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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู 

  

 หนังสือเรียนสรุปเน้ือหา รายวิชาแบบเรียน กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหนังสือสรุปเน้ือหาเรียนที่จัดทําขึ้น เพื่อใหผูเรียน

ที่เปนนักศึกษา กศน. สามารถทําความเขาใจ และเรียนรูในสาระสําคัญของเน้ือหารายวิชา

สําคัญ ๆ ไดสะดวกและสามารถเขาถึงแกนของเนื้อหาไดดีขึ้น 

 ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชา ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาจากหนังสือเรียนใหในหัวขอสาระสาํคัญ ผลการเรียนรูที่

คาดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชานั้น ๆ เขาใจกอน 

2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนเลมนี้  โดยศึกษาแต

ละบทอยางละเอียด ทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมตามที่กําหนด  และทําความเขาใจในเน้ือหา

น้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป   

3.   หากตองการศึกษา รายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือ

เรียนน้ี ใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน หรือครูผูสอนของทาน  
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                                        บทที่ 1 

ทัศนศิลปไทย 

 

เรื่องที ่ 1.1 จุด เสน สี แสง เงา รปูราง และรปูทรงที่ใชในทัศนศลิปไทย 
 
จุดและเสนใหความรูสึกทางทัศนศิลปอยางไร 

 จุด เปนองคประกอบที่เล็กที่สุด การนําจุดมาเรียงตอกันจะเปนเสน โดยเสนตาง ๆ ให

ความรูสึก ดังน้ี 

เสนตรงแนวตั้ง  ใหความรูสึกแข็งแรง  สูงเดน  สงางาม  นาเกรงขาม 

 เสนตรงแนวนอน  ใหความรูสึกสงบราบเรียบ  กวางขวาง  การพักผอน  หยุดน่ิง 

เสนตรงแนวเฉียง  ใหความรูสึกไมปลอดภัย  การลม  ไมหยุดน่ิง 

 เสนตัดกัน   ใหความรูสึกประสานกัน  แข็งแรง 

เสนโคง  ใหความรูสึกออนโยนนุมนวล 

 เสนคด  ใหความรูสึกเคลื่อนไหวไหลเลื่อน  ราเริง  ตอเน่ือง 

 เสนประ  ใหความรูสึกขาดหาย  ลึกลับ  ไมสมบรูณ  แสดงสวนท่ีมองไมเห็น 

 เสนขด  ใหความรูสึกหมุนเวียนมึนงง 

 เสนหยกั   ใหความรูสึกขัดแยง  นากลัว  ตื่นเตน  แปลกตา 

 นักออกแบบนําเอาความรูสึกที่มีตอเสนท่ีแตกตางกันมาใชในงานศิลปะประยุกต  โดย

ใชเสน  มาเปลี่ยนรูปราง  เพื่อใหเกิดความรูสึกเคลื่อนไหวและทําใหสื่อความหมายไดดียิ่งขึ้น 

 

สีคืออะไร แบงเปนกีป่ระเภท 

 สี หมายถึง ลักษณะของแสงที่ปรากฏแกสายตาของเรา ใหเห็นเปน สีขาว ดํา แดง 

เขียว ฯลฯ หรือการสะทอนของรัศมีของแสงมาสูตาเรา   

 แมสี คือ สีซึ่งเปนสีหลัก ( สีที่ไมมีสีอื่นมาผสมเปนแมสีได ) แบงออกเปน 2 ประเภท 

คือแมสีของแสง และแมสีวัตถุธาตุ 

 1.  สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผานแทงแกวปริซึม มี 7 สี คือ มวง คราม นํ้า

เงิน เขียว เหลือง แสด แดง แมสีของแสง ประกอบดวย สีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน โดย

สามารถผสมแมสีใหเกิดเปนสีอื่น ๆไดดังน้ี  สีแดง + สีเขียว = สีเหลือง, สีแดง + สีนํ้าเงิน 

= สีมวงแดง,  สีเขียว + สีน้ําเงิน = สีฟาอมเขียว  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87(Yellow)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87(Magenta)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7(Cyan)&action=edit&redlink=1
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 2.  แมสีวัตถุธาตุ เปนสีที่ไดมาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะหโดยกระบวนทาง

เคมี มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน เมื่อนํามาผสมกันจะทําใหเกิด วงจรสี โดยมี

หลักการผสมสีดังนี้  

 สีแดง + สีเหลือง = สีสม, สีแดง + สีน้ําเงิน = สีมวง, สีเหลือง + สีน้ําเงิน = สีเขียว 

 

วรรณะของสคีืออะไร ประกอบดวยสีใดบาง 

 วรรณะของสี คือ สีที่ใหความรูสึกรอน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีรอน 7 สี และสีเย็น 7 สี 

โดยจะมีสีมวงกับสีเหลือง ซึ่งเปนไดทั้งสองวรรณะ 

1. สีรอน ใหความรูสึกรุนแรง รอน ตื่นเตน ประกอบดวย สีเหลือง สีเหลืองสม สีสม  

สีแดงสม สีแดง สีมวงแดง สีมวง 

2. สีเย็นใหความรูสึกเย็น สงบ สบายตาประกอบดวย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว 

สีเขียวนํ้าเงิน สีน้ําเงิน สีมวงน้ําเงิน สีมวง   

 สีตรงขาม หรือสีตัดกัน หรือสีคูปฏิปกษ เปนสีที่มีคาความเขมของสีตัดกันอยางรุนแรง 

โดยมากไมนิยมนํามาใชรวมกัน การนําสีตรงขามกันมาใชรวมกัน อาจกระทําไดโดย 1. มีพื้นที่

ของสีหน่ึงมาก อีกสีหน่ึงนอย 2. ผสมสีอื่น ๆ ลงไปในสีใดสีหน่ึง หรือทั้งสองสี  3. ผสมสีตรง

ขามลงไปในสีทั้งสองสี  

 สีกลาง คือ สีที่เขาไดกับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีนํ้าตาล กับ สีเทา สี

นํ้าตาล 

 

สีใหความรูสึกอยางไร 

 สีแดง ใหความรูสึกรอน รุนแรง ทาทาย ต่ืนเตน เราใจ มีพลัง ความรัก ความสําคัญ  

 สีสม ใหความรูสึกรอน อบอุน สดใส มีชีวิตชีวา การปลดปลอย ความเปรี้ยว การระวัง 

 สีเหลือง ใหความรูสึก แจมใส ความราเริง ความเบิกบานสดช่ืน ชีวิตใหม ความสด ใหม  

 สีเขียวแก จะทําใหเกิดความรูสึกเศราใจความแกชรา  

 สีนํ้าเงิน ใหความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน เครงขรึม เอาการเอางาน ละเอียด 

รอบคอบ  

 สีฟา ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง กวาง เบา สะอาด ปลอดภัย สวาง ลมหายใจ ความ

เปนอิสระเสรีภาพ การชวยเหลือ แบงปน  

 สีคราม จะทําใหเกิดความรูสึกสงบ  
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 สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห  นาติดตาม เรนลับ ซอนเรน มีอํานาจ มีพลังแฝงอยู  

ความรัก ความเศรา ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ 

 สีน้ําตาล ใหความรูสึกเกา หนัก สงบเงียบ  

 สีขาว ใหความรูสึกบริสุทธิ์ สะอาด ใหม สดใส  

 สีดํา ใหความรูสึกหนัก หดหู เศราใจ ทึบตัน  

 สีชมพู ใหความรูสึก ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก เอาใจใส หนุมสาว นารัก 

สดใส 

 สีไพล จะทําใหเกิดความรูสึกกระชุมกระชวย ความเปนหนุมสาว  

 สีเทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ลึกลับ หดหู ความชรา ความสงบ เงียบ สุภาพ 

สุขุม   ถอมตน 

 สีทอง ใหความรูสึกหรูหรา โออา มีราคา สูงคา สิ่งสําคัญ ความเจริญรุงเรือง ความสุข 

ความร่ํารวย การแผกระจาย  

 

การประยุกตใชสี ควรคํานึงถึงสิ่งใดบาง 

 1.  การใชสีกลมกลืนกัน เปนการใชสีหรือนํ้าหนักของสีใหใกลเคียงกัน หรือคลายคลึง

กัน เชน การใชสีแบบเอกรงค เปนการใชสีเดียวท่ีมีนํ้าหนักออนแกหลายลําดับ  

 2.  การใชสีตัดกัน จะชวยใหเกิดความนาสนใจในทันทีท่ีพบเห็น โดยควรคํานึงถึงความ

เปนเอกภาพดวย วิธีการใชมีหลายวิธี เชน ใชสีใหมีปริมาณตางกัน เชน ใชสีแดง 20 % สีเขียว 

80%  

แสงและเงาคืออะไรมีความสําคัญอยางไร 

 แสงและเงา หมายถึง แสงที่สองมากระทบพื้นผิวที่มีสีออนแกและพื้นผิวสูงต่ํา โคงนูน

เรียบหรือขรุขระ ทําใหปรากฏแสงและเงาแตกตางกัน ความเขมของเงาจะขึ้นอยูกับความเขม

ของแสง  แสงสวางมากเงาจะเขมข้ึน แสงสวางนอย เงาจะไมชัดเจน  

 ความสําคัญของคาน้ําหนกัของแสงและเงา คอื ใหความแตกตางระหวางรูปและพื้น 

หรือรูปทรงกับท่ีวาง  ใหความรูสึกเคลื่อนไหว ใหความรูสึกเปน 2 มิติ แกรูปราง และความ

เปน 3 มิติแกรูปทรง ทําใหเกิดระยะความตื้น - ลึก และระยะใกล - ไกลของภาพ และทําให

เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ  
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เรื่องที ่1.2  ความหมายและความเปนมาของทศันศิลปไทย 
 
ศิลปะไทยมีความเปนมาอยางไร 

 ศิลปะไทยแบงไดเปนยุคตาง ๆ  ดังน้ี 

       1. ยุคกอนประวัติศาสตรไทย หมายถึง ชวงกอนที่คนไทยจะรวมตัวกันเปนปกแผน ยัง

ไมมี   ราชธานีของตนเองท่ีแนนอน แบงเปน 

    1.1  แบบทวาราวดี  (ราว  พ.ศ.  500 - 1200) ศูนยกลางอยูนครปฐม  เปน

ศิลปะแบบอุดมคติ รุนแรกเปนฝมือชาวอินเดีย แตมาระยะหลังเปนฝมือของชาวพื้นเมือง 

ศิลปะที่สําคัญคือ 

  - ประติมากรรม พระพุทธรูปแบบทวาราวดี สังเกตไดชัดเจนคือพระพุทธรูปน่ังหอย

พระบาทและยกพระหัตถขึ้น โดยสวนมากสลักดวยหินปูน เชน บริเวณพระปฐมเจดีย คือ 

ธรรมจักรกับ  กวางหมอบ 

   - สถาปตยกรรม ไดแก โบราณสถาน เชน เจดีย วัด สถูป สําหรับเจดียนครปฐม ถา

ยกเอาพระปรางคท่ีอยูขางบนออกจะเห็นวามีรูปรางคลายสถูปที่สรางครั้งพระเจาอโศก ไดรับ

อิทธิพลจากศิลปะอินเดีย โดยมีการทําเปนฐานสี่เหลี่ยม มีองคระฆังเปนรูปโอคว่ํา และมียอด

แหลมอยูขางบน สวนอีกแบบหน่ึงมีฐานเปนรูปเหลี่ยมเชนกัน แตมีองคระฆังเปนรูปคลายกับ

บาตรคว่ําและมียอดทําเปนแผนกลม ๆ วางซอนกันขึ้นไป บนยอดสุดมีลูกแกว 

  1.2  แบบศรีวิชัย  (ราว  พ.ศ.  1200 - 1700) เปนศิลปะแบบอินเดีย - ชวา 

ศูนยกลางของศิลปะน้ีอยูที่ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี  

  - ประติมากรรม พระพุทธรูปและพระโพธิสัตวสวนมากทําดวยสัมฤทธิและศิลา พบ

ที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี พระโพธิสัตวที่เกาที่สุดคือพระโพธิสัตวซึ่งสลักดวยศิลา ซึ่ง

ไดรับอิทธิพลแบบคุปตะ สวนพระโพธิสัตวที่สวยงามที่สุด คือพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ซึ่ง

หลอดวยสัมฤทธิ์ แตเหลือเพียงครึ่งองค ไดรับอิทธิพลศิลปะแบบหลังคุปตะและ ปาละเสนะ 

พระพิมพสวนมากทําดวยดินดิบ  

        - สถาปตยกรรม  มีอยูมากที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎธานี เชน พระบรมธาตุไช

ยา ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับบรรดาเจดียในเกาะชวามาก มีฐานเต้ียรองรับ อาคารแบบยอมุม 

และมีมุขยื่นออกมาทั้งสี่ทิศและมียอดทําเปนฉัตร  

  1.3 แบบลพบุรี  (ราว พ.ศ. 1700 - 1800) มีลักษณะคลายของขอม ศูนยกลางอยูที่

เมืองลพบุรี ศาสนาพราหมณเขามามีบทบาทตามความเชื่อ สรางเทวาสถานอันใหญโตแข็งแรง

คงทน 
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  - ประติมากรรม ลักษณะพระพุทธรูปมีหนาผากกวาง คางเปนเหลี่ยม ปากแบะ ริม

ฝปากหนา พระขนงนูนเปนสัน พระนาสิกโคงและยาว พระหณุเปนปมปาน ไรพระศกที่ตอกับ

พระนลาฏหนาโต อุณหิศใหญเปนรูปฝาชี มีลวดลายคลายมงกุฎเทวรูป มีทั้งพระพุทธรูป

ประทับน่ังและยืน นิยมสรางพระพุทธรูปน่ังขัดสมาธิปางนาคปรกกันมาก พระพุทธรูปมีทั้ง

หลอดวยสัมฤทธิ์ และสลักดวยศิลา นอกจากน้ีก็ยังมีพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร หรือนาง

ปญญาบารมี เทวรูปก็มี เชน พระอิศวร พระนารายณ นอกจากน้ีก็ยังมีพระพิมพ ทั้งที่สราง

ดวยดินเผาและโลหะ 

  - สถาปตยกรรม สรางปรางคเปนเทวสถาน การกอสรางใชวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ที่

มีอยูตามทองถิ่น เชน ศิลาแลง หินทราย สรางขึ้นทั้งในศาสนาพราหมณ และศาสนาพุทธ ที่

สําคัญไดแก ปรางคสามยอด จังหวัดลพบุรี, ปรางคแขก จังหวัดลพบุรี, ปราสาทหินพิมาย 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา, ปราสาทหินศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร, ปราสาทหินพนมรุง 

จังหวัดบุรีรัมย, ปราสาทเมืองต่ํา จังหวัดบุรีรัมย 

 2.  ชวงศิลปะไทย หมายถึง ชวงที่คนไทยรวมตัวกันเปนปกแผน มีราชธานีที่แนนอน

แลว เปนการผสมผสานของวัฒนธรรมอินเดีย จีนและชาติทางตะวันตก แบงออกเปน 5 สมัย

คือ  

  2.1 สมัยเชียงแสน ศิลปะเชียงแสน นับเปนศิลปะไทยอยางแทจริง เปนศิลปะที่

กําเนิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเปนช่ือเมืองเกาในจังหวัดเชียงราย 

  - ประติมากรรม ไดแก พระพุทธรูปทั้งท่ีหลอดวยสําริดและปนดวยปูน พระพุทธรูป

เชียงแสนมี 2 รุน คือ 

  รุนที่ 1 เปนพระพุทธรูปที่มีพระรัศมีเปนดอกบัวตูมหรือลูกแกว ขมวดพระเกศา

ใหญ พระพักตรกลมอมยิ้ม พระหนุ (คาง) เปนปม พระองคอวบ พระอุระนูนและกวาง ดุจ

หนาอกสิงห ชายจีวรเหนือพระอังสาซายสั้นปลายมีแฉกเปนเข้ียวตะขาบ ชอบทําปางมารวิชัย

และขัดสมาธิเพชร (แลเห็นฝาพระบาททั้ง 2 ขาง) และที่ฐานจะทําเปนรูปบัวคว่ําและบัวหงาย 

เปนพระพุทธรูปที่มีอิทธิพลแบบปาละของอินเดีย 

  รุนที่ 2 เรียกวาเชียงแสนรุนหลังหรือเชียงใหม เปนพระพุทธรูปที่ไดรับอิทธิพลจาก

ศิลปะสุโขทัย มีลักษณะ พระรัศมีเปนดอกบัวตูมที่สูงขึ้น บางครั้งก็เปนเปลวแบบสุโขทัย 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระวรกายบางองคก็อวบอวนและพระอุระนูน แตมีชายจีวรยาวลงมาถึง

พระนาภี ชอบทําน่ังขัดสมาธิราบ ประติมากรรมรูปปนรูปเทวดาและนางฟา ที่ประดิษฐาน
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เจดีย วัดเจ็ดยอด สรางในสมัยพระเจาติโลกราช มีทรวดทรงเชนเดียวกับพระพุทธรูปเชียงแสน

รุน 2 

  - สถาปตยกรรม  โบสถ วิหาร ตัวอาคารกออิฐถือปูน หลังคาเปนแบบทรงสูงซอน

กันหลายชั้น ลดหลั่นข้ึนไปถึงยอด หลังคาโบสถ วิหารสมัยเชียงแสนมีลักษณะพิเศษคือ “เปน

หลังคาที่แสดงโครงสรางเปดเผย” คือไมมีฝาเพดาน จึงสามารถมองเห็นเครื่องหลังคาเกือบทุก

ช้ิน การประดับตกแตงอาคารนิยมตกแตงดวยเครื่องไมแกะสลักและลายรูปปน ลักษณะเจดีย

แบบท่ัวๆ ไปของเชียงแสนจะมีฐานสูงมาก องคระฆังถูกบีบใหเล็กลง มีบัลลังกปลองไฉนและที่

ยอดมีฉัตรกั้น เจดียบางองคเปน 8 เหลี่ยม และบางองคเปนเจดียทรงกลม  

  2.2 สมัยสุโขทัย  สุโขทัยไดรับการยอมรับกันวาเปนสมัยที่ศิลปะไทยเจริญถึง 

ขั้นสูงสุด โดยเฉพาะการสรางพระพุทธรูปมีลักษณะเปนของตนเองมากที่สุด  

  - ประติมากรรม การสรางพระพุทธรูป มีการสราง พระพุทธรูปครบ 4 อิริยาบถ คือ 

พระพุทธรูปยืน น่ัง เดิน นอน พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย แบงออกไดเปน 4 หมวด คือ 

  1. หมวดใหญ มีพระพักตรรูปไข พระขนงโกง พระนาสิกงุม ไมมีไรพระศก ถามีก็

เปนเสนต้ืนๆ ไมนูนขึ้นมากนัก พระโอษฐอมยิ้ม รัศมีเปนเปลว พระอังสาใหญ บั้นพระองคเล็ก 

พระองคออนชอย งามสงา จีวรไมแข็งกระดาง ครองจีวรหมเฉียง ชายจีวรยาวลงมาถึงพระ

นาภี ปลายเปนลายเขี้ยวตะขาบ ชอบทําปางมารวิชัยประทับน่ังขัดสมาธิราบ ฐานเปนหนา

กระดานเกลี้ยง พระพุทธรูปหมวดใหญจัดวาเปนแบบสุโขทัยแท  

  2. หมวดกําแพงเพช แบบน้ีรูปรางหนาตาดูจืดกวาหมวดใหญ พระพักตรตอนบน

กวาง พระหนุเสี้ยม 

  3. หมวดพระพุทธชินราช พระพักตรรูปไขคอนขางกลม พระปรางคคอนขางอวบ 

พระอาการสงบเสงี่ยม พระองคแข็งมากกวาออนชอย น้ิวพระหัตถทั้งสี่มีปลายเสมอกัน เชน 

พระพุทธชินราชองคจริงที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก และพระพุทธชินราชองค

จําลองที่วัดเบญจมบพิตร  

  4. หมวดเบ็ดเตล็ด หรือหมวดวัดตะกวน พระพุทธรูปมีรัศมีเปนดอกบัวตูม ชายจีวร

หรือสังฆาฏิสั้น พระนลาฏแคบ ฐานประดับดวยกลีบบัว พระพุทธสิหิงคก็ไดมากจากเกาะ

ลังกา  ในสมัยพอขุนรามคําแหง แตลักษณะฝมือชางเปนศิลปะไทยปนลังกา พระพิมพมีทั้งทํา

ดวยดินเผาและโลหะ แตชอบทําพระปางลีลามาก และชอบทําพระประทับน่ังหลายๆ สิบองค

ในแผนพิมพอันเดียวกัน เรียกวา พระกําแพงหารอย นอกจากน้ีก็ยังมีเทวรูปในศาสนา

พราหมณ คือ พระอินทร และพระนารายณ 
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  - สถาปตยกรรม การสรางโบสถจะมีขนาดเล็กกวาวิหารมาก สวนหลังคาประดับ

ดวยเครื่องสังคโลก เชน สวนของชอฟา ใบระกา หางหงส อันเปนลักษณะพิเศษของ

สถาปตยกรรมสุโขทัย เจดีย รูปแบบของเจดียไดรับอิทธิพลจากเจดียลังกา คือ เจดียทรงระฆัง

กลม ที่ฐานเจดียมีรูปชางลอมรอบ เชน เจดียวัดชางลอม ที่อําเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

นอกจากน้ันสุโขทัยยังสรางเจดียที่มีลักษณะของสุโขทัยเอง เปนแบบสุโขทัยแทเรียกวา  

“เจดียทรงพุมขาวบิณฑ” คือ เปนเจดียที่มีฐานสูงยอมุมไม 20 ที่สําคัญคือ องคระฆังทําเปน

รูปดอกบัวตูมหรือพุมขาวบิณฑ น่ีคือเจดียที่มีลักษณะพิเศษไมเคยมีในสมัยอื่นมากอนเลย  

  - จิตรกรรม พบหลักฐานมีนอยมาก สวนใหญเขียนตกแตงสถาปตยกรรมดวยสีฝุน 

จึงสลายตัวไปตามกาลเวลา แตเทาที่พบ เชน ที่ผนังสถูปวัดเจดียเจ็ดแถวศรีสัชนาลัย ซุมสถูป

วัดมหาธาตุสุโขทัย สีที่ใชเขียนภาพไดมากจากธรรมชาติโดยตรง คือ ดินและยางไม มักระบาย

สีแดง ตัดเสนดํา ผมดํา ผิวเน้ือขาว ลวดลายมีสีเหลืองบางเล็กนอย จิตรกรรมอีกลักษณะหน่ึง 

คือการเขียนลวดลายลงบนเครื่องถวยชามสังคโลก ซึ่งเปนศิลปะหัตถกรรมที่ เปน

ลักษณะเฉพาะของศิลปะสมัยสุโขทัย สามารถสงขายเปนสินคาออก แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก

ที่เตาทุเรียง ปจจุบันอยูในเขตเมืองศรีสัชนาลัย 

  2.3  สมัยอูทอง เปนศิลปะที่เกิดขึ้นในภาคกลางของประเทศไทย ไดรับอิทธิพลจาก

ศิลปะทวาราวดี ขอม เชียงแสนและศิลปะสุโขทัย พบมากที่สุดในบริเวณรอบเกาะเมืองอยุธยา 

เมืองลพบุรี สุพรรณบุรี และเมืองสรรคบุรี (อยูในเขตจังหวัดชัยนาท) ศิลปะอูทองเปนศิลปะ

อันเน่ืองมาจาก พระพุทธศาสนานิกายหินยาน 

  - ประติมากรรม  พระพุทธรูปแบบอูทอง มีไรพระศก ชายจีวรหรือสังฆาฏิตัดเปน

เสนตรง ประทับขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยและมีฐานเปนหนากระดานแอนเปนรองเขาขางใน 

สําหรับอิทธิพลทวาราวดีและขอมผสมกัน พระพุทธรูป มักมีรัศมี เปนรูปบัวตูม สวนอิทธิพล

ขอมหรือลพบุรี พระพุทธรูปจะมีรัศมี เปนเปลว ถึงแมจะมีอิทธิพลของ ศิลปะสุโขทัยเขามาปน

อยูมาก แตพระพุทธรูปก็ยังคงมีไรพระศก และฐานเปนหนากระดานแอนเปนรองเขาขางใน 

  - สถาปตยกรรม เจดียที่มีทรวดทรงสูงชะลูดและเปนเจดียทราย ที่บริเวณวัดพระศรี

รัตน-มหาธาตุ เมืองลพบุรี เจดียวัดแกว เมืองสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สวนพระมหาธาตุ ที่

จังหวัดชัยนาท เจดียแบบอูทองมีลักษณะเปนเจดียทรงกลม มีเจดียบริวารประกอบโดยรอบ 

ปรางคแบบอูทองก็มี เชน ปรางคองคใหญที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองลพบุรี ซึ่งเปนปรางค

ที่เลียนแบบปรางคขอม แตไดแกไขใหมีรูปทรงสูงขึ้น  
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   2.4 สมัยอยุธยา (ราว พ.ศ. 1893 - 2310) มีความเช่ือวากษัตริยคือ สมมุติเทพ อัน

ไดรับอิทธิพลจากลัทธิเทวราชของขอม 

  - ประติมากรรม พระพุทธรูปในสมัยอยุธยาไดรับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย แตยังคง

