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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ละครเวทีสำหรับเด็กเรื่องปลาสายรุ้ง กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ัน

อนุบาล 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 3 กลุ่มคือ 1) ครูประจำชั้นฯ จำนวน 1 คน 2) นักเรียน
ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 29 คน 3) ผู้เข้าชมละคร จำนวน 10 คน ผู้สร้างสรรค์เลือกเรื่องที่สอดคล้องกับปัญหาแล้ว
นำเสนอเป็นละครเวทีสำหรับเด็กตามกระบวนการดังนี้ การเขียนบทละคร การกำกับการแสดง การลงพื้นที่จัด
กิจกรรม จัดแสดงละครและประเมินผลละครเวทีสำหรับเด็กเรื่องปลาสายรุ้ง ผลการศึกษาพบว่าละครช่วยกระตุ้น
การรู้จักแบ่งปันให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้มากขึ้น ครูประจำชั้นกล่าวว่าเนื้อเรื่องมีการสอดแทรกเรื่องการ
แบ่งปัน เนื่องจากนักเรียนสามารถตอบสรุปประเด็นของเรื่อง คือ การแบ่งปันได้ชัดเจน จากการประเมินผลหลังจัด
แสดงละครโดยการตั้งคำถามกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 พบว่านักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับอุปสรรคและการ
ค้นพบของตัวละครหลักได้ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับตัวละครได้ และจากแบบประเมินหลังชมละครของผู้เข้าชม
กล่าวว่า นักเรียนได้เรียนรู้และซึมซับเรื่องราวการแบ่งปันจากสถานการณ์ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง เพราะ
นักเรียนสามารถช่วยตอบสรุปเรื่องราวจากการชมละครได้ 

คำสำคัญ : การสร้างสรรค์, ละครเวทีสำหรับเด็ก 
 

Abstract 
The aim of this research was to create a Young People Theatre named The Rainbow Fish. 

The case study was the 3rd year kindergarten students of Chaimongkholwith School. This was a 
qualitative research the tools were Form of Interview and Participant Observation. There were 3 
groups of the interviewers 1) A Class teacher amount of 1 person. 2) The 3rd year kindergarten 
students amount of 29 people. 3) The audiences amount of 10 people. The Creator had chosen 
the story that conformed to a problem base and presented as A Young People Theatre in process 
of Playwriting, Directing, Fieldwork Activities, Performance and the evaluation. The result of this 
research was drama could stimulate the 3rd year kindergarten students to be portion out. Class 
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teacher said the plot had intervened about the portion out very well. The students could answer 
about difficulty, discovery of the main character and they could connect themselves with the main 
character. The evaluation from the audiences were students learned to portion out from the 
incident in the story and they could answer questions very well. 
Keyword: The Creation, The Young People Theatre 
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1. บทนำ 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ละครเวที คือ ผลงานด้านการแสดงอันเกิดจาก 1. นักแสดง 2. สถานที่ที่ทำให้เกิดการแสดง 3. ผู้ชม และ

อาจจะมีองค์ประกอบทางศิลปะแขนงต่าง ๆ นับตั้งแต่การเขียนบทละคร หรือตีความบทละครที่มีผู้อื่นเขียนไว้
เรียบร้อยแล้ว การฝึกซ้อมการแสดงไปจนถึงการออกแบบและสร้างฉาก แสง เครื่องแต่งกาย แต่งหน้า เสียงและ
ดนตรี การผสมผสานองค์ประกอบทุก ๆ ด้านเข้าด้วยกันเพื่อสื่อความหมาย บางอย่างจากผู้สร้างสรรค์งานไปสู่ผู้ชม 
(ปาริชาติ  จึงวิวัฒนาภรณ์, 2547 : 12) โดยผู้สร้างสรรค์ได้สื่อสารประเด็นปัญหาผ่านละครเวทีสำหรับเด็ก 

ละครเวทีสำหรับเด็ก คือ ผลงานด้านการแสดงที่มีเรื่องราว และนำเสนอในรูปแบบของละครเวทีที ่มี
นักแสดงเป็นผู้สื่อความหมายและดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นศัพท์ที่มาจากสหรัฐอเมริกา ถ้าในอังกฤษจะใชค้ำ
ว่า Young people theater หรือ YPT ละครเวทีสำหรับเด็กเน้นความบันเทิงและสาระที่มีคุณค่าแก่ผู้ชม เรื่องราวท่ี
นำเสนอและวิธีการนำเสนอขึ้นอยู่ท่ีอายุและความพร้อมของผู้ชม ถ้าแสดงในโรงละครขนาดใหญ่จะใช้เทคนิคไฟ ฉาก 
เสียง เพื่อสร้างภาพต่าง ๆ ให้สมกับที่จินตนาการไว้ ในสหรัฐอเมริกาละครเวทีสำหรับเด็กส่วนใหญ่จะนำเสนอใน
รูปแบบของละครเร่คือเป็นรูปแบบของละครขนาดเล็ก ใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story theater) มีฉากและเครื่อง
ประกอบฉากท่ีมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวกสามารถนำไปแสดงในโรงเรยีนต่าง ๆ ได้ หากเป็นละครขนาดกลาง
หรือขนาดใหญ่ ก็จะเร่ไปตามเมือง และจัดเสนอในโรงละครของชุมชน หรือศูนย์ศิลปะชุมชน และให้นักเรียนใน
ชุมชนนั้นมาชมที่โรงละครในระหว่างเวลาเรียนหรือเปิดให้ซื้อบัตรเข้าชมในวันหยุด (พรรัตน ์ ดำรุง, 2550 : 14 - 15) 

จากการลงพื้นที่ได้พูดคุยกับครูประจำชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ในฐานะผู้สร้างสรรค์พบว่า
ปัญหาการทำวิจัยในครั้งนี้คือนักเรียนมีพฤติกรรมไม่รู้จักการแบ่งปันผู้อื่น หากนักเรียนกำลังเล่นของเล่นอยู่หรือมี
เพื่อนมาขอยืมอุปกรณ์การเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมหวงของไม่แบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อน ทำให้เกิดการทะเลาะกัน 
เกรงว่าการมีพฤติกรรมไม่แบ่งปันจะเป็นผลกระทบในอนาคตของเด็ก เนื่องจากเด็กในวัยนี้ยังไม่รู้จักการแบ่งปัน หรือ
อาจเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง เนื่องจากฐานะทางบ้านลำบาก และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนช้ัน
อนุบาล 3 ส่วนมากยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นจึงทำให้เด็กไม่ได้รับการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และสภาพแวดล้อมภายใน
ครอบครัวนี้เป็นตัวบังคับให้เด็กไม่รู้จักการแบ่งปันเพราะตนเองรู้สึกขาดจึงไม่มีความคิดที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่น จึงคิด
ว่าปัญหาการไม่แบ่งปันของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ เป็นปัญหาที่ควรแก้อย่างเร่ งด่วน  
ผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นว่าประเด็นดังกล่าวสามารถสื่อผ่านละครเวทีสำหรับเด็กได้ เนื่องจากละครเวทีสำหรับเด็ก
สามารถถ่ายทอดประเด็นดังกล่าวไปยังผู้ชมได้จึงเลือกนิทานเรื่องปลาสายรุ้งมาสร้างสรรค์เป็นละครเวทีสำหรับเด็ก
โดยมีกระบวนการในการสร้างสรรค์ดงันี้ (1) การเขียนบทละคร (2) การกำกับการแสดง (3) การออกแบบเสื้อผ้าและ
หน้าผม (4) การออกแบบหน้ากากตัวละคร (5) การออกแบบเครื่องดนตรีประกอบการแสดง กัญณภัทร  ทองอ่อน 
(ผู้ให้สัมภาษณ์) ธารารัตน์  กองการณ์ (ผู้สัมภาษณ์), 18 พฤศจิกายน 2561. 

