
การอนุรักษและสืบสานสมบัติวัฒนธรรมไทย 
 
ผูวิจัย  : คึกเดช   กันตามระ         
ชื่อเร่ือง : การศึกษาววิัฒนาการและการวิเคราะหความสัมพันธของศิลปะและสังคมจากรูปลักษณ  
พระพุทธปฏิมากร 
เงินทุน : เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา          ปงบประมาณ : ๒๕๓๓ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  : ๒๕๓๕     ปท่ีพิมพ  :  -        
คําสําคัญ (Keyword) : พระพุทธปฏิมากร, ไทย -- คติความเช่ือ, พระพุทธปฏิมากร -- การศึกษาวิเคราะห 
สาระสังเขป    (Abstract) 

รายงานการวิจยัเร่ืองนี้เปนการศึกษาววิัฒนาการและการวิเคราะหความสัมพันธของศิลปะและสังคมจาก
รูปลักษณพระพุทธปฏิมากร 

เพื่อเสนอรายงานผลการวิจัยโดยอาศัยรูปลักษณพระพุทธปฏิมากรเปนขอมูลหลักในการศึกษาและทํา
การวิเคราะหใหเกิดความรูใหมเกีย่วกับวิถีชีวิตไทยในดานววิัฒนาการของศิลปะ และความสัมพนัธของสังคม
ท้ังสองอยางควบคูกันไป 

การศึกษารูปแบบของพระพุทธปฏิมากรท่ีมีการเปล่ียนแปลงคล่ีคลายมาโดยลําดับสมัยในประวัติศาสตร
ชาติไทย โดยเร่ิมตนตั้งแตสมัยทวารวด ี ศรีวิชัย หริภุญชัย ลพบุรี อูทอง สุโขทัย เชียงแสน อยุธยา และ
รัตนโกสินทรตามลําดับ 

การศึกษาโดยกําหนดยุคสมัยเพ่ือเนนใหเห็นววิัฒนาการ จะทําใหเขาใจเปนลําดับงายข้ึนซ่ึงเนื้อหาสวน
ใหญจะเปนเร่ืองของความคิดสรางสรรคระหวางพระมหากษัตริยกับประชาชนท่ียดึม่ันนับถือพระพุทธศาสนา
เปนศาสนาประจําชาติสืบตอกันมา เผยใหรูเร่ืองราวและกระบวนการทางสังคมวาองคกรท้ังสองไดรวมมือกัน
สรางพระพุทธปฏิมากรดวยเหตุผลกลใดบาง มีคติความเช่ือตอพระพทุธปฏิมากรอยางไร หรือตางกันอยางไร 
ไดรับผลประโยชนจากพระพุทธปฏิมากรอยางไรบาง หรือดานใดบาง และในแตละสมัยมีผลกระทบตอสังคม
อยางไร 

  
ผูวิจัย  : ชัชชัย   โกมารทัต          
ชื่อเร่ือง :  กีฬาพื้นเมืองไทย :  ศึกษาวิเคราะหคุณคาทางดานพลศึกษา 
เงินทุน  :   เงินทุนอุดหนุนเพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                               
ปงบประมาณ  :  ๒๕๒๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ:  ๒๕๒๗    ปท่ีพิมพ :   -        
คําสําคัญ (Keyword) :  กีฬาไทย -- ประวัติและความเปนมา, กีฬาพื้นเมืองไทย, พลศึกษา 
สาระสังเขป    (Abstract) 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความเปนมา ลักษณะรูปแบบการเลนกีฬาพืน้เมืองไทยชนิดตางๆ
และการวิเคราะหคุณคาดานพลศึกษาของกีฬาพืน้บานเมืองไทยจํานวน ๑๙๗ ชนดิ 

ผลการวิจัยสรุปไดวา กฬีาพืน้เมืองมีความเปนมาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัย เพื่อการฝกฝน การตอสูปองกัน
ตัว เตรียมพรอมสําหรับการสงคราม และความสนุกสนานในยามวาง โอกาสท่ีเลนสวนใหญ คือการสมโภช



พระราชพิธีของพระเจาแผนดิน งานเทศกาลของชาวบาน สมัยกรุงศรีอยุธยา ยังคงสืบทอดจากสมัยกรุงสุโขทัย 
แตเพิ่มชนดิของกีฬา สมัยกรุงธนบุรีมิไดเปล่ียนแปลงประการใด ถึงสมัยรัตนโกสินทรชวงสมัยรัชกาลท่ี ๕ ถึง 
พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนสมัยการฟนฟูและการพัฒนากีฬาพื้นเมืองไทย เปล่ียนแปลงจดุมุงหมายการเลนเพื่อการออก
กําลังกาย ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน เลนตามประเพณ ี เทศกาลของชาวบานมากข้ึน   มกีารปรับปรุง
กีฬาสากล  
กิจกรรมลูกเสือใหสอดคลองกับกีฬาพื้นเมืองไทย แขงขันกีฬาสําหรับนักเรียน มีการเรียนการสอนกีฬาพื้น
เมืองไทยในสนามกีฬา หนังสือประกอบการสอน เพิ่มชนิดกฬีา คร้ันหลังเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบ
ประชาธิปไตย กีฬาพืน้เมืองไทยก็มีบทบาทนอยลง เพราะประชาชนสนใจกฬีาสากล 