ลักษณะของอูทองไวบาง จึงดูไมงดงามเทาที่ควร แตฐานมีลวดลายเครื่องประดับมากมาย 

หลังจากรัชกาลของพระรามาธิบดีที่แลว พระพุทธรูปนิยมสลักดวยศิลาทรายมาก พระพุทธรูป

ในสมัยพระเจาปราสาททองและพระนารายณมหาราช มักจะมีพระเนตรและพระโอษฐเปน

ขอบสองช้ัน หรือไมก็มีพระมัสสุเล็ก ๆ อยูเหนือพระโอษฐ นอกจากการสลักพระพุทธรูปแลว 

ก็มีพระพุทธรูปทรงเครื่อง ซึ่งนิยมทํากันมากในปลายสมัยอยุธยาที่เรียกวา พระทรงเครื่องใหญ 

และทรงเครื่องนอย โดยเฉพาะพระทรงเครื่องนอยจะมีกรรเจียกยื่นเปนครีบออกมาเหนือใบ

พระกรรณดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนลักษณะแบบอยุธยาอยางแทจริง 

  - สถาปตยกรรม แบงออกเปน 4 สมัย คือ 

  1. สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) และสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

สถาปตยกรรมในสมัยนี้ไดรับอิทธิพลจากศิลปแบบลพบุรีหรืออูทองมากกวาสมัยสุโขทัย เชน  

ที่วัดพุทไธสวรรย  วัดพระราม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดราชบูรณะ ที่จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ที่จังหวัดพิษณุโลก วัดเหลาน้ีจะสรางสถูปราย

รอบภายในวัด เพราะถือวาสถูปเปนประธานของพระอาราม และมักสรางเปนปรางคอยาง

แบบลพบุรีหรืออูทอง 

   2. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สถาปตยกรรม เปลี่ยนจากการสรางพระสถูป

เปนพระเจดียอยางทรงลังกา เชน พระเจดียใหญสามองคในวัดพระศรีสรรเพ็ชญ พระเจดีย

ใหญที่วัดใหญชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  3. สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง อิทธิพลทางศิลปะขอมไดรับการฟนฟูอีกครั้ง

หน่ึง เชน การสรางปรางคเปนประธานของวัดที่วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี

การสรางเจดียแบบยอมุมไมสิบสองขึ้นดวย ที่งดงามมากคือ เจดียยอมุมไมสิบสอง ที่วัดชุมพล

นิกายาราม อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  4. สมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ นิยมสรางเจดียไมสิบสอง มีการบูรณะปฏิสังขรณวัด

เกา เชน พระเจดียใหญท่ีวัดภูเขาทอง ในระยะปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาโบสถวิหารมักทําฐาน

และหลังคาเปนเสนออนโคง แบบตกทองชางหรือแบบกาบสําเภา อันถือเปนลักษณะเฉพาะ

ของสถาปตยกรรมแบบอยุธยา  สวนผนังโบสถ  วิหาร  กออิฐและเจาะผนังเปนชองลูกกรง  



 

 

9

เสากออิฐเปนเสากลมและแปดเหลี่ยม มีบัวหัวเสาเปนรูปบัวตูม ไมนิยมสรางใหมีชายคายื่น

ออกมาจากบัวหัวเสามาก 

  - จิตรกรรม นิยมใชสีหลายสี มักปดทองบนรูปและลวดลาย แตการเขียนภาพตนไม 

ภูเขาและนํ้ายังแสดงใหเห็นอิทธิพลจีนอยู ไดแก จิตรกรรม  ฝาผนังที่โบสถวัดใหญ จังหวัด

เพชรบุรี เขียนเรื่องเทพชุมนุม จิตรกรรมฝาผนังที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ ภาพเขียนในพระ

สถูปใหญ ในวัดพระศรีสรรเพ็ชญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 

  จิตรกรรมอีกประเภทหน่ึงของศิลปะอยุธยา คือ ลายรดนํ้าที่เขียนประดับตูพระ

ธรรม ที่จัดวางดงามที่สุด ไดแก ลายนํ้าบนตูพระธรรมฝมือครูวัดเชิงหวาย  

  2.5 ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร  เริ่มต้ังแตสถาปนากรุงเทพฯ ขึ้นเปนราชธานี 

 (พ.ศ. 2325)  ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร แบงออกเปน 3 ยุค คือ 

  ยุคที่ 1 ตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3  

  - ประติมากรรม  ในรัชกาลที่ 1 ไมคอยพบวาไดสรางประติมากรรมประเภท

พระพุทธรูปข้ึนมาใหมมากนัก แตนิยมการอัญเชิญพระพุทธรูปจากโบราณสถานที่รกรางจาก

เมืองอื่น มาเก็บรักษาไว การสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องนิยมสรางตอเน่ืองจากสมัยอยุธยา

ตอนปลาย มีทั้งพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญและทรงเครื่องนอย แตสมัยรัตนโกสินทรเนน

เครื่องประดับองคมากกวาทรวดทรงและสีพระพักตร  

  - สถาปตยกรรม  ในสมัยรัชการที่ 1 และ 2 นิยมสรางโบสถ วิหาร ปราสาทราชวัง 

เลียนแบบสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลา  เชน   พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

เจดียพระศรีสรรเพชญที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเจดียทรงลังกา เจดียและปรางค

ไดรับอิทธิพลจากอยุธยาและอิทธิพลขอม แตไดมีการแกไขรูปทรงจนไดลักษณะเฉพาะของ

ปรางคสมัยรัตนโกสินทร คือ เปนปรางคที่มีฐานสูงเรือนธาตุและยอดเล็ก สวนยอดมีปรางค

เล็กประดับสี่ทิศ เชน ปรางควัดอรุณราชวราราม และปรางคที่วัดราชบูรณะเชิงสะพานพุทธ

ยอดฟาฯ กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 3 นิยมสรางโบสถ วิหาร อันไดรับอิทธิพลจากจีน ลักษณะ

สถาปตยกรรมคือ โบสถ วิหาร จะไมมี ชอฟา ใบระกา หางหงสดังแตกอน เชน พระวิหารที่วัด

เทพธิดาราม วิหารวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ เปนตน การประดับตกแตงสถาปตยกรรมนิยม

ตกแตงดวยชามเบญจรงคเปนลายดอกไม เชน ที่หนาบันโบสถ วิหาร มณฑป และซุมประตู

ทรงมงกุฎ ทําใหดูงดงามแปลกตา 

- จิตรกรรม ไดรับอิทธิพลจากจิตรกรรมอยุธยาตอนปลาย จิตรกรรมที่สําคัญ ไดแก 

จิตรกรรมฝาผนังที่หอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม  จิตรกรรมฝาผนังเจริญถึงขั้นสูงสุดในสมัย
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รัชกาลที่ 3 เปนยุคทองของจิตรกรรมไทย จิตรกรรมฝาผนังในสมัยน้ี มีลักษณะการจัด

องคประกอบภาพคือ ตอนบนของผนังเขียนภาพ เทพชุมนุม เรียงขึ้นไป 2 - 4 ช้ัน ทุกภาพหัน

หนาไปทางพระประธานในโบสถ ตอนลางแถวเดียวกับหนาตาง เขียนเปนภาพพุทธประวัติ

หรือทศชาติ ดานหนาพระประธาน เขียนภาพพุทธประวัติตอนมารวิชัย ภาพเขียนในสมัยน้ี

ลวนใชสีหลายสีและปดทองบนภาพทั้งสิ้น   สีพื้นเปนสีเขมกวาสมัยอยุธยาอยางมาก  

  ยุคที่ 2 ตั้งแตรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 

  ในสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมา อยูในชวงที่ประเทศไทยกําลังเปลี่ยนแปลงพัฒนา

บานเมือง มีการเปดสัมพันธไมตรีกับตางชาติ โดยเฉพาะกับชาติตะวันตก ทําใหเกิดมีการ

ผสมผสาน การสรางงานศิลปกรรมขึ้นระหวางรูปแบบศิลปะเดิมของไทย กับรูปแบบและ

กฎเกณฑทางศิลปกรรมตะวันตก สงผลใหศิลปกรรมของไทยในยุคที่ 2 น้ี มีลักษณะใหมแปลก

ตาขึ้น  

            -จิตรกรรม   มีการนําความเช่ือในการสรางจิตรกรรมแนวอุดมคติแบบไทย  ผสม

กลมกลืนกับแนวเหมือนจริงแบบตะวันตก   มีการนําวิธีการทัศนียวิทยาที่แสดงความลึกเปน 

 3 มิติ มีระยะใกล ไกล และวิธีการจัดภาพแบบเปนจริงในธรรมชาติมาใชในการเขียนภาพ  

จิตรกรคนสําคัญ ไดแก ขรัวอินโขง ซึ่งมีผลงานปรากฏในโบสถวัดบรมนิวาส วัดบวรนิเวศวิหาร 

กรุงเทพฯ  วัดมัฌิมาวาส  จังหวัดสงขลา 

  ในสมัยรัชกาลที่ 5 เรียกไดวาเปนยุคของการปฏิรูป (Age of Reform) หรือยุคของ

การทําประเทศใหทันสมัย มีการสรางศิลปะแนวตะวันตกเพิ่มขึ้น เชน มีการเขียนภาพเหมือน

ของบุคคล ซึ่งแตกอนไมนิยม และการเขียนภาพไมใชเพื่อตกแตงโบสถ วิหาร ตามความ

ศรัทธาในศาสนาเพียงอยางเดียวแลว แตเปนการเขียนภาพเพื่อประดับในวังหรือในบาน สวน

ลักษณะการเขียนภาพคน ก็มีการเขียนกลามเน้ือและสัดสวนใหถูกตองตามความเปนจริงใน

ธรรมชาติ 

   ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดสั่งชางเขียนจากอิตาลี คือ นายคารโล ริโกลี่ (Carrlo Rigoli) 

มารวมกับชางเขียนไทย เขียนภาพตกแตงพระราชวัง และพระที่น่ังตางๆ เชน ภาพพระกรณีย

กิจของรัชกาลที่ 5 ภายในโดม ของพระที่น่ังอนันตสมาคม เปนตน 

- สถาปตยกรรม สมัยรัชกาลที่ 5 เกิดอาคารรูปทรงแปลกตาเกิดขึ้นมากมาย เชน 

พระที่น่ังจักรีมหาปราสาท เปนแบบตะวันตกผสมแบบไทย อาคารพระที่น่ังอนันตสมาคม 

สรางตามแบบสถาปตยกรรมสมัยเรเนอซองสของอิตาลี  โบสถวัดนิเวศธรรมประวัติที่อําเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรางเลียนแบบสถาปตยกรรมของโกธิค (Gothic) และ
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ในการสรางงานสถาปตยกรรมเหลาน้ัน ไดมีการนําเอาจิตรกรรมและประติมากรรมเขาไป

ตกแตงดวย  

            -ประติมากรรม นอกจากการสรางพระพุทธรูปเลียนแบบพระพุทธรูปสมัยอื่น ๆ 

แลวยังหันมาสรางพระพุทธรูปที่มีรูปรางเหมือนคนจริง มีกลามเน้ือ และมีสัดสวนถูกตอง เชน 

พระพุทธสิหิงคปฏิมากร  พระพุทธรูปปางไสยาสนประดิษฐาน  ณ  วัดราชาธิวาส  พระพุทธ 

วชิรญาณในพระวิหารเกง วัดบวรนิเวศ พระพุทธอังคีรส และพระพุทธชินราชในพระอุโบสถ

วัดราชบพิธและวัดเบญจมบพิตร มีการสรางประติมากรรมและงานตกแตงศาสนสถานเปน

จํานวนมาก เชน การปนหลอพระราชานุสาวรียประจํารัชกาลที่ 1 , 2 และ 3 สัตวหิมพานต 

เทพชุมนุม ครุฑ ยักษ ประดับในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

  สมัยรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดใหตั้งกรมศิลปากรขึ้นในป พ.ศ. 2455 ในป พ.ศ. 2456 

ทรงโปรดใหต้ังโรงเรียนทางดานงานชางศิลปของไทยข้ึน โดยพระราชทานช่ือวา โรงเรียนเพาะ

ชาง ในป พ.ศ.2488 จึงสั่งประติมากรจากอิตาลี ช่ือ ศาสตราจารย คอราโด เฟอโรช่ี       

(ศิลป พีรศรี) มาดําเนินงานเกี่ยวกับอนุสาวรียพระมหากษัตริยไทยที่สําคัญไวหลายแหง  

   ยุคที่ 3 ตั้งแตรัชกาลที่ 7 ถึงรัชกาลที่ 9 

  ในสมัยรัชกาลที่ 7 มีการฉลองกรุงรัตนโกสินทรครบ 150 ป ไดมีการบูรณะ

ภาพเขียนในวัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้งใหญ ภาพเขียนในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มี

วิธีการเขียนภาพแบบตะวันตกที่แสดงระยะใกลไกล มีความลึกทั้งในการจัดองคประกอบภาพ 

และสิ่งกอสรางของปราสาทราชวัง แตลักษณะรูปทรงของตัวพระ ตัวนาง ตัวละครอื่น ๆ และ

เรื่องราวเน้ือหาที่นํามาเปนโครงเรื่อง ยังคงลักษณะรูปแบบจิตรกรรมไทยอยู 

  ในยุคน้ี มีจิตรกรท่ีสําคัญ คือ พระอนุศาสตรจิตรกร (จันทร จิตรกร) ใชเทคนิคการ

เขียนภาพโดยใชสีน้ํามัน ท่ีแสดงกายภาคและหลักทางทัศนียวิทยา ที่ถูกตอง มีการใชแสงเงา 

สรางบรรยากาศใหภาพดูเปนจริงตามธรรมชาติ 

  ในสมัยรัชกาลที่ 8 อยูในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ศิลปกรรมไทยชวงน้ี มีการ

ตื่นตัวในการสรางสรรคสูง ทั้งในแนวไทยประเพณี และแนวตะวันตก 

  ในสมัยรัชกาลที่ 9 เปนยุคที่ศิลปะไทยกาวเขาสูความเปนตัวของตัวเอง และคนหา

แนวทางสวนตัวศิลปน มีอิสระในการนําเสนอรูปแบบที่มีเน้ือหา เชน การสรางงานศิลปะที่มี

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาลักษณะที่เปนเอกลักษณของตน

อยางกวางขวาง ศิลปะที่เกิดขึ้น จึงไดสะทอนแนวคิด ปรัชญา และเทคนิควิธีการ ตามการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และสิ่งแวดลอม ทําใหศิลปกรรมไทยไดกาวยางเขาสูความเปน

ศิลปะรวมสมัยกับศิลปะสากลอยางแทจริง 

 

ศิลปะไทย มีลกัษณะอยางไร 

 ศิลปะไทยไดรับอิทธิพลจากธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในสังคมไทย ซึ่งมีลักษณะเดน 

คือ ความงามอยางนิ่มนวล มีความละเอียดประณีต  

 ศิลปะไทยมาจากธรรมชาติ เชน หางหงส ติดตั้งอยูปลายจันทันมีลักษณะคลายหาง

หงส, รวงผึ้ง ใชประดับอยูใต ขื่อ ดานหนาของโบสถ วิหาร มีลักษณะเปนรูปคลายรังผึ้ง, 

สาหราย สวนที่ติดอยูกับเสาตอจากรวงผึ้งลงมา, บัวหัวเสา กลีบบัวประดับบนหัวเสา มี

รูปแบบมาจากดอกบัว  

 

จิตรกรรมไทยคืออะไร 

 จิตรกรรมไทย จัดเปนภาพเลาเรื่องที่เขียนขึ้นดวยความคิดจินตนาการของคนไทย  

โดยทั่วไปมักเปน 2 มิติ ไมมีแสงเงา สีพื้น จะเปนสีเรียบ ๆ เชน ดํา นํ้าตาล เขียว เสนที่ใช

มักจะเปนเสนโคงชวยใหภาพดูออนชอย นุมนวล ไมแข็งกระดาง จิตรกรรมไทยมักพบในวัด

ตาง ๆ เรียกวา “จิตรกรรมฝาผนัง” มีลักษณะตามอุดมคติของชางไทย คือ 

 1. เขียนสีแบน ไมคํานึงถึงแสงและเงา นิยมตัดเสนใหเห็นชัดเจน และเสนที่ใช จะแสดง

ความรูสึกเคลื่อนไหวนุมนวล 

 2. เขียนตัวพระ-นาง เปนแบบละคร มีลีลา ทาทางเหมือนกัน ผิดแผกแตกตางกันดวยสี

รางกายและเครื่องประดับ 

 3. เขียนแบบตานกมอง  หรือเปนภาพต่ํากวาสายตา   โดยมุมมองจากที่สูงลงสูลาง   

จะเห็นเปนรูป เรื่องราวไดตลอดภาพ 

 4. เขียนติดตอกันเปนตอน ๆ สามารถดูจากซายไปขวาหรือลางและบนไดทั่วภาพ โดย

ขั้นแตละตอนของภาพดวยโขดหิน ตนไม กําแพงเมือง เปนตน 

 5. เขียนประดับตกแตงดวยลวดลายไทย มีสีทองสรางภาพใหเดนเกิดบรรยากาศ สุข

สวางและมีคุณคามากขึ้น 

 

 

 

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
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ประติมากรรมไทยคืออะไร แบงเปนกีป่ระเภท 

 ประติมากรรมเปนผลงานศิลปกรรมที่เปนรูปทรง 3 มิติ มีความสูง ความกวางและ

ความนูน หรือความลึก มีปริมาตรที่จับตองไดและกินระวางเน้ือที่ในอากาศ เกิดขึ้นจาก

กรรมวิธีการสรางสรรคแบบตาง ๆ เชน การปนและหลอ การแกะสลัก การฉลุหรือดุน 

โดยทั่วไปมี 3 แบบคือ ประติมากรรมแบบลอยตัว สามารถดูไดโดยรอบ ประติมากรรมนูน    

มีพื้นรองรับสามารถดูไดเฉพาะดานหนาและดานเฉียงเทานั้น  และประติมากรรมแบบเจาะลึก

ลงไปในพื้น  สวนใหญเนนเน้ือหาทางศาสนา มักปรากฏอยูตามวัดและวัง มีขนาดตั้งแตเล็ก

ที่สุด เชน  พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง จนถึงขนาดใหญที่สุด เชน  พระอัจนะหรือพระ

อัฏฐารส  ซึ่งเปนพระพุทธรูปขนาดใหญ  

 

 ผลงานประติมากรรมไทย แบงออกไดเปน 4 ประเภท สรุปไดดังน้ี 

 1. ประติมากรรมไทยท่ีเกิดขึ้นจากความเช่ือ ความศรัทธา คตินิยมเกี่ยวของกับศาสนา 

เชน พระพุทธรูปปางตาง ๆ ลวดลายของฐานเจดียหรือพระปรางคตาง ๆ 

 2. ประติมากรรมไทยพวกเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน เชน โอง หมอ ไห ครก กระถาง 

 3. ประติมากรรมไทยพวกของเลน ไดแก ตุกตาดินปน ตุกตาจากกระดาษ ตุกตาจากผา 

หุนกระบอก ปลาตะเพียนสานใบลาน หนากาก วัสดุจากเปลือกหอย ชฎาหัวโขน 

 4. ประติมากรรมไทยพวกเคร่ืองประดับตกแตง เชน กระถางตนไม โคมไฟดินเผา 

 

สถาปตยกรรมไทยคอือะไร แบงเปนกีป่ระเภท 

 สถาปตยกรรมไทย หมายถึง ศิลปะการกอสรางของไทย โดยมีมูลเหตุที่มาของการ

กอสรางอาคารบานเรือนในแตละทองถิ่น จะมีลักษณะผิดแผกแตกตางกันไปบางตามสภาพ

ทางภูมิศาสตร และคตินิยมของแตละทองถ่ิน   

 สถาปตยกรรมไทย สามารถแบงตามลักษณะการใชงานได   2   ประเภท  คือ 

 1.  สถาปตยกรรมที่ใชเปนที่อยูอาศัย มีทั้งเรือนไมและเรือนปูน เรือนไมมีอยู 2 ชนิด 

คือ เรือนเครื่องผูก และเรือนเครื่องสับ ลักษณะเรือนไมของไทยในแตละทองถิ่นแตกตางกัน 

แตโดยทั่วไปแลวจะมีลักษณะสําคัญรวมกันคือเปนเรือนไมช้ันเดียว ใตถุนสูง หลังคาทรงจั่ว

เอียงลาดชัน  
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 ตําหนักและวัง เปนเรือนที่อยูของชนช้ันสูง พระราชวงศ หรือที่ประทับช้ันรองของ

พระมหากษัตริย  สําหรับพระราชวังเปนที่ประทับของพระมหากษัตริย พระที่น่ังเปนอาคารที่มี       

ทองพระโรง ซึ่งมีที่ประทับสําหรับออกวาราชการหรือกิจการอื่น ๆ  

  2.  สถาปตยกรรมที่เกี่ยวของศาสนา ซึ่งสวนใหญอยูในบริเวณสงฆที่เรียกวา วัด ซึ่ง

ประกอบไปดวยสถาปตยกรรมหลายอยาง ไดแก โบสถ วิหาร กุฏิ หอไตร หอระฆังและ

หอกลอง สถูป เจดีย ซึ่งแบงได 4  ประเภท คือ 1) ธาตุเจดีย  2) ธรรมเจดีย  3) บริโภคเจดีย 

และ 4) อุเทสิกเจดีย  

 

โบสถและวิหาร คืออะไร 

 โบสถ หมายถึง สถานที่สําหรับพระสงฆใชประชุมทําสังฆกรรม เชน สวดพระปาฏิโมกข 

และอุปสมบทเปนตน 

 

 ความงามทางศิลปะของโบสถมี 2 ประเภท 

 1. ความสวยงามภายในโบสถ  เนนไปที่ความสงบน่ิง เพื่อใหผูเขามากราบไหวมีสมาธิ  

เย็นตาและเย็นใจ ความงามที่แทจริงจะเนนที่องคพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเปนพระประธาน

โดยเฉพาะ 

 2. ความสวยงามภายนอก เปนความงามทั้งโครงสรางและลวดลายประดับตกแตง 

ความงามภายนอกเนนสะดุดตา โดดเดน สีสันแวววาว ทั้งสีทองและกระจกสี แตยังคงความ

เปนเอกลักษณของการเคารพนับถือ 

 สถานที่ใดเรียกวาโบสถ จะมีวิธีสังเกตคือ โบสถจะมีใบเสมา หรือซุมเสมาลอมรอบ

โบสถ  

 วิหาร หมายถึง ท่ีอยูอาศัย การสังเกตสถานที่ใดเรียกวาวิหาร เมื่อเขาไปอยูในบริเวณ

วัดสถานที่สรางเปนวิหารจะไมมีใบเสมาลอมรอบ ปจจุบันวิหารใชเปนที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูป เพื่อใหประชาชนกราบไหว เปรียบเสมือนเปนที่อยูของพระพุทธเจา  

 การกําหนดความสําคัญในการวางแปลนของอาคารทั้งสอง โบสถจะมีความสําคัญกวา

วิหาร โบสถจะมีโครงสรางใหญกวา สวนใหญจะวางแปลนใหอยูตรงกลาง โดยมีวิหารสราง

ประกบอยูดานขาง 
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        โครงสรางของโบสถ – วิหาร ประกอบดวย ชอฟา  หนาบัน  ใบระกาและหางหงส 

สถูป เจดีย คอือะไร 

         สถูป - เจดีย คือ สิ่งกอสรางสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา คําวา

สถูปเปนภาษาบาลีหมายถึงมูลดินที่กองสูงขึ้น สันนิษฐานวามูลดินน้ันเกิดจากกองเถาถานของ

กระดูกคนตายที่ถูกเผาทับถมกันสูงขึ้นมาจากกองดิน มีการกออิฐปดทับมูลดิน เพื่อปองกัน

ไมใหถูกฝนชะลาง ในที่สุดการกออิฐปดทับก็สูงขึ้นและกลายเปนเจดียอยางที่เราเห็นใน

ปจจุบัน 

 สถูป - เจดีย ในประเทศไทยไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียและลังกา ตอมาชางไทยแตละ

ยุคสมัยพัฒนา ปรับปรุงและกลายเปนรูปทรงของไทยตามอุดมคติในการสรางสรรค

จินตนาการของชางไทย เชน เจดียยอมุม เจดียทรงระฆัง 

 

ภาพพิมพ หมายถึงอะไร 

 การพิมพภาพ  หมายถึง  การถายทอดรูปแบบจากแมพิมพออกมาเปนผลงานที่มี

ลักษณะ เหมือนกันกับแมพิมพทุกประการ และไดภาพที่เหมือนกันมีจํานวนตั้งแต 2 ชิ้นขึ้นไป  

 การพิมพภาพมีองคประกอบที่สําคัญ คือ  

 1. แมพิมพ เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพิมพ   

 2. วัสดุที่ใชพิมพลงไป  

 3. สีที่ใชในการพิมพ และ 

 4. ผูพิมพ  

 

 ผลงานที่ไดจากการพิมพ มี 2 ชนิด คือ 

 1. ภาพพิมพ เปนผลงานพิมพที่เปนภาพตาง ๆ เพื่อความสวยงามหรือบอกเลาเรื่องราว

ตางๆ อาจมีขอความ ตัวอักษร หรือตัวเลขประกอบ หรือไมมีก็ได 

 2. สิ่งพิมพ เปนผลงานพิมพที่ใชบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ เปนตัวอักษร ขอความ 

ตัวเลข อาจมีภาพประกอบหรือไมมีก็ได  
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        ประเภทของการพิมพ แบงออกไดหลายประเภทตามลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 

