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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ความเชื่อ และสถานการณ์

ปัจจุบันของการร าโทนนกพิทิด และเพื่อค้นหาแนวทางการสื่อสารร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ในลักษณะลูกบอลหิมะ และแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม เพื่อใช้สนทนากลุ่มแกนน าชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว และปราชญ์ชาวบ้านร าโทนนกพิทิด  

ผลการวิจัยพบว่า ร าโทน  นกพิทิดได้รับการเผยแพร่วัฒนธรรมมาจากภาคกลางในสมัยจอม
พล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อเป็นเครื่องบันเทิงใจในยามที่ประเทศ
ประสบปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคือง และในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมือง เมื่อแพร่กระจายมาจากตัว
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ต าบลกรุงชิง ปราชญ์ชาวบ้านจึงได้คิดท่าร าและเนื้อร้องขึ้นมาเป็น  
ร้อย ๆ เพลง โดยอิงธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ทั้งนี้ ท่าร าจะมีลักษณะสอดคล้องกับเนื้อร้อง 
ลักษณะเนื้อร้องจะสั้น ๆ เพลงนกพิทิด (นกตระกูลนกฮูก นกเค้าแมว) ที่มีท่าร าและเนื้อร้องที่

Received:   August 28, 2019 
Revised:    November 22, 2019 
Accepted:  November 26, 2019 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 

  
 

127 

สนุกสนานในลักษณะเกี้ยวพาราสีระหว่างตัวผู้ตัวเมีย เพลงนกพิทิดจึงใช้แสดงทุกงาน จนท าให้
การละเล่นนี้ได้รับชื่อว่า “ร าโทนนกพิทิด” ดนตรีที่ใช้ประกอบไปด้วย 3 ชิ้น ได้แก่ โทน ฉิ่ง และฉาบ 
โดยความเชื่อที่ผู้ร าโทนนกพิทิดเชื่อถือมากคือ การไหว้ครูก่อนการแสดงทุกครั้ง คล้ายคลึงกับการร า
มโนราห์ และในการสืบทอดเชื้อสายการร าก็จะมีความคล้ายคลึงการร ามโนราห์กล่าวคือ มักจะสืบ
ทอดในเครือญาติตระกูลเดียวกัน สถานการณ์ในปัจจุบัน ร าโทนนกพิทิดมีเพียงกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่
เป็นหลัก จึงมีความต้องการให้เยาวชนหันมาสืบต่อโดยจะฝึกหัดให้ ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีการฝึกหัดใน
โรงเรียนทั้งจากครูในโรงเรียนเองและจากปราชญ์ชาวบ้าน แต่เมื่อนักเรียนย้ายโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อ 
ก็ไม่ได้ฝึกหัดหรือร าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต าบลกรุงชิงและ
วัฒนธรรมอ าเภอนบพิต าเห็นความส าคัญและพยายามที่จะส่งเสริมเพื่อเผยแพร่ร าโทนนกพิทิดให้เป็น
ที่รู้จัก ส าหรับแนวทางการสื่อสารการร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการสื่อสารทางสื่อออนไลน์ ในลักษณะคลิปวิดีโอ เผยแพร่ 
สู่ธารณชน มีศูนย์การเรียนรู้ และสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ควรมีเวทีหรือพื้นที่ในการ
แสดงออกของเยาวชน เพื่อสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นร าโทนนกพิทิดต่อไป 
 
ค าส าคญั 
 การสื่อสารเพ่ือการอนุรักษ์ การท่องเทีย่วชุมชน ร าโทนนกพิทิด 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the history, beliefs and current 

situation of Ramtone Nokphithid and to find ways to communicate this folk play for 
conservation and promotion of tourism. The researchers used qualitative research 
method by using an interview form to interview key informants with snow ball sampling 
and do focus group of community leaders, tourism community enterprises and 
Ramtone Nokphithid local scholars.  

The result showed that Ramtone Nokphithid came from the central region 
during period of Field Marshal Plaek Phibunsongkhram during World War II. Ramtone 
Nokphithid was used the tool for entertainment among poor economics and also 
during the political conflict period. This folk play was disseminated from the city to 
Krung Ching Subdistrict. Then, local scholar invented songs and lyrics in hundreds of 
songs based on the nature and way of life of people there. The dance is consistent 
with the lyrics. The lyrics are short. The Nokphithid song (Nokphithid is similar to owl) 
has funny posture and lyric. It looks like the courtship between male and female 
Nokphithid. Therefore, it is performed in every event and is named "Ramtone 
Nokphithid". The music consists of 3 instruments; drum (Tone in Thai), small cup-
shaped cymbals and cymbals. For the belief, the performers are very reliable for “Wai 
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Khru”  ( paying respect to teacher) before every performance which is similar to the 
Manohra folk play and they believe in the inheritance of the folk play from the same 
family or relatives which is similar to the Manora folk play. For the current situation, 
there is only the elderly group, consequently, they need young people to continue 
this performance. The elders are willing to train the youths. In the past, there were 
training in the school both from teachers in the school and from the local scholars. 
However, when students moved to other schools for further study, they did not 
practice folk play continuously. However, Krung Ching Subdistrict Administrative 
Organization and the Culture department of Nopphitam District aware of this 
importance and try to promote in order to publicize this folk play to be known. For 
communication guideline of this folklore to conserve and promote community 
tourism, most important key informants agreed to use online communication as a 
video clip to publicize media, establish learning center and create pamphlet to do 
public relations. In addition, there should be also a stage or area of expression for 
youth to build confidence and pride in the conservation and continuation of their 
Ramtone Nokphithid folklore. 
 
