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หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต 

รายวิชา ศิลปศึกษา  
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ระดับประถมศึกษา 
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สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
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หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต 
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คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมน้ีขึ้น เพื่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขั ้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ที ่มีวัตถุประสงคในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเน้ือหา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนน้ี โดยนําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืนๆ 
                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเน้ือหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผูเรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ไดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสน้ี 
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนีจ้ะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 
 

 
 สํานักงาน กศน.  
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คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 

  

 หนังสือเรียนสาระการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ทช 11003 เปนหนังสือเรียนทีจั่ดทําขึ้น 

สําหรับผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 

 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการดําเนินชีวิต รายวิชา ศลิปศกึษา ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง 

และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทํากิจกรรมตามกําหนด แลว

ตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมตามที่กําหนด ถาผูเรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเขาใจ

ในเน้ือหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเร่ือง เพื่อเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเน้ือหา

ในเรื่องนัน้ ๆ อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนือ้หา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไป

ตรวจสอบกับครูและเพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

หนังสือเรียนเลมน้ีมี 3 บทคือ               

 บทที่ 1  ทัศนศิลปพื้นบาน 

 บทที ่2  ดนตรีพื้นบาน 

 บทที ่3 นาฏศิลปพื้นบาน 
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โครงสรางรายวิชาศลิปศกึษา 

ระดับประถมศึกษา 

 

สาระสําคัญ 

มีความรูความเขาใจ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ชื่นชม  เห็นคุณคาความงาม  ความ

ไพเราะ  ธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  ทางทัศนศิลป  ดนตรี  นาฏศิลปพื้นบาน  และวิเคราะหได

อยางเหมาะสม 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

       1. อธิบายความหมายของธรรมชาติ  ความงามความไพเราะของทัศนศิลป  ดนตรี  

และนาฏศิลป  

 2. อธิบายความรูพื้นฐานของ ทัศนศิลป ดนตรี และนาฏศิลปพื้นบาน 

 3.  สรางสรรคผลงานโดยใชความรูพื้นฐาน ดาน ทัศนศิลป  ดนตรี  และนาฏศิลป

พื้นบาน 

 4. ชื่นชม เห็นคุณคาของ ทัศนศิลป  ดนตรี  และนาฏศิลปพื้นบาน 

 5.  วิเคราะห วิพากย วิจารณ งานดานทัศนศิลป  ดนตรี  และนาฏศิลปพื้นบาน 

 6. อนุรักษสืบทอดภูมิปญญาดานทัศนศิลป  ดนตรี  และนาฏศิลปพื้นบาน 

 

ขอบขายเน้ือหา 

                 บทที่ 1  ทัศนศิลปพื้นบาน 

               บทที่ 2  ดนตรีพื้นบาน 

                 บทที่ 3 นาฏศิลปพื้นบาน 

 สื่อการเรียนรู 

1. หนังสือเรียน 

2. ใบงาน 

3. กจิกรรม 
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บทที ่1 

ทัศนศิลปพื้นบาน 

สาระสําคัญ 

 รูเขาใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณคาความงาม  ทางทัศนศิลป ของศิลปะพืน้บาน  

และสามารถวิเคราะหวิพากษ วิจารณไดอยางเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 มีความรู ความเขาใจ ในพื้นฐานของทัศนศิลปพื้นบาน สามารถอธิบาย สรางสรรค  อนุรักษ 

วิเคราะห วิพากย วิจารณเกี่ยวกับความงาม ดานทัศนศิลปพื้นบาน  ไดอยางเหมาะสม 

 

ขอบขายเน้ือหา             

              เร่ืองที่ 1  ทัศนศิลปพื้นบาน 

เร่ืองที่ 2  องคประกอบทางทัศนศิลป 

เร่ืองที่ 3 รูปแบบและวิวัฒนาการของทัศนศิลปพื้นบาน 

เร่ืองที่ 4  รูปแบบและความงามของทัศนศิลปพื้นบาน 

เร่ืองที่  5 ทัศนศิลปพื้นบานกับการแตงกาย 

เร่ืองที่  6 การตกแตงที่อยูอาศัย 

เร่ืองที่  7  คุณคาของทัศนศิลปพื้นบาน 
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เร่ืองท่ี 1  ทัศนศิลปพื้นบาน 

 

ทัศนศิลปพื้นบาน 

 เราอาจแบงความหมายของทัศนศิลปพื้นบานออกเปน 2 คํา คือ คําวาทัศนศิลปและคําวา

พื้นบาน 

ทัศนศิลป      หมายถึงศิลปะที่รับรูไดดวยการมอง ไดแกรูปภาพทิวทัศนทั่วไปเปนสําคัญ

อันดับตนๆ รูปภาพคนเหมือน ภาพลอเลยีน ภาพสิ่งของตางๆ ก็ลวนแลวแตเปนเร่ืองของทัศนศิลป

ดวยกันทั้งสิ้น ซึ่งถากลาววาทัศนศิลปเปนความงามทางศิลปะ เชนงานประติมากรรม งาน

สถาปตยกรรม งานสิ่งพิมพ ฯลฯ ที่ไดจากการมอง หรือ ทัศนา น่ันเอง 

งานทัศนศิลป แยกประเภทไดดังน้ี   

1.จติรกรรม หมายถึง การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปบนพื้นระนาบดวยวิธีการลาก การ

ระบายสีลงบนพื้นผิววัสดุที่มีความราบเรียบ เชนกระดาษ ผาใบ แผนไม เปนตน เพื่อใหเกิดเร่ืองราว

และความงามตามความรูสึกนึกคิดและจินตนาการของผูวาด จําแนกออกได 2 ลักษณะ ดังน้ี       

 

 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดภูมินทร จ.นาน 
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              1.1ภาพวาด  เปนศัพททางทัศนศิลปที่ใชเรียกภาพวาดเขียน ภาพวาดเสน แบบเปน 2 มิติ 

คือ มีความกวางและความยาว โดยใชวัสดุตางๆ เชน ดินสอดํา สีไม สีเทียน เปนตน  

              1.2 ภาพเขียน  เปนการสรางงาน 2 มิติ บนพื้นระนาบดวยสีหลายสี เชน การเขียนภาพดวย

สีนํ้า สีดินสอ สีนํ้ามัน เปนตน 

2. ประตมิากรรม  หมายถึง การสรางงานทัศนศิลปที่เกิดจากการปน การแกะสลัก การหลอ         

การเชื่อม เปนตน โดยมีลักษณะ 3 มิติ คือ มีความกวาง ความยาว และความหนา เชนรูปคน รูปสัตว 

รูปสิ่งของ เปนตน ประติมากรรมจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี 

 

ประติมากรรมแบบนูนตํ่า 

2.1 แบบนูนตํ่า      เปนการปนหรือสลกัโดยใหเกดิภาพที่นูนขึ้นจากพื้นเพียงเล็กนอย

เทาน้ัน เชน รูปบนเหรียญตางๆ (เหรียญบาท เหรียญพระ) เปนตน  

 

ประติมากรรมแบบนูนสูง 

   2.2 แบบนูนสงู    เปนการปนหรือสลักใหรูปที่ตองการนูนขึ้นจากพื้นหลังมากกวา

คร่ึงเปนรูปทีส่ามารถแสดงความต้ืนลกึตามความเปนจริง เชน ประติมากรรมที่ฐานอนุสาวรีย เปนตน   
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ประติมากรรมแบบลอยตัว 

  2.3 แบบลอยตัว   เปนการปนหรือแกะสลักที่สามารถมองเห็นและสัมผัส ชื่นชม

ความงามของผลงานไดทุกดานหรือรอบดาน เชนพระพุทธรูป เปนตน  

      3 สถาปตยกรรม    หมายถึง ศิลปะและวิทยาการแหงการกอสรางที่นํามาทําเพื่อสนองความ

ตองการในดานวัตถุและจิตใจ มีลักษณะเปนสิ่งกอสรางที่สรางอยางงดงาม จําแนกออกได2 ลักษณะ 

ดังน้ี  

 

สถาปตยกรรมไทยแบบเปด 

 

                  3.1แบบเปด หมายถึง สถาปตยกรรมที่มนุษยสามารถเขาไปใชสอยได เชน อาคาร

เรียน ที่พักอาศัย เปนตน 
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พระธาตุไชยา จ.สรุาษฎรธานีเปนสถาปตยกรรมแบบปด 

                    3.2 แบบปด หมายถึง สถาปตยกรรมที่มนุษยไมสามารถเขาไปใชสอยได เชน

สถูป เจดีย  อนุสาวรียตางๆ 

 

 
ผลงานภาพพิมพแกะไม 

4 . ภาพพิมพ    หมายถึง ผลงานศิลปะที่ถูกสรางขึ้นมาดวยวิธีการพิมพ ดวยการกดแมพิมพ

ใหติดเปนภาพบนกระดาษ จากแมพิมพไมหรือ แมพิมพโลหะ เปนตน  

คําวาพื้นบาน บางคร้ังเรียกวาพื้นซึ่งหมายถึงกลุมชนใดกลุมชนหน่ึงอันมีเอกลักษณของตน 

เชน การดํารงชีพ ภาษาพูด  ศาสนา ที่เปนประเพณีรวมกัน 

               ดังน้ัน ทัศนศิลปพื้นบาน  หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีความงาม ความเรียบงายจากฝมือ

ชาวบานทั่วๆไปสรางสรรคผลงานอันมีคุณคาทางดานความงาม และประโยชนใชสอยตามสภาพ

ของทองถิ่น  
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ศาสตราจารยศิลปะ พีระศรี ไดกลาววา  ทัศนศิลปพื้นบานหมายถึง ศิลปะชาวบาน คือการ

รองรําทําเพลง กิจกรรมการวาดเขยีนและอ่ืนๆ ซึ่งกําเนิดมาจากชีวิตจิตใจของประชาชน ศิลปะ

ชาวบานสวนใหญจะเกดิควบคูกับการดําเนินชีวิตของชาวบาน ภายใตอิทธิพลของความเปนอยู 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและความจําเปนของสภาพทองถิ่น เพื่อใชสอยในชีวิตประจําวัน 

โดยทั่วไปแลว ศิลปะพื้นบานจะเรียกรวมกับ ศิลปหัตถกรรม เปนศิลปหัตถกรรม ที่เกิดจากฝมือของ

คนในทองถิ่น การประดิษฐสรางสรรคเปนไปตามเทคนิคและรูปแบบที่ถายทอดกันในครอบครัว

โดยตรงจากพอ แม ปู ยา ตา ยาย โดยมีจุดประสงคหลักคือ ทําขึ้นเพื่อใชสอยในชีวิตประจําวัน 

เชนเดียวกับคติพื้นบานแลวปรับปรุงใหเขากับสภาพของทองถิ่น จนกลายเปนเอกลักษณเฉพาะของ

ตนเอง 

 

สวนประกอบของทัศนศิลปพื้นบาน  

ทัศนศิลปพื้นบาน จะประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี 

1. เปนผลงานของชางนิรนาม   ทําขึ้นเพื่อใชสอยในชีวิตประจําวันของประชาชน ความงาม

ที่ปรากฏมิไดเกิดจากความประสงคสวนตัวของชางเพื่อแสดงออกทางศิลปะ แตมาจาก

ความพยายาม หรือความชํานาญของชางที่ฝกฝน และผลิตตอมาหลายชั่วอายุคน 

2. เปนผลงานที่มีรูปแบบที่เรียบงาย มีความงามอันเกดิจากวัสดุจากธรรมชาติ และผานการ

ใชสอยจากอดีตจนถึงปจจุบัน 

3. ผลิตขึ้นเปนจํานวนมาก ซื้อขายกันในราคาปกติ    ความงดงามเกิดจากการฝกฝน และ

การทําซ้ําๆกัน 

4.. มีความเปนธรรมชาติปรากฏอยูมากกวาความสละสลวย 

5. แสดงลักษณะพิเศษเฉพาะถิ่น    หรือเอกลักษณของถิ่นกําเนิด 

6. เปนผลงานที่ทําขึ้นดวยฝมือเปนสวนมาก 
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เกร็ดความรู 

ผูสรางงานศิลปะ เราเรียกวาศิลปน เชนศิลปนดานจิตรกรรม  ศิลปนดานภาพพิมพ  ศิลปนดาน

ประติมากรรม  

แตการปนหลอพระพุทธรูปเรียกวางานปฏิมากรรม(สังเกตวาเขียนตางกันจากคําวาประติมากรรม    

นะจะ) และผูสรางสรรคงานปฏิมากรรมเราเรียกปฏิมากร  

สวนผูสรางสรรค งานดานสถาปตยกรรมเราเรียกสถาปนิกจะ......  

 

กิจกรรม  ใหผูเรียนสํารวจบริเวณชุมชนของผูเรียนหรือสถานที่พบกลุม วามีทัศนศิลป

พื้นบานอะไรบาง  หากมีจัดอยูในประเภทอะไร จากน้ันบันทึกไวแลวนํามาแลกเปลี่ยนความรูกนัใน

ชั้นเรียน 
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เร่ืองท่ี 2  องคประกอบทางทัศนศิลป 

 

“องคประกอบทางทัศนศิลป”   ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 7 ประการคือ 

. 

1.จุด หมายถึง สวนประกอบที่เล็กที่สุด เปนสวนเร่ิมตนไปสูสวนอ่ืนๆ 

 

2.เสน หมายถึง จุดหลาย ๆ จุดที่เคลื่อนที่ตอเน่ืองไปในที่วางเปลา   จากทิศทางการเคลื่อนที่        

ตาง ๆ กัน 

 

 
3.สี หมายถึง ลักษณะของแสงสวางที่ปรากฏแกสายตาใหเห็น  สีตางกันสีเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอ

ความรูสึก เมื่อมองเห็น และทําใหเกิดอารมณ สะเทือนใจตาง ๆ สีชางเขียนประกอบไปดวยแม

สี 3สีคือ  เหลือง  แดง  นํ้าเงิน  ซึ่งเมื่อนําแมสีมาผสมกันจะไดสีตางๆ 

 

 
 4. พื้นผิว หมายถึง คุณลักษณะตาง ๆ ของผิวดานหนาของวัตถุทุกชนิดที่มีลักษณะตาง ๆ กัน

เชน  เรียบ  ขรุขระ  เปนมนัวาว หรือดาน เปนตน 
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5.รูปราง หมายถึง การบรรจบกันของเสนที่เปนขอบเขตของวัตถุที่มองเห็นเปน 2 มิติ คือ มี

ความกวางและความยาว 2 ดานเทาน้ัน 

 

 

 
6. รูปทรง หมายถึงรูปลักษณะที่มองเห็นเปน 3 มิติ คือ มีความกวางความยาวและความหนาลึก 
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เกร็ดความรู 

การนําองคประกอบทางทัศนศิลป มาจัดภาพใหปรากฏเดน และจัดเร่ืองราวสวนประกอบ    

ตางๆในภาพเขาดวยกันอยางเหมาะสมเรียกการจัดภาพ     

การจัดภาพเบื้องตนมีหลักการดังน้ี 

1. มีจุดเดนเพียงหน่ึง  

2. เปนเอกภาพ คือดูแลวเปนเร่ืองราวเดียวกัน 

3. มีความกลมกลืนโดยรวมของภาพ 

4. อาจมีความขัดแยงเลก็นอยเพือ่เนนจุดเดน  

5. มีความสมดุลของนํ้าหนักในภาพ  
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กิจกรรม  ใหผูเรียนอธิบายในความหมายขององคประกอบศิลปตอไปนี้ 

จุด หมายถึง............................................................................................................................... 

เสน หมายถึง..................................................................................................................................... 

สี หมายถึง............................................................................................................................... 

พื้นผิว หมายถึง................................................................................................................................ 

รูปราง หมายถึง.............................................................................................................................. 

รูปทรง หมายถึง............................................................................................................................. 

             ดูเฉลยจากบทเรียนที่ 1 เร่ืองที่ 2 องคประกอบทางทัศนศิลป 
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เร่ืองท่ี 3 รูปแบบและวิวัฒนาการของทัศนศิลปพื้นบาน 

 

ศิลปะพื้นบาน มีพื้นฐานที่เกิดจากการผลิตที่ทําขึ้นดวยมือเพื่อประโยชนใชสอย จึงนับไดวา

กําเนิดพรอมกับวิวัฒนาการของมนุษย ไดคิดคนวิธีการสรางเครื่องมือ เคร่ืองใช เพื่อชวยใหเกิด

ความสะดวกสบายตอการดําเนินชีวิตมาโดยตลอด เชน เครือ่งมือหิน เครือ่งปนดินเผาสมัยโบราณที่

ขุดพบจึงนับไดวาการกํา เนิดศิลปหัตถกรรมมีอยู ทั ่วไป  และพัฒนาตั ้งแตโบราณแลว 

ในสมัยกอนนัน้สังคมของชาวไทยเรา เปนสังคมแบบชาวนา หรือเรียกกันวาสังคมเกษตร อันเปน

สังคมที่พึ่งตนเอง มีพรอมทุกดานในเรือ่งปจจัยสีอ่ยูในกลุมชุมมนนั้นๆ การสรางการผลิตเครื่องใช

และอุปกรณตางๆ เพื่ออํานวยความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตของตนเอง 

ประเภทของศิลปะพื้นบาน 

              งานศิลปะพื้นบานของไทยมีปรากฏตามทองถิน่ตางๆ อยูมากมายหลายประเภท 

สามารถแบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

1. ดานจิตรกรรม  จิตรกรรมพื้นบานของไทยเกิดจากชางชาวบานในทองถิ่นเปนผูสรางผลงานขึ้น

โดยอาศัยวัสดุอุปกรณในทองถิ่นเปนเคร่ืองมือสรางสรรคผลงาน เชน การใชใบลาน แผนไม ผาฝาย 

เปนวัสดุสําหรับขีดเขียนวาดภาพ และใชสีจากธรรมชาติ เชน สีจากยางไม ผลไม ดินสี ผงหินสี 

ระบายดวยไมทุบปลายใหเปนฝอยบาง หรือขนสัตวบางประเภท เชน ขนหมู ขนจากหูวัว ขน

กระตาย มัดกับไมเปนแปรงหรือพูกันระบาย จิตรกรรมพื้นบานไทยสามารถแบบออกไดเปน 2 

ประเภทตามลักษณะของตัวจิตรกรรมดังน้ี 

 1.1 จิตรกรรมแบบเคลื่อนท่ีได  หมายถึงมนุษยสามารถนําพาชิน้งานจิตรกรรมนัน้เคลื่อนที่

ไปไหนไดโดยสะดวก ตัวอยางของงานจิตรกรรมประเภทนี้ไดแก สมุดขอย ภาพมหาชาติ ตูพระ

ธรรมลายรดนํ้า เปนตน 

 1.2 จิตรกรรมแบบเคลื่อนที่ไมได หมายถึง มนุษยไมสามารถนําพาชิน้งานจิตรกรรมนั้น

เคลื่อนที่ไปไหนได เน่ืองจากไดเขียนภาพจิตรกรรมลงบนอาคารสถานที่ เชน ภาพจิตรกรรมตามฝา

ผนังพระอุโบสถ จิตรกรรมบนผนังเพดาน ระเบียงวิหาร เปนตน 

 

                                 
      ภาพจิตรกรรมพื้นบานแบบเคลื่อนที่ได           ภาพจิตรกรรมพื้นบานแบบเคลื่อนที่ไมได 
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 ลักษณะของจิตรกรรมพื้นบานไทย มักจะเปนจิตรกรรมแบบทีเ่รียกวา “จิตรกรรมแบบ

ประเพณี” คือเปนการสรางสรรคจิตรกรรมตามแบบแผนที่ทําสืบตอกันมา ลักษณะจะเปนการเขียน

ภาพดวยสีฝุนจากธรรมชาติในทองถิน่ ลักษณะการเขียนจะไมรีบรอนไมตองแขงกับเวลา ลักษณะ

งานจะมีขนาดเล็ก หากเขียนบนพื้นที่ใหญ เชน ผนังก็จะมีลักษณะเล็กแตจะมีรายละเอียดในภาพ

มากหรือเปนภาพเลาเรื่องตอเนื่องไปจนเต็มพืน้ที ่สัดสวนประกอบไมสัมพันธกับบุคคลในภาพ 

หนาบุคคลไมแสดงอารมณ แตจะสื่อความหมายดวยกิริยาทาทาง และเร่ืองราวสวนใหญจะเปนเรื่อง

เกี่ยวกับ พุทธศาสนา ความเชื่อ 

2.ดานประติมากรรม ประติมากรรมพื้นบาน มักจะเปนงานที่สรางสรรคขึ้นมาเพื่อการตอบสนอง

ประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวันของมนุษย วัสดุที่ใชมักจะเปนวัสดุในทองถิ่น โดยเลือกใชตาม

ความเหมาะสมในการใชงาน เชน ไมไผ ไมเนือ้แข็ง ดินเหนียวและการเผา เปนตน ประติมากรรม

พื้นบานสามารถแบงออกตามลักษณะการนําไปใชได 4 ประเภทดังน้ี 

 2.1 ประติมากรรมพื้นบานเพื่อการตกแตงชั่วคราว  เปนงานประติมากรรมที่สรางขึ้นมาเพื่อ

ใชในพิธีกรรมหรือการตกแตงในระยะเวลาอันสั้น เชน การแทงหยวก การแกะสลักผักหรือผลไม 

และการตกแตงบายศรีในพิธีการตาง ๆ เปนตน 

 

             
การแทงหยวก                                           การตกแตงบายศรี 

 

งานประติมากรรมประเภทนี้มักมีความสวยงามประณีตใชความคิดสรางสรรคสูง  

                                  ผูทําอาจทําคนเดียวหรือทําเปนกลุมก็ได 
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2.2 ประติมากรรมพื ้นบานเพื ่อตกแตงสิ ่งของเครือ่งใช   เปนการสรางสรรคงาน

ประติมากรรม เพื่อตกแตงสิ่งของเคร่ืองใชใหเกิดความสวยงามนาใชนาจับตอง 

 
ตัวอยางประติมากรรมพื้นบานเพื่อตกแตงสิ่งของเคร่ืองใช ไดแก 

        การแกะสลักตู เตียง ขั้นนํ้าพานรอง คนโท หมอนํ้า เปนตน 

 

2.3 ประติมากรรมพืน้บานเพื่อเครือ่งมหรสพ  ประติมากรรมประเภทนีส้รางขึ้นมาเพื่อ

ความบันเทิง โดยจะเลือกใชวัสดุทีม่ีอยูในทองถิน่ เชน ดินเผา ไมไผ หนังวัวหรือหนังควาย ผาฝาย 

ฯลฯ มาประดิษฐเพื่อเปนอุปกรณแสดงมหรสพตาง ๆ 

 

 
 

       ตัวอยางประติมากรรมพื้นบานเพื่อมหรสพ ไดแก หุนกระบอก (หุนโรงเล็ก)  

                                    หนังใหญ หนังตะลุง หัวโขน เปนตน 

 



 21 

2.4 ประติมากรรมพื้นบานประเภทเครือ่งเลนและพิธีกรรม  เปนประติมากรรมพื้นบานที่

สรางสรรคเพื่อเปนเคร่ืองเลนสําหรับเด็ก หรือ เคร่ืองเลนเคร่ืองบันเทิงสําหรับคนทุกวัย 

 

 
            ประติมากรรมประเภทน้ี ไดแก การแกะสลักตัวหมากรุก ตุกตาเล็ก ๆ  

                   ตุกตาเสียกบาล และตุกตาชาววังเปนตน 

 

3. ดานสถาปตยกรรม  สถาปตยกรรมพื้นบานไทยเปนสิ่งทีเ่กีย่วของกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตัง้แต

แรกเกิด โดยวัสดุทีใ่ชมักเปนวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นเปนหลัก ยกเวนสถาปตยกรรมดานศาสนาและ

ความเชื่อ ซึ่งอาจใชวัสดุตางทองถิ่นที่ดูแลว มีคาสูงเพื่อแสดงการเคารพนับถือ สถาปตยกรรม

พื้นบานไทย แบงออกไดตามลักษณะการใชสอย 2 ประเภทดังน้ี 

 3.1 สถาปตยกรรมพื้นบานเพื่อพระพุทธศาสนา  เปนสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นในวัดตาง ๆ 

เพื่อประโยชนทางพุทธศาสนา และปูชนียสถาน 

 
 สถาปตยกรรมพื้นบานเพื่อพระพุทธศาสนา ไดแก พระสถูปเจดีย พระปรางค  

                          พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ ฯลฯ 
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3.2 สถาปตยกรรมพืน้บานประเภทที่อยูอาศัย  เปนสถาปตยกรรมที่สรางสรรคขึ้นมาเพื่อ

ประโยชน ในการอยูอาศัยของบุคคล ลักษณะการกอสรางยึดถือสืบทอดตอกันมามีรูปแบบและแบบ

แผนแนนอน แตสามารถดัดแปลงตามความตองการและประโยชนใชสอยของบุคคลอีกดวย 

สถาปตยกรรมประเภทนี้สามารถพบเห็นไดจากบานเรือนทรงไทย หรือบานแบบพื้นบานตามภาค

ตาง ๆ ซึ่งจะมีกาแลทีจั่ว่บาน ภาคกลางหลังคาทรงสูงปานลมมีเหรา ภาคใตหลังคาเปนทรงปนหยา 

เปนตน 

     
 เรือนภาคเหนือ                           เรือนภาคกลาง                           เรือนภาคใต 

 

การสรางสถาปตยกรรมพืน้บานประเภททีอ่ยูอาศัยนับเปนภูมิปญญาไทยทีป่ลูกสรางตาม

ความเหมาะสมของภูมิประเทศภูมิอากาศ และไดถายทอดคตินิยมไทยดานความเชื่อ ความเปน

มงคลแกผูอาศัยอีกดวย 

 

4. ดานภาพพิมพ  ภาพพิมพพืน้บานของไทยมีไมมากนักที่เห็นไดชัดเจนมักจะเปนในรูป

ของผาพิมพ ที่สรางสรรคขึน้มาเพื่อประโยชนในการใชสอยเปนสวนใหญ เชน ผาพิมพลายบาติก

ของภาคใต ซึ่งเปนกรรมวิธีกึ่งพิมพ กึ่งยอม และผาพิมพโขมพัสตรซึ่งเปนผาพิมพลายแบบตะแกรง     

ผาไหม(ซิลสกรีน) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 
                                                         ผาโขมพัสตร 
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     เกร็ดความรู 

คุณรูไหมวาเรือนไทยโบราณแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆคอื 

เรือนเคร่ืองสับ คือประเภทหนึ่งของเรือนที่อยูอาศัยของคนไทยที่เรียกวา เรือนไทย คูกันกับ 

เรือนเคร่ืองผกู ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถานหมายถึง "เปนเรือนที่มีลักษณะคุมเขาดวยกัน

ดวยวิธีเขาปากไม" 

สวนใหญเรือนเคร่ืองสับเปนเรือน 3 หอง กวาง 8 ศอก แตจะใหญโตมากขึ้นถาเจาของมี

ตําแหนงสําคัญ เชน เสนาบดี ชางที่สรางจะเปนชางเฉพาะทาง กอนสรางจะมีการประกอบพิธี

หลายๆอยาง ในภาคกลางมักใชไมเต็งรังทําพื้น เพราะแข็งมาก ทําหัวเทียนไดแข็งแรง ภาคเหนือ

นิยมใชไมสัก ไมที่ไมนิยมใช เชน ไมตะเคยีนทอง เพราะมียางสีเลือด ไมนาดู 

เรือนเคร่ืองผูก  เปนการสรางในลักษณะงายๆ การประกอบสวนตางๆเขาดวยกันจะใช

วิธีการผูกมัดติดกันดวยหวาย หรือจักตอกจากไมไผ ไมมีการใชตะปูตอกยึด ฝาบาน หนาตาง ใชไม

ไผสานขัดแตะ เรียกวาฝาขัดแตะ พื้นมีทั้งไมเน้ือแข็งทําเปนแผนกระดาน หรือใชไมไผสับเปนฟาก 

ก็แลวแตฐานะของเจาของบานจะ 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1�
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กจิรรม  ใหผูเรียนสํารวจบริเวณชุมชนของผูเรียนหรือสถานที่พบกลุม วามีศิลปะ

พื้นบานใดบาง ที่เขาในประเภททัศนศิลปพื้นบานทั้ง 4 ประเภทขางตน  จากนั้นจดบันทึกโดย

แบงเปนแตละหัวขอดังน้ี 

           1.วันที่สํารวจ  

            2.ระบุสถานที่ หรือสิ่งของที่พบ  

            3.จัดอยูในประเภททัศนศิลปใด  

            4.ประโยชนหรือคุณคา   

            5.มีความสวยงามประทับใจหรือไม อยางไร(บอกเหตุผล) 
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เร่ืองท่ี 4  รูปแบบและความงามของทัศนศิลปพื้นบาน 

 

 ทัศนศิลปพื้นบานกับความงามตามธรรมชาติ  มีความงดงามที่คลายคลึงกันโดยอาจอธิบาย

ในรายละเอียดของแตละสิง่ไดดังน้ี 

 

 ทัศนศิลปพื้นบาน  เปนรูปแบบศิลปะชนิดเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนอยและคงรูป

แบบเดิมไดนานที่สุด  จากเอกลักษณอันมีคุณคาน้ีเองทําใหทัศนศิลปพื้นบานมีคุณคาเพิ่มขึ้นไป

เร่ือยๆ  ไมวาเปนคุณคาดานเร่ืองราว  การพบเห็น  หรือการแสดงออก  เพราะทัศนศิลปพื้นบานเปน

ตัวบงบอกความเปนมาของมนุษยชาติที่สรางทัศนศิลปพื้นบานนั้นๆขึ้นมา   

 งานทัศนศิลปพื้นบานสวนใหญมักจะออกแบบมาในรูปของการเลียนแบบหรือทําให

กลมกลืนกับธรรมชาติ  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของการใชสอยและความสวยงามและ/หรือเพือ่อุดมคติ 

