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คํานํา 
 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและความเช่ือ
พ้ืนฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและส่ังสมความรูและ
ประสบการณอยางตอเนื่อง 
 ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคล่ือนนโยบาย
ทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายได
ท่ีม่ังคั่งและม่ันคง เปนบุคลากรท่ีมีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอ่ืน สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และ
เนื้อหาสาระ ท้ัง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา    ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสงผลใหตองปรับปรุง
หนังสือเรียน โดยการเพ่ิมและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพรอม  
เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาท่ีมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการ
พัฒนาหนังสือท่ีใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด   เพ่ือทดสอบความรู
ความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพ่ิมเติมจากภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงการเรียนรู
และส่ืออ่ืน 
 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา   
และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนท่ีศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากส่ือตาง ๆ มาเรียบเรียง
เนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ตัวช้ีวัดและกรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา 
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 เปนหนังสือเรียนท่ีจัดทําขึ้น 
สําหรับผูเรียนท่ีเปนนักศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และขอบขาย
เนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามท่ีกําหนด   แลวตรวจสอบ
กับแนวตอบกิจกรรมตามท่ีกําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจในเนื้อหานั้นใหมให
เขาใจ กอนท่ีจะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพ่ือเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ 
อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและเพ่ือน ๆ ท่ี
รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดยีวกันไดหนังสือเรียนเลมนี้มี 4 บท คือ                

บทท่ี 1  ทัศนศิลปไทย 
บทท่ี 2  ดนตรีไทย 
บทท่ี 3  นาฏศิลปไทย 
บทท่ี 4  นาฏศิลปไทยกับการประกอบอาชีพ 



 

โครงสรางรายวิชาศิลปศึกษา 
                                      ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 
สาระสําคัญ 

มีความรูความเขาใจ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ช่ืนชม  เห็นคณุคาความงาม  ความไพเราะ  
ธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  ทางทัศนศิลปไทย  ดนตรีไทย  นาฏศิลปไทย  และวิเคราะหไดอยางเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

       1. อธิบายความหมายของธรรมชาติ  ความงาม  ความไพเราะของทัศนศิลปไทย  ดนตรีไทย  
และนาฏศิลปไทย  

 2. อธิบายความรูพ้ืนฐานของ ทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย 
 3. สรางสรรคผลงานโดยใชความรูพ้ืนฐาน ดาน ทัศนศิลปไทย  ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย 
 4. ช่ืนชม เห็นคุณคาของ ทัศนศิลปไทย  ดนตรีไทย  และนาฏศิลปไทย 
 5.  วิเคราะห วิพากย วิจารณ งานดานทัศนศิลปไทย  ดนตรไีทย  และนาฏศิลปไทย 
 6.  อนุรักษสืบทอดภูมิปญญาดานทัศนศิลปไทย  ดนตรีไทย  และนาฏศิลปไทย 

 
ขอบขายเนื้อหา 
                 บทท่ี 1  ทัศนศิลปไทย 
               บทท่ี 2  ดนตรีไทย 
                 บทท่ี 3  นาฏศิลปไทย 
  บทท่ี 4  นาฏศิลปไทยกับการประกอบอาชีพ 
สื่อการเรียนรู 

1. หนังสือเรียน 
2. กิจกรรม 
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บทที่ 1 
ทัศนศิลปไทย 

 
สาระสําคัญ   
 ศึกษาเรียนรู เขาใจ เห็นคุณคาความงาม ของทัศนศิลปไทย และสามารถอธิบายความงาม และความ
เปนมาของทัศนศิลปไทย ไดอยางเหมาะสม 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของทัศนศิลปไทย เขาใจถึงตนกําเนิด ภูมิปญญาและการ
อนุรักษทัศนศิลปไทย 

ขอบขายเน้ือหา 
 เรื่องท่ี  1   จุด เสน สี แสง เงา รูปราง และรูปทรงท่ีใชในทัศนศิลปไทย 

เรื่องท่ี  2   ความเปนมาของทัศนศิลปไทยดานจติรกรรมไทย  ประติมากรรมไทย                   
                 สถาปตยกรรมไทย  ภาพพิมพ 
เรื่องท่ี  3   ความงามของทัศนศิลปไทย 

 เรื่องท่ี  4   สรางสรรคผลงานจากความงามตามธรรมชาต ิ
 เรื่องท่ี  5   ความคิดสรางสรรค ในการนําเอาวัสดุและส่ิงของตาง ๆ มาตกแตงรางกายและสถานท่ี 
 เรื่องท่ี  6   คุณคาของความซาบซ้ึงของวัฒนธรรมของชาต ิ
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เรื่องที่  1   จุด เสน ส ีแสง เงา รูปราง และรูปทรงที่ใชในทัศนศิลปไทย 
 

จุด ...................................................................  
คือ องคประกอบท่ีเล็กท่ีสุด จุดเปนส่ิงท่ีบอกตําแหนงและทิศทางได การนําจุดมาเรียงตอกันใหเปนเสน 

การรวมกันของจุดจะเกิดน้ําหนักท่ีใหปริมาตรแกรูปทรง เปนตน  
  
เสน  
หมายถึง จุดหลาย ๆ จุดท่ีเรียงชิดติดกันเปนแนวยาว การลากเสนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง  

ในทิศทางท่ีแตกตางกัน จะเปนทิศมุม 45 องศา 90 องศา 180 องศา หรือมุมใด ๆ การสลับทิศทางของเสนท่ีลาก
ทําใหเกิดเปนลักษณะตาง ๆ  

เสนเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการสรางสรรค  เสนสามารถแสดงใหเกิดความหมายของภาพ
และใหความรูสึกไดตามลักษณะของเสน เสนท่ีเปนพ้ืนฐาน ไดแก  เสนตรงและเสนโคง 

จากเสนตรงและเสนโคงสามารถนํามาสรางใหเกิดเปนเสนใหมท่ีใหความรูสึกท่ีแตกตางกันออกไปได
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  ใหความรูสึกเคล่ือนไหวไหลเล่ือน  ราเริง  ตอเนื่อง 
 
 
 
 
เสนประ  ใหความรูสึกขาดหาย  ลึกลับ  ไมสมบรูณ  แสดงสวนท่ีมองไมเห็น 
 
 

 
 
เสนขด  ใหความรูสึกหมุนเวียนมึนงง 
 
 

 
 
 
เสนหยกั   ใหความรูสึกขัดแยง  นากลัว  ตื่นเตน  แปลกตา 
 
 
 
 
 
นักออกแบบนําเอาความรูสึกท่ีมีตอเสนท่ีแตกตางกันมาใชในงานศิลปะประยุกต  โดยใชเสนมาเปล่ียน

รูปรางของตัวอักษร  เพ่ือใหเกิดความรูสึกเคล่ือนไหวและทําใหส่ือความหมายไดดียิ่งขึ้น 
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สี คือ สีท่ีนํามาผสมกันแลวทําใหเกิดสีใหม ท่ีมีลักษณะแตกตางไปจากสีเดิม แมสีมีอยู  2 ชนิด คือ 
 
 
 
 
 

 
    1. แมสีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผานแทงแกวปริซึม มี 7 สี คือ มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด 
แดง  สวนสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน อยูในรูปของแสงรังสี ซ่ึงเปนพลังงานชนิดเดียวท่ีมีสี  คุณสมบัติของแสง
สามารถนํามาใชในการถายภาพ ภาพโทรทัศน การจัดแสงสีในการแสดงตาง ๆ เปนตน  
    2. แมสีวัตถุธาต ุเปนสีท่ีไดมาจากธรรมชาต ิและจากการสังเคราะหโดยกระบวนการทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง 
สีเหลือง และสีน้ําเงิน  แมสีวัตถุธาตุเปนแมสีท่ีนํามาใชงานกันอยางกวางขวาง ในวงการศิลปะ  วงการ
อุตสาหกรรม ฯลฯ แมสีวัตถุธาต ุเม่ือนํามาผสมกันตามหลักเกณฑ จะทําใหเกิด วงจรสี ซ่ึงเปนวงสีธรรมชาต ิเกิด
จากการผสมกันของแมสีวัตถุธาตุ เปนสีหลักท่ีใชงานท่ัวไป ในวงจรสี จะแสดงส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
                                                      สีแดง                 สีเหลือง                สีน้ําเงิน 
วงจรสี   ( Color Circle) 
   สีขั้นที ่1 คือ แมสี ไดแก สีแดง   สีเหลือง  สีน้ําเงิน 
 
 
 
 
   
 สีขั้นที ่2 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 หรือแมสีผสมกันในอัตราสวนท่ีเทากัน จะทําใหเกิดสีใหม 3 สี ไดแก   
                   สีแดง ผสมกับสีเหลือง  ได สีสม 
                   สีแดง ผสมกับสีน้ําเงิน  ได สีมวง 
                   สีเหลือง ผสมกับสีน้ําเงิน  ได สีเขียว 
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สีขั้นที ่3 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 ผสมกับสีขั้นท่ี 2 ในอัตราสวนท่ีเทากัน จะไดสีอ่ืน 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  คือสีท่ีใหความรูสึกรอน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีรอน 7 สี และสีเย็น 7 สี โดยจะมีสีมวงกับสี
เหลือง ซ่ึงเปนไดท้ังสองวรรณะ 

สีตรงขาม หรือสีตัดกัน หรือสีคูปฏิปกษ เปนสีท่ีมีคาความเขมของสี ตัดกันอยางรุนแรง ในทางปฏิบัติ
ไมนิยมนํามาใชรวมกัน เพราะจะทําใหแตละสีไมสดใสเทาท่ีควร  การนําสีตรงขามกันมาใชรวมกัน อาจกระทํา
ไดดังนี ้

     1. มีพ้ืนท่ีของสีหนึ่งมาก อีกสีหนึ่งนอย 
     2. ผสมสีอ่ืนๆ ลงไปในสีใดสีหนึ่ง หรือท้ังสองสี 
     3. ผสมสีตรงขามลงไปในสีท้ังสองสี 
 
  สีกลาง คือ สีท่ีเขาไดกับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน้ําตาล กับ สีเทา สีน้ําตาล เกิดจากสี 

ตรงขามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนท่ีเทากัน สีน้ําตาลมีคุณสมบัติสําคัญ คือ ใชผสมกับสีอ่ืนแลวจะทําให
สีนั้น ๆ เขมขึ้นโดยไมเปล่ียนแปลงคาสี ถาผสมมาก ๆ เขาก็จะกลายเปนสีน้ําตาล   สีเทา เกิดจากสีทุกสี ๆ  
วงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนเทากัน สีเทา มีคุณสมบัติท่ีสําคัญ คือ ใชผสมกับสีอ่ืน ๆ แลวจะทําให มืด หมน    
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ทฤษฎีสีดังกลาวมีผลใหเราสามารถนํามาใชเปนหลักในการเลือกสรรสีสําหรับงานสรางสรรค ของเราได 
ซ่ึงงานออกแบบไมไดถูกจํากัดดวยกรอบความคิดของทฤษฎีตามหลักวิชาการเทานั้น แตเราสามารถ คิดนอกกรอบ
แหงทฤษฎีนั้น ๆ  

 
คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ 

1. สีแท หมายถึง สีท่ีอยูในวงจรสีธรรมชาติ ท้ัง 12 สี ท่ีเราเห็นอยูทุกวันนี้แบงเปน 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 เย็ นใ หค วา มรู สึก เ ย็น  สงบ สบ าย ตา  ปร ะก อบ ดว ย  สี เห ลือ ง สี เขี ยว เห ลือ ง  
สีเขียว สีเขียวน้ําเงิน สีน้ําเงิน สีมวงน้ําเงิน สีมวง   

เราจะเห็นวา สีเหลือง และสีมวง เปนสีท่ีอยูไดท้ัง 2 วรรณะ  คือ เปนไดท้ังสีรอน และสีเย็น 
2. ความจัดของสี หมายถึง ความสด หรือความบริสุทธ์ิของสีใดสีหนึ่ง สีท่ีถูกผสมดวย สีดําจนหมนลง 

ความจัด หรือความบริสุทธ์ิจะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลําดับจากจัดท่ีสุด ไปจนหมนท่ีสุด  
3. น้ําหนักของสี หมายถึง สีท่ีสดใส สีกลาง สีทึบของสีแตละสี สีทุกสีจะมีน้ําหนักในตัวเอง ถาเราผสม

สีขาวเขาไปในสีใดสีหนึ่ง สีนั้นจะสวางขึ้น หรือมีน้ําหนักออนลงถาเพ่ิมสีขาวเขาไปทีละนอยๆ ตามลําดับ เราจะ
ไดน้ําหนักของสีท่ีเรียงลําดับจากแกสุด ไปจนถึงออนสุด  น้ําหนักออนแกของสีท่ีได เกิดจากการผสมดวยสีขาว 
เทา และดํา น้ําหนักของสีจะลดลงดวยการใชสีขาวผสม ซ่ึงจะทําให เกิดความรูสึกนุมนวล ออนหวาน สบายตา 
เราสามารถเปรียบเทียบระหวางภาพสีกับภาพขาวดําไดอยางชัดเจน  เม่ือนําภาพสีท่ีเราเห็นวามีสีแดงอยูหลายคา
ท้ังออน กลาง แก ไปถายเอกสารขาว - ดํา เม่ือนํามาดูจะพบวา สีแดงจะมีน้ําหนักออน แก  ตั้งแตขาว เทา ดํา  
นั่นเปนเพราะวาสีแดงมีน้ําหนักของสีแตกตางกันนั่นเอง 

สีตางๆ ท่ีเราสัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีท่ีเรามองเห็นสี ไมวาจะเปน 
การแตงกาย บานท่ีอยูอาศัย เครื่องใชตางๆ แลวเราจะทําอยางไร จึงจะใชสีไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
หลักจิตวิทยา เราจะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึกตอมนุษยอยางไร ซ่ึงความรูสึกเกี่ยวกับสี สามารถจําแนกออก
ไดดังนี ้ 

สีแดง ใหความรูสึกรอน รุนแรง กระตุน ทาทาย เคล่ือนไหว ตื่นเตน เราใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ 
ความม่ังคั่ง ความรัก ความสําคัญ  

สีสม ใหความรูสึก รอน ความอบอุน ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง การปลดปลอย 
ความเปรี้ยว การระวัง 

สีเหลือง  ใหความรูสึก แจมใส ความราเริง ความเบิกบานสดช่ืน 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 ความสูงศักดิ ์
สีน้ําตาล  ใหความรูสึกเกา หนัก สงบเงียบ  
สีขาว  ใหความรูสึกบริสุทธ์ิ สะอาด ใหม สดใส  
สีดํา  ใหความรูสึกหนัก หดหู เศราใจ ทึบตัน  
สีชมพู  ใหความรูสึก อบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก เอาใจใส วัยรุน หนุมสาว          

ความนารักความสดใส 
สีเขียว จะทําใหเกิดความรูสึกกระชุมกระชวย ความเปนหนุมสาว  
สีเทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา ความสงบ ความเงียบ สุภาพ 

สุขุม ถอมตน 
สีทอง ใหความรูสึกหรูหรา โออา มีราคา สูงคา ส่ิงสําคัญ ความเจริญรุงเรือง ความสุข ความร่ํารวย การ

แผกระจาย  
จากความรูสึกดังกลาว เราสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดในทุกเรื่อง  
1.  การใชสีกลมกลืนกัน  
การใชสีใหกลมกลืนกัน เปนการใชสีหรือน้ําหนักของสีใหใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกัน เชน การใชสี

แบบเอกรงค เปนการใชสีสีเดียวท่ีมีน้ําหนักออนแกหลายลําดับ  
2. การใชสีตัดกัน สีตัดกันคือสีท่ีอยูตรงขามในวงจรสี การใชสีใหตัดกันมีความจําเปนมาก ในงาน

ออกแบบ เพราะชวยใหเกิดความนาสนใจ ในทันทีท่ีพบเห็น 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 สีมีคุณสมบัติท่ีทําใหเกิดความกลมกลืน หรือขัดแยงได สีสามารถขับเนนใหเกิด 
จุดเดน และการรวมกันใหเกิดเปนหนวยเดียวกันได  

สรางความรูสึก สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับประสบการณ และภูมิหลังของ
แตละคน สีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดได การใชสีภายใน หรือ ภายนอกอาคาร จะมีผลตอการ 
สัมผัส และสรางบรรยากาศได 

 
แสงและเงา 

แสงและเงา หมายถึง แสงท่ีสองมากระทบพ้ืนผิวท่ีมีสีออนแกและพ้ืนผิวสูงต่ํา โคงนูนเรียบหรือขรุขระ 
ทําใหปรากฏแสงและเงาแตกตางกัน 

ตัวกําหนดระดับของคาน้ําหนัก  ความเขมของเงาจะขึ้นอยูกับความเขมของแสง  ในท่ีท่ีมีแสงสวางมาก 
เงาจะเขมขึ้น   และในท่ีท่ีมีแสงสวางนอย เงาจะไมชัดเจน ในท่ีท่ีไมมีแสงสวางจะไมมีเงา และเงาจะอยูใน
ทางตรงขามกับแสงเสมอ  คาน้ําหนักของแสงและเงาท่ีเกิดบนวัตถุ  สามารถจําแนกเปนลักษณะท่ี ตาง ๆ ไดดังนี ้

1. บริเวณแสงสวางจัด  เปนบริเวณท่ีอยูใกลแหลงกําเนิดแสงมากท่ีสุด   จะมีความสวางมากท่ีสุด      
ในวัตถุท่ีมีผิวมันวาว  จะสะทอนแหลงกําเนิดแสงออกมาใหเห็นไดชัด  

2. บริเวณแสงสวาง  เปนบริเวณท่ีไดรับแสงสวาง รองลงมาจากบริเวณแสงสวางจัด เนื่องจากอยูหาง
จากแหลงกําเนิดแสงออกมา และเริ่มมีคาน้ําหนักออน ๆ  

3. บริเวณเงา  เปนบริเวณท่ีไมไดรับแสงสวาง หรือเปนบริเวณท่ีถูกบดบังจากแสงสวาง ซ่ึงจะมีคา
น้ําหนักเขมมากขึ้นกวาบริเวณแสงสวาง  

4. บริเวณเงาเขมจัด เปนบริเวณท่ีอยูหางจากแหลงกําเนิดแสงมากท่ีสุด หรือ  เปนบริเวณท่ีถูกบดบัง
มาก ๆ หลาย ๆ ช้ัน จะมีคาน้ําหนักท่ีเขมมากไปจนถึงเขมท่ีสุด  

5. บริเวณเงาตกทอด เปนบริเวณของพ้ืนหลังท่ีเงาของวัตถุทาบลงไป เปนบริเวณเงาท่ีอยูภายนอกวัตถุ 
และจะมีความเขมของคาน้ําหนักขึ้นอยูกบัความเขมของเงา น้ําหนักของพ้ืนหลัง  

6. ทิศทางและระยะของเงา  
ความสําคัญของคาน้ําหนัก 
1. ใหความแตกตางระหวางรูปและพ้ืน หรือรูปทรงกับท่ีวาง  
2. ใหความรูสึกเคล่ือนไหว  
3. ใหความรูสึกเปน 2 มิติ แกรูปราง และความเปน 3 มิติแกรูปทรง  
4. ทําใหเกิดระยะความตื้น - ลึก และระยะใกล - ไกลของภาพ  
5. ทําใหเกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ  
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เรื่องที่  2  ความหมายและความเปนมาของทัศนศิลปไทย 
 
 ศิลปะประเภททัศนศิลปท่ีสําคัญของไทย ไดแก จติรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ซ่ึง
เปนศิลปกรรมท่ีพบเห็นท่ัวไป โดยเฉพาะศิลปกรรมท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือพุทธศิลปท่ีมีประวัติความ
เปนมานับพันป จนมีรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณไทย และเปนศิลปะไทย ท่ีสะทอนใหเห็นวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ และรสนิยมเกี่ยวกับความงามของคนไทย  ศิลปะเหลานี ้แตละสาขามี
เนื้อหาสาระท่ีควรคาแกการศึกษาแตกตางกันไป 
              ไทยเปนชาติท่ีมีศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมาชานาน
แลว เริ่มตั้งแตกอนประวัติศาสตร ศิลปะไทยจะวิวัฒนาการและสืบเนื่องเปนตัวของตัวเอง    ในท่ีสุด เทาท่ี
ทราบราว พ.ศ. 300 จนถึง พ.ศ. 1800  พระพุทธศาสนานําเขามาโดยชาวอินเดีย ครั้งนั้นแสดงใหเห็น
อิทธิพลตอรูปแบบของศิลปะไทยในทุก ๆ ดานรวมท้ังภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม โดยกระจายเปนกลุม
ศิลปะสมัยตาง ๆ เริ่มตั้งแตสมัยทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เม่ือกลุมคนไทยตั้งตัวเปนปกแผนแลว ศิลปะ
ดังกลาวจะตกทอดกลายเปนศิลปะไทย ชางไทยพยายามสรางสรรคใหมีลักษณะพิเศษกวา งานศิลปะของ
ชาติอ่ืน ๆ คือ จะมีลายไทยเปนเครื่องตกแตง ซ่ึงทําใหลักษณะของศิลปะไทยมีรูปแบบเฉพาะมีความ
ออนหวาน ละมุนละไม และไดสอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความรูสึกของคนไทย
ไวในงานอยางลงตัว ดังจะเห็นไดจากภาพฝาผนังตามวัดวาอารามตาง ๆ ปราสาทราชวัง ตลอดจน
เครื่องประดับและเครื่องใชท่ัวไป 
 
ลักษณะของศิลปะไทย 

1Bศิลปะไทยไดรับอิทธิพลจากธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอมในสังคมไทย ซ่ึงมีลักษณะเดน คือ ความ
งามอยางนิ่มนวลมีความละเอียดประณีต ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนไทยท่ีได
สอดแทรกไวในผลงานท่ีสรางสรรคขึ้น โดยเฉพาะศิลปกรรมท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปนศาสนา
ประจําชาติของไทย อาจกลาวไดวาศิลปะไทยสรางขึ้นเพ่ือสงเสริมพุทธศาสนา เปนการเช่ือมโยงและโนม
นาวจิตใจของประชาชนใหเกิดความเล่ือมใสศรัทธาในพุทธศาสนา 
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ศิลปะไทยมาจากธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จิตรกรรมไทย  

จิตรกรรมไทย เปนการสรางสรรคภาพเขียนท่ีมีลักษณะโดยท่ัวไปมักจะเปน 2 มิติ ไมมีแสงและ
เงา สีพ้ืนจะเปนสีเรียบ ๆ ไมฉูดฉาด สีท่ีใชสวนใหญจะเปนสีดํา สีน้ําตาล สีเขียว เสนท่ีใชมักจะเปนเสน
โคงชวยใหภาพดูออนชอย นุมนวล ไมแข็งกระดาง จิตรกรรมไทยมักพบในวัดตาง ๆ เรียกวา “จิตรกรรม
ฝาผนัง”  

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม 

หางหงส ติดตั้งอยูปลายจนัทัน มีลักษณะคลายหางหงส 
 
รวงผึ้ง ใชประดับอยูใตขื่อ ดานหนาของโบสถ วิหาร  
มีลักษณะเปนรูปคลายรังผ้ึง 
 
สาหราย สวนท่ีติดอยูกับเสาตอจากรวงผ้ึงลงมา 
 
 
 

บัวหัวเสา กลีบบัวประดับบนหัวเสา  
มีรูปแบบมาจากดอกบัว  



11 

 

จิตรกรรมไทย จัดเปนภาพเล า เรื่ องท่ี เขี ยนขึ้นดวยความคิดจินตนาการของคนไทย  
มีลักษณะตามอุดมคติของชางไทย คือ 

1. เขียนสีแบน ไมคํานึงถึงแสงและเงา นิยมตัดเสนให เห็นชัดเจน และเสนท่ีใช จะแสดง
ความรูสึกเคล่ือนไหวนุมนวล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เขียนตัวพระ - นาง เปนแบบละคร มีลีลา ทาทางเหมือนกัน แตกตางกัน ดวยสีรางกายและ

เครื่องประดับ 
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3. เขียนแบบตานกมอง หรือเปนภาพต่ํากวาสายตา โดยมุมมองจากท่ีสูง ลงสูลาง  จะเห็นเปนรูป
เรื่องราวไดตลอดภาพ 
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4. เขียนติดตอกันเปนตอน ๆ สามารถดูจากซายไปขวาหรือลางและบนไดท่ัวภาพ โดยขัน้ตอนแต
ละตอนของภาพดวยโขดหิน ตนไม กําแพงเมือง เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. เขียนประดับตกแตงดวยลวดลายไทย มีสีทอง สรางภาพใหเดน เกิดบรรยากาศ สุขสวางและมี

คุณคามากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเขียนลายไทยพ้ืนฐาน 

ขั้นท่ี 1 ตองฝกเขียนลายเสนกอน เชน การเขียนเสนตรงโดยไมตองใชไมบรรทัดชวย  
การเขียนเสนโคงใหไดเปนวงกลมโดยไมตองใชวงเวียน เปนตน 
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ขั้นท่ี 2 หลังจากท่ีฝกเขียนเสนจนคลองและชํานาญแลว จึงเริ่มหัดเขียนลายไทย เชน กนกสามตัว 
หรือจะเขียนภาพตัวละครในวรรณคดี เชน ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหัดเขียนลายไทย 
 

            เม่ือไดฝกฝนทักษะการเขียนกนกสามตวัท่ีเปนตนแบบของกนกชนิดอ่ืน ๆ คือ กนกเปลว  กนก
ใบเทศ  และกนกหางโต  จนคลองมือดีแลวก็คงจะเขาใจในโครงสรางของตัวกนก สวนสําคัญในการ
เขียนอยูท่ีการแบงตัวลายและเขียนยอดลาย  ถาแบงตัวลายและเขียนยอดลายไดจังหวะสัดสวนด ี สะบัด
ยอดพริ้วด ี ลายกนกนั้นก็ดูงาม   
 
ประติมากรรมไทย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ประติมากรรมเปนผลงานศิลปกรรมท่ีเปนรูปทรง 3 มิติ ประกอบจากความสูง ความกวางและ

ความนูน หรือความลึก รูปทรงนี้มีปริมาตรท่ีจับตองไดและกินระวางเนื้อท่ีในอากาศ ตางจากรูปทรง 
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ปริมาตรทางจิตรกรรมท่ีแสดงบนพ้ืนเรียบเปนปริมาตรท่ีลวงตา  ประติมากรรมเกิดขึ้นจากกรรมวิธีการ
สรางสรรคแบบตาง ๆ เชน การปนและหลอ การแกะสลัก การฉลุหรือดุน  ประติมากรรมท่ัวไปมี 3 แบบ
คือ  ประติมากรรมแบบลอยตัว สามารถดูไดโดยรอบ  ประติมากรรมนูน มีพ้ืนรองรับสามารถดูไดเฉพาะ
ดานหนาและดานเฉียงเทานั้น และประติมากรรมแบบเจาะลึกลงไปในพ้ืน 

 

ประติมากรรมไทยเปนผลงานการสรางสรรคของบรรพบุรษุโดยประติมากรของไทยท่ี 
สรางสรรคขึ้นเพ่ือรับใชสังคม ตอบสนองความเช่ือ สรางความภูมิใจ ความพึงพอใจ และคานิยมแหงชาติ
ภูมิของไทย  ประติมากรรมไทยสวนใหญเนนเนื้อหาทางศาสนา มักปรากฏอยูตามวัดและวัง มีขนาดตั้งแต
เล็กท่ีสุด เชน พระเครื่อง เครือ่งรางของขลัง จนถึงขนาดใหญท่ีสุด เชน พระอัจนะ หรือพระอัฏฐารส ซ่ึง
เปนพระพุทธรูปขนาดใหญกลางแปลง มีท้ังประติมากรรมตกแตง  ซ่ึงตกแตงศิลปวัตถุ ศิลปสถาน เพ่ือ
เสริมคุณคาแกศิลปวัตถุหรือสถานท่ีนั้น จนถึงประติมากรรมบริสุทธ์ิซ่ึงเปนประติมากรรมท่ีมีคุณคาและ
คุณสมบัติเฉพาะ สมบูรณดวยตัวของประติมากรรมเอง  เม่ือพิจารณาภาพรวมของประติมากรรมไทยอาจ
แบงประติมากรรมออกเปน 3 ประเภทคือ ประติมากรรมรปูเคารพ  ประติมากรรมตกแตง  และ
ประติมากรรมเพ่ือประโยชนใชสอย ซ่ึงจะขอกลาวตามลําดับ 

 
ยุคสมัยของประติมากรรมไทย 
ท้ังประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรมตกแตง และประติมากรรมเพ่ือประโยชนใชสอยผูกพัน

กับความเปล่ียนแปลงของสังคมไทยตลอดมา นอกจากจะแสดงคุณคาทางทัศนศิลป แลวยังสะทอน
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติในแตละยุคแตละสมัยออกมาดวย  ยุคสมัยของไทยนั้น อาจแบงชวงศิลปะใน
เชิงประวัติศาสตรตามหลักฐานทางโบราณวัตถุสถานไดเปน 2 ชวงคือ 

 

1. ชวงศิลปะกอนไทย หมายถึงชวงกอนท่ีคนไทยจะรวมตัวกันเปนปกแผน ยังไมมีราชธานี ของ
ตนเองท่ีแนนอน แบงออกเปน  3  สมัยคือ     

- สมัยทวารวดี 
- สมัยศรีวิชัย  
- สมัยลพบุร ี

2.  ชวงศิลปะไทย หมายถึงชวงท่ีคนไทยรวมตัวกนัเปนปกแผนมีราชธานีท่ีแนนอนแลวแบงออก 
เปน  5  สมัยคือ  สมัย เ ชียงแสน  สมัยสุโขทัย  สมัยอูทอง สมัยอยุธยา  และสมัยรัตน โกสินทร                                 
งานประติมากรรมสมัยตาง  ๆ ของไทยเหลานี้ผานการหลอหลอมและผสมผสานของวัฒนธรรม  โดย
ดั้งเดิมมีรากเหงามาจากวัฒนธรรมอินเดีย ตอมาผสมผสานกับวัฒนธรรมจีนและชาติทางตะวันตก  แตเปน
การผสมผสานดวยความชาญฉลาดของชางไทย ประติมากรรมของไทยจึงยังคงรักษารูปแบบท่ีเปน
เอกลักษณของไทยไวไดอยาง เดนชัด สามารถถายทอดลักษณะความงดงาม ความประณีตวิจิตรบรรจง 
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และลักษณะของความเปนชาติไทยท่ีรุงเรืองมาแตโบราณใหโลกประจักษได พอจะกลาวถึงประติมากรรม
ในชวงศิลปะไทยได ดังนี ้

- ประติมากรรมไทยสมัยเชียงแสน 
- ประติมากรรมไทยสมัยสุโขทัย 
- ประติมากรรมไทยสมัยอูทองและสมัยอยุธยา 
- ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร 

 

           ผลงานประติมากรรมไทย คุณคาของงานสวนใหญผูกพันและเกี่ยวของกับศาสนา สรางสรรคขึ้น
จากความเช่ือ คตินิยม ความศรัทธา มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก ยอมมีคุณคา มีความงดงาม 
ตลอดจนเปนประโยชนใชสอยเฉพาะของตนเอง ซ่ึงในปจจุบันไดจัดใหมีการเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
นิยมและฟนฟูศิลปะประเภทนี้ เพ่ือมุงเนนใหคนรุนหลังมีความเขาใจ เกิดความช่ืนชมหวงแหนเห็นคุณคา
ในความเปนศิลปวัฒนธรรมไทยรวมกัน พรอมท้ังสืบทอด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               ภาพพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะอยุธยา 
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 ประติมากรรมไทยเปนผลงานศิลปะท่ีถูกสรางสรรคขึ้นมาดวยความคิด ฝมือ ความศรัทธาจากภูมิ
ปญญาท่ีเกิดจากการแกปญหาของคนในทองถ่ิน โดยใชเครื่องมือและวัสดุจากพ้ืนบานท่ีหา   ไดงาย ๆ เชน 
ดินเหนียว แกลบ ปูน กระดาษสา 
 ผลงานประติมากรรมไทย แบงออกไดเปน 4 ประเภท สรุปได ดังนี ้
 1. ประติมากรรมไทยท่ีเกิดขึ้นจากความเช่ือ ความศรัทธา คตินิยมเกี่ยวของกับศาสนา เชน 
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 และส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ท่ีมีมูลเหตุท่ีมาของการกอสรางอาคารบานเรือนในแตละ ทองถ่ิน จะมีลักษณะ
แตกตางกันไปบางตามสภาพทาง ภูมิศาสตร และคตินยิมของแตละทองถ่ิน  แตส่ิงกอสรางทางศาสนาพุทธ 
มักจะมีลักษณะท่ีไมแตกตางกนัมากนัก เพราะมีความเช่ือ ความศรัทธาและแบบแผนพิธีกรรมท่ีเหมือน ๆ 
กัน สถาปตยกรรมท่ีมักนิยมนํามาเปนขอศึกษา สวนใหญจะเปน  สถูป   เจดีย   โบสถ   วิหาร หรอื
พระราชวัง  เนื่องจากเปนส่ิงกอสรางท่ีคงทน มีการพัฒนารปูแบบมาอยางตอเนื่องยาวนาน และไดรับการ
สรรคสรางจากชางฝมือท่ีเช่ียวชาญ พรอมท้ังมีความเปนมาท่ีสําคัญควรแกการศึกษา อีกประการหนึ่งกค็ือ 
ส่ิงกอสรางเหลานี้ ลวนมีความทนทาน  มีอายุยาวนานปรากฏเปนอนุสรณใหเราไดศึกษาเปนอยางด ี 
      
สถาปตยกรรมไทย สามารถจัดหมวดหมู ตามลักษณะการใชงานได   2   ประเภท  คือ 

1. สถาปตยกรรมที่ใชเปนที่อยูอาศัย ไดแก  บานเรือน  ตําหนัก  วังและพระราชวัง เปนตน  
บานหรือเรือนเปนท่ีอยูอาศัยของสามัญชน ธรรมดาท่ัวไป ซ่ึงมีท้ังเรือนไม และเรือนปูนเรือนไมมี

อยู 2 ชนิด  คือ  เรือนเครื่องผูก เปนเรือนไมไผ  ปูดวยฟากไมไผ หลังคามุงดวย ใบจาก หญาคา หรือใบไม 
อีกอยางหนึ่งเรียกวา เรือนเครื่องสับ เปนไมจริงท้ังเนื้อออน และเนื้อแข็ง ตามแตละทองถ่ิน หลังคามุง ดวย
กระเบ้ืองดินเผา พ้ืนและฝาเปนไมจริงท้ังหมด ลักษณะเรือนไมของไทยในแตละทองถ่ินแตกตางกัน และ
โดยท่ัวไปแลวจะมีลักษณะสําคัญรวมกันคือเปนเรือนไมช้ันเดียวใตถุนสูง หลังคาทรงจั่วเอียงลาดชัน  
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ตําหนัก และวัง เปนเรือนท่ีอยูของชนช้ันสูง พระราชวงศ   หรือท่ีประทับช้ันรอง ของ
พระมหากษัตริย  สําหรับพระราชวัง เปนท่ีประทับของพระมหากษัตริย พระท่ีนั่ง เปนอาคารท่ีมีทอง พระ
โรงซ่ึงมีท่ีประทับสําหรับออกวาราชการ หรือกิจการอ่ืน  ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพสถาปตยกรรมวัดเบญจมบพิตร 
 

