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คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู
หนังสือเรียนสรุปเนื้อหา รายวิชาแบบเรียน กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหนังสือสรุปเนื้อหาที่จัดทําขึ้น เพื่อใหผูเรียนที่
เปนนักศึกษา กศน. สามารถทําความเขาใจ และเรียนรูในสาระสําคัญของเนื้อหารายวิชา
สําคัญ ๆ ไดสะดวก และสามารถเขาถึงแกนของเนื้อหาไดดีขึ้น
ในการศึกษาหนังสือสรุปเนื้อหารายวิชา ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาจากหนังสือใหเขาใจในหัวขอและสาระสําคัญ ผลการ
เรียนรู ที่คาดหวัง และขอบขายเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ เขาใจกอน
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของหนังสือสรุปเนื้อหาหนังสือเรียนเลมนี้ โดยศึกษา
แตล ะบทอยา งละเอียด ทํา แบบฝ กหัดหรือกิจกรรมตามที่กําหนด และทํา ความเขาใจใน
เนื้อหาใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป
3. หากตองการศึกษา รายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือสรุปเนื้อหาหนังสือ
เรียนนี้ ใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน หรือครูผูสอนของทาน
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บทที่ 1
ทัศนศิลปพื้นบาน
เรื่องที่ 1.1 ทัศนศิลปพื้นบาน
ทัศนศิลปพื้นบาน
เราอาจแบงความหมายของทัศนศิลปพื้นบานออกเปน 2 คํา คือ คําวาทัศนศิลป และ
คําวาพื้นบาน
ทัศนศิลป หมายถึง ศิลปะที่รับรูไดดวยการมองเห็น กอใหเกิดความรูสึกทางดานจิตใจ
และอารมณของมนุษย เปนกระบวนการถายทอดผลงานทางศิลปะโดยใชจินตนาการ ความคิด
สรางสรรคอยางมีขั้นตอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนอง ความตองการทางดานรางกาย
จิตใจ เชน งานเขียนภาพ งานปน งานแกะสลัก งานจัดสวน เปนตน
งานทัศนศิลป สามารถจําแนกออกไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. จิตรกรรม หมายถึง การสรางสรรคผลงานศิลปะที่แสดงออกดวยการวาด ระบายสี
ลงบนพื้นผิววัสดุที่มีความราบเรียบ เชนกระดาษ ผาใบ แผนไม เปนตน เพื่อใหเกิดเรื่องราว
และความงามตามความรูสึกนึกคิดและจินตนาการของผูวาด เปนงานศิลปะที่มี 2 มิติ ไมมี
ความลึกหรือนูนหนา แตสามารถเขียนลวงตาใหเห็นวามีความลึกหรือนูนได
2. ประติมากรรม หมายถึง การสรางสรรคผลงานศิลปะที่แสดงออกดวยการปน การ
แกะสลัก การหลอ การเชื่อม และการจัดองคประกอบความงามอื่นลงบนสื่อตาง ๆ เพื่อใหเกิด
รูปทรง 3 มิติ มีความลึก หรือนูน หนา งานประติมากรรม แบงเปน 3 ประเภทตามมิติของ
ความลึก ไดแก ประติมากรรมนูนต่ํา ประติมากรรมนูนสูง และประติมากรรมลอยตัว
3. สถาปตยกรรม หมายถึง การสรางสรรคผลงานศิลปะที่แสดงออกดวยการกอสราง
อาคารหรือสิ่งกอสราง รวมถึงสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสรางนั้น
ที่มาจากการออกแบบของมนุษย ดวยศาสตรทางดานศิลปะ การจัดวางที่วาง ทัศนศิลป และ
วิศวกรรมกอสราง เพื่อประโยชนใชสอย และประดับตกแตง
4. ภาพพิมพ หมายถึง การสรางสรรคผลงานศิลปะที่แสดงออกดวยวิธีการพิมพ ดวย
การถายทอดรูปแบบจากแมพิมพออกมาเปนผลงานที่มีลักษณะเหมือนกันกับแมพิมพ ซึ่งเปน
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งานที่พัฒนาตอเนื่องมาจากการวาดภาพ ซึ่งการวาดภาพไมสามารถสรางผลงาน 2 ชิ้น ที่มี
ลักษณะเหมือนกันทุกประการได
คําวา “พื้นบาน” บางครั้งเรียกวา พื้น ซึ่งหมายถึงกลุมชนใดกลุมชนหนึ่งอันมี
เอกลักษณของตน เชน การดํารงชีพ ภาษาพูด ศาสนา ที่เปนประเพณีรวมกัน
ดังนั้น “ทัศนศิลปพนื้ บาน” หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีความงาม ความเรียบงาย
จากฝมือชาวบานทั่ว ๆ ไป สรางสรรคผลงานอันมีคุณคาทางดานความงาม และประโยชนใช
สอยตามสภาพของทองถิ่น

เกร็ดความรู
ผูสรางงานศิลปะ เราเรียกวา ศิลปน เชน ศิลปนดานจิตรกรรม ศิลปนดานภาพพิมพ ศิลปน
ดานประติมากรรม แตการปนหลอพระพุทธรูป เรียกวา งานปฏิมากรรม (สังเกตวาเขียน
ตางกันจากคําวาประติมากรรม นะจะ) และผูสรางสรรคงานปฏิมากรรมเราเรียกปฏิมากร สวน
ผูสรางสรรคงานดานสถาปตยกรรมเราเรียกสถาปนิกจะ......

กิจกรรม ใหผูเรียนสํารวจบริเวณชุมชนของผูเรียนหรือสถานที่พบกลุม วามี
ทัศนศิลปพื้นบานอะไรบาง หากมีจัดอยูในประเภทอะไร จากนั้นบันทึกไวแลวนํามา
แลกเปลี่ยนความรูกันในชั้นเรียน
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เรื่องที่ 1.2 องคประกอบทางทัศนศิลป
ทัศนศิลปเปนศิลปะที่มีที่มา และตองรับรูจากการมองเห็นเปนศิลปะที่อาศัยพื้นที่ใน
การสรางสรรคผลงาน
“องคประกอบทางทัศนศิลป” ประกอบดวย องคประกอบสําคัญที่เปนพื้นฐาน 7
ประการคือ
1. จุด หมายถึง สิ่งที่ปรากฏบนพื้นระนาบที่มีขนาดเล็กที่สุด ไมมีความกวาง ความยาว
ความสูง ความหนา หรือความลึก จุดสามารถแสดงตําแหนงได เมื่อมีบริเวณวางรองรับ เปน
สวนเริ่มตนในการสรางสรรคงานทัศนศิลป เปนตนกําเนิดของเสน รูปราง รูปทรง และพื้นผิว
สามารถพบเห็นจุดไดโดยทั่วไปในธรรมชาติ เชน ดวงดาวบนทองฟา บนสวนตาง ๆ ของผิวพืช
และสัตว เปนตน
2. เสน หมายถึง จุดหลาย ๆ จุดเรียงติดตอกัน เปนพื้นฐานของโครงสรางทุกสิ่งใน
จักรวาล เสนแสดงความรูสึกไดดวยตัวของมันเอง และดวยการสรางเปนรูปทรงตาง ๆ ขึ้น เสน
ที่เปนพื้นฐานไดแก เสนตรง และเสนโคง สามารถนํามาสรางใหเกิดเปนเสนใหม
3. รูปราง หมายถึง การนําเสนมาประกอบกันใหเกิดความกวางและความยาว
มีลักษณะ 2 มิติ
4. รูปทรง หมายถึง การนําเสนมาประกอบกันใหเกิดความกวาง ความยาว ความหนา
หรือความลึก มีลักษณะ 3 มิติ มีมวลและปริมาตรที่ชัดเจน
5. พื้นผิว หมายถึง ลักษณะภายนอกของวัตถุที่เรามองเห็นและสัมผัสได ภาพที่มี
ลักษณะพื้นผิวตางกันจะใหความรูสึกที่แตกตางกัน เชน หยาบ ละเอียด มันวาว ดาน ขรุขระ
เปนตน
6. แสงและเงา ประกอบดวย แสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก แสงจากดวง
อาทิตย แสงจันทร และแสงที่มนุษยประดิษฐขึ้น ไดแก แสงจากไฟฟา เเสงจากเทียนไข เปนตน
สวนเงา ประกอบดวย เงาที่เกิดขึ้นภายในตัววัตถุ และเงาของวัตถุที่เกิดบนพื้น หรือพาดบน
วัตถุอื่นที่รองรับ
7. สี หมายถึง ปรากฏการณของแสงที่สงกระทบวัตถุ สะทอนเขาสูตามนุษย มีผลตอ
ความรูสึก นึกคิดของมนุษย
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เกร็ดความรู
การนําองคประกอบทางทัศนศิลป มาจัดภาพใหปรากฏเดน และจัดเรื่องราวสวนประกอบตาง
ๆ
ในภาพเขาดวยกันอยางเหมาะสมเรียกวา การจัดภาพ
การจัดภาพเบื้องตนมีหลักการดังนี้
1. มีจุดเดนเพียงหนึ่ง
2. เปนเอกภาพ คือดูแลวเปนเรื่องราวเดียวกัน
3. มีความกลมกลืนโดยรวมของภาพ
4. อาจมีความขัดแยงเล็กนอยเพื่อเนนจุดเดน
5. มีความสมดุลของน้ําหนักในภาพ

กิจกรรม ใหผูเรียนอธิบายในความหมายขององคประกอบศิลปตอไปนี้
จุด หมายถึง...............................................................................................................................
เสน หมายถึง
.....................................................................................................................................
สี หมายถึง...............................................................................................................................
พื้นผิว หมายถึง
................................................................................................................................
รูปราง หมายถึง
.............................................................................................................................
รูปทรง หมายถึง
............................................................................................................................
ดูเฉลยจากบทเรียนที่ 1 เรื่องที่ 2 องคประกอบทางทัศนศิลป
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เรื่องที่ 1.3 รูปแบบและวิวัฒนาการของทัศนศิลปพนื้ บาน
ศิลปะพื้นบาน หมายถึง ศิลปะที่มีความงาม ความเรียบงาย จากฝ มือของชาวบา น
สรางสรรคผลงานที่มีคุณคา ทางดานความงาม และประโยชนใชส อย ตามความตองการและ
สภาพของทองถิ่นนั้น ๆ
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ไดกลาววา “ทัศนศิลปพื้นบานหมายถึง ศิลปะชาวบาน คือ
การรองรําทําเพลง กิจกรรมการวาดเขียนและอื่น ๆ ซึ่งกําเนิดมาจากชีวิตจิตใจของประชาชน
ศิลปะชาวบานสวนใหญจะเกิดควบคูกับการดําเนินชีวิตของชาวบาน ภายใตอิทธิพลของความ
เปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และความจําเปนของสภาพทองถิ่น เพื่อใชสอยใน
ชีวิตประจําวัน”
สวนประกอบของทัศนศิลปพื้นบาน
ทัศนศิลปพื้นบาน จะประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
1. เปนผลงานของชางนิรนาม ทําขึ้นเพื่อใชสอยในชีวิตประจําวัน ความงามที่ปรากฏ
มิไดเกิดจากความประสงคสวนตัวของชางเพื่อแสดงออกทางศิลปะ แตมาจากความพยายาม
หรือความชํานาญของชางที่ฝกฝน และผลิตตอมาหลายชั่วอายุคน
2. เปนผลงานที่มีรูปแบบที่เรียบงาย มีความงามอันเกิดจากวัสดุจากธรรมชาติ และ
ผานการใชสอยจากอดีตจนถึงปจจุบัน
3. แสดงลักษณะพิเศษเฉพาะถิ่น หรือเอกลักษณของถิ่นกําเนิด
4. เปนผลงานที่ทําขึ้นดวยฝมือเปนสวนมาก
5. ผลิตขึ้นตามความจําเปน จําหนายในราคาไมแพง
สาเหตุการกําเนิดศิลปะพื้นบาน สรุปไดดังนี้
1. เกิดจากความจําเปนในการดํารงชีวิต เพื่อตอบสนองความตองการในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ เชน การทําเครื่องปนดินเผา เพื่อใชเปนภาชนะหุงตม เก็บกักน้ํา การทอผา
เพื่อใชปกปดรางกาย หรือการทําเครื่องมือเครื่องใช เพื่อใชในการประกอบอาชีพ
2. เกิดจากสภาพภูมิศาสตร และสิ่งแวดลอม ที่แตกตางกันออกไปตามสภาพของพื้นที่
เชน การปลูกสรางที่อยูอาศัย บานที่อยูใกลแมน้ําจะมีใตถุนสูง เพื่อปองกันน้ําทวมตัวบานเปน
ตน
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3. เกิดจากความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของแตละทองถิ่น เชน การทําตุงหรือธงของ
ภาคเหนือ เพื่อถวายเปนพุทธบูชาหรือสรางอุทิศแกผูตาย โดยเชื่อวาตุงมีลักษณะเปนผืนยาว
เมื่อสรางขึ้นเปนพุทธบูชาหรืออุทิศใหผูตายแลว ผูตายจะสามารถเกาะชายตุงขึ้นสวรรคได
ประเภทของศิลปะพืน้ บาน
งานศิลปะพื้นบานของไทยมีปรากฏตามทองถิ่นตาง ๆ อยูมากมายหลายประเภท
สามารถแบงเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้
1. จิตรกรรม คืองานเขียนภาพระบายสี ภาพลายเสน สวนมากเปนเรื่องเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ไดแกภาพจิตรกรรมฝาผนัง การเขียนภาพลงในสมุดขอย ตลอดจนการเขียน
ลวดลายลงบนภาชนะเครื่องใชตาง ๆ
2. ประติมากรรม คือการปน การแกะสลัก หลอรูปและลวดลายตาง ๆ เพื่อประดับอาคาร
ไดแกพระพุทธรูป ตุกตา โอง ชาม ฯลฯ
3. สถาปตยกรรม คืองานกอสรางอาคารทางพระพุทธศาสนา โบสถ วิหาร เจดีย ศาลาการ
เปรียญ และการกอสรางที่อยูอาศัย
4. ดนตรี นาฏศิลป คือการขับรอง การบรรเลงดนตรีประเภทตาง ๆ การรายรํา ระบํา ฟอน
5. วรรณกรรม คือการประพันธโคลง ฉันท กาพย กลอน บทประพันธทั้งรอยแกวรอยกรอง
6. ศิลปหัตถกรรม คืองานที่ใชในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ เครื่องมือเครื่องใชใน
ครัวเรือน
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เกร็ดความรู
คุณรูไหมวาเรือนไทยโบราณแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
เรือนเครื่องสับ คือประเภทหนึ่งของเรือนที่อยูอาศัยของคนไทยที่เรียกวา เรือนไทย คู
กันกับ เรือนเครื่องผูก ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถานหมายถึง "เปนเรือนที่มีลักษณะ
คุมเขาดวยกันดวยวิธีเขาปากไม" สวนใหญเรือนเครื่องสับเปนเรือน 3 หอง กวาง 8 ศอก แตจะ
ใหญโตมากขึ้นถาเจาของมีตําแหนงสําคัญ เชน เสนาบดี ชางที่สรางจะเปนชางเฉพาะทาง กอน
สรางจะมีการประกอบพิธีหลาย ๆ อยาง ในภาคกลางมักใชไมเต็งรังทําพื้น เพราะแข็งมาก ทํา
หัวเทียนไดแข็งแรง ภาคเหนือนิยมใชไมสัก ไมที่ไมนิยมใช เชน ไมตะเคียนทอง เพราะมียางสี
เลือด ไมนาดู
เรือนเครือ่ งผูก เปนการสรางในลักษณะงาย ๆ การประกอบสวนตาง ๆ เขาดวยกันจะ
ใชวิธีการผูกมัดติดกันดวยหวาย หรือจักตอกจากไมไผ ไมมีการใชตะปูตอกยึด ฝาบาน หนาตาง
ใชไมไผสานขัดแตะ เรียกวาฝาขัดแตะ พื้นมีทั้งไมเนื้อแข็งทําเปนแผนกระดาน หรือใชไมไผสับ
เปนฟาก ก็แลวแตฐานะของเจาของบานจะ?

กิจรรม ใหผูเรียนสํารวจบริเวณชุมชนของผูเรียนหรือสถานที่พบกลุมวา มีศิลปะ
พื้นบานใดบาง ที่เขาในประเภททัศนศิลปพื้นบานทั้ง 6 ประเภทขางตน จากนั้นจดบันทึกโดย
แบงเปนแตละหัวขอดังนี้
1. วันที่สํารวจ
2. ระบุสถานที่ หรือสิ่งของที่พบ
3. จัดอยูในประเภททัศนศิลปใด
4. ประโยชนหรือคุณคา
5. มีความสวยงามประทับใจหรือไม อยางไร(บอกเหตุผล)
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เรื่องที่ 1.4 รูปแบบและความงามของทัศนศิลปพนื้ บาน
ทัศนศิลปพื้นบานกับความงามตามธรรมชาติ
ทัศนศิลปพื้นบาน เปนรูปแบบศิลปะชนิดเดียว ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนอย
และคงรูปแบบเดิมไดนานที่สุด จากเอกลักษณอันมีคุณคานี้เองทําใหทัศนศิลปพื้นบานมีคุณคา
เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ไมวาเปนคุณคาดานเรื่องราว หรือการแสดงออก เพราะทัศนศิลปพื้นบาน
เปนตัวบงบอกความเปนมาของมนุษยชาติที่สรางทัศนศิลปพื้นบานนั้น ๆ ขึ้นมา
งานทัศนศิลปพื้นบานสวนใหญมักจะออกแบบมาในรูปของการเลียนแบบหรือทําให
กลมกลืนกับธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของการใชสอย ความสวยงาม และ/หรือเพื่ออุดมคติ
ซึ่งทําใหทัศนศิลปพื้นบานมีจุดเดนที่นาประทับใจ ตัวอยางเชน การออกแบบอุปกรณจับปลา
ที่มีการออกแบบใหกลมกลืนกับลักษณะกระแสน้ํา สะดวกในการเคลื่อนยาย
เราอาจวิเคราะห วิจารณ ถึงความสวยงาม ของทัศนศิลปพื้นบานโดยมีแนวทางในการ
วิเคราะหวิจารณ ดังนี้
1. ดานความงาม เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานทักษะฝมือ
การจัดองคประกอบศิลป
2. ดานสาระ เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาของสาเหตุ หรือวัตถุประสงคในการ
สรางสรรคงานศิลปะ
3.ดานอารมณความรูสึก เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานอารมณความรูสึก
และการสื่อความหมาย
ตัวอยางการวิเคราะห วิจารณงานทัศนศิลปพื้นบานจากภาพตอไปนี้
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คําวิจารณ
งานทัศนศิลปประเภท จิตกรรม ภาพเขียนระบายสี
1. ดานความงาม ภาพนี้ ผูเขียนมีฝมือและความชํานาญในการจัดภาพสูง จุดสนใจอยูที่บาน
หลังใหญ มีเรือนหลังเล็กกวาเปนตัวเสริมใหภาพมีเรื่องราวมากขึ้น สวนใหญในภาพจะใชเสน
ในแนวนอนทําใหดูสงบเงียบแบบชนบท
2. ดานสาระ เปนภาพที่แสดงใหเห็นวิถีชีวิตที่อยูใกลชิดธรรมชาติ มีตนไมใหญนอยเปนฉาก
ประกอบทั้งหนาและหลัง มีสายน้ําที่ใหความรูสึกเย็นสบาย
3. ดานอารมณและความรูสึก เปนภาพที่ใหความรูสึกผอนคลาย สีโทนเขียวของตนไมทําให
รูสึกสดชื่น เกิดความรูสึกสงบสบายใจแกผูชมเปนอยางดี

กิจกรรม ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่
กําหนดโดยใชหลักการวิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษามาประกอบคําวิจารณ

ภาพจิตรกรรมสีน้ําของ อ.กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ
คําวิจารณ
..............................................................................................................................................
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เรื่องที่ 1.5 ทัศนศิลปพื้นบานกับการแตงกาย
ความหมายของเครื่องแตงกาย
คําวา เครื่องแตงกาย หมายถึง สิ่งที่มนุษยนํามาใชเปนเครื่องหอหุมรางกาย ซึ่งสะทอน
ใหเห็นถึงสภาพของการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคสมัยนั้น ๆ
ประวัติของเครื่องแตงกาย
ในยุคกอนประวัติศาสตร มนุษยใชเครื่องหอหุมรางกายจากสิ่งที่ไดมาจากธรรมชาติ
เชน ใบไม ใบหญา หนังสัตว ขนนก ดิน สีตาง ๆ ฯลฯ มนุษยบางเผาพันธุรูจักการใชสีที่ทํามา
จากตนพืช โดยนํามาเขียนหรือสักตามรางกายเพื่อใชเปนเครื่องตกแตงแทนการใชเครื่องหอหุม
รางกาย ตอมามนุษยมีการเรียนรู ถึงวิธีที่จะดัดแปลงการใชเครื่องหอหุมรางกายจากธรรมชาติ
ใหมีความเหมาะสมและสะดวกตอการแตงกาย เชน มีการผูก มัด สาน ถัก ทอ ฯลฯ และมีการ
วิวัฒนาการเรื่อยมา จนถึงการรูจักใชวิธีตัดและเย็บ จนในที่สุดไดกลายมาเปนเทคโนโลยี
จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้
ศิลปะกับการแตงกาย
ความรูเกี่ยวกับศิลปะในการแตงกายจะชวยใหสามารถแตงกายไดดี เปนการเสริมสราง
บุคลิกภาพใหดีขึ้น เชน หลักการใชความรูเรื่องเสน ประกอบการเลือกเครื่องแตงกาย
- การเลือกใสเสื้อผาที่มีลายเสนตามขวาง จะชวยใหคนที่มีรูปรางผอมดูอวนขึ้น
- การเลือกใสเสื้อผาที่มีลายเสนในแนวตั้ง จะชวยใหคนที่มีรูปรางอวนดูผอมลง
หรือ เสื้อผาที่มีสีออน สีสวาง จะชวยใหผูสวมใสดูมีรางกายขนาดใหญขึ้น ดูสดใส สวน
เสื้อผาที่มีสีเขม มืด จะทําใหรางกายดูมีขนาดเล็กลง ดูสุขุม ลึกลับ เปนตน
มนุษยเรามีพื้นฐานในการรักความสวยงามอยูในจิตสํานึกอยูทุก ดังนั้นมนุษยจึงมีความ
พยายามสรรหาสิ่งของมาประดับและตกแตงรางกายตน โดยมีจุดประสงคที่จะเสริมความ
สวยงาม เพิ่มฐานะการยอมรับในสังคม หรือเปนการเรียกรองความสนใจของเพศตรงขาม
เครื่องประดับเหลานี้หลายชนิดจัดอยูในงานทัศนศิลปพื้นบานชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจแบง
ออกเปนชนิดตาง ๆ ตามวัสดุที่ใช ได 3 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. เครือ่ งประดับที่ทําจากอโลหะ ไดแก เครื่องประดับที่ใชวัสดุหลักที่ไมใชโลหะเชน
วัสดุดินเผา ไม ผา หินสีตาง ๆ ใยพืช หนังสัตว อัญมณี แกว พลาสติก ฯลฯ เครื่องประดับ
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เหลานี้อาจทําจากวัสดุชนิดเดียวหรือนํามาผสมกันก็ได นอกจากนั้นยังสามารถนํามาผสมกับ
วัสดุประเภทโลหะไดอีกดวย
2. เครือ่ งประดับที่ทําจากโลหะ ไดแก เครื่องประดับที่ทําจากสินแรโลหะ เชน ทองคํา
เงิน ทองแดง ทองเหลือง ฯลฯ ซึ่งบางครั้งไดนําแรโลหะมากกวา 1 ชนิดมาผสมกัน เชน นาก
ซึ่งเปนการผสมกันระหวางทองคํากับทองแดง สัมฤทธิ์ หรือ สําริด เปนโลหะผสมระหวาง
ทองแดงและดีบุก สัมฤทธิ์บางชนิดอาจมีสวนผสมของสังกะสี หรือตะกั่วปนอยูดวย
3. เครือ่ งประดับที่ใชทําใหเกิดรองรอยบนรางกาย ไดแก การนําวัตถุจากภายนอก
รางกายเขาไปติดบนรางกาย เชน รอยสัก หรือการฝงลูกปดหรือเมล็ดพืชใตผิวหนังของชาว
แอฟริกาบางเผา เปนตน นอกจากนั้นยังมีการเขียนสีตามบริเวณลําตัวใบหนาเพื่อประเพณี
หรือความสวยงามอีกดวย

เกร็ดความรู
รูไหมวา สีและลวดลายสามารถนํามาชวยในการแตงรางกายไดนะจะ
คนอวน หากใสเสื้อผาสีเขม ๆ เชน น้ําเงิน แดงเขม เขียวเขม เทา หรือดํา จะทําใหดูผอม
ลงกวาใสเสื้อสีออน และหากเลือกเสื้อผาที่มีลายแนวตั้งยาว ๆก็ จะทําใหดูผอมยิ่งขึ้น
ขณะที่คนผอม ควรใสเสื้อผาสีออน ๆ เชนขาว เหลือง ชมพู ฟา ครีม และควรเลือกลาย
เสื้อผาในแนวขวาง เพราะจะทําใหดูตัวใหญขึ้น
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กิจกรรม
ใหผูเรียนทดลองนําวัสดุที่กําหนดดานลาง มาออกแบบเปนงานเครื่องประดับชนิดใดก็ไดที่ใช
สําหรับการตกแตงรางกาย โดยใหเขียนเปนภาพรางของเครื่องประดับพรอมคําอธิบายแนว
ทางการออกแบบของผูเรียน(ไมตองบอกวิธีทํา) จากนั้นใหนําผลงานออกแบบนําเสนอในชั้น
เรียน
วัสดุที่กําหนด

ลูกปดเจาะรูสีตางๆ

เชือกเอ็นขนาดเล็ก

คําอธิบายแนวทางการออกแบบ
...................................................................................................