         1. แบงตามจุดมุงหมายในการพิมพ  ได  2 ประเภท  คือ ศิลปภาพพิมพ และออกแบบ

ภาพพิมพ    

 2. แบงตามกรรมวิธีในการพิมพ  ได 2 ประเภท คือ ภาพพิมพตนแบบ และภาพพิมพ

จําลองแบบ  

 3. แบงตามจํานวนครั้งที่พิมพ ได  2 ประเภท คือ ภาพพิมพถาวรและภาพพิมพครั้ง

เดียว   

 4. แบงตามประเภทของแมพิมพ ได 4 ประเภท คือ แมพิมพนูน, แมพิมพรองลึก, 

แมพิมพพื้นราบ, แมพิมพฉลุ  

  

เรื่องที ่1.3  ความงามและคณุคาของทศันศิลปไทย 

 

ทัศนศิลปไทย มคีณุคาอยางไร 

 “ชีวิตสลาย อาณาจักรพินาศ ผลประโยชนของบุคคลมลายหายสิ้นไป แตศิลปะเทาน้ัน

ที่ยังคงเหลือ  เปนพยานแหงความเปนอัจฉริยะของมนุษยอยูตลอดกาล” (ศาสตราจารยศิลป 

พีระศรี)  จากคํากลาวขางตน แสดงใหเห็นวางานศิลปะเปนสมบัติอันล้ําคาของมนุษยที่แสดง

ความเปนอัจฉริยะบงบอกถึงความเจริญทางดานจิตใจ และสติปญญาอันสูงกวา ซึ่งมีคุณคาตอ

ชีวิต และสังคม 

 

 ผลงานทัศนศิลปสามารถแบงคณุคาไดเปน  

 1. คุณคาทางความงาม (Aesthetics Value) 

 2. คุณคาทางเรื่องราว (Content Value)  

 3. คุณคาในการยกระดับจิตใจ  

        จะเห็นไดวาศิลปกรรมหรือทัศนศิลปเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น จึงมีการขัดเกลาตกแตงให

สวยงาม เปนวัตถุสุนทรีย เปนสิ่งที่มีความงาม ผูดูรับรูคาความงามไดในระดับพื้นๆ ใกลเคียง

กัน เชน เปนภาพเขียน ภาพปนแกะสลัก หรือเปนสิ่งกอสรางที่สวยงาม แตการรับรูในระดับที่

ลึกลงไปถึงขั้นชอบ ประทับใจ หรือชื่นชมน้ัน เปนเรื่องของแตละบุคคล 
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เรื่องที ่1.4  การนําความงามของธรรมชาติมาสรางสรรคผลงาน 

 

ความคิดสรางสรรคคืออะไร 

 ความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได

หลากหลายและแปลกใหมจากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกตทฤษฎี หรือหลักการไดอยาง

รอบคอบและมีความถูกตอง จนนําไปสูการคิดคนและสรางสิ่งประดิษฐที่แปลกใหมหรือ

รูปแบบความคิดใหม 

  

 ทัศนศิลปไทยนําธรรมชาติมาสรางสรรคผลงานอยางไร 

 ภาพลายไทย  เปนลายที่ประดิษฐขึ้นโดยมีธรรมชาติมาเปนแรงดลบันดาลใจ         

โดยดัดแปลงธรรมชาติใหเปนลวดลายใหมอยางสวยงาม เชน ตาออย กามปู เปลวไฟ รวงขาว 

และดอกบัว ฯลฯ ลายไทยเดิมทีเดียวเรียกกันวา “กระหนก” หมายถึงลวดลาย เชน กระหนก

ลาย กระหนกกานขด ตอมามีคําใชวา “กนก” หมายถึง ทอง กนกปดทอง กนกตูลายทอง  

 ชางไทยโบราณแบงหมวดหมูของศิลปะไทยออกได  4  หมวดดวยกัน คือ 

 1. กนก ภาษาสันสกฤต แปลวา“หนาม” สําหรับชางเขียนโบราณ กนก คือ ดงปาดงไม 

มีแบบฟอรมคือเปลวไฟเปนรูปสามเหลี่ยม กนกแบบตาง ๆ เชน กนกสามตัว กนกใบเทศ กนก

เปลว ฯลฯ 

 2. นารี คือ การเรียนรูฝกฝนเกี่ยวกับการเขียนหนามนุษย เทวดา นางฟา พระ และนาง 

ทั้งดานหนาตรงและดานหนาเพล ซึ่งถือวาเปนภาพหลักของภาพไทย เมื่อเขียนไดคลองแคลว

ดีแลว จึงฝกเขียนทั้งตัวในอริยาบถตาง ๆ ภาพเหลานี้จะแสดงอารมณดวย 

 3. กระบี่ คือ การฝกเขียนภาพอมนุษยตางๆ ไดแก พวกยักษ วานร เปนตน  

 4. คชะ คือ การฝกเขียนภาพสัตวสามัญและภาพสัตวประดิษฐตางๆ ในหมวดน้ีจะแบง

สัตวที่เขียนเปนสองประเภท ประเภทแรกคือสัตวที่มีอยูบนโลกมนุษย เชน ชาง มา วัว นก 

เปนตน ประเภทท่ีสอง คือ สัตวประดิษฐหรือสัตวหิมพานต เชน กินรี ราชสิงห เปนตน 
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เรื่องที ่1.5   ความคิดสรางสรรคในการนําเอาวัสดแุละสิ่งของตาง ๆ มาตกแตงรางกาย 

     และสถานที ่

 

เลือกเครือ่งแตงกายอยางไรใหเหมาะสม 

 1. การพิจารณาตนเอง ควรพิจารณาขอดอยของตนเองเพื่อนํามาปรับปรุงการแตงกาย

ใหเหมาะสม เชน การเลือกเสื้อผาที่เหมาะกับรูปรางที่ผอมหรืออวน รูปรางสูงหรือตํ่า สีผิวกาย 

เพศและวัยรวมถึงบุคลิกภาพ 

 2. การรับฟงคําวิจารณ การเปดใจกวางรับฟงคําวิจารณจากบุคคลรอบขาง จะเปน

ขอมูลที่ชวยใหเราสามารถทราบจุดเดนจุดดอยของรางกายเรา เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขใหดี

ขึ้น 

 3. การแตงกายใหเหมาะสม  การแตงกายใหเหมาะสมกับเพศ วัย เวลา สถานที่ จะ

ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพไดอีกทางหน่ึง 

 4. การพรางสวนดอยเนนสวนด ีบุคคลทุกคนจะมีจุดเดนและจุดดอยของรางกาย เชน 

บางคนหนาสวยแตขาไมสวย จึงตองพยามทําใหดึงความสนใจใหคนอื่นมองที่จุดเดน 

จนกระทั่งลืมมองที่จุดดอย หรือใชเสื้อผาชวยพรางสวนดอยของรางกาย 

 5. บุคคลที่รางกายเตี้ยล่ํา ควรใชเสื้อผาลายเสนแนวตั้งหรือเฉียงขึ้น เสื้อผาควรใชทรง

แคบยาวคลุมสะโพก กางเกงควรเปนแบบเรียบ ๆ ไมมีจีบ กระโปรงแบบเรียบ ๆ ควรใชผาสี

เขมแบบท้ิงตัว  หลีกเลี่ยงการใชเข็มขัดเสนใหญ   เคร่ืองประดับควรมีขนาดใหญกําลังดี    

อยาเลือกแบบที่ใหญเกินไป และควรจะเปนแบบท่ีสื่อถึงความเบาสบาย 

 6. บุคคลที่มีรางกายอวน ควรใชเสื้อผาลายเสนแนวตั้ง หลีกเลี่ยงลายเสนโคงหยักหรือ

ทรงกลม ไมควรใชเสื้อรัดรูปหรือหลวมมากจนเกินไป แบบเสื้อควรเปนแบบเรียบ ควรใช

เสื้อผาสีเขมหรือโทนหมน  ๆ  เปนผาที่มีนํ้าหนัก   ควรหลีกเลี่ยงการใสเสื้อแขนกุดและผาที่

มันวาว 

 7. บุคคลที่มีรางกายผอม ควรสวมเสื้อผาลายขวางหรือเสนโคง เสื้อผาควรมีการหนุน

ไหล ควรใชเสื้อคอปดเพื่อบังความผอมของลําคอ ถาใสเสื้อสูทควรใหยาวคลุมสะโพก เข็มขัด

ควรใชเสนใหญ ถาสวมกระโปรงควรเปนกระโปรงยาวปดขา  ถาเปนกางเกงควรเลือกแบบมี

จีบที่เอว  ควรเลือกใชเสื้อผาสีสวางหรือสีออน 

 8. บุคคลที่มีรางกายสูงใหญ จะแตงตัวไดคอนขางงาย สามารถใชเสื้อผาไดหลายแบบ 

แตที่สําคัญก็คือควรเลือกใหเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
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องคประกอบทางศิลปะที่นํามาใชกบัที่อยูอาศยัมีอะไรบาง 

 องคประกอบทางศิลปะที่นํามาใชในการจัดแตงท่ีอยูอาศัย ไดแก 

 1. ขนาดและสัดสวนนํามาใชในการจัดที่อยูอาศัย ไดแก ขนาดของหอง ควรกําหนด

ขนาดของหองใหมีพื้นที่รองรับกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสม เชน หองอาหาร หองครัว 

หองรับแขก จํานวนของสมาชิกในครอบครัว เครื่องเรือน ควรกําหนดใหมีขนาดพอดีกับหอง

และสมาชิก ไมสูงหรือเตี้ยจนใชงานไมสะดวก  

 2. ความกลมกลืน ไดแก 

   2.1 ความกลมกลืนของการตกแตงที่อยูอาศัย 

   2.2 ความกลมกลืนของเคร่ืองเรือน 

    2.3 ความกลมกลืนของสีในการตกแตง โดยควรคํานึงถึงวัตถุประสงคของหองผูใช  

 3. การตัดกัน  โดยท่ัวไปของการจัดตกแตงท่ีอยูอาศัยนิยมทําในรูปแบบของการขัดกัน

ในการใชเคร่ืองเรือนในการตกแตง เพื่อสรางจุดเดนหรือจุดสนใจในการตกแตงไมใหเกิดความ

กลมกลืนมากเกินไป 

 4. เอกภาพ  ในการตกแตงสิ่งตาง ๆ หากขาดเอกภาพงานที่สําเร็จจะขาดความ

สมบูรณ ในการตกแตงภายใน การรวมพื้นที่ในหองตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกิจกรรมจึงเปนการ

ใชเอกภาพในการจัดพื้นท่ีที่ชัดเจน การจัดเอกภาพของเครื่องเรือนเครื่องใช หากเครื่องเรือน

จัดไมเปนระเบียบยอมทําใหผูอาศัยขาดการใชสอยที่ดีและขาดประสิทธิภาพในการทํางาน 

 5. การซ้ํา ทําใหเกิดความสอดคลองของการออกแบบตกแตงภายใน เชน การปู

กระเบื้องปูพื้น หรือการติดภาพประดับผนัง  

 6. จังหวะ การจัดจังหวะของท่ีอยูอาศัยทําไดหลายลักษณะ เชน การวางผังบริเวณหรือ

การจัดแปลนบานใหมีลักษณะที่เชื่อมพื้นที่ตอเน่ืองกันเปนระยะหรือจังหวะ ทําใหเกิดระเบียบ

และสะดวกตอการทํางาน 

 7. การเนน ไดแก การเนนดวยสี การเนนดวยแสงการเนนดวยการตกแตง การใชวัสดุ 

เครื่องเรือน เครื่องใชหรือของตกแตงตาง ๆ  

 8.  ความสมดุล ไดแก จัดตกแตงเครื่องเรือนหรือวัสดุตาง ๆ ใหมีความสมดุลตอการใช

งาน หรือเหมาะสมกับสถานที่ เชน การจัดทิศทางของเครื่องเรือนใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมและการทํางาน 
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 9. ส ี มีความสัมพันธกับงานศิลปะและการตกแตงสถานที่ เพราะสีมีผลตอสภาพจิตใจ

และอารมณของมนุษย สีใหผูอยูอาศัยอยูอยางมีความสุข เบิกบานและรื่นรมย ดังน้ันสีจึงเปน

ปจจัยสําคัญของการจัดตกแตงที่อยูอาศัยในการใชสีตกแตงภายใน  

 

ควรใชสีอยางไร ใหเหมาะกับแตละหอง 

 1. วัตถุประสงคของหองหรือสถานที่  การใชสีตกแตงสถานที่ตาง ๆ ภายในบาน 

แบงออกเปนหองตาง ๆ ดังน้ี 

      หองรับแขก  เปนหองที่ใชในการสนทนา หรือตอนรับผูมาเยือน ดังน้ันหองรับแขก 

ควรใชสีอบอุน เชน สีครีม สีสมออน หรือสีเหลืองออน เพื่อกระตุนใหเบิกบาน 

      หองอาหาร  ควรมีสีที่ดูสบายตา เพื่อเพิ่มรสชาติอาหาร อาจใชสีที่กลมกลืน นุมนวล 

เพราะสีนุมนวลจะทําใหเกิดความสบายใจ 

      หองครัว  ควรใชสีที่ดูสะอาดตา และรักษาความสะอาดงาย หองควรเปนหองที่ใชทํา

กิจกรรมจึงควรใชสีกระตุนใหเกิดความสนใจในการทํากิจกรรม 

      หองนอน  เปนหองที่พักผอน ควรใชสีที่สบายตา อบอุน หรือนุมนวล แตการใชใน

หองนอนควรคํานึงถึงผูใชดวย 

      หองน้ํา  ควรใชสีที่สบายตาเปนธรรมชาติและสดช่ืน เชน สีฟา สีเขียว หรือสีขาว 

และควรเปนหองที่ทําความสะอาดไดงาย การใชสีตกแตงภายในควรคํานึงถึงทิศทางของหอง 

หองที่ถูกแสงแดดสองควรใชสีออน เพื่อสะทอนแสง สวนหองที่อยูในที่มืด หรืออับ ควรใชสี

ออนเพื่อความสวางเชนกัน 

 

 2. เพศและวัย   

 เพศชายหรือหญิง จะใชสีในการตกแตงไมเหมือนกัน เพศชายจะใชสีเขมกวาเพศหญิง 

เชน สีเขียวเขม สีฟา หรือเทา สวนเพศหญิงจะใชสีที่ออน และนุมนวลกวา เชน สีครีม สี

เหลือง เปนตน 

      วัย ในแตละวัยจะใชสีไมเหมือนกัน เชน หองเด็กจะใชสีออนหวานนุมนวล หองผูใหญ

จะมีสีที่อบอุน หองผูสูงอายุจะใชสีที่นุมนวล 
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เรื่องที ่1.6  คณุคาของความซาบซึ้งของวัฒนธรรม ประเพณีของชาต ิ

 

วัฒนธรรมและประเพณีไทย หมายถึงอะไร 

 วัฒนธรรม เปนสิ่งที่แสดงความเปนชาติใหปรากฏชัดเจนขึ้น ประเทศไทยมีวัฒนธรรม

ที่โดดเดนทําใหคนไทยแตกตางจากชาติอื่น ๆ มีเอกลักษณประจําชาติที่เห็นไดจากภาษาที่ใช 

อุปนิสัยใจคอ ความรูสึกนึกคิดตลอดจนการแสดงออกที่นุมนวล อันมีผลมาจากสังคมไทยที่

เปนสังคมแบบประเพณีนํา และเปนสังคมเกษตรกรรม เน่ืองจากประชากรสวนใหญใชชีวิตอยู

ในชนบท สภาพของสิ่งแวดลอมที่ดี กลอมเกลาจิตใจมีความโอบออมอารี มีนํ้าใจเอื้อเฟอ 

เกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดมา 

 ประเพณี คือ ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่เห็นวาดีกวา ถูกตองกวา หรือเปนที่

ยอมรับของคนสวนใหญในสังคมและมีการปฏิบัติสืบตอกันมา เกิดจากความเช่ือในสิ่งที่มี

อํานาจเหนือมนุษย เชน อํานาจของดินฟาอากาศ และเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมทราบสาเหตุ

ตาง ๆ ฉะน้ัน ประเพณี คือ ความประพฤติของคนสวนรวมที่ถือกันเปนธรรมเนียม หรือเปน

ระเบียบแบบแผน และสืบตอกันมาจนเปนพิมพเดียวกัน และยังคงอยูไดก็เพราะมีสิ่งใหมเขา

มาชวยเสริมสรางสิ่งเกาอยูเสมอ และกลมกลืนเขากันไดด ี

 

ศิลปะไทย มีความสําคัญอยางไร 

ศิลปวัฒนธรรมไทย แสดงถึงความเปนเอกลักษณมาชานาน  เปนประเทศท่ีมีความเปน

อิสระทางความคิด บุคคลในประเทศมีความสงบสุข  รัก สามัคคี จึงเกิดมีศิลปวัฒนธรรมตาง 

ๆ ที่เปนระเบียบแบบแผน มีความเปนมา มีคุณคา เปนวิธีการที่มีความสําคัญ ทุกคนแมแต

ชาวตางชาติเห็นแลวรูทันทีวา น่ีคือ “ประเทศไทย”  

คนไทยทุกคนควรมีจิตสํานึกที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยอาจใช

แนวทาง ดังน้ี 

1. ศึกษาความเปนมา ทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นจะตองมีประวัติ ความเปนมา 

โดยเฉพาะสิ่งที่มนุษยสรางสรรคดวยความประณีตแลวจะตองมีความเปนมา มีการพัฒนาการ

มาอยางตอเน่ือง จึงเปนศิลปะที่งดงาม วัฒนธรรมท่ีทุกคนยอมรับเห็นแลวเกิดความภาคภูมิใจ 

เชน  ศิลปะดานการเขียนภาพ การสรางบานทรงไทย วัฒนธรรมการไหว  การรับประทาน

อาหาร  เปนตน 
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2. ศึกษาคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ไมวาจะเปนศิลปะหรือวัฒนธรรมที่สืบ

ทอดกันมาจนเปนเอกลักษณ ตองมีคุณคาที่ชัดเจนหรือคุณคาแฝงอยูมากมาย เชน วัฒนธรรม

การไหว  ประเพณีสงกรานต ศิลปะแตละสมัย 

3. ศึกษาวิธีการของศิลปะและวัฒนธรรมใหเขาใจ ปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการที่

วางไว  อยาใหผิดเพี้ยนจะเกิดความเสียหาย เชน การไหวที่ถูกตอง แตละสถานการณ แตละ

บุคคลทําอยางไร แตกตางกันอยางไร เปนตน 

              ปจจุบัน “ศิลปะไทย” กําลังจะถูกลืมเมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา

แทนที่สังคมเกาของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกแหงการสื่อสารไดกาวไปล้ํายุคมาก จนเกิด

ความแตกตางอยางเห็นไดชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีต โลกใหมยุคปจจุบันทําใหคนไทยมี

ความคิดหางไกลตัวเองมากขึ้น และอิทธิพลดังกลาวน้ีทําใหคนไทยลืมตัวเราเองมากขึ้นจน

กลายเปนสิ่งสับสนอยูกับสังคมใหมอยางไมรูตัว มีความวุนวายดวยอํานาจแหงวัฒนธรรม

สื่อสารที่รีบเรงรวดเร็ว จนลืมความเปนเอกลักษณของชาติ ถาเรามีปจจุบันโดยไมมีอดีต เราก็

จะมีอนาคตที่คลอนแคลนไมมั่นคง อนุชนจึงควรมองถึงความสําคัญของบรรพบุรุษ  

ผูสรางสรรคศิลปะไทย และทําหนาที่สืบสานตอไปในอนาคต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23

กิจกรรมทายบทที ่1 

 

1.1 จุด เสน สี แสง-เงา รูปราง มีความสําคัญในการสรางงานทัศนศิลปไทยไดอยางเหมาะสม 

 

       ขอที่ 1 จากการศึกษาถึงความสําคัญของ "แสง-เงา" ใหผูเรียนเขียน สรุปความรูสึก 

ที่แสง-เงาทําใหภาพที่มองเห็นมีความรูสึกเปน 3 มิติ (2 คะแนน) 

 

1.2 ทัศนศิลปไทย ประกอบดวย จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม  

ภาพพิมพ 

      ขอที่ 2 ใหผู เรียนเขียน สรุปลักษณะวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมไทย 6 ขอ  

(3 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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1.3 ความงามของทัศนศิลปไทย สามารถเกิดจากความงามตามธรรมชาติได 

 

          ขอที่ 3 ใหผูเรียนเขียน สรุปสิ่งตาง ๆ ที่มีผลหรือมีอิทธิพลตอการสรางผลงาน

ทัศนศิลปไทย 2 ขอ  (2 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

 

1.4 จินตนาการ เปนวิธีการหน่ึงที่นําความงามจากธรรมชาติมาสรางสรรคใหเปนความงามทาง

ทัศนศิลปไทยได 

 

          ขอที่ 4 ใหผูเรียนเขียน สรุปงานศิลปะไทยประเภทลายไทย 3 ขอ และบอกที่มาของ

การนําธรรมชาติมาสรางสรรค เปนผลงานลายไทย (3 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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        ขอที่ 5 ใหผูเรียนเขียน สรุปองคประกอบศิลปของงานสถาปตยกรรมไทยที่นําธรรมชาติ

มาสรางสรรค 3 ขอ (3 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1.5 ความงามที่เกิดจากความสรางสรรคของมนุษย นับวามีคุณคาในงานทัศนศิลปไทย 

          ขอที่ 6 ใหผูเรียนเขียน ระบุงานทัศนศิลปไทยมีคุณคาอยางไร และคุณคาผลงาน

ทัศนศิลปไทยมีกี่ประเภท (3 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

         ขอที่ 7 ใหผูเรียนนําหลักการจัดทางศิลปะไปใชในการออกแบบท่ีอยูอาศัย 3 ขอ  

  โดยใชหัวขอตอไปน้ี (3 คะแนน) 

                      1) ความกลมกลืน 

                       2) การตัดกัน 

                       3) เอกภาพ 

                       4) การซ้ํา 

                       5) การเนน 

                       6) ความสมดุล 
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....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

                

ขอที่ 8 ใหผูเรียนใชดินสอหรือปากกาลูกลื่น วาดภาพลายเสนโดยใชเสนประเภท 

ตาง ๆ เชน เสนตรงแนวตั้ง/เสนตรงแนวนอน/เสนตรงแนวเฉียง/เสนตัดกัน/เสนโคง/เสนคด/    

เสนประ/เสนขด/เสนหยัก ฯลฯ ลงในพื้นกรอบสี่เหลี่ยม (3 คะแนน) 

 

เกณฑการใหคะแนน 

สามารถวาดภาพโดยใชเสนตางๆได 3 ประเภทให 1 คะแนน 

สามารถวาดภาพโดยใชเสนตางๆได 6 ประเภทให 2 คะแนน 

สามารถวาดภาพโดยใชเสนตางๆได 9 ประเภทให 3 คะแนน 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27

บทที่  2 

ดนตรีไทย 

 

 เรื่องที ่ 2.1   ประวัติดนตรีไทย 

  เครื่องดนตรีไทยมีวิวัฒนาการมาอยางไร 

              ดนตรีไทย ไดแบบอยางมาจากอินเดีย สามารถจําแนกเปน 4 ประเภท คือ  เครื่อง

ดีดเครื่องสี เครื่องตี เครื่องเปา 

 การกําเนิดและวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทยน้ัน มีการสันนิษฐานวา ดนตรีไทย เกิด

จากความคิดและสติปญญาของคนไทย เกิดขึ้นมาพรอมกับคนไทย ตั้งแตสมัยที่ยังอยูทางตอน

ใต ของประเทศจีนแลว ทั้งน้ีจะสังเกตเห็นไดวา เครื่องดนตรี ด้ังเดิมของไทย จะมีชื่อเรียกเปน

คําโดด ซึ่งเปนลักษณะของคําไทยแท เชน เกราะ, โกรง, กรับ ฉาบ, ฉ่ิง  ป, ขลุย  ฆอง, กลอง  

เปนตน 

              ตอมาเมื่อไทยไดอพยพลงมาตั้งถิ่นฐานในแถบแหลมอินโดจีน จึงรับเอาวัฒนธรรม

ทางดนตรีแบบอินเดีย ผสมกับแบบมอญและเขมร เขามาผสมกับดนตรีท่ีมีมาแตเดิมของตน 

จึงเกิดเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้นอีก ไดแก พิณ  สังข  ปไฉน  บัณเฑาะว กระจับป และจะเข เปนตน   

ตอมาเมื่อไทยไดตั้งถิ่นฐานอยูในแหลมอินโดจีนอยางมั่นคงแลวไดติดตอสัมพันธกับ

ประเทศเพื่อนบานในแหลมอินโดจีนและประเทศทางตะวันตกบางประเทศที่เขามาติดตอ

คาขาย  ทําใหไทยรับเอาเครื่องดนตรีบางอยางของประเทศตาง ๆ เหลาน้ันมาใช เชน กลอง

แขก ปชวาของชวา (อินโดนิเซีย) กลองมลายูของมลายู (มาเลเซีย) เปงมาง ตะโพนมอญ ป

มอญ และฆองมอญของมอญ กลองยาวของพมา ขิม มาลอของจีน กลองมริกัน (กลองของชาว

อ เม ริ กั น )  เ ป ย โ น  ออร แ กน และ  ไว โอลี นขอ งประ เทศทา งตะ วั นตก  เ ป นต น 

 

วิวัฒนาการของดนตรีไทย สามารถสรุปเปนยคุสมัยไดดงันี ้

1.  สมัยสุโขทัย 

             มีลักษณะเปนการขับลํานํา และรองเลนกันอยางพื้นเมือง เคร่ืองดนตรีไทยที่ปรากฏ

หลักฐานในหนังสือไตรภูมิพระรวง ไดแก แตร, สังข, มโหระทึก, ฆอง, กลอง, ฉ่ิง, แฉง (ฉาบ), 

บัณเฑาะว, พิณ, ซอพุงตอ (สันนิษฐานวาคือ ซอสามสาย) ปไฉน, ระฆัง และ กังสดาล เปนตน      

 



 

 

28

การผสมวงดนตรีไทยในสมัยสุโขทัย มีดังน้ี คือ 

             1.  วงบรรเลงพิณ มีผูบรรเลง 1 คน ทําหนาที่ดีดพิณและขับรองไปดวย  

             2.  วงขับไม ประกอบดวยผูบรรเลง 3 คน คือ คนขับลํานํา 1 คน คนสี ซอสาม

สาย คลอเสียงรอง 1 คน และ คนไกวบัณเฑาะว ใหจังหวะ 1 คน 

           3.  วงปพาทย เปนลักษณะของวงปพาทยเคร่ือง 5 มี 2 ชนิด คือ 

                   วงปพาทยเครื่องหา อยางเบา ประกอบดวยเครื่องดนตรีชนิดเล็ก ๆ จํานวน 5 

ช้ิน คือ   1. ป 2. กลองชาตรี 3. ทับ (โทน) 4. ฆองคู  5. ฉิ่ง ใชบรรเลงประกอบการแสดง

ละครชาตรี                          

  วงปพาทยเครื่องหา อยางหนัก ประกอบดวย เคร่ืองดนตรีจํานวน 5 ช้ิน คือ 1. ป

ใน  2. ฆองวง (ใหญ) 3. ตะโพน 4. กลองทัด  5. ฉ่ิง ใชบรรเลงประโคมในงานพิธีและบรรเลง

ประกอบ การแสดงมหรสพตาง ๆ จะเห็นวา วงปพาทยเครื่องหา ในสมัยนี้ยังไมมีระนาดเอก 

              4.  วงมโหรี เปนวงดนตรีที่นําเอาวงบรรเลงพณิ กับ วงขับไม มาผสมกัน เปนลักษณะ

ของวงมโหรีเครื่องสี่  ประกอบดวยผูบรรเลง 4 คน คือ 1. คนขับลํานํา และตีกรับพวงให

จังหวะ  2. คนสี ซอสามสาย คลอเสียงรอง 3. คนดีดพิณ 4. คนตีทับ (โทน) ควบคุมจังหวะ 

 

2.  สมัยกรุงศรีอยุธยา 

           จากหลักฐานในกฎมณเฑียรบาล เครื่องดนตรีที่เพิ่งเกิดในสมัยนี้ ไดแก กระจับป 

ขลุย จะเข และ รํามะนา ลักษณะของวงดนตรีไทยในสมัยน้ีมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาขึ้น

กวาในสมัยสุโขทัย ดังน้ี  

              1. วงปพาทย ในสมัยนี้ ก็ยังคงเปน วงปพาทยเครื่องหา เชนเดียวกับในสมัยสุโขทัย 

แตมี ระนาดเอก เพิ่มขึ้น วงปพาทยเคร่ืองหา ในสมัยนี้ประกอบดวย เครื่องดนตรี 1. ระนาด

เอก 2. ปใน 3. ฆองวง (ใหญ)  4. กลองทัด ตะโพน  5. ฉ่ิง 

              2. วงมโหรี พัฒนาจาก วงมโหรีเครื่องสี่ ในสมัยสุโขทัยเปนวงมโหรีเคร่ืองหก 

 ไดเพิ่มเครื่องดนตรี เขาไปอีก 2 ช้ิน คือ ขลุย และ รํามะนา  ประกอบดวย  เคร่ืองดนตรี 

จํานวน 6 ช้ิน คือ 1.ซอสามสาย 2. กระจับป (แทนพิณ) 3. ทับ (โทน)  4. รํามะนา 5. ขลุย  

6. กรับพวง 
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3.  สมัยกรุงธนบรุ ี

              วงดนตรีไทยในสมัยนี้ไมปรากฏหลักฐานวามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง สันนิษฐานวา 

ยังคงเปนลักษณะและรูปแบบของดนตรีไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาน่ันเอง 

 

4.  สมัยกรุงรตันโกสนิทร 

 วงดนตรีในยุคสมัยน้ีเริ่มมีการแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

         วงเครือ่งสาย  ซึ่งประกอบดวยเครื่องดนตรีที่มีสายทั้งหลาย เชน ซอ จะเข  เปนตน 

         วงปพาทย  ประกอบดวยเครื่องตีเปนสวนใหญ ไดแก  ระนาด ฆอง และป เปนตน 

         วงมโหรี  เปนการรวมกันของวงเคร่ืองสายและวงปพาทย  แตตัดปออกเพราะเสียงดัง

กลบเสียงเครื่องสายอื่นหมด 

                  ดนตรีไทยสวนใหญที่มีพัฒนาการมาจากความนิยมของเจานายในราชสํานัก 

โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 5 - 7  จัดวาเปนยุคที่วงการดนตรีไทยถึงจุดรุงเรืองสุด  ในสมัย

รัตนโกสินทรน้ี สามารถเรียงลําดับพัฒนาดนตรีไทย ไดดังน้ี 

 

 รัชกาลที่ 1  

         มีการเพิ่ม กลองทัด ขึ้นอีก 1 ลูก ใน วงปพาทย วงปพาทย จึงมีกลองทัด 2 ลูก เสียง

สูง (ตัวผู) ลูกหนึ่ง และ เสียงต่ํา (ตัวเมีย) ลูกหนึ่ง และการใชกลองทัด 2 ลูก ในวงปพาทย ก็

เปนที่นิยมกันมาจนกระทั่งปจจุบันน้ี 

 

 รัชกาลที่ 2  

          เปนยุคทองของดนตรีไทยยุคหน่ึง พระมหากษัตริยทรงสนพระทัยดนตรีไทย เปนอยาง

ยิ่ง ทรงพระปรีชาสามารถทรงดนตรีไทยซอสามสายได มีซอคูพระหัตถช่ือวา“ซอสายฟาฟาด”

และทรงพระราชนิพนธเพลงไทยที่ไพเราะและอมตะมาจนบัดน้ีคือเพลง “บุหลันลอยเลื่อน” 

ในสมัยนี้ไดมีการนําเอาวงปพาทยมาบรรเลง ประกอบการขับเสภาเปนคร้ังแรก นอกจากนี้ยัง

มีกลองชนิดหน่ึงเกิดขึ้น โดยดัดแปลงจาก “เปงมาง” ของมอญ  เรียกวา “สองหนา” ใชตี

กํากับจังหวะแทนเสียงตะโพนในวงปพาทย ประกอบการขับเสภา  
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รัชกาลที่ 3  

         วงปพาทยไดพัฒนาขึ้นเปนวงปพาทยเคร่ืองคู เพราะไดมีการประดิษฐระนาดทุม มาคู

กับระนาดเอก และประดิษฐฆองวงเล็กมาคูกับ ฆองวงใหญ 

 

 รัชกาลที ่4 

         วงปพาทยไดพัฒนาขึ้นเปนวงปพาทยเคร่ืองใหญ ไดมีการประดิษฐเคร่ืองดนตรี เพิ่มขึ้น  

2 ชนิด เรียกวา ระนาดเอกเหล็ก และระนาดทุมเหล็ก นํามาบรรเลงเพิ่มในวงปพาทยเครื่องคู 

ทําใหขนาดของวงปพาทยขยายใหญขึ้น จึงเรียกวา วงปพาทยเคร่ืองใหญ เพลงเถาเกิดข้ึน

มากมายในสมัยนี้ นอกจากนี้วงเครื่องสาย ก็เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลนี้เชนกัน 

 

 รัชกาลที่ 5  

          ไดมีการปรับปรุงวงปพาทยขึ้นใหม เรียกวา “วงปพาทยดึกดําบรรพ” ใชบรรเลง

ประกอบการแสดง  “ละครดึกดําบรรพ”  วงปพาทยดึกดําบรรพ   ประกอบดวยระนาดเอก 

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

และเครื่องกํากับจังหวะ 
 

 รัชกาลที่ 6  

         มีการปรับปรุงวงปพาทยข้ึน โดยนําวงดนตรีของมอญมาผสมกับวงปพาทยของไทย 

เรียกวา  “วงปพาทยมอญ”  โดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เปนผูปรับปรุงขึ้น วงป

พาทยมอญดังกลาวน้ี  ก็มีทั้งวงปพาทยมอญเครื่องหา เครื่องคู และเครื่องใหญ เชนเดียวกับวงป

พาทยของไทย และกลายเปนที่นิยมใชบรรเลงประโคมในงานศพ มาจนกระทั่งบัดน้ี รูปแบบของวง

ดนตรีไทยเปลี่ยนแปลงพัฒนา ดังน้ีคือ 

         1. การนําเครื่องดนตรีของชวา หรืออินโดนีเซีย คือ “อังกะลุง” มาเผยแพรในเมืองไทย

เปนคร้ังแรก โดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) นํามาดัดแปลง ปรับปรุงข้ึนใหมใหมี

เสียงครบ  7 เสียง  (เดิมมี 5 เสียง)  ปรับปรุงวิธีการเลน  โดยถือเขยาคนละ 2 เสียง  ทําให

กลายเปนเครื่องดนตรีไทยอีกอยางหน่ึง เพราะคนไทยสามารถทําอังกะลุงไดเอง  อีกทั้งวิธีการ

บรรเลงก็เปนแบบเฉพาะของเราแตกตางไปจากของชวาโดยสิ้นเชิง 

         2. การนําเครื่องดนตรีของตางชาติเขามาบรรเลงผสมในวงเครื่องสาย ไดแก ขิมของจีน 

และออรแกนของฝรั่ง ทําใหวงเครื่องสายพัฒนารูปแบบของวงไปอีกลักษณะหน่ึง คือ   

“วงเคร่ืองสายผสม”  
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 ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการกําหนดราชทินนามของนักดนตรีที่รับราชการในราชสํานักเปน

จํานวนมาก  นักดนตรีสําคัญทานหน่ึงแหงกรุงรัตนโกสินทร คือ  ทานหลวงประดิษฐไพเราะ  

(ศร ศิลปบรรเลง)  ซึ่งเปนนักดนตรีที่มีความสามารถทั้งปพาทยและเครื่องสาย  เปนผูประพันธ

เพลงไทยหลายเพลง เชน แสนคํานึง นกเขาขะแมร ลาวเสี่ยงเทียน ฯลฯ   
 
 รัชกาลที่ 7 

         พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสนพระทัยทางดานดนตรีไทยมากเชนกัน 

พระองคไดพระราชนิพนธเพลงไทยไวถึง 3 เพลง คือ เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝง 3 ช้ัน เพลง

เขมรลอยองค (เถา) และเพลงราตรีประดับดาว (เถา) ในวังตาง ๆ มักจะมีวงดนตรีประจําวัง 

เชน วงวังบูรพา วงวังบางขุนพรหม วงวังบางคอแหลม และวงวังปลายเนิน เปนตน  

ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ .2475 เปนตนมา ดนตรีไทยเร่ิมซบ

เซาลง เน่ืองจากรัฐบาลในสมัยหนึ่งมีนโยบาย  “รัฐนิยม” กลาวคือมีการหามบรรเลง ดนตรี

ไทย เพราะเห็นวาไมสอดคลองกับการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับอารยประเทศ ใครจะจัด

ใหมีการบรรเลง ดนตรีไทยตองขออนุญาตจากทางราชการกอน อีกทั้งนักดนตรีไทยก็จะตองมี

บัตรนักดนตรีที่ทางราชการออกให   จนกระทั่งตอมาอีกหลายป   เมื่อไดมีการสั่งยกเลิก  

“รัฐนิยม” ดังกลาว แตถึงกระนั้นดนตรีไทยก็ไมรุงเรืองเทาแตกอน  
 

 รัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2477 – 2489) 

- เกิดโรงเรียนสอนดนตรีและนาฏศิลปไทยของราชการแหงแรกคือ  โรงเรียนนาฏดุริยางค

ศาสตร (ปจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลป) 

- กรมศิลปากรตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบทเพลงเพื่อบันทึกโนตเพลงไทยเปนโนต

สากล 
 
        รัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2487 – ปจจุบัน) 

- มีการนําทํานองเพลงพื้นเมืองหรือเพลงไทยสองช้ัน ช้ันเดียว มาใสเน้ือรองใหมแบบ

เน้ือเต็มตามทํานอง เกิดเปนเพลงลูกทุง เพลงลูกกรุง 

- พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหคณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วัดความถี่ของเสียงดนตรีไทยเพื่อใหเปนมาตรฐาน 

- การสอนดนตรีไทยไดรับการสงเสริมเขาสูโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 
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- พ.ศ. 2528 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เริ่มตนการประกาศยกยอง

ศิลปนแหงชาติ 

- ศิลปนรุนใหมพัฒนาดนตรีไทยในแนวทางรวมสมัย เชน การประสมวงที่มีเครื่อง

ดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีตะวันตก การใชเทคโนโลยีการบันทึกเสียงสรางมิติเสียงใหม ๆ ใน

ดนตรีไทย 

- ดนตรีไทยไดรับการเผยแพรทางสื่อรูปแบบใหม ทั้งแถบบันทึกเสียง และซีดี รายการ

วิทยุ รายการโทรทัศน และเว็บไซต 

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเปนองคอุปถัมภ

ศิลปวัฒนธรรมดนตรีที่สําคัญยิ่ง ทรงพระปรีชาสามารถในทางการบรรเลงดนตรีไทยและขับ

รองตลอดจนพระราชนิพนธเน้ือรองสําหรับนําไปบรรจุเพลงตาง ๆ ผลงานพระราชนิพนธที่มี

ช่ือเสียง เชน เพลงไทย ดําเนินดอย เพลงเตาเห เพลงช่ืนชุมนุมกลุมดนตรีไทย เปนตน 

 

เรื่องที ่ 2.2  เทคนคิและวิธีการเลนของเครือ่งดนตรีไทย 

 

เครื่องดนตรีไทยคอือะไร และมกีี่ประเภท 

เครื่องดนตรีไทย คือ สิ่งที่สรางขึ้นสําหรับทําเสียงใหเปนทํานองหรือจังหวะ วิธีที่ทําให

มีเสียงดังข้ึนนั้นมีอยู 4 วิธี คือ 

- ใชมือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดท่ีสาย แลวเกิดเสียงดังขึ้น สิ่งที่มีสายสําหรับดีด เรียกวา      

“เครื่องดดี” 

- ใชเสนหางมาหลาย ๆ เสนรวมกันสีไปมาที่สาย แลวเกิดเสียงดังขึ้น สิ่งที่มีสายแลวใช

เสนหางมาสีใหเกิดเสียง เรียกวา  “เครื่องสี” 

- ใชมือหรือไมตีที่สิ่งนั้นแลวเกิดเสียงดังขึ้น สิ่งที่ใชไมหรือมือตี เรียกวา “เครื่องตี” 

- ใชปากเปาลมเขาไปในสิ่งนั้นแลวเกิดเสียงดังข้ึน สิ่งที่เปาลมเขาไปแลวเกิดเสียง

เรียกวา “เครือ่งเปา” 

เครื่องดนตรีไทยจึงสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท คือ  ดีด  สี  ตี  เปา 
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เครื่องดนตรีไทยทั้ง 4 ประเภท ประกอบดวยอะไร และมีวิธีการเลนอยางไร 

1. เครื่องดนตรีไทยประเภท เครือ่งดีด 

เครื่องดีด คือ เครื่องดนตรีไทยที่เลนดวยการใชน้ิวมือ หรือไมดีด ดีดสายใหสั่นสะเทือน

จึงเกิดเสียงขึ้น เคร่ืองดนตรีไทยคือ กระจับ  ป  พิณนํ้าเตา  พิณเปยะ  จะเข  ซึง 

 

กระจับป 

 เปนเคร่ืองดนตรีประเภทดีด หรือพิณ 4 สายชนิดหน่ึง ตัวกะโหลกเปนรูปกลมรีแบน

ทั้งหนาหลัง มีความหนาประมาณ 7 ซม.  ดานหนายาวประมาณ 44  ซม.  กวางประมาณ  

40 ซม. ทําคันทวนเรียวยาวประมาณ 138 ซม.  ตอนปลายคันทวนมีลักษณะแบน  และบาน

ปลายผายโคงออกไป  ถาวัดรวมท้ังคันทวนและตัวกะโหลก จะมีความยาวประมาณ 180 ซม. 

มีลูกบิดสําหรับข้ึนสาย 4 อัน มีนมรับริ้วน้ิว 11 นมเทากับจะเข ตรงดานหนากะโหลกมีแผนไม

บาง ๆ ทําเปนหยองค้ําสายใหตุงขึ้น เวลาบรรเลงใชน้ิวหัวแมมือกับน้ิวช้ีจับไมดี  เขี่ยสายให

เกิดเสียง 

 

พณิน้ําเตา 

 พิณโบราณเรียก พิณนํ้าเตา ซึ่งมีลักษณะเปนพิณสายเดี่ยว การที่เรียกวาพิณนํ้าเตา 

เพราะใชเปลือกผลน้ําเตามาทํา คันพิณที่เรียกวา ทวน ทําดวยไมเหลา ใหปลายขางหน่ึงเรียว

งอนโคงขึ้นสําหรับผูกสาย ที่โคนทวนเจาะรูแลวเอาไมมาเหลาทําลูกบิดสําหรับบิดใหสายตึง 

หรือหยอน เพื่อใหเสียงสูงต่ํา สายพิณมีสายเดียวเดิมทําดวยเสนหวาย ตอมาใชเสนไหม และ

ใชลวดทองเหลืองในปจจุบัน 

 

พณิเปยะ 

 พิณเปยะ หรือพิณเพียะ เปเครื่องดนตรีพื้นเมืองลานนาชนิดหน่ึง มีคันทวน ตอนปลาย

คันทวนทําดวยเหล็กรูปหัวชาง ทองเหลืองสําหรับใชเปนที่พาดสาย ใชสายทองเหลืองเปนพื้น 

สายทองเหลืองน้ีจะพาดผานสลักตรงกะลาแลวตอไปผูกกับสลักตรงดานซาย สายของพิณ

เปยะมีทั้ง 2 สาย และ 4 สาย กะโหลกของพิณเปยะทําดวยเปลือกนํ้าเตาตัดครึ่ง หรือ

กะลามะพราวก็ได เวลาดีดใชกะโหลกประกบติดกับหนาอก ขยับเปด ปดใหเกิดเสียงตาม

ตองการ  
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จะเข 

 เปนเครื่องดนตรีประเภทดีด มี 3 สาย นํามาวางดีดกับพื้น บรรเลงอยูในวงมโหรีคูกับ

กระจับป ตัวจะเขทําเปนสองตอน คือตอนหัว และตอนหาง ตอนหัวเปนกระพุงใหญ ทําดวย

ไมแกนขนุน ทอนหัวและทอนหางขุดเปนโพรงตลอด ปดใตทองดวยแผนไม มีเทารองตอนหัว 

4 เทา และตอนปลายอีก 1 เทา ทําหนังนูนตรงกลาง ใหสองขางลาดลง โยงสายจากตอนหัวไป

ทางตอนหางเปน 3 สาย มีลูกบิดประจําสายละ 1 อัน สาย 1 ใชสายลวดทองเหลือง อีก 2 

สายใชเสนเอ็น เวลาบรรเลงใชดีดดวยไมดีดกลมปลายแหลมทําดวยงาชาง หรือกระดูกสัตว 

เคียนดวยเสนดายสําหรับพันติดกับปลายน้ิวช้ีขางขวาของผูดีด และใชน้ิวหัวแมมือ กับน้ิวกลาง

ชวยจับใหมีกําลังเวลาแกวงมือสายไปมา ใหสัมพันธกับมือขางซายขณะกดสายดวย 

 

ซึง 

 เปนเครื่องดนตรีชนิดดีด มี 4 สายเชนเดียวกับกระจับป แตมีขนาดเล็กกวา กะโหลกมี

รูปรางกลม ทั้งกะโหลกและคันทวน ใชไมเน้ือแข็งช้ินเดียวควาน ตอนที่เปนกะโหลกใหเปน

โพรง ตัดแผนไมใหกลม แลวเจาะรูตรงกลางทําเปนฝาปดดานหนาเพื่ออุมเสียงใหกังวาน คัน

ทวนทําเปนเหลี่ยมแบนตอนหนาเพื่อติดตะพาน หรือนมรับน้ิวจํานวน 9 อัน ตอนปลายคัน

ทวนทําเปนรูปโคง และขดใหเปนรอง เจาะรูสอดลูกบิดขางละ 2 อัน รวมเปน 4 อัน สอดเขา

ไปในรอง สําหรับขึ้นสาย 4 สาย สายของซึงใชสายลวดขนาดเล็ก 2 สาย และสายใหญ 2 สาย 

ซึ่งเปนเครื่องดีดท่ีชาวไทยทางภาคเหนือนิยมนํามาเลนรวมกับปซอ และสะลอ 

 

2. เครื่องดนตรีไทยประเภท เครือ่งส ี

เครื่องสี เปนเครื่องสายที่ทําใหเกิดเสียงดวยการใชคันชักสีเขากับสาย โดยมากเรียกวา 

“ซอ” เครื่องสีที่นิยมเลน ไดแก 

ซอดวง 

เปนซอสองสาย กะโหลกของซอดวงน้ันเดิมใชกระบอกไมไผ ปจจุบันใชไมจริง หรือ

งาชางทําก็ได แตที่นิยมทําดวยไมลําเจียก สวนหนาซอนิยมใชหนังงูเหลือมขึง ดานมือจับมี

หมุดสําหรับใหเสนหางมาคลอง อีกดานหน่ึงเจาะรูไวรอยเสนหางมา สอดเสนหางมาใหอยู

ภายในระหวางสายเอกกับสายทุมสําหรับสี การเทียบเสียง เทียบเสียงใหตรงกับเสียงขลุย

เพียงออ เหตุที่เรียกวา ซอดวงก็เพราะมีรูปรางคลายเครื่องดักสัตว กระบอกไมไผเหมือนกัน 

 



 

 

35

 ซออู 

 เปนซอสองสาย ตัวกะโหลกทําดวยกะลามะพราว คันทวนทําดวยไมเน้ือแข็ง ตอนบนมี

ลูกบิดสําหรับขึงสาย สายซอทําดวยไหมฟน มีคันชักอยูระหวางสาย ซออูมีเสียงทุมตํ่า มีรูปราง

คลาย ๆ กับซอของจีนที่เรียกวา ฮู – ฮู (Hu-hu) เหตุที่เรียกวาซออู ก็เพราะเรียกตามเสียงที่ได

ยินน่ันเอง 

 

 สะลอ 

 เปนเครื่องดนตรีพื้นเมืองลานนาชนิดหน่ึง เปนประเภทเครื่องสีซึ่งมีทั้ง 2 สาย และ 3 

สาย คันชักสําหรับสีจะอยูขางนอกเหมือนคันชักซอสามสาย สะลอเรียกอีกอยางหน่ึงวา ทรอ 

หรือซะลอ สะลอใชบรรเลงประกอบการแสดง หรือบรรเลงรวมกับบทรอง และทํานองเพลงได

ทุกชนิด 

 

 ซอสามสาย สวนตาง ๆ ของซอสามสาย ดังน้ี 

1. ทวนบน เปนสวนบนสุดของคันซอ ทําหนาที่คลาย ๆ กับทออากาศ 

2. ทวนลาง ทําเปนรูปทรงกระบอก ทําหนาที่เปนตําแหนงสําหรับกดน้ิวลงบนใน 

ตําแหนงตาง ๆ  

3. พรมบน คือสวนที่ตอจากทวนลางลงมา สวนบนกลึงเปนลูกแกว สวนตอนลางทํา

เปน 

รูปปากชางเพื่อประกอบกับกะโหลกซอ 

4. พรมลาง สวนที่ประกบกับกะโหลกซอ ทําเปนรูปปากชาง 

5. ถวงหนา ควบคุมความถี่ของเสียง ทําใหมีเสียงนุมนวลไพเราะ นาฟงยิ่งข้ึน 

6. หยอง ทําดวยไมไผ แกะใหเปนลักษณะคู ปลายทั้งสองของหยองควานเปนเบา 

ขนมครก เพื่อทําใหเสียงที่เกิดข้ึนสงผานไปยังหนาซอ มีความกังวานมากยิ่งขึ้น 

7. คันสี (คันชัก) ประกอบดวย ไม และหางมา คันสีนั้นเหลาเปนรูปคันศร โดยมาก 

นิยมใชไมแกว เพราะเปนไมเน้ือแข็ง และมีลวดลายงดงาม 
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การสีซอ 

         วางคันสีใหชิดดานใน ใหอยูในลักษณะเตรียมชักออก แลวลากคันสีออกชา ๆ ดวยการ

ใชวิธีสีออก ลากคันสีใหสุด แลวเปลี่ยนเปนสีเขาในสายเดียวกัน ทําเรื่อยไปจนกวาจะคลอง 

พอคลองดีแลว ใหเปลี่ยนมาเปนสีสายเอก โดยดันน้ิวนางกับนิ้วกอยออกไปเล็กนอย ซอจะ

เปลี่ยนเปนเสียง ซอล ทันที ดังน้ีคันสี ออก เขา ออก เขา เสียง โด โด ซอล ซอล ฝกเรื่อยไป