               2. สถาปตยกรรมที่เกี่ยวของศาสนา ซ่ึงสวนใหญอยูในบริเวณสงฆ ท่ีเรียกวา วัด ซ่ึงประกอบไป
ด วยสถาป ตยกรรมหลายอย าง  ได แก  โบสถ  เป น ท่ี กระทํ าสังฆกรรมข องพ ร ะ ภิ ก ษุ      
วิหารใชประดิษฐาน พระพุทธรูปสําคัญ และกระทําสังฆกรรมดวยเหมือนกัน กุฏิ เปนท่ีอยูของ
พระภิกษุ สามเณร  หอไตร เปนท่ีเก็บรักษาพระไตรปฎกและคัมภีรสําคัญทางศาสนา  หอระฆังและ
หอกลอง   เปนท่ีใชเก็บระฆังหรือกลองเพ่ือตีบอกโมงยาม หรือเรียกชุมนุมชาวบาน   สถูปเปนท่ี 
ฝงศพ  เจดียเปนท่ีระลึกอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา  ซ่ึงแบงได 4  ประเภท คือ 

1. ธาต ุเจดีย หมายถึง พระบรมธาต ุและเจดียท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา  
2. ธรรมเจดีย หมายถึง  พระธรรม  พระวินัย คําส่ังสอนทุกอยางของพระพุทธเจา  
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3. บริโภคเจดีย หมายถึง ส่ิงของเครื่องใชของพระพุทธเจา  หรือของพระภิกษุสงฆไดแก       
เครื่องอัฐบริขารท้ังหลาย  

4. อุเทสิกเจดีย หมายถึง ส่ิงท่ีสรางขึ้นเพ่ือเปนท่ีระลึกถึงองคพระพุทธเจา   เชน สถูปเจดีย  
ณ สถานท่ีทรงประสูติ   ตรัสรู   แสดงปฐมเทศนา ปรินิพพาน   และรวมถึงสัญลักษณอยางอ่ืน เชน 
พระพุทธรูปธรรมจักร  ตนโพธ์ิ  เปนตน 
 สถาปตยกรรมไทยแท ณ ท่ีนี้จะเรียนรูเฉพาะเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับวัด โดยเนนไปท่ีเรื่องของโบสถ
และสถูปเจดีย ท่ีมีลักษณะโดดเดนท้ังโครงสรางและการตกแตงอันเปนเอกลักษณของไทยโดยเฉพาะ 
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โบสถ หมายถึงสถานท่ีสําหรับพระสงฆใชประชุมทําสังฆกรรม เชนสวดพระปาฏิโมกข และ
อุปสมบทเปนตน 

 
ความงามทางศิลปะของโบสถมี 2 ประเภท 

1.  ความสวยงามภายในโบสถ ทุกส่ิงทุกอยางจะเนนไปท่ีสงบนิ่ง เพ่ือใหผูเขามากราบไหวมี
สมาธิ ความงามภายในจึงตองงามอยางเย็นตาและเย็นใจ ภายในโบสถท่ัว ๆ ไปจะไมอนุญาตให
พุทธศาสนิกชนนําส่ิงของเขามาบูชาเคารพภายใน เครื่องสักการบูชา เชนดอกไมธูปเทียนจะบูชาเฉพาะ
ดานนอกเทานั้นความงามท่ีแทจริงภายในโบสถจึงเนนท่ีองคพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานเปนพระประธาน
โดยเฉพาะ 
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2.  ความสวยงามภายนอกเปนความงามท้ังโครงสรางและลวดลายประดับตกแตง ความงาม
ภายนอกเนนสะดุดตา โดดเดน สีสันแวววาวท้ังสีทองและกระจกสี แตยังคงความเปนเอกลักษณของการ
เคารพนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในการสังเกตวาสถานท่ีใดเรียกวาโบสถ จะมีวิธีสังเกตคือ โบสถจะมีใบเสมา หรือซุมเสมาลอมรอบโบสถ  
( บางทีเรียกใบเสมา ) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              ใบเสมา
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            วิหาร การสังเกตสถานท่ีใดเรียกวาวิหาร เม่ือเขาไปอยูในบริเวณวัด สถานท่ีสรางเปนวิหารจะไม
มีใบเสมาลอมรอบ  

วิหาร หมายถึงท่ีอยูอาศัย ( มีเศรษฐีถวายท่ีดิน เพ่ือสรางอาคารเปนพุทธบูชาแดพระพุทธเจา
สําหรับเปนท่ีอยูและสอนธรรมะ ในปจจุบันวิหารจึงใชเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป เพ่ือใหประชาชน
กราบไหว เปรียบเสมือนเปนท่ีอยูของพระพุทธเจา ) การวางแปลนของโบสถ วิหาร      การกําหนด
ความสําคัญของอาคารท้ังสอง โบสถ จะมีความสําคัญกวาวิหาร โบสถจะมีโครงสรางใหญกวา สวนใหญ
จะวางแปลนใหอยูตรงกลาง โดยมีวิหารสรางประกบอยูดานขาง 
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โครงสรางของโบสถ – วิหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 - ชอฟา 
 - หนาบัน 
 - ใบระกาและ หางหงส 
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              สถูป - เจดีย คือส่ิงกอสรางสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา เม่ือสมัยพุทธกาล
ท่ีผานมา คําวาสถูปเปนภาษาบาลีหมายถึงมูลดินท่ีกองสูงขึ้นสันนิษฐานวามูลดินนั้นเกิดจากกองเถาถาน
ของกระดกูคนตายท่ีถูกเผาทับถมกันสูงขึ้นมาจากกองดิน เถาถานธรรมดาไดถูกพัฒนาตามยุคสมัยมีการ
กออิฐปดทับมูลดิน เพ่ือปองกันไมใหถูกฝนชะลาง ในท่ีสุดการกออิฐปดทับก็สูงขึ้นและกลายเปนเจดีย
อยางท่ีเราเห็นในปจจุบัน 
 
 
 
   
  
 
 

 
 

                 สถูป 
สถูป - เจดีย ในประเทศไทยไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียและลังกา ตอมาชางไทยแตละยุคสมัยพัฒนา 
ปรับปรุงและกลายเปนรูปทรงของไทยตามอุดมคติในการสรางสรรคจินตนาการของชางไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจดีย 
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เจดียยอมุม 
 

 
 

เจดียทรงระฆัง 
ลูกแกว 
 

ปลี หรือปลียอด 
 
ปองไฉน 
 
 
 
 

เสาหาน 
องคระฆัง 
 

 

บัวปากระฆัง 
 
 

บรรลังก 

 

มาลัยเถา 



28 

 

เจดียท่ีมีรูปรางมาจากทรงลังกา สมัยอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้ังหมดนี้คือลักษณะของสถาปตยกรรมเกี่ยวกับ ส่ิงกอสร างของไทยโดยสัง เขป ยัง มี
สถาปตยกรรมส่ิงกอสรางอีกมากมายท่ีผูเรียนจะตองเรียนรู คนควาดวยตนเอง เพ่ือนํามาเผยแพรใหกับ
สังคมไดรับรูของดี ๆ ท่ีเปนเอกลักษณของไทยในอดีต 
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ภาพพิมพ   
การพิมพภาพ  หมายถึง   การถายทอดรูปแบบจากแมพิมพออกมาเปนผลงานท่ีมีลักษณะ  

เหมือนกันกับแมพิมพทุกประการ  และไดภาพท่ีเหมือนกันมีจํานวนตั้งแต   2  ช้ินขึ้นไป  
             การพิมพภาพเปนงานท่ีพัฒนาตอเนื่องมาจากการวาดภาพ  ซ่ึงการวาดภาพไมสามารถ สราง
ผลงาน  2  ช้ิน  ท่ีมีลักษณะเหมือนกันทุกประการได    จึงมีการพัฒนาการพิมพขึ้นมา  ชาติจีนเปนชาติแรก
ท่ีนําเอาวิธีการพิมพมาใชอยางแพรหลายมานานนับพันป   จากนั้นจึงไดแพรหลายออกไปในภูมิภาคตางๆ
ของโลก  ชนชาติทางตะวันตกไดพัฒนาการพิมพภาพ ขึ้นมาอยางมากมาย  มีการนําเอาเครื่องจกัรกลตางๆ
เขามาใชในการพิมพ  ทําใหการพิมพมีการ พัฒนาไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน  

 การพิมพภาพมีองคประกอบที่สําคญัดังนี ้
                    1.  แมพิมพ  เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการพิมพ  
                    2.  วัสดุท่ีใชพิมพลงไป  
                    3.  สีท่ีใชในการพิมพ  
                    4.  ผูพิมพ  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานที่ไดจากการพิมพ  มี  2  ชนิด คือ  
             1.  ภาพพิมพ   เปนผลงานพิมพท่ีเปนภาพตาง ๆ  เพ่ือความสวยงามหรือบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ อาจมี   
ขอความ  ตัวอักษรหรือตัวเลขประกอบหรอืไมมีก็ได  
             2.  ส่ิงพิมพ  เปนผลงานพิมพท่ีใชบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ เปนตัวอักษร  ขอความ ตัวเลข   
อาจมีภาพประกอบหรือไมมีก็ได  
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ประเภทของการพิมพ   การพิมพแบงออกไดหลายประเภทตามลักษณะตาง ๆ ดังนี้  
1.  แบงตามจุดมุงหมายในการพิมพ  ได  2  ประเภท  คือ  

1.1  ศิลปภาพพิมพ    เปนงานพิมพภาพเ พ่ือให เกิดความสวยงามเปนงานวิจิตร ศิลป  
     1.2  ออกแบบภาพพิมพ  เปนงานพิมพภาพประโยชนใชสอย  
นอกเหนือไปจากความสวยงาม ไดแก  หนังสือตางๆ   บัตรภาพตางๆ  ภาพโฆษณา  ปฏิทิน  ฯลฯ จัดเปน
งาน ประยุกตศิลป  
2.  แบงตามกรรมวิธีในการพิมพ  ได  2  ประเภท  คือ 

2.1  ภาพพิมพตนแบบ  เปนผลงานพิมพท่ีสรางจากแมพิมพและวิธีการพิมพท่ีถูก สรางสรรคและ
กําหนดขึ้นโดยศิลปนเจาของผลงาน  และเจาของผลงาน จะตองลงนามรับรองผลงานช้ิน   
บอกลําดับท่ีในการพิมพ เทคนิคการพิมพ 

2.2  ภาพพิมพจําลองแบบ   (  REPRODUCTIVE   PRINT  ) เปนผลงานพิมพท่ีสรางจากแมพิมพ หรือ
วิ ธี กา รพิ มพ วิ ธี อ่ืน   ซ่ึง ไม ใช วิ ธี กา ร เ ดิม แ ตไ ดรู ปแ บบ เห มือ นเ ดิม   บา งก รณี อา จ เ ป น 
การละเมิดลิขสิทธ์ิผูอ่ืน  
3.  แบงตามจํานวนครั้งท่ีพิมพ  ได  2  ประเภท  คือ  

3.1  ภาพพิมพถาวร  เปนภาพพิมพท่ีพิมพออกมาจากแมพิมพใด ๆ  ท่ีไดผลงานออกมามีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการ  ตั้งแต  2  ช้ินขึ้นไป 

3.2  ภาพพิมพครั้งเดียว  เปนภาพพิมพท่ีพิมพออกมาไดผลงานเพียงภาพเดียว  ถาพิมพอีกจะไดผลงาน
ท่ีไมเหมือนเดิม  
4.  แบงตามประเภทของแมพิมพ  ได  4  ประเภท  คือ  

 4.1  แมพิมพนูน  เปนการพิมพโดยใหสีติดอยูบนผิวหนาท่ีทําใหนูนขึ้นมาของแมพิมพ   ภาพท่ีไดเกิด
จากสีท่ีติดอยูในสวนบนนั้น แมพิมพนูนเปนแมพิมพท่ีทําขึ้นมาเปนประเภทแรก   ภาพพิมพชนิดนี้
ไดแก  ภาพพิมพแกะไม  

  4.2  แมพิมพรองลึก เปนการพิมพโดยใหสีอยูในรองท่ีทําใหลึกลงไปของแมพิมพโดยใชแผนโลหะทํา
เปนแมพิมพ  (แผนโลหะท่ีนิยมใชคือแผนทองแดง)  และทําใหลึกลงไปโดยใชน้ํากรดกัด   
แมพิมพรองลึกนี้พัฒนาขึ้นโดย  ชาวตะวันตก  สามารถพิมพงาน ท่ีมีความ  ละเอียด  คมชัดสูง 
สมัยกอนใชในการพิมพ หนังสือ พระคัมภีร  แผนท่ี  เอกสารตาง ๆ  แสตมป  ธนบัตร  ปจจุบันใชในการ
พิมพงานท่ีเปนศิลปะ และธนบัตร  
     4.3  แมพิมพพ้ืนราบ เปนการพิมพโดยใหสีติดอยูบนผิวหนา ท่ีราบเรียบของแมพิมพ โดยไมตองขุด
หรือแกะพ้ืนผิวลงไป แตใชสารเคมีเขาชวย  ภาพพิมพ ชนดินี้ไดแก   ภาพพิมพหิน  การพิมพออฟ
เซท   ภาพพิมพกระดาษ  ภาพพิมพครั้งเดยีว   
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      4.4  แมพิมพฉลุ  เปนการพิมพโดยใหสีผานทะลุชองของแมพิมพลงไปสูผลงานท่ีอยูดานหลัง  เปน
การพิมพชนิดเดียวท่ีไดรูปท่ีมีดานเดียวกันกับแมพิมพ ไมกลับซาย  เปนขวา  ภาพพิมพชนิดนี้ไดแก  ภาพ
พิมพฉลุ ภาพพิมพตะแกรงไหม 
              ในอดีตผูคนมักจะหาวิชาความรูไดจากในวดัเพราะวัดจะเปนศูนยกลางของนักปราชญหรือผูรู ใช
เปนสถานท่ีในการเผยแพรวิชาความรูตางๆ จติรกรรมฝาผนังท่ีเขียนตามศาลา โบสถ  วิหารก็เปนอีกส่ิง
หนึ่งท่ีเราจะหาความรูในเรื่องตาง ๆ ไดโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกบัพุทธประวัต ิชาดก วรรณคดีและนิทาน
พ้ืนบาน ซ่ึงนอกจากจะไดความรูในเรื่องศาสนา ประวัติศาสตร วรรณคดีแลว เรายังไดอรรถรสแหงความ
สนุกสนานเพลิดเพลินกับความสวยงามของภาพพิมพตาง ๆ เหลานี้อีกดวย 
            
ภาพพิมพของไทย เมื่อหลายรอยปที่ผานมา 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
                                                                 ภาพพิมพ 
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เรื่องที่ 3 ความงามและคุณคาของทัศนศิลปไทย 
 
 “ชีวิตสลาย อาณาจักรพินาศ ผลประโยชนของบุคคลมลายหายส้ินไป แตศิลปะเทานั้นท่ียังคง
เหลือ เปนพยานแหงความเปนอัจฉริยะของมนุษยอยูตลอดกาล” 
 ขอความขางตนนี้ เปนความเห็นอันเฉียบคมของ ทานศาสตราจารยศิลป พีระศรี ผูกอตั้ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงใหเห็นวางานศิลปะเปนสมบัติอันลํ้าคาของมนุษยท่ีแสดงความเปนอัจฉริยะ
บงบอกถึงความเจริญทางดานจิตใจ และสติปญญาอันสูงกวา ซ่ึงมีคุณคาตอชีวิต และสังคมดังนี ้
 

 คุณคาในการยกระดับจิตใจ 
คุณคาของศิลปะอยูท่ีประโยชน ชวยขจัดความโฉด ความฉอฉลยกระดับวิญญาณความเปน

คนเห็นแกตน บทกวีของเนาวรัตน พงษไพบูลย กวีซีไรตของไทย ไดใหความสําคัญของงานศิลปะในการ
ยกระดับวิญญาณความเปนคนก็คือ การยกระดับจิตใจของคนเราใหสูงขึ้นดวยการไดช่ืนชมความงาม และ
ความประณีตละเอียดออนของงานศิลปะ ตัวอยางเชน เม่ือเราทําพรมอันสวยงาม สะอาดมาปูเต็มหอง ก็คง
ไมมีใครกลานํารองเทาท่ีเปอนโคลนมาเหยียบย่ํา ทําลายความงามของพรมไปจนหมดส้ิน ส่ิงท่ีมีคุณคามา
ชวยยกระดับจิตใจของคนเราใหม่ันคงในความดีงามก็คือ ความงามของศิลปะนั่นเองดังนั้นเม่ือใดท่ีมนุษย
ไดช่ืนชมความงามของศิลปะเม่ือนั้นมนุษยก็จะมีจิตใจท่ีแชมช่ืน และละเอียดออนตามไปดวย   เวนแต
บุคคลผูนั้นจะมีสติวิปลาศ 

นอกจากนี้งานศิลปะบางช้ินยังใหความงามและความรูสึกถึงความดีงาม   และงาม     
จริยธรรมอยางลึกซ้ึง  เปนการจรรโลงจิตใจใหผูดูเครงเครียดและเศราหมองของศิลปนผูสรางสรรคและผู
ช่ืนชมไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงมีการสงเสริมใหเด็กสรางงานศิลปะ เพ่ือผอนคลายความเครงเครียด และ
พัฒนาสุขภาพจิต ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของพัฒนาการตาง ๆ อยางสมบูรณ 
       ความรูสึกทางความงามของมนุษยมีขอบเขตกวางขวางและแตกตางกันออกไปตามทัศนะ
ของแตละบุคคล เราอาจรวมลักษณะเดนของความงามได ดังนี ้
                    1. ความงามเปนส่ิงท่ีปรากฏขึ้นในจิตมนุษย แมเพียงช่ัวระยะเวลาหนึ่งแตจะกอใหเกิดความป
ติยินดี และฝงใจจําไปอีกนาน เชน การไดมีโอกาสไปเท่ียวชมสถานท่ีตาง ๆ ท่ีมีธรรมชาติและศิลปกรรมท่ี
สวยสดงดงาม เราจะจําและระลึกถึงดวยความปติสุข บางครั้งเราอยากจะใหผูอ่ืนรับรูดวย 
                    2. ความงามทําใหเราเกิดความเพลิดเพลิน  หลงใหลไปกับรูปราง รูปทรง  สีสัน  จนลืมบาง
ส่ิงบางอยางไป  เชน  ผลไมแกะสลักความงามของลวดลาย ความละเอียดออน อยากเก็บรักษาไวจนลืมไป
วาผลไมนั้นมีไวสําหรับรับประทานมิใชมีไวด ู
                    3. ส่ิงส่ิงหนึ่งเปนไดท้ังส่ิงท่ีสวยงาม และไมงาม ไปจนถึงนาเกลียด อัปลักษณ แตถาไดรับ
การยกยองวาเปนส่ิงมีคา มีความงามจะตรงกันขามกับส่ิงอัปลักษณทันที 
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                      4. ความงามไมมีมาตราสวนใดมาช่ัง ตวง วัดใหแนนอนได ทําใหเราไมสามารถกําหนดได
วาส่ิงนั้นส่ิงนี้มีความงามเทาใด 
                      5. ความงามของส่ิงท่ีมนษุยสรางขึน้ เปนผลมาจากความคดิ ทักษะฝมือ หรือภูมิปญญาของ
มนุษย แตเม่ือสรางเปนวตัถุส่ิงของ ตาง ๆ แลว กลับเปนความงามของส่ิงนั้นไป เชน ความงามของผา 
ความงามของรถยนต เปนตน 
                    การรับรูคาความงาม ความงามเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเพ่ิมขึ้นตามลําดับ มนุษยรับรูคาความ
งามใน 3 กลุม คือ 
                  1. กลุมท่ีเห็นวามนุษยรับรูคาความงามไดเพราะส่ิงตาง ๆ มีความงามอยูในตัวเอง เปน
คุณสมบัติของวัตถุปรากฏออกมาเปนรูปราง รูปทรงสีสัน การอธิบายถึงความงามของงานทัศนศิลปจะ
ไดผลนอยกวาการพาไปใหเห็นของจริง แสดงใหเห็นวาความงามมีอยูในตัววัตถุ 
                  2. กลุมท่ีเห็นวามนุษยรับรูคาความงามไดเพราะจิตของเราคิดและรูสึกไปเอง โดยกลุมนี้เห็นวา
ถาความงามมีอยูในวัตถุจริงแตละบุคคลยอมเห็นความงามนั้นเทากัน แตเนื่องจากความงามของวัตถุท่ีแต
ละบุคคลเห็นแตกตางกันออกไปจึงแสดงวาความงามขึ้นอยูกับอารมณและความรูสึกของแตละบุคคล 
                  3. กลุมท่ีเห็นวามนุษยรับรูคาความงามไดเพราะเปนสภาวะท่ีเหมาะสมระหวางวัตถุกับจิต กลุม
นี้เห็นวาการรับรูคาความงามนั้นมิใชอยางใดอยางหนึ่ง แตเปนสภาวะท่ีสัมพันธกันระหวางมนุษยกับวัตถุ 
การรับรูท่ีสมบูรณตองประกอบดวยวัตถุท่ีมีความงาม ความเดนชัดและผูรับรูตองมีอารมณและความรูสึก
ท่ีดี พรอมท่ีจะรับรสคุณคาแหงความงามนั้นดวย 
                    จะเห็นไดวาศิลปกรรมหรือทัศนศิลปเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้นจึงมีการขัดเกลาตกแตงให
สวยงามเปนวัตถุสุนทรีย เปนส่ิงท่ีมีความงาม ผูดูรับรูคาความงามไดในระดับพ้ืน ๆ ใกลเคียงกัน เชน เปน
ภาพเขียน ภาพปนแกะสลัก หรือเปนส่ิงกอสรางท่ีสวยงาม แตการรับรูในระดับท่ีลึกลงไปถึงขั้นชอบ 
ประทับใจ หรือช่ืนชมนั้น เปนเรื่องของแตละบุคคล 
 
การรับรูคุณคาทางศิลปะ  มีหลายกระบวนการ ดังนี้ 
                    1. ส่ิงสุนทรีย หมายถึง งานทัศนศิลปท่ีเกิดจากศิลปนท่ีตั้งใจสรางงานอยางจริงจัง มีการ
พัฒนางานตามลําดับ ประณีตเรยีบรอย ท้ังในผลงาน กรอบ และการติดตั้งท่ีทําใหงานเดนชัด 
                  2. อารมณรวม หมายถึง ส่ิงสุนทรียนั้นมีความงามของเนื้อหาเรื่องราว รปูราง - รูปทรง สีสัน  ท่ี
สามารถทําใหผูดูสนใจ  เพลิดเพลินไปกับความงามของผลงานนั้น  มีอารมณรวมหรือ 
คลอยตาม เชน เม่ือเห็นงานทัศนศิลปแลวเกิดความรูสึกประทับใจและหยุดดูอยูระยะหนึ่ง เปนตน 

3.  กําหนดจิต  เปนขั้นตอเนื่องจากการมีอารมณรวม  กลาวคือ ในขณะท่ีเกิดอารมณรวม 
เพลิดเพลินไปกับงานทัศนศิลป ผูดูสวนใหญจะอยูในระดับท่ีเห็นวาสวยก็พอใจแลว แตถามีการกําหนด
จิตใหหลุดออกจากอารมณรวมเหลานั้นวาเรากําลังดูงานทัศนศิลปท่ีสรางสรรคอยางตั้งใจ จริงใจ แตละจดุ
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ของผลงานแสดงถึงทักษะฝมือของศิลปน จิตของเราจะกลับมาและเริ่มดูในสวนรายละเอียดตาง ๆ ทําให
ไดรสชาติของความงามท่ีแปลกออกไป 
                    กระบวนการท้ัง 3 ขั้นตอนขางตนยกตัวอยางใหเขาใจงายยิ่งขึ้นก็คือ พระอุโบสถวัดเบญจม
บพิธ ออกแบบโดยเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ อัจฉริยะศิลปนของไทย เปนสถาปตยกรรมท่ีสราง
ขึ้นเพ่ืออุทิศใหแกพระพุทธศาสนา การกอสรางจึงเต็มไปดวยความประณีตบรรจง เปนส่ิงสุนทรีย เปนท่ี
เชิดหนาชูตาของเมืองไทยแหงหนึ่งท่ีชาวไทยและชาวตางประเทศมาเท่ียวชมอยูตลอดเวลาดวยความงาม
ของสถาปตยกรรมและบรรยากาศท่ีรมรื่น ทําใหแขกผูมาเยือนเกิดความเพลิดเพลิน ประทับใจ และใช
เวลาผอนคลายอิริยาบถอยูนานพอสมควร  ผูมาเยือนบางคนฉุกคิดไดวาขณะนี้กําลังอยูตอหนา
สถาปตยกรรมท่ีงดงามและมีช่ือเสียง  ควรจะดูอยางพินิจพิเคราะห ดูใหละเอียดทีละสวน ซ่ึงออกแบบได
กลมกลืนท้ังรูปรางและวัสดุซ่ึงทําดวยหินออนท่ีสวยงามแปลกไปกวาโบสถแหงอ่ืน กลุมคนท่ีกําหนดจิต
ในสวนใหญจะเปนผูท่ีมีรสนิยมหรือมีพ้ืนฐานทางศิลปะพอสมควร 
 

 
 

 
 

5เรื่องที่ 4 การนําความงามของธรรมชาติมาสรางสรรคผลงาน 
 
7B              ความคิดสรางสรรค เปนส่ิงท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค เปนการดําเนินการในลักษณะตาง ๆ  
เพ่ือใหเกิดส่ิงแปลกใหมท่ีไมเคยปรากฏมากอน ส่ิงท่ีมีชีวิตเทานั้นท่ีจะมีความคดิอยางสรางสรรคได 
ความคดิสรางสรรคเปนความคดิระดับสูง เปนความสามารถทางสติปญญาแบบหนึ่ง  ท่ีจะคิดไดหลาย
ทิศทาง หลากหลายรูปแบบโดยไมมีขอบเขต นําไปสูกระบวนการคิดเพ่ือสรางส่ิงแปลกใหม หรือเพ่ือการ
พัฒนาของเดิมใหดีขึน้ ทําใหเกิดผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตนเปนตัวของ ตัวเอง อาจกลาวไดวา มนุษยเปน
ส่ิงมีชีวิตเพียงชนิดเดียวในโลก ท่ีมีความคดิสรางสรรค  เนือ่งจากตั้งแตในอดีตท่ีผานมา มีแตมนษุยเทานัน้
ท่ีสามารถสรางส่ิงใหม ๆ ขึ้นมาเพ่ือใชประกอบในการดํารงชีวิต และสามารถพัฒนาส่ิงตาง ๆใหดีขึ้น
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กวาเดิม รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศ  และรวมถึงพัฒนาโลกท่ีเรา
อยูใหมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับมนษุยมากท่ีสุด  ในขณะท่ีสัตวชนิดตาง ๆ ท่ีมีวิวัฒนาการมาเชนเดียวกับเรา 
ยังคงมีชีวิตความเปนอยูแบบเดิมอยางไมมีการเปล่ียนแปลง มากกวาครึ่งหนึ่งของการพบท่ียิ่งใหญของ
โลกไดถูกกระทําขึ้นมาโดยผาน "การคนพบโดยบังเอิญ" หรือการคนพบบางส่ิงขณะท่ีกําลังคนหาบางส่ิง
อยู  การพัฒนาความคิดสรางสรรคของมนษุยจะทําให เกิดการเปล่ียนแปลง การสรางสรรคอาจไม
จําเปนตองยิ่งใหญถึงขนาดการพัฒนาบางส่ิงขึ้นมาใหกับโลก  แตมีอาจเกี่ยวของกับพัฒนาการบางอยางให
ใหมขึ้นมา    อาจเปนส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือตัวของเราเอง เม่ือเราเปล่ียนแปลงตัวเราเอง เราจะพบวาโลกก็
จะเปล่ียนแปลงไปพรอมกับเรา  และในวิถีแหงการเปล่ียนแปลงท่ีเราไดมีประสบการณกบัโลกความคิด 
8Bสรางสรรคจึงมีความหมายท่ีคอนขางกวางและสามารถนําไปใชประโยชนกับการผลิต การสรางสรรค
ส่ิงประดิษฐใหม ๆ กระบวนการวิธีการท่ีคิดคนขึ้นมาใหม คาดหวังวา ความคิดสรางสรรคจะชวยใหการ
ดําเนินชีวิตและสังคมของเราดีขึ้น เราจะมีความสุข มากขึ้น โดยผานกระบวนการท่ีไดปรับปรุงขึ้นมาใหม
นี้ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ  
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                     การนําธรรมชาติมาสรางสรรคผลงาน 
จุดมงหมายของการคิดสรางสรรค 
        งานศิลปะโดยเฉพาะงานศิลปะสมัยปจจุบัน ศิลปนจะสรางสรรคงานศิลปะในรูปแบบท่ีหลากหลายมาก
ขึ้นทําใหมีขอบขายกวางขวางมาก  แตไมวาจะเปนไปในลักษณะใดกต็าม  งานศิลปะทุกประเภท จะให
คุณคาท่ีตอบสนองตอมนุษย ในดานท่ีเปนผลงานการแสดงออกของอารมณ  ความรูสึกและความคิด  เปน
การส่ือถึงเรื่องราวท่ีสําคัญ หรือเหตุการณท่ีประทับใจ  เปนการตอบสนองตอความพึงพอใจ ท้ังทางดาน
จิตใจและความสะดวกสบายดานประโยชนใชสอยของศิลปวัตถุ  
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องคประกอบของการสรางสรรคงานศิลปะ 
           การสรางสรรคจะประสบความสําเร็จเปนผลงานได  นอกจาก
ตองอาศัยความคิดสรางสรรค เปนตัวกําหนดแนวทางและรูปแบบแลว 
ยังตองอาศัยความสามารถท่ียอดเยี่ยมของศิลปน ซ่ึงเปนความสามารถ
เฉพาะตน เปนความชํานาญท่ีเกิดจากการฝกฝน และความพยายามอัน
นาท่ึง เพราะฝมืออันเยี่ยมยอด   จะสามารถสรางสรรคผลงานท่ีมีความ
งาม  อันเยี่ยมยอดได  นอกจากนี้ยังตองอาศัยวัสด ุอุปกรณตาง ๆ มาใช
ในการสรางสรรคเชนกัน วัสดุอุปกรณในการสรางสรรค แบงออกเปน
วัตถุดิบท่ีใชเปนส่ือในการแสดงออก และเครื่องมือท่ีใชสรางสรรคให
เกิดผลงานตามความชํานาญของศิลปนแตละคน แนวทางในการ
สรางสรรคงานศิลปะของศิลปนแตละคน อาจมีท่ีมาจากแนวทางท่ีตางกัน  บางคนไดรับแรงบันดาลใจจาก
ความงาม  ความคิด  ความรูสึก  ความประทับใจ   แตบางคนอาจสรางสรรคงานศิลปะเพ่ือแสดงออกถึง
ฝมืออันเยี่ยมยอดของตนเอง เพ่ือประกาศความเปน เลิศอยางไมมีท่ีเปรียบปานโดยไมเนนท่ีเนื้อหาของ
งาน   และบางคนอาจสรางสรรคงานศิลปะจากการใชวัสดุท่ีสนใจ  โดยไมเนนรูปแบบและแนวคิดใด ๆ 
เลยก็ได  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรื่องที่  5  ความคิดสรางสรรค ในการนําเอาวัสดุและสิ่งของตาง ๆ  
                มาตกแตงรางกายและสถานที ่
 
 ความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการคิดของสมองซ่ึงมีความสามารถในการคิดไดหลากหลาย
และแปลกใหมจากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกตทฤษฎี หรือหลักการไดอยางรอบคอบและมีความ
ถูกตอง จนนําไปสูการคิดคนและสรางส่ิงประดิษฐท่ีแปลกใหมหรือรูปแบบความคิดใหม นอกจาก
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ลักษณะการคิดสรางสรรคดังกลาวนี้แลว ยังมีความสามารถมองความคิดสรางสรรคไดหลากหลาย ซ่ึง
อาจจะมองในแงท่ีเปนกระบวนการคิดมากกวาเนื้อหาการคิด โดยท่ีสามารถใชลักษณะการคิดสรางสรรค
ในมิติท่ีกวางขึ้น เชนการมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน การเรียน หรือกิจกรรมท่ีตองอาศัยความคิด
สรางสรรคดวย อยางเชน การทดลองทางวิทยาศาสตร หรือการเลนกีฬาท่ีตองสรางสรรครูปแบบเกมให
หลากหลายไมซํ้าแบบเดิม เพ่ือไมใหคูตอสูรูทัน เปนตน ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนลักษณะการคิดสรางสรรค
ในเชิงวิชาการ แตอยางไรก็ตาม ลักษณะการคิดสรางสรรคตาง ๆ ท่ีกลาวนั้นตางก็อยูบนพ้ืนฐานของ
ความคิดสรางสรรค โดยท่ีบุคคลสามารถเช่ือมโยงนําไปใชในชีวิตประจําวันไดด ี 
 ในการสอนของอาจารยเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค   ควรจัดการเรียนการสอนท่ีใชวิธีการท่ี
เหมาะสม ดังนี ้

1.  การสอน หมายถึง การสอนเกี่ยวกับการคิดเห็นในลักษณะความคิดเห็นท่ีขัดแยงในตัวมันเอง 
ความคิดเห็นซ่ึงคานกับสามัญสํานึก ความจริงท่ีสามารถเช่ือถือหรืออธิบายได ความเห็นหรือความเช่ือท่ี
ฝงใจมานาน ซ่ึงการคิดในลักษณะดังกลาว นอกจากจะเปนวิธีการฝกประเมินคาระหวางขอมูลท่ีแทจริง
แลว ยังชวยใหคิดในส่ิงท่ีแตกตางไปจากรูปแบบเดิมท่ีเคยมี เปนการฝกมองในรูปแบบเดิมใหแตกตาง
ออกไป และเปนสงเสริมความคิดเห็นไมใหคลอยตามกัน (Non – Conformity) โดยปราศจากเหตุผล 
ดังนั้นในการสอนอาจารยจึงควรกําหนดใหนักศึกษารวบรวมขอคิดเห็นหรือคําถาม แลวใหนักศึกษาแสดง
ทักษะดวยการอภิปรายโตวาที หรือแสดงความคิดเห็นในกลุมยอยก็ได 

2.  การพิจารณาลักษณะ หมายถึง การสอนใหนักศึกษา คิดพิจารณาลักษณะตาง ๆ ท่ีปรากฏอยู 
ท้ังของมนุษย สัตว ส่ิงของ ในลักษณะท่ีแปลกแตกตางไปกวาท่ีเคยคิด รวมท้ังในลักษณะท่ีคาดไมถึง 

3. การเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย  หมายถึง  การเปรียบเทียบส่ิงของหรือสถานการณท่ีคลายคลึงกัน 
แตกตางกันหรือตรงกันขามกัน อาจเปนคําเปรียบเทียบ คําพังเพย สุภาษิต 

4. การบอกส่ิงท่ีคลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริง  หมายถึง การแสดงความคิดเห็น บงช้ีถึงส่ิงท่ี
คลาดเคล่ือนจากความจริง ผิดปกติไปจากธรรมดาท่ัวไป หรือส่ิงท่ียังไมสมบูรณ 

5. การใชคําถามยั่วยุและกระตุนใหตอบ หมายถึงการตั้งคําถามแบบปลายเปดและใชคําถามท่ียั่วยุ 
เราความรูสึกใหชวนคิดคนควา เพ่ือความหมายท่ีลึกซ้ึงสมบูรณท่ีสุดเทาท่ีจะเปนได 

