเครื่องเลนแยกอยูกับคอมพิวเตอร ลักษณะท่ีแตกตางกันทางกายภาพและเทคโนโลยี
ที่ใชบันทึกขอมูลภาพและเสียงนี้นําไปสูความแตกตางในมโนทัศนของสื่อมัลติมีเดีย เมื่อ
ความสามารถในการบนัทึกขอมูลและนําเสนอขอมูลไดรับการพัฒนาขึ้น โดยเปลี่ยนจากการนําสื่อ
ตางๆ มาใชรวมกันโดยยังคงวิธีการนําเสนอตามประเภทของสื่อเหลานั้นไว มาเปนการนําเสนอดวย
คอมพิวเตอรอยางเดียวซึ่งสามารถรวมเอาความสามารถในการนําเสนอของสื่อหลายๆ ชนิดเขาไป
ไวรวมกันในคอมพวิเตอรอยางเดียว สื่อมัลติมีเดียจึงเปนระบบหนึ่งของการทํางานบนคอมพิวเตอร 
ซึ่งตองมีอุปกรณหรือโปรแกรมมาชวยเสริมจึงจะทําใหระบบมัลติมีเดียสามารถทํางานได

ประเภทของสื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดียไดถูกจําแนกไวตางๆ กัน แตโยทั่วไปส่ือมัลติมีเดียอาจแบงออกตาม

ลักษณะการประสมของสื่อและคุณลักษณะการใชมี 3 ประเภทใหญๆ คือ (เอกวิทย แกวประดิษฐ  
2545:250-253)
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1. ประสมสื่อที่เปนวัสดุ อุปกรณและกระบวนการเขารวมกนั นํามาใชสําหรับ
การเรียนการสอนปกติทั่วๆ ไป เชน ชุดอุปกรณ ชุดการเรียนการสอน บทเรยีนแบบโปรแกรม 
โปรแกรมสไลด ศูนยการเรียน เปนตน

2. ประสมสื่อประเภทฉาย เปนการประสมโดยมขีอจํากัดที่ความสามารถและ
คุณสมบัติเฉพาะตัวของอุปกรณเครื่องฉายเปนสําคัญ เชน สไลดประกอบเสียงและวีดิทัศนประกอบ
เสียง สไลดและแผนโปรงใส วีดิโออิมเมจ เปนตน และฉายบนจอจั้งแต 2 จอขึ้นไป เปนการใชฉาย
กับผูชมเปนกลุมสื่อมัลติมีเดียประเภททฉายนี้สามารถใชประกอบการศึกษาและการเรียนการสอน
โดยเฉพาะสําหรับผูเรียนที่ชอบการเรียนรูจากการอานภาพ การเสนอดวยสื่อประเภทฉายนี้แมวาใน
บางครั้งราคาการผลิตอาจจะสูงและการผลิตซับซอนกวาการผลิตส่ือมัลติมีเดียบางชนิดในประเภท
แรก แตผลที่ไดรับจากการเสนอดวยสื่อมัลติมีเดียประเภทฉายใหผลตรงที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สื่อ
อื่นไมสามารถทําไดคือผลในความรูสึก อารมณและสุนทรยีภาพแกผูชม ทั้งยังชวยดึงดูดความสนใจ
ใหผูชมไดติดตามอยางตื่นตาตื่อนใจและมีประสิทธิภาพ

3. ประสมระบบการสื่อสารกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใชคอมพิวเตอร
รวมกับอุปกรณอื่น เชน เครื่องเลนซีด-ีรอม เครื่องเสียงระบบดิจิตอล เครื่องเลนแผนวีดิทัศน เปนตน 
เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถทํางานคํานวณคนหาขอมูล แสดงภาพวีดิทัศนและมีเสียงตางๆ การ
ทํางานของสื่อหลายๆ อยางในสื่อมัลติมีเดียประกอบดวยการทํางานของระบบเสียง (Sound) 
ภาพเคลื่อนไหว(Animation) ภาพนิ่ง(Still Images) วีดิทัศน(Vedeo) และไฮเปอรเท็กซ(Hypertex) 
สื่อมัลติมีเดียในลักษณะนี้นับวาเปนเทคโนโลยีใหม กําลังไดรับความสนใจอยางกวางขวางเพราะ
เปนเทคโนโลยีที่ทําใหเราสามารถใชคอมพิวเตอรในการแสดงขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น
สื่อมัลติมีเดียจะตองมีคุณสมบัติสําคัญประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการโตตอบ(Interactivity) 
อุปกรณที่ตอบสนองความสามารถนี้ไดคือคอมพิวเตอรนั่นเอง

การนําสื่อมัลติมีเดียมาใชทางการศึกษา
ระบบมัลติมีเดียสามารถนําไปใชสนองความตองการไดหลายอยาง นักการศึกษา

ใชมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน การฝกอบรม และการบริการสารสนเทศ เปนตน ระบบ
มัลติมีเดียที่นําไปใชทางการศึกษาไดแก (กฤษมันต วัฒนาณรงค 2542:70-71)

1. ใชสนับสนุนการบรรยาย (computer generated lecture support) การ
นําเสนอภาพ อักษรและเสียงผานจอภาพขนาดใหญใหผูเรียนไดชมขณะบรรยายสามารถชวย
สนับสนุนการบรรยายใหมีประสิทธิภาพขึ้น เพราะนอกจากจะสามารถตดัตอไดอยางทันทีแลวยัง
เปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดมีสวนรวมไดอีกดวยถามกีารจัดการระบบไวอยางดี
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2. ใชสําหรับการสื่อสารผานเครือขาย (on-line communication) การเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรเขาดวยกนัเปนระบบเครือขายทําใหสามารถติดตอ สงขาวสาร สงรายงาน การบาน 
รวมทั้งการเรียนแบบประชุมรวมทางไกล และยังนําเสนอไดทั้งภาพนิ่ง ภาพวีดิทัศน กราฟก การ
จําลองสถานการณตางๆ ไดอีกดวย

3. ใชในการคนควาขอมลูจากฐานขอมูลเพือ่การวิจัย (database research) การ
สืบคน    ขอมูลระยะไกลหรือจากฐานขอมูลบนแผน CD-ROM ชวยในการสืบคนเพื่อการทําวิจัย
สะดวกขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถคดลอกเอาคําบรรยายภาพ เสียง หรือวีดิทัศน นําออกมาใชได
อยางสะดวกรวดเร็ว

4. ใชสําหรับการเรียนการสอน (computer instruction หรือ computer based 
training หรือ computer assisted instruction) เปนการสรางบทเรียนที่ใหผูเรียนไดเรียนกับ
คอมพิวเตอรโดยตรง โดยบทเรียนไดมีการจัดเตรียมไวแลวใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบทเรยีนที่
สามารถนําเสนอไดทั้งภาพ เสียง สถานการณจําลอง และคําบรรยาย บทเรียนที่สรางขึ้นในปจจุบัน
จะเปนระบบมัลติมีเดียเปนสวนมาก

5. ใชในการฝกทักษะดวยการสรางสถานการณจําลอง (simulation) คอมพิวเตอร
ที่สรางสถานการณใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะและเตรียมตัวกอนลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งอาจ
ชวยลดอันตรายและคาใชจายจากการฝกจากสถานการณจรงิได

6. ใชสนับสนุนการปฏบิัติ (performance support system) ความสามารถในการ
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ทั้งภาพเสียง อักษร และสถานการณจําลองจากฐานขอมูลท้ัง
ใกลและไกลใหปรากฏขึน้บนจอภาพไดอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถใชเปนส่ิงสนับสนุนใหการ
ทํางานดีขึ้น เชน การชวยจําใหคําแนะนํา คนหาแสดงประวัติ ความหมาย แผนที่ และอื่นๆ ที่ตองใช
ขอมูลเหลานี้ในสถานศึกษาอยูเสมอ ทั้งอาจารย เจาหนาที ่ และผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือชวย
ใหภารกิจของตนสําเร็จลุลวงดวยดี

คุณคาของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
พัลลภ  พิริยะสุรวงศ (2541:10-11) ไดกลาวเกี่ยวกับคุณคาของมัลติมีเดียเพื่อการ

เรียนการสอนไวดังนี้
การใชมัลติมีเดียทางการเรยีนการสอนเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเรียน การ

ตอบสนองรูปแบบของการเรียนของนกัเรียนที่แตกตางกัน การจําลองสภาพการณของวิชาตาง  ๆ
เปนวิธีการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงกอนการลงมือปฏิบัติจริง โดยสามารถที่จะ
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ทบทวนขั้นตอนและกระบวนการการไดเปนอยางดี นักเรยีนอาจจะเรียนหรือฝกซ้ําได เชน การใช
มัลติมีเดียในการฝกภาษาตางประเทศ โดยเนนเรื่องการออกเสียงและฝกพูด เปนตน

การใชมัลติมีเดียเพื่อเปนวัสดุทางการสอน ทําใหการสอนมีประสิทธิภาพมากกวา
การใชวัสดุการสอนธรรมดา และสามารถเสนอเนื้อหาไดลึกซึ้งกวาการสอนที่สอนตามปกติ อาท ิ
การเตรียมนําเสนอไวอยางเปนขั้นเปนตอน และใชสื่อประเภทภาพประกอบการบรรยาย และใช
ขอความนําเสนอในสวนรายละเอียดพรอมภาพเคลื่อนไหวหรือใชวีดิทัศน เชนนี้แลวก็จะทําใหการ
สอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ดังนั้นจึงอาจสรุปคุณคาของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนไดวา มัลติมีเดียเปน
สื่อทางการเรียนการสอนที่มีขอบเขตกวางขวาง เพิ่มทางเลือกในการเรียนการสอน สามารถ
ตอบสนองรูปแบบของการเรียนของนกัเรียนที่แตกตางกันได สามารถจําลองสภาพการณของวิชา
ตางๆ เพื่อการเรียนรูได นักเรียนไดรับประสบการณตรงกอนการลงมือปฏิบัติจริง สามารถที่จะ
ทบทวนขั้นตอนและกระบวนการไดเปนอยางดี และนกัเรียนสามารถที่จะเรียนฝกซ้ําได จึงกลาวได
วา มัลติมีเดียมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชทางการเรียนและการสอน
  

2.2 ซีด-ีรอม (CD-ROM)
          ดวยความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน การบันทึกและสื่อสารขอมูล

ตางๆ ที่มีจํานวนมากมีความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดวยการใชเทคโนโลยีที่เรียกวา 
ซีด-ีรอม ซึ่งเปนสื่อที่ไดเปรียบกวาสื่อชนดิอื่น ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ 
สามารถชวยแกปญหาในเรื่องของการบันทึกขอมูลที่มีความหลากหลาย เนื้อที่ในการจัดเก็บ และ
ความสะดวกในการเรียกใชขอมูล

          ความหมายของซีด-ีรอม
          ไดมีผูใหความหมายของซีด-ีรอมไวหลายทาน ดังตอไปนี้
           เปยมสุข  ทุงกาวี (2535:8) กลาววา ซีด-ีรอม หมายถึง แผนคอมแพคดิสก 

(Compact disc) ที่ใชเปนสื่อบันทกึขอมูลซึ่งอยูในรูปของดิจิตอลฟอรแมท (Digital format) จัดเปน
สื่อประเภทออปติคอล (Optical media) ชนิดหนึ่งซึ่งใชลําแสงเลเซอร (Laser beam) ในการอานและ
บันทึก    ขอมูล ซีด-ีรอมเปนสื่อบันทึกขอมูลชนิดสื่อผสม (Multi-media) ที่ใชบันทึกขอมูลไดทั้ง
ตัวอักษร      ตัวเลข ขอความ ภาพ สัญลักษณ และเสียง

          กิ่งทอง  ศิริมงคล (2536:14) กลาววา ซีดี-รอม คือ หนังสืออิเลคทรอนิคสขนาดจิ๋ว 
ที่สามารถบรรจุขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนรูปภาพ เสียง ตัวอักษร ตัวเลข กราฟก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19

และภาพที่เคลื่อนไหว สามารถบรรจุขอมูลไดประมาณ 250,000 หนากระดาษ เอ 4 หรือเทากับ
หนังสือ 500 เลม หรือเทากับแผนเก็บขอมูล (Diskette) จํานวน 1,500 แผน

        วัชโรบล  ธีรคุปต (2540:11) กลาววา ซีด-ีรอมเปนอุปกรณที่ใชสําหรับการพิมพ 
มีลักษณะเปนแผนขนาดกะทัดรัด ขอมูลที่บันทึกไวในซดีี-รอมไมเสื่อมสูญ เก็บไวไดคงทนถาวร
และไมเกิดการผิดพลาดใดๆ ไดงายๆ เนื้อหาบนแผนซีด-ีรอมมีลักษณะเปนดิจิตอล

        ธนพรรณ  ชาลี (2541:7) กลาววา ซีด-ีรอม (Compack disc-read only memory) 
หรือ CD-ROM เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เก็บขอมูลในรูปสัญญาณดิจิตอล เหมือนกับแผนซีดีเลน
เพลงที่แพรหลายอยางมากในปจจุบัน แตซีดีรอมสามารถเก็บขอมูลที่เปนตัวอักษร ภาพ วีดิทัศน 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงไดดวย และแสดงผลโดยที่ไมสามารถบันทึกขอมูลหรือลบขอมูลไดอีก

        กิดานันท  มลิทอง (2543:292) กลาววา ซีด-ีรอม เปนแผนบันทึกขอมูลมาจาก
ผูผลิตเพื่อใหผูใชสามารถอานขอมูลโดยไมสามารถบันทึกขอมูลลงแผนได 

        สรุปไดวา ซีด-ีรอม หมายถึง แผนบันทึกขอมูลที่อยูในรูปของดิจิตอล สามารถ
บรรจุขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนรูปภาพ เสียง ตัวอักษร ตัวเลข กราฟก และภาพที่
เคลื่อนไหว สามารถแสดงผลไดโดยที่ไมสามารถบันทึกขอมูลหรือลบขอมูลไดอีก

       ความเปนมา
       กิดานันท  มลิทอง (2541:30) ไดกลาวถึงความเปนมาของซีด-ีรอม ไววา  แผนซีดี

เปนผลของเทคโนโลยีที่รวมมือกันระหวาง Philips และ Sony เพื่อผลิตแผนซีดีในลักษณะของแผน
ซีดีเพลงระบบดิจิทัล (CD-DA : Compact Disc-Digital Audio) ขึ้นเพื่อมาใชแทนแผนเสียงขนาด 12 
นิ้วที่ใชกันอยูในขณะนัน้ โดยมีการประกาศใชมาตรฐานแผนซีดีในป ค.ศ.1980 และผลิตแผนซีดี
เพลงออกมาเปนครั้งแรกในปค.ศ.1982 ลักษณะเฉพาะของแผนซีดีที่ผลิตนี้จะมีการบันทึกขอมูลใน
ระบบดิจิทัลซึ่งเปนตัวเลข 0 และ 1 และใชแสงเลเซอรในการบันทกึและอานขอมูล (ในขณะที่
แผนเสียงจะบันทึกเสียงในระบบแอนะล็อกและใชหัวเข็มในการเลน) นอกจากนี้ลักษณะเฉพาะจะ
เกี่ยวของถึงขนาดของ “หลุม” (pits) และ “พื้น” (land) ของการบันทึกขอมูลที่มีการจัดเรียงเปนวง       
กนหอยและรวมถึงลักษณะอื่นๆ ดวย การประกาศมาตรฐานของซีดีนี้รูจักกันในนามของ “Red 
Book” โดยเรียกจากสีแดงที่พิมพบนแผนปกกลองซีดีเพื่อเปนหลักประกันวาแผนซีดีเพลงที่จะผลิต
ตอจากนี้ไปจะเปนมาตรฐานสากลเดียวกันทั้งหมด โดยสามารถเลนในเครื่องเลนเพลงซีดีใดๆ ก็ได 
มาตรฐานนี้ทําไดงายเนื่องจากแผนซีดีเพลงบันทึกเฉพาะเสียงเพลงเทานั้น

      ในระยะตอมา ไดมีการนําแผนซีดีมาบนัทึกขอมูลในรูปแบบอื่นๆ อีก ไดแก 
ตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพกราฟกเคลื่อนไหว และภาพเคลื่อไหวแบบวีดิทัศน โดยมาตรฐาน
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สวนมากยังคงลักษณะของการใหผูใชสามารถอานขอมูลไดเพียงอยางเดียว จึงเรียกแผนที่บนัทึก
ขอมูลเหลานี้วา “แผน CD-ROM” โดยแบงเปนมาตรฐานตางๆ ไดแก Green Book, Yellow Book, 
White Book และในปจจุบันมีแผนซีดีที่ใหผูใชบันทกึขอมูลลงบนแผนไดเองแลว เรียกวา Compact 
Disc-Recordable (แผนซีด-ีบันทึกได) และ Compact Disc-Rewritable (แผนซีด-ีบันทึกทับได) จัด
อยูในมาตรฐาน Orange Book โดยจัดแยกออกจากมาตรฐาน CD-ROM เนื่องจากมิใชแผนอานอยาง
เดียว

      ตั้งแตป ค.ศ. 1987 (พ.ศ.2530) มีการผลิตซีด-ีรอมออกมาจํานวนมาก เปนการนํา
ขอมูลที่อยูในรูปของหนังสือ วัสดุ สิ่งตีพิมพ คอมพิวเตอรออนไลนไมโครฟอรมมาบันทึกลงใน
แผนซีด-ีรอม ซึ่งมีสาขาวิชาตางๆ ลักษณะขอมูลที่บันทกึสวนใหญเปนการนําวารสารดรรชนีและ
สารสังเขป (Index Abstracts) มาบันทึกเพื่อชวยคนหาขอมูลที่ตองการ ขอมูลที่ไดเปนรายละเอียด
ของบทความวารสารตางประเทศ หนังสือ รายงานการประชุม ฯลฯ รายการสวนใหญมีสาระสังเขป 
(Abstracts) ประกอบดวย นอกจากสามารถคนหารายละเอียดของบทความวารสาร หรือหนังสือได
อยางรวดเร็วแลว ยังสามารถส่ังพิมพบทความหรือขอมูลที่ตองการไดอกีดวย (กิ่งทอง  ศิริมงคล 
2536:15)

      ยุคของ CD-ROM  
      กิดานันท  มลิทอง (2538 :2) ไดกลาวเกี่ยวกับยุคของ ซีด-ีรอม ไววา CD-ROM 

(Compact Disc-Dread Only Memory) นับเปนวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญชิ้นลาสุดนับตั้งแตการพิมพสมัย 
Gutenberg เปนตนมา ทั้งนี้เนื่องจาก CD-ROM เปนสื่อที่สามารถบรรจุขอมูลหลากหลายรูปแบบไม
วาจะเปนตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยผลิตไดเปนจํานวนมากในเวลา
อันรวดเร็ว ราคาถูก และไมเสื่อมคุณภาพไดงายนกั แผน CD-ROM มีน้ําหนักเบาและสะดวกในการ
พกพา ขอไดเปรียบที่สําคญัที่สุดอยางหนึ่งของส่ือประเภทนี้ คือ ขอมูลที่บันทึกในแผน CD-ROM 
ซึ่งมีอยูดวยกันทุกรูปแบบนับตั้งแตตําราเรียน สารานุกรม พจนานุกรม ขอมูลดานการแพทย เคม ี
สถิติประชากร รายชื่อผูใชโทรศัพท หนังสือคูมือตาง  ๆ วรรณคดี หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร 
ฯลฯ ไดรับการจัดเรียงลําดับตาม ดรรชนีและการอางอิงขามขอมูลไวเรียบรอยแลวจึงทําใหงายและ
สะดวกรวดเร็วในการคนหาเพื่อ แสดงขอมูลบนจอมอนิเตอรของเครื่องคอมพิวเตอร การเสนอ
ขอมูลจะเปนลักษณะของส่ือมัลติมีเดียที่ใหทั้งภาพ เสียง และตัวอักษรในเวลาเดียวกัน

       เราเริ่มไดยินชื่อของ CD-ROM มาตั้งแตระยะป ค.ศ.1984 เปนตนมา แตในขณะ
นั้น การใช CD-ROM ยังอยูในขอบเขตจํากัดของผูใชเทคโนโลยีระดับสูงโดยเฉพาะในบริษัท
ใหญๆ และในวงการหองสมุดเพื่อสืบคนและเผยแพรขอมลูจํานวนมาก ในระยะตอมาเมื่อหนวยนับ 
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CD-ROM (CD-ROM drive) มีราคายอมเยาลงและมีผูผลิตแผน CD-ROM ที่ใหขอมูลทางดาน
ความรูและความบันเทิงมากเพิ่มขึ้น ประกอบกับการใชสื่อมัลติมีเดียที่นาสนใจมากกวาสื่อสิ่งพิมพ
ธรรมดา CD-ROM จึงกลายเปนสื่อที่ไดรับความนิยมทั้งในสถาบันการศกึษาและบุคคลทั่วไปใน
เวลาอันรวดเร็ว จนถึงป ค.ศ. 1994 มีการจําหนายหนวยขับ CD-ROM กวา 11 ลานเครื่องและกําลังมี
สถิติการจําหนายเพิ่มขึน้เรื่อย และในไมชานี้ คาดวาหนวยขับ CD-ROM จะกลายเปนสวนประกอบ
ธรรมดาชิ้นหนึ่งเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเชนเดียวกับ Hard disk ที่ใชกันอยูในปจจุบัน

   สมบัติทางกายภาพของแผนซีด-ีรอม
   กิดานันท  มลิทอง (2543 : 289) กลาวถึงสมบัติทางกายภาพของซีด-ีรอมไววา 

ซีด-ีรอมมีลักษณะเปนแผนพลาสติกแบนกลมผิวหนาเคลือบดวยโลหะสะทอนแสงเพื่อปองกัน
ขอมูลที่บันทึกไว มีทั้งขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 และ 12 เซนติเมตร และมีรกูลมตรงกลางเรียกวา 
“hub” ขนาด 15 มิลิเมตร 

   สวนวัชโรบล  ธีรคุปต (2540:25-29) กลาววา แผนซีด-ีรอมมีเสนผานศูนยกลาง 
12 เซนติเมตร           นิ้ว มีความหนามากกวา 1 มิลลิเมตรเล็กนอย และมีน้ําหนักประมาณ      ออนซ  
วัสดุที่ใชทําแผนซีด-ีรอมทําจากแผนโพลีคารบอดเนต (polycarbonate) ใส ประกบกับแผน
อลูมิเนียมบางๆ และผนึกดวยแลเคอรรอบนอก แผนซีด-ีรอมหนึ่งแผนสามารถเก็บขอมูลทั้ง
ประเภทตัวหนังสือ ภาพถาย กราฟก เสียง และภาพเคลื่อนไหว ไดเปนจํานวนมากถึง 680 เมกะไบต 
หรือเก็บเสียงคุณภาพดีไดถึง 74 นาที ขอมูลบนแผนซีด-ีรอมจะถูกเก็บไวในลักษณะที่เรียกวา 
“หลุม” ที่มีขนาดเล็กมาก เรียงแถวเดี่ยวในลักษณะบันไดเวียน (single spiral track) แตละหลุมมี
ขนาดกวาง        ไมครอน (micron)  บนซีด-ีรอมหนึ่งแผนจะมีหลุมดังกลาวนี้อยูประมาณ 2.8 
พันลานหลุม รองแบบบันไดเวียนจะชวยทําใหเกิดการหมนุมากกวา 2 หมื่นรอบ เปนระยะทางกวา 
3 ไมล

  กระบวนการผลิตแผนซีดีเริ่มดวยการผลิตแผนตนแบบที่เปนแผนแกว เคลือบ
ดวยน้ํายาไวแสง (photoresist) และเปล่ียนขอมูลที่จะบันทึกใหเปนแบบดิจิตอลแลวใชแสงเลเซอร
กัดเซาะแผนตนแบบใหไดรูปแบบที่สัมพันธกับขอมูลดิจิตอลในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาวนเปนรูป
บันไดเวียน โดยเริ่มจากจุดศูนยกลางหรือแกนกลางของแผน สวนที่ถูกแสงเลเซอรจะถูกเจาะเปนรู
เล็กๆ แบงแยกจากกันเรียกวา “หลุม” และสวนที่เปนพื้นเรียบเรียก “พื้นราบ” ตามลําดับ จากนั้นนํา
แผนแกวไปชุบดวยนิเกิล แยกแผนนิเกิลออกจากแผนแกวเพื่อทําเปนโลหะตนแบบ โลหะตนแบบที่
ไดนี้จะนําไปใชในการผลิตแมพิมพโลหะซึ่งใชในการผลิตแผนซีดีจํานวนนับเปนพันๆ ชุดตอไป 
โดยการอัดสําเนาบนแผนโพลีคารบอเนตเปลา แลวนําไปเคลือบดวยแลคเคอรอีกครั้ง มีการทํา
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คําอธิบายกํากับซึ่งปกติมักใชวิธีพิมพซิลคสกรีน (silkscreen) สุดทายก็นําไปบรรจุหีบหอพรอมที่จะ
จัดสง

  
คุณสมบัติของซีด-ีรอม

  กิดานันท มลิทอง (2543:295-296) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของซีด-ีรอม ไวดังนี้
  1. ความจุขอมูลมหาศาล ซีด-ีรอมหนึ่งสามารถบรรจุขอมูลไดมากสุดถึง 680 เม

กะไบต เปรียบเทียบไดกับจํานวนใดจํานวนหนึ่งของสิ่งเหลานี้ ไดแก หนังสือ 250,000 หนา หรือ
ขอความในกระดาษพิมพดดีจํานวน 300,000 แผน หรือหนังสือสารานุกรม 1 ชุด จํานวน 24 เลม 
หรือภาพสี 5,000 ภาพ หรือเทากับขอมูลในแผนบันทึกขนาด 1.44 เมกะไบต 460 แผน หรือในแผน
บันทึกแบบแข็งขนาด 20 เมกะไบต ถึง 34 ชุด ถาบุคคลคนอื่นอานหนังสือหนึ่งหนาตอนาทีโดยไม
หยุดพักในเวลา 12 ชั่วโมงตอวัน ประมาณวาจะตองใชเวลาเกือบ 11 เดือน จึงจะอานขอมูลในแผน
ซีด-ีรอมแผนหนึ่งไดหมด ซึ่งเปนขอมูลจํานวนมากเหมาะสําหรับการเปดเปนฐานขอมูลหรือคลัง
ความรูตางๆ ไดเปนอยางดี

2. บันทึกขอมูลนานาประเภท เนื่องจากการบันทกึขอมูลลงบนแผนซีด-ีรอมอยู
ในระบบดิจิตอล จึงทําใหสามารถบันทึกขอมูลในลักษณะตัวอักษร ภาพถายสีและขาวดํา 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก เสียงพูด และเสียงดนตรี ไดอยางมีคุณภาพ

3. สื่อหลายมิติ แผนซีด-ีรอมเหมาะในการบันทึกขอมูลในลักษณะสื่อหลายมิติที่
สามารถเชื่อมโยงขอมูลท่ีหลากหลายและซับซอนเกินกวาแผนบันทึกธรรมดาจะสามารถบันทึกลง
แผนไดทั้งหมด

4. การสืบคนฉับไว ถึงแมวาซีด-ีรอมจะบรรจุขอมูลจํานวนมหาศาลไวก็ตาม แต
การคนหาขอมูลในแผนซีด-ีรอมอยูในลักษณะ “เขาถึงโดยสุม” ซึ่งเปนการเขาถึงขอมูลโดยใชเวลา
ในการคนหาไดรวดเร็วเทากันหมดไมวาขอมูลนั้นจะอยูในที่ใดของแผน ตามปกติแลวจะใชเวลาใน
การคนหาเพียง 1 วินาทีเทานั้น จึงทําใหการคนหาสะดวกรวดเร็วและถูกตองแมนยํากวาสื่อประเภท
อื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปรัยบเทียบกับแถบวีดิทัศนหรือเทปบันทึกเสียงที่ตองมีการเดินหนาหรือ
ถอยหลังเทปเพื่อคนหาขอมูล แตอยางไรก็ดี ถึงแมวาการคนหาขอมูลในแผนซีด-ีรอมจะเร็วกวาสื่อ
อื่นหรือแมแตแผนบันทึกก็ตาม แตก็ยังชากวาการคนหาขอมูลบนแผนบันทึกแบบแข็งอยูบาง

5. มาตรฐานสากล แผนซีด-ีรอมอยูในรูปแบบมาตรฐานที่มีขนาดและลักษณะ
มาตรฐานเดียวกันหมดจึงทําใหสามารถใชกับหนวยขับหรอืเครื่องเลนซีด-ีรอมทั่วไปไดเหมือนๆ 
กัน 
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6. ราคาไมแพง จากความนิยมใชซีด-ีรอมปจจุบัน จึงทําใหการผลิตแผนและ
เครื่องเลนจํานวนมากมีตนทุนที่ต่ําละ แผนและเครื่องเลนทุกวันนี้จึงมีราคาลดลงมากจนสามารซ้ือ
หามาใชกันไดอยางแพรหลายทั่วไป

7. อายุการใชงานนาน กลาวกันวาแผนซีด-ีรอมไดนานตลอดไป โดยที่แผนไมฉีก
ขาดและไมมีรอยขูดขีดของหัวเข็มเนื่องจากใชแสงเลเซอรในการอานขอมูล ถึงแมวาจะมคีราบ
สกปรกจากรอยนิ้วมือหรือฝุนละอองก็สามารถลางทําความสะอาดได

8. ความคงทนของขอมลู ซีด-ีรอมเปนสื่อที่ไมกระทบกระเทือนตอ
สนามแมเหล็กจึงทําใหขอมูลอยูคงที่ตลอดไป และที่สําคัญคือ ไมติดไวรัสเนื่องจากไมสามารถ
บันทึกทับได

9. ประหยัดเมื่อเปรียบเทียบขนาดเนื้อที่การบันทกึขอมูลระหวางซีดี-รอมกับแผน
บันทึกแลว จะเห็นไดวาซีด-ีรอมแผนหนึ่งสามารถบรรจุขอมูลไดมากกวาแผนบกัทึกหลายรอยเทา 
จึงทําใหประหยัดเงินในการใชแผนซีด-ีรอมเพียงแผนเดียวแตบันทึกขอมูลไดมากมายกวา

10. ความสะดวกเนื่องจากซีด-ีรอมเปนแผนที่มีขนาดเล็ก จึงทําใหไมเปลืองเนื้อที่
ในการเก็บ สามารถพกพาไปใชในที่ตางๆ ไดโดยสะดวก และสงตอไปยังผูอื่นไดงาย 

ประเภทของขอมูลบนซีด-ีรอม
ซีด-ีรอม ในปจจุบันมีการบนัทึกขอมูลทุกประเภทลงบนแผนเพื่อการใชใน

ลักษณะ “สื่อมัลติมีเดีย” ขอมูลบางประเภทอาจจจะมีอยูเพียงลําพังหรือจะรวมอยูกับขอมูลประเภท
อื่นๆ ก็ได ประเภทตาง  ๆของขอมูลมีดังนี้

1. ตัวอักษร
ขอมูลในลักษณะตัวอักษรเปนประเภทของขอมูลพื้นฐานที่นิยมบันทึกลงซีด-ี

รอม ซึ่งบันทึกไดมากที่สุดถึง 680 ลานอักขระ ขอมูลเหลานี้จะอยูในลักษณะรหัสแอสกี (ASCII) 
หรือเปนรูปแบบขอมูลที่ทําการเปล่ียนเปนรหัสแอสกีแลว และจะไดรับการจัดดรรชนีโดยใช
โปรแกรมดานการจัดดรรชนีโดยเฉพาะ เมื่อมีการคนหาคาํหรือขอความก็จะมีโปรแกรมเฉพาะเพื่อ
การคนหาเชนกัน จึงทําใหการคนหาขอมูลเปนไปดวยความรวดเร็วมากซึ่งตามปกติแลวจะใชเวลา
ไมเกิน 1 วินาทีในการเขาถึงขอมูลที่ตองการ

ขอมูลตัวอักษรที่บันทกึลงซีด-ีรอม นอกจากจะเปนเรื่องราวตางๆ แลว ยัง
สามารถบันทึกเปน “เขตขอมูล” (Fielded Data) แยกกันไดดวย ตัวอยางไดแก ชื่อ ที่อยู หมายเลข
โทรศัพทของแตละบุคคล เขตขอมูลรวมกันชดุหนึ่งเรียกวา “ระเบียน” (record) การบันทึกลักษณะ
นี้ลงบนซีด-ีรอมทําใหการคนหาฐานขอมูลเปนไปไดดวยความสะดวกรวดเร็วมาก
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2.  เสียง
เสียงที่บันทึกลงซีดี-รอมมีอยูมากมายหลายรูปแบบ โดยสามารถใช

บันทึกเสียงแบบ ADPCM ไดมากสุดถึง 18 ชั่วโมง นับตั้งแตเสียงปบจนถึงเสียงดนตรี แตถาบันทกึ
ตามมาตรฐานแผนซีดีเพลงจะไดเพลง 74 นาที แตไดเสียงที่ไพเราะกวา ซีด-ีรอมบางแผนจะ
บันทึกเสียงหลายประเภทรวมอยูในแผนเดียวกันเรียกวา “mixed-mode disc” แตบางแผนจะบนัทึก
เฉพาะเสียงพูดหรือบันทึกเสียงเพลงในลกัษณะแผนซีดีเพลง

เสียงที่บันทึกลงบนซีด-ีรอม นอกจากจะเปนเสียงเพลงในลักษณะที่บันทึกลง
บนแผน  ซีดีเพลงแลว ยังมีเสียงประเภทอื่นๆ อีก 3 ประเภท ไดแก

- Waveform Audio เปนเสีงระบบดิจิทัลที่สามารถบันทึกและเลนจากหนวย
ขับฮารดดิสกของเครื่องคอมพิวเตอรไดและสามารถบันทกึลงบนแผนซีด-ีรอมไดเชนกัน โดย
สามารถบันทึกเสียงไดในระบบโมโนแทนที่จะเปนระบบสเตริโอและเลนไดโดยการใชแผนวงจร
เสียง เชน Sound Blaster และ ProAudio Spectrum เปนตน

- ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) เปนวิธีการ
บันทึกเสียงใหลดเนื้อที่นอยลง โดยการบันทึกความแตกตางระหวางตัวอยางเสียงที่ตอเนื่องกัน
มากกวาจะบันทึกคาเต็มของตัวอยางนั้น กระบวนการนี้จึงทําใหไดเสียงท่ีมีคุณภาพดีแตใชเนื้อที่
นอยประมาณ 1/16 ของเนื้อที่ที่ใชบันทึกในแผนซีดีเพลง

- MIDI วิธีการอีกแบบหนึ่งในการบันทกึและเลนเสียงอยางไพเราะ ไดแกการ
ใช MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ซึ่งเปนมาตรฐานการเชื่อมตอระหวางอุปกรณ
ดนตรี MIDI ถือเปนมาตรฐานระหวางประเทศสําหรับเสียงเพลงในระบบดิจิทัลที่รวมคุณลักษณะที่
ไดรับการ  รับรองสําหรับอุปกรณและการสื่อสารโทรคมนาคม เสียงจาก MIDI เปนวิธีการที่ดีที่สุด
ในการเสนอเสียงเพลง เนื่องจากสามารถลดเนื้อที่ในการบันทึกไดนอยกวาเสียงจากแผนซีดีเพลง
และสามารถบันทึกลงแผนซีดี-รอม หรือฮารดดิสกไดโดยใชเนื้อที่ของแฟมขนาดเพียง 1/100 เมื่อ
เปรียบเทียบกับ wavefrom audio

