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บทคัดย่อ 
	 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาประวัติและผลงานของวงดนตรี
ลกูทุง่โรงเรยีนสนามบนิ	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัขอนแกน่	2)	ศกึษาระบบการบรหิารจดัการ
วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสนามบิน	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 3)	 ศึกษารูปแบบการ 
ฝกึซอ้มในการแขง่ขนัของวงดนตรลีกูทุง่โรงเรยีนสนามบนิ	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัขอนแกน่	
พืน้ทีว่จิยัไดแ้ก	่โรงเรียนสนามบนิ	จงัหวดัขอนแกน่	กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูประกอบดว้ย	อาจารย์
ผู้ควบคุมวง	นักร้อง	นักดนตรี	และนักแสดง	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสังเกต	และ	
แบบสัมภาษณ์	 วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมาย	 และนำาเสนอแบบสนทนาวิเคราะห์	
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้	1)	 โรงเรียนสนามบิน	อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	 เริ่มก่อตั้ง	
ในป	ีพ.ศ.2550	มกีารพฒันาทกัษะของนกัดนตรอียา่งตอ่เนือ่ง	ปจัจบุนัมจีำานวนสมาชกิ
เพิ่มมากขึ้น	 ทำาให้วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสนามบินสามารถเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรี
ในรายการตา่งๆ	และไดร้บัรางวลัมากมาย	2)	กระบวนการบรหิารจดัการวงดนตรลีกูทุง่
โรงเรยีนสนามบนิ	ในสว่นสำาคญัทีส่ดุคอืงบประมาณในการดำาเนนิงานตา่งๆ	เพือ่จดัสรร
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สู่ความสำาเร็จได้	3)	วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสนามบิน	มีขั้นตอนการจัดเวลาฝึกสอนและ
ฝึกซ้อมเป็นอย่างดี	 โดยมีอาจารย์และรุ่นพี่คอยกำากับดูแลเรื่องทักษะพื้นฐาน	และการ
อ่านโน้ตอย่างใกล้ชิด	 โดยสรุปงานวิจัยนี้สามารถนำาไปเป็นแนวทางพัฒนาการฝึกซ้อม
วงดนตรีลูกทุ่งได้

คำาสำาคัญ:	 วงดนตรีลูกทุ่ง,	รูปแบบการฝึกซ้อม	

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the history and 

work of the Luk thung band at Sanambin School, Muang District, Khon Kaen 
Province; 2) to study the management system of the Luk Thung band at 
Sanambin School, Muang District, Khon Kaen Province; 3) to study the training 
model. Practicing in the competition of the Luk Thung band at Sanambin 
School, Muang District, Khon Kaen Province Research areas include airport 
school Khon Kaen Province The group of informants consisted of Teachers, 
conductors, singers, musicians, and performers. Tools used in observational 
research and interview forms. Data analysis was intended. and present 
an analytical discussion. The results of the research were as follows: 
1) Airport School, Muang District, Khon Kaen Province, was established 
in 2007 with continuous development of musician skills. At present, the 
number of members is increasing. The airport school’s Luk thung band can 
participate in band competitions in various programs and receive many 
awards. 2) The process of managing the airport school Luk thung band. 
The most important part is the budget for various operations. to be allocated 
to success. 3) Airport School Royal Thai Folk Music There is a procedure 
for arranging training and practicing time as well. with teachers and seniors 
to supervise the basic skills and reading notes closely In conclusion, this 
research can be used as a guideline for the development of Luk Thung 
band practice.

Keywords: Luk Thung Band, Practice pattern
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 บทนำา
	 ดนตรีอยู่คู่คนไทยมาแต่อดีต	
บรรพบุรุษของไทยได้ค้นคิดสร้างสรรค์	
พัฒนาการนำามาใช้กับวีถีการดำาเนินชีวิต	
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม	 ค่านิยม	
พฤติกรรม	 และจารีตประเพณีของไทย
ในอดีต	 ทั้งในระดับชาวบ้านจนถึงเจ้าฟา	
เจ้าแผ่นดิน	 ดังที่	 กล่าวว่า	 ดนตรีไทยมี
บทบาทและหน้าที่บรรเลงขับกล่อมหรือ
ประโคมรบัใชก้จิกรรมทางสงัคมทกุระดบั
ชั้นนับแต่ระดับสามัญชนธรรมดาจนถึง
สถาบันสูงสุดคือสถาบัพระมหากษัตริย์	
มกีารถา่ยทอดโอนผสมผสาน	เกดิขึน้	ตัง้อยู	่
และดับได้ตามสถานการณ์และการเวลา	
(บญุตา	เขยีนทองกลุ,	2548:	1)	สอดคลอ้ง
กบั	(วราพร	แกว้ใส:	2560)	กลา่ววา่	เพลง
ลูกทุ่งเป็นวัฒนธรรมบันเทิงคู่กับสังคม
ไทยมาช้านาน	 ตั้งแต่สังคมชนบทจนถึง
สังคมเมือง	 เป็นกระจกสะท้อนให้เห็น
ถึง	 วิถีชีวิต	 ความเชื่อ	 ตลอดจนประเพณี	
และมีพัฒนาการมาตามยุคสมัย	 ปัจจุบัน
มีการประกวดแข่งขันจนทำาให้เกิดการ
สร้างสรรค์นาฏการประกอบวงดนตรี
ลูกทุ่งอย่างหลาก	หลาย	