Keywords 
 Communication for Conservation, Community Tourism, Ramtone Nokphithid   
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย 23 อ าเภอ มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
ภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งด้วยความเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ จึงมีความหลากหลายใน
เชิงพื้นที่ ทั้งภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็น ป่า เขา นา และเลหรือทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว 
 “อ าเภอนบพิต า” เป็นอีกอ าเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับความสนใจจาก
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวไม่ขาดสาย โดยเฉพาะต าบลกรุงชิงซึ่งมีพื้นที่ราบต่ าขนาดใหญ่ในหุบเขา 
มีภูเขาขนาดน้อยใหญ่ล้อมอยู่ทุกด้าน ทางด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศตะวันตก จะมีเทือก  
เขานัน ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน ส่วนทางด้านทิศใต้จะมีเทือกเขาในอุทยานแห่งชาติเขา
หลวง ซึ่งเรียกเทือกเขาทั้งหมดในกลุ่มนี้ว่า “เทือกเขานครศรีธรรมราช” และเป็นที่ตั้งของ “ชุมชนกรุง
ชิง” (Nilkan, 2009)  

นอกจากบริบทเชิงพื้นที่ส่งผลให้ชุมชนกรุงชิงหรือต าบลกรุงชิงมีทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมแล้ว ยังมีศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ที่ได้รับการ
เผยแพร่มาจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และปราชญ์ชาวบ้านได้
ประดิษฐ์คิดค้นบทเพลงและท่าร าเพิ่มเติมให้เข้ากับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ โดยมีเพลงชื่อ
ว่า นกพิทิดเป็นเพลงเอกที่เน้นท่าร าที่สนุกสนาน ตลกขบขัน โดยเลียนแบบการเกี้ยวพาราสีของนก    
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พิทิดตัวผู้และตัวเมีย (นกตระกูลนกฮูก นกเค้าแมว) ท าให้การละเล่นนี้ได้ชื่อว่า “การละเล่นร าโทน
นกพิทิด” ซึ่งปัจจุบัน การร าโทนนกพิทิดใช้ร าในกิจกรรมรื่นเริงของหมู่บ้าน ได้แก่ งานทอดกฐิน 
งานวัด งานประเพณีต่าง ๆ และยังใช้ในการร าแสดงให้นักท่องเที่ยวได้รับชมและมีส่วนร่วมในการร า
ด้วย โดยมีชมรมผู้สูงอายุต าบลกรุงชิงเป็นหลัก  โดยจะรวมตัวกันประมาณ 10 คน ทั้งผู้ร้อง ผู้ร า และ
นักดนตรี หรืออาจจะแยกกลุ่มกันบ้างแล้วแต่โอกาส  

จากข้อมูลข้างต้น “ร าโทนนกพิทิด” สามารถพัฒนาให้เป็น “กิจกรรมการท่องเที่ยว” ได้
โดยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในระดับจังหวัดและชุมชน
ต าบลกรุงชิง เพราะนอกจากจะเป็นศิลปวัฒนธรรมการละเล่นโบราณที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ทั้ง
เนื้อเพลงและท่าร าที่เกี่ยวกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวกรุงชิง ตลอดจนท่วงท านองที่สนุกสนาน 
ยังสามารถน ามาส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ เป็นกิจกรรมนันทนาการที่สร้างความสนุกสนานและ
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้อีกด้วย  

คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประวัติความเป็นมา ความเชื่อ และสถานการณ์ปัจจุบันของ
การร าโทนนกพิทิด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการค้นหาแนวทางการสื่อสารร าโทนนกพิทิดของต าบล 
กรุงชิงให้ยังคงอยู่และสืบสานต่อ ตลอดจนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
โจทย์ปัญหา/ปัญหาวิจัย 
 1. ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ และสถานการณ์ปัจจุบันของการร าโทนนกพิทิดในต าบล
กรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอย่างไร 
        2. แนวทางการสื่อสารร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวควรมี
ลักษณะอย่างไร        
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ความเชื่อ และสถานการณ์ปัจจุบันของการร าโทนนกพิทิด
ในต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        2. เพื่อค้นหาแนวทางการสื่อสารร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญโดยใช้เทคนิคลูกบอลหิมะ (snowball sampling) ทั้งนี้จากการส ารวจเบื้องต้น มีผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่จะให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ประมาณ 20 คน ประกอบไปด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ 
คณะครูโรงเรียนในพื้นที่ที่รู้ประวัติความเป็นมาหรือสามารถร้องหรือร าร าโทนนกพิทิดได้ และ
สัมภาษณ์ในประเด็นวิธีการสื่อสารร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

