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คํานํา 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นตาม
หลักปรัชญาและความเช่ือพ้ืนฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมี
การเรียนรูและส่ังสมความรูและประสบการณอยางตอเนื่อง 
 ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคล่ือน
นโยบายทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพ
ท่ีสามารถสรางรายไดท่ีม่ังคั่งและม่ันคง เปนบุคลากรท่ีมีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ 
จุดหมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และเนื้อหาสาระ ท้ัง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา    ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใหมีความ
สอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการ
เพ่ิมและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพรอม  เพ่ือเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาท่ีมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการ
พัฒนาหนังสือท่ีใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด   เพ่ือ
ทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพ่ิมเติมจากภูมิ
ปญญาทองถ่ิน แหลงการเรียนรูและส่ืออ่ืน 
 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละ
สาขาวิชา   และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนท่ีศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจาก
ส่ือตาง ๆ มาเรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ตัวช้ีวัด
และกรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ 
โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียน     ชุดนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของใน
ทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง 
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                          คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
  
 หนังสือเรียนสาระการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ทช11003 เปนหนังสือเรียนท่ีจัดทําขึ้น 
สําหรับผูเรียนท่ีเปนนักศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และ
ขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามกําหนด         
แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามท่ีกําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความ
เขาใจในเนื้อหานั้นใหเขาใจ กอนท่ีจะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพ่ือเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหา
ในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไป
ตรวจสอบกับครูและเพ่ือน ๆ ท่ีรวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 
หนังสือเรียนเลมนี้มี 4 บทคือ   
             
 บทท่ี  1  ทัศนศิลปพ้ืนบาน 
 บทท่ี  2  ดนตรีพ้ืนบาน 
 บทท่ี  3  นาฏศิลปพ้ืนบาน 
 บทท่ี  4  การผลิตเครื่องดนตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสรางรายวิชาศิลปศึกษา 
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ความไพเราะ  ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  ทางทัศนศิลป  ดนตรี  นาฏศิลปพ้ืนบาน  และวิเคราะหได
อยางเหมาะสม 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
       1.  อธิบายความหมายของธรรมชาติ  ความงามความไพเราะของทัศนศิลป  ดนตรี  

และนาฏศิลป  
 2.  อธิบายความรูพ้ืนฐานของ ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลปพ้ืนบาน 
 3.  สรางสรรคผลงานโดยใชความรูพ้ืนฐาน ดานทัศนศิลป  ดนตรี  และนาฏศิลป

พ้ืนบาน 
 4.  ช่ืนชม เห็นคุณคาของ ทัศนศิลป  ดนตรี  และนาฏศิลปพ้ืนบาน 
 5.  วิเคราะห วิพากษ วิจารณ งานดานทัศนศิลป  ดนตรี  และนาฏศิลปพ้ืนบาน 
 6.  อนุรักษสืบทอดภูมิปญญาดานทัศนศิลป  ดนตรี  และนาฏศิลปพ้ืนบาน 
 

ขอบขายเน้ือหา 
                 บทท่ี 1  ทัศนศิลปพ้ืนบาน 
               บทท่ี 2  ดนตรีพ้ืนบาน 
                 บทท่ี 3  นาฏศิลปพ้ืนบาน 

บทท่ี 4  การผลิตเครื่องดนตร ี
 สื่อการเรียนรู 

1. หนังสือเรียน 
2. ใบงาน 
3. กิจกรรม 
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บทที่ 1 
ทัศนศิลปพื้นบาน 

 
สาระสําคัญ 
 รูเขาใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ช่ืนชม เห็นคุณคาความงาม  ทางทัศนศิลป ของศิลปะพ้ืนบาน  
และสามารถ วิเคราะหวิพากษ วิจารณไดอยางเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 มีความรู ความเขาใจ ในพ้ืนฐานของทัศนศิลปพ้ืนบาน สามารถอธิบาย สรางสรรค  อนุรักษ 
วิเคราะห วิพากษ วิจารณเกี่ยวกับความงาม ดานทัศนศิลปพ้ืนบาน  ไดอยางเหมาะสม 
 
ขอบขายเน้ือหา             
               เรื่องท่ี  1  ทัศนศิลปพ้ืนบาน 

เรื่องท่ี  2  องคประกอบทางทัศนศิลป 
เรื่องท่ี  3  รูปแบบและวิวัฒนาการของทัศนศิลปพ้ืนบาน 
เรื่องท่ี  4  รูปแบบและความงามของทัศนศิลปพ้ืนบาน 
เรื่องท่ี  5  ทัศนศิลปพ้ืนบานกับการแตงกาย 
เรื่องท่ี  6  การตกแตงท่ีอยูอาศัย 
เรื่องท่ี  7  คุณคาของทัศนศิลปพ้ืนบาน 
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เรื่องที่ 1  ทัศนศิลปพ้ืนบาน 
 
ทัศนศิลปพื้นบาน 
 เราอาจแบงความหมายของทัศนศิลปพ้ืนบานออกเปน 2 คํา คือ คําวาทัศนศิลปและคําวาพ้ืนบาน 

ทัศนศิลป      หมายถึง ศิลปะท่ีรับรูไดดวยการมอง ไดแกรูปภาพทิวทัศนท่ัวไปเปนสําคัญอันดับ
ตนๆ รูปภาพคนเหมือน ภาพลอเลียน ภาพส่ิงของตาง ๆ ก็ลวนแลวแตเปนเรื่องของทัศนศิลปดวยกัน
ท้ังส้ิน ซ่ึงถากลาววาทัศนศิลปเปนความงามทางศิลปะ เชน งานประติมากรรม   งานสถาปตยกรรม งาน
ส่ิงพิมพ ฯลฯ ท่ีไดจากการมอง หรือ ทัศนา นั่นเอง 

งานทัศนศิลป แยกประเภทไดดังนี ้  

1. จิตรกรรม หมายถึง การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปบนพ้ืนระนาบดวยวิธีการลาก    การ
ระบายสีลงบนพ้ืนผิววัสดุท่ีมีความราบเรยีบ เชนกระดาษ ผาใบ แผนไม เปนตน เพ่ือใหเกิดเรื่องราวและ
ความงามตามความรูสึกนกึคิดและจนิตนาการของผูวาด จําแนกออกได 2 ลักษณะ ดังนี้       
 

 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดภูมินทร จังหวัดนาน 



3 
 

               1.1 ภาพวาด  เปนศัพททางทัศนศิลปท่ีใชเรียกภาพวาดเขียน ภาพวาดเสน แบบเปน 2 
มิติ คือ มีความกวางและความยาว โดยใชวัสดุตาง ๆ เชน ดินสอดํา สีไม สีเทียน เปนตน  

               1.2 ภาพเขียน  เปนการสรางงาน 2 มิติ บนพ้ืนระนาบดวยสีหลายสี เชน การเขียนภาพ
ดวยสีน้ํา สีดินสอ สีน้ํามัน เปนตน 

2. ประติมากรรม  หมายถึง การสรางงานทัศนศิลปท่ีเกิดจากการปน การแกะสลัก การหลอ         
การเช่ือม เปนตน โดยมีลักษณะ 3 มิติ คือ มีความกวาง ความยาว และความหนา เชน รูปคน รูปสัตว รูป
ส่ิงของ เปนตน ประติมากรรมจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 

ประติมากรรมแบบนูนต่ํา 

2.1 แบบนูนต่ํา   เปนการปนหรือสลักโดยใหเกิดภาพท่ีนูนขึ้นจากพ้ืนเพียงเล็กนอย
เทานั้น เชน รูปบนเหรียญตาง ๆ (เหรียญบาท เหรียญพระ) เปนตน  

 

ประติมากรรมแบบนูนสูง 

   2.2 แบบนูนสูง เปนการปนหรือสลักใหรูปท่ีตองการนูนขึ้นจากพ้ืนหลังมากกวาครึ่งเปน
รูปท่ีสามารถแสดงความตื้นลึกตามความเปนจริง เชน ประติมากรรมท่ีฐานอนุสาวรีย เปนตน   
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ประติมากรรมแบบลอยตัว 

  2.3 แบบลอยตัว   เปนการปนหรือแกะสลักท่ีสามารถมองเห็นและสัมผัส ช่ืนชมความ
งามของผลงานไดทุกดานหรือรอบดาน เชนพระพุทธรูป เปนตน  

      3.  สถาปตยกรรม    หมายถึง ศิลปะและวิทยาการแหงการกอสรางท่ีนํามาทําเพ่ือสนองความ
ตองการในดานวัตถุและจิตใจ มีลักษณะเปนส่ิงกอสรางท่ีสรางอยางงดงาม จําแนกออกได       2 ลักษณะ 
ดังนี้  

 

สถาปตยกรรมไทยแบบเปด 

 
                 3.1 แบบเปด หมายถึง สถาปตยกรรมท่ีมนุษยสามารถเขาไปใชสอยได  เชน  อาคาร
เรียน ท่ีพักอาศัย เปนตน 
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พระธาตุไชยา จงัหวดัสุราษฎรธานี  เปนสถาปตยกรรมแบบปด 

                3.2 แบบปด หมายถึง สถาปตยกรรมท่ีมนุษยไมสามารถเขาไปใชสอยได เชน
สถูป เจดีย  อนุสาวรียตาง ๆ 
 

 
ผลงานภาพพิมพแกะไม 

4 . ภาพพิมพ    หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีถูกสรางขึ้นมาดวยวิธีการพิมพ ดวยการกดแมพิมพให
ติดเปนภาพบนกระดาษ จากแมพิมพไมหรือ แมพิมพโลหะ เปนตน  

คําวา พ้ืนบาน บางครั้งเรียกวาพ้ืน ซ่ึงหมายถึงกลุมชนใดกลุมชนหนึ่งอันมีเอกลักษณของตน 
เชน การดํารงชีพ ภาษาพูด  ศาสนา ท่ีเปนประเพณีรวมกัน 

ดังนั้น ทัศนศิลปพ้ืนบาน  หมายถึง ผลงานทางศิลปะท่ีมีความงาม ความเรียบงายจากฝมือ
ชาวบานท่ัว ๆไปสรางสรรคผลงานอันมีคุณคาทางดานความงาม และประโยชนใชสอยตามสภาพของ
ทองถ่ิน  



6 
 

ศาสตราจารยศิลป พีระศร ีไดกลาววา  ทัศนศิลปพ้ืนบานหมายถึง ศิลปะชาวบาน คือการรองรํา
ทําเพลง กิจกรรมการวาดเขียนและอ่ืน ๆ ซ่ึงกําเนิดมาจากชีวิตจิตใจของประชาชน ศิลปะชาวบานสวน
ใหญจะเกิดควบคูกับการดําเนินชีวิตของชาวบาน ภายใตอิทธิพลของความเปนอยู ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ความเ ช่ือและความจํ า เปนของสภาพทอง ถ่ิน  เ พ่ือใชสอยในชีวิตประจํ าวัน 
โดยท่ัวไปแลว ศิลปะพ้ืนบานจะเรียกรวมกับ ศิลปหัตถกรรม เปนศิลปหัตถกรรม ท่ีเกิดจากฝมือของคน
ในทองถ่ิน การประดิษฐสรางสรรคเปนไปตามเทคนิคและรูปแบบท่ีถายทอดกันใน      ครอบครัว
โดยตรงจากพอ แม ปู  ยา ตา ยาย โดยมีจุดประสงคหลักคือ ทําขึ้นเพ่ือใชสอยในชีวิตประจําวัน 
เชนเดียวกับคติพ้ืนบานแลวปรับปรุงใหเขากับสภาพของทองถ่ิน จนกลายเปนเอกลักษณเฉพาะของ
ตนเอง 

สวนประกอบของทัศนศิลปพ้ืนบาน  

ทัศนศิลปพ้ืนบาน จะประกอบดวยส่ิงตอไปนี ้
1. เปนผลงานของชางนิรนาม   ทําขึ้นเพ่ือใชสอยในชีวิตประจําวันของประชาชน ความงามท่ีปรากฏ
มิไดเกิดจากความประสงคสวนตวัของชางเพ่ือแสดงออกทางศิลปะ แตมาจากความพยายาม หรือความ
ชํานาญของชางท่ีฝกฝน และผลิตตอมาหลายช่ัวอายุคน 
2. เปนผลงานท่ีมีรูปแบบท่ีเรียบงาย มีความงามอันเกิดจากวัสดุจากธรรมชาต ิและผานการใชสอยจาก
อดีตจนถึงปจจุบัน 
3. ผลิตขึ้นเปนจํานวนมาก  ซ้ือขายกันในราคาปกติ  ความงดงามเกิดจากการฝกฝน  และการทํา     ซํ้า ๆ 
กัน 
4. มีความเปนธรรมชาติปรากฏอยูมากกวาความสละสลวย 
5. แสดงลักษณะพิเศษเฉพาะถ่ิน    หรือเอกลักษณของถ่ินกาํเนิด 
6. เปนผลงานท่ีทําขึ้นดวยฝมือเปนสวนมาก 
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เกร็ดความรู 

ผูสรางงานศิลปะ เราเรียกวาศิลปน  เชนศิลปนดานจิตรกรรม  ศิลปนดานภาพพิมพ     ศิลปนดาน
ประติมากรรม แตการปนหลอพระพุทธรูปเรียกวางานปฏิมากรรม(สังเกตวาเขียนตางกันจากคําวา
ประติมากรรม    และผูสรางสรรคงานประติมากรรมเราเรียกปฏิมากรสวนผูสรางสรรค งานดาน
สถาปตยกรรมเราเรียกสถาปนิก 

 

กิจกรรม  ใหผูเรียนสํารวจบริเวณชุมชนของผูเรียนหรือสถานท่ีพบกลุม วามีทัศนศิลป
พ้ืนบานอะไรบาง  หากมีจัดอยูในประเภทอะไร จากนั้นบันทึกไวแลวนํามาแลกเปล่ียนความรูกันในช้ัน
เรียน 
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เรื่องที่ 2  องคประกอบทางทัศนศิลป 
 
“องคประกอบทางทัศนศิลป”   ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 7 ประการคือ 
 

1. จุด หมายถึง สวนประกอบท่ีเล็กท่ีสุด เปนสวนเริ่มตนไปสูสวนอ่ืน ๆ 

. . . . . 

 
2. เสน หมายถึง จุดหลาย ๆ จุดท่ีเคล่ือนท่ีตอเนื่องไปในท่ีวางเปลา   จากทิศทางการเคล่ือนท่ี        

ตาง ๆ กัน 
 

 
 

3. สี หมายถึง ลักษณะของแสงสวางท่ีปรากฏแกสายตาใหเห็น  สีตางกันสีเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอ
ความรูสึก เม่ือมองเห็น และทําใหเกิดอารมณ สะเทือนใจตาง ๆ สีชางเขียนประกอบไปดวยแมสี 3 สีคือ  
เหลือง  แดง  น้ําเงิน  ซ่ึงเม่ือนําแมสีมาผสมกันจะไดสีตางๆ 

 
 

 
     4.  พ้ืนผิว หมายถึง คุณลักษณะตาง ๆ ของผิวดานหนาของวัตถุทุกชนิดท่ีมีลักษณะตาง  ๆกันเชน  
เรียบ  ขรุขระ  เปนมันวาว หรือดาน เปนตน 
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     5.  รูปราง หมายถึง การบรรจบกนัของเสนท่ีเปนขอบเขตของวัตถุท่ีมองเห็นเปน 2 มิติ คือ มีความ
กวางและความยาว 2 ดานเทานั้น 

 
 

 
     6.  รูปทรง หมายถึงรูปลักษณะท่ีมองเห็นเปน 3 มิติ คือ มีความกวาง ความยาว และความหนาลึก 
 



10 
 

 
 
 
 

 

 
เกร็ดความรู 

การนําองคประกอบทางทัศนศิลป มาจัดภาพใหปรากฏเดน และจัดเรื่องราวสวนประกอบ    
ตาง ๆ ในภาพเขาดวยกันอยางเหมาะสมเรียกการจัดภาพ     
การจัดภาพเบ้ืองตนมีหลักการดังนี ้
1. มีจุดเดนเพียงหนึ่ง  
2. เปนเอกภาพ คือดูแลวเปนเรื่องราวเดียวกัน 
3. มีความกลมกลืนโดยรวมของภาพ 
4. อาจมีความขดัแยงเล็กนอยเพ่ือเนนจุดเดน  
5. มีความสมดุลของน้ําหนกัในภาพ  
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กิจกรรม  ใหผูเรียนอธิบายความหมายขององคประกอบทางทัศนศิลปตอไปนี ้
จุด หมายถึง....................................................................................................................................... 
เสน หมายถึง..................................................................................................................................... 
สี หมายถึง........................................................................................................................................ 
พ้ืนผิว หมายถึง................................................................................................................................ 
รูปราง หมายถึง................................................................................................................................ 
รูปทรง หมายถึง............................................................................................................................... 
             ดูเฉลยจากบทเรยีนท่ี 1 เรื่องท่ี 2 องคประกอบทางทัศนศิลป 
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เรื่องที ่3 รูปแบบและวิวัฒนาการของทัศนศิลปพ้ืนบาน 
 

ศิลปะพ้ืนบาน มีพ้ืนฐานท่ีเกดิจากการผลิตท่ีทําขึ้นดวยมือเพ่ือประโยชนใชสอย จึงนับไดวา
กําเนิดพรอมกับววิัฒนาการของมนุษย ไดคิดคนวิธีการสรางเครื่องมือ เครื่องใช เพ่ือชวยใหเกดิความ
สะดวกสบายตอการดําเนนิชีวิตมาโดยตลอด เชน เครื่องมือหิน เครื่องปนดินเผาสมัยโบราณท่ีขุดพบจึง
นับไดวาการกําเนิดศิลปหัตถกรรมมีอยูท่ัวไป และพัฒนาตั้งแตโบราณแลว ในสมัยกอนนัน้สังคมของ
ชาวไทยเรา เปนสังคมแบบชาวนา หรือเรียกกันวาสังคมเกษตร อันเปนสังคมท่ีพ่ึงตนเอง มีพรอมทุกดาน
ในเรื่องปจจยัส่ีอยูในกลุมชุมมนนั้น ๆ การสราง การผลิตเครื่องใชและอุปกรณตางๆ เพ่ืออํานวยความสุข 
ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตของตนเอง 

 
ประเภทของศิลปะพ้ืนบาน 
              งานศิลปะพ้ืนบานของไทยมีปรากฏตามทองถ่ินตาง ๆ อยูมากมายหลายประเภท 

สามารถแบงเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี ้
 

1. ดานจิตรกรรม  จิตรกรรมพ้ืนบานของไทยเกิดจากชางชาวบานในทองถ่ินเปนผูสรางผลงานขึ้นโดย
อาศัยวัสดุอุปกรณในทองถ่ินเปนเครื่องมือสรางสรรคผลงาน เชน การใชใบลาน แผนไม ผาฝาย เปน
วัสดุสําหรับขีดเขียนวาดภาพ และใชสีจากธรรมชาติ เชน สีจากยางไม ผลไม ดินสี ผงหินสี ระบายดวย
ไมทุบปลายใหเปนฝอยบาง หรือขนสัตวบางประเภท เชน ขนหมู ขนจากหูวัว   ขนกระตาย มัดกับไม
เปนแปรงหรือพูกันระบาย จิตรกรรมพ้ืนบานไทยสามารถแบบออกไดเปน 2 ประเภท  ตามลักษณะของ
ตัวจิตรกรรมดังนี้ 
 
 1.1 จิตรกรรมแบบเคลื่อนที่ได  หมายถึงมนุษยสามารถนําพาช้ินงานจิตรกรรมนั้นเคล่ือนท่ีไป
ไหนไดโดยสะดวก ตัวอยางของงานจิตรกรรมประเภทนี้ไดแก สมุดขอย ภาพมหาชาติ    ตูพระธรรมลาย
รดน้ํา เปนตน 
  
               1.2 จิตรกรรมแบบเคลื่อนที่ไมได หมายถึง มนุษยไมสามารถนําพาช้ินงานจิตรกรรมนั้น
เคล่ือนท่ีไปไหนได เนื่องจากไดเขียนภาพจิตรกรรมลงบนอาคารสถานท่ี เชน ภาพจิตรกรรมตามฝาผนัง
พระอุโบสถ จิตรกรรมบนผนังเพดาน ระเบียงวิหาร เปนตน 
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      ภาพจิตรกรรมพ้ืนบานแบบเคล่ือนท่ีได           ภาพจิตรกรรมพ้ืนบานแบบเคล่ือนท่ีไมได 
 
 ลักษณะของจิตรกรรมพ้ืนบานไทย มักจะเปนจิตรกรรมแบบท่ีเรียกวา “จิตรกรรมแบบ
ประเพณี” คือเปนการสรางสรรคจิตรกรรมตามแบบแผนท่ีทําสืบตอกันมา ลักษณะจะเปนการเขียนภาพ
ดวยสีฝุนจากธรรมชาตใินทองถ่ิน ลักษณะการเขียนจะไมรีบรอนไมตองแขงกับเวลา ลักษณะงานจะมี
ขนาดเล็ก หากเขียนบนพ้ืนท่ีใหญ เชน ผนังก็จะมีลักษณะเล็กแตจะมีรายละเอียดในภาพมากหรือเปน
ภาพเลาเรื่องตอเนื่องไปจนเต็มพ้ืนท่ี สัดสวนประกอบไมสัมพันธกับบุคคลในภาพ หนาบุคคลไมแสดง
อารมณ แตจะส่ือความหมายดวยกิริยาทาทาง และเรื่องราวสวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ พุทธศาสนา 
ความเช่ือ 
2. ดานประติมากรรม ประติมากรรมพ้ืนบาน มักจะเปนงานท่ีสรางสรรคขึ้นมาเพ่ือการตอบสนอง
ประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวันของมนุษย วัสดุท่ีใชมักจะเปนวัสดุในทองถ่ิน โดยเลือกใชตามความ
เหมาะสมในการใชงาน เชน ไมไผ ไมเนื้อแข็ง ดินเหนียวและการเผา เปนตน ประติมากรรมพ้ืนบาน
สามารถแบงออกตามลักษณะการนําไปใชได 4 ประเภทดังนี้ 
 2.1 ประติมากรรมพ้ืนบานเพ่ือการตกแตงชั่วคราว  เปนงานประติมากรรมท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือใช
ในพิธีกรรมหรือการตกแตงในระยะเวลาอันส้ัน เชน การแทงหยวก การแกะสลักผักหรือผลไม และการ
ตกแตงบายศรีในพิธีการตาง ๆ เปนตน 
 

             
การแทงหยวก                                           การตกแตงบายศร ี
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งานประติมากรรมประเภทนี้มักมีความสวยงามประณีตใชความคิดสรางสรรคสูง  
ผูทําอาจทําคนเดียวหรือทําเปนกลุมก็ได 

 
2.2 ประติมากรรมพ้ืนบานเพ่ือตกแตงส่ิงของเคร่ืองใช  เปนการสรางสรรคงานประติมากรรม 

เพ่ือตกแตงส่ิงของเครื่องใชใหเกิดความสวยงามนาใช 
 
 

 
 

ตัวอยางประติมากรรมพ้ืนบานเพ่ือตกแตงส่ิงของเครื่องใช ไดแก 
 การแกะสลักตู เตียง ขนัน้ําพานรอง คนโท หมอน้ํา เปนตน 
 
2.3 ประติมากรรมพ้ืนบานเพ่ือเคร่ืองมหรสพ  ประติมากรรมประเภทนี้สรางขึ้นมาเพ่ือความ

บันเทิง โดยจะเลือกใชวัสดุท่ีมีอยูในทองถ่ิน เชน ดินเผา ไมไผ หนังวัวหรือหนังควาย  ผาฝาย ฯลฯ มา
ประดิษฐเพ่ือเปนอุปกรณแสดงมหรสพตาง ๆ 

 

 
 
       ตัวอยางประติมากรรมพ้ืนบานเพ่ือมหรสพ ไดแก หุนกระบอก (หุนโรงเล็ก)  
       หนังใหญ หนังตะลุง หัวโขน เปนตน 
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2.4 ประติมากรรมพ้ืนบานประเภทเคร่ืองเลนและพิธีกรรม   เปนประติมากรรมพ้ืนบานท่ี
สรางสรรคเพ่ือเปนเครื่องเลนสําหรบัเด็ก หรือเครื่องเลน  เครื่องบันเทิงสําหรับคนทุกวัย 

 

 
                         
                         ประติมากรรมประเภทนี้ ไดแก การแกะสลักตัวหมากรุก ตุกตาเล็ก ๆ  
                                 ตุกตาเสียกบาล และตุกตาชาววัง  เปนตน 

 
3. ดานสถาปตยกรรม  สถาปตยกรรมพ้ืนบานไทยเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแตแรก
เกิด โดยวัสดุท่ีใชมักเปนวัสดุท่ีมีอยูในทองถ่ินเปนหลัก ยกเวนสถาปตยกรรมดานศาสนาและความเช่ือ 
ซ่ึงอาจใชวัสดุตางทองถ่ินท่ีดูแลวมีคาสูงเพ่ือแสดงการเคารพนับถือ สถาปตยกรรมพ้ืนบานไทย แบง
ออกไดตามลักษณะการใชสอย 2 ประเภท  ดังนี้ 
 3.1 สถาปตยกรรมพ้ืนบานเพ่ือพระพุทธศาสนา  เปนสถาปตยกรรมท่ีสรางขึ้นในวัดตาง ๆ เพ่ือ
ประโยชนทางพุทธศาสนา และปูชนียสถาน 
 

 
                
              สถาปตยกรรมพ้ืนบานเพ่ือพระพุทธศาสนา ไดแก พระสถูปเจดีย พระปรางค  
                                             พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ ฯลฯ 
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3.2 สถาปตยกรรมพ้ืนบานประเภทที่อยูอาศัย  เปนสถาปตยกรรมท่ีสรางสรรคขึ้นมาเพ่ือ

ประโยชนในการอยูอาศัยของบุคคล ลักษณะการกอสรางยึดถือสืบทอดตอกันมามีรูปแบบและแบบแผน
แนนอน แตสามารถดัดแปลงตามความตองการและประโยชนใชสอยของบุคคลอีกดวย สถาปตยกรรม
ป ร ะ เ ภ ท นี้ ส า ม า ร ถ พ บ เ ห็ น ไ ด จ า ก บ า น เ รื อ น ท ร ง ไ ท ย  ห รื อ บ า น แ บ บ พ้ื น บ า น ต า ม 
ภาคตาง ๆ ภาคเหนือจะมีกาแลท่ีจั่วบาน ภาคกลางหลังคาทรงสูงปานลมมีเหรา ภาคใตหลังคาเปนทรง
ปนหยา เปนตน 

     
 เรือนภาคเหนือ                           เรือนภาคกลาง                           เรือนภาคใต 
 
การสรางสถาปตยกรรมพ้ืนบานประเภทท่ีอยูอาศัยนับเปนภูมิปญญาไทยท่ีปลูกสรางตามความ

เหมาะสมของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และไดถายทอดคตินิยมไทยดานความเช่ือ ความเปนมงคลแก 
ผูอาศัยอีกดวย 
 

4. ดานภาพพิมพ  ภาพพิมพพ้ืนบานของไทยมีไมมากนักท่ีเห็นไดชัดเจนมักจะเปนในรูปของผา
พิมพ ท่ีสรางสรรคขึ้นมาเพ่ือประโยชนในการใชสอยเปนสวนใหญ เชน ผาพิมพลายบาติกของภาคใต 
ซ่ึงเปนกรรมวิธีกึ่งพิมพ กึ่งยอม และผาพิมพโขมพัสตรซ่ึงเปนผาพิมพลายแบบตะแกรง ผาไหม(ซิลค
สกรีน) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 
                                                         ผาโขมพัสตร 
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     เกร็ดความรู 

คุณรูไหมวาเรือนไทยโบราณแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

เรือนเคร่ืองสับ คือประเภทหนึ่งของเรือนท่ีอยูอาศัยของคนไทยท่ีเรียกวา เรือนไทย คูกันกับ 
เรือนเครื่องผูก ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถานหมายถึง "เปนเรือนท่ีมีลักษณะคุมเขาดวยกันดวย
วิธีเขาปากไม" 

สวนใหญเรือนเครื่องสับเปนเรือน 3 หอง กวาง 8 ศอก แตจะใหญโตมากขึ้นถาเจาของมี
ตําแหนงสําคัญ เชน เสนาบดี ชางท่ีสรางจะเปนชางเฉพาะทาง กอนสรางจะมีการประกอบพิธี  หลาย ๆ 
อยาง ในภาคกลางมักใชไมเต็งรังทําพ้ืน เพราะแข็งมาก ทําหัวเทียนไดแข็งแรง ภาคเหนือนิยมใชไมสัก 
ไมท่ีไมนิยมใช เชน ไมตะเคียนทอง เพราะมียางสีเลือด ไมนาด ู

เรือนเคร่ืองผูก  เปนการสรางในลักษณะงาย ๆ การประกอบสวนตาง ๆ เขาดวยกันจะใชวิธีการ
ผูกมัดติดกันดวยหวาย หรือจักตอกจากไมไผ ไมมีการใชตะปูตอกยึด ฝาบาน หนาตาง ใชไมไผสานขัด
แตะ เรียกวาฝาขัดแตะ พ้ืนมีท้ังไมเนื้อแข็งทําเปนแผนกระดาน หรือใชไมไผสับเปนฟาก ก็แลวแตฐานะ
ของเจาของบาน 
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กิจกรรม  ใหผูเรียนสํารวจบริเวณชุมชนของผูเรียนหรือสถานท่ีพบกลุม วามีศิลปะพ้ืนบาน
ใดบางท่ีเขาในประเภททัศนศิลปพ้ืนบานท้ัง 4 ประเภทขางตน  จากนั้นจดบันทึกโดยแบงเปนแตละ
หัวขอดังนี ้
1. วันท่ีสํารวจ  
2. ระบุสถานท่ี หรือส่ิงของท่ีพบ  
3. จัดอยูในประเภททัศนศิลปใด  
4. ประโยชนหรือคณุคา   
5. มีความสวยงามประทับใจหรือไม อยางไร (บอกเหตุผล) 
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เรื่องที ่4  รูปแบบและความงามของทัศนศิลปพ้ืนบาน 
 

 ทัศนศิลปพ้ืนบานกับความงามตามธรรมชาต ิ มีความงดงามท่ีคลายคลึงกันโดยอาจอธิบายใน
รายละเอียดของแตละส่ิงไดดังนี ้
 
 ทัศนศิลปพ้ืนบาน  เปนรูปแบบศิลปะชนิดเดียวท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบนอยและคงรูป
แบบเดิมไดนานท่ีสุด  จากเอกลักษณอันมีคุณคานี้เองทําใหทัศนศิลปพ้ืนบานมีคุณคาเพ่ิมขึ้นไปเรื่อย ๆ  
ไมวาเปนคุณคาดานเรื่องราว  การพบเห็น  หรือการแสดงออก  เพราะทัศนศิลปพ้ืนบานเปนตัวบงบอก
ความเปนมาของมนุษยชาติท่ีสรางทัศนศิลปพ้ืนบานนั้น ๆ ขึ้นมา   
 งานทัศนศิลปพ้ืนบานสวนใหญมักจะออกแบบมาในรูปของการเลียนแบบหรือทําใหกลมกลืน
กับธรรมชาติ  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของการใชสอยและความสวยงามและ/หรือเพ่ืออุดมคติ ซ่ึงทําให
ทัศนศิลปพ้ืนบานมีจุดเดนท่ีนาประทับใจ  ตัวอยางเชน  การออกแบบอุปกรณจับปลาท่ีจะมีการออกแบบ
ใหกลมกลืนกับลักษณะกระแสน้ํา  สะดวกในการเคล่ือนยาย  
 

 
ไซดักปลา การออกแบบท่ีกลมกลืนกับสภาพลําน้ํา 

 
  
 
 เราอาจวิเคราะห วิจารณ ถึงความสวยงาม ของทัศนศิลปพ้ืนบานโดยมีแนวทางในการวิเคราะห
วิจารณ ดังนี้ 

1. ดานความงาม  เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานทักษะฝมือ การจัดองคประกอบศิลปวา
ผลงานช้ินนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะไดอยางเหมาะสมสวยงามและสงผลตอผูดูใหเกิดความ
ช่ืนชมเพียงใด ลักษณะการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมีหลากหลายแตกตาง  กันออกไปตาม
รูปแบบของยุคสมัย ผูวิเคราะหควรมีความรู ความเขาใจดวย  
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2. ดานสาระ เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาของผลงานศิลปะแตละช้ินวามีลักษณะสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจุดประสงคตาง ๆ วาใหสาระอะไรกับผูชมบาง ซ่ึงอาจเปนสาระเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ สังคม ศาสนา การเมือง ปญญา ความคิด จินตนาการ และความฝน 

3. ดานอารมณความรูสึก เปนการคิดวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานคุณสมบัติท่ีสามารถกระตุน
อารมณความรูสึกและส่ือความหมายไดอยางลึกซ้ึง ซ่ึงเปนผลของการแสดงออกถึงความคิดพลัง
ความรูสึกท่ีปรากฏอยูในผลงาน  

 
ตัวอยางการวิเคราะห วิจารณงานทัศนศิลปพ้ืนบานจากภาพตอไปนี ้

ตัวอยางการวิเคราะห  คําวิจารณที่ 1 
 

 
 
คําวิจารณ 
งานทัศนศิลปประเภท   จติรกรรมภาพเขียนระบายสี 
1. ดานความงาม ภาพนี้ผูเขียนมีฝมือและความชํานาญในการจัดภาพสูง จุดสนใจอยูท่ีบานหลังใหญ มี
เรือนหลังเล็กกวาเปนตัวเสริมใหภาพมีเรื่องราวมากขึ้น สวนใหญในภาพจะใชเสนในแนวนอน ทําใหดู
สงบเงียบแบบชนบท 
2. ดานสาระ  เปนภาพท่ีแสดงใหเห็นวิถีชีวิตท่ีอยูใกลชิดธรรมชาติ  มีตนไมใหญนอยเปนฉากประกอบ
ท้ังหนาและหลัง  มีสายน้ําท่ีใหความรูสึกเย็นสบาย 
3. ดานอารมณและความรูสึก  เปนภาพท่ีใหความรูสึกผอนคลาย  สีโทนเขียวของตนไมทําใหรูสึกสดช่ืน 
เกิดความรูสึกสงบสบายใจแกผูชมเปนอยางด ี
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ตัวอยางการวิเคราะห  คําวิจารณที่ 2 

 

 
 
 
คําวิจารณ 
งานทัศนศิลปประเภท   ประติมากรรมแบบลอยตัว 
1. ดานความงาม    เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีมีลักษณะงดงามไดสัดสวนสมบูรณแบบ ซุมเรือนแกว
และฉากสีเขมดานหลังทําใหองคพระดูโดดเดน และนาศรัทธามากยิ่งขึ้น 
2. ดานสาระ  เปนประติมากรรมท่ีสรางความเคารพศรัทธาแกผูพบเห็น   
3. ดานอารมณและความรูสึก  ทําใหรูสึกถึงความสงบแหงพระพุทธศาสนา และเปนเหมือนท่ีพ่ึงแหง
จิตใจชาวพุทธ 
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กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพ้ืนบานจากรูปท่ีกําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขางตน และความรูท่ีไดศึกษาจากเรื่องท่ี 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
ภาพจิตรกรรมสีน้ําของ อ.กิตติศักดิ ์บุตรดวีงศ  

 
คําวิจารณ 
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กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพ้ืนบานจากรูปท่ีกําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขางตน และความรูท่ีไดศึกษาจากเรื่องท่ี 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
ประติมากรรม วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จังหวดัแพร 

คําวิจารณ 
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กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพ้ืนบานจากรูปท่ีกําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขางตน และความรูท่ีไดศึกษาจากเรื่องท่ี 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
การจัดสวนในบานเลียนแบบธรรมชาต ิ