	 อัตลักษณ์เลขนศิลป์ลูกทุ่งไทย	
ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบทางเลข
นศิลป์ที่แสดงอัตลักษณ์ลูกทุ่งไทยพบว่า	
การสื่อสารเป็นแบบตรงไปตรงมาต้อง
ตีความ	 องค์ประกอบทางการออกแบ
บอื่นๆ	 ที่พบเป็นกราฟกตกแต่งต่างๆ	 ซ่ึง
บางครั้งสอดคล้องกับการสื่อความหมาย

โดยรวม	และอตัลักษณล์กูทุง่ไทยเกีย่วพนั
กับความเข้าใจง่าย	 จริงใจ	 มีสีสัน	 สนุก	
และอัตลักษณ์ลูกทุ่งไทยซึ่งมีรูปแบบ
เฉพาะตัวท่ีชัดเจน	 (กาญจนา	 สิงห์อุดม,	
2555)

	 เ พ ล ง ลู ก ทุ่ ง นั้ น เ ริ่ ม แร ก มี
พัฒนาการมาจากบทเพลงพื้นบ้านใน
อดีตท่ีมักจะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตของคนทั่วไปในยุคที่ก่อเกิด
เพลงพื้นบ้านนั้น	 ซึ่งส่วนมากจะเป็น
เน้ือหาด้านการใช้ชีวิตที่อ้างอิงอยู่บน
ธรรมชาติ	 การประกอบอาชีพโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพาะปลูก	การทำาไร่ทำานา	ซึ่ง
มีการปฏิบัติต่อกันสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจน
กลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมประชาชน	
หรื อที่ เรี ยกกั นว่ าประ เพณี ร าษฎร์ 	
(Dumronglerd,	 1990)	ต่อมาเมื่อมีการ
เข้ามาของอารยธรรมจากตะวันตกราว
ศตวรรษที่	 18–19	 ส่งผลให้การละเล่น
พื้นบ้านหรือแม้แต่จากเล่นดนตรีของ
สังคมไทยน้ัน	 เปลี่ยนแปลงไปพัฒนาการ
ทางด้านเครื่องดนตรีที่ทันสมัยได้ก่อ
กำาเนิดเพลงรูปแบบใหม่ขึ้นมา	 ที่รู้จักดี
ในชื่อของ	“เพลงไทยสากล”

	 กิจกรรมดนตรี เป็นอีกหนึ่ ง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะต่างๆ	 ไม่เพียงแต่ทักษะทาง
ดนตรีเท่านั้น	 แต่กิจกรรมการเรียนการ
สอนดนตรียังเป็นกิจกรรมที่สามารถ
ส่งเสริมทักษะต่างๆ	ได้	เช่น	การคิด	การ
จำา	 การอ่าน	 หรือทักษะการใช้ชีวิต	 เช่น	
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ระเบียบวินัย	 ความรับผิดชอบ	 ความ
สามคัค	ีเปน็ตน้	กจิกรรมดนตรใีนโรงเรยีน
มัธยมศึกษายังเป็นกิจกรรมที่สามารถ
สร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับโรงเรียน
ได้อีกทางหนึ่งด้วย	 การดำาเนินกิจกรรม
ทางดนตรีนั้น	 ในแต่ละโรงเรียนต่างมี
กระบวนการที่แตกต่างกันไปตามบริบท	
และสภาพแวดล้อม	 ทั้งระบบการบริหาร	
ระบบการจัดการศึกษา	 งบประมาณและ
อื่นๆ	 กิจกรรมดนตรีในโรงเรียนมัธยม
จึงมีหลากหลายรูปแบบ	เช่น	วงโยธวาฑิต	
วงดนตรีลูกทุ่งวงดนตรีไทย	 วงดนตรี
พื้นบ้าน	 ทั้งวงดนตรีขนาดเล็กและวง
ดนตรขีนาดใหญ	่การจดัการเรยีนการสอน
ด้านดนตรีจึงจำาเป็นที่จะต้องมีแนวทาง	
และเปาหมายที่ชัดเจน	 มีการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน	 ให้สามารถ
พัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนแต่ละแห่งได้
อย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน	
(จิรานุวัฒ์	ขันธจันทร์,	2562)

	 จากที่กล่าวมาซ่ึงผู้วิจัยต้องการ
ศึกษาการบริหารจัดการวงดนตรีลูกทุ่ง
โรงเรียนสนามบิน	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด
ขอนแก่น	เพื่อทราบถึงการบริหารจัดการ
ของวงดนตรีลูกทุ่ง	ซึ่งนำาไปสู่ความสำาเร็จ
ในเสน้ทางการแขง่ขนัวงดนตรลีกูทุง่	อกีทัง้
เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางแก่วง
ดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอื่นๆ	 ท่ีสนใจนำาการ
บริหารจัดการและรูปแบบการฝึกซ้อม
เพื่อไปปรับใช้เป็นแนวทาง	 และต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปได้

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษาประวัติและผล
งานของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสนามบิน	
อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

	 2.	เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ
วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสนามบิน	 อำาเภอ
เมือง	จังหวัดขอนแก่น