เด็กในช่วงอายุ 5 - 6 ปี จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ชอบนิทาน ชอบเล่นบทบาทสมมติ 
แต่เด็กสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องที่แต่งขึ้นโดยอธิบายให้เหตุผลได้ ผู้สร้างสรรค์จึงเลือก
นิทาน เรื่องปลาสายรุ้ง ที่นำเสนอประเด็นการแบ่งปันโดยมีเรื่องย่อดังนี้ปลาสายรุ้งเป็นปลาที่มีรูปลักษณ์ภายนอก
แตกต่างจากปลาตัวอื่น ๆ คือมีเกล็ดสีสันสดใสไปทั้งตัวแล้วยังมีเกล็ดสีเงินประกายวาววับทับซ้อนอยู่ด้วย จึงเป็นท่ี
ชื่นชมของปลาตัวอื่น ๆ แต่ปลาสายรุ้งมีนิสัยที่เย่อหยิ่ง ไม่พูดไม่จาหากมีปลาตัวอื่นมาชวนเล่นด้วยปลาสายรุ้งกจ็ะ
ว่ายน้ำผละไปอย่างไม่ใยดี วันหน่ึงปลาสีฟ้าตัวน้อยว่ายตามปลาสายรุ้งไปแล้วขอเกล็ดเงินจากปลาสายรุ้งแต่มันกลับ
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ตวาดไล่ปลาสีฟ้าไป ปลาสีฟ้าตกใจรีบว่ายน้ำหนีเรื่องราวแพร่กระจายออกไปทำให้ปลาทั้งหมดพากันหันหน้าหนไีม่
พูดจากับปลาสายรุ้งอีก มันจึงมาปรึกษาปลาหมึกว่าต้องทำอย่างไรดี ปลาหมึกแนะนำให้ปลาสายรุ้งแจกเกล็ดสีเงิน
ให้กับปลาตัวอื่น ๆ ถึงแม่ว่าความงามของมันจะลดลงแต่มันก็จะเป็นปลาที่มีความสุขที่สุด ปลาสายรุ้งทำตามที่
ปลาหมึกบอกแจกเกล็ดสีเงินให้กับปลาตัวอื่น ๆ จนเกือบหมดแต่มันกลับมีความสุขมากเพราะปลาตัวอื่นต่างพากัน
มาเล่นกับมันอย่างมีความสุข (มาร์คัส  ฟิสเตอร์, 2558) 

ผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นความสำคัญทางด้านการแบ่งปันของเด็ก จึงเลือกใช้การสร้างสรรค์ละครเวทีสำหรับ
เด็กเรื่องปลาสายรุ้งมาใช้เล่นเป็นละครเวทีเพื่อกระตุ้นการรู้จักการแบ่งปันให้กับเด็กชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชัยมงคล
วิทย์ โดยแสดงละครบทบาทสมมติให้เด็กชมและให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงด้วย เช่น ให้เด็กนำเกล็ดปลาจากปลา
สายรุ้งไปให้ปลาตัวอื่น ๆ หรือ ให้เด็กตอบบทสนทนาสั้น ๆ ของปลาสายรุ้ง เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงการ
แบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น และช่วยเร่งเร้าความกระตือรือร้น ความสนใจของเด็กให้ต้องการที่จะร่วมกิจกรรมของ
ละคร 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อสร้างสรรคล์ะครเวทีสำหรับเดก็ เรื่องปลาสายรุ้ง 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ผู้สร้างสรรค์ไดใ้ช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ตคีวามนิทานเพื่อสร้างสรรค์บทละครเวที โดยมีแนวคิดในการนำโครง

เรื่องนิทานเก่ามาแต่งบทสนทนาใหม่ และยังใช้ช่ือตามนิทานเรื่องเดิมคือปลาสายรุ้ง 
 

4. กระบวนการสร้างสรรค์ละคร 
ผู้สร้างสรรค์ได้ลงพื้นที่เพื่อหาปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โดยปัญหาที่ได้คือ 

การไม่รู ้จักการแบ่งปัน ผู ้สร้างสรรค์จึงนำมาสร้างเป็นละครเวทีสำหรับเด็ก โดยนำโครงเรื ่องจากนิทานเรื ่อง  
ปลาสายรุ้ง มาสร้างสรรค์เป็นบทละคร แล้วจึงวิเคราะห์ ออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของละครเวทีตามขั้นตอนการ
กำกับการแสดงโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การเขียนบทละคร 
ผู้สร้างสรรค์เลือกการสร้างสรรค์ละครจากโครงเรื่องที่มีอยู่แล้วซึ่งผู้สร้างสรรค์ ได้ค้นหาหนังสือนิทานที่มี

ความสอดคล้องกับปัญหาของเด็กคือเรื่องปลาสายรุ้ง แล้วนำมาวิเคราะห์ตัวละครและตีความนิทานเพื่อค้นหาแก่น
ของเรื่อง แล้วจึงนำมาสร้างเป็นบทละคร โดยส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินบทละครและมกีารปรบัแก้บทละครจาก
ข้อเสนอแนะ จำนวน 3 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์นิทานเร่ืองปลาสายรุ้ง 
ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาและวิเคราะห์แก่นของนิทานเรื่องปลาสายรุ้ง ในฐานะผู้สร้างสรรค์ได้ดังนี้คือ 

“เราะไม่เดียวดาย หากเรารั้กแบ่งปัน” โดยนิทานตามต้นฉบับก่อนนำมาเขียนเป็นบทละครสำหรับเด็ก ดังรายละเอียด
ด้านล่างนี ้
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เร่ืองย่อนิทานเร่ืองปลาสายรุ้งตามฉบับเดิม 
 

ปลาสายรุ้งเป็นปลาที่มีรูปลักษณ์ภายนอกแตกต่างจากปลาตัวอื่น ๆ คือมีเกล็ดสีสันสดใสไปทั้งตัว
แล้วยังมีเกล็ดสีเงินประกายวาววับทับซ้อนอยู่ด้วย จึงเป็นที่ชื่นชมของปลาตัวอื่น ๆ แต่ปลาสายรุ้งมีนิสัยที่เย่อหยิ่ง  
ไม่พูดไม่จาหากมีปลาตัวอื่นมาชวนเล่นด้วยปลาสายรุ้งก็จะว่ายน้ำผละไปอย่างไม่ใยดี วันหนึ่งปลาสีฟ้าตัวน้อยว่าย
ตามปลาสายรุ้งไปแล้วขอเกล็ดเงินจากปลาสายรุ้งแต่มันกลับตวาดไล่ปลาสีฟ้าไป ปลาสีฟ้าตกใจรีบว่ายน้ำหนี
เรื่องราวแพร่กระจายออกไปทำให้ปลาทั้งหมดพากันหันหน้าหนีไม่พูดจากับปลาสายรุ้งอีก มันจึงมาปรึกษาปลาหมึก
ว่าต้องทำอย่างไรดี ปลาหมึกแนะนำให้ปลาสายรุ้งแจกเกล็ดสีเงินให้กับปลาตัวอื่น ๆ ถึงแม่ว่าความงามของมันจะ
ลดลงแต่มันก็จะเป็นปลาที่มีความสุขที่สุด ปลาสายรุ้งทำตามที่ปลาหมึกบอกแจกเกล็ดสีเงินให้กับปลาตัวอื่น  ๆ  
จนเกือบหมดแต่มันกลับมีความสุขมากเพราะปลาตัวอื่นต่างพากันมาเล่นกับมันอย่างมีความสุข 
 