คําวิจารณ 
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กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพ้ืนบานจากรูปท่ีกําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขางตน และความรูท่ีไดศึกษาจากเรื่องท่ี 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
พระอุโบสถ วัดจุฬามณี จังหวดัสมุทรสาคร 
(ภาพจาก www.Mayaknight07.exteen.com) 

 
คําวิจารณ 
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กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพ้ืนบานจากรูปท่ีกําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขางตน และความรูท่ีไดศึกษาจากเรื่องท่ี 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
เครื่องจักสานจากไมไผ ภาคกลาง 

คําวิจารณ 
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กิจกรรม  ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพ้ืนบานจากรูปท่ีกําหนดโดยใช
หลักการวิจารณขางตน และความรูท่ีไดศึกษาจากเรื่องท่ี 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
จิตรกรรมฝาผนังวดับานกอ  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง 

คําวิจารณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 

กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพ้ืนบานจากรูปท่ีกําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขางตน และความรูท่ีไดศึกษาจากเรื่องท่ี 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
หนังตะลุง  ภาคใต 

คําวิจารณ 
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กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพ้ืนบานจากรูปท่ีกําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขางตน และความรูท่ีไดศึกษาจากเรื่องท่ี 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวจิารณ 

 
ลายขางเรือกอและ จงัหวัดปตตาน ี

คําวิจารณ 
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เรื่องที ่5 ทัศนศิลปพ้ืนบานกับการแตงกาย 
ความหมายของเคร่ืองแตงกาย 

คําวา เครื่องแตงกาย หมายถึงส่ิงท่ีมนุษยนํามาใชเปนเครื่องหอหุมรางกาย การแตงกายของ
มนุษยแตละเผาพันธุสามารถคนควาไดจาก หลักฐานทางวรรณคดีและประวัติศาสตร เพ่ือใหเปน
เครื่องชวยช้ีนําใหรูและเขาใจถึงแนวทางการแตงกาย ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงสภาพของการดํารงชีวิตของ
มนุษยในยุคสมัยนั้น ๆ 

ประวัติของเคร่ืองแตงกาย  

 

 

 

 

 

 

 

ในยุคกอนประวัติศาสตรมนุษยใชเครื่องหอหุมรางกายจากส่ิงท่ีไดมาจากธรรมชาติ เชน ใบไม 
ใบหญา หนังสัตว ขนนก ดิน สีตาง ๆ ฯลฯ มนุษยบางเผาพันธุรูจักการใชสีท่ีทํามาจากตนพืช โดยนํามา
เขียนหรือสักตามรางกายเพ่ือใชเปนเครื่องตกแตงแทนการใชเครื่องหอหุมรางกาย ตอมามนุษยมีการ
เรียนรู ถึงวิธีท่ีจะดัดแปลงการใชเครื่องหอหุมรางกายจากธรรมชาติใหมีความเหมาะสมและสะดวกตอ
การแตงกาย เชน มีการผูก มัด สาน ถัก ทอ อัด ฯลฯ และมีการวิวัฒนาการเรื่อยมา จนถึงการรูจักใชวิธีตัด
และเย็บ จนในท่ีสุดไดกลายมาเปนเทคโนโลยีจนกระท่ังถึงปจจุบันนี้ 
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ความแตกตางในการแตงกาย  

มนุษยเปนสัตวโลกท่ีออนแอท่ีสุด จึงจําเปนตองมีส่ิงปกคลุมรางกายเพ่ือสามารถท่ีจะดํารงชีวิต
อยูได จากความจําเปนนี้จึงเปนแรงกระตุนท่ีสําคัญในอันท่ีจะแตงกายเพ่ือสนองความตองการของมนุษย
เอง โดยมีสังคมและส่ิงอ่ืน ๆ ประกอบกัน และเครื่องแตงกายก็มีรูปแบบท่ีแตกตางกันไปตามสาเหตุนั้น 
ๆ คือ 

1. สภาพภูมิอากาศ ประเทศท่ีอยูในภูมิอากาศท่ีหนาวเย็นมาก จะสวมเส้ือผาซ่ึงทํามาจากหนังหรือขน
ของสัตว เพ่ือใหความอบอุนแกรางกาย สวนในภูมิภาคท่ีมีอากาศรอนอบอาว เส้ือผาท่ีสวมใสจะทําจาก
เสนใย ซ่ึงทําจากฝาย แตในทวีปอัฟริกา เส้ือผาไมใชส่ิงจําเปนสําหรับใชในการปองกันจากสภาพอากาศ 
แตเขากลับนิยมใชพวกเครื่องประดับตาง ๆ ท่ีทําจากหินหรือแกวสีตาง ๆ ซ่ึงมีอยูในธรรมชาตินํามา
ตกแตงรางกาย เพ่ือใชเปนเครื่องลางหรือเครื่องปองกันภูตผีปศาจอีกดวย 

 

ชาวเอสกิโมอาศัยในเขตขั้วโลกเหนือการแตงกายจะหอหุมรัดกุมเพ่ือปองกันความหนาวเย็น 

2. ศัตรูทางธรรมชาต ิในภูมิภาคเขตรอน มนุษยจะไดรับความรําคาญจากพวกสัตวปกประเภท   แมลง
ตาง ๆ จึงหาวิธีขจัดปญหาโดยการใชโคลนพอกรางกายเพ่ือปองกันจากแมลง ชาวฮาวายเอ้ียน แถบทะเล
แปซิฟก สวมกระโปรงซ่ึงทําดวยหญา เพ่ือใชสําหรับปองกันแมลง ชาวพ้ืนเมืองโบราณของญี่ปุนรูจักใช
กางเกงขายาว เพ่ือปองกันสัตวและแมลง                                                                 
 
3. สภาพของการงานและอาชีพ หนังสัตวและใบไมสามารถใชเพ่ือปองกันอันตรายจากภายนอก เชน 
การเดินปาเพ่ือหาอาหาร มนษุยกใ็ชหนังสัตวและใบไมเพ่ือปองกันการถูกหนามเกี่ยว หรือ    ถูกสัตวกัด
ตอย ตอมาสามารถนําเอาใยจากดอกฝาย และใยไหม มาทอเปนผาท่ีเรียกกนัวา ผาฝายและผาไหม เม่ือ
ความเจริญทางดานวิทยาการมีมากขึ้น ก็เริ่มมีส่ิงท่ีผลิตเพ่ิมขึ้นอีกมากมายหลายชนิด สมัยศตวรรษท่ี 19 
เส้ือผามีการวิวัฒนาการเพ่ิมมากขึน้ มีผูคิดประดษิฐเส้ือผาพิเศษ เพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการของผู
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สวมใส โดยเฉพาะผูท่ีทํางานประเภทตาง ๆ เชน กะลาสีเรือ คนงานเหมืองแร เกษตรกร คนงาน
อุตสาหกรรม ขาราชการทหาร ตํารวจ พนักงานดับเพลิง เปนตน 
 
4.ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา เม่ือมนุษยมีสติปญญามากยิ่งขึ้น มีการอยูรวมกันเปน
กลุมชน และจากการอยูรวมกันเปนหมูคณะนี้เอง จึงจําเปนตองมีระเบียบและกฎเกณฑในอันท่ีจะอยู
รวมกันอยางสงบสุข โดยไมมีการรุกรานซ่ึงกันและกัน จากการปฏิบัติท่ีกระทําสืบตอกันมา   นี้เอง ใน
ท่ีสุดไดกลายมาเปนขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมขึ้น 
   ในสมัยโบราณ เม่ือมีการเฉลิมฉลองประเพณีสําคัญตาง ๆ เชน การเกิด การตาย การเก็บเกี่ยว
พืชผล หรือเริ่มมีการสังคมกับกลุมอ่ืน ๆ ก็จะมีการประดับหรือตกแตงรางกาย ใหเกิดความสวยงามดวย
เครื่องประดับตาง ๆ เชน ขนนก หนังสัตว หรือทาสีตามรางกาย มีการสักหรือเจาะ บางครั้งก็วาด
ลวดลายตามสวนตาง ๆ ของรางกาย เพ่ือแสดงฐานะหรือตําแหนง ซ่ึงในปจจุบันก็ยงัมีหลงเหลืออยู สวน
ใหญก็จะเปนชาวพ้ืนเมืองของประเทศตาง ๆ ศาสนาก็มีบทบาทสําคัญในการ  แตงกายดวยเหมือนกัน  
 
5. ความตองการดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขาม ธรรมชาติของมนุษยเม่ือเจริญเติบโตขึ้น ยอมมีความ
ตองการความสนใจจากเพศตรงกันขาม โดยจะมีการแตงกายเพ่ือใหเกิดความสวยงาม เพ่ือดึงดูดเพศตรง
ขาม 
 
6. เศรษฐกิจและสภาพแวดลอม สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย แตละบุคคลยอมไม
เหมือนกัน จึงทําใหเกิดการแตงกายท่ีแตกตางกันออกไป สังคมท่ัวไปมีหลายระดับชนช้ัน มีการแบงแยก
กันตามฐานะทางเศรษฐกิจ เชน ชนช้ันระดับเจานาย ชาวบาน และกรรมกร การแตงกายสามารถบอกได
ถึงสถานภาพ 

       

เครื่องประดับและตกแตงรางกาย 
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มนุษยเรามีพ้ืนฐานในการรักความสวยงามอยูในจิตสํานึกอยูทุกคน  จะมากหรือนอยบางก็
แลวแตจิตใจและสภาวะแวดลอมของบุคคลนั้นๆ ดังนั้นมนุษยจึงพยายามสรรหาส่ิงของมาประดับและ
ตกแตงรางกายตน โดยมีจุดประสงคท่ีจะเสริมความสวยงาม  เพ่ิมฐานะการยอมรับในสังคม  หรือเปน
การเรียกรองความสนใจของเพศตรงขาม   

ในสมัยโบราณการใชเครื่องประดับตกแตงรางกายของคนไทยระดับสามัญชนจะไมมี   มากนัก 
ถึงจะมีก็ไมใชของท่ีมีราคาสูง เพราะในสมัยโบราณมีกฎหมายขอหามมิใหขาราชการช้ันผูนอยและ
ราษฎรใชเครื่องประดับท่ีมีราคาแพง  จนกระท่ังในสมัยรัตนโกสินทรตอนปลาย    กฎโบราณดังกลาวได
ถูกยกเวนไป  จึงทําใหเครื่องประดับชนิดตางๆแพรหลายสูคนทุกช้ัน  ทําใหเกิดการแขงขันสรางสรรค
ออกแบบเครื่องประดับใหมๆมากมาย   เครื่องประดับเหลานี้หลายชนิดจัดอยูในงานทัศนศิลปพ้ืนบาน
ชนิดหนึ่งซ่ึงอาจแบงออกเปนชนิดตางๆตามวัสดุท่ีใชได 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 

1. เคร่ืองประดับที่ทําจากอโลหะ     ไดแกเครื่องประดับท่ีใชวัสดุหลักทําจากท่ีไมใชโลหะเชน 
วัสดุดินเผา  ไม  ผา  หินสีตางๆ ใยพืช   หนังสัตว อัญมณี แกว  พลาสติก ฯลฯ  เครื่องประดับเหลานี้อาจ
ทําจากวสัดุชนิดเดียวหรือนํามาผสมกันก็ได  นอกจากนั้นยังสามารถนํามาผสมกับวัสดุประเภทโลหะได
อีกดวย 

      
เครื่องประดับหินสีท่ีรอยดวยเชือก               สรอยคอทําจากหนังแท    

 
 

2. เคร่ืองประดับที่ทําจากโลหะ  ไดแกเครื่องประดับท่ีทําจากสินแรโลหะ เชน  ทองคํา  เงิน  
ทองแดง  ทองเหลือง  ฯลฯ  ซ่ึงบางครั้งไดนําแรโลหะมากกวา 1 ชนิด มาผสมกันเชน นากซ่ึงเปนการ
ผสมกันระหวางทองคํากับทองแดง  สัมฤทธ์ิ หรือ สําริด เปนโลหะผสมระหวางทองแดงและดีบุก 
สัมฤทธ์ิบางชนิดอาจมีสวนผสมของสังกะสี หรือตะกั่วปนอยูดวย 
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                  เครื่องประดับทองคําโบราณ                                      เข็มขัดนาก 
 
3. เคร่ืองประดบัทีใ่ชทําใหเกิดรองรอยบนรางกาย    ไดแกการนําวตัถุจากภายนอกรางกายเขา

ไปติดบนรางกายเชนรอยสัก  หรือการฝงลูกปดหรือเมล็ดพืชใตผิวหนงัของชาวแอฟรกิาบางเผาเปนตน 
นอกจากนั้นยังมีการเขียนสีตามบริเวณลําตัวใบหนาเพ่ือประเพณี หรือความสวยงามอีกดวย 

   
การสักเพ่ือความเช่ือ  และการสักเพ่ือความสวยงาม 

 
 
 
 
 

 
     เกร็ดความรู 
รูไหมวา  สีและลวดลายสามารถนํามาชวยในการแตงรางกายได 
คนอวน หากใสเส้ือผาสีเขม ๆ เชน น้ําเงิน  แดงเขม  เขียวเขม  เทา  หรือดํา  จะทําใหดูผอมลงกวาเส้ือสี
ออน หากเลือกเส้ือผาท่ีมีลายแนวตั้งยาว ๆ ก็จะทําใหดูผอมยิ่งขึ้น 
ขณะท่ีคนผอม  ควรใสเส้ือผาสีออน ๆ เชนขาว  เหลือง  ชมพู  ฟา  ครีม  และควรเลือกลายเส้ือผาในแนว
ขวาง เพราะจะทําใหดตูัวใหญขึน้ 
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กิจกรรม 
ใหผูเรียนทดลองนําวัสดุที่กําหนดดานลาง มาออกแบบเปนงานเครื่องประดับชนิดใดก็ไดท่ีใชสําหรับ
การตกแตงรางกาย  โดยใหเขียนเปนภาพรางของเครื่องประดับพรอมคําอธิบายแนวทางการออกแบบ
ของผูเรียน (ไมตองบอกวิธีทํา)  
จากนัน้ใหนําผลงานออกแบบนําเสนอในช้ันเรียน 
 
วัสดุที่กําหนด 

            
ลูกปดเจาะรสีูตาง ๆ                                                       เชือกเอ็นขนาดเล็ก    
 

คําอธบิายแนวทางการออกแบบ 
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กิจกรรม  ใหผูเรียนทดลองนําวัสดุที่กําหนดดานลาง มาออกแบบเปนงานเครื่องประดับ
ชนิดใดก็ไดท่ีใชสําหรับการตกแตงรางกาย  โดยใหเขียนเปนภาพรางของเครื่องประดับพรอมคําอธิบาย
แนวทางการออกแบบของผูเรียนและวธีิทําอยางงาย ๆ จากนั้นใหนําผลงานออกแบบนําเสนอในช้ันเรียน 
 

 
วัสดุที่กําหนด 
ตุกตาเซรามิกขนาดเล็กความสูงประมาณ 1 นิ้ว   และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีหาไดในชุมชนของทาน 

 
คําอธบิายแนวทางการออกแบบ 
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เรื่องที ่6 การตกแตงที่อยูอาศัย 
 

การออกแบบตกแตงเปนการออกแบบเพ่ือการเปนอยูในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ออกแบบเพ่ือเสริมแตงความงามใหกับอาคารบานเรือนและบริเวณท่ีอยูอาศัย เพ่ือใหเกิดความสวยงาม
นาอยูอาศัย การออกแบบตกแตงในท่ีนี้หมายถึงการออกแบบตกแตงภายนอกและการออกแบบตกแตง
ภายใน 

 
ขั้นตอนในการออกแบบ 
 1. ศึกษาการจัดวางพ้ืนที่ ตัวบานและท่ีวาง ทางเขาออก ทิศทางดูวาทิศทางลมและแสงแดด จะ
ผานเขามาทางดานไหน เชน กระแสลมจะมาจากทิศใต ดูทิศทางของส่ิงรบกวน เชน เสียง และฝุนจาก
ถนน จากอาคารขางเคียงวาจะเขามาในทิศทางใด   การวางเครื่องเรือน  เครื่องไฟฟา เปนตน 
 2. กําหนดความตองการ   เชนรูปแบบการออกแบบเชนรูปแบบไทย ๆ  หรือรูปแบบสากล
ทันสมัย  เครื่องเรือนสามารถใชของท่ีมีอยูแลวมาดัดแปลงไดหรือไม  หรืออยากไดสวนท่ีมีลักษณะแบบ
ไหน เชน สวนท่ีมีไมใหญ ดูรมรื่น สวนไมดอก สวนแบบญี่ปุน  

 
การตกแตงหองนอนแบบไทยท้ังผนังหอง  เครื่องเรือน และสวนประกอบอ่ืน ๆ 

 
3. การวางผัง   ตามความตองการพ้ืนท่ีใชสอย เชน หองนั่งเลน หองครัว  หองนอน ฯลฯ  

กําหนดแนวไมพุมเพ่ือปองกันฝุนจากถนนกําหนดพ้ืนท่ีปลูกตนไมบังแดดทางทิศตะวันตก กําหนด
ทางเขาออก สวน เพ่ือใชสอยตาง ๆ กําหนดจุดท่ีจะเปนเดนของบริเวณซ่ึงจะเปนบริเวณท่ีเดนท่ีสุด เชน 
จุดท่ีมองไดอยางชัดเจนจากทางเขา หรืออาจจะจัดวางประติมากรรมหรือพันธุไมท่ีมีความสวยงามเปน
พิเศษก็ได 
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 4. การจัดทํารายละเอียดตาง ๆ  
 ไดแก การออกแบบในสวนตาง ๆ ตามผังท่ีกําหนดไว กําหนดเครื่องเรือน  เครื่องไฟฟาหรือ
วัสดุและพันธุไมท่ีจะนํามาใชออกแบบสวนประกอบอ่ืน ๆ 
 
 ส่ิงสําคัญท่ีควรคํานึงถึงในการตกแตงภายในโดยรวมคือ 
 สถานท่ีตัง้ของตัวบาน วัสดุจะนํามาใชตกแตง ประโยชนใชสอยในแตละหอง   ความสวยงาม 
งบประมาณของผูเปนเจาของ ความเหมาะสมกับกาลสมัย เพศและวัยของผูใช  และสุดทายคืออุดมการณ
ของผูออกแบบ 

 
การตกแตงสวนแบบเนนอนุรกัษธรรมชาต ิ

 
5.  การจัดวางเคร่ืองเรือน  หลักการท่ัวไปในการพิจารณาจัดวางเครื่องเรือนในการตกแตง

ภายใน มีจุดมุงหมายงาย ๆ คือตองมีความเปนเอกภาพ คือ การรวมตัวกันของเครื่องเรือนแตละกลุม ท้ัง
ในดานความรูสึกและในดานความเปนจริง เชน ชุดรับแขก ชุดรับประทานอาหาร ชุดนั่งเลนฯลฯ ถึงแม
เครื่องเรือนทุกกลุมจะถูกจัดใหรวมอยูในหองโลงท่ีเปดถึงกันตลอด แตเครื่องเรือนทุกชุดจะตองถูกจัด
วางใหไมดูปนเปสับสนกัน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการเลือกแบบของเครื่องเรือนท่ีสัมพันธกันในแตละชุด และ
การใชสีสันตลอดจนการใชเครื่องตกแตง เชน ใชพรมรองในบริเวณหองรับแขก หรือใชไฟชอใหแสง
สวางเนนในบริเวณโตะอาหารซ่ึงจะชวยใหชุดรับแขก และชุดรับประทานอาหารดูเปนเอกภาพยิ่งขึ้น 
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6.  ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการใชสอย 
 เปนการดีมากถาเครื่องเรือนบางช้ินสามารถท่ีจะใชงานไดหลายหนาท่ี หรือหลายตําแหนง เชน  
ตูเล็ก ๆ  ในหองนอนใหญ สามารถนําไปใชในหองนอนเด็กได   เม่ือมีตูใบใหญมาใชในหองนั้นแทน 
หรือเกาอ้ีหวายในหองนั่งเลน สามารถนําไปใชนั่งเลนท่ีระเบียงบานไดดวย 
 

7. ความสมดุล 
 ตองคํานึงถึงความสมดุลในการจัดวางเครื่องเรือนแตละหอง โดยการจัดวางใหแบงกระจาย
เฟอรนิเจอรใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและไมจัดเครื่องเรือนใหรวมกันอยูทางดานใดดานหนึ่งของหอง โดย
ปลอยใหอีกดานหนึ่งวางเปลาอยางไมมีเหตุผล 
 

8. การจัดระบบทางเดินภายในแตละหอง 
 ทางเดินภายในแตละหอง ทางเดินจากประตูหนึ่งไปยังอีกประตูหนึ่ง จะตองสะดวกและ
กวางขวางเพียงพอ ตองไมมีการจัดวางทางเดินภายในแตละหองกีดขวางในเสนทางท่ีใชสัญจร 
  
 สภาพโดยท่ัว ๆ ไปของหองทุกหอง จะทําหนาท่ีเปนตัวบังคับจํานวนในการจัดวาง  เครื่องเรือน
ไดในตัวเองอยูแลว เชน หองนอนจะตองประกอบดวย เตียงนอน  ตูเส้ือผา โตะแตงตัว  โตะทํางาน  โตะ
วางโทรทัศน การจัดวางจึงถูกกําหนดใหตูเส้ือผาตองวางชิดผนังดานทึบ สวนเตียงนอนนิยมจัดวางดาน
หัวนอนไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือตามความเช่ือ โตะวางโทรทัศนจัดวางไวปลายเตียงเพ่ือความ
สะดวกในการใชงาน โตะแตงตัวและโตะทํางานจัดวางอยูในพ้ืนท่ีซ่ึงเหลืออยู 
 หองโถงของตัวบาน จึงเปนหองท่ีคอนขางจะสรางความยุงยากในการจัดวางเครื่องเรือน
พอสมควร กอนการจัดวางเครื่องเรือนควรท่ีจะมีการวางแผนงานสําหรับหองนี้อยางรัดกุมเสียกอน 
 ทางเดินท่ีมีความกวางประมาณ 90 เซนติเมตร จะเปนชองทางเดินท่ีมีขนาดกําลังพอดี ชองวาง
ระหวางโตะกลางกับเกาอ้ีรับแขก ควรเปนระยะประมาณ 45 เซนติเมตร อันเปนระยะท่ีสามารถเดินผาน
เขามายังเกาอ้ีรับแขกไดสะดวก  อีกท้ังแขกสามารถเอ้ือมมือมาหยิบแกวน้ําหรือหยิบอาหาร ตลอดจนเขี่ย
บุหรี่ลงในท่ีเขี่ยบุหรี่ไดสะดวกอีกดวย 
 เครื่องเรือนช้ินใหญ ๆ ในหอง เชน โซฟา  ตูโชว  โตะ  ฯลฯ  ควรจัดวางใหลงในตําแหนงท่ี
เหมาะสมเสียกอน เพ่ือท่ีจะใชเปนหลักในการจัดวางเครื่องเรือนช้ินเล็ก ๆ ตอไป และไมควรจัดวาง
เครื่องเรือนช้ินใหญ ๆ รวมกันอยูเปนกลุม แตควรจัดวางใหกระจายกันออกไป ตามการใชสอย  ท้ังนี้ 
เพ่ือผลในดานความสมดุล 
  แตอยางไรก็ตามในสภาพปกติควรคํานึงถึงดวยวาแขกท่ีนั่งบนเกาอ้ีทุกตัวควรท่ีจะ
สามารถเอ้ือมมือถึงส่ิงของท่ีอยูบนโตะขาง หรือโตะกลางได 
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การวางเครื่องเรือนท่ีเหมาะสมและมีระบบทางเดินท่ีด ี

 
 สําหรับโตะทํางานเปนเฟอรนิเจอรท่ีสําคัญช้ินหนึ่งในหองนี้ ถามีเนื้อท่ีเพียงพอควรจะจัดวาง
โตะทํางานไวดวย โตะทํางานตัวนี้ในเวลาท่ีไมไดใชงานอาจใชเปนท่ีวางโชวของหรือใชเปนท่ีพัก
อาหารขณะนํามาเสิรฟท่ีโตะไดดวย 
  
 เครื่องเรือนท่ีดีท่ีสุด สวยท่ีสุดอาจกลายเปนเครื่องเรือนช้ินท่ีแยท่ีสุด ถาหากฉากหลังมี
ขอบกพรอง เชน มีสีตัดกันมากเกินไปหรือตกแตงไมสัมพันธกับเครื่องเรือน หองบางหองอาจดู
เหมือนกับวาเครื่องเรือนในหองไดถูกเปล่ียนแปลงใหมหมดเพียงแตเจาของหองดัดแปลงฉากหลังของ
หองเทานั้น ฉากหลังจึงนับวามีความสําคัญและสามารถชวยในการตกแตงภายในไดอยางด ี

 
 

 
     เกร็ดความรู 
การสรางบานควรท่ีจะมีการออกแบบตกแตงภายในไปพรอมกันดวย เพ่ือเปนความลงตวัในการ
ออกแบบกอสรางและการวางสายไฟฟา ทอน้ําภายในระหวางกอสราง หากผูรับเหมากอสรางและ
ตกแตงภายในเปนผูเดียวกัน การประสานงานในสวนนี้จะเปนไปอยางราบรื่น ทําใหงานเสร็จไดรวดเรว็
ขึ้นอีกท้ังการกอสรางบานและตกแตงภายในไปพรอมกนั ยังสามารถชวยประหยัดงบประมาณในการ
สรางบานใหนอยลงอีกดวย 
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กิจกรรม 
จากแบบรางแปลนหองนอนดานลาง  ใหผูเรียนออกแบบจดัวางเครื่องเรือนใหถูกตองตาม

หลักการออกแบบท่ีไดศึกษามา  โดยใหรางผังเครื่องเรือนจดัวางลงในผังแปลนนีจ้ากนั้นนํามา
แลกเปล่ียนและวิจารณกันในกลุมเรียน 
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เรื่องที่ 7  คุณคาของทัศนศิลปพ้ืนบาน 
 

วัฒนธรรม โดยท่ัวไปหมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษยและโครงสรางเชิงสัญลักษณท่ีทําให
กิจกรรมนั้นเดนชัดและมีความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิต ซ่ึงเปนพฤติกรรมและส่ิงท่ีคนในหมูผลิตสราง
ขึ้น ดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน  วัฒนธรรมท่ีเปนนามธรรม หมายถึง
ส่ิงท่ีไมใชวัตถุ ไมสามารถมองเห็น หรือจับตองได เปนการแสดงออกในดาน ความคิด ประเพณี 
ขนบธรรมเนียม แบบแผนของพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีปฏิบัติสืบตอกนัมา เปนท่ียอมรับกันในกลุมของตนวา
เปนส่ิงท่ีดีงามเหมาะสม เชน ศาสนา ความเช่ือ ความสนใจ ทัศนคติ ความรู และความสามารถ 
วัฒนธรรม ประเภทนี้เปนสวนสําคัญท่ีทําใหเกิด วัฒนธรรมท่ีเปนรูปธรรมขึ้นได และในบางกรณีอาจ
พัฒนาจนถึงขั้นเปนอารยธรรมก็ได เชน การสรางศาสนสถานในสมัยกอน เม่ือเวลาผานไปจึงกลายเปน
โบราณสถาน ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร 

 
โบราณสถานคือส่ิงท่ีไดรับการพัฒนามาจากวัฒนธรรม 

(รูปภาพจาก www.elbooky.multiphy.com) 
 

ประเพณี  เปนกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เปนเอกลักษณและมีความสําคัญตอสังคม 
เชน การแตงกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเช่ือ  

 
การทําบุญใสบาตรเปนประเพณีท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา 
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ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณี 

 วัฒนธรรมเปนเรื่องท่ีสําคัญยิ่งในความเปนชาติ ชาติใดท่ีไรเสียซ่ึงวัฒนธรรมและประเพณีอัน
เปนของตนเองแลว ชาตินั้นจะคงความเปนชาติอยูไมได ชาติท่ีไรวัฒนธรรมและประเพณี แมจะเปนผู
ชนะในการสงคราม แตในท่ีสุดก็จะเปนผูถูกพิชิตในดานวัฒนธรรมและประเพณี ซ่ึงนับวาเปนการถูก
พิชิตอยางราบคาบและส้ินเชิง ท้ังนี้เพราะผูท่ีถูกพิชิตในทางวัฒนธรรมและประเพณีนั้นจะไมรูตัวเลยวา
ตนไดถูกพิชิต เชน พวกตาดท่ีพิชิตจีนได และตั้งราชวงศหงวนขึ้นปกครองจีน  แตในท่ีสุดถูกชาวจีนซ่ึง
มีวัฒนธรรมและประเพณสูีงกวากลืนจนเปนชาวจีนไปหมดส้ิน ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา วัฒนธรรมและ
ประเพณมีีความสําคัญดังนี้ 

1.  วัฒนธรรมและประเพณีเปนส่ิงท่ีช้ีแสดงใหเห็นความแตกตางของบุคคล กลุมคน   หรือ
ชุมชน  

2.  เปนส่ิงท่ีทําใหเห็นวาตนมีความแตกตางจากสัตว  
3.  ชวยใหเราเขาใจส่ิงตาง ๆ ท่ีเรามองเห็น การแปลความหมายของส่ิงท่ีเรามองเห็นนั้นขึ้นอยู

กับวัฒนธรรมและประเพณีของกลุมชน ซ่ึงเกิดจากการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรม เชน   คนไทย
มองเห็นดวงจันทรวามีกระตายอยูในดวงจันทร  ชาวออสเตรเลียเห็นเปนตาแมวใหญกําลังมองหาเหยื่อ  

4. วัฒนธรรมและประเพณเีปนตัวกําหนดปจจัย 4 เชน เครื่องนุงหม อาหาร ท่ีอยูอาศัย การรักษา
โรค ท่ีแตกตางกันไปตามแตละวัฒนธรรม เชนพ้ืนฐานการแตงกายของประชาชนแตละชาติ   อาหารการ
กิน  ลักษณะบานเรือน  ความเช่ือในยารักษาโรคหรือความเช่ือในส่ิงล้ีลับของแตละ     ชนชาต ิเปนตน 

5. วัฒนธรรมและประเพณีเปนตัวกําหนดการแสดงความรูสึกทางอารมณ และการควบคุม
อารมณ เชน ผูชายไทยจะไมปลอยใหน้ําตาไหลตอหนาสาธารณะชนเม่ือเสียใจ  

6. เปนตัวกําหนดการกระทําบางอยางในชุมชนวาเหมาะสมหรือไม ซ่ึงการกระทําบางอยางใน
สังคมหนึ่งเปนท่ียอมรับวาเหมาะสมแตไมเปนท่ียอมรับในอีกสังคมหนึ่ง  เชนคนตะวันตกจะจับมือหรือ
โอบกอดกันเพ่ือทักทายกันท้ังชายและหญิง  คนไทยใชการยกมือบรรจบกันและกลาวสวัสดีไมนิยม
สัมผัสมือโดยเฉพาะกับคนท่ีมีอาวุโสกวา  คนญี่ปุนใชโคงคํานับ  ชาวเผาเมารีในประเทศนิวซีแลนด 
ทักทายดวยการ แลบล้ินออกมายาว ๆ เปนตน 

จะเห็นไดวาผูสรางวัฒนธรรมและประเพณีคือมนุษย สังคมเกิดขึ้นก็เพราะ มนุษย วัฒนธรรม 
ประเพณี กับสังคมจึงเปนส่ิงคูกัน โดยแตละสังคมยอมมีวัฒนธรรมและหากสังคมมีขนาดใหญหรือมี
ความซับซอน มากเพียงใด ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีมักจะมีมากขึ้นเพียงใดนั้น
วัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ ของแตละสังคมอาจเหมือนหรือตางกันสืบเนื่องมาจากความแตกตาง
ทางดานความเช่ือ เช้ือชาต ิศาสนาและถ่ินท่ีอยู เปนตน 
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ลักษณะของวัฒนธรรมและประเพณี 
เพ่ือท่ีจะใหเขาใจถึงความหมายของคําวา "วัฒนธรรม" ไดอยางลึกซ้ึง จึงขออธิบายถึงลักษณะ

ของวัฒนธรรม ซ่ึงอาจแยกอธิบายไดดังตอไปนี ้
1. วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู มนุษยแตกตางจากสัตว ตรงท่ีมีการรูจักคิด มี

การเรียนรู จัดระเบียบชีวิตใหเจริญ อยูดีกินดี มีความสุขสะดวกสบาย รูจักแกไขปญหา ซ่ึงแตกตางไป
จากสัตวท่ีเกิดการเรียนรูโดยอาศัยความจําเทานั้น  

2. วัฒนธรรมเปนมรดกของสังคม   เนื่องจากมีการถายทอดการเรียนรู จากคนรุนหนึ่งไปสูคน
รุนหนึ่ง ท้ังโดยทางตรงและโดยทางออม โดยไมขาดชวงระยะเวลา และมนุษยใชภาษาในการถายทอด
วัฒนธรรม ภาษาจึงเปนสัญลักษณท่ีใชถายทอดวัฒนธรรมนั่นเอง  

3. วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต  หรือเปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตของมนุษย   มนุษยเกิดในสังคม
ใดก็จะเรียนรูและซึมซับในวัฒนธรรมของสังคมท่ีตนเองอาศัยอยู ดังนั้นวัฒนธรรมในแตละสังคมจึง
แตกตางกัน  

4. วัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีไมคงท่ี มนุษยมีการคิดคนประดิษฐส่ิงใหม ๆ และปรับปรุงของเดิมให
เหมาะสมกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือความเหมาะสมและความอยูรอดของสังคม เชน 
สังคมไทยสมัยกอนผูหญิงจะทํางานบาน ผูชายทํางานนอกบานเพ่ือหาเล้ียงครอบครัว  แตปจจุบันสภาพ
สังคมเปล่ียนแปลงไป ทําใหผูหญิงตองออกไปทํางานนอกบาน เพ่ือหารายไดมาจุนเจือครอบครัว 
บทบาทของผูหญิงในสังคมไทยจึงเปล่ียนแปลงไป  

ประเพณีไทย นั้นเปนประเพณีท่ีไดอิทธิพลอยางสูงจากศาสนาพุทธ แตอิทธิพลจากศาสนาอ่ืน
เชน ศาสนาพราหมณและการอพยพของชาวตางชาติ  เชน คนจีนก็มีอิทธิพลของประเพณีไทยดวย
เชนกัน  
     ประเพณีไทย อันดีงามท่ีสืบทอดตอกันมานั้น ลวนแตกตางกันไปตามความเช่ือ ความผูกพัน
ของผูคนตอพุทธศาสนา และการดํารงชีวิตท่ีสอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอยางชาญฉลาดของ
ชาวบานในแตละทองถ่ิน ท่ัวแผนดินไทย เชน 

ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแกวของคนไตหรือชาวไทยใหญท่ีจังหวัดแมฮองสอน   
         ภาคอีสาน ประเพณีบุญบ้ังไฟของชาวจังหวัดยโสธร              
          ภาคกลาง ประเพณีทําขวัญขาวจังหวดัพระนครศรีอยุธยา      
          ภาคใต ประเพณีแหผาขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
ประเพณี และอารยธรรมไทยยังนํามาซ่ึงการทองเท่ียว เปนท่ีรูจักและประทับใจแกชาติอ่ืน 

นับเปนมรดกอันลํ้าคาท่ีเราคนไทยควรอนุรักษและสืบสานใหยิ่งใหญตลอดไป 
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เกร็ดความรู 
เทศกาลคืออะไร................. 
เทศกาลคือชวงเวลาท่ีกําหนดไวเพ่ือจดังานบุญและงานรืน่เริงในทองถ่ินเปนการเนนไปท่ีการกําหนดวัน 
เวลา และโอกาสท่ีสังคมแตละแหงจะจัดกจิกรรมเพ่ือเฉลิมฉลองโดยมีฤดูกาลและความเช่ือเปนปจจัย
สําคัญท่ีทําใหเกดิเทศกาลและงานประเพณ ี
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โบราณสถานและวัตถ ุ

