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ห น ว ย ที่ 14

:

ง า น ช า ง ไ ท ย

*********************************************************************

14.1 ขอพินิจเบื้องตนเกี่ยวกับงานชางไทย
14.1.1 หนาที่ของชางไทย
สังคมไทยแตดังเดิมเปนสังคมเกษตร ผูคนทั้งหลายดํารงชีวิตตามสภาพแวดลอมที่มีอยู
ตามธรรมชาติ คือทํานา ทําไร ทําสวน ลาสัตวจับสัตว มีการสรางเครื่องมือเครื่องใชเองในครัวเรือน
และชุมชน ตามความรูความสามารถที่ถายทอดตอกันมา การทําเครื่องมือเครื่องใชในแตละทองถิ่นแต
ละชุมชนมักมีผูที่มีฝมือ ความชํานิชํานาญพิเศษอยูเสมอ บุคคลเหลานี้ไดรับการยกยองวาเปน “ชาง”
ซึงหมายถึง ผูทํางานที่ใชฝมือเปนบริการแกผูอื่น
ชางมีหนาที่ทํางานใหแกสวนตาง ๆ ดังนี้
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1. ทํางานชางสําหรับใชในครัวเรือนอยางเพียงพอ สวนที่เหลือใชนําไปแลก
เปลี่ยนหรือจําหนาย
2. ทํางานชางใหแกชุมชนที่อยูอาศัย โดยมีชางฝมือตาง ๆ มาทํางานรวมกัน ชาง
ฝมือเหลานี้มีทั้งที่เปนชาวบานธรรมดา และชางที่เปนพระสงฆ
3. ทํางานชางใหแกบานเมือง ไดแก ชางพื้นบานที่ถูกเกณฑจากทางราชการ และ
ชางหลวงซึ่งทํางานอยูตามปกติ ในกรมชางหลวงตาง ๆ ชางทั้งสองพวกไดทํางานรวมกันใหแกหลวง
คือ งานของพระราชสํานัก และงานสาธารณะของบานเมือง
14.1.2 ประเภทของชาง ชางในสังคมไทยทั้งชางพื้นบานและชางหลวง อาจจําแนกประเภท
ของชางตามลักษณะของงานชางที่ทําเปน 2 ประเภท คือ
1. ชางประเภททําของใช ไดแก ชางที่ทําสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวันโดยทั่วไป
เรียกวา ชางฝมือบาง ชางหัตกรรมบาง และเรียกผลงานชางงานหัตถกรรม เพราะเปนงานที่ทําดวยฝ
มือและมือหากสามารถสรางสรรคงานใหสวยงามมีคุณคาทางสุนทรียภาพ เรียกวา “ชางหัตถศิลป”
และเรียกผลงานชางวา งานศิลปะหัตถกรรม เชน ชางทําเครื่องปนดินเผา ชางทําเครื่องจักรสาน
2. ชางประเภททําของชม ไดแก ชางที่มีความสามารถสรางสรรคผลงานที่เนน
ความสวยงามควรคาแกการเปนของชมมากกวาของใชสอยในชีวิตประจําวัน คือใชในโอกาสสําคัญ ใน
พิธีการ และการตกแตงเรียกวา ชางประณีตศิลป และเรียกผลงานวา งานประณีตศิลป เชน ชางมุก
ชางทอง ชางถม
ชางประณีตศิลป และชางวิจิตรศิลป มีคําเรียกแตกอนมาอีกอยางวา “ชางสิบ” หรือ
ชางศิลป ปจจุบันเรียกวา ศิลปน
14.1.3 องคประกอบของสถาบันชาง ดังนี้
1. ชาง คือ บุคคลผูมีความรู ความสามารถในการสรางสรรคงานชางตาง ๆ ทําสิ่ง
ของเพื่อใชประโยชน
2. วิชาการชาง คือ ความรูที่ชางแตละคนตองเรียนรูและฝกฝนทั้งภาคทฤษฎีและการ
ปฏิบตั ิจนเชี่ยวชาญนําไปใชทํางานชางไดอยางดี
3. ขนบนิยมของชาง คือ แบบอยางและแนวทางสําหรับการเรียนรูในการทํางานชาง
ประเภทตาง ๆ
4. ผลงานชาง คือ สิ่งที่ชางสรางขึ้นตามความตองการของผูใชในชีวิตประจําวันและ
ดวยคติความเชื่อ
5. สกุลชาง คือ ระเบียบ แบบแผนอยางเปนระบบในหมูของชาง แตละกลุมแตละ
พวก ซึ่งมีการสืบทอด และสงตอใหแกกันในแตละสกุลชาง โดยการฝกหัดเรียนรูกันในครอบครัว หรือ
ในชุมชนฝายสถาบันพระศาสนาที่มีวัดเปนศูนยกลางแหงศิลปะวิทยา
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14.2 งานชางพื้นบาน
14.2.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตองานชางพื้นบาน มีดังนี้
1. สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
2. สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม
ซึ่งมีผลตอการเลือกใชวัสดุที่มีอยูในชุมชนที่ชางสามารถจัดหามาใชทําเครื่องมือเครื่อง
ใชตาง ๆ การประดิษฐรูปแบบและการสรางสรรคใหสอดคลองกับขนบประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิต
หากปจจัยเหลานี้เปลี่ยนแปลงไปยอมมีผลกระทบตองานชางพื้นบานดวย
14.2.2 ลักษณะเอกลักษณะของงานชางพื้นบาน เปนงานที่มีรูปแบบ รูปทรงเรียบงาย
เนนประโยชนใชสอยเปนหลัก เปนผลงานที่สรางขึ้นจากการเรียนรูและการสังเกตที่จะนําวัสดุที่มีอยูรอบ
