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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
  
 หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ทช21003 เปนหนังสือเรียนที ่จัดทําขึ ้น 

สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทกัษะการดําเนินชวีติ รายวิชา ศลิปศกึษา ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง และขอบขาย

เนื้อหาของรายวิชาน้ัน ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนือ้หาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด   แลวตรวจสอบ

กับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานัน้ใหมให

เขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาในเร่ืองน้ัน ๆ 

อีกคร้ัง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเร่ือง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่

รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันไดหนังสือเรียนเลมน้ีมี 3บทคอื                

บทที่ 1  ทัศนศิลปไทย 

บทที่ 2  ดนตรีไทย 

บทที่ 3  นาฏศิลปไทย 

บทที่ 4  นาฏสิลปไทยกับการประกอบอาชีพ 
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โครงสรางรายวิชาศลิปศกึษา 

                                                   ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 

สาระสําคัญ 
มีความรูความเขาใจ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ชื่นชม  เห็นคุณคาความงาม  ความไพเราะ  

ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  ทางทัศนศิลปไทย  ดนตรีไทย  นาฏศิลปไทย  และวิเคราะหไดอยางเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

       1. อธิบายความหมายของธรรมชาติ  ความงามความ ไพเราะของทัศนศิลปไทย  ดนตรีไทย  

และนาฏศิลปไทย  

 2. อธิบายความรูพื้นฐานของ ทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย 

 3. สรางสรรคผลงานโดยใชความรูพื้นฐาน ดาน ทัศนศิลปไทย  คนตรีไทย และนาฏศิลปไทย 

 4. ชื่นชม เห็นคุณคาของ ทัศนศิลปไทย  ดนตรีไทย  และนาฏศิลปไทย 

 5.  วิเคราะห วิพากย วิจารณ งานดานทัศนศิลปไทย  คนตรีไทย  และนาฏศิลปไทย 

 6.  อนุรักษสืบทอดภูมิปญญาดานทัศนศิลปไทย  คนตรีไทย  และนาฏศิลปไทย 

 

ขอบขายเน้ือหา 

                 บทที่ 1  ทัศนศิลปไทย 

               บทที่ 2  ดนตรีไทย 

                 บทที่ 3  นาฏศิลปไทย 

  บทที่ 4  นาฏศิลปไทยกับการประกอบอาชีพ 

สื่อการเรียนรู 

1. หนังสือเรียน 

2. กจิกรรม 
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บทที ่1 

ทัศนศิลปไทย 

สาระสําคญั   
 ศึกษาเรียนรู เขาใจ เห็นคุณคาความงาม ของทัศนศิลปไทย และสามารถอธิบายความงาม และความ

เปนมาของทัศนศิลปไทย ไดอยางเหมาะสม 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของทัศนศิลปไทย เขาใจถึงตนกําเนิด ภูมิปญญาและการ

อนุรักษทัศนศิลปไทย 

ขอบขายเนือ้หา 
 เร่ืองที่  1   จุด เสน สี แสง เงา รูปราง และรูปทรงที่ใชในทัศนศิลปไทย 

 เร่ืองที่  2   ความเปนมาของทัศนศิลปไทยดาน  
- จิตรกรรมไทย  ประติมากรรมไทย  สถาปตยกรรมไทย  ภาพพิมพ 

เร่ืองที่  3   ความงามของทัศนศิลปไทย 

 เร่ืองที่  4   สรางสรรคผลงานจากความงามตามธรรมชาติ 
 เร่ืองที่  5   ความคิดสรางสรรค ในการนําเอาวัสดุและสิ่งของตาง ๆมาตกแตงรางกายและสถานที ่

 เร่ืองที่  6   คุณคาของความซาบซึ้งของวัฒนธรรมของชาติ 
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เร่ืองที่  1 
จุด เสน สี แสง เงา รูปราง และรูปทรงที่ใชในทศันศิลปไทย 

 

จุด หมายถึง องคประกอบที่เล็กที่สุด จุดเปนสิ่งที่บอกตําแหนงและทิศทางได การนําจุดมาเรียงตอกัน

ใหเปนเสน การรวมกันของจุดจะเกิดนํ้าหนักที่ใหปริมาตรแกรูปทรง เปนตน  

  
เสน หมายถึง จุดหลายๆจุดทีเ่รียงชดิติดกนัเปนแนวยาว การลากเสนจากจุดหน่ึงไปยังจุดหน่ึง  

ในทิศทางที่แตกตางกัน จะเปนทิศมุม 45 องศา 90 องศา 180 องศาหรือมุมใดๆ การสลับทิศทางของเสนที่ลาก

ทําใหเกิดเปนลักษณะตาง ๆ  
เสนเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการสรางสรรค  เสนสามารถแสดงใหเกิดความหมายของภาพ

และใหความรูสึกไดตามลักษณะของเสน เสนที่เปนพื้นฐาน ไดแก  เสนตรงและเสนโคง 

จากเสนตรงและเสนโคงสามารถนํามาสรางใหเกิดเปน เสนใหมที่ใหความรูสึกที่แตกตางกันออกไปได

ดังน้ี 

เสนตรงแนวตัง้  ใหความรูสึกแข็งแรง  สงูเดน  สงางาม  นาเกรงขาม 

 

 

 

 

เสนตรงแนวนอน  ใหความรูสึกสงบราบเรียบ  กวางขวาง  การพักผอน  หยดุน่ิง 

 

 

 

เสนตรงแนวเฉียง  ใหความรูสึกไมปลอดภัย  การลม  ไมหยุดน่ิง 

 

 

 

เสนตัดกัน   ใหความรูสึกประสานกัน  แขง็แรง 

 

 

 

 



 10 

เสนโคง  ใหความรูสึกออนโยนนุมนวล 

 

 

 

เสนคด  ใหความรูสึกเคลื่อนไหวไหลเลื่อน  ราเริง  ตอเน่ือง 

 

 

 

เสนประ  ใหความรูสึกขาดหาย  ลึกลับ  ไมสมบรูณ  แสดงสวนทีม่องไมเห็น 

 

 

 

เสนขด  ใหความรูสกึหมนุเวียนมนึงง 

 

 

 

เสนหยัก   ใหความรูสึกขัดแยง  นากลัว  ต่ืนเตน  แปลกตา 

 

 

 

 

 

นักออกแบบนําเอาความรูสึกที่มีตอเสนที่แตกตางกันมาใชในงานศิลปะประยุกต  โดยใชเสนมาเปลี่ยน

รูปรางของตัวอักษร  เพื่อใหเกิดความรูสึกเคลื่อนไหวและทําใหสื่อความหมายไดดียิ่งขึ้น 

 
 

สี คือ สีที่นํามาผสมกันแลวทําใหเกิดสีใหม ที่มีลักษณะแตกตางไปจากสีเดิม แมสีมีอยู  2 ชนิด คือ 
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    1. แมสีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผานแทงแกวปริซึม มี 7 สี คือ มวง คราม นํ้าเงิน เขียว เหลือง แสด 

แดง สแีดง สีเขยีว และสีนํ้าเงิน อยูในรูปของแสงรังสี ซึ่งเปนพลังงานชนิดเดียวที่มีสี  คุณสมบัติของแสง

สามารถนํามาใช ในการถายภาพ ภาพโทรทัศน การจัดแสงสีในการแสดงตาง ๆ เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

    2. แมสีวัตถุธาตุ เปนสีที่ไดมาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะหโดยกระบวนทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง สี

เหลอืง และสีนํ้าเงิน แมสีวัตถุธาตุเปนแมสีที่นํามาใชงานกันอยางกวางขวาง ในวงการศิลปะ  วงการ

อุตสาหกรรม ฯลฯ แมสีวัตถุธาตุ เมื่อนํามาผสมกันตามหลักเกณฑ จะทําใหเกิด วงจรสี ซึ่งเปนวงสีธรรมชาติ เกดิ

จากการผสมกันของแมสีวัตถุธาตุ เปนสีหลักที่ใชงานกันทั่วไป ในวงจรสี จะแสดงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  วงจรสี   ( Colour Circle) 

   สีข้ันท่ี 1 คือ แมสี ไดแก สแีดง   สเีหลอืง  สีนํ้าเงิน 

 

 

 

 

   สีข้ันท่ี 2 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแมสีผสมกันในอัตราสวนที่เทากัน จะทําใหเกิดสีใหม 3 สี ไดแก   

                   สแีดง ผสมกับสีเหลือง  ไดส ีสม 

                   สแีดง ผสมกับสีนํ้าเงิน  ไดสีมวง 

                   สีเหลือง ผสมกับสี

นํ้าเงิน  ไดสีเขียว 

 

สีข้ันท่ี 3 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 

ผสมกับสีขั้นที่ 2 ในอัตราสวนที่

เทากัน จะไดสีอ่ืน ๆ อีก 6  สี คือ 

  

 สแีดง ผสมกับสีสม   
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  ไดสี สมแดง 

 สแีดง ผสมกับสีมวง   

  ไดสมีวงแดง 

 สเีหลอืง ผสมกับสีเขียว  

  ไดสีเขียวเหลือง 

 สีนํ้าเงิน ผสมกับสีเขียว   

  ไดสีเขียวนํ้าเงิน 

 สีนํ้าเงิน ผสมกับสีมวง   

  ไดสีมวงนํ้าเงิน 

 สเีหลอืง ผสมกับสสีม  

  ไดสีสมเหลือง  

 

 

วรรณะของส ี คือสีที่ใหความรูสึกรอน-เยน็ ในวงจรสีจะมีสีรอน 7 สี และสีเย็น 7 สี โดยจะมีสีมวงกับสี

เหลอืง ซึ่งเปนไดทั้งสองวรรณะ 

สตีรงขาม หรือสีตัดกัน หรือสีคูปฏิปกษ เปนสีที่มีคาความเขมของสี ตัดกันอยางรุนแรง ในทางปฏิบัติ

ไมนิยมนํามาใชรวมกัน เพราะจะทําใหแตละสีไมสดใสเทาที่ควร  การนําสีตรงขามกันมาใชรวมกัน อาจกระทํา

ไดดังน้ี 

     1. มีพื้นที่ของสีหน่ึงมาก อีกสีหน่ึงนอย 

     2. ผสมสีอ่ืนๆ ลงไปในสีใดสีหน่ึง หรือทั้งสองสี 

     3. ผสมสีตรงขามลงไปในสีทั้งสองสี 

   สีกลาง คือ สีที่เขาไดกับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีนํ้าตาล กับ สเีทา สีนํ้าตาล เกิดจากสีตรง

ขามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนที่เทากัน สีนํ้าตาลมีคุณสมบัติสําคัญ คือ ใชผสมกับสีอ่ืนแลวจะทําใหสี

น้ัน ๆ เขมขึ้นโดยไมเปลี่ยนแปลงคาสี ถาผสมมาก ๆ เขาก็จะกลายเปนสีนํ้าตาล   สีเทา เกิดจากสีทุกสี ๆ สีใน

วงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนเทากัน สีเทา มีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ ใชผสมกับสีอ่ืน ๆ แลวจะทําให มืด หมน    

 

  

ทฤษฎีสีดังกลาวมีผลใหเราสามารถนํามาใชเปนหลักในการเลือกสรรสีสําหรับงานสรางสรรค ของเรา

ได ซึ่งงานออกแบบมิไดถูกจํากัดดวยกรอบความคิดของทฤษฎีตามหลักวิชาการเทานั้น แตเราสามารถ คิดออก

นอกกรอบแหงทฤษฎนีัน้ๆ  

คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ 
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1. สแีท หมายถึง สีที่อยูในวงจรสีธรรมชาติ ทั้ง 12 สี ที่เราเห็นอยูทุกวันน้ีแบงเปน 2 วรรณะ โดยแบง

วงจรสอีอกเปน 2 สวน จากสเีหลอืงวนไปถึงสีมวง คือ 

1. สีรอน ใหความรูสึกรุนแรง รอน ต่ืนเตน ประกอบดวย สีเหลือง สีเหลืองสม สีสม สีแดงสม 

สแีดง สมีวงแดง สีมวง 

2. สีเย็นใหความรูสึกเย็น สงบ สบายตาประกอบดวย สีเหลือง สีเขียวเหลือง  

สีเขียว สีเขียวนํ้าเงิน สีนํ้าเงิน สีมวงนํ้าเงิน สีมวง  เราจะเห็นวา สเีหลอืง และสีมวง เปนสีที่อยูไดทั้ง 2 วรรณะ คือ

เปนสีกลางและ เปนไดทั้งสีรอน และสีเย็น 

2. ความจัดของสี หมายถึง ความสด หรือความบริสุทธิ์ของสีใดสีหน่ึง สีที่ถูกผสมดวย สีดําจนหมนลง 

ความจัด หรือความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลําดับจากจัดที่สุด ไปจนหมนที่สุด  

3. นํ้าหนักของส ีหมายถึง สีที่สดใส สีกลาง สีทึบของสีแตละสี สีทุกสีจะมีนํ้าหนักในตัวเอง ถาเราผสม

สีขาวเขาไปในสีใดสีหน่ึง สีน้ันจะสวางขึ้น หรือมีน้ําหนักออนลงถาเพิ่มสีขาวเขาไปทีละนอยๆ ตามลําดับ เราจะ

ไดนํ้าหนักของสีที่เรียงลําดับจากแกสุด ไปจนถงึออนสดุนํ้าหนักออนแกของสทีี่ได เกิดจากการผสมดวยสขีาว 

เทา และ ดํา นํ้าหนักของสีจะลดลงดวยการใชสีขาวผสม ซึ่งจะทําให เกิดความรูสึกนุมนวล ออนหวาน สบายตา 

เราสามารถเปรียบเทียบระหวางภาพสีกับภาพขาวดําไดอยางชัดเจนเมื่อนําภาพสีที่เราเห็นวามีสีแดงอยูหลายคา

ทั้งออน กลาง แก ไปถายเอกสารขาว-ดํา เมื่อนํามาดูจะพบวา สีแดงจะมีนํ้าหนักออน แกต้ังแตขาว เทา ดํา  

น่ันเปนเพราะวาสีแดงมีนํ้าหนักของสีแตกตางกันน่ันเอง 

สีตางๆ ที่เราสัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีที่เรามองเห็นสี ไมวาจะเปน 

การแตงกาย บานที่อยูอาศัย เคร่ืองใชตางๆ แลวเราจะ ทําอยางไร จึงจะใชสีไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ

หลกัจิตวิทยา เราจะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึก ตอมนุษยอยางไร ซึ่งความรูสึกเกี่ยวกับสี สามารถจําแนกออก

ไดดังน้ี  

สแีดง ใหความรูสึกรอน รุนแรง กระตุน ทาทาย เคลื่อนไหว ต่ืนเตน เราใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ 

ความมั่งคั่ง ความรัก ความสําคัญ  

สีสม ใหความรูสึก รอน ความอบอุน ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง การปลดปลอย 

ความเปร้ียว การระวัง 

สเีหลอืง ใหความรูสึก แจมใส ความราเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม ความสด ใหม  

สเีขยีวแก จะทําใหเกิดความรูสึกเศราใจความแกชรา สีนํ้าเงิน ใหความรูสึกสงบ สุขุม สภุาพ หนักแนน 

เครงขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ  

สีฟา ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง กวาง เบา โปรงใส สะอาด ปลอดภัย ความสวาง ลมหายใจ ความเปน

อิสรเสรีภาพ การชวยเหลือ แบงปน  

สีคราม จะทําใหเกิดความรูสึกสงบ  

สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม เรนลับ ซอนเรน มีอํานาจ มีพลังแฝงอยู ความรัก ความเศรา 

ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักด์ิ 
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สีนํ้าตาล ใหความรูสึกเกา หนัก สงบเงียบ  

สีขาว ใหความรูสึกบริสุทธิ์ สะอาด ใหม สดใส  

สีดํา ใหความรูสึกหนัก หดหู เศราใจ ทึบตัน  

สีชมพู ใหความรูสึก อบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก เอาใจใส วัยรุน หนุมสาว ความ

นารักความสดใส 

สีไพล จะทําใหเกิดความรูสึกกระชุมกระชวย ความเปนหนุมสาว  

สเีทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา ความสงบ ความเงียบ สุภาพ 

สุขุม ถอมตน 

สทีอง ใหความรูสึกหรูหรา โออา มีราคา สูงคา สิ่งสําคัญ ความเจริญรุงเรือง ความสุข ความรํ่ารวย การ

แผกระจาย  

จากความรูสึกดังกลาว เราสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดในทุกเร่ือง  

1.  การใชสีกลมกลืนกัน  

การใชสีใหกลมกลืนกัน เปนการใชสีหรือนํ้าหนักของสีใหใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกัน เชน การใชสี

แบบเอกรงค เปนการใชสีสีเดียวที่มีนํ้าหนักออนแกหลายลําดับ  

2. การใชสีตัดกัน สีตัดกันคือสีที่อยูตรงขามในวงจรสี การใชสีใหตัดกันมีความจําเปนมาก ในงาน

ออกแบบ เพราะชวยใหเกดิความนาสนใจ ในทนัททีี่พบเห็น สีตัดกันอยางแทจริงมีอยูดวยกัน 6 คูสี คือ  

1. สีเหลือง ตรงขามกับ สีมวง 

2. สีสม ตรงขามกับ สีนํ้าเงิน 

3. สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว 

4. สีเหลืองสม ตรงขามกับ สีมวงนํ้าเงิน  

5. สีสมแดง ตรงขามกับ นํ้าเงินเขียว 

6. สีมวงแดง ตรงขามกับ สเีหลอืงเขยีว  

การใชสีตัดกัน ควรคํานึงถึงความเปนเอกภาพดวย วิธีการใชมีหลายวิธี เชน ใชสีใหมีปริมาณตางกัน 

เชน ใชสีแดง 20 % สีเขียว 80%  

ในงานออกแบบ หรือการจัดภาพ หากเรารูจักใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน หรือวรรณะเยน็ 

เราจะ สามารถควบคุม และสรางสรรคภาพใหเกิดความประสานกลมกลืน งดงามไดงายขึ้น เพราะสีมีอิทธิพลตอ 

มวล ปริมาตร และชองวาง สีมีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความกลมกลืน หรือขัดแยงได สีสามารถขับเนนใหเกดิ 

จุดเดน และการรวมกนัใหเกิดเปนหนวยเดียวกนัได  

สรางความรูสึก สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประสบการณ และภูมิหลัง ของ

แตละคน สีบางสสีามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดได การใชสีภายใน หรือภายนอกอาคาร จะมีผลตอการ 

สัมผัส และสรางบรรยากาศได 
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แสงและเงา 

แสงและเงา หมายถึง แสงที่สองมากระทบพื้นผิวที่มีสีออนแกและพื้นผิวสูงตํ่า โคงนูนเรียบหรือขรุขระ 

ทําใหปรากฏแสงและเงาแตกตางกัน 

ตัวกําหนดระดับของคานํ้าหนัก  ความเขมของเงาจะขึ้นอยูกับความเขมของแสง  ในที่ที่มีแสงสวางมาก 

เงาจะเขมขึ้น   และในที่ที่มีแสงสวางนอย เงาจะไมชัดเจน ในที่ที่ไมมีแสงสวางจะไมมีเงา และเงาจะอยูใน

ทางตรงขามกับแสงเสมอ  คาน้ําหนักของแสงและเงาที่เกิดบนวัตถุ     สามารถจําแนกเปนลักษณะที่ ตาง ๆ ได

ดังน้ี 

1. บริเวณแสงสวางจัด  เปนบริเวณที่อยูใกลแหลงกําเนิดแสงมากที่สุด   จะมีความสวางมากที่สุด ใน

วัตถุที่มีผิวมันวาวจะสะทอนแหลงกําเนิดแสงออกมาใหเห็นไดชัด  

2. บริเวณแสงสวาง  เปนบริเวณที่ไดรับแสงสวาง รองลงมาจากบริเวณแสงสวาง  จัด เน่ืองจากอยูหาง

จากแหลงกําเนิดแสงออกมา และเร่ิมมีคานํ้าหนักออน ๆ  

3. บริเวณเงา  เปนบริเวณที่ไมไดรับแสงสวาง     หรือเปนบริเวณที่ถูกบดบังจาก  แสงสวาง ซึ่งจะมีคา

นํ้าหนักเขมมากขึ้นกวาบริเวณแสงสวาง  

4. บริเวณเงาเขมจดั เปนบริเวณที่อยูหางจากแหลงกาํเนิดแสงมากทีส่ดุ หรือ  เปนบริเวณที่ถูกบดบัง

มาก ๆ หลาย ๆ ชั้น จะมีคานํ้าหนักที่เขมมากไปจนถึงเขมที่สุด  

5. บริเวณเงาตกทอด เปนบริเวณของพื้นหลังที่เงาของวัตถุทาบลงไป เปนบริเวณเงาที่อยู ภายนอกวัตถุ 

และจะมีความเขมของคาน้ําหนักขึ้นอยูกับ ความเขมของเงา น้ําหนักของพื้น หลัง ทิศทางและระยะของเงา  

ความสําคัญของคานํ้าหนัก 

1. ใหความแตกตางระหวางรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่วาง  

2. ใหความรูสึกเคลื่อนไหว  

3. ใหความรูสึกเปน 2 มิติ แกรูปราง และความเปน 3 มิติแกรูปทรง  

4. ทําใหเกิดระยะความต้ืน - ลึก และระยะใกล - ไกลของภาพ  

5. ทําใหเกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ  
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เร่ืองที่  2 
ความหมายและความเปนมาของทัศนศิลปไทย 

 

 ศิลปะประเภททัศนศิลปที่สําคัญของไทย ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม และ

สถาปตยกรรม ซึ่งเปนศิลปกรรมที่พบเห็นทั่วไป โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือ

พุทธศิลปที่มีประวัติความเปนมานับพันป จนมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณไทย และเปนศิลปะไทย ที่

สะทอนใหเห็นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และรสนิยมเกี่ยวกับความงามของคน

ไทยศิลปะเหลานี้แตละสาขามีเนื้อหาสาระที่ควรคาแกการศึกษาแตกตางกันไป 

ศิลปะไทยเปนเอกลักษณของชาติไทย ซึ่งคนไทยทั้งชาติตางภาคภูมิใจอยางยิ่ง ความงดงาม

ที่สืบทอดอันยาวนานมาต้ังแตอดีต บงบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น โดยมีพัฒนาการบนพื้นฐานของ

ความเปนไทย ลักษณะนิสัยที่ออนหวาน ละมุนละไม รักสวยรักงาม ที่มีมานานของสังคมไทย ทํา

ใหศิลปะไทยมีความประณีตออนหวาน เปนความงามอยางวิจิตรอลังการที่ทุกคนไดเห็นตองต่ืนตา 

ต่ืนใจ อยางบอกไมถูก ลักษณะความงามนี้จึงไดกลายเปนความรูสึกทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะคน

ไทย 

เมื่อเราไดสืบคนความเปนมาของสังคมไทย พบวาวิถีชีวิตอยูกันอยางเรียบงาย มปีระเพณี

และศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมมากอน ดังน้ัน ความผูกพัน

ของจิตใจจึงอยูที่ธรรมชาติแมนํ้าและพื้นดิน สิ่งหลอหลอมเหลาน้ีจึงเกิดบูรณาการเปนความคิด 

ความเชื่อและประเพณีในทองถิ่น แลวถายทอดเปนวัฒนธรรมไทยอยางงดงาม ที่สําคัญวัฒนธรรม

ชวยสงตอคุณคาความหมายของสิ่งอันเปนที่ยอมรับในสังคมหน่ึง ๆ ใหคนในสังคมน้ันไดรับรูแลว

ขยายไปในขอบเขตที่กวางขึ้น ซึ่งสวนใหญการสื่อสารทางวัฒนธรรมน้ันกระทําโดยผานสัญลักษณ 

และสัญลักษณน้ีคือผลงานของมนุษยน้ันเองที่เรียกวา ศิลปะไทย 

ปจจุบันคําวา "ศิลปะไทย" กําลังจะถูกลืมเมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาแทนที่

สังคมเกาของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกแหงการสื่อสารไดกาวไปล้ํายุคมาก จนเกิดความแตกตาง

อยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีต โลกใหมยุคปจจุบันทําใหคนไทยมีความคิดหางไกล

ตัวเองมากขึ้น และอิทธิพลดังกลาวน้ีทําใหคนไทยลืมตัวเราเองมากขึ้นจนกลายเปนสิ่งสับสนอยูกับ

สังคมใหมอยางไมรูตัว มีความวุนวายดวยอํานาจแหงวัฒนธรรมสื่อสารที่รีบเรงรวดเร็วจนลืมความ

เปนเอกลักษณของชาติ 

เมื่อเราหันกลับมามองตัวเราเองใหม ทําใหดูหางไกลเกินกวาจะกลับมาเรียนรูวา พื้นฐาน

ของชาติบานเมืองเดิมเรานั้น มีความเปนมาหรือมีวัฒนธรรมอยางไร ความรูสึกเชนนี้ ทําใหเราลืม

มองอดีตตัวเอง การมีวิถีชีวิตกับสังคมปจจุบันจําเปนตองด้ินรนตอสูกับปญหาตาง ๆ ที่ว่ิงไป

ขางหนาอยางรวดเร็ว ถาเรามีปจจุบันโดยไมมีอดีต เราก็จะมีอนาคตที่คลอนแคลนไมมั่นคง การ

ดําเนินการนําเสนอแนวคดิในการจัดการเรียนการสอนศลิปะในคร้ังน้ี จึงเปนเสมือนการคนหาอดีต 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2�
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โดยเราชาวศิลปะตองการใหอนุชนไดมองเห็นถึง ความสําคัญของบรรพบุรุษ ผูสรางสรรคศิลปะ

ไทย ใหเราทําหนาที่สืบสานตอไปในอนาคตความเปนมาของศิลปะไทย 

ไทยเปนชาติท่ีมีศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมาชา

นานแลว เร่ิมตั้งแตกอนประวัติศาสตร ศิลปะไทยจะวิวัฒนาการและสืบเน่ืองเปนตัวของตัวเองใน

ท่ีสุด เทาท่ีทราบราว พ.ศ. 300 จนถงึ พ.ศ. 1800  พระพุทธศาสนานําเขามาโดยชาวอินเดีย คร้ังน้ัน

แสดงใหเห็นอิทธิพลตอรูปแบบของศิลปะไทยในทุก ๆ ดานรวมท้ังภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม 

โดยกระจายเปนกลุมศิลปะสมัยตาง ๆ เร่ิมตั้งแตสมัยทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เมื่อกลุมคนไทยตั้งตัว

เปนปกแผนแลว ศิลปะดังกลาวจะตกทอดกลายเปนศิลปะไทย ชางไทยพยายามสรางสรรคใหมี

ลักษณะพิเศษกวา งานศิลปะของชาติอื่น ๆ คือ จะมีลวดลายไทยเปนเคร่ืองตกแตง ซึ่งทําใหลักษณะ

ของศิลปะไทยมีรูปแบบเฉพาะมีความออนหวาน ละมุนละไม และไดสอดแทรกวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและความรูสึกของคนไทยไวในงานอยางลงตัว ดังจะเห็นไดจากภาพฝา

ผนังตามวัดวาอารามตาง ๆ ปราสาทราชวัง ตลอดจนเคร่ืองประดับและเคร่ืองใชท่ัวไป 

 

ลักษณะของศิลปะไทย 

ศิลปะไทยไดรับอิทธิพลจากธรรมชาติ และสิง่แวดลอมในสังคมไทย ซึ่งมีลักษณะเดน คือ 

ความงามอยางนิ่มนวลมีความละเอียดประณีต ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคน

ไทยที่ไดสอดแทรกไวในผลงานที่สรางสรรคขึ้น โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

ซึ่งเปนศาสนาประจําชาติของไทย อาจกลาวไดวาศิลปะไทยสรางขึ้นเพื่อสงเสริมพุทธศาสนา เปน

การเชือ่มโยงและโนมนาวจิตใจของประชาชนใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา 

ศิลปะไทยมาจากธรรมชาติ 
 

 

 

 

 

หางหงส ติดต้ังอยูปลายจันทันมีลักษณะคลายหางหงส 
 
รวงผ้ึง ใชประดับอยูใต ขื่อ ดานหนาของโบสถ วิหาร  

มีลักษณะเปนรูปคลายรังผึ้ง 
 
สาหราย สวนที่ติดอยูกับเสาตอจากรวงผึ้งลงมา 
 
 
 
 

บัวหัวเสา กลีบบัวประดับบนหัวเสา  

มีรูปแบบมาจากดอกบัว  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2�
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จติรกรรมไทย  

จิตรกรรมไทย เปนการสรางสรรคภาพเขียนที่มีลักษณะโดยทั่วไปมักจะเปน 2 มิติ ไมมีแสง

และเงา สีพื้นจะเปนสีเรียบๆไมฉูดฉาดสีที่ใชสวนใหญจะเปนสีดํา สีนํ้าตาล สีเขียว เสนที่ใชมักจะ

เปนเสนโคงชวยใหภาพดูออนชอย นุมนวล ไมแข็งกระดาง จิตรกรรมไทยมักพบในวัดตางๆเรียกวา 

“จิตรกรรมฝาผนัง”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม 

จิตรกรรมไทย จัดเปนภาพเลาเร่ืองที่เขียนขึ้นดวยความคิดจินตนาการของคนไทย มี

ลักษณะตามอุดมคติของชางไทย คือ 

1. เขียนสีแบน ไมคํานึงถึงแสงและเงา นิยมตัดเสนใหเห็นชัดเจน และเสนที่ใช จะแสดง

ความรูสึกเคลื่อนไหวนุมนวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
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2. เขยีนตัวพระ-นาง เปนแบบละคร มีลีลา ทาทางเหมือนกัน ผิดแผกแตกตาง กันดวยสี

รางกายและเคร่ืองประดับ 
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3. เขียนแบบตานกมอง หรือเปนภาพตํ่ากวาสายตา โดยมุมมองจากที่สูงลงสู ลาง จะเห็น

เปนรูป เร่ืองราวไดตลอด ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เขียนติดตอกันเปนตอน ๆ สามารถดูจากซายไปขวาหรือลางและบนไดทั่วภาพ โดยขั้น

แตละตอนของภาพดวยโขดหิน ตนไม กําแพงเมือง เปนตน 
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5. เขียนประดับตกแตงดวยลวดลายไทย มีสีทองสรางภาพใหเดนเกิดบรรยากาศ สุขสวาง

และมีคุณคามาก ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนลายไทยพืน้ฐาน 

ขั้นที่ 1 ตองฝกเขียนลายเสนกอน เชน การเขียนเสนตรงโดยไมตองใชไมบรรทัดชวย การ

เขียนเสนโคงใหไดเปนวงกลมโดยไมตองใชวงเวียน เปนตน 

ขั้นที่ 2 หลังจากที่ฝกเขียนเสนจนคลองและชํานาญแลว จึงเร่ิมหัดเขียนลายไทย เชน กนก

สามตัว หรือจะเขียนภาพตัวละครในวรรณคดี เชน ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหัดเขยีนลายไทย 
 

เมื่อไดฝกฝนทักษะการเขียนกนกสามตัวที่เปนตนแบบของกนกชนิดอ่ืน ๆ คือ กนกเปลว  กนกใบ

เทศ  และกนกหางโต   จนคลองมือดีแลวก็คงจะเขาใจในโครงสรางของตัวกนก สวนสําคัญใน

การเขียนอยูท่ีการแบงตัวลายและเขียนยอดลาย  ถาแบงตัวลายและเขยีนยอดลายไดจังหวะสดัสวน

ดี  สะบดัยอดพร้ิวดี  ลายกนกน้ันกดู็งาม   
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ประตมิากรรมไทย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประติมากรรมเปนผลงานศิลปกรรมที่เปนรูปทรง 3 มิติ ประกอบจากความสูง ความกวาง

และความนูน หรือความลึก รูปทรงนี้มีปริมาตรที่จับตองไดและกินระวางเนือ้ที่ในอากาศ ตางจาก

รูปทรง ปริมาตรทางจิตรกรรมที่แสดงบนพืน้เรียบเปนปริมาตรทีล่วงตา  ประติมากรรมเกิดขึน้จาก

กรรมวิธีการสรางสรรคแบบตางๆ เชน การป นและหลอ  การแกะสลัก การฉลุหรือ

ดุน  ประติมากรรมทั่วไปมี  3  แบบคือ  ประติมากรรม แบบลอยตัว สามารถดูได

โดยรอบ  ประติมากรรมนูน มีพื้นรองรับสามารถดูไดเฉพาะดานหนาและดานเฉียงเทานั้น และ

ประติมากรรมแบบเจาะลึกลงไปในพื้น 
 

ประติมากรรมไทยเปนผลงานการสรางสรรคของบรรพบุรุษโดยประติมากรของไทยที ่

สรางสรรคขึน้เพือ่รับใชสังคม ตอบสนองความเชือ่สรางความภูมิใจ ความพึงพอใจ และคานิยม

แหงชาติภูมิของไทยประติมากรรมไทยสวนใหญเนนเน้ือหาทางศาสนา มักปรากฏอยูตามวัดและวัง 

มีขนาดตั้งแตเล็กที่สุด เชน พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง จนถึงขนาดใหญที่สุด เชน พระอัจนะ 

หรือพระอัฏฐารส ซึ่งเปนพระพุทธรูปขนาดใหญกลางแปลง มีทัง้ประติมากรรมตกแตง  ซึง่ตกแตง

ศิลปวัตถุ ศิลปสถาน เพือ่เสริมคุณคาแกศิลปวัตถุหรือสถานทีนั่น้ จนถึงประติมากรรมบริสุทธิ์ซึ่ง

เปนประติมากรรมที่มีคุณคาและคุณสมบัติเฉพาะ สมบูรณดวยตัวของประติมากรรมเอง  เมื่อ

พิจารณาภาพรวมของประติมากรรมไทยอาจแบงประติมากรรมออกเปน 3 ประเภทคือ 

ประติมากรรมรูปเคารพ  ประติมากรรมตกแตง  และประติมากรรมเพื่อประโยชนใชสอย ซึง่จะขอ

กลาวตามลําดับ 
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ยคุสมัยของประตมิากรรมไทย 

ทั้งประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรมตกแตง และประติมากรรมเพื่อประโยชนใชสอย

ผูกพันกับความเปลีย่นแปลงของสังคมไทยตลอดมา นอกจากจะแสดงคุณคาทางทัศนศิลป แลวยัง

สะทอนวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในแตละยุคแตละสมัยออกมาดวย  ยุคสมัยของไทยนั้น อาจแบง

ชวงศิลปะในเชิงประวัติศาสตรตามหลักฐานทางโบราณวัตถุสถานไดเปน 2 ชวงคือ 
 

1. ชวงศิลปะกอนไทย หมายถึงชวงกอนที่คนไทยจะรวมตัวกันเปนปกแผน ยังไมมีราชธานี 

ของตนเองทีแ่นนอน แบงออกเปน  3  สมัยคือ     

- สมยัทวารวดี 

- สมัยศรีวิชัย  

- สมัยลพบุรี 

2.  ชวงศิลปะไทย หมายถึงชวงทีค่นไทยรวมตัวกันเปนปกแผนมีราชธานีทีแ่นนอนแลว

แบงออก เปน 5 สมัยคือ สมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย สมัยอูทอง สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร                                 

งานประติมากรรมสมัยตาง  ๆ ของไทยเหลานีผ้านการหลอหลอมและผสมผสานของวัฒนธรรม 

โดยดั้งเดิมมีรากเหงามาจากวัฒนธรรมอินเดีย ตอมาผสมผสานกับวัฒนธรรมจีนและชาติทาง

ตะวันตก  แตเปนการผสมผสานดวยความชาญฉลาดของชางไทย ประติมากรรมของไทยจึงยังคง

รักษารูปแบบทีเ่ปนเอกลักษณของไทยไวไดอยาง เดนชัด สามารถถายทอดลักษณะความงดงาม 

ความประณีตวิจิตรบรรจง และลักษณะของความเปนชาติไทยที่รุงเรืองมาแตโบราณใหโลก

ประจักษได พอจะกลาวถึงประติมากรรมในชวงศิลปะไทยได ดังนี้ 

- ประติมากรรมไทยสมัยเชียงแสน 

- ประติมากรรมไทยสมัยสุโขทัย 

- ประติมากรรมไทยสมัยอูทองและสมัยอยุธยา 

- ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร 
 

           ผลงานประติมากรรมไทย คุณคาของงานสวนใหญผูกพันและเกี ่ยวของกับศาสนา 

สรางสรรคขึ้นจากความเชื่อ คตินิยม ความศรัทธา มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก ยอมมีคุณคา 