เรื่องที่ 1.6 การตกแตงทีอ่ ยูอาศัย
การออกแบบตกแตง เปนการออกแบบเพื่อความเปนอยูในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการออกแบบเพื่อเสริมแตงความงามใหกับอาคารบานเรือนและบริเวณที่อยูอาศัย
เพื่อใหเกิดความสวยงามนาอยูอาศัย การออกแบบตกแตงในที่นี้หมายถึงการออกแบบตกแตง
ภายนอกและการออกแบบตกแตงภายใน
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หลักการตกแตงทีอ่ ยูอาศัย
การจั ด ตกแตง ภายในบา น โดยการนํา หลั กการทางศิล ปะมาผสมผสานเขา กับการ
ตกแตง แสดงออกถึงความงดงาม และมีรสนิยมของผูเปนเจาของบาน องคประกอบทางศิลปะ
ที่นํามาใชในการจัดแตงแตงที่อยูอาศัย ไดแก
1. ขนาดและสัดสวน ขนาดและสัดสวนนํามาใชในการจัดที่อยูอาศัย ไดแก ขนาดของ
หอง จะขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ทํา ควรกําหนดขนาดของหองใหมีพื้นที่รองรับกิจกรรมนั้น ๆ ให
เหมาะสม ไมเล็กจนเกินไป เพราะจะทําใหคับแคบและไมสะดวกตอการทํากิจกรรม จํานวน
ของสมาชิกในครอบครัว ในการกําหนดขนาดของหองตาง ๆ ควรคํานึงถึงจํานวนของสมาชิกวา
มีมากนอยเพียงใด เพื่อจะไดกําหนดขนาดของหองใหเหมาะสมกับสมาชิก และเครื่องเรือน ใน
การกําหนดขนาดของเครื่องเรือน ควรกําหนดใหมีขนาดพอดีกับหองและสมาชิก หรือขนาด
พอเหมาะกับสมาชิกไมสูงหรือเตี้ยจนใชงานไมสะดวก
2. ความกลมกลืน ความกลมกลืนของศิลปะที่นํามาใชในการจัดตกแตงที่อยูไดแก การ
นํา ธรรมชาติมาผสมผสานในการตกแตง จะทํา ให เกิดความสั มพั นธ ที่งดงาม การใช ตนไม
ตกแตงภายในอาคารจะทํา ใหเกิดบรรยากาศที่รมรื่น เบิกบาน และเปนธรรมชาติ ความ
กลมกลืนของเครื่องเรือน ในการเลือกเครื่องเรือนเครื่องใชที่เหมาะสมและสอดคลองกับการใช
สอย จะทําใหเกิดความสัมพันธในการใชงาน
3. การตัดกัน โดยทั่วไปของการจัดตกแตงที่อยูอาศัย นิยมทําในรูปแบบของการสราง
จุดเดนหรือจุดสนใจในการตกแตง ไมใหเกิดความกลมกลืนมากเกินไป
4. เอกภาพ การจัดพื้นที่ในหองตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกิจกรรม จึงเปนการใชเอกภาพ
ในการจัดพื้นที่ที่ชัดเจน การจัดเอกภาพของเครื่องเรือนเครื่องใชก็เปนสิ่งสําคัญ หากเครื่อง
เรือนจัดไมเปนระเบียบยอมทําใหผูอาศัยขาดการใชสอยที่ดีและขาดประสิทธิภาพในการทํางาน
และขาดความงาม
5. การซ้ํา การซ้ําและจังหวะเปนสิ่งที่สัมพันธกัน การซ้ําสามารถนํามาใชในงานตกแตง
ไดหลายประเภท เพราะการซ้ําทําใหเกิดความสอดคลองของการออกแบบการออกแบบตกแตง
ภายใน เชน การปูกระเบื้องปูพื้นที่เปนลวดลายตอเนื่อง หรือการติดภาพประดับผนัง
6. จังหวะ การจัดจังหวะของที่อยูอาศัยทําไดหลายลักษณะ เชน การวางผังบริเวณ
หรือการจัดแปลนบานใหมีลักษณะที่เชื่อมพื้นที่ตอเนื่องกันเปนระยะ ยกตัวอยางเชน พื้นที่ของ
การเก็บ การปรุงอาหาร การลาง การทําอาหาร และการเสิรฟอาหาร เปนตน
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7. การเนน การเนนดวยสีไดแก การตกแตงภายในหรือภายนอกอาคาร ดวยการใชสี
ตกแตงที่กลมกลืน หรือโดดเดน เพื่อใหสะดุดตาหรือสดชื่นสบายตา การเนนดวยแสงไดแก
การใชโคมไฟหรือแสงสวางตาง ๆ สามารถสรางความงามและใหบรรยากาศไดอยางดี
8. ความสมดุล ไดแก การจัดตกแตงเครื่องเรือน หรือวัสดุตาง ๆ ใหมีความสมดุลตอ
การใชงาน หรือเหมาะสมกับสถานที่ เชน การกําหนดพื้นที่ใชสอยที่สะดวกตอการทํางาน หรือ
การจัดทิศทางของเครื่องเรือนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และการทํางาน
9. สี สีมีความสัมพันธกับงานศิลปะ และการตกแตงสถานที่ เพราะสีมีผลตอสภาพ
จิตใจและอารมณของมนุษย สีใหผูอยูอาศัยอยูอยางมีความสุข เบิกบานและรื่นรมย ดังนั้นสีจึง
เปนปจจัยสําคัญของการจัดตกแตงที่อยูอาศัย

เกร็ดความรู
การสรางบานควรที่จะมีการออกแบบตกแตงภายในไปพรอมกันดวย เพื่อเปนความลงตัวในการ
ออกแบบกอสราง และการวางสายไฟฟา ทอน้ําภายในระหวางกอสราง หากผูรับเหมากอสราง
และตกแตงภายในเปนผูเดียวกัน การประสานงานในสวนนี้จะเปนไปอยางราบรื่น ทําใหงาน
เสร็จไดรวดเร็วขึ้น อีกทั้งการกอสรางบานและตกแตงภายในไปพรอมกัน ยังสามารถชวย
ประหยัดงบประมาณในการสรางบานใหนอยลงอีกดวย
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กิจกรรม
จากแบบรางแปลนหองนอนดานลาง ใหผูเรียนออกแบบจัดวางเครื่องเรือนตาม
ความคิดและจินตนาการ โดยใหรางผังเครื่องเรือนจัดวางลงในผังแปลนนี้จากนั้นนํามา
แลกเปลี่ยนและวิจารณกันในกลุมเรียน
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เรื่องที่ 1.7 คุณคา ความสําคัญทางวัฒนธรรมและประเพณี
วัฒนธรรม โดยทั่วไปหมายถึง รูปแบบของกิจกรรมมนุษยและโครงสรางเชิงสัญลักษณ
ที่ทําใหกิจกรรมนั้นเดนชัดและมีความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนพฤติกรรมและสิ่งที่คน
ในหมูผลิตสรางขึ้น ดวยการเรียนรูจากกันและกันและรวมใชอยูในหมูพวกของตน วัฒนธรรมที่
เปนนามธรรม หมายถึงสิ่งที่ไมใชวัตถุ ไมสามารถมองเห็นหรือจับตองได เปนการแสดงออกใน
ดาน ความคิด ประเพณี ขนบธรรมเนียม แบบแผนของพฤติกรรมตาง ๆ ที่ปฏิบัติสืบตอกันมา
เปนที่ยอมรับกันในกลุมของตนวาเปนสิ่งที่ดีงามเหมาะสม เชน ศาสนา ความเชื่อ ความสนใจ
ทัศนคติ ความรู และความสามารถ วัฒนธรรม ประเภทนี้เปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิด วัฒนธรรม
ที่เปนรูปธรรมขึ้นได และในบางกรณีอาจพัฒนาจนถึงขั้นเปน อารยธรรม ได เชน การสรางศา
สนสถานในสมั ย ก อ น เมื่ อ เวลาผ า นไปจึ ง กลายเป น โบราณสถาน ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตร
ประเพณี เปนกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เปนเอกลักษณและมีความสําคัญ
ตอสังคม เชน การแตงกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ
ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณี
วัฒนธรรมเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งในความเปนชาติ ชาติใดที่ไรเสียซึ่งวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันเปนของตนเองแลว ชาตินั้นจะคงความเปนชาติอยูไมได วัฒนธรรมและประเพณีมี
ความสําคัญดังนี้
1. เปนสิ่งที่ชี้แสดงใหเห็นความแตกตางของบุคคล กลุมคนหรือชุมชน
2. เปนสิ่งที่ทําใหเห็นวาตนมีความแตกตางจากสัตว
3. ชวยใหเราเขาใจสิ่งตางๆ ที่เรามองเห็น การแปลความหมายของสิ่งที่เรามองเห็นนั้น
ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมและประเพณีของกลุมชน ซึ่งเกิดจากการเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรม
เชน คนไทยมองเห็นดวงจันทรวามีกระตายอยูในดวงจันทร ชาวออสเตรเลียเห็นเปนตาแมว
ใหญกําลังมองหาเหยื่อ
4. เปนตัวกําหนดปจจัย 4 เชน เครื่องนุงหม อาหาร ที่อยูอาศัย การรักษาโรค ที่
แตกตางกันไปตามแตละวัฒนธรรม เชนพื้นฐานการแตงกายของประชาชนแตละชาติ อาหาร
การกิน ลักษณะบานเรือน ความเชื่อในยารักษาโรคหรือความเชื่อในสิ่งลี้ลับของแตละชนชาติ
เปนตน
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5. เปนตัวกําหนดการแสดงความรูสึกทางอารมณ และการควบคุมอารมณ เชน ผู
ชายไทยจะไมปลอยใหน้ําตาไหลตอหนาสาธารณะชนเมื่อเสียใจ
6. เปนตัวกําหนดการกระทําบางอยาง ในชุมชนวาเหมาะสมหรือไม ซึ่งการกระทํา
บางอยางในสังคมหนึ่งเปนที่ยอมรับวาเหมาะสมแตไมเปนที่ยอมรับในอีกสังคมหนึ่ง เชนคน
ตะวันตกจะจับมือหรือโอบกอดกันเพื่อทักทายกันทั้งชายและหญิง คนไทยใชการยกมือบรรจบ
กันและกลาวสวัสดีไมนิยมสัมผัสมือโดยเฉพาะกับคนที่มีอาวุโสกวา คนญี่ปุนใชโคงคํานับ
ชาวเผาเมารีในประเทศนิวซีแลนด ทักทายดวยการ แลบลิ้นออกมายาว ๆ เปนตน
ลักษณะของวัฒนธรรมและประเพณี
เพื่อที่จะใหเขาใจถึงความหมายของคําวา "วัฒนธรรม" ไดอยางลึกซึ้ง จึงขออธิบายถึง
ลักษณะของวัฒนธรรม ซึ่งอาจแยกอธิบายไดดังตอไปนี้
1. วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู มนุษยแตกตางจากสัตว ตรงที่มีการ
รูจักคิด มีการเรียนรู จั ดระเบียบชีวิตใหเจริญ อยูดีกินดี มีความสุขสะดวกสบาย รูจักแกไข
ปญหา ซึ่งแตกตางไปจากสัตวที่เกิดการเรียนรูโดยอาศัยความจําเทานั้น
2. วัฒนธรรมเปนมรดกของสังคม เนื่องจากมีการถายทอดการเรียนรู จากคนรุนหนึ่ง
ไปสูคนรุนหนึ่ง ทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม โดยไมขาดชวงระยะเวลา และ มนุษยใชภาษา
ในการถายทอดวัฒนธรรม ภาษาจึงเปนสัญลักษณที่ใชถายทอดวัฒนธรรมนั่นเอง
3. วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิต หรือเปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตของ มนุษย มนุษย
เกิดในสังคมใดก็จะเรียนรูและซึมซับในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู ดังนั้น วัฒนธรรม
ในแตละสังคมจึงแตกตางกัน
4. วัฒนธรรมเปนสิ่งที่ไมคงที่ มนุษยมีการคิดคนประดิษฐสิ่งใหม ๆ และ ปรับปรุง
ของเดิมใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อความเหมาะสม และความอยู รอด
ของสังคม เชน สังคมไทยสมัยกอนผูหญิงจะทํางานบาน ผูชายทํางานนอกบาน เพื่อหาเลี้ยง
ครอบครัว แตปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูหญิงตองออกไปทํางานนอกบาน
เพื่อหา รายไดมาจุนเจือครอบครัว บทบาทของผูหญิงในสังคมไทยจึงเปลี่ยนแปลงไป
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เกร็ดความรู
เทศกาลคืออะไร.................
เทศกาลคือชวงเวลาที่กําหนดไวเพื่อจัดงานบุญและงานรื่นเริงในทองถิ่น เปนการเนนไปที่การ
กําหนดวัน เวลา และโอกาสที่สังคมแตละแหงจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองโดยมีฤดูกาลและ
ความเชื่อเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดเทศกาลและงานประเพณี

โบราณสถานและวัตถุ
โบราณสถาน หมายถึง สถานที่ที่เปนของโบราณ เชน อาคารสถานที่ที่มีมาแตโบราณ
แหลงโบราณคดี เชน เมืองโบราณ วังโบราณ คุมเกา เจดีย ฯลฯ แทบทุกจังหวัดในเมืองไทยมี
แหลงโบราณสถานที่นาศึกษา นาเรียนรู เพื่อสืบทอดความภาคภูมิใจในภูมิปญญา และ
ความสามารถของบรรพบุรุษ เชน เวียงกุมกามที่เชียงใหม แหลงโบราณสถานที่บานเชียง พระ
นครคีรีที่จังหวัดเพชรบุรี พระเจดียยุทธหัตถี พระเจดียที่สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงกิจกรรม
ที่สําคัญตาง ๆ พระราชวังและพระตําหนักโบราณ ฯลฯ
โบราณวัตถุ หมายถึง สังหาริมทรัพย (ทรัพยที่ไมยึดติดกับที่ดิน) ที่เปนของโบราณ ไม
วาจะเปนสิ่งประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเปนสวนหนึ่งสวนใดของ
โบราณสถาน ซากมนุษยหรือซากสัตว ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐ หรือโดย
หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือ
โบราณคดี
ประโยชนของโบราณสถานและโบราณวัตถุ สรุปไดดังนี้
1. แสดงความเปนมาของประเทศ ประเทศที่มีประวัติศาสตรยาวนานก็ยอมตองมี
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีอายุเกาแกเชนกัน ดังนั้นโบราณสถานและโบราณวัตถุจึง
เปรียบเหมือนหลักฐานแสดงความเปนมาของชาติ
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2. เปนเกียรติและความภาคภูมิใจของคนในชาติ โบราณสถานและโบราณวัตถุแสดง
ใหเห็นถึงการพัฒนาทั้งดานสังคม สติปญญา และคุณภาพชีวิตของคนในอดีตของชาติ ดังนั้น
ชาติที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากและเกาแก คนในชาติยอมมีความภูมิใจในการ
วิวัฒนาการดานตาง ๆ ของชนชาติของตน
3. เปน สิ่งที่โยงเหตุการณในอดีต และปจจุบัน เขาดวยกัน โบราณสถานและ
โบราณวัตถุเปนเหมือนหลักฐานที่ผานกาลเวลามา ทําใหคนในยุคปจจุบันสามารถรับรูถึงอดีต
ของชนชาติของตน และสามารถนํา มาปรับปรุง พัฒนา หรือแกไขขอบกพรองในเหตุการณ
ปจจุบันหรือเลียนแบบและพัฒนาในสิ่งที่ดีงามตอไปได
4. เปนสิง่ ที่ใชอบรมจิตใจของคนในชาติได โบราณสถานและบางแหงเปนสถานที่ที่
บอกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษ บางแหงเปนที่เตือนสติคนในชาติ และบางแหงถือวาเปน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ
โบราณสถานและโบราณวั ตถุ ไ มใ ช ทรั พ ยากรธรรมชาติซึ่ ง เกิ ด ขึ้น ได เ อง แตเ ป น
ทรัพ ยากรวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง ที่มนุษ ยใช ส ติป ญญาและความรูความสามารถสร า งขึ้ น
สถานที่และสิ่งของเหลานั้นเมื่อตกทอดเปนมรดกมาถึงคนรุนปจจุบัน ก็กลายเปนโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ เชนเดียวกับอาคารและวัตถุที่เราสรางขึ้นสมัยนี้ ก็จะเปนโบราณสถานและ
โบราณวัตถุของคนในอนาคตสืบตอไป ดังนั้นเราทุกคนควรรวมมือรวมใจดูแลโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ และใหยึดถือวา การอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุเปนหนาที่ของทุกคน

เกร็ดความรู
โบราณสถานของไทยที่ไดขนึ้ ทะเบียนมรดกโลกแลวมีถึง 3 แหงคือ
1.อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร (ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร)
2.อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
3.แหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานี
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กิจกรรม
1. ใหผูเรียนเขียนเรียงความสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี หรือเทศกาลที่สําคัญของ
จังหวัดของผูเรียน จากนั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน
2. ใหผูเรียนรวมกลุมกันเพื่อไปชมโบราณสถาน หรือพิพิธภัณฑในทองถิ่น จากนั้นให
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน
3. จากที่เรียนมาในบทนี้ ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
3.1 ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณี
3.3 การอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุ
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กิจกรรมทายบทที่ 1
กิจกรรมที่ 1.1 ทัศนศิลปพนื้ บาน (รวม 22 คะแนน )
ขอที่ 1. (ขอละ 1 คะแนน รวม 3 คะแนน)
1. บอกประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพื้นบานแตละภาคได
2. แสดงนาฏศิลปพื้นบานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. รูคุณคาและอนุรักษนาฏศิลปพื้นฐานและภูมิปญญาทองถิ่น
ใหผูเรียนสํารวจบริเวณชุมชนของผูเรียนหรือสถานที่พบกลุม โดยสํารวจวาในสถานที่นั้นมีทัศนศิลปพื้นบาน
อะไรบาง
1. มีทัศนศิลปพื้นบานอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………..….…………..
2.ทัศนศิลปพื้นบานตามขอ1 จัดอยูในประเภทอะไร
……………………………………………………………………………………………………………………….………….
3. จากนั้นบันทึกไวแลวนํามาแลกเปลี่ยนความรูในชั้นเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………….………….
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กิจกรรมที่ 1.2 องคประกอบทางทัศนศิลป

ขอที่ 2. (3 คะแนน)
ใหผูเรียนอธิบายความหมายขององคประกอบศิลปแตละหัวขอดังตอไปนี้
จุด หมายถึง………………………………………………………………….…………………..……
เสน หมายถึง……………………………………………………………….………………….……..
สี หมายถึง……………………………………………………………….……………………..……..
แสง-เงา หมายถึง…………………………………………………..……………….............................
รูปรางและรูปทรง หมายถึง…………………………………………………..………………............

กิจกรรมที่ 1.3 รูปแบบและวิวัฒนาการของทัศนศิลปพนื้ บาน

ขอที่ 3. (3 คะแนน)
ใหผูเรียนสํารวจบริเวณชุมชนของผูเรียนหรือสถานที่พบกลุมวามีศิลปะพื้นบานใดบาง
ที่มีองคประกอบศิลปทั้ง 6 ประเภทขางตน จากนั้นใหจดบันทึกโดยแบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้
1. วันที่สํารวจ
2. ระบุสถานที่ หรือสิ่งของที่พบ
3. จัดอยูในประเภททัศนศิลปใด
4. ประโยชนหรือคุณคา
5. มีความสวยงามประทับใจหรือไม อยางไร(บอกเหตุผล)
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กิจกรรมที่ 1.4 รูปแบบและความงามของทัศนศิลปพนื้ บาน
ขอที่ 4. (3 คะแนน)
ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนดโดยใชหลักการ
วิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษามาประกอบคําวิจารณ

ภาพจิตรกรรมสีน้ําของ อ.กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ
คําวิจารณ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 1.5 ทัศนศิลปพนื้ บานกับการแตงกาย

ขอที่ 5. (3 คะแนน)
ใหผูเรียนทดลองนําวัสดุที่กําหนดดานลาง มาออกแบบเปนงานเครื่องประดับชนิดใดก็ไดที่
ใชสําหรับการตกแตงรางกาย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้
1. ใหออกแบบและเขียนเปนภาพรางของเครื่องประดับพรอมคําอธิบายแนวทางการ
ออกแบบ
ของผูเรียน (ไมตองบอกวิธีทํา) จากนั้นใหนําผลงาน
ออกแบบนํามาเสนอในชั้นเรียน
วัสดุที่กําหนด

ลูกปดเจาะรูสีตางๆ
คําอธิบายแนวทางการออกแบบ
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

เชือกเอ็นขนาดเล็ก
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กิจกรรมที่ 1.6 การตกแตงที่อยูอ าศัย

ขอที่ 6. (3 คะแนน)
จากแบบรางแปลนหองนอนดานลาง ใหผูเรียนออกแบบจัดวางเครื่องเรือนตาม
ความคิดและจินตนาการ โดยใหรางผังเครื่องเรือนใหจัดวางลงในผังแปลนนี้ จากนั้นนํามา
แลกเปลี่ยนและวิจารณกันในกลุมเรียน
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ใหผูเรียนถายเอกสารภาพแบบแปลน ดานลาง แลวนํามาออกแบบการจัดที่อยู
อาศัย
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กิจกรรมที่ 1.7 คุณคา ความสําคัญทางวัฒนธรรมและประเพณี