ตัวในทองถิ่นใชประโยชน รวมทั้งเปนงานที่สืบทอดตอกันมาดวยการฝกหัดสั่งสมประสบการณที่สําคัญ
คือถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมดานภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ไมปรากฏนามของชางแตอยางใด
14.2.3 ประเภทของงานชางพื้นบานและประโยชนใชสอย เนื่องจากงานชางพื้นบานสราง
ดวยวัสดุชนิดตาง ๆ ที่มีอยูในแตละทองถิ่น และทําขึ้นเพื่อใชประโยชนไดอยางหลากหลาย การแบง
ประเภทของชางพื้นบานจึงยากแกการที่จําแนกลงไปใหชัดเจน การแบงตามวิธีการผลิต เปนวิธีการแบง
ที่เขาใจไดงายโดยแบงเปน เครื่องปนดินเผา สิ่งทอ งานแกะสลัก เครื่องโลหะ เครื่องจักรสาน
สถาปตยกรรมพื้นบาน ภาพเขียน งานประติมากรรม งานเครื่องกระดาษ งานประเภทเบ็ดเตล็ด ที่ไมอาจ
จัดเขาในประเภทไดชัดเจน
14.2.4 คุณคาและคานิยมของงานชางพื้นบาน งานชางพื้นบานนอกจากมีคุณคาใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันอยางดีแลว ยังมีคุณคาในทางสุนทรียภาพ เปนงานศิลปะหัตถกรรม ที่มี
ความสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิตของผูคน และเปนมรดกทางวัฒนธรรมของสังคม
14.3 งานชางหลวง
14.3.1 กรมชางหลวง คือ หนวยงานที่มีหนาที่ทํางานชางของหลวงในสังกัดที่ชางอยูในสังกัด
เปนจํานวนมาก พวกหนึ่งเปนผูถวายตัวเขารับราชการ อีกพวกหนึ่งเปนผูที่ถูกเกณฑ เขามารับราชการ
แตเปนผูที่มีความรูทางชาง จึงไดรับมอบหมายหนาที่ใหทํางาน กับชางหลวงพวกแรก กลุมชางหลวงที่มี
มาแตโบราณไดแก กรมชางทหาร ในกรมชางมหาดเล็กและกรมชางสิบหมู
14.3.2 กรมชางสิบหมู งานชางสิบหมู เปนกรมชางหลหวงที่มีชางประเภทตาง ๆ รวมอยู ใน
กรมหลายประเภท ที่มาของชื่อกรมชางสิบหมูมาจากคําวา “ชางสิบบ” หรือ “ชางศิลป” มิไดมีความ
หมายวามีเพียงสิบประเภท งานชางสิบหมูซึ่งมีมาแตสมัยอยุธยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร ประกอบดวย
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ชางประเภทตาง ๆ ที่สําคัญ เชน เขียน ปน ชางแกะ ชางสลัก ชางกลึง ชางหุน ชางบุ ชางปูน ชาง
รัก เปนตน
14.4 การทะนุบํารุงงานชางไทย
14.4.1 การสงเสริมใหความรูและจัดแสดงเผยแพรผลงานชางไทย
เปนวิธีการทะนุบํารุงงานชางไทยสําหรับไดใชประโยชนและดํารงรักษาคุณคางานชาง
ไวพรอมกัน การสงเสริมเชนที่ไดดําเนินการสืบมา เชน ในรัชกาลที่ 5 โปรดใหมีการสงเสริมความรู
เกี่ยวกับการผลิตไหมในภาคอีสาน ทําใหกิจการผลิตผาไหมในภาคอีสานกาวหนาขึ้น การสงเสริมให
ชาวบานผลิตงานศิลปหัตถกรรมเปนอุตสาหกรรมดวย การแนะนําใหพัฒนารูปแบบใหม ๆ สําหรับ
จําหนายในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม การอนุรักษสืบทอดงานประณีตศิลป ซึ่งมีอยูในพระบรมราช
วัง ตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถายทอดความรูวิชาชาง
ประดิษฐของสตรีและนําไปประกอบอาชีพไดดวย
14.4.2 การสืบทอดงานชางไทยจากชางพื้นบานสูชางหลวง ชางฝมือที่มีอยูตามพื้นบาน

ในทองถิ่นตาง ๆ ในอดีตไดมีโอกาสเขามาทํางานชางของหลวง โดยการถวายตัวและการเกณฑเขารับ
ราชการในกรมชางหลวง ปจจุบันมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ไดอนุรักษและสืบทอดศิลปหัตถกรรมไทย โดยใหผูที่มีความรูความชํานาญในงานชางมาถายทอด ความ
รูแกนักเรียน ศิลปาชีพพิเศษ ซึ่งทรงคัดเลือกมาจากราษฎรชาวบานในทุกภูมิภาคเพื่อธํารงรักษางานชาง
ประณีตศิลป และเพิ่มรายไดแกเกษตรกรในอนาคต
14.4.3 ความเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของงานชางไทย สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตองานชางไทยทั้งงานพื้นบานและงาน
ชวงประณีตศิลป งานชางไทยจึงเปนมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่ควรไดรับการสงเสริมสืบทอด
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและความเปนไปทางสังคมดวย

