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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
เร่ือง ศิลปวัฒนธรรมบ้านเชียง  นี้ได้จัดท าขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบองค์ความรู้เอง ซึ่งครูเป็นผู้มีหน้าท่ีอ านวยความ
สะดวก ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ประสบผลส าเร็จได้ ซึ่งสื่อการสอนท่ีจะตอบสนอง
หลักการดังกล่าวมีหลายประเภท  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเล่มนี้เป็นสื่อ
การสอนอย่างหนึ่ง ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และครูสามารถใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการนี้ในการสอนซ่อมเสริมหรือ ใช้ในการสอนแทนครูท่ีไม่มา
หรือใช้ประกอบการสอนของครูในชั้นเรียน และสามารถให้นักเรียนใช้ศึกษานอกเวลา
เรียนได้อีกด้วย 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมบ้านเชียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เล่มนี้ส าเร็จลงด้วยดีนั้น
เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าและขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานครั้งนี้เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมบ้านเชียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสร้างขึ้นส าหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง
นักเรียนจะได้ประโยชน์ถ้าท าตามค าแนะน าดังนี้

1. อ่านมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ก่อนลงมือศึกษา 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนในกระดาษค าตอบที่เตรียมให้ พร้อมตรวจค าตอบ   
เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียน
3. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาให้เข้าใจตามล าดับ
4. ท ากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเขียนลงในกระดาษค าตอบ        
และตรวจค าตอบจากเฉลยแต่ละกิจกรรมด้วยตนเอง
5. เมื่อศึกษาจบแล้วให้ท าแบบทดสอบหลงัเรียนลงในกระดาษค าตอบ พร้อมตรวจ
ค าตอบเปรียบเทียบกับการท าแบบทดสอบกอ่นเรียนให้ทราบความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ พร้อมส่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามก าหนดเวลาและให้อยู่
ในสภาพที่เรียบร้อย

ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
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1. บรรยายลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียงได้ (K)
2. ตระหนักถึงความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นจากแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง (A)
3. จ าแนกและระบุลักษณะรูปแบบงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นจากแหล่งการ
เรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียงได้ (P)

จุดประสงค์การเรียนรู้

ศ 1.2 ป.5/1 ระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป์             
ในแหล่งการเรียนรู้หรือนิทรรศการศิลปะ 

ศ 1.2 ป.5/2 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรม             
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

สาระที่ 1  ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์     
และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

มาตรฐานการเรียนรู้

ง



แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ผลงานศิลปะท้องถิ่น

1. ข้อใดไม่ใช่ผลงานศิลปะในท้องถิ่น
ก. โปสเตอร์ภาพยนตร์
ข. เครื่องปั้นดินเผา
ค. งานแกะสลัก
ง. ภาพฝาผนังวัด

2. กระติบข้าว จัดเป็นศิลปะประเภทใด
ก. งานแกะสลัก
ข. งานเขียนภาพ
ค. งานปั้น
ง. งานจักสาน

3. ภาพเขียนฝาผนังส่วนใหญ่จะพบที่ใด
ก. สถานที่ราชการ
ข.วัด
ค.ห้องสมุดชุมชน
ง. โบราณสถาน

4. ภาพทิวทัศน์จัดเป็นรูปแบบงานทัศนศิลป์แบบใด
ก.รูปแบบเหมือนจริง
ข.รูปแบบตัดทอน
ค.รูปแบบตามความรู้สึก
ง.รูปแบบตามจินตนาการ
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5. งานปั้นดินเหนียวรูปคน จัดเป็นรูปแบบงานทัศนศิลป์แบบใด
ก.รูปแบบเหมือนจริง
ข.รูปแบบตัดทอน
ค.รูปแบบตามความรู้สึก
ง.รูปแบบตามจินตนาการ

6. ภาพวาดสีน้ ามัน จัดเป็นรูปแบบงานทัศนศิลป์แบบใด
ก.รูปแบบเหมือนจริง
ข.รูปแบบตัดทอน
ค.รูปแบบตามความรู้สึก
ง.รูปแบบตามจินตนาการ

7. ข้อใดเป็นผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
ก. ตุ๊กตาชาววัง
ข. งานแกะสลักเทียนเขา้พรรษา
ค. เรือกอและจ าลอง
ง. เครื่องปั้นดินเผา