ซึ่งทําใหทัศนศิลปพื้นบานมีจุดเดนที่นาประทับใจ  ตัวอยางเชน  การออกแบบอุปกรณจับปลาที่จะมี

การออกแบบใหกลมกลืนกับลักษณะกระแสน้ํา  สะดวกในการเคลื่อนยาย  

 

 
ไซดักปลา การออกแบบที่กลมกลืนกับสภาพลํานํ้า 

 

  

 

 เราอาจวิเคราะห วิจารณ ถึงความสวยงาม ของทัศนศิลปพื้นบานโดยมีแนวทางในการ

วิเคราะหวิจารณ ดังน้ี 

1. ดานความงาม  เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานทักษะฝมือ การจัดองคประกอบศิลป

วาผลงานชิ้นนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะไดอยางเหมาะสมสวยงามและสงผลตอผูดูใหเกิด

ความชื่นชมเพียงใด ลักษณะการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมีหลากหลายแตกตางกัน

ออกไปตามรูปแบบของยุคสมัย ผูวิเคราะหควรมีความรู ความเขาใจดวย  
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2. ดานสาระ เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาของผลงานศิลปะแตละชิ้นวามีลักษณะสงเสริม

คณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนจุดประสงคตางๆ วาใหสาระอะไรกับผูชมบาง ซึ่งอาจเปนสาระ

เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม ศาสนา การเมือง ปญญา ความคิด จินตนาการ และความฝน 

3.ดานอารมณความรูสึก เปนการคิดวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานคุณสมบัติที่สามารถกระตุน

อารมณความรูสึกและสื่อความหมายไดอยางลึกซึ้ง ซึ่งเปนผลของการแสดงออกถึงความคิด พลัง 

ความรูสึกที่ปรากฏอยูในผลงาน  

 

ตัวอยางการวิเคราะห วิจารณงานทัศนศิลปพื้นบานจากภาพตอไปน้ี 

ตัวอยางการวเิคราะห  คําวิจารณท่ี 1 

 

 
คําวิจารณ 

งานทัศนศิลปประเภท   จิตกรรม ภาพเขียนระบายสี 

1. ดานความงาม   ภาพน้ีผูเขียนมีฝมือและความชํานาญในการจัดภาพสูง  จุดสนใจอยูที่บานหลัง

ใหญ มีเรือนหลังเล็กกวาเปนตัวเสริมใหภาพมีเร่ืองราวมากขึ้น สวนใหญในภาพจะใชเสนใน

แนวนอนทําใหดูสงบเงียบแบบชนบท 

2. ดานสาระ  เปนภาพที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิตที่อยูใกลชิดธรรมชาติ  มีตนไมใหญนอยเปนฉาก

ประกอบทั้งหนาและหลัง  มีสายนํ้าที่ใหความรูสึกเย็นสบาย 

3. ดานอารมณและความรูสึก  เปนภาพที่ใหความรูสึกผอนคลาย  สีโทนเขียวของตนไมทําใหรูสึก

สดชื่น เกิดความรูสึกสงบสบายใจแกผูชมเปนอยางดี 
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ตัวอยางการวเิคราะห  คําวิจารณท่ี 2 

 

 
คําวิจารณ 

งานทัศนศิลปประเภท   ประติมากรรม  แบบลอยตัว 

1. ดานความงาม เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามไดสัดสวนสมบูรณแบบ  ซุมเรือน

แกวและฉากสีเขมดานหลังทําใหองคพระดูโดดเดน และนาศรัทธามากยิ่งขึ้น 

2. ดานสาระ  เปนประติมากรรมที่สรางความเคารพศรัทธาแกผูพบเห็น   

3. ดานอารมณและความรูสึก  ทําใหรูสึกถึงความสงบแหงพระพุทธศาสนา และเปนเหมือนที่พึ่ง

แหงจิตใจชาวพทุธ 
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กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนด

โดยใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเร่ืองที่1.1 ถึง1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
ภาพจิตรกรรมสีนํ้าของ อ.กิตติศักด์ิ บุตรดีวงศ  

 

คําวิจารณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/10/04/entry-1�
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กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนด

โดยใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเร่ืองที่1.1 ถึง1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
ประติมากรรม วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จังหวัดแพร 

คําวิจารณ 
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กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนด

โดยใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเร่ืองที่1.1 ถึง1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
การจัดสวนในบานเลยีนแบบธรรมชาติ 

คําวิจารณ 
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กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนด

โดยใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเร่ืองที่1.1 ถึง1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
พระอุโบสถ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสาคร 

(ภาพจาก www.Mayaknight07.exteen.com) 

 

คําวิจารณ 
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กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนด

โดยใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเร่ืองที่1.1 ถึง1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
เคร่ืองจักสานจากไมไผ ภาคกลาง 

คําวิจารณ 
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กิจกรรม  ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนด

โดยใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเร่ืองที่1.1 ถึง1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
จิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 

คําวิจารณ 
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กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนด

โดยใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเร่ืองที่1.1 ถึง1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
หนังตะลุง  ภาคใต 

คําวิจารณ 
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กิจกรรม   ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนด

โดยใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษาจากเร่ืองที่1.1 ถึง1.4 มาประกอบคําวิจารณ 

 
ลายขางเรือกอและ จ.ปตตานี 

คําวิจารณ 
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เร่ืองท่ี 5 ทัศนศิลปพื้นบานกับการแตงกาย 

ความหมายของเคร่ืองแตงกาย 

คําวา เคร่ืองแตงกาย หมายถึงสิ่งที่มนุษยนํามาใชเปนเครือ่งหอหุมรางกาย การแตงกายของ

มนุษยแตละเผาพันธุสามารถคนควาไดจาก หลักฐานทางวรรณคดีและประวัติศาสตร เพื่อใหเปน

เคร่ืองชวยชี้นําใหรูและเขาใจถึงแนวทางการแตงกาย ซึง่สะทอนใหเห็นถึงสภาพของการดํารงชีวิต

ของมนุษยในยุคสมัยน้ันๆ 

ประวัติของเคร่ืองแตงกาย  

 

 

 

 

 

 

ในยุคกอนประวัติศาสตร มนุษยใชเครือ่งหอหุมรางกายจากสิ่งทีไ่ดมาจากธรรมชาติ เชน 

ใบไม ใบหญา หนังสัตว ขนนก ดิน สีตางๆ ฯลฯ มนุษยบางเผาพันธุรูจักการใชสีทีท่ํามาจากตนพืช 

โดยนํามาเขียนหรือสักตามรางกายเพื่อใชเปนเครือ่งตกแตงแทนการใชเครือ่งหอหุมรางกาย ตอมา

มนุษยมีการเรียนรู ถึงวิธีที่จะดัดแปลงการใชเครื่องหอหุมรางกายจากธรรมชาติใหมีความเหมาะสม

และสะดวกตอการแตงกาย เชน มีการผูก มัด สาน ถัก ทอ อัด ฯลฯ และมีการวิวัฒนาการเรื่อยมา 

จนถึงการรูจักใชวิธีตัดและเย็บ จนในที่สุดไดกลายมาเปนเทคโนโลยีจนกระทั่งถึงปจจุบันน้ี 
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ความแตกตางในการแตงกาย  

มนุษยเปนสัตวโลกที่ออนแอที่สุด จึงจําเปนตองมีสิง่ปกคลุมรางกายเพือ่สามารถที่จะ

ดํารงชีวิตอยูได จากความจําเปนนีจึ้งเปนแรงกระตุนทีส่ําคัญในอันที่จะแตงกาย เพื่อสนองความ

ตองการของมนุษยเอง โดยมีสังคมและสิ่งอื่นๆประกอบกัน และเครือ่งแตงกายก็มีรูปแบบที่

แตกตางกันไปตามสาเหตุน้ันๆ คือ 

1. สภาพภูมิอากาศ ประเทศทีอ่ยูในภูมิอากาศที่หนาวเย็นมาก จะสวมเสือ้ผาซึง่ทํามาจากหนังหรือ

ขนของสัตว เพื่อใหความอบอุนแกรางกาย สวนในภูมิภาคที่มีอากาศรอนอบอาว เสื้อผาที่สวมใสจะ

ทําจากเสนใย ซึ่งทําจากฝาย แตในทวีปอัฟริกา เสื้อผาไมใชสิ่งจําเปนสําหรับใชในการปองกันจาก

สภาพอากาศ แตเขากลับนิยมใชพวกเครื่องประดับตางๆที่ทําจากหินหรือแกวสีตางๆ ซึ่งมีอยูใน

ธรรมชาตินํามาตกแตงรางกาย เพื่อใชเปนเคร่ืองลางหรือเคร่ืองปองกันภูตผีปศาจอีกดวย 

 

ชาวเอสกิโมอาศัยในเขตขั้วโลกเหนือการแตงกายจะหอหุมรัดกุมเพือ่ปองกันความหนาว

เยน็ 

2. ศัตรูทางธรรมชาติ ในภูมิภาคเขตรอน มนุษยจะไดรับความรําคาญจากพวกสัตวปกประเภทแมลง

ตางๆ จึงหาวิธีขจัดปญหาโดยการใชโคลนพอกรางกายเพือ่ปองกันจากแมลง ชาวฮาวายเอีย้น แถบ

ทะเลแปซิฟค สวมกระโปรงซึง่ทําดวยหญา เพือ่ใชสําหรับปองกันแมลง ชาวพื้นเมืองโบราณของ

ญ่ีปุนรูจักใชกางเกงขายาว เพื่อปองกันสัตวและแมลง                                                                 

3. สภาพของการงานและอาชีพ หนังสัตวและใบไมสามารถใชเพื่อปองกันอันตรายจากภายนอก 

เชน การเดินปาเพื่อหาอาหาร มนุษยก็ใชหนังสัตวและใบไมเพือ่ปองกันการถูกหนามเกีย่ว หรือ ถูก

สัตวกัดตอย ตอมา สามารถนําเอาใยจากดอกฝาย และใยไหม มาทอเปนผาทีเ่รียกกันวา ผาฝายและ

ผาไหม เมือ่ความเจริญทางดานวิทยาการมีมากขึ้น ก็เร่ิมมีสิ่งที่ผลิตเพิ่มขึ้นอีกมากมายหลายชนิด 

สมัยศตวรรษที่ 19 เสื้อผามีการวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้น มีผูคิดประดิษฐเสื้อผาพิเศษ เพื่อใหเหมาะสม
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กับความตองการของผูสวมใส โดยเฉพาะผูทีท่ํางานประเภทตางๆ เชน กลาสีเรือ คนงานเหมืองแร 

เกษตรกร คนงานอุตสาหกรรม ขาราชการทหาร ตํารวจ  พนักงานดับเพลิง เปนตน 

4.ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและศาสนา เมื่อมนุษยมีสติปญญามากยิ่งขึ้น มีการอยูรวมกัน

เปนกลุมชน และจากการอยูรวมกันเปนหมูคณะน้ีเอง จึงจําเปนตองมีระเบียบและกฎเกณฑในอันที่

จะอยูรวมกันอยางสงบสุข โดยไมมีการรุกรานซึ่งกันและกัน จากการปฏิบัติที่กระทําสืบตอกันมาน้ี

เอง ในที่สุดไดกลายมาเปนขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมขึ้น 

   ในสมัยโบราณ เมือ่มีการเฉลิมฉลองประเพณีสําคัญตางๆ เชน การเกิด การตาย การเก็บ

เกี่ยวพืชผล หรือเริม่มีการสังคมกับกลุมอืน่ๆ ก็จะมีการประดับหรือตกแตงรางกาย ใหเกิดความ

สวยงามดวยเครื่องประดับตางๆ เชน ขนนก หนังสัตว หรือทาสีตามรางกาย มีการสักหรือเจาะ 

บางครัง้ก็วาดลวดลายตามสวนตางๆของรางกาย เพือ่แสดงฐานะหรือตําแหนง ซึง่ในปจจุบันก็ยังมี

หลงเหลอือยู สวนใหญก็จะเปนชาวพืน้เมืองของประเทศตางๆ ศาสนาก็มีบทบาทสําคัญในการแตง

กายดวยเหมอืนกนั  

5. ความตองการดึงดูดความสนใจจากเพศตรงขาม ธรรมชาติของมนุษยเมือ่เจริญเติบโตขึน้ ยอมมี

ความตองการความสนใจจากเพศตรงกันขาม โดยจะมีการแตงกายเพือ่ใหเกิดความสวยงาม เพื่อ

ดึงดูดเพศตรงขาม 

6. เศรษฐกิจและสภาพแวดลอม สถานะภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย แตละบุคคลยอมไม

เหมือนกัน จึงทําใหเกิดการแตงกายที่แตกตางกันออกไป สังคมทั่วไปมีหลายระดับชนชัน้ มีการ

แบงแยกกันตามฐานะทางเศรษฐกิจ เชน ชนชัน้ระดับเจานาย ชาวบาน และกรรมกร การแตงกาย

สามารถบอกไดถึงสถานภาพ 

       

เคร่ืองประดับและตกแตงรางกาย 

มนุษยเรามีพื้นฐานในการรักความสวยงามอยูในจิตสํานึกอยูทุกคน  จะมากหรือนอยบางก็

แลวแตจิตใจและสภาวะแวดลอมของบคุคลน้ันๆ ดังน้ันมนุษยจึงพยายามสรรหาสิ่งของมาประดับ
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และตกแตงรางกายตน โดยมีจุดประสงคที่จะเสริมความสวยงาม  เพิ่มฐานะการยอมรับในสังคม  

หรือเปนการเรียกรองความสนใจของเพศตรงขาม   

ในสมัยโบราณการใชเคร่ืองประดับตกแตงรางกายของคนไทยระดับสามัญชนจะไมมีมาก

นัก ถึงจะมีก็ไมใชของที่มีราคาสูง เพราะในสมัยโบราณมีกฎหมายขอหามมิใหขาราชการชั้นผูนอย

และราษฎรใชเคร่ืองประดับที่มีราคาแพง  จนกระทั้งในสมัยรัตนโกสินทรตอนปลาย  กฎโบราณ

ดังกลาวไดถูกยกเวนไป  จึงทําใหเคร่ืองประดับชนิดตางๆแพรหลายสูคนทุกชั้น  ทําใหเกิดการ

แขงขันสรางสรรคออกแบบเคร่ืองประดับใหมๆมากมาย   เคร่ืองประดับเหลาน้ีหลายชนิดจัดอยูใน

งานทัศนศิลปพื้นบานชนิดหนึ่งซึง่อาจแบงออกเปนชนิดตางๆตามวัสดุที่ใชได 3 ประเภทใหญๆคือ 

1.เคร่ืองประดับท่ีทําจากอโลหะ     ไดแกเคร่ืองประดับที่ใชวัสดุหลักทําจากที่ไมใชโลหะ

เชน วัสดุดินเผา  ไม  ผา  หินสีตางๆ ใยพืช   หนังสัตว อัญมณี แกว  พลาสติก ฯลฯ  เคร่ืองประดับ

เหลาน้ีอาจทําจากวัสดุชนิดเดียวหรือนํามาผสมกันก็ได  นอกจากน้ันยังสามารถนํามาผสมกับวัสดุ

ประเภทโลหะไดอีกดวย 

      
เคร่ืองประดับหินสีที่รอยดวยเชือก               สรอยคอทําจากหนังแท    

 

2.เคร่ืองประดับท่ีทําจากโลหะ   ไดแกเคร่ืองประดับที่ทําจากสินแรโลหะ เชน   ทองคํา  เงิน  

ทองแดง  ทองเหลือง  ฯลฯ  ซึ่งบางคร้ังไดนําแรโลหะมากกวา 1 ชนิดมาผสมกันเชน นากซึ่งเปน

การผสมกันระหวางทองคํากับทองแดง  สัมฤทธิ์ หรือ สําริด เปนโลหะผสมระหวางทองแดงและ

ดีบุก สัมฤทธิบ์างชนิดอาจมีสวนผสมของสังกะส ีหรือตะกัว่ปนอยูดวย 

              
                  เคร่ืองประดับทองคําโบราณ                                      เข็มขัดนาก 
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3.เคร่ืองประดับท่ีใชทําใหเกิดรองรอยบนรางกาย    ไดแกการนําวัตถุจากภายนอกรางกาย

เขาไปติดบนรางกายเชนรอยสัก  หรือการฝงลูกปดหรือเมล็ดพืชใตผิวหนังของชาวแอฟริกาบางเผา

เปนตน  นอกจากน้ันยังมีการเขียนสีตามบริเวณลําตัวใบหนาเพื่อประเพณี  หรือความสวยงามอีก

ดวย 

   
การสักเพื่อความเชื่อ  และการสักเพื่อความสวยงาม 

 

 

 

 

 

 
     เกร็ดความรู 

รูไหมวา  สีและลวดลายสามารถนํามาชวยในการแตงรางกายไดนะจะ 

คนอวน หากใสเสื้อผาสีเขมๆ เชน นํ้าเงิน  แดงเขม  เขียวเขม  เทา  หรือดํา  จะทําใหดูผอมลงกวา

เสื้อสีออน   และหากเลือกเสื้อผาที่มีลายแนวต้ังยาวๆก็จะทําใหดูผอมยิ่งขึ้น 

ขณะที่คนผอม  ควรใสเสื้อผาสีออนๆ เชนขาว  เหลือง  ชมพู  ฟา  ครีม  และควรเลือกลายเสื้อผาใน

แนวขวาง เพราะจะทาํใหดูตัวใหญขึน้ 
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กิจกรรม 

ใหผูเรียนทดลองนําวัสดุท่ีกําหนดดานลาง มาออกแบบเปนงานเคร่ืองประดับชนิดใดก็ไดทีใ่ช

สําหรับการตกแตงรางกาย  โดยใหเขียนเปนภาพรางของเคร่ืองประดับพรอมคําอธิบายแนวทางการ

ออกแบบของผูเรียน(ไมตองบอกวิธีทํา)  

จากน้ันใหนาํผลงานออกแบบนําเสนอในชั้นเรียน 

 

วัสดุท่ีกําหนด 

            
ลูกปดเจาะรูสีตางๆ                                                       เชือกเอ็นขนาดเล็ก    

 

คําอธิบายแนวทางการออกแบบ 
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กิจกรรม  ใหผูเรียนทดลองนําวัสดุท่ีกําหนดดานลาง มาออกแบบเปนงาน

เคร่ืองประดับชนิดใดก็ไดที่ใชสําหรับการตกแตงรางกาย  โดยใหเขียนเปนภาพรางของ

เคร่ืองประดับพรอมคําอธิบายแนวทางการออกแบบของผูเรียนและวิธีทําอยางงาย ๆ  

จากน้ันใหนําผลงานออกแบบนําเสนอในชั้นเรียน 

 

 
วัสดุท่ีกําหนด 

ตุกตาเซรามิกขนาดเล็กความสูงประมาณ 1 น้ิว   และวัสดุอ่ืนๆที่หาไดในชุมชนของทาน 

 

คําอธิบายแนวทางการออกแบบ 
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เร่ืองท่ี 6 การตกแตงท่ีอยูอาศัย 

 

การออกแบบตกแตงเปนการออกแบบเพื่อการเปนอยูในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอยางยิ่ง

การออกแบบเพื่อเสริมแตงความงามใหกับอาคารบานเรือนและบริเวณที่อยูอาศัย เพื่อใหเกิดความ

สวยงามนาอยูอาศัย การออกแบบตกแตงในที่นี้หมายถึงการออกแบบตกแตงภายนอกและการ

ออกแบบตกแตงภายใน 

ข้ันตอนในการออกแบบ 

 1. ศึกษาการจัดวางพื้นท่ี ตัวบานและที่วาง ทางเขาออก ทิศทางดูวาทิศทางลมและแสงแดด 

จะผานเขามาทางดานไหน เชน กระแสลมจะมาจากทิศใต ดูทิศทางของสิ่งรบกวน เชน เสียง และ

ฝุนจากถนน จากอาคารขางเคียงวาจะเขามาในทิศทางใด   การวางเคร่ืองเรือน  เคร่ืองไฟฟา เปนตน 

 2. กําหนดความตองการ   เชนรูปแบบการออกแบบเชนรูปแบบไทย ๆ  หรือรูปแบบสากล

ทนัสมยั  เคร่ืองเรือนสามารถใชของที่มีอยูแลวมาดัดแปลงไดหรือไม  หรืออยากไดสวนที่มีลักษณะ

แบบไหน เชน สวนที่มีไมใหญ ดูรมร่ืน สวนไมดอก สวนแบบญ่ีปุน  

 
การตกแตงหองนอนแบบไทยทั้งผนังหอง  เครื่องเรือน และสวนประกอบอ่ืนๆ 

 

3. การวางผัง   ตามความตองการพื้นที่ใชสอย เชน หองน่ังเลน หองครัว  หองนอน ฯลฯ  

กําหนดแนวไมพุมเพื่อปองกันฝุนจากถนนกําหนดพื้นที่ปลูกตนไมบังแดดทางทิศตะวันตก กําหนด

ทางเขาออก สวน เพื่อใชสอยตาง ๆ กําหนดจุดที่จะเปนเดนของบริเวณซึ่งจะเปนบริเวณที่เดนที่สุด 

เชน จุดที่มองไดอยางชัดเจนจากทางเขา หรืออาจจะจัดวางประติมากรรมหรือพันธุไมที่มีความ

สวยงามเปนพิเศษกไ็ด 

 4. การจัดทํารายละเอียดตาง ๆ  

 ไดแก การออกแบบในสวนตาง ๆ ตามผังที่กําหนดไว กําหนดเคร่ืองเรือน  เคร่ืองไฟฟา

หรือวัสดุและพันธุไมที่จะนํามาใชออกแบบสวนประกอบอ่ืนๆ 
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 สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการตกแตงภายในโดยรวมคือ 

 สถานทีตั่ง้ของตัวบาน วัสดุจะนํามาใชตกแตง ประโยชนใชสอยในแตละหอง          ความ

สวยงาม งบประมาณของผูเปนเจาของ ความเหมาะสมกับกาลสมัย เพศและวัยของผูใช และสุดทาย

คืออุดมการณของผูออกแบบ 

 
การตกแตงสวนแบบเนนอนุรักษธรรมชาติ 

 

5.การจัดวางเครื่องเรือน  หลักการทั่วไปในการพิจารณาจัดวางเคร่ืองเรือนในการตกแตง

ภายใน มีจุดมุงหมายงาย ๆ คือตองมีความเปนเอกภาพ คือ การรวมตัวกันของเครื่องเรือนแตละกลุม 

ทัง้ในดานความรูสึกและในดานความเปนจริง เชน ชุดรับแขก ชุดรับประทานอาหาร ชุดนัง่เลน 

ฯลฯ ถึงแมเคร่ืองเรือนทุกกลุมจะถูกจัดใหรวมอยูในหองโลงที่เปดถึงกันตลอด แตเคร่ืองเรือนทุก

ชุดจะตองถูกจัดวางใหไมดูปนเปสับสนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเลือกแบบของเครือ่งเรือนทีส่ัมพันธ

กันในแตละชุด และการใชสีสันตลอดจนการใชเครื ่องตกแตง เชน ใชพรมรองในบริเวณ

หองรับแขก หรือใชไฟชอใหแสงสวางเนนในบริเวณโตะอาหารซึ่งจะชวยใหชุดรับแขก และชุด

รับประทานอาหารดูเปนเอกภาพยิ่งขึ้น 

 

6.ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการใชสอย 

 เปนการดีมากถาเครื่องเรือนบางชิ้นสามารถทีจ่ะใชงานไดหลายหนาที ่หรือหลายตําแหนง 

เชน ตูเล็ก ๆ ในหองนอนใหญ สามารถนําไปใชในหองนอนเด็กได เมือ่มีตูใบใหญมาใชในหองนัน้

แทน หรือเกาอ้ีหวายในหองน่ังเลน สามารถนําไปใชน่ังเลนที่ระเบียงบานไดดวย 
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7. ความสมดุล 

 ตองคํานึงถึงความสมดุลในการจัดวางเคร่ืองเรือนแตละหอง โดยการจัดวางใหแบงกระจาย

เฟอรนิเจอรใหเหมาะสมกับพื้นที่และไมจัดเครื่องเรือนใหรวมกันอยูทางดานใดดานหนึ่งของหอง 

โดยปลอยใหอีกดานหน่ึงวางเปลาอยางไมมีเหตุผล 

 

8. การจดัระบบทางเดินภายในแตละหอง 

 ทางเดินภายในแตละหอง ทางเดินจากประตูหนึง่ไปยังอีกประตูหนึง่ จะตองสะดวกและ

กวางขวางเพียงพอ ตองไมมีการจัดวางทางเดินภายในแตละหองกีดขวางในเสนทางที่ใชสัญจร 

  

 สภาพโดยทัว่ ๆ ไปของหองทุกหอง จะทําหนาที่เปนตัวบังคับจํานวนในการจัดวางเคร่ือง

เรือนไดในตัวเองอยูแลว เชน หองนอนจะตองประกอบดวย เตียงนอน  ตูเสือ้ผา  โตะแตงตัว  โตะ

ทํางาน  โตะวางโทรทัศน การจัดวางจึงถูกกําหนดใหตูเสื้อผาตองวางชิดผนังดานทึบ สวนเตียงนอน

นิยมจัดวางดานหัวนอนไปทางทศิตะวันออกหรือทิศเหนือตามความเชือ่ โตะวางโทรทัศนจัดวางไว

ปลายเตียงเพื่อความสะดวกในการใชงาน โตะแตงตัวและโตะทํางานจัดวางอยูในพื้นที่ซึ่งเหลืออยู 

 หองโถงของตัวบาน จึงเปนหองทีค่อนขางจะสรางความยุงยากในการจัดวางเคร่ืองเรือน

พอสมควร กอนการจัดวางเคร่ืองเรือนควรที่จะมีการวางแผนงานสําหรับหองน้ีอยางรัดกุมเสียกอน 

 ทางเดินทีม่ีความกวางประมาณ ๙0 ซม. จะเปนชองทางเดินที่มีขนาดกําลังพอดี ชองวาง

ระหวางโตะกลางกับเกาอ้ีรับแขก ควรเปนระยะประมาณ 45 ซม. อันเปนระยะที่สามารถเดินผานเขา

มายังเกาอี้รับแขกไดสะดวก  อีกทัง้แขกสามารถเอื้อมมือมาหยิบแกวน้ําหรือหยิบอาหาร ตลอดจน

เขี่ยบุหร่ีลงในที่เขี่ยบุหร่ีไดสะดวกอีกดวย 

 เคร่ืองเรือนชิ้นใหญ ๆ ในหอง เชน โซฟา  ตูโชว  โตะ  ฯลฯ  ควรจัดวางใหลงในตําแหนงที่

เหมาะสมเสยีกอน เพื่อที่จะใชเปนหลักในการจัดวางเครื่องเรือนชิ้นเล็ก ๆ ตอไป และไมควรจัดวาง

เครื่องเรือนชิ้นใหญ ๆ รวมกันอยูเปนกลุม แตควรจัดวางใหกระจายกันออกไป ตามการใชสอย  

ทั้งน้ี เพื่อผลในดานความสมดุล 

  แตอยางไรก็ตามในสภาพปกติควรคํานึงถึงดวยวาแขกที่นั่งบนเกาอ้ีทุกตัวควรที่จะ

สามารถเอ้ือมมือถึงสิ่งของที่อยูบนโตะขาง หรือโตะกลางได 
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การวางเคร่ืองเรือนที่เหมาะสมและมีระบบทางเดินที่ดี 

 

 สําหรับโตะทํางานเปนเฟอรนิเจอรที่สําคัญชิ้นหนึ่งในหองนี้ ถามีเนือ้ที่เพียงพอควรจะจัด

วางโตะทํางานไวดวย โตะทํางานตัวนีใ้นเวลาทีไ่มไดใชงานอาจใชเปนทีว่างโชวของหรือใชเปนที่

พักอาหารขณะนํามาเสิรฟที่โตะไดดวย 

  

 เครื่องเรือนที่ดีที ่สุด สวยที่สุดอาจกลายเปนเครื่องเรือนชิ้นทีแ่ยที ่สุด ถาหากฉากหลังมี

ขอบกพรอง เชน มีสีตัดกันมากเกินไปหรือตกแตงไมสัมพันธกับเครือ่งเรือน หองบางหองอาจดู

เหมือนกับวาเครื่องเรือนในหองไดถูกเปลี่ยนแปลงใหมหมดเพียงแตเจาของหองดัดแปลงฉากหลัง

ของหองเทานั้น ฉากหลังจึงนับวามีความสําคัญและสามารถชวยในการตกแตงภายในไดอยางดี 

 

 

 
     เกร็ดความรู 

การสรางบานควรที่จะมีการออกแบบตกแตงภายในไปพรอมกันดวย เพื่อเปนความลงตัวในการ

ออกแบบกอสรางและการวางสายไฟฟา ทอนํ้าภายในระหวางกอสราง หากผูรับเหมากอสรางและ

ตกแตงภายในเปนผูเดียวกัน การประสานงานในสวนน้ีจะเปนไปอยางราบร่ืน ทําใหงานเสร็จได

รวดเร็วขึ้นอีกทั้งการกอสรางบานและตกแตงภายในไปพรอมกัน ยังสามารถชวยประหยัด

งบประมาณในการสรางบานใหนอยลงอีกดวย 



 47 

 

กิจกรรม 

จากแบบรางแปลนหองนอนดานลาง  ใหผูเรียนออกแบบจัดวางเคร่ืองเรือนใหถกูตองตาม

หลักการออกแบบที่ไดศึกษามา  โดยใหรางผังเคร่ืองเรือนจัดวางลงในผังแปลนน้ีจากน้ันนํามา

แลกเปลี่ยนและวิจารณกันในกลุมเรียน 
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เร่ืองท่ี 7  คุณคา ความสําคัญทางวัฒนธรรมและประเพณี 

 

วัฒนธรรม โดยทัว่ไปหมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษยและโครงสรางเชิง 3สัญลักษณ 3ที่

ทาํใหกจิกรรมน้ันเดนชดัและมคีวามสาํคัญ วิถีการดําเนินชีวิต ซึง่เปน 3พฤติกรรม 3และสิง่ทีค่นในหมู