จนเกิดความชํานาญ 

 

ขอควรระวัง  ตองวางซอใหตรง โดยใชมือซายจับซอใหพอเหมาะ อยาใหแนนเกินไป อยาให

หลวมจนเกินไป ขอมือที่จับซอตองทอดลงไปใหพอดี ขณะนั่งสียืดอกพอสมควร อยาใหหลัง

โกงได มือที่คีบซอใหออกกําลังพอสมควรอยาใหซอพลิกไปมา 

 

3. เครื่องดนตรีไทยประเภท เครือ่งต ี

เครื่องตีแยกไดเปน 3 ประเภทตามหนาที่ในการเลน คือ 

1. เครื่องตีที่ทําจังหวะ หมายถึง เครื่องตีท่ีเมื่อตีแลวจะกลายเปนเสียงที่คุมจังหวะกา 

เลนของเพลงน้ัน ๆ ตลอดท้ังเพลง ไดแก ฉิ่ง และฉับ ถือเปนหัวใจของการบรรเลง 

2. เครื่องตีที่ประกอบจังหวะมีหลายอยาง เชน กลองแขก กลองทัด ตะโพนไทย 

ตะโพนมอญ ฉาบใหญ ฉาบเล็ก กรับ โหมง เปงมางคอก กลองตุก ฯลฯ 

3. เครื่องตีที่ทําใหเกิดทํานอง ไดแก ฆองไทยวงใหญ ฆองไทยวงเล็ก ฆองมอญวงใหญ  

ฆองมอญวงเล็ก ระนาดเอก ระนาดทุม ขิม อังกะลุง (บรรเลงเปนวง) 

 

ตัวอยางของเครื่องดนตรไีทยประเภทเครือ่งตี ไดแก 

กรบัพวง 

ทําดวยไม หรือโลหะ ลักษณะเปนแผนบางหลายแผนรอยเขาดวยกัน ใชไมหนาสองช้ิน

ประกับไว วิธีตี  ใชมือหน่ึงถือกรับ แลวตีกรับลงไปบนอีกมือหน่ึงที่รองรับ ทําใหเกิดเสียง

กระทบจากแผนไม หรือแผนโลหะดังกลาว 
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ระนาดเอก  

วิวัฒนาการมาจากกรับ ลูกระนาดทําดวยไมไผบง หรือไมแกน ระนาดเอกในปจจุบันมี

จํานวน 21 ลูก มีความยาวประมาณ 120 ซม. มีเทารอง รางเปนเทาเดี่ยว รูปคลายกับพาน

แวนฟา 

 

ระนาดทุม 

เปนเคร่ืองดนตรีท่ีสรางขึ้นมาในรัชกาลที่ 3 สรางเลียนแบบระนาดเอก มีรูปรางคลาย

หีบไม แตเวาตรงกลางใหโคง รางระนาดทุมจะมีขนาดยาวประมาณ 124 ซม. ปากรางกวาง

ประมาณ 22 ซม. มีเทาเต้ีย ๆ รองไว 4 มุมราง 

 

ระนาดเอกเหลก็ หรอืระนาดทอง 

ระนาดเอกเหล็ก ประดิษฐขึ้นในรัชกาลที่ 4 แตเดิมลูกระนาดดวยทองเหลือง จึงเรียก

กันวาระนาดทอง ระนาดเอกเหล็กมีขนาด 23.5 ซม. กวางประมาณ 5 ซม. ลดหลั่นขึ้นไป

จนถึงลูกยอดที่มีขนาด 19 ซม. กวางประมาณ 4 ซม. รางของระนาดเอกเหล็กน้ันทําเปนรูป

สี่เหลี่ยม มีเทารองรับไวทั้ง 4 ดาน 

 

ระนาดทุมเหลก็ 

ระนาดทุมเหล็กมีจํานวน 16 หรือ 17 ลูก ตัวรางระนาดยาวประมาณ 1 เมตร ปากราง

กวางประมาณ 20 ซม. มีเทารองติดลูกลอ 4 เทา เพื่อใหเคลื่อนที่ไปมาไดสะดวก ตัวรางสูง

จากพื้นถึงขอบบนประมาณ 26 ซม. ระนาดจะใชไมตี 2 อัน ทําไมตีเปน 2 ชนิด ชนิดหน่ึงทํา

หัวไมตีใหแข็ง เมื่อตีจะมีเสียงดังเกรียวกราว เมื่อนําเขาผสมวงจะเรียกวา “วงปพาทยไมแข็ง” 

อีกชนิดหน่ึงทําไมตีใหออนนุมเมื่อตีจะเกิดเสียงนุมนวล เวลานําระนาดเอกที่ใชไมตีชนิดน้ีมา

ผสมวง จะเรียกวา “วงปพาทยไมนวม” 

 

กลองแขก 

มีรูปรางยาวเปนกระบอก หนาดานหน่ึงใหญเรียกวา “หนาลุย” หนาดานหน่ึงเล็ก

เรียกวา “หนาตาน” หนังหนากลองทําดวยหนังลูกวัว หนังแพะ ใชเสนหวายผาซีกเปนสายโยง

เรงใหตึงดวยรัดอก  สํารับหน่ึงมีสองลูก  ลูกเสียงสูงเรียกวา  “ตัวผู” ลูกเสียงต่ําเรียกวา  

“ตัวเมีย”  การตีใชฝามือทั้งสองตีท้ังสองหนาใหเสียงสอดสลับกันทั้งสองลูก 
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กลองชนะ 

รูปรางเหมือนกลองแขกแตสั้นกวา หนาหนึ่งใหญ อีกหนาหนึ่งเล็ก ใชตีดวยไมงอ ๆ 

หรือหวาย ทางดานหนาใหญ เดิมกลองชนะนาจะใชในกองทัพ หรือในการสงคราม ตอมาใช

เปนเคร่ืองประโคมในกระบวนพยุหยาตรา และใชประโคมพระบรมศพ พระศพ และศพ ตาม

เกียรติยศของงาน 

 

กลองยาว 

หุนกลองทําดวยไม ตอนหนาใหญ ตอนทายเรียวแลวบานปลายเปนรูปดอกลําโพงมี

หลายขนาด ข้ึนหนังหนาเดียว ตัวกลางนิยมตบแตงใหสวยงามดวยผาสี หรือผาดอกเย็บจีบยน 

ปลอยเชิงเปนระบายหอยมาปกดวยกลอง มีสายสะพายสําหรับคลองสะพายบา ใชตีดวยฝามือ 

แตการเลนโลดโผน อาจใชสวนอื่น ๆ ของรางกายตีก็มี กลองยาวไดแบบอยางมาจากพมา 

นิยมเลนในงานพิธีขบวนแห กลองชนิดน้ีเรียกชื่อตามเสียงที่ตีไดอีกช่ือหน่ึงวา “กลองเถิดเทิง” 

 

ตะโพน 

ทําดวยไมเน้ือแข็ง ขุดแตงใหเปนโพรงภายใน ขึ้นหนังสองหนา ตรงกลางปอง และ

สอบไปทางหนาทั้งสอง หนาหน่ึงใหญเรียกวา “หนาเทิ่ง” หรือ “หนาเทง” ปกติอยูดาน

ขวามือ อีกหนาหน่ึงเล็ก เรียกวา “หนามัด” ใชสายหนังเรียกวา “หนังเรียด” โยงเรงเสียง

ระหวางหนาทั้งสอง ตรองรอบขอบหนังขึ้นหนาทั้งสองขาง ถักดวยหนังตีเกลียวเปนเสนเล็ก ๆ 

เรียกวา “ไสละมาน” สําหรับใชรอยหนังเรียด โยงไปโดยรอบจนหุมไมหุนไวหมด ตอนกลาง

หุนใชหนังเรียดพันโดยรอบเรียกวา “รัดอก” หัวตะโพนวางนอนอยูบนเทาที่ทําดวยไม ใชฝา

มือซาย - ขวาตีทั้งสองหนา 

 

ฆอง 

ทําดวยโลหะแผนรูปวงกลม ตรงกลางทําเปนปุมนูน เพื่อใชรองรับการตีใหเกิดเสียง

เรียกวา ปุมฆอง ตอจากปุมเปนฐานแผออกไป แลวงองุมลงมาโดยรอบเรียกวา “ฉัตร” สวนที่

เปนพื้นราบรอบปุมเรียกวา “หลังฉัตร” หรือ “ชานฉัตร” สวนท่ีงอเปนของเรียกวา “ใบฉัตร” 

ที่ใบฉัตรน้ีจะมีรูเจาะสําหรับรอยเชือก หรือหนังเพื่อแขวนฆอง ถาแขวนตีทางตั้งจะเจาะสองรู 

ถาแขวนตีทางนอนจะเจาะสี่รู การบรรเลงฆองใชในการบรรเลงไดสองลักษณะคือ ใชตีกํากับ
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จังหวะ และใชตีดําเนินทํานอง ฆองที่ใชตีกํากับจังหวะไดแก ฆองหุย หรือฆองชัย ฆองโหมง 

ฆองเหมง ฆองระเบ็ง 

ฆองที่ใชตีดําเนินทํานองไดแก ฆองราง ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ฆองมโหรี ฆองมอญ 

ฆองกะแต และฆองหุย หรือฆองชัย ฆองกะแต 

 

ฉาบ 

เปนเครื่องตีกํากับจังหวะ ทําดวยโลหะ รูปรางคลายฉิ่ง แตมีขนาดใหญกวาและหลอ

บางกวา มีสองขนาด ขนาดใหญกวา เรียกวา ฉาบใหญ ขนาดเล็กกวา เรียกวา ฉาบเล็ก การตี

จะตีแบบประกบ และตีแบบเปดใหเสียงตางกัน 

 

ฉิ่ง  

เปนเครื่องตีกํากับจังหวะ ทําดวยโลหะ หลอหนา รูปรางกลม เวากลาง ปากผาย คลาย

ฝาขนมครกไมมีจุก สํารับหน่ึงมีสองฝาเจาะรูตรงกลางที่เวา สําหรับรอยเชือกโยงฝาทั้งสอง 

เพื่อสะดวกในการถือตี ฉิ่งมีสองขนาด ขนาดใหญใชประกอบวงปพาทย ขนาดเล็กใชกับวง

เครื่องสายและมโหรี 

 

4.   เครือ่งดนตรีไทยประเภท เครือ่งเปา 

 ขลุย 

 ทําดวยไมไผปลองยาว ๆ เจาะขอทะลุ ยางไฟใหแหง ตบแตงผิวใหไหมเกรียมเปน

ลวดลายสวยงาม ดานหนาเจาะรูกลม ๆ เรียงแถวกัน 7 รู  สําหรับปดเปดเสียง ขลุยไมมีลิ้น

เหมือนป แตใช ไมอุดเต็มปลอง แลวปาดดานลางใหมีชอง ไมอุดน้ีเรียกวา “ดาก” ดานหลังใต

ดากลงมาเจาะรูเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แตปาดตอนลางเปนทางเฉียงไมเจาะทะลุตรงเหมือนรู

ดานหนา เรียกวา “รูปากนกแกว” ใตรูปากนกแกวลงมาเจาะรูอีก 1 รู เรียกวา “รูน้ิวคํ้า” 

เจาะรูอีกรูหน่ึงเรียกวา “รูเยื่อ” ขลุย 1 เลา จะมีรูทั้งสิ้น 14 รู 

 ขลุยมีทั้งหมด 3 ชนิด คือ 1. ขลุยหลีบ มีขนาดเล็ก 2. ขลุยเพียงออ มีขนาดกลาง  

3. ขลุยอู มีขนาดใหญ 
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ป 

 เปนเครื่องดนตรีไทยแท ๆ ทําดวยไมจริง กลึงใหเปนรูปบนหัวบานทาย ตรงกลางปอง 

เจาะภายในใหกลวงตลอดเวลา ทางหัวของปเปนชองรูเล็ก สวนทางปลายของปปากรูใหญ 

สวนหัวเรียก “ทวนบน” สวนทายเรียก “ทวนลาง” ตอนกลางของปเจาะรูน้ิวสําหรับเปลี่ยน

เสียงลงมาจํานวน 6 รู รูตอนบนเจาะเรียงลงมา 4 รู เจาะรูลางอีก 2 รู ตรงทวนบนใสลิ้นปที่

ทําดวยใบตาลซอนกัน 4 ช้ัน ตัดใหกลมแลวนําไปผูกติดกับทอลมเล็ก ๆ ที่เรียกวา “กําพวด”  

กําพวดน้ีทําดวยทองเหลือง เงิน นาค หรือโลหะ การผูกใชวิธีผูกที่เรียกวา “ผูกตะกรุดเบ็ด” 

 ปของไทยจัดไดเปน 3 ชนิด ดังน้ี 

 1. ปนอก  มีขนาดเล็ก เปนปที่ใชกันมาแตเดิม 

 2. ปกลาง  มีขนาดกลาง สําหรับเลนประกอบการแสดงหนังใหญ มีสําเนียงเสียงอยู

ระหวางปนอกกับปใน 

 3. ปใน  มีขนาดใหญ เปนปที่พระอภัยมณีใชสําหรับเปาใหนางผีเสื้อสมุทร 

วงดนตรีไทย แบงเปนกี่ประเภท อะไรบาง 

 1. วงเครื่องสาย  มี 4 แบบ คือ วงเครื่องสายไทยเครื่องเด่ียว, วงเครื่องสายไทยเครื่อง

คู, วงเครื่องสายผสม และวงเครื่องสายปชวา 

 2. วงมโหรี  ประกอบดวยเคร่ืองดนตรีผสม ทั้ง ดีด สี ตี เปา เปนวงดนตรีท่ีใชบรรเลง

เพื่อขับกลอม ไมนิยมบรรเลงในการแสดงใด ๆ วงมโหรีมี 5 แบบ คือ 1)  วงมโหรีเคร่ืองสี  

2)  วงมโหรีเครื่องหก 3)  วงมโหรีเคร่ืองเด่ียว หรือวงมโหรีเครื่องเล็ก 4)  วงมโหรีเครื่องคู 

และ 5) วงมโหรีเครื่องใหญ 

 3. วงปพาทย  ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภท ตี เปา และเครื่องประกอบจังหวะ 

ใชบรรเลงในงานพระราชพิธี และพิธีตาง ๆ แบงตามขนาดไดดังน้ี 

     3.1  วงปพาทยเครื่องสิบ 

     3.2  วงปพาทยเครื่องหา แบงเปน 2 ชนิด คือ ปพาทยเครื่องหาอยางหนัก  

และปพาทยเครื่องหาอยางเบา 

     3.3  วงปพาทยเครื่องคู 

     3.4  วงปพาทยเครื่องใหญ 

 นอกจากนี้วงปพาทยยังมีอีก 3 ประเภทใหญ ๆ คือ  วงปพาทยนางหงส วงปพาทย

มอญ วงปพาทยดึกดําบรรพ 
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เรื่องที ่2.3  ประวัตคิุณคาภูมิปญญาทางดนตรีไทย 

  

ภูมิปญญาไทย มีคณุคา และความสําคัญอยางไร 

 1.  ภูมิปญญาไทยแสดงใหเห็นถึงการอนุรักษที่ดีงาม ทั้งจารีตประเพณี วัฒนธรรม 

และการประดิษฐคิดคนเพื่อใชประโยชนอยางใดอยางหน่ึงอยางมีคุณคา 

 2.  ภูมิปญญาไทยกอใหเกิดการคิดริเริ่มสรางสรรคคุณคาทางสังคมใหม ท้ังในสิ่งที่เปน

รูปธรรม และนามธรรม  

 3.  ภูมิปญญาไทยกอใหเกิดการผลิตภัณฑ การแปรรูป และการสรางอาชีพใหม ทั้ง

ดานการผลิตสิ่งใหม และวิธีการผลิตสิ่งใหม ๆ 

 4.  ภูมิปญญาไทยกอใหเกิดเอกลักษณของทองถ่ิน 

 5.  ภูมิปญญาไทยกอใหเกิดศิลปะของชาติ เชน จิตรกรรมลายไทย การฟอนรํา เครื่อง

ดนตรีไทย แสดงถึงความเปนอารยธรรมของชาติ 

 6.  ภูมิปญญาไทยไดเสริมสรางความสงบสุขในการดํารงชีวิต 

 7.  ภูมิปญญาไทยสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และคุณคาทางสังคมได 

 8.  ชวยสรางความสามัคคีในหมูคณะ 

 9.  เสริมสรางใหคนไทยเกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิในความเปนไทย 

       10.  สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงวิถีชีวิตใหเกิดการเหมาะสมไดตาม

ยุคตามสมัย 

 

บุคคลและภูมปิญญาทางดนตรีไทยที่สําคญั มีใครบาง 

 บุคคล และภูมิปญญาทางดนตรีไทย ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีจํานวนมาก อาทิเชน  

 พระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหลานภาลัย (รัชกาลที ่2)  ทรงพระราชนิพนธเพลง

บุหลันลอยเลื่อน หรือบุหลันลอยฟา 

 ครูมนตรี  ตราโมท  เกิดเมื่อวันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2443   จังหวัดสุพรรณบุรี   

ไดแตงเพลงตอยติ่ง  3  ช้ัน และมีความสามารถในการตีขิมอยางยิ่ง 

 พระยาประสานดุริยศัพท  (แปลก ประสานศัพท) เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 

2403  ไดเปนเจากรมปพาทยหลวงในสมัยรัชกาลที่ 6 และไดแตงเพลงเชิดจั่น 3 ช้ัน พมาหัว

ทอน  เขมรราชบุรี  เขมรปากทอ  เขมรใหญ  ดอนสมอ  ทองยอน  เทพรัญจวน  แมลงภูทอง  
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สานไมใน อาถรรพ พราหมณเขาโบสถ ธรณีรองไห มอญรองไห เปนตน มีความสามารถ

ในทางดนตรีอยางมากโดยเฉพาะเรื่องขลุย 

 

 ครบูุญยงค  เกตคุง  ไดเปนหัวหนาวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครจนเกษียณอายุ เปน

ผูมีความเช่ียวชาญในทางดนตรีอยางยิ่ง บรรเลงปพาทยไดทุกชนิด โดยเฉพาะระนาดเอกซึ่ง

ไดรับการยกยองเปนพิเศษ ไดแตงเพลงไวจํานวนมาก  เชน  โหมโรงแวนเทียนชัย   โหมโรง

จุฬามณี   โหมโรงสามสถาบัน  เพลงเทพชาตรี เถา  เพลงสรอยลาํปาง เถา  เพลงวัฒนา

เวียตนาม เถา   เพลงชเวดากอง เถา  เพลงสยามานุสสติ เถา  เพลงนกกระจอกทอง เถา  

เพลงขอมกลอมลูก เถา  เพลงเดือนหงายกลางปา เถา และเพลงตระนาฏราช 

 

 พระองคเจาเพญ็พัฒนพงศ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม    

ประสูติเมื่อวันที่  13 กันยายน พ.ศ. 2425 ไดทรงแตงเพลง “ลาวดวงเดือน” 

 

 ครูทองดี  สุจริตกุล  เกิดเมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ.  2455  จังหวัดราชบุรี 

มีความสามารถโดดเดนในการเลนจะเข  เคยเด่ียวจะเขถวายหนาพระที่นั่ง  และเคยอัด

แผนเสียงพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2498  เริ่มเปนครู

สอนในวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ทําหนาที่สอนจะเข ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

เปนผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจําป พ.ศ. 2538 

 

 

 หลวงประดิษฐไพเพราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  ไดแตงเพลงไวเปนจํานวนรอย ๆ เพลง 

และมีชนิดท่ีทําแนวทางบรรเลงเปลี่ยนไปจากของเกา  เรียกวา  “ทางเปลี่ยน”  และเปนผู

ประดิษฐเครื่องดนตรี “อังกะลุง” 
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เรื่องที ่2.4  คณุคาความงามความไพเราะของเพลง และเครื่องดนตรีไทย 

  

เพลงและเครื่องดนตรีไทย มคีุณคาและประโยชนอยางไร 

ประโยชนของดนตรีไทย 

 1.  เปนเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความตองการในการประเทืองอารมณ กระตุน

ความรูสึกของเราอยางมาก 

 2.  ทําใหมนุษยอยูอยางมีอารมณ ความรูสึก มีเคร่ืองมือประเทืองจิตใจ มีความ

ละเอียดออน และเกิดความสุขความสนุกสนาน 

 3.  ทําใหโลกมีความสดใส มีสีสัน 

 4.  ทําใหคนฟงรูสึกผอนคลาย จิตใจเบิกบาน 

 

คณุคาในดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมปิญญาไทย 

 1.  วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคกลาง ดนตรีพื้นบานภาคกลางสวนใหญ

ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภทตี และเปา เรียกรวมเปนเครื่องตีเปา ซึ่งถือเปนเครื่อง

ประโคมด้ังเดิมที่เกาแกท่ีสุด และพัฒนาจนกลายเปนวงปพาทยในปจจุบัน ดนตรีพื้นบานภาค

กลางถือเปนการถายเทระหวางวัฒนธรรมราษฎรกับวัฒนธรรมหลวง ซึ่งเปนการผสมผสานจน

เกิดเปนอัตลักษณของวงดนตรีพื้นบานภาคกลางที่ตางจากภาคอ่ืน ๆ 

 2.  วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคเหนือ  ยุคแรกสวนใหญจะเปนเครื่องดนตรี

ประเภทตี และไดพัฒนาเปนเครื่องดีด และสี ซึ่งเกิดการประดิษฐธนู เพื่อเปนเครื่องมือที่ใชใน

การลาสัตว เชน พิณเพี๊ยะ  สะลอ  ซึง  ซอชนิดตาง ๆ เปนตน จากน้ันมนุษยไดประดิษฐ

เครื่องเปาขึ้น เชน ขลุย และป ซึ่งเกิดจากการฟงเสียงกระแสลมที่พัดผานปากปลองคูหาถ้ํา 

หรือเสียงลมกระทบทิวไผตนไมตาง ๆ เปนตน 

 3.  วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

  -  ดนตรีกลุมวัฒนธรรมหมอลํา  เปนคนกลุมใหญที่สุดในภาคอีสาน มีการขับ

รอง และเปาแคนประกอบ พิณเปนเครื่องดนตรีท่ีไดรับความนิยมรองลงมา จนกระทั่งปจจุบัน

นิยมเลนโปงลางกันอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น 

  -  ดนตรีกลุมวัฒนธรรมกันตรึม  เปนดนตรีขับรองที่เรียกวา เจรียง ซึ่งเปน

เครื่องดนตรีของชาวสุรินทร  บุรีรัมย  และศรีสะเกษ 
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  -  ดนตรีกลุมวัฒนธรรมโคราช เพลงโคราช  เปนการแสดงเชนเดียวกับลิเกของ

ภาคกลาง ซึ่งเปนการขับรองโตตอบกันระหวางหมอเพลงชายกับหมอเพลงหญิง 

 4.  วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคใต  ไดแก 

  -  วัฒนธรรมทางดนตรีท่ีเกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ความเช่ือเรื่องภูตผีปศาจ อํานาจ

เรนลับ เพื่อใหเกิดคุณประโยชนอยางใดอยางหน่ึง ไดแก การเลนมะตือรีในหมูชาวไทยมุสลิม 

และการเลนตะครึมในหมูชาวไทยพุทธ เปนตน 

  -  วัฒนธรรมทางดนตรีท่ีเกี่ยวของกับประเพณี  ในบั้นปลายของชีวิตเมื่อถึงแก

กรรมก็อาศัยเครื่องดนตรีเปนเครื่องไปสูสุคติ ดังจะเห็นจากการเลนกาหลอในงานศพ เพื่อออน

วอนเทพเจาใหนํารางของผูเสียชีวิตไปสูภพภูมิที่ดี 

  -  วัฒนธรรมทางดนตรีท่ีเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต ชาวพื้นเมืองภาคใตนิยม

ประโคมโพนเปนสัญญาณบอกกลาวแกชาวบาน เพื่อใหชาวบานทราบวาที่วัดมีการทําเรือพระ 

สําหรับใชชักลากในเทศกาลชักพระ 

  -  วัฒนธรรมทางดนตรีท่ีเกี่ยวของกับการเสริมสรางความสามัคคี เชน กรือโตะ

และบานอ ชาวบานจะรวมกันทําขึ้นมาเพื่อใชเลนสนุกรวมกัน และใชแขงขันกับหมูบานอื่น  

เปนตน 
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กิจกรรมทายบทที่ 2 

 

2.1 เครื่องดนตรีไทย มีการสันนิษฐานวาเกิดจากความคิดและสติปญญาของคนไทยโดยมี

วิวัฒนาการเริ่มจากสมัยสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

ทั้งน้ี วงปพาทยและวงมโหรี มีปรากฏในทุกสมัย 

             ขอที่ 9 ใหผูเรียนเขียนชื่อเครื่องดนตรีไทย ที่ประกอบกันเปนวงมโหรี ในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร ลงใตภาพใหถูกตอง (3 คะแนน) 

 

ภาพที่ 1            

 

 

 

                        

ช่ือเครื่องดนตรีไทยคือ "..................." 

 

ภาพที่ 2 

 

 

 

 

ช่ือเครื่องดนตรีไทยคือ "..................." 