ขอที่ 7. (4 คะแนน)
1. ใหผูเรียนเขียนเรียงความสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี หรือเทศกาลที่สําคัญของ
จังหวัดของ ผูเรียน จากนั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน
2. ใหผูเรียนรวมกลุมกันเพื่อไปชมโบราณสถาน หรือพิพิธภัณฑในทองถิ่น จากนั้นใหแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันในชั้นเรียน
3. จากที่เรียนมาในบทนี้ ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
3.1 ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณี
3.3 การอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุ
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บทที่ 2
ดนตรีพนื้ บาน
เรื่องที่ 2.1 ลักษณะของดนตรีพนื้ บาน
ดนตรีพื้นบาน เปนดนตรีที่อยูคูกับทองถิ่นมานาน ตนกําเนิดของดนตรีพื้นบานอาจมา
จากความเชื่อเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ที่ตองใชอุปกรณ หรือเครื่องดนตรีประกอบในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือพิธีกรรมตา ง ๆ นอกจากนี้อาจมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู วัฒนธรรม
ทองถิ่นมาพัฒนา ปรับปรุง แกไข จนกลายเปนลักษณะเฉพาะทองถิ่นของตน
โดยเชื่อกันวา ดนตรีพื้ นบา น เกิดขึ้นจากการที่คนเราสามารถรับรู และไดยินเสี ยงที่
เกิดขึ้นตาง ๆ จากธรรมชาติ เชน เสี ยงลมพัด เสียงฟารอง เสียงรองของสั ตวตาง ๆ แลวนํา
เสียงที่ไดรับรูมาประดิษฐดัดแปลงใหเปนเครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ ไดแก เครื่องดีด สี ตี เปา
ดนตรีพื้นบานเปนเสียงดนตรีที่ถายทอดกันมาดวยวาจา ซึ่งเรียนรูผานการฟงมากกวา
การอา นและเปนสิ่งที่พู ดตอกันมาแบบปากตอปาก โดยไมมีการจดบันทึกไวเปนลายลั กษณ
อักษรจึงเปนลักษณะการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชาวบานตั้งแตอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบันซึ่ง
เปนกิจกรรมการดนตรีเพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางานและชวยสรางสรรคความ
รื่นเริงบันเทิงเปนหมูคณะและชาวบานในทองถิ่นนั้น ซึ่งจะทํา ใหเกิดความรักสามัคคีกันใน
ทองถิ่นและปฏิบัติสืบทอดตอมายังรุนลูกรุนหลาน จนกลายมาเปนเอกลักษณทางพื้นบานของ
ทองถิ่นนั้นๆ สืบตอไป
ลักษณะดนตรีพื้นบาน มีดังนี้
1. เปนการบรรเลงที่ใชเครื่องดนตรีพื้ นบา น และมีจํ า นวนนอยชิ้น เครื่องดนตรีที่ใช
บรรเลงจะมีลักษณะเฉพาะเปนของทองถิ่นนั้น ๆ
2. จังหวะ ทํานอง เปนแบบงาย ๆ ไมซับซอน
3. เนื้อรองเปนภาษาพื้นบาน ไมยาวมาก
3. ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษรุนตอรุน
ดนตรี พื้ นบ า นแตล ะทองถิ่นจะมีลั ก ษณะเฉพาะ มีความแตกตา งกัน ไป ตามสภาพ
วัฒนธรรม ความเปนอยูของคนในแตละทองถิ่น ซึ่งสามารถแบงออกตามภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้
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1. ดนตรีพื้นบานภาคเหนือ
2. ดนตรีพื้นบานภาคอีสาน
3. ดนตรีพื้นบานภาคกลาง
4. ดนตรีพื้นบานภาคใต
เรื่องที่ 2.2 ดนตรีพนื้ บานของไทย
ดนตรีพื้นบานของไทย สามารถแบงออกตามภูมิภาคตางๆ ของไทยดังนี้
1. ดนตรีพื้นบานภาคกลาง ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เปา โดยเครื่องดีด
ไดแก จะเขและจองหนอง เครื่องสีไดแก ซอดวงและซออู เครื่องตีไดแก ระนาดเอก ระนาดทุม
ระนาดทอง ระนาดทุมเล็ก ฆอง โหมง ฉิ่ง ฉาบและกรับ เครื่องเปาไดแก ขลุยและป ลักษณะ
เดนของดนตรีพื้นบานภาคกลาง คือ วงปพาทยของภาคกลางจะมีการพัฒนาในลักษณะ
ผสมผสานกับดนตรีหลวง โดยมีการพัฒนาจากดนตรีปและกลองเปนหลัก มาเปนระนาดและ
ฆองวง พรอมทั้งเพิ่มเครื่องดนตรีมากขึ้นจนเปนวงดนตรีที่มีขนาดใหญ รวมทั้งยังมีการขับรองที่
คลายคลึงกับปพาทยของหลวงซึ่งเปนผลมาจากการถายโอนทางวัฒนธรรมระหวางวัฒนธรรม
ราษฎรและหลวง
2. ดนตรีพนื้ บานภาคเหนือ ในยุคแรกจะเปนเครื่องดนตรีประเภทตี ไดแก ทอนไม
กลวงที่ใชประกอบพิธีกรรมในเรื่องภูตผีปศาจและเจาปา เจาเขา จากนั้นไดมีการพัฒนาโดยนํา
หนังสัตวมาขึงที่ปากทอนไมกลวงไวกลายเปนเครื่องดนตรีที่เรียกวากลอง เครื่องตี ไดแก ฆอง
ฉิ่ง ฉาบ สวนเครื่องดนตรีประเภทเปา ไดแก ขลุย ยะเอ ปแน ปมอญ ปสุรไน เครื่องสี ไดแก
สะลอ และเครื่องดีด ไดแก พิณเปยะและซึง สําหรับลักษณะเดนของดนตรีพื้นบานภาคเหนือ
คือ มีการนําเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เปา มาผสมวงกันใหมีความสมบูรณและไพเราะ
โดยเฉพาะในดานสําเนียงและทํานองที่พลิ้วไหวตามบรรยากาศ ความนุมนวลออนละมุนของ
ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการผสมทางวัฒนธรรมของชนเผาตาง ๆ และยังเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมในราชสํานัก ทําใหเกิดการถายโยง และการบรรเลงดนตรีไดทั้งในแบบราชสํานักของ
คุมและวัง และแบบพื้นบานมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น
3. ดนตรีพนื้ บานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีวิวัฒนาการมายาวนานนับ
พันป เริ่มจากในระยะตน มีการใชวัสดุทองถิ่นมาทําเลียนเสียงจากธรรมชาติ ปาเขา เสียงลม
พัดใบไมไหว เสียงน้ําตก เสียงฝนตก ซึ่งสวนใหญจะเปนเสียงสั้นไมกอง ในระยะตอมาไดใชวัสดุ
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พื้นเมืองจากธรรมชาติมาเปา เชน ใบไม ผิวไม ตนหญาปลองไมไผ ทําใหเสียงมีความพลิ้วยาว
ขึ้น จนในระยะที่ 3 ไดพัฒนารูปแบบขึ้น เชน หืน กรับ เกราะ ระนาด ฆอง กลอง โปง โหวด ป
พิณ โปงลาง แคน เปนตน โดยนํามาผสมผสานเปนวงดนตรีพื้นบานภาคอีสานที่มี
ลักษณะเฉพาะตามพื้นที่ 3 กลุม คือ กลุมอีสานเหนือและอีสานกลาง จะนิยมดนตรีหมอลําที่มี
การเปาแคนและดีดพิณ ประสานเสียงรวมกับการขับรอง สวนกลุมอีสานใตจะนิยมดนตรี
ซึ่งเปนดนตรีบรรเลงที่ไพเราะของชาวอีสานใตที่มีเชื้อสายเขมร นอกจากนี้ยังมีวงพิณพาทย
และวงมโหรีดวย ชาวบานแตละกลุมจะบรรเลงดนตรีเหลานี้ เพื่อความสนุกสนานครื้นเครง
ใชประกอบการละเลน การแสดงและพิธีกรรมตาง เชน ลําผีฟา ที่ใชแคนเปาในการรักษาโรค
และงานศพแบบอีสานที่ใชวงตุมโมงบรรเลง นับเปนลักษณะเดนของดนตรีพื้นบานอีสานที่
แตกตางจากภาคอื่น ๆ
4. ดนตรีพื้นบานภาคใต มีลักษณะเรียบงาย มีการประดิษฐเครื่องดนตรีจากวัสดุใกล
ตัวซึ่งสันนิษฐานวาดนตรีพื้นบานดั้งเดิมของภาคใตนาจะมาจากพวกเงาะซาไกที่ใชไมไผลํา
ขนาดตาง ๆ กันตัดออกมาเปนทอนสั้นบางยาวบาง แลวตัดปากของกระบอกไมไผใหตรงหรือ
เฉียงพรอมกับหุมดวยใบไมหรือกาบของตนพืช ใชตีประกอบการขับรองและเตนรํา จากนั้นก็ได
มีการพัฒนาเปนเครื่องดนตรีแตร กรับ กลองชนิดตาง ๆ เชน รํามะนา ที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
ชาวมลายู กลองชาตรีหรือกลองตุกที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงมโนรา ซึ่งไดรับอิทธิพลมา
จากอินเดีย ตลอดจนเครื่องเปา เชน ป และเครื่องสี เชน ซอดวง ซออู รวมทั้งความเจริญทาง
ศิลปะการแสดงและดนตรีของเมืองนครศรีธรรมราช จนไดชื่อวาละครในสมัยกรุงธนบุรีนั้นลวน
ไดรับอิทธิพลมาจากภาคกลาง นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีพื้นบานภาคใตประกอบ
การละเลนแสดงตาง ๆ เชน ดนตรีโนรา ดนตรีหนังตะลุง ที่มีเครื่องดนตรีหลักคือ กลอง โหมง
ฉิ่ง และเครื่องดนตรีประกอบผสมอื่น ๆ ดนตรีลิเกปาที่ใชเครื่องดนตรีรํามะนา โหมง ฉิ่ง กรับ
ป และดนตรีรองเง็งที่ไดรับแบบอยางมาจากการเตนรําของชาวสเปนหรือโปรตุเกสมาตั้งแต
สมัยอยุธยา โดยมีการบรรเลงดนตรีที่ประกอบดวย ไวโอลิน รํามะนา ฆอง หรือบางคณะก็
เพิ่มกีตารเขาไปดวย ซึ่งดนตรีรองเง็งนี้เปนที่นิยมในหมูชาวไทยมุสลิมตามจังหวัดชายแดน
ไทย – มาเลเซีย ดังนั้น ลักษณะเดนของดนตรีพื้นบานภาคใตจะไดรับอิทธิพลมาจากดินแดน
ใกลเคียงหลายเชื้อชาติ จนเกิดการผสมผสานเปนเอกลักษณเฉพาะที่แตกตางจากภาคอื่น ๆ
โดยเฉพาะในเรื่องการเนนจังหวะและลีลาที่เรงเรา หนักแนน และคึกคัก
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เรื่องที่ 2.3 ภูมิปญญาทางดนตรี
คุณคาทางดนตรี
ดนตรี เ ป น ผลงานสร า งสรรค ข องมนุ ษ ย ที่ สื่ อ ถึ ง อารมณ ค วามรู สึ ก นึ ก คิ ด ที่ มี ต อ
สิ่ งแวดล อ ม ธรรมชาติ วิถี ชีวิต จึ งสะท อนให เห็ นถึ งความเป นอยู ลั ก ษณะนิ สั ย ประเพณี
วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาของผูคนทองถิ่นตาง ๆ ในยุคสมัยตาง ๆกัน ดังนั้น ดนตรีจึงเปน
หลั กฐานทางประวัติศาสตรอยางหนึ่งที่สามารถนํา ไปอา งอิงได และนับไดวา เปนมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาควรไดรับการบํารุงรักษา เพื่อคงความเปนเอกลักษณของชาติตอไป
การที่ดนตรีส ามารถถา ยทอดอารมณ ความรูสึกตาง ๆ ตลอดจนนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน จึงมีประโยชนและชวยพัฒนาอารมณความรูสึกหลายประการ เชน
ประโยชนของดนตรี
1. ชวยทําใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ปลดปลอยอารมณไมใหเครียด ผอนคลาย
อารมณได
2. ชวยทําใหจิตใจสงบ และมีสมาธิในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ชวยพัฒนาดานการเรียนรู โดยนําไปบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ใหเกิดประโยชน
4. ชวยเปนสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธอันดีและใชเปนกิจกรรมทํารวมกันของ
ครอบครัวหรือเพื่อนฝูง เชน การรองเพลงและเตนรําดวยกัน
การอนุรักษผลงานทางดนตรี
ผลงานทางดนตรีที่ถูกสรางขึ้นมาโดยศิลปนในยุคสมัยตาง ๆ ซึ่งแสดงถึงภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษและศิลปนทั้งหลาย และบงบอกถึงความมีอารยธรรมแสดงถึงเอกลักษณประจําชาติ
จึงมีคุณคาควรแกการอนุรักษสืบทอดและพัฒนาใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมตอไป
การอนุรักษและสื บทอดผลงานทางดนตรีมีหลายวิธี เราสามารถทํา ไดโดยวิธีงา ย ๆ
ดังนี้
1. ศึกษาคนควาความเปนมาของวงดนตรีพื้นบานที่นาสนใจ
2. รวบรวมหรือจดบันทึกเกี่ยวกับผลงานทางดนตรีของศิลปนที่นา สนใจ เพื่อใชเปน
ขอมูลในการศึกษาหาความรู
3. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑเกี่ยวกับงานดนตรี เพื่อศึกษาขอมูลหรือเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรี
และวิวัฒนาการทางดนตรี
4. เขารวมกิจกรรมทางดนตรี เชน การแสดงดนตรี การจัดงานรําลึกถึงศิลปน เปนตน
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5. ถามีโอกาสไดเรียนดนตรี โดยเฉพาะดนตรีพื้นบานควรใหความสนใจและตั้งใจเรียน
เพื่อสืบทอดงานดนตรีตอไป
6. ใหความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีในทองถิ่นของตนเองและทองถิ่นอื่น
ตัวอยางภูมิปญ
 ญาทางดนตรีพนื้ บาน
นายสุคํา แกวศรี
นายสุ คํา แกวศรี ภูมิปญญาไทยด า นศิล ปกรรม (ดนตรีพื้ นบา นล า นนา) เกิดเมื่อวันที่ 21
กันยายน พ.ศ. 2502 ที่จังหวัดเชียงราย เปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยและ
ดนตรีพื้นบา นลานนา เผยแพรศิล ปะการเลนสะลอ ซึง แกชาวไทยและชาวตา งประเทศ
ถายทอดความรูดานดนตรีแกครู นักเรียน และผูสนใจ จัดทําสื่อการเรียนรูดานดนตรี เผยแพร
จนเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม การที่ครูสุคํา แกวศรี ไดนําความรูดานศิลปกรรม (ดนตรี
พื้นบานลานนา) ที่ตนเองไดศึกษาคนควา คนพบ ฝกฝนจนประสบความสําเร็จ เปนประโยชน
โดยรวมแก สั ง คม
จึ ง ได รั บ การยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ จ ากสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนครูภูมิปญญาไทย รุนที่ 4 ดานศิลปกรรม ประจําป
พุทธศักราช 2548
นายอรุณ ทิพยวงศ
นายอรุณ ทิพยวงศ ครูภูมิปญญาไทย ดานศิลปกรรม (ดนตรีพื้นบานลานนา) ปจจุบัน
นายอรุณ ทิพยวงศ เปนขาราชการบํานาญ ดําเนินชีวิตประจําวันอยางเรียบงาย มีความสุขดวย
การประดิษฐ เ ครื่องดนตรีพื้ น บา นจํ า หนา ยแกผู ส นใจและบริจ าค ใหแก หนวยงาน หรื อ
โรงเรียนและเยาวชนที่ขาดแคลน สอนดนตรีพื้นบานแกผูใหญและเยาวชนที่สนใจโดยไมคิด
ค า ตอบแทนและได อุ ทิ ศ เวลาสอนดนตรี พื้ น บ า นตามสถาบั น การศึ ก ษาต า งๆที่ ข อความ
อนุเคราะห ชวยเหลือและนําวงดนตรีพื้ นเมือง ชมรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย-ลา นนา รวม
แสดงผลงานในโอกาสตา ง ๆเปนประจํา นอกจากนี้ ยังไดสมัครเปนวุฒิอาสาธนาคารสมอง
เสนอพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ปฏิบัติหนาที่รองประธานเครือขาย
วุฒิอาสาธนาคารสมองในส วนจั งหวั ดแพร ใหความชวยเหลื อแกหนวยงานและชุมชน
เผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรมการศึกษา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทําหนาที่ประธาน
ฝายดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง ชมรมคลังสมองจังหวัดแพรป 2546 ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติจาก สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนครูภูมิปญญาไทย
รุนที่ 3 ดานศิลปกรรม ประจําปพุทธศักราช 2546 ไดรับคัดเลือกเปน ประธานครูภูมิปญญา
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ไทยภาคเหนือรุนที่ 3 รองประธานชมรมครูภูมิปญญาไทยภาคเหนือ และอุปนายกคนที่ 1
สมาคมครูภูมิปญญาไทย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดปฏิบัติ
หนาที่ตามภาระงาน โครงการตาง ๆ อยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความตั้งใจที่จะสืบทอด
วัฒนธรรมดานดนตรีพื้นบาน ใหเปนมรดกคูชาติตลอดไป นายอรุณ ทิพยวงศ นอกจากจะเปน
ผูที่มีความสามารถในการเลนดนตรีพื้นเมืองแล ว ยังเปนผูที่มีใจรักที่จะสงเสริมและอนุรักษ
ดนตรีพื้นบานใหคงอยูคูลานนาตลอดไปจึงไดจัดตั้งชมรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย-ลานนา ของ
โรงเรี ยนพิ ริ ยาลั ย จั ง หวัด แพรขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2533 ไดฝ กสอนให นักเรีย นเล น เครื่อ งดนตรี
พื้นเมืองจนสามารถเลนไดดี
เรื่องที่ 2.4 คุณคาของเพลงพืน้ บาน
เพลงพื้นบานเปนมรดกทางวรรณกรรม เกิดจากชาวบานเปนผูสรางบทเพลงขึ้นมา ซึ่ง
อาจจะมาจากความเปนคนเจา บทเจากลอน แตบังเอิญเพลงนั้นไดส รางความประทับใจแก
ผูอื่น จึ งไดแพรกระจายออกไปเรื่อย ๆ จนไมมีใครรูวา ใครเปนคนแตงเพลงบทนั้น และแตง
เมื่อใด
ครั้งหนึ่ง พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเลาวา ไดทรงแตงบทเลนเพลง
ชั้นบทหนึ่ง แลวประทานใหชาวชนบทซึ่งอานหนังสือไดเอาไปรอง แตทรงสังเกตวา จากกิริยาที่
ชาวบานคนนั้นแสดงออกมา ถาหากปลอยใหเขาแตงเองนาจะเร็วกวาบทที่นิพนธเสียอีก ทรง
ถามวา มันเปนอยางไร คําตอบที่ลวนแตเปนเสี ยงเดียวกันคือ มันเต็มไปดวยคํายากทั้งนั้น ถึง
ตอนเกี้ยวพาราสีผูหญิงชนบทที่ไหนเขาจะเขาใจ และไมรูวาจะรองตอบไดอยางไร เรื่องนี้จ ะ
เปนบทแสดงใหเห็นวา เพลงพื้นบา นนั้นใชคํางาย แตไดความไมจําเปนตองสรรหาคํายากมา
ปรุงแตงเลย
เพลงพื้นบานในแตละภาค
เพลงพื้นบานเกิดจาชาวบานเปนผูส รางบทเพลง และสืบทอดกันมาแบบปากตอปาก
โดยการจดจําบทเพลงเปนคํารองงาย ๆ ที่เปนเรื่องราวใกลตัวในทองถิ่นนั้น ๆ จึงทําใหเพลง
พื้นบานของไทยในภาคตาง ๆ มีความแตกตางกันออกไป ดังนี้
1. เพลงพื้ น บ า นภาคกลาง มี อิ ท ธิ พ ลมาจากสภาพแวดล อ มทางธรรมชาติ การ
ประกอบอาชีพ วิธีการดําเนินชีวิต พิธีกรรม และเทศกาลตาง ๆ เชน เพลงเรือ ใชรองเลนในฤดู
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น้ําหลาก เพลงเกี่ยวขาว เพลงเตนกํารําเคียว ใชรองเลนในฤดูเกี่ยวขาว เพลงสงฟาง เพลงพาน
ฟาง เพลงเตาขาว เพลงชักกระดาน ใชรองเล นระหวางนวดขา ว เพลงที่รองเลนในชวงตรุษ
สงกรานต ไดแกเพลงสงกรานต เพลงพวงมาลั ย เพลงหยอย เพลงระบําบานไร เพลงชาเจ า
หงส เปนตน หรือเพลงที่รองเลนไดทุกโอกาส เพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และเกิดความ
สามัคคีในหมูคณะ ไดแก เพลงเทพทอง เพลงปรบไก เพลงอีแซว เพลงฉอย เพลงลําตัด เพลง
ทรงเครื่อง โดยเปนเพลงในลักษณะพอเพลง แมเพลง โตตอบกัน
2. เพลงพื้นบานภาคเหนือ สวนใหญใชรองเพลง เพื่อผอนคลายอารมณ หรือพักผอน
หยอนใจ โดยมีลั กษณะการขับรอง และทวงทํา นองที่ออนโยน นุมนวล สอดคลองกับดนตรี
หลัก ไดแก สะลอ ป ซึง เปนตน เชน เพลงซอ สวนเพลงจอก เปนการนําบทประพันธ มาขับ
รองเปนทํานองสั้น ๆ เนื้อหาคํารองจะสะทอนความในใจ เชนจอกเพื่ออวยพรในโอกาสตาง ๆ
หรือจอยอําลา รวมถึงยังมีเพลงสําหรับเด็กเหมือนภาคอื่น ๆ เชนเพลงสิกจุงจาก เพลงฮื่อลูก
เปนตน
3. เพลงพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ใชรองเพื่อความสนุกสนานใน
งานรื่นเริงตาง ๆ โดยสามารถแยกออกตามกลุมวัฒนธรรม 3 กลุมใหญ ๆ ไดแก
1) กลุมวัฒนธรรมหมอลํา ประกอบดวย หมอลํา และเซิ้งโดยหมอลํา การลําไดแก
ลําเรื่อง ลํากลอน ลําหมู ลําเพลิน ลําผีฟา สวนเซิ้งหรือคํารอง จะใชคํารองรื่นเริง เชน การแหง
บั้งไฟ การแหนางแมว การแหนางดัง เปนตน
2) กลุ ม วั ฒนธรรมเพลงโคราช เป น เพลงพื้ น บ า นที่ เ ล นกั น มานาน เนื้ อ เพลงมี
ลักษณะเดนในการเลนสัมผัสอักษร และสัมผัสสระ และยังมีเสียงรองไช ชะ ชะ ชิ ชาย พรอม
รําประกอบ นิยมเลนทุกโอกาสตามความเหมาะสม
3) เพลงพื้นบ าน กลุมวัฒนธรรมเจรียงกันตรึม นิยมรองเลนกันในแถบจังหวัดที่มี
เขตติดตอกับเขมร ไดแก บุรีรัมย สุรินทร และศรีสะเกษ โดยคําวา กันตรึมนั้น หมายถึงกลอง
กันตรึม ซึ่งเปนเครื่องดนตรีหลัก สวนเจรียง หมายถึงการขับหรือการรองเพลง
4. เพลงพื้น บานภาคใต มีทั้งการรองเดี่ยว และการรองเปนหมูคณะ โดยสามารถ
แบงเปน 2 กลุมใหญ คือ เพลงที่รองเฉพาะโอกาสหรือในฤดูกาล ไดแกเพลงเรือ เพลงบอก
เพลงนาคําตัด เพลงกลอมนาค หรือเพลงแหนาค เปนตน และเพลงที่รองไมจํากัดโอกาส ไดแก
เพลงตันหยง ที่นิยมรองในงานบวช งานขึ้นปใหม และงานมงคลตาง ๆ เพลงเด็กที่รองกลอม
เด็กใหหลับ และเพลงฮูลู หรือลิเกฮูลู ที่เปนการรองคลาย ๆ ลําตัด โดยมีรํามะนา เปนเครื่อง
ประกอบจังหวะ
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เรื่องที่ 2.5 พัฒนาการของเพลงพื้นบาน
1. ความเปนมาของเพลงพื้นบานไทย
การสื บ หากํ า เนิ ด ของเพลงพื้ น บ า นของไทยยั ง ไม ส ามารถยุ ติ ล งได
แนนอน เพราะเพลงพื้นบานเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาปากตอปาก ไมมีการบันทึกเปน
ลายลักษณ แตคาดวาเพลงพื้นบานคงเกิดมาคูกับสังคมไทยมาชานานแลว เชน เพลงกลอมเด็ก
ก็คงเกิดขึ้นมาพรอม ๆ กับการเลี้ยงดูลูกของหญิงไทย การศึกษาประวัติความเปนมาและการ
พัฒนาการของเพลงพื้นบานไทย พอสรุปไดดังนี้
1.1 สมัยอยุธยา ในสมัยอยุธยาตอนตนมีการกลาวถึง “การขับซอ” ซึ่งเปนประเพณี
ของชาวไทยภาคเหนือ ปรากฏในวรรณคดี ทวาทศมาส และ ลิลิ ตพระลอ และกล า วถึง
“เพลงร อ งเรื อ ซึ่ ง เป น เพลงที่ ช ายหญิ ง ชาวอยุ ธ ยาร อ งเล น ในเรื อ มี เ ครื่ อ งดนตรี
ประกอบ ปรากฏใน กฎมณเทียรบาล ที่ตราขึ้นสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ในรัชกาลพระเจาบรมโกศ มีการกลาวถึง “เพลงเทพทอง” วาเปนเพลงโตตอบที่เปน
มหรสพชนิดหนึ่ง ในงานสมโภชพระพุทธบาทสระบุรี ปรากฏในปุณโณวาทคําฉันท ของพระ
มหานาควัดทาทราย
1.2 สมัยรัตนโกสินทร สมัยรัตนโกสินทรเปนสมัยที่มีหลักฐานเกี่ยวกับเพลงพื้นบา น
ชนิดตาง ๆ มากที่สุด ตั้งแตรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 เปน “ยุคทอง” ของเพลงพื้นบานที่เปน
เพลงปฏิพากยจะเห็นจากการปรากฏเปนมหรสพในงานพระราชพิธี และมีการสรางเพลงชนิด
ใหม ๆ ขึ้นมา เชน เพลงฉอย เพลงอีแซว เพลงส งเครื่อง ซึ่งเปน ที่นิยมของชาวบา นไมแ พ
มหรสพอื่น
2. พัฒนาการรูปแบบและหนาที่ของเพลงพื้นบาน เพลงพื้นบานของไทยมีการพัฒนา
สรุปไดดังนี้
2.1 เพลงพื้นบานที่เปนพิธีกรรม เพลงพื้ นบานของไทยกลุมหนึ่งเปนเพลงประกอบ
พิธีกรรมซึ่งมีบทบาทชัดเจนวา เปนสวนหนึ่งของพิธีกรรมนั้น ๆ ดังเชน เพลงในงานศพและ
เพลงประกอบพิธีรักษาโรค นอกจากเพลงกลุมดังกลาวแลวยังมีเพลงพื้นบานอีกกลุมหนึ่งที่แม
การแสดงออกในปจ จุบันจะเนนเรื่องความสนุกสนานรื่นเริง แตเมื่อพินิจใหลึ กซึ้งจะพบวา มี
ความสั ม พั น ธ กั บ ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมในอดี ต และยั ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของพิ ธี ก รรมนั้ น ๆ
ดวย เพลงพื้ นบ านดังกล าวไดแก เพลงปฏิพากยและเพลงประกอบการละเลนของผู ใหญ ที่
ปรากฏในฤดูกาลเก็บเกี่ยว และเทศกาลตรุษสงกรานต

