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บทคัดยอ 
 
การศึกษาครั้งน้ี  เปนการดําเนินงานการวิจัย เศรษฐกิจสรางสรรค  สูการศึกษาและ

พัฒนานวัตกรรมการแสดงนาฏศิลปพ้ืนบาน ชุด จับปู กรณีศึกษา : บานโนนวัด ตําบล        
พลสงคราม  อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงจัดทําโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางนวัตกรรม
จากภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบของการแสดงดานนาฏศิลป  ดวยวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม
ระหวางผูวิจัย ปราชญชาวบาน  ผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปและดนตรี  ชุมชน ตลอดจนนักเรียน
นักศึกษา  ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้เปนสวนหนึ่งของกระบวนการวิจัย  ทั้งนี้เพ่ือใหผลงานการวิจัย
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ มีประสิทธิภาพผานการดําเนินกิจกรรม ไดแก การคืนความรูสูชุมชน             
กิจกรรมขยายฐานความรู  และการติดตามผล   

ขอบเขตของการวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยพิจารณา
จากความสําคัญของพ้ืนที่ในการวิจัย  เพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและการ
นําผลงานวิจัยมาใช  ดังน้ันกลุมตัวอยางในการวิจัยจึงประกอบดวย  กลุมตัวอยางดานพื้นที่  
ไดแกชุมชนในเขตตําบลพลสงคราม  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปนที่อยูใน
ระหวางการเตรียมความพรอมสําหรับแหลงเรียนรูสมัยกอนประวัติศาสตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
และดานเน้ือหา  ไดแก การบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นในดานการประกอบอาชีพ  ดวยการ
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  สูการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการแสดงนาฏศิลปพ้ืนบาน  ชุด  
จับปู  

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดไวใน
รูปแบบของแบบสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง  (Unstructured  Interview)  
ซ่ึงเปนการรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณที่ไมเปนทางการ แบงออกเปน  2 สวน  ไดแก 
แบบสัมภาษณสําหรับรวบรวมขอมูลเพ่ือการสรางสรรค  และแบบสัมภาษณเพ่ือการติดตามผล 
       



      ผลงานการสรางสรรคการแสดงไดพัฒนาจากบริบทวิถีชีวิตในการจับปู  นําลักษณะ
ทาทางกิ ริยาอาการตางๆ ในการหาปู  จับปู  และขุดปู  รวมกับลักษณะเดนของปู                  
กิริยาอาการตางๆ ของปู  นํามาบูรณาการกับการแสดงทางดานนาฏศิลป  และสรางสรรค
ออกมาเปนการแสดง ที่ใชชื่อชุดการแสดงนี้วา  จับปู   
 ลีลาทาทางการรายรําและลักษณะของการแสดงชุดนี้  จะนําเสนอโดย  แบงนักแสดง
เปน  2 กลุม   ประกอบดวย  กลุมนักแสดงฝายหญิง จะแสดงลักษณะทาทางของปู  และฝาย
ชายจะแสดงลักษณะทาทางการจับปู  ลีลาทาทางการไลจับ  ผสมผสานใชกับการหยอกลอของ
หนุมสาวตามแบบชนชาวอีสาน  อุปกรณสําหรับการแสดงจึงประกอบดวย  หมวง, เสียม และ
ยาม  ดนตรีที่ใชประกอบการแสดงไดแก  วงโปงลาง  ซ่ึงเปนเครื่องดนตรีที่ประกอบจังหวะได
สนุกสนาน  การแสดงชุดนี้จึงดําเนินไปอยางความเราใจ   
 

ผลการวิจัยพบวา 
1. แสดงชุด จับปู เปนการแสดงที่สื่อใหเห็นวิถีชีวิตในชุมชน  ดังน้ันจึงกอใหเกิด

ความรูสึกผูกพันธกับการแสดงและวิถีชีวิตของตน  ทั้งน้ีการปลูกฝงในรากเหงาของวิถีชีวิต
ใหกับเยาวชน จะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจ  ความรักในทองถิ่น  เกิดความหวงแหนใน
วัฒนธรรม และนํามาสูการอนุรักษและสืบสานในอนาคต 
 2. การแสดงเปนสื่อกลาง  ชวยสรางความสัมพันธในการประกอบกิจกรรมรวมกันโดย
ความเชื่อมโยงระหวางปราชญชาวบาน  โรงเรียน  ผูนําชุมชน และคนในชุมชน กอเกิดเปน
ความสามัคคี เสียสละและการแบงปนความรูรวมกันระหวางชุมชน 

