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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมนี ้ขึน้ เพื ่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขัน้พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทีม่ีวัตถุประสงคในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื ่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเนือ้หา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนนี้ โดยนําความรูไปแลกเปลี ่ยนกับเพื ่อนในชั ้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืนๆ 
                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือทีดี่จากผูทรงคุณวุฒิและผูเกีย่วของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเนื ้อหาสาระจากสื ่อตางๆ เพือ่ใหไดสื ่อที ่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผู เรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานทีไ่ดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสน้ี 
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนีจ้ะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 
 

 
 สํานักงาน กศน.  
 



 
สารบญั 
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
  
 หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ทช21003 เปนหนังสือเรียนที่

จัดทําขึ้น สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ผูเรียนควรปฏิบัติ

ดังน้ี 
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง 

และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนือ้หาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามทีก่ําหนด   

แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามทีก่ําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความ

เขาใจในเน้ือหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหา

ในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไป

ตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันไดหนังสือเรียนเลมน้ีมี 3บทคอื                

            บทที่ 1  ทัศนศิลปไทย 

             บทที่ 2  ดนตรีไทย 

             บทที่ 3  นาฏศิลปไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงสรางรายวิชาศลิปศกึษา 

                                          ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน 
 

สาระสําคัญ 
มีความรูความเขาใจ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ชื่นชม  เห็นคุณคาความงาม  ความ

ไพเราะ  ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  ทางทัศนศิลปไทย  ดนตรีไทย  นาฏศิลปไทย  และวิเคราะหได

อยางเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

       1. อธิบายความหมายของธรรมชาติ  ความงามความ ไพเราะของทัศนศิลปไทย  

ดนตรีไทย  และนาฏศิลปไทย  

 2. อธิบายความรูพื้นฐานของ ทัศนศิลปไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย 

 3. สรางสรรคผลงานโดยใชความรูพื้นฐาน ดาน ทัศนศิลปไทย  คนตรีไทย และ

นาฏศิลปไทย 

 4. ชื่นชม เห็นคุณคาของ ทัศนศิลปไทย  ดนตรีไทย  และนาฏศิลปไทย 

 5.  วิเคราะห วิพากย วิจารณ งานดานทัศนศิลปไทย  คนตรีไทย  และนาฏศิลปไทย 

 6.  อนุรักษสืบทอดภูมิปญญาดานทัศนศิลปไทย  คนตรีไทย  และนาฏศิลปไทย 

 

ขอบขายเน้ือหา 

                 บทที่ 1  ทัศนศิลปไทย 

               บทที่ 2  ดนตรีไทย 
                 บทที ่3  นาฏศิลปไทย 
  

สื่อการเรียนรู 

1. หนังสือเรียน 

2. กจิกรรม 

 

 
 



บทที ่1 

ทัศนศิลปไทย 

สาระสําคญั   
 ศึกษาเรียนรู เขาใจ เห็นคุณคาความงาม ของทัศนศิลปไทย และสามารถอธิบายความงาม และความ

เปนมาของทัศนศิลปไทย ไดอยางเหมาะสม 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของทัศนศิลปไทย เขาใจถึงตนกําเนิด ภูมิปญญาและการ

อนุรักษทัศนศิลปไทย 

ขอบขายเนือ้หา 
 เร่ืองที่  1   จุด เสน สี แสง เงา รูปราง และรูปทรงที่ใชในทัศนศิลปไทย 

 เร่ืองที่  2   ความเปนมาของทัศนศิลปไทยดาน  
- จิตรกรรมไทย  ประติมากรรมไทย  สถาปตยกรรมไทย  ภาพพิมพ 

เร่ืองที่  3   ความงามของทัศนศิลปไทย 

 เร่ืองที่  4   สรางสรรคผลงานจากความงามตามธรรมชาติ 
 เร่ืองที่  5   ความคิดสรางสรรค ในการนําเอาวัสดุและสิ่งของตาง ๆมาตกแตงรางกายและสถานที ่

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

 

จุด หมายถึง องคประกอบที่เล็กที่สุด จุดเปนสิ่งที่บอกตําแหนงและทิศทางได การนําจุดมาเรียงตอกัน

ใหเปนเสน การรวมกันของจุดจะเกิดนํ้าหนักที่ใหปริมาตรแกรูปทรง เปนตน  

  
เสน หมายถึง จุดหลายๆจุดทีเ่รียงชดิติดกนัเปนแนวยาว การลากเสนจากจุดหน่ึงไปยังจุดหน่ึง  

ในทิศทางที่แตกตางกัน จะเปนทิศมุม 45 องศา 90 องศา 180 องศาหรือมุมใดๆ การสลับทิศทางของเสนที่ลาก

ทําใหเกิดเปนลักษณะตาง ๆ  
เสนเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการสรางสรรค  เสนสามารถแสดงใหเกิดความหมายของภาพ

และใหความรูสกึไดตามลักษณะของเสน เสนที่เปนพื้นฐาน ไดแก  เสนตรงและเสนโคง 

จากเสนตรงและเสนโคงสามารถนํามาสรางใหเกิดเปน เสนใหมที่ใหความรูสึกที่แตกตางกันออกไปได

ดังน้ี 

3เสนตรงแนวตัง้3

 

  ใหความรูสึกแข็งแรง  สูงเดน  สงางาม  นาเกรงขาม 

 

 

 

3เสนตรงแนวนอน3

 

  ใหความรูสึกสงบราบเรียบ  กวางขวาง  การพักผอน  หยดุน่ิง 

 

 

3เสนตรงแนว3เ3ฉยีง3

 

  ใหความรูสึกไมปลอดภัย  การลม  ไมหยุดน่ิง 

 

 

3เสนตัดกัน3

 

   ใหความรูสึกประสานกัน  แขง็แรง 
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3เสนโคง  

 

ใหความรูสกึออนโยนนุมนวล 

 

 

3เสนคด  

 

ใหความรูสึกเคลื่อนไหวไหลเลื่อน  ราเริง  ตอเน่ือง 

 

 

3เสนประ  

 

ใหความรูสึกขาดหาย  ลึกลับ  ไมสมบรูณ  แสดงสวนทีม่องไมเห็น 

 

 

3เสนขด 

 

 ใหความรูสกึหมนุเวียนมนึงง 

 

 

3เสนหยัก3

 

   ใหความรูสึกขัดแยง  นากลัว  ต่ืนเตน  แปลกตา 

 

 

 

 

นักออกแบบนําเอาความรูสึกที่มีตอเสนที่แตกตางกันมาใชในงานศิลปะประยุกต  โดยใชเสนมาเปลี่ยน

รูปรางของตัวอักษร  เพื่อใหเกิดความรูสึกเคลื่อนไหวและทําใหสื่อความหมายไดดียิ่งขึ้น 
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สี คือ สีที่นํามาผสมกันแลวทําใหเกิดสีใหม ที่มีลักษณะแตกตางไปจากสีเดิม แมสีมีอยู  2 ชนิด คือ 

 

 

 

 

 

 

    1. แมสีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผานแทงแกวปริซึม มี 7 สี คือ มวง คราม นํ้าเงิน เขียว เหลือง แสด 

แดง สแีดง สีเขยีว และสีนํ้าเงิน อยูในรูปของแสงรังสี ซึ่งเปนพลังงานชนิดเดียวที่มีสี  คุณสมบัติของแสง

สามารถนํามาใช ในการถายภาพ ภาพโทรทัศน การจัดแสงสีในการแสดงตาง ๆ เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

    2. แมสีวัตถุธาตุ เปนสีที่ไดมาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะหโดยกระบวนทางเคมี มี 3 สี คือ สีแดง สี

เหลอืง และสีนํ้าเงิน แมสีวัตถุธาตุเปนแมสีที่นํามาใชงานกันอยางกวางขวาง ในวงการศิลปะ  วงการ

อุตสาหกรรม ฯลฯ แมสีวัตถุธาตุ เมื่อนํามาผสมกันตามหลักเกณฑ จะทําใหเกิด วงจรสี ซึ่งเปนวงสีธรรมชาติ เกดิ

จากการผสมกันของแมสีวัตถุธาตุ เปนสีหลักที่ใชงานกันทั่วไป ในวงจรสี จะแสดงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

  วงจรสี   ( Colour Circle) 

   สีข้ันท่ี 1 คือ แมสี ไดแก สีแดง   สเีหลอืง  สีนํ้าเงิน 

 

 

 

 

   สีข้ันท่ี 2 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแมสีผสมกันในอัตราสวนที่เทากัน จะทําใหเกิดสีใหม 3 สี ไดแก   

                   สแีดง ผสมกับสีเหลือง  ไดส ีสม 

                   สแีดง ผสมกับสีนํ้าเงิน  ไดสีมวง 

                   สีเหลือง ผสมกับสีนํ้าเงิน  ไดสีเขยีว 
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สีข้ันท่ี 3 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 ผสมกับสีขั้นที่ 2 ในอัตราสวนที่เทากัน จะไดสีอ่ืน ๆ อีก 6  สี คือ 

  

 สแีดง ผสมกับสีสม   

  ไดสี สมแดง 

 สแีดง ผสมกับสีมวง   

  ไดสมีวงแดง 

 สเีหลอืง ผสมกับสีเขียว  

  ไดสีเขียวเหลือง 

 สีนํ้าเงิน ผสมกับสีเขียว   

  ไดสีเขียวนํ้าเงิน 

 สีนํ้าเงิน ผสมกับสีมวง   

  ไดสีมวงนํ้าเงิน 

 สเีหลอืง ผสมกับสสีม  

  ไดสีสมเหลือง  

 

 

วรรณะของส ี คือสีที่ใหความรูสึกรอน-เยน็ ในวงจรสีจะมีสีรอน 7 สี และสีเย็น 7 สี โดยจะมีสีมวงกับสี

เหลอืง ซึ่งเปนไดทั้งสองวรรณะ 

สตีรงขาม หรือสีตัดกัน หรือสีคูปฏิปกษ เปนสีที่มีคาความเขมของสี ตัดกันอยางรุนแรง ในทางปฏิบัติ

ไมนิยมนํามาใชรวมกัน เพราะจะทําใหแตละสีไมสดใสเทาที่ควร  การนําสีตรงขามกันมาใชรวมกัน อาจกระทํา

ไดดังน้ี 

     1. มีพื้นที่ของสีหน่ึงมาก อีกสีหน่ึงนอย 

     2. ผสมสีอ่ืนๆ ลงไปในสีใดสีหน่ึง หรือทั้งสองสี 

     3. ผสมสีตรงขามลงไปในสีทั้งสองสี 

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

ขามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนที่เทากัน สีนํ้าตาลมีคุณสมบัติสําคัญ คือ ใชผสมกับสีอ่ืนแลวจะทําใหสี

น้ัน ๆ เขมขึ้นโดยไมเปลี่ยนแปลงคาสี ถาผสมมาก ๆ เขาก็จะกลายเปนสีนํ้าตาล   สีเทา เกิดจากสีทุกสี ๆ สีใน

วงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนเทากัน สีเทา มีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ ใชผสมกับสีอ่ืน ๆ แลวจะทําให มืด หมน    
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ทฤษฎีสีดังกลาวมีผลใหเราสามารถนํามาใชเปนหลักในการเลือกสรรสีสําหรับงานสรางสรรค ของเรา

ได ซึ่งงานออกแบบมิไดถูกจํากัดดวยกรอบความคิดของทฤษฎีตามหลักวิชาการเทานั้น แตเราสามารถ คิดออก

นอกกรอบแหงทฤษฎนีัน้ๆ  

คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ 

1. สแีท หมายถึง สีที่อยูในวงจรสีธรรมชาติ ทั้ง 12 สี ที่เราเห็นอยูทุกวันน้ีแบงเปน 2 วรรณะ โดยแบง

วงจรสอีอกเปน 2 สวน จากสเีหลอืงวนไปถึงสีมวง คือ 

1. สีรอน ใหความรูสึกรุนแรง รอน ต่ืนเตน ประกอบดวย สีเหลือง สีเหลืองสม สีสม สีแดงสม 

สแีดง สมีวงแดง สีมวง 

2. สีเย็นใหความรูสึกเย็น สงบ สบายตาประกอบดวย สเีหลือง สเีขยีวเหลือง  

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

เปนสีกลางและ เปนไดทั้งสีรอน และสีเย็น 

2. ความจัดของสี หมายถึง ความสด หรือความบริสุทธิ์ของสีใดสีหน่ึง สีที่ถูกผสมดวย สีดําจนหมนลง 

ความจัด หรือความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลําดับจากจัดที่สุด ไปจนหมนที่สุด  

3. นํ้าหนักของส ีหมายถึง สีที่สดใส สีกลาง สีทึบของสีแตละสี สีทุกสีจะมีนํ้าหนักในตัวเอง ถาเราผสม

สีขาวเขาไปในสีใดสีหน่ึง สีน้ันจะสวางขึ้น หรือมีน้ําหนักออนลงถาเพิ่มสีขาวเขาไปทีละนอยๆ ตามลําดับ เราจะ

ไดนํ้าหนักของสีที่เรียงลําดับจากแกสุด ไปจนถงึออนสดุนํ้าหนักออนแกของสทีี่ได เกิดจากการผสมดวยสขีาว 

เทา และ ดํา นํ้าหนักของสีจะลดลงดวยการใชสีขาวผสม ซึ่งจะทําให เกิดความรูสึกนุมนวล ออนหวาน สบายตา 

เราสามารถเปรียบเทียบระหวางภาพสีกับภาพขาวดําไดอยางชัดเจนเมื่อนําภาพสีที่เราเห็นวามีสีแดงอยูหลายคา

ทั้งออน กลาง แก ไปถายเอกสารขาว-ดํา เมื่อนํามาดูจะพบวา สีแดงจะมีนํ้าหนักออน แกต้ังแตขาว เทา ดํา  

น่ันเปนเพราะวาสีแดงมีนํ้าหนักของสีแตกตางกันน่ันเอง 

สตีางๆ ที่เราสัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีที่เรามองเห็นสี ไมวาจะเปน 

การแตงกาย บานที่อยูอาศัย เคร่ืองใชตางๆ แลวเราจะ ทําอยางไร จึงจะใชสีไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ

หลักจิตวิทยา เราจะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึก ตอมนุษยอยางไร ซึ่งความรูสึกเกี่ยวกับส ีสามารถจําแนกออก

ไดดังน้ี  

สแีดง ใหความรูสึกรอน รุนแรง กระตุน ทาทาย เคลื่อนไหว ต่ืนเตน เราใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ 

ความมั่งคั่ง ความรัก ความสําคัญ  

สีสม ใหความรูสึก รอน ความอบอุน ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง การปลดปลอย 

ความเปร้ียว การระวัง 

สเีหลอืง ใหความรูสึก แจมใส ความราเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม ความสด ใหม  

สเีขยีวแก จะทําใหเกิดความรูสึกเศราใจความแกชรา สีนํ้าเงิน ใหความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน 

เครงขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ  
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สีฟา ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง กวาง เบา โปรงใส สะอาด ปลอดภัย ความสวาง ลมหายใจ ความเปน

อิสรเสรีภาพ การชวยเหลือ แบงปน  

สีคราม จะทําใหเกิดความรูสึกสงบ  

สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม เรนลับ ซอนเรน มีอํานาจ มีพลังแฝงอยู ความรัก ความเศรา 

ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักด์ิ 

สีนํ้าตาล ใหความรูสึกเกา หนัก สงบเงียบ  

สีขาว ใหความรูสึกบริสุทธิ์ สะอาด ใหม สดใส  

สีดํา ใหความรูสึกหนัก หดหู เศราใจ ทึบตัน  

สีชมพู ใหความรูสึก อบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก เอาใจใส วัยรุน หนุมสาว ความ

นารักความสดใส 

สีไพล จะทําใหเกิดความรูสึกกระชุมกระชวย ความเปนหนุมสาว  

สเีทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา ความสงบ ความเงียบ สุภาพ 

สุขุม ถอมตน 

สทีอง ใหความรูสึกหรูหรา โออา มีราคา สูงคา สิ่งสําคัญ ความเจริญรุงเรือง ความสุข ความรํ่ารวย การ

แผกระจาย  

จากความรูสึกดังกลาว เราสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดในทุกเร่ือง  

1.  การใชสีกลมกลืนกัน  

การใชสีใหกลมกลืนกัน เปนการใชสีหรือนํ้าหนักของสีใหใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกัน เชน การใชสี

แบบเอกรงค เปนการใชสีสีเดียวที่มีนํ้าหนักออนแกหลายลําดับ  

2. การใชสีตัดกัน สีตัดกันคือสีที่อยูตรงขามในวงจรสี การใชสีใหตัดกันมีความจําเปนมาก ในงาน

ออกแบบ เพราะชวยใหเกดิความนาสนใจ ในทนัททีี่พบเห็น สีตัดกันอยางแทจริงมีอยูดวยกัน 6 คูสี คือ  

1. สีเหลือง ตรงขามกับ สีมวง 

2. สีสม ตรงขามกับ สีนํ้าเงิน 

3. สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว 

4. สีเหลืองสม ตรงขามกับ สีมวงนํ้าเงิน  

5. สีสมแดง ตรงขามกับ นํ้าเงินเขียว 

6. สีมวงแดง ตรงขามกับ สเีหลอืงเขยีว  

การใชสีตัดกัน ควรคํานึงถึงความเปนเอกภาพดวย วิธีการใชมีหลายวิธี เชน ใชสีใหมีปริมาณตางกนั 

เชน ใชสีแดง 20 % สีเขียว 80%  

ในงานออกแบบ หรือการจัดภาพ หากเรารูจักใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน หรือวรรณะเยน็ 

เราจะ สามารถควบคุม และสรางสรรคภาพใหเกิดความประสานกลมกลืน งดงามไดงายขึ้น เพราะสีมีอิทธิพลตอ 
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มวล ปริมาตร และชองวาง สีมีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความกลมกลืน หรือขัดแยงได สีสามารถขับเนนใหเกดิ 

จุดเดน และการรวมกนัใหเกิดเปนหนวยเดียวกนัได  

สรางความรูสึก สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประสบการณ และภูมิหลัง ของ

แตละคน สีบางสสีามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดได การใชสีภายใน หรือภายนอกอาคาร จะมีผลตอการ 

สัมผัส และสรางบรรยากาศได 

 

แสงและเงา 

แสงและเงา หมายถึง แสงที่สองมากระทบพื้นผิวที่มีสีออนแกและพื้นผิวสูงตํ่า โคงนูนเรียบหรือขรุขระ 

ทําใหปรากฏแสงและเงาแตกตางกัน 

ตัวกําหนดระดับของคานํ้าหนัก  ความเขมของเงาจะขึ้นอยูกับความเขมของแสง  ในที่ที่มีแสงสวางมาก 

เงาจะเขมขึ้น   และในที่ที่มีแสงสวางนอย เงาจะไมชัดเจน ในที่ที่ไมมีแสงสวางจะไมมีเงา และเงาจะอยูใน

ทางตรงขามกับแสงเสมอ  คาน้ําหนักของแสงและเงาที่เกิดบนวัตถุ     สามารถจําแนกเปนลักษณะที่ ตาง ๆ ได

ดังน้ี 

1. บริเวณแสงสวางจัด  เปนบริเวณที่อยูใกลแหลงกําเนิดแสงมากที่สุด   จะมีความสวางมากที่สุด ใน

วัตถุที่มีผิวมันวาวจะสะทอนแหลงกําเนิดแสงออกมาใหเห็นไดชัด  

2. บริเวณแสงสวาง  เปนบริเวณที่ไดรับแสงสวาง รองลงมาจากบริเวณแสงสวาง  จัด เน่ืองจากอยูหาง

จากแหลงกาํเนิดแสงออกมา และเร่ิมมีคานํ้าหนักออน ๆ  

3. บริเวณเงา  เปนบริเวณที่ไมไดรับแสงสวาง     หรือเปนบริเวณที่ถูกบดบังจาก  แสงสวาง ซึ่งจะมีคา

นํ้าหนักเขมมากขึ้นกวาบริเวณแสงสวาง  

4. บริเวณเงาเขมจดั เปนบริเวณที่อยูหางจากแหลงกําเนิดแสงมากที่สุด หรือ  เปนบริเวณที่ถูกบดบัง

มาก ๆ หลาย ๆ ชั้น จะมีคานํ้าหนักที่เขมมากไปจนถึงเขมที่สุด  

5. บริเวณเงาตกทอด เปนบริเวณของพื้นหลังที่เงาของวัตถุทาบลงไป เปนบริเวณเงาที่อยู ภายนอกวัตถุ 

และจะมีความเขมของคาน้ําหนักขึ้นอยูกับ ความเขมของเงา น้ําหนักของพื้น หลัง ทิศทางและระยะของเงา  

ความสําคัญของคานํ้าหนัก 

1. ใหความแตกตางระหวางรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่วาง  

2. ใหความรูสึกเคลื่อนไหว  

3. ใหความรูสึกเปน 2 มิติ แกรูปราง และความเปน 3 มิติแกรูปทรง  

4. ทําใหเกิดระยะความต้ืน - ลึก และระยะใกล - ไกลของภาพ  

5. ทําใหเกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ  
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เร่ืองที่  2 
ความหมายและความเปนมาของทัศนศิลปไทย 

 

 ศิลปะประเภททัศนศิลปที่สําคัญของไทย ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ซึ่ง

เปนศิลปกรรมที่พบเห็นทั่วไป โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือพุทธศิลปที่มีประวัติความ

เปนมานับพันป จนมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณไทย และเปนศิลปะไทย ที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิต 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และรสนิยมเกี่ยวกับความงามของคนไทยศิลปะเหลานี้แตละสาขามี

เนื้อหาสาระที่ควรคาแกการศึกษาแตกตางกันไป 

ศิลปะไทยเปนเอกลกัษณของชาติไทย ซึ่งคนไทยทั้งชาติตางภาคภูมิใจอยางยิ่ง ความงดงามที่สืบ

ทอดอันยาวนานมาต้ังแตอดีต บงบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น โดยมีพัฒนาการบนพื้นฐานของความเปนไทย 

ลักษณะนิสัยที่ออนหวาน ละมุนละไม รักสวยรักงาม ที่มีมานานของสังคมไทย ทําใหศิลปะไทยมีความ

ประณีตออนหวาน เปนความงามอยางวิจิตรอลังการที่ทุกคนไดเห็นตองต่ืนตา ต่ืนใจ อยางบอกไมถูก 

ลักษณะความงามนี้จึงไดกลายเปนความรูสึกทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะคนไทย 

เมื่อเราไดสืบคนความเปนมาของสังคมไทย พบวาวิถีชีวิตอยูกันอยางเรียบงาย มปีระเพณีและ

ศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมมากอน ดังน้ัน ความผูกพันของจิตใจจึง

อยูที่ธรรมชาติแมนํ้าและพื้นดิน สิ่งหลอหลอมเหลาน้ีจึงเกิดบูรณาการเปนความคิด ความเชื่อและประเพณี

ในทองถิ่น แลวถายทอดเปนวัฒนธรรมไทยอยางงดงาม ที่สําคัญวัฒนธรรมชวยสงตอคุณคาความหมายของ

สิ่งอันเปนที่ยอมรับในสังคมหน่ึง ๆ ใหคนในสังคมน้ันไดรับรูแลวขยายไปในขอบเขตที่กวางขึ้น ซึ่งสวน

ใหญการสื่อสารทางวัฒนธรรมน้ันกระทําโดยผานสัญลักษณ และสัญลักษณน้ีคือผลงานของมนุษยน้ันเอง

ที่เรียกวา ศิลปะไทย 

ปจจุบันคําวา "ศิลปะไทย" กําลังจะถูกลืมเมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาแทนที่สังคม

เกาของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกแหงการสื่อสารไดกาวไปล้ํายุคมาก จนเกิดความแตกตางอยางเห็นไดชัด

เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีต โลกใหมยุคปจจุบันทําใหคนไทยมีความคิดหางไกลตัวเองมากขึ้น และ

อิทธิพลดังกลาวน้ีทําใหคนไทยลืมตัวเราเองมากขึ้นจนกลายเปนสิ่งสับสนอยูกับสังคมใหมอยางไมรูตัว มี

ความวุนวายดวยอํานาจแหงวัฒนธรรมสือ่สารที่รีบเรงรวดเร็วจนลืมความเปนเอกลักษณของชาติ 

เมื่อเราหันกลับมามองตัวเราเองใหม ทําใหดูหางไกลเกินกวาจะกลับมาเรียนรูวา พื้นฐานของชาติ

บานเมืองเดิมเรานั้น มีความเปนมาหรือมีวัฒนธรรมอยางไร ความรูสึกเชนนี้ ทําใหเราลืมมองอดีตตัวเอง 

การมีวิถีชีวิตกับสังคมปจจุบันจําเปนตองด้ินรนตอสูกับปญหาตาง ๆ ที่ว่ิงไปขางหนาอยางรวดเร็ว ถาเรามี

ปจจุบันโดยไมมีอดีต เราก็จะมีอนาคตที่คลอนแคลนไมมั่นคง การดําเนินการนําเสนอแนวคิดในการจัดการ

เรียนการสอนศิลปะในคร้ังนี้ จึงเปนเสมือนการคนหาอดีต โดยเราชาวศิลปะตองการใหอนุชนไดมองเห็น

ถึง ความสําคัญของบรรพบุรุษ ผูสรางสรรคศิลปะไทย ใหเราทําหนาที่สืบสานตอไปในอนาคต0ความเปนมา

ของศิลปะไทย 

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

เร่ิมตั้งแตกอนประวัติศาสตร ศิลปะไทยจะวิวัฒนาการและสืบเน่ืองเปนตัวของตัวเองในท่ีสุด เทาท่ีทราบ

ราว พ.ศ. 300 จนถงึ พ.ศ. 1800  พระพุทธศาสนานําเขามาโดยชาวอินเดีย คร้ังน้ันแสดงใหเห็นอิทธิพลตอ

รูปแบบของศิลปะไทยในทุก ๆ ดานรวมท้ังภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม โดยกระจายเปนกลุมศิลปะสมัย

ตาง ๆ เร่ิมตั้งแตสมัยทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เมื่อกลุมคนไทยตั้งตัวเปนปกแผนแลว ศิลปะดังกลาวจะตก

ทอดกลายเปนศิลปะไทย ชางไทยพยายามสรางสรรคใหมีลักษณะพิเศษกวา งานศิลปะของชาติอื่น ๆ คือ จะ

มีลวดลายไทยเปนเคร่ืองตกแตง ซึ่งทําใหลักษณะของศิลปะไทยมีรูปแบบเฉพาะมีความออนหวาน 

ละมุนละไม และไดสอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความรูสึกของคนไทยไวในงาน

อยางลงตัว ดังจะเห็นไดจากภาพฝาผนังตามวัดวาอารามตาง ๆ ปราสาทราชวัง ตลอดจนเคร่ืองประดับและ

เคร่ืองใชท่ัวไป 
0
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ลักษณะของศิลปะไทย 

ศิลปะไทยไดรับอิทธิพลจาก2ธรรมชาติ2 และ2สิง่แวดลอม2ในสังคมไทย ซึ่งมีลักษณะเดน คือ ความ

งามอยางนิ่มนวลมีความละเอียดประณีต ซึ่งแสดงใหเห็นถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนไทยที่ได

สอดแทรกไวในผลงานที่สรางสรรคขึ้น โดยเฉพาะศิลปกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนศาสนา

ประจําชาติของไทย อาจกลาวไดวาศิลปะไทยสรางขึ้นเพื่อสงเสริม2พุทธศาสนา2 เปนการเชื่อมโยงและโนม

นาวจิตใจของประชาชนใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา 

ศิลปะไทยมาจากธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

หางหงส ติดต้ังอยูปลายจันทันมีลักษณะคลายหางหงส 

 

รวงผ้ึง ใชประดับอยูใต ขื่อ ดานหนาของโบสถ วิหาร  

มีลักษณะเปนรูปคลายรังผึ้ง 

 

สาหราย สวนที่ติดอยูกับเสาตอจากรวงผึ้งลงมา 

 
 

 

 

บัวหัวเสา กลีบบัวประดับบนหัวเสา  

มีรูปแบบมาจากดอกบัว  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2�
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2จติรกรรมไทย2  

จิตรกรรมไทย เปนการสรางสรรคภาพเขียนที่มีลักษณะโดยทั่วไปมักจะเปน 2 มิติ ไมมีแสงและเงา 

สีพื้นจะเปนสีเรียบๆไมฉูดฉาดสีที่ใชสวนใหญจะเปนสีดํา สีนํ้าตาล สีเขียว เสนที่ใชมักจะเปนเสนโคงชวย

ใหภาพดูออนชอย นุมนวล ไมแข็งกระดาง จิตรกรรมไทยมักพบในวัดตางๆเรียกวา “จิตรกรรมฝาผนัง”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม 

จิตรกรรมไทย จัดเปนภาพเลาเร่ืองที่เขียนขึ้นดวยความคิดจินตนาการของคนไทย มีลักษณะตาม

อุดมคติของชางไทย คือ 

1. เขียนสีแบน ไมคํานึงถึงแสงและเงา นิยมตัดเสนใหเห็นชัดเจน และเสนที่ใช จะแสดงความรูสึก

เคลือ่นไหวนุมนวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เคร่ืองประดับ 
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3. เขียนแบบตานกมอง หรือเปนภาพตํ่ากวาสายตา โดยมุมมองจากที่สูงลงสู ลาง จะเห็นเปนรูป 

เร่ืองราวไดตลอดภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เขียนติดตอกันเปนตอน ๆ สามารถดูจากซายไปขวาหรือลางและบนไดทั่วภาพ โดยขั้นแตละ

ตอนของภาพดวยโขดหิน ตนไม กําแพงเมือง เปนตน 
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5. เขียนประดับตกแตงดวยลวดลายไทย มีสีทองสรางภาพใหเดนเกิดบรรยากาศ สุขสวางและมี

คุณคามากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนลายไทยพืน้ฐาน 

ขั้นที่ 1 ตองฝกเขียนลายเสนกอน เชน การเขียนเสนตรงโดยไมตองใชไมบรรทัดชวย การเขียนเสน