6.  การเปล่ียนแปลง  หมายถึง การฝกใหคิดถึงการเปล่ียนแปลงดัดแปลงการปรับปรุงส่ิงตาง ๆ  
ท่ีคงสภาพมาเปนเวลานานใหเปนไปในรูปอ่ืน และเปดโอกาสใหเปล่ียนแปลงดวยวิธีการตาง ๆ   อยาง
อิสระ 

7. การเปล่ียนแปลงความเช่ือ  หมายถึง การฝกใหนักศึกษาเปนคนมีความยืดหยุน ยอมรับความ
เปล่ียนแปลง คลายความยึดม่ันตาง ๆ เพ่ือปรับตนเขากับสภาพแวดลอมใหม ๆ ไดดี  

8. การสรางส่ิงใหมจากโครงสรางเดิม หมายถึง การฝกใหนักศึกษารูจักสรางส่ิงใหม กฎเกณฑ
ใ ห ม  ค ว า ม คิ ด ใ ห ม  โ ด ย อ า ศั ย โ ค ร ง สร า ง เ ดิ ม ห รื อ ก ฎ เ ก ณ ฑ เ ดิ ม ท่ี เ ค ย มี  แ ต พ ย า ย า ม คิ ด 
พลิกแพลงใหตางไปจากเดิม 
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9.   ทักษะการคนควาหาขอมูล  หมายถึง การฝกเพ่ือใหนักศึกษารูจักหาขอมูล 
10.   การคนหาคําตอบคําถามท่ีกํากวมไมชัดเจน  เปนการฝกใหนักศึกษามีความอดทนและพยายามท่ี

จะคนควาหาคําตอบตอปญหาท่ีกํากวม สามารถตีความไดเปนสองนัย ลึกลับ รวมท้ังทาทายความคิด 
11.  การแสดงออกจากการหยั่งรู  เปนการฝกใหรูจักการแสดงความรูสึก และความคิดท่ีเกิดจาก

ส่ิงเรา กับอวัยวะสัมผัสท้ังหา 
12.  การพัฒนาตน  หมายถึง การฝกใหรูจักพิจารณาศึกษาดูความ ลมเหลว ซ่ึงอาจเกิดขึ้นโดย

ตั้งใจหรือไมตั้งใจ แลวหาประโยชนจากความผิดพลาดนั้นหรือขอบกพรองของตนเองและผูอ่ืน ท้ังนี้ใช
ความผิดพลาดเปนบทเรียนนําไปสูความสําเร็จ 

13.  ลักษณะบุคคลและกระบวนการคิดสรางสรรค หมายถึง การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญท้ังใน
แงลักษณะพฤติกรรมและกระบวนการคิดตลอดจนวิธีการ และประสบการณของบุคคลนั้น 
 14.  การประเมินสถานการณ หมายถึง การฝกใหหาคําตอบโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดขึ้นและ
ความหมายเกี่ยวเนื่องกัน ดวยการตั้งคําถามวาถาส่ิงเกิดขึ้นแลวจะเกิดผลอยางไร 
  15.  พัฒนาทักษะการอานอยางสรางสรรค  หมายถึง การฝกใหรูจักคิดแสดงความคิดเห็น ควร
สงเสริมและใหโอกาสนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและความรูสึกตอเรื่องท่ีอานมากกวาจะมุงทบทวน
ขอตาง ๆ ท่ีจําไดหรือเขาใจ 

               16.  การพัฒนาการฟงอยางสรางสรรค   หมายถึง  การฝกใหเกิดความรูสึกนึกคิดในขณะท่ีฟง อาจ
เปนการฟงบทความ เรื่องราวหรือดนตรี เพ่ือเปนการศึกษาขอมูล ความรู ซ่ึงโยงไปหาส่ิงอ่ืน ๆ ตอไป 

17.   พัฒนาการเขียนอยางสรางสรรค  หมายถึง การฝกใหแสดงความคิด ความรูสึก การ
จินตนาการผานการเขียนบรรยายหรือพรรณนาใหเห็นภาพชัดเจน 
  18.  ทักษะการมองภาพในมิติตาง ๆ หมายถึง การฝกใหแสดงความรูสึกนึกคิดจากภาพในแงมุม 
แปลกใหม ไมซํ้าเดิม 
 

ศิลปะกับการตกแตงที่อยูอาศัย 
                 มนุษยเปนสัตวสังคมท่ีตองการสถานท่ีปกปอง คุมครองจากส่ิงแวดลอมรอบกาย ไมวามนุษย
จะอยูแหงใด สถานท่ีอยางไร ท่ีอยูอาศัยจะสรางขึ้น เพ่ือปองกันภัยอันตรายจากส่ิงแวดลอมภายนอก ท่ีอยู
อาศัยเปนหนึ่งในปจจัยท่ีมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยจึงมีการพัฒนาท่ี
อยูอาศัยเพ่ือสนองความตองการและความพอใจของแตละบุคคล มนุษยทุกคนมีการพัฒนาการในชีวิตของ
ตนเอง มนุษยจึงนําพัฒนาการเหลานี้มาใชใหเปนประโยชน การพัฒนาท่ีอยูอาศัยจึงเปนหนึ่งในปจจัยท่ี
สําคัญสําหรับมนุษยท่ีอยูอาศัยในปจจุบันถูกพัฒนาใหทันสมัยกวา   ในอดีตเนื่องจากตองปรับปรุงให
เหมาะสมกับสภาพการณและส่ิงแวดลอมของโลกท่ีเปล่ียนแปลง แตในการปรับปรุงนั้น ควรคํานึงถึง
สภาพทางภูมิศาสตร และวัฒนธรรมทองถ่ินควบคูกันไป        การพัฒนาท่ีอยูอาศัยนั้นจึงจะเหมาะสมและ
สนองความตองการอยางแทจริง 
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                 ท่ีอยูอาศัยโดยเฉพาะบานในปจจุบัน จะมีรูปแบบท่ีเรียบงายใกลชิดธรรมชาติและคํานึงถึง
ประโยชนใชสอยเปนหลัก และเนนในเรื่องเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เพราะเกิดการเปล่ียนแปลงตาม
รสนิยมการบริโภค นอกจากนี้ในการจัดตกแตงภายในจะมีการผสมผสานการตกแตงแบบตะวันตกและ
ตะวันออกเขาดวยกัน ทําใหเกิดผลงานการตกแตงในรูปแบบท่ีใชงานไดสะดวก      ตามรูปแบบตะวันตก  
ปจจัยอีกประการหนึ่งในการจัดตกแตงภายในบานคือการนําหลักการทางศิลปะมาผสมผสานเขากับการ
ตกแตง เพ่ือใหการดํารงชีวิตภายในบานสะดวกท้ังกายและใจ และแสดงออกถึงความงดงาม และมีรสนิยม
ของผูเปนเจาของบาน องคประกอบทางศิลปะจึง ถูกนํามาเกี่ยวของ องคประกอบทางศิลปะท่ีนํามาใชใน
การจัดแตงแตงท่ีอยูอาศัย ไดแก 
 
1. ขนาดและสัดสวนนํามาใชในการจัดที่อยูอาศัย ไดแก 

1.1 ขนาดของหอง ในการกําหนดขนาดของหองตาง ๆ  จะขึ้นอยูกับกิจกรรมท่ีทํา หากเปนหองท่ี
ใชกิจกรรมมาก เชน หองอาหาร หองครัว หรือหองรับแขก ควรกําหนดขนาดของหองใหมีพ้ืนท่ีรองรับ
กิจกรรมนั้น ๆ ใหเหมาะสม ไมเล็กจนเกินไป เพราะจะทําใหคับแคบและไมสะดวกตอการทํากิจกรรม 

1.2  จํานวนของสมาชิกในครอบครัว ในการกําหนดขนาดของหองตาง ๆ ควรคํานึงถึงจํานวน
ของสมาชิกวามีมากนอยเพียงใด เพ่ือจะไดกําหนดขนาดของหองใหเหมาะสมกับสมาชิก 

1.3  เครื่องเรือน ในการกําหนดขนาดของเครื่องเรือน ควรกําหนดใหมีขนาดพอดกีับหองและ
สมาชิก หรือขนาดพอเหมาะกับสมาชิกไมสูงหรือเตี้ยจนใชงานไมสะดวก ในการออกแบบ 
เครื่องเรือน หรือจัดพ้ืนท่ีภายในบานจะมีเกณฑมาตรฐานท่ีใชกนัโดยท่ัวไป ดังนี ้ 
         
 
 
 
 
 
  
 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 ซ่ึงแลวแตขนาดของหอง สวนสุขภัณฑในหองจะมีขนาด
มาตรฐานโดยท่ัวไป 
 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 ตูเส้ือผา ขนาด 0.50 – 0.80 x 2.50 เมตร 
 

2. ความกลมกลืน (Harmony) ความกลมกลืนของศิลปะท่ีนํามา ใชในการจัดตกแตงท่ีอยูไดแก 
          2.1 ความกลมกลืนของการตกแตงท่ีอยูอาศัย การนําธรรมชาติมาผสมผสานในการตกแตง จะทําให
เกิดความสัมพันธท่ีงดงามการใชตนไมตกแตงภายในอาคารจะทําใหเกิดบรรยากาศท่ีรมรื่น    เบิกบานและ
เปนธรรมชาต ิ
          2.2 ความกลมกลืนของเครื่องเรือนในการตกแตงภายในการเลือกเครื่องเรือนเครื่องใชท่ีเหมาะสม
และสอดคลองกับการใชสอย จะทําใหเกิดความสัมพันธในการใชงาน การเลือกวัสดุท่ีใชประกอบเครื่อง
เรือนภายในครัว ควรเปนวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน ทนรอนและทนรอยขูดขีดไดดี เชน ฟอรไมกา แกรนิต
หรือกระเบ้ืองเคลือบตาง ๆ 
           2.3 ความกลมกลืนของสี ในการตกแตง ซ่ึงตองใชดวยความระมัดระวังเพราะหากใชไมถูกตองแลว 
จะทําใหความกลมกลืนกลายเปนความขัดแยง การใชสีกลมกลืนภายในอาคาร ควรคํานึงถึงวัตถุประสงค
ของหองผูใช เครื่องเรือนและการตกแตง การใชสีกลมกลืนควรใชวิจารณญาณ เลือกสีใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการใช 
 

3.  การตัดกัน  
ในการตัดกันโดยท่ัวไปของการจัดตกแตงท่ีอยูอาศัยนิยมทําในรูปแบบของการขัดกันในการใชเครื่อง

เรือนในการตกแตง เพ่ือสรางจุดเดนหรือจุดสนใจในการตกแตงไมใหเกิดความกลมกลืนมากเกินไป การ
ออกแบบเครื่องเรือนแบบรวมสมัย จึงไดรับความนิยม  เนื่องจากสรางความโดดเดนของการตกแตงได
เปนอยางด ี
4. เอกภาพ  

ในการตกแตงส่ิงตาง ๆ หากขาดเอกภาพงานท่ีสําเร็จจะขาดความสมบูรณในการตกแตงภายใน การ
รวมกลุมกิจกรรมเขาดวยกัน การรวมพ้ืนท่ีในหองตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกิจกรรมจึงเปนการใชเอกภาพใน
การจัดพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน การจัดเอกภาพของเครื่องเรือนเครื่องใชก็เปนส่ิงสําคัญ หากเครื่องเรือนจัดไมเปน
ระเบียบยอมทําใหผูอาศัยขาดการใชสอยท่ีดีและขาดประสิทธิภาพในการทํางาน 
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5.  การซํ้า  

      การซํ้าและจังหวะเปนส่ิงท่ีสัมพันธกัน  การซํ้าสามารถนํามาใชในงานตกแตงไดหลายประเภทเพราะ
การซํ้าทําใหเกิดความสอดคลองของการออกแบบการออกแบบตกแตงภายในการซํ้าอาจนํามาใชในเรื่อง
สายตา เชน การปูกระเบ้ืองปูพ้ืนท่ีเปนลวดลายตอเนื่อง หรือการติดภาพประดับผนัง ถึงแมการซํ้าจะทําให
งานสอดคลอง หรือตอเนื่อง แตก็ไมควรใชในปริมาณท่ีมากเพราะจะทําใหดูสับสน 
 
6. จังหวะ  
      การจัดจังหวะของท่ีอยูอาศัยทําไดหลายลักษณะ เชน การวางผังบริเวณหรือการจัดแปลนบานใหมี
ลักษณะท่ีเช่ือมพ้ืนท่ีตอเนื่องกันเปนระยะ หรือจังหวะ นอกจากนี้การจัดพ้ืนท่ีใชสอยภายในอาคารนับเปน
ส่ิงสําคัญ เพราะจะทําใหเกิดระเบียบและสะดวกตอการทํางาน และทําใหการทํางาน และทําใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดพ้ืนท่ีใชสอยภายในอาคารท่ีนิยมไดแก การจัดพ้ืนท่ีการทํางานของหองครัว 
โดยแบงพ้ืนท่ีการทํางานใหเปนจังหวะตอเนื่องกัน ไดแก พ้ืนท่ีของการเก็บ    การปรุงอาหาร การลาง การ
ทําอาหาร และการเสิรฟอาหาร เปนตน  
 
7.  การเนน ศิลปะของการเนนที่นํามาใชในที่อยูอาศัย ไดแก 

7.1  การเนนดวยสี  ไดแก การตกแตงภายในหรือภายนอกอาคารดวยการใชสีตกแตงท่ีกลมกลืน 
หรือโดดเดน เพ่ือใหสะดุดตาหรือสดช่ืนสบายตา ซ่ึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการจัดนั้น 

7.2  การเนนดวยแสง  ไดแก การใชแสงสวางเนนความงามของการตกแตง และเครื่องเรือน
ภายในบานใหดูโดดเดน การใชโคมไฟหรือแสงสวางตาง ๆ สามารถสรางความงามและใหบรรยากาศท่ี
สดช่ืน หรือสุนทรียไดอยางดี ในการใชแสงไฟควรคํานึงถึงรูปแบบของโคมไฟ            ท่ีถูกตองและ
เหมาะสมกับขนาดและสถานท่ี ตลอดจนความกลมกลืนของโคมไฟและขนาดของหอง  

 7.3  เนนดวยการตกแตง  ไดแก การใชวัสดุ เครื่องเรือน เครื่องใชหรือของตกแตงตาง ๆ ตกแตง
ใหสอดคลองสวยงามเหมาะสมกับรูปแบบและสถานท่ีตกแตงนั้น ๆ 
 

8. ความสมดุล  
      การใชความสมดุลในการจัดอาศัยไดแก จัดตกแตงเครื่องเรือน หรือวัสดุตาง ๆ ใหมีความสมดุลตอการ
ใชงาน หรือเหมาะสมกับสถานท่ี เชน การกําหนดพ้ืนท่ีใชสอยท่ีสะดวกตอการทํางาน หรือการจัดทิศทาง
ของเครื่องเรือนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และการทํางาน โดยเฉล่ียกิจกรรมใหเหมาะสมและสมดุล 
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9. สี  
      สีมีความสัมพันธกับงานศิลปะ และการตกแตงสถานท่ี เพราะสีมีผลตอสภาพจิตใจและอารมณของ
มนุษย สีใหผูอยูอาศัยอยูอยางมีความสุข เบิกบานและรื่นรมย ดังนั้นสีจึงเปนปจจัยสําคัญของการจัด
ตกแตงท่ีอยูอาศัยในการใชสีตกแตงภายใน ควรคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงคของหองหรือสถานที่ 
      ในการใชสีตกแตงภายใน ควรคํานึงถึงวัตถุประสงคของหองหรือสถานท่ีตกแตง เพ่ือจะไดใชสี
ไดอยางเหมาะสม การใชสีตกแตงสถานท่ีตาง ๆ ภายในบาน แบงออกเปนหองตางๆ ดังนี้ 
      หองรับแขก   เปนหองท่ีใชในการสนทนา หรือตอนรับผูมาเยือน ดังนั้นหองรับแขก ควรใชสี
อบอุน เชน สีครีม สีสมออน หรือสีเหลืองออน เพ่ือกระตุนใหเบิกบาน 
      หองอาหาร   ควรมีสีท่ีดูสบายตา เพ่ือเพ่ิมรสชาติอาหาร อาจใชสีท่ีกลมกลืน นุมนวล     เพราะสี
นุมนวลจะทําใหเกิดความสบายใจ 
      หองครัว   ควรใชสีท่ีดูสะอาดตา และรักษาความสะอาดงาย หองควรเปนหองท่ีใชทํากิจกรรมจึง
ควรใชสีกระตุนใหเกิดความสนใจในการทํากิจกรรม 
      หองนอน   เปนหองท่ีพักผอน ควรใชสีท่ีสบายตา อบอุน หรือนุมนวล แตการใชในหองนอนควร
คํานึงถึงผูใชดวย 
      หองน้ํา   เปนหองท่ีใชทํากิจกรรมสวนตัว และตองการความสบาย จึงควรใชสีท่ีสบายตาเปน
ธรรมชาติ และสดช่ืน เชน สีฟา สีเขียว หรือสีขาว และควรเปนหองท่ีทําความสะอาดไดงายทิศทาง การใช
สีตกแตงภายในควรคํานึงถึงทิศทางของหอง หองท่ีถูกแสงแดดสองควรใชสีออน    เพ่ือสะทอนแสง สวน
หองท่ีอยูในท่ีมืด หรืออับ ควรใชสีออนเพ่ือความสวางเชนกัน 

ศิลปะที่นํามาใชในที่อยู
อาศัย 
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      เพศและวัย เพศชายหรือหญิง จะใชสีในการตกแตงไมเหมือนกัน เพศชายจะใชสีเขมกวาเพศหญิง 
เชนสีเขียวเขม สีฟา หรือเทา สวนเพศหญิงจะใชสีท่ีออน และนุมนวลกวา เชน สีครีม สีเหลือง เปนตน 
      วัย ในแตละวัยจะใชสีไมเหมือนกัน เชน หองเด็กจะใชสีออนหวานนุมนวล หองผูใหญจะมีสีท่ี
อบอุน หองผูสูงอายุจะใชสีท่ีนุมนวล 
      ศิลปะไมไดเกี่ยวของกับการจัดตกแตงท่ีอยูอาศัยเพียงอยางเดียว แตศิลปะยังชวยจรรโลงใจให
สมาชิกในครอบครัวอยูอยางมีความสุข หากตองการความสุขในครอบครัว ปจจัยหนึ่งท่ีควรคํานึงถึงส่ิง
นั้นคือ “ศิลปะ” 
 

เรื่องที่ 6 คุณคาของความซาบซึ้งของวัฒนธรรมของชาต ิ
 

14B                ศิลปะไทย เปนเอกลักษณของชาติไทย ซ่ึงคนไทยท้ังชาติตางภาคภูมิใจอยางยิ่ง ความงดงามท่ีสืบทอด
อันยาวนานมาตั้งแตอดีต บงบอกถึงวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้น โดยมีพัฒนาการบนพ้ืนฐานของความเปนไทย ลักษณะ
นิสัยท่ีออนหวาน ละมุนละไม รักสวยรักงาม ท่ีมีมานานของสังคมไทย ทําใหศิลปะไทยมีความประณีต
ออนหวาน เปนความงามอยางวิจิตรอลังการท่ีทุกคนไดเห็นตอง    ตื่นตา ตื่นใจ อยางบอกไมถูกลักษณะความ
งามนี้จึงไดกลายเปนความรูสึกทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะคนไทย เม่ือเราไดสืบคนความเปนมาของสังคมไทย 
พบวาวิถีชีวิตอยูกันอยางเรียบงาย  มีประเพณีและศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สังคมไทยเปนสังคม
เกษตรกรรมมากอน ดังนั้น ความผูกพันของจิตใจจึงอยูท่ีธรรมชาติแมน้ําและพ้ืนดิน ส่ิงหลอหลอมเหลานี้จึงเกิด
บูรณาการเปนความคิด ความเช่ือและประเพณีในทองถ่ิน แลวถายทอดเปนวัฒนธรรมไทยอยางงดงาม ท่ีสําคัญ
วัฒนธรรมชวยสงตอคุณคาความหมายของส่ิงอันเปนท่ียอมรับในสังคมหนึ่ง ๆ ใหคนในสังคมนั้นไดรับรูแลว
ขยายไปในขอบเขตท่ีกวางขึ้น ซ่ึงสวนใหญการส่ือสารทางวัฒนธรรมนั้นกระทําโดยผานสัญลักษณ และ
สัญลักษณนี้คือผลงานของมนุษยนั้นเองท่ีเรียกวา ศิลปะไทย  
              ปจจุบันคําวา "ศิลปะไทย" กําลังจะถูกลืมเม่ืออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาแทนท่ีสังคมเกาของ
ไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกแหงการส่ือสารไดกาวไปลํ้ายุคมาก จนเกิดความแตกตางอยางเห็นไดชัดเม่ือ
เปรียบเทียบกับสมัยอดีต โลกใหมยุคปจจุบันทําใหคนไทยมีความคิดหางไกลตัวเองมากขึ้น และอิทธิพลดังกลาว
นี้ทําใหคนไทยลืมตัวเราเองมากขึ้นจนกลายเปนส่ิงสับสนอยูกับสังคมใหมอยางไมรูตัว มีความวุนวายดวย
อํานาจแหงวัฒนธรรมส่ือสารท่ีรีบเรงรวดเร็วจนลืมความเปนเอกลักษณของชาติ    

เม่ือเราหันกลับมามองตัวเราเองใหม ทําใหดูหางไกลเกินกวาจะกลับมาเรียนรูวา พ้ืนฐานของชาติ
บานเมืองเดิมเรานั้นมีความเปนมาหรือมีวัฒนธรรมอยางไร ความรูสึกเชนนี้ ทําใหเราลืมมองอดีตตัวเอง การมีวิถี
ชีวิตกับสังคมปจจุบันจําเปนตองดิ้นรนตอสูกับปญหาตาง ๆ ท่ีวิ่งไปขางหนาอยางรวดเร็ว ถาเรามีปจจุบันโดยไมมี
อดีต เราก็จะมีอนาคตท่ีคลอนแคลนไมม่ันคง การดําเนินการนําเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนศิลปะใน
ครั้งนี้ จึงเปนเสมือนการคนหาอดีต โดยเราชาวศิลปะตองการใหอนุชนไดมองเห็นถึง ความสําคัญ 

ของบรรพบุรุษผูสรางสรรคศิลปะไทย ใหเราทําหนาท่ีสืบสานตอไปในอนาคต  
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ความเปนมาของศิลปะไทย 
              ไทยเปนชาติท่ีมีศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณขีองตนเองมาชานาน
แลว เริ่มตั้งแตกอนประวัติศาสตร ศิลปะไทยจะววิัฒนาการและสืบเนื่องเปนตัวของตัวเองในท่ีสุด เทาท่ี
เราทราบราว พ.ศ. 300 จนถึง พ.ศ. 1800 พระพุทธศาสนานาํเขามาโดยชาวอินเดีย ครั้งนั้นแสดงใหเห็น
อิทธิพลตอรูปแบบของศิลปะไทยในทุก ๆ ดานรวมท้ังภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม โดยกระจายเปนกลุม
ศิลปะสมัยตาง ๆ เริ่มตั้งแตสมัยทวาราวดี ศรวีิชัย ลพบุรี เม่ือกลุมคนไทยตั้งตัวเปนปกแผนแลว ศิลปะ
ดังกลาวจะตกทอดกลายเปนศิลปะไทย ชางไทยพยายามสรางสรรคใหมีลักษณะพิเศษกวา งานศิลปะของ
ชาติอ่ืน ๆ คือ จะมีลวดลายไทยเปนเครื่องตกแตง ซ่ึงทําใหลักษณะของศิลปะไทยมีรูปแบบเฉพาะมีความ
ออนหวาน ละมุนละไม และไดสอดแทรกวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความรูสึกของคนไทย
ไวในงานอยางลงตัว ดังจะเห็นไดจากภาพฝาผนังตามวัดวาอารามตาง ๆ ปราสาทราชวัง ตลอดจน
เครื่องประดับและเครื่องใชท่ัวไป  
 

ประวัติศิลปะไทย 
ศิลปะไทยแบงไดเปนยุคตาง  ๆ ดังนี ้
      1.  แบบทวาราวด ี ( 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 ซ่ึงอพยพมาสูสุวรรณภูมิ  ศูนยกลางอยูนครปฐม  เปนศิลปะแบบ

อุดมคติ  รุนแรกเปนฝมือชาวอินเดีย  แตมาระยะหลังเปนฝมือของชาวพ้ืนเมืองโดยสอดใสอุดมคติทาง
ความงาม  ตลอดจนลักษณะทางเช้ือชาติ  ศิลปะท่ีสําคัญคือ 

      1.1  ประติมากรรม  พระพุทธรูปแบบทวาราวดี  สังเกตไดชัดเจนคือพระพุทธรูปนั่งหอยพระ
บาทและยกพระหัตถขึ้น   โดยสวนมากสลักดวยหินปูน  ภาพสลักมากคือบริ เวณพระปฐม
เจดีย  คือ   ธรรมจักรกับกวางหมอบ 

1.2  สถาปตยกรรม  ท่ีปรากฏหลักฐาน บริเวณนครปฐม  กาญจนบุรี  ราชบุรี  อางทอง  
สุพรรณบุรี เปนตน  ไดแก  สถูปลักษณะเนินดิน  ทําเปนมะนาวผาซีก  หรือรูปบาตรคว่ํา  อยูบนฐาน
ส่ีเหล่ียม  เชน เจดียนครปฐมองคเดิม 
 

2.  แบบศรีวิชัย  (ราว  พ.ศ.  1200 - 1700) 
    เปนศิลปะแบบอินเดีย - ชวา ศูนยกลางของศิลปะนี้อยูท่ีไชยา มีอาณาเขตของศิลปะ ศรี

วิชัย  เกาะสุมาตรา  พวกศรีวิชัยเดิมเปนพวกท่ีอพยพมาจากอินเดียตอนใต  แพรเขามาพรอม
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พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  ไดสรางส่ิงมหัศจรรยของโลกไวอยางหนึ่งโดยสลักเขาท้ังลูกใหเปนเขา
ไกรลาศ  คือ  สถูปโบโรบูเดอร 
 

ศิลปกรรมในประเทศไทย  คือ 
1.  ประติมากรรม คนพบพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ทําเปนสัมฤทธ์ิท่ีไชยา             โดย

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ถือวาเปนศิลปะช้ันเยี่ยมของแบบศรีวิชัย 
2.  สถาปตยกรรม  มีงานตกแตงเขามาปนอยูในสถูป  เชนสถูปพระบรมธาตุไชยา 

สถูปวัดมหาธาต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 

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

    ศิลปะแบบนี้คลายของขอม  ศูนยกลางอยูท่ีเมืองลพบุร ี ศาสนาพราหมณเขามามีบทบาท
ตามความเช่ือ สรางเทวสถานอันใหญโตแข็งแรงคงทนถาวร เชน ปราสาทหินพนมรุง      นครวัด  นับเปน
ส่ิงมหัศจรรยของโลก 

 

 
 
 
 
 

 
 

1. ประติมากรรมสรางพระพุทธรูป  พระโพธิสัตว  พระพุทธรูปสมัยลพบุรีเปลือยองค
ทอนบน  พระพักตรเกือบเปนส่ีเหล่ียม  มีฝมือในการแกะลวดลายมาก 
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2.  สถาปตยกรรมสรางพระปรางคเปนเทวสถาน  การกอสรางใชวัสดุท่ีแข็งแรง

ทนทาน  ท่ีมีอยูตามทองถ่ิน เชน  ศิลาแลง หินทราย  ศิลปะท่ีสําคัญไดแก  พระปรางคสามยอดลพบุรี 
ความเปนแวนแควนท่ีมีศูนยกลางการปกครองท่ีเดนชัดกวาท่ีเคยมีมาในอดีตแควน

สุโขทัยถือกําเนิดขึ้นเม่ือราวตนพุทธศตวรรษท่ี 19 ภายหลังจากท่ีอิทธิพลของอาณาจักรเขมรเส่ือมคลายลง 
ขอความในศิลาจารึกหลักท่ี 2 (จารึกวัดศรีชุม) กลาวถึงกลุมคนไทยนําโดยพอขุนบาง     กลางหาวเจาเมือง
บางยาง และพอขุนผาเมือง เจาเมืองราด ไดรวมมือกันขจัดอํานาจปกครองจาก “ขอมสมาดโขลญลําพง”  
จากนั้นไดชวยกันกอรางสรางเมืองพรอมกับสถาปนาพอขุนบางกลางหาวขึ้นเปนปฐมกษัตริยปกครองสืบ
มา ศิลปะสุโขทัยเปนศิลปะท่ีเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมท่ีเจริญรุงเรืองกอนหนา เชน วัฒนธรรม
เขมร พุกาม หริภุญไชย และวัฒนธรรมรวมสมัยจากลานนา ตอมาในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ราชธานี
สุโขทัยจึงตกอยูใตอํานาจของกรุงศรีอยุธยาราชธานีทางภาคกลางท่ีสถาปนาขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษ
ท่ี 19 ศิลปะสุโขทัยมีพ้ืนฐานอยูท่ีความ        เรียบงาย อันเกิดจากแนวความคิดทางพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท
ท่ีรับมาจากประเทศศรีลังกา ศิลปกรรมโดยเฉพาะงานดานประติมากรรมท่ีสรางขึ้นในสมัยนี้ ไดรับการยก
ยองวามีความงดงาม  
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เปนศิลปกรรมแบบคลาสสิคของไทยทางตอนเหนือของแควนสุโขทัยขึน้ไปเปนท่ีตั้งของ
แควนลานนา ซ่ึงพระยาเม็งรายไดทรงสถาปนาขึ้นในป พ.ศ. 1839 โดยมีเมืองเชียงใหมเปนราชธาน ีแควน
ลานนาบางชวงเวลาตองตกอยูภายใตอํานาจทางการเมืองของแวนแควนใกลเคียง จนกระท่ังในท่ีสุดจึงได
ถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม เม่ือสมัยตนรัตนโกสินทร ศิลปะลานนา ในชวงตน ๆ สืบ
ทอดลักษณะทางศิลปกรรมจากหรภิุญไชยผสมผสานกับศิลปะพุกามจากประเทศพมา ตอมาจึงปรากฏ
อิทธิพลของศิลปะสุโขทัย พมา รวมถึงศิลปะรัตนโกสินทร แตกระนัน้ลานนาก็ยังรกัษาเอกลักษณแหง
งานชางอันยาวนานของตนอยูได และมีพัฒนาการผานมาถึงปจจุบัน 

กอนสถาปนากรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 1893 พ้ืนท่ีภาคกลาง บริเวณสองฟากของลุมแมน้ํา
เจาพระยา ปรากฏศิลปกรรมรูปแบบหนึ่งซ่ึงมีลักษณะผสมผสานระหวางศิลปะทวารวดี  ศิลปะเขมร และ
ศิลปะสุโขทัย กอนท่ีจะสืบเนื่องมาเปน ศิลปะอยุธยา  เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีของไทยอยูนาน
ถึง 417 ป ศิลปกรรมท่ีสรางขึ้นจึงมีความผิดแผกแตกตางกันออกไปตามกระแสวัฒนธรรมท่ีผานเขามา 
โดยเฉพาะจากเขมรและสุโขทัย กอนจะพัฒนาไปจนมีรูปแบบท่ีเปนตัวของตัวเอง งานประณีตศิลปใน
สมัยนี้ถือไดวามีความรุงเรืองสูงสุด  หลังจากราชธานีกรุงศรีอยุธยา          ถึงคราวลมสลาย เม่ือพ.ศ. 2310  
ก็ถึงยุคกรุงธนบุรี เนื่องจากในชวงเวลา 15 ปของยุคนี้ไมปรากฏหลักฐานทางศิลปกรรมท่ีมีรูปแบบเฉพาะ 
จึงมักถูกรวมเขากับราชธานีกรุงเทพฯ หรือท่ีเรียกวา       กรุงรัตนโกสินทร ศิลปะรัตนโกสินทร ในชวงตน 
ๆ มีลักษณะเปนการสืบทอดงานแนวอุดมคติจากอดีตราชธานีกรุงศรีอยุธยาอยางเดนชัด จากนั้นในชวง
ตั้งแตรัชกาลท่ี 4 เปนตนมา อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากตะวันตกไดเริ่มเขามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
จนกระท่ังกลายมาเปนศิลปะแนวใหมท่ีเรียกวา “ศิลปกรรมรวมสมัย” ในปจจุบัน 
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     ภาพโลหะปราสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพหอไตร 
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กิจกรรมที่ 1 
ใหผูเรียนทดลอง ฝกเขยีนลายไทย จากความรูท่ีไดศึกษาจากเรื่องท่ี 1 - 6 มาประกอบ 
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กิจกรรมที่ 2 
ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปไทย จากภาพประกอบ โดยใชหลักการวิจารณ

ขางตน และความรูท่ีไดศึกษาจากเรื่องท่ี 1 - 6 มาประกอบคําวิจารณ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                พระพุทธรูปศิลปะอยธุยา 
 
คําวิจารณ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................... 
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บทที่  2 
ดนตรีไทย 

สาระสําคัญ   
 ศึกษาเรียนรู เขาใจ ถึงววิัฒนาการ ประวัตคิวามเปนมา และคุณคาความงาม ของดนตรีไทย 
สามารถอธิบายความงาม และประวัติความเปนมาของดนตรไีทยไดอยางเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของดนตรีไทย เขาใจถึงตนกําเนดิ ภูมิปญญาและ
การอนุรกัษดนตรไีทย 
 
ขอบขายเน้ือหา 
 เรื่องท่ี  1   ประวัติดนตรีไทย 

เรื่องท่ี  2   เทคนิคและวิธีการเลนของเครื่องดนตรีไทย 
เรื่องท่ี  3   คุณคาความงามความไพเราะของเพลงและเครื่องดนตรไีทย 
เรื่องท่ี  4   ประวัติคณุคาภูมิปญญาของดนตรีไทย 
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เรื่องที่ 1  ประวัติดนตรีไทย 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ดนตรีไทย ไดแบบอยางมาจากอินเดีย เนื่องจาก อินเดียเปนแหลงอารยธรรมโบราณ ท่ีสําคัญแหง
หนึ่งของโลก อารยธรรมตาง ๆ ของอินเดียไดเขามามีอิทธิพล ตอประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชียอยางมาก 
ท้ังในดาน ศาสนา ประเพณีความเช่ือ ตลอดจน ศิลปะ แขนงตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานดนตรี ปรากฏ
รูปรางลักษณะ เครื่องดนตรี ของประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชีย เชน จีน เขมร พมา       อินโดนิเซีย และ 
มาเลเซีย มีลักษณะ คลายคลึงกัน เปนสวนมาก ท้ังนี้ เนื่องมาจาก ประเทศเหลานั้นตางก็ยึดแบบฉบับ 
ดนตรี ของอินเดีย เปนบรรทัดฐาน รวมท้ังไทยเราดวย เหตุผลสําคัญท่ีทานผูรูไดเสนอทัศนะนี้ก็คือ 
ลักษณะของ เครื่องดนตรีไทย สามารถจําแนกเปน 4 ประเภท คือ 

 เครื่องดีด 
               เครื่องสี 
               เครื่องต ี
               เครื่องเปา 
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 การสันนิษฐานเกี่ยวกับ กําเนิดหรือท่ีมาของ ดนตรีไทย ตามแนวทัศนะขอนี้ เปนทัศนะท่ีมีมาแต
เดิม นับตั้งแต ไดมีผูสนใจ และไดทําการคนควาหาหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้น และนับวา เปนทัศนะตาง ๆ 
ดังนี้ 