มีความงดงาม ตลอดจนเปนประโยชนใชสอยเฉพาะของตนเอง ซึง่ในปจจุบันไดจัดใหมีการเรียนรู

เกี่ยวกับการอนุรักษนิยมและฟนฟูศิลปะประเภทนี้ เพื่อมุงเนนใหคนรุนหลังมีความเขาใจ เกิดความ

ชื่นชมหวงแหนเห็นคุณคาในความเปนศิลปวัฒนธรรมไทยรวมกัน พรอมทั้งสืบทอดตลอด 
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ภาพพระพุทธรปูทรงเครื่องศลิปะอยุธยา 

 
 ประติมากรรมไทยเปนผลงานศิลปะที่ถูกสรางสรรคขึ้นมาดวยความคิด ฝมือ ความศรัทธา

จากภูมิปญญาที่เกิดจากการแกปญหาของคนในทองถิ่น โดยใชเคร่ืองมือและวัสดุจากพื้นบานที่หา

ไดงายๆ เชน ดินเหนียว แกลบ ปูน กระดาษสา 

 ผลงานประติมากรรมไทย แบงออกไดเปน 4 ประเภท สรุปได ดังน้ี 

 1.ประติมากรรมไทยที่เกิดขึ้นจากความเชื่อ ความศรัทธา คตินิยมเกี่ยวของกับศาสนา เชน 

พระพุทธรูปปางตางๆ ลวดลายของฐานเจดียหรือพระปรางคตางๆ 

 

 2.ประติมากรรมไทยพวกเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน เชน โอง หมอ ไห ครก กระถาง 
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3.ประติมากรรมไทยพวกของเลน ไดแก ตุกตาดินปน ตุกตาจากกระดาษ ตุกตาจากผา หุนกระบอก 

ปลาตะเพียนสานใบลาน หนากาก วัสดุจากเปลอืกหอย ชฏาหัวโขน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                      
 

          ปลาตะเพียนสานใบลาน 
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                                                                                   หุนกระบอก 
 

4.ประติมากรรมไทยพวกเคร่ืองประดับตกแตง เชน กระถางตนไม โคมไฟดินเผา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                                 

 
 
 
 
 
 
สถาปตยกรรมไทย 
       สถาปตยกรรมไทย หมายถงึศิลปะการกอสรางของไทย อันไดแก

อาคาร  บานเรือน  โบสถ  วิหาร  วัง สถูป และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ที่มีมูลเหตุที่มาของการกอสราง
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อาคารบานเรือนในแตละ ทองถิ่น จะมีลักษณะผิดแผกแตกตางกันไปบางตามสภาพทาง ภูมิศาสตร 

และคตินิยมของแตละทองถิ่น  แตสิ่งกอสรางทางศาสนาพุทธ มักจะมีลักษณะทีไ่มแตกตางกันมาก

นัก เพราะมีความเชื่อ ความศรัทธาและแบบแผนพิธีกรรมที่เหมือน ๆ กัน สถาปตยกรรมที่ มักนิยม

นํามาเปนขอศึกษา สวนใหญจะเปน  สถูป   เจดีย   โบสถ   วิหาร หรือพระราชวัง  เน่ืองจากเปน

สิ่งกอสรางที่คงทน มีการพัฒนารูปแบบมาอยางตอเนื่องยาวนาน และไดรับการสรรคสรางจาก

ชางฝมือที่ เชี่ยวชาญ พรอมทั้งมีความเปนมาที่สําคัญควรแกการศึกษา อีกประการหน่ึงก็คือ 

สิ่งกอสรางเหลาน้ี ลวนมีความทนทาน  มีอายุยาวนานปรากฏเปนอนุสรณใหเราไดศึกษาเปนอยาง

ดี       

สถาปตยกรรมไทย สามารถจัดหมวดหมู ตามลักษณะการใชงานได   2   ประเภท  คือ 

1. สถาปตยกรรมท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย ไดแก  บานเรือน  ตําหนัก  วังและพระราชวัง เปนตน บานหรือ

เรือนเปนที่อยูอาศัยของสามัญชน ธรรมดาทั่วไป ซึ่งมีทั้งเรือนไม และเรือนปนู  เรือนไมมอียู 2 ชนิด 

คือ เรือนเคร่ืองผูก เปนเรือนไมไผ  ปูดวยฟากไมไผ หลังคามุงดวย ใบจาก  หญาคา หรือใบไม อีก

อยางหน่ึงเรียกวา เรือนเคร่ืองสับ เปนไมจริงทั้งเน้ือออน และเน้ือแข็ง ตามแตละทองถิ่น หลังคามุง 

ดวยกระเบื้อง                  ดินเผา พื้นและฝาเปนไมจริงทั้งหมด ลักษณะเรือน ไมของไทยในแตละ

ทองถิ่นแตกตางกัน และโดยทัว่ไปแลวจะมี ลักษณะสําคญัรวมกันคือ เปนเรือนไมชั้นเดียว ใตถุน

สูง หลังคาทรงจ่ัวเอียงลาดชัน  
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ตําหนัก และวัง เปนเรือนที ่อยู ของชนชั ้นสูง พระราชวงศ  หรือที่ประทับชั้นรอง ของ

พระมหากษัตริย  สําหรับพระราชวัง เปนทีป่ระทับของพระมหากษัตริย พระที่น่ัง เปนอาคารที่มีทอง 

พระโรงซึง่มทีีป่ระทบัสาํหรับออกวาราชการ หรือกิจการอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถาปตยกรรมวัดเบญจมบพิตร 
 

               2. สถาปตยกรรมท่ีเกี่ยวของศาสนา ซึ่งสวนใหญอยูในบริเวณสงฆ ที่เรียกวา วัด ซึ่ง

ประกอบไปดวยสถาปตยกรรมหลายอยาง      ไดแก โบสถ เปนที่กระทําสังฆกรรมของ

พระภิกษุ    วิหารใชประดิษฐาน  

พระพุทธรูปสําคัญ และกระทําสังฆกรรมดวยเหมือนกัน กุฎิ เปนที่ อยูของพระภิกษุ สามเณร  หอ

ไตร เปนที่เก็บรักษาพระไตรปฎกและคัมภีรสําคัญทางศาสนา  หอระฆังและหอกลอง   เปนที่ใช

เกบ็ ระฆังหรือกลองเพื่อตีบอกโมงยาม หรือเรียกชุมนุมชาวบาน   สถูปเปนที่ฝงศพ  เจดีย เปนที่

ระลึกอันเกี่ยวเน่ืองกับศาสนา  ซึ่งแบงได 4  ประเภท คือ  

     1. ธาตุเจดีย หมายถึง พระบรมธาตุ และเจดียที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา  

     2. ธรรมเจดีย หมายถึง  พระธรรม   พระวินยั คําสั่งสอนทุกอยางของพระพุทธเจา  

    

 

 



 29 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

    3. บริโภคเจดีย หมายถึง สิ่งของเคร่ืองใชของพระพุทธเจา  หรือ ของพระภิกษุสงฆไดแก เคร่ือง

อัฐบริขารทั้งหลาย  

     4. อุเทสิกเจดีย หมายถึง สิ่งที่สรางขึ้น     เพื่อเปนที่ระลึกถึงองค  พระพุทธเจา เชน สถูปเจดีย ณ 

สถานทีท่รงประสูติ   ตรัสรู   แสดงปฐมเทศนา ปรินิพพาน   และรวมถึงสัญลักษณอยางอ่ืน เชน 

พระพุทธรูปธรรมจักร  ตนโพธิ์  เปนตน 

 สถาปตยกรรมไทยแท ณที่น้ีจะเรียนรูเฉพาะเร่ืองราวที่เกี่ยวกับวัด โดยเนนไปที่เร่ืองของ

โบสถและสถูปเจดีย ที่มีลักษณะโดดเดนทั้งโครงสรางและการตกแตงอันเปนเอกลักษณของไทย

โดยเฉพาะ 
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โบสถ หมายถึงสถานที่สําหรับพระสงฆใชประชุมทําสังฆกรรม เชนสวดพระปาฏิโมกข 

และอุปสมบทเปนตน 

 ความงามทางศิลปะของโบสถมี 2 ประเภท 

1.ความสวยงามภายในโบสถ ทุกสิ่งทุกอยางจะเนนไปที่สงบนิ่ง เพื่อใหผูเขามากราบ

ไหวมีสมาธิ ความงามภายในจึงตองงามอยางเย็นตาและเย็นใจ ภายในโบสถทั่ว ๆ ไปจะไมอนุญาต

ใหพุทธศาสนิกชนนําสิ่งของเขามาบูชา เคารพภายใน เคร่ืองสักการบูชา เชนดอกไมธูปเทียนจะบูชา

เฉพาะดานนอกเทานั้นความงามที่แทจริงภายในโบสถจึงเนนที่องคพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเปน

พระประธานโดยเฉพาะ 
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2.ความสวยงามภายนอกเปนความงามทั้งโครงสรางและลวดลายประดับตกแตง 

ความงามภายนอกเนนสะดุดตา โดดเดน สสีนัแวววาวทัง้สทีองและกระจกส ีแตยงัคงความ

เปนเอกลักษณของการเคารพนับถือ 
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ในการสังเกตวาสถานที่ใดเรียกวาโบสถ จะมีวิธีสังเกตคือ โบสถจะมีใบเสมา หรือซุมเสมาลอมรอบ

โบสถ 

( บางทีเรียกใบเสมา ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ใบเสมา

ซุมเสมาบริเวณรอบโบสถ 
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            วิหาร การสังเกตสถานที่ใดเรียกวาวิหาร เมื่อเขาไปอยูในบริเวณวัด สถานที่สรางเปนวิหาร

จะไมมาใบเสมาลอมรอบ ในสมัยพุทธกาล  

วิหาร หมายถึงที่อยูอาศัย ( มีเศรษฐีถวายที่ดิน เพื่อสรางอาคารเปนพุทธบูชาแด

พระพุทธเจาสําหรับเปนที่อยูและสอนธรรมะ ในปจจุบันวิหารจึงใชเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 

เพื่อใหประชาชนกราบไหว เปรียบเสมือนเปนที่อยูของพระพุทธเจา ) 

การวางแปลนของโบสถ วิหาร การกําหนดความสําคัญของอาคารทั้งสอง โบสถ จะมีความสําคัญ

กวาวิหาร 

โบสถจะมีโครงสรางใหญกวา สวนใหญจะวางแปลนใหอยูตรงกลาง โดยมีวิหารสรางประกบอยู

ดานขาง 
 

โครงสรางของโบสถ – วิหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - ชอฟา 

 - หนาบนั 

 -  ใบระกาและ หางหงส 
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              สถูป-เจดีย คือสิ่งกอสรางสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา เมื่อสมัย

พุทธกาลที ่

ผานมา คําวาสถปูเปนภาษาบาลีหมายถึงมูลดินที่กองสูงขึ้นสันนิษฐานวามูลดินน้ันเกิดจากกองเถา

ถานของ 

กระดูกคนตายที่ถูกเผาทับถมกันสูงขึ้นมาจากกองดิน เถาถานธรรมดาไดถุกพัฒนาตามยุคสมัยมีการ

กออิฐ 

ปดทับมูลดิน เพื่อปองกันไมใหถูกฝนชะลาง ในที่สุดการกออิฐปดทับก็สุงขึ้นและกลายเปนเจดีย

อยางที่เรา 

เห็นในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       สถูป    

สถูป-เจดีย ในประเทศไทยไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียและลังกา ตอมาชางไทยแตละยุคสมัยพัฒนา 

ปรับปรุงและกลายเปนรูปทรงของไทยตามอุดมคติในการสรางสรรคจินตนาการของชางไทย 
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เจดียยอมุม 
 

 
 

เจดียทรงระฆงั 

ลูกแกว 
ปลี หรือปลียอด 
ปองไฉน 
 

เสาหาน 
 

องคระฆัง 
 

บัวปากระฆัง 

บรรลังก 

มาลัยเถา 

เจดยี 
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เจดียที่มีรูปรางมาจากทรงลังกา สมัยอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งหมดนี้คือลักษณะของสถาปตยกรรมเกี่ยวกับสิ่งกอสรางของไทยโดยสังเขป ยังมี

สถาปตยกรรม 

สิ่งกอสรางอีกมากมายที่ผูเรียนจะตองเรียนรู คนควาดวยตนเอง เพื่อนํามาเผยแพรใหกับสังคมไดรับ

รูของ 

ดี ๆ ที่เปนเอกลักษณของไทยในอดีต 
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ภาพพิมพ   

การพิมพภาพ  หมายถึง   การถายทอดรูปแบบจากแมพิมพออกมาเปนผลงานที่มีลักษณะ  

เหมือนกันกับแมพิมพทุกประการ  และไดภาพที่เหมือนกันมีจํานวนต้ังแต  2  ชิ้นขึ้นไป  

             การพิมพภาพเปนงานที่พัฒนาตอเนื่องมาจากการวาดภาพ  ซึ่งการวาดภาพไมสามารถ สราง

ผลงาน  2   ชิ้น    ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการได     จึงมีการพัฒนาการพิมพขึ้นมา ชาติจนีเปน

ชาติแรกที่นําเอาวิธีการพิมพมาใชอยางแพรหลายมานานนับพันป   จากน้ันจึงไดแพรหลายออกไป

ในภูมิภาคตางๆของโลก  ชนชาติทางตะวันตกไดพัฒนาการพิมพภาพ ขึ้นมาอยางมากมาย  มีการ

นําเอาเคร่ืองจักรกลตางๆเขามาใชในการพิมพ  ทําใหการพิมพมีการ พฒันาไปอยางรวดเร็วใน

ปจจุบัน  

            การพิมพภาพมีองคประกอบท่ีสําคัญดังน้ี 

                    1.  แมพิมพ  เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพิมพ  

                    2.  วัสดุที่ใชพิมพลงไป  

                    3.  สีที่ใชในการพิมพ  

                    4.  ผูพิมพ  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานท่ีไดจากการพิมพ  มี  2  ชนิด คือ  

             1.  ภาพพิมพ   เปนผลงานพิมพที่เปนภาพตางๆ  เพื่อความสวยงามหรือบอกเลาเร่ืองราวตาง 

ๆอาจมี   ขอความ  ตัวอักษรหรือตัวเลขประกอบหรือไมมีก็ได  

             2.  สิ่งพิมพ  เปนผลงานพิมพที่ใชบอกเลาเร่ืองราวตางๆ เปนตัวอักษร  ขอความ ตัวเลข  อาจ

มี  

     ภาพประกอบหรือไมมีก็ได  
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ประเภทของการพมิพ   การพิมพแบงออกไดหลายประเภทตามลักษณะตาง  ดังน้ี  

             1.  แบงตามจุดมุงหมายในการ พิมพ  ได  2  ประเภท  คือ  

                    1.1  ศิลปภาพพิมพ   เปนงานพิมพภาพเพื่อใหเกิดความสวยงามเปน งานวิจิตรศิลป  

                    1.2  ออกแบบภาพพิมพ  เปนงานพิมพภาพประโยชนใชสอย 

นอก เหนือไปจากความสวยงาม ไดแก  หนังสือตางๆ   บัตรภาพตางๆ  ภาพโฆษณา  ปฏิทิน  ฯลฯ 

จัดเปนงาน ประยุกตศิลป  

2.  แบงตามกรรมวิธีในการพิมพ  ได  2  ประเภท  คือ 

         2.1  ภาพพิมพตนแบบ  เปนผลงานพิมพที่สรางจากแมพิมพและวิธีการพิมพที่ถูก สรางสรรค

และกําหนดขึ้นโดยศิลปนเจาของผลงาน  และเจาของผลงาน จะตองลงนามรับรองผลงานทุก

ชิ้น  บอกลําดับที่ในการพิมพ เทคนิคการพิมพ 

         2.2  ภาพพิมพจําลองแบบ   (  REPRODUCTIVE   PRINT  ) เปนผลงานพิมพที่สรางจาก

แมพิมพ  

หรือวิธี การพิมพวิธีอ่ืน  ซึ่งไมใชวิธีการเดิมแตไดรูปแบบเหมือนเดิม  บางกรณีอาจเปนการ  ละเมดิ

ลิขสิทธิ์ผูอ่ืน  

3.  แบงตามจํานวนคร้ังที่พิมพ  ได  2  ประเภท  คือ  

         3.1  ภาพพิมพถาวร  เปนภาพพิมพที่พิมพออกมาจากแมพิมพใดๆ  ที่ไดผลงานออกมามี

ลักษณะเหมือนกันทุกประการ  ต้ังแต  2  ชิ้นขึ้นไป  

     3.2  ภาพพิมพคร้ังเดียว  เปนภาพพิมพที่พิมพออกมาไดผลงานเพียงภาพเดียว  ถาพิมพอีกจะได

ผลงานที่ไมเหมือนเดิม  

4.  แบงตามประเภทของแมพิมพ  ได  4  ประเภท  คือ  

     4.1  แมพิมพนูน  เปนการพิมพโดยใหสีติดอยูบนผิวหนาที่ทําใหนูนขึ้นมาของแมพิมพ   ภาพที่

ไดเกิดจากสีที่ติดอยูในสวนบนน้ัน      แมพิมพนูนเปนแมพิมพที่ทําขึ้นมาเปนประเภทแรก   ภาพ

พิมพชนิดน้ีไดแก  ภาพพิมพแกะไม   

                           ในอดีตผูคนมักจะหาวิชาความรูไดจากในวัดเพราะวัดจะเปนศูนยกลางของ

นักปราชญหรือผูรู ใชเปนสถานที่ในการเผยแพรวิชาความรูตางๆ จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนตามศาลา 

โบสถ  วิหารก็เปนอีกสิ่งหน่ึงที่เราจะหาความรูในเร่ืองตางๆ ไดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพุทธประวัติ 

ชาดก วรรณคดีและนิทานพื้นบาน ซึง่นอกจากจะไดความรูในเร่ืองศาสนา ประวัติศาสตร วรรณคดี

แลว เรายังไดอรรถรสแหงความสนุกสนานเพลิดเพลินกับความสวยงามของภาพวาดเหลานี้อีกดวย 

       4.2  แมพิมพรองลึก เปนการพิมพโดยใหสีอยูในรองที่ทําใหลึกลงไปของแมพิมพโดยใชแผน

โลหะทําเปนแมพิมพ ( แผนโลหะที่นิยมใชคอืแผนทองแดง )  และทําใหลึกลงไปโดยใชนํ้ากรดกัด  

แมพิมพรองลึกน้ีพัฒนาขึ้นโดย ชาวตะวันตก  สามารถพิมพงานที่มีความ  ละเอียด  คมชัด
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สูง  สมัยกอนใชในการพิมพ หนังสือ พระคัมภีร  แผนที่  เอกสารตางๆ  แสตมป  ธนบตัร  ปจจุบัน

ใชในการพิมพงานที่เปนศิลปะ และธนบตัร  

     4.3  แมพิมพพื้นราบ เปนการพิมพโดยใหสีติดอยูบนผิวหนา ที่ราบเรียบของแมพิมพ โดยไมตอง

ขุดหรือแกะพื้นผิวลงไป แตใชสารเคมีเขาชวย  ภาพพิมพ ชนิดน้ีไดแก   ภาพพิมพหิน  การพิมพ

ออฟเซท   ภาพพิมพกระดาษ  ภาพพิมพคร้ังเดียว   

 

     4.4  แมพิมพฉลุ  เปนการพิมพโดยใหสีผานทะลุชองของแมพิมพลงไปสูผลงานที่อยู

ดานหลงั  เปนการพิมพชนิดเดียวที่ไดรูปที่มีดานเดียวกันกับแมพิมพ  ไมกลับซาย  เปนขวา  ภาพ

พิมพชนิดน้ีไดแก  ภาพพิมพฉลุ ภาพพิมพตะแกรงไหม 

              ในอดีตผูคนมักจะหาวิชาความรูไดจากในวัดเพราะวัดจะเปนศูนยกลางของนักปราชญหรือ

ผูรู ใชเปนสถานที่ในการเผยแพรวิชาความรูตางๆ จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนตามศาลา โบสถ  วิหารก็

เปนอีกสิ่งหน่ึงที่เราจะหาความรูในเร่ืองตางๆ ไดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก วรรณคดี

และนิทานพืน้บาน ซึ่งนอกจากจะไดความรูในเร่ืองศาสนา ประวัติศาสตร วรรณคดีแลว เรายังได

อรรถรสแหงความสนุกสนานเพลิดเพลินกับความสวยงามของภาพพิมพตาง ๆ เหลาน้ีอีกดวย 

            

ภาพพิมพของไทย เม่ือหลายรอยปที่ผานมา 
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เร่ืองที่ 3 

ความงามและคุณคาของทัศนศิลปไทย 
 
 “ชีวิตสลาย อาณาจักรพินาศ ผลประโยชนของบุคคลมลายหายสิ้นไป แตศิลปะเทานั้นที่

ยังคงเหลือ เปนพยานแหงความเปนอัจฉริยะของมนุษยอยูตลอดกาล” 

 ขอความขางตนนี้เปนความเห็นอันเฉียบคมของทาน ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ผูกอต้ัง

มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงใหเห็นวางานศิลปะเปนสมบัติอันล้ําคาของมนุษยที่แสดงความเปน

อัจฉริยะบงบอกถึงความเจริญทางดานจิตใจ และสติปญญาอันสูงกวา ซึ่งมีคุณคาตอชีวิต และสังคม

ดังน้ี 

 คุณคาในการยกระดับจิตใจ 

คุณคาของศิลปะอยูท่ีประโยชน ชวยขจัดความโฉด ความฉอฉลยกระดับวิญญาณ

ความเปนคนเห็นแกตน บทกวีของเนาวรัตน พงษไพบูลย กวีซีไรตของไทย ไดใหความสําคัญของ

งานศิลปะในการยกระดับวิญญาณความเปนคนก็คือ การยกระดับจิตใจของคนเราใหสูงขึ้นดวยการ

ไดชื่นชมความงาม และความประณีตละเอียดออนของงานศิลปะ ตัวอยางเชน เมื่อเราทําพรมอัน

สวยงาม สะอาดมาปูเต็มหอง ก็คงไมมีใครกลานํารองเทาที่เปอนโคลนมาเหยียบย่ํา ทําลายความงาม

ของพรมไปจนหมดสิ้น สิ่งที่มีคุณคามาชวยยกระดับจิตใจของคนเราใหมั่นคงในความดีงามก็คือ 

ความงามของศิลปะนั่นเองดังนั้นเมื่อใดที่มนุษยไดชื่นชมความงามของศิลปะเมื่อนั้นมนุษยก็จะมี

จิตใจที่แชมชื่น และละเอียดออนตามไปดวย   เวนแตบุคคลผูน้ันจะมีสติวิปลาศ 
นอกจากนี้งานศิลปะบางชิ้นยังใหความงามและความรูสึกถึงความดีงาม   และงาม     

จริยธรรมอยางลึกซึ้ง  เปนการจรรโลงจิตใจใหผูดูเครงเครียดและเศราหมองของศิลปนผูสรางสรรค

และผูชื่นชมไดเปนอยางดี ดังน้ันจึงมีการสงเสริมใหเด็กสรางงานศิลปะ เพื่อผอนคลายความ

เครงเครียด และพัฒนาสุขภาพจิต ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของพัฒนาการตาง ๆ อยางสมบูรณ 
       ความรูสึกทางความงามของมนุษยมีขอบเขตกวางขวางและแตกตางกันออกไปตาม

ทัศนะของแตละบุคคล เราอาจรวมลักษณะเดนของความงามได ดังนี้ 

                    1.ความงามเปนสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตมนุษย แมเพียงชั่วระยะเวลาหน่ึงแตจะกอใหเกิด

ความปติยินดี และฝงใจจําไปอีกนาน เชน การไดมีโอกาสไปเที่ยวชมสถานที่ตางๆที่มีธรรมชาติ

และศิลปกรรมที่สวยสดงดงาม เราจะจําและระลึกถึงดวยความปติสุข บางคร้ังเราอยากจะใหผูอ่ืน

รับรูดวย 

                    2.ความงามทําใหเราเกิดความเพลิดเพลิน  หลงใหลไปกับรูปรางรูปทรง  สีสัน  จนลืม

บางสิ่งบางอยางไป  เชน  ผลไมแกะสลักความงามของลวดลาย ความละเอียดออน อยากเก็บรักษา

ไวจนลืมไปวาผลไมน้ันมีไวสําหรับรับประทานมิใชมีไวดู 



 41 

                    3.สิ่งสิ่งหน่ึงเปนไดทั้งสิ่งที่สวยงาม และไมงาม ไปจนถึงนาเกลียด อัปลักษณ แตถา

ไดรับการยกยองวาเปนสิ่งมีคา มีความงามจะตรงกันขามกับสิ่งอัปลักษณทันที 

                    4.ความงามไมมีมาตราสวนใดมาชัง่ ตวง วัดใหแนนอนได ทาํใหเราไมสามารถกาํหนด

ไดวาสิ่งน้ันสิ่งน้ีมีความงามเทาใด 

                    5.ความงามของสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เปนผลมาจากความคิด ทักษะฝมือ หรือภูมิปญญา

ของมนุษย แตเมื่อสรางเปนวัตถุสิ่งของ ตางๆแลว กลับเปนความงามของสิ่งนั้นไป เชน ความงาม

ของผา ความงามของรถยนต เปนตน 

                    การรับรูคาความงาม ความงามเปนเร่ืองที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นตามลําดับ มนุษยรับรูคา

ความงามใน 3 กลุม คือ 

                   1. กลุมที่เห็นวามนุษยรับรูคาความงามไดเพราะสิ่งตางๆมีความงามอยูในตัวเอง เปน

คุณสมบัติของวัตถุปรากฏออกมาเปนรูปรางรูปทรงสีสัน การอธิบายถึงความงามของงานทัศนศิลป

จะไดผลนอยกวาการพาไปใหเห็นของจริง แสดงใหเห็นวาความงามมอียูในตัววัตถุ 

                    2. กลุมที่เห็นวามนุษยรับรูคาความงามไดเพราะจิตของเราคิดและรูสึกไปเอง โดยกลุม

นี้เห็นวาถาความงามมีอยูในวัตถุจริงแตละบุคคลยอมเห็นความงามนั้นเทากัน แตเนื่องจากความงาม

ของวัตถุที่แตละบุคคลเห็นแตกตางกันออกไปจึงแสดงวาความงามขึ้นอยูกับอารมณและความรูสึก

ของแตละบุคคล 

                    3.กลุมที่เห็นวามนุษยรับรูคาความงามไดเพราะเปนสภาวะที่เหมาะสมระหวางวัตถุกับ

จิต กลุมน้ีเห็นวาการรับรูคาความงามน้ันมิใชอยางใดอยางหน่ึง แตเปนสภาวะที่สัมพันธกันระหวาง

มนุษยกับวัตถุ การรับรูที่สมบูรณตองประกอบดวยวัตถุที่มีความงาม ความเดนชัดและผูรับรูตองมี

อารมณและความรูสึกที่ดี พรอมที่จะรับรสคุณคาแหงความงามน้ันดวย 

                    จะเห็นไดวาศิลปกรรมหรือทัศนศิลปเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นจึงมีการขัดเกลาตกแตง

ใหสวยงามเปนวัตถุสุนทรีย เปนสิ่งที่มีความงาม ผูดูรับรูคาความงามไดในระดับพื้นๆใกลเคียงกัน 

เชน เปนภาพเขียน ภาพปนแกะสลัก หรือเปนสิ่งกอสรางที่สวยงาม แตการรับรูในระดับที่ลึกลงไป

ถึงขั้นชอบ ประทับใจ หรือชื่นชมนั้น เปนเร่ืองของแตละบุคคล 

          การรับรูคุณคาทางศิลปะมหีลายกระบวนการ ดังน้ี 

                    1.สิ่งสุนทรีย หมายถึง งานทัศนศิลปที่เกิดจากศิลปนที่ต้ังใจสรางงานอยางจริงจัง มีการ

พัฒนางานตามลําดับ ประณีตเรียบรอย ทั้งในผลงาน กรอบ และการติดต้ังที่ทําใหงานเดนชัด 

                    2.อารมณรวม หมายถึง สิ่งสุนทรียน้ันมีความงามของเนื้อหาเร่ืองราว รูปราง-รูปทรง 

สีสัน ที่สามารถทําใหผูดูสนใจ เพลิดเพลินไปกับความงามของผลงานนั้น มีอารมณรวมหรือคลอย

ตาม เชน เมื่อเห็นงานทัศนศิลปแลวเกิดความรูสึกประทับใจและหยุดดูอยูระยะหน่ึง เปนตน 

                    3.กําหนดจิต เปนขั้นตอเน่ืองจากการมีอารมณรวม กลาวคือในขณะที่เกิดอารมณรวม 
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เพลิดเพลินไปกับงานทัศนศิลป ผูดูสวนใหญจะอยูในระดับที่เห็นวาสวยก็พอใจแลว แตถามีการ

กําหนดจิตใหหลุดออกจากอารมณรวมเหลานั้นวาเรากําลังดูงานทัศนศิลปที่สรางสรรคอยางต้ังใจ 

จริงใจ แตละจุดของผลงานแสดงถึงทักษะฝมือของศิลปน จิตของเราจะกลับมาและเร่ิมดูในสวน

รายละเอียดตางๆ ทําใหไดรสชาติของความงามที่แปลกออกไป 

                    กระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอนขางตนยกตัวอยางใหเขาใจงายยิ่งขึ้นก็คือ พระอุโบสถวัด

เบญจมบพิธ ออกแบบโดยเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ อัจฉริยะศิลปนของไทย เปน

สถาปตยกรรมที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหแกพระพุทธศาสนา การกอสรางจึงเต็มไปดวยความประณีต

บรรจง เปนสิ่งสุนทรีย เปนที่เชิดหนาชูตาของเมืองไทยแหงหนึ่งที่ชาวไทยและชาวตางประเทศมา

เที่ยวชมอยูตลอดเวลาดวยความงามของสถาปตยกรรมและบรรยากาศที่รมร่ืน ทําใหแขกผูมาเยือน

เกดิความเพลิดเพลิน ประทับใจ และใชเวลาผอนคลายอริยาบทอยูนานพอสมควร  ผูมาเยือนบางคน

ฉุกคิดไดวาขณะน้ีกําลังอยูตอหนาสถาปตยกรรมที่งดงามและมีชื่อเสียง  ควรจะดูอยางพินิจ

พิเคราะห ดูใหละเอียดทีละสวน ซึ่งออกแบบไดกลมกลืนทั้งรูปรางและวัสดุซึ่งทําดวยหินออนที่

สวยงามแปลกไปกวาโบสถแหงอ่ืนกลุมคนที่กําหนดจิตในสวนใหญจะเปนผูที่มีรสนิยมหรือมี

พื้นฐานทางศิลปะพอสมควร 
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เร่ืองที่ 4 
การนาํความงามของธรรมชาตมิาสรางสรรคผลงาน 

 
              ความคิดสรางสรรค เปนสิ่งที่เกิดจากความคิดสรางสรรค เปนการดําเนินการในลักษณะ

ตาง ๆเพือ่ให  เกิดสิ่งแปลกใหมที่ไมเคยปรากฏมากอน สิ่งที่มีชีวิตเทาน้ันที่จะมีความคิดอยาง

สรางสรรคได ความคิด  สรางสรรคเปนความคิดระดับสูง เปนความสามารถทางสติปญญาแบบ

หน่ึง  ที่จะคิดไดหลายทิศทาง หลากหลายรูปแบบโดยไมมีขอบเขต นําไปสูกระบวนการคิดเพื่อ

สรางสิ่งแปลกใหม หรือเพื่อการพัฒนา ของเดิมใหดีขึ้นทําใหเกิดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน เปน

ตัวของตัวเอง อาจกลาวไดวา มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวในโลก ที่มีความคิด

สรางสรรค  เน่ืองจากต้ังแตในอดีตที่ผานมา มีแตมนุษยเทาน้ันที่สามารถสรางสิ่งใหม ๆ ขึ้นมาเพื่อ

ใชประกอบในการดํารงชีวิต และสามารถพัฒนาสิ่งตาง ๆใหดีขึ้นกวา  

 เดิม รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศ  และรวมถงึพฒันาโลกที่

เราอยู  

 ใหมีลักษณะที่เหมาะสมกับมนุษยมากที่สุด  ในขณะที่สตัวชนิดตาง ๆ ที่มีวิวัฒนาการมา

เชนเดียวกบัเรา 

 ยังคงมีชีวิตความเปนอยูแบบเดิมอยางไมมีการเปลี่ยนแปลง มากกวาคร่ึงหนึ่งของการพบที่ยิ่งใหญ

ของโลกไดถูกกระทําขึ้นมาโดยผาน "การคนพบโดยบังเอิญ"หรือการคนพบบางสิ่งขณะที่กําลัง

คนหาบางสิ่งอยู  การพัฒนาความคิดสรางสรรคของมนุษยจะทําให เกดิการเปลีย่นแปลง การ

สรางสรรคอาจไมจําเปนตองยิ่งใหญถึงขนาดการพัฒนาบางสิ่งขึ้นมาใหกับโลก แตมีอาจเกี่ยวของ

กับพัฒนาการบางอยางใหใหมขึ้นมา อาจเปนสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อตัวของเราเอง เมื่อ  เรา

เปลี่ยนแปลงตัวเราเอง เราจะพบวาโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับเรา   และในวิถแีหงการ

เปลี่ยนแปลงที่เราไดมีประสบการณกับโลก  ความคิดสรางสรรคจึงมีความหมายที่คอนขางกวาง
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และสามารถนําไปใชประโยชนกับการผลิต การสรางสรรคสิ่งประดิษฐใหม ๆกระบวนการวิธีการที่

คิดคนขึ้นมาใหม คาดหวังวา ความคิดสรางสรรคจะชวยใหการดําเนินชีวิตและสังคมของเราดีขึ้น 

เราจะมีความสุข มากขึ้น โดยผานกระบวนการที่ไดปรับปรุงขึ้นมาใหมน้ีทั้งในดานปริมาณและ

คุณภาพ  
 
  

 

 

 

 

 

 

จุดมงหมายของการคิดสรางสรรค  

        งานศิลปะโดยเฉพาะงานศิลปะสมัยปจจุบัน ศิลปนจะสรางสรรคงานศิลปะในรูปแบบที่หลาก  

 หลายมากขึ้นทําใหมีขอบขายกวางขวางมาก  แตไมวาจะเปนไปในลักษณะใดก็ตาม  งานศิลปะทุก  

 ประเภท จะใหคุณคาที่ตอบสนองตอมนุษย ในดานที่เปนผลงานการแสดงออกของอารมณ  ความ  

 รูสึกและความคิด  เปนการสื่อถึงเร่ืองราวที่สําคัญ หรือเหตุการณที่ประทับใจ  เปนการตอบสนอง  

 ตอความพึงพอใจ ทั้งทางดานจิตใจและความสะดวกสบายดานประโยชนใชสอยของศิลปวัตถุ  

  

องคประกอบของการสรางสรรคงานศิลปะ  

           การสรางสรรคจะประสบความสําเร็จเปนผลงาน

ได  นอกจากตองอาศัยความคิดสรางสรรค เปนตัวกาํหนดแนวทาง

และรูปแบบแลว ยังตองอาศัยสามารถที่ยอดเยี่ยมของศิลปน ซึ่งเปน

ความ สามารถเฉพาะตน เปนความชํานาญที่เกิดจากการฝกฝนและ

ความพยายามอันนาทึ่ง เพราะฝมืออัน 

เยี่ยมยอด   จะสามารถสรางสรรคผลงานที่มีความงาม  อันเยี่ยมยอด

ได  นอกจากน้ียังตองอาศัยวัสดุ อุปกรณตาง ๆ มาใชในการ

สรางสรรคเชนกัน วัสดุอุปกรณในการสรางสรรค แบงออกเปน

วัตถุดิบที่ใชเปนสื่อในการแสดงออก  และเคร่ืองมือที่ใชสรางสรรคใหเกิดผลงาน ตามความชํานาญ 

ของศิลปนแตละคน  แนวทางในการสรางสรรคงานศิลปะของศิลปนแตละคน อาจมีที่มาจากแนว  

ทางที่ตางกัน  บางคนไดรับแรงบันดาลใจจากความงาม  ความคิด  ความรูสึก  ความประทับใจ   แต 
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บางคนอาจสรางสรรคงานศิลปเพื่อแสดงออกถึงฝมืออันเยี่ยมยอดของตนเอง เพื่อประกาศความเปน  