โคงใหไดเปนวงกลมโดยไมตองใชวงเวียน เปนตน 

ขั้นที่ 2 หลังจากที่ฝกเขียนเสนจนคลองและชํานาญแลว จึงเร่ิมหัดเขียนลายไทย เชน กนกสามตัว 

หรือจะเขียนภาพตัวละครในวรรณคดี เชน ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ เปนตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหัดเขียนลายไทย 
 

เมื่อไดฝกฝนทักษะการเขียนกนกสามตัวที่เปนตนแบบของกนกชนิดอ่ืน ๆ คือ กนกเปลว  กนกใบ

เทศ  และกนกหางโต   จนคลองมือดีแลวก็คงจะเขาใจในโครงสรางของตัวกนก สวนสําคัญในการเขียน

อยูที่การแบงตัวลายและเขียนยอดลาย  ถาแบงตัวลายและเขยีนยอดลายไดจังหวะสดัสวนดี  สะบัดยอด

พร้ิวดี  ลายกนกน้ันกดู็งาม   
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ประติมากรรมไทย 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประติมากรรมเปนผลงานศิลปกรรมที่เปนรูปทรง 3 มิติ ประกอบจากความสูง ความกวางและ

ความนูน หรือความลึก รูปทรงนี้มีปริมาตรทีจั่บตองไดและกินระวางเนื้อทีใ่นอากาศ ตางจากรูปทรง 

ปริมาตรทางจิตรกรรมทีแ่สดงบนพืน้เรียบเปนปริมาตรทีล่วงตา  ประติมากรรมเกิดขึ้นจากกรรมวิธีการ

สรางสรรคแบบตางๆ เชน การปนและหลอ การแกะสลัก การฉลุหรือดุน  ประติมากรรมทัว่ไปมี  3  แบบ

คือ  ประติมากรรม แบบลอยตัว สามารถดูไดโดยรอบ  ประติมากรรมนูน มีพื้นรองรับสามารถดูไดเฉพาะ

ดานหนาและดานเฉยีงเทาน้ัน และประติมากรรมแบบเจาะลึกลงไปในพื้น 
 

ประติมากรรมไทยเปนผลงานการสรางสรรคของบรรพบุรุษโดยประติมากรของไทยที่ สรางสรรค

ขึน้เพือ่รับใชสังคม ตอบสนองความเชือ่สรางความภูมิใจ ความพึงพอใจ และคานิยมแหงชาติภูมิของไทย

ประติมากรรมไทยสวนใหญเนนเนือ้หาทางศาสนา มักปรากฏอยูตามวัดและวัง มีขนาดตั้งแตเล็กทีสุ่ด เชน 

พระเคร่ือง เคร่ืองรางของขลัง จนถึงขนาดใหญที่สุด เชน พระอัจนะ หรือพระอัฏฐารส ซึง่เปนพระพุทธรูป

ขนาดใหญกลางแปลง มีทั้งประติมากรรมตกแตง  ซึ่งตกแตงศิลปวัตถุ ศิลปสถาน เพื่อเสริมคุณคาแก

ศิลปวัตถุหรือสถานที่น้ัน จนถึงประติมากรรมบริสุทธิ์ซึง่เปนประติมากรรมทีม่ีคุณคาและคุณสมบัติเฉพาะ 

สมบูรณดวยตัวของประติมากรรมเอง  เมือ่พิจารณาภาพรวมของประติมากรรมไทยอาจแบงประติมากรรม

ออกเปน 3 ประเภทคือ ประติมากรรมรูปเคารพ  ประติมากรรมตกแตง  และประติมากรรมเพื่อประโยชนใช

สอย ซึ่งจะขอกลาวตามลําดับ 
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ยคุสมัยของประตมิากรรมไทย 

ทั้งประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรมตกแตง และประติมากรรมเพื่อประโยชนใชสอยผูกพัน

กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตลอดมา นอกจากจะแสดงคุณคาทางทัศนศิลป แลวยังสะทอน

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติในแตละยุคแตละสมัยออกมาดวย  ยุคสมัยของไทยน้ัน อาจแบงชวงศิลปะใน

เชิงประวัติศาสตรตามหลักฐานทางโบราณวัตถุสถานไดเปน 2 ชวงคือ 
 

1. ชวงศิลปะกอนไทย หมายถึงชวงกอนที่คนไทยจะรวมตัวกันเปนปกแผน ยังไมมีราชธานี ของ

ตนเองทีแ่นนอน แบงออกเปน  3  สมัยคือ     

- สมยัทวารวดี 

- สมัยศรีวิชัย  

- สมัยลพบุรี 

2.  ชวงศิลปะไทย หมายถึงชวงที่คนไทยรวมตัวกันเปนปกแผนมีราชธานีทีแ่นนอนแลวแบงออก 

เปน  5  สมั ยคือ  สมั ย เชี ยงแสน  สมัย สุโข ทัย  สมัย อู ทอง  สมั ยอยุ ธยา  แล ะสมั ย รัตนโก สินท ร                                 

งานประติมากรรมสมัยตาง  ๆ ของไทยเหลาน้ีผานการหลอหลอมและผสมผสานของวัฒนธรรม โดยดัง้เดิม

มีรากเหงามาจากวัฒนธรรมอินเดีย ตอมาผสมผสานกับวัฒนธรรมจีนและชาติทางตะวันตก  แตเปนการ

ผสมผสานดวยความชาญฉลาดของชางไทย ประติมากรรมของไทยจึงยังคงรักษารูปแบบทีเ่ปนเอกลักษณ

ของไทยไวไดอยาง เดนชัด สามารถถายทอดลักษณะความงดงาม ความประณีตวิจิตรบรรจง และลักษณะ

ของความเปนชาติไทยที่รุงเรืองมาแตโบราณใหโลกประจักษได พอจะกลาวถึงประติมากรรมในชวงศิลปะ

ไทยได ดังน้ี 

- ประติมากรรมไทยสมัยเชียงแสน 

- ประติมากรรมไทยสมัยสุโขทัย 

- ประติมากรรมไทยสมัยอูทองและสมัยอยุธยา 

- ประติมากรรมไทยสมัยรัตนโกสนิทร 
 

           ผลงานประติมากรรมไทย คุณคาของงานสวนใหญผูกพันและเกี่ยวของกับศาสนา สรางสรรคขึ้น

จากความเชื ่อ คตินิยม ความศรัทธา มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก ยอมมีคุณคา มีความงดงาม 

ตลอดจนเปนประโยชนใชสอยเฉพาะของตนเอง ซึ่งในปจจุบันไดจัดใหมีการเรียนรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

นิยมและฟนฟูศิลปะประเภทนี้ เพือ่มุงเนนใหคนรุนหลังมีความเขาใจ เกิดความชืน่ชมหวงแหนเห็นคุณคา

ในความเปนศิลปวัฒนธรรมไทยรวมกัน พรอมทั้งสืบทอดตลอด 
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ภาพพระพุทธรปูทรงเครื่องศลิปะอยุธยา 

 
 ประติมากรรมไทยเปนผลงานศิลปะที่ถูกสรางสรรคขึ้นมาดวยความคิด ฝมือ ความศรัทธาจากภูมิ

ปญญาที่เกิดจากการแกปญหาของคนในทองถิ่น โดยใชเคร่ืองมือและวัสดุจากพื้นบานที่หาไดงายๆ เชน ดิน

เหนียว แกลบ ปนู กระดาษสา 

 ผลงานประติมากรรมไทย แบงออกไดเปน 4 ประเภท สรุปได ดังน้ี 

 1.ประติมากรรมไทยที่เกิดขึ้นจากความเชื่อ ความศรัทธา คตินิยมเกี่ยวของกับศาสนา เชน 

พระพุทธรูปปางตางๆ ลวดลายของฐานเจดียหรือพระปรางคตางๆ 
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 2.ประติมากรรมไทยพวกเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน เชน โอง หมอ ไห ครก กระถาง 

 
 
 
 
 
         
 
 
 
                                    
 

 

3.ประติมากรรมไทยพวกของเลน ไดแก ตุกตาดินปน ตุกตาจากกระดาษ ตุกตาจากผา หุนกระบอก ปลา

ตะเพยีนสานใบลาน หนากาก วัสดุจากเปลอืกหอย ชฏาหัวโขน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                      
 

          ปลาตะเพียนสานใบลาน 
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                                                                                   หุนกระบอก 
 

4.ประติมากรรมไทยพวกเคร่ืองประดับตกแตง เชน กระถางตนไม โคมไฟดินเผา 
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สถาปตยกรรมไทย 
       สถาปตยกรรมไทย หมายถงึศิลปะการกอสรางของไทย อันไดแกอาคาร  บานเรือน  โบสถ  วิหาร  วัง 

สถูป และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ที่มีมูลเหตุที่มาของการกอสรางอาคารบานเรือนในแตละ ทองถิ่น จะมีลักษณะ

ผิดแผกแตกตางกันไปบางตามสภาพทาง ภูมิศาสตร และคตินิยมของแตละทองถิ่น  แตสิ่งกอสรางทาง

ศาสนาพุทธ มักจะมีลักษณะที่ไมแตกตางกันมากนัก เพราะมีความเชื่อ ความศรัทธาและแบบแผนพิธีกรรม

ที่เหมือน ๆ กัน สถาปตยกรรมที่ มกันิยมนํามาเปนขอศึกษา สวนใหญจะเปน  สถูป   เจดีย   โบสถ   วิหาร 

หรือพระราชวัง  เนื่องจากเปนสิ่งกอสรางที่คงทน มีการพัฒนารูปแบบมาอยางตอเนื่องยาวนาน และไดรับ

การสรรคสรางจากชางฝมือที่ เชี่ยวชาญ พรอมทั้งมีความเปนมาที่สําคัญควรแกการศึกษา อีกประการหนึ่งก็

คือ สิ่งกอสรางเหลานี้ ลวนมีความทนทาน  มีอายุยาวนานปรากฏเปนอนุสรณใหเราไดศึกษาเปนอยางดี       

สถาปตยกรรมไทย สามารถจัดหมวดหมู ตามลักษณะการใชงานได   2   ประเภท  คือ 

1. สถาปตยกรรมท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย ไดแก  บานเรือน  ตําหนัก  วังและพระราชวัง เปนตน บานหรือเรือน

เปนที่อยูอาศัยของสามัญชน ธรรมดาทั่วไป ซึ่งมีทั้งเรือนไม และเรือนปูน  เรือนไมมีอยู 2 ชนิด คอื เรือน

เคร่ืองผูก เปนเรือนไมไผ  ปูดวยฟากไมไผ หลังคามุงดวย ใบจาก  หญาคา หรือใบไม อีกอยางหน่ึงเรียกวา 

เรือนเคร่ืองสบั เปนไมจริงทั้งเน้ือออน และเน้ือแข็ง ตามแตละทองถิ่น หลังคามุง ดวยกระเบื้อง                  

ดินเผา พื้นและฝาเปนไมจริงทั้งหมด ลักษณะเรือน ไมของไทยในแตละทองถิ่นแตกตางกัน และโดยทัว่ไป

แลวจะมี ลักษณะสําคัญรวมกันคือ เปนเรือนไมชั้นเดียว ใตถุนสูง หลังคาทรงจ่ัวเอียงลาดชัน  
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ตําหนัก และวัง เปนเรือนที่อยูของชนชั้นสูง พระราชวงศ  หรือที่ประทับชั้นรอง ของพระมหากษัตริย  สําหรับ

พระราชวัง เปนที่ประทับของพระมหากษัตริย พระที่น่ัง เปนอาคารที่มีทอง พระโรงซึ่งมีที่ประทับสําหรับ

ออกวาราชการ หรือกิจการอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสถาปตยกรรมวัดเบญจมบพิตร 
 

               2. สถาปตยกรรมท่ีเกี่ยวของศาสนา ซึ่งสวนใหญอยูในบริเวณสงฆ ที่เรียกวา วัด ซึ่งประกอบไป

ดวยสถาปตยกรรมหลายอยาง      ไดแก โบสถ เปนที่กระทําสังฆกรรมของพระภิกษุ    วิหารใชประดิษฐาน  

พระพุทธรูปสําคัญ และกระทําสังฆกรรมดวยเหมือนกัน กุฎิ เปนที่ อยูของพระภิกษุ สามเณร  หอไตร เปน

ที่เก็บรักษาพระไตรปฎกและคัมภีรสําคัญทางศาสนา  หอระฆังและหอกลอง   เปนที่ใชเก็บ ระฆังหรือ

กลองเพือ่ตีบอกโมงยาม หรือเรียกชุมนุมชาวบาน   สถูปเปนที่ฝงศพ  เจดีย เปนที่ระลึกอันเกี่ยวเน่ืองกับ

ศาสนา  ซึ่งแบงได 4  ประเภท คือ  

     1. ธาตุเจดีย หมายถึง พระบรมธาตุ และเจดียที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา  

     2. ธรรมเจดีย หมายถึง  พระธรรม   พระวินยั คําสั่งสอนทุกอยางของพระพุทธเจา  
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    3. บริโภคเจดีย หมายถึง สิ่งของเคร่ืองใชของพระพุทธเจา  หรือ ของพระภิกษุสงฆไดแก เคร่ือง

อัฐบริขารทั้งหลาย  

     4. อุเทสิกเจดีย หมายถึง สิ่งที่สรางขึ้น     เพื่อเปนที่ระลึกถึงองค  พระพุทธเจา เชน สถูปเจดีย ณ สถานที่

ทรงประสูติ   ตรัสรู   แสดงปฐมเทศนา ปรินิพพาน   และรวมถึงสัญลักษณอยางอ่ืน เชน พระพุทธรูป

ธรรมจักร  ตนโพธิ์  เปนตน 

 สถาปตยกรรมไทยแท ณที่น้ีจะเรียนรูเฉพาะเร่ืองราวที่เกี่ยวกับวัด โดยเนนไปที่เร่ืองของโบสถและ

สถูปเจดีย ที่มีลักษณะโดดเดนทั้งโครงสรางและการตกแตงอันเปนเอกลักษณของไทยโดยเฉพาะ 
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โบสถ หมายถึงสถานที่สําหรับพระสงฆใชประชุมทําสังฆกรรม เชนสวดพระปาฏิโมกข และ

อุปสมบทเปนตน 

 ความงามทางศิลปะของโบสถมี 2 ประเภท 

1.ความสวยงามภายในโบสถ ทุกสิ่งทุกอยางจะเนนไปที่สงบนิ่ง เพื่อใหผูเขามากราบไหวมี

สมาธิ ความงามภายในจึงตองงามอยางเย็นตาและเย็นใจ ภายในโบสถทั่ว ๆ ไปจะไมอนุญาตให

พุทธศาสนิกชนนําสิ่งของเขามาบูชา เคารพภายใน เครือ่งสักการบูชา เชนดอกไมธูปเทียนจะบูชาเฉพาะ

ดานนอกเทานั้นความงามที่แทจริงภายในโบสถจึงเนนที่องคพระพทุธรูปที่ประดิษฐานเปนพระประธาน

โดยเฉพาะ 
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2.ความสวยงามภายนอกเปนความงามทั้งโครงสรางและลวดลายประดับตกแตง ความงาม

ภายนอกเนนสะดุดตา โดดเดน สีสันแวววาวทั้งสีทองและกระจกสี แตยังคงความเปนเอกลักษณ

ของการเคารพนับถือ 
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ในการสังเกตวาสถานที่ใดเรียกวาโบสถ จะมีวิธีสังเกตคือ โบสถจะมีใบเสมา หรือซุมเสมาลอมรอบโบสถ 

( บางทีเรียกใบเสมา ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ใบเสมา

ซุมเสมาบริเวณรอบโบสถ 
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            วิหาร การสังเกตสถานที่ใดเรียกวาวิหาร เมื่อเขาไปอยูในบริเวณวัด สถานทีส่รางเปนวิหารจะไม

มาใบเสมาลอมรอบ ในสมัยพุทธกาล  

วิหาร หมายถึงที่อยูอาศัย ( มีเศรษฐีถวายที่ดิน เพื่อสรางอาคารเปนพุทธบูชาแดพระพุทธเจา

สําหรับเปนที่อยูและสอนธรรมะ ในปจจุบันวิหารจึงใชเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เพื่อใหประชาชน

กราบไหว เปรียบเสมือนเปนที่อยูของพระพุทธเจา ) 

การวางแปลนของโบสถ วิหาร การกําหนดความสําคัญของอาคารทั้งสอง โบสถ จะมีความสําคัญกวาวิหาร 

โบสถจะมีโครงสรางใหญกวา สวนใหญจะวางแปลนใหอยูตรงกลาง โดยมีวิหารสรางประกบอยูดานขาง 
 

โครงสรางของโบสถ – วิหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - ชอฟา 

 - หนาบนั 

 -  ใบระกา 

 -  หางหงส 
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              สถูป-เจดีย คือสิ่งกอสรางสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา เมื่อสมัยพุทธกาลที ่

ผานมา คําวาสถูปเปนภาษาบาลีหมายถึงมูลดินที่กองสูงขึ้นสนันิษฐานวามลูดินน้ันเกดิจากกองเถาถานของ 

กระดูกคนตายที่ถูกเผาทับถมกันสูงขึ้นมาจากกองดิน เถาถานธรรมดาไดถุกพัฒนาตามยุคสมัยมีการกออิฐ 

ปดทับมูลดิน เพื่อปองกันไมใหถูกฝนชะลาง ในที่สุดการกออิฐปดทับก็สุงขึ้นและกลายเปนเจดียอยางที่เรา 

เห็นในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      สถูป    

สถูป-เจดีย ในประเทศไทยไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียและลังกา ตอมาชางไทยแตละยุคสมัยพัฒนา 

ปรับปรุงและกลายเปนรูปทรงของไทยตามอุดมคติในการสรางสรรคจินตนาการของชางไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจดยี 
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เจดียยอมุม 
 

 
 

เจดียทรงระฆงั 

ลูกแกว 

ปลี หรือปลียอด 

ปองไฉน 

 

เสาหาน 

 

องคระฆัง 

 

บัวปากระฆัง 

บรรลังก 

มาลัยเถา 
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เจดียที่มีรูปรางมาจากทรงลังกา สมัยอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งหมดนี้คือลักษณะของสถาปตยกรรมเกี่ยวกับสิ่งกอสรางของไทยโดยสังเขป ยังมีสถาปตยกรรม 

สิ่งกอสรางอีกมากมายที่ผูเรียนจะตองเรียนรู คนควาดวยตนเอง เพื่อนํามาเผยแพรใหกับสังคมไดรับรูของ 

ดี ๆ ที่เปนเอกลักษณของไทยในอดีต 
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ภาพพิมพ   

การพิมพภาพ  หมายถึง   การถายทอดรูปแบบจากแมพิมพออกมาเปนผลงานที่มีลักษณะ  

เหมือนกันกับแมพิมพทุกประการ  และไดภาพที่เหมือนกันมีจํานวนต้ังแต  2  ชิ้นขึ้นไป  

             การพิมพภาพเปนงานที่พัฒนาตอเนื่องมาจากการวาดภาพ  ซึ่งการวาดภาพไมสามารถ สราง

ผลงาน  2   ชิ้น    ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการได     จึงมีการพัฒนาการพิมพขึ้นมา ชาติจนีเปนชาติ

แรกที่นําเอาวิธีการพิมพมาใชอยางแพรหลายมานานนับพันป   จากน้ันจึงไดแพรหลายออกไปในภูมิภาค

ตางๆของโลก  ชนชาติทางตะวันตกไดพัฒนาการพิมพภาพ ขึ้นมาอยางมากมาย  มีการนําเอาเคร่ืองจักรกล

ตางๆเขามาใชในการพิมพ  ทําใหการพิมพมีการ พัฒนาไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน  

            การพิมพภาพมีองคประกอบท่ีสําคัญดังน้ี 

                    1.  แมพิมพ  เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพิมพ  

                    2.  วัสดุที่ใชพิมพลงไป  

                    3.  สีที่ใชในการพิมพ  

                    4.  ผูพิมพ  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานท่ีไดจากการพิมพ  มี  2  ชนิด คือ  

             1.  ภาพพิมพ   เปนผลงานพิมพที่เปนภาพตางๆ  เพื่อความสวยงามหรือบอกเลาเร่ืองราวตาง ๆอาจมี   

ขอความ  ตัวอักษรหรือตัวเลขประกอบหรือไมมีก็ได  

             2.  สิ่งพิมพ  เปนผลงานพิมพที่ใชบอกเลาเร่ืองราวตางๆ เปนตัวอักษร  ขอความ ตัวเลข  อาจมี  

     ภาพประกอบหรือไมมีก็ได  

ประเภทของการพมิพ   การพิมพแบงออกไดหลายประเภทตามลักษณะตาง  ดังน้ี  

             1.  แบงตามจุดมุงหมายในการ พิมพ  ได  2  ประเภท  คือ  

                    1.1  ศิลปภาพพิมพ   เปนงานพิมพภาพเพื่อใหเกิดความสวยงามเปน งานวิจิตรศิลป  

                    1.2  ออกแบบภาพพิมพ  เปนงานพิมพภาพประโยชนใชสอย 
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นอก เหนือไปจากความสวยงาม ไดแก  หนังสือตางๆ   บัตรภาพตางๆ  ภาพโฆษณา  ปฏิทิน  ฯลฯ จัดเปน

งาน ประยุกตศิลป  

2.  แบงตามกรรมวิธีในการพิมพ  ได  2  ประเภท  คือ 

         2.1  ภาพพิมพตนแบบ  เปนผลงานพิมพที่สรางจากแมพิมพและวิธีการพิมพที่ถูก สรางสรรคและ

กําหนดขึ้นโดยศิลปนเจาของผลงาน  และเจาของผลงาน จะตองลงนามรับรองผลงานทุกชิ้น  บอกลําดับที่

ในการพิมพ เทคนิคการพิมพ 

         2.2  ภาพพิมพจําลองแบบ   (  REPRODUCTIVE   PRINT  ) เปนผลงานพิมพที่สรางจากแมพิมพ  

หรือวิธี การพิมพวิธีอ่ืน  ซึ่งไมใชวิธีการเดิมแตไดรูปแบบเหมอืนเดิม  บางกรณีอาจเปนการ  ละเมิดลิขสิทธิ์

ผูอ่ืน  

3.  แบงตามจํานวนคร้ังที่พิมพ  ได  2  ประเภท  คือ  

         3.1  ภาพพิมพถาวร  เปนภาพพิมพที่พิมพออกมาจากแมพิมพใดๆ  ที่ไดผลงานออกมามีลักษณะ

เหมือนกันทุกประการ  ต้ังแต  2  ชิ้นขึ้นไป  

     3.2  ภาพพิมพคร้ังเดียว  เปนภาพพิมพที่พิมพออกมาไดผลงานเพียงภาพเดียว  ถาพิมพอีกจะไดผลงานที่

ไมเหมอืนเดิม  

4.  แบงตามประเภทของแมพิมพ  ได  4  ประเภท  คือ  

     4.1  แมพิมพนูน  เปนการพิมพโดยใหสีติดอยูบนผิวหนาที่ทําใหนูนขึ้นมาของแมพิมพ   ภาพที่ไดเกิด

จากสีที่ติดอยูในสวนบนน้ัน      แมพิมพนูนเปนแมพิมพที่ทําขึ้นมาเปนประเภทแรก   ภาพพิมพชนิดน้ี

ไดแก  ภาพพิมพแกะไม   

                           ในอดีตผูคนมักจะหาวิชาความรูไดจากในวัดเพราะวัดจะเปนศูนยกลางของนักปราชญ

หรือผูรู ใชเปนสถานที่ในการเผยแพรวิชาความรูตางๆ จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนตามศาลา โบสถ  วิหารก็

เปนอีกสิ่งหน่ึงที่เราจะหาความรูในเร่ืองตางๆ ไดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก วรรณคดีและ

นิทานพื้นบาน ซึ่งนอกจากจะไดความรูในเร่ืองศาสนา ประวัติศาสตร วรรณคดีแลว เรายงัไดอรรถรสแหง

ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับความสวยงามของภาพวาดเหลานี้อีกดวย 

       4.2  แมพิมพรองลึก เปนการพิมพโดยใหสีอยูในรองที่ทําใหลึกลงไปของแมพิมพโดยใชแผนโลหะทํา

เปนแมพิมพ ( แผนโลหะทีน่ิยมใชคอืแผนทองแดง )  และทําใหลึกลงไปโดยใชนํ้ากรดกัด  แมพิมพรองลึก

น้ีพัฒนาขึ้นโดย ชาวตะวันตก  สามารถพิมพงานที่มีความ  ละเอียด  คมชัดสูง  สมัยกอนใชในการพิมพ 

หนังสอื พระคัมภีร  แผนที่  เอกสารตางๆ  แสตมป  ธนบตัร  ปจจุบันใชในการพิมพงานที่เปนศิลปะ และ

ธนบตัร  

     4.3  แมพิมพพื้นราบ เปนการพิมพโดยใหสีติดอยูบนผิวหนา ที่ราบเรียบของแมพิมพ โดยไมตองขุดหรือ

แกะพื้นผิวลงไป แตใชสารเคมีเขาชวย  ภาพพิมพ ชนิดน้ีไดแก   ภาพพิมพหิน  การพมิพออฟเซท   ภาพ

พิมพกระดาษ  ภาพพิมพคร้ังเดียว   
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     4.4  แมพิมพฉลุ  เปนการพิมพโดยใหสีผานทะลุชองของแมพิมพลงไปสูผลงานที่อยูดานหลัง  เปนการ

พิมพชนิดเดียวที่ไดรูปที่มีดานเดียวกันกับแมพิมพ  ไมกลบัซาย  เปนขวา  ภาพพิมพชนิดน้ีไดแก  ภาพพิมพ

ฉลุ ภาพพิมพตะแกรงไหม 

              ในอดีตผูคนมักจะหาวิชาความรูไดจากในวัดเพราะวัดจะเปนศูนยกลางของนักปราชญหรือผูรู ใช

เปนสถานที่ในการเผยแพรวิชาความรูตางๆ จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนตามศาลา โบสถ  วิหารก็เปนอีกสิ่ง

หน่ึงที่เราจะหาความรูในเร่ืองตางๆ ไดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาดก วรรณคดีและนิทานพืน้บาน 

ซึ่งนอกจากจะไดความรูในเร่ืองศาสนา ประวัติศาสตร วรรณคดีแลว เรายงัไดอรรถรสแหงความสนุกสนาน

เพลิดเพลินกับความสวยงามของภาพพิมพตาง ๆ เหลาน้ีอีกดวย 

            

ภาพพิมพของไทย เม่ือหลายรอยปที่ผานมา 
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เร่ืองที่ 3 

ความงามและคุณคาของทัศนศิลปไทย 
 

 “ชีวิตสลาย อาณาจักรพินาศ ผลประโยชนของบุคคลมลายหายสิ้นไป แตศิลปะเทานั้นที่ยังคงเหลือ 

เปนพยานแหงความเปนอัจฉริยะของมนุษยอยูตลอดกาล” 

 ขอความขางตนนี้เปนความเห็นอันเฉียบคมของทาน ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ผูกอต้ัง

มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงใหเห็นวางานศิลปะเปนสมบัติอันล้ําคาของมนุษยที่แสดงความเปนอัจฉริยะบง

บอกถึงความเจริญทางดานจิตใจ และสติปญญาอันสูงกวา ซึ่งมีคุณคาตอชีวิต และสังคมดังน้ี 

 คุณคาในการยกระดับจิตใจ 

คุณคาของศิลปะอยูที่ประโยชน ชวยขจัดความโฉด ความฉอฉลยกระดับวิญญาณความเปน

คนเห็นแกตน บทกวีของเนาวรัตน พงษไพบูลย กวีซีไรตของไทย ไดใหความสําคัญของงานศิลปะในการ

ยกระดับวิญญาณความเปนคนก็คือ การยกระดับจิตใจของคนเราใหสูงขึ้นดวยการไดชื่นชมความงาม และ

ความประณีตละเอียดออนของงานศิลปะ ตัวอยางเชน เมื่อเราทําพรมอันสวยงาม สะอาดมาปูเต็มหอง ก็คง

ไมมีใครกลานํารองเทาที่เปอนโคลนมาเหยียบย่ํา ทําลายความงามของพรมไปจนหมดสิ้น สิ่งที่มีคุณคามา

ชวยยกระดับจิตใจของคนเราใหมั่นคงในความดีงามก็คือ ความงามของศิลปะนั่นเองดังน้ันเมื่อใดที่มนุษย

ไดชื่นชมความงามของศิลปะเมื่อนั้นมนุษยก็จะมีจิตใจที่แชมชื่น และละเอียดออนตามไปดวย   เวนแต

บุคคลผูน้ันจะมีสติวิปลาศ 
นอกจากนี้งานศิลปะบางชิ้นยังใหความงามและความรูสึกถึงความดีงาม   และงาม     

จริยธรรมอยางลึกซึ้ง  เปนการจรรโลงจิตใจใหผูดูเครงเครียดและเศราหมองของศิลปนผูสรางสรรคและผู

ชื่นชมไดเปนอยางดี ดังน้ันจึงมีการสงเสริมใหเด็กสรางงานศิลปะ เพื่อผอนคลายความเครงเครียด และ

พัฒนาสุขภาพจิต ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนของพัฒนาการตาง ๆ อยางสมบูรณ 
       ความรูสึกทางความงามของมนุษยมีขอบเขตกวางขวางและแตกตางกันออกไปตามทัศนะ

ของแตละบุคคล เราอาจรวมลักษณะเดนของความงามได ดังนี้ 

                    1.ความงามเปนสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตมนุษย แมเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแตจะกอใหเกิดความปติ

ยินดี และฝงใจจําไปอีกนาน เชน การไดมีโอกาสไปเที่ยวชมสถานที่ตางๆที่มีธรรมชาติและศิลปกรรมที่

สวยสดงดงาม เราจะจําและระลึกถึงดวยความปติสุข บางคร้ังเราอยากจะใหผูอ่ืนรับรูดวย 

                    2.ความงามทําใหเราเกิดความเพลิดเพลิน  หลงใหลไปกับรูปรางรูปทรง  สีสัน  จนลืมบางสิ่ง

บางอยางไป  เชน  ผลไมแกะสลักความงามของลวดลาย ความละเอียดออน อยากเก็บรักษาไวจนลืมไปวา

ผลไมน้ันมีไวสําหรับรับประทานมิใชมีไวดู 

                    3.สิ่งสิ่งหน่ึงเปนไดทั้งสิ่งที่สวยงาม และไมงาม ไปจนถึงนาเกลียด อัปลักษณ แตถาไดรับการ