 จากนั้นจัดเวทีสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคญัจ านวน 8-12 คน ซึ่งมาจาก 3 กลุ่ม คือ แกนน า
ชุมชน วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว และปราชญ์ชาวบ้านด้านการร าโทนนกพิทิด เพื่อค้นหาแนว
ทางการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชน 
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ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการศึกษา และแบบสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม 
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม และด้านการสื่อสารพิจารณาก่อน
น าไปเก็บข้อมูล และจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
โดยพิจารณาเนื้อหาทั้งความเหมือน ความแตกต่าง ความเป็นเหตุเป็นผล ความขัดแย้ง เพื่อน ามาจัด
หมวดหมู ่และสรุปผลการวิเคราะห์โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เป็นกรอบ 
 
ผลการวิจัย 

คณะผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ และสถานการณ์ปัจจบุันของการร าโทนนกพิทิด 
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงแบบลูกบอลหิมะ 

(snowball sampling) ผลการศึกษาพบว่า มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวนทั้งสิ้น 17 คน ได้ผลดังนี ้
ประวัติความเป็นมาของการร าโทนนกพิทิดจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่ พบว่า 

เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่อยู่ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี 
เนื่องจากในสมัยนั้นเป็นช่วงภาวะทางการเมืองตึงเครียด ภาวะเศรษฐกิจก็ฝืดเคือง การร าโทนจึงเป็น
การละเล่นที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของประชาชน โดยครูแนบ ล่องลือฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดเปียนที่มี
พื้นฐานด้านการร ามโนราห์และหนังตะลุง ได้น ามาจากตัวเมืองแล้วน ามาคิดสร้างสรรค์ท่าร าและเนื้อร้อง
ให้เข้ากับบริบทเชิงพื้นที่ต าบลกรุงชิง และต่อมา ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมือง ร าโทนนกพิทิดได้
กลายเป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชน 

 “ในช่วงสงครามเย็น มีความตึงเครียดทางการเมือง กล่าวคือ มีการแบ่งฝ่าย มีการ
ชักชวนชาวบ้านไปเป็นคอมมิวนิสต์บ้าง มีการตั้งฐานทัพคอมมิวนิสต์ในหมู่บ้าน รัฐบาลจึงส่งทหารมา
ปราบปราม ท าให้คนในชุมชนตึงเครียด ทหารจึงต้องการลดความตึงเครียด จึงจัดให้มีการร าวง
พื้นบ้านในชุมชน เรียกว่า ร าวงมาตรฐาน ภาคกลางเรียกว่า ร าวงมาตรฐานแม่บท เช่น เพลงงามแสง
เดือน เพื่อเผยแพร่และกระจายเข้ามาในชุมชน” (Sukkhao 2019) 
 

“สมัยคอมมิวนิสต์ ขอก าลังทหารเข้ามาช่วย ทหารจึงคิดว่าจะมีวิธีการไหนท าให้
ชาวบ้านไม่กลัวทหาร เลยใช้ “ร าโทนนกพิทิด” เวลาแสดงร าโทนพวกทหารก็จะร าแล้วเชิญชวน
ชาวบ้านมาร่วมสนุกด้วยกัน เพื่อให้ชาวบ้านไม่กลัวทหารและให้ชาวบ้านได้รู้ว่าทหารมาไม่ได้มาท า
ร้ายชาวบ้านแต่มาปราบคอมมิวนิสต”์ (Nintarakit, 2019) 

 
ร าโทนนกพิทิดยังเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้ท า

ความรู้จักกัน เกี้ยวพาราสีกันในลักษณะการร าวงรอบกองไฟ 
“เมื่อก่อนเขาจะใช้หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จในกลางคืน เรียกว่า ซอแรง บ้านนี้ไป

ช่วยบ้านนี้ เขาจะมีครกต า คว่ าครกข้าวแล้วจุดตะเกียง ภาษาใต้เรียกว่าเกียงคลุก คือ เอาตะเกียง
วางบนครกต าข้าวแล้วก็ร าวงรอบครกต าข้าว เรียกว่า ร าวงเวียนครก เพราะมันเวียนครก พอเรา
เวียนครกเสร็จ ก็จะร าโทนนกพิทิด จะมีผู้ชายกับผู้หญิง เป็นการหยอกล้อหรือจีบกัน ผู้ชายจีบผู้หญิง 
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เนื้อเพลงเป็นการเกี้ยวผู้หญิง เป็นการชี้หน้าผากและสะดือ ผู้หญิงก็บอกรักไม่ได้ ให้ขยับลงใต้อีกนิดก็
เป็นการทะลึ่งนิดนึง ก็เลยเป็นเหมือนการจีบ” (Sukkhao, 2019) 
 

ลักษณะท่าร าและเนื้อร้อง 
ส าหรับท่าร าของการร าโทนนกพิทิดจะร าประกอบเพลงสั้น ๆ ท่าร ามีความแตกต่างกันไปใน

แต่ละเพลง โดยสอดคล้องกับเนื้อร้องของเพลงนั้น ๆ หรือบางเพลงอาจมีท่าร าซ้ ากันบ้าง โดยท่าร า
และเนื้อร้องมักจะมีความสอดคล้องกัน ท่าร ามีลักษณะคล้ายการร ามโนราห์ และร าวงเวียนครก 
มักจะร ากันเป็นคู่ชายหญิง 