	 3.	 เพื่อศึกษารูปแบบการฝึก
ซ้อมในการแข่งขันของวงดนตรีลูกทุ่ง
โรงเรียนสนามบิน	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด
ขอนแก่น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 วิสุทธิ์	 ไพเราะ	 (2014)	ผลการ
ศึกษาการบริหารจัดการวงดนตรีไทยร่วม
สมัยวงโจงกระเบนพบว่า	1.	การวางแผน	
พบว่าหัวหน้าวงมีการเตรียมแผนงาน
อย่างเป็นระบบ	2.	การจัดองกรค์	พบว่า
หัวหน้าวงมีการจัดทำาโครงสร้างการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	 3.การจัด
คนเข้าทำางาน	 พบว่า	 อำานาจการส่ังการ
อยู่ ท่ีหัวหน้าวงเพียงคนเดียว	 4.	 การ
สั่งการ	 พบว่า	 อำานาจการส่ังการอยู่ที่
หัวหน้าวงเพียงคนเดียว	 5.	 การประสาน
งาน	 พบว่า	 หัวหน้าวงเป็นผู้ตอดต่อ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอก	
6.	 การายงาน	 พบว่า	 หัวหน้าวงมีการใช้
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน	7.	งบประมาณ	พบว่า	
มีการบริหารงบประมาณเป็นระบบ	 ผล
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การวิจัยเกี่ยวกับนักดนตรีพบว่า	 ช่วง
อายุ	 18-40	 ปี	 รับราชการ	 นักศึกษา	
นักดนตรีอาชีพ	ระดับการศึกษา	ปริญญา
ตรี	ปริญญาโท	นักดนตรีส่วนใหญ่เห็นว่า
วงมกีารบรหิารจดัการทีเ่ปน็ระบบทัง้หมด	
7	ด้าน

	 อรรณพ	วรวานชิ	(2015)	พบวา่	
1)	 การวางแผนการแสดงดนตรีกับ
วัตถุประสงค์	 2)	 การแบ่งหน้าที่	 ได้แก่	
นักร้อง	นักดนตรี	ฝายจัดเตรียมโน้ตเพลง
และเครือ่งดนตร	ี3)	บคุลากรของวงดนตร	ี
ได้แก่	หัวหน้าวงดนตรี	นักร้อง	นักดนตรี	
พนักงานจัดเตรียมเครื่องดนตรี	 4)	 การ
ควบคุมในการซ้อมดนตรี	 ด้วยการจัดให้
มีการซ้อมดนตรีและควบคุมด้วยหัวหน้า
วงดนตรี	5)	การประสานงานให้รับทราบ
เกี่ยวกับวันเวลาของการแสดงและจัด
เตรียมอุปกรณ์6)	 การประชาสัมพันธ์ใน
การจัดแสดง	โดยการจัดทำาแผ่นพับ	แผ่น
โฆษณางาน	 และประกาศงานทางวิทยุ
หรือทางโทรทัศน์	 7)	 ค่าตอบแทนในการ
จัดการแสดงมีความเหมาะสมกับขนาด
ของวงดนตรี

	 วิระ	 บำารุงศรี	 (2015)	 วิธีการ
บริหารและการจัดการมีวิธีการบริหาร
แบบ	 4	 M	 ดังนี้คือ	 1.	 ด้านบุคลากร	
1)	 คัดเลือกจากการชักชวน	 2)	 การรับ
สมัคร	 2.	 ด้านการบริหารการเงิน	 มีวิธี
การบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหาร
ในรปูแบบของบรษัิท	และหลกัการบรกิาร
โดยมีอำานาจเด็จขาดอยู่ท่ีศิลปนเจ้าของ

วงดนตรี	 3.	กระบวน	การบริหารจัดการ
อุปกรณ์	 เครื่องมือ	และ  	4.	การบริหาร
จัดการภายในวงดนตรีทุกวง	 เป็นการ
กระจายอำานาจในการควบคุมดูแล	 โดย
ศิลปนเจ้าของวงดนตรีจะเป็นผู้มีอำานาจ
ในการสั่งการต่างๆ	 ผ่านการประชุม	
ลงมติ	และถ่ายทอดสู่บุคลากรต่างๆ	ของ
วงดนตรีลูกทุ่ง

	 อภินันท์	 พฤกษะศรี	 (2020)	
ผลการวจิยัพบวา่	กระบวนการการบรหิาร
จัดการวงดนตรีไทยเพื่อความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบด้วย
กระบวนการ	4	ขั้น	คือ	การเตรียม	การ
สรา้งสรรค	์การทบทวน	และการปรบัปรงุ	
ซึ่ งแต่ละกระบวนการมีแนวทางการ
พัฒนาดังน้ีคือ	 1)	 การเตรียม	 มีแนวทาง
การพัฒนา	คือ	หลักการและแนวคิด	การ
จัดหาและจัดสรรงบประมาณ	 การจัดตั้ง
คณะทำางาน	 และการจัดสร้างห้องปฏิบัติ
การดนตรี	 2)	 การสร้างสรรค์	 มีแนวทาง
การพฒันา	คอื	การอำานวยการสัง่การ	การ
จดัหาเครือ่งดนตรแีละอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง	
การกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ
การเฟนหาผู้เรียนผู้สอน	 3)	 การทบทวน	
มีแนวทางการพัฒนา	 คือ	 การสร้างและ
พฒันาหลกัสตูร	ความมคีณุภาพและความ
เพียงพอของเครื่องดนตรี	 ผลงานเป็นที่
ยอมรบั	และความสนใจความเอาใจใส่ของ
ผู้เรียนผู้สอน	4)	การปรับปรุง	มีแนวทาง
การพัฒนา	 คือ	 การจัดการการเรียนการ
สอน	การฝึกซ้อม	ผู้ปกครองชุมชนให้การ
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สนับสนุน	 และชุมชนยอมรับในความรู้
ความสามารถของนักเรียน