เลิศอยางไมมีที่เปรียบปานโดยไมเนนที่เนื้อหาของงาน   และบางคนอาจสรางสรรคงานศิลปจาก 

การใชวัสดุที่สนใจ  โดยไมเนนรูปแบบและแนวคดิใด ๆ เลยก็ได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองที่ 5 
ความคิดสรางสรรค 

ในการนําเอาวัสดุและส่ิงของตาง ๆมาตกแตงรางกายและสถานที่ 
 

 ความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได

หลากหลายและแปลกใหมจากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกตทฤษฎี หรือหลักการไดอยาง

รอบคอบและมีความถูกตอง จนนําไปสูการคิดคนและสรางสิ่งประดิษฐที่แปลกใหมหรือรูปแบบ

ความคิดใหม นอกจากลักษณะการคิดสรางสรรคดังกลาวนี้แลว ยังมีสามารถมองความคิด

สรางสรรคในหลาย ซึ่งอาจจะมองในแงที่เปนกระบวนการคิดมากกวาเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถ

ใชลักษณะการคิดสรางสรรคในมิติที่กวางขึ้น เชนการมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน การเรียน 

หรือกิจกรรมที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคดวยอยางเชน การทดลองทางวิทยาศาสตร  หรือการ

เลนกีฬาที่ตองสรางสรรครูปแบบเกมใหหลากหลายไมซ้ําแบบเดิม เพื่อไมใหคูตอสูรูทัน เปนตน ซึ่ง

อาจกลาวไดวาเปนลักษณะการคิดสรางสรรคในเชิงวิชาการ แตอยางไรก็ตาม ลักษณะการคิด

สรางสรรคตางๆ ที่กลาวนั้นตางก็อยูบนพื้นฐานของความคิดสรางสรรค โดยที่บุคคลสามารถ

เชื่อมโยงนําไปใชในชีวิตประจําวันไดดี  

 ในการสอนของอาจารยเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค   ควรจัดการเรียนการสอนที่ใชวิธีการ

ที่เหมาะสม ดังน้ี 

1.  การสอน หมายถึง การสอนเกี่ยวกับการคิดเห็นในลักษณะความคิดเห็นที่ขัดแยงในตัว

มันเอง ความคิดเห็นซึ่งคานกับสามัญสํานึก ความจริงที่สามารถเชื่อถือหรืออธิบายได ความเห็น
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หรือความเชื่อที่ฝงใจมานาน ซึ่งการคิดในลักษณะดังกลาว นอกจากจะเปนวิธีการฝกประเมินคา

ระหวางขอมูลที่แทจริงแลว ยังชวยใหคิดในสิ่งที่แตกตางไปจากรูปแบบเดิมที่เคยมี เปนการฝกมอง

ในรูปแบบเดิมใหแตกตางออกไป และเปนสงเสริมความคิดเห็นไมใหคลอยตามกัน (Non – 

Conformity) โดยปราศจากเหตุผล ดังน้ันในการสอนอาจารยจึงควรกาํหนดใหนักศกึษารวบรวม

ขอคดิเห็นหรือคําถาม แลวใหนักศึกษาแสดงทักษะดวยการอภิปรายโตวาที หรือแสดงความคิดเห็น

ในกลุมยอยก็ได 

2.  การพิจารณาลักษณะ หมายถึง การสอนใหนักศึกษา คิดพิจารณาลักษณะตาง ๆ ที่ปรากฏ

อยู ทั้งของมนุษย สัตว สิ่งของ ในลักษณะที่แปลกแตกตางไปกวาที่เคยคิด รวมทั้งในลักษณะที่คาด

ไมถึง 

3. การเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย  หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งของหรือสถานการณการณที่

คลายคลึงกัน แตกตางกันหรือตรงกันขามกัน อาจเปนคําเปรียบเทียบ คําพังเพย สุภาษิต 

4. การบอกสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง  หมายถึง การแสดงความคิดเห็น บงชี้ถึง

สิ่งที่คลาดเคลื่อนจากความจริง ผิดปกติไปจากธรรมดาทั่วไป หรือสิ่งที่ยังไมสมบูรณ 

5. การใชคําถามยั่วยุและกระตุนใหตอบ หมายถึงการต้ังคําถามแบบปลายเปดและใชคําถาม

ที่ยั่วยุ เราความรูสึกใหชวนคิดคนควา เพื่อความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนได 

6.  การเปลี่ยนแปลง  หมายถงึ การฝกใหคิดถึงการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงการปรับปรุงสิ่ง

ตาง ๆ ที่คงสภาพมาเปนเวลานานใหเปนไปในรูปอ่ืน และเปดโอกาสใหเปลี่ยนแปลงดวยวิธีการตาง 

ๆ อยางอิสระ 

7.  การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ  หมายถึง การฝกใหนักศึกษาเปนคนมีความยืดหยุน ยอมรับ

ความเปลี่ยนแปลง คลายความยึดมั่นตาง ๆ เพื่อปรับตนเขากับสภาพแวดลอมใหม ๆ ไดดี  

8. การสรางสิ่งใหมจากโครงสรางเดิม หมายถึง การฝกใหนักศึกษารูจักสรางสิ่งใหม 

กฎเกณฑใหม ความคิดใหม โดยอาศัยโครงสรางเดิมหรือกฎเกณฑเดิมที่เคยมี แตพยายามคิดพลิก

แพลงใหตางไปจากเดิม 

9.   ทักษะการคนควาหาขอมูล  หมายถึง การฝกเพื่อใหนักศึกษารูจักหาขอมูล 

10.   การคนหาคําตอบคําถามที่กํากวมไมชัดเจน  เปนการฝกใหนักศกึษามคีวามอดทนและ

พยายามที่จะคนควาหาคาํตอบตอปญหาทีก่าํกวม สามารถตีความไดเปนสองนัย ลกึลบั รวมทัง้ทาทาย

ความคิด 

11.  การแสดงออกจากการหยั่งรู  เปนการฝกใหรูจักการแสดงความรูสึก และความคิด ที่

เกิดจากสิ่งที่เราอวัยวะรับสัมผัสทั้งหา 

12.  การพฒันาตน  หมายถึง การฝกใหรูจักพิจารณาศึกษาดูความ ลมเหลว ซึ่งอาจเกิดขึ้น

โดยต้ังใจหรือไมต้ังใจ แลวหาประโยชนจากความผิดพลาดน้ันหรือขอบกพรองของตนเองและผูอื่น 

ทั้งนี้ใชความผิดพลาดเปนบทเรียนนําไปสูความ-สําเร็จ 
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13.  ลักษณะบุคคลและกระบวนการคิดสรางสรรค หมายถึง การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญ

ทั้งในแงลักษณะพฤติกรรมและกระบวนการคิดตลอดจนวิธีการ และประสบการณของบุคคลนั้น 

 14.  การประเมินสถานการณ หมายถึง การฝกใหหาคําตอบโดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นและ

ความหมายเกี่ยวเน่ืองกัน ดวยการต้ังคําถามวาถาสิ่งเกิดขึ้นแลวจะเกิดผลอยางไร 

  15.  พัฒนาทักษะการอานอยางสรางสรรค  หมายถึง การฝกใหรูจักคิดแสดงความคิดเห็น 

ควรสงเสริมและใหโอกาสเด็กไดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกตอเร่ืองที่อานมากกวาจะมุง

ทบทวนขอตางๆ ที่จําไดหรือเขาใจ 

               16.  การพัฒนาการฟงอยางสรางสรรค   หมายถึง  การฝกใหเกิดความรูสึกนึกคิดในขณะที่

ฟง อาจเปนการฟงบทความ เร่ืองราวหรือดนตรี เพื่อเปนการศึกษาขอมูล ความรู ซึ่งโยงไปหาสิ่งอ่ืน 

ๆ ตอไป 

17.   พัฒนาการเขียนอยางสรางสรรค  หมายถึง การฝกใหแสดงความคิด ความรูสึก การ

จินตนาการผานการเขยีนบรรยายหรือพรรณนาใหเห็นภาพชดัเจน 

  18.  ทักษะการมองภาพในมิติตางๆ หมายถึง การฝกใหแสดงความรูสึกนึกคิดจากภาพใน

แงมุม แปลกใหม ไมซ้ําเดิม 

 

 

 

 

ศิลปะกับการตกแตงที่อยูอาศัย 

                 มนุษยเหมือนสัตวทั่วไปที่ตองการสถานที่ปกปอง คุมครองจากสิ่งแวดลอมรอบกาย ไม

วามนุษยจะอยูแหงใด สถานที่อยางไร ที่อยูอาศัยจะสรางขึ้น เพื่อปองกันภัยอันตรายจากสิ่งแวดลอม

ภายนอกที่อยูอาศัยเปนหน่ึงในปจจัยที่มีความสําคัญและจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย 

มนุษยจึงมีการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อสนองความตองการและความพอใจของแตละบุคคลมนุษยทุก

คนมีการพัฒนาการในชีวิตของตนเอง มนุษยจึงนําพัฒนาการเหลานี้มาใชใหเปนประโยชน การ

พัฒนาที่อยูอาศัยจึงเปนหน่ึงในปจจัยที่สําคัญสําหรับมนุษยที่อยูอาศัยในปจจุบันถูกพัฒนาให

ทันสมัยกวาในอดีตเนื่องจากตองปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมของโลกที่

เปลีย่นแปลง แตในการปรับปรุงน้ัน ควรคํานึงถึงสภาพทางภูมิศาสตร และวัฒนธรรมทองถิน่ควบคู

กันไปการพัฒนาที่อยูอาศัยนั้นจึงจะเหมาะสมและสนองความตองการอยางแทจริง  

                 ที่อยูอาศัยโดยเฉพาะบานในปจจุบัน จะมีรูปแบบที่เรียบงายใกลชิดธรรมชาติและ

คํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก และเนนในเร่ืองเทคโนโลยีตางๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตามรสนิยมการบริโภค นอกจากนี้ในการจัดตกแตงภายในจะมีการผสมผสานการ

ตกแตงแบบตะวันตกและตะวันออกเขาดวยกนั ทําใหเกิดผลงานการตกแตงในรูปแบบที่ใชงานได
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สะดวกตามรูปแบบตะวันตก ปจจัยอีกประการหนึ่งในการจัดตกแตงภายในบานคือการนําหลักการ

ทางศิลปะมาผสมผสานเขากับการตกแตง เพื่อใหการดํารงชีวิตภายในบานสะดวกทั้งกายและใจ 

และแสดงออกถึงความงดงาม และมีรสนิยมของผูเปนเจาของบาน องคประกอบทางศิลปะจึงถูก

นํามาเกี่ยวของ องคประกอบทางศิลปะที่นํามาใชในการจัดแตงแตงที่อยูอาศัย ไดแก 

1. ขนาดและสัดสวนนํามาใชในการจัดท่ีอยูอาศัย ไดแก 

                     1.1 ขนาดของหอง ในการกําหนดขนาดของหองตาง ๆ จะขึ้นอยูกบักจิกรรมที่ทาํ หากเปน

หองทีใ่ชกิจกรรมมาก เชน หองอาหาร หองครัว หรือหองรับแขก ควรกําหนดขนาดของหองใหมพีื้นที่

รองรับกิจกรรมนั้น ๆ ใหเหมาะสม ไมเล็กจนเกินไป เพราะจะทาํใหคับแคบและไมสะดวกตอการทํา

กจิกรรม 

                     1.2 จํานวนของสมาชิกในครอบครัว ในการกําหนดขนาดของหองตาง ๆ ควรคํานึงถึง

จํานวนของสมาชิกวามีมากนอยเพียงใด เพื่อจะไดกําหนดขนาดของหองใหเหมาะสมกับสมาชิก 

                    1.3 เคร่ืองเรือน ในการกาํหนดขนาดของเคร่ืองเรือน ควรกาํหนดใหมขีนาดพอดีกบั

หองและสมาชิก หรือขนาดพอเหมาะกับสมาชิกไมสูงหรือเต้ียขนใชงานไมสะดวก ในการออกแบบ

เคร่ืองเรือน หรือจัดพื้นที่ภายในบานจะมีเกณฑมาตรฐานที่ใชกันโดยทั่วไป ดังน้ี  

         

 

 

  

 

 หองรับแขก 

 -โซฟา ขนาด 0.05 x 0.6เมตร สูง 0.38 – 0.40 เมตร 

 หองอาหาร 

 - โตะอาหารมีหลายแบบไดแกขนาด 0.75 x 1.00 เมตร จนถึง 1.10 x2.40 เมตร  

 หองครัว 

 -  ควรมขีนาด 0.50 x 0.55 เมตรสูง 0.80 x 0.90 เมตร ความยาวขึ้นอยูกับหอง 

 หองนํ้า 

 -  ควรมขีนาด 2.00 – 3.00 เมตรซึง่แลวแตขนาดของหอง สวนสุขภัณฑในหองจะมี

ขนาดมาตรฐานโดยทั่วไป 

 หองนอน 

 -  เตียงนอนเด่ียว มีขนาด 0.90-1.0 x 2.00 เมตร สูง 0.50 เมตรเตียงนอนคู มีขนาด 1.80 

x 2.00เมตร สูง 0.40 - 0.50 เมตร ตูเสื้อผา ขนาด 0.50 – 0.80x 2.50 เมตร 
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2. ความกลมกลืน(Harmony) ความกลมกลืนของศิลปะท่ีนํามา ใชในการจัดตกแตงท่ีอยูไดแก 

          1. ความกลมกลืนของการตกแตงที่อยูอาศัย การนําธรรมชาติมาผสมผสานในการตกแตง จะ

ทําใหเกิดความสัมพันธที่งดงามการใชตนไมตกแตงภายในอาคารจะทําใหเกิดบรรยากาศที่รมร่ืน 

เบิกบานและเปนธรรมชาติ 

           2. ความกลมกลืนของเคร่ืองเรือนในการตกแตงภายในการเลือกเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชที่

เหมาะสมและสอดคลองกับการใชสอย จะทําใหเกิดความสัมพันธในการใชงาน การเลือกวัสดุที่ใช

ประกอบเคร่ืองเรือนภายในครัว ควรเปนวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนรอนและทนรอยขดูขดีไดดี 

เชน ฟอรไมกา แกรนิตหรือกระเบื้องเคลือบตาง ๆ 

             3. ความกลมกลืนของสี ในการตกแตง ซึ่งตองใชดวยความระมัดระวังเพราะหากใชไม

ถูกตองแลว จะทําใหความกลมกลืนกลายเปนความขัดแยง การใชสีกลมกลืนภายในอาคาร ควร

คํานึงถึงวัตถุประสงคของหองผูใช เคร่ืองเรือนและการตกแตง การใชสีกลมกลืนควรใช

วิจารณญาณ เลือกสีใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใช 
 

3. การตัดกัน  

      ในการตัดกันโดยทั่วไปของการจัดตกแตงที่อยูอาศัยนิยมทําในรูปแบบของการขัดกันในการใช

เคร่ืองเรือนในการตกแตง เพือ่สรางจุดเดนหรือจุดสนใจในการตกแตงไมใหเกดิความกลมกลนืมาก

เกนิไป การออกแบบเคร่ืองเรือนแบบรวมสมัย จึงไดรับความนิยมเนื่องจากสรางความโดดเดนของ

การตกแตงไดเปนอยางดี 

 

4. เอกภาพ  

      ในการตกแตงสิ่งตาง ๆ หากขาดเอกภาพงานที่สําเร็จจะขาดความสมบูรณในการตกแตงภายใน 

การรวมกลุมกิจกรรมเขาดวยกัน การรวมพื้นที่ในหองตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกิจกรรมจึงเปนการใช

เอกภาพในการจัดพื้นที่ที่ชัดเจน การจัดเอกภาพของเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชก็เปนสิ่งสําคัญ หากเคร่ือง

เรือนจัดไมเปนระเบียบยอมทําใหผูอาศัยขาดการใชสอยที่ดีและขาดประสิทธิภาพในการทํางาน 
 

5. การซ้ํา  

      การซ้ําและจังหวะเปนสิ่งที่สัมพันธกันการซ้ําสามารถนํามาใชในงานตกแตงไดหลายประเภท

เพราะการซ้ําทําใหเกิดความสอดคลองของการออกแบบการออกแบบตกแตงภายในการซ้ําอาจ

นํามาใชในการเชื่อสายตา เชน การปูกระเบื้องปูพื้นที่เปนลวดลายตอเน่ือง หรือการติดภาพประดับ

ผนัง ถึงแมการซ้ําจะทําใหงานสอดคลอง หรือตอเน่ือง แตก็ไมควรใชในปริมาณที่มากเพราะจะทํา

ใหดูสับสน 
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6. จงัหวะ  

      การจัดจังหวะของที่อยูอาศัยทําไดหลายลักษณะ เชน การวางผังบริเวณหรือการจัดแปลนบานให

มีลักษณะที่เชื่อมพื้นที่ตอเน่ืองกันเปนระยะ หรือจังหวะ นอกจากน้ีการจัดพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร

นับเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหเกิดระเบียบและสะดวกตอการทํางาน และทําใหการทํางาน และทาํ

ใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดพื้นที่ใชสอยภายในอาคารที่นิยมไดแก การจัดพื้นที่การ

ทํางานของหองครัว โดยแบงพื้นที่การทํางานใหเปนจังหวะตอเนื่องกัน ไดแก พื้นที่ของการเก็บ 

การปรุงอาหาร การลาง การทําอาหาร และการเสิรฟอาหาร เปนตน  
 

7. การเนน ศิลปะของการเนนท่ีนํามาใชในท่ีอยูอาศัย ไดแก 

         1. การเนนดวยสกีารเนนดวยสไีดแก การตกแตงภายในหรือภายนอกอาคารดวยการใชสี

ตกแตงทีก่ลมกลนื หรือโดดเดน เพื่อใหสะดุดตาหรือสดชื่นสบายตา ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ

การจัดน้ัน 

         2. การเนนดวยแสงการเนนดวยแสงไดแก การใชแสงสวางเนนความงามของการตกแตง และ

เคร่ืองเรือนภายในบานใหดูโดดเดน การใชโคมไฟหรือแสงสวางตาง ๆ สามารถสรางความงามและ

ใหบรรยากาศที่สดชื่น หรือสุนทรียไดอยางดี ในการใชแสงไฟควรคํานึงถึงรูปแบบของโคมไฟ ที่

ถูกตองและเหมาะสมกับขนาและสถานที ่ตลอดจนความกลมกลืนของโคมไฟและขนาดของหอง  

         3. เนนดวยการตกแตงการเนนดวยการตกแตงไดแก การใชวสัดุ เคร่ืองเรือน เคร่ืองใชหรือของ

ตกแตงตาง ๆ ตกแตงใหสอดคลองสวยงามเหมาะสมกับรูปแบบและสถานที่ตกแตงนั้น ๆ 
 

8. ความสมดุล  

      การใชความสมดุลในการจัดอาศัยไดแก จัดตกแตงเคร่ืองเรือน หรือวัสดุตาง ๆ ใหมีความสมดุล

ตอการใชงาน หรือเหมาะสมกับสถานที่ เชน การกําหนดพื้นที่ใชสอยที่สะดวกตอการทํางาน หรือ

การจัดทิศทางของเคร่ืองเรือนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และการทํางาน โดยเฉลี่ยกิจกรรมให

เหมาะสมและสมดุล 

9. สี  

      สีมีความสัมพันธกับงานศิลปะ และการตกแตงสถานที่ เพราะสีมีผลตอสภาพจิตใจและอารมณ

ของมนุษย สีใหผูอยูอาศัยอยูอยางมีความสุข เบิกบานและร่ืนรมย ดังน้ันสีจึงเปนปจจัยสําคญัของ

การจัดตกแตงที่อยูอาศัยในการใชสีตกแตงภายใน ควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
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วัตถุประสงคของหองหรือสถานท่ี 

      ในการใชสีตกแตงภายใน ควรคํานึงถึงวัตถุประสงคของหองหรือสถานที่ตกแตง เพื่อจะได

ใชสีไดอยางเหมาะสม การใชสีตกแตงสถานที่ตาง ๆ ภายในบาน แบงออกเปนหองตางๆ ดังน้ี 

      หองรับแขก   เปนหองที่ใชในการสนทนา หรือตอนรับผูมาเยือน ดังน้ันหองรับแขก ควร

ใชสีอบอุน เชน สีครีม สีสมออน หรือสีเหลืองออน เพื่อกระตุนใหเบิกบาน 

      หองอาหาร   ควรมีสีที่ดูสบายตา เพื่อเพิ่มรสชาติอาหาร อาจใชสีที่กลมกลืน นุมนวล เพราะ

สีนุมนวลจะทําใหเกิดความสบายใจ 

      หองครัว   ควรใชสีที่ดูสะอาดตา และรักษาความสะอาดงาย หองควรเปนหองที่ใชทํา

กิจกรรมจึงควรใชสีกระตุนใหเกิดความสนใจในการทํากิจกรรม 

      หองนอน   เปนหองที่พักผอน ควรใชสีที่สบายตา อบอุน หรือนุมนวล แตการใชใน

หองนอนควรคํานึงถึงผูใชดวย 

      หองนํ้า   เปนหองที่ใชทํากิจกรรมสวนตัว และตองการความสบาย จึงควรใชสีที่สบายตา

เปนธรรมชาติ และสดชื่น เชน สีฟา สีเขียว หรือสีขาว และควรเปนหองที่ควรทําความสะอาดไดงาย

ทิศทาง การใชสีตกแตงภายในควรคํานึงถึงทิศทางของหอง หองที่ถูกแสงแดดสองควรใชสีออน 

เพื่อสะทอนแสง สวนหองที่อยูในที่มืด หรืออับ ควรใชสีออนเพื่อความสวางเชนกัน 

 

      เพศและวัย เพศชายหรือหญิง จะใชสีในการตกแตงไมเหมือนกัน เพศชายจะใชสีเขมกวา

เพศหญิง เชนสเีขียวเขม สีฟา หรือเทา สวนเพศหญิงจะใชสีที่ออน และนุมนวลกวา เชน สีครีม สี

เหลอืง เปนตน 

      วัย ในแตละวัยจะใชสไีมเหมอืนกนั เชน หองเด็กจะใชสอีอนหวานนุมนวล หองผูใหญจะมี

สีที่อบอุน หองผูสูงอายุจะใชสีที่นุมนวล 

      ศิลปะไมไดเกี่ยวของกับการจัดตกแตงที่อยูอาศัยเพียงอยางเดียว แตศิลปะยังชวยจรรโลงใจ

ศิลปะท่ีนํามาใชในท่ีอยูอาศยั 
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ใหสมาชิกในครอบครัวอยูอยางมีความสุข หากตองการความสุขในครอบครัว ปจจัยหนึ่งที่ควร

คํานึงถึงสิ่งน้ันคือ “ศิลปะ” 
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เร่ืองที่ 6 

คุณคาของความซาบซ้ึงของวัฒนธรรมของชาติ 
 

                ศิลปะไทย เปนเอกลักษณของชาติไทย ซึ่งคนไทยทั้งชาติตางภาคภูมิใจอยางยิ่ง ความ

งดงามที่สืบทอดอันยาวนานมาต้ังแตอดีต บงบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น โดยมีพัฒนาการบน

พื้นฐานของความเปนไทย ลักษณะนิสัยที่ออนหวาน ละมุนละไม รักสวยรักงาม ที่มีมานานของ

สังคมไทย ทําใหศิลปะไทยมคีวามประณีตออนหวาน เปนความงามอยางวิจิตรอลังการที่ทุกคนได

เห็นตองต่ืนตา ต่ืนใจ อยางบอกไมถูกลักษณะความงามนีจึ้งไดกลายเปนความรูสึกทางสุนทรียภาพ

โดยเฉพาะคนไทย เมื่อเราไดสืบคนความเปนมาของสังคมไทย พบวาวิถีชีวิตอยูกันอยางเรียบงาย มี

ประเพณีและศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมมากอน ดังนั้น 

ความผูกพันของจิตใจจึงอยูที่ธรรมชาติแมนํ้าและพื้นดิน สิ่งหลอหลอมเหลาน้ีจึงเกิดบูรณาการเปน

ความคิด ความเชื่อและประเพณีในทองถิ่น แลวถายทอดเปนวัฒนธรรมไทยอยางงดงาม ที่สําคัญ

วัฒนธรรมชวยสงตอคุณคาความหมายของสิ่งอันเปนที่ยอมรับในสังคมหนึ่ง ๆ ใหคนในสังคมนั้น

ไดรับรูแลวขยายไปในขอบเขตที่กวางขึ้น ซึ่งสวนใหญการสื่อสารทางวัฒนธรรมนั้นกระทําโดย

ผานสัญลักษณ และสัญลักษณน้ีคือผลงานของมนุษยน้ันเองที่เรียกวา ศิลปะไทย  

              ปจจุบันคําวา "ศิลปะไทย" กําลังจะถูกลืมเมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาแทนที่

สังคมเกาของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกแหงการสื่อสารไดกาวไปล้ํายุคมาก จนเกิดความแตกตาง

อยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีต โลกใหมยุคปจจุบันทําใหคนไทยมีความคิดหางไกล

ตัวเองมากขึ้น และอิทธิพลดังกลาวน้ีทําใหคนไทยลืมตัวเราเองมากขึ้นจนกลายเปนสิ่งสับสนอยูกับ

สังคมใหมอยางไมรูตัว มีความวุนวายดวยอํานาจแหงวัฒนธรรมสื่อสารที่รีบเรงรวดเร็วจนลืมความ

เปนเอกลักษณของชาติ   เมื่อเราหันกลับมามองตัวเราเองใหม ทําใหดูหางไกลเกินกวาจะกลับมา

เรียนรูวา พื้นฐานของชาติบานเมืองเดิมเรานั้นมีความเปนมาหรือมีวัฒนธรรมอยางไร ความรูสึก

เชนน้ี ทําใหเราลืมมองอดีตตัวเอง การมีวิถีชีวิตกับสังคมปจจุบันจําเปนตองด้ินรนตอสูกับปญหา

ตาง ๆ ที่ว่ิงไปขางหนาอยางรวดเร็ว ถาเรามีปจจุบันโดยไมมีอดีต เราก็จะมีอนาคตที่คลอนแคลนไม

มัน่คง การดําเนินการนําเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนศลิปะในคร้ังน้ี จึงเปนเสมอืนการ

คนหาอดีต โดยเราชาวศิลปะตองการใหอนุชนไดมองเห็นถึง ความสําคัญของบรรพบุรุษ ผู

สรางสรรคศิลปะไทย ใหเราทําหนาที่สืบสานตอไปในอนาคต  
 

ความเปนมาของศิลปะไทย 

              ไทยเปนชาติที่มีศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมาชา

นานแลว เร่ิมต้ังแตกอนประวัติศาสตร ศิลปะไทยจะวิวัฒนาการและสืบเน่ืองเปนตัวของตัวเองใน

ที่สุด เทาที่เราทราบราว พ.ศ. 300 จนถึง พ.ศ. 1800 พระพุทธศาสนานําเขามาโดยชาวอินเดีย คร้ังนั้น
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แสดงใหเห็นอิทธิพลตอรูปแบบของศิลปะไทยในทุก ๆ ดานรวมทั้งภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม 

โดยกระจายเปนกลุมศิลปะสมัยตาง ๆ เร่ิมต้ังแตสมัยทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เมื่อกลุมคนไทยต้ังตัว

เปนปกแผนแลว ศิลปะดังกลาวจะตกทอดกลายเปนศิลปะไทย ชางไทยพยายามสรางสรรคใหมี

ลักษณะพิเศษกวา งานศิลปะของชาติอ่ืน ๆ คือ จะมีลวดลายไทยเปนเคร่ืองตกแตง ซึ่งทําใหลักษณะ

ของศิลปะไทยมีรูปแบบเฉพาะมีความออนหวาน ละมุนละไม และไดสอดแทรกวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและความรูสึกของคนไทยไวในงานอยางลงตัว ดังจะเห็นไดจากภาพฝา

ผนังตามวัดวาอารามตาง ๆ ปราสาทราชวัง ตลอดจนเคร่ืองประดับและเคร่ืองใชทั่วไป  
 

ประวัติศิลปะไทย 

ศิลปะไทยแบงไดเปนยุคตาง ๆ  ดังน้ี 

1.)  ยุคกอนประวัติศาสตรไทย   คือ 

      1.  แบบทวาราวดี  ( ราว  พ.ศ.  500 – 1200 ) 

      2.  แบบศรีวิชัย  (ราว  พ.ศ.  1200 – 1700 ) 

      3.  แบบลพบุรี  (ราว  พ.ศ.  1700 - 1800)   
 

1.  แบบทวาราวดี  (ราว  พ.ศ.  500 - 1200) 

      เปนฝมือของชนชาติอินเดีย ซึ่งอพยพมาสูสุวรรณภูมิ  ศูนยกลางอยูนครปฐม  เปน

ศิลปะแบบอุดมคติ  รุนแรกเปนฝมือชาวอินเดีย  แตมาระยะหลังเปนฝมือของชาวพื้นเมือง

โดยสอดใสอุดมคติทางความงาม  ตลอดจนลักษณะทางเชื้อชาติ  ศิลปะที่สําคัญคือ 

      1.  ประติมากรรม 

                  พระพุทธรูปแบบทวาราวดี  สังเกตไดชัดเจนคือพระพุทธรูปน่ังหอยพระบาท

และยก 

พระหัตถขึ้น  โดยสวนมากสลกัดวยหินปนู  ภาพสลักมากคือบริเวณพระปฐมเจดีย  คือ   

ธรรมจักรกับกวางหมอบ 

      2.  สถาปตยกรรม 

                  ที่ปรากฏหลักฐาน บริเวณ

นครปฐม  กาญจนบุรี  ราชบุรี  อางทอง  สุพรรณบุรี  ไดแก 

สถูปลักษณะเนินดิน  ทําเปนมะนาวผาซีก  หรือรูปบาตรควํ่า  อยูบนฐานสี่เหลี่ยม  เชน 

เจดียนครปฐมองคเดิม 
 

2.  แบบศรีวิชัย  (ราว  พ.ศ.  1200 - 1700) 

      เปนศิลปะแบบอินเดีย - ชวา ศูนยกลางของศิลปะนี้อยูที่ไชยา มีอาณาเขตของศิลปะศรี
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วิชัย  เกาะสุมาตรตรา  พวกศรีวิชัยเดิมเปนพวกที่อพยพมาจากอินเดียตอนใต  แพรเขามา

พรอมกับ 

พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  ไดสราง สิ่งมหัศจรรยของโลกไวอยางหน่ึงโดยสลักเขาทั้ง

ลูกใหเปนเขาไกรลาศ  คอื  สถปูโบโรบูเดอร 

 

 

      ศิลปะกรรมในประเทศไทย  คือ 

      1.  ประติมากรรม   คนพบพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  ทําเปนสัมฤทธิ์ที่ไชยา  โดย

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ถือวาเปนศิลปะชั้นเยี่ยมของแบบศรีวิชัย 

      2.  สถาปตยกรรม  มีงานตกแตงเขามาปนอยูในสถูป  เชนสถูปพระบรมธาตุไช

ยา   สถูปวัดมหาธาตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  แบบลพบุรี  (ราว  พ.ศ.  1700 - 1800) 

      ศิลปะแบบนี้คลายของขอม  ศูนยกลางอยูที่เมืองลพบุรี  ศาสนาพราหมณเขามามี

บทบาทตามความเชื่อ  สรางเทวาสถานอันใหญโตแข็งแรงคงทนถาวร  เชน  ปราสาทหิน

พนมรุง  นครวัด  นับเปนสิ่งมหัศจรรยของโลก 
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1. ประติมากรรมสรางพระพทุธรูป  พระโพธิสัตว  พระพุทธรูปสมัยลพบุรีเปลือย

องคทอนบน  พระพักตรเกือบเปนสีเหลี่ยม  มฝีมอืในการแกะลวดลายมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  สถาปตยกรรมสรางปรางคเปนเทวสถาน  การกอสรางใชงวัสดุที่แข็งแรง

ทนทาน  ที่มีอยูตามทองถิ่น  เชน  ศิลาแลง  หินทราย  ศิลปะที่สําคัญไดแก  ปรางคสามยอด

ลพบรุี 

ความเปนแวนแควนที่มีศูนยกลางการปกครองที่เดนชัดกวาที่เคยมีมาในอดีตแควน

สุโขทัยถือกําเนิดขึ้นเมื่อราวตนพุทธศตวรรษที่ 19ภายหลังจากที่อิทธิพลของอาณาจักรเขมรเสื่อม

คลายลง ขอความในศิลาจารึกหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม) กลาวถึงกลุมคนไทยนําโดยพอขุนบางกลาง

หาวเจาเมืองบางยาง และพอขุนผาเมืองเจาเมืองราด ไดรวมมือกันขจัดอํานาจปกครองจาก “ขอม

สมาดโขลญลําพง” จากนั้นไดชวยกันกอรางสรางเมืองพรอมกับสถาปนาพอขุนบางกลางหาวขึ้น

เปนปฐมกษัตริยปกครองสืบมา ศิลปะสุโขทัยเปนศิลปะที่เกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมที่

เจริญรุงเรืองกอนหนา เชน วัฒนธรรมเขมร พุกาม หริภุญไชย และวัฒนธรรมรวมสมัยจากลานนา 

ตอมาในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ราชธานีสุโขทัยจึงตกอยูใตอํานาจของกรุงศรีอยุธยาราชธานี

ทางภาคกลางที่สถาปนาขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19   ศิลปะสุโขทัยมีพื้นฐานอยูที่ความเรียบ
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งาย อันเกดิจากแนวความคิดทางพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทที่รับมาจากประเทศศรีลังกา ศลิปกรรม

โดยเฉพาะงานดานประติมากรรมที่สรางขึ้นในสมัยนี้ ไดรับการยกยองวามีความงดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนศิลปกรรมแบบคลาสสิคของไทยทางตอนเหนือของแควนสุโขทัยขึน้ไปเปน

ที่ต้ังของแควนลานนา ซึ่งพระยาเม็งรายไดทรง สถาปนาขึ้นในปพ.ศ. 1839 โดยมีเมืองเชียงใหมเปน

ราชธานี แควนลานนาบางชวงเวลาตองตกอยูภายใตอํานาจทางการเมืองของแวนแควนใกลเคียง 

จนกระทั่งในที่สุดจึงไดถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามเมือ่สมัยตนรัตนโกสินทร 

ศิลปะลานนา ในชวงตนๆสืบทอดลักษณะทางศิลปกรรมจากหริภุญไชยผสมผสานกับศิลปะพุกาม

จากประเทศพมา ตอมาจึงปรากฏอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย พมา รวมถึงศิลปะรัตนโกสินทร แต

กระน้ันลานนาก็ยังรักษาเอกลักษณแหงงานชางอันยาวนานของตนอยูได และมีพัฒนาการผานมาถึง

ปจจุบัน 

กอนสถาปนากรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 1893 พืน้ทีภ่าคกลาง บริเวณสองฟากของลุม

แมน้าํเจาพระยา ปรากฏศิลปกรรมรูปแบบหน่ึงซึ่งมีลักษณะผสมผสานระหวางศิลปะทวารวดี  ศิลปะ

เขมร และศิลปะสุโขทัย กอนทีจ่ะสืบเนือ่งมาเปน ศิลปะอยุธยา  เนือ่งจากกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี

ของไทยอยูนานถึง 417 ป ศิลปกรรมที่สรางขึ้นจึงมีความผิดแผกแตกตางกันออกไปตามกระแส



 58 

วัฒนธรรมที่ผานเขามา โดยเฉพาะจากเขมรและสุโขทัย กอนจะพัฒนาไปจนมีรูปแบบทีเ่ปนตัวของ

ตัวเอง งานประณีตศิลปในสมัยนี้ถือไดวามีความรุงเรืองสูงสุดหลังจากราชธานีกรุงศรีอยุธยาถึง

คราวลมสลาย เมื่อพ.ศ. 2310  ก็ถึงยุคกรุงธนบุรี เนือ่งจากในชวงเวลา 15 ปของยุคนี้ไมปรากฏ

หลักฐานทางศิลปกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะ จึงมักถูกรวมเขากับราชธานีกรุงเทพฯ หรือทีเ่รียกวา กรุง

รัตนโกสินทร ศิลปะรัตนโกสินทร ในชวงตนๆมีลักษณะเปนการสืบทอดงานแนวอุดมคติจากอดีต

ราชธานีกรุงศรีอยุธยาอยางเดนชัด จากนั้นในชวงตั้งแตรัชกาลที่ 4 เปนตนมา อิทธิพลทาง

ศลิปวัฒนธรรมจากตะวันตกไดเริม่เขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายมาเปนศิลปะแนว

ใหมที่เรียกวา “ศิลปกรรมรวมสมัย” ในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพโลหะปราสาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพหอไตร 
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กิจกรรมท่ี 1 

ใหผูเรียนทดลอง ฝกเขียนลายไทย จากความรูที่ไดศึกษาจากเร่ืองที่ 1 - 6 มาประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

กิจกรรมท่ี 2 

ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปไทย จากภาพประกอบ โดยใชหลักการ

วิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเร่ืองที่ 1 - 6 มาประกอบคําวิจารณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                พระพุทธรูปศิลปะอยุทธยา 

 

คําวิจารณ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

........................................................................ 
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บทที ่ 2 

ดนตรีไทย 

สาระสําคญั   

 ศึกษาเรียนรู เขาใจ ถึงวิวัฒนาการ ประวัติความเปนมา และคุณคาความงาม ของดนตรีไทย 

สามารถอธิบายความงาม และประวัติความเปนมา ของดนตรีไทย ไดอยางเหมาะสม 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของดนตรีไทย เขาใจถึงตนกําเนิด ภูมิปญญา

และการอนุรักษดนตรีไทย 
ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่  1   ประวัติดนตรีไทย 
เร่ืองที่  2   เทคนิคและวิธีการเลนของเคร่ืองดนตรีไทย 
เร่ืองที่  3   คุณคาความงามความไพเราะของเพลงและเคร่ืองดนตรีไทย 
เร่ืองที่  4   ประวัติคุณคาภูมิปญญาของดนตรีไทย 
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เร่ืองที่ 1 

ประวัติดนตรีไทย 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ดนตรีไทย ไดแบบอยางมาจากอินเดีย เนื่องจาก อินเดียเปนแหลงอารยธรรมโบราณ ที่

สําคัญแหงหน่ึงของโลก อารยธรรมตาง ๆ ของอินเดียไดเขามามีอิทธิพล ตอประเทศตาง ๆ ในแถบ

เอเชียอยางมาก ทั้งในดาน ศาสนา ประเพณีความเชื่อ ตลอดจน ศิลปะ แขนงตาง ๆ โดยเฉพาะ

ทางดานดนตรี ปรากฎรูปรางลักษณะ เคร่ืองดนตรี ของประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชีย เชน จีน เขมร 

พมา อินโดนิเซีย และ มาเลเซีย มีลักษณะ คลายคลึงกัน เปนสวนมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ประเทศ

เหลาน้ันตางก็ยึดแบบฉบับ ดนตรี ของอินเดีย เปนบรรทัดฐาน รวมทัง้ไทยเราดวย เหตุผลสําคัญที่

ทานผูรูไดเสนอทัศนะน้ีก็คือ ลักษณะของ เคร่ืองดนตรีไทย สามารถจําแนกเปน 4 ประเภท คือ 

 เคร่ืองดีด 

               เคร่ืองสี 

               เคร่ืองตี 

               เคร่ืองเปา 

                   การสันนิษฐานเกี่ยวกับ กําเนิดหรือที่มาของ ดนตรีไทย ตามแนวทัศนะขอน้ี เปนทัศนะ
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ที่มีมาแตเดิม นับต้ังแต ไดมีผูสนใจ และไดทําการคนควาหาหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองน้ีขึ้น และนับวา เปน

ทศันะตาง ๆ 

          1.ไดรับการนํามากลาวอางกันมาก บุคคลสําคัญที่เปนผูเสนอแนะแนวทางนี้คือ สมเด็จพระ

เจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ พระบิดาแหงวงการประวัติศาสตรของไทย 

           2.  สันนิษฐานวา ดนตรีไทย เกิดจากความคิด และ สติปญญา ของคนไทย เกิดขึ้นมาพรอม

กับคนไทย ต้ังแต สมัยที่ยังอยูทางตอนใต ของประเทศจีนแลว ทั้งน้ีเน่ืองจาก ดนตรี เปนมรดกของ

มนุษยชาติ ทุกชาติทุกภาษาตางก็มี ดนตรี ซึ่งเปนเอกลักษณ ของตนดวยกันทั้งน้ัน ถึงแมวาใน

ภายหลัง จะมีการรับเอาแบบอยาง ดนตรี ของตางชาติเขามาก็ตาม แตก็เปน การนําเขามาปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม กับ ลักษณะและนิสัยทางดนตรี ของคนในชาติน้ัน ๆ ไทยเรา ต้ังแตสมัยที่

ยังอยูทางตอนใตของประเทศจีน ก็คงจะมี ดนตรี ของเราเองเกิดขึ้นแลว ทั้งน้ี จะสังเกตุเห็นไดวา 

เคร่ืองดนตรี ด้ังเดิมของไทย จะมีชื่อเรียกเปนคําโดด ซึ่งเปนลักษณะของคําไทยแท เชนเกราะ, โกรง

, กรับ ฉาบ, ฉิ่ง  ป, ขลุย  ฆอง, กลอง  เปนตน 

              ตอมาเมื่อไทยได อพยพ ลงมาต้ังถิน่ฐานในแถบแหลมอินโดจีน จึงไดมาพบวัฒนธรรม

แบบอินเดีย โดยเฉพาะ เคร่ืองดนตรี อินเดีย ซึ่งชนชาติมอญ และ เขมร รับไวกอนที่ไทยจะอพยพ

เขามา ดวยเหตุน้ี ชนชาติไทย ซึ่งมีนิสัยทางดนตรีอยูแลว จึงรับเอาวัฒนธรรมทางดนตรีแบบอินเดีย 

ผสมกับแบบมอญและเขมร เขามาผสมกับดนตรีที่มีมาแตเดิมของตน จึงเกิดเคร่ืองดนตรีเพิ่มขึ้นอีก 

ไดแกพิณ  สังข  ปไฉน  บัณเฑาะว  กระจับป และจะเข เปนตน  ตอมาเมื่อไทยไดต้ังถิ่นฐานอยูใน

แหลมอินโดจีนอยางมั่นคงแลว ไดมีการ ติดตอสัมพันธ กับประเทศเพื่อนบานในแหลมอินโดจีน 

หรือแมแตกับประเทศทางตะวันตกบางประเทศที่เขามา ติดตอคาขาย ทําใหไทยรับเอาเคร่ืองดนตรี

บางอยาง ของประเทศตาง ๆ เหลานั้นมาใช เลนใน วงดนตรีไทย ดวย เชน กลองแขก ปชวา ของ

ชวา (อินโดนิเซีย) กลองมลายู ของมลายู (มาเลเซยี) เปงมาง ตะโพนมอญ ปมอญ และฆองมอญ 

ของมอญ กลองยาวของพมา ขิม มาลอของจีน กลองมริกัน (กลองของชาวอเมริกัน) เปยโน 

ออรแกน และ ไวโอลนี ของประเทศทางตะวันตก เปนตน 

 

ววิฒันาการของวงดนตรีไทย 

                นับต้ังแตไทยไดมาต้ังถิ่นฐานในแหลมอินโดจีน และไดกอต้ังอาณาจักรไทยขึ้น จึงเปน

การเร่ิมตน ยุคแหงประวัติศาสตรไทย ที่ปรากฎ หลักฐานเปนลายลักษณอักษร กลาวคือ เมื่อไทยได

สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้น และหลังจากที่ พอขุนรามคําแหง มหาราช ไดประดิษฐอักษรไทยขึ้น

ใชแลว นับต้ังแตน้ันมาจึงปรากฎหลักฐานดาน ดนตรีไทย ที่เปนลายลักษณอักษร ทั้งในหลักศิลา

จารึก หนังสือวรรณคดี และเอกสารทางประวัติศาสตร ในแตละยุค ซึ่งสามารถนํามาเปนหลักฐาน

ในการพิจารณา ถึงความเจริญและวิวัฒนาการของ ดนตรีไทย ต้ังแตสมัยสุโขทัย เปนตนมา 

จนกระทัง่เปนแบบแผนดังปรากฎ ในปจจุบัน พอสรุปไดดังตอไปน้ี 
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สมัยสุโขทัย 

                มีลักษณะเปนการขับลํานํา และรองเลนกันอยางพื้นเมือง เกี่ยวกับ เคร่ืองดนตรีไทย ใน

สมัยน้ี ปรากฎหลักฐานกลาวถึงไวในหนังสือ ไตรภูมิพระรวง ซึ่งเปนหนังสือวรรณคดี ที่แตงใน

สมัยน้ี ไดแก แตร, สังข, มโหระทกึ, ฆอง, กลอง, ฉิ่ง, แฉง (ฉาบ), บัณเฑาะว พิณ, ซอพงุตอ 

(สันนิษฐานวาคือ ซอสามสาย) ปไฉน, ระฆัง, และ กงัสดาล เปนตน ลักษณะการผสม วงดนตรี ก็

ปรากฎหลักฐานทั้งในศิลาจารึก และหนังสือไตรภูมิพระรวง กลาวถึง "เสียงพาทย เสียงพิณ" ซึ่งจาก

หลกัฐานที่กลาวน้ี สันนิษฐานวา วงดนตรีไทย ในสมัยสุโขทัย มีดังน้ี คือ 

            1. วงบรรเลงพิณ มีผูบรรเลง 1 คน ทําหนาที่ดีดพิณและขับรองไปดวย เปนลักษณะของการ

ขับลํานํา 

             2. วงขับไม ประกอบดวยผูบรรเลง 3 คน คือ คนขับลํานํา 1 คน คนสี ซอสามสาย คลอเสียง

รอง 1 คน และ คนไกว บัณเฑาะว ใหจังหวะ 1 คน 

              3. วงปพาทย เปนลักษณะของวงปพาทยเคร่ือง 5 มี 2 ชนิด คือ 

                        วงปพาทยเคร่ืองหา อยางเบา ประกอบดวยเคร่ืองดนตรีชนิดเลก็ ๆ จํานวน 5 ชิ้น คือ 

1. ป 2. กลองชาตรี 3. ทับ (โทน) 4. ฆองคู และ 5. ฉิ่ง ใชบรรเลงประกอบการแสดง ละครชาตรี 

(เปนละครเกาแกที่สุดของไทย) 

                        วงปพาทยเคร่ืองหา อยางหนัก ประกอบดวย เคร่ืองดนตรีจํานวน 5 ชิ้น คือ 1. ปใน 2. 

ฆองวง (ใหญ) 3. ตะโพน 4. กลองทดั และ 5. ฉิ่ง ใชบรรเลงประโคมในงานพิธีและบรรเลง

ประกอบ การแสดงมหรสพ ตาง ๆ จะเห็นวา วงปพาทยเคร่ืองหา ในสมัยน้ียังไมมีระนาดเอก 

                4. วงมโหรี เปนลักษณะของวงดนตรีอีกแบบหน่ึง ที่นําเอา วงบรรเลงพิณ กับ วงขับไม มา

ผสมกัน เปนลักษณะของ วงมโหรีเคร่ืองสี่ เพราะประกอบดวยผูบรรเลง 4 คน คือ 1. คนขับลํานํา

และตี กรับพวง ใหจังหวะ 2. คนสี ซอสามสาย คลอเสียงรอง 3. คนดีดพณิ 4. คนตีทับ (โทน) 

ควบคุมจังหวะ 

 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 

                      ในสมัยน้ี ในกฏมลเฑียรบาล ซึ่งระบุชื่อ เคร่ืองดนตรีไทย เพิ่มขึ้น จากที่เคยระบุไว ใน

หลักฐานสมัยสุโขทัย จึงนาจะเปน เคร่ืองดนตรี ที่เพิ่งเกิดในสมัยน้ี ไดแก กระจับป ขลุย จะเข และ 

รํามะนา นอกจากนี้ในกฎมณเฑียรบาลสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) ปรากฎ

ขอหามตอนหน่ึงวา "...หามรองเพลงเรือ เปาขลุย เปาป สีซอ ดีดกระจับป ดีดจะเข ตีโทนทับ ในเขต

พระราชฐาน..." ซึ่งแสดงวาสมัยน้ี ดนตรีไทย เปนที่นิยมกันมาก แมในเขตพระราชฐาน ก็มีคนไป

รองเพลงและเลนดนตรีกนัเปนทีเ่อิกเกริกและเกนิพอดี จนกระทั่งพระมหากษัตริยตองทรงออกกฎ
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มลเฑียรบาล ดังกลาวขึ้นไวเกี่ยวกับลักษณะของ วงดนตรีไทย ในสมัยน้ีมีการเปลี่ยนแปลง และ

พัฒนาขึ้นกวาในสมัยสุโขทัย ดังน้ี คือ 

                   1. วงปพาทย ในสมัยน้ี ก็ยังคงเปน วงปพาทยเคร่ืองหา เชนเดียวกับในสมัยสุโขทัย แตมี 

ระนาดเอก เพิ่มขึ้น ดังน้ัน วงปพาทยเคร่ืองหา ในสมัยน้ีประกอบดวย เคร่ืองดนตรี ดังตอไปน้ี คือ 

 

 1. ระนาดเอก 

 2. ปใน 

 3. ฆองวง (ใหญ) 

 4. กลองทัด ตะโพน 

 5. ฉิ่ง 

                    2. วงมโหรี ในสมัยนี้พัฒนามาจาก วงมโหรีเคร่ืองสี่ ในสมัยสุโขทัยเปน วงมโหรีเคร่ือง

หก เพราะไดเพิ่ม เคร่ืองดนตรี เขาไปอีก 2 ชิ้น คือ ขลุย และ รํามะนา ทําให วงมโหรี ในสมัยน้ี 

ประกอบดวย เคร่ืองดนตรี จํานวน 6 ชิ้น คือ 

 1. ซอสามสาย 

 2. กระจับป (แทนพณิ) 

 3. ทับ (โทน) 

 4. รํามะนา 

 5. ขลุย 

 6. กรับพวง 

 

สมัยกรุงธนบุรี 

                    เน่ืองจากในสมัยน้ีเปนชวงระยะเวลาอันสั้นเพียงแค 15 ป และประกอบกับ เปนสมัย

แหงการกอรางสรางเมือง และการปองกันประเทศเสียโดยมาก วงดนตรีไทย ในสมัยนี้จึงไมปรากฎ

หลักฐานไววา ไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้น สันนิษฐานวา ยังคงเปนลักษณะและรูปแบบของ 

ดนตรีไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาน่ันเอง 

 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร 

                  ในสมยัน้ี เมื่อบานเมืองไดผานพนจากภาวะศึกสงคราม และไดมีการกอสรางเมืองให

มั่นคงเปนปกแผน เกิดความ สงบรมเย็น โดยทั่วไปแลว ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ ก็ไดรับการฟนฟู

ทะนุบํารุง และสงเสริมใหเจริญรุงเรืองขึ้น โดยเฉพาะ ทางดานดนตรีไทย ในสมัยน้ีไดมีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงเจริญขึ้นเปนลําดับ ดังตอไปน้ี 
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รัชกาลท่ี 1  

              ดนตรีไทย ในสมัยน้ีสวนใหญ ยังคงมีลักษณะ และ รูปแบบตามที่มีมาต้ังแต สมัยกรุงศรี

อยุธยา ที่พัฒนาขึ้นบางในสมัยน้ีก็คือ การเพิ่ม กลองทัด ขึ้นอีก 1 ลูก ใน วงปพาทย ซึ่งแตเดิมมา มี

แค 1 ลูก พอมาถึง สมัยรัชกาลที่ 1 วงปพาทย มีกลองทัด 2 ลูก เสียงสูง (ตัวผู) ลูกหน่ึง และ เสียงตํ่า 

(ตัวเมีย) ลูกหน่ึง และการใช กลองทัด 2 ลูก ในวงปพาทย ก็เปนที่นิยมกันมา จนกระทั่งปจจุบันน้ี 

รัชกาลท่ี 2  

              อาจกลาววาในสมัยน้ี เปนยุคทองของ ดนตรีไทย ยุคหน่ึง ทั้งน้ีเพราะ องคพระมหากษัตริย 

ทรงสนพระทัย ดนตรีไทย เปนอยางยิ่ง พระองคทรงพระปรีชาสามารถ ในทางดนตรีไทย ถึงขนาด

ที่ทรงดนตรีไทย คือ ซอสามสาย ได มีซอคูพระหัตถชื่อวา "ซอสายฟาฟาด" ทั้งพระองคได พระราช

นิพนต เพลงไทย ขึ้นเพลงหน่ึง เปนเพลงที่ไพเราะ และอมตะ มาจนบัดน้ีน่ันก็คือเพลง "บหุลนัลอย

เลือ่น" การพัฒนา เปลี่ยนแปลงของ ดนตรีไทย ในสมัยน้ีก็คือ ไดมีการนําเอา วงปพาทยมาบรรเลง 

ประกอบการขับเสภา เปนคร้ังแรก นอกจากนี้ ยงัมกีลองชนิดหน่ึงเกดิขึน้ โดยดัดแปลงจาก 

"เปงมาง" ของมอญ ตอมาเรียกกลองชนิดน้ีวา "สองหนา" ใชตีกํากับจังหวะแทนเสยีงตะโพนในวง

ปพาทย ประกอบการขับเสภา เนื่องจากเห็นวาตะโพนดังเกินไป จนกระทั่งกลบเสียงขับ กลองสอง

หนาน้ี ปจจุบันนิยมใชตีกํากับจังหวะหนาทับ ในวงปพาทยไมแข็ง 

 

รัชกาลท่ี 3  

                วงปพาทยไดพัฒนาขึ้นเปนวงปพาทยเคร่ืองคู เพราะไดมีการประดิษฐระนาดทุม มาคูกับ

ระนาดเอก และประดิษฐฆองวงเล็กมาคูกับ ฆองวงใหญ 

 

รัชกาลท่ี 4 

               วงปพาทยไดพัฒนาขึ้นเปนวงปพาทยเคร่ืองใหญ เพราะไดมีการประดิษฐ เคร่ืองดนตรี 

เพิ่มขึ้นอีก 2 ชนิด เลยีนแบบ ระนาดเอก และระนาดทุม โดยใชโลหะทาํลูกระนาด และทําราง

ระนาดใหแตกตางไปจากรางระนาดเอก และระนาดทุม (ไม) เรียกวา ระนาดเอกเหล็ก และระนาด

ทุมเหล็ก นํามาบรรเลงเพิ่มในวงปพาทยเคร่ืองคู ทําให ขนาดของ วงปพาทยขยายใหญขึ้นจึงเรียกวา 

วงปพาทยเคร่ืองใหญ อน่ึงในสมัยน้ี วงการดนตรีไทย นิยมการรองเพลงสงใหดนตรีรับ หรือที่

เรียกวา "การรองสง" กันมากจนกระทั่ง การขับเสภาซึ่งเคยนิยมกันมากอนคอย ๆ หายไป และการ

รองสงก็เปนแนวทางใหมีผูคิดแตงขยายเพลง 2 ชั้นของเดิมใหเปนเพลง 3 ชั้น และตัดลง เปนชั้น

เดียว จนกระทั่งกลายเปนเพลงเถาในที่สุด (นับวาเพลงเถาเกิดขึ้นมากมายในสมัยนี)้ นอกจากน้ี วง

เคร่ืองสาย ก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลน้ีเชนกัน 

 

รัชกาลท่ี 5  
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                ไดมีการปรับปรุงวงปพาทยขึ้นใหมชนิดหน่ึง ซึ่งตอมาเรียกวา "วงปพาทยดึกดําบรรพ" 

โดยสมเด็จกรมพระยานริศรานุวดัติวงศ สําหรับใชบรรเลงประกอบการแสดง "ละครดึกดําบรรพ" 

ซึ่งเปน ละครที่เพิ่งปรับปรุงขึ้นในสมัยรัชกาลน้ีเชนกัน หลักการปรับปรุงของทานก็โดยการตัด

เคร่ืองดนตรีชนิดเสียงเล็กแหลม หรือดังเกินไปออก คงไวแตเคร่ืองดนตรีที่มีเสียงทุม นุมนวล กับ

เพิ่มเคร่ืองดนตรีบางอยางเขามาใหม เคร่ืองดนตรี ในวงปพาทยดึกดําบรรพ จึงประกอบดวยระนาด

เอก ฆองวงใหญ ระนาดทุม ระนาดทุมเหล็ก ขลุย ซออู ฆองหุย (ฆอง 7 ใบ) ตะโพน กลองตะโพน 

และเคร่ืองกํากับจังหวะ 

 

รัชกาลท่ี 6  

                ไดมีการปรับปรุงวงปพาทยขึ้นมาอีกชนิดหนึ่ง โดยนําวงดนตรีของมอญมาผสมกับ วงป

พาทยของไทย ตอมาเรียกวงดนตรีผสมน้ีวา "วงปพาทยมอญ" โดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป

บรรเลง) เปนผูปรับปรุงขึ้น วงปพาทยมอญดังกลาวน้ี ก็มีทั้งวงปพาทยมอญเคร่ืองหา เคร่ืองคู และ

เคร่ืองใหญ เชนเดียวกับวงปพาทยของไทย และกลายเปนที่นิยมใชบรรเลงประโคมในงานศพ มา

จนกระทั่งบัดน้ี นอกจากนี้ยังไดมีการนําเคร่ืองดนตรีของตางชาติ เขามาบรรเลงผสมกับ วงดนตรี

ไทย บางชนิดก็นํามาดัดแปลงเปนเคร่ืองดนตรีของไทย ทําใหรูปแบบของ วงดนตรีไทย 

เปลี่ยนแปลงพัฒนา ดังน้ี คือ 

                   1. การนําเคร่ืองดนตรีของชวา หรืออินโดนีเซีย คือ "อังกะลุง" มาเผยแพรในเมืองไทย

เปนคร้ังแรก โดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทั้งน้ีโดยนํามาดัดแปลง ปรับปรุงขึ้นใหม

ใหมีเสียงครบ 7 เสยีง (เดิมมี 5 เสยีง) ปรับปรุงวิธีการเลน โดยถือเขยาคนละ 2 เสียง ทําใหเคร่ือง

ดนตรีชนิดน้ี กลายเปนเคร่ืองดนตรีไทยอีกอยางหนึ่ง เพราะคนไทยสามารถทําอังกะลุงไดเอง อีกทั้ง

วิธีการบรรเลงก็เปนแบบเฉพาะของเรา แตกตางไปจากของชวาโดยสิ้นเชิง 

                    2. การนําเคร่ืองดนตรีของตางชาติเขามาบรรเลงผสมในวงเคร่ืองสาย ไดแก ขิมของจีน 

และออรแกนของฝร่ัง ทําใหวงเคร่ืองสายพัฒนารูปแบบของวงไปอีกลักษณะหน่ึง คือ "วงเคร่ืองสาย

ผสม" 

 

รัชกาลท่ี 7 

               พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสนพระทัยทางดาน ดนตรีไทย มากเชนกนั 

พระองคไดพระราชนิพนธ เพลงไทยที่ไพเราะไวถึง 3 เพลง คือ เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝง 3 ชั้น 

เพลงเขมรลอยองค (เถา) และเพลงราตรีประดับดาว (เถา) พระองคและพระราชินีไดโปรดใหครู

ดนตรีเขาไปถวายการสอนดนตรีในวัง แตเปนที่นาเสียดาย ที่ระยะเวลาแหงการครองราชยของ

พระองคไมนาน เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และพระองคทรงสละราชบัลลังก 

หลงัจากน้ันได 2 ป มิฉะนั้นแลว ดนตรีไทย ก็คงจะเจริญรุงเรืองมาก ในสมัยแหงพระองค อยางไรก็
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ตามดนตรีไทยในสมัยรัชกาลน้ี นับวาไดพัฒนารูปแบบ และลักษณะ มาจนกระทั่ง สมบรูณ เปน

แบบแผนดังเชน ในปจจุบันน้ีแลว ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชมีผูนิยมดนตรีไทยกันมาก และมีผูมี

ฝมือ ทางดนตรี ตลอดจน มีความคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ใหพัฒนากาวหนามาตามลําดับ 

พระมหากษัตริย เจานาย ตลอดจนขุนนางผูใหญ ไดใหความอุปถัมภ และทํานุบํารุงดนตรีไทย ในวัง

ตาง ๆ มักจะมีวงดนตรีประจําวัง เชน วงวังบูรพา วงวังบางขุนพรหม วงวังบางคอแหลม และวงวัง

ปลายเนิน เปนตน แตละวงตางก็ขวนขวายหาครูดนตรี และนักดนตรีที่มีฝมือเขามาประจําวง มีการ

ฝกซอมกันอยูเนืองนิจ บางคร้ังก็มีการประกวดประชันกัน จึงทําใหดนตรีไทยเจริญเฟองฟูมาก 

ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เปนตนมา ดนตรีไทยเร่ิมซบเซาลง อาจกลาว

ไดวา เปนสมัยหัวเลี้ยวหัวตอ ที่ ดนตรีไทย เกือบจะถึงจุดจบ เนื่องจากรัฐบาลในสมัยหนึ่งมีนโยบาย

ทีเรียกวา "รัฐนิยม" ซึ่งนโยบายน้ี มีผลกระทบตอ ดนตรีไทย ดวย กลาวคือมีการหามบรรเลง ดนตรี

ไทย เพราะเห็นวา ไมสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหทัดเทียมกับอารยประเทศ ใครจะจัดใหมี

การบรรเลง ดนตรีไทย ตองขออนุญาต จากทางราชการกอน อีกทั้ง นักดนตรีไทยก็จะตองมีบัตรนัก

ดนตรีที่ทางราชการออกให จนกระทั่งตอมาอีกหลายป เมื่อไดมี การสั่งยกเลิก "รัฐนิยม" ดังกลาว

เสีย แตถึงกระน้ันก็ตาม ดนตรีไทยก็ไมรุงเรืองเทาแตกอน ยังลมลุกคลกุคลาน มาจนกระทั่งบัดน้ี 

เนื่องจากวิถีชีวิต และสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วัฒนธรรมทางดนตรีของตางชาติ ไดเขามา

มีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทยเปนอันมาก ดนตรีที่เราไดยินไดฟง และไดเห็นกนัทางวิทย ุ

โทรทัศน หรือที่บรรเลงตามงานตาง ๆ โดยมากก็เปนดนตรีของตางชาติ หาใช "เสียงพาทย เสียง

พิณ" ดังแตกอนไม ถึงแมวาจะเปนที่นายินดีที่เราไดมีโอกาสฟงดนตรีนานาชาตินานาชนิด แตถา

ดนตรีไทย ถูกทอดทิ้ง และไมมีใครรูจักคุณคา ก็นับวาเสียดายที่จะตองสูญเสียสิ่งที่ดีงาม ซึ่งเปน

เอกลักษณของชาติอยางหน่ึงไป ดังน้ัน จึงควรที่คนไทยทุกคนจะไดตระหนัก ถึงคุณคาของ ดนตรี

ไทย และชวยกันทะนุบํารุงสงเสริม และรักษาไว เพื่อเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบตอไป 

 

สมัยรัตนโกสินทร  

               ในยุครัตนโกสินทรจัดวาเปนยุคทองยุคหน่ึงของวงการดนตรีไทยเลยทีเดียว  โดยเร่ิมจาก

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  มีการประพันธเพลง "ทางกรอ" ขึ้นเปนคร้ังแรก  ซึ่งเปนการพัฒนาการ

ประพันธเพลงจากเดิมซึ่งมีเพียงเพลงทางเก็บ 

วงดนตรีในยคุสมัยน้ีเร่ิมมีการแบงออกเปนสามประเภท  ไดแก 
 

                   วงเคร่ืองสาย  ซึ่งประกอบดวยเคร่ืองดนตรีที่มีสายทั้งหลาย เชน ซอ จะเข  เปนตน 

 

                    วงปพาทย  ประกอบดวยเคร่ืองตีเปนสวนใหญ ไดแก  ระนาด ฆอง และป เปนตน 
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                    วงมโหรี  เปนการรวมกันของวงเคร่ืองสายและวงปพาทย  แตตัดปออกเพราะเสียงดัง

กลบเสียงเคร่ืองสายอ่ืนหมด 
 

                  ดนตรีไทยสวนใหญที่มีพัฒนาการมาอยางรวดเร็วลวนมาจากความนิยมของเจานายใน

ราชสํานักความนิยมเหลาน้ีแพรไปจนถึงขุนนางและผูดีมีเงินทั้งหลาย  ตางเห็นวาการมีวงดนตรี

ประจําตัวถือวาเปนสิ่งเชิดหนาชูตา  จึงมีการสรรหานักดนตรีฝมือดีมาเลนในวงของตนเอง  เกดิมี

การประกวดประชนั  และการแขงขันกันพัฒนาฝมือขึ้น  โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 5-7  จัดวาเปนยุค

ที่วงการดนตรีไทยถึงจุดรุงเรืองสุด   สมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีความนิยมในการเลนและการฟง

วงเคร่ืองสายและมโหรีกันมาก  เพราะมีความนิ่มนวล เหมาะแกการฟงขณะรับแขก รับประทาน

อาหาร หรือกลอมเขานอน  เจานายและขาราชการผูใหญตางมีความสนใจเลนเคร่ืองสายกันมาก 

อาทิเชน พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 2  ทรงพระปรีชาสามารถดานซอสามสาย  ทรงมีซอคูพระหัตถชื่อ 

ซอสายฟาฟาด  ทรงโปรดซอสามสายมาก ถึงกับมีพระบรมราชโองการใหออก "ตราภูมิคุมหาม" 

ใหแกเจาของสวนที่มีตนมะพราวซอ (มะพราวที่กะลาสามารถนําไปทําซอได ปจจุบันนี้หายากมาก

และมีราคาแพงมาก กะลาราคาลูกละ 400-300,000 บาท)  ซึ่งจะเปนการยกเวนไมใหเก็บภาษีแกผูมี

มะพราวซอ  นอกจากน้ี  พระองคยังพระราชนิพนธเพลงไทยชื่อ บุหลันลอยเลื่อน ซึ่งมีที่มาจากพระ

สุบินนิมิตของพระองคเองดวย  ตอมาในยุคหลัง  เร่ิมมีการนิยมฟงการขับเสภา ในยุคน้ันคือเร่ืองขุน

ชางขุนแผนคะ  แรกๆก็ขับเสภาเด่ียวๆ หลังๆมา ก็เร่ิมมีการนําเอาดนตรี "ปพาทย"  เขามารวมใน

การขับเสภาดวย เพื่อใหนักขับเสภาไดพักเสียงเปนระยะ  หนักเขาคงเห็นกนัวาปพาทยนาฟงกวาจึง

ไมฟงเสภาเลย  ตัดนักขับเสภาออกเหลือแตวงปพาทย  ความนิยมในวงปพาทยจึงมีมากขึ้น  และเขา

มาแทนที่วงมโหรีและเคร่ืองสาย 

ในยุคสมัยน้ันเจานายและขาราชการผูใหญตางเห็นกันวาการมีวงปพาทยชั้นดีเปนของ

ประดับบารมีชั้นเยี่ยม  จึงไดมีการเที่ยวหานักดนตรีจากทั่วทุกสารทิศมาอยูในวงของตนเอง และมี

การนําเอาวงดนตรีมาประกวดประชันกัน อยางที่เราไดดูในภาพยนตเร่ือง "โหมโรง" ในสมัยรัชกาล

ที่ 6 มีการกําหนดราชทินนามของนักดนตรีที่รับราชการในราชสํานักเปนจํานวนมาก  โดยแตละชื่อ

ก็ต้ังใหคลองจองกันอยางไพเราะ ไดแก  ประสานดุริยศัพท ประดับดุริยกิจ ประดิษฐไพเราะ เสนาะ

ดุริยางค สําอางดนตรี ศรีวาทิต สิทธิวาทิน พิณบรรเลงราช พาทยบรรเลงรมย ประสมสังคีต ประณีต

วรศัพท คนธรรพวาที ดนตรีบรรเลง เพลงไพเราะ เพราะสําเนียง เสียงเสนาะกรรณ สรรเพลงสรวง 

พวงสําเนียงรอย สรอยสําเนียงสนธ วิมลเราใจ พิไรรมยา วีณาประจินต วีนินประณีต สังคีตศัพท

เสนาะ สังเคราะหศัพทสอางค ดุริยางคเจนจังหวะ ดุริยะเจนใจ ประไพเพลงประสม ประคมเพลง

ประสาน ชาญเชิงระนาด ฉลาดฆองวง บรรจงทุมเลิศ บรรเจิดปเสนาะ ไพเราะเสยีงซอ คลอขลุม

คลอง วองจะเขรับ ขับคําหวาน ตันตริการเจนจิต ตันตริกิจปรีชา นารถประสาทศัพท คนธรรพ

ประสิทธิ์สาร พูดถึงหนังเร่ืองโหมโรงแลวจะพลาดการพูดถึงนักดนตรีสําคัญทานหน่ึงแหงกรุง
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รัตนโกสินทรไปเปนไมได  ทานก็คือ  ทานหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  เพราะ

ชีวประวัติของทานเปนแรงบันดาลใจใหผูสรางสรางหนังเร่ืองน้ีขึ้นมา  ทานหลวงประดิษฐไพเราะ

เปนนักดนตรีที่มีความสามารถทั้งปพาทยและเคร่ืองสาย  เปนผูประพันธเพลงไทยหลายเพลง เชน 

แสนคํานึง นกเขาขะแมร ลาวเสี่ยงเทียน ฯลฯ  ชื่อเพลงเหลาน้ีอาจจะไมคุนหูนัก  แตหาไดลองฟง

แลวจะจําไดทันที เพราะนักดนตรีสากลรุนหลังมักนําทํานองเพลงเหลานี้มาประพันธเปนเพลงไทย

สากล   นอกจากน้ี ทานยังเปนผูประดิษฐเคร่ืองดนตรี "อังกะลุง" โดยดัดแปลงมาจากเคร่ืองดนตรี

พืน้บานของอินโดนีเซยีอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 
 

มีคํากลาววายุคทองของดนตรีไทยหมดไปพรอมกับยุคของทานหลวงประดิษฐไพเราะ  คํา

กลาวน้ีเห็นจะไมไกลเกินจริง  เพราะในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ในชวงสงครามโลกคร้ัง

ที่สอง  รัฐบาลไทยในยุค ทานจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดมีนโยบายสรางชาติใหเปนอารยะ  โดย

ตองการสงเสริมใหดนตรีไทยมแีบบแผน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และดูทัดเทียมชาติตะวันตก  จึงไดมี

การควบคุมใหันักดนตรีและศิลปะพืน้บานอื่นๆ ตองมีการสอบใบอนุญาตเลนดนตรีเพื่อประกัน

มาตรฐานใหเปนระบบเดียวกัน  มีการออกขอบังคับใหตองเลนดนตรีบนเกาอ้ี หามนั่งเลนกับพื้น 

ฯลฯ  ซึง่ในทางปฏิบัติแลวเกิดปญหามาก  เน่ืองจากการเลนดนตรีไทยเกิดจากการสั่งสมรูปแบบแนว
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ทางการเลนแตละสายตระกูลแตละครูไมเหมือนกัน  ไมอาจถือไดวาใครผิดใครถูก  อีกทั้งขอหาม

หลายอยางก็ขัดตอวิถีชีวิต โดยเฉพาะบัตรอนุญาตเลนดนตรี  ทําใหผูที่ไมใชนักดนตรีอาชีพเดือดรอน

มากจากการที่ไมสามารถเลนดนตรียามวางไดเหมือนเคย ประกอบกับแนวคิดของคนรุนใหมที่สนใจ

วัฒนธรรมตางชาติมากกวา  โดยมองวาการเลนดนตรีไทยเปนสิง่ลาสมัยและตองหามเหตุการณนี้ทาน

หลวงประดิษฐไพเราะในวัยชราไมพอใจมาก  แตไมสามารถแสดงออกได  ทําไดเพียงประพันธเพลง 

ชื่อ "แสนคํานึง เถา" ซึ่งมีทวงทํานองสวนสามชั้น แสดงถึงความอัดอั้นตันใจ  พรอมเนื้อรองเปน

เนื้อหาตอวารัฐบาลในยุคนั้นเกี่ยวกับการควบคุมศิลปะ  แตผูใกลชิดของทานเกรงวาทานจะไดรับ

อันตรายจากการโจมตีรัฐบาล จึงไดทําลายตนฉบับเนือ้รองนัน้เสีย  และประพันธเนือ้รองขึน้ใหมเปน

เพลงรักแทน  และไมมีใครทราบถึงเนื้อหาตนฉบับเนือ้รองเดิมอีกเลย จริงๆแลวมีคนเขาใจผิดกันเยอะ 