ส าหรับเนื้อร้องนั้น ครูแนบจะแต่งบทเพลงตามที่เห็นจากธรรมชาติหรือวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
กรุงชิง การร้องจะร้องคนเดียวหรือร้องเป็นคู่ก็ได้ แต่เวลาร้องควรมีส าเนียงทองแดงแบบคนภาคใต ้

“ครูแนบสอน แต่งเพลงเอง เห็นอะไรก็แต่งขึ้นมาเลง เพลงมีเป็นร้อย ๆ เพลง ท่า
ร าก็แล้วแต่เพลงอะไร ก็ใช้ท่าที่สอดคล้องกัน” (Kaewmee, 2019) 
  
 ตัวอย่างเพลงนกพิทิดซึ่งเป็นเพลงเอกของการละเล่นประเภทนี้ และเป็นที่มาของชื่อ
การละเล่นร าโทนนกพิทิด 
              เพลงนกพิทิด 

พีทีพีทีพีทิด พีทีพีทีพีทิด พีทพีีทีพีทิด ค่ าปานี้กี่ทีละพี่ทิด 
ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก นกพี่ทิดร้องดังงืดมอ งืดมอ 

พี่ทิดรักน้องตรงไหน พ่ีทิดรักน้องตรงไหน 
พี่ทิดรักน้องที่หน้าผาก พี่ทิดรักน้องที่หน้าผาก 
ที่หน้าผากละกร็ักไม่ได้ หยับลงใต้สักหิดก่อนที 

พีทีพีทีพีทิด พีทีพีทีพีทิด พีทพีีทีพีทิด ค่ าปานี้กี่ทีละพี่ทิด 
ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก นกพี่ทิดร้องดังงืดมอ งืดมอ 

พี่ทิดรักน้องตรงไหน พ่ีทิดรักน้องตรงไหน 
พีท่ิดรักน้องที่หน้าอก พี่ทิดรักน้องที่หน้าอก 
ที่หน้าอกละก็รกัไม่ได้ หยับลงใต้สักหิดก่อนท ี

พีทีพีทีพีทิด พีทีพีทีพีทิด พีทพีีทีพีทิด ค่ าปานี้กี่ทีละพี่ทิด 
ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก นกพี่ทิดร้องดังงืดมอ งืดมอ 

พี่ทิดรักน้องตรงไหน พ่ีทิดรักน้องตรงไหน 
พี่ทิดรักน้องที่สะดือ พี่ทิดรักน้องที่สะดือ 

ที่สะดือละก็รักไม่ได้ หยับลงใต้สักหิดก่อนที 
พีทีพีทีพีทิด พีทีพีทีพีทิด พีทพีีทีพีทิด ค่ าปานี้กี่ทีละพี่ทิด 

ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก ตะละแล้น ตะละแล้น แต้นติก นกพี่ทิดร้องดังงืดมอ งืดมอ 
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ภาพที่ 1 การแสดงในเพลงนกพิทิด 
ที่มา: Chamnian, et al. (2019) 

 
เครื่องดนตรี 
เครื่องดนตรีของการร าโทนนกพิทิด ประกอบไปด้วยดนตรี 3 ชิ้น ได้แก่ โทน ฉิ่ง และฉาบ 

โดยโทนถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ส าคัญ ผู้ตีโทนจะต้องแม่นย าเรื่องจังหวะจึงจะท าให้ผู้ร้องและผู้ร า
สามารถแสดงได้อย่างสนุกสนาน 

“เครื่องดนตรี มี 3 อย่าง โทน ฉิ่ง ฉาบ คนตีจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง คนตีโทน
ตีมาตั้งแต่รุ่นพ่อ ตาชินเป็นคนตีโทน เวลาไปเล่นที่ไหนก็ขาดแกไม่ได้ ให้คนอื่นตีก็ตีไม่ลงจังหวะ โทน
เป็นสิ่งที่ส าคัญหวาเพื่อน (กว่าเพ่ือน) และขาดไม่ได้”  (Tuansuwan, 2019) 
 

โอกาสในการร าโทนนกพิทิด 
โอกาสในการร านั้น มีหลายโอกาสด้วยกัน ได้แก่ ร าต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง  ร าใน

พิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ได้แก่ งานบวช งานแต่งงาน และงานศพ แต่ปัจจุบันนิยมร าเฉพาะในงาน
แต่งงานและงานบวชเท่านั้น 

“พิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ สมัยก่อนมีการร าตาม
งานศพด้วย ปัจจุบัน เค้ า ไม่นิยมเลยเหลือ เป็นงานแต่ งงานและงานบวช ” 
(Rattanawonga, 2019) 
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ภาพที่ 2 การแสดงร าโทนนกพิทิดในกิจกรรมของชุมชน 
ที่มา: Chamnian, et al. (2019) 

 
ความเชื่อของร าโทนนกพิทิด 
ความเชื่อของการร าโทนนกพิทิด ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการไหว้ครู เป็นเพลง

แรกก่อนการร าโทนนกพิทิด เชื่อกันว่าไม่เช่นน้ันมักจะมีอุปสรรคในการร าหรือแสดง 
“จะต้องมีการไหว้ครู โดยใช้เหล้า 1 ขวด เงิน 109 บาท บุหรี่ 1 ซอง ดอกไม้ 3 ดอก 