8. ข้อใดเป็นลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยต้น
ก. ภาชนะส่วนใหญ่มีเนื้อดินสีขาวนวล ไหล่ลู่ ล าตัวกลมและหักเป็นสัน 
ข. เป็นภาชนะดินเผาสีด า รูปทรงมักเป็น หม้อก้นกลม ปากผายกว้างเชิงสูง 
ค. มีการตกแต่งด้วยการเขียนลวดลายสีแดง สีที่ใช้เขียนเรียกว่า "สีดิน
เทศ" ลวดลาย ที่เขียนส่วนใหญ่เป็น ลายเรขาคณิต ลายสี่เหลี่ยม ลายวงกลม 
ลายก้านขด ลายก้นหอย
ง. ถูกทุกข้อ
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9. ข้อใดเป็นลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยกลาง
ก. ภาชนะส่วนใหญ่มีเนื้อดินสีขาวนวล ไหล่ลู่ ล าตัวกลมและหักเป็นสัน 
ข. เป็นภาชนะดินเผาสีด า รูปทรงมักเป็น หม้อก้นกลม ปากผายกว้างเชิงสูง 
ค. มีการตกแต่งด้วยการเขียนลวดลายสีแดง สีที่ใช้เขียนเรียกว่า "สีดิน
เทศ" ลวดลาย ที่เขียนส่วนใหญ่เป็น ลายเรขาคณิต ลายสี่เหลี่ยม ลายวงกลม 
ลายก้านขด ลายก้นหอย
ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดเป็นลักษณะของเครื่องปั้นดนิเผาบ้านเชียงสมัยปลาย
ก. ภาชนะส่วนใหญ่มีเนื้อดินสีขาวนวล ไหล่ลู่ ล าตัวกลมและหักเป็นสัน 
ข. เป็นภาชนะดินเผาสีด า รูปทรงมักเป็น หม้อก้นกลม ปากผายกว้างเชิงสูง 
ค. มีการใช้สี "สีดินเทศ" ที่มีสีแดงตกแต่งลวดลาย ส่วนใหญ่เป็นลาย
เรขาคณิต ลายสี่เหลี่ยม ลายวงกลม 
ลายก้านขด ลายก้นหอย
ง. ถูกทุกข้อ
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ลักษณะงานทัศนศิลป์

ผลงานศิลปะท้องถิ่น

1.

งานศิลปะในแต่ละท้องถิ่น จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม
ประเพณีและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ และมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
งานปั้น งานแกะสลัก งานเขียนภาพ เป็นต้น

1.2  งานแกะสลัก งานแกะสลักที่พบในแต่ละท้องถิ่นจะมีความงดงาม
แตกต่างกัน ซึ่งงานศิลปะประเภทนี้มักอยู่ในพวกของประดับตกแต่ง ของใช้ 
และสถานที่บางแห่ง เช่น วัด บ้านเรือน เป็นต้น   

1.1  งานปั้น เป็นผลงานศิลปะท้องถิ่นที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป 
โดยเฉพาะในวัดและในสถานที่ส าคัญของแต่ละท้องถิ่นนั้น ผลงานปั้นของ
บางท้ อ งถิ่ นส ามารถสร้ า งชื่ อ เสี ย งจน เป็นที่ รู้ จั กกันทั่ ว ไป เช่ น 
เครื่องปั้นดินเผาของ อ.ด่านเกวียน จ.นครราชสีมา เครื่องปั้นดินเผา ที่
เกาะเกร็ด จ. นนทบุรี
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1.3  งานเขียนภาพ งานศิลปะประเภทนี้มีอยู่มากมายในท้องถิ่น เช่น 
ภาพเขียนผนังในวัด ซึ่งแสดงลวดลายและเล่าเรื่องในท้องถิ่นนั้น งานเขียน
ภาพบางท้องถิ่นสามารถชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป

1.4  งานจักสาน เป็นงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
ผู้คนในท้องถิ่นในการน าวัสดุต่าง ๆ มาท าเป็นเครื่องจักสานต่าง ๆ ซึ่ง        
แตล่ะท้องถิ่นจะมีลักษณะและมีความสวยงามแตกต่างกันไป

นอกจากนี้ ยังมีงานศิลปะประเภทอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่าง
กันไป เราจึงควรภูมิใจในผลงานศิลปะของท้องถิ่นตนเอง รวมทั้งถ้ามีโอกาส
ควรช่วยกันสืบทอดให้อยู่คู่ท้องถิ่นของตนตลอดไป
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รูปแบบงานทัศนศิลป์2.