4.1.2 วิเคราะห์ความต้องการหลักของตัวละครทุกตัวในเร่ือง 
ผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์ความต้องการหลักและความต้องการรองของตัวละครหลักและตัวละครอื่น ๆ 

ในเรื่องเพื่อนำมาเขียนแยกย่อยเป็นแต่ละฉาก ตั้งแต่ฉากแรกจนถึงฉากสุดท้ายของเรื่องเพื่อนำไปสู่การกระทำของตัว
ละครต่อไป โดยการหาความต้องการหลักของตัวละครคือการตั้งคำถามในฐานะตัวละครว่า ตัวละครดังกล่าวต้องการ
ให้ใครทำอะไรให้ เพื่อหรือเพราะอะไร จึงจะนำไปสู่การกระทำได้ ไม่ใช่ความต้องการแบบลอย ๆ เช่น ตัวละครปลา
สายรุ้งต้องการให้ปลาตัวอื่น ๆ ยอมรับในตัวเอง เพื่อเขาจะได้มีเพื่อนในสังคม ไม่ใช่ ปลาสายรุ้งต้องการเพื่อน เป็นต้น 

4.1.3 วิเคราะห์การกระทำของตัวละครหลักและตัวละครอื่น ๆ ในเร่ือง 
ผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์การกระทำของตัวละครหลักและตัวละครอื่น ๆ ในเรื่องเพื่อนำมาเขียนเป็น

การกระทำของตัวละครในเรื่องทุกตัว โดยเขียนเป็นฉาก ตั้งแต่ฉากแรกจนถึงฉากสุดท้ายของเรื่อง โดยผู้สร้างสรรค์ได้
เขียนถึงการกระทำของตัวละครในเรื่องซึ่งสืบเนื่องมาจากความต้องการของตัวละคร เช่น ตัวละครปลาสายรุ้งต้องการ
ให้ปลาตัวอื่น ๆ ยอมรับในตัวเอง เพื่อเขาจะได้มีเพื่อนในสังคม จึงยอมแบ่งเกล็ดสีเงินให้เพื่อนปลาตัวอื่น ๆ เป็นต้น 

4.1.4 การเขียนบทสนทนา 
ผู้สร้างสรรค์ได้นำการวิเคราะห์ความต้องการหลักและการกระทำของตัวละครเขียนเป็นบทสนทนา

โดยยึดตามแก่นของเรื่องว่าต้องการนำเสนอประเด็นอะไร ซึ่งบทพูดหรือบทสนทนาในเรื่องจะต้องสื่อสารถึงความ
ต้องการของตัวละครแต่ละตัว อารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร จนอาจรวมไปถึงสื่อสารแก่นของเรื่องก็ได้ ทั้งนี้ต้อง
ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวละครแต่ละตัวตามการวิเคราะห์ว่าตัวละครตัวไหนควรพูดอะไร อย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ความต้องการหลักของตนเอง 

หลังจากเขียนบทละครแล้ว ผู้สร้างสรรค์ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจบทละครทั้งหมดจำนวน 3  
ครั้งดังรายละเอียด ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะและการปรับแก้บทละคร คร้ังท่ี 1 
จากการที่ได้ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ได้ให้คำแนะนำโดยให้ผู้สร้างสรรค์เพิ่ม

การค้นพบ คือในระหว่างที่เหตุการณ์กำลังดำเนินไปนั้น ตัวละครจะค้นพบสิ่งใหม่  ๆ เปิดเผยให้ตัวละครได้เรียนรู้ 
การค้นพบของตัวละครจะมีผลให้ตัวละครตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เรื่องราวของละครดำเนิน
ต่อไปหรือถึงจุดลงเอยได้ ผู้สร้างสรรค์จึงได้ทำการปรับแกด้ังนี้คือ การเพิ่มตัวละครละคร ได้แก่ปลาสายรุ้งเกล็ดเดียว 
ปลานีโม่ ปลานกแก้ว ซึ่งจะเป็นตัวละครที่พาตัวละครหลักไปสู่การค้นพบเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
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2) ข้อเสนอแนะและการปรับแก้บทละคร คร้ังท่ี 2  
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำโดยให้ผู้สร้างสรรค์ปรับภาษาที่ใช้ในบทละคร

ควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา ไม่กำกวม ไม่เน้นการพูดประโยคยาว ๆ ผู้สร้างสรรค์จึงได้ทำการปรับแก้
ดังนี้คือ ปรับแก้บทละครให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา และเน้นการกระทำของตัวละครโดยให้มีเหตุการณ์
เกิดขึ้นบนเวทีอย่างต่อเนื่อง 

3) ข้อเสนอแนะและการปรับแก้บทละคร คร้ังท่ี 3 
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำโดยให้ผู้สร้างสรรค์ปรับบทละครให้มีการกระทำ

ของตัวละครมากขึ้นเนื่องจากเป็นบทละครเวทีสำหรับเด็ก จึงควรเน้นการแสดงที่เป็นการกระทำมากกว่าบทสนทนา 
เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก ผู้สร้างสรรค์จึงได้ทำการปรับแก้บทละครให้เป็นการแสดงที่เป็นการกระทำมากขึ้นคือ
ในช่วงซ้อมการแสดงแต่ละครั้ง ผู้สร้างสรรค์ได้ให้นักแสดงลองออกแบบและแสดงการกระทำของตัวละครที่ตนเอง
เล่น โดยผู้สร้างสรรค์ได้ดำเนินเรื่องไปอย่างต่อเนื่องและปรับตามที่นักแสดงทดลองเล่น 

เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้ปรับบทละครตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว จึงได้บทละครเวที
สำหรับเด็กเรื่อง ปลาสายรุ้ง ท่ีใช้จัดแสดงจริง ซึ่งจะขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี ้

 

ตัวอย่างบทละครเวทีสำหรับเด็กเร่ืองปลาสายรุ้ง 
 

ไกลออกไปในทะเลลึกมีปลาอยู่ตัวหนึ่ง มีลักษณะภายนอกที่แตกต่างไปจากปลาตัวอื่น มันมีเกล็ด
สดใสไปทั้งตัว ทั้งสีฟ้า สีเขียว สีม่วง แล้วยังมีเกล็ดสีเงินสะท้อนเป็นประกายวาววับทับซ้อนอยู่ด้วย ปลาตัวอื่น  ๆ 
ต่างพากันช่ืนชมความสวยงามของปลาตัวนี้ และเรียกขานกันว่า ปลาสายรุ้ง แล้วคอยชักชวนให้ไปเล่นด้วย 

(ปลาสายรุ้งว่ายน้ำออกมาอวดความงามของเกล็ดที่มีสีสันสดใสและมีเกล็ดเงินประกายวาววับทับ
ซ้อนอยู่ด้วยอย่างเบิกบานใจ มีเสียงของฝูงปลาดังขึ้น ต่างพูดถึงความงามของปลาสายรุ้ง ฝูงปลาทั้งหมดว่ายน้ำเข้า
มาหาปลาสายรุ้งเพื่อชวนไปเล่นด้วย) 

ฝูงปลา 
“เธอ ๆ เธอรู้จักปลาสายรุ้งไหม ปลาสายรุ้งที่มีเกล็ดสีสันสดใสและมีเกล็ดเงินประกายวาววับไงล่ะ 

ฉันได้ข่าวว่าเขาว่ายน้ำมาแถวนี้นะ พวกเธอมีใครเห็นบ้าง มีใครเห็นปลาสายรุ้งบ้างไหม นั่นไงปลาสายรุ้ง ปลาสายรุ้ง
จ๋า มาเล่นด้วยกันนะ พวกเราอยากเป็นเพื่อนกับเธอ” 