3. ภาพกราฟก
ภาพกราฟกที่บันทึกลงบนแผนซีด-ีรอมเปนไดทั้งภาพถายและภาพวาด

ลายเสนที่เปนภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทําจากโปรแกรมตางๆ ซึ่งบันทึกอยูในสารบบยอยแยก
ตางหากจากแฟมขอมูลที่เปนตัวอักษรหรือเสียง รูปแบบของภาพที่บันทกึลงซีด-ีรอมจะมีอยู
มากมายหลายรูปแบบ แตที่ใชกันมาก ไดแก PCX (Microsoft Paintbrush), TIFF (Tagged Image 
File Format), GIF (CompuServe Graphics Interchange Format), BMP (Bitmapped graphics) และ 
DIB (Device Independent Bitmap)
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4. ภาพเคลื่อนไหวแบบวดีิทัศน
เมื่อกอนนี้การจะบันทกึภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศนหรือภาพยนตรลงบน

แผนซีด-ีรอมใหไดคุณภาพดีนับเปนเรื่องยากพอสมควร และแมการที่จะเลนใหไดภาพที่มีคุณภาพ
แคพอใชไดก็ยังตองการอุปกรณพิเศษรวมดวย แตในปจจุบันนี้ดวยการใช Microsoft’s Video for 
Windows จึงทําใหเราสามารถเลนภาพเคลื่อนไหวที่มีคณุภาพดีไดดวยการใชเพียงซอฟตแวรเทานั้น 
ปญหาอยางหนึ่งของการบันทึกภาพเคล่ือนไหวแบบวดีิทัศนลงบนซีด-ีรอม คือ ตองใชเนื้อที่ในการ
บรรจุมากมหาศาลและอัตราการแสดงผลก็คอนขางชา การบันทึกภาพวีดิทัศนที่ใชเลนในเวลา 1 
วินาทีตองใชเนื้อที่บรรจุขอมูลถึง 22-27 เมกะไบตทีเดียว จึงทําใหซีด-ีรอมแผนหนึ่งที่มีความจุ 680 
เมกะไบตสามารถบรรจภุาพวีดิทัศนไดเพียง 30 วินาทีเทานั้น อัตราปกติของการแสดงผลจากแผน
ซีด-ีรอม คือ ประมาณ 150 กิโลไบตตอวินาที ดังนั้นจึงจะใชเวลากวา 1 ชั่วโมงในการเลนวีดิทัศน
เหลานั้นในมาตราสวน 100:1 เพื่อการบันทึกลงซีด-ีรอมและในขณะนีก้ารใช MPEG-1 เพื่อบีบอัด
ภาพวีดิทัศนไดมากถึง 200:1(กิดานันท  มลิทอง 2541:30-32)

5. ขอมูลที่แบงเปนฟลด
ขอมูลที่แบงเปนฟลด คือ ขอมูลที่สามารถจําแนกเปนสวน  ๆไดงาย แตละสวน

เรียกวาฟลด (field) ตัวอยางที่ดีของขอมูลประเภทนีค้ือ ชื่อ ที่อยู เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย และ
หมายเลขโทรศัพทของท่ีพักอาศัยทุกแหงในเมืองหนึ่ง ฟลดหลายๆ ฟลดรวมเปนชุดที่สมบูรณ
เรียกวาหนึ่ง   เรคอรด ฐานขอมูลในลกัษณะนี้สามารถบรรจุขอมูลไดหลายลานเรคอรด (วัชโรบล  
ธีรคุปต 2540:44)

ซีด-ีรอมสามารถแบงเปนกลุมตามลักษณะของขอมูลที่อยูในซีด-ีรอมไดดังนี้ 
(ธนพรรณ  ชาลี 2541:7)

1.สื่อการสอนสําหรับนักเรียนชั้นเลก็ มีลักษณะเปนสื่อที่มีปฏิสัมพันธกับผูใช 
มีภาพเคลื่อนไหวที่นาสนใจ

2. แหลงขอมูลสําหรับการเรียนรูสําหรับคนทกุวัย
3. แหลงขอมูลสําหรับใชอางอิง เชน สารานุกรม พจนานุกรม แผนที่
4. สื่อประเภทสรางความบันเทิง เชน เพลง ละคร ภาพยนตร กีฬา งานอดิเรก
5. เกม สถานการณจําลอง
6. แหลงรวมภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพถาย ภาพเสียง เสียงที่เก็บรวบรวมไวใช

งานในลักษณะตางๆ
7. ชุดรวมโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการใชงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26

เนื้อหาของซีด-ีรอม
เนื้อหาของซีดี-รอม อาจจะแบงได 3 ประเภทใหญๆ  คือ (นิลุบล  ทับทิมทอง 

2544:22-23)
1. ใหความบันเทิง  ไดแก  เพลง ภาพยนตร เกมเพื่อความบันเทิงตางๆ ซึ่งซีด-ีรอม

ประเภทนี้ บางแผนอาจตองใชโปแกรมประเภทดูหนัง ฟงเพลง เชน winamp, jetaudio, DVDpower 
เปนตัวที่ทําใหใหซีด-ีรอมทํางาน หรือตองติดตั้งเพื่อใหซีด-ีรอมใชงานได

2. ใหเนื้อหาทางวิชาการ ไดแก ซีด-ีรอมประเภทบทเรียนชวยสอน (CAI) ที่มุงให
เนื้อหาทางวิชาการ หรือสิ่งที่ตองการใหเรียนรู ซึ่งซีดีประเภทนี้สามารถเปดใชงานไดใน 3 ลักษณะ 
คือ

2.1 ทํางานอัตโนมัติ (Auto Run) หมายถึง เมื่อใสแผนซีดีในชองอานแลว
โปรแกรมจะทํางานทันที สามารถใชงานไดเลย

2.2 ตองติดตั้งกอน หมายถึง จะตองติดตั้งการเรียกใชงานในครั้งแรกกอน 
และหากจะใชงานในครั้งตอไป ผูใชเพียงแตใสแผนซีดีลงไปในชองอาน แลวคลิก start คลิกที่ 
program แลวหาชื่อของซีด-ีรอม แลวคลิกเพื่อใชงาน แตตองการใหสะดวกสามารถทําทางลัด (short 
cut) ไวที่หนาจอ เพื่อเขาสูโปรแกรมไดอยางรวดเรว็

2.3 ไมทํางานอัตโนมัติ ไมตองติดตั้ง เนื่องจากคอมพิวเตอรบางเครื่อง อาจจะ
ไมมีระบบทํางานอัตโนมตัิ (Auto Run) ซึ่งจะสังเกตไดจาก เมื่อใสซีด-ีรอมในชองอานแลว ไมมี
อะไรเกิดขึ้น สิ่งที่ควรทําเมื่อพบซีดีประเภทนีค้ือ ไปที่ windows Explorer แลวคลิกที่ Folder ของ
ซีด-ีรอม แลวทางดานขวามือของจอ หากพบ Icon ที่เปนสัญลักษณ หรือ Icon ที่เปนประเภท 
application ใหdouble click ที่ Icon นั้น แลวซีด-ีรอมจะทํางาน

3. ใหเนื้อหากึ่งวิชาการและกึ่งบันเทิง เปนซีด-ีรอมประเภทบทเรียนชวยสอนที่ให
ทั้งความสนุกและความรูในเชิงวิชาการ เชน เกมในการฝกทักษะตางๆ  ฝกทักษะการคิด การ
วิเคราะห      การวางแผน การทดลองทางวิทยาศาสตร เปนตน

การบันทึกขอมูลลงแผนซีด-ีรอม
ถาจะดูถึงลักษณะทั่วไปภายนอกแลว แผนซีด-ีรอมจะเหมอืนกับแผนซีดีเพลงทุก

ประการ เนื่องจากแผนซีดีทั้ง 2 ประเภทนี้ผลิตจากวสัดุชนิดเดียวกัน ดวยกระบวนการผลิตที่
เหมือนกัน แตสิ่งที่แตกตางกันคือ ประเภทของขอมูลที่บรรจุภายในแผน ในขณะที่ขอมูลในแผนซีดี
เพลงจะมีเฉพาะเสียงเพลงเทานั้น แตขอมูลในแผนจะมีท้ังตัวอักษร ภาพถาย ภาพกราฟก เสียงเพลง 
เสียงพูด หรือภาพวีดิทัศน โดยที่ขอมูลเหลานี้จะตองเปลี่ยนเปนสัญญาณดิจิทัลหรือแปลงเปน
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รูปแบบฐานสองเสียกอนจึงจะบันทึกลงแผนได ซีด-ีรอมแผนหนึ่งสามารถบรรจุขอมูลไดมาก     
สุดถึง 680 เมกะไบต ขอมูลในซีด-ีรอมถูกบันทกึดวยแสงเลเซอรในลักษณะของ “หลุม” ที่เล็กมาก
จนมองไมเห็นดวยตาเปลาและขดเรียงเปนแนวเสนเล็กบางกวาเสนผมมนษุยและวนเปนกนหอย 
โดยมีเนื้อที่วางระหวางหลุมเรียกวา “พื้น” ซีดีแผนหนึ่งจะมีหลุมอยูประมาณ 2.8 พันลานหลุม ถา
นําหลุมที่ขดเปนเสนแนวมาเรียงกันจะไดความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร การบันทึกขอมูลลงบน
แผนซีด-ีรอมจะเกี่ยวของกับโครงสรางทางกายภาพของแผน ไดแก การเก็บขอมูลเปนไบตและการ
จัดไบตเปนสวนวงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของ Yellow Book (กิดานันท  มลิทอง 2541:33)

แผนซีด-ีรอมนั้นจะใชสารชนดิพิเศษที่ไวตอความรอนของแสงเลเซอร ทําให
ไดรฟเขียน   ซีดียิงแสงเลเซอรที่มีความเขมสูงกวาปกติ ความรอนที่ยิงลงบนแผนนั้นจะไปสราง pit 
ในแตละ track ของแผนใหเปลี่ยนไปตามคาของขอมูลที่เราเขียนลงไป สําหรับสารที่ใชในชวงแรก
ของการวางตลาดยังใชสารอลูมิเนียม แตตอมาไดพัฒนามาใช cyanine dye ที่มีความไวตอการ
สะทอนแสงมาใชเปนมาตรฐานของซีด-ีรอมในปจจุบัน (นายหมูเสน 2545:139)

การอานขอมูลบนแผน CD-ROM  
กิดานันท  มลิทอง (2538 :18-19) ไดกลาวเกี่ยวกับการอานขอมูลบนแผนซีด-ีรอม

ไวดังนี้
ขอมูลที่บันทึกบนแผน CD-ROM จะตองอยูดานลางของแผน เมื่อนําแผน CD-

ROM มาใสแผนเพลง CD มาใสในหนวยขับจึงตองใสดานที่มีฉลากแผนหงายขึ้นดานบน หลังจาก
ใชคําสั่งใหมีการอานขอมูลแลวหนวยขับจะมีการมีทํางานตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

A. มอเตอรของหนวยขับจะหมุนแผนCD ที่อยูบนแกนหมุน
B. ในขณะเดียวกัน เลื่อนซึ่งบรรจุหัวอานแสงของหนวยขับจะเคลื่อนไปเล็งตรง

รองบนแผน
C. หัวอานแสงจะยิงแสงจากที่รวมแสงเลเซอรผานชุดเลนสไปยังแผน CD 
D. ขอมูลจากแผน CD จะเกิดจากหลุมที่อยูบนแผน
E. Photosensitive detector ในหัวอานแสงจะวัดความเขมของแสงที่สะทอน

ออกมา แสงสะทอนเหลานี้จะมีความหนาแนนแตกตางกันเมื่อตกกระทบ “หลุม” (Pits) และ “พื้น” 
(Lands)  เหลานั้นถาแสงตกกะทบที่หลุมจะมีแสงสะทอนที่กระจายแลวทําใหสัญญาณออน แตถา
แสงตกกระทบที่พื้นจะสะทอนกลับไปในทิศทางเดิมในสภาพเดิมและความเขมของแสงมากกวาที่
ตกบนหลุม แสงสะทอนที่มีความออนหรือเขมนี้จะแกวงไปมาสลับกัน เมื่อหัวอานแสงอานความ
เปลี่ยนแปลงที่หลุมจะเปล่ียนเปนสัญญาณดิจิตอลในรูปของ 1  แตถาอานที่พื้นจะไมมกีาร
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เปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นและแปลงเปนสัญญาณดิจิตอลในรูปของ 0 เครื่องคอมพิวเตอรจะแปล 1 และ 0 
เหลานี้ ใหเปนขอมูลของเสียง ตัวอักษร หรือภาพปรากฏบนจอมอนิเตอร โดยกอนที่จะมกีารแปลง
ขอมูลนั้นจะตองผานกระบวนการตรวจหาและแกไขขอผิดพลาดเสียกอนเพื่อที่จะใหไดขอมูลที่
ถูกตองแนนอน

มาตรฐานซีด-ีรอม
กิดานันท มลิทอง (25541:34-40) ไดอธิบายถึงมาตรฐานของซีดี-รอมไว ดังนี้
1. Red Book

Red Book เปนลักษณะเฉพาะดั้งเดิมของแผนซีดีซึ่งเปนรากฐานของแผนซีดี
มาตรฐานอื่นๆ ที่ผลิตขึ้นในระยะตอมา โดยจะยดึเอาลักษณะของ Red Book นี้สําหรับการ
บันทึกเสียงในแบบดิจิทัลและใหเสียงในระบบไฮไฟ แผนซีดีแผนหนึ่งสามารถเลนไดนานถึง 74 
นาทีโดยที่คุณภาพของเสียงไมเปล่ียนไปจากตนฉบับที่บันทึก วัตถุประสงคพื้นฐานของมาตรฐาน
Red Book ในปจจุบันมีการผลิตแผนซีดีออกมาใน 3 รูปแบบ คือ

1.1 Compact Disc-Digital Audio : CD-DA
เมื่อบริษัท Philips และ Sony ประกาศใชมาตรฐาน Red Book ในป 

ค.ศ.1980 Red Book รูจักกันในชื่อของ Compact Disc-Digital Audio (CD-DA) หรือ “แผนซีดีเพลง
ระบบดิจิทัล” หรือเรียกกันสั้นๆ วาแผนซีดีเพลง ซึ่งผลิตออกมาเปนครั้งแรกป ค.ศ.1982 แตเดิม
มาตรฐานแผน ซีดีเพลงจะใชเวลา 60 นาที ถึงแมวาตามความจริงแลวจะบันทึกไดถึง 74 นาทีก็ตาม 
แตสวนนอกของแผนในระยะ 5 มิลลิเมตรซึ่งเปนเวลา 14 นาทีจะเปนสวนที่ยกแกการบันทึก จึงทํา
ใหตองปลอยทิ้งวางเอาไว แตในปจจุบนัสามารถใชโปรแกรมพิเศษเพื่อบันทึกสวนนี้ไดแลว

1.2 Compact Disc+Graphics : CD+G
    เมื่อมีการสรางมาตรฐาน Red Book ออกมานั้น ผูออกแบบและพัฒนาได

เห็นการณไกลในการทีจ่ะใสภาพลงไปในแผนพรอมๆ กับเสียงดวย จึงเปนผลใหมีการผลิตแผน
CD+G ออกมาสูตลาด แผนชนิดนี้มีอยูนอยมากและจําเปนตองเลนกับเครื่องเลนพิเศษ เชน JVC’s 
audio CD player

1.3  CD-3
แผนซีด-ี3 มีลักษณะและมาตรฐานเดียวกับแผนซีดีเพลงมีขนาดเล็กเพียง 

3 นิ้ว (8 เซนติเมตร) เทานั้น แผนซีดีประเภทนี้จะบรรจุเพลงความยาว 20 นาทีหรือขอมูลจํานวน 
180          เมกะไบต แผนซีด-ี3 เรียกชื่ออีกอยางหนึ่งวาแผน “CD Single”
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2.  Yellow Book
       Yellow Book เปนการนําเอามาตรฐานของ Red Book มาออกแบบเพ่ิมเติม

ลักษณะเฉพาะเพื่อบันทึกขอมูลในลกัษณะตัวอักษร ภาพ และเสียงลงในแผน มาตรฐาน Yellow 
Book หรือรูจักกันอกีชื่อหนึ่งวา ISO 10149 จะจํากัดความหมายอยูเพียงลักษณะทางกายภาพของ
แผนไดแก ลักษณะของ “หลุม” และ “พื้น” การจัดรองที่ขดเปนวง ความเร็วในการอานขอมูล การ
แกไขความผิดพลาด และขนาดของสวนวง นอกจากนี้ ลักษณะเฉพาะของ Yellow Book ยังรวมไป
ถึงเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ที่มีโครงสรางแตกตางกันแตสามารถเลนซีด-ีรอมไดเหมือนกัน แผนซีดี
ตาม มาตรฐาน Yellow Book แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ

      2.1 Compact Disc-Read Only Memory : CD-ROM
   CD-ROM เปนแผนซีดีที่บันทึกขอมูลหลากหลายประเภท ไดแก ตัวอักษร 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน และเสียง โดยสามารถเขาถึงขอมูลเหลานั้น
ไดดวยการสุม ซึ่งเปนการเขาถึงขอมูลโดยใชเวลาในการคนหาเทากันหมดไมวาขอมูลนั้นจะอยูใน
ตําแหนงใด ถาปราศจากความสามารถในการเขาถึงขอมูลโดยการสุมแลว CD-ROM จะไมสามารถ
ใชในลักษณะสื่อมัลติมีเดียเชิงโตตอบไดอกีตอไป ทั้งนี้เพราะทําใหตองคนหาขอมูลตามลําดับที่
บันทึกเอาไว และเพื่อใหเปนสื่อมัลติมีเดียที่สมบูรณในลักษณะของ CD-ROM มาตรฐาน Yellow 
Book จึงตองเพิ่มลักษณะบางอยางมากขึ้นจากลักษณะเฉพาะในมาตรฐาน Red Book นั่นคือ 
นอกจากจะเกี่ยวของกับการบันทกึขอมูลและการทําดรรชนีแลว ยังตองมีการตรวจหาและแกไข
ความผิดพลาดดวย

     2.2 MPC Discs
         MPC (Multimedia Personal Computer) เปนมาตรฐานของสื่อมัลติมีเดียที่

กําหนดขึ้นโดยกลุมผูขายทีร่วมตัวกันตั้งเปนสมาคมและมกีารกําหนดองคประกอบขัน้ตนเพื่อใชใน
สื่อมัลติมีเดียที่ประชุม MPC จะออกใบอนุญาตใหติดตราสัญลักษณ MPC แกบริษัทที่ผลิตอุปกรณ
ตามมาตรฐาน MPC และแกบริษัทที่ผลิตโปรแกรมซอฟตแวรและวัสดุที่ใชอุปกรณมาตรฐาน
เหลานั้นเทานั้น

         แผน MPC เปนแผน CD-ROM ตามมาตรฐาน Yellow Book ซึ่งมีแฟมที่
สามารถใชกับสื่อมัลติมีเดียเชิงระบบปฏิบัติการ Windows ได ความแตกตางที่สําคัญระหวางแผน
MPC และแผน CD-ROM ธรรมดา คือ การเพิ่มเสียงซึ่งบันทึกในรูปแบบของ wavefrom PCM 
(Pulse Code Modulation) ซึ่งเปนรูปแบบของเสียงเพลงที่มีคุณภาพต่ําแตจะใชเนื้อที่ในการบันทึก
นอยกวาการบันทึกเสียงแบบ Red Book
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3. Green Book
    Green Book เปนมาตรฐาน CD-ROM ในรูปแบบของสือ่เชิงโตตอบที่ใชกับ

เครื่องรับโทรทัศนเพื่อใหผูใชและสื่อมีปฏิสัมพันธระหวางกันใน 3 รูปแบบ รวมถึงรูปแบบลูกผสม
ในลักษณะ Photo CD ดวย

   3.1 Compact Disc-Interactive : CD-I
บริษัท Philips ไดเล็งเห็นถึงความสามารถทางดานสื่อมัลติมีเดียเชิง

โตตอบของซีด-ีรอม จึงไดผลิตแผนซีด-ีเชิงโตตอบหรือ CD-I ขึ้นในปค.ศ.2988 CD-I อยูใน
มาตรฐาน Green Book ซึ่งไมเพียงแตครอบคลุมถึงรูปแบบของแผนซีดีเทานั้น แตยังระบุถึงอุปกรณ
เฉพาะสําหรับเลนอีกดวย ซึ่งรวมถึงหนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา ระบบปฏิบัตกิาร ตัว
ควบคุมเสียงและภาพ     วีดิทัศนมาตรฐานนี้จะเปนหลักประกันวาแผน CD-I ทุกแผนจะสามารถ
เลนไดกับเครื่องเลน CD-I ทุกเครื่องที่ตอเขากับโทรทัศนและระบบเสียงสเตริโอ

  แผน CD-I จะมีลักษณะเชนเดียวกับมาตรฐานแผน CD-ROM ในเรื่อง
ของขนาดแผนและความจุ แตสิ่งที่แตกตางกันคือ แผน CD-I จะเสนอขอมูลในเวลาจริงทันที ซึ่ง
หมายความวาเสียง ภาพวีดิทัศน ภาพกราฟก และตวัอักษร จะเสนอไปพรอมๆ กันในเวลาเดียวกัน
ดวยความนุมนวลและเปนจริง

  CD-I กําลังเปนที่นิยมใชอยางมากในหองเรียน และสําหรับการฝกอบรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูที่ไมชอบใชเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งนี้เพราะแผน CD-I บรรจุโปรแกรมการ
ใชและขอมูลลงในแผนเดียวกัน นอกจากนี้ยังใชเพื่อความรูและความบันเทิงไดโดยใชซอฟตแวร
เรื่องตางๆ ที่ผลิตออกมามากมายหลายเรื่อง เนื่องจากระบบปฏิบัติการของเครื่องเลน CD-I ไดรับ
การออกแบบมาใหมีแบบเฉพาะตัว จึงทําใหไมสามารถนําแผน CD-I ไปเลนกับอุปกรณเครื่องเลน
อื่นได แตเครื่องเลน CD-I สามารถเลนแผนซีดีเพลง, CD+G, Photo CD และ Video CD ได

3.2 CD-I Ready
รูปแบบของ CD-I Ready เปนมาตรฐานซึ่งเช่ือมตอ CD-I และแผนซีดี

เพลง ภายในแผน CD-I Ready จะบรรจุทั้งขอมูลเสียงซีดีและขอมูล CD-I  เพื่อสามารถเลนไดกับ
เครื่องเลนทั้ง 2 ชนิด ถาเลนดวยเครื่องเลนเพลงซีดี เราจะไดยินเพียงเสียงเพลงที่บันทึกในมาตรฐาน 
Red Book แตเครื่องจะไมแสดงขอมูลของ CD-I ออกมา แตถาเลนดวยเครื่องเลน CD-I Ready ซึ่ง
ตอกับโทรทัศนจะไดยนิทั้งเสียงเพลงซีดีและเห็นขอมูลของ CD-I  แตเครื่องเลน CD-I ธรรมดาจะ
เลนแผน CD-I Ready ไมได

CD-I Ready จะเปนการเพิ่มความสามารถของแผนซีดีเพลง โดยการใสขอมูล
เกี่ยวกับเพลง เชน ตัวโนตเพลง ชื่อเพลง ฯลฯ ลงไปดวย เมื่อเลนโดยเครื่องเลน CD-I Ready ขอมูล
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CD-I จะถูกสงไปและเลนจากหนวยความจําของเครื่องขณะที่กําลังเลนเสียงเพลง โดยเราจะเห็น
ขอมูลของเพลงบนจอโทรทัศนขณะที่เพลงกําลังบรรเลงอยู

3.3 CD-ROM XA
   CD-ROM XA (Compact Disc-Read Only Memory eXtended 

Achitecture) เปนแผนซีดีที่บริษัท Sony, Philips และ Microsoft ผลิตขึ้นในปค.ศ.1989 เพื่อพัฒนา
ความสามารถของ CD-ROM ใหดียิ่งขึ้น และเพื่อใชเปนสะพานเชื่อมระหวาง CD-ROM  กับ CD-I 
ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยี CD-ROM XA เปนการขอยืมลักษณะเฉพาะของ CD-I มาใช แตใชเพียง
รูปแบบของเสียงและภาพและการแทรกสลับของขอมูลและเสียงเทานั้น โดยที่มิไดใชเกี่ยวกับ
พื้นฐานของอุปกรณหรือระบบปฏิบัติการของเครื่องเลนแตอยางใด สิ่งที ่ CD-ROM XA เหมือนกับ
CD-ROM แตแตกตางจาก CD-I คือ ในทางทฤษฎีแลว CD-ROM XA จะเลนกับอุปกรณใดก็ไดถามี
ตัวเชื่อมตอของวัสดุและอุปกรณที่ถูกตองเขากันได แผน CD-ROM XA สามารถเลนกับ
คอมพิวเตอรสวนบคุคลที่มีหนวยขับ XA แผนวงจรควบคมุ และจอมอนิเตอร VGA หรือ SVGA ใน
ปจจุบันมีหลายบรษิัทผลิตหนวยขับ CD-ROM XA จําหนายอยูทั่วไปโดยที่หนวยขับนี้สามารถเลน
แผน Photo CD ไดดวย

CD-ROM XA จะมีการบันทึกเสียงแบบีบอัดเพื่อประโยชนเนื้อที่บนแผน 
ดังนั้น ในการเลนจึงตองเพิ่มอุปกรณพิเศษในหนวยขับ CD-ROM เพื่อใหเลนเสียงตามความเปน
จริงได นอกจากนี้ การบันทึกเสียงจะอยูในรูปแบบ ADPCM ซึ่งรูปแบบนี้จะใชเนื้อที่บนแผนเพียง 
1/16 สวนของเนื้อที่ในการบนัทึกแบบ Red Book และสามารถบันทึกเสียงบนแผนไดนานถึง 18 
ชั่วโมงทีเดียว

เนื่องจาก CD-ROM XA เปนภาคขยายของ CD-ROM ซึ่งอยูในมาตรฐาน 
Yellow Book โดยการนําเอาลักษณะเฉพาะบางอยางของ Green Book CD-I มาใชรวมดวย หนังสือ
บางเลมจึงจัดให CD-ROM XA อยูในมาตรฐาน Yellow Book แทนที่จะอยูใน Green Book

3.4 Photo CD
Photo CD เปนการใชเทคโนโลยี CD-ROM ในการผลิตโดยบริษัท Kodak 

และประกาศใชเมื่อกนัยายน 1990 โดยทําเปนแผน Photo CD ที่สามารถบันทึกภาพขนาด 35 มม. 
เก็บไวในแผนได

ตามปกติเมื่อเราถายภาพแลวจะลางอัดลงบนกระดาษออกมาเปนภาพหรือ
ทําเปน สไลด แตปจจุบันสามารถที่จะบันทึกลงแผนซีดีไดเรียกวา Photo CD โดยแผนหนึ่งบรรจุได 
100 ภาพ การบันทึกภาพลงแผนไมจําเปนตองบันทกึพรอมกันหมดที่เดียว แตสามารถบันทึกจาก
ฟลมทีละมวนไดหลายครั้งจนกวาจะเต็มแผน ภาพที่เก็บไวในแผนสามารถนํามาอัดลงกระดาษอีก
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ไดในครั้งตอๆไปโดยจะเลือกอัดไดเชนเดียวกับการอัดภาพจากมวนฟลมธรรมดา นอกจากนี้ยัง
เลือกอัดเพียงบางสวนของภาพ หมุน หรือขยายภาพไดดวยเชนกัน การเก็บภาพไวในแผนซีดีจะ
ดีกวาการเก็บเปนมวนฟลม เนื่องจากฟลมอาจฉกีขาดหรือเกิดรอยขีดขวนได และ Photo CD จะคง
คุณสมบัติของ CD-ROM ไวทุกประการ คือ ไมมีการสูญหายของขอมูลและถึงแมจะมีรอยเกิดขึ้น
บนแผนก็ยังอัดภาพไดคุณภาพดีเหมือนเดิม แผน Photo CD จะบรรจุในกลองพลาสติกพรอมดวย
ดรรชนีภาพ คือ ภาพตัวอยางขนาดเล็กพิมพเปนแผนปกของกลองเพื่อใหทราบวามีภาพใดบันทึกอยู
บางเพื่อเปนการงายที่จะเลือกภาพมาอัดในครั้งตอไป

Photo CD เปนแผนซีดีประเภทที่เรียกวา Hybrid Disc หรือ CD-I Bridge 
Disc ซึ่งหมายถึงแผนลูกผสม เนื่องจาก Photo CD มีกระบวนการบันทกึภาพลงบนแผน CD-R ภาพ
แตละภาพที่บันทึกลงแผน Photo CD จะอยูในรูปแบบของการบีบอัดที่ 3-6 เมกะไบต เพราะถาภาพ
ไมถูกบีบอัดแลวจะตองใชเนื้อที่ในการบันทึกถึงภาพละ 25 เมกะไบต ในขณะที่แผน Photo CD 
ทั่วไป จะยังไมมีการบรรจตุัวอักษรลงบนแผน แตถาเปนแผน Photo CD ที่ใชกับมืออาชีพแลวจะ
บรรจุตัวอักษร ภาพกราฟก เสียง และเมนูเอาไวดวยเพื่อใชในการเสนองาน

แผน Photo CD ใชเลนกับเครื่องเลน Photo CD ที่ออกแบบมาเฉพาะมี
ลักษณะและขนาดพอๆ กับเครื่องเลนวีดิทัศนและตอเขากับโทรทัศนเพื่อดูภาพ และเครื่องนี้เลน
แผนซีดีเพลงไดดวย นอกจากนี้ยังมีเครื่องเลน Photo CD แบบกระเปาหิ้วขนาดเล็กกะทัดรัด ซึ่ง
เครื่องนี้ใชเลนแผนซีดีเพลงไดเชนกัน นอกจากนี ้แผน Photo CD ยังใชเลนกับเครื่องเลน CD-I หรือ
หนวยขับ CD-ROM XA ที่ใชกับคอมพิวเตอรและมีโปรแกรมที่ใชกับ Photo CD ไดดวย

ในการเลน Photo CD ดวยคอมพิวเตอรนัน้ เราสามารถกําหนดใหแสดง
ภาพในขนาดตางๆ จะซอนบางสวนของภาพ (crop) หรือหมุนภาพ หรือจะใชโปรแกรม PhotoShop 
เพื่อตกแตงภาพก็ได

การบันทึกภาพลงแผน Photo CD ไมจําเปนตองมีภาพครบ 100 ภาพแลว
จึงจะนําไปใหทางรานบนัทึก เนื่องจากเราสามารถบันทกึภาพครั้งละกี่ภาพก็ไดจนกวาจะเต็มแผน 
ถาจะ บันทึกภาพตองซื้อแผนเปลากอนซ่ึงเปนแผนสีทองในราคาแผนละ 350 บาท แตถาเปนแผน
ในระดับมืออาชีพท่ีบันทึกตัวอักษรและเสียงไดดวยจะราคาแผนละ 500 บาทซึ่งแผนนี้สามารถ
นําไปผลิตสิ่งพิมพไดทันที สวนราคาภาพที่บันทกึลงแผนราคาภาพละ 15-20 บาทแลวแตวาเปนการ
บันทึกลงแผนครั้งแรกหรือไม
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4. White Book
      มาตรฐาน White Book จํากัดวงอยูเพียงวิธีการทีข่อมูล CD-I ลุกบันทึกลงแผน

CD-ROM XA เทานั้น ซึ่งตามชื่อแลวแผนซีดีตามมาตรฐานนี้จะสามารถเลนไดกับเครื่องเลน CD-
ROM XA และ CD-I แผนซีดีตามมาตรฐาน White Book ในขณะนี้มีอยู 2 รูปแบบ คือ

4.1 CD-I Bridge
   แผน CD-I Bridge จะรวมรูปแบบของ CD-ROM XA และ CD-I เขาไว

ดวยกัน CD-I Bridge เปนแผนที่มีคุณภาพที่นาทึ่งอยางหนึง่คือ ความสามารถในการเลนแผนชนิดนี้
กับเครื่องเลนไดมากมายหลายชนิด ถาเครื่องเลนเหลานัน้เปนเครื่องที่สามารถอานขอมูลเพียงบาง
สวนบนแผนได อยางไรก็ตาม จากการที่แผนชนิดนี้มีทั้งรปูแบบของ CD-ROM XA และ CD-I อยู
ในแผนเดียวกัน หนังสือบางเลมจึงจัด CD-I Bridge อยูในมาตรฐาน Green Book

       4.2 Video CD
     Video CD เปนผลิตภัณฑของบรษิัท JVC และ Philips ที่ประกาศใชเมื่อ

มิถุนายน 1993 โดยเพิ่มเติมลักษณะของ CD-ROM XA ในการบันทึกภาพวีดิทัศน MPEG-1 ซึ่งมี
ความคมชัด 360  240 จุดภาพลงในแผน ลักษณะเฉพาะของ White Book จะบรรจุภาพคุณภาพ 
VHS ได 74 นาที เลนไดเต็มจอภาพในลกัษณะภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน Video CD เรียกชื่อได
อีก 2 อยางวา “Karaoke CD” และ “VCD” 

ปญหาของการบันทึกภาพวีดิทัศนลงบนแผนซีดีมีอยู 2 ประการ คือ 
จํานวนขอมูลที่มีอยูมากมายและอัตราการเสนอภาพที่ชา ภาพที่เลนในเวลาจริงและอยูในลักษณะ
ปกติโดยไมบีบอัดภาพนั้นและเปนภาพที่มคีวามคมชัด 640  480 จุดภาพ บันทึกที่ 24 บิตตอจุด 
จะตองใชเนื้อที่บันทกึกวา 27 เมกะไบตตอเวลาเลน 1 วินาที ดวยเหตุนี้จึงตองมกีารบีบอัดภาพใน
อัตราสวน 200:1

ในการใชเพื่อความบันเทิงภายในบาน Video CD จะมีขอไดเปรียบกวา
การใชแถบวีดิทัศนหลายประการ เชน ขนาดเล็ก มีความทนทานสูง และราคาไมแพง ในขณะที่แถบ
วีดิทัศนจะมีการเสื่อมสภาพไดภายหลังจากการเลนบอยครัง้ ตองมีการใหเทปยอนกลับกอนเลนทุก
ครั้ง และขอมูลถูกทําลายไดโดยสนามแมเหล็ก เหลานี้เปนตน

ประโยชนของสื่อซีด-ีรอม
 ซีด-ีรอม มีประโยชนมากมายดังนี้

      1.มีสมรรถนะสูง (High-Capacity) มีหนวยความจํามาก จัดเก็บขอมูลได 400-800 
เทาของแผน Floppy disk โดยทั่วไป
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2.สะดวกในการใชงาน (Covenient) มีระบบการรวบรวม File ไวในแหลง
เดียวกัน มีระบบคนหาในตัว ซึ่งใหความสะดวกแกผูใชในการคนหาขอมูล

3.คาใชจายในการจัดซื้อไมสูงจนเกินไป (Afforable) จนทําใหเกิดปญหาดาน
งบประมาณ

  4.มีความคงทน (Durable) อายุการใชงาน 10 ป ปลอดภัยจากสนามแมเหล็ก
     5.ขอมูลไดรับการปองกันจากการแกไขหรือลบ (Read-only) (สิทธิพร ลิ้ม

บริบูรณ 2538:41-42)
     6.ประหยัดเวลาในการคนหาขอมูล เนื่องจากมีวิธีการคนหางาย ผูใชไม

จําเปนตองมีความรูดานเทคนิคหรือวิธีการสืบคนที่ลึกซึ้ง ก็สามารถใชซีด-ีรอมได เพราะมีชุดคําสั่ง
สําเร็จรูปทําใหสะดวกในการคนหาขอมูล

     7.ประหยัดเวลาในการคัดลอกขอมูลที่ตองการ เพราะสามารถถายขอมูลลงแผน
บันทึกขอมูล (Diskette) หรือพิมพลงในกระดาษได นอกจากนั้นยังสามารถเลือกเฉพาะรายการ
ขอมูลที่ตองการไดอีกดวย

8.สามารถกําหนดคําตางๆ เพื่อใหคนหาขอมูลท่ีตรงกับความตองการได
      9.ไดขอมูลที่คอนขางทนัสมัยเนื่องจากมกีารปรับปรุงขอมลูเปนระยะๆ                       

(กิ่งทอง ศิริมงคล   2536:15-16)
สื่อการเรียนการสอนซีด-ีรอมที่ทําขึ้นมานี้จะสามารถนํามาใชในการเรียนการ

สอนในรูปแบบตางๆ (พรชัย  เหลืองอาภาพงศ 2543:22)
      1.ใชสอนในหองเรียนโดยตรง โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรในหอง ซึ่งผูสอน

สามารถคลิกหาภาพและเนื้อเรื่องอยางสะดวก รวดเรว็ แมนยําตามความตองการ โดยจะเปนสื่อการ
สอนที่ผูเรียนสามารถเห็นและเขาใจอยางชัดเจน ทั้งสีสัน เสียง และภาพประกอบ

      2.นําไป Print ออกมาเปนแผน โดยมี 6-8 รูปตอแผนแลว ถายเอกสารแจกผูเรียน
ในชั้นหลังจบการเรียนในชั่วโมง หรือเย็บเลมในแตละชดุวิชา

      3.นําไป Print ลงในแผนใส เพื่อใชสอนในหองที่มีเครื่องฉายแผนใส
      4.ถายเปนภาพ Slide เพื่อใชสอนในหองที่มีเครื่องฉาย Slide 
      5.ผลิตเปน Vedio ได

      6.ใชในการสอนโดยผาน Web รายวิชา ซึ่งผูสอนทําการ Load ลงใน Web เปน
บทๆ แลวใหนักศึกษาสามารถทําแบบฝกหัดนอกหองเรียนได

      7.สามารถใหผูเรียนทดลองทําแบบฝกหัดนอกหองเรียนได
      8.จําหนายหรือแจกผูเรียนเปนชุดวิชา ในลักษณะ 1 แผนชุดวิชา 
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การดูแลรักษาซีด-ีรอม
ซีด-ีรอมเปนแผนบันทกึขอมูลที่เรียกอานขอมูลดวยเลเซอร การอานขอมูลจะมี

ประสิทธิภาพดีเพียงไร ขึ้นอยูกับความชัดเจนของผิวหนาของแผนบันทึกที่จะตองไมมีสิ่งใด
ขัดขวางเลเซอรในการเขาถึงขอมูลดิจิตอลที่บรรจุอยูภายใน ซีด-ีรอมสกปรกงายถาถูกขีดขวนเปอน
ฝุน ไขมัน น้ํามัน ก็จะชํารุดไดงาย หากเปนซีดีเพลงก็จะมีผลเพียงทําใหไมสามารถฟงเพลงได เสียง
จะสะดุด ขาดหาย แตถาเปนซีด-ีรอมที่บรรจุขอมูลที่สําคัญมีภาพ มีเสียง ก็อาจจะเรียกดูภาพไมได 
ขอมูลเสียท้ังชุด การใชงานซีด-ีรอมจึงมีขอควรระวังหลายประการ เชน จับแผนซีด-ีรอมเฉพาะตรง
ขอบ ไมสัมผัสบริเวณที่เปนมันวาวที่บรรจุขอมูลอยู ไมทําเครื่องหมายใดๆ ลงบนแผน ไมหักงอ
แผนเลน เก็บแผนซีด-ีรอมไวในที่เก็บเฉพาะ ไมวางตามที่ตาง  ๆ ที่อาจถูกฝุนละออง ไอน้ํามัน หรือ
สัมผัสกับแดดจนแผนงอเสียรูป ถามีขอขดัของเล็กๆ นอยๆ ในการเรียกดูขอมูลที่คาดวานาจะเกิด
จากแผนสกปรก ใหใชผานุมเช็ดเบา  ๆไมควรใชกระดาษทิชชู เนื่องจากความหยาบของเยื่อกระดาษ
จะทําลายผิวหนาของแผนใหเปนรอยได (ธนพรรณ  ชาลี 2541:10) รอยที่เกิดบนดานที่มีปายฉลาก
จะทําใหแผนเสียหายมากกวารอยที่เกิดบนดานที่บันทึกขอมูล ทั้งนี้เพราะดานที่มีปายฉลากจะมีการ
เคลือบสาร    แล็คเกอรเพื่อปองกันแผนไวบางกวาดานบนัทึกขอมูลจึงทําใหรอยขดีขวนนั้นลึกไป
ถึงหลุมบนพื้นผิวแผนได อยาใชปากกาหรือวัสดุอ่ืนใดเขยีนลงบนแผน CD เพราะบางคนอาจจะ
เขียนชื่อของตนลงบนดานที่มีชื่อแผนจะทําใหหมึกซึมลงไปในเนื้อแผนและเปนการทําลายแผนได 
และพึงหลีกเลี่ยงการจับบนดานที่ไมมีปายฉลากเพราะจะทําใหเกิดรอยนิ้วมือบนแผน นอกจากนี ้
สารละลาย ตางๆ เชน น้ํายาลางเล็บ ถาถูกแผนแลวจะจับตัวหนาบนแผนทําใหไมสามารถอาน
ขอมูลไดเนื่องจากแสงเลเซอรไมสามารถสองทะลุไปได ควรเก็บแผนไวในที่บรรจุเหมือนที่ตอนซื้อ
มาซึ่งอาจเปนกลองพลาสติกหรือซองพลาสติก หรือใน Disc Caddy ที่ใสแผนตอนเลนกับหนวยขับ
แบบใสดานหนาก็ได วิธีการเก็บรกัษาที่ดีที่สุดคือการเก็บใน “CD Muffin” หรือ “Jewel case” ซึ่ง
เปนกลองพลาสติกแบนเพื่อปองกันรอยขูดขีดหรือฝุนละออง ภายในกลองจะมีแผนพลาสติกทําเปน
ซี่นูนขึ้นมาเพื่อยึดแผนใหคงอยูไมเลื่อนไปกระทบขางกลอง (กิดานันท มลิทอง 2538 :23)

ชาวลัวะ
ลัวะเปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณ

ชายแดนไทยและลาว ในจังหวัดนาน ขณะเดียวกันก็พบกลุมชนนี้ในประเทศลาว บริเวณชายแดน
ทางตะวันตกของแขวงชัยบุรี โดยคนกลุมนีจ้ะเรียกกลุมของตนวา พาย  หรือลัวะ คําเรียกชื่อบางชื่อ
ของชนกลุมนี้ในประเทศลาว ตรงกับที่ชาวลัวะบางกลุมในจังหวัดนาน เรียกตนเองวา “ปรัย” หรือ      
“ลัวะปรัย” และยังพบกลุมที่เรียกตนเองวา “มัล” หรือ “ลัวะมัล” อีกดวย (ภัททิยา  ยิมเรวัต และ
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สุริยา รัตนกุล 2541:5) นักวิชาการบางทาน เชน เดวิด จอรแดน ไดแบงเผาลัวะออกเปน 2 สาขาตาม
สําเนียงภาษาที่ผูคนในกลุมนี้เรียกตัวเองวา “คนไปร” สาขาหนึ่งและ “คนมัล” อีกสาขาหนึ่ง เชื่อวา
กอนนี้ทั้งสองสาขาคงอยูในเผาเดียวกัน แตแบงเปน 2 ตระกูลและในกาลตอมาไดแยกยายกันอยู 
และขาดการติดตอจึงทําใหเห็นวาทั้งสองนั้นมคีวามแตกตางกัน (กรมศิลปากร 2530:51)

ในดินแดนจังหวัดนานนั้นมีชาวลัวะซึ่งเปนกลุมชนดั้งเดิมตั้งถ่ินฐานอยูแลว และไดมี
ชน กลุมเดียวกันนี้บางสวนอพยพมาจากประเทศลาวเพิ่มเขามาอีกในภายหลัง แตไมวาชนกลุมนี้จะ
อาศัยอยูที่ใด หรือมีชื่อเรียกกลุมของตนหลากหลายอยางไร ชนกลุมนี้ก็จัดเปนกลุมชาติพันธุ
เดียวกันที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่มีลกัษณะเฉพาะกลุมของตน

ชาวลัวะที่เมืองนานนีน้อกจากจะมีชื่อเรียกกลุมของตนหลายช่ือดังไดกลาวมาใน
ตอนตนแลว ชนกลุมนี้ยังมีช่ือที่ทางราชการตั้งใหอีก คือ “ถิ่น” หรือบางครั้งเรียกวา “ขาถิ่น” อีกดวย 
โดยนัยวาชนกลุมนี้เปนคนทองถิ่นที่อาศัยอยูบริเวณตาง  ๆ ในจังหวัดนานมาเปนระยะเวลานานแลว
นั่นเอง โดยทั่วไปแลวเทาที่พบในจังหวัดนานชนกลุมนี้จะเรียกตัวเองวา “ลัวะ” คําวา “ลัวะ” นี้ ชาว
ไทยยังใชเรียกกลุมชาติพนัธุอื่นๆ อีก เชน “ละเวือะ” หรือ “ละวา” ที่จังหวัดเชียงใหมและ
แมฮองสอน “ชาวดง” หรือ “เนียะกวด” ที่จังหวัดเพชรบูรณ และ “อุกอง” ที่จังหวัดอุทัยธานีและ
สุพรรณบุรี  ทําใหบางครั้งเกดิความสับสนวาชาวลัวะที่จังหวัดนานเปนกลุมชาติพันธุเดียวกันกับ
กลุมชาติพันธุอื่นๆ ดังกลาวนี ้โดยเฉพาะกลุมละเวือะหรือละวาไปดวย (ภัททิยา  ยิมเรวัต และสุริยา 
รัตนกุล 2541:5-6)

ประวัติความเปนมา
ภูเบธ  วีโรทัย (2528:5) ไดกลาวถึงประวัตขิองชาวลัวะไววา ชาวเขาเผาถิ่นซึ่งตั้งถิ่นฐาน

อยูในแถบภูเขารอยตอระหวางจังหวัดนานกับแขวงชัยบุรี ประเทศลาวนั้น มีประวัติความเปนมา
ของเผาเปนอยางไรยังเปนขอสงสัยกันอยู ซึ่งขอสงสัยนี้แยกออกเปน 2 แนวทาง คือชาวเขาเผาถิ่น
ไดตั้งรกรากอยูในประเทศไทยอยูกอนแลว หรืออพยพมาจากประเทศลาว และขอสงสัยนี้ก็ยังหา
ขอสรุปไมได Frank M.Lebar ไดเขียนไวในป 1964 ซึ่งเปนระยะเวลา 20 ปมาแลว คาดคะเนวาถิ่น
ไดเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมา 40-80 ปมาแลว ถายับถึงปจจุบันประมาณ 60-100 ปมาแลว 

สวนบุญชวย ศรีสวัสดิ์ ไดเขียนไวในป 1963 วาถิ่นกลุมแรกไดเขามาตั้งถิ่นฐานใน
เมืองไทยเม่ือป ค.ศ.1928 ซึ่งเปนระยะเวลา 56 ปมาแลว และไดคาดคะเนไวอกีวาถิ่นอาจจะเขามาอยู
ในประเทศไทยกอนที่คนไทยจะอพยพจากจีนมาอยูในแหลมอินโดจีนนี้เสียอีก ซึ่งก็ประมาณ
ศตวรรษที่ 13 ซึ่งอยูในระยะที่อาณาจักรนานเจาถกูยึดโดยคนไทยและรวมทั้งพ้ืนที่ประเทศลาว
บางสวนดวย ซึ่งก็หมายถึงวาถิ่นไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศไทยกอนแลว
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สวน William Y.Dessaint คาดวาถิ่นไดอพยพเขามาในประเทศไทยในป ค.ศ.1876 เปน
ระยะเวลา 108 ปมาแลวซึ่งในระยะนั้นอยูในชวงพวกขาไดกระดางกระเดื่องและทางประทเศลาวได
ทํากรปราบปรามที่เมือง งอย และในระยะหลังจึงไดมีการอพยพเคลื่อนยายจากลาวตามเขามาทีหลัง
อีก ดังนั้นจึงอาจจะเปนไปไดวาถิ่นไดตั้งถิ่นฐานอยูกอนแลว และอพยพเขามาอีกภายหลัง

จักรพันธุ  กังวาฬ (2540 :113) กลาวถึงประวัติความเปนมาของชาวลัวะวา ราวพันกวาป
กอน ชาวลัวะเคยครอบครองดินแดนทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมากอน พวกเขาเคย
เปนชาวเผาที่เจริญรุงเรือง มีอาณาจักรและวัฒนธรรมเปนของตนเอง และตอมาไดถูกชาวไตที่
อพยพเขามาภายหลังรุกไลใหชาวลัวะถอยรนขึ้นไปอยูบนดอยสูง ทวาประเพณีวัฒนธรรมบางอยาง
ของชาวลัวะยังคงไหลเวียนอยูเบื้องลาง เพราะชาวไตรับสืบทอดไปนั่นเอง ภายหลังคนไตกลายเปน
คนเมืองมีลูกมีหลานสืบเชื้อสายกันมา กาลเวลาที่ผานไปหลายรอยปลูกหลานคนเมืองอาจจะไมรูวา
ศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีบางอยางที่ตนปฏิบัติสืบตอกนัมานั้นแทจริงแลวไดรับอิทธิพลจากชาว 
ลัวะ 

ภาษา
ภาษาลัวะ หรือ ถิ่น จัดอยูในตระกูลยอยมอญ-เขมรของกลุมตระกูลภาษาออสโตรเอเชีย

ติก(ภัททิยา  ยิมเรวัต และสุริยา รัตนกุล 2541:8) จัดอยูในสาขายอยขมุ คือ มีความใกลเคียงกับภาษา
ขมุซึ่งพูดกันอยูในประเทศลาวและประเทศไทย (สุริยา  รัตนกุล 2527:69) เดวิด ฟลเบค (อางถึงใน 
กรมศิลปากร 2530:52) ไดแบงภาษาออกเปน 2 กลุมภาษาใหญๆ คือ “ไปร” หรือ “มัล” ในบรรดา  
ลัวะมัลนั้นพบวามคีวามรูในภาษาพูดพื้นเมืองตามแบบชาวนานมากพอสมควร โดยเฉพาะผูชายจะ
พูด “คําเมือง” ไดคลองกวาผูหญิงเนื่องดวยมีโอกาสไปติดตอกับสังคมภายนอกมากกวา 

สําเนียงภาษาของชาวลัวะมีลักษณะทีนุ่มนวลกวาชาวเขาเผาขมุ ซึ่งจัดอยูในกลุมภาษา
เดียวกัน ชาวเขาเผาลัวะไมมีภาษาเขียนเขียนเปนของตนเองจึงไมมีการจดบันทกึประวัติความเปนมา
ของเผา การสืบทอดวัฒนธรรมตาง  ๆ กระทําโดยการบอกเลาตอๆ มา ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งใน
การที่จะศึกษาประวตัิความเปนมา (ภูเบธ  วีโรทัย 2528:7)

ในปจจุบันการพูดภาษามัลมีแนวโนมจะเลิกพูดภาษาของตนนั้นมีสาเหตุสองอยาง อยาง
ที่หนึ่ง คือเขาพบวาการรูภาษาไทยนั้นเปนประโยชนแกพวกเขามาก ทําใหฟงวิทยุ มาตลาดในเมือง
ทํามาคาขาย ฯลฯ ไดสะดวก และบางคนก็อานหนังสือพิมพไดเพราะครูตํารวจตระเวนชายแดนเขา
ไปสอนไว สาเหตุอีกประการหนึ่งคือเขาไดพบวาภาษาของเขานั้นมีหลายสําเนียง ถาเปนคนพูด
สําเนียงหนึ่งอาจจะฟงอีกสําเนียงหนึ่งไมเขาใจก็ได ดังนัน้การที่รูภาษาของเขาเพียงสําเนียงเดียวก็
ไมเปนประโยชนมากเทาไร (สุริยา   รัตนกุล 2527:68)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



38

ลักษณะบานเรือน
     ชาวลัวะมักตั้งหมูบานบนดอย บริเวณเทือกเขาสูงที่ขนาดตัวยาวเรียงสลับซับซอนกันใน

จังหวัดนาน ถาเทียบกับหมูบานชาวเขากลุมอื่นแลว หมูบานลัวะจะอยูในระดับต่ํากวาหมูบานมง 
ลีซอ และมูเซอ  ถิ่นที่อยูมักไมไกลจากแหลงน้ํา ซึ่งไดอาศัยแหลงน้ําจากลําหวยหรือน้ําบอที่ไดขุด
ตามลําหวยในระหวางฤดูแลง (กรมศิลปากร 2530:52) โดยตั้งบานเรือนอยูในระดับความสูง
ระหวาง 2,500-3,000 ฟุต ในแตละบานมีคนอาศัยอยูโดยเฉลี่ยแลวประมาณ 8-10 คน ลักษณะ
บานเรือนของชาวลัวะจะคลายคลึงกับบานเรือนของชาวชนบทในภาคเหนือโดยท่ัวไป โดยตัวเรือน
ของชาวลัวะเปนเรือนไม ยกพื้นสูง ซึ่งใชประโยชนจากพื้นที่ใตถุนบานเพ่ือทํากิจกรรมตาง  ๆ
รวมทั้งเปนที่เก็บฟน เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ในการเกษตรกรรม บานเรือนของชาวลัวะแตละ
หลังอยูใกลกันลดหลั่นไปตามแนวสันเขา และบริเวณใกลๆ กับตัวเรือนมีเรือนครวัและเลาขาว ซึ่ง
มักจะมีชานบานเชื่อมตอเชื่อมตอถึงกัน เห็นไดวาบริเวณตัวเรือนที่ใชเปนที่อยูอาศัยนี้จะยกพื้นสูง
กวาบริเวณชานบาน ซึ่งพื้นจะอยูระดับเดียวกับพื้นของเรอืนครัว ภายในตัวบานบางบานอาจเปน
หองเดี่ยวโลงๆ บางบานอาจกั้นเปน 1 หอง หรือ 2 หอง และมีนอกชานกวางซึ่งใชเปนทีน่ั่งเลนและ
ผักผอนของสมาชิกในครอบครัว หรือใชรับแขกหรือรับประทานอาหารในบางครั้ง รวมทั้งเปนที่
นอนของสมาชิกในครอบครัวดวย บางบานที่ไมไดสรางยุงขาว ก็เก็บขาวไวในเรือนที่อยูอาศัยนี้เอง 
โดยเก็บไวในที่ใสขาวเปลือกคลายตะกราขนาดใหญทําจากไมไผสานเรียกวา    “แคงัวะอ”

ผูอยูอาศัยมักจะมีความสัมพันธทางเครือญาตกิันเปนสวนใหญ (จิราภรณ เชื้อไทย 
2544:227) การสรางบานจะใชวิธกีารชวยเหลือกันในกลุมญาติพี่นองซึ่งตั้งบานเรือนเปนกลุมยอยๆ 
โดยแรงงานดังกลาวไมตองมกีารจาง แตเปนประเพณีอยางหนึ่งที่สืบทอดกันมาแตโบราณ

ลักษณะบานในปจจุบนัแยกออกไดเปน 3 ลักษณะดวยกัน คือ
1. บานแบบโบราณลักษณะประจําเผา ลักษณะเปนบานยกพ้ืนสูง พื้นและฝาทําดวยฟาก 

หลังคาทําดวยหญาคา หลังคาดานหนึ่งจะลาดลงมาเกือบจรดพื้น มีครกกระเดื่องสําหรับตําขาวอยู
ภายใน นอกจากนี้ยังใชเปนที่เก็บฟน และสิ่งของตางๆ ซึ่งหลังคาดานนี้จะชวยกันแดดกันฝนไดเปน
อยางดี ตัวบานไมชองหนาตาง มีประตูเขาบานสองประตู หนาบานจะมีระเบียงหรือนอกชานที่ใหญ 
ใตถุนบานจะเปนคอกสัตว

2. ลักษณะบานกึ่งโบราณประจําเผาผสมคนพื้นราบ บานลักษณะนี้จะยกพื้นสูง หลังคา
ทําเปนหนาจั่วธรรมดา ความยาวของจั่วเทากันทั้งสองขาง ไมมีขางหนึ่งที่เกือบจรดดิน มุงดวยหญา
คา แตพื้นและฝายังคงทําดวยฟาก หรือบางหลังคาพื้นอาจใชไมแปรรูปทํา ลกัษณะโดยทั่วไป
เหมือนกับแบบที่หนึ่ง แตไมมีคอกเลี้ยงสัตวอยูใตถุนบาน
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3. ลักษณะบานแบบคนพื้นราบ ลักษณะยกพืน้ พื้นและฝาทําดวยไมแปรรูป หลังคามุง
สังกะสี มีการเจาะชองหนาตางแบบบานคนพื้นราบ เพื่อใหมีชองถายเทอากาศ

แตอยางไรก็ตามถึงแมวาบานทัง้ 3 แบบจะมีความแตกตางกันภายนอก แตการจดัแบง
พื้นที่ใชสอยภายในบานจะเหมือนกัน คือ เมื่อขึ้นบันไดจะเปนนอกชานหรือระเบียงกวาง ถัดเขาไป
จะยกพื้นขึ้นมีประตูเขา 2 ประตู ภายในแบงออกเปนหองโถง 1 หอง และกั้นเปนหองนอน 1 หอง 
หองครัวจะอยูภายในตัวบานโดยการใชไมไผทําเปนกะบะสี่เหล่ียมไวในมุมหองหนึ่งภายในกะบะ
จะบรรจุทรายเต็ม และมีเหล็ก 3 ขา วางไว หรือกอนหนิ 3 กอน เพื่อทําเปนเตาไฟ บนเตาไฟจะมีไม
ไผสานแขวนไวเพื่อเปนที่ไวของหรือวางเนื้อสัตว เพื่อเปนการรมควันไฟไปในตัวอันเปนวิธีการ
ถนอมอาหารแบบหนึ่ง (ภูเบธ  วีโรทัย 2528:12-15)

โครงสรางทางสังคม
1. บุคคลสําคัญในหมูบาน

         บุคคลสําคัญของหมูบานลัวะนั้นอาจจะแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ ผูนําทางการ
และ     ผูนําตามธรรมชาติ (นุศิษฏ  จินดาศรี 2536:54-57)

    1.1 ผูนําทางการ คือ ผูนําที่ทางราชการที่เกี่ยวของไดเขาไปแตงตั้งตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย ผูนําดังกลาวนี้ไดแก กํานัน สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
คณะกรรมการตําบล คณะกรรมการหมูบาน และเจาหนาที่ของหนวยราชการ เชน ครู สาธารณสุข
ตําบล เกษตรตําบล

บุคคลเหลานี้มีอํานาจหนาที่ตามกฎระเบียบที่ทางราชการกําหนดไว การแตงตั้ง
และถอดถอนบุคคลดังกลาว ใหเปนไปตามกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
บุคคลตางๆ ที่ไดกลาวมาแลว มีอิทธิพลมีความรูบางอยางเกี่ยวกับหมูบาน

1.2 ผูนําตามธรรมชาติ คือผูนําที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เปนบุคคลที่มีลักษณะ และมี
ความสามารถพิเศษ มีความรูความสามารถจนเปนที่ไดรับการยอมรับจากคนในกลุมและปฏิบัติงาน
ดวยความเสียสละ เพื่อสังคมของเขา บุคคลตางๆ ดังกลาวนี้ ไดแก     ผูนําประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับ
การเลี้ยงผี (ตะผ)ี หัวหนางานศพ (คดคูมตองโตะ) กลุมผูอาวุโส   (ตะควต)  หัวหนาสะมัง (สะมัง
ระ) หัวหนาหนุม (กวนเพลียระ) หัวหนาสาว (ปะเกรสระ) 

1.2.1 ตะผี คือหัวหนาประกอบพิธีหรือผูส่ือความกับผีตางๆ ไดนั่นเอง การที่จะ
เปนตะผีได ตามขอเท็จจริงตองเปนคนหัวป และบิดาหรือคนในตระกูลเลี้ยงผีอยางใดอยางหนึ่งของ
หมูบานมากอน เมื่อบิดาแกชราและไมสามารถนําประกอบพิธีกรรม เขาก็จะมอบความรูและนาจใน
การปฏิบัติพิธีกรรมใหแกลกูชายคนหัวปตอไป แตถาไมมีลูกชายเลยก็จะมอบความรูและอํานาจใน
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การเลี้ยงผีและนําประกอบพิธีกรรมการเล้ียงผีใหแกลูกหัวปของนองชายตอไป จะเห็นไดวาคนที่จะ
เปนตะผีไดจะตองรับมรดกจากผูอาวุโส จากตระกูลของตนเอง พวกลัวะมีความเชื่อเรื่องตะผีมาก 

แตละปหัวหนาผีทุกคนจะเปนคนนัดแนะกับชาวบานวาจะทําการ
ประกอบพธีกรรมเลี้ยงผีวนัไหน และในวันประกอบพิธีกรรม ชาวบานทุกหลังคาเรือนก็จะมารวม
ประกอบพิธีกรรมทุกหลังคาเรือน จุดประสงคคือ ขอใหผีชวยใหมีความสุขความเจริญ ปราศจาก
โรคภัย ไขเจ็บ ฝนตกถกูตองตามฤดูกาล พืชเจริญงอกงาม มีผลผลิตดี สัตวเลี้ยงแพรพันธุรวดเร็ว

1.2.2 คตคูมตองโตะ  คือหัวหนาจัดงานศพ เปนผูอํานวยการงานศพใหบรรลุผล
สําเร็จตามประเพณีนิยม เปนคนตดิตอกับผีคนตาย บอกใหคนตายไปเกิดอยูดกีินดีไมมารบกวน
ลูกหลานและญาติพี่นองที่อยูขางหลัง อวยพรใหลูกหลานของคนตาย ใหอยูเย็นเปนสุขทํามาหากิน
ร่ํารวย เปนผูนําในการฝงศพ 

ชาวบานจะแตงตั้งหัวหนางานศพจากผูสูงอายุที่มีความรูทางประเพณีงาน
ศพ และบุคคลนั้นจะตองสมัครใจที่จะรับตําแหนงดังกลาวดวย เมื่อบุคคลนั้นไดรับแตงตั้งใหเปน
หัวหนาแลว หัวหนานั้นก็จะไปแตงตั้งผูชวยอีก 4 คน เพื่อชวยงานของเขา เมื่อหัวหนาจัดงานศพ
รูสึกชราภาพมาก ปฏิบัติงานไมไดก็จะขอลาออกจากตําแหนง และจะแตงตั้งใหผูชวยคนที่หนึ่งเปน
หัวหนางานศพตอไป

1.2.3 ตะควต คือกลุมผูอาวุโส มีความรูทางประเพณีและวัฒนธรรมของ ลัวะดี 
เปนบุคคลที่เปนผูหลักผูใหญของแตละตระกูลของหมูบาน

กลุมผูอาวุโสนี้จะมกีารรวมตัวกันเพื่อปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับระเบียบ
ประเพณีของเขาเปนครั้งคราว กลุมผูอาวุโสจะมกีารรวมตัวกันในโอกาสดังตอไปนี้คือ ในโอกาสที่
เกิดขอพิพาทขึ้นในชุมชน มีการประพฤติปฏิบัติผิดประเพณี ตองการที่จะลงโทษผูกระทําผิด ใน
กรณีเชนนี้ผูอาวุโสของแตละตระกูลในชุมชน จะมารวมกันปรึกษาชําระความและลงโทษผูกรระทํา
ผิด การลงโทษผูกระทําผิดมักจะปรับเปนเงิน เงินที่ไดสวนหนึ่งจะใชซื้อสิ่งของเลี้ยงผี อีกสวนหนึ่ง
จะเก็บเปนเงินของสวนรวมและนํามาใชเมื่อมีกิจกรรทางประเพณีของชุมชนในโอกาสตอไป

1.2.4 สะมังระ  คือหัวหนาสะมัง เปนหัวหนากลุมตระกูลท่ีมีเช้ือสายพระเจา
แผนดิน คือขุนหลวงวิลังกะ เปนผูอาวุโสสูงสุดในตระกูล ถาตระกูลนี้รวมอยูในชุมชนใด หัวหนา
สะมังคือผูยิ่งใหญทางดานศาสนา และทางการปกครองของชุมชนนั้น

1.2.5 กวนเพลียระ  คือหัวหนาของคนหนุม เปนชายหนุมที่มอีายุสูงสุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับชายหนุมอ่ืนๆ ที่ยังไมแตงงาน จะเปนผูนําหนุมสาวในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของ
ชุมชน นอกจากนั้นกวนเพลียระยังมีหนาที่พิจารณาเปลี่ยนฐานะทางสังคมจากเด็กหนุมและเด็กสาว
ในชุมชนใหเปนคนหนุมและคนสาวที่พรอมจะรับใชและรับผิดชอบสังคมของเขาตอไป กวนเพลีย
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ระจะพนตําแหนงหนาที่เมื่อตาย และเมื่อสละโสดดวยการแตงงานไป
1.2.6 ปะเกรสระ คือหัวหนาสาว เปนผูที่มีอายุสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสาวอื่น

ทั้งหมดในชุมชน ปะเกรสระมีหนาที่ชวยกวนเพลียระอกีที ชวยดูแลรับผิดชอบในการทําการปฏิบัติ
กิจกรรมของชุมชนของฝายหญิงสาว ปะเกรสระจะพนจากตําแหนงหนาทีค่วามรับผิดชอบเมื่อตาย
หรือสละโสดและแตงงานไปแลว
 

2.  ครอบครัว
ชาวลัวะนั้น ว.ณ.ประมวลมารค (อางถึงใน โอยสลา 2535:53) ระบุวาจะแบง

ออกเปน 4 ชนชั้นดวยกันคือ ชนชัน้สะมัง (ชนชั้นเจา) ชนชั้นลาม (ชนชั้นขุนนาง) ชนชั้นโกฬิต (ชน
ชั้นหมอผ)ี และชนชั้นสามัญ แมลักษณะทางชนชัน้ปจจุบันจะไมชัดเจนเพราะทุกคนทํางาน
เหมือนกัน มีอาชีพที่ตางกัน แตลักษณะการสืบทอดทางสายตระกูลยังปรากฏรองรอยอยู ดังจะะเห็น
ไดจากลักษณะการเล้ียงลูก การถือน้ําเตา การเลี้ยงสัตวและอํานาจของหมอผี รวมทั้งอภิสิทธิ์ในการ
ทํามาหากิน ก็มีการถือครองกันอยู 

โดยทั่วไปครอบครวัของชาวลัวะสวนใหญเปนครอบครัวขยาย  คือ มีพอ แมของฝาย
หญิงอยูดวย เนื่องจากสังคมชาวลัวะนั้นเมื่อแตงงานแลวผูชายจะมาอยูบานผูหญิง นับถือญาติพีน่อง
ทางฝายหญิง ในแตละหลังคาเรือนจึงมคีรอบครัวของลูกสาวและลูกเขยอยูดวยกัน จนกวาจะพรอม
ที่จะแยกตัวไปตั้งบานเรือนของตนเอง ครอบครัวของลูกสาวก็จะแยกออกไป ซึ่งก็มักจะปลกุเรือน
อยูในบริเวณใกลๆ กับเรือนของพอแมนัน่เอง สําหรับลูกสาวคนสุดทองนั้นมักจะอยูกับพอแม
ตลอดไปแมจะแตงงานแลว จะเปนผูไดรับมรดก คือเรือนที่อยู รวมทั้งสวนแบงในไรนาดวย

ครอบครัวของชาวลัวะจะมีความสัมพันธอยางใกลชิด เด็กๆ เมื่อยังไมถึงวัยเขาเรียนก็
จะอยูกับพอแม พอแมหรือญาติพี่นองฝายแมจะเปนฝายตั้งชื่อใหเด็ก

ชาวลัวะจะมีประเพณีในกลุมของเขาที่สําคัญคือ ไมนิยมแตงงานกับคนนอกกลุม 
เพราะประเพณีและความเชื่อตางๆ ไมเหมือนกัน หนุมสาวชาวลัวะดูเหมือนจะมีอิสระในการเลือก
คูครอง อยางไรก็ตามสังคมชาวลัวะก็มีขอหามเรื่องการแตงงานเชนกัน คือ หามการแตงงานในหมู
ญาติสนิทและหามบุคคลที่นับถือผีในตระกูลเดียวกันแตงงานกัน ถึงแมวาจะไมสามารถลําดับความ
เปนญาติสนิทกันไดก็ตาม ขอหามเรื่องผีตระกูลเดียวกันนี้ หามรวมไปถึงคนในหมูบานอื่นที่ไมเคย
รูจักกันมาเลยดวย เพราะตามธรรมเนียมปฏิบัติของลัวะ ผูนับถือผีตระกูลเดียวกันถือวามี
ความสัมพันธเกี่ยวของเปนญาติกัน นอกจากนี้ตองมีการเซนไหวผีบรรพบุรุษดวย มิฉะนั้นผี
บรรพบุรุษจะไมพอใจ และทําใหเกิดเจ็บปวยขึ้นในครอบครัวได
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3.  การสืบทอดตระกลู 
ชาวลัวะมีการสืบทอดตระกูลกันทางฝายหญิง (Metrilineal) คือ ผูชายที่แตงงาน

จะตองเปลี่ยนมาเปนตระกูลของฝายหญิง การสืบทอดตระกูล หมายถึง การนับถือผีบรรพบุรุษ 
ผูหญิงจะตองเปนฝายถือผีตระกูลของตนตลอดไป ผูชายที่แตงงานก็จะตองมานับถือผีบรรพบุรษุ
ของทางฝายหญิง

การแบงตระกูลมีการแบงเปนตระกูลยอยได 18 ตระกูล การแบงตระกูลนี้
เปรียบเสมือนเปนนามสกุลหรือแซของแตละตระกูล มีขอหามอยูอยางหนึ่งคือ คนในตระกูล
เดียวกันจะแตงงานกนัไมได (ภูเบธ  วีโรทัย 2528:19-21)

อาหารการกิน
ชาวลัวะก็เชนเดียวกับชาวเมืองนานกลุมอ่ืนๆ ที่นิยมกินขาวเหนียวนึ่งที่นึ่งใสแอบขาว

หรือกระติ๊บไวกินทั้ง 3 มื้อ เกลือและพริกเปนเครื่องชูรสที่ขาดไมได และจะไมใชน้ําปลามากมาย
เหมือนอยางคนที่อื่น อาหารที่นิยมรับประทานกัน คือ น้ําปู โดยนําปูตัวเล็กๆ ที่จับมาไดบริเวณใกล
หมูบานมาโครกตําในครกจนละเอียดแลวตักออก คั้นเอาน้ําปูไปกรองแลวเก็บในหมอดินทิ้งเอาไว 
วันรุงขึ้นจึงเอามาตมใหงวด เก็บไวกินตอไป โดยนํามาใสพริก เปนเครื่องจิ้มสําหรับผักและขาว
เหนียว เนื้อสัตวจะกินกันในโอกาสพิเศษหรือยามเซนผีเทานั้น ผักตางๆ ก็เก็บเอาจากไรนาหรือใน
ปาตาม      ฤดูกาล ในยามงานโสลดหลวงหรือกินดอกแดง ก็จะทําอาหารและนมพิเศษสําหรับงานนี ้
(ภัททิยา  ยิมเรวัต และสุริยา รัตนกุล 2541:16-17)

การแตงกาย
หมูบานชาวลัวะในปจจุบนัมีการสงเสริมจากหนวยงานตาง  ๆ ใหมีการทอผา ผูหญิงลัวะ

ไมวาจะออกไปไรหรืออยูบานจะนุงผาซิ่นแบบชาวเมืองนานทั่วไป สวมเสื้อ 2 ตัว โดยตัวในจะเปน
เสื้อคอกลมมีแขนหรือไมมีแขน บางทีจะเปนเสื้อผาลายตางๆ ซึ่งเรียกวา “เสื้อดอก” และสวมเส้ือ
แขนยาวทับเปนเสื้อชั้นนอก เสื้อแขนยาวนี้อาจจะเปนเสื้อฝายหรือเส้ือสีน้ําเงินเขม (สีมอฮอม) ที่
เรียกวา “เสื้อดํา” และจะใชผาขาวมาพันศรีษะ ผานี้ชาวบานเรียกวา “ผาหัว” ซึ่งจะชวยกันความรอน
และใหความอบอุนในฤดูหนาวดวย รวมทั้งเปนผารองสายกระบุงตะกราไวบนหลังและมีสายรัดมา
พาดบนหนาผาก ผาโพกหัวก็จะชวยรองสายรัดนี้ไมใหกดลงไปบนเนื้อหนาผาก

ผูชายลัวะจะแตงกายเหมือนชาวไทยโดยทั่วไป คือสวมกางเกงขายาวหรือขาสั้นตาม
แบบสมัยนิยมและสวมเสื้อแขนสั้นหรือยาว เสื้อยืดหรือเสื้อมอฮอม
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ในงานพิธีใหญประจําปของชาวลัวะมัลและลัวะปรัย จะพบชาวลัวะที่แตงกายแบบ
พื้นเมือง โดยเลียนแบบจากคนเมืองหรือชาวไทลื้อ สวนผูชายมักจะแตงกายแบบคนเมืองทั่วไป        
(ภัททิยา    ยิมเรวัต และสุริยา รัตนกุล 2541:17-18)

จักรพันธุ  กังวาฬ (2540:116) กลาววา ชุดประจําเผาลัวะนั้น ผูชายจะโพกหัว สวม
เสื้อผาฝายแขนยาวสีขาว ผูหญิงสวมเส้ือคอวีทรงเหลี่ยมไมมีแขน สีขาว (สีดําใสในงานพิธีกรรม) 
นุงซิ่นลายน้ําไหลยาวเหนือเขา สวมลูกปดสีสม ตุมหูเงิน มผีาดําพันแขง รัดดวยหวงหวายลงรักสีดํา

อาชีพ
ชาวลัวะสวนใหญมีชีวิตทีข่ึ้นอยูกับธรรมชาติ ดังนั้นอาชีพที่สําคัญคือ การเกษตร ซึ่ง

เปนการเกษตรเพื่อยังชีพเปนหลักสําคัญ ไดแก การทําไรขาว รองลงมาคือ การหาของปา ลาสัตว 
การทําไรนั้นนอกจากจะปลูกขาวเหนียวเปนหลักแลว ยังทําไรขาวโพดหรือพืชผักบางชนิดดวย 
ผลผลิตสวนใหญจะเก็บไวบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งนํามาใชในการเลี้ยงสัตวดวย

อาชีพที่สมัยกอนจัดเปนอาชีพหนึ่งที่ทํารายไดใหแกชาวลัวะ คือ การหาของปา และการ
ลาสัตว ซึ่งปจจุบันการลาสัตวลดบทบาทลงแทบจะหมดไปแลว เทาที่พบมีเพียง การจับนก จับปลา 
จับปู ในหวยน้ําตาง  ๆ ของชาวบานที่ยังคงปฏิบัติกันมาจนทุกวันนี ้ สวนการเก็บของปาก็ยังมีอยู 
นอกจากนี้แลวชาวลัวะยังเลี้ยงสัตวดวย โดยเฉพาะหมแูละไก เพราะตองใชในการประกอบ
พิธีกรรม (ภัททิยา  ยิมเรวัต และสุริยา รัตนกุล 2541:18-19) การหาของปา ลาสัตวนับวามีสวน
สําคัญตอเศรษฐกิจของลัวะอยูไมนอย นอกจากจะไดอาหารประเภทเนื้อสัตว พืชผักชนิดกินหัวกิน
ใบ ผลไมปา ยาสมุนไพร ไมทั้งชนิดไมเนื้อแข็งและไมไผที่นํามาใชในการสรางที่อยูอาศัย และ
เครื่องใชในการทํามาหากินอื่นๆ แลว ในบางทองที่พบวามกีารเก็บใบชามาทําเมี่ยง บางหมูบานผลิต
เกลือสินเธาวไดเองดวย (กรมศิลปากร 2530:53)

ความเชื่อและพิธีกรรม
การตั้งถิ่นฐานบานเรือนและใชชีวิตสวนใหญอยูภายในปาเขาตลอดมาเชนนี้อาจเปน

สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหความเชื่อในผีสางยังคงมบีทบาทสําคัญตอสังคมของชาวลัวะ ทั้ง
ในแงของการควบคุมพฤตกิรรมทางสังคมและกําหนดแบบแผนประเพณีตางๆ ลัวะเชื่อวาดุลยภาพ
ระหวางธรรมชาตกิับอํานาจเหนือธรรมชาติเปนสิ่งสําคัญ เมื่อมีคนเจ็บปวยหรือขาวในไรกําลังจะ
แหงเหี่ยว แสดงวาคนในหมูบานกระทําผิดผีอยางใดอยางหนึ่งอันเปนเหตุใหผีโกรธและลงโทษ     
ลัวะเรียกสิ่งที่เปนหลักในความเชื่อของเขาวาจารีต ซึ่งจะมีทั้งพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ และการ
กระทําที่ถือวาเปนขอหาม เมื่อทําผิดจารีตจะตองทําพิธีเลี้ยงผี และถูกปรับสินไหมหากไมปฏิบัติ
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ตามผูกระทําผิดก็จะถูกขับไลออกจากหมูบาน ชาวบานทั้งหลายจะไมยอมคบหาสมาคมกับผูกระทํา
ผิดจารีต 

การเปนหมอผีจะเปนกันตลอดชีวิต สถานภาพเชนนีไ้ดมาดวยการเขาทรงเพื่อเลือกเฟน
ตัวบุคคลที่ผีพึงพอใจ พิธีเลือกหมอผีจะเริ่มดวยการเรียกผูชายในหมูบานมาประชุมกัน จากนั้น
ผูใหญบานก็จะนําไมไผลําเล็กๆ มาใหแตละคนกางวัดยาวสุดปลายแขนทั้งซายขวาแลวจึงตัด เมื่อ
อธิษฐานเชิญผีจารีตเพื่อใหมาเลือกโดยตกลงกันวาหากผีจารีตตองการใหบุคคลใดเปนหมอผกี็
ขอใหไมนั้นยาวออกไป เสร็จแลวจึงนําไมนั้นมากางวัดกันอีกครั้งหนึ่ง และถาปรากฏวาไมของผูใด
ยาวกวาเดิมก็แสดงวาบุคคลนั้นไดรับการเลือกแลว หมอผีทําหนาที่เปนคนกลางสื่อสารระหวางผี
จารีตกับชาวบานและเปนผูนําประกอบพิธีกรรมตางๆ

ตามอุดมคติของถ่ินแลวเห็นวาเปนการสมควรอยางยิ่งที่ผูชายทุกคนจะตองเรียนรูเวท
มนตคาถาไวใชตอสูกับสิ่งชั่วรายตางๆ ประการหนึ่งเปนเพราะตามธรรมเนียมของเผาจะใชเวทมนต
รักษาโรคภัยไขเจ็บควบคูกันไปกับยาสมุนไพรเทาที่หาได อีกประการหนึ่งเพราะตองอยูใน
สภาพแวดลอมที่ตองพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเปนหลัก ฉะนั้นเมื่อจะกระทําการอนัใดที่เกี่ยวของกับ       
ธรรมชาติและไมแนใจวาจะเกิดเหตุรายหรือไม เชน ตัดตนไมตนใหญๆ เพื่อนําไปใชหรือเพื่อจะ
ถากถางพื้นที่บริเวณนั้นใหเปนที่เพาะปลูกแปลงใหม เปนตน ก็จะทําพิธีปองกันผีรายเพื่อใหบังเกิด
ความ อบอุนใจกอน คนที่ไมมีความรูทางคาถาอาคมก็อาจจะไปรองขอใหญาติพี่นองหรือเพื่อนพอง
ผูที่มีความรูมาทําพิธีใหหรือไมก็ขอเรียนเวทมนตตอจากเขาเหลานั้นก็ไดเชนกัน

หมอผีเปนผูนําทางศาสนาขณะที่ทําการบริหารหมูบานเพื่อใหเปนไปตามระบอบการ
ปกครองของประเทศนั้นจะอยูในความรับผดิชอบของผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานและกรรมการ
หมูบานซึ่งประกอบดวยผูเฒาและผูชายคนอื่นๆ ผูใหญบานมีหนาที่คลายกับผูใหญบานในทองถิ่น
อื่นซึ่งเปนส่ือกลางติดตอขาวสาร การเมือง การพัฒนาตางๆ ตามที่ไดรับทราบจากทางอําเภอเพื่อ
นําไปชี้แจงแกลูกบานใหไดทราบและถือปฏิบัติกันตอไป นอกจากนี้ผูใหญบานยังเปนเสมือนตุลา
การชั้นตนที่จะรับฟองและตัดสินคดีความในชุมชนหากเรือ่งขัดแยงนั้นสามารถตกลงกันไดภายใน
หมูบาน แมวาผูใหญบานจะเปนผูคอยพิทักษความสงบสุขของหมูบาน กระนั้นกใ็ชวาจะกระทําการ
ตางๆ ไดโดยพลการ หากแตตองปรึกษากับกรรมการหมูบาน โดยเฉพาะจากคนเฒาคนแกผูอาวุโส
ของหมูบานซึ่งเปนที่เคารพนับถือของคนสวนใหญ (กรมศิลปากร 2530:54-56)

ชาวลัวะก็เชนเดียวกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ ที่มีระบบความเช่ือท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม
ของตน ชาวลัวะจะนับถือผีที่เรียกวา “ปร็อง” ในกลุมลัวะปรัย หรือ “ซอย” หรือ “ปย็อง” ในกลุม   
ลัวะมัล ผีที่ชาวลัวะนับถือนี้มีทั้งผีตระกูล ผีบรรพบุรุษ ผีเรือน ผีประจําหมูบาน ผีเจาที่ ผีไร เปนตน 
แตละผีจะมีขอหาม ขอปฏิบัติ ตลอดจนการเซนไหวแตกตางกันออกไป แลวแตกําหนดเวลาวายาม
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ใดจะตองบูชาผีประเภทใด ในปจจุบันชาวลัวะมกีารติดตอกับคนเมืองหรือชาวพื้นราบมากขึ้น 
ประกอบกับมีชาวเมืองบางคนที่ไปแตงงานกับหญิงชาวลัวะ และตั้งครอบครัวอยูในหมูบานรวมกับ
ชาวลัวะ คนเมืองเหลานี้จะนับถือศาสนาพุทธ ทําใหครอบครัวมีลักษณะผสมผสานในเรื่องของการ
นับถือศาสนา คือจะนับถือทั้งศาสนาพุทธและนับถือผีไปดวย

ผีที่สําคัญๆ ตามความเชื่อของชาวลัวะ นอกจากผีประจําแตละตระกูลและผีที่อยูตาม    
ธรรมชาติแลว ชาวลัวะจะนับถือผีที่สําคัญ 4 ชนิด คือ ผีหมูบาน ผีเรือน ผีไร และผีเจาที่ ผีที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของชาวลัวะ คือ ผีไร ในแตละปชาวลัวะจะมีพิธีเซนไหวผีไร
หลายครั้ง ตั้งแตเริ่มทําการปลกูขาวไปจนถึงการเก็บเกี่ยว พิธีแตละพิธีจะมีความสําคัญแตกตางกัน
ออกไป บางพิธีจํากัดเฉพาะสมาชกิของตระกูลหรือเฉพาะครอบครัวเทานั้น แตบางพิธีก็เปนพิธีรวม
ของสมาชิกทั้งหมูบาน สําหรับผีเจาที่ซ่ึงเปนผีที่สําคัญที่สุดของแตละหมูบานนั้นจะมี “หอผ”ี หรือ 
“ตูบเจาที”่ ในบริเวณปาที่ไมไกลจากหมูบานมากนกั ไมวาสมาชิกแตละครัวเรือนของหมูบานจะ
ประกอบพิธีอะไร ทั้งเปนพิธีกรรมตามจารีตของชาวลัวะเอง หรือพิธีทางพุทธศาสนา จะตองมา
บอกกลาวเจาที่กอนทุกครั้ง เฒาจ้ําจะเปนผูมาเซนไหวบอกกลาว นอกจากนี้ในยามที่บุคคลภายนอก
เขามาในหมูบาน เฒาจ้ําจะตองไปบอกกลาวเจาทีด่วยเชนกัน เมื่อถึงฤดูกาลเลี้ยงผีเจาที่ประจําปใน
ยามสงกรานตปใหมหรือเมื่อทํางานโสลด ชาวบานทุกคนจะรวมกันออกเงินเพื่อใชในการเตรียม
เครื่องเซนที่จะใหเฒาจ้ํานําไปเลี้ยงผีที่หอผี เฒาจ้ําจะไปประกอบพิธีโดยมีผูชวยอีก 4-5 คนไปชวย 
ชาวบานจะไปรวมดวย นอกจากนี้แลวเฒาจ้ําประจําของผีตระกูลแตละตระกูลก็จะตองไปเลี้ยงผีที่
หอผีแตละตระกูลดวย

เครื่องเซนในการเล้ียงผีโดยทั่วไปจะประกอบดวยกรวยดอกไม 4 คู หมาก 4 คํา เทียน 4 
คู ไก 2 ตัว หรือ 1 ตัว และเหลา 1 ไห 

ตามความเชื่อของชาวลัวะเชื่อวาบริเวณตางๆ ในธรรมชาติจะมีภูตผีวิญญาณประจําอยู
ซึ่งจะตองเคารพบูชาเซนไหวใหถูกตองดวย มิเชนนั้นก็อาจจะเกิดอันตรายตอตนเองและครอบครัว
ได 

โดยทั่วไปแลวผีจะปกปองดูแลผูที่เคารพบูชาผี แตยังมีผีอีกประเภทหนึ่งในความเชื่อ
ของชาวลัวะวา ผีนี้จะคอยทําอันตรายมนุษย คือ “ผีปอบ” และถาผีปอบเขามาในหมูบานจะเขามาสิง     
ผูคนทําใหไมสบาย จะตองใหหมอผีประจําหมูบานมาทําพิธีขับไล โดยมาวาคาถาและเอา “ปูเลย” 
หรือหัวไพลมาเกี่ยวไปที่ตัวคนเจ็บ หรือกดไวที่บริเวณศีรษะ เพื่อขับไลใหผีออกไป เปนตน

พิธีกรรมตางๆ ที่ชาวลัวะยึดถือปฏิบัติอยูในปจจุบันนี้ พอจะแบงออกไดเปน 3 กลุม
ใหญๆ คือ พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชวีิต พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตและพิธีกรรมเนื่องในวันสําคัญ
ตางๆ ของสังคมลัวะ ดังจะไดกลาวสรุปดังนี้
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พิธีกรรมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตและการรักษาพยาบาล
เปนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับชวีิตตั้งแตเกิด คือ ตั้งแตแมเริ่มตัง้ครรภก็ตองทําพิธีเซนไหวผี

เรือน เพื่อบอกกลาวและขอใหชวยคุมครองใหปลอดภัยในเวลาคลอดลูก ในบางหมูบานหมอผีก็จะ
ทําหนาที่เปนหมอตําแยดวย เมื่อเด็กคลอดออกมาแลว พอจะเอารกใสกระบอกไมไผไปแขวนบน
ตนไมใหญในปา เพื่อใหเด็กเติบโตแข็งแรงดุจตนไมใหญนั้น หลังจากคลอดได 7 วันจะมีพิธีกรรม
ทําขวัญเด็กเกิดใหม โดยเฒาจ้ําจะมาทําพิธีใหรวมกับพิธีเซนผีเรือน และพิธีตั้งชื่อใหเด็กดวย

สวนพิธีเกี่ยวกับการตายนัน้ ชาวบานจะรวบรวมเงินกันในการจัดงานศพ และชวยกันหา
ไมมาทําโลง หมอผีที่มาประกอบพิธีจะทําน้ําสมปอยไวพรมใหกับทกุคนที่มารวมพิธี เพื่อปองกัน
ไมใหผีมาทําอันตรายได เมื่อทําพิธีที่บานเสร็จเรียบรอยแลวจะหอศพดวยเสื่อขนาดใหญ มัดหัวทาย
ใหแนนแลวเอาไมคานสอดชวยกันหามไปยังปาชา เมื่อนําศพออกจากบานแลวหมอผีตองทําพิธีที่
บานเพื่อขับไลผีหรือสิ่งชั่วรายออกไป ผูที่มารวมในพิธีศพนี้หลังจากฝงศพเสร็จเรียบรอยแลว เมื่อ
กลับมาถึงหมูบานตองทําพิธีผูกแขนสูขวัญเพื่อเรียกขวัญของคนรวมพิธกีลับมา ญาติพี่นองของ
ผูตายจะตองอยูกรรมหมูบาน 3 วันและกรรมตระกูลอีก 7 วันดวย

ตามระบบความเชื่อของชาวลัวะ ไมวาจะเจ็บปวยดวยสาเหตุอะไรก็ตาม ชาวลัวะเชื่อวา
การเจ็บปวยนั้นเกิดจากการกระทําของผีท่ีสิงสถิตยอยูตามที่ตางๆ เปนผูดลบันดาลใหเกดิความ
ผิดปกติตอรางกายของคนเรา ซึ่งจะตองแกไขโดยการทําพิธีที่เรียกวา “ทําผ”ี หรือ “แปงผ”ี หรือ 
“เซนผ”ี เพื่อใหหายจากอาการเจ็บไขไดปวยนั้นหลังจากที่หายปวยแลวก็จะทําพิธีสูขวญัหรือมัด
ขวัญผูปวยดวย เพราะเชื่อกันวารางกายของคนเรามีขวัญอยูดูแล ยามที่ขวัญหนีหายไปจะทําให
เจ็บปวยหรือถูกผีเขามาทํารายได จึงตองจัดพิธีสูขวัญใหขวัญกลับมาปกปองรกัษาตลอดไป ใน
บางครั้งพบวาสาเหตุของการเจ็บปวยเพราะคนในหมูบานกระทําผิดผี ทําใหผีโกรธและลงโทษ 
หรือบางครั้งทําผิดจารตีธรรมเนียมของชาวลัวะ ในกรณีนี้จะใหหมอผีที่รูวิธีการรักษาโดยการติดตอ
กับผีไดเปนผูมาทําพิธี โดยในขั้นแรกจะตองเสี่ยงทายดูวาผูปวยนั้นปวยดวยสาเหตุใด เมื่อทราบแลว
ก็ตองทําพิธีตอไปวาจะตองแกไขอยางไร อาจจะตองฆาหมูหรือฆาไก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรุนแรง
ของอาการที่เปน หมอผีจะตองจัดเครื่องบูชา ไดแก ขัน 4 ขัน 5 ขัน 8 และขันขวัญ เพื่อใชในพิธี เมื่อ
บูชาผีแลว หมอผีจะเสกคาถา เปาน้ํามนต ผูกขอมือใหกับผูปวย การบูชาผีนี้อาจตองทําอีกหลายครั้ง
ในกรณีที่ผูปวยยังไมหายจากอาการนั้นๆ เมื่อรักษาผูปวยหายดีแลว เจาของบานจะตองไปบอกหมอ
ผีใหมาทําพิธีปลดขันกอนจะทําพิธีสูขวญัผูปวย

พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต (การปลูกขาว)
ในการปลูกขาวไรของชาวลัวะจะเกี่ยวของกับพิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับผีทั้งสิ้นเริ่ม

ตั้งแตเริ่มเลือกพื้นที่ที่จะปลูกขาวในปนั้นๆ จากปฏิทินการเกษตร จะเห็นวาจะเริ่มสรางตูบผี หรือ
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ศาลผี เพื่อเชิญใหผีเขามาสิงสถิตยในตูบนี้ เพื่อจะไดคอยคุมครองดูแลปกปกรักษาตนขาวในไรให
ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย หลังจากนั้นจึงเริ่มถางหญาฟนตอไมในบริเวณนั้นเพื่อเตรียมพืชที่จะ
เพาะปลูกตอไป จนถึงการหยอดขาว ดูแลตนขาวจนเก็บเกี่ยว ซึ่งในแตละชวงนั้นก็ตองมกีารเซนผี
เปนระยะไปดวย

พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกขาวที่สําคญัในวิถีชีวิตของชาวลัวะมัล คือ การทําโสลด
หลวงซึ่งจัดเปนงานใหญประจําปเลยที่เดียว งานโสลดจะจัดขึ้นในชวงที่ตนขาวเริ่มเติบโตออกใบ
ออนสวยงาม ซึ่งมักจะอยูในชวงเดือนกันยายนและตนตุลาคม โดยแตละหมูบานจะเลือกวันดขีอง
หมูบานในชวงนั้นประกอบพิธี ซึ่งจะใชเวลาหลายวันที่เดียว ชาวบานหลายคนตางหยุดงานแลวมา
รวมกันฉลองอยางสนุกสนาน เปนงานที่จัดขึ้นเพื่อบูชาขวัญขาวและขอบคณุผีบรรพบุรุษ ผีเรือน ผี
ไร ผีนา ที่ชวยปกปกรักษาคุมครองดูแลใหอยูรมเย็นเปนสุข รวมทั้งขอใหขาวที่ปลูกใหไดผลเต็ม
เม็ดเต็มหนวย ใหผูปลูกขาวมขีาวกินตลอดป ไมใหมีโรคภัยไขเจ็บเกิดขึ้นในบานและหมูบาน 
รวมทั้งใหคนรอดพนจากภัยอันตรายตางๆ  ถาในหมูบานมีเจาผีหลายคน เจาผีผูใหญผูมีอาวุโส
สูงสุดจะเปนผูเริ่มพิธีตางๆ กอน แลวจึงเรียงไปตามลําดบัอาวุโส สมาชิกของแตละตระกูลจะไป
รวมกันทําพิและตีพิที่บานเจาผีตระกูลของตน 

สําหรับชาวลัวะปรัยนั้นพิธกีรรมที่สําคัญคือ “กินดอกแดง” ซึ่งมีวัตถุประสงคคลายกับ
งานโสลดหลวงของชาวลัวะมัล แตจะจัดขึ้นตางระยะเวลากัน พิธีกินดอกแดงจะจัดขึ้นเมื่อหมด
กิจกรรมทุกอยางในไรนาแลว เพื่อเล้ียงผีขอบคุณที่ชวยคุมครองดูแลใหปลูกขาวไดผลดีตลอด
ฤดูกาลที่ผานมา พิธีกินดอกแดงเปนงานสนุกสนานรืน่เริงของหมูบาน หลังจากการตรากตรําทํางาน
อยางเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปอีกดวย

ในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ของชาวลัวะนั้นมักจะหามไมใหคนอื่นเขามาในหมูบาน 
หรือถาเปนพิธีกรรมระดับครอบครัวระดับตระกูล ผูที่ไมใชสมาชิกของครอบครวัหรือตระกูลนั้นก็
ไมสามารถจะเขาไปรวมงานได ดังนั้นจึงตองมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณเพื่อบอกใหทราบ คือ 
เฉลวหรือตะแหลว ที่ปกอยูที่ใดก็จะเขาใจตรงกันวามีขอหามบางอยางบริเวณนั้น บางครั้ง       ตะ
แหลวยังใชเปนเครื่องรางในการปองกันผีดวย แลวแตวาจะถูกทําขึ้นมาในโอกาสใด ตะแหลวของ
ชาวลัวะมีดวยกันหลายชนดิหลายแบบ ทั้งที่ติดในเรือน ในหมูบาน ในไรนา และจะมีชื่อเรียก
แตกตางกันออกไป

พิธีกรรมเนื่องในวันสําคญัของชาวลัวะ
เปนพิธีกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสตางๆ ตามประเพณีพื้นบานของคนเมืองหรืออาจจะเปน

พิธีกรรมทางพุทธศาสนาสําหรับบางหมูบานที่มีวัดพุทธหรือสํานักสงฆประจําหมูบาน พิธกีรรมที่
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จัดขึ้นนี้ก็จะเปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นงายๆ โดยอาจจะมีรายละเอียดบางสวนที่
ประยุกตเขากับความเชื่อดั้งเดิมของชาวลัวะเองดวย

พิธีกรรมในโอกาสพิเศษที่สําคัญของชาวลัวะ คือสงกรานตปใหมที่จัดขึ้นในเดือน
เมษายน โดยทั่วไปจะมีงานฉลองกัน 5-10 วัน ชาวลัวะจะไมออกไปทํางานในไรนา จะเปนชวงเวลา
ของการขับไลสิ่งไมดีทั้งหลาย รวมทั้งโรคภัยไขเจ็บใหออกไปจากหมูบาน ใหมีแตสิ่งดีงามอุดม
สมบูรณ ชวงฉลองปใหมนี้บางคนก็ถือโอกาสซอมแซมบานเรือนในสวนที่ทรุดโทรม เปลี่ยน
หลังคาบานใหม ในวันสุดทายของเทศกาลหมอผีและกลุมผูเฒาจะไปเยี่ยมเยียนทุกหลังคาเรือนเพื่อ
อวยชัยใหพรบานและสมาชิกในบานหลังนั้นเจาของบานตองนําเหลามาตอนรับคณะผูมาเยือนนี้ 
นอกจากนี้หมอผีหรือเฒาจ้ําจะสานตะแหลวอันใหมและลงคาถาอาคมที่ตะแหลวนี้มอบใหกับเจา
บานทุกหลังคาเรือน เพื่อจะไดนําไปติดที่บานแทนอันเกา และในตอนบายแตละครัวเรือนจะทําสะ
ตวงเซนผี เปนกระทงสี่เหลี่ยมมีเครื่องประกอบตางๆ เชน หมาก ผลไม ขาวสุก เทียน เกลือ พริก 
เปนตน และนําไปวางไวปากทางออกหมูบานเพื่อเลี้ยงผีที่ไมมีที่อยูประจํา ในระหวางงานปใหมนี้ 
ชาวลัวะทุกหลังคาเรือนจะทําความสะอาดบาน เตรียมอาหารและเหลาไวมากมาย เพื่อเลี้ยงตอนรับ
เฒาจ้ําและคณะ ตลอดจนญาติมิตรที่มาเยี่ยมเยือน (ภัททิยา   ยิมเรวัต และสุริยา รัตนกุล 2541:25-31)

จากเอกสารเกี่ยวกับชาวลัวะ แสดงใหเห็นวาชาวลัวะ ซึ่งเปนกลุมชนที่อาศัยอยูใน
จังหวัดนาน เปนกลุมชนความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว นาศึกษาคนควา ไมวาจะเปนในดานการ
ประกอบอาชีพ ความเปนอยู ประเพณีความเชื่อ และพิธีกรรมตางๆ ยังคงยึดติดอยูกับธรรมชาติและ
สิ่งที่เหนือธรรมชาติ และยังคงยึดถือรูปแบบดังเดิมและปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน 

พิธีโสลด (แปงโสลด)
งานบุญประเพณีสําคญัของชาวลัวะ คือ งานโสลด หรือบางครั้งเรียกวา โสลดหลวง ซึ่ง

ถือเปนงานใหญประจําปที่เดยีว งานนี้ถือวาเปนงานบูชาผ ี “ปูขาวยาขาว” และเปนงานสนุกสนาน
รื่นเริงของชาวลัวะ หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับงานการประจํามาตลอดทั้งป

ที่กลาววางานโสลดเปนงานบูชาผีปูขาวยาขาว เพราะผีทั้ง 2 นี้ เปนผูบอกใหชาวลัวะ
ทําโสลด และใหสืบทอดตอกันมาทุกป เพื่อใหชาวบานอยูเย็นเปนสุข ไมมีภัยอันตรายตางๆ มา
รบกวน ซึ่งชาวลัวะก็ไดปฏิบัติสืบทอดกันมา และเชื่อวาถาปใดไมไดทําโลดบูชาผจีะเกิดเหตุ
รายแรงตางๆ โดยชาวลัวะกลาววา “ถาไมทําโสลดมันก็บดี คนก็จะตายหมดบายหมดเมือง บานก็จะ
ปูดจะพังไป เพราะผีหาจะไมพอใจ” ชาวลัวะอีกคนกลาววา “เยียะไฮก็บไดขาว ถาไดขาวหนกู็กัด
ตาย” หรือ “บไดแปง บกินโสลด คนก็จะตายไปหมดบาน” จะเห็นไดวาการทําโสลดนีก้็เพื่อเปนการ
บูชาผีขอบคุณที่ไดคุมครองใหพนเหตุเภทภัยนั่นเอง และถาไมทําโสลดก็จะทําใหผีไมพอใจและจะ
ทําใหเกิดอันตรายตอหมูบาน ตอชาวบานตางๆ นาๆ (สุริยา รัตนกุล และคณะ 2539:11)
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พิธีทําโสลดนี้ชาวลัวะปรัยเรียกวา “แองโสลด” สวนชาวลัวะมัลเรียกวา “แอมโสลด
หลวง”  (ภูเบธ  วีโรทัย 2534 :51)

พิธีโสลดนี้จะทําในชวงที่ตนขาวและพืชพรรณในไรกําลังตั้งทอง หรือขาวสูงประมาณ 
50-60 เซนติเมตร ซึ่งพื้นที่บนเขาหรือไรของชาวลัวะจะมีสีเจียวขจีมองดูสดใสอรามตาไปทุกๆ เนิน
เขา (ทวี  ประทีปแสง 2542:54)

สวนทวี  ประทีปแสง ไดกลาวถึงตํานานของพิธีโสลดไววา เมื่อกอนชาวลัวะไมรูจักตน
ขาวมากอน อยูๆ ก็มีนกเขาคูหนึ่งบินเขามาในหมูบานแลวถายมูลออกมามีเมล็ดขาวติดอยูที่มูล 3 
เมล็ด ตอมาเมล็ดขาวนั้นก็งอกออกมาเปนตนขาว 3 ตน หรือ 10 กอ จนกอขาวนั้นโตและออกเปน
รวงขาวหลายรวงในปนั้น จนกระทั่งขาวสุกแลวตนขาวกล็มตายลงเหลือเมล็ดไวมากมาย ซึ่งเมื่อ
ผานฤดูแลงไปแลว ฝนก็จะตกลงมา ทําใหเมล็ดขาวนั้นงอกออกมาเปนตนกลาจํานวนมาก และออก
รวงมากมาย ชาวบานเห็นดังนั้นก็ลองเอามาตมแลวใสเกลือทานดู ก็พบวามีรสชาดอรอยดี จึงมีการ
เก็บเมล็ดขาวเอาไว เมื่อถึงตนฤดูฝนก็จะนําเมล็ดขาวไปหยอดหลุมเอาไวใหงอกออกมา เมื่อมีขาว
แลวชาวลัวะก็คิดวาเปนของที่ดีและสามารถเปนอาหารได ตั้งแตนั้นเปนตนมาชาวลัวะก็มีการปลูก
ขาวเพื่อเปนอาหารกันทกุๆ คน ตอมาก็มีพิธี “โสลด”  เพื่อเปนการทําขวัญขาว เพื่อใหขาวในไรงอก
งาม สมบูรณ ไมมีโรค นก หนู แมลงตางๆ กัดกิน จึงมีการทําพิธีนี้ขึ้นมา

งานกินโสลดของชาวลัวะจะจัดกันในเดือนกันยายนถึงตุลาคม โดยจะจัดงานเปนเวลา 7 
วัน ทั้งหมูบานจะหยุดงานการใดๆ ทั้งสิ้น จะมารวมกันตีพิในหมูบานตามถนนหนทางตางๆ อยาง
สนุกสนาน ระหวางมีงานนี้ชาวลัวะจะออกไปนอกหมูบานไมไดเลยจะตองอยูรวมพิธีกันทกุคน 
และคนนอกหมูบานก็ถูกหามไมใหเขามาในบริเวณบานลัวะระหวางงานเชนกัน (สุริยา  รัตนกุล 
และคณะ 2539:12)

การประกอบพิธีโสลดมีวัตถุประสงคของพิธี คือ เพื่อใหขาวที่ปลูกมีผลผลิตมากๆ ใหผู
ปลูกมีขาวกินตลอดป ไมใหมีการเจ็บไขไดปวยเกิดขึ้นในบานและในหมูบานและใหทกุคนรอดพน
จากภัยอันตรายตางๆ ในบางครอบครัวที่ไดบนบานศาลกลาวไวเพื่อใหรอดพนภัยพิบตัิตางๆ เมื่อถึง
เวลาประกอบพิธีทําโสลดก็จะทําการแกบนในพิธีนี้ดวย วัตถุประสงคของพิธีหรือผลของพิธีไมได
สงผลเฉพาะกับชาวลัวะในปหมูบานเทานัน้ แตจะสงผลถึงชาวลัวะที่เคยอยูในหมูบานนี้และไป
แตงงานกับคนหมูบานอื่นดวย ดังนั้นชาวลัวะที่เคยอยูในตระกูลของเจาผีจะกลับมารวมประกอบพิธี
เชนกัน โดยเฉพาะผูชายที่ไปแตงงานกับผูหญิงหมูบานอืน่ และตองยายไปอยูกับผูหญิงในหมูบาน
อื่น ผูชายคนนั้นก็จะเดินทางกลับมารวมประกอบพิธีนี้ดวย (ภูเบธ  วีโรทัย 2534:53)

พิธีจะเริ่มตั้งแตเชามืด (ประมาณ 7 โมงเชา) การทําพิธีจะมีหมอผีของหมูบานเปนผูนํา
ของพิธี โดยที่เจาของบานที่ผีอาศัยอยูจะตองเปนตัวแทนของชาวลัวะในหมูบานในการเปนเจาภาพ
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หรือตัวแทนของพิธีกรรม เจาของบานที่ผีอาศัยอยูจะตองเตรียมพืชพันธุจากในไรของตวัเอง ไดแก 
ตนขาว ขาวโพด เผือก เมี่ยง ฯลฯ โดยรวมเอาทุก ๆ อยางใสไวในกระจาดเพื่อเตรียมทําพิธี ชาวลัวะ
ทุกคนในหมูบานจะรวมตัวพรอมเพรียงกนัที่ศาลาผีของหมูบาน ซึ่งอยูหางจากเรือนที่ผีอาศัยอยู
ประมาณ 100 เมตร ในศาลามีอุปกรณทกุๆ อยางที่เตรียมไว และหมอผีจะนั่งอยูในศาลาพัก มีขนาด
กวาง 4  4 เมตร บริเวณศาลาจะมกีารเลนดนตรี ซึ่งฟงดแูลวก็ไพเราะอยางยิ่ง ที่นาแปลกก็คือเปน
เครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นในขณะนั้น และมีเพียงชนิดเดียว คือวัสดุที่ทําดวยไมไผ ที่เรยีกวา “พ”ิ

มีการจัดขบวนตีพิ เมื่อตนขบวนถึงประตูบานหรือหัวบนัไดบานของเรือนที่ผีอาศัยอยู 
หมอผีก็จะวาคาถาทําปากอุบอิบๆ แลวเจาของบานก็จะนํากระจาดที่ใสพืชพันธุอยูนําไปไวใน
หองนอน หลังจากนั้นเจาของบานก็นําไกดําที่เตรียมไวออกมาแลวก็ลงมือกอไฟ ตมน้ําในขณะนั้น
เลย เมื่อน้ํารอนแลวเจาของบานก็จะทําการเชือดไกตัวนัน้ แลวนําเลือดไกที่กําลังไหลอยูไปทาพืช
พันธุตางๆ ในกระจาด แลวก็กลับเขาไปในครัว เชือดคอไกขยายบาดแผลใหเลือดไหลออกมาอีกเอา
ไปทาบริเวณหัวบันไดบาน และพขินาดใหญ จากนั้นก็ทาํการเชือดไกตัวนั้น ลวกน้ํารอนถอนขน
และปรุงไกตัวนั้นจนเสร็จสมบูรณ แลวก็ยกอาหารตางๆ ออกมากินเลี้ยงกัน เปนอันเสร็จพิธกีารทํา
พิธีโสลดของหมูบาน

หลังจากเสร็จพิธีกรรมของหมูบานแลว เปนการทําพิธกีรรมของชาวลัวะทุกๆ บานและ
จะมีพิธีกรรมเหมือนกับพิธีของหมูบาน คือ หัวหนาครอบครัว (พอบาน) ก็นําพืชพันธุของตนเองใน
ไรมาใสกระจาดไวในหองนอนตนเอง และทําการเซนดวยไกเหมือนกับการทําพิธีใหญของหมูบาน 
แตจะทําในชวงบายและชวงเย็นของวันเดียวกัน (ทวี  ประทีปแสง 2542:55-57)

ในระหวางงานโสลดนี้จะหามกินเหลาโดยเด็ดขาด ถากินก็จะตองถูกปรับ อยางไรก็ตาม 
ชาวลัวะมีการทําเหลาสําหรับงานโสลดเหมือนกัน แตจะเอาไวสําหรับเล้ียงผีเทานั้น โดยจะเอา
ออกมาเลี้ยงตอนที่พิมาถึงเรือนแลว เหลาของชาวลัวะคือเหลาแกลบ หรือเรียกวา ปูต จะทํากันเอง
ในหมูบาน โดยนําเชื้อแปงสําหรับทําเหลามาผสมกับขาวเหนียวที่นึ่งแลว หลังจากนั้นนําไปใสใน
ไหเอาขี้เถาที่เรียกในภาษาลัวะวา ปวะฮ  กลบปดบนหัวในไห แลวจึงเอาแกลบหรือคาม ปดทับลง
อีกที แลวหมักขาวที่ผสมเชื้อไวในไหจนกระทั่งไดที่ประมาณ 4-5 วัน เวลาดื่มจะเหลานี ้ โดยเอาไม
ไผที่เรียกวา มัย กัน มาใชดูดแทนหลอดดูด โดยจะดูดเหลาจากไหโดยตรงเลย

อาหารพิเศษของชาวบานในยามงานโสลดที่ทุกบานทําสําหรับงานโสลด คือ ขนมเกื๋อ 
หรือฮวง ทําโดยนําขาวโพดมาตําผสมกับน้ําตาลและแปง แลวหอดวยใบตองจิงที่ชาวลวัะเรียกวา 
กะตัง ใบตองจิงนี้มี 2 ชนิด คือ สีขาว และสีแดง ที่นํามาใชหอขนมจะใชชนิดใบแดง ขนมนี้ทุกบาน
จะทําเหมือนกันและนํามารวมกันในตะกรา หรือ กวย ที่บานจัดงานโสลด อาหารอีกชนิดหนึ่งคือ 
แกงหนอไมใสปู ทุกบานจะตองจัดอาหารใหผี 1 สํารับ โดยนําไปวางไวที่หัวบนัไดตรงปากประตู
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เขาสูขางในเรือนแลวเรยีกใหผีมากิน เฒาจ้ําซึ่งแตงชดุขาว ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของผีปูขาวยาขาวจะ
เดินขึ้นไปทุกเรือน แตละเรือนก็จะจัดเหลาที่เตรียมไวรับผมีาใหดื่ม

ในระหวางงาน ถาวันไหนเปนวันที่ชาวบานนําพิออกมาตีได ก็จะนํามาตีเลนกัน
สนุกสนาน ชาวบานจะแตงกายกันอยางงดงาม แลวก็ออกเลนไปตามทางเดินในหมูบานจนครบ
กําหนดงานกินโสลด ก็จะนําพิที่ทําใหมสําหรับงานโสลดมามัดรวมกัน แลวก็ทุบทิ้ง นําไปฝงให
หมดไป (สุริยา  รัตนกุล และคณะ 2539:11-14)

“พ”ิ ของชาวลัวะ
ความเปนมา
ภูเบธ  วีโรทัย (2534:51-52) ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาไววา กาลครั้งหนึ่งในฤดูฝน

ประมาณเดือนสิงหาคม มีหญิงคนหนึ่งนางไดทําความสะอาดปกกวาดลานบาน ตลอดจนถึงบริเวณ
ยุงฉาง ขณะที่นางปดกวาดไปรอบๆ บริเวณยุงฉางนั้นเอง นางไดแลเห็นกระบอกไมไผซึ่งตัดเปน
ปลองๆ วางอยู 3 ทอน แตละทอนมีรูปกเสียบดวยลิ่มยาวๆ ไวเหนือปลองของแตละอัน 
ขณะเดียวกันมีไมเพื่อใชเคาะตีวางอยู ณ แหงนัน้ดวย นางมองไปรอบ  ๆ อีกทีไดแลเห็นเครื่อง
ประกอบพิธีเซนสรวง ซึ่งมีตนกลาขาว ขาวเปลือก ขางโพด เผือกมันและใบไม อยางละเล็กละนอย
วางเรียงรายกันอยูโดยรอบ ดวยความประหลาดใจในสิ่งที่นางไมเคยพบเห็นมากอนนางจึงหยิบเอา
ทอนไมที่นางพบเห็นขึ้นมาพิจารณาและเคาะตีดู ปรากฏวาไมนั้นมีเสียงดังกองกังวาลไพเราะจับใจ
ยิ่งนัก ดวยความปลาบปลื้มปติยินดี เนื่องจากเปนเสียงแปลกประหลาดมหัศจรรย นางจึงเคาะเลนไป
พลางกระโดดโลดเตนไปตามจังหวะของเสียงเพลงนั้นจนทําใหเพื่อบานใกลเคียงไดยนิไดฟงเสียง 
ดังนั้นจึงพากันออกมาดูเลยไดรูวานางไดพบเห็นและไดเลนในสิ่งมหัศจรรย จึงพากันเลาขานตอกัน
ไปวา สิ่งซึ่งนางไดพบเห็นและไดเคาะตีเลนนั้นเปนของเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ินํามาสงให เพื่อเปน
โชคลาภตอนรับผลผลิต ตอนรับขวัญขาว 

ลักษณะโดยทั่วไป
ชาวลัวะแหงจังหวัดนานมีเครื่องดนตรีประจําเผา เปนเครื่องตีที่ทําจากไมไผ กลุมปรัย

เรียกเครื่องดนตรีของเขาวา “เประห” และกลุมมัล เรียกวา “ปห” หรือที่คนเมืองเรียกวา “พ”ิ เครื่อง
ดนตรีทั้งสองชนิดนี้ทําจากไมไผเหมือนกัน แตมีรูปทรงลกัษณะวิธีการเลน ตลอดจนโอกาสในการ
เลนที่แตกตางกันออกไป

“พ”ิ หรือในภาษาลัวะ เรียกวา “ปห” เปนเครื่องตีของชาวลัวะมัล ที่สรางขึ้นเพื่อใชตีให
จังหวะ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในพิธีโสลดหลวง “พ”ิ ทําจากไมไผชนิดหนึ่ง เรียกวา “ไม
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เฮียะ” พิจัดเปนเครื่องดนตรีพิเศษของชาวลัวะ เพราะจะทําขึ้นเฉพาะทกีารทําโสลดเทานั้น หลังจาก
งานเลิกแลวจะตองทุบทิ้งท้ังหมด จะเก็บไวแตเฉพาะพิที่จะเปนแบบสําหรับครั้งตอไปท่ีเรียกวา 
“เชื้อ หรือ พันธุ”

“พ”ิ ของชาวลัวะมัลจะมีลักษณะเปนทรงกระบอก ดานหนึ่งกลวง เหนือดานที่ตนัจะ
เจาะรูที่ตัวกระบอก 2 ดาน แลวใชไมไผที่เหลาใหยาวเรียวเสียบลงไปที่รูนี้ใหผานกระบอกไมไผ
ออกไป เรียกวา “ขาพ”ิ ซึ่งเวลาเลนพิก็จะนําไมไผอีกอันหนึ่งมาตีที่ขาพนิี้ ก็จะไดเสียงพิที่ดังกังวาน
ออกจากกระบอกไมไผ ขาของพินี้ดานหนึ่งใชเปนทีจ่ับหรือถือ อีกดานหนึ่งจะยาวกวาใชเปนดานที่
จะตี พิชุดหนึ่งจะมี 3 ตัว ผูตี 1 คนก็จะตีพิชุดหนึ่ง โดยจะจับขาพิดานหนึ่งไวในมือ ถาพิบางชุดที่มี
ขนาดใหญไมสามารถถือได ก็จะวางบนตักและนั่งตี การตีพิจะนั่งหรือยืนตีก็ได สวนมากแลวถาตี
ในเรือนก็จะนั่งตี แตถาออกไปตีเลนตามทางในหมูบานก็จะยืนเรียงกนั 

ในการตีพิแตละครั้งนั้น จะมีพิหลายชุด บางครั้งมากกวา 30 ชุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสมาชิก
ของหมูบานที่มารวมเลนพิ ในจํานวนพิทั้งหมดของการเลนแตละครั้งนั้นจะตองประกอบดวยพิ 4 
ชุด คือ ชุดใหญ เรียกวา “แมฟารอง” และชุดเล็กๆ ที่มีขนาดลดหล่ันกันลงไปอีก 3 ชุด เรียกวา “รี” 
“รีหลวง” และ “พะลด” ซึ่งเปนชุดที่เล็กที่สุด ผูตีก็จะเลือกตีตามที่ชอบ เพราะทํานองทีใ่ชตีก็จะ
เหมือนกัน ยกเวนผูที่ตีชดุแมฟารอง 1 คน ที่จะเปนคนคุมจังหวะ

ทํานองที่ตีพิเลนกันในยามงานโสลดนั้นพบวามีทั้งที่เปนแบบที่เปนจังหวะผสมและ
จังหวะเดี่ยว ซึ่งฟงดูเหมือนวาจะมีหลายแบบ แตเมื่อวิเคราะหแลวพบวา จะเปนทํานองแปรของ
ทํานองหลักทั้งหมดดังไดแสดงลักษณะทํานองไวในโนตเพลงประกอบ เมื่อฟงเสียงพิที่ชาวลัวะเลน
กันอยางสนุกสนานระหวางงานโสลดนี้จะพบวา ไมมีหลักเกณฑที่ชดัเจนวา ทํานองแตละแบบนั้น
จะเริ่มเมื่อใด จะจบลงเมื่อใด และจะขึ้นดวยเสียงไหนเพราะในการตีพินั้นจะมีผูตีคนหนึ่งเปนผูเริ่ม
และคนอื่น ๆ จะตีตามในบางครั้งผูนําจะตีพิที่มีทํานองตางจากคนอ่ืน ๆ มีลักษณะเปน “ทํานองขัด” 
ซึ่งจะทําใหเสียงพิท้ังหมดที่ไดยินไพเราะขึ้น

อยางไรก็ตามสวนใหญแลวชาวลัวะที่มารวมตีพิจะตีเปนทาํนองเดียวพรอมกันอยาง
สนุกสนาน ยามงานโสลดจะไดยินเสียงพิดังไปทั่วหมูบานตั้งแตยามเชาจนค่ํามืดดึกดื่น โดยเฉพาะ
ยามกลางคืนที่หนุมสาวจะมารวมตีพกิันอยางสนุกสนาน เสียงพิ เสียงโห รองรับ บอกใหรูถึง
ความสุขความพอใจในชีวิตของชาวลัวะเปนอยางดี (ภัททิยา  ยิมเรวัต และสุริยา  รัตนกุล 2541:22-
25)
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การสราง “พ”ิ
ผูที่สราง “พ”ิ ภาษาพื้นราบเรียกวา “ชาง” ภาษาลัวะใชคําวา “สลา” ชางทํา “พ”ิ มี

บทบาทเปนอยางมากในการทําพิธีกรรมโดยสวนใหญที่พบ คนที่เปนชางทํา “พ”ิ จะเปนบุคคลที่
เปน “หมอผ”ี ในภาษาลัวะเรียกวา “เฒาจ้ํา” การสราง “พ”ิ ของชนเผาลัวะโดยประเพณีแลว “สลา” 
ทําการวัดขนาดจาก “พ”ิ ที่เก็บไวจากพิธีที่ผานมาในแตละป “พ”ิ ที่จัดเก็บไวนี้เรียกวา “เชื้อ” หรือ 
“พันธุ” และเนื่องจาก “พ”ิ เปนเครื่องดนตรีที่ใชในพิธีกรรม ดังนั้นขั้นตอนการสรางก็จัดขึ้นตาม
พิธีกรรมในแตละวัน ตามความเชื่อของชนเผาลัวะ โดยมีลําดับการสรางดังนี้ (ธรรมนูญ  จิตตรีบุตร 
2543:47-49)

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการสราง “พ”ิ ตามลําดับในพิธีโสลด 

วันที่ ขั้นตอนการสราง
1 วันแรกเปนขั้นตอนการหาไมเฮียะที่ทํา “พ”ิ
2 นําไมที่หามาไดมาทํา “พ”ิ ที่ใชในพิธีนอกบาน ทําที่ศาลากลางหมูบานที่จัดสรางขึ้นเพื่อ

พิธีนี้โดยเฉพาะ
3 ทุกคนที่ทําพิธีเขาไรของตนเองเพื่อทําความสะอาดไรของตน
4 นําไมที่หามาไดไปทํา “พ”ิ ที่บนบานเพื่อใชในพิธีกรรมบนบา และเปน “เชื้อ” ตอไป
5 วันที่ 1 สําหรับพิธีเรียกขวัญขาว มีการตี “พ”ิ ทั้งบนบาน และนอกบาน ในวันนี้สามารถนํา 

“พ”ิ ที่ทํานอกบานขึ้นมาบนชานบาน ได แตไมสามารถนําเขาไปในบานได การทําพิธีมี 2 
รอบ รอบแรกเวลาประมาณ 11.00 น. นํา “พ”ิ ที่ศาลาไปตี “พ”ิ เรียกขวัญขาวที่ไร จากนั้น
เวลาประมาณ 14.00 น. เดินแหตี “พ”ิ จากศาลามาที่บาน

6 วันที่ 2 มีการทําพิธี 2 รอบ รอบแรกเวลา 8.00 น. รอบสองเวลา 14.00 น. หลังจากนั้นอาจ
มีการตี “พ”ิ ไปจนถึงเวลา 21.00 น. แตละชวงมีการแหต ี “พ”ิ ไปตามบานที่ไดรับเลือก
เปน “หมอจ้ํา” หรือบานที่ไดรับเลือกในการเก็บ “เชื้อ”

7 เปนวันพักผอนหามทํางาน แตสามารถตี “พ”ิ ได หามนํา “พ”ิ ลงมาจากบาน สามารถตีได
จนถึงเวลา 21.00 น.

8 มีลักษณะเชนเดียวกับวนัที่ 7
9 วันที่ 3 สําหรับพิธีเรียกขวัญขาวที่มีการทําพิธีเชนเดียวกับในวันที่ 6
10 เปนวันสุดทายของพิธีโสลด เมื่อเสร็จพิธี “พ”ิ ที่ทําที่ศาลา และ “พ”ิ ที่ทําที่บานที่เสียงไมดี

ถูกทําลายทิ้ง ทุบใหแตกแลวนําไปฝงดิน “พิธีฆาพ”ิ
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ประเภทของ “พ”ิ
“พ”ิ เปนเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงที่ตายตัวไมสามารถเปล่ียนแปลงระดับเสียงได ซึ่ง

ในแตละชุดของ “พ”ิ นั้น ใน 1 ชุด ประกอบไปดวย “พ”ิ ที่เปนแบบ 3 ตัว และ “พ”ิ ที่เปนแบบ 2 ตัว 
ซึ่งในภาษาลัวะเรียกวา “อังกอมปร” ในแตละตัวของ “พ”ิ ซึ่งประกอบขึ้นเปน 1 ชุดนั้น มีระดับ
เสียงที่แตกตางกัน และมีชื่อเรียกตามภาษาลัวะที่แตกตางกันดวย

“พ”ิ 1 ชุด ประกอบดวย 3 ตัว แตละตวัมีชื่อเรียกจากใหญไปเล็ก ไดแก มุย ฮอง ควัน 
“พ”ิ ที่มีลักษณะเชนนี้จะอยูในชุด พะรด ไฮ ฮี จุมยุม และเมยเอา

สําหรับ “พ”ิ ที่ชุดหนึ่งมีเพียง 2 ตัว ประกอบไปดวยตัวท่ีชื่อวา มุย และ ควัน ขาดตัวที่
ชื่อวา ฮอง ไปหนึ่งตัว ชุดที่มีลักษณะดังที่กลาวมานี้ มีชุด อังกอมปรพะรด อังกอมปรไฮ อังกอมปร
ฮี อังกอมปรจุมยุม และอังกอมปรเมยเอา

นอกจากนี้แลว “พ”ิ ในแตละชุดยังมีขนาดที่แตกตางกัน มีความแตกตางทั้งในดานของ
รูปราง ระดับเสียง ระบบของการบรรเลง และชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไปตามลกัษณะของ “พ”ิ 
โดยสามารถแบง “พ”ิ ตามขนาดและชื่อเรียกไดตามตาราง ดังนี้ (ธรรมนูญ  จิตตรีบุตร 2543 :51-54)

ตารางที่ 2 ขนาดของ “พ”ิ เรียงจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ 

ลําดับที่ ชุด
1 พะรด
2 อังกอมปรพะรด
3 ไฮ
4 อังกอมปรไฮ
5 ฮี
6 อังกอมปรอังกอมปรฮี
7 จุมยุม
8 อังกอมปรจุมยุม
9 เมยเอา
10 อังกอมปรเมยเอา  เปนตัวที่ใหญที่สุดถือไดวาเปนตัวพอ

ที่มา : ธรรมนูญ  จิตตรีบุตร. “ “ปห” ดนตรีของชนเผาลัวะ บานเตย จังหวดันาน.” วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543,54.
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ลักษณะการบรรเลงของ “พ”ิ
“พ”ิ เปนเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงเปนกลุมใหญ การบรรเลง “พ”ิ นั้น ทุกคนในหมูบาน

สามารถบรรเลงได ไมจํากัดจํานวนคนบรรเลง หรือจํากัดจํานวนชุดวามากนอยเพียงใด ทั้งหมด
ขึ้นอยูกับความตองการในการบรรเลงของคนในชุมชนนั้นๆ โดยสามารถแบงแนวหลักๆ ที่บรรเลง
ตามความแตกตางของกระสวนจังหวะ ตามชนิดของเสียงของเครื่องดนตรีในชุดนั้นๆ โดยแบงออก
ได 3 จําพวก ดังนี้

กลุมที่ 1 ไดแก ไฮ จุมยุม เมยเอา กลุมนี้ถือไดวาเปนเสียงหลัก มีจํานวนในการบรรเลง
แตละครั้งมากกวากลุมอื่นๆ

กลุมที่ 2 ไดแก อังกอมปรไฮ อังกอมปรอังกอมปรฮี อังกอมปรจุมยุม และอังกอมปรเมย
เอา ในกลุมนี้เปนกลุมท่ี 1 ชุด สามารถบรรเลงไดเพียง 2 เสียง

กลุมที่ 3 ไดแก ฮี ซึ่งชุดนี้ลักษณะในการบรรเลงมีความแตกตางจากชุดอื่นๆ ทั้งหมด 
และถือวาเปนผูนําในการบรรเลง

สําหรับในชุด พะรด และอังกอมปรพะรดไมนิยมใชตีบรรเลง เพราะถือวาเปนชุดที่เปน
แม หรือผูใหกําเนิด กลาวคือ เปนชุดที่มีไวใชเปนตนแบบในการสรางเทานั้น

สําหรับการบรรเลงบทเพลงตางๆ นั้น “พ”ิ เปนเครื่องดนตรีที่ใชในการตีบรรเลงพรอม
กันทําใหเกิดเสียงประสาน โดยที่ทํานองหลักทั้งหมดอยูที่ชุด ไฮ จุมยุม เมยเอา สวนแนวประสาน
อยูที่ชุด อังกอมปรไฮ อังกอมปรอังกอมปรฮี อังกอมปรจุมยุม และอังกอมปรเมยเอา สวนชุด ฮี เปน
ชุดที่บรรเลงยากที่สุด โดยสวนใหญชุดนี้ผูบรรเลงเปนผูที่มีความสําคัญ หรือมีความสามารถ เชน 
หมอจ้ํา สลา ผูที่มีอาวุโส โดยที่การบรรเลงชุดนี้ทํานองโดยสวนใหญเปนทํานองที่เปนตัวของ
ตัวเองไมบรรเลงตามชุดอื่น

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับซดี-ีรอม
Peter (1986, อางถึงใน รุจิรา ภูปาทา 2544:71) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ซีดีรอม ประสิทธิภาพ

ในการใชงานในหองสมุด ผลการวิจัยพบวา ซีดีรอม เปนที่ยอมรับวาเปนเทคโนโลยีหรืออุปกรณที่
ทันสมัยในการแพรกระจายขอมูลจากฐานขอมูลไปสูผูใชบริการของหองสมุดไปอยางมั่วถึง เครื่อง
ขับและอานซีดีรอมเปนตัวที่ชวยยกมาตรฐานของแผนซีดรีอม แตมีปญหาอยูที่ผูผลิตแผนซีดีรอมยัง
ไมนําเอามาตรฐานในการผลิตแผนซีดนีอมไปใชในกาารผลิต ตัวอยางเชน ถาผูผลิตฐานขอมูลใช
อุปกรณตางชนิดกันในการเก็บ และขอมูลหองสมุดจึงใชขอมูลตางชนิดกันจึงจะสามารถนําขอมูล
จากฐานขอมูลมาใชได ทําใหมีความยุงยาก
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นภดล  สันติพงศศุภกร (2544) ไดทําการศึกษาอิสระเรื่อง การสรางซีดีรอมการสอน 
วิชาดนตรี เรื่องโนตสากลเบื้องตน ชั้นประถมศกึษาปที่ 5 โดยทําการศกึษากับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนบานหนองเหล็ก และ
โรงเรียนบานทันดูเหนือ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการสุมจําเพาะเจาะจง 42 คน 
ผลการศึกษาพบวา ซีดีรอมการสอนมีประสิทธิภาพจากการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ และคาดัชนี
ประสิทธิผล (E.I) = .53

สนธยา  มุลาลินน (2545) ทําการวิจัยเรื่อง ซีดีรอมเรื่องการจัดแสงในภาพประกอบ 3 
มิติ เพื่อใชในการเรียนการสอนวิชาการเขียนภาพประกอบ สถาบันราชภัฏสุรินทร โดยไดรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารตํารา ซีดีรอม นักเขียนภาพประกอบอาชีพ นักออกแบบ นักวิชาการดาน
คอมพิวงเตอรและกลุมตัวอยางทางการศกึษาระดับอุดมศกึษา สถาบันราชภัฏสุรินทร จํานวน 30 
คน ประกอบดวย เอกศิลปศึกษา เอกศิลปกรรม และเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศกึษา 
ผลการวิจัยพบวา ซีดีรอมพื้นฐานในการจัดแสงเงา 3 มิติที่ออกแบบดวยคอมพวิเตอรจัดอยูในระดับ
พอใชได เปนที่ยอมรับและสอดคลองกับรสนิยม โดยมีคาเฉลี่ยหรือคารอยละมากกวาครึ่ง มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพในดานที่ผูเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจ จึงสามารถใชเปนสื่อชวยแกปญหาใน
การเรียนการสอนได

ลลิตา  แสงกระจาง (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการศึกษาดวยตนเองเรื่อง
การสอนวิชากิจกรรมนาฏศิลป สําหรับครูประถมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยเปนครู
นาฏศิลปชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุม
โรงเรียนอโยธยา 6 โรงเรียน ซึ่งไมมีวฒุิทางการศึกษาดานนาฏศิลป จํานวน 6 คน และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนวิชากิจกรรมนาฏศิลปกับครูที่เปนกลุมตัวอยาง โรงเรียนละ 1 หองเรียน 
จํานวน 205 คน ผลการประเมนิชุดการศึกษาดวยตนเอง พบวา ประสิทธิภาพของเอกสารและ
ประสิทธิภาพของแผนซีดีรอมอยูในระดับดี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคิดเปนรอยละ 
87.26

เพ็ญศรี  ประกอบแกว (2546) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานขอมูลซีดีรอม เรื่อง ปลา
ทะเลในตําบลบางสะเหรเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา โดยทําการสํารวจ
และเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปลาทะเลบริเวณทาเทียบเรอืกลุมเกษตรกรประมงบางเสร และนํา
ขอมูลมาพัฒนาเปนฐานขอมูลซีดีรอม และนําไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จํานวน 30 คน ที่ไดมา
ตากการสุมแบบแบงกลุม ผลการวิจัยคือ ฐานขอมูลซีดีรอมเรื่องปลาทะเลในตําบลบางเสรที่
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พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยูในระดับดี นักเรียนที่เรียนดวยฐานขอมูลซีดีรอมที่พัฒนาขึ้น มีผลการเรียนรู
ดานความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และเจตคติของนกัเรียนตอสื่อเทคโนโลยีอยูในระดับดี

จากผลการวิจัยที่ไดกลาวมาทั้งหมด ทั้งในประเทศและตางประเทศ กลาวไดวา ดนตรี
ของชาวเขาเปนสิ่งที่บงบอกถึงเอกลักษณของชนเผานั้น  ๆ และควรคาตอการศึกษา อีกทั้งสื่อซีด-ี
รอมยังเปนสื่อที่ชวยใหกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  เพราะทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองตามความพรอมและความตองการ และยังชวยใหการ
ถายทอดความรูตางๆ โดยเฉพาะความรูที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรขีองชาวเขามีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับดนตรีชาวเขา
วสันตชาย  อิ่มโอษฐ (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง เคง : เครื่องดนตรีของชนเผามง โดย

ศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเคงเปนทั้งผูผลิตและผูบรรเลง ใชระเบียบวิธี
วิจัยทางมานุษยดนตรวีิทยา ผลการศึกษาทําใหทราบวา ชาวมงถือเคงเปนเครื่องดนตรีสําคัญที่สุด 
เชื่อวาสื่อสารกับวิญญาณได ใชเปาในพิธีกรรมทางความเชื่อไดแก ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย
จึงมีพิธีศพถือวาเปนพิธีสําคัญที่สุด ความเชื่อในเรื่องการปกปองรักษาจึงมีพธีซื้อ ความเชื่อเรื่องการ
เกิดใหมจึงมีพิธีตจอผล่ี ความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุรายจึงมีพิธีทําบุญฆาวัวใหวัญญาณผูตาย มีเพลง
สําหรับเปาเวลาเชา เวลาเที่ยง เวลาเย็น หามเปาปนกันหรือเปาเลน หามสตรีเปาเคงในงานศพ ใชเคง
เปาเพื่อความบันเทิง การเกี้ยวพาราสี เปนเพื่อนขณะเดินทางและในวาระพิเศษตางๆ ได ชาวมงถือ
วาพระแมาเจาคือบรมครูทางวิชาเปาเคง 

ธรรมนูญ  จิตตรีบุตร (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปห” ดนตรีของชนเผาลัวะ บานเตย 
จังหวัดนาน โดยใชระเบียบวิธกีารวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการ
ทางมนุษยดนตรีวิทยา จากการศึกษาพบวา ชนเผาลัวะเปนกลุมที่อาศัยอยูบริเวณจังหวัดนานของ
ประเทศไทย มีประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมที่เปนเอกลักษณของตนเองคือพิธกีรรมโสลด “ปห” 
เปนเครื่องดนตรีที่ใชในการบรรเลงประกอบพิธีโสลด  มีความสําคัญมากตอวิถีชีวติของชนเผาลัวะ 
เครื่องดนตรีชนิดนี้เปนเครื่องดนตรีทีใ่ชบรรเลงเปนกลุมใหญๆ ดังนั้นจึงเสมือนวาเปนศูนยรวมของ
ชาวบานในการถายทอดความรูสึกทางวัฒนธรรม 

เจตชรินทร  จิรสันติธรรม (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง ดนตรีชาวเขาเผามูเซอ : กรณีศึกษา
หมูบานหวยหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เปนงานวิจัยทางมานษุยดุริยางควิทยา จาก
การศึกษาพบวา วัฒนธรรมที่เกี่ยวของดนตรี ไดมีการสืบทอดกันมาชานาน ไมสามารถยืนยนัไดวา
เกิดขึ้นในยุคใดสมัยใด บทเพลงใชบรรเลงประกอบการเตนรําเปนสวนใหญ โดยชาวมูเซอถือวา
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ดนตรีกับการเตนรํานั้นเปนสิ่งที่ควบคูกันอยางแยกไมออก ดนตรีและการเตนรําที่ถือวาสําคัญที่สุด
ของชาวมูเซอ คือ การเตนรําในชวงเทศกาลปใหม ซึ่งดนตรีที่ใชประกอบในพิธีฉลองปใหมพบวา
เครื่องดนตรีหลกัที่ใชในการดําเนินทํานองคือ “หนอ” มีความสําคัญในการเปนผูนําการเตนรําของ
มูเซอ อยูในดนตรีตระกูลเครื่องลม ใชวัสดุที่หางายในทองถิ่นในการสราง การเตนรําและการเลน
หนอถือไดวาเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของชาวมูเซอ
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยัประเภทการวิจัยเชิงวิจัยและพฒันา (Research and 
Development) และการศึกษาภาคสนาม ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากพื้นที่จริงและพัฒนาเปนซีด-ีรอม 
เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ และเพื่อนําไปหาประสิทธิภาพของ   ซีด-ีรอมเสริมความรู  ใช
การวิจัยในเชิงคุณภาพ ในการเก็บขอมูล และใชการวิจัยเชิงปริมาณในการหาประสิทธิภาพของส่ือ
ซีด-ีรอม เสริมความรู ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินการวจิัย ดังนี้

1. การวิจัยในเชิงคุณภาพ
         1.1 พื้นที่ในการเก็บขอมูล
         1.2 ผูใหขอมูล
         1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

                       1.4 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
          1.5  การวิเคราะหขอมูล

2. การวิจัยในเชิงปริมาณ
                       2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

         2.2 เครื่องมือ
 2.3 แบบแผนการทดลอง

         2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
 2.5 การวิเคราะหขอมูล

จากลําดับขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาดังรายละเอียด ดังนี้

1.  การวิจัยในเชิงคุณภาพ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชการวิจัยในเชิงคุณภาพในเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชในการ

ทําซีด-ีรอมเสริมความรู เรื่อง “พิ” ของชาวลวัะ ดังมีรายละเอียดดังนี้
 1.1 พื้นที่ในการเก็บขอมูล

      ผูวิจัยกําหนดพื้นที่เก็บขอมูลในการวิจัยดวยวิธีการเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Selective Sampling) โดยเลือกเก็บขอมูลที่หมูบานของชาวลัวะ ไดแก บานชี อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดนาน เนื่องจากเปนหมูบานของชาวลัวะที่มีการจัดพิธีโสลด และมีการเลน “พิ” อีกทั้งหมูบาน
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นี้ยังเปนหมูบานที่สนับสนุนใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมของหมูบานใหผูอื่นไดรับรู ดังเชนการ
สนับสนุนใหทางโรงเรียนบานชีเขาไปศึกษาเกี่ยวกับ “พิ” และนํามาจัดในกระบวนการเรียนการ
สอนของ       โรงเรียน

1.2 กลุมผูใหขอมูลเพื่อจดัทําซีด-ีรอม
      1.2.1 กลุมผูใหขอมูลเกี่ยวกบัเรื่อง “พ”ิ

     กลุมผูใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง “พ”ิ ที่ใชในการศึกษาครัง้นี้ ไดมาดวยวิธีการ
สุมแบบลูกโซหรือบอลลหิมะ (Chain or Snowball Sampling) ไดแก ผูรูในหมูบาน ผูใหญบานหรือ
กรรมการหมูบาน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ในเขตพื้นที่บานชี อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน 
และไดจําแนกออกเปน 3 กลุมดังตอไปนี้

        1) ผูรูในหมูบาน
             เปนผูรูในฐานะที่มีความรู ความชํานาญ ความสามารถ และมีความคลกุ

คลีกับการผลิต หรือการเลน “พิ” ของชาวลัวะ
        2)  ผูใหญบาน  กรรมการหมูบานและกรรมการสถานศึกษา

                เปนผูรูในฐานะเปนผูนําอยางทางการในชุมชนทีม่ีผูรูในหมูบานอาศัยอยู 
เปนผูที่มีความใกลชิดกับคนในชุมชน เปนผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาที่สามารถแนะนําและให
ขอมูลในชุมชนไดอยางดี หรือเปนผูที่มคีวามรู ความสามารถ ความชํานาญในเรื่อง “พิ” ของ
ชาวลัวะดวย

     3) ครู
                  เปนครูที่อยูในชุมชน เปนผูที่สามารถแนะนําผูรูในชุมชนได หรือเปนผูที่

มีความรูความสามารถ  การถายทอดในเรื่องของ “พิ” ของชาวลัวะดวย
1.2.2 ชาวลัวะบานชี 

     ศึกษาจากการสังเกตการณในการรวมพิธีกรรม และการรวมต ี “พ”ิ ของ
ชาวลัวะบานชี

1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
      1.3.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําซีด-ีรอม

ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการเก็บขอมูล ดังตอไปนี้
1) การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เปนการบันทึกขอมูลจาก

เอกสารและบันทึกที่เกี่ยวของกับเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ  จากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก 
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ก. หองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ 
ข. หองสมุดประชาชน ในอําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน
ค. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

                                                 ศาลายา
ง. หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี กรุงเทพมหานคร
จ. เว็บไซตตางๆ

2) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) เนื่องจากการวิจัยนี้มุงที่
จะศึกษาในเรื่อง “พิ” ของชาวลวัะ โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับความเปนมา วัตถุประสงคของการ
สราง โอกาสในการสราง การสรางเครื่องดนตรี ลักษณะของเครื่องดนตรี การเลนเครื่องดนตรี และ
พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับเครื่องดนตรี ประกอบกับแหลงขอมูลสําคัญของการวิจัย คือชาวบาน จึงตอง
ใชการสัมภาษณเปนหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการเตรียมประเด็นตาง ๆ ในเรื่องที่ศึกษาไว 
มีแบบสัมภาษณเปนลักษณะคําถามแบบปลายเปด แลวใชวิธีการซักถามแบบพูดคุย สนทนาใน
บรรยากาศที่เปนกันเองมากที่สุดในการซักถามประเด็นตาง ๆ

3) การสังเกต (Observation) เปนการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 
Observation) ขอมูลที่ไดจากการสังเกตและจะเปนขอมลูประกอบการพิจารณารวมกับขอมูลที่ได
จากเอกสาร และการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณตรงตามขอเท็จจริงมากที่สุด

1.3.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําซีด-ีรอม
1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชาวเขาเผาลัวะ พิธีโสลด และ “พิ” ในพื้นที่

บานชี อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน และจากเอกสารตางๆ ที่มีผูไดรวบรวมไว
2) สํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูรูในหมูบาน ผูใหญบาน กรรมการ

สถานศึกษา ครู หรือกรรมการหมูบาน ที่มีความรู ความสามารถ ความชํานาญ การถายทอดเกี่ยวกับ 
“พิ” ของชาวลัวะ วามีใครบาง และอยูที่ไหน โดยอาศัยสอบถามจากบุคคลในพื้นที่ และรูจักจาก
บุคคลในพื้นที่เปนอยางดี

3) เมื่อไดขอมูลของผูรู ผูใหญบาน หรือกรรมการหมูบาน กรรมการ
สถานศึกษาและครู แลวจึงเดินทางไปสัมภาษณ

4) สังเกตจากงานพิธีที่มีการละเลน “พิ” ของชาวลัวะ
5) ถอดเทปสัมภาษณออกมาเปนลายลักษณอักษร หลังจากไดขอมูลมาใน

แตละครั้ง แลวพิจารณาวาขอมูลนั้นวาครบถวนเพียงใด ถาขอมูลนั้นยังไมครบถวน ก็ยอนกลับไป
เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมอีก
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6) นําขอมูลมาวิเคราะหโดยแยกแยะออกเปนหมวดหมูเนื้อหา ประเด็น 
และขอบเขตของการศกึษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห

จากลําดับขั้นตอนสามารถแสดงใหเห็นดังแผนผังนี้

แผนผังที่ 1 ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลเพื่อสรางซีดี-รอม 

1.4 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
1.4.1  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเพื่อจดัทําซีด-ีรอม

1) แบบสัมภาษณแบบหยั่งลึก (In-Depth Interviews)
2) สมุดบันทึกการสัมภาษณและการสังเกต
3) เทปบันทึกเสียง เพื่อสามารถเก็บขอมูลไดครอบคลุมเนื้อหาครบถวน 

โดยเฉพาะขอมูลสําคัญๆ ที่ผูวิจัย ไมสามารถบันทึกไวทั้งหมดไดทันขณะที่สัมภาษณหรือสนทนา
ซักถาม

4) กลองถายรูป ใชเก็บขอมูลบันทึกภาพที่เห็นวาสมควรจะบนัทึกไวเปน
หลักฐาน

5) กลองวิดีทัศน  ใชเก็บขอมูลที่เปนรายละเอียดที่อาจจะ ไมสามารถบันทึก
จากกลองถายรูปไดหมด

                   การใชเครื่องมือดังกลาว ผูวิจัยไดทําความเขาใจในการใชเครื่องมือ และขอ
อนุญาตผูใหขอมูล กอนการเก็บรวบรวมทกุครั้ง

ศึกษาขอมูลพื้นฐาน และจากเอกสารตางๆ

ลงพื้นที่

รวบรวมขอมูล

วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 
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1.4.2  วิธีการดําเนนิการสรางเครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมลูเพื่อจัดทําซีด-ีรอม
ในการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดทําการสรางแนวทางการสัมภาษณแบบหยั่งลึก     

(In-Depth Interviews) เพื่อทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการผลิตสื่อซีด-ีรอม เสริม
ความรู เรื่อง “พ”ิ  ของชาวลัวะ ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1) ศึกษาขอมูลที่ไดจากการศกึษาคนควาที่เกี่ยวของกับเรื่องชาวเขาเผาลัวะ 
และเรื่องเครื่องดนตรีพิ 

2) เขียนขอบเขตของขอมูลที่จะศึกษา ไดแก ความเปนมา วัตถุประสงคของ
การสรางเครื่องดนตรีพิ การสรางเครื่องดนตรีพิ ลักษณะและประเภทของ “พ”ิ การเลน “พิ” และ
พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการเลน “พิ”

3) ตั้งคําถามซึ่งเปนคําถามชนิดปลายเปด โดยใหสอดคลองกับขอบเขตที่
กําหนดไว

4) ใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง
5) นํากลับมาแกไขขอบกพรอง
6) นําไปใชสัมภาษณจริง

จากลําดับขั้นตอนสามารถแสดงใหเห็นดังแผนผังนี้

แผนผังที่ 2 ขั้นตอนการสรางแนวทางการสัมภาษณแบบหยั่งลึก (In-Depth Interviews)

ศึกษาขอมูลที่ไดจากการศกึษาคนควา

เขียนขอบเขตของขอมูลที่จะศึกษาเพื่อทําส่ือ

ตั้งคําถามที่เปนชนิดปลายเปด

ใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง

นําไปใชสัมภาษณจรงิ

ผาน

ปรับปรุงไมผาน
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1.5  การวิเคราะหขอมลู
การวิเคราะหขอมูลจะตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ

ขอมูลที่ไดจากเอกสาร และขอมูลท่ีไดจากการสังเกต  ตรวจสอบวาในแตละประเดน็มีความ
สอดคลองหรือแตกตางกันหรือไมอยางไร โดยใชวิธีการตรวจสอบที่เรียกวา การตรวจสอบสามเสา 
(Triangular Check) เพื่อยันขอมูลในแตละประเด็นวาใชหรือไมใช  โดยเทียบวาถาขอมูลที่ไดจาก
วิธีการทั้ง 3 วิธีการ มีความเหมือนกัน 2 ใน 3 สวนแสดงวาขอมูลนั้นมีความนาเชื่อถือ

2.  การวิจัยในเชิงปริมาณ
ผูวิจัยไดใชการวิจัยในเชิงปริมาณเพื่อใชในการสราง พัฒนา และหาประสิทธิภาพของ

สื่อซีด-ีรอมเสริมความรูเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ

ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเชียง

กลาง “ประชาพัฒนา” อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2549 จํานวน 400 คน เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 สาระและ
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระบุวานักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  สามารถคิด วิเคราะหปจจัยพื้นฐานและผลกระทบจากภายนอกที่มี
อิทธิพลตอการสรางสรรคภูมิปญญาของมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 1 มีความพรอม ความสนใจ และความกระตือรือรน ที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวไดเปน
อยางดี จึงมีความเหมาะสมที่จะเปนจุดเริ่มตนของการศกึษาเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาครั้งนี้เปนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน

เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2549 จํานวน 40 คน โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling)

2.2 เครื่องมือที่ใชในการหาประสิทธิภาพของสื่อ
เครื่องมือที่ใชในการหาประสิทธิภาพของส่ือซีด-ีรอมเสริมความรูเรื่อง “พิ” ของ

ชาว  ลัวะ ไดแก
1. ซีด-ีรอมเสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลของการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนดวยซีด-ีรอมเสรอมความรู เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน ประมาณ 30 ขอ

3. แบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวยซีด-ีรอมเสริมความรู 
ลักษณะของแบบวัดความพึงพอใจจะเปนแบบสอบถามรูปแบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) โดย
ผูวิจัยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

น้ําหนัก  1 หมายถึงมีความพึงพอใจนอยที่สุด
น้ําหนัก  2 หมายถึงมีความพึงพอใจนอย
น้ําหนัก  3 หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง
น้ําหนัก  4 หมายถึงมีความพึงพอใจมาก
น้ําหนัก  5 หมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สุด

2.2.1 วิธีการดําเนินการสรางเครือ่งมือที่ใชในการหาประสิทธิภาพของสื่อ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาและสรางซีด-ีรอมเสริมความรู เรื่อง 

“พ”ิ ของชาวลัวะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเพื่อใชใน
การหาประสิทธิภาพของส่ือซีด-ีรอม ไดแก ซีด-ีรอมเสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ  ซึ่งมีวิธีการดังนี้

2.2.1.1 ซีด-ีรอมเสริมความรู
1)  การสรางซีด-ีรอมเสริมความรู

การสรางซีด-ีรอมเสริมความรู เรื่อง “พ”ิ เครื่องดนตรีของชาวเขา
เผาลัวะ ในจังหวัดนาน ไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้

ก.  ศึกษาขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสารและจากการ
ลงพื้นที่ภาคสนามเกีย่วเรื่องเรื่อง “พ”ิ เครื่องดนตรีของชาวเขาเผาลัวะ ในจังหวัดนาน

ข. กําหนดจุดประสงคทัว่ไป และจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
ค. สรุปเนื้อหา สาระสําคัญ เพื่อจัดลําดับกอนหลัง ไดแก

(1)  หมูบานชี
- ลักษณะทางกายภาพ
- ประชากร
- การปกครอง
- การศึกษา
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- เศรษฐกิจ
- ศาสนาและความเชื่อ

(2) “พ”ิ
- ความเปนมาของการต ี“พ”ิ
- จุดมุงหมายของการตี “พ”ิ
- พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการตี “พิ”
- ลักษณะของ “พิ”
- ประเภทของ “พ”ิ
- การทํา “พ”ิ
- การตี “พ”ิ
- การทิ้ง “พ”ิ

ง. นําเนื้อหาที่สังเคราะหไดไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 
38 คนตรวจสอบความถูกตอง พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูในระดับ “มากที่สุด” 
นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะ ไดแก ถาทาํเปนหลักสูตรนํามาสอนเด็กในพื้นที่ของ
ชาวลัวะก็จะดียิ่งขึ้น เมื่อเด็กโตขึน้ก็จะไดนําความรูที่ศกึษามานําไปปฏิบัติกับชุมชนและชวยกันสืบ
สานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ตอไป การนําเนื้อหาไปสอนเด็ก ผูวิจัยควรไดรับการ
สัมผัสใหเห็นวาประเพณีการตีพิจัดขึ้นชวงใด และไดเห็นวิธีการปฏิบัติจริงๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
มากยิ่งขึ้น ถามีโอกาสก็ถายเปน VCD เพื่อสอดแทรกลงใน ซีด-ีรอม ของผูวิจัยดวย และควรจะเจาะ
ใหไดรายละเอียดเรื่องของพใิหมาก ซึ่งผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการวิจัยตอไป

จ.  นําเนื้อหาที่ตรวจสอบแลวมาเขียนเปนสตอรี่บอรดโดยให
ครอบคลุมกับเนื้อหาที่สรุปไวและเรียงเปนลําดับกอนหลัง

ฉ.  นําสตอรี่บอรดที่เขียนเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือ
ตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะ ไดแก ควรระวังการจัดวางขอมูล
ในแตละหนาใหสอดคลองและสวยงาม ควรเพิ่มรายละเอียดลงไปในสื่ออีก เพราะมีจํานวนหนา
นอยเกินไป  การใชกราฟกตางๆ ควรมีความสอดคลองกับเนื้อหา ซึ่งผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงแกไขตอไป

ช.  เมื่อแกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวนํามาเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Authoware, Macromedia Flash, Adobe Photoshop, Adobe 
Premiere แลว Copy ลงแผน CD
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2) ขั้นพัฒนาและปรับปรุงซดี-ีรอมเสริมความรู
ก. นําซีดี-รอมเสริมความรูที่สรางเสร็จไปใหผู เชี่ยวชาญดาน

เครื่องมือตรวจสอบ ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะ ไดแก ควรเพิ่มเรื่องปฏิสัมพันธภายในบทเรียน
ใหมากขึ้น จะทําใหไมนาเบื่อ  การวาง Navigator ปุมควบคุมตางๆ ควรอยูในตําแหนงเดียวกัน และ
ใหมีความเหมือนกันในเรื่องสื่อความหมาย การจัดวางองคประกอบของภาพบางที่มีที่วางมาก
เกินไป ทําใหขาดความนาสนใจ เพิ่มเติมภาพใหมากขึ้นจะชวยใหบทเรียนนาสนใจมากขึ้น ให
แกไขลําดับการเชื่อมโยง Link เพราะยังมี Bug อยู ปรับปรุง Clip Video มีขนาดใหญเกินไป ควร
ปรับเปลี่ยนขนาดใหเล็กลง หากทําไมได ใหลองเปลี่ยน Format นามสกุลไปใชรูปแบบอื่น  ผูวิจัย
ไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข

ข. นําซีด-ีรอมเสริมความรูที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อําเภอเชียง
กลาง จังหวัดนาน ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 เพื่อพัฒนาซีด-ีรอมเสริมความรู  
เรื่อง “พ”ิ เครื่องดนตรีของชาวเขาเผาลัวะ ในจังหวัดนาน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 ซึ่งมี
ขั้นตอนการดําเนินการ 3 ขั้นดังนี้

1) นําซีด-ีรอมเสริมความรูไปทดลองหาประสิทธิภาพแบบ
รายบุคคล (One to One Tryout) โดยเปนนักเรียนที่ยังไมเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่อง “พ”ิ เครื่องดนตรีของ
ชาวเขาเผาลัวะ ในจังหวัดนานมากอน จํานวน 3 คน แบงเปนระดับเกง 1 คน ปานกลาง 1 คน ออน 1 
คน โดยผูวิจัยไดแนะนําวิธีการเรยีน จากนั้นใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวใหศึกษาดวย
ซีด-ีรอมเสริมความรูตามความตองการของผูเรียนวาจะศึกษาเรื่องใดกอนหลัง  โดยกําหนดเวลาใน
การเรียนประมาณ 40 นาที หลังจากนั้นทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับ
แบบทดสอบกอนเรียน  ผลการหาประสิทธิภาพสื่อแบบรายบุคคล (1:3) ไดคาประสิทธิภาพ 71.1 
ซึ่งผานเกณฑรอยละ 60 ที่กําหนดไว จากการทดลอง พบวา ผูเรียนใหความสนใจกับการเรียน 
นอกจากนี้ผูเรียนไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับซีด-ีรอมเสริมความรู ไดแก สวนของการนําเขาสู
บทเรียนไมคอยสวย การเลื่อนของขอความชาเกินไป   เสียงบรรยายไมชัดเจน ซึ่งผูวิจัยไดนําผลไป
ปรับปรุงแกไขสื่อ

2) นําซีด-ีรอมเสริมความรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง
ใชกับกลุมทดลองกลุมยอย (Small Group Tryout) ที่ยังไมเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “พ”ิ เครื่องดนตรี
ของชาวเขาเผาลัวะ ในจังหวัดนาน จํานวน 9 คน แบงเปนระดับเกง 3 คน ปานกลาง 3 คน ออน 3 
คน โดยเริ่มจากแนะนําวิธีการเรียน ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวจึงใหศึกษาดวยซีด-ี
รอมเสริมความรูตามความตองการของผูเรียนวาจะศึกษาเรือ่งใดกอนหลัง  โดยกําหนดเวลาในการ
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เรียนประมาณ 40 นาที หลังจากนั้นทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบ
กอนเรียน  ผลการหาประสิทธิภาพส่ือแบบรายบุคคล (1:3× 3) ไดคาประสิทธิภาพ 72.23 ซึ่งผาน
เกณฑรอยละ 70 ที่กําหนดไว จากการทดลอง พบวา ผูเรียนใหความสนใจกับการเรียน นอกจากนี้
ผูเรียนไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับซีด-ีรอมเสริมความรู ไดแก เสียงบรรยายไมคอยชัดเจน ตัวอักษร
ไมคอยชัดเจน ตัวอักษรควรใหมีสีอ่ืนนอกจากสีดํา ซึ่งผูวิจยัไดนําผลไปปรับปรุงแกไขสื่อตอไป

3) นําซีด-ีรอมเสริมความรูที่ผานการปรับปรุงเรียบรอยแลว 
ไปทดลองกับกลุมทดลองกลุมใหญ (Field Tryout) ที่ยังไมเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “พ”ิ เครื่องดนตรี
ของชาวเขาเผาลัวะ ในจังหวัดนาน จํานวน 27 คน แบงเปนระดับเกง 9 คน ปานกลาง 9 คน ออน 9 
คน โดยเริ่มจากแนะนําวิธีการเรียน หลังจากนั้นใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน แลวจึงใหศึกษา
ดวยซีด-ีรอมเสริมความรูตามความตองการของผูเรียนวาจะศึกษาเรื่องใดกอนหลัง  โดยกําหนดเวลา
ในการเรียนประมาณ 40 นาที หลังจากนั้นทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับ
แบบทดสอบกอนเรียน  จากการทดลอง พบวา ผูเรียนใหความสนใจกับการเรียน นอกจากนี้ผูเรียน
ไดใหขอเสนอแนะเกีย่วกับซีด-ีรอมเสริมความรู ไดแก อยากใหเพิ่ม Animation จะไดดึงดูดความ
สนใจของผูเรียนมากขึ้น อยากใหเพิ่มความยาวของวีดิทัศนใหมากขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดนําผลไปปรับปรุง
แกไขสื่อตอไป

จากลําดับขั้นตอนสามารถแสดงใหเห็นดังแผนผังนี้
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แผนผังที่ 3 ขั้นตอนการสราง และการพัฒนาซีด-ีรอมเสริมความรู

ศึกษาขอมูลที่ไดจากการศกึษาคนควาจากเอกสารและจากการลงพื้นที่

กําหนดจุดประสงคทัว่ไป และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของ

สรุปเนื้อหา สาระสําคัญ เพื่อจัดลําดับกอนหลัง

นําเนื้อหามาเขียนเปนสตอรี่บอรด

ใหผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือ ปรับปรุง

สรางซีด-ีรอมเสริมความรู

ใหผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือ

ทดลองแบบรายบุคคล (One to One Tryout) จํานวน 

เกณฑ 60

ทดลองกลุมยอย (Small Group Tryout) จํานวน 9 

เกณฑ 70

ทดลองกลุมใหญ (Field Tryout) จํานวน 27 คน

เกณฑ 80

นําไปใชจริง

ผาน

ผาน

ผาน

ไมผาน

ไมผาน

ผาน

ผาน

ไมผาน

ปรับปรุ

ไมผาน

ปรับปรุ

ปรับปรุ

ปรับปรุ

ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความถูกตอง

ไมผาน
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3) ขั้นการนําไปใชจริง
นําซีด-ีรอมเสริมความรูที่ผานการปรับปรุงเรียบรอยแลว ไป

ทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน จํานวน 40 คน ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ที่ยัง
ไมเคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “พ”ิ เครื่องดนตรีของชาวเขาเผาลัวะ ในจังหวัดนาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- แนะนําการเรียนโดยใชซีด-ีรอมเสริมความรู
- ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest)
- ใหกลุมตัวอยางศึกษาดวยซีด-ีรอมเสริมความรูจนจบเนื้อหา
- ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)
-ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตีอซีด-ีรอม

เสริมความรูเรื่อง“พ”ิ เครื่องดนตรีของชาวเขาเผาลัวะ ในจังหวัดนาน
พบวาผูเรียนไดความสนใจกับการเรียนดี เนื่องจากผูเรียนไมมี

ความรูเกี่ยวกับ “พ”ิ  ของชาวลัวะ บานชี  จึงมีความอยากรูและอยากเรียนมาก ผูเรียนศึกษาดวย
ตนเองตามความสนใจและสังเกตเห็นวาจะศึกษาทุกเรื่องจนครบ บางครั้งก็กลับไปศกึษาเรื่องที่ตน
ติดขัด หรือเรื่องที่ตนสนใจเปนพิเศษ โดยเฉพาะเรื่องที่มีวีดิทัศนประกอบ ผูเรียนจะชอบเปดดูมาก 
นอกจากนี้ผูเรียนไดใหขอเสนอแนะ ไดแก ชอบ เพราะเปนเรื่องที่แปลกใหม อยากใหทําส่ือลักษณะ
นี้กับเรื่องอื่นอีก อยากใหนําสื่อลักษณะนี้มาใชในการเรียน เพราะเด็กจะชอบ เปนตน 

จากลําดับขั้นตอนสามารถแสดงใหเห็นดังแผนผังนี้
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แผนผังที่ 4 ขั้นตอนการนําไปใชจริง

2.2.1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
       เปนแบบทดสอบที่ใชวัดความรูกอนเรียนและหลังเรียน เปนแบบ

ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ประมาณ 30 ขอ มีขั้นตอนการสรางและการพฒันาดังนี้
       ก.ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากเอกสาร ตําราตางๆ

ข.วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูตามที่ไดกําหนดไว และวิเคราะห
ขอมูลที่รวบรวมไดจากเอกสาร ตํารา จากการสัมภาษณลงพื้นทีภ่าคสนามที่นํามาผลิตเปนส่ือ
เรียบรอยแลว

       ค.สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนแบบปรนัย 
ประมาณ 45 ขอ โดยใหสอดคลองและครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค

      ง.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สรางขึ้นให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของ
ภาษาและหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) แลวนํามา
ปรับปรุงแกไข

      จ.นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 โรงเรียนบานโคกกระชายโนนกุม ตําบลโคกกระชาย อําเภอคร

กลุมตัวอยางจํานวน 40 คนที่ไดจากการสุมแบบบังเอิญ

แนะนําการเรียนโดยใชซีด-ีรอมเสริมความรู

ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest)

ใหกลุมตัวอยางศึกษาดวยซีด-ีรอมเสริมความรูจนจบเนื้อหา

ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)

กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

วิเคราะหขอมูล
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บุรี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คน  ซึ่งไมมีความรูเรือ่ง “พ”ิ ของชาวลัวะมากอน แตไดศึกษา
จากซีด-ีรอมเสริมความรูเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ ที่ผูวิจัยไดทําขึ้น

      ฉ. นําผลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมาวิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) และเลือกเอาขอสอบที่
ครอบคลุมวัตถุประสงค และเปนขอสอบท่ีมีระดับความยากงายระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ประมาณ 30 ขอ มาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น ได 0.73

     ช.นําขอสอบที่ผานขั้นตอนทั้งหมดไปใชในการทดลองจรงิ
จากลําดับขั้นตอนสามารถแสดงใหเห็นดังแผนผังนี้

แผนผังที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากเอกสาร ตําราตางๆ

วิเคราะหจุดประสงคและขอมูลจากสื่อ

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความถูกตอง

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใชกับนักเรียน

หาคาความยากงาย (p)
คาอํานาจจําแนก (r)

คัดเลือกขอสอบที่ใชได ประมาณ 30 ขอ

หาคาความเชื่อมั่น

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง

ปรับปรุงไมผาน

ผาน
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2.2.1.3. แบบวัดความพึงพอใจ
   เปนแบบสอบถามรูปแบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยผูวิจัย

กําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ   มีขั้นตอนการสรางและการพฒันาดังนี้
   ก. ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการ ในการสรางแบบวดัความพึงพอใจจาก

เอกสาร ตําราตางๆ 
  ข. สรางแบบวัดความพึงพอใจโดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

จุดมุงหมายของการวิจัยที่ไดกําหนดเอาไวเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักการ
ของ      ลิเคิรท (Likert’s Scale) ดังนี้

น้ําหนัก  1   หมายถึงมีความพึงพอใจนอยที่สุด
น้ําหนัก  2   หมายถึงมีความพึงพอใจนอย
น้ําหนัก  3   หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง
น้ําหนัก  4   หมายถึงมีความพึงพอใจมาก
น้ําหนัก  5   หมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สุด

   ค. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของคําถาม และรูปแบบ
ของภาษาที่ใช แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข

  ง. นําแบบวัดความพึงพอใจที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระธาตุวิทยาคม อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ที่เปน
กลุมทดลองในขั้นตอนของการทดลองรายบุคคล การทดลองกลุมยอย และการทดลองกลุมใหญ 
จากนั้นนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง

  จ. นําแบบวัดความพึงพอใจไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลองจริง 
โดยใหทําแบบวัดความพึงพอใจหลังจากที่นักเรียนศึกษาซีดี-รอมเสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของ
ชาวลัวะแลว จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากแบบวัดความพึงพอใจมาวิเคราะหผล
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จากลําดับขั้นตอนสามารถแสดงใหเห็นดังแผนผังนี้

แผนผังที่ 6 ขั้นตอนการสรางแบบวดัความพึงพอใจ

2.3  แบบแผนการทดลอง
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ทําการ

ทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมเดียว  มีการวัดพื้นฐานกอนการใหการทดลอง (Pretest) และวัดผลหลัง
การทดลอง (Posttest) ใชแผนการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ดังนี้

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง ทดสอบวัดความพึงพอใจ
กลุมทดลอง T1 X T2 T3

เมื่อกําหนดให
T1 หมายถึง Pretest ของกลุมทดลอง
T2 หมายถึง Posttest ของกลุมทดลอง

ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการ ในการสรางแบบวัดความพึงพอใจ

สรางแบบวัดความพึงพอใจ

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกตอง

นําไปทดลองใชในขัน้ตอนของการทดลองรายบุคคล 
การทดลองกลุมยอย และการทดลองกลุมใหญ

ไดแบบวัดความพึงพอใจ

นําแบบวัดความพึงพอใจไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลองจริง

ปรับปรุง
ไมผาน

ผาน

ปรับปรุง ไมผาน

ผาน
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T3 หมายถึง สอบวัดความพึงพอใจของกลุมทดลอง
X หมายถึง การเรียนโดยใชซีด-ีรอมเสริมความรู

2.4 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพซีด-ีรอมเสริมความรู ไดแบงเปน

ประเภทตางๆ ดังนี้
1. เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทีใ่ชในการทดลอง 30 คน เพื่อหา

ประสิทธิภาพซีดี-รอมเสริมความรู
2. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งกอนเรียน

และหลังเรียนของกลุมตัวอยาง
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบวัดความพึงพอใจ

2.5 การวิเคราะหขอมูล
1) หาคาสถิติพื้นฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละกลุมตัวอยาง โดยใช

คาเฉลี่ยของผลการเรียนรู (วิเชียร เกตุสิงห 2535: 79) โดยคํานวณจากสูตร

 n

x
x

เมื่อกําหนดให x = คาเฉลี่ยเลขคณิต

 x = ผลรวมของขอมูลทั้งหมด
n = จํานวนนักศึกษา

2) หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน โดยคํานวณจากสูตร
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เมื่อกําหนดให s = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน

 x = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

 2x = ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
n = จําวนวนของนักศกึษาในกลุมตัวอยาง

3) การหาวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใชดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงค คํานวณโดยใชสูตร IOC (Index of Objective Congruency)  (บุญเชิด        
ภิญโญ อนันตพงษ 2527:69)

N

R
IOC 

IOC = ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจดุประสงค

R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชาทั้งหมด
N = จํานวนผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชา

4) การวิเคราะหแบบทดสอบทายบทเรียนซีด-ีรอมเสริมความรู หาคาความยากงาย
และอํานาจจําแนก (บุญชม  ศรีสะอาด 2535: 81) โดยคํานวณจากสูตร

f

RlRu
p

2




f

RlRu
r




เมื่อกําหนดให P = ระดับความยากงาย
r = อํานาจจําแนก
Ru = จํานวนคนกลุมสูงที่ตอบถูก
Rl = จํานวนคนกลุมต่ําที่ตอบถูก
f = จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา
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5) หาคาความเชื่อมั่น ในสูตร KR 20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder Richardson)          
(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 :198) โดยคํานวณจากสูตร















 

21
1 t

tt s

pq

n

n
r

เมื่อกําหนดให n = จํานวนขอของเครื่องมือวดั
p          = สัดสวนของผูทําไดในขอหนึ่งๆนั้น คือ

สัดสวนของคนทําถกูกับคนทั้งหมด
q = สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่ง ๆหรือ คือ 1- p

2
ts = คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
1) การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐานโดยใชสูตรคํานวณ    t-test (dependent)

 
1

22







n

DDn

D
t   

เมื่อกําหนดให D = คือความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและ 
หลังเรียน

D = คาเฉลี่ยของ D

            2D = ผลรวมความแตกตางของคะแนนยกกําลัง 2
N = จํานวนผูเรียน

แลวนําคา t ที่คํานวณไดไปเปรียบเทียบกับคาวิกฤตของ t ในตารางวิกฤต t ตามระดับ
นัยสําคัญ    0.05 (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) และใช Degrees of freedom (df) 1 N แลวไป
ตัดสินใจปฎิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน
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2) การหาประสิทธิภาพของส่ือ โดยใชสูตร

A

Nx
E

100/
1


 

เมื่อกําหนดให 1E = คะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของ 
ซีด-ีรอมเสริมความรู โดยคิดเปนรอยละ 80

 x = คะแนนรวมของผูเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
N = จํานวนผูเรียน
A = คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน
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บทที่ 4

การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

ในการวิจัยเรื่องการศกึษาและพัฒนาซีด-ีรอม เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ : 
กรณีศึกษาชาวลัวะบานชี ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ผูวิจัยไดนําเสนอผล
วิเคราะหขอมูลเปนลําดับดังนี้

1.  การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ : กรณีศึกษาชาวลัวะ
บานชี ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

2. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการหาประสิทธิภาพของ CD-ROM เสริม
ความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ : กรณีศึกษาชาวลัวะบานชี ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
นาน

3. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
และหลังการเรียนดวย CD-ROM เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ : กรณีศึกษาชาวลัวะบานชี 
ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

4.การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหและสังเคราะหของมูลจาก
การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ CD-ROM เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ : 
กรณีศึกษาชาวลัวะบานชี ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

1.   การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ : กรณีศึกษาชาวลัวะบานชี ตําบล
เชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อจัดทาํเปนเนื้อหาของส่ือ ขั้นตอน
ของการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลโดยการเขียนพรรณนาความ ดังนี้ 

ชาวลัวะบานชี
       บานชี  ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 600 ไร

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดกับ หมูบานกอก
ทิศใต ติดกับ หมูบานหนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ เขตปาสงวน
ทิศตะวันตก ติดกับ หมูบานกอก (บานปางกอ)
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สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง มีสันเขาและปาไม
ลอมรอบ

สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ชวงฤดูหนาวมีอากาศคอนขางหนาวเย็นมาก ในชวงฤดู
ฝน จะมีฝนตกชกุตลอดป พื้นดินชื้นแฉะ

ทรัพยากรธรรมชาติ มีปาไมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยังชีพของชาวบานอยู
บาง ดังรายละเอียดของเนื้อหาที่ไดจากการศึกษาเอกสารตอไปนี้

“ทิศเหนือ ติดตอกับ บานกอก
  ทิศใต ติดตอกับ บานหนอง
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ปาไม
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ บานหนอง” (ปายนิเทศ

หองสมุดประชาชนอําเภอเชียงกลาง)
บานชี ตั้งอยูหมูที่ 7 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.นาน อยูหางจากที่วาการ อ.เชียงกลาง 

ประมาณ 22 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดนาน 97 กิโลเมตร ดังแสดงตามแผนภาพที่ 1 และ 2

แผนภาพที่ 1 แสดงแผนที่จังหวัดนาน
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แผนภาพที่ 2 แสดงที่ตั้งของหมูบานชี

เสนทางคมนาคมของบานชีในชวงแรก ถนนเปนทางดนิลูกรังและทางเกวียน ทางลาด
ชัน ทําใหการคมนาคมในชวงฤดูฝน ฝนตกหนัก การเดินทางเปนไปดวยความยากลําบาก น้ําฝนกัด
เซาะถนนใหเปนลองลึก ทําใหการเดนิทางไดรับอุบัติเหตบุอยครั้ง สวนใหญชาวบานจะเดินทางเทา
เพราะขาดยานพาหนะในการขนสง แตในปจจุบันถนนของหมูบานไดรับการพัฒนาจากองคการ
บริหารสวนตําบาลบานชี ไดปรับปรุงใหเปนถนนคอนกรีต  ชาวบานสวนใหญยังคงใชการเดินเทา 
และมีการใชรถจักรยานยนตมากขึ้น  มีเพียง 1 ครอบครัวทีม่ีรถยนต 

การเขาออกหมูบานมรีถโดยสารรับสงผูคน โดยจะรับสงวนัละ 2 เที่ยว ในเวลาเชาและ
เย็น บางครั้งชาวบานจะเดินทางโดยใชบริการของรถขายของที่ขึ้นไปขายในหมูบาน เนื่องจากมี
ราคาถูกกวารถโดยสาร สวนใหญการคมนาคมจะเปนไปในรูปแบบเพื่อการอุปโภคบริโภค ดานเด็ก
นักเรียนสวนใหญจะใชการเดินเทาเพื่อไปโรงเรียน ซึ่งเปนระยะทางที่คอนขางไกล 

การสื่อสาร บริเวณทางเขาหมูบานจะมีโทรศัพทสาธารณะขององคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย และชาวบานเริ่มมีโทรศัพทมือใชกันบางบางครอบครัว สวนใหญจะเปนบานบคุคล
สําคัญของหมูบาน เชน บานผูใหญบาน รานคา เปนตน อยางไรก็ตามการสื่อสารโดยใช
โทรศัพทมือถือยังไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีปญหาดานไมมีสัญญาณ ชาวบานจะแกไขโดยการ
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ติดเสาที่มีลักษณะคลายเสาโทรทัศนที่บาน หรือขึ้นไปที่สูง  ๆ นอกหมูบานเพื่อหาสัญญาณโทรศัพท
เสนทางการคมนาคมสามารถแสดงดังแผนภาพที่ 3  และ 4

แผนภาพที่ 3  แสดงเสนทางการคมนาคมของหมูบานชี
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แผนภาพที่ 4 แสดงแผนที่ภายในหมูบานชี

ในสมัยอดีตบานชีไมมีฟาใช ชาวบานสวนใหญจะใชตะเกียงในการใหแสงสวางใน
เวลากลางคืน ปจจุบันมีไฟฟาใชโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนเวลาประมาณ5-6 ป มีน้ําประปา
ภูเขาเขาในหมูบาน โดยการตอทอมาจากหวยหุง ซึ่งเปนหวยใกลกับหมูบานชี มีสถานีอนามัยบานชี
เปนศูนยกลางในการดูแลดานสุขภาพ นอกจากนี้ในหมูบานยังมี อ.ส.ม. ของหมูบาน ประมาณ 6 คน 
มีหนาที่ดูแลสุขภาพของชาวบาน เชน ชั่งน้ําหนัก วัดความดัน รณรงคเรื่องสุขภาพตางๆ  และเปน
ตัวเชื่อมระหวางสถานีอนามัยกับชาวบานดวย ดังรายละเอียดของเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณ
ดังตอไปนี้

“ แตกอนไมมีไฟฟาใชจะใชตะเกียง ใชน้ําจากหวย เรียกประปาภูเขา ตอมาจากหวยหุง แตกอน
รักษากันเองในหมูบาน เพราะเขาถือผี เขาก็ใชวิธีการ เชน ใชวิชาของเขา เขาจะรักษากันได คนก็
อาจจะตายมาก  เพราะไมไดรักษาดวยวิธีทางวิทยาศาสตร เขาใชวิธีทางไสยศาสตร คนที่มีความรู
ดานนั้นเขาก็จะใชรักษา สมัยนี้ เขาจะไปโรงพยาบาลหมด เมื่อกอนจะมีคนที่รักษาคนหรือสองคน
เขาเรียกวาพอเลี้ยงจะใชพวกสมุนไพร พวกวิชาตางๆ” (นางแสงระวี   เทใหม  2549)

เนื่องมาจากสภาพหมูบานชีลอมรอบไปดวยปาไมและมีฝนตกชุก ทําใหมีแหลง
เพาะพันธุยุงเกิดขึ้น ชาวบานจึงไดรบัเชื้อมาลาเรีย และการไปทํางานในปาลึก ก็นําเชื้อไขมาลาเรีย
มาแพรในหมูบาน ซึ่งในปจจุบันไดมีหนวยตรวจมาลาเรียจากทางการมาตรวจหาเชื้อที่หมูบานแลว 
ดังรายละเอียดที่ไดจากการศึกษาเอกสารตอไปนี้

“หมูบานชีลอมรอบไปดวยปาไมและมีฝนตกชุกทําใหมีแหลงเพาะพันธุยุง และการไปทํางานในปา
ลึก จึงทําใหชาวบานเปนโรคไขมาลาเรียกันมาก” (เอกสารทางวิชาการหมูบานชีของโรงเรียน
บานชี)

ประชากรสวนใหญของบานชี เปนชาวไทย ที่เรียกตนเองวา “คนลัวะ” มีจํานวน
หลังคาเรือน 86 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 294 คน เปนชาย 122 คน เปนหญิง 172 คน สวน
ใหญใชภาษาไทยคําเมือง และใชภาษาไทยกลางบางเวลาติดตอกับคนในเมือง แตถาเปนผูเฒาผูแก
จะใชแตภาษไทยคําเมืองเพียงอยางเดียว สวนภาษาไทยกลางบางคนก็ฟงเขาใจ บางคนก็ไมเขาใจ 
สวนภาษาทองถิ่นที่เรียกวา “ภาษาลัวะ” นั้นคอยๆ จะเลือนหายไป มีคนที่พูดไดไมกี่คน แต
ชาวบานก็ชวยกันอนุรกัษ โดยรวมมือกับทางโรงเรียนบานชีจัดใหมีโครงการภาษาลัวะวันละคําขึ้น  
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การอพยพของประชากรสวนใหญจะเดินทางเขาไปทํางานรับจางตาง  ๆ ที่กรุงเทพมหานครและ
จังหวัดใกลเคียง

ความเปนอยูและประเพณ ี ดานการแตงกาย จะแตงกายตามปกติ แตในชวงมีพิธีกรรม
และประเพณีจะมีชุดประจําถิ่น ผูหญิงใสเสื้อแขนกระบอกสีขาว ผาถุงดอกใหญ มีผาสีแดงคาดไหล 
เอว และโพกศีรษะ เปนสัญลักษณ สวนผูชายแตงกายปกติและมีผาแดงคาดเชนกัน ดังรายละเอียดที่
ไดจากการสัมภาษณดังนี้