36
เพลงพื้นบานในฤดูกาลเก็บเกี่ยว พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกที่สําคัญอยู
ในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและกอนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก ในโอกาสดังกลาวนี้นอกจากจะปรากฏ
พิธีกรรมอยูทุกขั้นตอนแลวยังมีการเลนเพลง พื้นบานดวย กอนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกในแตละป
ชาวนาจะทําพิธีสูขวัญเครื่องมือเครื่องใชในการเพาะปลูก เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผล ชาวนา
จะจั ดพิธีกรรมสูขวัญขาว สูขวัญลานและสู ขวัญยุง เพื่ อขอบคุณ ผีสางเทวดาที่ใหผลผลิต ใน
ขณะเดียวกันก็ปดรังควานผีรายที่จะทําใหผลผลิต เสียหาย
เพลงพื้นบานในเทศกาลตรุษสงกรานต หลังจากผานการทํางานในทุงนาอยาง
หนักมาเปนเวลาคอนป เมื่อถึงชวงฤดูรอนซึ่งเปนเวลาหลังเก็บเกี่ยว ก็จ ะถึงเทศกาลรื่นเริง
ประจําปคือเทศกาลตรุษสงกรานต ซึ่งเปนเทศกาลเลนสนุกที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมเพื่อความ
อุดมสมบูรณ สงกรานตเปนเทศกาลสําคัญของเพลงพื้นบานเพราะเพลงพื้นบานไทยสวนใหญ
โดยเฉพาะเพลงพื้ นบานภาคกลางรองเลนอยูในเทศกาลนี้ เพลงรองเลนในวันสงกรานตแบง
ออกไดเปน 2 ประเภทคือ เพลงปฏิพากยและเพลงประกอบการละเลนของผูใหญ
2.2 เพลงพื้ นบา นที่เปน การละเล น จากบทบาทดั้ งเดิม ซึ่งเคยเปน ส วนหนึ่งของ
พิธีกรรม เพลงพื้นบานที่รองในเทศกาลไดคลี่คลายเหลือเพียงบทบาทในดานการบันเทิง เปน
การละเลนที่สังคมจัดขึ้นเพื่อรวมกลุมสมาชิกในสังคมและเพื่ อย้ําความสัมพันธของกลุม จึงมี
ลั กษณะการรองเล นเปนกลุ มหรือเปนวง เพลงในลานนวดข า ว เพลงที่รองเล นในเทศกาล
สงกรานต เทศกาลออกพรรษา เพลงเจรียงที่รองในงานบุญของชาวสุรินทร ลวนเปนเพลงที่เกิด
จากการรวมกลุ มชายหญิง เพื่ อประโยชนในการทํา งานและแสวงหาความสนุกเพลิ ดเพลิ น
รวมกัน
2.3 เพลงพื้นบานที่เปนการแสดง เพลงพื้นบานที่เปนการแสดง หมายถึงเพลงพื้นบาน
ที่มีลักษณะการรองการเลนเปนการแสดง มีการสมมุติบทบาท ผูกเรื่องเปนชุด ทําใหการรอง
ยืดยาวขึ้นดังนั้นผูรองจําเปนจะตองเปนบุคคลที่มีความสามารถเปนพิเศษ เชน มีความจําดี มี
ปฏิภาณ ฝปากดี มีความสามารถในการสรางสรรคเนื้อรอง เปนตน คุณสมบัติเชนนี้ชาวบานไม
สามารถมีไดทุกคน จึงทําใหเกิดการแบงแยกระหวางกลุมคนรองและคนฟงขึ้น
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เรื่องที่ 2.6 คุณคาและการอนุรกั ษเพลงพื้นบาน
เพลงพื้ น บา นเปน มรดกทางปญ ญาของท องถิ่ นและของชาติจึ ง มีคุณ คา ควรแกการ
อนุรักษ ซึ่งจะกลาวพอสังเขปดังนี้
1. คุณคาของเพลงพื้นบาน
เพลงพื้นบานเปนสมบัติของสังคมที่ไดสะสมตอเนื่องกันมานาน จึงเปนสวนหนึ่ง
ในวิถีชีวิตของคนไทยและมีคุณคาตอสังคมอยางยิ่ง เพลงพื้นบานมีคุณคาตอสังคม 5 ประการ
ดังนี้
1.1 ใหความบันเทิง เพลงพื้นบานมีคุณคาใหความบันเทิงใจแกคนในสังคมตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะในสมัยที่ยังไมมีเครื่องบันเทิงใจมากมายเชนปจจุบัน
1.2 ใหการศึกษา เพลงพื้นบานเปนงานสรางสรรคที่ถายทอดความรูสึกนึกคิดของ
กลุ ม ชน จึ ง เป น เสมื อ นสิ่ ง ที่ บั น ทึ ก ประสบการณ ข องบรรพบุ รุ ษ ที่ ส ง ทอดต อ มาให แ ก
ลูกหลาน เพลงพื้นบานจึงทําหนาที่บันทึกความรูและภูมิปญญาของกลุมชนในทองถิ่นมิใหสูญ
หาย ขณะเดียวกันก็มีคุณคาในการเสริมสรางปญญาใหแกชุมชนดวยการใหการศึกษาแกคนใน
สังคมทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม
1.3 จรรโลงวัฒนธรรมของชาติ การจรรโลงวัฒนธรรมหมายถึงการพยุงรักษาหรือ
ดํา รงไวของแบบแผนในความคิดและการกระทํา ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม ที่มี
ความเปนระเบียบ ความกลมเกลียวกาวหนาและความมีศีลธรรมอันดีงาม
1.4 เปนทางระบายความคับของใจ เพลงพื้นบานเปนทางระบายความคับของใจ
อันเนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจากกิจการงานและปญหาในการดํารงชีพ รวมทั้งความ
เก็บกดอันเนื่องมาจากจารีตประเพณี หรือกฎเกณฑของสังคม เชน ความคับของใจในเรื่องการ
ประกอบอาชีพ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากสั งคม การประสบปญหาเศรษฐกิจ ตกต่ํา เปน
ตน เพราะการเลนเพลงหรือการชมการแสดงเพลงพื้นบานจะทําใหผูชมไดหยุดพักหรือวางมือ
จากภารกิจ ตา ง ๆ ลง เปนการหลี กหนีไปจากสภาพชีวิตจริงชั่วขณะ ทําใหผ อนคลายความ
เครงเครียดและชวยสรางกําลังใจที่จะกลับไปเผชิญกับชีวิตจริงไดตอไป
1.5 เป น สื่ อ มวลชนชาวบ า น ในอดี ต ชาวบ า นส ว นใหญ มีป ญ หาความยากจน
ดอยการศึกษาและอยูหางไกลความเจริญ สื่อมวลชนบางประเภท เชน หนังสือพิมพ วิทยุและ
โทรทัศน ไมสามารถเขาถึงไดงาย เพลงพื้นบานจึงมีบทบาทในการกระจายขาวสาร และเสนอ
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ความคิดเห็นตาง ๆ การทํา หนาที่เปนสื่อมวลชนของเพลงพื้นบ านนั้นจะมี 2 ลักษณะ ไดแก
การกระจายขาวสาร และการวิพากษวิจารณสังคม
ในสวนของการกระจายขาวสารนั้น เพลงพื้นบานจะทําหนาที่ในการกระจายขาวสาร
ตาง ๆ เชน เพลงรอยพรรษา ของกาญจนบุรี ทําหนาที่บอกใหรูวาถึงเทศกาลออกพรรษา เพลง
บอกของภาคใตและเพลงตรุษของสุรินทร ทําหนาที่บอกใหรูวาถึงเทศกาลปใหมแลว
ในการวิพากษวิจารณสังคมในดานตาง ๆ ไดแก เหตุการณและเรื่องราวของชาติ เชน
สถาบัน การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ปญหาสังคม เปนตน เพลงพื้นบานบางเพลง เชน
เพลงอีแซว เพลงฉอย มีการวิพากษวจิ ารณสังคมอยางเห็นไดชัด ซึ่งอาจเกิดจากความ
เจริญกาวหนาของสังคม และระบบการเมืองการปกครองที่ใหเสรีภาพแกประชาชนและ
สื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเปดเผย ทั้งในกลุมของตน ในที่สาธารณะ
หรือโดยผานสื่อมวลชน ศิลปนพื้นบานจึงสามารถแสดงออกทางความคิดไดโดยอิสระในฐานะที่
เปนประชาชนของประเทศ
2. การอนุรักษเพลงพื้นบาน
การอนุ รักษเ พลงพื้ นบา นใหคงอยูอยา งมีชีวิ ตและมีบทบาทเหมื อนเดิ มคงเปนสิ่ ง ที่
เปนไปไมได แตสิ่งที่อาจทําไดในขณะนี้ก็คือการอนุรักษ เพื่อชวยใหวัฒนธรรมของชาวบานซึ่ง
ถูกละเลยมานานปรากฏอยูในประวัติศาสตรของสังคมไทยเชนเดียววัฒนธรรมที่เราถือเปนแบบ
ฉบับ สรุปไดดังนี้
2.1 การอนุรักษตามสภาพดั้งเดิมที่เคยปรากฏ หมายถึงการสืบทอดรูปแบบเนื้อหา
วิธีการรอง เลน เหมือนเดิมทุกประการ เพื่อประโยชนในการศึกษา
2.2. การอนุรั กษโดยการประยุกต หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาให
สอดคลองกับสังคมปจจุบันเพื่อใหคงอยูและมีบทบาทในสังคมตอไป
2.3. การถ า ยทอดและการเผยแพร เ ป นสิ่ งสํ า คัญ ที่ค วรกระทํ า อยา งจริ งจั ง และ
ตอเนื่องเพื่อไมใหขาดชวงการสืบทอด การจูงใจใหคนรุนใหมหันมาฝกหัดเพลงพื้นบานไมใช
เรื่ อ งง า ย แต วิ ธี ก ารที่ น า จะทํา ได ได แก เชิ ญ ศิล ป น อาชี พ มาสาธิ ต หรื อ แสดง เชิ ญ ศิ ล ป น
ผูเชี่ยวชาญมาฝกอบรมหรือฝกหัดกลุมนักเรียนนักศึกษาใหแสดงในโอกาสตาง ๆ ซึ่งวิธีนี้จะได
ทั้งการถายทอดและการเผยแพรไปพรอม ๆ กัน
2.4. การสงเสริมและการสนับสนุน เพลงพื้นบาน เปนงานหนักที่ตองอาศัยบุคคลที่
เสียสละและทุมเท รวมทั้งการประสานความรวมมือของทุกฝา ย ที่ผานมาปรากฏวามีการ
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น เพลงพื้ น บ า นค อ นข า งมากทั้ ง จากหน ว ยงานของรั ฐ และเอกชน ได แ ก
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สํา นักงานวัฒนธรรมแหงชาติ ศูนยวัฒนธรรมประจํ า จังหวัด สถาบันการศึกษาตา ง ๆ ศูนย
สังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพฯ สํานักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน
2.5. การสงเสริมเพลงพืน้ บานใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจําวัน โดย
แทรกเพลงพื้ นบ านในกิจ กรรมรื่นเริงตา ง ๆ ไดแก กิจกรรมของชีวิตสวนตัว กิจ กรรมในงาน
เทศกาลตาง ๆ กิจกรรมในสถาบันการศึกษา และกิจกรรมในสถานที่ทํางาน
2.6. การสงเสริมใหนําเพลงพื้นบานไปเปนสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ ทั้งใน
ระบบราชการและในวงการธุรกิจ เทาที่ผานมาปรากฏวามีหนวยงานของรัฐและเอกชนหลาย
แหงนําเพลงพื้นบานไปเปนสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ เพราะทําใหเพลงพื้นบานเปนที่คุน
หูของผูฟง และยังคงมีคุณคาตอสังคมไทยไดตลอดไป
กิจกรรมทายบท
1.1ใหผูเรียนอธิบายลักษณะของดนตรีพื้นบานเปนขอ ๆ
1.2 ให ผู เ รีย นศึ กษาดนตรี พื้ นบ า นในท อ งถิ่ น ของผู เ รีย น แล ว จดบั น ทึก ไว จากนั้น นํ า มา
อภิปรายในชั้นเรียน
1.3 ใหผูเรียนลองหัดเลนดนตรีพื้นบานจากผูรูในทองถิ่นแลวนํามาเลนใหชมในชั้นเรียน
1.4 ผู เรียนมี แนวความคิดในการอนุรักษเพลงพื้นบานในทองถิ่นของผูเรียนอยางไรบาง ให
ผูเรียน
บันทึกเปนรายงานและนําแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน
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กิจกรรมทายบทที่ 2
กิจกรรมที่ 2.1 ลักษณะของดนตรีพนื้ บาน (รวม 14 คะแนน)

ขอที่ 1 ใหผูเรียนอธิบายลักษณะของดนตรีพื้นบานเปนขอ ๆ (4 คะแนน)
1……………………………………………………..………………………….
2…………………………………………………………………….…………..
3…………………………………………………………………….…………..
ขอที่ 2 ใหผูเรียนศึกษาดนตรีพื้นบานในทองถิ่นของผูเรียน แลวจดบันทึกไว
จากนั้นนํามาอภิปรายในชั้นเรียน (3.5 คะแนน)
ขอ ที่ 3 ให ผู เ รี ย นลองหั ด เล น ดนตรี พื้ น บ า นจากผู รู ใ นทอ งถิ่ น แล วนํ า มาเล น ให ช มในชั้ น เรี ย น
(3.5 คะแนน)
ขอที่ 4 ผูเรียนมีแนวความคิดในการอนุรักษเพลงพื้นบานในทองถิ่นของผูเรียนอยางไรบาง
ให ผู เ รี ย นบั น ทึ ก เป น รายงานและนํ า แสดงแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น ในชั้ น เรี ย น
(3 คะแนน)
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บทที่ 3
นาฏศิลปพื้นบาน
เรื่องที่ 3.1 นาฏศิลปพื้นบานหมายถึงอะไร
นาฏศิลปพื้นบาน หมายถึง ศิลปะการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย ใหมีลีลาอัน
งดงาม ได แ ก รํ า ระบํ า ฟ อ น ซึ่ง เป น ที่นิ ย มเล น หรื อแสดงกัน ในทอ งถิ่ น มี ด นตรีพื้ น บ า น
ประกอบ ซึ่งอาจจะใหทวงทํา นองเปนเพลงบรรเลงล วน ๆ หรือเปนบทเพลงที่มีการขับรอง
ประกอบรวมดวย และอาจเปนองคประกอบหนึ่งของการละเลนพื้นบาน
นาฏศิลปพื้นบาน มีลักษณะอยางไร
ลักษณะของนาฏศิลปพื้นบาน
1) นาฏศิลปพื้ นบาน มักจะถายทอดกันมาโดยการสังเกต จดจํา เลียนแบบ การบอก
เลา กลาวสอน โดยมิไดมีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรหรือตําราตาง ๆ
2) นาฏศิลปพื้นบาน มักมีความเรียบงาย และมีอิสระในการแสดงออก ผูแสดงสามารถ
ที่จะสรางสรรค ทวงทาลีลาการเคลื่อนไหวไดหลายทาง มิไดมีทาแมบทเปนหลักแบบนาฏศิลป
ที่เปนแบบแผนอยา งของราชสํ า นัก หรือของกรมศิล ปากร แตมีลี ลาที่งดงามสอดคล องกับ
ทวงทํา นองเพลงพื้ นบา นและแสดงออกถึงเอกลั กษณ ของวัฒนธรรมทอ งถิ่นนั้น ๆ ที่ทํา ให
สามารถบอกไดวาเปนนาฏศิลปของทองถิ่นใด
นาฏศิลปพื้นบานมีวิวัฒนาการอยางไร
นาฏศิลปพื้นบาน กําเนิดดั้งเดิมมักจะเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมอื่น เชน ปรากฏในพิธีกรรม
ทางทางศาสนา ความเชื่อ ประเพณีบางอยาง มิไดมีจุดประสงคมุงความบันเทิงเปนสําคัญมาแต
แรก เช น การฟ อ นผี มด มาจากพิ ธี ก รรมบู ชาผี ปู ยา หรื อผี บรรพบุรุ ษ เปน ตน การศึก ษา
นาฏศิล ปพื้ นบ าน จึงตองรูถึงประวัติความเปนมา หรือจุดมุงหมายแตเดิม ตลอดจนรูปแบบ
ทาทางของนาฏศิลปพื้นบานในยุคหลัง ตอมาจนถึงปจจุบันไดถูกกําหนดแบบแผนโดยผูรู หรือ
ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของเมืองหลวง ทําใหแปรเปลี่ยนจากความเรียบงาย หรือลักษณะ
เสรีไปสูทวงทาที่เปนแบบแผนมากขึ้น ดังเห็นไดจากในปจจุบัน ตัวอยางเชน การที่ครูนาฎศิลป
ในสถาบันการศึกษาตาง ๆ นําลักษณะการฟอนของชาวบานไปประยุกตใหมใหมีลีลางดงาม
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เปนขั้นตอนขึ้น และกลายเปนแบบแผนที่ชาวบานนําแบบอยางมาปรับปรุงลีลาการฟอนของ
ทองถิ่นใหเปนตามแบบแผนตามไปดวย
จงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงพืน้ บาน
นาฏศิ ล ป พื้ น บ า น เป น การแสดงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามท อ งถิ่ น ต า ง ๆ มั ก เล น เพื่ อ ความ
สนุกสนาน บันเทิง ผ อนคลายความเหน็ดเหนื่อย หรือเปนการแสดงที่เกี่ยวกับการประกอบ
อาชี พ ของประชาชนตามภาคนั้ น ๆ นาฏศิ ล ป พื้ น บ า นเป น การแสดงที่ ส ะท อ นความเป น
เอกลักษณของภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ตามลักษณะพื้นที่ วัฒนธรรมทองถิ่น ประเพณีที่
มี อ ยู คู กั บ สั ง คมชนบท ซึ่ ง สอดแทรกความสนุ ก สนาน ความบั น เทิ ง ควบคู ไ ปกั บ การใช
ชีวิตประจําวัน
เรื่องที่ 3.2 นาฏศิลปพื้นบานภาคเหนือ
นาฏศิลปพื้นบานภาคเหนือมีรูปแบบอยางไร
การฟ อ นคื อ การแสดงนาฏศิ ล ป ภ าคเหนื อ ที่ แ สดงการร า ยรํ า เอกลั ก ษณ ที่ ด นตรี
ประกอบมีแตทํานองจะไมมีคํารอง การฟอนรําของภาคเหนือ มี 2 แบบ คือ แบบอยางดั้งเดิม
กับแบบอยางที่ปรับปรุงขึ้นใหม การฟอนรําแบบดั้งเดิม ไดแก ฟอนเมือง ฟอนมาน และฟอน
เงี้ยว
1. ฟอนเมือง หมายถึง การฟอนรําแบบพื้นเมือง เปนการฟอนรําที่มีแบบแผน ถายทอด
สืบตอกันมาประกอบดวยการฟอนรํา การฟอนมีแตดนตรีกับฟอน ไมมีการขับรอง เชน ฟอน
เล็บ ฟอนดาบ ฟอนเจิง ฟอนผีมด ฟอนแงน เปนตน
2. ฟอนมาน หมายถึง การฟอนรําแบบมอญ หรือแบบพมา เปนการสืบทอดรูปแบบทา
รํา และดนตรี เมื่อ ครั้ งที่ พ ม า เขา มามีอํ า นาจเหนื อชนพื้ นเมือ ง เช น ฟ อ นพมา ฟ อนผี เ ม็ ง
ฟอนจาดหรือแสดงจาดหรือลิเกไทยใหญ
3. ฟอนเงี้ยว เปนการแสดงของชาวไต หรือไทยใหญ รูปแบบของการแสดงจะเปนการ
ฟอนรําประกอบกับกลองยาว ฉาบ และฆอง เชน ฟอนไต ฟอนเงี้ยว ฟอนกิงกะหลา ฟอนโต
การฟอนรําแบบปรับปรุงใหม เปนการปรับปรุงการแสดงที่มีอยูเดิมใหมีระเบียบแบบ
แผนใหถูกตองตามนาฏยศาสตร ใชทวงทาลีล าที่งดงามยิ่งขึ้น อาทิเชน ฟอนเล็บ ฟอนเทียน
ฟองลองนาน ฟอนเงี้ยวแบบปรับปรุงใหม ฟอนมานมุยเชียงตา ระบําซอ ระบําเก็บใบชา ฟอน
สาวไหม เปนตน
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ฟอนเล็บเปนนาฏศิลปพื้นบานมีประวัติความเปนมาอยางไร
- ประวัติความเปนมาของฟอนเล็บ
ฟ อ นเล็ บ เป น การฟ อ นรํ า ที่ ส วยงามอี ก อย า งหนึ่ ง ของชาวไทยภาคเหนื อ
เรียกชื่อตามลักษณะของการฟอน ผูแสดงจะสวมเล็บที่ทําดวยโลหะทุกนิ้ว ยกเวนนิ้วหัวแมมือ
แบบฉบับของการฟอน เปนแบบแผนในคุมเจาหลวงในอดีตจึงเปนศิลปะที่ไมไดชมกันบอยนัก
การฟอนรําชนิดนี้ไดแพรหลายในกรุงเทพ เมื่อครั้งสมโภชนพระเศวตคชเดชดิลก ชางเผือก ใน
สมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2470 ครูนาฏศิลปของกรมศิลปากรไดฝกหัดถายทอดเอาไวและได
นํามาสืบทอดตอกันมา
- เครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีที่ใชประกอบการฟอนเล็บ ไดแก ปแน กลองแอว ฉาบ โหมง
- เครื่องแตงกาย
เครื่องแตงกาย สวมเสื้อคอกลมหรือคอปดแขนยาว ผาหนาติดกระดุม หมสไบ
ทับตัวนุงผาซิ่นพื้นเมืองลายขวางตอตีนจกหรือเชิงซิ่นเกลามวยสูง ประดับดวยดอกไมและอุบะ
สวมสรอยคอและตางหู
- ทารํา
ทารํา มีชื่อเรียกดังนี้ ทา กังหันรอน ทาเรียงหมอน ทา เลียบถ้ํา ทาสอดสรอย
มาลา ทาพรหมสี่หนา ทายูงฟอนหาง
นาฏศิลปพื้นบานภาคเหนือ แสดงคุณคาในทางใดบาง
นาฏศิล ปพื้ นบ าน ภาคเหนือมีโอกาสของการแสดงคุณ คา ทางวัฒนธรรมโดย
ทางการใชแสดงในโอกาสมงคล งานรื่นเริง การตอนรับแขกบานแขกเมือง
เรื่องที่ 3.3 นาฏศิลปพื้นบานภาคกลาง
นาฏศิลปพื้นบานภาคกลางมีรูปแบบอยางไร
เปนศิลปะการรายรําและการละเลนของชนชาวพื้นบานภาคกลาง ซึ่งสวนใหญมีอาชีพ
เกี่ยวกับเกษตรกรรม ศิล ปะการแสดงจึงมีความสอดคล องกับวิถีชีวิตและเพื่ อความบันเทิง
สนุกสนานเปนการผักผอนหยอนใจจากการทํางาน หรือเมื่อเสร็จจากเทศกาลฤดูเก็บเกี่ยว เชน
การเล น เพลงเกี่ ยวข า ว เต น ดํา รํ า เคี ยว รํา เถิ ดเทิ ง รํ า เหยอ ย เป นต น มี ก ารแตง กายตาม
วัฒนธรรมของทองถิ่นและใชเครื่องดนตรีพื้นบาน เชน กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ และ
โหมง
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รําเหยอยเปนนาฎศิลปพื้นบานมีประวัติความเปนมาอยางไร
- ประวัติความเปนมาของรําเหยอย
รําเหยอย คือ การรําพื้นเมืองที่เกาแกชนิดหนึ่ง มีตนกําเนิดที่จังหวัดกาญจนบุรี
แถบอําเภอเมือง อําเภอพนมทวน ซึ่งยังมีการอนุรักษรูปแบบการละเลนนี้เอาไว
การรํา การรองเพลงเหยอย จะเริ่มดวยการตีกลองยาวโหมโรงเรียกคนกอน วง
กลองยาวก็เปนกลองยาวแบบพื้นเมือง ประกอบดวย กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง มีปที่เปน
เครื่องดําเนินทํานอง ผูเลนรําเหยอยก็จะแบงออกเปนฝายชาย กับฝายหญิง โดยจะมีพอเพลง
แมเพลง และลูกคู เมื่อมีผูเลนพอสมควรกลองยาวจะเปลี่ยนเปนจังหวะชาใหพอเพลงกับแม
เพลงไดรองเพลงโตตอบกัน คนรองหรือคนรํ าก็จะมีผาคลองคอของตนเอง ขณะที่มีการรอง
เพลง ก็จะมีการเคลื่อนที่ไปยังฝายตรงขาม นําผาไปคลองคอ เพื่อใหออกมารําดวยกันสลับกัน
ระหวางฝายชายและฝายหญิง คํารองก็จะเปนบทเกี้ยวพาราสี จนกระทั่งไดเวลาสมควรจึงรอง
บทลาจาก
ทารํา ไมมีแบบแผนที่ตายตัว ขึ้นอยูกับผูรําแตละคู การเคลื่อนไหวเทาจะใชวิธี
สืบเทาไปขางหนา กรมศิลปากรไดสืบทอดการแสดงรําเหยอยดวยการปรับปรุงคํารอง และทา
รํา ใหเหมาะสมสํ า หรับเปนการแสดงบนเวที หรือกลางแจ งในเวลาจํ า กัด จึงเปนการแสดง
พื้นเมืองที่สวยงามชุดหนึ่ง
การแตงกาย
ฝายชาย สวมเสื้อคอกลม นุงโจงกระเบน มีผาคาดเอว
ฝายหญิง สวมเสื้อแขนกระบอก นุงโจงกระเบน มีผาคลองคอ
คํารองของเพลงเหยอยจะใชฉันทลักษณแบบงาย เหมือนกับเพลงพื้นบานทั่วไป
ที่มักจะลงดวยสระเดียวกัน หรือเรียกวา กลอนหัวเตียง คํารองเพลงเหยอยจะจบลงดวยคําวา
เหยอย จึงเรียกกันวาเพลงเหยอยรําพาดผาก็เรียก เพราะผูรํามีการนําผาไปคลองใหกับอีกฝาย
หนึ่ง ฉันทลักษณของเพลงเหยอยมีเพียงสองวรรค คือ วรรคหนา กับวรรคหลัง มีสัมผัสเพียง
แหงเดียว เมื่อรองจบ 2 วรรค ลูกคูหญิงชายก็จะรองซ้ําดังตัวอยาง คํารองเพลลงเหยอย ฉบับ
กรรมศิลปากร ดังนี้
ชาย มาเถิดหนาแมมา
พี่ตั้งวงไวทา
พี่ตั้งวงไวคอย