1.  ไดรับการนํามากลาวอางกนัมาก บุคคลสําคัญท่ีเปนผูเสนอแนะแนวทางนีค้ือ สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานภุาพ พระบิดาแหงประวัติศาสตรไทย 
           2.  สันนิษฐานวา ดนตรีไทย เกดิจากความคิด และ สติปญญา ของคนไทย เกิดขึ้นมาพรอมกับคน
ไทย ตั้งแต สมัยท่ียังอยูทางตอนใต ของประเทศจนีแลว ท้ังนี้เนื่องจาก ดนตรี เปนมรดกของมนษุยชาติ ทุก
ชาติทุกภาษาตางก็มีดนตรีซ่ึงเปนเอกลักษณ ของตนดวยกนัท้ังนั้น ถึงแมวาในภายหลัง จะมีการรับเอา
แบบอยางดนตรีของตางชาติเขามาก็ตาม แตก็เปนการนําเขามาปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเหมาะสม กับ
ลักษณะและนิสัยทางดนตรี ของคนในชาตินั้น ๆ ไทยเราตัง้แตสมัยท่ียังอยูทางตอนใตของประเทศจีน ก็
คงจะมี ดนตรขีองเราเองเกิดขึ้นแลว ท้ังนี้ จะสังเกตเห็นไดวา เครื่องดนตรี ดั้งเดิมของไทย จะมีช่ือเรียก
เปนคําโดด ซ่ึงเปนลักษณะของคําไทยแท เชน เกราะ โกรง กรับ ฉาบ  ฉิ่ง  ป  ขลุย  ฆอง กลอง  เปนตน 
              ตอมาเม่ือไทยได อพยพลงมาตั้งถ่ินฐานในแถบแหลมอินโดจีน จึงไดมาพบวัฒนธรรมแบบ
อินเดีย โดยเฉพาะเครื่องดนตรอิีนเดีย ซ่ึงชนชาติมอญ และ เขมร รับไวกอนท่ีไทยจะอพยพเขามา ดวยเหตุ
นี้ชนชาติไทยซ่ึงมีนิสัยทางดนตรีอยูแลว จึงรับเอาวัฒนธรรมทางดนตรีแบบอินเดีย ผสมกับแบบมอญและ
เขมร เขามาผสมกับดนตรีท่ีมีมาแตเดิมของตน จึงเกิดเครื่องดนตรีเพ่ิมขึ้นอีก ไดแก พิณ  สังข  ปไฉน  
บัณเฑาะว  กระจับป และจะเข เปนตน  ตอมาเม่ือไทยไดตั้งถ่ินฐานอยูในแหลม อินโดจีนอยางม่ันคงแลว 
ไดมีการติดตอสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานในแหลมอินโดจีน หรือแมแตกับประเทศทางตะวันตกบาง
ประเทศท่ีเขามา 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 
                นับตั้งแตไทยไดมาตั้งถ่ินฐานในแหลมอินโดจีน และไดกอตั้งอาณาจักรไทยขึ้น จึงเปนการ
เริ่มตน ยุคแหงประวัติศาสตรไทย ท่ีปรากฏหลักฐานเปนลายลักษณอักษร กลาวคือ เม่ือไทยไดสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัยขึ้น  และหลังจากท่ีพอขุนรามคําแหงมหาราช  ไดประดิษฐอักษรไทยขึ้นใชแลว 
นับตั้งแตนั้นมาจึงปรากฏหลักฐานดานดนตรีไทย ท่ีเปนลายลักษณอักษร ท้ังในหลักศิลาจารึก หนังสือ
วรรณคดี และเอกสารทางประวัติศาสตร ในแตละยุค ซ่ึงสามารถนํามาเปนหลักฐานในการพิจารณา ถึง
ความเจริญและวิวัฒนาการของ ดนตรีไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัย เปนตนมา จนกระท่ังเปนแบบแผนดัง
ปรากฏ ในปจจุบัน พอสรุปไดดังตอไปนี้ 
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สมัยสุโขทัย 
                มีลักษณะเปนการขับลํานํา และรองเลนกันอยางพ้ืนเมือง เกี่ยวกับ เครื่องดนตรีไทย ในสมัยนี้ 
ปรากฏหลักฐานกลาวถึงไวในหนังสือ ไตรภูมิพระรวง ซ่ึงเปนหนังสือวรรณคดี ท่ีแตงในสมัยนี้ ไดแก 
แตร สังข มโหระทึก ฆอง กลอง ฉิ่ง แฉง (ฉาบ)  บัณเฑาะว พิณ ซอพุงตอ (สันนิษฐานวาคือ ซอสามสาย) 
ปไฉน ระฆัง และกังสดาล เปนตน ลักษณะการผสม วงดนตรี ก็ปรากฏหลักฐานท้ังในศิลาจารึก และ
หนังสือไตรภูมิพระรวง กลาวถึง "เสียงพาทย เสียงพิณ" ซ่ึงจากหลักฐานท่ีกลาวนี้ สันนิษฐานวา วงดนตรี
ไทย ในสมัยสุโขทัย มีดังนี ้คือ 

1. วงบรรเลงพิณ มีผูบรรเลง 1 คน ทําหนาท่ีดีดพิณและขับรองไปดวย เปนลักษณะของการขับลํา
นํา 

2. วงขับไม ประกอบดวยผูบรรเลง 3 คน คือ คนขับลํานํา 1 คน คนสีซอสามสาย คลอเสียงรอง 1 
คน และคนไกวบัณเฑาะว ใหจังหวะ 1 คน 

3. วงปพาทย เปนลักษณะของวงปพาทยเครือ่งหา มี 2 ชนิด คือ 
3.1 วงปพาทยเครื่องหาอยางเบา ประกอบดวยเครื่องดนตรีชนิดเล็ก ๆ จํานวน 5 ช้ิน คือ 

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

3.2  วงปพาทยเครื่องหาอยางหนัก  ประกอบดวย  เครื่องดนตรีจํานวน 5 ช้ิน คือ 
1. ปใน 2. ฆองวง (ใหญ) 3. ตะโพน 4. กลองทัด  5. ฉิ่ง ใชบรรเลงประโคมในงานพิธีและบรรเลง
ประกอบ การแสดงมหรสพ ตาง ๆ จะเห็นวาวงปพาทยเครื่องหา ในสมัยนี้ยังไม มีระนาดเอก 
            4. วงมโหรี เปนลักษณะของวงดนตรีอีกแบบหนึ่งท่ีนําเอา วงบรรเลงพิณ กับ วงขับไม   มา 
ผสมกัน เปนลักษณะของวงมโหรีเครื่องส่ี เพราะประกอบดวยผูบรรเลง 4 คน คือ 1. คนขับลํานํา และตี
กรับพวงใหจังหวะ 2. คนสีซอสามสายคลอเสียงรอง 3. คนดีดพิณ 4. คนตีทับ (โทน) ควบคุมจังหวะ 
 
สมัยกรุงศรีอยุธยา 

ในสมัยนี้ ในกฎมณเฑียรบาล ซ่ึงระบุช่ือ เครื่องดนตรีไทยเพ่ิมขึ้นจากท่ีเคยระบุไว  
ในหลักฐานสมัยสุโขทัย จึงนาจะเปนเครื่องดนตรี ท่ีเพ่ิงเกิดในสมัยนี้ ไดแก กระจับป ขลุย จะเข และ 
รํามะนา นอกจากนี้ในกฎมณเฑียรบาลสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 - 2031) ปรากฏขอ
หามตอนหนึ่งวา "...หามรองเพลงเรือ เปาขลุย เปาป สีซอ ดีดกระจับป  ดีดจะเข ตีโทนทับ ในเขต
พระราชฐาน..." ซ่ึงแสดงวาสมัยนี้ ดนตรีไทย เปนท่ีนิยมกันมาก แมในเขตพระราชฐาน ก็มีคนไปรอง
เพลงและเลนดนตรีกันเปนท่ีเอิกเกริกและเกินพอดี จนกระท่ังพระมหากษัตริยตองทรงออกกฎมณเฑียร
บาล ดังกลาวขึ้นไวเกี่ยวกับลักษณะของวงดนตรีไทย ในสมัยนี้มีการเปล่ียนแปลง และพัฒนาขึ้นกวาใน
สมัยสุโขทัย ดังนี้ คือ 
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                   1. วงปพาทย ในสมัยนี้ก็ยังคงเปนวงปพาทยเครื่องหา เชนเดียวกับในสมัยสุโขทัย แตมี ระนาด
เอก เพ่ิมขึน้ 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 วงมโหรีเครื่องส่ี ในสมัยสุโขทัยเปน วงมโหรีเครื่องหก เพราะ
ไดเพ่ิม เครื่องดนตร ีเขาไปอีก 2 ช้ิน คือ ขลุย และ รํามะนา ทําให วงมโหรี ในสมัยนีป้ระกอบดวย เครื่องดนตรี 
จํานวน 6 ช้ิน คือ 
 2.1  ซอสามสาย 
 2.2  กระจับป (แทนพิณ) 
 2.3  ทับ (โทน) 
 2.4  รํามะนา 
 2.5  ขลุย 
 2.6  กรับพวง 
 
สมัยกรุงธนบุรี 
                    เนื่องจากในสมัยนี้เปนชวงระยะเวลาอันส้ันเพียงแค 15 ป และประกอบกับ เปนสมัยแหงการ
กอสรางเมือง และการปองกันประเทศ วงดนตรีไทย ในสมัยนี้จึงไมปรากฏหลักฐานไววา ไดมีการพัฒนา
เปล่ียนแปลงขึ้น สันนิษฐานวา ยังคงเปนลักษณะและรูปแบบของ ดนตรีไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
                  ในสมัยนี ้เม่ือบานเมืองไดผานพนจากภาวะศึกสงคราม และไดมีการกอสรางเมืองใหม่ันคง
เปนปกแผน เกดิความสงบรมเย็น โดยท่ัวไปแลว ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ก็ไดรับการฟนฟูทะนุบํารุง และ
สงเสริมใหเจรญิรุงเรืองขึ้น โดยเฉพาะทางดานดนตรีไทย ในสมัยนี้ไดมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงเจริญขึ้น
เปนลําดับ ดังตอไปนี ้
 
รัชกาลที่ 1  
              ดนตรีไทยในสมัยนี้สวนใหญ ยังคงมีลักษณะและรูปแบบตามท่ีมีมาตั้งแต สมัยกรุงศรีอยุธยา ท่ี
พัฒนาขึ้นบางในสมัยนี้ก็คือ การเพ่ิม กลองทัด ขึ้นอีก 1 ลูก ในวงปพาทย ซ่ึงแตเดิมมา มีแค 1 ลูก พอมาถึง 
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สมัยรัชกาลท่ี 1 วงปพาทย มีกลองทัด 2 ลูก เสียงสูง (ตัวผู) ลูกหนึ่ง และ เสียงต่ํา     (ตัวเมีย) ลูกหนึ่ง และ
การใช กลองทัด 2 ลูก ในวงปพาทย ก็เปนท่ีนิยมกันมาจนกระท่ังปจจุบันนี้ 
 
รัชกาลที่ 2  
              อาจกลาววาในสมัยนี้ เปนยุคทองของ ดนตรีไทย ยุคหนึ่ง ท้ังนี้เพราะ องคพระมหากษัตริย ทรง
สนพระทัย ดนตรีไทย เปนอยางยิ่ง พระองคทรงพระปรีชาสามารถ ในทางดนตรีไทย ถึงขนาดท่ีทรง
ดนตรีไทย คือ  ซอสามสาย ไดมีซอคูพระหัตถช่ือวา  "ซอสายฟาฟาด"  ท้ังพระองคได พระราชนิพนธ
เพลงไทย ขึ้นเพลงหนึ่ง เปนเพลงท่ีไพเราะ และอมตะ มาจนบัดนี้นั่นก็คือเพลง "บุหลันลอยเล่ือน" การ
พัฒนา เปล่ียนแปลงของ ดนตรีไทย ในสมัยนี้ก็คือ ไดมีการนําเอา วงปพาทยมาบรรเลง ประกอบการขับ
เสภา เปนครั้งแรก นอกจากนี้ ยังมีกลองชนิดหนึ่งเกิดขึ้น โดยดัดแปลงจาก "เปงมาง" ของมอญ ตอมา
เรียกกลองชนิดนี้วา "สองหนา" ใชตีกํากับจังหวะแทนเสียงตะโพน        ในวงปพาทย ประกอบการขับ
เสภา เนื่องจากเห็นวาตะโพนดังเกินไป จนกระท่ังกลบเสียงขับ    กลองสองหนานี้ ปจจุบันนิยมใชตีกํากับ
จังหวะหนาทับ ในวงปพาทยไมแข็ง 
 

รัชกาลที่ 3  
                วงปพาทยไดพัฒนาขึ้นเปนวงปพาทยเครื่องคู เพราะไดมีการประดิษฐระนาดทุม มาคูกับระนาด
เอก และประดิษฐฆองวงเล็กมาคูกับ ฆองวงใหญ 
 

รัชกาลที่ 4 
               วงปพาทยไดพัฒนาขึน้เปนวงปพาทยเครื่องใหญ เพราะไดมีการประดษิฐ เครื่องดนตรี เพ่ิมขึน้
อีก 2 ชนิด เลียนแบบ ระนาดเอก และระนาดทุม โดยใชโลหะทําลูกระนาด และทํารางระนาดใหแตกตาง
ไปจากรางระนาดเอก และระนาดทุม (ไม) เรียกวา ระนาดเอกเหล็ก และระนาดทุมเหล็ก นํามาบรรเลงเพ่ิม
ในวงปพาทยเครื่องคู ทําให ขนาดของวงปพาทยขยายใหญขึ้นจึงเรียกวา วงปพาทยเครื่องใหญ อนึ่งใน
สมัยนี้ วงการดนตรีไทย นิยมการรองเพลงสงใหดนตรีรับ หรือท่ีเรียกวา         "การรองสง"  กันมาก
จนกระท่ัง การขับเสภาซ่ึงเคยนิยมกันมากอนคอย ๆ หายไป และการรองสงกเ็ปนแนวทางใหมีผูคดิแตง
ขยายเพลง 2 ช้ันของเดิมใหเปนเพลง 3 ช้ัน และตัดลง เปนช้ันเดียว    จนกระท่ังกลายเปนเพลงเถาในท่ีสุด 
(นับวาเพลงเถาเกิดขึน้มากมายในสมัยนี)้ นอกจากนี้  
วงเครื่องสาย ก็เกดิขึน้ในสมัยรัชกาลนี้เชนกัน 
 

 
รัชกาลที่ 5 
                ไดมีการปรับปรุงวงปพาทยขึ้นใหมชนิดหนึ่ง ซ่ึงตอมาเรียกวา "วงปพาทยดึกดําบรรพ" โดย
สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ สําหรับใชบรรเลงประกอบการแสดง "ละครดึกดําบรรพ" ซ่ึงเปน 
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ละครท่ีเพ่ิงปรับปรุงขึ้นในสมัยรัชกาลนี้เชนกัน หลักการปรับปรุงของทานก็โดยการตัดเครื่องดนตรีชนิด
เสียงเล็กแหลม หรือดังเกินไปออก คงไวแตเครื่องดนตรีท่ีมีเสียงทุม นุมนวล กับเพ่ิมเครื่องดนตรีบางอยาง
เขามาใหม เครื่องดนตรี ในวงปพาทยดึกดําบรรพ จึงประกอบดวยระนาดเอก ฆองวงใหญ ระนาดทุม 
ระนาดทุมเหล็ก ขลุย ซออู ฆองหุย (ฆอง 7 ใบ) ตะโพน กลองตะโพน และเครื่องกํากับจังหวะ 
 
รัชกาลที่ 6 
                ไดมีการปรับปรุงวงปพาทยขึ้นมาอีกชนิดหนึ่ง  โดยนําวงดนตรีของมอญมาผสมกับ  
วงปพาทยของไทย ตอมาเรียกวงดนตรีผสมนี้วา  "วงปพาทยมอญ" โดยหลวงประดิษฐไพเราะ  
(ศร ศิลปบรรเลง) เปนผูปรับปรุงขึ้น วงปพาทยมอญดังกลาวนี้ ก็มีท้ังวงปพาทยมอญเครื่องหา      เครื่องคู  
และเครื่องใหญ เชนเดียวกับวงปพาทยของไทย และกลายเปนท่ีนิยมใชบรรเลงประโคม    ในงานศพ มา
จนกระท่ังบัดนี้ นอกจากนี้ยังไดมีการนําเครื่องดนตรีของตางชาติ เขามาบรรเลงผสมกับวงดนตรีไทย บาง
ชนิดก็นํามาดัดแปลงเปนเครื่องดนตรีของไทย ทําใหรูปแบบของ วงดนตรีไทย เปล่ียนแปลงพัฒนา ดังนี้ 
คือ 

1. การนําเครื่องดนตรีของชวา หรืออินโดนีเซีย คือ "อังกะลุง" มาเผยแพรในเมืองไทยเปน
ครั้งแรก โดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ท้ังนี้โดยนํามาดัดแปลง ปรับปรุงขึ้นใหมใหมีเสียง
ครบ 7 เสียง (เดิมมี 5 เสียง) ปรับปรุงวิธีการเลน โดยถือเขยาคนละ 2 เสียง ทําใหเครื่องดนตรีชนิดนี้ 
กลายเปนเครื่องดนตรีไทยอีกอยางหนึ่ง เพราะคนไทยสามารถทําอังกะลุงไดเอง อีกท้ังวิธีการบรรเลงก็
เปนแบบเฉพาะของเรา แตกตางไปจากของชวาโดยส้ินเชิง 

2. การนําเครื่องดนตรีของตางชาติเขามาบรรเลงผสมในวงเครื่องสาย ไดแก ขิมของจีน และ
ออรแกนของฝรั่ง ทําใหวงเครื่องสายพัฒนารูปแบบของวงไปอีกลักษณะหนึ่ง คือ "วงเครื่องสายผสม" 
 
รัชกาลที่ 7 
               พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสนพระทัยทางดาน ดนตรีไทย มากเชนกัน 
พระองคไดพระราชนิพนธ เพลงไทยท่ีไพเราะไวถึง 3 เพลง คือ เพลงโหมโรงคล่ืนกระทบฝง 3 ช้ัน เพลง
เขมรลอยองค (เถา) และเพลงราตรีประดับดาว (เถา) พระองคและพระราชินีไดโปรดให         ครูดนตรีเขา
ไปถวายการสอนดนตรีในวัง แตเปนท่ีนาเสียดาย ท่ีระยะเวลาแหงการครองราชยของพระองคไมนาน 
เนื่องมาจากมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง และพระองคทรงสละราชบัลลังก หลังจากนั้นได 2 ป มิฉะนั้น
แลว ดนตรีไทย ก็คงจะเจริญรุงเรืองมากในสมัยแหงพระองค อยางไรก็ตามดนตรีไทยในสมัยรัชกาลนี้ 
นับวาไดพัฒนารูปแบบ และลักษณะ มาจนกระท่ัง สมบูรณ เปนแบบแผนดังเชนในปจจุบันนี้แลว ในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชมีผูนิยมดนตรีไทยกันมาก และมีผูมีฝมือ ทางดนตรี ตลอดจน มีความคิดปรับปรุง
เปล่ียนแปลง ใหพัฒนากาวหนามาตามลําดับ พระมหากษัตริย เจานาย ตลอดจนขุนนางผูใหญ ไดใหความ
อุปถัมภ และทํานุบํารุงดนตรีไทย ในวังตาง ๆ มักจะมีวงดนตรีประจําวัง เชน วงวังบูรพา วงวังบางขุน
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พรหม วงวังบางคอแหลม และวงวังปลายเนิน เปนตน แตละวงตางก็ขวนขวายหาครูดนตรี และนักดนตรี
ท่ีมีฝมือเขามาประจําวง มีการฝกซอมกันอยูเนืองนิจ บางครั้งก็มีการประกวดประชันกัน จึงทําใหดนตรี
ไทยเจริญเฟองฟูมาก ตอมาภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนตนมา ดนตรีไทยเริ่มซบ
เซาลง อาจกลาวไดวา เปนสมัยหัวเล้ียวหัวตอ ท่ี ดนตรีไทย เกือบจะถึงจุดจบ เนื่องจากรัฐบาลในสมัยหนึ่ง
มีนโยบายทีเรียกวา "รัฐนิยม" ซ่ึงนโยบายนี้ มีผลกระทบตอ ดนตรีไทย ดวย กลาวคือมีการหามบรรเลง 
ดนตรีไทย เพราะเห็นวา ไมสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหทัดเทียมกับอารยประเทศ ใครจะจัดใหมี
การบรรเลง ดนตรีไทย ตองขออนุญาต จากทางราชการกอน อีกท้ัง นักดนตรีไทยก็จะตองมีบัตรนักดนตรี
ท่ีทางราชการออกให จนกระท่ังตอมาอีกหลายป เม่ือไดมี การส่ังยกเลิก "รัฐนิยม" ดังกลาวเสีย แตถึง
กระนั้นก็ตาม ดนตรีไทยก็ไมรุงเรืองเทาแตกอน ยังลมลุกคลุกคลาน มาจนกระท่ังบัดนี้ เนื่องจากวิถีชีวิต 
และสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม วัฒนธรรมทางดนตรีของตางชาติ  ไดเขามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของคนไทยเปนอันมาก ดนตรีท่ีเราไดยินไดฟง และไดเห็นกันทางวิทยุ โทรทัศน หรือท่ี
บรรเลงตามงานตาง ๆ โดยมากก็เปนดนตรีของตางชาติ หาใช "เสียงพาทย เสียงพิณ" ดังแตกอนไม 
ถึงแมวาจะเปนท่ีนายินดีท่ีเราไดมีโอกาสฟงดนตรีนานาชาตินานาชนิด แตถาดนตรีไทย ถูกทอดท้ิง และ
ไมมีใครรูจักคุณคา ก็นับวาเสียดายท่ีจะตองสูญเสียส่ิงท่ีดีงาม ซ่ึงเปนเอกลักษณของชาติอยางหนึ่งไป 
ดังนั้น จึงควรท่ีคนไทยทุกคนจะไดตระหนัก ถึงคุณคาของ ดนตรีไทย และชวยกันทะนุบํารุงสงเสริม และ
รักษาไว เพ่ือเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบตอไป 
               ในยคุรัตนโกสินทรจัดวาเปนยุคทองยคุหนึง่ของวงการดนตรีไทยเลยทีเดียว  โดยเริ่มจากสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน  มีการประพันธเพลง "ทางกรอ" ขึ้นเปนครั้งแรก  ซ่ึงเปนการพัฒนาการประพันธ
เพลงจากเดิมซ่ึงมีเพียงเพลงทางเก็บวงดนตรใีนยุคสมัยนี้เริม่มีการแบงออกเปนสามประเภท  ไดแก 
 

                   วงเคร่ืองสาย  ซ่ึงประกอบดวยเครื่องดนตรีท่ีมีสายท้ังหลาย เชน ซอ จะเข  เปนตน 
 

                    วงปพาทย  ประกอบดวยเครือ่งตีเปนสวนใหญ ไดแก  ระนาด ฆอง และป เปนตน 
 

                    วงมโหรี  เปนการรวมกันของวงเครื่องสายและวงปพาทย  แตตัดปออกเพราะเสียงดังกลบ
เสียงเครื่องสายอ่ืนหมด 
 

                  ดนตรีไทยสวนใหญท่ีมีพัฒนาการมาอยางรวดเร็วลวนมาจากความนิยมของเจานายในราช
สํานักความนิยมเหลานี้แพรไปจนถึงขุนนางและผูดีมีเงินท้ังหลาย  ตางเห็นวาการมีวงดนตรีประจําตัวถือ
วาเปนส่ิงเชิดหนาชูตา  จึงมีการสรรหานักดนตรีฝมือดีมาเลนในวงของตนเอง  เกิดมีการประกวด
ประชัน  และการแขงขันกันพัฒนาฝมือขึ้น  โดยเฉพาะสมัยรัชกาลท่ี 5 - 7  จัดวาเปนยุคท่ีวงการดนตรีไทย
ถึงจุดรุงเรืองสุด   สมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีความนิยมในการเลนและการฟงวงเครื่องสายและมโหรีกัน
มาก  เพราะมีความนิ่มนวล เหมาะแกการฟงขณะรับแขก รับประทานอาหาร หรือกลอมเขานอน  เจานาย
และขาราชการผูใหญตางมีความสนใจเลนเครื่องสายกันมาก อาทิเชน พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 2  ทรงพระ
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ปรีชาสามารถดานซอสามสาย  ทรงมีซอคูพระหัตถช่ือ ซอสายฟาฟาด  ทรงโปรดซอสามสายมาก ถึงกับมี
พระบรมราชโองการใหออก "ตราภูมิคุมหาม" ใหแกเจาของสวนท่ีมีตนมะพราวซอ (มะพราวท่ีกะลา
สามารถนําไปทําซอได ปจจุบันนี้หายากมากและมีราคาแพงมาก กะลาราคาลูกละ 400 - 300,000 
บาท)  ซ่ึงจะเปนการยกเวนไมใหเก็บภาษีแกผูมีมะพราวซอนอกจากนี้  พระองคยังพระราชนิพนธเพลง
ไทยช่ือ บุหลันลอยเล่ือน ซ่ึงมีท่ีมาจากพระสุบินนิมิตของพระองคเองดวย  ตอมาในยุคหลัง  เริ่มมีการนิยม
ฟงการขับเสภา ในยุคนั้นคือเรื่องขุนชางขุนแผน แรก ๆ ก็ขับเสภาเดี่ยว ๆ หลัง ๆ มา ก็เริ่มมีการนําเอา
ดนตรี "ปพาทย"  เขามารวมในการขับเสภาดวย เพ่ือใหนักขับเสภาไดพักเสียงเปนระยะ  หนักเขาคงเห็น
กันวาปพาทยนาฟงกวาจึงไมฟงเสภาเลย  ตัดนักขับเสภาออกเหลือแตวงปพาทย  ความนิยมในวงปพาทย
จึงมีมากขึ้น  และเขามาแทนท่ีวงมโหรีและเครื่องสาย 

ในยุคสมัยนั้นเจานายและขาราชการผูใหญตางเห็นกันวาการมีวงปพาทยช้ันดีเปนของประดับ
บารมีช้ันเยี่ยม  จึงไดมีการหานักดนตรีจากท่ัวทุกสารทิศมาอยูในวงของตนเอง และมีการนําเอาวงดนตรี
มาประกวดประชันกัน อยางท่ีเราไดดูในภาพยนตรเรื่อง "โหมโรง" ในสมัยรัชกาลท่ี 6 มีการกําหนดราช
ทินนามของนักดนตรีท่ีรับราชการในราชสํานักเปนจํานวนมาก  โดยแตละช่ือก็ตั้งใหคลองจองกันอยาง
ไพเราะ ไดแก  ประสานดุริยศัพท ประดับดุริยกิจ ประดิษฐไพเราะ เสนาะดุริยางค สําอางดนตรี ศรีวาทิต 
สิทธิวาทิน พิณบรรเลงราช พาทยบรรเลงรมย ประสมสังคีต ประณีตวรศัพท คนธรรพวาที ดนตรีบรรเลง 
เพลงไพเราะ เพราะสําเนยีง เสียงเสนาะกรรณ สรรเพลงสรวง พวงสําเนียงรอย สรอยสําเนียงสนธ วิมลเรา
ใจ พิไรรมยา วีณาประจินต วีนินประณีต สังคีตศัพทเสนาะ สังเคราะหศัพทสอางค ดุริยางคเจนจังหวะ 
ดุริยะเจนใจ ประไพเพลงประสม ประคมเพลงประสาน ชาญเชิงระนาด ฉลาดฆองวง บรรจงทุมเลิศ 
บรรเจิดปเสนาะ ไพเราะเสียงซอ คลอขลุมคลอง วองจะเขรับ ขับคําหวาน ตันตริการเจนจิต ตันตริกิจปรีชา 
นารถประสาทศัพท คนธรรพประสิทธ์ิสาร พูดถึงหนังเรื่องโหมโรงแลวจะพลาดการพูดถึงนักดนตรี
สําคัญทานหนึ่งแหงกรุงรัตนโกสินทรไปเปนไมได   ทานก็คือ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง)  เพราะชีวประวัติของทานเปนแรงบันดาลใจใหผูสรางสรางหนังเรื่องนี้ขึ้นมา  หลวงประดิษฐ
ไพเราะเปนนักดนตรีท่ีมีความสามารถท้ังปพาทยและเครื่องสาย  เปนผูประพันธเพลงไทยหลายเพลง เชน 
แสนคํานึง นกเขาขะแมร ลาวเส่ียงเทียน ฯลฯ  ช่ือเพลงเหลานี้อาจจะไมคุนหูนัก  แตหาไดลองฟงแลวจะ
จําไดทันที เพราะนักดนตรีสากลรุนหลังมักนําทํานองเพลงเหลานี้มาประพันธเปนเพลงไทย
สากล   นอกจากนี้ ทานยังเปนผูประดิษฐเครื่องดนตรี "อังกะลุง" โดยดัดแปลงมาจากเครื่องดนตรีพ้ืนบาน
ของอินโดนีเซียอีกดวย 
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                                                        หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 
 

มีคํากลาววายุคทองของดนตรีไทยหมดไปพรอมกับยุคของทานหลวงประดิษฐไพเราะ   
คํากลาวนี้เห็นจะไมไกลเกินจริง  เพราะในยุคหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง  ในชวงสงครามโลกครั้งท่ีสอง  
รัฐบาลไทยในยุค ทานจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดมีนโยบายสรางชาติใหเปนอารยะ  โดยตองการสงเสริมให
ดนตรีไทยมีแบบแผน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และดูทัดเทียมชาติตะวันตก  จึงไดมีการควบคุมใหนักดนตรี
และศิลปะพ้ืนบานอ่ืนๆ ตองมีการสอบใบอนุญาตเลนดนตรีเพ่ือประกันมาตรฐานใหเปนระบบเดียวกัน มี
การออกขอบังคับใหตองเลนดนตรีบนเกาอ้ี หามนั่งเลนกับพ้ืน ฯลฯ  ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวเกิดปญหา
มาก  เนื่องจากการเลนดนตรีไทยเกิดจากการส่ังสมรูปแบบแนวทางการเลนแตละสายตระกูลแตละครูไม
เหมือนกัน  ไมอาจถือไดวาใครผิดใครถูก  อีกท้ังขอหามหลายอยางก็ขัดตอวิถีชีวิต โดยเฉพาะบัตรอนุญาต
เลนดนตร ี ทําใหผูท่ีไมใชนักดนตรีอาชีพเดือดรอนมากจากการท่ีไมสามารถเลนดนตรียามวางไดเหมือนเคย 
ประกอบกับแนวคิดของคนรุนใหมท่ีสนใจวัฒนธรรมตางชาติมากกวา  โดยมองวาการเลนดนตรีไทยเปนส่ิง
ลาสมัยและตองหามเหตุการณนี้ทานหลวงประดิษฐไพเราะไมพอใจมาก  แตไมสามารถแสดงออกได  ทําได
เพียงประพันธเพลง ช่ือ "แสนคํานึง เถา" ซ่ึงมีทวงทํานองสวนสามช้ัน แสดงถึงความอัดอ้ันตันใจ  พรอมเนื้อ
รองเปนเนื้อหาตอวารัฐบาลในยุคนั้นเกี่ยวกับการควบคุมศิลปะ  แตผูใกลชิดของทานเกรงวาทานจะไดรับ
อันตรายจากการโจมตีรัฐบาล จึงไดทําลายตนฉบับเนื้อรอง  และประพันธเนื้อรองขึ้นใหมเปนเพลงรักแทน   

และไมมีใครทราบถึงเนื้อหาตนฉบับเนื้อรองเดิมอีกเลย จริงๆแลวมีคนเขาใจผิดกันเยอะ วาทานจอม
พล ป. พิบูลสงครามละเลยศิลปะวัฒนธรรมของชาติ  พยายามกีดกันดนตรีไทย  แตแทท่ีจริงแลว  ทานจอมพลฯ 
เปนผูท่ีมีความรักและสนใจในดนตรีไทยในระดับหนึ่ง  เคยปรากฏวาทานนิยมฟงดนตรีไทย  และเคยบริจาค
เงินสวนตัวจํานวนมากเพ่ือดนตรีไทยดวย  เจตนารมณของการควบคุมดนตรีไทยของทานจึงมีท่ีมาจากเจตนา



61 

 

ดีท่ีตองการใหดนตรีไทยมีระบบระเบียบแบบแผนเทียบเทาของตะวันตก  แตผลกลับเปนไปในทิศทาง
ตรงกันขาม  ดนตรีไทยกลับถึงจุดตกต่ําจนถึงทุกวันนี ้ แมจะมีการพยายามใหประชาชนเขาถึงดนตรีไทย
แลว  ดนตรีไทยยังกลับเปนเพียงดนตรีท่ีใชในพิธี เปนเรื่องของแบบแผน เปนของเฉพาะกลุม ไมสามารถ
เขาใจได ไมสามารถเขาถึงได  จริงๆแลว ทุกคนสามารถเขาถึงและซึมซาบความไพเราะของดนตรีไทยได เทา 
ๆ กับท่ีเราสามารถซึมซาบความไพเราะของเพลงไทยสากลท่ีเราฟงกันอยูทุกวัน 
 
 

เรื่องที่  2  เทคนิคและวิธีการเลนของเครื่องดนตรีไทย 
 
การเทียบเสียงซออู 
           ใชขลุยเพียงออเปาเสียง ซอล โดยปดมือบนและนิ้วค้ํา เปาลมกลางๆ จะไดเสียง ซอล เพ่ือเทียบเสียง
สายเอก สวนสายทุม ใหปดมือลางหมด จนถึงนิว้กอย เปาลมเบา ก็จะไดเสียง โด ตามตองการ เพ่ือเทียบ
เสียงสายทุม ใหตรงกับเสียงนั้น 
  
การนั่งสีซอ 
         นั่งขัดสมาธิบนพ้ืน หากเปนสตรใีหนั่งพับเพียบขาขวาทับขาซาย วางกะโหลกซอไวบนขาพับ
ดานซาย มือซายจับคันซอใหตรงกับท่ีมีเชือกรัดอก ใหต่ํากวาเชือกรัดอกประมาณ 1 นิ้ว สวนมือขวาจับคัน
สี โดยแบงคันสีออกเปน 5 สวน แลวจับตรง 3 สวนใหคันสีพาดไปบนนิ้วช้ี และนิว้กลางในลักษณะหงาย
มือ สวนนิ้วหัวแมมือ ใชกํากับคันสีโดยกดลงบนนิว้ช้ี นิ้วนางและนิ้วกอยใหงอติดกนั เพ่ือทําหนาท่ีดันคัน
ชักออกเม่ือจะสีสายเอก และ ดึงเขาเม่ือจะสีสายทุม 
  การสีซอ 
          วางคันสีใหชิดดานใน ใหอยูในลักษณะเตรยีมชักออก แลวลากคนัสีออกชา ๆ ดวยการใชวิธีสีออก 
ลากคันสีใหสุด แลวเปล่ียนเปนสีเขาในสายเดียวกนั ทําเรื่อยไปจนกวาจะคลอง พอคลองดีแลว ใหเปล่ียน
มาเปนสีสายเอก โดยดันนิ้วนางกับนิว้กอยออกไปเล็กนอย ซอจะเปล่ียนเปนเสียง ซอล ทันที ดังนี้คันสี 
ออก เขา ออก เขา เสียง โด โด ซอล ซอล ฝกเรื่อยไปจนเกดิความชํานาญ 
 
