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คํานํา
กระทรวงศึกษาธิก ารไดประกาศใชหลัก สูต รการศึก ษานอกระบบระดับการศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตาม
หลักปรัชญาและความเชื่อพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่มีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมี
การเรียนรูและสั่งสมความรูและประสบการณอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน
นโยบายทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพ
ที่สามารถสรางรายไดที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม
และมีจิตสํานึก รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น สํานักงาน กศน. จึงไดพิจ ารณาทบทวนหลักการ
จุด หมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่ค าดหวัง และเนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้น พื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551 ใหมีความ
สอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุงหนังสือเรียน โดยการ
เพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพรอม เพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการ
พัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อ
ทดสอบความรูความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึก ษาเพิ่มเติมจากภูมิ
ปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรูแ ละสื่ออื่น
การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละ
สาขาวิชา และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจาก
สื่อตาง ๆ มาเรียบเรียงเนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัด
และกรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณ ผูมีสวนเกี่ยวของทุก ทานไว ณ
โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียน ชุดนี้จะเปนประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของใน
ทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. ขอนอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน
หนังสือเรียนสาระการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ทช11003 เปนหนังสือเรียนที่จัดทําขึ้น
สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ
ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
ขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด
2. ศึก ษารายละเอี ยดเนื้ อหาของแตล ะบทอย างละเอี ยด และทํ ากิ จ กรรมตามกํ าหนด
แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความ
เขาใจในเนื้อหานั้นใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป
3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหา
ในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้ อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไป
ตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได
หนังสือเรียนเลมนี้มี 4 บทคือ
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บทที่
บทที่
บทที่

1
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ดนตรีพื้นบาน
นาฏศิลปพื้นบาน
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ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ทางทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลปพื้นบาน และวิเคราะหได
อยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายของธรรมชาติ ความงามความไพเราะของทัศนศิลป ดนตรี
และนาฏศิลป
2. อธิบายความรูพื้นฐานของ ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลปพื้นบาน
3. สรางสรรคผลงานโดยใชความรูพื้นฐาน ดานทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลป
พื้นบาน
4. ชื่นชม เห็นคุณคาของ ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลปพื้นบาน
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บทที่ 1
ทัศนศิลปพื้นบาน
สาระสําคัญ
รูเขาใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณคาความงาม ทางทัศนศิลป ของศิลปะพื้นบาน
และสามารถ วิเคราะหวิพากษ วิจารณไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มีความรู ความเขาใจ ในพื้นฐานของทัศนศิลปพื้นบาน สามารถอธิบาย สรางสรรค อนุรักษ
วิเคราะห วิพากษ วิจารณเกี่ยวกับความงาม ดานทัศนศิลปพื้นบาน ไดอยางเหมาะสม

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ทัศนศิลปพื้นบาน
เรื่องที่ 2 องคประกอบทางทัศนศิลป
เรื่องที่ 3 รูปแบบและวิวัฒนาการของทัศนศิลปพื้นบาน
เรื่องที่ 4 รูปแบบและความงามของทัศนศิลปพื้นบาน
เรื่องที่ 5 ทัศนศิลปพื้นบานกับการแตงกาย
เรื่องที่ 6 การตกแตงที่อยูอาศัย
เรื่องที่ 7 คุณคาของทัศนศิลปพื้นบาน

2

เรื่องที่ 1 ทัศนศิลปพนื้ บาน
ทัศนศิลปพื้นบาน
เราอาจแบงความหมายของทัศนศิลปพนื้ บานออกเปน 2 คํา คือ คําวาทัศนศิลปและคําวาพื้นบาน
ทัศนศิลป หมายถึง ศิลปะที่รับรูไดดวยการมอง ไดแกรูปภาพทิวทัศนทั่วไปเปนสําคัญอันดับ
ตนๆ รูปภาพคนเหมือน ภาพลอเลียน ภาพสิ่งของตาง ๆ ก็ลวนแลวแตเปนเรื่องของทัศนศิลปดวยกัน
ทั้งสิ้น ซึ่งถากลาววาทัศนศิลปเปนความงามทางศิลปะ เชน งานประติมากรรม งานสถาปตยกรรม งาน
สิ่งพิมพ ฯลฯ ที่ไดจากการมอง หรือ ทัศนา นั่นเอง
งานทัศนศิลป แยกประเภทไดดังนี้
1. จิตรกรรม หมายถึง การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปบนพืน้ ระนาบดวยวิธกี ารลาก การ
ระบายสีลงบนพื้นผิววัสดุที่มคี วามราบเรียบ เชนกระดาษ ผาใบ แผนไม เปนตน เพื่อใหเกิดเรื่องราวและ
ความงามตามความรูสกึ นึกคิดและจินตนาการของผูวาด จําแนกออกได 2 ลักษณะ ดังนี้

ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดภูมนิ ทร จังหวัดนาน

3

1.1 ภาพวาด เปนศัพททางทัศนศิลปที่ใชเรียกภาพวาดเขียน ภาพวาดเสน แบบเปน 2
มิติ คือ มีความกวางและความยาว โดยใชวัสดุตาง ๆ เชน ดินสอดํา สีไม สีเทียน เปนตน
1.2 ภาพเขียน เปนการสรางงาน 2 มิติ บนพื้นระนาบดวยสีหลายสี เชน การเขียนภาพ
ดวยสีน้ํา สีดินสอ สีน้ํามัน เปนตน
2. ประติมากรรม หมายถึง การสรางงานทัศนศิลปที่เกิดจากการปน การแกะสลัก การหลอ
การเชื่อม เปนตน โดยมีลักษณะ 3 มิติ คือ มีความกวาง ความยาว และความหนา เชน รูปคน รูปสัตว รูป
สิ่งของ เปนตน ประติมากรรมจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้

ประติมากรรมแบบนูนต่ํา
2.1 แบบนูนต่ํา เปนการปน หรือสลักโดยใหเกิดภาพที่นูนขึ้น จากพื้นเพียงเล็กนอย
เทานั้น เชน รูปบนเหรียญตาง ๆ (เหรียญบาท เหรียญพระ) เปนตน

ประติมากรรมแบบนูนสูง
2.2 แบบนูนสูง เปนการปนหรือสลักใหรูปที่ตองการนูนขึ้นจากพื้นหลังมากกวาครึ่งเปน
รูปที่สามารถแสดงความตื้นลึกตามความเปนจริง เชน ประติมากรรมที่ฐานอนุสาวรีย เปนตน
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ประติมากรรมแบบลอยตัว
2.3 แบบลอยตัว เปนการปนหรือแกะสลักที่สามารถมองเห็นและสัมผัส ชื่นชมความ
งามของผลงานไดทุกดานหรือรอบดาน เชนพระพุทธรูป เปนตน
3. สถาปตยกรรม หมายถึง ศิลปะและวิทยาการแหงการกอสรางที่นํามาทําเพื่อสนองความ
ตองการในดานวัตถุและจิตใจ มีลักษณะเปนสิ่งกอสรางที่สรางอยางงดงาม จําแนกออกได 2 ลักษณะ
ดังนี้

สถาปตยกรรมไทยแบบเปด
3.1 แบบเปด หมายถึง สถาปตยกรรมที่มนุษยสามารถเขาไปใชสอยได เชน อาคาร
เรียน ที่พักอาศัย เปนตน
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พระธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนสถาปตยกรรมแบบปด
3.2 แบบป ด หมายถึ ง สถาป ต ยกรรมที่ ม นุ ษ ย ไ ม ส ามารถเข า ไปใช ส อยได เช น
สถูป เจดีย อนุสาวรียตาง ๆ

ผลงานภาพพิมพแกะไม
4 . ภาพพิมพ หมายถึง ผลงานศิลปะที่ถูกสรางขึ้นมาดวยวิธีการพิมพ ดวยการกดแมพิมพให
ติดเปนภาพบนกระดาษ จากแมพิมพไมหรือ แมพิมพโลหะ เปนตน
คําวา พื้นบาน บางครั้งเรียกวาพื้น ซึ่งหมายถึงกลุมชนใดกลุมชนหนึ่งอันมีเอกลักษณของตน
เชน การดํารงชีพ ภาษาพูด ศาสนา ที่เปนประเพณีรวมกัน
ดังนั้น ทัศนศิลปพื้น บาน หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีความงาม ความเรียบงายจากฝมือ
ชาวบานทั่ว ๆไปสรางสรรคผลงานอันมีคุณคาทางดานความงาม และประโยชนใชสอยตามสภาพของ
ทองถิ่น
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ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ไดกลาววา ทัศนศิลปพื้นบานหมายถึง ศิลปะชาวบาน คือการรองรํา
ทําเพลง กิจกรรมการวาดเขียนและอื่น ๆ ซึ่งกําเนิดมาจากชีวิตจิตใจของประชาชน ศิลปะชาวบานสวน
ใหญจะเกิดควบคูกับการดําเนินชีวิตของชาวบาน ภายใตอิทธิพลของความเปนอยู ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่ อ และความจํ า เป น ของสภาพท อ งถิ่ น เพื่ อ ใช ส อยในชี วิ ต ประจํ า วั น
โดยทั่วไปแลว ศิลปะพื้นบานจะเรียกรวมกับ ศิลปหัตถกรรม เปนศิลปหัตถกรรม ที่เกิดจากฝมือของคน
ในทองถิ่น การประดิษ ฐสรางสรรคเปนไปตามเทคนิคและรูปแบบที่ถายทอดกัน ใน ครอบครัว
โดยตรงจากพอ แม ปู ยา ตา ยาย โดยมี จุด ประสงค หลัก คือ ทํ าขึ้น เพื่อใช สอยในชีวิ ต ประจําวั น
เชนเดียวกับคติพื้นบานแลวปรับปรุงใหเขากับสภาพของทองถิ่น จนกลายเปนเอกลัก ษณเฉพาะของ
ตนเอง
สวนประกอบของทัศนศิลปพื้นบาน
ทัศนศิลปพื้นบาน จะประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
1. เปนผลงานของชางนิรนาม ทําขึ้นเพื่อใชสอยในชีวิตประจําวันของประชาชน ความงามที่ปรากฏ
มิไดเกิดจากความประสงคสวนตัวของชางเพื่อแสดงออกทางศิลปะ แตมาจากความพยายาม หรือความ
ชํานาญของชางที่ฝกฝน และผลิตตอมาหลายชั่วอายุคน
2. เปนผลงานทีม่ ีรูปแบบที่เรียบงาย มีความงามอันเกิดจากวัสดุจากธรรมชาติ และผานการใชสอยจาก
อดีตจนถึงปจจุบนั
3. ผลิตขึ้นเปนจํานวนมาก ซื้อขายกันในราคาปกติ ความงดงามเกิดจากการฝกฝน และการทํา ซ้ํา ๆ
กัน
4. มีความเปนธรรมชาติปรากฏอยูมากกวาความสละสลวย
5. แสดงลักษณะพิเศษเฉพาะถิ่น หรือเอกลักษณของถิ่นกําเนิด
6. เปนผลงานที่ทําขึ้นดวยฝมือเปนสวนมาก
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เกร็ดความรู
ผูสรางงานศิลปะ เราเรียกวา ศิล ปน เชนศิลปน ดานจิต รกรรม ศิลปนดานภาพพิมพ ศิลปน ดาน
ประติมากรรม แตก ารปน หลอพระพุทธรูป เรียกวางานปฏิมากรรม(สังเกตวาเขียนตางกันจากคําวา
ประติมากรรม และผูสรางสรรคงานประติมากรรมเราเรียกปฏิมากรสว นผูสรางสรรค งานดา น
สถาปตยกรรมเราเรียกสถาปนิก

กิจกรรม ใหผูเรียนสํารวจบริเวณชุมชนของผูเรียนหรือสถานที่พบกลุม วามีทัศนศิลป
พื้นบานอะไรบาง หากมีจัดอยูใ นประเภทอะไร จากนั้นบันทึกไวแลวนํามาแลกเปลี่ยนความรูก ันในชั้น
เรียน
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เรื่องที่ 2 องคประกอบทางทัศนศิลป
“องคประกอบทางทัศนศิลป” ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 7 ประการคือ
1. จุด หมายถึง สวนประกอบที่เล็กที่สุด เปนสวนเริ่มตนไปสูสวนอื่น ๆ

.....
2. เสน หมายถึง จุดหลาย ๆ จุดที่เคลื่อนที่ตอเนื่องไปในทีว่ างเปลา จากทิศทางการเคลื่อนที่
ตาง ๆ กัน

3. สี หมายถึง ลักษณะของแสงสวางที่ปรากฏแกสายตาใหเห็น สีตางกันสีเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอ
ความรูสึก เมื่อมองเห็น และทําใหเกิดอารมณ สะเทือนใจตาง ๆ สีชางเขียนประกอบไปดวยแมสี 3 สีคือ
เหลือง แดง น้ําเงิน ซึ่งเมื่อนําแมสีมาผสมกันจะไดสีตางๆ

4. พื้นผิว หมายถึง คุณลักษณะตาง ๆ ของผิวดานหนาของวัตถุทุกชนิดที่มีลกั ษณะตาง ๆ กันเชน
เรียบ ขรุขระ เปนมันวาว หรือดาน เปนตน
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5. รูปราง หมายถึง การบรรจบกันของเสนที่เปนขอบเขตของวัตถุที่มองเห็นเปน 2 มิติ คือ มีความ
กวางและความยาว 2 ดานเทานั้น

6. รูปทรง หมายถึงรูปลักษณะที่มองเห็นเปน 3 มิติ คือ มีความกวาง ความยาว และความหนาลึก
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เกร็ดความรู
การนําองคประกอบทางทัศนศิลป มาจัดภาพใหปรากฏเดน และจัดเรื่องราวสวนประกอบ
ตาง ๆ ในภาพเขาดวยกันอยางเหมาะสมเรียกการจัดภาพ
การจัดภาพเบื้องตนมีหลักการดังนี้
1. มีจุดเดนเพียงหนึ่ง
2. เปนเอกภาพ คือดูแลวเปนเรื่องราวเดียวกัน
3. มีความกลมกลืนโดยรวมของภาพ
4. อาจมีความขัดแยงเล็กนอยเพื่อเนนจุดเดน
5. มีความสมดุลของน้ําหนักในภาพ
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กิจกรรม ใหผูเรียนอธิบายความหมายขององคประกอบทางทัศนศิลปตอไปนี้
จุด หมายถึง.......................................................................................................................................
เสน หมายถึง.....................................................................................................................................
สี หมายถึง........................................................................................................................................
พื้นผิว หมายถึง................................................................................................................................
รูปราง หมายถึง................................................................................................................................
รูปทรง หมายถึง...............................................................................................................................
ดูเฉลยจากบทเรียนที่ 1 เรื่องที่ 2 องคประกอบทางทัศนศิลป
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เรื่องที่ 3 รูปแบบและวิวัฒนาการของทัศนศิลปพื้นบาน
ศิลปะพื้นบาน มีพื้นฐานที่เกิดจากการผลิตที่ทําขึ้นดวยมือเพื่อประโยชนใชสอย จึงนับไดวา
กําเนิดพรอมกับวิวัฒนาการของมนุษย ไดคิดคนวิธกี ารสรางเครื่องมือ เครื่องใช เพื่อชวยใหเกิดความ
สะดวกสบายตอการดําเนินชีวิตมาโดยตลอด เชน เครื่องมือหิน เครื่องปนดินเผาสมัยโบราณทีข่ ุดพบจึง
นับไดวาการกําเนิดศิลปหัตถกรรมมีอยูทั่วไป และพัฒนาตั้งแตโบราณแลว ในสมัยกอนนัน้ สังคมของ
ชาวไทยเรา เปนสังคมแบบชาวนา หรือเรียกกันวาสังคมเกษตร อันเปนสังคมที่พึ่งตนเอง มีพรอมทุกดาน
ในเรื่องปจจัยสี่อยูในกลุมชุมมนนั้น ๆ การสราง การผลิตเครื่องใชและอุปกรณตางๆ เพื่ออํานวยความสุข
ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตของตนเอง
ประเภทของศิลปะพื้นบาน
งานศิลปะพื้น บานของไทยมีปรากฏตามทองถิ่น ตาง ๆ อยูมากมายหลายประเภท
สามารถแบงเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้
1. ดานจิตรกรรม จิตรกรรมพื้นบานของไทยเกิดจากชางชาวบานในทองถิ่นเปนผูสรางผลงานขึ้นโดย
อาศัยวัสดุอุปกรณในทองถิ่นเปนเครื่องมือสรางสรรคผลงาน เชน การใชใบลาน แผนไม ผาฝาย เปน
วัสดุสําหรับขีดเขียนวาดภาพ และใชสีจากธรรมชาติ เชน สีจากยางไม ผลไม ดินสี ผงหินสี ระบายดวย
ไมทุบปลายใหเปนฝอยบาง หรือขนสัตวบางประเภท เชน ขนหมู ขนจากหูวัว ขนกระตาย มัดกับไม
เปนแปรงหรือพูกันระบาย จิตรกรรมพื้นบานไทยสามารถแบบออกไดเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของ
ตัวจิตรกรรมดังนี้
1.1 จิตรกรรมแบบเคลื่อนที่ได หมายถึงมนุษยสามารถนําพาชิ้นงานจิตรกรรมนั้นเคลื่อนที่ไป
ไหนไดโดยสะดวก ตัวอยางของงานจิตรกรรมประเภทนี้ไดแก สมุดขอย ภาพมหาชาติ ตูพระธรรมลาย
รดน้ํา เปนตน
1.2 จิตรกรรมแบบเคลื่ อ นที่ไ มไ ด หมายถึง มนุษ ยไมสามารถนํา พาชิ้น งานจิต รกรรมนั้ น
เคลื่อนที่ไปไหนได เนื่องจากไดเขียนภาพจิตรกรรมลงบนอาคารสถานที่ เชน ภาพจิตรกรรมตามฝาผนัง
พระอุโบสถ จิตรกรรมบนผนังเพดาน ระเบียงวิหาร เปนตน
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ภาพจิตรกรรมพื้นบานแบบเคลื่อนที่ได

ภาพจิตรกรรมพื้นบานแบบเคลื่อนที่ไมได

ลัก ษณะของจิต รกรรมพื้ น บ า นไทย มัก จะเป น จิ ต รกรรมแบบที่เ รี ยกวา “จิต รกรรมแบบ
ประเพณี” คือเปนการสรางสรรคจิตรกรรมตามแบบแผนที่ทําสืบตอกันมา ลักษณะจะเปนการเขียนภาพ
ดวยสีฝุนจากธรรมชาติในทองถิ่น ลักษณะการเขียนจะไมรีบรอนไมตองแขงกับเวลา ลักษณะงานจะมี
ขนาดเล็ก หากเขียนบนพื้นที่ใหญ เชน ผนังก็จะมีลักษณะเล็กแตจะมีรายละเอียดในภาพมากหรือเปน
ภาพเลาเรื่องตอเนื่องไปจนเต็มพื้นที่ สัดสวนประกอบไมสัมพันธกับบุคคลในภาพ หนาบุคคลไมแสดง
อารมณ แตจะสื่อความหมายดวยกิริยาทาทาง และเรื่องราวสวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ พุทธศาสนา
ความเชื่อ
2. ดานประติมากรรม ประติมากรรมพื้นบาน มัก จะเปนงานที่สรางสรรคขึ้นมาเพื่อการตอบสนอง
ประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวันของมนุษย วัสดุที่ใชมักจะเปนวัสดุในทองถิ่น โดยเลือกใชตามความ
เหมาะสมในการใชงาน เชน ไมไผ ไมเนื้อแข็ง ดินเหนียวและการเผา เปนตน ประติมากรรมพื้นบาน
สามารถแบงออกตามลักษณะการนําไปใชได 4 ประเภทดังนี้
2.1 ประติมากรรมพื้นบานเพื่อการตกแตงชั่วคราว เปนงานประติมากรรมที่สรางขึ้นมาเพื่อใช
ในพิธีกรรมหรือการตกแตงในระยะเวลาอันสั้น เชน การแทงหยวก การแกะสลักผักหรือผลไม และการ
ตกแตงบายศรีในพิธีการตาง ๆ เปนตน

การแทงหยวก

การตกแตงบายศรี
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งานประติมากรรมประเภทนี้มักมีความสวยงามประณีตใชความคิดสรางสรรคสูง
ผูทําอาจทําคนเดียวหรือทําเปนกลุมก็ได
2.2 ประติมากรรมพื้นบานเพื่อตกแตงสิ่งของเครื่องใช เปนการสรางสรรคงานประติมากรรม
เพื่อตกแตงสิ่งของเครื่องใชใหเกิดความสวยงามนาใช

ตัวอยางประติมากรรมพืน้ บานเพื่อตกแตงสิ่งของเครื่องใช ไดแก
การแกะสลักตู เตียง ขันน้ําพานรอง คนโท หมอน้ํา เปนตน
2.3 ประติมากรรมพื้นบานเพื่อเครื่องมหรสพ ประติมากรรมประเภทนี้สรางขึ้นมาเพื่อความ
บันเทิง โดยจะเลือกใชวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น เชน ดินเผา ไมไผ หนังวัวหรือหนังควาย ผาฝาย ฯลฯ มา
ประดิษฐเพื่อเปนอุปกรณแสดงมหรสพตาง ๆ

ตัวอยางประติมากรรมพื้นบานเพื่อมหรสพ ไดแก หุนกระบอก (หุนโรงเล็ก)
หนังใหญ หนังตะลุง หัวโขน เปนตน
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2.4 ประติมากรรมพื้นบานประเภทเครื่อ งเลน และพิธีก รรม เปนประติมากรรมพื้น บานที่
สรางสรรคเพือ่ เปนเครื่องเลนสําหรับเด็ก หรือเครื่องเลน เครื่องบันเทิงสําหรับคนทุกวัย

ประติมากรรมประเภทนี้ ไดแก การแกะสลักตัวหมากรุก ตุกตาเล็ก ๆ
ตุกตาเสียกบาล และตุกตาชาววัง เปนตน
3. ดานสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมพื้นบานไทยเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแตแรก
เกิด โดยวัสดุที่ใชมักเปนวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นเปนหลัก ยกเวนสถาปตยกรรมดานศาสนาและความเชื่อ
ซึ่งอาจใชวัสดุตางทองถิ่นที่ดูแลว มีคาสูงเพื่อแสดงการเคารพนับถือ สถาปตยกรรมพื้นบานไทย แบง
ออกไดตามลักษณะการใชสอย 2 ประเภท ดังนี้
3.1 สถาปตยกรรมพื้นบานเพื่อพระพุทธศาสนา เปนสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นในวัดตาง ๆ เพื่อ
ประโยชนทางพุทธศาสนา และปูชนียสถาน

สถาปตยกรรมพื้นบานเพื่อพระพุทธศาสนา ไดแก พระสถูปเจดีย พระปรางค
พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ ฯลฯ
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3.2 สถาปตยกรรมพื้นบานประเภทที่อ ยูอ าศัย เปน สถาปต ยกรรมที่ สรางสรรคขึ้น มาเพื่อ
ประโยชนในการอยูอาศัยของบุคคล ลักษณะการกอสรางยึดถือสืบทอดตอกันมามีรูปแบบและแบบแผน
แนนอน แตสามารถดัดแปลงตามความตองการและประโยชนใชสอยของบุคคลอีกดวย สถาปตยกรรม
ป ร ะ เ ภ ท นี้ ส า ม า ร ถ พ บ เ ห็ น ไ ด จ า ก บ า น เ รื อ น ท ร ง ไ ท ย ห รื อ บ า น แ บ บ พื้ น บ า น ต า ม
ภาคตาง ๆ ภาคเหนือจะมีกาแลที่จั่วบาน ภาคกลางหลังคาทรงสูงปานลมมีเหรา ภาคใตหลังคาเปน ทรง
ปนหยา เปนตน

เรือนภาคเหนือ

เรือนภาคกลาง

เรือนภาคใต

การสรางสถาปตยกรรมพื้นบานประเภทที่อยูอาศัยนับเปนภูมิปญญาไทยที่ปลูกสรางตามความ
เหมาะสมของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และไดถายทอดคตินิยมไทยดานความเชื่อ ความเปนมงคลแก
ผูอาศัยอีกดวย
4. ดานภาพพิมพ ภาพพิมพพื้นบานของไทยมีไมมากนักที่เห็นไดชัดเจนมักจะเปนในรูปของผา
พิมพ ที่สรางสรรคขึ้นมาเพื่อประโยชนในการใชสอยเปนสวนใหญ เชน ผาพิมพลายบาติกของภาคใต
ซึ่งเปนกรรมวิธีกึ่งพิมพ กึ่งยอม และผาพิมพโขมพัสตรซึ่งเปนผาพิมพลายแบบตะแกรง ผาไหม(ซิลค
สกรีน) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ผาโขมพัสตร
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เกร็ดความรู
คุณรูไหมวาเรือนไทยโบราณแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
เรือนเครื่อ งสับ คือประเภทหนึ่ งของเรือนที่อยูอาศัยของคนไทยที่เรียกวา เรือนไทย คูกันกับ
เรือนเครื่องผูก ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถานหมายถึง "เปนเรือนที่มีลักษณะคุมเขาดวยกันดวย
วิธีเขาปากไม"
สว นใหญ เรือนเครื่องสั บเปน เรื อน 3 หอง กวาง 8 ศอก แตจ ะใหญโ ตมากขึ้น ถาเจาของมี
ตําแหนงสําคัญ เชน เสนาบดี ชางที่สรางจะเปนชางเฉพาะทาง กอนสรางจะมีการประกอบพิธี หลาย ๆ
อยาง ในภาคกลางมักใชไมเต็งรังทําพื้น เพราะแข็งมาก ทําหัวเทียนไดแข็งแรง ภาคเหนือนิยมใชไมสัก
ไมที่ไมนิยมใช เชน ไมตะเคียนทอง เพราะมียางสีเลือด ไมนาดู
เรือนเครื่องผูก เปนการสรางในลักษณะงาย ๆ การประกอบสวนตาง ๆ เขาดวยกันจะใชวิธีการ
ผูกมัดติดกันดวยหวาย หรือจักตอกจากไมไผ ไมมีการใชตะปูตอกยึด ฝาบาน หนาตาง ใชไมไผสานขัด
แตะ เรียกวาฝาขัดแตะ พื้นมีทั้งไมเนื้อแข็งทําเปนแผนกระดาน หรือใชไมไผสับเปนฟาก ก็แลวแตฐานะ
ของเจาของบาน
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กิจกรรม ใหผูเรียนสํารวจบริเวณชุมชนของผูเรียนหรือสถานที่พบกลุม วามีศิลปะพื้นบาน
ใดบางที่เขาในประเภททัศนศิลปพื้นบานทั้ง 4 ประเภทขางตน จากนั้นจดบันทึกโดยแบงเปนแตละ
หัวขอดังนี้
1. วันที่สํารวจ
2. ระบุสถานที่ หรือสิ่งของที่พบ
3. จัดอยูในประเภททัศนศิลปใด
4. ประโยชนหรือคุณคา
5. มีความสวยงามประทับใจหรือไม อยางไร (บอกเหตุผล)
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เรื่องที่ 4 รูปแบบและความงามของทัศนศิลปพื้นบาน
ทัศนศิลปพื้นบานกับความงามตามธรรมชาติ มีความงดงามที่คลายคลึงกันโดยอาจอธิบายใน
รายละเอียดของแตละสิ่งไดดังนี้
ทัศนศิลปพื้นบาน เปนรูปแบบศิลปะชนิด เดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนอยและคงรูป
แบบเดิมไดนานที่สุด จากเอกลักษณอันมีคุณคานี้เองทําใหทัศนศิลปพื้นบานมีคุณคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ
ไมวาเปนคุณคาดานเรื่องราว การพบเห็น หรือการแสดงออก เพราะทัศนศิลปพื้นบานเปนตัวบงบอก
ความเปนมาของมนุษยชาติที่สรางทัศนศิลปพื้นบานนั้น ๆ ขึ้นมา
งานทัศนศิลปพื้นบานสวนใหญมักจะออกแบบมาในรูปของการเลียนแบบหรือทําใหกลมกลืน
กับธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของการใชสอยและความสวยงามและ/หรือเพื่ออุ ดมคติ ซึ่งทําให
ทัศนศิลปพื้นบานมีจุดเดนที่นาประทับใจ ตัวอยางเชน การออกแบบอุปกรณจับปลาที่จะมีการออกแบบ
ใหกลมกลืนกับลักษณะกระแสน้ํา สะดวกในการเคลื่อนยาย

ไซดักปลา การออกแบบทีก่ ลมกลืนกับสภาพลําน้ํา

เราอาจวิเคราะห วิจารณ ถึงความสวยงาม ของทัศนศิลปพื้นบานโดยมีแนวทางในการวิเคราะห
วิจารณ ดังนี้
1. ดานความงาม เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานทักษะฝมือ การจัดองคประกอบศิลปวา
ผลงานชิ้นนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะไดอยางเหมาะสมสวยงามและสงผลตอผูดูใหเกิดความ
ชื่นชมเพียงใด ลักษณะการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมีหลากหลายแตกตาง กันออกไปตาม
รูปแบบของยุคสมัย ผูวิเคราะหควรมีความรู ความเขาใจดวย
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2. ดานสาระ เปน การวิเคราะหและประเมิน คุณคาของผลงานศิล ปะแตละชิ้น วามีลัก ษณะสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจุดประสงคตาง ๆ วาใหสาระอะไรกับผูชมบาง ซึ่งอาจเปนสาระเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ สังคม ศาสนา การเมือง ปญญา ความคิด จินตนาการ และความฝน
3. ดานอารมณความรูสึก เปนการคิดวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานคุณสมบัติที่สามารถกระตุน
อารมณค วามรูสึก และสื่อความหมายไดอยางลึก ซึ้ง ซึ่งเปน ผลของการแสดงออกถึงความคิด พลัง
ความรูสึกที่ปรากฏอยูในผลงาน
ตัวอยางการวิเคราะห วิจารณงานทัศนศิลปพื้นบานจากภาพตอไปนี้
ตัวอยางการวิเคราะห คําวิจารณที่ 1

คําวิจารณ
งานทัศนศิลปประเภท จิตรกรรมภาพเขียนระบายสี
1. ดานความงาม ภาพนี้ผูเขียนมีฝม ือและความชํานาญในการจัดภาพสูง จุดสนใจอยูที่บานหลังใหญ มี
เรือนหลังเล็กกวาเปนตัวเสริมใหภาพมีเรื่องราวมากขึ้น สวนใหญในภาพจะใชเสนในแนวนอน ทําใหดู
สงบเงียบแบบชนบท
2. ดานสาระ เปนภาพที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิตที่อยูใ กลชิดธรรมชาติ มีตนไมใหญนอยเปนฉากประกอบ
ทั้งหนาและหลัง มีสายน้ําที่ใหความรูสกึ เย็นสบาย
3. ดานอารมณและความรูสึก เปนภาพทีใ่ หความรูสึกผอนคลาย สีโทนเขียวของตนไมทําใหรูสึกสดชืน่
เกิดความรูสึกสงบสบายใจแกผูชมเปนอยางดี
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ตัวอยางการวิเคราะห คําวิจารณที่ 2

คําวิจารณ
งานทัศนศิลปประเภท ประติมากรรมแบบลอยตัว
1. ดานความงาม เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามไดสัดสวนสมบูรณแบบ ซุมเรือนแกว
และฉากสีเขมดานหลังทําใหองคพระดูโดดเดน และนาศรัทธามากยิ่งขึ้น
2. ดานสาระ เปนประติมากรรมที่สรางความเคารพศรัทธาแกผูพบเห็น
3. ดานอารมณและความรูสึก ทําใหรูสึกถึงความสงบแหงพระพุทธศาสนา และเปนเหมือนที่พึ่งแหง
จิตใจชาวพุทธ
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กิจกรรม ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเรื่องที่ 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ

ภาพจิตรกรรมสีน้ําของ อ.กิตติศกั ดิ์ บุตรดีวงศ
คําวิจารณ
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กิจกรรม ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเรื่องที่ 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ

ประติมากรรม วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จังหวัดแพร
คําวิจารณ
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กิจกรรม ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขา งตน และความรูที่ไดศึกษาจากเรื่องที่ 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ

การจัดสวนในบานเลียนแบบธรรมชาติ
คําวิจารณ
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กิจกรรม ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเรื่องที่ 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ

พระอุโบสถ วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสาคร
(ภาพจาก www.Mayaknight07.exteen.com)
คําวิจารณ
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กิจกรรม ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเรื่องที่ 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ

เครื่องจักสานจากไมไผ ภาคกลาง
คําวิจารณ
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กิจกรรม ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนดโดยใช
หลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเรื่องที่ 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ

จิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
คําวิจารณ
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กิจกรรม ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเรื่องที่ 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ

หนังตะลุง ภาคใต
คําวิจารณ
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กิจกรรม ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปทีก่ ําหนดโดย
ใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศกึ ษาจากเรื่องที่ 1.1 ถึง 1.4 มาประกอบคําวิจารณ

ลายขางเรือกอและ จังหวัดปตตานี
คําวิจารณ
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เรื่องที่ 5 ทัศนศิลปพื้นบานกับการแตงกาย
ความหมายของเครื่องแตงกาย
คําวา เครื่องแตงกาย หมายถึงสิ่งที่มนุษยนํามาใชเปนเครื่องหอหุมรางกาย การแตงกายของ
มนุษยแตละเผาพันธุสามารถคน ควาไดจ าก หลัก ฐานทางวรรณคดีและประวัติศาสตร เพื่อใหเปน
เครื่องชวยชี้นําใหรูและเขาใจถึงแนวทางการแตงกาย ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงสภาพของการดํารงชีวิตของ
มนุษยในยุคสมัยนั้น ๆ
ประวัติของเครื่องแตงกาย

ในยุคกอนประวัติศาสตรมนุษยใชเครื่องหอหุมรางกายจากสิ่งที่ไดมาจากธรรมชาติ เชน ใบไม
ใบหญา หนังสัตว ขนนก ดิน สีตาง ๆ ฯลฯ มนุษยบางเผาพันธุรูจักการใชสีที่ทํามาจากตนพืช โดยนํามา
เขียนหรือสักตามรางกายเพื่อใชเปนเครื่องตกแตงแทนการใชเครื่องหอหุมรางกาย ตอมามนุษยมีการ
เรียนรู ถึงวิธีที่จะดัดแปลงการใชเครื่องหอหุม รางกายจากธรรมชาติใหมีความเหมาะสมและสะดวกตอ
การแตงกาย เชน มีการผูก มัด สาน ถัก ทอ อัด ฯลฯ และมีการวิวัฒนาการเรื่อยมา จนถึงการรูจักใชวิธีตัด
และเย็บ จนในที่สุดไดกลายมาเปนเทคโนโลยีจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้
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ความแตกตางในการแตงกาย
มนุษยเปนสัตวโลกที่ออนแอที่สุด จึงจําเปนตองมีสิ่งปกคลุมรางกายเพื่อสามารถที่จะดํารงชีวิต
อยูได จากความจําเปนนี้จึงเปนแรงกระตุนที่สําคัญในอันที่จะแตงกายเพื่อสนองความตองการของมนุษย
เอง โดยมีสังคมและสิ่งอื่น ๆ ประกอบกัน และเครื่องแตงกายก็มีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามสาเหตุนั้น
ๆ คือ
1. สภาพภูมิอากาศ ประเทศที่อยูในภูมิอากาศที่หนาวเย็นมาก จะสวมเสื้อผาซึ่งทํามาจากหนังหรือขน
ของสัตว เพื่อใหความอบอุนแกรางกาย สวนในภูมิภาคที่มีอากาศรอนอบอาว เสื้อผาที่สวมใสจะทําจาก
เสนใย ซึ่งทําจากฝาย แตในทวีปอัฟริกา เสื้อผาไมใชสิ่งจําเปนสําหรับใชในการปองกันจากสภาพอากาศ
แตเขากลับนิยมใชพวกเครื่องประดับตาง ๆ ที่ทําจากหิน หรือแกวสีตาง ๆ ซึ่งมีอยูในธรรมชาตินํามา
ตกแตงรางกาย เพื่อใชเปนเครื่องลางหรือเครื่องปองกันภูตผีปศาจอีกดวย

ชาวเอสกิโมอาศัยในเขตขั้วโลกเหนือการแตงกายจะหอหุมรัดกุมเพื่อปองกันความหนาวเย็น
2. ศัตรูทางธรรมชาติ ในภูมิภาคเขตรอน มนุษยจะไดรับความรําคาญจากพวกสัตวปกประเภท แมลง
ตาง ๆ จึงหาวิธีขจัดปญหาโดยการใชโคลนพอกรางกายเพื่อปองกันจากแมลง ชาวฮาวายเอี้ยน แถบทะเล
แปซิฟก สวมกระโปรงซึ่งทําดวยหญา เพื่อใชสําหรับปองกันแมลง ชาวพื้นเมืองโบราณของญี่ปุนรูจักใช
กางเกงขายาว เพื่อปองกันสัตวและแมลง
3. สภาพของการงานและอาชีพ หนังสัตวและใบไมสามารถใชเพื่อปองกันอันตรายจากภายนอก เชน
การเดินปาเพื่อหาอาหาร มนุษยกใ็ ชหนังสัตวและใบไมเพือ่ ปองกันการถูกหนามเกี่ยว หรือ ถูกสัตวกัด
ตอย ตอมาสามารถนําเอาใยจากดอกฝาย และใยไหม มาทอเปนผาที่เรียกกันวา ผาฝายและผาไหม เมื่อ
ความเจริญทางดานวิทยาการมีมากขึ้น ก็เริ่มมีสิ่งที่ผลิตเพิ่มขึ้นอีกมากมายหลายชนิด สมัยศตวรรษที่ 19
เสื้อผามีการวิวัฒนาการเพิ่มมากขึน้ มีผูคิดประดิษฐเสื้อผาพิเศษ เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของผู
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สวมใส โดยเฉพาะผูที่ทํางานประเภทตาง ๆ เชน กะลาสีเรือ คนงานเหมืองแร เกษตรกร คนงาน
อุตสาหกรรม ขาราชการทหาร ตํารวจ พนักงานดับเพลิง เปนตน
4.ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา เมื่อมนุษยมีสติปญญามากยิ่งขึ้น มีการอยูรวมกันเปน
กลุมชน และจากการอยูรวมกันเปนหมูคณะนี้เอง จึงจําเปนตองมีระเบียบและกฎเกณฑในอันที่จะอยู
รวมกันอยางสงบสุข โดยไมมีการรุกรานซึ่งกันและกัน จากการปฏิบัติที่กระทําสืบตอกัน มา นี้เอง ใน
ที่สุดไดกลายมาเปนขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมขึ้น
ในสมัยโบราณ เมื่อมีการเฉลิมฉลองประเพณีสําคัญตาง ๆ เชน การเกิด การตาย การเก็บเกี่ยว
พืชผล หรือเริ่มมีการสังคมกับกลุมอื่น ๆ ก็จะมีการประดับหรือตกแตงรางกาย ใหเกิดความสวยงามดวย
เครื่องประดับตาง ๆ เชน ขนนก หนังสัต ว หรือทาสีต ามรางกาย มีก ารสักหรือเจาะ บางครั้งก็ว าด
ลวดลายตามสวนตาง ๆ ของรางกาย เพื่อแสดงฐานะหรือตําแหนง ซึ่งในปจจุบันก็ยงั มีหลงเหลืออยู สวน
ใหญก็จะเปนชาวพื้นเมืองของประเทศตาง ๆ ศาสนาก็มีบทบาทสําคัญในการ แตงกายดวยเหมือนกัน
5. ความตองการดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขาม ธรรมชาติของมนุษยเมื่อเจริญเติบโตขึ้น ยอมมีความ
ตองการความสนใจจากเพศตรงกันขาม โดยจะมีการแตงกายเพื่อใหเกิดความสวยงาม เพื่อดึงดูดเพศตรง
ขาม
6. เศรษฐกิจและสภาพแวดลอ ม สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย แตละบุคคลยอมไม
เหมือนกัน จึงทําใหเกิดการแตงกายที่แตกตางกันออกไป สังคมทั่วไปมีหลายระดับชนชั้น มีการแบงแยก
กันตามฐานะทางเศรษฐกิจ เชน ชนชั้นระดับเจานาย ชาวบาน และกรรมกร การแตงกายสามารถบอกได
ถึงสถานภาพ

เครื่องประดับและตกแตงรางกาย
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มนุษยเรามีพื้น ฐานในการรัก ความสวยงามอยูใ นจิตสํานึกอยูทุกคน จะมากหรือนอยบางก็
แลวแตจิตใจและสภาวะแวดลอมของบุคคลนั้นๆ ดังนั้นมนุษยจึงพยายามสรรหาสิ่งของมาประดับและ
ตกแตงรางกายตน โดยมีจุดประสงคที่จะเสริมความสวยงาม เพิ่มฐานะการยอมรับในสังคม หรือเปน
การเรียกรองความสนใจของเพศตรงขาม
ในสมัยโบราณการใชเครื่องประดับตกแตงรางกายของคนไทยระดับสามัญชนจะไมมี มากนัก
ถึงจะมีก็ไมใชของที่มีราคาสูง เพราะในสมัยโบราณมีกฎหมายขอหามมิใหขาราชการชั้น ผูนอยและ
ราษฎรใชเครื่องประดับที่มีราคาแพง จนกระทัง่ ในสมัยรัตนโกสินทรตอนปลาย กฎโบราณดังกลาวได
ถูกยกเวนไป จึงทําใหเครื่องประดับชนิดตางๆแพรหลายสูคนทุกชั้น ทําใหเกิดการแขงขันสรางสรรค
ออกแบบเครื่องประดับใหมๆมากมาย เครื่องประดับเหลานี้หลายชนิดจัดอยูในงานทัศนศิลปพื้นบาน
ชนิดหนึ่งซึ่งอาจแบงออกเปนชนิดตางๆตามวัสดุที่ใชได 3 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. เครื่องประดับที่ทําจากอโลหะ ไดแกเครื่องประดับทีใ่ ชวัสดุหลักทําจากที่ไมใชโลหะเชน
วัสดุดินเผา ไม ผา หินสีตางๆ ใยพืช หนังสัตว อัญมณี แกว พลาสติก ฯลฯ เครื่องประดับเหลานี้อาจ
ทําจากวัสดุชนิดเดียวหรือนํามาผสมกันก็ได นอกจากนั้นยังสามารถนํามาผสมกับวัสดุประเภทโลหะได
อีกดวย

เครื่องประดับหินสีที่รอยดวยเชือก

สรอยคอทําจากหนังแท

2. เครื่องประดับที่ทําจากโลหะ ไดแกเครื่องประดับที่ทําจากสินแรโลหะ เชน ทองคํา เงิน
ทองแดง ทองเหลือง ฯลฯ ซึ่งบางครั้งไดนําแรโลหะมากกวา 1 ชนิด มาผสมกันเชน นากซึ่งเปนการ
ผสมกัน ระหวางทองคํากับทองแดง สัมฤทธิ์ หรือ สําริด เปน โลหะผสมระหวางทองแดงและดีบุก
สัมฤทธิ์บางชนิดอาจมีสวนผสมของสังกะสี หรือตะกั่วปนอยูดวย
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เครื่องประดับทองคําโบราณ

เข็มขัดนาก

3. เครื่องประดับทีใ่ ชทําใหเกิดรองรอยบนรางกาย ไดแกการนําวัตถุจากภายนอกรางกายเขา
ไปติดบนรางกายเชนรอยสัก หรือการฝงลูกปดหรือเมล็ดพืชใตผิวหนังของชาวแอฟริกาบางเผาเปนตน
นอกจากนั้นยังมีการเขียนสีตามบริเวณลําตัวใบหนาเพื่อประเพณี หรือความสวยงามอีกดวย

การสักเพื่อความเชื่อ และการสักเพื่อความสวยงาม

เกร็ดความรู
รูไหมวา สีและลวดลายสามารถนํามาชวยในการแตงรางกายได
คนอวน หากใสเสื้อผาสีเขม ๆ เชน น้ําเงิน แดงเขม เขียวเขม เทา หรือดํา จะทําใหดูผอมลงกวาเสื้อสี
ออน หากเลือกเสื้อผาที่มีลายแนวตั้งยาว ๆ ก็จะทําใหดูผอมยิ่งขึ้น
ขณะทีค่ นผอม ควรใสเสื้อผาสีออน ๆ เชนขาว เหลือง ชมพู ฟา ครีม และควรเลือกลายเสื้อผาในแนว
ขวาง เพราะจะทําใหดตู ัวใหญขนึ้
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กิจกรรม
ใหผูเรียนทดลองนําวัสดุที่กําหนดดานลาง มาออกแบบเปนงานเครื่องประดับชนิดใดก็ไดที่ใชสําหรับ
การตกแตงรางกาย โดยใหเขียนเปนภาพรางของเครื่องประดับพรอมคําอธิบายแนวทางการออกแบบ
ของผูเรียน (ไมตองบอกวิธีทํา)
จากนัน้ ใหนําผลงานออกแบบนําเสนอในชัน้ เรียน
วัสดุที่กําหนด

ลูกปดเจาะรูสีตาง ๆ
คําอธิบายแนวทางการออกแบบ

เชือกเอ็นขนาดเล็ก
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กิจกรรม ใหผูเรียนทดลองนําวัสดุที่กําหนดดานลาง มาออกแบบเปนงานเครื่องประดับ
ชนิดใดก็ไดที่ใชสําหรับการตกแตงรางกาย โดยใหเขียนเปนภาพรางของเครื่องประดับพรอมคําอธิบาย
แนวทางการออกแบบของผูเรียนและวิธีทําอยางงาย ๆ จากนั้นใหนําผลงานออกแบบนําเสนอในชั้นเรียน

วัสดุที่กําหนด
ตุกตาเซรามิกขนาดเล็กความสูงประมาณ 1 นิ้ว และวัสดุอื่น ๆ ที่หาไดในชุมชนของทาน
คําอธิบายแนวทางการออกแบบ
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เรื่องที่ 6 การตกแตงที่อยูอาศัย
การออกแบบตกแตงเปนการออกแบบเพื่อการเปนอยูในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ออกแบบเพื่อเสริมแตงความงามใหกับอาคารบานเรือนและบริเวณที่อยูอาศัย เพื่อใหเกิดความสวยงาม
นาอยูอาศัย การออกแบบตกแตงในที่นี้หมายถึงการออกแบบตกแตงภายนอกและการออกแบบตกแตง
ภายใน
ขั้นตอนในการออกแบบ
1. ศึกษาการจัดวางพื้นที่ ตัวบานและที่วาง ทางเขาออก ทิศทางดูวาทิศทางลมและแสงแดด จะ
ผานเขามาทางดานไหน เชน กระแสลมจะมาจากทิศใต ดูทิศทางของสิ่งรบกวน เชน เสียง และฝุนจาก
ถนน จากอาคารขางเคียงวาจะเขามาในทิศทางใด การวางเครื่องเรือน เครื่องไฟฟา เปนตน
2. กําหนดความตอ งการ เชน รูปแบบการออกแบบเชน รูปแบบไทย ๆ หรือรูปแบบสากล
ทันสมัย เครื่องเรือนสามารถใชของที่มีอยูแลวมาดัดแปลงไดหรือไม หรืออยากไดสวนทีม่ ีลักษณะแบบ
ไหน เชน สวนที่มีไมใหญ ดูรมรื่น สวนไมดอก สวนแบบญี่ปุน

การตกแตงหองนอนแบบไทยทั้งผนังหอง เครื่องเรือน และสวนประกอบอื่น ๆ
3. การวางผัง ตามความตองการพื้น ที่ใ ชส อย เชน หองนั่งเลน ห องครัว หองนอน ฯลฯ
กําหนดแนวไมพุมเพื่อปองกันฝุนจากถนนกําหนดพื้น ที่ปลูกตน ไมบังแดดทางทิศตะวันตก กําหนด
ทางเขาออก สวน เพื่อใชสอยตาง ๆ กําหนดจุดที่จะเปนเดนของบริเวณซึ่งจะเปนบริเวณที่เดนที่สุด เชน
จุดที่มองไดอยางชัดเจนจากทางเขา หรืออาจจะจัดวางประติมากรรมหรือพันธุไมที่มีความสวยงามเปน
พิเศษก็ได
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4. การจัดทํารายละเอียดตาง ๆ
ไดแก การออกแบบในสวนตาง ๆ ตามผังที่กําหนดไว กําหนดเครื่องเรือน เครื่องไฟฟาหรือ
วัสดุและพันธุไมทจี่ ะนํามาใชออกแบบสวนประกอบอื่น ๆ
สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการตกแตงภายในโดยรวมคือ
สถานที่ตงั้ ของตัวบาน วัสดุจะนํามาใชตกแตง ประโยชนใชสอยในแตละหอง ความสวยงาม
งบประมาณของผูเปนเจาของ ความเหมาะสมกับกาลสมัย เพศและวัยของผูใช และสุดทายคืออุดมการณ
ของผูออกแบบ

การตกแตงสวนแบบเนนอนุรกั ษธรรมชาติ
5. การจัดวางเครื่อ งเรือ น หลักการทั่ว ไปในการพิจารณาจัด วางเครื่องเรือนในการตกแตง
ภายใน มีจุดมุงหมายงาย ๆ คือตองมีความเปนเอกภาพ คือ การรวมตัวกันของเครื่องเรือนแตละกลุม ทั้ง
ในดานความรูสึกและในดานความเปนจริง เชน ชุดรับแขก ชุดรับประทานอาหาร ชุดนั่งเลนฯลฯ ถึงแม
เครื่องเรือนทุกกลุมจะถูกจัดใหรวมอยูในหองโลงที่เปดถึงกันตลอด แตเครื่องเรือนทุกชุดจะตองถูกจัด
วางใหไมดูปนเปสับสนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเลือกแบบของเครื่องเรือนที่สัมพันธกันในแตละชุด และ
การใชสีสันตลอดจนการใชเครื่องตกแตง เชน ใชพรมรองในบริเวณหองรับแขก หรือใชไฟชอใหแสง
สวางเนนในบริเวณโตะอาหารซึ่งจะชวยใหชุดรับแขก และชุดรับประทานอาหารดูเปนเอกภาพยิ่งขึ้น
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6. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการใชสอย
เปนการดีมากถาเครื่องเรือนบางชิ้นสามารถที่จะใชงานไดหลายหนาที่ หรือหลายตําแหนง เชน
ตูเล็ก ๆ ในหองนอนใหญ สามารถนําไปใชในหองนอนเด็กได เมื่อมีตูใบใหญมาใชในหองนั้นแทน
หรือเกาอี้หวายในหองนั่งเลน สามารถนําไปใชนั่งเลนที่ระเบียงบานไดดวย
7. ความสมดุล
ตองคํานึงถึงความสมดุลในการจัดวางเครื่องเรือนแตละหอง โดยการจัดวางใหแบงกระจาย
เฟอรนิเจอรใหเหมาะสมกับพื้นที่และไมจัดเครื่องเรือนใหรวมกันอยูทางดานใดดานหนึ่งของหอง โดย
ปลอยใหอีกดานหนึ่งวางเปลาอยางไมมีเหตุผล
8. การจัดระบบทางเดินภายในแตละหอง
ทางเดิ น ภายในแตล ะหอง ทางเดิน จากประตูหนึ่ง ไปยังอี ก ประตูหนึ่ง จะตอ งสะดวกและ
กวางขวางเพียงพอ ตองไมมีการจัดวางทางเดินภายในแตละหองกีดขวางในเสนทางที่ใชสัญจร
สภาพโดยทั่ว ๆ ไปของหองทุกหอง จะทําหนาที่เปนตัวบังคับจํานวนในการจัดวาง เครื่องเรือน
ไดในตัวเองอยูแลว เชน หองนอนจะตองประกอบดวย เตียงนอน ตูเสื้อผา โตะแตงตัว โตะทํางาน โตะ
วางโทรทัศน การจัดวางจึงถูกกําหนดใหตูเสื้อผาตองวางชิดผนังดานทึบ สวนเตียงนอนนิยมจัดวางดาน
หัวนอนไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือตามความเชื่อ โตะวางโทรทัศนจัดวางไวปลายเตียงเพื่อความ
สะดวกในการใชงาน โตะแตงตัวและโตะทํางานจัดวางอยูในพื้นที่ซึ่งเหลืออยู
หองโถงของตัว บาน จึ งเปน หองที่ คอนขางจะสรางความยุงยากในการจัด วางเครื่องเรือ น
พอสมควร กอนการจัดวางเครื่องเรือนควรที่จะมีการวางแผนงานสําหรับหองนี้อยางรัดกุมเสียกอน
ทางเดินที่มีความกวางประมาณ 90 เซนติเมตร จะเปนชองทางเดินที่มีขนาดกําลังพอดี ชองวาง
ระหวางโตะกลางกับเกาอี้รับแขก ควรเปนระยะประมาณ 45 เซนติเมตร อันเปนระยะที่สามารถเดินผาน
เขามายังเกาอี้รับแขกไดสะดวก อีกทั้งแขกสามารถเอื้อมมือมาหยิบแกวน้ําหรือหยิบอาหาร ตลอดจนเขี่ย
บุหรี่ลงในที่เขี่ยบุหรี่ไดสะดวกอีกดวย
เครื่องเรือนชิ้นใหญ ๆ ในหอง เชน โซฟา ตูโชว โตะ ฯลฯ ควรจัดวางใหลงในตําแหนงที่
เหมาะสมเสียกอน เพื่อที่จะใชเปนหลัก ในการจัด วางเครื่องเรือนชิ้นเล็ก ๆ ตอไป และไมค วรจัดวาง
เครื่องเรือนชิ้นใหญ ๆ รวมกันอยูเปนกลุม แตควรจัดวางใหกระจายกันออกไป ตามการใชสอย ทั้งนี้
เพื่อผลในดานความสมดุล
แตอยางไรก็ตามในสภาพปกติควรคํานึงถึงดวยวาแขกที่นั่งบนเกาอี้ทุก ตัว ควรที่จ ะ
สามารถเอื้อมมือถึงสิ่งของที่อยูบนโตะขาง หรือโตะกลางได
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การวางเครื่องเรือนที่เหมาะสมและมีระบบทางเดินที่ดี
สําหรับโตะทํางานเปนเฟอรนิเจอรที่สําคัญชิ้นหนึ่งในหองนี้ ถามีเนื้อที่เพียงพอควรจะจัดวาง
โตะทํางานไวดวย โตะทํางานตัว นี้ใ นเวลาที่ไมไดใ ชงานอาจใชเปนที่ว างโชวข องหรือใชเปนที่พัก
อาหารขณะนํามาเสิรฟที่โตะไดดวย
เครื่ อ งเรื อ นที่ ดีที่ สุ ด สวยที่ สุ ด อาจกลายเป น เครื่ อ งเรื อ นชิ้น ที่ แ ย ที่ สุ ด ถ าหากฉากหลั ง มี
ขอบกพรอ ง เชน มี สีตัด กัน มากเกิ น ไปหรือ ตกแตงไม สัมพั น ธกั บ เครื่ องเรือน หองบางหองอาจดู
เหมือนกับวาเครื่องเรือนในหองไดถูกเปลี่ยนแปลงใหมหมดเพียงแตเจาของหองดัดแปลงฉากหลังของ
หองเทานั้น ฉากหลังจึงนับวามีความสําคัญและสามารถชวยในการตกแตงภายในไดอยางดี

เกร็ดความรู
การสรางบานควรที่จะมีการออกแบบตกแตงภายในไปพรอมกันดวย เพื่อเปนความลงตัวในการ
ออกแบบกอสรางและการวางสายไฟฟา ทอน้ําภายในระหวางกอสราง หากผูรับเหมากอสรางและ
ตกแตงภายในเปนผูเดียวกัน การประสานงานในสวนนี้จะเปนไปอยางราบรื่น ทําใหงานเสร็จไดรวดเร็ว
ขึ้นอีกทั้งการกอสรางบานและตกแตงภายในไปพรอมกัน ยังสามารถชวยประหยัดงบประมาณในการ
สรางบานใหนอยลงอีกดวย
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กิจกรรม
จากแบบรางแปลนหองนอนดานลาง ใหผูเรียนออกแบบจัดวางเครื่องเรือนใหถูกตองตาม
หลักการออกแบบที่ไดศกึ ษามา โดยใหรางผังเครื่องเรือนจัดวางลงในผังแปลนนีจ้ ากนั้นนํามา
แลกเปลี่ยนและวิจารณกันในกลุมเรียน
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เรื่องที่ 7 คุณคาของทัศนศิลปพื้นบาน
วัฒนธรรม โดยทั่วไปหมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษยและโครงสรางเชิงสัญลักษณที่ทําให
กิจกรรมนั้นเดนชัดและมีความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิตสราง
ขึ้น ดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน วัฒนธรรมที่เปนนามธรรม หมายถึง
สิ่งที่ไมใ ชวัต ถุ ไมสามารถมองเห็น หรือจับตองได เปน การแสดงออกในดาน ความคิด ประเพณี
ขนบธรรมเนียม แบบแผนของพฤติกรรมตาง ๆ ที่ปฏิบัติสืบตอกันมา เปนที่ยอมรับกันในกลุมของตนวา
เปน สิ่ งที่ดีง ามเหมาะสม เชน ศาสนา ความเชื่อ ความสนใจ ทัศ นคติ ความรู และความสามารถ
วัฒนธรรม ประเภทนี้เปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิด วัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมขึ้นได และในบางกรณีอาจ
พัฒนาจนถึงขั้นเปนอารยธรรมก็ได เชน การสรางศาสนสถานในสมัยกอน เมื่อเวลาผานไปจึงกลายเปน
โบราณสถาน ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร

โบราณสถานคือสิ่งที่ไดรับการพัฒนามาจากวัฒนธรรม
(รูปภาพจาก www.elbooky.multiphy.com)
ประเพณี เปนกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เปนเอกลักษณและมีความสําคัญตอสังคม
เชน การแตงกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ

การทําบุญใสบาตรเปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมา
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ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณี
วัฒนธรรมเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งในความเปนชาติ ชาติใดที่ไรเสียซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอัน
เปนของตนเองแลว ชาตินั้นจะคงความเปนชาติอยูไมได ชาติที่ไรวัฒนธรรมและประเพณี แมจะเปนผู
ชนะในการสงคราม แตในที่สุดก็จะเปนผูถูกพิชิตในดานวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งนับวาเปนการถูก
พิชิตอยางราบคาบและสิ้นเชิง ทั้งนี้เพราะผูที่ถูกพิชิตในทางวัฒนธรรมและประเพณีนั้นจะไมรูตัวเลยวา
ตนไดถูกพิชิต เชน พวกตาดที่พิชิตจีนได และตั้งราชวงศหงวนขึ้นปกครองจีน แตในที่สุดถูกชาวจีนซึ่ง
มีวัฒนธรรมและประเพณีสูงกวากลืนจนเปนชาวจีนไปหมดสิ้น ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา วัฒนธรรมและ
ประเพณีมีความสําคัญดังนี้
1. วัฒนธรรมและประเพณี เปนสิ่งที่ชี้แสดงใหเห็นความแตกตางของบุคคล กลุมคน หรือ
ชุมชน
2. เปนสิ่งที่ทําใหเห็นวาตนมีความแตกตางจากสัตว
3. ชวยใหเราเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่เรามองเห็น การแปลความหมายของสิ่งที่เรามองเห็นนั้นขึ้นอยู
กับวัฒนธรรมและประเพณีของกลุมชน ซึ่งเกิดจากการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรม เชน คนไทย
มองเห็นดวงจันทรวามีกระตายอยูในดวงจันทร ชาวออสเตรเลียเห็นเปนตาแมวใหญกําลังมองหาเหยื่อ
4. วัฒนธรรมและประเพณีเปนตัวกําหนดปจจัย 4 เชน เครื่องนุงหม อาหาร ที่อยูอาศัย การรักษา
โรค ที่แตกตางกันไปตามแตละวัฒนธรรม เชนพื้นฐานการแตงกายของประชาชนแตละชาติ อาหารการ
กิน ลักษณะบานเรือน ความเชื่อในยารักษาโรคหรือความเชื่อในสิ่งลี้ลับของแตละ ชนชาติ เปนตน
5. วัฒนธรรมและประเพณี เปนตัวกําหนดการแสดงความรูสึกทางอารมณ และการควบคุม
อารมณ เชน ผูชายไทยจะไมปลอยใหน้ําตาไหลตอหนาสาธารณะชนเมื่อเสียใจ
6. เปนตัวกําหนดการกระทําบางอยางในชุมชนวาเหมาะสมหรือไม ซึ่งการกระทําบางอยางใน
สังคมหนึ่งเปนที่ยอมรับวาเหมาะสมแตไมเปนที่ยอมรับในอีกสังคมหนึ่ง เชนคนตะวันตกจะจับมือหรือ
โอบกอดกันเพื่อทัก ทายกันทั้งชายและหญิง คนไทยใช การยกมือบรรจบกันและกลาวสวัสดีไมนิยม
สัมผัสมือโดยเฉพาะกับคนที่มีอาวุโ สกวา คนญี่ปุนใชโคงคํานับ ชาวเผาเมารีในประเทศนิวซีแลนด
ทักทายดวยการ แลบลิ้นออกมายาว ๆ เปนตน
จะเห็นไดวาผูสรางวัฒนธรรมและประเพณีคือมนุษย สังคมเกิดขึ้นก็เพราะ มนุษย วัฒนธรรม
ประเพณี กับสังคมจึงเปนสิ่งคูกัน โดยแตละสังคมยอมมีวัฒนธรรมและหากสังคมมีขนาดใหญหรือมี
ความซับซอน มากเพียงใด ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีมักจะมีมากขึ้น เพียงใดนั้น
วัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ ของแตละสังคมอาจเหมือนหรือตางกันสืบเนื่องมาจากความแตกตาง
ทางดานความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนาและถิ่นที่อยู เปนตน
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ลักษณะของวัฒนธรรมและประเพณี
เพื่อที่จะใหเขาใจถึงความหมายของคําวา "วัฒนธรรม" ไดอยางลึกซึ้ง จึงขออธิบายถึงลักษณะ
ของวัฒนธรรม ซึ่งอาจแยกอธิบายไดดังตอไปนี้
1. วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู มนุษยแตกตางจากสัตว ตรงที่มีการรูจักคิด มี
การเรียนรู จัดระเบียบชีวิตใหเจริญ อยูดีกินดี มีความสุขสะดวกสบาย รูจักแกไขปญหา ซึ่งแตกตางไป
จากสัตวที่เกิดการเรียนรูโดยอาศัยความจําเทานั้น
2. วัฒนธรรมเปนมรดกของสังคม เนื่องจากมีการถายทอดการเรียนรู จากคนรุนหนึ่งไปสูคน
รุนหนึ่ง ทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม โดยไมขาดชวงระยะเวลา และมนุษยใชภาษาในการถายทอด
วัฒนธรรม ภาษาจึงเปนสัญลักษณที่ใชถายทอดวัฒนธรรมนั่นเอง
3. วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต หรือเปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตของมนุษย มนุษยเกิดในสังคม
ใดก็จะเรียนรูและซึมซับในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู ดังนั้นวัฒนธรรมในแตละสังคมจึง
แตกตางกัน
4. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมคงที่ มนุษยมีการคิดคนประดิษฐสิ่งใหม ๆ และปรับปรุงของเดิมให
เหมาะสมกับ สถานการณที่ เปลี่ย นแปลงไป เพื่ อความเหมาะสมและความอยู ร อดของสั งคม เช น
สังคมไทยสมัยกอนผูหญิงจะทํางานบาน ผูชายทํางานนอกบานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว แตปจจุบันสภาพ
สังคมเปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูหญิงตองออกไปทํางานนอกบาน เพื่อหารายไดมาจุน เจือครอบครัว
บทบาทของผูหญิงในสังคมไทยจึงเปลี่ยนแปลงไป
ประเพณีไทย นั้นเปนประเพณีที่ไดอิทธิพลอยางสูงจากศาสนาพุทธ แตอิทธิพลจากศาสนาอื่น
เชน ศาสนาพราหมณและการอพยพของชาวตางชาติ เชน คนจีน ก็มีอิทธิพลของประเพณีไทยดว ย
เชนกัน
ประเพณีไทย อันดีงามที่สืบทอดตอกันมานั้น ลวนแตกตางกันไปตามความเชื่อ ความผูกพัน
ของผูคนตอพุทธศาสนา และการดํารงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอยางชาญฉลาดของ
ชาวบานในแตละทองถิ่น ทั่วแผนดินไทย เชน
ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแกวของคนไตหรือชาวไทยใหญที่จังหวัดแมฮองสอน
ภาคอีสาน ประเพณีบุญบัง้ ไฟของชาวจังหวัดยโสธร
ภาคกลาง ประเพณีทําขวัญขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคใต ประเพณีแหผาขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเพณี และอารยธรรมไทยยังนํามาซึ่งการทองเที่ยว เปน ที่รูจักและประทับใจแกชาติอื่น
นับเปนมรดกอันล้ําคาที่เราคนไทยควรอนุรักษและสืบสานใหยิ่งใหญตลอดไป
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เกร็ดความรู
เทศกาลคืออะไร.................
เทศกาลคือชวงเวลาที่กําหนดไวเพื่อจัดงานบุญและงานรืน่ เริงในทองถิ่นเปนการเนนไปทีก่ ารกําหนดวัน
เวลา และโอกาสที่สังคมแตละแหงจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองโดยมีฤดูกาลและความเชื่อเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหเกิดเทศกาลและงานประเพณี
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โบราณสถานและวัตถุ
โบราณสถาน หมายถึง สถานที่ที่เปนของโบราณ เชน อาคารสถานที่ที่มีมาแตโบราณ แหลง
โบราณคดี เชน เมืองโบราณ วังโบราณ คุมเกา เจดีย ฯลฯ แทบทุกจังหวัดในเมืองไทยมีแหลงโบราณ
สถานที่นาศึกษานาเรียนรูเพื่อสืบทอดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาและความสามารถของบรรพบุรุษ
เชน เวียงกุมกามที่เชียงใหม แหลงโบราณสถานที่บานเชียง พระนครคีรีที่จังหวัดเพชรบุรี พระเจดียยุทธ
หัตถี พระเจดียที่สรางขึ้นเพื่อเปน อนุสรณแหงกิจ กรรมที่สําคัญตาง ๆ พระราชวังและพระตําหนัก
โบราณ ฯลฯ

เมืองเกาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดเปนโบราณสถานที่สําคัญของไทย
ในโบราณสถานแตละแหงอาจมีโบราณวัตถุที่มีคุณคา เชน เครื่องใชตาง ๆ เครื่องถวยชาม อาวุธ
เครื่องสักการบูชา ฯลฯ ในทองที่ตาง ๆ อาจมีสิ่งที่เปนโบราณวัตถุ เชน เรือโบราณ บานโบราณ รูปสลัก
หรืองานศิลปกรรมที่มีมาแตโบราณ หรืองานที่ศิลปนแตโบราณไดสรางสรรคไว เครื่องใชที่เคยใชมาแต
โบราณบางอยางกลายเปนสิ่งที่ลาสมัยในปจจุบันก็อาจจัดเปนโบราณวัตถุที่มีคา เชน หินบดยา เครื่องใช
ในการอยูไฟของแมลูก ออน เครื่องสีขาวแบบโบราณ จับปง กําไล ปน ปก จุก อุปกรณที่ใ ชใ นการ
ประกอบอาชีพแตโบราณ ฯลฯ
โบราณวัตถุ หมายถึง สังหาริมทรัพย (ทรัพยที่ไมยึดติดกับที่ดิน) ที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปน
สิ่งประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย
หรือซากสัตว ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
สังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี
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โบราณวัตถุที่บานบาตง อยูที่บานบาตง ตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ประโยชนของโบราณสถานและโบราณวัตถุ สรุปไดดังนี้
1. แสดงความเปนมาของประเทศ
ประเทศที่มีประวัติศาสตรยาวนานก็ยอมตองมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอายุเกาแก
เชนกัน ดังนั้นโบราณสถานและโบราณวัตถุจึงเปรียบเหมือนหลักฐานแสดงความเปนมา ของชาติ
2. เปนเกียรติและความภาคภูมิใจของคนในชาติ โบราณสถานและโบราณวัตถุแสดงใหเห็นถึง
การพั ฒ นาทั้ ง ด า นสั ง คม สติ ป ญ ญา และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในอดี ต ของชาติ ดั ง นั้ น ชาติ ที่ มี
โบราณสถานและโบราณวัตถุมากและเกาแกคนในชาติยอมมีความภูมิใจในการวิวัฒนาการดาน ตาง ๆ
ของชนชาติของตน
3. เปนสิ่งที่โยงเหตุการณในอดีตและปจจุบันเขาดวยกัน โบราณสถานและโบราณวัตถุเปน
เหมือนหลักฐานที่ผานกาลเวลามา ทําใหคนในยุคปจจุบันสามารถไดรับรูถึงอดีตของชนชาติ ของตน
และสามารถนํามาปรับปรุง พัฒนา หรือแกไขขอบกพรองในเหตุการณปจ จุบัน หรือเลียนแบบและ
พัฒนาในสิ่งที่ดีงามตอไปได
4. เปนสิ่งที่ใชอบรมจิตใจของคนในชาติได โบราณสถานและบางแหงเปนสถานที่ที่บอกถึงการ
เสียสละของบรรพบุรุษ บางแหงเปนที่เตือนสติคนในชาติ และบางแหงถือวาเปนสถานทีศ่ ักดิส์ ิทธิ
โบราณสถานและโบราณวัตถุไมใชทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นไดเอง แตเปนทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่มนุษยใชสติปญญาและความรูความสามารถสรางขึ้นในสมัย โบราณ สถานที่
และสิ่ ง ของเหล า นั้ น เมื่ อ ตกทอดเป น มรดกมาถึ ง คนรุ น เรา ก็ ก ลายเป น โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ เชนเดียวกับอาคารและวัตถุที่เราสรางขึ้นสมัยนี้ ก็จะเปนโบราณสถานและโบราณวัตถุของ
คนในอนาคตสืบ ตอไปแบบนี้ไม ข าดตอน ฉะนั้น โบราณสถานและโบราณวัต ถุ จึง เปน หลัก ฐาน
ประวัติศาสตรประเภทหนึ่งที่บอกความเปนมาของบรรพบุรุษ ที่อยูใ นสังคมระดับตาง ๆ ตั้งแตกลุม
ชนขนาดเล็ก จนถึงหมูบานเมือง และประเทศชาติ ตอเนื่องมาจนถึงสมัยเรา ดังนั้นเราทุกคนควรรวมมือ
รวมใจดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุ ไมทําลาย ไมทํารายแกะ ขูดขีด ขุดเจาะโบราณสถาน และ
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ไมเก็บซื้อขาย หรือแปลงแปรรูปโบราณวัต ถุ และขอใหจําไววา “การอนุรัก ษโ บราณสถานและ
โบราณวัตถุเปนหนาที่ของทุกคน”

เกร็ดความรู
โบราณสถานของไทยที่ไดขึ้นทะเบียนมรดกโลกแลวมีถึง 3 แหงคือ
1.อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร (ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร) ผังเมืองสุโขทัยมี
ลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กวางประมาณ 1.6 กิโลเมตร ภายในยัง
เหลือรองรอยพระราชวังและวัดอีก 26 แหง วัดทีใ่ หญที่สุดคือวัดมหาธาตุ
2.อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา เปนเมืองหลวงของชนชาติไทยในอดีตตั้งแต พ.ศ. 1893-2310 เปนอาณาจักรซึ่งมีความ
เจริญรุงเรืองจนอาจถือไดวาเปนอาณาจักรที่รุงเรืองมั่งคั่งทีส่ ุดในภูมภิ าคสุวรรณภูมจิ ากการสํารวจพบวา
มีโบราณสถานกระจัดกระจายอยูไมต่ํากวา 200 แหง
3.แหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานีเปนแหลงโบราณคดีสําคัญแหงหนึ่ง ที่ทําใหรับรู
ถึงการดํารงชีวติ ในสมัยกอนประวัติศาสตรยอนหลังไปกวา 5,000 ป รองรอยของมนุษยในประเทศไทย
สมัยดังกลาวแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแลวในหลาย ๆ ดาน วัฒนธรรมบานเชียงได
ครอบคลุมถึงแหลงโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกวารอยแหง ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่ที่มีมนุษย
อยูอาศัยหนาแนนมาตั้งแตหลายพันปแลว
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กิจกรรม
1. ใหผูเรียนเขียนเรียงความสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี หรือเทศกาลที่สําคัญของ
จังหวัดของผูเรียน จากนั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชัน้ เรียน
2. ใหผูเรียนรวมกลุมกันเพื่อไปชมโบราณสถาน หรือพิพิธภัณฑ ในทองถิ่น จากนัน้ ให
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน
3. จากที่เรียนมาในบทนี้ ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
3.1 ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณี
3.2 ผูเรียนจะสามารถอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุไดอยางไร

50

บทที่ 2
ดนตรีพื้นบาน
สาระสําคัญ
รูเขาใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณ คาความงาม ทางดนตรีพื้นบาน และสามารถ
วิเคราะหวิพากษ วิจารณไดอยางเหมาะสม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มีค วามรู ความเขาใจ ในพื้น ฐานของดนตรีพื้ น บาน สามารถอธิบาย สรางสรรค อนุรัก ษ
วิเคราะห วิพากษ วิจารณเกี่ยวกับความไพเราะของดนตรีพื้นบาน ไดอยางเหมาะสม

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่
เรื่องที่

1
2
3
4
5
6

ลักษณะของดนตรีพื้นบาน
ดนตรีพื้นบานของไทย
ภูมิปญญาทางดนตรี
คุณคาของเพลงพื้นบาน
พัฒนาการของเพลงพื้นบาน
คุณคาและการอนุรักษเพลงพื้นบาน
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เรื่องที่ 1 ลักษณะของดนตรีพื้นบาน
ลักษณะของดนตรีพื้นบาน คือ ดนตรีที่มีมาตั้งแตดั้งเดิมในกลุมสังคมทุก กลุมทั่ว โลก เพลง
พื้นบานมักจะเปนเพลงที่มีการรองประกอบกันสวนมาก จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา “เพลงพื้นบาน” หรือ
Folk song โดยปกติดนตรีพื้นบานมักจะมีลักษณะดังนี้
1. บทเพลงตาง ๆ ตลอดจนวิธีเลน วิธีรอง มักจะไดรับการถายทอดโดยการสั่งสอนกัน ตอ ๆ
มาดวยวาจา และการเลนหรือการรองใหฟง การบันทึกเปนโนตเพลงไมใชลักษณะดั้งเดิมของดนตรี
พื้น บาน อยางไรก็ต ามในปจ จุบันไดมีการถายทอดดนตรีพื้น บานโดยการใชโ นต ดนตรีกัน บางแลว
ตัวอยางเพลงพื้นบานของไทยที่ถายทอดกันมา เชน เพลงเรือ เพลงลําตัด จะเห็นไดวาเพลงเหลานี้มีการ
รองเลนกันมาแตโบราณไมมีการบันทึกเปนตัวโนตและสอนกันใหรองจากตัวโนตแตอยางใด
2. เพลงพื้นบานมักเปนบทเพลงที่ใชในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ มิใชแตงขึ้นมาเพื่อใหฟง
เฉยๆ หรือเพื่อใหรูสึกถึงศิลปะของดนตรีเปนสําคัญ จะเห็นไดวาเพลงกลอมเด็กมีขึ้นมาเพราะตองการใช
รองกลอมเด็กใหนอน เพลงเกี่ยวขาวใหรองเลนในเทศกาลเกี่ยวขาว เนื่องจากเสร็จภารกิจสําคัญแลว
ชาวนาจึงตองการเลนสนุกสนานกัน หรือเพลงเรือใชประกอบการเลนเรือหนาน้ําหลาก เปนตน
3. รูปแบบของเพลงพื้นบานไมซับซอน มักมีทํานองหลัก 2 – 3 ทํานองรองเลนกันไป โดยการ
เปลี่ยนเนื้อรอง จังหวะประกอบเพลงมักจะซ้ําซากไปเรื่อย ๆ อาจจะกลาวไดวา ดนตรีหรือเพลงพื้นบาน
เนนที่เนื้อรอง หรือการละเลนประกอบดนตรี เชนการฟอนรําหรือการเตนรํา
4. ลักษณะของทํานองและจังหวะเปนไปตามลักษณะของกิจกรรม หรือการละเลน เชนเพลง
กลอมเด็กจะมีทํานองเย็น ๆ เรื่อย ๆ จังหวะชา ๆ เพราะจุดมุงหมายของเพลงกลอมเด็กตองการใหเด็ก
ผอนคลายและหลับกันในที่สุด ตรงกันขามกับเพลงรําวงจะมีทํานองและจังหวะสนุกสนานเร็วเราใจ
เพราะตองการใหทุกคนออกมารายรําเพื่อความครึกครื้น
5. ลีลาการรองเพลงพื้นบานมักเปนไปตามธรรมชาติ การรองไม ไดเนนในดานคุณภาพของ
เสียงสักเทาใด ลีลาการรองไมไดใชเทคนิคเทาใดนัก โดยปกติเสียงที่ใชในการรองเพลงพื้นบานไมวา
ชาติใดภาษาใด มักจะเปนเสียงที่ออกมาจากลําคอมิไดเปนเสียงที่ออกมาจากทองหรือศีรษะ ซึ่งเปนลีลา
การรองเพลงของพวกเพลงศิลปะ
6. เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงพื้นบานมีลักษณะเฉพาะเปนของทองถิ่นนั้น ๆ เปนสวนใหญ ซึ่งสิ่ง
นี้เปน เครื่องหมายหรือสัญลักษณที่ทําใหเราไดทราบวา ดนตรีพื้นบานที่ไดยินไดชมเปนดนตรีข อง
ทองถิ่นใด หรือของชนเผาใด ภาษาใด ตัวอยางเชนดนตรีพื้นบานของชาวอีสานมัก จะมีแคน โปงลาง
ทางภาคเหนือจะมีซึง สะลอ เปนตน
เพลงพืน้ บานจะพบไดในทุกประเทศทั่วโลก เปนเพลงที่มีผูศึกษาเก็บรวบรวมไว เนื่องจากเปน
วัฒนธรรมหนึ่งของชาติ เชน ประเทศฮังการี นักดนตรีศึกษา คือโคดายและบารตอด ไดรวบรวมเพลง
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พื้นบานของชาวฮังการีเอาไว และนํามาใชสอนอนุชนรุนหลัง นอกจากนี้ยังมีผูประพันธเพลงหลายคน
นําเอาทํานองเพลงพื้นเมืองมาทําเปนทํานองหลักของเพลงที่ตนประพันธ เชน บารตอด, ดโวชาด
ดนตรีมีหลายประเภท บางประเภทไมตองการความรูความเขาใจมากนักก็สามารถเขาถึงและ
สนุกสนานไปกับดนตรีได แตมีดนตรีบางประเภทที่มีเนื้อหาสาระลึกซึ้ง ซึ่งผูที่จะเขาถึงตองศึกษาอยาง
จริงจัง ดนตรีประเภทนี้ไดแก ดนตรีศิลปะซึ่งไดแก ดนตรีต ะวันตกหรือดนตรีค ลาสสิก และดนตรี
ประจําชาติตาง ๆ เนื่องจากดนตรีประเภทนี้มีเนื้อหา ทฤษฎีต ลอดจนการบรรเลง การรองการเลน ที่
ละเอียดลึก ซึ้ง ผูที่ตองการเขาถึงหรือซาบซึ้งดนตรีประเภทนี้จึงตองฟงดนตรีประเภทนี้อยางเขาใจ
การศึกษารายละเอียดตาง ๆ ของดนตรี ไมวาจะเปนองคประกอบดนตรี ประวัติดนตรี หรือรูปลักษณะ
ของเพลงที่จะฟง จะทําใหผูนั้นมีรากฐานการฟงเพลงนั้น ๆ ดีขึ้น อยางไรก็ตามการศึกษาอยางเดียวเปน
การไมพอเพียง ผูที่จะซาบซึ้งในดนตรีประเภทนี้ได ควรฟงเพลงประเภทนี้ดวยเสมอ ความซาบซึ้งใน
ดนตรีเปนสิ่งที่สอนใหเกิดขึ้นไมได เพราะเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของแตละคน การสอนเปน
เพียงการแนะแนว
ในการฟงเพลง โดยมีการศึกษาเนื้อหาสาระดนตรีไปดวยเพื่อใหผูนั้นเกิดความรูสึกเมื่อไดฟง
เพลงโดยตัวของตัวเอง ดังนั้นความซาบซึ้งในดนตรีจึงเปนเรื่องของแตละบุคคลที่จะเรียนรูและพัฒนา
ไปดวย
ดนตรีพื้นบานเปนเสียงดนตรีที่ถายทอดกันมาดวยวาจา ซึ่งเรียนรูผานการฟงมากกวาการอาน
และเปนสิง่ ที่พูดตอกันมาแบบปากตอปาก โดยไมมีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรจึงเปนลักษณะ
การสืบทอดทางวัฒนธรรมของชาวบานตั้งแตอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบันซึ่งเปนกิจกรรมการดนตรีเพื่อ
ผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางานและชวยสรางสรรคความรื่นเริงบันเทิงเปนหมูคณะและชาวบาน
ในทองถิ่นนั้น ซึ่งจะทําใหเกิดความรักสามัคคีกันในทองถิ่นและปฏิบัติสืบทอดตอมายังรุนลูกรุนหลาน
จนกลายมาเปนเอกลักษณทางพื้นบานของทองถิ่นนั้นๆ สืบตอไป
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เรื่องที่ 2 ดนตรีพื้นบานของไทย
ดนตรีพื้นบานของไทย สามารถแบงออกตามภูมิภาคตาง ๆ ของไทยดังนี้
1. ดนตรีพื้นบานภาคกลาง ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เปา โดยเครื่องดีด ไดแก
จะเขและจองหนอง เครื่องสีไดแก ซอดวงและซออู เครื่องตีไดแก ระนาดเอก ระนาดทุม ระนาดทอง
ระนาดทุมเล็ก ฆอง โหมง ฉิ่ง ฉาบและกรับ เครื่องเปาไดแก ขลุยและป ลักษณะเดนของดนตรีพื้นบาน
ภาคกลาง คือ วงปพาทยของภาคกลางจะมีการพัฒนาในลักษณะผสมผสานกับดนตรีหลวง โดยมีการ
พัฒนาจากดนตรีปและกลองเปนหลักมาเปนระนาดและฆองวงพรอมทั้งเพิ่มเครื่องดนตรี มากขึ้นจนเปน
วงดนตรีที่มีขนาดใหญ รวมทั้งยังมีการขับรองที่คลายคลึงกับปพาทยของหลวง ซึ่งเปนผลมาจากการถาย
โอนโยงทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมราษฎรและหลวง
เครื่องดนตรีภาคกลาง

ซอสามสาย
ซอสามสาย เปน ซอ ที่มีรูปรางงดงามที่สุด ซึ่งมีใ ชในวงดนตรีไทยมาตั้งแตสมัยกรุงสุโ ขทัย
(พ.ศ. 1350) แลว ซอสามสายขึ้นเสียงระหวางสายเปนคูสี่ใชบรรเลงในพระราชพิธี อันเนื่องดวยองค
พระมหากษัตริย ภายหลังจึงบรรเลงประสมเปนวงมโหรี

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

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

จะเข
จะเข เปนเครื่องสาย ที่ใชบรรเลงดวยการดีด โดยปกติมีขนาดความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร
และยาว 140 เซนติเมตร ตัวจะเขทําดวยไมเนื้อออน ขุดเปนโพรง มีสาย 3 สาย สายที่ 1-2 ทําดวยไหมฟน
สายที่ 3 ทําดวยทองเหลือง วิธีการบรรเลงมือซาย จะทําหนาที่กดสายใหเกิดเสียง สูง - ต่ํา สวนมือขวา
จะดีดที่สายดวยวัตถุที่ทําจากงาสัตว
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ขลุย
ขลุย ของไทยเปนขลุย ในตระกูลรีคอรดเดอร คือมีที่บังคับแบงกระแสลมทําใหเกิดเสียงในตัว
ไมใชขลุยผิว ตระกูลฟลุตแบบจีน ขลุยไทยมีหลายขนาด ไดแก ขลุยอู มีเสียงต่ําที่สุด ระดับกลาง คือ
ขลุย เพียงออ เสียงสูง ไดแก ขลุยหลีบ และยังที่มี เสียงสูงกวานี้คือ ขลุยกรวดหรือขลุยหลีบกรวด อีกดวย
ขลุยเปนเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายและ วงมโหรี

ป
ป เปนเครื่องเปาที่มีลิ้น ทําดว ยใบตาล เปน เครื่องกําเนิดเสียง เปนประเภทลิ้นคู (หรือ 4 ลิ้น )
เชนเดียวกับโอโบ ( Oboe) มีหลายชนิดคือ ปนอก ปใน ปก ลาง ปม อญ ปไทยที่เดนที่สุด คือ ปใ นตระกูล
ปใน ซึ่งมีรูปดเปดบังคับลม เพียง 6 รู แตสามารถบรรเลงไดถึง 22 เสียง และสามารถเปาเลียนเสียงคน
พูดไดชัดเจนอีกดวย
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ระนาดเอก
ระนาดเอก เปนระนาดเสียงแหลมสูง ประกอบดวยลูกระนาดที่ทําดวยไมไผบงหรือไม เนื้อแข็ง
เชน ไมชิงชัน 21-22 ลูก รอยเขาดวยกันเปนผืนระนาด และแขวนหัวทายทั้ง 2 ไวบนกลองเสียงที่เรียกวา
รางระนาด ซึ่งมีรูปรางคลายเรือ ระนาดเอกทําหนาที่นําวงดนตรีดวยเทคนิคการบรรเลงที่ประณีต พิศดาร
มักบรรเลง 2 แบบ คือ ตีดวยไมแข็ง เรียกวา ปพาทย ไมแข็ง และตีดวยไมนวม เรียกปพาทย ไมนวม
ระนาดเอกเรียงเสียงต่ําไปหาสูงจากซายไปขวา และเทียบเสียงโดยวิธีใ ชชันโรงผสมผงตะกั่วติดไว
ดานลางทั้งหัวและทายของลูกระนาด

ระนาดทุม
ระนาดทุม ทําดวยไมไผ หรือไมเนื้อแข็งมีผืนละ 19 ลูก มีรูปรางคลายระนาดเอกแตเตี้ยกวาและ
กวางกวาเล็กนอย ระนาดทุมใชบรรเลงหยอกลอกับระนาดเอก

57

ฆองวงใหญ
ฆองวงใหญ เปนหลัก ของวงปพาทย และวงมโหรี ใชบรรเลงทํานองหลัก มีลูก ฆอง 16 ลูก
ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
ลูก ฆอง : เปน สว นกําเนิด เสียงทําดว ยโลหะผสม มี ลัก ษณะคลายถว ยกลม ๆ ใหญเล็ก เรียง
ตามลําดับเสียง ต่ําสูง ดานบนมีตุมนูนขึ้นมาใชสําหรับตี และใตตุมอุดไวดวยตะกั่วผสมชันโรง เพื่อ
ถวงเสียงใหสูงต่ําตามตองการ
เรือนฆอง : ทําดวยหวายขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 นิ้วเศษ ขดเปนวง และยึดไวดวยไม
เนื้อแข็ง กลึงเปนลวดลายคลายลูกกรง และมีไมไผ เหลาเปนซี่ ๆ ค้ํายันใหฆองคงตัวเปน โครงสรางอยู
ได การผูกลูกฆองแขวนเขากับเรือนฆอง ผูกดวยเชือกหนังโดยใชเงื่อนพิเศษ

ฆองวงเล็ก
ฆองวงเล็ก มีขนาดเล็กกวา แตเสียงสูงกวาฆองวงใหญมีวิธีตีเชนเดียวกับฆองวงใหญ แตดําเนิน
ทํานองเปนทางเก็บหรือทางอื่นแลวแตกรณี บรรเลงทํานองแปรจากฆองวงใหญ ฆองวงเล็กมี 19 ลูก
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โทนรํามะนา
โทน : รูปรางคลายกลองยาวขนาดเล็ก ทําดวยไม หรือดินเผา ขึง ดวยหนังดึงใหตึงดวยเชือก
หนังตัวกลองยาวประมาณ 34 เซนติเมตร ตรงกลางคอด ดานตรงขามหนากลองคลายทรงกระบอกปาก
บานแบบลําโพง ตรงเอวคอดประมาณ 12 เซนติเมตร ใชตีคกู ับรํามะนา
รํามะนา : เปนกลองทําดวยไมขึง หนังหนาเดียวมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 22 เซนติเมตร ใช
ในวงเครื่องสาย

กลองแขก
กลองแขก เปนกลองที่ตีหนาทับไดทั้งในวงปพาทย มโหรีและบางกรณีวงเครือ่ งสายก็ได
ตีดวย มือทั้ง 2 หนา คูหนึ่งประกอบดวยตัวผู (เสียงสูง) และตัวเมีย (เสียงต่ํา)
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กลองสองหนา
กลองสองหนา เปนชื่อของกลองชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนกลองลูกหนึ่งใน เปงมางคอก
ขึงดวยหนังเลียดรอบตัว ใชในวงปพาทยหรือมโหรีบางกรณี
2. ดนตรีพื้นบานภาคเหนือ ในยุคแรกจะเปนเครื่องดนตรีประเภทดีด ไดแก ทอนไมกลวงที่
ใชประกอบพิธีกรรมในเรื่องภูตผีปศาจและเจาปา เจาเขา จากนั้นไดมีการพัฒนาโดยนําหนังสัตวมาขึงที่
ปากทอนไมก ลวงไวก ลายเปน เครื่องดนตรีที่เรียกวากลอง ตอมามีก ารพัฒ นารูปแบบของกลองให
แตกตางออกไป เชน กลองที่ขึงปดดวยหนังสัตวเพียงหนาเดียว ไดแก กลองรํามะนา กลองยาว กลอง
แอว และกลองที่ขึงดว ยหนังสัตวทั้งสองหนา ไดแก กลองมองเซิง กลองสองหนา และตะโพนมอญ
นอกจากนี้ยังมีเครื่องตีที่ทําดวยโลหะ เชน ฆอง ฉิ่ง ฉาบ สวนเครื่องดนตรีประเภทเปา ไดแก ขลุย ยะเอ
ปแน ปมอญ ปสรุ ไน และเครื่องสี ไดแก สะลอลูก 5 สะลอลูก 4 และสะลอ 3 สาย และเครื่องดีด ไดแก
พิณ เปยะ และซึง 3 ขนาด คือซึงนอย ซึ งกลาง และซึงใหญ สําหรับลัก ษณะเดน ของดนตรีพื้น บาน
ภาคเหนือ คือมีการนําเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เปา มาผสมวงกันใหมีความสมบูรณและไพเราะ
โดยเฉพาะในดานสําเนียงและทํานองที่พลิ้วไหวตามบรรยากาศ ความนุมนวลออนละมุนของธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมีการผสมทางวัฒนธรรมของชนเผาตาง ๆ และยังเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในราชสํานักทํา
ใหเกิดการถายโยง และการบรรเลงดนตรีไดทั้งในแบบราชสํานัก ของคุมและวัง และแบบพื้น บานมี
เอกลักษณเฉพาะถิ่น

60

เครื่องดนตรีภาคเหนือ

สะลอ
สะลอ หรือทะลอ เปนเครื่องสายบรรเลงดวยการสี ใชคันชักอิสระ ตัวสะลอที่เปนแหลงกําเนิด
เสียงทํา ดวยกะลามะพราว ตัดและปดหนาดวยไมบาง ๆ มีชองเสียงอยูดานหลัง คันสะลอทําดวย ไม
สัก หรือไมเนื้อแข็งอื่น ๆ โดยปกติจะ ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ลูกบิดอยูดานหนานิยม ทําเปนสอง
สาย แต ที่ ทํา เป น สามสายก็ มี ส าย เดิ มใชส ายไหมฟ น ตอ มาทํ าด ว ยลวดหรือ สายเบรกจั ก ยานซึ่ ง
สันนิษฐานวา คําวา สะลอ มาจาก คําวาสายลอหรือสายเบรกจักรยานในภาษาทางเหนือ และเรียกกลาย
มาเปนสะลอในที่สุด สะลอมี 3 ขนาด คือ สะลอเล็ก สะลอกลาง และสะลอใหญ 3 สาย

ซึง

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

ป
ป เปนปลิ้นเดียวที่ตัวลิ้นทําดวยโลหะเหมือนลิ้นแคน ตัวปทําดวยไมซางที่ปลายขางหนึ่งฝงลิ้น
โลหะไวเวลาเปาใชปากอมลิ้นที่ปลายขางนี้ อีกดานหนึ่งเจาะรู บังคับเสียงเรียงกัน 6 รู ใชปดเปดดวยนิ้ว
มือทั้ง 2 นิ้ว เพื่อใหเกิดทํานองเพลง มี 3 ขนาด ไดแก ขนาดใหญเรียก ปแม ขนาดรองลงมาเรียก ปกลาง
และขนาดเล็กเรียก ปกอย นิยมบรรเลงประสมเปนวงเรียก วงจุมป หรือปจุม หรือบรรเลงรวมกับซึงและ
สะลอ

ปแน
ปแ น มีลักษณะคลายปไฉน หรือปชวา แตมีขนาดใหญกวา เปนปประเภทลิ้นคูทําดวยไม เนื้อ
แข็ง มีรูบังคับเสียง เชนเดียวกับปใน นิยมบรรเลงในวงประกอบกับฆอง กลอง ตะหลดปด และกลอง
แอว เชน ในเวลาประกอบการฟอน เปนตน มี 2 ขนาด ไดแก ขนาดเล็กเรียก แนนอย ขนาดใหญ เรียก
แนหลวง
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พิณเปยะ
พิณเปยะ หรือ พิณเพียะ หรือบางทีก็เรียกวา เพียะ หรือเปยะ กะโหลกทําดวยกะลามะพราว เวลา
ดีดเอากะโหลกประกบติดไวกับหนาอก ขยับเปด-ปด เพื่อใหเกิดเสียงกังวานตามตองการ สมัยกอนหนุม
ชาว เหนือนิยมเลนดีดคลอการขับรองในขณะไปเกี้ยวสาวตามหมูบานในยามค่ําคืน ปจจุบันมีผูเลนได
นอยมาก

กลองเตงถิ้ง
กลองเตงถิ้ง เปนกลองสองหนา ทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมแดง หรือไมเนื้อออน เชน ไมขนุน
หนากลองขึงดวยหนังวัว มีขาสําหรับใชวางตัวกลอง ใชประสมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ เพื่อเปนเครื่อง
ประกอบจังหวะ
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ตะหลดปด
ตะหลดปด หรือมะหลดปด เปนกลองสองหนา ขนาดยาวประมาณ 100 เซนติเมตร หนากลอง
ขึงดวยหนัง โยงเรงเสียงดวยเชือกหนัง หนาดานกวางขนาด 30 เซนติเมตร ดานแคบขนาด 20 เซนติเมตร
หุนกลองทําดวยไมเนื้อแข็งหรือเนื้อออน ตีดวยไมหุมนวม มีขี้จา (ขาวสุกบดผสมขี้เถา) ถวงหนา

กลองตึ่งโนง
กลองตึ่งโนง เปนกลอง ที่มีขนาดใหญที่สุด ตัว กลองจะยาวมากขนาด 3-4 เมตรก็มี ใชตีเปน
อาณัติสัญญาณประจําวัด และใชในกระบวนแหกระบวนฟอนตาง ๆ ประกอบกับตะหลดปด ปแน ฉาบ
ใหญ และฆองหุย ใชตีดวยไม เวลาเขากระบวน จะมีคนหาม
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กลองสะบัดชัย
กลองสะบัดชัยโบราณ เปนกลองทีม่ ีมานานแลวนับหลายศตวรรษ ในสมัยกอนใช ตียามออกศึก
สงคราม เพื่อเปนสิริมงคล และเปนขวัญกําลังใจใหแกเหลาทหารหาญในการตอสูใหได ชัยชนะ ทํานอง
ที่ใชในการตี กลองสะบัดชัยโบราณมี 3 ทํานอง คือ ชัยเภรี ชัยดิถี และชนะมาร
3. ดนตรีพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีวิวัฒนาการมายาวนานนับพันป เริ่มจาก
ในระยะตน มีการใชวัสดุทองถิ่นมาทําเลียนเสียงจากธรรมชาติ ปาเขา เสียงลมพัด ใบไมไหว เสียงน้ําตก
เสียงฝนตก ซึ่งสวนใหญจะเปนเสียงสั้นไมกอง ในระยะตอมาไดใชวัสดุพื้นเมืองจากธรรมชาติมาเปา
เชน ใบไม ผิวไม ตนหญาปลองไมไผ ทําใหเสียงมีความพลิ้วยาวขึ้น จนในระยะที่ 3 ไดนําหนังสัตวและ
เครื่องหนังมาใชเปนวัสดุเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะและรูปรางสวยงามขึ้น เชน กรับ เกราะ ระนาด
ฆอง กลอง โปง โหวด ป พิณ โปงลาง แคน เปนตน โดยนํามาผสมผสานเปนวงดนตรีพื้นบานภาคอีสาน
ที่มีลักษณะเฉพาะตามพื้นที่ 3 กลุม คือ กลุมอีสานเหนือ และอีสานกลางจะนิยมดนตรีหมอลําที่มีการเปา
แคนและดีดพิณประสานเสียงรวมกับการขับรอง สวนกลุมอีสานใตจะนิยมดนตรีซึ่งเปนดนตรีบรรเลงที่
ไพเราะของชาวอีสานใตที่มีเชื้อสายเขมร นอกจากนี้ยังมีวงพิณพาทยและวงมโหรีดวย ชาวบานแตละ
กลุมก็จะบรรเลงดนตรีเหลานี้กันเพือ่ ความสนุกสนานครื้นเครงใชประกอบการละเลน การแสดงและ
พิธีกรรมตาง ๆ เชน ลําผีฟาที่ใชแคนเปาในการรักษาโรค และงานศพแบบอีสานที่ใชวงตุมโมงบรรเลง
นับเปนลักษณะเดนของดนตรีพื้นบานอีสานที่แตกตางจากภาคอื่น ๆ
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หืน
หืน เปนเครื่องดนตรีกึ่งดีดกึ่งเปาอยางหนึ่งมีทั้งทีท่ ําดวยไมไผและโลหะเซาะรองตรงกลางเปน
ลิน้ ในตัว เวลาเลนประกบหืนเขากับปาก ดีดที่ปลายขางหนึ่งดวยนิ้วหัวแมมือ หรือนิ้วชี้ อาศัยกระพุงปาก
เปนกลองเสียง ทําให เกิดเสียงสูงต่ําตามขนาดของกระพุงปากที่ทํา สามารถดีดเปนเสียงแทคลายเสียงคน
ออกเสียงสระ เครื่องดนตรีนี้มีเลนกันในพวกชนเผามูเซอ เรียกชื่อวา เปยะ
เครื่องดนตรีชนิดนี้มิ ไดมีเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น แตมีในทุก สว นของโลก เชน แถบ
มองโกเลีย ปาปว นิวกินี อัฟริกา และยุโรป นับเปน เครื่องดนตรีโบราณชิ้นหนึ่งที่นา ศึกษาอยางยิ่ง

แคน
แคนเปน เครื่องดนตรีที่เปนที่รูจักมากที่สุดของชาวอีสานเหนือ และอีสานกลางไมรวมอีสานใต
ที่มีอิทธิพลเขมร แคนเปนเครื่องดนตรีสมบูรณแบบที่สุด ที่มีประวัตคิ วามเปนมายอนหลังไปหลายพันป
แคนทํา ดวยไมซาง มีลนิ้ โลหะ เชนดีบุก เงิน หรือทองแดงบาง ๆ ประกอบไวในสวนที่ประกอบอยูใน
เตาแคน แคนมีหลายขนาด เชน แคน 7 แคน 9 ขาง ๆ เตาแคน ดานบนมีรูปดเปดบังคับเสียง เวลา เปา
เปาที่เตาแคนดานหนา ใชมือทั้งสอง ประกอบจับเตาแคนในลักษณะเฉียงเล็กนอย แคนเปนเครื่องดนตรี
ที่บรรเลงไดทั้งทํานองเพลงประสานเสียง และใหจังหวะในตัวเอง จึงมีลีลาการบรรเลง ที่วิจิตรพิสดาร
มาก
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ระบบเสียงของแคน เปนทั้งระบบ ไดอะโทนิค และเพนตะโทนิค มีขั้น คูเสียงที่เลนไดทั้งแบบ
ตะวันตก และแบบไทยรวมทั้งคูเสียงระดับเดียวกันอีกดวย