มาเลนพาดผากันเอย
อยานิ่งรอชาเลยเอย
อยาใหวงกรอยเลยเอย
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หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

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

เขามาพาดผาเถิดเอย
พาดที่องคนองเอย
ไปรํากับเขาหนอยเอย
รีบรําออกมาเถิดเอย
สวยดังหงสทองเอย
สวยดังกินนรนางเอย
นาเอ็นดูจริงเอย
พี่รักเจาสาวจริงเอย
อยามาเปนหวงเลยเอย
รักแลวไมทิ้งไปเลย
รักแลวก็ทิ้งไปเอย
รักจะตกเสียแลวเอย
เชื่อไมไดเลยเอย
ชางไมเมตตาเสียเลยเอย
จะใหนองรักอยางไรเอย
เมียพี่มีเมื่อไรเอย
จะทิ้งทอดทานใหใครเอย
จะฉีกใหดูใจเอย
รีบไปสูขอนองเอย
สินสอดเทาไรนองเอย
ใหพี่รีบไปขอเอย
เห็นสุดแรงนองเอย
รีบไปใหถึงเถิดเอย
เห็นจะดีกวาเอย
ไมเชื่อคําชายเลยเอย
หนีตามกันไปเถิดเอย
ใหกลับพาราแลวเอย
ใหกลับพาราพี่เอย
จะตองจบวงแลวเอย
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ชาย กรรมเอยวิบาก
หญิง เวลาก็จวน
ชาย เรารวมอวยพร
พรอมกัน ใหหมดทุกขโศกโรคภัย

วันนี้ตองจากแลวเอย
นองจะรีบดวนไปกอนเอย
กอนจะลาจรไปกอนเอย
สวัสดีมีชัยทุกคนเอย

เรื่องที่ 3.4 นาฏศิลปพื้นบานภาคอีสาน
นาฏศิลปพื้นบานภาคอีสานมีรูปแบบอยางไร
เ ป น ก า ร แ ส ด ง ศิ ล ป ะ ก า ร รํ า แ ล ะ ก า ร เ ล น พื้ น บ า น ภ า ค อี ส า น ห รื อ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แบงเปน 2 กลุมวัฒนธรรมใหญๆ คือ
1. กลุมอีสานเหนือ มีวัฒนธรรมไทยลาวเรียกการละเลนวา “หมอลํา, เซิ้ง และฟอน”
เชน ลําเตย ลําลอง, ลํากลอนเกี้ยว เซิ้งบั้งไฟ เซิ้งตังตวาย ฟอนภูไท เปนตน ดนตรีพื้นบานที่ใช
ประกอบไดแก พิณ แคน โปงลาง กลองยาว ซอ โหวด ฉิ่ง ฉาบ ฆอง และกรับ
2. กลุมอีส านใต ไดรับอิทธิพ ลไทยเขมร มีการละเล นที่เรียกวา เรือมหรือเร็อม เชน
เรือมอันเรหรือรําสากหรือกระโดสาก สวนละเลนเพลงโตตอบกัน เชน กันตรึม เจรียง อาไย
เปน ตน วงดนตรี ดนตรี ที่ใ ชประกอบไดแก วงมโหรีพื้ นบา น ประกอบดวย ซอดว ง กลอง
กันตรึม ปออ ปสไล ฉิ่ง และกรับ
การแต งกายประกอบการแสดงนาฏศิล ปพื้ น บา นอี ส านเปน ไปตามวั ฒนธรรมของ
พื้นบาน ลักษณะทารําและทวงทํานองดนตรีสวนใหญคอนขางกระซับ รวดเร็ว และสนุกสนาน
เซิ้งกระติบขาวเปนนาฏศิลปพื้นบานมีประวัติความเปนมาอยางไร
- ประวัติความเปนมาของเซิ้งกระติบขาว
เซิ้งกระติบขาว เปนการละเลนพื้นเมืองของชาวภูไท ที่ตั้งถิ่นฐานอยูแถวจังหวัด
สกลนคร และจังหวัดใกลเคียง นิยมเลนในโอกาสรื่นเริง ในวันนักขัตฤกษ การแสดงจะเริ่มดวย
ฝายชายนําเครื่องดนตรี ไดแก แคน กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหมง มาบรรเลงเปนวงใชทํานอง
และจังหวะที่สนุกสนานแบบเซิ้งอีสาน สวนฝายหญิงก็จะสะพายกระติบขาว (ภาชนะสําหรับ
บรรจุขาวเหนียวนึ่ง) ออกมารายรําดวยทวงทาตางๆ ซึ่งมีความหมายวา การนําอาหารไปให
สามีและญาติพี่นองที่ออกไปทํานา การฟอนรําเซิ้งกระติบไมมีคํารองประกอบ
เครื่องแตงกาย ผูหญิงสวมเสื้อแขนกระบอกนุงผาซิ่นตีนจกหมสไบทับเสื้อเกลา
มวยประดับดอกไมตางหูสรอยคอกําไลขอมือขอเทาสะพายกระติบขาว ผูชายที่เปนนักดนตรี
สวมเสื้อแขนสั้นสีดําหรือกรมทานุงผาโจงกระเบนสีแดง หรือโสรงมีผาคาดเอว
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โอกาสของการแสดง อาทิ งานบุ ญประเพณี งานตอนรับแขกบา นแขกเมือง
งานวัฒนธรรม หรืองานเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ เปนตน
เรื่องที่ 3.5 นาฏศิลปพื้นบานภาคใต
นาฏศิลปพื้นบานภาคใตมีรูปแบบอยางไร
เปนศิลปะการแสดงและการละเลนของชาวพื้นบานภาคใตอาจแบงตามกลุมวัฒนธรรม
ได 2 กลุมคือวัฒนธรรมไทยพุทธ ไดแก การแสดงโนรา หนังตะลุง เพลงบอก และวัฒนธรรม
ไทยมุสลิม ไดแก ชําเปง ลิเกซูลู ซิละ รองเง็ง
การแสดงนาฏศิลปพื้นบ านภาคใตแบงออกเปนหลายแบบคือ แบบดั้งเดิมและแบบที่
ไดรับอิทธิพลจากตางประเทศ
1. แบบดั้งเดิมไดรับแบบแผนมาจากสมัยอยุธยา หรือครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเสียแกขาศึก
บรรดาศิลปนนักแสดงทั้งหลายก็หนีภัยสงครามลงมาอยูภาคใต ไดนํา รูปแบบของการแสดง
ละครที่เรียกวา ชาตรี เผยแพรสูภาคใตและการแสดงดั้งเดิมของทองถิ่น เชน การสวดมาลั ย
เพลงนา เพลงเรือ เปนตน
2. แบบที่ไดรับอิทธิพลจากตางประเทศ ภาคใตเปนพื้นที่ติดตอกับประกาศมาเลเซีย
ดังนั้นประชาชนที่อาศัยอยูแถบชายแดน ก็จะรับเอาวัฒนธรรมการแสดงของมาเลเซียมาเปน
การแสดงทองถิ่น เชน ลิเกฮูลู สลาเปะ อาแวลูตง คาระ กรือโตะ ซัมเปง เปนตน
โนราเปนนาฏศิลปพื้นบานมีประวัติความเปนมาอยางไร
- ประวัติความเปนมาของโนรา
โนรา หรือ มโนราห เปนการแสดงที่ยิ่งใหญ และเปนวิ ถีชีวิตของชาวใตเกือบ
ทุกจั งหวัด และนับวาเปนการแสดงที่คูกับหนังตะลุ งมาชา นาน ความเปนมาของโนรานั้น มี
ตํานานกลาวไวหลายกระแส มีตํานานหนึ่งกลาววา ตัวครูโนราคนหนึ่งซึ่งถือวาเปนคนแรกนั้น
มาจากอยุธยา
ชื่อขุนศรัทธา ซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงสั นนิษฐานว า คงเปนครูล ะครที่มีชื่อเสียงของกรุงศรีอยุธยา ชวงปลายๆ มีคดีจนตองถูก
ลอยแพไปติดอยูเกาะสีชัง ชาวเรือชวยพามายังนครศรีธรรมราชไดใชความสามารถสั่งสอนการ
แสดงละครตามแบบแผนของกรุงศรีอยุธยาและตามคําบอกเลาของขุนอุปถัมภนรากร (พุม เท
วา) ก็กลาวในนางนวลทองสําลี พระธิดาของทานพระยาสายฟาฟาด ตองโทษดวยการเสวย
เกสรดอกบัวแลวเกิดตั้งครรภ จึงถูกลอยแพกับนางสนมไปติดอยูที่เกาะสีชัง และประสูติโอรส
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ซึ่งเจาชายนอย ไดรับการสั่งสอนการรายรํา 12 ทา จากพระมารดา ซึ่งเคยฝนวามีนางฟามา
สอนใหจดจําไว 12 ทา นางก็พยายามจําอยางขึ้นใจ แลวยังไดสั่งสอนใหนางสนมกํานัลอีกดวย
เจาชายนอยไดเขาไปรําถวายใหพระยาสายฟาฟาดทอดพระเนตร มีการซักถามถึงบิดามารดาก็
รูวาเปนหลานขวัญ จึงสงคนไปรับกลับเขาเมือง นางศรีคงคาไมยอมกลับตองมัดเอาตัวขึ้นเรือ
เมื่อเรือเขามาสูปากน้ําก็มีจระเขขวางเรือพวกลูกเรือชวยกันแทงจระเขจึงบังเกิดทารําของโนรา
ขึ้นอีกกระบวนทาหนึ่ง แสดงถึงการรําแทงจระเข การเกี่ยวเนื่องระหวางโนรากับละครชาตรี
ของภาคกลางก็อาจจะซับซอนเปนอันมาก
คําวา ชาตรี ตรงกับคําวา ฉัตริยะของอินเดียใต แปลวา กษัตริย หรือนักรบผูกลา
หาญ และเนื่องจากการแสดงตางๆ มักมีตัวเอกเปนกษัตริย จึงเรียกวา ฉัตริยะ ซึ่งตอมาก็ได
เพี้ ยนมาเปนชาตรี หรือละครชาตรี เพราะเห็นว าเปนการแสดงอยางละคร มีผูรูกล าววา ทั้ง
โนราและชาตรีนาจะเขามาพรอมๆ กัน ทั้งภาคใต และภาคกลาง เหตุที่โนราและชาตรีมีความ
แตกตางกันออกไปบางก็คงเปนไปตามสภาพของวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของแตละภาค
ความนิยมที่แตกตา งกันแตอยา งไรก็ตาม สิ่ งที่ยังคงเปนเอกลักษณ ของการแสดงโนรา และ
ชาตรี คือเครื่องดนตรีที่ใชโทน (ทน) ฆอง และป เปนเครื่องยืนพื้น ในภาคกลางมีการใชระนาด
เขามาบรรเลงเมื่อครั้งสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนี้เอง ในสมัยเดิมนั้น
คําวา โนรา ยังไมไดมีการเรียกจะใชคําวา ชาตรีแมในสมัยรัตนโกสินทรก็ยังใชคําวา ชาตรีอยูดัง
คําประพันธของกรมหมื่นศรีสุเรนทร วา
“ชาตรีตลุบตลุบทิ้ง
กลองโทน
รําสะบัดวัดสะเอวโอน
ออนแปล
คนกรับรับขยับโยน
เสียงเยิ่น
รองเรื่องรถเสนแห
หอขยุม ยาโรย”
ตอเมื่อไดนําเอาเรื่องพระสุธนมาแสดงกับชาตรี จึงเรียกติดปากวา มโนราหชาตรี ตามชื่อของ
นางเอกเรื่องสุ ธน ตัวบทละครก็เกิดขึ้นในภาคใต หาไดนํา เอามาจากอยุธยาไม ในที่สุดการ
แสดงโนราจึงกลายจากเรื่องพระสุธน ในสมัยตอมาก็มีการนําเอาวรรณคดีพื้นบานเรื่องอื่นมา
แสดง แตก็ยังเรียกการแสดงนี้วา มโนราห เมื่อนานเขาเกิดการกรอนของภาษา ซึ่งเปนลักษณะ
ทางภาษาของภาคใตที่จะพูดถอยคําวั้นๆ จึงเรียกการแสดงนี้วา “โนรา”
การแสดงโนรานั้นมี ทา รํา สํา คัญ 12 ทา แตล ะคณะก็แตกตา งกันออกไปบา ง
โดยมีการสอนทารําโนรา คือ โดยใชบทประพันธที่แสดงวิธีการรายรําดวยลีลาตางๆ การเชื่อม
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ทา การขยับหรือเขยิบเทา การกลอมตัวตั้งวง และการเคลื่อนไหวที่คอนขางรวดเร็ว ในบทรํา
ทาครูสอนมีคํากลอนกลาวถึงการแตงตัวและลีลาตางๆ ดังนี้
“ครูเอยครูสอน
เสดื้องกรตองา
ครูสอนใหผูผา
สอนขาใหทรงกําไล
สอนครอบเทริดนอย
แลวจับสรอยพวงมาลัย
สอนทรงกําไล
สอนใสซายขวา
เสดื้องเยื้องขางซาย
ตีคาไดหาพารา
เสดื้องเยื้องขางขวา
ตีคาไดหาตําลึงทอง
ตีนถีบพนัก
สวนมือชักเอาแสงทอง
หาไหนมิไดเสมือนนอง
ทํานองพระเทวดา”
นอกจากบทรําทา ครูสอนแลว ยังมีการประดิษฐทารําเพิ่มเติมขึ้นอีกมากมาย
จนถึงการประดิษฐทารําสวนตัว และทารําเฉพาะ ไดแก การรําไหวครู รําโรงครู รําแกบท รํา
บทครูสอน รําปฐมบท รําแทงจระเข รําเพลงโค รําเพลงทับเพลงโทน รําคลองหงส เปนตน
การแตงกายของโนรา แตเดิมสวมเทริด(เครื่องสวมหัวคลายชฏา) นุงสนับเพลา
คาดเจียรบาดมีหอยหนา ประดับหางอยางมโนราห มีสายคลองวาลประดับทับทรง กรองคอ
และสวมเล็บยาว
เครื่องดนตรี คือ กลอง ทับคู ฆองคู โหมง ฉิ่ง และป โดยการเริ่มบรรเลงโหม
โรง จากนั้นเชิญครูรองหนา มาน หรือกลาวหนา มาน เรื่องที่แสดงเรียกเปนภาษาถิ่นวา “กํ า
พรัดหนามาน” จากนั้นจึงเริ่มทําการแสดง
โนราแตละคณะจะประกอบดวยผูแสดงประมาณ 15 – 20 คน แตเดิมผูแสดง
สวนใหญจะเปนผูชายแตก็มีผูหญิงผสมอยูดวย
โอกาสของการแสดงโนรา ก็แสดงในงานทั่วไป
นาฏศิลปพื้นบานมีแนวทางการอนุรักษอยางไร
1. การคนควาวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาของไทยในดานตาง ๆ
ของทองถิ่น มุงศึกษาใหรูความเปนมาในอดีต และสภาพการณในปจจุบัน
2. การอนุรักษโดยการปลุกจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นตระหนักถึงคุณคาแกนสาระ และ
ความสํ า คั ญ ของภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ น ส งเสริ ม สนั บ สนุน การจั ด กิ จ กรรมตามประเพณี และ
วัฒนธรรมตา ง ๆ สรางจิ ตสํ านึกของความเปนคนทองถิ่นนั้น ๆ ที่จะตองรวมกันอนุรักษภูมิ
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ปญญาที่เปนเอกลั กษณของทองถิ่น รวมทั้งสนับสนุนใหมีพิพิ ธภัณฑทองถิ่น หรือพิ พิธภัณ ฑ
ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเปนมาของชุมชน อันจะสรางความรู และความภูมิใจ
ในชุมชนทองถิ่นดวย
3. การฟนฟูโดยการเลือกสรรภูมิปญญาที่กําลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแลว มาทําให
มีคุณ คา และมีค วามสํ า คัญตอการดํา เนินชีวิต ในทองถิ่น โดยเฉพาะพื้ นฐานทางจริยธรรม
คุณธรรม และคานิยม
4. การพัฒนาควรริเริ่มสรางสรรค และปรับปรุงภูมิปญญาใหเหมาะสมกับยุคสมัย และ
เกิดประโยชนในการดํา เนินชีวิตประจํา วัน โดยใชภูมิปญญาเปนพื้นฐานในการรวมกลุมการ
พัฒนาอาชีพ ควรนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยเพื่อตอยอดใชในการผลิต
การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการปองกัน และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. การถายทอดโดยการนําภูมิปญญาที่ผานการคัดเลือกกลั่นกรองดวยเหตุและผลอยาง
รอบคอบ และรอบดา นแล วไปถา ยทอดใหคนในสั งคมไดรับรู เกิดความเขา ใจ ตระหนักใน
คุ ณ ค า คุ ณ ประโยชน และปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งเหมาะสม โดยผ า นสถาบั น ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ
6. สงเสริมกิจกรรมโดยการสงเสริม และสนับสนุนใหเกิดเครือขายการสืบสาน และ
พัฒนาภูมิปญญาของชุมชนตาง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นอยาง
ตอเนื่อง
7. เผยแพร แ ลกเปลี่ ย น โดยการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การเผยแพร และ
แลกเปลี่ยนภูมิปญญา และวัฒนธรรมอยางกวางขวาง โดยใหมีการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
ตาง ๆ ดวยสื่อ และวิธีการตาง ๆ อยางกวางขวาง
8. การเสริมสรา งปราชญทองถิ่น โดยการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของชาวบาน ผูดําเนินงานใหมีโอกาสแสดงศักยภาพดานภูมิปญญา ความรูความสามารถอยาง
เต็มที่ มีการยกยอง
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กิจกรรมการเรียนรู 1
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพื้นบานแตละภาคได
2. แสดงนาฏศิลปพื้นบานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. รูคุณคาและอนุรักษนาฏศิลปพื้นฐานและภูมิปญญาทองถิ่น
คําชี้แจง
1. จงอธิบายความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นบานของไทยมาพอสังเขป
2. ใหผูเรียนศึกษาการแสดงนาฏศิลปพื้ นบ า นของทองถิ่นตนเอง โดยศึกษาประวัติ
ความเปนมา รูปแบบการแสดง วิธีการแสดงและฝกหัด การแสดงอยางนอย 1 ชุด
กิจกรรมการเรียนรู 2
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกความสัมพันธระหวางนาฏศิลปพื้นบานกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่นได
คําชี้แจง
ใหผูเรียนศึกษานาฏศิลปพื้นบานในทองถิ่นหรือที่ตนเองสนใจอยางลึกซึ้ง
- อิทธิพลใดมีผลตอการเกิดนาฏศิลปพื้นบาน
- แนวทางอนุรักษนาฏศิลปพื้นบาน
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กิจกรรมทายบทที่ 3
กิจกรรมที่ 3.1 นาฏศิลปพนื้ บานหมายถึงอะไร (รวม 21 คะแนน)