	 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสรุป
ได้ว่า	 องค์ประของการบริหารจัดการวง
ดนตรีต่างๆ	 มีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันโดย
ใช้หลักการบริหารจัดการคือ	 อำานาจการ
สั่งการอยู่ที่หัวหน้าวงดนตรีเพียงคนเดียว	
ซึ่งจะเป็นผู้นำาไปสู่ทิศทางของวงในทุกๆ	
ด้าน	 เช่นเดียวกับในระดับมัธยมศึกษา
อำานาจการสั่ งการจะอยู่ที่ 	 อาจารย์
ผู้ควบคุมวงดนตรีเพียงคนเดียว

วิธีดำาเนินการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุม่ตวัอยา่งทีผู่ว้จิยัเลอืกนำามา
ศึกษาในครั้งนี้	เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การแสดงประกอบนักร้องของวงดนตรี
ลูกทุ่ง	 ในประเด็นของประวัติความเป็น
มาเพลงลูกทุ่ง	 การแสดงประกอบนักร้อง	
และการจัดการวงดนตรีลูกทุ่ง	 ดังน้ัน	
ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง	ซึง่มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้

	 1.	 ผู้ที่สามารถให้ความรู้แบบ
องค์กร	 (Key	 Informant)	 ประกอบไป
ด้วย	อาจารย์ผู้ควบคุมวง	จำานวน	1	คน	

	 2.	ผูป้ฎบิตั	ิ(Casual	Informant)	
ประกอบไปดว้ย	นกัรอ้ง	นกัดนตร	ีผูแ้สดง
ประกอบนักร้องจำานวน	43	คน	เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย	

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
เครื่องมือที่ผู้วิจัยผลิตขึ้น	 ได้แก่	 แบบ
สัมภาษณ์	ซึ่งในเนื้อหาประกอบด้วย	 	
	 ตอนที	่1	ขอ้มลูพืน้ฐานของผูใ้ห้
สัมภาษณ์

	 ตอนที่	 2	 ศึกษาเกียรติประวัติ
และผลงานวงดนตรี ลูกทุ่ ง โรง เรียน
สนามบิน	อำาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

	 ตอนที่	 3	 กระบวนการบริหาร
จดัการวงวงดนตรลูีกทุง่โรงเรยีนสนามบนิ	
อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การศกึษาในครัง้นีใ้ชว้ธิกีารวจิยั
เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	
โดยใช้วิธีการ	 สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	
(Purposive	Sampling)	เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ลุ่มลึก	(Information-Rich	Cases)	ซึ่ง
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียน
สนามบิน	 เครื่องมือหลักในการวิจัย	 คือ	
แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน	 ซ่ึงเป็นบุคคลที่
มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมของวง
ดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสนามบิน	 และการ
ส่งเข้าประกวดในรายการต่างๆ	 ซึ่งผู้วิจัย
ไดจ้ำาแนกแหลง่ขอ้มลูออกเปน็	2	กลุ่ม	คือ	

	 1.	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	
Data)	 ผู้วิจัยกำาหนดขอบเขตเนื้อหาใน
การเกบ็ขอ้มลูการวจิยัโดยแบง่ออกเปน็	2	
วิธี	คือ	สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	และ	
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม	
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	 2.	ข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	
Data)	 การเก็บข้อมูลเอกสารเป็นการ
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลโดยวิธีการศึกษา
จากเอกสาร วิชาการข้อ มูลจากสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์	 หนังสือและงานวิจัยท่ี
เกีย่วขอ้ง	ไดแ้ก	่1.ความรูเ้ก่ียวกบัวงดนตรี
ลูกทุ่ง	2.ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนสนามบิน

ผลการศึกษา
 1. ประวัติโรงเรียนสนามบิน

	 “โรงเรียนสนามบิน”	 เ ป็น
สถานศึกษาขยายโอกาสขนาดใหญ่
ขนาดพิเศษ	 ตั้งอยู่	 ถนน	 ประชาสโมสร	
ตำาบล	 ในเมือง	 อำาเภอ	 เมืองขอนแก่น	
จังหวัด	 ขอนแก่น	 ให้บริการทางการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่	 3	 สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	
สำานกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	
กระทรวงศึกษาธิการ	 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 9	
สงิหาคม	พ.ศ.2463	ชือ่	โรงเรยีนสตรเีมอืง
พระลับ	 โดยราษฎร์จัดตั้งขึ้นมี	 นายเกย	
พทุธารันต	์เปน็ครใูหญค่นแรก	ลำาดบัถัดมา	
ในวันที่ 	 19	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2480	
โอนไปสังกัดเทศบาลเมืองขอนแก่น	
เปลี่ยนชื่อเป็น	 โรงเรียนเทศบาล	 1	
(สนามบิน)	 เปดสอนชั้น	 ป.1-ป.4	 มี
นายผาง	 กิมเตี๋ยว(สุวรรณรุ่งเรือง)	 และ	
นายจนิดา	ศรีนวกลุ	เปน็ครใูหญต่ามลำาดบั	
ถัดมา	 วันที่	 21	 พฤศจิกายน	พ.ศ.2496	
โอนกลับเป็นโรงเรียนประชาบาล	 สังกัด