รูปแบบงานทัศนศิลป์แบ่งเป็น 3 รูปแบบได้แก่
2.1  รูปแบบเหมือนจริง (Realistic)

หมายถึง การสร้างงานที่เหมือนจริงดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ 
โดยยึดหลักการสร้างสรรค์ และการน าเสนอดังที่ตามองเห็น เช่น การเขียน
ภาพคนเหมือน ภาพสัตว์ ภาพทิวทัศน์ ภาพหุ่นนิ่งในงานจิตรกรรม การปั้น 
การแกะสลัก และการหล่อรูปบุคคลส าคัญที่ท าเป็นอนุสาวรีย์ในงาน
ประติมากรรม เป็นต้น

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปแบบเหมือนจริง เป็นการน า    
ทัศนธาตุต่างๆ มาสร้างสรรค์โดยการจัดองค์ประกอบศิลป์ แสดงรายละเอียด
ของผลงานให้เหมือนจริงดังที่ตามองเห็น เช่น งานจิตรกรรมตัวอย่างเช่น

ภาพจิตรกรรมคนเหมือน
ชื่อภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เทคนิค ดินสอถ่านชาโคล และสีชอล์กบนกระดาษ
ผลงานของ ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี
ผลงาน จิตรกรรมคนเหมือน
สื่อความหมาย

ใช้โทนสีของภาพเป็นสีน้ าตาล โดยน าทัศนธาตุต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานได้อย่างกลมกลืนน่าสนใจ โดยเฉพาะการน าเส้นโค้งลักษณะต่าง ๆ มา
ถ่ายทอดรูปร่าง รูปทรงของบุคคลได้อย่างเหมือนจริง มีขนาด สัดส่วนท่ีถูกต้องชัดเจน 
การจัดวางภาพบนบริเวณว่างท าได้อย่างเหมาะสมแสงเงาและสี มีการใช้ค่าน้ าหนักสี
ท่ีดูกลมกลืน ศิลปินน าพื้นผิว  มาใช้ในการเน้นพื้นหลังของภาพ ท าให้ภาพท่ีให้
ความรู้สึกนิ่งๆ กลับดูเคล่ือนไหว และมีเร่ืองราวมากย่ิงขึ้น
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งานประติมากรรม
ชื่อผลงาน ป้าอิน
เทคนิค ปูนปลาสเตอร์
ผลงานของ ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
ผลงาน ประติมากรรมลอยตัว
สื่อความหมาย 

เป็นผลงานคนเหมือน รูปผู้หญิงสูงวัย ศิลปินได้น า ทัศนธาตุต่าง ๆ มาใช้       
ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีลักษณะเหมือนจริงมากท่ีสุด มีการน าเส้นโค้งลักษณะ
ต่างๆ มาถ่ายทอดรูปร่าง รูปทรงของบุคคลและแสดงรายละเอียดต่างๆ ผลงานนี้        
มี ข น า ด แ ล ะ สั ด ส่ ว น ท่ี ถู ก ต้ อ ง ชั ด เ จ น  มี ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ผิ ว ท่ี เ ห มื อ น จ ริ ง 
ดูจากผิวเนื้อมีการขัดและตกแต่งจนเรียบ ส่วนเสื้อผ้ามีลักษณะพื้นผิวท่ีหยาบกว่า 
ท าให้ผลงานมีความเด่นชัดและให้อารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น

2.2 รูปแบบแบบตัดทอน (Distortion)
หมายถึ ง  การสร้ า งสรรค์ งานศิ ลปะในลักษณะบิด เบือน             

ไปจากของจริง โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบที่ เหมือนจริงน้อยลง           
แต่ให้ความส าคัญกับรูปแบบจากความคิดของศิลปินมากขึ้น เพื่อสื่อความงาม
ในการรับรู้ให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปแบบแบบ
ตัดทอน เป็นการน าทัศนธาตุมาจัดองค์ประกอบศิลป์ของผลงาน โดยการ
บิดเบือนไปจากของจริงตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน เพื่อสื่อความงามใน
การรับรู้ให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว เช่น
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ชื่อผลงาน ดอกไม้
เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ
ผลงานของ ศาสตราจารย์สวัสด์ ตันติสุข
ผลงาน จิตรกรรม
สื่อความหมาย

เป็นผลงานจิตรกรรมหุ่นนิ่งในรูปแบบตัดทอน ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ทัศนธาตุต่างๆได้อย่างกลมกลืนน่าสนใจ โดยเฉพาะการใช้เส้นในการตัดทอนรูปร่าง 
รูปทรงของหุ่นนิ่ งให้มีรูปแบบตัดทอนการจัดวางภาพลงบนบริ เวณว่างท าได้           
อย่างเหมาะสม ขนาด สัดส่วนของภาพกับผืนผ้าใบมีการจัดวางได้อย่างสมดุลเช่นกัน 
แสงเงาและสีของผลงานมีการใช้ค่าน้ าหนักของสีท่ีดูกลมกลืนกัน มีการน าสีข้างเคียง
มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานท าให้ภาพดูกลมกลืนด้วยสี นอกจากนี้ยังถ่ายทอด
ลักษณะพื้นผิวด้วยรอยเชิงฝีแปรงของเส้นและสี

ชื่อผลงาน แม่กับลูก
เทคนิค ประติมากรรมปูนปลาสเตอร์
ผลงานของ สุวิช สถิตวิทยานันท์
ผลงาน ประติมากรรมลอยตัว
สื่อความหมาย

เป็นผลงานประติมากรรมในรูปแบบตัดทอน รูปแม่กับลูก ศิลปินถ่ายทอด
ผลงานด้วยทัศนธาตุต่าง ๆ ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนคือรูปร่าง รูปทรง ท่ีมีการตัดทอน
รายละเอียด แสดงเส้นรอบนอกด้วยเส้นโค้งลักษณะต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน            
และสอดคล้องกัน ขนาด สัดส่วนของผลงานก็สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ส่วนสีของผลงาน
นั้ น เ ป็ นสี ข า ว  ซึ่ ง เ ป็ นสี ข อ ง วั ส ดุ ท่ี ใ ช้ ใ น ก ารส ร้ า ง ส ร รค์ คื อ ปู ป ล าส เ ตอ ร์                      
เป็นการสื่อความหมายถึงความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างแม่กับลูก ในส่วนของพื้นผิว        
จะมีลักษณะผิวเรียบ ละเอียด แสดงถึงความนุ่นนวล ละมุนละไม ให้ความรู้สึกปลอดภัย 
น่าทะนุถนอม
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3. รูปแบบตามความรู้สึก (Abstraction)
หมายถึง การสร้างสรรค์งานศิลปะที่ไม่มีรูปแบบและเรื่องราว

เหมือนจริง แต่มุ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินที่ถ่ายทอดลงในผลงาน    
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์รูปแบบตามความรู้สึก เป็นการน าทัศนธาตุมาใช้
ในการจัดองค์ประกอบศิลป์และกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก เช่น        
ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น ความน่ากลัว ความเศร้า ความสับสน        
ความร้อนแรง ความรัก เป็นต้น

ชื่อผลงาน เปลี่ยนแปลง
เทคนิค สีน้ ามันบนผ้าใบ
ผลงานของ รุ่งศักด์ ดอกบัว
ผลงาน จิตรกรรม
สื่อความหมาย 

เป็นผลงานจิตรกรรมในรูปแบบตามความรู้สึก ศิลปินได้น า ทัศนธาตุต่างๆ      
มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยสี รูปร่าง รูปทรงอิสระ ไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว            
ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ตื่นตาตื่นใจ และแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ศิลปินผสมผสานทัศนธาตุๆได้อย่างกลมกลืน โดยยึดความเป็นเอกภาพ

ชื่อผลงาน ชีวิตและศรัทธา
เทคนิค ประติมากรรมหล่อโลหะ
ผลงานของ เข็มรัตน์ กองสุข
ผลงาน ประติมากรรมลอยตัว
สื่อความหมาย

เป็นผลงานประติมากรรมในรูปแบบตามความรู้สึก ท่ีท าให้ผู้ชมใช้จินตนาการ
และความรู้สึกด้วยตนเองศิลปินถ่ายทอดผลงานด้วยทัศนธาตุต่าง ๆ ท่ีเห็นได้อย่าง
ชัดเจนคือรูปร่าง รูปทรง และบริเวณว่าง 
ท่ีมีรูปแบบตามความรู้สึก แสดงเส้นรอบนอกด้วยเส้นโค้งและเส้นตรงไดอ้ย่างกลมกลืน
และสอดคล้องกัน ขนาด สัดส่วนของผลงานก็สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ดูมีความมั่นคง 
ส่วนสีของผลงานนั้นเป็นสีแท้ของวัสดุ 
ศิลปินได้น าบริเวณว่างมาสร้างจุดสนใจในผลงาน โดยการเจาะจงผลงานให้เกิดบริเวณ
ว่าง
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ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลปใ์นแหล่งการเรียนรู้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

3.

การศึกษาค้นคว้าลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงที่ผ่านมา         
ชิน อยู่ดี  จัดแบ่งประเภทกลุ่มลวดลายบนผิวภาชนะดินเผา วัฒนธรรมบ้าน
เชียง ซึ่งอยู่ในยุคส าริดถึงยุคเหล็ก ไว้ดังน้ี 

กลุ่มลายเส้นโค้ง 
กลุ่มลายก้านขดและก้นหอย ภาชนะที่มีลายก้านขดบางใบคล้าย

กับภาชนะลายเขียน สีวัฒนธรรมคิวคิวเตน (Cucuteni)ของประเทศรูเมเนีย 
ซึ่งมีอายุระหว่าง 3539 + 80 ปี ก่อนค.ศ. และ 3148+ 60 ปี ก่อนค.ศ.

กลุ่มลายเรขาคณิต ได้แก่ รูปสามเหลี่ยม รูปยาวรี รูปวงกลม 
กลุ่มลายดอกไม้ กลุ่มลายรูปสัตว์ ได้แก่ กบ แย้หรือกิ้งก่า ควาย กวาง

กลุ่มลายอื่นๆ เช่น ลายเส้นขนาน ลายสามเหลี่ยมซ้อน ลาย
เชือกควั่น ลายขนมเปียก ปูนซ้อน ฯลฯ

พิสิฐ เจริญงศ์ กล่าวถึงเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงในประเด็น 
และมุมมองที่น่าสนใจเก่ียวกับลวดลายบ้านเชียง ไว้ดังน้ี

นักโบราณคดีศึกษาเรื่องราวในอดีตโดยวิธีการขุดค้นตาม
หลักการโบราณคดี ภาชนะ ดินเผาถือเป็นหลักฐานที่ส าคัญประเภทหนึ่งที่นัก
โบราณคดีใช้ในการศึกษาเรื่องราวของสังคม วัฒนธรรมในอดีต ซึ่งรวมถึง
วัฒนธรรมบ้านเชียง ที่มีการขุดพบภาชนะดินเผาจ านวนมากและมีรูป ทรงที่
หลากหลายและมีการตกแต่งลวดลายที่งดงาม โดยเฉพาะภาชนะดินเผาลาย
เขียนสีแดงที่ เป็นที่กล่าวขวัญกันมากในสมัยนั้น เนื่องจากการตกแต่งลวดลาย
ที่แปลกและสวยงาม รวมถึงภาชนะดินเผาสีด าลายขีด หรือลายปั้นรูปงู ก็มี
ความนิยมไม่น้อยกว่ากัน เน่ืองจากมีการเชื่อมโยง กับคติความเชื่อของชาวจีน
ที่ว่า “งู” เปรียบเสมือน “มังกร” ซึ่งเป็นสัตว์มงคลที่มีความยิ่งใหญ่ กลายเป็น
ของศักด์ิสิทธิ์หรือการถือเคล็ดเรื่องโชคราง
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ในการศึกษาเกี่ยวกับภาชนะดินเผา นักโบราณคดีจะศึกษาตั้งแต่
รูปทรง เนื้อภาชนะ เทคนิควิธีการท าการประดับตกแต่งลวดลาย ตลอดจนการ
หาอายุของภาชนะดินเผาด้วยวิธีเทอร์ โมลูมิเนสเซนต์ ซึ่งเป็นกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  เพื่ อการตีความเรื่ อ งราวของสั งคมวัฒนธรรม ในอดีต
นอกเหนือจากการศึกษาการขุดค้นทางโบราณคดี ส าหรับภาชนะดินเผาบ้าน
เชียงที่ขุดพบ นั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ

1. แบบไม่เขียนสี แบ่งคร่าวๆ ได้ 5 ประเภท ได้แก่
1.1 ภาชนะทรงกลมเหมือนบาตร มีคอและไม่มีคอ 
1.2 หม้อก้นกลมคอคอด ทรงสูงและเตี้ย 
1.3 ภาชนะรูปกระถางแบบต่างๆ (ก้นตัดและมีเชิง) 
1.4 ภาชนะรูปแจกันหรือพาน 
1.5 ภาชนะทรงคนโทน้ า

ภาพรูปทรงภาชนะดินเผาท่ีไม่มีลายเขียนสี วัฒนธรรมบ้านเชียง 
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2. แบบเขียนสี แบ่งคร่าวๆ ได้ 5 ประเภท ได้แก่
2.1 แบบกระถาง 
2.2 แบบแจกัน 
2.3 แบบพาน 
2.4 แบบหม้อก้นกลม 
2.5 แบบคนโทน้ าก้นกลม

ภาพรูปทรงภาชนะดินเผาท่ีไม่มีลายเขียนสี วัฒนธรรมบ้านเชียง 

ภาพรูปทรงภาชนะดินเผาท่ีมีลายเขียนสี 
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รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะแบบเขียนสี มีความน่าสนใจในหลาย
ประเด็น โดยเฉพาะ รูปแบบลวดลายและการตีความหมายในเชิงสัญลักษณ์โดย
มุมมองของนักโบราณคดีในแง่ต่างๆดังนี้

1. การตีความลวดลาย
1.1 ลายรูปสัตว์ ภาพสัตว์ที่พบ ได้แก่งกิ้งก่า หรือแย้ โดยเฉพาะ

ภาพงู พบอยู่ มากมาย เดิมยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นรูปอะไร เนื่องจากเขียนด้วย
ลายเส้นง่ายเป็นลักษณะของ ภาพสัญลักษณ์ ซึ่งท าขึ้นตั้งแต่ก่อนจะท าลวดลาย
โดยการเขียนสี วิธีการคือ การน าดินมาขดรอบ หม้อ แล้วเว้นส่วนหัวและหาง
ไม่ให้ติดกัน หรือท าเป็นเหลื่อมเอาไว้ให้เห็นชัดเจน นอกจากนี้ผู้เขียน ยังได้ให้
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับลายรูปสัตว์ที่น่าสนใจไว้ ดังนี้

การตีความเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกับสิ่งแวดล้อม จากการพบ
ช้อนที่ เป็นรูป งู เห่าก าลังแผ่แม่ เบี้ ย เตรียมจะฉก ท าให้มีความบริบท            
ของสิ่งแวดล้อมได้คร่าวๆว่า เป็นพื้นที่ป่า และทุ่งนา เนื่องจากงูเห่าเป็นสัตว์บก
ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ า โดยชอบอาศัยอยู่บริเวณพงหญ้า ทึบและทุ่งนา      
ส่ วนกิ้ งก่ าหรื อแย้ จะอาศั ยอยู่ บริ เ วณป่า โปร่ งมากกว่ า  ความหมาย                  
ในเชิงสัญลักษณ์ของลวดลายรูปสัตว์ โดยเฉพาะ “ลายงู” ในแง่ต่างๆ               
ว่างูตัวหน่ึงอาจหมายถึงงูทั้งหมด หรือการบ่งบอกถึงลักษณะของงูอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น การเลื้อยคดเคี้ยวไปมา ความสัมพันธ์กับต้นไม้ หรือเป็นสัญลักษณ์
ของรากไม้หรือกิ่งไม้ การลอกคาบ รวมไปถึงวิธีการล่าเหยื่อของงู เป็นต้น

1.2 ลายเรขาคณิต เช่น ลายรูปสามเหลี่ยม วงกลม หรือตาราง
เหลี่ยม โดยเฉพาะ ลายสามเหลี่ยมและวงกลมซึ่งเป็นลวดลายพื้นฐานที่ปรากฏ
เป็นเส้นชัดแน่วแน่ แสดงถึงความเป็น ระเบียบ ความสม่ าเสมอ ตรงข้ามกับลาย
ประกอบที่ ใช้เส้นไม่คมชัดและเว้นระยะไม่ได้สัดส่วน“รูปสามเหลี่ยม”             
ในความหมายทางสัญลักษณ์ยังอาจแทนความคิดต่างๆ ไว้ เช่น จ านวนทั้งหมด
ที่มีอยู่ 3 อย่าง, สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจาก 3 สิ่งรวมกัน (พระเจ้า 3 องค์ในรูป
เดียว), ไฟ หรือ การบ่งบอกถึงความสัมพันธ์กับเทพเจ้าเบื้องบน, อวัยวะเพศ
หญิง และอื่นๆ เป็นต้น ส่วน “วงกลม” อาจบ่งบอกถึงวิวัฒนาการจากรูปไม่เข้า
แบบสู่แบบแผนที่มีระเบียบ และอาจเปรียบในแง่ของจิตใจที่เริ่มจากต่ าไปสู่สูง
หรือเจริญ นอกจากน้ีลายวงกลมยังอาจหมายถึง จักรหรือดวงอาทิตย์อีกด้วย
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1.3 ลายใบไม้ดอกไม้ อ้างตามคติจีน หมายถึง ความสุข หากมี
หลายใบจะ หมายถึง กลุ่มคน ลายก้านขด ซึ่งเป็นลายที่น่าจะเริ่มมาจากลาย
วงกลมหรือลายรูปตัวเอส มีความ หมายในเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการโคจร
ของดวงดาว เช่น พระจันทร์ บางที่ก็เกี่ยวพันกับงู เชื่อว่า เป็นสัญลักษณ์ของ
ความฉลาดและความเป็นนิรันดร์

2. ลักษณะลวดลายในวัฒนธรรมบ้านเชียง แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ 
คือ 

2.1 ลายธรรมชาติ ได้แก่ 
ลายรูปสัตว์ เช่น งู กิ่งก้าหรือแย้ ลายรูปคน ลักษณะเป็น       

รูปลายเส้นไม่กี่เส้น ไว้ ผมทรงสวอน แขนขาและล าตัวเขียนไม่เต็ม ใช้เส้นวาด
เค้าโครงต่อกันไปเรื่อยๆ จากคนหนึ่งไปยัง อีกคนหนึ่งโดยรอบพื้นที่

ภาพลายงู

ภาพลายกิ้งก่าหรือแย้ 
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ภาพลายเส้นคนผู้หญิง 
2.2 ลายประดิษฐ์ แบ่งออกเป็น ลายเรขาคณิต ลายใบไม้