โบราณสถาน หมายถึง สถานท่ีท่ีเปนของโบราณ เชน อาคารสถานท่ีท่ีมีมาแตโบราณ แหลง
โบราณคดี เชน เมืองโบราณ วังโบราณ คุมเกา เจดีย ฯลฯ แทบทุกจังหวัดในเมืองไทยมีแหลงโบราณ
สถานท่ีนาศึกษานาเรียนรูเพ่ือสืบทอดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาและความสามารถของบรรพบุรุษ 
เชน เวียงกุมกามท่ีเชียงใหม แหลงโบราณสถานท่ีบานเชียง พระนครคีรีท่ีจังหวัดเพชรบุรี พระเจดียยุทธ
หัตถี พระเจดียท่ีสรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแหงกิจกรรมท่ีสําคัญตาง ๆ พระราชวังและพระตําหนัก
โบราณ ฯลฯ 

 
            เมืองเกาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดเปนโบราณสถานท่ีสําคัญของไทย 

ในโบราณสถานแตละแหงอาจมีโบราณวัตถุท่ีมีคุณคา เชน เครื่องใชตาง ๆ เครื่องถวยชาม อาวุธ 
เครื่องสักการบูชา ฯลฯ ในทองท่ีตาง ๆ อาจมีส่ิงท่ีเปนโบราณวัตถุ เชน เรือโบราณ  บานโบราณ รูปสลัก
หรืองานศิลปกรรมท่ีมีมาแตโบราณ หรืองานท่ีศิลปนแตโบราณไดสรางสรรคไว เครื่องใชท่ีเคยใชมาแต
โบราณบางอยางกลายเปนส่ิงท่ีลาสมัยในปจจุบันก็อาจจัดเปนโบราณวัตถุท่ีมีคา เชน หินบดยา เครื่องใช
ในการอยูไฟของแมลูกออน เครื่องสีขาวแบบโบราณ จับปง กําไล ปนปกจุก อุปกรณท่ีใชในการ
ประกอบอาชีพแตโบราณ ฯลฯ 

โบราณวัตถุ หมายถึง สังหาริมทรัพย (ทรัพยท่ีไมยึดติดกับท่ีดิน) ท่ีเปนของโบราณ ไมวาจะเปน
ส่ิงประดิษฐหรือเปนส่ิงท่ีเกดิขึ้นตามธรรมชาติ หรือเปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย
หรือซากสัตว ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
สังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคด ี
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โบราณวตัถุท่ีบานบาตง  อยูท่ีบานบาตง ตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

 
ประโยชนของโบราณสถานและโบราณวัตถ ุสรุปไดดังนี ้

1. แสดงความเปนมาของประเทศ 
ประเทศท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานก็ยอมตองมีโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีมีอายุเกาแก

เชนกัน  ดังนั้นโบราณสถานและโบราณวัตถุจึงเปรียบเหมือนหลักฐานแสดงความเปนมา ของชาต ิ
2. เปนเกียรติและความภาคภูมิใจของคนในชาติ  โบราณสถานและโบราณวัตถุแสดงใหเห็นถึง

การพัฒนาท้ังดานสังคม  สติปญญา  และคุณภาพชีวิตของคนในอดีตของชาติ  ดังนั้นชาติท่ี มี
โบราณสถานและโบราณวัตถุมากและเกาแกคนในชาติยอมมีความภูมิใจในการวิวัฒนาการดาน ตาง ๆ 
ของชนชาตขิองตน 

3. เปนส่ิงที่โยงเหตุการณในอดีตและปจจุบันเขาดวยกัน  โบราณสถานและโบราณวัตถุเปน
เหมือนหลักฐานท่ีผานกาลเวลามา  ทําใหคนในยุคปจจุบันสามารถไดรับรูถึงอดีตของชนชาต ิ     ของตน  
และสามารถนํามาปรับปรุง พัฒนา หรือแกไขขอบกพรองในเหตุการณปจจุบันหรือเลียนแบบและ
พัฒนาในส่ิงท่ีดีงามตอไปได 

4. เปนส่ิงที่ใชอบรมจิตใจของคนในชาติได  โบราณสถานและบางแหงเปนสถานท่ีท่ีบอกถึงการ
เสียสละของบรรพบุรุษ  บางแหงเปนท่ีเตือนสตคินในชาติ  และบางแหงถือวาเปนสถานท่ีศักดิสิ์ทธิ 

โบราณสถานและโบราณวัตถุไมใชทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเกิดขึ้นไดเอง แตเปนทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภทหนึ่งท่ีมนุษยใชสติปญญาและความรูความสามารถสรางขึ้นในสมัยโบราณ สถานท่ี
และส่ิง ของเห ล านั้น เ ม่ือตก ทอดเ ปนมรด กมาถึ งคนรุน เรา  ก็ กลายเ ปนโบ ราณสถานและ
โบราณวัตถุ  เชนเดียวกับอาคารและวัตถุท่ีเราสรางขึ้นสมัยนี ้ก็จะเปนโบราณสถานและโบราณวัตถุของ
คนในอนาคตสืบตอไปแบบนี้ไมขาดตอน ฉะนั้นโบราณสถานและโบราณวัตถุจึงเปนหลักฐาน
ประวัติศาสตรประเภทหนึ่งท่ีบอกความเปนมาของบรรพบุรุษที่อยูในสังคมระดับตาง ๆ ตั้งแตกลุม
ชนขนาดเล็ก จนถึงหมูบานเมือง และประเทศชาต ิตอเนื่องมาจนถึงสมัยเรา  ดังนั้นเราทุกคนควรรวมมือ
รวมใจดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุ ไมทําลาย  ไมทํารายแกะ ขูดขีด ขุดเจาะโบราณสถาน    และ
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ไมเก็บซ้ือขาย หรือแปลงแปรรูปโบราณวัตถุ  และขอใหจําไววา    “การอนุรักษโบราณสถานและ
โบราณวัตถุเปนหนาที่ของทุกคน”  

 
 
 

เกร็ดความรู 
โบราณสถานของไทยที่ไดขึ้นทะเบียนมรดกโลกแลวมีถึง 3 แหงคือ 

1.อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร (ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร)  ผังเมืองสุโขทัยมี
ลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กวางประมาณ 1.6 กิโลเมตร ภายในยัง
เหลือรองรอยพระราชวังและวัดอีก 26 แหง วัดท่ีใหญท่ีสุดคือวัดมหาธาต ุ
              2.อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  
กรุงศรีอยุธยา เปนเมืองหลวงของชนชาติไทยในอดตีตั้งแต พ.ศ. 1893-2310 เปนอาณาจกัรซ่ึงมีความ
เจริญรุงเรืองจนอาจถือไดวาเปนอาณาจกัรท่ีรุงเรืองม่ังคั่งท่ีสุดในภูมิภาคสุวรรณภูมิจากการสํารวจพบวา 
มีโบราณสถานกระจัดกระจายอยูไมต่ํากวา 200 แหง 
              3.แหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานีเปนแหลงโบราณคดสํีาคญัแหงหนึ่ง ท่ีทําใหรับรู
ถึงการดํารงชีวติในสมัยกอนประวัติศาสตรยอนหลังไปกวา 5,000 ป รองรอยของมนุษยในประเทศไทย
สมัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงวฒันธรรมท่ีมีพัฒนาการแลวในหลาย ๆ ดาน วัฒนธรรมบานเชียงได
ครอบคลุมถึงแหลงโบราณคดใีนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกวารอยแหง ซ่ึงเปนบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีมนุษย
อยูอาศัยหนาแนนมาตั้งแตหลายพันปแลว 
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กิจกรรม    
               1. ใหผูเรียนเขียนเรียงความส้ัน ๆ ท่ีเกี่ยวกับวฒันธรรม  ประเพณี  หรือเทศกาลท่ีสําคัญของ
จังหวัดของผูเรียน จากนั้นแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในช้ันเรียน  
               2. ใหผูเรียนรวมกลุมกนัเพ่ือไปชมโบราณสถาน  หรือพิพิธภัณฑ ในทองถ่ิน จากนัน้ให
แลกเปล่ียนความคดิเห็นกนัในช้ันเรียน 
                3. จากท่ีเรียนมาในบทนี้ ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้
            3.1  ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณ ี
            3.2  ผูเรียนจะสามารถอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุไดอยางไร 
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บทที่ 2 
ดนตรีพื้นบาน 

สาระสําคัญ 
 รูเขาใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ช่ืนชม เห็นคุณคาความงาม  ทางดนตรีพ้ืนบาน  และสามารถ
วิเคราะหวิพากษ วิจารณไดอยางเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 มีความรู ความเขาใจ ในพ้ืนฐานของดนตรีพ้ืนบาน สามารถอธิบาย สรางสรรค  อนุรักษ 
วิเคราะห วิพากษ วิจารณเกี่ยวกับความไพเราะของดนตรีพ้ืนบาน  ไดอยางเหมาะสม 
 
ขอบขายเน้ือหา             
  เรื่องท่ี  1  ลักษณะของดนตรีพ้ืนบาน 

เรื่องท่ี  2  ดนตรีพ้ืนบานของไทย 
เรื่องท่ี  3  ภูมิปญญาทางดนตร ี
เรื่องท่ี  4  คุณคาของเพลงพ้ืนบาน 
เรื่องท่ี  5  พัฒนาการของเพลงพ้ืนบาน 
เรื่องท่ี  6  คุณคาและการอนุรักษเพลงพ้ืนบาน 
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เรื่องที่ 1 ลักษณะของดนตรีพ้ืนบาน 
 

 ลักษณะของดนตรีพ้ืนบาน คือ ดนตรีท่ีมีมาตั้งแตดั้งเดิมในกลุมสังคมทุกกลุมท่ัวโลก เพลง
พ้ืนบานมักจะเปนเพลงท่ีมีการรองประกอบกันสวนมาก จึงเรียกกันอีกช่ือหนึ่งวา “เพลงพ้ืนบาน” หรือ 
Folk song โดยปกติดนตรีพ้ืนบานมักจะมีลักษณะดังนี้ 

1. บทเพลงตาง ๆ ตลอดจนวิธีเลน วิธีรอง มักจะไดรับการถายทอดโดยการส่ังสอนกัน    ตอ ๆ 
มาดวยวาจา และการเลนหรือการรองใหฟง การบันทึกเปนโนตเพลงไมใชลักษณะดั้งเดิมของดนตรี
พ้ืนบาน อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีการถายทอดดนตรีพ้ืนบานโดยการใชโนตดนตรีกันบางแลว 
ตัวอยางเพลงพ้ืนบานของไทยท่ีถายทอดกันมา เชน เพลงเรือ เพลงลําตัด จะเห็นไดวาเพลงเหลานี้มีการ
รองเลนกันมาแตโบราณไมมีการบันทึกเปนตัวโนตและสอนกันใหรองจากตัวโนตแตอยางใด 

2. เพลงพ้ืนบานมักเปนบทเพลงท่ีใชในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ มิใชแตงขึ้นมาเพ่ือใหฟง
เฉยๆ หรือเพ่ือใหรูสึกถึงศิลปะของดนตรีเปนสําคัญ จะเห็นไดวาเพลงกลอมเด็กมีขึ้นมาเพราะตองการใช
รองกลอมเด็กใหนอน เพลงเกี่ยวขาวใหรองเลนในเทศกาลเกี่ยวขาว เนื่องจากเสร็จภารกิจสําคัญแลว 
ชาวนาจึงตองการเลนสนุกสนานกัน หรือเพลงเรือใชประกอบการเลนเรือหนาน้ําหลาก เปนตน 

3. รูปแบบของเพลงพ้ืนบานไมซับซอน มักมีทํานองหลัก 2 – 3 ทํานองรองเลนกันไป โดยการ
เปล่ียนเนื้อรอง จังหวะประกอบเพลงมักจะซํ้าซากไปเรื่อย ๆ อาจจะกลาวไดวา ดนตรีหรือเพลงพ้ืนบาน
เนนท่ีเนื้อรอง หรือการละเลนประกอบดนตรี เชนการฟอนรําหรือการเตนรํา 

4. ลักษณะของทํานองและจังหวะเปนไปตามลักษณะของกิจกรรม หรือการละเลน เชนเพลง
กลอมเด็กจะมีทํานองเย็น ๆ เรื่อย ๆ จังหวะชา ๆ เพราะจุดมุงหมายของเพลงกลอมเด็กตองการใหเด็ก
ผอนคลายและหลับกันในท่ีสุด ตรงกันขามกับเพลงรําวงจะมีทํานองและจังหวะสนุกสนานเร็วเราใจ 
เพราะตองการใหทุกคนออกมารายรําเพ่ือความครึกครื้น 

5. ลีลาการรองเพลงพ้ืนบานมักเปนไปตามธรรมชาติ การรองไมไดเนนในดานคุณภาพของ
เสียงสักเทาใด ลีลาการรองไมไดใชเทคนิคเทาใดนัก โดยปกติเสียงท่ีใชในการรองเพลงพ้ืนบานไมวา
ชาติใดภาษาใด มักจะเปนเสียงท่ีออกมาจากลําคอมิไดเปนเสียงท่ีออกมาจากทองหรือศีรษะ ซ่ึงเปนลีลา
การรองเพลงของพวกเพลงศิลปะ 

6. เครื่องดนตรีท่ีใชบรรเลงพ้ืนบานมีลักษณะเฉพาะเปนของทองถ่ินนั้น ๆ เปนสวนใหญ ซ่ึงส่ิง
นี้เปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณท่ีทําใหเราไดทราบวา ดนตรีพ้ืนบานท่ีไดยินไดชมเปนดนตรีของ
ทองถ่ินใด หรือของชนเผาใด ภาษาใด ตัวอยางเชนดนตรีพ้ืนบานของชาวอีสานมักจะมีแคน โปงลาง 
ทางภาคเหนือจะมีซึง สะลอ เปนตน 

เพลงพ้ืนบานจะพบไดในทุกประเทศท่ัวโลก เปนเพลงท่ีมีผูศึกษาเก็บรวบรวมไว เนื่องจากเปน
วัฒนธรรมหนึ่งของชาติ เชน ประเทศฮังการี นักดนตรีศึกษา คือโคดายและบารตอด ไดรวบรวมเพลง
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พ้ืนบานของชาวฮังการีเอาไว และนํามาใชสอนอนุชนรุนหลัง นอกจากนี้ยังมีผูประพันธเพลงหลายคน
นําเอาทํานองเพลงพ้ืนเมืองมาทําเปนทํานองหลักของเพลงท่ีตนประพันธ เชน บารตอด, ดโวชาด 

ดนตรีมีหลายประเภท บางประเภทไมตองการความรูความเขาใจมากนักก็สามารถเขาถึงและ
สนุกสนานไปกับดนตรีได แตมีดนตรีบางประเภทท่ีมีเนื้อหาสาระลึกซ้ึง ซ่ึงผูท่ีจะเขาถึงตองศึกษาอยาง
จริงจัง ดนตรีประเภทนี้ไดแก ดนตรีศิลปะซ่ึงไดแก ดนตรีตะวันตกหรือดนตรีคลาสสิก และดนตรี
ประจําชาติตาง ๆ เนื่องจากดนตรีประเภทนี้มีเนื้อหา ทฤษฎีตลอดจนการบรรเลง การรองการเลนท่ี
ละเอียดลึกซ้ึง ผูท่ีตองการเขาถึงหรือซาบซ้ึงดนตรีประเภทนี้จึงตองฟงดนตรีประเภทนี้อยางเขาใจ
การศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของดนตรี ไมวาจะเปนองคประกอบดนตรี ประวัติดนตรี หรือรูปลักษณะ
ของเพลงท่ีจะฟง จะทําใหผูนั้นมีรากฐานการฟงเพลงนั้น ๆ ดีขึ้น อยางไรก็ตามการศึกษาอยางเดียวเปน
การไมพอเพียง ผูท่ีจะซาบซ้ึงในดนตรีประเภทนี้ได ควรฟงเพลงประเภทนี้ดวยเสมอ ความซาบซ้ึงใน
ดนตรีเปนส่ิงที่สอนใหเกิดขึ้นไมได เพราะเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของแตละคน การสอนเปน
เพียงการแนะแนว 

ในการฟงเพลง โดยมีการศึกษาเนื้อหาสาระดนตรีไปดวยเพ่ือใหผูนั้นเกิดความรูสึกเม่ือไดฟง
เพลงโดยตัวของตัวเอง ดังนั้นความซาบซ้ึงในดนตรีจึงเปนเรื่องของแตละบุคคลท่ีจะเรียนรูและพัฒนา
ไปดวย 

ดนตรีพ้ืนบานเปนเสียงดนตรีท่ีถายทอดกันมาดวยวาจา ซ่ึงเรียนรูผานการฟงมากกวาการอาน
และเปนส่ิงท่ีพูดตอกันมาแบบปากตอปาก โดยไมมีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรจึงเปนลักษณะ
การสืบทอดทางวัฒนธรรมของชาวบานตั้งแตอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบันซ่ึงเปนกิจกรรมการดนตรีเพ่ือ
ผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางานและชวยสรางสรรคความรื่นเริงบันเทิงเปนหมูคณะและชาวบาน
ในทองถ่ินนั้น ซ่ึงจะทําใหเกิดความรักสามัคคีกันในทองถ่ินและปฏิบัติสืบทอดตอมายังรุนลูกรุนหลาน 
จนกลายมาเปนเอกลักษณทางพ้ืนบานของทองถ่ินนั้นๆ สืบตอไป 
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เรื่องที่ 2 ดนตรีพ้ืนบานของไทย 
 

ดนตรีพ้ืนบานของไทย สามารถแบงออกตามภูมิภาคตาง ๆ ของไทยดังนี้ 
1. ดนตรีพ้ืนบานภาคกลาง  ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เปา โดยเครื่องดีด ไดแก 

จะเขและจองหนอง เครื่องสีไดแก ซอดวงและซออู เครื่องตีไดแก ระนาดเอก ระนาดทุม ระนาดทอง 
ระนาดทุมเล็ก ฆอง โหมง ฉิ่ง ฉาบและกรับ เครื่องเปาไดแก ขลุยและป ลักษณะเดนของดนตรีพ้ืนบาน
ภาคกลาง คือ วงปพาทยของภาคกลางจะมีการพัฒนาในลักษณะผสมผสานกับดนตรีหลวง โดยมีการ
พัฒนาจากดนตรีปและกลองเปนหลักมาเปนระนาดและฆองวงพรอมท้ังเพ่ิมเครื่องดนตรี มากขึ้นจนเปน
วงดนตรีท่ีมีขนาดใหญ รวมท้ังยังมีการขับรองท่ีคลายคลึงกับปพาทยของหลวง ซ่ึงเปนผลมาจากการถาย
โอนโยงทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมราษฎรและหลวง 
เคร่ืองดนตรีภาคกลาง 

 
ซอสามสาย 
 ซอสามสาย เปนซอ ท่ีมีรูปรางงดงามท่ีสุด ซ่ึงมีใชในวงดนตรีไทยมาตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย 
(พ.ศ. 1350) แลว ซอสามสายขึ้นเสียงระหวางสายเปนคูส่ีใชบรรเลงในพระราชพิธี  อันเนื่องดวยองค
พระมหากษัตริย ภายหลังจึงบรรเลงประสมเปนวงมโหร ี

 
ซอดวง 

ซอดวง เปนเครื่องสายชนิดหนึ่ง บรรเลงโดยการใชคันชักสี กลองเสียง ทําดวยไมเนื้อแข็ง ขึง
หนาดวยหนังงู มีชอง เสียงอยูดานตรงขาม คันทวนทําดวยไมเนื้อแข็ง ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร มี
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ลูกบิดขึ้นสาย อยูตอนบน ซอดวงใชสายไหมฟนหรือสายเอ็น มี 2 สาย ขนาดตางกัน คันชักอยูระหวาง
สาย ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ซอดวงมีเสียงแหลม ใช เปนเครื่องดนตรีหลักในวงเครื่องสาย  

 
ซออู 

ซออู เปนเครื่องสายใชสี กลองเสียงทําดวยกะโหลกมะพราว ขึ้นหนาดวยหนังวัว มีชองเสียงอยู
ดานตรงขาม คนัทวนทําดวยไมเนื้อแข็ง ตอนบนมีลูกบิดสําหรับขึงสาย สายซอทําดวยไหมฟน มีคันชัก
อยูระหวางสาย ความยาวของคันซอ ประมาณ 60 เซนติเมตร คันชักประมาณ 50 เซนติเมตร ซออูมีเสียง
ทุมต่ํา บรรเลงคูและสอดสลับกับซอดวงในวงเครื่องสาย  

 

 
จะเข 

จะเข เปนเครื่องสาย ท่ีใชบรรเลงดวยการดีด โดยปกติมีขนาดความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร 
และยาว 140 เซนติเมตร ตัวจะเขทําดวยไมเนื้อออน ขุดเปนโพรง มีสาย 3 สาย สายท่ี 1-2 ทําดวยไหมฟน 
สายท่ี 3 ทําดวยทองเหลือง วิธีการบรรเลงมือซาย จะทําหนาท่ีกดสายใหเกิดเสียง   สูง - ต่ํา สวนมือขวา
จะดีดท่ีสายดวยวัตถุท่ีทําจากงาสัตว  
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ขลุย 

ขลุย ของไทยเปนขลุย ในตระกูลรีคอรดเดอร คือมีท่ีบังคับแบงกระแสลมทําใหเกิดเสียงในตัว
ไมใชขลุยผิว ตระกูลฟลุตแบบจีน ขลุยไทยมีหลายขนาด ไดแก ขลุยอู มีเสียงต่ําท่ีสุด ระดับกลาง คือ 
ขลุย เพียงออ เสียงสูง ไดแก ขลุยหลีบ และยังท่ีมี เสียงสูงกวานี้คือ ขลุยกรวดหรือขลุยหลีบกรวด อีกดวย 
ขลุยเปนเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายและ วงมโหร ี 

 

 

 
ป 

ป เปนเครื่องเปาท่ีมีล้ิน ทําดวยใบตาล เปนเครื่องกําเนิดเสียง เปนประเภทล้ินคู (หรือ 4 ล้ิน) 
เชนเดียวกับโอโบ ( Oboe) มีหลายชนิดคือ ปนอก ปใน ปกลาง ปมอญ ปไทยท่ีเดนท่ีสุด คือ ปในตระกูล
ปใน ซ่ึงมีรูปดเปดบังคับลม เพียง 6 รู แตสามารถบรรเลงไดถึง 22 เสียง และสามารถเปาเลียนเสียงคน
พูดไดชัดเจนอีกดวย  
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ระนาดเอก 
ระนาดเอก เปนระนาดเสียงแหลมสูง ประกอบดวยลูกระนาดท่ีทําดวยไมไผบงหรือไม เนื้อแข็ง 

เชน ไมชิงชัน 21-22 ลูก รอยเขาดวยกันเปนผืนระนาด และแขวนหัวทายท้ัง 2 ไวบนกลองเสียงท่ีเรียกวา 
รางระนาด ซ่ึงมีรูปรางคลายเรือ ระนาดเอกทําหนาท่ีนําวงดนตรีดวยเทคนิคการบรรเลงท่ีประณีต พิศดาร 
มักบรรเลง 2 แบบ คือ ตีดวยไมแข็ง เรียกวา ปพาทย ไมแข็ง และตีดวยไมนวม เรียกปพาทย ไมนวม 
ระนาดเอกเรียงเสียงต่ําไปหาสูงจากซายไปขวา และเทียบเสียงโดยวิธีใชชันโรงผสมผงตะกั่วติดไว
ดานลางท้ังหัวและทายของลูกระนาด  

 

 

ระนาดทุม 
ระนาดทุม ทําดวยไมไผ หรือไมเนื้อแข็งมีผืนละ 19 ลูก มีรูปรางคลายระนาดเอกแตเตี้ยกวาและ

กวางกวาเล็กนอย ระนาดทุมใชบรรเลงหยอกลอกับระนาดเอก 
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ฆองวงใหญ 
ฆองวงใหญ เปนหลักของวงปพาทย และวงมโหรี ใชบรรเลงทํานองหลัก มีลูกฆอง 16 ลูก 

ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ  
ลูกฆอง : เปนสวนกําเนิดเสียงทําดวยโลหะผสม มีลักษณะคลายถวยกลม ๆ ใหญเล็กเรียง

ตามลําดับเสียง ต่ําสูง ดานบนมีตุมนูนขึ้นมาใชสําหรับตี  และใตตุมอุดไวดวยตะกั่วผสมชันโรง  เพ่ือ
ถวงเสียงใหสูงต่ําตามตองการ  

เรือนฆอง : ทําดวยหวายขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 นิ้วเศษ ขดเปนวง และยึดไวดวยไม
เนื้อแข็ง กลึงเปนลวดลายคลายลูกกรง และมีไมไผ เหลาเปนซ่ี ๆ ค้ํายันใหฆองคงตัวเปน โครงสรางอยู
ได การผูกลูกฆองแขวนเขากับเรือนฆอง ผูกดวยเชือกหนังโดยใชเง่ือนพิเศษ  

 

 

 
ฆองวงเล็ก 

ฆองวงเล็ก มีขนาดเล็กกวา แตเสียงสูงกวาฆองวงใหญมีวิธีตีเชนเดียวกับฆองวงใหญ แตดําเนิน
ทํานองเปนทางเก็บหรือทางอ่ืนแลวแตกรณี บรรเลงทํานองแปรจากฆองวงใหญ ฆองวงเล็กมี 19 ลูก  
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โทนรํามะนา 
              โทน : รูปรางคลายกลองยาวขนาดเล็ก ทําดวยไม หรือดินเผา ขึงดวยหนังดึงใหตึงดวยเชือก 
หนังตัวกลองยาวประมาณ 34 เซนติเมตร ตรงกลางคอด ดานตรงขามหนากลองคลายทรงกระบอกปาก
บานแบบลําโพง ตรงเอวคอดประมาณ 12 เซนติเมตร ใชตีคูกับรํามะนา  

รํามะนา : เปนกลองทําดวยไมขึง หนังหนาเดียวมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 22 เซนติเมตร ใช
ในวงเครื่องสาย  

 

 
กลองแขก 
  

กลองแขก เปนกลองท่ีตีหนาทับไดท้ังในวงปพาทย มโหรีและบางกรณีวงเครือ่งสายก็ได    
ตีดวย มือท้ัง 2 หนา คูหนึ่งประกอบดวยตัวผู  (เสียงสูง) และตัวเมีย (เสียงต่ํา)  
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กลองสองหนา 
กลองสองหนา เปนช่ือของกลองชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกลองลูกหนึ่งใน  เปงมางคอก   

ขึงดวยหนังเลียดรอบตัว ใชในวงปพาทยหรือมโหรีบางกรณ ี 
 

2. ดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือ  ในยุคแรกจะเปนเครื่องดนตรีประเภทดีด ไดแก ทอนไมกลวงท่ี
ใชประกอบพิธีกรรมในเรื่องภูตผีปศาจและเจาปา เจาเขา จากนั้นไดมีการพัฒนาโดยนําหนังสัตวมาขึงท่ี
ปากทอนไมกลวงไวกลายเปนเครื่องดนตรีท่ีเรียกวากลอง ตอมามีการพัฒนารูปแบบของกลองให
แตกตางออกไป เชน กลองท่ีขึงปดดวยหนังสัตวเพียงหนาเดียว ไดแก กลองรํามะนา กลองยาว กลอง
แอว และกลองท่ีขึงดวยหนังสัตวท้ังสองหนา ไดแก กลองมองเซิง กลองสองหนา และตะโพนมอญ 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องตีท่ีทําดวยโลหะ เชน ฆอง ฉิ่ง ฉาบ สวนเครื่องดนตรีประเภทเปา ไดแก ขลุย ยะเอ 
ปแน ปมอญ ปสุรไน และเครื่องสี ไดแก สะลอลูก 5 สะลอลูก 4 และสะลอ 3 สาย และเครื่องดีด ไดแก 
พิณเปยะ และซึง 3 ขนาด คือซึงนอย ซึงกลาง และซึงใหญ สําหรับลักษณะเดนของดนตรีพ้ืนบาน
ภาคเหนือ คือมีการนําเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เปา มาผสมวงกันใหมีความสมบูรณและไพเราะ 
โดยเฉพาะในดานสําเนียงและทํานองท่ีพล้ิวไหวตามบรรยากาศ ความนุมนวลออนละมุนของธรรมชาติ  
นอกจากนี้ยังมีการผสมทางวัฒนธรรมของชนเผาตาง ๆ และยังเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมในราชสํานักทํา
ใหเกิดการถายโยง และการบรรเลงดนตรีไดท้ังในแบบราชสํานักของคุมและวัง และแบบพ้ืนบานมี
เอกลักษณเฉพาะถ่ิน  
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เคร่ืองดนตรีภาคเหนือ 

 
 

สะลอ 
สะลอ หรือทะลอ เปนเครื่องสายบรรเลงดวยการสี ใชคันชักอิสระ ตัวสะลอท่ีเปนแหลงกําเนิด

เสียงทํา ดวยกะลามะพราว ตัดและปดหนาดวยไมบาง ๆ มีชองเสียงอยูดานหลัง        คันสะลอทําดวย ไม
สัก หรือไมเนื้อแข็งอ่ืน ๆ โดยปกติจะ ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ลูกบิดอยูดานหนานิยม ทําเปนสอง
สาย แตท่ีทําเปนสามสายก็ มีสาย เดิมใชสายไหมฟน ตอมาทําดวยลวดหรือสายเบรกจักยานซ่ึง
สันนิษฐานวา คําวา สะลอ มาจาก คําวาสายลอหรือสายเบรกจักรยานในภาษาทางเหนือ  และเรียกกลาย
มาเปนสะลอในท่ีสุด  สะลอมี 3 ขนาด คือ สะลอเล็ก สะลอกลาง และสะลอใหญ 3 สาย  
 
 
 
ซึง 

 
 
 
ซึง เปนเครื่องสายชนิดหนึ่งใชบรรเลงดวยการดีด ทําดวยไมสักหรือไมเนื้อแข็ง มีชองเสียงอยู 

ดานหนากําหนดระดับเสียงดวยนมเปนระยะ ๆ ดีด ดวยเขาสัตวบาง ๆ มีสายทําดวยโลหะ เชน ลวด หรือ
ทองเหลือง (เดิมใชสายไหมฟน) 2 สาย  
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ขลุย 
เชนเดียวกับขลุยของภาคกลาง  

 

 
 
 
 
 
 
ป 

ป เปนปล้ินเดียวท่ีตัวล้ินทําดวยโลหะเหมือนล้ินแคน ตัวปทําดวยไมซางท่ีปลายขางหนึ่งฝงล้ิน
โลหะไวเวลาเปาใชปากอมล้ินท่ีปลายขางนี้ อีกดานหนึ่งเจาะรู บังคับเสียงเรียงกัน 6 รู ใชปดเปดดวยนิ้ว
มือท้ัง 2 นิ้ว เพ่ือใหเกิดทํานองเพลง มี 3 ขนาด ไดแก ขนาดใหญเรียก ปแม ขนาดรองลงมาเรียก ปกลาง 
และขนาดเล็กเรียก ปกอย นิยมบรรเลงประสมเปนวงเรียก วงจุมป หรือปจุม หรือบรรเลงรวมกับซึงและ
สะลอ  
 
 
 
 
 
 
 
ปแน 

ปแน มีลักษณะคลายปไฉน หรือปชวา แตมีขนาดใหญกวา เปนปประเภทล้ินคูทําดวยไม เนื้อ
แข็ง มีรูบังคับเสียง เชนเดียวกับปใน นิยมบรรเลงในวงประกอบกับฆอง กลอง ตะหลดปด และกลอง
แอว เชน ในเวลาประกอบการฟอน เปนตน มี 2 ขนาด ไดแก ขนาดเล็กเรียก แนนอย ขนาดใหญ เรียก 
แนหลวง  
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พิณเปยะ 

พิณเปยะ หรือ พิณเพียะ หรือบางทีก็เรียกวา เพียะ หรือเปยะ กะโหลกทําดวยกะลามะพราว เวลา
ดีดเอากะโหลกประกบติดไวกับหนาอก ขยับเปด-ปด เพ่ือใหเกิดเสียงกังวานตามตองการ สมัยกอนหนุม
ชาว เหนือนิยมเลนดีดคลอการขับรองในขณะไปเกี้ยวสาวตามหมูบานในยามค่ําคืน ปจจุบันมีผูเลนได
นอยมาก  
 

 
 
 
 
กลองเตงถิ้ง 

กลองเตงถ้ิง เปนกลองสองหนา ทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมแดง หรือไมเนื้อออน เชน ไมขนุน 
หนากลองขึงดวยหนังวัว มีขาสําหรับใชวางตัวกลอง ใชประสมกับเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ เพ่ือเปนเครื่อง
ประกอบจังหวะ  
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ตะหลดปด 

ตะหลดปด หรือมะหลดปด เปนกลองสองหนา ขนาดยาวประมาณ 100 เซนติเมตร หนากลอง
ขึงดวยหนัง โยงเรงเสียงดวยเชือกหนัง หนาดานกวางขนาด 30 เซนติเมตร ดานแคบขนาด 20 เซนติเมตร 
หุนกลองทําดวยไมเนื้อแข็งหรือเนื้อออน ตีดวยไมหุมนวม มีขี้จา (ขาวสุกบดผสมขี้เถา) ถวงหนา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลองตึ่งโนง 

กลองตึ่งโนง เปนกลอง ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด ตัวกลองจะยาวมากขนาด 3-4 เมตรก็มี ใชตีเปน 
อาณัติสัญญาณประจําวัด และใชในกระบวนแหกระบวนฟอนตาง ๆ ประกอบกับตะหลดปด  ปแน ฉาบ
ใหญ และฆองหุย ใชตีดวยไม เวลาเขากระบวน จะมีคนหาม  
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กลองสะบัดชัย 

กลองสะบัดชัยโบราณ เปนกลองท่ีมีมานานแลวนับหลายศตวรรษ ในสมัยกอนใช ตียามออกศึก
สงคราม เพ่ือเปนสิริมงคล และเปนขวัญกําลังใจใหแกเหลาทหารหาญในการตอสูใหได  ชัยชนะ ทํานอง
ท่ีใชในการตี กลองสะบัดชัยโบราณมี 3 ทํานอง คือ ชัยเภร ีชัยดิถี และชนะมาร  
 

3. ดนตรีพ้ืนบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)  มีวิวัฒนาการมายาวนานนับพันป เริ่มจาก
ในระยะตน มีการใชวัสดุทองถ่ินมาทําเลียนเสียงจากธรรมชาต ิปาเขา เสียงลมพัด ใบไมไหว เสียงน้ําตก 
เสียงฝนตก ซ่ึงสวนใหญจะเปนเสียงส้ันไมกอง ในระยะตอมาไดใชวัสดุพ้ืนเมืองจากธรรมชาติมาเปา 
เชน ใบไม ผิวไม ตนหญาปลองไมไผ ทําใหเสียงมีความพล้ิวยาวขึ้น จนในระยะท่ี 3 ไดนําหนังสัตวและ
เครื่องหนังมาใชเปนวัสดุเครื่องดนตรีท่ีมีความไพเราะและรูปรางสวยงามขึ้น เชน กรับ เกราะ ระนาด 
ฆอง กลอง โปง โหวด ป พิณ โปงลาง แคน เปนตน โดยนํามาผสมผสานเปนวงดนตรีพ้ืนบานภาคอีสาน
ท่ีมีลักษณะเฉพาะตามพ้ืนท่ี 3 กลุม คือ กลุมอีสานเหนือ และอีสานกลางจะนิยมดนตรีหมอลําท่ีมีการเปา
แคนและดีดพิณประสานเสียงรวมกับการขับรอง สวนกลุมอีสานใตจะนิยมดนตรีซ่ึงเปนดนตรีบรรเลงท่ี
ไพเราะของชาวอีสานใตท่ีมีเช้ือสายเขมร นอกจากนี้ยังมีวงพิณพาทยและวงมโหรีดวย     ชาวบานแตละ
กลุมก็จะบรรเลงดนตรีเหลานี้กันเพ่ือ ความสนุกสนานครื้นเครงใชประกอบการละเลน การแสดงและ
พิธีกรรมตาง ๆ เชน ลําผีฟาท่ีใชแคนเปาในการรักษาโรค และงานศพแบบอีสานท่ีใชวงตุมโมงบรรเลง 
นับเปนลักษณะเดนของดนตรีพ้ืนบานอีสานท่ีแตกตางจากภาคอ่ืน ๆ  
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เคร่ืองดนตรีภาคอีสาน 
 