กระทรวง	 ศึกษาธิการ	 ได้รับงบประมาณ	
100,000	 บาท	 สร้างอาคารแบบ	 ป.
อา่งศลิา	มนีายบญุ	ชลูขิติเปน็ครใูหญ	่และ
โรงเรยีนสนามบนิ	ไดร้บัเลอืกเปน็โรงเรยีน
ประชา	 สงเคราะห์ของจังหวัด	 และเป็น
โรงเรียนโครงการ	ป.ส.ภ.	ด้วย

	 จากนั้นโอนไปสังกัดจังหวัด	
ตามพระราช	 บัญญัติประถมศึกษา	 ให้
ศกึษาธกิารจงัหวดั	จดัการแทนนายอำาเภอ	
ถดัมา	พ.ศ.2519	ดา้นวชิาการ	มกีารเลือ่น
ชั้นกลางปี	ป.6	ขึ้นเรียน	ป.7	ได้ผลเป็นที่
หนา้พอใจและสอบเรยีนตอ่ชัน้	ม.1	ไดท้กุ
คนแตเ่ปน็ทีน่า่เสยีดายทีท่ำาไดเ้พยีงปเีดยีว
เทา่นัน้	ถดัมา	พ.ศ.2520-2521	กระทรวง
ศึกษาธิการ	 อนุมัติให้เปดชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 1	จำานวน	2	ห้องเรียน	 เมื่อประเมิน
ผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจ	 ด้วยเหตุปัจจัย
หลายด้าน	 จึงโอนนักเรียนไปให้โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน	 โรงเรียนแก่นนคร
วิทยาลัย	 และโรงเรียนกัลยาณวัตร	 ตาม
ความสนใจของนกัเรยีนและผูป้กครอง	ถดั
มา	พ.ศ.2522	ไดร้บัคดัเลอืกเปน็โรงเรยีนดี
เดน่ของเขตการศกึษา	9	ไดร้บัโล่เกยีรตยิศ
จาก	 ฯพณฯ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ	ณ	หอประชุมคุรุสภา	เมื่อวัน
ที	่11	ธนัวาคม	2522	และเล่ือนตำาแหนง่ผู้
บรหิาร	จากอาจารยใ์หญเ่ปน็ผูอ้ำานวยการ
โรงเรียน	 เมื่อวันที่	 1	 ตุลาคม	พ.ศ.2523	
และได้โอนจากกรมสามัญศึกษา	ไปสังกัด
สำานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษา
แห่งชาติ	 ในปีเดียวกัน	 ถัดมา	พ.ศ.2529	
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ก่อตั้งมูลนิธิ	66	ปี	เพื่อการศึกษาโรงเรียน
สนามบิน	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	พ.ศ.2529	
ด้วยเงินทุน	จำานวน	160,000	บาท	 โดย
มีนายวรโชติ	พัฒน์ดำารงจิต	 เป็นประธาน
มูลนิธิ	ถัดมา	ปีการศึกษา	2538	เปดสอน
ในระดับก่อนประถมศึกษา	คือชั้นอนุบาล
ปีที่	 1	จำานวน	6	ห้องเรียน	รวมเป็น	12	
หอ้งเรยีน	ตามแผนงานของสำานกังานการ
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น	 นโยบาย
ของรฐับาลซึง่นายชวน	หลกีภยั	เปน็นายก
รฐัมนตรี	ถดัมาปกีารศกึษา2539	เปดสอน
ระดับก่อนประถมศึกษาเพิ่มอีก	 6	 ห้อง	
รวมเป็น	 12	ห้องเรียน	 คือ	 ชั้นอนุบาลปี
ที่	1	จำานวน	6	ห้องเรียน	และชั้นอนุบาล
ศึกษาปีที่	2	จำานวน	6	ห้อง	ถัดมา	ปีการ
ศึกษา	 2544	 เปดสอนมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	
จำานวน	4	ห้อง	จำานวนนักเรียน	168	คน	
ตามโครงการโรงเรียนนำาร่องการศึกษา
ภาคบงัคบั	9	ป	ีมธัยมศกึษาปทีี	่1-3	โดยใช้
ห้องเรียนชั่วคราวที่อาคารอเนกประสงค์	
ลำาดับสุดท้าย	 ปีการศึกษา	 2547-ปีการ	
ศึกษา	 2552	 ได้ปรับปรุงอาคารสถานท่ี	
ห้องน้ำา	ห้องส้วม	โรงอาหาร	ตลอดจนภูมิ
ทัศน์ให้สะอาดร่มรื่น	 สวยงาม	 ปลอดภัย	
ใหบ้ริการแกค่ร	ูนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง	จนถงึ
ปัจจุบัน

ว ง ด น ต รี ลู ก ทุ่ ง โ ร ง เ รี ย น
สนามบิน

	 วงดนตรลีกูทุง่โรงเรยีนสนามบนิ	
เริม่กอ่ตัง้	ในป	ีพ.ศ.2550	โดยนโยบายของ
ท่านผู้อำานวยการ	 บัวเรียน	 อโรคยนันท์	

ได้มอบหน้าที่ให้ท่านอาจารย์	 อัชรายุทธ	
ลุนเสนา	 เป็นผู้ควบคุมวงดนตรีลูกทุ่ง
โรงเรียนสนามบิน	และวงโยธวาทิตควบคู่
กนัไปดว้ย	ในป	ีพ.ศ.2550	ทา่นผู้อำานวยการ
บัวเรียน	อโรคยนันท์	

	 วงดนตรียุคแรก	 คือ	 วงสติง
คอมโบ	 ประกอบไปด้วย	 นักดนตรี	 14	
คน	นกัรอ้ง	1	คน	ววิฒันาการวงลูกทุง่เปน็
แบบ	4	คูณ	4	โดยมี	Alto	Saxophone	2	
ตัว	Tener	Saxophone	2	ตัว	Trumpet	
2	ตัว	Trombone	2	ตัว	EletricGuitar	1	
ตัว	EletricBass	1	ตัว	Keybroad	1	ตัว	
Drumset	1	ชุด	และ	Percussion	 โดย
มี	Congas	1	ชุด,	Timbales	1	ชุด	 ใน
ปัจจุบันวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสนามบิน
มีการพัฒนาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ	 โดยมี
สมาชิกท้ังหมด	 40	 คน	 วงดนตรีลูกทุ่ง
โรงเรียนสนามบิน	 ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อ	 ให้
เด็กท่ีมีความสามารถและความสนใจใน
ด้านดนตรี	 ได้มีกิจกรรมในเวลาว่าง	 เพื่อ
ฝึกประสบการณ์	 และสร้างชื่อเสียงให้
กับโรงเรียน	 โดยมีอาจารย์	 อัชรายุทธ	
ลุนเสนา	 เป็นผู้ควบคุมวงดนตรีลูกทุ่ง
ประจำาโรงเรียน	 ซึ่งมีศิษย์เก่าเข้ามา
ช่วยสอน	และให้คำาแนะนำาน้องในวง	การ
คัดเลือกส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีพื้นฐาน
การเล่นดนตรีมาจากวงโยธวาทิตของ
โรงเรียน	 ส่วนงบประมานที่ที่ได้จากการ
ออกงาน	จะแบ่งเป็น	3	ส่วน	ซึ่งส่วนที่	1	
นั้นจะเก็บไว้ซ้อมเครื่องดนตรี	 ส่วนที่	 2	
จะให้เด็กเป็นค่าเหนื่อยจากการออกงาน	
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ส่วนที่	3	จะเก็บไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี	
สถานที่ในการฝึกซ้อมก็เหมาะแก่การ
ฝึกซ้อม	 สามารถใช้ได้ท้ังในหอประชุม	
และห้องดนตรี

	 สรุป	 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียน
สนามบนิ	มกีารพัฒนาทกัษะของนกัดนตรี
มาอย่างต่อเนื่อง	 โดยเริ่มต้นจากวงขนาด
เล็กจนปัจจุบันมีจำานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น
จำานวนมาก	ทำาให้วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียน
สนามบินสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
วงดนตรใีนรายการตา่งๆ	และไดร้บัรางวลั
มากมาย

2. กระบวนการบริหารจัดการ
วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสนามบิน

	 การวางแผนอันดับแรกต้อง
มีงบประมาณ	 โดยการทำาแผนในปี
งบประมาณนั้นๆ	 เพื่อเสนอประกอบ
การพิจารณางบประมาณมาใช้ในการ
แข่งขัน	 1.	 เพื่อในการจ้างวิทยากรเข้ามา
สอนเรื่องการแสดงให้กับวงดนตรีลูกทุ่ง
โรงเรียนสนามบิน	 2.	 เพื่อเป็นค่าอาหาร
ในช่วงระหว่างกับฝึกซ้อม	 3.	 เพื่อใช้เป็น
ค่าอุปกรณ์แสดงต่างๆ	เช่น	ฉากประกอบ
การแสดง	ชุดนักดนตรี	ชุดแดนเซอร์	เงิน
งบประมาณสว่นใหญจ่ะเปน็เงนิสนบัสนนุ
จากนักเรียนที่เข้ามาเรียนท่ีโรงเรียน	 โดย
ทางโรงเรียนสนามบินจะเป็นผู้จัดสรร
งบประมาณให้กับวงดนตรี

	 สรุป	กระบวนการบรหิารจดัการ
วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสนามบิน	 ในส่วน

สำาคัญคืองบประมาณในการดำาเนินงาน
ต่างๆ	เพื่อจัดสรรสู่องค์ประกอบต่างๆ	ใน
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งสู่ความสำาเร็จ
ได้

 3. รูปแบบในการฝึกซ้อม

	 อันดับแรกอาจารย์ผู้ฝึกสอน
จะจัดทำาดนตรีต้นฉบับขึ้นมาโดยจัดทำา
เพลงช้า	1	เพลง	เพลงเร็ว	1	เพลง	และมี
วิทยากรเข้ามาสอนในเรื่องการแสดงการ
ฝึกซ้อมจะใช้เวลาปกติหลังเลิกเรียน	เวลา	
15.40-17.30	น.	 ของทุกวัน	 จันทร์-ศุกร์	
และวัน	เสาร์-อาทิตย์	จะแบ่งซ้อมเป็น	2	
ช่วงคือ	 เวลา	 09.00-12.00	 น.	 และช่วง
ที่	 2	 เวลา	 13.00-17.00	 น.	 ถ้าเป็นช่วง
ก่อนแข่งขัน	 1	 อาทิตย์	 จะมีการเข้าค่าย
เพื่อปรับซาวด์ดนตรี	 และรูปแบบของ
การแสดง	ซึ่งในการฝึกซ้อมแต่ละวันก็จะ
มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์	 ซึ่ง
จะมีรุ่นพี่หรือศิษย์เก่าเข้ามาช่วยอาจารย์
ผู้ควบคุมวงอยู่เป็นประจำา	 และในเวลาที่
อาจารย์ผู้ควบคุมวงไม่อยู่	 รุ่นพี่ก็จะเป็น
ผู้พารุ่นน้องในวงซ้อมตามที่ได้รับมอบ
หมายในการฝึกซ้อมของแต่ละวัน	และใน
แต่ละวันในช่วงเช้าจะมีการสอนในเรื่อง
ทฤษฎแีละหดัเขยีนโนต้ในวนัเสาร-์อาทติย	์
1	ชั่วโมงต่อวัน	