ดอกไม้ และลายก้านขด ซึ่งประกอบด้วย “ลายก้นหอย” เชื่อกันว่าลายก้นหอย
นี้น่าจะพัฒนามาจากลายที่ปรากฏอยู่บนนิ้ว หัวแม่มือ และลายวงปีไม้หรือลาย
น้ าวน ซึ่งประกอบอยู่ในเครือของลาย ตลอดจนลายประกอบ

ภาพลายเส้นลายเรขาคณิต 

ภาพลายใบไม้ ดอกไม้
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ภาพกลุ่มลายก้านขด

ภาพลายประกอบที่น่าสนใจ เช่น ลายดาว
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ภาพรูปคนท่ีเขียนด้วยลายเส้นต่อเนื่องกันคล้ายรูปผู้หญิง 

1.2 รูปคนเขียนด้วยลายเส้น มีแขน ขา และแสดงความ
กว้างของสะโพก

ภาพรูปคนท่ีเขียนด้วยลายเส้นมีแขน ขาแบะแสดงลักษณะความกว้างของสะโพก 

1.3 รูปคนเขียนด้วยลายเส้นในลักษณะโปร่งแสงแสดงให้
เห็นโครงร่างภายใน แบบ X-ray style

ภาพรูปคนท่ีเขียนในลักษณะโปร่งแสงให้เห็นโครงร่างภายใน 
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1.4 รูปคนเขียนโครงร่างภายนอกอย่างคร่าวๆ และขีด
เส้นตรงขนานกันเป็นตารางภายใน

ภาพรูปคนท่ีเขียนโครงร่างภายนอกอย่างคร่าวๆ ส่วนภายในเขียนเป็นตาตาราง

2. รูปสัตว์
2.1 รูปควาย (Water Buffalo) ลักษณะโครงร่างระบายทึบ มีตัว

และเขา สัดส่วน ไม่เหมือนจริงตามธรรมชาติ

ภาพลายเขียนสีบนภาชนะดินเผารูปควาย 
2.2รูปแย้หรือกิ้งก่า เป็นรูประบายทึบเหมือนจริงบนช้ินส่วนภาชนะ

ภาพรูปแย้หรือกิ้งก่า
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2.3 รูปช้างและคนขี่ช้าง เป็นรูประบายทึบ

ภาพรูปช้างและคนขี่ช้าง 

2.4 รูปงู เป็นลายลักษณะรูปงู คล้ายงูก าลังเลื้อย

ภาพรูปงู

2.5 รูปปลา เป็นรูปโครงร่าง ไม่เหมือนจริงตามธรรมชาติ 
2.6 รูปกบ ปรากฏบนกระจ่าหรือทัพพีดินเผาเป็นลายเส้น 
2.7 รูปกวางและเก้ง รอบๆ ภาชนะดินเผาด้านนอก ลักษณะ

เหมือนจริงตามธรรมชาติ
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3. รูปภาพบนภาชนะกับความเชื่อถือ
การตีความหมายของรูปภาพสัตว์และคนที่ตกแต่งบนผิวภาชนะว่า 

น่าจะมีความ เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อของคนบ้านเชียงสมัยโบราณไว้ดังนี้
“งู” เป็นรูปภาพที่พบมากที่สุด ประเด็นแรก ผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกต

ว่า ในชุมชนคงจะมี การพบเห็นงูเป็นจ านวนมาก ความเคยชินในการพบเห็นจึง
ท าให้มีการบันทึกภาพลงบนภาชนะ ประเด็นที่ 2 เป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจ
คือ ความเชื่อที่ว่า “งูเป็นสัญลักษณ์ของเพศชาย” ซึ่งถือ เป็นก าเนิดแห่ง
มนุษยชาติ นอกจากนี้จากการขุดค้นยังพบว่า มีการฝังภาชนะดินเผาที่มี
สัญลักษณ์ เพศชายบนภาชนะให้แก่ผู้ตายที่เป็นหญิงโสด เพื่อจะได้มีความสุข
ทางเพศอีกด้วย

“กบ” เ ป็นลายพบบนทัพพีดิ น เผา  เ ช่ือว่ ามี ฤทธิ์ อ านาจ
ใน         การขอฝน หรือถึงเป็นเทพเจ้า แห่งสายน้ าที่บางชนเผ่าของพวก
อินเดียนแดง    นับถือ หรือเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ที่มีความไวต่อการ เปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ เนื่องจากอาศัยอยู่ใกล้น้ า เป็นต้น

“ปลา” มีคติความเชื่อคล้ายกับกบ เป็นสัตว์น้ าจืดที่หาได้ง่าย      
การเขียนรูปปลาหรือกบ จึงน่าจะหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ การกินดีอยู่ดี

