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คํานํา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศใช ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒ นาขึ้นตามหลักปรัชญาและความเชื่อ
พื้น ฐานในการจัด การศึ ก ษานอกโรงเรีย นที่มี ก ลุม เปาหมายเป น ผูใ หญมีก ารเรียนรูและสั่ง สมความรูและ
ประสบการณอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึก ษาธิก ารไดกําหนดแผนยุทธศาสตรใ นการขับเคลื่อนนโยบาย
ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสรางรายได
ที่มั่งคั่งและมัน่ คง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุด หมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
เนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศัก ราช 2551 ใหมีค วามสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุง
หนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพรอม
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวข องสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการ
พัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรู
ความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรี ยนรู
และสื่ออื่น
การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา
และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อตาง ๆ มาเรียบเรียง
เนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา
สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียน ชุดนี้จะเปน
ประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. ขอ
นอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ทช21003 เปน หนังสือเรียนที่จัด ทําขึ้ น
สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขาย
เนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด แลวตรวจสอบ
กับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมให
เขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ
อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่
รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันไดหนังสือเรียนเลมนี้มี 4 บท คือ
บทที่ 1 ทัศนศิลปไทย
บทที่ 2 ดนตรีไทย
บทที่ 3 นาฏศิลปไทย
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ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ทางทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย นาฏศิลปไทย และวิเคราะหไดอยางเหมาะสม
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1. อธิบายความหมายของธรรมชาติ ความงาม ความไพเราะของทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย
และนาฏศิลปไทย
2. อธิบายความรูพื้นฐานของ ทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย
3. สรางสรรคผลงานโดยใชความรูพนื้ ฐาน ดาน ทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย
4. ชื่นชม เห็นคุณคาของ ทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย
5. วิเคราะห วิพากย วิจารณ งานดานทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย
6. อนุรักษสืบทอดภูมิปญญาดานทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย
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บทที่ 1
ทัศนศิลปไทย
สาระสําคัญ
ศึกษาเรียนรู เขาใจ เห็นคุณคาความงาม ของทัศนศิลปไทย และสามารถอธิบายความงาม และความ
เปนมาของทัศนศิลปไทย ไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของทัศนศิลปไทย เขาใจถึงตนกําเนิด ภูมิปญญาและการ
อนุรักษทศั นศิลปไทย

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 จุด เสน สี แสง เงา รูปราง และรูปทรงที่ใชในทัศนศิลปไทย
เรื่องที่ 2 ความเปนมาของทัศนศิลปไทยดานจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย
สถาปตยกรรมไทย ภาพพิมพ
เรื่องที่ 3 ความงามของทัศนศิลปไทย
เรื่องที่ 4 สรางสรรคผลงานจากความงามตามธรรมชาติ
เรื่องที่ 5 ความคิดสรางสรรค ในการนําเอาวัสดุและสิ่งของตาง ๆ มาตกแตงรางกายและสถานที่
เรื่องที่ 6 คุณคาของความซาบซึ้งของวัฒนธรรมของชาติ

2

เรื่องที่ 1 จุด เสน สี แสง เงา รูปราง และรูปทรงที่ใชในทัศนศิลปไทย
จุด

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

คือ องคประกอบที่เล็กที่สุด จุดเปนสิ่งที่บอกตําแหนงและทิศทางได การนําจุดมาเรียงตอกันใหเปนเสน
การรวมกันของจุดจะเกิดน้ําหนักที่ใหปริมาตรแกรูปทรง เปนตน

เสน
หมายถึ ง จุ ด หลาย ๆ จุ ด ที่ เ รี ย งชิ ด ติ ด กั น เป น แนวยาว การลากเส น จากจุ ด หนึ่ ง ไปยั ง จุ ด หนึ่ ง
ในทิศทางที่แตกตางกัน จะเปนทิศมุม 45 องศา 90 องศา 180 องศา หรือมุมใด ๆ การสลับทิศทางของเสนที่ลาก
ทําใหเกิดเปนลักษณะตาง ๆ
เสนเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการสรางสรรค เสนสามารถแสดงใหเกิดความหมายของภาพ
และใหความรูสึกไดตามลักษณะของเสน เสนที่เปนพื้นฐาน ไดแก เสนตรงและเสนโคง
จากเสนตรงและเสนโคงสามารถนํามาสรางใหเกิดเปนเสนใหมที่ใหความรูสึกที่แตกตางกันออกไปได
ดังนี้
เสนตรงแนวตั้ง ใหความรูสึกแข็งแรง สูงเดน สงางาม นาเกรงขาม

เสนตรงแนวนอน ใหความรูสึกสงบราบเรียบ กวางขวาง การพักผอน หยุดนิ่ง

เสนตรงแนวเฉียง ใหความรูสึกไมปลอดภัย การลม ไมหยุดนิ่ง

เสนตัดกัน ใหความรูสึกประสานกัน แข็งแรง
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เสนโคง ใหความรูสึกออนโยนนุมนวล

เสนคด ใหความรูสึกเคลื่อนไหวไหลเลื่อน ราเริง ตอเนื่อง

เสนประ ใหความรูสึกขาดหาย ลึกลับ ไมสมบรูณ แสดงสวนที่มองไมเห็น

เสนขด ใหความรูสกึ หมุนเวียนมึนงง

เสนหยัก ใหความรูสกึ ขัดแยง นากลัว ตื่นเตน แปลกตา

นักออกแบบนําเอาความรูส ึกที่มีตอเสนที่แตกตางกันมาใชในงานศิลปะประยุกต โดยใชเสนมาเปลี่ยน
รูปรางของตัวอักษร เพื่อใหเกิดความรูสึกเคลื่อนไหวและทําใหสื่อความหมายไดดียิ่งขึ้น
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สี คือ สีที่นํามาผสมกันแลวทําใหเกิดสีใหม ที่มีลักษณะแตกตางไปจากสีเดิม แมสีมอี ยู 2 ชนิด คือ

1. แมสีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผานแทงแกวปริซึม มี 7 สี คือ มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด
แดง สวนสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน อยูในรูปของแสงรังสี ซึ่งเปนพลังงานชนิดเดียวที่มีสี คุณสมบัติของแสง
สามารถนํามาใชในการถายภาพ ภาพโทรทัศน การจัดแสงสีในการแสดงตาง ๆ เปนตน
2. แมสีวัตถุธาตุ เปนสีที่ไดมาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะหโดยกระบวนการทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง
สีเหลือง และสีน้ําเงิน แมสีวัต ถุธาตุเปน แมสีที่นํามาใชงานกัน อยางกวางขวาง ในวงการศิลปะ วงการ
อุตสาหกรรม ฯลฯ แมสวี ัตถุธาตุ เมื่อนํามาผสมกันตามหลักเกณฑ จะทําใหเกิด วงจรสี ซึ่งเปนวงสีธรรมชาติ เกิด
จากการผสมกันของแมสีวัตถุธาตุ เปนสีหลักทีใ่ ชงานทั่วไป ในวงจรสี จะแสดงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้

สีแดง

สีเหลือง

สีน้ําเงิน

วงจรสี ( Color Circle)
สีขั้นที่ 1 คือ แมสี ไดแก สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน

สีขั้นที่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแมสีผสมกันในอัตราสวนที่เทากัน จะทําใหเกิดสีใหม 3 สี ไดแก
สีแดง ผสมกับสีเหลือง ได สีสม
สีแดง ผสมกับสีน้ําเงิน ได สีมวง
สีเหลือง ผสมกับสีน้ําเงิน ได สีเขียว
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สีขั้นที่ 3 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 ผสมกับสีขั้นที่ 2 ในอัตราสวนที่เทากัน จะไดสอี ื่น ๆ อีก 6 สี คือ
สีแดง ผสมกับสีสม
ได สีสมแดง
สีแดง ผสมกับสีมวง
ได สีมวงแดง
สีเหลือง ผสมกับสีเขียว
ได สีเขียวเหลือง
สีน้ําเงิน ผสมกับสีเขียว
ได สีเขียวน้ําเงิน
สีน้ําเงิน ผสมกับสีมวง
ได สีมวงน้ําเงิน
สีเหลือง ผสมกับสีสม
ได สีสมเหลือง

วรรณะของสี คือสีที่ใหความรูสึกรอน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีรอน 7 สี และสีเย็น 7 สี โดยจะมีสีมวงกับสี
เหลือง ซึ่งเปนไดทั้งสองวรรณะ
สีตรงขาม หรือสีตัดกัน หรือสีคูปฏิปกษ เปนสีที่มีคาความเขมของสี ตัดกันอยางรุนแรง ในทางปฏิบัติ
ไมนิยมนํามาใชรวมกัน เพราะจะทําใหแตละสีไมสดใสเทาที่ควร การนําสีตรงขามกันมาใชรวมกัน อาจกระทํา
ไดดังนี้
1. มีพื้นที่ของสีหนึ่งมาก อีกสีหนึ่งนอย
2. ผสมสีอื่นๆ ลงไปในสีใดสีหนึ่ง หรือทั้งสองสี
3. ผสมสีตรงขามลงไปในสีทั้งสองสี
สีกลาง คือ สีที่เขาไดกับสีทุกสี สีก ลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน้ําตาล กับ สีเทา สีน้ําตาล เกิดจากสี
ตรงขามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนที่เทากัน สีน้ําตาลมีคุณสมบัติสําคัญ คือ ใชผสมกับสีอื่นแลวจะทําให
สีนั้น ๆ เขมขึ้น โดยไมเปลี่ยนแปลงคาสี ถาผสมมาก ๆ เขาก็จ ะกลายเปน สีน้ําตาล สีเทา เกิดจากสีทุก สี ๆ
วงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนเทากัน สีเทา มีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ ใชผสมกับสีอื่น ๆ แลวจะทําให มืด หมน
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ทฤษฎีสีดังกลาวมีผลใหเราสามารถนํามาใชเปนหลักในการเลือกสรรสีสําหรับงานสรางสรรค ของเราได
ซึ่งงานออกแบบไมไดถูกจํากัดดวยกรอบความคิดของทฤษฎีตามหลักวิชาการเทานั้น แตเราสามารถ คิดนอกกรอบ
แหงทฤษฎีนั้น ๆ
คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ
1. สีแท หมายถึง สีที่อยูในวงจรสีธรรมชาติ ทั้ง 12 สี ที่เราเห็นอยูทุกวันนี้แบงเปน 2 วรรณะ โดยแบง
วงจรสีออกเปน 2 สวน จากสีเหลืองวนไปถึงสีมวง คือ
1.1 สีรอน ใหความรูสึกรุนแรง รอน ตื่นเตน ประกอบดวย สีเหลือง สีเหลืองสม สีสม
สีแดงสม สีแดง สีมวงแดง สีมวง
1.2 สี เ ย็ น ให ค วามรู สึ ก เย็ น สงบ สบายตา ประกอบด ว ย สี เ หลื อ ง สี เ ขี ย วเหลื อ ง
สีเขียว สีเขียวน้ําเงิน สีน้ําเงิน สีมวงน้ําเงิน สีมวง
เราจะเห็นวา สีเหลือง และสีมวง เปนสีที่อยูไดทั้ง 2 วรรณะ คือ เปนไดทั้งสีรอน และสีเย็น
2. ความจัดของสี หมายถึง ความสด หรือความบริสุทธิ์ของสีใดสีหนึ่ง สีที่ถูกผสมดวย สีดําจนหมนลง
ความจัด หรือความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลําดับจากจัดที่สุด ไปจนหมนที่สุด
3. น้ําหนักของสี หมายถึง สีที่สดใส สีกลาง สีทึบของสีแตละสี สีทุกสีจะมีน้ําหนักในตัวเอง ถาเราผสม
สีขาวเขาไปในสีใดสีหนึ่ง สีนั้นจะสวางขึ้น หรือมีน้ําหนักออนลงถาเพิ่มสีขาวเขาไปทีละนอยๆ ตามลําดับ เราจะ
ไดน้ําหนักของสีที่เรียงลําดับจากแกสุด ไปจนถึงออนสุด น้ําหนักออนแกของสีทไี่ ด เกิดจากการผสมดวยสีขาว
เทา และดํา น้ําหนักของสีจะลดลงดวยการใชสีขาวผสม ซึ่งจะทําให เกิดความรูสึกนุมนวล ออนหวาน สบายตา
เราสามารถเปรียบเทียบระหวางภาพสีกับภาพขาวดําไดอยางชัดเจน เมื่อนําภาพสีที่เราเห็นวามีสีแดงอยูหลายคา
ทั้งออน กลาง แก ไปถายเอกสารขาว - ดํา เมื่อนํามาดูจะพบวา สีแดงจะมีน้ําหนักออน แก ตั้งแตขาว เทา ดํา
นั่นเปนเพราะวาสีแดงมีน้ําหนักของสีแตกตางกันนั่นเอง
สีตางๆ ที่เราสัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีที่เรามองเห็นสี ไมวาจะเปน
การแตงกาย บานที่อยูอ าศัย เครื่องใชตางๆ แลวเราจะทําอยางไร จึงจะใชสีไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
หลักจิตวิทยา เราจะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึกตอมนุษยอยางไร ซึ่งความรูสึกเกี่ยวกับสี สามารถจําแนกออก
ไดดังนี้
สีแดง ใหความรูสึกรอน รุนแรง กระตุน ทาทาย เคลื่อนไหว ตื่นเตน เราใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ
ความมั่งคั่ง ความรัก ความสําคัญ
สีสม ใหความรูสึก รอน ความอบอุน ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง การปลดปลอย
ความเปรี้ยว การระวัง
สีเหลือง ใหความรูสึก แจมใส ความราเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม ความสด ใหม
สีเขียวแก จะทําใหเกิดความรูสึกเศราใจ ความแกชรา
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สีน้ําเงิน ใหความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน เครงขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ
สีฟา ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง กวาง เบา โปรงใส สะอาด ปลอดภัย ความสวาง ลมหายใจ ความเปน
อิสรเสรีภาพ การชวยเหลือ แบงปน
สีคราม จะทําใหเกิดความรูสึกสงบ
สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม เรนลับ ซอนเรน มีอํานาจ มีพลังแฝงอยู ความรัก ความเศรา
ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์
สีน้ําตาล ใหความรูสึกเกา หนัก สงบเงียบ
สีขาว ใหความรูสึกบริสุทธิ์ สะอาด ใหม สดใส
สีดํา ใหความรูสึกหนัก หดหู เศราใจ ทึบตัน
สีชมพู ใหค วามรู สึก อบอุน อ อนโยน นุ มนวล ออ นหวาน ความรั ก เอาใจใส วั ยรุน หนุม สาว
ความนารักความสดใส
สีเขียว จะทําใหเกิดความรูสึกกระชุมกระชวย ความเปนหนุมสาว
สีเทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา ความสงบ ความเงียบ สุภาพ
สุขุม ถอมตน
สีทอง ใหความรูสึกหรูหรา โออา มีราคา สูงคา สิ่งสําคัญ ความเจริญรุงเรือง ความสุข ความร่ํารวย การ
แผกระจาย
จากความรูสึกดังกลาว เราสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดในทุกเรื่อง
1. การใชสีกลมกลืนกัน
การใชสีใหกลมกลืนกัน เปนการใชสีหรือน้ําหนักของสีใหใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกัน เชน การใชสี
แบบเอกรงค เปนการใชสีสีเดียวที่มีน้ําหนักออนแกหลายลําดับ
2. การใชสีตัดกัน สีตัดกันคือสีที่อยูตรงขามในวงจรสี การใชสีใหตัดกันมีความจําเปน มาก ในงาน
ออกแบบ เพราะชวยใหเกิดความนาสนใจ ในทันทีที่พบเห็น สีตัดกันอยางแทจริงมีอยูดวยกัน 6 คูสี คือ
1. สีเหลือง ตรงขามกับ สีมวง
2. สีสม ตรงขามกับ สีน้ําเงิน
3. สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว
4. สีเหลืองสม ตรงขามกับ สีมวงน้ําเงิน
5. สีสมแดง ตรงขามกับ สีน้ําเงินเขียว
6. สีมวงแดง ตรงขามกับ สีเหลืองเขียว
การใชสีตัดกัน ควรคํานึงถึงความเปนเอกภาพดวย วิธีการใชมีหลายวิธี เชน ใชสีใหมีปริมาณตางกัน
เชน ใชสีแดง 20 % สีเขียว 80%
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ในงานออกแบบ หรือการจัดภาพ หากเรารูจักใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน หรือวรรณะเย็น
เราจะสามารถควบคุม และสรางสรรคภาพใหเกิดความประสานกลมกลืน งดงามไดงายขึ้น เพราะสีมีอิทธิพลตอ
มวล ปริมาตร และชองวาง สีมีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความกลมกลืน หรือขัดแยงได สีสามารถขับเนน ใหเกิด
จุดเดน และการรวมกันใหเกิดเปนหนวยเดียวกันได
สรางความรูสึก สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณ และภูมิหลังของ
แตละคน สีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดได การใชสีภายใน หรือ ภายนอกอาคาร จะมีผลตอการ
สัมผัส และสรางบรรยากาศได
แสงและเงา
แสงและเงา หมายถึง แสงที่สองมากระทบพื้นผิวที่มีสีออนแกและพื้นผิวสูงต่ํา โคงนูนเรียบหรือขรุขระ
ทําใหปรากฏแสงและเงาแตกตางกัน
ตัวกําหนดระดับของคาน้ําหนัก ความเขมของเงาจะขึ้นอยูกับความเขมของแสง ในที่ที่มีแสงสวางมาก
เงาจะเขมขึ้น และในที่ที่มีแสงสวางนอย เงาจะไมชัด เจน ในที่ที่ไมมีแสงสวางจะไมมีเงา และเงาจะอยูใ น
ทางตรงขามกับแสงเสมอ คาน้ําหนักของแสงและเงาที่เกิดบนวัตถุ สามารถจําแนกเปนลักษณะที่ ตาง ๆ ไดดังนี้
1. บริเวณแสงสวางจัด เปนบริเวณที่อยูใกลแหลงกําเนิดแสงมากที่สุด จะมีความสวางมากที่สุด
ในวัตถุที่มีผิวมันวาว จะสะทอนแหลงกําเนิดแสงออกมาใหเห็นไดชัด
2. บริเวณแสงสวาง เปนบริเวณที่ไดรับแสงสวาง รองลงมาจากบริเวณแสงสวางจัด เนื่องจากอยูหาง
จากแหลงกําเนิดแสงออกมา และเริ่มมีคาน้ําหนักออน ๆ
3. บริเวณเงา เปนบริเวณที่ไมไดรับแสงสวาง หรือเปนบริเวณที่ถูกบดบังจากแสงสวาง ซึ่งจะมีคา
น้ําหนักเขมมากขึ้นกวาบริเวณแสงสวาง
4. บริเวณเงาเขมจัด เปนบริเวณที่อยูหางจากแหลงกําเนิดแสงมากที่สุด หรือ เปนบริเวณที่ถูกบดบัง
มาก ๆ หลาย ๆ ชั้น จะมีคาน้ําหนักที่เขมมากไปจนถึงเขมที่สุด
5. บริเวณเงาตกทอด เปนบริเวณของพื้นหลังที่เงาของวัตถุทาบลงไป เปนบริเวณเงาที่อยูภายนอกวัตถุ
และจะมีความเขมของคาน้ําหนักขึ้นอยูกบั ความเขมของเงา น้ําหนักของพื้นหลัง
6. ทิศทางและระยะของเงา
ความสําคัญของคาน้ําหนัก
1. ใหความแตกตางระหวางรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่วาง
2. ใหความรูสึกเคลื่อนไหว
3. ใหความรูสึกเปน 2 มิติ แกรูปราง และความเปน 3 มิติแกรูปทรง
4. ทําใหเกิดระยะความตื้น - ลึก และระยะใกล - ไกลของภาพ
5. ทําใหเกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ
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เรื่องที่ 2 ความหมายและความเปนมาของทัศนศิลปไทย
ศิลปะประเภททัศนศิลปที่สําคัญของไทย ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ซึ่ง
เปนศิลปกรรมที่พบเห็นทั่วไป โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือพุทธศิลปที่มีประวัติความ
เปนมานับพันป จนมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณไทย และเปนศิลปะไทย ที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และรสนิยมเกี่ยวกับความงามของคนไทย ศิลปะเหลานี้ แตละสาขามี
เนื้อหาสาระที่ควรคาแกการศึกษาแตกตางกันไป
ไทยเปนชาติที่มีศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมาชานาน
แลว เริ่มตั้งแตกอนประวัติศาสตร ศิลปะไทยจะวิวัฒนาการและสืบเนื่องเปนตัวของตัวเอง ในที่สุด เทาที่
ทราบราว พ.ศ. 300 จนถึง พ.ศ. 1800 พระพุทธศาสนานําเขามาโดยชาวอินเดีย ครั้งนั้นแสดงใหเห็น
อิทธิพลตอรูปแบบของศิลปะไทยในทุก ๆ ดานรวมทั้งภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม โดยกระจายเปนกลุม
ศิลปะสมัยตาง ๆ เริ่มตั้งแตสมัยทวาราวดี ศรีวิ ชัย ลพบุรี เมื่อกลุมคนไทยตั้งตัวเปนปกแผน แลว ศิลปะ
ดังกลาวจะตกทอดกลายเปนศิลปะไทย ชางไทยพยายามสรางสรรคใหมีลักษณะพิเศษกวา งานศิลปะของ
ชาติอื่น ๆ คือ จะมีลายไทยเปนเครื่องตกแตง ซึ่งทําใหลักษณะของศิลปะไทยมีรูปแบบเฉพาะมีค วาม
ออนหวาน ละมุนละไม และไดสอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความรูสึกของคนไทย
ไวใ นงานอยางลงตัว ดังจะเห็น ไดจ ากภาพฝาผนัง ตามวัด วาอารามตาง ๆ ปราสาทราชวัง ตลอดจน
เครื่องประดับและเครื่องใชทั่วไป
ลักษณะของศิลปะไทย
ศิลปะไทยไดรับอิทธิพลจากธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในสังคมไทย ซึ่งมีลักษณะเดน คือ ความ
งามอยางนิ่มนวลมีค วามละเอียดประณีต ซึ่งแสดงใหเห็น ถึงลัก ษณะนิสัยและจิต ใจของคนไทยที่ได
สอดแทรกไวในผลงานที่สรางสรรคขึ้น โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนา
ประจําชาติของไทย อาจกลาวไดวาศิลปะไทยสรางขึ้นเพื่อสงเสริมพุทธศาสนา เปนการเชื่อมโยงและโนม
นาวจิตใจของประชาชนใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา
1B
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ศิลปะไทยมาจากธรรมชาติ
หางหงส ติดตั้งอยูปลายจันทัน มีลกั ษณะคลายหางหงส
รวงผึ้ง ใชประดับอยูใ ตขื่อ ดานหนาของโบสถ วิหาร
มีลักษณะเปนรูปคลายรังผึ้ง
สาหราย สวนที่ติดอยูก ับเสาตอจากรวงผึ้งลงมา

บัวหัวเสา กลีบบัวประดับบนหัวเสา
มีรูปแบบมาจากดอกบัว

จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทย เปนการสรางสรรคภาพเขียนที่มีลักษณะโดยทั่วไปมักจะเปน 2 มิติ ไมมีแสงและ
เงา สีพื้นจะเปนสีเรียบ ๆ ไมฉูดฉาด สีที่ใชสวนใหญจะเปนสีดํา สีน้ําตาล สีเขียว เสนที่ใชมักจะเปนเสน
โคงชวยใหภาพดูออนชอย นุมนวล ไมแข็งกระดาง จิตรกรรมไทยมักพบในวัดตาง ๆ เรียกวา “จิตรกรรม
ฝาผนัง”

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม
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จิ ต รกรรมไทย จั ด เป น ภาพเล า เรื่ อ งที่ เ ขี ย นขึ้ น ด ว ยความคิ ด จิ น ตนาการของคนไทย
มีลักษณะตามอุดมคติของชางไทย คือ
1. เขี ย นสี แ บน ไมคํ า นึง ถึ ง แสงและเงา นิย มตัด เส น ให เห็ น ชัด เจน และเสน ที่ ใ ช จะแสดง
ความรูสึกเคลื่อนไหวนุมนวล

2. เขียนตัวพระ - นาง เปนแบบละคร มีลีลา ทาทางเหมือนกัน แตกตางกัน ดวยสีรางกายและ
เครื่องประดับ
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3. เขียนแบบตานกมอง หรือเปนภาพต่ํากวาสายตา โดยมุมมองจากที่สูง ลงสูลาง จะเห็นเปนรูป
เรื่องราวไดตลอดภาพ
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4. เขียนติดตอกันเปนตอน ๆ สามารถดูจากซายไปขวาหรือลางและบนไดทั่วภาพ โดยขัน้ ตอนแต
ละตอนของภาพดวยโขดหิน ตนไม กําแพงเมือง เปนตน

5. เขียนประดับตกแตงดวยลวดลายไทย มีสีทอง สรางภาพใหเดน เกิดบรรยากาศ สุขสวางและมี
คุณคามากขึ้น

การเขียนลายไทยพื้นฐาน
ขั้ น ที่ 1 ต อ งฝ ก เขี ย นลายเส น ก อ น เช น การเขี ย นเส น ตรงโดยไม ต อ งใช ไ ม บ รรทั ด ช ว ย
การเขียนเสนโคงใหไดเปนวงกลมโดยไมตองใชวงเวียน เปนตน
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ขั้นที่ 2 หลังจากที่ฝกเขียนเสนจนคลองและชํานาญแลว จึงเริ่มหัดเขียนลายไทย เชน กนกสามตัว
หรือจะเขียนภาพตัวละครในวรรณคดี เชน ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ เปนตน

ภาพหัดเขียนลายไทย
เมื่อไดฝกฝนทักษะการเขียนกนกสามตัวที่เปนตนแบบของกนกชนิดอืน่ ๆ คือ กนกเปลว กนก
ใบเทศ และกนกหางโต จนคลองมือดีแลวก็คงจะเขาใจในโครงสรางของตัวกนก สวนสําคัญในการ
เขียนอยูที่การแบงตัวลายและเขียนยอดลาย ถาแบงตัวลายและเขียนยอดลายไดจังหวะสัดสวนดี สะบัด
ยอดพริ้วดี ลายกนกนั้นก็ดูงาม

ประติมากรรมไทย

ประติมากรรมเปนผลงานศิลปกรรมที่เปนรูปทรง 3 มิติ ประกอบจากความสูง ความกวางและ
ความนูน หรือความลึก รูปทรงนี้มีปริมาตรที่จับตองไดและกินระวางเนื้อที่ใ นอากาศ ตางจากรูปทรง
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ปริมาตรทางจิตรกรรมที่แสดงบนพื้นเรียบเปนปริมาตรที่ลวงตา ประติมากรรมเกิดขึ้นจากกรรมวิธีการ
สรางสรรคแบบตาง ๆ เชน การปนและหลอ การแกะสลัก การฉลุหรือดุน ประติมากรรมทั่วไปมี 3 แบบ
คือ ประติมากรรมแบบลอยตัว สามารถดูไดโดยรอบ ประติมากรรมนูน มีพื้นรองรับสามารถดูไดเฉพาะ
ดานหนาและดานเฉียงเทานั้น และประติมากรรมแบบเจาะลึกลงไปในพื้น
ประติมากรรมไทยเปนผลงานการสรางสรรคของบรรพบุรษุ โดยประติมากรของไทยที่
สรางสรรคขึ้นเพื่อรับใชสังคม ตอบสนองความเชื่อ สรางความภูมิใจ ความพึงพอใจ และคานิยมแหงชาติ
ภูมิของไทย ประติมากรรมไทยสวนใหญเนนเนื้อหาทางศาสนา มักปรากฏอยูตามวัดและวัง มีขนาดตั้งแต
เล็กที่สุด เชน พระเครื่อง เครือ่ งรางของขลัง จนถึงขนาดใหญที่สุด เชน พระอัจนะ หรือพระอัฏฐารส ซึ่ง
เปนพระพุทธรูปขนาดใหญกลางแปลง มีทั้งประติมากรรมตกแตง ซึ่งตกแตงศิลปวัตถุ ศิลปสถาน เพื่อ
เสริมคุณคาแกศิลปวัตถุหรือสถานที่นั้น จนถึงประติมากรรมบริสุทธิ์ซึ่งเปนประติมากรรมที่มคี ุณคาและ
คุณสมบัติเฉพาะ สมบูรณดวยตัวของประติมากรรมเอง เมื่อพิจารณาภาพรวมของประติมากรรมไทยอาจ
แบงประติมากรรมออกเปน 3 ประเภทคือ ประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรมตกแตง และ
ประติมากรรมเพื่อประโยชนใชสอย ซึ่งจะขอกลาวตามลําดับ

ยุคสมัยของประติมากรรมไทย
ทั้งประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรมตกแตง และประติมากรรมเพื่อประโยชนใชสอยผูกพัน
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตลอดมา นอกจากจะแสดงคุณคาทางทัศนศิลป แลวยังสะทอน
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติในแตละยุคแตละสมัยออกมาดวย ยุคสมัยของไทยนั้น อาจแบงชวงศิลปะใน
เชิงประวัติศาสตรตามหลักฐานทางโบราณวัตถุสถานไดเปน 2 ชวงคือ
1. ชวงศิลปะกอนไทย หมายถึงชวงกอนที่คนไทยจะรวมตัวกันเปนปกแผน ยังไมมีราชธานี ของ
ตนเองที่แนนอน แบงออกเปน 3 สมัยคือ
- สมัยทวารวดี
- สมัยศรีวิชัย
- สมัยลพบุรี
2. ชวงศิลปะไทย หมายถึงชวงที่คนไทยรวมตัวกันเปนปกแผนมีราชธานีที่แนนอนแลวแบงออก
เป น 5 สมั ย คื อ สมั ย เชี ย งแสน สมั ย สุ โ ขทั ย สมั ย อู ท อง สมั ย อยุ ธ ยา และสมั ย รั ต นโกสิ น ทร
งานประติมากรรมสมัยตาง ๆ ของไทยเหลานี้ผานการหลอหลอมและผสมผสานของวัฒนธรรม โดย
ดั้งเดิมมีรากเหงามาจากวัฒนธรรมอินเดีย ตอมาผสมผสานกับวัฒนธรรมจีนและชาติทางตะวันตก แตเปน
การผสมผสานดว ยความชาญฉลาดของชางไทย ประติมากรรมของไทยจึงยังคงรัก ษารูปแบบที่เปน
เอกลักษณของไทยไวไดอยาง เดนชัด สามารถถายทอดลักษณะความงดงาม ความประณีตวิจิตรบรรจง
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และลักษณะของความเปนชาติไทยที่รุงเรืองมาแตโบราณใหโลกประจักษได พอจะกลาวถึงประติมากรรม
ในชวงศิลปะไทยได ดังนี้
- ประติมากรรมไทยสมัยเชียงแสน
- ประติมากรรมไทยสมัยสุโขทัย
- ประติมากรรมไทยสมัยอูทองและสมัยอยุธยา
- ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร
ผลงานประติมากรรมไทย คุณคาของงานสวนใหญผูกพันและเกี่ยวของกับศาสนา สรางสรรคขึ้น
จากความเชื่อ คตินิยม ความศรัทธา มีค วามสัมพัน ธกัน อยางแยกไมออก ยอมมีคุณ คา มีค วามงดงาม
ตลอดจนเปนประโยชนใชสอยเฉพาะของตนเอง ซึ่งในปจจุบันไดจัดใหมีการเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
นิยมและฟน ฟูศิลปะประเภทนี้ เพื่อมุงเนนใหคนรุนหลังมีความเขาใจ เกิดความชื่นชมหวงแหนเห็นคุณคา
ในความเปนศิลปวัฒนธรรมไทยรวมกัน พรอมทั้งสืบทอด

ภาพพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะอยุธยา
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ประติมากรรมไทยเปนผลงานศิลปะที่ถูกสรางสรรคขึ้นมาดวยความคิด ฝมือ ความศรัทธาจากภูมิ
ปญญาที่เกิดจากการแกปญหาของคนในทองถิ่น โดยใชเครื่องมือและวัสดุจากพื้นบานที่หา ไดงาย ๆ เชน
ดินเหนียว แกลบ ปูน กระดาษสา
ผลงานประติมากรรมไทย แบงออกไดเปน 4 ประเภท สรุปได ดังนี้
1. ประติมากรรมไทยที่เกิด ขึ้น จากความเชื่อ ความศรัทธา คตินิยมเกี่ย วของกับศาสนา เช น
พระพุทธรูปปางตาง ๆ ลวดลายของฐานเจดียหรือพระปรางคตาง
2. ประติมากรรมไทยพวกเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน โอง หมอ ไห ครก กระถาง

3. ประติมากรรมไทยพวกของเลน ไดแก ตุกตาดินปน ตุกตาจากกระดาษ ตุกตาจากผา หุน
กระบอก ปลาตะเพียนสานใบลาน หนากาก วัสดุจากเปลือกหอย ชฎาหัวโขน

ปลาตะเพียนสานใบลาน
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หุนกระบอก

4. ประติมากรรมไทยพวกเครื่องประดับตกแตง เชน กระถางตนไม โคมไฟดินเผา
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สถาปตยกรรมไทย
สถาปตยกรรมไทย หมายถึงศิลปะการกอสรางของไทย ไดแก อาคาร บานเรือน โบสถ วิหาร วัง
สถูป และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่มีมูลเหตุที่มาของการกอสรางอาคารบานเรือนในแตละ ทองถิ่น จะมีลักษณะ
แตกตางกันไปบางตามสภาพทาง ภูมิศาสตร และคตินยิ มของแตละทองถิ่น แตสิ่งกอสรางทางศาสนาพุทธ
มักจะมีลักษณะที่ไมแตกตางกันมากนัก เพราะมีความเชื่อ ความศรัทธาและแบบแผนพิธีกรรมทีเ่ หมือน ๆ
กัน สถาปตยกรรมทีม่ กั นิยมนํามาเปนขอศึกษา สวนใหญจะเปน สถูป เจดีย โบสถ วิหาร หรือ
พระราชวัง เนื่องจากเปนสิ่งกอสรางที่คงทน มีการพัฒนารูปแบบมาอยางตอเนื่องยาวนาน และไดรับการ
สรรคสรางจากชางฝมือที่เชี่ยวชาญ พรอมทั้งมีความเปนมาที่สําคัญควรแกการศึกษา อีกประการหนึ่งก็คือ
สิ่งกอสรางเหลานี้ ลวนมีความทนทาน มีอายุยาวนานปรากฏเปนอนุสรณใหเราไดศึกษาเปนอยางดี
สถาปตยกรรมไทย สามารถจัดหมวดหมู ตามลักษณะการใชงานได 2 ประเภท คือ
1. สถาปตยกรรมที่ใชเปนที่อยูอาศัย ไดแก บานเรือน ตําหนัก วังและพระราชวัง เปนตน
บานหรือเรือนเปนที่อยูอาศัยของสามัญชน ธรรมดาทั่วไป ซึ่งมีทั้งเรือนไม และเรือนปูนเรือนไมมี
อยู 2 ชนิด คือ เรือนเครื่องผูก เปนเรือนไมไผ ปูดวยฟากไมไผ หลังคามุงดวย ใบจาก หญาคา หรือใบไม
อีกอยางหนึ่งเรียกวา เรือนเครื่องสับ เปนไมจริงทั้งเนื้อออน และเนื้อแข็ง ตามแตละทองถิ่น หลังคามุง ดวย
กระเบื้องดินเผา พื้นและฝาเปนไมจริงทั้งหมด ลักษณะเรือนไมของไทยในแตละทองถิ่นแตกตางกัน และ
โดยทั่วไปแลวจะมีลักษณะสําคัญรวมกันคือเปนเรือนไมชั้นเดียวใตถุนสูง หลังคาทรงจั่วเอียงลาดชัน
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ตํ าหนั ก และวั ง เป น เรื อนที่ อยู ข องชนชั้ น สู ง พระราชวงศ หรื อ ที่ ประทั บชั้ น รอง ของ
พระมหากษัตริย สําหรับพระราชวัง เปนที่ประทับของพระมหากษัตริย พระที่นั่ง เปนอาคารที่มีทอง พระ
โรงซึ่งมีที่ประทับสําหรับออกวาราชการ หรือกิจการอื่น ๆ