	 -	 รูปแบบการฝึกซ้อม	 Full	
Band	 จะมีการซ้อมสมมุติสถานการณ์
จริง	 เช่น	 ระยะห่างของ	Microphone,	
การตั้งเครื่องดนตรีบนเวทีในการแข่งขัน
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โดยมีการจับเวลา,	ซ้อมจับเวลาการแสดง
ทั้งหมด	โดยมีเงื่อนไขไม่เกิน	20	นาที

	 - 	 รูปแบบการซ้อม	 Brass	
Instruments	&	Woodwind	Instrument	
วอร์มกล้ามเนื้อปาก	 30	 นาที,	 ฝึกซ้อม
สัดส่วน	 สั้น	 ยาว	 เบา	 ดัง	 และซ้อมตาม
โน้ตที่ได้รับมอบหมาย	

	 -	 รูปแบบการซ้อม	 Rhythm	
&	 Percussion	 จะมีการปรับสำาเนียง
ของเครื่อง	 Percussion,	 ซ้อมรวมของ	
Rhythm	&	Percussion	เพื่อปรับความ	
Balance,	ซ้อมเรื่อง	Tempo	จะเริ่มซ้อม
จาก	จังหวะที่ช้าจนไปถึงจังหวะจริง	 โดย
มี	Metronome	เป็นหลัก

	 -	 รูปแบบการซ้อม	Dancerต้อ
งวอร์มร่างกายโดยการวิ่ง	30	นาที,	ซ้อม
การยืดหยุ่นตัว,	แก้ไขตามจุดบกพร่อง

	 -	รูปแบบการซ้อม	Vocal	การ
เน้นอักขระชัดเจน,	 วอร์มเสียงโดยการไล่
สเกลกับเปียโน,	 ฝึกร้องตรงประโยคชัด
ถ้อยชัดคำา

 ปญหาในการซ้อม

	 -	การมาไมต่รงเวลาของนกัเรยีน

	 -	 ความสามารถของนักเรียน
แต่ละคนไม่เท่ากันซึ่งทำาให้ดำาเนินการช้า
ในการซ้อม

 วิธีการแก้ไขปญหา

	 	-	ตัง้กฎระเบยีบและบทลงโทษ
ตามความเหมาะสม

	 	 -	 จัดเวลาให้นักเรียนที่ยังมีข้อ
บกพรอ่งในเรือ่งการเลน่โดยมอีาจารยห์รอื
รุ่นพี่ดูแลอย่างใกล้ชิด

	 สรุป	 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียน
สนามบิน	 มีขั้นตอนการจัดเวลาฝึกสอน
และฝึกซ้อมเป็นอย่างดี	 โดยมีอาจารย์
และรุ่นพี่คอยดูแลเรื่องพื้นฐานของการ
เปา	สำาเนียงของเพลงลูกทุ่ง	และเรื่องการ
แสดงอย่างใกล้ชิด	 ในส่วนของ	 Rhythm	
จะมีการหัดแกะเพลงจากเพลงต้นฉบับ	
หัดอ่านโน้ตโดยมีอาจารย์ผู้ฝึกสอนและ
รุ่นพี่ศิษย์คอยให้คำาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

 รางวัลที่ได้รับในการประกวด

	 - 	 เหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับที่	 1	 วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม	 ข	
(ไม่เกิน	 40	 คน)	 ระดับ	 ม.1-ม.6	 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ	
ครั้งที่	61	ณ	เมืองทองธานี	

	 -	 รางวัลชนะเลิศเหรียญอันดับ
ที่	1	วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม	ก	(ไม่เกิน	
40	 คน)	 ระดับ	 ม.1-ม.6	 ในงานศิลป-
หัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออก
เฉียง	เหนือ	ครั้งที่	62	ณ	จ.	ชัยภูมิ	และ	
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดันหน่ึง	
งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดบัประเทศ	
ครั้งที่	62	ณ	เมืองทองธานี

	 -	รางวลัชนะเลิศเหรยีญอนัดบัที	่
1	วงดนตรลีกูทุง่ประเภททมี	ก	(ไมเ่กนิ	40	
คน)	ระดบั	ม.1-ม.6	ในงานศลิปหตัถกรรม
นักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียง	 เหนือ	
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ครั้งที่	65	ปี	2558	ณ	จังหวัดสุรินทร์

	 -	 รางวัลรองชนะเลิศเหรียญ
อันดับที่	 1	 วงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม	 ก	
(ไม่เกิน	 40	 คน)	 ระดับ	 ม.1-ม.6	 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ	
ครั้งที่	67	ปี	2560	ณ	เมืองทองธานี

	 -	 รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี	 1	
งานไหมลูกทุ่งคอนเทสต์	ปี	2560	ชิงถ้วย
พระราชทาน	 สมเด็จพระเทพรัตนราช-
สุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