 
 
 
 
 
 
หืน 

หืน เปนเครื่องดนตรีกึ่งดีดกึ่งเปาอยางหนึ่งมีท้ังท่ีทําดวยไมไผและโลหะเซาะรองตรงกลางเปน
ล้ินในตัว เวลาเลนประกบหืนเขากับปาก ดีดท่ีปลายขางหนึ่งดวยนิ้วหัวแมมือ หรือนิ้วช้ี อาศัยกระพุงปาก
เปนกลองเสียง ทําให เกิดเสียงสูงต่ําตามขนาดของกระพุงปากท่ีทํา สามารถดีดเปนเสียงแทคลายเสียงคน
ออกเสียงสระ เครื่องดนตรีนี้มีเลนกันในพวกชนเผามูเซอ เรียกช่ือวา เปยะ  

เครื่องดนตรีชนิดนี้มิไดมีเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น แตมีในทุกสวนของโลก เชน แถบ
มองโกเลีย ปาปว นิวกินี อัฟริกา และยุโรป นับเปน เครื่องดนตรีโบราณช้ินหนึ่งท่ีนาศึกษาอยางยิ่ง 

  

 

 
 
 
 
แคน 

แคนเปน เครื่องดนตรีท่ีเปนท่ีรูจักมากท่ีสุดของชาวอีสานเหนือ และอีสานกลางไมรวมอีสานใต
ท่ีมีอิทธิพลเขมร แคนเปนเครื่องดนตรีสมบูรณแบบท่ีสุด ท่ีมีประวัตคิวามเปนมายอนหลังไปหลายพันป 
แคนทํา ดวยไมซาง มีล้ินโลหะ เชนดีบุก เงิน หรือทองแดงบาง ๆ ประกอบไวในสวนท่ีประกอบอยูใน
เตาแคน แคนมีหลายขนาด เชน แคน 7 แคน 9 ขาง ๆ เตาแคน ดานบนมีรูปดเปดบังคับเสียง เวลา เปา 
เปาท่ีเตาแคนดานหนา ใชมือท้ังสอง ประกอบจับเตาแคนในลักษณะเฉียงเล็กนอย แคนเปนเครื่องดนตรี
ท่ีบรรเลงไดท้ังทํานองเพลงประสานเสียง และใหจังหวะในตัวเอง จึงมีลีลาการบรรเลง ท่ีวิจิตรพิสดาร
มาก  



66 
 

ระบบเสียงของแคน เปนท้ังระบบ ไดอะโทนิค และเพนตะโทนิค มีขั้น คูเสียงท่ีเลนไดท้ังแบบ
ตะวันตก และแบบไทยรวมท้ังคูเสียงระดับเดียวกันอีกดวย  

 

 
 
โหวด 

โหวด เปนเครื่องเปาชนิดหนึ่งท่ีไมมีล้ิน เกิดจากกระแสลมท่ีเปาผานไมรวกหรือไมเฮี้ย  (ไมกู
แคน) หรือไมไผ ดานรู เปดของตัวโหวดทําดวยไมรวกขนาดเล็ก ส้ัน ยาว (เรียงลําดับตามความสูงต่ํา
ของเสียง) ติดอยูรอบกระบอกไมไผท่ีใชเปนแกนกลาง ติดไวดวยขี้สูด มีจํานวน 6-9 เลา ความยาว
ประมาณ 25 เซนติเมตร เวลาเปาจะหมุนไปรอบ ๆ ตามเสียงท่ีตองการ  

 

 
พิณ 

เปนเครื่องดนตรีท่ีบรรเลงดวยการดีด มี 2-3 สาย แตขึ้นเปนสองคู โดยขึ้นคู 5 ดีดเปนทํานอง
เพลง ตัวพิณและคันทวนนิยมแกะดวยไมช้ินเดียวกัน มีนมสําหรับตั้งเสียง สายพิณนิยมทําดวยโลหะ 
โดยเฉพาะสายลวดเบรคจักรยาน ท่ีดีดนิยมทําดวยเขาสัตวแบน ๆ เหลาใหบางพอท่ีจะดีด สะบัดได  
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โปงลาง 

โปงลางเปนเครื่องดนตรีประเภทท่ีบรรเลง ทํานองดวยการตีเพียงชนิดเดียวของภาคอีสาน โดย 
บรรเลงรวมกันกบัแคน พิณและเครื่องประกอบจังหวะ หรือ บรรเลงเดี่ยว ตวัโปงลางทําดวยทอนไมแข็ง
ขนาดตาง ๆ กันเรียงตามลําดับเสียงรอยดวยเชือกเปนลูกระนาด ปลายขางเสียงสูงผูกแขวนไวกับกิ่งไม 
และ ขางเสียงต่ําปลอยทอดเยื้องลงมาคลองไวกับหัวแมเทาของผูบรรเลง หรือคลองกับวัสดุ ปกติ ผูเลน
โปงลางรางหนึ่งมี 2 คน คือ คนบรรเลง ทํานองเพลงกับคนบรรเลงเสียงกระทบแบบคูประสาน ไมท่ีตี
โปงลางทําดวยไมเนื้อแข็งเปนรูปคลาย คอนตีดวยมือสองขาง    ขางละอัน ขนาดของโปงลางไมมี
มาตรฐานแนนอน  

 

 
 

 
จะเขกระบือ 

เปนเครื่องดนตรีสําคัญช้ินหนึ่งในวงมโหรีเขมร เปนเครื่องดนตรีประเภทดีดในแนวนอน  
มี 3 สาย สมัยกอนสายทําจากเสนไหมฟน ปจจุบันทําจากสายเบรคจักรยาน การบรรเลงจะใชมือซายกด 
สายบนเสียงท่ีตองการ สวนมือขวาใชสําหรับดีด  
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กระจับป 

เปนเครื่องดนตรีประเภทดีด โดยใชกระท่ีทําจากเขาสัตว กลองเสียงทําดวยไมขนุนหรือ   ไมสัก 
สวนปลายสุดมีรู 2 รู ใชใสลูกบิดและรอยสาย เม่ือบรรเลงจะตั้งขนานกับลําตัว มือขวาจับกระสําหรับดีด 
มือซายกดท่ีสายเพ่ือเปล่ียนระดับเสียง  

 

 
 
 

 
ซอกันตรึม 

เปนเครื่องสายใชสี ทําดวยไม กลองเสียงขึงดวยหนังงู มีชองเสียงอยูดานตรงขามหนาซอ ใช
สายลวดมี 2 สาย คันชักอยูระหวางสาย คันซอยาวประมาณ 60 เซนตเิมตร มีลูกบิดอยูตอนนอกซอใชรัด
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ดวยเชือก ขนาดของซอแตกตางกันไปตามความประสงคของผูสราง โดยท่ัวไปมี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก
เรียก ตรัวจี้ ขนาดกลางเรียก ตรัวเอก ขนาดใหญเรียก ตรัวธม  
 

 
 
กลองกันตรึม 

เปนเครื่องหนังชนิดหนึง่ทําดวยไมขุดกลวง ขึงหนาดานหนึ่งดวยหนังดึงใหตึงดวยเชือก    ใชดี
ประกอบจังหวะในวงกันตรึม  

 

 
 
 
 
ปไสล หรือปไฉน 

ใชบรรเลงในวงกันตรึมเปนปประเภทล้ินคูเชนเดียวกับปใน  
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กรับคู 

กรับคู เปนกรับทําดวยไมเนื้อแข็ง ลักษณะเหมือนกับกรับเสภาของภาคกลาง  แตขนาด    เล็ก
กวา ใชประกอบจังหวะดนตรีในวงกันตรึม กรับคูชุดหนึ่งมี 2 คู ใชขยับ 2 มือ  
 

4. ดนตรีพ้ืนบานภาคใต  มีลักษณะเรียบงายมีการประดิษฐเครื่องดนตรีจากวัสดุใกลตัวซ่ึง
สันนิษฐานวาดนตรีพ้ืนบานดั้งเดิมของภาคใตนาจะมาจากพวกเงาะซาไกท่ีใชไมไผลําขนาดตาง ๆ กัน
ตัดออกมาเปนทอนส้ันบางยาวบาง แลวตัดปากของกระบอกไมไผใหตรงหรือเฉียงพรอมกับหุมดวย
ใบไมหรือกาบของตนพืช ใชตีประกอบการขับรองและเตนรํา จากนั้นก็ไดมีการพัฒนาเปนเครื่องดนตรี
แตร กรับ กลองชนิดตาง ๆ เชน รํามะนา ท่ีไดรับอิทธิพลมาจากชาวมลายู กลองชาตรีหรือกลองตุกท่ีใช
บรรเลงประกอบการแสดงมโนรา ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียตลอดจนเครื่องเปา เครื่องสี รวมท้ังความ
เจริญทางศิลปะการแสดงและดนตรีของเมืองนครศรีธรรมราช จนไดช่ือวาละครในสมัยกรุงธนบุรีนั้น
ลวนไดรับอิทธิพลมาจากภาคกลาง นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีพ้ืนบานภาคใตประกอบการละเลน
แสดงตาง ๆ เชน ดนตรีโนรา ดนตรีหนังตะลุง ท่ีมีเครื่องดนตรีหลักคอื กลอง โหมง ฉิ่ง และเครื่องดนตรี
ประกอบผสมอ่ืน ๆ ดนตรีลิเกปาท่ีใชเครื่องดนตรีรํามะนา โหมง ฉิ่ง กรับ ป และดนตรีรองเง็งท่ีไดรับ
แบบอยางมาจากการเตนรําของชาวสเปนหรือโปรตุเกสมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยมีการบรรเลงดนตรีท่ี
ประกอบดวย ไวโอลิน รํามะนา ฆอง หรือบางคณะก็เพ่ิมกีตารเขาไปดวย ซ่ึงดนตรีรองเง็งนี้เปนท่ีนิยม
ในหมูชาวไทยมุสลิมตามจังหวัดชายแดน ไทย – มาเลเซีย ดังนั้น ลักษณะเดนของดนตรีพ้ืนบานภาคใต
จะไดรับอิทธิพลมาจากดินแดนใกลเคียงหลายเช้ือชาติ จนเกิดการผสมผสานเปนเอกลักษณเฉพาะท่ี
แตกตางจากภาคอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในเรื่องการเนนจังหวะและลีลาท่ีเรงเรา หนักแนน และคึกคัก   เปนตน 
 
 
 
 



71 
 

เคร่ืองดนตรีภาคใต 
 

 
 

ทับ 
ทับ เปนเครื่องดนตรีท่ีมีความสําคัญในการใหจังหวะควบคุมการเปล่ียนแปลงจังหวะและ เสริม

ทารําของการแสดงโนราใหดีเยี่ยม ตัว ทับมีลักษณะคลายกลองยาว แตมีขนาดเล็กกวามาก  ยาวประมาณ 
40-50 เซนติเมตร ทําดวยไมแกน ขนุน หุมดวยหนัง เชน หนังคาง หนังแมว ตรึงหนัง ดวยเชือกดายและ
หวาย ทับใบหนึ่งจะมีเสียงทุม เรียกวา "ลูกเทิง" สวนอีกใบหนึ่งจะมีเสียงแหลมเรียกวา "ลูกฉับ"  
 
 
 
 
 
 
 
กลองโนรา 

กลองโนรา ใชประกอบการแสดงโนราหรือหนังตะลุง โดยท่ัวไปมีขนาดเสนผาศูนยกลางของ
หนากลองท้ัง 2 ดาน ประมาณ 10 นิ้ว และมีสวนสูงประมาณ 12 นิ้ว กลองโนรานิยมทําดวยแกนไมขนุน 
เพราะเช่ือวาทําใหเสียงดี หนังท่ีหุมกลองใชหนังวัวหรือควายหนุม ถาจะให ดีตองใชหนังของลูกวัวหรือ
ลูกควาย มีหมุดไมหรือภาษาใตเรียกวา "ลูกสัก" ตอกยึดหนังหุมใหตึง มีขาท้ังสองขาทําดวยไมไผมีเชือก
ตรึงใหติดกับกลอง และมี ไมตีขนาดพอเหมาะ 1 คู ถาเปนกลองท่ีใชประกอบการแสดงหนังตะลุง จะมี
ขนาดเล็กกวาขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 6 นิ้ว และมีสวนสูงประมาณ 9 นิ้ว  
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โหมงกับฉิ่ง 

โหมงเปนเครือ่งดนตรีท่ีมีสวนสําคัญในการขับบท ท้ังในดานการใหเสียงและใหจังหวะ เพราะ
โนราหรือหนังตะลุง ตองรองบทใหกลมกลืนกับเสียงโหมง ซ่ึงมี 2 ระดับ คือ เสียงทุมและเสียงแหลม 
โดยจะยึดเสียงแหลมเปนส่ิงสําคัญ เรียกเสียงเขาโหมง สวนไมตีโหมงจะใชยางหรือ ดาย ดิบหุมพัน
เพ่ือใหมีเสียงนุมเวลาต ี 

ฉิ่ง เครื่องดนตรีชนดินี้มีความสําคัญตอการขับบท ของโนราหรือหนังตะลุง ผูท่ีตีฉิ่งตองพยาม ตี
ใหลงกับจังหวะท่ีขับบท สมัยกอนนิยมใชฉิ่งขนาดใหญ มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 นิ้ว สวนปจจุบัน
ใชฉิ่งขนาดเล็ก มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.5 นิ้ว ทําดวยทองเหลืองชนิดหนา  

 

 

 
 
 
ป 

เครื่องดนตรีชนิดนี้มีความสําคัญใน การเสริมเสียงสะกดใจผูชม ใหเกิดความรูสึกเคลิบเคล้ิม
และทําใหผูแสดงรายรําดวยลีลา ท่ีออนชอย  ตัวปทําดวยไมเนื้อแข็ง หรือใชแกนไม   บางชนิด เชน ไม
กระถิน ไมมะมวง ไมรัก หรือไมมะปริง สวนจําพวกปทําดวยแผน ทองแดงและล้ินปทําดวยใบตาล ซ่ึง
นิยมใชใบของตนตาลเดี่ยวกลางทุง เพราะเช่ือวาจะทําใหปมีเสียงไพเราะ  
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แตระพวงหรือกรับพวง 

แตระพวงหรือกรับพวง เปนเครื่องประกอบจังหวะทําจากไมเนื้อแข็งขนาด 0.5x 2 x 6 นิ้ว 
นํามาเจาะรูหัวทาย รอยเชือกซอนกันประมาณ 10 อัน ท่ีแกนหลังรอยแตระทํา ดวยโลหะ  
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เรื่องที่  3 ภูมิปญญาทางดนตร ี
  

คุณคาทางดนตรี 
 ดนตรีเปนผลงานสรางสรรคของมนุษยท่ีส่ือถึงอารมณความรูสึกนึกคิดท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 
ธรรมชาติ วิถีชีวิต จึงสะทอนใหเห็นถึงความเปนอยูลักษณะนิสัย ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิ
ปญญาของผูคนทองถ่ินตาง ๆ ในยุคสมัยตาง ๆ กัน ดังนั้น ดนตรีจึงเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรอยาง
หนึ่งท่ีสามารถนําไปอางอิงได และนับไดวาเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาควรไดรับการ
บํารุงรักษา เพ่ือคงความเปนเอกลักษณของชาติตอไป 
 การ ท่ีดนตรีสามารถถ ายทอดอารมณความรู สึกต าง  ๆ ตลอดจนนําไปประยุกต ใช 
ในชีวิตประจําวัน จึงมีประโยชนและชวยพัฒนาอารมณความรูสึกหลายประการ  
 
 ประโยชนของดนตรี 

1. ชวยทําใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ปลดปลอยอารมณไมใหเครียด ผอนคลายอารมณ
ได 

2. ชวยทําใหจิตใจสงบ และมีสมาธิในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ชวยพัฒนาดานการเรียนรู โดยนําไปบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ใหเกิดประโยชน 
4. ชวยเปนส่ือกลางในการเช่ือมความสัมพันธอันดีและใชเปนกิจกรรมทํารวมกันของ

ครอบครัวหรือเพ่ือนฝูง เชน การรองเพลงและเตนรําดวยกัน 
 
การอนุรักษผลงานทางดนตรี 
ผลงานทางดนตรีท่ีถูกสรางขึ้นมาโดยศิลปนในยุคสมัยตาง ๆ ซ่ึงแสดงถึงภูมิปญญาของบรรพ

บุรุษและศิลปนท้ังหลาย และบงบอกถึงความมีอารยธรรมแสดงถึงเอกลักษณประจําชาติ จึงมีคุณคาควร
แกการอนุรักษและสืบทอดพัฒนาใหคงอยู  เพ่ือสรางความภาคภูมิใจและเปนมรดกทางวัฒนธรรมตอไป 

การอนุรักษและสืบทอดผลงานทางดนตรีมีหลายวิธี นักเรียนสามารถทําไดโดยวิธีงายๆ ดังนี ้
1. ศึกษาคนควาความเปนมาของวงดนตรีประเภทตางๆ ท่ีนาสนใจ 
2. รวบรวมหรือจดบันทึกเกี่ยวกับผลงานทางดนตรีของศิลปนท่ีนาสนใจ เพ่ือใชเปนขอมูลใน

การศึกษาหาความรูตอไป 
3. ถามีโอกาสใหไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเกี่ยวกับงานดนตรี เพ่ือดูขอมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ

ดนตรีและวิวัฒนาการทางดนตรี 
4. เขารวมกิจกรรมทางดนตรี เชน การแสดงดนตร ีการจัดงานรําลึกถึงศิลปน  
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5. ถามีโอกาสไดเรียนดนตรี โดยเฉพาะดนตรีพ้ืนบานควรใหความสนใจและตั้งใจเรียนเพ่ือสืบ
ทอดงานดนตรีตอไป 

6. ใหความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีในทองถ่ินของตนเองและทองถ่ินอ่ืน 
 

แกนแท...เพลงพ้ืนบาน 
 เพลงพ้ืนบานเปนงานของชาวบานซ่ึงถายทอดมาโดยการเลาจากปากตอปาก อาศัยฟงและการ
จดจํา ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร ขอท่ีนาสังเกตก็คือ ไมวาเพลงพ้ืนบานจะสืบทอดมาตาม
ประเพณี ท้ังนี้มิไดหมายความวา เพลงทุกเพลงจะมีตนกําเนิดโดยชาวบานหรือการรองปากเปลาเทานั้น 
ชาวบานอาจไดรับเพลงบางเพลงมาจากราชสํานัก แตเม่ือผานการถายทอดโดยการรองปากเปลา และการ
ทองจํานาน ๆ เขาก็กลายเปนเพลงชาวบานไป เชนเดียวกับกรณีของเพลงรําโทนท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา 
ก็เปนอีกลักษณะหนึ่งท่ีไดผสมผสานระหวางทวงทํานองแบบทองถ่ิน แตมีลีลาการดําเนินทํานองท่ีเปน
แบบพ้ืนเมือง 
 
ลักษณะของเพลงพ้ืนบานมีความเรียบงาย 
 ลักษณะเดนท่ีสุดของเพลงพ้ืนบาน คือ มีความเรียบงาย ฟงแลวเขาใจทันที ถาจะมีการ
เปรียบเทียบแฝงสัญลักษณอยางไร ก็สามารถแปลความหมายไดโดยไมยากนัก เชน 
 “พอพ่ีคว่ํามือไป นองก็หงายมือมา...” “พ่ีนึกรักแมตากลมเอย...” 
 ฟงกันแคนี้ หนุมสาวก็เขาใจแลววาผูรองหมายถึงอยางไร ความเรียบงายในท่ีนี้ไมใชเรียบงาย
อยางมักงาย แตเปนความเรียบงายท่ีสมบูรณอีกดวย คือท้ังงายและคมคาย สวยงามไปในตัวโดยอัตโนมัติ 
ถาเปนนิยาม ก็เปนนิยามท่ีรูจักเลือกหยิบคําสละสลวยมาเรียงกันเขา ถึงจะนอยคําแตคนอานก็สามารถ
มองเห็นภาพและไดรับรูรส รูบรรยากาศหมด ในชีวิตประจําวันบางทีเราอาจพบคนบางคนพูดอะไรเสีย
ยืดยาว วกวน และฟงเขาใจยาก ในขณะท่ีถาใหอีกคนสับเรียงคําพูดใหม และตัดทอนถอยคําท่ีไมจําเปน
ออกไปเราจะฟงเขาใจเร็วกวา เพลงพ้ืนเมืองเปรียบเสมือนคนประเภทหลังนี ้
 
ความเรียบงายในการรองและการเลน 
 เพลงพ้ืนบานยังคงยึดถือลักษณะดั้งเดิมของมนุษยเอาไว ขอนี้อาจจะทําใหเราเห็นวาเพลง
พ้ืนบานขาดการปรับปรุงและขาดวิวัฒนาการ ท่ีจริงการรองเพลงท่ีมีเครื่องดนตรีประกอบมาก ๆ    ก็
ไพเราะอยางหนึ่ง และขณะเดียวกันผูรองเพลงโดยไมมีเครื่องดนตรีชวย หรือมีชวยเพียงนอยช้ิน 
อยางเชนผูเลนกีตาร เลนแอวเคลาซอ ก็สามารถสรางความไพเราะไดเชนกัน จึงเปนทางสองทางท่ีเรา
ตัดสินวาจะเลือกอยางไหน 
 เพลงพ้ืนบานไดเลือกทางของตัวเองในแบบหลัง เพราะสภาพการดําเนินชีวิตมาชวยเปน
ตัวกําหนด ดังนั้นจึงไมเปนการยากเลยท่ีจะเห็นชาวบานหรือชาวเพลง “ทําเพลง” โดยไมตองตระเตรียม
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อะไรเปนการใหญโตนัก ส่ิงท่ีจะชวยใหเพลงไพเราะ นอกจากขึ้นอยูกับการใชถอยคําแลวเขาไดใชมือ 
หรือเครื่องประกอบจังหวะงาย ๆ เชน กรับ ฉิ่ง กลอง เหลานี้เพียงเล็ก ๆ นอย ๆ    มาชวย บางทีก็ไมใช
เลย 
 เพลงกลอมเด็ก และเพลงพาดควายรองปากเปลา ใชการเอ้ือนเสียงใหเกิดบรรยากาศและอารมณ 
 เพลงเตนกํารําเคียว ใชรวงขาวเคียว ซ่ึงมีอยูแลวในขณะเกี่ยวขาว มาประกอบการรองรํา 
 เพลงเรือใชกรับ ฉิ่ง เสียงรองรับของลูกคู ชวยใหเกิดความครึกครื้น 
 เพลงฉอย เพลงพวงมาลัย ใชเพียงการปรบมือชวย 
 ลําตัด ใชรํามะนา  
 ส่ิงท่ีสําคัญสําหรับเพลงท่ีรองกันหลาย ๆ คน คือ การอาศัยเสียงรองรับ รองกระทุง สอดเพลง
ของลูกคู ซ่ึงจะชวยใหเพลงนั้นสนุกสนานครึกครื้นอยางยิ่ง เพียงเทานี้เองท่ีเพลงพ้ืนเมืองตองการ 
การเนนความสนุกสนานเปนหลัก 
 เพลงพ้ืนเมืองของเราจึงมักเนนอยูสองอยาง ซ่ึงจะออกมาในรูปของการใชคําสองแงสองงาม การ
เวนเสียซ่ึงเรื่องท่ีทุกขมาก ๆ การใชคําสองแงสองงาม อยางเชนเพลงฉอยของโรงพิมพวัดเกาะ เม่ือฝาย
ชายเกริ่น ฝายหญิงไดยินเสียงก็รองตอบออกมาวา 
 “พ่ีเอยพ่ีมาถึงจะมาพ่ึงของรัก  แมหนูยังหนัก  น้ําใจ 
   ไอตรงแองในหอผา  พ่ีเอยแกอยาไดหมาย 
    พ่ีพ่ึงเงินจะกอง  พ่ีพ่ึงทองจะให 
    พ่ีจะพ่ึงอีแปะ  จนใจนองแกะไมไหว (เอชา)” 
 ชายวา  
 “ทําไมกับเงินกับทอง  สมบัติเปนของนอกกาย 
    พ่ีจะพ่ึงหนังมาหุมเนื้อ  จะไดติดเปนเยื่อเปนใย (เอชา) 
 การเวนเสียซ่ึงเรื่องท่ีทุกขมากๆ ระหวางความสนุก กับความทุกข คนเราตองเลือกเอาอยางแรก
กอนเสมอ บทเพลงของชาวบานก็เชนกัน เม่ือเทียบเนื้อหาในตัวเพลงแลว สวนท่ีกลาวถึงเรื่องราวแหง
ความทุกขมีเปอรเซ็นตนอยวาดานความสนุกมาก และบางครั้งความทุกขท่ีนํามารองก็เปนการสมมุติขึ้น 
เพียงเพ่ือเปล่ียนและคั่นอารมณคนฟงเทานั้น เหมือนอยางเพลงเรือตอนท่ีผัวเกากลับบาน เม่ือมาถึงบานก็
ตองหดหูใจท่ีบานรกรางเพราะไมมีใครดูแล ในขณะท่ีพรรณนาความเปล่ียนแปลงความเหงาหงอย ซ่ึง
พอเพลงสามารถจะเรียกความสงสารจากคนฟงได พอเพลงก็ยังอดใสลักษณะขี้เลนเขาไปไมได เชน 
 “............................................. 
   พิศดูครอบครัวมันใหช่ัวลามก  มันชางสกปรกไมรูจักหาย 
    หมอขาวก็กล้ิงหมอแกงก็กล้ิง  ฝาละมีตีฉิ่งอยูท่ีขางครัวไฟ 
    ไอครกกะบากก็เลนละคร  สากกะเบือก็นอนเปนไข 
    .............................................” 
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การมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน 
 ชาวบางแพ จังหวัดราชบุรี รองเพลงฉอยใหฟงตอนหนึ่ง เขาลงทายบทเพลงวา  
 “เรามาเลนกันเสียแตลมปาก  พอเลิกแลวเราก็จากกันไป...” 
 ในขณะเดียวกันชาวบานบางลูกเสือ ซ่ึงอยูไกลออกไปถึงจังหวัดนครนายกรองเพลงระบําบาน
นาของเขาในบทเกริน่วา 
 “เอยพ่ีมาวันนี้  ก็ชวนแมเลนระบํา วากันคน (แมเอย) ละคําไมเปนไร 
   เราเลนกัน  กันก็แตลมปาก  พอเลิกแลวเราก็จาก  จากแมจากกันไป...” 
 ทําไมชาวเพลงตางถ่ินจึงรองเพลงดวยถอยคําท่ีคลายคลึง หรือเกือบจะเหมือนกันท้ัง ๆ ท่ีอยูหาง
กันคนละทิศทาง ตัวอยางท่ีนํามาไมใชเรื่องบังเอิญ มีบทเพลงของตางถ่ินตางเพลงท่ีรองคลายคลึงกัน
มากมาย ส่ิงนี้เม่ือนํามาเปรียบเทียบและศึกษาดูแลวจะช้ีใหเราเห็นวา เพลงพ้ืนเมืองในลุมแมน้ํา
เจาพระยา และลุมน้ําใกลเคียงไดสรางรูปแบบท่ีมีหลายส่ิงหลายอยางรวมกันขึ้น ดวยการแลกเปล่ียน
ถายทอดระหวางคนตอคน หรือระหวางคณะตอคณะ จนกระท่ังทุกอยางประสมกันอยางสนิท 
 
รูปแบบรวมของเพลงพ้ืนบาน แยกกวาง ๆ ไดเปนดานเนื้อหา และการเรียงลําดับเร่ืองดานถอยคํา 
 ดานเนื้อหาและการเรียงลําดับเรื่อง เนื่องจากเพลงพ้ืนเมืองยังแยกไดออกเปนเพลงโตตอบอยาง
ส้ัน และเพลงโตตอบอยางยาวอีก และเนื้อหารูปแบบของเพลง 2 พวกอาจแยกไดดวยเพ่ือความสะดวก 
เราจึงแยกพิจารณาเชนกัน 
 เพลงโตตอบอยางยาว ไดแกเพลงเรือ เพลงระบําบานไร เพลงพวงมาลัย เพลงเหยย เพลงหนาใย 
เพลงเตนกํารําเคียว  เพลงอีแซว เพลงระบําบานนา เพลงพาดควาย เพลงเทพทอง เพลงปรบไก ลําตัด เพลง
แอวเคลาซอ เพลงฉอย เพลงเหลานี้สวนมากเปนเรื่องของผูเลนท่ีมีความชํานาญ คือ  
พอเพลงแมเพลงอาชีพ ถึงไมเปนเพลงอาชีพก็ตองเปนผูท่ีเลนจนสามารถโตตอบกับใครไดนาน ๆ ไมมี
การจบกลางคัน เพราะหมดไสหมดเพลง การท่ีจะรองใหไดนาน ๆ จึงตองสรางเรื่องหรือสรางชุดการ
เลนขึ้น ดังนัน้เราจึงมีชุดใหญของเพลงเหลานี้เปนตนแบบคือ ชุดรักหนาพาหน ีชุดสูขอ    ชุดชิงชู ชุดตี
หมากผัว เปนตน แบบแผนของเพลงโตตอบอยางยาวท่ีเกือบทุกเพลงตองมี คือ การเริ่มเพลงดวยบทไหว
ครู เม่ือไหวครูแลว จึงมักเปนบทเกริ่น เรียกหาหญิงใหมาเลนเพลง แลวจึงเปนการโตตอบ หรือท่ีเรียก
กันวา “การประ” จะวากันคืนยังรุงหรือสักครึ่งคืนก็ตามใจ 
 เพลงโตตอบอยางส้ัน หรือเพลงเนื้อส้ัน ไดแกเพลงพิษฐาน เพลงระบํา  เพลงเตนกํารําเคียว 
เพลงสอคอลําพวน เพลงชักกระดาน เพลงแบบนี้มักเปนเพลงส้ัน ๆ  เหมาะสําหรับผูท่ีไมใชเพลงอาชีพรอง
กันคนละส่ีหาวรรค คนละทอนส้ันๆ ก็ลงเพลงเสีย เปนเพลงท่ีเปดโอกาสใหทุกคนไดรวมสนุกกันอยางงาย 
ๆ ถาเรารวมเพลงกลอมเด็กดวยก็ เปนเพลงส้ันเชนกัน ใคร  ๆ ก็พอจะรองได  เพลงเนื้อส้ัน 
จึงไมจําเปนตองมีพิธีรตีองในการรอง หรือตองใชการสรางบทชุดใหญเขามากําหนดเรียงลําดับการเลน
แตอยางใด เม่ือจะเลนก็ตั้งวงเขาหรือรองไปเลย 
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 การมีเนื้อหาท่ีคลายคลึงกัน ทําใหพอเพลงคนหนึ่งหยิบถอยคําจากเพลงนี้ไปใสในอีกเพลงหนึ่ง
โดยไมรูตัว ขอท่ีเราตองไมลืมคือ พอเพลงคนหนึ่ง ๆ มักจะรองเพลงไดหลายทํานอง นอกเหนือไปจาก
เพลงท่ีเขาถนัดการแลกเปล่ียนถอยคําจึงทําไดงายมาก ดังนั้นเราอาจพบการวางลําดับคําหรือการใชคํา
บรรยายระหวางเพลงตอเพลงในจังหวะพอ ๆ กัน ส่ิงนี้มาจากการตกทอดในใจของชาวเพลงนั้นเอง 
 ในอีกดานหนึ่ง เพลงพ้ืนเมืองหลายชนิดใชกลอนอยางหนึง่ซ่ึงสัมผัสดวยสระเดียวกนัหมดใน
วรรคทายของบท เชน ลงไปก็ไอไปเรื่อย ลงอาก็อาไปเรื่อย ศัพททางเพลงเรียกวา กลอนไล กลอนลา 
กลอนลี กลอนลู ฯลฯ ตัวอยางเชน เพลงเรือ เพลงฉอย เพลงเตนกํารําเคียว เพลงพวงมาลัย เปนตน รูป
แบบอยางนีค้งเกิดขึ้นเพราะหาสัมผัสงายสะดวกในการดันเพลง เพราะการดันเพลงนั้น  หากฉนัทลักษณ
ยากไป กค็งรองคงฟงกันยาก สระท่ีนยิมนํามาใชกนัมากท่ีสุดไดแก สระไอ 

 
 

เรื่องที่ 4  คุณคาของเพลงพ้ืนบาน 
                เพลงพ้ืนบานเปนมรดกทางวรรณกรรม ชาวบานนิรนามไดแตงเพลงของเขาขึ้น บทเพลงนี้
อาจจะมาจากความเปนคนเจาบทเจากลอนและความอยูไมสุขของปาก แตบังเอิญหรือบางท่ีไมใชความ
บังเอิญ เพลงของเขาไพเราะและกินใจชาวบานคนอ่ืน ๆ ดวย ดังนั้นเพลงดังกลาวจึงไดแพรกระจาย
ออกไปเรื่อย ๆ และในท่ีสุดไมมีใครรูวาใครเปนคนแตงเพลงบทนั้น และแตงเม่ือใด เพลงพ้ืนบานถูก
รอยกรองขึ้นดวยคําท่ีเรียบงายแตกินใจ ส่ิงนี้เองท่ีทําใหเพลงพ้ืนบานมีคา เพราะนั่นเปนศิลปะอยางหนึ่ง
อยางแทจริง 
 ครั้งหนึ่ง พระเจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ ทรงเลาวา ไดทรงแตงบทเลนเพลงช้ันบท
หนึ่ง แลวประทานใหชาวชนบทซ่ึงอานหนังสือไดนําไปรอง แตทรงสังเกตวา จากกิริยาท่ีชาวบานคน
นั้นแสดงออกมา ถาหากปลอยใหเขาแตงเองนาจะเร็วกวาบทท่ีนิพนธเสียอีก ทรงถามวา มันเปนอยางไร
 คําตอบท่ีลวนแตเปนเสียงเดียวกันคือ มันเต็มไปดวยคํายากท้ังนั้น ถึงตอนเกี้ยวพาราสีผูหญิง
ชนบทท่ีไหนเขาจะเขาใจ และไมรูวาจะรองตอบไดอยางไร เรื่องนี้จะเปนบทแสดงใหเห็นวา เพลง
พ้ืนบานนั้นใชคํางาย แตไดความดีไมจําเปนตองสรรหาคํายากมาปรุงแตงเลย 
 
ประเภทของเพลงพ้ืนบาน 

เรามีหนทางท่ีจะแบงประเภทเพลงพ้ืนบานออกไดเปนพวก ๆ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา
ไดหลายวิธี  เชน การแบงตามความส้ัน–ยาวของเพลง เชน เพลงส้ันไดแก เพลงระบํา เพลงพิษฐาน เพลง
สงฟาน เพลงสําหรับเด็ก เพลงชักกระดาน เพลงเขาทรง เพลงแหนางแมว เพลงฮินเลเล เปนตน  สวน
อยางเนื้อยาว ไดแก เพลงฉอย เพลงเรือ เพลงอีแซว  เปนตน 
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การแบงตามรูปแบบของกลอน  คือ  จัดเพลงท่ีมีฉนัทลักษณเหมือนกันอยูในพวกเดียวกัน  เรา
จะจัดใหเปนสามพวก  คือ พวกกลอนสัมผัสทาย  คือ เพลงท่ีลงสระขางทายสัมผัสกันไปเรื่อย ๆ ไดแก  
เพลงฉอย  เพลงลําตัด เพลงระบําชาวไร เพลงระบําบานนา  เพลงหนาใย    เพลงอีแซว  เพลงสงคอ
ลําพวน  เพลงเทพทอง  ลงกลอนสัมผัสทายเหมือนกัน  แตเวลาลงเพลงเม่ือใดตองมีการสัมผัสระหวาง
สามวรรคทายเกี่ยวโยงกัน  เชน  เพลงเรือ  เพลงเตนกํารําเคียวเพลงขอทาน เพลงแอวเคลาซอ 