วาทานจอมพล ป. พิบูลสงครามละเลยศิลปะวัฒนธรรมของชาติ  พยายามกีดกันดนตรีไทย  แตแทที่

จริงแลว  ทานจอมพลฯ เปนผูที่มีความรักและสนใจในดนตรีไทยในระดับหน่ึง  เคยปรากฎวาทาน

นิยมฟงดนตรีไทย  และเคยบริจาคเงินสวนตัวจํานวนมากเพื่อดนตรีไทยดวย  เจตนารมณของการ

ควบคุมดนตรีไทยของทานจึงมีที่มาจากเจตนาดีที่ตองการใหดนตรีไทยมีระบบระเบียบแบบแผน

เทียบเทาของตะวันตก  แตผลกลับเปนไปในทิศทางตรงกันขาม  ดนตรีไทยกลับถึงจุดตกต่าํจนถึงทุก

วันน้ี  แมจะมกีารพยายามใหประชาชนเขาถึงดนตรีไทยแลว  ดนตรีไทยยังกลับเปนเพียงดนตรีทีใ่ชใน

พิธี เปนเร่ืองของแบบแผน เปนของเฉพาะกลุม ไมสามารถเขาใจได ไมสามารถเขาถึงได  จริงๆแลว 

ทุกคนสามารถเขาถึงแลซึมซาบความไพเราะของดนตรีไทยได เทาๆ กับที่เราสามารถซึมซาบความ

ไพเราะของเพลงไทยสากลทีเ่ราฟงกนัอยูทกุวัน 
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เร่ืองที่  2 
เทคนิคและวิธีการเลนของเคร่ืองดนตรีไทย 

ซออู 

  การเทียบเสียงซออู 

           ใชขลุยเพียงออเปาเสียง ซอล โดยปดมอืบนและน้ิวค้ํา เปาลมกลางๆ จะไดเสียง ซอล เพื่อ

เทยีบเสยีงสายเอก สวนสายทุม ใหปดมือลางหมด จนถึงน้ิวกอย เปาลมเบา ก็จะไดเสียง โด ตาม

ตองการ เพื่อเทียบเสียงสายทุม ใหตรงกับเสียงน้ัน 

  

การน่ังสีซอ 

         น่ังขัดสมาธิบนพื้น หากเปนสตรีใหนั่งพับเพียบขาขวาทับขาซาย วางกะโหลกซอไวบนขาพับ

ดานซาย มือซายจับคันซอใหตรงกับที่มีเชือกรัดอก ใหตํ่ากวาเชือกรัดอกประมาณ 1 น้ิว สวนมอืขวา

จับคันสี-โดยแบงคนัสอีอกเปน 5 สวน แลวจับตรง 3 สวนใหคนัสพีาดไปบนน้ิวชี ้และน้ิวกลางใน

ลักษณะหงายมือ สวนน้ิวหัวแมมือ ใชกํากับคันสีโดยกดลงบนน้ิวชี ้น้ิวนางและน้ิวกอยใหงอติดกัน 

เพื่อทําหนาที่ดันคันชักออกเมื่อจะสีสายเอก และ ดึงเขาเมื่อจะสีสายทุม 

 

  การสีซอ 

          วางคนัสใีหชดิดานใน ใหอยูในลักษณะเตรียมชักออก แลวลากคันสีออกชาๆดวยการใชวิธีสี

ออก ลากคันสีใหสุด แลวเปลี่ยนเปนสีเขาในสายเดียวกัน ทําเร่ือยไปจนกวาจะคลอง พอคลองดีแลว 

ใหเปลี่ยนมาเปนสีสายเอก โดยดันน้ิวนางกับน้ิวกอยออกไปเล็กนอย ซอจะเปลีย่นเปนเสยีง ซอล 

ทันที ดังน้ีคันสี ออก เขา ออก เขา เสียง โด โด ซอล ซอล ฝกเร่ือยไปจนเกิดความชํานาญ 

 

ขอควรระวัง ตองวางซอใหตรง โดยใชมือซายจับซอใหพอเหมาะ อยาใหแนนเกินไป อยาใหหลวม

จนเกนิไป ขอมือที่จับซอตองทอดลงไปใหพอดี ขณะน่ังสียืดอกพอสมควร อยาใหหลังโกงได มือที่

คีบซอใหออกกําลังพอสมควรอยาใหซอพลิกไปมา 

 

การเทียบเสียงซอดวง 

     ใชขลุยเพียงออเปาเสียง ซอล โดยการปดมอืบน และ น้ิวค้ํา เปาลมกลางๆ ก็จะไดเสียง ซอล ขึ้น

สายทุมของซอดวง ใหตรงกับเสียงซอลน้ี ตอไปเปนเสียงสายเอก ใชขลุยเปาเสียง เร โดยปดน้ิว

ตอไปอีก 3 น้ิว เปาดวยลมแรง กจ็ะได เสยีง เร ขึ้นสายเ0อกใหตรงกับเสียง เร น้ี 

  การน่ังสีซอ 

     น่ังพับเพียบบนพื้น จับคันซอดวยมือซาย ใหไดกึ่งกลางตํ่ากวารัดอกลงมาเล็กนอย ใหซอโอนออ
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กกจากตัวนิดหนอย คันซออยูในอุงมือซาย ตัวกระบอกซอวางไวบนขา ใหตัวกระบอกซออยูใน

ตําแหนงขอพับติดกับลําตัว มือขวาจับคันสีดวยการแบงคันสีใหได 5 สวน แลวจึงจับสวนที่ 3 ขาง

ทาย ใหคนัสีพาดไปบนมือน้ิวชี้ น้ิวกลางเปนสวนรับคันสี ใชน้ิวหัวแมมือกดกระชับไว น้ิวนางกบั

น้ิวกอยงอไวสวนใน ซึง่จะเปนประโยชนในการดันคนัสอีอกมาหาสายเอก และ ดึงเขาเมื่อตองการ

สีสายทุม 

  การสีซอ 

     วางคนัสไีวดานใน ใหอยูในลักษณะเตรียมชักออก คอยๆลากคันสีออกใหเกิดเสียง ซอล จนสุด

คันชัก แลวเปลีย่นเปนสเีขาในสายเดียวกนั (ทําเร่ือยไปจนกวาจะคลอง) พอซอมสายในคลองดีแลว 

จึงเปลี่ยนมาสีสายเอกซึ่งเปนเสียง เร โดยการใชน้ิวนางกบัน้ิวกอยมอืขวา ดันคนัสีออก ปฏิบัติจน

คลอง 

ฝกสลับใหเกิดเสียงดังน้ี 

คันสี ออก เขา ออก เขา 

เสยีง ซอล ซอล เร เร 

 

ขอควรระวัง ตองวางซอใหตรง โดยใชขอมือซายควบคุม อยาใหซอบิดไปมาได  
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เคร่ืองดีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จะเข 
         เปนเคร่ืองดนตรีประเภทดีด มี 3 สายเขาใจวาไดปรับปรุงแกไขมาจากพิณ นํามาวางดีดกับ

พืน้เพือ่ความสะดวก จะเขไดนําเขารวมบรรเลงอยูในวงมโหรีคูกับกระจับปในสมัยรัชกาลที่ 2 แหง

กรุงรัตนโกสินทร มีผูนิยมเลนจะเขกันมาก ตัวจะเขทําเปน สองตอน คอืตอนหัวและตอนหางตอน

หัวเปนกระพุงใหญ ทําดวยไมแกนขนุน ทอนหัวและทอนหางขดุเปนโพรงตลอด ปดใตทองดวย

แผนไม มีเทารองตอนหัว 4 เทา และตอนปลายอีก 1 เทาทําหลังนูนตรงกลาง ใหสองขางลาดลง โยง

สายจากตอนหัวไปทางตอนหางเปน 3 สาย มีลูกบิดประจําสายละ 1 อัน สาย 1 ใชเสนลวด

ทองเหลอืง อีก 2 สายใชเสนเอ็น มีหยองรับสายอยูตรงปลายหาง กอนจะถึงลูกบิด ระหวางตัวจะเขมี

แปนไมเรียกวา “นม” รองรับสายติดไวบนหลังจะเข รวมทั้งสิ้น 11 อัน เพื่อไวเปนที่สําหรับน้ิวกด

นมแตละอันสูง เรียงลําดับขึ้นไป เวลาบรรเลง ใชดีดดวยไมดีดกลมปลายแหลมทําดวยงาชางหรือ

กระดูกสตัว เคยีนดวย เสนดายสําหรับพันติดกับปลายน้ิวชี้ขางขวาของผูดีด และใชน้ิวหัวแมมือ กับ

น้ิวกลางชวยจับใหมีกําลัง เวลาแกวงมือสายไปมา ใหสัมพันธ กับมือขางซายขณะกดสายดวย 

 

ซึง 

               เปนเคร่ืองดนตรีชนิดดีด มี 4 สายเชนเดียวกับกระจับป แตมขีนาดเลก็กวา กะโหลกมี

รูปรางกลม ทั้งกะโหลกและคันทวน ใชไมเน้ือแข็งชิ้นเดียวควาน ตอนที่เปนกะโหลกใหเปนโพรง

ตัดแผนไมใหกลม แลวเจาะรูตรงกลางทําเปนฝาปดดานหนา เพื่ออุมเสียงใหกังวาน คนัทวนนําเปน

เหลีย่มแบนตอนหนา เพือ่ติดตะพานหรือนมรับน้ิวจํานวน 9 อัน ตอนปลายคันทวนทําเปนรูปโคง 

และขุดใหเปนรอง เจาะรูสอดลูกบิดขางละ 2 อัน รวมเปน 4 อันสอดเขาไปในรอง สําหรับขึ้นสาย 4 
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สาย สายของซึงใชสายลวดขนาดเล็ก 2 สาย และ สายใหญ 2 สายซึงเปนเคร่ืองดีดที่ชาวไทยทาง

ภาคเหนือนิยมนํามา เลนรวมกับปซอ และ สะลอ 

 

พิณเปยะ 

           พิณเปยะ หรือ พิณเพียะ เปนเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองลานนาชนิดหน่ึง เปนเคร่ืองดนตรีประเภท

ดีด มีคันทวน ตอนปลายคันทวนทําดวยเหล็กรูปหัวชาง ทองเหลือง สําหรับใชเปนที่พาดสาย ใช

สายทองเหลืองเปนพื้น สายทองเหลืองน้ีจะพาดผานสลักตรงกะลาแลวตอไปผูกกับสลักตรง

ดานซาย สายของพิณเปยะมีทั้ง 2 สายและ 4 สาย กะโหลกของพิณเปยะทําดวยเปลือกนํ้าเตาตัดคร่ึง

หรือกะลามะพราว ก็ได เวลาดีด ใชกะโหลกประกบติดกับหนาอก ขยับเปด ปดใหเกิดเสียงตาม

ตองการ ในสมัยกอนชาวเหนือมักจะใชพิณเปยะดีดคลอกับการขับ ลํานํา ในขณะที่ไปเที่ยวสาว แต

เกดิ 
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เคร่ืองสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซอดวง 

            เปนซอสองสาย กะโหลกของซอดวงน้ัน แตเดิมใชกระบอกไมไผ กะโหลกของซอดวงน้ี ใน

ปจจุบันใชไมจริง หรือ งาชางทําก็ได แตที่นิยมวาเสียงดีน้ัน กะโหลกซอดวงตองทําดวยไมลําเจียก 

สวนหนาซอนิยมใชหนัง งูเหลือมขึง เพราะทําใหเกิดเสียงแกวเกิดความไพเราะอยางยิ่ง ลักษณะขอ

ซอดวง มีรูปรางเหมือนกับซอของจีนที่เรียกวา “ฮู – ฉนิ “ (Huchin) ทุกอยาง เหตุที่เรียกวา ซอดวง 

ก็เพราะมีรูปรางคลายเคร่ืองดักสัตว กระบอก ไมไผเหมือนกัน   

 

ซออู 

           เปนซอสองสาย ตัวกะโหลกทําดวยกะลามะพราว คันทวนซออูน้ี ยาวประมาณ 79 ซม ใช

สายซอสองสายผูกปลายทวนใตกะโหลก แลวพาดผานหนาซอ ขึ้นไปผูกไวกับ ลูกบิดสองอัน โดย

เจาะรูคนัทวนดานบน แลวสอดลกูบดิใหทะลผุานคนัทวนออกมา และใชเชือกผูกร้ังกับทวนตรง

กลางเปนรัดอก เพื่อใหสายซอตึง และสําหรับเปนที่กดสายใตรัดอกเวลาสี สวนคันสีของซออูน้ันทํา

ดวย ไมจริง ใ ชขนหางมาตรงหนาซอใชผามวนกลมๆ เพื่อทําหนาที่เปนหมอนหนุน สายใหพน

หนาซอ ดานหลงัของ  

ซออูมีรูปรางคลายๆกับซอของจีนที่เรียกวา ฮู – ฮู ( Hu-hu ) เหตุที่เรียกวาซออูก็เพราะ เรียกตามเสียง

ที่ไดยินน่ันเอง 
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สะลอ 

            สะลอเปนเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองลานนาชนิดหน่ึง เปนประเภทเคร่ืองสีซึ่งมีทั้ง 2 สายและ 3 

สาย คันชักสําหรับสีจะอยูขางนอกเหมือนคันชักซอสามสาย สะลอเรียกอีกอยางหน่ึงวา ทรอ หรือ 

ซะลอ ใชไมแผนบางๆปดปากกะลาทําหลักที่หัว สําหรับพาดทองเหลือง ดานหลงักะโหลกเจาะเปน

รูปลวดลายตางๆสวนดานลางของกะโหลก เจาะทะลุลง ขางลาง เพื่อสอดคันทวนที่ทําดวยไมชิงชัน 

ตรงกลางคันทวนมีรัดอกทําดวยหวายปลายคันทวน ดานบนเจาะรูสําหรับสอดลูกบิด ซึ่งมี 2 หรือ 3 

อัน สําหรับขึงสายซอ จากปลายลูกบิดลงมาถึงดานกลางของกะโหลกมีหยองสําหรับ หนุนสายสะ

ลอเพื่อใหเกิดเสียงเวลาสี คันชักสะลอทําดวยไมดัดเปนรูป โคง ขึงดวยหางมาหรือพลาสติก เวลาสี

ใชยางสนถูทําใหเกิดเสียงได 

สะลอใชบรรเลงประกอบการแสดงหรือบรรเลงรวมกับบทรองและทํานองเพลงไดทุกชนิดเชน เขา

กับปในวงชางซอ เขากับซึงในวงพื้นเมือง หรือใชเด่ียวคลอรองก็ได 

 

ซอสามสาย 

    ซอสามสาย ปรากฎหลักฐานจากจดหมายเหตุ ลาลูแบร ที่บันทึกไววา “….ชาวสยามมีเคร่ือง

ดุริยางคเล็กๆ นาเกลียดมาก มีสามสายเรียกวา “ซอ” ….” ซึ่งชี้ใหเห็นวาในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือ

กอนน้ัน มีซอสามสายและนิยมเลนกัน ยุคตนของกรุงรัตนโกสินทร ในสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 พระองคทานยังโปรดทรงซอสามสายเปนอยางยิ่ง จึงทําให

พระองคทานไดประดิษฐคิดสรางซอสามสายไดดวยความประณีต งดงาม และเปนแบบอยางมา

จนถึงปจจุบันน้ี 

สวนตางๆของซอสามสายมีชื่อเรียกดังน้ี 

            (1) ทวนบน เปนสวนบนสดุของคนัซอ ควานดานในใหเปนโพรงโดยตลอด ดานบนสดุมี

รูปรางเปนทรงเทริดดานหนาตรงปลายทวนตอนลาง ทวนบนนี้ทําหนาที่คลายๆกับทออากาศ (Air 

column) ใหเสียงที่เกิดจากกะโหลกเปนความถี่ของเสียง แลวลอดผานออกมา ทางทวนบนน้ีได 

             (2) ทวนลาง ทําเปนรูปทรงกระบอก และประดิษฐลวดลายสวยงาม และเรียกทวนลางน้ีวา 

ทวนเงนิ ทวนทอง ทวนมกุ ทวนลงยา เปนตน ทวนลาง ทําหนาที่เปนตําแหนงสําหรับกดน้ิว ลงบน

สายในตําแหนงตางๆ 

              (3) พรมบน คือสวนที่ตอจากทวนลางลงมา สวนบนกลึงเปนลูกแกว สวนตอนลางทําเปน

รูปปากชางเพื่อประกบกับกะโหลกซอ 
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(4) พรมลาง สวนที่ประกบกับกะโหลกซอทําเปนรูปปากชาง เชนเดียวกับสวนลางของ 

พรมบน ตรงกลางของพรมลางเจาะรูดานบนเพื่อใชสําหรับเปนที่รอย”หนวดพราหมณ” เพือ่คลอง

กับสายซอทั้งสามสายและเหน่ียวร้ังใหตึง ตรงสวนปลายสุดของพรมลางกลึงเปน “เกลียวเจดียยอด 

              (5) ถวงหนา ควบคุมความถี่ของเสียง ทําใหมีเสียงนุมนวลไพเราะ นาฟงยิ่งขึ้น 

              (6) หยอง ทําดวยไมไผ แกะใหเปนลักษณะคู ปลายทั้งสองของหยองควานเปนเบาขนม

ครกเพื่อทําใหเสียง ที่เกิดขึ้นสงผานไปยังหนาซอมีความกังวานมากยิ่งขึ้น 

               (7) คันสี (คันชัก) คันสีของซอสามสาย ประกอบดวยไมและหางมา คันสีน้ันเหลาเปนรูป

คันศร โดยมากนิยมใชไมแกว เพราะเปนไมเนื้อแข็ง และมีลวดลายงดงาม 

 

เคร่ืองตี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระนาดเอก 

      วิวัฒนาการมาจากกรับ ลูกระนาดทําดวยไมไผบง หรือไมแกน โดยนํามาเหลาใหไดตามขนาดที่

ตองการ แลวทํารางเพื่ออุมเสยงเปนรูปคลายลําเรือ ใหหัวและทายโคงขึ้น เรียกวา รางระนาด แผน

ไมที่ปดหัวทายรางระนาดเราเรียกวา “โขน” ระนาดเอกในปจจุบนัมจํีานวน 21 ลูก มีความยาว

ประมาณ 120 ซม มีเทารอง รางเปนเทาเด่ียว รูปคลายกับพานแวนฟา 

 

ระนาดทุม 

        เปนเคร่ืองดนตรีที่สรางขึ้นมาในรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสนิทร เปนการสรางเลียนแบบ

ระนาดเอก รางระนาดทุมน้ันประดิษฐใหมีรูปรางคลายหีบไม แตเวาตรงกลางใหโคง โขนปดหัว

ทายเพื่อ เปนที่แขวนผืนระนาดน้ัน ถาหากวัดจากโขนดานหน่ึงไปยงัโขนอีกดานหน่ึง รางระนาด

ทุมจะมีขนาดยาวประมาณ 124 ซม ปาก รางกวางประมาณ 22 ซม มีเทาเต้ียๆรองไว 4 มุมราง 
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ระนาดเอกเหล็ก หรือระนาดทอง 

     ระนาดเอกเหล็ก เปนเคร่ืองดนตรีที่ประดิษฐขึ้นในรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร แตเดิมลูก

ระนาดทาํดวยทองเหลือง จึงเรียกกนัวาระนาดทอง ระนาดเอกเหลก็มขีนาด 23.5 ซม กวางประมาณ 

5 ซม ลดหลั่นขึ้นไปจนถึงลูกยอดที่มีขนาด 19 ซม กวางประมาณ 4 ซม รางของระนาดเอกเหล็กนั้น 

ทําเปนรูปสี่เหลี่ยม มีเทารองรับไวทั้ง 4 ดาน 

 

ระนาดทุมเหล็ก 

         ระนาดทุมเหลก็เปนเคร่ืองดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ในรัชกาลที่ 4 มี

พระราชดําริใหสรางขึ้น ระนาดทุมเหล็กมีจํานวน 16 หรือ 17 ลูก ตัวรางระนาดยาวประมาณ 1 เมตร 

ปากราง กวางประมาณ 20 ซม มีเทารองติดลูกลอ 4 เทา เพื่อใหเคลื่อนที่ไปมาไดสะดวก ตัวรางสูง

จากพื้นถึงขอบบนประมาณ 26 ซมระนาด ทุกชนิดที่กลาวมาน้ัน จะใชไมตี 2 อัน สาํหรับระนาดเอก

ทําไมตีเปน 2 ชนิด ชนิดหน่ึงทําหัวไมตีใหแข็ง เมื่อตีจะมีเสียงดังเกรียวกราว เมื่อนําเขาผสมวงจะ

เรียกวา “วงปพาทยไมแข็ง” อีกชนิดหน่ึง ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ประดิษฐไมตีใหออนนุม เมื่อ

ตีจะเกดิ เสียงนุมนวล เวลานําระนาดเอกที่ใชไมตีชนิดน้ีมาผสมวง จะเรียกวา “วงปพาทยไมนวม” 

ลักษณะไมตีระนาดมีดังน้ี 

(1) ไมแข็ง ปลายไมระนาด พอกดวยผาชุบนํ้ารักจนแข็ง 

(2) ไมนวม ปลายไมระนาด ใชผาพันแลวถักดวยดายจนนุม 

(3) ไมตีระนาดทุม ปลายไมระนาด ใชผาพันพอกใหโต และนุม เพื่อตีใหเกิดเสียงทุม 

(4) ไมตีระนาดเหลก็ ปลายไมตีทําดวยแผนหนังดิบ ตัดเปนวงกลมเจาะรูตรงกลาง แลวเอาไมเปน 

       ดามสําหรับถือมีขนาดใหญกวาไมตีระนาดเอกธรรมดา 

(5) ไมตีระนาดทุมเหล็ก ทําลักษณะเดียวกับไมตีฆองวง แตปลายไมพนัดวยหนังดิบ เพื่อใหแข็งเวลา 

       ตี จะเกิดเสียงได 

 

เคร่ืองเปา 
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ขลุย 

         ทําดวยไมไผปลองยาวๆ ไวขอทางปลายแตเจาะขอทะลุ ยางไฟใหแหงแลวตบแตงผวิให ไหม

เกรียมเปนลวดลายสวยงาม ดานหนาเจาะรูกลมๆเรียงแถวกัน 7 รู สําหรับน้ิวปดเปดเสียง ขลุยไมมี

ลิ้นเหมือนป แตเขาใชไมอุดเต็มปลอง แลวปาดดานลางใหมีชอง ไมอุดน้ีเรียกวา “ดาก” ทําดวยไม

สัก ดานหลังใตดากลงมา เจาะรูเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แตปาดตอนลางเปนทางเฉียงไมเจาะ ทะลตุรง

เหมือนรูดานหนา รูที่เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาน้ี เรียกวา“รูปากนกแกว” ใตรูปากนกแกวลงมา เจาะรูอีก 

1 รู เรียกวา “รูน้ิวค้ํา” เหนือรูน้ิวค้าํดาน หลงั และเหนือรูบนของรูดานหนาทั้งเจ็ดรู แตอยูทาง

ดานขวา เจาะรูอีกรูหน่ึงเรียกวา “รูเยื่อ” เพราะแตกอนจะใชเยื่อไมไผปดรูน้ีตอมาก็ไมคอยไดใช ตรง

ปลายเลาขลุยจะเจาะรูใหซายขวา ตรงกันเพื่อรอยเชือก เรียกวา “รูรอยเชือก” ดังน้ัน จะสังเกตุวา 

ขลุย 1 เลา จะมีรูทั้งสิ้น 14 รู  

    

ขลุยมีท้ังหมด 3 ชนิดคือ  

(1) ขลุยหลีบ มีขนาดเล็ก  

(2) ขลุยเพียงออ มีขนาดกลาง  

(3) ขลุยอู มีขนาดใหญ  

ตอมามีผูสรางขลุยกรวดขึ้นมาอีกชนิดหน่ึง มีเสียงสูงกวาขลุยเพียงออ 1 เสยีง  

ขลุยกรวดใชกับวงเคร่ืองสายผสมที่นําเอาเคร่ืองดนตรีฝร่ัง มาเลนรวมวง 

 

ป 

          ป เปนเคร่ืองดนตรีไทยแทๆ ทําดวยไมจริง กลึงใหเปนรูปบานหัวบานทาย ตรงกลางปอง 

เจาะภายในใหกลวงตลอดเลา ทางหัวของปเปนชองรูเล็กสวนทาง ปลายของป ปากรูใหญใชชันหรือ

วัสดุอยางอ่ืนมาหลอเสริมขึ้นอีกราว 

ขางละ คร่ึงซม. สวนหัวเรียก “ทวนบน” สวนทายเรียก”ทวนลาง” ตอนกลางของป เจาะรูน้ิวสําหรับ

เปลี่ยนเสียงลงมาจํานวน 6 รู รูตอนบนเจาะเรียงลงมา 4 รู เจาะรูลางอีก 2 รู ตรงกลางของเลาป กลึง

ขว้ันเปนเกลียวคูไวเปนจํานวน 14 คู เพื่อความสวยงามและกันลื่นอีกดวย ตรงทวนบนน้ันใสลิ้นปที่

ทําดวย ใบตาลซอนกัน 4 ชั้น ตัดใหกลมแลวนําไปผูกติดกับทอลมเล็กๆที่ เรียกวา “กาํพวด” กาํพวด

น้ีทําดวยทองเหลือง เงิน นาค หรือโลหะอยางอ่ืนวิธีผูกเชือกเพื่อ ใหใบตาลติดกับกําพวดน้ัน ใชวิธี

ผูกที่เรียกวา “ผูกตะกรุดเบ็ด” สวนของกําพวดที่จะตองสอดเขาไปเลาปน้ันเขาใชถักหรือเคียน ดวย

เสนดาย สอดเขาไปในเลาปใหพอมิดที่พันดายจะทําใหเกิดความแนนกระชับยิ่งขึ้น  

   

ปของไทยจัดไดเปน 3 ชนิดดงัน้ี 

      (1) ปนอก มีขนาดเล็ก เปนปที่ใชกันมาแตเดิม 
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     (2) ปกลาง มขีนาดกลาง สําหรับเลนประกอบการแสดงหนังใหญ มีสําเนียงเสียงอยูระหวาง ปนอก 

กับปใน 

      (3) ปใน มีขนาดใหญ เปนปที่พระอภัยมณีใชสําหรับเปาใหนางผีเสื้อสมุทร  

 

 

วงเคร่ืองสาย 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   วงดนตรีไทยประเภทหน่ึงซึง่เคร่ืองดนตรีสวนใหญในวงจะประกอบดวยเคร่ืองดนตรีที่

ใชสายเปนตนกาํเนินของเสยีงดนตรี เชน ซอดวง ซออู จะเข  แมวาเคร่ืองดนตรีที่นํามาบรรเลงน้ัน

จะมีวิธีบรรเลงแตกตางกัน เชน สี ดีด หรือตี ก็ตาม จึงเรียกวงดนตรีประเภทน้ีวา "วงเคร่ืองสาย" 

                   วงเคร่ืองสายอาจมีเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเปา เชน ขลุย หรือเคร่ืองกํากับจังหวะ เชน 

ฉิ่ง กลอง บรรเลงดวยก็ถือวาอยูในวงเคร่ืองสายเชนกันเพราะมีเปนจํานวนนอยที่นําเขามารวม

บรรเลงดวยเพื่อชวยเพิ่มรสในการบรรเลงดวยเพื่อชวยเพิ่มรสในการบรรเลงใหนาฟงมากยิ่งขึ้น  

                   วงเคร่ืองสายเกิดขึ้นในสมัยอยุธยา ซึ่งมีเคร่ืองสี คือ ซอ เคร่ืองดีด คือ จะเข และ

กระจับป ผสมในวง ปจจุบันวงเคร่ืองสายมี 4 แบบ คือ 

               1. วงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองเดี่ยว เปนวงเคร่ืองสายที่มีเคร่ืองดนตรีผสมเพียงอยางละ 1 ชิ้น 

เรียกอีกอยางหน่ึงวา วงเคร่ืองสายไทยวงเล็ก เคร่ืองดนตรีที่ผสมอยูในวงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองเด่ียว

น้ีนับวาเปนสิ่งสําคัญและถือเปนหลักของวงเคร่ืองสายไทยที่จะขาดสิ่งหน่ึงสิ่งใดเสียมิได เพราะแต

ละสิ่งลวนดําเนินทํานองและมีหนาที่ตาง ๆ กัน เมื่อผสมเปนวงขึ้นแลว เสียงและหนาที่ของเคร่ือง

ดนตรีแตละอยางกจ็ะประสมประสานกนัเปนอันดี เคร่ืองดนตรีที่ผสมอยูในวงเคร่ืองสายไทยเคร่ือง

เด่ียวซึ่งถือเปนหลัก คือ 

                1. ซอดวง เปนเคร่ืองสีที่มีระดับเสียงสูงและกระแสเสียงดัง มีหนาที่ดําเนินทํานองเพลง 



 82 

เปนผูนาํวง และเปนหลกัในการดําเนินทาํนอง 

                2. ซออู เปนเคร่ืองสีที่มีระดับเสียงทุม มีหนาที่ดําเนินทํานองหยอกลอ ยั่วเยา กระตุนให

เกดิความครึกคร้ืนสนุกสนานในจําพวกดําเนินทาํนองเพลง 

                3. จะเข เปนเคร่ืองดีดดําเนินทาํนองเพลงเชนเดียวกบัซอดวง แตมีวิธีการบรรเลงแตกตาง

ออกไป 

                4. ขลุยเพียงออซึ่งเปนขลุยขนาดกลาง เปนเคร่ืองเปาดําเนินทํานองโดยสอดแทรกดวย

เสียงโหยหวนบาง เก็บบาง ตามโอกาส 

                 5. โทนและรํามะนา เปนเคร่ืองตีที่ขึงหนังหนาเดียว และทั้ง 2 อยางจะตองตีใหสอดสลบั

รับกันสนิทสนมผสมกลมกลนืเปนทํานองเดียวกัน มีหนาที่ควบคุมจังหวะหนาทับ บอกรสและ

สําเนียงเพลงในภาษาตาง ๆ และกระตุนเรงเราใหเกดิความสนุกสนาน 

                 6. ฉิ่ง เปนเคร่ืองตรี มหีนาที่ควบคุมจังหวะยอยใหการบรรเลงดําเนินจังหวะไปโดย

สม่ําเสมอ หรือชาเร็วตามความเหมาะสม 

เคร่ืองดนตรีในวงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองเด่ียวอาจเพิ่มเคร่ืองที่จะทําใหเกิดความไพเราะเหมาะสมได

อีก เชน กรับและฉาบเล็กสําหรับตีหยอกลอยั่วเยา 

ในจําพวกกาํกบัจังหวะ โหมงสําหรับชวยควบคุมจังหวะใหญ  

 

                    2. วงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองคู คําวา เคร่ืองคู ยอมมีความหมายชัดเจนแลววาเปนอยางละ 

2 ชิ้น แตสําหรับการผสมวงดนตรีจะตองพิจารณาใครครวญถึงเสียงของเคร่ืองดนตรีที่จะผสมกัน

น้ัน วาจะบังเกิดความไพเราะหรือไมอีกดวย เพราะฉะน้ันวงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองคูจึงเพิ่มเคร่ือง

ดนตรีในวงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองเด่ียวขึ้นเปน 2 ชิ้น แตเพียงบางชนิด คือ 

                   1. ซอดวง 2 คัน แตทําหนาที่ผูนําวงเพียงคันเดียว อีกคันหน่ึงเปนเพียงผูชวย 

                   2. ซออู 2 คัน ถาสีเหมือนกนัไดกใ็หดําเนินทาํนองอยางเดียวกนั แตถาสีเหมือนกัน

ไมไดก็ใหคันหน่ึงหยอกลอหาง ๆ อีกคันหน่ึงหยอกลอยั่วเยาอยางถี่ หรือจะผลัดกันเปนบางวรรค

บางตอนก็ได 

                    3. จะเข 2 ตัว ดําเนินทาํนองแบบเดียวกนั 

                    4. ขลุย 2 เลา เลาหน่ึงเปนขลุยเพียงอออยางในวงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองเด่ียว  

สวนเลาที่เพิ่มขึ้นเปนขลุยหลีบซึ่งมีขนาดเล็กกวาขลุยเพียงออ และมีเสียงสูงกวาขลุยเพียงออ 3 เสยีง 

มีหนาที่ดําเนินทํานองหลบหลีกปลีกทางออกไป ซึ่งเปนการยั่วเยาไปในกระบวนเสียงสูงสําหรับ

โทน รํามะนา และฉิ่ง ไมเพิ่มจํานวน สวนฉาบเล็กและโหมง ถาจะใชก็คงมีจํานวนอยางละ 1 ชิ้นเทา

เดิมต้ังแตโบราณมา วงเคร่ืองสายไทยมีอยางมากก็เพียงเคร่ืองคูดังกลาวแลวเทานั้น ในสมยัหลงัไดมี

ผูคิดผสมวงเปน วงเคร่ืองสายไทยวงใหญ ขึ้น โดยเพิ่มเคร่ืองบรรเลงจําพวกดําเนินทํานอง เชน ซอ

ดวง ซออู และขลุย ขึ้นเปนอยางละ 3 ชิ้นบาง 4 ชิ้นบาง การจะผสมเคร่ืองดนตรีชนิดใดเขามาในวง
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น้ันยอมกระทําได ถาหากเคร่ืองดนตรีน้ันมีเสียงเหมาะสมกลมกลืนกับเคร่ืองอ่ืน ๆ แตจะเพิ่มเติมใน

สวนเคร่ืองกํากับจังหวะ เชน โทน รํามะนา ฉิ่ง ฉาบ และโหมง ไมได ไดแตเปลี่ยนเปนอยางอ่ืนไป 

เชน ใชกลองแขกแทนโทน รํามะนา 

 

                  3. วงเคร่ืองสายผสม เปนวงเคร่ืองสายที่นําเอาเคร่ืองดนตรีตางชาติเขามารวมบรรเลงกับ

เคร่ืองสายไทย การเรียกชื่อวงเคร่ืองสายผสมน้ันนิยมเรียกตามชื่อของเคร่ืองดนตรีตางชาติที่นําเขา

มารวมบรรเลงในวง เชน นําเอาขิมมารวมบรรเลงกับ ซอดวง ซออู ขลุย และเคร่ืองกํากับจังหวะตาง 

ๆ แทนจะเข ก็เรียกวา "วงเคร่ืองสายผสมขิม" หรือนําเอาออรแกนหรือไวโอลนิมารวมบรรเลงดวยก็

เรียกวา "วงเคร่ืองสายผสมออรแกน" หรือ "วงเคร่ืองสายผสมไวโอลิน" เคร่ืองดนตรีตางชาติที่นิยม

นํามาบรรเลงเปนวงเคร่ืองสายผสมนั้นมีมากมายหลายชนิด เชน ขิม ไวโอลิน ออรแกน เปยโน หีบ

เพลงชัก แอกคอรเดียน 

 

                  4. วงเคร่ืองสายปชวา คือ วงเคร่ืองสายไทยทั้งวงบรรเลงประสมกับวงกลองแขก  

โดยไมใชโทนและรํามะนา และใชขลุยหลีบแทนขลุยเพียงออกเพื่อใหเสียงเขากับปชวาไดดี เดิม

เรียกวา วงกลองแขกเคร่ืองใหญ วงเคร่ืองสายปชวา น้ีเกิดขึ้นในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัวการบรรเลงเคร่ืองสายปชวาน้ัน นักดนตรีจะตองมีไหวพริบและความเชี่ยวชาญ

ในการบรรเลงเปนพิเศษ โดยเฉพาะฉิ่งกํากับจังหวะจะตองเปนคนที่มีสมาธิดีที่สุดจึงจะบรรเลงได

อยางไพเราะ เพลงที่วงเคร่ืองสายปชวานิยมใชบรรเลงเปนเพลงโหมโรง ไดแก เพลงเร่ืองชมสมุทร 

เพลงโฉลก เพลงเกาะ เพลงระกํา เพลงสะระหมา แลวออกเพลงแปลง เพลงออกภาษา แลวกลบัมา

ออกเพลงแปลงอีกคร้ังหน่ึง 

 

วงมโหรี 

            

 

 

 

 

 

 

            วงดนตรีไทยประเภทหน่ึงซึ่งประกอบดวยเคร่ืองดนตรีผสมทั้งดีด สี ตี เปา เปนวงดนตรีที่

ใชบรรเลงเพื่อขับกลอม ไมนิยมบรรเลงในการแสดงใด ๆ 
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วงมโหรีมี 5 แบบ คือ 