“มี 86 หลังคาเรือน 253 คน สมัยกอนพูดลัวะ พอมาตอนหลังก็พูดภาษาถิ่น เหมือนคนขางลาง 
ภาษาไทยกลางเขาไมใช เด็กจะไปใชที่โรงเรียนกับคุณครู แตในหมูบานเขาจะไมใชกัน แตถาเปน
คนแกๆ พูดไมได บางคนก็ฟงเขาใจ”   (นางแสงระวี   เทใหม 2549)

“เขาจะแตงตัวผาใหม ผาขาวมาสีแดงสีขาวพาดไหล ผูกเอวแลวก็ผูกหัว ผูหญิงจะนุงซิ่น”
(นายคํา   เทใหม 2547)

แตเดิมนั้นชาวลัวะบานชีเปนหมูบานตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณพื้นที่ขุนน้ําสบกอน และไดมี
การยายถิ่นฐาน ซึ่งเปนธรรมชาติของการยายถิ่นของคนบนดอย โดยแยกไปเปนบานหนองหลายอีก
แหงหนึ่ง กอนที่จะตั้งหมูบานชีที่ปจจุบันนี้ มีประวัติการตัง้หมูบานถึง 3 ที่ การตั้งครั้งแรก ยายมา
จากขุนน้ําสบกอน มาตั้งที่บานเกา ถัดจากหมูบานหนอง หลังจากนั้นเกิดโรคระบาด จึงยายมาตั้ง
เปนแหงที่ 2 คือยายลงมาขางลางหางจากที่แรกนิดหนอย แลวเกิดโรคระบาดขึ้นอีก จึงยายกลับไปที่
บานเกาอีกครั้ง  และสุดทายเปนครั้งที่ 4 คือที่บานชีในปจจุบัน โดยหนวยงานของราชการไดชวน
ใหลงมาตั้งหมูบานใกลๆ แตครั้งแรกใหยายลงมา 12 หลังคา แตชาวบานยายลงมาทั้งหมด จน
กลายเปนบานชใีนปจจุบัน หมูบานชีตั้งมาแลวประมาณ 20 ป เมื่อกอนนี้จะเรียกเขตพื้นที่นี้วา
ดินแดนสีชมพู เนื่องจากมีปญหาดานความมั่นคงและแตรัฐไดเขามาทําการจัดการ

การปกครองของชาวลวัะบานชีจะมี 2 ลักษณะคือ แบบเปนทางการ และแบบไมเปน
ทางการ แบบเปนทางการคือ มีผูใหญบาน 1 คน ไดมาจากการเลือกตั้งของคนในหมูบาน มีผูชวย
ผูใหญบาน 1 คน ทําหนาที่ปกครอง ดูแลทุกขสุขของประชากรในหมูบาน และเขาสังกัดในสวน
ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงกลาง มีตัวแทนเขาไปทํางานที่เรียกวา อ.บ.ต. ซึ่งไดมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน  เขาไปรวมทํางานในดานการบริหารและพัฒนาหมูบาน

การปกครองแบบไมเปนทางการจะมีผูคอยดูแลรักษากฎระเบียบตางๆ ของหมูบานใน
ดานความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี ที่เรียกวาหมอผี มีหนาที่ดูแลชาวบานใหปฏิบัติตนไปตาม
ครรลองของประเพณีและความเชื่อของหมูบาน ถาใครทาํผิดก็จะทําการปรับ โดยของที่ปรับใน
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สมัยกอนจะเปนหมู ไก หรือสุนขั แลวแตวาผีอยากจะกินอะไร แลวเอาไปทําพิธีเลี้ยงผี เพื่อเปนการ
ขอโทษ และไมทําใหผีโกรธจนตองลงโทษคนในหมูบานใหเจ็บปวย แตในปจจุบันจะปรับเปนเงนิ 
แลวนําเงินนั้นไปซื้อของทําพิธีเลี้ยงผี ดังรายละเอียดที่ไดจากการสัมภาษณดังตอไปนี้

“ยายมาตอนแรกเลย ก็ยายมาหลายที่ ตอนแรกเลยที่เขาเลามา เขาบอกวาเขามาจากน้ํากอน ชาวบาน
เขาก็แยกยายกันมา ตามประสาของคนอยูบนดอย เขาก็ยายถิ่นไปเรื่อยๆ เขาอยากอยูที่ไหนเขา
พอใจเขาก็ไปอยูที่นั่น แลวก็ยายมาอยูบานบน เขาเรียกวาบานเกาที่มีปาเมี่ยงเยอะๆ แลวก็บอกวา
คนมันตาย ชาวบานก็เลยหนีอีก ทางนี้ถาคนตายมากๆ เขาก็จะพากันหนี คงจะเปนโรค แต
สมัยกอนคนตายก็วาผีหมด ไมมีหมอ เขาก็เลยหนีตามประสาของเขา เขาก็เลยกลับไปอยูบานที่เรา
ขึ้นไปเมื่อกอนนั้น ที่มีปาเมี่ยง คนขางลางเขาบอกใหยายลงมา 12 หลังคา สําหรับคนที่ไมมีบานอยู 
แลวชาวบานเขาก็เลยอยากมาอยูตรงนี้ เพราะวาเขามาอยูใกลความเจริญ ก็เลยยายลงมากันหมดทุก
คนก็เลยมาอยูตรงนี้” (นางแสงระวี   เทใหม  2549)

สถานศึกษาของประชากรที่บานชี  คือ โรงเรียนบานชี เปนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่ประชากรสวนใหญของบานชใีชเปนแหลงศึกษาเลาเรียน ปจจุบันมีนกัเรียน
ประมาณ 63 คน ครูประจําการ 5 คน ภารโรง 1 คน พี่เลี้ยงเด็ก 1 คน สอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึง
ประถมศึกษาปที่ 6 คน นักเรียนสวนใหญเปนมาจากบานช ีและบานเควต 

       ปจจุบันประชากรสวนใหญของบานชี มีการศึกษาสูงสุดคือระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่ง
มีอยูนอยมาก แตสวนมากจะจบการศึกษาในระดับชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ที่โรงเรียนบานชี มีเปน
สวนนอยที่เรียนตอในระดับมัธยมศึกษา เนื่องจาการเดินทางระหวางหมูบานกับโรงเรียนในระดับ
มัธยมมีระยะที่ไกล และเดินทางลําบาก และการที่จะศึกษาตอนั้นมีคาใชจายที่คอนขางแพง พอแม
ไมสามารถสงบุญหลานเรียนตอได ยกเวนบางคนไดรับทุนการศึกษาจึงจะสามารถเรียนตอจนจบ
ชั้นมัธยมได  และในปจจุบันชาวบานบางสวนไดหันมาศึกษาตอโดยศึกษาในระบบการศึกษานอก
โรงเรียนของอําเภอเชียงกลาง โดยจะมีการพบกลุมกันที่หมูบานทุกสัปดาห บางสัปดาหก็จะไดรับ
เพียงหนังสือใหไปอานเทานั้น และจะทําการสอบโดยใชโรงเรียนบานชีเปนศนูยกลางการสอบของ
หมูบานในบริเวณนัน้นอกจากนี้ยังมีเดก็ที่ไมมีพอแม ไดรับการอนุเคราะหใหเรียนตอที่โรงเรียน
ประชาสงเคราะหของอําเภอเชียงกลางดวย ดังรายละเอียดที่ไดจากการสัมภาษณดังตอไปนี้

“ม. 6 ปริญญายังไมมี ตอนนี้มีหลายคน บางคนเขาก็ทอ เวลาลูกเรียนแลวหาเงินไมทัน” 

“ปจจุบันโรงเรียนบานชีอนุบาลมี อนุบาล 1 กับอนุบาล 2 แตอยูหองเดียวกัน อนุบาลมี 21 คน 
นักเรียนทั้งหมด มี 63 คน ครูมี 5 คน พี่เลี้ยง 1 คน ภารโรง 1 คน”  (นายคํา   เทใหม 2549)
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พื้นที่ทํากินสวนใหญของบานชี จะใชพื้นที่ตามไหลเขาที่อยูใกลกับบริเวณหมูบาน 

โดยจะทําการถางปา ปรับพ้ืนที่เพื่อใชในการทําเกษตรกรรม  
ประชากรสวนใหญของบานชีประกอบอาชีพทําไรขาวเหนียว ประมาณรอยละ 70  ทํา

ไรเมี่ยง และมะแขน ประมาณรอยละ 20   เลี้ยงสัตว ไดแก วัว หมู ไก และแพะ ประมาณรอยละ 10 
ในการเลี้ยงวัวนั้นจะเลี้ยงไวในปา มีอาชีพเก็บกง (ดอกหญาเอาไวทําไมกวาด) ขาย แตจะสามารถ
เก็บไดแคเดือนมกราคม – กุมภาพันธเทานั้น มีอาชีพเสริมคือการรับจางทํางานทั่วไป ซึ่งไม
แตกตางจากประชากรสวนใหญของตําบลเชียงกลาง ที่มีรายไดไมเพียงพอกับการใชจายใน
ครอบครัว ดังนั้นหลังจากฤดกูาลเก็บเกี่ยวพืชผลการผลิตแลว ทําใหเกิดปญหาการทํางานและขาด
แคลนรายได จึงเปนเหตใุหประชากรวัยที่ใชแรงงานจะเดินทางไปรับจางทํางานในตางจังหวัดเปน
สวนใหญ รายไดจากการขายเมี่ยงและขายมะแขน เฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 4,000-5,000 บาท/ป
ดังรายละเอียดที่ไดจากการสัมภาษณดังตอไปนี้

“ทําไร เยอะที่สุดในหมูบาน ทุกบานเลย ทําไรขาว ก็จะรอแตหนาฝน ปนี้ก็เริ่มมีคนปลูกขาวโพด 
ปลูกเมี่ยง มะแขน พอคาก็จะเขามาซื้อ”  (นายคํา   เทใหม  2547)

ประชากรสวนใหญของบานชีนับถือศาสนาพุทธ และมีความเชื่อดั้งเดิมคือ การนับถือ
ผีประจําหมูบาน เวทยมนต คาถา มีพิธีบวงสรวงผีสางเทวดา ผีปา ผีเขา การเลี้ยงเจาที่ มีพิธีกรรม
ทางศาสนา เชน ประเพณีการแตงงาน งานศพ ประเพณีการกินโสลด เพื่อเปนการใหฝนตกตองตาม
ฤดูกาล มีพืชพันธุธัญญาหาร มีขาวและทรัพยากรมากมาย  ดังรายละเอียดที่ไดจากการสัมภาษณ
ดังตอไปนี้

“ไมนับถือศาสนาอะไร ถือผีอยางเดียว แตวัดนี่เขาก็ไปได ที่ในใบทะเบียนเราไปแจงเขาจะใหนับ
ถือศาสนาพุทธ แตการถือในบานเราจะถือผี ผีนี้มันไมมีศาสนา” (นางแสงระวี   เทใหม 2547)

ประเพณีการตี “พ”ิ ของชาวลัวะบานชี
1. ความเปนมาของการตี “พ”ิ

 จากการสัมภาษณชาวบานเกี่ยวกับความเปนมาของการตีพ ิทําใหทราบวา
มีเรื่องเลา ตํานานในหมูบานสืบตอกันมาวา ในสมัยกอนเมื่อครั้งที่บรรพบุรษุของชาวลัวะยังทํา
อะไรไมเปน ไมรูอะไรเลย กินขาว กินปลาไมเปน ปลูกพืช ปลูกขาวไมเปน ตอมาไดมีผูชายคนหนึ่ง
ไดขึ้นไปอยูบนฟา ไปเปนเขยของเทวดา ไดเห็นชีวิตความเปนอยู เห็นการทํามาหากิน เชน การทํา
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ไร กินขาว กินน้ํา กินปลา เห็นประเพณกีารตีพิ และไดรวมเตนรําในประเพณีนี้ดวย เมื่อเสร็จจาก
ประเพณีแลวจึงถูกถีบใหลงมายังโลกมนุษยตามเดิม ตอนที่จะถูกถีบตกลงมาไดเอาไมพิ ผักตาง  ๆ
ตนไมตางๆ ใสในถุงที่เรียกวาถุงเพียด(ถุงมีลักษณะคลายกบัอวนแตเล็กกวา) ลงมาดวย เมื่อลงมาถึง
โลกมนุษยแลวก็ทบทวนสิ่งตางๆ ที่ไดพบเห็นมาได จึงเอามาทําตาม ไมวาจะเปนการกินขาว กินน้ํา 
กินปลา ปลูกขาว ปลูกพืชผกั ตลอดจนการทําประเพณีตีพิดวย และไดสืบทอดทํากันมาจนถึงทกุ
วันนี้ ดังรายละเอียดที่ไดจากการสัมภาษณดังตอไปนี้

“เปนนิยายนะครับ เมื่อกอนเรานี่ละ ไปอยูขางบน บนสวรรค เขาก็เอาคนเราขึ้นไปบนสวรรคไป
เปนเขยบนสวรรคขางบน” (นายอิน   เทใหม 2547 )

“มีเมียเปนเทวดา ตอนแรกก็ไมรู ทําไรก็ไมไดกินขาวไมเปน แลวพอขึ้นไปก็ไดเปนเขย มันเปน
นิยาย เขาเลามาตั้งแตปูยาตายาย ขึ้นไปแลวขางบนเขาทําประเพณี พอทําประเพณีแลวก็ผลักให
คนเราหลนลงมา ไปเห็นประเพณีขางบนวาทําไรกินขาวแบบนี้ กินน้ํา กินขาว กินปลา” 
(นายเกียรติ   เทใหม 2547)

2. จุดมุงหมายของการตี “พ”ิ
    ประเพณีการตีพิจะนิยมจัดในชวงที่ขาวกําลังตั้งทอง จัด 1 ป เวน 3 ป 

หรือแลวแตความสะดวก มีจุดมุงหมายเพื่อขอขมาตอผี และทําขวัญขาว ขอใหขาวและพืชผลในไร
ไดผลผลิตดี มีน้ําอุดมสมบูรณ ไมใหมีการเจ็บไขไดปวยเกิดขึ้นในบานและในหมูบาน ใหทุกคน
รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายตางๆ ในขณะเดียวกันการจัดงานไมไดสงผลเฉพาะกับชาวลัวะใน
หมูบานเทานั้น แตจะสงผลถึงชาวลัวะที่เคยอยูในหมูบานและไปแตงงานกับคนหมูบานอ่ืนดวย จะ
ทําใหสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บไข สรางความสัมพนัธระหวางเครือขายบุคคล ดังรายละเอียดที่ไดจาก
การสัมภาษณดังตอไปนี้

“เหมือนกับวาเวลาเราปลูกขาว เราตองไปสูขวัญขาวกันกอน ก็คือใหผีกินกอน ที่บานนี้ก็มี ถาเปน
ขาวใหมก็เอาไปทําบุญกอน กอนที่จะเอาขาวมากิน” (นางแสงระวี   เทใหม 2547)

“ผมเปนคนเดียวที่รับผิดชอบประเพณีของบานนี้ หมูบานจะทํา แตผมไมทํา หมูบานก็ทําไมได 3 ป 
ทําได 4 ปทําได  2 ปก็ได ทําปหยุดปก็ได ผมจะคิดเองวาจะทําปไหน”  (นายอิน   เทใหม 2547)

3. พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการตี “พ”ิ
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 พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการตีพิ คือ การกินโสลด หรืออาจเรียกวา โสลด
หลวง ถือเปนงานใหญประจําป เปนการบูชาผีที่ไดคุมครองใหพนเหตุเภทภัย และเปนงาน
สนุกสนาน หลังจากเหนด็เหนื่อยกับงานมาตลอดทั้งป แตถาไมทําโสลดก็จะทําใหผีไมพอใจและจะ
ทําใหเกิดอันตรายตอชาวบาน และตอหมูบาน

 พิธีโสลดจะทําในชวงที่ตนขาวและพืชพรรณในไรกําลังตั้งทอง อยู
ในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จะจัด 1 ป เวน 3 ป หรือแลวแตความสะดวกของหมูบาน โดยจะ
จัดงานเปนเวลาประมาณ 10 วัน ทั้งหมูบานจะหยุดการทํางานทุกอยาง ในระหวางที่มกีารจัดงาน
ชาวลัวะจะออกไปนอกหมูบานไมได ตองอยูรวมพิธีทกุคน

 พิธีโสลดเริ่มตนตั้งแตการเตรียมการ คือ เริ่มจากการหาวนัดี เพื่อไปตัด
ไมเฮียะเอามาทําพิ ซึ่งผูชายจะเปนฝายไปหา ตองเอาหมาก เอาพลู ไปทําพิธีขอแมธรณี เพื่อขอให
เอาไมไปทําพิแลวมีเสียงดัง เมื่อตัดเสร็จแลวใหเอาไวขางนอกบาน เมื่อถึงวันที่จะเอาเขาบาน หรือ
วันที่ทําพิ จะมีเจาที่ของบานเปนคนไปบอก จากนั้นมีวันทีเ่ขาไปหาของในปา เชน ปูแดง หนอ ผัก
ตางๆ มีวันที่เขาไปหาของในไร สวนผูหญิงจะเปนฝายเตรียมอาหาร สําหรับการทําพิสวนใหญจะ
ใหผูชายเปนคนทํา เหลาไมและชวยกันวัดขนาดหนาบางสั้นยาวใหพอเหมาะเพื่อเทียบระดับเสียง 
แลวซอมเคาะจนไดเสียงเปนที่นาพอใจ มีความเชื่อวาหามทําแตกเพราะจะทําใหคนที่ทําแตกอายุส้ัน

 พิธีจะเริ่มตั้งแตเชามืด การทําพิธีจะมีหมอผีของหมูบานเปนผูนําของพิธ ี
โดยมีบานที่เปนตัวแทนของหมูบานเปนตัวแทนของพิธีกรรม เจาของบานที่เปนตวัแทนตองเตรียม
พืชพันธุจากไรของตัวเอง เชน ตนขาว เผือก เมี่ยง ฟกทอง ขิง ฯลฯ โดยรวมเอาทุกอยางใสไวใน
ขันโตก นอกจากนี้ยังมีผักตม แกงหนอเนา ใสไก ใสปูแดง เหลาอุ เตรียมไวในขันโตกอีกดวย 

 มีการจัดขบวนตีพิเดนิมาที่บานที่ทําพิธี โดยในขบวนจะตองมีคนแกรวม
อยูดวยเพื่อบอกกลาวและทําพิธีในขณะที่เดินมา เมื่อขบวนมาถึงบานที่ทําพิธี หมอผีหรือเฒาจ้ําจะวา
คาถาและรีบขึ้นไปบนบานเพื่อไปฆาไก ทําไกที่ฆาแลวมาแกวงๆ ตรงบริเวณบนัไดบาน และเอา
เลือดไกทาที่ตัวพิ จากนั้นผูที่แหมากับขบวนจึงขึ้นบนบานได หลังจากนั้นมีการทําพิธีเลี้ยงผี คือเอา
ของที่เตรียมไวในขันโตกออกมา เจาที่จะวาคาถาเพื่อเรียกผีมากิน มีการพายเหลาใหผี จากนั้นคน
ที่มารวมงานจึงรวมกันกินอาหารและเหลาที่เจาของบานเตรียมไวให มีการทําขาวปวง คือเอาขาวมา
ตํา หอดวยใบตองจิง ซึ่งมีลักษณะคลายใบขิงหรือใบขา แตมีขอบเปนสีแดง เอาไปนึ่ง แลวแจก
ใหกับผูที่มารวมงานทกุคน

 ในระหวางงานโสลดนีจ้ะหามสูบบุหรี่หรือมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันโดย
เด็ดขาด ถาทําจะตองถูกปรับ อาจปรับเปนเหลา ไก หมู แลวแตผีจะเรียก แลวเอาของท่ีปรับไปขอ
ขมาตอผี แตในปจจุบนัจะปรับเปนเงินแลวนําเงินนั้นไปซ้ือของเพื่อเลี้ยงขอขมาผีตอไป
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 การแตงกายของชาวลัวะในพิธีกรรมนี้จะใชผาขาว ผาแดง เอามาโพกตัว 
พาดไหล คาดเอว แลวแตความสะดวก สวนผูหญิงจะตองนุงผาซ่ินเทานั้น หามนุงกางเกง และ
สวนมากชาวบานจะแตงตัวดวยเสื้อผาใหมๆ และในระหวางงาน ถาวันไหนเปนวันที่ชาวบานนําพิ
ออกมาตีได ก็จะนํามาตีเลนกันสนุกสนาน โดยจะมีการตั้งเปนวง ผูหญิงอยูวงนอกเปนฝายตี ผูชาย
อยูวงในเปนทั้งคนตีและเตนไปดวย จะมีเฒาจ้ําเปนคนคอยควบคุมการตี หรือการเปลี่ยนจังหวะ ซึ่ง
เมื่อครบกําหนดแลวก็จะนําพิที่ทําไปทุบทิ้ง  จะเก็บไวบางสวนเพื่อเปนแบบในการทําครั้งตอไป ที่
เรียกวา “เชื้อ”  เมื่อแสดงรายละเอียดการจัดงานโสลด อาจแสดงในรูปของตารางที่ 3 ตอไปนี้

ตารางที่ 3 ขั้นตอนการจัดงานกินโสลด เรียงตามวันของชาวลัวะ

วัน ขั้นตอน
เตา หาเก็บผักในไร ทําอาหาร
กา ทําพิธีเล้ียงผี เอาพิลงมาตีขางลางได

กาบ อยูบาน ตีพิบนบาน
ดั๊บ ตีพิบนบาน
ไหว เอาพิลงมาตีขางลางได

เหมอง เปนวันสุดทายของพิธีโสลด รวบรวมพิเพื่อเอาไปทิ้ง
เปกะ ไปตัดไมเฮี๊ยะเพื่อทําพิ, ทําการทุบและนําพิไปทิ้ง
กั๊ด พัก 1 วัน
กด ทําพิ

หวง หาผักปา หาปูแดง

4. ลักษณะของ “พ”ิ
“พ”ิ เปนเครื่องตขีองชาวลัวะ ที่สรางขึ้นเพื่อใชตีหรือเคาะใหจังหวะ 

เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในพิธีโสลดหลวง พิทําจากไมไผชนิดหนึ่ง เรียกวา “ไมเฮียะ” พิ
จัดเปนเครื่องดนตรีพิเศษของชาวลัวะ เพราะจะทําขึ้นเฉพาะทีการทําโสลดหลวงเทานั้น หลังจาก
งานเลิกแลวจะตองทุบทิ้งท้ังหมด จะเก็บไวแตเฉพาะพิที่จะเปนแบบสําหรับครั้งตอไปท่ีเรียกวา 
“เชื้อ” พิจะมีลักษณะเปนทรงกระบอก ดานหนึ่งกลวง เหนือดานที่ตันจะเจาะรูทีต่ัวกระบอก 2
ดาน แลวใชไมซางที่เหลาใหยาวเรียวเสียบลงไปที่รูนี้ใหผานกระบอกไมไผออกไป เรียกวา “ขาพิ” 
ซึ่งเวลาเลนพิก็จะนําไมไผอีกอันหนึ่งมาตีที่ขาพนิี้ ก็จะไดเสียงพิที่ดังกังวานออกจากกระบอกไมไผ
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ขาของพินี้ดานหนึ่งใชเปนที่จับหรือถือ อีกดานหนึ่งจะยาวกวาใชเปนดานที่จะตี พิชุดหนึ่งจะมี 3
ตัว ผูตี 1 คนก็จะตีพิชุดหนึ่ง โดยจะจับขาพิดานหนึ่งไวในมือ ถาพิบางชุดที่มีขนาดใหญไมสามารถ
ถือได ก็จะวางบนตักและนั่งตี การตีพิจะนั่งหรือยืนตีก็ได สวนมากแลวถาตีในบานก็จะนั่งตี แตถา
ออกไปตีเลนตามทางในหมูบานก็จะยืนกันเปนวง โดยผูหญิงจะเปนคนตี ผูชายจะเปนทั้งคนตีและ
คนเตน รายละเอียดลักษณะของพิสามารถนํามาเขียนเปนภาพไดดังแผนภาพที่ 5 ไดดังนี้

ประเภทของ “พ”ิ

แผนภาพที่ 5 แสดงลักษณะและรูปรางของ “พ”ิ

“พ”ิ เปนเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงที่ตายตัวไมสามารถเปล่ียนแปลง
ระดับเสียงได ซึ่งในแตละชุดของพินั้น ใน 1 ชุด ประกอบไปดวย 3 ตัว มีชื่อเรียกวา ตัวนาง ตัวกลาง 
และตัวกอย ตามขนาดจากใหญไปหาเล็กตามลําดับ ในแตละตัวของพิซึ่งประกอบขึ้นเปน 1 ชุดนั้น 
มีระดับเสียงที่แตกตางกัน และมีชื่อเรียกตามภาษาลัวะที่แตกตางกันดวย

 ในจํานวนพิทั้งหมดของการเลนแตละครั้งนั้นจะตองประกอบดวยพิ 4
ชุด คือ ชุดใหญ เรียกวา “แมฟารอง” และชุดเล็กๆ ที่มีขนาดลดหลั่นกันลงไปอีก 3 ชุด เรียกวา 
“ร”ี “รีหลวง” และ “พะลด” ซึ่งเปนชุดที่เล็กที่สุด ผูตีก็จะเลือกตีตามที่ชอบ เพราะทํานองที่ใชตี
ก็จะเหมือนกัน ยกเวนผูทีต่ีชุดแมฟารอง 1 คน ที่จะเปนคนคุมจังหวะ รายละเอียดประเภทของพิ 
สามารถแสดงไดดังแผนภาพที่ 6 ดังนี้

ตัวพิ ทําจากไมเฮียะ

ขาพิ ทําจากไมซาง

สวนที่เอาไวสําหรับจับ
หรือถือ

สวนที่เอาไวตีหรือ
เคาะใหเกิดเสียง

ไมสําหรับเอาไวตีที่ขาพิ
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แผนภาพที่ 6 แสดงประเภทของพิ

6. วิธีทํา “พ”ิ
 การสรางพิจะเริ่มตั้งแตการหาวันดี เพื่อไปตัดไมเฮียะมาทาํพิ ซึ่งไมเฮียะก็

เปนไมไผชนิดหนึ่ง ที่มีขนาดของลําปลองใหญกวา มีความหนากวา ตองเลือกใชไมแก ถาเปนไม
ออนเวลาทําจะแตก กอนตัดตองเอาหมาก เอาพลู ไปไหวขอแมธรณี ขอใหทําแลวมีเสียงดัง หมูบาน
ที่อยูไกลๆ เมื่อไดยินแลวอยากมาเท่ียว นอกจากนี้ยังตัดไมซาง ซึ่งเปนไมไผชนิดหนึ่ง แตขนาดของ
ลําปลองจะเล็กกวา ความยาวของแตละขอจะยาวกวา มีความบางกวา 

 เมื่อตัดไมมาไดแลวใหนําไปเก็บไวนอกบานกอน เมื่อถึงวันที่ทําไดจะมี
เจาที่ไปบอก ผูชายจะเปนคนที่ทําพิ เวลาทําจะเริ่มจากการตัดไมซางใหมีความยาวพอสมควร เพื่อใช
ทําเปนขาของพิ จากนั้นเหลาไมซางใหบางลง โดยจะเหลาใหดานหนึ่งกวางแลวเหลาลงไปใหปลาย
แหลมและบางลง เกลาไมใหเรียบ เปนจํานวน 3 อัน เพื่อใหครบ 1 ชุด  จากนั้น ตัดไมเฮียะใหมี
ความยาวตามที่ตองการ โดยใชมีดที่มคีวามคมมากๆ วิธีการตัดจะตัดใหติดขอของปลองไปดวย 
โดยตัดใหความยาวดานหนึ่งที่ตอจากขอยาวกวาอีกดานหนึ่งคอนขางมาก จากนั้นเจาะรูดานบนของ
ขอในชวงลําที่ส้ินกวา หางจากขอประมาณ 1-2 เซนติเมตร เจาะรูใหตรงกันทั้งสองฝง เพื่อเอาไว
สําหรับเสียบไมซาง ทําแบบนี้จนครบ 3 อันโดยที่แตละอนัจะมีความยาวลดหลั่นกันไปประมาณ 1-
2 นิ้ว จากนั้นนําไมซางมาใสในรูที่เจาะไว โดยใสใหแนน ทดลองตีและเทียบเสียงดู ถาเสียงยังไมได 
ใหตัดไมซางในดานที่แหลมออกทีละนิด และเคาะฟงเสียง จนกวาจะไดระดับเสียงตามท่ีตองการ

ตัวนาง
ตัวกลาง

ตัวกอย
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ครบทั้ง 3 อัน ถือวาเปนการทําพิเสร็จ 1 ชุด ไมวาจะเปนพิที่มีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญก็จะทําวิธี
เดียวกัน ทําเปนชุดๆ ละ 3 อัน ลดหล่ันความยาวกันลงไป ดังรายละเอียดที่ไดจากการสัมภาษณดังนี้

“หาวันดี วันดีก็ไปเอาไมพิมา ไปตัด มีหมาก มีพลูไปบอกธรณี  ธรณีที่ดินที่ในปา ใหมันเสียงดัง 
ไมก็ไมเฮียะ ไมซางก็ดวย ไมซางเอามาทําเปนที่เสียบ เอาไมแก ไมสีแดงๆ ไมออนตีไมดัง ตัดไม
มาขนาดพอดีๆ เลย เปนกระบอกๆ เอาไมซางใสรูขางบน ตอกใหแนน ขามไมไดเลย ถาขามแลว
เสียงไมดัง” (นายอิน   เทใหม 2549)

7. การตี “พ”ิ
“พ”ิ เปนเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงเปนกลุมใหญ การบรรเลง “พ”ิ นั้น ทุก

คนในหมูบานสามารถบรรเลงได ไมจํากัดจํานวนคนบรรเลง หรือจํากัดจํานวนชุดวามากนอย
เพียงใด ทั้งหมดขึ้นอยูกับความตองการในการบรรเลงของคนในชุมชนนั้นๆ ลักษณะการเลน 
ชาวบานจะจัดขบวนตีเดินไปเรื่อยๆ มีการจัดเปนวงกลม ผูหญิงอยูวงนอกเปนคนตี ผูชายอยูวงใน
เปนคนตีและเตน ทาเตนก็จะเปนการกระโดด หรือเดนิเปนวงกลม แลวโยนหรือชูพิขึน้บนฟา 
นอกจากนี้ยังมีการนั่งตีบนบานในวันที่หามเอาพิลงมาตีขางลางดวย

 พิเปนเครื่องดนตรีที่ใชในการตีบรรเลงพรอมกันทําใหเกิดเสียงประสาน 
โดยจะมีชุดใหญคือชุดแมฟารองเปนตัวกําหนดจังหวะหรอืเปลี่ยนจังหวะวาจะใหเลนจังหวะไหน 
โดยมีหมอผีหรือเฒาจ้ําเปนคนตี การตีพินั้นทํานองหลักทั้งหมดที่ใชตีกันจะมีอยู 3 จังหวะ ไดแก ตํา
ตําขาว อะพิเจียริ๊ง และอัมพะหมั่ม ซึ่งเมื่อมีการตีพรอมๆ กันหลายๆ ชุด เสียงที่ไดจะเปนเสียง
ประสานที่กองกังวานและไพเราะมาก ดังรายละเอียดที่ไดจากการสัมภาษณดังนี้

“วันกาบอยูบานครับ ตีบนบาน วันดั๊บก็ตีบนบาน วันไหวเอาลงขางลางได 3 โมงเอาลงขางลางได  
วันกาเที่ยงเอาลงขางลางได ถาเอาลงกอนผิดประเพณี วันเปกะก็ทิ้งแลว มีทาเตน  ก็ชูขึ้นชูลง มี
หลายจังหวะ ตีจากบานก็ตีอัมหะหมอม  ตําตําขาว มี 3 จังหวะ” (นายอิน   เทใหม  2547)

8. การเอา “พ”ิ ไปทิ้ง
 ในวันสุดทายของการกินโสลด คือ วันเหมอง ชวงเย็นชาวบานจะชวยกัน

รวบรวมพิ แตจะเก็บเอาไวเพียงเล็กนอย เพื่อเอาไวทําเปนเชื้อหรือแบบในการจัดงานครั้งตอไป แต
ตัวเชื้อนั้นก็จะเอาไมซางสวนที่เอาไวตีหรือเคาะใหมีเสียงออก เพื่อปองกันไมใหใครเอามาตีได พอ
เชามืดของวันรุงขึ้นชาวบานจะชวยกันเอาพิไปทิ้งใหไกลจากหมูบาน มีความเชื่อวาถาเก็บพิทีใ่ช
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แลวไวในหมูบานจะทําใหเกิดสิ่งไมดีขึ้นในหมูบาน จึงจําเปนตองเอาไปทิ้งใหไกลหมูบาน และไม
จําเปนตองเอาไปท้ิงที่เดิมเสมอไป ดังรายละเอียดที่ไดจากการสัมภาษณดังนี้

“เอาไวในบานไมดี แตเก็บไวเปนตัวอยางได เก็บไวเปนเชื้อพวกมอดไมก็ไมกิน เพราะวาเปนของ
เทวดาเขาก็รักษาให เอาไปทิ้งก็ทุบในบาน ถอดเอาไมซางออกใหหมด เอาไปกองไวเปนที่ ไกลๆ 
บาน ไปทิ้งในชวงเชามืด” (นายอิน   เทใหม   2547)

ผลของการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการศกึษาเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะบานชี ผู
ศึกษาไดนํามาผลิตเปนส่ือ ซึ่งไดนําสื่อนี้มาทําการทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

2. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการหาประสิทธภิาพของ CD-ROM เสริมความรู เรื่อง 
“พ”ิ ของชาวลัวะ : กรณีศึกษาชาวลัวะบานชี ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวดันาน

 ขั้นการทดลองกลุมใหญ (1:3× 9) กับนักเรียนที่คลายคลึงกับกลุมตวัอยาง จํานวน 27 
คน วิเคราะหหาประสิทธิภาพของ CD-ROM เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ เกณฑรอยละ 80 
ไดผลดังนี้

ตารางที่ 4   ประสิทธิภาพของ CD-ROM เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ  
                 

กลุมทดลอง จํานวน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได รอยละ
หลังทดลอง 27 30 24.04 80.13

จากตารางที่ 4 ผลวิเคราะหขอมูลปรากฏวา ผลประสิทธิภาพของคะแนนซึ่งเปน
คาเฉลี่ยรอยละในการทําแบบทดสอบหลังการเรียนดวย CD-ROM เสริมความรู มีคาเทากับ 80.13 
แสดงวา CD-ROM เสริมความรูเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ เมื่อนําไปทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 27 คน แบงออกเปน กลุมเด็กเกง ปานกลาง และออน มีประสิทธิภาพ 80.13  ซึ่งสูง
กวาเกณฑรอยละ 80 ที่กําหนดไว
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ผลของการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากการหาประสทิธิภาพของ CD-ROM 
เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ : กรณีศึกษาชาวลัวะบานชี ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดนาน และไดนําสื่อนี้มาทําการใชจริง ดังรายละเอียดตอไปนี้

3.  การวิเคระหและสังเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวย
CD-ROM เสริมความรูเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ : กรณีศึกษาชาวลัวะบานชี ตําบลเชียงกลาง อําเภอ
เชียง กลาง จังหวดันาน

ผลการทดลองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวย CD-ROM เสริมความรู
เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จํานวน 
40 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 5  การวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน กอนและหลังการเรียนดวย CD-ROM เสริมความรูเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ 