ผลิตสรางขึ้น ดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน  วัฒนธรรมที่เปน

นามธรรม หมายถึงสิ่งที่ไมใชวัตถุ ไมสามารถมองเห็น หรือจับตองได เปนการแสดงออกในดาน 

ความคิด ประเพณี ขนบธรรมเนียม แบบแผนของพฤติกรรมตาง ๆ ที่ปฏิบัติสืบตอกันมา เปนที่

ยอมรับกันในกลุมของ ตนวาเปนสิ่งทีดี่งามเหมาะสม เชน ศาสนา ความเชื่อ ความสนใจ ทัศนคติ 

ความรู และความสามารถ วัฒนธรรม ประเภทนี้เปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิด วัฒนธรรมที่เปน

รูปธรรม ขึ้นได และในบางกรณีอาจพัฒนาจนถึงขั้นเปน อารยธรรม ก็ได เชน การสรางศาสนสถาน

ในสมัยกอน เมื่อเวลาผานไปจึงกลายเปนโบราณสถาน ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร 

 
โบราณสถานคือสิ่งที่ไดรับการพัฒนามาจากวัฒนธรรม 

(รูปภาพจาก www.elbooky.multiphy.com) 

5ประเพณี5 เปนกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเน่ืองกันมา เปนเอกลักษณและมีความสําคัญตอ

สังคม เชน การแตงกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ  

 
การทําบุญใสบาตรเปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1�
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ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณี 

  วัฒนธรรมเปนเร่ืองที่สําคัญยิ่งในความเปนชาติ ชาติใดที่ไรเสียซึ่งวัฒนธรรมและประเพณี

อันเปนของตนเองแลว ชาติน้ันจะคงความเปนชาติอยูไมได ชาติที่ไรวัฒนธรรมและประเพณี แมจะ

เปนผูชนะในการสงคราม แตในที่สุดก็จะเปนผูถูกพิชิตในดานวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งนับวา

เปนการถูกพิชิตอยางราบคาบและสิ้นเชิง ทั้งน้ีเพราะผูที่ถูกพิชิตในทางวัฒนธรรมและประเพณีน้ัน

จะไมรูตัวเลยวาตนไดถูกพิชิต เชน พวกตาดที่พิชิตจีนได และต้ังราชวงศหงวนขึ้นปกครองจีน แต

ในที่สุดถูกชาวจีนซึ่งมีวัฒนธรรมและประเพณีสงูกวากลนืจนเปนชาวจีนไปหมดสิน้ ดังน้ันจึงพอ

สรุปไดวา วัฒนธรรมและประเพณีมีความสําคัญดังนี้ 

1. วัฒนธรรมและประเพณีเปนสิ ่งที ่ชี ้แสดงใหเห็นความแตกตางของบุคคล กลุ มคน       

หรือชุมชน  

2. เปนสิ่งที่ทําใหเห็นวาตนมีความแตกตางจากสตัว  

3. ชวยใหเราเขาใจสิง่ตางๆ ทีเ่รามองเห็น การแปลความหมายของสิ่งทีเ่รามองเห็นนั้น

ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมและประเพณีของกลุมชน ซึ่งเกิดจากการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรม เชน คน

ไทยมองเห็นดวงจันทรวามีกระตายอยูในดวงจันทร  ชาวออสเตรเลียเห็นเปนตาแมวใหญกําลังมอง

หาเหยือ่  

4. วัฒนธรรมและประเพณีเปนตัวกําหนดปจจัย 4 เชน เครือ่งนุงหม อาหาร ที่อยูอาศัย การ

รักษาโรค ทีแ่ตกตางกันไปตามแตละวัฒนธรรม เชนพืน้ฐานการแตงกายของประชาชนแตละชาติ   

อาหารการกิน  ลักษณะบานเรือน  ความเชือ่ในยารักษาโรคหรือความเชื่อในสิ่งลี้ลับของแตละชน

ชาติเปนตน 

5. วัฒนธรรมและประเพณีเปนตัวกําหนดการแสดงความรูสึกทางอารมณ และการควบคุม

อารมณ เชน ผูชายไทยจะไมปลอยใหนํ้าตาไหลตอหนาสาธารณะชนเมื่อเสียใจ  

6. เปนตัวกําหนดการกระทําบางอยาง ในชุมชนวาเหมาะสมหรือไม ซึ่งการกระทําบางอยาง

ในสงัคมหนึ่งเปนที่ยอมรับวาเหมาะสมแตไมเปนที่ยอมรับในอีกสังคมหนึ่ง  เชนคนตะวันตกจะจับ

มือหรือโอบกอดกันเพื่อทักทายกันทั้งชายและหญิง  คนไทยใชการยกมือบรรจบกันและกลาวสวัสดี

ไมนิยมสัมผัสมือโดยเฉพาะกับคนที่มีอาวุโสกวา  คนญี่ปุนใชโคงคํานับ  ชาวเผาเมารีในประเทศ

นิวซแีลนด ทักทาย5ดวยการ แลบลิ้น5

 

ออกมายาว ๆ เปนตน 

จะเห็นไดวาผูสรางวัฒนธรรมและประเพณีคือมนุษย  สังคมเกิดขึ ้นก็เพราะ มนุษย 

วัฒนธรรม ประเพณี กับสังคมจึงเปนสิ่งคูกัน โดยแตละสังคมยอมมีวัฒนธรรมและหากสังคมมี

ขนาดใหญหรือมีความซับซอน มากเพียงใด ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีมักจะมี
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มากขึน้เพียงใดนั้นวัฒนธรรมและประเพณีตาง ๆ ของแตละสังคมอาจเหมือนหรือตางกันสืบ

เนื่องมาจากความแตกตางทางดานความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนาและถิ่นที่อยู เปนตน 

 

ลักษณะของวัฒนธรรมและประเพณี 

เพื่อที่จะใหเขาใจถึงความหมายของคําวา "วัฒนธรรม" ไดอยางลึกซึง้ จึงขออธิบายถึง

ลักษณะของวัฒนธรรม ซึ่งอาจแยกอธิบายไดดังตอไปน้ี 

1. วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู มนุษยแตกตางจากสตัว ตรงที่มีการรูจักคิด 

มีการเรียนรู จัดระเบียบชีวิตใหเจริญ อยูดีกินดี มีความสุขสะดวกสบาย รูจักแกไขปญหา ซึง่แตกตาง

ไปจากสัตวที่เกิดการเรียนรูโดยอาศัยความจําเทาน้ัน  

2. วัฒนธรรมเปนมรดกของสังคม   เนือ่งจากมีการถายทอดการเรียนรู จากคนรุนหนึง่ไปสู

คนรุนหนึง่ ทัง้โดยทางตรงและโดยทางออม โดยไมขาดชวงระยะเวลา และ มนุษยใชภาษาในการ

ถายทอดวัฒนธรรม ภาษาจึงเปนสัญลักษณที่ใชถายทอดวัฒนธรรมน่ันเอง  

3. วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต  หรือเปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตของ มนุษย   มนุษยเกิดใน

สังคมใดก็จะเรียนรูและซึมซับในวัฒนธรรมของสังคมทีต่นเองอาศัยอยู ดังนัน้ วัฒนธรรมในแตละ

สังคมจึงแตกตางกัน  

4. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมคงที่ มนุษยมีการคิดคนประดิษฐสิง่ใหม ๆ และ ปรับปรุงของเดิม

ใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความเหมาะสม และความอยู รอดของสังคม เชน 

สังคมไทยสมัยกอนผูหญิงจะทํางานบาน ผูชายทํางานนอกบาน เพือ่หาเลีย้ง ครอบครัว  แตปจจุบัน

สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทําใหผู หญิงตองออกไปทํางานนอกบาน เพือ่หา รายไดมาจุนเจือ

ครอบครัว บทบาทของผูหญิงในสังคมไทยจึงเปลี่ยนแปลงไป  

ประเพณีไทย นั้นเปนประเพณีที่ไดอิทธิพลอยางสูงจากศาสนาพุทธ แตอิทธิพลจากศาสนา

อ่ืนเชน ศาสนาพราหมณและการอพยพของชาวตางชาติเชนคนจีนก็มีอิทธิพลของประเพณีไทยดวย

เชนกัน  

     4ประเพณีไทย 4

ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแกวของคนไตหรือชาวไทยใหญที่จังหวัดแมฮองสอน   

         ภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยโสธร              

          ภาคกลาง ประเพณีทําขวัญขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      

          ภาคใต ประเพณีแหผาขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน  

 อันดีงามทีส่ืบทอดตอกันมานัน้ ลวนแตกตางกันไปตามความเชื่อ ความ

ผูกพันของผูคนตอพุทธศาสนา และการดํารงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอยางชาญ

ฉลาดของชาวบานในแตละทองถิ่น ทั่วแผนดินไทย เชน 
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ประเพณี และอารยธรรมไทยยังนํามาซึ่งการทองเทียว เปนที่รูจักและประทับใจแกชาติอ่ืน 

นับเปนมรดกอันล้าํคาที่เราคนไทยควรอนุรักษและสืบสานใหยิ่งใหญตลอดไป 

 

 

เกร็ดความรู 

เทศกาลคืออะไร................. 

เทศกาลคือชวงเวลาที่กําหนดไวเพื่อจัดงานบุญและงานร่ืนเริงในทองถิ่น เปนการเนนไปที่การ

กาํหนดวัน เวลา และโอกาสที่สังคมแตละแหงจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองโดยมีฤดูกาลและความ

เชื่อเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดเทศกาลและงานประเพณี 

 

โบราณสถานและวัตถุ 

โบราณสถาน หมายถึง สถานที่ที่เปนของโบราณ เชน อาคารสถานที่ที่มีมาแตโบราณ 

แหลงโบราณคดี เชน เมืองโบราณ วังโบราณ คุมเกา เจดีย ฯลฯ แทบทกุจังหวัดในเมืองไทยมแีหลง

โบราณสถานที่นาศึกษานาเรียนรูเพื่อสืบทอดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาและความสามารถของ

บรรพบุรุษ เชน เวียงกุมกามที่เชียงใหม แหลงโบราณสถานที่บานเชียง พระนครคีรีที่จังหวัด

เพชรบุรี พระเจดียยุทธหัตถี พระเจดียที่สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงกิจกรรมที่สําคัญตางๆ 

พระราชวังและพระตําหนักโบราณ ฯลฯ 
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            เมอืงเกาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดเปนโบราณสถานที่สําคัญของไทย 

ในโบราณสถานแตละแหงอาจมีโบราณวัตถุที่มีคุณคา เชน เคร่ืองใชตางๆ เคร่ืองถวยชาม 

อาวุธ เคร่ืองสักการบูชา ฯลฯ ในทองที่ตางๆ อาจมีสิ่งที่เปนโบราณวัตถุ เชน เรือโบราณ บาน

โบราณ รูปสลักหรืองานศิลปกรรมที่มีมาแตโบราณ หรืองานที่ศิลปนแตโบราณไดสรางสรรคไว 

เคร่ืองใชที่เคยใชมาแตโบราณบางอยางกลายเปนสิ่งที่ลาสมัยในปจจุบันก็อาจจัดเปนโบราณวัตถุที่มี

คา เชน หินบดยา เคร่ืองใชในการอยูไฟของแมลูกออน เคร่ืองสีขาวแบบโบราณ จับปง กําไล ปนปก

จุก อุปกรณที่ใชในการประกอบอาชีพแตโบราณ ฯลฯ 

โบราณวตัถ ุหมายถึง สังหาริมทรัพย(ทรัพยที่ไมยึดติดกับที่ดิน) ที่เปนของโบราณ ไมวาจะ

เปนสิ่งประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเปน สวนหน่ึงสวนใดของโบราณสถาน 

ซากมนุษยหรือซากสัตว ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐ หรือโดยหลกัฐานเกีย่วกบั

ประวัติของสังหาริมทรัพยน้ัน เปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัตศิาสตร หรือโบราณคดี 

 
โบราณวัตถุที่บานบาตง  อยูที่บานบาตง ต.บาตง อ.รือเสาะ จ.นราธวิาส 
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ประโยชนของโบราณสถานและโบราณวตัถุ สรุปไดดังน้ี 

1. แสดงความเปนมาของประเทศ   

                  ประเทศที่มีประวัติศาสตรยาวนานก็ยอมตองมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอายุ

เกาแกเชนกัน  ดังน้ันโบราณสถานและโบราณวัตถุจึงเปรียบเหมือนหลักฐานแสดงความเปนมาของ

ชาติ 

2. เปนเกียรติและความภาคภูมิใจของคนในชาติ  โบราณสถานและโบราณวัตถแุสดงให

เห็นถึงการพัฒนาทั้งดานสังคม  สติปญญา  และคุณภาพชีวิตของคนในอดีตของชาติ  ดังน้ันชาติที่มี

โบราณสถานและโบราณวัตถุมากและเกาแกคนในชาติยอมมีความภูมิใจในการวิวัฒนาการดาน

ตางๆของชนชาติของตน 

3. เปนสิ่งท่ีโยงเหตุการณในอดีตและปจจุบันเขาดวยกัน  โบราณสถานและโบราณวัตถุเปน

เหมือนหลักฐานที่ผานกาลเวลามา  ทําใหคนในยุคปจจุบันสามารถไดรับรูถึงอดีตของชนชาติของ

ตน  และสามารถนํามาปรับปรุง พัฒนา หรือแกไขขอบกพรองในเหตุการณปจจุบันหรือเลียนแบบ

และพัฒนาในสิ่งที่ดีงามตอไปได 

4. เปนสิ่งท่ีใชอบรมจิตใจของคนในชาติได  โบราณสถานและบางแหงเปนสถานที่ที่บอก

ถึงการเสียสละของบรรพบุรุษ  บางแหงเปนที่เตือนสติคนในชาติ  และบางแหงถือวาเปนสถานที่

ศักด์ิสิทธ ิ

โบราณสถานและโบราณวัตถุไมใชทรัพยากรธรรมชาติซึง่เกิดขึ้นไดเอง แตเปนทรัพยากร

วัฒนธรรมประเภทหนึง่ที ่มนุษยใชสติปญญาและความรู ความสามารถสรางขึ น้ในสมัย

โบราณ สถานทีแ่ละสิง่ของเหลานัน้เมือ่ตกทอดเปนมรดกมาถึงคนรุนเรา ก็กลายเปนโบราณสถาน

และโบราณวัตถุ  เชนเดียวกับอาคารและวัตถุที่เราสรางขึน้สมัยนี้ ก็จะเปนโบราณสถานและ

โบราณวัตถุของคนในอนาคตสืบตอไปแบบนีไ้มขาดตอน ฉะนัน้ โบราณสถานและโบราณวัตถุจึง

เปนหลักฐานประวัติศาสตรประเภทหนึ่งที่บอกความเปนมาของบรรพบุรุษที่อยูในสังคมระดับ

ตาง ๆ ตั้งแตกลุมชนขนาดเล็ก จนถึงหมูบานเมือง และประเทศชาติ ตอเนื่องมาจนถึงสมัยเรา  

ดังนัน้เราทุกคนควรรวมมือรวมใจดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุ ไมทําลาย  ไมทํารายแกะ ขูด

ขีด ขุดเจาะโบราณสถาน    และไมเก็บซื้อขาย หรือแปลงแปรรูปโบราณวัตถุ  และขอใหจําไววาการ

อนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุเปนหนาท่ีของทุกคน  
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เกร็ดความรู 

โบราณสถานของไทยท่ีไดข้ึนทะเบียนมรดกโลกแลวมีถึง3แหงคอื 

1.อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร (ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร)   

ผังเมืองสุโขทัยมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กวางประมาณ 1.6 

กโิลเมตร ภายในยังเหลือรองรอย3พระราชวัง3และ3วัด3อีก 26 แหง วัดที่ใหญที่สุดคือวัดมหาธาตุ 

2.อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  

กรุงศรีอยุธยา เปนเมืองหลวงของชนชาติไทยในอดีตต้ังแต พ.ศ. 1893-2310 เปนอาณาจักรซึ่งมี

ความเจริญรุงเรืองจนอาจถือไดวาเปนอาณาจักรที่รุงเรืองมั่งคั่งที่สุดในภูมิภาคสุวรรณภูมิจากการ

สํารวจพบวา มีโบราณสถานกระจัดกระจายอยูไมตํ่ากวา 200 แหง 

3.แหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานี 

เปนแหลงโบราณคดีสําคัญแหงหน่ึง ที่ทําใหรับรูถึงการดํารงชีวิตในสมัยกอนประวัติศาสตร

ยอนหลงัไปกวา 5000 ป รองรอยของมนุษยในประเทศไทยสมัยดังกลาว 

แสดงใหเห็นถงึวัฒนธรรมที่มพีฒันาการแลวในหลายๆ ดาน วัฒนธรรมบานเชียงไดครอบคลุมถึง

แหลงโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉยีงเหนืออีกกวารอยแหง ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่ที่มีมนุษยอยูอาศัย

หนาแนนมาต้ังแตหลายพนัปแลว 

 

กิจกรรม    

1. ใหผูเรียนเขียนเรียงความสั้นๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี  หรือเทศกาลที่สําคัญของจังหวัด

ของผูเรียน จากน้ันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน  

2. ใหผูเรียนรวมกลุมกันเพื่อไปชมโบราณสถาน  หรือพิพิธภัณฑ ในทองถิ่น จากน้ันใหแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นกนัในชัน้เรียน 

3. จากที่เรียนมาในบทน้ี ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ 

 3.1ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณี 

 3.3 ผูเรียนจะสามารถอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุไดอยางไร 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94�
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บทที ่2 

ดนตรีพื้นบาน 

สาระสําคัญ 

 รูเขาใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณคาความงาม  ทางดนตรีพืน้บาน  และสามารถ

วิเคราะหวิพากษ วิจารณไดอยางเหมาะสม 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 มีความรู ความเขาใจ ในพื้นฐานของดนตรีพื้นบาน สามารถอธิบาย สรางสรรค  อนุรักษ 

วิเคราะห วิพากย วิจารณเกี่ยวกับความไพเราะของดนตรีพื้นบาน  ไดอยางเหมาะสม 

 

ขอบขายเน้ือหา             

  เร่ืองที่  1  ลักษณะของดนตรีพื้นบาน 

เร่ืองที่  2  ดนตรีพื้นบานของไทย 

เร่ืองที่  3  ภูมิปญญาทางดนตรี 

เร่ืองที่  4  คุณคาของเพลงพื้นบาน 

เร่ืองที่  5  พัฒนาการของเพลงพื้นบาน 

เร่ืองที่  6  คุณคาและการอนุรักษเพลงพื้นบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

เร่ืองท่ี 1ลักษณะของดนตรีพื้นบาน 

 

 ลักษณะของดนตรีพื้นบานคือ ดนตรีทีม่ีมาตัง้แตดัง้เดิมในกลุมสังคมทุกกลุมทั่วโลก เพลง

พืน้บานมักจะเปนเพลงที่มีการรองประกอบกันสวนมาก จึงเรียกกันอีกชื่อหนึง่วา “เพลงพืน้บาน” 

หรือ Folk song โดยปกติดนตรีพื้นบานมักจะมีลักษณะดังน้ี 

1. บทเพลงตางๆ ตลอดจนวิธีเลน วิธีรอง มักจะไดรับการถายทอดโดยการสัง่สอนกัน

ตอๆ มาดวยวาจา และการเลนหรือการรองใหฟง การบันทึกเปนโนตเพลงไมใชลักษณะดั้งเดิมของ

ดนตรีพื้นบาน อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีการถายทอดดนตรีพื้นบานโดยการใชโนตดนตรีกันบาง

แลว ตัวอยางเพลงพื้นบานของไทยที่ถายทอดกันมา เชน เพลงเรือ เพลงลําตัด จะเห็นไดวาเพลง

เหลานี้มีการรองเลนกันมาแตโบราณไมมีการบันทึกเปนตัวโนตและสอนกันใหรองจากตัวโนตแต

อยางใด 

2. เพลงพื้นบานมักเปนบทเพลงที่ใชในการประกอบกิจกรรมตางๆ มิใชแตงขึ้นมาเพื่อให

ฟงเฉยๆ หรือเพือ่ใหรูสึกถึงศิลปะของดนตรีเปนสําคัญ จะเห็นไดวา เพลงกลอมเด็กมีขึน้มาเพราะ

ตองการใชรองกลอมเด็กใหนอน เพลงเกี่ยวขาวใหรองเลนในเทศกาลเกี่ยวขาว เนื่องจากเสร็จ

ภารกิจสําคัญแลว ชาวนาจึงตองการเลนสนุกสนานกัน หรือเพลงเรือใชประกอบการเลนเรือหนาน้าํ

หลาก เปนตน 

3. รูปแบบของเพลงพืน้บานไมซับซอน มักมีทํานองหลัก 2 – 3 ทํานองรองเลนกันไป 

โดยการเปลี่ยนเนื้อรอง จังหวะประกอบเพลงมักจะซ้าํซากไปเรื่อยๆ อาจจะกลาวไดวา ดนตรีหรือ

เพลงพื้นบานเนนที่เน้ือรอง หรือการละเลนประกอบดนตรี เชนการฟอนรําหรือการเตนรํา 

4. ลักษณะของทํานองและจังหวะเปนไปตามลักษณะของกิจกรรม หรือการละเลน เชน

เพลงกลอมเด็กจะมีทํานองเย็นๆ เรือ่ยๆ จังหวะชาๆ เพราะจุดมุงหมายของเพลงกลอมเด็กตองการ

ใหเด็กผอนคลายและหลับกันในที่สุด ตรงกันขามกับเพลงรําวงจะมีทํานองและจังหวะสนุกสนาน

เร็วเราใจ เพราะตองการใหทุกคนออกมารายรําเพื่อความครึกคร้ืน 

5. ลีลาการรองเพลงพื้นบานมักเปนไปตามธรรมชาติ การรองมิไดเนนในดานคุณภาพ

ของเสียงสักเทาใด ลีลาการรองไมไดใชเทคนิคเทาใดนัก โดยปกติเสียงที่ใชในการรองเพลงพื้นบาน

ไมวาชาติใดภาษาใด มักจะเปนเสียงที่ออกมาจากลําคอมิไดเปนเสียงที่ออกมาจากทองหรือศีรษะ ซึง่

เปนลีลาการรองเพลงของพวกเพลงศิลปะ 

6. เครือ่งดนตรีทีใ่ชบรรเลงพื้นบานมีลักษณะเฉพาะเปนของทองถิน่นัน้ๆ เปนสวนใหญ 

ซึ่งสิ่งน้ีเปนเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณที่ทําใหเราไดทราบวา ดนตรีพื้นบานที่ไดยินไดชมเปนดนตรี

ของทองถิ่นใด หรือของชนเผาใด ภาษาใด ตัวอยางเชนดนตรีพื้นบานของชาวอีสานมักจะมีแคน 

โปงลาง ทางภาคเหนือจะมีซึง สะลอ เปนตน 
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เพลงพืน้บานจะพบไดในทุกประเทศทั่วโลก เปนเพลงที่มีผูศึกษาเก็บรวบรวมไว เนือ่งจาก

เปนวัฒนธรรมหนึ่งของชาติ เชน ประเทศฮังการี นักดนตรีศึกษา คือโคดายและบารตอด ได

รวบรวมเพลงพื ้นบานของชาวฮังการีเอาไว และนํามาใชสอนอนุชนรุนหลัง นอกจากนี้ยังมี

ผูประพันธเพลงหลายคนนําเอาทํานองเพลงพืน้เมืองมาทําเปนทํานองหลักของเพลงทีต่นประพันธ 

เชน บารตอด, ดโวชาด 

ดนตรีมีหลายประเภท บางประเภทไมตองการความรูความเขาใจมากนักก็สามารถเขาถึง

และสนุกสนานไปกับดนตรีได แตมีดนตรีบางประเภทที่มีเนื้อหาสาระลึกซึ้ง ซึ่งผูที่จะเขาถึงตอง

ศึกษาอยางจริงจัง ดนตรีประเภทนี้ไดแก ดนตรีศิลปะซึ่งไดแก ดนตรีตะวันตกหรือดนตรีคลาสสิก 

และดนตรีประจําชาติตางๆ เนือ่งจากดนตรีประเภทนีม้ีเนือ้หา ทฤษฎีตลอดจนการบรรเลง การรอง

การเลนที่ละเอียดลึกซึ้ง ผูที่ตองการเขาถึงหรือซาบซึ้งดนตรีประเภทนี้จึงตองฟงดนตรีประเภทนี้

อยางเขาใจการศึกษารายละเอียดตางๆ ของดนตรี ไมวาจะเปนองคประกอบดนตรี ประวัติดนตรี 

หรือรูปลักษณะของเพลงที่จะฟง จะทําใหผู นัน้มีรากฐานการฟงเพลงนั้นๆ ดีขึ้น อยางไรก็ตาม

การศึกษาอยางเดียวเปนการไมพอเพียง ผูที่จะซาบซึง้ในดนตรีประเภทนีไ้ด ควรฟงเพลงประเภทนี้

ดวยเสมอ ความซาบซึ้งในดนตรีเปนสิ่งท่ีสอนใหเกิดข้ึนไมได เพราะเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ

ของแตละคน การสอนเปนเพยีงการแนะแนว 

ในการฟงเพลง โดยมีการศึกษาเนือ้หาสาระดนตรีไปดวยเพือ่ใหผูนัน้เกิดความรูสึกเมื่อได

ฟงเพลงโดยตัวของตัวเอง ดังนั้นความซาบซึง้ในดนตรีจึงเปนเรื่องของแตละบุคคลทีจ่ะเรียนรูและ

พฒันาไปดวย 

ดนตรีพื้นบานเปนเสียงดนตรีทีถ่ายทอดกันมาดวยวาจา ซึ่งเรียนรูผานการฟงมากกวาการ

อานและเปนสิ่งที่พูดตอกันมาแบบปากตอปาก โดยไมมีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรจึง

เปนลักษณะการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชาวบานต้ังแตอดีตเร่ือยมาจนถึงปจจุบันซึ่งเปนกิจกรรม

การดนตรีเพือ่ผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางานและชวยสรางสรรคความรืน่เริงบันเทิงเปน

หมูคณะและชาวบานในทองถิ่นนั้น ซึ่งจะทําใหเกิดความรักสามัคคีกันในทองถิ่นและปฏิบัติสืบ

ทอดตอมายังรุนลูกรุนหลาน จนกลายมาเปนเอกลักษณทางพื้นบานของทองถิ่นน้ันๆ สืบตอไป 
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เร่ืองท่ี 2 ดนตรีพื้นบานของไทย 

 

ดนตรีพื้นบานของไทย สามารถแบงออกตามภูมิภาคตางๆ ของไทยดงัน้ี 

1. ดนตรีพื้นบานภาคกลาง  ประกอบดวยเครือ่งดนตรีประเภท ดีด สี ตี เปา โดยเครือ่งดีด 

ไดแก จะเขและจองหนอง เครื่องสีไดแก ซอดวงและซออู เครื่องตีไดแก ระนาดเอก ระนาดทุม 

ระนาดทอง ระนาดทุมเล็ก ฆอง โหมง ฉิ่ง ฉาบและกรับ เครื่องเปาไดแก ขลุยและป ลักษณะเดน

ของดนตรีพืน้บานภาคกลาง คือ วงปพาทยของภาคกลางจะมีการพัฒนาในลักษณะผสมผสานกับ

ดนตรีหลวง โดยมีการพัฒนาจากดนตรีปและกลองเปนหลักมาเปนระนาดและฆองวงพรอมทัง้เพิม่

เครื่องดนตรี มากขึ้นจนเปนวงดนตรีที่มีขนาดใหญ รวมทั้งยังมีการขับรองทีค่ลายคลึงกับปพาทย

ของหลวง ซึ่งเปนผลมาจากการถายโอนโยงทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรมราษฎรและหลวง 

เคร่ืองดนตรีภาคกลาง 

 
ซอสามสาย 

 ซอสามสาย เปนซอ ที ่มีรูปรางงดงามทีสุ่ด ซึ่งมีใชใน วงดนตรีไทยมาตั้งแตสมัยกรุง

สุโขทัย (พ.ศ. 1350) แลว ซอสามสายขึ้นเสียง ระหวางสายเปนคูสีใ่ชบรรเลงในพระราชพิธี อัน

เน่ืองดวยองคพระมหากษัตริย ภายหลังจึงบรรเลงประสมเปนวงมโหรี 

 
ซอดวง 

ซอดวง เปนเครื่องสายชนิดหนึง่ บรรเลงโดยการใชคันชักสี กลองเสียง ทํา ดวยไมเนือ้แข็ง 

ขึงหนาดวยหนังงู มีชอง เสียงอยู ดานตรงขาม คันทวนทําดวยไมเนื ้อแข็ง ยาวประมาณ 60 

เซนติเมตร มีลูกบิดขึ้นสาย อยูตอนบน ซอดวงใชสายไหมฟนหรือสาย เอ็น มี 2 สาย ขนาดตางกัน 
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คันชักอยูระหวาง สาย ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ซอดวงมีเสียงแหลม ใช เปนเครือ่งดนตรีหลักใน

วงเคร่ืองสาย  

 
ซออู 

ซออู เปนเครือ่งสายใชสี กลองเสียงทําดวยกะโหลกมะพราว ขึน้หนาดวยหนังวัว มีชอง

เสียงอยูดานตรงขาม คันทวนทําดวยไมเนื้อแข็ง ตอนบนมี ลูกบิดสําหรับขึงสาย สายซอทําดวยไหม

ฟน มีคันชักอยู ระหวางสาย ความยาวของคันซอ ประมาณ 60 เซนติเมตร คันชักประมาณ 50 

เซนติเมตร ซอ อูมีเสียงทุมตํ่า บรรเลงคูและสอดสลับกับ ซอดวงในวงเคร่ืองสาย  

 

 
จะเข 

จะเข เปนเครือ่งสาย ที ่ใชบรรเลงดวยการดีด โดยปกติมีขนาดความ สูงประมาณ 20 

เซนติเมตร และยาว 140 เซนติเมตร ตัวจะเขทําดวยไมเน้ือออน ขุดเปนโพรง มีสาย 3 สาย สายที ่1-2 

ทําดวยไหมฟน สาย ที่ 3 ทําดวยทองเหลือง วิธีการบรรเลงมือซาย จะทําหนาที่กดสายใหเกิดเสียง

สูง- ตํ่า สวนมือขวาจะดีดที่สายดวยวัตถุที่ ทําจากงาสัตว  
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ขลุย 

ขลุย ของไทยเปนขลุย ในตระกูลรีคอรดเดอร คือ มีทีบ่ังคับแบงกระแสลม ทําใหเกิดเสียง

ในตัวไมใชขลุ ยผิว ตระกูลฟลุตแบบจีน ขลุ ยไทยมีหลายขนาด ไดแก ขลุ ยอู  มีเสียงต่ําที ่สุด 

ระดับกลาง คือ ขลุย เพียงออ เสียงสูง ไดแก ขลุยหลีบ และยังที่มี เสียงสูงกวานี้คือ ขลุยกรวดหรือ

ขลุยหลีบกรวด อีกดวย ขลุยเปนเคร่ืองดนตรีในวงเคร่ืองสายและ วงมโหรี  

 

 

 
ป 

ป เปนเคร่ืองเปาที่มีลิ้น ทําดวยใบตาล เปนเคร่ืองกําเนิดเสียง เปนประเภทลิ้นคู (หรือ 4 ลิ้น) 

เชนเดียวกับโอโบ ( Oboe) มีหลายชนิดคือ ปนอก ปใน ปกลาง ปมอญ ปไทยที่เดนที่สุด คือ ปใน

ตระกูลปใน ซึ่งมีรูปดเปดบังคับลม เพียง 6 รู แตสามารถบรรเลงไดถึง 22 เสียง และ สามารถเปา

เลยีนเสยีงคนพดูไดชดัเจนอีกดวย  
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ระนาดเอก 

ระนาดเอก เปนระนาดเสียงแหลมสูง ประกอบ ดวยลูกระนาดที่ทําดวยไมไผบงหรือไม 

เน้ือแข็ง เชน ไมชิงชัน 21-22 ลูก รอยเขา ดวยกันเปนผืนระนาด และแขวนหัวทายทั้ง 2 ไวบนกลอง

เสียงทีเ่รียกวา รางระนาด ซึง่มี รูปรางคลายเรือ ระนาดเอกทําหนาทีนํ่าวง ดนตรีดวยเทคนิคการ

บรรเลงที่ประณีตพิศดาร มักบรรเลง 2 แบบ คือ ตีดวยไมแข็ง เรียกวา ปพาทย ไมแข็ง และตีดวยไม

นวม เรียกปพาทย  

ไมนวม ระนาดเอกเรียงเสียงต่ําไปหาสูงจาก ซายไปขวา และเทียบเสียงโดยวิธีใชชันโรง

ผสม ผงตะกั่วติดไวดานลางทั้งหัวและทายของ ลูกระนาด  

 

 

ระนาดทุม 

ระนาดทุม ทําดวยไมไผ หรือไมเน้ือแข็งมีผืนละ 19 ลูก มีรูป รางคลายระนาดเอกแตเต้ียกวา

และกวางกวาเล็ก นอย ระนาดทุมใชบรรเลงหยอกลอกับระนาดเอก 
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ฆองวงใหญ 

ฆองวงใหญ เปนหลักของวงปพาทย และวงมโหรีใชบรรเลงทํานองหลัก มีลูกฆอง 16 ลูก 

ประกอบดวยสวนสาํคญั 2 สวน คือ  

ลูก ฆอง : เปนสวนกําเนิดเสียงทําดวยโลหะผสม มีลักษณะคลายถวยกลม ๆ ใหญเล็กเรียง

ตามลําดับเสียง ตํ่าสูง ดานบนมีตุมนูนขึ้นมาใชสําหรับ ตีและใตตุมอุดไวดวยตะกั่วผสมชันโรง เพื่อ 

ถวงเสียงใหสูงตํ่าตามตองการ  

เรือนฆอง : ทําดวยหวายขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 นิ้วเศษ ขดเปนวง และยึดไวดวย

ไมเนื ้อแข็ง กลึงเปนลวดลายคลายลูกกรง และมีไมไผ เหลาเปนซี ่ ๆ ค้ ํายันใหฆองคงตัวเปน 

โครงสรางอยูได การผูกลูกฆองแขวนเขากับ เรือนฆอง ผูกดวยเชือกหนังโดยใชเงื่อนพิเศษ  

 

 

 
ฆองวงเล็ก 

ฆองวงเล็ก มีขนาดเล็กกวา แต เสียงสูงกวาฆองวงใหญมีวิธีตีเชนเดียว กับฆองวงใหญ แต

ดําเนินทํานองเปนทางเก็บหรือ ทางอ่ืนแลวแตกรณี บรรเลงทํานองแปรจากฆองวง ใหญ ฆองวงเล็ก

มี 19 ลูก  
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โทนรํามะนา 

โทน : รูปรางคลายกลองยาวขนาดเล็ก ทําดวยไม หรือดินเผา ขึงดวยหนังดึงใหตึงดวยเชือก หนัง ตัว

กลองยาวประมาณ 34 เซนติเมตร ตรงกลางคอด ดานตรงขามหนากลองคลายทรงกระบอกปากบาน

แบบลําโพง ตรงเอวคอดประมาณ 12 เซนติเมตร ใชตีคู กับรํามะนา  

รํามะนา : เปนกลองทําดวยไมขึง หนังหนาเดียวมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 22 เซนติเมตร 

ใชในวงเคร่ืองสาย  

 

 
กลองแขก 

  

กลองแขก เปน กลองที่ตีหนาทับไดทัง้ในวงปพาทย มโหรีและบางกรณีวงเครื่องสายก็ได 

ตีดวย มือทั้ง 2 หนา คูหน่ึงประกอบดวยตัวผู ( เสียงสูง) และตัวเมยี (เสียงตํ่า)  
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กลองสองหนา 

กลองสองหนา เปนชื อ่ของกลองชนิดหน่ึง ซึ่ งมีลักษณะเหมือนกลองลูกหน่ึงใน       

เปงมางคอก   ขึง ดวยหนังเลียดรอบตัว ใชในวงปพาทย หรือมโหรีบางกรณี  

 

2. ดนตรีพื้นบานภาคเหนือ  ในยุคแรกจะเปนเครื่องดนตรีประเภทดีด ไดแก ทอนไม

กลวงที่ใชประกอบพิธีกรรมในเร่ืองภูตผีปศาจและเจาปา เจาเขา จากนั้น ไดมีการพัฒนาโดยนําหนัง

สัตวมาขึงที่ปากทอนไมกลวงไวกลายเปนเครื่องดนตรีที่เรียกวากลอง ตอมามีการพัฒนารูปแบบ

ของกลองใหแตกตางออกไป เชน กลองที่ขึงปดดวยหนังสัตวเพียงหนาเดียว ไดแก กลองรํามะนา 

กลองยาว กลองแอว และกลองทีข่ึงดวยหนังสัตวทัง้สองหนา ไดแก กลองมองเซิง กลองสองหนา 

และตะโพนมอญ นอกจากน้ียังมีเคร่ืองตีที่ทําดวยโลหะ เชน ฆอง ฉิ่ง ฉาบ สวนเคร่ืองดนตรีประเภท

เปา ไดแก ขลุย ยะเอ ปแน ปมอญ ปสุรไน และเครือ่งสี ไดแก สะลอลูก 5 สะลอลูก 4 และ สะลอ 3 

สาย และเครื่องดีด ไดแก พิณเป ยะ และซึง 3 ขนาด คือซึงนอย ซึงกลาง และซึงใหญ สําหรับ

ลักษณะเดนของดนตรีพืน้บานภาคเหนือ คือ มีการนําเครือ่งดนตรีประเภท ดีด สี ตี เปา มาผสมวง

กันใหมีความสมบูรณและไพเราะ โดยเฉพาะในดานสําเนียงและทํานองทีพ่ลิว้ไหวตามบรรยากาศ 

ความนุมนวลออนละมุนของธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการผสมทางวัฒนธรรมของชนเผาตางๆ และ

ยังเชือ่มโยงกับวัฒนธรรมในราชสํานักทําใหเกิดการถายโยง และการบรรเลงดนตรีไดทัง้ในแบบ

ราชสํานักของคุมและวัง และแบบพื้นบานมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น  
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เคร่ืองดนตรีภาคเหนือ 

 
 

สะลอ 

สะลอหรือ ทะลอ เปนเคร่ืองสายบรรเลงดวยการสี ใชคัน ชักอิสระ ตัวสะลอที่เปน

แหลงกําเนิดเสียงทํา ดวยกะลามะพราว ตัดและปดหนาดวยไมบาง ๆ มีชองเสียงอยูดานหลัง        

คันสะลอทําดวย ไมสัก หรือไมเน้ือแข็งอ่ืน ๆ โดยปกติจะ ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ลกูบดิอยู

ดานหนานิยม ทําเปนสองสาย แตที่ทําเปนสามสายก็ มีสาย เดิมใชสายไหมฟน        ตอมาทาํดวย

ลวดหรือสายเบรกจักยานซึง่สนันิฐานวาคําวาสะลอมาจากคําวาสายลอหรือสายเบรกจักรยานใน

ภาษาทางเหนือ  และเรียกกลายมาเปนสะลอในที่สุด  สะลอมี 3 ขนาด คือ สะลอเล็ก สะลอกลาง 

และสะลอใหญ 3 สาย  

 

 

 

ซึง 

 
ซึง เปนเคร่ืองสายชนิดหน่ึงใชบรรเลงดวยการดีด ทํา ดวยไมสักหรือไมเน้ือแข็ง มีชองเสียง

อยู ดานหนา กําหนดระดับเสียงดวยนมเปนระยะ ๆ ดีด ดวยเขาสัตวบาง ๆ มีสายทําดวยโลหะ เชน 

ลวด หรือทองเหลอืง (เดิมใชสายไหมฟน) 2 สาย  
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ขลุย 

เชนเดียวกับขลุยของภาคกลาง  

 

 
 

 

 

 

ป 

ป เปนปลิ้นเดียว ที่ตัวลิ้นทําดวย โลหะเหมือนลิ้นแคน ตัวปทําดวยไมซาง ที่ ปลายขางหน่ึง

ฝงลิ้นโลหะไวเวลาเปาใชปากอม ลิ้นที่ปลายขางน้ี อีกดานหนึง่เจาะรู บังคับเสียงเรียงกัน 6 รู ใชปด

เปดดวยน้ิว มือทั้ง 2 น้ิว เพื่อใหเกิดทํานองเพลง มี 3 ขนาด ไดแก ขนาดใหญเรียก ปแม ขนาดรองลง 

มาเรียก ปกลาง และขนาดเล็กเรียก ปกอย นิยม บรรเลงประสมเปนวงเรียก วงจุมป หรือปจุม หรือ

บรรเลงรวมกับซึงและสะลอ  
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ปแน 

ป แน มีลักษณะคลายปไฉน หรือปชวา แตมี ขนาดใหญกวา เปนปประเภทลิน้คูทําดวยไม 

เน้ือแข็ง มีรูบังคับเสียง เชนเดียวกับปใน นิยมบรรเลงในวงประกอบกับฆอง กลอง ตะหลดปด และ

กลองแอว เชน ในเวลาประกอบการฟอน เปนตน มี 2 ขนาด ไดแก ขนาดเล็กเรียก แนนอย ขนาด

ใหญ เรียก แนหลวง  

 

 

 

พิณเปยะ 

พิณเปยะ หรือ พิณเพียะ หรือบางทีก็เรียกวา เพียะ หรือเปยะ กะโหลกทําดวยกะลามะพราว 

เวลาดีดเอา กะโหลกประกบติดไวกับหนาอก ขยับเปด-ปด เพื่อใหเกิดเสียงกังวานตามตองการ 

สมัยกอนหนุมชาว เหนือนิยมเลนดีดคลอการขับรองในขณะไป เกี้ยวสาวตามหมูบานในยามค่าํคืน 

ปจจุบันมี ผูเลนไดนอยมาก  
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กลองเตงถิ้ง 

กลองเตงถิง้ เปนกลองสองหนา ทําดวยไมเนื้อแข็ง เชน ไมแดง หรือไม เนือ้ออน เชน ไม

ขนุน หนากลองขึงดวยหนังวัว มี ขาสําหรับใชวางตัวกลอง ใชประสมกับเครื่องดนตรี อื่น ๆ เพื่อ

เปนเคร่ืองประกอบจังหวะ  

 

 

 
 

ตะหลดปด 

ตะหลดปด หรือมะหลดปด เปนกลองสองหนา ขนาดยาวประมาณ 100 เซนติเมตร หนา

กลองขึงดวยหนัง โยงเรงเสียงดวยเชือกหนัง หนาดานกวางขนาด 30 เซนติเมตร ดานแคบขนาด 20 

เซนติเมตร หุนกลองทํา ดวยไมเน้ือแข็งหรือเน้ือออน ตีดวยไมหุมนวม มีขี้จา (ขาวสุกบดผสมขีเ้ถา) 

ถวงหนา  
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กลองติ้งโนง 

กลองตึง่โนง เปนกลอง ทีม่ีขนาดใหญทีสุ่ด ตัวกลองจะยาว มากขนาด 3-4 เมตรก็มี ใชตี

เปน อาณัติสัญญาณประจําวัด และใชในกระบวนแหกระบวนฟอน ตาง ๆ ประกอบกับตะหลดปด 

ปแน ฉาบใหญ และฆองหุย ใชตีดวยไม เวลาเขากระบวน จะมีคนหาม  

 

 

 

 
กลองสะบัดชัย 

กลองสะบัดชัยโบราณ เปนกลองที ่มีมานานแลวนับหลายศตวรรษ ในสมัยกอนใช ตียาม

ออกศึกสงคราม เพื่อเปนสิริมงคล และเปน ขวัญกําลังใจใหแกเหลาทหารหาญในการตอ สูใหไดชัย

ชนะ ทํานองที่ใชในการตี กลองสะบัดชัยโบราณมี 3 ทํานอง คือ ชัยเภรี, ชัยดิถ ีและชนะมาร  
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3. ดนตรีพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)  มีวิวัฒนาการมายาวนานนับพันป เร่ิม

จากในระยะตน มีการใชวัสดุทองถิ่นมาทําเลียนเสียงจากธรรมชาติ ปาเขา เสียงลมพัดใบไมไหว 

เสียงน้ําตก เสียงฝนตก ซึ่งสวนใหญจะเปนเสียงสั้นไมกอง ในระยะตอมาไดใชวัสดุพื้นเมืองจาก

ธรรมชาติมาเปา เชน ใบไม ผิวไม ตนหญาปลองไมไผ ทําใหเสียงมีความพลิว้ยาวขึน้ จนในระยะที่ 

3 ไดนําหนังสัตวและเครือ่งหนังมาใชเปนวัสดุเครือ่งดนตรีที่มีความไพเราะและรูปรางสวยงามขึ้น 

เชน กรับ เกราะ ระนาด ฆอง กลอง โปง โหวด ป พิณ โปงลาง แคน เปนตน โดยนํามาผสมผสาน

เปนวงดนตรีพื้นบานภาคอีสานทีม่ีลักษณะเฉพาะตามพืน้ที ่3 กลุม คือ กลุมอีสานเหนือ และอีสาน

กลางจะนิยมดนตรีหมอลําทีม่ีการเปาแคนและดีดพิณประสานเสียงรวมกับการขับรอง สวนกลุม

อีสานใตจะนิยมดนตรีซึ่งเปนดนตรีบรรเลงที่ไพเราะของชาวอีสานใตที่มีเชื้อสายเขมร นอกจากนี้ยัง

มีวงพิณพาทยและวงมโหรีดวย     ชาวบานแตละกลุ มก็จะบรรเลงดนตรีเหลานีก้ันเพื ่อ ความ

สนุกสนานครืน้เครงใชประกอบการละเลน การแสดงและพิธีกรรมตางๆ เชน ลําผีฟาทีใ่ชแคนเปา

ในการรักษาโรค และงานศพแบบอีสานทีใ่ชวงตุมโมงบรรเลง นับเปนลักษณะเดนของดนตรี

พื้นบานอีสานที่แตกตางจากภาคอ่ืนๆ  

เคร่ืองดนตรีภาคอีสาน 

 
หืน 

หืน เปนเครื่องดนตรีกึ่งดีดกึ่งเปาอยางหนึง่มี ทั้งที่ทําดวยไมไผและโลหะเซาะรองตรง 

กลางเปนลิน้ในตัว เวลาเลนประกบหืนเขากับ ปาก ดีดที่ปลายขางหนึง่ดวยนิ้วหัวแมมือ หรือนิ้วชี้ 

อาศัยกระพุงปากเปนกลองเสียง ทําให เกิดเสียงสูงตํ่าตามขนาดของกระพุงปากที่ทํา สามารถดีดเปน

เสียงแทคลายเสียงคนออกเสียงสระ เคร่ืองดนตรีน้ีมีเลนกันในพวกชนเผามูเซอ เรียกชื่อวา เปยะ  

เคร่ืองดนตรีชนิดน้ีมิ ไดมีเฉพาะในประเทศไทยเทานัน้ แตมีใน ทุกสวนของโลก เชน แถบ

มองโกเลีย ปาปว นิวกินี อัฟริกา และยุโรป นับเปน เคร่ืองดนตรีโบราณชิ้นหน่ึงที่นาศึกษาอยางยิ่ง 
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แคน 

แคน เปน เครื่องดนตรีที่เปนทีรู่จักมากที่สุดของ ชาวภาคอีสานเหนือ และอีสานภาคกลาง

ไมรวมอีสาน ใตที่มีอิทธิพลเขมร ไดแก "แคน" แคนเปนเครือ่งดนตรีสมบูรณแบบที่สุด ทีม่ีประวัติ 

ความเปนมายอนหลังไปหลายพันป แคนทํา ดวยไมซาง มีลิ ้นโลหะ เชนดีบุก เงิน หรือทองแดง 

บางๆ ประกอบไวในสวนที่ประกอบอยูในเตาแคน แคนมีหลายขนาด เชน แคน 7 แคน ๙ ขาง ๆ เตา

แคน ดานบนมีรูปดเปดบังคับเสียง เวลา เปา เปา ทีเ่ตาแคนดานหนา ใชมือทั้งสอง ประกอบจับเตา

แคนในลักษณะเฉียงเล็กนอย แคนเปน เครือ่งดนตรีที่บรรเลงไดทั้งทํานองเพลงประสานเสียง และ

ใหจังหวะในตัวเอง จึงมีลีลาการบรรเลง ที่วิจิตรพิสดารมาก  

ระบบเสียงของแคน เปนทัง้ระบบ ไดอะโทนิค และเพนตะโทนิค มีขัน้ คูเสียงทีเ่ลนไดทั้ง

แบบตะวันตกและแบบ ไทยรวมทัง้คูเสยีงระดับเดียวกนัอีกดวย  

 

 
โหวด 

โหวด เปนเครือ่งเปาชนิดหนึ่งทีไ่มมีลิน้ เกิดจากกระแสลมทีเ่ปาผานไมรวกหรือไม เฮี้ย 

(ไมกู แคน) หรือไมไผ ดานรู เปดของตัวโหวดทําดวยไมรวกขนาดเล็ก สั้น ยาว (เรียงลําดับตาม

ความสูงตํ่าของเสียง) ติด อยูรอบกระบอกไมไผที่ใชเปนแกนกลาง ติดไวดวยขี้สูด มีจํานวน 6-๙ เลา 

ความ ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร เวลาเปาจะหมุนไปรอบๆ ตามเสียงที่ตองการ  
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พิณ 

เปนเครือ่งดนตรีทีบ่รรเลงดวยการดีด มี 2-3 สาย แตขึ้นเปนสองคู โดยขึ้นคู 5 ดีดเปน

ทํานองเพลง ตัว พิณและคันทวนนิยมแกะดวยไมชิน้เดียวกัน มีนมสําหรับตัง้เสียง สายพิณนิยมทํา

ดวยโลหะ โดยเฉพาะสายลวดเบรคจักรยาน ที่ดีดนิยมทําดวยเขาสัตวแบนๆ เหลาใหบางพอทีจ่ะดีด 

สะบดัได  

 

 
โปงลาง 

โปงลางเปนเครือ่งดนตรีประเภททีบ่รรเลง ทํานองดวยการตีเพียงชนิดเดียวของภาคอีสาน 

โดย บรรเลงรวมกันกับแคน พิณและเครือ่งประกอบจังหวะ หรือ บรรเลงเดีย่ว ตังโปงลางทําดวย

ทอนไมแข็งขนาดตางๆ กันเรียงตามลําดับเสียงรอยดวยเชือกเปนลูกระนาด ปลายขางเสียงสูงผูก

แขวนไวกับกิ่งไม และ ขางเสียงต่ําปลอยทอดเยื้องลงมาคลองไวกับ หัวแมเทาของผูบรรเลง หรือ

คลองกับวัสดุ ปกติ ผูเลนโปงลางรางหนึง่มี 2 คน คือ คนบรรเลง ทํานองเพลงกับคนบรรเลงเสียง

กระทบแบบคูประสาน ไม ที่ตีโปงลางทําดวยไมเนื้อแข็งเปนรูปคลาย คอนตีดวยมือสองขาง ขางละ

อัน ขนาดของโปงลางไมมีมาตรฐานแนนอน  
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จะเขกระบือ 

เปนเคร่ืองดนตรีสําคัญชิ้นหน่ึงในวงมโหรีเขมร เปนเคร่ืองดนตรีประเภทดีดในแนวนอน มี 

3 สาย สมัยกอนสายทําจากเสนไหมฟน ปจจุบันทําจาก สายเบรคจักรยาน การบรรเลงจะใชมือซาย

กด สายบนเสียงที่ตองการ สวนมือขวาใชสําหรับดีด  

 

 

 
กระจับป 

เปนเคร่ืองดนตรีประเภทดีด โดยใชกระที่ทําจากเขาสัตว กลองเสียงทํา ดวยไมขนุนหรือไม

สัก สวนปลายสุดมีรู 2 รู ใชใสลูกบิดและรอยสาย เมือ่บรรเลง จะตั้งขนานกับลําตัว มือขวาจับกระ

สําหรับดีด มือซายกดที่สายเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง  
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ซอกันตรึม 

เปนเครื่องสายใชสี ทํา ดวยไม กลองเสียงขึงดวยหนังงู มีชองเสียง อยูดานตรงขามหนาซอ 

ใชสายลวดมี 2 สาย คันชักอยูระหวางสาย คันซอยาวประมาณ 60 เซนติเมตร มีลูกบิดอยูตอนนอก

ซอใชรัด ดวยเชอืก ขนาดของซอแตกตางกันไปตามความ ประสงคของผูสราง โดยทั่วไปมี 3 ขนาด 

คือ ขนาดเล็กเรียก ตรัวจ้ี ขนาดกลางเรียกตรัวเอก ขนาดใหญเรียกตรัวธม  

 

 
 

กลองกันตรึม 

เปนเคร่ืองหนังชนิดหน่ึงทาํดวยไมขดุกลวง ขงึหนาดานหน่ึงดวยหนังดึงใหตึงดวยเชือก ใช

ดีประกอบจังหวะในวงกนัตรึม  
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ปไสล หรือปไฉน 

ใชบรรเลงในวงกันตรึมเปนปประเภทลิ้นคูเชนเดียวกับปใน  

 

 

 

 

 

 
กรับคู 

กรับคู เปนกรับทําดวยไมเนือ้แข็ง ลักษณะเหมือนกับกรับเสภาของภาคกลาง แตขนาดเล็ก

กวาใช ประกอบจังหวะดนตรีใน วงกันตรึม กรับคูชุดหน่ึงมี 2 คู ใชขยับ 2 มือ  
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4. ดนตรีพื้นบานภาคใต  มีลักษณะเรียบงายมีการประดิษฐเคร่ืองดนตรีจากวัสดุใกลตัวซึ่ง

สันนิษฐานวาดนตรีพืน้บานดั้งเดิมของภาคใตนาจะมาจากพวกเงาะซาไกที่ใชไมไผลําขนาดตางๆ 

กันตัดออกมาเปนทอนสั้นบางยาวบาง แลวตัดปากของกระบอกไมไผใหตรงหรือเฉียงพรอมกับหุม

ดวยใบไมหรือกาบของตนพืช ใชตีประกอบการขับรองและเตนรํา จากนัน้ก็ไดมีการพัฒนาเปน

เครือ่งดนตรีแตร กรับ กลองชนิดตางๆ เชน รํามะนา ทีไ่ดรับอิทธิพลมาจากชาวมลายู กลองชาตรี

หรือกลองตุกทีใ่ชบรรเลงประกอบการแสดงมโนรา ซึง่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียตลอดจนเครือ่ง

เปา เชน ปนอนและเคร่ืองสี เชน ซอดวง ซออู รวมทั้งความเจริญทางศิลปะการแสดงและดนตรีของ

เมืองนครศรีธรรมราช จนไดชื่อวาละครในสมัยกรุงธนบุรีนั้นลวนไดรับอิทธิพลมาจากภาคกลาง 

นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีพื้นบานภาคใตประกอบการละเลนแสดงตางๆ เชน ดนตรีโนรา 

ดนตรีหนังตะลุง ที่มีเครื่องดนตรีหลักคือ กลอง โหมง ฉิ่ง และเครื่องดนตรีประกอบผสมอื่นๆ 

ดนตรีลิเกปาทีใ่ชเครือ่งดนตรีรํามะนา โหมง ฉิง่ กรับ ป และดนตรีรองเง็งทีไ่ดรับแบบอยางมาจาก

การเตนรําของชาวสเปนหรือโปรตุเกสมาตัง้แตสมัยอยุธยา โดยมีการบรรเลงดนตรีทีป่ระกอบดวย 

ไวโอลิน รํามะนา ฆอง หรือบางคณะก็เพิม่กีตารเขาไปดวย ซึ่งดนตรีรองเง็งนีเ้ปนทีนิ่ยมในหมูชาว

ไทยมุสลิมตามจังหวัดชายแดน ไทย – มาเลเซีย ดังนัน้ ลักษณะเดนของดนตรีพื้นบานภาคใตจะ

ไดรับอิทธิพลมาจากดินแดนใกลเคียงหลายเชื้อชาติ จนเกิดการผสมผสานเปนเอกลักษณเฉพาะที่

แตกตางจากภาคอื่นๆ โดยเฉพาะในเรือ่งการเนนจังหวะและลีลาทีเ่รงเรา หนักแนน และคึกคัก   

เปนตน 

เคร่ืองดนตรีภาคใต 

 
ทับ 

ทับ เปนเครือ่งดนตรีทีม่ีความสําคัญ ในการใหจังหวะควบคุมการเปลีย่นแปลงจังหวะและ 

เสริมทารําของการแสดงโนราใหดีเยี่ยม ตัว ทับมีลักษณะคลายกลองยาว แตมีขนาดเล็กกวา มาก 

ยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร ทําดวยไมแกน ขนุน หุมดวยหนัง เชน หนังคาง หนังแมว ตรึงหนัง 

ดวยเชือกดายและหวาย ทับใบหนึง่จะมีเสียงทุม เรียกวา "ลูกเทิง" สวนอีกใบ หนึง่จะ มีเสียงแหลม

เรียกวา "ลูกฉับ"  
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กลองโนรา 

กลองโนรา ใชประกอบการแสดงโนราหรือหนัง ตะลุง โดยทัว่ไปมีขนาดเสนผาศูนยกลาง

ของหนา กลองทั้ง 2 ดาน ประมาณ 10 นิ้ว และมี สวนสูงประมาณ 12 นิ้ว กลองโนรานิยมทําดวย

แกน ไมขนุน เพราะเชื่อวาทําใหเสียงดี หนังที่ หุมกลองใชหนังวัวหรือควายหนุม ถาจะให ดีตองใช

หนังของลูกวัวหรือลูกควาย มี หมุดไมหรือภาษาใตเรียกวา "ลูกสัก" ตอกยึดหนังหุมใหตึง มีขาทั้ง

สอง ขาทําดวยไมไผมีเชือกตรึงใหติดกับ กลอง และมี ไมตีขนาดพอเหมาะ 1 คู ถา เปนกลองทีใ่ช

ประกอบการแสดงหนังตะลุง จะมี ขนาดเล็กกวา ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 6 นิว้ และมี

สวนสูงประมาณ 9 น้ิว  

 

 

 
โหมงกับฉิ่ง 

โหมงเปนเคร่ืองดนตรีที่มีสวนสําคัญในการขับ บท ทั้งในดานการใหเสียงและใหจังหวะ 

เพราะ โนราหรือหนังตะลุง ตองรองบทใหกลมกลืนกับ เสียงโหมงซึ่งมี 2 ระดับ คือ เสียงทุมและ
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เสียง แหลม โดยจะยึดเสียงแหลมเปนสิ่งสําคัญ เรียกเสียง เขาโหมง สวนไมตีโหมงจะใชยางหรือ

ดาย ดิบหุมพันเพื่อใหมีเสียงนุมเวลาตี  

ฉิ่ง เคร่ืองดนตรีชนิดน้ีมีความสําคัญตอการขับบท ของโนราหรือหนังตะลุง ผูที่ตีฉิ่งตอง

พยาม ตีใหลงกับจังหวะที่ขับบท สมัยกอนนิยม ใชฉิ่งขนาดใหญ มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 น้ิว 

สวนปจจุบันใชฉิ่งขนาดเล็ก มีเสนผาศูนย กลางประมาณ 1.5 น้ิว ทาํดวยทองเหลอืงชนิด หนา  

 

 

 
 

 

ป 

เครือ่งดนตรีชนิดนีม้ีความสําคัญใน การเสริมเสียงสะกดใจผู ชม ใหเกิดความรู  สึก

เคลิบเคลิ้มและทําใหผูแสดงรายรําดวยลีลา ที่ออนชอย ตัวปทําดวยไมเนือ้แข็ง หรือ ใชแกนไมบาง