ขอที่ 1 บอกประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพื้นบานแตละภาคได (4 คะแนน)
ขอที่ 2 แสดงนาฏศิลปพื้นบานไดอยางถูกตองและเหมาะสม (4 คะแนน)
ขอที่ 3 รูคุณคาและอนุรักษนาฏศิลปพื้นฐานและภูมิปญญาทองถิ่น (4 คะแนน)
ขอที่ 4 จงอธิบายความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นบานของไทยมาพอสังเขป (4 คะแนน)
ขอที่ 5 ใหผูเรียนศึกษาการแสดงนาฏศิลปพื้นบานของทองถิ่นตนเอง โดยศึกษาประวัติความ
เปนมา รูปแบบการแสดง วิธีการแสดงและฝกหัด การแสดงอยางนอย 1 ชุด (5 คะแนน)
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บทที่ 4
อาชีพการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบาน
เรื่องที่ 4.1 ปจจัยหลักของการประกอบอาชีพ
สิ่งสําคัญของการเริ่มตนประกอบอาชีพ ตองคํานึงถึงปจจัยหลักของการประกอบอาชีพ
ไดแก
1. ทุน คือ สิ่งที่จําเปนพื้นฐานของการประกอบอาชีพ เปนปจจัยในการผลิตสินคา
และบริการ เมื่อเราตองการเริ่มตนกิจการของตัวเราเอง จําเปนตองอาศัย “ทุน” เพื่อใชในการ
เริ่มตนกิจการนั้น ๆ
2. ความรู คือ ความเขาใจในบางเรื่องหรือบางสิ่ง และความสามารถในการนําสิ่ง
นั้นไปใชเพื่อเปาหมายบางประการ สามารถเกิดขึ้นได จากการเรียนรู การฝกอบรม และการ
หมั่นฝกฝน เพื่อใหเกิดความชํานาญและประสบการณ
3. การจัดการ เปนเรื่องของเทคนิคและวิธีการ ประกอบดวยการวางแผน การ
จัดการ การควบคุม การสั่งการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
4. การตลาด เปนกระบวนการของการสื่อสารคุณคาของผลิตภัณฑ หรือบริการไป
ยังลู กคา การจัดการตลาดเปนศิลปะของการเลือกตลาดเปาหมาย ตลอดตนไดมา และการ
รักษาลูกคา ดังนั้นการวางแผนการตลาด กอนเริ่มการผลิตสินคาหรือบริการ จึงเปนเรื่องสําคัญ
ของการประกอบอาชีพ
เรื่องที่ 4.2 ขอแนะนําในการเลือกประกอบอาชีพ
กอนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ควรพิจารณาอยางรอบคอบ ซึ่งมี
ขอแนะนํา ดังนี้
1. ควรเลือกอาชีพที่ชอบหรือคิดวาถนัด คือ ตองรูจักตนเอง และรูจักงานอาชีพตาง ๆ
อยางกวางขวาง รวมทั้งพิจารณาดูวามีงานอะไรบางที่เราชอบ และสนใจมากที่สุด และงานนั้น
ๆ เหมาะกับอุปนิสัยและบุคลิกภาพของตนเองหรือไม
2. พัฒนาความสามารถของตัวเอง คือ ควรศึกษารายละเอียดของอาชีพที่จะเลือกไป
ประกอบ ถาความรูความเขาใจยังมีนอย มีไมเพียงพอก็ตองทําการศึกษา ฝกอบรม ฝกปฏิบัติ
เพิ่มเติม ใหมีพื้นฐานความรูความเขาใจในการเริ่มประกอบอาชีพที่ถูกตอง
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3. พิจารณาองคประกอบอื่นที่เกี่ยวของ เชน ทําเลที่ตั้งของอาชีพที่จะทําไมวาจะเปน
การผลิต การจํา หนาย หรือการใหบริการก็ตาม สภาพ แวดล อมผูรวมงาน พื้นฐานในการ
เริ่มทําธุรกิจ เงินทุน โดยเฉพาะเงินทุนตองพิจารณาวามีเพียงพอหรือไมถาไมพอจะหาแหลง
เงินทุนจากที่ใด
เรื่องที่ 4.3 อาชีพการผลิตเครือ่ งดนตรีพื้นบาน
1. อาชีพการผลิตขลุย

ขลุยเปนเครื่องดนตรีไทยเกาแกประเภทเปา ที่อยูกับคนไทยมาชานาน โดยแหลงผลิตขลุยที่มี
ชื่อเสียง และมีคุณภาพแหงหนึ่ง คือชุมชนบางไสไก หรือชุมชนบานลาว ซึ่งประกอบอาชีพทํา
ขลุยมาเนิ่นนาน โดยเอกลักษณของขลุยบานลาว คือ ความประณีต ใสใจในรายละเอียดทุก
ขั้นตอน ทําใหไดเสียงที่ไพเราะ ขลุยบานลาวจะรับทําขลุยทุกชนิด ไดแก ขลุยหลีบ ขลุยเคียง
ออ ขลุยเพียงออ ขลุยรองออ และขลุยฮู
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วัสดุที่นิยมใชมาทําขลุยสมัยโบราณคือไมไผ และไมที่ดีที่สุดคือไมรวก โดยขั้นตอนใน
การทําขลุยจะนําไมรวกไปตากแดดใหแหง จากนั้นนําไมที่ไดมาขัดผิวใหเรียบ โดยใชอิฐมอญตํา
ใหล ะเอียด หยดน้ําลงไปเล็กนอย แลวใชกาบมะพรา วขัดจนผิวเรียบเงา นอกจากไมรวกยัง
สามารถใชไ ม เนื้ อแข็ งมาทํา โดยต องนํ า ไปกลึ งให กลวงก อน จากนั้ น นํา ไม ม าวั ดระยะทํ า
เครื่องหมายแบงสวนตาง ๆ เพื่อเตรียมสําหรับเจาะรู ปจจุบันไดมีการประยุกตบล็อกสําหรับ
เจาะรู ซึ่งทํามาจากอลูมิเนียมหรือเหล็ก ทําใหสะดวกสบาย ใชงานไดงายกวา และแมนยํา ขั้น
ตอไปคือการแกะปากนกแกว ซึ่งเปนสวนที่ทําใหเกิดเสียง จากนั้นนําดาก (ไมอีกชิ้นหนึ่งที่ตอง
ปาดใหมีขนาดใกลเคียงกับปากนกแกว)ใสเขาไปในเลาขลุย แลวนําไปเปาเพื่อทดสอบโดยใช
ความชํานาญของชางการฟง
ปจจุ บันไดมีการพั ฒนานํา ทอพลาสติก ซึ่งซื้อหาไดงา ยเปนวั สดุในการผลิ ต เปนขลุ ย
พีวีซี ทําใหขลุยชนิดนี้ไดรับความนิยม เนื่องจากมีความคงทนและราคายอมเยา
2. อาชีพการผลิตแคน

แคน เปนเครื่องดนตรีที่มีความเกาแกมากที่สุด เปนเครื่องดนตรีที่มีความนิยมเปากัน
มาก โดยเฉพาะชาวจังหวัดขอนแกน ถือเอาแคนเปนเอกลักษณชาวขอนแกน รวมทั้งเปนเครื่อง
ดนตรีประจําภาคอีสานตลอดไปและในปจจุบันนี้ชาวบานไดมีการประดิษฐทําแคนเปนอาชีพ
อยางมากมาย เชน อ.นาหวา จ.นครพนม จะทําแคนเปนอาชีพทั้งหมูบาน รวมทั้ง จังหวัดอื่นๆ
อีกมากมาย และแคนยังเปนเครื่องดนตรีที่นํามาเปาประกอบการแสดงตางๆ เชนวงโปงลาง วง
ดนตรีพื้นเมือง รวมทั้งมีการเปาประกอบพิธีกรรมของชาวอีสาน เชา รําผีฟา รําภูไท เปนตน
รวมทั้งเปาประกอบหมอลํากลอน ลําเพลิน ลําพื้น รวมทั้งหมอลําซิ่ง ยังขาดแคนไมได
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ประสบการณของชางฝมือพืน้ บาน "การทําแคน"

นายลา ไพรสน เกิด เมื่อ ป พ.ศ. 2467 อายุ 82 ป อยูบานเลขที่ 45 หมูที่ 9
บานทุงเศรษฐี ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชรไปเที่ยวที่จังหวัด
รอยเอ็ด เห็นเขาทําแคน ก็ซื้อมาขาย ปรากฎวาขายดี จึงคิดทําเอง โดยไปหัดทําจากแหลงผลิต
ที่จังหวัดรอยเอ็ด นายลา ไพรสน ไดยึดอาชีพเปนชางทําแคนซึ่งเปนหัตกรรมเครื่องไม
หรือผลิตภัณฑเครื่องดนตรีพื้นบาน เปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาเปนภูมิปญญาทองถิ่น กรรมวิธีใน
การผลิต ยังใชวิธีการพื้นบาน ทําดวยความปราณีต สวยงาม เสียงเพราะ มีใหเลือกหลายแบบ
ประกอบเปนอาชีพหลัก จนถึงปจจุบัน
3. อาชีพการผลิตกลองแขก

บุคคลทีป่ ระสบความสําเร็จในการทํากลองแขก
ครูเสนห ภักตรผอ ง
ครูเสนห ภักตรผอง เปนชางทํากลองแขกที่มีฝมือ ดวยกรรมวิธีแบบโบราณที่เปน
เอกลักษณซึ่งตางจากชางคนอื่นๆ กลาวคือ เปนขั้นตอนการทํามือทุกอยาง โดยไมใชเครื่อง
ทุนแรงสมัยใหม อีกทั้งรูปลักษณของกลอง ก็สวยงามพิถีพิถันในรูปทรงสัดสวนและมีเสียง
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เหมาะสมพอดีทุกเสียง เพราะวัสดุที่นํามาใชลวนเลือกสรรมาจากธรรมชาติ เชนขอบกลอง
ทําจากไมไผขด ตางกับปจจุบันที่ใชพลาสติก หรือไมกลึง ทําใหมีผลตอคุณภาพของเสียง
บุคคลที่สามารถใชสติปญญาของคนสั่งสมความรู ประสบการณ เพื่อการดํารงชีพ และ
ถายทอดจากคนรุนหนึ่ง ไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม โดย
รักษาคุณคาดั่งเดิมไวอยางมีเอกลักษณ และมีศักดิ์ศรี ทุกคนจะมีหลักการแบบเดียวกันคือ การ
สืบทอดเชื่อมโยงอดีตมาใชในปจจุบัน แตจะมีวิธีการแตกตางกัน ไมมีรูปแบบหรือสูตรสําเร็จใด
ๆ แตละทองถิ่นมีการเชื่อมโยงหลากหลายแตกตางกันไป ตามสภาพของหมูบาน กอใหเกิดภูมิ
ปญญาทองถิ่น เรียกวา “ปราชญชาวบาน” หากมีการสืบทอด และอนุรักษ สงเสริมอยางเปน
ระบบ ก็สามารถเพิ่มคุณคาทางสังคม และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแก
ประชาชนไดอีกทางหนึ่ง

กิจกรรม
1. ใหผูเรียนสํารวจอาชีพการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบานในชุมชนของผูเรียน หรือชุมชนใกลเคียง
ที่ผูเรียนสนใจ และจัดทําเปนรายงาน พรอมนําเสนอแลกเปลี่ยนหนาชั้นเรียน
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กิจกรรมทายบทที่ 4
กิจกรรมที่ 4.1 ปจจัยหลักของการประกอบอาชีพ

ขอที่ 1. ใหผูเรียนสํารวจอาชีพการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบานในชุมชนของผูเรียน หรือชุมชน
ใกลเคียงที่ผูเรียนสนใจ และจัดทําเปนรายงาน พรอมนําเสนอแลกเปลี่ยนหนาชั้นเรียน
(3 คะแนน)
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 1
กิจกรรมที่ 1.1 ทัศนศิลปพนื้ บาน (รวม 22 คะแนน)
ขอที่ 1. (ขอละ 1 คะแนน รวม 3 คะแนน)
1. บอกประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพื้นบานแตละภาคได
2. แสดงนาฏศิลปพื้นบานไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. รูคุณคาและอนุรักษนาฏศิลปพื้นฐานและภูมิปญญาทองถิ่น
ใหผูเรียนสํารวจบริเวณชุมชนของผูเรียนหรือสถานที่พบกลุม โดยสํารวจวาในสถานที่นั้นมีทัศนศิลปพื้นบาน
อะไรบาง
1. มีทัศนศิลปพื้นบานอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………..….…………..
2.ทัศนศิลปพื้นบานตามขอ1 จัดอยูในประเภทอะไร
……………………………………………………………………………………………………………………….………….
3. จากนั้นบันทึกไวแลวนํามาแลกเปลี่ยนความรูในชั้นเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………….………….

แนวคําตอบ
ขอที่ 1 ใหผูเรียนสํารวจบริเวณชุมชนของผูเรียนหรือสถานที่พบกลุม โดยสํารวจวาในสถานที่
นั้นมีทัศนศิลปพื้นบานอะไรบาง
1.มีทัศนศิลปพื้นบานอะไรบาง
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ประเภทของศิลปะพื้นบาน
1. จิ ต รกรรม คื อ งานเขี ย นภาพระบายสี ภาพลายเส น ส ว นมากเป น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนา ไดแกภาพจิตรกรรมฝาผนัง การเขียนภาพลงในสมุดขอย ตลอดจนการเขียนลวดลาย
ลงบนภาชนะเครื่องใชตาง ๆ
2. ประติมากรรม คือการปน การแกะสลัก หล อรูปและลวดลายตาง ๆ เพื่อประดับอาคาร
ไดแกพระพุทธรูป ตุกตา โอง ชาม ฯลฯ
3. สถาปตยกรรม คืองานกอสรางอาคารทางพระพุทธศาสนา โบสถ วิหาร เจดีย ศาลาการ
เปรียญ และการกอสรางที่อยูอาศัย
4. ดนตรี นาฏศิลป คือการขับรอง การบรรเลงดนตรีประเภทตาง ๆ การรายรํา ระบํา ฟอน
5. วรรณกรรม คือการประพันธโคลง ฉันท กาพย กลอน บทประพันธทั้งรอยแกวรอยกรอง
6. ศิลปหัตถกรรม คืองานที่ใชในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ เครื่องมือเครื่องใชใน
ครัวเรือน
2.ทัศนศิลปพื้นบานตามขอ1.จัดอยูในประเภทอะไร
งานทัศนศิลป สามารถจําแนกออกไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. จิตรกรรม หมายถึง การสรางสรรคผลงานศิลปะที่แสดงออกดวยการวาด ระบายสี
ลงบนพื้นผิววัสดุที่มีความราบเรียบ เชนกระดาษ ผาใบ แผนไม เปนตน เพื่อใหเกิดเรื่องราว
และความงามตามความรูสึกนึกคิดและจินตนาการของผูวาด เปนงานศิลปะที่มี 2 มิติ ไมมี
ความลึกหรือนูนหนา แตสามารถเขียนลวงตาใหเห็นวามีความลึกหรือนูนได
2. ประติมากรรม หมายถึง การสรางสรรคผลงานศิลปะที่แสดงออกดวยการปน
การแกะสลัก การหลอ การเชื่อม และการจัดองคประกอบความงามอื่นลงบนสื่อตาง ๆ เพื่อใหเกิด
รูปทรง 3 มิติ มีความลึก หรือนูน หนา งานประติมากรรม แบงเปน 3 ประเภทตามมิติของความ
ลึก ไดแก ประติมากรรมนูนต่ํา ประติมากรรมนูนสูง และประติมากรรมลอยตัว
3. สถาปตยกรรม หมายถึง การสรางสรรคผลงานศิลปะที่แสดงออกดวยการกอสราง
อาคารหรือสิ่งกอสราง รวมถึงสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสรางนั้น ที่มา
จากการออกแบบของมนุษย ดวยศาสตรทางดานศิลปะ การจัดวางที่วาง ทัศนศิลป และวิศวกรรม
กอสราง เพื่อประโยชนใชสอย และประดับตกแตง

61
4. ภาพพิมพ หมายถึง การสรางสรรคผลงานศิลปะที่แสดงออกดวยวิธีการพิมพ ดวยการ
ถายทอดรูปแบบจากแมพิมพออกมาเปนผลงานที่มีลักษณะเหมือนกันกับแมพิมพ ซึ่งเปนงานที่
พัฒนาตอเนื่องมาจากการวาดภาพ ซึ่งการวาดภาพไมสามารถสรางผลงาน 2 ชิ้น ที่มีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการได
จากนั้นบันทึกไวแลวนํามาแลกเปลี่ยนความรูในชั้นเรียน
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1.2 องคประกอบทางทัศนศิลป

ขอที่ 2. (3 คะแนน)
ใหผูเรียนอธิบายความหมายขององคประกอบศิลปแตละหัวขอดังตอไปนี้
จุด หมายถึง………………………………………………………………….…………......
เสน หมายถึง……………………………………………………………….…………........
สี หมายถึง……………………………………………………………….…………………
แสง-เงา หมายถึง……………………………………………………………….…………
รูปรางและรูปทรง หมายถึง…………………………………………………..…………...

แนวคําตอบ
ขอที่ 2. ใหผูเรียนศึกษาและทําความเขาใจความหมายขององคประกอบศิลปในหนังสือแตละ
หัวขอแลวอธิบายตามความเขาใจ ดังนี้
- จุด หมายถึง สิ่งที่ปรากฏบนพื้นระนาบที่มีขนาดเล็ กที่สุด ไมมีความกวาง ความยาว
ความสู ง ความหนา หรื อความลึ ก จุ ด สามารถแสดงตํา แหน งได เมื่อ มีบ ริ เวณว า งรองรั บ
เปนสวนเริ่มตนในการสรา งสรรคงานทั ศนศิล ป เปนตนกํา เนิดของเส น รูปราง รูปทรง และ
พื้นผิว สามารถพบเห็นจุดไดโดยทั่วไปในธรรมชาติ เชน ดวงดาวบนทองฟา บนสวนตาง ๆ ของ
ผิวพืช และสัตว เปนตน
- เสน หมายถึง จุ ดหลาย ๆ จุ ดเรี ยงติดต อกัน เปนพื้ น ฐานของโครงสรา งทุ กสิ่ งใน
จักรวาล เสนแสดงความรูสึกไดดวยตัวของมันเอง และดวยการสรางเปนรูปทรงตา ง ๆ ขึ้น
เสนที่เปนพื้นฐานไดแก เสนตรง และเสนโคง สามารถนํามาสรางใหเกิดเปนเสนใหม
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- สี หมายถึง ปรากฏการณของแสงที่ส งกระทบวัตถุ สะทอนเขา สูตามนุษย มีผลตอ
ความรูสึกนึกคิดของมนุษย
- แสง หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก แสงจากดวงอาทิตย แสง
จันทร และแสงที่เกิดจากมนุษยประดิษฐขึ้น ไดแก แสงจากไฟฟา เเสงจากเทียนไข เปนตน
- เงา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับวัตถุ ที่เกิดบนพื้น หรือพาดบนวัตถุอื่นที่รองรับ
- รูปราง หมายถึง การนําเสนมาประกอบกันใหเกิดความกวางและความยาวมีลักษณะ
2 มิติ
- รูปทรง หมายถึง การนํา เส นมาประกอบกันใหเกิดความกวาง ความยาว ความหนา
หรือความลึก มีลักษณะ 3 มิติ มีมวลและปริมาตรที่ชัดเจน
กิจกรรมที่ 1.3 รูปแบบและวิวัฒนาการของทัศนศิลปพนื้ บาน

ขอที่ 3. (3 คะแนน)
ใหผูเรียนสํารวจบริเวณชุมชนของผูเรียนหรือสถานที่พบกลุมวามีศิลปะพื้นบานใดบาง
ที่มีองคประกอบศิลปทั้ง 6 ประเภทขางตน จากนั้นใหจดบันทึกโดยแบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้
1. วันที่สํารวจ
2. ระบุสถานที่ หรือสิ่งของที่พบ
3. จัดอยูในประเภททัศนศิลปใด
4. ประโยชนหรือคุณคา
5. มีความสวยงามประทับใจหรือไม อยางไร (บอกเหตุผล)
แนวคําตอบ
1. ใหจดบันทึกวันที่ไดทําการสํารวจ
- ไดทําการสํารวจในวันที่........เดือน.....พ.ศ...........................
2. ใหระบุสถานที่ หรือสิ่งของที่พบในขณะนั้น
- พบที่ผนังอุโบสถวัด.............................................................
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3. ใหอธิบายวาสิ่งที่พบนั้นจัดอยูในประเภททัศนศิลปใด
- เปนภาพเขียนจิตรกรรมไทย หรือ ประติมากรรม
4. ใหอธิบายวาสิ่งนั้นมีประโยชนหรือคุณคาแบบไหน
- เปนงานทัศนศิลปที่สรางขึ้น ดวยจินตนาการ ประณีต สวยงามแสดงบอก
เรื่องราว มีคุณคาทางประวัติศาสตร และมีคุณคาทางจิตใจ
5. ใหบอกเหตุผลวา สิ่งนั้นมีความสวยงามประทับใจหรือไม อยางไร
- เปนงานทัศนศิลปที่มีความงามทําใหเกิดความประทับใจ จากการมองเห็นและ
ผูชมเกิด จินตนาการ จากเรื่องราว ที่แสดงในงานศิลปนั้น ๆ ทําใหเกิดความ
ประทับใจ เมื่อไดชมผลงานได
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กิจกรรมที่ 1.4 รูปแบบและความงามของทัศนศิลปพนื้ บาน
ขอที่ 4.

(3 คะแนน)
ใหผูเรียนทดลอง วิเคราะห วิจารณ งานทัศนศิลปพื้นบานจากรูปที่กําหนดโดยใชหลักการ
วิจารณขางตน และความรูที่ไดศึกษามาประกอบคําวิจารณ

ภาพจิตรกรรมสีน้ําของ อ.กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ
คําวิจารณ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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หลั ก การวิเ คราะห วิ จ ารณ ถึ ง ความสวยงาม ของทั ศ นศิ ล ปพื้ น บา นโดยมี แ นวทางในการ
วิเคราะหวิจารณ ดังนี้
1. ดานความงาม เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานทักษะฝมือการจัดองคประกอบ
ศิลป
2. ดานสาระ เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาของสาเหตุ หรือวัตถุประสงคในการสรางสรรค
งานศิลปะ
3.ดานอารมณความรูสึก เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานอารมณความรูสึก และการสื่อ
ความหมาย
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1.5 ทัศนศิลปพนื้ บานกับการแตงกาย
ขอที่ 5. (3 คะแนน)
ใหผูเรียนทดลองนําวัสดุที่กําหนดดานลาง มาออกแบบเปนงานเครื่องประดับชนิดใดก็ไดที่ใช
สําหรับการตกแตงรางกาย โดยใหปฏิบัติ ดังนี้
1.ใหออกแบบและเขียนเปนภาพรางของเครื่องประดับพรอมคําอธิบายแนวทางการออกแบบของ
ผูเรียน (ไมตองบอกวิธีทํา) จากนั้นใหนําผลงานออกแบบนํามาเสนอในชั้นเรียน
วัสดุที่กําหนด

ลูกปดเจาะรูสีตางๆ

เชือกเอ็นขนาดเล็ก
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คําอธิบายแนวทางการออกแบบ
…………………………………………………………………………………………………………….……...........................
………………………………………………………………………………………………………………….……………..............
...........................................................................................................................................................