3. ชุมชนสามารถนําความรูและแนวคิดจากกระบวนการดําเนินงานวิจัย ไปเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของในชุมชน  ซ่ึงจะเปน
ตัวกระตุนการเรียนรู  การพัฒนางาน  นําไปสูการมีสวนรวมภายในชุมชน 
 4. การดําเนินกิจกรรมเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหผูปกครอง บุตรหลาน  ครู และชุมชนไดมี
โอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ ตลอดจนการทํากิจกรรมรวมกัน ซ่ึงจะชวยสรางสายสัมพันธ
และความเขาใจอันดียิ่งขึ้น 
 5. การแสดงที่แสดงโดยคนในชุมชน สามารถชวยกระตุนใหกิจกรรมนาสนใจ และเปน
สวนหนึ่งที่สงเสริมใหคนในชุมชนออกมาเขารวมกิจกรรม  ไมวาจะเปนการจับจายใชสอย การ
จัดแสดงรานคาหรือการเขารวมรับชมการแสดง เปนตน   
 6. กิจกรรมที่เปดโอกาสใหคนชุมชนไดทําการแสดงจะชวยพัฒนาการแสดงใหมีความ
หลากหลายและสวยงามยิ่งขึ้น  นําไปสูการรองรับแหลงเรียนรูในอนาคต  คนในชุมชนจะเกิด
การมีสวนรวม เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจและรายไดขนาดยอมภายในชุมชน 
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Abstract 
 

The study of the creative economy for the study and development of the 
innovation for the local performing art entitled catching crabs: a case study of Nonewat 
Village Polsongkram Sub-district, Nonesoong District, Nakhon Ratchasima Province 
aimed to develop the local innovation in the form of performing art with the integration 
of the participatory action research among the researcher, local scholars, local 
performing art and music experts, community and students. These activities were part 
of the research methodology. The effective implication of the research results was 
conducted through the findings’ dissemination to the community, knowledge expansion 
and follow-up.  

For the scope of this study, purposive sampling method was conducted with 
the consideration of the importance of the areas.  To obtain the effective and 
implacable findings, the sample groups were the  communities in Polsongkram Sub-
district, Nonesoong District, Nakhon Ratchasima Province. These communities were 
projected to be the pre-historic learning center in the future. The research content 
covered the integration of local wisdom in the occupation with the creative economy for 
the study and development of the innovation for the local performing art entitled 
catching crabs. Unstructured interview was the research instrument and consisted of 
two parts namely the data collection for the creativity interview and follow-up interview. 

 
 



This performing art was developed from the local way of living called catching 
the crabs. The human and crab’s gestures were integrated in this show and presented 
by two groups of male and female dancers. The first group presented the crabs’ 
movements. The second group presented the catching procedures and the flirting of 
the north eastern local couples. The props in the show consisted of poles, hoes and 
satchels. The background music was the northeastern band called “Pong Lang” with 
the fun and lively tone. 

The findings indicated that 
1. The local performing art “catching crabs” represented the local way of living  

that created the bondage between the show and the way of living. The way of life 
embedding in the new descendants could make them proud of their community, love in 
the culture and eventually lead to the preservation in the future. 

2. The show was the intermediary that enhanced the relationship among  local 
experts, schools, community and community leaders. It was also supported the unity, 
dedication and knowledge sharing in the community. 

3. Community could implicate the research methodology concepts and 
procedures into the development of other activities which could also stimulate the 
learning and community’s participation. 

4. The activity management could create the opportunity for the parents, 
children, teachers and schools to exchange the ideas and strengthen the relationship. 

5. The show performed by the locals increased the interest and supported the 
community’s participation. 

6. This show created the opportunity for the locals to perform and develop their 
performance which expected to lead to the future learning center establishment. 
Additionally, it could support the community’s participation and increase the 
community’s income. 
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