พวกท่ีไมคอยเหมือนใคร  แตอาจคลายกันบาง เชน  เพลงสําหรับเด็ก เพลงระบํา เพลง
พิษฐาน  เพลงสงฟาง  เพลงชักกระดาน เพลงเตนกํารําเคียว เพลงพาดควาย เพลงปรบไก เพลงเหยย   

การแบงเปนเพลงโตตอบและเพลงธรรมดา  เพลงรองโตตอบ  ไดแก  เพลงฉอย  เพลงอีแซว ฯลฯ 
สวนเพลงอีกพวก คือ เพลงท่ีเหลือ ซ่ึงเปนเพลงท่ีรองคนเดียว หรือรองพรอมกัน หรือไมจําเปนตอง
โตตอบกัน เชน เพลงสําหรับเด็ก เพลงขอทาน เพลงชักกระดาน เพลงสงฟาง (มักจะเปนเพลงส้ันๆ) เปน
ตน 

การแบงอธิบาย  เราไดเลือกการแบงวิธีนี ้ เพราะเห็นวาสามารถสรางความเขาใจสอดคลองกัน
ไดด ี เพลงแตละเพลงมีความเกี่ยวเนื่องกันตามลําดับ  เพลงท่ีเลนตามเทศกาลและฤดูกาล เชน  หนาน้ํา
หรือหนากฐิน  ผาปา เลนเพลงเรือ เพลงหนาใย ถัดจากหนากฐินเปนหนาเกี่ยว เลนเพลงเกี่ยวขาว เพลง
สงคอลําพวน เพลงสงฟาง เพลงชักกระดาน เพลงเตนกํารําเคียว ถัดจากหนาเกี่ยว เปนชวงตรุษสงกรานต 
เลนเพลงพิษฐาน เพลงระบําบานไร เพลงพวงมาลัย  เพลงเหยย  เพลงท่ีเลนไดท่ัวไปโดยไมจํากัด
ชวงเวลา ไดแกเพลงสําหรับเด็ก เพลงอีแซว เพลงระบําบานนา เพลงพาดควาย เพลงปรบไก เพลงเทพ
ทอง ลําตัด เพลงแอวเคลาซอ เพลงขอทาน เพลงฉอย  
 
การแบงภูมิภาคเพลงพ้ืนบาน 
ภาคกลาง 

1. เพลงปฏิพากย  เปนการรองโตตอบกันระหวางหญิงชาย  ท้ังการเกี้ยวพาราสี   เรียกตัวเอก
ของท้ังฝายหญิงชายวา “พอเพลง  แมเพลง”  ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีประสบการณสูง   จึงทําใหการแสดงมี
รสชาติไมกรอยไป  เพลงในลักษณะนี้มีหลายแบบ  ซ่ึงลวนตางกันท้ังลีลา  ลํานํา  และโอกาส  อาจมี
ดนตรีประกอบ  พรอมกันนั้นก็มีการรายรําเพ่ือเนนคําขับรองดวย   เชน  ลําตัด  เพลงฉอย  เพลงอี
แซว  เพลงพวงมาลัย  เพลงเรือ  เพลงเหยอย  เพลงชาเจาหงส  ฯลฯ 

2. เพลงการทํางาน  ยิ่งเปนลักษณะของชาวบานแท ๆ  มากขึ้น  การใชเพลงชวยคล่ีคลายความ
เหน็ดเหนื่อยเปนความฉลาดท่ีจะสามารถดําเนินงานไปไดอยางสนุกสนาน โดยเฉพาะงาน
เกษตรกรรม มีการรองโตตอบกันบาง บางครั้งก็แทรกคําพูดธรรมดา เพ่ือลอเลียนยั่วเยาไปดวย           
เชนเพลงเกี่ยวขาว  เพลงสงฟาง  เพลงชักกระดาน  เพลงสงคําลําพวน  เพลงพานฟาง  โดยใชการตบมือ
เขาจังหวะอยางสนุกสนาน   
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ภาคเหนือ 
      มีการขับรองและขับลําอีกแบบหนึ่ง  โดยการใชถอยคํา  สําเนียง  และทํานอง  ซ่ึงคลอเคลาดวย
ปซอ  เรียกวา รากซอหรือขอซอสําหรับ  “ซออูสาว” ไดแก การรองโตตอบกันระหวางหญิงชาย  ซ่ึง
มักจะใชคํากลอนท่ีแตงไวแลวจดจํามารอง  บางโอกาสเทานั้นท่ีรองดนอยางฉับไว  ซ่ึงจะตองเปนผูมี
ประสบการณ สูง  การรองเปนเรื่ องเชิ งขับลํานํ า   มักใช เรื่ องพระลอ  เรื่ องนอยไจยา    
เปนตน  วิธีรองใชเอ้ือนตามทํานองแลวหยุดในบางตอน  แตเรื่องยังติดตอกันตลอดไป  การแตงคํา
กลอนของภาคเหนือมีหลายแบบ  เชน  แบบ  “คําร่ํา” มีลักษณะเปนรายท่ีสัมผัสอักษรกันไปตลอด  มี
การถายทอดกันแบบ “มุขปาฐะ” แลวจดจํากันตอมาหลายสํานวน จนบางสํานวนเขาขั้นเปนวรรณกรรม
พ้ืนบาน 
ภาคอีสาน 
      มีเพลงขับขานในลักษณะตาง ๆ  อยูเปนอันมาก  เชน  กลอนลํา  ท่ีหมอลํากลอนจดจํา และใช
เปนบทขับรอง  แสดงคูกับการเปาแคน  กลอนสูขวัญ  ซ่ึงวิวัฒนาการมาจากพิธีพราหมณ  ก็มีอยูหลาย
แบบ สุดแต จะทํ าขวั ญอะไร เช น สู ขวั ญบ าวสาวกิ นดอง สู ขวั ญเด็ ก  สู ขวั ญห ลว ง ฯ ลฯ     
นอกจากนั้น ยังมี “ผะหญา” หรือ “ผญา” ซ่ึงเปนการขับรองดวยวลีหนึ่ง ๆ ท่ีไมอาศัยคําคลองจอง แต
อาศัยพ้ืนฐานจากคําพูดท่ีใชพูดประจําวัน ผูกเปนผญาส้ัน ๆ ไดกลายเปนแบบอยางฉันทลักษณท่ีเขาขั้น
วรรณกรรมพ้ืนบาน  เชน ผญาเรื่องทาวฮุง 
ภาคใต 
      มีเพลงกลอนใชรอง  ใชขับลําท่ีสําคัญแสดงปฏิภาณของกวีคือ “เพลงบอก” แมวาจุดประสงค
แหงเนื้อความของเพลงบอกจะบอกเรื่องราว หรือขาวคราวใหผูคนทราบในเรื่องตาง ๆ แตก็มีวิธีรอง
ประกอบการแสดง ไมใหเบ่ือฟง ซ่ึงมีอยู 2 แบบคือ รองแบบส้ัน ๆ แลวมีลูกคูรับกับ รองแบบยาว (อยาง
รายยาว)  แลวมีลูกคูรับ  คณะเพลงบอกจะมีตัวพอเพลง หรือแมเพลง ลูกคู และมีฉิ่ง กรับ ป ขลุย  และ
ทับ (กลอง) ไมมีการรํา  เพราะคนฟงมุงฟงกลอนบอกเทานั้น  
 
บัญญัติแปดประการของเพลงพ้ืนบานในประเทศไทย      

1.  เพลงพ้ืนบ านของไทยสวนใหญ เลนกันในหมูหนุมสาว แบงออกเปน 2 กลุม คื อ 
ชายกลุมหนึ่ง  หญิงอีกกลุมหนึ่ง การวาเพลงพ้ืนบานนี้หนีไมพนเกี้ยวพาราสีเรื่องรัก ๆใคร ๆ  สวนมากใช
ร อ ง โ ต ต อ บ กั น ด ว ย ก ล อ น ส ด  เ ม่ื อ ฝ า ย ช า ย ร อ ง เ พ ลง นํ า ก อ น  โ ด ย ป ร ะ เ พ ณี ย อ ม ไ ด รั บ 
การตอบสนองจากกลุมฝายหญิง คํารองจากฝายหญิงไดแสดงออกถึงการตอนรับและรองเพลงใน 
คํากลอน ซ่ึงแสดงออกถึงการปกปองตนเองอยางสุภาพตามลักษณะของกุลสตรีไทยแบบดั้งเดิม 
      การวากลอนสดโตตอบกันระหวางชายหญิงนี้ คนไทยทุกกลุมท้ังท่ีอยูในและนอกราชอาณาจกัร
ไทยถือเปนขนบประเพณีเหมือน ๆ กัน ปฏิบัติสืบตอกันมาหลายช่ัวอายุคน ปรากฏวามีประเพณีหาม
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หนุมสาวพบปะกันสองตอสองแตเม่ือจะใชคํากลอนพูดจากันแลวอนุญาตใหเกี้ยวพาราสีกันไดโดยไม
ตองออมคอม  
      ในภาคเหนือ ภาคอีสาน มีคําพูดใชโตตอบกันระหวางหนุมสาวเปนคําปรัชญาของทองถ่ิน
เรียกวา ผะหญา (ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยจารึกวา ประญา) ในภาคอีสานสมัยกอนท่ีจะไดรับการพัฒนา
เหมือนสมัยนี้มีการรักษาขนบประเพณีนี้เครงครัดมาก หนุมสาวท่ีไมปะทะคารมเปนคําปรัชญาท่ีเปนคํา
กลอนก็จะไดรับการตําหนิจากสังคมวา ขี้ขลาดตาขาว ไมกลาลงบวง หนุมสาวท่ีไมไดแตงงาน เพราะ
โตตอบกลอนสดไมเปนเรียกวา ตกบวง 

2. การวาเพลงพ้ืนบานของไทยแสดงออกถึงความสามัคคี รื่นเริงตามแบบแผนวัฒนธรรม
โบราณของไทยท่ีสืบทอดติดตอกันมาหลายช่ัวอายุคน เปนการแสดงออกของศิลปนเพ่ือศิลปะโดยแท 
      3. การวาเพลงพ้ืนบานของไทยฝายชายมีผูนําในการวาเพลงเรียกวา พอเพลง ในทํานองเดียวกัน 
ผูนําในการวาเพลงของฝายหญิงก็เรียกวา แมเพลง  
      พอเพลงและแมเพลงสวนมากก็จะเปนญาติผูใหญของหนุมสาวท้ังสองฝายนั่นเอง เปนส่ิง
ธรรมดาท่ีท้ังพอเพลงและแมเพลงยอมหาโอกาสเสริมทักษะความรูเกี่ยวกับชีวิตคู และเรื่องเพศสัมพันธ 
เรื่องตาง ๆ เหลานี้มีอยูพรอมในคํารองอันฉลาดแหลมคมของบทกลอนของเพลงพ้ืนบาน จึงกลาวไดวา
คนไทยมีกรรมวิธีการสอนใหหนุมสาวรูเรื่องเพศสัมพันธในอดีตอันยาวนานแลว จากประเพณีการเลน
เพลงพ้ืนบานของไทยนีจ้ะเห็นวา คนไทยเรารูจักการสอนเพศศึกษาแกเยาวชนมากอนฝายตะวันตก โดย
ปราศจากขอสงสัย  
      4. กอนท่ีจะประคารมกันเชิงบทเชิงกลอน ผูอาวุโสนอยกวาจะแสดงความคารวะผูอาวุโส
มากกวา จะวาเปนกลอนขออภัยลวงหนาวาหากลวงเกินดวยกาย วาจา ใจ ประการใด ก็ขอใหอภัยดวย 
ฯลฯ เม่ือคารวะคูแขงผูอาวุโสกวาแลว ผูวาเพลงก็ไมลืมหันหนาไปทางผูรวมฟงออกตัว      ถอมตัว ดวย
ความสุภาพออนโยนวา  หากการวากลอนสดจะขลุกขลักไมสละสลวย  หรือไมถึงใจผูฟงก็ขอไดโปรด
ใหอภัยดวย จะเห็นไดวาแกนแทของคนไทยสุภาพออนโยนเปนชาติเผาพันธุท่ีถอมตัวเสมอ 
      5. เม่ือผานพิธีการออกตัว ถอมตัว ตามประเพณีแลวก็จะประจันหนากัน ทักทายกันดวยคําขมขวัญ
กัน 
      6. เม่ือมีโอกาสวาเพลงพ้ืนบานกันระหวางชายหญิงโดยประเพณีจะอนุญาตใหฝายหญิงโตตอบ
เปนคํากลอนสดกับฝายชายอยางเต็มท่ี เธอจะวากลอนสดแสดงความรักความเกลียดชังใครไดอยาง
เปดเผย โดยไมถือวาเปนการทําตนเส่ือมเสียเลย  โดยขนบประเพณีเดิมสืบเนื่องมาแตดึกดําบรรพ 
อนุญาตใหสตรีเพศแสดงออกซ่ึงสิทธิเสรีภาพทัดเทียม หรือลํ้าหนาผูชาย 
      7. เม่ือการเลนเพลงพ้ืนบานจบส้ินลงแลว มีประเพณีอันดีงามของไทยโบราณท่ีควรนํามา สดุดี 
ณ ท่ีนี้ คือ ผูวาเพลงพ้ืนบานท่ีรูตัววามีอาวุโสนอยกวา  จะไปแสดงคารวะขอขมาลาโทษผูท่ีมีอาวุโสสูง
กวา ในกรณีท่ีอาจมีการวากลอนสดลวงเกินไปบาง  ผูใดรูตัววายังวาเพลงพ้ืนบานกลอนสดยังไมได
มาตรฐาน  ก็จะใฝหาความรูความชํานาญจากผูท่ีชํานาญกวา การเตรียมการ การฝกซอม  ใชเวลาวางจาก
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การทําไร ไถนา หนุมก็จะไปกราบขอเรียนจากพอเพลง  ในทํานองเดียวกันสาวก็จะไปหาความรูความ
ชํานาญจากแมเพลง เนื่องจากมีการฝกซอมกันไวลวงหนาหลายเดือน เม่ือวันสําคัญไดมาถึง  แมฝายหญิง
จะมีความกระดากอายอยูบาง แตความพรอมทําใหเธอกลาประจันหนากับชายหนุมท่ีจะสงคําถาม คํา
เกี้ยวพาราสี และเธอก็พรอมท่ีจะตอบโตเปนกลอนสดทุกรูปแบบ 
      แบบอยางเพลงพ้ืนบานท่ีขับขานออกมาจากปากของคนหนึ่งกรอกเขารูหูของผูท่ีตั้งใจรับฟงจะ
อยูในความทรงจําอยางแนนแฟน แมมีอิทธิพลอารยธรรมจากแหลงอ่ืนเขามาปรากฏ แบบอยาง
ขนบประเพณีอ่ืนอาจผันผวนคลอยตามไปไดไมยาก แตแบบอยางเพลงพ้ืนบานท่ีขับขานออกจากปาก
เขารูหูแลวเขาไปเจือปนในสายเลือดนั้น  เรื่องท่ีจะหันเหโนมเอียงใหตามปรากฏการณใหม ๆ ไมใชของ
งายนัก  
 

เรื่องที่  5 พัฒนาการของเพลงพ้ืนบาน 
 

1.  ความเปนมาของเพลงพ้ืนบานไทย 
           การสืบหากําเนิดของเพลงพ้ืนบานของไทยยังไมสามารถยุติลงไดแนนอน    เพราะเพลงพ้ืนบาน
เปนวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาปากตอปาก ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณ แตคาดวาเพลงพ้ืนบานคงเกิด
มาคูกับสังคมไทยมาชานานแลว เชน เพลงกลอมเด็กก็คงเกิดขึ้นมาพรอม ๆ กับการเล้ียงดูลูกของ
หญิงไทย การศึกษาประวัติความเปนมาและการพัฒนาการของเพลงพ้ืนบานไทย พอสรุปไดดังนี ้

1.1 สมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยาตอนตนมีการกลาวถึง “การขับซอ” ซ่ึงเปนประเพณีของ
ชาวไทยภาคเหนือ ปรากฏในวรรณคดี ทวาทศมาส และลิลิตพระลอ  และกลาวถึง     “เพลงรองเรือ  ซ่ึง
เปนเพลงท่ีชายหญิงชาวอยุธยารองเลนในเรือ มีเครื่องดนตรีประกอบปรากฏใน กฎมณเทียรบาล ท่ีตรา
ขึ้นสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในรัชกาลพระเจาบรมโกศ มีการกลาวถึง “เพลง
เทพทอง”  วาเปนเพลงโตตอบท่ีเปนมหรสพชนิดหนึ่งในงานสมโภชพระพุทธบาทสระบุรี ปรากฏใน
ปุณโณวาทคําฉันท ของพระมหานาควัดทาทราย  

1.2 สมัยรัตนโกสินทร สมัยรัตนโกสินทรเปนสมัยท่ีมีหลักฐานเกี่ยวกับเพลงพ้ืนบาน
ชนิดตาง ๆ มากท่ีสุด ตั้งแตรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 5 เปน “ยุคทอง” ของเพลงพ้ืนบานท่ีเปนเพลง
ปฏิพากยจะเห็นจากการปรากฏเปนมหรสพในงานพระราชพิธีและมีการสรางเพลงชนิดใหม ๆ ขึ้นมา 
เชน เพลงฉอย เพลงอีแซว เพลงสงเครื่อง ซ่ึงเปนท่ีนิยมของชาวบานไมแพมหรสพอ่ืน  

ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีหลักฐานวา  เพลงเทพทอง เปนเพลงปฏิพากยเกาท่ีสุดท่ีสืบทอด
มาจากสมัยอยุธยา มีการกลาวถึงในฐานะเปนมหรสพเลนในงานพิธีถวายพระเพลิงพระชนกและ
พระชนนีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และเพลงปรบไก  มีการกลาวไวในจารึกวัด
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พระเชตุพนฯ วาเปนมหรสพชนิดหนึ่งท่ีเลนในงานฉลองวัดในสมัยรัชกาลท่ี 1 นอกจากนี้ยังมีการอางถึง
เพลงท้ังสองในวรรณคดีอีกหลายเลม เชน บทละครอุณรุท อิเหนาและขุนชางขุนแผน เปนตน 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีการกลาวถึงเพลงปฏิพากย ในโคลงพระราช
พิธีทวาทศมาส (ราชพิธีสิบสองเดือน) วาในงานลอยกระทงมีการเลนสักวา เพลงครึ่งทอน เพลงปรบไก
และดอกสรอย   เม่ือถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว     การละเลนพ้ืนบานตาง ๆ ท่ีเคย
รุงโรจนมาแตรัชกาลตน ๆ เริ่มซบเซาลง เพราะเกิดกระแสความนิยม    “ แอวลาว ” ขึ้น โดยเฉพาะใน
หมูชนช้ันสูง รัชกาลท่ี 4 ทรงเกรงวาการละเลนพ้ืนบานของไทยจะสูญหมด จงึทรงออกประกาศหามเลน
แอวลาวตอไป  

ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให
ชาวบานเลนเพลงพ้ืนบานถวายใหทอดพระเนตรในขณะท่ีประทับ ณ พระราชวังบางปะอิน เม่ือ พ.ศ. 
2426   จึงนับเปนครั้งแรกท่ีไดมีการนําเพลงชาวบานมาเลนถวายพระมหากษัตริยใหทอดพระเนตร   และ
ในรัชสมัยนี้การละเลนพ้ืนบานยังเปนท่ีนิยมอยูโดยเฉพาะทางดานศิลปะการแสดง ท่ีเปนมหรสพ นอกจาก
จะมีโขน ละคร หุน หนังใหญ หนังตะลุงแลว ยังมีลิเกและลําตัดเกิดขึ้นใหม และแพรไปยังชาวบานตาม
ทองท่ีตาง ๆ อยางรวดเร็วดวย 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสงเสริมเพลงพ้ืนบานโดยทรงบรรจุบท
รองท่ีใชทํานองเพลงปรบไกไวในพระราชนิพนธเรื่องศกุนตลา สํานวนท่ีเปนบทละคร รวมท้ังไดทรง
พระราชนิพนธเรื่องพระหันอากาศและนางอุปโกศา ไวเปนเคาโครงเรื่องสําหรับแสดงลิเก และโปรด
เกลาฯ ใหมีการแสดงลิเกในการสมโภชพระตําหนักชาลีมงคลอาสน ในพ.ศ. 2460 ดวย   ในสมัยนี้เพลง
พ้ืนบานยังคงเปนท่ีนิยมของชาวบาน ไดแก เพลงสงเครื่องหรือเพลงทรงเครื่อง และเพลงฉอย เปน
ตน     โดยเฉพาะเพลงฉอยนิยมเลนกันท่ัวไป และในสมัยนี้มีการนําเพลงพ้ืนบานมาตีพิมพเปนหนังสือ
เลม เชน เพลงระบําชาวไรของนายบุศย เพลงเรือชาวเหนือของนายเจริญ เปนตน  

 
                การแสดงเพลงฉอยในรายการทีว”ีคุณพระชวย”  (ภาพ www.daradaly.com) 

 
อยางไรก็ตามในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 อิทธิพลของวัฒนธรรมและระบบทุนนิยมแบบ

ตะวันตกทําใหเกิดส่ิงบันเทิงแบบตะวันตกอยางหลากหลาย เชน เพลงไทยสากล เพลงรําวง เพลงลูกทุง 
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เปนตน เพลงพ้ืนบานจึงเริ่มหมดความนิยมลงทีละนอย ประกอบกับตองเผชิญอุปสรรคในสมัยรัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่ีออกพระราชกฤษฎีกากําหนดวฒันธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2495 ควบคุม
การละเลนพ้ืนบานทําใหขาดผูเลนและผูสืบทอดเพลงปฏิพากยจึงเส่ือมสูญลงในท่ีสุด 

เพลงพ้ืนบานตาง ๆ เริ่มกลับฟนตัวอีกครั้งหนึ่งและกลายเปนของแปลกใหมท่ีตองอนุรักษและ
ฟนฟู ในชวง ประมาณ พ.ศ. 2515 เปนตนมา หนวยงานท้ังของรัฐและเอกชน รวมท้ังบุคคลท่ีสนใจได
พยายามสงเสริมใหมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ รวมท้ังสนับสนุนใหเผยแพรเพลงพ้ืนบานให
กวางขวางขึ้น เพลงพ้ืนบานโดยเฉพาะเพลงปฏิพากยจึงไดกลับมาเปนท่ีนิยมอีกครั้งหนึ่ง แตเปนใน
ลักษณะของงานแสดงเผยแพร มิใชในลักษณะของการฟนคืนชีวิตใหม     

 
2. พัฒนาการรูปแบบและหนาที่ของเพลงพ้ืนบาน     เพลงพ้ืนบานของไทยมีการพัฒนาสรุปได

ดังนี้ 
         2.1 เพลงพ้ืนบานที่เปนพิธีกรรม เพลงพ้ืนบานของไทยกลุมหนึ่งเปนเพลงประกอบ

พิธีกรรมซ่ึงมีบทบาทชัดเจนวาเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมนั้น ๆ เชน เพลงในงานศพและเพลงประกอบ
พิธีรักษาโรค นอกจากเพลงกลุมดังกลาวแลวยังมีเพลงพ้ืนบานอีกกลุมหนึ่งท่ีแมการแสดงออกใน
ปจจุบันจะเนนเรื่องความสนุกสนานรื่นเริง แตเม่ือพินิจใหลึกซ้ึงจะพบวามีความสัมพันธกับความเช่ือ
และพิธีกรรมในอดีต และยังเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมนั้น ๆ ดวยเพลงพ้ืนบานดังกลาวไดแก เพลง
ปฏิพากยและเพลงประกอบการละเลนของผูใหญ   ท่ีปรากฏในฤดูกาลเก็บเกี่ยวและเทศกาลตรุษ
สงกรานต 

สังคมไทยแตดั้งเดิม ชาวบานสวนใหญเปนชาวนาชาวไร    มีวิถีชีวิตผูกพันกับการทํามาหากิน
เกี่ยวเนื่องกบัธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหารเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการ ยังชีพ คน
ไทยจึงไดสรางพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับความเจริญงอกงามขึ้น เพ่ือขอใหผีสางเทวดาอํานวยส่ิงท่ีตน
ตองการ หรือมิฉะนั้นก็สรางแบบจําลองขึ้นเพ่ือบังคับใหธรรมชาติเปนไปตามท่ีตองการ เชน สรางนา
จําลอง เรียกวา ตาแรกหรือตาแฮก ( ภาคอีสาน ) แลวดํากลาลงในนา 5-6 กอ เช่ือวาถาบํารุงขาวในนา
แรกงอกงาม ขาวในนาท้ังหมดก็งอกงามตามไปดวย 
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การทําพิธีดํานาตาแฮกหรือการแฮกนา 

 
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับความเจริญงอกงามท่ีเห็นไดชัดท่ีสุด ไดแก     พิธีกรรมในฤดูกาลเก็บเกี่ยว

และในเทศกาลตรุษสงกรานต            
 

เพลงพ้ืนบานในฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการเพาะปลูกท่ีสําคัญอยูในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและกอนเริ่มฤดูกาล

เพาะปลูก ในโอกาสดังกลาวนี้นอกจากจะปรากฏพิธีกรรมอยูทุกขั้นตอนแลวยังมีการเลนเพลง พ้ืนบาน
ดวย 

กอนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกในแตละป  ชาวนาจะทําพิ ธี สูขวัญเครื่ องมือเครื่ องใช ใน 
การเพาะปลูก เชน ควาย ไถ คราด เปนตน ซ่ึงในพิธีกรรมนั้น ๆ จะมีการรองบทสูขวัญ ซ่ึงเปนเพลง
ประกอบพิธี นอกจากนี้ถาฝนไมตกตองตามฤดูกาล ชาวนาจะจัดพิธีกรรมขอฝนขึ้น ซ่ึงจะทํากัน 
ทุกภาค (ยกเวนภาคใตท่ีไม มีปญหาเรื่องฝน) และทํากันดวยวิ ธีการตาง ๆ เปนตนวา  ชาวนา 
ภาคกลางจะจัดพิธีแหนางแมวและพิธีปนเมฆ (ปนดินเหนียวเปนรูปอวัยวะเพศชาย หรือปนหุน 
รูปคนชายหญิงสมสูกัน) โดยมีเพลงแหนางแมวและเพลงปนเมฆรองประกอบ ชาวนาภาคเหนือและภาค
อี สา น จ ะ จั ด พิ ธี แ ห น า ง แ ม ว แ ละ แ ห บ้ั ง ไ ฟ  โ ด ย มี เ ซ้ิ ง แ ห น า ง แ ม ว แ ล ะ เ ซ้ิ ง แ ห บ้ั ง ไ ฟ เ ป น 
เพลงประกอบพิธี เม่ือไดจัดพิธีกรรมเหลานี้ขึ้นชาวบานจะอบอุนใจ เช่ือวาฝนจะตกลงมา ขาวในนาก็จะ
งอกงาม 
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รองเลนเพลงเตนกํารําเคียว 

เม่ือถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผล ชาวนาจะจัดพิธีกรรมสูขวัญขาวสูขวัญลานและสูขวัญยุง เพ่ือ
ขอ บคุ ณผี สา งเ ท วด า ท่ี ให ผลผ ลิต  ใ นข ณะ เ ดีย วกั นก็ ปด รั ง ค วา นผี ร า ย ท่ี จ ะทํ าใ หผ ลผ ลิ ต 
เสียหาย นอกจากนี้ภาคกลางยังมีการรองเลนเพลงเตนกํารําเคียว เพลงรอยช่ังและเพลงเกี่ยวขาว เปนการ
รองรําเพ่ือเฉลิมฉลองผลผลิตท่ีได ดังนั้นเพลงท่ีรองในฤดูกาลเก็บเกี่ยวในแงหนึ่งเปนการรองเพ่ือความ
สนุ ก เ พ ลิ ด เ พ ลิ น  แ ต อี ก แ ง ห นึ่ ง ก็ เ ป น ก า ร ร อ ง เ พ่ื อ เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง ค ว า ม อุ ด ม สม บู ร ณ ข อ ง 
พืชพันธุธัญญาหาร 

 
เพลงพ้ืนบานในเทศกาลตรุษสงกรานต 

หลังจากผานการทํางานในทุงนาอยางหนักมาเปนเวลาคอนป เม่ือถึงชวงฤดูรอนซ่ึงเปนเวลา
หลังเก็บเกี่ยว ก็จะถึงเทศกาลรื่นเริงประจําปคือเทศกาลตรุษสงกรานต ซ่ึงเปนเทศกาลเลนสนุกท่ี
เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมเพ่ือความอุดมสมบูรณ สงกรานตเปนเทศกาลสําคัญของเพลงพ้ืนบานเพราะเพลง
พ้ืนบานไทยสวนใหญโดยเฉพาะเพลงพ้ืนบานภาคกลางรองเลนอยูในเทศกาลนี้ เพลงรองเลนในวัน
สงกรานตแบงออกไดเปน   2 ประเภทคือ      เพลงปฏิพากยและเพลงประกอบการละเลนของผูใหญ 

 

 
          การรองเลนเพลงปฏิพากย 
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เพลงปฏิพากย มีท้ังเพลงโตตอบอยางส้ันรองเลนตอนบาย เชน เพลงพิษฐานและเพลงระบํา
บานไร และเพลงโตตอบอยางยาว เชน เพลงพวงมาลัยและเพลงฉอย เปนตน เนื้อหาของเพลงจะปรากฏ
เรื่องเพศมากมาย      ซ่ึงแสดงรองรอยวาในระยะตนเพลงเหลานี้นาจะเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมความเช่ือ 
โดยเฉพาะความเช่ือเรื่องเพศกับความอุดมสมบูรณ วามีความสัมพันธกัน  

 
เพลงประกอบการละเลนของผูใหญ แบงออกเปน 2 กลุม กลุมหนึ่งเปนเพลงประกอบ

การละเลนของหนุมสาวท่ีเลนกนัในตอนบาย เชน เพลงระบํา อีกกลุมหนึ่งเปนเพลงประกอบการละเลน
เขาทรงผีตาง ๆ นิยมเลนกนัในตอนกลางคืนไดแก เขาทรงแมศรี ลิงลม นางควาย ผีกระดง นางสาก เปน
ตน การละเลนกลุมหลังนี้เปนการละเลนกึ่งพิธีกรรม ซ่ึงสะทอนความเช่ือดั้งเดิมเกีย่วกับการนับถือผีสาง 
เทวดา เช่ือวามีผีสถิตอยูและรูความเปนไปของธรรมชาติ จงึเชิญผี มาสอบถามปญหาเกี่ยวกับการทํามา
หากิน เชิญผีพยากรณดินฟาอากาศ  

เม่ือพิจารณาเพลงพ้ืนบานของไทยท่ีรองเลนเพ่ือความสนุกนานในเทศกาลแลว อาจสรุปไดวา
ในระยะแรกเพลงพ้ืนบานนั้น ๆ คงเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมเพ่ือความเจริญงอกงาม ตอมาเม่ือความ
เช่ือของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป ความเขาใจตอความหมายดั้งเดิมก็แปรเปล่ียนเปนเพลงท่ีรองเลน
สนุกตามประเพณีแตเพียงอยางเดียว 

2.2 เพลงพ้ืนบานที่เปนการละเลน 
จากบทบาทดั้งเดิมซ่ึงเคยเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม เพลงพ้ืนบานท่ีรองในเทศกาลไดคล่ีคลาย

เหลือเพียงบทบาทในดานการบันเทิง เปนการละเลนท่ีสังคมจัดขึ้นเพ่ือรวมกลุมสมาชิกในสังคมและเพ่ือ
ย้ําความสัมพันธของกลุม จึงมีลักษณะการรองเลนเปนกลุมหรือเปนวง เพลงในลานนวดขาว เพลงท่ีรอง
เลนในเทศกาลสงกรานต เทศกาลออกพรรษา เพลงเจรียงท่ีรองในงานบุญของชาวสุรินทร ลวนเปนเพลง
ท่ีเกิดจากการรวมกลุมชายหญิง เพ่ือประโยชนในการทํางานและแสวงหาความสนุกเพลิดเพลินรวมกัน 

เพลงพ้ืนบานท่ีเปนการละเลน เชน เพลงปฏิพากยเปนเพลงของกลุมชาวบานทุกคนมีสวนรวม
ในการรองเลน ผลัดกันทําหนาท่ีเปนผูรองและลูกคู สวนใหญเปนเพลงส้ัน ๆ ท่ีรองงาย ไมจําเปนจะตอง
ใชศิลปนผูมีความสามารถโดยเฉพาะ เพลงพ้ืนบานท่ีเปนการละเลนจึงเปนเพลงของชาวบานอยาง
แทจริง 
   
              2.3 เพลงพ้ืนบานที่เปนการแสดง 

เพลงพ้ืนบานท่ีเปนการแสดง หมายถึงเพลงพ้ืนบานท่ีมีลักษณะการรองการเลนเปนการแสดง มี
การสมมุติบทบาท ผูกเรื่องเปนชุด ทําใหการรองยืดยาวขึ้นดังนั้นผูรองจําเปนจะตองเปนบุคคลท่ีมี
ความสามารถเปนพิเศษ เชน มีความจําดี มีปฏิภาณ ฝปากดี  มีความสามารถในการสรางสรรคเนื้อรอง 
เปนตน คุณสมบัติเชนนี้ชาวบานไมสามารถมีไดทุกคน จึงทําใหเกิดการแบงแยกระหวางกลุมคนรอง
และคนฟงขึ้น 



88 
 

คนท่ีรองเกงในหมูบานหนึ่ง ๆ มักจะเปนท่ีรูจักของคนท้ังในหมูบานเดียวกัน  และหมูบาน
ใกลเคียง คนประเภทนี้ถาไมมีพรสวรรคมาแตกําเนิดก็มักจะเปนผูท่ีมีใจรักและฝกฝนมาอยางดี สวน
ใหญจะเสาะแสวงหาครูเพลงและฝากตัวเปนลูกศิษย เม่ือมีงานบุญงานกุศลท่ีเจาภาพตองการความ
บันเทิง ก็จะมีการวาจางไปเลนโตคารมประชันกัน ทําใหเกิดมีการประสมวง คือนําพอเพลงแมเพลง
ฝปากดีมารวมกลุมกันเขาเปนกลุมรับจางแสดงในงานตาง ๆ จากเพลงท่ีรองเลนตามลานบาน ลานวัด ได
กลายมาเปนเพลงท่ีรองเลนในโรงหรือบนเวที ในระยะหลังมีการตกแตงฉากเหมือนโรงลิเก และตั้งแต
สมัยรัชกาลท่ี 5 เปนตนมา  การแสดงเพลงพ้ืนบานภาคกลางไดรับอิทธิพลของละครนอกและละครรอง
มาก จึงไดปรับการแสดงคลายละครนอกมากขึ้น เชน มีการรองประสมวงพิณพาทยและแตงกายแบบ
ละครนอก กลายเปนการแสดงท่ีเรียกวา เพลงสงเครื่องหรือเพลงทรงเครื่อง สวนทางภาคอีสานใน
ระยะเวลาใกลเคียงกันก็นิยมนํานิทานมารองเลนเปนเรื่องเรียกวา ลําพ้ืน และกลายเปน ลําหมูและลํา
เพลินไปในท่ีสุด ทางภาคเหนือเพลงพ้ืนบานท่ีเปนการแสดง   ไดแก การขับซอเมือง ซอเก็บนก จะเห็น
ไดวาเพลงพ้ืนบานไดพัฒนาจากเพลงของกลุมชนเปนเพลงการแสดงและเพลงอาชีพในท่ีสุด 