กีฬาพืน้เมืองไทยมีการเลนเม่ือยามวางจากงานประจําตามฤดูกาล เปนหมูคณะ ทุกเพศ ทุกวยั ไมใช
อุปกรณการเลนมาก เลนในสถานท่ีธรรมชาติ มีวิธีการเลนและกติกางายๆ 

คุณคาดานพลศึกษานัน้ กีฬาพื้นเมืองไทยแตละชนิดใหคุณคาทางพลศึกษาครบ ๕ ทางคือ รางกาย 
จิตใจ อารมณ สติปญญา และสังคม 

 
ผูวิจัย  : อรวรรณ  บรรจงศิลป และคนอ่ืนๆ        
ชื่อเร่ือง :  ความคิดและภูมิปญญาไทย : ชุดดุริยางคศิลป 
เงินทุน :  เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                          
ปงบประมาณ :  ๒๕๓๒ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๓๔   ปท่ีพิมพ  :   -       
คําสําคัญ (Keyword) :  ภูมิปญญาไทย, เพลงไทย, ดนตรีไทย, เคร่ืองดนตรีไทย,  การประพันธ, การขับรอง,  
   การไหวครู 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

การวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมความคิดและภูมิปญญาของครูดนตรีไทยในอดตีเกี่ยวกับการ
สรางสรรคดนตรีไทย วิเคราะหความสัมพันธระหวางคนไทยกับดนตรไีทย อันจะนําไปสูการอนุรักษ และสืบ
ทอดดนตรีไทยท่ีเปนมรดกวฒันธรรมไทย  มีขอบเขตการวิจัย ๕   เร่ืองคือ  

๑)  การไหวครูดนตรีไทย    
๒)  เคร่ืองดนตรีไทยและวงดนตรีไทย    
๓) โครงสรางของเพลงไทย  
๔)  ประเภทของเพลงไทยและการประพันธเพลงไทย    
๕)  การขับรองเพลงไทย 

          
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา   ความคิดและภมิูปญญาไทยเกี่ยวกับการสรางสรรคดนตรีไทย  

๕    เร่ืองดังกลาวคือ  
๑) การไหวครูดนตรีไทยเปนส่ิงท่ีนักดนตรีไทยตองทําเพราะเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอครูท่ี

เปนเทพ ครูท่ีส้ินชีวิต และครูปจจุบัน เนื่องจากนกัดนตรีไทยในอดีตเช่ือวาดนตรีไทยมิไดเกดิจากความคิดและ
ฝมือมนุษยเทานั้น ไดสืบทอดมาจากการสรางสรรคของเทพตางๆ และการถายทอดมาสูครูดนตรีท่ีเปนมนุษย
ตอๆ กันมาอีกดวย   

๒) เคร่ืองดนตรีไทยแบงได ๔ ประเภท ไดแก  ดีด   สี   ตี   เปา  มีกําเนิดจากวิถีชีวิตในสังคมไทย
ผสมผสานกับ 



วัฒนธรรมอ่ืน มีการแบงวงดนตรีไทยเปน ๓ วง คือ วงปพาทย วงเคร่ืองสาย และวงมโหรี การบรรเลงแตละวง
ข้ึนอยูกับโอกาส สถานท่ีและชนช้ันในสังคมไทย  

๓) โครงสรางเพลงไทยประกอบดวยบันไดเสียง ๗ เสียง มีอัตราจังหวะสามช้ัน สองช้ัน ช้ันเดียว มี
ทํานองเสียงเรียบ การประสานเสียงเปนแนวนอนรูปแบบตางๆ  เพลงมีการแสดงอารมณ อันสะทอนภาพ
วัฒนธรรมไทยไดอยางดี   

๔)  การแบงประเภทเพลงไทยมีความสอดคลองกับวถีิชีวิตในสังคมไทย แบงการประพันธเพลงเปน 
๔ วิธีจากเพลงเดิมคือ ขยาย ตัดทอน ทํานองใหม และหลักการแตงเพลงไทยกับความคิดผูแตง ท่ีแสดงถึงการ
เคารพครูในอดีต       

๕) การขับรองเพลงไทยมีววิัฒนาการมาจากการขับลํานาํเพลงพื้นบานต้ังแตสมัยสุโขทัย แลวพัฒนา
ในราชสํานักสมัยอยุธยาอยางมีแบบแผนจนถึงสมัยรัตนโกสินทร  ปจจุบันมีการรองแบบเกาและแบบใหมซ่ึง
สะทอนใหเหน็ววิัฒนาการของภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมท่ีตางกันแตละสมัย 
 
ผูวิจัย :  อภินันท  โปษยานนท          
ชื่อเร่ือง :  จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสํานัก 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา         ปงบประมาณ :  ๒๕๓๕ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๓๕    ปท่ีพิมพ  :   ๒๕๓๕       
คําสําคัญ (Keyword)  :  จิตรกรรมไทย, ประติมากรรมไทย, ศิลปะตะวนัตก, ราชสํานกัไทย 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพระบรมสาทิสลักษณ พระบรมรูปจิตรกรรม และประติมากรรมแบบ
ตะวนัตกในราชสํานัก ท่ีประดิษฐานไวในพระท่ีนั่ง พระตําหนัก และอาคารตางๆ งานวิจยัมีเนื้อหา ๒ เลมคือ 
เลม ๑ มีเนื้อหาเกี่ยวกบัพระบรมสาทิสลักษณและพระบรมรูปต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหวัจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช และเลมท่ี ๒ มีเนื้อหาเกีย่วกับงาน
ศิลปกรรมท่ีสะทอนใหเหน็อิทธิพลของศิลปวัฒนธรรมตะวนัตกท่ีเขามามีบทบาทในราชสํานัก ซ่ึงปรากฏให
เห็นเปนผลงานตางๆ คืองานประกวดจิตรกรรม จิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะรูปลักษณ ภาพววิทิวทัศน เปนตน 