ภาพสถาปตยกรรมวัดเบญจมบพิตร
2. สถาปตยกรรมที่เกี่ยวของศาสนา ซึ่งสวนใหญอยูในบริเวณสงฆ ที่เรียกวา วัด ซึ่งประกอบไป
ด ว ยสถาป ต ยกรรมหลายอย า ง ได แ ก โบสถ เป น ที่ ก ระทํ า สั ง ฆกรรมของพระภิ ก ษุ
วิหารใชป ระดิ ษ ฐาน พระพุท ธรูป สําคั ญ และกระทํา สังฆกรรมดว ยเหมื อนกั น กุ ฏิ เป น ที่อ ยูข อง
พระภิกษุ สามเณร หอไตร เปน ที่เก็บรัก ษาพระไตรปฎกและคัมภีรสําคัญทางศาสนา หอระฆังและ
หอกลอง เปน ที่ใ ชเก็บระฆั งหรือกลองเพื่ อตี บอกโมงยาม หรื อเรียกชุ มนุ มชาวบ าน สถู ปเปน ที่
ฝงศพ เจดียเปนที่ระลึกอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา ซึ่งแบงได 4 ประเภท คือ
1. ธาตุ เจดีย หมายถึง พระบรมธาตุ และเจดียที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา
2. ธรรมเจดีย หมายถึง พระธรรม พระวินัย คําสั่งสอนทุกอยางของพระพุทธเจา
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3. บริโภคเจดีย หมายถึง สิ่งของเครื่องใชข องพระพุทธเจา หรือของพระภิก ษุสงฆไดแก
เครื่องอัฐบริขารทั้งหลาย
4. อุเ ทสิก เจดี ย หมายถึง สิ่งที่ สรางขึ้น เพื่อเปน ที่ ร ะลึก ถึง องคพระพุทธเจา เชน สถูปเจดี ย
ณ สถานที่ ทรงประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา ปรินิพพาน และรวมถึงสัญลักษณอยางอื่น เชน
พระพุทธรูปธรรมจักร ตนโพธิ์ เปนตน
สถาปตยกรรมไทยแท ณ ที่นี้จะเรียนรูเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัด โดยเนนไปที่เรื่องของโบสถ
และสถูปเจดีย ที่มีลักษณะโดดเดนทั้งโครงสรางและการตกแตงอันเปนเอกลักษณของไทยโดยเฉพาะ

22

โบสถ หมายถึงสถานที่สําหรับพระสงฆใชประชุมทําสังฆกรรม เชนสวดพระปาฏิโมกข และ
อุปสมบทเปนตน
ความงามทางศิลปะของโบสถมี 2 ประเภท
1. ความสวยงามภายในโบสถ ทุกสิ่งทุกอยางจะเนนไปที่สงบนิ่ง เพื่อใหผูเขามากราบไหวมี
สมาธิ ความงามภายในจึ ง ตอ งงามอย างเย็น ตาและเย็น ใจ ภายในโบสถ ทั่ว ๆ ไปจะไม อนุ ญ าตให
พุทธศาสนิกชนนําสิ่งของเขามาบูชาเคารพภายใน เครื่องสักการบูชา เชนดอกไมธูปเทียนจะบูชาเฉพาะ
ดานนอกเทานั้นความงามที่แทจริงภายในโบสถจึงเนนที่องคพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเปนพระประธาน
โดยเฉพาะ
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2. ความสวยงามภายนอกเปนความงามทั้งโครงสรางและลวดลายประดับตกแตง ความงาม
ภายนอกเนนสะดุดตา โดดเดน สีสันแวววาวทั้งสีทองและกระจกสี แตยังคงความเปนเอกลักษณของการ
เคารพนับถือ

ในการสังเกตวาสถานที่ใดเรียกวาโบสถ จะมีวิธีสังเกตคือ โบสถจะมีใบเสมา หรือซุมเสมาลอมรอบโบสถ
( บางทีเรียกใบเสมา )

ใบเสมา
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วิหาร การสังเกตสถานที่ใดเรียกวาวิหาร เมื่อเขาไปอยูในบริเวณวัด สถานที่สรางเปนวิหารจะไม
มีใบเสมาลอมรอบ
วิห าร หมายถึงที่อยูอาศัย ( มีเศรษฐีถวายที่ดิน เพื่อสรางอาคารเปนพุทธบูชาแดพระพุทธเจา
สําหรับเปนที่อยูและสอนธรรมะ ในปจจุบันวิหารจึงใชเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เพื่อใหประชาชน
กราบไหว เปรียบเสมือนเปนที่ อยูของพระพุทธเจา ) การวางแปลนของโบสถ วิหาร การกําหนด
ความสําคัญของอาคารทั้งสอง โบสถ จะมีความสําคัญกวาวิหาร โบสถจะมีโครงสรางใหญกวา สวนใหญ
จะวางแปลนใหอยูตรงกลาง โดยมีวิหารสรางประกบอยูดานขาง
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โครงสรางของโบสถ – วิหาร

- ชอฟา
- หนาบัน
- ใบระกาและ หางหงส
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สถูป - เจดีย คือสิ่งกอสรางสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา เมื่อสมัยพุทธกาล
ที่ผานมา คําวาสถูปเปนภาษาบาลีหมายถึงมูลดินที่กองสูงขึ้นสันนิษฐานวามูลดินนั้นเกิดจากกองเถาถาน
ของกระดูกคนตายที่ถูกเผาทับถมกันสูงขึ้นมาจากกองดิน เถาถานธรรมดาไดถูกพัฒนาตามยุคสมัยมีการ
กออิฐปดทับมูลดิน เพื่อปองกันไมใหถูกฝนชะลาง ในที่สุดการกออิฐปดทับก็สู งขึ้นและกลายเปนเจดีย
อยางที่เราเห็นในปจจุบัน

สถูป

สถูป - เจดีย ในประเทศไทยไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียและลังกา ตอมาชางไทยแตละยุค สมัยพัฒนา
ปรับปรุงและกลายเปนรูปทรงของไทยตามอุดมคติในการสรางสรรคจินตนาการของชางไทย

เจดีย
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เจดียยอมุม

เจดียท รงระฆัง
ลูกแกว
ปลี หรือปลียอด
ปองไฉน

เสาหาน
องคระฆัง
บัวปากระฆัง
บรรลังก
มาลัยเถา
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เจดียที่มีรูปรางมาจากทรงลังกา สมัยอยุธยา

ทั้ ง หมดนี้ คื อ ลั ก ษณะของสถาป ต ยกรรมเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ก อ สร า งของไทยโดยสั ง เขป ยั ง มี
สถาปตยกรรมสิ่งกอสรางอีกมากมายที่ผูเรียนจะตองเรียนรู คนควาดวยตนเอง เพื่อนํามาเผยแพรใหกับ
สังคมไดรับรูของดี ๆ ที่เปนเอกลักษณของไทยในอดีต
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ภาพพิมพ
การพิมพภาพ หมายถึง การถายทอดรูปแบบจากแมพิมพออกมาเปนผลงานที่มีลักษณะ
เหมื อ นกั น กั บ แม พิ ม พ ทุ ก ประการ และได ภ าพที่ เ หมื อ นกั น มี จํ า นวนตั้ ง แต 2 ชิ้ น ขึ้ น ไป
การพิมพภาพเปนงานที่พัฒนาตอเนื่องมาจากการวาดภาพ ซึ่งการวาดภาพไมสามารถ สราง
ผลงาน 2 ชิ้น ทีม่ ีลักษณะเหมือนกันทุกประการได จึงมีการพัฒนาการพิมพขึ้นมา ชาติจีนเปนชาติแรก
ที่นําเอาวิธีการพิมพมาใชอยางแพรหลายมานานนับพันป จากนั้นจึงไดแพรหลายออกไปในภูมิภาคตางๆ
ของโลก ชนชาติทางตะวันตกไดพัฒนาการพิมพภาพ ขึ้นมาอยางมากมาย มีการนําเอาเครื่องจักรกลตางๆ
เขามาใชในการพิมพ ทําใหการพิมพมีการ พัฒนาไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน
การพิมพภาพมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
1. แมพิมพ เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพิมพ
2. วัสดุที่ใชพิมพลงไป
3. สีที่ใชในการพิมพ
4. ผูพิมพ

ผลงานที่ไดจากการพิมพ มี 2 ชนิด คือ
1. ภาพพิมพ เปนผลงานพิมพที่เปนภาพตาง ๆ เพื่อความสวยงามหรือบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ อาจมี
ขอความ ตัวอักษรหรือตัวเลขประกอบหรือไมมกี ็ได
2. สิ่งพิมพ เปนผลงานพิมพที่ใชบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ เปนตัวอักษร ขอความ ตัวเลข
อาจมีภาพประกอบหรือไมมีก็ได
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ประเภทของการพิมพ การพิมพแบงออกไดหลายประเภทตามลักษณะตาง ๆ ดังนี้
1. แบงตามจุดมุงหมายในการพิมพ ได 2 ประเภท คือ
1.1 ศิ ล ปภาพพิ ม พ เป น งานพิ ม พ ภ าพเพื่ อ ให เ กิ ด ความสวยงามเป น งานวิ จิ ต รศิ ล ป
1.2 ออกแบบภาพพิมพ เปนงานพิมพภาพประโยชนใชสอย
นอกเหนือไปจากความสวยงาม ไดแก หนังสือตางๆ บัตรภาพตางๆ ภาพโฆษณา ปฏิทิน ฯลฯ จัดเปน
งาน ประยุกตศิลป
2. แบงตามกรรมวิธีในการพิมพ ได 2 ประเภท คือ
2.1 ภาพพิมพตนแบบ เปนผลงานพิมพที่สรางจากแมพิมพและวิธีการพิมพที่ถูก สรางสรรคและ
กํ า หนดขึ้ น โดยศิ ล ป น เจ า ของผลงาน และเจ า ของผลงาน จะต อ งลงนามรั บ รองผลงานชิ้ น
บอกลําดับที่ในการพิมพ เทคนิคการพิมพ
2.2 ภาพพิมพจําลองแบบ ( REPRODUCTIVE PRINT ) เปนผลงานพิมพที่สรางจากแมพิมพ หรือ
วิ ธี ก ารพิ ม พ วิ ธี อื่ น ซึ่ ง ไม ใ ช วิ ธี ก ารเดิ ม แต ไ ด รู ป แบบเหมื อ นเดิ ม บางกรณี อ าจเป น
การละเมิดลิขสิทธิ์ผูอื่น
3. แบงตามจํานวนครั้งที่พิมพ ได 2 ประเภท คือ
3.1 ภาพพิมพถาวร เปน ภาพพิมพที่พิมพออกมาจากแมพิมพใด ๆ ที่ไดผลงานออกมามีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการ ตั้งแต 2 ชิ้นขึ้นไป
3.2 ภาพพิมพครั้งเดียว เปนภาพพิมพที่พิมพออกมาไดผลงานเพียงภาพเดียว ถาพิมพอีกจะไดผลงาน
ที่ไมเหมือนเดิม
4. แบงตามประเภทของแมพิมพ ได 4 ประเภท คือ
4.1 แมพิมพนูน เปนการพิมพโดยใหสีติดอยูบนผิวหนาที่ทําใหนูนขึ้นมาของแมพิมพ ภาพที่ไดเกิด
จากสีที่ติด อยูใ นสว นบนนั้น แมพิมพนูน เปน แมพิมพที่ทําขึ้นมาเปน ประเภทแรก ภาพพิมพชนิด นี้
ไดแก ภาพพิมพแกะไม
4.2 แมพิมพรองลึก เปนการพิมพโดยใหสีอยูในรองที่ทําใหลึกลงไปของแมพิมพโดยใชแผนโลหะทํา
เปนแมพิมพ (แผนโลหะที่นิยมใชคือแผนทองแดง) และทําใหลึกลงไปโดยใชน้ํากรดกัด
แมพิมพรองลึกนี้พัฒนาขึ้นโดย ชาวตะวันตก สามารถพิมพงาน ที่มีความ ละเอียด คมชัดสูง
สมัยกอนใชในการพิมพ หนังสือ พระคัมภีร แผนที่ เอกสารตาง ๆ แสตมป ธนบัตร ปจจุบันใชในการ
พิมพงานที่เปนศิลปะ และธนบัตร
4.3 แมพิมพพื้นราบ เปนการพิมพโดยใหสีติดอยูบนผิวหนา ที่ราบเรียบของแมพิมพ โดยไมตองขุด
หรือแกะพื้นผิวลงไป แตใชสารเคมีเขาชวย ภาพพิมพ ชนิดนี้ไดแก ภาพพิมพหิน การพิมพออฟ
เซท ภาพพิมพกระดาษ ภาพพิมพครั้งเดียว
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4.4 แมพิมพฉลุ เปนการพิมพโดยใหสีผานทะลุชองของแมพิมพลงไปสูผลงานที่อยูดานหลัง เปน
การพิมพชนิดเดียวที่ไดรูปที่มีดานเดียวกันกับแมพิมพ ไมกลับซาย เปนขวา ภาพพิมพชนิดนี้ไดแก ภาพ
พิมพฉลุ ภาพพิมพตะแกรงไหม
ในอดีตผูค นมักจะหาวิชาความรูไดจากในวัดเพราะวัดจะเปนศูนยกลางของนักปราชญหรือผูรู ใช
เปนสถานที่ในการเผยแพรวิชาความรูตางๆ จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนตามศาลา โบสถ วิหารก็เปนอีกสิ่ง
หนึ่งที่เราจะหาความรูในเรื่องตาง ๆ ไดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก วรรณคดีและนิทาน
พื้นบาน ซึ่งนอกจากจะไดความรูใ นเรื่องศาสนา ประวัติศาสตร วรรณคดีแลว เรายังไดอรรถรสแหงความ
สนุกสนานเพลิดเพลินกับความสวยงามของภาพพิมพตาง ๆ เหลานี้อีกดวย

ภาพพิมพของไทย เมื่อหลายรอยปที่ผานมา

ภาพพิมพ
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เรื่องที่ 3 ความงามและคุณคาของทัศนศิลปไทย
“ชีวิตสลาย อาณาจัก รพินาศ ผลประโยชนของบุคคลมลายหายสิ้นไป แตศิลปะเทานั้นที่ยังคง
เหลือ เปนพยานแหงความเปนอัจฉริยะของมนุษยอยูตลอดกาล”
ขอ ความข า งต น นี้ เ ป น ความเห็ น อั น เฉี ย บคมของ ท า นศาสตราจารย ศิ ล ป พี ร ะศรี ผู ก อ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงใหเห็นวางานศิลปะเปนสมบัติอันล้ําคาของมนุษยที่แสดงความเปนอัจฉริยะ
บงบอกถึงความเจริญทางดานจิตใจ และสติปญญาอันสูงกวา ซึ่งมีคุณคาตอชีวิต และสังคมดังนี้
คุณคาในการยกระดับจิตใจ
คุณคาของศิลปะอยูที่ประโยชน ชวยขจัดความโฉด ความฉอฉลยกระดับวิญญาณความเปน
คนเห็นแกตน บทกวีของเนาวรัตน พงษไพบูลย กวีซีไรตของไทย ไดใหความสําคัญของงานศิลปะในการ
ยกระดับวิญญาณความเปนคนก็คือ การยกระดับจิตใจของคนเราใหสูงขึ้นดวยการไดชื่นชมความงาม และ
ความประณีตละเอียดออนของงานศิลปะ ตัวอยางเชน เมื่อเราทําพรมอันสวยงาม สะอาดมาปูเต็มหอง ก็คง
ไมมีใครกลานํารองเทาที่เปอนโคลนมาเหยียบย่ํา ทําลายความงามของพรมไปจนหมดสิ้น สิ่งที่มีคุณคามา
ชวยยกระดับจิตใจของคนเราใหมั่นคงในความดีงามก็คือ ความงามของศิลปะนั่นเองดังนั้นเมื่อใดที่มนุษย
ไดชื่นชมความงามของศิลปะเมื่อนั้นมนุษยก็ จะมีจิตใจที่แชมชื่น และละเอียดออนตามไปดวย เวนแต
บุคคลผูนั้นจะมีสติวิปลาศ
นอกจากนี้งานศิ ลปะบางชิ้น ยังใหค วามงามและความรู สึก ถึ งความดีงาม และงาม
จริยธรรมอยางลึกซึ้ง เปนการจรรโลงจิตใจใหผูดูเครงเครียดและเศราหมองของศิลปนผูสรางสรรคและผู
ชืน่ ชมไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงมีการสงเสริมใหเด็กสรางงานศิลปะ เพื่อผอนคลายความเครงเครียด และ
พัฒนาสุขภาพจิต ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของพัฒนาการตาง ๆ อยางสมบูรณ
ความรูสึกทางความงามของมนุษยมีขอบเขตกวางขวางและแตกตางกันออกไปตามทัศนะ
ของแตละบุคคล เราอาจรวมลักษณะเดนของความงามได ดังนี้
1. ความงามเปนสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตมนุษย แมเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแตจะกอใหเกิดความป
ติยินดี และฝงใจจําไปอีกนาน เชน การไดมีโอกาสไปเที่ยวชมสถานที่ตาง ๆ ที่มีธรรมชาติและศิลปกรรมที่
สวยสดงดงาม เราจะจําและระลึกถึงดวยความปติสุข บางครั้งเราอยากจะใหผูอื่นรับรูดวย
2. ความงามทําใหเราเกิดความเพลิดเพลิน หลงใหลไปกับรูปราง รูปทรง สีสัน จนลืมบาง
สิ่งบางอยางไป เชน ผลไมแกะสลักความงามของลวดลาย ความละเอียดออน อยากเก็บรักษาไวจนลืมไป
วาผลไมนั้นมีไวสําหรับรับประทานมิใชมีไวดู
3. สิ่งสิ่งหนึ่งเปนไดทั้งสิ่งที่สวยงาม และไมงาม ไปจนถึงนาเกลียด อัปลักษณ แตถาไดรับ
การยกยองวาเปนสิ่งมีคา มีความงามจะตรงกันขามกับสิ่งอัปลักษณทันที
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4. ความงามไมมีมาตราสวนใดมาชั่ง ตวง วัดใหแนนอนได ทําใหเราไมสามารถกําหนดได
วาสิ่งนั้นสิ่งนี้มีความงามเทาใด
5. ความงามของสิ่งที่มนุษยสรางขึน้ เปนผลมาจากความคิด ทักษะฝมือ หรือภูมิปญญาของ
มนุษย แตเมื่อสรางเปนวัตถุสิ่งของ ตาง ๆ แลว กลับเปนความงามของสิ่งนั้นไป เชน ความงามของผา
ความงามของรถยนต เปนตน
การรับรูค าความงาม ความงามเปนเรื่องที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นตามลําดับ มนุษยรับรูคาความ
งามใน 3 กลุม คือ
1. กลุม ที่เ ห็น วา มนุษ ยรั บรู คา ความงามได เพราะสิ่ งต า ง ๆ มีค วามงามอยูใ นตั ว เอง เป น
คุณสมบัติของวัตถุปรากฏออกมาเปนรูปราง รูปทรงสีสัน การอธิบายถึงความงามของงานทัศนศิลปจะ
ไดผลนอยกวาการพาไปใหเห็นของจริง แสดงใหเห็นวาความงามมีอยูในตัววัตถุ
2. กลุมที่เห็นวามนุษยรับรูคาความงามไดเพราะจิตของเราคิดและรูสึกไปเอง โดยกลุมนี้เห็นวา
ถาความงามมีอยูในวัตถุจริงแตละบุคคลยอมเห็นความงามนั้นเทากัน แตเนื่องจากความงามของวัตถุที่แต
ละบุคคลเห็นแตกตางกันออกไปจึงแสดงวาความงามขึ้นอยูกับอารมณและความรูสึกของแตละบุคคล
3. กลุมที่เห็นวามนุษยรับรูคาความงามไดเพราะเปนสภาวะที่เหมาะสมระหวางวัตถุกับจิต กลุม
นี้เห็นวาการรับรูคาความงามนั้นมิใชอยางใดอยางหนึ่ง แตเปนสภาวะที่สัมพันธกันระหวางมนุษยกับวัตถุ
การรับรูที่สมบูรณตองประกอบดวยวัตถุที่มีความงาม ความเดนชัดและผูรับรูตองมีอารมณและความรูสึก
ที่ดี พรอมที่จะรับรสคุณคาแหงความงามนั้นดวย
จะเห็น ไดวาศิลปกรรมหรือทัศนศิลปเปนสิ่งที่มนุษ ยสรางขึ้น จึงมีก ารขัด เกลาตกแตงให
สวยงามเปนวัตถุสุนทรีย เปนสิ่งที่มีความงาม ผูดูรับรูคาความงามไดในระดับพื้น ๆ ใกลเคียงกัน เชน เปน
ภาพเขียน ภาพปน แกะสลัก หรือเปน สิ่งกอสรางที่สวยงาม แตการรับรูในระดับที่ลึก ลงไปถึงขั้น ชอบ
ประทับใจ หรือชื่นชมนั้น เปนเรื่องของแตละบุคคล
การรับรูคุณคาทางศิลปะ มีหลายกระบวนการ ดังนี้
1. สิ่งสุนทรีย หมายถึง งานทัศนศิลปที่เกิดจากศิลปนที่ตั้งใจสรางงานอยางจริงจัง มีการ
พัฒนางานตามลําดับ ประณีตเรียบรอย ทั้งในผลงาน กรอบ และการติดตั้งที่ทําใหงานเดนชัด
2. อารมณรวม หมายถึง สิ่งสุนทรียนั้นมีความงามของเนื้อหาเรื่องราว รูปราง - รูปทรง สีสัน ที่
สามารถทําใหผูดูสนใจ เพลิดเพลินไปกับความงามของผลงานนั้น มีอารมณรวมหรือ
คลอยตาม เชน เมื่อเห็นงานทัศนศิลปแลวเกิดความรูสึกประทับใจและหยุดดูอยูระยะหนึ่ง เปนตน
3. กําหนดจิต เปนขั้นตอเนื่องจากการมีอารมณรวม กลาวคือ ในขณะที่เกิดอารมณรวม
เพลิดเพลินไปกับงานทัศนศิลป ผูดูสวนใหญจะอยูในระดับที่เห็นวาสวยก็พอใจแลว แตถามีการกําหนด
จิตใหหลุดออกจากอารมณรวมเหลานั้นวาเรากําลังดูงานทัศนศิลปที่สรางสรรคอยางตั้งใจ จริงใจ แตละจุด
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ของผลงานแสดงถึงทักษะฝมือของศิลปน จิตของเราจะกลับมาและเริ่มดูในสวนรายละเอียดตาง ๆ ทําให
ไดรสชาติของความงามที่แปลกออกไป
กระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอนขางตนยกตัวอยางใหเขาใจงายยิ่งขึ้นก็คือ พระอุโบสถวัดเบญจม
บพิธ ออกแบบโดยเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ อัจฉริยะศิลปนของไทย เปนสถาปตยกรรมที่สราง
ขึ้นเพื่ออุทิศใหแกพระพุทธศาสนา การกอสรางจึงเต็มไปดวยความประณีตบรรจง เปนสิ่งสุนทรีย เปนที่
เชิดหนาชูตาของเมืองไทยแหงหนึ่งที่ชาวไทยและชาวตางประเทศมาเที่ยวชมอยูตลอดเวลาดวยความงาม
ของสถาปตยกรรมและบรรยากาศที่รมรื่น ทําใหแขกผูมาเยือ นเกิดความเพลิดเพลิน ประทับใจ และใช
เวลาผ อ นคลายอิ ริ ย าบถอยู น านพอสมควร ผู ม าเยื อ นบางคนฉุ ก คิ ด ได ว า ขณะนี้ กํ า ลั ง อยู ต อ หน า
สถาปตยกรรมที่งดงามและมีชื่อเสียง ควรจะดูอยางพินิจพิเคราะห ดูใหละเอียดทีละสวน ซึ่งออกแบบได
กลมกลืนทั้งรูปรางและวัสดุซึ่งทําดวยหินออนที่สวยงามแปลกไปกวาโบสถแหงอื่น กลุมคนที่กําหนดจิต
ในสวนใหญจะเปนผูที่มีรสนิยมหรือมีพื้นฐานทางศิลปะพอสมควร

เรื่องที่ 4 การนําความงามของธรรมชาติมาสรางสรรคผลงาน

5

ความคิดสรางสรรค เปนสิ่งที่เกิดจากความคิดสรางสรรค เปนการดําเนินการในลักษณะตาง ๆ
เพื่อใหเกิดสิ่งแปลกใหมที่ไมเคยปรากฏมากอน สิ่งที่มีชีวิตเทานั้นที่จะมีความคิดอยางสรางสรรคได
ความคิดสรางสรรคเปนความคิดระดับสูง เปนความสามารถทางสติปญญาแบบหนึ่ง ที่จะคิดไดหลาย
ทิศทาง หลากหลายรูปแบบโดยไมมีขอบเขต นําไปสูกระบวนการคิดเพื่อสรางสิ่งแปลกใหม หรือเพื่อการ
พัฒนาของเดิมใหดีขนึ้ ทําใหเกิดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตนเปนตัวของ ตัวเอง อาจกลาวไดวา มนุษยเปน
สิ่งมีชวี ิตเพียงชนิดเดียวในโลก ที่มคี วามคิดสรางสรรค เนือ่ งจากตั้งแตในอดีตที่ผานมา มีแตมนุษยเทานัน้
ที่สามารถสรางสิ่งใหม ๆ ขึ้นมาเพื่อใชประกอบในการดํารงชีวิต และสามารถพัฒนาสิ่งตาง ๆใหดีขึ้น
7B
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กวาเดิม รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศ และรวมถึงพัฒนาโลกที่เรา
อยูใหมีลักษณะที่เหมาะสมกับมนุษยมากที่สุด ในขณะที่สัตวชนิดตาง ๆ ที่มีวิวัฒนาการมาเชนเดียวกับเรา
ยังคงมีชีวิตความเปนอยูแบบเดิมอยางไมมกี ารเปลี่ยนแปลง มากกวาครึ่งหนึ่งของการพบที่ยิ่งใหญของ
โลกไดถูกกระทําขึ้นมาโดยผาน "การคนพบโดยบังเอิญ" หรือการคนพบบางสิ่งขณะทีก่ ําลังคนหาบางสิ่ง
อยู การพัฒนาความคิดสรางสรรคของมนุษยจะทําให เกิดการเปลี่ยนแปลง การสรางสรรคอาจไม
จําเปนตองยิ่งใหญถึงขนาดการพัฒนาบางสิ่งขึ้นมาใหกับโลก แตมีอาจเกี่ยวของกับพัฒนาการบางอยางให
ใหมขึ้นมา อาจเปนสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อตัวของเราเอง เมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง เราจะพบวาโลกก็
จะเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับเรา และในวิถีแหงการเปลีย่ นแปลงที่เราไดมีประสบการณกบั โลกความคิด
สรางสรรคจึงมีความหมายที่คอนขางกวางและสามารถนําไปใชประโยชนกับการผลิต การสรางสรรค
สิ่งประดิษฐใหม ๆ กระบวนการวิธีการที่คิดคนขึ้นมาใหม คาดหวังวา ความคิดสรางสรรคจะชวยใหการ
ดําเนินชีวิตและสังคมของเราดีขึ้น เราจะมีความสุข มากขึ้น โดยผานกระบวนการที่ไดปรับปรุงขึ้นมาใหม
นี้ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
8B

การนําธรรมชาติมาสรางสรรคผลงาน

จุดมงหมายของการคิดสรางสรรค
งานศิลปะโดยเฉพาะงานศิลปะสมัยปจจุบัน ศิลปนจะสรางสรรคงานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลายมาก
ขึ้นทําใหมขี อบขายกวางขวางมาก แตไมวาจะเปนไปในลักษณะใดก็ตาม งานศิลปะทุกประเภท จะให
คุณคาทีต่ อบสนองตอมนุษย ในดานที่เปนผลงานการแสดงออกของอารมณ ความรูสึกและความคิด เปน
การสื่อถึงเรื่องราวที่สําคัญ หรือเหตุการณที่ประทับใจ เปนการตอบสนองตอความพึงพอใจ ทั้งทางดาน
จิตใจและความสะดวกสบายดานประโยชนใชสอยของศิลปวัตถุ
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องคประกอบของการสรางสรรคงานศิลปะ
การสรางสรรคจะประสบความสําเร็จเปนผลงานได นอกจาก
ตองอาศัยความคิดสรางสรรค เปนตัวกําหนดแนวทางและรูปแบบแลว
ยังตองอาศัยความสามารถที่ยอดเยี่ยมของศิลปน ซึ่งเปนความสามารถ
เฉพาะตน เปนความชํานาญที่เกิดจากการฝกฝน และความพยายามอัน
นาทึ่ง เพราะฝมืออันเยี่ยมยอด จะสามารถสรางสรรคผลงานที่มีความ
งาม อันเยี่ยมยอดได นอกจากนี้ยังตองอาศัยวัสดุ อุปกรณตาง ๆ มาใช
ในการสรางสรรคเชนกัน วัสดุอุปกรณในการสรางสรรค แบงออกเปน
วัตถุดิบที่ใชเปนสื่อในการแสดงออก และเครื่องมือที่ใชสรางสรรคให
เกิด ผลงานตามความชํา นาญของศิล ปน แต ละคน แนวทางในการ
สรางสรรคงานศิลปะของศิลปนแตละคน อาจมีที่มาจากแนวทางที่ตางกัน บางคนไดรับแรงบันดาลใจจาก
ความงาม ความคิด ความรูสึก ความประทับใจ แตบางคนอาจสรางสรรคงานศิลปะเพื่อแสดงออกถึง
ฝมืออันเยี่ยมยอดของตนเอง เพื่อประกาศความเปน เลิศอยางไมมีที่เปรียบปานโดยไมเนนที่เนื้อหาของ
งาน และบางคนอาจสรางสรรคงานศิลปะจากการใชวัสดุที่สนใจ โดยไมเนนรูปแบบและแนวคิดใด ๆ
เลยก็ได

เรื่องที่ 5 ความคิดสรางสรรค ในการนําเอาวัสดุและสิ่งของตาง ๆ
มาตกแตงรางกายและสถานที่
ความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดไดหลากหลาย
และแปลกใหมจากเดิม โดยสามารถนําไปประยุก ตทฤษฎี หรือหลัก การได อยางรอบคอบและมีค วาม
ถูก ตอง จนนําไปสูก ารคิด คน และสรางสิ่งประดิษฐที่แปลกใหมหรือรูปแบบความคิด ใหม นอกจาก
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ลักษณะการคิดสรางสรรคดังกลาวนี้แลว ยังมี ความสามารถมองความคิดสรางสรรคไดหลากหลาย ซึ่ง
อาจจะมองในแงที่เปนกระบวนการคิดมากกวาเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใชลักษณะการคิดสรางสรรค
ในมิติที่กวางขึ้น เชนการมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ตองอาศัยความคิด
สรางสรรคดวย อยางเชน การทดลองทางวิทยาศาสตร หรือการเลนกีฬาที่ตองสรางสรรครูปแบบเกมให
หลากหลายไมซ้ําแบบเดิม เพื่อไมใหคูตอสูร ูทัน เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนลักษณะการคิดสรางสรรค
ในเชิงวิชาการ แตอยางไรก็ต าม ลัก ษณะการคิดสรางสรรคตาง ๆ ที่กลาวนั้นตางก็อยูบนพื้นฐานของ
ความคิดสรางสรรค โดยที่บุคคลสามารถเชื่อมโยงนําไปใชในชีวิตประจําวันไดดี
ในการสอนของอาจารยเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค ควรจัดการเรียนการสอนที่ใ ชวิธีก ารที่
เหมาะสม ดังนี้
1. การสอน หมายถึง การสอนเกี่ยวกับการคิดเห็นในลักษณะความคิดเห็นที่ขัดแยงในตัวมันเอง
ความคิดเห็นซึ่งคานกับสามัญสํานึก ความจริงที่สามารถเชื่อถือหรืออธิบายได ความเห็นหรือความเชื่อที่
ฝงใจมานาน ซึ่งการคิดในลักษณะดังกลาว นอกจากจะเปนวิธีการฝกประเมินคาระหวางขอมูลที่แทจริง
แลว ยังชวยใหคิดในสิ่งที่แตกตางไปจากรูปแบบเดิมที่เคยมี เปนการฝกมองในรูปแบบเดิมใหแตกตาง
ออกไป และเปนสงเสริมความคิดเห็น ไมใหคลอยตามกัน (Non – Conformity) โดยปราศจากเหตุผล
ดังนั้นในการสอนอาจารยจึงควรกําหนดใหนักศึกษารวบรวมขอคิดเห็นหรือคําถาม แลวใหนักศึกษาแสดง
ทักษะดวยการอภิปรายโตวาที หรือแสดงความคิดเห็นในกลุมยอยก็ได
2. การพิจารณาลักษณะ หมายถึง การสอนใหนักศึกษา คิดพิจารณาลักษณะตาง ๆ ที่ปรากฏอยู
ทั้งของมนุษย สัตว สิ่งของ ในลักษณะที่แปลกแตกตางไปกวาที่เคยคิด รวมทัง้ ในลักษณะที่คาดไมถึง
3. การเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งของหรือสถานการณที่คลายคลึงกัน
แตกตางกันหรือตรงกันขามกัน อาจเปนคําเปรียบเทียบ คําพังเพย สุภาษิต
4. การบอกสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง หมายถึง การแสดงความคิดเห็น บงชี้ถึงสิ่งที่
คลาดเคลื่อนจากความจริง ผิดปกติไปจากธรรมดาทั่วไป หรือสิ่งที่ยังไมสมบูรณ
5. การใชคําถามยั่วยุและกระตุนใหตอบ หมายถึงการตั้งคําถามแบบปลายเปดและใชคําถามที่ยั่วยุ
เราความรูสึกใหชวนคิดคนควา เพื่อความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนได
6. การเปลี่ ยนแปลง หมายถึง การฝกใหคิดถึงการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ
ที่คงสภาพมาเปนเวลานานใหเปนไปในรูปอื่น และเปดโอกาสใหเปลี่ยนแปลงดวยวิธีการตาง ๆ อยาง
อิสระ
7. การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ หมายถึง การฝกใหนักศึกษาเปนคนมีความยืดหยุ น ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลง คลายความยึดมั่นตาง ๆ เพื่อปรับตนเขากับสภาพแวดลอมใหม ๆ ไดดี
8. การสรางสิ่งใหมจากโครงสรางเดิม หมายถึง การฝกใหนักศึกษารูจักสรางสิ่งใหม กฎเกณฑ
ใหม คว า ม คิ ด ใ หม โ ด ยอา ศั ย โค ร ง สร า ง เดิ ม หรื อ ก ฎ เก ณ ฑ เดิ ม ที่ เคย มี แต พ ย าย า ม คิ ด
พลิกแพลงใหตางไปจากเดิม
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9. ทักษะการคนควาหาขอมูล หมายถึง การฝกเพื่อใหนักศึกษารูจักหาขอมูล
10. การคนหาคําตอบคําถามที่กํากวมไมชัดเจน เปนการฝกใหนักศึกษามีความอดทนและพยายามที่
จะคนควาหาคําตอบตอปญหาที่กํากวม สามารถตีความไดเปนสองนัย ลึกลับ รวมทัง้ ทาทายความคิด
11. การแสดงออกจากการหยั่งรู เปนการฝกใหรูจักการแสดงความรูสึก และความคิดที่เกิดจาก
สิ่งเรา กับอวัยวะสัมผัสทั้งหา
12. การพัฒนาตน หมายถึง การฝกใหรูจักพิจารณาศึกษาดูความ ลมเหลว ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดย
ตั้งใจหรือไมตั้งใจ แลวหาประโยชนจากความผิดพลาดนั้นหรือขอบกพรองของตนเองและผูอื่น ทั้งนี้ใช
ความผิดพลาดเปนบทเรียนนําไปสูความสําเร็จ
13. ลักษณะบุคคลและกระบวนการคิดสรางสรรค หมายถึง การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญทั้งใน
แงลักษณะพฤติกรรมและกระบวนการคิดตลอดจนวิธีการ และประสบการณของบุคคลนั้น
14. การประเมิน สถานการณ หมายถึง การฝก ใหหาคํา ตอบโดยคํานึงถึ งผลที่เกิด ขึ้น และ
ความหมายเกี่ยวเนื่องกัน ดวยการตั้งคําถามวาถาสิ่งเกิดขึ้นแลวจะเกิดผลอยางไร
15. พัฒนาทักษะการอานอยางสรางสรรค หมายถึง การฝกใหรูจักคิดแสดงความคิดเห็น ควร
สงเสริมและใหโอกาสนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกตอเรื่องที่อานมากกวาจะมุงทบทวน
ขอตาง ๆ ที่จําไดหรือเขาใจ
16. การพัฒนาการฟงอยางสรางสรรค หมายถึง การฝกใหเกิดความรูสึกนึกคิดในขณะที่ฟง อาจ
เปนการฟงบทความ เรื่องราวหรือดนตรี เพื่อเปนการศึกษาขอมูล ความรู ซึ่งโยงไปหาสิ่งอื่น ๆ ตอไป
17. พัฒ นาการเขียนอยางสรางสรรค หมายถึง การฝก ให แสดงความคิด ความรู สึก การ
จินตนาการผานการเขียนบรรยายหรือพรรณนาใหเห็นภาพชัดเจน
18. ทักษะการมองภาพในมิติตาง ๆ หมายถึง การฝกใหแสดงความรูสึกนึกคิดจากภาพในแงมุม
แปลกใหม ไมซ้ําเดิม