โหวด
โหวด เปนเครื่องเปาชนิดหนึ่งที่ไมมีลิ้น เกิดจากกระแสลมที่เปาผานไมรวกหรือไมเฮี้ย (ไมกู
แคน) หรือไมไผ ดานรู เปดของตัวโหวดทําดวยไมรวกขนาดเล็ก สั้น ยาว (เรียงลําดับตามความสูงต่ํา
ของเสียง) ติด อยูร อบกระบอกไมไผที่ใ ชเปน แกนกลาง ติด ไวดว ยขี้สูด มีจํานวน 6-9 เลา ความยาว
ประมาณ 25 เซนติเมตร เวลาเปาจะหมุนไปรอบ ๆ ตามเสียงที่ตองการ

พิณ
เปนเครื่องดนตรีที่บรรเลงดวยการดีด มี 2-3 สาย แตขึ้นเปนสองคู โดยขึ้นคู 5 ดีดเปนทํานอง
เพลง ตัวพิณและคันทวนนิยมแกะดวยไมชิ้นเดียวกัน มีนมสําหรับตั้งเสียง สายพิณนิยมทําดวยโลหะ
โดยเฉพาะสายลวดเบรคจักรยาน ที่ดีดนิยมทําดวยเขาสัตวแบน ๆ เหลาใหบางพอที่จะดีด สะบัดได
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โปงลาง
โปงลางเปนเครื่องดนตรีประเภทที่บรรเลง ทํานองดวยการตีเพียงชนิดเดียวของภาคอีสาน โดย
บรรเลงรวมกันกับแคน พิณและเครื่องประกอบจังหวะ หรือ บรรเลงเดี่ยว ตัวโปงลางทําดวยทอนไมแข็ง
ขนาดตาง ๆ กันเรียงตามลําดับเสียงรอยดวยเชือกเปนลูกระนาด ปลายขางเสียงสูงผูกแขวนไวกับกิ่งไม
และ ขางเสียงต่ําปลอยทอดเยื้องลงมาคลองไวกับหัวแมเทาของผูบรรเลง หรือคลองกับวัสดุ ปกติ ผูเลน
โปงลางรางหนึ่งมี 2 คน คือ คนบรรเลง ทํานองเพลงกับคนบรรเลงเสียงกระทบแบบคูประสาน ไมที่ตี
โปงลางทําดว ยไมเนื้อแข็งเปนรูปคลาย คอนตีดว ยมือสองขาง ขางละอัน ขนาดของโปงลางไมมี
มาตรฐานแนนอน

จะเขกระบือ
เปน เครื่องดนตรีสําคัญชิ้น หนึ่งในวงมโหรีเขมร เปน เครื่องดนตรีประเภทดีด ในแนวนอน
มี 3 สาย สมัยกอนสายทําจากเสนไหมฟน ปจจุบันทําจากสายเบรคจักรยาน การบรรเลงจะใชมือซายกด
สายบนเสียงที่ตองการ สวนมือขวาใชสําหรับดีด
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กระจับป
เปนเครื่องดนตรีประเภทดีด โดยใชกระที่ทําจากเขาสัตว กลองเสียงทําดวยไมขนุนหรือ ไมสัก
สวนปลายสุดมีรู 2 รู ใชใสลูกบิดและรอยสาย เมื่อบรรเลงจะตั้งขนานกับลําตัว มือขวาจับกระสําหรับดีด
มือซายกดที่สายเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง

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

กลองกันตรึม
เปนเครื่องหนังชนิดหนึง่ ทําดวยไมขุดกลวง ขึงหนาดานหนึ่งดวยหนังดึงใหตึงดวยเชือก ใชดี
ประกอบจังหวะในวงกันตรึม

ปไสล หรือปไ ฉน
ใชบรรเลงในวงกันตรึมเปนปประเภทลิ้นคูเชนเดียวกับปใน
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กรับคู
กรับคู เปนกรับทําดวยไมเนื้อแข็ง ลักษณะเหมือนกับกรับเสภาของภาคกลาง แตขนาด เล็ก
กวา ใชประกอบจังหวะดนตรีในวงกันตรึม กรับคูชุดหนึ่งมี 2 คู ใชขยับ 2 มือ
4. ดนตรีพื้น บานภาคใต มีลักษณะเรียบงายมีการประดิษ ฐเครื่องดนตรีจากวัสดุใกลตัวซึ่ง
สันนิษฐานวาดนตรีพื้นบานดั้งเดิมของภาคใตนาจะมาจากพวกเงาะซาไกที่ใชไมไผลําขนาดตาง ๆ กัน
ตัดออกมาเปนทอนสั้นบางยาวบาง แลว ตัดปากของกระบอกไมไผใหตรงหรือเฉียงพรอมกับหุมดว ย
ใบไมหรือกาบของตนพืช ใชตีประกอบการขับรองและเตนรํา จากนั้นก็ไดมีการพัฒนาเปนเครื่องดนตรี
แตร กรับ กลองชนิดตาง ๆ เชน รํามะนา ที่ไดรับอิทธิพลมาจากชาวมลายู กลองชาตรีหรือกลองตุกที่ใช
บรรเลงประกอบการแสดงมโนรา ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียตลอดจนเครื่องเปา เครื่องสี รวมทั้งความ
เจริญทางศิลปะการแสดงและดนตรีของเมืองนครศรีธรรมราช จนไดชื่อวาละครในสมัยกรุงธนบุรีนั้น
ลวนไดรับอิทธิพลมาจากภาคกลาง นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีพื้นบานภาคใตประกอบการละเลน
แสดงตาง ๆ เชน ดนตรีโนรา ดนตรีหนังตะลุง ที่มีเครื่องดนตรีหลักคือ กลอง โหมง ฉิ่ง และเครื่องดนตรี
ประกอบผสมอื่น ๆ ดนตรีลิเกปาที่ใชเครื่องดนตรีรํามะนา โหมง ฉิ่ง กรับ ป และดนตรีรองเง็งที่ไดรับ
แบบอยางมาจากการเตนรําของชาวสเปนหรือโปรตุเกสมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยมีการบรรเลงดนตรีที่
ประกอบดวย ไวโอลิน รํามะนา ฆอง หรือบางคณะก็เพิ่มกีตารเขาไปดวย ซึ่งดนตรีรองเง็งนี้เปนที่นิยม
ในหมูชาวไทยมุสลิมตามจังหวัดชายแดน ไทย – มาเลเซีย ดังนั้น ลักษณะเดนของดนตรีพื้นบานภาคใต
จะไดรับอิทธิพลมาจากดินแดนใกลเคียงหลายเชื้อชาติ จนเกิดการผสมผสานเปนเอกลักษณเฉพาะที่
แตกตางจากภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะในเรื่องการเนนจังหวะและลีลาที่เรงเรา หนักแนน และคึกคัก เปนตน
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ทับ
ทับ เปนเครื่องดนตรีที่มีความสําคัญในการใหจังหวะควบคุมการเปลี่ยนแปลงจังหวะและ เสริม
ทารําของการแสดงโนราใหดีเยี่ยม ตัว ทับมีลักษณะคลายกลองยาว แตมีขนาดเล็กกวามาก ยาวประมาณ
40-50 เซนติเมตร ทําดวยไมแกน ขนุน หุมดวยหนัง เชน หนังคาง หนังแมว ตรึงหนัง ดวยเชือกดายและ
หวาย ทับใบหนึ่งจะมีเสียงทุม เรียกวา "ลูกเทิง" สวนอีกใบหนึ่งจะมีเสียงแหลมเรียกวา "ลูกฉับ"

กลองโนรา
กลองโนรา ใชประกอบการแสดงโนราหรือหนังตะลุง โดยทั่วไปมีขนาดเสนผาศูนยกลางของ
หนากลองทั้ง 2 ดาน ประมาณ 10 นิ้ว และมีสวนสูงประมาณ 12 นิ้ว กลองโนรานิยมทําดวยแกนไมขนุน
เพราะเชื่อวาทําใหเสียงดี หนังทีห่ ุมกลองใชหนังวัวหรือควายหนุม ถาจะให ดีตองใชหนังของลูกวัวหรือ
ลูกควาย มีหมุดไมหรือภาษาใตเรียกวา "ลูกสัก" ตอกยึดหนังหุมใหตึง มีขาทั้งสองขาทําดวยไมไผมีเชือก
ตรึงใหติดกับกลอง และมี ไมตีขนาดพอเหมาะ 1 คู ถาเปนกลองทีใ่ ชประกอบการแสดงหนังตะลุง จะมี
ขนาดเล็กกวาขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 6 นิ้ว และมีสวนสูงประมาณ 9 นิ้ว
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โหมงกับฉิ่ง
โหมงเปนเครือ่ งดนตรีที่มีสวนสําคัญในการขับบท ทั้งในดานการใหเสียงและใหจังหวะ เพราะ
โนราหรือหนังตะลุง ตองรองบทใหกลมกลืนกับเสียงโหมง ซึ่งมี 2 ระดับ คือ เสียงทุมและเสียงแหลม
โดยจะยึดเสียงแหลมเปนสิ่งสําคัญ เรียกเสียงเขาโหมง สวนไมตีโหมงจะใชยางหรือ ดาย ดิบหุมพัน
เพื่อใหมีเสียงนุมเวลาตี
ฉิ่ง เครื่องดนตรีชนิดนี้มีความสําคัญตอการขับบท ของโนราหรือหนังตะลุง ผูที่ตีฉิ่งตองพยาม ตี
ใหลงกับจังหวะที่ขับบท สมัยกอนนิยมใชฉิ่งขนาดใหญ มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 นิ้ว สวนปจจุบนั
ใชฉิ่งขนาดเล็ก มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.5 นิ้ว ทําดวยทองเหลืองชนิดหนา

ป
เครื่องดนตรีชนิดนี้มีความสําคัญใน การเสริม เสียงสะกดใจผูชม ใหเกิดความรูสึกเคลิบเคลิ้ม
และทําใหผูแสดงรายรําดวยลีลา ที่ออนชอย ตัวปทําดวยไมเนื้อแข็ง หรือใชแกนไม บางชนิด เชน ไม
กระถิน ไมมะมวง ไมรัก หรือไมมะปริง สวนจําพวกปทําดวยแผน ทองแดงและลิ้นปทําดวยใบตาล ซึ่ง
นิยมใชใบของตนตาลเดี่ยวกลางทุง เพราะเชื่อวาจะทําใหปมีเสียงไพเราะ
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แตระพวงหรือกรับพวง
แตระพวงหรือกรับพวง เปนเครื่องประกอบจังหวะทําจากไมเนื้อแข็งขนาด 0.5x 2 x 6 นิ้ว
นํามาเจาะรูหัวทาย รอยเชือกซอนกันประมาณ 10 อัน ที่แกนหลังรอยแตระทํา ดวยโลหะ
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เรื่องที่ 3 ภูมิปญญาทางดนตรี
คุณคาทางดนตรี
ดนตรีเปน ผลงานสรางสรรคข องมนุษ ยที่สื่อถึงอารมณความรูสึก นึก คิด ที่มีตอสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติ วิถีชีวิต จึงสะทอนใหเห็น ถึงความเปนอยูลักษณะนิสัย ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิ
ปญญาของผูคนทองถิ่นตาง ๆ ในยุคสมัยตาง ๆ กัน ดังนั้น ดนตรีจึงเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรอยาง
หนึ่งที่สามารถนําไปอางอิงได และนับไดวาเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณ คาควรไดรับการ
บํารุงรักษา เพื่อคงความเปนเอกลักษณของชาติตอไป
การที่ ด นตรี ส ามารถถ า ยทอดอารมณ ค วามรู สึ ก ต า ง ๆ ตลอดจนนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช
ในชีวิตประจําวัน จึงมีประโยชนและชวยพัฒนาอารมณความรูสึกหลายประการ
ประโยชนของดนตรี
1. ชวยทําใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ปลดปลอยอารมณไมใหเครียด ผอนคลายอารมณ
ได
2. ชวยทําใหจิตใจสงบ และมีสมาธิในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ชวยพัฒนาดานการเรียนรู โดยนําไปบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ใหเกิดประโยชน
4. ชว ยเป น สื่ อ กลางในการเชื่ อ มความสั ม พั น ธ อั น ดี แ ละใช เ ป น กิ จ กรรมทํ า ร ว มกั น ของ
ครอบครัวหรือเพื่อนฝูง เชน การรองเพลงและเตนรําดวยกัน
การอนุรักษผลงานทางดนตรี
ผลงานทางดนตรีที่ถูกสรางขึ้นมาโดยศิลปนในยุคสมัยตาง ๆ ซึ่งแสดงถึงภูมิปญญาของบรรพ
บุรุษและศิลปนทั้งหลาย และบงบอกถึงความมีอารยธรรมแสดงถึงเอกลักษณประจําชาติ จึงมีคุณคาควร
แกการอนุรักษและสืบทอดพัฒนาใหคงอยู เพื่อสรางความภาคภูมิใจและเปนมรดกทางวัฒนธรรมตอไป
การอนุรักษและสืบทอดผลงานทางดนตรีมีหลายวิธี นักเรียนสามารถทําไดโดยวิธีงายๆ ดังนี้
1. ศึกษาคนควาความเปนมาของวงดนตรีประเภทตางๆ ที่นาสนใจ
2. รวบรวมหรือจดบันทึกเกี่ยวกับผลงานทางดนตรีของศิลปนที่นาสนใจ เพื่อใชเปนขอมูลใน
การศึกษาหาความรูตอไป
3. ถามีโอกาสใหไปเยี่ยมชมพิพิธภัณ ฑเกี่ยวกับงานดนตรี เพื่อดูขอมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
ดนตรีและวิวัฒนาการทางดนตรี
4. เขารวมกิจกรรมทางดนตรี เชน การแสดงดนตรี การจัดงานรําลึกถึงศิลปน
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5. ถามีโอกาสไดเรียนดนตรี โดยเฉพาะดนตรีพื้นบานควรใหความสนใจและตั้งใจเรียนเพื่อสืบ
ทอดงานดนตรีตอไป
6. ใหความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีในทองถิ่นของตนเองและทองถิ่นอื่น
แกนแท...เพลงพื้นบาน
เพลงพื้นบานเปนงานของชาวบานซึ่งถายทอดมาโดยการเลาจากปากตอปาก อาศัยฟงและการ
จดจํา ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร ขอที่นาสังเกตก็คือ ไมวาเพลงพื้นบานจะสืบทอดมาตาม
ประเพณี ทั้งนี้มิไดหมายความวา เพลงทุกเพลงจะมีตนกําเนิดโดยชาวบานหรือการรองปากเปลาเทานั้น
ชาวบานอาจไดรับเพลงบางเพลงมาจากราชสํานัก แตเมื่อผานการถายทอดโดยการรองปากเปลา และการ
ทองจํานาน ๆ เขาก็กลายเปนเพลงชาวบานไป เชนเดียวกับกรณีของเพลงรําโทนที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา
ก็เปนอีกลักษณะหนึ่งที่ไดผสมผสานระหวางทวงทํานองแบบทองถิ่น แตมีลีลาการดําเนินทํานองที่เปน
แบบพื้นเมือง
ลักษณะของเพลงพื้นบานมีความเรียบงาย
ลัก ษณะเดน ที่ สุ ด ของเพลงพื้ น บา น คื อ มีค วามเรีย บง า ย ฟง แล ว เข าใจทั น ที ถา จะมี ก าร
เปรียบเทียบแฝงสัญลักษณอยางไร ก็สามารถแปลความหมายไดโดยไมยากนัก เชน
“พอพี่คว่ํามือไป นองก็หงายมือมา...” “พี่นึกรักแมตากลมเอย...”
ฟงกันแคนี้ หนุมสาวก็เขาใจแลววาผูรองหมายถึงอยางไร ความเรียบงายในที่นี้ไมใชเรียบงาย
อยางมักงาย แตเปนความเรียบงายที่สมบูรณอีกดวย คือทั้งงายและคมคาย สวยงามไปในตัวโดยอัตโนมัติ
ถาเปนนิยาม ก็เปนนิยามที่รูจักเลือกหยิบคําสละสลวยมาเรียงกันเขา ถึงจะนอยคําแตคนอานก็สามารถ
มองเห็นภาพและไดรับรูรส รูบรรยากาศหมด ในชีวิตประจําวันบางทีเราอาจพบคนบางคนพูดอะไรเสีย
ยืดยาว วกวน และฟงเขาใจยาก ในขณะที่ถาใหอีกคนสับเรียงคําพูดใหม และตัดทอนถอยคําที่ไมจําเปน
ออกไปเราจะฟงเขาใจเร็วกวา เพลงพื้นเมืองเปรียบเสมือนคนประเภทหลังนี้
ความเรียบงายในการรองและการเลน
เพลงพื้น บานยังคงยึด ถือลัก ษณะดั้งเดิมของมนุษ ยเอาไว ขอนี้อาจจะทําใหเราเห็น วาเพลง
พื้นบานขาดการปรับปรุงและขาดวิวัฒนาการ ที่จริงการรองเพลงที่มีเครื่องดนตรีประกอบมาก ๆ ก็
ไพเราะอยางหนึ่ง และขณะเดียวกั น ผูรองเพลงโดยไมมีเครื่อ งดนตรีช ว ย หรือ มีชว ยเพี ยงนอยชิ้ น
อยางเชนผูเลนกีตาร เลนแอวเคลาซอ ก็สามารถสรางความไพเราะไดเชนกัน จึงเปนทางสองทางที่เรา
ตัดสินวาจะเลือกอยางไหน
เพลงพื้น บานได เลือกทางของตัว เองในแบบหลัง เพราะสภาพการดําเนิน ชีวิต มาชว ยเป น
ตัวกําหนด ดังนั้นจึงไมเปนการยากเลยที่จะเห็นชาวบานหรือชาวเพลง “ทําเพลง” โดยไมตองตระเตรียม
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อะไรเปนการใหญโตนัก สิ่งที่จะชวยใหเพลงไพเราะ นอกจากขึ้นอยูกับการใชถอยคําแลวเขาไดใชมือ
หรือเครื่องประกอบจังหวะงาย ๆ เชน กรับ ฉิ่ง กลอง เหลานี้เพียงเล็ก ๆ นอย ๆ มาชวย บางทีก็ไมใช
เลย
เพลงกลอมเด็ก และเพลงพาดควายรองปากเปลา ใชการเอื้อนเสียงใหเกิดบรรยากาศและอารมณ
เพลงเตนกํารําเคียว ใชรวงขาวเคียว ซึ่งมีอยูแลวในขณะเกี่ยวขาว มาประกอบการรองรํา
เพลงเรือใชกรับ ฉิ่ง เสียงรองรับของลูกคู ชวยใหเกิดความครึกครื้น
เพลงฉอย เพลงพวงมาลัย ใชเพียงการปรบมือชวย
ลําตัด ใชรํามะนา
สิ่งที่สําคัญสําหรับเพลงที่รองกันหลาย ๆ คน คือ การอาศัยเสียงรองรับ รองกระทุง สอดเพลง
ของลูกคู ซึ่งจะชวยใหเพลงนั้นสนุกสนานครึกครื้นอยางยิ่ง เพียงเทานี้เองที่เพลงพื้นเมืองตองการ
การเนนความสนุกสนานเปนหลัก
เพลงพื้นเมืองของเราจึงมักเนนอยูสองอยาง ซึ่งจะออกมาในรูปของการใชคําสองแงสองงาม การ
เวนเสียซึ่งเรื่องที่ทุกขมาก ๆ การใชคําสองแงสองงาม อยางเชนเพลงฉอยของโรงพิมพวัดเกาะ เมื่อฝาย
ชายเกริ่น ฝายหญิงไดยินเสียงก็รองตอบออกมาวา
“พี่เอยพี่มาถึงจะมาพึ่งของรัก แมหนูยังหนัก น้ําใจ
ไอตรงแองในหอผา พี่เอยแกอยาไดหมาย
พี่พึ่งเงินจะกอง พี่พึ่งทองจะให
พี่จะพึ่งอีแปะ จนใจนองแกะไมไหว (เอชา)”
ชายวา
“ทําไมกับเงินกับทอง สมบัติเปนของนอกกาย
พี่จะพึ่งหนังมาหุมเนื้อ จะไดติดเปนเยื่อเปนใย (เอชา)
การเวนเสียซึ่งเรื่องที่ทุกขมากๆ ระหวางความสนุก กับความทุกข คนเราตองเลือกเอาอยางแรก
กอนเสมอ บทเพลงของชาวบานก็เชนกัน เมื่อเทียบเนื้อหาในตัวเพลงแลว สวนที่กลาวถึงเรื่องราวแหง
ความทุกขมีเปอรเซ็นตนอยวาดานความสนุกมาก และบางครั้งความทุกขที่นํามารองก็เปนการสมมุติขึ้น
เพียงเพื่อเปลี่ยนและคั่นอารมณคนฟงเทานั้น เหมือนอยางเพลงเรือตอนที่ผัวเกากลับบาน เมื่อมาถึงบานก็
ตองหดหูใจที่บานรกรางเพราะไมมีใครดูแล ในขณะที่พรรณนาความเปลี่ยนแปลงความเหงาหงอย ซึ่ง
พอเพลงสามารถจะเรียกความสงสารจากคนฟงได พอเพลงก็ยังอดใสลักษณะขี้เลนเขาไปไมได เชน
“.............................................
พิศดูครอบครัวมันใหชั่วลามก มันชางสกปรกไมรูจักหาย
หมอขาวก็กลิ้งหมอแกงก็กลิ้ง ฝาละมีตีฉิ่งอยูที่ขางครัวไฟ
ไอครกกะบากก็เลนละคร สากกะเบือก็นอนเปนไข
.............................................”
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การมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน
ชาวบางแพ จังหวัดราชบุรี รองเพลงฉอยใหฟงตอนหนึ่ง เขาลงทายบทเพลงวา
“เรามาเลนกันเสียแตลมปาก พอเลิกแลวเราก็จากกันไป...”
ในขณะเดียวกันชาวบานบางลูกเสือ ซึ่งอยูไกลออกไปถึงจังหวัดนครนายกรองเพลงระบําบาน
นาของเขาในบทเกริน่ วา
“เอยพี่มาวันนี้ ก็ชวนแมเลนระบํา วากันคน (แมเอย) ละคําไมเปนไร
เราเลนกัน กันก็แตลมปาก พอเลิกแลวเราก็จาก จากแมจากกันไป...”
ทําไมชาวเพลงตางถิ่นจึงรองเพลงดวยถอยคําที่คลายคลึง หรือเกือบจะเหมือนกันทั้ง ๆ ที่อยูหาง
กันคนละทิศทาง ตัวอยางที่นํามาไมใชเรื่องบังเอิญ มีบทเพลงของตางถิ่นตางเพลงที่รองคลายคลึงกัน
มากมาย สิ่ง นี้เ มื่อ นํา มาเปรีย บเทีย บและศึก ษาดูแล ว จะชี้ ใ ห เราเห็น วา เพลงพื้ น เมือ งในลุ มแมน้ํ า
เจาพระยา และลุมน้ําใกลเคียงไดสรางรูปแบบที่มีหลายสิ่งหลายอยางรวมกันขึ้น ดวยการแลกเปลี่ยน
ถายทอดระหวางคนตอคน หรือระหวางคณะตอคณะ จนกระทั่งทุกอยางประสมกันอยางสนิท
รูปแบบรวมของเพลงพื้นบาน แยกกวาง ๆ ไดเปนดานเนื้อหา และการเรียงลําดับเรื่องดานถอยคํา
ดานเนื้อหาและการเรียงลําดับเรื่อง เนื่องจากเพลงพื้นเมืองยังแยกไดออกเปนเพลงโตตอบอยาง
สั้น และเพลงโตตอบอยางยาวอีก และเนื้อหารูปแบบของเพลง 2 พวกอาจแยกไดดวยเพื่อความสะดวก
เราจึงแยกพิจารณาเชนกัน
เพลงโตตอบอยางยาว ไดแกเพลงเรือ เพลงระบําบานไร เพลงพวงมาลัย เพลงเหยย เพลงหนาใย
เพลงเตนกํารําเคียว เพลงอีแซว เพลงระบําบานนา เพลงพาดควาย เพลงเทพทอง เพลงปรบไก ลําตัด เพลง
แอวเคลาซอ เพลงฉอย เพลงเหลานี้สวนมากเปนเรื่องของผูเ ลนที่มีความชํานาญ คือ
พอเพลงแมเพลงอาชีพ ถึงไมเปนเพลงอาชีพก็ตองเปนผูที่เลนจนสามารถโตตอบกับใครไดนาน ๆ ไมมี
การจบกลางคัน เพราะหมดไสหมดเพลง การที่จะรองใหไดนาน ๆ จึงตองสรางเรื่องหรือสรางชุดการ
เลนขึ้น ดังนัน้ เราจึงมีชุดใหญของเพลงเหลานี้เปนตนแบบคือ ชุดรักหนาพาหนี ชุดสูขอ ชุดชิงชู ชุดตี
หมากผัว เปนตน แบบแผนของเพลงโตตอบอยางยาวที่เกือบทุกเพลงตองมี คือ การเริ่มเพลงดวยบทไหว
ครู เมื่อไหวครูแลว จึงมักเปนบทเกริ่น เรียกหาหญิงใหมาเลนเพลง แลวจึงเปนการโตตอบ หรือที่เรียก
กันวา “การประ” จะวากันคืนยังรุงหรือสักครึ่งคืนก็ตามใจ
เพลงโตตอบอยางสั้น หรือเพลงเนื้อสั้น ไดแกเพลงพิษฐาน เพลงระบํา เพลงเตน กํารําเคียว
เพลงสอคอลําพวน เพลงชักกระดาน เพลงแบบนี้มักเปนเพลงสั้น ๆ เหมาะสําหรับผูที่ไมใชเพลงอาชีพรอง
กันคนละสี่หาวรรค คนละทอนสั้นๆ ก็ลงเพลงเสีย เปนเพลงที่เปดโอกาสใหทุกคนไดรวมสนุกกันอยางงาย
ๆ ถ า เรารวมเพลงกล อ มเด็ ก ด ว ยก็ เ ป น เพลงสั้ น เช น กั น ใคร ๆ ก็ พ อจะร อ งได เพลงเนื้ อ สั้ น
จึงไมจําเปนตองมีพิธีรตี องในการรอง หรือตองใชการสรางบทชุดใหญเขามากําหนดเรียงลําดับการเลน
แตอยางใด เมื่อจะเลนก็ตั้งวงเขาหรือรองไปเลย
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การมีเนื้อหาที่คลายคลึงกัน ทําใหพอเพลงคนหนึ่งหยิบถอยคําจากเพลงนี้ไปใสในอีกเพลงหนึ่ง
โดยไมรูตัว ขอที่เราตองไมลืมคือ พอเพลงคนหนึ่ง ๆ มักจะรองเพลงไดหลายทํานอง นอกเหนือไปจาก
เพลงที่เขาถนัดการแลกเปลีย่ นถอยคําจึงทําไดงายมาก ดังนั้น เราอาจพบการวางลําดับคําหรือการใชคํา
บรรยายระหวางเพลงตอเพลงในจังหวะพอ ๆ กัน สิ่งนี้มาจากการตกทอดในใจของชาวเพลงนั้นเอง
ในอีกดานหนึ่ง เพลงพื้นเมืองหลายชนิดใชกลอนอยางหนึง่ ซึ่งสัมผัสดวยสระเดียวกันหมดใน
วรรคทายของบท เชน ลงไปก็ไอไปเรื่อย ลงอาก็อาไปเรื่อย ศัพททางเพลงเรียกวา กลอนไล กลอนลา
กลอนลี กลอนลู ฯลฯ ตัวอยางเชน เพลงเรือ เพลงฉอย เพลงเตนกํารําเคียว เพลงพวงมาลัย เปนตน รูป
แบบอยางนีค้ งเกิดขึ้นเพราะหาสัมผัสงายสะดวกในการดันเพลง เพราะการดันเพลงนั้น หากฉันทลักษณ
ยากไป ก็คงรองคงฟงกันยาก สระที่นยิ มนํามาใชกนั มากทีส่ ุดไดแก สระไอ