ผลงานวิจัยแสดงใหเห็นวา จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสํานักดงักลาว ไดเกดิข้ึน
และมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีพัฒนาเขาสู
สังคมสมัยใหม นอกจากนีพ้ระราชนิยมของพระมหากษัตริยแตละสมัยก็เปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันให
ศิลปกรรมในราชสํานักมีการเปล่ียนแปลงมากที่สุด จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตก จึงเปน
ศิลปวัตถุท่ีแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวของผูอุปถัมภ  ศิลปะ ศิลปนและชางใหเขากับสมัยนิยมและอิทธิพลของ
ศิลปะตะวนัตกท่ีเขามาเผยแพรในประเทศไทย 

 
 

ผูวิจัย : เพ็ญศรี  ดุก  และ จุลทัศน  พยาฆรานนท        
ชื่อเร่ือง : แบบอยางและวิวฒันาการจิตรกรรมฝาผนัง ๒๐๐ ป แหงกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ ๒๓๒๕–๒๕๒๕) 
เงินทุน  : เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                                 
ปงบประมาณ :  ๒๕๒๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๒๕   ปท่ีพิมพ :     -      



คําสําคัญ (Keyword) : จิตรกรรมฝาผนัง, จิตรกรรมไทย, สมัยอยุธยา, ประเพณนีิยม,  ขนบนิยม, จิตรกรรม 
           ฝาผนัง –- ววิัฒนาการและการสืบทอด, สมัยรัตนโกสินทร 

สาระสังเขป    (Abstract) : 
งานวิจยันี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความรูและความเขาใจเนื่องดวยเหตุและผล คุณคาในแบบอยางของ

รูปภาพจากงานจิตรกรรม ณ จิตรกรรมสถานตางๆ  แหงกรุงรัตนโกสินทร  
ผูวิจัยเสนอผลการวิจยัเปน ๘ บทคือ  
บทท่ี ๑ กลาวถึงเหตุผลการสืบทอดความเช่ือ ความคิดและแบบอยางจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา 

เหตุผลและวัตถุประสงคในการสรางงานจิตรกรรม 
ฝาผนังในกรุงรัตนโกสินทร สภาพของงานจิตรกรรมฝาผนัง ปญหาและเหตุผลพื้นฐานอันจะนําไปสูการ
วิเคราะหในบทตอไป   

บทท่ี ๒  กลาวถึงแนวการพิจารณาความหมายของแบบอยาง การวิเคราะหขนบนยิม ประเพณนีิยม  
และคติความเชื่อในแบบอยางของรูปภาพจิตรกรรมฝาผนัง เหตุผลและหลักการกําหนด สรางสรรครูปแบบ
และการนําเสนอรูปแบบ   

บทท่ี ๓ เสนอผลการวิเคราะหแบบอยางภาพมนษุยในงานจิตรกรรมฝาผนัง ประเพณีนยิม ขนบนิยม 
การเปล่ียนแปลง และววิัฒนาการทางแบบอยางภาพมนุษย   

บทท่ี ๔  เสนอผลการวิเคราะหแบบอยาง ภาพสัตวในงานจิตรกรรมฝาผนัง ประเพณนีิยม ขนบนิยม 
การเปล่ียนแปลงและวิวัฒนาการทางแบบอยางภาพสัตว     

บทท่ี ๕ เสนอผลการวิเคราะหแบบอยางภาพส่ิงกอสรางในงานจิตรกรรมฝาผนัง ประเพณีนยิม  ขนบ
นิยม การเปล่ียนแปลงและวิวฒันาการทางแบบอยางภาพส่ิงกอสราง   

บทท่ี ๖ เสนอผลการวิเคราะหแบบอยางภาพทิวทัศนในงานจิตรกรรมฝาผนัง ประเพณีนิยม ขนบนยิม 
การเปล่ียนแปลงและวิวัฒนาการทางแบบอยางในภาพทิวทัศน   

บทท่ี ๗ เสนอผลการวิเคราะหแบบอยาง องคประกอบของจิตรกรรมฝาผนัง การแกปญหาพื้นท่ี การ
นําเสนอการเห็น การลําดับภาพ ขนบนิยมในการจดัลําดับองคประกอบ แบบอยางและวิวัฒนาการของ
องคประกอบจิตรกรรมฝาผนัง   

บทท่ี ๘ สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
ผูวิจัย : สุภาพรรณ  ณ  บางชาง          
ชื่อเร่ือง :  พุทธธรรมท่ีเปนรากฐานสังคมไทยกอนสมัยสุโขทัยถึงกอนเปล่ียนแปลงการปกครอง 
เงินทุน :   เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา                     ปงบประมาณ:  ๒๕๓๑ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  :  ๒๕๓๓   ปท่ีพิมพ  :   ๒๕๓๕       
คําสําคัญ (Keyword)  : พุทธศาสนา, สังคมไทย, พระไตรปฎก, คติความเช่ือ, คานิยมไทย, 
ไทย--การเมืองการปกครอง, สมัยสุโขทัย 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสารัตถธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีคนไทยนํามาเปนหลักสรางสรรค
สังคมต้ังแตกอนสมัยสุโขทัยถึงกอนเปล่ียนแปลงการปกครอง 