ขอควรระวัง ตองวางซอใหตรง โดยใชมือซายจับซอใหพอเหมาะ อยาใหแนนเกินไป อยาใหหลวม
จนเกินไป ขอมือท่ีจับซอตองทอดลงไปใหพอดี ขณะนั่งสียืดอกพอสมควร อยาใหหลังโกงได มือท่ีคีบซอ
ใหออกกําลังพอสมควรอยาใหซอพลิกไปมา 
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การเทียบเสียงซอดวง 
          ใชขลุยเพียงออเปาเสียง ซอล โดยการปดมือบน และ นิ้วค้ํา เปาลมกลางๆ กจ็ะไดเสียง ซอล ขึ้นสาย
ทุมของซอดวง ใหตรงกับเสียงซอลนี้ ตอไปเปนเสียงสายเอก ใชขลุยเปาเสียง เร โดยปดนิ้วตอไปอีก 3 นิ้ว 
เปาดวยลมแรง ก็จะได เสียง เร ขึ้นสายเอกใหตรงกับเสียง เร นี ้
 
การนั่งสีซอ 
          นั่งพับเพียบบนพ้ืน จับคันซอดวยมือซาย ใหไดกึ่งกลางต่ํากวารดัอกลงมาเล็กนอย ใหซอเอนออก
จากตวันิดหนอย คันซออยูในอุงมือซาย ตัวกระบอกซอวางไวบนขา ใหตัวกระบอกซออยูในตําแหนงขอ
พับติดกับลําตวั มือขวาจับคันสีดวยการแบงคนัสีใหได 5 สวน แลวจึงจับสวนท่ี 3 ขางทาย ใหคนัสีพาดไป
บนมือนิ้วช้ี นิว้กลางเปนสวนรับคันสี ใชนิ้วหัวแมมือกดกระชับไว นิ้วนางกับนิ้วกอยงอไวสวนใน ซ่ึงจะ
เปนประโยชนในการดนัคันสีออกมาหาสายเอก และ ดึงเขาเม่ือตองการสีสายทุม 
 
การสีซอ 
          วางคันสีไวดานใน ใหอยูในลักษณะเตรียมชักออก คอย ๆ ลากคันสีออกใหเกดิเสียง ซอล จนสุดคัน
ชัก แลวเปล่ียนเปนสีเขาในสายเดียวกัน (ทําเรื่อยไปจนกวาจะคลอง) พอซอมสายในคลองดีแลว จึงเปล่ียน
มาสีสายเอกซ่ึงเปนเสียง เร โดยการใชนิ้วนางกับนิว้กอยมือขวา ดันคันสีออก ปฏิบัติจนคลองฝกสลับให
เกิดเสียงดังนี ้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 นํามาวางดีดกับพ้ืนเพ่ือ
ความสะดวก จะเขไดนําเขารวมบรรเลงอยูในวงมโหรีคูกับกระจับปในสมัยรัชกาลท่ี 2 แหงกรุง
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 รวมท้ังส้ิน 11 อัน เพ่ือไวเปนท่ีสําหรับนิ้วกดนมแตละอันสูง เรียงลําดับขึ้นไป เวลาบรรเลง 
ใชดีดดวยไมดีดกลมปลายแหลมทําดวยงาชางหรือกระดูกสัตว เคียนดวย เสนดายสําหรับพันติดกับปลาย
นิ้วช้ีขางขวาของผูดีด และใชนิ้วหัวแมมือ กับนิ้วกลางชวยจับใหมีกําลัง เวลาแกวงมือสายไปมา ให
สัมพันธ กับมือขางซายขณะกดสายดวย 
 
ซึง 
               เปนเครื่องดนตรีชนดิดีด มี 4 สาย เชนเดียวกับกระจับป แตมีขนาดเล็กกวา กะโหลกมีรปูราง
กลม ท้ังกะโหลกและคันทวน ใชไมเนื้อแข็งช้ินเดียวควาน ตอนท่ีเปนกะโหลกใหเปนโพรงตัดแผนไมให
กลม แลวเจาะรูตรงกลางทําเปนฝาปดดานหนา เพ่ืออุมเสียงใหกังวาน คันทวนนําเปนเหล่ียมแบนตอน
หนา เพ่ือติดตะพานหรือนมรับนิ้ว จํานวน 9 อัน ตอนปลายคันทวนทําเปนรูปโคง และขุดใหเปนรอง เจาะ
รูสอดลูกบิดขางละ 2 อัน รวมเปน 4 อันสอดเขาไปในรอง สําหรับขึ้นสาย  
4 สาย สายของซึงใชสายลวดขนาดเล็ก 2 สาย และ สายใหญ 2 สาย ซึงเปนเครื่องดีดท่ีชาวไทยทาง
ภาคเหนือนิยมนํามา เลนรวมกับปซอ และ สะลอ 
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พิณเปยะ 
           พิณเปยะ หรือ พิณเพียะ เปนเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองลานนาชนิดหนึ่ง เปนเครื่องดนตรีประเภทดีด มี
คันทวน ตอนปลายคนัทวนทําดวยเหล็กรูปหัวชางทองเหลือง สําหรับใชเปนท่ีพาดสาย ใชสายทองเหลือง
เปนพ้ืน สายทองเหลืองนี้จะพาดผานสลักตรงกะลาแลวตอไปผูกกับสลักตรงดานซาย สายของพิณเปยะมี
ท้ัง 2 สายและ 4 สาย กะโหลกของพิณเปยะทําดวยเปลือกน้ําเตาตัดครึ่งหรือกะลามะพราว ก็ได เวลาดีด ใช
กะโหลกประกบตดิกับหนาอก ขยับเปด ปดใหเกิดเสียงตามตองการ ในสมัยกอนชาวเหนือมักจะใชพิณ
เปยะดีดคลอกับการขับ ลํานํา ในขณะท่ีไปเกี้ยวสาว  
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เคร่ืองส ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซอดวง 
            เปนซอสองสาย กะโหลกของซอดวงนั้น แตเดิมใชกระบอกไมไผ กะโหลกของซอดวงนี ้ใน
ปจจุบันใชไมจริง หรือ งาชางทําก็ได แตท่ีนิยมวาเสียงดนีัน้ กะโหลกซอดวงตองทําดวยไมลําเจียก สวน
หนาซอนิยมใชหนัง งูเหลือมขึง เพราะทําใหเกิดเสียงแกวเกิดความไพเราะอยางยิ่ง ลักษณะของซอดวง มี
รูปรางเหมือนกับซอของจีนท่ีเรียกวา “ฮู – ฉิน “ (Huchin) ทุกอยาง เหตุท่ีเรียกวา ซอดวง ก็เพราะมีรูปราง
คลายเครื่องดักสัตว กระบอก ไมไผเหมือนกนั   
 
ซออู 
           เปนซอสองสาย ตัวกะโหลกทําดวยกะลามะพราว คนัทวนซออูนี้ ยาวประมาณ 79 ซม. ใชสายซอ
สองสายผูกปลายทวนใตกะโหลก แลวพาดผานหนาซอ ขึน้ไปผูกไวกับ ลูกบิดสองอัน โดยเจาะรคูันทวน
ดานบน แลวสอดลูกบิดใหทะลุผานคนัทวนออกมา และใชเชือกผูกรั้งกับทวนตรงกลางเปนรดัอก เพ่ือให
สายซอตึง และสําหรับเปนท่ีกดสายใตรดัอกเวลาสี สวนคนัสีของซออูนั้น 
ทําดวย ไมจริง ใชขนหางมาตรงหนาซอใชผามวนกลมๆ เพ่ือทําหนาท่ีเปนหมอนหนุนสายใหพนหนาซอ 
ดานหลังของซออูมีรูปรางคลายๆกับซอของจีนท่ีเรียกวา ฮู – ฮู ( Hu-hu ) เหตุท่ีเรียกวา ซออูก็เพราะ เรียก
ตามเสียงท่ีไดยินนั่นเอง 
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สะลอ 
            สะลอเปนเครื่องดนตรีพ้ืนเมืองลานนาชนิดหนึ่ง เปนประเภทเครื่องสีซ่ึงมีท้ัง 2 สาย และ  
3 สาย คันชักสําหรับสีจะอยูขางนอกเหมือนคนัชักซอสามสาย สะลอเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทรอ หรือ ซะลอ 
ใชไมแผนบางๆปดปากกะลาทําหลักท่ีหัว สําหรับพาดทองเหลือง ดานหลังกะโหลกเจาะเปนรูปลวดลาย
ตางๆสวนดานลางของกะโหลก เจาะทะลุลง ขางลาง เพ่ือสอดคันทวนท่ีทําดวยไมชิงชัน ตรงกลางคนัทวน
มีรัดอกทําดวยหวายปลายคันทวน ดานบนเจาะรูสําหรับสอดลูกบิด ซ่ึงมี 2 หรือ  
3 อัน สําหรับขึงสายซอ จากปลายลูกบิดลงมาถึงดานกลางของกะโหลกมีหยองสําหรับ หนุนสาย 
สะลอ เพ่ือใหเกิดเสียงเวลาสี คันชักสะลอทําดวยไมดดัเปนรูป โคง ขึงดวยหางมาหรือพลาสติก  
เวลาสีใชยางสนถูทําใหเกิดเสียงได  สะลอใชบรรเลงประกอบการแสดงหรือบรรเลงรวมกับบทรองและ
ทํานองเพลงไดทุกชนิดเชน เขากับปในวงชางซอ เขากบัซึงในวงพ้ืนเมือง หรือใชเดี่ยวคลอรอง 
ก็ได 
 

ซอสามสาย 
           ซอสามสาย ปรากฏหลักฐานจากจดหมายเหตุ ลาลูแบร ท่ีบันทึกไววา “….ชาวสยามมีเครื่อง
ดุริยางคเล็กๆ นาเกลียดมาก มีสามสายเรียกวา “ซอ” ….” ซ่ึงช้ีใหเห็นวาในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือกอนนัน้ 
มีซอสามสายและนิยมเลนกัน ยุคตนของกรุงรตันโกสินทร ในสมัยของพระบาทสมเดจ็ 
พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 พระองคทานยังโปรดทรงซอสามสายเปนอยางยิ่ง จึงทําใหพระองค
ทานไดประดษิฐคดิสรางซอสามสายไดดวยความประณตี งดงาม และเปนแบบอยางมาจนถึงปจจุบันนี ้
 
สวนตางๆของซอสามสายมีชือ่เรียกดงันี ้
             (1) ทวนบน เปนสวนบนสุดของคนัซอ ควานดานในใหเปนโพรงโดยตลอด ดานบนสุดมีรูปราง
เปนทรงเทริดดานหนาตรงปลายทวนตอนลาง ทวนบนนี้ทําหนาท่ีคลายๆกับทออากาศ (Air column) ให
เสียงท่ีเกิดจากกะโหลกเปนความถ่ีของเสียง แลวลอดผานออกมา ทางทวนบนนี้ได 
             (2) ทวนลาง ทําเปนรูปทรงกระบอก และประดษิฐลวดลายสวยงาม และเรียกทวนลางนี้วา ทวน
เงิน ทวนทอง ทวนมุก ทวนลงยา เปนตน ทวนลาง ทําหนาท่ีเปนตําแหนงสําหรับกดนิ้ว ลงบนสายใน
ตําแหนงตางๆ 
             (3) พรมบน คือสวนท่ีตอจากทวนลางลงมา สวนบนกลึงเปนลูกแกว สวนตอนลางทําเปนรูปปาก
ชางเพ่ือประกบกับกะโหลกซอ 
             (4) พรมลาง สวนท่ีประกบกับกะโหลกซอทําเปนรปูปากชาง เชนเดียวกับสวนลางของ 
พรมบน ตรงกลางของพรมลางเจาะรูดานบนเพ่ือใชสําหรบัเปนท่ีรอย”หนวดพราหมณ” เพ่ือคลองกับสาย
ซอท้ังสามสายและเหนี่ยวรั้งใหตึง ตรงสวนปลายสุดของพรมลางกลึงเปน “เกลียวเจดียยอด 
             (5) ถวงหนา ควบคุมความถ่ีของเสียง ทําใหมีเสียงนุมนวลไพเราะ นาฟงยิ่งขึ้น                                
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              (6 ) หยอง ทําดวยไมไผ แกะใหเปนลักษณะคู ปลายท้ังสองของหยองควานเปนเบาขนมครก 
เพ่ือทําใหเสียง ท่ีเกิดขึ้นสงผานไปยังหนาซอมีความกังวานมากยิ่งขึน้ 
             (7) คันสี (คันชัก) คันสีของซอสามสาย ประกอบดวยไมและหางมา คันสีนั้นเหลาเปนรูปคันศร 
โดยมากนิยมใชไมแกว เพราะเปนไมเนือ้แข็ง และมีลวดลายงดงาม 
 
เคร่ืองตี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระนาดเอก 
           วิวัฒนาการมาจากกรับ ลูกระนาดทําดวยไมไผบง หรือไมแกน โดยนํามาเหลาใหไดตามขนาดท่ี
ตองการ แลวทํารางเพ่ืออุมเสยงเปนรูปคลายลําเรือ ใหหัวและทายโคงขึ้น เรยีกวา รางระนาด แผนไมท่ีปด
หัวทายรางระนาดเราเรียกวา “โขน” ระนาดเอกในปจจุบันมีจํานวน 21 ลูก มีความยาวประมาณ 120 ซม. มี
เทารอง รางเปนเทาเดี่ยว รูปคลายกับพานแวนฟา 
 
ระนาดทุม 
             เปนเครื่องดนตรีท่ีสรางขึ้นมาในรัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร เปนการสรางเลียนแบบระนาด
เอก รางระนาดทุมนั้นประดิษฐใหมีรูปรางคลายหีบไม แตเวาตรงกลางใหโคง โขนปดหัวทายเพ่ือ เปนท่ี
แขวนผืนระนาดนั้น ถาหากวัดจากโขนดานหนึ่งไปยังโขนอีกดานหนึ่ง รางระนาดทุมจะมีขนาดยาว
ประมาณ 124 ซม. ปาก รางกวางประมาณ 22 ซม. มีเทาเตี้ยๆรองไว 4 มุมราง 
 
ระนาดเอกเหลก็ หรือระนาดทอง 
             ระนาดเอกเหล็ก เปนเครื่องดนตรีท่ีประดษิฐขึน้ในรัชกาลท่ี 4 แหงกรุงรตันโกสินทร แตเดิมลูก
ระนาดทําดวยทองเหลือง จึงเรียกกนัวาระนาดทอง ระนาดเอกเหล็กมีขนาด 23.5 ซม. กวางประมาณ 5 
ซม. ลดหล่ัน 
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ขึ้นไปจนถึงลูกยอดท่ีมีขนาด 19 ซม. กวางประมาณ 4 ซม. รางของระนาดเอกเหล็กนั้น ทําเปนรูปส่ีเหล่ียม 
มีเทารองรับไวท้ัง 4 ดาน 
 
ระนาดทุมเหล็ก 
              ระนาดทุมเหล็กเปนเครื่องดนตรีท่ีพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ในรัชกาลท่ี 4 มี
พระราชดํารใิหสรางขึ้น ระนาดทุมเหล็กมีจํานวน 16 หรือ 17 ลูก ตัวรางระนาดยาวประมาณ 1 เมตร ปาก
ราง กวางประมาณ 20 ซม. มีเทารองติดลูกลอ 4 เทา เพ่ือใหเคล่ือนท่ีไปมาไดสะดวก ตัวรางสูงจากพ้ืนถึง
ขอบบนประมาณ 26 ซม.  ระนาด ทุกชนิดท่ีกลาวมานั้น จะใชไมตี 2 อัน สําหรับระนาดเอกทําไมตีเปน 2 
ชนิด ชนิดหนึ่งทําหัวไมตใีหแขง็ เม่ือตีจะมีเสียงดังเกรียวกราว เม่ือนําเขาผสมวงจะเรียกวา “วงปพาทยไม
แข็ง” อีกชนิดหนึ่ง ซ่ึงเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 ประดิษฐไมตีใหออนนุม เม่ือตีจะเกิด เสียงนุมนวล เวลา
นําระนาดเอกท่ีใชไมตีชนิดนี้มาผสมวง จะเรียกวา “วงปพาทยไมนวม” 

 
ลักษณะไมตีระนาดมีดังนี ้

(1) ไมแข็ง ปลายไมระนาด พอกดวยผาชุบน้ํารักจนแขง็ 
(2) ไมนวม ปลายไมระนาด ใชผาพันแลวถักดวยดายจนนุม 
(3) ไมตีระนาดทุม ปลายไมระนาด ใชผาพันพอกใหโต และนุม เพ่ือตีใหเกดิเสียงทุม 
(4) ไมตีระนาดเหล็ก ปลายไมตีทําดวยแผนหนังดิบ ตัดเปนวงกลมเจาะรูตรงกลาง แลวเอา 

ไมเปนดามสําหรับถือมีขนาดใหญกวาไมตีระนาดเอกธรรมดา 
(5) ไมตีระนาดทุมเหล็ก ทําลักษณะเดียวกับไมตีฆองวง แตปลายไมพันดวยหนังดิบ เพ่ือให 

แข็งเวลาตี จะเกดิเสียงได 
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เคร่ืองเปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขลุย 
            ทําดวยไมไผปลองยาวๆ ไวขอทางปลายแตเจาะขอทะลุ ยางไฟใหแหงแลวตบแตงผิวให ไหม
เกรียมเปนลวดลายสวยงาม ดานหนาเจาะรูกลม ๆ เรียงแถวกัน 7 ร ูสําหรับนิ้วปดเปดเสียง ขลุยไมมีล้ิน
เหมือนป แตเขาใชไมอุดเต็มปลอง แลวปาดดานลางใหมีชอง ไมอุดนี้เรียกวา “ดาก” ทําดวย 
ไมสัก ดานหลังใตดากลงมา เจาะรูเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา แตปาดตอนลางเปนทางเฉียงไมเจาะ ทะลุตรง
เหมือนรูดานหนา รูท่ีเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผานี้ เรียกวา“รูปากนกแกว” ใตรูปากนกแกวลงมา  
เจาะรูอีก 1 รู เรียกวา “รูนิ้วค้ํา” เหนือรูนิ้วค้ําดาน หลัง และเหนือรูบนของรูดานหนาท้ังเจ็ดรู แตอยูทาง
ดานขวา เจาะรูอีกรูหนึ่งเรียกวา “รูเยื่อ” เพราะแตกอนจะใชเยื่อไมไผปดรูนี้ตอมาก็ไมคอยไดใช ตรงปลาย
เลาขลุยจะเจาะรูใหซายขวา ตรงกันเพ่ือรอยเชือก เรียกวา “รูรอยเชือก” ดังนั้น จะสังเกตวา ขลุย 1 เลา จะมี
รูท้ังส้ิน 14 รู  
    
ขลุยมีทัง้หมด 3 ชนิดคือ  

(1) ขลุยหลีบ มีขนาดเล็ก  
(2) ขลุยเพียงออ มีขนาดกลาง  
(3) ขลุยอู มีขนาดใหญ  
 

ตอมามีผูสรางขลุยกรวดขึน้มาอีกชนดิหนึ่ง มีเสียงสูงกวาขลุยเพียงออ 1 เสียง  
ขลุยกรวดใชกับวงเครื่องสายผสมท่ีนําเอาเครื่องดนตรีฝรั่ง มาเลนรวมวง 
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ป 
             ป เปนเครื่องดนตรีไทยแท ๆ ทําดวยไมจริง กลึงใหเปนรูปบานหัวบานทาย ตรงกลางปอง เจาะ
ภายในใหกลวงตลอดเลา ทางหัวของปเปนชองรูเล็กสวนทาง ปลายของป ปากรูใหญใชชันหรือวัสดุอยาง
อ่ืนมาหลอเสริมขึ้นอีกราวขางละ ครึ่งซม. สวนหัวเรียก “ทวนบน” สวนทายเรียก”ทวนลาง” ตอนกลาง
ของป เจาะรูนิ้วสําหรับเปล่ียนเสียงลงมาจํานวน 6 รู รูตอนบนเจาะเรียงลงมา 4 ร ูเจาะรูลางอีก 2 รู ตรง
กลางของเลาป กลึงขวั้นเปนเกลียวคูไวเปนจํานวน 14 คู เพ่ือความสวยงามและกนัล่ืนอีกดวย ตรงทวนบน
นั้นใสล้ินปท่ีทําดวย ใบตาลซอนกัน 4 ช้ัน ตัดใหกลมแลวนําไปผูกตดิกับทอลมเล็กๆท่ี เรียกวา “กําพวด” 
กําพวดนี้ทําดวยทองเหลือง เงิน นาค หรือโลหะอยางอ่ืนวธีิผูกเชือกเพ่ือ ใหใบตาลตดิกับกําพวดนั้น ใชวิธี
ผูกท่ีเรียกวา “ผูกตะกรุดเบ็ด” สวนของกําพวดท่ีจะตองสอดเขาไปเลาปนั้นเขาใชถักหรือเคียน ดวย
เสนดาย สอดเขาไปในเลาปใหพอมิดท่ีพันดายจะทําใหเกิดความแนนกระชับยิ่งขึ้น  
   
ปของไทยจัดไดเปน 3 ชนิดดังนี ้

(1) ปนอก มีขนาดเล็ก เปนปท่ีใชกันมาแตเดิม 
(2) ปกลาง มีขนาดกลาง สําหรับเลนประกอบการแสดงหนังใหญ มีสําเนียงเสียงอยูระหวาง ปนอก 

กับปใน 
(3) ปใน มีขนาดใหญ เปนปท่ีพระอภัยมณีใชสําหรับเปาใหนางผีเส้ือสมุทร  

 
วงเคร่ืองสาย 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   วงดนตรีไทยประเภทหนึ่งซ่ึงเครื่องดนตรีสวนใหญในวงจะประกอบดวยเครื่องดนตรท่ีีใชสาย
เปนตนกําเนิดของเสียงดนตร ีเชน ซอดวง ซออู จะเข  แมวาเครื่องดนตรีท่ีนํามาบรรเลงนั้นจะมีวิธีบรรเลง
แตกตางกัน เชน สี ดดี หรือต ีก็ตาม จึงเรียกวงดนตรีประเภทนี้วา "วงเคร่ืองสาย" 
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                   วงเครื่องสายอาจมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปา เชน ขลุย หรือเครือ่งกํากับจังหวะ เชน ฉิ่ง 
กลอง บรรเลงดวยก็ถือวาอยูในวงเครื่องสายเชนกนัเพราะมีเปนจํานวนนอยท่ีนําเขามารวมบรรเลงดวยเพ่ือ
ชวยเพ่ิมรสในการบรรเลงดวยเพ่ือใหนาฟงมากยิ่งขึ้น  
                   วงเครื่องสายเกิดขึ้นในสมัยอยุธยา ซ่ึงมีเครื่องสี คือ ซอ เครือ่งดีด คือ จะเข และกระจับป ผสม
ในวง ปจจุบันวงเครื่องสายมี 4 แบบ คือ 
 
               1. วงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองเดี่ยว เปนวงเครื่องสายท่ีมีเครื่องดนตรีผสมเพียงอยางละ 1 ช้ิน เรียก
อีกอยางหนึ่งวา วงเครื่องสายไทยวงเล็ก เครื่องดนตรีท่ีผสมอยูในวงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยวนี้นับวาเปน
ส่ิงสําคัญและถือเปนหลักของวงเครื่องสายไทยท่ีจะขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดเสียไมได เพราะแตละส่ิงลวนดําเนิน
ทํานองและมีหนาท่ีตาง ๆ กัน เม่ือผสมเปนวงขึ้นแลว เสียงและหนาท่ีของเครื่องดนตรีแตละอยางก็จะ
ประสมประสานกันเปนอันด ีเครื่องดนตรีท่ีผสมอยูในวงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยวซ่ึงถือเปนหลัก คือ 
                 1. ซอดวง เปนเครื่องสีท่ีมีระดับเสียงสูงและกระแสเสียงดัง มีหนาท่ีดําเนินทํานองเพลง 
เปนผูนําวง และเปนหลักในการดําเนินทํานอง 
                 2. ซออู เปนเครื่องสีท่ีมีระดับเสียงทุม มีหนาท่ีดําเนนิทํานองหยอกลอ ยั่วเยา กระตุนให
เกิดความครกึครื้นสนกุสนานในจําพวกดําเนินทํานองเพลง 
                 3. จะเข เปนเครื่องดีดดําเนนิทํานองเพลงเชนเดียวกับซอดวง แตมีวิธีการบรรเลงแตกตาง
ออกไป 
                 4. ขลุยเพียงออซ่ึงเปนขลุยขนาดกลาง เปนเครื่องเปาดําเนินทํานองโดยสอดแทรกดวย
เสียงโหยหวนบาง เก็บบาง ตามโอกาส 
                  5. โทนและรํามะนา เปนเครื่องตีท่ีขึงหนังหนาเดียว และท้ัง 2 อยางจะตองตีใหสอดสลับ
รับกันสนิทสนมผสมกลมกลืนเปนทํานองเดียวกนั มีหนาท่ีควบคุมจังหวะหนาทับ บอกรสและสําเนียง
เพลงในภาษาตาง ๆ และกระตุนเรงเราใหเกิดความสนกุสนาน 
                  6. ฉิ่ง เปนเครื่องต ีมีหนาท่ีควบคุมจังหวะยอยใหการบรรเลงดําเนินจังหวะไปโดย
สมํ่าเสมอ หรือชาเร็วตามความเหมาะสมเครื่องดนตรใีนวงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยวอาจเพ่ิมเครื่องท่ีจะทํา
ใหเกิดความไพเราะเหมาะสมไดอีก เชน กรับและฉาบเล็กสําหรับตีหยอกลอยั่วเยาในจําพวกกํากับจังหวะ 
โหมงสําหรับชวยควบคุมจังหวะใหญ  
 
               2. วงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองคู คําวา เครื่องคู ยอมมีความหมายชัดเจนแลววาเปนอยางละ  
2 ช้ิน แตสําหรับการผสมวงดนตรจีะตองพิจารณาใครครวญถึงเสียงของเครื่องดนตรีท่ีจะผสมกันนัน้ วาจะ
บังเกิดความไพเราะหรือไมอีกดวย เพราะฉะนัน้วงเครื่องสายไทยเครื่องคูจึงเพ่ิมเครื่องดนตรีในวง
เครือ่งสายไทยเครื่องเดี่ยวขึ้นเปน 2 ช้ิน แตเพียงบางชนิด คอื 
                   1. ซอดวง 2 คัน แตทําหนาท่ีผูนําวงเพียงคันเดยีว อีกคันหนึ่งเปนเพียงผูชวย 
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                   2. ซออู 2 คัน ถาสีเหมือนกันไดกใ็หดําเนินทํานองอยางเดียวกนั แตถาสีเหมือนกันไมไดกใ็ห
คันหนึ่งหยอกลอหาง ๆ อีกคันหนึ่งหยอกลอยั่วเยาอยางถ่ี หรือจะผลัดกันเปนบางวรรคบางตอนก็ได 
                    3. จะเข 2 ตัว ดําเนินทํานองแบบเดียวกัน 
                    4. ขลุย 2 เลา เลาหนึ่งเปนขลุยเพียงอออยางในวงเครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยว  
สวนเลาท่ีเพ่ิมขึ้นเปนขลุยหลีบซ่ึงมีขนาดเล็กกวาขลุยเพียงออ และมีเสียงสูงกวาขลุยเพียงออ 3 เสียง มี
หนาท่ีดําเนินทํานองหลบหลีกปลีกทางออกไป ซ่ึงเปนการยั่วเยาไปในกระบวนเสียงสูงสําหรับโทน 
รํามะนา และฉิ่ง ไมเพ่ิมจํานวน สวนฉาบเล็กและโหมง ถาจะใชก็คงมีจํานวนอยางละ 1 ช้ินเทาเดิมตั้งแต
โบราณมา วงเครื่องสายไทยมีอยางมากก็เพียงเครื่องคูดังกลาวแลวเทานั้น ในสมัยหลังไดมีผูคิดผสมวง
เปน วงเครื่องสายไทยวงใหญ ขึน้ โดยเพ่ิมเครื่องบรรเลงจําพวกดําเนินทํานอง เชน  
ซอดวง ซออู และขลุย ขึ้นเปนอยางละ 3 ช้ินบาง 4 ช้ินบาง การจะผสมเครื่องดนตรีชนิดใดเขามาในวงนั้น
ยอมกระทําได ถาหากเครื่องดนตรีนั้นมีเสียงเหมาะสมกลมกลืนกับเครื่องอ่ืน ๆ แตจะเพ่ิมเติมในสวน
เครื่องกํากับจังหวะ เชน โทน รํามะนา ฉิ่ง ฉาบ และโหมง ไมได ไดแตเปล่ียนเปนอยางอ่ืนไป เชน ใชกลอง
แขกแทนโทน รํามะนา 
 
               3. วงเคร่ืองสายผสม เปนวงเครื่องสายท่ีนําเอาเครือ่งดนตรีตางชาติเขามารวมบรรเลงกับ
เครื่องสายไทย การเรียกช่ือวงเครื่องสายผสมนั้นนิยมเรียกตามช่ือของเครื่องดนตรีตางชาติท่ีนําเขามารวม
บรรเลงในวง เชน นําเอาขมิมารวมบรรเลงกับ ซอดวง ซออู ขลุย และเครื่องกํากบัจังหวะตาง ๆ แทนจะเข ก็
เรียกวา "วงเครื่องสายผสมขิม" หรือนําเอาออรแกนหรือไวโอลินมารวมบรรเลงดวยก็เรียกวา "วง
เครื่องสายผสมออรแกน" หรือ "วงเครื่องสายผสมไวโอลิน" เครื่องดนตรตีางชาติท่ีนิยมนํามาบรรเลงเปน
วงเครื่องสายผสมนั้นมีมากมายหลายชนิด เชน ขิม ไวโอลิน ออรแกน เปยโน  
หีบเพลงชัก แอคคอรเดียน 
 
                4. วงเคร่ืองสายปชวา คือ วงเครื่องสายไทยท้ังวงบรรเลงประสมกับวงกลองแขก  
โดยไมใชโทนและรํามะนา และใชขลุยหลีบแทนขลุยเพียงออกเพ่ือใหเสียงเขากับปชวาไดดี  
เดิมเรียกวา วงกลองแขกเครื่องใหญ วงเครื่องสายปชวา นี้เกิดขึน้ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวการบรรเลงเครือ่งสายปชวานัน้ นักดนตรจีะตองมีไหวพริบและความเช่ียวชาญในการบรรเลง
เปนพิเศษ โดยเฉพาะฉิ่งกํากับจังหวะจะตองเปนคนท่ีมีสมาธิดีท่ีสุดจึงจะบรรเลงไดอยางไพเราะ เพลงท่ีวง
เครื่องสายปชวานิยมใชบรรเลงเปนเพลงโหมโรง ไดแก เพลงเรื่องชมสมุทร เพลงโฉลก เพลงเกาะ เพลง
ระกํา เพลงสะระหมา แลวออกเพลงแปลง เพลงออกภาษา แลวกลับมาออกเพลงแปลงอีกครั้งหนึ่ง 
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วงมโหรี 
            
 
 
 
 
 
 
            วงดนตรีไทยประเภทหนึ่งซ่ึงประกอบดวยเครื่องดนตรีผสมท้ังดีด สี ตี เปา เปนวงดนตรีท่ีใช
บรรเลงเพ่ือขับกลอม ไมนิยมบรรเลงในการแสดงใด ๆ 
 
วงมโหรีมี 5 แบบ คอื 

1. วงมโหรีเคร่ืองส่ี เปนวงมโหรีท่ีรวมเอาการบรรเลงพิณและการขับไม ซ่ึงมีมาแตโบราณเขา
ดวยกนั เกดิขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยา มีเครื่องดนตรี 4 ช้ิน คือ  

1.1 ทับ (ปจจุบันเรยีกวา โทน) เปนเครื่องควบคุมจังหวะ 
1.2 ซอสามสาย 
1.3 กระจับป 
1.4 กรับพวง (ผูขับรองเปนผูตีกรับพวง) 
วงมโหรีเครื่องส่ีนี้เดิมผูชายเปนผูบรรเลง ตอมาเม่ือนิยมฟงมโหรีกันแพรหลาย  

ผูมีบรรดาศักดิ์จึงนิยมใหผูหญิงฝกหัดบรรเลงบางและไดรบัความนิยมสืบตอมา 
2. วงมโหรีเคร่ืองหก คือ วงมโหรีเครื่องส่ีซ่ึงเพ่ิมเครื่องดนตรีอีก 2 อยาง คือ รํามะนา สําหรับตี

กํากับจังหวะคูกับทับ และขลุย  (ปจจุบันเรยีกวา ขลุยเพียงออ) สําหรับเปา ดําเนินทํานอง และเปล่ียนใชฉิ่ง
แทนกรับพวง นับเปนการบรรเลงท่ีมีเครื่องดนตรคีรบท้ังดดี สี ตี และเปา เกิดขึ้นในตอนปลายสมัยอยุธยา 

3. วงมโหรีเคร่ืองเดี่ยว หรือ มโหรีเครื่องเล็ก คือ วงมโหรีท่ีไดเพ่ิมเครื่องดนตรีและเปล่ียนแปลง
มาโดยลําดับตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ครั้งแรกเพ่ิมระนาดเอกและฆองวง (ภายหลังเรียกวา ฆอง
กลางหรือฆองมโหร)ี (ด ูฆองมโหรี ประกอบ) ตอมาจึงไดเพ่ิมซอดวงและ 
ซออู สวนกระจับปนัน้เปล่ียนเปนใชจะเขแทน เนื่องจากเวลาบรรเลงจะเขวางราบไปกับพ้ืน ซ่ึงตางกับ
กระจับปท่ีตองตั้งดีด ท้ังนมท่ีใชรองรับสายและบังคับเสียงก็เรียงลําดับมีระยะเหมาะสมกวากระจับป เวลา
บรรเลงจึงทําใหใชนิ้วดดีไดสะดวกและแคลวคลองกวา นอกจากนี้จะเขยังสามารถ 
ทําเสียงไดดังและทําเสียงไดมากกวากระจับป 
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ปจจุบันวงมโหรีเคร่ืองเดีย่วประกอบดวยเคร่ืองดนตรีดงันี ้
1. ซอสามสาย 1 คัน  ทําหนาท่ีคลอเสียงผูขับรอง และบรรเลงดําเนินทํานองรวมในวง 
2. ซอดวง 1 คัน ดําเนนิทํานองโดยเก็บบาง หวานบาง 
3. ซออู 1 คัน ดําเนินทํานองเปนเชิงหยอกลอยัว่เยาไปกับทํานองเพลง 
4. จะเข 1 ตัว ดําเนินทํานองโดยเก็บบาง รัวบาง และเวนหางบาง 
5. ขลุยเพียงออ 1 เลา ดําเนินทํานองเก็บบาง โหยหวนบาง 
6. ระนาดเอก 1 ราง ดําเนินทํานองเก็บบาง กรอบาง ทําหนาท่ีเปนผูนําวง 
7. ฆองวง (เรียกวา ฆองกลางหรือฆองมโหร)ี 1 วง ดําเนินทํานองเนื้อเพลงเปนหลักของวง 
8. โทน 1 ลูก รํามะนา 1 ลูก ตีสอดสลับกัน ควบคุมจังหวะหนาทับ 
9. ฉิ่ง 1 คู ควบคุมจังหวะยอย แบงใหรูจังหวะหนักเบา 

 

4. วงมโหรีเคร่ืองคู คือ วงมโหรีเครื่องเดี่ยวท่ีไดเพ่ิมระนาดทุมและฆองวงเล็กเขาในวง ท้ังนี้เนื่อง
ดวยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว วงปพาทยไดเพ่ิมระนาดทุมและฆองวงเล็กรวม
เรียกวา วงปพาทยเครื่องคู วงมโหรจีึงเพ่ิมเครื่องดนตรีดังกลาวบาง นอกจากนั้นยังเพ่ิมซอดวงและซออูขึ้น
เปนอยางละ 2 คัน เพ่ิมจะเขเปน 2 ตัวขลุยนั้นเดิมมีแตขลุยเพียงออ จงึเพ่ิมขลุยหลีบอีก 1 เลา สวนซอสาม
สายก็เพ่ิมซอสามสายหลีบอีก 1 คัน และเพ่ิมฉาบเล็กอีก1 คูดวย 
 