ศิลปะกับการตกแตงที่อยูอาศัย
มนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองการสถานที่ปกปอง คุมครองจากสิ่งแวดลอมรอบกาย ไมวามนุษย
จะอยูแหงใด สถานที่อยางไร ที่อยูอาศัยจะสรางขึ้น เพื่อปองกันภัยอันตรายจากสิ่งแวดลอมภายนอก ที่อยู
อาศัยเปนหนึ่งในปจจัยที่มีความสําคัญและจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยจึงมีการพัฒนาที่
อยูอาศัยเพื่อสนองความตองการและความพอใจของแตละบุคคล มนุษยทุกคนมีการพัฒนาการในชีวิตของ
ตนเอง มนุษยจึงนําพัฒนาการเหลานี้มาใชใหเปนประโยชน การพัฒนาที่อยูอาศัยจึงเปนหนึ่งในปจจัยที่
สําคัญสําหรับมนุษยที่อยูอาศัยในปจจุบันถูกพัฒนาใหทันสมัยกวา ในอดีต เนื่องจากตองปรับปรุงให
เหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมของโลกที่เปลี่ยนแปลง แตในการปรับปรุงนั้น ควรคํานึงถึง
สภาพทางภูมิศาสตร และวัฒนธรรมทองถิ่นควบคูก ันไป การพัฒนาที่อยูอาศัยนั้นจึงจะเหมาะสมและ
สนองความตองการอยางแทจริง
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ที่อยูอาศัยโดยเฉพาะบานในปจจุบัน จะมีรูปแบบที่เรียบงายใกลชิดธรรมชาติและคํานึงถึง
ประโยชนใชสอยเปนหลัก และเนนในเรื่องเทคโนโลยีตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
รสนิยมการบริโภค นอกจากนี้ในการจัดตกแตงภายในจะมีการผสมผสานการตกแตงแบบตะวันตกและ
ตะวันออกเขาดวยกัน ทําใหเกิดผลงานการตกแตงในรูปแบบที่ใชงานไดสะดวก ตามรูปแบบตะวันตก
ปจจัยอีกประการหนึ่งในการจัดตกแตงภายในบานคือการนําหลักการทางศิลปะมาผสมผสานเขากับการ
ตกแตง เพื่อใหการดํารงชีวิตภายในบานสะดวกทั้งกายและใจ และแสดงออกถึงความงดงาม และมีรสนิยม
ของผูเปนเจาของบาน องคประกอบทางศิลปะจึง ถูกนํามาเกี่ยวของ องคประกอบทางศิลปะที่นํามาใชใน
การจัดแตงแตงที่อยูอาศัย ไดแก
1. ขนาดและสัดสวนนํามาใชในการจัดที่อยูอาศัย ไดแก
1.1 ขนาดของหอง ในการกําหนดขนาดของหองตาง ๆ จะขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ทํา หากเปนหองที่
ใชกิจกรรมมาก เชน หองอาหาร หองครัว หรือหองรับแขก ควรกําหนดขนาดของหองใหมีพื้นที่รองรับ
กิจกรรมนั้น ๆ ใหเหมาะสม ไมเล็กจนเกินไป เพราะจะทําใหคับแคบและไมสะดวกตอการทํากิจกรรม
1.2 จํานวนของสมาชิกในครอบครัว ในการกําหนดขนาดของหองตาง ๆ ควรคํานึงถึงจํานวน
ของสมาชิกวามีมากนอยเพียงใด เพื่อจะไดกําหนดขนาดของหองใหเหมาะสมกับสมาชิก
1.3 เครื่องเรือน ในการกําหนดขนาดของเครื่องเรือน ควรกําหนดใหมีขนาดพอดีกับหองและ
สมาชิก หรือขนาดพอเหมาะกับสมาชิกไมสูงหรือเตี้ยจนใชงานไมสะดวก ในการออกแบบ
เครื่องเรือน หรือจัดพื้นทีภ่ ายในบานจะมีเกณฑมาตรฐานทีใ่ ชกนั โดยทัว่ ไป ดังนี้

หองรับแขก
-โซฟา ขนาด 0.05 x 0.6 เมตร สูง 0.38 – 0.40 เมตร
หองอาหาร
- โตะอาหารมีหลายแบบไดแกขนาด 0.75 x 1.00 เมตร จนถึง 1.10 x 2.40 เมตร
หองครัว
- ควรมีขนาด 0.50 x 0.55 เมตร สูง 0.80 x 0.90 เมตร ความยาวขึ้นอยูกับหอง
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หองน้ํา
- ควรมีขนาด 2.00 – 3.00 เมตร ซึ่งแลวแตขนาดของหอง สวนสุขภัณฑในหองจะมีขนาด
มาตรฐานโดยทั่วไป
หองนอน
- เตียงนอนเดี่ยว มีขนาด 0.90-1.0 x 2.00 เมตร สูง 0.50 เมตร เตียงนอนคู มีขนาด
1.80 x 2.00 เมตร สูง 0.40 - 0.50 เมตร ตูเสื้อผา ขนาด 0.50 – 0.80 x 2.50 เมตร
2. ความกลมกลื น (Harmony) ความกลมกลื น ของศิ ล ปะที่ นํ า มา ใช ใ นการจั ด ตกแต ง ที่ อ ยู ไ ด แ ก
2.1 ความกลมกลืนของการตกแตงที่อยูอาศัย การนําธรรมชาติมาผสมผสานในการตกแตง จะทําให
เกิดความสัมพันธที่งดงามการใชตนไมตกแตงภายในอาคารจะทําใหเกิดบรรยากาศที่รมรื่น เบิกบานและ
เปนธรรมชาติ
2.2 ความกลมกลืนของเครื่องเรือนในการตกแตงภายในการเลือกเครื่องเรือนเครื่องใชที่เหมาะสม
และสอดคลองกับการใชสอย จะทําใหเกิดความสัมพันธในการใชงาน การเลือกวัสดุที่ใชประกอบเครื่อง
เรือนภายในครัว ควรเปนวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนรอนและทนรอยขูดขีดไดดี เชน ฟอรไมกา แกรนิต
หรือกระเบื้องเคลือบตาง ๆ
2.3 ความกลมกลืนของสี ในการตกแตง ซึ่งตองใชดวยความระมัดระวังเพราะหากใชไมถูกตองแลว
จะทําใหความกลมกลืนกลายเปนความขัดแยง การใชสีกลมกลืนภายในอาคาร ควรคํานึงถึงวัตถุประสงค
ของหองผูใช เครื่องเรือนและการตกแตง การใชสีกลมกลืนควรใชวิจารณญาณ เลือกสีใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการใช
3. การตัดกัน
ในการตัดกันโดยทั่วไปของการจัดตกแตงที่อยูอาศัยนิยมทําในรูปแบบของการขัดกันในการใชเครื่อง
เรือนในการตกแตง เพื่อสรางจุดเดนหรือจุดสนใจในการตกแตงไมใหเกิดความกลมกลืนมากเกินไป การ
ออกแบบเครื่องเรือนแบบรวมสมัย จึงไดรับความนิยม เนื่องจากสรางความโดดเดนของการตกแตงได
เปนอยางดี
4. เอกภาพ
ในการตกแตงสิ่งตาง ๆ หากขาดเอกภาพงานที่สําเร็จจะขาดความสมบูรณในการตกแตงภายใน การ
รวมกลุมกิจกรรมเขาดวยกัน การรวมพืน้ ที่ในหองตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกิจกรรมจึงเปนการใชเอกภาพใน
การจัดพื้นที่ที่ชัดเจน การจัดเอกภาพของเครื่องเรือนเครื่องใชก็เปนสิ่งสําคัญ หากเครื่องเรือนจัดไมเปน
ระเบียบยอมทําใหผูอาศัยขาดการใชสอยที่ดีและขาดประสิทธิภาพในการทํางาน
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5. การซ้ํา
การซ้ําและจังหวะเปนสิ่งที่สัมพันธกัน การซ้ําสามารถนํามาใชในงานตกแตงไดหลายประเภทเพราะ
การซ้ําทําใหเกิดความสอดคลองของการออกแบบการออกแบบตกแตงภายในการซ้ําอาจนํามาใชในเรื่อง
สายตา เชน การปูกระเบื้องปูพื้นที่เปนลวดลายตอเนื่อง หรือการติดภาพประดับผนัง ถึงแมการซ้ําจะทําให
งานสอดคลอง หรือตอเนื่อง แตก็ไมควรใชในปริมาณที่มากเพราะจะทําใหดูสับสน
6. จังหวะ
การจัดจังหวะของที่อยูอาศัยทําไดหลายลักษณะ เชน การวางผังบริเวณหรือการจัดแปลนบานใหมี
ลักษณะที่เชื่อมพื้นที่ตอเนื่องกันเปนระยะ หรือจังหวะ นอกจากนี้การจัดพื้นที่ใชสอยภายในอาคารนับเปน
สิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหเกิดระเบียบและสะดวกตอการทํางาน และทําใหการทํางาน และทําใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดพื้นที่ใชสอยภายในอาคารที่นิยมไดแก การจัดพื้นที่การทํางานของหองครัว
โดยแบงพื้นที่การทํางานใหเปนจังหวะตอเนื่องกัน ไดแก พื้นที่ของการเก็บ การปรุงอาหาร การลาง การ
ทําอาหาร และการเสิรฟอาหาร เปนตน
7. การเนน ศิลปะของการเนนที่นํามาใชในที่อยูอาศัย ไดแก
7.1 การเนนดวยสี ไดแก การตกแตงภายในหรือภายนอกอาคารดวยการใชสีตกแตงที่กลมกลืน
หรือโดดเดน เพื่อใหสะดุดตาหรือสดชื่นสบายตา ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการจัดนั้น
7.2 การเนนดว ยแสง ไดแก การใชแสงสวางเนนความงามของการตกแตง และเครื่องเรือน
ภายในบานใหดูโดดเดน การใชโคมไฟหรือแสงสวางตาง ๆ สามารถสรางความงามและใหบรรยากาศที่
สดชื่น หรือสุนทรียไดอยางดี ในการใชแสงไฟควรคํานึงถึงรูปแบบของโคมไฟ
ที่ถูกตองและ
เหมาะสมกับขนาดและสถานที่ ตลอดจนความกลมกลืนของโคมไฟและขนาดของหอง
7.3 เนนดวยการตกแตง ไดแก การใชวัสดุ เครื่องเรือน เครื่องใชหรือของตกแตงตาง ๆ ตกแตง
ใหสอดคลองสวยงามเหมาะสมกับรูปแบบและสถานที่ตกแตงนั้น ๆ
8. ความสมดุล
การใชความสมดุลในการจัดอาศัยไดแก จัดตกแตงเครื่องเรือน หรือวัสดุตาง ๆ ใหมีความสมดุลตอการ
ใชงาน หรือเหมาะสมกับสถานที่ เชน การกําหนดพื้นที่ใชสอยที่สะดวกตอการทํางาน หรือการจัดทิศทาง
ของเครื่องเรือนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และการทํางาน โดยเฉลี่ยกิจกรรมใหเหมาะสมและสมดุล
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9. สี
สีมีความสัมพันธกับงานศิลปะ และการตกแตงสถานที่ เพราะสีมีผลตอสภาพจิตใจและอารมณของ
มนุษย สีใหผูอยูอาศัยอยูอยางมีความสุข เบิกบานและรื่น รมย ดังนั้น สีจึงเปนปจจัยสําคัญของการจัด
ตกแตงที่อยูอาศัยในการใชสีตกแตงภายใน ควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้

ศิลปะที่นํามาใชในที่อยู
อาศัย
วัตถุประสงคของหองหรือสถานที่
ในการใชสีตกแตงภายใน ควรคํานึงถึงวัตถุประสงคของหองหรือสถานที่ตกแตง เพื่อจะไดใชสี
ได อ ย า งเหมาะสม การใช สี ต กแต ง สถานที่ ต า ง ๆ ภายในบ า น แบ ง ออกเป น ห อ งต า งๆ ดั ง นี้
หองรับแขก เปนหองที่ใชในการสนทนา หรือตอนรับผูมาเยือน ดังนั้นหองรับแขก ควรใชสี
อบอุน เชน สีครีม สีสมออน หรือสีเหลืองออน เพื่อกระตุนใหเบิกบาน
หองอาหาร ควรมีสีที่ดูสบายตา เพื่อเพิ่มรสชาติอาหาร อาจใชสีที่กลมกลืน นุมนวล เพราะสี
นุมนวลจะทําใหเกิดความสบายใจ
หองครัว ควรใชสีที่ดูสะอาดตา และรักษาความสะอาดงาย หองควรเปนหองที่ใชทํากิจกรรมจึง
ควรใชสีกระตุนใหเกิดความสนใจในการทํากิจกรรม
หองนอน เปนหองที่พักผอน ควรใชสีที่สบายตา อบอุน หรือนุมนวล แตการใชในหองนอนควร
คํานึงถึงผูใชดวย
หองน้ํา เปนหองที่ใชทํากิจกรรมสวนตัว และตองการความสบาย จึงควรใชสีที่สบายตาเปน
ธรรมชาติ และสดชื่น เชน สีฟา สีเขียว หรือสีขาว และควรเปนหองที่ทําความสะอาดไดงายทิศทาง การใช
สีตกแตงภายในควรคํานึงถึงทิศทางของหอง หองที่ถูกแสงแดดสองควรใชสีออน เพื่อสะทอนแสง สวน
หองที่อยูในที่มืด หรืออับ ควรใชสีออนเพื่อความสวางเชนกัน
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เพศและวัย เพศชายหรือหญิง จะใชสีในการตกแตงไมเหมือนกัน เพศชายจะใชสีเขมกวาเพศหญิง
เชนสีเขียวเขม สีฟา หรือเทา สวนเพศหญิงจะใชสีที่ออน และนุมนวลกวา เชน สีครีม สีเหลือง เปนตน
วัย ในแตละวัยจะใชสีไมเหมือนกัน เชน หองเด็กจะใชสีออนหวานนุมนวล หองผูใหญจะมีสีที่
อบอุน หองผูสูงอายุจะใชสีที่นุมนวล
ศิลปะไมไดเกี่ยวของกับการจัดตกแตงที่อยูอาศัยเพียงอยางเดียว แตศิลปะยังชวยจรรโลงใจให
สมาชิกในครอบครัวอยูอยางมีความสุข หากตองการความสุขในครอบครัว ปจจัยหนึ่งที่ควรคํานึงถึงสิ่ง
นั้นคือ “ศิลปะ”

เรื่องที่ 6 คุณคาของความซาบซึ้งของวัฒนธรรมของชาติ
ศิลปะไทย เปนเอกลักษณของชาติไทย ซึ่งคนไทยทั้งชาติตางภาคภูมิใจอยางยิ่ง ความงดงามที่สืบทอด
อันยาวนานมาตั้งแตอดีต บงบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น โดยมีพัฒนาการบนพื้นฐานของความเปนไทย ลักษณะ
นิสัยที่ ออนหวาน ละมุน ละไม รัก สวยรั ก งาม ที่มี มานานของสัง คมไทย ทําให ศิลปะไทยมีค วามประณี ต
ออนหวาน เปนความงามอยางวิจิตรอลังการที่ทุกคนไดเห็นตอง ตื่นตา ตื่นใจ อยางบอกไมถูกลักษณะความ
งามนี้จึงไดกลายเปนความรูสึกทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะคนไทย เมื่อเราไดสืบคนความเปนมาของสังคมไทย
พบวาวิถีชีวิต อยูกัน อย างเรียบงาย มีประเพณีและศาสนาเปน เครื่องยึด เหนี่ยวจิต ใจ สังคมไทยเปน สังคม
เกษตรกรรมมากอน ดังนั้น ความผูกพันของจิตใจจึงอยูที่ธรรมชาติแมน้ําและพื้นดิน สิ่งหลอหลอมเหลานี้จึงเกิด
บูรณาการเปนความคิด ความเชื่อและประเพณีในทองถิ่น แลวถายทอดเปนวัฒนธรรมไทยอยางงดงาม ที่สําคัญ
วัฒนธรรมชวยสงตอคุณคาความหมายของสิ่งอันเปนที่ยอมรับในสังคมหนึ่ง ๆ ใหคนในสังคมนั้ นไดรับรูแลว
ขยายไปในขอบเขตที่ก วางขึ้น ซึ่งสว นใหญก ารสื่อสารทางวัฒ นธรรมนั้น กระทําโดยผานสัญลัก ษณ และ
สัญลักษณนี้คือผลงานของมนุษยนั้นเองที่เรียกวา ศิลปะไทย
ปจจุบันคําวา "ศิลปะไทย" กําลังจะถูกลืมเมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาแทนทีส่ ังคมเกาของ
ไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกแหงการสื่อสารไดกาวไปล้ํายุค มาก จนเกิด ความแตกตางอยางเห็น ไดชัด เมื่อ
เปรียบเทียบกับสมัยอดีต โลกใหมยุคปจจุบันทําใหคนไทยมีความคิดหางไกลตัวเองมากขึ้น และอิทธิพลดังกลาว
นี้ทําใหคนไทยลืมตัวเราเองมากขึ้นจนกลายเปน สิ่งสับ สนอยูกับสังคมใหมอยางไมรูตัว มีค วามวุนวายดว ย
อํานาจแหงวัฒนธรรมสื่อสารที่รีบเรงรวดเร็วจนลืมความเปนเอกลักษณของชาติ
เมื่อเราหั น กลับมามองตัว เราเองใหม ทําใหดูหา งไกลเกิน กวาจะกลั บมาเรียนรูวา พื้น ฐานของชาติ
บานเมืองเดิมเรานั้นมีความเปนมาหรือมีวัฒนธรรมอยางไร ความรูสึกเชนนี้ ทําใหเราลืมมองอดีตตัวเอง การมีวิถี
ชีวิตกับสังคมปจจุบันจําเปนตองดิ้นรนตอสูกับปญหาตาง ๆ ที่วิ่งไปขางหนาอยางรวดเร็ว ถาเรามีปจจุบันโดยไมมี
อดีต เราก็จะมีอนาคตที่คลอนแคลนไมมั่นคง การดําเนินการนําเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนศิลปะใน
ครั้งนี้ จึงเปนเสมือนการคนหาอดีต โดยเราชาวศิลปะตองการใหอนุชนไดมองเห็นถึง ความสําคัญ
ของบรรพบุรุษผูสรางสรรคศิลปะไทย ใหเราทําหนาที่สืบสานตอไปในอนาคต
14B
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ความเปนมาของศิลปะไทย
ไทยเปนชาติที่มีศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมาชานาน
แลว เริ่มตั้งแตกอนประวัติศาสตร ศิลปะไทยจะวิวัฒนาการและสืบเนื่องเปนตัวของตัวเองในที่สดุ เทาที่
เราทราบราว พ.ศ. 300 จนถึง พ.ศ. 1800 พระพุทธศาสนานําเขามาโดยชาวอินเดีย ครั้งนั้นแสดงใหเห็น
อิทธิพลตอรูปแบบของศิลปะไทยในทุก ๆ ดานรวมทัง้ ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม โดยกระจายเปนกลุม
ศิลปะสมัยตาง ๆ เริ่มตั้งแตสมัยทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เมือ่ กลุมคนไทยตั้งตัวเปนปกแผนแลว ศิลปะ
ดังกลาวจะตกทอดกลายเปนศิลปะไทย ชางไทยพยายามสรางสรรคใหมีลักษณะพิเศษกวา งานศิลปะของ
ชาติอื่น ๆ คือ จะมีลวดลายไทยเปนเครื่องตกแตง ซึ่งทําใหลักษณะของศิลปะไทยมีรูปแบบเฉพาะมีความ
ออนหวาน ละมุนละไม และไดสอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความรูสึกของคนไทย
ไวในงานอยางลงตัว ดังจะเห็นไดจากภาพฝาผนังตามวัดวาอารามตาง ๆ ปราสาทราชวัง ตลอดจน
เครื่องประดับและเครื่องใชทวั่ ไป
ประวัติศิลปะไทย
ศิลปะไทยแบงไดเปนยุคตาง ๆ ดังนี้
1. แบบทวาราวดี ( ราว พ.ศ. 500 – 1200 )
2. แบบศรีวิชัย (ราว พ.ศ. 1200 – 1700 )
3. แบบลพบุรี (ราว พ.ศ. 1700 - 1800)
1. แบบทวาราวดี (ราว พ.ศ. 500 - 1200)
เปนฝมือของชนชาติอินเดีย ซึ่งอพยพมาสูสุวรรณภูมิ ศูนยกลางอยูนครปฐม เปนศิลปะแบบ
อุดมคติ รุนแรกเปนฝมือชาวอินเดีย แตมาระยะหลังเปนฝมือของชาวพื้นเมืองโดยสอดใสอุดมคติทาง
ความงาม ตลอดจนลักษณะทางเชื้อชาติ ศิลปะที่สําคัญคือ
1.1 ประติมากรรม พระพุทธรูปแบบทวาราวดี สังเกตไดชัดเจนคือพระพุทธรูปนั่งหอยพระ
บาทและยกพระหั ต ถ ขึ้ น โดยส ว นมากสลั ก ด ว ยหิ น ปู น ภาพสลั ก มากคื อ บริ เ วณพระปฐม
เจดีย คือ ธรรมจักรกับกวางหมอบ
1.2 สถาปตยกรรม ที่ปรากฏหลัก ฐาน บริเวณนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี อางทอง
สุพรรณบุรี เปนตน ไดแก สถูปลักษณะเนินดิน ทําเปนมะนาวผาซีก หรือรูปบาตรคว่ํา อยูบนฐาน
สีเ่ หลี่ยม เชน เจดียนครปฐมองคเดิม
2. แบบศรีวิชัย (ราว พ.ศ. 1200 - 1700)
เปนศิลปะแบบอินเดีย - ชวา ศูนยกลางของศิลปะนี้อยูทไี่ ชยา มีอาณาเขตของศิลปะ ศรี
วิชัย เกาะสุมาตรา พวกศรีวิชัยเดิมเปนพวกที่อพยพมาจากอินเดียตอนใต แพรเขามาพรอม
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พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ไดสรางสิ่งมหัศจรรยของโลกไวอยางหนึ่งโดยสลักเขาทั้งลูกใหเปนเขา
ไกรลาศ คือ สถูปโบโรบูเดอร
ศิลปกรรมในประเทศไทย คือ
1. ประติมากรรม คนพบพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ทําเปนสัมฤทธิ์ที่ไชยา
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ถือวาเปนศิลปะชั้นเยี่ยมของแบบศรีวิชัย
2. สถาปตยกรรม มีงานตกแตงเขามาปนอยูในสถูป เชนสถูปพระบรมธาตุไชยา
สถูปวัดมหาธาตุ

โดย

3. แบบลพบุรี (ราว พ.ศ. 1700 - 1800)
ศิลปะแบบนี้คลายของขอม ศูนยกลางอยูที่เมืองลพบุรี ศาสนาพราหมณเขามามีบทบาท
ตามความเชื่อ สรางเทวสถานอันใหญโตแข็งแรงคงทนถาวร เชน ปราสาทหินพนมรุง นครวัด นับเปน
สิ่งมหัศจรรยของโลก

1. ประติมากรรมสรางพระพุทธรูป พระโพธิสัตว พระพุทธรูปสมัยลพบุรีเปลือยองค
ทอนบน พระพักตรเกือบเปนสีเ่ หลี่ยม มีฝมือในการแกะลวดลายมาก
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2. สถาป ต ยกรรมสร างพระปรางคเ ปน เทวสถาน การกอสรางใช วัส ดุที่แข็ งแรง
ทนทาน ทีม่ ีอยูตามทองถิ่น เชน ศิลาแลง หินทราย ศิลปะที่สําคัญไดแก พระปรางคสามยอดลพบุรี
ความเปน แวน แควน ที่มีศูน ยก ลางการปกครองที่เดน ชัด กวาที่เคยมีมาในอดีต แควน
สุโขทัยถือกําเนิดขึ้นเมื่อราวตนพุทธศตวรรษที่ 19 ภายหลังจากที่อิทธิพลของอาณาจักรเขมรเสื่อมคลายลง
ขอความในศิลาจารึกหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม) กลาวถึงกลุมคนไทยนําโดยพอขุนบาง กลางหาวเจาเมือง
บางยาง และพอขุนผาเมือง เจาเมืองราด ไดรวมมือกันขจัดอํานาจปกครองจาก “ขอมสมาดโขลญลําพง”
จากนั้นไดชวยกันกอรางสรางเมืองพรอมกับสถาปนาพอขุนบางกลางหาวขึ้นเปนปฐมกษัตริยปกครองสืบ
มา ศิลปะสุโขทัยเปนศิลปะที่เกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมที่เจริ ญรุงเรืองกอนหนา เชน วัฒนธรรม
เขมร พุกาม หริภุญไชย และวัฒนธรรมรวมสมัยจากลานนา ตอมาในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ราชธานี
สุโขทัยจึงตกอยูใตอํานาจของกรุงศรีอยุธยาราชธานีทางภาคกลางที่สถาปนาขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 19 ศิลปะสุโขทัยมีพื้นฐานอยูที่ความ เรียบงาย อันเกิดจากแนวความคิดทางพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท
ที่รับมาจากประเทศศรีลังกา ศิลปกรรมโดยเฉพาะงานดานประติมากรรมที่สรางขึ้นในสมัยนี้ ไดรับการยก
ยองวามีความงดงาม
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เปนศิลปกรรมแบบคลาสสิคของไทยทางตอนเหนือของแควนสุโขทัยขึน้ ไปเปนที่ตั้งของ
แควนลานนา ซึ่งพระยาเม็งรายไดทรงสถาปนาขึ้นในป พ.ศ. 1839 โดยมีเมืองเชียงใหมเปนราชธานี แควน
ลานนาบางชวงเวลาตองตกอยูภายใตอํานาจทางการเมืองของแวนแควนใกลเคียง จนกระทั่งในที่สุดจึงได
ถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม เมื่อสมัยตนรัตนโกสินทร ศิลปะลานนา ในชวงตน ๆ สืบ
ทอดลักษณะทางศิลปกรรมจากหริภุญไชยผสมผสานกับศิลปะพุกามจากประเทศพมา ตอมาจึงปรากฏ
อิทธิพลของศิลปะสุโขทัย พมา รวมถึงศิลปะรัตนโกสินทร แตกระนัน้ ลานนาก็ยังรักษาเอกลักษณแหง
งานชางอันยาวนานของตนอยูได และมีพัฒนาการผานมาถึงปจจุบนั
กอนสถาปนากรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 1893 พื้นที่ภาคกลาง บริเวณสองฟากของลุมแมน้ํา
เจาพระยา ปรากฏศิลปกรรมรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะผสมผสานระหวางศิลปะทวารวดี ศิลปะเขมร และ
ศิลปะสุโขทัย กอนที่จะสืบเนื่องมาเปน ศิลปะอยุธยา เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีของไทยอยูนาน
ถึง 417 ป ศิลปกรรมที่สรางขึ้นจึงมีความผิดแผกแตกตางกันออกไปตามกระแสวัฒนธรรมที่ผานเขามา
โดยเฉพาะจากเขมรและสุโขทัย กอนจะพัฒนาไปจนมีรูปแบบที่เปนตัวของตัวเอง งานประณีตศิลปใน
สมัยนี้ถือไดวามีความรุงเรืองสูงสุด หลังจากราชธานีกรุงศรีอยุธยา
ถึงคราวลมสลาย เมื่อพ.ศ. 2310
ก็ถึงยุคกรุงธนบุรี เนื่องจากในชวงเวลา 15 ปของยุคนี้ไมปรากฏหลักฐานทางศิลปกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะ
จึงมักถูกรวมเขากับราชธานีกรุงเทพฯ หรือที่เรียกวา กรุงรัตนโกสินทร ศิลปะรัตนโกสินทร ในชวงตน
ๆ มีลักษณะเปนการสืบทอดงานแนวอุดมคติจากอดีตราชธานีกรุงศรีอยุธยาอยางเดนชัด จากนั้นในชวง
ตั้งแตรัชกาลที่ 4 เปนตนมา อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากตะวันตกไดเริ่มเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
จนกระทั่งกลายมาเปนศิลปะแนวใหมที่เรียกวา “ศิลปกรรมรวมสมัย” ในปจจุบัน
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ภาพโลหะปราสาท

ภาพหอไตร
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กิจกรรมที่ 1
ใหผูเรียนทดลอง ฝกเขียนลายไทย จากความรูที่ไดศกึ ษาจากเรื่องที่ 1 - 6 มาประกอบ
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กิจกรรมที่ 2
ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปไทย จากภาพประกอบ โดยใชหลักการวิจารณ
ขางตน และความรูที่ไดศกึ ษาจากเรื่องที่ 1 - 6 มาประกอบคําวิจารณ

พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา
คําวิจารณ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
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บทที่ 2
ดนตรีไทย
สาระสําคัญ
ศึกษาเรียนรู เขาใจ ถึงวิวัฒนาการ ประวัตคิ วามเปนมา และคุณคาความงาม ของดนตรีไทย
สามารถอธิบายความงาม และประวัติความเปนมาของดนตรีไทยไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของดนตรีไทย เขาใจถึงตนกําเนิด ภูมิปญญาและ
การอนุรกั ษดนตรีไทย

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่

1
2
3
4

ประวัติดนตรีไทย
เทคนิคและวิธีการเลนของเครื่องดนตรีไทย
คุณคาความงามความไพเราะของเพลงและเครื่องดนตรีไทย
ประวัติคณ
ุ คาภูมิปญญาของดนตรีไทย
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เรื่องที่ 1 ประวัติดนตรีไทย