แนวตอบ
การออกแบบเครื่องประดับอยางไรจึ งจะไดงานที่ดีและมีคุณ คา นักออกแบบจะตอง
คํานึงถึงความสัมพั นธการมีสวนรวม เมื่อมองสวนรวมทั้งหมด งานจะมีลั กษณะเปนเอกภาพ
ถึงแมจะใชวัสดุตางชนิดกัน ไมรูสึกถึงการแบงแยก หรือกระจัดกระจาย มีความกลมกลืนกัน
ระหวางความงาม และประโยชนใชสอย
การออกแบบตองเกิดจากการประทับใจและชอบที่จะศึกษาสิ่งนั้น และเริ่มหัดวาดและ
ออกแบบเกี่ยวกับเครื่องประดับ โดยยึดแนวทางที่เคยเห็น และชอบจากนั้น ดัดแปลง แกไข
ไปเรื่อยๆ โดยใชการออกแบบเปนแนวทาง
นักออกแบบที่ดีตองเปนผูมีความคิดสรางสรรค มีความฉับไวทางความคิด และทันตอ
การเปลี่ยนแปลงในสังคม และคนควาทดลองอยูเสมอ
ขอคํานึงในการออกแบบเครื่องประดับ
- มุงความสวยงามมากกวาประโยชนใชสอย
- เนนจินตนาการและความคิดสรางสรรค
งานเครื่องประดับที่มีลักษณะงานศิลปะ มักจะมีรูปทรงแปลกใหมเนนความงาม ผลงานจะไม
ซ้ํากับใครมักจะเปนงานชิ้นเดียว เชนเดียวกับงานประติมากรรม ผูสรางสรรคสรางตามอุดมคติ
ความงามของตนเปนหลัก ใสความคิดตามความแปลกใหม ไมหวังผลการคาโดยตรง
งานเครื่องประดับนั้นก็จัดเปน งานศิลปะได
สีและลวดลายในการออกแบบเครื่องประดับ
สีและลวดลายสามารถนํามาชวยในการแตงรางกายได เชน
คนอวน หากใสเสื้อผาสีเขม ๆ เชน น้ําเงิน แดงเขม เขียวเขม เทา หรือดํา จะทํา
ใหดูผอมลงกวาใสเสื้อสีออน และหากเลือกเสื้อผาที่มีลายแนวตั้งยาว ๆ ก็จะทําใหดูผอมยิ่งขึ้น
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คนผอม ควรใสเสื้อผาสีออน ๆ เชนขาว เหลือง ชมพู ฟา ครีม และควรเลือกลาย
เสื้อผาในแนวขวาง เพราะจะทําใหดูตัวใหญขึ้น
กิจกรรมที่ 1.6 การตกแตงที่อยูอ าศัย

ขอที่ 6. (3 คะแนน)
จากแบบรา งแปลนหอ งนอนดา นลา ง ใหผู เรียนออกแบบจั ดวางเครื่องเรือนตาม
ความคิดและจินตนาการ โดยใหรางผังเครื่องเรือนใหจัดวางลงในผังแปลนนี้ จากนั้นนํามา
แลกเปลี่ยนและวิจารณกันในกลุมเรียน
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แนวตอบ
ใหผูเรียนถายเอกสารภาพแบบแปลน ดานลาง แลวนํามาออกแบบการจัดที่อยูอาศัย
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หลักการตกแตงที่อยูอาศัย
การตกแตงที่อยูอาศัย หมายถึง การจัดหรือการออกแบบ ทั้งภายในและภายนอกของ
บา นรวมทั้ งหอ งต า งๆ ที่ มีอ ยูภ ายในบ า น เชน หอ งรั บแขก หอ งนอน เป นต น เพื่ อ ให เป น
ระเบียบเรียบเรียบรอยสวยงามนาอยู โดยทั่วไปแลวการจัดตกแตงที่อยูอาศัยจะแบงลักษณะ
ของการตกแตงออกเปน 2 ลักษณะดังนี้คือ
1. การตกแตงภายใน คือ การจัดหรือออกแบบบริเวณตาง ๆ ของบานที่อยูอาศัยในตัว
บาน ไดแก หองตางๆ ซึ่งมีหลักในการตกแตงดังนี้
1.1 หองนอน ถือวาเปนสถานที่สวนตัว การออกแบบตกแตง จึงสามารถ ทําให
มีลั กษณะเฉพาะตัว ที่เดนชัดออกมาไดเต็มที่ และตามสไตล ที่ผู อยูตองการไดมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน มีหองน้ํา ในตัว สามารถรับแสงแดดยามเชา ไดดี และมีอากาศถา ยเทได
สะดวก
1.2 ห อ งรั บ แขก เป น ห อ งที่ เ ป น ศู น ย ร วมของคนในบ า น และผู ม าเยื อ น
จึงจําเปนตองตกแตงใหสวยงามที่สุด ซึ่งจะสะทอนรสนิยม ความเปนเอกลักษณของเจาของ
บา น เปน ที่ร วมกิ จ กรรมที่ หลากหลาย เช น รับ รองแขก พั ก ผ อน อ า นหนั งสื อ ทํ า งาน
ดูโทรทัศน ฟงเพลง และอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัว จึงควรมีเนื้อที่อยางนอยสุด 4
ตารางเมตร และมักอยูส วนหนา ของบา น สี ที่ใชออกแบบหองควรเปนสีที่ดูส บายตาให
ความรูสึกไมรอน ใชสีโทนออน เชน สีขาว สีครีมจะทําใหมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น
หลักการจัดหองรับแขกมีดังนี้
1. ควรอยูสวนแรกของบาน เวนทางเดินเขาหองรับแขกไดสะดวกไมตองออมผาน
หองอื่นๆ
2. อยูใกลหองนั่งเลนหรือหองทานอาหาร
3. จัดใหเหมาะกับประโยชนใชสอยสูงสุดกอนเสมอ
4. ความสวยงามที่จะตามมาตองดูดีในสายตาของผูมาเยือน นั่นหมายถึง
บรรยากาศรายลอมตองดีกอนดวย หองควรเปนสีที่ดูสบายตา สีโทนออนเชน สีขาว สีครีม จะ
ทําใหมีชีวิตชีวามากขึ้น
5.คํานึงถึงความสมดุลและสัดสวนตลอดเวลา
1.3 หองรับประทานอาหาร หองรับประทานอาหารไมควรจะอยูไกลจาก
หองครัว ภายในหองไมควรมีกลิ่นเหม็นอั บ แตขอที่ควรระวังสํา หรับครัว ที่อยูติดกับหอง
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รับประทานอาหาร ก็คือเรื่องของกลิ่ นอาหาร ขณะที่กํา ลั งปรุงจะเขา มารบกวนได ดังนั้น
การระบายอากาศหรือการใช เครื่องดูดควัน จึงกลายเปนเรื่องจําเปน
1.4 หองครัว ใชเปนที่ ประกอบอาหาร เพื่อการยังชีพ นอกจากนั้น ครัวยังมี
ความสัมพันธ ในการใชงานอยางตอเนื่อง กับสวนรับประทานอาหารและสวนอื่น ๆ ในตัวบาน
หองครัวควรมีอากาศถายเทไดดี ไมอับชื้น ทางเดินสะดวก
1.5 หองน้ํา หองน้ํานับวาเปนหองที่ตองการความเปนสวนตัว มากกวาทุก ๆ
หองในบาน ทั้งนี้เพราะ กิจกรรมที่ทําในหองน้ํา อันไดแก การอาบน้ํา ชําระ รางกาย และการ
ขับถา ยเปนกิจกรรมเฉพาะบุคคล ที่ตองทําเปนประจําทุกวัน การจัดตกแตงหองน้ํา ควรให
สวยงามนาใช และตอบสนอง การใชสอยใหมากที่สุด
2. การตกแต ง ภายนอก คื อ การจั ด หรื อ ออกแบบบริ เ วณต า งๆ ที่ อ ยู ร อบบ า น
โดยสวนมากจะนิยมตกแตงโดยการจัดสวน หรือสนามหญาหนาบานใหดูรมรื่น สวยงาม
กิจกรรมที่ 1.7 คุณคา ความสําคัญทางวัฒนธรรมและประเพณี

ขอที่ 7. (4 คะแนน)
1. ใหผู เรียนเขียนเรียงความสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี หรือเทศกาลที่สํ าคัญของ
จังหวัด
ของผูเรียน จากนั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน
2. ให ผู เ รี ย นรวมกลุ ม กั น เพื่ อ ไปชมโบราณสถาน หรื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ใ นท อ งถิ่ น จากนั้ น ให
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันในชั้นเรียน
3. จากที่เรียนมาในบทนี้ ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
3.1 ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณี
3.3 การอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุ
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แนวคําตอบ
1.ใหผูเรียนเขียนเรียงความสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี หรือเทศกาลที่สําคัญ
ของจังหวัดของผูเรียน จากนั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน
คุณคาของวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยเปนสิ่งที่มีคุณคาและควรคาแกการอนุรักษไว คุณคาของวัฒนธรรมไทย
สามารถจําแนกได ดังนี้
1. วัฒนธรรมไทยเปนสิ่งทีแ่ สดงถึงเอกลักษณของความเปนชาติไทย
คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจวัฒนธรรมไทยมีความโดดเดนและแสดงออกถึง
ความเปนชาติไทยไดอยางชัดเจน ดังนี้
1. ภาษาไทย มีลักษณะเฉพาะที่โดดเดน คือ มีสระ มีวรรณยุกต
2. อาหารไทย มีลักษณะเปนเอกลักษณ เชน เผ็ด เปรี้ยว เค็ม
มีรสอรอย ถูกปาก ทั้งคนไทยและคนตางชาติและยังมีการจัดตกแตง แกะสลัก
สวยงาม นอกจากนี้เครื่องปรุงสวนใหญ จะเปนพืชสมุนไพรตาง ๆ เชน ขิง ขา ตะไคร
ใบมะกรูด เปนตน
3. การแตงกาย มีวัฒนธรรมการแตงกายที่เปนเอกลักษณ มีความ
สวยงาม เชน ชุดไทยจักรี ชุดไทยเรือนตน และยังมีการแตงกายประจําทองถิ่นของภาค
ตาง ๆ อีกดวย
2. วัฒ นธรรมเปน สิ่งที่ ทําใหเ กิด ความเป น ระเบียบในสัง คม โดยวั ฒนธรรมจะเป น
บรรทัดฐานทางสังคมที่กําหนดแนวทางความประพฤติของคนในสังคม ประกอบดวย วิถีชาวบาน
จารีตประเพณี และการบังคับใชกฎหมาย
3. วัฒนธรรมไทยที่หลอหลอมบุคลิกภาพใหกับคนไทย วัฒนธรรมไทยประกอบดวย
ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติและความดีงามเหมาะกับสั งคมไทย กล อมเกลาใหคนไทยมีพฤติกรรม
หรือบุ คลิ ก ภาพที่ดีง ามเป นเอกลั ก ษณ เ ฉพาะตัว เชน กิ ริยามารยาทที่ สุ ภาพออ นโยน
ความออนนอมถอมตน เปนตน
4. วัฒนธรรมไทยกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน วัฒนธรรมไทยทําใหคนไทย
มีความรูสึกผูกพัน สามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันได มีจิตสํานึกถึงความเปนพวกเดียวกัน
5. วั ฒ นธรรมไทยทํ า ให เ ศรษฐกิ จ ของชาติ ส ามารถพึ่ง พาตนเองได การคิ ด ค น
ประดิษฐสิ่งของเครื่องใชของไทยในปจจุบัน ไดพยายามรณรงคใหสรางสรรคและพัฒนามาจาก
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ภูมิปญญาดั้งเดิมของคนไทย โดยสามารถนํา ไปพัฒนาเปนสินคา หนึ่งตํา บล หนึ่งผลิตภัณ ฑ
(OTOP) ซึ่งเปนสินคาที่ทํารายไดใหทองถิ่นและประเทศชาติเปนอยางมาก นอกจากนี้ประเทศ
ไทยในปจ จุ บั น ยัง ยึด แนวคิด เศรษฐกิ จ พอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั วมาเป น
แนวทางในการดําเนินชีวิต
2. ใหผูเรียนรวมกลุมกันเพื่อไปชมโบราณสถาน หรือพิพิธภัณฑในทองถิ่น จากนั้นให
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน
การปฏิบตั ิตนในการเขาชมโบราณสถาน
1. ไมเคลื่อนยาย สิ่งตาง ๆ ภายในบริเวณโบราณสถาน
2. ไมขีดเขียน ขอความ รูปภาพ ใด ๆ ลงบนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน
3. ไมกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหเกิดการชํารุด หรือเสียหาย แกโบราณสถาน
4. ไมทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลงภายในบริเวณโบราณสถานนอกจากที่จัดไว
การปฏิบตั ิตนในการเขาชมพิพิธภัณฑสถาน
1. ตองแตงกายเรียบรอย
2. ไมนําสิ่งของใด ๆ ในพิพิธภัณฑสถานออกไปขางนอก
3. ไมกอความรําคาญแกผูอื่น
4. ไมจับตองหรือหยิบฉวยสิ่งของที่จัดตั้งแสดงไว
5. ไมสูบบุหรี่ในหองที่จัดตั้งโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
6. ไมขีดเขียน จารึก หรือทําความสกปรกแกสิ่งของและอาคารสถานที่
7. ไมถายรูป หรือเขียนรูปสิ่งของที่จัดตั้งแสดงไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โดยไมไดรับ
อนุญาต
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หลักและวิธีการชมผลงานทัศนศิลป
1. การระบุขอมูลของผลงาน
เปนขอมูลรายละเอียดสังเขปเกี่ยวกับประเภทของงาน ชื่อผลงาน ชื่อศิลปน
ขนาด วัสดุ เทคนิค วิธีการ สรางเมื่อ พ.ศ.ใด ปจจุบันติดตั้งอยูที่ไหน รูปแบบการสรางสรรค
เปนแบบใด
2. การพรรณนาผลงาน
เปนการบันทึกขอมูลจากการมองเห็นภาพผลงานในขั้นตนวาเปนภาพอะไร เชน
ภาพคน ภาพสัตว ภาพทิวทัศน ภาพหุนนิ่ง เปนตน มีเทคนิคในการสรางสรรคแบบใด
3. วิเคราะห
ดูลักษณะภาพรวม รูปแบบการถายทอดของผลงาน วาเปนแบบใด การจัด
องคประกอบศิลปและมีหลักการจัดภาพที่กลมกลืนหรือขัดแยงอยางไร
4. การสื่อความหมาย
มองหาความหมายของผลงานวา ศิลปนหรือผูสรางสรรคตองการสื่อใหผูชมผลงาน
ไดรับรูเกี่ยวกับอะไร เชน สภาพปญหาในชุมชน สังคม และภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
5. การประเมินผล
เปนการประเมินคุณคาของผลงานศิลปะชิ้นนั้นจากการพิจารณาทุกขอในเบื้องตน
สรุปใหเห็นขอดีและขอดอยในดานเนื้อหาและเรื่องราว หลักการจัดองคประกอบศิลป ทักษะ
ฝมือ และการถายทอดความงาม เพื่อการพัฒนาหรือตัดสินผลงานชิ้นนั้น
3. จากที่เรียนมาในบทนี้ ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้
3.1 ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณี
ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย
1. วัฒนธรรมทําใหเกิดความสามัคคีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สังคมที่มีวัฒนธรรม
เดียวกันยอมจะมีความรูสึกผูกพันเดียวกัน เกิดความเปนปกแผน จงรักภักดีและอุทิศตนใหกับ
สังคมทําใหสังคมอยูรอด
2. วัฒนธรรมเปนตัวกําหนดรูปแบบของสถาบัน เชน รูปแบบของครอบครัวจะเห็นได
วาลักษณะของครอบครัวแตละสังคมตางกันไป ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมในสังคมเปนตัวกําหนด
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รูปแบบ เชน วัฒนธรรมไทยกําหนดเปนแบบสามีภรรยาเดียว ในอีกสังคมหนึ่งกําหนดวาชาย
อาจมีภรรยาไดหลายคน หรือหญิงอาจมีสามีไดหลายคน ความสัมพันธทางเพศกอนแตงงาน
เปนสิ่งที่ดีหรือเปนเรื่องขัดตอศีลธรรม
3. วัฒนธรรมเปนเครื่องแสดงเอกลักษณของชาติ คําวา เอกลักษณ หมายถึง ลักษณะ
พิเศษหรือลักษณะเดนของบุคคลหรือสังคม ที่แสดงวาสังคมหนึ่งแตกตางไปจากอีกสังคมหนึ่ง
เชน วัฒนธรรม การพบปะกันในสังคมไทย จะมีการยกมือไหวกันแตในสังคมญี่ปุนใชการคํานับ
กัน เปนตน
4. วั ฒนธรรมชว ยใหป ระเทศชาติ เจริญ กา วหนา หากสั ง คมใดมีวั ฒนธรรมที่ดี งาม
เหมาะสม เชน ความมีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด อดทน การเห็นประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตัว เปนตน สังคมนั้นยอมจะเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว
5. วัฒนธรรมเปนเครื่องสรางระเบียบแกสังคมมนุษย วัฒนธรรมไทยเปนเครื่องกําหนด
พฤติกรรมของสมาชิกในสั งคมไทย ใหมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนรวมถึงผลของการแสดง
พฤติกรรมตลอดจนถึงการสรางแบบแผนของความคิด ความเชื่อและคานิยมของสมาชิกใหอยู
ในรูปแบบเดียวกัน
6. วัฒนธรรมเปนเครื่องมือชวยแกปญหา และสนองความตองการของมนุษย มนุษยไม
สามารถดํารงชีวิตภายใตสิ่ งแวดลอมไดอยา งสมบูรณ ดังนั้นมนุษยตองแสวงหาความรูจ าก
ประสบการณที่ตนไดรับการประดิษฐคิดคนวิธีการใชทรัพยากรนั้นใหเกิดประโยชนตอชีวิตและ
ถายทอดจากสมาชิกรุนหนึ่งไปสูสมาชิกรุนตอไปไดโดยวัฒนธรรมของสังคม
3.2 การอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุ
การอนุรกั ษโบราณสถานและโบราณวัตถุ
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ไมใชทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นเอง แตเปน
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง ที่มนุษยใชสติปญญาและความรูความสามารถสรางขึ้น
หรือดัดแปลงจากทรัพยากรธรรมชาติใหเปนประโยชนตอตน และสังคมในแตละยุคแตละสมัย
สถานที่และสิ่งของเหลานั้น เมื่อตกทอด เปนมรดกมาถึงคนรุนหลัง ก็กลายเปนโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ เชนเดียวกับอาคาร และวัตถุ ที่เราสรางขึ้นสมัยนี้ ก็จะเปนโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุของคนในอนาคตสืบตอไป
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โบราณสถาน และโบราณวัตถุ จึงเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภทหนึ่ง ที่บอก
ความเปนมาของบรรพบุรุษ ที่เปนอยูในสังคมระดับตางๆ ตั้งแตกลุมชนขนาดเล็ก จนถึง
หมูบาน เมืองและประเทศชาติ ตอเนื่องมาจนถึงสมัยปจจุบัน

เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 2
กิจกรรมที่ 2.1 ลักษณะของดนตรีพนื้ บาน