(ปลาสายรุ้งว่ายน้ำผละไปอย่างไม่ใยดีด้วยท่าทีเย่อหยิ่ง ไม่พูดไม่จาเห็นแต่ประกายเกล็ดเงินวาววับ
อยู่ในสายน้ำ ปลาสีฟ้าตัวน้อยว่ายน้ำตามปลาสายรุ้งไป) 

ปลาสีฟ้า 
“ปลาสายรุ้งจ๋า รอฉันด้วย เธอเป็นปลาที่สวยงามมากเพราะเกล็ดของเธอมีสีสันสดใส และยังมี

เกล็ดเงินสะท้อนประกายวาววับด้วย ฉันอยากมีสีสันสวยงามแบบเธอ ขอเกล็ดเงินให้ฉันซักอันได้ไหม มันสวย
เหลือเกิน เธอเองก็มีอยู่มากมาย” 

ปลาสายรุ้ง 
“เธอคิดว่าเธอเป็นใคร ถึงกล้ามาขอเกล็ดเงินอันมีค่าจากฉัน ฉันไม่ให้หรอก ไปให้พ้น” 
(ปลาสีฟ้าตัวน้อยตกใจรีบว่ายน้ำหนี) 
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ปลานกแก้ว 
“ทำไมถึงทำแบบนี้นะ ไม่ให้ก็พูดดีๆกันได้ ไม่เห็นต้องตวาดเลย เกล็ดของเธอก็มีอยู่ตั้งหลายอัน

ทำไมถึงไม่แบ่งปันผู้อื่นบ้าง” 
(ฝูงปลาตัวน้อยต่างพากันว่ายน้ำออกไป ไม่มีใครพูดกับปลาสายรุ้งอีกเลย ปลาสายรุ้งแหวกว่ายไป

มาในท้องทะเลพบเจอปลามากมาย แต่ไม่มีปลาหรือสัตว์น้ำตัวไหนเข้ามาพูดคุย ทักทาย และชวนเล่นเหมือนเก่า) 
 

4.2 การกำกับการแสดง 
เมื่อได้บทละครที่จะใช้จัดแสดงแล้ว ผู้สร้างสรรค์ได้ดำเนินกระบวนการวิเคราะหแ์ก่นของเรื่อง วิเคราะห์ตัว 

ละครและออกแบบองค์ประกอบของละครเวทีสำหรับเด็กเรื่องปลาสายรุ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.2.1 การวิเคราะห์บทละคร 

ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษานิทานเรื่อง ปลาสายรุ้ง แล้วได้วิเคราะห์แก่นของเรื่องและนำมาออกแบบ
วิธีการนำเสนอละครเวที ดังต่อไปนี้ 

1) แก่นของเร่ือง 
เราจะไมเ่ดียวดาย หากเรารู้จักแบง่ปัน 

2) วิธีการนำเสนอ 
นำเสนอในรูปแบบละครเวทีสำหรบัเด็ก 

3) ธีมของเร่ือง 
นำเสนอในธีมแฟนตาซ ี

4.2.2 การวิเคราะห์ตัวละคร 
ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาบทละครเรื่องปลาสายรุ้ง แล้วได้วิเคราะห์ความต้องการหลักของตัวละครแล้ว

จึงวิเคราะห์ภายนอก-ภายในของตัวละคร ดังต่อไปนี้ 
1) ความต้องการหลักของตัวละคร 

ปลาสายรุ้ง ต้องการใหส้ัตว์ต่างๆในทะเลยอมรับในตัวมัน 
ปลาสีฟ้า ต้องการให้ปลาสายรุ้งมอบเกล็ดเงินให้กับตน 
ปลานีโม่ ต้องการให้ปลาสายรุ้งยอมรับตนเป็นเพื่อน 
ปลานกแก้ว ต้องการให้ปลาสายรุง้รู้จักแบ่งปัน 
ปลาหมึกยักษ ์ต้องการให้ปลาสายรุ้งได้รบับทเรียนและรู้จักแบ่งปัน 
ปลาดาว ตอ้งการไดร้ับบทเรยีนและรูจ้ักแบ่งปัน 
ปลาสายรุ้งเกล็ดเดียว ต้องการให้เหล่าปลาที่มาขอเกลด็ของมันมีความสุข 

2) วิเคราะห์ภายนอก ภายในตัวละคร 
ปลาสายรุ้ง 
(ภายนอก) เป็นปลาขนาดกลางท่ีมีลำตัวสีฟ้า มีเกล็ดสีสันสดใส มีลักษณ์พิเศษคือ

มีเกล็ดเงินแทรกอยู่ด้วย เพศเมีย  
(ภายใน) มันคิดว่าตัวเองเป็นปลาเพียงไม่กี่ตัวที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจาก

ปลาตัวอื่น ๆ ในท้องทะเล จึงทำให้ใคร ๆ ต่างก็ช่ืนชอบหลงใหลในเกล็ดที่สวยงามของมัน มันจึงรู้สึกว่าตนเองพิเศษ
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ไปจากปลาตัวอ่ืน ๆ จึงทำให้มันมีนิสัยที่เย่อหยิ่ง แต่ลึกๆแล้วมันก็รู้สึกเหงา หวงเกล็ดของตัวเองมาก มันรู้สึกว่าหาก
ขาดเกล็ดเงินท่ีแสนสวยนี้ไปแล้วจะทำให้คุณค่าในตัวมันลดลง เป็นปลาที่เย่อหยิ่งไม่พูดไม่จาหรือเล่นกับสัตว์ตัวใดใน
ท้องทะเลกินลูกกุ้ง ลูกปลา ไรน้ำเป็นอาหาร อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง 

ปลาสีฟ้า 
(ภายนอก) เป็นปลาตัวเล็กท่ีมีเกล็ดสีฟ้าท้ังตัว เป็นปลาเด็ก เพศเมีย 
(ภายใน) ต้องการเกล็ดเงินจากปลาสายรุ้ง คิดว่าหากตนเองมีเกล็ดเงินแล้วจะทำ

ให้ดูสวยงามขึ้น ช่ืนชอบปลาสายรุ้งมากโกรธง่ายหายเร็วเป็นปลาที่มีความคิดในแง่บวก ดูร่าเริง แจ่มใส อาศัยอยู่ตาม
แนวปะการัง เป็นปลาน้ำเค็ม กินลูกกุ้ง ลูกปลา ไรน้ำเป็นอาหาร เป็นปลาขี้ตกใจ 

ปลานีโม ่
(ภายนอก) เป็นปลากระดูกแข็งขนาดเล็กท่ีอาศัยอยู่ในทะเล มีลักษณะสีขาวแถบ

ส้ม เพศเมีย 
(ภายใน) เป็นมิตรกับสัตว์น้ำทุกตัว สดใสร่าเริง เข้ากับผู้อื่นง่าย แต่ก็ระวังตัวอยู่

ตลอดเวลาเพราะตนเองอยู่ในห่วงโซ่อาหาร อยากเป็นเพื่อนกับปลาสายรุ้ง เป็นปลาขี้น้อยใจ เป็นปลาที่หวงถิ่นมาก 
อาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลจะใช้ดอกไม้ทะเลเป็นหลุมหลบภัยและแหล่งอาหาร อาศัยอยู่กันเป็นครอบครัว มีเขตที่อยู่
ของตนเอง เป็นปลาน้ำเค็ม กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร 

ปลาหมึกยักษ ์
(ภายนอก) มีหนวดรอบปาก บนหนวดมีปุ่มดูดเรียงเป็นแถวมีหน้าที่จับเหยื่อ

ป้อนเข้าปาก ลำตัวมีขนาดใหญ่สีดำ เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว และว่องไว สามารถพรางตัวได้ด้วยการเปลี่ยนสีลำตัวได้
อย่างรวดเร็วคล้ายกับสีของหลอดนีออน ปลาหมึกยักษเ์ป็นสัตว์ที่อาวุโสที่สุดในท้องทะเลตอนนี้ 