ดนตรีไทย ไดแบบอยางมาจากอินเดีย เนื่องจาก อินเดียเปนแหลงอารยธรรมโบราณ ที่สําคัญแหง
หนึ่งของโลก อารยธรรมตาง ๆ ของอินเดียไดเขามามีอิทธิพล ตอประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชียอยางมาก
ทั้งในดาน ศาสนา ประเพณีความเชื่อ ตลอดจน ศิลปะ แขนงตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานดนตรี ปรากฏ
รูปรางลักษณะ เครื่องดนตรี ของประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชีย เชน จีน เขมร พมา อินโดนิเซีย และ
มาเลเซีย มีลัก ษณะ คลายคลึงกัน เปนสว นมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจาก ประเทศเหลานั้นตางก็ยึด แบบฉบับ
ดนตรี ของอิน เดีย เปนบรรทัดฐาน รวมทั้งไทยเราดวย เหตุผลสําคัญที่ทานผูรูไดเสนอทัศนะนี้ก็คือ
ลักษณะของ เครื่องดนตรีไทย สามารถจําแนกเปน 4 ประเภท คือ
เครื่องดีด
เครื่องสี
เครื่องตี
เครื่องเปา
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การสันนิษฐานเกี่ยวกับ กําเนิดหรือที่มาของ ดนตรีไทย ตามแนวทัศนะขอนี้ เปนทัศนะที่มีมาแต
เดิม นับตั้งแต ไดมีผูสนใจ และไดทําการคนควาหาหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้น และนับวา เปนทัศนะตาง ๆ
ดังนี้
1. ไดรับการนํามากลาวอางกันมาก บุคคลสําคัญที่เปนผูเสนอแนะแนวทางนีค้ ือ สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ พระบิดาแหงประวัติศาสตรไทย
2. สันนิษฐานวา ดนตรีไทย เกิดจากความคิด และ สติปญญา ของคนไทย เกิดขึ้นมาพรอมกับคน
ไทย ตั้งแต สมัยที่ยังอยูทางตอนใต ของประเทศจีนแลว ทั้งนี้เนื่องจาก ดนตรี เปนมรดกของมนุษยชาติ ทุก
ชาติทุกภาษาตางก็มดี นตรีซึ่งเปนเอกลักษณ ของตนดวยกันทั้งนั้น ถึงแมวาในภายหลัง จะมีการรับเอา
แบบอยางดนตรีของตางชาติเขามาก็ตาม แตก็เปนการนําเขามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม กับ
ลักษณะและนิสัยทางดนตรี ของคนในชาตินั้น ๆ ไทยเราตัง้ แตสมัยที่ยังอยูทางตอนใตของประเทศจีน ก็
คงจะมี ดนตรีของเราเองเกิดขึ้นแลว ทั้งนี้ จะสังเกตเห็นไดวา เครื่องดนตรี ดั้งเดิมของไทย จะมีชื่อเรียก
เปนคําโดด ซึ่งเปนลักษณะของคําไทยแท เชน เกราะ โกรง กรับ ฉาบ ฉิ่ง ป ขลุย ฆอง กลอง เปนตน
ตอมาเมื่อไทยได อพยพลงมาตั้งถิ่นฐานในแถบแหลมอิน โดจีน จึงไดมาพบวัฒ นธรรมแบบ
อินเดีย โดยเฉพาะเครื่องดนตรีอินเดีย ซึ่งชนชาติมอญ และ เขมร รับไวกอนที่ไทยจะอพยพเขามา ดวยเหตุ
นี้ชนชาติไทยซึ่งมีนิสัยทางดนตรีอยูแลว จึงรับเอาวัฒนธรรมทางดนตรีแบบอินเดีย ผสมกับแบบมอญและ
เขมร เขามาผสมกับดนตรีที่มีมาแตเดิมของตน จึงเกิดเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้นอีก ไดแก พิณ สังข ปไฉน
บัณเฑาะว กระจับป และจะเข เปนตน ตอมาเมื่อไทยไดตั้งถิ่นฐานอยูในแหลม อินโดจีนอยางมั่นคงแลว
ไดมีการติดตอสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในแหลมอินโดจีน หรือแมแตกับประเทศทางตะวันตกบาง
ประเทศที่เขามา ติดตอคาขาย ทําใหไทยรับเอาเครื่องดนตรีบางอยาง ของประเทศตาง ๆ เหลานั้นมาใช
เลนในวงดนตรีไทยดวย เชน กลองแขก ปชวา (อินโดนีเซีย) กลองมลายู (มาเลเซีย) เปงมาง ตะโพน
มอญ ปมอญ และฆองมอญ กลองยาวของพมา ขิม
มาลอของจีน กลองมริกัน (กลองของชาว
อเมริกัน) เปยโน ออรแกน และไวโอลีน ของประเทศทางตะวันตก เปนตน
วิวัฒนาการของวงดนตรีไทย
นับตั้งแตไทยไดมาตั้งถิ่น ฐานในแหลมอิน โดจีน และไดกอตั้งอาณาจักรไทยขึ้น จึงเปนการ
เริ่มตน ยุคแหงประวัติศาสตรไทย ที่ปรากฏหลักฐานเปนลายลักษณอักษร กลาวคือ เมื่อไทยไดสถาปนา
อาณาจัก รสุโขทัยขึ้น และหลังจากที่พอขุนรามคําแหงมหาราช ไดประดิษ ฐอัก ษรไทยขึ้นใชแลว
นับตั้งแตนั้นมาจึงปรากฏหลักฐานดานดนตรีไทย ที่เปนลายลักษณอักษร ทั้งในหลักศิลาจารึก หนังสือ
วรรณคดี และเอกสารทางประวัติศาสตร ในแตละยุค ซึ่งสามารถนํามาเปนหลักฐานในการพิจารณา ถึง
ความเจริญและวิวัฒ นาการของ ดนตรีไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัย เปนตนมา จนกระทั่งเปนแบบแผนดั ง
ปรากฏ ในปจจุบัน พอสรุปไดดังตอไปนี้
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สมัยสุโขทัย
มีลักษณะเปนการขับลํานํา และรองเลนกันอยางพื้นเมือง เกี่ยวกับ เครื่องดนตรีไทย ในสมัยนี้
ปรากฏหลักฐานกลาวถึงไวในหนังสือ ไตรภูมิพระรวง ซึ่งเปนหนังสือวรรณคดี ที่แตงในสมัยนี้ ไดแก
แตร สังข มโหระทึก ฆอง กลอง ฉิ่ง แฉง (ฉาบ) บัณเฑาะว พิณ ซอพุงตอ (สันนิษฐานวาคือ ซอสามสาย)
ปไฉน ระฆัง และกังสดาล เปนตน ลักษณะการผสม วงดนตรี ก็ปรากฏหลักฐานทั้งในศิลาจารึก และ
หนังสือไตรภูมิพระรวง กลาวถึง "เสียงพาทย เสียงพิณ" ซึ่งจากหลักฐานที่กลาวนี้ สันนิษฐานวา วงดนตรี
ไทย ในสมัยสุโขทัย มีดังนี้ คือ
1. วงบรรเลงพิณ มีผูบรรเลง 1 คน ทําหนาที่ดีดพิณและขับรองไปดวย เปนลักษณะของการขับลํา
นํา
2. วงขับไม ประกอบดวยผูบรรเลง 3 คน คือ คนขับลํานํา 1 คน คนสีซอสามสาย คลอเสียงรอง 1
คน และคนไกวบัณเฑาะว ใหจังหวะ 1 คน
3. วงปพาทย เปนลักษณะของวงปพาทยเครือ่ งหา มี 2 ชนิด คือ
3.1 วงปพาทยเครื่องหาอยางเบา ประกอบดวยเครื่องดนตรีชนิดเล็ก ๆ จํานวน 5 ชิ้น คือ
1. ป 2. กลองชาตรี 3. ทับ (โทน) 4. ฆองคู 5. ฉิ่ง ใชบรรเลงประกอบการแสดง ละครชาตรี (เปนละคร
เกาแกที่สุดของไทย)
3.2 วงปพาทยเครื่องหาอยางหนัก ประกอบดวย เครื่องดนตรีจํานวน 5 ชิ้น คือ
1. ปใน 2. ฆองวง (ใหญ) 3. ตะโพน 4. กลองทัด 5. ฉิ่ง ใชบรรเลงประโคมในงานพิธีและบรรเลง
ประกอบ การแสดงมหรสพ ต า ง ๆ จะเห็ น ว า วงป พ าทย เ ครื่ อ งห า ในสมั ย นี้ ยั ง ไม มี ร ะนาดเอก
4. วงมโหรี เปนลักษณะของวงดนตรีอีกแบบหนึ่งที่นําเอา วงบรรเลงพิณ กับ วงขับไม มา
ผสมกัน เปนลักษณะของวงมโหรีเครื่องสี่ เพราะประกอบดวยผูบรรเลง 4 คน คือ 1. คนขับลํานํา และตี
กรับพวงใหจังหวะ 2. คนสีซอสามสายคลอเสียงรอง 3. คนดีดพิณ 4. คนตีทับ (โทน) ควบคุมจังหวะ
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในสมัยนี้ ในกฎมณเฑียรบาล ซึ่งระบุชื่อ เครื่องดนตรีไทยเพิ่มขึ้นจากที่เคยระบุไว
ในหลักฐานสมัยสุโขทัย จึงนาจะเปน เครื่องดนตรี ที่เพิ่งเกิดในสมัยนี้ ไดแก กระจับป ขลุย จะเข และ
รํามะนา นอกจากนี้ในกฎมณเฑียรบาลสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 - 2031) ปรากฏขอ
หามตอนหนึ่งวา "...หามรองเพลงเรือ เปาขลุย เปาป สีซอ ดีด กระจับป ดีด จะเข ตีโ ทนทับ ในเขต
พระราชฐาน..." ซึ่งแสดงวาสมัยนี้ ดนตรีไทย เปนที่นิยมกันมาก แมในเขตพระราชฐาน ก็มีคนไปรอง
เพลงและเลนดนตรีกันเปนที่เอิกเกริกและเกินพอดี จนกระทั่งพระมหากษัตริยตองทรงออกกฎมณเฑียร
บาล ดังกลาวขึ้นไวเกี่ยวกับลักษณะของวงดนตรีไทย ในสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาขึ้นกวาใน
สมัยสุโขทัย ดังนี้ คือ
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1. วงปพาทย ในสมัยนี้ก็ยังคงเปนวงปพาทยเครื่องหา เชนเดียวกับในสมัยสุโขทัย แตมี ระนาด
เอก เพิ่มขึน้ ดังนั้นวงปพาทยเครื่องหา ในสมัยนี้ประกอบดวย เครื่องดนตรี ดังตอไปนี้ คือ
1.1 ระนาดเอก
1.2 ปใน
1.3 ฆองวง (ใหญ)
1.4 กลองทัด ตะโพน
1.5 ฉิ่ง
2. วงมโหรี ในสมัยนี้พัฒนามาจาก วงมโหรีเครื่องสี่ ในสมัยสุโขทัยเปน วงมโหรีเครื่องหก เพราะ
ไดเพิ่ม เครื่องดนตรี เขาไปอีก 2 ชิ้น คือ ขลุย และ รํามะนา ทําให วงมโหรี ในสมัยนีป้ ระกอบดวย เครื่องดนตรี
จํานวน 6 ชิ้น คือ
2.1 ซอสามสาย
2.2 กระจับป (แทนพิณ)
2.3 ทับ (โทน)
2.4 รํามะนา
2.5 ขลุย
2.6 กรับพวง
สมัยกรุงธนบุรี
เนื่องจากในสมัยนี้เปนชวงระยะเวลาอันสั้นเพียงแค 15 ป และประกอบกับ เปนสมัยแหงการ
กอสรางเมือง และการปองกันประเทศ วงดนตรีไทย ในสมัยนี้จึงไมปรากฏหลักฐานไววา ไดมกี ารพัฒนา
เปลี่ยนแปลงขึ้น สันนิษฐานวา ยังคงเปนลักษณะและรูปแบบของ ดนตรีไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงรัตนโกสินทร
ในสมัยนี้ เมื่อบานเมืองไดผานพนจากภาวะศึกสงคราม และไดมีการกอสรางเมืองใหมั่นคง
เปนปกแผน เกิดความสงบรมเย็น โดยทัว่ ไปแลว ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ก็ไดรับการฟนฟูทะนุบํารุง และ
สงเสริมใหเจริญรุงเรืองขึ้น โดยเฉพาะทางดานดนตรีไทย ในสมัยนี้ไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเจริญขึ้น
เปนลําดับ ดังตอไปนี้
รัชกาลที่ 1
ดนตรีไทยในสมัยนี้สวนใหญ ยังคงมีลักษณะและรูปแบบตามที่มีมาตั้งแต สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่
พัฒนาขึ้นบางในสมัยนี้ก็คือ การเพิ่ม กลองทัด ขึ้นอีก 1 ลูก ในวงปพาทย ซึ่งแตเดิมมา มีแค 1 ลูก พอมาถึง
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สมัยรัชกาลที่ 1 วงปพาทย มีกลองทัด 2 ลูก เสียงสูง (ตัวผู) ลูกหนึ่ง และ เสียงต่ํา (ตัวเมีย) ลูกหนึ่ง และ
การใช กลองทัด 2 ลูก ในวงปพาทย ก็เปนที่นิยมกันมาจนกระทั่งปจจุบันนี้
รัชกาลที่ 2
อาจกลาววาในสมัยนี้ เปนยุคทองของ ดนตรีไทย ยุคหนึ่ง ทั้งนี้เพราะ องคพระมหากษัตริย ทรง
สนพระทัย ดนตรีไทย เปนอยางยิ่ง พระองคทรงพระปรีชาสามารถ ในทางดนตรีไทย ถึงขนาดที่ทรง
ดนตรีไทย คือ ซอสามสาย ไดมีซอคูพระหัตถชื่อวา "ซอสายฟาฟาด" ทั้งพระองคได พระราชนิพนธ
เพลงไทย ขึ้นเพลงหนึ่ง เปนเพลงที่ไพเราะ และอมตะ มาจนบัดนี้นั่นก็คือเพลง "บุหลันลอยเลื่อน" การ
พัฒนา เปลี่ยนแปลงของ ดนตรีไทย ในสมัยนี้ก็คือ ไดมีการนําเอา วงปพาทยมาบรรเลง ประกอบการขับ
เสภา เปนครั้งแรก นอกจากนี้ ยังมีกลองชนิดหนึ่งเกิดขึ้น โดยดั ดแปลงจาก "เปงมาง" ของมอญ ตอมา
เรียกกลองชนิดนี้วา "สองหนา" ใชตีกํากับจังหวะแทนเสียงตะโพน ในวงปพาทย ประกอบการขับ
เสภา เนื่องจากเห็นวาตะโพนดังเกินไป จนกระทั่งกลบเสียงขับ กลองสองหนานี้ ปจจุบันนิยมใชตีกํากับ
จังหวะหนาทับ ในวงปพาทยไมแข็ง
รัชกาลที่ 3
วงปพาทยไดพัฒนาขึ้นเปนวงปพาทยเครื่องคู เพราะไดมีการประดิษฐระนาดทุม มาคูกับระนาด
เอก และประดิษฐฆองวงเล็กมาคูกับ ฆองวงใหญ
รัชกาลที่ 4
วงปพาทยไดพัฒนาขึน้ เปนวงปพาทยเครื่องใหญ เพราะไดมีการประดิษฐ เครื่องดนตรี เพิ่มขึน้
อีก 2 ชนิด เลียนแบบ ระนาดเอก และระนาดทุม โดยใชโลหะทําลูกระนาด และทํารางระนาดใหแตกตาง
ไปจากรางระนาดเอก และระนาดทุม (ไม) เรียกวา ระนาดเอกเหล็ก และระนาดทุมเหล็ก นํามาบรรเลงเพิ่ม
ในวงปพาทยเครื่องคู ทําให ขนาดของวงปพาทยขยายใหญขึ้นจึงเรียกวา วงปพาทยเครื่องใหญ อนึ่งใน
สมัยนี้ วงการดนตรีไทย นิยมการรองเพลงสงใหดนตรีรับ หรือที่เรียกวา "การรองสง" กันมาก
จนกระทั่ง การขับเสภาซึ่งเคยนิยมกันมากอนคอย ๆ หายไป และการรองสงก็เปนแนวทางใหมีผูคดิ แตง
ขยายเพลง 2 ชั้นของเดิมใหเปนเพลง 3 ชั้น และตัดลง เปนชัน้ เดียว จนกระทั่งกลายเปนเพลงเถาในที่สุด
(นับวาเพลงเถาเกิดขึน้ มากมายในสมัยนี)้ นอกจากนี้
วงเครื่องสาย ก็เกิดขึน้ ในสมัยรัชกาลนี้เชนกัน
รัชกาลที่ 5
ไดมีการปรับปรุงวงปพาทยขึ้นใหมชนิดหนึ่ง ซึ่งตอมาเรียกวา "วงปพาทยดึกดําบรรพ" โดย
สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ สําหรับใชบรรเลงประกอบการแสดง "ละครดึกดําบรรพ" ซึ่งเปน
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ละครที่เพิ่งปรับปรุงขึ้นในสมัยรัชกาลนี้เชนกัน หลักการปรับปรุงของทานก็โดยการตัดเครื่องดนตรีชนิด
เสียงเล็กแหลม หรือดังเกินไปออก คงไวแตเครื่องดนตรีที่มีเสียงทุม นุมนวล กับเพิ่มเครื่องดนตรีบางอยาง
เขามาใหม เครื่องดนตรี ในวงปพาทยดึกดําบรรพ จึงประกอบดวยระนาดเอก ฆองวงใหญ ระนาดทุม
ระนาดทุมเหล็ก ขลุย ซออู ฆองหุย (ฆอง 7 ใบ) ตะโพน กลองตะโพน และเครื่องกํากับจังหวะ
รัชกาลที่ 6
ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง วงป พ าทย ขึ้ น มาอี ก ชนิ ด หนึ่ ง โดยนํ า วงดนตรี ข องมอญมาผสมกั บ
วงป พ าทย ข องไทย ต อ มาเรี ย กวงดนตรี ผ สมนี้ วา "วงป พ าทย ม อญ" โดยหลวงประดิ ษ ฐ ไ พเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) เปนผูปรับปรุงขึ้น วงปพาทยมอญดังกลาวนี้ ก็มีทั้งวงปพาทยมอญเครื่องหา เครื่องคู
และเครื่องใหญ เชนเดียวกับวงปพาทยของไทย และกลายเปนที่นิยมใชบรรเลงประโคม ในงานศพ มา
จนกระทั่งบัดนี้ นอกจากนี้ยังไดมีการนําเครื่องดนตรีของตางชาติ เขามาบรรเลงผสมกับวงดนตรีไทย บาง
ชนิดก็นํามาดัดแปลงเปนเครื่องดนตรีของไทย ทําใหรูปแบบของ วงดนตรีไทย เปลี่ยนแปลงพัฒนา ดังนี้
คือ
1. การนําเครื่องดนตรีของชวา หรืออินโดนีเซีย คือ "อังกะลุง" มาเผยแพรในเมืองไทยเปน
ครั้งแรก โดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทั้งนี้โดยนํามาดัดแปลง ปรับปรุงขึ้นใหมใหมีเสียง
ครบ 7 เสียง (เดิมมี 5 เสียง) ปรับปรุงวิธีการเลน โดยถือเขยาคนละ 2 เสียง ทําใหเครื่องดนตรีชนิด นี้
กลายเปนเครื่องดนตรีไทยอีกอยางหนึ่ง เพราะคนไทยสามารถทําอังกะลุงไดเอง อีกทั้งวิธีการบรรเลงก็
เปนแบบเฉพาะของเรา แตกตางไปจากของชวาโดยสิ้นเชิง
2. การนําเครื่องดนตรีของตางชาติเขามาบรรเลงผสมในวงเครื่องสาย ไดแก ขิมของจีน และ
ออรแกนของฝรั่ง ทําใหวงเครื่องสายพัฒนารูปแบบของวงไปอีกลักษณะหนึ่ง คือ "วงเครื่องสายผสม"
รัชกาลที่ 7
พระบาทสมเด็จ พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสนพระทัยทางดาน ดนตรีไทย มากเชน กัน
พระองคไดพระราชนิพนธ เพลงไทยทีไ่ พเราะไวถึง 3 เพลง คือ เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝง 3 ชั้น เพลง
เขมรลอยองค (เถา) และเพลงราตรีประดับดาว (เถา) พระองคและพระราชินีไดโปรดให ครูดนตรีเขา
ไปถวายการสอนดนตรีในวัง แตเปนที่นาเสียดาย ที่ระยะเวลาแหงการครองราชยของพระองคไมนาน
เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และพระองคทรงสละราชบัลลังก หลังจากนั้นได 2 ป มิฉะนั้น
แลว ดนตรีไทย ก็คงจะเจริญรุงเรืองมากในสมัยแหงพระองค อยางไรก็ตามดนตรีไทยในสมัยรัชกาลนี้
นับวาไดพัฒนารูปแบบ และลักษณะ มาจนกระทั่ง สมบูรณ เปนแบบแผนดังเชนในปจจุบันนี้แลว ในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชมีผูนิยมดนตรีไทยกันมาก และมีผูมีฝมือ ทางดนตรี ตลอดจน มีความคิดปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ใหพัฒนากาวหนามาตามลําดับ พระมหากษัตริย เจานาย ตลอดจนขุนนางผูใหญ ไดใหความ
อุปถัมภ และทํานุบํารุงดนตรีไทย ในวังตาง ๆ มักจะมีวงดนตรีประจําวัง เชน วงวังบูรพา วงวังบางขุน
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พรหม วงวังบางคอแหลม และวงวังปลายเนิน เปนตน แตละวงตางก็ขวนขวายหาครูดนตรี และนักดนตรี
ที่มีฝมือเขามาประจําวง มีการฝกซอมกันอยูเนืองนิจ บางครั้งก็มีการประกวดประชันกัน จึงทําใหดนตรี
ไทยเจริญเฟองฟูมาก ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนตนมา ดนตรีไทยเริ่มซบ
เซาลง อาจกลาวไดวา เปนสมัยหัวเลี้ยวหัวตอ ที่ ดนตรีไทย เกือบจะถึงจุดจบ เนื่องจากรัฐบาลในสมัยหนึ่ง
มีนโยบายทีเรียกวา "รัฐนิยม" ซึ่งนโยบายนี้ มีผลกระทบตอ ดนตรีไทย ดวย กลาวคือมีการหามบรรเลง
ดนตรีไทย เพราะเห็นวา ไมสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหทัดเทียมกับอารยประเทศ ใครจะจัดใหมี
การบรรเลง ดนตรีไทย ตองขออนุญาต จากทางราชการกอน อีกทั้ง นักดนตรีไทยก็จะตองมีบัตรนักดนตรี
ที่ทางราชการออกให จนกระทั่งตอมาอีกหลายป เมื่อไดมี การสั่งยกเลิก "รัฐนิยม" ดังกลาวเสีย แตถึง
กระนั้นก็ตาม ดนตรีไทยก็ไมรุงเรืองเทาแตกอน ยังลมลุกคลุกคลาน มาจนกระทั่งบัดนี้ เนื่องจากวิถีชีวิต
และสั งคมไทยเปลี่ย นแปลงไปจากเดิ ม วั ฒ นธรรมทางดนตรีข องต างชาติ ไดเ ข ามามี บ ทบาทใน
ชีวิตประจําวันของคนไทยเปนอันมาก ดนตรีที่เราไดยินไดฟง และไดเห็นกันทางวิทยุ โทรทัศน หรือที่
บรรเลงตามงานตาง ๆ โดยมากก็เปนดนตรีข องตางชาติ หาใช "เสียงพาทย เสียงพิณ" ดังแตกอนไม
ถึงแมวาจะเปนที่นายินดีที่เราไดมีโอกาสฟงดนตรีนานาชาตินานาชนิด แตถาดนตรีไทย ถูกทอดทิ้ง และ
ไมมีใครรูจักคุณคา ก็นับวาเสียดายที่จะตองสูญเสียสิ่งที่ดีงาม ซึ่งเปนเอกลักษณข องชาติอยางหนึ่งไป
ดังนั้น จึงควรที่คนไทยทุกคนจะไดตระหนัก ถึงคุณคาของ ดนตรีไทย และชวยกันทะนุบํารุงสงเสริม และ
รักษาไว เพื่อเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบตอไป
ในยุครัตนโกสินทรจัดวาเปนยุคทองยุคหนึง่ ของวงการดนตรีไทยเลยทีเดียว โดยเริ่มจากสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน มีการประพันธเพลง "ทางกรอ" ขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่งเปนการพัฒนาการประพันธ
เพลงจากเดิมซึ่งมีเพียงเพลงทางเก็บวงดนตรีในยุคสมัยนี้เริม่ มีการแบงออกเปนสามประเภท ไดแก
วงเครื่องสาย ซึ่งประกอบดวยเครื่องดนตรีที่มสี ายทั้งหลาย เชน ซอ จะเข เปนตน
วงปพาทย ประกอบดวยเครือ่ งตีเปนสวนใหญ ไดแก ระนาด ฆอง และป เปนตน
วงมโหรี เปนการรวมกันของวงเครื่องสายและวงปพาทย แตตัดปออกเพราะเสียงดังกลบ
เสียงเครื่องสายอื่นหมด
ดนตรีไทยสว นใหญที่มีพัฒ นาการมาอยางรวดเร็ว ลวนมาจากความนิยมของเจานายในราช
สํานักความนิยมเหลานี้แพรไปจนถึงขุนนางและผูดีมีเงินทั้งหลาย ตางเห็นวาการมีวงดนตรีประจําตัวถือ
วาเปน สิ่งเชิด หนาชูต า จึงมีก ารสรรหานักดนตรีฝมือดีมาเลน ในวงของตนเอง เกิด มีก ารประกวด
ประชัน และการแขงขันกันพัฒนาฝมือขึ้น โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 5 - 7 จัดวาเปนยุคที่วงการดนตรีไทย
ถึงจุดรุงเรืองสุด สมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีความนิยมในการเลนและการฟงวงเครื่องสายและมโหรีกัน
มาก เพราะมีความนิ่มนวล เหมาะแกการฟงขณะรับแขก รับประทานอาหาร หรือกลอมเขานอน เจานาย
และขาราชการผูใหญตางมีความสนใจเลนเครื่องสายกันมาก อาทิเชน พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 2 ทรงพระ
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ปรีชาสามารถดานซอสามสาย ทรงมีซอคูพระหัตถชื่อ ซอสายฟาฟาด ทรงโปรดซอสามสายมาก ถึงกับมี
พระบรมราชโองการใหออก "ตราภูมิคุมหาม" ใหแกเจาของสวนที่มีตนมะพราวซอ (มะพราวที่กะลา
สามารถนําไปทําซอได ปจจุบัน นี้หายากมากและมีร าคาแพงมาก กะลาราคาลูก ละ 400 - 300,000
บาท) ซึ่งจะเปนการยกเวนไมใหเก็บภาษีแกผูมีมะพราวซอนอกจากนี้ พระองคยังพระราชนิพนธเพลง
ไทยชื่อ บุหลันลอยเลื่อน ซึ่งมีที่มาจากพระสุบินนิมิตของพระองคเองดวย ตอมาในยุคหลัง เริ่มมีการนิยม
ฟงการขับเสภา ในยุคนั้นคือเรื่องขุนชางขุนแผน แรก ๆ ก็ขับเสภาเดี่ยว ๆ หลัง ๆ มา ก็เริ่มมีการนําเอา
ดนตรี "ปพาทย" เขามารวมในการขับเสภาดวย เพื่อใหนักขับเสภาไดพักเสียงเปนระยะ หนักเขาคงเห็น
กันวาปพาทยนาฟงกวาจึงไมฟงเสภาเลย ตัดนักขับเสภาออกเหลือแตวงปพาทย ความนิยมในวงปพาทย
จึงมีมากขึ้น และเขามาแทนที่วงมโหรีและเครื่องสาย
ในยุคสมัยนั้นเจานายและขาราชการผูใหญตางเห็นกันวาการมีวงปพาทยชั้นดีเปนของประดับ
บารมีชั้นเยี่ยม จึงไดมีการหานักดนตรีจากทั่วทุกสารทิศมาอยูในวงของตนเอง และมีการนําเอาวงดนตรี
มาประกวดประชันกัน อยางที่เราไดดูในภาพยนตรเรื่อง "โหมโรง" ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการกําหนดราช
ทินนามของนักดนตรีที่รับราชการในราชสํานักเปนจํานวนมาก โดยแตละชื่อก็ตั้งใหคลองจองกันอยาง
ไพเราะ ไดแก ประสานดุริยศัพท ประดับดุริยกิจ ประดิษฐไพเราะ เสนาะดุริยางค สําอางดนตรี ศรีวาทิต
สิทธิวาทิน พิณบรรเลงราช พาทยบรรเลงรมย ประสมสังคีต ประณีตวรศัพท คนธรรพวาที ดนตรีบรรเลง
เพลงไพเราะ เพราะสําเนียง เสียงเสนาะกรรณ สรรเพลงสรวง พวงสําเนียงรอย สรอยสําเนียงสนธ วิมลเรา
ใจ พิไรรมยา วีณาประจินต วีนินประณีต สังคีตศัพทเสนาะ สังเคราะหศัพทสอางค ดุริยางคเจนจังหวะ
ดุริยะเจนใจ ประไพเพลงประสม ประคมเพลงประสาน ชาญเชิงระนาด ฉลาดฆองวง บรรจงทุมเลิศ
บรรเจิดปเ สนาะ ไพเราะเสียงซอ คลอขลุมคลอง วองจะเขรับ ขับคําหวาน ตันตริการเจนจิต ตันตริกิจปรีชา
นารถประสาทศัพท คนธรรพประสิทธิ์สาร พูด ถึงหนังเรื่องโหมโรงแลว จะพลาดการพูดถึงนักดนตรี
สํา คัญ ท านหนึ่ง แห ง กรุ ง รัต นโกสิน ทรไ ปเป น ไม ได ทา นก็คื อ หลวงประดิ ษ ฐไ พเราะ (ศร ศิ ล ป
บรรเลง) เพราะชีวประวัติของทานเปนแรงบันดาลใจใหผูสรา งสรางหนังเรื่องนี้ขึ้นมา หลวงประดิษฐ
ไพเราะเปนนักดนตรีที่มีความสามารถทั้งปพาทยและเครื่องสาย เปนผูประพันธเพลงไทยหลายเพลง เชน
แสนคํานึง นกเขาขะแมร ลาวเสี่ยงเทียน ฯลฯ ชื่อเพลงเหลานี้อาจจะไมคุนหูนัก แตหาไดลองฟงแลวจะ
จํ า ได ทั น ที เพราะนั ก ดนตรี ส ากลรุ น หลั ง มั ก นํ า ทํ า นองเพลงเหล า นี้ ม าประพั น ธ เ ป น เพลงไทย
สากล นอกจากนี้ ทานยังเปนผูประดิษฐเครื่องดนตรี "อังกะลุง" โดยดัดแปลงมาจากเครื่องดนตรีพื้นบาน
ของอินโดนีเซียอีกดวย
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หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

มีคํากลาววายุคทองของดนตรีไทยหมดไปพรอมกับยุคของทานหลวงประดิษฐไพเราะ
คํากลาวนี้เห็นจะไมไกลเกินจริง เพราะในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในชวงสงครามโลกครั้งทีส่ อง
รัฐบาลไทยในยุค ทานจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดมีนโยบายสรางชาติใหเปนอารยะ โดยตองการสงเสริมให
ดนตรีไทยมีแบบแผน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และดูทัดเทียมชาติตะวันตก จึงไดมีการควบคุมใหนักดนตรี
และศิลปะพื้นบานอื่นๆ ตองมีการสอบใบอนุญาตเลนดนตรีเพื่อประกันมาตรฐานใหเปนระบบเดียวกัน มี
การออกขอบังคับใหตองเลนดนตรีบนเกาอี้ หามนั่งเลนกับพื้น ฯลฯ ซึ่งในทางปฏิบัติแลวเกิดปญหา
มาก เนื่องจากการเลนดนตรีไทยเกิดจากการสั่งสมรูปแบบแนวทางการเลนแตละสายตระกูลแตละครูไม
เหมือนกัน ไมอาจถือไดวาใครผิดใครถูก อีกทัง้ ขอหามหลายอยางก็ขัดตอวิถีชีวิต โดยเฉพาะบัตรอนุญาต
เลนดนตรี ทําใหผูที่ไมใชนักดนตรีอาชีพเดือดรอนมากจากการที่ไมสามารถเลนดนตรียามวางไดเหมือนเคย
ประกอบกับแนวคิดของคนรุนใหมที่สนใจวัฒนธรรมตางชาติมากกวา โดยมองวาการเลนดนตรีไทยเปนสิ่ง
ลาสมัยและตองหามเหตุการณนี้ทานหลวงประดิษฐไพเราะไมพอใจมาก แตไมสามารถแสดงออกได ทําได
เพียงประพันธเพลง ชื่อ "แสนคํานึง เถา" ซึ่งมีทวงทํานองสวนสามชั้น แสดงถึงความอัดอั้นตันใจ พรอมเนื้อ
รองเปนเนื้อหาตอวารัฐบาลในยุคนั้นเกี่ยวกับการควบคุมศิลปะ แตผูใกลชิดของทานเกรงวาทานจะไดรับ
อันตรายจากการโจมตีรัฐบาล จึงไดทําลายตนฉบับเนื้อรอง และประพันธเนื้อรองขึ้นใหมเปนเพลงรักแทน
และไมมีใครทราบถึงเนื้อหาตนฉบับเนื้อรองเดิมอีกเลย จริงๆแลวมีคนเขาใจผิดกันเยอะ วาทานจอม
พล ป. พิบูลสงครามละเลยศิลปะวัฒนธรรมของชาติ พยายามกีดกันดนตรีไทย แตแทที่จริงแลว ทานจอมพลฯ
เปนผูที่มีความรักและสนใจในดนตรีไทยในระดับหนึ่ง เคยปรากฏวาทานนิยมฟงดนตรีไทย และเคยบริจาค
เงินสวนตัวจํานวนมากเพื่อดนตรีไทยดวย เจตนารมณของการควบคุมดนตรีไทยของทานจึงมีที่มาจากเจตนา
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ดีที่ตองการใหดนตรีไทยมีระบบระเบียบแบบแผนเทียบเทาของตะวันตก แตผลกลับเปนไปในทิศทาง
ตรงกันขาม ดนตรีไทยกลับถึงจุดตกต่ําจนถึงทุกวันนี้ แมจะมีการพยายามใหประชาชนเขาถึงดนตรีไทย
แลว ดนตรีไทยยังกลับเปนเพียงดนตรีที่ใชในพิธี เปนเรื่องของแบบแผน เปนของเฉพาะกลุม ไมสามารถ
เขาใจได ไมสามารถเขาถึงได จริงๆแลว ทุกคนสามารถเขาถึงและซึมซาบความไพเราะของดนตรีไทยได เทา
ๆ กับที่เราสามารถซึมซาบความไพเราะของเพลงไทยสากลที่เราฟงกันอยูทุกวัน

เรื่องที่ 2 เทคนิคและวิธีการเลนของเครื่องดนตรีไทย
การเทียบเสียงซออู
ใชขลุยเพียงออเปาเสียง ซอล โดยปดมือบนและนิ้วค้ํา เปาลมกลางๆ จะไดเสียง ซอล เพื่อเทียบเสียง
สายเอก สวนสายทุม ใหปดมือลางหมด จนถึงนิว้ กอย เปาลมเบา ก็จะไดเสียง โด ตามตองการ เพื่อเทียบ
เสียงสายทุม ใหตรงกับเสียงนั้น
การนั่งสีซอ
นั่งขัดสมาธิบนพื้น หากเปนสตรีใหนั่งพับเพียบขาขวาทับขาซาย วางกะโหลกซอไวบนขาพับ
ดานซาย มือซายจับคันซอใหตรงกับที่มีเชือกรัดอก ใหต่ํากวาเชือกรัดอกประมาณ 1 นิ้ว สวนมือขวาจับคัน
สี โดยแบงคันสีออกเปน 5 สวน แลวจับตรง 3 สวนใหคันสีพาดไปบนนิ้วชี้ และนิว้ กลางในลักษณะหงาย
มือ สวนนิ้วหัวแมมือ ใชกํากับคันสีโดยกดลงบนนิว้ ชี้ นิ้วนางและนิ้วกอยใหงอติดกัน เพื่อทําหนาที่ดันคัน
ชักออกเมื่อจะสีสายเอก และ ดึงเขาเมื่อจะสีสายทุม
การสีซอ
วางคันสีใหชิดดานใน ใหอยูในลักษณะเตรียมชักออก แลวลากคันสีออกชา ๆ ดวยการใชวิธีสีออก
ลากคันสีใหสุด แลวเปลี่ยนเปนสีเขาในสายเดียวกัน ทําเรื่อยไปจนกวาจะคลอง พอคลองดีแลว ใหเปลี่ยน
มาเปนสีสายเอก โดยดันนิ้วนางกับนิว้ กอยออกไปเล็กนอย ซอจะเปลี่ยนเปนเสียง ซอล ทันที ดังนี้คันสี
ออก เขา ออก เขา เสียง โด โด ซอล ซอล ฝกเรื่อยไปจนเกิดความชํานาญ
ขอควรระวัง ตองวางซอใหตรง โดยใชมือซายจับซอใหพอเหมาะ อยาใหแนนเกินไป อยาใหหลวม
จนเกินไป ขอมือที่จับซอตองทอดลงไปใหพอดี ขณะนั่งสียืดอกพอสมควร อยาใหหลังโกงได มือที่คีบซอ
ใหออกกําลังพอสมควรอยาใหซอพลิกไปมา
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การเทียบเสียงซอดวง
ใชขลุยเพียงออเปาเสียง ซอล โดยการปดมือบน และ นิ้วค้ํา เปาลมกลางๆ ก็จะไดเสียง ซอล ขึ้นสาย
ทุมของซอดวง ใหตรงกับเสียงซอลนี้ ตอไปเปนเสียงสายเอก ใชขลุยเปาเสียง เร โดยปดนิ้วตอไปอีก 3 นิ้ว
เปาดวยลมแรง ก็จะได เสียง เร ขึ้นสายเอกใหตรงกับเสียง เร นี้
การนั่งสีซอ
นั่งพับเพียบบนพื้น จับคันซอดวยมือซาย ใหไดกึ่งกลางต่ํากวารัดอกลงมาเล็กนอย ใหซอเอนออก
จากตัวนิดหนอย คันซออยูในอุงมือซาย ตัวกระบอกซอวางไวบนขา ใหตัวกระบอกซออยูในตําแหนงขอ
พับติดกับลําตัว มือขวาจับคันสีดว ยการแบงคันสีใหได 5 สวน แลวจึงจับสวนที่ 3 ขางทาย ใหคนั สีพาดไป
บนมือนิ้วชี้ นิว้ กลางเปนสวนรับคันสี ใชนิ้วหัวแมมือกดกระชับไว นิ้วนางกับนิ้วกอยงอไวสวนใน ซึ่งจะ
เปนประโยชนในการดันคันสีออกมาหาสายเอก และ ดึงเขาเมื่อตองการสีสายทุม
การสีซอ
วางคันสีไวดานใน ใหอยูในลักษณะเตรียมชักออก คอย ๆ ลากคันสีออกใหเกิดเสียง ซอล จนสุดคัน
ชัก แลวเปลี่ยนเปนสีเขาในสายเดียวกัน (ทําเรื่อยไปจนกวาจะคลอง) พอซอมสายในคลองดีแลว จึงเปลี่ยน
มาสีสายเอกซึ่งเปนเสียง เร โดยการใชนิ้วนางกับนิว้ กอยมือขวา ดันคันสีออก ปฏิบัติจนคลองฝกสลับให
เกิดเสียงดังนี้ คันสี ออก เขา ออก เขา เสียง ซอล ซอล เร เร
ขอควรระวัง ตองวางซอใหตรง โดยใชขอมือซายควบคุม อยาใหซอบิดไปมา
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เครื่องดีด