เรื่องที่ 4 คุณคาของเพลงพื้นบาน
เพลงพื้นบานเปนมรดกทางวรรณกรรม ชาวบานนิรนามไดแตงเพลงของเขาขึ้น บทเพลงนี้
อาจจะมาจากความเปนคนเจาบทเจากลอนและความอยูไมสุขของปาก แตบังเอิญหรือบางที่ไมใชความ
บังเอิญ เพลงของเขาไพเราะและกินใจชาวบานคนอื่น ๆ ดว ย ดังนั้นเพลงดังกลาวจึงไดแพรก ระจาย
ออกไปเรื่อย ๆ และในที่สุดไมมีใครรูวาใครเปนคนแตงเพลงบทนั้น และแตงเมื่อใด เพลงพื้นบานถูก
รอยกรองขึ้นดวยคําที่เรียบงายแตกินใจ สิ่งนี้เองที่ทําใหเพลงพื้นบานมีคา เพราะนั่นเปนศิลปะอยางหนึ่ง
อยางแทจริง
ครั้งหนึ่ง พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเลาวา ไดทรงแตงบทเลนเพลงชั้นบท
หนึ่ง แลวประทานใหชาวชนบทซึ่งอานหนังสือไดนําไปรอง แตทรงสังเกตวา จากกิริยาที่ชาวบานคน
นั้นแสดงออกมา ถาหากปลอยใหเขาแตงเองนาจะเร็วกวาบทที่นิพนธเสียอีก ทรงถามวา มันเปนอยางไร
คําตอบที่ลวนแตเปนเสียงเดียวกันคือ มันเต็มไปดวยคํายากทั้งนั้น ถึงตอนเกี้ยวพาราสีผูหญิง
ชนบทที่ไหนเขาจะเขาใจ และไมรู วาจะรองตอบไดอยางไร เรื่องนี้จ ะเปน บทแสดงใหเห็ นวา เพลง
พืน้ บานนั้นใชคํางาย แตไดความดีไมจําเปนตองสรรหาคํายากมาปรุงแตงเลย
ประเภทของเพลงพื้นบาน
เรามีหนทางที่จะแบงประเภทเพลงพื้นบานออกไดเปนพวก ๆ เพื่อความสะดวกในการพิจารณา
ไดหลายวิธี เชน การแบงตามความสั้น–ยาวของเพลง เชน เพลงสั้นไดแก เพลงระบํา เพลงพิษฐาน เพลง
สงฟาน เพลงสําหรับเด็ก เพลงชักกระดาน เพลงเขาทรง เพลงแหนางแมว เพลงฮินเลเล เปนตน สวน
อยางเนื้อยาว ไดแก เพลงฉอย เพลงเรือ เพลงอีแซว เปนตน
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การแบงตามรูปแบบของกลอน คือ จัดเพลงที่มีฉนั ทลักษณเหมือนกันอยูในพวกเดียวกัน เรา
จะจัดใหเปนสามพวก คือ พวกกลอนสัมผัสทาย คือ เพลงที่ลงสระขางทายสัมผัสกันไปเรื่อย ๆ ไดแก
เพลงฉอย เพลงลําตัด เพลงระบําชาวไร เพลงระบําบานนา เพลงหนาใย เพลงอีแซว เพลงสงคอ
ลําพวน เพลงเทพทอง ลงกลอนสัมผัสทายเหมือนกัน แตเวลาลงเพลงเมื่อใดตองมีการสัมผัสระหวาง
สามวรรคทายเกี่ยวโยงกัน เชน เพลงเรือ เพลงเตนกํารําเคียวเพลงขอทาน เพลงแอวเคลาซอ
พวกที่ไมคอยเหมือนใคร แตอาจคลายกัน บาง เชน เพลงสําหรับเด็ก เพลงระบํา เพลง
พิษฐาน เพลงสงฟาง เพลงชักกระดาน เพลงเตนกํารําเคียว เพลงพาดควาย เพลงปรบไก เพลงเหยย
การแบงเปนเพลงโตตอบและเพลงธรรมดา เพลงรองโตตอบ ไดแก เพลงฉอย เพลงอีแซว ฯลฯ
สวนเพลงอีกพวก คือ เพลงที่เหลือ ซึ่งเปนเพลงที่รองคนเดียว หรือรองพรอมกัน หรือไมจําเปนตอง
โตตอบกัน เชน เพลงสําหรับเด็ก เพลงขอทาน เพลงชักกระดาน เพลงสงฟาง (มักจะเปนเพลงสั้นๆ) เปน
ตน
การแบงอธิบาย เราไดเลือกการแบงวิธีนี้ เพราะเห็นวาสามารถสรางความเขาใจสอดคลองกัน
ไดดี เพลงแตละเพลงมีความเกี่ยวเนื่องกันตามลําดับ เพลงที่เลนตามเทศกาลและฤดูกาล เชน หนาน้ํา
หรือหนากฐิน ผาปา เลนเพลงเรือ เพลงหนาใย ถัดจากหนากฐินเปนหนาเกี่ยว เลนเพลงเกี่ยวขาว เพลง
สงคอลําพวน เพลงสงฟาง เพลงชักกระดาน เพลงเตนกํารําเคียว ถัดจากหนาเกี่ยว เปนชวงตรุษสงกรานต
เลนเพลงพิษฐาน เพลงระบําบานไร เพลงพวงมาลัย เพลงเหยย เพลงที่เลนไดทั่วไปโดยไมจํากัด
ชวงเวลา ไดแกเพลงสําหรับเด็ก เพลงอีแซว เพลงระบําบานนา เพลงพาดควาย เพลงปรบไก เพลงเทพ
ทอง ลําตัด เพลงแอวเคลาซอ เพลงขอทาน เพลงฉอย
การแบงภูมิภาคเพลงพื้นบาน
ภาคกลาง
1. เพลงปฏิพากย เปนการรองโตตอบกันระหวางหญิงชาย ทั้งการเกี้ยวพาราสี เรียกตัวเอก
ของทั้งฝายหญิงชายวา “พอเพลง แมเพลง” ซึ่งเปนบุคคลที่มีประสบการณสูง จึงทําใหการแสดงมี
รสชาติไมกรอยไป เพลงในลักษณะนี้มีหลายแบบ ซึ่งลวนตางกันทั้งลีลา ลํานํา และโอกาส อาจมี
ดนตรีประกอบ พรอมกันนั้นก็มีการรายรําเพื่อเนนคําขับรองดวย เชน ลําตัด เพลงฉอย เพลงอี
แซว เพลงพวงมาลัย เพลงเรือ เพลงเหยอย เพลงชาเจาหงส ฯลฯ
2. เพลงการทํางาน ยิ่งเปนลักษณะของชาวบานแท ๆ มากขึ้น การใชเพลงชวยคลี่คลายความ
เหน็ ด เหนื่ อ ยเป น ความฉลาดที่ จ ะสามารถดํ า เนิ น งานไปได อ ย า งสนุ ก สนาน โดยเฉพาะงาน
เกษตรกรรม มีก ารร องโต ต อบกัน บา ง บางครั้ง ก็ แทรกคํา พู ด ธรรมดา เพื่อ ลอ เลีย นยั่ ว เย าไปด ว ย
เชนเพลงเกี่ยวขาว เพลงสงฟาง เพลงชักกระดาน เพลงสงคําลําพวน เพลงพานฟาง โดยใชการตบมือ
เขาจังหวะอยางสนุกสนาน
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ภาคเหนือ
มีการขับรองและขับลําอีกแบบหนึ่ง โดยการใชถอยคํา สําเนียง และทํานอง ซึ่งคลอเคลาดวย
ปซอ เรียกวา รากซอหรือขอซอสําหรับ “ซออูสาว” ไดแก การรองโตตอบกันระหวางหญิงชาย ซึ่ง
มักจะใชคํากลอนที่แตงไวแลวจดจํามารอง บางโอกาสเทานั้นที่รองดนอยางฉับไว ซึ่งจะตองเปนผูมี
ประสบการณ สู ง การร อ งเป น เรื่ อ งเชิ ง ขั บ ลํ า นํ า มั ก ใช เ รื่ อ งพระลอ เรื่ อ งน อ ยไจยา
เปนตน วิธีรองใชเอื้อนตามทํานองแลวหยุดในบางตอน แตเรื่องยังติดตอกันตลอดไป การแตงคํา
กลอนของภาคเหนือมีหลายแบบ เชน แบบ “คําร่ํา” มีลักษณะเปนรายที่สัมผัสอักษรกันไปตลอด มี
การถายทอดกันแบบ “มุขปาฐะ” แลวจดจํากันตอมาหลายสํานวน จนบางสํานวนเขาขั้นเปนวรรณกรรม
พื้นบาน
ภาคอีสาน
มีเพลงขับขานในลักษณะตาง ๆ อยูเปนอันมาก เชน กลอนลํา ที่หมอลํากลอนจดจํา และใช
เปนบทขับรอง แสดงคูกับการเปาแคน กลอนสูขวัญ ซึ่งวิวัฒนาการมาจากพิธีพราหมณ ก็มีอยูหลาย
แบบ สุ ด แต จ ะทํ า ขวั ญ อะไร เช น สู ข วั ญบ า วสาวกิ น ดอง สู ข วั ญ เด็ ก สู ข วั ญ หลวงฯลฯ
นอกจากนั้น ยังมี “ผะหญา” หรือ “ผญา” ซึ่งเปนการขับรองดวยวลีหนึ่ง ๆ ที่ไมอาศัยคําคลองจอง แต
อาศัยพื้นฐานจากคําพูดที่ใชพูดประจําวัน ผูกเปนผญาสั้น ๆ ไดกลายเปนแบบอยางฉันทลักษณที่เขาขั้น
วรรณกรรมพื้นบาน เชน ผญาเรื่องทาวฮุง
ภาคใต
มีเพลงกลอนใชรอง ใชขับลําที่สําคัญแสดงปฏิภาณของกวีคือ “เพลงบอก” แมวาจุดประสงค
แหงเนื้อความของเพลงบอกจะบอกเรื่องราว หรือขาวคราวใหผูคนทราบในเรื่องตาง ๆ แตก็มีวิธีรอง
ประกอบการแสดง ไมใหเบือ่ ฟง ซึ่งมีอยู 2 แบบคือ รองแบบสั้น ๆ แลวมีลูกคูรับกับ รองแบบยาว (อยาง
รายยาว) แลวมีลูกคูรับ คณะเพลงบอกจะมีตัวพอเพลง หรือแมเพลง ลูกคู และมีฉิ่ง กรับ ป ขลุย และ
ทับ (กลอง) ไมมีการรํา เพราะคนฟงมุงฟงกลอนบอกเทานั้น
บัญญัติแปดประการของเพลงพื้นบานในประเทศไทย
1. เพลงพื้ น บ า นของไทยส ว นใหญ เ ล น กั น ในหมู ห นุ ม สาว แบ ง ออกเป น 2 กลุ ม คื อ
ชายกลุมหนึ่ง หญิงอีกกลุมหนึ่ง การวาเพลงพื้นบานนี้หนีไมพนเกี้ยวพาราสีเรื่องรัก ๆใคร ๆ สวนมากใช
ร อ ง โต ต อบกั น ด วย ก ลอน สด เมื่ อฝ า ย ชา ย ร อง เพ ลง นํ า ก อ น โ ด ย ปร ะ เพณี ย อมไ ด รั บ
การตอบสนองจากกลุม ฝายหญิง คํารองจากฝายหญิงไดแสดงออกถึงการตอนรับและรองเพลงใน
คํากลอน ซึ่งแสดงออกถึงการปกปองตนเองอยางสุภาพตามลักษณะของกุลสตรีไทยแบบดั้งเดิม
การวากลอนสดโตตอบกันระหวางชายหญิงนี้ คนไทยทุกกลุมทั้งที่อยูในและนอกราชอาณาจักร
ไทยถือเปนขนบประเพณีเหมือน ๆ กัน ปฏิบัติสืบตอกันมาหลายชั่ว อายุคน ปรากฏวามีประเพณีหาม
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หนุมสาวพบปะกันสองตอสองแตเมื่อจะใชคํากลอนพูดจากันแลวอนุญาตใหเกี้ยวพาราสีกันไดโดยไม
ตองออมคอม
ในภาคเหนือ ภาคอีสาน มีคําพูด ใชโ ตต อบกันระหวางหนุ มสาวเปน คําปรัชญาของทองถิ่น
เรียกวา ผะหญา (ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยจารึกวา ประญา) ในภาคอีสานสมัยกอนที่จะไดรับการพัฒนา
เหมือนสมัยนี้มีการรักษาขนบประเพณีนี้เครงครัดมาก หนุมสาวที่ไมปะทะคารมเปนคําปรัชญาที่เปนคํา
กลอนก็จะไดรับการตําหนิจากสังคมวา ขี้ขลาดตาขาว ไมกลาลงบวง หนุมสาวที่ไมไดแตงงาน เพราะ
โตตอบกลอนสดไมเปนเรียกวา ตกบวง
2. การวาเพลงพื้นบานของไทยแสดงออกถึงความสามัค คี รื่น เริงตามแบบแผนวัฒ นธรรม
โบราณของไทยที่สืบทอดติดตอกันมาหลายชั่วอายุคน เปนการแสดงออกของศิลปนเพื่อศิลปะโดยแท
3. การวาเพลงพื้นบานของไทยฝายชายมีผูนําในการวาเพลงเรียกวา พอเพลง ในทํานองเดียวกัน
ผูนําในการวาเพลงของฝายหญิงก็เรียกวา แมเพลง
พอเพลงและแมเพลงสว นมากก็จะเปน ญาติผูใ หญข องหนุมสาวทั้งสองฝายนั่น เอง เปน สิ่ง
ธรรมดาที่ทั้งพอเพลงและแมเพลงยอมหาโอกาสเสริมทักษะความรูเกี่ยวกับชีวิตคู และเรื่องเพศสัมพันธ
เรื่องตาง ๆ เหลานี้มีอยูพรอมในคํารองอันฉลาดแหลมคมของบทกลอนของเพลงพื้นบาน จึงกลาวไดวา
คนไทยมีกรรมวิธีการสอนใหหนุมสาวรูเรื่องเพศสัมพันธในอดีตอันยาวนานแลว จากประเพณีการเลน
เพลงพื้นบานของไทยนีจ้ ะเห็นวา คนไทยเรารูจักการสอนเพศศึกษาแกเยาวชนมากอนฝายตะวันตก โดย
ปราศจากขอสงสัย
4. กอนที่จ ะประคารมกัน เชิงบทเชิงกลอน ผูอาวุโ สนอยกวาจะแสดงความคารวะผูอาวุโ ส
มากกวา จะวาเปนกลอนขออภัยลวงหนาวาหากลวงเกินดวยกาย วาจา ใจ ประการใด ก็ขอใหอภัยด วย
ฯลฯ เมื่อคารวะคูแขงผูอาวุโสกวาแลว ผูวาเพลงก็ไมลืมหันหนาไปทางผูรวมฟงออกตัว ถอมตัว ดวย
ความสุภาพออนโยนวา หากการวากลอนสดจะขลุกขลักไมสละสลวย หรือไมถึงใจผูฟงก็ขอไดโปรด
ใหอภัยดวย จะเห็นไดวาแกนแทของคนไทยสุภาพออนโยนเปนชาติเผาพันธุที่ถอมตัวเสมอ
5. เมื่อผานพิธีการออกตัว ถอมตัว ตามประเพณีแลวก็จะประจันหนากัน ทักทายกันดวยคําขมขวัญ
กัน
6. เมื่อมีโอกาสวาเพลงพื้นบานกันระหวางชายหญิงโดยประเพณีจะอนุญาตใหฝายหญิงโตตอบ
เปน คํากลอนสดกับฝายชายอยางเต็มที่ เธอจะวากลอนสดแสดงความรักความเกลียดชังใครไดอยาง
เปดเผย โดยไมถือวาเปน การทําตนเสื่อมเสียเลย โดยขนบประเพณีเดิมสืบเนื่องมาแตดึกดําบรรพ
อนุญาตใหสตรีเพศแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพทัดเทียม หรือล้ําหนาผูชาย
7. เมื่อการเลนเพลงพื้นบานจบสิ้นลงแลว มีประเพณีอันดีงามของไทยโบราณที่ควรนํามา สดุดี
ณ ที่นี้ คือ ผูวาเพลงพื้นบานที่รูตัววามีอาวุโสนอยกวา จะไปแสดงคารวะขอขมาลาโทษผูที่มีอาวุโสสูง
กวา ในกรณีที่อาจมีการวากลอนสดลวงเกินไปบาง ผูใดรูตัววายังวาเพลงพื้นบานกลอนสดยังไมได
มาตรฐาน ก็จะใฝหาความรูความชํานาญจากผูที่ชํานาญกวา การเตรียมการ การฝกซอม ใชเวลาวางจาก
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การทําไร ไถนา หนุมก็จะไปกราบขอเรียนจากพอเพลง ในทํานองเดียวกันสาวก็จะไปหาความรูความ
ชํานาญจากแมเพลง เนื่องจากมีการฝกซอมกันไวลวงหนาหลายเดือน เมื่อวันสําคัญไดมาถึง แมฝายหญิง
จะมีความกระดากอายอยูบาง แตความพรอมทําใหเธอกลาประจันหนากับชายหนุมที่จะสงคําถาม คํา
เกี้ยวพาราสี และเธอก็พรอมที่จะตอบโตเปนกลอนสดทุกรูปแบบ
แบบอยางเพลงพื้นบานที่ขับขานออกมาจากปากของคนหนึ่งกรอกเขารูหูของผูที่ตั้งใจรับฟงจะ
อยู ใ นความทรงจํ าอยา งแนน แฟ น แม มีอิ ทธิ พลอารยธรรมจากแหล งอื่ น เขา มาปรากฏ แบบอยา ง
ขนบประเพณีอื่นอาจผันผวนคลอยตามไปไดไมยาก แตแบบอยางเพลงพื้นบานที่ขับขานออกจากปาก
เขารูหูแลวเขาไปเจือปนในสายเลือดนั้น เรื่องที่จะหันเหโนมเอียงใหตามปรากฏการณใหม ๆ ไมใชของ
งายนัก

เรื่องที่ 5 พัฒนาการของเพลงพื้นบาน
1. ความเปนมาของเพลงพื้นบานไทย
การสืบหากําเนิดของเพลงพื้นบานของไทยยังไมสามารถยุติลงไดแนนอน เพราะเพลงพื้นบาน
เปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาปากตอปาก ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณ แตคาดวาเพลงพื้นบานคงเกิด
มาคูกับสังคมไทยมาชานานแล ว เชน เพลงกลอมเด็ก ก็ค งเกิด ขึ้น มาพรอม ๆ กับการเลี้ยงดูลูก ของ
หญิงไทย การศึกษาประวัติความเปนมาและการพัฒนาการของเพลงพื้นบานไทย พอสรุปไดดังนี้
1.1 สมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยาตอนตนมีการกลาวถึง “การขับซอ” ซึ่งเปนประเพณีของ
ชาวไทยภาคเหนือ ปรากฏในวรรณคดี ทวาทศมาส และลิลิตพระลอ และกลาวถึง “เพลงรองเรือ ซึ่ง
เปนเพลงที่ชายหญิงชาวอยุธยารองเลนในเรือ มีเครื่องดนตรีประกอบปรากฏใน กฎมณเทียรบาล ที่ตรา
ขึ้นสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในรัชกาลพระเจาบรมโกศ มีการกลาวถึง “เพลง
เทพทอง” วาเปนเพลงโตตอบที่เปนมหรสพชนิดหนึ่งในงานสมโภชพระพุทธบาทสระบุรี ปรากฏใน
ปุณโณวาทคําฉันท ของพระมหานาควัดทาทราย
1.2 สมัยรัตนโกสินทร สมัยรัตนโกสินทรเปนสมัยที่มีหลักฐานเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน
ชนิด ตาง ๆ มากที่สุด ตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 เปน “ยุค ทอง” ของเพลงพื้น บานที่เปน เพลง
ปฏิพากยจะเห็นจากการปรากฏเปนมหรสพในงานพระราชพิธีและมีการสรางเพลงชนิดใหม ๆ ขึ้นมา
เชน เพลงฉอย เพลงอีแซว เพลงสงเครื่อง ซึ่งเปนที่นิยมของชาวบานไมแพมหรสพอื่น
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีหลักฐานวา เพลงเทพทอง เปนเพลงปฏิพากยเกาที่สุดที่สืบทอด
มาจากสมัยอยุธยา มีก ารกลาวถึ งในฐานะเปน มหรสพเลน ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระชนกและ
พระชนนีของพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และเพลงปรบไก มีการกลาวไวในจารึกวัด
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พระเชตุพนฯ วาเปนมหรสพชนิดหนึ่งที่เลนในงานฉลองวัดในสมัยรัชกาลที่ 1 นอกจากนี้ยังมีการอางถึง
เพลงทั้งสองในวรรณคดีอีกหลายเลม เชน บทละครอุณรุท อิเหนาและขุนชางขุนแผน เปนตน
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีการกลาวถึงเพลงปฏิพากย ในโคลงพระราช
พิธีทวาทศมาส (ราชพิธีสิบสองเดือน) วาในงานลอยกระทงมีการเลนสักวา เพลงครึ่งทอน เพลงปรบไก
และดอกสรอย เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว การละเลนพื้นบานตาง ๆ ที่เคย
รุงโรจนมาแตรัชกาลตน ๆ เริ่มซบเซาลง เพราะเกิดกระแสความนิยม “ แอวลาว ” ขึ้น โดยเฉพาะใน
หมูชนชั้นสูง รัชกาลที่ 4 ทรงเกรงวาการละเลนพื้นบานของไทยจะสูญหมด จึงทรงออกประกาศหามเลน
แอวลาวตอไป
ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯให
ชาวบานเลนเพลงพื้นบานถวายใหทอดพระเนตรในขณะที่ประทับ ณ พระราชวังบางปะอิน เมื่อ พ.ศ.
2426 จึงนับเปนครั้งแรกที่ไดมีการนําเพลงชาวบานมาเลนถวายพระมหากษัตริยใหทอดพระเนตร และ
ในรัชสมัยนี้การละเลนพื้นบานยังเปนที่นิยมอยูโดยเฉพาะทางดานศิลปะการแสดง ที่เปนมหรสพ นอกจาก
จะมีโขน ละคร หุน หนังใหญ หนังตะลุงแลว ยังมีลิเกและลําตัดเกิดขึ้นใหม และแพรไปยังชาวบานตาม
ทองที่ตาง ๆ อยางรวดเร็วดวย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสงเสริมเพลงพื้นบานโดยทรงบรรจุบท
รองที่ใชทํานองเพลงปรบไกไวในพระราชนิพนธเรื่องศกุนตลา สํานวนที่เปนบทละคร รวมทั้งไดทรง
พระราชนิพนธเรื่องพระหันอากาศและนางอุปโกศา ไวเปนเคาโครงเรื่องสําหรับแสดงลิเก และโปรด
เกลาฯ ใหมีการแสดงลิเกในการสมโภชพระตําหนักชาลีมงคลอาสน ในพ.ศ. 2460 ดวย ในสมัยนี้เพลง
พื้น บานยังคงเปนที่นิยมของชาวบาน ไดแก เพลงสงเครื่องหรือเพลงทรงเครื่อง และเพลงฉอย เปน
ตน โดยเฉพาะเพลงฉอยนิยมเลนกันทั่วไป และในสมัยนี้มีการนําเพลงพื้นบานมาตีพิมพเปนหนังสือ
เลม เชน เพลงระบําชาวไรของนายบุศย เพลงเรือชาวเหนือของนายเจริญ เปนตน

การแสดงเพลงฉอยในรายการทีว”ี คุณพระชวย” (ภาพ www.daradaly.com)
อยางไรก็ตามในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 อิทธิพลของวัฒนธรรมและระบบทุนนิยมแบบ
ตะวันตกทําใหเกิดสิ่งบันเทิงแบบตะวันตกอยางหลากหลาย เชน เพลงไทยสากล เพลงรําวง เพลงลูกทุง
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เปนตน เพลงพื้นบานจึงเริ่มหมดความนิยมลงทีละนอย ประกอบกับตองเผชิญอุปสรรคในสมัยรัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2495 ควบคุม
การละเลนพื้นบานทําใหขาดผูเลนและผูสืบทอดเพลงปฏิพากยจึงเสื่อมสูญลงในที่สุด
เพลงพื้นบานตาง ๆ เริ่มกลับฟนตัวอีกครั้งหนึ่งและกลายเปนของแปลกใหมที่ตองอนุรักษและ
ฟนฟู ในชวง ประมาณ พ.ศ. 2515 เปนตนมา หนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลที่สนใจได
พยายามสงเสริมใหมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ รวมทั้งสนับสนุนใหเผยแพรเพลงพื้นบานให
กวางขวางขึ้น เพลงพื้นบานโดยเฉพาะเพลงปฏิพากยจึงไดก ลับมาเปนที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง แตเปนใน
ลักษณะของงานแสดงเผยแพร มิใชในลักษณะของการฟนคืนชีวิตใหม
2. พัฒนาการรูปแบบและหนาที่ของเพลงพื้นบาน เพลงพื้นบานของไทยมีการพัฒนาสรุปได
ดังนี้
2.1 เพลงพื้น บานที่เ ปน พิธี ก รรม เพลงพื้ น บานของไทยกลุ มหนึ่งเปน เพลงประกอบ
พิธีกรรมซึ่งมีบทบาทชัดเจนวาเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมนั้น ๆ เชน เพลงในงานศพและเพลงประกอบ
พิธีรัก ษาโรค นอกจากเพลงกลุมดังกลาวแลว ยังมีเพลงพื้น บานอีก กลุมหนึ่งที่แมก ารแสดงออกใน
ปจจุบันจะเนนเรื่องความสนุกสนานรื่นเริง แตเมื่อพินิจใหลึกซึ้งจะพบวามีความสัมพันธกับความเชื่อ
และพิธีกรรมในอดีต และยังเปนสว นหนึ่งของพิธีก รรมนั้น ๆ ดว ยเพลงพื้นบานดังกลาวไดแก เพลง
ปฏิพากยและเพลงประกอบการละเลน ของผูใหญ ที่ปรากฏในฤดูก าลเก็บเกี่ยวและเทศกาลตรุษ
สงกรานต
สังคมไทยแตดั้งเดิม ชาวบานสวนใหญเปนชาวนาชาวไร มีวิถีชีวิตผูกพันกับการทํามาหากิน
เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหารเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการ ยังชีพ คน
ไทยจึงไดสรางพิธีก รรมเกี่ยวเนื่องกับความเจริญงอกงามขึ้น เพื่อขอใหผีสางเทวดาอํานวยสิ่งที่ต น
ตองการ หรือมิฉะนั้นก็สรางแบบจําลองขึ้นเพื่อบังคับใหธรรมชาติเปนไปตามที่ตองการ เชน สรางนา
จําลอง เรียกวา ตาแรกหรือตาแฮก ( ภาคอีสาน ) แลวดํากลาลงในนา 5-6 กอ เชื่อวาถาบํารุงขาวในนา
แรกงอกงาม ขาวในนาทั้งหมดก็งอกงามตามไปดวย
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การทําพิธีดํานาตาแฮกหรือการแฮกนา
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเจริญงอกงามที่เห็นไดชัดที่สุด ไดแก พิธีกรรมในฤดูกาลเก็บเกี่ยว
และในเทศกาลตรุษสงกรานต
เพลงพื้นบานในฤดูกาลเก็บเกี่ยว
พิธี ก รรมที่ เกี่ ย วกั บ การเพาะปลู ก ที่สํ า คัญ อยู ใ นช ว งฤดูก าลเก็บ เกี่ย วและก อ นเริ่ม ฤดูก าล
เพาะปลูก ในโอกาสดังกลาวนี้นอกจากจะปรากฏพิธีกรรมอยูทุกขั้นตอนแลวยังมีการเลนเพลง พื้นบาน
ดวย
ก อ นเริ่ ม ฤดู ก าลเพาะปลู ก ในแต ล ะป ชาวนาจะทํ า พิ ธี สู ข วั ญ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ใ น
การเพาะปลูก เชน ควาย ไถ คราด เปนตน ซึ่งในพิธีกรรมนั้น ๆ จะมีก ารรองบทสูขวัญ ซึ่งเปนเพลง
ประกอบพิธี นอกจากนี้ ถาฝนไมต กตองตามฤดูก าล ชาวนาจะจัด พิ ธีก รรมขอฝนขึ้น ซึ่งจะทํากั น
ทุ ก ภาค (ยกเว น ภาคใต ที่ ไ ม มี ป ญ หาเรื่ อ งฝน) และทํ า กั น ด ว ยวิ ธี ก ารต า ง ๆ เป น ต น ว า ชาวนา
ภาคกลางจะจั ด พิ ธีแ หน างแมวและพิ ธีป น เมฆ (ป น ดิ น เหนีย วเปน รูปอวัย วะเพศชาย หรื อป น หุ น
รูปคนชายหญิงสมสูกัน) โดยมีเพลงแหนางแมวและเพลงปนเมฆรองประกอบ ชาวนาภาคเหนือและภาค
อี ส า นจะ จั ด พิ ธี แ ห น างแมวและ แห บั้ งไ ฟ โ ดยมี เซิ้ งแห นา งแม วและเซิ้ ง แห บั้ งไฟ เป น
เพลงประกอบพิธี เมื่อไดจัดพิธีกรรมเหลานี้ขึ้นชาวบานจะอบอุนใจ เชื่อวาฝนจะตกลงมา ขาวในนาก็จะ
งอกงาม
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รองเลนเพลงเตนกํารําเคียว
เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผล ชาวนาจะจัดพิธีกรรมสูข วัญขาวสูขวัญลานและสูขวัญยุง เพื่อ
ขอบคุ ณ ผี ส างเทวดาที่ ใ ห ผ ลผลิ ต ในขณะเดี ย วกั น ก็ ป ด รั ง ควานผี ร า ยที่ จ ะทํ า ให ผ ลผลิ ต
เสียหาย นอกจากนี้ภาคกลางยังมีการรองเลนเพลงเตนกํารําเคียว เพลงรอยชั่งและเพลงเกี่ยวขาว เปนการ
รองรําเพื่อเฉลิมฉลองผลผลิตที่ได ดังนั้นเพลงที่รองในฤดูกาลเก็บเกี่ยวในแงหนึ่งเปนการรองเพื่อความ
สนุ ก เพ ลิ ดเพ ลิ น แต อี ก แง หนึ่ ง ก็ เป นก า ร ร อง เพื่ อเฉ ลิ มฉ ลอง ค วา ม อุ ด ม สม บู ร ณ ข อง
พืชพันธุธัญญาหาร
เพลงพื้นบานในเทศกาลตรุษสงกรานต
หลังจากผานการทํางานในทุงนาอยางหนักมาเปนเวลาคอนป เมื่อถึงชวงฤดูรอนซึ่งเปนเวลา
หลังเก็บเกี่ยว ก็จ ะถึงเทศกาลรื่น เริงประจําปคือ เทศกาลตรุษ สงกรานต ซึ่งเปน เทศกาลเลน สนุก ที่
เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ สงกรานตเปนเทศกาลสําคัญของเพลงพื้นบานเพราะเพลง
พื้นบานไทยสวนใหญโดยเฉพาะเพลงพื้นบานภาคกลางรองเลนอยูในเทศกาลนี้ เพลงรองเลนในวัน
สงกรานตแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ เพลงปฏิพากยและเพลงประกอบการละเลนของผูใหญ
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เพลงปฏิพากย มีทั้งเพลงโตตอบอยางสั้นรองเลนตอนบาย เชน เพลงพิษฐานและเพลงระบํา
บานไร และเพลงโตตอบอยางยาว เชน เพลงพวงมาลัยและเพลงฉอย เปนตน เนื้อหาของเพลงจะปรากฏ
เรื่องเพศมากมาย ซึ่งแสดงรองรอยวาในระยะตนเพลงเหลานี้นาจะเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมความเชื่อ
โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องเพศกับความอุดมสมบูรณ วามีความสัมพันธกัน
เพลงประกอบการละเลนของผูใหญ แบงออกเปน 2 กลุม กลุมหนึ่งเปนเพลงประกอบ
การละเลนของหนุมสาวที่เลนกันในตอนบาย เชน เพลงระบํา อีกกลุมหนึ่งเปนเพลงประกอบการละเลน
เขาทรงผีตาง ๆ นิยมเลนกันในตอนกลางคืนไดแก เขาทรงแมศรี ลิงลม นางควาย ผีกระดง นางสาก เปน
ตน การละเลนกลุมหลังนี้เปนการละเลนกึ่งพิธกี รรม ซึ่งสะทอนความเชื่อดั้งเดิมเกีย่ วกับการนับถือผีสาง
เทวดา เชื่อวามีผีสถิตอยูและรูความเปนไปของธรรมชาติ จึงเชิญผี มาสอบถามปญหาเกี่ยวกับการทํามา
หากิน เชิญผีพยากรณดินฟาอากาศ
เมื่อพิจารณาเพลงพื้นบานของไทยที่รองเลนเพื่อความสนุกนานในเทศกาลแลว อาจสรุปไดวา
ในระยะแรกเพลงพื้นบานนั้น ๆ คงเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมเพื่อความเจริญงอกงาม ตอมาเมื่อความ
เชื่อของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความเขาใจตอความหมายดั้งเดิมก็แปรเปลี่ยนเปนเพลงที่รองเลน
สนุกตามประเพณีแตเพียงอยางเดียว
2.2 เพลงพื้นบานที่เปนการละเลน
จากบทบาทดั้งเดิมซึ่งเคยเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม เพลงพื้นบานที่รองในเทศกาลไดคลี่คลาย
เหลือเพียงบทบาทในดานการบันเทิง เปนการละเลนที่สังคมจัดขึ้นเพื่อรวมกลุมสมาชิกในสังคมและเพื่อ
ย้ําความสัมพันธของกลุม จึงมีลักษณะการรองเลนเปนกลุมหรือเปนวง เพลงในลานนวดขาว เพลงที่รอง
เลนในเทศกาลสงกรานต เทศกาลออกพรรษา เพลงเจรียงที่รองในงานบุญของชาวสุรินทร ลวนเปนเพลง
ที่เกิดจากการรวมกลุมชายหญิง เพื่อประโยชนในการทํางานและแสวงหาความสนุกเพลิดเพลินรวมกัน
เพลงพื้นบานที่เปนการละเลน เชน เพลงปฏิพากยเปนเพลงของกลุมชาวบานทุกคนมีสวนรวม
ในการรองเลน ผลัดกันทําหนาที่เปนผูรองและลูกคู สวนใหญเปนเพลงสั้น ๆ ที่รองงาย ไมจําเปนจะตอง
ใชศิลปน ผูมีค วามสามารถโดยเฉพาะ เพลงพื้น บานที่เปน การละเลนจึงเปน เพลงของชาวบานอยาง
แทจริง
2.3 เพลงพื้นบานที่เปนการแสดง
เพลงพื้นบานที่เปนการแสดง หมายถึงเพลงพื้นบานที่มีลักษณะการรองการเลนเปนการแสดง มี
การสมมุติบทบาท ผูก เรื่องเปนชุด ทําใหการรองยืด ยาวขึ้น ดังนั้น ผูรองจําเป นจะตองเปนบุค คลที่มี
ความสามารถเปนพิเศษ เชน มีความจําดี มีปฏิภาณ ฝปากดี มีความสามารถในการสรางสรรคเนื้อรอง
เปนตน คุณสมบัติเชนนี้ชาวบานไมสามารถมีไดทุกคน จึงทําใหเกิดการแบงแยกระหวางกลุมคนรอง
และคนฟงขึ้น
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คนที่รองเกงในหมูบานหนึ่ง ๆ มักจะเปน ที่รูจักของคนทั้งในหมูบานเดียวกัน และหมูบาน
ใกลเคียง คนประเภทนี้ถาไมมีพรสวรรคมาแตกําเนิดก็มักจะเปนผูที่มีใจรักและฝกฝนมาอยางดี สวน
ใหญจ ะเสาะแสวงหาครูเพลงและฝากตัวเปน ลูกศิษย เมื่อมีงานบุญงานกุศลที่เจาภาพตองการความ
บันเทิง ก็จะมีการวาจางไปเลนโตค ารมประชันกัน ทําใหเกิดมีการประสมวง คือนําพอเพลงแมเพลง
ฝปากดีมารวมกลุมกันเขาเปนกลุมรับจางแสดงในงานตาง ๆ จากเพลงที่รองเลนตามลานบาน ลานวัด ได
กลายมาเปนเพลงที่รองเลนในโรงหรือบนเวที ในระยะหลังมีการตกแตงฉากเหมือนโรงลิเก และตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา การแสดงเพลงพื้นบานภาคกลางไดรับอิทธิพลของละครนอกและละครรอง
มาก จึงไดปรับการแสดงคลายละครนอกมากขึ้น เชน มีการรองประสมวงพิณพาทยและแตงกายแบบ
ละครนอก กลายเปน การแสดงที่เรียกวา เพลงสงเครื่องหรือเพลงทรงเครื่อง สว นทางภาคอีสานใน
ระยะเวลาใกลเคียงกันก็นิยมนํานิทานมารองเลนเปนเรื่องเรียกวา ลําพื้น และกลายเปน ลําหมูและลํา
เพลินไปในที่สุด ทางภาคเหนือเพลงพื้นบานที่เปนการแสดง ไดแก การขับซอเมือง ซอเก็บนก จะเห็น
ไดวาเพลงพื้นบานไดพัฒนาจากเพลงของกลุมชนเปนเพลงการแสดงและเพลงอาชีพในที่สุด
เพลงพื้นบานที่เปนการแสดงของไทยเปนมหรสพที่ไดรับความนิยมอยางมากในชวง รัชกาลที่
5-7 จนกระทั่งหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา ก็เริ่มซบเซาและถึงคราวเสื่อมและนับวันจะยิ่ง
หายไปจากสังคมไทย อยางไรก็ตามการฟนฟู ดวยการศึกษาและเผยแพรในชวงป 2515 เปนตนมาของ
นัก วิชาการและผูสนใจ ทําใหเพลงพื้นบานที่เปน การแสดงกลับมาเปน ที่นิยมอีก ครั้งหนึ่ง เพลง
พื้นบานบางเพลงไดรับการปรับรูปแบบเปนเพลงลูกทุง เชน เพลงแหล เพลงลิเก เพลงฉอย เพลงอีแซว
หมอลํา เปนตน ซึ่งบันทึกลงแถบเสียงจําหนายทั่วประเทศ เชน เพลงแหลบวชนาคของ ไวพจน เพชร
สุพรรณ เพลงฉอยกับขาวเพชฌฆาต ของขวัญจิต ศรีประจันต เพลงอีแซวชุดหมากัด ของเอกชัย ศรีวิชัย
เพลงอีแซว 40 เพลง อีแซว 41 ของเสรี รุงสวาง เปนตน ทําใหเพลงพื้นบานเหลานี้ยังเปนที่รูจักของคน
รุนปจจุบันไมถูกลืมเหมือนเพลงพื้นบานอื่น ๆ อีกจํานวนมาก