หมาก 1 ค า เทียน 1 เล่ม ธูป 3 ดอก ถ้าไม่ได้ไหว้ครูจะท าให้มีอุปสรรคในการร า เดี๋ยวเข็ดเมื่อยมั่ง 
เดี๋ยวตกเวทีมั่ง เวียนหัวมั่ง คนในคณะนะ” (Thepnarong, 2019arch 19) 

“การร าโทนจะมีครูบาอาจารย์จึงต้องมีการร้องเพลงไหว้ครู 3 เพลงก่อนที่จะร า 
หนึ่ง ไหว้ครู สอง ไหว้คนที่มาชม สาม ไหว้ครูร าวง” (Rattanawonga, 2019) 

 
นอกจากนี้ ในการสืบทอดเชื้อสายการร า ยังมีความเชื่อคล้ายคลึงกับการร ามโนราห์กล่าว 

กล่าวคือ มักจะสืบทอดการร าในเครือญาติตระกูลเดียวกัน 
สถานการณ์ปัจจุบันของร าโทนนกพิทิด 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ร าเป็น มีความประสงค์จะถ่ายทอดวิชาความรู้

ให้แก่เยาวชน แต่เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจ 
“เด็กสมัยนี้ก็ไม่ได้สนใจการร าเลย สนใจแต่โทรศัพท์ แต่ส าหรับป้า ป้าว่าวัฒนธรรม

นี้มันสวยดี ป้าอยากให้ลูกหลานทุกคนได้สืบต่อกันไป แต่ป้าก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้ พอหมด
ป้าก็น่าจะหมดคนร า เพราะการร า ป้าก็หัดอยู่นานเหมือนกันหวางอีเป็น (กว่าจะเป็น) เพราะท่ามี
เป็นร้อย” (Phirom, 2019) 

 
อย่างไรก็ตาม ในชุมชนยังพอมีการแสดงร าโทนนกพิทิดให้ชมอยู่บ้าง  โดยจะมีหน่วยงาน   

ต่าง ๆ มาติดต่อให้ไปร าแสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น เทศกาลต่าง ๆ มีกิจกรรมของ
หน่วยงาน เป็นต้น 
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“ถ้าต้องการจะดูร าโทนจะดูได้ตามงานต่าง ๆ ที่ได้รับเชิญไปร าโชว์ หรือมาศึกษาใน
พื้นที่ก็จะพร้อมให้ข้อมูล  เมื่อก่อนมีการติดต่อให้ไปร าตามงานต่าง ๆ มีหญิงคน ชายคน มีการแต่งตัว
ชาวนา ผู้หญิงนุ่งผ้าพาดแต่งตัวให้สวย ร าเป็นคู่ มี 6 คู่ นาน ๆ จะมีการจ้างร าโทน ประมาณสอง
อาทิตย์กว่าจะมีงาน คนที่รู้จักการร าโทนส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่  เป็นคนในท้องถิ่น ” 
(Rattanawonga, 2019) 
 

นอกจากนี้ ปราชญ์ชาวบ้านร าโทนนกพิทิดยังได้รับเชิญให้ไปสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ใน
พื้นที่ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือมีสถาบันการศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่ 

“นอกจากไปสอนตามโรงเรียน มีเด็กนาฏศิลป์เข้ามาร าบ่อยมาก ล่าสุดก็มีเด็ก
นาฏศิลป์ที่หาดใหญ่มาร า แต่งตัวมาร า เขามาเพราะเขาเห็นในเฟซตอนยายร า พอทีหลังเขาไปหัดร า
ตามยายในเฟซ เขาดีใจที่ได้พบยาย ให้ยายดูว่าท่าถูกไหม ก็จะมีบางท่าที่เหมือน บางท่าที่ไม่เหมือน
เขาไปดัดแปลง ยายก็ไม่ว่า” (Kaewmee, 2019) 

 
อย่างไรก็ตาม ด้วยชมรมผู้สูงอายุซึ่งเป็นหลักในการร าโทนนกพิทิด เป็นผู้สูงอายุทุกคน หาก

ไม่มีเยาวชนสืบทอด ก็อาจจะกลายเป็นเพียงต านาน ไม่มีให้เห็นอีกในชุมชน  ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรเข้ามาดูแล 

“คณะร าโทนมีมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว แต่มีบางช่วงหายไป เพราะผู้แสดงร าโทน
นกพิทิดเป็นผู้สูงอายุ เสียชีวิตไปแล้วบ้าง แล้วก็มีการตั้งกลุ่มการแสดงขึ้นมาใหม่ เพียงแต่ว่าตอนนี้ยัง
ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลส่งเสริมหรือช่วยเหลือเรื่องงบประมาณอย่างจริงจัง ชุมชนเลยท ากันเอง
เงียบ ๆ ไม่ได้ใหญ่โตอะไร รู้จักกันแค่ในเขตอ าเภออย่างมากก็รู้จักระดับจังหวัดแต่ยังไม่แพร่หลาย” 
(Tinrong, 2019) 

 
นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนที่จะเป็นหลักในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประเภทนี้ไว ้