ชนิด เชน ไมกระถิน ไมมะมวง ไมรักปา หรือไมมะปริง สวนกําพวกปทําดวยแผน ทองแดงและลิ้น

ปทําดวยใบตาล ซึ่งนิยมใชใบของตนตาลเด่ียวกลางทุง เพราะเชื่อวาจะทํา ใหปมีเสียงไพเราะ  

 

 
แตระพวงหรือกรับพวง 

แตระพวงหรือกรับพวง เปนเครือ่งประกอบจังหวะทําจากไมเนือ้แข็งขนาด 0.5x 2 x 6 น้ิว 

นํามาเจาะรูหัวทาย รอยเชือก ซอนกันประมาณ 10 อัน ที่แกนหลังรอยแตระทาํ ดวยโลหะ  
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เร่ืองท่ี  3 ภูมิปญญาทางดนตรี 

  

คุณคาทางดนตรี 

 ดนตรีเปนผลงานสรางสรรคของมนุษยทีส่ื่อถึงอารมณความรูสึกนึกคิดทีม่ีตอสิ่งแวดลอม 

ธรรมชาติ วิถีชีวิต จึงสะทอนใหเห็นถึงความเปนอยูลักษณะนิสัย ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิ

ปญญาของผูคนทองถิ่นตางๆ ในยุคสมัยตางๆกัน ดังนั้น ดนตรีจึงเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร

อยางหนึ่งที่สามารถนําไปอางอิงได และนับไดวาเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมทีม่ีคุณคาควรไดรับ

การบํารุงรักษา เพื่อคงความเปนเอกลักษณของชาติตอไป 

 การทีด่นตรีสามารถถายทอดอารมณความรู สึกตางๆ ตลอดจนนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน จึงมีประโยชนและชวยพัฒนาอารมณความรูสึกหลายประการ เชน 

 ประโยชนของดนตรี 

1. ชวยทําใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ปลดปลอยอารมณไมใหเครียด ผอนคลาย

อารมณได 

2. ชวยทําใหจิตใจสงบ และมีสมาธิในการทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ชวยพัฒนาดานการเรียนรู โดยนําไปบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ ใหเกิดประโยชน 

4. ชวยเปนสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธอันดีและใชเปนกิจกรรมทํารวมกันของ

ครอบครัวหรือเพื่อนฝูง เชน การรองเพลงและเตนรําดวยกัน 

การอนุรักษผลงานทางดนตรี 

ผลงานทางดนตรีทีถู่กสรางขึ้นมาโดยศิลปนในยุคสมัยตางๆ ซึ่งแสดงถึงภูมิปญญาของ

บรรพบุรุษและศิลปนทัง้หลาย และบงบอกถึงความมีอารยธรรมแสดงถึงเอกลักษณประจําชาติจึงมี

คุณคาควรแกการอนุรักษและสืบทอดและพัฒนาใหคงอยูตอไป เพื่อสรางความภาคภูมิใจและเปน

มรดกทางวัฒนธรรมตอไป 

การอนุรักษและสืบทอดผลงานทางดนตรีมีหลายวิธี นักเรียนสามารถทําไดโดยวิธีงายๆ 

ดังน้ี 

1. ศึกษาคนควาความเปนมาของวงดนตรีประเภทตางๆ ที่นาสนใจ 

2. รวบรวมหรือจดบันทึกเกีย่วกับผลงานทางดนตรีของศิลปนที ่นาสนใจ เพื ่อใชเปน

ขอมูลในการศึกษาหาความรูตอไป 

3. ถามีโอกาสใหไปเยี ่ยมชมพิพิธภัณฑเกี ่ยวกับงานดนตรี เพื ่อดูขอมูลหรือเรือ่งราว

เกีย่วกบัดนตรีและวิวฒันาการทางดนตรี 

4. เขารวมกิจกรรมทางดนตรี เชน การแสดงดนตรี การจัดงานรําลึกถึงศิลปน เปนตน 

5. ถามีโอกาสไดเรียนดนตรี โดยเฉพาะดนตรีพื้นบานควรใหความสนใจและตั้งใจเรียน

เพื่อสืบทอดงานดนตรีตอไป 
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6. ใหความสนใจเร่ืองราวเกี่ยวกับดนตรีในทองถิ่นของตนเองและทองถิน่อ่ืน 

แกนแท...เพลงพื้นบาน 

 เพลงพืน้บานเปนงานของชาวบานซึง่ถายทอดมาโดยการเลาจากปากตอปาก อาศัยฟงและ

การจดจํา ไมมีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร ขอทีน่าสังเกตก็คือ ไมวาเพลงพืน้บานจะสืบทอด

มาตามประเพณี ทัง้นีม้ิไดหมายความวา เพลงทุกเพลงจะมีตนกําเนิดโดยชาวบานหรือการรองปาก

เปลาเทานั้น ชาวบานอาจไดรับเพลงบางเพลงมาจากราชสํานัก แตเมือ่ผานการถายทอดโดยการรอง

ปากเปลา และการทองจํานานๆ เขาก็กลายเปนเพลงชาวบานไป เชนเดียวกับกรณีของเพลงรําโทนที่

ผูวิจัยไดทําการศึกษา ก็เปนอีกลักษณะหนึ่งที่ไดผสมผสานระหวางทวงทํานองแบบทองถิ่น แตมี

ลีลาการดําเนินทํานองที่เปนแบบพื้นเมือง 

ลักษณะของเพลงพื้นบานมีความเรียบงาย 

 ลักษณะเดนที่สุดของเพลงพืน้บาน คือ มีความเรียบงาย ฟงแลวเขาใจทันที ถาจะมีการ

เปรียบเทียบแฝงสัญลักษณอยางไร ก็สามารถแปลความหมายไดโดยไมยากนัก เชน 

 “พอพี่ควํ่ามือไป นองก็หงายมือมา...” “พี่นึกรักแมตากลมเอย...” 

 ฟงกันแคนี ้หนุมสาวก็เขาใจแลววาผูรองหมายถึงอยางไร ความเรียบงายในที่นีไ้มใชเรียบ

งายอยางมักงาย แตเปนความเรียบงายที่สมบูรณอีกดวย คือทัง้งายและคมคาย สวยงามไปในตัวโดย

อัตโนมัติ ถาเปนนิยาม ก็เปนนิยามทีรู่จักเลือกหยิบคําสละสลวยมาเรียงกันเขา ถึงจะนอยคํา แตคน

อานก็สามารถมองเห็นภาพและไดรับรูรส รูบรรยากาศหมด ในชีวิตประจําวันบางทีเราอาจพบคน

บางคนพดูอะไรเสยียดืยาว วกวน และฟงเขาใจยาก ในขณะที่ถาใหอีกคนสับเรียงคําพูดใหม และตัด

ทอนถอยคําที่ไมจําเปนออกไปเราจะฟงเขาใจเร็วกวา เพลงพื้นเมืองเปรียบเสมือนคนประเภทหลังนี้ 

ความเรียบงายในการรองและการเลน 

 เพลงพื้นบานยังคงยึดถือลักษณะดั้งเดิมของมนุษยเอาไว ขอนี้อาจจะทําใหเราเห็นวาเพลง

พืน้บานขาดการปรับปรุงและขาดวิวัฒนาการ ทีจ่ริงการรองเพลงทีม่ีเครื่องดนตรีประกอบมากๆ ก็

ไพเราะอยางหนึ่ง และขณะเดียวกันผูรองเพลงโดยไมมีเครื่องดนตรีชวย หรือมีชวยเพียงนอยชิ้น 

อยางเชนผูเลนกีตาร เลนแอวเคลาซอ ก็สามารถสรางความไพเราะไดเชนกัน จึงเปนทางสองทางที่

เราตัดสินวาจะเลือกอยางไหน 

 เพลงพืน้บานไดเลือกทางของตัวเองในแบบหลัง เพราะสภาพการดําเนินชีวิตมาชวยเปน

ตัวกําหนด ดังนั้นจึงไมเปนการยากเลยที ่จะเห็นชาวบานหรือชาวเพลง “ทําเพลง” โดยไมตอง

ตระเตรียมอะไรเปนการใหญโตนัก สิ่งที่จะชวยใหเพลงไพเราะ นอกจากขึ้นอยูกับการใชถอยคํา

แลวเขาไดใชมือ หรือเครือ่งประกอบจังหวะงายๆ เชน กรับ ฉิง่ กลอง เหลานีเ้พียงเล็กๆ นอยๆ มา

ชวย บางทีก็ไมใชเลย 

 เพลงกลอมเด็ก และเพลงพาดควายรองปากเปลา ใชการเอือ้นเสียงใหเกิดบรรยากาศและ

อารมณ 



 81 

 เพลงเตนกาํรําเคียว ใชรวงขาว เคียว ซึ่งมีอยูแลวในขณะเกี่ยวขาว มาประกอบการรองรํา 

 เพลงเรือใชกรับ ฉิ่ง เสียงรองรับของลูกคู ชวยใหเกิดความครึกคร้ืน 

 เพลงฉอย เพลงพวงมาลัย ใชเพียงการปรบมือชวย 

 ลําตัด ใชรํามะนา  

 สิง่ที่สําคัญสําหรับเพลงทีร่องกันหลายๆ คนคือ การอาศัยเสียงรองรับ รองกระทุง สอด

เพลงของลูกคู ซึง่จะชวยใหเพลงนั้นสนุกสนานครึกครืน้อยางยิ่ง เพียงเทานี้เองที่เพลงพื้นเมือง

ตองการ 

การเนนความสนุกสนานเปนหลกั 

 เพลงพื้นเมืองของเราจึงมักเนนอยูสองอยาง ซึง่จะออกมาในรูปของการใชคําสองแงสอง

งาม การเวนเสียซึ่งเรื่องที่ทุกขมาก ๆ การใชคําสองแงสองงาม อยางเชนเพลงฉอยของโรงพิมพ    

วัดเกาะ เมื่อฝายชายเกร่ิน ฝายหญิงไดยินเสียงก็รองตอบออกมาวา 

 “พี่เอยพี่มาถึงจะมาพึ่งของรัก  แมหนูยังหนัก  นํ้าใจ 

   ไอตรงแองในหอผา  พี่เอยแกอยาไดหมาย 

    พี่พึ่งเงินจะกอง  พี่พึ่งทองจะให 

    พี่จะพึ่งอีแปะ  จนใจนองแกะไมไหว (เอชา)” 

 ชายวา  

 “ทําไมกับเงินกับทอง  สมบัติเปนของนอกกาย 

    พี่จะพึ่งหนังมาหุมเน้ือ  จะไดติดเปนเยื่อเปนใย (เอชา) 

 การเวนเสียซึ่งเรื่องที่ทุกขมากๆ ระหวางความสนุก กับความทุกข คนเราตองเลือกเอาอยาง

แรกกอนเสมอ บทเพลงของชาวบานก็เชนกัน เมือ่เทียบเนือ้หาในตัวเพลงแลว สวนทีก่ลาวถึง

เรื่องราวแหงความทุกขมีเปอรเซ็นตนอยวาดานความสนุกมาก และบางครัง้ความทุกขทีนํ่ามารองก็

เปนการสมมุติขึ้น เพียงเพือ่เปลี่ยนและคั่นอารมณคนฟงเทานัน้ เหมือนอยางเพลงเรือตอนที่ผัวเกา

กลับบาน เมื่อมาถึงบานก็ตองหดหูใจทีบ่านรกรางเพราะไมมีใครดูแล ในขณะทีพ่รรณนาความ

เปลี่ยนแปลงความเหงาหงอย ซึ่งพอเพลงสามารถจะเรียกความสงสารจากคนฟงได พอเพลงก็ยังอด

สอดใสลักษณะขี้เลนเขาไปไมได เชน 

 “............................................. 

   พิศดูครอบครัวมันใหชั่วลามก  มันชางสกปรกไมรูจักหาย 

    หมอขาวก็กลิ้งหมอแกงก็กลิ้ง  ฝาละมีตีฉิ่งอยูที่ขางครัวไฟ 

    ไอครกกะบากก็เลนละคร  สากกะเบือก็นอนเปนไข 

    .............................................” 
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การมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกัน 

 ชาวบางแพ ราชบุรี รองเพลงฉอยใหฟงตอนหนึ่ง เขาลงทายบทเพลงวา  

 “เรามาเลนกันเสียแตลมปาก  พอเลิกแลวเราก็จากกันไป...” 

 ในขณะเดียวกันชาวบานบางลูกเสือ ซึง่อยูไกลออกไปถึงนครนายกรองเพลงระบําบานนา

ของเขาในบทเกร่ินวา 

 “เอยพี่มาวันน้ี  ก็ชวนแมเลนระบํา วากันคน (แมเอย) ละคําไมเปนไร 

   เราเลนกัน  กันก็แตลมปาก  พอเลิกแลวเราก็จาก  จากแมจากกันไป...” 

 ทําไมชาวเพลงตางถิ่นจึงรองเพลงดวยถอยคําทีค่ลายคลึง หรือเกือบจะเหมือนกันทัง้ๆ ทีอ่ยู

หางกันคนละทิศทาง ตัวอยางที ่นํามาไมใชเรือ่งบังเอิญ มีบทเพลงของตางถิ ่นตางเพลงทีร่อง

คลายคลึงกันมากมาย สิ่งนี้เมือ่นํามาเปรียบเทียบและศึกษาดูแลวจะชีใ้หเราเห็นวา เพลงพืน้เมืองใน

ลุมแมน้าํเจาพระยา และลุมน้ําใกลเคียงไดสรางรูปแบบทีม่ีหลายสิง่หลายอยางรวมกันขึน้ ดวยการ

แลกเปลีย่นถายทอดระหวางคนตอคน หรือระหวางคณะตอคณะ จนกระทั่งทุกอยางประสมกัน

อยางสนิท 

รูปแบบรวมของเพลงพื้นบาน แยกกวางๆ ไดเปนดานเน้ือหา และการเรียงลําดับเร่ืองดานถอยคํา 

 ดานเนื้อหาและการเรียงลําดับเรือ่ง เนือ่งจากเพลงพืน้เมืองยังแยกไดออกเปนเพลงโตตอบ

อยางสั้น และเพลงโตตอบอยางยาวอีก และเนื้อหารูปแบบของเพลง 2 พวกอาจแยกไดดวยเพือ่ความ

สะดวก เราจึงแยกพิจารณาเชนกัน 

 เพลงโตตอบอยางยาว ไดแกเพลงเรือ เพลงระบําบานไร เพลงพวงมาลัย เพลงเหยย เพลง

หนาใย เพลงเตนกํารําเคียว  เพลงอีแซว เพลงระบําบานนา เพลงพาดควาย เพลงเทพทอง เพลงปรบ

ไก ลําตัด เพลงแอวเคลาซอ เพลงฉอย เพลงเหลานี้สวนมากเปนเรือ่งของผูเลนที่มีความชํานาญคือ 

พอเพลงแมเพลงอาชีพ ถึงไมเปนเพลงอาชีพก็ตองเปนผูทีเ่ลนจนสามารถโตตอบกับใครไดนานๆ 

ไมมีการจบกลางคัน เพราะหมดไสหมดเพลง การที่จะรองใหไดนานๆ จึงตองสรางเรือ่งหรือสราง

ชุดการเลนขึ้น ดังนั้นเราจึงมีชุดใหญของเพลงเหลานี้เปนตนแบบคือ ชุดรักหนาพาหนีชุด  สูขอ   

ชุดชิงชู ชุดตีหมากผัว เปนตน แบบแผนของเพลงโตตอบอยางยาวที่เกือบทุกเพลงตองมี คือ การเร่ิม

เพลงดวยบทไหวครู เมื่อไหวครูแลว จึงมักเปนบทเกร่ิน เรียกหาหญิงใหมาเลนเพลง แลวจึงเปนการ

โตตอบ หรือที่เรียกกันวา “การประ” จะวากันคืนยังรุงหรือสักคร่ึงคืนก็ตามใจ 

 เพลงโตตอบอยางสั้น หรือเพลงเนื้อสั้น ไดแกเพลงพิษฐาน เพลงระบํา  เพลงเตนกํารําเคียว 

เพลงสอคอลําพวน เพลงชักกระดาน เพลงแบบนี้มักเปนเพลงสั้นๆ  เหมาะสําหรับผูที่ไมใชเพลง

อาชีพรองกันคนละสี่หาวรรค คนละทอนสั้นๆ ก็ลงเพลงเสีย เปนเพลงที่เปดโอกาสใหทุกคนไดรวม

สนุกกันอยางงายๆ ถาเรารวมเพลงกลอมเด็กดวยก็เปนเพลงสัน้เชนกัน ใครๆ ก็พอจะรองได เพลง

เนือ้สัน้จึงไมจําเปนตองมีพิธีรีตองในการรอง หรือตองใชการสรางบทชุดใหญเขามากําหนด

เรียงลําดับการเลนแตอยางใด เมื่อจะเลนก็ต้ังวงเขาหรือรองไปเลย 
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 การมีเนื้อหาที่คลายคลึงกัน ทําใหพอเพลงคนหนึง่หยิบถอยคําจากเพลงนีไ้ปใสในอีกเพลง

หนึ ่งโดยไมรู ตัว ขอที เ่ราตองไมลืมคือ พอเพลงคนหนึง่ๆ มักจะรองเพลงไดหลายทํานอง 

นอกเหนือไปจากเพลงที่เขาถนัดการแลกเปลีย่นถอยคําจึงทําไดงายมาก ดังนัน้ เราอาจพบการวาง

ลําดับคําหรือการใชคําบรรยายระหวางเพลงตอเพลงในจังหวะพอๆ กัน สิง่นีม้าจากการตกทอดใน

ใจของชาวเพลงนั้นเอง 

 ในอีกดานหนึ่ง เพลงพื้นเมืองหลายชนิดใชกลอนอยางหนึ่งซึง่สัมผัสดวยสระเดียวกันหมด

ในวรรคทายของบท เชน ลงไปก็ไอไปเรื่อย ลงอาก็อาไปเรือ่ย ศัพททางเพลงเรียกวา กลอนไล 

กลอนลา กลอนลี กลอนลู ฯลฯ ตัวอยางเชน เพลงเรือ เพลงฉอย เพลงเตนกํารําเคียว เพลงพวงมาลัย 

เปนตน รูปแบบอยางนี้ คงเกิดขึน้เพราะหาสัมผัสงายสะดวกในการดันเพลง เพราะการดันเพลงนั้น          

หากฉันทลักษณยากไป ก็คงรองคงฟงกันยาก สระที่นิยมนํามาใชกันมากที่สุดไดแก สระไอ 
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เร่ืองท่ี 4 คุณคาของเพลงพื้นบาน 

 

 เพลงพื้นเมืองเปนมรดกทางวรรณกรรม ชาวบานนิรนามไดแตงเพลงของเขาขึน้ บทเพลงน้ี

อาจจะมาจากความเปนคนเจาบทเจากลอนและความอยูไมสุขของปาก แตบังเอิญหรือบางที่ไมใช

ความบังเอิญ เพลงของเขาไพเราะและกินใจชาวบานคนอื่นๆ ดวย ดังนั้นเพลงดังกลาวจึงได

แพรกระจายออกไปเร่ือยๆ และในที่สุดไมมีใครรูวาใครเปนคนแตงเพลงบทน้ัน และแตงเมื่อใด 

 เพลงพืน้เมืองถูกรอยกรองขึน้ดวยคําทีเ่รียบงายแตกินใจเกินความ สิง่นี้เองทีท่ําใหเพลง

พื้นเมืองมีคา เพราะนั่นเปนศิลปะอยางหนึ่งอยางแทจริง 

 คร้ังหน่ึง พระเจาวรวงศเธอ กรมหมืน่พิทยาลงกรณ ทรงเลาวา ไดทรงแตงบทเลนเพลงชั้น

บทหนึง่ แลวประทานใหชาวชนบทซึง่อานหนังสือไดเอาไปรอง แตทรงสังเกตวา จากกิริยาที ่

ชาวบานคนนั้นแสดงออกมา ถาหากปลอยใหเขาแตงเองนาจะเร็วกวาบททีนิ่พนธเสียอีก ทรงถามวา 

มันเปนอยางไร คําตอบทีล่วนแตเปนเสียงเดียวกันคือ มันเต็มไปดวยคํายากทัง้นัน้ ถึงตอนเกีย้วพา

ราสีผูหญิงชนบทที่ไหนเขาจะเขาใจ และไมรูวาจะรองตอบไดอยางไร เรือ่งนีจ้ะเปนบทแสดงให

เห็นวา เพลงพื้นเมืองน้ันใชคํางาย แตไดความดีไมจําเปนตองสรรหาคํายากมาปรุงแตงเลย 

4

เรามีหนทางที่จะแบงประเภทเพลงพื้นเมืองออกไดเปนพวกๆ เพือ่ความสะดวกในการ

พิจารณาไดหลายวิธี  เชน การแบงตามความสั้น–ยาวของเพลง เชน เพลงสั้นไดแก เพลงระบํา เพลง

พิษฐาน เพลงสงฟาน เพลงสําหรับเด็ก เพลงชักกระดาน เพลงเขาทรง เพลงแหนางแมว เพลงฮิน

เลเล เปนตน  สวนอยางเน้ือยาวไดแก เพลงฉอย เพลงเรือ เพลงอีแซว  เปนตน 

ประเภทของเพลงพืน้บาน 

การแบงตามรูปแบบของกลอน  คือ  จัดเพลงทีม่ีฉันทลักษณเหมือนกันอยู ในพวก

เดียวกนั  เราจะจัดใหเปนสามพวก  คือ พวกกลอนสัมผัสทาย  คือ  

เพลงที่ลงสระขางทายสัมผัสกันไปเรื่อยๆ ไดแก เพลงฉอย เพลงลําตัด เพลงระบําชาวไร 

เพลงระบําบานนา  เพลงหนาใย เพลงอีแซว เพลงสงคอลําพวน เพลงเทพทอง ลงกลอนสัมผัสทาย

เหมือนกัน  แตเวลาลงเพลงเมือ่ใด  ตองมีการสัมผัสระหวางสามวรรคทายเกีย่วโยงกัน  เชน  เพลง

เรือ  เพลงเตนกาํ รําเคียวเพลงขอทาน เพลงแอวเคลาซอ 

พวกที่ไมคอยเหมือนใคร  แตอาจคลายกันบาง เชน  เพลงสําหรับเด็ก เพลงระบํา เพลง

พษิฐาน  เพลงสงฟาง  เพลงชักกระดาน เพลงเตนกํารําเคียว เพลงพาดควาย เพลงปรบไก เพลงเหยย   

การแบงเปนเพลงโตตอบและเพลงธรรมดา  เพลงรองโตตอบ  ไดแก  เพลงฉอย  เพลงอีแซว 

ฯลฯ สวนเพลงอีกพวก คือ เพลงทีเ่หลือ ซึ่งเปนเพลงทีร่องคนเดียว หรือรองพรอมกัน หรือไม

จําเปนตองโตตอบกันเชน เพลงสําหรับเด็ก เพลงขอทาน เพลงชักกระดาน เพลงสงฟาง (มักจะเปน

เพลงสั้นๆ) เปนตน 
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การแบงอธิบาย  เราไดเลือกการแบงวิธีน้ี  เพราะเห็นวาสามารถสรางความเขาใจสอดคลอง

กันไดดี  เพลงแตละเพลงมีความเกีย่วเนือ่งกันตามลําดับ  เพลงที่เลนตามเทศกาลและฤดูกาล 

เชน  หนาน้ําหรือหนากฐิน  ผาปา เลนเพลงเรือ เพลงหนาใย ถัดจากหนากฐินเปนหนาเกีย่ว เลน

เพลงเกีย่วขาว เพลงสงคอลําพวน เพลงสงฟาง เพลงชักกระดาน เพลงเตนกํารําเคียว ถัดจากหนา

เกี่ยว เปนชวงตรุษสงกรานต เลนเพลงพิษฐาน เพลงระบําบานไร เพลงพวงมาลัย  เพลงเหยย  เพลง

ที่เลนไดทั่วไปโดยไมจํากัดชวงเวลา ไดแกเพลงสําหรับเด็ก เพลงอีแซว เพลงระบําบานนา เพลง

พาดควาย เพลงปรบไก เพลงเทพทอง ลําตัด เพลงแอวเคลาซอ เพลงขอทาน เพลงฉอย  

4

4

การแบงภูมิภาคเพลงพื้นบาน 

1. เพลงปฏิพากย  เปนการรองโตตอบกันระหวางหญิงชาย  ทั้งการเกี้ยวพาราสี   เรียกตัว

เอกของทั้งฝายหญิงชายวา “พอเพลง  แมเพลง”  ซึง่เปนบุคคลทีม่ีประสบการณสูง   จึงทําใหการ

แสดงมีรสชาติไมกรอยไป  เพลงในลักษณะนีม้ีหลายแบบ  ซึ่งลวนตางกันทั้งลีลา  ลํานํา  และ

โอกาส  อาจมีดนตรีประกอบ  พรอมกันนัน้ก็มีการรายรําเพือ่เนนคําขับรองดวย   เชน  ลําตัด  เพลง

ฉอย  เพลงอีแซว  เพลงพวงมาลัย  เพลงเรือ  เพลงเหยอย  เพลงชาเจาหงส  ฯลฯ 

ภาคกลาง 

2. เพลงการทํางาน  ยิง่เปนลักษณะของชาวบานแทๆ  มากขึ้น  การใชเพลงชวยคลีค่ลาย

ความเหน็ดเหนื่อยเปนความฉลาดที่จะสามารถดําเนินงานไปไดอยางสนุกสนาน โดยเฉพาะงาน

เกษตรกรรม  มีการรองโตตอบกันบาง  บางครั้งก็แทรกคําพูดธรรมดา เพื่อลอเลียนยั่วเยาไป

ดวย  เชนเพลงเกีย่วขาว  เพลงสงฟาง  เพลงชักกระดาน  เพลงสงคําลําพวน  เพลงพานฟาง  โดยใช

การตบมือเขาจังหวะอยางสนุกสนาน   

4

      มีการขับรองและขับลําอีกแบบหนึ่ง  โดยการใชถอยคํา  สําเนียง  และทํานอง  ซึง่คลอเคลา

ดวยปซอ  เรียกวา รากซอหรือขอซอสําหรับ  “ซออูสาว” ไดแก การรองโตตอบกันระหวางหญิง

ชาย  ซึ่งมักจะใชคํากลอนที่แตงไวแลวจดจํามารอง  บางโอกาสเทานั้นทีร่องดนอยางฉับไว  ซึ่ง

จะตองเปนผูมีประสบการณสูง  การรองเปนเรื่องเชิงขับลํานํา  มักใชเร่ืองพระลอ  เรือ่งนอยไจ

ยา  เปนตน  วิธีรองใชเอ้ือนตามทํานองแลวหยุดในบางตอน  แตเรือ่งยังติดตอกันตลอดไป  การแตง

คํากลอนของภาคเหนือมีหลายแบบ  เชน  แบบ  “คําร่าํ” มีลักษณะเปนรายที่สัมผัสอักษรกันไป

ตลอด  มีการถายทอดกันแบบ “มุขปาฐะ” แลวจดจํากันตอมาหลายสํานวน จนบางสํานวนเขาขั้น

เปนวรรณกรรมพื้นบาน 

ภาคเหนือ 

4

      มีเพลงขับขานในลักษณะตางๆ  อยูเปนอันมาก  เชน  กลอนลํา  ที่หมอลํากลอนจดจํา และ

ใชเปนบทขับรอง  แสดงคูกับการเปาแคน  กลอนสูขวัญ  ซึ่งวิวัฒนาการมาจากพิธีพราหมณ  ก็มีอยู

หลายแบบ  สุดแตจะทําขวัญอะไร  เชน  สูขวัญบาวสาวกินดอง  สูขวัญเด็ก  สูขวัญ

ภาคอีสาน 
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หลวง  ฯลฯ  นอกจากน้ัน ยังมี “ผะหญา” หรือ “ผญา” ซึ่งเปนการขับรองดวยวลีหนึ่งๆ ที่ไมอาศัยคํา

คลองจอง แตอาศัยพืน้ฐานจากคําพูดทีใ่ชพูดประจําวัน ผูกเปนผญาสัน้ๆ ไดกลายเปนแบบอยาง

ฉันทลักษณที่เขาขั้นวรรณกรรมพื้นบาน  เชน ผญาเร่ืองทาวฮุง 

4

      มีเพลงกลอนใชรอง  ใชขับลําทีส่ําคัญแสดงปฏิภาณของกวีคือ “เพลงบอก” แมวา

จุดประสงคแหงเนื้อความของเพลงบอกจะบอกเรือ่งราว หรือขาวคราวใหผูคนทราบในเรือ่งตางๆ 

แตก็มีวิธีรองประกอบการแสดง ไมใหเบื่อฟง ซึ่งมีอยู 2 แบบคือ รองแบบสั้นๆ แลวมีลูกคูรับ กับ 

รองแบบยาว (อยางรายยาว)  แลวมีลูกคูรับ  คณะเพลงบอกจะมีตัวพอเพลง หรือแมเพลง ลูกคู และมี

ฉิ่ง กรับ ป ขลุย  และทับ (กลอง) ไมมีการรํา  เพราะคนฟงมุงฟงกลอนบอกเทานั้น  

ภาคใต 

4บัญญัติแปดประการของเพลงพื้นบานในประเทศไทย4

1. เพลงพื้นบานของไทยสวนใหญเลนกนัในหมูหนุมสาว แบงออกเปน 2 กลุม คือชายกลุม

หน่ึง  หญิงอีกกลุมหนึ่ง การวาเพลงพืน้บานนีห้นีไมพนเกี้ยวพาราศีเรือ่งรักๆใครๆ สวนมากใชรอง

โตตอบกันดวยกลอนสด เมื่อฝายชายรองเพลงนํากอน โดยประเพณียอมไดรับการตอบสนองจาก

กลุมฝายหญิง คํารองจากฝายหญิงไดแสดงออกถึงการตอนรับและรองเพลงในคํากลอน ซึ ่ง

แสดงออกถึงการปกปองตนเองอยางสุภาพตามลักษณะของกุลสตรีไทยแบบด้ังเดิม 

      