           1. วงมโหรีเคร่ืองสี่ เปนวงมโหรีที่รวมเอาการบรรเลงพิณและการขับไม ซึ่งมีมาแตโบราณ

เขาดวยกัน เกิดขึ้นคร้ังแรกในสมัยอยุธยา มีเคร่ืองดนตรี 4 ชิ้น คือ  

1.1 ทับ (ปจจุบันเรียกวา โทน) เปนเคร่ืองควบคุมจังหวะ 

1.2 ซอสามสาย 

1.3 กระจับป 

1.4 กรับพวง (ผูขับรองเปนผูตีกรับพวง) 

วงมโหรีเคร่ืองสี่น้ีเดิมผูชายเปนผูบรรเลง ตอมาเมื่อนิยมฟงมโหรีกันแพรหลาย ผูมีบรรดาศักด์ิจึง

นิยมใหผูหญิงฝกหัดบรรเลงบางและไดรับความนิยมสืบตอมา 

 

                  2. วงมโหรีเคร่ืองหก คือ วงมโหรีเคร่ืองสี่ซึ่งเพิ่มเคร่ืองดนตรีอีก 2 อยาง คือ รํามะนา 

สําหรับตีกํากับจังหวะคูกับทับ และขลุย  (ปจจุบันเรียกวา ขลุยเพียงออ) สําหรับเปา ดําเนินทาํนอง 

และเปลี่ยนใชฉิ่งแทนกรับพวง นับเปนการบรรเลงที่มีเคร่ืองดนตรีครบทั้งดีด สี ตี และเปา เกิดขึ้น

ในตอนปลายสมัยอยุธยา 

 

                  3. วงมโหรีเคร่ืองเดี่ยว หรือ มโหรีเคร่ืองเล็ก คือ วงมโหรีที่ไดเพิ่มเคร่ืองดนตรีและ

เปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับต้ังแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน คร้ังแรกเพิ่มระนาดเอกและฆองวง 

(ภายหลังเรียกวา ฆองกลางหรือฆองมโหรี) (ดู ฆองมโหรี ประกอบ) ตอมาจึงไดเพิ่มซอดวงและซอ

อู สวนกระจับปน้ันเปลี่ยนเปนใชจะเขแทน เนื่องจากเวลาบรรเลงจะเขวางราบไปกับพื้น ซึ่งตางกับ

กระจับปที่ตองต้ังดีด ทั้งนมที่ใชรองรับสายและบังคับเสียงก็เรียงลําดับมีระยะเหมาะสมกวา

กระจับป เวลาบรรเลงจึงทาํใหใชนิว้ดีดไดสะดวกและแคลวคลองกวา นอกจากนี้จะเขยังสามารถทํา

เสียงไดดังและทําเสียงไดมากกวากระจับป 

 

ปจจุบันวงมโหรีเคร่ืองเดี่ยวประกอบดวยเคร่ืองดนตรีดังน้ี 

1.ซอสามสาย 1 คัน  ทําหนาที่คลอเสียงผูขับรอง และบรรเลงดําเนินทํานองรวมในวง 

2. ซอดวง 1 คัน ดําเนินทํานองโดยเก็บบาง หวานบาง 

3.ซออู 1 คัน ดําเนินทํานองเปนเชิงหยอกลอยั่วเยาไปกับทํานองเพลง 

4.จะเข 1 ตัว ดําเนินทํานองโดยเก็บบาง รัวบาง และเวนหางบาง 

5.ขลุยเพยีงออ 1 เลา ดําเนินทํานองเก็บบาง โหยหวนบาง 

6.ระนาดเอก 1 ราง ดําเนินทํานองเก็บบาง กรอบาง ทําหนาที่เปนผูนําวง 

7.ฆองวง (เรียกวา ฆองกลางหรือฆองมโหรี) 1 วง ดําเนินทํานองเนื้อเพลงเปนหลักของวง 
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8.โทน 1 ลูก รํามะนา 1 ลูก ตีสอดสลับกัน ควบคุมจังหวะหนาทับ 

9.ฉิ่ง 1 คู ควบคุมจังหวะยอย แบงใหรูจงัหวะหนักเบา 

 

               4. วงมโหรีเคร่ืองคู คือ วงมโหรีเคร่ืองเด่ียวที่ไดเพิ่มระนาดทุมและฆองวงเล็กเขาในวง 

ทั้งน้ีเน่ืองดวยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว วงปพาทยไดเพิ่มระนาดทุมและฆอง

วงเล็กรวมเรียกวา วงปพาทยเคร่ืองคู วงมโหรีจึงเพิ่มเคร่ืองดนตรีดังกลาวบาง นอกจากน้ันยังเพิ่มซอ

ดวงและซออูขึ้นเปนอยางละ 2 คัน เพิ่มจะเขเปน 2 ตัวขลุยน้ันเดิมมีแตขลุยเพียงออ จึงเพิ่มขลุยหลีบ

อีก 1 เลา สวนซอสามสายก็เพิ่มซอสามสายหลีบอีก 1 คัน และเพิ่มฉาบเล็กอีก1 คูดวย 

 

ปจจุบันวงมโหรีเคร่ืองคูประกอบดวยเคร่ืองดนตรีดังน้ี 

ซอสามสาย 1 คัน หนาที่เหมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ซอสามสายหลีบ 1 คัน บรรเลงรวมกับเคร่ืองดําเนินทํานองอ่ืน ๆ 

ซอดวง 2 คัน หนาทีเ่หมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ซออู 2 คัน หนาที่เหมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

จะเข 2 ตัว หนาที่เหมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ขลุยเพยีงออ 1 เลา หนาที่เหมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ขลุยหลีบ 1 เลา ดําเนินทํานองเก็บบาง โหยหวนบาง สอดแทรกทํานองเลนลอไปทางเสียงสูง 

ระนาดเอก 1 ราง หนาที่เหมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ระนาดทุม 1 ราง ดําเนินทํานองเปนเชิงหยอกลอยั่วเยาใหเกิดอารมณครึกคร้ืน 

ฆองวง 1 วง หนาที่เหมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ฆองวงเลก็ 1 วง ดําเนินทํานองเก็บถี่ ๆ บาง สะบัดบาง สอดแทรกทํานองไปทางเสียงสูง 

โทน 1 ลูก รํามะนา 1 ลูก หนาที่เหมอืนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ฉิ่ง 1 คู หนาทีเ่หมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ฉาบเล็ก 1 คู 
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วงปพาทย 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 เปนวงดนตรีไทยประเภทหน่ึงที่ประกอบดวยเคร่ืองเปา คือ ป ผสมกับเคร่ืองตี ไดแก

ระนาดและฆองวงชนิดตาง ๆ เปนหลัก และยังมีเคร่ืองกํากับจังหวะ เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง 

ตะโพน กลองทัด กลองแขก และกลองสองหนา ปพาทยน้ีบางสมัยเรียกวา "พิณพาทย"  วงปพาทยมี  

8 แบบ คือ 

 

1. วงปพาทยเคร่ืองหา เปนวงปพาทยที่เปนวงหลัก มีจํานวนเคร่ืองดนตรีนอยชิ้นที่สุด 

ดังน้ี 

ปใน 1 เลา 

ระนาดเอก 1 ราง 

ฆองวงใหญ 1 วง 

กลองทัด 2 ลูก 

ตะโพน 1 ลูก 

ฉิ่ง 1 คู 

ในบางกรณีอาจใชฉาบ กรับ โหมงดวย 

 

2. วงปพาทยเคร่ืองคู เปนวงปพาทยที่ประกอบดวยเคร่ืองทําทํานองเปนคูเน่ืองดวยในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไดมีผูคิดเคร่ืองดนตรีเพิ่มขึ้นอีก 2 อยาง คือ 

ระนาดทุมกับฆองวงเล็ก และนําเอาปนอกซึ่งใชในการบรรเลงปพาทยสําหรับการ

แสดงหนังใหญสมัยโบราณมารวมเขากับวงปพาทยเคร่ืองหาที่มีอยูเดิม 
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วงปพาทยเคร่ืองคูมีเคร่ืองดนตรีดังน้ี 

ป 1 คู คือ ปในและปนอก 

ระนาด 1 คู คือ ระนาดเอกและระนาดทุม 

ฆองวง 1 คู คอื ฆองวงใหญและฆองวงเลก็ 

กลองทัด 1 คู 

ตะโพน 1 ลูก 

ฉิ่ง 1 คู 

ฉาบเล็ก 1 คู 

ฉาบใหญ 1 คู 

โหมง 1 ใบ 

กลองสองหนา 1 ลูก (บางทีใชกลองแขก 1 คู แทน) 

ในบางกรณีอาจใชกรับดวย 

 

3. วงปพาทยเคร่ืองใหญ คือ วงปพาทยเคร่ืองคูที่เพิ่มระนาดเอกเหล็กกับระนาด 

ทุมเหล็ก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงประดิษฐขึ้น กลายเปนวงปพาทย

ที่มีระนาด 4 ราง โดยต้ังระนาดเอกเหล็กที่ริมดานขวามือและต้ังระนาดทุมเหล็กที่ริม

ดานซายมือ ซึ่งนักดนตรีนิยมเรียกกันวา "เพิ่มหัวทาย" วงปพาทยเคร่ืองใหญในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวบางวงก็เพิ่มกลองทัด รวมเปน 3 ใบบาง 4 ใบ

บาง สวนฉาบใหญนํามาใชในวงปพาทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัววงปพาทยทั้งเคร่ืองหา เคร่ืองคู และเคร่ืองใหญ ถามีการบรรเลงเพลงภาษาจะ

ใชเคร่ืองดนตรีกํากับจังหวะของภาษาน้ัน ๆ ดวย เชน 

ภาษาเขมร ใช โทน 

ภาษาจีน ใช กลองจีน กลองตอก แตว 

ภาษาฝร่ัง ใช กลองมริกัน (อเมริกัน) หรือกลองแตร็ก (side drum, snare drum) 

ภาษาพมา ใช กลองยาว 

ภาษามอญ ใช ตะโพน เปงมาง 

 

4. วงปพาทยนางหงส คือ วงปพาทยธรรมดาซึ่งใชบรรเลงทั่วไป แตเมื่อนํามาใชประโคม

ในงานศพ จะนําวงบัวลอยซึ่งประกอบดวยปชวา 1 เลา กลองมลายู 1 คู และเหมง 1 ใบ 

ที่ใชประโคมในงานศพเขามาผสม (ดู วงบัวลอย ประกอบ) โดยตัดปใน ตะโพน และ

กลองทัด ออก ใชปชวาแทนปใน ใชกลองมลายูแทนตะโพนและกลองทัด สวนเหมง

น้ันมีเสียงไมเหมาะกับวงปพาทยจึงไมนํามาใช ใชแตโหมงซึ่งมีอยูเดิม เรียกวา "วงป
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พาทยนางหงส"วงปพาทยนางหงสใชบรรเลงเฉพาะในงานศพมาแตโบราณกอนวงป

พาทยมอญ สาเหตุที่เรียกวาปพาทยนางหงส ก็เพราะใชเพลงเร่ืองนางหงส 2 ชั้น เปน

หลักสําคัญในการบรรเลง นอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการไปใชบรรเลงเพลงภาษาตาง ๆ 

เรียกวา "ออกภาษา" ดวย 

5. วงปพาทยมอญ ประกอบดวยเคร่ืองดนตรีที่ไดอิทธิพลมาจากมอญ เชน ฆองมอญ  

ปมอญ ตะโพนมอญ และเปงมางคอก ปจจุบันวงปพาทยมอญมี 3 ขนาด ไดแก 

                   5.1 วงปพาทยมอญเคร่ืองหา ประกอบดวยปมอญ ระนาดเอก ฆองมอญ 

ตะโพนมอญ เปงมางคอก และเคร่ืองกํากับจังหวะ ไดแก ฉิ่ง ฉาบ โหมง 

                   5.2 วงปพาทยมอญเคร่ืองคู มีลักษณะเดียวกับวงปพาทยมอญเคร่ืองหา แต

เพิ่มระนาดทุมและฆองมอญวงเล็ก 

                   5.3 วงปพาทยมอญเคร่ืองใหญ มีลักษณะเดียวกับวงปพาทยมอญเคร่ืองคู 

แตเพิ่ม  

ระนาดเอกเหลก็และระนาดทุมเหลก็ 

                   วงปพาทยมอญนั้นที่จริงแลวใชบรรเลงในโอกาสตาง ๆ ไดทั้งงานมงคล 

เชน งานฉลองพระแกวมรกตในสมัยธนบุรี และงานอวมงคล เชน งานศพ แตตอมา

นิยมบรรเลงในงานศพ เนื่องจากทวงทํานองเพลงมอญมีลีลาโศกเศรา โหยหวน ซึ่ง

เหมาะกับบรรยากาศของงาน จนบางทานนึกวาปพาทยมอญใชบรรเลงเฉพาะในงานศพ

เทาน้ัน 
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เร่ืองที่ 3 
คุณคาความงามความไพเราะของเพลงและเคร่ืองดนตรีไทย 

                 1.วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคกลาง   ดนตรีพืน้บานภาคกลางสวนใหญ

ประกอบดวยเคร่ืองดนตรีประเภทตี และเปาเรียกรวมเปนเคร่ืองตีเปา ซึ่งถือเปนเคร่ืองประโคม

ด้ังเดิมที่เกาแกที่สุดและพัฒนาจนกลายเปนวงปพาทยในปจจุบัน แตเดิมวงปพาทยน้ันใชปและ

กลองเปนหลักตอมาใชระนาดและฆองวงและเพิ่มเคร่ืองดนตรีใหมีจํานวนมากเพื่อใหเสียงดังขึ้น 

การบรรเลงวงปพาทยไมนิยมบรรเลงเพื่อประกอบการละเลนตางๆ แตนิยมบรรเลงในพิธีกรรม การ

แสดง และการประกวดประชันเพื่อใหเปนที่ยอมรับของคนในสังคม เพลงบรรเลงของวงปพาทย

ประกอบดวยเพลง โหมโรง เพลง หนาพาทย เพลง เร่ือง เพลง หางเคร่ือง และเพลง ภาษา เพลง

บรรเลงทั้ง 5 ประเภทเปนการบรรเลงที่เปนแบบแผน ไมวาจะบรรเลงเด่ียวหรือหมู ลวนแตใชแบบ

แผนน้ีทั้งสิ้นเพื่อเปนการอวดฝมือ ของนักดนตรีน่ันเอง  ดนตรีพื้นบานภาคกลางถือเปนการถายเท

ระหวางวัฒนธรรมราษฎรกบัวัฒนธรรมหลวงซึง่เปนการผสมผสานจนเกดิเปนเอกลกัษณของวง

ดนตรีพื้นบานภาคกลางที่ตางจากภาคอ่ืนๆ 

               2.วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคเหนือ  เคร่ืองดนตรีพื้นบานภาคเหนือยุคแรกสวนใหญ

จะเปนเคร่ืองดนตรีประเภทตี แตเดิมเรียกวาทอนไมกลวง ตอมาจึงมีการนําหนังมาหุมจนกลายเปน

กลอง และไดพฒันาเปนเคร่ืองดีดและสี ซึ่งเกิดการประดิษฐธนูเพื่อเปนเคร่ืองมือที่ใชในการลาสัตว 

โดยการดีดสายหนังใหลูกดอกปกลงไปในสิ่งตางๆ ตามทีต่องการ มนุษยจึงเกิดการเลียนแบบเสียง

ของการดีดสายหนังจนเกิด เปนเคร่ืองดนตรี เชน พิณเพียะ ซึง ซอชนิดตางๆ สะลอ เปนตนจากน้ัน

มนุษยไดประดิษฐเคร่ืองเปาขึ้น เชน ขลุยและป ซึ่งเกิดจากการฟงเสียงกระแสลมที่พัดผานปาก

ปลองคูหาถ้ําหรือเสียงลมกระทบทิวไผตนไมตางๆเปนตน 

                  3.วัฒนธรรมทางดนตรีพืน้บานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบาน

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือแบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

                          - ดนตรีกลุมวัฒนธรรมหมอลํา เปนคนกลุมใหญที่สุดในภาคอีสาน มีการขับรอง

และเปาแคนประกอบ พิณเปนเคร่ืองดนตรีที่ไดรับความนิยมรองลงมา จนกระทั่งปจจุบันนิยมเลน

โปงลางกันอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น               

                          - ดนตรีกลุมวัฒนธรรมกันตรึม เปนดนตรีขับรองที่เรียกวา เจรียง ซึ่งเปนเคร่ือง

ดนตรีของชาวสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ                

                          -ดนตรีกลุมวัฒนธรรมโคราช เพลงโคราช เปนการแสดงเชนเดียวกับลิเกของภาค

กลาง ซึ่งเปนการขับรองโตตอบกันระหวางหมอเพลงชายกับหมอเพลงหญิง 

                   4.วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคใต วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคใต  ไดแก-

วัฒนธรรมทางดนตรีทีเ่กี ่ยวกับสิ ่งศักด์ิสิทธความเชื่อเร่ืองภูตผีปศาจ อํานาจเรนลับ เพื ่อใหเกิด
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คุณประโยชนอยางใดอยางหน่ึง ไดแก การเลนมะตือรีในหมูชาวไทยมุสลิมและการเลนตะครึมในหมู

ชาวไทยพทุธ เปนตน                 

                   -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับประเพณี ในบั้นปลายของชีวิตเมื่อถึงแกกรรมก็

อาศัยเคร่ืองดนตรีเปนเคร่ืองไปสูสคุติ ดังจะเห็นจากการเลนกาหลอในงานศพเพื่อออนวอนเทพเจา

ใหนํารางของผูเสียชีวิตไปสูภพภูมิที่ดี                 

                  -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต ชาวพื้นเมืองภาคใตนิยมประโคมปด

และประโคมโพนเปนสัญญาณบอกกลาวแกชาวบาน เพื่อใหชาวบานทราบวาที่วัดมีการทําเรือพระ

สําหรับใชชักลากในเทศการชักพระ 

                 -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความสามัคคี เชน กรือโตะและบานอ 

ชาวบานจะรวมกันทําขึ้นมาเพื่อใชเลนสนุกรวมกัน และใชแขงขันกับหมูบานอ่ืน เปนตน  
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เร่ืองที่  4 

ประวัติคุณคาภูมิปญญาของดนตรีไทย 

                   ดนตรีไทย เปนศิลปะชั้นสูงแขนงหนึ่งซึ่งอยูคูกับคนไทยมาตลอดประวัติศาสตร และ

ถือวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคาที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ เน่ืองจากดนตรีไทยไมมี

การบันทึกเปนตัวโนต  การเรียนดนตรีไทยจึงตองเรียนดวยการ   "จํา" เทาน้ัน ถึงแมวาดนตรีไทยจะ

ไมใชตัวโนตสําหรับบรรเลง แตดนตรีไทยก็มีโนตเหมือนดนตรีสากลทั่วไป เพียงแตดนตรีไทยมีแต

คีย เมเจอรเทาน้ัน คือ คีย 

 หรือ Am เพราะดนตรีไทยไมมีชารปหรือแฟลต 

 

ประโยชนของดนตรีไทย 

                   1. เปนเคร่ืองมือที่สามารถตอบสนองความตองการในการประเทืองอารมณกระตุน

ความรูสึกของเราอยางมาก 

                   2. ทําใหมนุษยอยูอยางมีอารมณ ความรูสึก มีเคร่ืองมือประเทืองจิตใจ มีความ

ละเอียดออนและเกดิความสุขความสนุกสนาน 

                    3. ทําใหโลกมีความสดใส มีสีสัน 

                    4. ทําใหคนฟงรูสึกผอนคลาย จิตใจเบิกบาน 

 

คุณคาในดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

                     1.วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคกลาง   ดนตรีพื้นบานภาคกลางสวนใหญ

ประกอบดวยเคร่ืองดนตรีประเภทตี และเปาเรียกรวมเปนเคร่ืองตีเปา ซึ่งถือเปนเคร่ืองประโคม

ด้ังเดิมที่เกาแกที่สุดและพัฒนาจนกลายเปนวงปพาทยในปจจุบัน แตเดิมวงปพาทยน้ันใชปและ

กลองเปนหลกัตอมาใชระนาดและ 

ฆองวงและเพิ่มเคร่ืองดนตรีใหมีจํานวนมากเพื่อใหเสียงดังขึ้น การบรรเลงวงปพาทยไมนิยม

บรรเลงเพื่อประกอบการละเลนตางๆ แตนิยมบรรเลงในพิธีกรรม การแสดง และการประกวด

ประชันเพื่อใหเปนที่ยอมรับของคนในสังคม เพลงบรรเลงของวงปพาทยประกอบดวยเพลง โหม

โรง เพลง หนาพาทย เพลง เร่ือง เพลง หางเคร่ือง และเพลง ภาษา เพลงบรรเลงทั้ง 5 ประเภทเปน

การบรรเลงที่เปนแบบแผน ไมวาจะบรรเลงเด่ียวหรือหมู ลวนแตใชแบบแผนน้ีทั้งสิ้นเพื่อเปนการ

อวดฝมือ ของนักดนตรีน่ันเอง  ดนตรีพื้นบานภาคกลางถือเปนการถายเทระหวางวัฒนธรรมราษฎ

กับวัฒนธรรมหลวงซึ่งเปนการผสมผสานจนเกิดเปนเอกลักษณของวงดนตรีพื้นบานภาคกลางที่ตาง

จากภาคอ่ืนๆ 
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                    2.วัฒนธรรมทางดนตรีพืน้บานภาคเหนือ  เคร่ืองดนตรีพื้นบานภาคเหนือยุคแรกสวน

ใหญจะเปนเคร่ืองดนตรีประเภทตี แตเดิมเรียกวาทอนไมกลวง ตอมาจึงมีการนําหนังมาหุมจน

กลายเปนกลอง และไดพัฒนาเปนเคร่ืองดีดและสี ซึ่งเกิดการประดิษฐธนูเพื่อเปนเคร่ืองมือที่ใชใน

การลาสัตว โดยการดีดสายหนังใหลูกดอกปกลงไปในสิ่งตางๆ ตามที่ตองการ มนุษยจึงเกิดการ

เลียนแบบเสียงของการดีดสายหนังจนเกิด เปนเคร่ืองดนตรี เชน พิณเพียะ สะลอ ซึง ซอชนิดตางๆ 

เปนตน จากน้ันมนุษยไดประดิษฐเคร่ืองเปาขึ้น เชน ขลุยและป ซึ่งเกิดจากการฟงเสียงกระแสลมที่

พัดผานปากปลองคูหาถ้ําหรือเสียงลมกระทบทิวไผตนไมตางๆเปนตน 

                    3.วัฒนธรรมทางดนตรีพืน้บานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

                     -ดนตรีกลุมวัฒนธรรมหมอลํา เปนคนกลุมใหญที่สุดในภาคอีสาน มีการขับรองและ

เปาแคนประกอบ พิณเปนเคร่ืองดนตรีที่ไดรับความนิยมรองลงมา จนกระทั่งปจจุบันนิยมเลน

โปงลางกันอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น               

                       -ดนตรีกลุมวัฒนธรรมกันตรึม เปนดนตรีขับรองที่เรียกวา เจรียง ซึ่งเปนเคร่ืองดนตรี

ของชาวสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ                

                         -ดนตรีกลุมวัฒนธรรมโคราช เพลงโคราช เปนการแสดงเชนเดียวกับลิเกของภาค

กลาง ซึงเปนการขับรองโตตอบกันระหวางหมอเพลงชายกับหมอเพลงหญิง 

                         4.วัฒนธรรมทางดนตรีพืน้บานภาคใต วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคใต ไดแก 

                         -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธ ความเชื่อเร่ืองภูตผีปศาจ อํานาจเรนลับ 

เพื่อใหเกิดคุณประโยชนอยางใดอยางหน่ึง ไดแก การเลนมะตือรีในหมูชาวไทยมุสลิมและการเลน

ตะครึมในหมูชาวไทยพุทธ เปนตน                 

                          -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับประเพณี ในบั้นปลายของชีวิตเมื่อถึงแกกรรมก็

อาศยัเคร่ืองดนตรีเปนเคร่ืองไปสูสคุติ ดังจะเห็นจากการเลนกาหลอในงานศพเพื่อออนวอนเทพเจา

ใหนํารางของผูเสียชีวิตไปสูภพภูมิที่ดี                 

                           -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต ชาวพื้นเมืองภาคใตนิยม

ประโคมโพนเปนสญัญาณบอกกลาวแกชาวบาน เพื่อใหชาวบานทราบวาที่วัดมีการทําเรือพระ

สําหรับใชชักลากในเทศการชักพระ                  

                           -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความสามัคคี เชน กรือโตะและ

บานอ ชาวบานจะรวมกันทําขึ้นมาเพื่อใชเลนสนุกรวมกัน และใชแขงขันกับหมูบานอ่ืน เปนตน  
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 กิจกรรม 

1. ใหผูเรียนอธิบายลักษณะของดนตรีไทย เปนขอๆตามที่เรียนมา 

2. ใหผูเรียนศึกษาดนตรีไทยในทองถิ่นของผูเรียน  แลวจดบันทึกไว จากน้ันนํามาอภิปราย

ในชั้นเรียน 

3. ใหผูเรียนลองหัดเลนดนตรีไทยจากผูรูแลวนํามาเลนใหชมในชั้นเรียน 

4.  ผูเรียนมีแนวความคิดในการอนุรักษดนตรีไทยในทองถิ่นของผูเรียนอยางไรบางให

ผูเรียนบันทกึเปนรายงานและนําแสดงแลกเปลีย่นความคดิเห็นกนัในชัน้เรียน 
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บทที ่3 

นาฏศิลปไทย 

สาระสําคัญ 

1. ความหมายและความเปนมาของนาฏศิลปไทย 

2. นาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ 

3. คุณคาและการอนุรักษนาฏศิลปไทย 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายประวัติความเปนมาของการแสดงนาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ ได 

2. มีความรูเกี่ยวกับพื้นฐานความงามของนาฏศิลปไทยและแสดงออกไดอยางถูกตอง 

3. แสดงความคดิเห็น ความรูสึก ตอการแสดงนาฏศิลปไทยได 

4. เขาใจเห็นคุณคาของนาฏศิลปไทยและบอกแนวทางการอนุรักษนาฏศิลปไทยได 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่  1. ความเปนมาของนาฏศิลปไทย 

เร่ืองที่  2. ประวัตินาฏศิลปไทย 

เร่ืองที่  3. ประเภทของนาฏศิลปไทย 

เร่ืองที่  4. นาฏยศัพท  

เร่ืองที่  5. รําวงมาตรฐาน 

             เร่ืองที่  6. การอนุรักษนาฏศิลปไทย 
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เร่ืองที่  1 

ความเปนมาของนาฏศลิปไทย 

นาฏศิลป คือ ศิลปะการรองรําทําเพลง ที่มนุษยเปนผูสรางสรรค โดยประดิษฐขึ้นอยาง

ประณีตและมีแบบแผน ใหความรู ความบันเทิง ซึ่งเปนพื้นฐานสาํคญัที่แสดงใหเห็นถงึวัฒนธรรม

ความรุงเรือง ของชาติไดเปนอยางดี 

ความเปนมาของนาฏศิลป 

นาฏศิลป หรือศิลปะแหงการแสดงละครฟอนรําน้ัน มีความเปนมาที่สําคัญ 4 ประการคือ 

1.เกิดจากการที่มนุษยตองการแสดงอารมณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ใหปรากฏออกมาโดยมี

จุดประสงคเพื่อการสื่อความหมายเปนสําคัญเร่ิมต้ังแต 

1.1 มนุษยแสดงอารมณตามธรรมชาติออกมาตรง ๆ เชน การเสียใจก็รองไห ดีใจก็

ปรบมือหรือสงเสียงหัวเราะ 

1.2 มนุษยใชกริยาอาการเปนการสื่อความหมายใหชัดเจนขึ้น กลายเปนภาษาทา 

เชน กวักมือเขามาหาตัวเอง 

1.3 มีการประดิษฐคิดทาทางใหมีลีลาที่วิจิตรบรรจงขึ้น จนกลายเปนทวงทีลีลาการ

ฟอนรําที่งดงามมีลักษณะที่เรียกวา “นาฏยภาษา”หรือ “ภาษานาฏศิลป” ที่สามารถสื่อความหมาย

ดวยศิลปะแหงการแสดงทาทางที่งดงาม 

2. เกิดจากการที่มนุษยตองการเอาชนะธรรมชาติดวยวิธีตาง ๆ ที่นําไปสูการปฏิบัติเพื่อบูชา

สิ่งที่ตนเคารพตามลัทธิศาสนาของตน ตอมาจึงเกิดเปนความเชื่อในเร่ืองเทพเจา ซึ่งถือวาเปนสิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพบูชา โดยจะเร่ิมจากวิงวอนอธิษฐาน จนมีการประดิษฐเคร่ืองดนตรี ดีด สี ตี เปา 

ตาง ๆ การเลนดนตรี การรองและการรํา จึงเกิดขึ้นเพื่อใหเทพเจาเกิดความพอใจมากยิ่งขึ้น 

3. เกิดจากการเลนเลียนแบบของมนุษย ซึ่งเปนการเรียนรูในขั้นตนของมนุษย ไปสูการ

สรางสรรคศิลปะแบบตาง ๆ นาฏศิลปก็เชนกันจะเห็นวามนุษยนิยมเลียนแบบสิ่งตาง ๆ ทั้งจาก

มนุษยเองสังเกตจาก เด็ก ๆ ชอบแสดงบทบาทสมมุติเปนพอเปนแมในเวลาเลนกนั เชน การเลน

ตุกตา การเลนหมอขาวหมอแกง หรือเลียนแบบจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ทําใหเกิดการ

เลน เชน การเลนงูกินหาง การแสดงระบํามา ระบํากาสร ระบํานกยูง ( ทรงศักด์ิ ปรางควัฒนากุล : 

ม.ป.ป. ) 

4. เกิดจากการที่มนุษยคิดประดิษฐหาเคร่ืองบันเทิงใจ หลังจากการหยุดพักจากภารกิจ

ประจําวัน เร่ิมแรกอาจเปนการเลานิทาน นิยาย มีการนําเอาดนตรีและการแสดงทาทางตาง ๆ 

ประกอบเปนการรายรําจนถึงการแสดงเปนเร่ืองราว 
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การแสดงโขน ตอน พระรามตามกวาง 
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เร่ืองที่  2 

ประวัตินาฏศิลปไทย 

นาฏศิลปไทย คือ ศิลปะแหงการรายรําที่เปนเอกลักษณของไทย จากการสืบคนประวัติ

ความเปนมาของนาฏศิลปไทย เปนเร่ืองที่เกี่ยวของและสัมพันธกับประวัติศาสตรไทย และ

วัฒนธรรมไทย จากหลักฐานที่ยืนยันวานาฏศิลปมีมาชานาน เชนการสืบคนในหลักศิลาจารึกหลักที่ 

4 สมัยกรุงสุโขทัย พบขอความวา “ระบํารําเตนเลนทุกวัน” แสดงใหเห็นวาอยางนอยที่สุด นาฏศิลป

ไทย มีอายุไมนอยกวายุคสุโขทัยขึ้นไป 

สรุปท่ีมาของนาฏศิลปไทยไดดังน้ี 

1.จากการละเลนของชาวบานในทองถิ่น ซึ่งเปนกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและความร่ืนเริง

ของชาวบาน ภายหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวแลว ซึ่งไมเพียงเฉพาะนาฏศิลปไทยเทาน้ัน ที่มี

ประวัติเชนน้ี แตนาฏศิลปทั่วโลกก็มีกําเนิดจากการเลนพื้นเมืองหรือการละเลนในทองถิ่น เมื่อเกดิ

การละเลนในทองถิ่น  การขับรองโตตอบกันระหวางฝายหญิงและฝายชาย ก็เกิดพอเพลงและแม

เพลงขึ้น จึงเกิดแมแบบหรือวิธีการที่พัฒนาสืบเน่ืองตอ ๆ กันไป 

 2. จากการพัฒนาการรองรําในทองถิ่นสูนาฏศิลปในวังหลวง เมื่อเขาสูวังหลวงก็มีการ

พัฒนารูปแบบใหงดงามยิ่งขึ้น มีหลักการ และระเบียบแบบแผน ประกอบกับพระมหากษัตริยไทย 

ยุคสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร  ทรงเปนกวีและนักประพันธ  ดังน้ันนาฏศิลปรวมทั้งการ

ดนตรีไทย จึงมีลักษณะงดงามและประณีต เพราะผูแสดงกําลังแสดงตอหนาพระที่น่ัง และตอหนา

พระมหากษัตริยผูที่มีความสามรถในเชิงกวี ดนตรี และนาฏศิลปเชนกัน อาจกลาวไดวากษัตริยแทบ

ทุกพระองคทรงเปยมลนดวยความสามารถดานกวี ศิลปะอยางแทจริง บางองคมีความสามารถดาน

ดนตรีเปนพิเศษ โดยเฉพาะยุครัตนโกสินทร พระมหากษัตริยไทยไดแสดงใหโลกไดประจักษถึง

ความสามารถดานน้ี  กวีและศิลปะ เชน รัชกาลที่ 2, รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระปรีชาสามารถดานดนตรีจนเปนที่ยอมรับของวงการดนตรีทั่วโลก 
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การแสดงชุดเจาเงาะรจนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       การแสดงโขน 
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เอกลักษณของนาฏศลิปไทย 

1. มีทารําออนชอย งดงาม และแสดงอารมณ ตามลักษณะที่แทจริงของคนไทย ตลอดจนใช

ลีลาการเคลื่อนไหวที่ดูสอดคลองกัน 

2. เคร่ืองแตงกายจะแตกตางกับชาติอ่ืน ๆ มีแบบอยางของตนโดยเฉพาะ ขนาดยืดหยุนได

ตามสมควร เคร่ืองแตงกายบางประเภท เชนเคร่ืองแตงกายยืนเคร่ือง การสวมใสจะใชตรึงดวยดาย

แทนที่จะเย็บสําเร็จรูป เปนตน 

3. มีเคร่ืองประกอบจังหวะหรือดนตรีประกอบการแสดง ซึ่งอาจมีแตทํานองหรือมีบทรอง

ผสมอยู 

4. ถามีคํารองหรือบทรองจะเปนคําประพันธ สวนมากแลวมีลักษณะเปนกลอนแปด 

สามารถนําไปรองเพลงชั้นเดียว หรือสองชั้นไดทุกเพลง คํารองน้ีทําใหผูสอนหรือผูรํากําหนดทารํา

ไปตามบทรอง 
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                                                                                        เคร่ืองแตงกายพระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องแตงกายนาง 
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เร่ืองที่  3 

ประเภทของนาฏศิลปไทย 
 

นาฏศิลปไทย เปนศิลปะที่รวมศิลปะทุกแขนงเขาดวยกัน แบงออกเปน 5 ประเภท คือ โขน     

ละครรํา ระบํา การละเลนพื้นเมอืง 

 

1.โขน  

เปนศิลปะของการรํา การเตน แสดงเปนเร่ืองราว โดยมีศิลปะหลายรูปแบบผสมผสานกัน 

ลกัษณะการแสดงโขนมหีลายชนิด ไดแก โขนกลางแปลง โขนน่ังราว โขนโรงใน โขนหนาจอ และ

โขนฉาก ซึ่งโขนแตละชนิดมีลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว สิ่งสําคัญที่ประกอบการแสดงโขน 

คือ บทที่ใชประกอบการแสดงจากเร่ืองรามเกียรต์ิ การแตงกายมีหัวโขน สําหรับสวมใสเวลาแสดง

เพื่อบอกลักษณะสําคัญ ตัวละครมีการพากย เจรจา ขับรอง และดนตรีบรรเลงดวยวงปพาทย ยึด

ระเบียบแบบแผนในการแสดงอยางเครงครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 การแสดงโขน ตอน ยกรบ 
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ประวัติความเปนมาของโขน 

 โขน เปนการแสดง ที่กลาวกันวา ไดรับอิทธิพลการแสดงมาจากการละเลนของไทยหลาย

แบบ นํามาผสมผสานกันจนเกิดการแสดงที่เรียกวา โขน ดังจะไดกลาวดังตอไปน้ี 

 1. การแสดงชักนาคดึกดําบรรพ ซึง่เปนการแสดงตํานานของพระนารายณตอนกวนนํ้า

อมฤต โดยแบงผูแสดงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายอสูร กับฝายเทวดา และวานร โดยอสูรจะเปนผูชักอยู