ยกยองวาเปนสิ่งมีคา มีความงามจะตรงกันขามกับสิ่งอัปลักษณทันที 
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                    4.ความงามไมมีมาตราสวนใดมาชั่ง ตวง วัดใหแนนอนได ทําใหเราไมสามารถกาํหนดไดวา

สิ่งนั้นสิ่งนี้มีความงามเทาใด 

                    5.ความงามของสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เปนผลมาจากความคิด ทักษะฝมือ หรือภูมิปญญาของ

มนุษย แตเมื่อสรางเปนวัตถุสิ่งของ ตางๆแลว กลับเปนความงามของสิ่งนั้นไป เชน ความงามของผา ความ

งามของรถยนต เปนตน 

                    การรับรูคาความงาม ความงามเปนเร่ืองที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นตามลําดับ มนุษยรับรูคาความ

งามใน 3 กลุม คือ 

                   1. กลุมที่เห็นวามนุษยรับรูคาความงามไดเพราะสิ่งตางๆมีความงามอยูในตัวเอง เปนคุณสมบัติ

ของวัตถุปรากฏออกมาเปนรูปรางรูปทรงสีสัน การอธิบายถึงความงามของงานทัศนศิลปจะไดผลนอยกวา

การพาไปใหเห็นของจริง แสดงใหเห็นวาความงามมีอยูในตัววัตถุ 

                    2. กลุมที่เห็นวามนุษยรับรูคาความงามไดเพราะจิตของเราคิดและรูสึกไปเอง โดยกลุมน้ีเห็นวา

ถาความงามมีอยูในวัตถุจริงแตละบุคคลยอมเห็นความงามนั้นเทากัน แตเนื่องจากความงามของวัตถุที่แตละ

บุคคลเห็นแตกตางกันออกไปจึงแสดงวาความงามขึ้นอยูกับอารมณและความรูสึกของแตละบุคคล 

                    3.กลุมที่เห็นวามนุษยรับรูคาความงามไดเพราะเปนสภาวะที่เหมาะสมระหวางวัตถุกับจิต กลุม

น้ีเห็นวาการรับรูคาความงามน้ันมิใชอยางใดอยางหน่ึง แตเปนสภาวะที่สัมพันธกันระหวางมนุษยกับวัตถุ 

การรับรูที่สมบูรณตองประกอบดวยวัตถุที่มีความงาม ความเดนชัดและผูรับรูตองมีอารมณและความรูสึกที่

ดี พรอมที่จะรับรสคุณคาแหงความงามนั้นดวย 

                    จะเห็นไดวาศิลปกรรมหรือทัศนศิลปเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นจึงมีการขัดเกลาตกแตงให

สวยงามเปนวัตถุสุนทรีย เปนสิ่งที่มีความงาม ผูดูรับรูคาความงามไดในระดับพื้นๆใกลเคียงกัน เชน เปน

ภาพเขียน ภาพปนแกะสลัก หรือเปนสิ่งกอสรางที่สวยงาม แตการรับรูในระดับที่ลึกลงไปถึงขั้นชอบ 

ประทับใจ หรือชื่นชมนั้น เปนเร่ืองของแตละบุคคล 

          การรับรูคุณคาทางศิลปะมหีลายกระบวนการ ดังน้ี 

                    1.สิ่งสุนทรีย หมายถึง งานทัศนศิลปที่เกิดจากศิลปนที่ต้ังใจสรางงานอยางจริงจัง มีการพัฒนา

งานตามลําดับ ประณีตเรียบรอย ทั้งในผลงาน กรอบ และการติดต้ังที่ทําใหงานเดนชัด 

                    2.อารมณรวม หมายถึง สิ่งสุนทรียน้ันมีความงามของเนื้อหาเร่ืองราว รูปราง-รูปทรง สีสัน ที่

สามารถทําใหผูดูสนใจ เพลิดเพลินไปกับความงามของผลงานนั้น มีอารมณรวมหรือคลอยตาม เชน เมื่อ

เห็นงานทัศนศิลปแลวเกิดความรูสึกประทับใจและหยุดดูอยูระยะหน่ึง เปนตน 

                    3.กําหนดจิต เปนขั้นตอเน่ืองจากการมีอารมณรวม กลาวคือในขณะที่เกิดอารมณรวม 

เพลิดเพลินไปกับงานทัศนศิลป ผูดูสวนใหญจะอยูในระดับที่เห็นวาสวยก็พอใจแลว แตถามีการกําหนดจิต

ใหหลุดออกจากอารมณรวมเหลาน้ันวาเรากําลังดูงานทัศนศิลปที่สรางสรรคอยางต้ังใจ จริงใจ แตละจุดของ

ผลงานแสดงถึงทักษะฝมือของศิลปน จิตของเราจะกลับมาและเร่ิมดูในสวนรายละเอียดตางๆ ทําใหได

รสชาติของความงามที่แปลกออกไป 
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                    กระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอนขางตนยกตัวอยางใหเขาใจงายยิ่งขึ้นก็คือ พระอุโบสถวัดเบญจม

บพิธ ออกแบบโดยเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ อัจฉริยะศิลปนของไทย เปนสถาปตยกรรมที่สรางขึ้น

เพื่ออุทิศใหแกพระพุทธศาสนา การกอสรางจึงเต็มไปดวยความประณีตบรรจง เปนสิ่งสุนทรีย เปนที่เชิด

หนาชูตาของเมืองไทยแหงหนึ่งที่ชาวไทยและชาวตางประเทศมาเที่ยวชมอยูตลอดเวลาดวยความงามของ

สถาปตยกรรมและบรรยากาศที่รมร่ืน ทําใหแขกผูมาเยือนเกิดความเพลิดเพลิน ประทับใจ และใชเวลาผอน

คลายอริยาบทอยูนานพอสมควร  ผูมาเยือนบางคนฉุกคิดไดวาขณะน้ีกําลังอยูตอหนาสถาปตยกรรมที่

งดงามและมีชื่อเสียง  ควรจะดูอยางพินิจพิเคราะห ดูใหละเอียดทีละสวน ซึ่งออกแบบไดกลมกลืนทั้ง

รูปรางและวัสดุซึ่งทําดวยหินออนที่สวยงามแปลกไปกวาโบสถแหงอ่ืนกลุมคนที่กําหนดจิตในสวนใหญจะ

เปนผูที่มีรสนิยมหรือมีพื้นฐานทางศิลปะพอสมควร 
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เร่ืองที่ 4 
การนาํความงามของธรรมชาตมิาสรางสรรคผลงาน 

 

              ความคิดสรางสรรค เปนสิ่งที่เกิดจากความคิดสรางสรรค เปนการดําเนินการในลักษณะตาง ๆ

เพือ่ให  เกิดสิ่งแปลกใหมที่ไมเคยปรากฏมากอน สิ่งที่มีชีวิตเทาน้ันที่จะมีความคิดอยางสรางสรรคได 

ความคิด  สรางสรรคเปนความคิดระดับสูง เปนความสามารถทางสติปญญาแบบหนึ่ง  ที่จะคิดไดหลาย

ทิศทาง หลากหลายรูปแบบโดยไมมีขอบเขต นําไปสูกระบวนการคิดเพื่อสรางสิ่งแปลกใหม หรือเพื่อการ

พฒันา ของเดิมใหดีขึ้นทําใหเกิดผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตน เปนตัวของตัวเอง อาจกลาวไดวา มนุษยเปน

สิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวในโลก ที่มีความคิดสรางสรรค  เน่ืองจากต้ังแตในอดีตที่ผานมา มีแตมนุษยเทาน้ัน

ที่สามารถสรางสิ่งใหม ๆ ขึ้นมาเพื่อใชประกอบในการดํารงชีวิต และสามารถพัฒนาสิ่งตาง ๆใหดีขึ้นกวา  

 เดิม รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศ  และรวมถึงพัฒนาโลกที่เราอยู  

 ใหมีลักษณะที่เหมาะสมกับมนุษยมากที่สุด  ในขณะที่สตัวชนิดตาง ๆ ที่มีวิวัฒนาการมาเชนเดียวกับเรา 

 ยังคงมีชีวิตความเปนอยูแบบเดิมอยางไมมีการเปลี่ยนแปลง มากกวาคร่ึงหนึ่งของการพบที่ยิ่งใหญของโลก

ไดถูกกระทําขึ้นมาโดยผาน "การคนพบโดยบังเอิญ"หรือการคนพบบางสิ่งขณะที่กําลังคนหาบางสิ่ง

อยู  การพัฒนาความคิดสรางสรรคของมนุษยจะทําให เกดิการเปลีย่นแปลง การสรางสรรคอาจไม

จําเปนตองยิ่งใหญถึงขนาดการพัฒนาบางสิ่งขึ้นมาใหกับโลก แตมีอาจเกี่ยวของกับพัฒนาการบางอยางให

ใหมขึ้นมา อาจเปนสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อตัวของเราเอง เมื่อ  เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง เราจะพบวาโลกก็จะ

เปลี่ยนแปลงไปพรอมกับเรา   และในวิถีแหงการเปลี่ยนแปลงที่เราไดมีประสบการณกับโลก  ความคิด

สรางสรรคจึงมีความหมายที่คอนขางกวางและสามารถนําไปใชประโยชนกับการผลิต การสรางสรรค

สิ่งประดิษฐใหม ๆกระบวนการวิธีการที่คิดคนขึ้นมาใหม คาดหวังวา ความคิดสรางสรรคจะชวยใหการ

ดําเนินชีวิตและสังคมของเราดีขึ้น เราจะมีความสุข มากขึ้น โดยผานกระบวนการที่ไดปรับปรุงขึ้นมาใหมน้ี

ทัง้ในดานปริมาณและคุณภาพ  
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จุดมงหมายของการคิดสรางสรรค  

        งานศิลปะโดยเฉพาะงานศิลปะสมัยปจจุบัน ศิลปนจะสรางสรรคงานศิลปะในรูปแบบที่หลาก  

 หลายมากขึ้นทําใหมีขอบขายกวางขวางมาก  แตไมวาจะเปนไปในลักษณะใดก็ตาม  งานศิลปะทุก  

 ประเภท จะใหคุณคาที่ตอบสนองตอมนุษย ในดานที่เปนผลงานการแสดงออกของอารมณ  ความ  

 รูสึกและความคิด  เปนการสื่อถึงเร่ืองราวที่สําคัญ หรือเหตุการณที่ประทับใจ  เปนการตอบสนอง  

 ตอความพึงพอใจ ทั้งทางดานจิตใจและความสะดวกสบายดานประโยชนใชสอยของศิลปวัตถุ  

  

องคประกอบของการสรางสรรคงานศิลปะ  

           การสรางสรรคจะประสบความสําเร็จเปนผลงานได  นอกจากตอง

อาศัยความคิดสรางสรรค เปนตัวกาํหนดแนวทางและรูปแบบแลว ยงัตอง

อาศัยสามารถที่ยอดเยี่ยมของศิลปน ซึ่งเปนความ สามารถเฉพาะตน เปน

ความชํานาญที่เกิดจากการฝกฝนและความพยายามอันนาทึ่ง เพราะฝมืออัน 

เยี่ยมยอด   จะสามารถสรางสรรคผลงานที่มีความงาม  อันเยี่ยมยอด

ได  นอกจากน้ียังตองอาศัยวัสดุ อุปกรณตาง ๆ มาใชในการสรางสรรค

เชนกัน วัสดุอุปกรณในการสรางสรรค แบงออกเปนวัตถุดิบที่ใชเปนสื่อใน

การแสดงออก  และเคร่ืองมือที่ใชสรางสรรคใหเกิดผลงาน ตามความ

ชํานาญ ของศิลปนแตละคน  แนวทางในการสรางสรรคงานศิลปะของศิลปนแตละคน อาจมีที่มาจากแนว  

ทางที่ตางกัน  บางคนไดรับแรงบันดาลใจจากความงาม  ความคิด  ความรูสึก  ความประทับใจ   แต 

บางคนอาจสรางสรรคงานศิลปเพื่อแสดงออกถึงฝมืออันเยี่ยมยอดของตนเอง เพื่อประกาศความเปน  

เลิศอยางไมมีที่เปรียบปานโดยไมเนนที่เนื้อหาของงาน   และบางคนอาจสรางสรรคงานศิลปจาก 

การใชวัสดุที่สนใจ  โดยไมเนนรูปแบบและแนวคดิใด ๆ เลยก็ได  
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เร่ืองที่ 5 
ความคิดสรางสรรค 

ในการนําเอาวัสดุและส่ิงของตาง ๆมาตกแตงรางกายและสถานที่ 
 

 ความคิดสรางสรรค คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดไดหลากหลายและ

แปลกใหมจากเดิม โดยสามารถนําไปประยุกตทฤษฎี หรือหลักการไดอยางรอบคอบและมีความถูกตอง จน

นําไปสูการคิดคนและสรางสิ่งประดิษฐที่แปลกใหมหรือรูปแบบความคิดใหม นอกจากลักษณะการคิด

สรางสรรคดังกลาวนี้แลว ยังมีสามารถมองความคิดสรางสรรคในหลาย ซึ่งอาจจะมองในแงที่เปน

กระบวนการคิดมากกวาเนื้อหาการคิด โดยที่สามารถใชลักษณะการคิดสรางสรรคในมิติที่กวางขึ้น เชนการ

มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน การเรียน หรือกิจกรรมที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคดวยอยางเชน 

การทดลองทางวิทยาศาสตร  หรือการเลนกีฬาที่ตองสรางสรรครูปแบบเกมใหหลากหลายไมซ้ําแบบเดิม 

เพื่อไมใหคูตอสูรูทัน เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนลักษณะการคิดสรางสรรคในเชิงวิชาการ แตอยางไรก็

ตาม ลักษณะการคิดสรางสรรคตางๆ ที่กลาวนั้นตางก็อยูบนพื้นฐานของความคิดสรางสรรค โดยที่บุคคล

สามารถเชื่อมโยงนําไปใชในชีวิตประจําวันไดดี  

 ในการสอนของอาจารยเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค   ควรจัดการเรียนการสอนที่ใชวิธีการที่

เหมาะสม ดังนี้ 

1.  การสอน หมายถึง การสอนเกี่ยวกับการคิดเห็นในลกัษณะความคดิเห็นทีข่ดัแยงในตัวมนัเอง 

ความคิดเห็นซึ่งคานกับสามัญสํานึก ความจริงที่สามารถเชื่อถือหรืออธิบายได ความเห็นหรือความเชื่อที่ฝง

ใจมานาน ซึ่งการคิดในลักษณะดังกลาว นอกจากจะเปนวิธีการฝกประเมินคาระหวางขอมูลที่แทจริงแลว 

ยังชวยใหคิดในสิ่งที่แตกตางไปจากรูปแบบเดิมที่เคยมี เปนการฝกมองในรูปแบบเดิมใหแตกตางออกไป 

และเปนสงเสริมความคิดเห็นไมใหคลอยตามกัน (Non – Conformity) โดยปราศจากเหตุผล ดังน้ันในการ

สอนอาจารยจึงควรกาํหนดใหนกัศกึษารวบรวมขอคิดเห็นหรือคาํถาม แลวใหนกัศกึษาแสดงทกัษะดวยการ

อภิปรายโตวาท ีหรือแสดงความคดิเห็นในกลุมยอยกไ็ด 

2.  การพิจารณาลักษณะ หมายถึง การสอนใหนักศึกษา คิดพิจารณาลักษณะตาง ๆ ที่ปรากฏอยู ทั้ง

ของมนุษย สัตว สิ่งของ ในลักษณะที่แปลกแตกตางไปกวาที่เคยคิด รวมทั้งในลักษณะที่คาดไมถึง 

3. การเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย  หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งของหรือสถานการณการณที่คลายคลึง

กัน แตกตางกันหรือตรงกันขามกัน อาจเปนคําเปรียบเทียบ คําพังเพย สุภาษิต 

4. การบอกสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง  หมายถึง การแสดงความคิดเห็น บงชี้ถึงสิ่งที่

คลาดเคลื่อนจากความจริง ผิดปกติไปจากธรรมดาทั่วไป หรือสิ่งที่ยังไมสมบูรณ 

5. การใชคําถามยั่วยุและกระตุนใหตอบ หมายถึงการต้ังคําถามแบบปลายเปดและใชคําถามที่ยั่วยุ 

เราความรูสึกใหชวนคิดคนควา เพื่อความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณที่สุดเทาที่จะเปนได 
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6.  การเปลี่ยนแปลง  หมายถงึ การฝกใหคิดถึงการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ที่

คงสภาพมาเปนเวลานานใหเปนไปในรูปอ่ืน และเปดโอกาสใหเปลี่ยนแปลงดวยวิธีการตาง ๆ อยางอิสระ 

7.  การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ  หมายถึง การฝกใหนักศึกษาเปนคนมีความยืดหยุน ยอมรับความ

เปลี่ยนแปลง คลายความยึดมั่นตาง ๆ เพื่อปรับตนเขากับสภาพแวดลอมใหม ๆ ไดดี  

8. การสรางสิ่งใหมจากโครงสรางเดิม หมายถึง การฝกใหนักศึกษารูจักสรางสิ่งใหม กฎเกณฑใหม 

ความคิดใหม โดยอาศัยโครงสรางเดิมหรือกฎเกณฑเดิมที่เคยมี แตพยายามคิดพลิกแพลงใหตางไปจากเดิม 

9.   ทักษะการคนควาหาขอมูล  หมายถึง การฝกเพื่อใหนักศึกษารูจักหาขอมูล 

10.   การคนหาคําตอบคําถามที่กํากวมไมชัดเจน  เปนการฝกใหนักศกึษามคีวามอดทนและพยายามที่

จะคนควาหาคาํตอบตอปญหาทีก่าํกวม สามารถตีความไดเปนสองนัย ลกึลบั รวมทัง้ทาทายความคดิ 

11.  การแสดงออกจากการหยั่งรู  เปนการฝกใหรูจักการแสดงความรูสึก และความคิด ที่เกิดจากสิ่ง

ที่เราอวัยวะรับสัมผัสทั้งหา 

12.  การพฒันาตน  หมายถึง การฝกใหรูจักพิจารณาศึกษาดูความ ลมเหลว ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยต้ังใจ

หรือไมต้ังใจ แลวหาประโยชนจากความผิดพลาดน้ันหรือขอบกพรองของตนเองและผูอ่ืน ทั้งน้ีใชความ

ผิดพลาดเปนบทเรียนนําไปสูความ-สําเร็จ 

13.  ลักษณะบุคคลและกระบวนการคิดสรางสรรค หมายถึง การศึกษาประวัติบุคคลสําคัญทั้งในแง

ลักษณะพฤติกรรมและกระบวนการคิดตลอดจนวิธีการ และประสบการณของบุคคลนั้น 

 14.  การประเมินสถานการณ หมายถึง การฝกใหหาคําตอบโดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นและ

ความหมายเกี่ยวเน่ืองกัน ดวยการต้ังคําถามวาถาสิ่งเกิดขึ้นแลวจะเกิดผลอยางไร 

  15.  พัฒนาทักษะการอานอยางสรางสรรค  หมายถึง การฝกใหรูจักคิดแสดงความคิดเห็น ควร

สงเสริมและใหโอกาสเด็กไดแสดงความคดิเห็นและความรูสกึตอเร่ืองที่อานมากกวาจะมุงทบทวนขอตางๆ 

ที่จําไดหรือเขาใจ 

               16.  การพัฒนาการฟงอยางสรางสรรค   หมายถึง  การฝกใหเกิดความรูสึกนึกคิดในขณะที่ฟง อาจ

เปนการฟงบทความ เร่ืองราวหรือดนตรี เพื่อเปนการศึกษาขอมูล ความรู ซึ่งโยงไปหาสิ่งอ่ืน ๆ ตอไป 

17.   พัฒนาการเขียนอยางสรางสรรค  หมายถึง การฝกใหแสดงความคิด ความรูสึก การ

จินตนาการผานการเขยีนบรรยายหรือพรรณนาใหเห็นภาพชดัเจน 

  18.  ทักษะการมองภาพในมิติตางๆ หมายถึง การฝกใหแสดงความรูสึกนึกคิดจากภาพในแงมุม 

แปลกใหม ไมซ้ําเดิม 
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ศลิปะกับการตกแตงที่อยูอาศัย 

                 มนุษยเหมือนสัตวทั่วไปที่ตองการสถานที่ปกปอง คุมครองจากสิ่งแวดลอมรอบกาย ไมวามนุษย

จะอยูแหงใด สถานที่อยางไร ที่อยูอาศัยจะสรางขึ้น เพื่อปองกันภัยอันตรายจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่อยู

อาศัยเปนหนึ่งในปจจัยที่มีความสําคัญและจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยจึงมีการพัฒนาที่

อยูอาศัยเพื่อสนองความตองการและความพอใจของแตละบุคคลมนุษยทุกคนมีการพัฒนาการในชีวิตของ

ตนเอง มนุษยจึงนําพัฒนาการเหลาน้ีมาใชใหเปนประโยชน การพัฒนาที่อยูอาศัยจึงเปนหน่ึงในปจจัยที่

สําคัญสําหรับมนุษยที่อยูอาศัยในปจจุบันถูกพัฒนาใหทันสมัยกวาในอดีตเน่ืองจากตองปรับปรุงให

เหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมของโลกที่เปลี่ยนแปลง แตในการปรับปรุงน้ัน ควรคํานึงถึงสภาพ

ทางภูมิศาสตร และวัฒนธรรมทองถิ่นควบคูกันไปการพัฒนาที่อยูอาศัยน้ันจึงจะเหมาะสมและสนองความ

ตองการอยางแทจริง  

                 ที่อยูอาศัยโดยเฉพาะบานในปจจุบัน จะมีรูปแบบที่เรียบงายใกลชิดธรรมชาติและคํานึงถึง

ประโยชนใชสอยเปนหลัก และเนนในเร่ืองเทคโนโลยีตางๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม

รสนิยมการบริโภค นอกจากน้ีในการจัดตกแตงภายในจะมีการผสมผสานการตกแตงแบบตะวันตกและ

ตะวันออกเขาดวยกนั ทําใหเกิดผลงานการตกแตงในรูปแบบที่ใชงานไดสะดวกตามรูปแบบตะวันตก 

ปจจัยอีกประการหนึ่งในการจัดตกแตงภายในบานคือการนําหลักการทางศิลปะมาผสมผสานเขากับการ

ตกแตง เพื่อใหการดํารงชีวิตภายในบานสะดวกทั้งกายและใจ และแสดงออกถึงความงดงาม และมรีสนิยม

ของผูเปนเจาของบาน องคประกอบทางศิลปะจึงถูกนํามาเกี่ยวของ องคประกอบทางศิลปะที่นํามาใชใน

การจัดแตงแตงที่อยูอาศัย ไดแก 

1. ขนาดและสัดสวนนํามาใชในการจัดท่ีอยูอาศัย ไดแก 

                     1.1 ขนาดของหอง ในการกําหนดขนาดของหองตาง ๆ จะขึ้นอยูกบักจิกรรมที่ทาํ หากเปนหองที่ใช

กจิกรรมมาก เชน หองอาหาร หองครัว หรือหองรับแขก ควรกาํหนดขนาดของหองใหมพีื้นที่รองรับกจิกรรม

น้ัน ๆ ใหเหมาะสม ไมเล็กจนเกินไป เพราะจะทําใหคับแคบและไมสะดวกตอการทํากจิกรรม 

                     1.2 จํานวนของสมาชิกในครอบครัว ในการกําหนดขนาดของหองตาง ๆ ควรคํานึงถึงจํานวน

ของสมาชิกวามีมากนอยเพียงใด เพื่อจะไดกําหนดขนาดของหองใหเหมาะสมกับสมาชิก 

                    1.3 เคร่ืองเรือน ในการกาํหนดขนาดของเคร่ืองเรือน ควรกาํหนดใหมขีนาดพอดีกบัหองและ

สมาชิก หรือขนาดพอเหมาะกับสมาชิกไมสูงหรือเต้ียขนใชงานไมสะดวก ในการออกแบบเคร่ืองเรือน 

หรือจัดพื้นที่ภายในบานจะมีเกณฑมาตรฐานที่ใชกันโดยทั่วไป ดังน้ี  
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 หองรับแขก 

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

 หองอาหาร 

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

 หองครัว 

 -  ควรมขีนาด 0.50 x 0.55 เมตรสูง 0.80 x 0.90 เมตร ความยาวขึ้นอยูกับหอง 

 หองนํ้า 

 -  ควรมขีนาด 2.00 – 3.00 เมตรซึง่แลวแตขนาดของหอง สวนสุขภัณฑในหองจะมีขนาด

มาตรฐานโดยทัว่ไป 

 หองนอน 

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

เมตร สูง 0.40 - 0.50 เมตร ตูเสื้อผา ขนาด 0.50 – 0.80x 2.50 เมตร 
 

2. ความกลมกลืน(Harmony) ความกลมกลืนของศิลปะท่ีนํามา ใชในการจัดตกแตงท่ีอยูไดแก 

          1. ความกลมกลืนของการตกแตงที่อยูอาศัย การนําธรรมชาติมาผสมผสานในการตกแตง จะทําให

เกิดความสัมพันธที่งดงามการใชตนไมตกแตงภายในอาคารจะทําใหเกิดบรรยากาศที่รมร่ืน เบิกบานและ

เปนธรรมชาติ 

           2. ความกลมกลืนของเคร่ืองเรือนในการตกแตงภายในการเลือกเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับการใชสอย จะทําใหเกิดความสัมพันธในการใชงาน การเลือกวัสดุที่ใชประกอบเคร่ืองเรือน

ภายในครัว ควรเปนวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนรอนและทนรอยขูดขดีไดดี เชน ฟอรไมกา แกรนิตหรือ

กระเบื้องเคลือบตาง ๆ 

             3. ความกลมกลืนของสี ในการตกแตง ซึ่งตองใชดวยความระมัดระวังเพราะหากใชไมถูกตองแลว 

จะทําใหความกลมกลืนกลายเปนความขัดแยง การใชสีกลมกลืนภายในอาคาร ควรคํานึงถึงวัตถุประสงค

ของหองผูใช เคร่ืองเรือนและการตกแตง การใชสีกลมกลนืควรใชวิจารณญาณ เลือกสีใหเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคของการใช 
 

3. การตัดกัน  

      ในการตัดกันโดยทั่วไปของการจัดตกแตงที่อยูอาศัยนิยมทําในรูปแบบของการขัดกันในการใชเคร่ือง

เรือนในการตกแตง เพือ่สรางจุดเดนหรือจุดสนใจในการตกแตงไมใหเกดิความกลมกลนืมากเกนิไป การ

ออกแบบเคร่ืองเรือนแบบรวมสมัย จึงไดรับความนิยมเนื่องจากสรางความโดดเดนของการตกแตงไดเปน

อยางดี 
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4. เอกภาพ  

      ในการตกแตงสิ่งตาง ๆ หากขาดเอกภาพงานที่สําเร็จจะขาดความสมบูรณในการตกแตงภายใน การ

รวมกลุมกิจกรรมเขาดวยกัน การรวมพื้นที่ในหองตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกิจกรรมจึงเปนการใชเอกภาพใน

การจัดพื้นที่ที่ชัดเจน การจัดเอกภาพของเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชก็เปนสิ่งสําคัญ หากเคร่ืองเรือนจัดไมเปน

ระเบียบยอมทําใหผูอาศัยขาดการใชสอยที่ดีและขาดประสิทธิภาพในการทํางาน 
 

5. การซ้ํา  

      การซ้ําและจังหวะเปนสิ่งที่สัมพันธกันการซ้ําสามารถนํามาใชในงานตกแตงไดหลายประเภทเพราะการ

ซ้ําทําใหเกิดความสอดคลองของการออกแบบการออกแบบตกแตงภายในการซ้ําอาจนํามาใชในการเชื่อ

สายตา เชน การปูกระเบื้องปูพื้นที่เปนลวดลายตอเน่ือง หรือการติดภาพประดับผนัง ถงึแมการซ้ําจะทําให

งานสอดคลอง หรือตอเน่ือง แตก็ไมควรใชในปริมาณที่มากเพราะจะทําใหดูสับสน 
 

6. จงัหวะ  

      การจัดจังหวะของที่อยูอาศัยทําไดหลายลักษณะ เชน การวางผังบริเวณหรือการจัดแปลนบานใหมี

ลักษณะที่เชื่อมพื้นที่ตอเน่ืองกันเปนระยะ หรือจังหวะ นอกจากน้ีการจัดพื้นที่ใชสอยภายในอาคารนับเปน

สิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหเกิดระเบียบและสะดวกตอการทํางาน และทําใหการทํางาน และทําใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดพื้นที่ใชสอยภายในอาคารที่นิยมไดแก การจัดพื้นที่การทํางานของหองครัว โดย

แบงพื้นที่การทํางานใหเปนจังหวะตอเนื่องกัน ไดแก พื้นที่ของการเก็บ การปรุงอาหาร การลาง การ

ทําอาหาร และการเสิรฟอาหาร เปนตน  
 

7. การเนน ศิลปะของการเนนท่ีนํามาใชในท่ีอยูอาศัย ไดแก 

         1. การเนนดวยสกีารเนนดวยสไีดแก การตกแตงภายในหรือภายนอกอาคารดวยการใชสีตกแตงที่

กลมกลนื หรือโดดเดน เพื่อใหสะดุดตาหรือสดชื่นสบายตา ซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการจัดน้ัน 

         2. การเนนดวยแสงการเนนดวยแสงไดแก การใชแสงสวางเนนความงามของการตกแตง และเคร่ือง

เรือนภายในบานใหดูโดดเดน การใชโคมไฟหรือแสงสวางตาง ๆ สามารถสรางความงามและใหบรรยากาศ

ที่สดชื่น หรือสุนทรียไดอยางดี ในการใชแสงไฟควรคํานึงถึงรูปแบบของโคมไฟ ที่ถูกตองและเหมาะสม

กับขนาและสถานที ่ตลอดจนความกลมกลืนของโคมไฟและขนาดของหอง  

         3. เนนดวยการตกแตงการเนนดวยการตกแตงไดแก การใชวสัดุ เคร่ืองเรือน เคร่ืองใชหรือของตกแตง