 “เยาวชนที่หลงเหลืออยู่ รุ่นเก่า ๆ ล้มหายตายจาก เยาวชนที่เป็นลูกศิษย์ก็แยก
ย้ายไปอยู่ที่อื่น แล้วก็มีฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ มีทั้งหน่วยงาน อบต.ก็ส่งเสริม โรงเรียนก็ส่งเสริม มีการ
จัดการสอนร าโทนนกพิทิดในโรงเรียน แล้วก็มีฝึกขึ้นมาใหม่ กลุ่มชาวบ้าน ป้ารี ป้าแดง ฝึกเด็กรุ่นใหม่
ขึ้นมา เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง” (Sukkhao, 2019) 

 
แนวทางการสื่อสารร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร าโทน 
 แนวทางการอนุรักษ์ร าโทนนกพิทิดผ่านสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์เป็นสื่อหลักที่ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญต้องการเผยแพร ่

“ตอนนี้ร าโทนนกพิทิดได้เผยแพร่ออกสู่โลกออนไลน์เยอะ ไม่ว่าจากนักเรียน 
ชาวบ้าน อยากเชิญนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่ มาดูการร าโทนนกพิทิด ใครอยากร าเป็นก็จะสอนและ
แนะน าให้ ใครที่อยากศึกษาหรืออัดวิดีโอเพื่อเผยแพร่ในโลกโซเชียล โลกออนไลน์ สามารถมาอัดได้ที่
กรุงชิง ฝากให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ลืมการร าโทนนกพิทิดและช่วยกันฟื้นฟูไม่ให้หายไป ให้คนกลับมานิยม
เหมือนเดิม” (Thepnarong, 2019) 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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“อยากจะสื่อสารในเชิงดิจิทัล เผยแพร่ในเฟซบุ๊กหรือทางไลน์ ยูทูบ การพาชุดร า
โทนไปร าประกอบสถานที่ท่องเที่ยวจุดหนึ่ง ๆ ในต าบล เช่น นักแสดงร าโทนไปร าที่ทะเลหมอกเขาจัง
โหลน 1 เพลง แล้วร าที่ทะเลหมอกกรุงชิง 1 เพลง ร าที่น้ าตกกรุงชิง 1 เพลง ก็จะมีจุดดึงดูดเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเป็นพื้นหลัง แล้วมารวมเป็นวิดีโอเดียวกัน ก็จะท าให้เห็นสิ่งที่พวกเราสืบทอดกันมา
คือ ร าโทนนกพิทิด และสถานที่ท่องเที่ยวของกรุงชิงรวมอยู่ เปรียบได้กับสุภาษิตที่ว่ายิงปืนนัดเดียว
ได้นกสองตัว” (Nintarakit, 2019) 

 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นว่า การอนุรักษ์ในเชิงการท่องเที่ยวต้องให้นักท่องเที่ยว
ได้มาเรียนรู้ในสถานที่จริง 

“อยากให้เข้ามาเรียนรู้ในสถานที่จริง จะได้รู้วิธีการร าประเภทต่าง ๆ นักท่องเที่ยว
มาก็เชิญมาร า คนมาพักก็เยอะ ส่วนใหญ่ก็มาจากหลาย ๆ ที่ คนส่วนใหญ่ที่มาดูก็ชอบร าโทนเพราะ
ไม่เคยดู อยากให้เผยแพร่ให้คนรุ่นหลังว่าร าโทนมาอย่างไร” (Kaewmee, 2019) 

 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากองค์การบริหารส่วนต าบลให้ข้อมูลในประเด็นวิธีการสื่อสารการแสดง

ร าโทนนกพิทิดว่า 
“ตอนนี้ยังไม่มีแบบเป็นทางการแต่จะช่วยประชาสัมพันธ์เวลามีงานก็จะติดต่อหรือ

เป็นส่วนกลางในการช่วยหางานให้ไปโชว์แสดง แต่หลัก ๆ ก็จะประชาสัมพันธ์ในชุมชนกันเอง ใน
กลุ่มเยาวชนเพราะบางคนยังไม่รู้จัก” (Tinrong, 2019,) 

 
ในส่วนของโรงเรียนที่ส่งเสริมการร าโทนนกพิทิด ต้องการให้มีสื่อประชาสัมพันธ์  

เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้ในพื้นที่ และการได้รับโอกาสจากหน่วยงานต่าง ๆ เปิดเวทีให้
เยาวชนได้แสดง 

“อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่น ๆ มาสนับสนุน มาท าสารคดี ท าแผ่นพับ 
เราเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีชีวิต เรามีตัวตนจริง เด็กก็ถูกถ่ายทอดมาจริง ๆ นักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้า
มาในชุมชนก็สามารถมาดูได้ มาเยี่ยมมาชมได้ มาดูการแสดงของเด็กได้ มีฝึกหัดไปต่อก็ได้ มีการ
แสดงที่ไหนก็พาเด็ก ๆ ไปร าแสดง ทั้งภาครัฐและเอกชนควรช่วยกัน” (Sukkhao, 2019) 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ร าโทนได้รับการ
ประดิษฐ์และเผยแพร่ไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องบันเทิงใจในยามที่ประเทศประสบ
ปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคือง  