สรุปและอภิปรายผล
	 จากที่ ได้ศึกษาค้นคว้ าและ
วิเคราะห์วงดนตรีลูกทุ่งจะเห็นได้ว่าวง
ดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสนามบินมีประวัติ
ความเป็นมาตั้งแต่วงดนตรีมีนักดนตรี	
นักร้องจำานวนค่อนข้างน้อยและได้มีการ
พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ	 จนปัจจุบันวงดนตรี
ลูกทุ่งโรงเรียนสนามบินมีคุณภาพจน
สามารถเขา้รว่มการแข่งขันระดบัประเทศ
เทศในหลายรายการ	 ส่วนด้านการเรียน
การสอนวงดนตรีลกูทุง่คอ่นข้างมรีะเบยีบ	
เข้มงวด	 เพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ	
อย่างไรก็ตามความงามและคุณค่าของ
วงดนตรีลูกทุ่งย่อมเป็นผลผลิตของนัก
ดนตรีที่สร้างสรรค์	 และประดับประดา
ความมีระเบียบวินัยให้วิจิตรทั้งในแง่ของ
โครงสร้างสังคีตลักษณ์และเน้ือหาท่ีเกิด
ขึ้นในวงดนตรีลูกทุ่ง

	 1.	 โรงเรียนสนามบิน	 อำาเภอ
เมอืง	จงัหวดัขอนแกน่	มปีระวตัแิละความ

เป็นมาท่ียาวนาน	 และยังคงดำาเนินการ
ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนในปัจจุบัน	
มีการเรียนการสอนระดับอนุบาล1	 ถึง	
ระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่	 3	 ในเรื่องการ
แข่งขันวงดนตรีโรงเรียนสนามบินได้เข้า
ร่วมประกวดการแข่งขัน	 ศิลปหัตถกรรม
ในทุกๆ	 ปี	 ไม่ว่าจะเป็น	 การแข่งขันวง
ดนตรีลูกทุ่ง	 และ	 การแข่งขันวงดนตรี
สากล	(วงสตริง)

	 2.	 การบริหารจัดการ	 หมาย
ถึง	 กระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององคก์าร	โดยการวางแผน	(Planning)	
การจัดองค์การ	 (Organizing)	การชักนำา	
(Leading)	 และการควบคุม	 (Control)	
มนุษย์	 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 การเงิน	
ทรัพยากร	 ข้อมูลขององค์การได้อย่าง
มีประสิทธิผล	 และมีประสิทธิภาพ	
(ศิริวรรณ	 เสรีรัตน์,	 2539)	 การบริหาร
จัดการวงดนตรีลูกทุ่ ง	 มีการบริหาร
จัดการที่ดีในทุกๆ	เรื่อง	ไม่ว่าจะเป็น	การ
วางแผนในการแข่งขัน	การบริหารจัดการ
งบประมาณ	 การบริหารจัดการบุคคล	
ซ่ึงรวมกันเป็นองค์ประกอบสู่ความสำาเร็จ
ในการแข่งขัน	

	 3.	รูปแบบในการฝึกซ้อม	มีการ
ฝึกซ้อมที่เข้มงวดและต่อเนื่องกัน	 ในช่วง
ระหว่างการแข่งขัน	 และระยะเวลาซ้อม
ท่ีไม่หนักจนเกิน	 เพื่อให้ตัวผู้แข่งขันนั้น
ไม่รู้สึดกดดันกับการซ้อม	 มีการวางแผน
รูปแบบในการซ้อมที่ดี	 โดยแบ่งการฝึก
ซ้อมในแต่ละตำาแหน่งได้อยู่ลงตัว	 ซึ่งเป็น
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องคป์ระกอบยอ่ยทีท่า้ยสดุแลว้มารวมกนั
เป็นการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง

	 4.	 ข้อเสนอแนะวงดนตรีลูก
ทุ่งเป็นสิ่งที่ควรดำารงคงไว้แก่การอนุรักษ์	
เพราะเป็น เหมือนสมบัติ ล้ำ าค่ าของ
ประเทศไทย	 มีอารมณ์เพลงที่มีเสน่ห์
และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 โดนเฉพาะ
บทเพลงชา้ทีจ่ะเนน้ไปทีอ่ารมณ	์เศรา้โศก
เสียใจ	 และบทเพลงเร็วท่ีมีอารมณ์เพลง
ที่สนุกสนาน

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะต่องานวิจัย

	 1.1	โรงเรยีนควรใหค้วามสำาคญั
กับสถานที่สำาหรับการซ้อมวงดนตรีลูกทุ่ง	
หากมหีอ้งซอ้มทีด่จีะทำาใหก้ารฝกึซอ้มเกดิ
ประสิทธิภาพมากขึ้น

	 1 . 2 	 ผู้ บ ริ ห า ร ค ว ร มี ส่ ว น
สนับสนนุกจิกรรมวงดนตรลีกูทุง่อยา่งมาก
ในเรื่องเงินทุนสนับสนุน	 ให้ขวัญกำาลังใจ	
เยี่ยมชม	 และจัดหาบุคลากรท่ีเหมาะ
สมให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ	 ตามที่
วงดนตรีลูกทุ่งต้องการ

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัย
ครั้งต่อไป

	 2.1	 ควรทำาการศึกษาเรื่องการ
บริหารจัดการวงให้มากขึ้น

	 2.2	 ควรทำาการศึกษาเรื่อง
บทบาทของผู้บริหารกับการพัฒนาวง
ดนตรีลูกทุ่ง
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