(ภายใน) เป็นผู้หยั่งรู้เรื่องราวต่าง ๆ ในท้องทะเล ไม่ว่าสัตว์ตัวใดมาขอคำปรึกษา
จะได้ทางออกที่ดีกลับไป รักสันโดษ ชอบช่วยเหลือสัตว์อ่ืน ๆ หมึกยักษจ์ะใช้เวลากลางคืนออกหาอาหาร ส่วนกลางวัน
นั้นใช้พักผ่อนนอนหลับ หมึกเป็นสัตว์กินเนื้อ โดยจะออกล่าเหยื่อที่เป็นสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ เป็นอาหาร ไม่เว้นแม้แต่
กระทั่งหมึกด้วยกันเอง แต่สำหรับปลาหมึกยักษ์ตัวนี้แล้วจะกินแพลงตอนเป็นอาหาร อาศัยตามโพลงหินหรือปะการัง 

ปลาดาว 
(ภายนอก) มีลำตัวแยกเป็นห้าแฉกคล้ายรูปดาวสีน้ำตาล ด้านหลังมีตุ่มหินปูน

สีสันสวยงามขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป มีปากอยู่ด้านล่างบริเวณจุดกึ่ งกลางของลำตัว มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อที่
เหนียว ใช้สำหรับยึดเกาะกับเคลื่อนที่ อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเล โขดหิน กินหอยสองฝา กุ้ง ปู หนอน และสัตว์ไมม่ี
กระดูกสันหลังอ่ืน ๆ เช่น ฟองน้ำหรือปะการัง เป็นอาหาร ดูมีความมั่นใจ ช่างพูดช่างจา  

(ภายใน) ลึก ๆ แล้วเป็นสัตว์ที่ขี้อาย ตามเพื่อน เพื่อนว่าไงว่าตามเพื่อน แต่เป็น
สัตว์ท่ีมีความคิด ช่วยช้ีนำวิธีปรับปรุงตัวให้ปลาสายรุ้ง มองโลกในแง่บวก อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเล โขดหิน กินหอยสอง
ฝา กุ้ง ปู หนอน และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ เช่น ฟองน้ำหรือปะการัง เป็นอาหาร ดูมีความมั่นใจ ช่างพูดช่างจา 

ปลานกแก้ว 
(ภายนอก) ปลานกแก้วเป็นปลาที่มีสีสันสวยงาม ลำตัวรียาว ส่วนใหญ่มีครีบหาง

แบบเว้าโดยขอบบนและขอบล่างของครีบหางมักยื่นยาวออก มีฟันคล้าย ๆ จะงอยปากนกแก้วเพื่อนำมาใช้ขูดกิน
ปะการัง อันเป็นที่มาของช่ือเรียก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2
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(ภายใน) ลึก ๆ แล้วเป็นปลาที่ใจดี มีน้ำใจ ไม่ชอบเห็นใครถูกเอาเปรียบ รักเพื่อน
พ้อง จะเข้าปกป้องหากเพื่อนหรือเห็นผู้อื่นถูกรังแก ในตอนแรกไม่ชอบปลาสายรุ้งเพราะปลาสายรุ้งพูดจาไม่ดีและ  
ไม่มีน้ำใจกับเพื่อนของตน เป็นปลาที่กินฟองน้ำ ปะการังหรือสาหร่ายเป็นอาหาร เป็นปลาที่พูดมากและพูดตรง ๆ  
มีความเป็นผู้นำกลุ่ม ดูน่าเกรงขาม 

ปลาสายรุ้งเกล็ดเดียว 
(ภายนอก) เป็นปลาที่มีเกล็ดสีสันสดใสลำตัวขนาดกลางสีฟ้า มีลักษณะคล้ายกับ

ปลาสายรุ้งแต่เกล็ดของมันเหลืออยู่เพียงเกล็ดเดียว 
(ภายใน) ด้วยความมีน้ำใจเพราะได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่ว่าถึงแม้เราจะมีอยู่

เพียงน้อยนิดแต่ก็สามารถแบ่งปันแก่ผู้อื่นได้หากการแบ่งปันของเรานั้นจะทำให้เขามีความสุขเช่นเดียวกับเราได ้ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่รู้สึกว่าเกล็ดเงินของตนเองเป็นสิ่งที่มีค่า รักเพื่อนฝูง เป็นปลาที่มีความอ่อนโยน พูดจาดี และเป็น
มิตรกับปลาตัวอื่น ๆ การเป็นมิตรและมีน้ำใจกับผู้อื่นนี้จึงทำให้เหลา่สัตว์น้ำท่ีช่ืนชอบในเกล็ดเงินของมันต่างพากันมา
ขอเกล็ดเงินของมันจนเหลือเกล็ดเงินเพียงเกล็ดเดียว จึงเป็นที่มาของชื่อที่ปลาตัวอื่น ๆ เรียกขานกันว่า ปลาสายรุ้ง
เกล็ดเดียว ปลาสายรุ้งเกล็ดเดียว ใคร ๆ ก็อยากเล่นด้วยกับปลาสายรุ้งเกล็ดเดียว มันกินลูกกุ้ง ลูกปลา ไรน้ำเป็น
อาหาร เพศเมีย อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง 

3) การคัดเลือกนักแสดง 
ผู้สร้างสรรค์ได้คัดเลือกนักแสดงที่มีความสนใจและมีความสามารถในด้านการ

แสดงละครเวที บุคลิกมีความใกล้เคียงและเหมาะสมกับตัวละคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.1) ปลาสายรุ้งเป็นตัวละครหลักของเรื่องนักแสดงท่ีได้รับบทนี้จะต้องทำหน้าที่

เป็นทั้งนักแสดงและผู้นำกิจกรรมไปพร้อมกัน เนื่องจากจะต้องถามคำถามซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของละครเวทีเรื่อง  
ปลาสายรุ้ง ผู้ที่รับบทเป็นปลาสายรุ้งจะต้องมีไหวพริบและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสารนิพนธ์อย่างมาก ปลาสายรุ้ง
จึงรับบทโดย ผู้สร้างสรรค์เอง นางสาวธารารัตน์  กองการณ์ 

3.2) ปลาสีฟ้าเป็นตัวละครที่มคีวามเป็นเด็ก สดใสร่าเริง แต่ขี้ตกใจ เป็นตัวละคร
ที่น่าสงสาร ปลาสีฟ้า รับบทโดย นางสาวทิพวรรณ  สดศรี 

3.3) ปลาหมึกยักษ์ เป็นตัวละครที่อาวุโสที่สุดในเรื่อง มีความน่าเกรงขาม ลึกลับ 
ฉลาด และช่างพูดให้ผู้อื่นคล้อยตาม ปลาหมึกยักษ์ รับบทโดย นางสาวจารุมน  บัวรักษ์ 

3.4) ปลาดาวเป็นตัวละครที่คอยทำตามผู้อื่น ไม่ค่อยกล้าที่จะทำสิ่งท่ีแตกต่างไป
จากเพื่อน แต่เป็นตัวละครที่มีน้ำใจ เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ ปลาดาวรับบทโดย นางสาวศิรภัสสร  มีเกลี้ยง 

3.5) ปลานีโม่เป็นตัวละครที่มีความสดใสร่าเริง กล้าพูดกล้าถาม มีความเป็นเด็ก
อยู่ภายใน แต่ขี้น้อยใจ ปลานีโม่รับบทโดย นางสาวปิ่นลดา  สิริภูวดล 

3.6) ปลานกแก้วเป็นตัวละครที่ไม่ชอบเห็นใครถูกเอาเปรียบ เป็นปลาที่พูดตรง ๆ 
มีความเป็นผู้นำและรักเพื่อนพ้อง ปลานกแก้วรับบทโดย นางสาวมานิตา  จันทร์เพ็ญ 