 
 

ปจจุบันวงมโหรีเคร่ืองคูประกอบดวยเคร่ืองดนตรีดังนี ้
1. ซอสามสาย 1 คัน หนาท่ีเหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว 
2. ซอสามสายหลีบ 1 คัน บรรเลงรวมกับเครื่องดําเนินทํานองอ่ืน ๆ 
3. ซอดวง 2 คัน หนาท่ีเหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว 
4. ซออู 2 คัน หนาท่ีเหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว 
5. จะเข 2 ตัว หนาท่ีเหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว 
6. ขลุยเพียงออ 1 เลา หนาท่ีเหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว 
7. ขลุยหลีบ 1 เลา ดําเนินทํานองเก็บบาง โหยหวนบาง สอดแทรกทํานองเลนลอไปทางเสียงสูง 
8. ระนาดเอก 1 ราง หนาท่ีเหมือนในวงมโหรีเครื่องเดีย่ว 
9. ระนาดทุม 1 ราง ดําเนินทํานองเปนเชิงหยอกลอยั่วเยาใหเกิดอารมณครึกครื้น 
10. ฆองวง 1 วง หนาท่ีเหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว 
11. ฆองวงเล็ก 1 วง ดําเนินทํานองเก็บถ่ี ๆ บาง สะบัดบาง สอดแทรกทํานองไปทางเสียงสูง 
12. โทน 1 ลูก รํามะนา 1 ลูก หนาท่ีเหมือนในวงมโหรีเครือ่งเดี่ยว 
13. ฉิ่ง 1 คู หนาท่ีเหมือนในวงมโหรีเครื่องเดี่ยว 
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14. ฉาบเล็ก 1 คู 
 

 
 
 
 
 
 
 
วงปพาทย 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 เปนวงดนตรีไทยประเภทหนึ่งท่ีประกอบดวยเครื่องเปา คือ ป ผสมกับเครื่องต ีไดแกระนาด
และฆองวงชนิดตาง ๆ เปนหลัก และยังมีเครื่องกํากับจังหวะ เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง ตะโพน กลองทัด 
กลองแขก และกลองสองหนา ปพาทยนี้บางสมัยเรียกวา "พิณพาทย"  วงปพาทยมี   
8 แบบ คือ 

1. วงปพาทยเคร่ืองหา เปนวงปพาทยท่ีเปนวงหลัก มีจํานวนเครื่องดนตรีนอยช้ินท่ีสุด ดังนี ้
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. วงปพาทยเคร่ืองคู เปนวงปพาทยท่ีประกอบดวยเครื่องทําทํานองเปนคูเนื่องดวย 
ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดมีผูคดิเครื่องดนตรีเพ่ิมขึ้นอีก 2 อยาง คือ ระนาดทุมกับ
ฆองวงเล็กและนําเอาปนอกซ่ึงใชในการบรรเลงปพาทยสําหรับการแสดงหนังใหญสมัยโบราณมารวมเขา
กับวงปพาทยเครื่องหาท่ีมีอยูเดิม 
 

วงปพาทยเคร่ืองคูมีเคร่ืองดนตรีดงันี ้
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. วงปพาทยเคร่ืองใหญ คือ วงปพาทยเครื่องคูท่ีเพ่ิมระนาดเอกเหล็กกับระนาด 
ทุมเหล็ก ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงประดิษฐขึน้ กลายเปนวงปพาทยท่ีมีระนาด  
4 ราง โดยตั้งระนาดเอกเหล็กท่ีริมดานขวามือและตั้งระนาดทุมเหล็กท่ีริมดานซายมือ ซ่ึงนักดนตรีนิยม
เรียกกนัวา "เพ่ิมหัวทาย" วงปพาทยเครื่องใหญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวบางวงก็
เพ่ิมกลองทัด รวมเปน 3 ใบบาง 4 ใบบาง สวนฉาบใหญนํามาใชในวงปพาทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัววงปพาทยท้ังเครื่องหา เครื่องคู และเครื่องใหญ ถามีการบรรเลงเพลงภาษาจะใช
เครื่องดนตรกีํากับจังหวะของภาษานั้น ๆ ดวย เชน 

ภาษาเขมร  ใช โทน 
ภาษาจนี  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 วงปพาทยธรรมดาซ่ึงใชบรรเลงท่ัวไป แตเม่ือนํามาใชประโคม 
ในงานศพ จะนําวงบัวลอยซ่ึงประกอบดวยปชวา 1 เลา กลองมลายู 1 คู และเหมง 1 ใบ ท่ีใชประโคมใน
งานศพเขามาผสม (ดู วงบัวลอย ประกอบ) โดยตดัปใน ตะโพน และกลองทัด ออก ใชปชวาแทนปใน ใช
กลองมลายูแทนตะโพนและกลองทัด สวนเหมงนั้นมีเสียงไมเหมาะกับวงปพาทยจึงไมนํามาใช ใชแต
โหมงซ่ึงมีอยูเดิม เรียกวา "วงปพาทยนางหงส"  วงปพาทยนางหงสใชบรรเลงเฉพาะในงานศพมาแต
โบราณกอนวงปพาทยมอญ สาเหตุท่ีเรียกวาปพาทยนางหงส ก็เพราะใชเพลงเรื่องนางหงส 2 ช้ัน เปนหลัก
สําคัญในการบรรเลง นอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการไปใชบรรเลงเพลงภาษาตาง ๆ เรียกวา "ออกภาษา" ดวย 
 
               5. วงปพาทยมอญ ประกอบดวยเครื่องดนตรีท่ีไดอิทธิพลมาจากมอญ เชน ฆองมอญ  
ปมอญ ตะโพนมอญ และเปงมางคอก ปจจุบันวงปพาทยมอญมี 3 ขนาด ไดแก 
                   5.1 วงปพาทยมอญเครื่องหา ประกอบดวยปมอญ ระนาดเอก ฆองมอญ ตะโพนมอญ เปงมาง
คอก และเครือ่งกํากับจังหวะ ไดแก ฉิ่ง ฉาบ โหมง 
                   5.2 วงปพาทยมอญเครื่องคู มีลักษณะเดียวกับวงปพาทยมอญเครื่องหา แตเพ่ิมระนาดทุมและ
ฆองมอญวงเล็ก 
                   5.3 วงปพาทยมอญเครื่องใหญ มีลักษณะเดียวกับวงปพาทยมอญเครื่องคู แตเพ่ิมระนาดเอก
เหล็กและระนาดทุมเหล็ก 
 
                   วงปพาทยมอญนั้นท่ีจริงแลวใชบรรเลงในโอกาสตาง ๆ ไดท้ังงานมงคล เชน งานฉลองพระ
แกวมรกตในสมัยธนบุรี และงานอวมงคล เชน งานศพ แตตอมานิยมบรรเลงในงานศพ เนื่องจาก
ทวงทํานองเพลงมอญมีลีลาโศกเศรา โหยหวน ซ่ึงเหมาะกับบรรยากาศของงาน จนบางทานนกึวาปพาทย
มอญใชบรรเลงเฉพาะในงานศพเทานัน้ 
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เรื่องที่  3  คุณคาความงามความไพเราะของเพลง 
                และเครื่องดนตรไีทย 
                    
                มนุษยไดสรางสรรคดนตรีขึ้นจากภูมิปญญาและจินตนาการ  เพ่ือนํามาปรุงแตงความสมบูรณใน
จิตใจ ซ่ึงมีผลตอรางกาย อารมณ และสังคม  ดังนั้น ดนตรีจึงมีคุณคาและความงามท้ังในระดับบุคคล กลุม
ชน รวมไปถึงระดับประเทศ  
                   ดนตรีไทยเปนศิลปะท่ีบงบอกถึงความเปนชาติ คุณคา และความงามของดนตรีไทยสามารถ
พิจารณาไดจากบทเพลงท่ีนักประพันธเพลงประพันธขึ้น มีทวงทํานองตามโครงสรางของระบบเสียงเนื้อ
รองท่ีรอยเรียงกันอยางสละสลวย  มีนักดนตรีทําหนาท่ีถายทอดบทเพลง  โดยใชระบบวิธีบรรเลงเครื่อง
ดนตรีท่ีมีความหลากหลาย มีวิธีขับรองท่ีกลมกลืนกัน  และมีเครื่องดนตรีซ่ึงมีรูปแบบเฉพาะสวยงามได
สัดสวน  
 
      คุณคาและความงามทีป่รากฏอยูในกิจกรรมทางสังคมไทย ปรากฏอยูในสังคมไทย ดังนี ้
              1) คุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับพระราชพิธ ีดนตรีท่ีเกี่ยวกับพระราชพิธี เชน วง
ปพาทย ใชบรรเลงในงานท่ีพระมหากษัตริยเสด็จทรงบําเพ็ญพระราชกุศลวงกลองแขก ใชบรรเลงใน
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เชนเดียวกับการแหเรือท่ีมีศิลปนเหในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
วงขับไมใชบรรเลงในพระราชพิธีขึ้นพระอูของพระราชโอรสและพระราชธิดา การประโคมวงปพาทย
นางหงสในงานพระเมรุ เปนตน 
               2) คุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับศาสนา ดนตรีท่ีเกี่ยวกับศาสนา โดยเฉพาะ
ศาสนาท่ีเปนมูลฐานใหเกิดประเพณีตางๆ  ของไทยมาตั้งแตอดีต คือศาสนาพราหมณและพระพุธศาสนา 
ดนตรีท่ีเกี่ยวของกับศาสนาพราหมณสวนใหญมีบทบาทในงานพระราชพิธี สําหรับงานท่ีเกี่ยวของกบัพระ
พุธศาสนา ท้ังงานมงคลและงานอวมงคลนับจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
               3) คุณคาและความงามของดนตรีไทยที่เกี่ยวกับกิจกรรมทั่วไป กิจกรรมท่ัวไป เชน งานมงคล
สมรส งานฉลองความสําเร็จของบุคคล เปนตน หรือเม่ือมีการจัดเล้ียงตางๆ นิยมจัดใหมีวงดนตรีไทยมา
บรรเลง เชน วงมโหรี วงเครื่องสาย เปนตน สําหรับงานมงงคลสมรสท่ีมีการแหขันหมาก นิยมใชวงกลอง
ยาวและวงแตรวงบรรเลงนํา 
        คุณคาและตามงามของดนตรีไทยทีแ่สดงออกถึงวัฒนธรรมของไทย จําแนกได 2 ดาน คือ 
                   1)  ดานรูปธรรม เครื่องดนตรีไทยมีท้ังเครื่องดดี เครือ่งสี เครื่องตี และเครื่องเปา เครื่องดนตรี
เหลานี้ครูดนตรีในอดีตไดใชหลักการในการเลือกเครื่องดนตรีใหมีความสอดคลองกนัเพ่ือประสมเปนวง
ดนตร ี
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                   2)  ดานนามธรรม รสของเพลงท่ีเปนผลมาจากทํานองเพลงไทย ท่ีเกิดจการบรรเลง จน
กอใหเกดิอารมณและความรูสึกวาเพลงนัน้มีความเสนาะ ไพเราะ สนุกสนาน เพลิดเพลินอารมณ โศกเศรา 
 
 การเขาถึงคุณคาและความงามของดนตรีไทย  การเขาถึงสุนทรียรสในดนตรีไทย ยอมทําใหพบคุณคา
และความงามของดนตรีไทย ส่ิงนี้มีสวนสําคัญท่ีทําใหคนไทยเกิดความรูสึกผูกพัน  การเขาถึงคณุคาและ
ความงามของดนตรีไทยสามารถทําไดโดย 1) การศึกษาและทําความเขาใจเรื่องราวและเนื้อหาสาระตางๆ 
ของดนตรีไทย 2) การฟงเพลงไทยดวยความตั้งใจ 
 
สัญลกัษณของดนตรีไทย  ดนตรีไทยมีเอกลักษณพิจารณาได 3 ประการคือ  
1.วัสดุท่ีสราง 
         เครื่องดนตรีของทุก ๆ ชาติในยุคเริ่มแรกก็มักจะใชวัสดุท่ีมีอยูในถ่ินของตนมาสรรคสรางขึ้นแลวจึง
คอยวิวัฒนาการตอไป  สมัยโบราญทําดวยไมไผ ไมเนื้อแข็ง หนังและกระดูกสัตว เชน ซอดวง สวน
กระบอกซอดวงจึงทําดวยงาชางซ่ึงเปนส่ิงท่ีสวยงามมาก  ซออู ซอสามสาย กะโหลกนั้นทําดวย
กะลามะพราว  ระนาดของไทยทําดวยไมไผซ่ึงมีเสียงไพเราะนุมนวลกวาทําดวยไมเนื้อแข็งมาก    สวน
กลอง ตัวกลองทําดวยไมเนื้อแข็งและขึงหนาดวยหนังสัตว เฉพาะกลองท่ีขึงหนังสองหนาตรึงดวยหมุดท่ี
เราเรียกกันวา “กลองทัด” นั้น จีนไดเอาอยางไปใชแลวเรียกช่ือวา “นานตังกู” ซ่ึงแปลวา “กลองของชาว
ใต” สวนฆองท้ังฆองโหมงฆองวงทําดวยทองเหลือง    
2.รูปรางลักษณะ  
         ในการสรางสรรคส่ิงตางๆ รูปรางลักษณะท่ีจะเห็นวางดงามนั้น ยอมเปนไปตามจิตใจ นิสัยและ
สัญชาตญาณท่ีเห็นงามของชาตินั้นๆ ชนชาติไทยปนผูท่ีมีจิตใจและนิสัยออนโยน มีเมตตากรุณายิ้มแยม
แจมใส  ศิลปะตางๆของไทยจึงมักจะเปนรูปท่ีเปนเสนโคงออนชอย ท่ีจะหักมุม 45 องศานั้นนอยท่ีสุด 
และทุกๆส่ิงมักจะเปนปลายเรียวแหลม  ขอใหพิจารณาดูศิลปะตางๆของไทยเพ่ือเปรียบเทียบ เชน บาน
ไทย  จั่วและปนลมออนชอยจนถึง ปลายเรียวแหลม ชอฟาใบระกาของปราสาทราชวังและโบสถวิหาร
ลวนแตออนชอยนาชมสมสวน ลายไทยซ่ึงเต็มไปดวย กระหนกตางๆ กระหนกทุกตัวจะเปนเสนโคงออน
สลวยและสะบัดสะบ้ิง จนถึงปลายแหลม เครื่องแตงตัวละครรําเปนละครของไทยแท มีมงกุฎและชฎา
เรียวและยอดแหลม อินทรธนูท่ีประดับบาก็โคงและปลายแหลม ทารําของละครแขนและมือเม่ือจะงอหรือ
จะเหยียดลวนเปนเสนโคงตลอดจนปลายนิ้วมือ ซ่ึงออนชอยนาดูมาก  
         ทีนี้มาดูลักษณะรูปรางของเครื่องดนตรีไทย โทน ระนาดเอก ระนาดทุม สวนสัดเปนเสนโคงและมี
ปลายแหลมท้ังนั้น โขนของฆองวงใหญและฆองเล็ก โอนสลวยขึน้ไป คลายหลังคาบานไทยสวนโขน
ของคันซอดวงท่ีเรียกวา “ทวนบน” ก็โคงออนขึ้นไปจนปลายคลายกับโขนเรือพระราชพิธีของไทยโบราณ
นี่คือรูปลักษณะของดนตรีไทย  
3.  เสียงของดนตรีไทย  
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         เครื่องดนตรีไทยท่ีสรางขึ้นมีเจตนาใหไพเราะ ซ่ึงเปนไปตามลักษณะนิสัย ของชนชาติไทย  เสียงซอ 
เสียงขลุย เสียงป เสียงฆอง และเสียงพิณ ลวนเปนส่ิงท่ี มีเสียงนุมนวล มีกังวานไพเราะอยางออนหวาน 

 
เรื่องที่  4  ประวัติคุณคาภูมิปญญาของดนตรีไทย 
                   ดนตรีไทย เปนศิลปะช้ันสูงแขนงหนึ่งซ่ึงอยูคูกับคนไทยมาตลอดประวตัิศาสตร และถือวา
เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคณุคาท่ีสืบทอดกนัมาจนถึงทุกวันนี ้เนื่องจากดนตรีไทยไมมีการบันทึก
เปนตัวโนต  การเรียนดนตรีไทยจึงตองเรียนดวยการ   "จํา" เทานั้น ถึงแมวาดนตรีไทยจะไมใชตวัโนต
สําหรบับรรเลง แตดนตรีไทยก็มีโนตเหมือนดนตรีสากลท่ัวไป เพียงแตดนตรีไทยมีแตคีย เมเจอรเทานั้น 
คือ คีย หรือ Am เพราะดนตรีไทยไมมีชารปหรือแฟลต 
 
ประโยชนของดนตรีไทย 
                   1. เปนเครื่องมือท่ีสามารถตอบสนองความตองการในการประเทืองอารมณกระตุนความรูสึก
ของเราอยางมาก 
                   2. ทําใหมนุษยอยูอยางมีอารมณ ความรูสึก มีเครื่องมือประเทืองจิตใจ มีความละเอียดออน
และเกิดความสุขความสนกุสนาน 
                    3. ทําใหโลกมีความสดใส มีสีสัน 
                    4. ทําใหคนฟงรูสึกผอนคลาย จติใจเบิกบาน 
 
คุณคาในดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
                     1. วัฒนธรรมทางดนตรีพ้ืนบานภาคกลาง   ดนตรีพ้ืนบานภาคกลางสวนใหญประกอบดวย
เครื่องดนตรีประเภทตี และเปาเรียกรวมเปนเครื่องตีเปา ซ่ึงถือเปนเครื่องประโคมดั้งเดิมท่ีเกาแกท่ีสุดและ
พัฒนาจนกลายเปนวงปพาทยในปจจุบัน แตเดิมวงปพาทยนั้นใชปและกลองเปนหลักตอมาใชระนาดและ
ฆองวงและเพ่ิมเครื่องดนตรีใหมีจํานวนมากเพ่ือใหเสียงดังขึ้น การบรรเลงวงปพาทยไมนิยมบรรเลงเพ่ือ
ประกอบการละเลนตางๆ แตนิยมบรรเลงในพิธีกรรม  
การแสดง และการประกวดประชันเพ่ือใหเปนท่ียอมรับของคนในสังคม เพลงบรรเลงของวงปพาทย
ประกอบดวยเพลงโหมโรง เพลงหนาพาทย เพลงเรื่อง เพลงหางเครื่อง และเพลงภาษา เพลงบรรเลงท้ัง 5 
ประเภทเปนการบรรเลงท่ีเปนแบบแผน ไมวาจะบรรเลงเดีย่วหรือหมู ลวนแตใชแบบแผนนี้ท้ังส้ินเพ่ือเปน
การอวดฝมือ ของนักดนตรนีั่นเอง  ดนตรีพ้ืนบานภาคกลางถือเปนการถายเทระหวางวัฒนธรรมราษฎรกับ
วัฒนธรรมหลวง ซ่ึงเปนการผสมผสานจนเกดิเปนเอกลักษณของวงดนตรีพ้ืนบานภาคกลางท่ีตางจากภาค
อ่ืนๆ 
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                    2. วัฒนธรรมทางดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือ  เครื่องดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือยุคแรกสวนใหญจะ
เปนเครื่องดนตรีประเภทตี แตเดิมเรียกวาทอนไมกลวง ตอมาจึงมีการนําหนังมาหุมจนกลายเปนกลอง 
และไดพัฒนาเปนเครื่องดีดและสี ซ่ึงเกิดการประดษิฐธนูเพ่ือเปนเครื่องมือท่ีใชในการลาสัตว โดยการดดี
สายหนังใหลูกดอกปกลงไปในส่ิงตางๆ ตามท่ีตองการ มนษุยจึงเกดิการเลียนแบบเสียงของการดดีสาย
หนังจนเกดิ เปนเครื่องดนตรี เชน พิณเพียะ สะลอ ซึง ซอชนิดตางๆ เปนตน จากนั้นมนษุยไดประดษิฐ
เครื่องเปาขึ้น เชน ขลุยและป ซ่ึงเกิดจากการฟงเสียงกระแสลมท่ีพัดผานปากปลองคูหาถํ้าหรือเสียงลม
กระทบทิวไผตนไมตางๆเปนตน 
                    3. วัฒนธรรมทางดนตรีพ้ืนบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัฒนธรรมทางดนตรีพ้ืนบานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี ้
                        - ดนตรกีลุมวัฒนธรรมหมอลํา เปนคนกลุมใหญท่ีสุดในภาคอีสาน มีการขับรองและเปา
แคนประกอบ พิณเปนเครื่องดนตรีท่ีไดรับความนิยมรองลงมา จนกระท่ังปจจุบันนิยมเลนโปงลางกัน
อยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น               
                        - ดนตรกีลุมวัฒนธรรมกนัตรึม เปนดนตรีขบัรองท่ีเรียกวา เจรยีง ซ่ึงเปนเครื่องดนตรีของ
ชาวสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ                
                        - ดนตรกีลุมวัฒนธรรมโคราช เพลงโคราช เปนการแสดงเชนเดียวกับลิเกของภาคกลาง ซึง
เปนการขับรองโตตอบกนัระหวางหมอเพลงชายกับหมอเพลงหญิง 
                     4. วัฒนธรรมทางดนตรีพ้ืนบานภาคใต วัฒนธรรมทางดนตรีพ้ืนบานภาคใต ไดแก 
                        - วัฒนธรรมทางดนตรีท่ีเกี่ยวกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ความเช่ือเรื่องภูตผีปศาจ อํานาจเรนลับ 
เพ่ือใหเกิดคณุประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก การเลนมะตือรีในหมูชาวไทยมุสลิมและการเลนตะครึม
ในหมูชาวไทยพุทธ เปนตน                 
                        - วัฒนธรรมทางดนตรีท่ีเกี่ยวของกับประเพณี ในบ้ันปลายของชีวิตเม่ือถึงแกกรรมก็อาศัย
เครื่องดนตรีเปนเครื่องไปสูสุคติ ดังจะเห็นจากการเลนกาหลอในงานศพเพ่ือออนวอนเทพเจาใหนําราง
ของผูเสียชีวิตไปสูภพภูมิท่ีด ี                
                         - วัฒนธรรมทางดนตรีท่ีเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต ชาวพ้ืนเมืองภาคใตนยิมประโคมโพน
เปนสัญญาณบอกกลาวแกชาวบาน เพ่ือใหชาวบานทราบวาท่ีวัดมีการทําเรือพระสําหรับใชชักลากในเทศ
การชักพระ  
                        - วัฒนธรรมทางดนตรีท่ีเกี่ยวของกับการเสริมสรางความสามัคคี เชน กรือโตะและบานอ 
ชาวบานจะรวมกนัทําขึน้มาเพ่ือใชเลนสนุกรวมกัน และใชแขงขันกับหมูบานอ่ืน เปนตน  
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กิจกรรม 

1. ใหผูเรียนอธิบายลักษณะของดนตรีไทย เปนขอ ๆ ตามท่ีเรียนมา 
2. ใหผูเรียนศึกษาดนตรีไทยในทองถ่ินของผูเรียน  แลวจดบันทึกไว จากนั้นนํามาอภิปรายในช้ัน

เรียน 
3. ใหผูเรียนลองหัดเลนดนตรไีทยจากผูรูแลวนํามาเลนใหชมในช้ันเรียน 
4.  ผูเรียนมีแนวความคดิในการอนุรักษดนตรีไทยในทองถ่ินของผูเรียนอยางไรบางใหผูเรียน

บันทึกเปนรายงานและนําแสดงแลกเปล่ียนความคดิเห็นกนัในช้ันเรียน 
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                             บทที่ 3 
                        นาฏศิลปไทย 
สาระสําคัญ 

1. ความหมายและความเปนมาของนาฏศิลปไทย 
2. นาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ 
3. คุณคาและการอนุรกัษนาฏศิลปไทย 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
1. อธิบายประวัติความเปนมาของการแสดงนาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ ได 
2. มีความรูเกี่ยวกับพ้ืนฐานความงามของนาฏศิลปไทยและแสดงออกไดอยางถูกตอง 
3. แสดงความคดิเห็น ความรูสึก ตอการแสดงนาฏศิลปไทยได 
4. เขาใจเห็นคุณคาของนาฏศิลปไทยและบอกแนวทางการอนุรักษนาฏศิลปไทยได 

ขอบขายเน้ือหา 
เรื่องท่ี  1. ความเปนมาของนาฏศิลปไทย 
เรื่องท่ี  2. ประวัตินาฏศิลปไทย 
เรื่องท่ี  3. ประเภทของนาฏศิลปไทย 
เรื่องท่ี  4. นาฏยศัพท  
เรื่องท่ี  5. รําวงมาตรฐาน 

             เรื่องท่ี  6. การอนุรักษนาฏศิลปไทย 
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เรื่องที่  1  ความเปนมาของนาฏศิลปไทย 
 
นาฏศิลป คือ ศิลปะการรองรําทําเพลง ท่ีมนุษยเปนผูสรางสรรค โดยประดษิฐขึ้นอยางประณีต

และมีแบบแผน ใหความรู ความบันเทิง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมความรุงเรือง 
ของชาติไดเปนอยางด ี

 
ความเปนมาของนาฏศิลป 

นาฏศิลป หรือศิลปะแหงการแสดงละครฟอนรํานั้น มีความเปนมาท่ีสําคัญ 4 ประการคือ 
1.เกิดจากการท่ีมนุษยตองการแสดงอารมณท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ใหปรากฏออกมาโดยมี

จุดประสงคเพ่ือการส่ือความหมายเปนสําคัญเริ่มตั้งแต 
1.1 มนุษยแสดงอารมณตามธรรมชาติออกมาตรง ๆ เชน การเสียใจกร็องไห ดีใจก็

ปรบมือหรือสงเสียงหัวเราะ 
1.2 มนุษยใชกริยาอาการเปนการส่ือความหมายใหชัดเจนขึน้ กลายเปนภาษาทา เชน กวกั

มือเขามาหาตัวเอง 
1.3 มีการประดิษฐคดิทาทางใหมีลีลาท่ีวิจติรบรรจงขึ้น จนกลายเปนทวงทีลีลาการฟอน

รําท่ีงดงามมีลักษณะท่ีเรียกวา “นาฏยภาษา”หรือ “ภาษานาฏศิลป” ท่ีสามารถส่ือความหมายดวยศิลปะ
แหงการแสดงทาทางท่ีงดงาม 

2. เกิดจากการท่ีมนุษยตองการเอาชนะธรรมชาติดวยวิธีตาง ๆ ท่ีนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือบูชาส่ิงท่ี
ตนเคารพตามลัทธิศาสนาของตน ตอมาจึงเกดิเปนความเช่ือในเรื่องเทพเจา ซ่ึงถือวาเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ี
เคารพบูชา โดยจะเริม่จากวิงวอนอธิษฐาน จนมีการประดษิฐเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เปา ตาง ๆ การเลน
ดนตรี การรองและการรํา จึงเกดิขึน้เพ่ือใหเทพเจาเกิดความพอใจมากยิ่งขึ้น 

3. เกิดจากการเลนเลียนแบบของมนุษย ซ่ึงเปนการเรียนรูในขั้นตนของมนษุย ไปสูการ
สรางสรรคศิลปะแบบตาง ๆ นาฏศิลปก็เชนกนัจะเห็นวามนุษยนยิมเลียนแบบส่ิงตาง ๆ ท้ังจากมนษุยเอง
สังเกตจาก เดก็ ๆ ชอบแสดงบทบาทสมมุติเปนพอเปนแมในเวลาเลนกัน เชน การเลนตุกตา การเลนหมอ
ขาวหมอแกง หรือเลียนแบบจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตาง ๆ ทําใหเกิดการเลน เชน การเลนงูกนิหาง 
การแสดงระบํามา ระบํากาสร ระบํานกยูง ( ทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล : ม.ป.ป. ) 

4. เกิดจากการท่ีมนุษยคิดประดษิฐหาเครื่องบันเทิงใจ หลังจากการหยุดพักจากภารกิจประจําวนั 
เริ่มแรกอาจเปนการเลานิทาน นิยาย มีการนําเอาดนตรีและการแสดงทาทางตาง ๆ ประกอบเปนการรายรํา
จนถึงการแสดงเปนเรื่องราว 
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                                                    การแสดงโขน ตอน พระรามตามกวาง 

 
เรื่องที่  2  ประวัตินาฏศิลปไทย 

นาฏศิลปไทย คือ ศิลปะแหงการรายรําท่ีเปนเอกลักษณของไทย จากการสืบคนประวตัิความ
เปนมาของนาฏศิลปไทย เปนเรื่องท่ีเกี่ยวของและสัมพันธกับประวตัิศาสตรไทย และวัฒนธรรมไทย จาก
หลักฐานท่ียืนยันวานาฏศิลปมีมาชานาน เชนการสืบคนในหลักศิลาจารึกหลักท่ี 4 สมัยกรุงสุโขทัย พบ
ขอความวา “ระบํารําเตนเลนทุกวัน” แสดงใหเห็นวาอยางนอยท่ีสุด นาฏศิลปไทย มีอายุไมนอยกวายคุ
สุโขทัยขึ้นไป 

 
สรุปที่มาของนาฏศลิปไทยไดดงันี ้
1.จากการละเลนของชาวบานในทองถ่ิน ซ่ึงเปนกิจกรรมเพ่ือความบันเทิงและความรื่นเริงของ

ชาวบาน ภายหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวแลว ซ่ึงไมเพียงเฉพาะนาฏศิลปไทยเทานั้น ท่ีมีประวัติเชนนี้ แต
นาฏศิลปท่ัวโลกก็มีกําเนิดจากการเลนพ้ืนเมืองหรือการละเลนในทองถ่ิน เม่ือเกิดการละเลนในทองถ่ิน  
การขับรองโตตอบกนัระหวางฝายหญิงและฝายชาย ก็เกดิพอเพลงและแมเพลงขึ้น จึงเกิดแมแบบหรือ
วิธีการท่ีพัฒนาสืบเนื่องตอ ๆ กันไป 
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 2. จากการพัฒนาการรองรําในทองถ่ินสูนาฏศิลปในวังหลวง เม่ือเขาสูวังหลวงก็มีการพัฒนา
รูปแบบใหงดงามยิ่งขึ้น มีหลักการ และระเบียบแบบแผน ประกอบกับพระมหากษัตริยไทย ยุคสุโขทัย 
อยุธยา และรัตนโกสินทร  ทรงเปนกวีและนักประพันธ  ดงันั้นนาฏศิลปรวมท้ังการดนตรีไทย จึงมี
ลักษณะงดงามและประณตี เพราะผูแสดงกําลังแสดงตอหนาพระท่ีนั่ง และตอหนาพระมหากษัตริยผูท่ีมี
ความสามารถในเชิงกวี ดนตรี และนาฏศิลปเชนกัน อาจกลาวไดวากษัตริยแทบทุกพระองคทรงเปยมลน
ดวยความสามารถดานกวี ศิลปะอยางแทจริง บางองคมีความสามารถดานดนตรีเปนพิเศษ โดยเฉพาะยคุ
รัตนโกสินทร พระมหากษตัริยไทยไดแสดงใหโลกไดประจักษถึงความสามารถดานนี้  กวีและศิลปะ เชน 
รัชกาลท่ี 2  รัชกาลท่ี 6 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมิูพลอดุลยเดช ทรงพระปรีชาสามารถดาน
ดนตรจีนเปนท่ียอมรับของวงการดนตรีท่ัวโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
                                                                                  การแสดงชุดเจาเงาะรจนา 
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                                                                 การแสดงโขน 

 
เอกลักษณของนาฏศิลปไทย 

1. มีทารําออนชอย งดงาม และแสดงอารมณ ตามลักษณะท่ีแทจริงของคนไทย ตลอดจนใชลีลา
การเคล่ือนไหวท่ีดูสอดคลองกัน 

2. เครื่องแตงกายจะแตกตางกับชาติอ่ืน ๆ มีแบบอยางของตนโดยเฉพาะ ขนาดยืดหยุนไดตาม
สมควร เครื่องแตงกายบางประเภท เชนเครื่องแตงกายยืนเครื่อง การสวมใสจะใชตรึงดวยดายแทนท่ีจะเย็บ
สําเร็จรูป เปนตน 

3. มีเครื่องประกอบจังหวะหรือดนตรีประกอบการแสดง ซ่ึงอาจมีแตทํานองหรือมีบทรองผสมอยู 
4. ถามีคํารองหรือบทรองจะเปนคําประพันธ สวนมากแลวมีลักษณะเปนกลอนแปด สามารถ

นําไปรองเพลงช้ันเดียว หรือสองช้ันไดทุกเพลง คํารองนี้ทําใหผูสอนหรือผูรํากําหนดทาราํไปตามบทรอง 
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                                                                                         เคร่ืองแตงกายพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              เครื่องแตงกายนาง 
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เรื่องที่  3  ประเภทของนาฏศิลปไทย 
 

นาฏศิลปไทย เปนศิลปะท่ีรวมศิลปะทุกแขนงเขาดวยกนั ไดแก  โขน ละคร รํา ระบํา และการเลน
พ้ืนเมือง 

1.โขน  
เปนศิลปะของการรํา การเตน แสดงเปนเรื่องราว โดยมีศิลปะหลายรูปแบบผสมผสานกัน 

ลักษณะการแสดงโขนมีหลายชนดิ ไดแก โขนกลางแปลง โขนนั่งราว โขนโรงใน โขนหนาจอ และโขน
ฉาก ซ่ึงโขนแตละชนิดมีลักษณะท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตวั ส่ิงสําคัญท่ีประกอบการแสดงโขน คือ บทท่ี
ใชประกอบการแสดงจากเรื่องรามเกียรติ์ การแตงกายมีหัวโขน สําหรับสวมใสเวลาแสดงเพ่ือบอกลักษณะ
สําคัญ ตัวละครมีการพากย เจรจา ขับรอง และดนตรีบรรเลงดวยวงปพาทย ยึดระเบียบแบบแผนในการ
แสดงอยางเครงครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 การแสดงโขน ตอน ยกรบ 
ประวัติความเปนมาของโขน 
 โขน เปนการแสดง ท่ีกลาวกันวา ไดรับอิทธิพลการแสดงมาจากการละเลนของไทยหลายแบบ 
นํามาผสมผสานกันจนเกิดการแสดงท่ีเรียกวา โขน ดังจะไดกลาวดังตอไปนี ้
 1. การแสดงชักนาคดกึดําบรรพ ซ่ึงเปนการแสดงตํานานของพระนารายณตอนกวนน้ําอมฤต โดย
แบงผูแสดงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายอสูร กับฝายเทวดา และวานร โดยอสูรจะเปนผูชักอยูดานหัว สวน
เทวดาและวานร ชักอยูดานลาง ใชพญานาคเปนเชือก เขาพระสุเมรุเปนแกนกลาง การแสดงแนวคิดนี้เช่ือ
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วาเปนตนเหตใุหมีการพัฒนาแบงผูแสดง เครื่องแตงกาย และนําแบบอยางมาเปนรูปแบบการแสดงโขน 
ไดแกการแตงกาย เทวดา ยกัษ ลิง 
 2. กระบ่ี  กระบอง  เปนการแสดงศิลปะการตอสูปองกนัตวัดวยยุทธวิธี เปนศิลปะท่ีชาวไทยทุก
คนตองเรียนรูและปองกันตนเอง และประเทศชาติ กระบวนทาตาง ๆ นั้น เช่ือวา โขนคงรบัมาในทาทาง
ของการตอสูของตวัแสดง 
 3. หนังใหญ เปนมหรสพของไทยในอดตี ใชหนังวัวฉลุเปนภาพตัวละครตาง ๆ เวลาแสดงจะให
แสงสองตัวหนังเกิดเงาท่ีงดงามบนจอผาขาว  จดุเดนของหนังใหญ คือ การเตนของผูเชิดตัวหนังไปตาม
จังหวะของดนตรี เรียกวา หนาพาทย และบทเจรจา ดงันั้นโขน นาจะไดรับอิทธิพลการพากย และเจรจา 
จากการแสดงหนังใหญ 
 เรื่องท่ีแสดง จะใชวรรณคดีท่ีไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียคอื รามเกียรติ์ วรีกษัตริยชาวอารยัน คือ
พระราม ท่ีเปนตัวเอกของเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         หนังใหญ 
 