 

ภาพที่ 3 

 

 

 

 

ช่ือเครื่องดนตรีไทยคือ "..................." 
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 ขอที่ 10. ใหผูเรียนเขียนชื่อเครื่องดนตรีในวงปพาทยสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งไดนําเครื่อง

ดนตรีของตางชาติ มาบรรเลงผสม ลงใตภาพใหถูกตอง (6 คะแนน) 

 

ภาพที่ 4 

 

 

 

 

 

ช่ือเครื่องดนตรีคือ ".................." 

 

นํามาจาก................... 

 

ภาพที่ 5 

ช่ือเครื่องดนตรีคือ "..................." 

 

 

 

 

 

นํามาจาก..................... 

 

ภาพที่ 6 

ช่ือเครื่องดนตรีคือ "..................." 

 

 

 

 

นํามาจาก..................... 
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2.3 ภูมิปญญาทางดนตรีไทย แสดงใหเห็นถึงการอนุรักษที่ดีงาม ทั้งจารีตประเพณี วัฒนธรรม 

และการประดิษฐ คิดคน เชน คุณคาของความงามและความไพเราะของเพลงและเครื่องดนตรี

ไทย 

ขอท่ี 11. ใหผูเรียนเขียนชื่อเพลงที่เปนผลงานของภูมิปญญาทางดนตรีไทยใหถูกตอง                   

(5 คะแนน) 

 

ภาพที่ 7:รัชกาลที่ 2 

ช่ือเพลง ".................." 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8:นายมนตรี 

ช่ือเพลง ".................." 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9:พระยาประสาน 

ช่ือเพลง "..................." 
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ภาพที่ 10:นายบุญยงค   

ช่ือเพลง ".................." 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11: พระองคเจาเพ็ญ 

ช่ือเพลง "....................." 
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บทที่ 3 

นาฏศิลปไทย 

 

เรื่องที ่3.1  ความหมายและความเปนมาของนาฏศลิปไทย 

 

นาฏศิลปมีความหมายอยางไร 

นาฏศิลปไทย คือ ศิลปะแหงการรายรําที่เปนเอกลักษณของไทย จากการสืบคน

ประวัติความเปนมาของนาฏศิลปไทย เปนเรื่องท่ีเกี่ยวของและสัมพันธกับประวัติศาสตรไทย 

และวัฒนธรรมไทย จากหลักฐานที่ยืนยันวานาฏศิลปมีมาชานาน เชน การสืบคนในหลักศิลา

จารึกหลักที่ 4 สมัยกรุงสุโขทัย พบขอความวา “ระบํารําเตนเลนทุกวัน” แสดงใหเห็นวาอยาง

นอยที่สุด นาฏศิลปไทย มีอายุไมนอยกวายุคสุโขทัยขึ้นไป 

 

นาฏศิลปไทยมคีวามเปนมาอยางไร 

 สรุปที่มาของนาฏศิลปไทยไดดังนี ้

 1. จากการละเลนของชาวบานในทองถิ่น ซึ่งเปนกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและความ

รื่นเริงของชาวบาน ภายหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวแลว ซึ่งไมเพียงเฉพาะนาฏศิลปไทย

เทาน้ัน ที่มีประวัติเชนน้ี แตนาฏศิลปทั่วโลกก็มีกําเนิดจากการละเลนพื้นเมืองหรือการละเลน

ในทองถ่ิน เมื่อเกิดการละเลนในทองถ่ิน  การขับรองโตตอบกันระหวางฝายหญิงและฝายชาย 

ก็เกิดพอเพลงและแมเพลงขึ้น จึงเกิดแมแบบหรือวิธีการที่พัฒนาสืบเน่ืองตอ ๆ กันไป 

  2. จากการพัฒนาการรองรําในทองถ่ินสูนาฏศิลปในวังหลวง เมื่อเขาสูวังหลวงก็มีการ

พัฒนารูปแบบใหงดงามยิ่งข้ึน มีหลักการและระเบียบแบบแผน ประกอบกับพระมหากษัตริย

ไทย ยุคสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร  ทรงเปนกวีและนักประพันธ  ดังน้ันนาฏศิลปไทย 

จึงมีลักษณะงดงามและประณีต  

 

นาฏศิลปไทยมีองคประกอบอยางไร 

        องคประกอบของนาฏศิลปไทย เปนศิลปะการแสดงที่มีความออนชอยและงดงามเปน

เอกลักษณของชาติไทย ซึ่งมีองคประกอบ ดังน้ี 

1. การฟอนรําหรือลีลาการรายรําออนชอย งดงาม และแสดงอารมณ เพื่อถายทอด

เรื่องราวของตัวละคร และสื่อความหมายในการแสดง 
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2. เครื่องแตงกายมีความงดงาม และสื่อถึงความเปนไทย มีลักษณะแตกตางกันไป

ตามแตละบทบาทของตัวละคร เชน เครื่องแตงกายยืนเครื่อง การสวมใสจะใชตรึงดวยดาย

แทนที่จะเย็บสําเร็จรูป เปนตน 

3. วงปพาทยเปนดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง ซึ่งอาจมีแตทํานองหรือมีบท

รองผสมอยู 

4. คํารองหรือบทรองเปนคําประพันธ ท่ีมีลักษณะเปนกลอนแปด สามารถนําไปรอง

เพลงช้ันเดียว หรือสองชั้นไดทุกเพลง คํารองนี้ทําใหผูสอนหรือผูรํากําหนดทารําไปตามบทรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

ภาพแสดงเครื่องแตงกายยืนเคร่ืองพระ 
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เรื่องที ่ 3.2  ประเภทของนาฏศิลปไทย 

 

นาฏศิลปไทยมกีี่ประเภท    

 นาฎศิลปไทย เปนศิลปะที่รวมศิลปะทุกแขนงเขาดวยกัน แบงออกตามลักษณะของ

รูปแบบการแสดงเปน 4 ประเภท คือ โขน ละคร รําและระบํา และการละเลนพื้นเมือง 

  

 โขน 

 1.โขนมีลักษณะของรปูแบบการแสดงนาฏศิลปไทยอยางไร 

โขน เปนศิลปะของการรํา การเตน แสดงเปนเรื่องราว โดยมีศิลปะหลายรูปแบบ

ผสมผสานกัน เอกลักษณ คือผูแสดงจะตองสวมหัวโขน สิ่งสําคัญที่ประกอบการแสดงโขน คือ 

บทที่ใชประกอบการแสดงจากเรื่องรามเกียรติ์  การแตงกายเลียนแบบเครื่องทรงของ

พระมหากษัตริยที่เปนเครื่องตน เรียกวา การแตงกายแบบยืนเครื่อง เพื่อบอกลักษณะสําคัญ 

        ภาพแสดงเครื่องแตงกายยืนเครื่องนาง 
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ตัวละครมีการพากย เจรจา ขับรอง และดนตรีบรรเลงดวยวงปพาทย ยึดขั้นตอนการแสดงที่

เปนแบบแผนนิยมจัดแสดงในพิธีสําคัญ เชน งานพระราชพิธีตาง ๆ 

2. โขนแบงตามลักษณะการแสดงเปนกี่ชนดิ  

 โขน แบงตามลักษณะการแสดงมี 5ชนิด ไดแก โขนกลางแปลง โขนน่ังราว โขนโรงใน 

โขนหนาจอ และโขนฉาก ซึ่งโขนแตละชนิดมีลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

           2.1 โขนกลางแปลงมีลักษณะที่เปนเอกลกัษณนาฏศลิปไทยอยางไร 

            โขนกลางแปลง เปนโขนที่แสดงกลางสนาม ใชธรรมชาติ เปนฉากประกอบ นิยม

แสดงตอนที่มีการทําศึกสงคราม เพราะจะตองใชตัวแสดงเปนจํานวนมาก และตองการแสดง

ถึงการเตนของโขน การเคลื่อนทัพของท้ังสองฝาย การตอสู ระหวางฝายพระราม พระลักษณ 

พลวานร กับ ฝายยักษ ไดแก ทศกัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.2 โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราวมีลักษณะทีเ่ปนเอกลักษณนาฏศิลปไทยอยางไร 

         โขนโรงนอก หรือโขนน่ังราว เปนโขนที่มีวิวัฒนาการมาจากโขนกลางแปลงเปลี่ยน

สถานที่แสดงบนโรง มีราวไมไผขนาดใหญอยูดานหลัง สําหรับตัวโขน น่ังแสดง รูปแบบของ

การแสดงดําเนินเรื่องดวยการพากยและเจรจา 

 

 

            ภาพโขนกลางแปลง 
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        2.3 โขนโรงในมีลกัษณะที่เปนเอกลกัษณนาฏศิลปไทยอยางไร 

        โขนโรงใน เปนการนําเอารูปแบบการแสดงโขนโรงนอก มาผสมผสานกับการแสดง

ละครใน ที่มีการขับรอง และการรายรําของผูแสดง ดําเนินเรื่องดวยการพากย เจรจา  

มีการขับรอง ประกอบทารํา เพลงระบําผสมผสานอยูดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             ภาพโขนโรงใน 
 

โขนโรงนอกหรือโขนนั�งราว 

 



 

 

54

         2.4 โขนหนาจอมีลกัษณะที่เปนเอกลักษณนาฏศิลปไทยอยางไร 

         โขนหนาจอ ไดแก โขนที่ใชจอหนังใหญเปนฉากประกอบการแสดง กลาวคือ มีจอหนัง

ใหญเปนฉาก ที่ดานซายขวาเขียนรูปปราสาท  และพลับพลาไวท้ังสองขางตัวแสดงจะออก

แสดงดานหนาของจอหนังดําเนินเรื่องดวยการพากย เจรจา ขับรอง รวมทั้งมีการจัดระบํา 

ฟอนประกอบ 

 

 

 

      

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                        

         2.5  โขนฉากมีลักษณะที่เปนเอกลกัษณนาฏศิลปไทยอยางไร 

         โขนฉาก เปนรูปแบบโขนที่พัฒนาเปนลําดับสุดทาย กลาวคือเปนการแสดงในโรงมีการ

จัดทําฉากเปลี่ยนไปตามเร่ืองราวที่กําลังแสดง ดําเนินเรื่องดวยการพากย เจรจา และขับรอง

รายรําประกอบคํารองมีระบํา ฟอนประกอบ 

 

 ละคร 

1. ละครมีลักษณะของรูปแบบการแสดงนาฏศิลปไทยอยางไร 

ละคร เปนศิลปะการรายรําที่เลนเปนเรื่องราว มีพัฒนาการมาจากการเลานิทาน ละคร

มีเอกลักษณในการแสดง และการดําเนินเรื่องดวยกระบวนลีลาทารํา เขาบทรอง ทํานองเพลง

และเพลงหนาพาทยท่ีบรรเลงดวยวงปพาทยมีแบบแผนการเลนที่เปนทั้งของชาวบานและของ

หลวง     

            โขนหนา้จอ 
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2. ละครไทยมีกีป่ระเภท 

 ละครไทยมีพัฒนาการมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปจจุบัน ดังน้ันละครไทยจึงมี

รูปแบบตาง ๆ  ซึ่งแบงออกได  3  ประเภท ดังน้ี 

2.1  ละครรํา 

2.2  ละครรอง 

2.3  ละครพูด 

 

         รําและระบํา 

1. รําและระบํามีลกัษณะของรปูแบบการแสดงนาฏศิลปไทยอยางไร 

 รําและระบํา เปนศิลปะแหงการรายรําประกอบเพลงดนตรี และบทขับรอง โดย 

ไมเลนเปนเรื่องราว รําและระบาํมีลักษณะการแสดงแบบมาตรฐานที่เนนเรื่องสวยงาม ความพรอม

เพรียง  

ใชระยะเวลาการแสดงสั้น ๆ ชมแลวไมเกิดความเบื่อหนาย 

2. รํามีความหมายอยางไร 

 รํา หมายถึง ศิลปะแหงการรายรําที่มีผูแสดง ตั้งแต 1 - 2 คน เชน การรําเด่ียว การรํา 

คู การรําอาวุธ เปนตน มีลักษณะการแตงกายตามรูปแบบของการแสดง ไมเลนเปนเรื่องราว 

อาจมีบทขับรอง ประกอบการรําเขากับทํานองเพลงดนตรี มีกระบวนทารํา โดยเฉพาะการรําคู 

จะตางกับระบําเน่ืองจากทารําจะมีความเชื่อมโยงสอดคลองตอเน่ืองกัน และเปนบทเฉพาะ 

สําหรับผูแสดงน้ัน ๆ เชน รําเพลงชาเพลงเร็ว รําแมบท รําเมขลา - รามสูร เปนตน 

3. ระบํามคีวามหมายอยางไร 

 ระบํา หมายถึง ศิลปะแหงการรายรําที่มีผูเลนตั้งแต 2 คนขึ้นไป มีลักษณะการแตง 

กายคลายคลึงกัน กระบวนทารายรําคลายคลึงกัน  ไมเลนเปนเรื่องราว อาจมีบทขับรอง

ประกอบการรําเขาทํานองเพลงดนตรี ซึ่งระบําแบบมาตรฐานมักบรรเลงดวยวงปพาทย  

การแตงกายนิยมแตงกายยืนเคร่ืองพระนาง หรือแตงแบบนางในราชสํานัก เชน ระบําสี่บท 

ระบํากฤษดาภินิหาร ระบําฉิ่ง เปนตน 
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 การละเลนพืน้เมือง 

การละเลนพืน้เมืองมีลักษณะของรูปแบบการแสดงนาฏศิลปไทยอยางไร 

 การละเลนพื้นเมือง เปนศิลปะแหงการรายรําที่มีทั้งรํา ระบํา หรือการละเลนที่เปน

เอกลักษณของกลุมชนตามวัฒนธรรมไทยในแตละภูมิภาค ซึ่งแบงออกเปน 4 ภาค คือ 

  1. ภาคเหนือ ไดแก ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟอนสาวไหม และฟอนเจิง 

  2. ภาคกลาง ไดแก เตนกํารําเคียว รําโทน หรือรําวง รํากลองยาว และรํา

เถิดเทิง 

  3. ภาคอีสาน ไดแก เซิ้งบั้งไฟ ฟอนภูไท ลํากลอนเกี้ยว และลําเตย 

  4. ภาคใต ไดแก โนรา หนังตะลุง รองเง็ง และลิเกฮูลู 

1. นาฏศิลปไทยภาคเหนือ มีรปูแบบการแสดงอยางไร 

  ภาคเหนือ มีรูปแบบการแสดง เปนศิลปะการรําและการละเลนหรือที่นิยม

เรียกวา ฟอน การฟอนเปนวัฒนธรรมของชาวลานนาและกลุมชนเผาตาง ๆ ลักษณะของการ

ฟอน แบงเปนแบบด้ังเดิมกับแบบปรับปรุงใหม แตยังมีเอกลักษณการแสดงไวคือ ลีลาทารํา

แชมชาออนชอย แตงกายตามวัฒนธรรมทองถิ่นประกอบกับการบรรเลงและขับรองดวยวงสะ

ลอ ซอ ซึ้ง วงปูเจ วงกลองแอว 

2. นาฏศิลปภาคกลางมีรปูแบบการแสดงอยางไร 

  ภาคกลาง มีรูปแบบการแสดงเปนศิลปะการรายรํา และการละเลนของชนชาว

พื้นเมืองภาคกลาง ซึ่งสวนใหญมีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม ศิลปะการแสดงจึงมีความ

สอดคลองกับวิถีชีวิตและเพื่อความบันเทิง สนุกสนาน เปนการพักผอนหยอนใจจากการทํางาน

หรือเมื่อเสร็จจากเทศกาลฤดูเก็บเกี่ยว มีการแตงกายตามวัฒนธรรมของทองถิ่น และใชเครื่อง

ดนตรีพื้นเมือง เชน กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ กรับและโหมง 

3.  นาฏศิลปภาคอีสานมีรปูแบบการแสดงอยางไร 

  ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรูปแบบการแสดงแบงไดเปน 2  

กลุมวัฒนธรรม คือ  กลุมอีสานเหนือ  มีวัฒนธรรมไทยลาว  ซึ่งมักเรียกการละเลนวา เซิ้ง 

ฟอน หมอลํา ใชเครื่องดนตรีประกอบ ไดแก แคน พิณ ซอ กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ ฆอง กรับ 

ภายหลังเพิ่มเติมโปงลางและโหวด เขามาดวย สวนกลุมอีสานใต มีวัฒนธรรมไทยเขมร เรียก

การละเลนวา เรือมหรือเร็อม เชน เรือมลูด อันเร หรือรํากระทบสาก รํากระเน็บติงต็อง หรือ

ระบําตั๊กแตนตําขาว มีเคร่ืองดนตรี คือ  ซอดวง กลองกันตรึม พิณ ระนาดเอกไม ปสไล กลอง
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รํามะนา การแตงกายตามวัฒนธรรมของทองถิ่น ลักษณะทารําและทวงทํานองดนตรีในการ

แสดงคอนขางกระชับ รวดเร็ว และสนุกสนาน 

4.  นาฏศิลปภาคใตมีรปูแบบการแสดงอยางไร 

  ภาคใต มีรูปแบบการแสดงแบงตามกลุมวัฒนธรรมได 2 กลุม คือวัฒนธรรม

ไทยพุทธไดแก โนรา หนังตะลุง เพลงบอก และวัฒนธรรมไทยมุสลิม ไดแก รองเง็ง ซําแปง มะ

โยง ซิละ ลิเกฮูลู มีเครื่องดนตรีประกอบสําคัญ เชน กลองโนรา กลองโพน โทน ทับ กรับพวา 

โหมง ปกาหลอ ปไหน รํามะนา ไวโอลิน และอัคคอรเดียน       

                                                                      

เรื่องที ่3.3  นาฏยศพัท 

นาฏยศพัทในนาฏศิลปไทยหมายถึงอะไร         

 นาฏยศัพท หมายถึง ศัพทเฉพาะในทางนาฏศิลป ซึ่งเปนภาษาที่ใชเปนสัญลักษณและ

สื่อความหมายกันในวงการนาฏศิลปไทย 

นาฏยศพัทในนาฏศิลปไทย แบงไดกี่หมวด  

 นาฏยศัพท แบงออกเปน 3 หมวด คือ  

1. หมวดนามศัพท หมายถึง ทารําสื่อตาง ๆ ที่บอกอาการของทานั้น ๆ 

- วง เชน วงบน วงกลาง 

- จีบ เชน จีบหงาย จีบคว่ํา จีบหลัง 

- ทาเทา เชน ยกเทา ประเทา กระดก 

2. หมวดกิริศัพท คือ ศัพทที่ใชในการปฏิบัติอาการกิริยา แบงออกเปนศัพทเสริ 

และศัพทเสื่อม 

- ศัพทเสริม หมายถึง ศัพทท่ีใชเสริมทวงทีใหถูกตองงดงาม เชน ทรงตัว สง 

มือ เจียง ลักคอ กดไหล ถีบเขา เปนตน 

- ศัพทเสื่อม หมายถึง ศัพทที่ใชเรียกทารําที่ไมถูกระดับมาตรฐาน เพื่อใหผู 

รํารูตัวและตองแกไขทวงทีของตนใหเขาสูระดับ เชน วงลา วงตัก วงลน รําเลื้อย รําลน  

เปนตน 

3. หมวดนาฏยศัพทเบ็ดเตล็ด คือ ศัพทที่นอกเหนือจากนามศัพท กิริยาศัพท ซึ่ง

จัดไวเปนหมวดเบ็ดเตล็ด มีดังน้ี 
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เหลี่ยม เดินมือ แมทา ขึ้นทา ในนาฏศลิปไทยหมายถึงอะไร 

 เหลี่ยม หมายถึง ระยะเขาทั้งสองขางแบะออก กวาง แคบ มากนอยสุดแตจะเปนทา

ของพระ หรือนาง ยักษ ลิง เหลี่ยมที่กวางที่สุด คือเหลี่ยมยักษ 

 เดินมือ หมายถึง อาการเคลื่อนไหวของแขนและมือ เพื่อเชื่อมทา 

 แมทา หมายถึง ทารําตามแบบมาตรฐาน เชน แมบท 

 ขึ้นทา หมายถึง ทาที่ประดิษฐใหสวยงาม แบงออกเปน 

 

ขึ้นทาใหม ในนาฏศิลปไทยมีกี่ทาและแสดงความหมายอะไรบาง 

ขึ้นทาใหญ มีอยู 4 ทา คือ 

 1. ทาพระสี่หนา แสดงความหมายเจริญรุงเรือง เปนใหญ 

 2. ทานภาพร แสดงความหมายเชนเดียวกับพรหมสี่หนา 

 3. ทาเฉิดฉิน แสดงความหมายเกี่ยวกับความงาม 

 4. ทาพิสมัยเรียงหมอน มีความหมายเปนเกียรติยศ 

 

ขึ้นทานอยในนาฏศิลปไทยประกอบดวยทาอะไรบาง 

 ขึ้นทานอย มีอยูหลายทาตางกัน คือ 

 1. ทามือหน่ึงตั้งวงบัวบาน อีกมือหน่ึงจีบหลัง 

 2. ทายอดตองลม 

 3. ทาผาลาเพียงไหล 

 4. ทามือหน่ึงตั้งวงบน อีกมือหน่ึงตั้งวงกลาง เหมือนทาบังสุริยา 

 5. ทาเมขลาแปลง คือมือขางที่หงายไมตองทํานิ้วลอแกว 

 

พระใหญ – พระนอย ในนาฏศิลปไทยมีความหมายอยางไร 

พระใหญ – พระนอย หมายถึง ตัวแสดงท่ีมีบทสําคัญพอ ๆ กัน พระใหญ หมายถึง

พระเอก  เชน อิเหนา พระราม  สวนพระนอยมีบทบาทเปนรอง  เชน  สังคามาระตา  

พระลักษณ 
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นายโรง ในนาฏศิลปไทยมีความหมายอยางไร 

นายโรง หมายถึง พระเอก เปนศัพทเฉพาะละครรํา 

 

ยืนเครือ่งในนาฏศิลปไทยมคีวามหมายอยางไร 

ยืนเครื่อง หมายถึง แตงเครื่องละครรําครบเคร่ือง 

 

นางกษัตริยกบันางตลาดในนาฏศิลปไทยมคีวามหมายตางกนัอยางไร 

นางกษัตริย บุคลิกทวงทีเรียบรอย สงามีทีทาเปนผูดี 

นางตลาด ทวงทีวองไว สะบัดสะบิ้งไมเรียบรอย เชน นางยักษ นางแมว เปนตน 

 

ภาษาทาในนาฏศิลปไทยหมายถึงอะไร 

 ภาษาทา หมายถึง การแสดงกิริยาทาทางเพื่อสื่อความหมายแทนคําพูด สวนมากใชใน

การแสดงนาฏศิลปและการแสดงละครตาง ๆ  

 

ภาษาทาในนาฏศิลปไทยมีกีป่ระเภทจงอธิบาย 

 ภาษาทาแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ทาทางที่ใชแทนคําพูด เชน ไป มา เรียก ปฏิเสธ 

2. ทาทางที่ใชแทนอารมณภายใน เชน รัก โกรธ ดีใจ เสียใจ 

3. ทาแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถ เชน ยืน เดิน น่ัง 

 

         ตบีทหรอืรําบทในนาฏศิลปไทยคอือะไร 

ตีบทหรือรําบท คือ วิธีการรายรําทาตาง ๆ นํามาประกอบบทรองเพลงดนตรี โดยมุง

ถึงความสงางามของลีลาทารํา  
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เรื่องที ่3.4 รําวงมาตรฐาน 

รําวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการอยางไร 

 รําวงมาตรฐาน เปนการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรําโทน เปนการรายรํา

ประกอบการตีกลองชนิดหน่ึงเรียกวา โทนและรองเพลงไปดวย รูปแบบของการรําโทนไมมี

กฎเกณฑตายตัว สามารถดัดแปลง สรางเพลงและทารําใหม ๆ ขึ้นไดเรื่อย ๆ บงบอกถึงความ

สนุกสนาน ซึ่งแตเดิมรําโทนก็เลนกันเปนวง จึงเรียกวา “รําวง” แตเดิมไมมีคําวา “มาตรฐาน” 

จะเรียกกันวารําวงเทานั้น ตอมาราวสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482 –พ.ศ. 2488) ไดมีการ

ปรับปรุงการเลนรําโทนใหงดงามตามแบบของกรมศิลปากร ทั้งการรองที่เปนเพลงที่มีเน้ือรอง

สุภาพใชคํางาย ทํานองเพลงงาย มุงใหเห็นวัฒนธรรมของชาติเปนสวนใหญ เพลงในรําวง

มาตรฐานมีทั้งหมด 10 เพลง แตละเพลงจะบอกทารําที่มีการประดิษฐใหมใหเปนมาตรฐาน 

14 ทา มีการกําหนดเคร่ืองดนตรีท่ีใชบรรเลงประกอบการรํามีระนาด ฉิ่ง กรับพวง เพิ่มเขาไป

ไวใหพรอม สําหรับการแสดง ซึ่งจะใชผูแสดงหญิงชายไมนอยกวา 5 คู 

 

จงบอกชื่อเพลงรําวงมาตรฐานและทารําที่ใช 

ชื่อเพลง ทารํา 

1. งามแสงเดือน 

2. ชาวไทย 

3. รํามาซิมารํา 

4. คืนเดือนหงาย 

5. ดวงจันทรวันเพ็ญ 

6. ดอกไมของชาติ 

7. หญิงไทยใจงาม 

8. ดวงจันทรขวัญฟา 

9. ยอดชายใจหาญ 

10. บูชานักรบ 

1. สอดสรอยมาลา 

2. ชักแปงผัดหนา 

3. รําสาย 

4. สอดสรอยมาลาแปลง 

5. แขกเตาเขารัง, ผาลาเพียงไหล 

6. รํายั่ว 

7. พรหมสี่หนา, ยูงฟอนหาง 

8. ชางประสานงา, จันทรทรงกลดแปลง 

9. (หญิง) ชะนีรายไม (ชาย) จอเพลิง

กาฬ 

10. เที่ยวแรก  (หญิง) ขัดจางนาง 

             (ชาย) จันทรทรงกลด 

เที่ยวสอง  (หญิง) ลอแกว 

             (ชาย)  ขอแกว 
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เพลงรําวงมาตรฐาน 

 1.  เพลงงานแสงเดอืน  รําทา สอดสรอยมาลา 

งามแสงเดือนมาเยือนสองหลา งามใบหนาเมื่ออยูวงรํา (2 เที่ยว) 

เราเลนเพื่อสนุก    เปลื้องทุกขวายระกํา 

ขอใหเลนฟอนรํา   เพื่อสามัคคี เอย. 