 
เพลงพ้ืนบานท่ีเปนการแสดงของไทยเปนมหรสพท่ีไดรับความนิยมอยางมากในชวง รัชกาลท่ี 

5-7 จนกระท่ังหลังสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนตนมา ก็เริ่มซบเซาและถึงคราวเส่ือมและนับวันจะยิ่ง
หายไปจากสังคมไทย อยางไรก็ตามการฟนฟู ดวยการศึกษาและเผยแพรในชวงป 2515 เปนตนมาของ
นักวิชาการและผูสนใจ ทําใหเพลงพ้ืนบานท่ีเปนการแสดงกลับมาเปนท่ีนิยมอีก    ครั้งหนึ่ง เพลง
พ้ืนบานบางเพลงไดรับการปรับรูปแบบเปนเพลงลูกทุง เชน เพลงแหล เพลงลิเก เพลงฉอย เพลงอีแซว 
หมอลํา เปนตน ซ่ึงบันทึกลงแถบเสียงจําหนายท่ัวประเทศ เชน เพลงแหลบวชนาคของ ไวพจน เพชร
สุพรรณ เพลงฉอยกับขาวเพชฌฆาต ของขวัญจิต ศรีประจันต เพลงอีแซวชุดหมากัด ของเอกชัย ศรีวิชัย 
เพลงอีแซว 40 เพลง อีแซว 41 ของเสรี รุงสวาง เปนตน ทําใหเพลงพ้ืนบานเหลานี้ยังเปนท่ีรูจักของคน
รุนปจจุบันไมถูกลืมเหมือนเพลงพ้ืนบานอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก  
 

เรื่องท่ี 6 คุณคาและการอนุรักษเพลงพ้ืนบาน 
 

เพลงพ้ืนบานเปนมรดกทางปญญาของทองถ่ินและของชาติจึงมีคุณคาควรแกการอนุรักษ ซ่ึงจะ
กลาวพอสังเขปดังนี ้
           1. คุณคาของเพลงพ้ืนบาน 
           เพลงพ้ืนบานเปนสมบัติของสังคมท่ีไดสะสมตอเนื่องกันมานาน จึงเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของ
คนไทยและมีคุณคาตอสังคมอยางยิ่ง เพลงพ้ืนบานมีคุณคาตอสังคม 5 ประการ ดังนี้ 
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               1.1  ใหความบันเทิง เพลงพ้ืนบานมีคุณคาใหความบันเทิงใจแกคนในสังคมตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะในสมัยท่ียังไมมีเครื่องบันเทิงใจมากมายเชนปจจุบันนี้ เพลงพ้ืนบานเปนส่ิง
บันเทิงชนิดหนึ่งซ่ึงใหความสุขและความรื่นรมยแกคนในสังคม ในฐานะท่ีเปนการละเลนพ้ืนบานของ
หนุมสาวและในฐานะเปนสวนสําคัญของพิธีกรรมตาง ๆ เพลงพ้ืนบานจึงจัดเปนส่ิงบันเทิงท่ีเปนสวน
หนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบาน  

เพลงพ้ืนบานใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกของสังคม เพลงกลอมเด็กเปนเพลงท่ีผูรองตองการ
ใหเด็กฟงเพลินจะไดหลับไวขึ้น ในขณะเดียวกันผูรองเองก็เพลิดเพลินผอนคลายอารมณเครียดไปดวย
ในตัว เพลงรองเลนและเพลงประกอบการละเลนของเด็กเปนเพลงสนุก ประกอบดวยเสียง จังหวะและ
คําท่ีเราอารมณ เด็ก ๆ จึงชอบรองเลนเยาแหยกัน เพลงปฏิพากยเปนเพลงท่ีมีเนื้อหาสนุก เพราะเปนเรื่อง
ของการเกี้ยวพาราสี เรื่องของความรัก การประลองฝปากระหวางชายหญิง   ยิ่งเพลงปฏิพากยท่ีเปน
มหรสพก็ยิ่งสนุกใหญเพราะเปนส่ิงบันเทิงท่ีเต็มไปดวยโวหาร ปฏิภาณ และโวหารสังวาสท่ีเรียกเสียง
หัวเราะจากผูฟง นอกจากนั้นเพลงพ้ืนบานยังมีจังหวะคึกคัก เราใจ มีลีลาสนุก เวลารองมีทาทางประกอบ 
มีการรําท้ังรําอยางสวยงามและรํายั่วเยาท่ีเปนอิสระ เพลงพ้ืนบานในแงนี้จึงมีบทบาทเพ่ือความบันเทิง
เปนสําคัญ 

ปจจุบันแมวาเพลงพ้ืนบานบางชนิด เชน เพลงกลอมเด็ก เพลงประกอบการละเลน จะสูญหาย
และลดบทบาทไปจากสังคมไทยแลว แตเพลงปฏิพากยบางเพลงไดพัฒนารูปแบบเปนการแสดงพ้ืนบาน
หรือมหรสพพ้ืนบานท่ีสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใจแกผูชม ซ่ึงชาวบานก็ยังนิยมอยูมาก ดังจะ
เห็นไดจากการมีคณะเพลงหลายคณะท่ีรับจางไปแสดงเพ่ือสรางความสุขความสําราญแกชาวบานท่ัวไป  

ตัวอยางเพลงอีแซวท่ีมีความไพเราะและความหมายลึกซ้ึงกินใจทําใหผูฟงเพลิดเพลิน เชน 
 ( ช )  ตั้งใจหมายมองรักแตนองหมายมา      บุพเพบุญพาโปรดจงไดอภัย 
           เรือนผมสมพักตรพ่ีนี้รักหลายแรม              รักยิ้มรักแยมรักแมมีเยื่อใย 
           ดูหยาดเยิ้มทุกอยางนับแตยางเจอหญิง         ความสวยทุกส่ิงพ่ีไมแกลงปราศรัย 
           เอียงโสตฟงสารฟงพ่ีขานบอกขาว              พ่ีเปนหนุมนอนหนาวโอแมหนูนอนไหน 
           ใหพ่ีแนบนอนหนอยแมหนูนอยอยาหนี     ถาไดแนบอยางนี้พ่ีไมหางนางใน 
           ใหพ่ีจูบแกมหนอยหนูนอยอยาแหนง          พอใหพ่ีมีแรงสักหนอยเปนไร 
( ญ )  ใหพ่ีจูบหนอยวาหนูนอยยังแหนง      นองหวาดระแวงพ่ีมันชายปากไว                      

ปากหวานขานวอนฟงสุนทรประวิง          กลัวไมรักหญิงจริงหญิงสังเกตรูใจ 
           พอแรกเจอะรูจักบอกวารักลวงโลก      พ่ีมันชายหมายโชคทําใหหญิงเฉไฉ 
           ใครเช่ือเปนช่ัวตองพาตัวตกต่ํา                   คบคนหลงคํายอมมีขอระคาย 
          ขี้เกียจรําคาญกลัวเปนมารสังคม        พอไดเด็ดดอกดมกลัวจะไมเสียดาย 
                                                          ( บัวผัน สุพรรณยศ 2535 : ภาคผนวก ) 
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1.2  ใหการศึกษา เพลงพ้ืนบานเปนงานสรางสรรคท่ีถายทอดความรูสึกนึกคิดของ 
กลุมชน จึงเปนเสมือนส่ิงท่ีบันทึกประสบการณของบรรพบุรุษท่ีสงทอดตอมาใหแกลูกหลาน   เพลง
พ้ืนบานจึงทําหนาท่ีบันทึกความรูและภมิูปญญาของกลุมชนในทองถ่ินมิใหสูญหาย ขณะเดียวกันก็มี
คุณคาในการเสริมสรางปญญาใหแกชุมชนดวยการใหการศึกษาแกคนในสังคมท้ังโดยทางตรงและโดย
ทางออม 
 

การใหการศึกษาโดยทางตรง    หมายถึงการใหความรูและการส่ังสอนอยาง 
ตรงไปตรงมา ท้ังความรูทางโลกและความรูทางธรรม เชน ธรรมชาติ ความเปนมาของโลกและมนษุย 
การดําเนนิชีวิต บทบาทหนาท่ีในสังคม วัฒนธรรมประเพณี วรรณกรรม กีฬาพ้ืนบาน คติธรรม เปน
ตน                           

 
1.3  จรรโลงวัฒนธรรมของชาต ิการจรรโลงวัฒนธรรมหมายถึงการพยุงรักษาหรือ 

ดํารงไวของแบบแผนในความคิดและการกระทําท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม ท่ีมีความเปน
ระเบียบ ความกลมเกลียวกาวหนาและความมีศีลธรรมอันดีงาม     

บทบาทของเพลงพ้ืนบานท่ีเปนการแสดงวามีบทบาทเดนเปนพิเศษในการควบคุมและรักษา
บรรทัดฐานของสังคม การช้ีแนะระเบียบแบบแผน ตลอดจนการกําหนดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในสังคม
นั้น เพราะผูท่ีเปนพอเพลงและแมเพลง นอกจากจะเปนผูมีน้ําเสียงดีโวหารดีแลวยังตองมีความรูในเรื่อง
ตาง ๆ และมีประสบการณชีวิตพอท่ีจะโนมนาวจิตใจผูคนใหคลอยตามดวย จึงจะไดรับความนิยมจาก
ประชาชน 

แมวาเพลงพ้ืนบานสวนใหญจะมีเนื้อหาเปนเรื่องของความรักและแทรกเรื่องเพศ  แตเนื้อเพลง
เหลานี้มิไดใหเฉพาะความสนุกสนานเทานั้น ยังไดแทรกคําสอนหรือลงทายดวยการสอนใจท่ีแสดงให
เห็นถึงคุณคาของแบบแผนความประพฤติท่ีสังคมยอมรับ หรือแสดงใหเห็นผลเสียของการฝา
ฝน เชน เพลงตับสูขอ ท่ีฝายหญิงกลาววาไมยินยอมใหฝายชายพาหนีเพราะจะทําใหไดรับความอับอาย 
และตนจะตองแตงงานเพ่ือทดแทนพระคุณของบิดามารดา เพลงตับหมากผัวหมากเมีย ท่ีกลาวถึงการ
สํานึกตัวและรูสึกทุกขใจของสามีท่ีนอกใจภรรยา และเพลงตับชิงชู ท่ีกลาวถึงการพาผูหญิงหนี ดัง
ตัวอยางนี้ 
          แมฉันเล้ียงมาหวังจะไดแทนคณุ                  นี่กลับมาเทลงใตถุนทําใหทอพระทัย 
           ไอเรื่องพานะคุณพ่ีมันก็ดีสําหรับแก  สําหรับพอและแมง้ันจะเล้ียงเรามาทําไม 
           เล้ียงตั้งแตเด็กหวังจะไดแตงไดตบ   แกจะมาลักพาหลบไมอายเขาบางหรือไร 
           พอแมเล้ียงมาหวังจะกินขนัหมาก   ไมไดใหอดใหอยากเล้ียงเรามาจนใหญ ... 
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1.4 เปนทางระบายความคับของใจ เพลงพ้ืนบานเปนทางระบายความคับของใจอัน 
เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลาจากกิจการงานและปญหาในการดํารงชีพ รวมท้ังความเก็บกดอัน
เนื่องมาจากจารีตประเพณี หรือกฎเกณฑของสังคม เชน ความคับของใจในเรื่องการประกอบอาชีพ การ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคม การประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา เปนตน เพราะการเลนเพลงหรือการชม
การแสดงเพลงพ้ืนบานจะทําใหผูชมไดหยุดพักหรือวางมือจากภารกิจตาง ๆ ลง เปนการหลีกหนีไปจาก
สภาพชีวิตจริงช่ัวขณะ ทําใหผอนคลายความเครงเครียดและชวยสรางกําลังใจท่ีจะกลับไปเผชิญกับชีวิต
จริงไดตอไป 

ตัวอยางเชน เพลงกลอมเด็กภาคอีสานจะมีเนื้อหาท่ีกลาวถึงอารมณวาเหวในการแบกรับภาระ
ครอบครัวของผูเปนแม และการถูกเหยียดหยามจากสังคมของแมมายแมรางท่ีปราศจากสามีคุมครอง 
เชน                    

นอนสาเดอหลา นอนสาแมสิกอม      ( นอนเสียลูกนอย นอนเสียแมจะกลอม ) 
แมสิไปเข็นฝาย เดี๋ยนหงายเอาพอ    ( แมจะไปปนฝาย เดือนหงายหาพอ ) 
เอาพอมาเกียวหญา มุงหลังคาใหเจาย ู        ( หาพอมาเกี่ยวหญา มุงหลังคาใหลูกอยู ) 
ฝนสิฮ้ําอูแกว สิไปซนยูไส              ( ฝนจะรั่วรดอูแกว จะไปซอนอยูไหน ) 
คั้นเพินไดกิ๋นช้ิน เจากะเหลียวเบิงตา            ( เม่ือเขาไดกินเนื้อ ลูกก็เหลียวดูตา ) 
คั้นเพินไดกิ๋นปา เจากะสิเหลียวเบิงหนา        ( เม่ือเขาไดกินปลา ลูกก็เหลียวดูหนา ) 
มูพีนองเฮี้ยนใกเพ่ินกะซัง                          ( พวกพ่ีนองเรือนใกลเขาก็ชัง ) 

                             
นอกจากนี้เพลงพ้ืนบานยังชวยระบายความเก็บกดทางเพศและขอหามตามจารีตประเพณีของ

สังคมดวย เปนรูปแบบหนึ่งของการระบายความเก็บกดและโตตอบความคับของใจ โดยซอนไวในรูป
ของความขบขัน เสียงหัวเราะของผูชมในขณะนั้นแสดงถึงอารมณรวมกับศิลปน    จึงเปนเสียงของชัย
ชนะในการละเมิดกฎเกณฑไดโดยไมถูกลงโทษ ในอดีตสังคมไทยเปนสังคมท่ีปดกั้นเรื่องการแสดงออก
ทางเพศ ดังปรากฏวามีคานิยมหลายประการเกี่ยวกับความประพฤติของหญิงไทย เชน ใหรักนวลสงวน
ตัว อยาชิงสุกกอนหาม เปนตน คานิยมเหลานี้จึงเปนมโนธรรมท่ีคอยยับยั้ง และคอยตักเตือนไมใหมีการ
แสดงออกท่ีไมงามในเรื่องเพศ ปจจุบันแมวาคานิยมเหลานี้จะลดนอยลง ไมเครงครัดในการถือปฏิบัติ
เชนอดีต แตคนไทยสวนใหญโดยเฉพาะคนไทยในชนบทก็ยังคงรักษาและปฎิบัติตามคานิยมนี้อยูเปน
จํานวนมาก เพลงพ้ืนบานจึงเปนทางออกทางหนึ่งท่ีสังคมไทยไดเปดโอกาสใหผูรองและผูชมไดระบาย
อารมณเกี่ยวกับความรักและ เรื่องเพศไดอยางเต็มท่ี เชน การกลาวถึงเรื่องเพศอยางตรงไปตรงมาการ
พูดจาและแสดงทาทางไมสุภาพ การนําเรื่องราวทางศาสนา และหลักธรรมมาลอเลียน การนําบุคคลและ
องคกรตาง ๆ มาเสียดสีประชดประชัน เปนตน เหลานี้ลวนเปนการละเมิดคานิยมของสังคม เปนการ
ระบายความเก็บกดและความรูสึกกาวราว จึงเทากับเปนการสนองความพึงพอใจของผูรองและผูฟง ชวย
ใหความเครงเครียดผอนคลายลง ตัวอยางเชน เพลงอีแซวตอไปนี ้
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          ช. ไมตองทาหรอกนองเนื้อทองของพ่ี            รูปรางอยางนี้จะทาพ่ีไปทําไม 
          รูไหมรูไหมวาพ่ีชายของนอง                        พ่ีไมเคยเปนรองรองใคร 
        นองจะมาสูจะบอกใหรูเสียกอน           เฉพาะไอเนื้อออนออนจะสูไดยังไง 
          ขนาดกําแพงเจ็ดช้ันพ่ียังดันเสียจนพัง  ก็ไอผานุงบางบางจะทนไดยังไง 
          ญ. เอา..จะดันก็ดันฉันก็ไมกลัว          เอาซิตัวตอตัววันนี้ฉันสูตาย 
           บอกกําแพงไมตองถึงเจ็ดช้ัน             ถาหากจะดันเอาตรงนี้ก็ได 
          เอา..ยังง้ันฝามือของฉันตันตัน           แข็งดีก็ลองดันใหมันทะลุใหได  
          ช. บอกวาฝามือแลวตันตัน                           ใครจะบาไปดันดันกันไมได 
          ขนาดขูแบบนี้ยังไมกลัวเลย               โอแมคุณเอยใจกลาเหลือหลาย 
          ขนาดแมวัวติดหลมยังลอซะลมท้ังยืน  พวกคุณตัวยังคืนคืนเงินให ฯ 
          ญ. โอโฮโมไปมากฉันไมอยากจะฟง  เอาลองดูใหดังกันก็ใหได 
          ขนาดแมวัวติดหลมยังลอซะลมท้ังยืน  พวกคุณตัวยังคืนเงินให 
          นี่แกยังไมรูจักแลวขวัญจิต                 เฮย…ยาคุมออกฤทธ์ิเอาอยูเม่ือไร 
          บอกผูชายทุกช้ันท่ีฉันผานมา             ขนาดทหารแนวหนาฉันยังสูได 
          ไมวาตํารวจทหารลอกันท้ังกรม          ฉันลอทหารเปนลมไปตั้งหลายนาย 
                                                    (ขวัญจิต ศรีประจันตและไวพจน เพชรสุพรรณ , การแสดง) 
  

1.5 เปนส่ือมวลชนชาวบาน     ในอดีตชาวบานสวนใหญมีปญหาความยากจน ดอยการศึกษา
และอยูหางไกลความเจริญ ส่ือมวลชนบางประเภท เชน หนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน ไมสามารถ
เขาถึงไดงาย เพลงพ้ืนบานจึงมีบทบาทในการกระจายขาวสาร และเสนอความคิดเห็นตาง ๆ  

สมัยกอนยังไมมีเครื่องมือส่ือสารมวลชน ชาวบานใชวัฒนธรรมพ้ืนบานประเภทท่ีใชภาษา และ
ประเภทประสมประสาน เปนเครื่องส่ือสารแทน เชน เพลงกลอมเด็กภาคใต ใหความรูและความคิดใน
ลักษณะการช้ีแนะแนวทาง หรือการแสดงทรรศนะแกมวลชน หรือชาวบาน  

บทบาทประการหนึ่งของเพลงพ้ืนบานวาเปนส่ือมวลชนกระจายขาวสารในสังคมจากชาวบาน
ไปสูชาวบาน และจากรัฐบาลไปยังประชาชน นอกจากนี้เพลงพ้ืนบานยังแสดงถึงทรรศนะของชาวบาน
ท่ีมีตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในบานเมืองดวย  

ปจจุบันส่ือมวลชนไดพัฒนากาวหนาไปมาก ส่ือมวลชนบางประเภท เชน วิทยุโทรทัศน   ทํา
หนาท่ีกระจายขาวสารไดมีประสิทธิภาพยิ่งกวาเพลงพ้ืนบาน เพลงพ้ืนบานบางชนิดจึงลดบทบาทไปจาก
สังคมไทย แตเพลงพ้ืนบานบางชนิด เชน หมอลํา ลําตัด เพลงอีแซวและเพลงฉอย ยังคงมีบทบาทใน
ฐานะเปนส่ือมวลชนชาวบานอยูมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากไดมีการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของเพลงใหมี
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ลักษณะเปนการแสดงท่ีทันยุคทันสมัย รวมท้ังการพัฒนาความสามารถในการแสดงออกของศิลปนท่ี
สามารถโนมนาวจิตใจผูฟงไดอยางด ี

การทําหนาท่ีเปนส่ือมวลชนของเพลงพ้ืนบานนั้นจะมี 2 ลักษณะ ไดแก การกระจายขาวสาร 
และการวิพากษวิจารณสังคม 

ในสวนของการกระจายขาวสารนั้น เพลงพ้ืนบานจะทําหนาท่ีในการกระจายขาวสารตาง ๆ เชน 
เพลงรอยพรรษา ของกาญจนบุรี ทําหนาท่ีบอกใหรูวาถึงเทศกาลออกพรรษา เพลงบอกของภาคใตและ
เพลงตรุษของสุรินทร ทําหนาท่ีบอกใหรูวาถึงเทศกาลปใหมแลว นอกจากนี้เพลงพ้ืนบานยังเปน
เครื่องมือในการกระจายขาวสารของผูปกครอง หรือผูบริหารประเทศ เชน    หมอลํา กลอนลําปลูกผัก
สวนครัว ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม หมอลํากลอนลําตอตานคอมมิวนิสต สรรเสริญสหรัฐอเมริกา
ในสมัยจอมพลสฤษฏ์ิ ธนะรัชต    
 

ตัวอยางเพลงอีแซวเผยแพรนโยบายและสรางคานิยมในสมัยจอมพล ป. พิบูล-สงคราม 
           จะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมท่ีผูนําขอรอง           แกบรรดาพ่ีนองท่ีอยูในแนวภายใน 
      เราเกิดเปนไทยรวมธงมาอยูในวงศีลธรรม   จะตองมีหลักประจําเปนบทเรียนใสใจ 

      ประเทศจะอับจนก็เพราะพลเมือง                 ประเทศจะรุงเรืองก็เพราะพวกเราท้ังหลาย 
      เราตองชวยกันบํารุงใหชาติของเราเจริญ       ฉันจึงขอชวนเชิญแกบรรดาหญิงชาย 
      มาชวยกันสงเสริมใหพูนเพ่ิมเผาพันธุ           วัฒนธรรมเท่ียงธรรมใหเหมาะสมชาติไทย 
    ------------------------------------------              ------------------------------------------ 
         
        จะพูดถึงการแตงกายหญิงชายพ่ีนอง          ท่ีทานผูนําขอรองแกพวกเราท้ังหลาย 
        ทานใหเอาไวผมยาวตามประเพณีนิยม       สับหยงทรงผมเสียใหงามผ่ึงผาย 
       จะเท่ียวเอาไวผมทัดจะไดตดัผมตั้ง            จงเปล่ียนแบบกนัเสียบางใหถูกนโยบาย 
        --------------------------------------                  ------------------------------------ 
        

นอกจากตัวอยางดังกลาวแลว ยังมีเพลงอีกจํานวนมากท่ีมีเนื้อหาในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ
นโยบายของรัฐบาลและผูปกครอง เชน เพลงอีแซวและเพลงฉอยตอไปนี ้
  
                เนื่องดวยผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี        ทานไดมอบหนาท่ีตามท่ีมีจดหมาย 

ทานผูวาสุพรรณใหรูจักทานท่ัวถ่ิน       ทานช่ือวา จรินทร กาญจโนมัย 
         ใหขวัญจิต ศรีประจันตมารองเพลงช้ีแจง      เพ่ือจะใหแจมแจงประชาชนเขาใจ 
      ใหฉันมาขอบพระคุณกันไปตามหัวขอ   คือ ก.ส.ช. ท่ีผลงานเหลือใช 
       พูดถึงก.ส.ช.ก็รูชัดกันทุกช้ัน               เปนบทบาทของรัฐบาลท่ีตั้งนโยบาย 
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                    จ.จานใชดีชาวศรีประจันต               นี่ก็ใกลถึงวันแลวเวลา 
         นี่เลือกตั้ง ส.ข. อีกแลวหนอพ่ีนอง     ดิฉันจึงไดรองบอกมา 

วันท่ีสามสิบกันยายนเชิญชวนปวงชน-         ใหไปเลือกกรรมการหนอวาสุขาฯ       
          ทุกบาน 
       ----------------------------------------          -------------------------------------- 
        

นอกจากเพลงพ้ืนบานจะทําหนาท่ีกระจายขาวสารแลว ยังเปนส่ือในการวิพากษวิจารณสังคมใน
ดานตาง ๆ ไดแก เหตุการณและเรื่องราวของชาต ิเชน สถาบัน การเมือง   การปกครอง เศรษฐกิจ ปญหา
สังคม   เปนตน  

เพลงพ้ืนบานบางชนิด เชน เพลงอีแซว เพลงฉอย เปนตน ในปจจุบันมีการวิพากษวิจารณสังคม
อยางเห็นไดชัด ซ่ึงอาจเกิดจากความเจริญกาวหนาของสังคม และระบบการเมืองการปกครองท่ีให
เสรีภาพแกประชาชนและส่ือมวลชนในการแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเปดเผย ท้ังในกลุมของตน 
ในท่ีสาธารณะ หรือโดยผานส่ือมวลชน ศิลปนพ้ืนบานจึงสามารถแสดงออกทางความคิดไดโดยอิสระ
ในฐานะท่ีเปนประชาชนของประเทศ นอกจากนี้เพลงพ้ืนบานยังเปนสมบัติของสวนรวม ท่ีสังคม 
รับผิดชอบรวมกัน ผูแตงหรือผูรองจึงทําหนาท่ีแสดงความคิดเห็นในฐานะท่ีเปนตัวแทนของกลุมชน
ดวย ขอยกตัวอยางเพลงพ้ืนบานท่ีมีเนื้อหาวิพากษวิจารณสังคม ดังนี ้

ลําตดัเร่ืองประชาธิปไตย ของขวัญจิต ศรีประจันต 
           การแสดงพ้ืนบานหัวขอขานเง่ือนไข          กับประชาธิปไตยของเมืองไทยวันนี ้
          ความรูสึกนึกไววาไมไดของจริง                  ยังรอแรรุงริ่งยังไมนิ้งเต็มท่ี 
          ฉันเกิดมาชานานอายุฉันส่ีรอบ                    เรื่องระบบระบอบและผิดชอบช่ัวด ี

รูสึกยังหนอมแนมมอมแมมหมกเม็ด         แบบวาหาประชาธิปไตยจนไหลเคล็ดยังไม - 
                                                                     สําเร็จสักที               
          -----------------------------------     ------------------------------------ 

สามัคคีสังฆัสสะคําพระทานวา          ตัดโลภโมโทสาแลวทานวาเย็นด ี
          ไมแกงแยงแขงขันไมดื้อดานมักได    ประชาธิปไตยก็เกิดไดทันที 

แตคนเราไมง้ันความตองการมากเกิน  ยิ่งบานเรือนเจริญใจตื้นเขินขึ้นทุกที 
มีสติปญญาเรียนจนตําราทวมหัว        แตความเห็นแกตัวความเมามัวมากมี 

          เจริญทางวัตถุแตมาผุท่ีใจ                ประชาธิปไตยคงรอไปอีกรอยป 
          ------------------------------           ----------------------------------- 
          นักการเมืองปจจุบันก็ผวนผันแปรพรรค     พอเราจะรูจักก็ยายพรรคเสียนี่ 
          บางคนทํางานดีและไมมีปญหา         ไมเลียแขงเลียขาไมกาวหนาสักที 
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          คนดีมีอุดมการณมักทํางานไมได                แตพวกกะลอนหลังลายไดยิ่งใหญทุกที...  
                                                                     

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้จะเห็นไดวา เพลงพ้ืนบานมีคุณคาตอสังคมสวนรวมและประเทศชาติท่ี
ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน นอกจากมีคุณคาใหความบันเทิงท่ีมีอยูเปนหลักแลว ยังมีคุณคาใหการศึกษา
แกคนในสังคมท้ังโดยทางตรงและโดยทางออม   รวมท้ังมีคุณคาในการเปนทางระบายความเก็บกดและ
การจรรโลงวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนมีคุณคาในฐานะเปนส่ือมวลชนท่ีทําหนาท่ีกระจายขาวสารและ
วิพากษวิจารณสังคม เพลงพ้ืนบานจึงมิใชจะมีคุณคาเฉพาะการสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ
เทานัน้ แตยังสรางภูมิปญญาใหแกคนไทยดวย 

ในปจจุบันเพลงพ้ืนบานมีบทบาทตอสังคมนอยลงทุกทีเพราะมีส่ิงอ่ืนขึ้นมาทดแทนและทํา
หนาท่ีไดดีกวา เชน มีส่ิงบันเทิงแบบใหมมากมายใหความบันเทิงมากกวาเพลงกลอมเด็กหรือเพลง
ประกอบการเลน มีการศึกษาในระบบโรงเรียนเขามาทําหนาท่ีใหการศึกษาและควบคุมสังคมแทน และ
มีระบบเทคโนโลยีทางการส่ือสารและคมนาคมทําหนาท่ีเปนส่ือมวลชนไดมีประสิทธิภาพ      ยิ่ง
กวา เพลงพ้ืนบานจึงนับวันจะยุติบทบาทลงทุกที  เวนเสียแตเพลงพ้ืนบานบางชนิดท่ีพัฒนารูปแบบและ
เนื้อหาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน เชน เพลงอีแซว ในรูปแบบของเพลงลูกทุง        ซ่ึงนักรองหลาย
คนนํามารอง เชน เอกชัย ศรีวิชัย และเสรี รุงสวาง เปนตน ทําใหเพลงพ้ืนบานกลับมาเปนท่ีนิยมและมี
คุณคาตอสังคมไดอีกตอไป 
  

2. การอนุรักษเพลงพ้ืนบาน 
การอนุรักษเพลงพ้ืนบานใหคงอยูอยางมีชีวิตและมีบทบาทเหมือนเดิมคงเปนส่ิงท่ีเปนไป

ไมได แตส่ิงท่ีอาจทําไดในขณะนี้ก็คือการอนุรักษ เพ่ือชวยใหวัฒนธรรมของชาวบานซ่ึงถูกละเลยมา
นานปรากฏอยูในประวัติศาสตรของสังคมไทยเชนเดียววัฒนธรรมท่ีเราถือเปนแบบฉบับ        การ
อนุรักษมี  2  วิธีการ ไดแก การอนุรักษตามสภาพดั้งเดิมท่ีเคยปรากฏ และการอนุรักษโดยการประยุกต 

2.1 การอนุรักษตามสภาพดั้งเดิมที่เคยปรากฏ หมายถึงการสืบทอดรูปแบบเนื้อหา วิธีการรอง 
เลน เหมือนเดิมทุกประการ เพ่ือประโยชนในการศึกษา 

2.2. การอนุรักษโดยการประยุกต หมายถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบและเนื้อหาใหสอดคลองกับ
สังคมปจจุบันเพ่ือใหคงอยูและมีบทบาทในสังคมตอไป 
         2.3. การถายทอดและการเผยแพรเปนส่ิงสําคัญท่ีควรกระทําอยางจริงจัง และตอเนื่องเพ่ือไมให
ขาดชวงการสืบทอด ปกติศิลปนพ้ืนบานสวนใหญมักจะเต็มใจท่ีจะถายทอดเพลงพ้ืนบานใหแกลูกศิษย
และผูสนใจท่ัวไป แตปญหาท่ีพบคือไมมีผูสืบทอดหรือมีก็นอยมาก ดังนั้นการแกปญหาจึงนาจะอยูท่ี
การเผยแพรเพ่ือชักจูงใจใหคนรุนใหมเห็นความสําคัญ รูสึกเปนเจาของ เกิดความหวงแหนและอยาก
ฝกหัดตอไป 
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            การจูงใจใหคนรุนใหมหันมาฝกหัดเพลงพ้ืนบานไมใชเรื่องงาย แตวิธีการท่ีนาจะทําได ไดแก 
เชิญศิลปนอาชีพมาสาธิตหรือแสดง เชิญศิลปนผูเช่ียวชาญมาฝกอบรมหรือฝกหัดกลุมนักเรียนนักศึกษา
ใหแสดงในโอกาสตาง ๆ ซ่ึงวิธีนี้จะไดท้ังการถายทอดและการเผยแพรไปพรอม ๆ กัน  
           อยางไรก็ตามการถายทอดเพลงพ้ืนบานจะอาศัยเฉพาะศิลปนพ้ืนบานคงไมได เพราะมีขอจํากดั
เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ เชน เวลา สถานท่ี และงบประมาณ       แนวทางการแกไขกค็วรสรางผูถายทอด
โดยเฉพาะครูอาจารย ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการปลูกฝงวัฒนธรรมของชาต ิและมีกําลังความสามารถใน
การถายทอดใหแกเยาวชนไดจํานวนมาก แตการถายทอดทฤษฎีอยางเดียวคงไมเพียงพอ ครูอาจารยควร
สรางศรัทธาโดย “ทําใหดู ใหรูดวยตา เห็นคาดวยใจ” เพราะเม่ือเด็กเห็นคุณคาจะสนใจศึกษาและใฝหา
ฝกหัดตอไป 
        2.4. การสงเสริมและการสนับสนุนเพลงพ้ืนบาน เปนงานหนักท่ีตองอาศัยบุคคลท่ีเสียสละและ
ทุมเท รวมท้ังการประสานความรวมมือของทุกฝาย   ท่ีผานมาปรากฏวามีการสงเสริมสนับสนุนเพลง
พ้ืนบานคอนขางมากท้ังจากหนวยงานของรัฐและเอกชน ไดแก สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ ศูนย
วัฒนธรรมประจําจังหวัด สถาบันการศึกษาตาง ๆ ศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพฯ สํานักงานการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน      
             2.5. การสงเสริมเพลงพ้ืนบานใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจําวัน โดยแทรกเพลง
พ้ืนบานในกิจกรรมรื่นเริงตาง ๆ ไดแก กิจกรรมของชีวิตสวนตัว เชน งานฉลองคลายวันเกิด งานมงคล
สมรส งานทําบุญขึ้นบานใหม ฯลฯ กิจกรรมในงานเทศกาลตาง ๆ เชน ปใหม ลอยกระทงหรือ
สงกรานต   กิจกรรมในสถาบันการศึกษา เชน พิธีบายศรีสูขวัญ งานกีฬานองใหม   งานฉลองบัณฑิต 
และกิจกรรมในสถานท่ีทํางาน เชน งานเล้ียงสังสรรค งานประชุมสัมมนา เปนตน 
         
           2.6. การสงเสริมใหนําเพลงพ้ืนบานไปเปนส่ือในการโฆษณาประชาสัมพันธ  ท้ังในระบบ
ราชการและในวงการธุรกิจ เทาท่ีผานมาปรากฏวามีหนวยงานของรัฐและเอกชนหลายแหงนําเพลง
พ้ืนบานไปเปนส่ือในการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญ  ขวัญจิต ศรีประจันต ไป
รองเพลงพ้ืนบานประชาสัมพันธผลงานของจังหวัด   บริษัทท่ีรับทําโฆษณาน้ําปลายี่หอทิพรส ใชเพลง
แหลสรางบรรยากาศความเปนไทย อุดม แตพานิช รองเพลงแหลในโฆษณาโครงการ     หารสอง 
รณรงคใหประชาชนประหยัดพลังงาน บุญโทน คนหนุม รองเพลงแหลโฆษณาน้ํามันเครื่อง  ท็อปกัน 2 
T   การใชเพลงกลอมเด็กภาคอีสานในโฆษณาโครงการสํานึกรักบานเกิดของ TAC เปนตน การใชเพลง
พ้ืนบานเปนส่ือในการโฆษณาประชาสัมพันธดังกลาวนับวานาสนใจและควรสงเสริมใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น เพราะทําใหเพลงพ้ืนบานเปนท่ีคุนหูของผูฟงและยังคงมีคุณคาตอสังคมไทยไดตลอดไป 
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 กิจกรรมที่ 1. 
1.1ใหผูเรียนอธิบายลักษณะของดนตรีพ้ืนบานเปนขอ ๆ ตามท่ีเรียนมา 
1.2 ใหผูเรียนศึกษาดนตรีพ้ืนบานในทองถ่ินของผูเรียน  แลวจดบันทึกไว จากนั้นนํามาอภิปราย 
ในช้ันเรียน 
1.3 ใหผูเรียนลองหัดเลนดนตรีพ้ืนบานจากผูรูในทองถ่ินแลวนํามาเลนใหชมในช้ันเรียน 
1.4  ผูเรียนมีแนวความคิดในการอนุรักษเพลงพ้ืนบานในทองถ่ินของผูเรียนอยางไรบาง  ใหผูเรียน    
       บันทึกเปนรายงานและนําแสดงแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันในช้ันเรียน 



98 
 

บทที่ 3 
นาฏศิลปพื้นบาน 

สาระสําคัญ 
1. นาฏศิลปพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. คุณคาและการอนุรักษนาฏศิลปพ้ืนบาน วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. บอกประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพ้ืนบานแตละภาคได 
2. บอกความสัมพันธระหวางนาฏศิลปพ้ืนบานกับวัฒนธรรมประเพณ ี
3. บอกความสัมพันธระหวางนาฏศิลปพ้ืนบานกับภูมิปญญาทองถ่ินได 
4. นํานาฏศิลปพ้ืนบาน ภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 
ขอบขายเน้ือหา 

1. นาฏศิลปพ้ืนบานและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. นาฏศิลปพ้ืนบานภาคเหนือ 
3. นาฏศิลปพ้ืนบานภาคกลาง 
4. นาฏศิลปพ้ืนบานภาคอีสาน 
5. นาฏศิลปพ้ืนบานภาคใต 
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เรื่องที่ 1 นาฏศิลปพ้ืนบานและภูมปิญญาทองถิ่น 
 

 นาฏศิลปพ้ืนบาน เปนการแสดงท่ีเกิดขึ้นตามทองถ่ินตาง ๆ มักเลนเพ่ือความสนุกสนาน บันเทิง 
ผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย หรือเปนการแสดงท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของประชาชนตามภาค
นั้นๆ นาฏศิลปพ้ืนบานเปนการแสดงท่ีสะทอนความเปนเอกลักษณของภูมิภาคตาง ๆ     ของประเทศ
ไทย ตามลักษณะพ้ืนท่ี วัฒนธรรมทองถ่ิน ประเพณีท่ีมีอยูคูกับสังคมชนบท   ซ่ึงสอดแทรกความ
สนุกสนาน ความบันเทิงควบคูไปกับการใชชีวิตประจําวัน 
 
 นาฏศิลปพ้ืนบานภาคเหนือ 
 การฟอนคือการแสดงนาฏศิลปภาคเหนือท่ีแสดงการรายรํา เอกลักษณท่ีดนตรีประกอบมีแต
ทํานองจะไมมีคํารอง การฟอนรําของภาคเหนือ มี 2 แบบ คือ แบบอยางดังเดิม กับแบบอยางท่ีปรับปรุง
ขึ้นใหม การฟอนรําแบบดั้งเดิม ไดแก ฟองเมือง ฟอนมาน และฟอนเง้ียว 

1. ฟอนเมือง หมายถึง การฟอนรําแบบพ้ืนเมือง เปนการฟอนรําท่ีมีแบบแผน ถายทอดสืบ    ตอกัน
มาประกอบดวยการฟอนรํา  การฟอนมีแตดนตรกีบัฟอน ไมมีการขับรอง เชน ฟอนเล็บ ฟอน
ดาบ ฟอนเจิง ฟอนผีมด ฟอนแงน เปนตน 

 
การแสดงฟอนดาบ 

 
2. ฟอนมาน หมายถึง การฟอนรําแบบมอญ หรือแบบพมา เปนการสืบทอดรูปแบบทารํา และ

ดนตรี เม่ือครั้งท่ีพมาเขามามีอํานาจเหนือชนพ้ืนเมือง เชน ฟอนพมา ฟอนผีเม็ง ฟอนจาดหรือ
แสดงจาดหรือลิเกไทยใหญ 

 

 
การแสดงฟอนมานมงคล 
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3.  ฟอนเง้ียว เปนการแสดงของชาวไต หรือไทยใหญ รูปแบบของการแสดงจะเปนการฟอนรํา 
ประกอบกับกลองยาว ฉาบ และฆอง เชน ฟอนไต ฟอนเง้ียว ฟอนกิงกะหลา ฟอนโต 

 

 
ฟอนกิงกะหลา 

 
 

การฟอนรําแบบปรับปรุงใหม เปนการปรับปรุงการแสดงท่ีมีอยูเดิมใหมีระเบียบแบบแผนให
ถูกตองตามนาฏยศาสตร ใชทวงทาลีลาท่ีงดงามยิ่งขึ้น อาทิเชน ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟองลองนาน ฟอน
เง้ียวแบบปรับปรุงใหม ฟอนมานมุยเชียงตา ระบําซอ ระบําเก็บใบชา ฟอนสาวไหม เปนตน 
 
ฟอนเล็บ 
 ประวัติความเปนมา 
 ฟอนเล็บ เปนการฟอนรําท่ีสวยงามอีกอยางหนึ่งของชาวไทยภาคเหนือ เรียกช่ือตามลักษณะ
ของการฟอน ผูแสดงจะสวมเล็บท่ีทําดวยโลหะทุกนิ้ว ยกเวนนิ้วหัวแมมือ แบบฉบับของการฟอน เปน
แบบแผนในคุมเจาหลวงในอดีตจึงเปนศิลปะท่ีไมไดชมกันบอยนัก การฟอนรําชนิดนี้ไดแพรหลายใน
กรุงเทพมหานคร เม่ือครั้งสมโภชนพระเศวตคชเดชดิลก ชางเผือก ในสมัยรัชกาลท่ี 7 เม่ือ พ.ศ. 2470  
ครูนาฏศิลปของกรมศิลปากร ไดฝกหัดถายทอดเอาไว และไดนํามาสืบทอดตอ กันมา 
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ภาพการฟอนเล็บ นาฏศิลปของภาคเหนือ 

 
 

เคร่ืองดนตรี 
 เครื่องดนตรีท่ีใชประกอบการฟอนเล็บ ไดแก ปแน กลองแอว ฉาบ โหมง 
 เคร่ืองแตงกาย 
 เครื่องแตงกาย สวมเส้ือคอกลมหรือคอปดแขนยาว ผาหนาติดกระดุม หมสไบทับตัวนุงผาซ่ิน
พ้ืนเมืองลายขวางตอตีนจกหรือเชิงซ่ินเกลามวยสูง ประดับดวยดอกไมและอุบะสวมสรอยคอและตางหู 
 ทารํา 
 ทารํา มีช่ือเรียกดังนี้ ทากังหันรอน ทาเรียงหมอน ทาเลียบถํ้า ทาสอดสรอยมาลา ทาพรหมส่ี
หนา ทายูงฟอนหาง 
 โอกาสของการแสดง 
 ใชแสดงในโอกาสมงคล งานรื่นเริง การตอนรับแขกบานแขกเมือง 
 
นาฏศิลปพ้ืนบานภาคกลาง 
 เปนศิลปะการรายรําและการละเลนของชนชาวพ้ืนบานภาคกลาง ซ่ึงสวนใหญมีอาชีพเกี่ยวกับ
เกษตรกรรม ศิลปะการแสดงจึงมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและเพ่ือความบันเทิงสนุกสนานเปนการผัก
ผอนหยอนใจจากการทํางาน หรือเม่ือเสร็จจากเทศกาลฤดูเก็บเกี่ยว เชน การเลนเพลงเกี่ยวขาว เตนกํารํา
เคียว รําเถิดเทิง รําเหยอย เปนตน มีการแตงกายตามวัฒนธรรมของทองถ่ินและใชเครื่องดนตรีพ้ืนบาน 
เชน กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโหมง 
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รําเหยอย 
 ประวัติความเปนมา 
 รําเหยอย คือ การรําพ้ืนเมืองท่ีเกาแกชนิดหนึ่ง มีตนกําเนิดท่ีจังหวัดกาญจนบุรี   แถบอําเภอเมือง  
อําเภอพนมทวน  ซ่ึงยังมีการอนุรักษรูปแบบการละเลนนี้เอาไว 
 
 

 
การแสดงรําเหยอย 

 
 การรํา การรองเพลงเหยอย จะเริ่มดวยการตีกลองยาวโหมโรงเรียกคนกอน วงกลองยาวก็เปน
กลองยาวแบบพ้ืนเมือง ประกอบดวย กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง มีปท่ีเปนเครื่องดําเนินทํานอง ผูเลน
รําเหยอยก็จะแบงออกเปนฝายชาย กับฝายหญิง โดยจะมีพอเพลง แมเพลง และลูกคู  เม่ือมีผู เลน
พอสมควรกลองยาวจะเปล่ียนเปนจังหวะชาใหพอเพลงกับแมเพลงไดรองเพลง      โตตอบกัน คนรอง
หรือคนรําก็จะมีผาคลองคอของตนเอง ขณะท่ีมีการรองเพลง ก็จะมีการเคล่ือนท่ีไปยังฝายตรงขาม นําผา
ไปคลองคอ เพ่ือใหออกมารําดวยกันสลับกันระหวางฝายชายและฝายหญิง คํารองก็จะเปนบทเกี้ยวพา
ราสี จนกระท่ังไดเวลาสมควรจึงรองบทลาจาก 
 ทารํา ไมมีแบบแผนท่ีตายตัว ขึ้นอยูกับผูรําแตละคู  การเคล่ือนไหวเทาจะใชวิธีสืบเทาไป
ขางหนา กรมศิลปากรไดสืบทอดการแสดงรําเหยอยดวยการปรับปรุงคํารอง และทารําใหเหมาะสม
สําหรับเปนการแสดงบนเวที หรือกลางแจงในเวลาจํากัด จึงเปนการแสดงพ้ืนเมืองท่ีสวยงามชุดหนึ่ง 
การแตงกาย 
 ฝายชาย สวมเส้ือคอกลม นุงโจงกระเบน มีผาคาดเอว 
 ฝายหญิง สวมเส้ือแขนกระบอก นุงโจงกระเบน มีผาคลองคอ 
 คํารองของเพลงเหยอยจะใชฉันทลักษณแบบงาย เหมือนกับเพลงพ้ืนบานท่ัวไป ท่ีมักจะลงดวย
สระเดียวกัน หรือเรียกวา กลอนหัวเตียง คํารองเพลงเหยอยจะจบลงดวยคําวาเหยอย จึงเรียกกันวาเพลง
เหยอยรําพาดผาก็เรียก เพราะผูรํามีการนําผาไปคลองใหกับอีกฝายหนึ่ง ฉันทลักษณของเพลงเหยอยมี
เพียงสองวรรค คือ วรรคหนา กับวรรคหลัง มีสัมผัสเพียงแหงเดียว เม่ือรองจบ 2 วรรค ลูกคูหญิงชายก็
จะรองซํ้าดังตัวอยาง คํารองเพลงเหยอย ฉบับกรมศิลปากร ดงันี้ 
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ชาย   มาเถิดหนาแมมา      มาเลนพาดผากันเอย 
        พ่ีตั้งวงไวทา           อยานิ่งรอชาเลยเอย 
        พ่ีตั้งวงไวคอย          อยาใหวงกรอยเลยเอย 
หญิง   ใหพ่ียื่นแขนขวา      เขามาพาดผาเถิดเอย 
ชาย   พาดเอยพาดลง      พาดท่ีองคนองเอย 
หญิง   มาเถิดพวกเรา       ไปรํากับเขาหนอยเอย 
ชาย   สวยเอยแมคุณอยาชา    รีบรําออกมาเถิดเอย 
หญิง   รํารายกรายวง       สวยดังหงสทองเอย 
ชาย   รําเอยรํารอน       สวยดังกนินรนางเอย 
หญิง   รําเอยรําคู       นาเอ็นดูจริงเอย 
ชาย   เจาเคียวใบขาว      พ่ีรักเจาสาวจริงเอย 
หญิง   เจาเคียวใบพวง      อยามาเปนหวงเลยเอย 
ชาย   รักนองจริง       รักแลวไมท้ิงไปเลย 
หญิง   รักนองไมจริง       รักแลวก็ท้ิงไปเอย 
ชาย   พ่ีแบกรักมาเต็มอก     รักจะตกเสียแลวเอย    
หญิง   ผูชายหลายใจ      เช่ือไมไดเลยเอย 
ชาย   พ่ีแบกรักมาเตม็รา     ชางไมเมตตาเสียเลยเอย  
หญิง   เมียมีอยูเต็มตัก      จะใหนองรกัอยางไรเอย 
ชาย   สวยเอยคนด ี      เมียพ่ีมีเม่ือไรเอย  
หญิง   เมียมีอยูท่ีบาน       จะท้ิงทอดทานใหใครเอย 
ชาย   ถาฉีกไดเหมือนปู     จะฉกีใหดใูจเอย 
หญิง   รักจริงแลวหนอ      รีบไปสูขอนองเอย 
ชาย   ขอก็ได        สินสอดเทาไรนองเอย  
หญิง   หมากลูกพลูจีบ      ใหพ่ีรีบไปขอเอย 
ชาย   ขาวยากหมากแพง     เห็นสุดแรงนองเอย 
หญิง   หมากลูกพลูครึ่ง      รีบไปใหถึงเถิดเอย 
ชาย   รักกนัหนาพากันหน ี    เห็นจะดีกวาเอย 
หญิง   แมสอนเอาไว       ไมเช่ือคําชายเลยเอย 
ชาย   แมสอนเอาไว       หนีตามกันไปเถิดเอย 
หญิง   พอสอนไววา       ใหกลับพาราแลวเอย 
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ชาย   พอสอนไววา       ใหกลับพาราพ่ีเอย 
หญิง   กําเกวยีนกํากง      จะตองจบวงแลวเอย 
ชาย   กรรมเอยวิบาก      วันนี้ตองจากแลวเอย  
หญิง   เวลาก็จวน       นองจะรีบดวนไปกอนเอย 
ชาย   เรารวมอวยพร      กอนจะลาจรไปกอนเอย 
พรอมกัน ใหหมดทุกขโศกโรคภัย    สวัสดีมีชัยทุกคนเอย 

นาฏศิลปพ้ืนบานภาคอีสาน 
 เปนการแสดงศิลปะการรําและการเลนพ้ืนบานภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  
แบงเปน 2 กลุมวฒันธรรมใหญ ๆ คือ 

1. กลุมอีสานเหนือ มีวัฒนธรรมไทยลาวเรียกการละเลนวา “หมอลํา, เซ้ิง และฟอน” เชน ลํา
เตย ลําลอง ลํากลอนเกี้ยว เซ้ิงบ้ังไฟ เซ้ิงตังตวาย ฟอนภูไท เปนตน ดนตรีพ้ืนบานท่ีใชประกอบไดแก 
พิณ แคน โปงลาง กลองยาว ซอ โหวด ฉิ่ง ฉาบ ฆอง และกรับ 

 
ฟอนภูไท ของชาว จังหวัดสกลนคร 

 
2. กลุมอีสานใต ไดรับอิทธิพลไทยเขมร มีการละเลนท่ี เรียกวา เรือมหรือเร็อม เชน  

เรอืมอันเร หรือ รําสาก หรือ กระโดสาก  สวนละเลนเพลงโตตอบกัน เชน กันตรึม เจรียง อาไย เปนตน วง
ดนตรี ดนตรีท่ีใชประกอบไดแก วงมโหรีพ้ืนบาน ประกอบดวย ซอดวง กลองกันตรึม ปออ ปสไล ฉิ่ง 
และกรับ 



105 
 

 
เรอืมอันเรหรือรําสาก 

 
การแตงกายประกอบการแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานอีสานเปนไปตามวัฒนธรรมของพ้ืนบาน 

ลักษณะทารําและทวงทํานองดนตรีสวนใหญคอนขางกระซับ รวดเร็ว และสนุกสนาน 
 

เซ้ิงกระติบขาว 
 ประวัติความเปนมา 
 เซ้ิงกระติบขาว เปนการละเลนพ้ืนเมืองของชาวภูไท ท่ีตั้งถ่ินฐานอยูแถวจังหวัดสกลนคร และ
จังหวัดใกลเคียง นิยมเลนในโอกาสรื่นเริง ในวันนักขัตฤกษ การแสดงจะเริ่มดวยฝายชายนําเครื่องดนตรี 
ไดแก แคน กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง มาบรรเลงเปนวงใชทํานองและจังหวะท่ีสนุกสนานแบบเซ้ิง
อีสาน สวนฝายหญิงก็จะสะพายกระติบขาว (ภาชนะสําหรับบรรจุขาว      เหนียวนึ่ง) ออกมารายรําดวย
ทวงทาตางๆ ซ่ึงมีความหมายวา การนําอาหารไปใหสามีและญาติพ่ีนองท่ีออกไปทํานา การฟอนรําเซ้ิง
กระติบไมมีคํารองประกอบ 
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 เครื่องแตงกาย ผูหญิงสวมเส้ือแขนกระบอกนุงผาซ่ินตีนจกหมสไบทับเส้ือเกลามวยประดับ
ดอกไมตางหูสรอยคอกําไลขอมือขอเทาสะพายกระติบขาว ผูชายท่ีเปนนักดนตรีสวมเส้ือแขนส้ันสีดํา
หรือกรมทา นุงผาโจงกระเบนสีแดง หรือโสรงมีผาคาดเอว 
 โอกาสของการแสดง อาทิ งานบุญประเพณี งานตอนรับแขกบานแขกเมือง งานวัฒนธรรม หรือ
งานเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ เปนตน 
 
นาฏศิลปพ้ืนบานภาคใต 
 เปนศิลปะการแสดงและการละเลนของชาวพ้ืนบานภาคใตอาจแบงตามกลุมวัฒนธรรมได 2 
กลุมคือวัฒนธรรมไทยพุทธ ไดแก การแสดงโนรา หนังตะลุง เพลงบอก และวัฒนธรรมไทยมุสลิม 
ไดแก ชําเปง ลิเกซูลู ซิละ รองเง็ง 

 
การแสดงรองเง็ง 

 
 การแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานภาคใตแบงออกเปนหลายแบบคือ แบบดั้งเดิมและแบบท่ีไดรับ
อิทธิพลจากตางประเทศ 

1. แบบดั้งเดิมไดรับแบบแผนมาจากสมัยอยุธยา หรือครั้งท่ีกรุงศรีอยุธยาเสียแกขาศึก บรรดา
ศิลปนนักแสดงท้ังหลายก็หนีภัยสงครามลงมาอยูภาคใต ไดนํารูปแบบของการแสดงละครท่ีเรียกวา 
ชาตรี เผยแพรสูภาคใตและการแสดงดั้งเดิมของทองถ่ิน เชน การสวดมาลัย เพลงนา เพลงเรือ เปนตน 

2. แบบท่ีไดรับอิทธิพลจากตางประเทศ ภาคใตเปนพ้ืนท่ีติดตอกับประกาศมาเลเซีย ดังนั้น
ประชาชนท่ีอาศัยอยูแถบชายแดน ก็จะรับเอาวัฒนธรรมการแสดงของมาเลเซียมาเปนการแสดงทองถ่ิน 
เชน ลิเกฮูลู สลาเปะ อาแวลูตง คาระ กรือโตะ ซัมเปง เปนตน 
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การแสดงซัมเปง 

 
 
มโนราห 
 ประวัติความเปนมา 
 โนรา หรือ มโนราห เปนการแสดงท่ียิ่งใหญ และเปนวิถีชีวิตของชาวใตเกือบทุกจังหวัด และ
นับวาเปนการแสดงท่ีคูกับหนังตะลุงมาชานาน ความเปนมาของโนรานั้น มีตํานานกลาวไวหลายกระแส 
มีตํานานหนึ่งกลาววา ตัวครูโนราคนหนึ่งซ่ึงถือวาเปนคนแรกนั้น มาจากอยุธยา  ช่ือขุนศรัทธา ซ่ึงสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานภุาพ ทรงสันนิษฐานวา คงเปนครูละครท่ีมีช่ือเสียงของกรุง
ศรีอยุธยา ชวงปลาย ๆ มีคดีจนตองถูกลอยแพไปติดอยูเกาะสีชัง ชาวเรือชวยพามายังนครศรีธรรมราชได
ใชความสามารถส่ังสอนการแสดงละครตามแบบแผนของ กรุงศรีอยุธยา 

 

 
 

การแสดงโนราหรือ มโนราหในภาคใต 
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 และตามคําบอกเลาของขุนอุปถัมภนรากร (พุม เทวา) ก็กลาวในนางนวลทองสําลี พระธิดาของ

ทานพระยาสายฟาฟาด ตองโทษดวยการเสวยเกสรดอกบัวแลวเกิดตั้งครรภ จึงถูกลอยแพกับนางสนมไป
ติดอยูท่ีเกาะสีชัง และประสูติโอรส ซ่ึงเจาชายนอย ไดรับการส่ังสอนการรายรํา 12 ทา จากพระมารดา 
ซ่ึงเคยฝนวามีนางฟามาสอนใหจดจําไว 12 ทา นางก็พยายามจําอยางขึ้นใจ แลวยังไดส่ังสอนใหนางสนม
กํานัลอีกดวย เจาชายนอยไดเขาไปรําถวายใหพระยาสายฟาฟาดทอดพระเนตร มีการซักถามถึงบิดา
มารดาก็รูวาเปนหลานขวัญ จึงสงคนไปรับกลับเขาเมือง นางศร ีคงคา ไมยอมกลับตองมัดเอาตัวขึ้นเรือ 
เม่ือเรือเขามาสูปากน้ําก็มีจระเขขวางเรือพวกลูกเรือชวยกันแทงจระเข จึงบังเกิดทารําของโนราขึ้นอีก
กระบวนทาหนึ่ง แสดงถึงการรําแทงจระเข การเกี่ยวเนื่องระหวางโนรากับละครชาตรีของภาคกลางก็
อาจจะซับซอนเปนอันมาก  

คําวา ชาตรี ตรงกับคําวา ฉัตริยะของอินเดียใต แปลวา กษัตริย หรือนักรบผูกลาหาญ และ
เนื่องจากการแสดงตาง ๆ มักมีตัวเอกเปนกษัตริย จึงเรียกวา ฉัตริยะ ซ่ึงตอมาก็ไดเพ้ียนมาเปนชาตรี หรือ
ละครชาตรี เพราะเห็นวาเปนการแสดงอยางละคร มีผูรูกลาววาท้ังโนราและชาตรีนาจะเขามาพรอม ๆ 
กัน ท้ังภาคใต และภาคกลาง เหตุท่ีโนราและชาตรีมีความแตกตางกันออกไปบางก็คงเปนไปตามสภาพ
ของวิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณีของแตละภาค ความนิยมท่ีแตกตางกัน  แตอยางไรก็ตาม ส่ิงท่ียังคงเปน
เอกลักษณของการแสดงโนรา และชาตรี คือเครื่องดนตรีท่ีใชโทน (ทน) ฆอง และป เปนเครื่องยืนพ้ืน 
ในภาคกลางมีการใชระนาดเขามาบรรเลงเม่ือครั้งสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนี้
เอง ในสมัยเดิมนั้น คําวา โนรา ยังไมไดมีการเรียกจะใชคําวา ชาตร ีแมในสมัยรัตนโกสินทรก็ยังใชคําวา
ชาตรีอยู ดังคําประพันธของกรมหม่ืนศรีสุเรนทรวา    

“ชาตรีตลุบตลุบท้ิง กลองโทน 
 รําสะบัดวัดสะเอวโอน ออนแปล 
 คนกรับรับขยับโยน เสียงเยิ่น 
 รองเรื่องรถเสนแห หอขยุม ยาโรย” 
 
ตอเม่ือไดนําเอาเรื่องพระสุธนมาแสดงกับชาตรี จึงเรียกติดปากวา มโนราหชาตรี ตามช่ือของนางเอก
เรื่องสุธน ตัวบทละครก็เกิดขึ้นในภาคใต หาไดนําเอามาจากอยุธยาไม ในท่ีสุดการแสดงโนราจึงกลาย
จากเรื่องพระสุธน ในสมัยตอมาก็มีการนําเอาวรรณคดีพ้ืนบานเรื่องอ่ืนมาแสดง แตก็ยังเรียกการแสดงนี้
วา มโนราห เม่ือนานเขาเกิดการกรอนของภาษา ซ่ึงเปนลักษณะทางภาษาของภาคใตท่ีจะพูดถอยคําหวน 
ๆ จึงเรียกการแสดงนี้วา “โนรา” 
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 การแสดงโนรานั้นมีทารําสําคัญ 12 ทา แตละคณะก็แตกตางกันออกไปบาง โดยมีการสอนทารํา
โนรา คือ โดยใชบทประพันธท่ีแสดงวิธีการรายรําดวยลีลาตาง ๆ การเช่ือมทา การขยับหรือเขยิบเทา การ
กลอมตัวตั้งวง และการเคล่ือนไหวท่ีคอนขางรวดเร็ว ในบทรําทาครูสอนมีคํากลอนกลาวถึงการแตงตัว
และลีลาตาง ๆ ดังนี ้
 
  “ครูเอยครูสอน   เสดื้องกรตองา 
 ครูสอนใหผูผา    สอนขาใหทรงกําไล 
 สอนครอบเทริดนอย   แลวจับสรอยพวงมาลัย 
 สอนทรงกําไล    สอนใสซายขวา 
 เสดื้องเยื้องขางซาย   ตีคาไดหาพารา 
 เสดื้องเยื้องขางขวา   ตีคาไดหาตําลึงทอง 
 ตีนถีบพนัก    สวนมือชักเอาแสงทอง 
 หาไหนมิไดเสมือนนอง   ทํานองพระเทวดา” 
 
 นอกจากบทรํ าท าครูสอนแลว ยั งมีการประดิษฐท ารํ า เ พ่ิมเติมขึ้นอีกมากมาย จนถึง 
การประดิษฐทารําสวนตัว และทารําเฉพาะ ไดแก การรําไหวครู รําโรงครู รําแกบท รําบทครูสอน รํา
ปฐมบท รําแทงจระเข รําเพลงโค รําเพลงทับเพลงโทน รําคลองหงส เปนตน 
 การแตงกายของโนรา แตเดิมสวมเทริด (เครื่องสวมหัวคลายชฏา) นุงสนับเพลา   คาดเจียรบาด
มีหอยหนา ประดับหางอยางมโนราห มีสายคลองวาลประดับทับทรง กรองคอ  และสวมเล็บยาว 
 เครื่องดนตรี คือ กลอง ทับคู ฆองคู โหมง ฉิ่ง และป โดยการเริ่มบรรเลงโหมโรง จากนั้นเชิญครู
รองหนามาน หรือกลาวหนามาน เรื่องท่ีแสดงเรียกเปนภาษาถ่ินวา “กําพรัดหนามาน” จากนั้นจึงเริ่มทํา
การแสดง 
 โนราแตละคณะจะประกอบดวยผูแสดงประมาณ 15 – 20 คน แตเดิมผูแสดงสวนใหญจะเปน
ผูชายแตก็มีผูหญิงผสมอยูดวย 
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 โอกาสของการแสดงโนรา ก็แสดงในงานท่ัวไป 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู 1 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. บอกประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพ้ืนบานแตละภาคได 
2. แสดงนาฏศิลปพ้ืนบานไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
3. รูคุณคาและอนุรักษนาฏศิลปพ้ืนฐานและภูมิปญญาทองถ่ิน 

คําชี้แจง 
1. จงอธิบายความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปพ้ืนบานของไทยมาพอสังเขป 
2. ใหผูเรียนศึกษาการแสดงนาฏศิลปพ้ืนบานของทองถ่ินตนเอง โดยศึกษาประวัติ      ความ

เปนมา รูปแบบการแสดง วิธีการแสดงและฝกหัดการแสดงอยางนอย 1 ชุด 
 
 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู  2 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

- บอกความสัมพันธระหวางนาฏศิลปพ้ืนบานกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินได 
คําชี้แจง 
 ใหผูเรียนศึกษานาฏศิลปพ้ืนบานในทองถ่ินหรือท่ีตนเองสนใจอยางลึกซ้ึง 

- อิทธิพลใดมีผลตอการเกิดนาฏศิลปพ้ืนบาน 
- แนวทางอนุรักษนาฏศิลปพ้ืนบาน 
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บทที่ 4 
การผลิตเคร่ืองดนตรี 

 
ปจจัยหลักของการประกอบอาชีพ 

ส่ิงสําคัญของการเริ่มตนประกอบอาชีพอิสระ ตองพิจารณาวาจะประกอบอาชีพอิสระอะไร 
โอกาสและความสําเร็จมีมากนอยเพียงไร และตองเตรียมตัวอยางไรจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้น 
จึงตองคํานึงถึงปจจัยหลักของการประกอบอาชีพ ไดแก 

1. ทุน คือ ส่ิงท่ีจําเปนปจจยัพ้ืนฐานของการประกอบอาชีพ โดยตองวางแผนและแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจไวลวงหนา เพ่ือท่ีจะทราบวาตองใชเงินทุนประมาณเทาไร บางอาชีพใชเงิน    ทุนนอย
ปญหายอมมีนอย แตถาเปนอาชีพท่ีตองใชเงินทุนมากจะตองพิจารณาวามีทุนเพียงพอหรือไมซ่ึงอาจ 
เปนปญหาใหญ ถาไมพอจะหาแหลงเงินทุนจากท่ีใด อาจจะไดจากเงินเก็บออม หรือจากการกูยืมจาก
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามในระยะแรกไมควรลงทุนจนหมดเงินเก็บออมหรือ
ลงทุนมากเกินไป 

2. ความรู หากไมมีความรูเพียงพอ ตองศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม อาจจะฝกอบรมจากสถาบันท่ี
ใหความรูดานอาชีพ หรือทํางานเปนลูกจางคนอ่ืน ๆ หรือทดลองปฏิบัติดวยตนเองเพ่ือใหมีความรู ความ
ชํานาญ และมีประสบการณในการประกอบอาชีพนั้น ๆ  

3. การจัดการ เปนเรื่องของเทคนิคและวิธีการ จึงตองรูจักการวางแผนการทํางานในเรื่องของ
ตัวบุคคลท่ีจะรวมคิด รวมทําและรวมทุน ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชและกระบวนการทํางาน 

4. การตลาด เปนปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุดปจจัยหนึ่ง เพราะหากสินคาและบริการท่ีผลิตขึ้นไม
เปนท่ีนิยมและไมสามารถสรางความพอใจใหแกผูบริโภคได  ก็ถือวากระบวนการท้ังระบบไมประสบ
ผลสําเร็จ ดังนั้นการวางแผนการตลาดซ่ึงปจจุบันมีการแขงขันสูง จึงควรไดรับความสนใจในการพัฒนา 
รวมท้ังตองรูและเขาใจในเทคนิคการผลิต การบรรจุและการหีบหอ ตลอดจนการประชาสัมพันธ เพ่ือให
สินคาและบริการของเราเปนท่ีนิยมของลูกคากลุมเปาหมายตอไป 

 
ขอแนะนําในการเลือกอาชีพ  
กอนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ควรพิจารณาอยางรอบคอบ ซ่ึงมีขอแนะนํา ดังนี้ 
1. ควรเลือกอาชีพที่ชอบหรือคิดวาถนัด ควรสํารวจตัวเองวาสนใจอาชีพอะไร ชอบหรือถนัด

ดานไหน มีความสามารถอะไรบาง ท่ีสําคัญคือตองการหรืออยากจะประกอบอาชีพอะไร       จึงจะ
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เหมาะสมกับตัวเองและครอบครัว กลาวคือพิจารณาลักษณะงานอาชีพ และพิจารณาตัวเอง พรอมท้ัง
บุคคลในครอบครัวประกอบกันไปดวย 

2. พัฒนาความสามารถของตัวเอง คือ ควรศึกษารายละเอียดของอาชีพท่ีจะเลือกไปประกอบ 
ถาความรูความเขาใจยังมีนอย มีไมเพียงพอก็ตองทําการศึกษา ฝกอบรม ฝกปฏิบัติเพ่ิมเติมจากบุคคล 
หรือหนวยงานตาง ๆ ใหมีพ้ืนฐานความรูความเขาใจในการเริ่มประกอบอาชีพท่ีถูกตอง เพ่ือจะไดเรียนรู
จากประสบการณจริงของผูมีประสบการณมากอน จะไดเพ่ิมโอกาสความสําเร็จสมหวังในการไป
ประกอบอาชีพนั้น ๆ  

3. พิจารณาองคประกอบอื่นที่เกี่ยวของ เชน ทําเลท่ีตั้งของอาชีพท่ีจะทําไมวาจะเปน       การ
ผลิต การจําหนาย หรือการใหบริการก็ตาม สภาพ แวดลอมผูรวมงาน พ้ืนฐานในการเริ่มทําธุรกิจ เงินทุน
โดยเฉพาะเงินทุนตองพิจารณาวามีเพียงพอหรือไมถาไมพอจะหาแหลงเงินทุนจาก    ท่ีใด 
 
อาชีพการผลิตขลุย 
 
 
 
 
 
 
ขลุยจําแนกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี ้ 
         ขลุยหลิบ หรือขลุยหลีกหรือขลุยกรวด เปนขลุยขนาดเล็กเสียงสูงกวาขลุยเพียงออเปนคูส่ี ใชใน
วงมโหรีเครื่องคู เครื่องใหญ และวงเครื่องสายเครื่องคูโดยเปนเครื่องนําในวงเชนเดียวกับระนาดหรือซอ
ดวงนอกจากนี้ยังใชในวงเครื่องสายปชวาเพราะขลุยหลิบมีเสียงตรงกับเสียงชวาโดยบรรเลงเปนพวก
หลังเชนเดียวกับซออู 
       ขลุยเพียงออ เปนขลุยท่ีมีระดับเสียงอยูในชวงปานกลาง คนท่ัวไปนิยมเปาเลน ใชใน       วง
มโหรีหรือเครื่องสายท่ัว ๆ ไป โดยเปนเครื่องตามหรืออาจใชในวงเครื่องสายปชวาก็ไดแตเปายากกวา
ขลุยหลิบเนื่องจากเสียงไมตรงกับเสียงชวาเชนเดียวกับนําขลุยหลิบมาเปาในทางเพียงออตองทดเสียงขึ้น
ไปใหเปนคู 4 นอกจากนี้ยังใชในวงปพาทยไมนวมแทนปอีกดวย โดยบรรเลงเปนพวกหนา 

ขลุยอู เปนขลุยขนาดใหญ เสียงต่ํากวาขลุยเพียงออสามเสียง ใชในวงปพาทยดึกดําบรรพ ซ่ึง
ตองการเครื่องดนตรีท่ีมีเสียงต่ําเปนพ้ืน นอกจากนี้ในอดีตยังใชในวงมโหรีเครื่องใหญ ปจจุบันไมไดใช
เนื่องจากหาคนเปาท่ีมีความชํานาญไดยาก  
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ลักษณะขลุยที่ดี 

ขลุยโดยท่ัวไป ทําจากไมไผ ซ่ึงเปนไมไผเฉพาะพันธุเทานั้น ปจจุบันนี้ไมไผท่ีทําขลุยสวนใหญ
มาจากสระบุรี และนครราชสีมา นอกจากไมไผแลวขลุยอาจทําจากงาชาง ไมชิงชัน หรือไมเนื้อแข็งอ่ืน 
ๆ และปจจุบันมีผูนําพลาสติกมาทําขลุยกันบางเหมือนกัน 

ในเรื่องคุณภาพนั้น ขลุยท่ีทําจากไมไผจะดีกวาขลุยท่ีทําจากวัตถุอ่ืน เนื่องจากไมไผเปน 
รูกระบอกโดยธรรมชาติมีผิวท้ังดานนอกดานในทําใหลมเดินสะดวก เม่ือถูกน้ําสามารถขยายตัวได 
สัมพันธกับดากทําใหไมแตกงาย นอกจากนี้ผิวนอกของไมไผสามารถตกแตงลายใหสวยงามได เชน ทํา
เปนลายผาปูม ลายดอก ลายหิน ลายเกร็ดเตา เปนตน อีกประการหนึ่งท่ีสําคัญคือ ไมไผมีขอโดย
ธรรมชาติ ซ่ึงโดยท่ัว ๆ ไป จะเห็นวาสวนปลายของขลุยดานท่ีไมใชเปานั้นมีขอติดอยูดวยแตเจาะเปนรู
สําหรับปรับเสียงของนิ้วสุดทายใหไดระดับ สวนของขอท่ีเหลือจะทําหนาท่ีอุมลมและเสียง ใหเสียงขลุย
มีความกังวานไพเราะมากขึ้น ซ่ึงถาเปนขลุยท่ีทําจากวัสดุอ่ืนโดยการกลึง ผูทําอาจไมคํานึงถึงขอนี้อาจ
ทําใหขลุยดอยคุณภาพไปได  