ตาง ๆ ตกแตงใหสอดคลองสวยงามเหมาะสมกับรูปแบบและสถานที่ตกแตงนั้น ๆ 
 

8. ความสมดุล  

      การใชความสมดุลในการจัดอาศัยไดแก จัดตกแตงเคร่ืองเรือน หรือวัสดุตาง ๆ ใหมีความสมดุลตอการ

ใชงาน หรือเหมาะสมกับสถานที่ เชน การกําหนดพื้นที่ใชสอยที่สะดวกตอการทํางาน หรือการจัดทิศทาง

ของเคร่ืองเรือนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และการทํางาน โดยเฉลี่ยกิจกรรมใหเหมาะสมและสมดุล 
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9. สี  

      สีมีความสัมพันธกับงานศิลปะ และการตกแตงสถานที่ เพราะสีมีผลตอสภาพจิตใจและอารมณของ

มนุษย สีใหผูอยูอาศัยอยูอยางมีความสุข เบิกบานและร่ืนรมย ดังน้ันสีจึงเปนปจจัยสําคัญของการจัดตกแตง

ที่อยูอาศัยในการใชสีตกแตงภายใน ควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคของหองหรือสถานท่ี 

      ในการใชสีตกแตงภายใน ควรคํานึงถึงวัตถุประสงคของหองหรือสถานที่ตกแตง เพื่อจะไดใชสีได

อยางเหมาะสม การใชสีตกแตงสถานที่ตาง ๆ ภายในบาน แบงออกเปนหองตางๆ ดังน้ี 

      หองรับแขก   เปนหองที่ใชในการสนทนา หรือตอนรับผูมาเยือน ดังน้ันหองรับแขก ควรใชสี

อบอุน เชน สีครีม สีสมออน หรือสีเหลืองออน เพื่อกระตุนใหเบิกบาน 

      หองอาหาร   ควรมีสีที่ดูสบายตา เพื่อเพิ่มรสชาติอาหาร อาจใชสีที่กลมกลืน นุมนวล เพราะสี

นุมนวลจะทําใหเกิดความสบายใจ 

      หองครัว   ควรใชสีที่ดูสะอาดตา และรักษาความสะอาดงาย หองควรเปนหองที่ใชทํากิจกรรมจึง

ควรใชสกีระตุนใหเกดิความสนใจในการทาํกจิกรรม 

      หองนอน   เปนหองที่พักผอน ควรใชสีที่สบายตา อบอุน หรือนุมนวล แตการใชในหองนอนควร

คํานึงถึงผูใชดวย 

      หองนํ้า   เปนหองที่ใชทํากิจกรรมสวนตัว และตองการความสบาย จึงควรใชสีที่สบายตาเปน

ธรรมชาติ และสดชื่น เชน สีฟา สีเขียว หรือสีขาว และควรเปนหองที่ควรทําความสะอาดไดงายทิศทาง การ

ใชสีตกแตงภายในควรคํานึงถึงทิศทางของหอง หองที่ถูกแสงแดดสองควรใชสีออน เพื่อสะทอนแสง สวน

หองที่อยูในที่มืด หรืออับ ควรใชสีออนเพื่อความสวางเชนกัน 

ศิลปะท่ีนํามาใชในท่ีอยูอาศยั 
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      เพศและวัย เพศชายหรือหญิง จะใชสีในการตกแตงไมเหมือนกัน เพศชายจะใชสีเขมกวาเพศหญิง 

เชนสีเขียวเขม สีฟา หรือเทา สวนเพศหญิงจะใชสีที่ออน และนุมนวลกวา เชน สีครีม สีเหลือง เปนตน 

      วัย ในแตละวัยจะใชสไีมเหมอืนกนั เชน หองเด็กจะใชสอีอนหวานนุมนวล หองผูใหญจะมีสีที่

อบอุน หองผูสูงอายุจะใชสีที่นุมนวล 

      ศิลปะไมไดเกี่ยวของกับการจัดตกแตงที่อยูอาศัยเพียงอยางเดียว แตศิลปะยังชวยจรรโลงใจให

สมาชิกในครอบครัวอยูอยางมีความสุข หากตองการความสุขในครอบครัว ปจจัยหนึ่งที่ควรคํานึงถึงสิ่งน้ัน

คือ “ศิลปะ” 
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เร่ืองที่ 6 

คุณคาของความซาบซ้ึงของวัฒนธรรมของชาติ 
 

                ศิลปะไทย เปนเอกลักษณของชาติไทย ซึ่งคนไทยทั้งชาติตางภาคภูมิใจอยางยิ่ง ความงดงามที่สืบ

ทอดอันยาวนานมาต้ังแตอดีต บงบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น โดยมีพัฒนาการบนพื้นฐานของความเปนไทย 

ลักษณะนิสัยที่ออนหวาน ละมุนละไม รักสวยรักงาม ที่มีมานานของสังคมไทย ทําใหศิลปะไทยมีความ

ประณตีออนหวาน เปนความงามอยางวิจิตรอลังการที่ทุกคนไดเห็นตองต่ืนตา ต่ืนใจ อยางบอกไมถูก

ลักษณะความงามนี้จึงไดกลายเปนความรูสึกทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะคนไทย เมื่อเราไดสืบคนความ

เปนมาของสังคมไทย พบวาวิถีชีวิตอยูกันอยางเรียบงาย มีประเพณีและศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ 

สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมมากอน ดังน้ัน ความผูกพันของจิตใจจึงอยูที่ธรรมชาติแมนํ้าและพื้นดิน 

สิ่งหลอหลอมเหลานี้จึงเกิดบูรณาการเปนความคิด ความเชื่อและประเพณีในทองถิ่น แลวถายทอดเปน

วัฒนธรรมไทยอยางงดงาม ที่สําคัญวัฒนธรรมชวยสงตอคุณคาความหมายของสิ่งอันเปนที่ยอมรับในสังคม

หน่ึง ๆ ใหคนในสังคมน้ันไดรับรูแลวขยายไปในขอบเขตที่กวางขึ้น ซึ่งสวนใหญการสื่อสารทาง

วัฒนธรรมน้ันกระทําโดยผานสัญลักษณ และสัญลักษณน้ีคือผลงานของมนุษยน้ันเองที่เรียกวา ศิลปะไทย  

              ปจจุบันคําวา "ศิลปะไทย" กําลังจะถูกลืมเมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาแทนที่สังคม

เกาของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกแหงการสื่อสารไดกาวไปล้ํายุคมาก จนเกิดความแตกตางอยางเห็นไดชัด

เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีต โลกใหมยุคปจจุบันทําใหคนไทยมีความคิดหางไกลตัวเองมากขึ้น และ

อิทธิพลดังกลาวน้ีทําใหคนไทยลืมตัวเราเองมากขึ้นจนกลายเปนสิ่งสับสนอยูกับสังคมใหมอยางไมรูตัว มี

ความวุนวายดวยอํานาจแหงวัฒนธรรมสื่อสารที่รีบเรงรวดเร็วจนลืมความเปนเอกลักษณของชาติ   เมือ่เรา

หันกลับมามองตัวเราเองใหม ทําใหดูหางไกลเกินกวาจะกลับมาเรียนรูวา พื้นฐานของชาติบานเมืองเดิมเรา

น้ันมีความเปนมาหรือมีวัฒนธรรมอยางไร ความรูสึกเชนนี้ ทําใหเราลืมมองอดีตตัวเอง การมีวิถีชีวิตกับ

สังคมปจจุบันจําเปนตองด้ินรนตอสูกับปญหาตาง ๆ ที่ว่ิงไปขางหนาอยางรวดเร็ว ถาเรามีปจจุบันโดยไมมี

อดีต เราก็จะมีอนาคตที่คลอนแคลนไมมั่นคง การดําเนินการนําเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน

ศิลปะในคร้ังนี้ จึงเปนเสมือนการคนหาอดีต โดยเราชาวศิลปะตองการใหอนุชนไดมองเห็นถึง ความสําคัญ

ของบรรพบุรุษ ผูสรางสรรคศิลปะไทย ใหเราทําหนาที่สืบสานตอไปในอนาคต  
 

ความเปนมาของศิลปะไทย 

              ไทยเปนชาติที่มีศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมาชานานแลว 

เร่ิมต้ังแตกอนประวัติศาสตร ศิลปะไทยจะวิวัฒนาการและสืบเน่ืองเปนตัวของตัวเองในที่สุด เทาที่เราทราบ

ราว พ.ศ. 300 จนถึง พ.ศ. 1800 พระพทุธศาสนานําเขามาโดยชาวอินเดีย คร้ังน้ันแสดงใหเห็นอิทธิพลตอ

รูปแบบของศิลปะไทยในทุก ๆ ดานรวมทั้งภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม โดยกระจายเปนกลุมศิลปะสมัย

ตาง ๆ เร่ิมต้ังแตสมัยทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เมื่อกลุมคนไทยต้ังตัวเปนปกแผนแลว ศิลปะดังกลาวจะตก
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ทอดกลายเปนศิลปะไทย ชางไทยพยายามสรางสรรคใหมีลักษณะพิเศษกวา งานศิลปะของชาติอ่ืน ๆ คือ 

จะมีลวดลายไทยเปนเคร่ืองตกแตง ซึ่งทําใหลักษณะของศิลปะไทยมีรูปแบบเฉพาะมีความออนหวาน 

ละมุนละไม และไดสอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความรูสึกของคนไทยไวในงาน

อยางลงตัว ดังจะเห็นไดจากภาพฝาผนังตามวัดวาอารามตาง ๆ ปราสาทราชวัง ตลอดจนเคร่ืองประดับและ

เคร่ืองใชทั่วไป  
 

ประวัติศิลปะไทย 

ศิลปะไทยแบงไดเปนยุคตาง ๆ  ดังน้ี 

1.)  ยุคกอนประวัติศาสตรไทย   คือ 

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

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

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

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

      เปนฝมือของชนชาติอินเดีย ซึ่งอพยพมาสูสุวรรณภูมิ  ศูนยกลางอยูนครปฐม  เปนศิลปะแบบ

อุดมคติ  รุนแรกเปนฝมือชาวอินเดีย  แตมาระยะหลังเปนฝมือของชาวพื้นเมืองโดยสอดใสอุดมคติ

ทางความงาม  ตลอดจนลักษณะทางเชื้อชาติ  ศิลปะที่สําคญัคือ 

      1.  ประติมากรรม 

                  พระพุทธรูปแบบทวาราวดี  สังเกตไดชัดเจนคือพระพุทธรูปน่ังหอยพระบาทและยก 

พระหัตถขึ้น  โดยสวนมากสลกัดวยหินปนู  ภาพสลักมากคือบริเวณพระปฐมเจดีย  คือ   

ธรรมจักรกบักวางหมอบ 

      2.  สถาปตยกรรม 

                  ที่ปรากฏหลักฐาน บริเวณนครปฐม  กาญจนบุรี  ราชบุรี  อางทอง  สุพรรณบุรี  ไดแก 

สถูปลักษณะเนินดิน  ทําเปนมะนาวผาซีก  หรือรูปบาตรควํ่า  อยูบนฐานสี่เหลี่ยม  เชน 

เจดียนครปฐมองคเดิม 
 

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

      เปนศิลปะแบบอินเดีย - ชวา ศูนยกลางของศิลปะนี้อยูที่ไชยา มีอาณาเขตของศิลปะศรี

วิชัย  เกาะสุมาตรตรา  พวกศรีวิชัยเดิมเปนพวกที่อพยพมาจากอินเดียตอนใต  แพรเขามาพรอมกับ 

พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน  ไดสราง สิ่งมหัศจรรยของโลกไวอยางหน่ึงโดยสลักเขาทั้งลูกให

เปนเขาไกรลาศ  คอื  สถปูโบโรบูเดอร 
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      ศิลปะกรรมในประเทศไทย  คือ 

      1.  ประติมากรรม   คนพบพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร  ทําเปนสัมฤทธิ์ที่ไชยา  โดยสมเด็จกรม

พระยาดํารงราชานุภาพ  ถือวาเปนศิลปะชั้นเยี่ยมของแบบศรีวิชัย 

      2.  สถาปตยกรรม  มีงานตกแตงเขามาปนอยูในสถูป  เชนสถูปพระบรมธาตุไชยา   สถูปวัด

มหาธาตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      ศิลปะแบบนี้คลายของขอม  ศูนยกลางอยูที่เมืองลพบุรี  ศาสนาพราหมณเขามามีบทบาทตาม

ความเชื่อ  สรางเทวาสถานอันใหญโตแข็งแรงคงทนถาวร  เชน  ปราสาทหินพนมรุง  นคร

วัด  นับเปนสิ่งมหัศจรรยของโลก 
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1. ประติมากรรมสรางพระพทุธรูป  พระโพธิสัตว  พระพุทธรูปสมัยลพบุรีเปลือยองค

ทอนบน  พระพักตรเกือบเปนสีเหลี่ยม  มีฝมือในการแกะลวดลายมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  สถาปตยกรรมสรางปรางคเปนเทวสถาน  การกอสรางใชงวัสดุที่แข็งแรงทนทาน  ที่มี

อยูตามทองถิ่น  เชน  ศิลาแลง  หินทราย  ศิลปะที่สําคัญไดแก  ปรางคสามยอดลพบรุี 

ความเปนแวนแควนที่มีศูนยกลางการปกครองที่เดนชัดกวาที่เคยมีมาในอดีตแควนสุโขทัย

ถือกําเนิดขึ้นเมื่อราวตนพุทธศตวรรษที่ 19ภายหลังจากที่อิทธิพลของอาณาจักรเขมรเสื่อมคลายลง ขอความ

ในศิลาจารึกหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม) กลาวถึงกลุมคนไทยนําโดยพอขุนบางกลางหาวเจาเมืองบางยาง และ

พอขุนผาเมืองเจาเมืองราด ไดรวมมือกันขจัดอํานาจปกครองจาก “ขอมสมาดโขลญลําพง” จากน้ันได

ชวยกันกอรางสรางเมืองพรอมกับสถาปนาพอขุนบางกลางหาวขึ้นเปนปฐมกษัตริยปกครองสืบมา ศิลปะ

สุโขทัยเปนศิลปะที่เกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมที่เจริญรุงเรืองกอนหนา เชน วัฒนธรรมเขมร พุกาม 

หริภุญไชย และวัฒนธรรมรวมสมยัจากลานนา ตอมาในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ราชธานีสุโขทัยจึงตก

อยูใตอํานาจของกรุงศรีอยุธยาราชธานีทางภาคกลางที่สถาปนาขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19   ศิลปะ

สุโขทัยมีพื้นฐานอยูท่ีความเรียบงาย อันเกดิจากแนวความคดิทางพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทที่รับมาจาก

ประเทศศรีลังกา ศิลปกรรมโดยเฉพาะงานดานประติมากรรมที่สรางขึ้นในสมัยนี้ ไดรับการยกยองวามี

ความงดงาม  
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เปนศิลปกรรมแบบคลาสสิคของไทยทางตอนเหนือของแควนสุโขทัยขึน้ไปเปนที่ตัง้ของ

แควนลานนา ซึ่งพระยาเม็งรายไดทรง สถาปนาขึ้นในปพ.ศ. 1839 โดยมีเมืองเชียงใหมเปนราชธานี แควน

ลานนาบางชวงเวลาตองตกอยูภายใตอํานาจทางการเมืองของแวนแควนใกลเคียง จนกระทั่งในที่สุดจึงได

ถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามเมือ่สมัยตนรัตนโกสินทร ศิลปะลานนา ในชวงตนๆสืบ

ทอดลักษณะทางศิลปกรรมจากหริภุญไชยผสมผสานกับศิลปะพุกามจากประเทศพมา ตอมาจึงปรากฏ

อิทธิพลของศิลปะสุโขทัย พมา รวมถึงศลิปะรัตนโกสินทร แตกระนัน้ลานนาก็ยังรักษาเอกลักษณแหงงาน

ชางอันยาวนานของตนอยูได และมีพัฒนาการผานมาถึงปจจุบัน 

กอนสถาปนากรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 1893 พืน้ทีภ่าคกลาง บริเวณสองฟากของลุมแมน้ํา

เจาพระยา ปรากฏศลิปกรรมรูปแบบหน่ึงซึ่งมีลักษณะผสมผสานระหวางศิลปะทวารวดี  ศิลปะเขมร และศิลปะ

สุโขทัย กอนที่จะสืบเน่ืองมาเปน ศิลปะอยุธยา  เนือ่งจากกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีของไทยอยูนานถึง 417 

ป ศิลปกรรมที่สรางขึ้นจึงมีความผิดแผกแตกตางกันออกไปตามกระแสวัฒนธรรมทีผ่านเขามา โดยเฉพาะ

จากเขมรและสุโขทัย กอนจะพัฒนาไปจนมีรูปแบบทีเ่ปนตัวของตัวเอง งานประณีตศิลปในสมัยนี้ถือไดวา

มีความรุงเรืองสูงสุดหลังจากราชธานีกรุงศรีอยุธยาถึงคราวลมสลาย เมื่อพ.ศ. 2310  ก็ถึงยุคกรุงธนบุรี 

เนื่องจากในชวงเวลา 15 ปของยุคนี้ไมปรากฏหลักฐานทางศิลปกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะ จึงมักถูกรวมเขากับ

ราชธานีกรุงเทพฯ หรือที่เรียกวา กรุงรัตนโกสินทร ศิลปะรัตนโกสินทร ในชวงตนๆมีลักษณะเปนการสืบ

ทอดงานแนวอุดมคติจากอดีตราชธานีกรุงศรีอยุธยาอยางเดนชัด จากนั้นในชวงตั้งแตรัชกาลที ่4 เปนตนมา 
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อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากตะวันตกไดเริม่เขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นเรือ่ยๆ จนกระทั่งกลายมาเปนศิลปะ

แนวใหมทีเ่รียกวา “ศิลปกรรมรวมสมัย” ในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพโลหะปราสาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพหอไตร 
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กิจกรรมท่ี 1 

ใหผูเรียนทดลอง ฝกเขียนลายไทย จากความรูที่ไดศึกษาจากเร่ืองที่ 1 - 6 มาประกอบ 
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กิจกรรมท่ี 2 

ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปไทย จากภาพประกอบ โดยใชหลักการวิจารณ

ขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเร่ืองที่ 1 - 6 มาประกอบคําวิจารณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                พระพุทธรูปศิลปะอยุทธยา 

 

คําวิจารณ

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

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

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

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

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

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

ดนตรีไทย 

สาระสําคญั   

 ศึกษาเรียนรู เขาใจ ถึงวิวัฒนาการ ประวัติความเปนมา และคุณคาความงาม ของดนตรีไทย 

สามารถอธิบายความงาม และประวัติความเปนมา ของดนตรีไทย ไดอยางเหมาะสม 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของดนตรีไทย เขาใจถึงตนกําเนิด ภูมิปญญาและการ

อนุรักษดนตรีไทย 

ขอบขายเนือ้หา 

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

ประวัติดนตรีไทย 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ดนตรีไทย ไดแบบอยางมาจากอินเดีย เนื่องจาก อินเดียเปนแหลงอารยธรรมโบราณ ที่สําคัญแหง

หนึ่งของโลก อารยธรรมตาง ๆ ของอินเดียไดเขามามีอิทธิพล ตอประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชียอยางมาก ทั้ง

ในดาน ศาสนา ประเพณีความเชื่อ ตลอดจน ศิลปะ แขนงตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานดนตรี ปรากฎรูปราง

ลักษณะ เคร่ืองดนตรี ของประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชีย เชน จีน เขมร พมา อินโดนิเซีย และ มาเลเซีย มี

ลักษณะ คลายคลึงกัน เปนสวนมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ประเทศเหลานั้นตางก็ยึดแบบฉบับ ดนตรี ของอินเดีย 

เปนบรรทัดฐาน รวมทั้งไทยเราดวย เหตุผลสําคัญที่ทานผูรูไดเสนอทัศนะน้ีก็คือ ลักษณะของ เคร่ืองดนตรี

ไทย สามารถจําแนกเปน 4 ประเภท คือ 

 เคร่ืองดีด 

               เคร่ืองสี 

               เคร่ืองตี 

               เคร่ืองเปา 
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                   การสันนิษฐานเกี่ยวกับ กําเนิดหรือที่มาของ ดนตรีไทย ตามแนวทัศนะขอน้ี เปนทัศนะที่มีมา

แตเดิม นับต้ังแต ไดมีผูสนใจ และไดทําการคนควาหาหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองน้ีขึ้น และนับวา เปนทศันะตาง ๆ 

          1.ไดรับการนํามากลาวอางกันมาก บุคคลสําคัญที่เปนผูเสนอแนะแนวทางนี้คือ สมเด็จพระเจาบรม

วงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ พระบิดาแหงวงการประวัติศาสตรของไทย 

           2.  สันนิษฐานวา ดนตรีไทย เกิดจากความคิด และ สติปญญา ของคนไทย เกิดขึ้นมาพรอมกับคน

ไทย ต้ังแต สมัยที่ยังอยูทางตอนใต ของประเทศจีนแลว ทั้งน้ีเน่ืองจาก ดนตรี เปนมรดกของมนุษยชาติ ทุก

ชาติทุกภาษาตางก็มี ดนตรี ซึ่งเปนเอกลักษณ ของตนดวยกันทั้งน้ัน ถึงแมวาในภายหลัง จะมีการรับเอา

แบบอยาง ดนตรี ของตางชาติเขามาก็ตาม แตก็เปน การนําเขามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม กับ 

ลักษณะและนิสัยทางดนตรี ของคนในชาติน้ัน ๆ ไทยเรา ต้ังแตสมัยที่ยังอยูทางตอนใตของประเทศจีน ก็คง

จะมี ดนตรี ของเราเองเกิดขึ้นแลว ทั้งน้ี จะสังเกตุเห็นไดวา เคร่ืองดนตรี ด้ังเดิมของไทย จะมีชื่อเรียกเปนคํา

โดด ซึ่งเปนลักษณะของคําไทยแท เชนเกราะ, โกรง, กรับ ฉาบ, ฉิ่ง  ป, ขลุย  ฆอง, กลอง  เปนตน 

              ตอมาเมื่อไทยได อพยพ ลงมาต้ังถิน่ฐานในแถบแหลมอินโดจีน จึงไดมาพบวัฒนธรรมแบบอินเดีย 

โดยเฉพาะ เคร่ืองดนตรี อินเดีย ซึ่งชนชาติมอญ และ เขมร รับไวกอนที่ไทยจะอพยพเขามา ดวยเหตุน้ี ชน

ชาติไทย ซึ่งมีนิสัยทางดนตรีอยูแลว จึงรับเอาวัฒนธรรมทางดนตรีแบบอินเดีย ผสมกับแบบมอญและเขมร 

เขามาผสมกับดนตรีที่มีมาแตเดิมของตน จึงเกิดเคร่ืองดนตรีเพิ่มขึ้นอีก ไดแกพิณ  สังข  ปไฉน  บัณเฑาะว  

กระจับป และจะเข เปนตน  ตอมาเมื่อไทยไดต้ังถิ่นฐานอยูในแหลมอินโดจีนอยางมั่นคงแลว ไดมีการ 

ติดตอสัมพันธ กับประเทศเพื่อนบานในแหลมอินโดจีน หรือแมแตกับประเทศทางตะวันตกบางประเทศที่

เขามา ติดตอคาขาย ทําใหไทยรับเอาเคร่ืองดนตรีบางอยาง ของประเทศตาง ๆ เหลานั้นมาใช เลนใน วง

ดนตรีไทย ดวย เชน กลองแขก ปชวา ของชวา (อินโดนิเซยี) กลองมลายู ของมลาย ู(มาเลเซยี) เปงมาง 

ตะโพนมอญ ปมอญ และฆองมอญ ของมอญ กลองยาวของพมา ขมิ มาลอของจีน กลองมริกัน (กลองของ

ชาวอเมริกนั) เปยโน ออรแกน และ ไวโอลนี ของประเทศทางตะวันตก เปนตน 

 

ววิฒันาการของวงดนตรีไทย 

                นับต้ังแตไทยไดมาต้ังถิ่นฐานในแหลมอินโดจีน และไดกอต้ังอาณาจักรไทยขึ้น จึงเปนการ

เร่ิมตน ยุคแหงประวัติศาสตรไทย ที่ปรากฎ หลักฐานเปนลายลักษณอักษร กลาวคือ เมื่อไทยไดสถาปนา

อาณาจักรสุโขทัยขึ้น และหลังจากที่ พอขุนรามคําแหง มหาราช ไดประดิษฐอักษรไทยขึ้นใชแลว นับต้ังแต

น้ันมาจึงปรากฎหลักฐานดาน ดนตรีไทย ที่เปนลายลักษณอักษร ทั้งในหลักศิลาจารึก หนังสือวรรณคดี 

และเอกสารทางประวัติศาสตร ในแตละยุค ซึ่งสามารถนํามาเปนหลักฐานในการพิจารณา ถึงความเจริญ

และวิวฒันาการของ ดนตรีไทย ต้ังแตสมัยสุโขทัย เปนตนมา จนกระทั่งเปนแบบแผนดังปรากฎ ในปจจุบัน 

พอสรุปไดดังตอไปน้ี 
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สมัยสุโขทัย 

                มีลักษณะเปนการขับลํานํา และรองเลนกันอยางพื้นเมือง เกี่ยวกับ เคร่ืองดนตรีไทย ในสมัยน้ี 

ปรากฎหลักฐานกลาวถึงไวในหนังสือ ไตรภูมิพระรวง ซึ่งเปนหนังสือวรรณคดี ที่แตงในสมัยน้ี ไดแก แตร

, สังข, มโหระทกึ, ฆอง, กลอง, ฉิ่ง, แฉง (ฉาบ), บัณเฑาะว พิณ, ซอพงุตอ (สันนิษฐานวาคือ ซอสามสาย) 

ปไฉน, ระฆัง, และ กงัสดาล เปนตน ลักษณะการผสม วงดนตรี ก็ปรากฎหลักฐานทั้งในศิลาจารึก และ

หนังสือไตรภูมิพระรวง กลาวถึง "เสียงพาทย เสียงพิณ" ซึ่งจากหลักฐานที่กลาวน้ี สนันิษฐานวา วงดนตรี

ไทย ในสมัยสุโขทัย มีดังน้ี คือ 

            1. วงบรรเลงพิณ มีผูบรรเลง 1 คน ทําหนาที่ดีดพิณและขับรองไปดวย เปนลักษณะของการขับลํานํา 

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

คน และ คนไกว บัณเฑาะว ใหจังหวะ 1 คน 

              3. วงปพาทย เปนลักษณะของวงปพาทยเคร่ือง 5 มี 2 ชนิด คือ 

                        วงปพาทยเคร่ืองหา อยางเบา ประกอบดวยเคร่ืองดนตรีชนิดเลก็ ๆ จํานวน 5 ชิ้น คือ 1. ป 2. 