ผลงานวิจัยพบวา กอนสมยัสุโขทัยมีสารัตถธรรมในพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธศาสนาเถรวาทมีคํา
สอนของพระพุทธเจาในพระไตรปฎกบาลี มีสารัตถธรรมระดับสัจธรรมและระดับ 



ศีลธรรมท่ีเนนปฏิบัติการอยูรวมกันในสังคมอยางสูง ในสมัยสุโขทัยมีสารัตถธรรมเก่ียวกับระบบความรู 
ระบบคานิยม พฤติกรรมบุญ และระบบคติความเช่ือมาเปนรากฐานสังคมไทย สมัยกรุงศรีอยุธยายังคงดําเนิน
ตาม ๓ ระบบดังกลาว และรับคติเทวราชจากศาสนาพราหมณ จักวาลวทิยา บุญฤทธิวทิยาคมมากข้ึน ปลายสมัย
มีความเส่ือมในการปฏิบัติตามสารัตถธรรม สมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทรตอนตนในรัชกาลท่ี ๓  มี
การฟนฟูพุทธธรรมดานศีล  สมาธิ  ปญญา     ใน 
รัชกาลท่ี ๔ ผูนําสังคมเนนสารัตถพุทธธรรมแนวสัจนยิม เหตุผลนิยม มนุษยนิยม มีการเสนอการปฏิบัติสารัตถ
ธรรมระบบทาน  ศีล  ภาวนาสําหรับคฤหัสถ  และระบบศีล  สมาธิ  ปญญาสําหรับ 
พระสงฆ มีพุทธธรรมแนววิทยาศาสตร ในรัชกาลท่ี ๕ สารัตถพุทธธรรมไดสรางความสามัคคีในชาติ พัฒนา
คนใหมีความประพฤติเล้ียงชีพชอบ ในรัชกาลท่ี ๖ เนนทําหนาท่ีเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย ในรัชกาลท่ี ๗ เนนพุทธธรรมตามระบอบประชาธิปไตย 

พุทธธรรมเปนรากฐานการทําหนาท่ีของบุคคลในสังคมไทยในฐานะพุทธศาสนิกชน  
ครอบครัว ชุมชน ชาติ สรางคุณลักษณะไทยตามพระพุทธศาสนา ในปจจุบันและอนาคตควรเลือกสรรและส่ือ
พุทธธรรมท้ังสัจธรรมและศีลธรรมใหผสมกลมกลืนกัน และการธํารงปรัชญาการศึกษาไทยท่ีมีรากฐานพุทธ
ธรรมคือความรูคูคุณธรรม 

 
ผูวิจัย : ณรุทธ  สุทธจิตต          
ชื่อเร่ือง : เพลงพื้นบานทาโพ : เนื้อหาดนตรีและการสืบทอด 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา    ปงบประมาณ :  ๒๕๓๖ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  :  ๒๕๓๙   ปท่ีพิมพ :      -     
คําสําคัญ (Keyword) :  เพลงพื้นบานทาโพ--การอนุรักษและการสืบทอดดนตรีพื้นบาน, หลักการของโคดาย, 
เพลงพื้นบานทาโพ, หนองขาหยาง, จังหวัดอุทัยธาน ี
สาระสังเขป    (Abstract) : 

การวิจยันี้มีวัตถุประสงคคือ การศึกษาเนื้อหาดนตรีและวิธีการสืบทอดเพลงพื้นบานทาโพ อําเภอหนอง
ขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี ดาํเนินการวิจยัเปนกรณีศึกษา โดยบันทึกการรองเลนเพลงจากพอเพลงแมเพลงเพื่อ
วิเคราะหเนื้อหาดนตรี และสัมภาษณพอเพลงแมเพลง ชาวบาน บุคคลท่ีเกี่ยวของเพื่อวิเคราะหเพลงท่ีสรางข้ึน
จากหลักการของโคดาย และแบบสัมภาษณบุคคล ๒ ชุดดวยแนวคิดและรูปแบบการสืบทอด เกบ็ขอมูลท่ีบาน
ทาโพและตัวจงัหวัด ๒ คร้ัง ผลการวิจัยเสนอเชิงบรรยาย 