ดังท่ีกลาวมาแลววาขลุยท่ีดีควรทํามาจากไมไผ นอกจากนี้ก็ควรพิจารณาส่ิงอ่ืน ๆ ประกอบไป
ดวย 

1. เสียง ขลุยท่ีใชไดดีเสียงตองไมเพ้ียนตั้งแตเสียงต่ําสุดไปจนถึงเสียงสูงสุด คือทุกเสียงตอง
หางกันหนึ่งเสียงตามระบบของเสียงไทย เสียงคูแปดจะตองเทากันหรือเสียงเลียนเสียงจะตองเทากัน 
หรือนิ้วควงจะตองตรงกัน เสียงแทเสียงตองโปรงใสมีแกวเสียงไมแหบพราหรือแตก         ถานําไปเลน
กับเครื่องดนตรีท่ีมีเสียงตายตัว เชน ระนาดหรือฆองวงจะตองเลือกขลุยท่ีมีระดับเสียงเขากับเครื่อง
ดนตรีเหลานั้น 

2. ลม ขลุยท่ีดีตองกินลมนอยไมหนักแรง  เวลาเปาซ่ึงสามารถระบายลมไดงาย 
3. ลักษณะของไมที่นํามาทํา จะตองเปนไมท่ีแกจัดหรือแหงสนิท โดยสังเกตจากเส้ียนของไม

ควรเปนเส้ียนละเอียดท่ีมีสีน้ําตาลแกคอนขางดํา ตาไมเล็ก ๆ เนื้อไมหนาหรือบางจนเกินไป       คือตอง
เหมาะสมกบัประเภทของขลุยวาเปนขลุยอะไร ในกรณีท่ีเปนไมไผถาไมไมแกจัดหรือไมแหงสนิท เม่ือ
นํามาทําเปนขลุยแลวตอไปอาจแตกราวไดงาย เสียงจะเปล่ียนไป และมอดจะกิน      ไดงาย 

4. ดาก ควรทําจากไมสักทอง เพราะไมมีขุยหรือขนแมวขวางทางลม การใสดากตอง 
ไมชิดหรือหางขอบไมไผจนเกินไปเพราะถาชิดจะทําใหเสียงทึบ ตื้อ ถาใสหางจะทําใหเสียงโวง 
กินลมมาก 

5. รูตางๆบนเลาขลุย จะตองเจาะอยางประณีตตองเหมาะกับขนาดของไมไผไมกวางเกินไป 
ขลุยในสมัยกอนรูตาง ๆ ท่ีนิ้วปดจะตองกวานดานในใหเวา คือผิวดานในรูจะกวางกวาผิวดานนอก แต
ปจจุบันไมไดกวานภายในรูเหมือนแตกอนแลว ซ่ึงอาจจะเนื่องมาจากคนทําขลุย ตองผลิตขลุยคราวละ
มาก ๆ ทําใหละเลยในสวนนี้ไป 
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6. ควรเลือกขลุยที่มีขนาดพอเหมาะกับนิ้วของผูเปา กลาวคือ ถาผูเปามีนิ้วมือเล็กหรือบอบบาง
ก็ควรเลือกใชขลุยเลาเล็ก ถาผูเปามีมืออวบอวน ก็ควรเลือกใชขลุยขนาดใหญพอเหมาะ 

7. ลักษณะประกอบอื่นๆ เชน สีผิวของไมสวยงาม ไมมีตําหนิ ขีดขวน เทลายไดสวยละเอียด แต
ส่ิงเหลานี้ก็ไมไดมีผลกระทบกับเสียงขลุยแตอยางใด เพียงพิจารณาเพ่ือเลือกใหไดขลุยท่ีถูกใจเทานั้น 
 
ขั้นตอนการทําขลุย 

1. เลือกไมไผรวกท่ีมีลําตรง ไมคดงอ มาตัดเปนปลอง ๆ โดยเหลือนิดหนึ่ง คัดเลือกขนาดตาม
ชนิดของขลุย 

2. นําไมไผรวกท่ีตัดแลวไปตากแดด จนไมเปล่ียนจากสีเขียวมาเปนสีเหลือง ซ่ึงแสดงวาไมไผ
รวกแหงสนิท พรอมท่ีจะนํามาทําขลุย ตากแดดประมาณ 7-10 วัน 

3. นํากาบมะพราวชุบน้ําแตะอิฐมอญท่ีปนละเอียด ขัดไมรวกใหขึ้นมันเปนเงาวาว อาจจะใช
ทรายขัดผิวไมไผรวก กอนจะขัดดวยอิฐมอญก็ได 

4. ใชน้ํามันหมู หรือน้ํามันพืช ทาผิวไมไผรวกใหท่ัว เพ่ือใหตะกั่วท่ีรอนตัดผิวไมรวก   เวลาเท 
ตอจากนั้นเอาไมสอดจับขลุยพาดปากกะทะ ซ่ึงในกะทะมีตะกั่วหลอมละลายบนเตาไฟ ใชตะหลิวตัก
ตะกั่วท่ีหลอมเหลวราดบนไมไผรวก จะเกิดลวดลายงาม เรียกวา เทลาย 

5. เม่ือไดลวดลายตามตองการแลว นําขลุยไปวัดสัดสวน 
6. เจาะรูตามสัดสวน โดยเอาสวานเจาะนํารู แลวเอาเหล็กแหลมเผาไฟจนแดง ตามรูท่ีใชสวาน

เจาะนําไวแลว และเจาะทะลุปลองขอไมไผรวกดวย 
7. เอามีดตอกแกะดากปากขลุย ไมดาก คือ ไมสัก เพราะวาเปนไมท่ีเนื้อไมแข็ง งายตอ   การ

แกะ 
8. ทําดากปากขลุย อุดปากขลุย โดยใหมีรูสําหรับลมผานเวลาเปา 
9. เล่ือยใหดากเสมอกับปลายขลุย 
10. ใชมีดหรือเหล็กปลายแหลม เจาะปากนกแกว ทําไมไผรวกเปนรูปส่ีเหล่ียมใตดากปากขลุย

ประมาณ หนึ่งนิ้วเศษ เราเรียกรูนี้วา รูปากนกแกว 
11. ใชขี้ ผ้ึงท่ีห่ันเปนช้ินเล็ก ๆ กรอกเขาไปทางดานปลอง ท่ีตรงขามกับดากปากขลุย

พอประมาณ กะพอวาเม่ือขี้ผ้ึงละลาย จะสามารถอุดรรูั่วของลมเปาท่ีดากปากขลุยได 
12. ใชเหล็กเจาะเผาไฟ แทงเขาทางปลองไปจนถึงดากปากขลุย ความรอนของเหล็ก จะทําให

ขี้ผ้ึงท่ีกรอกเขาไปกอนหนานั้น หลอมละลายเขาตามรอยรั่วตาง ๆ 
13. เม่ือขี้ผ้ึงเย็นลงและแข็งตัว ใชเหล็กแหยขี้ผ้ึงท่ีอุดรูสําหรับใหลมผาน ตรงดาก 
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ประสบการณทําขลุยของชุมชนวัดบางไสไก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขลุยบานลาว ( ชุมชนวัดบางไสไก ) ตั้งบานเรือนอยูระหวางริมคลองบางไสไกและ         วัด
หิรัญรูจี แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร กลาวกันวาชาวลาวท่ีชุมชนบางไสไกนั้น บรรพบุรุษเดิมเปนคน
เวียงจันทร เม่ือถูกกวาดตอนมาเปนเชลยศึกของไทย พวกเขาไดนําความรูในการทําขลุยและแคน ซ่ึงเปน
เครื่องดนตรีพ้ืนบานมาดวย เนื่องจากบริเวณท่ีตั้งรกรากนั้นอยูแถววัดบางไสไก จึงเรียกกันจนติดปากวา 
"หมูบานลาว" 

 
 
 
 
 
 
 
คุณจรินทร กล่ินบุปผา ประธานชุมชน ผูซ่ึงเปนชาวลาวรุนท่ี 3 ไดสืบทอดวิชาการทําขลุยตอ

จากคุณปูกลาววา "ไมรวกท่ีใชทําขลุยตองส่ังตัดจากหมูบานทายพิกุล อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี เม่ือไดไมมาแลวจะนํามาตัดเปนทอนตามความยาวของปลองไม และนําไปตากแดด 15 - 20 วัน 
เพ่ือใหเนื้อไมแหงสนิท แลวจึงคัดขนาด เลือกประเภท ขัดเงา แลวจึงเจาะรูขลุยโดยใชแคนเทียบเสียง 
สวนขั้นตอนทําลวดลายนั้นใชตะกั่วหลอมใหเหลว แลวใชชอนตักราดลงบนขลุยเปนลวดลายตาง ๆ  เชน 
ลายพิกุล ลายตอก เปนตน จากนั้นจึงแกะปากนกแกวเพ่ือตั้งเสียง ทําการดากขลุยโดยการเหลาไมสัก 
หรือไมเนื้อแข็งอุดเขาไปในรู เวนชองสําหรับใหลมเปาผาน ตองทําใหระหวางปากขลุยกับปากนกแกว
โคงเปนทองชาง เพ่ือใหไดเสียงท่ีไพเราะ กังวาน แลวจึงทดสอบดูวาไดเสียงท่ีมาตรฐานหรือไม" 
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 ปจจุบันมีครอบครัวท่ีประกอบอาชีพทําขลุยประมาณ 20 หลังคาเรือน ดวยคุณภาพและ
ความมีช่ือเสียงมาตัง้แตในอดีตของ "ขลุยบานลาว" ลูกคาสวนใหญจึงนิยมมาส่ังทําขลุยถึงในหมูบาน 
นอกเหนือจากการสงขายตามรานจําหนายเครื่องดนตรีไทยท่ีมีช่ือเสียง 
 
อาชีพการผลิตแคน 
 
 
 
 
 
 
 

แคน เปนเครื่องดนตรีท่ีมีความเกาแกมากท่ีสุด เปนเครื่องดนตรีท่ีมีความนิยมเปากันมาก 
โดยเฉพาะชาวจังหวัดขอนแกน ถือเอาแคนเปนเอกลักษณชาวขอนแกน รวมท้ังเปนเครื่องดนตรีประจํา
ภาคอีสานตลอดไป และในปจจุบันนี้ชาวบานไดมีการประดิษฐทําแคนเปนอาชีพอยางมากมาย เชน อําเภอ
นาหวา จังหวัดนครพนม จะทําแคนเปนอาชีพท้ังหมูบาน รวมท้ังจังหวัดอ่ืน ๆ               อีกมากมาย และ
แคนยังเปนเครื่องดนตรีท่ีนํามาเปาประกอบการแสดงตาง ๆ เชน แคนวง วงโปงลาง     วงดนตรีพ้ืนเมือง 
รวมท้ังมีการเปาประกอบพิธีกรรมของชาวอีสาน เชา รําผีฟา รําภูไท เปนตน รวมท้ังเปาประกอบหมอลํา
กลอน ลําเพลิน ลําพ้ืน รวมท้ังหมอลําซ่ิง ยังขาดแคนไมได 
 
 
 



117 
 

ประเภทของแคน 
แคนเปนเครื่องดนตรีประเภทใชปากเปาดูดลมเขา-ออก ทํามาจากไมกูแคนหรือไมซาง ตระกูล

ไมไผ มีมากในเทือกเขาภูพวน แถบจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดนครพนม ฝงประเทศลาวและภาคเหนือของ
ไทย ลักษณะนามการเรียกช่ือแคนวา “เตา” 

แคนแบงตามรูปรางและลักษณะการบรรเลงสามารถแบงออกไดท้ังหมด 4 ชนิด คือ 
1.  แคนหก 
2.  แคนเจ็ด 
3.  แคนแปด 
4.  แคนเกา 

สวนประกอบของแคน 
1. ไมกูแคน 
2. ไมเตาแคน 
3. หลาบโลหะ (ล้ินแคน) 
4. ขี้สูท 
5. เครือยานาง 

 

 
ประสบการณของชางฝมือพ้ืนบาน "การทําแคน"  

 
 
 
 
 

 
นายลา ไพรสน เกิดเม่ือ  ป พ.ศ. 2467 อายุ  82  ป  อยูบานเลขท่ี  45  หมูท่ี 9  บานทุงเศรษฐี   

ตําบลนครชุม  อําเภอเมืองกําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร ไปเท่ียวท่ีจังหวัดรอยเอ็ด เห็นเขาทําแคน ก็
ซ้ือมาขาย ปรากฏวาขายดี จึงคิดทําเองโดยไปหัดทําจากแหลงผลิตท่ีจังหวัดรอยเอ็ด  แลวมาทําเอง นายลา 
ไพรสน  ไดยึดอาชีพเปนชางทําแคน  ซ่ึงเปนหัตกรรมเครื่องไม หรือผลิตภัณฑเครื่องดนตรีพ้ืนบานเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณคาเปนภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงเปนกรรมวิธีในการผลิต ยังใชวิธีการพ้ืนบาน ทําดวยความ
ปราณีตสวยงาม เสียงเพราะ มีใหเลือกหลายแบบ ผลิตขึ้นเองจนเปนอาชีพหลัก จนถึงปจจุบัน 

บุคคลท่ีสามารถใชสติปญญาของคนส่ังสมความรู ประสบการณ  เพ่ือการดํารงชีพ และถายทอด
จากคนรุนหนึ่ง ไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ดวยวิธีการตาง ๆ ท้ังทางตรงและทางออม โดยรักษาคุณคาดั่งเดิมไว
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อยางมีเอกลักษณ และมีศักดิ์ศร ีทุกคนจะมีหลักการแบบเดียวกันคือ การสืบทอดเช่ือมโยงอดีตมาใชใน
ปจจุบัน แตจะมีวิธีการแตกตางกัน ไมมีรูปแบบหรือสูตรสําเร็จใด ๆ  แตละทองถ่ินมีการเช่ือมโยง
หลากหลายแตกตางกันไป ตามสภาพของหมูบาน กอใหเกิดภูมิปญญาทองถ่ิน เรียกวา “ปราชญ
ชาวบาน”  หากมีการสืบทอด และอนุรักษ สงเสริมอยางเปนระบบ ก็สามารถเพ่ิมคุณคาทางสังคม และ
เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหแกประชาชนไดอีกทางหนึ่ง 

แคน  เปนผลิตภัณฑเครื่องดนตรีพ้ืนบาน วัสดุท่ีใชในการผลิตเปนวัสดุธรรมชาติ หาไดจากปา
ใกลบาน จากการปลูกในทองถ่ิน และจากการซ้ือหาในทองถ่ินท่ีใกลเคียง เชน ไมรวก ไมซาง  ซ่ึงเปน
พืชตระกูลไมไผ ขี้สุทหรือชันโรง  หลาบโลหะ ไมเนื้อแข็ง (สําหรับทําปลองแกนกลาง)     ขื่อกลาง (ทํา
ดวยไมไผสีสุก), หินฟลอไรท (สําหรับทํารอบล้ิน)  

 
การถายทอดการเรียนรู  

1.  สอนบุตรหลานในครอบครวั 
2.  เปนวิทยากรภายนอก สอนดานการทําแคน และการเปาแคนใหกับนักเรียนในโรงเรียน และ

ผูท่ีสนใจในตําบลนครชุม และตําบลใกลเคียงในเขตอําเภอเมืองกําแพงเพชร                      จังหวัด
กําแพงเพชร 
 
ราคาในการจําหนาย 
แคนลูกทุง (แคนเล็ก) อันละ 1,200 บาท  
แคนลาว (แคนใหญ)  อันละ  1,500 บาท 
การผลิตจะทําไดอาทิตยละ  1  อัน  รายไดเฉล่ียตอป  ประมาณ 30,000 – 40,000  บาทตอป 

 
สถานที่สอบถามขอมูล 

มีจําหนายท่ีบานลุงลา  ไพรสน เลขท่ี 45  หมูท่ี 9  บานทุงเศรษฐี  ตําบลนครชุม  อําเภอเมือง
กําแพงเพชร  จังหวัดกําแพงเพชร  

ติดตอไดท่ีทําการกลุมทําแคน 78 บานทาเรือ หมู 1 ตําบลทาเรือ อําเภอนาหวา  (เจาหนาท่ี นายสุกร 
ชัยบิน โทร.0-4259-7532, 0-6218-2817 ) 
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อาชีพการผลิตกลองแขก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลองแขก เปนเครื่องดนตรปีระเภทเครื่องต ีท่ีมีรูปรางยาวเปนรูปทรงกระบอก ขึ้นหนังสองขาง
ดวยหนังลูกวัวหรือหนังแพะ หนาใหญ กวางประมาณ 20 เซนติเมตร เรียกวา หนาลุย หรือ "หนามัด" 
สวนหนาเล็กกวางประมาณ 15 เซนติเมตร เรียกวา หนาตานหรือ"หนาตาด" ตวักลองหรือหุนกลอง
สามารถทําขึ้นไดจากไมหลายชนิดแตโดยมากจะนยิมใชไมเนื้อแข็งมาทําเปนหุนกลอง เชน ไมชิงชัน ไม
มะริด ไมพยุง กระพ้ีเขาควาย ขนุน สะเดา มะคา มะพราว ตาล กามปู เปนตน ขอบกลองทํามาจากหวาย
ผาซีกโยงเรียงเปนขอบกลองแลวมวนดวยหนังจะไดขอบกลองพรอมกับหนากลอง และถูกขึงใหตึงดวย
หนังเสนเล็ก เรียกวาหนังเรยีดเพ่ือใชในการเรงเสียงใหหนากลองแตละหนาไดเสียงท่ีเหมาะสมตาม
ความพอใจ กลองแขกสํารับหนึ่งมี 2 ลูก ลูกเสียงสูง เรียก ตัวผู ลูกเสียงต่ํา เรียก ตัวเมีย ตีดวยฝามือท้ัง
สองขางใหสอดสลับกันท้ังสองลูก 

 

ลักษณะเสียง 
กลองแขกตัวผู มีเสียงท่ีสูงกวากลองแขกตัวเมียโดย เสียง "ติง" ในหนามัด และเสียง โจะ ใน

หนาตาด  
กลองแขกตัวเมีย มีเสียงท่ีต่ํากวากลองแขกตัวผู โดย เสียง ทั่ม ในหนามัด และเสียง จะ ใน

หนาตาด  
 
วิธีการบรรเลง 

การบรรเลงนั้นจะใชมือตีไปท้ังสองหนาตามแตจังหวะหรือหนาทับท่ีกําหนดไว ในหนาเล็กหรือ
หนาตาด จะใชนิ้วช้ีหรือนิ้วนางในการตี เพ่ือใหเกิดเสียงท่ีเล็กแหลม ในหนามัดหรือหนาใหญ จะใชฝา
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มือตีลงไปเพ่ือใหเกิดเสียงท่ีหนักและแนน ซ่ึงมีวิธีการบรรเลงท่ีละเอียดออนลงไปอีกตามแตกลวิธีท่ีครู
อาจารยแตละทานจะช้ีแนะแนวทางการปฏิบัต ิ
 
บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการทํากลองแขก 
ครูเสนห   ภักตรผอง 

เครื่องดนตรีไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาต ิอันแสดงออกถึงภูมิปญญาตั้งแตอดีตของ
บรรพบุรุษไทยท่ีสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรตั้งแตสมัยสุโขทัย  ไดมีการ
กลาวถึงการบรรเลงดนตร ี และเครื่องดนตรีไวในศิลาจารึก  ใหเราทราบไดถึงความเจริญรุงเรืองในอดีต
กาลวาการรองรําทําเพลงหรือความเปนคนเจาบทเจากลอน  มีสํานวนโวหารท่ีคนไทยซึมซับอยูใน
สายเลือด  เปนความละเมียดละไม  เสนหแหงวิถีชีวิตแบบไทย  ท่ีเปนเอกลักษณซ่ึงชาวไทยสามารถ
กลาวอางไดอยางภาคภูมิใจ   

  ครูเสนห  ภักตรผอง  เปนชางทํากลองแขกท่ีมีฝมือ ดวยกรรมวิธีแบบโบราณท่ีเปน
เอกลักษณซ่ึงตางจากชางคนอ่ืน ๆ  กลาวคือ  เปนขั้นตอนการทํามือทุกอยาง  โดยไมใชเครื่องทุนแรง
สมัยใหม  อีกท้ังรูปลักษณของกลอง  ก็สวยงามพิถีพิถันในรูปทรงสัดสวนและมีเสียงเหมาะสมพอดีทุก
เสียง   เพราะวัสดุท่ีนํามาใชลวนเลือกสรรมาจากธรรมชาติ  เชนขอบกลองทําจากไมไผขด  ตางกับ
ปจจุบันท่ีใชพลาสติก  หรือไมกลึง  ทําใหมีผลตอคุณภาพของเสียง 

สัดสวนและองคประกอบของกลองแขก มีดังตอไปนี ้
1. หุนกลอง ทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน พะยูง  ชิงชัน  ประดู  และอ่ืน ๆ นํามากลึงและควาน  

มีรูปรางยาวเปนทรงกระบอกความยาว 24 นิ้ว ปากกลองหนาใหญกวาง 8.5 นิ้ว เรียกวา  หนารุย หนา
เล็กกวาง 7.5 นิ้วเรียกวา หนาตาน  ความปองของกระพุง 10.5 นิ้วโดยนับจากปากหนาลุยลงมา  8  นิ้ว 
อันเปนเอกลักษณของคร ูเสนห  ภักตรผอง คือ ไมปองมาก  เม่ือขึ้นหนากลองแลวจะดูสมสวน    

2. ขอบกลอง  ทําดวยไมไผขด  พันทับดวยหวาย  แตปจจุบันเปล่ียนมาใชเสนพลาสติกแข็ง
แทน โดยจักเปนเสนเล็ก ๆ พันหุมขอบไมไผท่ีขดไว  ขอบหนาใหญกวาง 9 นิ้ว หนาเล็ก 8 นิ้ว  พันหุม
ขอบดวยหนังวัวท้ัง  4  หนา เม่ือหุมหนังแลวเรียกวาหนากลองโดยเนนใหขอบกระชับกับปากของหุน
กลองไมแบะอา  อันเปนกรรมวิธีท่ีเปนภูมิปญญาของครู เสนห  เพราะขอบกลองท่ีกอดกระชับกับหุน
กลอง  จะชวยใหเสียงกลองดังกังวานขึ้น 

3. หนังเรียด  ทําจากหนังควายท่ีมีความหนาประมาณ  2 – 3  มิลลิเมตร นํามาตัดเปน
เสน  ความกวาง 4 หุน ความยาว 12 เมตร  โดยกรรมวิธีโบราณ  คือใชมีดตัดดวยมือ  ตางจากการใช
เครื่องชักเรียดท่ีชางสวนใหญใชในปจจุบัน  และเอกลักษณของครูเสนหคือหนังเรียดท่ีเสนไมโตมากทํา
ใหสาวเรงเสียงไดงายและรักษาหนากลองไมใหขาดเร็ว   โดยเฉพาะหนาตานท่ีใชหนังบาง 
จะมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น  
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4. หูชอง  คือสวนของการผูกปมหนังชวงตนและปลายโดยการนําหนังเรียดท่ีเหลือมาขดแลว
ผูกเขากับหวงเหล็กอันนับเปนเอกลักษณของกลองแขกครูเสนห    เพ่ือความสวยงามในการเก็บ
หนัง  ในขณะท่ีกลองแขกของชางอ่ืนมักใชกรรมวิธีผูกหนังเปนปมแทนการใชหวง  การขดวงหนังเขา
ในหูชองขึ้นอยูกันหนังท่ีเหลือจากการสาวกลองแลว  แตไมควรใหยาวจนเกินไป  ประมาณไมเกิน 2 ฟุต 
เม่ือมวนเก็บเปนวงกลมจะดูสวยงาม 

กรรมวิธีในการทํากลองแขก  มี  5  ขั้นตอนคือ  
1. การทําขอบกลองดวยไมไผ   
2. การมวนหนากลอง   
3. การตัดหนังเรียด   
4. การขึ้นกลอง   
5. การสาวกลอง   
ขั้นตอนที่สําคัญ  ไดแก   การทําขอบและการมวนหนากลอง    
เอกลักษณของกลองแขกมีดังนี้                    
1. รูปทรงสวยงามไดสัดสวนพอเหมาะ                 
2. เสียงดังกังวานทุกเสียงถูกตองตามความนิยม                
3. ทนทานไมขาดงายมีอายุการใชงานยาวนาน  

 
ตองการทราบขอมูลเพ่ิมไดที ่ อาจารยภูมิใจ   รื่นเริง  
โทร.086-3385304     e-mail : ruenroengthaimusic@gmail.com  

   
ตัวอยางราคากลองแขก  
กวาง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 65 เซนตเิมตร 
ราคาขายปลีก 1,600 บาท 
 
สถานที่จําหนาย  
กลุมอาชีพทํากลอง 
46 หมู 6 บานปากน้ํา ตําบลเอกราช อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง รหัสไปรษณีย 14130  
ติดตอ : คุณเฉลิม เผาพยัฆ  
โทร : 035 661914, 035 661309, 08 1734 1406, 08 1899 5077, 08 1587 4841 
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ชางทําเคร่ืองดนตรีไทย 
              กรุงเทพมหานคร มีแหลงซ้ือขายเครื่องดนตรีไทย อยูมากมาย มีท้ังรานขายปลีก และรานขายสง 
เชน ศึกษาภัณฑพาณิชย ถนนราชดําเนิน และ ถนนลาดพราว รานสยามวาทิต ถนนอรุณอัมรินทร รานดุ
ริยบรรณ ถนนสุโขทัย หางพัฒนศิลปการดนตรีและละคร ถนนสามเสนบางกระบือ รานภมรรุงโรจน 
สาขาเซ็นทรัลปนเกลา รานจิหรรษา ดิโอลดสยามพลาซา รานสมชัยการดนตรี ซอยวัดยางสุทธาราม 
ถนนพรานนก ใกลสามแยกไฟฉาย นอกจากนั้นจะมีอยูท่ียานเวิ้งนาครเขษม ยานหลังกระทรวงกลาโหม 
ถนนอัษฎางค ริมคลองหลอด ยานสวนจตุจักร เปนตน  
ท่ีอยูของชางทําเครื่องดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

นายสมชัย ขําพาลี 795/3 ซอยวัดยางสุทธาราม ใกลสามแยกไฟฉาย ถนนพรานนก แขวงบาน
ชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 4112528 ทําการผลิต เครื่องดนตรีไทยทุกชนิด 
ขายสงและปลีก มีโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดนตรีท่ีจังหวัดกาญจนบุรี และ เปดกิจการราน "สมชัยการ
ดนตรี" ดวย 

1. นายจํารัส  (ชางนพ)  สุริแสง 30 ซอยชัยวัฒนะ ถนนวุฒากาศ   แขวงบางคอ  เขตบางขุน
เทียน  กรุงเทพมหานคร โทร 4771359 ทําการผลิต ซอดวง รูปสวย คุณภาพดี มีสลักช่ือ "ชางนพ"  ฝงไว
ดวย 

2. นายวินิจ (ชางเล็ก) พุกสวัสดิ์ 478/1 หมู 10 ซอยเพชรเกษม 67 ถนนเพชรเกษม    แขวงบาง
แค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท 4215699 01 - 8277718 ทําการผลิต     ขิมตอลายไม 
จะเข ซอดวง ซออู และ ขลุยปรับเสียง  
จังหวัดนนทบุรี 

1. นางองุน บัวเอ่ียม 81/1  ซอยม่ิงขวัญ  5  ถนนติวานนท  2  ตลาดขวัญ  อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โทรศัพท 5261352 ทําการผลิต อังกะลุง  

2. นายพัฒน บัวท่ัง 49/2 หมู 5 รานดุริยศัพท ถนนประชาราษฎร ตําบลตลาดขวัญ       อําเภอ
เมือง จงัหวัดนนทบุรี 11000 ทําการผลิต อังกะลุง ขิม ฆอง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. นายสมบุญ เกิดจันทร 34 หมู 7 ต.พระขาว  อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําการ
ผลิต และ ตกแตงเครื่องปพาทยมอญ ลงรัก ปดทอง ปดกระจก และ ขับรอง  

2. นายประหยัด (ลุงตอ) อรรถกฤษณ 48/12 หมู 2 ตําบลทาวาสุกรี อําเภอเมือง  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท 035 - 243552 ทําการผลิต หนังเพ่ือขายสงตอขึ้นหนากลอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. นายชวน บุญศรี 87 หมู 1 ต.ตะครา อําเภอบางปลามา จงัหวัดสุพรรณบุรี  โทรศัพท     035 - 
587843  ทําการผลิต อังกะลุง และ ทําผืนระนาด  
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จังหวัด เพชรบุรี 
1. นายลภ ปญญาสาร 50 หมู 1 ตําบลหวยโรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ทําการผลิต กลอง

ยาว กลองทัด กลองแขก กลองตุก โทน รํามะนา เปงมาง ตะโพน  
จังหวัดนครปฐม 

1. นายสวาท ม่ันศรีจันทร 26/37 ตําบลบางแขม อําเภอเมือง จงัหวัด นครปฐม 73110 โทรศัพท 
034 - 272881 ทําการผลิต ผืนระนาดเอก ระนาดทุม  

2. นายเชาว ชาวนาเปา 23/1 ม 6 ตําบลทาตลาด อําเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 73110 
โทรศัพท 034 - 321231 ทําการผลิต ซอสามสาย ซอดวง ซออู ผลิตจากไมและงา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1. นายประหยัด จาบกุล 121 หมู 13 ตําบลดงนอย  อําเภอราชสาสน จ. ฉะเชิงเทรา ทําการผลิต
ผืนระนาดเอก ผืนระนาดทุม  

2. นายทอง อยูสิทธิ 1 หมู 4 ตําบลหัวลําโพง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท 
038- 853326 ทําการผลิต ผืนระนาดเอก ผืนระนาดทุม  
จังหวัดนครนายก 

1. นายพิบูลย (เกง) นิลวิไลพันธ 42/1 หมู 8 ตําบลศรีนาวา อําเภอเมือง จงัหวัดนครนายก 26000 
โทรศัพท 037 - 313261 ทําการผลิต หลอลูกฆอง ไทย มอญ จําหนายรานฆอง  
จังหวัดพิษณุโลก 

1. นายพลอย อํ่าคุม 215 หมู 6 ตําบลหัวรอ  อําเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท 055-
213166 ทําการผลิต ซอดวง ซออู  
จังหวัด รอยเอ็ด 

1. นายเคน สมจินดา 39 หมู 5 ตําบลศรีแกว อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000 โทรศัพท 01-
4180241 ทําการผลิต แคน มีช่ือเสียงมาก (พอเคน ทําแคน) เคยไปสาธิตท่ีอเมริกา  
จังหวัด กาฬสินธุ 

1. นายเปล้ือง ฉายรัศมี (ศิลปนแหงชาติ) 229/4  ถนนเกษตรสมบูรณ ตําบลกาฬสินธุ    อําเภอ
เมือง จหวัดกาฬสินธุ 46000 โทรศัพท 043 - 820366 ทําการผลิต พิณ โปงลาง พิณเบส หมากกะโลง 
โปงลางเหล็ก โปงลางไมไผ และ ทําการสอนท่ีวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ  
จังหวัดสงขลา 

1. นายอรุณ บันเทิงศิลป 24/1 หมู 1 ตําบลคลองอูตุเภา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
ทําการผลิต โหมงฟาก และ รางโหมง  

2. นายธรรม ทองชุมนุม 695 หมู 2 ถนนรัตภูมิ  ตําบลควนเนียง อํา เมืองควนเนียง  
จังหวัดสงขลา ทําการผลิต กลองยาว และ กลอง  
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จังหวัดเชียงใหม 
1. นายบุญรัตน ทิพยรัตน 108 หมู 10 ซอยชมจันทร ถนนเชียงใหม ฮอด ตําบลปาแดด  

อ.เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 โทรศัพท 053-281917 ทําการผลิต เครื่องสายไทยทุกชนิด เครื่อง
ดนตรีพ้ืนเมืองเหนือทุกขนิด บัณเฑาะว กระจับป (สัดสวนแบบโบราณ) พิณเปยะ พิณน้ําเตา ทําซอสาม
สายกะลาดัด ขึ้นหนาซอดวยหนังแพะ และรับซอม  

2. นายวิเทพ กันทิมา 106 หมู 20 บานน้ําโทง ตําบลสบแมขา อําเภอหางดง      จังหวัดเชียงใหม 
50200 หรือ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม ถนนสุริยวงศ ตําบลหายยา อําเภอเมือง โทรศัพท 053-271596  
ทําการผลิตเครื่องสายไทยทุกชนิด และเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง  
จังหวัดลําพูน 

1. พอหลวงป สิทธิมา 49 หมู 10 หมูบานน้ําเพอะพะ ตําบลสายหวยกราน-หนองปลาสวาย 
อําเภอบานโฮง จงัหวัดลําพูน 51130 โทรศัพท 053-591330 ผลิต กลองหลวง กลองสบสัดชัย กลองปูเจ  
รับทําหนากลอง ฉาบ ฉิ่ง ฆอง  
จังหวัดลําปาง 

1. นายมานพ ปอนสืบ 833/1 หมู 5 บานแมทะ  ตําบลทุงฝาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
โทรศัพท 054-358483 ผลิต ขิมสาย  
 

 
กิจกรรมทายบท 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
อธิบายและบอกแนวทางการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องดนตรีพ้ืนบานได 

คําชี้แจง ใหผูเรียนอธิบายคําถามตอไปนี ้
1. อธิบายขั้นตอนแนวทางการประกอบอาชีพการผลิตขลุย 

2. อธิบายขั้นตอนแนวทางการประกอบอาชีพการผลิตแคน 

3. อธิบายขั้นตอนแนวทางการประกอบอาชีพการผลิตกลองแขก 
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คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 
1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 
2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 
4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ท่ีปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 
5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 
ผูเขียนและเรียบเรียง 
1.  นายจํานง  วันวิชัย ขาราชการบํานาญ 
2.  นางสรัญณอร   พัฒนไพศาล กศน. เฉลิมพระเกีรยติ จ.บุรีรัมย 
3.  นายชัยยันต   มณีสะอาด สถาบัน กศน. ภาคใต 
4.  นายสฤษดิ์ชัย   ศิริพร สถาบัน กศน. ภาคตะวนัออก 
5.  นางชอทิพย  ศิริพร  สถาบัน กศน. ภาคตะวนัออก 
6.  นายสุรพงษ ม่ันมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
7. นายศุภโชค     ศรีรัตนศิลป                       คณะเลขานกุาร 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 
1.  นายวิวฒันไชย จันทนสุคนธ กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นายสุรพงษ   ม่ันมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3.  นางจุฑากมล   อินทระสันต กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ ม่ันมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวศริญญา กุลประดษิฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
ผูพิมพตนฉบบั 
 นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
ผูออกแบบปก 
 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2 
คณะที่ปรึกษา 
นายประเสริฐ  บุญเรือง   เลขาธิการ กศน. 
นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 
นายวัชรินทร  จําป   รองเลขาธิการ กศน. 
นางวัทน ี  จันทรโอกุล  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
นางชุลีพร  ผาตินินนาท  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา 
นางอัญชลี  ธรรมวิธีกุล  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
นางศุทธิน ี  งามเขตต  ผูอํานวยการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 
นายสุรพงษ  ม่ันมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
นายกิตติพงศ จันทวงศ   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
นางสาวผณินทร แซอ้ึง   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  
นางสาวเพชรินทร  เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
2.  นายประเสริฐ หอมด ี                  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                                                                      ปฏิบัติหนาท่ีรองเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช  สุขสุเดช                ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
                               และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรับปรุงขอมูล  
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป          กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
คณะทํางาน 
1. นายสุรพงษ  ม่ันมะโน               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป          กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศร ี               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ            กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง             กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
6. นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน       กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
8. นางสาวชมพูนท สังขพิชัย                กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 

 
 