3.7) ปลาสายรุ้งเกล็ดเดียวเป็นตัวละครที่มีความโอบอ้อมอารี พูดจาไพเราะ  
มีความสุขทุกครั้งท่ีได้แบ่งปันเกล็ดเงินของตนเองให้กับผู้อื่นเป็นมิตรและมีน้ำใจกับผู้อื่น ปลาสายรุ้งเกล็ดเดียวรับบท
โดย นางสาวพรวลี  ด้วงเอียด 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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4) การออกแบบเสื้อผ้าและหน้าผม (Costume and Make Up) 
จากการวิเคราะหล์ักษณะภายนอกและภายในของตัวละครแตล่ะตัวแล้วได้นำมา 

ออกแบบการทำผม การแต่งหน้า เครื่องแต่งกายและจากการที่ผู้สร้างสรรค์ได้เรียนการทำหน้ากากกับ Mr. Steve 
Elliott หนึ่งในศิลปิน ที่ร่วมแสดงผลงาน ภายใต้โครงการ South Fest Thailand 2019 จึงนำความรู้ในการทำ
หน้ากาก 3 มิติในครั้งนี้มาปรับใช้เพื่อสื่อให้เห็นถึงตัวละครได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยออกแบบหน้ากากตัวละครจากการ
วิเคราะห์ลักษณะภายนอกของตัวละคร ซึ่งรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1) ปลาสายรุ้ง 
จากการวิเคราะห์ตัวละครภายนอกของปลาสายรุ้ง ปลาสายรุ้งเป็นปลาที่มี

ความสวยงาม ลำตัวสีน้ำเงินเข้ม และมีลักษณะพิเศษคือ มีเกล็ดเงินแทรกอยู่ด้วย ผู้สร้างสรรค์จึงออกแบบให้การ
แต่งกายของตัวละครปลาสายรุ้งเป็นชุดสีน้ำเงินทั้งชุด ปลายขากางเกงใช้ผ้าแก้วเย็บระบายเพื่อทำเป็นครีบปลา และ
ได้ออกแบบให้มีเกล็ดเงินที่สามารถถอดออกจากชุดนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแสดง คือ ให้เด็กนักเรียนนำเกล็ด
เงินจากปลาสายรุ้งไปให้ปลาตัวอื่น ๆ เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงออกถึงการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น 

4.2) ปลาสีฟ้า 
จากการวิเคราะห์ตัวละครภายนอกของปลาสีฟ้า เป็นปลาที่มีเกล็ดสีฟ้า

ทั้งตัวผู้สร้างสรรค์จึงออกแบบให้การแต่งกายของตัวละครปลาสีฟ้าเป็นชุดสีฟ้าทั้งชุด ออกแบบให้ชุดเป็นกระโปรง
แทนการพริ้วไหวของหางปลา และได้นำตีนตุ๊กแกมาเย็บติดกับชุดเพื่อใช้แปะเกล็ดเงินท่ีได้รับจากปลาสายรุ้ง และได้
ออกแบบการทำผมใหน้ักแสดงผูกผมเพื่อความสวยงามและสะดวกต่อการใส่หน้ากากในการแสดง 
 

 
รูปที่ 1 : เครื่องแต่งกายตัวละครปลาสายรุ้ง 
ที่มา : รูปถ่ายโดย ทิพวรรณ  สดศร ี
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รูปที่ 2 : เครื่องแต่งกายตัวละครปลาสีฟ้า 
ที่มา : รูปถ่ายโดย ธารารัตน์  กองการณ ์
 

4.3) ปลาดาว 
จากการวิเคราะห์ตัวละครภายนอกของปลาดาว เป็นปลาที่ลำตัวมีลักษณะ

เป็นรูปดาวสีน้ำตาล ผู้ศึกษาจึงออกแบบให้การแต่งกายของตัวละครปลาดาวเป็นชุดสีน้ำตาลทั้งชุด ออกแบบและตัด
เย็บให้ชุดมีลักษณะเป็นแฉกรูปดาว แล้วได้นำตีนตุ๊กแกมาเย็บติดกับชุดเพื่อใช้แปะเกล็ดเงินที่ได้รับจากปลาสายรุ้ง 
การทำผมได้ออกแบบให้นักแสดงผูกผมเพื่อความสวยงามและสะดวกต่อการใส่หน้ากากในการแสดง 

4.4) ปลาหมึกยักษ ์
จากการวิเคราะห์ตัวละครภายนอกของปลาหมึกยักษ์ มีลักษณะลำตัวและ

หนวดสีดำทั้งตัว ผู้สร้างสรรค์จึงออกแบบให้การแต่งกายของตัวละครปลาหมึกยักษ์เป็นเสื้อแขนยาวและกางเกงขา
ยาวสีดำทั้งชุด ออกแบบและตัดเย็บผ้าให้มีลักษณะเป็นหนวดปลาหมึกแล้วนำมาผูกติดไว้ที่เอวของนักแสดง การทำ
ผมได้ออกแบบให้นักแสดงผูกผมเพื่อความสวยงามและสะดวกต่อการใส่หน้ากากในการแสดง 
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รูปที่ 3 : เครื่องแต่งกายตัวละครปลาดาว 
ที่มา : รูปถ่ายโดย ธารารัตน์  กองการณ ์
 

 
รูปที่ 4 : เครื่องแต่งกายตัวละครปลาหมึกยักษ ์
ที่มา : รูปถ่ายโดย ธารารัตน์  กองการณ ์
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4.5) ปลาสายรุ้งเกล็ดเดียว 
เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบตัวละครปลาสายรุ้งเกล็ดเดียวเป็นหุ่นมือ 

โดยผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบให้การแต่งกายของตัวละครปลาสายรุ้งเกล็ดเดียวเป็นเสื้อและกางเกงขายาวสีดำทั้งชุด
เพื่อให้หุ่นมือมีความเด่น แล้วนำตีนตุ๊กแกมาเย็บติดกับชุดเพื่อใช้แปะเกล็ดเงินที่ได้รับจากปลาสายรุ้ง การทำผมได้
ออกแบบให้นักแสดงผูกผมเพื่อเรียบร้อยและความสวยงาม 

4.6) ปลานีโม ่
เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบตัวละครปลานีโม่เป็นหุ่นมือ ดังนั้นผู้

สร้างสรรค์จึงมีการออกแบบให้การแต่งกายของตัวละครปลานีโม่เป็นเสื้อและกางเกงขายาวสีดำทั้งชุดเพื่อให้หุ่นมือมี
ความเด่น แล้วนำตีนตุ๊กแกมาเย็บติดกับชุดเพื่อใช้แปะเกล็ดเงินที่ได้รับจากปลาสายรุ้ง การทำผมได้ออกแบบให้
นักแสดงผูกผมเพื่อเรียบร้อยและความสวยงาม 
 

 
รูปที่ 5 : เครื่องแต่งกายตัวละครปลาสายรุ้งเกล็ดเดียว 
ที่มา : รูปถ่ายโดย ธารารัตน์  กองการณ ์
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รูปที่ 6 : เครื่องแต่งกายตัวละครปลานีโม่ 
ที่มา : รูปถ่ายโดย ธารารัตน์  กองการณ ์
 

4.7) ปลานกแก้ว 
เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบตัวละครปลานกแก้วเป็นหุ่นมือ ดังนั้นผู้