 ครูแนบ ล่องลือฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดเปียน ต าบลกรุงชิงได้รับวัฒนธรรมการละเล่นนี้จากใน
เมืองนครศรีธรรมราช แล้วเอามาเผยแพร่ในต าบลกรุงชิง และในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมือง 
ทหารใช้ร าโทนมาสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านในพื้นที่ต าบลกรุงชิง โดยครูแนบมีพื้นฐานด้านการร า
มโนราห์และหนังตะลุง จึงได้คิดท่าร าและเนื้อร้องขึ้นมาเป็นร้อย ๆ เพลง โดยอิงธรรมชาติและวิถีชีวิต
ของต าบลกรุงชิง ทั้งนี้ ท่าร าจะมีลักษณะสอดคล้องกับเนื้อร้อง ลักษณะเนื้อร้องจะสั้น ๆ นักร้องหรือผู้
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ร้องมักร้องเป็นท านองทองแดง โดยเฉพาะเพลงนกพิทิดที่จะมีท่าร าและเนื้อร้องที่สนุกสนานใน
ลักษณะเกี้ยวพาราสีระหว่างนกพิทิดตัวผู้ตัวเมีย เปรียบได้กับผู้ชายและผู้หญิงที่เกี้ยวพาราสีกัน เพลง
นกพิทิดจึงมักใช้ร้องและร าในทุก ๆ งาน จนท าให้การละเล่นนี้ได้รับชื่อเรียกขานว่า “ร าโทนนกพิทิด” 
โดยงานที่มักจัดแสดงร าโทนนกพิทิด ได้แก่ งานแต่งงาน งานบวช งานศพ หรือในโอกาสต้อนรับแขก
บ้านแขกเมือง ซึ่งในเวลาต่อมาไม่นิยมละเล่นกันในงานศพ ดนตรีที่ใช้ประกอบไปด้วย 3 ชิ้น ได้แก่ 
โทนที่จะเป็นเครื่องดนตรีควบคุมจังหวะ และสร้างความสนุกสนาน ฉิ่ง และฉาบ  
 ส าหรับความเชื่อที่ผู้ร าโทนนกพิทิดเชื่อถือมาก คือ การไหว้ครูก่อนการแสดงทุกครั้ง คล้าย  
คลึงกับการร ามโนราห์ โดยหากมีการไหว้ครูอย่างจริงจังก็จะมีเครื่องไหว้ครู เช่น หมากพลู เหล้า           
เงิน ฯลฯ ประกอบด้วย ซึ่งหากไม่มีการไหว้ครูเป็นเพลงแรกก่อนการแสดง เชื่อว่าจะท าให้เกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติ และในการสืบทอดเชื้อสายการร าก็จะมีความคล้ายกับการร ามโนราห์  กล่าวคือ 
มักจะสืบทอดในเครือญาติตระกูลเดียวกัน  
 ส าหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน ร าโทนนกพิทิดมีเพียงกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เป็นหลัก และนับวัน
จะยิ่งเหลือน้อยลง จึงมีความต้องการให้เยาวชนหันมาสืบต่อ โดยปราชญ์ชาวบ้านร าโทนนกพิทิดยินดี 
ที่จะฝึกหัดให้ ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีการฝึกหัดในโรงเรียนทั้งจากครูในโรงเรียนเองและจากปราชญ์ชาวบ้าน 
แต่ด้วยเมื่อนักเรียนย้ายโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อ ก็ไม่ได้ฝึกหัดหรือร าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นต าบลกรุงชิงเห็นความส าคัญและพยายามที่จะส่งเสริม เพื่อเผยแพร่ร าโทนนกพิทิด 
ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งหากจะเน้นในเชิงการท่องเที่ยว ผู้ให้ข้อมูลส าคัญต้องการให้ใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่
สู่สาธารณะ ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนี้ในพื้นที่  

ส าหรับแนวทางการสื่อสารการร าโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการสื่อสารทางสื่อออนไลน์ ในลักษณะคลิปวิดีโอ 
เกี่ยวกับร าโทนนกพิทิดเผยแพร่สู่สาธารณชน สื่อสถานที่และสื่อกิจกรรมภายใต้การจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ และสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ควรมีเวทีหรือพื้นที่ในการแสดงออกของเยาวชน 
เพื่อสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมการละเล่นร าโทน
นกพิทิดต่อไป 

 
อภิปรายผล 

การร าโทนนกพิทิดของต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็น
การละเล่นพื้นบ้าน ตามความหมายของ Jirotphan, Sakunaphat and Cheuykeewong (2008)  
ที่ให้ความหมายของการละเล่นพื้นบ้านไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเล่นกันเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยที่ชาวบ้านจะร่วมกันคิดการละเล่นแบบต่าง ๆ ขึ้นมาให้สอดคล้องกับสภาพ
ของท้องถิ่น ทั้งที่เป็นสภาพทางธรรมชาติและสภาพสังคมวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านเป็นการ
แสดงออก เป็นการนันทนาการ ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานด้านจิตใจและร่างกายของมนุษย์  