 
ประเภทของโขน 

โขน เปนศิลปะการแสดงท่ีมีการพัฒนา และเปล่ียนแปลงไปตามสภาพทางสังคม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทําใหเกิดรูปแบบของโขน หลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถแบงประเภทตามลักษณะองคประกอบของ
การแสดง ดังนี ้
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 1.1  โขนกลางแปลง เปนโขนท่ีแสดงกลางสนาม ใชธรรมชาต ิเปนฉากประกอบ นิยมแสดงตอน
ท่ีมีการทําศึกสงคราม เพราะจะตองใชตวัแสดงเปนจํานวนมาก และตองการแสดงถึงการเตนของโขน การ
เคล่ือนทัพของท้ังสองฝาย การตอสู ระหวางฝายพระราม พระลักษณ พลวานร กับฝายยกัษ ไดแกทศกัณฑ 
 

 
ภาพโขนกลางแปลง 

 
1.2  โขนโรงนอก หรือโขนนั่งราว เปนโขนท่ีมีวิวฒันาการมาจากโขนกลางแปลง หากเปล่ียน

สถานท่ีแสดงบนโรง มีราวไมไผขนาดใหญอยูดานหลัง สําหรับตัวโขน นั่งแสดง รูปแบบของการแสดง
ดําเนินเรื่องดวยการพากยและเจรจา 
 

 
 

 
 
 
 
                                            
 

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพโขนโรงใน 
1.4 โขนหนาจอ ไดแก โขนท่ีใชจอหนังใหญเปนฉากประกอบการแสดง กลาวคือ มีจอหนังใหญ

เปนฉาก ท่ีดานซายขวาเขียนรูปปราสาท และพลับพลาไวท้ังสองขาง ตัวแสดงจะออกแสดงดานหนาของ
จอหนังดําเนินดวยการพากย เจรจา ขับรอง รวมท้ังมีการจัดระบํา ฟอนประกอบดวย 
 
 
 
 
      
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        โขนหนาจอ 
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1.5. โขนฉาก เปนรูปแบบโขนท่ีพัฒนาเปนลําดับสุดทาย กลาวคือเปนการแสดงในโรง มีการ
จัดทําฉาก เปล่ียนไปตามเรื่องราวท่ีกําลังแสดง ดําเนนิเรื่องดวยการพากย เจรจา และขับรอง รายรํา
ประกอบคํารองมีระบํา ฟอนประกอบ 

 
2. ละคร คือ การแสดงท่ีเลนเปนเรื่องราว มุงหมายกอใหเกดิความบันเทิงใจ สนกุสนาน 

เพลิดเพลิน หรือเราอารมณ ความรูสึกของผูดู ตามเรื่องราวนั้น ๆ ขณะเดียวกันผูดกู็จะไดแนวคิด 
คติธรรมและปรัชญา จากการละครนั้น 
 

ประเภทของละครไทย 
ละครไทยเปนละครท่ีมีพัฒนาการมาเปนลําดับ ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปจจุบัน 

ดังนั้นละครไทยจึงมีรูปแบบตาง ๆ  ซ่ึงแบงออกเปนประเภทใหญ ได  ประเภทดังตอไปนี ้
ละครรํา 
ละครรอง 
ละครพูด 

 
 
 
 

ละครรํา 
 เปนศิลปะการแสดงของไทยท่ีประกอบดวยทารํา ดนตรีบรรเลง และบทขับรองดําเนินเรื่อง มีผู
แสดงเปนตัวพระ ตวันาง และตวัประกอบแตงองคทรงเครือ่งตามบท งดงามระยับตา ทารําตามบทรอง
ประสานทํานองดนตรีบรรเลง จังหวะชาเรว็ เราอารมณ ใหเกิดความรูสึกตามบทละครท้ังคกึคกั 
สนุกสนาน หรือโศกเศรา ตัวละครส่ือความหมายบอกกลาวตามอารมณดวยภาษาทา โดยมีผูขับรอง คือผู
เลาเรื่องดวยทํานองเพลงตามบทละคร ซ่ึงเปนคําประพันธ ประเภทคํากลอน บทละคร มีการบรรยายความ
วา ตัวละครเปนใคร อยูท่ีไหน กําลังทําหรือคิดส่ิงใด และมีทํานอง เพลงรอง เพลงหนาพาทย ประกอบทา
รําบรรจุไวในบทกลอน ตามรูปแบบศิลปะการแสดงละครรํา ดนตรใีชวงปพาทยบรรเลงประกอบการ
แสดง 
 ละครรําแบงการแสดงออกเปน 6 ชนิดคือ ละครนอก ละครใน ละครดกึดําบรรพ ละครพันทาง 
ละครเสภา และละครชาตรีเครื่องใหญ 
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                                                                 ภาพละครในเรื่องอิเหนา 
 

 
 
                                                         
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                  
 
                       
 
 

 ละครชาตรีเรื่องมโนราห 
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                                                                      ละครนอกเรื่องสังขทอง 
 

3. รําและระบํา เปนการแสดงชุดเบ็ดเตล็ด มีหลายรูปแบบ ไดแกรําหนาพาทย การรําบท การรํา
เดี่ยว  การรําหมู ระบํามาตรฐาน ระบําท่ีปรับปรุงขึ้นใหม ราํหรือ ระบํา สวนใหญ จะเนนในเรือ่งสวยงาม 
ความพรอมเพรียง ถาเปนการแสดงหมูมาก ตลอดท้ังใชระยะเวลาการแสดงส้ัน  ๆ
ชมแลวไมเกิดความเบ่ือหนาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                รําสีนวล 
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                                                                                      ฉุยฉายพราหมณ 
4.  การละเลนพ้ืนเมือง 
 การละเลนพ้ืนเมืองเปนการละเลนในทองถ่ินท่ีสืบทอดกันมาเปนเวลานาน แบงออกเปน ภาค
กลาง  ภาคเหนือ ภาคใต ภาคอีสาน แตละภาคจะมีลักษณะเฉพาะในการแสดง ท้ังนี้ขึน้อยูกับปจจัยหลาย
ประการไดแกสภาพภูมิศาสตร ประเพณี ศาสนา ความเช่ือและคานิยม ทําใหเกิดรูปแบบการละเลน
พ้ืนเมืองขึ้นหลายรูปแบบ ไดแก รูปแบบการแสดงท่ีเปนเรือ่งราวของการรองเพลง เชน เพลงเกีย่วขาว เพลง
บอก เพลงซอ หรือรูปแบบการแสดง เชน ฟอนเทียน เซ้ิงกระหยัง ระบําตารีกีปส  
ซ่ึงแตละรูปแบบนี้จะมีท้ังแบบอนุรักษปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือใหดํารงอยูสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
                                                                       
                                                                          ภาพฟอนเทียน 
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เรื่องที ่ 4 นาฏยศัพท 
 

 นาฏยศัพท หมายถึง ศัพทเฉพาะในทางนาฏศิลป ซ่ึงเปนภาษาท่ีใชเปนสัญลักษณและส่ือ
ความหมายกันในวงการนาฏศิลปไทย 
 นาฏยศัพท แบงออกเปน 3 หมวด คือ  

1. หมวดนามศัพท หมายถึง ทารําส่ือตางๆ ท่ีบอกอาการของทานั้นๆ 
- วง เชน วงบน วงกลาง 
- จีบ เชน จีบหงาย จีบคว่ํา จีบหลัง 
- ทาเทา เชน ยกเทา ประเทา กระดก 

2.    หมวดกิริศัพท คือ ศัพทท่ีใชในการปฏิบัติอาการกริิยา แบงออกเปนศัพทเสริมและ 
ศัพทเส่ือม 

- ศัพทเสริม หมายถึง ศัพทท่ีใชเสริมทวงทีใหถูกตองงดงาม เชน ทรงตัว สงมือ เจียง ลักคอ 
กดไหล ถีบเขา เปนตน 

- ศัพทเส่ือม หมายถึง ศัพทท่ีใชเรียกทารําท่ีไมถูกระดับมาตรฐาน เพ่ือใหผูรํารูตัวและตอง
แกไขทวงทีของตนใหเขาสูระดับ เชน วงลา วงตกั วงลน ราํเล้ือย รําลน เปนตน 

3.    หมวดนาฏยศัพทเบ็ดเตล็ด คือ ศัพทท่ีนอกเหนือจากนามศัพท กิริยาศัพท ซ่ึงจัดไวเปนหมวด
เบ็ดเตล็ด มีดังนี ้

 
เหลี่ยม หมายถึง ระยะเขาท้ังสองขางแบะออก กวาง แคบ มากนอยสุดแตจะเปนทาของพระ 

หรือนาง ยักษ ลิง เหล่ียมท่ีกวางท่ีสุด คือเหล่ียมยักษ 
 

เดินมือ หมายถึง อาการเคล่ือนไหวของแขนและมือ เพ่ือเช่ือมทา 
 

แมทา หมายถึง ทารําตามแบบมาตรฐาน เชน แมบท 
 

ขึ้นทา หมายถึง ทาท่ีประดษิฐใหสวยงาม แบงออกเปน 
 

ก. ขึ้นทาใหญ มีอยู 4 ทา คือ 
(1) ทาพระส่ีหนา แสดงความหมายเจรญิรุงเรือง เปนใหญ 
(2) ทานภาพร แสดงความหมายเชนเดียวกับพรหมส่ีหนา 
(3) ทาเฉิดฉิน แสดงความหมายเกี่ยวกับความงาม 
(4) ทาพิสมัยเรียงหมอน มีความหมายเปนเกยีรติยศ 
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ข. ขึ้นทานอย มีอยูหลายทาตางกัน คือ 
(1) ทามือหนึ่งตั้งวงบัวบาน อีกมือหนึ่งจีบหลัง 
(2) ทายอดตองตองลม 
(3) ทาผาลาเพียงไหล 
(4) ทามือหนึ่งตั้งวงบน อีกมือหนึ่งตั้งวงกลาง เหมือนทาบังสุริยา 
(5) ทาเมขลาแปลง คือมือขางท่ีหงายไมตองทํานิ้วลอแกว 

พระใหญ – พระนอย หมายถึง ตัวแสดงท่ีมีบทสําคัญพอๆ กัน พระใหญ หมายถึงพระเอก เชน 
อิเหนา พระราม สวนพระนอย มีบทบาทเปนรอง เชน สังคามาระตา พระลักษณ 

นายโรง หมายถึง พระเอก เปนศัพทเฉพาะละครรํา 
ยืนเครื่อง หมายถึง แตงเครื่องละครรําครบเครื่อง 
นางกษัตริย บุคลิกทวงทีเรยีบรอย สงามีทีทาเปนผูด ี
นางตลาด ทวงทีวองไว สะบัดสะบ้ิงไมเรียบรอย เชน นางยกัษ นางแมว เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ทา “เฉิดฉิน” 

                นาฏยศัพท มือขวาต้ัง “วงบัวบาน” มือซายต้ัง”วงหนา” เทาซาย “กระดกหลัง” 
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 ภาษาทา หมายถึง การแสดงกิริยาทาทางเพ่ือส่ือความหมายแทนคําพูด สวนมากใชใน 
การแสดงนาฏศิลปและการแสดงละครตางๆ ภาษาทาแบงเปน 3 ประเภท ดังนี ้

1. ทาทางท่ีใชแทนคําพูด เชน ไป มา เรียก ปฏิเสธ 
2. ทาทางท่ีใชแทนอารมณภายใน เชน รกั โกรธ ดีใจ เสียใจ 
3. ทาแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถ เชน ยนื เดิน นั่ง 
การรายรําทาตางๆ นํามาประกอบบทรองเพลงดนตรี โดยมุงถึงความสงางามของลีลาทารํา และ

จําเปนตองอาศัยความงามทางศิลปะเขาชวย วิธีการใชทาทางประกอบบทเรียน บทพากย และเพลงดนตรี
พันทางนาฏศิลปเรียกวา การตีบท หรือการรําบท 
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เรื่องที่  5  รําวงมาตรฐาน 
 

ประวัติรําวงมาตรฐาน 
 รําวงมาตรฐาน เปนการแสดงมาจากรําโทน เปนการละเลนพ้ืนบานอยางหนึ่งของชาวไทยท่ีบง
บอกถึงความสนกุสนาน ซ่ึงแตเดิมรําโทนก็เลนกันเปนวง จึงเรียกวา “รําวง” แตเดิมไมมีคําวา “มาตรฐาน” 
จะเรียกกันวารําวงเทานัน้ ตอมาราวสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดมีการปรับปรุงการเลนรําโทนใหงดงามตาม
แบบของกรมศิลปากร ท้ังการรอง และการรายรําใหมีความงดงามเปนแบบฉบับกลางๆ ท่ีจะรองเลนได
ท่ัวไปในทุกภาค และเปล่ียนจากการเรียกวา รําโทน เปนรําวง เพราะประการท่ีหนึ่ง เครื่องดนตรีท่ีใชมี
มากกวา ฉิ่ง กรับ และโทน เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนาน และความไพเราะใหถูกหลักท้ังไทยและสากล 
ประการท่ีสอง แตเดิมรําโทนก็เลนกันเปนวงการเปล่ียนจากรําโทนเปนรําวง ก็ยังคงรูปลักษณเดิมไวสวน
ท่ีพัฒนาคือทารํา จดัใหเปนทารําไทยพ้ืนฐานอยางงายๆ สูโลกสากล เรียนรูงาย เปนเรว็ สนุก และเปนแบบ
ฉบับของไทยโดยแท ทางดานเนื้อรองไดพัฒนาในทํานองสรางสรรค รําวงท่ีพัฒนาแลวนี้เรียกวา รําวง
มาตรฐาน เนื้อเพลงในรําวงมาตรฐานมีท้ังหมด 10 เพลง แตละเพลงจะบอกทารํา (จากแมบท) ไวใหพรอม
ปฏิบัต ิ
 
ชื่อเพลงรําวงมาตรฐานและทารํา 

ชื่อเพลง ทารํา 
1. งามแสงเดือน 
2. ชาวไทย 
3. รํามาซิมารํา 
4. คืนเดือนหงาย 
5. ดวงจันทรวันเพ็ญ 

1. สอดสรอยมาลา 
2. ชักแปงผัดหนา 
3. รําสาย 
4. สอดสรอยมาลาแปลง 
5. แขกเตาเขารัง 

 
 
เพลงรําวงมาตรฐาน 
 1.  เพลงงานแสงเดือน รําทา สอดสรอยมาลา 

งามแสงเดือนมาเยือนสองหลา งามใบหนาเม่ืออยูวงรํา (2 เท่ียว) 
เราเลนเพ่ือสนกุ    เปล้ืองทุกขวายระกํา 
ขอใหเลนฟอนรํา   เพ่ือสามัคคี เอย. 
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 2.  เพลงชาวไทย  รําทา ชักแปงผดัหนา 
  ชาวไทยเจาเอย   ขออยาละเลยในการทําหนาท่ี 

การท่ีเราไดเลนสนกุ   เปล้ืองทุกขสบายอยางนี ้
เพราะชาติเราไดเสร ี   มีเอกราชสมบูรณ 
เราจึงควรชวยชาต ิ   ใหเกงกาจเจิดจํารูญ 
เพ่ือความสุขเพ่ิมพูน   ของชาวไทยเรา เอย. 
 

 3.  เพลงรําซิมารํา รําทา รําสาย 
  รํามาซิมารํา   เริงระบํากันใหสนุก 
 ยามงานเราทํางานจริงจริง   ไมละไมท้ิงจะเกิดเขญ็ขกุ 
 ถึงยามวางเราจึงรําเลน   ตามเชิงเชนเพ่ือใหสรางทุกข 
 ตามเยี่ยมอยางตามยุค   เลนสนุกอยางวัฒนธรรม 
 เลนอะไรใหมีระเบียบ   ใหงามใหเรียบจึงจะคมขํา 
 มาซิมาเจาเอยมาฟอนรํา   มาเลนระบําของไทยเรา เอย. 
 
 4.  เพลงคนืเดือนหงาย รําทา สอดสรอยมาลาแปลง 
  ยามกลางคืนเดือนหงาย  เย็นพระพายโบกพล้ิวปลิวมา 
 เย็นอะไรก็ไมเย็นจิต   เทาเย็นผูกมิตรไมเบ่ือระอา 
 เย็นรมธงไทยปกไทยท่ัวหลา  เย็นยิ่งน้ําฟามาประพรม เอย. 
 
 

ชื่อเพลง ทารํา 
6. ดอกไมของชาต ิ
7. หญิงไทยใจงาม 
8. ดวงจันทรขวัญฟา 
9. ยอดชายใจหาญ 
10. บูชานักรบ 

6. รํายั่ว 
7. พรหมส่ีหนา, ยูงฟอนหาง 
8. ชางประสานงา, จันทรทรงกลดแปลง 
9. (หญิง) ชะนีรายไม (ชาย) จอเพลิงกาฬ 
10. เท่ียวแรก (หญิง) ขดัจางนาง 
                       (ชาย) จนัทรทรงกลด 
       เท่ียวสอง (หญิง) ลอแกว 
                       (ชาย) ขอแกว                 
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ลักษณะทารําแบบตางของรําวงมาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทาสอดสรอยมาลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ทาชักแปงผัดหนา 
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                                                                                        ทานกแขกเตาเขารัง 
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เรื่องที่  6  การอนุรักษนาฏศิลปไทย 
 
 นาฏศิลปไทย เปนผลผลิตทางวัฒนธรรมท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงนับเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีบรรพ
บุรุษของเราไดสรางและส่ังสมภูมิปญญามาแตโบราณ เปนส่ิงท่ีแสดงถึงเอกลักษณของชาติ ซ่ึงแสดงให
เห็นถึงความเปนอารยประเทศของชาตไิทยท่ีมีความเปนเอกราชมาชานาน นานาประเทศในโลกตางช่ืนชม
นาฏศิลปไทยในความงดงามวิจิตรบรรจง เปนศิลปะท่ีมีคณุคาควรแกการอนรุกัษและสืบทอด 
 
แนวทางในการอนุรักษนาฏศิลปไทย 

1. การอนุรกัษรูปแบบ หมายถึง การรกัษาใหคงรปูดังเดิม เชน เพลงพ้ืนบานก็ตองรกัษาขั้นตอน
การรอง ทํานอง การแตงกาย ทารํา ฯลฯ หรือหากจะผลิตขึน้ใหมกใ็หรกัษารูปแบบเดิมไว 

2. การอนุรกัษเนื้อหา หมายถึง การรักษาในดานเนือ้หาประโยชนคุณคาดวยวิธีการผลิต การ
รวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษา เชน เอกสาร และส่ือสารสนเทศตางๆ 

การอนุรกัษท้ัง 2 แบบนี้ หากไมมีการสืบทอดและสงเสริม ก็คงไวประโยชนในท่ีนี ้
จะขอนําเสนอแนวทางในการสงเสริมเพ่ืออนุรักษนาฏศิลปไทย ดังนี ้

1. จัดการศึกษาเฉพาะทาง สงเสรมิใหมีสถาบันการศึกษาดานนาฏศิลปจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
สืบทอดงานศิลปะดานนาฏศิลป เชน วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันเอกชน องคกรของรัฐบางแหง ฯลฯ 

2. จัดการเรียนการสอนในขั้นพ้ืนฐาน โดยนําวิชานาฏศิลปจัดเขาในหลักสูตรและเขาสูระบบ
การเรียนการสอนทุกระดับ ตามระบบท่ีควรจะใหเยาวชนไดรับรูเปนขัน้ตอนตั้งแตอนุบาล ประถม 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือประโยชนตอ
การศึกษาคนควา และบริการแกชุมชนไดดวย 

3. มีการประชาสัมพันธในรูปแบบส่ือโฆษณาตางๆ ท้ังวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ โดยนํา
ศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปเขามาเกี่ยวของเพ่ือเปนการสรางบทบาทของความเปนไทยใหเปนท่ีรูจกั 

4. จัดเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลปแกหนวยงานรัฐและเอกชน 
โดยท่ัวไปท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

5. สงเสริมและปลูกฝงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในครอบครัว ใหรูซ้ึงถึงความเปนไทยและ
อนุรักษรักษาเอกลักษณไทย 
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กิจกรรมที่ 1 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง บอกท่ีมาและประเภทของนาฏศิลปไทยได 
คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1. นาฏศิลปไทยเกิดขึ้นจากเหตใุด 
2. นาฏศิลปไทยมีกี่ประเภท อะไรบาง จงอธิบาย 
3. ใหผูเรียนเขียนช่ือการแสดงรําและระบําของนาฏศิลปไทยท่ีเคยชมใหมากท่ีสุด 
4. ใหผูเรียนหาภาพและประวัตกิารแสดงเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย 

 
กิจกรรมที่ 2 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. บอกความหมายของนาฏยศัพทได 
2. เขาใจสุนทรยีะของการแสดงนาฏศิลปไทยตามหลักการใชภาษาทา 

คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้
1. อธิบายความหมายของนาฏศัพท พรอมยกตัวอยางพอสังเขป 
2. อธิบายความหมายของภาษาทาในนาฏศิลปไทย 
3. แบงกลุมคิดภาษาทา กลุมละ 3 ประโยค ออกมาแสดงภาษาทาท่ีคิดไวทีละกลุม โดยใหกลุม

อ่ืนเปนผูทายวาภาษาทานั้นๆ หมายถึงอะไร 
 
กิจกรรมที่ 3 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. แสดงความรูสึก ความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผลและสรางสรรค 
2. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและนําไปปรับใชไดอยางมีเหตุผล 

คําชี้แจง ใหผูเรียนบอกช่ือการแสดงนาฏศิลปไทยท่ีเคยชม แลวแสดงความคดิเห็น 
1. เรื่องท่ีชม 
2. เนื้อเรื่อง 
3. ตัวแสดง 
4. ฉาก 
5. ความเหมาะสมของการแสดง 
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กิจกรรมที่ 4 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. บอกประวัตคิวามเปนมาของรําวงมาตรฐานได 
2. แสดงรําวงมาตรฐานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

คําชี้แจง 
1. จงอธิบายประวัติความเปนมาของรําวงมาตรฐาน 
2. รําวงมาตรฐานนําไปแสดงในโอกาสใดบาง จงอธิบาย 
3. ใหผูเรียนแบงกลุมฝกการแสดงรําวงมาตรฐาน กลุมละ 3 เพลง แสดงใหเพ่ือนดูทีละกลุม 

 
กิจกรรมที่ 5 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง รูคุณคาของนาฏศิลปไทยและแนวทางอนุรักษนาฏศิลปไทย 
คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี ้

1. ถาหากไมมีนาฏศิลปไทย ประเทศไทยจะเปนอยางไร 
2. ผูเรียนมีแนวทางการอนุรกัษนาฏศิลปไทยอยางไรบาง 
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บทที่ 4 
นาฏศิลปไทยกับการประกอบอาชีพ 

 
 นาฏศิลปไทยเปนการแสดงศิลปะท่ีเปนเอกลักษณของไทย เปนเรื่องท่ีมีความเกี่ยวของสัมพันธ
กับประวัติศาสตรไทย วัฒนธรรมไทย เปนการละเลนเพ่ือความบันเทิง รื่นเริงของชาวบานภายหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว นาฏศิลปไทยมีหลายประเภท เชน โขน ละคร รํา การละเลนพ้ืนเมือง เปนตน 

 สําหรับแนวทางในการประกอบอาชีพนาฏศิลปไทยนั้น ไดแก อาชีพการละเลนพ้ืนเมืองของแต
ละภาค ดังนี ้

1. อาชีพการแสดงหนังตะลุง 

2. อาชีพการแสดงลิเก 

3. อาชีพการแสดงหมอลํา 

ผูเรียนสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพดานนี้ตองมีความสนใจ และมีความเช่ือม่ันใน
ตัวเอง พรอมท่ีจะเรียนรูส่ิงตางๆ เกี่ยวกับอาชีพดังกลาว 

 

เรื่องที่ 1  คุณสมบัติของอาชีพนักแสดงที่ด ี
 ในการแสดงบทบาทตางๆ นักแสดงตองมีความรับผิดชอบ มีการซอมบทบาทท่ีตองแสดงโดย
การศึกษาเนื้อเรื่อง และบทท่ีไดรับมอบหมายใหแสดง แสดงบทตลก บทท่ีเครงเครียด โดยการใชถอยคํา
หรือกิริยาทาทาง แสดงประกอบ อาจรองเพลง เตนรํา หรือฟอนรํา อาจชํานาญในการแสดงบทบาทอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือการแสดงประเภทใดประเภทหนึ่งและอาจมีช่ือเรียกตามบทบาทหรือประเภทของการ
แสดง 
 

เรื่องที่ 2 คุณลักษณะของผูประกอบอาชีพการแสดง 
1. มีความถนัดทางศิลปะการแสดง 

2. มีสุนทรียะ สนใจส่ิงสวยงาม ดนตรี วรรณกรรม 

3. มีอารมณออนไหว 

4. มีจินตนาการสูง มีความคิดสรางสรรค และไมลอกเลียนแบบใคร 
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โอกาสกาวหนาในอาชีพ 

 เปนนักแสดง โอกาสกาวหนาขึ้นอยูกับความสามารถของผูแสดง และความนิยมของผูชม ท้ังนี้อยู
ท่ีการพัฒนาตนเองและการใฝหาความรูของผูท่ีจะประกอบอาชีพ 
 

1. อาชีพการแสดงหนังตะลุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนังตะลุง  คือ ศิลปะการแสดงประจําทองถ่ินอยางหนึ่งของภาคใต เปนการเลาเรื่องราวท่ีผูกรอย
เปนนิยาย ดําเนินเรื่องดวยบทรอยกรองท่ีขับรองเปนลําเนียงทองถ่ิน หรือท่ีเรียกกันวาการ “วาบท” มีบท
สนทนาแทรกเปนระยะ และใชการแสดงเงาบนจอผาเปนส่ิงดึงดูดสายตาของผูชม ซ่ึงการวาบท การ
สนทนา และการแสดงเงานี ้นายหนังตะลุงเปนคนแสดงเองท้ังหมด 

 หนังตะลุงเปนมหรสพท่ีนิยมแพรหลายอยางยิ่งมาเปนเวลานาน โดยเฉพาะในยุคสมัยกอนท่ีไมมี
ไฟฟาใชกันท่ัวถึงทุกหมูบานอยางในปจจุบัน หนังตะลุงแสดงไดท้ังในงานบุญและงานศพ ดังนั้นงานวัด 
งานศพ หรืองานเฉลิมฉลองท่ีสําคัญจึงมักมีหนังตะลุงมาแสดงใหชมดวยเสมอ 

 ปจจุบัน โครงการศิลปนแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดสงเสริมใหมี
การอนุรักษและสืบทอดศิลปะการแสดงหนังตะลุงใหแกอนุชนรุนหลัง เพ่ือรักษามรดกทางวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณคานี้ใหคงอยูสืบไป 

 
ประวัติความเปนมาของหนังตะลุง 

นักวิชาการหลายทานเช่ือวา มหรสพการแสดงเงาจําพวกหนังตะลุง เปนวัฒนธรรมเกาแกของ
มนุษยชาติ ปรากฏแพรหลายมาท้ังในแถบประเทศยุโรป และเอเชีย โดยมีหลักฐานปรากฏวา เม่ือครั้งพระ
เจาอเล็กซานเดอรมหาราชมีชัยชนะเหมือนอียิปต ไดจัดใหมีการแสดงหนัง (หรือการละเลนท่ีคลายกัน) 
เพ่ือเฉลิมฉลองชัยชนะและประกาศเกียรติคุณของพระองค และเช่ือวามหรสพการแสดงเงานี้มีแพรหลาย
ในประเทศอียิปตมาแตกอนพุทธกาล ในประเทศอินเดียพวกพราหมณแสดงหนังท่ีเรียกกันวา ฉายานาฏกะ 
เรื่องมหากาพยรามายณะ เพ่ือบูชาเทพเจาและสดุดีวีรบุรุษ สวนในประเทศจีนมีการแสดงหนังสดุดี
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 ยิ่งถือวาเปนเรื่องขลังและศักดิ์สิทธ์ิ หนังใหญจึงแสดงเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์ 
เริ่มแรกคงไมมีจอ คนเชิดหนังใหญจึงแสดงทาทางประกอบการเชิดไปดวย 

เคร่ืองดนตรีหนังตะลุง 

เครื่องดนตรีหนังตะลุงในอดีต มีความเรียบงาย ชาวบานในทองถ่ินประดิษฐขึ้นไดเอง มีทับ 
กลอง โหมง ฉิ่ง เปนสําคัญ สวนป เกิดขึ้นภายหลัง แตก็ยังเปนเครื่องดนตรีท่ีชาวบานประดิษฐไดเองจน
เม่ือมีวัฒนธรรมภายนอกเขามา หนังตะลุงบางคณะจึงนําเครื่องดนตรีใหมๆ เขามาเสริม เชน กลองชุด 
กีตาร ไวโอลิน ออรแกน เม่ือเครื่องดนตรีมากขึ้น จํานวนคนในคณะก็มากขึ้น ตนทุนจึงสูงขึ้น ทําใหตอง
เรียกคาราด (คาจางแสดง) แพงขึ้น แตหนังตะลุงหลายคณะก็ยังรักษาเอกลักษณเอาไว 

 
เคร่ืองดนตรีสําคัญของหนังตะลุง มีดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทับ ของหนังตะลุงเปนเครื่องกํากับจังหวะและทวงทํานองท่ีสําคัญท่ีสุด ผูบรรเลงดนตรีช้ินอ่ืนๆ 

ตองคอยฟงและยักยายจังหวะตามเพลงทับ นักดนตรีท่ีสามารถตีทับไดเรียกวา “มือทับ” เปนคํายกยองวา
เปนคนเลนทับมือฉมัง 

รูปหนังตะลุง ตัวตลกหนังตะลุง 
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ตัวตลกหนังตะลุง เปนตวัละครท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง และเปนตัวละครท่ี “ขาดไมได” สําหรับ
การแสดงหนงัตะลุง บทตลกคือเสนหหรือสีสัน ท่ีนายหนังจะสรางความประทับใจใหกับคนดู เม่ือการ
แสดงจบลง ส่ิงท่ีผูชมจําได และยังเก็บไปเลาตอก็คือบทตลก นายหนังตะลุงคนใดท่ีสามารถสรางตัวตลก
ไดมีชีวิตชีวาและนาประทับใจ สามารถทําใหผูชมนําบทตลกนั้นไปเลาขานตอไดไมรูจบ ก็ถือวาเปนนาย
หนังท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพโดยแทจริง ตัวตลกหนังตะลุงมีช่ือดังตอไปนี ้

1. อายเทง 

2. อายหนูนุย 

3. นายยอดทอง 

4. นายสีแกว 

5. อายสะหมอ 
 
ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง 

หนังตะลุงทุกคณะจะนิยมเลนเปนแบบเดียวกันโดยมีการลําดับการเลน ดังนี ้
1. ตั้งเครื่องเบิกโรง เปนการทําพิธีเอาฤกษ ขอท่ีตั้งโรงและปดเปาเสนียดจัญไร เริ่มโดยเม่ือคณะ

หนังขึ้นโรงแลวนายหนังจะตีกลองนําเอาฤกษ ลูกคูบรรเลงเพลงเชิด ช้ันนี้เรียกวาตั้งเครื่อง 

2. โหมโรง การโหมโรงเปนการบรรเลงดนตรีลวนๆ เพ่ือเรียกคนดู และใหนายหนังได
เตรียมพรอม การบรรเลงเพลงโหมโรงเดิมท่ีเลากันวาใช “เพลงทับ” คือใชทับเปนตัวยืนและเดินจังหวะ
ทํานองตางๆ กันไป 

3. ออกลิงหัวค่ํา เปนธรรมเนียมการเลนหนังตะลุงสมัยกอน ปจจุบันเลิกเลนแลว เขาใจวาไดรับ
อิทธิพลจากหนังใหญ เพราะรูปท่ีใชสวนใหญเปนรูปจับ มีฤาษีอยูกลาง ลิงขาวกับลิงดําอยูคนละขาง แต
รูปท่ีแยกเปนรูปเดี่ยวๆ 3 รูป แบบเดียวกับของหนังตะลุงก็มี 

4. ออกฤาษี เปนการเลนเพ่ือคารวะครู และปดเปาเสนียดจัญไร โดยขออํานาจจากพระพรหม 
พระอิศวร พระนารายณ และเทวะอ่ืนๆ และบางหนังยังขออํานาจจากพระรัตนตรัยดวย 

5. ออกรูปฉะ หรือรูปจับ คําวา “ฉะ” คือสูรบ ออกรปูฉะเปนการออกรูปจากพระรามกับทศกัณฐ
ใหตอสูกัน วิธีเลนใชทํานองพากยคลายหนังใหญ การเลนชุดนี้หนังตะลุงเลิกเลนไปนานแลว 

6. ออกรูปปรายหนาบท รูปปรายหนาบท เปนรูปผูชายถือดอกบัวบาง ธงชาติบาง ถือเปนตัวแทน
ของนายหนัง ใชเลนเพ่ือไหวครู ไหวส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและผูท่ีหนังเคารพหนังถือท้ังหมดตลอดท้ังใชรองกลอน 
ฝากเนื้อฝากตัวกับผูชม 

7. ออกรูปบอกเรื่อง รูปบอกเรื่องเปนรูปตลก หนังสวนใหญใชรูปขวัญเมืองเลนเพ่ือเปนตัวแทน
ของนายหนัง ไมมีการรอง กลอน มีแตพูด จุดประสงคของการออกรูปนี้เพ่ือบอกกลาวกับผูชมถึงเรื่อง
นิยายท่ีหนังจะหยิบยกขึ้นแสดง 
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8. เกี้ยวจอ เปนการรองกลอนส้ันๆ กอนตั้งนามเมืองเพ่ือใหเปนคติสอนใจแกผูชม หรือเปน
กลอนพรรณนา ธรรมชาติและความในใจ กลอนท่ีรองนี้หนังจะแตงไวกอน และถือวามีความคมคาย 

9. ตั้งนามเมือง หรือตั้งเมือง เปนการออกรูปกษัตริย โดยสมมติขึ้นเปนเมืองๆ หนึ่งจากนั้นจึง
ดําเนินเหตุการณไปตามเรื่องท่ีกําหนดไว 
 