จะเข
เปนเครื่องดนตรีประเภทดีด มี 3 สาย เขาใจวาไดปรับปรุงแกไขมาจากพิณ นํามาวางดีดกับพื้นเพื่อ
ความสะดวก จะเขไดนําเขารว มบรรเลงอยูใ นวงมโหรีคูกับกระจับ ปใ นสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุ ง
รัตนโกสินทร มีผูนิยมเลนจะเขกันมาก ตัวจะเขทําเปน สองตอน คือตอนหัวและตอนหางตอนหัวเปน
กระพุงใหญ ทําดวยไมแกนขนุน ทอนหัวและทอนหางขุดเปนโพรงตลอด ปดใตทองดวยแผนไม มีเทา
รองตอนหัว 4 เทา และตอนปลายอีก 1 เทาทําหลังนูนตรงกลาง ใหสองขางลาดลง โยงสายจากตอนหัวไป
ทางตอนหางเปน 3 สาย มีลูกบิดประจําสายละ 1 อัน สาย 1 ใชเสนลวดทองเหลือง อีก 2 สายใชเสนเอ็น มี
หยองรับสายอยูตรงปลายหาง กอนจะถึงลูกบิด ระหวางตัวจะเขมีแปนไมเรียกวา “นม” รองรับสายติดไว
บนหลังจะเข รวมทั้งสิ้น 11 อัน เพื่อไวเปนที่สําหรับนิ้วกดนมแตละอันสูง เรียงลําดับขึ้นไป เวลาบรรเลง
ใชดีดดวยไมดีดกลมปลายแหลมทําดวยงาชางหรือกระดูกสัตว เคียนดวย เสนดายสําหรับพันติดกับปลาย
นิ้ว ชี้ขางขวาของผูดีด และใชนิ้วหัวแมมือ กับนิ้ว กลางชว ยจับใหมีกําลัง เวลาแกวงมือสายไปมา ให
สัมพันธ กับมือขางซายขณะกดสายดวย

ซึง
เปนเครื่องดนตรีชนิดดีด มี 4 สาย เชนเดียวกับกระจับป แตมีขนาดเล็กกวา กะโหลกมีรปู ราง
กลม ทั้งกะโหลกและคันทวน ใชไมเนื้อแข็งชิ้นเดียวควาน ตอนที่เปนกะโหลกใหเปนโพรงตัดแผนไมให
กลม แลวเจาะรูตรงกลางทําเปนฝาปดดานหนา เพื่ออุมเสียงใหกังวาน คันทวนนําเปนเหลี่ยมแบนตอน
หนา เพื่อติดตะพานหรือนมรับนิ้ว จํานวน 9 อัน ตอนปลายคันทวนทําเปนรูปโคง และขุดใหเปนรอง เจาะ
รูสอดลูกบิดขางละ 2 อัน รวมเปน 4 อันสอดเขาไปในรอง สําหรับขึ้นสาย
4 สาย สายของซึงใชสายลวดขนาดเล็ก 2 สาย และ สายใหญ 2 สาย ซึงเปนเครื่องดีดที่ชาวไทยทาง
ภาคเหนือนิยมนํามา เลนรวมกับปซอ และ สะลอ
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พิณเปยะ
พิณเปยะ หรือ พิณเพียะ เปนเครื่องดนตรีพื้นเมืองลานนาชนิดหนึ่ง เปนเครื่องดนตรีประเภทดีด มี
คันทวน ตอนปลายคันทวนทําดวยเหล็กรูปหัวชางทองเหลือง สําหรับใชเปนที่พาดสาย ใชสายทองเหลือง
เปนพื้น สายทองเหลืองนี้จะพาดผานสลักตรงกะลาแลวตอไปผูกกับสลักตรงดานซาย สายของพิณเปยะมี
ทั้ง 2 สายและ 4 สาย กะโหลกของพิณเปยะทําดวยเปลือกน้ําเตาตัดครึ่งหรือกะลามะพราว ก็ได เวลาดีด ใช
กะโหลกประกบติดกับหนาอก ขยับเปด ปดใหเกิดเสียงตามตองการ ในสมัยกอนชาวเหนือมักจะใชพณ
ิ
เปยะดีดคลอกับการขับ ลํานํา ในขณะที่ไปเกี้ยวสาว
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เครื่องสี

ซอดวง
เปนซอสองสาย กะโหลกของซอดวงนั้น แตเดิมใชกระบอกไมไผ กะโหลกของซอดวงนี้ ใน
ปจจุบันใชไมจริง หรือ งาชางทําก็ได แตทนี่ ิยมวาเสียงดีนนั้ กะโหลกซอดวงตองทําดวยไมลําเจียก สวน
หนาซอนิยมใชหนัง งูเหลือมขึง เพราะทําใหเกิดเสียงแกวเกิดความไพเราะอยางยิ่ง ลักษณะของซอดวง มี
รูปรางเหมือนกับซอของจีนที่เรียกวา “ฮู – ฉิน “ (Huchin) ทุกอยาง เหตุที่เรียกวา ซอดวง ก็เพราะมีรูปราง
คลายเครื่องดักสัตว กระบอก ไมไผเหมือนกัน

ซออู
เปนซอสองสาย ตัวกะโหลกทําดวยกะลามะพราว คันทวนซออูนี้ ยาวประมาณ 79 ซม. ใชสายซอ
สองสายผูกปลายทวนใตกะโหลก แลวพาดผานหนาซอ ขึน้ ไปผูกไวกับ ลูกบิดสองอัน โดยเจาะรูคันทวน
ดานบน แลวสอดลูกบิดใหทะลุผานคันทวนออกมา และใชเชือกผูกรั้งกับทวนตรงกลางเปนรัดอก เพื่อให
สายซอตึง และสําหรับเปนที่กดสายใตรดั อกเวลาสี สวนคันสีของซออูนั้น
ทําดวย ไมจริง ใชขนหางมาตรงหนาซอใชผามวนกลมๆ เพื่อทําหนาที่เปนหมอนหนุนสายใหพนหนาซอ
ดานหลังของซออูมีรูปรางคลายๆกับซอของจีนที่เรียกวา ฮู – ฮู ( Hu-hu ) เหตุที่เรียกวา ซออูก็เพราะ เรียก
ตามเสียงที่ไดยินนั่นเอง
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สะลอ
สะลอเปนเครื่องดนตรีพนื้ เมืองลานนาชนิดหนึ่ง เปนประเภทเครื่องสีซึ่งมีทั้ง 2 สาย และ
3 สาย คันชักสําหรับสีจะอยูข างนอกเหมือนคันชักซอสามสาย สะลอเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทรอ หรือ ซะลอ
ใชไมแผนบางๆปดปากกะลาทําหลักที่หัว สําหรับพาดทองเหลือง ดานหลังกะโหลกเจาะเปนรูปลวดลาย
ตางๆสวนดานลางของกะโหลก เจาะทะลุลง ขางลาง เพื่อสอดคันทวนที่ทําดวยไมชิงชัน ตรงกลางคันทวน
มีรัดอกทําดวยหวายปลายคันทวน ดานบนเจาะรูสําหรับสอดลูกบิด ซึ่งมี 2 หรือ
3 อัน สําหรับขึงสายซอ จากปลายลูกบิดลงมาถึงดานกลางของกะโหลกมีหยองสําหรับ หนุนสาย
สะลอ เพื่อใหเกิดเสียงเวลาสี คันชักสะลอทําดวยไมดดั เปนรูป โคง ขึงดวยหางมาหรือพลาสติก
เวลาสีใชยางสนถูทําใหเกิดเสียงได สะลอใชบรรเลงประกอบการแสดงหรือบรรเลงรวมกับบทรองและ
ทํานองเพลงไดทุกชนิดเชน เขากับปในวงชางซอ เขากับซึงในวงพืน้ เมือง หรือใชเดี่ยวคลอรอง
ก็ได
ซอสามสาย
ซอสามสาย ปรากฏหลักฐานจากจดหมายเหตุ ลาลูแบร ที่บันทึกไววา “….ชาวสยามมีเครื่อง
ดุริยางคเล็กๆ นาเกลียดมาก มีสามสายเรียกวา “ซอ” ….” ซึ่งชี้ใหเห็นวาในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือกอนนัน้
มีซอสามสายและนิยมเลนกัน ยุคตนของกรุงรัตนโกสินทร ในสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 พระองคทานยังโปรดทรงซอสามสายเปนอยางยิ่ง จึงทําใหพระองค
ทานไดประดิษฐคดิ สรางซอสามสายไดดวยความประณีต งดงาม และเปนแบบอยางมาจนถึงปจจุบันนี้
สวนตางๆของซอสามสายมีชอื่ เรียกดังนี้
(1) ทวนบน เปนสวนบนสุดของคันซอ ควานดานในใหเปนโพรงโดยตลอด ดานบนสุดมีรูปราง
เปนทรงเทริดดานหนาตรงปลายทวนตอนลาง ทวนบนนี้ทาํ หนาที่คลายๆกับทออากาศ (Air column) ให
เสียงที่เกิดจากกะโหลกเปนความถีข่ องเสียง แลวลอดผานออกมา ทางทวนบนนี้ได
(2) ทวนลาง ทําเปนรูปทรงกระบอก และประดิษฐลวดลายสวยงาม และเรียกทวนลางนี้วา ทวน
เงิน ทวนทอง ทวนมุก ทวนลงยา เปนตน ทวนลาง ทําหนาที่เปนตําแหนงสําหรับกดนิ้ว ลงบนสายใน
ตําแหนงตางๆ
(3) พรมบน คือสวนที่ตอจากทวนลางลงมา สวนบนกลึงเปนลูกแกว สวนตอนลางทําเปนรูปปาก
ชางเพื่อประกบกับกะโหลกซอ
(4) พรมลาง สวนที่ประกบกับกะโหลกซอทําเปนรูปปากชาง เชนเดียวกับสวนลางของ
พรมบน ตรงกลางของพรมลางเจาะรูดานบนเพื่อใชสําหรับเปนที่รอย”หนวดพราหมณ” เพื่อคลองกับสาย
ซอทั้งสามสายและเหนี่ยวรั้งใหตึง ตรงสวนปลายสุดของพรมลางกลึงเปน “เกลียวเจดียยอด
(5) ถวงหนา ควบคุมความถี่ของเสียง ทําใหมีเสียงนุมนวลไพเราะ นาฟงยิ่งขึ้น
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(6 ) หยอง ทําดวยไมไผ แกะใหเปนลักษณะคู ปลายทั้งสองของหยองควานเปนเบาขนมครก
เพื่อทําใหเสียง ที่เกิดขึ้นสงผานไปยังหนาซอมีความกังวานมากยิ่งขึน้
(7) คันสี (คันชัก) คันสีของซอสามสาย ประกอบดวยไมและหางมา คันสีนั้นเหลาเปนรูปคันศร
โดยมากนิยมใชไมแกว เพราะเปนไมเนือ้ แข็ง และมีลวดลายงดงาม

เครื่องตี

ระนาดเอก
วิวัฒนาการมาจากกรับ ลูกระนาดทําดวยไมไผบง หรือไมแกน โดยนํามาเหลาใหไดตามขนาดที่
ตองการ แลวทํารางเพื่ออุมเสยงเปนรูปคลายลําเรือ ใหหัวและทายโคงขึ้น เรียกวา รางระนาด แผนไมที่ปด
หัวทายรางระนาดเราเรียกวา “โขน” ระนาดเอกในปจจุบันมีจํานวน 21 ลูก มีความยาวประมาณ 120 ซม. มี
เทารอง รางเปนเทาเดี่ยว รูปคลายกับพานแวนฟา
ระนาดทุม
เปนเครื่องดนตรีที่สรางขึ้นมาในรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร เปนการสรางเลียนแบบระนาด
เอก รางระนาดทุมนั้นประดิษฐใหมีรูปรางคลายหีบไม แตเวาตรงกลางใหโคง โขนปดหัวทายเพื่อ เปนที่
แขวนผืนระนาดนั้น ถาหากวัดจากโขนดานหนึ่งไปยังโขนอีกดานหนึ่ง รางระนาดทุมจะมีขนาดยาว
ประมาณ 124 ซม. ปาก รางกวางประมาณ 22 ซม. มีเทาเตี้ยๆรองไว 4 มุมราง
ระนาดเอกเหล็ก หรือระนาดทอง
ระนาดเอกเหล็ก เปนเครื่องดนตรีที่ประดิษฐขนึ้ ในรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร แตเดิมลูก
ระนาดทําดวยทองเหลือง จึงเรียกกันวาระนาดทอง ระนาดเอกเหล็กมีขนาด 23.5 ซม. กวางประมาณ 5
ซม. ลดหลั่น
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ขึ้นไปจนถึงลูกยอดที่มีขนาด 19 ซม. กวางประมาณ 4 ซม. รางของระนาดเอกเหล็กนั้น ทําเปนรูปสี่เหลี่ยม
มีเทารองรับไวทั้ง 4 ดาน
ระนาดทุมเหล็ก
ระนาดทุมเหล็กเปนเครื่องดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ในรัชกาลที่ 4 มี
พระราชดําริใหสรางขึ้น ระนาดทุมเหล็กมีจํานวน 16 หรือ 17 ลูก ตัวรางระนาดยาวประมาณ 1 เมตร ปาก
ราง กวางประมาณ 20 ซม. มีเทารองติดลูกลอ 4 เทา เพื่อใหเคลื่อนที่ไปมาไดสะดวก ตัวรางสูงจากพื้นถึง
ขอบบนประมาณ 26 ซม. ระนาด ทุกชนิดที่กลาวมานั้น จะใชไมตี 2 อัน สําหรับระนาดเอกทําไมตีเปน 2
ชนิด ชนิดหนึ่งทําหัวไมตใี หแข็ง เมื่อตีจะมีเสียงดังเกรียวกราว เมื่อนําเขาผสมวงจะเรียกวา “วงปพาทยไม
แข็ง” อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ประดิษฐไมตีใหออนนุม เมื่อตีจะเกิด เสียงนุมนวล เวลา
นําระนาดเอกที่ใชไมตีชนิดนี้มาผสมวง จะเรียกวา “วงปพาทยไมนวม”
ลักษณะไมตีระนาดมีดังนี้
(1) ไมแข็ง ปลายไมระนาด พอกดวยผาชุบน้ํารักจนแข็ง
(2) ไมนวม ปลายไมระนาด ใชผาพันแลวถักดวยดายจนนุม
(3) ไมตีระนาดทุม ปลายไมระนาด ใชผาพันพอกใหโต และนุม เพื่อตีใหเกิดเสียงทุม
(4) ไมตีระนาดเหล็ก ปลายไมตีทําดวยแผนหนังดิบ ตัดเปนวงกลมเจาะรูตรงกลาง แลวเอา
ไมเปนดามสําหรับถือมีขนาดใหญกวาไมตีระนาดเอกธรรมดา
(5) ไมตีระนาดทุมเหล็ก ทําลักษณะเดียวกับไมตีฆองวง แตปลายไมพันดวยหนังดิบ เพื่อให
แข็งเวลาตี จะเกิดเสียงได
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เครื่องเปา

ขลุย
ทําดวยไมไผปลองยาวๆ ไวขอทางปลายแตเจาะขอทะลุ ยางไฟใหแหงแลวตบแตงผิวให ไหม
เกรียมเปนลวดลายสวยงาม ดานหนาเจาะรูกลม ๆ เรียงแถวกัน 7 รู สําหรับนิ้วปดเปดเสียง ขลุยไมมีลิ้น
เหมือนป แตเขาใชไมอุดเต็มปลอง แลวปาดดานลางใหมีชอ ง ไมอุดนี้เรียกวา “ดาก” ทําดวย
ไมสัก ดานหลังใตดากลงมา เจาะรูเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แตปาดตอนลางเปนทางเฉียงไมเจาะ ทะลุตรง
เหมือนรูดานหนา รูที่เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผานี้ เรียกวา“รูปากนกแกว” ใตรูปากนกแกวลงมา
เจาะรูอีก 1 รู เรียกวา “รูนิ้วค้ํา” เหนือรูนิ้วค้ําดาน หลัง และเหนือรูบนของรูดานหนาทั้งเจ็ดรู แตอยูทาง
ดานขวา เจาะรูอีกรูหนึ่งเรียกวา “รูเยื่อ” เพราะแตกอนจะใชเยื่อไมไผปดรูนี้ตอมาก็ไมคอยไดใช ตรงปลาย
เลาขลุยจะเจาะรูใหซายขวา ตรงกันเพื่อรอยเชือก เรียกวา “รูรอยเชือก” ดังนั้น จะสังเกตวา ขลุย 1 เลา จะมี
รูทั้งสิน้ 14 รู
ขลุยมีทงั้ หมด 3 ชนิดคือ
(1) ขลุยหลีบ มีขนาดเล็ก
(2) ขลุยเพียงออ มีขนาดกลาง
(3) ขลุยอู มีขนาดใหญ
ตอมามีผูสรางขลุยกรวดขึน้ มาอีกชนิดหนึ่ง มีเสียงสูงกวาขลุยเพียงออ 1 เสียง
ขลุยกรวดใชกับวงเครื่องสายผสมที่นําเอาเครื่องดนตรีฝรั่ง มาเลนรวมวง
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ป
ป เปนเครื่องดนตรีไทยแท ๆ ทําดวยไมจริง กลึงใหเปนรูปบานหัวบานทาย ตรงกลางปอง เจาะ
ภายในใหกลวงตลอดเลา ทางหัวของปเปนชองรูเล็กสวนทาง ปลายของป ปากรูใหญใชชนั หรือวัสดุอยาง
อื่นมาหลอเสริมขึ้นอีกราวขางละ ครึ่งซม. สวนหัวเรียก “ทวนบน” สวนทายเรียก”ทวนลาง” ตอนกลาง
ของป เจาะรูนิ้วสําหรับเปลี่ยนเสียงลงมาจํานวน 6 รู รูตอนบนเจาะเรียงลงมา 4 รู เจาะรูลางอีก 2 รู ตรง
กลางของเลาป กลึงขวั้นเปนเกลียวคูไวเปนจํานวน 14 คู เพื่อความสวยงามและกันลื่นอีกดวย ตรงทวนบน
นั้นใสลิ้นปที่ทําดวย ใบตาลซอนกัน 4 ชั้น ตัดใหกลมแลวนําไปผูกติดกับทอลมเล็กๆที่ เรียกวา “กําพวด”
กําพวดนี้ทําดวยทองเหลือง เงิน นาค หรือโลหะอยางอื่นวิธีผูกเชือกเพื่อ ใหใบตาลติดกับกําพวดนั้น ใชวิธี
ผูกที่เรียกวา “ผูกตะกรุดเบ็ด” สวนของกําพวดที่จะตองสอดเขาไปเลาปน ั้นเขาใชถักหรือเคียน ดวย
เสนดาย สอดเขาไปในเลาปใหพอมิดที่พันดายจะทําใหเกิดความแนนกระชับยิ่งขึ้น
ปของไทยจัดไดเปน 3 ชนิดดังนี้
(1) ปนอก มีขนาดเล็ก เปนปที่ใชกันมาแตเดิม
(2) ปกลาง มีขนาดกลาง สําหรับเลนประกอบการแสดงหนังใหญ มีสําเนียงเสียงอยูระหวาง ปนอก
กับปใน
(3) ปใน มีขนาดใหญ เปนปที่พระอภัยมณีใชสําหรับเปาใหนางผีเสื้อสมุทร
วงเครื่องสาย

วงดนตรีไทยประเภทหนึ่งซึ่งเครื่องดนตรีสวนใหญในวงจะประกอบดวยเครื่องดนตรีที่ใชสาย
เปนตนกําเนิดของเสียงดนตรี เชน ซอดวง ซออู จะเข แมวาเครื่องดนตรีทนี่ ํามาบรรเลงนั้นจะมีวิธีบรรเลง
แตกตางกัน เชน สี ดีด หรือตี ก็ตาม จึงเรียกวงดนตรีประเภทนี้วา "วงเครื่องสาย"
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วงเครื่องสายอาจมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปา เชน ขลุย หรือเครือ่ งกํากับจังหวะ เชน ฉิ่ง
กลอง บรรเลงดวยก็ถือวาอยูใ นวงเครื่องสายเชนกันเพราะมีเปนจํานวนนอยที่นําเขามารวมบรรเลงดวยเพื่อ
ชวยเพิ่มรสในการบรรเลงดวยเพื่อใหนาฟงมากยิ่งขึ้น
วงเครื่องสายเกิดขึ้นในสมัยอยุธยา ซึ่งมีเครื่องสี คือ ซอ เครือ่ งดีด คือ จะเข และกระจับป ผสม
ในวง ปจจุบันวงเครื่องสายมี 4 แบบ คือ
1. วงเครื่องสายไทยเครือ่ งเดี่ยว เปนวงเครื่องสายที่มีเครื่องดนตรีผสมเพียงอยางละ 1 ชิ้น เรียก
อีกอยางหนึ่งวา วงเครื่องสายไทยวงเล็ก เครื่องดนตรีที่ผสมอยูในวงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยวนี้นับวาเปน
สิ่งสําคัญและถือเปนหลักของวงเครื่องสายไทยที่จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสียไมได เพราะแตละสิ่งลวนดําเนิน
ทํานองและมีหนาที่ตาง ๆ กัน เมื่อผสมเปนวงขึ้นแลว เสียงและหนาที่ของเครื่องดนตรีแตละอยางก็จะ
ประสมประสานกันเปนอันดี เครื่องดนตรีที่ผสมอยูในวงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยวซึ่งถือเปนหลัก คือ
1. ซอดวง เปนเครื่องสีที่มีระดับเสียงสูงและกระแสเสียงดัง มีหนาที่ดําเนินทํานองเพลง
เปนผูนําวง และเปนหลักในการดําเนินทํานอง
2. ซออู เปนเครื่องสีที่มีระดับเสียงทุม มีหนาที่ดําเนินทํานองหยอกลอ ยั่วเยา กระตุน ให
เกิดความครึกครื้นสนุกสนานในจําพวกดําเนินทํานองเพลง
3. จะเข เปนเครื่องดีดดําเนินทํานองเพลงเชนเดียวกับซอดวง แตมีวิธีการบรรเลงแตกตาง
ออกไป
4. ขลุยเพียงออซึ่งเปนขลุยขนาดกลาง เปนเครื่องเปาดําเนินทํานองโดยสอดแทรกดวย
เสียงโหยหวนบาง เก็บบาง ตามโอกาส
5. โทนและรํามะนา เปนเครื่องตีที่ขึงหนังหนาเดียว และทัง้ 2 อยางจะตองตีใหสอดสลับ
รับกันสนิทสนมผสมกลมกลืนเปนทํานองเดียวกัน มีหนาที่ควบคุมจังหวะหนาทับ บอกรสและสําเนียง
เพลงในภาษาตาง ๆ และกระตุน เรงเราใหเกิดความสนุกสนาน
6. ฉิ่ง เปนเครื่องตี มีหนาที่ควบคุมจังหวะยอยใหการบรรเลงดําเนินจังหวะไปโดย
สม่ําเสมอ หรือชาเร็วตามความเหมาะสมเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยวอาจเพิ่มเครื่องที่จะทํา
ใหเกิดความไพเราะเหมาะสมไดอกี เชน กรับและฉาบเล็กสําหรับตีหยอกลอยั่วเยาในจําพวกกํากับจังหวะ
โหมงสําหรับชวยควบคุมจังหวะใหญ
2. วงเครื่องสายไทยเครือ่ งคู คําวา เครื่องคู ยอมมีความหมายชัดเจนแลววาเปนอยางละ
2 ชิ้น แตสําหรับการผสมวงดนตรีจะตองพิจารณาใครครวญถึงเสียงของเครื่องดนตรีที่จะผสมกันนัน้ วาจะ
บังเกิดความไพเราะหรือไมอีกดวย เพราะฉะนัน้ วงเครื่องสายไทยเครื่องคูจ ึงเพิ่มเครื่องดนตรีในวง
เครือ่ งสายไทยเครื่องเดี่ยวขึ้นเปน 2 ชิ้น แตเพียงบางชนิด คือ
1. ซอดวง 2 คัน แตทําหนาที่ผนู ําวงเพียงคันเดียว อีกคันหนึ่งเปนเพียงผูชวย
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2. ซออู 2 คัน ถาสีเหมือนกันไดกใ็ หดําเนินทํานองอยางเดียวกัน แตถาสีเหมือนกันไมไดกใ็ ห
คันหนึ่งหยอกลอหาง ๆ อีกคันหนึ่งหยอกลอยั่วเยาอยางถี่ หรือจะผลัดกันเปนบางวรรคบางตอนก็ได
3. จะเข 2 ตัว ดําเนินทํานองแบบเดียวกัน
4. ขลุย 2 เลา เลาหนึ่งเปนขลุยเพียงอออยางในวงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยว
สวนเลาที่เพิ่มขึ้นเปนขลุยหลีบซึ่งมีขนาดเล็กกวาขลุยเพียงออ และมีเสียงสูงกวาขลุยเพียงออ 3 เสียง มี
หนาที่ดําเนินทํานองหลบหลีกปลีกทางออกไป ซึ่งเปนการยั่วเยาไปในกระบวนเสียงสูงสําหรับโทน
รํามะนา และฉิ่ง ไมเพิ่มจํานวน สวนฉาบเล็กและโหมง ถาจะใชก็คงมีจํานวนอยางละ 1 ชิ้นเทาเดิมตั้งแต
โบราณมา วงเครื่องสายไทยมีอยางมากก็เพียงเครื่องคูด ังกลาวแลวเทานั้น ในสมัยหลังไดมีผูคิดผสมวง
เปน วงเครื่องสายไทยวงใหญ ขึน้ โดยเพิ่มเครื่องบรรเลงจําพวกดําเนินทํานอง เชน
ซอดวง ซออู และขลุย ขึ้นเปนอยางละ 3 ชิ้นบาง 4 ชิ้นบาง การจะผสมเครื่องดนตรีชนิดใดเขามาในวงนั้น
ยอมกระทําได ถาหากเครื่องดนตรีนั้นมีเสียงเหมาะสมกลมกลืนกับเครื่องอื่น ๆ แตจะเพิ่มเติมในสวน
เครื่องกํากับจังหวะ เชน โทน รํามะนา ฉิ่ง ฉาบ และโหมง ไมได ไดแตเปลี่ยนเปนอยางอื่นไป เชน ใชกลอง
แขกแทนโทน รํามะนา
3. วงเครื่องสายผสม เปนวงเครื่องสายที่นําเอาเครือ่ งดนตรีตางชาติเขามารวมบรรเลงกับ
เครื่องสายไทย การเรียกชื่อวงเครื่องสายผสมนั้นนิยมเรียกตามชื่อของเครื่องดนตรีตางชาติทนี่ ําเขามารวม
บรรเลงในวง เชน นําเอาขิมมารวมบรรเลงกับ ซอดวง ซออู ขลุย และเครื่องกํากับจังหวะตาง ๆ แทนจะเข ก็
เรียกวา "วงเครื่องสายผสมขิม" หรือนําเอาออรแกนหรือไวโอลินมารวมบรรเลงดวยก็เรียกวา "วง
เครื่องสายผสมออรแกน" หรือ "วงเครื่องสายผสมไวโอลิน" เครื่องดนตรีตางชาติที่นิยมนํามาบรรเลงเปน
วงเครื่องสายผสมนั้นมีมากมายหลายชนิด เชน ขิม ไวโอลิน ออรแกน เปยโน
หีบเพลงชัก แอคคอรเดียน
4. วงเครื่องสายปชวา คือ วงเครื่องสายไทยทัง้ วงบรรเลงประสมกับวงกลองแขก
โดยไมใชโทนและรํามะนา และใชขลุยหลีบแทนขลุยเพียงออกเพื่อใหเสียงเขากับปชวาไดดี
เดิมเรียกวา วงกลองแขกเครื่องใหญ วงเครื่องสายปชวา นี้เกิดขึน้ ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวการบรรเลงเครือ่ งสายปชวานัน้ นักดนตรีจะตองมีไหวพริบและความเชี่ยวชาญในการบรรเลง
เปนพิเศษ โดยเฉพาะฉิ่งกํากับจังหวะจะตองเปนคนที่มีสมาธิดีที่สุดจึงจะบรรเลงไดอยางไพเราะ เพลงที่วง
เครื่องสายปชวานิยมใชบรรเลงเปนเพลงโหมโรง ไดแก เพลงเรื่องชมสมุทร เพลงโฉลก เพลงเกาะ เพลง
ระกํา เพลงสะระหมา แลวออกเพลงแปลง เพลงออกภาษา แลวกลับมาออกเพลงแปลงอีกครั้งหนึ่ง
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วงมโหรี

วงดนตรีไทยประเภทหนึ่งซึ่งประกอบดวยเครื่องดนตรีผสมทั้งดีด สี ตี เปา เปนวงดนตรีที่ใช
บรรเลงเพื่อขับกลอม ไมนิยมบรรเลงในการแสดงใด ๆ
วงมโหรีมี 5 แบบ คือ
1. วงมโหรีเครื่องสี่ เปนวงมโหรีที่รวมเอาการบรรเลงพิณและการขับไม ซึ่งมีมาแตโบราณเขา
ดวยกัน เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยา มีเครื่องดนตรี 4 ชิ้น คือ
1.1 ทับ (ปจจุบันเรียกวา โทน) เปนเครื่องควบคุมจังหวะ
1.2 ซอสามสาย
1.3 กระจับป
1.4 กรับพวง (ผูขับรองเปนผูตีกรับพวง)
วงมโหรีเครื่องสี่นี้เดิมผูชายเปนผูบรรเลง ตอมาเมื่อนิยมฟงมโหรีกันแพรหลาย
ผูมีบรรดาศักดิ์จึงนิยมใหผูหญิงฝกหัดบรรเลงบางและไดรบั ความนิยมสืบตอมา
2. วงมโหรีเครื่องหก คือ วงมโหรีเครื่องสี่ซึ่งเพิ่มเครื่องดนตรีอกี 2 อยาง คือ รํามะนา สําหรับตี
กํากับจังหวะคูก ับทับ และขลุย (ปจจุบันเรียกวา ขลุยเพียงออ) สําหรับเปา ดําเนินทํานอง และเปลี่ยนใชฉิ่ง
แทนกรับพวง นับเปนการบรรเลงที่มีเครื่องดนตรีครบทั้งดีด สี ตี และเปา เกิดขึ้นในตอนปลายสมัยอยุธยา
3. วงมโหรีเครื่องเดี่ยว หรือ มโหรีเครื่องเล็ก คือ วงมโหรีที่ไดเพิ่มเครื่องดนตรีและเปลี่ยนแปลง
มาโดยลําดับตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ครั้งแรกเพิ่มระนาดเอกและฆองวง (ภายหลังเรียกวา ฆอง
กลางหรือฆองมโหรี) (ดู ฆองมโหรี ประกอบ) ตอมาจึงไดเพิ่มซอดวงและ
ซออู สวนกระจับปนนั้ เปลี่ยนเปนใชจะเขแทน เนื่องจากเวลาบรรเลงจะเขวางราบไปกับพื้น ซึ่งตางกับ
กระจับปทตี่ องตั้งดีด ทั้งนมที่ใชรองรับสายและบังคับเสียงก็เรียงลําดับมีระยะเหมาะสมกวากระจับป เวลา
บรรเลงจึงทําใหใชนิ้วดีดไดสะดวกและแคลวคลองกวา นอกจากนี้จะเขยังสามารถ
ทําเสียงไดดังและทําเสียงไดมากกวากระจับป
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ปจจุบันวงมโหรีเครื่องเดีย่ วประกอบดวยเครือ่ งดนตรีดงั นี้
1. ซอสามสาย 1 คัน ทําหนาที่คลอเสียงผูขับรอง และบรรเลงดําเนินทํานองรวมในวง
2. ซอดวง 1 คัน ดําเนินทํานองโดยเก็บบาง หวานบาง
3. ซออู 1 คัน ดําเนินทํานองเปนเชิงหยอกลอยัว่ เยาไปกับทํานองเพลง
4. จะเข 1 ตัว ดําเนินทํานองโดยเก็บบาง รัวบาง และเวนหางบาง
5. ขลุยเพียงออ 1 เลา ดําเนินทํานองเก็บบาง โหยหวนบาง
6. ระนาดเอก 1 ราง ดําเนินทํานองเก็บบาง กรอบาง ทําหนาที่เปนผูนําวง
7. ฆองวง (เรียกวา ฆองกลางหรือฆองมโหรี) 1 วง ดําเนินทํานองเนื้อเพลงเปนหลักของวง
8. โทน 1 ลูก รํามะนา 1 ลูก ตีสอดสลับกัน ควบคุมจังหวะหนาทับ
9. ฉิ่ง 1 คู ควบคุมจังหวะยอย แบงใหรูจังหวะหนักเบา
4. วงมโหรีเครื่องคู คือ วงมโหรีเครื่องเดี่ยวที่ไดเพิ่มระนาดทุมและฆองวงเล็กเขาในวง ทั้งนี้เนื่อง
ดวยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว วงปพาทยไดเพิ่มระนาดทุมและฆองวงเล็กรวม
เรียกวา วงปพาทยเครื่องคู วงมโหรีจึงเพิ่มเครื่องดนตรีดังกลาวบาง นอกจากนั้นยังเพิ่มซอดวงและซออูขึ้น
เปนอยางละ 2 คัน เพิ่มจะเขเปน 2 ตัวขลุยนั้นเดิมมีแตขลุยเพียงออ จึงเพิ่มขลุยหลีบอีก 1 เลา สวนซอสาม
สายก็เพิ่มซอสามสายหลีบอีก 1 คัน และเพิ่มฉาบเล็กอีก1 คูด วย
ปจจุบันวงมโหรีเครื่องคูป ระกอบดวยเครื่องดนตรีดังนี้
1. ซอสามสาย 1 คัน หนาที่เหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว
2. ซอสามสายหลีบ 1 คัน บรรเลงรวมกับเครื่องดําเนินทํานองอื่น ๆ
3. ซอดวง 2 คัน หนาที่เหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว
4. ซออู 2 คัน หนาที่เหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว
5. จะเข 2 ตัว หนาที่เหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว
6. ขลุยเพียงออ 1 เลา หนาที่เหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว
7. ขลุยหลีบ 1 เลา ดําเนินทํานองเก็บบาง โหยหวนบาง สอดแทรกทํานองเลนลอไปทางเสียงสูง
8. ระนาดเอก 1 ราง หนาที่เหมือนในวงมโหรีเครื่องเดีย่ ว
9. ระนาดทุม 1 ราง ดําเนินทํานองเปนเชิงหยอกลอยั่วเยาใหเกิดอารมณครึกครื้น
10. ฆองวง 1 วง หนาที่เหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว
11. ฆองวงเล็ก 1 วง ดําเนินทํานองเก็บถี่ ๆ บาง สะบัดบาง สอดแทรกทํานองไปทางเสียงสูง
12. โทน 1 ลูก รํามะนา 1 ลูก หนาที่เหมือนในวงมโหรีเครือ่ งเดี่ยว
13. ฉิ่ง 1 คู หนาที่เหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว
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14. ฉาบเล็ก 1 คู