ผลการวิจัยพบวา เพลงพื้นบานทาโพท่ีศึกษาจํานวน ๕๕ เพลงมีลักษณะของเพลงไทยกลาวคือ เพลง
จํานวน ๓๙ เพลงอยูในบันไดเสียงเพนทาโทนิก มีโทนิกเปน โด ลา มี เร ซอล มากนอยตามลําดบั พบบันได
เสียงอ่ืนๆ ไดแก  เฮกซะโทนิก   เฮกซะคอรด   เตตราโทนิก   มิกโซลิเดียน การจัดเรียงเสียงเพลงเปนลักษณะ
เพลเกิล ๒๗   เพลง  ออเธนติก ๒๗   เพลง  และแบบผสม  
๑ เพลง เพลงท้ังหมดมีอัตราจังหวะประเภทสองและส่ีจังหวะ ชวงกวางของเสียงอยูระหวางคูแปดและคูเจด็  
เพลงท่ีมีชวงเสียงกวางมากท่ีสุดคือคูสิบเอ็ด ข้ันคูเสียงท่ีพบเสมอคือ  คูสองและคูสาม 
เมเจอร แคเดนซตอนจบเปนคูสองเมเจอรและคูสามไมเนอรมากท่ีสุด  รูปแบบทํานองท่ีพบบอยคือ รูปแบบไบ
นารี (AB)  ๓๗ เพลงข้ึนตนแบบอนาครูซิส อีก ๑๘ เพลงข้ึนตนจงัหวะท่ีหนึ่ง รูปแบบจังหวะท่ีพบบอยคือ   
และ  เพลงจํานวน ๔๖ เพลงเปนเพลงรําวง อีก ๙ เพลง เปนเพลงรองเลนเฉพาะเทศกาล มีเอกลักษณพิเศษหลาย
เพลงคือ การตีทารําตามเนื้อเร่ือง 

เร่ืองการสืบทอด พอเพลงแมเพลงยินดจีะถายทอดใหแกผูสนใจ     ปจจุบันชาวบานทาโพ 



สนใจรับการถายทอดไมมากเนื่องจากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไป ผูมีบทบาทสงเสริมการสืบทอดควรเปน
ชาวบานโดยโรงเรียน  อําเภอ  จังหวดั  ประเทศ   เพื่ออนรัุกษเพลงพื้นบานทาโพท่ีมี 
เอกลักษณและสรางสรรคดวยภูมิปญญาไทย 

 
ผูวิจัย รุงอรุณ  กุลธํารง           
ชื่อเร่ือง  วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร : การศึกษาวิชาชางสิบหมูสมัยกรุงรัตนโกสินทร 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.)                                                                
ปงบประมาณ  : ๒๕๔๐ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๔๒   ปท่ีพิมพ :    -       
คําสําคัญ (Keyword) : วัฒนธรรมไทย, กรุงเทพมหานคร, ชางสิบหมู--การศึกษาและการสอน, ชางสิบหมู, 
ชางฝมือไทย, สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิชาชางสิบหมูสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๑– สมัย
รัชกาลท่ี ๙ (พ.ศ.๒๕๔๒)  และวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครจากการศึกษาวิชาชางสิบหมู 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาสมัยกรุงรัตนโกสินทรมีคําวา“ชางสิบหมู” ปรากฏในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ซ่ึงเปน “กรมชางสิบหมู” ท่ีมีมาจนถึงสมัยรัชกาลพระ-บาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แลวเปล่ียนแปลงหนวยงานตลอดมาจนกระทั่งเปน “สวนชางสิบหมู” ของสถาบัน
ศิลปกรรม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน โดยมีการศึกษาวิชาชางสิบหมู ไดแก ชางเขียน ชาง
แกะ ชางสลัก ชางกลึง ชางหลอ ชางปน ชางหุน ชางรัก ชางบุ ชางปูน ฯลฯ ท้ังการศึกษาวิชาชางสิบหมูแผน
โบราณ ในวัง วัด และบานมาสูการศึกษาวชิาชางสิบหมูในระบบโรงเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีโรงเรียน
เพาะชางเม่ือสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั และอีกแหงหนึ่งท่ีโรงเรียนศิลปศึกษาในสมัย
รัชกาลปจจุบัน สวนการศึกษาวิชาชางสิบหมูนอกระบบโรงเรียน เร่ิมจัดการศึกษาที่สโมสรชางในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครในสมัยรัชกาลพระบาท-สมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหวั และวทิยาลัยในวังหญิง วิทยาลัยในวังชายในสมยัรัชกาลปจจุบัน 

การศึกษาวิชาชางสิบหมูดังกลาว มีจุดมุงหมายเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ๗ ดานคือ  
๑) กลุมชาง ท่ีมีท้ังชางหลวง ชางสงฆ ชางพื้นบานพืน้เมือง ๒) ถ่ินท่ีอยูชาง ท่ีอยูกนัในวัง วัดตางๆ และหมูบาน
ชาง ๓) ความเปนอยูของชาง ท่ีมีความแตกตางกัน ๔) การประกอบอาชีพ มีท้ังการรับราชการ รับจาง คาขาย   
๕) ความเช่ือ  มีการนับถือผี  ครู ฤกษ  สถาบันพระ-มหากษัตริย ๖) พระพุทธศาสนา ท่ีเปนแรงบันดาลใจทําให
เกิดการสรางสรรคผลงานวิชาชางสิบ-หมู  ๗) ประเพณ ี มีประเพณีท่ีวิชาชางสิบหมูเกี่ยวของคือ พระราชพิธี
ตางๆ วัฒนธรรมไทยเหลานีล้วนแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตไทยสวนหนึ่งในกรุงเทพมหานครตลอดมาในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร 
 
ผูวิจัย อรวรรณ  บรรจงศิลป และ โกวิทย  ขันธศิริ       
ชื่อเรื่อง  ววิัฒนาการของเพลงไทยสมัยรัตนโกสินทร 
เงินทุน     เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                               
ปงบประมาณ  ๒๕๒๔ 



ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๒๖     ปท่ีพิมพ :   -        
คําสําคัญ (Keyword) : เพลงไทย, เพลงไทย -– จังหวะและทํานอง, เพลงไทย –- ววิัฒนาการและการ
เปล่ียนแปลง, สมัยรัตนโกสินทร 
สาระสังเขป    (Abstract) 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางของเพลงไทยสมัยรัตนโกสินทร ผูวิจัยแบงกลุมตัวอยาง
เพลงไทยออกเปน ๓ สมัยคือ สมัยท่ี ๑ เพลงไทยสมัยรัชกาลท่ี ๑–สมัยรัชกาลท่ี ๓ สมัยท่ี ๒ เพลงไทยสมัย
รัชกาลท่ี ๔–สมัยรัชกาลท่ี ๗  สมัยท่ี ๓ เพลงไทยสมัย พ.ศ. ๒๔๗๕–๒๕๒๕  รวมท้ังส้ิน ๓๒ เพลง โดย
วิเคราะหบันไดเสียง จังหวะ ทํานอง การประสานเสียง รูปแบบ อารมณเพลง 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นโครงสรางเพลงไทยสมัยรัตนโกสินทรดานตางๆวา ๑) บันไดเสียง เพลงไทยใช
ันไดเสียง ๗ เสียงท่ีเทากันระหวาง ๕-๗ เสียง บันไดเสียงเพลงแตละสมัยไมมีความ บ 

แตกตางกนั  ๒) จังหวะ โดยท่ัวไปเพลงไทยมีอัตราจังหวะ  สมัยท่ี ๓ มีอัตราจังหวะ ,   ใชหนาทับ

ปรบไก  สองไม   และหนาทับพิเศษ   สมัยท่ี ๒ – สมัยท่ี ๓    มีหนาทับตามลีลาเพลงเพ่ิมข้ึน มีลีลาชาเร็วแบบ 
ชา–ปานกลาง–เร็ว  อัตรา ๓ ช้ัน ๒ ช้ัน  ช้ันเดียว  ในสมยัท่ี ๒–สมัยท่ี ๓ มีลีลาชา - เร็วปนกนัตามจินตนาการ
และอารมณเพลง  ดานความส้ัน – ยาวของเสียงในสมัยท่ี ๑ มีเสียงส้ัน รูปแบบจังหวะเรียบ   สมัยท่ี ๒ – สมัยท่ี 
๓   มีเสียงยาว รูปแบบจังหวะกระโดด  ๓) ทํานอง เพลงไทยสมัยท่ี ๑ มีเสียงเรียงลําดับข้ัน เคล่ือนข้ึนลงนิ่ม
นวล เสียงกระโดดชวงแคบๆ สมัยท่ี ๒–สมัยท่ี ๓ มีเสียงกระโดดข้ึนลงมากข้ึน ทํานองเพลงแสดงสําเนียง
ตางชาติชัดเจนข้ึน  ๔) การประสานเสียง เปนแบบประสานแนวนอน ลักษณะสอดทํานองอันเปนเอกลักษณ
เพลงไทยและไมแตกตางกันท้ัง ๓ สมัย ๕) รูปแบบ สมัยท่ี ๑ เปนเพลง ๓ ช้ัน  ๒ ช้ัน ช้ันเดียว  สมัยท่ี ๒ มี
เพลงทยอย  เพลงเดี่ยว  เพลงเถา เพลงกรอ สมัยท่ี ๓ มีเพลง ๔ ช้ันถึงคร่ึงช้ัน เพลงระบํา เพลงรวมสมัย ๖) 
อารมณเพลง เพลงไทยสมัยท่ี ๒– สมัยท่ี ๓ ใหความรูสึกและอารมณชัดเจนกวาสมัยท่ี ๑ 
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ผูวิจัย : สาวิตรี  เจริญพงศ          
ชื่อเร่ือง :  วิวฒันาการของศิลปหัตถกรรมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร : เคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองจักสาน 
ดอกไมประดษิฐ 
เงินทุน  :  เงินทุนจุฬาฯ เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                
ปงบประมาณ  :๒๕๓๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ:   ๒๕๓๗    ปท่ีพิมพ  :  ๒๕๓๗        
คําสําคัญ (Keyword) : ศิลปหัตถกรรมไทย, เคร่ืองปนดินเผา, เคร่ืองจักสาน, ดอกไมประดิษฐ, ศิลปหัตถกรรม
ไทย –- วิวัฒนาการและการเปล่ียนแปลง, สมัยรัตนโกสินทร 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาววิัฒนาการของศิลปหัตถกรรมจากงานศิลปหัตถกรรม ๓ ประเภทคือ 
เคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองจักสาน และดอกไมประดิษฐในสมัยรัตนโกสินทร 



ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ววิัฒนาการของศิลปหัตถกรรมไทย แบงออกเปน ๖ สมัยคือ  สมัยท่ี ๑ สมัย
แหงการสืบทอดความรุงเรืองของอยุธยา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยรัชกาลท่ี ๑  สมัยท่ี ๒ สมัยแหงการ
ปรับปรุงประเทศใหทันสมัยตามแบบตะวนัตกในสมัยรัชกาลท่ี ๔  ถึงสมัยรัชกาลท่ี ๕ ทําใหมีผลโดยตรงและ
ทางออมตองานศิลปหัตถกรรม สมัยท่ี ๓ สมัยแหงการสรางเอกลักษณไทยและพึ่งตนเอง ในสมยัรัชกาลท่ี ๖ 
ศิลปหัตถกรรมไดรับการสนับสนุนในฐานะส่ิงแสดงถึงมรดกความเจริญของชาติท่ีสืบเนื่องมาจากอดีต และ
การสรางงานดวยตนเองของราษฎร สมัยท่ี ๔ สมัยแหงการสรางชาติ ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ศิลปหัตถกรรมพัฒนาเขาระบบโรงงานอุตสาหกรรมของรัฐ มีการสวมหมวก ตกแตงดอกไมประดษิฐท่ีเส้ือ ใช
กระเปาถือ  สมัยท่ี ๕ สมัยแหงการพัฒนาเศรษฐกิจชาติสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ไดพัฒนาศิลปหัตถกรรม
โดยภาคเอกชน มีการดัดแปลง และผลิตส่ิงใหมๆ เพื่อการสงออก  สมัยท่ี ๖ สมัยแหงการฟนฟูศิลปหัตถกรรม 
หลัง พ.ศ.๒๕๒๐ เปนตนมาศิลปหัตถกรรมแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือการพัฒนาตามเศรษฐกิจ เทคโนโลย ี
และการอนุรักษศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิม 

 
ผูวิจัย  : วัฒนะ   จูฑะวภิาต  
ชื่อเร่ือง:  ศิลปหัตถกรรมของชางทองเมืองเพชร : ความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
เงินทุน  :  เงินทุนจุฬาฯ เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                
ปงบประมาณ :  ๒๕๓๕    ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๓๕    ปท่ีพิมพ  :   ๒๕๓๕       
คําสําคัญ (Keyword) : ทองรูปพรรณ –- ประวัติความเปนมา, ชางทอง, ทองรูปพรรณ--วิธีการทํา,  

           จังหวดัเพชรบุรี, ศิลปหัตถกรรมไทย 
สาระสังเขป    (Abstract) : 

งานวิจยัมีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมา กระบวนการสรางสรรคทองรูปพรรณ ดานวัสดุอุปกรณท่ี
ใช  วิธีทํา   รูปแบบ   ลวดลาย  วิธีการถายทอดความรู การดํารงรักษา การสืบทอด 
ฝมือชางทองสกุลเพชรบุรี ท่ีบานชางทอง ถนนพาณิชยเจริญ ตําบลทาราบ อําเภอเมือง จังหวดัเพชรบุรี 

ผลการวิจัยพบวา ชางทองเมืองเพชรบุรีรุนแรกเร่ิมมีข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี ๕ คือนายหวน ตาลวนันา  นาย
โช สุวรรณชาง นายผาน ทองสัมฤทธ์ิ ท่ีเปนผูมีพื้นฐานความรูชางเขียน  ชางทําเคร่ืองประดับจากทองเหลือง 
ปจจุบันมีชางทอง ๓  คน คือนางเนื่อง  แฝงสีคํา  นางฉิว  บุญศิริ   นางสาวทองคํา  ทองสัมฤทธ์ิ  มีการถายทอด
ความรูชางทองใหแกลูกหลาน   ญาติสนิท  กระบวนการทําทองรูปพรรณเร่ิมจากชางใชทองคําบริสุทธ์ิมา
ดําเนินการดวยเคร่ืองมือท่ีใชมาต้ังแตอดีตคือ โตะทําทอง  ท่ัง คอน กรรไกร ไมพัน ฯลฯ  วิธีการทําเร่ิมจากการ
หลอมทอง ตีทอง ชักลวด  ทําไขปลา  แลวนําสวนตางๆ   ประกอบกันโดยการสาน  ถัก และเช่ือมประกอบ
สวนตางๆ เขาดวยกัน มีการแกะ ดุน สลัก ฝงผลึก ติดผลึก เกาะพลอย นําทองรูปพรรณมาตม และยอมทองใน
ข้ันสุดทาย 

ทองรูปพรรณสวนใหญเปนเคร่ืองประดับของสตรี และเด็ก ไดแก ตุมหู สรอยคอ จี้ สรอยขอมือ แหวน 
กําไล กระดุม สายสะพายแลง  ปจจุบันยังคงทําลวดลายสรอยส่ีเสา สรอยหกเสา สรอยแปดเสา ปะวะหลํ่า 
ปะวะหลํ่าทรงเคร่ือง ลูกสน เตาราง ตะขาบ ตะขาบทรงเคร่ือง แหวนพิรอด แหวนตะไบ แหวนงูพันกนั ซ่ึง
เลียนแบบ หรือสรางสรรคจากธรรมชาติ   

ดานการรักษาและการสืบทอดควรเรงรีบบันทึกความรูชางทองรูปพรรณ  จดัศูนยสาธิต สอนผูสนใจ ยก
ยองครูชางทองเมืองเพชร      เพื่อถายทอดความรูชางทองเมืองเพชรใหลูกหลานตอไป 

 



ผูวิจัย  :  ระว ี ภาวิไล           
ชื่อเร่ือง :  หลักพุทธธรรมท่ีใชเปนรากฐานของสังคมไทย ในยุคเทคโนโลยีภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ 
ปกครองถึงปจจุบัน 
เงินทุน  : เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา           ปงบประมาณ  :  ๒๕๓๑ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ  :  ๒๕๓๓   ปท่ีพิมพ :   -        
คําสําคัญ (Keyword)  : สังคมไทย, ไทย -- การเปล่ียนแปลงการปกครอง, ภูมิปญญาไทย, พุทธศาสนา  