กลองชาตรี 3. ทับ (โทน) 4. ฆองคู และ 5. ฉิ่ง ใชบรรเลงประกอบการแสดง ละครชาตรี (เปนละครเกาแก

ที่สุดของไทย) 

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

วง (ใหญ) 3. ตะโพน 4. กลองทดั และ 5. ฉิ่ง ใชบรรเลงประโคมในงานพิธีและบรรเลงประกอบ การแสดง

มหรสพ ตาง ๆ จะเห็นวา วงปพาทยเคร่ืองหา ในสมัยน้ียังไมมีระนาดเอก 

                4. วงมโหรี เปนลักษณะของวงดนตรีอีกแบบหน่ึง ที่นําเอา วงบรรเลงพิณ กับ วงขับไม มาผสมกัน 

เปนลักษณะของ วงมโหรีเคร่ืองสี่ เพราะประกอบดวยผูบรรเลง 4 คน คือ 1. คนขับลํานําและตี กรับพวง ให

จังหวะ 2. คนส ีซอสามสาย คลอเสียงรอง 3. คนดีดพณิ 4. คนตีทับ (โทน) ควบคุมจังหวะ 

 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 

                      ในสมัยน้ี ในกฏมลเฑียรบาล ซึ่งระบุชื่อ เคร่ืองดนตรีไทย เพิ่มขึ้น จากที่เคยระบุไว ใน

หลักฐานสมัยสุโขทัย จึงนาจะเปน เคร่ืองดนตรี ที่เพิ่งเกิดในสมัยน้ี ไดแก กระจับป ขลุย จะเข และ รํามะนา 

นอกจากนี้ในกฎมณเฑียรบาลสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031) ปรากฎขอหามตอน

หน่ึงวา "...หามรองเพลงเรือ เปาขลุย เปาป สีซอ ดีดกระจับป ดีดจะเข ตีโทนทับ ในเขตพระราชฐาน..." ซึ่ง

แสดงวาสมยัน้ี ดนตรีไทย เปนที่นิยมกันมาก แมในเขตพระราชฐาน ก็มีคนไปรองเพลงและเลนดนตรีกัน

เปนที่เอิกเกริกและเกินพอดี จนกระทั่งพระมหากษัตริยตองทรงออกกฎมลเฑียรบาล ดังกลาวขึ้นไวเกี่ยวกับ

ลักษณะของ วงดนตรีไทย ในสมัยน้ีมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาขึ้นกวาในสมัยสุโขทัย ดังน้ี คือ 

                   1. วงปพาทย ในสมัยน้ี ก็ยังคงเปน วงปพาทยเคร่ืองหา เชนเดียวกับในสมัยสุโขทัย แตมี ระนาด

เอก เพิ่มขึ้น ดังน้ัน วงปพาทยเคร่ืองหา ในสมัยน้ีประกอบดวย เคร่ืองดนตรี ดังตอไปน้ี คือ 
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 1. ระนาดเอก 

 2. ปใน 

 3. ฆองวง (ใหญ) 

 4. กลองทัด ตะโพน 

 5. ฉิ่ง 

                    2. วงมโหรี ในสมัยนี้พัฒนามาจาก วงมโหรีเคร่ืองสี่ ในสมัยสุโขทัยเปน วงมโหรีเคร่ืองหก 

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

เคร่ืองดนตรี จํานวน 6 ชิ้น คือ 

 1. ซอสามสาย 

 2. กระจับป (แทนพณิ) 

 3. ทับ (โทน) 

 4. รํามะนา 

 5. ขลุย 

 6. กรับพวง 

 

สมัยกรุงธนบุรี 

                    เน่ืองจากในสมัยน้ีเปนชวงระยะเวลาอันสั้นเพียงแค 15 ป และประกอบกับ เปนสมัยแหงการ

กอรางสรางเมือง และการปองกันประเทศเสียโดยมาก วงดนตรีไทย ในสมัยน้ีจึงไมปรากฎหลักฐานไววา 

ไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้น สันนิษฐานวา ยังคงเปนลักษณะและรูปแบบของ ดนตรีไทย ในสมัยกรุงศรี

อยธุยาน่ันเอง 

 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร 

                  ในสมยัน้ี เมื่อบานเมืองไดผานพนจากภาวะศึกสงคราม และไดมีการกอสรางเมืองใหมั่นคงเปน

ปกแผน เกิดความ สงบรมเย็น โดยทั่วไปแลว ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ ก็ไดรับการฟนฟูทะนุบํารุง และ

สงเสริมใหเจริญรุงเรืองขึ้น โดยเฉพาะ ทางดานดนตรีไทย ในสมัยน้ีไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเจริญขึ้น

เปนลําดับ ดังตอไปน้ี 

 

รัชกาลท่ี 1  

              ดนตรีไทย ในสมัยน้ีสวนใหญ ยังคงมีลักษณะ และ รูปแบบตามที่มีมาต้ังแต สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่

พัฒนาขึ้นบางในสมัยน้ีก็คือ การเพิ่ม กลองทัด ขึ้นอีก 1 ลกู ใน วงปพาทย ซึ่งแตเดิมมา มีแค 1 ลูก พอมาถึง 

สมัยรัชกาลที่ 1 วงปพาทย มกีลองทัด 2 ลูก เสียงสูง (ตัวผู) ลูกหน่ึง และ เสียงตํ่า (ตัวเมีย) ลูกหน่ึง และการ

ใช กลองทัด 2 ลูก ในวงปพาทย ก็เปนที่นิยมกันมา จนกระทั่งปจจุบันน้ี 
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รัชกาลท่ี 2  

              อาจกลาววาในสมัยน้ี เปนยุคทองของ ดนตรีไทย ยุคหน่ึง ทั้งน้ีเพราะ องคพระมหากษัตริย ทรงสน

พระทัย ดนตรีไทย เปนอยางยิ่ง พระองคทรงพระปรีชาสามารถ ในทางดนตรีไทย ถึงขนาดทีท่รงดนตรีไทย 

คือ ซอสามสาย ได มีซอคูพระหัตถชื่อวา "ซอสายฟาฟาด" ทั้งพระองคได พระราชนิพนต เพลงไทย ขึ้น

เพลงหน่ึง เปนเพลงที่ไพเราะ และอมตะ มาจนบัดน้ีน่ันก็คือเพลง "บุหลันลอยเลื่อน" การพัฒนา 

เปลี่ยนแปลงของ ดนตรีไทย ในสมัยน้ีก็คือ ไดมีการนําเอา วงปพาทยมาบรรเลง ประกอบการขับเสภา เปน

คร้ังแรก นอกจากน้ี ยงัมกีลองชนิดหน่ึงเกดิขึน้ โดยดัดแปลงจาก "เปงมาง" ของมอญ ตอมาเรียกกลองชนิด

น้ีวา "สองหนา" ใชตีกํากับจังหวะแทนเสียงตะโพนในวงปพาทย ประกอบการขับเสภา เนื่องจากเห็นวา

ตะโพนดังเกินไป จนกระทั่งกลบเสียงขับ กลองสองหนาน้ี ปจจุบันนิยมใชตีกํากับจังหวะหนาทับ ในวงป

พาทยไมแข็ง 

 

รัชกาลท่ี 3  

                วงปพาทยไดพัฒนาขึ้นเปนวงปพาทยเคร่ืองคู เพราะไดมีการประดิษฐระนาดทุม มาคูกับระนาด

เอก และประดิษฐฆองวงเล็กมาคูกับ ฆองวงใหญ 

 

รัชกาลท่ี 4 

               วงปพาทยไดพัฒนาขึ้นเปนวงปพาทยเคร่ืองใหญ เพราะไดมีการประดิษฐ เคร่ืองดนตรี เพิ่มขึ้นอีก 

2 ชนิด เลยีนแบบ ระนาดเอก และระนาดทุม โดยใชโลหะทําลูกระนาด และทํารางระนาดใหแตกตางไป

จากรางระนาดเอก และระนาดทุม (ไม) เรียกวา ระนาดเอกเหลก็ และระนาดทุมเหลก็ นํามาบรรเลงเพิ่มใน

วงปพาทยเคร่ืองคู ทําให ขนาดของ วงปพาทยขยายใหญขึ้นจึงเรียกวา วงปพาทยเคร่ืองใหญ อน่ึงในสมัยน้ี 

วงการดนตรีไทย นิยมการรองเพลงสงใหดนตรีรับ หรือที่เรียกวา "การรองสง" กันมากจนกระทั่ง การขับ

เสภาซึ่งเคยนิยมกันมากอนคอย ๆ หายไป และการรองสงก็เปนแนวทางใหมีผูคิดแตงขยายเพลง 2 ชั้น

ของเดิมใหเปนเพลง 3 ชั้น และตัดลง เปนชั้นเดียว จนกระทั่งกลายเปนเพลงเถาในที่สดุ (นับวาเพลงเถา

เกิดขึ้นมากมายในสมัยนี้) นอกจากน้ี วงเคร่ืองสาย ก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลน้ีเชนกัน 

 

รัชกาลท่ี 5  

                ไดมีการปรับปรุงวงปพาทยขึ้นใหมชนิดหน่ึง ซึ่งตอมาเรียกวา "วงปพาทยดึกดําบรรพ" โดย

สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ สําหรับใชบรรเลงประกอบการแสดง "ละครดึกดําบรรพ" ซึ่งเปน 

ละครที่เพิ่งปรับปรุงขึ้นในสมัยรัชกาลน้ีเชนกัน หลักการปรับปรุงของทานก็โดยการตัดเคร่ืองดนตรีชนิด

เสียงเล็กแหลม หรือดังเกินไปออก คงไวแตเคร่ืองดนตรีที่มีเสียงทุม นุมนวล กับเพิ่มเคร่ืองดนตรีบางอยาง

เขามาใหม เคร่ืองดนตรี ในวงปพาทยดึกดําบรรพ จึงประกอบดวยระนาดเอก ฆองวงใหญ ระนาดทุม 

ระนาดทุมเหล็ก ขลุย ซออู ฆองหุย (ฆอง 7 ใบ) ตะโพน กลองตะโพน และเคร่ืองกํากับจังหวะ 
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รัชกาลท่ี 6  

                ไดมีการปรับปรุงวงปพาทยขึ้นมาอีกชนิดหน่ึง โดยนําวงดนตรีของมอญมาผสมกับ วงปพาทย

ของไทย ตอมาเรียกวงดนตรีผสมน้ีวา "วงปพาทยมอญ" โดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เปน

ผูปรับปรุงขึ้น วงปพาทยมอญดังกลาวนี้ ก็มีทั้งวงปพาทยมอญเคร่ืองหา เคร่ืองคู และเคร่ืองใหญ 

เชนเดียวกบัวงปพาทยของไทย และกลายเปนที่นิยมใชบรรเลงประโคมในงานศพ มาจนกระทั่งบัดนี้ 

นอกจากนี้ยังไดมีการนําเคร่ืองดนตรีของตางชาติ เขามาบรรเลงผสมกับ วงดนตรีไทย บางชนิดก็นํามา

ดัดแปลงเปนเคร่ืองดนตรีของไทย ทําใหรูปแบบของ วงดนตรีไทย เปลี่ยนแปลงพัฒนา ดังน้ี คือ 

                   1. การนําเคร่ืองดนตรีของชวา หรืออินโดนีเซีย คือ "อังกะลุง" มาเผยแพรในเมืองไทยเปนคร้ัง

แรก โดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทั้งนี้โดยนํามาดัดแปลง ปรับปรุงขึ้นใหมใหมีเสียงครบ 

7 เสยีง (เดิมมี 5 เสยีง) ปรับปรุงวิธีการเลน โดยถือเขยาคนละ 2 เสยีง ทาํใหเคร่ืองดนตรีชนิดน้ี กลายเปน

เคร่ืองดนตรีไทยอีกอยางหนึ่ง เพราะคนไทยสามารถทําอังกะลุงไดเอง อีกทั้งวิธีการบรรเลงก็เปนแบบ

เฉพาะของเรา แตกตางไปจากของชวาโดยสิ้นเชิง 

                    2. การนําเคร่ืองดนตรีของตางชาติเขามาบรรเลงผสมในวงเคร่ืองสาย ไดแก ขิมของจีน และ

ออรแกนของฝร่ัง ทําใหวงเคร่ืองสายพัฒนารูปแบบของวงไปอีกลักษณะหน่ึง คือ "วงเคร่ืองสายผสม" 

 

รัชกาลท่ี 7 

               พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงสนพระทัยทางดาน ดนตรีไทย มากเชนกัน พระองค

ไดพระราชนิพนธ เพลงไทยที่ไพเราะไวถึง 3 เพลง คือ เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝง 3 ชั้น เพลงเขมรลอย

องค (เถา) และเพลงราตรีประดับดาว (เถา) พระองคและพระราชินีไดโปรดใหครูดนตรีเขาไปถวายการ

สอนดนตรีในวัง แตเปนที่นาเสียดาย ที่ระยะเวลาแหงการครองราชยของพระองคไมนาน เนื่องมาจากมีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง และพระองคทรงสละราชบัลลังก หลังจากนั้นได 2 ป มิฉะน้ันแลว ดนตรีไทย ก็

คงจะเจริญรุงเรืองมาก ในสมัยแหงพระองค อยางไรก็ตามดนตรีไทยในสมัยรัชกาลน้ี นับวาไดพัฒนา

รูปแบบ และลักษณะ มาจนกระทั่ง สมบูรณ เปนแบบแผนดังเชน ในปจจุบันน้ีแลว ในสมัยสมบูรณาญา

สิทธิราชมีผูนิยมดนตรีไทยกันมาก และมีผูมีฝมือ ทางดนตรี ตลอดจน มีความคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให

พัฒนากาวหนามาตามลําดับ พระมหากษัตริย เจานาย ตลอดจนขุนนางผูใหญ ไดใหความอุปถัมภ และทํานุ

บํารุงดนตรีไทย ในวังตาง ๆ มักจะมีวงดนตรีประจําวัง เชน วงวังบูรพา วงวังบางขุนพรหม วงวังบางคอ

แหลม และวงวังปลายเนิน เปนตน แตละวงตางกข็วนขวายหาครูดนตรี และนักดนตรีที่มีฝมือเขามาประจํา

วง มีการฝกซอมกันอยูเนืองนิจ บางคร้ังก็มีการประกวดประชันกัน จึงทําใหดนตรีไทยเจริญเฟองฟูมาก 

ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เปนตนมา ดนตรีไทยเร่ิมซบเซาลง อาจกลาวไดวา 

เปนสมัยหัวเลี้ยวหัวตอ ที่ ดนตรีไทย เกือบจะถึงจุดจบ เนื่องจากรัฐบาลในสมัยหนึ่งมีนโยบายทีเรียกวา "รัฐ

นิยม" ซึ่งนโยบายน้ี มีผลกระทบตอ ดนตรีไทย ดวย กลาวคือมีการหามบรรเลง ดนตรีไทย เพราะเห็นวา ไม
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สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ ใหทัดเทียมกับอารยประเทศ ใครจะจัดใหมีการบรรเลง ดนตรีไทย ตองขอ

อนุญาต จากทางราชการกอน อีกทั้ง นักดนตรีไทยก็จะตองมีบัตรนักดนตรีที่ทางราชการออกให จนกระทั่ง

ตอมาอีกหลายป เมื่อไดมี การสั่งยกเลิก "รัฐนิยม" ดังกลาวเสีย แตถึงกระน้ันก็ตาม ดนตรีไทยก็ไมรุงเรือง

เทาแตกอน ยังลมลุกคลุกคลาน มาจนกระทั่งบัดน้ี เนื่องจากวิถีชีวิต และสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

วัฒนธรรมทางดนตรีของตางชาติ ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทยเปนอันมาก ดนตรีที่เรา

ไดยินไดฟง และไดเห็นกันทางวิทยุ โทรทัศน หรือที่บรรเลงตามงานตาง ๆ โดยมากกเ็ปนดนตรีของ

ตางชาติ หาใช "เสียงพาทย เสียงพิณ" ดังแตกอนไม ถึงแมวาจะเปนที่นายินดีที่เราไดมีโอกาสฟงดนตรี

นานาชาตินานาชนิด แตถาดนตรีไทย ถูกทอดทิ้ง และไมมีใครรูจักคุณคา ก็นับวาเสียดายที่จะตองสูญเสีย

สิ่งที่ดีงาม ซึ่งเปนเอกลักษณของชาติอยางหนึ่งไป ดังน้ัน จึงควรที่คนไทยทุกคนจะไดตระหนัก ถึงคุณคา

ของ ดนตรีไทย และชวยกันทะนุบํารุงสงเสริม และรักษาไว เพื่อเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบตอไป 

 

สมัยรัตนโกสินทร  

               ในยุครัตนโกสินทรจัดวาเปนยุคทองยุคหน่ึงของวงการดนตรีไทยเลยทเีดียว  โดยเร่ิมจากสมัย

รัตนโกสนิทรตอนตน  มีการประพันธเพลง "ทางกรอ" ขึ้นเปนคร้ังแรก  ซึ่งเปนการพัฒนาการประพันธ

เพลงจากเดิมซึ่งมีเพียงเพลงทางเก็บ 

วงดนตรีในยคุสมัยน้ีเร่ิมมีการแบงออกเปนสามประเภท  ไดแก 
 

                   วงเคร่ืองสาย  ซึ่งประกอบดวยเคร่ืองดนตรีที่มีสายทั้งหลาย เชน ซอ จะเข  เปนตน 

 

                    วงปพาทย  ประกอบดวยเคร่ืองตีเปนสวนใหญ ไดแก  ระนาด ฆอง และป เปนตน 

 

                    วงมโหรี  เปนการรวมกันของวงเคร่ืองสายและวงปพาทย  แตตัดปออกเพราะเสียงดังกลบเสยีง

เคร่ืองสายอ่ืนหมด 
 

                  ดนตรีไทยสวนใหญทีม่พีฒันาการมาอยางรวดเร็วลวนมาจากความนิยมของเจานายในราชสํานัก

ความนิยมเหลานี้แพรไปจนถึงขุนนางและผูดีมีเงินทั้งหลาย  ตางเห็นวาการมีวงดนตรีประจําตัวถือวาเปน

สิ่งเชิดหนาชูตา  จึงมีการสรรหานักดนตรีฝมือดีมาเลนในวงของตนเอง  เกิดมีการประกวดประชัน  และ

การแขงขันกันพัฒนาฝมือขึ้น  โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 5-7  จัดวาเปนยุคที่วงการดนตรีไทยถึงจุดรุงเรืองสุด   

สมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีความนิยมในการเลนและการฟงวงเคร่ืองสายและมโหรีกันมาก  เพราะมีความ

น่ิมนวล เหมาะแกการฟงขณะรับแขก รับประทานอาหาร หรือกลอมเขานอน  เจานายและขาราชการผูใหญ

ตางมีความสนใจเลนเคร่ืองสายกันมาก อาทิเชน พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 2  ทรงพระปรีชาสามารถดานซอ

สามสาย  ทรงมีซอคูพระหัตถชื่อ ซอสายฟาฟาด  ทรงโปรดซอสามสายมาก ถึงกับมีพระบรมราชโองการ

ใหออก "ตราภูมิคุมหาม" ใหแกเจาของสวนที่มีตนมะพราวซอ (มะพราวที่กะลาสามารถนําไปทําซอได 
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ปจจุบันนี้หายากมากและมีราคาแพงมาก กะลาราคาลูกละ 400-300,000 บาท)  ซึ่งจะเปนการยกเวนไมให

เก็บภาษีแกผูมีมะพราวซอ  นอกจากน้ี  พระองคยังพระราชนิพนธเพลงไทยชื่อ บุหลันลอยเลื่อน ซึ่งมีที่มา

จากพระสุบินนิมิตของพระองคเองดวย  ตอมาในยุคหลัง  เร่ิมมีการนิยมฟงการขับเสภา ในยุคน้ันคือเร่ือง

ขุนชางขุนแผนคะ  แรกๆก็ขับเสภาเด่ียวๆ หลังๆมา ก็เร่ิมมีการนําเอาดนตรี "ปพาทย"  เขามารวมในการขับ

เสภาดวย เพื่อใหนักขับเสภาไดพักเสียงเปนระยะ  หนักเขาคงเห็นกันวาปพาทยนาฟงกวาจึงไมฟงเสภา

เลย  ตัดนักขับเสภาออกเหลือแตวงปพาทย  ความนิยมในวงปพาทยจึงมีมากขึ้น  และเขามาแทนที่วงมโหรี

และเคร่ืองสาย 

ในยุคสมัยน้ันเจานายและขาราชการผูใหญตางเห็นกันวาการมีวงปพาทยชัน้ดีเปนของประดับ

บารมีชั้นเยี่ยม  จึงไดมีการเที่ยวหานักดนตรีจากทั่วทุกสารทิศมาอยูในวงของตนเอง และมกีารนําเอาวง

ดนตรีมาประกวดประชันกัน อยางที่เราไดดูในภาพยนตเร่ือง "โหมโรง" ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการกําหนด

ราชทินนามของนักดนตรีที่รับราชการในราชสํานักเปนจํานวนมาก  โดยแตละชื่อก็ต้ังใหคลองจองกันอยาง

ไพเราะ ไดแก  ประสานดุริยศัพท ประดับดุริยกิจ ประดิษฐไพเราะ เสนาะดุริยางค สําอางดนตรี ศรีวาทิต 

สิทธิวาทิน พิณบรรเลงราช พาทยบรรเลงรมย ประสมสังคีต ประณีตวรศัพท คนธรรพวาที ดนตรีบรรเลง 

เพลงไพเราะ เพราะสําเนียง เสียงเสนาะกรรณ สรรเพลงสรวง พวงสําเนียงรอย สรอยสําเนียงสนธ วิมลเรา

ใจ พิไรรมยา วีณาประจินต วีนินประณีต สังคีตศัพทเสนาะ สังเคราะหศัพทสอางค ดุริยางคเจนจังหวะ 

ดุริยะเจนใจ ประไพเพลงประสม ประคมเพลงประสาน ชาญเชิงระนาด ฉลาดฆองวง บรรจงทุมเลิศ 

บรรเจิดปเสนาะ ไพเราะเสียงซอ คลอขลุมคลอง วองจะเขรับ ขับคําหวาน ตันตริการเจนจิต ตันตริกิจปรีชา 

นารถประสาทศัพท คนธรรพประสิทธิ์สาร พูดถึงหนังเร่ืองโหมโรงแลวจะพลาดการพูดถึงนักดนตรีสําคัญ

ทานหน่ึงแหงกรุงรัตนโกสินทรไปเปนไมได  ทานก็คือ  ทานหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป

บรรเลง)  เพราะชีวประวัติของทานเปนแรงบันดาลใจใหผูสรางสรางหนังเร่ืองน้ีขึ้นมา  ทานหลวงประดิษฐ

ไพเราะเปนนักดนตรีที่มีความสามารถทั้งปพาทยและเคร่ืองสาย  เปนผูประพันธเพลงไทยหลายเพลง เชน 

แสนคํานึง นกเขาขะแมร ลาวเสี่ยงเทียน ฯลฯ  ชื่อเพลงเหลาน้ีอาจจะไมคุนหูนัก  แตหาไดลองฟงแลวจะจํา

ไดทนัที เพราะนักดนตรีสากลรุนหลังมักนําทํานองเพลงเหลานี้มาประพันธเปนเพลงไทยสากล   นอกจากน้ี 

ทานยังเปนผูประดิษฐเคร่ืองดนตรี "อังกะลุง" โดยดัดแปลงมาจากเคร่ืองดนตรีพืน้บานของอินโดนีเซยีอีก

ดวย 
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                                                          หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง)   

 

มีคํากลาววายุคทองของดนตรีไทยหมดไปพรอมกับยุคของทานหลวงประดิษฐไพเราะ  คํากลาวน้ี

เห็นจะไมไกลเกินจริง  เพราะในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ในชวงสงครามโลกคร้ังที่สอง  รัฐบาล

ไทยในยุค ทานจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดมีนโยบายสรางชาติใหเปนอารยะ  โดยตองการสงเสริมใหดนตรี

ไทยมีแบบแผน เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และดูทัดเทียมชาติตะวันตก  จึงไดมีการควบคุมใหันักดนตรีและ

ศิลปะพื้นบานอ่ืนๆ ตองมกีารสอบใบอนุญาตเลนดนตรีเพือ่ประกันมาตรฐานใหเปนระบบเดียวกัน  มีการออก

ขอบังคับใหตองเลนดนตรีบนเกาอ้ี หามน่ังเลนกับพื้น ฯลฯ  ซึ่งในทางปฏิบัติแลวเกิดปญหามาก  เน่ืองจากการ

เลนดนตรีไทยเกิดจากการสั่งสมรูปแบบแนวทางการเลนแตละสายตระกูลแตละครูไมเหมือนกัน  ไมอาจถือ

ไดวาใครผิดใครถูก  อีกทั้งขอหามหลายอยางก็ขัดตอวิถีชีวิต โดยเฉพาะบัตรอนุญาตเลนดนตรี  ทําใหผูที่

ไมใชนักดนตรีอาชีพเดือดรอนมากจากการทีไ่มสามารถเลนดนตรียามวางไดเหมือนเคย ประกอบกับแนวคิด

ของคนรุนใหมทีส่นใจวัฒนธรรมตางชาติมากกวา  โดยมองวาการเลนดนตรีไทยเปนสิง่ลาสมัยและตองหาม

เหตุการณนี้ทานหลวงประดิษฐไพเราะในวัยชราไมพอใจมาก  แตไมสามารถแสดงออกได  ทําไดเพียง

ประพันธเพลง ชื่อ "แสนคํานึง เถา" ซึง่มีทวงทํานองสวนสามชัน้ แสดงถึงความอัดอั้นตันใจ  พรอมเนื้อรอง

เปนเน้ือหาตอวารัฐบาลในยุคน้ันเกีย่วกบัการควบคมุศิลปะ  แตผูใกลชิดของทานเกรงวาทานจะไดรับอันตราย

จากการโจมตีรัฐบาล จึงไดทําลายตนฉบับเนื้อรองนั้นเสีย  และประพันธเนื้อรองขึ ้นใหมเปนเพลงรัก
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แทน  และไมมีใครทราบถึงเนือ้หาตนฉบับเนือ้รองเดิมอีกเลย จริงๆแลวมีคนเขาใจผิดกันเยอะ วาทานจอมพล 

ป. พิบูลสงครามละเลยศิลปะวัฒนธรรมของชาติ  พยายามกีดกันดนตรีไทย  แตแททีจ่ริงแลว  ทานจอมพลฯ 

เปนผูทีม่ีความรักและสนใจในดนตรีไทยในระดับหนึ่ง  เคยปรากฎวาทานนิยมฟงดนตรีไทย  และเคยบริจาค

เงนิสวนตัวจํานวนมากเพือ่ดนตรีไทยดวย  เจตนารมณของการควบคุมดนตรีไทยของทานจึงมีที่มาจากเจตนาดี

ที่ตองการใหดนตรีไทยมีระบบระเบียบแบบแผนเทียบเทาของตะวันตก  แตผลกลับเปนไปในทิศทางตรงกัน

ขาม  ดนตรีไทยกลับถึงจุดตกต่าํจนถึงทุกวันนี้  แมจะมีการพยายามใหประชาชนเขาถึงดนตรีไทยแลว  ดนตรี

ไทยยังกลับเปนเพียงดนตรีที่ใชในพิธี เปนเร่ืองของแบบแผน เปนของเฉพาะกลุม ไมสามารถเขาใจได ไม

สามารถเขาถึงได  จริงๆแลว ทุกคนสามารถเขาถึงแลซึมซาบความไพเราะของดนตรีไทยได เทาๆ กับที่เรา

สามารถซมึซาบความไพเราะของเพลงไทยสากลทีเ่ราฟงกนัอยูทกุวัน 
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เร่ืองที่  2 
เทคนิคและวิธีการเลนของเคร่ืองดนตรีไทย 

ซออู 

  การเทียบเสียงซออู 

           ใชขลุยเพียงออเปาเสียง ซอล โดยปดมือบนและน้ิวค้ํา เปาลมกลางๆ จะไดเสียง ซอล เพื่อเทียบเสียง

สายเอก สวนสายทุม ใหปดมือลางหมด จนถึงน้ิวกอย เปาลมเบา ก็จะไดเสียง โด ตามตองการ เพื่อเทยีบ

เสียงสายทุม ใหตรงกับเสียงน้ัน 

  

การน่ังสีซอ 

         น่ังขัดสมาธิบนพื้น หากเปนสตรีใหนั่งพับเพียบขาขวาทับขาซาย วางกะโหลกซอไวบนขาพับ

ดานซาย มือซายจับคันซอใหตรงกับที่มีเชือกรัดอก ใหตํ่ากวาเชือกรัดอกประมาณ 1 น้ิว สวนมือขวาจับคัน

สี-โดยแบงคันสอีอกเปน 5 สวน แลวจับตรง 3 สวนใหคันสีพาดไปบนน้ิวชี้ และน้ิวกลางในลักษณะหงาย

มือ สวนน้ิวหัวแมมือ ใชกํากบัคันสีโดยกดลงบนน้ิวชี้ น้ิวนางและน้ิวกอยใหงอติดกัน เพื่อทําหนาที่ดันคัน

ชกัออกเมื่อจะสสีายเอก และ ดึงเขาเมื่อจะสีสายทุม 

 

  การสีซอ 

          วางคนัสใีหชดิดานใน ใหอยูในลักษณะเตรียมชักออก แลวลากคันสีออกชาๆดวยการใชวิธีสีออก 

ลากคันสีใหสุด แลวเปลี่ยนเปนสีเขาในสายเดียวกัน ทําเร่ือยไปจนกวาจะคลอง พอคลองดีแลว ใหเปลี่ยน

มาเปนสีสายเอก โดยดันน้ิวนางกับน้ิวกอยออกไปเล็กนอย ซอจะเปลีย่นเปนเสยีง ซอล ทันที ดังน้ีคันสี 

ออก เขา ออก เขา เสยีง โด โด ซอล ซอล ฝกเร่ือยไปจนเกิดความชํานาญ 

 

ขอควรระวัง ตองวางซอใหตรง โดยใชมือซายจับซอใหพอเหมาะ อยาใหแนนเกินไป อยาใหหลวม

จนเกนิไป ขอมือที่จับซอตองทอดลงไปใหพอดี ขณะน่ังสียืดอกพอสมควร อยาใหหลังโกงได มือที่คีบซอ

ใหออกกําลังพอสมควรอยาใหซอพลิกไปมา 

 

การเทียบเสียงซอดวง 

     ใชขลุยเพียงออเปาเสียง ซอล โดยการปดมือบน และ น้ิวค้ํา เปาลมกลางๆ ก็จะไดเสียง ซอล ขึ้นสายทุม

ของซอดวง ใหตรงกับเสียงซอลน้ี ตอไปเปนเสียงสายเอก ใชขลุยเปาเสียง เร โดยปดน้ิวตอไปอีก 3 น้ิว เปา

ดวยลมแรง กจ็ะได เสยีง เร ขึ้นสายเอกใหตรงกับเสียง เร น้ี 

  การน่ังสีซอ 

     น่ังพับเพียบบนพื้น จับคันซอดวยมือซาย ใหไดกึ่งกลางตํ่ากวารัดอกลงมาเล็กนอย ใหซอโอนออกกจาก



 66 

ตัวนิดหนอย คันซออยูในอุงมือซาย ตัวกระบอกซอวางไวบนขา ใหตัวกระบอกซออยูในตําแหนงขอพับติด

กับลําตัว มือขวาจับคันสีดวยการแบงคันสีใหได 5 สวน แลวจึงจับสวนที่ 3 ขางทาย ใหคันสีพาดไปบนมือ

น้ิวชี้ น้ิวกลางเปนสวนรับคันสี ใชน้ิวหัวแมมือกดกระชับไว น้ิวนางกับน้ิวกอยงอไวสวนใน ซึ่งจะเปน

ประโยชนในการดันคันสอีอกมาหาสายเอก และ ดึงเขาเมื่อตองการสีสายทุม 

  การสีซอ 

     วางคนัสไีวดานใน ใหอยูในลักษณะเตรียมชักออก คอยๆลากคันสีออกใหเกิดเสียง ซอล จนสุดคันชัก 

แลวเปลีย่นเปนสเีขาในสายเดียวกนั (ทําเร่ือยไปจนกวาจะคลอง) พอซอมสายในคลองดีแลว จึงเปลี่ยนมาสี

สายเอกซึง่เปนเสยีง เร โดยการใชน้ิวนางกับน้ิวกอยมือขวา ดันคันสีออก ปฏิบัติจนคลอง 

ฝกสลับใหเกิดเสียงดังน้ี 

คันสี ออก เขา ออก เขา 

เสยีง ซอล ซอล เร เร 

 

ขอควรระวัง ตองวางซอใหตรง โดยใชขอมือซายควบคุม อยาใหซอบิดไปมาได  
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เคร่ืองดีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จะเข 
         เปนเคร่ืองดนตรีประเภทดีด มี 3 สายเขาใจวาไดปรับปรุงแกไขมาจากพิณ นํามาวางดีดกับพื้นเพื่อ

ความสะดวก จะเขไดนําเขารวมบรรเลงอยูในวงมโหรีคูกับกระจับปในสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุง

รัตนโกสินทร มีผูนิยมเลนจะเขกันมาก ตัวจะเขทําเปน สองตอน คอืตอนหัวและตอนหางตอนหัวเปน

กระพุงใหญ ทําดวยไมแกนขนุน ทอนหัวและทอนหางขุดเปนโพรงตลอด ปดใตทองดวยแผนไม มีเทารอง

ตอนหัว 4 เทา และตอนปลายอีก 1 เทาทําหลังนูนตรงกลาง ใหสองขางลาดลง โยงสายจากตอนหัวไปทาง