      การวากลอนสดโตตอบกันระหวางชายหญิงนี ้ คนไทยทุกกลุ มทั ้งที ่อยู ในและนอก

ราชอาณาจักรไทยถือเปนขนบประเพณีเหมือนๆกัน ปฏิบัติสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน ปรากฏวามี

ประเพณีหามหนุมสาวพบปะกันสองตอสองแตเมือ่จะใชคํากลอนพูดจากันแลวอนุญาตใหเกีย้วพา

ราสีกันไดโดยไมตองออมคอม  

      ในภาคเหนือ ภาคอีสาน มีคําพูดใชโตตอบกันระหวางหนุมสาวเปนคําปรัชญาของทองถิ่น

เรียกวา ผะหญา (ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยจารึกวา ประญา) ในภาคอีสานสมัยกอนทีจ่ะไดรับการ

พัฒนาเหมือนสมัยนี้มีการรักษาขนบประเพณีนีเ้ครงครัดมาก หนุมสาวที่ไมปะทะคารมเปนคํา

ปรัชญาทีเ่ปนคํากลอนก็จะไดรับการตําหนิจากสังคมวา ขีข้ลาดตาขาว ไมกลาลงบวง หนุมสาวที่

ไมไดแตงงาน เพราะโตตอบกลอนสดไมเปนเรียกวา ตกบวง 

2. การวาเพลงพื้นบานของไทยแสดงออกถึงความสามัคคี รื่นเริงตามแบบแผนวัฒนธรรม

โบราณของไทยทีส่บืทอดติดตอกนัมาหลายชัว่อายคุน เปนการแสดงออกของศลิปนเพือ่ศลิปะโดยแท 

      3. การวาเพลงพืน้บานของไทยฝายชายมีผูนําในการวาเพลงเรียกวา พอเพลง ในทํานอง

เดียวกัน ผูนําในการวาเพลงของฝายหญิงก็เรียกวา แมเพลง  

      พอเพลงและแมเพลงสวนมากก็จะเปนญาติผูใหญของหนุมสาวทั้งสองฝายนั่นเอง เปนสิ่ง

ธรรมดาที ่ทั ้งพอเพลงและแมเพลงยอมหาโอกาสเสริมทักษะความรูเกี ่ยวกับชีวิตคู  และเรื ่อง

เพศสัมพันธ เรื ่องตางๆเหลานีม้ีอยู พรอมในคํารองอันฉลาดแหลมคมของบทกลอนของเพลง

พื้นบาน จึงกลาวไดวาคนไทยมีกรรมวิธีการสอนใหหนุมสาวรูเรื่องเพศสัมพันธในอดีตอันยาวนาน
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แลว จากประเพณีการเลนเพลงพืน้บานของไทยนีจ้ะเห็นวา คนไทยเรารูจักการสอนเพศศึกษาแก

เยาวชนมากอนฝายตะวันตก โดยปราศจากขอสงสัย  

      4. กอนที่จะประคารมกันเชิงบทเชิงกลอน ผูอาวุโสนอยกวาจะแสดงความคารวะผูอาวุโส

มากกวา จะวาเปนกลอนขออภัยลวงหนาวาหากลวงเกินดวยกาย วาจา ใจ ประการใด ก็ขอใหอภัย

ดวย ฯลฯ เมือ่คารวะคูแขงผูอาวุโสกวาแลว ผูวาเพลงก็ไมลืมหันหนาไปทางผูรวมฟงออกตัว ถอม

ตัว ดวยความสุภาพออนโยนวา  หากการวากลอนสดจะขลุกขลักไมสละสลวย  หรือไมถึงใจผูฟงก็

ขอไดโปรดใหอภัยดวย จะเห็นไดวาแกนแทของคนไทยสุภาพออนโยนเปนชาติเผาพันธุที่ถอมตัว

เสมอ 

      5. เมื่อผานพิธีการออกตัว ถอมตัว ตามประเพณีแลวก็จะประจันหนากัน ทักทายกันดวยคําขม

ขวัญกัน 

      6. เมือ่มีโอกาสวาเพลงพื้นบานกันระหวางชายหญิงโดยประเพณีจะอนุญาตใหฝายหญิง

โตตอบเปนคํากลอนสดกับฝายชายอยางเต็มที ่เธอจะวากลอนสดแสดงความรักความเกลียดชังใคร

ไดอยางเปดเผย โดยไมถือวาเปนการทําตนเสื่อมเสียเลย  โดยขนบประเพณีเดิมสืบเนือ่งมาแตดึกดํา

บรรพ อนุญาตใหสตรีเพศแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพทัดเทียม หรือล้ําหนาผูชาย 

      7. เมือ่การเลนเพลงพื้นบานจบสิ้นลงแลว มีประเพณีอันดีงามของไทยโบราณทีค่วรนํามา 

สดุดี ณ ที่น้ีอีกคือ ผูวาเพลงพื้นบานที่รูตัววามีอาวุโสนอยกวา  จะไปแสดงคารวะขอขมาลาโทษผูที่

มีอาวุโสสูงกวา ในกรณีที่อาจมีการวากลอนสดลวงเกินไปบาง  ผูใดรูตัววายังวาเพลงพื้นบานกลอน

สดยังไมไดมาตรฐาน  ก็จะใฝหาความรูความชํานาญจากผู ทีช่ํานาญกวา การเตรียมการ การ

ฝกซอม  ใชเวลาวางจากการทําไร ไถนา หนุมก็จะไปกราบขอเรียนจากพอเพลง  ในทํานองเดียวกัน

สาวก็จะไปหาความรูความชํานาญจากแมเพลง เนื่องจากมีการฝกซอมกันไวลวงหนาหลายเดือน 

เมื่อวันสําคัญไดมาถึง  แมฝายหญิงจะมีความกระดากอายอยูบาง แตความพรอม ทําใหเธอกลา

ประจันหนากับชายหนุมทีจ่ะสงคําถาม คําเกี้ยวพาราสี และเธอก็พรอมที่จะตอบโตเปนกลอนสดทุก

รูปแบบ 

      แบบอยางเพลงพื้นบานทีข่ับขานออกมาจากปากของคนหนึง่กรอกเขารูหูของผูที่ตัง้ใจรับ

ฟงจะอยู ในความทรงจําอยางแนนแฟน แมมีอิทธิพลอารยธรรมจากแหลงอืน่เขามาปรากฏ 

แบบอยางขนบประเพณีอ่ืนอาจผันผวนคลอยตามไปไดไมยาก แตแบบอยางเพลงพื้นบานที่ขับขาน

ออกจากปากเขารูหูแลวเขาไปเจือปนในสายเลือดนั้น  เรือ่งทีจ่ะหันเหโนมเอียงใหตามปรากฏการณ

ใหมๆ ไมใชของงายนัก  
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เร่ืองท่ี  5 พัฒนาการของเพลงพื้นบาน 

 

1. ความเปนมาของเพลงพืน้บานไทย 

           การสืบหากําเนิดของเพลงพืน้บานของไทยยังไมสามารถยุติลงไดแนนอน    เพราะเพลง

พืน้บานเปนวัฒนธรรมทีส่ืบทอดกันมาปากตอปาก ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณ แตคาดวาเพลง

พืน้บานคงเกิดมาคูกับสังคมไทยมาชานานแลว เชน เพลงกลอมเด็กก็คงเกิดขึน้มาพรอม ๆ กับการ

เลี้ยงดูลูกของหญิงไทย การศึกษาประวัติความเปนมาและการพัฒนาการของเพลงพื้นบานไทย พอ

สรุปไดดังน้ี 

1.1 สมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยาตอนตนมีการกลาวถึง “การขับซอ” ซึง่เปนประเพณี

ของชาวไทยภาคเหนือ ปรากฏในวรรณคดี ทวาทศมาส และ ลิลิตพระลอ   และกลาวถึง “เพลงรอง

เรือ ซึ่งเปนเพลงที่ชายหญิงชาวอยุธยารองเลนในเรือ มีเคร่ืองดนตรีประกอบ ปรากฏใน กฎมณเทียร

บาล ที่ตราขึ้นสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในรัชกาลพระเจาบรมโกศ มีการ

กลาวถึง “เพลงเทพทอง” วาเปนเพลงโตตอบทีเ่ปนมหรสพชนิดหนึง่ในงานสมโภชพระพุทธบาท

สระบุรี ปรากฏในปุณโณวาทคําฉันท ของพระมหานาควัดทาทราย  

1.2 สมัยรัตนโกสินทร สมัยรัตนโกสินทรเปนสมัยที ่มีหลักฐานเกี ่ยวกับเพลง

พื้นบานชนิดตาง ๆ มากที่สุด ต้ังแตรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 เปน “ยุคทอง” ของเพลงพืน้บานทีเ่ปน

เพลงปฏิพากยจะเห็นจากการปรากฏเปนมหรสพในงานพระราชพิธีและมีการสรางเพลงชนิดใหม ๆ 

ขึ้นมา เชน เพลงฉอย เพลงอีแซว เพลงสงเคร่ือง ซึ่งเปนที่นิยมของชาวบานไมแพมหรสพอ่ืน  

ในสมยัรัตนโกสนิทรตอนตนมหีลกัฐานวา  เพลงเทพทอง เปนเพลงปฏิพากยเกาที่สุดทีส่ืบ

ทอดมาจากสมัยอยุธยา มีการกลาวถึงในฐานะเปนมหรสพเลนในงานพิธีถวายพระเพลิงพระชนก

และพระชนนีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก และ เพลงปรบไก มีการกลาวไวใน

จา รึก วัดพระเชตุพนฯ ว า เปนมหรสพชนิดหนึง่ที เ่ลนในงานฉลองวัดในสมัย รัชกาลที ่

หน่ึง นอกจากนี้ยังมีการอางถึงเพลงทั้งสองในวรรณคดีอีกหลายเลม เชน บทละครอุณรุท อิเหนา

และขุนชางขุนแผน เปนตน 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มีการกลาวถึงเพลงปฏิพากย ในโคลงพระ

ราชพิธีทวาทศมาส(ราชพิธีสิบสองเดือน)วาในงานลอยกระทงมีการเลนสักวา เพลงครึง่ทอน เพลง

ปรบไกและดอกสรอย   เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว     การละเลนพืน้บาน

ตาง ๆ ที่เคยรุงโรจนมาแตรัชกาลตน ๆ เร่ิมซบเซาลง เพราะเกิดกระแสความนิยม    “ แอวลาว ” ขึ้น 

โดยเฉพาะในหมูชนชั้นสูง รัชกาลที่ 4 ทรงเกรงวาการละเลนพืน้บานของไทยจะสูญหมด จึงทรง

ออกประกาศหามเลนแอวลาวตอไป  

ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให

ชาวบานเลนเพลงพื้นบานถวายใหทอดพระเนตรในขณะที่ประทับ ณ พระราชวังบางปะอิน เมื่อ 
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พ.ศ. 2426   จึงนับเปนครั้งแรกที ่ไดมีการนําเพลงชาวบานมาเลนถวายพระมหากษัตริยให

ทอดพระเนตร   และในรัชสมัยนีก้ารละเลนพืน้บานยังเปนทีนิ่ยมอยู โดยเฉพาะทางดาน

ศิลปะการแสดงที่เปนมหรสพ นอกจากจะมีโขน ละคร หุน หนังใหญ หนังตะลุงแลวยังมีลิเกและลํา

ตัดเกิดขึ้นใหม และแพรไปยังชาวบานตามทองที่ตาง ๆ อยางรวดเร็วดวย 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสงเสริมเพลงพื้นบานโดยทรง

บรรจุบทรองทีใ่ชทํานองเพลงปรบไกไวในพระราชนิพนธเรือ่งศกุนตลา สํานวนที เ่ปนบท

ละคร รวมทัง้ไดทรงพระราชนิพนธเรือ่งพระหันอากาศและนางอุปโกศา ไวเปนเคาโครงเรือ่ง

สําหรับแสดงลิเก และโปรดเกลาฯ ใหมีการแสดงลิเกในการสมโภชพระตําหนักชาลีมงคลอาสน ใน

พ.ศ. 2460 ดวย   ในสมัยน้ีเพลงพื้นบานยังคงเปนที่นิยมของชาวบาน ไดแก เพลงสงเคร่ืองหรือเพลง

ทรงเครื่อง และเพลงฉอย เปนตน     โดยเฉพาะเพลงฉอยนิยมเลนกันทัว่ไป และในสมัยนี้มีการนํา

เพลงพื้นบานมาตีพิมพเปนหนังสือเลม เชน เพลงระบําชาวไรของนายบุศย เพลงเรือชาวเหนือของ

นายเจริญ เปนตน  

 
                การแสดงเพลงฉอยในรายการทีวี”คุณพระชวย” 

(ภาพ www.daradaly.com) 

 

อยางไรก็ตามในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 อิทธิพลของวัฒนธรรมและระบบทุนนิยมแบบ

ตะวันตกทําใหเกิดสิ่งบันเทิงแบบตะวันตกอยางหลากหลาย เชน เพลงไทยสากล เพลงรําวง เพลง

ลูกทุง เปนตน เพลงพืน้บานจึงเริม่หมดความนิยมลงทีละนอย ประกอบกับตองเผชิญอุปสรรคใน

สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทีอ่อกพระราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 

2495 ควบคุมการละเลนพื้นบานทําใหขาดผูเลนและผูสืบทอด    เพลงปฏิพากยจึงเสื่อมสูญลงใน

ที่สุด 

 

เพลงพืน้บานตาง ๆ เริม่กลับฟนตัวอีกครัง้หนึง่และกลายเปนของแปลกใหมที่ตองอนุรักษ

และฟนฟู ในชวง ประมาณ พ.ศ. 2515 เปนตนมา หนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน รวมทัง้บุคคลที่

สนใจไดพยายามสงเสริมใหมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบ รวมทั้งสนับสนุนใหเผยแพรเพลง

http://www.daradaly.com/�
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พื้นบานใหกวางขวางขึ้น เพลงพื้นบานโดยเฉพาะเพลงปฏิพากยจึงไดกลับมาเปนที่นิยมอีกคร้ังหนึ่ง 

แตเปนในลกัษณะของงานแสดงเผยแพร มิใชในลักษณะของการฟนคืนชีวิตใหม     

2. พัฒนาการรูปแบบและหนาทีข่องเพลงพื้นบาน     เพลงพืน้บานของไทยมีการพัฒนา

สรุปไดดังน้ี 

2.1 เพลงพื ้นบานที่เปนพิธีกรรม เพลงพื ้นบานของไทยกลุ มหนึ่งเปนเพลงประกอบ

พิธีกรรมซึง่มีบทบาทชัดเจนวาเปนสวนหนึง่ของพิธีกรรมนั้น ๆ ดังเชน เพลงในงานศพและเพลง

ประกอบพิธีรักษาโรค นอกจากเพลงกลุ มดังกลาวแลวยังมีเพลงพื ้นบานอีกกลุ มหนึ่งที ่แมการ

แสดงออกในปจจุบันจะเนนเรื ่องความสนุกสนานรื ่นเริง  แต เมื ่อพินิจใหลึกซึ ้งจะพบวามี

ความสัมพันธกับความเชื่อและพิธีกรรมในอดีต และยังเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมนัน้ ๆ ดวย เพลง

พืน้บานดังกลาวไดแก เพลงปฏิพากยและเพลงประกอบการละเลนของผูใหญ      ที่ปรากฏใน

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและเทศกาลตรุษสงกรานต 

สังคมไทยแตด้ังเดิม ชาวบานสวนใหญเปนชาวนาชาวไร    มีวิถีชีวิตผูกพันกับการทํามาหา

กินเกี่ยวเน่ืองกับธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหารเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการยัง

ชีพ คนไทยจึงไดสรางพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับความเจริญงอกงามขึ้น เพื่อขอใหผีสางเทวดาอํานวยสิ่ง

ที่ตนตองการ หรือมิฉะนัน้ก็สรางแบบจําลองขึน้เพื่อบังคับใหธรรมชาติเปนไปตามทีต่องการ เชน 

สรางนาจําลอง เรียกวา ตาแรกหรือตาแฮก ( ภาคอีสาน ) แลวดํากลาลงในนา 5-6 กอ เชือ่วาถาบํารุง

ขาวในนาแรกงอกงาม ขาวในนาทั้งหมดก็งอกงามตามไปดวย 

 
การทําพิธีดํานาตาแฮกหรือการแฮกนา 

 

พิธีกรรมที่เกีย่วกับความเจริญงอกงามที่เห็นไดชัดที่สุด ไดแก     พิธีกรรมในฤดูกาลเก็บ

เกี่ยวและในเทศกาลตรุษสงกรานต            
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เพลงพื้นบานในฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

พิธีกรรมทีเ่กี ่ยวกับการเพาะปลูกทีส่ําคัญอยูในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและกอนเริ่มฤดูกาล

เพาะปลูก ในโอกาสดังกลาวนี้นอกจากจะปรากฏพิธีกรรมอยูทุกขัน้ตอนแลวยังมีการเลนเพลง 

พืน้บานดวย 

กอนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกในแตละป ชาวนาจะทําพิธีสู ขวัญเครื่องมือเครื่องใชในการ

เพาะปลูก เชน ควาย ไถ คราด เปนตน ซึ่งในพิธีกรรมนั้น ๆ จะมีการรองบทสูขวัญ ซึ่งเปนเพลง

ประกอบพิธี นอกจากนี้ถาฝนไมตกตองตามฤดูกาล ชาวนาจะจัดพิธีกรรมขอฝนขึ้น ซึง่จะทํากันทุก

ภาค ( ยกเวนภาคใตที่ไมมีปญหาเรื่องฝน) และทํากันดวยวิธีการตาง ๆ เปนตนวา ชาวนาภาคกลาง

จะจัดพิธีแหนางแมวและพิธีปนเมฆ ( ปนดินเหนียวเปนรูปอวัยวะเพศชาย หรือปนหุนรูปคนชาย

หญิงสมสูกัน ) โดยมีเพลงแหนางแมวและเพลงปนเมฆรองประกอบ ชาวนาภาคเหนือและภาค

อีสานจะจัดพิธีแหนางแมวและแหบัง้ไฟ โดยมีเซิ้งแหนางแมวและเซิง้แหบั้งไฟเปนเพลงประกอบ

พิธี เมื่อไดจัดพิธีกรรมเหลาน้ีขึ้นชาวบานจะอบอุนใจ เชื่อวาฝนจะตกลงมา ขาวในนาก็จะงอกงาม 

 
รองเลนเพลงเตนกํารําเคียว 

เมื ่อถึงฤดูกาลเก็บเกีย่วพืชผล ชาวนาจะจัดพิธีกรรมสูขวัญขาว สูขวัญลานและสูขวัญยุง 

เพื ่อขอบคุณผีสางเทวดาที ่ใหผลผลิต ในขณะเดียวกันก็ปดรังควานผีรายที ่จะทําใหผลผลิต 

เสยีหาย นอกจากนี้ภาคกลางยังมีการรองเลนเพลงเตนกํารําเคียว เพลงรอยชั่งและเพลงเกี่ยวขาว เปน

การรองรําเพื่อเฉลิมฉลองผลผลิตที่ได ดังนัน้เพลงที่รองในฤดูกาลเก็บเกี่ยวในแงหนึ่งเปนการรอง

เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน แตอีกแงหนึง่ก็เปนการรองเพือ่เฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณของพืช

พันธุธัญญาหาร 
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เพลงพืน้บานในเทศกาลตรุษสงกรานต 

หลังจากผานการทํางานในทุงนาอยางหนักมาเปนเวลาคอนป เมือ่ถึงชวงฤดูรอนซึ่งเปน

เวลาหลังเก็บเกี่ยว ก็จะถึงเทศกาลร่ืนเริงประจําปคือเทศกาลตรุษสงกรานต ซึ่งเปนเทศกาลเลนสนุก

ที่เกี่ยวเน่ืองกับพิธีกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ สงกรานตเปนเทศกาลสําคัญของเพลงพื้นบานเพราะ

เพลงพื้นบานไทยสวนใหญโดยเฉพาะเพลงพื้นบานภาคกลางรองเลนอยูในเทศกาลนี ้เพลงรองเลน

ในวันสงกรานตแบงออกไดเปน   2 ประเภทคือ      เพลงปฏิพากยและเพลงประกอบการละเลนของ

ผูใหญ 

 
การรองเลนเพลงปฏิพากย 

เพลงปฏิพากย มีทัง้เพลงโตตอบอยางสั้นรองเลนตอนบาย เชน เพลงพิษฐานและเพลง

ระบําบานไร และเพลงโตตอบอยางยาว เชน เพลงพวงมาลัยและเพลงฉอย เปนตน เนือ้หาของเพลง

จะปรากฏเรือ่งเพศมากมาย      ซึ่งแสดงรองรอยวาในระยะตนเพลงเหลานีน้าจะเกี่ยวเนือ่งกับ

พิธีกรรมความเชื่อ โดยเฉพาะความเชื่อเร่ืองเพศกับความอุดมสมบูรณ วามีความสัมพันธกัน  

เพลงประกอบการละเลนของผูใหญ แบงออกเปน 2 กลุ ม กลุ มหนึ่งเปนเพลงประกอบ

การละเลนของหนุมสาวทีเ่ลนกันในตอนบาย เชน เพลงระบํา อีกกลุ มหนึง่เปนเพลงประกอบ

การละเลนเขาทรงผีตาง ๆ นิยมเลนกันในตอนกลางคืนไดแก เขาทรงแมศรี ลิงลม นางควาย ผี

กระดง นางสาก เปนตน การละเลนกลุมหลังนี้เปนการละเลนกึ่งพิธีกรรม ซึง่สะทอนความเชื่อ

ดัง้เดิมเกีย่วกับการนับถือผีสาง เทวดา เชื่อวามีผีสถิตอยูและรูความเปนไปของธรรมชาติ จึงเชิญผี 

มาสอบถามปญหาเกี่ยวกับการทํามาหากิน เชิญผีพยากรณดินฟาอากาศ  

เมื่อพิจารณาเพลงพื้นบานของไทยที่รองเลนเพื่อความสนุกนานในเทศกาลแลว อาจสรุปได

วาในระยะแรกเพลงพื้นบานนัน้ ๆ คงเปนสวนหนึง่ของพิธีกรรมเพื่อความเจริญงอกงาม ตอมาเมื่อ

ความเชื่อของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความเขาใจตอความหมายด้ังเดิมก็แปรเปลี่ยนเปนเพลงที่

รองเลนสนุกตามประเพณีแตเพียงอยางเดียว 
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2.2 เพลงพื้นบานท่ีเปนการละเลน 

จากบทบาทดัง้เดิมซึ่งเคยเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม เพลงพื้นบานทีร่องในเทศกาลได

คลี่คลายเหลือเพียงบทบาทในดานการบันเทิง เปนการละเลนทีส่ังคมจัดขึน้เพือ่รวมกลุมสมาชิกใน

สังคมและเพือ่ย้าํความสัมพันธของกลุม จึงมีลักษณะการรองเลนเปนกลุมหรือเปนวง เพลงในลาน

นวดขาว เพลงทีร่องเลนในเทศกาลสงกรานต เทศกาลออกพรรษา เพลงเจรียงทีร่องในงานบุญของ

ชาวสุรินทร ลวนเปนเพลงที่เกิดจากการรวมกลุมชายหญิง เพื่อประโยชนในการทํางานและแสวงหา

ความสนุกเพลดิเพลนิรวมกนั 

เพลงพื้นบานที่เปนการละเลน เชน เพลงปฏิพากยเปนเพลงของกลุม ชาวบานทุกคนมีสวน

รวมในการรองเลน ผลัดกันทําหนาที่เปนผูรองและลูกคู สวนใหญเปนเพลงสัน้ ๆ ที่รองงาย ไม

จําเปนจะตองใชศิลปนผูมีความสามารถโดยเฉพาะ เพลงพื้นบานที่เปนการละเลนจึงเปนเพลงของ

ชาวบานอยางแทจริง 

  2.3 เพลงพืน้บานท่ีเปนการแสดง 

เพลงพื้นบานที่เปนการแสดง หมายถึงเพลงพื้นบานที่มีลักษณะการรองการเลนเปนการ

แสดง มีการสมมุติบทบาท ผูกเรื่องเปนชุด ทําใหการรองยืดยาวขึ้นดังนั้นผูรองจําเปนจะตองเปน

บุคคลทีม่ีความสามารถเปนพิเศษ เชน มีความจําดี มีปฏิภาณ ฝปากดี     มีความสามารถในการ

สรางสรรคเนื ้อรอง เปนตน คุณสมบัติเชนนีช้าวบานไมสามารถมีไดทุกคน จึงทําใหเกิดการ

แบงแยกระหวางกลุมคนรองและคนฟงขึ้น 

คนที่รองเกงในหมูบานหนึ่ง ๆ มักจะเปนที่รูจักของคนทั้งในหมูบานเดียวกัน     และ

หมูบานใกลเคียง คนประเภทนี้ถาไมมีพรสวรรคมาแตกําเนิดก็มักจะเปนผูที่มีใจรักและฝกฝนมา

อยางดี สวนใหญจะเสาะแสวงหาครูเพลงและฝากตัวเปนลูกศิษย เมื่อมีงานบุญงานกุศลที่เจาภาพ

ตองการความบันเทิง ก็จะมีการวาจางไปเลนโตคารม ประชันกัน ทําใหเกิดมีการประสมวง คือนํา

พอเพลงแมเพลงฝปากดีมารวมกลุมกันเขาเปนกลุมรับจางแสดงในงานตาง ๆ จากเพลงทีร่องเลน

ตามลานบาน ลานวัด ไดกลายมาเปนเพลงที่รองเลนในโรงหรือบนเวที ในระยะหลังมีการตกแตง

ฉากเหมือนโรงลิเก และตั้งแตสมัยรัชกาลที ่5 เปนตนมาการแสดงเพลงพืน้บานภาคกลางไดรับ

อิทธิพลของละครนอกและละครรองมาก จึงไดปรับการแสดงคลายละครนอกมากขึน้ เชน มีการ

รองประสมวงพิณพาทยและแตงกายแบบละครนอก กลายเปนการแสดงทีเ่รียกวา เพลงสงเครือ่ง

หรือเพลงทรงเครื่อง สวนทางภาคอีสานในระยะเวลาใกลเคียงกันก็นิยมนํานิทานมารองเลนเปน

เรือ่งเรียกวา ลําพืน้ และกลายเปน ลําหมูและลําเพลินไปในที่สุด ทางภาคเหนือเพลงพื้นบานที่เปน

การแสดง   ไดแก การขับซอเมือง ซอเก็บนก จะเห็นไดวาเพลงพื้นบานไดพัฒนาจากเพลงของกลุม

ชนเปนเพลงการแสดงและเพลงอาชีพในที่สุด 
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เพลงพื ้นบานที ่เปนการแสดงของไทยเปนมหรสพทีไ่ดรับความนิยมอยางมากในชวง 

รัชกาลที่ 5-7 จนกระทั่งหลังสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 เปนตนมา ก็เริ่มซบเซาและถึงคราวเสื่อมและ

นับวันจะยิ่งหายไปจากสังคมไทย อยางไรก็ตามการฟนฟู ดวยการศึกษาและเผยแพรในชวงป 2515 

เปนตนมาของนักวิชาการและผูสนใจ ทําใหเพลงพื้นบานทีเ่ปนการแสดงกลับมาเปนที่นิยมอีกครัง้

หน่ึง เพลงพืน้บานบางเพลงไดรับการปรับรูปแบบเปนเพลงลูกทุง เชน เพลงแหล เพลงลิเก เพลง

ฉอย เพลงอีแซว หมอลํา เปนตน ซึ่งบันทึกลงแถบเสียงจําหนายทั่วประเทศ เชน เพลงแหลบวชนาค

ของ ไวพจน เพชรสพุรรณ เพลงฉอยกบัขาวเพชฌฆาต ของขวัญจิต ศรีประจันต เพลงอีแซวชุดหมากัด 

ของเอกชัย ศรีวิชัย เพลงอีแซว 40 เพลงอีแซว 41 ของเสรี รุงสวาง เปนตน ทําใหเพลงพื้นบาน

เหลาน้ียังเปนที่รูจักของคนรุนปจจุบันไมถูกลืมเหมือนเพลงพื้นบานอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

เร่ืองท่ี 6 คุณคาและการอนุรักษเพลงพื้นบาน 

 

เพลงพื้นบานเปนมรดกทางปญญาของทองถิน่และของชาติจึงมีคุณคาควรแกการอนุรักษ 

ซึ่งจะกลาวพอสังเขปดังน้ี 

           1. คุณคาของเพลงพื้นบาน 

           เพลงพื้นบานเปนสมบัติของสังคมทีไ่ดสะสมตอเนือ่งกันมานาน จึงเปนสวนหนึ่งในวิถี

ชีวิตของคนไทยและมีคุณคาตอสังคมอยางยิ่ง เพลงพื้นบานมีคุณคาตอสังคม 5 ประการ ดังน้ี 

               1.1 ใหความบันเทิง เพลงพื้นบานมีคุณคาใหความบันเทิงใจแกคนในสังคมตัง้แต

อดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะในสมัยทีย่ังไมมีเครือ่งบันเทิงใจมากมายเชนปจจุบันนี ้เพลงพืน้บาน

เปนสิ่งบันเทิงชนิดหนึ่งซึ่งใหความสุขและความรืน่รมยแกคนในสังคม ในฐานะที่เปนการละเลน

พืน้บานของหนุมสาวและในฐานะเปนสวนสําคัญของพิธีกรรมตาง ๆ เพลงพืน้บานจึงจัดเปนสิ่ง

บันเทิงที่เปนสวนหน่ึงในวิถีชีวิตของชาวบาน  

เพลงพืน้บานใหความเพลิดเพลินแกสมาชิกของสังคม เพลงกลอมเด็กเปนเพลงที่ผู รอง

ตองการใหเด็กฟงเพลินจะไดหลับไวขึ้น ในขณะเดียวกันผูรองเองก็เพลิดเพลินผอนคลายอารมณ

เครียดไปดวยในตัว เพลงรองเลนและเพลงประกอบการละเลนของเด็กเปนเพลงสนุก ประกอบดวย

เสียง จังหวะและคําที่เราอารมณ เด็ก ๆ  จึงชอบรองเลนเยาแหยกัน เพลงปฏิพากยเปนเพลงที่มี