วงปพาทย

เปนวงดนตรีไทยประเภทหนึ่งทีป่ ระกอบดวยเครื่องเปา คือ ป ผสมกับเครื่องตี ไดแกระนาด
และฆองวงชนิดตาง ๆ เปนหลัก และยังมีเครื่องกํากับจังหวะ เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง ตะโพน กลองทัด
กลองแขก และกลองสองหนา ปพาทยนี้บางสมัยเรียกวา "พิณพาทย" วงปพาทยมี
8 แบบ คือ
1. วงปพาทยเครื่องหา เปนวงปพาทยที่เปนวงหลัก มีจํานวนเครื่องดนตรีนอยชิ้นที่สุด ดังนี้
ปใน 1 เลา
ระนาดเอก 1 ราง
ฆองวงใหญ 1 วง
กลองทัด 2 ลูก
ตะโพน 1 ลูก
ฉิ่ง 1 คู
ในบางกรณีอาจใชฉาบ กรับ โหมงดวย
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2. วงปพาทยเครื่องคู เปนวงปพาทยที่ประกอบดวยเครื่องทําทํานองเปนคูเนื่องดวย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดมีผูคดิ เครื่องดนตรีเพิ่มขึ้นอีก 2 อยาง คือ ระนาดทุมกับ
ฆองวงเล็กและนําเอาปนอกซึ่งใชในการบรรเลงปพาทยสําหรับการแสดงหนังใหญสมัยโบราณมารวมเขา
กับวงปพาทยเครื่องหาที่มีอยูเดิม
วงปพาทยเครื่องคูมีเครื่องดนตรีดงั นี้
ป 1 คู คือ ปในและปนอก
ระนาด 1 คู คือ ระนาดเอกและระนาดทุม
ฆองวง 1 คู คือ ฆองวงใหญและฆองวงเล็ก
กลองทัด 1 คู
ตะโพน 1 ลูก
ฉิ่ง 1 คู
ฉาบเล็ก 1 คู
ฉาบใหญ 1 คู
โหมง 1 ใบ
กลองสองหนา 1 ลูก (บางทีใชกลองแขก 1 คู แทน)
ในบางกรณีอาจใชกรับดวย
3. วงปพาทยเครื่องใหญ คือ วงปพาทยเครื่องคูท ี่เพิ่มระนาดเอกเหล็กกับระนาด
ทุมเหล็ก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงประดิษฐขนึ้ กลายเปนวงปพาทยที่มีระนาด
4 ราง โดยตั้งระนาดเอกเหล็กทีร่ ิมดานขวามือและตั้งระนาดทุมเหล็กที่ริมดานซายมือ ซึ่งนักดนตรีนิยม
เรียกกันวา "เพิ่มหัวทาย" วงปพาทยเครื่องใหญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวบางวงก็
เพิ่มกลองทัด รวมเปน 3 ใบบาง 4 ใบบาง สวนฉาบใหญนํามาใชในวงปพาทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัววงปพาทยทั้งเครื่องหา เครื่องคู และเครื่องใหญ ถามีการบรรเลงเพลงภาษาจะใช
เครื่องดนตรีกํากับจังหวะของภาษานั้น ๆ ดวย เชน
ภาษาเขมร ใช โทน
ภาษาจีน ใช กลองจีน กลองตอก แตว
ภาษาฝรั่ง ใช กลองมริกัน (อเมริกนั ) หรือกลองแตร็ก (side drum, snare drum)
ภาษาพมา ใช กลองยาว
ภาษามอญ ใช ตะโพน เปงมาง
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4. วงปพาทยนางหงส คือ วงปพาทยธรรมดาซึ่งใชบรรเลงทั่วไป แตเมื่อนํามาใชประโคม
ในงานศพ จะนําวงบัวลอยซึ่งประกอบดวยปชวา 1 เลา กลองมลายู 1 คู และเหมง 1 ใบ ทีใ่ ชประโคมใน
งานศพเขามาผสม (ดู วงบัวลอย ประกอบ) โดยตัดปใน ตะโพน และกลองทัด ออก ใชปชวาแทนปใ น ใช
กลองมลายูแทนตะโพนและกลองทัด สวนเหมงนั้นมีเสียงไมเหมาะกับวงปพาทยจึงไมนํามาใช ใชแต
โหมงซึ่งมีอยูเดิม เรียกวา "วงปพาทยนางหงส" วงปพาทยนางหงสใชบรรเลงเฉพาะในงานศพมาแต
โบราณกอนวงปพาทยมอญ สาเหตุที่เรียกวาปพาทยนางหงส ก็เพราะใชเพลงเรื่องนางหงส 2 ชั้น เปนหลัก
สําคัญในการบรรเลง นอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการไปใชบรรเลงเพลงภาษาตาง ๆ เรียกวา "ออกภาษา" ดวย
5. วงปพาทยมอญ ประกอบดวยเครื่องดนตรีที่ไดอิทธิพลมาจากมอญ เชน ฆองมอญ
ปมอญ ตะโพนมอญ และเปงมางคอก ปจจุบันวงปพาทยมอญมี 3 ขนาด ไดแก
5.1 วงปพาทยมอญเครื่องหา ประกอบดวยปมอญ ระนาดเอก ฆองมอญ ตะโพนมอญ เปงมาง
คอก และเครือ่ งกํากับจังหวะ ไดแก ฉิ่ง ฉาบ โหมง
5.2 วงปพาทยมอญเครื่องคู มีลักษณะเดียวกับวงปพาทยมอญเครื่องหา แตเพิ่มระนาดทุมและ
ฆองมอญวงเล็ก
5.3 วงปพาทยมอญเครื่องใหญ มีลกั ษณะเดียวกับวงปพาทยมอญเครื่องคู แตเพิ่มระนาดเอก
เหล็กและระนาดทุมเหล็ก
วงปพาทยมอญนั้นทีจ่ ริงแลวใชบรรเลงในโอกาสตาง ๆ ไดทั้งงานมงคล เชน งานฉลองพระ
แกวมรกตในสมัยธนบุรี และงานอวมงคล เชน งานศพ แตตอมานิยมบรรเลงในงานศพ เนื่องจาก
ทวงทํานองเพลงมอญมีลีลาโศกเศรา โหยหวน ซึ่งเหมาะกับบรรยากาศของงาน จนบางทานนึกวาปพาทย
มอญใชบรรเลงเฉพาะในงานศพเทานัน้
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เรื่องที่ 3 คุณคาความงามความไพเราะของเพลง
และเครื่องดนตรีไทย
มนุษยไดสรางสรรคดนตรีขึ้นจากภูมิปญญาและจินตนาการ เพื่อนํามาปรุงแตงความสมบูรณใน
จิตใจ ซึ่งมีผลตอรางกาย อารมณ และสังคม ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณคาและความงามทั้งในระดับบุคคล กลุม
ชน รวมไปถึงระดับประเทศ
ดนตรีไทยเปนศิลปะที่บงบอกถึงความเปนชาติ คุณคา และความงามของดนตรีไทยสามารถ
พิจารณาไดจากบทเพลงที่นักประพันธเพลงประพันธขึ้น มีทวงทํานองตามโครงสรางของระบบเสียงเนื้อ
รองที่รอยเรียงกันอยางสละสลวย มีนักดนตรีทําหนาที่ถายทอดบทเพลง โดยใชระบบวิธีบรรเลงเครื่อง
ดนตรีที่มีความหลากหลาย มีวิธีขับรองที่กลมกลืนกัน และมีเครื่องดนตรีซึ่งมีรูปแบบเฉพาะสวยงามได
สัดสวน
คุณคาและความงามทีป่ รากฏอยูในกิจกรรมทางสังคมไทย ปรากฏอยูใ นสังคมไทย ดังนี้
1) คุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับพระราชพิธี ดนตรีที่เกี่ยวกับพระราชพิธี เชน วง
ปพาทย ใชบรรเลงในงานที่พระมหากษัตริยเสด็จทรงบํา เพ็ญพระราชกุศลวงกลองแขก ใชบรรเลงใน
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เชนเดียวกับการแหเรือที่มีศิลปนเหในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
วงขับไมใชบรรเลงในพระราชพิธีขึ้นพระอูของพระราชโอรสและพระราชธิดา การประโคมวงปพาทย
นางหงสในงานพระเมรุ เปนตน
2) คุณคาและความงามของดนตรีไ ทยที่เกี่ยวกับ ศาสนา ดนตรีที่เกี่ยวกับศาสนา โดยเฉพาะ
ศาสนาที่เปนมูลฐานใหเกิดประเพณีตางๆ ของไทยมาตั้งแตอดีต คือศาสนาพราหมณและพระพุธศาสนา
ดนตรีที่เกี่ยวของกับศาสนาพราหมณสวนใหญมีบทบาทในงานพระราชพิธี สําหรับงานที่เกี่ยวของกับพระ
พุธศาสนา ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน
3) คุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไป กิจกรรมทั่วไป เชน งานมงคล
สมรส งานฉลองความสําเร็จของบุคคล เปนตน หรือเมื่อมีการจัดเลี้ยงตางๆ นิยมจัดใหมีวงดนตรีไทยมา
บรรเลง เชน วงมโหรี วงเครื่องสาย เปนตน สําหรับงานมงงคลสมรสที่มีการแหขันหมาก นิยมใชวงกลอง
ยาวและวงแตรวงบรรเลงนํา
คุณคาและตามงามของดนตรีไทยทีแ่ สดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย จําแนกได 2 ดาน คือ
1) ดานรูปธรรม เครื่องดนตรีไทยมีทั้งเครื่องดีด เครือ่ งสี เครื่องตี และเครื่องเปา เครื่องดนตรี
เหลานี้ครูดนตรีในอดีตไดใชหลักการในการเลือกเครื่องดนตรีใหมคี วามสอดคลองกันเพื่อประสมเปนวง
ดนตรี
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2) ดานนามธรรม รสของเพลงที่เปนผลมาจากทํานองเพลงไทย ที่เกิดจการบรรเลง จน
กอใหเกิดอารมณและความรูส ึกวาเพลงนัน้ มีความเสนาะ ไพเราะ สนุกสนาน เพลิดเพลินอารมณ โศกเศรา
การเขาถึงคุณคาและความงามของดนตรีไทย การเขาถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ยอมทําใหพบคุณคา
และความงามของดนตรีไทย สิ่งนี้มีสวนสําคัญที่ทําใหคนไทยเกิดความรูสึกผูกพัน การเขาถึงคุณคาและ
ความงามของดนตรีไทยสามารถทําไดโดย 1) การศึกษาและทําความเขาใจเรื่องราวและเนื้อหาสาระตางๆ
ของดนตรีไทย 2) การฟงเพลงไทยดวยความตั้งใจ
สัญลักษณของดนตรีไทย ดนตรีไทยมีเอกลักษณพิจารณาได 3 ประการคือ
1.วัสดุที่สราง
เครื่องดนตรีของทุก ๆ ชาติในยุคเริ่มแรกก็มักจะใชวัสดุที่มีอยูในถิ่นของตนมาสรรคสรางขึ้นแลวจึง
คอยวิวัฒ นาการตอไป สมัยโบราญทํา ดว ยไมไผ ไมเนื้อแข็ง หนังและกระดูก สัต ว เชน ซอดวง สว น
กระบอกซอด ว งจึ ง ทํ าด ว ยงาช า งซึ่ ง เป น สิ่ งที่ ส วยงามมาก ซออู ซอสามสาย กะโหลกนั้ น ทํ า ด ว ย
กะลามะพราว ระนาดของไทยทําดวยไมไผซึ่งมีเสียงไพเราะนุมนวลกวาทําดวยไมเนื้อแข็งมาก สวน
กลอง ตัวกลองทําดวยไมเนื้อแข็งและขึงหนาดวยหนังสัตว เฉพาะกลองที่ขึงหนังสองหนาตรึงดวยหมุดที่
เราเรียกกันวา “กลองทัด” นั้น จีนไดเอาอยางไปใชแลวเรียกชื่อวา “นานตังกู” ซึ่งแปลวา “กลองของชาว
ใต” สวนฆองทั้งฆองโหมงฆองวงทําดวยทองเหลือง
2.รูปรางลักษณะ
ในการสรางสรรคสิ่งตางๆ รูปรางลักษณะที่จ ะเห็น วางดงามนั้น ยอมเปน ไปตามจิตใจ นิสัยและ
สัญชาตญาณที่เห็นงามของชาตินั้นๆ ชนชาติไทยปนผูที่มีจิตใจและนิสัยออนโยน มีเมตตากรุณายิ้มแยม
แจมใส ศิลปะตางๆของไทยจึงมักจะเปนรูปที่เป นเสนโคงออนชอย ที่จะหักมุม 45 องศานั้นนอยที่สุด
และทุกๆสิ่งมักจะเปนปลายเรียวแหลม ขอใหพิจารณาดูศิลปะตางๆของไทยเพื่อเปรียบเทียบ เชน บาน
ไทย จั่วและปนลมออนชอยจนถึง ปลายเรียวแหลม ชอฟาใบระกาของปราสาทราชวังและโบสถวิหาร
ลวนแตออนชอยนาชมสมสวน ลายไทยซึ่งเต็มไปดวย กระหนกตางๆ กระหนกทุกตัวจะเปนเสนโคงออน
สลวยและสะบัดสะบิ้ง จนถึงปลายแหลม เครื่องแตงตัวละครรําเปนละครของไทยแท มีมงกุฎและชฎา
เรียวและยอดแหลม อินทรธนูที่ประดับบาก็โคงและปลายแหลม ทารําของละครแขนและมือเมื่อจะงอหรือ
จะเหยียดลวนเปนเสนโคงตลอดจนปลายนิ้วมือ ซึ่งออนชอยนาดูมาก
ทีนี้มาดูลักษณะรูปรางของเครื่องดนตรีไทย โทน ระนาดเอก ระนาดทุม สวนสัดเปนเสนโคงและมี
ปลายแหลมทั้งนั้น โขนของฆองวงใหญและฆองเล็ก โอนสลวยขึน้ ไป คลายหลังคาบานไทยสวนโขน
ของคันซอดวงที่เรียกวา “ทวนบน” ก็โคงออนขึ้นไปจนปลายคลายกับโขนเรือพระราชพิธขี องไทยโบราณ
นี่คือรูปลักษณะของดนตรีไทย
3. เสียงของดนตรีไทย
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เครื่องดนตรีไทยที่สรางขึ้นมีเจตนาใหไพเราะ ซึ่งเปนไปตามลักษณะนิสัย ของชนชาติไทย เสียงซอ
เสียงขลุย เสียงป เสียงฆอง และเสียงพิณ ลวนเปนสิ่งที่ มีเสียงนุมนวล มีกังวานไพเราะอยางออนหวาน

เรื่องที่ 4 ประวัติคุณคาภูมิปญญาของดนตรีไทย
ดนตรีไทย เปนศิลปะชั้นสูงแขนงหนึ่งซึ่งอยูคกู ับคนไทยมาตลอดประวัติศาสตร และถือวา
เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคาที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากดนตรีไทยไมมีการบันทึก
เปนตัวโนต การเรียนดนตรีไทยจึงตองเรียนดวยการ "จํา" เทานั้น ถึงแมวาดนตรีไทยจะไมใชตวั โนต
สําหรับบรรเลง แตดนตรีไทยก็มีโนตเหมือนดนตรีสากลทัว่ ไป เพียงแตดนตรีไทยมีแตคีย เมเจอรเทานั้น
คือ คีย หรือ Am เพราะดนตรีไทยไมมีชารปหรือแฟลต
ประโยชนของดนตรีไทย
1. เปนเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความตองการในการประเทืองอารมณกระตุนความรูสึก
ของเราอยางมาก
2. ทําใหมนุษยอยูอยางมีอารมณ ความรูสึก มีเครื่องมือประเทืองจิตใจ มีความละเอียดออน
และเกิดความสุขความสนุกสนาน
3. ทําใหโลกมีความสดใส มีสีสัน
4. ทําใหคนฟงรูสึกผอนคลาย จิตใจเบิกบาน
คุณคาในดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาไทย
1. วัฒนธรรมทางดนตรีพนื้ บานภาคกลาง ดนตรีพื้นบานภาคกลางสวนใหญประกอบดวย
เครื่องดนตรีประเภทตี และเปาเรียกรวมเปนเครื่องตีเปา ซึ่งถือเปนเครื่องประโคมดั้งเดิมที่เกาแกที่สุดและ
พัฒนาจนกลายเปนวงปพาทยในปจจุบนั แตเดิมวงปพาทยนั้นใชปและกลองเปนหลักตอมาใชระนาดและ
ฆองวงและเพิ่มเครื่องดนตรีใหมจี ํานวนมากเพื่อใหเสียงดังขึ้น การบรรเลงวงปพาทยไมนิยมบรรเลงเพื่อ
ประกอบการละเลนตางๆ แตนิยมบรรเลงในพิธีกรรม
การแสดง และการประกวดประชันเพื่อใหเปนที่ยอมรับของคนในสังคม เพลงบรรเลงของวงปพ าทย
ประกอบดวยเพลงโหมโรง เพลงหนาพาทย เพลงเรื่อง เพลงหางเครื่อง และเพลงภาษา เพลงบรรเลงทั้ง 5
ประเภทเปนการบรรเลงที่เปนแบบแผน ไมวาจะบรรเลงเดีย่ วหรือหมู ลวนแตใชแบบแผนนี้ทั้งสิ้นเพื่อเปน
การอวดฝมือ ของนักดนตรีนั่นเอง ดนตรีพื้นบานภาคกลางถือเปนการถายเทระหวางวัฒนธรรมราษฎรกับ
วัฒนธรรมหลวง ซึ่งเปนการผสมผสานจนเกิดเปนเอกลักษณของวงดนตรีพนื้ บานภาคกลางที่ตางจากภาค
อื่นๆ
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2. วัฒนธรรมทางดนตรีพนื้ บานภาคเหนือ เครื่องดนตรีพนื้ บานภาคเหนือยุคแรกสวนใหญจะ
เปนเครื่องดนตรีประเภทตี แตเดิมเรียกวาทอนไมกลวง ตอมาจึงมีการนําหนังมาหุมจนกลายเปนกลอง
และไดพัฒนาเปนเครื่องดีดและสี ซึ่งเกิดการประดิษฐธนูเพื่อเปนเครื่องมือที่ใชในการลาสัตว โดยการดีด
สายหนังใหลูกดอกปกลงไปในสิ่งตางๆ ตามที่ตองการ มนุษยจึงเกิดการเลียนแบบเสียงของการดีดสาย
หนังจนเกิด เปนเครื่องดนตรี เชน พิณเพียะ สะลอ ซึง ซอชนิดตางๆ เปนตน จากนั้นมนุษยไดประดิษฐ
เครื่องเปาขึ้น เชน ขลุยและป ซึ่งเกิดจากการฟงเสียงกระแสลมที่พัดผานปากปลองคูหาถ้ําหรือเสียงลม
กระทบทิวไผตนไมตางๆเปนตน
3. วัฒนธรรมทางดนตรีพนื้ บานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
- ดนตรีกลุมวัฒนธรรมหมอลํา เปนคนกลุมใหญที่สุดในภาคอีสาน มีการขับรองและเปา
แคนประกอบ พิณเปนเครื่องดนตรีที่ไดรับความนิยมรองลงมา จนกระทั่งปจจุบนั นิยมเลนโปงลางกัน
อยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น
- ดนตรีกลุมวัฒนธรรมกันตรึม เปนดนตรีขบั รองที่เรียกวา เจรียง ซึ่งเปนเครื่องดนตรีของ
ชาวสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ
- ดนตรีกลุมวัฒนธรรมโคราช เพลงโคราช เปนการแสดงเชนเดียวกับลิเกของภาคกลาง ซึง
เปนการขับรองโตตอบกันระหวางหมอเพลงชายกับหมอเพลงหญิง
4. วัฒนธรรมทางดนตรีพนื้ บานภาคใต วัฒนธรรมทางดนตรีพนื้ บานภาคใต ไดแก
- วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเรื่องภูตผีปศาจ อํานาจเรนลับ
เพื่อใหเกิดคุณประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก การเลนมะตือรีในหมูชาวไทยมุสลิมและการเลนตะครึม
ในหมูชาวไทยพุทธ เปนตน
- วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับประเพณี ในบัน้ ปลายของชีวิตเมื่อถึงแกกรรมก็อาศัย
เครื่องดนตรีเปนเครื่องไปสูสุคติ ดังจะเห็นจากการเลนกาหลอในงานศพเพื่อออนวอนเทพเจาใหนําราง
ของผูเสียชีวิตไปสูภพภูมิที่ดี
- วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต ชาวพืน้ เมืองภาคใตนยิ มประโคมโพน
เปนสัญญาณบอกกลาวแกชาวบาน เพื่อใหชาวบานทราบวาที่วัดมีการทําเรือพระสําหรับใชชกั ลากในเทศ
การชักพระ
- วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความสามัคคี เชน กรือโตะและบานอ
ชาวบานจะรวมกันทําขึน้ มาเพื่อใชเลนสนุกรวมกัน และใชแขงขันกับหมูบานอื่น เปนตน
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กิจกรรม
1. ใหผูเรียนอธิบายลักษณะของดนตรีไทย เปนขอ ๆ ตามทีเ่ รียนมา
2. ใหผูเรียนศึกษาดนตรีไทยในทองถิ่นของผูเรียน แลวจดบันทึกไว จากนั้นนํามาอภิปรายในชั้น
เรียน
3. ใหผูเรียนลองหัดเลนดนตรีไทยจากผูรูแลวนํามาเลนใหชมในชั้นเรียน
4. ผูเรียนมีแนวความคิดในการอนุรักษดนตรีไทยในทองถิน่ ของผูเรียนอยางไรบางใหผูเรียน
บันทึกเปนรายงานและนําแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชัน้ เรียน
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บทที่ 3
นาฏศิลปไทย
สาระสําคัญ
1. ความหมายและความเปนมาของนาฏศิลปไทย
2. นาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ
3. คุณคาและการอนุรกั ษนาฏศิลปไทย

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายประวัติความเปนมาของการแสดงนาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ ได
2. มีความรูเกี่ยวกับพื้นฐานความงามของนาฏศิลปไทยและแสดงออกไดอยางถูกตอง
3. แสดงความคิดเห็น ความรูสึก ตอการแสดงนาฏศิลปไทยได
4. เขาใจเห็นคุณคาของนาฏศิลปไทยและบอกแนวทางการอนุรักษนาฏศิลปไทยได

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1. ความเปนมาของนาฏศิลปไทย
เรื่องที่ 2. ประวัตินาฏศิลปไทย
เรื่องที่ 3. ประเภทของนาฏศิลปไทย
เรื่องที่ 4. นาฏยศัพท
เรื่องที่ 5. รําวงมาตรฐาน
เรื่องที่ 6. การอนุรักษนาฏศิลปไทย
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เรื่องที่ 1 ความเปนมาของนาฏศิลปไทย
นาฏศิลป คือ ศิลปะการรองรําทําเพลง ที่มนุษยเปนผูสรางสรรค โดยประดิษฐขึ้นอยางประณีต
และมีแบบแผน ใหความรู ความบันเทิง ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมความรุงเรือง
ของชาติไดเปนอยางดี

ความเปนมาของนาฏศิลป
นาฏศิลป หรือศิลปะแหงการแสดงละครฟอนรํานั้น มีความเปนมาที่สําคัญ 4 ประการคือ
1.เกิดจากการที่มนุษยตองการแสดงอารมณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ใหปรากฏออกมาโดยมี
จุดประสงคเพื่อการสื่อความหมายเปนสําคัญเริ่มตั้งแต
1.1 มนุษยแสดงอารมณตามธรรมชาติออกมาตรง ๆ เชน การเสียใจก็รองไห ดีใจก็
ปรบมือหรือสงเสียงหัวเราะ
1.2 มนุษยใชกริยาอาการเปนการสื่อความหมายใหชัดเจนขึน้ กลายเปนภาษาทา เชน กวัก
มือเขามาหาตัวเอง
1.3 มีการประดิษฐคดิ ทาทางใหมีลีลาที่วิจติ รบรรจงขึ้น จนกลายเปนทวงทีลีลาการฟอน
รําที่งดงามมีลักษณะที่เรียกวา “นาฏยภาษา”หรือ “ภาษานาฏศิลป” ที่สามารถสือ่ ความหมายดวยศิลปะ
แหงการแสดงทาทางที่งดงาม
2. เกิดจากการที่มนุษยตองการเอาชนะธรรมชาติดว ยวิธีตาง ๆ ที่นําไปสูการปฏิบัติเพื่อบูชาสิ่งที่
ตนเคารพตามลัทธิศาสนาของตน ตอมาจึงเกิดเปนความเชือ่ ในเรื่องเทพเจา ซึ่งถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
เคารพบูชา โดยจะเริม่ จากวิงวอนอธิษฐาน จนมีการประดิษฐเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เปา ตาง ๆ การเลน
ดนตรี การรองและการรํา จึงเกิดขึน้ เพื่อใหเทพเจาเกิดความพอใจมากยิ่งขึ้น
3. เกิดจากการเลนเลียนแบบของมนุษย ซึ่งเปนการเรียนรูในขั้นตนของมนุษย ไปสูการ
สรางสรรคศิลปะแบบตาง ๆ นาฏศิลปก็เชนกันจะเห็นวามนุษยนยิ มเลียนแบบสิ่งตาง ๆ ทั้งจากมนุษยเอง
สังเกตจาก เด็ก ๆ ชอบแสดงบทบาทสมมุติเปนพอเปนแมในเวลาเลนกัน เชน การเลนตุก ตา การเลนหมอ
ขาวหมอแกง หรือเลียนแบบจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาง ๆ ทําใหเกิดการเลน เชน การเลนงูกนิ หาง
การแสดงระบํามา ระบํากาสร ระบํานกยูง ( ทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล : ม.ป.ป. )
4. เกิดจากการที่มนุษยคิดประดิษฐหาเครื่องบันเทิงใจ หลังจากการหยุดพักจากภารกิจประจําวัน
เริ่มแรกอาจเปนการเลานิทาน นิยาย มีการนําเอาดนตรีและการแสดงทาทางตาง ๆ ประกอบเปนการรายรํา
จนถึงการแสดงเปนเรื่องราว
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การแสดงโขน ตอน พระรามตามกวาง

เรื่องที่ 2 ประวัตินาฏศิลปไทย
นาฏศิลปไทย คือ ศิลปะแหงการรายรําที่เปนเอกลักษณของไทย จากการสืบคนประวัติความ
เปนมาของนาฏศิลปไทย เปนเรื่องที่เกี่ยวของและสัมพันธกับประวัติศาสตรไทย และวัฒนธรรมไทย จาก
หลักฐานที่ยืนยันวานาฏศิลปมีมาชานาน เชนการสืบคนในหลักศิลาจารึกหลักที่ 4 สมัยกรุงสุโขทัย พบ
ขอความวา “ระบํารําเตนเลนทุกวัน” แสดงใหเห็นวาอยางนอยที่สุด นาฏศิลปไทย มีอายุไมนอยกวายุค
สุโขทัยขึ้นไป
สรุปที่มาของนาฏศิลปไทยไดดงั นี้
1.จากการละเลนของชาวบานในทองถิ่น ซึ่งเปนกิจกรรมเพือ่ ความบันเทิงและความรื่นเริงของ
ชาวบาน ภายหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวแลว ซึ่งไมเพียงเฉพาะนาฏศิลปไทยเทานั้น ที่มีประวัติเชนนี้ แต
นาฏศิลปทั่วโลกก็มกี ําเนิดจากการเลนพื้นเมืองหรือการละเลนในทองถิ่น เมือ่ เกิดการละเลนในทองถิ่น
การขับรองโตตอบกันระหวางฝายหญิงและฝายชาย ก็เกิดพอเพลงและแมเพลงขึ้น จึงเกิดแมแบบหรือ
วิธีการที่พัฒนาสืบเนื่องตอ ๆ กันไป
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2. จากการพัฒนาการรองรําในทองถิ่นสูนาฏศิลปในวังหลวง เมื่อเขาสูวังหลวงก็มีการพัฒนา
รูปแบบใหงดงามยิ่งขึ้น มีหลักการ และระเบียบแบบแผน ประกอบกับพระมหากษัตริยไ ทย ยุคสุโขทัย
อยุธยา และรัตนโกสินทร ทรงเปนกวีและนักประพันธ ดังนั้นนาฏศิลปรวมทั้งการดนตรีไทย จึงมี
ลักษณะงดงามและประณีต เพราะผูแสดงกําลังแสดงตอหนาพระที่นั่ง และตอหนาพระมหากษัตริยผูที่มี
ความสามารถในเชิงกวี ดนตรี และนาฏศิลปเชนกัน อาจกลาวไดวากษัตริยแทบทุกพระองคทรงเปยมลน
ดวยความสามารถดานกวี ศิลปะอยางแทจริง บางองคมคี วามสามารถดานดนตรีเปนพิเศษ โดยเฉพาะยุค
รัตนโกสินทร พระมหากษัตริยไทยไดแสดงใหโลกไดประจักษถึงความสามารถดานนี้ กวีและศิลปะ เชน
รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระปรีชาสามารถดาน
ดนตรีจนเปนที่ยอมรับของวงการดนตรีทั่วโลก

การแสดงชุดเจาเงาะรจนา
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การแสดงโขน

เอกลักษณของนาฏศิลปไทย
1. มีทารําออนชอย งดงาม และแสดงอารมณ ตามลักษณะที่แทจริงของคนไทย ตลอดจนใชลีลา
การเคลื่อนไหวทีด่ ูสอดคลองกัน
2. เครื่องแตงกายจะแตกตางกับชาติอื่น ๆ มีแบบอยางของตนโดยเฉพาะ ขนาดยืดหยุน ไดตาม
สมควร เครื่องแตงกายบางประเภท เชนเครื่องแตงกายยืนเครื่อง การสวมใสจะใชตรึงดวยดายแทนที่จะเย็บ
สําเร็จรูป เปนตน
3. มีเครื่องประกอบจังหวะหรือดนตรีประกอบการแสดง ซึง่ อาจมีแตทํานองหรือมีบทรองผสมอยู
4. ถามีคํารองหรือบทรองจะเปนคําประพันธ สวนมากแลวมีลักษณะเปนกลอนแปด สามารถ
นําไปรองเพลงชั้นเดียว หรือสองชั้นไดทกุ เพลง คํารองนี้ทาํ ใหผูสอนหรือผูรํากําหนดทารําไปตามบทรอง
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เครื่องแตงกายพระ

เครื่องแตงกายนาง
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เรื่องที่ 3 ประเภทของนาฏศิลปไทย
นาฏศิลปไทย เปนศิลปะที่รวมศิลปะทุกแขนงเขาดวยกัน ไดแก โขน ละคร รํา ระบํา และการเลน
พื้นเมือง
1.โขน
เปนศิลปะของการรํา การเตน แสดงเปนเรื่องราว โดยมีศิลปะหลายรูปแบบผสมผสานกัน
ลักษณะการแสดงโขนมีหลายชนิด ไดแก โขนกลางแปลง โขนนั่งราว โขนโรงใน โขนหนาจอ และโขน
ฉาก ซึ่งโขนแตละชนิดมีลกั ษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว สิ่งสําคัญที่ประกอบการแสดงโขน คือ บทที่
ใชประกอบการแสดงจากเรื่องรามเกียรติ์ การแตงกายมีหัวโขน สําหรับสวมใสเวลาแสดงเพื่อบอกลักษณะ
สําคัญ ตัวละครมีการพากย เจรจา ขับรอง และดนตรีบรรเลงดวยวงปพาทย ยึดระเบียบแบบแผนในการ
แสดงอยางเครงครัด

การแสดงโขน ตอน ยกรบ

ประวัติความเปนมาของโขน
โขน เปนการแสดง ที่กลาวกันวา ไดรับอิทธิพลการแสดงมาจากการละเลนของไทยหลายแบบ
นํามาผสมผสานกันจนเกิดการแสดงที่เรียกวา โขน ดังจะไดกลาวดังตอไปนี้
1. การแสดงชักนาคดึกดําบรรพ ซึ่งเปนการแสดงตํานานของพระนารายณตอนกวนน้ําอมฤต โดย
แบงผูแสดงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายอสูร กับฝายเทวดา และวานร โดยอสูรจะเปนผูชักอยูด านหัว สวน
เทวดาและวานร ชักอยูดานลาง ใชพญานาคเปนเชือก เขาพระสุเมรุเปนแกนกลาง การแสดงแนวคิดนี้เชื่อ
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วาเปนตนเหตุใหมีการพัฒนาแบงผูแสดง เครื่องแตงกาย และนําแบบอยางมาเปนรูปแบบการแสดงโขน
ไดแกการแตงกาย เทวดา ยักษ ลิง
2. กระบี่ กระบอง เปนการแสดงศิลปะการตอสูปองกันตัวดวยยุทธวิธี เปนศิลปะที่ชาวไทยทุก
คนตองเรียนรูและปองกันตนเอง และประเทศชาติ กระบวนทาตาง ๆ นั้น เชื่อวา โขนคงรับมาในทาทาง
ของการตอสูของตัวแสดง
3. หนังใหญ เปนมหรสพของไทยในอดีต ใชหนังวัวฉลุเปนภาพตัวละครตาง ๆ เวลาแสดงจะให
แสงสองตัวหนังเกิดเงาที่งดงามบนจอผาขาว จุดเดนของหนังใหญ คือ การเตนของผูเชิดตัวหนังไปตาม
จังหวะของดนตรี เรียกวา หนาพาทย และบทเจรจา ดังนั้นโขน นาจะไดรับอิทธิพลการพากย และเจรจา
จากการแสดงหนังใหญ
เรื่องที่แสดง จะใชวรรณคดีที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียคือ รามเกียรติ์ วีรกษัตริยชาวอารยัน คือ
พระราม ที่เปนตัวเอกของเรื่อง