กิจกรรมที่1. (รวม 14 คะแนน)
ขอ 1. ใหผูเรียนอธิบายลักษณะของดนตรีพื้นบานเปนขอ ๆ (3 คะแนน)
1……………………………………………………..………………………….
2…………………………………………………………………….…………..
3…………………………………………………………………….…………..
ขอ 2. ให ผู เ รี ยนศึก ษาดนตรี พื้ นบ า นในทอ งถิ่น ของผู เรี ยน แล วจดบั นทึ กไว จากนั้น นํา มา
อภิปรายในชั้นเรียน (3 คะแนน)
ขอ 3. ใหผู เ รียนลองหัดเล นดนตรี พื้ นบา นจากผู รูในทอ งถิ่นแล วนํา มาเล นให ชมในชั้ นเรีย น
(4 คะแนน)
ขอ 4. ผูเรียนมีแนวความคิดในการอนุรักษเพลงพื้นบานในทองถิ่นของผูเรียนอยางไรบาง
ใหผูเรียนบันทึกเปนรายงานและนําแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน
(4 คะแนน)
แนวคําตอบ
1.1 ใหผูเรียนอธิบายลักษณะของดนตรีพื้นบานเปนขอ ๆ
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ลักษณะดนตรีพื้นบาน มีดังนี้
1. เปนการบรรเลงที่ใชเครื่องดนตรีพื้ นบ า น และมีจํา นวนนอยชิ้น เครื่องดนตรีที่ใช
บรรเลงจะมีลักษณะเฉพาะเปนของทองถิ่นนั้น ๆ
2. จังหวะ ทํานอง เปนแบบงาย ๆ ไมซับซอน
3. เนื้อรองเปนภาษาพื้นบาน ไมยาวมาก
4. ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษรุนตอรุน
ดนตรี พื้ นบ า นแตล ะทองถิ่นจะมีลั ก ษณะเฉพาะ มีความแตกตา งกัน ไป ตามสภาพ
วัฒนธรรม ความเปนอยูของคนในแตละทองถิ่น ซึ่งสามารถแบงออกตามภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้
1. ดนตรีพื้นบานภาคเหนือ
2. ดนตรีพื้นบานภาคอีสาน
3. ดนตรีพื้นบานภาคกลาง
4. ดนตรีพื้นบานภาคใต
1.2 ใหผูเรียนศึกษาดนตรีพื้นบานในทองถิ่นของผูเรียน แลวจดบันทึกไว จากนั้นนํามาอภิปราย
ในชั้นเรียน
ดนตรีพนื้ บานของไทย แบงออกตามภูมิภาคตางๆ ดังนี้
1. ดนตรีพื้นบานภาคกลาง ประกอบดวยเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เปา โดย
เครื่องดีด ไดแก จะเขและจองหนอง เครื่องสีไดแก ซอดวงและซออู เครื่องตีไดแก ระนาดเอก
ระนาดทุม ระนาดทอง ระนาดทุมเล็ก ฆอง โหมง ฉิ่ง ฉาบและกรับ เครื่องเปาไดแก ขลุยและ
ป ลักษณะเดนของดนตรีพื้นบานภาคกลาง คือ วงปพาทยของภาคกลางจะมีการพัฒนาใน
ลักษณะผสมผสานกับดนตรีหลวง โดยมีการพัฒนาจากดนตรีปและกลองเปนหลัก มาเปน
ระนาดและฆองวง พรอมทั้งเพิ่มเครื่องดนตรีมากขึ้นจนเปนวงดนตรีที่มีขนาดใหญ รวมทั้งยังมี
การขับรองที่คลายคลึงกับปพาทยของหลวงซึ่งเปนผลมาจากการถายโอนทางวัฒนธรรม
ระหวางวัฒนธรรมราษฎรและหลวง
2. ดนตรีพนื้ บานภาคเหนือ ในยุคแรกจะเปนเครื่องดนตรีประเภทตี ไดแก ทอนไม
กลวงที่ใชประกอบพิธีกรรมในเรื่องภูตผีปศาจและเจาปา เจาเขา จากนั้นไดมีการพัฒนาโดยนํา
หนังสัตวมาขึงที่ปากทอนไมกลวงไวกลายเปนเครื่องดนตรีที่เรียกวากลอง เครื่องตี ไดแก ฆอง
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ฉิ่ง ฉาบ สวนเครื่องดนตรีประเภทเปา ไดแก ขลุย ยะเอ ปแน ปมอญ ปสุรไน เครื่องสี ไดแก
สะลอ และเครื่องดีด ไดแก พิณเปยะและซึง สําหรับลักษณะเดนของดนตรีพื้นบานภาคเหนือ
คือ มีการนําเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เปา มาผสมวงกันใหมีความสมบูรณและไพเราะ
โดยเฉพาะในดานสําเนียงและทํานองที่พลิ้วไหวตามบรรยากาศ ความนุมนวลออนละมุนของ
ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการผสมทางวัฒนธรรมของชนเผา
ตาง ๆ และยังเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในราชสํานัก ทําใหเกิดการถายโยง และการบรรเลงดนตรี
ไดทั้งในแบบราชสํานักของคุมและวัง และแบบพื้นบานมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น
3. ดนตรีพื้นบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีวิวัฒนาการมายาวนานนับพัน
ป เริ่มจากในระยะตน มีการใชวัสดุทองถิ่นมาทําเลียนเสียงจากธรรมชาติ ปาเขา เสียงลมพัด
ใบไมไหว เสียงน้ําตก เสียงฝนตก ซึ่งสวนใหญจะเปนเสียงสั้นไมกอง ในระยะตอมาไดใชวัสดุ
พื้นเมืองจากธรรมชาติมาเปา เชน ใบไม ผิวไม ตนหญาปลองไมไผ ทําใหเสียงมีความพลิ้วยาว
ขึ้น จนในระยะที่ 3 ไดพัฒนารูปแบบขึ้น เชน หืน กรับ เกราะ ระนาด ฆอง กลอง โปง โหวด ป
พิณ โปงลาง แคน เปนตน โดยนํามาผสมผสานเปนวงดนตรีพื้นบานภาคอีสานที่มี
ลักษณะเฉพาะตามพื้นที่ 3 กลุม คือ กลุมอีสานเหนือและอีสานกลาง จะนิยมดนตรีหมอลําที่มี
การเปาแคนและดีดพิณ ประสานเสียงรวมกับการขับรอง สวนกลุมอีสานใตจะนิยมดนตรี
ซึ่งเปนดนตรีบรรเลงที่ไพเราะของชาวอีสานใตที่มีเชื้อสายเขมร นอกจากนี้ยังมีวงพิณพาทย
และวงมโหรีดวย ชาวบานแตละกลุมจะบรรเลงดนตรีเหลานี้ เพื่อความสนุกสนานครื้นเครง
ใชประกอบการละเลน การแสดงและพิธีกรรมตาง ๆ เชน ลําผีฟา ที่ใชแคนเปาในการรักษาโรค
และงานศพแบบอีสานที่ใชวงตุมโมงบรรเลง นับเปนลักษณะเดนของดนตรีพื้นบานอีสานที่
แตกตางจากภาคอื่น ๆ
4. ดนตรีพื้นบานภาคใต มีลักษณะเรียบงาย มีการประดิษฐเครื่องดนตรีจากวัสดุใกล
ตัว ซึ่ งสั นนิ ษฐานวา ดนตรีพื้ น บา นดั้ งเดิม ของภาคใตนา จะมาจากพวกเงาะซาไกที่ใช ไมไ ผ
ลําขนาดตาง ๆ กันตัดออกมาเปนทอนสั้นบางยาวบาง แลวตัดปากของกระบอกไมไผใหตรง
หรื อเฉี ยงพรอ มกั บ หุม ด วยใบไมห รื อกาบของต นพื ช ใช ตีป ระกอบการขั บร องและเตน รํ า
จากนั้นก็ไดมีการพัฒนาเปนเครื่องดนตรีแตร กรับ กลองชนิดตาง ๆ เชน รํา มะนา ที่ไดรับ
อิทธิ พ ลมาจากชาวมลายู กลองชาตรีห รือกลองตุก ที่ใ ชบรรเลงประกอบการแสดงมโนรา
ซึ่งไดรับอิทธิพ ลมาจากอินเดีย ตลอดจนเครื่องเปา เชน ป และเครื่องสี เชน ซอดวง ซออู
รวมทั้งความเจริญทางศิลปะการแสดงและดนตรีของเมืองนครศรีธรรมราช จนไดชื่อวาละครใน
สมัยกรุงธนบุรีนั้นลวนไดรับอิทธิพลมาจากภาคกลาง นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงดนตรีพื้นบาน
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ภาคใตประกอบการละเลนแสดงตาง ๆ เชน ดนตรีโนรา ดนตรีหนังตะลุง ที่มีเครื่องดนตรีหลัก
คือ กลอง โหมง ฉิ่ง และเครื่องดนตรีประกอบผสมอื่น ๆ ดนตรีลิเกปาที่ใชเครื่องดนตรีรํามะนา
โหมง ฉิ่ง กรับ ป และดนตรีรองเง็ งที่ไดรับแบบอยา งมาจากการเตนรํา ของชาวสเปนหรื อ
โปรตุเกสมา ตั้งแตสมัยอยุธยา โดยมีการบรรเลงดนตรีที่ประกอบดวย ไวโอลิน รํามะนา ฆอง
หรือบางคณะก็เพิ่มกีตารเขาไปดวย ซึ่งดนตรีรองเง็งนี้เปนที่นิยมในหมูชาวไทยมุส ลิมตาม
จั งหวัดชายแดน ไทย – มาเลเซีย ดังนั้น ลั กษณะเดนของดนตรีพื้ นบา นภาคใตจ ะไดรั บ
อิทธิพลมาจากดินแดนใกล เคียงหลายเชื้อชาติ จนเกิดการผสมผสานเปนเอกลั กษณ เฉพาะ
ที่แตกตา งจากภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะในเรื่องการเนนจังหวะและลีลาที่เรงเรา หนักแนน และ
คึกคัก
1.3 ใหผูเรียนลองหัดเลนดนตรีพื้นบานจากผูรูในทองถิ่นแลวนํามาเลนใหชมในชั้นเรียน
ใหหาเครื่องดนตรีพื้นมาหัดเลนโดยศึกษาการเลนจากผูรูในหมูบาน
1.4 ผูเรียนมีแนวความคิดในการอนุรักษเพลงพื้นบานในทองถิ่นของผูเรียนอยางไรบาง
ใหผูเรียนบันทึกเปนรายงานและนําแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียน
การอนุรักษเพลงพื้นบาน
การอนุ รักษเ พลงพื้ นบา นใหคงอยูอยา งมีชีวิ ตและมีบทบาทเหมื อนเดิ มคงเปนสิ่ ง ที่
เปนไปไมได แตสิ่งที่อาจทําไดในขณะนี้ก็คือการอนุรักษ เพื่อชวยใหวัฒนธรรมของชาวบานซึ่ง
ถูกละเลยมานานปรากฏอยูในประวัติศาสตรของสังคมไทยเชนเดียววัฒนธรรมที่เราถือเปนแบบ
ฉบับ สรุปไดดังนี้
2.1 การอนุรักษตามสภาพดั้งเดิมที่เคยปรากฏ หมายถึงการสืบทอดรูปแบบเนื้อหา
วิธีการรอง เลน เหมือนเดิมทุกประการ เพื่อประโยชนในการศึกษา
2.2. การอนุรั กษโดยการประยุกต หมายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาให
สอดคลองกับสังคมปจจุบันเพื่อใหคงอยูและมีบทบาทในสังคมตอไป
2.3. การถ า ยทอดและการเผยแพร เ ป นสิ่ งสํ า คัญ ที่ค วรกระทํ า อยา งจริ งจั ง และ
ตอเนื่องเพื่อไมใหขาดชวงการสืบทอด การจูงใจใหคนรุนใหมหันมาฝกหัดเพลงพื้นบานนั้นทํา
ได ย าก แต วิ ธี ก ารที่ น า จะทํ า ได ได แ ก เชิ ญ ศิ ล ป น อาชี พ มาสาธิ ต หรื อ แสดง เชิ ญ ศิ ล ป น
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ผูเชี่ยวชาญมาฝกอบรมหรือฝกหัดกลุมนักเรียนนักศึกษาใหแสดงในโอกาสตาง ๆ ซึ่งวิธีนี้จะได
ทั้งการถายทอดและการเผยแพรไปพรอม ๆ กัน
2.4. การสงเสริมและการสนับสนุน เพลงพื้ นบ าน เปนงานหนักที่ตองอาศัย
บุคคลที่เสียสละและทุมเท รวมทั้งการประสานความรวมมือของทุกฝาย ที่ผานมาปรากฏวามี
การส งเสริมสนับสนุนเพลงพื้ นบานคอนขา งมากทั้งจากหนวยงานของรัฐ และเอกชน ไดแก
สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมแห ง ชาติ ศู น ย วั ฒ นธรรมประจํ า จั ง หวั ด สถาบั น การศึ ก ษาต า ง ๆ
ศูนยสังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพฯ สํานักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน
2.5. การสงเสริมเพลงพื้นบานใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในชีวิตประจําวัน โดย
แทรกเพลงพื้ นบ านในกิจ กรรมรื่นเริงตา ง ๆ ไดแก กิจกรรมของชีวิตสวนตัว กิจ กรรมในงาน
เทศกาลตาง ๆ กิจกรรมในสถาบันการศึกษา และกิจกรรมในสถานที่ทํางาน
2.6. การสงเสริมใหนําเพลงพื้นบานไปเปนสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ ทั้งใน
ระบบราชการและในวงการธุรกิจ เทาที่ผานมาปรากฏวามีหนวยงานของรัฐและเอกชนหลาย
แหงนําเพลงพื้นบานไปเปนสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ เพราะทําใหเพลงพื้นบานเปนที่คุน
หูของผูฟง และยังคงมีคุณคาตอสังคมไทยไดตลอดไป
เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 3
กิจกรรมที่ 3.1 นาฏศิลปพนื้ บานหมายถึงอะไร (รวม 21 คะแนน)
กิจกรรมที่ 1.
ขอที่ 1. จงอธิบายความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นบานของไทยมาพอสังเขป ( 4 คะแนน )
ขอที่ 2. ใหผูเรียนศึกษาการแสดงนาฏศิลปพื้นบานของทองถิ่นตนเอง โดยศึกษาประวัติความ
เปนมา รูปแบบการแสดง วิธีการแสดงและฝกหัด การแสดงอยางนอย 1 ชุด ( 4 คะแนน )
แนวคําตอบ
ขอที่ 1. บอกประวัติความเปนมาของนาฏศิลปพื้นบานแตละภาคได ( 4 คะแนน )
1. จงอธิบายความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นบานของไทยมาพอสังเขป
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นาฏศิลปพื้นบาน มีลักษณะอยางไร
ลักษณะของนาฏศิลปพื้นบาน
1. นาฏศิลปพื้นบาน มักจะถายทอดกันมาโดยการสังเกต จดจํา เลียนแบบ การบอก
เลา กลาวสอน โดยมิไดมีการจดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรหรือตําราตาง ๆ
2. นาฏศิลปพื้นบาน มักมีความเรียบงาย และมีอิสระในการแสดงออก ผูแสดงสามารถ
ที่จะสรางสรรค ทวงทาลีลาการเคลื่อนไหวไดหลายทาง มิไดมีทาแมบทเปนหลักแบบนาฏศิลป
ที่เปนแบบแผนอยา งของราชสํ า นัก หรือของกรมศิล ปากร แตมีลี ลาที่งดงามสอดคล องกับ
ทวงทํา นองเพลงพื้ นบา นและแสดงออกถึงเอกลั กษณ ของวัฒนธรรมทอ งถิ่นนั้น ๆ ที่ทํา ให
สามารถบอกไดวาเปนนาฏศิลปของทองถิ่นใด
นาฏศิลปพื้นบานมีวิวัฒนาการอยางไร
นาฏศิลปพื้นบาน กําเนิดดั้งเดิมมักจะเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมอื่น เชน ปรากฏในพิธีกรรม
ทางทางศาสนา ความเชื่อ ประเพณีบางอยาง มิไดมีจุดประสงคมุงความบันเทิงเปนสําคัญมาแต
แรก เชน การฟ อนผี ม ด มาจากพิ ธีกรรมบูชาผี ปูยา หรือผี บรรพบุรุษ เปนต น การศึกษา
นาฏศิล ปพื้ นบ าน จึงตองรูถึงประวัติความเปนมา หรือจุดมุงหมายแตเดิม ตลอดจนรูปแบบ
ทาทางของนาฏศิลปพื้นบานในยุคหลัง ตอมาจนถึงปจจุบันไดถูกกําหนดแบบแผนโดยผูรู หรือ
ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของเมืองหลวง ทําใหแปรเปลี่ยนจากความเรียบงาย หรือลักษณะ
เสรีไปสูทวงทาที่เปนแบบแผนมากขึ้น ดังเห็นไดจากในปจจุบัน ตัวอยางเชน การที่ครูนาฎศิลป
ในสถาบันการศึกษาตาง ๆ นําลักษณะการฟอนของชาวบานไปประยุกตใหมใหมีลีลางดงาม
ขอที่ 2. แสดงนาฏศิลปพื้นบานไดอยางถูกตองและเหมาะสม ( 4 คะแนน )
การแสดงนาฏศิลปพื้นบานใหถูกตองและเหมาะสมตองคํานึงถึง
1. เครื่องดนตรี
2. เครื่องแตงกาย
3. ทารํา
4. จุดประสงคที่แสดง
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ขอที่ 3. รูคุณคาและอนุรักษนาฏศิลปพื้นฐานและภูมิปญญาทองถิ่น ( 4 คะแนน )
ขอที่ 4. จงอธิบายความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปพื้นบานของไทยมาพอสังเขป ( 4 คะแนน )
นาฏศิลปพื้นบาน หมายถึง ศิลปะการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย ใหมีลีลาอัน
งดงาม ได แ ก รํ า ระบํ า ฟ อ น ซึ่ง เป น ที่นิ ย มเล น หรื อแสดงกัน ในทอ งถิ่ น มี ด นตรีพื้ น บ า น
ประกอบ ซึ่งอาจจะใหทวงทํา นองเปนเพลงบรรเลงล วน ๆ หรือเปนบทเพลงที่มีการขับรอง
ประกอบรวมดวย และอาจเปนองคประกอบหนึ่งของการละเลนพื้นบาน
2.ใหผูเรียนศึกษาการแสดงนาฏศิลปพื้นบานของทองถิ่นตนเอง โดยศึกษาประวัติความ
เปนมา รูปแบบการแสดง วิธีการแสดงและฝกหัด การแสดงอยางนอย 1 ชุด ( 4 คะแนน )
โนรา หรือ มโนราห เปนการแสดงที่ยิ่งใหญ และเปนวิถีชีวิตของชาวใตเกือบทุกจังหวัด
และนับวาเปนการแสดงที่คูกับหนังตะลุงมาชานาน ความเปนมาของโนรานั้น มีตํานานกลาวไว
หลายกระแส มีตํานานหนึ่งกลาววา ตัวครูโนราคนหนึ่งซึ่งถือวาเปนคนแรกนั้น มาจากอยุธยา
ชื่อขุนศรัทธา ซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวา คง
เปนครูละครที่มีชื่อเสียงของกรุงศรีอยุธยา ชวงปลายๆ มีคดีจนตองถูกลอยแพไปติดอยูเกาะสี
ชัง ชาวเรือชวยพามายังนครศรีธรรมราชไดใชความสามารถสั่งสอนการแสดงละครตามแบบ
แผนของกรุงศรีอยุธยา
การแสดงโนรานั้นมีทารําสําคัญ 12 ทา แตละคณะก็แตกตางกันออกไปบาง โดยมีการ
สอนทารําโนรา คือ โดยใชบทประพันธที่แสดงวิธีการรายรําดวยลีลาตาง ๆ การเชื่อมทา
การขยับหรือเขยิบเทา การกลอมตัวตั้งวง และการเคลื่อนไหวที่คอนขางรวดเร็ว ในบทรําทา
ครูสอนมีคํากลอนกลาวถึงการแตงตัวและลีลาตางๆ
การแตงกายของโนรา แตเดิมสวมเทริด(เครื่องสวมหัวคลายชฏา) นุงสนับเพลา คาด
เจียรบาด มีหอยหนา ประดับหางอยางมโนราห มีสายคลองวาลประดับทับทรง กรองคอ และ
สวมเล็บยาว
เครื่อ งดนตรี คือ กลอง ทับ คู ฆ อ งคู โหม ง ฉิ่ง และป โดยการเริ่ มบรรเลงโหมโรง
จากนั้นเชิญครูรองหนามาน หรือกลา วหนา มาน เรื่องที่แสดงเรียกเปนภาษาถิ่นวา “กํ าพรัด
หนามาน” จากนั้นจึงเริ่มทําการแสดง
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โนราแตละคณะจะประกอบดวยผูแสดงประมาณ 15 – 20 คน แตเดิมผูแสดงสวนใหญ
จะเปนผูชายแตก็มีผูหญิงผสมอยูดวย
โอกาสของการแสดงโนรา ก็แสดงในงานทั่วไป
ขอที่ 5. ใหผูเรียนศึกษาการแสดงนาฏศิลปพื้นบานของทองถิ่นตนเอง โดยศึกษาประวัติความ
เปนมา รูปแบบการแสดง วิธีการแสดงและฝกหัด การแสดงอยางนอย 1 ชุด (5 คะแนน)
แนวคําตอบ
1.อิทธิพลใดมีผลตอการเกิดนาฏศิลปพื้นบาน
นาฏศิ ล ป พื้ น บ า น เป น การแสดงที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามท อ งถิ่ น ต า ง ๆ มั ก เล น เพื่ อ ความ
สนุกสนาน บันเทิง ผอนคลายความเหน็ดเหนื่อย หรือเปนการแสดงที่เกี่ยวกับการประกอบ
อาชี พ ของประชาชนตามภาคนั้ นๆ นาฏศิ ล ป พื้ น บ า นเป น การแสดงที่ ส ะท อ นความเป น
เอกลักษณของภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ตามลักษณะพื้นที่ วัฒนธรรมทองถิ่น ประเพณี
ที่ มี อ ยู คู กั บ สั ง คมชนบท ซึ่ ง สอดแทรกความสนุ ก สนาน ความบั น เทิ ง ควบคู ไ ปกั บ การใช
ชีวิตประจําวัน
2.แนวทางอนุรักษนาฏศิลปพื้นบาน
นาฏศิลปพื้นบานมีแนวทางการอนุรักษอยางไร
1. การคนควาวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาของไทยในดานตาง ๆ
ของทองถิ่น มุงศึกษาใหรูความเปนมาในอดีต และสภาพการณในปจจุบัน
2. การอนุรักษโดยการปลุกจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นตระหนักถึงคุณคาแกนสาระ และ
ความสํ า คั ญ ของภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ น ส งเสริ ม สนั บ สนุน การจั ด กิ จ กรรมตามประเพณี และ
วัฒนธรรมตา ง ๆ สรางจิ ตสํ านึกของความเปนคนทองถิ่นนั้น ๆ ที่จะตองรวมกันอนุรักษภูมิ
ปญญาที่เปนเอกลั กษณของทองถิ่น รวมทั้งสนับสนุนใหมีพิพิ ธภัณฑทองถิ่น หรือพิ พิธภัณ ฑ
ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพชีวิตและความเปนมาของชุมชน อันจะสรางความรู และความภูมิใจ
ในชุมชนทองถิ่นดวย
3. การฟนฟูโดยการเลือกสรรภูมิปญญาที่กําลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแลว มาทําให
มีคุณ คา และมีค วามสํ า คัญตอการดํา เนินชีวิต ในทองถิ่น โดยเฉพาะพื้ นฐานทางจริยธรรม
คุณธรรม และคานิยม
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4. การพัฒนาควรริเริ่มสรางสรรค และปรับปรุงภูมิปญญาใหเหมาะสมกับยุคสมัย และ
เกิดประโยชนในการดํา เนินชีวิตประจํา วัน โดยใชภูมิปญญาเปนพื้นฐานในการรวมกลุมการ
พัฒนาอาชีพ ควรนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยเพื่อตอยอดใชในการผลิต
การตลาดและการบริหาร ตลอดจนการปองกัน และอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. การถายทอดโดยการนําภูมิปญญาที่ผานการคัดเลือกกลั่นกรองดวยเหตุและผลอยาง
รอบคอบ และรอบดา นแล วไปถา ยทอดใหคนในสั งคมไดรับรู เกิดความเขา ใจ ตระหนักใน
คุ ณ ค า คุ ณ ประโยชน และปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งเหมาะสม โดยผ า นสถาบั น ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตาง ๆ
6. สงเสริมกิจกรรมโดยการสงเสริม และสนับสนุนใหเกิดเครือขายการสืบสาน และ
พัฒนาภูมิปญญาของชุมชนตาง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นอยาง
ตอเนื่อง
7. เผยแพร แ ลกเปลี่ ย น โดยการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การเผยแพร และ
แลกเปลี่ยนภูมิปญญา และวัฒนธรรมอยางกวางขวาง โดยใหมีการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
ตาง ๆ ดวยสื่อ และวิธีการตาง ๆ อยางกวางขวาง
8. การเสริมสรา งปราชญทองถิ่น โดยการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของชาวบาน ผูดําเนินงานใหมีโอกาสแสดงศักยภาพดานภูมิปญญา ความรูความสามารถอยาง
เต็มที่มีการยกยอง
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 4
กิจกรรมที่ 4.1 ปจจัยหลักของการประกอบอาชีพ ( 13 คะแนน )

ขอที่ 1. ใหผู เ รียนสํ า รวจอาชีพ การผลิ ต เครื่ องดนตรี พื้ นบ า นในชุม ชนของผู เรีย น หรือชุ มชน
ใกลเคียงที่ผูเรียนสนใจ และจัดทําเปนรายงาน พรอมนําเสนอแลกเปลี่ยนหนาชั้นเรียน
แนวคําตอบ
กระบวนการผลิตขลุย
ขลุยทําจากไม ไดแก ไมรวก ไมเนื้อแข็ง เชน ไมพะยูง ไมพญางิ้วดํา ไมตาล และ
ทอพีวีซี เปนตน ไมที่ใชทําขลุยจะตองมีอายุที่เหมาะสมเปนไมเนื้อแข็ง
วิธีทํา กลึงและเจาะไสกลางออกกอน และนํามาขัดดวยกระดาษทราย หากเปนไมรวก
ตองตัดปลองขางบนออก สวนขางลางเหลือปลองไวแลวเลื่อยออกต่ํากวาปลองประมาณ 2 ซม.
แลวเจาะตรงปลองขางในใหเปนวงกลมเพื่อใหลมออกได จากนั้นให ขัดดวยอิฐมอญแดงและ
กาบมะพราว ในอดีตขลุยไมรวกจะมีการเทลายเพื่อความสวยงามดวย
เมื่อขัดผิวแลว ก็เริ่มกระบวนการทําเหมือนกันไมวาจะเปน ไมรวก ไมเนื้อแข็งและพีวีซี
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. เจาะรู ในสมัยกอนจะใชไมสวนที่ชางไดกําหนดระยะของรูตาง ๆ ไวแลว ในปจจุบันมี
การนําบล็อกเจาะรูมาใช เพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อสวมบล็อกเขากับไมแลวจะยึดไมที่อยู
ปลายบล็อกเขากับรูปากนกแกว ซึ่งชางไดเจาะไวเพื่อไมไหเคลื่อนในขณะเจาะ จากนั้นนํามา
เจาะรู ในสมัยกอนจะใชสวานมือ ปจจุบันใชสวานไฟฟา แลวนํามาควานตกแตงรูใหเรียบรอย
2. แกะปากนกแกวออกในขั้นนี้จะเจาะเปนรูกลมขนาดเล็ก ๆ ตอมาชางใชมีดขนาดเล็ก
คอย ๆ แกะขยายออกเปนชองสี่เหลี่ยมผืนผา ขอบลางทําเปนมุมเอียงออกมาจากดานในแซะ
ปลายขอบใหเทลาดเปนทางไปตามผิ วโคงของเลาขลุย ใหมีลั กษณะเปนแฉกคลา ยหางนก
แซงแซว แลวแตความชํานาญของชางแตละคน ขั้นนี้ตองอาศัยความชํานาญของชาง
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3.ใสไมดากเขากับเลาขลุย จากนั้นชางจะทดลองเปาเพื่อตรวจสอบลมและเสียงขลุยไป
พรอม ๆกับคอยๆ หมุนปรับมุมไมดากใหทํามุมพอดีกับปากนกแกว และเมื่อไดเสียงที่ตองการ
แลว ก็เลื่อยไมดากที่เหลือออกแลวขัดใหเรียบ
4. ใสเทียนไขที่ตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ ใสลงไปในชองปากนกแกว แลวใชเหล็กกระทุงเผาไฟ
จนรอนแทงเขาไปจี้ ทําใหเทียนไขละลายไหลไปอุดรอยรั่วหรือชองวางที่มีอยูระหวางผิวไมดาก
กับผนังดานในเลาขลุย เพื่อปองกันไมใหลมที่เปาเขามาไหลวนเขาไปตามรอยรั่วจะมีผลเสียตอ
เสียงของขลุยในภายหลัง และเปนการยึดดากกับเลาขลุยใหแนนยิ่งขึ้นดวย สําหรับขลุยพีวีซีจะ
ใชตะปูทองเหลืองในการยึดติดกับเลาขลุย
5. ตรวจสอบเสียง ขั้นตอนสุดทายโดยชางจะตรวจสอบเสียงที่มีตามความชํานาญ หาก
เสียงขลุยที่ผิดเพี้ยนจะไดแกไขใหตรงจุด
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กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

วงศบัณฑวรรณ

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูจัดทํากิจกรรมทายบทเอกสารสรุปเนื้อหาที่ตองรู
ระหวางวันที่ 1- 3 มิถุนายน 2559
ณ หองประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สํานักงาน กศน.
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ จําจด
2. นายกิตติศักดิ์ รัตนฉายา
3. นางพรรณทิพา ชินชัชวาล
ผูเขียน/ผูเรียบเรียง และบรรณาธิการ
1. นายสฤษดิ์ชัย ศิริพร
2. นางชอทิพย ศิริพร
3. นายทรงชัย สุทธิพันธ
4. นายสุรพงษ มั่นมะโน
5. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป
คณะทํางาน
1. นางเกณิกา ซิกวารทซอน
2. นายธานี เครืออยู
3. นางสาวจุรีรัตน หวังสิริรัตน
4. นางสาวอุษา คงศรี
5. นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน
6. นายภาวิต นิธิโสภา
7. นางสาวหทัยมาดา ดิฐประวรรตน

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
สํานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ
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