ตอนหางเปน 3 สาย มีลูกบิดประจําสายละ 1 อัน สาย 1 ใชเสนลวดทองเหลอืง อีก 2 สายใชเสนเอ็น มีหยอง

รับสายอยูตรงปลายหาง กอนจะถึงลูกบิด ระหวางตัวจะเขมีแปนไมเรียกวา “นม” รองรับสายติดไวบนหลงั

จะเข รวมทั้งสิ้น 11 อัน เพื่อไวเปนที่สําหรับน้ิวกดนมแตละอันสูง เรียงลําดับขึ้นไป เวลาบรรเลง ใชดีดดวย

ไมดีดกลมปลายแหลมทาํดวยงาชางหรือกระดูกสตัว เคยีนดวย เสนดายสําหรับพันติดกับปลายน้ิวชี้ขางขวา

ของผูดีด และใชน้ิวหัวแมมือ กับน้ิวกลางชวยจับใหมีกําลัง เวลาแกวงมือสายไปมา ใหสัมพันธ กับมือขาง

ซายขณะกดสายดวย 
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ซึง 

               เปนเคร่ืองดนตรีชนิดดีด มี 4 สายเชนเดียวกับกระจับป แตมีขนาดเล็กกวา กะโหลกมีรูปรางกลม 

ทัง้กะโหลกและคนัทวน ใชไมเน้ือแข็งชิ้นเดียวควาน ตอนที่เปนกะโหลกใหเปนโพรงตัดแผนไมใหกลม 

แลวเจาะรูตรงกลางทําเปนฝาปดดานหนา เพื่ออุมเสียงใหกังวาน คนัทวนนําเปนเหลีย่มแบนตอนหนา เพือ่

ติดตะพานหรือนมรับน้ิวจํานวน 9 อัน ตอนปลายคันทวนทําเปนรูปโคง และขุดใหเปนรอง เจาะรูสอด

ลูกบิดขางละ 2 อัน รวมเปน 4 อันสอดเขาไปในรอง สําหรับขึ้นสาย 4 สาย สายของซึงใชสายลวดขนาดเล็ก 

2 สาย และ สายใหญ 2 สายซงึเปนเคร่ืองดีดที่ชาวไทยทางภาคเหนือนิยมนํามา เลนรวมกับปซอ และ สะลอ 

 

พิณเปยะ 

           พิณเปยะ หรือ พิณเพียะ เปนเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองลานนาชนิดหน่ึง เปนเคร่ืองดนตรีประเภทดีด มี

คันทวน ตอนปลายคันทวนทําดวยเหล็กรูปหัวชาง ทองเหลือง สําหรับใชเปนที่พาดสาย ใชสายทองเหลือง

เปนพื้น สายทองเหลืองนี้จะพาดผานสลักตรงกะลาแลวตอไปผูกกับสลักตรงดานซาย สายของพิณเปยะมี

ทั้ง 2 สายและ 4 สาย กะโหลกของพิณเปยะทําดวยเปลือกนํ้าเตาตัดคร่ึงหรือกะลามะพราว ก็ได เวลาดีด ใช

กะโหลกประกบติดกับหนาอก ขยับเปด ปดใหเกิดเสียงตามตองการ ในสมัยกอนชาวเหนือมักจะใชพิณ

เปยะดีดคลอกับการขับ ลํานํา ในขณะที่ไปเที่ยวสาว แตเกิด 
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เคร่ืองสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซอดวง 

            เปนซอสองสาย กะโหลกของซอดวงน้ัน แตเดิมใชกระบอกไมไผ กะโหลกของซอดวงน้ี ใน

ปจจุบันใชไมจริง หรือ งาชางทําก็ได แตที่นิยมวาเสียงดีน้ัน กะโหลกซอดวงตองทาํดวยไมลําเจียก สวน

หนาซอนิยมใชหนัง งูเหลือมขึง เพราะทําใหเกิดเสียงแกวเกิดความไพเราะอยางยิ่ง ลักษณะขอซอดวง มี

รูปรางเหมือนกับซอของจีนที่เรียกวา “ฮู – ฉนิ “ (Huchin) ทุกอยาง เหตุที่เรียกวา ซอดวง ก็เพราะมีรูปราง

คลายเคร่ืองดักสัตว กระบอก ไมไผเหมือนกัน   

 

ซออู 

           เปนซอสองสาย ตัวกะโหลกทําดวยกะลามะพราว คันทวนซออูน้ี ยาวประมาณ 79 ซม ใชสายซอ

สองสายผูกปลายทวนใตกะโหลก แลวพาดผานหนาซอ ขึ้นไปผูกไวกับ ลูกบิดสองอัน โดยเจาะรูคันทวน

ดานบน แลวสอดลกูบดิใหทะลผุานคนัทวนออกมา และใชเชือกผูกร้ังกับทวนตรงกลางเปนรัดอก เพื่อให

สายซอตึง และสําหรับเปนที่กดสายใตรัดอกเวลาสี สวนคันสีของซออูน้ันทําดวย ไมจริง ใ ชขนหางมา

ตรงหนาซอใชผามวนกลมๆ เพื่อทําหนาที่เปนหมอนหนุน สายใหพนหนาซอ ดานหลงัของ  

ซออูมีรูปรางคลายๆกับซอของจีนที่เรียกวา ฮู – ฮู ( Hu-hu ) เหตุที่เรียกวาซออูก็เพราะ เรียกตามเสียงที่ได

ยนิน่ันเอง 
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สะลอ 

            สะลอเปนเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองลานนาชนิดหน่ึง เปนประเภทเคร่ืองสีซึ่งมีทั้ง 2 สายและ 3 สาย คัน

ชักสําหรับสีจะอยูขางนอกเหมือนคันชักซอสามสาย สะลอเรียกอีกอยางหน่ึงวา ทรอ หรือ ซะลอ ใชไมแผน

บางๆปดปากกะลาทําหลักทีหั่ว สําหรับพาดทองเหลือง ดานหลงักะโหลกเจาะเปนรูปลวดลายตางๆสวน

ดานลางของกะโหลก เจาะทะลุลง ขางลาง เพื่อสอดคันทวนที่ทําดวยไมชิงชัน ตรงกลางคันทวนมีรัดอกทํา

ดวยหวายปลายคนัทวน ดานบนเจาะรูสําหรับสอดลูกบิด ซึ่งมี 2 หรือ 3 อัน สําหรับขึงสายซอ จากปลาย

ลูกบิดลงมาถึงดานกลางของกะโหลกมีหยองสําหรับ หนุนสายสะลอเพื่อใหเกิดเสียงเวลาสี คันชักสะลอทํา

ดวยไมดัดเปนรูป โคง ขึงดวยหางมาหรือพลาสติก เวลาสีใชยางสนถูทําใหเกิดเสียงได 

สะลอใชบรรเลงประกอบการแสดงหรือบรรเลงรวมกับบทรองและทํานองเพลงไดทุกชนิดเชน เขากับปใน

วงชางซอ เขากับซึงในวงพื้นเมือง หรือใชเด่ียวคลอรองก็ได 

 

ซอสามสาย 

    ซอสามสาย ปรากฎหลักฐานจากจดหมายเหตุ ลาลูแบร ที่บันทึกไววา “….ชาวสยามมีเคร่ืองดุริยางค

เล็กๆ นาเกลียดมาก มีสามสายเรียกวา “ซอ” ….” ซึ่งชี้ใหเห็นวาในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือกอนน้ัน มีซอ

สามสายและนิยมเลนกัน ยุคตนของกรุงรัตนโกสินทร ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

รัชกาลที่ 2 พระองคทานยังโปรดทรงซอสามสายเปนอยางยิ่ง จึงทําใหพระองคทานไดประดิษฐคิดสรางซอ

สามสายไดดวยความประณีต งดงาม และเปนแบบอยางมาจนถึงปจจุบันนี้ 

สวนตางๆของซอสามสายมีชื่อเรียกดังน้ี 

            (1) ทวนบน เปนสวนบนสดุของคนัซอ ควานดานในใหเปนโพรงโดยตลอด ดานบนสุดมีรูปราง

เปนทรงเทริดดานหนาตรงปลายทวนตอนลาง ทวนบนนี้ทําหนาที่คลายๆกับทออากาศ (Air column) ให

เสียงที่เกิดจากกะโหลกเปนความถี่ของเสียง แลวลอดผานออกมา ทางทวนบนน้ีได 

             (2) ทวนลาง ทําเปนรูปทรงกระบอก และประดิษฐลวดลายสวยงาม และเรียกทวนลางน้ีวา ทวนเงนิ 

ทวนทอง ทวนมุก ทวนลงยา เปนตน ทวนลาง ทาํหนาทีเ่ปนตําแหนงสาํหรับกดน้ิว ลงบนสายในตําแหนง

ตางๆ 

              (3) พรมบน คือสวนที่ตอจากทวนลางลงมา สวนบนกลึงเปนลูกแกว สวนตอนลางทําเปนรูปปาก

ชางเพื่อประกบกับกะโหลกซอ 

               

(4) พรมลาง สวนที่ประกบกับกะโหลกซอทําเปนรูปปากชาง เชนเดียวกับสวนลางของ 

พรมบน ตรงกลางของพรมลางเจาะรูดานบนเพื่อใชสําหรับเปนที่รอย”หนวดพราหมณ” เพื่อคลองกับสาย

ซอทั้งสามสายและเหน่ียวร้ังใหตึง ตรงสวนปลายสุดของพรมลางกลึงเปน “เกลียวเจดียยอด 

              (5) ถวงหนา ควบคุมความถี่ของเสียง ทําใหมีเสียงนุมนวลไพเราะ นาฟงยิ่งขึ้น 

              (6) หยอง ทาํดวยไมไผ แกะใหเปนลักษณะคู ปลายทั้งสองของหยองควานเปนเบาขนมครกเพื่อทํา
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ใหเสียง ที่เกิดขึ้นสงผานไปยังหนาซอมีความกังวานมากยิ่งขึ้น 

               (7) คันสี (คันชัก) คันสีของซอสามสาย ประกอบดวยไมและหางมา คันสีน้ันเหลาเปนรูปคันศร 

โดยมากนิยมใชไมแกว เพราะเปนไมเน้ือแข็ง และมีลวดลายงดงาม 

 

เคร่ืองตี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระนาดเอก 

      วิวัฒนาการมาจากกรับ ลูกระนาดทําดวยไมไผบง หรือไมแกน โดยนํามาเหลาใหไดตามขนาดที่

ตองการ แลวทํารางเพื่ออุมเสยงเปนรูปคลายลําเรือ ใหหัวและทายโคงขึ้น เรียกวา รางระนาด แผนไมที่ปด

หัวทายรางระนาดเราเรียกวา “โขน” ระนาดเอกในปจจุบนัมจํีานวน 21 ลูก มีความยาวประมาณ 120 ซม มี

เทารอง รางเปนเทาเด่ียว รูปคลายกับพานแวนฟา 

 

ระนาดทุม 

        เปนเคร่ืองดนตรีที่สรางขึ้นมาในรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสนิทร เปนการสรางเลียนแบบระนาดเอก 

รางระนาดทุมน้ันประดิษฐใหมีรูปรางคลายหีบไม แตเวาตรงกลางใหโคง โขนปดหัวทายเพื่อ เปนที่แขวน

ผืนระนาดน้ัน ถาหากวัดจากโขนดานหนึ่งไปยังโขนอีกดานหนึ่ง รางระนาดทุมจะมีขนาดยาวประมาณ 124 

ซม ปาก รางกวางประมาณ 22 ซม มีเทาเต้ียๆรองไว 4 มุมราง 

 

ระนาดเอกเหล็ก หรือระนาดทอง 

     ระนาดเอกเหล็ก เปนเคร่ืองดนตรีที่ประดิษฐขึ้นในรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร แตเดิมลูกระนาด

ทําดวยทองเหลือง จึงเรียกกันวาระนาดทอง ระนาดเอกเหล็กมขีนาด 23.5 ซม กวางประมาณ 5 ซม ลดหลั่น
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ขึ้นไปจนถึงลูกยอดที่มีขนาด 19 ซม กวางประมาณ 4 ซม รางของระนาดเอกเหล็กน้ัน ทําเปนรูปสี่เหลี่ยม มี

เทารองรับไวทั้ง 4 ดาน 

 

ระนาดทุมเหล็ก 

         ระนาดทุมเหล็กเปนเคร่ืองดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ในรัชกาลที่ 4 มีพระราชดําริ

ใหสรางขึ้น ระนาดทุมเหล็กมีจํานวน 16 หรือ 17 ลูก ตัวรางระนาดยาวประมาณ 1 เมตร ปากราง กวาง

ประมาณ 20 ซม มีเทารองติดลูกลอ 4 เทา เพื่อใหเคลื่อนที่ไปมาไดสะดวก ตัวรางสูงจากพื้นถึงขอบบน

ประมาณ 26 ซมระนาด ทุกชนิดที่กลาวมาน้ัน จะใชไมตี 2 อัน สําหรับระนาดเอกทําไมตีเปน 2 ชนิด ชนิด

หน่ึงทําหัวไมตีใหแข็ง เมื่อตีจะมีเสียงดังเกรียวกราว เมื่อนําเขาผสมวงจะเรียกวา “วงปพาทยไมแข็ง” อีก

ชนิดหน่ึง ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ประดิษฐไมตีใหออนนุม เมื่อตีจะเกิด เสยีงนุมนวล เวลานําระนาด

เอกที่ใชไมตีชนิดน้ีมาผสมวง จะเรียกวา “วงปพาทยไมนวม” 

ลักษณะไมตีระนาดมีดังน้ี 

(1) ไมแข็ง ปลายไมระนาด พอกดวยผาชุบนํ้ารักจนแข็ง 

(2) ไมนวม ปลายไมระนาด ใชผาพันแลวถักดวยดายจนนุม 

(3) ไมตีระนาดทุม ปลายไมระนาด ใชผาพันพอกใหโต และนุม เพื่อตีใหเกิดเสียงทุม 

(4) ไมตีระนาดเหลก็ ปลายไมตีทําดวยแผนหนังดิบ ตัดเปนวงกลมเจาะรูตรงกลาง แลวเอาไมเปน 

       ดามสําหรับถือมีขนาดใหญกวาไมตีระนาดเอกธรรมดา 

(5) ไมตีระนาดทุมเหล็ก ทําลักษณะเดียวกับไมตีฆองวง แตปลายไมพันดวยหนังดิบ เพื่อใหแข็งเวลา 

       ตี จะเกิดเสียงได 
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เคร่ืองเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขลุย 

         ทําดวยไมไผปลองยาวๆ ไวขอทางปลายแตเจาะขอทะลุ ยางไฟใหแหงแลวตบแตงผวิให ไหมเกรียม

เปนลวดลายสวยงาม ดานหนาเจาะรูกลมๆเรียงแถวกนั 7 รู สําหรับน้ิวปดเปดเสียง ขลุยไมมีลิ้นเหมือนป 

แตเขาใชไมอุดเต็มปลอง แลวปาดดานลางใหมีชอง ไมอุดน้ีเรียกวา “ดาก” ทําดวยไมสัก ดานหลังใตดากลง

มา เจาะรูเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แตปาดตอนลางเปนทางเฉียงไมเจาะ ทะลุตรงเหมือนรูดานหนา รูที่เปนรูป

สี่เหลี่ยมผืนผาน้ี เรียกวา“รูปากนกแกว” ใตรูปากนกแกวลงมา เจาะรูอีก 1 รู เรียกวา “รูน้ิวค้ํา” เหนือรูน้ิวค้ํา

ดาน หลงั และเหนือรูบนของรูดานหนาทั้งเจ็ดรู แตอยูทางดานขวา เจาะรูอีกรูหน่ึงเรียกวา “รูเยื่อ” เพราะแต

กอนจะใชเยื่อไมไผปดรูน้ีตอมาก็ไมคอยไดใช ตรงปลายเลาขลุยจะเจาะรูใหซายขวา ตรงกันเพื่อรอยเชือก 

เรียกวา “รูรอยเชอืก” ดังน้ัน จะสังเกตุวา ขลุย 1 เลา จะมีรูทั้งสิ้น 14 รู  

    

ขลุยมีท้ังหมด 3 ชนิดคือ  

(1) ขลุยหลีบ มีขนาดเล็ก  

(2) ขลุยเพียงออ มีขนาดกลาง  

(3) ขลุยอู มีขนาดใหญ  

ตอมามีผูสรางขลุยกรวดขึ้นมาอีกชนิดหน่ึง มีเสียงสูงกวาขลุยเพียงออ 1 เสยีง  

ขลุยกรวดใชกับวงเคร่ืองสายผสมที่นําเอาเคร่ืองดนตรีฝร่ัง มาเลนรวมวง 
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ป 

          ป เปนเคร่ืองดนตรีไทยแทๆ ทําดวยไมจริง กลึงใหเปนรูปบานหัวบานทาย ตรงกลางปอง เจาะภายใน

ใหกลวงตลอดเลา ทางหัวของปเปนชองรูเล็กสวนทาง ปลายของป ปากรูใหญใชชันหรือวัสดุอยางอ่ืนมา

หลอเสริมขึ้นอีกราว 

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

เสียงลงมาจํานวน 6 รู รูตอนบนเจาะเรียงลงมา 4 รู เจาะรูลางอีก 2 รู ตรงกลางของเลาป กลึงขว้ันเปนเกลียว

คูไวเปนจํานวน 14 คู เพื่อความสวยงามและกันลื่นอีกดวย ตรงทวนบนน้ันใสลิ้นปที่ทําดวย ใบตาลซอนกัน 

4 ชั้น ตัดใหกลมแลวนําไปผูกติดกับทอลมเล็กๆที่ เรียกวา “กาํพวด” กาํพวดน้ีทาํดวยทองเหลอืง เงนิ นาค 

หรือโลหะอยางอ่ืนวิธีผูกเชือกเพื่อ ใหใบตาลติดกับกําพวดน้ัน ใชวิธีผูกที่เรียกวา “ผูกตะกรุดเบ็ด” สวนของ

กําพวดที่จะตองสอดเขาไปเลาปน้ันเขาใชถกัหรือเคยีน ดวยเสนดาย สอดเขาไปในเลาปใหพอมิดที่พันดาย

จะทําใหเกิดความแนนกระชับยิ่งขึ้น  

   

ปของไทยจัดไดเปน 3 ชนิดดงัน้ี 

      (1) ปนอก มีขนาดเล็ก เปนปที่ใชกันมาแตเดิม 

     (2) ปกลาง มขีนาดกลาง สําหรับเลนประกอบการแสดงหนังใหญ มีสําเนียงเสียงอยูระหวาง ปนอก กับปใน 

      (3) ปใน มีขนาดใหญ เปนปที่พระอภัยมณีใชสําหรับเปาใหนางผีเสื้อสมุทร  

 

 
3
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วงเคร่ืองสาย 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   วงดนตรีไทยประเภทหน่ึงซึง่เคร่ืองดนตรีสวนใหญในวงจะประกอบดวยเคร่ืองดนตรีที่ใชสาย

เปนตนกาํเนินของเสยีงดนตรี เชน ซอดวง ซออู จะเข  แมวาเคร่ืองดนตรีที่นํามาบรรเลงนั้นจะมีวิธีบรรเลง

แตกตางกัน เชน สี ดีด หรือตี ก็ตาม จึงเรียกวงดนตรีประเภทน้ีวา "วงเคร่ืองสาย"3 

                   วงเคร่ืองสายอาจมีเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเปา เชน ขลุย หรือเคร่ืองกํากับจังหวะ เชน ฉิ่ง 

กลอง บรรเลงดวยก็ถือวาอยูในวงเคร่ืองสายเชนกันเพราะมีเปนจํานวนนอยที่นําเขามารวมบรรเลงดวยเพื่อ

ชวยเพิ่มรสในการบรรเลงดวยเพื่อชวยเพิ่มรสในการบรรเลงใหนาฟงมากยิ่งขึ้น  

                   วงเคร่ืองสายเกิดขึ้นในสมัยอยุธยา ซึ่งมีเคร่ืองสี คือ ซอ เคร่ืองดีด คือ จะเข และกระจับป ผสม

ในวง ปจจุบันวงเคร่ืองสายมี 4 แบบ คือ 

               1. วงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองเดี่ยว 3 เปนวงเคร่ืองสายที่มีเคร่ืองดนตรีผสมเพียงอยางละ 1 ชิ้น เรียกอีก

อยางหน่ึงวา วงเคร่ืองสายไทยวงเล็ก เคร่ืองดนตรีที่ผสมอยูในวงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองเด่ียวน้ีนับวาเปนสิ่ง

สําคัญและถือเปนหลักของวงเคร่ืองสายไทยที่จะขาดสิ่งหน่ึงสิ่งใดเสียมิได เพราะแตละสิ่งลวนดําเนิน

ทํานองและมีหนาที่ตาง ๆ กัน เมื่อผสมเปนวงขึ้นแลว เสียงและหนาที่ของเคร่ืองดนตรีแตละอยางก็จะ

ประสมประสานกันเปนอันดี เคร่ืองดนตรีที่ผสมอยูในวงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองเด่ียวซึ่งถือเปนหลัก คือ 

                1. ซอดวง เปนเคร่ืองสีที่มีระดับเสียงสูงและกระแสเสียงดัง มีหนาที่ดําเนินทํานองเพลง เปนผูนํา

วง และเปนหลกัในการดําเนินทาํนอง 

                2. ซออู เปนเคร่ืองสีที่มีระดับเสียงทุม มีหนาที่ดําเนินทํานองหยอกลอ ยั่วเยา กระตุนใหเกิดความ

ครึกคร้ืนสนุกสนานในจําพวกดําเนินทาํนองเพลง 

                3. จะเข เปนเคร่ืองดีดดําเนินทาํนองเพลงเชนเดียวกบัซอดวง แตมีวิธีการบรรเลงแตกตางออกไป 

                4. ขลุยเพียงออซึ่งเปนขลุยขนาดกลาง เปนเคร่ืองเปาดําเนินทํานองโดยสอดแทรกดวยเสียง

โหยหวนบาง เก็บบาง ตามโอกาส 
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                 5. โทนและรํามะนา เปนเคร่ืองตีที่ขึงหนังหนาเดียว และทั้ง 2 อยางจะตองตีใหสอดสลับรับกัน

สนิทสนมผสมกลมกลืนเปนทํานองเดียวกัน มหีนาที่ควบคุมจังหวะหนาทับ บอกรสและสําเนียงเพลงใน

ภาษาตาง ๆ และกระตุนเรงเราใหเกดิความสนุกสนาน 

                 6. ฉิ่ง เปนเคร่ืองตรี มีหนาที่ควบคุมจังหวะยอยใหการบรรเลงดําเนินจังหวะไปโดยสม่ําเสมอ 

หรือชาเร็วตามความเหมาะสม 

เคร่ืองดนตรีในวงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองเด่ียวอาจเพิ่มเคร่ืองที่จะทําใหเกิดความไพเราะเหมาะสมไดอีก เชน 

กรับและฉาบเล็กสําหรับตีหยอกลอยั่วเยา 

ในจําพวกกาํกบัจังหวะ โหมงสําหรับชวยควบคุมจังหวะใหญ  

 

                    2. วงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองคู 

 

คําวา เคร่ืองคู ยอมมีความหมายชัดเจนแลววาเปนอยางละ 2 ชิ้น 

แตสําหรับการผสมวงดนตรีจะตองพิจารณาใครครวญถึงเสียงของเคร่ืองดนตรีที่จะผสมกันน้ัน วาจะบังเกิด

ความไพเราะหรือไมอีกดวย เพราะฉะน้ันวงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองคูจึงเพิ่มเคร่ืองดนตรีในวงเคร่ืองสายไทย

เคร่ืองเด่ียวขึ้นเปน 2 ชิ้น แตเพียงบางชนิด คือ 

                   1. ซอดวง 2 คัน แตทําหนาที่ผูนําวงเพียงคันเดียว อีกคันหน่ึงเปนเพียงผูชวย 

                   2. ซออู 2 คัน ถาสีเหมือนกันไดก็ใหดําเนินทํานองอยางเดียวกัน แตถาสีเหมือนกันไมไดก็ให

คันหน่ึงหยอกลอหาง ๆ อีกคันหน่ึงหยอกลอยั่วเยาอยางถี ่หรือจะผลดักนัเปนบางวรรคบางตอนกไ็ด 

                    3. จะเข 2 ตัว ดําเนินทาํนองแบบเดียวกนั 

                    4. ขลุย 2 เลา เลาหนึ่งเปนขลุยเพียงอออยางในวงเคร่ืองสายไทยเคร่ืองเด่ียว  

สวนเลาที่เพิ่มขึ้นเปนขลุยหลีบซึ่งมีขนาดเล็กกวาขลุยเพียงออ และมีเสียงสูงกวาขลุยเพียงออ 3 เสียง มี

หนาที่ดําเนินทํานองหลบหลีกปลีกทางออกไป ซึ่งเปนการยั่วเยาไปในกระบวนเสียงสูงสําหรับโทน 

รํามะนา และฉิ่ง ไมเพิ่มจํานวน สวนฉาบเล็กและโหมง ถาจะใชก็คงมีจํานวนอยางละ 1 ชิ้นเทาเดิมต้ังแต

โบราณมา วงเคร่ืองสายไทยมีอยางมากก็เพียงเคร่ืองคูดังกลาวแลวเทาน้ัน ในสมัยหลังไดมีผูคิดผสมวงเปน 

วงเคร่ืองสายไทยวงใหญ ขึ้น โดยเพิ่มเคร่ืองบรรเลงจําพวกดําเนินทํานอง เชน ซอดวง ซออู และขลุย ขึ้น

เปนอยางละ 3 ชิ้นบาง 4 ชิ้นบาง การจะผสมเคร่ืองดนตรีชนิดใดเขามาในวงนั้นยอมกระทําได ถาหาก

เคร่ืองดนตรีน้ันมีเสียงเหมาะสมกลมกลืนกับเคร่ืองอ่ืน ๆ แตจะเพิ่มเติมในสวนเคร่ืองกํากับจังหวะ เชน 

โทน รํามะนา ฉิ่ง ฉาบ และโหมง ไมได ไดแตเปลี่ยนเปนอยางอ่ืนไป เชน ใชกลองแขกแทนโทน รํามะนา 

                  3. วงเคร่ืองสายผสม 3 เปนวงเคร่ืองสายที่นําเอาเคร่ืองดนตรีตางชาติเขามารวมบรรเลงกับ

เคร่ืองสายไทย การเรียกชื่อวงเคร่ืองสายผสมน้ันนิยมเรียกตามชื่อของเคร่ืองดนตรีตางชาติที่นําเขามารวม

บรรเลงในวง เชน นําเอาขิมมารวมบรรเลงกับ ซอดวง ซออู ขลุย และเคร่ืองกํากับจังหวะตาง ๆ แทนจะเข ก็

เรียกวา "วงเคร่ืองสายผสมขิม" หรือนําเอาออรแกนหรือไวโอลนิมารวมบรรเลงดวยกเ็รียกวา "วงเคร่ืองสาย
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ผสมออรแกน" หรือ "วงเคร่ืองสายผสมไวโอลิน" เคร่ืองดนตรีตางชาติที่นิยมนํามาบรรเลงเปนวงเคร่ืองสาย

ผสมนั้นมีมากมายหลายชนิด เชน ขิม ไวโอลิน ออรแกน เปยโน หีบเพลงชัก แอกคอรเดียน 

 

                  4. วงเคร่ืองสายปชวา 3

3

 คือ วงเคร่ืองสายไทยทั้งวงบรรเลงประสมกับวงกลองแขก  

โดยไมใชโทนและรํามะนา และใชขลุยหลีบแทนขลุยเพียงออกเพื่อใหเสียงเขากับปชวาไดดี เดิมเรียกวา วง

กลองแขกเคร่ืองใหญ วงเคร่ืองสายปชวา น้ีเกิดขึ้นในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

การบรรเลงเคร่ืองสายปชวานั้น นักดนตรีจะตองมีไหวพริบและความเชี่ยวชาญในการบรรเลงเปนพิเศษ 

โดยเฉพาะฉิ่งกํากับจังหวะจะตองเปนคนที่มีสมาธิดีที่สุดจึงจะบรรเลงไดอยางไพเราะ เพลงที่วงเคร่ืองสาย

ปชวานิยมใชบรรเลงเปนเพลงโหมโรง ไดแก เพลงเร่ืองชมสมุทร เพลงโฉลก เพลงเกาะ เพลงระกาํ เพลง

สะระหมา แลวออกเพลงแปลง เพลงออกภาษา แลวกลับมาออกเพลงแปลงอีกคร้ังหน่ึง 

 

            

วงมโหรี 

 

 

 

 

 

 

            วงดนตรีไทยประเภทหน่ึงซึ่งประกอบดวยเคร่ืองดนตรีผสมทั้งดีด สี ตี เปา เปนวงดนตรีที่ใช

บรรเลงเพื่อขับกลอม ไมนิยมบรรเลงในการแสดงใด ๆ 

 

3วงมโหรีมี 5 แบบ คือ3 

           1. วงมโหรีเคร่ืองสี่ 

1.1 ทับ (ปจจุบันเรียกวา โทน) เปนเคร่ืองควบคุมจังหวะ 

1.2 ซอสามสาย 

1.3 กระจับป 

1.4 กรับพวง (ผูขับรองเปนผูตีกรับพวง) 

วงมโหรีเคร่ืองสี่น้ีเดิมผูชายเปนผูบรรเลง ตอมาเมื่อนิยมฟงมโหรีกันแพรหลาย ผูมีบรรดาศักด์ิจึงนิยมให

ผูหญิงฝกหัดบรรเลงบางและไดรับความนิยมสืบตอมา 

 

เปนวงมโหรีที่รวมเอาการบรรเลงพิณและการขับไม ซึ่งมีมาแตโบราณเขา

ดวยกัน เกิดขึ้นคร้ังแรกในสมัยอยุธยา มีเคร่ืองดนตรี 4 ชิ้น คือ  
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                  2. วงมโหรีเคร่ืองหก 3 คือ วงมโหรีเคร่ืองสี่ซึ่งเพิ่มเคร่ืองดนตรีอีก 2 อยาง คือ รํามะนา สําหรับตี

กํากับจังหวะคูกับทับ และขลุย  (ปจจุบันเรียกวา ขลุยเพียงออ) สําหรับเปา ดําเนินทํานอง และเปลี่ยนใชฉิ่ง