 2.  เพลงชาวไทย   รําทา ชกัแปงผดัหนา 

  ชาวไทยเจาเอย   ขออยาละเลยในการทําหนาที่ 

การที่เราไดเลนสนุก   เปลื้องทุกขสบายอยางน้ี 

เพราะชาติเราไดเสรี   มีเอกราชสมบูรณ 

เราจึงควรชวยชาติ   ใหเกงกาจเจิดจํารูญ 

เพื่อความสุขเพิ่มพูน   ของชาวไทยเรา เอย. 

 3.  เพลงรําซิมารํา  รําทา รําสาย 

  รํามาซิมารํา   เริงระบํากันใหสนุก 

 ยามงานเราทํางานจริงจริง   ไมละไมทิ้งจะเกิดเข็ญขุก 

 ถึงยามวางเราจึงรําเลน   ตามเชิงเชนเพื่อใหสรางทุกข 

 ตามเยี่ยมอยางตามยุค   เลนสนุกอยางวัฒนธรรม 

 เลนอะไรใหมีระเบียบ   ใหงามใหเรียบจึงจะคมขํา 

 มาซิมาเจาเอยมาฟอนรํา   มาเลนระบําของไทยเรา เอย. 

 4.  เพลงคนืเดือนหงาย  รําทา สอดสรอยมาลาแปลง 

  ยามกลางคืนเดือนหงาย  เย็นพระพายโบกพลิ้วปลิวมา 

 เย็นอะไรก็ไมเย็นจิต   เทาเย็นผูกมิตรไมเบื่อระอา 

 เย็นรมธงไทยปกไทยทั่วหลา  เย็นยิ่งนํ้าฟามาประพรม เอย. 
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ตัวอยาง ลักษณะทารําของรําวงมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาสอดสรอยมาลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาชักแปงผัดหนา 
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ทานกแขกเตาเขารัง 

 

เรื่องที ่3.5 การอนุรกัษนาฏศิลปไทย 

 

นาฏศิลปไทยมีแนวทางในการอนุรกัษกี่รปูแบบ 

 แนวทางในการอนุรักษนาฏศิลปไทยมี 2 รูปแบบน้ี เพื่อการสืบทอดและสงเสริมให

นาฏศิลปไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงเอกลักษณของชาติและเปนศิลปที่มีคุณคาควร

แกการอนุรักษและสืบทอด 

1. การอนุรักษรูปแบบ หมายถึง การรักษาใหคงรูปดังเดิม เชน เพลงพื้นบานก็ตอง

รักษาขั้นตอนการรอง ทํานอง การแตงกาย ทารํา ฯลฯ หรือหากจะผลิตข้ึนใหมก็ใหรักษารูป

แบบเดิมไว 

2. การอนุรักษเน้ือหา หมายถึง  การรักษาในดานเน้ือหาประโยชนคุณคาดวยวิธีการ

ผลิต  การรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา เชน เอกสาร และสื่อสารสนเทศตางๆ 
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นาฏศิลปไทยมีแนวทางในการอนุรกัษอยางไร 

ในที่น้ีจะขอนําเสนอแนวทางในการสงเสริมเพื่ออนุรักษนาฏศิลปไทย ดังน้ี 

1. จัดการศึกษาเฉพาะทาง สงเสริมใหมีสถาบันการศึกษาดานนาฏศิลปจัดการเรียน

การสอน เพื่อสืบทอดงานศิลปะดานนาฏศิลป เชน วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันเอกชน องคกร

ของรัฐบางแหง ฯลฯ 

2. จัดการเรียนการสอนในขั้นพื้นฐาน โดยนําวิชานาฏศิลปจัดเขาในหลักสูตรและเขา

สูระบบการเรียนการสอนทุกระดับ ตามระบบที่ควรจะใหเยาวชนไดรับรูเปนขั้นตอนตั้งแต

อนุบาล – ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ   

จัดรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อประโยชนตอการศึกษาคนควา และบริการแกชุมชนไดดวย 

3. มีการประชาสัมพันธ ในรูปแบบสื่อโฆษณาตาง ๆ ทั้ งวิทยุ  โทรทัศน  และ

หนังสือพิมพ โดยนําศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปเขามาเกี่ยวของเพื่อเปนการสรางบทบาท

ของความเปนไทยใหเปนที่รูจัก 

4. จัดเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลปแกหนวยงานรัฐและ

เอกชน โดยทั่วไปท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

5. สงเสริมและปลูกฝงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในครอบครัว ใหรูซึ้งถึงความเปน

ไทยและอนุรักษรักษาเอกลักษณไทย 
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กิจกรรมทายบทที่ 3 

 

3.1 เครื่องแตงกายเปนองคประกอบหน่ึงของการแสดงนาฏศิลปไทย ที่สื่อถึงความเปนไทย มี

ลักษณะแตกตางกันไปตามแตละบทบาทของตัวละคร 

             ขอที่12 ใหผูเรียนเขียนชื่อช้ินสวนของเครื่องแตงกายยืนเครื่องพระ ลงในภาพตาม

หมายเลขใหถูกตอง 3 ชิ้นสวน (3 คะแนน) 

 

               *ภาพที่ 12  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

               *ภาพที่ 13 

1. ...................................    2. ...................................           3. ................................... 
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ขอท่ี 13 ใหผูเรียนเขียนช่ือช้ินสวนของเครื่องแตงกายยืนเครื่องนาง ลงในภาพ 

ตามหมายเลขใหถูกตอง 3 ชิ้นสวน (3 คะแนน) 

 

              *ภาพที่ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

              *ภาพที่ 15 

 1. ...................................      2. ...................................         3. .................................. 
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3.2 โขน เปนการแสดงนาฏศิลปไทยประเภทหน่ึง โดยมีศิลปะหลายรูปแบบผสมผสานกันและ

มีเอกลักษณเฉพาะตัว 

 

           ขอที่ 14 ใหผูเรียนเขียนสิ่งที่ตองสวม เพื่อแสดงเอกลักษณของรูปแบบการแสดง

นาฏศิลปโขนลงใตภาพใหถูกตอง (3 คะแนน) 

 

         *ภาพที่ 16              *ภาพที่ 17                 *ภาพที่ 18 

                                                            

                                                                                          

 

 

 

 

สวม...............              สวม.............              สวม.............. 

 

3.5 นาฏยศัพทในนาฏศิลปไทย หมายถึงศัพทเฉพาะทางนาฏศิลปเปนภาษาที่ใชเปน

สัญลักษณและสื่อความหมาย กันในวงการนาฏศิลปไทย  

           ขอที่ 15 ใหผูเรียนเขียนชื่อทารํา "จีบคว่ํา" ลงใตภาพที่บอกอาการของทาจีบ

ควํ่าไดถูกตอง  (3 คะแนน) 

 

     *ภาพที่ 19               *ภาพที่ 20                *ภาพที่ 21 

 

 

                                                                                                  

 

  

 

ทารํา "............."               ทารํา ".............."              ทารํา "............." 
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3.6 ภาษาทาในนาฏศิลปไทย หมายถึงการแสดงกิริยาทาทางเพื่อสื่อความหมายแทนคําพูด 

อารมณภายในและอิริยาบถ 

          ขอที่ 16 ใหผูเรียนเขียนชื่อ ภาษาทา"รัก"ลงใตภาพแสดงทาทางที่ใชแทนอารมณรัก 

ไดถูกตอง (3 คะแนน) 

 

     *ภาพที่ 22                    *ภาพที่ 23                  *ภาพที่ 24 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

ภาษาทา"........."                      ภาษาทา".........."             ภาษาทา".........." 

 

3.9 รําวงมาตรฐาน เปนการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรําโทน สามารถดัดแปลง สรางเพลง

และทารําใหมได เพื่อประยุกตทารําวงมาตรฐานไปใชกับเพลงอื่นๆในโอกาสตางๆ 

          ขอที่ 17 ใหผูเรียนเขียนช่ือเพลงรําวงมาตรฐานลงใตภาพที่ใชทารํา "สอดสรอยมาลา" 

ไดถูกตอง  (3 คะแนน) 

 

*ภาพที่ 25                       *ภาพที่ 26                   *ภาพที่ 27 

 

 

 

 

 

 

 ช่ือเพลง "................"          ช่ือเพลง "................."                ช่ือเพลง "................" 
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ขอที่ 18 ใหผูเรียนเขียนชื่อทารําวงมาตรฐาน ลงใตภาพที่ใชเพลงรําวงมาตรฐาน 

"หญิงไทยใจงาม"ไดถูกตอง (3 คะแนน ) 

 

       *ภาพที่ 28               *ภาพที่ 29                 *ภาพที่ 30 

 

 

  

 

 

 

 

     ช่ือทา"..............."     ช่ือทา"................."                 ชื่อทา".............." 
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      บทที่ 4 

                      นาฏศิลปไทยกับการประกอบอาชีพ 

 

เรื่องที ่4.1   แนวทางการนํานาฏศิลปไทยไปใชในการประกอบอาชีพ 

 

นาฏศิลปไทยมีแนวทางในการประกอบอาชพีอยางไร 

 แนวทางในการประกอบอาชีพนาฏศิลปไทย    ไดแก  อาชีพการละเลนพื้นเมืองของ

แตละภาค เชน 

1. อาชีพการแสดงหนังตะลุง 

2. อาชีพการแสดงลิเก 

3. อาชีพการแสดงหมอลํา 

 

เรื่องที ่4.2  อาชีพการแสดงหนังตะลุง 

 

อาชีพการแสดงหนังตะลุงมีขั้นตอนอยางไร 

ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง มีการลําดับการเลน ดังน้ี 

1. ตั้งเครื่องเบิกโรง เปนการทําพิธีเอาฤกษ ขอที่ตั้งโรงและปดเปาเสนียดจัญไร เริ่ม

โดยเมื่อคณะหนังขึ้นโรงแลวนายหนังจะตีกลองนําเอาฤกษ ลูกคูบรรเลงเพลงเชิด ช้ันนี้เรียกวา

ตั้งเคร่ือง 

2. โหมโรง การโหมโรงเปนการบรรเลงดนตรีลวน ๆ เพื่อเรียกคนดู และใหนายหนังได

เตรียมพรอม การบรรเลงเพลงโหมโรงเดิมที่เลากันวาใช “เพลงทับ” คือใชทับเปนตัวยืนและ

เดินจังหวะทํานองตาง ๆ กันไป 

3. ออกลิงหัวค่ํา เปนธรรมเนียมการเลนหนังตะลุงสมัยกอน ปจจุบันเลิกเลนแลว 

เขาใจวาไดรับอิทธิพลจากหนังใหญ เพราะรูปที่ใชสวนใหญเปนรูปจับ มีฤาษีอยูกลาง ลิงขาว

กับลิงดําอยูคนละขาง แตรูปที่แยกเปนรูปเด่ียวๆ 3 รูป แบบเดียวกับของหนังตะลุงก็มี 

4. ออกฤาษี เปนการเลนเพื่อคารวะครู และปดเปาเสนียดจัญไร โดยขออํานาจจาก

พระพรหม พระอิศวร พระนารายณ และเทวะอื่น ๆ และบางหนังยังขออํานาจจากพระ

รัตนตรัยดวย 
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5. ออกรูปฉะ หรือรูปจับ คําวา “ฉะ” คือสูรบ ออกรูปฉะเปนการออกรูปจากพระราม

กับทศกัณฐใหตอสูกัน วิธีเลนใชทํานองพากยคลายหนังใหญ การเลนชุดน้ีหนังตะลุงเลิกเลนไป

นานแลว 

6. ออกรูปปรายหนาบท รูปปรายหนาบท เปนรูปผูชายถือดอกบัวบาง ธงชาติบาง ถือ

เปนตัวแทนของนายหนัง ใชเลนเพื่อไหวครู ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผูที่หนังเคารพนับถือทั้งหมด

ตลอดท้ังใชรองกลอน ฝากเน้ือฝากตัวกับผูชม 

7. ออกรูปบอกเรื่อง รูปบอกเรื่องเปนรูปตลก หนังสวนใหญใชรูปขวัญเมืองเลนเพื่อ

เปนตัวแทนของนายหนัง ไมมีการรองกลอน มีแตพูด จุดประสงคของการออกรูปน้ีเพื่อบอก

กลาวกับผูชมถึงเรื่องนิยายที่หนังจะหยิบยกข้ึนแสดง 

8. เกี้ยวจอ เปนการรองกลอนสั้น ๆ กอนตั้งนามเมืองเพื่อใหเปนคติสอนใจแกผูชม 

หรือเปนกลอนพรรณนา ธรรมชาติและความในใจ กลอนที่รองน้ีหนังจะแตงไวกอน และถือวา

มีความคมคาย 

9. ตั้งนามเมือง หรือตั้งเมือง เปนการออกรูปกษัตริย โดยสมมติขึ้นเปนเมือง ๆ หน่ึง

จากนั้นจึงดําเนินเหตุการณไปตามเรื่องท่ีกําหนดไว 

 

เรื่องที ่4.3  อาชีพการแสดงลเิก 

 

อาชีพการแสดงลเิก มีขั้นตอนอยางไร 

ขั้นตอนการแสดงลิเกมีวิธีการแสดง คือ เดินเรื่องรวดเร็ว ตลกขบขัน เร่ิมดวยโหมโรง 

3 ลา จบแลวบรรเลงเพลงสาธุการ ใหผูแสดงไหวครู แลวจึงออกแขก บอกเรื่องที่จะแสดง 

สมัยกอนมีการรําถวายมือหรือรําเบิกโรง แลวจึงดําเนินเรื่อง ตอมาการรําถวายมือก็เลิกไป 

ออกแขกแลวก็จับเรื่องทันที การรายรํานอยลงไปจนเกือบไมเหลือเลย คงมีเพียงบางคณะที่ยัง

ยึดศิลปะการรําอยู 

ผูแสดง เดิมใชผูชายลวน ตอมาแสดงชายจริงหญิงแทน้ัน ผูแสดงตองมีปฏิภาณในการ

รองและเจรจา ดําเนินเรื่องโดยไมมีการบอกบทเลย หัวหนาคณะจะเลาใหฟงกอนเทาน้ัน 

นอกจากนี้ การเจรจาตองดัดเสียงใหผิดปกติ ซึ่งเปนเอกลักษณของลิเก แตตัวสามัญชนและตัว

ตลกพูดเสียงธรรมดา 

เพลงและดนตรี ดําเนินเรื่องใชเพลงหงสทองช้ันเดียว แตดัดแปลงใหดนไดเน้ือความ

มาก ๆ แลวจึงรับดวยปพาทย แตถาเลนเรื่องตางภาษา ก็ใชเพลงที่มีสําเนียงภาษาน้ัน ๆ ตาม
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ทองเรื่อง แตดนใหคลายหงสทอง ตอมานายดอกดิน เสือสงา ไดดัดแปลงเพลงมอญครวญของ

ลิเกบันตนที่ใชกับบทโศก มาเปนเพลงแสดงความรักดวย  

เรื่องที่แสดง นิยมใชเรื่องละครนอก ละครใน และเรื่องพงศาวดารจีน มอญ ญวน เชน 

สามกก ราชาธิราช 

การแตงกาย   แตงตัวดวยเครื่องประดับสวยงาม   เลียนแบบเครื่องทรงกษัตริย      

จึงเรียกวาลิเกทรงเครื่อง “สมัยของแพง” ก็ลดเครื่องแตงกายที่แพรวพราวลงไป แตบางคณะก็

ยังรักษาแบบแผนเดิมไว โดยตัวนายโรงยังแตงเลียนแบบเครื่องทรงของกษัตริยในสวนที่มิใช

เครื่องตน เชน นุงผายกทอง สวมเสื้อเขมขาบหรือเยียรบับ แขนใหญถึงขอมือ คาดเข็มขัดนอก

เสื้อ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณตาง ๆ แตดัดแปลงเสียใหม เชน เครื่องสวมศีรษะ 

เครื่องประดับหนาอก สายสะพาย เครื่องประดับไหล ตัวนางนุงจีบยกทอง สวมเสื้อแขน

กระบอกยาว หมสไบปกแพรวพราว สวมกระบังหนาตอยอดมงกุฎ ที่แปลกกวาการแสดงอื่น ๆ 

คือสวมถุงเทายาวสีขาวแทนการผัดฝุนอยางละคร แตไมสวมรองเทา 

สถานที่แสดง ลานวัด ตลาด สนามกวาง ๆ โดยปลูกเพิงสูงระดับตา ดานหนาเปนที่

แสดง ดานหลังเปนที่พักที่แตงตัว 

 

เรื่องที่ 4.4 อาชีพการแสดงหมอลํา 

อาชีพการแสดงหมอลํามีข้ันตอนอยางไร 

ขั้นตอนการแสดงหมอลาํมีวิธีการแสดง ประกอบดวยผูแสดงและผูบรรเลงดนตรี คือ 

หมอแคน แบงประเภทหมอลําดังน้ี 

1. หมอลําพื้น ประกอบดวยหมอลํา 1 คน หมอแคน 1 คน  

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

3. หมอลําเรื่องตอกลอน ประกอบดวยหมอลําหลายคน เรียก หมอลําหมู ดนตรี 

ประกอบคือ แคน พิณ ฉิ่ง กลอง และเครื่องดนตรีสากล 

4. หมอลําเพลิน ประกอบดวยหมอลําหลายคนและผูบรรเลงดนตรีหลายคน 

สถานที่แสดง เปนมหรสพที่ใชในงานเทศกาล งานบวช งานกฐิน งานวันเกิด งานศพ 

ฯลฯ เปนมหรสพที่ประชาชนชาวอีสานในอดีตนิยมชมช่ืนมาก 
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กิจกรรมที่ 1 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง บอกท่ีมาและประเภทของนาฏศิลปไทยได 

คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

1. นาฏศิลปไทยเกิดขึ้นจากเหตุใด 

2. นาฏศิลปไทยมีกี่ประเภท อะไรบาง จงอธิบาย 

3. ใหผูเรียนเขียนช่ือการแสดงรําและระบําของนาฏศิลปไทยท่ีเคยชมใหมากที่สุด 

4. ใหผูเรียนหาภาพและประวัติการแสดงเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย 

 

กิจกรรมที่ 2 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. บอกความหมายของนาฏยศัพทได 

2. เขาใจสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลปไทยตามหลักการใชภาษาทา 

คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

1. อธิบายความหมายของนาฏยศัพท พรอมยกตัวอยางพอสังเขป 

2. อธิบายความหมายของภาษาทาในนาฏศิลปไทย 

3. แบงกลุมคิดภาษาทา กลุมละ 3 ประโยค ออกมาแสดงภาษาทาที่คิดไวทีละกลุม 

โดยใหกลุมอื่นเปนผูทายวาภาษาทานั้นๆ หมายถึงอะไร 

 

กิจกรรมที่ 3 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. แสดงความรูสึก ความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผลและสรางสรรค 

2. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและนําไปปรับใชไดอยางมีเหตุผล 

คําชี้แจง ใหผูเรียนบอกช่ือการแสดงนาฏศิลปไทยที่เคยชม แลวแสดงความคิดเห็น 

1. เรื่องท่ีชม 

2. เน้ือเรื่อง 

3. ตัวแสดง 

4. ฉาก 

5. ความเหมาะสมของการแสดง 
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กิจกรรมที่ 4 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. บอกประวัติความเปนมาของรําวงมาตรฐานได 

2. แสดงรําวงมาตรฐานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

คําชี้แจง 

1. จงอธิบายประวัติความเปนมาของรําวงมาตรฐาน 

2. รําวงมาตรฐานนําไปแสดงในโอกาสใดบาง จงอธิบาย 

3. ใหผูเรียนแบงกลุมฝกการแสดงรําวงมาตรฐาน กลุมละ 3 เพลง แสดงใหเพื่อนดูที

ละกลุม 

 

กิจกรรมที่ 5 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง รูคุณคาของนาฏศิลปไทยและแนวทางอนุรักษนาฏศิลปไทย 

คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

1. ถาหากไมมีนาฏศิลปไทย ประเทศไทยจะเปนอยางไร 

2. ผูเรียนมีแนวทางการอนุรักษนาฏศิลปไทยอยางไรบาง 

 

 

กิจกรรมที่ 6 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง บอกลักษณะที่มาและประเภทของอาชีพนาฏศิลปไทยได 

คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1.  อธิบายขั้นตอนของอาชีพการแสดงหนังตะลุง 

2.  อธิบายขั้นตอนของอาชีพการแสดงลิเก 

3.  อธิบายขั้นตอนของอาชีพการแสดงหมอลํา 
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กิจกรรมทายบทที่ 4 

 

4.1 นาฏศิลปไทย มีแนวทางในการประกอบอาชีพไดแก อาชีพการละเลนพื้นเมืองของแตละ

ภาค เชน อาชีพการแสดงหนังตะลุง อาชีพการแสดงลิเก อาชีพการแสดงหมอลํา 

 

       ขอที่ 19. ใหผูเรียนเขียนชื่อ อาชีพการแสดงที่เปนการละเลนพื้นเมืองของแตละภาค  

ลงใตภาพใหถูกตอง (3 คะแนน) 

     *ภาพที่ 31 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือการแสดง................. 

เปนการละเลนพื้นเมืองของภาค.................... 

 

*ภาพที่ 32 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือการแสดง.................. 

เปนการละเลนพื้นเมืองของภาค.................... 
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                    *ภาพที่ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือการแสดง................... 