วัตถุประสงคการเลนหนังตะลุง 

จากท่ีกลาวมา เปนขนบนิยมในการเลนหนังเพ่ือความบันเทิงโดยท่ัวๆ ไป แตหากเลนประกอบ
พิธีกรรม จะมีขนบนิยมเพ่ิมขึ้น การเลนเพ่ือประกอบพิธีกรรมมี 2 อยาง คือ เลนแกเหมรยและเลนในพิธี
ครอบมือ การเลนแกเหมรยเปนการเลนเพ่ือบวงสรวง ครูหมอหนังหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตามพันธะท่ีบนบาน
ไว หนังตะลุงท่ีจะเลนแกเหมรยไดตองรอบรูในพิธีกรรมอยางดี และผานพิธีครอบมือถูกตองแลว การเลน
แกเหมรยจะตองดูฤกษยามใหเหมาะ เจาภาพตองเตรียมเครื่องบวงสรวงไวใหครบถวนตามท่ีบนบานไว 
ขนบนิยมในการเลนท่ัวๆไปแบบเดียวกับเลนเพ่ือความบันเทิง แตเสริมการแกบนเขาไปในชวงออกรูป
ปรายหนาบท โดยกลาวขับรองเชิญครูหมอหรือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิมารับเครื่องบวงสรวง ยกเรื่องรามเกียรติ์ตอน
ใดตอนหนึ่งท่ีพอจะแกเคล็ดวาตัดเหมรยไดขึ้นแสดง เชน ตอนเจาบุตรเจาลบ เปนตน จบแลวชุมนุมรูป
ตางๆมีฤาษีเจาเมือง พระ นาง ตัวตลก ฯลฯ โดยปกรวมกนัหนาจอเปนทํานองวาไดรวมรูเห็นเปนพยานวา
เจาภาพไดแกเหมรยแลว แลวนายหนังใชมีดตัด หอเหมรยขวางออกนอกโรง เรียกวา “ตัดเหมรย” เปน
เสรจ็พิธี สวนการครอบมือเปนพิธีท่ีจัดขึ้นเพ่ือยอมรับนับถือครูหนังแตครั้งบุรพกาล ซ่ึงเรียกวา “ครูตน” มี
พระอุณรุทธไชยเถร พระพิราบหนาทอง ตาหนุย ตาหนักทอง ตาเพชร เปนตน  
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ตัวอยางผูที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการแสดงหนังตะลุง 
 

 
 
 
 
 
 
 

นายหนังพรอมนอย 
นายหนังพรอมนอย ตะลุงสากล  เปนนายหนังผูหนึ่งท่ีไดรับความนิยมจากประชาชนท่ีมีความช่ืน

ชอบการแสดงหนังตะลุงของนายหนังพรอมนอย ตะลุงสากล เนื่องจากมีคุณลักษณะในการแสดงหนัง
ตะลุงหลายๆ ดานรวมกัน เชน  

1. มีเสียงเพราะน้ําเสียงในการขับบทกลอนท่ีมีเสียงดังฟงชัด  
2.มีความรอบรูท้ังทางโลกและทางธรรม  
3. มีการนําเหตุการณบานเมืองในปจจุบันมาทําการแสดงเขากับวรรณกรรม 

4. สอดแทรกมุขตลก  
นายหนังพรอมนอย ตะลุงสากล มีคุณลักษณะในเรื่องของเสียงนายหนังพรอมนอย ตะลุงสากล เปนนาย
หนังท่ีมีน้ําเสียงท่ีสามารถแสดงหนังตะลุงติดตอกันหลายช่ัวโมงโดยเสียงไมแหบและสามารถเลียนเสียง
ตัวหนังแตละตัวท่ีเอกลักษณของน้ําเสียงแตกตางกันออกไปไดอยางเหมาะสม สามารถถายทอดใหผูชม
ไดรับรูถึงบทบาทของนายหนังไดเปนอยางด ี

วรรณกรรมท่ีแสดงหนังพรอมนอย ตะลุงสากล มีการนําคติสอนใจมาสอดแทรกในเนื้อหาการ
แสดงสอนใหผูชมไดรับรูถึงคําสอนในทางโลกและทางธรรม วรรณกรรมท่ีแสดงเขากับยุคสมัยโดยการ
นําเหตุการณในทองถ่ิน เหตุการณการเมืองการปกครองมาดัดแปลงในการแสดงเพ่ือเปนส่ือกลางให
ชาวบานผูชมทราบถึงเหตุการณบานเมืองในปจจุบัน เรื่องมุขตลกหนังพรอมนอย ตะลุงสากลมีวิธีการ
แสดงโดยนํามาสอดแทรกในเรื่องทําใหการแสดงหนังตะลุงเปนเรื่องส่ือบันเทิงใหกับชาวบานในทองถ่ิน
ไดมีความสนุกมีสวนรวมไปกับการแสดงหนังตะลุง 

หนังพรอมนอย ตะลุงสากลยังมีลุกคูท่ีมีความสามารถบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุง 
รวมถึงความทันสมัยในเรื่องดนตรีท่ีนํามาบรรเลงกบัดนตรีพ้ืนบาน ทําใหไดรับความนิยมจากผูชมทุกวัย 
การนําดนตรีสากลเขามาใชประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะหนังพรอมนอย มีการสรางสรรคโดยนาํ
เพลงไทยเดิมมาบรรเลงกับดนตรีสากล สวนเพลงตามสมัยนิยมสามารถนํามาบรรเลงกับการแสดงหนัง
ตะลุงไดอยางเหมาะสมและลงตัว 

ส่ิงท่ีขาดไมไดนอกเหนือจากองคประกอบความสามารถของนายหนังในการแสดงหนังตะลุง 
นายหนังตะลุงควรนําองคประกอบการแสดงหนังตะลุงและความสามารถจากการแสดงหนัง 
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ตะลุงและความสามารถจากการแสดงไปชวยเหลือสังคม โดยนายหนังพรอมนอย ตะลุงสากลกลาว
วา การแสดงหนังตะลุงท่ีตนประสบความสําเร็จไดมากจากการยอมรับจากประชาชน เราควรจะทําอะไร
เพ่ือประโยชนใหกับสังคมบาง หนังพรอมนอย ตะลุงสากล จึงนําเงินท่ีไดจากการแสดงหนังตะลุงไป
ชวยเหลือชุมชน หรือบางครั้งเปดการแสดงหนังตะลุงเพ่ือหาเงินสมทบไปพัฒนาหมูบาน โรงเรียน วัด 
สถานท่ีราชการ ใหมีความสะดวกยิ่งขึน้ 

 
คุณสมบัติพิเศษของผูที่จะแสดงหนังตะลุง 

จะตองเปนคนเสียงดีและเสียงดัง ทําเสียงไดหลายเสียง เปล่ียนเสียงตามบทบาทของตัวละครท่ี
พากยไดฉับพลันและเปนธรรมชาติ พากยยักษเสียงตองหาวอยางยักษ พากยนางเสียงตองนุมหวานอยาง
นาง พากยตัวตลกตัวใดเสียงตองเปนอยางตัวตลกตัวนั้น เรียกภาษาหนังตะลุงวา “กินรูป” เสียงท่ีชวนฟง
ตองแจมใสกังวานกลมกลืนกับเสียงโหมงเรียกวา “เสียงเขาโหมง” และสามารถรักษาคุณภาพของเสียงได
ตลอดเวลา การแสดงตั้งแตประมาณ 3 ทุม จนสวาง ตองรอบรูในศิลปและศาสตรตางๆ อยางกวางขวาง 
ท้ังคดีโลกและคดีธรรม เพ่ือแสดงหนังใหไดท้ังความบันเทิงและสารประโยชน มีอรรถรส สามารถดึงดูด
ผูชมใหชวนติดตาม 

 
 
2.อาชีพการแสดงลิเก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลิเก เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 คําวา ลิเก ในภาษามลายู แปลวา ขับรอง เดิมเปนการสวดบูชาพระ
ในศาสนาอิสลาม สวดเพลงแขกเขากับจังหวะรํามะนา พวกแขกเจาเซ็นไดสวดถวายตัวเปนครั้งแรกใน
การบําเพ็ญพระราชกุศล เม่ือ พ.ศ. 2423 ตอมาคิดสวดแผลงเปนลํานําตางๆ รองเปนเพลงตาง 
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ภาษา และ ทําตัวหนัง เ ชิด  โดย เอารํ ามะ นาเปนจอ ก็ มี  ลิ เกจึ งกลายเป นการ เลน ขึ้น  ตอมา มี 
ผูคิดเลนลิเกอยางละคร คือเริ่มรองเพลงแขก แลวตอไปเลนอยางละครรํา และใชปพาทยอยางละคร 

ลิเกมี 4 แบบ คือ 
ลิเกบันตน เริ่มดวยรองเพลงบันตนเปนภาษามลายู ตอมาก็แทรกคําไทยเขาไปบาง ดนตรีก็ใช

รํามะนา จากนั้นก็แสดงเปนชุดๆ ตางภาษา เชน แขก ลาว มอญ พมา ตองเริ่มดวยชุดแขกเสมอ  
ผูแสดงแตงตัวเปนชาติตางๆ รองเอง พวกตีรํามะนาเปนลูกคู มีการรองเพลงบันตนแทรกระหวางการ
แสดงแตละชุด 

ลิเกลูกบท คือ การแสดงผสมกับการขับรองและบรรเลงเพลงลูกบท รองและรําไปตามกระบวน
เพลง ใชปพาทยประกอบแทนรํามะนา แตงกายตามท่ีนิยมในสมัยนั้นๆ แตสีฉดูฉาด ผูแสดงเปนชายลวน 
เม่ือแสดงหมดแตละชุด ปพาทยจะบรรเลงเพลง 3 ช้ันท่ีเปนแมบทขึ้นอีก และออกลูกหมดเปนภาษาตางๆ 
ชุดอ่ืนๆ ตอไปใหม 

ลิเกทรงเคร่ือง เปนการผสมผสาน ระหวางลิเกบันตนและลิเกลูกบท มีทารําเปนแบบแผน แตงตัว
คลายละครรํา แสดงเปนเรื่องยาวๆ อยางละคร เริ่มดวยโหมโรงและบรรเลงเพลงภาษาตางๆ เรียกวา "ออก
ภาษา" หรือ "ออกสิบสองภาษา" เพลงสุดทายเปนเพลงแขก พอปพาทยหยุด พวกตีรํามะนาก็รองเพลงบัน
ตน แลวแสดงชุดแขก เปนการคํานับครู ใชปพาทยรับ ตอจากนั้นก็แสดงตามเนื้อเรื่อง ลิเกท่ีแสดงใน
ปจจุบันเปนลิเกทรงเครื่อง 

ลิเกปา เปนศิลปะการแสดงท่ีเคยไดรับความนิยมอยางกวางขวางในจังหวัดสุราษฎรธานีและ 
จังหวัดทางภาคใตท่ัว 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 ลิเกปามีนายโรงเชนเดียวกบัหนังตะลุง และมโนราห สําหรับการแสดงก็
คลายกับโรงมโนราห ผูแสดงลิเกปา คณะหนึง่มีประมาณ 6-8 คน ถารวมลูกคูดวยก็จะมีจํานวนคนพอ ๆ 
กับมโนราหหนึ่งคณะ การแสดงจะเริ่มดวยการโหมโรง "เกริ่นวง" ตอจากเกริน่วงแขกขาวกับแขกแดงจะ
ออกมาเตนและรองประกอบ โดยลูกคูจะรับไปดวย หลังจากนั้นจะมีผูออกมาบอกเรื่อง แลวกจ็ะเริ่มแสดง 

วิธกีารแสดง เดินเรื่องรวดเร็ว ตลกขบขัน เริ่มดวยโหมโรง 3 ลา จบแลวบรรเลงเพลงสาธุการ ให
ผู แ ส ด ง ไ ห ว ค รู  แ ล ว จึ ง อ อ ก แ ข ก  บ อ ก เ รื่ อ ง ท่ี จ ะ แ สด ง  ส มั ย ก อ น มี ก า ร รํ า ถ ว า ย มื อ ห รื อ 
รําเบิกโรง แลวจึงดําเนินเรื่อง ตอมาการรําถวายมือก็เลิกไป ออกแขกแลวก็จับเรื่องทันที การรายรํานอยลง
ไปจนเกือบไมเหลือเลย คงมีเพียงบางคณะท่ียังยึดศิลปะการรําอยู 

ผูแสดง เดิมใชผูชายลวน ตอมาแสดงชายจริงหญิงแทนั้น ผูแสดงตองมีปฏิภาณในการรองและ
เจรจา ดําเนินเรื่องโดยไมมีการบอกบทเลย หัวหนาคณะจะเลาใหฟงกอนเทานั้น นอกจากนี้  
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การเจรจาตองดัดเสียงใหผิดปกติ ซ่ึงเปนเอกลักษณ ของลิเก แตตัวสามัญชนและตัวตลกพูดเสียงธรรมดา 
เพลงและดนตรี ดําเนินเรื่องใชเพลงหงสทองช้ันเดียว แตดัดแปลงใหดนไดเนื้อความมาก ๆ แลวจึง

รับดวยปพาทย แตถาเลนเรื่องตางภาษา ก็ใชเพลงท่ีมีสําเนียงภาษานั้นๆ ตามทองเรื่อง แตดนใหคลาย
หงสท อง ตอม านา ยดอ กดิน  เ สือ สง า  ได ดัดแ ปลง เพลงมอญ ครว ญขอ งลิ เ ก บัน ตนท่ี ใชกั บ 
บทโศก มาเปนเพลงแสดงความรักดวย  

เร่ืองที่แสดง นิยมใชเรื่องละครนอก ละครใน และเรื่องพงศาวดารจีน มอญ ญวน เชน สามกก 
ราชาธิราช 

การแตงกาย แตงตัวดวยเครื่องประดับสวยงาม เลียนแบบเครื่องทรงกษัตริย จึงเรียกวา  ลิเก
ทรงเครื่อง "สมัยของแพง" ก็ลดเครื่องแตงกายท่ีแพรวพราวลงไป แตบางคณะก็ยังรักษาแบบแผนเดิมไว 
โดยตัวนายโรงยังแตงเลียนแบบเครื่องทรงของกษัตริยในสวนท่ีมิใชเครื่องตน เชน นุงผายกทอง สวมเส้ือ
เขมขาบหรือเยียรบับ แขนใหญถึงขอมือ คาดเข็มขัดนอกเส้ือ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณตางๆ แต
ดัดแปลงเสียใหม เชน เครือ่งสวมศีรษะ เครื่องประดับหนาอก สายสะพาย เครื่องประดับไหล ตัวนางนุงจีบ
ยกทอง สวมเส้ือแขนกระบอกยาว หมสไบปกแพรวพราว สวมกระบังหนาตอยอดมงกุฎ ท่ีแปลกกวาการ
แสดงอ่ืนๆ คือสวมถุงเทายาวสีขาวแทนการผัดฝุนอยางละคร แตไมสวมรองเทา 

สถานที่แสดง ลานวัด ตลาด สนามกวางๆ โดยปลูกเพิงสูงระดับตา ดานหนาเปนท่ีแสดง ดานหลัง
เปนท่ีพักท่ีแตงตัว 

คุณสมบัติของผูที่จะแสดงลิเก 
- มีใจรักในการแสดงและฝกฝนใหชํานาญ 
- มีการรองและรําท่ีดีและสวยงามเพราะเปนจุดเดนของลิเกไทย 
- ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทยไดอยางงดงาม นาชม 
- ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบในอาชีพ สามารถทํางานกับสวนรวมให เพราะคณะลิเก

จะมีผูแสดงจํานวนมาก 
ผูที่ประสบความสําเร็จจากอาชีพการแสดงลิเก 
คุณพนม พ่ึงอํานาจ อายุ 40 ป ลิเกคณะ พนมพ่ึงอํานาจ ท่ีอยู 121/1 อําเภอเมือง จังหวัด 

เพชรบุร ีลิเกคณะพนมพ่ึงอํานาจ เริ่มมีการแสดงมาแลวตั้งแตสมัยบรรพบุรุษโดยคณุพอคณุแมของคุณ
พนมไดแสดงลิเกมากอนแลว และเขาไดเริ่มเลนตอนอายุ 26 ปซ่ึงอดีตไดเคยทํางานธนาคารแลวลาออกมา
เลนลิเก เพราะชอบศิลปวัฒนธรรมของไทยและไดตั้งคณะลิเกขึ้นเปนของตนเองเพ่ือเปนการสืบสานตอ
จากคุณพอคณุแม การแสดงลิเกจะถือวาเปนเรื่องท่ีงายก็งายจะวายากก็ยากแตถามีใจรักในส่ิงท่ีเราทํานัน้กจ็ะ
ถือวาเปนความถนัดและงายสําหรับตวัเราเอง และมีพ้ืนฐานตนแบบของการแสดงลิเกนี้มาจากคุณพอ 
คณะมีผูรวมแสดงท้ังหมดประมาณ 27 คน จะมีอายุตั้งแต 17 ปซ่ึงจะอยูในวยัเรียน แลวก็อายุ 20 ปท่ีมาก
สุด 60 ป การแสดงแตละเรื่องจะมีหลายบทบาทท่ีแตกตางกัน 
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ออกไปก็จะดูวาใครเหมาะสมกับบทบาทไหน สวนใหญจะแสดงลิเกกันเปนอาชีพหลัก การแสดงจะมีอยู
ตลอดทุกเดือนอยางตอเนื่องและมีการแสดงมากในชวงออกพรรษาตระเวนแสดงผลงานท้ังป การแสดง
ไดรับเงินมากท่ีสุด คือ 60,000 บาท การแสดงเรื่องหนึ่งจะใชเวลา 4 ช่ัวโมง เวลาท่ีแสดงจะเปนชวง
กลางคืนเวลาสามทุมถึงตีหนึ่ง เสนหของลิเกอยูท่ีเนื้อเรื่อง การแตงตัวสําคัญท่ีสุดคือศิลปะการรอง การรํา
ซ่ึงจะเปนจุดเดนของลิเกไทยเปนการผสมผสานของศิลปวัฒนธรรมไทยทําใหมีความงดงามนาชม 

ความเจริญกาวหนาในอาชีพ 
ฝกการแสดงในบทรอง – บทรํา ใหมีความชํานาญและพัฒนาไปในส่ิงท่ีดี และมีความรับผิดชอบ

จนเปนท่ียอมรับของผูชมท่ัวไป สามารถประสบความสําเร็จได 
 

3. อาชีพการแสดงหมอลาํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําวา "ลํา" มีความหมายสองอยาง อยางหนึ่งเปนช่ือของเรื่อง อีกอยางหนึ่งเปนช่ือของ การขับ
รองหรือการลํา ท่ีเปนช่ือของเรื่องไดแกเรื่องตาง ๆ เชน เรื่องนกจอกนอย เรื่อง ทาวก่ํากาดํา เรื่องขูลูนางอ้ัว 
เปนตน เรื่องเหลานี้โบราณแตงไวเปนกลอน แทนท่ีจะเรียกวา เรื่องก็เรียกวาลํา กลอนท่ีเอามาจากหนังสือ
ลํา เรียกวากลอนลํา 

อีกอยางหนึ่งหมายถึงการขับรอง หรือการลํา การนําเอาเรื่องในวรรณคดีอีสานมา ขับรอง หรือ
มาลํา เรียกวา ลํา  ผู ท่ี มีความชํานาญในการขับรองวรรณคดีอีสาน โดยการทองจําเอากลอน  
มาขับรอง หรือผูท่ีชํานาญในการเลานิทานเรื่องนั้น เรื่องนี้ หลายๆ เรื่องเรียกวา "หมอลํา" 
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วิวัฒนาการของหมอลํา 
ความเจริญกาวหนาของหมอลํากค็งเหมือนกับความเจริญกาวหนาของส่ิงอ่ืน  ๆ เริ่มแรกคงเกิดจากผู

เฒาผูแกเลานิทาน นิทานท่ีนํามาเลาเกีย่วกับจารตีประเพณีและศีลธรรม โดยเรยีกลูกหลานใหมาชุมนุมกัน ที
แรกนั่งเลา เม่ือลูกหลานมาฟงกันมากจะนั่งเลาไมเหมาะ ตองยืนขึน้เลา เรื่องท่ีนํามาเลาตองเปนเรื่องท่ีมีใน
วรรณคดี เชน เรื่องกาฬเกษ สินชัย เปนตน ผูเลาเพียงแตเลา ไมออกทาออกทางก็ไมสนุก ผูเลาจึง
จําเปนตองยกไมยกมือแสดงทาทางเปน พระเอก นางเอก เปนนักรบ เปนตน  

เพียงแตเลาอยางเดียวไมสนุก จึงจําเปนตองใชสําเนียงส้ันยาว ใชเสียงสูงต่ํา ประกอบ และหา
เครื่องดนตรีประกอบ เชน ซุง ซอ ป แคน เพ่ือใหเกิดความสนุกครกึครื้น ผูแสดง มีเพียงแตผูชายอยางเดียว
ดูไมมีรสชาติเผ็ดมัน จึงจําเปนตองหาผูหญิงมาแสดงประกอบ เม่ือผูหญิงมาแสดงประกอบจึงเปนการลําแบบ
สมบูรณ เม่ือผูหญิงเขามาเกี่ยวของเรื่องตาง ๆ ก็ตามมา เชน เรือ่งเกี้ยวพาราสี เรื่องชิงดีชิงเดน ยาด (แยง) ชูยาด
ผัวกัน เรื่องโจทย เรื่องแก เรื่องประชัน ขันทา เรื่องตลกโปกฮากต็ามมา จึงเปนการลําสมบูรณแบบ 

จากการท่ีมีหมอลําชายเพียงคนเดียวคอย ๆ พัฒนาตอมาจนมีหมอลําฝายหญิง มีเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะเพ่ือความสนกุสนาน จนกระท่ังเพ่ิมผูแสดงใหมีจาํนวนเทากบัตวัละครท่ีมีในเรื่องมีพระเอก 
นางเอก ตัวโกง ตวัตลก เสนา ครบถวน ซ่ึงพอจะแบงยคุของวิวัฒนาการไดดังนี ้

ลําโบราณ  เปนการเลาทานของผูเฒาผูแกใหลูกหลานฟง ไมมีทาทางและดนตรีประกอบ 
ลูกคูหรือลํากลอน เปนการลําท่ีมีหมอลําชายหญิงสองคนลําสลับกัน มีเครื่องดนตรีประกอบ คือ 

แคน การลํามีท้ังลําเรื่องนิทานโบราณคดีอีสาน เรียกวา ลําเรื่องตอกลอน ลําทวย (ทายโจทย) ปญหา ซ่ึงผูลํา
จะตองมี ปฏิภาณไหวพริบท่ีดี สามารถตอบโต ยกเหตุผลมาหักลางฝายตรงขามได ตอมามีการเพ่ิมผูลํา ขึ้น
อีกหนึ่งคน อาจเปนชายหรือหญิง ก็ได การลําจะเปล่ียนเปนเรื่อง ชิงรักหักสวาทยาดชูยาดผัว เรียกวา ลําชิงชู 

ลําหมู เปนการลําท่ีมีผูแสดงเพ่ิมมากขึน้ จนเกือบจะครบตามจํานวนตัวละครท่ีมีในเรื่อง มีเครื่อง
ดนตรีประกอบเพ่ิมขึน้ เชน พิณ (ซุง หรือ ซึง) กลอง การลําจะมี 2 แนวทาง คือ ลําเวียง จะเปนการลําแบบ
ลํากลอน หมอลําแสดง เปนตัวละครตามบทบาทในเรื่อง การดําเนินเรื่องคอนขางชา แตก็ไดอรรถรสของ
ละครพ้ืนบาน หมอลําไดใชพรสวรรคของตวัเองในการลํา ท้ังทางดานเสียงรอง ปฏิภาณไหวพริบ และ
ความจําเปนท่ีนิยมในหมูผูสูงอาย ุตอมาเม่ือดนตรีลูกทุงมีอิทธิพลมากขึ้นจึงเกิดววิัฒนาการของลําหมูอีก
ครั้งหนึ่ง กลายเปน ลําเพลิน ซ่ึงจะมีจังหวะท่ีเราใจชวนใหสนุกสนาน กอนการลําเรื่องในชวงหัวค่ําจะมี
การนําเอารูปแบบของ วงดนตรีลูกทุงมาใชเรียกคนด ูกลาวคือ จะมีนกัรอง (หมอลํา) มารอง เพลงลูกทุงท่ี
กําลังฮิตในขณะนั้น มีหางเครื่องเตนประกอบ นําเอาเครื่องดนตรีสมัยใหมมาประยกุตใช เชน กตีาร 
คียบอรด แซ็กโซโฟน ทรัมเปต และกลองชุด โดยนํามาผสมผสานเขากับเครื่องดนตรีเดิมไดแก พิณ แคน 
ทําใหไดรสชาตขิองดนตรีท่ีแปลกออกไป ยุคนับวา หมอลําเฟองฟูมากท่ีสุด คณะหมอลําดัง ๆ สวนใหญ
จะอยูในแถบจังหวดั ขอนแกน มหาสารคาม อุบลราชธาน ี

ลําซ่ิง หลังจากท่ีหมอลําคูและหมอลําเพลิน คอย ๆ เส่ือมความนิยมลงไป อันเนื่องมาจากการกาว
เขามาของเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน ทําใหดนตรีสตริงเขามาแทรกในวิถีชีวิตของผูคนอีสาน ความนิยมของ
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การชมหมอลํา คอนขางจะลดลงอยางเห็นไดชัด จนเกิดความวิตกกังวลกันมากในกลุมนกัอนุรกัษ
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน แตแลวมนตขลังของหมอลําก็ไดกลับมาอีกครั้ง ดวยรูปแบบท่ีสะเทือนวงการดวย
การแสดงท่ีเรียกวา ลําซ่ิง ซ่ึงเปนวิวัฒนาการของลําคู (เพราะใชหมอลํา 2-3 คน) ใชเครื่องดนตรีสากลเขา
รวมใหจังหวะเหมือนลําเพลิน มีหางเครื่องเหมือนดนตรีลูกทุง กลอนลําสนุกสนานมีจังหวะอันเราใจ ทํา
ใหไดรับความนิยมอยางรวดเรว็ จนกระท่ังระบาดไปสูการแสดงพ้ืนบานอ่ืนใหตองประยกุตปรบัตวั เชน 
เพลงโคราชกลายมาเปนเพลงโคราชซ่ิง กนัตรมึก็กลายเปนกันตรึมร็อค หนังปราโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) 
กลายเปนปราโมทัยซ่ิง ถึงกับมีการจดัประกวดแขงขัน บันทึกเทปโทรทัศนจําหนายกันอยางแพรหลาย 
จนถึงกับ มีบางทานถึงกับกลาววา "หมอลําไมมีวันตาย จากลมหายใจชาวอีสาน" 
กลอนลําแบบตางๆ 

กลอนท่ีนํามาเสนอ ณ ท่ีนี้มีหลายกลอนท่ีมีคําหยาบโลนจาํนวนมาก บางทานอาจจะทําใจยอมรับ
ไมไดก็ตองกราบขออภัย เพราะผูจัดทํามีเจตนาท่ีจะเผยแพรไวเพ่ือเปนการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณ ีมิได
มีเจตนาท่ีจะเสนอใหเปนเรื่องลามกอนาจาร ตองยอมรับอยางหนึ่งวา นี่คือวิถีชีวิตของคนอีสาน กลอนลํา
ท้ังหลายท้ังปวงผูลํามีเจตนาจะทําใหเกิดความสนุกสนานตลกโปกฮาเปนท่ีตั้ง ทานท่ีอยูในทองถ่ินอ่ืน ๆ ขอ
ไดเขาใจในเจตนาดวยครับ สนใจในกลอนลําหัวขอใดคลิกท่ีหัวขอนัน้เพ่ือเขาชมไดครับ 

กลอนท่ีนํามารองมาลํามีมากมายหลายอยาง จนไมสามารถจะกลาวนับหรือแยกแยะไดหมด แตเม่ือ
ยอรวมลงแลวจะมีอยูสองประเภท คือ กลอนส้ันและกลอนยาว 

กลอนส้ัน คือ คํากลอนท่ีส้ันๆ สําหรับเวลามีงานเล็กๆ นอยๆ เชน งานทําบุญบาน หรืองาน
ประจําป เชน งานบุญเดือนหกเปนตน กลอนส้ันมีดังตอไปนี ้

1. กลอนขึ้นลํา 
2. กลอนลงลํา 
3. กลอนลําเหมิดคืน 
4. กลอนโตน 
5. กลอนติ่ง 
6. กลอนตง 
7. กลอนอัศจรรย 
8. กลอนสอย 
9. กลอนหนังสือเจียง 
10. กลอนเตยหรือผญา 
11. ลําสีฟนดอน 
12. ลําส้ัน เรื่องติดเสนห 
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กลอนยาว คือ กลอนสําหรับใชลําในงานการกุศล งานมหรสพตางๆ กลอนยาวนีใ้ชเวลาลํา เปน
ช่ัวโมงบาง ครึ่งช่ัวโมงบาง หรือแลวแตกรณี ถาลําคนเดียวเชน ลําพ้ืน หรือ ลําเรื่อง ตองใชเวลาลําเปนวันๆ 
คืนๆ ท้ังนี้แลวแตเรื่องท่ีจะลําส้ันหรือยาวแคไหน แบงออกเปนหลายชนิดดังนี ้

1. กลอนประวัติศาสตร 
2. กลอนลําพ้ืนหรือลําเรื่อง 
3. กลอนเซ้ิง 
4. กลอนสอง 
5. กลอนเพอะ 
6. กลอนลองของ 
7. กลอนเวาสาว 
8. กลอนฟอนแบบตางๆ 
อุปกรณวิธีการแสดง ประกอบดวยผูแสดงและผูบรรเลงดนตรีคอื หมอแคน แบงประเภทหมอลํา

ดังนี ้
1. หมอลําพ้ืน 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 เปนมหรสพท่ีใชในงานเทศกาล งานบวช งานกฐิน งานวันเกิด งานศพ ฯลฯ เปน

มหรสพท่ีประชาชนชาวอีสานในอดีตนิยมชมช่ืนมาก 
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ผูประสบความสําเร็จจากอาชีพการแสดงหมอลํา 
 
 
 
 

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

ระหวางการเปน "หมอรักษาคน" และ "หมอลํา" ไดลงตัว อะไรท่ีทําใหนายแพทยคนหนึ่งเลือกท่ีจะมีชีวิต
สองขั้ว บนเสนทางคูขนานระหวางความฝนกับความเปนจริง 

"หมอแปน" เปนแพทยประจําโรงพยาบาลมหาสารคาม ผูท่ีทุมเทใหกับการรักษาผูปวยดวยหัวใจ
เกินรอย เขายังไดรับการยอมรับจากบุคลากรทุกระดับช้ันของโรงพยาบาล วาเปนหมอท่ีมากดวย
ประสิทธิภาพในการเยียวยารักษา เอาใจใสผูปวย และนิสัยใจคอก็โอบออมอาร ี 

หมอแปน เลาวา โดยสวนตัวผมชอบหมอลํามาตั้งแตเด็ก  แลวจําไดวาตอนท่ีเรียนหมออยู 
ป 4 ท่ีคณะมีหมอลําเขามาเปดสอนใหหัดรองหัดลํา ผมก็อยากจะไปเรียน เพราะชอบมาตั้งนานแลว ก็ไป
บอกพอกับแม แตเขาก็ไมใหเรียน บอกวาอยาเลย ผมเลยไมไดไปสมัคร แตตอนนั้นก็จะไปดูหมอลําตลอด 
ดูจนถึง 6 โมงเชา เกือบทุกวันเลย แตไมใหเสียการเรียน ถึงกลับมาเชาเราก็ไปเขาเรียนตอได ไมมี
ผลกระทบอะไร เพราะเราแบงเวลาเปน และท่ีลําหมอลําไดก็ไมไดไปเรียนท่ีไหน อาศัยจําเอา ดูคนนั้นคน
นี้แลวก็จํา ตอมาประมาณป 2547 ก็เริ่มชักชวนเพ่ือนๆ ในโรงพยาบาลตั้งวงหมอลําขึ้นมา ช่ือวา "บาน
รมเย็น" ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 30 คน มีท้ังแพทย พยาบาล เจาหนาท่ีโภชนาการ แมบาน ผูปวย ฯลฯ 
ซ่ึงชวงแรกเปนเงินของตัวเอง ตอมาก็เปนเงินกองทุนบานรมเย็นเอาไวซ้ือเครื่องสําอาง วิชาชีพ "หมอลํา" 
เปนการแสดงพ้ืนบาน ท่ีหลอเล้ียง จิตวิญญาณของชาวอีสาน ท่ีดูไปแลวศาสตรท้ัง 2 นั้น ไมนาจะโคจรมาพบ
กันได ทําใหหนาท่ีเปนหมอรักษาคนไข กับการแสดงความเพลิดเพลินใหคนดมีูความสุข 

ความเจริญกาวหนาในอาชีพ 
ฝกการแสดงใหมีความชํานาญ และพัฒนาไปในส่ิงท่ีดี มีความรับผิดชอบ จนเปนท่ียอมรับของ

ผูชมท่ัวไป สามารถประสบความสําเร็จได 
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สถานที่สําหรับศึกษาหมอลํา 
โรงเรียนสอนหมอลํากลอน ลําซ่ิง (ศิลปะการแสดงพ้ืนบาน) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัย

นาฏศิลปรอยเอ็ด สําหรับผูท่ีสนใจเรียนศิลปะการแสดง หมอลํากลอน แคนเตาเดียว หรือลําซ่ิง การเรียนลํา
เรียนตั้งแตกอนฟอน พ้ืนฐานตางๆ สวนลํากลอนเรียน 5 ยก ลําซ่ิง 3-4 ยก 

 
 
 
กิจกรรมทายบท 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

บอกลักษณะท่ีมาและประเภทของอาชีพนาฏศิลปไทยได 
 

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

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 
1.  นายจํานง  วันวิชัย ขาราชการบํานาญ 
2.  นางสรัญณอร   พัฒนไพศาล กศน. เฉลิมพระเกีรยติ จ.บุรีรัมย 
3.  นายชัยยันต   มณีสะอาด สถาบัน กศน. ภาคใต 
4.  นายสฤษดิ์ชัย   ศิริพร สถาบัน กศน. ภาคตะวนัออก 
5.  นางชอทิพย  ศิริพร  สถาบัน กศน. ภาคตะวนัออก 
6.  นายสุรพงษ ม่ันมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
7.  นายวิวฒันไชย จันทนสุคนธ ขาราชการบํานาญ 
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ ม่ันมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวศริญญา กุลประดษิฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูพิมพตนฉบบั 
1.นางสาวปยวด ี  คะเนสม              กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวชาลิน ี ธรรมธิษา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5. นางสาวอลิศรา บานชี   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
ผูออกแบบปก 
 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
                                              
                                               ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังท่ี 2 
คณะที่ปรึกษา 
นายประเสริฐ  บุญเรือง   เลขาธิการ กศน. 
นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 
นายวัชรินทร  จําป   รองเลขาธิการ กศน. 
นางวัทน ี  จันทรโอกุล  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
นางชุลีพร  ผาตินินนาท  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา 
นางอัญชลี  ธรรมวิธีกุล  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
นางศุทธิน ี  งามเขตต  ผูอํานวยการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 
นายสุรพงษ  ม่ันมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
นายกิตติพงศ จันทวงศ   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
นางสาวผณินทร แซอ้ึง   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  
นางสาวเพชรินทร  เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 
2.  นายประเสริฐ หอมดี                   ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                                                                      ปฏิบัติหนาท่ีรองเลขาธิการ กศน. 
3.  นางตรีนุช สุขสุเดช                ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
                               และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
ผูปรับปรุงขอมูล  
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป          กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
คณะทํางาน 
1. นายสุรพงษ  ม่ันมะโน               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นายศุภโชค ศรรีัตนศิลป          กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี                กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ            กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง             กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
6. นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน       กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
8. นางสาวชมพูนท สังขพิชัย                กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 

 
 
 
 