แทนกรับพวง นับเปนการบรรเลงที่มีเคร่ืองดนตรีครบทั้งดีด สี ตี และเปา เกิดขึ้นในตอนปลายสมัยอยุธยา 

 

                  3. วงมโหรีเคร่ืองเดี่ยว 3

 

 หรือ มโหรีเคร่ืองเล็ก คือ วงมโหรีที่ไดเพิ่มเคร่ืองดนตรีและเปลี่ยนแปลง

มาโดยลําดับต้ังแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน คร้ังแรกเพิม่ระนาดเอกและฆองวง (ภายหลังเรียกวา ฆอง

กลางหรือฆองมโหรี) (ดู ฆองมโหรี ประกอบ) ตอมาจึงไดเพิ่มซอดวงและซออู สวนกระจับปน้ัน

เปลี่ยนเปนใชจะเขแทน เนื่องจากเวลาบรรเลงจะเขวางราบไปกับพื้น ซึ่งตางกับกระจับปที่ตองต้ังดีด ทั้งนม

ที่ใชรองรับสายและบังคับเสียงก็เรียงลําดับมีระยะเหมาะสมกวากระจับป เวลาบรรเลงจึงทําใหใชน้ิวดีดได

สะดวกและแคลวคลองกวา นอกจากนี้จะเขยังสามารถทําเสียงไดดังและทําเสียงไดมากกวากระจับป 

3ปจจุบันวงมโหรีเคร่ืองเดี่ยวประกอบดวยเคร่ืองดนตรีดังน้ี3

 

 

1.ซอสามสาย 1 คัน  ทําหนาที่คลอเสียงผูขับรอง และบรรเลงดําเนินทํานองรวมในวง 

2. ซอดวง 1 คัน ดําเนินทํานองโดยเก็บบาง หวานบาง 

3.ซออู 1 คัน ดําเนินทํานองเปนเชิงหยอกลอยั่วเยาไปกับทํานองเพลง 

4.จะเข 1 ตัว ดําเนินทํานองโดยเก็บบาง รัวบาง และเวนหางบาง 

5.ขลุยเพยีงออ 1 เลา ดําเนินทํานองเก็บบาง โหยหวนบาง 

6.ระนาดเอก 1 ราง ดําเนินทํานองเก็บบาง กรอบาง ทําหนาที่เปนผูนําวง 

7.ฆองวง (เรียกวา ฆองกลางหรือฆองมโหรี) 1 วง ดําเนินทํานองเนื้อเพลงเปนหลักของวง 

8.โทน 1 ลูก รํามะนา 1 ลูก ตีสอดสลับกัน ควบคุมจังหวะหนาทับ 

9.ฉิ่ง 1 คู ควบคุมจังหวะยอย แบงใหรูจงัหวะหนักเบา 

               4. วงมโหรีเคร่ืองคู 

 

คือ วงมโหรีเคร่ืองเด่ียวที่ไดเพิ่มระนาดทุมและฆองวงเล็กเขาในวง ทั้งน้ีเน่ือง

ดวยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว วงปพาทยไดเพิ่มระนาดทุมและฆองวงเล็กรวมเรียกวา 

วงปพาทยเคร่ืองคู วงมโหรีจึงเพิ่มเคร่ืองดนตรีดังกลาวบาง นอกจากน้ันยังเพิ่มซอดวงและซออูขึ้นเปนอยาง

ละ 2 คัน เพิ่มจะเขเปน 2 ตัวขลุยน้ันเดิมมีแตขลุยเพียงออ จึงเพิ่มขลุยหลีบอีก 1 เลา สวนซอสามสายก็เพิ่ม

ซอสามสายหลีบอีก 1 คัน และเพิ่มฉาบเล็กอีก1 คูดวย 
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3ปจจุบันวงมโหรีเคร่ืองคูประกอบดวยเคร่ืองดนตรีดังน้ี3

 

 

ซอสามสาย 1 คัน หนาที่เหมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ซอสามสายหลีบ 1 คัน บรรเลงรวมกับเคร่ืองดําเนินทํานองอ่ืน ๆ 

ซอดวง 2 คัน หนาทีเ่หมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ซออู 2 คัน หนาที่เหมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

จะเข 2 ตัว หนาที่เหมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ขลุยเพยีงออ 1 เลา หนาที่เหมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ขลุยหลีบ 1 เลา ดําเนินทํานองเก็บบาง โหยหวนบาง สอดแทรกทํานองเลนลอไปทางเสียงสูง 

ระนาดเอก 1 ราง หนาที่เหมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ระนาดทุม 1 ราง ดําเนินทํานองเปนเชิงหยอกลอยั่วเยาใหเกิดอารมณครึกคร้ืน 

ฆองวง 1 วง หนาที่เหมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ฆองวงเลก็ 1 วง ดําเนินทํานองเก็บถี่ ๆ บาง สะบัดบาง สอดแทรกทํานองไปทางเสียงสูง 

โทน 1 ลูก รํามะนา 1 ลูก หนาทีเ่หมอืนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ฉิ่ง 1 คู หนาทีเ่หมือนในวงมโหรีเคร่ืองเด่ียว 

ฉาบเล็ก 1 คู 
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3

                   

วงปพาทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 เปนวงดนตรีไทยประเภทหน่ึงที่ประกอบดวยเคร่ืองเปา คือ ป ผสมกับเคร่ืองตี ไดแกระนาดและ

ฆองวงชนิดตาง ๆ เปนหลัก และยังมีเคร่ืองกํากับจังหวะ เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง ตะโพน กลองทัด กลอง

แขก และกลองสองหนา ปพาทยน้ีบางสมัยเรียกวา "พิณพาทย"  วงปพาทยมี  8 แบบ คือ 

 

1. 3วงปพาทยเคร่ืองหา3

ปใน 1 เลา 

ระนาดเอก 1 ราง 

ฆองวงใหญ 1 วง 

กลองทัด 2 ลูก 

ตะโพน 1 ลูก 

ฉิ่ง 1 คู 

ในบางกรณีอาจใชฉาบ กรับ โหมงดวย 

 เปนวงปพาทยที่เปนวงหลัก มีจํานวนเคร่ืองดนตรีนอยชิ้นที่สุด ดังน้ี 

 

2. 3วงปพาทยเคร่ืองคู3

3

 เปนวงปพาทยที่ประกอบดวยเคร่ืองทําทํานองเปนคูเน่ืองดวยในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไดมีผูคิดเคร่ืองดนตรีเพิ่มขึ้นอีก 2 อยาง คือ ระนาดทุม

กบัฆองวงเลก็ และนําเอาปนอกซึ่งใชในการบรรเลงปพาทยสําหรับการแสดงหนังใหญสมยั

โบราณมารวมเขากับวงปพาทยเคร่ืองหาที่มีอยูเดิม 

วงปพาทยเคร่ืองคูมีเคร่ืองดนตรีดังน้ี3 

ป 1 คู คือ ปในและปนอก 

ระนาด 1 คู คือ ระนาดเอกและระนาดทุม 
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ฆองวง 1 คู คอื ฆองวงใหญและฆองวงเลก็ 

กลองทัด 1 คู 

ตะโพน 1 ลูก 

ฉิ่ง 1 คู 

ฉาบเลก็ 1 คู 

ฉาบใหญ 1 คู 

โหมง 1 ใบ 

กลองสองหนา 1 ลูก (บางทีใชกลองแขก 1 คู แทน) 

ในบางกรณีอาจใชกรับดวย 

 

3. 3วงปพาทยเคร่ืองใหญ3

 

 คือ วงปพาทยเคร่ืองคูที่เพิ่มระนาดเอกเหล็กกับระนาด 

ทุมเหล็ก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงประดิษฐขึ้น กลายเปนวงปพาทยที่มี

ระนาด 4 ราง โดยต้ังระนาดเอกเหล็กที่ริมดานขวามือและต้ังระนาดทุมเหล็กที่ริมดานซายมือ 

ซึ่งนักดนตรีนิยมเรียกกันวา "เพิ่มหัวทาย" วงปพาทยเคร่ืองใหญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จอมเกลาเจาอยูหัวบางวงก็เพิ่มกลองทัด รวมเปน 3 ใบบาง 4 ใบบาง สวนฉาบใหญนํามาใชใน

วงปพาทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัววงปพาทยทั้งเคร่ืองหา เคร่ืองคู 

และเคร่ืองใหญ ถามีการบรรเลงเพลงภาษาจะใชเคร่ืองดนตรีกํากับจังหวะของภาษานั้น ๆ ดวย 

เชน 

ภาษาเขมร ใช โทน 

ภาษาจีน ใช กลองจีน กลองตอก แตว 

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

ภาษาพมา ใช กลองยาว 

ภาษามอญ ใช ตะโพน เปงมาง 

4. 3วงปพาทยนางหงส3 คือ วงปพาทยธรรมดาซึ่งใชบรรเลงทั่วไป แตเมื่อนํามาใชประโคมในงาน

ศพ จะนําวงบัวลอยซึ่งประกอบดวยปชวา 1 เลา กลองมลายู 1 คู และเหมง 1 ใบ ที่ใชประโคม

ในงานศพเขามาผสม (ดู วงบัวลอย ประกอบ) โดยตัดปใน ตะโพน และกลองทัด ออก ใชปชวา

แทนปใน ใชกลองมลายูแทนตะโพนและกลองทัด สวนเหมงนั้นมีเสียงไมเหมาะกับวงปพาทย

จึงไมนํามาใช ใชแตโหมงซึ่งมีอยูเดิม เรียกวา "วงปพาทยนางหงส"วงปพาทยนางหงสใช

บรรเลงเฉพาะในงานศพมาแตโบราณกอนวงปพาทยมอญ สาเหตุที่เรียกวาปพาทยนางหงส ก็

เพราะใชเพลงเร่ืองนางหงส 2 ชั้น เปนหลักสําคัญในการบรรเลง นอกจากน้ียังมีวิวัฒนาการไป

ใชบรรเลงเพลงภาษาตาง ๆ เรียกวา "ออกภาษา" ดวย 
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5. 3วงปพาทยมอญ3

 

 ประกอบดวยเคร่ืองดนตรีทีไ่ดอิทธพิลมาจากมอญ เชน ฆองมอญ  

ปมอญ ตะโพนมอญ และเปงมางคอก ปจจุบันวงปพาทยมอญมี 3 ขนาด ไดแก 

                   5.1 วงปพาทยมอญเคร่ืองหา ประกอบดวยปมอญ ระนาดเอก ฆองมอญ ตะโพน

มอญ เปงมางคอก และเคร่ืองกํากับจังหวะ ไดแก ฉิ่ง ฉาบ โหมง 

                   5.2 วงปพาทยมอญเคร่ืองคู มีลักษณะเดียวกับวงปพาทยมอญเคร่ืองหา แตเพิ่ม

ระนาดทุมและฆองมอญวงเล็ก 

                   5.3 วงปพาทยมอญเคร่ืองใหญ มีลักษณะเดียวกับวงปพาทยมอญเคร่ืองคู แตเพิ่ม  

ระนาดเอกเหลก็และระนาดทุมเหล็ก 

                   วงปพาทยมอญนั้นที่จริงแลวใชบรรเลงในโอกาสตาง ๆ ไดทั้งงานมงคล เชน งาน

ฉลองพระแกวมรกตในสมัยธนบุรี และงานอวมงคล เชน งานศพ แตตอมานิยมบรรเลงในงาน

ศพ เนื่องจากทวงทํานองเพลงมอญมีลีลาโศกเศรา โหยหวน ซึ่งเหมาะกับบรรยากาศของงาน 

จนบางทานนึกวาปพาทยมอญใชบรรเลงเฉพาะในงานศพเทานั้น 
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เร่ืองที่ 3 
คุณคาความงามความไพเราะของเพลงและเคร่ืองดนตรีไทย 

                 1.วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคกลาง   ดนตรีพืน้บานภาคกลางสวนใหญประกอบดวยเคร่ือง

ดนตรีประเภทตี และเปาเรียกรวมเปนเคร่ืองตีเปา ซึ่งถือเปนเคร่ืองประโคมด้ังเดิมที่เกาแกที่สุดและพัฒนา

จนกลายเปนวงปพาทยในปจจุบัน แตเดิมวงปพาทยน้ันใชปและกลองเปนหลักตอมาใชระนาดและฆองวง

และเพิ่มเคร่ืองดนตรีใหมีจํานวนมากเพื่อใหเสียงดังขึ้น การบรรเลงวงปพาทยไมนิยมบรรเลงเพื่อประกอบ

การละเลนตางๆ แตนิยมบรรเลงในพิธีกรรม การแสดง และการประกวดประชันเพื่อใหเปนที่ยอมรับของ

คนในสังคม เพลงบรรเลงของวงปพาทยประกอบดวยเพลง โหมโรง เพลง หนาพาทย เพลง เร่ือง เพลง หาง

เคร่ือง และเพลง ภาษา เพลงบรรเลงทั้ง 5 ประเภทเปนการบรรเลงที่เปนแบบแผน ไมวาจะบรรเลงเด่ียวหรือ

หมู ลวนแตใชแบบแผนน้ีทั้งสิ้นเพื่อเปนการอวดฝมือ ของนักดนตรีน่ันเอง  ดนตรีพื้นบานภาคกลางถือเปน

การถายเทระหวางวัฒนธรรมราษฎรกับวัฒนธรรมหลวงซึ่งเปนการผสมผสานจนเกิดเปนเอกลักษณของวง

ดนตรีพื้นบานภาคกลางที่ตางจากภาคอ่ืนๆ 

               2.วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคเหนือ  เคร่ืองดนตรีพื้นบานภาคเหนือยุคแรกสวนใหญจะเปน

เคร่ืองดนตรีประเภทตี แตเดิมเรียกวาทอนไมกลวง ตอมาจึงมีการนําหนังมาหุมจนกลายเปนกลอง และได

พัฒนาเปนเคร่ืองดีดและสี ซึ่งเกิดการประดิษฐธนูเพื่อเปนเคร่ืองมือทีใ่ชในการลาสตัว โดยการดีดสายหนัง

ใหลูกดอกปกลงไปในสิ่งตางๆ ตามที่ตองการ มนุษยจึงเกิดการเลียนแบบเสียงของการดีดสายหนังจนเกิด 

เปนเคร่ืองดนตรี เชน พิณเพียะ ซึง ซอชนิดตางๆ สะลอ เปนตนจากน้ันมนุษยไดประดิษฐเคร่ืองเปาขึ้น เชน 

ขลุยและป ซึ่งเกิดจากการฟงเสียงกระแสลมที่พัดผานปากปลองคูหาถ้ําหรือเสียงลมกระทบทิวไผตนไม

ตางๆเปนตน 

                  3.วัฒนธรรมทางดนตรีพืน้บานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือแบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

                          - ดนตรีกลุมวัฒนธรรมหมอลํา เปนคนกลุมใหญที่สุดในภาคอีสาน มีการขับรองและเปา

แคนประกอบ พิณเปนเคร่ืองดนตรีที่ไดรับความนิยมรองลงมา จนกระทั่งปจจุบันนิยมเลนโปงลางกันอยาง

แพรหลายมากยิ่งขึ้น               

                          - ดนตรีกลุมวัฒนธรรมกันตรึม เปนดนตรีขับรองที่เรียกวา เจรียง ซึ่งเปนเคร่ืองดนตรีของ

ชาวสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ                

                          -ดนตรีกลุมวัฒนธรรมโคราช เพลงโคราช เปนการแสดงเชนเดียวกับลิเกของภาคกลาง ซึ่ง

เปนการขับรองโตตอบกันระหวางหมอเพลงชายกับหมอเพลงหญิง 

                   4.วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคใต วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคใต ไดแก-วัฒนธรรมทาง

ดนตรีที่เกีย่วกับสิง่ศักด์ิสิทธความเชือ่เรื่องภูตผีปศาจ อํานาจเรนลับ เพื่อใหเกิดคุณประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 

ไดแก การเลนมะตือรีในหมูชาวไทยมุสลิมและการเลนตะครึมในหมูชาวไทยพุทธ เปนตน                 
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                   -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับประเพณี ในบั้นปลายของชีวิตเมื่อถึงแกกรรมก็อาศัยเคร่ือง

ดนตรีเปนเคร่ืองไปสูสุคติ ดังจะเห็นจากการเลนกาหลอในงานศพเพื่อออนวอนเทพเจาใหนํารางของ

ผูเสียชีวิตไปสูภพภูมิที่ดี                 

                  -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต ชาวพื้นเมืองภาคใตนิยมประโคมปดและ

ประโคมโพนเปนสัญญาณบอกกลาวแกชาวบาน เพื่อใหชาวบานทราบวาที่วัดมีการทําเรือพระสําหรับใช

ชักลากในเทศการชักพระ 

                 -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความสามัคคี เชน กรือโตะและบานอ 

ชาวบานจะรวมกันทําขึ้นมาเพื่อใชเลนสนุกรวมกัน และใชแขงขันกับหมูบานอ่ืน เปนตน  
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เร่ืองที่  4 

ประวัติคุณคาภูมิปญญาของดนตรีไทย 

                   ดนตรีไทย เปนศิลปะชั้นสูงแขนงหนึ่งซึ่งอยูคูกับคนไทยมาตลอดประวัติศาสตร และถือวาเปน

มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคาที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากดนตรีไทยไมมีการบันทึกเปน

ตัวโนต  การเรียนดนตรีไทยจึงตองเรียนดวยการ   "จํา" เทาน้ัน ถึงแมวาดนตรีไทยจะไมใชตัวโนตสําหรับ

บรรเลง แตดนตรีไทยก็มีโนตเหมือนดนตรีสากลทั่วไป เพียงแตดนตรีไทยมีแตคีย เมเจอรเทาน้ัน คือ คีย 

 หรือ Am เพราะดนตรีไทยไมมีชารปหรือแฟลต 

 

ประโยชนของดนตรีไทย 

                   1. เปนเคร่ืองมือที่สามารถตอบสนองความตองการในการประเทืองอารมณกระตุนความรูสึก

ของเราอยางมาก 

                   2. ทําใหมนุษยอยูอยางมีอารมณ ความรูสึก มีเคร่ืองมือประเทืองจิตใจ มคีวามละเอียดออนและ

เกิดความสุขความสนุกสนาน 

                    3. ทําใหโลกมีความสดใส มีสีสัน 

                    4. ทําใหคนฟงรูสึกผอนคลาย จิตใจเบิกบาน 

 

คุณคาในดนตรีท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

                     1.วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคกลาง   ดนตรีพื้นบานภาคกลางสวนใหญประกอบดวย

เคร่ืองดนตรีประเภทตี และเปาเรียกรวมเปนเคร่ืองตีเปา ซึ่งถือเปนเคร่ืองประโคมด้ังเดิมที่เกาแกที่สุดและ

พัฒนาจนกลายเปนวงปพาทยในปจจุบัน แตเดิมวงปพาทยน้ันใชปและกลองเปนหลักตอมาใชระนาดและ 

ฆองวงและเพิ่มเคร่ืองดนตรีใหมีจํานวนมากเพื่อใหเสียงดังขึ้น การบรรเลงวงปพาทยไมนิยมบรรเลงเพื่อ

ประกอบการละเลนตางๆ แตนิยมบรรเลงในพธิกีรรม การแสดง และการประกวดประชนัเพือ่ใหเปนที่

ยอมรับของคนในสังคม เพลงบรรเลงของวงปพาทยประกอบดวยเพลง โหมโรง เพลง หนาพาทย เพลง 

เร่ือง เพลง หางเคร่ือง และเพลง ภาษา เพลงบรรเลงทั้ง 5 ประเภทเปนการบรรเลงที่เปนแบบแผน ไมวาจะ

บรรเลงเด่ียวหรือหมู ลวนแตใชแบบแผนน้ีทั้งสิ้นเพื่อเปนการอวดฝมือ ของนักดนตรีน่ันเอง  ดนตรี

พื้นบานภาคกลางถือเปนการถายเทระหวางวัฒนธรรมราษฎกับวัฒนธรรมหลวงซึ่งเปนการผสมผสานจน

เกิดเปนเอกลักษณของวงดนตรีพื้นบานภาคกลางที่ตางจากภาคอ่ืนๆ 

                    2.วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคเหนือ  เคร่ืองดนตรีพื้นบานภาคเหนือยุคแรกสวนใหญจะ

เปนเคร่ืองดนตรีประเภทตี แตเดิมเรียกวาทอนไมกลวง ตอมาจึงมีการนําหนังมาหุมจนกลายเปนกลอง และ

ไดพฒันาเปนเคร่ืองดีดและสี ซึ่งเกิดการประดิษฐธนูเพื่อเปนเคร่ืองมือที่ใชในการลาสัตว โดยการดีดสาย

หนังใหลูกดอกปกลงไปในสิ่งตางๆ ตามที่ตองการ มนุษยจึงเกิดการเลียนแบบเสียงของการดีดสายหนังจน
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เกิด เปนเคร่ืองดนตรี เชน พิณเพียะ สะลอ ซึง ซอชนิดตางๆ เปนตน จากน้ันมนุษยไดประดิษฐเคร่ืองเปาขึ้น 

เชน ขลุยและป ซึ่งเกิดจากการฟงเสียงกระแสลมที่พัดผานปากปลองคูหาถ้ําหรือเสียงลมกระทบทิวไผ

ตนไมตางๆเปนตน 

                    3.วัฒนธรรมทางดนตรีพืน้บานภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือแบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

                     -ดนตรีกลุมวัฒนธรรมหมอลํา เปนคนกลุมใหญที่สุดในภาคอีสาน มีการขับรองและเปาแคน

ประกอบ พิณเปนเคร่ืองดนตรีที่ไดรับความนิยมรองลงมา จนกระทั่งปจจุบันนิยมเลนโปงลางกันอยาง

แพรหลายมากยิ่งขึ้น               

                       -ดนตรีกลุมวัฒนธรรมกันตรึม เปนดนตรีขับรองที่เรียกวา เจรียง ซึ่งเปนเคร่ืองดนตรีของชาว

สุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ                

                         -ดนตรีกลุมวัฒนธรรมโคราช เพลงโคราช เปนการแสดงเชนเดียวกับลิเกของภาคกลาง ซึง

เปนการขับรองโตตอบกันระหวางหมอเพลงชายกับหมอเพลงหญิง 

                         4.วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคใต วัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบานภาคใต ไดแก 

                         -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธ ความเชื่อเร่ืองภูตผีปศาจ อํานาจเรนลับ เพื่อให

เกิดคุณประโยชนอยางใดอยางหน่ึง ไดแก การเลนมะตือรีในหมูชาวไทยมุสลิมและการเลนตะครึมในหมู

ชาวไทยพุทธ เปนตน                 

                          -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับประเพณี ในบั้นปลายของชีวิตเมื่อถึงแกกรรมก็อาศัย

เคร่ืองดนตรีเปนเคร่ืองไปสูสุคติ ดังจะเห็นจากการเลนกาหลอในงานศพเพื่อออนวอนเทพเจาใหนํารางของ

ผูเสียชีวิตไปสูภพภูมิที่ดี                 

                           -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต ชาวพื้นเมืองภาคใตนิยมประโคมโพน

เปนสัญญาณบอกกลาวแกชาวบาน เพื่อใหชาวบานทราบวาที่วัดมีการทําเรือพระสําหรับใชชักลากในเทศ

การชกัพระ                  

                           -วัฒนธรรมทางดนตรีที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความสามัคคี เชน กรือโตะและบานอ 

ชาวบานจะรวมกันทําขึ้นมาเพื่อใชเลนสนุกรวมกัน และใชแขงขันกับหมูบานอ่ืน เปนตน  
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 กิจกรรม 

1. ใหผูเรียนอธิบายลักษณะของดนตรีไทย เปนขอๆตามที่เรียนมา 

2. ใหผูเรียนศึกษาดนตรีไทยในทองถิ่นของผูเรียน  แลวจดบันทึกไว จากน้ันนํามาอภิปรายในชั้น

เรียน 

3. ใหผูเรียนลองหัดเลนดนตรีไทยจากผูรูแลวนํามาเลนใหชมในชั้นเรียน 

4.  ผูเรียนมีแนวความคิดในการอนุรักษดนตรีไทยในทองถิ่นของผูเรียนอยางไรบางใหผูเรียน

บนัทกึเปนรายงานและนําแสดงแลกเปลีย่นความคดิเห็นกันในชัน้เรียน 
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บทที ่3 

นาฏศิลปไทย 

สาระสําคัญ 

1. ความหมายและความเปนมาของนาฏศิลปไทย 

2. นาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ 

3. คุณคาและการอนุรักษนาฏศิลปไทย 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. อธิบายประวัติความเปนมาของการแสดงนาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ ได 

2. มีความรูเกี่ยวกับพื้นฐานความงามของนาฏศิลปไทยและแสดงออกไดอยางถกูตอง 

3. แสดงความคิดเห็น ความรูสึก ตอการแสดงนาฏศิลปไทยได 

4. เขาใจเห็นคุณคาของนาฏศิลปไทยและบอกแนวทางการอนุรักษนาฏศิลปไทยได 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองที่  1. ความเปนมาของนาฏศิลปไทย 

เร่ืองที่  2. ประวัตินาฏศิลปไทย 

เร่ืองที่  3. ประเภทของนาฏศิลปไทย 

เร่ืองที่  4. นาฏยศัพท  

เร่ืองที่  5. รําวงมาตรฐาน 

             เร่ืองที่  6. การอนุรักษนาฏศิลปไทย 
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เร่ืองที่  1 

ความเปนมาของนาฏศลิปไทย 

นาฏศิลป คือ ศิลปะการรองรําทําเพลง ที่มนุษยเปนผูสรางสรรค โดยประดิษฐขึ้นอยางประณีตและ

มีแบบแผน ใหความรู ความบันเทิง ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมความรุงเรือง ของชาติ

ไดเปนอยางดี 

ความเปนมาของนาฏศิลป 

นาฏศิลป หรือศิลปะแหงการแสดงละครฟอนรําน้ัน มีความเปนมาที่สําคัญ 4 ประการคือ 

1.เกิดจากการที่มนุษยตองการแสดงอารมณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ใหปรากฏออกมาโดยมี

จุดประสงคเพื่อการสื่อความหมายเปนสําคัญเร่ิมต้ังแต 

1.1 มนุษยแสดงอารมณตามธรรมชาติออกมาตรง ๆ เชน การเสียใจก็รองไห ดีใจก็ปรบมือ

หรือสงเสียงหัวเราะ 

1.2 มนุษยใชกริยาอาการเปนการสื่อความหมายใหชัดเจนขึ้น กลายเปนภาษาทา เชน กวัก

มือเขามาหาตัวเอง 

1.3 มีการประดิษฐคิดทาทางใหมีลีลาที่วิจิตรบรรจงขึ้น จนกลายเปนทวงทีลีลาการฟอนรํา

ที่งดงามมีลักษณะที่เรียกวา “นาฏยภาษา”หรือ “ภาษานาฏศิลป” ที่สามารถสื่อความหมายดวยศิลปะแหง

การแสดงทาทางที่งดงาม 

2. เกิดจากการที่มนุษยตองการเอาชนะธรรมชาติดวยวิธีตาง ๆ ที่นําไปสูการปฏิบัติเพื่อบูชาสิ่งที่ตน

เคารพตามลัทธิศาสนาของตน ตอมาจึงเกิดเปนความเชื่อในเร่ืองเทพเจา ซึ่งถือวาเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพ

บูชา โดยจะเร่ิมจากวิงวอนอธิษฐาน จนมีการประดิษฐเคร่ืองดนตรี ดีด สี ตี เปา ตาง ๆ การเลนดนตรี การ

รองและการรํา จึงเกิดขึ้นเพื่อใหเทพเจาเกิดความพอใจมากยิ่งขึ้น 

3. เกิดจากการเลนเลียนแบบของมนุษย ซึ่งเปนการเรียนรูในขั้นตนของมนุษย ไปสูการสรางสรรค

ศิลปะแบบตาง ๆ นาฏศิลปก็เชนกันจะเห็นวามนุษยนิยมเลียนแบบสิ่งตาง ๆ ทั้งจากมนุษยเองสังเกตจาก 

เด็ก ๆ ชอบแสดงบทบาทสมมุติเปนพอเปนแมในเวลาเลนกัน เชน การเลนตุกตา การเลนหมอขาวหมอแกง 

หรือเลยีนแบบจากธรรมชาติและสิง่แวดลอมตาง ๆ ทําใหเกิดการเลน เชน การเลนงูกินหาง การแสดงระบํา

มา ระบํากาสร ระบํานกยูง ( ทรงศักด์ิ ปรางควัฒนากุล : ม.ป.ป. ) 

4. เกิดจากการที่มนุษยคิดประดิษฐหาเคร่ืองบันเทิงใจ หลังจากการหยุดพักจากภารกิจประจําวัน 

เร่ิมแรกอาจเปนการเลานิทาน นิยาย มีการนําเอาดนตรีและการแสดงทาทางตาง ๆ ประกอบเปนการรายรํา

จนถึงการแสดงเปนเร่ืองราว 
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การแสดงโขน ตอน พระรามตามกวาง 
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เร่ืองที่  2 

ประวัตินาฏศิลปไทย 

นาฏศิลปไทย คือ ศิลปะแหงการรายรําที่เปนเอกลักษณของไทย จากการสืบคนประวัติความเปนมา

ของนาฏศิลปไทย เปนเร่ืองที่เกี่ยวของและสัมพันธกับประวัติศาสตรไทย และวัฒนธรรมไทย จากหลักฐาน

ที่ยืนยันวานาฏศิลปมีมาชานาน เชนการสืบคนในหลักศิลาจารึกหลักที่ 4 สมัยกรุงสุโขทัย พบขอความวา 

“ระบํารําเตนเลนทุกวัน” แสดงใหเห็นวาอยางนอยที่สุด นาฏศิลปไทย มีอายุไมนอยกวายุคสุโขทัยขึ้นไป 

สรุปท่ีมาของนาฏศิลปไทยไดดังน้ี 

1.จากการละเลนของชาวบานในทองถิ่น ซึ่งเปนกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและความร่ืนเริงของ

ชาวบาน ภายหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวแลว ซึ่งไมเพียงเฉพาะนาฏศิลปไทยเทาน้ัน ที่มีประวัติเชนน้ี แต

นาฏศิลปทั่วโลกก็มีกําเนิดจากการเลนพื้นเมืองหรือการละเลนในทองถิ่น เมื่อเกิดการละเลนในทองถิน่  