“ควาย” เชื่อว่าเป็นตัวแทน ความอุดมสมบูรณ์ทางกสิกรรม 
เนื่องจากการขุดค้นพบ กระดูควายและหลักฐานการปลูกข้าวนั่นเอง

“แย้หรือกิ้งก่า กวาง” ก็เช่นเดียวกัน น่าจะหมายถึงความอุดม
สมบูรณ์และความ ต้องการที่จะมีเพิ่มขึ้น
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ผลงานศิลปะท้องถิ่น

1. ข้อใดไม่ใช่ผลงานศิลปะในท้องถิ่น
ก. โปสเตอร์ภาพยนตร์
ข. เครื่องปั้นดินเผา
ค. งานแกะสลัก
ง. ภาพฝาผนังวัด

2. กระติบข้าว จัดเป็นศิลปะประเภทใด
ก. งานแกะสลัก
ข. งานเขียนภาพ
ค. งานปั้น
ง. งานจักสาน

3. ภาพเขียนฝาผนังส่วนใหญ่จะพบที่ใด
ก. สถานที่ราชการ
ข.วัด
ค.ห้องสมุดชุมชน
ง. โบราณสถาน

4. ภาพทิวทัศน์จัดเป็นรูปแบบงานทัศนศิลป์แบบใด
ก.รูปแบบเหมือนจริง
ข.รูปแบบตัดทอน
ค.รูปแบบตามความรู้สึก
ง.รูปแบบตามจินตนาการ
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5. งานปั้นดินเหนียวรูปคน จัดเป็นรูปแบบงานทัศนศิลป์แบบใด
ก.รูปแบบเหมือนจริง
ข.รูปแบบตัดทอน
ค.รูปแบบตามความรู้สึก
ง.รูปแบบตามจินตนาการ

6. ภาพวาดสีน้ ามัน จัดเป็นรูปแบบงานทัศนศิลป์แบบใด
ก.รูปแบบเหมือนจริง
ข.รูปแบบตัดทอน
ค.รูปแบบตามความรู้สึก
ง.รูปแบบตามจินตนาการ

7. ข้อใดเป็นผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
ก. ตุ๊กตาชาววัง
ข. งานแกะสลักเทียนเขา้พรรษา
ค. เรือกอและจ าลอง
ง. เครื่องปั้นดินเผา

8. ข้อใดเป็นลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยต้น
ก. ภาชนะส่วนใหญ่มีเนื้อดินสีขาวนวล ไหล่ลู่ ล าตัวกลมและหักเป็นสัน 
ข. เป็นภาชนะดินเผาสีด า รูปทรงมักเป็น หม้อก้นกลม ปากผายกว้างเชิงสูง 
ค. มีการตกแต่งด้วยการเขียนลวดลายสีแดง สีที่ใช้เขียนเรียกว่า "สีดิน
เทศ" ลวดลาย ที่เขียนส่วนใหญ่เป็น ลายเรขาคณิต ลายสี่เหลี่ยม ลายวงกลม 
ลายก้านขด ลายก้นหอย
ง. ถูกทุกข้อ
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9. ข้อใดเป็นลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยกลาง
ก. ภาชนะส่วนใหญ่มีเนื้อดินสีขาวนวล ไหล่ลู่ ล าตัวกลมและหักเป็นสัน 
ข. เป็นภาชนะดินเผาสีด า รูปทรงมักเป็น หม้อก้นกลม ปากผายกว้างเชิงสูง 
ค. มีการตกแต่งด้วยการเขียนลวดลายสีแดง สีที่ใช้เขียนเรียกว่า "สีดิน
เทศ" ลวดลาย ที่เขียนส่วนใหญ่เป็น ลายเรขาคณิต ลายสี่เหลี่ยม ลายวงกลม 
ลายก้านขด ลายก้นหอย
ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดเป็นลักษณะของเครื่องปั้นดนิเผาบ้านเชียงสมัยปลาย
ก. ภาชนะส่วนใหญ่มีเนื้อดินสีขาวนวล ไหล่ลู่ ล าตัวกลมและหักเป็นสัน 
ข. เป็นภาชนะดินเผาสีด า รูปทรงมักเป็น หม้อก้นกลม ปากผายกว้างเชิงสูง 
ค. มีการใช้สี "สีดินเทศ" ที่มีสีแดงตกแต่งลวดลาย ส่วนใหญ่เป็นลาย
เรขาคณิต ลายสี่เหลี่ยม ลายวงกลม 
ลายก้านขด ลายก้นหอย
ง. ถูกทุกข้อ
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เฉลยแบบทดสอบ
ก่อนเรียน-หลังเรียน

เฉลยแบบทดสอบ

ข้อ ค าตอบ

1 ก

2 ง

3 ข

4 ก

5 ข

6 ค

7 ง

8 ข

9 ก

10 ค
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