หนังใหญ

ประเภทของโขน
โขน เปนศิลปะการแสดงที่มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสังคม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทําใหเกิดรูปแบบของโขน หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบงประเภทตามลักษณะองคประกอบของ
การแสดง ดังนี้
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1.1 โขนกลางแปลง เปนโขนที่แสดงกลางสนาม ใชธรรมชาติ เปนฉากประกอบ นิยมแสดงตอน
ที่มีการทําศึกสงคราม เพราะจะตองใชตวั แสดงเปนจํานวนมาก และตองการแสดงถึงการเตนของโขน การ
เคลื่อนทัพของทั้งสองฝาย การตอสู ระหวางฝายพระราม พระลักษณ พลวานร กับฝายยักษ ไดแกทศกัณฑ

ภาพโขนกลางแปลง
1.2 โขนโรงนอก หรือโขนนั่งราว เปนโขนที่มีวิวฒ
ั นาการมาจากโขนกลางแปลง หากเปลี่ยน
สถานที่แสดงบนโรง มีราวไมไผขนาดใหญอยูดานหลัง สําหรับตัวโขน นั่งแสดง รูปแบบของการแสดง
ดําเนินเรื่องดวยการพากยและเจรจา

โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว
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1.3 โขนโรงใน เปนการนําเอารูปแบบการแสดงโขนโรงนอก มาผสมผสานกับการแสดงละคร
ใน ที่มกี ารขับรอง และการรายรําของผูแสดง ดําเนินเรื่องดวยการพากย เจรจา มีการขับรอง ประกอบทารํา
เพลงระบําผสมผสานอยูดวย

ภาพโขนโรงใน
1.4 โขนหนาจอ ไดแก โขนที่ใชจอหนังใหญเปนฉากประกอบการแสดง กลาวคือ มีจอหนังใหญ
เปนฉาก ทีด่ านซายขวาเขียนรูปปราสาท และพลับพลาไวทั้งสองขาง ตัวแสดงจะออกแสดงดานหนาของ
จอหนังดําเนินดวยการพากย เจรจา ขับรอง รวมทั้งมีการจัดระบํา ฟอนประกอบดวย

โขนหนาจอ
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1.5. โขนฉาก เปนรูปแบบโขนที่พฒ
ั นาเปนลําดับสุดทาย กลาวคือเปนการแสดงในโรง มีการ
จัดทําฉาก เปลี่ยนไปตามเรื่องราวทีก่ ําลังแสดง ดําเนินเรื่องดวยการพากย เจรจา และขับรอง รายรํา
ประกอบคํารองมีระบํา ฟอนประกอบ
2. ละคร คือ การแสดงที่เลนเปนเรื่องราว มุงหมายกอใหเกิดความบันเทิงใจ สนุกสนาน
เพลิดเพลิน หรือเราอารมณ ความรูสึกของผูดู ตามเรื่องราวนั้น ๆ ขณะเดียวกันผูดกู ็จะไดแนวคิด
คติธรรมและปรัชญา จากการละครนั้น
ประเภทของละครไทย
ละครไทยเปนละครที่มีพฒ
ั นาการมาเปนลําดับ ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปจจุบัน
ดังนั้นละครไทยจึงมีรูปแบบตาง ๆ ซึ่งแบงออกเปนประเภทใหญ ได ประเภทดังตอไปนี้
ละครรํา
ละครรอง
ละครพูด

ละครรํา
เปนศิลปะการแสดงของไทยที่ประกอบดวยทารํา ดนตรีบรรเลง และบทขับรองดําเนินเรื่อง มีผู
แสดงเปนตัวพระ ตัวนาง และตัวประกอบแตงองคทรงเครือ่ งตามบท งดงามระยับตา ทารําตามบทรอง
ประสานทํานองดนตรีบรรเลง จังหวะชาเร็ว เราอารมณ ใหเกิดความรูสึกตามบทละครทั้งคึกคัก
สนุกสนาน หรือโศกเศรา ตัวละครสื่อความหมายบอกกลาวตามอารมณดว ยภาษาทา โดยมีผูขับรอง คือผู
เลาเรื่องดวยทํานองเพลงตามบทละคร ซึ่งเปนคําประพันธ ประเภทคํากลอน บทละคร มีการบรรยายความ
วา ตัวละครเปนใคร อยูที่ไหน กําลังทําหรือคิดสิ่งใด และมีทํานอง เพลงรอง เพลงหนาพาทย ประกอบทา
รําบรรจุไวในบทกลอน ตามรูปแบบศิลปะการแสดงละครรํา ดนตรีใชวงปพาทยบรรเลงประกอบการ
แสดง
ละครรําแบงการแสดงออกเปน 6 ชนิดคือ ละครนอก ละครใน ละครดึกดําบรรพ ละครพันทาง
ละครเสภา และละครชาตรีเครื่องใหญ
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ภาพละครในเรื่องอิเหนา

ละครชาตรีเรื่องมโนราห
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ละครนอกเรื่องสังขทอง

3. รําและระบํา เปนการแสดงชุดเบ็ดเตล็ด มีหลายรูปแบบ ไดแกรําหนาพาทย การรําบท การรํา
เดี่ยว การรําหมู ระบํามาตรฐาน ระบําที่ปรับปรุงขึ้นใหม รําหรือ ระบํา สวนใหญ จะเนนในเรือ่ งสวยงาม
ความพรอมเพรียง ถาเปนการแสดงหมูมาก ตลอดทั้งใชระยะเวลาการแสดงสั้น ๆ
ชมแลวไมเกิดความเบื่อหนาย

รําสีนวล
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ฉุยฉายพราหมณ

4. การละเลนพื้นเมือง
การละเลนพื้นเมืองเปนการละเลนในทองถิ่นที่สืบทอดกันมาเปนเวลานาน แบงออกเปน ภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคอีสาน แตละภาคจะมีลักษณะเฉพาะในการแสดง ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับปจจัยหลาย
ประการไดแกสภาพภูมิศาสตร ประเพณี ศาสนา ความเชื่อและคานิยม ทําใหเกิดรูปแบบการละเลน
พื้นเมืองขึ้นหลายรูปแบบ ไดแก รูปแบบการแสดงที่เปนเรือ่ งราวของการรองเพลง เชน เพลงเกีย่ วขาว เพลง
บอก เพลงซอ หรือรูปแบบการแสดง เชน ฟอนเทียน เซิ้งกระหยัง ระบําตารีกีปส
ซึ่งแตละรูปแบบนี้จะมีทั้งแบบอนุรักษปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหดํารงอยูสืบไป

ภาพฟอนเทียน
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เรื่องที่ 4 นาฏยศัพท
นาฏยศัพท หมายถึง ศัพทเฉพาะในทางนาฏศิลป ซึ่งเปนภาษาที่ใชเปนสัญลักษณและสื่อ
ความหมายกันในวงการนาฏศิลปไทย
นาฏยศัพท แบงออกเปน 3 หมวด คือ
1. หมวดนามศัพท หมายถึง ทารําสื่อตางๆ ที่บอกอาการของทานั้นๆ
- วง เชน วงบน วงกลาง
- จีบ เชน จีบหงาย จีบคว่ํา จีบหลัง
- ทาเทา เชน ยกเทา ประเทา กระดก
2. หมวดกิริศพั ท คือ ศัพทที่ใชในการปฏิบัติอาการกิริยา แบงออกเปนศัพทเสริมและ
ศัพทเสื่อม
- ศัพทเสริม หมายถึง ศัพทที่ใชเสริมทวงทีใหถูกตองงดงาม เชน ทรงตัว สงมือ เจียง ลักคอ
กดไหล ถีบเขา เปนตน
- ศัพทเสื่อม หมายถึง ศัพทที่ใชเรียกทารําที่ไมถูกระดับมาตรฐาน เพื่อใหผูรํารูตัวและตอง
แกไขทวงทีของตนใหเขาสูระดับ เชน วงลา วงตัก วงลน รําเลื้อย รําลน เปนตน
3. หมวดนาฏยศัพทเบ็ดเตล็ด คือ ศัพทที่นอกเหนือจากนามศัพท กิริยาศัพท ซึ่งจัดไวเปนหมวด
เบ็ดเตล็ด มีดังนี้
เหลี่ยม หมายถึง ระยะเขาทั้งสองขางแบะออก กวาง แคบ มากนอยสุดแตจะเปนทาของพระ
หรือนาง ยักษ ลิง เหลี่ยมที่กวางที่สุด คือเหลี่ยมยักษ
เดินมือ หมายถึง อาการเคลื่อนไหวของแขนและมือ เพื่อเชื่อมทา
แมทา หมายถึง ทารําตามแบบมาตรฐาน เชน แมบท
ขึ้นทา หมายถึง ทาที่ประดิษฐใหสวยงาม แบงออกเปน
ก. ขึ้นทาใหญ มีอยู 4 ทา คือ
(1) ทาพระสี่หนา แสดงความหมายเจริญรุงเรือง เปนใหญ
(2) ทานภาพร แสดงความหมายเชนเดียวกับพรหมสี่หนา
(3) ทาเฉิดฉิน แสดงความหมายเกี่ยวกับความงาม
(4) ทาพิสมัยเรียงหมอน มีความหมายเปนเกียรติยศ
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ข. ขึ้นทานอย มีอยูหลายทาตางกัน คือ
(1) ทามือหนึ่งตั้งวงบัวบาน อีกมือหนึ่งจีบหลัง
(2) ทายอดตองตองลม
(3) ทาผาลาเพียงไหล
(4) ทามือหนึ่งตั้งวงบน อีกมือหนึ่งตั้งวงกลาง เหมือนทาบังสุริยา
(5) ทาเมขลาแปลง คือมือขางที่หงายไมตองทํานิ้วลอแกว
พระใหญ – พระนอย หมายถึง ตัวแสดงที่มีบทสําคัญพอๆ กัน พระใหญ หมายถึงพระเอก เชน
อิเหนา พระราม สวนพระนอย มีบทบาทเปนรอง เชน สังคามาระตา พระลักษณ
นายโรง หมายถึง พระเอก เปนศัพทเฉพาะละครรํา
ยืนเครื่อง หมายถึง แตงเครื่องละครรําครบเครื่อง
นางกษัตริย บุคลิกทวงทีเรียบรอย สงามีทีทาเปนผูดี
นางตลาด ทวงทีวองไว สะบัดสะบิ้งไมเรียบรอย เชน นางยักษ นางแมว เปนตน

ทา “เฉิดฉิน”
นาฏยศัพท มือขวาตั้ง “วงบัวบาน” มือซายตั้ง”วงหนา” เทาซาย “กระดกหลัง”
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ภาษาทา หมายถึง การแสดงกิริยาทาทางเพื่อสื่อความหมายแทนคําพูด สวนมากใชใน
การแสดงนาฏศิลปและการแสดงละครตางๆ ภาษาทาแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ทาทางที่ใชแทนคําพูด เชน ไป มา เรียก ปฏิเสธ
2. ทาทางที่ใชแทนอารมณภายใน เชน รัก โกรธ ดีใจ เสียใจ
3. ทาแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถ เชน ยืน เดิน นั่ง
การรายรําทาตางๆ นํามาประกอบบทรองเพลงดนตรี โดยมุง ถึงความสงางามของลีลาทารํา และ
จําเปนตองอาศัยความงามทางศิลปะเขาชวย วิธกี ารใชทาทางประกอบบทเรียน บทพากย และเพลงดนตรี
พันทางนาฏศิลปเรียกวา การตีบท หรือการรําบท
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เรื่องที่ 5 รําวงมาตรฐาน
ประวัติรําวงมาตรฐาน
รําวงมาตรฐาน เปนการแสดงมาจากรําโทน เปนการละเลนพืน้ บานอยางหนึ่งของชาวไทยที่บง
บอกถึงความสนุกสนาน ซึ่งแตเดิมรําโทนก็เลนกันเปนวง จึงเรียกวา “รําวง” แตเดิมไมมีคําวา “มาตรฐาน”
จะเรียกกันวารําวงเทานัน้ ตอมาราวสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีการปรับปรุงการเลนรําโทนใหงดงามตาม
แบบของกรมศิลปากร ทั้งการรอง และการรายรําใหมีความงดงามเปนแบบฉบับกลางๆ ที่จะรองเลนได
ทั่วไปในทุกภาค และเปลี่ยนจากการเรียกวา รําโทน เปนรําวง เพราะประการที่หนึ่ง เครื่องดนตรีทใี่ ชมี
มากกวา ฉิ่ง กรับ และโทน เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน และความไพเราะใหถูกหลักทั้งไทยและสากล
ประการที่สอง แตเดิมรําโทนก็เลนกันเปนวงการเปลี่ยนจากรําโทนเปนรําวง ก็ยังคงรูปลักษณเดิมไวสว น
ที่พัฒนาคือทารํา จัดใหเปนทารําไทยพื้นฐานอยางงายๆ สูโลกสากล เรียนรูงาย เปนเร็ว สนุก และเปนแบบ
ฉบับของไทยโดยแท ทางดานเนื้อรองไดพฒ
ั นาในทํานองสรางสรรค รําวงที่พัฒนาแลวนี้เรียกวา รําวง
มาตรฐาน เนื้อเพลงในรําวงมาตรฐานมีทั้งหมด 10 เพลง แตละเพลงจะบอกทารํา (จากแมบท) ไวใหพรอม
ปฏิบัติ
ชื่อเพลงรําวงมาตรฐานและทารํา
ชื่อเพลง
1. งามแสงเดือน
2. ชาวไทย
3. รํามาซิมารํา
4. คืนเดือนหงาย
5. ดวงจันทรวันเพ็ญ

1.
2.
3.
4.
5.

ทารํา
สอดสรอยมาลา
ชักแปงผัดหนา
รําสาย
สอดสรอยมาลาแปลง
แขกเตาเขารัง

เพลงรําวงมาตรฐาน
1. เพลงงานแสงเดือน รําทา สอดสรอยมาลา
งามแสงเดือนมาเยือนสองหลา งามใบหนาเมื่ออยูวงรํา (2 เที่ยว)
เราเลนเพื่อสนุก
เปลื้องทุกขวายระกํา
ขอใหเลนฟอนรํา
เพื่อสามัคคี เอย.
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2. เพลงชาวไทย
รําทา ชักแปงผัดหนา
ชาวไทยเจาเอย
ขออยาละเลยในการทําหนาที่
การที่เราไดเลนสนุก
เปลื้องทุกขสบายอยางนี้
เพราะชาติเราไดเสรี
มีเอกราชสมบูรณ
เราจึงควรชวยชาติ
ใหเกงกาจเจิดจํารูญ
เพื่อความสุขเพิ่มพูน
ของชาวไทยเรา เอย.
3. เพลงรําซิมารํา
รําทา รําสาย
รํามาซิมารํา
ยามงานเราทํางานจริงจริง
ถึงยามวางเราจึงรําเลน
ตามเยี่ยมอยางตามยุค
เลนอะไรใหมีระเบียบ
มาซิมาเจาเอยมาฟอนรํา

เริงระบํากันใหสนุก
ไมละไมทิ้งจะเกิดเข็ญขุก
ตามเชิงเชนเพื่อใหสรางทุกข
เลนสนุกอยางวัฒนธรรม
ใหงามใหเรียบจึงจะคมขํา
มาเลนระบําของไทยเรา เอย.

4. เพลงคืนเดือนหงาย รําทา สอดสรอยมาลาแปลง
ยามกลางคืนเดือนหงาย
เย็นพระพายโบกพลิ้วปลิวมา
เย็นอะไรก็ไมเย็นจิต
เทาเย็นผูกมิตรไมเบื่อระอา
เย็นรมธงไทยปกไทยทัว่ หลา
เย็นยิ่งน้ําฟามาประพรม เอย.

ชื่อเพลง
6. ดอกไมของชาติ
7. หญิงไทยใจงาม
8. ดวงจันทรขวัญฟา
9. ยอดชายใจหาญ
10. บูชานักรบ

ทารํา
6. รํายั่ว
7. พรหมสี่หนา, ยูงฟอนหาง
8. ชางประสานงา, จันทรทรงกลดแปลง
9. (หญิง) ชะนีรายไม (ชาย) จอเพลิงกาฬ
10. เที่ยวแรก (หญิง) ขัดจางนาง
(ชาย) จันทรทรงกลด
เที่ยวสอง (หญิง) ลอแกว
(ชาย) ขอแกว
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ลักษณะทารําแบบตางของรําวงมาตรฐาน

ทาสอดสรอยมาลา

ทาชักแปงผัดหนา
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ทานกแขกเตาเขารัง
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เรื่องที่ 6 การอนุรักษนาฏศิลปไทย
นาฏศิลปไทย เปนผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม ซึ่งนับเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพ
บุรุษของเราไดสรางและสั่งสมภูมิปญญามาแตโบราณ เปนสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณของชาติ ซึ่งแสดงให
เห็นถึงความเปนอารยประเทศของชาติไทยที่มีความเปนเอกราชมาชานาน นานาประเทศในโลกตางชื่นชม
นาฏศิลปไทยในความงดงามวิจิตรบรรจง เปนศิลปะที่มคี ณ
ุ คาควรแกการอนุรกั ษและสืบทอด
แนวทางในการอนุรักษนาฏศิลปไทย
1. การอนุรกั ษรูปแบบ หมายถึง การรักษาใหคงรูปดังเดิม เชน เพลงพื้นบานก็ตองรักษาขั้นตอน
การรอง ทํานอง การแตงกาย ทารํา ฯลฯ หรือหากจะผลิตขึน้ ใหมกใ็ หรกั ษารูปแบบเดิมไว
2. การอนุรกั ษเนื้อหา หมายถึง การรักษาในดานเนือ้ หาประโยชนคุณคาดวยวิธีการผลิต การ
รวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา เชน เอกสาร และสื่อสารสนเทศตางๆ
การอนุรกั ษทั้ง 2 แบบนี้ หากไมมกี ารสืบทอดและสงเสริม ก็คงไวประโยชนในที่นี้
จะขอนําเสนอแนวทางในการสงเสริมเพื่ออนุรักษนาฏศิลปไทย ดังนี้
1. จัดการศึกษาเฉพาะทาง สงเสริมใหมีสถาบันการศึกษาดานนาฏศิลปจัดการเรียนการสอน เพื่อ
สืบทอดงานศิลปะดานนาฏศิลป เชน วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันเอกชน องคกรของรัฐบางแหง ฯลฯ
2. จัดการเรียนการสอนในขั้นพืน้ ฐาน โดยนําวิชานาฏศิลปจัดเขาในหลักสูตรและเขาสูระบบ
การเรียนการสอนทุกระดับ ตามระบบทีค่ วรจะใหเยาวชนไดรับรูเปนขัน้ ตอนตั้งแตอนุบาล ประถม
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อประโยชนตอ
การศึกษาคนควา และบริการแกชุมชนไดดวย
3. มีการประชาสัมพันธในรูปแบบสื่อโฆษณาตางๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ โดยนํา
ศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปเขามาเกี่ยวของเพื่อเปนการสรางบทบาทของความเปนไทยใหเปนทีร่ ูจกั
4. จัดเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลปแกหนวยงานรัฐและเอกชน
โดยทั่วไปทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
5. สงเสริมและปลูกฝงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในครอบครัว ใหรูซึ้งถึงความเปนไทยและ
อนุรักษรักษาเอกลักษณไทย
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กิจกรรมที่ 1
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง บอกที่มาและประเภทของนาฏศิลปไทยได
คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. นาฏศิลปไทยเกิดขึ้นจากเหตุใด
2. นาฏศิลปไทยมีกี่ประเภท อะไรบาง จงอธิบาย
3. ใหผูเรียนเขียนชื่อการแสดงรําและระบําของนาฏศิลปไทยที่เคยชมใหมากที่สุด
4. ใหผูเรียนหาภาพและประวัตกิ ารแสดงเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย
กิจกรรมที่ 2
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกความหมายของนาฏยศัพทได
2. เขาใจสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลปไทยตามหลักการใชภาษาทา
คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. อธิบายความหมายของนาฏศัพท พรอมยกตัวอยางพอสังเขป
2. อธิบายความหมายของภาษาทาในนาฏศิลปไทย
3. แบงกลุมคิดภาษาทา กลุมละ 3 ประโยค ออกมาแสดงภาษาทาที่คิดไวทีละกลุม โดยใหกลุม
อื่นเปนผูทายวาภาษาทานั้นๆ หมายถึงอะไร
กิจกรรมที่ 3
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. แสดงความรูสึก ความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผลและสรางสรรค
2. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและนําไปปรับใชไดอยางมีเหตุผล
คําชี้แจง ใหผูเรียนบอกชื่อการแสดงนาฏศิลปไทยที่เคยชม แลวแสดงความคิดเห็น
1. เรื่องที่ชม
2. เนื้อเรื่อง
3. ตัวแสดง
4. ฉาก
5. ความเหมาะสมของการแสดง
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กิจกรรมที่ 4
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกประวัตคิ วามเปนมาของรําวงมาตรฐานได
2. แสดงรําวงมาตรฐานไดอยางถูกตองเหมาะสม
คําชี้แจง
1. จงอธิบายประวัติความเปนมาของรําวงมาตรฐาน
2. รําวงมาตรฐานนําไปแสดงในโอกาสใดบาง จงอธิบาย
3. ใหผูเรียนแบงกลุมฝกการแสดงรําวงมาตรฐาน กลุมละ 3 เพลง แสดงใหเพื่อนดูทีละกลุม
กิจกรรมที่ 5
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง รูค ุณคาของนาฏศิลปไทยและแนวทางอนุรักษนาฏศิลปไทย
คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. ถาหากไมมีนาฏศิลปไทย ประเทศไทยจะเปนอยางไร
2. ผูเรียนมีแนวทางการอนุรกั ษนาฏศิลปไทยอยางไรบาง
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บทที่ 4
นาฏศิลปไทยกับการประกอบอาชีพ
นาฏศิลปไทยเปนการแสดงศิลปะที่เปนเอกลักษณของไทย เปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของสัมพันธ
กับประวัติศาสตรไทย วัฒนธรรมไทย เปนการละเลนเพื่อความบันเทิง รื่นเริงของชาวบานภายหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว นาฏศิลปไทยมีหลายประเภท เชน โขน ละคร รํา การละเลนพื้นเมือง เปนตน
สําหรับแนวทางในการประกอบอาชีพนาฏศิลปไทยนั้น ไดแก อาชีพการละเลนพื้นเมืองของแต
ละภาค ดังนี้
1. อาชีพการแสดงหนังตะลุง
2. อาชีพการแสดงลิเก
3. อาชีพการแสดงหมอลํา
ผูเรียนสนใจที่จะศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพดานนี้ตองมีความสนใจ และมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง พรอมที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ เกี่ยวกับอาชีพดังกลาว

เรื่องที่ 1 คุณสมบัติของอาชีพนักแสดงที่ดี
ในการแสดงบทบาทตางๆ นักแสดงตองมีความรับผิดชอบ มีการซอมบทบาทที่ตองแสดงโดย
การศึกษาเนื้อเรื่อง และบทที่ไดรับมอบหมายใหแสดง แสดงบทตลก บทที่เครงเครียด โดยการใชถอยคํา
หรือกิริยาทาทาง แสดงประกอบ อาจรองเพลง เตนรํา หรือฟอนรํา อาจชํานาญในการแสดงบทบาทอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือการแสดงประเภทใดประเภทหนึ่งและอาจมีชื่อเรียกตามบทบาทหรือประเภทของการ
แสดง

เรื่องที่ 2 คุณลักษณะของผูประกอบอาชีพการแสดง
1.
2.
3.
4.

มีความถนัดทางศิลปะการแสดง
มีสุนทรียะ สนใจสิ่งสวยงาม ดนตรี วรรณกรรม
มีอารมณออนไหว
มีจินตนาการสูง มีความคิดสรางสรรค และไมลอกเลียนแบบใคร
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โอกาสกาวหนาในอาชีพ
เปนนักแสดง โอกาสกาวหนาขึ้นอยูกับความสามารถของผูแสดง และความนิยมของผูช ม ทั้งนี้อยู
ที่การพัฒนาตนเองและการใฝหาความรูของผูที่จะประกอบอาชีพ
1. อาชีพการแสดงหนังตะลุง

หนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจําทองถิ่นอยางหนึ่งของภาคใต เปนการเลาเรื่องราวที่ผูกรอย
เปนนิยาย ดําเนินเรื่องดวยบทรอยกรองที่ขับรองเปนลําเนียงทองถิ่น หรือที่เรียกกันวาการ “วาบท” มีบท
สนทนาแทรกเปน ระยะ และใชก ารแสดงเงาบนจอผาเปนสิ่งดึงดูด สายตาของผูชม ซึ่งการว าบท การ
สนทนา และการแสดงเงานี้ นายหนังตะลุงเปนคนแสดงเองทั้งหมด
หนังตะลุงเปนมหรสพที่นิยมแพรหลายอยางยิ่งมาเปนเวลานาน โดยเฉพาะในยุคสมัยกอนที่ไมมี
ไฟฟาใชกันทั่วถึงทุกหมูบานอยางในปจจุบัน หนังตะลุงแสดงไดทั้งในงานบุญและงานศพ ดังนั้นงานวัด
งานศพ หรืองานเฉลิมฉลองที่สําคัญจึงมักมีหนังตะลุงมาแสดงใหชมดวยเสมอ
ปจจุบัน โครงการศิลปนแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดสงเสริมใหมี
การอนุรักษและสืบทอดศิลปะการแสดงหนังตะลุงใหแกอนุชนรุนหลัง เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณคานี้ใหคงอยูสืบไป
ประวัติความเปนมาของหนังตะลุง
นักวิชาการหลายทานเชื่อวา มหรสพการแสดงเงาจําพวกหนังตะลุง เปนวัฒนธรรมเกาแกของ
มนุษยชาติ ปรากฏแพรหลายมาทัง้ ในแถบประเทศยุโรป และเอเชีย โดยมีหลักฐานปรากฏวา เมื่อครั้งพระ
เจาอเล็กซานเดอรมหาราชมีชัยชนะเหมือนอียิปต ไดจัดใหมีการแสดงหนัง (หรือการละเลนที่คลายกัน)
เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะและประกาศเกียรติคุณของพระองค และเชื่อวามหรสพการแสดงเงานี้มีแพรหลาย
ในประเทศอียิปตมาแตกอนพุทธกาล ในประเทศอินเดียพวกพราหมณแสดงหนังที่เรียกกันวา ฉายานาฏกะ
เรื่องมหากาพยร ามายณะ เพื่อบูชาเทพเจาและสดุดีวีร บุรุษ สว นในประเทศจีน มีก ารแสดงหนังสดุดี
คุณธรรมความดีของสนมเอกแหงจักรพรรดิ์ยวนตี่ (พ.ศ. 411 – 495)
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ในสมัยตอมา การแสดงหนังไดแพรหลายเขาสูในเอเชียอาคเนย เขมร พมา ชวา มาเลเซีย และ
ประเทศไทย คาดกันวา หนังใหญคงเกิดขึ้นกอนหนังตะลุง และประเทศแถบนี้คงจะไดแบบมาจากอินเดีย
เพราะยังมีอิทธิพลของพราหมณหลงเหลืออยูมาก เรายังเคารพนับถือฤาษี พระอิศวร พระนารายณ และ
พระพรหม ยิ่งเรื่องรามเกียรติ์ ยิ่งถือวาเปนเรื่องขลังและศักดิ์สิทธิ์ หนังใหญจึงแสดงเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์
เริ่มแรกคงไมมีจอ คนเชิดหนังใหญจึงแสดงทาทางประกอบการเชิดไปดวย
เครื่องดนตรีหนังตะลุง
เครื่องดนตรีหนังตะลุ งในอดีต มีค วามเรียบงาย ชาวบา นในทองถิ่น ประดิษ ฐขึ้น ไดเอง มี ทับ
กลอง โหมง ฉิ่ง เปนสําคัญ สวนป เกิดขึ้นภายหลัง แตก็ยังเปนเครื่องดนตรีที่ชาวบานประดิษฐไดเองจน
เมื่อมีวัฒนธรรมภายนอกเขามา หนังตะลุงบางคณะจึงนําเครื่องดนตรีใหมๆ เขามาเสริม เชน กลองชุด
กีตาร ไวโอลิน ออรแกน เมื่อเครื่องดนตรีมากขึ้น จํานวนคนในคณะก็มากขึ้น ตนทุนจึงสูงขึ้น ทําใหตอง
เรียกคาราด (คาจางแสดง) แพงขึ้น แตหนังตะลุงหลายคณะก็ยังรักษาเอกลักษณเอาไว
เครื่องดนตรีสําคัญของหนังตะลุง มีดังตอไปนี้

ทับ ของหนังตะลุงเปนเครื่องกํากับจังหวะและทวงทํานองที่สําคัญที่สุด ผูบรรเลงดนตรีชิ้นอื่นๆ
ตองคอยฟงและยักยายจังหวะตามเพลงทับ นักดนตรีที่สามารถตีทับไดเรียกวา “มือทับ” เปนคํายกยองวา
เปนคนเลนทับมือฉมัง
รูปหนังตะลุง ตัวตลกหนังตะลุง
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ตัวตลกหนังตะลุง เปนตัวละครที่มีความสําคัญอยางยิ่ง และเปนตัวละครที่ “ขาดไมได” สําหรับ
การแสดงหนังตะลุง บทตลกคือเสนหหรือสีสัน ที่นายหนังจะสรางความประทับใจใหกับคนดู เมื่อการ
แสดงจบลง สิ่งที่ผูชมจําได และยังเก็บไปเลาตอก็คือบทตลก นายหนังตะลุงคนใดที่สามารถสรางตัวตลก
ไดมีชีวิตชีวาและนาประทับใจ สามารถทําใหผูชมนําบทตลกนั้นไปเลาขานตอไดไมรูจบ ก็ถือวาเปนนาย
หนังที่ประสบความสําเร็จในอาชีพโดยแทจริง ตัวตลกหนังตะลุงมีชื่อดังตอไปนี้
1. อายเทง
2. อายหนูนุย
3. นายยอดทอง
4. นายสีแกว
5. อายสะหมอ
ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง
หนังตะลุงทุกคณะจะนิยมเลนเปนแบบเดียวกันโดยมีการลําดับการเลน ดังนี้
1. ตั้งเครื่องเบิกโรง เปนการทําพิธีเอาฤกษ ขอที่ตั้งโรงและปดเปาเสนียดจัญไร เริ่มโดยเมื่อคณะ
หนังขึ้นโรงแลวนายหนังจะตีกลองนําเอาฤกษ ลูกคูบรรเลงเพลงเชิด ชั้นนี้เรียกวาตั้งเครื่อง
2. โหมโรง การโหมโรงเป น การบรรเลงดนตรี ล ว นๆ เพื่ อ เรี ย กคนดู และใหน ายหนั ง ได
เตรียมพรอม การบรรเลงเพลงโหมโรงเดิมที่เลากันวาใช “เพลงทับ” คือใชทับเปนตัวยืนและเดินจังหวะ
ทํานองตางๆ กันไป
3. ออกลิงหัวค่ํา เปนธรรมเนียมการเลนหนังตะลุงสมัยกอน ปจจุบันเลิกเลนแลว เขาใจวาไดรับ
อิทธิพลจากหนังใหญ เพราะรูปที่ใชสวนใหญเปนรูปจับ มีฤาษีอยูกลาง ลิงขาวกับลิงดําอยูคนละข าง แต
รูปที่แยกเปนรูปเดี่ยวๆ 3 รูป แบบเดียวกับของหนังตะลุงก็มี
4. ออกฤาษี เปนการเลนเพื่อคารวะครู และปดเปาเสนียดจัญไร โดยขออํานาจจากพระพรหม
พระอิศวร พระนารายณ และเทวะอื่นๆ และบางหนังยังขออํานาจจากพระรัตนตรัยดวย
5. ออกรูปฉะ หรือรูปจับ คําวา “ฉะ” คือสูรบ ออกรูปฉะเปนการออกรูปจากพระรามกับทศกัณฐ
ใหตอสูกัน วิธีเลนใชทํานองพากยคลายหนังใหญ การเลนชุดนี้หนังตะลุงเลิกเลนไปนานแลว
6. ออกรูปปรายหนาบท รูปปรายหนาบท เปนรูปผูชายถือดอกบัวบาง ธงชาติบาง ถือเปนตัวแทน
ของนายหนัง ใชเลนเพื่อไหวครู ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิแ์ ละผูที่หนังเคารพหนังถือทั้งหมดตลอดทั้งใชรองกลอน
ฝากเนื้อฝากตัวกับผูชม
7. ออกรูปบอกเรื่อง รูปบอกเรื่องเปนรูปตลก หนังสวนใหญใชรูปขวัญเมืองเลนเพื่อเปนตัวแทน
ของนายหนัง ไมมีการรอง กลอน มีแตพูด จุดประสงคของการออกรูปนี้เพื่อบอกกลาวกับผูชมถึงเรื่อง
นิยายที่หนังจะหยิบยกขึ้นแสดง
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8. เกี้ยวจอ เปนการรองกลอนสั้น ๆ กอนตั้ง นามเมืองเพื่อใหเปน คติสอนใจแกผูชม หรือเปน
กลอนพรรณนา ธรรมชาติและความในใจ กลอนที่รองนี้หนังจะแตงไวกอน และถือวามีความคมคาย
9. ตั้งนามเมือง หรือตั้งเมือง เปนการออกรูปกษัตริย โดยสมมติขึ้นเปนเมืองๆ หนึ่งจากนั้นจึง
ดําเนินเหตุการณไปตามเรื่องที่กําหนดไว
วัตถุประสงคการเลนหนังตะลุง
จากที่กลาวมา เปนขนบนิยมในการเลนหนังเพื่อความบันเทิงโดยทั่วๆ ไป แตหากเลนประกอบ
พิธีกรรม จะมีขนบนิยมเพิ่มขึ้น การเลนเพื่อประกอบพิธีกรรมมี 2 อยาง คือ เลนแกเหมรยและเลนในพิธี
ครอบมือ การเลนแกเหมรยเปนการเลนเพื่อบวงสรวง ครูหมอหนังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามพันธะที่บนบาน
ไว หนังตะลุงที่จะเลนแกเหมรยไดตองรอบรูในพิธีกรรมอยางดี และผานพิธคี รอบมือถูกตองแลว การเลน
แกเหมรยจะตองดูฤกษยามใหเหมาะ เจาภาพตองเตรียมเครื่องบวงสรวงไวใหครบถวนตามที่บนบานไว
ขนบนิยมในการเลนทั่วๆไปแบบเดียวกับเลนเพื่อความบันเทิง แตเสริมการแกบนเขาไปในชวงออกรูป
ปรายหนาบท โดยกลาวขับรองเชิญครูหมอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารับเครื่องบวงสรวง ยกเรื่องรามเกียรติ์ตอน
ใดตอนหนึ่งที่พอจะแกเคล็ดวาตัดเหมรยไดขึ้นแสดง เชน ตอนเจาบุตรเจาลบ เปนตน จบแลวชุมนุมรูป
ตางๆมีฤาษีเจาเมือง พระ นาง ตัวตลก ฯลฯ โดยปกรวมกันหนาจอเปนทํานองวาไดรวมรูเห็นเปนพยานวา
เจาภาพไดแกเหมรยแลว แลวนายหนังใชมีดตัด หอเหมรยขวางออกนอกโรง เรียกวา “ตัดเหมรย” เปน
เสร็จพิธี สวนการครอบมือเปนพิธีที่จัดขึ้นเพื่อยอมรับนับถือครูหนังแตครั้งบุรพกาล ซึ่งเรียกวา “ครูตน” มี
พระอุณรุทธไชยเถร พระพิราบหนาทอง ตาหนุย ตาหนักทอง ตาเพชร เปนตน
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ตัวอยางผูที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการแสดงหนังตะลุง

นายหนังพรอมนอย

นายหนังพรอมนอย ตะลุงสากล เปนนายหนังผูหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากประชาชนที่มีความชื่น
ชอบการแสดงหนังตะลุงของนายหนังพรอมนอย ตะลุงสากล เนื่องจากมีคุณลักษณะในการแสดงหนัง
ตะลุงหลายๆ ดานรวมกัน เชน
1. มีเสียงเพราะน้ําเสียงในการขับบทกลอนที่มีเสียงดังฟงชัด
2.มีความรอบรูทั้งทางโลกและทางธรรม
3. มีการนําเหตุการณบานเมืองในปจจุบันมาทําการแสดงเขากับวรรณกรรม
4. สอดแทรกมุขตลก
นายหนังพรอมนอย ตะลุงสากล มีคุณลักษณะในเรื่องของเสียงนายหนังพรอมนอย ตะลุงสากล เปนนาย
หนังที่มีน้ําเสียงทีส่ ามารถแสดงหนังตะลุงติดตอกันหลายชั่วโมงโดยเสียงไมแหบและสามารถเลียนเสียง
ตัวหนังแตละตัวที่เอกลักษณของน้ําเสียงแตกตางกันออกไปไดอยางเหมาะสม สามารถถายทอดใหผูชม
ไดรับรูถึงบทบาทของนายหนังไดเปนอยางดี
วรรณกรรมที่แสดงหนังพรอมนอย ตะลุงสากล มีการนําคติสอนใจมาสอดแทรกในเนื้อหาการ
แสดงสอนใหผชู มไดรับรูถึงคําสอนในทางโลกและทางธรรม วรรณกรรมที่แสดงเขากับยุคสมัยโดยการ
นําเหตุการณในทองถิ่น เหตุการณก ารเมืองการปกครองมาดัด แปลงในการแสดงเพื่อเปนสื่อกลางให
ชาวบานผูชมทราบถึงเหตุการณบานเมืองในปจจุบัน เรื่องมุขตลกหนังพรอมนอย ตะลุงสากลมีวิธีการ
แสดงโดยนํามาสอดแทรกในเรื่องทําใหการแสดงหนังตะลุงเปนเรื่องสื่อบันเทิงใหกับชาวบานในทองถิ่น
ไดมีความสนุกมีสวนรวมไปกับการแสดงหนังตะลุง
หนังพรอมนอย ตะลุงสากลยังมีลุก คูที่มีค วามสามารถบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุง
รวมถึงความทันสมัยในเรื่องดนตรีที่นํามาบรรเลงกับดนตรีพื้นบาน ทําใหไดรับความนิยมจากผูชมทุกวัย
การนําดนตรีสากลเขามาใชประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะหนังพรอมนอย มีการสรางสรรคโดยนํา
เพลงไทยเดิมมาบรรเลงกับดนตรีสากล สวนเพลงตามสมัยนิยมสามารถนํามาบรรเลงกับการแสดงหนัง
ตะลุงไดอยางเหมาะสมและลงตัว
สิ่งที่ขาดไมไดนอกเหนือจากองคประกอบความสามารถของนายหนังในการแสดงหนังตะลุง
นายหนังตะลุงควรนําองคประกอบการแสดงหนังตะลุงและความสามารถจากการแสดงหนัง

113

ตะลุงและความสามารถจากการแสดงไปชวยเหลือสังคม โดยนายหนังพรอมนอย ตะลุงสากลกลาว
วา การแสดงหนังตะลุงที่ตนประสบความสําเร็จไดมากจากการยอมรับจากประชาชน เราควรจะทํา อะไร
เพื่อประโยชนใหกับสังคมบาง หนังพรอมนอย ตะลุงสากล จึงนําเงินที่ไดจากการแสดงหนังตะลุงไป
ชวยเหลือชุมชน หรือบางครั้งเปด การแสดงหนังตะลุงเพื่อหาเงินสมทบไปพัฒนาหมูบาน โรงเรียน วัด
สถานที่ราชการ ใหมีความสะดวกยิ่งขึน้
คุณสมบัติพิเศษของผูที่จะแสดงหนังตะลุง
จะตองเปนคนเสียงดีและเสียงดัง ทําเสียงไดหลายเสียง เปลี่ยนเสียงตามบทบาทของตัวละครที่
พากยไดฉับพลันและเปนธรรมชาติ พากยยักษเสียงตองหาวอยางยักษ พากยนางเสียงตองนุมหวานอยาง
นาง พากยตัวตลกตัวใดเสียงตองเปนอยางตัวตลกตัวนั้น เรียกภาษาหนังตะลุงวา “กินรูป” เสียงที่ชวนฟง
ตองแจมใสกังวานกลมกลืนกับเสียงโหมงเรียกวา “เสียงเขาโหมง” และสามารถรักษาคุณภาพของเสียงได
ตลอดเวลา การแสดงตั้งแตประมาณ 3 ทุม จนสวาง ตองรอบรูในศิลปและศาสตรตางๆ อยางกวางขวาง
ทั้งคดีโลกและคดีธรรม เพื่อแสดงหนังใหไดทั้งความบันเทิงและสารประโยชน มีอรรถรส สามารถดึงดูด
ผูชมใหชวนติดตาม
2.อาชีพการแสดงลิเก

ลิเก เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 คําวา ลิเก ในภาษามลายู แปลวา ขับรอง เดิมเปนการสวดบูชาพระ
ในศาสนาอิสลาม สวดเพลงแขกเขากับจังหวะรํามะนา พวกแขกเจาเซ็นไดสวดถวายตัวเปนครั้งแรกใน
การบําเพ็ญพระราชกุศล เมื่อ พ.ศ. 2423 ตอมาคิดสวดแผลงเปนลํานําตางๆ รองเปนเพลงตาง
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ภาษา และทํ า ตั ว หนั ง เชิ ด โดยเอารํ า มะนาเป น จอก็ มี ลิ เ กจึ ง กลายเป น การเล น ขึ้ น ต อ มามี
ผูคิดเลนลิเกอยางละคร คือเริ่มรองเพลงแขก แลวตอไปเลนอยางละครรํา และใชปพาทยอยางละคร
ลิเกมี 4 แบบ คือ
ลิเกบันตน เริ่มดวยรองเพลงบันตนเปนภาษามลายู ตอมาก็แทรกคําไทยเขาไปบาง ดนตรีก็ใ ช
รํ า มะนา จากนั้ น ก็ แ สดงเป น ชุ ด ๆ ต า งภาษา เช น แขก ลาว มอญ พม า ต อ งเริ่ ม ด ว ยชุ ด แขกเสมอ
ผูแสดงแตงตัวเปนชาติตางๆ รองเอง พวกตีรํามะนาเปนลูกคู มีก ารรองเพลงบัน ตนแทรกระหวางการ
แสดงแตละชุด
ลิเกลูกบท คือ การแสดงผสมกับการขับรองและบรรเลงเพลงลูกบท รองและรําไปตามกระบวน
เพลง ใชปพาทยประกอบแทนรํามะนา แตงกายตามทีน่ ิยมในสมัยนั้นๆ แตสีฉดู ฉาด ผูแสดงเปนชายลวน
เมื่อแสดงหมดแตละชุด ปพาทยจะบรรเลงเพลง 3 ชั้นที่เปนแมบทขึ้นอีก และออกลูกหมดเปนภาษาตางๆ
ชุดอื่นๆ ตอไปใหม
ลิเกทรงเครื่อง เปนการผสมผสาน ระหวางลิเกบันตนและลิเกลูกบท มีทารําเปนแบบแผน แตงตัว
คลายละครรํา แสดงเปนเรื่องยาวๆ อยางละคร เริ่มดวยโหมโรงและบรรเลงเพลงภาษาตางๆ เรียกวา "ออก
ภาษา" หรือ "ออกสิบสองภาษา" เพลงสุดทายเปนเพลงแขก พอปพาทยหยุด พวกตีรํามะนาก็รองเพลงบัน
ตน แลวแสดงชุด แขก เปน การคํานับครู ใชปพาทยรับ ตอจากนั้นก็แสดงตามเนื้อเรื่อง ลิเกที่แสดงใน
ปจจุบันเปนลิเกทรงเครื่อง
ลิเกปา เปนศิลปะการแสดงที่เคยไดรับความนิยมอยางกวางขวางในจังหวัดสุราษฎรธานีและ
จังหวัดทางภาคใตทั่ว ๆ ไป แตในปจจุบันลิเกปามีเหลืออยูนอยมาก ผูเฒาผูแกเลาวา เดิมลิเกปาจะมีแสดง
ใหดูทุกงาน ไมวาจะเปนบวชนาค งานวัด หรืองานศพ
ลิเกปามีเครื่องดนตรีประกอบการแสดง 3 อยาง คือ กลองรํามะนา 1-2 ใบ ฉิ่ง 1 คู กรับ 1 คู บาง
คณะอาจจะมีโหมง และทับดวย ลิเกปามีนายโรงเชนเดียวกับหนังตะลุง และมโนราห สําหรับการแสดงก็
คลายกับโรงมโนราห ผูแสดงลิเกปา คณะหนึง่ มีประมาณ 6-8 คน ถารวมลูกคูด วยก็จะมีจํานวนคนพอ ๆ
กับมโนราหหนึ่งคณะ การแสดงจะเริ่มดวยการโหมโรง "เกริ่นวง" ตอจากเกริน่ วงแขกขาวกับแขกแดงจะ
ออกมาเตนและรองประกอบ โดยลูกคูจ ะรับไปดวย หลังจากนั้นจะมีผูออกมาบอกเรื่อง แลวก็จะเริ่มแสดง
วิธกี ารแสดง เดินเรื่องรวดเร็ว ตลกขบขัน เริ่มดวยโหมโรง 3 ลา จบแลวบรรเลงเพลงสาธุการ ให
ผู แ สด ง ไ หว ค รู แล ว จึ ง ออก แข ก บอก เรื่ อง ที่ จ ะ แสด ง สมั ย ก อน มี ก าร รํ า ถว า ย มื อหรื อ
รําเบิกโรง แลวจึงดําเนินเรื่อง ตอมาการรําถวายมือก็เลิกไป ออกแขกแลวก็จับเรื่องทันที การรายรํานอยลง
ไปจนเกือบไมเหลือเลย คงมีเพียงบางคณะที่ยังยึดศิลปะการรําอยู
ผูแสดง เดิมใชผูชายลวน ตอมาแสดงชายจริงหญิงแทนั้น ผูแสดงตองมีปฏิภาณในการรองและ
เจรจา ดําเนินเรื่องโดยไมมีการบอกบทเลย หัวหนาคณะจะเลาใหฟงกอนเทานั้น นอกจากนี้
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การเจรจาตองดัดเสียงใหผิดปกติ ซึ่งเปนเอกลักษณ ของลิเก แตตัวสามัญชนและตัวตลกพูดเสียงธรรมดา
เพลงและดนตรี ดําเนินเรื่องใชเพลงหงสทองชั้นเดียว แตดัดแปลงใหดนไดเนื้อความมาก ๆ แลวจึง
รับดว ยปพาทย แตถาเลนเรื่องตางภาษา ก็ใชเพลงที่มีสําเนียงภาษานั้นๆ ตามทองเรื่อง แตดนใหคลา ย
หงส ท อง ต อ มานายดอกดิ น เสื อ สง า ได ดั ด แปลงเพลงมอญครวญของลิ เ กบั น ตนที่ ใ ช กั บ
บทโศก มาเปนเพลงแสดงความรักดวย
เรื่องที่แสดง นิยมใชเรื่องละครนอก ละครใน และเรื่องพงศาวดารจีน มอญ ญวน เชน สามกก
ราชาธิราช
การแตงกาย แตงตัว ดว ยเครื่องประดับสวยงาม เลียนแบบเครื่องทรงกษัตริย จึงเรียกวา ลิเก
ทรงเครื่อง "สมัยของแพง" ก็ลดเครื่องแตงกายที่แพรวพราวลงไป แตบางคณะก็ยังรักษาแบบแผนเดิมไว
โดยตัวนายโรงยังแตงเลียนแบบเครื่องทรงของกษัตริยในสวนที่มิใชเครื่องตน เชน นุงผายกทอง สวมเสื้อ
เขมขาบหรือเยียรบับ แขนใหญถึงขอมือ คาดเข็มขัดนอกเสื้อ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณตางๆ แต
ดัดแปลงเสียใหม เชน เครือ่ งสวมศีรษะ เครื่องประดับหนาอก สายสะพาย เครื่องประดับไหล ตัวนางนุงจีบ
ยกทอง สวมเสื้อแขนกระบอกยาว หมสไบปกแพรวพราว สวมกระบังหนาตอยอดมงกุฎ ที่แปลกกวาการ
แสดงอื่นๆ คือสวมถุงเทายาวสีขาวแทนการผัดฝุนอยางละคร แตไมสวมรองเทา
สถานที่แสดง ลานวัด ตลาด สนามกวางๆ โดยปลูกเพิงสูงระดับตา ดานหนาเปนที่แสดง ดานหลัง
เปนที่พักที่แตงตัว
คุณสมบัติของผูที่จะแสดงลิเก
- มีใจรักในการแสดงและฝกฝนใหชํานาญ
- มีการรองและรําที่ดีและสวยงามเพราะเปนจุดเดนของลิเกไทย
- ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทยไดอยางงดงาม นาชม
- ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบในอาชีพ สามารถทํางานกับสวนรวมให เพราะคณะลิเก
จะมีผูแสดงจํานวนมาก
ผูที่ประสบความสําเร็จจากอาชีพการแสดงลิเก
คุณพนม พึ่งอํานาจ อายุ 40 ป ลิเกคณะ พนมพึ่งอํานาจ ที่อยู 121/1 อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ลิเกคณะพนมพึ่งอํานาจ เริ่มมีการแสดงมาแลวตั้งแตสมัยบรรพบุรุษโดยคุณพอคุณแมของคุณ
พนมไดแสดงลิเกมากอนแลว และเขาไดเริ่มเลนตอนอายุ 26 ปซึ่งอดีตไดเคยทํางานธนาคารแลวลาออกมา
เลนลิเก เพราะชอบศิลปวัฒนธรรมของไทยและไดตั้งคณะลิเกขึ้นเปนของตนเองเพื่อเปนการสืบสานตอ
จากคุณพอคุณแม การแสดงลิเกจะถือวาเปนเรื่องที่งายก็งายจะวายากก็ยากแตถามีใจรักในสิ่งที่เราทํานัน้ ก็จะ
ถือวาเปนความถนัดและงายสําหรับตัวเราเอง และมีพื้นฐานตนแบบของการแสดงลิเกนี้มาจากคุณพอ
คณะมีผูรว มแสดงทั้งหมดประมาณ 27 คน จะมีอายุตั้งแต 17 ปซึ่งจะอยูในวัยเรียน แลวก็อายุ 20 ปที่มาก
สุด 60 ป การแสดงแตละเรื่องจะมีหลายบทบาทที่แตกตางกัน
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ออกไปก็จะดูวาใครเหมาะสมกับบทบาทไหน สวนใหญจะแสดงลิเกกันเปนอาชีพหลัก การแสดงจะมีอยู
ตลอดทุกเดือนอยางตอเนื่องและมีการแสดงมากในชวงออกพรรษาตระเวนแสดงผลงานทั้งป การแสดง
ไดรับเงินมากที่สุด คือ 60,000 บาท การแสดงเรื่องหนึ่งจะใชเวลา 4 ชั่วโมง เวลาที่แสดงจะเปน ชว ง
กลางคืนเวลาสามทุมถึงตีหนึ่ง เสนหของลิเกอยูที่เนื้อเรื่อง การแตงตัวสําคัญที่สุดคือศิลปะการรอง การรํา
ซึ่งจะเปนจุดเดนของลิเกไทยเปนการผสมผสานของศิลปวัฒนธรรมไทยทําใหมีความงดงามนาชม
ความเจริญกาวหนาในอาชีพ
ฝกการแสดงในบทรอง – บทรํา ใหมีความชํานาญและพัฒนาไปในสิ่งที่ดี และมีความรับผิดชอบ
จนเปนที่ยอมรับของผูชมทั่วไป สามารถประสบความสําเร็จได
3. อาชีพการแสดงหมอลํา

คําวา "ลํา" มีความหมายสองอยาง อยางหนึ่งเปนชื่อของเรื่อง อีกอยางหนึ่งเปนชื่ อของ การขับ
รองหรือการลํา ที่เปนชื่อของเรื่องไดแกเรื่องตาง ๆ เชน เรื่องนกจอกนอย เรื่อง ทาวก่ํากาดํา เรื่องขูลูนางอั้ว
เปนตน เรื่องเหลานี้โบราณแตงไวเปนกลอน แทนที่จะเรียกวา เรื่องก็เรียกวาลํา กลอนที่เอามาจากหนังสือ
ลํา เรียกวากลอนลํา
อีกอยางหนึ่งหมายถึงการขับรอง หรือการลํา การนําเอาเรื่องในวรรณคดีอีสานมา ขับรอง หรือ
มาลํ า เรี ย กว า ลํ า ผู ที่ มี ค วามชํ า นาญในการขั บ ร อ งวรรณคดี อี ส าน โดยการท อ งจํ า เอากลอน
มาขับรอง หรือผูที่ชํานาญในการเลานิทานเรื่องนั้น เรื่องนี้ หลายๆ เรื่องเรียกวา "หมอลํา"
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วิวัฒนาการของหมอลํา
ความเจริญกาวหนาของหมอลําก็คงเหมือนกับความเจริญกาวหนาของสิ่งอื่น ๆ เริ่มแรกคงเกิดจากผู
เฒาผูแกเลานิทาน นิทานทีน่ ํามาเลาเกีย่ วกับจารีตประเพณีและศีลธรรม โดยเรียกลูกหลานใหมาชุมนุมกัน ที
แรกนั่งเลา เมื่อลูกหลานมาฟงกันมากจะนั่งเลาไมเหมาะ ตองยืนขึน้ เลา เรื่องที่นํามาเลาตองเปนเรื่องที่มีใน
วรรณคดี เชน เรื่องกาฬเกษ สินชัย เปนตน ผูเลาเพียงแตเลา ไมออกทาออกทางก็ไมสนุก ผูเลาจึง
จําเปนตองยกไมยกมือแสดงทาทางเปน พระเอก นางเอก เปนนักรบ เปนตน
เพียงแตเลาอยางเดียวไมสนุก จึงจําเปนตองใชสําเนียงสั้นยาว ใชเสียงสูงต่ํา ประกอบ และหา
เครื่องดนตรีประกอบ เชน ซุง ซอ ป แคน เพื่อใหเกิดความสนุกครึกครื้น ผูแสดง มีเพียงแตผูชายอยางเดียว
ดูไมมีรสชาติเผ็ดมัน จึงจําเปนตองหาผูห ญิงมาแสดงประกอบ เมื่อผูหญิงมาแสดงประกอบจึงเปนการลําแบบ
สมบูรณ เมื่อผูห ญิงเขามาเกี่ยวของเรื่องตาง ๆ ก็ตามมา เชน เรือ่ งเกี้ยวพาราสี เรื่องชิงดีชิงเดน ยาด (แยง) ชูยาด
ผัวกัน เรื่องโจทย เรื่องแก เรื่องประชัน ขันทา เรื่องตลกโปกฮาก็ตามมา จึงเปนการลําสมบูรณแบบ
จากการทีม่ ีหมอลําชายเพียงคนเดียวคอย ๆ พัฒนาตอมาจนมีหมอลําฝายหญิง มีเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะเพื่อความสนุกสนาน จนกระทั่งเพิม่ ผูแสดงใหมีจาํ นวนเทากับตัวละครที่มใี นเรื่องมีพระเอก
นางเอก ตัวโกง ตัวตลก เสนา ครบถวน ซึ่งพอจะแบงยุคของวิวัฒนาการไดดังนี้
ลําโบราณ เปนการเลาทานของผูเฒาผูแกใหลูกหลานฟง ไมมีทาทางและดนตรีประกอบ
ลูกคูหรือลํากลอน เปนการลําที่มีหมอลําชายหญิงสองคนลําสลับกัน มีเครื่องดนตรีประกอบ คือ
แคน การลํามีทั้งลําเรื่องนิทานโบราณคดีอีสาน เรียกวา ลําเรื่องตอกลอน ลําทวย (ทายโจทย) ปญหา ซึ่งผูลํา
จะตองมี ปฏิภาณไหวพริบที่ดี สามารถตอบโต ยกเหตุผลมาหักลางฝายตรงขามได ตอมามีการเพิ่มผูลํา ขึ้น
อีกหนึ่งคน อาจเปนชายหรือหญิง ก็ได การลําจะเปลี่ยนเปนเรื่อง ชิงรักหักสวาทยาดชูยาดผัว เรียกวา ลําชิงชู
ลําหมู เปนการลําที่มีผูแสดงเพิ่มมากขึน้ จนเกือบจะครบตามจํานวนตัวละครที่มีในเรื่อง มีเครื่อง
ดนตรีประกอบเพิ่มขึน้ เชน พิณ (ซุง หรือ ซึง) กลอง การลําจะมี 2 แนวทาง คือ ลําเวียง จะเปนการลําแบบ
ลํากลอน หมอลําแสดง เปนตัวละครตามบทบาทในเรื่อง การดําเนินเรื่องคอนขางชา แตก็ไดอรรถรสของ
ละครพื้นบาน หมอลําไดใชพรสวรรคของตัวเองในการลํา ทั้งทางดานเสียงรอง ปฏิภาณไหวพริบ และ
ความจําเปนทีน่ ิยมในหมูผูสูงอายุ ตอมาเมื่อดนตรีลูกทุงมีอทิ ธิพลมากขึ้นจึงเกิดวิวัฒนาการของลําหมูอีก
ครั้งหนึ่ง กลายเปน ลําเพลิน ซึ่งจะมีจังหวะที่เราใจชวนใหสนุกสนาน กอนการลําเรื่องในชวงหัวค่ําจะมี
การนําเอารูปแบบของ วงดนตรีลูกทุงมาใชเรียกคนดู กลาวคือ จะมีนกั รอง (หมอลํา) มารอง เพลงลูกทุงที่
กําลังฮิตในขณะนั้น มีหางเครื่องเตนประกอบ นําเอาเครื่องดนตรีสมัยใหมมาประยุกตใช เชน กีตาร
คียบอรด แซ็กโซโฟน ทรัมเปต และกลองชุด โดยนํามาผสมผสานเขากับเครื่องดนตรีเดิมไดแก พิณ แคน
ทําใหไดรสชาติของดนตรีที่แปลกออกไป ยุคนับวา หมอลําเฟองฟูมากที่สุด คณะหมอลําดัง ๆ สวนใหญ
จะอยูในแถบจังหวัด ขอนแกน มหาสารคาม อุบลราชธานี
ลําซิ่ง หลังจากที่หมอลําคูและหมอลําเพลิน คอย ๆ เสื่อมความนิยมลงไป อันเนื่องมาจากการกาว
เขามาของเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน ทําใหดนตรีสตริงเขามาแทรกในวิถีชีวิตของผูคนอีสาน ความนิยมของ
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การชมหมอลํา คอนขางจะลดลงอยางเห็นไดชัด จนเกิดความวิตกกังวลกันมากในกลุมนักอนุรกั ษ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน แตแลวมนตขลังของหมอลําก็ไดกลับมาอีกครั้ง ดวยรูปแบบที่สะเทือนวงการดวย
การแสดงที่เรียกวา ลําซิ่ง ซึ่งเปนวิวัฒนาการของลําคู (เพราะใชหมอลํา 2-3 คน) ใชเครื่องดนตรีสากลเขา
รวมใหจังหวะเหมือนลําเพลิน มีหางเครื่องเหมือนดนตรีลกู ทุง กลอนลําสนุกสนานมีจังหวะอันเราใจ ทํา
ใหไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว จนกระทั่งระบาดไปสูก ารแสดงพื้นบานอื่นใหตองประยุกตปรับตัว เชน
เพลงโคราชกลายมาเปนเพลงโคราชซิง่ กันตรึมก็กลายเปนกันตรึมร็อค หนังปราโมทัย (หนังตะลุงอีสาน)
กลายเปนปราโมทัยซิ่ง ถึงกับมีการจัดประกวดแขงขัน บันทึกเทปโทรทัศนจําหนายกันอยางแพรหลาย
จนถึงกับ มีบางทานถึงกับกลาววา "หมอลําไมมีวันตาย จากลมหายใจชาวอีสาน"
กลอนลําแบบตางๆ
กลอนที่นํามาเสนอ ณ ที่นี้มีหลายกลอนที่มีคําหยาบโลนจํานวนมาก บางทานอาจจะทําใจยอมรับ
ไมไดก็ตองกราบขออภัย เพราะผูจัดทํามีเจตนาที่จะเผยแพรไวเพื่อเปนการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี มิได
มีเจตนาที่จะเสนอใหเปนเรื่องลามกอนาจาร ตองยอมรับอยางหนึ่งวา นี่คือวิถีชีวิตของคนอีสาน กลอนลํา
ทัง้ หลายทั้งปวงผูลํามีเจตนาจะทําใหเกิดความสนุกสนานตลกโปกฮาเปนที่ตั้ง ทานที่อยูใ นทองถิน่ อื่น ๆ ขอ
ไดเขาใจในเจตนาดวยครับ สนใจในกลอนลําหัวขอใดคลิกทีห่ ัวขอนัน้ เพื่อเขาชมไดครับ
กลอนที่นํามารองมาลํามีมากมายหลายอยาง จนไมสามารถจะกลาวนับหรือแยกแยะไดหมด แตเมื่อ
ยอรวมลงแลวจะมีอยูสองประเภท คือ กลอนสั้นและกลอนยาว
กลอนสั้น คือ คํากลอนที่สั้นๆ สําหรับเวลามีงานเล็กๆ นอยๆ เชน งานทําบุญบาน หรืองาน
ประจําป เชน งานบุญเดือนหกเปนตน กลอนสั้นมีดังตอไปนี้
1. กลอนขึ้นลํา
2. กลอนลงลํา
3. กลอนลําเหมิดคืน
4. กลอนโตน
5. กลอนติ่ง
6. กลอนตง
7. กลอนอัศจรรย
8. กลอนสอย
9. กลอนหนังสือเจียง
10. กลอนเตยหรือผญา
11. ลําสีฟนดอน
12. ลําสั้น เรื่องติดเสนห
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กลอนยาว คือ กลอนสําหรับใชลําในงานการกุศล งานมหรสพตางๆ กลอนยาวนีใ้ ชเวลาลํา เปน
ชั่วโมงบาง ครึ่งชัว่ โมงบาง หรือแลวแตกรณี ถาลําคนเดียวเชน ลําพื้น หรือ ลําเรื่อง ตองใชเวลาลําเปนวันๆ
คืนๆ ทั้งนี้แลวแตเรื่องที่จะลําสั้นหรือยาวแคไหน แบงออกเปนหลายชนิดดังนี้
1. กลอนประวัติศาสตร
2. กลอนลําพื้นหรือลําเรื่อง
3. กลอนเซิ้ง
4. กลอนสอง
5. กลอนเพอะ
6. กลอนลองของ
7. กลอนเวาสาว
8. กลอนฟอนแบบตางๆ
อุปกรณวธิ ีการแสดง ประกอบดวยผูแสดงและผูบ รรเลงดนตรีคอื หมอแคน แบงประเภทหมอลํา
ดังนี้
1. หมอลําพื้น ประกอบดวยหมอลํา 1 คน หมอแคน 1 คน
2. หมอลํากลอน ประกอบดวย หมอลํา 2-3 คน และหมอแคน 1-2 คน
3. หมอลําเรื่องตอกลอน ประกอบดวยหมอลําหลายคน เรียก หมอลําหมู ดนตรีประกอบคือ
แคน พิณ ฉิ่ง กลอง และเครื่องดนตรีสากล
4. หมอลําเพลิน ประกอบดวยหมอลําหลายคนและผูบรรเลงดนตรีหลายคน
สถานที่แสดง เปนมหรสพที่ใชในงานเทศกาล งานบวช งานกฐิน งานวันเกิด งานศพ ฯลฯ เปน
มหรสพที่ประชาชนชาวอีสานในอดีตนิยมชมชื่นมาก
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ผูประสบความสําเร็จจากอาชีพการแสดงหมอลํา

หมอแปน หรือ น.พ.สุชาติ ทองแปน อายุรแพทย วัย 36 ป เขาสามารถใชชีวิต อยูตรงกึ่งกลาง
ระหวางการเปน "หมอรักษาคน" และ "หมอลํา" ไดลงตัว อะไรที่ทําใหนายแพทยคนหนึ่งเลือกที่จะมีชีวิต
สองขั้ว บนเสนทางคูขนานระหวางความฝนกับความเปนจริง
"หมอแปน" เปนแพทยประจําโรงพยาบาลมหาสารคาม ผูที่ทุมเทใหกับการรักษาผูปวยดวยหัวใจ
เกิน รอ ย เขายั งได รับ การยอมรับจากบุค ลากรทุก ระดั บชั้ น ของโรงพยาบาล ว าเป น หมอที่ม ากดว ย
ประสิทธิภาพในการเยียวยารักษา เอาใจใสผูปวย และนิสัยใจคอก็โอบออมอารี
หมอแป น เล าว า โดยส ว นตัว ผมชอบหมอลํา มาตั้ งแตเ ด็ก แลว จํา ได วา ตอนที่ เรี ยนหมออยู
ป 4 ที่คณะมีหมอลําเขามาเปดสอนใหหัดรองหัดลํา ผมก็อยากจะไปเรียน เพราะชอบมาตั้งนานแลว ก็ไป
บอกพอกับแม แตเขาก็ไมใหเรียน บอกวาอยาเลย ผมเลยไมไดไปสมัคร แตตอนนั้นก็จะไปดูหมอลําตลอด
ดูจ นถึง 6 โมงเชา เกือบทุก วัน เลย แตไมใ หเสียการเรียน ถึงกลับมาเช าเราก็ไปเขาเรียนตอได ไมมี
ผลกระทบอะไร เพราะเราแบงเวลาเปน และที่ลําหมอลําไดก็ไมไดไปเรียนที่ไหน อาศัยจําเอา ดูคนนั้นคน
นี้แลวก็จํา ตอมาประมาณป 2547 ก็เริ่มชักชวนเพื่อนๆ ในโรงพยาบาลตั้งวงหมอลําขึ้นมา ชื่อวา "บาน
รมเย็น" ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 30 คน มีทั้งแพทย พยาบาล เจาหนาที่โภชนาการ แมบาน ผูปวย ฯลฯ
ซึ่งชวงแรกเปนเงินของตัวเอง ตอมาก็เปนเงินกองทุนบานรมเย็นเอาไวซื้อเครื่องสําอาง วิชาชีพ "หมอลํา"
เปนการแสดงพื้นบาน ที่หลอเลี้ยง จิตวิญญาณของชาวอีสาน ที่ดูไปแลวศาสตรทั้ง 2 นั้น ไมนาจะโคจรมาพบ
กันได ทําใหหนาที่เปนหมอรักษาคนไข กับการแสดงความเพลิดเพลินใหคนดูมีความสุข
ความเจริญกาวหนาในอาชีพ
ฝกการแสดงใหมีความชํานาญ และพัฒนาไปในสิ่งที่ดี มีความรับผิดชอบ จนเปนที่ยอมรับของ
ผูชมทั่วไป สามารถประสบความสําเร็จได
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สถานที่สําหรับศึกษาหมอลํา
โรงเรียนสอนหมอลํากลอน ลําซิ่ง (ศิลปะการแสดงพื้นบาน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัย
นาฏศิลปรอยเอ็ด สําหรับผูที่สนใจเรียนศิลปะการแสดง หมอลํากลอน แคนเตาเดียว หรือลําซิ่ง การเรียนลํา
เรียนตั้งแตกอนฟอน พื้นฐานตางๆ สวนลํากลอนเรียน 5 ยก ลําซิ่ง 3-4 ยก

กิจกรรมทายบท
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
บอกลักษณะที่มาและประเภทของอาชีพนาฏศิลปไทยได
คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
1. อธิบายขั้นตอนของอาชีพการแสดงหนังตะลุง
2. อธิบายขั้นตอนของอาชีพการแสดงลิเก
3. อธิบายขั้นตอนของอาชีพการแสดงหมอลํา
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
บุญเรือง
2. ดร.ชัยยศ
อิ่มสุวรรณ
3. นายวัชรินทร
จําป
4. ดร.ทองอยู
แกวไทรฮะ
5. นางรักขณา
ตัณฑวุฑโฒ
ผูเขียนและเรียบเรียง
1. นายจํานง
วันวิชัย
2. นางสรัญณอร
พัฒนไพศาล
3. นายชัยยันต
มณีสะอาด
4. นายสฤษดิ์ชัย
ศิริพร
5. นางชอทิพย
ศิริพร
6. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
1. นายจํานง
วันวิชัย
2. นางสรัญณอร
พัฒนไพศาล
3. นายชัยยันต
มณีสะอาด
4. นายสฤษดิ์ชัย
ศิริพร
5. นางชอทิพย
ศิริพร
6. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
7. นายวิวฒ
ั นไชย
จันทนสุคนธ
คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
2. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ
5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ขาราชการบํานาญ
กศน. เฉลิมพระเกีรยติ จ.บุรีรัมย
สถาบัน กศน. ภาคใต
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ขาราชการบํานาญ
กศน. เฉลิมพระเกีรยติ จ.บุรีรัมย
สถาบัน กศน. ภาคใต
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ขาราชการบํานาญ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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ผูพิมพตนฉบับ
1.นางสาวปยวดี
2. นางสาวเพชรินทร
3. นางสาวกรวรรณ
4. นางสาวชาลินี
5. นางสาวอลิศรา
ผูออกแบบปก
นายศุภโชค

คะเนสม
เหลืองจิตวัฒนา
กวีวงษพิพัฒน
ธรรมธิษา
บานชี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
คณะที่ปรึกษา
นายประเสริฐ
นายชัยยศ
นายวัชรินทร
นางวัทนี
นางชุลีพร
นางอัญชลี
นางศุทธินี

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
จันทรโอกุล
ผาตินินนาท
ธรรมวิธีกุล
งามเขตต

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นายกิตติพงศ
นางสาวผณินทร
นางสาวเพชรินทร

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
จันทวงศ
แซอึ้ง
เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ
2. นายประเสริฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูปรับปรุงขอมูล
นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
อําไพศรี
ปนมณีวงศ
เพ็ชรสวาง
วงคเรือน
อมรเดชาวัฒน
สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
2. นายศุภโชค
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ
4. นางเยาวรัตน
5. นางสาวสุลาง
6. นางสาวทิพวรรณ
7. นางสาวนภาพร
8. นางสาวชมพูนท