เนื้อหาสนุก เพราะเปนเรื่องของการเกีย้วพาราสี เรือ่งของความรัก การประลองฝปากระหวางชาย

หญิง   ยิ่งเพลงปฏิพากยที่เปนมหรสพก็ยิ ่งสนุกใหญเพราะเปนสิ่งบันเทิงที่เต็มไปดวยโวหาร 

ปฏิภาณ และโวหารสังวาสทีเ่รียกเสียงหัวเราะจากผูฟง นอกจากนั้นเพลงพืน้บานยังมีจังหวะคึกคัก 

เราใจ มีลีลาสนุก เวลารองมีทาทางประกอบ มีการรําทั ้งรําอยางสวยงามและรํายั ่วเยาที ่เปน

อิสระ เพลงพื้นบานในแงน้ีจึงมีบทบาทเพื่อความบันเทิงเปนสําคัญ 

ปจจุบันแมวาเพลงพืน้บานบางชนิด เชน เพลงกลอมเด็ก เพลงประกอบการละเลน จะสูญ

หายและลดบทบาทไปจากสังคมไทยแลว แตเพลงปฏิพากยบางเพลงไดพัฒนารูปแบบเปนการ

แสดงพื้นบานหรือมหรสพพืน้บานที่สรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใจแกผูชม ซึ่งชาวบานก็ยัง

นิยมอยูมาก ดังจะเห็นไดจากการมีคณะเพลงหลายคณะทีรั่บจางไปแสดงเพือ่สรางความสุขความ

สําราญแกชาวบานทั่วไป  

ตัวอยางเพลงอีแซวที่มีความไพเราะและความหมายลึกซึ้งกินใจทําใหผูฟงเพลิดเพลิน เชน 

 ( ช )  ต้ังใจหมายมองรักแตนองหมายมา      บุพเพบุญพาโปรดจงไดอภัย 

           เรือนผมสมพักตรพี่น้ีรักหลายแรม              รักยิ้มรักแยมรักแมมีเยื่อใย 

           ดูหยาดเยิ้มทุกอยางนับแตยางเจอหญิง         ความสวยทุกสิ่งพี่ไมแกลงปราศรัย 

           เอียงโสตฟงสารฟงพี่ขานบอกขาว              พีเ่ปนหนุมนอนหนาวโอแมหนูนอนไหน 

           ใหพีแ่นบนอนหนอยแมหนูนอยอยาหนี     ถาไดแนบอยางน้ีพี่ไมหางนางใน 
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           ใหพีจ่บูแกมหนอยหนูนอยอยาแหนง          พอใหพี่มีแรงสักหนอยเปนไร 

( ญ )  ใหพีจ่บูหนอยวาหนูนอยยงัแหนง      นองหวาดระแวงพี่มันชายปากไว                      

ปากหวานขานวอนฟงสนุทรประวิง          กลัวไมรักหญิงจริงหญิงสังเกตรูใจ 

           พอแรกเจอะรูจักบอกวารักลวงโลก      พี่มันชายหมายโชคทําใหหญิงเฉไฉ 

           ใครเชื่อเปนชั่วตองพาตัวตกตํ่า                   คบคนหลงคํายอมมีขอระคาย 

          ขี้เกียจรําคาญกลัวเปนมารสังคม        พอไดเด็ดดอกดมกลวัจะไมเสยีดาย 

                                                          ( บัวผัน สุพรรณยศ 2535 : ภาคผนวก ) 

  

1.2 ใหการศึกษา เพลงพื้นบานเปนงานสรางสรรคที่ถายทอดความรูสึกนึกคิดของ 

กลุ มชน จึง เปน เสมือนสิ ่งที ่บันทึกประสบ การณของบรรพบุ รุษที ่ส งทอดตอมาใหแก

ลูกหลาน เพลง    พื้นบานจึงทําหนาทีบ่ันทึกความรูและภูมิปญญาของกลุมชนในทองถิ่นมิใหสูญ

หาย ขณะเดียวกันก็มีคุณคาในการเสริมสรางปญญาใหแกชุมชนดวยการใหการศึกษาแกคนใน

สังคมทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม 

การใหการศึกษาโดยทางตรง    หมายถึงการใหความรูและการสั่งสอนอยาง 

ตรงไปตรงมา ทั้งความรูทางโลกและความรูทางธรรม เชน ธรรมชาติ ความเปนมาของโลกและ

มนุษย การดําเนินชีวิต บทบาทหนาที่ในสังคม วัฒนธรรมประเพณี วรรณกรรม กีฬาพื้นบาน คติ

ธรรม เปน                           

1.3 จรรโลงวฒันธรรมของชาติ การจรรโลงวัฒนธรรมหมายถงึการพยงุรักษาหรือ 

ดํารงไวของแบบแผนในความคิดและการกระทํา ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม ที่มีความ

เปนระเบียบ ความกลมเกลียวกาวหนาและความมีศีลธรรมอันดีงาม     

บทบาทของเพลงพื้นบานทีเ่ปนการแสดงวามีบทบาทเดนเปนพิเศษในการควบคุมและ

รักษาบรรทัดฐานของสังคม การชีแ้นะระเบียบแบบแผน ตลอดจนการกําหนดพฤติกรรมที ่

เหมาะสมในสังคมนัน้ เพราะผูที่เปนพอเพลงและแมเพลง นอกจากจะเปนผูมีน้ําเสียงดี โวหารดี 

แลว ยังตองมีความรูในเร่ืองตาง ๆ และมีประสบการณชีวิตพอที่จะโนมนาวจิตใจผูคนใหคลอยตาม

ดวย จึงจะไดรับความนิยมจากประชาชน 

แมวาเพลงพื้นบานสวนใหญจะมีเนือ้หาเปนเรือ่งของความรักและแทรกเรือ่งเพศ แตเนื้อ

เพลงเหลานี้มิไดใหเฉพาะความสนุกสนานเทานั้น ยังไดแทรกคําสอนหรือลงทายดวยการสอนใจที่

แสดงใหเห็นถึงคุณคาของแบบแผนความประพฤติที่สังคมยอมรับ หรือแสดงใหเห็นผลเสียของการ

ฝาฝน เชน เพลงตับสูขอ ที่ฝายหญิงกลาววาไมยินยอมใหฝายชายพาหนีเพราะจะทําใหไดรับความ

อับอาย และตนจะตองแตงงานเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดา เพลงตับหมากผัวหมากเมีย     ที่

กลาวถึงการสํานึกตัวและรูสึกทุกขใจของสามีที่นอกใจภรรยา และเพลงตับชิงชู ที่กลาวถึงการพา

ผูหญิงหนี ดังตัวอยางน้ี 
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          แมฉันเลี้ยงมาหวังจะไดแทนคุณ                  น่ีกลับมาเทลงใตถุนทําใหทอพระทัย 

           ไอเร่ืองพานะคุณพี่มันก็ดีสําหรับแก  สําหรับพอและแมงั้นจะเลี้ยงเรามาทําไม 

           เลี้ยงต้ังแตเด็กหวังจะไดแตงไดตบ   แกจะมาลักพาหลบไมอายเขาบางหรือไร 

           พอแมเลี้ยงมาหวังจะกินขันหมาก   ไมไดใหอดใหอยากเลีย้งเรามาจนใหญ ... 

1.4 เปนทางระบายความคับของใจ เพลงพื้นบานเปนทางระบายความคับของใจอัน 

เนือ่งจากความเหน็ดเหนือ่ยเมือ่ยลาจากกิจการงานและปญหาในการดํารงชีพ รวมทัง้ความเก็บกด

อันเนื่องมาจากจารีตประเพณี หรือกฎเกณฑของสังคม เชน ความคับของใจในเรือ่งการประกอบ

อาชีพ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคม การประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่าํ เปนตน เพราะการเลน

เพลงหรือการชมการแสดงเพลงพืน้บานจะทําใหผูชมไดหยุดพักหรือวางมือจากภารกิจตาง ๆ ลง 

เปนการหลีกหนีไปจากสภาพชีวิตจริงชั ่วขณะ ทําใหผอนคลายความเครงเครียดและชวยสราง

กําลังใจที่จะกลับไปเผชิญกับชีวิตจริงไดตอไป 

ตัวอยางเชน เพลงกลอมเด็กภาคอีสานจะมีเนือ้หาทีก่ลาวถึงอารมณวาเหวในการแบก

รับภาระครอบครัวของผูเปนแม และการถูกเหยียดหยามจากสังคมของแมมายแมรางที่ปราศจาก

สามีคุมครอง เชน                    

นอนสาเดอหลา นอนสาแมสกิอม      ( นอนเสียลูกนอย นอนเสียแมจะกลอม ) 

แมสิไปเข็นฝาย เด๋ียนหงายเอาพอ    ( แมจะไปปนฝาย เดือนหงายหาพอ ) 

เอาพอมาเกียวหญา มุงหลังคาใหเจายู         ( หาพอมาเกี่ยวหญา มุงหลังคาใหลูกอยู ) 

ฝนสิฮํ้าอูแกว สิไปซนยูไส              ( ฝนจะร่ัวรดอูแกว จะไปซอนอยูไหน ) 

คั้นเพินไดกิ๋นชิ้น เจากะเหลียวเบิงตา            ( เมื่อเขาไดกินเน้ือ ลูกก็เหลียวดูตา ) 

คั้นเพินไดกิ๋นปา เจากะสิเหลียวเบิงหนา        ( เมื่อเขาไดกินปลา ลูกก็เหลียวดูหนา ) 

มูพีนองเฮ้ียนใกเพิ่นกะซัง                          ( พวกพี่นองเรือนใกลเขาก็ชัง ) 

                             

นอกจากนีเ้พลงพืน้บานยังชวยระบายความเก็บกดทางเพศและขอหามตามจารีตประเพณี

ของสังคมดวย เปนรูปแบบหนึ่งของการระบายความเก็บกดและโตตอบความคับของใจ โดยซอนไว

ในรูปของความขบขัน เสียงหัวเราะของผูชมในขณะนัน้แสดงถึงอารมณรวมกับศิลปน    จึงเปน

เสียงของชัยชนะในการละเมิดกฎเกณฑไดโดยไมถูกลงโทษ ในอดีตสังคมไทยเปนสังคมทีป่ดกั้น

เรื ่องการแสดงออกทางเพศ ดังปรากฏวามีคานิยมหลายประการเกี ่ยวกับความประพฤติของ

หญิงไทย เชน ใหรักนวลสงวนตัว อยาชิงสุกกอนหาม เปนตน คานิยมเหลานี้จึงเปนมโนธรรมที่

คอยยับยัง้ และคอยตักเตือนไมใหมีการแสดงออกที่ไมงามในเรือ่งเพศ ปจจุบันแมวาคานิยมเหลานี้

จะลดนอยลง ไมเครงครัดในการถือปฏิบัติเชนอดีต แตคนไทยสวนใหญโดยเฉพาะคนไทยใน

ชนบทก็ยังคงรักษาและปฎิบัติตามคานิยมนีอ้ยูเปนจํานวนมาก เพลงพื้นบานจึงเปนทางออกทาง

หน่ึงที่สังคมไทยไดเปดโอกาสใหผูรองและผูชมไดระบายอารมณเกี่ยวกับความรักและ เร่ืองเพศได
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อยางเต็มที่ เชน การกลาวถึงเร่ืองเพศอยางตรงไปตรงมาการพูดจาและแสดงทาทางไมสุภาพ การนํา

เรือ่งราวทางศาสนา และหลักธรรมมาลอเลียน การนําบุคคลและองคกรตาง ๆ มาเสียดสีประชด

ประชัน เปนตน เหลานีล้วนเปนการละเมิดคานิยมของสังคม เปนการระบายความเก็บกดและ

ความรูสึกกาวราว จึงเทากับเปนการสนองความพึงพอใจของผูรองและผูฟง ชวยใหความเครงเครียด

ผอนคลายลง ตัวอยางเชน เพลงอีแซวตอไปน้ี 

  

          ช. ไมตองทาหรอกนองเนื้อทองของพี่            รูปรางอยางนี้จะทาพี่ไปทําไม 

          รูไหมรูไหมวาพี่ชายของนอง                        พี่ไมเคยเปนรองรองใคร 

        นองจะมาสูจะบอกใหรูเสียกอน           เฉพาะไอเน้ือออนออนจะสูไดยงัไง 

          ขนาดกําแพงเจ็ดชั้นพี่ยังดันเสียจนพัง  ก็ไอผานุงบางบางจะทนไดยังไง 

          ญ. เอา..จะดันก็ดันฉันก็ไมกลัว           เอาซิตัวตอตัววันน้ีฉันสูตาย 

           บอกกําแพงไมตองถึงเจ็ดชั้น             ถาหากจะดันเอาตรงน้ีกไ็ด 

          เอา..ยังงั้นฝามือของฉันตันตัน           แขง็ดีกล็องดันใหมนัทะลใุหได  

          ช. บอกวาฝามือแลวตันตัน                           ใครจะบาไปดันดันกนัไมได 

          ขนาดขูแบบน้ียังไมกลัวเลย               โอแมคุณเอยใจกลาเหลือหลาย 

          ขนาดแมวัวติดหลมยังลอซะลมทั้งยืน  พวกคุณตัวยังคืนคืนเงินให ฯ 

          ญ. โอโฮโมไปมากฉันไมอยากจะฟง  เอาลองดูใหดังกันก็ใหได 

          ขนาดแมวัวติดหลมยังลอซะลมทั้งยืน  พวกคุณตัวยังคนืเงนิให 

          น่ีแกยังไมรูจักแลวขวัญจิต                 เฮย…ยาคมุออกฤทธิเ์อาอยูเมือ่ไร 

          บอกผูชายทุกชั้นที่ฉันผานมา             ขนาดทหารแนวหนาฉนัยงัสูได 

          ไมวาตํารวจทหารลอกันทั้งกรม          ฉันลอทหารเปนลมไปต้ังหลายนาย 

                                                    (ขวัญจิต ศรีประจันตและไวพจน เพชรสุพรรณ , การแสดง) 

  

1.5 เปนสือ่มวลชนชาวบาน     ในอดีตชาวบานสวนใหญมีปญหาความยากจน ดอย

การศึกษาและอยูหางไกลความเจริญ สื่อมวลชนบางประเภท เชน หนังสือพิมพ วิทยุและโทรทัศน 

ไมสามารถเขาถึงไดงาย เพลงพืน้บานจึงมีบทบาทในการกระจายขาวสาร และเสนอความคิดเห็น

ตาง ๆ  

สมัยกอนยังไมมีเคร่ืองมือสื่อสารมวลชน ชาวบานใชวัฒนธรรมพื้นบานประเภทที่ใชภาษา 

และประเภทประสมประสาน เปนเครือ่งสือ่สารแทน ดังเชน เพลงกลอมเด็กภาคใต ใหความรูและ

ความคิดในลักษณะการชี้แนะแนวทาง หรือการแสดงทรรศนะแกมวลชน หรือชาวบาน  
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บทบาทประการหนึง่ของเพลงพืน้บานวาเปนสือ่มวลชนกระจายขาวสารในสังคมจาก

ชาวบานไปสูชาวบาน และจากรัฐบาลไปยังประชาชน นอกจากนีเ้พลงพืน้บานยังแสดงถึงทรรศนะ

ของชาวบานที่มีตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในบานเมืองดวย  

ปจจุบันสื่อมวลชนไดพัฒนากาวหนาไปมาก สื่อมวลชนบางประเภท เชนวิทยุโทรทัศน ทํา

หนาที่กระจายขาวสารไดมีประสิทธิภาพยิ่งกวาเพลงพื้นบาน เพลงพื้นบานบางชนิดจึงลดบทบาท

ไปจากสังคมไทย แตเพลงพื้นบานบางชนิด เชน หมอลํา ลําตัด เพลงอีแซวและเพลงฉอย เปนตน 

ยังคงมีบทบาทในฐานะเปนสื่อมวลชนชาวบานอยูมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากไดมีการพัฒนารูปแบบและ

เนื้อหาของเพลงใหมีลักษณะเปนการแสดงที่ทันยุคทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาความสามารถในการ

แสดงออกของศิลปนที่สามารถโนมนาวจิตใจผูฟงไดอยางดี 

การทําหนาทีเ่ปนสื ่อมวลชนของเพลงพื ้นบานนั้นจะมี 2 ลักษณะ ไดแก การกระจาย

ขาวสาร และการวิพากษวิจารณสังคม 

ในสวนของการกระจายขาวสารน้ัน เพลงพื้นบานจะทําหนาที่ในการกระจายขาวสารตาง ๆ 

เชน เพลงรอยพรรษา ของกาญจนบุรี ทําหนาที่บอกใหรูวาถึงเทศกาลออกพรรษา เพลงบอกของ

ภาคใตและเพลงตรุษของสุรินทร ทําหนาทีบ่อกใหรูวาถึงเทศกาลปใหมแลว นอกจากนีเ้พลง

พื้นบานยังเปนเคร่ืองมือในการกระจายขาวสารของผูปกครอง หรือผูบริหารประเทศ เชน    หมอลํา 

กลอนลําปลูกผักสวนครัว ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม หมอลํากลอนลําตอตานคอมมิวนิสต 

สรรเสริญสหรัฐอเมริกาในสมัยจอมพลสฤษฏิ์ ธนะรัชต    

ตัวอยางเพลงอีแซวเผยแพรนโยบายและสรางคานิยมในสมัยจอมพล ป. พิบูล-สงคราม 

           จะพูดถึงเร่ืองวัฒนธรรมที่ผูนําขอรอง           แกบรรดาพี่นองที่อยูในแนวภายใน 

      เราเกิดเปนไทยรวมธงมาอยูในวงศีลธรรม   จะตองมีหลักประจําเปนบทเรียนใสใจ 

      ประเทศจะอับจนก็เพราะพลเมือง                 ประเทศจะรุงเรืองก็เพราะพวกเราทั้งหลาย 

      เราตองชวยกันบํารุงใหชาติของเราเจริญ       ฉันจึงขอชวนเชิญแกบรรดาหญิงชาย 

      มาชวยกันสงเสริมใหพูนเพิ่มเผาพันธุ           วัฒนธรรมเที่ยงธรรมใหเหมาะสมชาติไทย 

    ------------------------------------------              ------------------------------------------ 

         

        จะพูดถึงการแตงกายหญิงชายพี่นอง          ที่ทานผูนําขอรองแกพวกเราทั้งหลาย 

        ทานใหเอาไวผมยาวตามประเพณีนิยม       สับหยงทรงผมเสียใหงามผึ่งผาย 

       จะเที่ยวเอาไวผมทัดจะไดตัดผมต้ัง            จงเปลี่ยนแบบกันเสียบางใหถูกนโยบาย 

        --------------------------------------                  ------------------------------------ 
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นอกจากตัวอยางดังกลาวแลว ยังมีเพลงอีกจํานวนมากที่มีเนื้อหาในการเผยแพรขาวสาร

เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและผูปกครอง เชน เพลงอีแซวและเพลงฉอยตอไปนี้ 

  

                เน่ืองดวยผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี        ทานไดมอบหนาที่ตามที่มีจดหมาย 

ทานผูวาสุพรรณใหรูจักทานทั่วถิ่น       ทานชื่อวา จรินทร กาญจโนมัย 

         ใหขวัญจิต ศรีประจันตมารองเพลงชี้แจง      เพื่อจะใหแจมแจงประชาชนเขาใจ 

      ใหฉันมาขอบพระคุณกันไปตามหัวขอ   คือ ก.ส.ช. ที่ผลงานเหลือใช 

       พูดถึงก.ส.ช.ก็รูชัดกันทุกชั้น               เปนบทบาทของรัฐบาลที่ต้ังนโยบาย 

                                                       

                    จ.จานใชดีชาวศรีประจันต               น่ีก็ใกลถึงวันแลวเวลา 

         น่ีเลือกต้ัง ส.ข. อีกแลวหนอพีน่อง     ดิฉันจึงไดรองบอกมา 

วันที่สามสิบกันยายนเชิญชวนปวงชน-         ใหไปเลือกกรรมการหนอวาสุขาฯ       

          ทุกบาน 

       ----------------------------------------          -------------------------------------- 

        

นอกจากเพลงพืน้บานจะทําหนาที่กระจายขาวสารแลว ยังเปนสือ่ในการวิพากษวิจารณ

สังคมในดานตาง ๆ ไดแก เหตุการณและเรือ่งราวของชาติ เชน สถาบัน การเมือง   การปกครอง 

เศรษฐกิจ ปญหาสังคม   เปนตน  

เพลงพื้นบานบางชนิด เชน เพลงอีแซว เพลงฉอย เปนตน ในปจจุบันมีการวิพากษวิจารณ

สังคมอยางเห็นไดชัด ซึ่งอาจเกิดจากความเจริญกาวหนาของสังคม และระบบการเมืองการปกครอง

ทีใ่หเสรีภาพแกประชาชนและสือ่มวลชนในการแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเปดเผย ทัง้ใน

กลุ มของตน ในทีส่าธารณะ หรือโดยผานสือ่มวลชน ศิลปนพืน้บานจึงสามารถแสดงออกทาง

ความคิดไดโดยอิสระในฐานะทีเ่ปนประชาชนของประเทศ นอกจากนีเ้พลงพื้นบานยังเปนสมบัติ

ของสวนรวม ที่สังคม รับผิดชอบรวมกัน ผูแตงหรือผูรองจึงทําหนาทีแ่สดงความคิดเห็นในฐานะที่

เปนตัวแทนของกลุมชนดวย ขอยกตัวอยางเพลงพื้นบานที่มีเน้ือหาวิพากษวิจารณสังคม ดังน้ี 

ลําตัดเร่ืองประชาธิปไตย ของขวัญจิต ศรีประจันต 

           การแสดงพืน้บานหัวขอขานเงือ่นไข          กับประชาธิปไตยของเมืองไทยวันนี้ 

          ความรูสึกนึกไววาไมไดของจริง                  ยังรอแรรุงร่ิงยังไมน้ิงเต็มที่ 

          ฉันเกิดมาชานานอายุฉันสี่รอบ                    เร่ืองระบบระบอบและผิดชอบชั่วดี 

รูสึกยังหนอมแนมมอมแมมหมกเม็ด         แบบวาหาประชาธิปไตยจนไหลเคล็ดยังไม - 

                                                                     สําเร็จสักที               

          -----------------------------------     ------------------------------------ 
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สามัคคีสังฆัสสะคําพระทานวา          ตัดโลภโมโทสาแลวทานวาเยน็ดี 

          ไมแกงแยงแขงขันไมด้ือดานมักได    ประชาธิปไตยก็เกิดไดทันที 

แตคนเราไมงั้นความตองการมากเกิน  ยิ่งบานเรือนเจริญใจต้ืนเขินขึ้นทุกที 

มีสติปญญาเรียนจนตําราทวมหัว        แตความเห็นแกตัวความเมามัวมากมี 

          เจริญทางวัตถุแตมาผุที่ใจ                ประชาธิปไตยคงรอไปอีกรอยป 

          ------------------------------           ----------------------------------- 

          นักการเมืองปจจุบันก็ผวนผันแปรพรรค     พอเราจะรูจักก็ยายพรรคเสียน่ี 

          บางคนทํางานดีและไมมีปญหา         ไมเลียแขงเลียขาไมกาวหนาสักที 

          คนดีมีอุดมการณมักทํางานไมได                 แตพวกกะลอนหลังลายไดยิ่งใหญทุกที...  

                                                                     

  

จากที ่กลาวมาทั ้งหมดนี ้จะเห็นไดวา เพลงพื ้นบานมีคุณคาตอสังคมสวนรวมและ

ประเทศชาติทีป่รากฏใหเห็นอยางชัดเจน นอกจากมีคุณคาใหความบันเทิงที่มีอยูเปนหลักแลว ยังมี

คุณคาใหการศึกษาแกคนในสังคมทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม       รวมทัง้มีคุณคาในการเปน

ทางระบายความเก็บกดและการจรรโลงวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนมีคุณคาในฐานะเปน

สือ่มวลชนที่ทําหนาที่กระจายขาวสารและวิพากษวิจารณสังคม เพลงพื้นบานจึงมิใชจะมีคุณคา

เฉพาะการสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินใจเทานั้น แตยังสรางภูมิปญญาใหแกคนไทยดวย 

ในปจจุบันเพลงพื้นบานมีบทบาทตอสังคมนอยลงทุกทีเพราะมีสิ่งอ่ืนขึ้นมาทดแทนและทํา

หนาที่ไดดีกวา เชน มีสิง่บันเทิงแบบใหมมากมายใหความบันเทิงมากกวาเพลงกลอมเด็กหรือเพลง

ประกอบการเลน มีการศึกษาในระบบโรงเรียนเขามาทําหนาทีใ่หการศึกษาและควบคุมสังคมแทน 

และมีระบบเทคโนโลยีทางการสื่อสารและคมนาคมทําหนาที่เปนสือ่มวลชนไดมีประสิทธิภาพยิ่ง

กวา เพลงพืน้บานจึงนับวันจะยุติบทบาทลงทุกที        เวนเสียแตเพลงพื้นบานบางชนิดที่พัฒนา

รูปแบบและเนือ้หาใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน เชน เพลงอีแซว ในรูปแบบของเพลงลูกทุ ง 

ซึ่ง   นักรองหลายคนนํามารอง เชน เอกชัย ศรีวิชัย และเสรี รุงสวาง เปนตน ทําใหเพลงพื้นบาน

กลับมาเปนที่นิยมและมีคุณคาตอสังคมไดอีกตอไป 

  

2. การอนุรักษเพลงพื้นบาน 

การอนุรักษเพลงพื้นบานใหคงอยูอยางมีชีวิตและมีบทบาทเหมือนเดิมคงเปนสิง่ทีเ่ปนไป

ไมได แตสิง่ทีอ่าจทําไดใน ขณะนีก้็คือการอนุรักษ เพื่อชวยใหวัฒนธรรมของชาวบานซึง่ถูกละเลย

มานานปรากฏอยูใน    ประวัติศาสตรของสังคมไทยเชนเดียววัฒนธรรมทีเ่ราถือเปนแบบฉบับ การ

อนุรักษมี 2   วิธีการ ไดแก การอนุรักษตามสภาพดั้งเดิมทีเ่คยปรากฏ และการอนุรักษโดยการ

ประยุกต 
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2.1 การอนุรักษตามสภาพดัง้เดิมทีเ่คยปรากฏ หมายถึงการสืบทอดรูปแบบเนื้อหา วิธีการ

รอง เลน เหมือนเดิมทุกประการ เพื่อประโยชนในการศึกษา 

2.2.  การอนุรักษโดยการประยุกต  หมายถึงการเปลีย่นแปลงรูปแบบและเนือ้หาให

สอดคลองกับสังคมปจจุบันเพื่อใหคงอยูและมีบทบาทในสังคมตอไป 

         2.3. การถายทอดและการเผยแพรเปนสิง่สําคัญทีค่วรกระทําอยางจริงจัง และตอเนื่องเพื่อ

ไมใหขาดชวงการสืบทอด ปกติศิลปนพืน้บานสวนใหญมักจะเต็มใจที่จะถายทอดเพลงพืน้บาน

ใหแกลูกศิษยและผู สนใจทั ่วไป แตปญหาที ่พบคือไมมีผู สืบทอดหรือมีก็นอยมาก ดังนั ้นการ

แกปญหาจึงนาจะอยูทีก่ารเผยแพรเพือ่ชักจูงใจใหคนรุนใหมเห็นความสําคัญ รูสึกเปนเจาของ เกิด

ความหวงแหนและอยากฝกหัดตอไป 

            การจูงใจใหคนรุนใหมหันมาฝกหัดเพลงพื้นบานไมใชเรื่องงาย แตวิธีการทีน่าจะทําได 

ไดแก เชิญศิลปนอาชีพมาสาธิตหรือแสดง เชิญศิลปนผู เชี ่ยวชาญมาฝกอบรมหรือฝกหัดกลุ ม

นักเรียนนักศึกษาใหแสดงในโอกาสตาง ๆ ซึ่งวิธีน้ีจะไดทั้งการถายทอดและการเผยแพรไปพรอม ๆ 

กัน  

           อยางไรก็ตามการถายทอดเพลงพื้นบานจะอาศัยเฉพาะศิลปนพืน้บานคงไมได เพราะมี

ขอจํากัดเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ เชน เวลา สถานที่ และงบประมาณ       แนวทางการแกไขก็ควรสรางผู

ถายทอดโดยเฉพาะครูอาจารย ซึ่งมีบทบาทหนาทีใ่นการปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และมีกําลัง

ความสามารถในการถายทอดใหแกเยาวชนไดจํานวนมาก แตการถายทอดทฤษฎีอยางเดียวคงไม

เพียงพอ ครูอาจารยควรสรางศรัทธาโดย “ทําใหดู ใหรูดวยตา เห็นคาดวยใจ” เพราะเมื่อเด็ก

เห็น   คุณคาจะสนใจศึกษาและใฝหาฝกหัดตอไป 

        2.4. การสงเสริมและการสนับสนุนเพลงพืน้บาน เปนงานหนักที่ตองอาศัยบุคคลที่เสียสละ

และทุมเท รวมทัง้การประสานความรวมมือของทุกฝาย   ที่ผานมาปรากฏวามีการสงเสริม

สนับสนุนเพลงพืน้บานคอนขางมากทัง้จากหนวยงานของรัฐและเอกชน ไดแก สํานักงาน

วัฒนธรรมแหงชาติ ศูนยวัฒนธรรมประจําจังหวัด สถาบันการศึกษาตาง ๆ ศูนยสังคีตศิลป ธนาคาร

กรุงเทพฯ สํานักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน      

             2.5. การสงเสริมเพลงพื้นบานใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจําวัน โดยแทรก

เพลงพืน้บานในกิจกรรมรื่นเริงตาง ๆ ไดแก กิจกรรมของชีวิตสวนตัว เชน งานฉลองคลายวันเกิด 

งานมงคลสมรส งานทําบุญขึ้นบานใหม ฯลฯ กิจกรรมในงานเทศกาลตาง ๆ เชน ปใหม ลอยกระทง

หรือสงกรานต   กิจกรรมในสถาบันการศึกษา เชน พิธีบายศรีสูขวัญ งานกีฬานองใหม     งานฉลอง

บัณฑิต และกิจกรรมในสถานที่ทํางาน เชน งานเลี้ยงสังสรรค งานประชุมสัมมนา เปนตน 
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           2.6. การสงเสริมใหนําเพลงพืน้บานไปเปนสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ ทั้งในระบบ

ราชการและในวงการธุรกิจ เทาทีผ่านมาปรากฏวามีหนวยงานของรัฐและเอกชนหลายแหงนําเพลง

พื้นบานไปเปนสือ่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญ  ขวัญจิต ศรีประจันต 

ไปรองเพลงพื้นบานประชาสัมพันธผลงานของจังหวัด   บริษัทที่รับทําโฆษณาน้ําปลายี่หอทิพรส 

ใชเพลงแหลสรางบรรยากาศความเปนไทย อุดม แตพานิช รองเพลงแหลในโฆษณาโครงการหาร

สอง รณรงคใหประชาชนประหยัดพลังงาน บุญโทน คนหนุม รองเพลงแหลโฆษณาน้ํามันเครื่อง  

ท็อปกัน 2 T   การใชเพลงกลอมเด็กภาคอีสานในโฆษณาโครงการสํานึกรักบานเกิดของ TAC เปน

ตน การใชเพลงพื้นบานเปนสือ่ในการโฆษณาประชาสัมพันธดังกลาวนับวานาสนใจและควร

สงเสริมใหกวางขวางยิ่งขึ ้น เพราะทําใหเพลงพื้นบานเปนที่คุ นหูของผูฟง และยังคงมีคุณคาตอ

สังคมไทยไดตลอดไป 

 

 

 กิจกรรมท่ี 1. 