เปนการละเลนพื้นเมืองของภาค.................................. 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 1 

 

1.1 จุด เสน สี แสง-เงา รูปราง มีความสําคัญในการสรางงานทัศนศิลปไทยไดอยางเหมาะสม 

           ขอที่1 จากการศึกษาถึงความสําคัญของ "แสง-เงา" ใหผูเรียนเขียน สรุปความรูสึก 

ที่แสง-เงาทําใหภาพที่มองเห็นมีความรูสึกเปน 3 มิติ (2 คะแนน) 

 

แนวเฉลย 

1. รูสึกวาภาพน้ันมีระยะความตื้น-ลึก 

2. รูสึกวาภาพน้ันมีระยะใกล-ไกล 

3. รูสึกวาภาพน้ันมีความกลมกลืนของแสง-เงา 

 

1.2 ทัศนศิลปไทย ประกอบดวย จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ภาพพิมพ 

           ขอที่ 2. ใหผูเรียนเขียน สรุปลักษณะวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมไทย 6 ขอ  

(3 คะแนน) 

แนวเฉลย 

1. เขียนภาพเปนสองมิติ (มีความกวางxยาว) 

2. ไมแสดงแสง-เงาในภาพ 

3. เขียนสีเรียบ ๆ แบน ๆ 

4. นิยมใชเสนโคงในการวาดภาพใหดูเคลื่อนไหว นุมนวล 

5. นิยมตัดเสนในภาพใหดูชัดเจน 

6. เขียนตัวพระ ตัวนาง มีลีลาทาทางเหมือนกันใชสีเครื่องประดับแสดงความแตกตาง 

7. เขียนแบบ ตานกมอง คือมุมมองจากที่สูงลงสูที่ต่ํา 

8. เขียนติดตอกันเปนตอนๆจากซายมือไปขวามือ 

9. เขียนประดับตกแตงดวยลวดลายไทย 
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1.3 ความงามของทัศนศิลปไทย สามารถเกิดจากความงามตามธรรมชาติได 

            ขอที่ 3 ใหผูเรียนเขียน สรุปสิ่งตาง ๆ ที่มีผลหรือมีอิทธิพลตอการสรางผลงาน

ทัศนศิลปไทย 2 ขอ (2 คะแนน) 

 

แนวเฉลย 

1. จากความเชื่อความศรัทธาในศาสนา 

2. จากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของสังคมไทย 

 

1.4 จินตนาการ เปนวิธีการหน่ึงที่นําความงามจากธรรมชาติมาสรางสรรคใหเปนความงามทาง

ทัศนศิลปไทยได 

              ขอที่ 4 ใหผูเรียนเขียน สรุปงานศิลปะไทยประเภทลายไทย 3 ขอ และบอกที่มา

ของการนําธรรมชาติมาสรางสรรค เปนผลงานลายไทย (3 คะแนน) 

 

แนวเฉลย 

1. ลายกนก สรางสรรคมาจากเปลวไฟ 

2. ลายกระจังตาออย สรางสรรคมาจากกลีบของดอกบัวและตาไม 3.ประจํายาม สรางสรรค

มาจากลูกจันทร 

4. ลายรวงขาว สรางสรรคมาจากรวงขาว 

 

                ขอที่ 5 ใหผูเรียนเขียน สรุปองคประกอบศิลปของงานสถาปตยกรรมไทยที่นํา

ธรรมชาติมาสรางสรรค 3 ขอ (3 คะแนน) 

 

แนวเฉลย 

1. หางหงส ที่ติดต้ังอยูปลายจันทัน ลักษณะคลายหางหงส 

2. รวงผึ้ง ที่ประดับอยูใตข่ือดานหนาของพระอุโบสถ หรือวิหาร มีลักษณะเปนรูปคลายรังผึ้ง 

3. บัวหัวเสา ประดับบนหัวเสา มีรูปแบบมาจากดอกบัว 
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1.5 ความงามที่เกิดจากความสรางสรรคของมนุษย นับวามีคุณคาในงานทัศนศิลปไทย 

             ขอที่ 6 ใหผูเรียนเขียน ระบุงานทัศนศิลปไทยมีคุณคาอยางไร และคุณคาผลงาน

ทัศนศิลปไทยมีกี่ประเภท (3 คะแนน) 

 

แนวเฉลย 

คุณคาของงานทัศนศิลปไทยแสดงใหเห็นความเปนอัจฉริยะที่บงบอกถึงความเจริญทางดาน

จิตใจและสติปญญา  คาผลงานทัศนศิลปไทย มี 3 ประการคือ 

1. คุณคาทางความงาม 

2. คุณคาทางเรื่องราว 

3. คุณคาในการยกระดับจิตใจ 

 

       ขอที่ 7 ใหผูเรียนนําหลักการจัดทางศิลปะไปใชในการออกแบบที่อยูอาศัย 3 ขอ โดยใช

หัวขอตอไปน้ี 

1) ความกลมกลืน 

2) การตัดกัน 

3) เอกภาพ 

4) การซ้ํา 

5) การเนน 

6) ความสมดุล 

 

แนวเฉลย 

1. ความกลมกลืนในการตกแตงภายใน เชนการใชเครื่องเรือนที่กลมกลืนกัน และความ

กลมกลืนของสีที่ใชทาบาน 

2. การตัดกัน นํามาใชในการตกแตง เชนการใชเคร่ืองเรือน เพื่อสรางจุดเดนหรือความสนใจ 

3. เอกภาพ ใชในการตกแตงภายใน เชน การรวมพื้นที่ในหองตางๆใหเหมาะสมกับกิจกรรม 

ที่มีในบาน  

4. การซ้ํา ใชในการตกแตง เชน การเลือกใชกระเบื้องปูพื้นหรือการเลือกภาพประดับผนังหอง 

5.การเนน ใชในการตกแตง เชน ใชการเนนดวยสีทาบาน แสงสวางเครื่องเรือน อุปกรณ

เครื่องใชตางๆ 
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6. ความสมดุล ใชในการตกแตง เชน การจัดเครื่องเรือนใหมีความเหมาะสมโดยใหมีความ

สมดุลกับสถานที่           

 

ขอที่ 8 ใหผูเรียนใชดินสอหรือปากกาลูกลื่น วาดภาพลายเสนโดยใชเสนประเภท 

ตาง ๆ  เชน เสนตรงแนวตั้ง/ เสนตรงแนวนอน/ เสนตรงแนวเฉียง/ เสนตัดกัน/ เสนโคง/ เสน

คด/ เสนประ/ เสนขด/ เสนหยัก ฯลฯ ลงในพื้นกรอบสี่เหลี่ยม (3 คะแนน) 

 

เกณฑการใหคะแนน 

สามารถวาดภาพโดยใชเสนตางๆได 3 ประเภทให 1 คะแนน 

สามารถวาดภาพโดยใชเสนตางๆได 6 ประเภทให 2 คะแนน 

สามารถวาดภาพโดยใชเสนตางๆได 9 ประเภทให 3 คะแนน 
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                เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 2 

 

2.1 เครื่องดนตรีไทย มีการสันนิษฐานวาเกิดจากความคิดและสติปญญาของคนไทยโดยมี

วิวัฒนาการเร่ิมจากสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

ทั้งน้ี วงปพาทยและวงมโหรี มีปรากฏในทุกสมัย 

             ขอที่ 9 ใหผูเรียนเขียนชื่อเครื่องดนตรีไทย ที่ประกอบกันเปนวงมโหรี ในสมัยกรุง

รัตนโกสินทร ลงใตภาพใหถูกตอง (3 คะแนน) 

 

เฉลย  

ภาพที่ 1            

 

 

 

                        

ช่ือเครื่องดนตรีไทยคือ "ระนาด" 

 

ภาพที่ 2 

 

 

 

 

ช่ือเครื่องดนตรีไทยคือ "ฆอง" 

 

ภาพที่ 3 

 

 

 

 

ช่ือเครื่องดนตรีไทยคือ "จะเข" 
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คําอธิบาย: สมัยกรุงรัตนโกสินทร วงมโหรี เปนการรวมกันของวงเครื่องสาย ที่ประกอบดวย

เครื่องดนตรีท่ีมีสาย เชน จะเข ซอ และวงปพาทย ที่ประกอบดวยเครื่องตีเปนสวนใหญไดแก 

ระนาด ฆอง แตตัดปออกเพราะเสียงดังกลบเสียงเคร่ืองสายอื่นหมด 

 

2.2 เทคนิควิธีการเลนเครื่องดนตรีไทยไดมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เชน วงปพาทย ในสมัย

รัชกาลที่ 6 ทําใหรูปแบบของวงดนตรีไทยเปลี่ยนแปลงพัฒนา สวนหน่ึงมาจากการนําเครื่อง

ดนตรีของตางชาติมาบรรเลงผสม  

 

      ขอท่ี 10 ใหผูเรียนเขียนช่ือเครื่องดนตรีในวงปพาทยสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งไดนําเครื่องดนตรี                  

ของตางชาติ มาบรรเลงผสม ลงใตภาพใหถูกตอง (6 คะแนน) 

เฉลย  

ภาพที่ 4 

ช่ือเครื่องดนตรีคือ "เปงมาง" 

 

 

 

 

 

นํามาจาก มอญ 

 

ภาพที่ 5 

ช่ือเครื่องดนตรีคือ "อังกะลุง" 

 

 

 

 

 

นํามาจาก ชวา หรือ อินโดนีเซีย 
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ภาพที่ 6 

ช่ือเครื่องดนตรีคือ "ขิม" 

 

 

 

 

นํามาจาก จีน 

 

คําอธิบาย: 

          เปงมาง เปนเครื่องดนตรีของชาวมอญมีลักษณะเปนกลองขนาดตางกันเจ็ดลูก

ผูกเปนราวในชุดเดียวกันเรียงจากใหญไปหาเล็กตัวกลองขึงดวยหนัง สองหนา 

        อังกะลุง เปนเครื่องดนตรีประเภทตี มีที่มาจากประเทศอินโดนีเซีย(ชวา)  

ทําดวยไมไผทั้งตัวอังกะลุงและราว ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดพัฒนาการบรรเลงจากการไกวเปน

การเขยา และเปนตนแบบของการบรรเลงอังกะลุงในปจจุบัน 

           ขิม เครื่องดนตรีจีนที่มีรูปคลายพระจันทรครึ่งซีกใชตี ในสมัยรัชกาลที่ 6  

ไดเปลี่ยนสายลวดทองเหลืองใหมีขนาดโตขึ้นเทียบเสียงเรียงลําดับ และเปลี่ยนไมตีใหใหญและ

กานแข็งขึ้นหยองหนาขึ้น เพื่อใหเสียงดังและเกิดความนุมนวล 

 

2.3 ภูมิปญญาทางดนตรีไทย แสดงใหเห็นถึงการอนุรักษที่ดีงาม ทั้งจารีตประเพณี วัฒนธรรม 

และการประดิษฐคิดคน เชน คุณคาของความงามและความไพเราะของเพลงและเครื่องดนตรี

ไทย 

 ขอที่ 11 ใหผูเรียนเขียนชื่อเพลงที่เปนผลงานลงใตภาพของภูมิปญญาทางดนตรีไทย

ใหถูกตอง (5 คะแนน) 

 

เฉลย 

 

ภาพที่ 7:รัชกาลที่ 2 

ช่ือเพลง "บุหลันลอยเลื่อน 

    หรือบุหลันลอยฟา" 
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ภาพที่ 8:นายมนตรี 

ช่ือเพลง "ตอยต่ิง 3 ช้ัน" 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9:พระยาประสาน 

ช่ือเพลง "เชิดจั่น 3 ชั้น" 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10:นายบุญยงค   

ช่ือเพลง "สยามมานุสสติ เถา" 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11: พระองคเจาเพ็ญ 

ช่ือเพลง "ลาวดวงเดือน" 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 3 

 

3.1 เครื่องแตงกายเปนองคประกอบหน่ึงของการแสดงนาฏศิลปไทย ที่สื่อถึงความเปนไทย                         

มีลักษณะแตกตางกันไป ตามแตละบทบาทของตัวละคร 

             ขอที่12 ใหผูเรียนเขียนช่ือช้ินสวนของเครื่องแตงกายยืนเครื่องพระ ลงในภาพ 

ตามหมายเลขใหถูกตอง 3 ชิ้นสวน (3 คะแนน) 

               *ภาพที่ 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย  ช้ินสวนของเครื่องแตงกายยืน เครื่องพระ  

 

 *ภาพที่ 13 

1.ชฎา    2.อินทรธนู   3.หอยหนาหรือชายไหว 
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 ขอที่ 13 ใหผูเรียนเขียนชื่อช้ินสวนของเครื่องแตงกายยืนเครื่องนาง ลงในภาพตาม

หมายเลขใหถูกตอง 3 ชิ้นสวน (3 คะแนน) 

 

              *ภาพที่ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย  ช้ินสวนของเครื่องแตงกายยืน เครื่องนาง 

 

              *ภาพที่ 15 

        1.มงกุฏ    2.ผาหมนาง             3.สะอิ้ง 
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3.2 โขน เปนการแสดงนาฏศิลปไทยประเภทหน่ึง โดยมีศิลปะหลายรูปแบบผสมผสานกัน  

  และมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

ขอที่ 14 ใหผูเรียนเขียนสิ่งที่ตองสวม เพื่อแสดงเอกลักษณของรูปแบบการแสดง

นาฏศิลปโขนลงใตภาพใหถูกตอง (3 คะแนน) 

 

             *ภาพที่ 16         

                                                            

                                                                                          

 

 

 

          “สวมหัวโขน”       

เฉลย  เอกลักษณของโขน คือ ผูแสดงจะตองสวมหัวโขน 

               

3.5 นาฏยศัพทในนาฏศิลปไทย หมายถึงศัพทเฉพาะทางนาฏศิลปเปนภาษาที่ใชเปน

สัญลักษณและสื่อความหมายกันในวงการนาฏศิลปไทย  

ขอที่ 15 ใหผูเรียนเขียนชื่อทารํา"จีบคว่ํา" ลงใตภาพที่บอกอาการของทาจีบคว่ํา 

ไดถูกตอง  (3 คะแนน) 

 

           *ภาพที่ 20                 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

ทารํา "จีบคว่ํา"        

เฉลย  "จีบคว่ํา" เปนการจีบโดยคว่ําทองแขนและฝามือลงใหปลายนิ้วช้ีลงขางลางแลวหัก 
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3.6 ภาษาทาในนาฏศิลปไทย หมายถึงการแสดงกิริยาทาทางเพื่อสื่อความหมายแทนคําพูด 

อารมณภายในและอิริยาบถ 

ขอที่ 16 ใหผูเรียนเขียนชื่อ ภาษาทา"รัก"ลงใตภาพแสดงทาทางที่ใชแทนอารมณรัก 

ไดถูกตอง (3 คะแนน) 

          *ภาพที่ 24 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

     ภาษาทา "รัก"          

เฉลย  ภาษาทา "รัก" เปนการประสานมือทั้งสองขางทาบกันระดับฐานไหล ปลายน้ิวอยูตรง

ฐานไหล ขอศอกหางจากลําตัวพอสมควร 

 

3.9 รําวงมาตรฐาน เปนการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากรําโทน สามารถดัดแปลง สรางเพลง

และทารําใหมได  เพื่อประยุกตทารําวงมาตรฐานไปใชกับเพลงอื่น ๆ ในโอกาสตาง ๆ 

     ขอท่ี 17 ใหผูเรียนเขียนช่ือเพลงรําวงมาตรฐานลงใตภาพที่ใชทารํา"สอดสรอยมาลา" 

ไดถูกตอง (3 คะแนน) 

เฉลย  

*ภาพที่ 26                   

 

 

 

 

 

 

ช่ือเพลง "งามแสงเดือน"    
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คําอธิบาย: 

ช่ือเพลง งามแสงเดือน ทาที่ใชในการรําวงมาตรฐานคือ ทาสอดสรอยมาลา  

โดยเมื่อรองเน้ือเพลงวา   "งามแสงเดือน" มือซายจีบหงายที่ชายพก(ระดับหัวเข็มขัด) มือขวา

ตั้งวงสูงระดับหางคิ้ว (ชายต้ังวงระดับศรีษะ) เอียงซาย  

"มาเยือนสองหลา" เลื่อนมือซายที่จีบใหหางออกจากลําตัวเล็กนอยแลวปลอยจีบเปนมือแบ

หงาย มือขวาจีบคว่ํา  

"งามใบหนาเมื่ออยูวงรํา (ซ้ํา)" มือซายพลิกขอมือขึ้นตั้งวง มือขวาเลื่อนวงลงขางลําตัวเล็กนอย

แลวเปลี่ยนจากวงเปนจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนเปนเอียงขวา ทําเชนน้ีสลับกันซายขวา 

"เราเลนเพื่อสนุก" หญิงหมุนตัวไปทางดานซายแลวเปลี่ยนมือชายหมุนตัวไปทางดานขวาแลว

เปลี่ยนมือ คําวา                    "เราเลนเพื่อสนุก" มือขวาจีบคว่ํา มือซายแบมือหงาย 

"เปลื้องทุกขวายระกํา" ยกมือซายขึ้นตั้งวง มือขวาจีบหงายที่ชายพกเดินไปครึ่งวงกลม 4 

จังหวะ 

"ขอใหเลนฟอนรํา" มือซายจีบคว่ํา มือขวาแบมือหงาย 

"เพื่อสามัคคีเอย" ยกมือขวาขึ้นตั้งวง มือซายจีบหงายที่ชายพก  

(การกาวเทา เร่ิมกาวเทาซายกอนโดยเทาที่กาวกับมือจีบตองเปนขางเดียวกัน ใหนับการกาว

เทา 8 คร้ัง จึงเปลี่ยนมือ 1 คร้ัง และเอียงศรีษะขางจีบเสมอ) 

 

            ขอที่ 18 ใหผูเรียนเขียนชื่อทารําวงมาตรฐาน ลงใตภาพที่ใชเพลงรําวงมาตรฐาน"

หญิงไทยใจงาม"ไดถูกตอง (3 คะแนน ) 

เฉลย          *ภาพที่ 29                  

 

  

 

 

 

ช่ือทา "พรหมสี่หนา,ยูงฟอนหาง" 
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คําอธิบาย: 

เพลง"หญิงไทยใจงาม" มีเน้ือเพลงดังน้ี 

 

"เดือนพราวดาวแวววาววับระยับ 

แสงดาวประดับสองใหเดือนงามเดน 

ดวงหนาโสภาเพียงเดือนเพ็ญ 

คุณความดีที่เห็นเสริมใหเดนเลิศงาม 

ขวัญใจหญิงไทยสงศรีชาติ 

รูปงามวิลาสใจกลากาจเรืองนาม 

เกียรติยศกองปรากฏทั่วคาม 

หญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพราวแพรว" 

 

ทา "พรหมสี่หนา,ยูงฟอนหาง" 

เริ่มที่ทา พรหมสี่หนา โดยจีบคว่ําสองมือขางตัวระดับเอว หมุนจีบขึ้นแลวปลอยจีบ

เปนแบมือหงายทั้งสองมือสูงระดับศรีษะ หันปลายน้ิวออกขางศรีษะ ตอดวยทา ยูงฟอนหาง 

โดยแทงปลายมือที่ตั้งขางศรีษะลง สงมือไปขางหลัง แขนตึง ฝามือคว่ําปลายน้ิวเชิดขึ้น  

(การกาวเทา มี 4 จังหวะใหกาวเทาตามจังหวะที่ 1-4 ตอเน่ืองกันไป) 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 4 

 

4.1 นาฏศิลปไทย มีแนวทางในการประกอบอาชีพไดแก อาชีพการละเลนพื้นเมืองของแตละ

ภาค เชน อาชีพการแสดงหนังตะลุง อาชีพการแสดงลิเก อาชีพการแสดงหมอลํา 

           ขอที่ 19 ใหผูเรียนเขียนช่ือ อาชีพการแสดงที่เปนการละเลนพื้นเมืองของแตละภาค 

ลงใตภาพใหถูกตอง (3 คะแนน) 

     *ภาพที่ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือการแสดงหมอลํา 

   เปนการละเลนพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน 
 

                    *ภาพที่ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือการแสดงลิเก 

      เปนการละเลนพื้นเมืองของภาคกลาง 

 



 

 

92

                    *ภาพที่ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ช่ือการแสดงหนังตะลุง 

         เปนการละเลนพื้นเมืองของภาคใต 
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บรรณานุกรม 
 

        สาํนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.  ผงัการออกขอสอบ  

สาระทกัษะการดําเนนิชีวิต หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบั   การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, มปป. 

 

        สาํนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.   หนังสอืเรยีนสาระ

ทักษะการดําเนนิชีวิต รายวิชาศิลปศกึษา  (ทช 21003)  ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน  

(ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2554). กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธกิาร, 2555. (เอกสารอัดสาํเนา) 
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http ://www.donphutwitthaya.com/cai/supab/  (เขาถึงเมื่อวันที่  15  มกราคม  2557) 

 

http ://thaimusicamp.wordpress.com/  (เขาถึงเมื่อวันที่  13  มกราคม  2557) 
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรกึษา 

     1. นายประเสริฐ      บุญเรือง          เลขาธิการ กศน. 

2. นายชาญวิทย        ทับสุพรรณ      รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายสุรพงษ       จําจด             รองเลขาธิการ กศน. 

4. นางวัทนี      จันทรโอกุล      ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

5. นางกนกพรรณ      สุวรรณพิทักษ   ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา 

6. นางศุทธินี      งามเขตต         ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

ผูเขียนและบรรณาธกิาร 

    1. นางชอทิพย       ศิริพร             สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

    2. นางสาวจิราภรณ    ตันติถาวร         สถาบัน กศน.ภาคกลาง 
 
คณะทํางาน 

    1. นายสุรพงษ      มั่นมะโน          กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

    2. นายศุภโชค      ศรีรัตนศิลป      กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

    3. นางสาวสุลาง      เพ็ชรสวาง        กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

    4. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อําไพศรี          กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

    5. นางสาวชมพูนท      สังขพิชัย          กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูพิมพตนฉบับ 

  1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อําไพศรี            กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

  2. นางสาวฐิติมา         วงศบัณฑวรรณ    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูออกแบบปก 

      นายศุภโชค            ศรีรัตนศิลป        กลุมพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูจัดทํากิจกรรมทายบทเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู  

ระหวางวันที่ 1- 3 มิถุนายน 2559  

ณ หองประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สํานักงาน กศน. 

ที่ปรกึษา 

1. นายสุรพงษ  จําจด   เลขาธิการ กศน. 

2. นายกิตติศักดิ์  รัตนฉายา  รองเลขาธิการ กศน. 

3. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

ผูเขียน/ผูเรียบเรียง และบรรณาธิการ 

1. นายสฤษด์ิชัย   ศิริพร   สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

2. นางชอทิพย  ศิริพร   สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

3. นายทรงชัย  สุทธิพันธ   สํานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี 

4. นายสุรพงษ  มั่นมะโน   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะทํางาน 

1. นางเกณิกา  ซิกวารทซอน  กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

2. นายธานี  เครืออยู   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

3. นางสาวจุรีรัตน  หวังสิริรัตน  กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

4. นางสาวอุษา  คงศรี   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

5. นางสาวกรวรรณ  กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

6. นายภาวิต  นิธิโสภา   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

7. นางสาวหทัยมาดา  ดิฐประวรรตน กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ  



 

 

96

 


	1.  สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม มี 7 สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง แม่สีของแสง ประกอบด้วย สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน โดยสามารถผสมแม่สีให้เกิดเป็นสีอื่น ๆได้ดังนี้ 	สีแดง + สีเขียว = สีเหลือง, สีแดง + สีน้ำเงิน = สีม่วงแดง,  สีเขียว + สีน้ำเงิน = สีฟ้าอมเขียว
	ศิลปะไทยได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ ความงามอย่างนิ่มนวล มีความละเอียดประณีต
	เรื่องที่ 1.3  ความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์ไทย
	เรื่องที่ 1.5   ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเอาวัสดุและสิ่งของต่าง ๆ มาตกแต่งร่างกาย
	และสถานที่
	เรื่องที่ 1.6  คุณค่าของความซาบซึ้งของวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ

	3.  สมัยกรุงธนบุรี�              วงดนตรีไทยในสมัยนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง สันนิษฐานว่า ยังคงเป็นลักษณะและรูปแบบของดนตรีไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง��4.  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์�	วงดนตรีในยุคสมัยนี้เริ่มมีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
	*ภาพที่ 12
	............................................................................................
	*ภาพที่ 13
	1. ...................................    2. ...................................           3. ...................................
	*ภาพที่ 14
	............................................................................................
	*ภาพที่ 15
	1. ...................................      2. ...................................	        3. ..................................
	         *ภาพที่ 16   		         *ภาพที่ 17           			   *ภาพที่ 18
	*ภาพที่ 19             		*ภาพที่ 20             			*ภาพที่ 21
	*ภาพที่ 22            		      *ภาพที่ 23                		*ภาพที่ 24
	*ภาพที่ 25                       *ภาพที่ 26               		  *ภาพที่ 27
	*ภาพที่ 28             		*ภาพที่ 29              			*ภาพที่ 30
	ชื่อท่า"..............."  			ชื่อท่า"................."  	              ชื่อท่า".............."
	 				*ภาพที่ 31
	ชื่อการแสดง.................
	เป็นการละเล่นพื้นเมืองของภาค....................
	*ภาพที่ 32
	ชื่อการแสดง..................
	เป็นการละเล่นพื้นเมืองของภาค....................
	*ภาพที่ 33
	ชื่อการแสดง...................
	เป็นการละเล่นพื้นเมืองของภาค..................................
	*ภาพที่ 12
	เฉลย 	ชิ้นส่วนของเครื่องแต่งกายยืน เครื่องพระ
	*ภาพที่ 13
	1.ชฎา				2.อินทรธนู			3.ห้อยหน้าหรือชายไหว
	*ภาพที่ 14
	เฉลย 	ชิ้นส่วนของเครื่องแต่งกายยืน เครื่องนาง
	*ภาพที่ 15
	1.มงกุฏ				2.ผ้าห่มนาง				         3.สะอิ้ง
	            	*ภาพที่ 16
	เฉลย 	เอกลักษณ์ของโขน คือ ผู้แสดงจะต้องสวมหัวโขน
	*ภาพที่ 20
	เฉลย 	"จีบคว่ำ" เป็นการจีบโดยคว่ำท้องแขนและฝ่ามือลงให้ปลายนิ้วชี้ลงข้างล่างแล้วหัก
	3.6 ภาษาท่าในนาฏศิลป์ไทย หมายถึงการแสดงกิริยาท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด อารมณ์ภายในและอิริยาบถ
	*ภาพที่ 24
	เฉลย 	ภาษาท่า "รัก" เป็นการประสานมือทั้งสองข้างทาบกันระดับฐานไหล่ ปลายนิ้วอยู่ตรงฐานไหล่ ข้อศอกห่างจากลำตัวพอสมควร
	เฉลย
	*ภาพที่ 26
	คำอธิบาย:
	ชื่อเพลง งามแสงเดือน ท่าที่ใช้ในการรำวงมาตรฐานคือ ท่าสอดสร้อยมาลา �โดยเมื่อร้องเนื้อเพลงว่า   "งามแสงเดือน" มือซ้ายจีบหงายที่ชายพก(ระดับหัวเข็มขัด) มือขวาตั้งวงสูงระดับหางคิ้ว (ชายตั้งวงระดับศรีษะ) เอียงซ้าย
	"มาเยือนส่องหล้า" เลื่อนมือซ้ายที่จีบให้ห่างออกจากลำตัวเล็กน้อยแล้วปล่อยจีบเป็นมือแบหงาย มือขวาจีบคว่ำ
	"งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ (ซ้ำ)" มือซ้ายพลิกข้อมือขึ้นตั้งวง มือขวาเลื่อนวงลงข้างลำตัวเล็กน้อยแล้วเปลี่ยนจากวงเป็นจีบหงายที่ชายพก เปลี่ยนเป็นเอียงขวา ทำเช่นนี้สลับกันซ้ายขวา
	ชื่อท่า "พรหมสี่หน้า,ยูงฟ้อนหาง"
	*ภาพที่ 31
	ชื่อการแสดงหมอลำ
	เป็นการละเล่นพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน
	*ภาพที่ 32
	ชื่อการแสดงลิเก
	เป็นการละเล่นพื้นเมืองของภาคกลาง
	*ภาพที่ 33
	ชื่อการแสดงหนังตะลุง
	เป็นการละเล่นพื้นเมืองของภาคใต้