ดานหัว สวนเทวดาและวานร ชักอยูดานลาง ใชพญานาคเปนเชือก เขาพระสุเมรุเปนแกนกลาง การ

แสดงแนวคดิน้ีเชื่อวาเปนตนเหตุใหมีการพัฒนาแบงผูแสดง เคร่ืองแตงกาย และนําแบบอยางมาเปน

รูปแบบการแสดงโขน ไดแกการแตงกาย เทวดา ยักษ ลิง 

 2. กระบี่  กระบอง  เปนการแสดงศิลปะการตอสูปองกันตัวดวยยุทธวิธี เปนศิลปะที่ชาว

ไทยทุกคนตองเรียนรูและปองกันตนเอง และประเทศชาติ กระบวนทาตาง ๆ น้ัน เชื่อวา โขนคง

รับมาในทาทางของการตอสูของตัวแสดง 

 3. หนังใหญ เปนมหรสพของไทยในอดีต ใชหนังวัวฉลุเปนภาพตัวละครตาง ๆ เวลาแสดง

จะใหแสงสองตัวหนังเกิดเงาที่งดงามบนจอผาขาว  จุดเดนของหนังใหญ คือ การเตนของผูเชิดตัว

หนังไปตามจังหวะของตนตรี เรียกวา หนาพาทย และบทเจรจา ดังน้ันโขน นาจะไดรับอิทธิพลการ

พากย และเจรจา จากการแสดงหนังใหญ 

 เร่ืองที่แสดง จะใชวรรณคดีที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียคือ รามเกียรต์ิ วีรกษัตริยชาว

อารยัน คือพระราม ที่เปนตัวเอกของเร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         หนังใหญ 
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ประเภทของโขน 

โขน เปนศิลปะการแสดงที่มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสังคม 

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ทําใหเกิดรูปแบบของโขน หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบงประเภทตามลักษณะ

องคประกอบของการแสดง ดังนี้ 

 

 1. โขนกลางแปลง เปนโขนที่แสดงกลางสนาม ใชธรรมชาติ เปนฉากประกอบ นิยมแสดง

ตอนที่มีการทําศึกสงคราม เพราะจะตองใชตัวแสดงเปนจํานวนมาก และตองการแสดงถึงการเตน

ของโขน การเคลื่อนทัพของทั้งสองฝาย การตอสู ระหวางฝายพระราม พระลักษณ พลวานร กับฝาย

ยักษ ไดแกทศกัณฑ 

 

 

 
 

 

ภาพโขนกลางแปลง 

 

2. โขนโรงนอก หรือโขนนั่งราว เปนโขนที่มีวิวัฒนาการมาจากโขนกลางแปลง หากเปลี่ยน

สถานที่แสดงบนโรง มีราวไมไผขนาดใหญอยูดานหลัง สําหรับตัวโขน นั่งแสดง รูปแบบของการ

แสดงดําเนินเร่ืองดวยการพากยและเจรจา 
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โขนโรงนอกหรือโขนน่ังราว 

                3. โขนโรงใน เปนการนําเอารูปแบบการแสดงโขนโรงนอก มาผสมผสานกับการแสดง

ละครใน ที่มีการขับรอง และการรายรําของผูแสดง ดําเนินเร่ืองดวยการพากย เจรจา มีการขับรอง 

ประกอบทารํา เพลงระบําผสมผสานอยูดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโขนโรงใน 

4.โขนหนาจอ ไดแก โขนที่ใชจอหนังใหญเปนฉากประกอบการแสดง กลาวคือ มีจอหนัง

ใหญเปนฉาก ที่ดานซายขวาเขียนรูปปราสาท และพลับพลาไวทั้งสองขาง ตัวแสดงจะออกแสดง

ดานหนาของจอหนังดําเนินดวยการพากย เจรจา ขบัรอง รวมทั้งมีการจัดระบํา ฟอนประกอบดวย 
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                                                                                    โขนหนาจอ 

5. โขนฉาก เปนรูปแบบโขนที่พัฒนาเปนลําดับสุดทาย กลาวคือเปนการแสดงในโรง มีการ

จัดทําฉาก เปลี่ยนไปตามเร่ืองราวที่กําลังแสดง ดําเนินเร่ืองดวยการพากย เจรจา และขับรอง รายรํา

ประกอบคํารองมีระบํา ฟอนประกอบ 

 

2. ละคร คือ การแสดงที่เลนเปนเร่ืองราว มุงหมายกอใหเกิดความบันเทิงใจ สนุกสนาน 

เพลดิเพลิน หรือเราอารมณ ความรูสึกของผูดู ตามเร่ืองราวน้ัน ๆ ขณะเดียวกันผูดูก็จะไดแนวคิดคติ

ธรรมและปรัชญา จากการละครนั้น 

 

ประเภทของละครไทย 

ละครไทยเปนละครที่มีพัฒนาการมาเปนลําดับ ต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึง

ปจจุบัน ดังน้ันละครไทยจึงมีรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งแบงออกเปนประเภทใหญ ได  ประเภท

ดังตอไปน้ี 

1.ละครรํา 

2. ละครรอง 

3. ละครพดู 
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1.ละครรํา 

 เปนศิลปะการแสดงของไทยที่ประกอบดวยทารํา ดนตรีบรรเลง และบทขับรองดําเนินเร่ือง 

มีผูแสดงเปนตัวพระ ตัวนาง และตัวประกอบแตงองคทรงเคร่ืองตามบท งดงามระยับตา ทารําตาม

บทรองประสานทํานองดนตรีบรรเลง จังหวะชาเร็ว เราอารมณ ใหเกิดความรูสึกตามบทละครทั้ง

คึกคัก สนุกสนาน หรือโศกเศรา ตัวละครสื่อความหมายบอกกลาวตามอารมณดวยภาษาทา โดยมีผู

ขับรอง คือผูเลาเร่ืองดวยทํานองเพลงตามบทละคร ซึ่งเปนคําประพันธ ประเภทคํากลอน บทละคร 

มีการบรรยายความวา ตัวละครเปนใคร อยูที่ไหน กําลังทําหรือคิดสิ่งใด และมีทํานอง เพลงรอง 

เพลงหนาพาทย ประกอบทารําบรรจุไวในบทกลอน ตามรูปแบบศิลปะการแสดงละครรํา ดนตรีใช

วงปพาทยบรรเลงประกอบการแสดง 

 ละครรําแบงการแสดงออกเปน 6 ชนิดคือ ละครนอก ละครใน ละครดึกดําบรรพ ละคร

พันทาง ละครเสภา และละครชาตรีเคร่ืองใหญ 

  

 

  

 

                                 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

ภาพละครในเรื่องอิเหนา 
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ละครชาตรีเรื่องมโนราห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ละครนอกเรื่องสังขทอง 

 

2.รําและระบาํ เปนการแสดงชุดเบ็ดเตล็ด มีหลายรูปแบบ ไดแกรําหนาพาทย การรําบท 

การรําเด่ียวการรําหมู ระบํามาตรฐาน ระบําที่ปรับปรุงขึ้นใหม รําหรือ ระบํา สวนใหญ จะเนนใน

เร่ืองสวยงาม ความพรอมเพรียง ถาเปนการแสดงหมูมาก ตลอดทั้งใชระยะเวลาการแสดงสั้น ๆชม

แลวไมเกดิความเบื่อหนาย 
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                                                                                       รําสีนวล 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

                                  

                                                                                          ฉุยฉายพราหมณ 

 

 

 

3. การละเลนพื้นเมือง 

 การละเลนพื้นเมืองเปนการละเลนในทองถิ่นที่สืบทอดกันมาเปนเวลานาน แบงออกเปน 

ภาคกลางภาคเหนือ ภาคใต ภาคอีสาน แตละภาคจะมีลักษณะเฉพาะในการแสดง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ปจจัยหลายประการไดแกสภาพภูมิศาสตร ประเพณี ศาสนา ความเชื่อและคานิยม ทําใหเกดิรูปแบบ

การละเลนพื้นเมืองขึ้นหลายรูปแบบ ไดแก รูปแบบการแสดงที่เปนเร่ืองราวของการรองเพลง เชน 

เพลงเกี่ยวขาว เพลงบอก เพลงซอ หรือรูปแบบการแสดง เชน ฟอนเทียน เซิ้งกระหยัง ระบําตา

รีกีปส ซึ่งแตละรูปแบบน้ีจะมีทั้งแบบอนุรักษปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหดํารงอยูสืบไป 
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ภาพฟอนเทยีน 
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เร่ืองที่ 4 

นาฏยศัพท 
 

 นาฏยศัพท หมายถึง ศัพทเฉพาะในทางนาฏศิลป ซึ่งเปนภาษาที่ใชเปนสัญลักษณและสื่อ

ความหมายกันในวงการนาฏศิลปไทย 

 นาฏยศัพท แบงออกเปน 3 หมวด คอื  

1. หมวดนามศัพท หมายถึง ทารําสื่อตางๆ ที่บอกอาการของทานั้นๆ 

- วง เชน วงบน วงกลาง 

- จีบ เชน จีบหงาย จีบควํ่า จีบหลัง 

- ทาเทา เชน ยกเทา ประเทา กระดก 

2. หมวดกิริศัพท คือ ศัพทที่ใชในการปฏิบัติอาการกิริยา แบงออกเปนศัพทเสริมและศัพท

เสือ่ม 

- ศัพทเสริม หมายถึง ศัพทที่ใชเสริมทวงทีใหถูกตองงดงาม เชน ทรงตัว สงมือ เจียง 

ลักคอ กดไหล ถีบเขา เปนตน 

- ศัพทเสื่อม หมายถึง ศัพทที่ใชเรียกทารําที่ไมถูกระดับมาตรฐาน เพื่อใหผูรํารูตัว

และตองแกไขทวงทีของตนใหเขาสูระดับ เชน วงลา วงตัก วงลน รําเลื้อย รําลน เปนตน 

3. หมวดนาฏยศัพทเบ็ดเตล็ด คือ ศัพทที่นอกเหนือจากนามศัพท กิริยาศัพท ซึ่งจัดไวเปน

หมวดเบ็ดเตลด็ มีดังน้ี 

 

เหลี่ยม หมายถึง ระยะเขาทั้งสองขางแบะออก กวาง แคบ มากนอยสุดแตจะเปนทาของ

พระ หรือนาง ยักษ ลิง เหลี่ยมที่กวางที่สุด คือเหลี่ยมยักษ 

 

เดนิมอื หมายถึง อาการเคลื่อนไหวของแขนและมือ เพื่อเชื่อมทา 

 

แมทา หมายถึง ทารําตามแบบมาตรฐาน เชน แมบท 

 

ข้ึนทา หมายถึง ทาที่ประดิษฐใหสวยงาม แบงออกเปน 

 

ก. ข้ึนทาใหญ มีอยู 4 ทา คือ 

(1) ทาพระสี่หนา แสดงความหมายเจริญรุงเรือง เปนใหญ 

(2) ทานภาพร แสดงความหมายเชนเดียวกบัพรหมสีห่นา 

(3) ทาเฉิดฉิน แสดงความหมายเกี่ยวกับความงาม 
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(4) ทาพิสมัยเรียงหมอน มีความหมายเปนเกียรติยศ 

ข. ข้ึนทานอย มีอยูหลายทาตางกัน คือ 

(1) ทามือหน่ึงต้ังวงบัวบาน อีกมือหน่ึงจีบหลัง 

(2) ทายอดตองตองลม 

(3) ทาผาลาเพียงไหล 

(4) ทามือหนึ่งต้ังวงบน อีกมือหนึ่งต้ังวงกลาง เหมือนทาบังสุริยา 

(5) ทาเมขลาแปลง คือมือขางที่หงายไมตองทํานิ้วลอแกว 

พระใหญ – พระนอย หมายถึง ตัวแสดงที่มีบทสําคัญพอๆ กัน พระใหญ หมายถึงพระเอก 

เชน อิเหนา พระราม สวนพระนอย มีบทบาทเปนรอง เชน สังคามาระตา พระลักษณ 

นายโรง หมายถึง พระเอก เปนศัพทเฉพาะละครรํา 

ยืนเคร่ือง หมายถึง แตงเคร่ืองละครรําครบเคร่ือง 

นางกษัตริย บุคลิกทวงทีเรียบรอย สงามีทีทาเปนผูดี 

นางตลาด ทวงทีวองไว สะบัดสะบิ้งไมเรียบรอย เชน นางยักษ นางแมว เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ทา “เฉิดฉิน” 

นาฏยศัพท มือขวาตั้ง “วงบวับาน” มือซายตั้ง”วงหนา” เทาซาย “กระดกหลัง” 
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 ภาษาทา หมายถึง การแสดงกิริยาทาทางเพื่อสื่อความหมายแทนคําพูด สวนมากใชในการ

แสดงนาฏศิลปและการแสดงละครตางๆ ภาษาทาแบงเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1. ทาทางที่ใชแทนคําพูด เชน ไป มา เรียก ปฏิเสธ 

2. ทาทางที่ใชแทนอารมณภายใน เชน รัก โกรธ ดีใจ เสียใจ 

3. ทาแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถ เชน ยืน เดิน น่ัง 

การรายรําทาตางๆ นํามาประกอบบทรองเพลงดนตรี โดยมุงถึงความสงางามของลีลาทารํา 

และจําเปนตองอาศัยความงามทางศิลปะเขาชวย วิธีการใชทาทางประกอบบทเรียน บทพากย และ

เพลงดนตรีพันทางนาฏศิลปเรียกวา การตีบท หรือการรําบท 
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เร่ืองที่ 5 

รําวงมาตรฐาน 
 

ประวัติรําวงมาตรฐาน 

 รําวงมาตรฐาน เปนการแสดงมาจากรําโทน เปนการละเลนพนบานอยางหนึ่งของชาวไทย

ที่บงบอกถึงความสนุกสนาน ซึ่งแตเดิมรําโทนก็เลนกันเปนวง จึงเรียกวา “รําวง” แตเดิมไมมีคําวา 

“มาตรฐาน” จะเรียกกันวารําวงเทาน้ัน ตอมาราวสงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดมกีารปรับปรุงการเลนรํา

โทนใหงดงามตามแบบของกรมศิลปากร ทั้งการรอง และการรายรําใหมีความงดงามเปนแบบฉบับ

กลางๆ ที่จะรองเลนไดทั่วไปในทุกภาค และเปลี่ยนจากการเรียกวา รําโทน เปนรําวง เพราะประการ

ที่หน่ึง เคร่ืองดนตรีที่ใชมีมากกวา ฉิ่ง กรับ และโทน เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน และความไพเราะให

ถูกหลักทั้งไทยและสากล ประการที่สอง แตเดิมรําโทนก็เลนกันเปนวงการเปลี่ยนจากรําโทนเปนรํา

วง ก็ยังคงรูปลักษณเดิมไวสวนที่พัฒนาคือทารํา จัดใหเปนทารําไทยพื้นฐานอยางงายๆ สูโลกสากล 

เรียนรูงาย เปนเร็ว สนุก และเปนแบบฉบับของไทยโดยแท ทางดานเนื้อรองไดพัฒนาในทํานอง

สรางสรรค รําวงที่พัฒนาแลวนี้เรียกวา รําวงมาตรฐาน เนื้อเพลงในรําวงมาตรฐานมีทั้งหมด 10 

เพลง แตละเพลงจะบอกทารํา (จากแมบท) ไวใหพรอมปฏิบัติ 

 

ชื่อเพลงรําวงมาตรฐานและทารําท่ีใช 

ชื่อเพลง ทารํา 

1. งามแสงเดือน 

2. ชาวไทย 

3. รํามาซิมารํา 

4. คนืเดือนหงาย 

5. ดวงจันทรวนัเพ็ญ 

1. สอดสรอยมาลา 

2. ชักแปงผัดหนา 

3. รําสาย 

4. สอดสรอยมาลาแปลง 

5. แขกเตาเขารัง 

 

 

เพลงรําวงมาตรฐาน 

 1.  เพลงงานแสงเดอืน รําทา สอดสรอยมาลา 

งามแสงเดือนมาเยือนสองหลา งามใบหนาเมื่ออยูวงรํา (2 เที่ยว) 

เราเลนเพือ่สนุก    เปลื้องทุกขวายระกํา 

ขอใหเลนฟอนรํา   เพือ่สามคัคี เอย. 
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 2.  เพลงชาวไทย  รําทา ชักแปงผัดหนา 

  ชาวไทยเจาเอย   ขออยาละเลยในการทําหนาที่ 

การที่เราไดเลนสนุก   เปลื้องทุกขสบายอยางนี ้

เพราะชาติเราไดเสรี   มีเอกราชสมบูรณ 

เราจึงควรชวยชาติ   ใหเกงกาจเจิดจํารูญ 

เพื่อความสุขเพิ่มพูน   ของชาวไทยเรา เอย. 

 

 3.  เพลงรําซิมารํา รําทา รําสาย 

  รํามาซิมารํา   เริงระบํากันใหสนุก 

 ยามงานเราทํางานจริงจริง   ไมละไมทิ้งจะเกิดเข็ญขุก 

 ถึงยามวางเราจึงรําเลน   ตามเชิงเชนเพื่อใหสรางทุกข 

 ตามเยี่ยมอยางตามยุค   เลนสนุกอยางวัฒนธรรม 

 เลนอะไรใหมีระเบยีบ   ใหงามใหเรียบจึงจะคมขํา 

 มาซิมาเจาเอยมาฟอนรํา   มาเลนระบําของไทยเรา เอย. 

 

 4.  เพลงคนืเดอืนหงาย รําทา สอดสรอยมาลาแปลง 

  ยามกลางคืนเดือนหงาย  เย็นพระพายโบกพลิ้วปลิวมา 

 เย็นอะไรก็ไมเย็นจิต   เทาเย็นผูกมิตรไมเบื่อระอา 

 เย็นรมธงไทยปกไทยมั่วหลา  เย็นยิ่งนํ้าฟามาประพรม เอย. 

 

 

ชื่อเพลง ทารํา 

6. ดอกไมของชาติ 

7. หญิงไทยใจงาม 

8. ดวงจันทรขวัญฟา 

9. ยอดชายใจหาญ 

10. บูชานักรบ 

6. รํายั่ว 

7. พรหมสีห่นา, ยงูฟอนหาง 

8. ชางประสานงา, จันทรทรงกลดแปลง 

9. (หญิง) ชะนีรายไม (ชาย) จอเพลิงกาฬ 

10. เทีย่วแรก (หญิง) ขัดจางนาง 

                       (ชาย) จันทรทรงกลด 

       เทีย่วสอง (หญิง) ลอแกว 

                       (ชาย) ขอแกว                 
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ลักษณะทารําแบบตางของรําวงมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาสอดสรอยมาลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาชักแปงผัดหนา 
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ทานกแขกเตาเขารัง 
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เร่ืองที่ 6 

การอนุรักษนาฏศิลปไทย 

 นาฏศิลปไทย เปนผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม ซึ่งนับเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่

บรรพบุรุษของเราไดสรางและสั่งสมภูมิปญญามาแตโบราณ เปนสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณของชาติ 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเปนอารยประเทศของชาติไทยที่มีความเปนเอกราชมาชานาน นานา

ประเทศในโลกตางชื่นชนนาฏศิลปไทยในความงดงามวิจิตรบรรจง เปนศิลปะที่มีคุณคาควรแกการ

อนุรักษและสืบทอด 

 แนวทางในการอนุรักษนาฏศิลปไทย 

1. การอนุรักษรูปแบบ หมายถึง การรักษาใหคงรูปดังเดิม เชน เพลงพื้นบานก็ตองรักษา

ขั้นตอนการรอง ทํานอง การแตงกาย ทารํา ฯลฯ หรือหากจะผลิตขึ้นใหมก็ใหรักษารูปแบบเดิมไว 

2. การอนุรักษเน้ือหา หมายถึง การรักษาในดานเน้ือหาประโยชนคุณคาดวยวิธีการผลิต 

การรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา เชน เอกสาร และสื่อสารสนเทศตางๆ 

การอนุรักษทั้ง 2 แบบนี้ หากไมมีการสืบทอดและสงเสริม ก็คงไวประโยชนในที่น้ีจะขอ

นําเสนอแนวทางในการสงเสริมเพื่ออนุรักษนาฏศิลปไทย ดังน้ี 

1. จัดการศึกษาเฉพาะทาง สงเสริมใหมีสถาบันการศึกษาดานนาฏศิลปจัดการเรียนการ

สอน เพื่อสืบทอดงานศิลปะดานนาฏศิลป เชน วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันเอกชน องคกรของรัฐบาง

แหง ฯลฯ 

2. จัดการเรียนการสอนในขั้นพืน้ฐาน โดยนําวิชานาฏศิลปจัดเขาในหลักสูตรและเขาสู

ระบบการเรียนการสอนทุกระดับ ตามระบบที่ควรจะใหเยาวชนไดรับรูเปนขั้นตอนต้ังแตอนุบาล – 

ประถม มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดรวบรวมขอมูลตางๆ 

เพื่อประโยชนตอการศึกษาคนควา และบริการแกชุมชนไดดวย 

3. มีการประชาสัมพันธในรูปแบบสื่อโฆษณาตางๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ 

โดยนําศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปเขามาเกี่ยวของเพื่อเปนการสรางบทบาทของความเปนไทยให

เปนที่รูจัก 

4. จัดเผยแพร ศลิปวัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงนาฏศลิปแกหนวยงานรัฐและเอกชน 

โดยทั่วไปทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

5. สงเสริมและปลูกฝงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในครอบครัว ใหรูซึ้งถึงความเปน

ไทยและอนุรักษรักษาเอกลักษณไทย 
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กิจกรรมท่ี 1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง บอกที่มาและประเภทของนาฏศิลปไทยได 

คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. นาฏศิลปไทยเกิดขึ้นจากเหตุใด 

2. นาฏศิลปไทยมีกี่ประเภท อะไรบาง จงอธิบาย 

3. ใหผูเรียนเขียนชื่อการแสดงรําและระบําของนาฏศิลปไทยที่เคยชมใหมากที่สุด 

4. ใหผูเรียนหาภาพและประวัติการแสดงเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย 

 

กิจกรรมท่ี 2 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. บอกความหมายของนาฏยศัพทได 

2. เขาใจสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลปไทยตามหลักการใชภาษาทา 

คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. อธิบายความหมายของนาฏศัพท พรอมยกตัวอยางพอสังเขป 

2. อธิบายความหมายของภาษาทาในนาฏศิลปไทย 

3. แบงกลุมคิดภาษาทา กลุมละ 3 ประโยค ออกมาแสดงภาษาทาที่คิดไวทีละกลุม โดยให

กลุมอ่ืนเปนผูทายวาภาษาทาน้ันๆ หมายถึงอะไร 

 

กิจกรรมท่ี 3 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. แสดงความรูสึก ความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผลและสรางสรรค 

2. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและนําไปปรับใชไดอยางมีเหตุผล 

คําชี้แจง ใหผูเรียนบอกชื่อการแสดงนาฏศิลปไทยที่เคยชม แลวแสดงความคิดเห็น 

1. เร่ืองที่ชม 

2. เน้ือเร่ือง 

3. ตัวแสดง 

4. ฉาก 

5. ความเหมาะสมของการแสดง 
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กิจกรรมท่ี 4 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. บอกประวัติความเปนมาของรําวงมาตรฐานได 

2. แสดงรําวงมาตรฐานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

คําชี้แจง 

1. จงอธิบายประวัติความเปนมาของรําวงมาตรฐาน 

2. รําวงมาตรฐานนําไปแสดงในโอกาสใดบาง จงอธิบาย 

3. ใหผูเรียนแบงกลุมฝกการแสดงรําวงมาตรฐาน กลุมละ 3 เพลง แสดงใหเพื่อนดูทีละ

กลุม 

 

กิจกรรมท่ี 5 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รูคุณคาของนาฏศิลปไทยและแนวทางอนุรักษนาฏศิลปไทย 

คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ถาหากไมมีนาฏศิลปไทย ประเทศไทยจะเปนอยางไร 

2. ผูเรียนมีแนวทางการอนุรักษนาฏศิลปไทยอยางไรบาง 
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บทที่ 4 

นาฏศิลปไทยกับการประกอบอาชีพ 

 

 นาฏศิลปไทยเปนการแสดงศิลปะที่เปนเอกลักษณของไทย เปนเรือ่งที่มีความเกีย่วของ

สัมพันธกับประวัติศาสตรไทย วัฒนธรรมไทย เปนการละเลนเพือ่ความบันเทิง รืน่เริงของชาวบาน

ภายหลังฤดูเก็บเกี่ยว นาฏศิลปไทยมีหลายประเภท เชน โขน ละคร รํา การละเลนพื้นเมือง เปนตน 

 สําหรับแนวทางในการประกอบอาชีพนาฏศิลปไทยนั้น ไดแก อาชีพการละเลนพื้นเมือง

ของแตละภาค ดังน้ี 

1. อาชพีการแสดงหนังตะลงุ 

2. อาชีพการแสดงลิเก 

3. อาชีพการแสดงหมอลาํ 

ผูเรียนสนใจทีจ่ะศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพดานนีต้องมีความสนใจ และมีความ

เชื่อมั่นในตัวเอง พรอมที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ เกี่ยวกับอาชีพดังกลาว 

คุณสมบัติของอาชีพนักแสดงท่ีดี 

 ในการแสดงบทบาทตางๆ นักแสดงตองมีความรับผิดชอบ มีการซอมบทบาททีต่องแสดง

โดยการศึกษาเนื้อเรือ่ง และบททีไ่ดรับมอบหมายใหแสดง แสดงบทตลก บททีเ่ครงเครียด โดยการ

ใชถอยคําหรือกิริยาทาทาง แสดงประกอบ อาจรองเพลง เตนรํา หรือฟอนรํา อาจชํานาญในการ

แสดงบทบาทอยางใดอยางหนึง่ หรือการแสดงประเภทใดประเภทหนึง่และอาจมีชื ่อเรียกตาม

บทบาทหรือประเภทของการแสดง 

คุณลักษณะของผูประกอบอาชีพการแสดง 

1. มีความถนัดทางศิลปะการแสดง 

2. มีสุนทรียะ สนใจสิ่งสวยงาม ดนตรี วรรณกรรม 

3. มีอารมณออนไหว 

4. มีจินตนาการสูง มีความคิดสรางสรรค และไมลอกเลียนแบบใคร 

โอกาสกาวหนาในอาชีพ 

 เปนนักแสดง โอกาสกาวหนาขึน้อยูกับความสามารถของผูแสดง และความนิยมของผูชม 

ทั้งน้ีอยูที่การพัฒนาตนเองและการใฝหาความรูของผูที่จะประกอบอาชีพ 
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1. อาชีพการแสดงหนังตะลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนังตะลุง  คือ ศิลปะการแสดงประจําทองถิ่นอยางหนึ่งของภาคใต เปนการเลาเรือ่งราวที่

ผูกรอยเปนนิยาย ดําเนินเรื่องดวยบทรอยกรองที่ขับรองเปนลําเนียงทองถิ่น หรือที่เรียกกันวาการ 

“วาบท” มีบทสนทนาแทรกเปนระยะ และใชการแสดงเงาบนจอผาเปนสิง่ดึงดูดสายตาของผูชม ซึง่

การวาบท การสนทนา และการแสดงเงานี ้นายหนังตะลุงเปนคนแสดงเองทั้งหมด 

 หนังตะลงุเปนมหรสพที่นิยมแพรหลายอยางยิง่มาเปนเวลานาน โดยเฉพาะในยุคสมัยกอน

ทีจ่ะมีไฟฟาใชกันทั่วถึงทุกหมูบานอยางในปจจุบัน หนังตะลุงแสดงไดทัง้ในงานบุญและงานศพ 

ดังนั้นงานวัด งานศพ หรืองานเฉลิมฉลองที่สําคัญจึงมักมีหนังตะลุงมาแสดงใหชมดวยเสมอ 

 ปจจุบัน โครงการศิลปนแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดสงเสริม

ใหมีการอนุรักษและสืบทอดศิลปะการแสดงหนังตะลุงใหแกอนุชนรุนหลัง เพื่อรักษามรดกทาง

วัฒนธรรมอันทรงคุณคาน้ีใหคงอยูสืบไป 

 

ประวัติความเปนมาของหนังตะลุง 

นักวิชาการหลายทานเชื่อวา มหรสพการแสดงเงาจําพวกหนังตะลุง เปนวัฒนธรรมเกาแก

ของมนุษยชาติ ปรากฏแพรหลายมาทัง้ในแถบประเทศยุโรป และเอเชีย โดยมีหลักฐานปรากฏวา 

เมื ่อครัง้พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชมีชัยชนะเหมือนอียิปต ไดจัดใหมีการแสดงหนัง (หรือ

การละเลนที ่คลายกัน) เพือ่เฉลิมฉลองชัยชนะและประกาศเกียรติคุณของพระองค และเชื ่อวา

มหรสพการแสดงเงานี้มีแพรหลายในประเทศอียิปตมาแตกอนพุทธกาล ในประเทศอินเดียพวก

พราหมณแสดงหนังทีเ่รียกกันวา ฉายานาฏกะ เรือ่งมหากาพยรามายณะ เพือ่บูชาเทพเจาและสดุดี

วีรบุรุษ สวนในประเทศจีนมีการแสดงหนังสดุดีคุณธรรมความดีของสนมเอกแหงจักรพรรด์ิยวนต่ี 

(พ.ศ. 411 – 495)  

ในสมัยตอมา การแสดงหนังไดแพรหลายเขาสูในเอเชียอาคเนย เขมร พมา ชวา มาเลเซีย 

และประเทศไทย คาดกันวา หนังใหญคงเกิดขึน้กอนหนังตะลุง และประเทศแถบนีค้งจะไดแบบมา

จากอินเดีย เพราะยังมีอิทธิพลของพราหมณหลงเหลืออยูมาก เรายังเคารพนับถือฤาษี พระอิศวร 

พระนารายณ และพระพรหม ยิ่งเรื่องรามเกียรติ์ ยิ่งถือวาเปนเรื่องขลังและศักดิ์สิทธิ์ หนังใหญจึง
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แสดงเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ เริ่มแรกคงไมมีจอ คนเชิดหนังใหญจึงแสดงทาทางประกอบการเชิดไป

ดวย 

เคร่ืองดนตรีหนังตะลุง 

เคร่ืองดนตรีหนังตะลุงในอดีต มีความเรียบงาย ชาวบานในทองถิ่นประดิษฐขึ้นไดเอง มีทับ 

กลอง โหมง ฉิ่ง เปนสําคัญ สวนป เกิดขึ้นภายหลัง แตก็ยังเปนเครื่องดนตรีที่ชาวบานประดิษฐได

เองจนเมือ่มีวัฒนธรรมภายนอกเขามา หนังตะลุงบางคณะจึงนําเครือ่งดนตรีใหมๆ เขามาเสริม เชน 

กลองชุด กีตาร ไวโอลิน ออรแกน เมื่อเครื่องดนตรีมากขึ้น จํานวนคนในคณะก็มากขึน้ ตนทุนจึง

สูงขึ้น ทําใหตองเรียกคาราด (คาจางแสดง) แพงขึ้น แตหนังตะลุงหลายคณะก็ยังรักษาเอกลักษณ

เอาไว 

 

เคร่ืองดนตรีสําคัญของหนังตะลุง มีดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทับ ของหนังตะลุงเปนเคร่ืองกํากับจังหวะและทวงทํานองทีส่ําคัญทีสุ่ด ผูบรรเลงดนตรีชิน้

อืน่ๆ ตองคอยฟงและยักยายจังหวะตามเพลงทับ นักดนตรีทีส่ามารถตีทับไดเรียกวา “มือทับ” เปน

คํายกยองวาเปนคนเลนทับมือฉมัง 

 

รูปหนังตะลุง ตัวตลกหนังตะลุง 
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ตัวตลกหนังตะลุง เปนตัวละครที่มีความสําคัญอยางยิง่ และเปนตัวละครที ่“ขาดไมได” 

สําหรับการแสดงหนังตะลุง บทตลกคือเสนหหรือสีสัน ที่นายหนังจะสรางความประทับใจใหกับ

คนดู เมื่อการแสดงจบลง สิ่งที่ผูชมจําได และยังเก็บไปเลาตอก็คือบทตลก นายหนังตะลุงคนใดที่

สามารถสรางตัวตลกไดมีชีวิตชีวาและนาประทับใจ สามารถทําใหผูชมนําบทตลกนัน้ไปเลาขานตอ

ไดไมรูจบ ก็ถือวาเปนนายหนังที่ประสบความสําเร็จในอาชีพโดยแทจริง ตัวตลกหนังตะลุงมีชื่อ

ดังตอไปน้ี 

1. อายเทง 

2. อายหนูนุย 

3. นายยอดทอง 

4. นายสแีกว 

5. อายสะหมอ 

 

ข้ันตอนการแสดงหนังตะลุง 

หนังตะลุงทุกคณะจะนิยมเลนเปนแบบเดียวกันโดยมีการลําดับการเลน ดังน้ี 

1. ต้ังเคร่ืองเบิกโรง เปนการทําพิธีเอาฤกษ ขอที่ต้ังโรงและปดเปาเสนียดจัญไร เร่ิมโดยเมื่อ

คณะหนังขึ้นโรงแลวนายหนังจะตีกลองนําเอาฤกษ ลูกคูบรรเลงเพลงเชิด ชั้นน้ีเรียกวาต้ังเคร่ือง 

2. โหมโรง การโหมโรงเปนการบรรเลงดนตรีลวนๆ เพื่อเรียกคนดู และใหนายหนังได

เตรียมพรอม การบรรเลงเพลงโหมโรงเดิมทีเ่ลากันวาใช “เพลงทับ” คือใชทับเปนตัวยืนและเดิน

จังหวะทํานองตางๆ กันไป 

3. ออกลิงหัวค่าํ เปนธรรมเนียมการเลนหนังตะลุงสมัยกอน ปจจุบันเลิกเลนแลว เขาใจวา

ไดรับอิทธิพลจากหนังใหญ เพราะรูปที่ใชสวนใหญเปนรูปจับ มีฤาษีอยูกลาง ลิงขาวกับลิงดําอยูคน

ละขาง แตรูปที่แยกเปนรูปเด่ียวๆ 3 รูป แบบเดียวกับของหนังตะลุงก็มี 

4. ออกฤาษี เปนการเลนเพื่อคารวะครู และปดเปาเสนียดจัญไร โดยขออํานาจจากพระ

พรหม พระอิศวร พระนารายณ และเทวะอ่ืนๆ และบางหนังยังขออํานาจจากพระรัตนตรัยดวย 

5. ออกรูปฉะ หรือรูปจับ คําวา “ฉะ” คือสูรบ ออกรูปฉะเปนการออกรูปจากพระรามกับ

ทศกัณฐใหตอสูกัน วิธีเลนใชทํานองพากยคลายหนังใหญ การเลนชุดนี้หนังตะลุงเลิกเลนไปนาน

แลว 

6. ออกรูปปรายหนาบท รูปปรายหนาบท เปนรูปผูชายถือดอกบัวบาง ธงชาติบาง ถือเปน

ตัวแทนของนายหนัง ใชเลนเพือ่ไหวครู ไหวสิง่ศักดิส์ิทธิแ์ละผูทีห่นังเคารพหนังถือทั้งหมดตลอด

ทั้งใชรองกลอน ฝากเน้ือฝากตัวกับผูชม 
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7. ออกรูปบอกเรื่อง รูปบอกเรื่องเปนรูปตลก หนังสวนใหญใชรูปขวัญเมืองเลนเพื่อเปน

ตัวแทนของนายหนัง ไมมีการรอง กลอน มีแตพูด จุดประสงคของการออกรูปนี้เพื่อบอกกลาวกับ

ผูชมถึงเร่ืองนิยายที่หนังจะหยิบยกขึ้นแสดง 

8. เกี้ยวจอ เปนการรองกลอนสั้นๆ กอนตั้งนามเมืองเพื่อใหเปนคติสอนใจแกผู ชม หรือ

เปนกลอนพรรณนา ธรรมชาติและความในใจ กลอนทีร่องนี้หนังจะแตงไวกอน และถือวามีความ

คมคาย 

9. ต้ังนามเมือง หรือตั้งเมือง เปนการออกรูปกษัตริย โดยสมมติขึน้เปนเมืองๆ หนึ่งจากนัน้

จึงดําเนินเหตุการณไปตามเร่ืองที่กําหนดไว 

วัตถุประสงคการเลนหนังตะลุง 

จากทีก่ลาวมา เปนขนบนิยมในการเลนหนังเพือ่ความบันเทิงโดยทัว่ๆ ไป แตหากเลน

ประกอบพิธีกรรม จะมีขนบนิยมเพิม่ขึ้น การเลนเพื่อประกอบพิธีกรรมมี 2 อยาง คือเลนแกเหมรย