สร้างสรรค์จึงมีการออกแบบให้การแต่งกายของตัวละครปลานกแก้วเป็นเสื้อและกางเกงขายาวสีดำทั้งชุดเพื่อใหหุ้่น
มือมีความเด่น แล้วนำตีนตุ๊กแกมาเย็บติดกับชุดเพื่อใช้แปะเกล็ดเงินที่ได้รับจากปลาสายรุ้ง การทำผมได้ออกแบบให้
นักแสดงผูกผมเพื่อเรียบร้อยและความสวยงาม 
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รูปที่ 7 : เครื่องแต่งกายตัวละครปลานกแก้ว 
ที่มา : รูปถ่ายโดย ธารารัตน์  กองการณ ์
 

5) การออกแบบฉาก/อุปกรณ์ประกอบฉาก 
ในการจัดแสดงละครเวทีสำหรับเด็กเรื่องปลาสายรุ้งนี้ ไม่มีการใช้อุปกรณ์

ประกอบฉากและฉากใด ๆ เนื่องจากผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบให้ตัวละครแต่ละตัวมีความโดดเด่นและสามารถใช้
ร่างกายและเสื้อผ้าสื่อสาร โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ใด ๆ มาช่วย 

6) การออกแบบเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง 
ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบการเล่นเครื่องดนตรีให้เข้ากับบทละคร ทำให้ละครมี

ความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยใช้เครื่องดนตรีที่ผู้สร้างสรรค์และนักแสดงสามารถออกแบบและเล่นร่วมกันได้และหาได้ง่าย ซึ่งมีดังนี ้
- กลอง ใช้แทนเสียงการเปิดตัวของปลาหมึกเพื่อแสดงถึงความน่าเกรงขาม 
- นำกล่องพลาสติกหรือภาชนะที่ใส่น้ำได้มานำใส่น้ำ แล้วใช้หลอดดูดน้ำ

เป่าเพื่อใช้แทนเสียงใต้ท้องทะเล 
- เคาะกริ่งเพื ่อเปิดตัวปลาสายรุ้งตอนเริ่มเรื ่องเพื่อให้ปลาสายรุ้งแลดู

สวยงาม 
- เคาะแก้ว ถ ้วยใบเล็ก -ใหญ่ และสั ่นกระพรวน เป็นจ ังหวะช่วงที่

สนุกสนาน เช่น ช่วงปลาเล่นสนุกกัน 
7) การกำหนดการซ้อมการแสดงและการส่งซ้อมการแสดง แก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 

เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้นักแสดงตรงตามตัวละครที่ต้องการแล้ว จึงได้กำหนด
ตารางการซ้อมและการส่งการแสดง เพื่อให้การซ้อมมีเป้าหมายและเพื่อนำข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามา
ปรับแก้ให้ละครมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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รูปที่ 8 : ซ้อมละคร 
ที่มา : รูปถ่ายโดย กายสิทธ์ิ  ศิริแสง 

 

 
รูปที่ 9 : ซ้อมละคร  
ที่มา : รูปถ่ายโดย กายสิทธ์ิ  ศิริแสง 

 

8) จัดแสดงละครเวทีสำหรับเด็กเรื่อง ปลาสายรุ้ง 
ผู้สร้างสรรค์ได้จัดแสดงละครเวทีสำหรับเด็กเรื ่อง ปลาสายรุ้ง แก่เด็ก

นักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โดยมีกระบวนการในการจัดแสดงดังต่อไปนี้ 1) ผู้นำกิจกรรมชวนเด็ก ๆ 
มานั่งเป็นแถวหน้ากระดานแล้วนำเด็ก ๆ ทำท่าประกอบเพลงยืนตรง และพูดคุยกับเด็ก ๆ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การ
แสดงละคร 2) จัดแสดงละครเวทีสำหรับเด็กเรื่อง ปลาสายรุ้ง 3) ระหว่างการแสดง ผู้นำกิจกรรมชวนเด็กให้มีส่วน
ร่วมในการแสดง โดยให้เด็กตอบบทสั้น ๆ ว่าปลาสายรุ้งควรให้เกล็ดเงินแก่ปลาตัวอื่นหรือไม่ และให้เด็ก ๆ ช่วยปลา
สายรุ้งแจกเกล็ดเงินให้แก่ปลาตัวอ่ืน ๆ 4) ละครดำเนินเรื่องจนจบ 5) ผู้นำกิจกรรมชวนเด็ก ๆ พูดคุยและใช้คำถามที่
มีความเช่ือมโยงกับงานสร้างสรรค์ละครเวทีสำหรับเด็กเรื่องปลาสายรุ้ง 
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รูปที่ 10 : จัดแสดงละครเวทีสำหรับเด็ก เรื่องปลาสายรุ้ง 
ที่มา : รูปถ่ายโดย ทิพวรรณ  สดศร ี

 

5. สรุปผลการวิจัย 
การสร้างสรรค์ละครเวทีสำหรับเด็กนักเรียนชั ้นอนุบาล 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์เรื ่องปลาสายรุ้ง 

เพื่อกระตุ้นการแบ่งปันให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ งานวิจัยนี้บรรลุวัตถุประสงค์การ
สร้างสรรค์โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เริ่มจากการผู้สร้างสรรค์ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที โดยเลือกนำเสนอ
ผลงานด้านการแสดงในรูปแบบละครเวทีสำหรับเด็ก ซึ่งได้นำนิทานเรื่องปลาสายรุ้งมาวิเคราะห์ตัวละครและตีความ
นิทานเพื่อค้นหาแก่นของเรื่อง แล้วจึงนำมาสร้างเป็นบทละคร โดยส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินบทละครและมี
การปรับแก้บทละครเมื่อได้บทละครที่จะใช้จัดแสดงแล้ว ผู้สร้างสรรค์ได้ดำเนินกระบวนการวิเคราะห์แก่นของเรื่อง 
วิเคราะห์ตัวละคร ออกแบบองค์ประกอบของละครเวทีสำหรับเด็กเรื ่อง ปลาสายรุ ้ง และคัดเลือกนักแสดง  
เมื่อผู้สร้างสรรค์ได้นักแสดงตรงตามตัวละครที่ต้องการแล้ว จึงได้ซักซ้อมและการส่งการแสดงต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อให้การซ้อมมีเป้าหมายและเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับแก้ให้ละครมีความสมบูรณ์ยิ่ งขึ้น ผู้สร้างสรรค์ได้ได้จัด
แสดงละครเวทีสำหรับเด็กเรื่อง ปลาสายรุ้ง แก่ เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โดยมีผู้นำกิจกรรม
ชวนเด็ก ๆ พูดคุยเพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่การแสดงละคร ระหว่างการแสดงผู้นำกิจกรรมชวนเด็กให้มีส่วนร่วมในการแสดง 
โดยให้เด็กตอบบทสั้น ๆ ว่าปลาสายรุ้งควรให้เกล็ดเงินแก่ปลาตัวอื่นหรือไม่ และให้เด็ก ๆ ช่วยปลาสายรุ้งแจกเกล็ด
เงินให้แก่ปลาตัวอื่น ๆ เมื่อละครดำเนินเรื่องจนจบผู้นำกิจกรรมชวนเด็ก ๆ พูดคุย และใช้คำถามที่มีความเชื่อมโยง
กับวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ละครเวทีสำหรับเด็กเรื่อง ปลาสายรุ้ง 