            พุทธทาสภิกษ ุ
สาระสังเขป    (Abstract) 

ผูวิจัยเสนอผลการวิจยันี้เปน  ๔ บท   กลาวคือ บทท่ี ๑ เสนอการพิจารณาเปรียบเทียบพุทธธรรมกับ
ปรัชญาและวทิยาศาสตรในบทบาทท่ีมีตอสังคมมนุษยในแงภูมิปญญา และการ-ประยุกตใช เพื่อแกปญหาของ
ชีวิตและสังคม นอกจากนี้ไดวิเคราะหความแตกตางระหวางโลกทัศนทางวิทยาศาสตรกับโลกทัศนทางพุทธ
ธรรมดวย  ในบทท่ี ๒  เสนอหลักธรรมจากพระสูตร 
ซ่ึงยังมีบทบาทช้ีนําแนวทางประพฤติปฏิบัติของชาวพทุธไทยปจจุบัน   ท้ังนี้เพื่ออางอิงถึงในการอภิปรายขยาย
ความเนื้อหาของรายงานบทตอๆไปดวย     ผูวิจัยไดเสนอหลักธรรมตามคัมภีรอภิธรรมโดยลุมลึกและ
กวางขวางโดยมีพื้นฐานโลกทัศนชีวทัศนทางวิทยาศาสตรและปรัชญา บทท่ี ๓  เปนการสรุปรวมหลักธรรม
สําคัญเบ้ืองตนของวิชาอภิธรรมในฐานะท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะเปนหลักพุทธธรรมสําหรับยุควิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีจะมาถึง  วชิาอภิธรรมเสนอการศึกษา วิเคราะหปรากฏการณโลกและชีวิตในระดับพื้นฐาน
ท่ีสุดจึงเปนหลักความรูท่ีสามารถนํามาใชเปนพื้นฐานรองรับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมในโลก
ปจจุบันไดอยางเหมาะสม ในบทน้ีผูวิจยัไดเสนอแบบจําลองจิตเจตสิกและแผนผังนามรูปของบุคคลซ่ึงได
ประดิษฐข้ึนใชประโยชนในการศึกษา วิเคราะหเร่ืองจิตในอภิธรรมใหไดผลดี   บทท่ี ๔   เสนอการวิเคราะห
ระบบศึกษาและปฏิบัติธรรมแบบวิทยาศาสตรของพุทธทาสภิกษุท่ีเหมาะสมสําหรับผูคนยุคเทคโนโลยี ระบบ
นี้อาศัยหลักธรรมปฏิจจสมุปบาท  อานาปานสติอตัมมยตา (ป-อ-อ)   ในตอนสุดทายของบทน้ีแสดงมติท่ี
นาสนใจของทานพุทธทาสในเร่ืองอภิธรรมดวย 
 
ผูวิจัย: Napat Sirisambhand and Alec Gordon        
ชื่อเร่ือง  : Thai Women’s Lives during the Late Ayudhya and Early Rattanakosin Periods : The Study of 
Historical Evidence from Temple Murals 
เงินทุน  :เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา                   ปงบประมาณ :  ๒๕๓๖ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :   ๒๕๔๐   ปท่ีพิมพ  :          
คําสําคัญ (Keyword) : สตรีไทย, จิตรกรรมฝาผนัง, สมัยอยุธยา, สมัยรัตนโกสินทร 
สาระสังเขป    (Abstract) 

งานวิจยันี้มุงวิเคราะหความสัมพันธของหญิงและชาย และหนาท่ีของผูหญิงไทยในอดตี โดยใชภาพ
จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายถึงตนรัตนโกสินทรเปนหลักฐานและขอมูล 

ผลการวิเคราะหสรุปไดวาผูหญิงไทยในสมัยอยุธยา (ตนศตวรรษท่ี ๑๗) ทํางานหลายประเภทถึงแมจะ
นอยประเภทกวาชายอยูบางก็ตาม นอกจากนัน้ภาพจิตรกรรมฝาผนังยังแสดงใหเห็นวามีงานท่ีชายหญิงทํา



รวมกัน เชน การนวดตัว ช้ีใหเห็นวาไมมีการแบงแยกหนาท่ีระหวางหญิงกับชายเด็ดขาด แตบางภาพทําให
ตีความไดวาในสังคมช้ันสูงมีการแบงหนาท่ีของหญิงกับชายเขมงวดกวาในหมูคนสามัญ 

ผูวิจัยยอมรับวาจํานวนภาพเขียนท้ังหมดท่ีใชเปนขอมูล ไมไดใหขอสรุปเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของ
สถานภาพของผูหญิงไทย และไดตั้งขอสังเกตเปนคําถามไววา ทําไมการปลูกขาวซ่ึงเปนกิจกรรมสําคัญของ
คนไทยจึงปรากฏในภาพเขียนนอยมาก เรียกวาแทบไมมีเลยก็วาได และทําไมภาพแมธรณี จึงปรากฏเดนชัดใน
ภาพเขียนท้ังๆ ท่ีศาสนาของไทยถือวาผูชายสําคัญกวาผูหญิง (รายงานวิจัยนี้เปนภาษาอังกฤษ) 
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