เรื่องที่ 6 คุณคาและการอนุรักษเพลงพื้นบาน
เพลงพื้นบานเปนมรดกทางปญญาของทองถิ่นและของชาติจึงมีคุณคาควรแกการอนุรักษ ซึ่งจะ
กลาวพอสังเขปดังนี้
1. คุณคาของเพลงพื้นบาน
เพลงพื้นบานเปนสมบัติของสังคมที่ไดสะสมตอเนื่องกันมานาน จึงเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของ
คนไทยและมีคุณคาตอสังคมอยางยิ่ง เพลงพื้นบานมีคุณคาตอสังคม 5 ประการ ดังนี้
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1.1 ใหความบันเทิง เพลงพื้นบานมีคุณคาใหความบันเทิงใจแกคนในสังคมตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะในสมัยที่ยังไมมีเครื่องบันเทิงใจมากมายเชนปจจุบันนี้ เพลงพื้นบานเปนสิ่ง
บันเทิงชนิดหนึ่งซึ่งใหความสุขและความรื่นรมยแกคนในสังคม ในฐานะที่เปนการละเลนพื้นบานของ
หนุมสาวและในฐานะเปนสวนสําคัญของพิธีกรรมตาง ๆ เพลงพื้นบานจึงจัดเปนสิ่งบันเทิงที่เปนสวน
หนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบาน
เพลงพื้นบานใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกของสังคม เพลงกลอมเด็กเปนเพลงที่ผูรองตองการ
ใหเด็กฟงเพลินจะไดหลับไวขึ้น ในขณะเดียวกันผูรองเองก็เพลิดเพลินผอนคลายอารมณเครียดไปดวย
ในตัว เพลงรองเลนและเพลงประกอบการละเลนของเด็กเปนเพลงสนุก ประกอบดวยเสียง จังหวะและ
คําที่เราอารมณ เด็ก ๆ จึงชอบรองเลนเยาแหยกัน เพลงปฏิพากยเปนเพลงที่มีเนื้อหาสนุก เพราะเปนเรื่อง
ของการเกี้ยวพาราสี เรื่องของความรัก การประลองฝปากระหวางชายหญิง ยิ่งเพลงปฏิพากยที่เปน
มหรสพก็ยิ่งสนุกใหญเพราะเปนสิ่งบันเทิงที่เต็มไปดวยโวหาร ปฏิภาณ และโวหารสังวาสที่เรียกเสียง
หัวเราะจากผูฟง นอกจากนั้นเพลงพื้นบานยังมีจังหวะคึกคัก เราใจ มีลีลาสนุก เวลารองมีทาทางประกอบ
มีการรําทั้งรําอยางสวยงามและรํายั่วเยาที่เปนอิสระ เพลงพื้นบานในแงนี้จึงมีบทบาทเพื่อความบันเทิง
เปนสําคัญ
ปจจุบันแมวาเพลงพื้นบานบางชนิด เชน เพลงกลอมเด็ก เพลงประกอบการละเลน จะสูญหาย
และลดบทบาทไปจากสังคมไทยแลว แตเพลงปฏิพากยบางเพลงไดพัฒนารูปแบบเปนการแสดงพื้นบาน
หรือมหรสพพื้นบานที่สรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใจแกผูชม ซึ่งชาวบานก็ยังนิยมอยูมาก ดังจะ
เห็นไดจากการมีคณะเพลงหลายคณะที่รับจางไปแสดงเพื่อสรางความสุขความสําราญแกชาวบานทั่วไป
ตัวอยางเพลงอีแซวที่มีความไพเราะและความหมายลึกซึ้งกินใจทําใหผูฟงเพลิดเพลิน เชน
( ช ) ตั้งใจหมายมองรักแตนองหมายมา
บุพเพบุญพาโปรดจงไดอภัย
เรือนผมสมพักตรพนี่ ี้รักหลายแรม
รักยิ้มรักแยมรักแมมีเยื่อใย
ดูหยาดเยิ้มทุกอยางนับแตยางเจอหญิง ความสวยทุกสิ่งพี่ไมแกลงปราศรัย
เอียงโสตฟงสารฟงพี่ขานบอกขาว
พี่เปนหนุมนอนหนาวโอแมหนูนอนไหน
ใหพี่แนบนอนหนอยแมหนูนอยอยาหนี ถาไดแนบอยางนี้พี่ไมหางนางใน
ใหพี่จูบแกมหนอยหนูนอยอยาแหนง
พอใหพี่มีแรงสักหนอยเปนไร
( ญ ) ใหพี่จูบหนอยวาหนูนอยยังแหนง
นองหวาดระแวงพี่มันชายปากไว
ปากหวานขานวอนฟงสุนทรประวิง
กลัวไมรักหญิงจริงหญิงสังเกตรูใจ
พอแรกเจอะรูจักบอกวารักลวงโลก
พี่มันชายหมายโชคทําใหหญิงเฉไฉ
ใครเชื่อเปนชั่วตองพาตัวตกต่ํา
คบคนหลงคํายอมมีขอระคาย
ขี้เกียจรําคาญกลัวเปนมารสังคม
พอไดเด็ดดอกดมกลัวจะไมเสียดาย
( บัวผัน สุพรรณยศ 2535 : ภาคผนวก )
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1.2 ใหการศึกษา เพลงพื้นบานเปนงานสรางสรรคที่ถายทอดความรูสึกนึกคิดของ
กลุมชน จึงเปนเสมือนสิ่งที่บันทึกประสบการณของบรรพบุรุษที่สงทอดตอมาใหแกลูกหลาน เพลง
พื้นบานจึงทําหนาที่บนั ทึกความรูและภูมิปญญาของกลุมชนในทองถิ่นมิใหสูญหาย ขณะเดียวกันก็มี
คุณคาในการเสริมสรางปญญาใหแกชุมชนดวยการใหการศึกษาแกคนในสังคมทั้งโดยทางตรงและโดย
ทางออม
การใหการศึกษาโดยทางตรง หมายถึงการใหความรูและการสั่งสอนอยาง
ตรงไปตรงมา ทั้งความรูทางโลกและความรูทางธรรม เชน ธรรมชาติ ความเปนมาของโลกและมนุษย
การดําเนินชีวิต บทบาทหนาที่ในสังคม วัฒนธรรมประเพณี วรรณกรรม กีฬาพื้นบาน คติธรรม เปน
ตน
1.3 จรรโลงวัฒนธรรมของชาติ การจรรโลงวัฒนธรรมหมายถึงการพยุงรักษาหรือ
ดํารงไวของแบบแผนในความคิดและการกระทําที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม ที่มีความเปน
ระเบียบ ความกลมเกลียวกาวหนาและความมีศีลธรรมอันดีงาม
บทบาทของเพลงพื้นบานที่เปนการแสดงวามีบทบาทเดนเปนพิเศษในการควบคุมและรักษา
บรรทัดฐานของสังคม การชี้แนะระเบียบแบบแผน ตลอดจนการกําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมในสังคม
นั้น เพราะผูที่เปนพอเพลงและแมเพลง นอกจากจะเปนผูมีน้ําเสียงดีโวหารดีแลวยังตองมีความรูในเรื่อง
ตาง ๆ และมีประสบการณชีวิตพอที่จะโนมนาวจิตใจผูคนใหคลอยตามดวย จึงจะไดรับความนิยมจาก
ประชาชน
แมวาเพลงพื้นบานสวนใหญจะมีเนื้อหาเปนเรื่องของความรักและแทรกเรื่องเพศ แตเนื้อเพลง
เหลานี้มิไดใหเฉพาะความสนุกสนานเทานั้น ยังไดแทรกคําสอนหรือลงทายดวยการสอนใจที่แสดงให
เห็ น ถึ ง คุ ณ ค า ของแบบแผนความประพฤติ ที่ สั ง คมยอมรั บ หรื อ แสดงให เ ห็ น ผลเสี ย ของการฝ า
ฝน เชน เพลงตับสูขอ ที่ฝายหญิงกลาววาไมยินยอมใหฝายชายพาหนีเพราะจะทําใหไดรับความอับอาย
และตนจะตองแตงงานเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดา เพลงตับหมากผัวหมากเมีย ที่กลาวถึงการ
สํานึก ตัว และรูสึก ทุก ขใ จของสามีที่น อกใจภรรยา และเพลงตับชิงชู ที่ก ลาวถึงการพาผูหญิงหนี ดัง
ตัวอยางนี้
แมฉันเลี้ยงมาหวังจะไดแทนคุณ
นี่กลับมาเทลงใตถุนทําใหทอพระทัย
ไอเรื่องพานะคุณพี่มันก็ดีสําหรับแก
สําหรับพอและแมงั้นจะเลี้ยงเรามาทําไม
เลี้ยงตั้งแตเด็กหวังจะไดแตงไดตบ
แกจะมาลักพาหลบไมอายเขาบางหรือไร
พอแมเลี้ยงมาหวังจะกินขันหมาก
ไมไดใหอดใหอยากเลี้ยงเรามาจนใหญ ...
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1.4 เปนทางระบายความคับของใจ เพลงพื้นบานเปนทางระบายความคับของใจอัน
เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจากกิจการงานและปญหาในการดํารงชีพ รวมทั้งความเก็บกดอัน
เนื่องมาจากจารีตประเพณี หรือกฎเกณฑของสังคม เชน ความคับของใจในเรื่องการประกอบอาชีพ การ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคม การประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา เปนตน เพราะการเลนเพลงหรือการชม
การแสดงเพลงพื้นบานจะทําใหผูชมไดหยุดพักหรือวางมือจากภารกิจตาง ๆ ลง เปนการหลีกหนีไปจาก
สภาพชีวิตจริงชั่วขณะ ทําใหผอนคลายความเครงเครียดและชวยสรางกําลังใจที่จะกลับไปเผชิญกับชีวิต
จริงไดตอไป
ตัวอยางเชน เพลงกลอมเด็กภาคอีสานจะมีเนื้อหาที่กลาวถึงอารมณวาเหวในการแบกรับภาระ
ครอบครัวของผูเปนแม และการถูกเหยียดหยามจากสังคมของแมมายแมรางที่ปราศจากสามีคุมครอง
เชน
นอนสาเดอหลา นอนสาแมสิกอม ( นอนเสียลูกนอย นอนเสียแมจะกลอม )
แมสิไปเข็นฝาย เดี๋ยนหงายเอาพอ ( แมจะไปปนฝาย เดือนหงายหาพอ )
เอาพอมาเกียวหญา มุงหลังคาใหเจายู ( หาพอมาเกี่ยวหญา มุงหลังคาใหลูกอยู )
ฝนสิฮ้ําอูแกว สิไปซนยูไส
( ฝนจะรั่วรดอูแกว จะไปซอนอยูไหน )
คั้นเพินไดกิ๋นชิ้น เจากะเหลียวเบิงตา
( เมื่อเขาไดกินเนื้อ ลูกก็เหลียวดูตา )
คั้นเพินไดกิ๋นปา เจากะสิเหลียวเบิงหนา ( เมื่อเขาไดกินปลา ลูกก็เหลียวดูหนา )
มูพีนองเฮี้ยนใกเพิ่นกะซัง
( พวกพี่นองเรือนใกลเขาก็ชัง )
นอกจากนี้เพลงพื้นบานยังชวยระบายความเก็บกดทางเพศและขอหามตามจารีตประเพณีของ
สังคมดวย เปนรูปแบบหนึ่งของการระบายความเก็บกดและโตตอบความคับของใจ โดยซอนไวในรูป
ของความขบขัน เสียงหัวเราะของผูชมในขณะนั้นแสดงถึงอารมณรวมกับศิลปน จึงเปนเสียงของชัย
ชนะในการละเมิดกฎเกณฑไดโดยไมถูกลงโทษ ในอดีตสังคมไทยเปนสังคมทีป่ ดกั้นเรื่องการแสดงออก
ทางเพศ ดังปรากฏวามีคานิยมหลายประการเกี่ยวกับความประพฤติของหญิงไทย เชน ใหรักนวลสงวน
ตัว อยาชิงสุกกอนหาม เปนตน คานิยมเหลานี้จึงเปนมโนธรรมที่คอยยับยั้ง และคอยตักเตือนไมใหมีการ
แสดงออกที่ไมงามในเรื่องเพศ ปจจุบันแมวาคานิยมเหลานี้จะลดนอยลง ไมเครงครัดในการถือปฏิบัติ
เชนอดีต แตคนไทยสวนใหญโดยเฉพาะคนไทยในชนบทก็ยังคงรักษาและปฎิบัติตามคานิยมนี้อยูเปน
จํานวนมาก เพลงพื้นบานจึงเปนทางออกทางหนึ่งที่สังคมไทยไดเปดโอกาสใหผูรองและผูชมไดระบาย
อารมณเกี่ยวกับความรักและ เรื่องเพศไดอยางเต็มที่ เชน การกลาวถึงเรื่องเพศอยางตรงไปตรงมาการ
พูดจาและแสดงทาทางไมสุภาพ การนําเรื่องราวทางศาสนา และหลักธรรมมาลอเลียน การนําบุคคลและ
องคกรตาง ๆ มาเสียดสีประชดประชัน เปนตน เหลานี้ลวนเปนการละเมิดคานิยมของสังคม เปนการ
ระบายความเก็บกดและความรูสึกกาวราว จึงเทากับเปนการสนองความพึงพอใจของผูรองและผูฟง ชวย
ใหความเครงเครียดผอนคลายลง ตัวอยางเชน เพลงอีแซวตอไปนี้
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ช. ไมตองทาหรอกนองเนื้อทองของพี่
รูปรางอยางนี้จะทาพี่ไปทําไม
รูไหมรูไหมวาพี่ชายของนอง
พี่ไมเคยเปนรองรองใคร
นองจะมาสูจะบอกใหรูเสียกอน
เฉพาะไอเนื้อออนออนจะสูไดยังไง
ขนาดกําแพงเจ็ดชั้นพี่ยังดันเสียจนพัง
ก็ไอผานุงบางบางจะทนไดยังไง
ญ. เอา..จะดันก็ดันฉันก็ไมกลัว
เอาซิตัวตอตัววันนี้ฉันสูตาย
บอกกําแพงไมตองถึงเจ็ดชั้น
ถาหากจะดันเอาตรงนี้ก็ได
เอา..ยังงั้นฝามือของฉันตันตัน
แข็งดีก็ลองดันใหมันทะลุใหได
ช. บอกวาฝามือแลวตันตัน
ใครจะบาไปดันดันกันไมได
ขนาดขูแบบนี้ยังไมกลัวเลย
โอแมคุณเอยใจกลาเหลือหลาย
ขนาดแมวัวติดหลมยังลอซะลมทั้งยืน
พวกคุณตัวยังคืนคืนเงินให ฯ
ญ. โอโฮโมไปมากฉันไมอยากจะฟง
เอาลองดูใหดังกันก็ใหได
ขนาดแมวัวติดหลมยังลอซะลมทั้งยืน
พวกคุณตัวยังคืนเงินให
นี่แกยังไมรูจักแลวขวัญจิต
เฮย…ยาคุมออกฤทธิ์เอาอยูเมื่อไร
บอกผูชายทุกชั้นที่ฉันผานมา
ขนาดทหารแนวหนาฉันยังสูได
ไมวา ตํารวจทหารลอกันทั้งกรม
ฉันลอทหารเปนลมไปตั้งหลายนาย
(ขวัญจิต ศรีประจันตและไวพจน เพชรสุพรรณ , การแสดง)
1.5 เปนสื่อมวลชนชาวบาน ในอดีตชาวบานสวนใหญมีปญหาความยากจน ดอยการศึกษา
และอยูหางไกลความเจริญ สื่อมวลชนบางประเภท เชน หนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน ไมสามารถ
เขาถึงไดงาย เพลงพื้นบานจึงมีบทบาทในการกระจายขาวสาร และเสนอความคิดเห็นตาง ๆ
สมัยกอนยังไมมีเครื่องมือสื่อสารมวลชน ชาวบานใชวัฒนธรรมพื้นบานประเภทที่ใชภาษา และ
ประเภทประสมประสาน เปนเครื่องสื่อสารแทน เชน เพลงกลอมเด็กภาคใต ใหความรูและความคิดใน
ลักษณะการชี้แนะแนวทาง หรือการแสดงทรรศนะแกมวลชน หรือชาวบาน
บทบาทประการหนึ่งของเพลงพื้นบานวาเปนสื่อมวลชนกระจายขาวสารในสังคมจากชาวบาน
ไปสูชาวบาน และจากรัฐบาลไปยังประชาชน นอกจากนี้เพลงพื้นบานยังแสดงถึงทรรศนะของชาวบาน
ที่มีตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในบานเมืองดวย
ปจจุบันสื่อมวลชนไดพัฒนากาวหนาไปมาก สื่อมวลชนบางประเภท เชน วิทยุโทรทัศน ทํา
หนาที่กระจายขาวสารไดมีประสิทธิภาพยิ่งกวาเพลงพื้นบาน เพลงพื้นบานบางชนิดจึงลดบทบาทไปจาก
สังคมไทย แตเพลงพื้นบานบางชนิด เชน หมอลํา ลําตัด เพลงอีแซวและเพลงฉอย ยังคงมีบทบาทใน
ฐานะเปนสื่อมวลชนชาวบานอยูมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากไดมีการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของเพลงใหมี

93

ลักษณะเปนการแสดงที่ทันยุคทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาความสามารถในการแสดงออกของศิ ลปนที่
สามารถโนมนาวจิตใจผูฟงไดอยางดี
การทําหนาที่เปนสื่อมวลชนของเพลงพื้นบานนั้นจะมี 2 ลักษณะ ไดแก การกระจายขาวสาร
และการวิพากษวิจารณสังคม
ในสวนของการกระจายขาวสารนั้น เพลงพื้นบานจะทําหนาที่ในการกระจายขาวสารตาง ๆ เชน
เพลงรอยพรรษา ของกาญจนบุรี ทําหนาที่บอกใหรูวาถึงเทศกาลออกพรรษา เพลงบอกของภาคใตและ
เพลงตรุ ษ ของสุ ริน ทร ทําหนา ที่บอกใหรูวาถึ งเทศกาลปใ หมแลว นอกจากนี้เพลงพื้น บา นยังเป น
เครื่องมือในการกระจายขาวสารของผูปกครอง หรือผูบริหารประเทศ เชน หมอลํา กลอนลําปลูกผัก
สวนครัว ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม หมอลํากลอนลําตอตานคอมมิวนิสต สรรเสริญสหรัฐอเมริกา
ในสมัยจอมพลสฤษฏิ์ ธนะรัชต
ตัวอยางเพลงอีแซวเผยแพรนโยบายและสรางคานิยมในสมัยจอมพล ป. พิบูล-สงคราม
จะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมที่ผูนําขอรอง
แกบรรดาพี่นองที่อยูในแนวภายใน
เราเกิดเปนไทยรวมธงมาอยูในวงศีลธรรม จะตองมีหลักประจําเปนบทเรียนใสใจ
ประเทศจะอับจนก็เพราะพลเมือง
ประเทศจะรุงเรืองก็เพราะพวกเราทั้งหลาย
เราตองชวยกันบํารุงใหชาติของเราเจริญ ฉันจึงขอชวนเชิญแกบรรดาหญิงชาย
มาชวยกันสงเสริมใหพูนเพิ่มเผาพันธุ
วัฒนธรรมเที่ยงธรรมใหเหมาะสมชาติไทย
----------------------------------------------------------------------------------จะพูดถึงการแตงกายหญิงชายพี่นอง
ที่ทานผูนําขอรองแกพวกเราทั้งหลาย
ทานใหเอาไวผมยาวตามประเพณีนิยม สับหยงทรงผมเสียใหงามผึ่งผาย
จะเที่ยวเอาไวผมทัดจะไดตดั ผมตั้ง
จงเปลี่ยนแบบกันเสียบางใหถูกนโยบาย
------------------------------------------------------------------------นอกจากตัวอยางดังกลาวแลว ยังมีเพลงอีกจํานวนมากที่มีเนื้อหาในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ
นโยบายของรัฐบาลและผูปกครอง เชน เพลงอีแซวและเพลงฉอยตอไปนี้
เนื่องดวยผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ทานผูวาสุพรรณใหรูจักทานทั่วถิ่น
ใหขวัญจิต ศรีประจันตมารองเพลงชี้แจง
ใหฉันมาขอบพระคุณกันไปตามหัวขอ
พูดถึงก.ส.ช.ก็รูชัดกันทุกชั้น

ทานไดมอบหนาที่ตามที่มีจดหมาย
ทานชื่อวา จรินทร กาญจโนมัย
เพื่อจะใหแจมแจงประชาชนเขาใจ
คือ ก.ส.ช. ทีผ่ ลงานเหลือใช
เปนบทบาทของรัฐบาลที่ตั้งนโยบาย
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จ.จานใชดีชาวศรีประจันต
นี่ก็ใกลถึงวันแลวเวลา
นี่เลือกตั้ง ส.ข. อีกแลวหนอพี่นอง
ดิฉันจึงไดรองบอกมา
วันที่สามสิบกันยายนเชิญชวนปวงชนใหไปเลือกกรรมการหนอวาสุขาฯ
ทุกบาน
----------------------------------------------------------------------------นอกจากเพลงพื้นบานจะทําหนาที่กระจายขาวสารแลว ยังเปนสื่อในการวิพากษวิจารณสงั คมใน
ดานตาง ๆ ไดแก เหตุการณและเรื่องราวของชาติ เชน สถาบัน การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ปญหา
สังคม เปนตน
เพลงพื้นบานบางชนิด เชน เพลงอีแซว เพลงฉอย เปนตน ในปจจุบันมีการวิพากษวิจารณสังคม
อยางเห็นไดชัด ซึ่งอาจเกิด จากความเจริญกาวหนาของสังคม และระบบการเมืองการปกครองที่ใ ห
เสรีภาพแกประชาชนและสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเปดเผย ทั้งในกลุมของตน
ในที่สาธารณะ หรือโดยผานสื่อมวลชน ศิลปนพื้นบานจึงสามารถแสดงออกทางความคิดไดโดยอิสระ
ในฐานะที่เปน ประชาชนของประเทศ นอกจากนี้เพลงพื้น บานยังเปน สมบัติข องสว นรวม ที่สังคม
รับผิดชอบรวมกัน ผูแตงหรือผูรองจึงทําหนาที่แสดงความคิดเห็นในฐานะที่เปนตัวแทนของกลุมชน
ดวย ขอยกตัวอยางเพลงพื้นบานที่มีเนื้อหาวิพากษวิจารณสังคม ดังนี้
ลําตัดเรื่องประชาธิปไตย ของขวัญจิต ศรีประจันต
การแสดงพื้นบานหัวขอขานเงื่อนไข
กับประชาธิปไตยของเมืองไทยวันนี้
ความรูสึกนึกไววาไมไดของจริง
ยังรอแรรุงริ่งยังไมนิ้งเต็มที่
ฉันเกิดมาชานานอายุฉันสี่รอบ
เรื่องระบบระบอบและผิดชอบชั่วดี
รูสึกยังหนอมแนมมอมแมมหมกเม็ด
แบบวาหาประชาธิปไตยจนไหลเคล็ดยังไม สําเร็จสักที
----------------------------------- -----------------------------------สามัคคีสังฆัสสะคําพระทานวา
ตัดโลภโมโทสาแลวทานวาเย็นดี
ไมแกงแยงแขงขันไมดื้อดานมักได
ประชาธิปไตยก็เกิดไดทันที
แตคนเราไมงั้นความตองการมากเกิน ยิ่งบานเรือนเจริญใจตื้นเขินขึ้นทุกที
มีสติปญญาเรียนจนตําราทวมหัว
แตความเห็นแกตัวความเมามัวมากมี
เจริญทางวัตถุแตมาผุที่ใจ
ประชาธิปไตยคงรอไปอีกรอยป
---------------------------------------------------------------นักการเมืองปจจุบันก็ผวนผันแปรพรรค พอเราจะรูจักก็ยายพรรคเสียนี่
บางคนทํางานดีและไมมีปญหา
ไมเลียแขงเลียขาไมกาวหนาสักที
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คนดีมีอุดมการณมักทํางานไมได

แตพวกกะลอนหลังลายไดยิ่งใหญทุกที...

จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้จะเห็นไดวา เพลงพื้นบานมีคุณคาตอสังคมสวนรวมและประเทศชาติที่
ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจน นอกจากมีคุณคาใหความบันเทิงที่มีอยูเปนหลักแลว ยังมีคุณคาใหการศึกษา
แกคนในสังคมทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม รวมทั้งมีคุณคาในการเปนทางระบายความเก็บกดและ
การจรรโลงวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนมีคุณคาในฐานะเปนสื่อมวลชนที่ทําหนาที่กระจายขาวสารและ
วิพากษวิจารณสังคม เพลงพื้น บานจึงมิใชจะมีคุณคาเฉพาะการสรางความสนุก สนานเพลิด เพลินใจ
เทานัน้ แตยังสรางภูมิปญญาใหแกคนไทยดวย
ในปจจุบันเพลงพื้นบานมีบทบาทตอสังคมนอยลงทุกทีเพราะมีสิ่งอื่นขึ้น มาทดแทนและทํา
หนาที่ไดดีก วา เชน มีสิ่งบัน เทิงแบบใหมมากมายใหค วามบันเทิงมากกวาเพลงกลอมเด็กหรือเพลง
ประกอบการเลน มีการศึกษาในระบบโรงเรียนเขามาทําหนาที่ใหการศึกษาและควบคุมสังคมแทน และ
มีร ะบบเทคโนโลยีทางการสื่อสารและคมนาคมทําหนาที่เปน สื่อมวลชนไดมีประสิทธิภ าพ ยิ่ง
กวา เพลงพื้นบานจึงนับวันจะยุติบทบาทลงทุกที เวนเสียแตเพลงพื้นบานบางชนิดที่พัฒนารูปแบบและ
เนื้อหาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน เชน เพลงอีแซว ในรูปแบบของเพลงลูกทุง ซึ่งนักรองหลาย
คนนํามารอง เชน เอกชัย ศรีวิชัย และเสรี รุงสวาง เปนตน ทําใหเพลงพื้นบานกลับมาเปนที่นิยมและมี
คุณคาตอสังคมไดอีกตอไป
2. การอนุรักษเพลงพื้นบาน
การอนุรัก ษเพลงพื้น บานใหค งอยูอยางมีชีวิต และมีบ ทบาทเหมือนเดิมคงเปน สิ่งที่เปน ไป
ไมได แตสิ่งที่อาจทําไดในขณะนี้ก็คือการอนุรักษ เพื่อชวยใหวัฒนธรรมของชาวบานซึ่งถูกละเลยมา
นานปรากฏอยูในประวัติศาสตรของสังคมไทยเชนเดียววัฒนธรรมที่เราถือเปนแบบฉบับ
การ
อนุรักษมี 2 วิธีการ ไดแก การอนุรักษตามสภาพดั้งเดิมที่เคยปรากฏ และการอนุรักษโดยการประยุกต
2.1 การอนุรักษตามสภาพดั้งเดิมที่เคยปรากฏ หมายถึงการสืบทอดรูปแบบเนื้อหา วิธีการรอง
เลน เหมือนเดิมทุกประการ เพื่อประโยชนในการศึกษา
2.2. การอนุรักษโดยการประยุกต หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาใหสอดคลองกับ
สังคมปจจุบันเพื่อใหคงอยูและมีบทบาทในสังคมตอไป
2.3. การถายทอดและการเผยแพรเปนสิ่งสําคัญที่ควรกระทําอยางจริงจัง และตอเนื่องเพื่อไมให
ขาดชวงการสืบทอด ปกติศิลปนพื้นบานสวนใหญมักจะเต็มใจที่จะถายทอดเพลงพื้นบานใหแกลูกศิษย
และผูส นใจทั่วไป แตปญหาที่พบคือไมมีผูสืบทอดหรือมีก็นอยมาก ดังนั้นการแกปญหาจึงนาจะอยูที่
การเผยแพรเพื่อชักจูงใจใหคนรุนใหมเห็นความสําคัญ รูสึกเปนเจาของ เกิดความหวงแหนและอยาก
ฝกหัดตอไป

96

การจูงใจใหคนรุนใหมหันมาฝกหัดเพลงพื้นบานไมใชเรื่องงาย แตวิธีการที่นาจะทําได ไดแก
เชิญศิลปนอาชีพมาสาธิตหรือแสดง เชิญศิลปนผูเชี่ยวชาญมาฝกอบรมหรือฝกหัดกลุมนักเรียนนักศึกษา
ใหแสดงในโอกาสตาง ๆ ซึ่งวิธีนี้จะไดทั้งการถายทอดและการเผยแพรไปพรอม ๆ กัน
อยางไรก็ตามการถายทอดเพลงพื้นบานจะอาศัยเฉพาะศิลปนพื้นบานคงไมได เพราะมีขอจํากัด
เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ เชน เวลา สถานที่ และงบประมาณ แนวทางการแกไขก็ควรสรางผูถายทอด
โดยเฉพาะครูอาจารย ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และมีกําลังความสามารถใน
การถายทอดใหแกเยาวชนไดจํานวนมาก แตการถายทอดทฤษฎีอยางเดียวคงไมเพียงพอ ครูอาจารยควร
สรางศรัทธาโดย “ทําใหดู ใหรดู วยตา เห็นคาดวยใจ” เพราะเมื่อเด็กเห็นคุณคาจะสนใจศึกษาและใฝหา
ฝกหัดตอไป
2.4. การสงเสริมและการสนับสนุนเพลงพื้นบาน เปนงานหนักที่ตองอาศัยบุคคลที่เสียสละและ
ทุมเท รวมทั้งการประสานความรวมมือของทุกฝาย ที่ผานมาปรากฏวามีการสงเสริมสนับสนุนเพลง
พื้นบานคอนขางมากทั้งจากหนวยงานของรัฐและเอกชน ไดแก สํานัก งานวัฒ นธรรมแหงชาติ ศูน ย
วัฒนธรรมประจําจังหวัด สถาบันการศึกษาตาง ๆ ศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพฯ สํานักงานการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน
2.5. การสงเสริมเพลงพื้นบานใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจําวัน โดยแทรกเพลง
พื้นบานในกิจกรรมรื่นเริงตาง ๆ ไดแก กิจกรรมของชีวิตสวนตัว เชน งานฉลองคลายวันเกิด งานมงคล
สมรส งานทํ า บุญ ขึ้ น บ านใหม ฯลฯ กิ จ กรรมในงานเทศกาลต าง ๆ เช น ป ใ หม ลอยกระทงหรื อ
สงกรานต กิจกรรมในสถาบันการศึกษา เชน พิธีบายศรีสูขวัญ งานกีฬานองใหม งานฉลองบัณฑิต
และกิจกรรมในสถานที่ทํางาน เชน งานเลี้ยงสังสรรค งานประชุมสัมมนา เปนตน
2.6. การสง เสริมใหนําเพลงพื้น บานไปเปนสื่อ ในการโฆษณาประชาสัมพัน ธ ทั้งในระบบ
ราชการและในวงการธุร กิจ เทาที่ผานมาปรากฏวามีหนวยงานของรัฐและเอกชนหลายแหงนําเพลง
พื้นบานไปเปนสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญ ขวัญจิต ศรีประจันต ไป
รองเพลงพื้นบานประชาสัมพันธผลงานของจังหวัด บริษัทที่รับทําโฆษณาน้ําปลายี่หอทิพรส ใชเพลง
แหลสรางบรรยากาศความเปน ไทย อุด ม แตพานิช รองเพลงแหลใ นโฆษณาโครงการ หารสอง
รณรงคใหประชาชนประหยัดพลังงาน บุญโทน คนหนุม รองเพลงแหลโฆษณาน้ํามันเครื่อง ท็อปกัน 2
T การใชเพลงกลอมเด็กภาคอีสานในโฆษณาโครงการสํานึกรักบานเกิดของ TAC เปนตน การใชเพลง
พื้นบานเปน สื่อในการโฆษณาประชาสัมพัน ธดังกลาวนับวานาสนใจและควรสงเสริมใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น เพราะทําใหเพลงพื้นบานเปนที่คุนหูของผูฟงและยังคงมีคุณคาตอสังคมไทยไดตลอดไป
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กิจกรรมที่ 1.
1.1ใหผูเรียนอธิบายลักษณะของดนตรีพื้นบานเปนขอ ๆ ตามที่เรียนมา
1.2 ใหผูเรี ยนศึก ษาดนตรีพื้น บานในทองถิ่ น ของผูเรีย น แลว จดบั น ทึก ไว จากนั้น นํ ามาอภิปราย
ในชั้นเรียน
1.3 ใหผูเรียนลองหัดเลนดนตรีพื้นบานจากผูรูในทองถิ่นแลวนํามาเลนใหชมในชั้นเรียน
1.4 ผูเรียนมีแนวความคิดในการอนุรักษเพลงพื้นบานในทองถิ่นของผูเรียนอยางไรบาง ใหผูเรียน
บันทึกเปนรายงานและนําแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน
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บทที่ 3
นาฏศิลปพื้นบาน
สาระสําคัญ
1. นาฏศิลปพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น
2. คุณคาและการอนุรักษนาฏศิลปพื้นบาน วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.
2.
3.
4.

บอกประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพื้นบานแตละภาคได
บอกความสัมพันธระหวางนาฏศิลปพื้นบานกับวัฒนธรรมประเพณี
บอกความสัมพันธระหวางนาฏศิลปพื้นบานกับภูมิปญญาทองถิน่ ได
นํานาฏศิลปพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

ขอบขายเนื้อหา
1.
2.
3.
4.
5.

นาฏศิลปพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น
นาฏศิลปพื้นบานภาคเหนือ
นาฏศิลปพื้นบานภาคกลาง
นาฏศิลปพื้นบานภาคอีสาน
นาฏศิลปพื้นบานภาคใต
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เรื่องที่ 1 นาฏศิลปพื้นบานและภูมปิ ญญาทองถิ่น
นาฏศิลปพื้นบาน เปนการแสดงที่เกิดขึ้นตามทองถิ่นตาง ๆ มักเลนเพื่อความสนุกสนาน บันเทิง
ผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย หรือเปน การแสดงที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของประชาชนตามภาค
นั้นๆ นาฏศิลปพื้นบานเปนการแสดงที่สะทอนความเปนเอกลักษณของภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ
ไทย ตามลัก ษณะพื้น ที่ วัฒ นธรรมทองถิ่น ประเพณีที่มีอยูคูกับสังคมชนบท ซึ่งสอดแทรกความ
สนุกสนาน ความบันเทิงควบคูไปกับการใชชีวิตประจําวัน
นาฏศิลปพื้นบานภาคเหนือ
การฟอนคือการแสดงนาฏศิลปภาคเหนือที่แสดงการรายรํา เอกลัก ษณที่ดนตรีป ระกอบมีแต
ทํานองจะไมมีคํารอง การฟอนรําของภาคเหนือ มี 2 แบบ คือ แบบอยางดังเดิม กับแบบอยางที่ปรับปรุง
ขึ้นใหม การฟอนรําแบบดั้งเดิม ไดแก ฟองเมือง ฟอนมาน และฟอนเงี้ยว
1. ฟอนเมือง หมายถึง การฟอนรําแบบพื้นเมือง เปนการฟอนรําที่มีแบบแผน ถายทอดสืบ ตอกัน
มาประกอบดวยการฟอนรํา การฟอนมีแตดนตรีกบั ฟอน ไมมีการขับรอง เชน ฟอนเล็บ ฟอน
ดาบ ฟอนเจิง ฟอนผีมด ฟอนแงน เปนตน

การแสดงฟอนดาบ
2. ฟอนมาน หมายถึง การฟอนรําแบบมอญ หรือแบบพมา เปนการสืบทอดรูปแบบทารํา และ
ดนตรี เมื่อครั้งที่พมาเขามามีอํานาจเหนือชนพืน้ เมือง เชน ฟอนพมา ฟอนผีเม็ง ฟอนจาดหรือ
แสดงจาดหรือลิเกไทยใหญ

การแสดงฟอนมานมงคล
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3. ฟอนเงี้ยว เปน การแสดงของชาวไต หรือไทยใหญ รูปแบบของการแสดงจะเปน การฟอนรํา
ประกอบกับกลองยาว ฉาบ และฆอง เชน ฟอนไต ฟอนเงี้ยว ฟอนกิงกะหลา ฟอนโต

ฟอนกิงกะหลา
การฟอนรําแบบปรับปรุงใหม เปนการปรับปรุงการแสดงที่มีอยูเดิมใหมีระเบียบแบบแผนให
ถูกตองตามนาฏยศาสตร ใชทวงทาลีลาที่งดงามยิ่งขึ้น อาทิเชน ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟองลองนาน ฟอน
เงี้ยวแบบปรับปรุงใหม ฟอนมานมุยเชียงตา ระบําซอ ระบําเก็บใบชา ฟอนสาวไหม เปนตน
ฟอนเล็บ
ประวัติความเปนมา
ฟอนเล็บ เปนการฟอนรําที่สวยงามอีกอยางหนึ่งของชาวไทยภาคเหนือ เรียกชื่อตามลักษณะ
ของการฟอน ผูแสดงจะสวมเล็บที่ทําดวยโลหะทุกนิ้ว ยกเวนนิ้วหัวแมมือ แบบฉบับของการฟอน เปน
แบบแผนในคุมเจาหลวงในอดีตจึงเปนศิลปะที่ไมไดชมกันบอยนัก การฟอนรําชนิดนี้ไดแพรหลายใน
กรุงเทพมหานคร เมื่อครั้งสมโภชนพระเศวตคชเดชดิลก ชางเผือก ในสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2470
ครูนาฏศิลปของกรมศิลปากร ไดฝกหัดถายทอดเอาไว และไดนํามาสืบทอดตอ กันมา
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ภาพการฟอนเล็บ นาฏศิลปของภาคเหนือ

เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีที่ใชประกอบการฟอนเล็บ ไดแก ปแน กลองแอว ฉาบ โหมง
เครื่องแตงกาย
เครื่องแตงกาย สวมเสื้อคอกลมหรือคอปดแขนยาว ผาหนาติดกระดุม หมสไบทับตัวนุงผาซิ่น
พื้นเมืองลายขวางตอตีนจกหรือเชิงซิ่นเกลามวยสูง ประดับดวยดอกไมและอุบะสวมสรอยคอและตางหู
ทารํา
ทารํา มีชื่อเรียกดังนี้ ทากังหัน รอน ทาเรียงหมอน ทาเลียบถ้ํา ทาสอดสรอยมาลา ทาพรหมสี่
หนา ทายูงฟอนหาง
โอกาสของการแสดง
ใชแสดงในโอกาสมงคล งานรื่นเริง การตอนรับแขกบานแขกเมือง
นาฏศิลปพื้นบานภาคกลาง
เปนศิลปะการรายรําและการละเลนของชนชาวพื้นบานภาคกลาง ซึ่งสวนใหญมีอาชีพเกี่ยวกับ
เกษตรกรรม ศิลปะการแสดงจึงมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเปนการผัก
ผอนหยอนใจจากการทํางาน หรือเมื่อเสร็จจากเทศกาลฤดูเก็บเกี่ยว เชน การเลนเพลงเกี่ยวขาว เตนกํารํา
เคียว รําเถิดเทิง รําเหยอย เปนตน มีการแตงกายตามวัฒนธรรมของทองถิ่นและใชเครื่องดนตรีพื้นบาน
เชน กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโหมง
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รําเหยอย
ประวัติความเปนมา
รําเหยอย คือ การรําพื้นเมืองที่เกาแกชนิดหนึ่ง มีตนกําเนิดที่จังหวัดกาญจนบุรี แถบอําเภอเมือง
อําเภอพนมทวน ซึ่งยังมีการอนุรักษรูปแบบการละเลนนี้เอาไว

การแสดงรําเหยอย
การรํา การรองเพลงเหยอย จะเริ่มดวยการตีกลองยาวโหมโรงเรียกคนกอน วงกลองยาวก็เปน
กลองยาวแบบพื้นเมือง ประกอบดวย กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง มีปที่เปนเครื่องดําเนินทํานอง ผูเลน
รําเหย อยก็จ ะแบ งออกเป น ฝา ยชาย กั บฝ ายหญิง โดยจะมี พอ เพลง แมเพลง และลูก คู เมื่อ มีผู เล น
พอสมควรกลองยาวจะเปลี่ยนเปนจังหวะชาใหพอเพลงกับแมเพลงไดรองเพลง โตตอบกัน คนรอง
หรือคนรําก็จะมีผาคลองคอของตนเอง ขณะที่มีการรองเพลง ก็จะมีการเคลื่อนที่ไปยังฝายตรงขาม นําผา
ไปคลองคอ เพื่อใหออกมารําดวยกันสลับกันระหวางฝายชายและฝายหญิง คํารองก็จะเปนบทเกี้ยวพา
ราสี จนกระทั่งไดเวลาสมควรจึงรองบทลาจาก
ทารํา ไม มีแบบแผนที่ต ายตั ว ขึ้น อยู กับผูรําแตละคู การเคลื่อนไหวเทา จะใชวิธี สืบเทาไป
ขางหนา กรมศิลปากรไดสืบทอดการแสดงรําเหยอยดว ยการปรับปรุงคํารอง และทารําใหเหมาะสม
สําหรับเปนการแสดงบนเวที หรือกลางแจงในเวลาจํากัด จึงเปนการแสดงพื้นเมืองที่สวยงามชุดหนึ่ง
การแตงกาย
ฝายชาย สวมเสื้อคอกลม นุงโจงกระเบน มีผาคาดเอว
ฝายหญิง สวมเสื้อแขนกระบอก นุงโจงกระเบน มีผาคลองคอ
คํารองของเพลงเหยอยจะใชฉันทลักษณแบบงาย เหมือนกับเพลงพื้นบานทั่วไป ที่มักจะลงดวย
สระเดียวกัน หรือเรียกวา กลอนหัวเตียง คํารองเพลงเหยอยจะจบลงดวยคําวาเหยอย จึงเรียกกันวาเพลง
เหยอยรําพาดผาก็เรียก เพราะผูรํามีการนําผาไปคลองใหกับอีกฝายหนึ่ง ฉันทลักษณของเพลงเหยอยมี
เพียงสองวรรค คือ วรรคหนา กับวรรคหลัง มีสัมผัสเพียงแหงเดียว เมื่อรองจบ 2 วรรค ลูกคูหญิงชายก็
จะรองซ้ําดังตัวอยาง คํารองเพลงเหยอย ฉบับกรมศิลปากร ดังนี้
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ชาย

หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

มาเถิดหนาแมมา
พี่ตั้งวงไวทา
พี่ตั้งวงไวคอย
ใหพี่ยื่นแขนขวา
พาดเอยพาดลง
มาเถิดพวกเรา
สวยเอยแมคุณอยาชา
รํารายกรายวง
รําเอยรํารอน
รําเอยรําคู
เจาเคียวใบขาว
เจาเคียวใบพวง
รักนองจริง
รักนองไมจริง
พี่แบกรักมาเต็มอก
ผูชายหลายใจ
พี่แบกรักมาเต็มรา
เมียมีอยูเต็มตัก
สวยเอยคนดี
เมียมีอยูที่บาน
ถาฉีกไดเหมือนปู
รักจริงแลวหนอ
ขอก็ได
หมากลูกพลูจีบ
ขาวยากหมากแพง
หมากลูกพลูครึ่ง
รักกันหนาพากันหนี
แมสอนเอาไว
แมสอนเอาไว
พอสอนไววา

มาเลนพาดผากันเอย
อยานิ่งรอชาเลยเอย
อยาใหวงกรอยเลยเอย
เขามาพาดผาเถิดเอย
พาดที่องคนองเอย
ไปรํากับเขาหนอยเอย
รีบรําออกมาเถิดเอย
สวยดังหงสทองเอย
สวยดังกินนรนางเอย
นาเอ็นดูจริงเอย
พี่รักเจาสาวจริงเอย
อยามาเปนหวงเลยเอย
รักแลวไมทิ้งไปเลย
รักแลวก็ทิ้งไปเอย
รักจะตกเสียแลวเอย
เชื่อไมไดเลยเอย
ชางไมเมตตาเสียเลยเอย
จะใหนองรักอยางไรเอย
เมียพี่มีเมื่อไรเอย
จะทิ้งทอดทานใหใครเอย
จะฉีกใหดใู จเอย
รีบไปสูขอนองเอย
สินสอดเทาไรนองเอย
ใหพี่รีบไปขอเอย
เห็นสุดแรงนองเอย
รีบไปใหถึงเถิดเอย
เห็นจะดีกวาเอย
ไมเชื่อคําชายเลยเอย
หนีตามกันไปเถิดเอย
ใหกลับพาราแลวเอย
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ชาย พอสอนไววา
หญิง กําเกวียนกํากง
ชาย กรรมเอยวิบาก
หญิง เวลาก็จวน
ชาย เรารวมอวยพร
พรอมกัน ใหหมดทุกขโศกโรคภัย

ใหกลับพาราพี่เอย
จะตองจบวงแลวเอย
วันนี้ตองจากแลวเอย
นองจะรีบดวนไปกอนเอย
กอนจะลาจรไปกอนเอย
สวัสดีมีชัยทุกคนเอย

นาฏศิลปพื้นบานภาคอีสาน
เปนการแสดงศิลปะการรําและการเลนพื้นบานภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
แบงเปน 2 กลุมวัฒนธรรมใหญ ๆ คือ
1. กลุมอีสานเหนือ มีวัฒนธรรมไทยลาวเรียกการละเลนวา “หมอลํา, เซิ้ง และฟอน” เชน ลํา
เตย ลําลอง ลํากลอนเกี้ยว เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งตังตวาย ฟอนภูไท เปนตน ดนตรีพื้นบานที่ใชประกอบไดแก
พิณ แคน โปงลาง กลองยาว ซอ โหวด ฉิ่ง ฉาบ ฆอง และกรับ

ฟอนภูไท ของชาว จังหวัดสกลนคร
2. กลุ ม อี ส านใต ได รั บ อิ ท ธิ พ ลไทยเขมร มี ก ารละเล น ที่ เ รี ย กว า เรื อ มหรื อ เร็ อ ม เช น
เรือมอันเร หรือ รําสาก หรือ กระโดสาก สวนละเลนเพลงโตตอบกัน เชน กันตรึม เจรียง อาไย เปนตน วง
ดนตรี ดนตรีที่ใชประกอบไดแก วงมโหรีพื้นบาน ประกอบดวย ซอดวง กลองกันตรึม ปออ ปสไล ฉิ่ง
และกรับ
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เรือมอันเรหรือรําสาก
การแตงกายประกอบการแสดงนาฏศิลปพื้น บานอีสานเปน ไปตามวัฒ นธรรมของพื้น บาน
ลักษณะทารําและทวงทํานองดนตรีสวนใหญคอนขางกระซับ รวดเร็ว และสนุกสนาน
เซิ้งกระติบขาว
ประวัติความเปนมา
เซิ้งกระติบขาว เปนการละเลนพื้นเมืองของชาวภูไท ที่ตั้งถิ่นฐานอยูแถวจังหวัดสกลนคร และ
จังหวัดใกลเคียง นิยมเลนในโอกาสรื่นเริง ในวันนักขัตฤกษ การแสดงจะเริ่มดวยฝายชายนําเครื่องดนตรี
ไดแก แคน กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง มาบรรเลงเปนวงใชทํานองและจังหวะที่สนุกสนานแบบเซิ้ง
อีสาน สวนฝายหญิงก็จะสะพายกระติบขาว (ภาชนะสําหรับบรรจุขาว เหนียวนึ่ง) ออกมารายรําดวย
ทวงทาตางๆ ซึ่งมีความหมายวา การนําอาหารไปใหสามีและญาติพี่นองที่ออกไปทํานา การฟอนรําเซิ้ง
กระติบไมมีคํารองประกอบ
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เครื่องแตงกาย ผูหญิงสวมเสื้อแขนกระบอกนุงผาซิ่น ตีนจกหมสไบทับเสื้อเกลามวยประดับ
ดอกไมตางหูสรอยคอกําไลขอมือขอเทาสะพายกระติบขาว ผูชายที่เปนนักดนตรีสวมเสื้อแขนสั้นสีดํา
หรือกรมทา นุงผาโจงกระเบนสีแดง หรือโสรงมีผาคาดเอว
โอกาสของการแสดง อาทิ งานบุญประเพณี งานตอนรับแขกบานแขกเมือง งานวัฒนธรรม หรือ
งานเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ เปนตน
นาฏศิลปพื้นบานภาคใต
เปนศิลปะการแสดงและการละเลนของชาวพื้นบานภาคใตอาจแบงตามกลุมวัฒนธรรมได 2
กลุมคือวัฒนธรรมไทยพุทธ ไดแก การแสดงโนรา หนังตะลุง เพลงบอก และวัฒ นธรรมไทยมุสลิม
ไดแก ชําเปง ลิเกซูลู ซิละ รองเง็ง

การแสดงรองเง็ง
การแสดงนาฏศิลปพื้น บานภาคใตแบงออกเป น หลายแบบคือ แบบดั้งเดิมและแบบที่ไดรับ
อิทธิพลจากตางประเทศ
1. แบบดั้งเดิมไดรับแบบแผนมาจากสมัยอยุธยา หรือครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเสียแกขาศึก บรรดา
ศิลปนนักแสดงทั้งหลายก็หนีภัยสงครามลงมาอยูภ าคใต ไดนํารูปแบบของการแสดงละครที่ เรียกวา
ชาตรี เผยแพรสูภาคใตและการแสดงดั้งเดิมของทองถิ่น เชน การสวดมาลัย เพลงนา เพลงเรือ เปนตน
2. แบบที่ไดรับอิทธิพลจากตางประเทศ ภาคใตเปนพื้นที่ติด ตอกับประกาศมาเลเซีย ดังนั้น
ประชาชนที่อาศัยอยูแถบชายแดน ก็จะรับเอาวัฒนธรรมการแสดงของมาเลเซียมาเปนการแสดงทองถิ่น
เชน ลิเกฮูลู สลาเปะ อาแวลูตง คาระ กรือโตะ ซัมเปง เปนตน
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การแสดงซัมเปง

มโนราห
ประวัติความเปนมา
โนรา หรือ มโนราห เปนการแสดงที่ยิ่งใหญ และเปนวิถีชีวิตของชาวใตเกือบทุกจังหวัด และ
นับวาเปนการแสดงที่คูกับหนังตะลุงมาชานาน ความเปนมาของโนรานั้น มีตํานานกลาวไวหลายกระแส
มีตํานานหนึ่งกลาววา ตัวครูโนราคนหนึ่งซึ่งถือวาเปนคนแรกนั้น มาจากอยุธยา ชื่อขุนศรัทธา ซึ่งสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวา คงเปนครูละครที่มีชื่อเสียงของกรุง
ศรีอยุธยา ชวงปลาย ๆ มีคดีจนตองถูกลอยแพไปติดอยูเกาะสีชัง ชาวเรือชวยพามายังนครศรีธรรมราชได
ใชความสามารถสั่งสอนการแสดงละครตามแบบแผนของ กรุงศรีอยุธยา

การแสดงโนราหรือ มโนราหในภาคใต
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และตามคําบอกเลาของขุนอุปถัมภนรากร (พุม เทวา) ก็กลาวในนางนวลทองสําลี พระธิดาของ
ทานพระยาสายฟาฟาด ตองโทษดวยการเสวยเกสรดอกบัวแลวเกิดตั้งครรภ จึงถูกลอยแพกับนางสนมไป
ติดอยูที่เกาะสีชัง และประสูติโอรส ซึ่งเจาชายนอย ไดรับการสั่งสอนการรายรํา 12 ทา จากพระมารดา
ซึ่งเคยฝนวามีนางฟามาสอนใหจดจําไว 12 ทา นางก็พยายามจําอยางขึ้นใจ แลวยังไดสั่งสอนใหนางสนม
กํานัลอีกดว ย เจาชายนอยไดเขาไปรําถวายใหพระยาสายฟาฟาดทอดพระเนตร มีก ารซัก ถามถึงบิด า
มารดาก็รูวาเปนหลานขวัญ จึงสงคนไปรับกลับเขาเมือง นางศรี คงคา ไมยอมกลับตองมัดเอาตัวขึ้นเรือ
เมื่อเรือเขามาสูปากน้ําก็มีจระเขขวางเรือพวกลูกเรือชวยกันแทงจระเข จึงบังเกิดทารําของโนราขึ้นอีก
กระบวนทาหนึ่ง แสดงถึงการรําแทงจระเข การเกี่ยวเนื่องระหวางโนรากับละครชาตรีของภาคกลางก็
อาจจะซับซอนเปนอันมาก
คําวา ชาตรี ตรงกับคําวา ฉัตริยะของอิน เดียใต แปลวา กษัต ริย หรือนัก รบผูก ลาหาญ และ
เนื่องจากการแสดงตาง ๆ มักมีตัวเอกเปนกษัตริย จึงเรียกวา ฉัตริยะ ซึ่งตอมาก็ไดเพี้ยนมาเปนชาตรี หรือ
ละครชาตรี เพราะเห็นวาเปนการแสดงอยางละคร มีผูรูกลาววาทั้งโนราและชาตรีนาจะเขามาพรอม ๆ
กัน ทั้งภาคใต และภาคกลาง เหตุที่โนราและชาตรีมีความแตกตางกันออกไปบางก็คงเปนไปตามสภาพ
ของวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของแตละภาค ความนิยมที่แตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม สิ่งที่ยังคงเปน
เอกลักษณของการแสดงโนรา และชาตรี คือเครื่องดนตรีที่ใชโทน (ทน) ฆอง และป เปนเครื่องยืนพื้น
ในภาคกลางมีการใชระนาดเขามาบรรเลงเมื่อครั้งสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนี้
เอง ในสมัยเดิมนั้น คําวา โนรา ยังไมไดมีการเรียกจะใชคําวา ชาตรี แมในสมัยรัตนโกสินทรก็ยังใชคําวา
ชาตรีอยู ดังคําประพันธของกรมหมื่นศรีสุเรนทรวา
“ชาตรีตลุบตลุบทิ้ง
กลองโทน
รําสะบัดวัดสะเอวโอน
ออนแปล
คนกรับรับขยับโยน
เสียงเยิ่น
รองเรื่องรถเสนแห
หอขยุม ยาโรย”
ตอเมื่อไดนําเอาเรื่องพระสุธนมาแสดงกับชาตรี จึงเรียกติดปากวา มโนราหชาตรี ตามชื่อของนางเอก
เรื่องสุธน ตัวบทละครก็เกิดขึ้นในภาคใต หาไดนําเอามาจากอยุธยาไม ในที่สุดการแสดงโนราจึงกลาย
จากเรื่องพระสุธน ในสมัยตอมาก็มีการนําเอาวรรณคดีพื้นบานเรื่องอื่นมาแสดง แตก็ยังเรียกการแสดงนี้
วา มโนราห เมื่อนานเขาเกิดการกรอนของภาษา ซึ่งเปนลักษณะทางภาษาของภาคใตที่จะพูดถอยคําหวน
ๆ จึงเรียกการแสดงนี้วา “โนรา”
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การแสดงโนรานั้นมีทารําสําคัญ 12 ทา แตละคณะก็แตกตางกันออกไปบาง โดยมีการสอนทารํา
โนรา คือ โดยใชบทประพันธที่แสดงวิธีการรายรําดวยลีลาตาง ๆ การเชื่อมทา การขยับหรือเขยิบเทา การ
กลอมตัวตั้งวง และการเคลื่อนไหวที่คอนขางรวดเร็ว ในบทรําทาครูสอนมีคํากลอนกลาวถึงการแตงตัว
และลีลาตาง ๆ ดังนี้
“ครูเอยครูสอน
ครูสอนใหผูผา
สอนครอบเทริดนอย
สอนทรงกําไล
เสดื้องเยื้องขางซาย
เสดื้องเยื้องขางขวา
ตีนถีบพนัก
หาไหนมิไดเสมือนนอง

เสดื้องกรตองา
สอนขาใหทรงกําไล
แลวจับสรอยพวงมาลัย
สอนใสซายขวา
ตีคาไดหาพารา
ตีคาไดหาตําลึงทอง
สวนมือชักเอาแสงทอง
ทํานองพระเทวดา”

นอกจากบทรํ า ท า ครู ส อนแล ว ยั ง มี ก ารประดิ ษ ฐ ท า รํ า เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น อี ก มากมาย จนถึ ง
การประดิษฐทารําสวนตัว และทารําเฉพาะ ไดแก การรําไหวครู รําโรงครู รําแกบท รําบทครูสอน รํา
ปฐมบท รําแทงจระเข รําเพลงโค รําเพลงทับเพลงโทน รําคลองหงส เปนตน
การแตงกายของโนรา แตเดิมสวมเทริด (เครื่องสวมหัวคลายชฏา) นุงสนับเพลา คาดเจียรบาด
มีหอยหนา ประดับหางอยางมโนราห มีสายคลองวาลประดับทับทรง กรองคอ และสวมเล็บยาว
เครื่องดนตรี คือ กลอง ทับคู ฆองคู โหมง ฉิ่ง และป โดยการเริ่มบรรเลงโหมโรง จากนั้นเชิญครู
รองหนามาน หรือกลาวหนามาน เรื่องที่แสดงเรียกเปนภาษาถิ่นวา “กําพรัดหนามาน” จากนั้นจึงเริ่มทํา
การแสดง
โนราแตละคณะจะประกอบดวยผูแสดงประมาณ 15 – 20 คน แตเดิมผูแสดงสวนใหญจะเปน
ผูช ายแตก็มีผูหญิงผสมอยูดวย
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โอกาสของการแสดงโนรา ก็แสดงในงานทั่วไป

กิจกรรมการเรียนรู 1
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพื้นบานแตละภาคได
2. แสดงนาฏศิลปพื้นบานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. รูคุณคาและอนุรักษนาฏศิลปพื้นฐานและภูมปิ ญญาทองถิ่น
คําชี้แจง
1. จงอธิบายความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นบานของไทยมาพอสังเขป
2. ใหผูเรียนศึกษาการแสดงนาฏศิลปพื้นบานของทองถิ่นตนเอง โดยศึกษาประวัติ
เปนมา รูปแบบการแสดง วิธีการแสดงและฝกหัดการแสดงอยางนอย 1 ชุด

ความ

กิจกรรมการเรียนรู 2
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- บอกความสัมพันธระหวางนาฏศิลปพื้นบานกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นได
คําชี้แจง
ใหผูเรียนศึกษานาฏศิลปพื้นบานในทองถิ่นหรือที่ตนเองสนใจอยางลึกซึ้ง
- อิทธิพลใดมีผลตอการเกิดนาฏศิลปพื้นบาน
- แนวทางอนุรักษนาฏศิลปพื้นบาน
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บทที่ 4
การผลิตเครื่องดนตรี
ปจจัยหลักของการประกอบอาชีพ
สิ่งสําคัญของการเริ่มตนประกอบอาชีพอิสระ ตองพิจารณาวาจะประกอบอาชีพอิสระอะไร
โอกาสและความสําเร็จมีมากนอยเพียงไร และตองเตรียมตัวอยางไรจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้น
จึงตองคํานึงถึงปจจัยหลักของการประกอบอาชีพ ไดแก
1. ทุน คือ สิ่งที่จําเปนปจจัยพื้นฐานของการประกอบอาชีพ โดยตองวางแผนและแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจไวลวงหนา เพื่อที่จะทราบวาตองใชเงิน ทุน ประมาณเทาไร บางอาชีพ ใชเงิน ทุน นอย
ปญหายอมมีนอย แตถาเปนอาชีพที่ตองใชเงินทุนมากจะตองพิจารณาวามีทุนเพียงพอหรือไมซึ่งอาจ
เปนปญหาใหญ ถาไมพอจะหาแหลงเงินทุนจากที่ใด อาจจะไดจากเงินเก็บออม หรือจากการกูยืมจาก
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ อยางไรก็ตามในระยะแรกไมควรลงทุนจนหมดเงินเก็บออมหรือ
ลงทุนมากเกินไป
2. ความรู หากไมมีความรูเพียงพอ ตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติม อาจจะฝกอบรมจากสถาบันที่
ใหความรูดานอาชีพ หรือทํางานเปนลูกจางคนอื่น ๆ หรือทดลองปฏิบัติดวยตนเองเพื่อใหมีความรู ความ
ชํานาญ และมีประสบการณในการประกอบอาชีพนั้น ๆ
3. การจัดการ เปนเรื่องของเทคนิคและวิธีการ จึงตองรูจักการวางแผนการทํางานในเรื่องของ
ตัวบุคคลที่จะรวมคิด รวมทําและรวมทุน ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชและกระบวนการทํางาน
4. การตลาด เปนปจจัยที่สําคัญมากที่สุดปจจัยหนึ่ง เพราะหากสินคาและบริการที่ผลิตขึ้นไม
เปนที่นิยมและไมสามารถสรางความพอใจใหแกผูบริโภคได ก็ถือวากระบวนการทั้งระบบไมประสบ
ผลสําเร็จ ดังนั้นการวางแผนการตลาดซึ่งปจจุบันมีการแขงขันสูง จึงควรไดรับความสนใจในการพัฒนา
รวมทั้งตองรูและเขาใจในเทคนิคการผลิต การบรรจุและการหีบหอ ตลอดจนการประชาสัมพันธ เพื่อให
สินคาและบริการของเราเปนที่นิยมของลูกคากลุมเปาหมายตอไป
ขอแนะนําในการเลือกอาชีพ
กอนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ควรพิจารณาอยางรอบคอบ ซึ่งมีขอแนะนํา ดังนี้
1. ควรเลือกอาชีพที่ชอบหรือคิดวาถนัด ควรสํารวจตัวเองวาสนใจอาชีพอะไร ชอบหรือถนัด
ดานไหน มีค วามสามารถอะไรบาง ที่สําคัญคือตองการหรืออยากจะประกอบอาชีพอะไร จึงจะ
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เหมาะสมกับตัวเองและครอบครัว กลาวคือพิจารณาลักษณะงานอาชีพ และพิจารณาตัวเอง พรอมทั้ง
บุคคลในครอบครัวประกอบกันไปดวย
2. พัฒนาความสามารถของตัวเอง คือ ควรศึกษารายละเอียดของอาชีพที่จะเลือกไปประกอบ
ถาความรูความเขาใจยังมีนอย มีไมเพียงพอก็ตองทําการศึกษา ฝกอบรม ฝกปฏิบัติเพิ่มเติมจากบุคคล
หรือหนวยงานตาง ๆ ใหมีพื้นฐานความรูความเขาใจในการเริ่มประกอบอาชีพที่ถูกตอง เพื่อจะไดเรียนรู
จากประสบการณจริงของผูมีประสบการณมากอน จะไดเพิ่มโอกาสความสําเร็จ สมหวังในการไป
ประกอบอาชีพนั้น ๆ
3. พิจารณาองคประกอบอื่นที่เกี่ยวของ เชน ทําเลที่ตั้งของอาชีพที่จะทําไมวาจะเปน การ
ผลิต การจําหนาย หรือการใหบริการก็ตาม สภาพ แวดลอมผูรวมงาน พื้นฐานในการเริ่มทําธุรกิจ เงินทุน
โดยเฉพาะเงินทุนตองพิจารณาวามีเพียงพอหรือไมถาไมพอจะหาแหลงเงินทุนจาก ที่ใด

อาชีพการผลิตขลุย

ขลุยจําแนกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้
ขลุยหลิบ หรือขลุยหลีกหรือขลุยกรวด เปนขลุยขนาดเล็กเสียงสูงกวาขลุยเพียงออเปนคูสี่ ใชใน
วงมโหรีเครื่องคู เครื่องใหญ และวงเครื่องสายเครื่องคูโดยเปนเครื่องนําในวงเชนเดียวกับระนาดหรือซอ
ดวงนอกจากนี้ยังใชในวงเครื่องสายปชวาเพราะขลุยหลิบมีเสียงตรงกับเสียงชวาโดยบรรเลงเปนพวก
หลังเชนเดียวกับซออู
ขลุยเพียงออ เปนขลุยที่มีระดับเสียงอยูในชวงปานกลาง คนทั่วไปนิยมเปาเลน ใชใน วง
มโหรีหรือเครื่องสายทั่ว ๆ ไป โดยเปนเครื่องตามหรืออาจใชในวงเครื่องสายปชวาก็ไดแตเปายากกวา
ขลุยหลิบเนื่องจากเสียงไมตรงกับเสียงชวาเชนเดียวกับนําขลุยหลิบมาเปาในทางเพียงออตองทดเสียงขึ้น
ไปใหเปนคู 4 นอกจากนี้ยังใชในวงปพาทยไมนวมแทนปอีกดวย โดยบรรเลงเปนพวกหนา
ขลุยอู เปนขลุยขนาดใหญ เสียงต่ํากวาขลุยเพียงออสามเสียง ใชในวงปพาทยดึกดําบรรพ ซึ่ง
ตองการเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ําเปนพื้น นอกจากนี้ในอดีตยังใชในวงมโหรีเครื่องใหญ ปจจุบันไมไดใช
เนื่องจากหาคนเปาที่มีความชํานาญไดยาก