จากท่ีนักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ได้ชมละครเวทีสำหรับเด็กเรื่องปลาสายรุ้ง ที่นักเรียนได้
มีส่วนร่วมในการแสดงคือนำเกล็ดเงินแจกจ่ายให้กับปลาตัวอ่ืน ๆ จากการแสดงละครเวทีสำหรับเด็กเรื่องปลาสายรุ้ง 
ทำให้เห็นว่านักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ มีความเข้าใจในเนื้อเรื่องตัวละครและสามารถตอบคำถาม
หรืออธิบายความเป็นมาของเรื่องได้ เมื่อแสดงละครเวทีสำหรับเด็ก เรื่องปลาสายรุ้งจบผู้สร้างสรรค์ได้เปิดโอกาสให้
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้มีส่วนร่วมในการใส่หน้ากากและทดลองเล่นหุ่นมือ นักเรียนมีการแบ่งปันผลัดกันเล่นกับ
เพื่อน แต่มีนักเรียนบางคนไม่ส่งต่อให้เพื่อนเล่น ผู้สร้างสรรค์จึงพูดกับนักเรียนโดยใช้การเชื่อมโยงตัวละครกับตัว
นักเรียน ผลที่ได้คือนักเรียนเข้าใจและแบ่งปันหน้ากากให้เพื่อนเล่น สรุปได้ว่าละครเวทีสำหรับเด็ก เรื่องปลาสายรุ้ง
สามารถช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักการแบ่งปันได้มากขึ้น นอกจากการสังเกตการณ์ของผู้สร้างสรรค์แล้วยังมีผลจากการ
สัมภาษณ์ครูประจำชั้นอนุบาล 3 และผู้เข้าร่วมชมละครได้ผลว่า นักเรียนได้เรียนรู้และซึมซับเรื่องราวการแบ่งปัน 
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เพราะนักเรียนสามารถช่วยตอบสรุปเรื่องราวจากการชมละครได้ เนื่องจากตัวละครมีความชัดเจนเป็นการแสดงที่ให้
ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง ทำให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมกับตัวละครและเกิดความสนุกสนาน  และจากการได้ชม
ละครทำให้นักเรียนได้เห็นภาพการแบ่งปัน สถานการณ์ตลอดจนเหตุการณ์จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่อง รวมถึง
วิธีการแก้ไขปัญหาตอบโต้ต่อสถานการณ์ของตัวละคร รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเด็กวัยนี้ เพราะ
ละครสร้างความสนใจให้เด็กได้ และอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไป เพราะจะได้ช่วยกระตุ้นและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนต่อไป กัญณภัทร  ทองอ่อน, สมบัติ  แก้วเนื ้ออ่อน, จินตนา  สมพงศ์ (ผู้ให้
สัมภาษณ์) ธารารัตน์  กองการณ์ (ผู้สัมภาษณ์), 6 มีนาคม 2562 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ดร.พัชรี  ผลโยธิน เขียนว่าความก้าวร้าวรุนแรงที ่เพิ ่มขึ ้นในสังคม เป็นผลกระทบจากความเสื ่อม 

ทางจริยธรรม ทำให้จำเป็นต้องเน้นการพัฒนาเด็กให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี รู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เราสามารถใช้การเล่นเป็นหนทางนำไปสู่พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของเด็ก ถึงแม้ระยะแรกนั้นการเล่น
ร่วมกันของเด็กยังมีลักษณะเอาแต่ใจตนเอง หวงของ ทะเลาะกันบ่อย แต่ถ้าเราพยายามให้เวลา ให้โอกาสและให้เดก็
ได้เล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มย่อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอย่างสมำ่เสมอ การให้กำลังใจและแสดงความช่ืน
ชม และช้ีให้เห็นประโยชน์ของการร่วมมือกัน ก็จะช่วยพัฒนาเด็กให้มีพฤติกรรมการร่วมมือได้ กิจกรรมการเล่นแบบ
ร่วมมือจะกระตุ้นพฤติกรรมสังคมทางบวก รวมถึงความสามารถในการรับรู ้ความรู ้สึกความคิดเห็นของผู ้อื่น 
นอกจากน้ียังส่งเสริมทักษะทางสังคม การคิดแก้ไขปัญหา การสื่อสารให้กับเด็ก 

ผู้วิจัยจึงได้เรียนรู้ว่าการกระตุ้นการรู้จักการแบ่งปันแก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์  
ต้องเริ่มจากการทำให้เด็กเห็นคุณค่าในมิตรภาพ และการที่จะทำให้เด็กเล็งเห็นคุณค่าในมิตรภาพสามารถทำได้โดยมี
วิธีการที่หลากหลาย เช่น ให้เวลา ให้โอกาสและให้เด็กได้เล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มย่อยอย่างค่อยเป็นคอ่ย
ไปและอย่างสม่ำเสมอ และชี้ให้เห็นประโยชน์ของการร่วมมือกัน ก็จะช่วยพัฒนาเด็กให้มีพฤติกรรมการร่วมมือได้  
เนื่องจากกาสร้างสรรค์ละครเวทีสำหรับเดก็เรื่องปลาสายรุ้งนั้นผูส้ร้างสรรคไ์ด้ลงพื้นทีจ่ัดกิจกรรมให้เด็กทั้งในรูปแบบ
กลุ่มย่อยและรายบุคคลก่อนจัดแสดงละคร เป็นการกระตุ้นพฤติกรรมการร่วมมือและการทำงานร่วมกันของเด็ก  
การจัดแสดงละครผู้สร้างสรรค์ได้ให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชัยมงคลวิทย์มีส่วนร่วมในการแสดงคือตอบ
คำถามสั้น ๆ จากตัวละครและนำเกล็ดเงินจากปลาสายรุ้งแจกจ่ายให้กับปลาตวัอ่ืน ๆ จากการแสดงละครเวทีสำหรบั
เด็กเรื่องปลาสายรุ้งช้ีให้เห็นคุณค่าของมิตรภาพของตัวละครในเรื่อง ซึ่งผลที่ได้คือนักเรียนช้ันอนุบาล 3 โรงเรียนชัย
มงคลวิทย์ มีความเข้าใจในเนื้อเรื่องตัวละครและสามารถตอบคำถามหรืออธิบายความเป็นมาของเรื่องได้ ทำให้เห็น
ว่าการการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มอย่างสม่ำเสมอและชี้ให้เห็นคุณค่าในมิตรภาพสารถช่วยกระตุ้นการรู้จักการแบ่งปัน
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผู้สร้างสรรค์มีข้อเสนอแนะในการทำวิจัยเรื่อง การสร้างสรรคล์ะครเวทีสำหรับเด็กช้ันอนุบาล 3 เรื่องปลา

สายรุ้ง ในโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ดงันี้ 
7.1 ผู้สร้างสรรค์ควรคัดหานักแสดงท่ีมเีวลาว่างตรงกันทุกคน 
7.2 ผู้สร้างสรรค์ควรวางแผนและควบคุมการประดิษฐ์หน้ากากและอุปกรณ์ให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดเพือ่จะ

ไม่กระทบเวลาในการซ้อมการแสดง 
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8. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้สร้างสรรค์ขอขอบคุณนายชอบ  บุญช่วย ตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ นางสาวกัญณภัทร  

ทองอ่อน คุณครูประจำชั้นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และผู้ชมละครในโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ทุกคนที่ให้ความรู้ และ
ให้ข้อมูลในการทำสารนิพนธ์ครั้งนี้ 

ผู้สร้างสรรค์ขอขอบคุณอาจารย์ตถาตา สมพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบับนี้ อาจารย์รัชยา วีรการณ์ 
อาจารย์ประจำวิชาสารนิพนธ์ คณะกรรมการทุกท่านท่ีให้คำแนะนำ จนทำให้สารนิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอบคุณครอบครัว และเพื่อน ๆ ที่คอยให้กำลังใจ สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาสารนิพนธ์
ด้านนาฏศิลป์ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานาฎยรังสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเป็น
การศึกษาหาความรู้ โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษา สร้างสรรค์ละครเวทีสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนชัย
มงคลวิทย์ เรื่องปลาสายรุ้ง ผู้สร้างสรรค์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนชัยมงคล
วิทย์ จนทำให้งานวิจัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี 
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