การขับรองโตตอบกันระหวางฝายหญิงและฝายชาย ก็เกิดพอเพลงและแมเพลงขึ้น จึงเกิดแมแบบหรือ

วิธีการที่พัฒนาสืบเน่ืองตอ ๆ กันไป 

 2. จากการพัฒนาการรองรําในทองถิ่นสูนาฏศิลปในวังหลวง เมื่อเขาสูวังหลวงก็มีการพัฒนา

รูปแบบใหงดงามยิ่งขึ้น มีหลักการ และระเบียบแบบแผน ประกอบกับพระมหากษัตริยไทย ยุคสุโขทัย 

อยุธยา และรัตนโกสินทร  ทรงเปนกวีและนักประพันธ  ดังน้ันนาฏศิลปรวมทั้งการดนตรีไทย จึงมีลักษณะ

งดงามและประณีต เพราะผูแสดงกําลังแสดงตอหนาพระที่น่ัง และตอหนาพระมหากษัตริยผูที่มีความสาม

รถในเชิงกวี ดนตรี และนาฏศิลปเชนกัน อาจกลาวไดวากษัตริยแทบทุกพระองคทรงเปยมลนดวย

ความสามารถดานกวี ศิลปะอยางแทจริง บางองคมีความสามารถดานดนตรีเปนพิเศษ โดยเฉพาะยุค

รัตนโกสนิทร พระมหากษัตริยไทยไดแสดงใหโลกไดประจักษถึงความสามารถดานน้ี  กวีและศิลปะ เชน 

รัชกาลที่ 2, รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระปรีชาสามารถดานดนตรี

จนเปนที่ยอมรับของวงการดนตรีทั่วโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงชุดเจาเงาะรจนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       การแสดงโขน 
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เอกลักษณของนาฏศลิปไทย 

1. มีทารําออนชอย งดงาม และแสดงอารมณ ตามลักษณะที่แทจริงของคนไทย ตลอดจนใชลีลา

การเคลื่อนไหวที่ดูสอดคลองกัน 

2. เคร่ืองแตงกายจะแตกตางกับชาติอ่ืน ๆ มีแบบอยางของตนโดยเฉพาะ ขนาดยืดหยุนไดตาม

สมควร เคร่ืองแตงกายบางประเภท เชนเคร่ืองแตงกายยืนเคร่ือง การสวมใสจะใชตรึงดวยดายแทนที่จะเย็บ

สาํเร็จรูป เปนตน 

3. มีเคร่ืองประกอบจังหวะหรือดนตรีประกอบการแสดง ซึ่งอาจมีแตทํานองหรือมีบทรองผสมอยู 

4. ถามีคํารองหรือบทรองจะเปนคําประพันธ สวนมากแลวมีลักษณะเปนกลอนแปด สามารถนําไป

รองเพลงชั้นเดียว หรือสองชั้นไดทุกเพลง คํารองน้ีทําใหผูสอนหรือผูรํากําหนดทารําไปตามบทรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        เคร่ืองแตงกายพระ 
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เคร่ืองแตงกายนาง 
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เร่ืองที่  3 

ประเภทของนาฏศิลปไทย 
 

นาฏศิลปไทย เปนศิลปะที่รวมศิลปะทุกแขนงเขาดวยกัน แบงออกเปน 5 ประเภท คือ โขน     

ละครรํา ระบํา การละเลนพื้นเมือง 

 

1.โขน  

เปนศิลปะของการรํา การเตน แสดงเปนเร่ืองราว โดยมีศิลปะหลายรูปแบบผสมผสานกัน ลักษณะ

การแสดงโขนมหีลายชนิด ไดแก โขนกลางแปลง โขนน่ังราว โขนโรงใน โขนหนาจอ และโขนฉาก ซึง่

โขนแตละชนิดมีลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว สิ่งสําคัญที่ประกอบการแสดงโขน คือ บทที่ใช

ประกอบการแสดงจากเร่ืองรามเกียรต์ิ การแตงกายมีหัวโขน สําหรับสวมใสเวลาแสดงเพื่อบอกลักษณะ

สําคัญ ตัวละครมีการพากย เจรจา ขับรอง และดนตรีบรรเลงดวยวงปพาทย ยึดระเบียบแบบแผนในการ

แสดงอยางเครงครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        การแสดงโขน ตอน ยกรบ 
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ประวัติความเปนมาของโขน 

 โขน เปนการแสดง ที่กลาวกันวา ไดรับอิทธิพลการแสดงมาจากการละเลนของไทยหลายแบบ 

นํามาผสมผสานกันจนเกิดการแสดงที่เรียกวา โขน ดังจะไดกลาวดังตอไปน้ี 

 1. การแสดงชกันาคดึกดําบรรพ ซึง่เปนการแสดงตํานานของพระนารายณตอนกวนนํ้าอมฤต โดย

แบงผูแสดงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายอสูร กับฝายเทวดา และวานร โดยอสูรจะเปนผูชักอยูดานหัว สวน

เทวดาและวานร ชักอยูดานลาง ใชพญานาคเปนเชอืก เขาพระสเุมรุเปนแกนกลาง การแสดงแนวคดิน้ีเชื่อวา

เปนตนเหตุใหมีการพัฒนาแบงผูแสดง เคร่ืองแตงกาย และนําแบบอยางมาเปนรูปแบบการแสดงโขน ไดแก

การแตงกาย เทวดา ยักษ ลิง 

 2. กระบี่  กระบอง  เปนการแสดงศิลปะการตอสูปองกันตัวดวยยุทธวิธี เปนศิลปะที่ชาวไทยทุกคน

ตองเรียนรูและปองกันตนเอง และประเทศชาติ กระบวนทาตาง ๆ นั้น เชื่อวา โขนคงรับมาในทาทางของ

การตอสูของตัวแสดง 

 3. หนังใหญ เปนมหรสพของไทยในอดีต ใชหนังวัวฉลุเปนภาพตัวละครตาง ๆ เวลาแสดงจะให

แสงสองตัวหนังเกิดเงาที่งดงามบนจอผาขาว  จุดเดนของหนังใหญ คือ การเตนของผูเชิดตัวหนังไปตาม

จังหวะของตนตรี เรียกวา หนาพาทย และบทเจรจา ดังน้ันโขน นาจะไดรับอิทธิพลการพากย และเจรจา 

จากการแสดงหนังใหญ 

 เร่ืองที่แสดง จะใชวรรณคดีที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียคือ รามเกียรต์ิ วีรกษัตริยชาวอารยัน คือ

พระราม ที่เปนตัวเอกของเร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         หนังใหญ 
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ประเภทของโขน 

โขน เปนศิลปะการแสดงที่มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสังคม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ทําใหเกิดรูปแบบของโขน หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบงประเภทตามลักษณะองคประกอบของ

การแสดง ดังน้ี 

 

 1. โขนกลางแปลง เปนโขนที่แสดงกลางสนาม ใชธรรมชาติ เปนฉากประกอบ นิยมแสดงตอนที่มี

การทําศึกสงคราม เพราะจะตองใชตัวแสดงเปนจํานวนมาก และตองการแสดงถึงการเตนของโขน การ

เคลื่อนทัพของทั้งสองฝาย การตอสู ระหวางฝายพระราม พระลักษณ พลวานร กับฝายยักษ ไดแกทศกัณฑ 

 

 

 
 

 

ภาพโขนกลางแปลง 
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2. โขนโรงนอก หรือโขนน่ังราว เปนโขนที่มีวิวัฒนาการมาจากโขนกลางแปลง หากเปลี่ยนสถานที่

แสดงบนโรง มรีาวไมไผขนาดใหญอยูดานหลงั สําหรับตัวโขน น่ังแสดง รูปแบบของการแสดงดําเนินเร่ือง

ดวยการพากยและเจรจา 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

โขนโรงนอกหรือโขนน่ังราว 

                3. โขนโรงใน เปนการนําเอารูปแบบการแสดงโขนโรงนอก มาผสมผสานกับการแสดงละครใน 

ที่มีการขับรอง และการรายรําของผูแสดง ดําเนินเร่ืองดวยการพากย เจรจา มีการขับรอง ประกอบทารํา 

เพลงระบําผสมผสานอยูดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโขนโรงใน 
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4.โขนหนาจอ ไดแก โขนที่ใชจอหนังใหญเปนฉากประกอบการแสดง กลาวคือ มีจอหนังใหญเปน

ฉาก ที่ดานซายขวาเขียนรูปปราสาท และพลับพลาไวทั้งสองขาง ตัวแสดงจะออกแสดงดานหนาของจอ

หนังดําเนินดวยการพากย เจรจา ขับรอง รวมทั้งมีการจัดระบํา ฟอนประกอบดวย 

 

 

 

 

      

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    โขนหนาจอ 

5. โขนฉาก เปนรูปแบบโขนที่พัฒนาเปนลําดับสุดทาย กลาวคือเปนการแสดงในโรง มีการจัดทํา

ฉาก เปลี่ยนไปตามเร่ืองราวที่กําลังแสดง ดําเนินเร่ืองดวยการพากย เจรจา และขับรอง รายรําประกอบคํา

รองมีระบํา ฟอนประกอบ 

 

2. ละคร คือ การแสดงที่เลนเปนเร่ืองราว มุงหมายกอใหเกิดความบันเทิงใจ สนุกสนาน 

เพลิดเพลิน หรือเราอารมณ ความรูสึกของผูดู ตามเร่ืองราวน้ัน ๆ ขณะเดียวกันผูดูก็จะไดแนวคิดคติธรรม

และปรัชญา จากการละครนั้น 
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ประเภทของละครไทย 

ละครไทยเปนละครที่มีพัฒนาการมาเปนลําดับ ต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปจจุบัน 

ดังน้ันละครไทยจึงมีรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งแบงออกเปนประเภทใหญ ได  ประเภทดังตอไปน้ี 

1.ละครรํา 

2. ละครรอง 

3. ละครพดู 

 

 

 

 

1.ละครรํา 

 เปนศิลปะการแสดงของไทยที่ประกอบดวยทารํา ดนตรีบรรเลง และบทขับรองดําเนินเร่ือง มีผู

แสดงเปนตัวพระ ตัวนาง และตัวประกอบแตงองคทรงเคร่ืองตามบท งดงามระยับตา ทารําตามบทรอง

ประสานทํานองดนตรีบรรเลง จังหวะชาเร็ว เราอารมณ ใหเกิดความรูสึกตามบทละครทั้งคึกคัก สนุกสนาน 

หรือโศกเศรา ตัวละครสื่อความหมายบอกกลาวตามอารมณดวยภาษาทา โดยมีผูขับรอง คือผูเลาเร่ืองดวย

ทํานองเพลงตามบทละคร ซึ่งเปนคําประพันธ ประเภทคํากลอน บทละคร มีการบรรยายความวา ตัวละคร

เปนใคร อยูที่ไหน กําลังทําหรือคิดสิ่งใด และมีทํานอง เพลงรอง เพลงหนาพาทย ประกอบทารําบรรจุไวใน

บทกลอน ตามรูปแบบศิลปะการแสดงละครรํา ดนตรีใชวงปพาทยบรรเลงประกอบการแสดง 

 ละครรําแบงการแสดงออกเปน 6 ชนิดคือ ละครนอก ละครใน ละครดึกดําบรรพ ละครพันทาง 

ละครเสภา และละครชาตรีเคร่ืองใหญ 

  

 

  

 

                                 

 

 

 

 

 

               

ภาพละครในเร่ืองอิเหนา 



 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

ละครชาตรีเร่ืองมโนราห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ละครนอกเร่ืองสังขทอง 

 



 102 

2.รําและระบาํ เปนการแสดงชุดเบ็ดเตล็ด มีหลายรูปแบบ ไดแกรําหนาพาทย การรําบท การรําเด่ียว

การรําหมู ระบํามาตรฐาน ระบําที่ปรับปรุงขึ้นใหม รําหรือ ระบํา สวนใหญ จะเนนในเร่ืองสวยงาม ความ

พรอมเพรียง ถาเปนการแสดงหมูมาก ตลอดทั้งใชระยะเวลาการแสดงสั้น ๆชมแลวไมเกิดความเบื่อหนาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       รําสีนวล 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

                                  

                                                                                                                 ฉยุฉายพราหมณ 
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3. การละเลนพื้นเมือง 

 การละเลนพื้นเมืองเปนการละเลนในทองถิ่นที่สืบทอดกันมาเปนเวลานาน แบงออกเปน ภาคกลาง

ภาคเหนือ ภาคใต ภาคอีสาน แตละภาคจะมีลักษณะเฉพาะในการแสดง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ

ไดแกสภาพภูมิศาสตร ประเพณี ศาสนา ความเชื่อและคานิยม ทําใหเกิดรูปแบบการละเลนพื้นเมืองขึ้น

หลายรูปแบบ ไดแก รูปแบบการแสดงที่เปนเร่ืองราวของการรองเพลง เชน เพลงเกี่ยวขาว เพลงบอก เพลง

ซอ หรือรูปแบบการแสดง เชน ฟอนเทียน เซิ้งกระหยัง ระบําตารีกีปส ซึ่งแตละรูปแบบน้ีจะมีทั้งแบบ

อนุรักษปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหดํารงอยูสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

ภาพฟอนเทียน 
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เร่ืองที่ 4 

นาฏยศัพท 
 

 นาฏยศัพท หมายถึง ศัพทเฉพาะในทางนาฏศิลป ซึ่งเปนภาษาที่ใชเปนสัญลักษณและสื่อ

ความหมายกันในวงการนาฏศิลปไทย 

 นาฏยศัพท แบงออกเปน 3 หมวด คอื  

1. หมวดนามศัพท หมายถึง ทารําสื่อตางๆ ที่บอกอาการของทานั้นๆ 

- วง เชน วงบน วงกลาง 

- จีบ เชน จีบหงาย จีบควํ่า จีบหลัง 

- ทาเทา เชน ยกเทา ประเทา กระดก 

2. หมวดกิริศัพท คือ ศัพทที่ใชในการปฏิบัติอาการกิริยา แบงออกเปนศัพทเสริมและศัพทเสื่อม 

- ศัพทเสริม หมายถึง ศัพทที่ใชเสริมทวงทีใหถูกตองงดงาม เชน ทรงตัว สงมือ เจียง ลักคอ 

กดไหล ถีบเขา เปนตน 

- ศัพทเสื่อม หมายถึง ศัพทที่ใชเรียกทารําที่ไมถูกระดับมาตรฐาน เพื่อใหผูรํารูตัวและตอง

แกไขทวงทีของตนใหเขาสูระดับ เชน วงลา วงตัก วงลน รําเลื้อย รําลน เปนตน 

3. หมวดนาฏยศัพทเบ็ดเตล็ด คือ ศัพทที่นอกเหนือจากนามศัพท กิริยาศัพท ซึ่งจัดไวเปนหมวด

เบ็ดเตล็ด มีดังน้ี 

 

เหลี่ยม หมายถึง ระยะเขาทั้งสองขางแบะออก กวาง แคบ มากนอยสุดแตจะเปนทาของพระ 

หรือนาง ยักษ ลิง เหลี่ยมที่กวางที่สุด คือเหลี่ยมยักษ 

 

เดนิมอื หมายถึง อาการเคลื่อนไหวของแขนและมือ เพื่อเชื่อมทา 

 

แมทา หมายถึง ทารําตามแบบมาตรฐาน เชน แมบท 

 

ข้ึนทา หมายถึง ทาที่ประดิษฐใหสวยงาม แบงออกเปน 

 

ก. ข้ึนทาใหญ มีอยู 4 ทา คือ 

(1) ทาพระสี่หนา แสดงความหมายเจริญรุงเรือง เปนใหญ 

(2) ทานภาพร แสดงความหมายเชนเดียวกบัพรหมสีห่นา 

(3) ทาเฉิดฉิน แสดงความหมายเกี่ยวกับความงาม 

(4) ทาพิสมัยเรียงหมอน มีความหมายเปนเกียรติยศ 
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ข. ข้ึนทานอย มีอยูหลายทาตางกัน คือ 

(1) ทามือหน่ึงต้ังวงบัวบาน อีกมือหน่ึงจีบหลัง 

(2) ทายอดตองตองลม 

(3) ทาผาลาเพียงไหล 

(4) ทามือหนึ่งต้ังวงบน อีกมือหนึ่งต้ังวงกลาง เหมือนทาบังสุริยา 

(5) ทาเมขลาแปลง คือมือขางที่หงายไมตองทํานิ้วลอแกว 

พระใหญ – พระนอย หมายถึง ตัวแสดงที่มีบทสําคัญพอๆ กัน พระใหญ หมายถึงพระเอก เชน 

อิเหนา พระราม สวนพระนอย มีบทบาทเปนรอง เชน สังคามาระตา พระลักษณ 

นายโรง หมายถึง พระเอก เปนศัพทเฉพาะละครรํา 

ยืนเคร่ือง หมายถึง แตงเคร่ืองละครรําครบเคร่ือง 

นางกษัตริย บุคลิกทวงทีเรียบรอย สงามีทีทาเปนผูดี 

นางตลาด ทวงทีวองไว สะบัดสะบิ้งไมเรียบรอย เชน นางยักษ นางแมว เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ทา “เฉิดฉิน” 

นาฏยศัพท มือขวาต้ัง “วงบัวบาน” มือซายต้ัง”วงหนา” เทาซาย “กระดกหลงั” 
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 ภาษาทา หมายถึง การแสดงกิริยาทาทางเพื่อสื่อความหมายแทนคําพูด สวนมากใชในการแสดง

นาฏศิลปและการแสดงละครตางๆ ภาษาทาแบงเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1. ทาทางที่ใชแทนคําพูด เชน ไป มา เรียก ปฏิเสธ 

2. ทาทางที่ใชแทนอารมณภายใน เชน รัก โกรธ ดีใจ เสียใจ 

3. ทาแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถ เชน ยืน เดิน น่ัง 

การรายรําทาตางๆ นํามาประกอบบทรองเพลงดนตรี โดยมุงถึงความสงางามของลีลาทารํา และ

จําเปนตองอาศัยความงามทางศิลปะเขาชวย วิธีการใชทาทางประกอบบทเรียน บทพากย และเพลงดนตรี

พันทางนาฏศิลปเรียกวา การตีบท หรือการรําบท 
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เร่ืองที่ 5 

รําวงมาตรฐาน 
 

ประวัติรําวงมาตรฐาน 

 รําวงมาตรฐาน เปนการแสดงมาจากรําโทน เปนการละเลนพนบานอยางหนึ่งของชาวไทยที่บง

บอกถึงความสนุกสนาน ซึ่งแตเดิมรําโทนก็เลนกันเปนวง จึงเรียกวา “รําวง” แตเดิมไมมีคําวา “มาตรฐาน” 

จะเรียกกันวารําวงเทานั้น ตอมาราวสงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดมีการปรับปรุงการเลนรําโทนใหงดงามตาม

แบบของกรมศิลปากร ทั้งการรอง และการรายรําใหมีความงดงามเปนแบบฉบับกลางๆ ที่จะรองเลนได

ทั่วไปในทุกภาค และเปลี่ยนจากการเรียกวา รําโทน เปนรําวง เพราะประการที่หน่ึง เคร่ืองดนตรีที่ใชมี

มากกวา ฉิ่ง กรับ และโทน เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน และความไพเราะใหถูกหลักทั้งไทยและสากล 

ประการที่สอง แตเดิมรําโทนก็เลนกันเปนวงการเปลี่ยนจากรําโทนเปนรําวง ก็ยังคงรูปลักษณเดิมไวสวนที่

พัฒนาคือทารํา จัดใหเปนทารําไทยพื้นฐานอยางงายๆ สูโลกสากล เรียนรูงาย เปนเร็ว สนุก และเปนแบบ

ฉบับของไทยโดยแท ทางดานเนื้อรองไดพัฒนาในทํานองสรางสรรค รําวงที่พัฒนาแลวนี้เรียกวา รําวง

มาตรฐาน เนื้อเพลงในรําวงมาตรฐานมีทั้งหมด 10 เพลง แตละเพลงจะบอกทารํา (จากแมบท) ไวใหพรอม

ปฏิบัติ 

 

ชื่อเพลงรําวงมาตรฐานและทารําท่ีใช 

ชื่อเพลง ทารํา 

1. งามแสงเดือน 

2. ชาวไทย 

3. รํามาซิมารํา 

4. คนืเดือนหงาย 

5. ดวงจันทรวนัเพญ็ 

1. สอดสรอยมาลา 

2. ชักแปงผัดหนา 

3. รําสาย 

4. สอดสรอยมาลาแปลง 

5. แขกเตาเขารัง 

 

 

เพลงรําวงมาตรฐาน 

 1.  เพลงงานแสงเดอืน รําทา สอดสรอยมาลา 

งามแสงเดือนมาเยือนสองหลา งามใบหนาเมื่ออยูวงรํา (2 เที่ยว) 

เราเลนเพือ่สนุก    เปลื้องทุกขวายระกํา 

ขอใหเลนฟอนรํา   เพื่อสามัคคี เอย. 
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 2.  เพลงชาวไทย  รําทา ชักแปงผัดหนา 

  ชาวไทยเจาเอย   ขออยาละเลยในการทําหนาที่ 

การที่เราไดเลนสนุก   เปลื้องทุกขสบายอยางนี ้

เพราะชาติเราไดเสรี   มีเอกราชสมบูรณ 

เราจึงควรชวยชาติ   ใหเกงกาจเจิดจํารูญ 

เพื่อความสุขเพิ่มพูน   ของชาวไทยเรา เอย. 

 

 3.  เพลงรําซิมารํา รําทา รําสาย 

  รํามาซิมารํา   เริงระบํากันใหสนุก 

 ยามงานเราทํางานจริงจริง   ไมละไมทิ้งจะเกิดเข็ญขุก 

 ถึงยามวางเราจึงรําเลน   ตามเชิงเชนเพื่อใหสรางทุกข 

 ตามเยี่ยมอยางตามยุค   เลนสนุกอยางวัฒนธรรม 

 เลนอะไรใหมีระเบยีบ   ใหงามใหเรียบจึงจะคมขํา 

 มาซิมาเจาเอยมาฟอนรํา   มาเลนระบําของไทยเรา เอย. 

 

 4.  เพลงคนืเดอืนหงาย รําทา สอดสรอยมาลาแปลง 

  ยามกลางคืนเดือนหงาย  เย็นพระพายโบกพลิ้วปลิวมา 

 เย็นอะไรก็ไมเย็นจิต   เทาเย็นผูกมิตรไมเบื่อระอา 

 เย็นรมธงไทยปกไทยมั่วหลา  เย็นยิ่งน้ําฟามาประพรม เอย. 

 

 

ชื่อเพลง ทารํา 

6. ดอกไมของชาติ 

7. หญิงไทยใจงาม 

8. ดวงจันทรขวัญฟา 

9. ยอดชายใจหาญ 

10. บูชานักรบ 

6. รํายั่ว 

7. พรหมสีห่นา, ยงูฟอนหาง 

8. ชางประสานงา, จันทรทรงกลดแปลง 

9. (หญิง) ชะนีรายไม (ชาย) จอเพลิงกาฬ 

10. เทีย่วแรก (หญิง) ขัดจางนาง 

                       (ชาย) จันทรทรงกลด 

       เทีย่วสอง (หญิง) ลอแกว 

                       (ชาย) ขอแกว                 
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ลักษณะทารําแบบตางของรําวงมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาสอดสรอยมาลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาชักแปงผัดหนา 
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ทานกแขกเตาเขารัง 
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เร่ืองที่ 6 

การอนุรักษนาฏศิลปไทย 

 นาฏศิลปไทย เปนผลผลิตทางวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรม ซึ่งนับเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพ

บุรุษของเราไดสรางและสั่งสมภูมิปญญามาแตโบราณ เปนสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณของชาติ ซึ่งแสดงให

เห็นถึงความเปนอารยประเทศของชาติไทยที่มีความเปนเอกราชมาชานาน นานาประเทศในโลกตางชื่นชน

นาฏศิลปไทยในความงดงามวิจิตรบรรจง เปนศิลปะที่มีคุณคาควรแกการอนุรักษและสืบทอด 

 แนวทางในการอนุรักษนาฏศิลปไทย 

1. การอนุรักษรูปแบบ หมายถึง การรักษาใหคงรูปดังเดิม เชน เพลงพื้นบานก็ตองรักษาขั้นตอน

การรอง ทํานอง การแตงกาย ทารํา ฯลฯ หรือหากจะผลิตขึ้นใหมก็ใหรักษารูปแบบเดิมไว 

2. การอนุรักษเน้ือหา หมายถึง การรักษาในดานเน้ือหาประโยชนคุณคาดวยวิธีการผลิต การ

รวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา เชน เอกสาร และสื่อสารสนเทศตางๆ 

การอนุรักษทั้ง 2 แบบน้ี หากไมมีการสืบทอดและสงเสริม ก็คงไวประโยชนในที่น้ีจะขอนําเสนอ

แนวทางในการสงเสริมเพื่ออนุรักษนาฏศิลปไทย ดังน้ี 

1. จัดการศึกษาเฉพาะทาง สงเสริมใหมีสถาบันการศึกษาดานนาฏศิลปจัดการเรียนการสอน เพื่อ

สืบทอดงานศิลปะดานนาฏศิลป เชน วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันเอกชน องคกรของรัฐบางแหง ฯลฯ 

2. จัดการเรียนการสอนในขั้นพืน้ฐาน โดยนําวิชานาฏศิลปจัดเขาในหลักสูตรและเขาสูระบบการ

เรียนการสอนทุกระดับ ตามระบบที่ควรจะใหเยาวชนไดรับรูเปนขั้นตอนต้ังแตอนุบาล – ประถม 

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อประโยชนตอ

การศึกษาคนควา และบริการแกชุมชนไดดวย 

3. มีการประชาสัมพันธในรูปแบบสื่อโฆษณาตางๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ โดยนํา

ศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลปเขามาเกี่ยวของเพื่อเปนการสรางบทบาทของความเปนไทยใหเปนที่รูจัก 

4. จัดเผยแพร ศลิปวัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงนาฏศลิปแกหนวยงานรัฐและเอกชน 

โดยทั่วไปทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

5. สงเสริมและปลูกฝงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในครอบครัว ใหรูซึ้งถึงความเปนไทยและ

อนุรักษรักษาเอกลักษณไทย 
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กิจกรรมท่ี 1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง บอกที่มาและประเภทของนาฏศิลปไทยได 

คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. นาฏศิลปไทยเกิดขึ้นจากเหตุใด 

2. นาฏศิลปไทยมีกี่ประเภท อะไรบาง จงอธิบาย 

3. ใหผูเรียนเขียนชื่อการแสดงรําและระบําของนาฏศิลปไทยที่เคยชมใหมากที่สุด 

4. ใหผูเรียนหาภาพและประวัติการแสดงเกี่ยวกับนาฏศิลปไทย 

 

กิจกรรมท่ี 2 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. บอกความหมายของนาฏยศัพทได 

2. เขาใจสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลปไทยตามหลักการใชภาษาทา 

คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. อธิบายความหมายของนาฏศัพท พรอมยกตัวอยางพอสังเขป 

2. อธิบายความหมายของภาษาทาในนาฏศิลปไทย 

3. แบงกลุมคิดภาษาทา กลุมละ 3 ประโยค ออกมาแสดงภาษาทาที่คิดไวทีละกลุม โดยใหกลุมอ่ืน

เปนผูทายวาภาษาทานั้นๆ หมายถึงอะไร 

 

กิจกรรมท่ี 3 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. แสดงความรูสึก ความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผลและสรางสรรค 

2. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและนําไปปรับใชไดอยางมีเหตุผล 

คําชี้แจง ใหผูเรียนบอกชื่อการแสดงนาฏศิลปไทยที่เคยชม แลวแสดงความคิดเห็น 

1. เร่ืองที่ชม 

2. เน้ือเร่ือง 

3. ตัวแสดง 

4. ฉาก 

5. ความเหมาะสมของการแสดง 
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กิจกรรมท่ี 4 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. บอกประวัติความเปนมาของรําวงมาตรฐานได 

2. แสดงรําวงมาตรฐานไดอยางถูกตองเหมาะสม 

คําชี้แจง 

1. จงอธิบายประวัติความเปนมาของรําวงมาตรฐาน 

2. รําวงมาตรฐานนําไปแสดงในโอกาสใดบาง จงอธิบาย 

3. ใหผูเรียนแบงกลุมฝกการแสดงรําวงมาตรฐาน กลุมละ 3 เพลง แสดงใหเพื่อนดูทีละกลุม 

 

กิจกรรมท่ี 5 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รูคุณคาของนาฏศิลปไทยและแนวทางอนุรักษนาฏศิลปไทย 

คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ถาหากไมมีนาฏศิลปไทย ประเทศไทยจะเปนอยางไร 

2. ผูเรียนมีแนวทางการอนุรักษนาฏศิลปไทยอยางไรบาง 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

1. นายประเสริฐ บญุเรือง เลขาธิการ กศน. 

2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 

4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูเขียนและเรียบเรียง 
1.  นายจํานง  วันวิชยั ขาราชการบํานาญ 

2.  นางสรัญณอร   พัฒนไพศาล กศน. เฉลิมพระเกีรยติ จ.บรุีรัมย 

3.  นายชัยยันต   มณีสะอาด สถาบัน กศน. ภาคใต 

4.  นายสฤษด์ิชัย   ศิริพร สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

5.  นางชอทิพย  ศริพิร  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

6.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 

1.  นายจํานง  วันวิชยั ขาราชการบํานาญ 

2.  นางสรัญณอร   พัฒนไพศาล กศน. เฉลิมพระเกีรยติ จ.บรุีรัมย 

3.  นายชัยยันต   มณีสะอาด สถาบัน กศน. ภาคใต 

4.  นายสฤษด์ิชัย   ศิริพร สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

5.  นางชอทิพย  ศริพิร  สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 

6.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

7.  นายวิวฒันไชย จันทนสคุนธ ขาราชการบํานาญ 

คณะทํางาน 

1.  นายสุรพงษ มั่นมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูพิมพตนฉบับ 

1.นางสาวปยวดี คะเนสม                    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

2. นางสาวเพชรินทร เหลอืงจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 



3. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาวชาลินี ธรรมธษิา                กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

5. นางสาวอลิศรา บานชี   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

ผูออกแบบปก 

 นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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