1.1ใหผูเรียนอธิบายลักษณะของดนตรีพื้นบานเปนขอๆตามที่เรียนมา 

1.2 ใหผูเรียนศึกษาดนตรีพืน้บานในทองถิน่ของผูเรียน  แลวจดบันทึกไว จากนั้นนํามาอภิปรายใน

ชั้นเรียน 

1.3 ใหผูเรียนลองหัดเลนดนตรีพื้นบานจากผูรูในทองถิ่นแลวนํามาเลนใหชมในชั้นเรียน 

1.4  ผูเรียนมแีนวความคดิในการอนุรักษเพลงพื้นบานในทองถิ่นของผูเรียนอยางไรบาง  ใหผูเรียน    

       บนัทกึเปนรายงานและนําแสดงแลกเปลีย่นความคดิเห็นกนัในชัน้เรียน 
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บทที ่3 

นาฏศิลป 

สาระสําคัญ 

1. นาฏศิลปพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น 

2. คุณคาและการอนุรักษนาฏศิลปพื้นบาน วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. บอกประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพื้นบานแตละภาคได 

2. บอกความสัมพันธระหวางนาฏศิลปพื้นบานกับวัฒนธรรมประเพณี 

3. บอกความสัมพันธระหวางนาฏศิลปพื้นบานกับภูมิปญญาทองถิ่นได 

4. นํานาฏศิลปพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 

ขอบขายเน้ือหา 

1. นาฏศิลปพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น 

2. นาฏศิลปพื้นบานภาคเหนือ 

3. นาฏศิลปพื้นบานภาคกลาง 

4. นาฏศิลปพื้นบานภาคอีสาน 

5. นาฏศิลปพื้นบานภาคใต 
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 นาฏศิลปพื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 นาฏศิลปพื้นบาน เปนการแสดงที่เกิดขึน้ตามทองถิ่นตางๆ มักเลนเพือ่ความสนุกสนาน 

บันเทิง ผอนคลายความเหน็ดเหน่ือย หรือเปนการแสดงทีเ่กีย่วกับการประกอบอาชีพของประชาชน

ตามภาคนัน้ๆ นาฏศิลปพื้นบานเปนการแสดงทีส่ะทอนความเปนเอกลักษณของภูมิภาคตางๆ ของ

ประเทศไทย ตามลักษณะพื้นที่ วัฒนธรรมทองถิน่ ประเพณีที่มีอยูคูกับสังคมชนบท ซึ่งสอดแทรก

ความสนุกสนาน ความบันเทิงควบคูไปกับการใชชีวิตประจําวัน 

 นาฏศิลปพื้นบานภาคเหนือ 

 การฟอนคือการแสดงนาฏศิลปภาคเหนือที่แสดงการรายรํา เอกลักษณทีด่นตรีประกอบมี

แตทํานองจะไมมีคํารอง การฟอนรําของภาคเหนือ มี 2 แบบ คือ แบบอยางดังเดิม กับแบบอยางที่

ปรับปรุงขึ้นใหม การฟอนรําแบบด้ังเดิม ไดแก ฟองเมือง ฟอนมาน และฟอนเงี้ยว 

1. ฟอนเมือง หมายถึง การฟอนรําแบบพื้นเมือง เปนการฟอนรําที่มีแบบแผน ถายทอดสืบตอ

กันมาประกอบดวยการฟอนรํา  การฟอนมแีตดนตรีกับฟอน ไมมีการขับรอง เชน ฟอนเล็บ 

ฟอนดาบ ฟอนเจิง ฟอนผีมด ฟอนแงน เปนตน 

 
การแสดงฟอนดาบ 

2. ฟอนมาน หมายถึง การฟอนรําแบบมอญ หรือแบบพมา เปนการสืบทอดรูปแบบทารํา และ

ดนตรี เมื่อคร้ังที่พมาเขามามีอํานาจเหนือชนพื้นเมือง เชน ฟอนพมา ฟอนผีเม็ง ฟอนจาด

หรือแสดงจาดหรือลเิกไทยใหญ 

 
การแสดงฟอนมานมงคล 
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3. ฟอนเงี้ยว เปนการแสดงของชาวไต หรือไทยใหญ รูปแบบของการแสดงจะเปนการฟอนรํา

ประกอบกับกลองยาว ฉาบ และฆอง เชน ฟอนไต ฟอนเงี้ยว ฟอนกิงกะหลา ฟอนโต 

 
ฟอนกิงกะหลา 

 

การฟอนรําแบบปรับปรุงใหม เปนการปรับปรุงการแสดงที่มีอยูเดิมใหมีระเบียบแบบแผน

ใหถูกตองตามนาฏยศาสตร ใชทวงทาลีลาที่งดงามยิ่งขึ้น อาทิเชน ฟอนเล็บ ฟอนเทียน ฟองลองนาน 

ฟอนเงี้ยวแบบปรับปรุงใหม ฟอนมานมุยเชียงตา ระบําซอ ระบําเก็บใบชา ฟอนสาวไหม เปนตน 

ฟอนเล็บ 

 ประวัติความเปนมา 

 ฟอนเล็บ เปนการฟอนรําที ่สวยงามอีกอยางหนึ่งของชาวไทยภาคเหนือ เรียกชื ่อตาม

ลักษณะของการฟอน ผูแสดงจะสวมเล็บที่ทําดวยโลหะทุกนิ้ว ยกเวนนิว้หัวแมมือ แบบฉบับของ

การฟอน เปนแบบแผนในคุมเจาหลวงในอดีตจึงเปนศิลปะที่ไมไดชมกันบอยนัก การฟอนรําชนิดนี้

ไดแพรหลายในกรุงเทพ เมือ่ครัง้สมโภชนพระเศวตคชเดชดิลก ชางเผือก ในสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อ 

พ.ศ. 2470 ครูนาฏศิลปของกรมศิลปากรไดฝกหัดถายทอดเอาไวและไดนํามาสืบทอดตอกันมา 

 
ภาพการฟอนเล็บ นาฏศิลปของภาคเหนือ 
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เคร่ืองดนตรี 

 เคร่ืองดนตรีที่ใชประกอบการฟอนเล็บ ไดแก ปแน กลองแอว ฉาบ โหมง 

 เคร่ืองแตงกาย 

 เครื่องแตงกาย สวมเสือ้คอกลมหรือคอปดแขนยาว ผาหนาติดกระดุม หมสไบทับตัวนุง

ผาซิ่นพื้นเมืองลายขวางตอตีนจกหรือเชิงซิ่นเกลามวยสูง ประดับดวยดอกไมและอุบะสวมสรอยคอ

และตางหู 

 ทารํา 

 ทารํา มีชือ่เรียกดังนี้ ทากังหันรอน ทาเรียงหมอน ทาเลียบถ้ํา ทาสอดสรอยมาลา ทาพรหม

สี่หนา ทายูงฟอนหาง 

 โอกาสของการแสดง 

 ใชแสดงในโอกาสมงคล งานร่ืนเริง การตอนรับแขกบานแขกเมือง 

 

นาฏศิลปพื้นบานภาคกลาง 

 เปนศิลปะการรายรําและการละเลนของชนชาวพื้นบานภาคกลาง ซึง่สวนใหญมีอาชีพ

เกี ่ยวกับเกษตรกรรม ศิลปะการแสดงจึงมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและเพื ่อความบันเทิง

สนุกสนานเปนการผักผอนหยอนใจจากการทํางาน หรือเมือ่เสร็จจากเทศกาลฤดูเก็บเกีย่ว เชน การ

เลนเพลงเกีย่วขาว เตนดํารําเคียว รําเถิดเทิง รําเหยอย เปนตน มีการแตงกายตามวัฒนธรรมของ

ทองถิ่นและใชเคร่ืองดนตรีพื้นบาน เชน กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และโหมง 

 

รําเหยอย 

 ประวัติความเปนมา 

 รําเหยอย คือ การรําพื้นเมืองทีเ่กาแกชนิดหนึ่ง มีตนกําเนิดทีจั่งหวัดกาญจนบุรี แถบอําเภอ

เมือง อําเภอพนมทวน ซึ่งยังมีการอนุรักษรูปแบบการละเลนน้ีเอาไว 

 
การแสดงรําเหยอย 

 การรํา การรองเพลงเหยอย จะเริม่ดวยการตีกลองยาวโหมโรงเรียกคนกอน วงกลองยาวก็

เปนกลองยาวแบบพื้นเมือง ประกอบดวย กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง มีป ที ่เปนเครือ่งดําเนิน
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ทํานอง ผูเลนรําเหยอยก็จะแบงออกเปนฝายชาย กับฝายหญิง โดยจะมีพอเพลง แมเพลง และลูกคู 

เมือ่มีผูเลนพอสมควรกลองยาวจะเปลีย่นเปนจังหวะชาใหพอเพลงกับแมเพลงไดรองเพลงโตตอบ

กัน คนรองหรือคนรําก็จะมีผาคลองคอของตนเอง ขณะที่มีการรองเพลง ก็จะมีการเคลื่อนทีไ่ปยัง

ฝายตรงขาม นําผาไปคลองคอ เพื่อใหออกมารําดวยกันสลับกันระหวางฝายชายและฝายหญิง คํารอง

ก็จะเปนบทเกี้ยวพาราสี จนกระทั่งไดเวลาสมควรจึงรองบทลาจาก 

 ทารํา ไมมีแบบแผนที่ตายตัว ขึ้นอยูกับผูรําแตละคู การเคลื่อนไหวเทาจะใชวิธีสืบเทาไป

ขางหนา กรมศิลปากรไดสืบทอดการแสดงรําเหยอยดวยการปรับปรุงคํารอง และทารําใหเหมาะสม

สําหรับเปนการแสดงบนเวที หรือกลางแจงในเวลาจํากัด จึงเปนการแสดงพื้นเมืองที่สวยงามชุด

หน่ึง 

 การแตงกาย 

 ฝายชาย สวมเสื้อคอกลม นุงโจงกระเบน มีผาคาดเอว 

 ฝายหญิง สวมเสื้อแขนกระบอก นุงโจงกระเบน มีผาคลองคอ 

 คํารองของเพลงเหยอยจะใชฉันทลักษณแบบงาย เหมือนกับเพลงพืน้บานทัว่ไป ทีม่ักจะลง

ดวยสระเดียวกัน หรือเรียกวา กลอนหัวเตียง คํารองเพลงเหยอยจะจบลงดวยคําวาเหยอย จึงเรียกกัน

วาเพลงเหยอยรําพาดผาก็เรียก เพราะผูรํามีการนําผาไปคลองใหกับอีกฝายหนึ่ง ฉันทลักษณของ

เพลงเหยอยมเีพียงสองวรรค คือ วรรคหนา กับวรรคหลัง มีสัมผัสเพียงแหงเดียว เมื่อรองจบ 2 วรรค 

ลูกคูหญิงชายก็จะรองซ้ําดังตัวอยาง คํารองเพลลงเหยอย ฉบับกรรมศิลปากร ดังน้ี 

 

ชาย   มาเถิดหนาแมมา      มาเลนพาดผากันเอย 

        พี่ต้ังวงไวทา           อยาน่ิงรอชาเลยเอย 

        พี่ต้ังวงไวคอย          อยาใหวงกรอยเลยเอย 

หญิง   ใหพีย่ืน่แขนขวา      เขามาพาดผาเถิดเอย 

ชาย   พาดเอยพาดลง      พาดที่องคนองเอย 

หญิง   มาเถดิพวกเรา       ไปรํากับเขาหนอยเอย 

ชาย   สวยเอยแมคุณอยาชา    รีบรําออกมาเถดิเอย 

หญิง   รํารายกรายวง       สวยดังหงสทองเอย 

ชาย   รําเอยรํารอน       สวยดังกนินรนางเอย 

หญิง   รําเอยรําคู       นาเอ็นดูจริงเอย 

ชาย   เจาเคียวใบขาว      พี่รักเจาสาวจริงเอย 

หญิง   เจาเคียวใบพวง      อยามาเปนหวงเลยเอย 

ชาย   รักนองจริง       รักแลวไมทิ้งไปเลย 
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หญิง   รักนองไมจริง       รักแลวก็ทิ้งไปเอย 

ชาย   พี่แบกรักมาเต็มอก     รักจะตกเสียแลวเอย    

หญิง   ผูชายหลายใจ      เชือ่ไมไดเลยเอย 

ชาย   พี่แบกรักมาเต็มรา     ชางไมเมตตาเสยีเลยเอย  

หญิง   เมียมีอยูเต็มตัก      จะใหนองรักอยางไรเอย 

ชาย   สวยเอยคนดี       เมียพี่มีเมื่อไรเอย  

หญิง   เมียมีอยูที่บาน       จะทิ้งทอดทานใหใครเอย 

ชาย   ถาฉีกไดเหมือนปู     จะฉีกใหดูใจเอย 

หญิง   รักจริงแลวหนอ      รีบไปสูขอนองเอย 

ชาย   ขอกไ็ด        สนิสอดเทาไรนองเอย  

หญิง   หมากลูกพลูจีบ      ใหพี่รีบไปขอเอย 

ชาย   ขาวยากหมากแพง     เห็นสดุแรงนองเอย 

หญิง   หมากลูกพลูคร่ึง      รีบไปใหถึงเถิดเอย 

ชาย   รักกนัหนาพากนัหนี     เห็นจะดีกวาเอย 

หญิง   แมสอนเอาไว       ไมเชื่อคําชายเลยเอย 

ชาย   แมสอนเอาไว       หนีตามกนัไปเถดิเอย 

หญิง   พอสอนไววา       ใหกลับพาราแลวเอย 

ชาย   พอสอนไววา       ใหกลับพาราพี่เอย 

หญิง   กําเกวียนกํากง      จะตองจบวงแลวเอย 

ชาย   กรรมเอยวิบาก      วันน้ีตองจากแลวเอย  

หญิง   เวลากจ็วน       นองจะรีบดวนไปกอนเอย 

ชาย   เรารวมอวยพร      กอนจะลาจรไปกอนเอย 

พรอมกัน

นาฏศิลปพื้นบานภาคอีสาน 

 ใหหมดทุกขโศกโรคภัย    สวัสดีมีชัยทุกคนเอย 

 เปนการแสดงศิลปะการรําและการเลนพืน้บานภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของไทย  แบงเปน 2 กลุมวัฒนธรรมใหญๆ คือ 

1. กลุมอีสานเหนือ มีวัฒนธรรมไทยลาวเรียกการละเลนวา “หมอลํา, เซิ้ง และฟอน” เชน 

ลําเตย ลําลอง, ลํากลอนเกีย้ว เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งตังตวาย ฟอนภูไท เปนตน ดนตรีพืน้บานทีใ่ชประกอบ

ไดแก พิณ แคน โปงลาง กลองยาว ซอ โหวด ฉิ่ง ฉาบ ฆอง และกรับ 
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ฟอนภูไท ของชาวจ.สกลนคร 

 

2. กลุมอีสานใต ไดรับอิทธิพลไทยเขมร มีการละเลนที่เรียกวา เรือมหรือเร็อม เชน เรือม

อันเรหรือรําสากหรือกระโดสาก  สวนละเลนเพลงโตตอบกัน เชน กันตรึม เจรียง อาไย เปนตน วง

ดนตรี ดนตรีทีใ่ชประกอบไดแก วงมโหรีพืน้บาน ประกอบดวย ซอดวง กลองกันตรึม ปออ ปสไล 

ฉิ่ง และกรับ 

 
เรือมอันเรหรือรําสาก 

 

การแตงกายประกอบการแสดงนาฏศิลปพืน้บานอีสานเปนไปตามวัฒนธรรมของพืน้บาน 

ลักษณะทารําและทวงทาํนองดนตรีสวนใหญคอนขางกระซบั รวดเร็ว และสนุกสนาน 

 

เซิ้งกระติบขาว 

 ประวัติความเปนมา 

 เซิ้งกระติบขาว เปนการละเลนพืน้เมืองของชาวภูไท ที่ตัง้ถิ่นฐานอยูแถวจังหวัดสกลนคร 

และจังหวัดใกลเคียง นิยมเลนในโอกาสรื่นเริง ในวันนักขัตฤกษ การแสดงจะเริม่ดวยฝายชายนํา
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เครือ่งดนตรี ไดแก แคน กลองยาว ฉิง่ ฉาบ กรับ โหมง มาบรรเลงเปนวงใชทํานองและจังหวะที่

สนุกสนานแบบเซิง้อีสาน สวนฝายหญิงก็จะสะพายกระติบขาว (ภาชนะสําหรับบรรจุขาวเหนียว

น่ึง) ออกมารายรําดวยทวงทาตางๆ ซึง่มีความหมายวา การนําอาหารไปใหสามีและญาติพีน่องที่

ออกไปทํานา การฟอนรําเซิ้งกระติบไมมีคํารองประกอบ 

 
 

 เครื่องแตงกาย ผู หญิงสวมเสื ้อแขนกระบอกนุงผาซิ ่นตีนจกหมสไบทับเสือ้เกลามวย

ประดับดอกไมตางหูสรอยคอกําไลขอมือขอเทาสะพายกระติบขาว ผูชายที่เปนนักดนตรีสวมเสื้อ

แขนสั้นสีดําหรือกรมทานุงผาโจงกระเบนสแีดง หรือโสรงมีผาคาดเอว 

 โอกาสของการแสดง อาทิ งานบุญประเพณี งานตอนรับแขกบานแขกเมือง งานวัฒนธรรม 

หรืองานเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ เปนตน 

นาฏศิลปพื้นบานภาคใต 

 เปนศิลปะการแสดงและการละเลนของชาวพืน้บานภาคใตอาจแบงตามกลุมวัฒนธรรมได 

2 กลุมคือวัฒนธรรมไทยพุทธ ไดแก การแสดงโนรา หนังตะลุง เพลงบอก และวัฒนธรรมไทย

มุสลิม ไดแก ชําเปง ลิเกซูลู ซิละ รองเง็ง 

 
การแสดงรองเง็ง 
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 การแสดงนาฏศิลปพืน้บานภาคใตแบงออกเปนหลายแบบคือ แบบดัง้เดิมและแบบทีไ่ดรับ

อิทธิพลจากตางประเทศ 

1. แบบดัง้เดิมไดรับแบบแผนมาจากสมัยอยุธยา หรือครั้งทีก่รุงศรีอยุธยาเสียแกขาศึก 

บรรดาศิลปนนักแสดงทั้งหลายก็หนีภัยสงครามลงมาอยูภาคใต ไดนํารูปแบบของการแสดงละครที่

เรียกวา ชาตรี เผยแพรสูภาคใตและการแสดงด้ังเดิมของทองถิ่น เชน การสวดมาลัย เพลงนา เพลงเรือ 

เปนตน 

2. แบบที่ไดรับอิทธิพลจากตางประเทศ ภาคใตเปนพืน้ทีติ่ดตอกับประกาศมาเลเซีย 

ดังนัน้ประชาชนทีอ่าศัยอยูแถบชายแดน ก็จะรับเอาวัฒนธรรมการแสดงของมาเลเซียมาเปนการ

แสดงทองถิ่น เชน ลิเกฮูลู สลาเปะ อาแวลูตง คาระ กรือโตะ ซัมเปง เปนตน 

 

 
การแสดงซัมเปง 

 

โนรา 

 ประวัติความเปนมา 

 โนรา หรือ มโนราห เปนการแสดงที่ยิ่งใหญ และเปนวิถีชีวิตของชาวใตเกือบทุกจังหวัด 

และนับวาเปนการแสดงทีคู่ กับหนังตะลุงมาชานาน ความเปนมาของโนรานัน้ มีตํานานกลาวไว

หลายกระแส มีตํานานหนึง่กลาววา ตัวครูโนราคนหนึง่ซึ่งถือวาเปนคนแรกนั้น มาจากอยุธยา ชื่อ

ขุนศรัทธา ซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวา คงเปนครู

ละครทีม่ีชื่อเสียงของกรุงศรีอยุธยา ชวงปลายๆ มีคดีจนตองถูกลอยแพไปติดอยูเกาะสีชัง ชาวเรือ

ชวยพามายังนครศรีธรรมราชไดใชความสามารถสัง่สอนการแสดงละครตามแบบแผนของกรุงศรี

อยุธยา 
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การแสดงโนราหรือ มโนราหในภาคใต 

 และตามคําบอกเลาของขุนอุปถัมภนรากร (พุม เทวา) ก็กลาวในนางนวลทองสําลี พระธิดา

ของทานพระยาสายฟาฟาด ตองโทษดวยการเสวยเกสรดอกบัวแลวเกิดตั้งครรภ จึงถูกลอยแพกับ

นางสนมไปติดอยูที่เกาะสีชัง และประสูติโอรส ซึง่เจาชายนอย ไดรับการสั่งสอนการรายรํา 12 ทา 

จากพระมารดา ซึ่งเคยฝนวามีนางฟามาสอนใหจดจําไว 12 ทา นางก็พยายามจําอยางขึน้ใจ แลวยัง

ไดสั ่งสอนใหนางสนมกํานัลอีกดวย เจาชายนอยได เขาไปรําถวายใหพระยาสายฟาฟาด

ทอดพระเนตร มีการซักถามถึงบิดามารดาก็รูวาเปนหลานขวัญ จึงสงคนไปรับกลับเขาเมือง นางศรี

คงคาไมยอมกลับตองมัดเอาตัวขึน้เรือ เมือ่เรือเขามาสูปากน้ําก็มีจระเขขวางเรือพวกลูกเรือชวยกัน

แทงจระเขจึงบังเกิดทารําของโนราขึ้นอีกกระบวนทาหนึ่ง แสดงถึงการรําแทงจระเข การเกีย่วเนือ่ง

ระหวางโนรากับละครชาตรีของภาคกลางก็อาจจะซับซอนเปนอันมาก  

คําวา ชาตรี ตรงกับคําวา ฉัตริยะของอินเดียใต แปลวา กษัตริย หรือนักรบผูกลาหาญ และ

เนือ่งจากการแสดงตางๆ มักมีตัวเอกเปนกษัตริย จึงเรียกวา ฉัตริยะ ซึง่ตอมาก็ไดเพีย้นมาเปนชาตรี 

หรือละครชาตรี เพราะเห็นวาเปนการแสดงอยางละคร มีผูรูกลาววาทั้งโนราและชาตรีนาจะเขามา

พรอมๆ กัน ทั้งภาคใต และภาคกลาง เหตุที่โนราและชาตรีมีความแตกตางกันออกไปบางก็คง

เปนไปตามสภาพของวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของแตละภาค ความนิยมที่แตกตางกันแตอยางไร

ก็ตาม สิ่งทีย่ังคงเปนเอกลักษณของการแสดงโนรา และชาตรี คือเครือ่งดนตรีที่ใชโทน (ทน) ฆอง 

และป  เปนเครือ่งยืนพืน้  ในภาคกลางมีการใชระนาดเขามาบรรเลงเมื อ่ครัง้สมัยรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนีเ้อง ในสมัยเดิมนั้น คําวา โนรา ยังไมไดมีการเรียกจะใช

คําวา ชาตรีแมในสมัยรัตนโกสินทรก็ยังใชคําวา ชาตรีอยูดังคําประพันธของกรมหมื่นศรีสุเรนทร วา 

  “ชาตรีตลุบตลุบทิ้ง  กลองโทน 

 รําสะบดัวัดสะเอวโอน   ออนแปล 

 คนกรับรับขยับโยน   เสียงเยิ่น 

 รองเร่ืองรถเสนแห   หอขยุม ยาโรย” 
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ตอเมื ่อไดนําเอาเรื่องพระสุธนมาแสดงกับชาตรี จึงเรียกติดปากวา มโนราหชาตรี ตามชือ่ของ

นางเอกเรื่องสุธน ตัวบทละครก็เกิดขึ้นในภาคใต หาไดนําเอามาจากอยุธยาไม ในที่สุดการแสดง

โนราจึงกลายจากเรื่องพระสุธน ในสมัยตอมาก็มีการนําเอาวรรณคดีพื้นบานเรือ่งอื่นมาแสดง แตก็

ยังเรียกการแสดงนีว้า มโนราห เมือ่นานเขาเกิดการกรอนของภาษา ซึง่เปนลักษณะทางภาษาของ

ภาคใตที่จะพูดถอยคําว้ันๆ จึงเรียกการแสดงน้ีวา “โนรา” 

 
 การแสดงโนรานั้นมีทารําสําคัญ 12 ทา แตละคณะก็แตกตางกันออกไปบาง โดยมีการสอน

ทารําโนรา คือ โดยใชบทประพันธที่แสดงวิธีการรายรําดวยลีลาตางๆ การเชื่อมทา การขยับหรือ

เขยิบเทา การกลอมตัวตั้งวง และการเคลือ่นไหวที่คอนขางรวดเร็ว ในบทรําทาครูสอนมีคํากลอน

กลาวถึงการแตงตัวและลีลาตางๆ ดังน้ี 

  “ครูเอยครูสอน   เสด้ืองกรตองา 

 ครูสอนใหผูผา    สอนขาใหทรงกําไล 

 สอนครอบเทริดนอย   แลวจับสรอยพวงมาลัย 

 สอนทรงกําไล    สอนใสซายขวา 

 เสด้ืองเยื้องขางซาย   ตีคาไดหาพารา 

 เสด้ืองเยื้องขางขวา   ตีคาไดหาตําลึงทอง 

 ตีนถีบพนัก    สวนมือชักเอาแสงทอง 

 หาไหนมไิดเสมอืนนอง   ทํานองพระเทวดา” 

 นอกจากบทรําทาครูสอนแลว ยังมีการประดิษฐทารําเพิ่มเติมขึ้นอีกมากมาย จนถึงการ

ประดิษฐทารําสวนตัว และทารําเฉพาะ ไดแก การรําไหวครู รําโรงครู รําแกบท รําบทครูสอน รํา

ปฐมบท รําแทงจระเข รําเพลงโค รําเพลงทับเพลงโทน รําคลองหงส เปนตน 

 การแตงกายของโนรา แตเดิมสวมเทริด(เครื่องสวมหัวคลายชฏา) นุงสนับเพลา       คาด

เจียรบาดมีหอยหนา ประดับหางอยางมโนราห มีสายคลองวาลประดับทับทรง กรองคอ และสวม

เล็บยาว 
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 เครือ่งดนตรี คือ กลอง ทับคู ฆองคู โหมง ฉิ่ง และป โดยการเริ่มบรรเลงโหมโรง จากนั้น

เชิญครูรองหนามาน หรือกลาวหนามาน เรื่องที ่แสดงเรียกเปนภาษาถิ ่นวา “กําพรัดหนามาน” 

จากน้ันจึงเร่ิมทําการแสดง 

 โนราแตละคณะจะประกอบดวยผูแสดงประมาณ 15 – 20 คน แตเดิมผูแสดงสวนใหญจะ

เปนผูชายแตก็มีผูหญิงผสมอยูดวย 

 โอกาสของการแสดงโนรา ก็แสดงในงานทั่วไป 
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กิจกรรมการเรียนรู 1 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. บอกประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพื้นบานแตละภาคได 

2. แสดงนาฏศิลปพื้นบานไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3. รูคุณคาและอนุรักษนาฏศิลปพื้นฐานและภูมิปญญาทองถิ่น 

คําชี้แจง 

1. จงอธิบายความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นบานของไทยมาพอสังเขป 

2. ใหผูเรียนศึกษาการแสดงนาฏศิลปพื้นบานของทองถิน่ตนเอง โดยศึกษาประวัติความ

เปนมา รูปแบบการแสดง วิธีการแสดงและฝกหัด การแสดงอยางนอย 1 ชุด 

 

กิจกรรมการเรียนรู  2 

 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. บอกความสัมพันธระหวางนาฏศิลปพื้นบานกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่นได 

คําชี้แจง 

 ใหผูเรียนศึกษานาฏศิลปพื้นบานในทองถิ่นหรือที่ตนเองสนใจอยางลึกซึ้ง 

- อิทธิพลใดมีผลตอการเกิดนาฏศิลปพื้นบาน 

- แนวทางอนุรักษนาฏศิลปพื้นบาน 
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