การทดลอง จํานวน คะแนนเต็ม x S.D. t
กอน 40 30 11.025 2.59
หลัง 40 30 22.48 4.17

16.97

*t 0.05
จากตารางที่ 5 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน

ดวย CD-ROM เสริมความรูเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที1่ โรงเรียนเชียง
กลาง “ประชาพัฒนา”  หลังเรียนดวยCD-ROM เสริมความรู ( x  = 22.48, S.D. = 4.17) สูงกวากอน
อานหนังสือ ( x  = 11.025, S.D. = 2.59) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



95

4. การวิเคระหและสังเคราะหการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ CD-ROM เสริมความรู
เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ : กรณีศึกษาชาวลัวะบานชี ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จงัหวัดนาน

ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ CD-ROM เสริมความรูเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จํานวน 40 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 6  การวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ CD-ROM เสริมความรูเรื่อง “พ”ิ ของ
                  ชาวลัวะ 

รายการประเมิน X S.D. ระดับ ลําดับ

เนื้อหาเขาใจงาย 4.25 0.71 มากที่สุด 3
ภาพชัดเจนนาสนใจ 3.80 0.79 มาก 8
ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน 4.15 0.74 มากที่สุด 4
เสียงบรรยายชัดเจน นาฟง 3.75 0.71 มาก 9
ดนตรีประกอบมีความไพเราะเหมาะสมกับเนื้อหา 3.93 0.89 มาก 7
ความยาวของวีดิทัศนในการนําเสนอ 3.73 0.82 มาก 10
ความรูเรื่อง “พ”ิ ชาวลัวะเปนเรื่องนาสนใจมีประโยชน
ควรแกการศึกษา

4.30 0.69 มากที่สุด 2

หลังจากศึกษาแลวผูเรียนไดรับความรูเรื่อง “พ”ิ ชาวลัวะ
เพิ่มขึ้น

4.33 0.67 มากที่สุด 1

โดยภาพรวมทานคิดวา CD-ROM เสริมความรูมีคุณคาอยู
ในระดับใด

4.03 0.70 มากที่สุด 6

ควรมี CD-ROM ในลักษณะนี้กับเรื่องราวดานอื่นๆ อีก 4.10 0.63 มากที่สุด 5
เฉลี่ยรวม 4.04 0.74 มากที่สุด

N = 40
จากตารางที่ 6 พบวา ความพึงพอใจที่มีตอ CD-ROM เสริมความรูเรื่อง “พ”ิ ของ

ชาวลัวะ ผานเกณฑ 3.5 โดยอยูในระดับ “มากที่สุด” ไดแก หลังจากศึกษาแลวผูเรียนไดรับความรู
เรื่อง “พ”ิ ชาวลัวะเพิ่มขึ้น ( x  = 4.33, S.D. = 0.67) ความรูเรื่อง “พ”ิ ชาวลัวะเปนเรื่องนาสนใจมี
ประโยชนควรแกการศึกษา ( x  = 4.30, S.D. = 0.69) เนื้อหาเขาใจงาย ( x  = 4.25, S.D. = 0.71) 
ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน( x  = 4.15, S.D. = 0.74) ควรมี CD-ROM ในลักษณะนี้กับเรื่องราวดาน
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อื่นๆ อีก ( x  = 4.10, S.D. = 0.63) โดยภาพรวมทานคิดวา CD-ROM เสริมความรูมีคุณคาอยูใน
ระดับใด ( x  = 4.03, S.D. = 0.70) ระดับ “มาก” ไดแก ดนตรีประกอบมคีวามไพเราะเหมาะสมกบั
เนื้อหา ( x  = 3.93, S.D. = 0.89) ภาพชัดเจนนาสนใจ ( x  = 3.80, S.D. = 0.79) เสียงบรรยายชัดเจน 
นาฟง ( x  = 3.75, S.D. = 0.71) และความยาวของวีดิทัศนในการนําเสนอ ( x  = 3.73, S.D. = 0.82)
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บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากพื้นที่จรงิโดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) และจากเอกสาร แลวนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อนํามา
CD-ROM เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ จากนั้นทําการหาประสิทธิภาพของ CD-ROM เสริม
ความรู และศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนดวย CD-
ROM เสริมความรู กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน ที่กําลังศึกษาอยูใน ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2549 โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ  (Accidental  Random Sampling)จํานวน 1 หองเรียน    
40 คน และใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจ ดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อนํามา
วิเคราะห

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลผลการทดลองสรุปไดดังนี้
1. การวิจัยในครั้งนี้การเก็บขอมูลจากการ สัมภาษณแบบเจาะลึกและการศกึษาเชิง

เอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ  พอสรุปไดดังนี้ ชาวลัวะบานชี เปนชาวเขาเผาลัวะ อยู
ที่ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิต
ความเปนอยูที่สัมพันธกับธรรมชาติและมีความเชื่อเกี่ยวกบัผี

       “พ”ิ เปนเครื่องดนตรีของชาวเขาเผาลัวะ ที่ใชเลนในพิธีกรรมการกินโสลด ซึ่ง
เปนพิธีกรรมการทําขวัญขาว ขอใหขาวและพืชผลในไรไดผลผลิตดี มีน้ําอุดมสมบูรณ ไมใหมีการ
เจ็บไขไดปวยเกิดขึ้นในบานและในหมูบาน “พ”ิ เปนเครื่องดนตรีประเภทเคาะ ทํามาจากไมไผที่
เรียกวาไมเฮียะ และไมซาง 1 ชุดมี 3 ตัว คือ ตัวนาง ตัวกลาง และตัวกอย เวลาเลนจะมี 4 ชุด คือ ชุด
แมฟารอง ชุดรี ชุดรีหลวง และชุดพะลด มี 3 จังหวะ คือ ตําตําขาว อะพิเจียริ๊ง และอัมพะหมั่ม เวลา
เลนจะมีการเตนประกอบ โดยจะยืนเปนแถว หรือวงกลม ผูชายจะอยูวงในเปนคนตีและเตน สวน
ผูหญิงจะอยูวงนอกเปนคนตีอยางเดียว วันสุดทายของการกินโสลดจะมีการรวบรวม “พ”ิ คัดเลือก
บางสวนเก็บไวเปนเชื้อ และที่เหลือจะดึงไมซางออกแลวทําไปทิ้งใหไกลจากหมูบานในเชามืดของ
วันรุงขึ้น
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2. CD-ROM เสริมความรูเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ มีประสิทธิภาพ 80.13  ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนดวย CD-ROM เสริมความรูเรื่อง 
“พ”ิ ของชาวลัวะ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

4. ความพึงพอใจที่มีตอ CD-ROM เสริมความรูเรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ อยูในระดับ 
“มาก” 

อภิปรายผล
จากการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้

       1. การดําเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ
           การดําเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน

ใหญๆ คือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหสังเคราะหขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลไดแก 
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงเอกสาร และการลงพื้นที่ภาคสนาม การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงเอกสาร ได
จากหนังสือ วารสาร นิตยสาร เอกสารทางวิชาการ ปายนิเทศนและอินเตอรเน็ต จึงทําใหไดขอมูลที่
มีความหลากหลาย ดานการลงพื้นที่ภาคสนาม ไดลงพื้นที่ท่ีบานชี ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง 
จังหวัดนาน ซึ่งเปนพื้นที่กรณีศึกษา ใชการสัมภาษณ และการสังเกต การสัมภาษณนั้นไดสัมภาษณ
บุคคลที่มีความหลากหลาย ไดแก ผูรูในหมูบาน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ครู นักเรียน โดยใช
วิธีการสุมแบบลูกโซหรือบอลลหิมะ ( Chain or Snowball Sampling) ซึ่งขอมูลที่ไดมานั้นจะมี
ลักษณะคลายคลึงกัน แตการไดขอมูลมากนอยขึ้นอยูกับความใกลชิดหรือประสบการณในการตีพิ
ของแตละบุคคล จากการสังเกตการณประกอบพิธีกรรม และการตีพิ ขอมูลที่ไดจะเหมือนกับขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณ แตจะทําใหเรามองเห็นภาพ และขยายความขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ไดมากขึ้น การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจะใชวิธีการตรวจสอบที่เรียกวา การตรวจสอบสาม
เสา (Triangular Check) เพื่อยืนยันขอมูลในแตละประเดน็วาใชหรือไมใช โดยเทียบวาขอมูลที่ได
จากวิธีการทั้ง 3 วิธี มีความเหมือนกัน 2 ใน 3 สวน แสดงวาขอมูลนั้นมคีวามนาเชื่อถือ จึงนํามา
สังเคราะหและรวบรวมเปนขอมูลของการวิจัยในครั้งนี้

2. การดําเนินการวิจัยในเชิงปริมาณ
           2.1 CD-ROM เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่

กําหนดไว 80 อาจเปนเพราะในการพัฒนา CD-ROM เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ ผูวิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอนอยางเปนระบบ  โดยเริ่มจากผูวิจัยไดสัมภาษณเนื้อหาจากผูรูและผูที่มี
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ประสบการณตรงในทองถิ่น  นอกจากนี้ผูวิจยัยังไดคนควาหาความรูในจากเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวมมา แลวใหผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาตรวจสอบความถกูตองอีกครั้ง ศึกษาโปรแกรมและวิธีการสราง CD-ROM เสริมความรู เรื่อง 
“พ”ิ ของชาวลัวะ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรับรูและเรียนรูไดจากสื่อหลายๆ 
ดาน ทั้งดานอักษร ภาพ  เสียง  ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะทําใหผูเรียนเรียนรูไดเรว็และรับรูไดมาก 
หลังจากสราง CD-ROM เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ เรียบรอยแลว จึงนํา CD-ROM เสริม
ความรู ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือตรวจสอบอีกครั้ง แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข นําไป
ทดลองใชกับนักเรียนแบบรายบุคคล (1:1) จํานวน 3 คนเพื่อหาประสิทธิภาพของ CD-ROM เสริม
ความรู ใหผานเกณฑทีก่ําหนดไว 60 และแบบกลุมยอย (1:3) จํานวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพให
ผานเกณฑ 70 รวมทั้งหาขอบกพรองที่เกิดขึน้ในแตละครั้ง มาดําเนินการปรับปรุงแกไข CD-ROM 
เสริมความรู ใหมีความสมบูรณขึน้ ซึ่งการทดลองแบบรายบุคคลเพื่อคํานวณหาประสิทธิภาพของ
CD-ROM เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ มีประสิทธิภาพ 71.1 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 60 ที่กําหนด
ไว เมื่อไปทดลองกลุมยอย พบวามีประสิทธิภาพ 72.23 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 70 ที่กําหนดไว และพบจุด
ที่ควรปรับปรุงคือ เสียงบรรยายไมชัดเจน รูปภาพยังไมสอดคลองกับเนื้อหา กราฟกไมคอยดึงดูด
ความสนใจ ผูวิจัยจึงนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 จากกระบวนการในการพัฒนาสื่อ CD-ROM เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ของ
ชาวลัวะ ในแตละขั้นตอนดังกลาวขางตน เมื่อนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 27 คน 
จึงพบวา CD-ROM เสริมความรู ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 ที่กําหนดไว

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนหลังการเรียนดวย CD-ROM เสริมความรู 
เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ สูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเรื่อง “พ”ิ 
ของชาวลัวะ นักเรียนไมรูจักวาคืออะไร  ฉะนั้นเมื่อไดเรียนดวย CD-ROM เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ 
ของชาวลัวะ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบ มีเนื้อหาที่ชัดเจน
และถูกตอง CD-ROM เสริมความรู ถูกสรางโดยคํานึงถึงผูเรียน และคํานึงถึงจดุประสงคที่ผูเรียนจะ
ไดรับจากสื่อ จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของลลิตา  แสงกระจาง (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการศึกษาดวยตนเอง
เรื่องการสอนวิชากิจกรรมนาฏศิลป สําหรับครูประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ประสิทธิภาพของเอกสาร
และประสิทธิภาพของแผนซีดีรอมอยูในระดับดี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคิดเปน
รอยละ 87.26 เชนกัน

2.3 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ CD-ROM เสริมความรู เรื่อง 
“พ”ิ ของชาวลัวะ ใหผลเปนไปตามสมมติฐาน นักเรียนความพึงพอใจที่มีตอ CD-ROM เสริมความรู
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เรื่อง “พ”ิ ของชาวลัวะ ผานเกณฑ อยูในระดับ “มาก” ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสราง พัฒนา และ
ปรับปรุงสื่อ ใหเปนไปตามความตองการ และความเหมาะสมของตัวผูเรียน โดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี  ประกอบแกว (2546) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ฐานขอมูลซีดีรอม เรื่อง ปลาทะเลในตําบลบางสะเหรเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา โดยทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปลาทะเลบริเวณทาเทียบเรือกลุม
เกษตรกรประมงบางเสร และนําขอมูลมาพัฒนาเปนฐานขอมูลซีดีรอม และนําไปทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี จํานวน 30 คน ที่ไดมาตากการสุมแบบแบงกลุม ผลการวิจัยคือ ฐานขอมูลซีดีรอม
เรื่องปลาทะเลในตําบลบางเสรที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยูในระดับดี นักเรียนที่เรียนดวยฐานขอมูล
ซีดีรอมที่พัฒนาขึ้น มีผลการเรยีนรูดานความรูหลังเรียนสงูกวากอนเรียน และเจตคติของนกัเรียน
ตอสื่อเทคโนโลยีอยูในระดับมาก เชนกัน 

ขอสังเกตและปญหาที่พบจากการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคนพบขอสังเกตและปญหาในแตละขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยไดผานการศึกษาการวิจัยในเชิงปริมาณ แตไมเคยผานการศึกษาในเชิงคุณภาพ 

จึงทําใหเกิดปญหาในการดําเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ เชน มีปญหาในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสัมภาษณ  เนื่องจากมีปญหาทางดานภาษาทีใ่ชในการสื่อสาร จึงทําใหการเก็บขอมูลคอนขางลา
ชา และตองใชเวลาในการแปลความหมาย ผูรูในทองถิ่นสวนมากจะเปนผูสูงอายุ และไมชอบพูดคุย
กับคนแปลกหนา จึงตองใชเวลาในการสรางความคุนเคย 

2. ในการนําสื่อไปทดลองหาประสิทธิภาพ เนื่องจากโรงเรียนมีเครื่องคอมพวิเตอร
จํานวนจํากัด จึงตองใชเวลาในการทดลองคอนขางมาก และมีปญหาดานอุปกรณในการฟงเสียง 
เนื่องจากโรงเรียนมีอุปกรณไมพอเพียง 

3. กลุมตัวอยางไมคอยใหความรวมมือในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ เนื่องจาก
มีความสนใจดานอ่ืนมากกวา เชน เลนเกม ฟงเพลง เปนตน

ขอเสนอแนะเพื่องานวิจัยคร้ังตอไป
1. ในการดําเนินการวิจัยไดใชการศึกษา 2 ดาน คือ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ซึ่งยัง

ไมมีกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย จึงควรสรางกรอบแนวคิดที่จะใชในการวิจัยใหสอดคลอง
กับการวิจัยทั้ง 2 ดาน
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2. ในการวิจัยครั้งตอไป อาจทําการวิจัยโดยใชสื่ออื่นๆ เพื่อเปนการหาสื่อที่เหมาะสม
ที่สุดกับเรื่องที่ทําการวิจัย และเปนการสงเสริมใหนกัเรียนไดมีความรูความเขาใจในภูมิปญญาของ
ทองถิ่นตนเอง

3. ในการทําวิจัยครั้งตอไปอาจทําการวิจัยโดยเปลี่ยนกลุมตัวอยางเปนกลุมอื่น หรือทํา
การเปรียบเทียบกลุมตัวอยางในทองถ่ินเดิมกับทองถิ่นอื่น เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของส่ือ และ
เปนการเผยแพรความรูภูมิปญญาใหคนในทองถ่ินอื่นไดรบัทราบดวย
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ตารางที7่ แสดงผลการวิเคราะหการประเมินดานเนื้อหา

ผูเชี่ยวชาญ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา

1 2 3 X SD
ระดับความ

คิดเห็น
1. เนื้อหาเกี่ยวกับหมูบานชี
    - ความถูกตองดานลักษณะทางกายภาพ
    - ความถูกตองดานประชากร
    - ความถูกตองดานการปกครอง
    - ความถูกตองดานการศึกษา
    - ความถูกตองดานเศรษฐกิจ
    - ความถูกตองดานศาสนาและความเชื่อ

3
3
2
3
3
2

2
3
2
3
2
3

2
2
2
3
3
2

2.33
2.67

2

3

2.67
2.33

0.58
0.58

0

0

0.58
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2. เนื้อหาเกี่ยวกับพิ
    - ความถูกตองดานความเปนมาของการตีพิ
    - ความถูกตองดานจุดมุงหมายของการตีพิ
    - ความถูกตองดานพิธกีรรมที่เกี่ยวของกับการ
ตีพิ
    - ความถูกตองดานลักษณะของพิ
    - ความถูกตองดานประเภทของพิ
    - ความถูกตองดานการทําพิ
    - ความถูกตองดานการตีพิ
    - ความถูกตองดานการเอาพิไปทิ้ง

2
2
2

3
2
3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3

2
3
2

3
3
3
2
2

2.33
2.67
2.33

3
2.67

3
2.67
2.67

0.58
0.58
0.58

0
0.58

0
0.58
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3. ความสมบูรณของเนื้อหา 2 3 2 2.33 0.58 มากที่สุด
4. การเรียงลําดับของเนื้อหา 2 3 2 2.33 0.58 มากที่สุด
5. เนื้อหามีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน

3 3 3 3 0 มากที่สุด

6. การนําเนื้อหาไปผลิตเปนสื่อซีด-ีรอม ชวยให
นักเรียนเขาใจไดดีขึ้น

3 2 3 2.67 0.58 มากที่สุด

7. สามารถนําส่ือซีดี-รอมไปใชเปนสื่อเสริมในการ
เรียนรูของนักเรียนได

3 3 3 3 0 มากที่สุด
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ขอเสนอแนะ  
ผูเชี่ยวชาญทานที่ 1
ไมอยากใหประเพณีการตีพินี้หมดสิ้นไป ถาทําเปนหลักสูตรนํามาสอนเด็กในพื้นที่ของ

ชาวลัวะก็จะดียิ่งขึ้น เมื่อเด็กโตขึน้ก็จะไดนําความรูที่ศกึษามานําไปปฏิบัติกับชุมชนและชวยกันสืบ
สานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ตอไป

ผูเชี่ยวชาญทานที่ 2
การนําเนื้อหาไปสอนเด็ก ผูวิจัยควรไดรับการสัมผัสใหเห็นวาประเพณีการตีพจิัดขึ้น

ชวงใด และไดเห็นวิธีการปฏิบัติจริงๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น ถามีโอกาสก็ถายเปน VCD 
เพื่อสอดแทรกลงใน ซีด-ีรอม ของผูวิจัยดวย

ผูเชี่ยวชาญทานที่ 3
     ยังขาดเกร็ดเล็กนอย แตมีความสําคัญ ควรจะเจาะใหไดรายละเอียดเรื่องของพใิห

ละเอียดกวานี้ 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพสื่อ
สวนที่ 1 เนื้อหา

ผูเชี่ยวชาญ
รายการ 1 2 3 X SD

ระดับ
ความ

คิดเห็น
สวนนําของบทเรียน
1. การเราความสนใจของผูเรียน
2. การใหขอมูลพื้นฐานที่จําเปน

3
4

3
2

4
3

3.33
3

0.58
1

ดี
ปานกลาง

สวนเนื้อหาสาระของบทเรียน
1) ดานเนื้อหาสาระ
     1. เหมาะสมกับผูเรียน
     2. สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการนําเสนอ
     3. สอดคลองกับการประยุกตใชในการเรียนการ
สอน
     4. มีความสัมพันธตอเนื่อง
     5. ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
2) ดานการใชภาษา
     1. การใชภาษาถกูตองเหมาะสม
     2. สื่อความหมายไดชัดเจน
     3. ความยากงายของภาษาเหมาะสมกับผูเรียน
3) ดานการออกแบบ
     1. มีความสอดคลองตอเนื่อง
     2. พัฒนาความคิดสรางสรรค
     3. ยืดหยุนได สนองตอบความแตกตางระหวาง
บุคคล
     4. สอดคลองกับเนื้อหา
     5. มีกลยุทธในการถายทอดเนื้อหาเหมาะสม
นาสนใจ
4) สวนประกอบดาน Multimedia
     1. ออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใช สวย

4
4
5

4
4

4
4
4

3
4
3

4
3

3

3
3
3

3
3

4
3
4

2
3
2

4
2

3

5
5
5

4
4

4
4
5

4
3
3

4
4

4

4
4

4.33

3.67
3.67

4
3.67
4.33

3
3.33
2.67

4
3

3.33

1
1

1.15

0.58
0.58

0
0.58
0.58

1
0.58
0.58

0
1

0.58

ดี
ดี

ดีมาก

ดี
ดี

ดี
ดี

ดีมาก

ปานกลาง
ดี

พอใช

ดี
ปานกลาง

ดี
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ผูเชี่ยวชาญ

รายการ 1 2 3 X SD
ระดับ
ความ

คิดเห็น
    2. ภาพกราฟกเหมาะสมชัดเจน สอดคลองกับ
เนื้อหา
     3. ลักษณะของขนาด สีตัวอักษร ชดัเจน สวยงาม 
อานงาย เหมาะกับระดับผูเรียน 
     4. การใชเสียงประกอบบทเรียนเหมาะสมชัดเจน
     5. การออกแบบกราฟก/ภาพเคลื่อนไหว เหมาะสม
กับเนื้อหา นาสนใจ

3

3

4
4

3

2

4
3

4

4

4
4

3.33

3

4
3.67

0.58

2

0
0.58

ดี

ปานกลาง

ดี
ดี

สวนที่ 2 องคประกอบท่ัวไป
ผูเชี่ยวชาญ

รายการ 1 2 3 X SD
ระดับ
ความ

คิดเห็น
1. ความยากงายและความสะดวกในการติดตั้ง
โปรแกรม
2. บทเรียนมีความเหมาะสมกับ Hardware ที่มีอยูใน
ปจจุบัน

4

4

3

3

5

5

4

4

1

1

ดี

ดี

ขอเสนอแนะ
ผูเชี่ยวชาญทานที่ 1

     เนื้อหามีความนาสนใจ ควรเพิ่มเรื่องปฏิสัมพันธภายในบทเรียนใหมากขึน้ จะทําใหไม
นาเบื่อ  การวาง Navigator ปุมควบคุมตางๆ ควรอยูในตําแหนงเดียวกัน และใหมีความเหมือนกัน
ในเรื่องสื่อความหมาย การจัดวางองคประกอบของภาพบางที่มีที่วางมากเกินไป ทําใหขาดความ
นาสนใจ เพิ่มเติมภาพใหมากขึ้นจะชวยใหบทเรียนนาสนใจมากขึ้น

ผูเชี่ยวชาญทานที่ 2
     1.ใหแกไขลําดับการเชื่อมโยง Link ยังมี Bug อยู (ขอผิดพลาดของโปรแกรม)
     2.หากเพิ่มกิจกรรมการเรียนรูหรือออกแบบใหมีการโตตอบกับบทเรียนมากขึน้เชน เกม
     3.ปรับปรุง Clip Video มีขนาดใหญเกินไป ควรปรับเปลี่ยนขนาดใหเล็กลง หากทํา 

ไมได ใหลองเปล่ียน Format นามสกุลไปใชรูปแบบอื่น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ง
ตารางแสดงคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก ( r) ที่ไดจากการวิเคราะห

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ตารางที่ 10 แสดงคาความยากงาย ( p ) และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวย CD-ROM เสริมความรู เรื่อง “พ”ิ ชาวลัวะบานชี จังหวัดนาน

ขอ H L p r
1 8 8 1 0
2 5 2 0.44 0.38
3 8 5 0.81 0.38
4 8 5 0.81 0.38
5 5 3 0.5 0.25
6 8 5 0.81 0.38
7 6 5 0.69 0.13
8 5 2 0.44 0.38
9 8 1 0.56 0.88
10 5 2 0.44 0.38
11 2 0 0.13 0.25
12 8 4 0.75 0.5
13 8 6 0.88 0.25
14 8 7 0.94 0.13
15 8 5 0.81 0.38
16 8 2 0.63 0.75
17 8 8 1 0
18 8 4 0.75 0.5
19 6 3 0.56 0.38
20 8 6 0.88 0.25
21 8 2 0.63 0.75
22 8 4 0.75 0.5
23 8 5 0.81 0.38
24 8 6 0.88 0.25
25 5 4 0.56 0.13
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ตารางที่ 10 (ตอ)

ขอ H L P R
26 6 6 0.75 0
27 7 4 0.69 0.38
28 6 3 0.56 0.38
29 6 4 0.63 0.25
30 8 8 1 0
31 7 5 0.75 0.25
32 7 5 0.75 0.25
33 8 6 0.88 0.25
34 4 2 0.38 0.25
35 8 6 0.88 0.25
36 6 4 0.63 0.25
37 7 2 0.56 0.63
38 8 4 0.75 0.5
39 3 0 0.19 0.38
40 7 4 0.69 0.38
41 8 4 0.75 0.5
42 4 3 0.44 0.13
43 6 5 0.69 0.13
44 6 4 0.63 0.25
45 6 3 0.56 0.38

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก จ
รายนามผูใหขอมูลและผูเชี่ยวชาญ
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บัญชีรายนามผูใหขอมูลและผูเชี่ยวชาญ

ผูใหขอมูลดาน “พ”ิ
1. นายอิน   เทใหม เฒาจ้ํา
2. นายปน   เทใหม เจาที่
3. นายยัง   เทใหม ผูชวยผูใหญบาน
4. นายเกียรติ   เทใหม ลูกเฒาจ้ํา
5. นายคํา   เทใหม อบต.
6. นางแสงระวี   เทใหม อสม.
7. นางภิญญาพร   จักอะโน ครูอาสาสมัครการศกึษานอกโรงเรียน
8. อาจารยมณีทรัพย   จิตรวงศนันท ครู คศ.3 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
9. อาจารยประกวด   พายัพสถาน ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
10. อาจารยนพรัตน   ใบยา ครู คศ.2 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
11. ด.ช.นิยม  สุตา นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
12. ด.ญ.ดวงมาณี   บุญวนั นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
1. นางแสงระวี   เทใหม ประธาน อสม. ประจําหมูบานชี
2. นายอิน   เทใหม ผูใหญบานชี
3. นางรุงนภา   ภูเจริญ ครู คศ.2 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมอื
1. อาจารยมณีทรัพย   จิตรวงศนันท ครู คศ.3 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
2. นางกรรณิการ   ตามัย ครู คศ.2   โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
3. นางวิลาวัณย   ใจสุภาพ ครู คศ.2 โรงเรียนบานสบกอน
4. อาจารยอนิรุทธ   สติมั่น อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. นายอภิภู   สิทธิภูมิมงคล สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา
6. นายวรวุฒิ   มั่นสุขผล ศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต พระราชวังสนามจนัทร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



          ภาคผนวก ฉ 
ตัวอยางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูดวย CD-ROM เสริมความรู 
เรื่อง “พ”ิ ชาวลัวะ  บานชี  จงัหวัดนาน

คําชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจํานวนขอสอบทั้งหมด 30 ขอ
2. แตละขอมี 4  ตัวเลือก ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว
3. ในการตอบใหกา (X) ในชองตัวอกัษร ก ข ค ง ลงในกระดาษคําตอบเทานั้น
4. หามขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ ในแบบทดสอบนี้

………………………………………………………………………

1. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับลกัษณะทาง
     กายภาพของบานชี

ก. ตั้งอยูที่อําเภอเชียงกลาง
ข. พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง
ค. ทิศเหนือติดกับบานหนอง
ง. มีปาไมลอมรอบ

2. ในปจจุบันพาหนะสวนใหญที่ชาวลัวะ
    บานชีใช คือขอใด

ก. จักรยาน
ข. จักรยานยนต
ค. รถยนต
ง. รถกระบะ

3. ในสมัยอดีตชาวลัวะบานชีใชสิ่งใดใน 
     การใหแสงสวาง

ก. เทียน
ข. ไต
ค. ไฟฟา
ง. ตะเกียง

4.  ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค
      ของชาวลัวะบานชี

ก. ปจจุบันมีไฟฟาใชโดยการไฟฟา
                  สวนภูมิภาค

ข. มีน้ําประปาภูเขาโดยตอมาจาก
                  หวยหุง

ค. มีอ.ส.ม.ทําหนาที่รักษาคนปวย
ง. มีสถานีอนามัยบานชีใหการดูแล

                  สุขภาพ
5. ชาวลัวะบานชีมกัเปนโรคใด

ก. ไขหวัดใหญ
ข. มาลาเรีย
ค. ไขเลือดออก
ง. พยาธิ

6. ชาวลัวะบานชีใชภาษาใดในการสื่อสาร
ก. ภาษาลัวะ
ข. ภาษาคําเมือง
ค. ภาษาลาว
ง. ภาษาละวา
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7. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับชุดประจําถ่ิน
    ของชาวลัวะบานชี

ก. ผูหญิงใส เสื้อแขนกระบอก
              ข. นุงผาถุงดอกใหญ

ค. มีผี้น้ําเงินคาดใหล
ง. มีผาแดงคาดเอว

8. แตเดิมนั้นชาวลัวะบานชีตั้งถ่ินฐานอยู 
    ที่ใด

ก. ขุนน้ําสบกอน
ข. ขุนน้ํานาน
ค. บานสบกอน
ง. บานเกา

9. ขอใดคือการปกครองแบบไมเปน 
    ทางการของชาวลวัะบานชี

ก. มีผูใหญบาน
ข. มี อบต.
ค. มีหมอผี
ง. มีผูชวยผูใหญบาน

10. สวนใหญชาวลัวะบานชีจะประกอบ
      อาชีพใด

ก. เกษตรกรรม
ข. รับจาง
ค. รับราชการ
ง. คาขาย

11. ขอใดหมายถึงดอกหญาสําหรับทําไม
       กวาด

ก. เมี่ยง
ข. มะแขน
ค. กง
ง. มะนอย

12. บรรพบุรุษของชาวลัวะขึ้นไปบนฟาเพื่อ
      ทําสิ่งใด

ก.ไปเที่ยว
ข.ไปพบเทวดา
ค.ไปพักผอน
ง.ไปเปนเขยของเทวดา

13. ขอใดไมใชสิ่งที่บรรพบุรษุของชาวเขาขึ้น
     ไปพบเห็นบนฟา

ก. การกินขาว
ข. การปลูกขาว
ค. การทองเที่ยว
ง. การตี “พ”ิ

14. การตี “พ”ิ จะทําในชวงใด
ก. สิงหาคม – กันยายน
ข. กันยายน – ตุลาคม
ค. ตุลาคม – พฤศจิกายน
ง. พฤศจิกายน – ธันวาคม

15. การตี “พ”ิ จะจัดประมาณกี่วัน
ก.7 วัน
ข. 8 วัน
ค. 9 วัน
ง.10 วัน

16.พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการตี “พ”ิ  คือ
     ขอใด

ก. พิธีเวียนเทียน
ข. พิธีโสลด
ค. พิธีตักบาตร
ง. พิธีทําศพ
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17. ขอใดไมใชอุปกรณจําเปนทีใ่ชในพิธี
       โสลด

ก.ใบตองจิง
ข. เหลาอุ
ค. แกวน้ํา
ง. โตก

18.ขอใดไมใชชื่อวันของชาวลัวะ
ก. วันกราบ
ข. วันไหว
ค. วันกาบ
ง. วันกา

19. “พ”ิ ใน 1 ชุด มีกี่ตัว
ก.  1  ตัว
ข.  2  ตัว
ค.  3  ตัว
ง.  4  ตัว

20. ไมที่เอาไวตี “พ”ิ ทําจากไมอะไร
ก. ไมเฮียะ
ข. ไมซาง
ค. ไมรวก
ง. ไมสัก

21. สวนใดของ “พ”ิ ที่ตีแลวจะมีเสียง
ก. ขาพิ
ข. ไมเฮียะ
ค. กระบอก
ง. ตัว

22. ในการเลนแตละครั้งจะประกอบดวย “พ”ิ 
       กี่ชุด

ก. 1  ชุด
ข. 2  ชุด
ค. 3   ชุด
ง. 4  ชุด

23. “พ”ิ  ชุดใหญเรียกวาอะไร
ก. รี
ข. รีหลวง
ค. พะลด
ง. แมฟารอง

24. ในการตัดไมเหตุใดตองนําหมาก พลู ไป
       ขอแมธรณี
           ก. เพื่อขอใหไดไมดีๆ
           ข. เพื่อขอใหทําพิแลวมีเสียงดัง
           ค. เพื่อขอใหฝนไมตก
           ง. เพื่อขอใหคนที่ไปตัดไมปลอดภัย
25. ใครมีหนาที่ออกไปตัดไมมาทํา “พ”ิ

ก. ผูหญิง
ข. ผูชาย
ค. เฒาจ้ํา
ง. เจาผี

26. ขอใดไมใชลกัษณะการตี “พ”ิ
ก. จัดเปนขบวนเดินตีไปเรื่อยๆ
ข. มีการจัดเปนวงกลมซอนกัน 2 วง
ค. ผูหญิงอยูวงนอก
ง. ผูชายอยูวงนอก
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27. ใครเปนผูควบคุมจังหวะในการตี “พ”ิ
ก. เจาผี
ข. หมอผี
ค. เฒาจ้ํา
ง. พอหมอ

28. ขอใดคือลักษณะการเตนประกอบการตี 
       “พ”ิ

ก. ชูพิขึ้นบนฟา
ข. ชี้พิลงพื้น
ค. โยนพิสลับกัน
ง. ควงพิ

29. ขอใดกลาวผิดเกี่ยวกับการทิ้ง “พ”ิ
ก. วันสุดทายชาวบานจะชวยกัน

                   รวบรวม “พ”ิ
ข. เก็บบางสวนไวเปนเชื้อแบบ
ค. ผูหญิงมีหนาที่ถอดไมซางออก
ง. ตองเอาไปท้ิงใหไกลหมูบาน

30. ตองนํา “พ”ิ ไปทิ้งในชวงเวลาใด
ก. เชามืด
ข. ชวงสาย
ค. ชวงบาย
ง. ตอนค่ํา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ช
ตัวอยาง CD-ROM เสริมความรู เรื่อง “พิ” ของชาวลัวะ
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ภาคผนวก ซ
ตัวอยางคําถามที่ใชในการสัมภาษณ
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ตัวอยางคําถามที่ใชในการสัมภาษณ

1. ประวัติความเปนมา และลักษณะโดยทั่วไปของหมูบา.นชีเปนอยางไร
2. การตีพิมีประวัติหรือความเปนมาอยางไร
3. การตีพิมีจุดมุงหมายอยางไร
4. พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการตีพิมีอะไรบาง อยางไร
5. พิมีลักษณะอยางไร
6. พิมีกี่ประเภท อะไรบาง
7. การทําพิมีวิธีการทําอยางไร
8. การตีพิมีลักษณะ ทาทาง หรือวิธีการตีอยางไร มีจังหวะอะไรบาง
9. เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการแลวจะมีวิธีการอยางไรกับพิที่ทําไว
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ชื่อ-สกุล            นางสาวศิริลักษณ ยังศิริ

ที่อยู        65 หมู 5 ตําบลไทรมา อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี 11000

ที่ทํางาน    โรงเรียนบานโคกกระชายโนนกุม   ตําบลโคกกระชาย อําเภอครบุรี 

จังหวัดนครราชสีมา 

ประวัติการศึกษา

           พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร 

             โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 

                                         สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

พ.ศ. 2545 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต      สาขาวิขาเทคโนโลยีการศึกษา   

                           มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน

พ.ศ.2548-2549 ครูชวยสอน โรงเรียนชุมชนวัดไทรมา จังหวัดนนทบุรี

พ.ศ. 2549-ปจจุบัน ครูผูชวย โรงเรียนบานโคกกระชายโนนกุม  จังหวัดนครราชสีมา
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