อย่างไรก็ตาม ต่อมา การละเล่นพื้นบ้านร าโทนนกพิทิดได้เปลี่ยนแปลงจากการละเล่น
พื้นบ้านมาเป็นการแสดงร าโทนนกพิทิดที่เน้นแสดงให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้รับชม และมีส่วน
ร่วมในการร า ซึ่งถือเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่พื้นที่ได้ ตรงกับที่ English 
Heritage (1997 cited in Lerdchanrit, 2011) ให้ข้อมูลว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม ในกรณีนี้คือ 
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การละเล่นร าโทนนกพิทิดของต าบลกรุงชิง สามารถเอื้อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ-พาณิชย์ ช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติได้ เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงเป็นแรงหนุนให้สังคมมีความสุข ผู้คน
อยูด่ีกินดีในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย  

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ. 2560-2564 ยังให้ข้อมูล
ว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีความต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวมีความ
ต้องการสัมผัสและเรียนรู้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น มีความนิยมความเป็นท้องถิ่น ต้องการมีส่วน
ร่วม และมีประสบการณ์อย่างใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่นมากขึ้น  (Department of Tourism, 2017) 
นอกจากนี้ การส่งเสริมการร าโทนนกพิทิดให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนยังสอดคล้องกับ
แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ creative tourism ที่หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวที่
มุ่งเน้นความได้เปรียบด้วยการสร้างมูลค่า (value creation) ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
แห่งความเป็นไทย (Thainess) วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น
ต้นทุนการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเรามีอยู่แล้ว และไม่ว่าจะใช้ไปมากสักเท่าไรก็ไม่ท าให้ต้นทุนนี้หมด
ไป แต่กลับยังเป็นผลดีที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ Phattharathorn (2013) 

อย่างไรก็ตาม ร าโทนนกพิทิดที่มีมาตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก าลังได้รับความนิยม
น้อยลง และก าลังจะสูญหายไป ดังนั้นควรมีการสื่อสารร าโทนนกพิทิดให้เป็นที่รู้จัก อันจะส่งผลให้เกิด
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และจะเอื้อต่อความสนใจของเยาวชนในพื้นที่ที่จะหันมาอนุรักษ์
และสืบสานร าโทนนกพิทิดเพื่อเป็นมรดกของชุมชนต่อไป 
 ทั้งนี้ Hinwiman (2011 cited in Kaewthep, 2014)  ได้ประมวลภาพรวมบทบาทหน้าที่
ของสื่อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารร าโทนนกพิทิดได้ กล่าวคือ สื่อจะหน้าที่ให้ความบันเทิงเกี่ยวกับการ
ร าโทนนกพิทิด สามารถสร้างความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในความแปลกแตกต่างให้แก่นักท่องเที่ยว 
สื่อยังเป็นตัวกลางสร้างความบันเทิงเริงรมย์ให้กับผู้ชมได้  

สื่อยังท าหน้าที่ในการกระตุ้นความสนใจ/การกระท า เป็นอีกบทบาทหนึ่งของสื่อมวลชนที ่
ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปในวงกว้าง  และยังท าหน้าที่ในการให้
ความรู้ ก็คือ บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของร า โทน
นกพิทิด ประกอบกับภาพท่าร าและเนื้อร้องที่น่าสนใจ  
 ทั้งนี้ การจะสื่อสารร าโทนนกพิทิดจะต้องอาศัยช่องสาร หรือสื่อเป็นตัวอย่างและมีสารหรือ
เนื้อหาที่ถูกส่งผ่านจากแหล่งสารหรือผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารหรือนักท่องเที่ยวโดยผ่านช่องทางการ
สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมบางประการของผู้รับสาร 
ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ คือ สิ่งที่ขนส่งสารหรือพาหะของสาร เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่สารไหล
จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ในที่นี้ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่เห็นว่า ควรใช้สื่อ
ออนไลน์ สื่อสถานที่และสื่อกิจกรรมภายใต้การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์
เป็นช่องทางสื่อสาร ทั้งนี้ ควรมีการบูรณาการสื่อที่หลากหลายเหล่านี้เพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่ม
นักท่องเที่ยว โดยเน้นสื่อสารเนื้อหาความเป็นเอกลักษณ์ของการร าโทนนกพิทิด การเป็นการละเล่น
โบราณสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้นักท่องเที่ยวต้องการเข้ามาสัมผัสและสร้างประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เกณฑ์จะผลิตสื่อดังกล่าว จะต้องมีกรอบให้ค านึงถึง ดังที่ Juthawijit (2005) 
ได้น าเสนอข้อควรค านึงถึงการใช้สื่อ ได้แก่ งบประมาณ ความนิยมของผู้ส่งสาร สื่อที่เข้าถึงประชาชน 
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สื่อที่มีอิทธิพล สื่อที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร และสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหามาก
ที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสื่อสารร าโทนนกพิทิดแบบชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถสื่อสารเพื่อการ
อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ร าโทนนกพิทิดควรได้รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนในชุมชน โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐอย่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะประสานความร่วมมือกับโรงเรียน สนับสนุนในเชิงนโยบายและจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ในแง่การอนุรักษ์ และควรเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในแง่การท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างสรรค์การร าโทนนกพิทิด 
เพื่อสื่อสารและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ 
สกว. ประจ าปี 2562  
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