และเลนในพิธีครอบมือ การเลนแกเหมรยเปนการเลนเพื่อบวงสรวง ครุหมอหนังหรือสิง่ศักดิ์สิทธิ์

ตามพันธะที่บนบานไว หนังตะลุงที่จะเลนแกเหมรยไดตองรอบรูในพิธีกรรมอยางดี และผานพิธี

ครอบมือถูกตองแลว การเลนแก  

เหมรยจะตองดูฤกษยามใหเหมาะ เจาภาพตองเตรียมเครือ่งบวงสรวงไวใหครบถวนตามที่บนบาน

ไว ขนบนิยมในการเลนทัว่ๆไปแบบเดียวกับเลนเพือ่ความบันเทิง แตเสริมการแกบนเขาไปในชวง

ออกรูป  

 ปรายหนาบท โดยกลาวขับรองเชิญครูหมอหรือสิ่งศักดิส์ิทธิ์มารับเครื่องบวงสรวง ยก

เรื่องรามเกียรติ์ตอนใดตอนหนึ่งที่พอจะแกเคล็ดวาตัดเหมรยไดขึ้นแสดง เชน ตอนเจาบุตรเจาลบ 

เปนตน จบแลวชุมนุมรูปตางๆมีฤาษีเจาเมือง พระ นาง ตัวตลก ฯลฯ โดยปกรวมกันหนาจอเปน

ทํานองวาไดรวมรูเห็นเปนพยานวาเจาภาพไดแกเหมรยแลว แลวนายหนังใชมีดตัด หอเหมรยขวาง

ออกนอกโรง เรียกวา “ตัดเหมรย” เปนเสร็จพิธี สวนการครอบมือเปนพิธีที่จัดขึน้เพือ่ยอมรับนับถือ

ครูหนังแตครัง้บุรพกาล ซึง่เรียกวา “ครูตน” มีพระอุณรุทธไชยเถร พระพิราบหนาทอง ตาหนุย ตา

หนักทอง ตาเพชร เปนตน  
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ตัวอยางผูท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพการแสดงหนังตะลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        นายหนงัพรอมนอย 

นายหนังพรอมนอย ตะลุงสากล  เปนนายหนังผูหนึง่ทีไ่ดรับความนิยมจากประชาชนทีม่ี

ความชืน่ชอบการแสดงหนังตะลุงของนายหนังพรอมนอย ตะลุงสากล เนือ่งจากมีคุณลักษณะใน

การแสดงหนังตะลงุหลายๆ ดานรวมกนั เชน  

1. มีเสยีงเพราะน้ําเสียงในการขับบทกลอนที่มีเสียงดังฟงชัด  

2.มีความรอบรูท้ังทางโลกและทางธรรม  

3. มีการนําเหตุการณบานเมืองในปจจุบันมาทําการแสดงเขากับวรรณกรรม 

4. สอดแทรกมุขตลก  

นายหนังพรอมนอย ตะลุงสากล มีคุณลักษณะในเร่ืองของเสียงนายหนังพรอมนอย ตะลุงสากล เปน

นายหนังที่มีนํ้าเสียงที่สามารถแสดงหนังตะลุงติดตอกันหลายชัว่โมงโดยเสียงไมแหบและสามารถ

เลียนเสียงตัวหนังแตละตัวทีเ่อกลักษณของน้ําเสียงแตกตางกันออกไปไดอยางเหมาะสม สามารถ

ถายทอดใหผูชมไดรับรูถึงบทบาทของนายหนังไดเปนอยางดี 

วรรณกรรมทีแ่สดงหนังพรอมนอย ตะลุงสากล มีการนําคติสอนใจมาสอดแทรกในเนื้อหา

การแสดงสอนใหผูชมไดรับรูถึงคําสอนในทางโลกและทางธรรม วรรณกรรมที่แสดงเขากับยุคสมัย

โดยการนําเหตุการณในทองถิน่ เหตุการณการเมืองการปกครองมาดัดแปลงในการแสดงเพือ่เปน

สื่อกลางใหชาวบานผูชมทราบถึงเหตุการณบานเมืองในปจจุบัน เรื่องมุขตลกหนังพรอมนอย ตะลุง

สากลมีวิธีการแสดงโดยนํามาสอดแทรกในเร่ืองทําใหการแสดงหนังตะลุงเปนเร่ืองสื่อบันเทงใหกับ

ชาวบานในทองถิ่นไดมีความสนุกมีสวนรวมไปกับการแสดงหนังตะลุง 

หนังพรอมนอย ตะลุงสากลยังมีลุกคูที่มีความสามารถบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุง 

รวมถึงความทันสมัยในเรือ่งดนตรีที่นํามาบรรเลงกับดนตรีพืน้บาน ทําใหไดรับความนิยมจากผูชม

ทุกวัย การนําดนตรีสากลเขามาใชประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะหนังพรอมนอย มีการ

สรางสรรคโดยนําเพลงไทยเดิมมาบรรเลงกับดนตรีสากล สวนเพลงตามสมัยนิยมสามารถนํามา

บรรเลงกับการแสดงหนังตะลุงไดอยางเหมาะสมและลงตัว 

สิง่ที่ขาดไมไดนอกเหนือจากองคประกอบความสามารถของนายหนังในการแสดงหนัง

ตะลุง นายหนังตะลุงควรนําองคประกอบการแสดงหนังตะลุงและความสามารถจากการแสดงหนัง
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ตะลุงและความสามารถจากการแสดงไปชวยเหลือสังคม โดยนายหนังพรอมนอย ตะลุงสากลกลาว

วา การแสดงหนังตะลุงทีต่นประสบความสําเร็จไดมากจากการยอมรับจากประชาชน เราควรจะทํา

อะไรเพื่อประโยชนใหกับสังคมบาง หนังพรอมนอย ตะลุงสากลจึงนําเงินที่ไดจากการแสดงหนัง

ตะลุงไปชวยเหลือชุมชน หรือบางครั้งเปดการแสดงหนังตะลุงเพื่อหาเงินสมทบไปพัฒนาหมูบาน 

โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ใหมีความสะดวกยิ่งขึ้น 

 

คุณสมบัติพิเศษของผูท่ีจะแสดงหนังตะลงุ 

จะตองเปนคนเสียงดีและเสียงดัง ทําเสียงไดหลายเสียง เปลีย่นเสียงตามบทบาทของตัว

ละครที่พากยไดฉับพลันและเปนธรรมชาติ พากยยักษเสียงตองหาวอยางยักษ พากยนางเสียงตองนุม

หวานอยางนาง พากยตัวตลกตัวใดเสียงตองเปนอยางตัวตลกตัวนั้น เรียกภาษาหนังตะลุงวา “กิน

รูป” เสียงที่ชวนฟงตองแจมใสกังวานกลมกลืนกับเสียงโหมงเรียกวา “เสียงเขาโหมง” และสามารถ

รักษาคุณภาพของเสียงไดตลอดเวลา การแสดงต้ังแตประมาณ 3 ทุม จนสวาง ตองรอบรูในศิลปและ

ศาสตรตางๆ อยางกวางขวาง ทัง้คดีโลกและคดีธรรม เพือ่แสดงหนังใหไดทั้งความบันเทิงและ

สารประโยชน มอีรรถรส สามารถดึงดูดผูชมใหชวนติดตาม 

 

 

2.อาชีพการแสดงลิเก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลิเก เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 คําวา ลิเก ในภาษามลายู แปลวา ขับรอง เดิมเปนการสวด

บูชาพระในศาสนาอิสลาม สวดเพลงแขกเขากับจังหวะรํามะนา พวกแขกเจาเซ็นไดสวดถวายตัว

เปนครั้งแรกในการบําเพ็ญพระราชกุศล เมือ่ พ.ศ. 2423 ตอมาคิดสวดแผลงเปนลํานําตางๆ คิดลุก

หมากเขาแกมสวด รองเปนเพลงตางภาษา และทําตัวหนังเชิด โดยเอารํามะนาเปนจอก็มี ลิเกจึง
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กลายเปนการเลนขึ้น ตอมามีผูคิดเลนลิเกอยางละคร คือเริม่รองเพลงแขก แลวตอไปเลนอยางละคร

รํา และใชปพาทยอยางละคร 

ลิเกมี 4 แบบ คือ 

ลิเกบันตน เริม่ดวยรองเพลงบันตนเปนภาษามลายู ตอมาก็แทรกคําไทยเขาไปบาง ดนตรีก็

ใชรํามะนา จากนั้นก็แสดงเปนชุดๆ ตางภาษา เชน แขก ลาว มอญ พมา ตองเริม่ดวยชุดแขกเสมอ ผู

แสดงแตงตัวเปนชาติตางๆ รองเอง พวกตีรํามะนาเปนลูกคู มีการรองเพลงบันตนแทรกระหวางการ

แสดงแตละชดุ 

ลิเกลูกบท คือ การแสดงผสมกับการขับรองและบรรเลงเพลงลูกบท รองและรําไปตาม

กระบวนเพลง ใชปพาทยประกอบแทนรํามะนา แตงกายตามทีนิ่ยมในสมัยนัน้ๆ แตสีฉูดฉาด ผู

แสดงเปนชายลวน เมือ่แสดงหมดแตละชุด ปพาทยจะบรรเลงเพลง 3 ชั้นที่เปนแมบทขึ้นอีก และ

ออกลูกหมดเปนภาษาตางๆ ชุดอ่ืนๆ ตอไปใหม 

ลิเกทรงเครื่อง เปนการผสมผสาน ระหวางลิเกบันตนและลิเกลูกบท มีทารําเปนแบบแผน 

แตงตัวคลายละครรํา แสดงเปนเรือ่งยาวๆ อยางละคร เริม่ดวยโหมโรงและบรรเลงเพลงภาษาตางๆ 

เรียกวา "ออกภาษา" หรือ "ออกสิบสองภาษา" เพลงสุดทายเปนเพลงแขก พอปพาทยหยุด พวกตี

รํามะนาก็รองเพลงบันตน แลวแสดงชุดแขก เปนการคํานับครู ใชปพาทยรับ ตอจากนัน้ก็แสดงตาม

เน้ือเร่ือง ลิเกที่แสดงในปจจุบันเปนลิเกทรงเคร่ือง 

ลิเกปา เปนศิลปะการแสดงทีเ่คยไดรับความนิยมอยางกวางขวางในจังหวัดสุราษฎรธานี

และ จังหวัดทางภาคใตทั่ว ๆ ไป แตในปจจุบันลิเกปามีเหลืออยูนอยมาก ผูเฒาผูแกเลาวา เดิมลิเกปา

จะมีแสดง ใหดูทุกงาน ไมวาจะเปนบวชนาค งานวัด หรืองานศพ 

ลิเกปามีเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง 3 อยาง คือ กลองรํามะนา 1-2 ใบ ฉิง่ 1 คู กรับ 1 คู 

บางคณะอาจจะมีโหมง และทับดวย ลิเกปามีนายโรงเชนเดียวกับหนังตะลุง และมโนราห สําหรับ

การแสดงก็คลายกับโรงมโนราห ผูแสดงลิเกปา คณะหนี่งมีประมาณ 6-8 คน ถารวมลูกคูดวยก็จะมี

จํานวนคนพอ ๆ กับมโนราหหนึ่งคณะ การแสดงจะเริม่ดวยการโหมโรง "เกร่ินวง" ตอจากเกริน่วง

แขกขาวกับแขกแดงจะออกมาเตนและรองประกอบ โดยลูกคู จะรับไปดวย หลังจากนัน้จะมีผู 

ออกมาบอกเร่ือง แลวก็จะเร่ิมแสดง 

วิธีการแสดง เดินเรื่องรวดเร็ว ตลกขบขัน เริ่มดวยโหมโรง 3 ลา จบแลวบรรเลงเพลง

สาธุการ ใหผูแสดงไหวครู แลวจึงออกแขก บอกเรื่องที่จะแสดง สมัยกอนมีการรําถวายมือหรือรํา

เบิกโรง แลวจึงดําเนินเรื่อง ตอมาการรําถวายมือก็เลิกไป ออกแขกแลวก็จับเรือ่งทันที การรายรํา

นอยลงไปจนเกือบไมเหลือเลย คงมีเพียงบางคณะที่ยังยึดศิลปะการรําอยู 

ผูแสดง เดิมใชผูชายลวน ตอมาแสดงชายจริงหญิงแทนัน้ ผูแสดงตองมีปฏิภาณในการรอง

และเจรจา ดําเนินเร่ืองโดยไมมีการบอกบทเลย หัวหนาคณะจะเลาใหฟงกอนเทาน้ัน นอกจากน้ี การ
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เจรจาตองดัดเสียงใหผิดปกติ ซึ ่งเปนเอกลักษณ ของลิเก แตตัวสามัญชนและตัวตลกพูดเสียง

ธรรมดา 

เพลงและดนตรี ดําเนินเรื่องใชเพลงหงสทองชัน้เดียว แตดัดแปลงใหดนไดเนื้อความมากๆ 

แลวจึงรับดวยปพาทย แตถาเลนเรื่องตางภาษา ก็ใชเพลงทีม่ีสําเนียงภาษานัน้ๆ ตามทองเรือ่ง แตดน

ใหคลายหงสทอง ตอมานายดอกดิน เสือสงา ไดดัดแปลงเพลงมอญครวญของลิเกบันตนที่ใชกับบท

โศก มาเปนเพลงแสดงความรักดวย  

เร่ืองท่ีแสดง นิยมใชเรือ่งละครนอก ละครใน และเรือ่งพงศาวดารจีน มอญ ญวน เชน สาม

กก ราชาธิราช 

การแตงกาย แตงตัวดวยเครือ่งประดับสวยงาม เลียนแบบเครือ่งทรงกษัตริย จึงเรียกวาลิเก

ทรงเครื่อง "สมัยของแพง" ก็ลดเครื่องแตงกายที่แพรวพราวลงไป แตบางคณะก็ยังรักษาแบบแผน

เดิมไว โดยตัวนายโรงยังแตงเลียนแบบเครือ่งทรงของกษัตริยในสวนที่มิใชเครือ่งตน เชน นุงผายก

ทอง สวม เสื ้อ เข มข าบ หรือ เยี ยรบั บ  แข นใหญถึ งข อมือ  ค า ดเข็ม ขัดนอก เสื ้อ  ป ระ ดับ

เครือ่งราชอิสริยาภรณตางๆ แตดัดแปลงเสียใหม เชน เครือ่งสวมศีรษะ เครือ่งประดับหนาอก 

สายสะพาย เครือ่งประดับไหล ตัวนางนุงจีบยกทอง สวมเสือ้แขนกระบอกยาว หมสไบปกแพรว

พราว สวมกระบังหนาตอยอดมงกุฎ ที่แปลกกวาการแสดงอื่นๆ คือสวมถุงเทายาวสีขาวแทนการผัด

ฝุนอยางละคร แตไมสวมรองเทา 

สถานทีแ่สดง ลานวัด ตลาด สนามกวางๆ โดยปลูกเพิงสูงระดับตา ดานหนาเปนที่แสดง 

ดานหลังเปนที่พักที่แตงตัว 

คุณสมบัติของผูท่ีจะแสดงลิเก 

- มใีจรักในการแสดงและฝกฝนใหชาํนาญ 

- มกีารรองและรําที่ดีและสวยงามเพราะเปนจุดเดนของลิเกไทย 

- ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทยไดอยางงดงาม นาชม 

- ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบในอาชีพ สามารถทํางานกับสวนรวมให เพราะ

คณะลิเกจะมีผูแสดงจํานวนมาก 

ผูท่ีประสบความสําเร็จจากอาชีพการแสดงลิเก 

คุณพนม พึง่อํานาจ อายุ 40 ป ลิเกคณะ พนมพึ่งอํานาจ ที่อยู 121/1 อําเภอเมือง จังหวัด

เพชรบรุี 

ลิเกคณะพนมพึ่งอํานาจเริ่มมีการแสดงมาแลวตัง้แตสมัยบรรพบุรุษโดยคุณพอคุณแมของคุณพนม

ไดแสดงลิเกมากอนแลว และเขาไดเริม่เลนตอนอายุ 26 ปซึง่อดีตไดเคยทํางานธนาคารแลวลาออก

มาเลนลเิก เพราะชอบศิลปวัฒนธรรมของไทยและไดตัง้คณะลิเกขึน้เปนของตนเองเพื่อเปนการสืบ

สานตอจากคุณพอคุณแม การแสดงลิเกจะถือวาเปนเรื่องทีง่ายก็งายจะวายากก็ยากแตถามีใจรักใน

สิ่งที่เราทํานั้นก็จะถือวาเปนความถนัดและงายสําหรับตัวเราเอง และมีพื้นฐานตนแบบของการ
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แสดงลิเกน้ีมาจากคุณพอ คณะมีผูรวมแสดงทั้งหมดประมาณ 27 คน จะมีอายุต้ังแต 17 ปซึง่จะอยูใน

วัยเรียน แลวก็อายุ 20 ปที่มากสุด 60 ป การแสดงแตละเรือ่งจะมีหลายบทบาทที่แตกตางกันออกไป

ก็จะดูวาใครเหมาะสมกับบทบาทไหน สวนใหญจะแสดงลิเกกันเปนอาชีพหลัก การแสดงจะมีอยู

ตลอดทุกเดือนอยางตอเนือ่งและมีการแสดงมากในชวงออกพรรษาตระเวนแสดงผลงานทั้งป การ

แสดงไดรับเงินมากทีสุ่ด คือ 60,000 บาท การแสดงเรือ่งหนึ่งจะใชเวลา 4 ชั่วโมง เวลาที่แสดงจะ

เปนชวงกลางคืนเวลาสามทุมถึงตีหนึ่ง เสนหของลิเกอยูทีเ่นือ้เรือ่ง การแตงตัวสําคัญทีสุ่ดคือศิลปะ

การรอง การรําซึ่งจะเปนจุดเดนของลิเกไทยเปนการผสมผสานของศิลปวัฒนธรรมไทยทําใหมี

ความงดงามนาชม 

ความเจริญกาวหนาในอาชีพ 

ฝกการแสดงในบทรอง – บทรํา ใหมีความชํานาญและพัฒนาไปในสิ่งที่ดี และมีความ

รับผิดชอบจนเปนที่ยอมรับของผูชมทั่วไป สามารถประสบความสําเร็จได 

 

2. อาชีพการแสดงหมอลํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําวา "ลํา" มีความหมายสองอยาง อยางหนึ่งเปนชื่อของเรือ่ง อีกอยางหนึ่งเปนชือ่ของ การ

ขับรองหรือการลํา ที่เปนชื่อของเร่ืองไดแกเร่ืองตาง ๆ เชน เร่ืองนกจอกนอย เร่ือง ทาวก่ํากาดํา เรื่อง

ขูลูนางอั้ว เปนตน เรือ่งเหลานีโ้บราณแตงไวเปนกลอน แทนที่จะเรียกวา เรือ่งก็เรียกวาลํา กลอนที่

เอามาจากหนังสือลํา เรียกวากลอนลํา 

อีกอยางหนึ่งหมายถึงการขับรอง หรือการลํา การนําเอาเรื่องในวรรณคดีอีสานมา ขับรอง 

หรือมาลํา เรียกวา ลํา ผูที่มีความชํานาญในการขับรองวรรณคดีอีสาน โดยการทองจําเอากลอน มา

ขับรอง หรือผูที่ชํานาญในการเลานิทานเร่ืองน้ัน เร่ืองน้ี หลายๆ เร่ืองเรียกวา "หมอลํา" 
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วิวัฒนาการของหมอลํา 

ความเจริญกาวหนาของหมอลําก็คงเหมือนกับความเจริญกาวหนาของสิ่งอ่ืนๆ เร่ิมแรก คง

เกิดจากผูเฒาผูแกเลานิทาน นิทานที่นํามาเลาเกี่ยวกับจารีตประเพณีและศีลธรรม โดยเรียก ลูกหลาน

ใหมาชุมนุมกัน ทีแรกน่ังเลา เมื่อลูกหลานมาฟงกันมากจะน่ังเลาไมเหมาะ ตองยืนขึ้นเลา เร่ืองที่

นํามาเลาตองเปนเร่ืองที่มีในวรรณคดี เชน เร่ืองกาฬเกษ สินชัย เปนตน ผูเลาเพียงแตเลา ไมออกทา

ออกทางก็ไมสนุก ผูเลาจึงจําเปนตองยกไมยกมือแสดงทาทางเปน พระเอก นางเอก เปนนักรบ เปน

ตน  

เพียงแตเลาอยางเดียวไมสนุก จึงจําเปนตองใชสําเนียงสั้นยาว ใชเสียงสูงตํ่า ประกอบ และ

หาเคร่ืองดนตรีประกอบ เชน ซุง ซอ ป แคน เพื่อใหเกิดความสนุกครึกคร้ืน ผูแสดง มีเพียงแตผูชาย

อยางเดียวดูไมมีรสชาติเผ็ดมัน จึงจําเปนตองหา ผูหญิงมาแสดงประกอบ เมื่อผูหญิงมาแสดง

ประกอบจึงเปนการลําแบบสมบูรณ เมื่อผูหญิงเขามาเกี่ยวของเร่ืองตางๆ ก็ตามมา เชน เร่ืองเกี้ยวพา

ราสี เร่ืองชิงดีชิงเดน ยาด (แยง) ชูยาดผัวกัน เร่ืองโจทย เร่ืองแก เร่ืองประชัน ขันทา เร่ืองตลกโปก

ฮาก็ตามมา จึงเปนการลําสมบูรณแบบ 

จากการที่มีหมอลําชายเพียงคนเดียวคอยๆ พัฒนาตอมาจนมีหมอลําฝายหญิง มีเคร่ือง 

ดนตรีประกอบจังหวะเพื่อความสนุกสนาน จนกระทั่งเพิ่มผูแสดงใหมีจํานวนเทากับตัวละครที่มีใน

เร่ือง มพีระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก เสนา ครบถวน ซึ่งพอจะแบงยคุของวิวัฒนาการไดดังน้ี 

ลําโบราณ  เปนการเลาทานของผูเฒาผูแกใหลูกหลานฟง ไมมีทาทางและดนตรีประกอบ 

ลูกคูหรือลํากลอน เปนการลําที่มีหมอลําชายหญิงสองคนลําสลับกัน มีเคร่ืองดนตรีประกอบ 

คือ แคน การลํามีทั้งลําเรื่องนิทานโบราณคดีอีสาน เรียกวา ลําเรื่องตอกลอน ลําทวย (ทายโจทย) 

ปญหา ซึ่งผูลําจะตองมี ปฏิภาณไหวพริบที่ดี สามารถตอบโต ยกเหตุผลมาหักลางฝายตรงขามได 

ตอมามีการเพิ่มผูลํา ขึ้นอีกหน่ึงคน อาจเปนชายหรือหญิง ก็ได การลําจะเปลี่ยนเปนเรื่อง ชิงรัก หัก

สวาท ยาดชูยาดผวั เรียกวา ลําชิงชู 

ลําหมู เปนการลําทีม่ีผูแสดงเพิม่มากขึน้ จนเกือบจะครบตามจํานวนตัวละครทีม่ีในเรื่อง มี

เครือ่งดนตรีประกอบเพิม่ขึน้ เชน พิณ (ซุง หรือ ซึง) กลอง การลําจะมี 2 แนวทาง คือ ลําเวียง จะ

เปนการลําแบบลํากลอน หมอลําแสดง เปนตัวละครตามบทบาทในเร่ือง การดําเนินเร่ืองคอนขางชา 

แตกไ็ดอรรถรสของละครพื้นบาน หมอลําไดใชพรสวรรคของตัวเองในการลํา ทั้งทางดานเสียงรอง 

ปฏิภาณไหวพริบ และความจําเปนที่นิยมในหมูผูสูงอายุ ตอมาเมื่อดนตรีลูกทุงมีอิทธิพลมากขึน้จึง

เกิดวิวัฒนาการของลําหมูอีกครั้งหนึง่ กลายเปน ลําเพลิน ซึง่จะมีจังหวะที่เราใจชวนใหสนุกสนาน 

กอนการลําเรื่องในชวงหัวค่าํจะมีการนําเอารูปแบบของ วงดนตรีลูกทุงมาใชเรียกคนดู กลาวคือ จะ

มีนักรอง (หมอลํา) มารอง เพลงลูกทุงที่กําลังฮิตในขณะนัน้ มีหางเครื่องเตนประกอบ นําเอาเครื่อง

ดนตรีสมัยใหมมาประยุกตใช เชน กีตาร คียบอรด แซ็กโซโฟน ทรัมเปต และกลองชุด โดยนํามา

ผสมผสานเขากับเครือ่งดนตรีเดิมไดแก พิณ แคน ทําใหไดรสชาติของดนตรีทีแ่ปลกออกไป ยุคนี้
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นับวา หมอลําเฟ องฟูมากที ่สุด คณะหมอลําดังๆ สวนใหญจะอยู ในแถบจังหวัด ขอนแกน 

มหาสารคาม อุบลราชธานี 

ลําซิ่ง หลังจากที่หมอลําคูและหมอลําเพลิน คอยๆ เสื่อมความนิยมลงไป อันเนือ่งมาจาก

การกาวเขามาของเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน ทําใหดนตรีสตริงเขามาแทรกในวิถีชีวิตของผูคนอีสาน 

ความนิยมของการชมหมอลํา คอนขางจะลดลงอยางเห็นไดชัด จนเกิดความวิตกกังวลกันมากใน

กลุมนักอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพืน้บาน แตแลวมนตขลังของหมอลําก็ไดกลับมาอีกคร้ัง ดวย

รูปแบบที่สะเทือนวงการดวยการแสดงที่เรียกวา ลําซิ่ง ซึ่งเปนวิวัฒนาการของลําคู (เพราะใชหมอลํา 

2-3 คน) ใชเครือ่งดนตรีสากลเขารวมใหจังหวะเหมือนลําเพลิน มีหางเครื่องเหมือนดนตรีลูกทุง 

กลอนลําสนุกสนานมีจังหวะอันเราใจ ทําใหไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว จนกระทัง่ระบาดไปสู

การแสดงพื้นบานอืน่ใหตองประยุกตปรับตัว เชน เพลงโคราชกลายมาเปนเพลงโคราชซิง่ กันตรึ

มก็กลายเปนกันตรึมร็อค หนังปราโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) กลายเปนปราโมทัยซิง่ ถึงกับมีการจัด

ประกวดแขงขัน บันทึกเทปโทรทัศนจําหนายกันอยางแพรหลาย จนถึงกับ มีบางทานถึงกับกลาววา 

"หมอลําไมมีวันตาย จากลมหายใจชาวอีสาน" 

กลอนลาํแบบตางๆ 

กลอนที่นํามาเสนอ ณ ที่น้ีมีหลายกลอนที่มีคําหยาบโลนจํานวนมาก บางทานอาจจะทําใจ

ยอมรับไมไดก็ตองกราบขออภัย เพราะผูจัดทํามีเจตนาที่จะเผยแพรไวเพื่อเปนการสืบสาน 

วัฒนธรรมประเพณี มไิดมีเจตนาที่จะเสนอใหเปนเร่ืองลามกอนาจาร ตองยอมรับอยางหน่ึงวา น่ีคือ

วิถีชีวิตของคนอีสาน กลอนลําทั้งหลายทั้งปวงผูลํามีเจตนาจะทําใหเกิดความสนุกสนาน ตลกโปก

ฮาเปนที่ต้ัง ทานที่อยูในทองถิ่นอ่ืนๆ ขอไดเขาใจในเจตนาดวยครับ สนใจในกลอนลาํหัวขอใดคลกิ

ที่หัวขอน้ันเพื่อเขาชมไดครับ 

กลอนที่นํามารองมาลํามีมากมายหลายอยาง จนไมสามารถจะกลาวนับหรือแยกแยะได

หมด แตเมื่อยอรวมลงแลวจะมีอยูสองประเภท คือ กลอนสั้นและกลอนยาว 

กลอนสั้น คือ คํากลอนที่สั้นๆ สําหรับเวลามีงานเล็กๆ นอยๆ เชน งานทําบุญบาน หรืองาน

ประจําป เชน งานบุญเดือนหกเปนตน กลอนสัน้มดัีงตอไปน้ี 

1. กลอนขึ้นลํา 

2. กลอนลงลํา 

3. กลอนลาํเหมดิคนื 

4. กลอนโตน 

5. กลอนต่ิง 

6. กลอนตง 

7. กลอนอัศจรรย 

8. กลอนสอย 
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9. กลอนหนังสอืเจียง 

10. กลอนเตยหรือผญา 

11. ลําสีฟนดอน 

12. ลําสั้น เร่ืองติดเสนห 

กลอนยาว คือ กลอนสําหรับใชลําในงานการกุศล งานมหรสพตางๆ กลอนยาวนี้ใชเวลาลํา 

เปนชั่วโมงบาง คร่ึงชั่วโมงบาง หรือแลวแตกรณี ถาลําคนเดียวเชน ลําพื้น หรือ ลําเร่ือง ตองใชเวลา

ลําเปนวันๆ คืนๆ ทั้งน้ีแลวแตเร่ืองที่จะลําสั้นหรือยาวแคไหน แบงออกเปนหลายชนิดดังน้ี 

1. กลอนประวัติศาสตร 

2. กลอนลําพื้นหรือลําเร่ือง 

3. กลอนเซิง้ 

4. กลอนสอง 

5. กลอนเพอะ 

6. กลอนลองของ 

7. กลอนเวาสาว 

8. กลอนฟอนแบบตางๆ 

อุปกรณวิธีการแสดง ประกอบดวยผูแสดงและผูบรรเลงดนตรีคือ หมอแคน แบงประเภท

หมอลาํดังน้ี 

1. หมอลําพื้น ประกอบดวยหมอลํา 1 คน หมอแคน 1 คน  

2. หมอลํากลอน ประกอบดวย หมอลํา 2-3 คน และหมอแคน 1-2 คน 

3. หมอลาํเร่ืองตอกลอน ประกอบดวยหมอลาํหลายคน เรียก หมอลาํหมู ดนตรีประกอบ

คือ แคน พิณ ฉิ่ง กลอง และเคร่ืองดนตรีสากล 

4. หมอลําเพลิน ประกอบดวยหมอลําหลายคนและผูบรรเลงดนตรีหลายคน 

สถานที่แสดง เปนมหรสพที่ใชในงานเทศกาล งานบวช งานกฐิน งานวันเกิด งานศพ ฯลฯ 

เปนมหรสพทีป่ระชาชนชาวอีสานในอดีตนิยมชมชืน่มาก 
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ผูประสบความสาํเร็จจากอาชพีการแสดงหมอลาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมอแปน หรือ น.พ.สุชาติ ทองแปน อายุรแพทย วัย 36 ป เขาสามารถใชชีวิตอยูตรง

กึง่กลางระหวางการเปน "หมอรักษาคน" และ "หมอลํา" ไดลงตัว อะไรทีท่ําใหนายแพทยคนหนึ่ง

เลือกที่จะมีชีวิตสองขั้ว บนเสนทางคูขนานระหวางความฝนกับความเปนจริง 

"หมอแปน" เปนแพทยประจําโรงพยาบาลมหาสารคาม ผูที่ทุมเทใหกับการรักษาผูปวยดวย

หัวใจเกินรอย เขายังไดรับการยอมรับจากบุคลากรทุกระดับชัน้ของโรงพยาบาล วาเปนหมอทีม่าก

ดวยประสิทธิภาพในการเยียวยารักษา เอาใจใสผูปวย และนิสัยใจคอกโ็อบออมอารี  

หมอแปน เลาวา โดยสวนตัวผมชอบหมอลํามาตั้งแตเด็ก แลวจําไดวาตอนทีเ่รียนหมออยูป 

4 ที่คณะมีหมอลําเขามาเปดสอนใหหัดรองหัดลํา ผมก็อยากจะไปเรียน เพราะชอบมาตัง้นานแลว ก็

ไปบอกพอกับแม แตเขาก็ไมใหเรียน บอกวาอยาเลย ผมเลยไมไดไปสมัคร แตตอนนั้นก็จะไปดู

หมอลําตลอด ดูจนถึง 6 โมงเชา เกือบทุกวันเลย แตไมใหเสียการเรียน ถึงกลับมาเชาเราก็ไปเขา

เรียนตอได ไมมีผลกระทบอะไร เพราะเราแบงเวลาเปน และที่ลําหมอลําไดก็ไมไดไปเรียนที่ไหน 

อาศัยจําเอา ดูคนน้ันคนน้ีแลวก็จํา ตอมาประมาณป 2547 ก็เริม่ชักชวนเพือ่นๆ ในโรงพยาบาลตัง้วง

หมอลําขึ้นมา ชื่อวา "บานรมเย็น" ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 30 คน มีทั้งแพทย พยาบาล เจาหนาที่

โภชนาการ แมบาน ผูปวย ฯลฯ ซึ่งชวงแรกเปนเงินของตัวเอง ตอมาก็เปนเงินกองทุนบานรมเย็น

เอาไวซื้อเครื่องสําอาง วิชาชีพ "หมอลํา" เปนการแสดงพื้นบาน ที่หลอเลี้ยง จิตวิญญาณของชาว

อีสาน ทีดู่ไปแลวศาสตรทั้ง 2 นั้น ไมนาจะโคจรมาพบกันได ทําใหหนาทีเ่ปนหมอรักษาคนไข กับ

การแสดงความเพลดิเพลนิใหคนดูมคีวามสขุ 

ความเจริญกาวหนาในอาชพี 

ฝกการแสดงใหมีความชํานาญ และพัฒนาไปในสิง่ทีดี่ มีความรับผิดชอบ จนเปนที่ยอมรับ

ของผูชมทัว่ไป สามารถประสบความสาํเร็จได 

สถานท่ีสําหรับศึกษาหมอลาํ 
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โรงเรียนสอนหมอลํากลอน ลําซิง่ (ศิลปะการแสดงพื้นบาน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิทยาลยันาฏศลิปรอยเอ็ด สําหรับผูที่สนใจเรียนศิลปะการแสดง หมอลํากลอน แคนเตาเดียว หรือลํา

ซิง่ การเรียนลําเรียนต้ังแตกอนฟอน พื้นฐานตางๆ สวนลํากลอนเรียน 5 ยก ลาํซิง่ 3-4 ยก 

 

 

 

กจิกรรมทายบท 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

บอกลกัษณะทีม่าและประเภทของอาชพีนาฎศลิปไทยได 

คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1.อธิบายขั้นตอนของอาชีพการแสดงหนังตะลุง 

2.อธิบายขั้นตอนของอาชีพการแสดงลิเก 

3.อธิบายขั้นตอนของอาชีพการแสดงหมอลาํ 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 
1.  นายจํานง  วันวิชยั ขาราชการบํานาญ 

2.  นางสรัญณอร   พัฒนไพศาล กศน. เฉลิมพระเกีรยติ จ.บรุีรัมย 

3.  นายชัยยันต   มณีสะอาด สถาบัน กศน. ภาคใต 

4.  นายสฤษด์ิชัย   ศิริพร สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

5.  นางชอทิพย  ศริพิร  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

6.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1.  นายจํานง  วันวิชยั ขาราชการบํานาญ 

2.  นางสรัญณอร   พัฒนไพศาล กศน. เฉลิมพระเกีรยติ จ.บรุีรัมย 

3.  นายชัยยันต   มณีสะอาด สถาบัน กศน. ภาคใต 

4.  นายสฤษด์ิชัย   ศิริพร สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

5.  นางชอทิพย  ศริพิร  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

6.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

7.  นายวิวฒันไชย จันทนสคุนธ ขาราชการบํานาญ 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูพิมพตนฉบับ 

1.นางสาวปยวดี คะเนสม                    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลินี  ธรรมธษิา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอลิศรา บานชี   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2 
คณะที่ปรึกษา 

นายประเสริฐ  บญุเรือง   เลขาธิการ กศน. 

นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 

นายวัชรินทร  จําป   รองเลขาธิการ กศน. 

นางวัทนี  จันทรโอกลุ  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

นางชุลีพร  ผาตินินนาท  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา 

นางอัญชลี  ธรรมวิธีกุล  หัวหนาหนวยศกึษานิเทศก 

นางศุทธินี  งามเขตต  ผูอํานวยการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 

นายสุรพงษ  มั่นมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

นายกิตติพงศ จันทวงศ   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

นางสาวผณินทร แซอ้ึง   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  

นางสาวเพชรินทร  เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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