113

ลักษณะขลุยที่ดี
ขลุยโดยทั่วไป ทําจากไมไผ ซึ่งเปนไมไผเฉพาะพันธุเทานั้น ปจจุบันนี้ไมไผที่ทําขลุยสวนใหญ
มาจากสระบุรี และนครราชสีมา นอกจากไมไผแลวขลุยอาจทําจากงาชาง ไมชิงชัน หรือไมเนื้อแข็งอื่น
ๆ และปจจุบันมีผูนําพลาสติกมาทําขลุยกันบางเหมือนกัน
ในเรื่ องคุ ณ ภาพนั้น ขลุ ยที่ทํ าจากไม ไผจ ะดีก วาขลุยที่ ทํา จากวั ต ถุอื่ น เนื่องจากไมไ ผเป น
รูกระบอกโดยธรรมชาติมีผิวทั้งดานนอกดานในทําใหลมเดินสะดวก เมื่อถูก น้ําสามารถขยายตัวได
สัมพันธกับดากทําใหไมแตกงาย นอกจากนี้ผิวนอกของไมไผสามารถตกแตงลายใหสวยงามได เชน ทํา
เปน ลายผาปูม ลายดอก ลายหิ น ลายเกร็ด เตา เปน ต น อีก ประการหนึ่งที่สํ าคัญคือ ไมไผ มีขอโดย
ธรรมชาติ ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป จะเห็นวาสวนปลายของขลุยดานที่ไมใชเปานั้นมีขอติดอยูดวยแตเจาะเปนรู
สําหรับปรับเสียงของนิ้วสุดทายใหไดระดับ สวนของขอที่เหลือจะทําหนาที่อุมลมและเสียง ใหเสียงขลุย
มีความกังวานไพเราะมากขึ้น ซึ่งถาเปนขลุยที่ทําจากวัสดุอื่นโดยการกลึง ผูทําอาจไมคํานึงถึงขอนี้อาจ
ทําใหขลุยดอยคุณภาพไปได
ดังที่กลาวมาแลววาขลุยที่ดีควรทํามาจากไมไผ นอกจากนี้ก็ควรพิจารณาสิ่งอื่น ๆ ประกอบไป
ดวย
1. เสียง ขลุยที่ใชไดดีเสียงตองไมเพี้ยนตั้งแตเสียงต่ําสุดไปจนถึงเสียงสูงสุด คือทุกเสียงตอง
หางกันหนึ่งเสียงตามระบบของเสียงไทย เสียงคูแปดจะตองเทากันหรือเสียงเลียนเสียงจะตองเทากัน
หรือนิ้วควงจะตองตรงกัน เสียงแทเสียงตองโปรงใสมีแกวเสียงไมแหบพราหรือแตก
ถานําไปเลน
กับเครื่องดนตรีที่มีเสียงตายตัว เชน ระนาดหรือฆองวงจะตองเลือกขลุยที่มีระดับเสียงเขากับเครื่อง
ดนตรีเหลานั้น
2. ลม ขลุยที่ดีตองกินลมนอยไมหนักแรง เวลาเปาซึ่งสามารถระบายลมไดงาย
3. ลักษณะของไมที่นํามาทํา จะตองเปนไมที่แกจัดหรือแหงสนิท โดยสังเกตจากเสี้ยนของไม
ควรเปนเสี้ยนละเอียดทีม่ ีสีน้ําตาลแกคอนขางดํา ตาไมเล็ก ๆ เนื้อไมหนาหรือบางจนเกินไป คือตอง
เหมาะสมกับประเภทของขลุยวาเปนขลุยอะไร ในกรณีที่เปนไมไผถาไมไมแกจัดหรือไมแหงสนิท เมื่อ
นํามาทําเปนขลุยแลวตอไปอาจแตกราวไดงาย เสียงจะเปลี่ยนไป และมอดจะกิน ไดงาย
4. ดาก ควรทํ า จากไม สั ก ทอง เพราะไม มี ขุ ย หรื อ ขนแมวขวางทางลม การใส ด ากต อ ง
ไมชิด หรือหา งขอบไมไผ จ นเกิน ไปเพราะถ าชิด จะทําให เสียงทึบ ตื้ อ ถา ใสหางจะทํา ใหเสี ยงโว ง
กินลมมาก
5. รูตางๆบนเลาขลุย จะตองเจาะอยางประณีตตองเหมาะกับขนาดของไมไผไมกวางเกินไป
ขลุยในสมัยกอนรูตาง ๆ ที่นิ้วปดจะตองกวานดานในใหเวา คือผิวดานในรูจะกวางกวาผิวดานนอก แต
ปจจุบันไมไดกวานภายในรูเหมือนแตกอนแลว ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากคนทําขลุย ตองผลิตขลุยคราวละ
มาก ๆ ทําใหละเลยในสวนนี้ไป
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6. ควรเลือกขลุยที่มีขนาดพอเหมาะกับนิ้วของผูเปา กลาวคือ ถาผูเปามีนิ้วมือเล็กหรือบอบบาง
ก็ควรเลือกใชขลุยเลาเล็ก ถาผูเปามีมืออวบอวน ก็ควรเลือกใชขลุยขนาดใหญพอเหมาะ
7. ลักษณะประกอบอื่นๆ เชน สีผิวของไมสวยงาม ไมมีตําหนิ ขีดขวน เทลายไดสวยละเอียด แต
สิ่งเหลานี้ก็ไมไดมีผลกระทบกับเสียงขลุยแตอยางใด เพียงพิจารณาเพื่อเลือกใหไดขลุยที่ถูกใจเทานั้น
ขั้นตอนการทําขลุย
1. เลือกไมไผรวกที่มีลําตรง ไมคดงอ มาตัดเปนปลอง ๆ โดยเหลือนิดหนึ่ง คัดเลือกขนาดตาม
ชนิดของขลุย
2. นําไมไผรวกที่ตัดแลวไปตากแดด จนไมเปลี่ยนจากสีเขียวมาเปนสีเหลือง ซึ่งแสดงวาไมไผ
รวกแหงสนิท พรอมที่จะนํามาทําขลุย ตากแดดประมาณ 7-10 วัน
3. นํากาบมะพราวชุบน้ําแตะอิฐมอญที่ปนละเอียด ขัดไมรวกใหขึ้นมันเปนเงาวาว อาจจะใช
ทรายขัดผิวไมไผรวก กอนจะขัดดวยอิฐมอญก็ได
4. ใชน้ํามันหมู หรือน้ํามันพืช ทาผิวไมไผรวกใหทั่ว เพื่อใหตะกั่วที่รอนตัดผิวไมรวก เวลาเท
ตอจากนั้นเอาไมสอดจับขลุยพาดปากกะทะ ซึ่งในกะทะมีตะกั่วหลอมละลายบนเตาไฟ ใชตะหลิวตัก
ตะกั่วที่หลอมเหลวราดบนไมไผรวก จะเกิดลวดลายงาม เรียกวา เทลาย
5. เมื่อไดลวดลายตามตองการแลว นําขลุยไปวัดสัดสวน
6. เจาะรูตามสัดสวน โดยเอาสวานเจาะนํารู แลวเอาเหล็กแหลมเผาไฟจนแดง ตามรูที่ใชสวาน
เจาะนําไวแลว และเจาะทะลุปลองขอไมไผรวกดวย
7. เอามีดตอกแกะดากปากขลุย ไมดาก คือ ไมสัก เพราะวาเปนไมที่เนื้อไมแข็ง งายตอ การ
แกะ
8. ทําดากปากขลุย อุดปากขลุย โดยใหมีรูสําหรับลมผานเวลาเปา
9. เลื่อยใหดากเสมอกับปลายขลุย
10. ใชมีดหรือเหล็กปลายแหลม เจาะปากนกแกว ทําไมไผรวกเปนรูปสี่เหลี่ยมใตดากปากขลุย
ประมาณ หนึ่งนิ้วเศษ เราเรียกรูนี้วา รูปากนกแกว
11. ใช ขี้ ผึ้ ง ที่ หั่ น เป น ชิ้ น เล็ ก ๆ กรอกเข า ไปทางด า นปล อ ง ที่ ต รงข า มกั บ ดากปากขลุ ย
พอประมาณ กะพอวาเมื่อขี้ผึ้งละลาย จะสามารถอุดรูรั่วของลมเปาที่ดากปากขลุยได
12. ใชเหล็กเจาะเผาไฟ แทงเขาทางปลองไปจนถึงดากปากขลุย ความรอนของเหล็ก จะทําให
ขี้ผึ้งที่กรอกเขาไปกอนหนานั้น หลอมละลายเขาตามรอยรั่วตาง ๆ
13. เมื่อขี้ผึ้งเย็นลงและแข็งตัว ใชเหล็กแหยขี้ผึ้งที่อุดรูสําหรับใหลมผาน ตรงดาก
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ประสบการณทําขลุยของชุมชนวัดบางไสไก

ขลุยบานลาว ( ชุมชนวัดบางไสไก ) ตั้งบานเรือนอยูระหวางริมคลองบางไสไกและ
วัด
หิรัญรูจี แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร กลาวกันวาชาวลาวที่ชุมชนบางไสไกนั้น บรรพบุรุษเดิมเปนคน
เวียงจันทร เมื่อถูกกวาดตอนมาเปนเชลยศึกของไทย พวกเขาไดนําความรูในการทําขลุยและแคน ซึ่งเปน
เครื่องดนตรีพื้นบานมาดวย เนื่องจากบริเวณที่ตั้งรกรากนั้นอยูแถววัดบางไสไก จึงเรียกกันจนติดปากวา
"หมูบานลาว"

คุณจรินทร กลิ่นบุปผา ประธานชุมชน ผูซึ่งเปนชาวลาวรุนที่ 3 ไดสืบทอดวิชาการทําขลุยตอ
จากคุณปูกลาววา "ไมรวกที่ใ ชทําขลุยตองสั่งตัด จากหมูบานทายพิกุล อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี เมื่อไดไมมาแลวจะนํามาตัดเปนทอนตามความยาวของปลองไม และนําไปตากแดด 15 - 20 วัน
เพื่อใหเนื้อไมแหงสนิท แลวจึงคัดขนาด เลือกประเภท ขัดเงา แลวจึงเจาะรูขลุยโดยใชแคนเทียบเสียง
สวนขั้นตอนทําลวดลายนั้นใชตะกั่วหลอมใหเหลว แลวใชชอนตักราดลงบนขลุยเปนลวดลายตาง ๆ เชน
ลายพิกุล ลายตอก เปนตน จากนั้นจึงแกะปากนกแกวเพื่อตั้งเสียง ทําการดากขลุยโดยการเหลาไมสัก
หรือไมเนื้อแข็งอุดเขาไปในรู เวนชองสําหรับใหลมเปาผาน ตองทําใหระหวางปากขลุยกับปากนกแกว
โคงเปนทองชาง เพื่อใหไดเสียงที่ไพเราะ กังวาน แลวจึงทดสอบดูวาไดเสียงที่มาตรฐานหรือไม"
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ปจจุบันมีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทําขลุยประมาณ 20 หลังคาเรือน ดวยคุณภาพและ
ความมีชื่อเสียงมาตัง้ แตในอดีตของ "ขลุยบานลาว" ลูกคาสวนใหญจึงนิยมมาสั่งทําขลุยถึงในหมูบาน
นอกเหนือจากการสงขายตามรานจําหนายเครื่องดนตรีไทยที่มีชื่อเสียง
อาชีพการผลิตแคน

แคน เปน เครื่องดนตรีที่มีค วามเกาแกมากที่สุด เปน เครื่องดนตรีที่มีค วามนิยมเปากัน มาก
โดยเฉพาะชาวจังหวัดขอนแกน ถือเอาแคนเปนเอกลักษณชาวขอนแกน รวมทั้งเปนเครื่องดนตรีประจํา
ภาคอีสานตลอดไป และในปจจุบันนี้ชาวบานไดมีการประดิษฐทําแคนเปนอาชีพอยางมากมาย เชน อําเภอ
นาหวา จังหวัดนครพนม จะทําแคนเปนอาชีพทั้งหมูบาน รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ
อีกมากมาย และ
แคนยังเปนเครื่องดนตรีที่นํามาเปาประกอบการแสดงตาง ๆ เชน แคนวง วงโปงลาง วงดนตรีพื้นเมือง
รวมทั้งมีการเปาประกอบพิธีกรรมของชาวอีสาน เชา รําผีฟา รําภูไท เปนตน รวมทั้งเปาประกอบหมอลํา
กลอน ลําเพลิน ลําพื้น รวมทั้งหมอลําซิ่ง ยังขาดแคนไมได

117

ประเภทของแคน
แคนเปนเครื่องดนตรีประเภทใชปากเปาดูดลมเขา-ออก ทํามาจากไมกูแคนหรือไมซาง ตระกูล
ไมไผ มีมากในเทือกเขาภูพวน แถบจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดนครพนม ฝงประเทศลาวและภาคเหนือของ
ไทย ลักษณะนามการเรียกชื่อแคนวา “เตา”
แคนแบงตามรูปรางและลักษณะการบรรเลงสามารถแบงออกไดทั้งหมด 4 ชนิด คือ
1. แคนหก
2. แคนเจ็ด
3. แคนแปด
4. แคนเกา
สวนประกอบของแคน
1. ไมกูแคน
2. ไมเตาแคน
3. หลาบโลหะ (ลิ้นแคน)
4. ขี้สูท
5. เครือยานาง

ประสบการณของชางฝมือพืน้ บาน "การทําแคน"

นายลา ไพรสน เกิดเมื่อ ป พ.ศ. 2467 อายุ 82 ป อยูบานเลขที่ 45 หมูที่ 9 บานทุงเศรษฐี
ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ไปเที่ยวที่จังหวัดรอยเอ็ด เห็นเขาทําแคน ก็
ซื้อมาขาย ปรากฏวาขายดี จึงคิดทําเองโดยไปหัดทําจากแหลงผลิตที่จังหวัดรอยเอ็ด แลวมาทําเอง นายลา
ไพรสน ไดยึดอาชีพเปนชางทําแคน ซึ่งเปนหัตกรรมเครื่องไม หรือผลิตภัณฑเครื่องดนตรีพื้นบานเปน
ผลิตภัณฑที่มีคุณคาเปนภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนกรรมวิธีในการผลิต ยังใชวิธีการพื้นบาน ทําดวยความ
ปราณีตสวยงาม เสียงเพราะ มีใหเลือกหลายแบบ ผลิตขึ้นเองจนเปนอาชีพหลัก จนถึงปจจุบัน
บุคคลที่สามารถใชสติปญญาของคนสั่งสมความรู ประสบการณ เพื่อการดํารงชีพ และถายทอด
จากคนรุนหนึ่ง ไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม โดยรักษาคุณคาดั่งเดิมไว
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อยางมีเอกลักษณ และมีศักดิ์ศรี ทุกคนจะมีหลักการแบบเดียวกันคือ การสืบทอดเชื่อมโยงอดีตมาใชใน
ปจจุบัน แตจะมีวิธีการแตกตางกัน ไมมีรูปแบบหรือสูตรสําเร็จใด ๆ แตละทองถิ่นมีการเชื่อมโยง
หลากหลายแตกตางกัน ไป ตามสภาพของหมูบาน กอใหเกิด ภูมิปญญาทองถิ่น เรียกวา “ปราชญ
ชาวบาน” หากมีการสืบทอด และอนุรักษ สงเสริมอยางเปนระบบ ก็สามารถเพิ่มคุณคาทางสังคม และ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแกประชาชนไดอีกทางหนึ่ง
แคน เปนผลิตภัณฑเครื่องดนตรีพื้นบาน วัสดุที่ใชในการผลิตเปนวัสดุธรรมชาติ หาไดจากปา
ใกลบาน จากการปลูกในทองถิ่น และจากการซื้อหาในทองถิ่นที่ใกลเคียง เชน ไมรวก ไมซาง ซึ่งเปน
พืชตระกูลไมไผ ขี้สทุ หรือชันโรง หลาบโลหะ ไมเนื้อแข็ง (สําหรับทําปลองแกนกลาง) ขื่อกลาง (ทํา
ดวยไมไผสีสุก), หินฟลอไรท (สําหรับทํารอบลิ้น)
การถายทอดการเรียนรู
1. สอนบุตรหลานในครอบครัว
2. เปนวิทยากรภายนอก สอนดานการทําแคน และการเปาแคนใหกับนักเรียนในโรงเรียน และ
ผูที่สนใจในตําบลนครชุม และตําบลใกลเคียงในเขตอําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัด
กําแพงเพชร
ราคาในการจําหนาย
แคนลูกทุง (แคนเล็ก) อันละ 1,200 บาท
แคนลาว (แคนใหญ) อันละ 1,500 บาท
การผลิตจะทําไดอาทิตยละ 1 อัน รายไดเฉลี่ยตอป ประมาณ 30,000 – 40,000 บาทตอป
สถานที่สอบถามขอมูล
มีจําหนายที่บานลุงลา ไพรสน เลขที่ 45 หมูที่ 9 บานทุงเศรษฐี ตําบลนครชุม อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
ติดตอไดที่ทําการกลุมทําแคน 78 บานทาเรือ หมู 1 ตําบลทาเรือ อําเภอนาหวา (เจาหนาที่ นายสุกร
ชัยบิน โทร.0-4259-7532, 0-6218-2817 )
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อาชีพการผลิตกลองแขก

กลองแขก เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ที่มรี ูปรางยาวเปนรูปทรงกระบอก ขึ้นหนังสองขาง
ดวยหนังลูกวัวหรือหนังแพะ หนาใหญ กวางประมาณ 20 เซนติเมตร เรียกวา หนาลุย หรือ "หนามัด"
สวนหนาเล็กกวางประมาณ 15 เซนติเมตร เรียกวา หนาตานหรือ"หนาตาด" ตัวกลองหรือหุนกลอง
สามารถทําขึ้นไดจากไมหลายชนิดแตโดยมากจะนิยมใชไมเนื้อแข็งมาทําเปนหุนกลอง เชน ไมชิงชัน ไม
มะริด ไมพยุง กระพี้เขาควาย ขนุน สะเดา มะคา มะพราว ตาล กามปู เปนตน ขอบกลองทํามาจากหวาย
ผาซีกโยงเรียงเปนขอบกลองแลวมวนดวยหนังจะไดขอบกลองพรอมกับหนากลอง และถูกขึงใหตึงดวย
หนังเสนเล็ก เรียกวาหนังเรียดเพื่อใชในการเรงเสียงใหหนากลองแตละหนาไดเสียงที่เหมาะสมตาม
ความพอใจ กลองแขกสํารับหนึ่งมี 2 ลูก ลูกเสียงสูง เรียก ตัวผู ลูกเสียงต่ํา เรียก ตัวเมีย ตีดวยฝามือทั้ง
สองขางใหสอดสลับกันทั้งสองลูก
ลักษณะเสียง
กลองแขกตัวผู มีเสียงที่สูงกวากลองแขกตัวเมียโดย เสียง "ติง" ในหนามัด และเสียง โจะ ใน
หนาตาด
กลองแขกตัวเมีย มีเสียงที่ต่ํากวากลองแขกตัวผู โดย เสียง ทั่ม ในหนามัด และเสียง จะ ใน
หนาตาด
วิธีการบรรเลง
การบรรเลงนั้นจะใชมือตีไปทั้งสองหนาตามแตจังหวะหรือหนาทับที่กําหนดไว ในหนาเล็กหรือ
หนาตาด จะใชนิ้วชี้หรือนิ้วนางในการตี เพื่อใหเกิดเสียงที่เล็กแหลม ในหนามัดหรือหนาใหญ จะใชฝา
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มือตีลงไปเพื่อใหเกิดเสียงที่หนักและแนน ซึ่งมีวิธีการบรรเลงที่ละเอียดออนลงไปอีกตามแตกลวิธีที่ครู
อาจารยแตละทานจะชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ

บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการทํากลองแขก
ครูเสนห ภักตรผอง
เครื่องดนตรีไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อันแสดงออกถึงภูมิปญญาตั้งแตอดีตของ
บรรพบุรุษไทยที่สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ตามหลักฐานทางประวัติศาสตรตั้งแตสมัยสุโขทัย ไดมีการ
กลาวถึงการบรรเลงดนตรี และเครื่องดนตรีไวในศิลาจารึก ใหเราทราบไดถึงความเจริญรุงเรืองในอดีต
กาลวาการรองรําทําเพลงหรือความเปน คนเจาบทเจากลอน มีสํานวนโวหารที่ค นไทยซึมซับอยูใ น
สายเลือด เปนความละเมียดละไม เสนหแหงวิถีชีวิตแบบไทย ที่เปนเอกลักษณซึ่งชาวไทยสามารถ
กลาวอางไดอยางภาคภูมิใจ
ครูเ สนห ภักตรผอ ง เปนชางทํากลองแขกที่มีฝมือ ดว ยกรรมวิธีแ บบโบราณที่เปน
เอกลักษณซึ่งตางจากชางคนอื่น ๆ กลาวคือ เปนขั้นตอนการทํามือทุกอยาง โดยไมใชเครื่องทุนแรง
สมัยใหม อีกทั้งรูปลักษณของกลอง ก็สวยงามพิถีพิถันในรูปทรงสัดสวนและมีเสียงเหมาะสมพอดีทุก
เสียง เพราะวัสดุที่นํามาใชลวนเลือกสรรมาจากธรรมชาติ เชน ขอบกลองทําจากไมไผขด ตางกับ
ปจจุบันที่ใชพลาสติก หรือไมกลึง ทําใหมีผลตอคุณภาพของเสียง
สัดสวนและองคประกอบของกลองแขก มีดังตอไปนี้
1. หุนกลอง ทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน พะยูง ชิงชัน ประดู และอื่น ๆ นํามากลึงและควาน
มีรูปรางยาวเปนทรงกระบอกความยาว 24 นิ้ว ปากกลองหนาใหญกวาง 8.5 นิ้ว เรียกวา หนารุย หนา
เล็กกวาง 7.5 นิ้วเรียกวา หนาตาน ความปองของกระพุง 10.5 นิ้วโดยนับจากปากหนาลุยลงมา 8 นิ้ว
อันเปนเอกลักษณของครู เสนห ภักตรผอง คือ ไมปองมาก เมื่อขึ้นหนากลองแลวจะดูสมสวน
2. ขอบกลอง ทําดวยไมไผขด พันทับดวยหวาย แตปจจุบันเปลี่ยนมาใชเสนพลาสติกแข็ง
แทน โดยจักเปนเสนเล็ก ๆ พันหุมขอบไมไผที่ขดไว ขอบหนาใหญกวาง 9 นิ้ว หนาเล็ก 8 นิ้ว พันหุม
ขอบดวยหนังวัวทั้ง 4 หนา เมื่อหุมหนังแลวเรียกวาหนากลองโดยเนนใหขอบกระชับกับปากของหุน
กลองไมแบะอา อันเปนกรรมวิธีที่เปนภูมิปญญาของครู เสนห เพราะขอบกลองที่กอดกระชับกับหุน
กลอง จะชวยใหเสียงกลองดังกังวานขึ้น
3. หนังเรีย ด ทําจากหนังควายที่มีความหนาประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตร นํามาตัด เปน
เสน ความกวาง 4 หุน ความยาว 12 เมตร โดยกรรมวิธีโบราณ คือใชมีดตัดดวยมือ ตางจากการใช
เครื่องชักเรียดที่ชางสวนใหญใชในปจจุบัน และเอกลักษณของครูเสนหคือหนังเรียดที่เสนไมโตมากทํา
ให ส าวเร ง เสี ย งได ง า ยและรั ก ษาหน า กลองไม ใ ห ข าดเร็ ว โดยเฉพาะหน า ต า นที่ ใ ช ห นั ง บาง
จะมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น
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4. หูชอง คือสวนของการผูกปมหนังชวงตนและปลายโดยการนําหนังเรียดที่เหลือมาขดแลว
ผูก เขากับ หว งเหล็ ก อัน นับเปน เอกลั ก ษณข องกลองแขกครูเสนห เพื่ อความสวยงามในการเก็ บ
หนัง ในขณะที่กลองแขกของชางอื่นมักใชกรรมวิธีผูกหนังเปนปมแทนการใชหวง การขดวงหนังเขา
ในหูชองขึ้นอยูกันหนังที่เหลือจากการสาวกลองแลว แตไมควรใหยาวจนเกินไป ประมาณไมเกิน 2 ฟุต
เมื่อมวนเก็บเปนวงกลมจะดูสวยงาม
กรรมวิธีในการทํากลองแขก มี 5 ขั้นตอนคือ
1. การทําขอบกลองดวยไมไผ
2. การมวนหนากลอง
3. การตัดหนังเรียด
4. การขึ้นกลอง
5. การสาวกลอง
ขั้นตอนที่สําคัญ ไดแก การทําขอบและการมวนหนากลอง
เอกลักษณของกลองแขกมีดังนี้
1. รูปทรงสวยงามไดสัดสวนพอเหมาะ
2. เสียงดังกังวานทุกเสียงถูกตองตามความนิยม
3. ทนทานไมขาดงายมีอายุการใชงานยาวนาน
ตองการทราบขอมูลเพิ่มไดที่ อาจารยภูมิใจ รื่นเริง
โทร.086-3385304 e-mail : ruenroengthaimusic@gmail.com
ตัวอยางราคากลองแขก
กวาง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 65 เซนติเมตร
ราคาขายปลีก 1,600 บาท
สถานที่จําหนาย
กลุมอาชีพทํากลอง
46 หมู 6 บานปากน้ํา ตําบลเอกราช อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง รหัสไปรษณีย 14130
ติดตอ : คุณเฉลิม เผาพยัฆ
โทร : 035 661914, 035 661309, 08 1734 1406, 08 1899 5077, 08 1587 4841
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ชางทําเครื่องดนตรีไทย
กรุงเทพมหานคร มีแหลงซื้อขายเครื่องดนตรีไทย อยูมากมาย มีทั้งรานขายปลีก และรานขายสง
เชน ศึกษาภัณฑพาณิชย ถนนราชดําเนิน และ ถนนลาดพราว รานสยามวาทิต ถนนอรุณอัมรินทร รานดุ
ริยบรรณ ถนนสุโขทัย หางพัฒนศิลปการดนตรีและละคร ถนนสามเสนบางกระบือ รานภมรรุงโรจน
สาขาเซ็นทรัลปนเกลา รานจิหรรษา ดิโอลดสยามพลาซา รานสมชัยการดนตรี ซอยวัดยางสุทธาราม
ถนนพรานนก ใกลสามแยกไฟฉาย นอกจากนั้นจะมีอยูที่ยานเวิ้งนาครเขษม ยานหลังกระทรวงกลาโหม
ถนนอัษฎางค ริมคลองหลอด ยานสวนจตุจักร เปนตน
ที่อยูของชางทําเครื่องดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
นายสมชัย ขําพาลี 795/3 ซอยวัดยางสุทธาราม ใกลสามแยกไฟฉาย ถนนพรานนก แขวงบาน
ชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 4112528 ทําการผลิต เครื่องดนตรีไทยทุกชนิด
ขายสงและปลีก มีโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดนตรีที่จังหวัดกาญจนบุรี และ เปดกิจการราน "สมชัยการ
ดนตรี" ดวย
1. นายจํารัส (ชางนพ) สุริแสง 30 ซอยชัยวัฒนะ ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร โทร 4771359 ทําการผลิต ซอดวง รูปสวย คุณภาพดี มีสลักชื่อ "ชางนพ" ฝงไว
ดวย
2. นายวินิจ (ชางเล็ก) พุกสวัสดิ์ 478/1 หมู 10 ซอยเพชรเกษม 67 ถนนเพชรเกษม แขวงบาง
แค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท 4215699 01 - 8277718 ทําการผลิต ขิมตอลายไม
จะเข ซอดวง ซออู และ ขลุยปรับเสียง
จังหวัดนนทบุรี
1. นางองุน บัวเอี่ยม 81/1 ซอยมิ่งขวัญ 5 ถนนติวานนท 2 ตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โทรศัพท 5261352 ทําการผลิต อังกะลุง
2. นายพัฒน บัวทั่ง 49/2 หมู 5 รานดุริยศัพท ถนนประชาราษฎร ตําบลตลาดขวัญ อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ทําการผลิต อังกะลุง ขิม ฆอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. นายสมบุญ เกิดจันทร 34 หมู 7 ต.พระขาว อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําการ
ผลิต และ ตกแตงเครื่องปพาทยมอญ ลงรัก ปดทอง ปดกระจก และ ขับรอง
2. นายประหยัด (ลุงตอ) อรรถกฤษณ 48/12 หมู 2 ตําบลทาวาสุก รี อํา เภอเมือง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท 035 - 243552 ทําการผลิต หนังเพือ่ ขายสงตอขึ้นหนากลอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
1. นายชวน บุญศรี 87 หมู 1 ต.ตะครา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท 035 587843 ทําการผลิต อังกะลุง และ ทําผืนระนาด
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จังหวัด เพชรบุรี
1. นายลภ ปญญาสาร 50 หมู 1 ตําบลหวยโรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี ทําการผลิต กลอง
ยาว กลองทัด กลองแขก กลองตุก โทน รํามะนา เปงมาง ตะโพน
จังหวัดนครปฐม
1. นายสวาท มั่นศรีจันทร 26/37 ตําบลบางแขม อําเภอเมือง จังหวัด นครปฐม 73110 โทรศัพท
034 - 272881 ทําการผลิต ผืนระนาดเอก ระนาดทุม
2. นายเชาว ชาวนาเปา 23/1 ม 6 ตําบลทาตลาด อําเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 73110
โทรศัพท 034 - 321231 ทําการผลิต ซอสามสาย ซอดวง ซออู ผลิตจากไมและงา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. นายประหยัด จาบกุล 121 หมู 13 ตําบลดงนอย อําเภอราชสาสน จ. ฉะเชิงเทรา ทําการผลิต
ผืนระนาดเอก ผืนระนาดทุม
2. นายทอง อยูสิทธิ 1 หมู 4 ตําบลหัวลําโพง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท
038- 853326 ทําการผลิต ผืนระนาดเอก ผืนระนาดทุม
จังหวัดนครนายก
1. นายพิบูลย (เกง) นิลวิไลพันธ 42/1 หมู 8 ตําบลศรีนาวา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท 037 - 313261 ทําการผลิต หลอลูกฆอง ไทย มอญ จําหนายรานฆอง
จังหวัดพิษณุโลก
1. นายพลอย อ่ําคุม 215 หมู 6 ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท 055213166 ทําการผลิต ซอดวง ซออู
จังหวัด รอยเอ็ด
1. นายเคน สมจินดา 39 หมู 5 ตําบลศรีแกว อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000 โทรศัพท 014180241 ทําการผลิต แคน มีชื่อเสียงมาก (พอเคน ทําแคน) เคยไปสาธิตที่อเมริกา
จังหวัด กาฬสินธุ
1. นายเปลื้อง ฉายรัศมี (ศิลปนแหงชาติ) 229/4 ถนนเกษตรสมบูรณ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอ
เมือง จหวัดกาฬสินธุ 46000 โทรศัพท 043 - 820366 ทําการผลิต พิณ โปงลาง พิณเบส หมากกะโลง
โปงลางเหล็ก โปงลางไมไผ และ ทําการสอนที่วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ
จังหวัดสงขลา
1. นายอรุ ณ บัน เทิงศิลป 24/1 หมู 1 ตํา บลคลองอูตุเภา อํา เภอหาดใหญ จั งหวัด สงขลา
ทําการผลิต โหมงฟาก และ รางโหมง
2. นายธรรม ทองชุ ม นุ ม 695 หมู 2 ถนนรั ต ภู มิ ตํ า บลควนเนี ย ง อํ า เมื อ งควนเนี ย ง
จังหวัดสงขลา ทําการผลิต กลองยาว และ กลอง
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จังหวัดเชียงใหม
1. นายบุญรัต น ทิพยรัต น 108 หมู 10 ซอยชมจัน ทร ถนนเชียงใหม ฮอด ตํา บลปาแดด
อ.เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 โทรศัพท 053-281917 ทําการผลิต เครื่องสายไทยทุกชนิด เครื่อง
ดนตรีพื้นเมืองเหนือทุกขนิด บัณเฑาะว กระจับป (สัดสวนแบบโบราณ) พิณเปยะ พิณน้ําเตา ทําซอสาม
สายกะลาดัด ขึ้นหนาซอดวยหนังแพะ และรับซอม
2. นายวิเทพ กันทิมา 106 หมู 20 บานน้ําโทง ตําบลสบแมขา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
50200 หรือ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม ถนนสุริยวงศ ตําบลหายยา อําเภอเมือง โทรศัพท 053-271596
ทําการผลิตเครื่องสายไทยทุกชนิด และเครื่องดนตรีพื้นเมือง
จังหวัดลําพูน
1. พอหลวงป สิทธิมา 49 หมู 10 หมูบานน้ําเพอะพะ ตําบลสายหวยกราน-หนองปลาสวาย
อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 51130 โทรศัพท 053-591330 ผลิต กลองหลวง กลองสบสัดชัย กลองปูเจ
รับทําหนากลอง ฉาบ ฉิ่ง ฆอง
จังหวัดลําปาง
1. นายมานพ ปอนสืบ 833/1 หมู 5 บานแม ทะ ตําบลทุงฝาย อํา เภอเมือง จั งหวัด ลําปาง
โทรศัพท 054-358483 ผลิต ขิมสาย

กิจกรรมทายบท
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายและบอกแนวทางการประกอบอาชีพการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบานได
คําชี้แจง ใหผูเรียนอธิบายคําถามตอไปนี้
1. อธิบายขั้นตอนแนวทางการประกอบอาชีพการผลิตขลุย
2. อธิบายขั้นตอนแนวทางการประกอบอาชีพการผลิตแคน
3. อธิบายขั้นตอนแนวทางการประกอบอาชีพการผลิตกลองแขก
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
บุญเรือง
2. ดร.ชัยยศ
อิ่มสุวรรณ
3. นายวัชรินทร
จําป
4. ดร.ทองอยู
แกวไทรฮะ
5. นางรักขณา
ตัณฑวุฑโฒ
ผูเขียนและเรียบเรียง
1. นายจํานง
วันวิชัย
2. นางสรัญณอร
พัฒนไพศาล
3. นายชัยยันต
มณีสะอาด
4. นายสฤษดิ์ชัย
ศิริพร
5. นางชอทิพย
ศิริพร
6. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
7. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
1. นายวิวฒ
ั นไชย
จันทนสุคนธ
2. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
3. นางจุฑากมล
อินทระสันต
คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
2. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท
4. นางสาวศริญญา กุลประดิษฐ
5. นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา
ผูพิมพตนฉบับ
นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา
ผูออกแบบปก
นายศุภโชค
ศรีรตั นศิลป

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ขาราชการบํานาญ
กศน. เฉลิมพระเกีรยติ จ.บุรีรัมย
สถาบัน กศน. ภาคใต
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
คณะเลขานุการ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
คณะที่ปรึกษา
นายประเสริฐ
นายชัยยศ
นายวัชรินทร
นางวัทนี
นางชุลีพร
นางอัญชลี
นางศุทธินี

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
จันทรโอกุล
ผาตินินนาท
ธรรมวิธีกุล
งามเขตต

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

ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นายกิตติพงศ
นางสาวผณินทร
นางสาวเพชรินทร

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
จันทวงศ
แซอึ้ง
เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูป รับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ
2. นายประเสริฐ

จําจด
หอมดี

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

เลขาธิการ กศน.
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาทีร่ องเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุม พัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูปรับปรุงขอมูล
นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
อําไพศรี
ปนมณีวงศ
เพ็ชรสวาง
วงคเรือน
อมรเดชาวัฒน
สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

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

