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 แบบฝึกทักษะรายวิชางานประดิษฐ์ใบตองนี้ มีทั้งหมด 8 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 เรื่อง          
น าความรู้สู่พ้ืนฐาน จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติตามข้ันตอนในชุดฝึกทักษะปฏิบัติ 
นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดทักษะการท างานด้วยตนเอง สร้างทัศนคติท่ีดี สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตและชี้ให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา    
การประดิษฐ์ของไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะรายวิชางานประดิษฐ์ใบตอง เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้ 
สู่พื้นฐานเล่มนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและผู้สนใจได้เป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า อีกทั้งผู้เขียนต าราทุกท่านที่ผู้จัดท าได้
น ามาเป็นหลักฐานอ้างอิง ศึกษา ค้นคว้า เพื่อรวบรวมเป็นความรู้ในเอกสารเล่มนี้จนส าเร็จ 

 

       นันทวัน  ปิ่นทอง 
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การใชแ้บบฝึกทักษะส าหรบันักเรียน 

เล่มที่ 1 น าสู่ความรู้พื้นฐาน 
 

 การใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าสู่ความรู้พ้ืนฐาน จะเกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียน
ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้พ้ืนฐานของตนเอง จ านวน 10 ข้อ ตรวจ
ค าตอบแล้วบันทึกคะแนนที่ได้ 

2. นักเรียนแต่ละคนวางแผนศึกษาใบความรู้ที่ 1 แล้วท าใบกิจกรรมที่ 1 แล้วบันทึกคะแนน 
3. นักเรียนแต่ละคนวางแผนศึกษาใบความรู้ที่ 2 แล้วท าใบกิจกรรมที่ 2 แล้วบันทึกคะแนน 
4. นักเรียนแต่ละคนวางแผนศึกษาใบความรู้ที่ 3 แล้วท าใบกิจกรรมที่ 3 แล้วบันทึกคะแนน 
5. เมื่อศึกษาแบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าสู่ความรู้พ้ืนฐาน จบทั้งเล่ม ให้นักเรียนท า

แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ ตรวจค าตอบแล้วบันทึกคะแนนที่ได้ เปรียบเทียบ
กับคะแนนสอบก่อนเรียน เพ่ือดูความก้าวหน้าและวัดความเข้าใจของตนเอง 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

 เมื่อนักเรียนศึกษา แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 เรื่อง น าสู่ความรู้พื้นฐาน จบแล้วนักเรียนสามารถ
แสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ได้ 

1. อธิบายความเป็นมาของงานบายศรีได้ 
2. บอกคุณค่าของงานใบตองได้ 
3. อธิบายประเภทของบายศรีได้ 

 

 

  



 

 3 

 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

 

ค าชี้แจง  แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ รวม 10 คะแนน ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง
ค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมาย ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ค าว่า “บาย” เป็นค าเขมร มีความหมาย
ว่าอย่างไร 

 3. บายศรีสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจาก
ลัทธิใด 

 ก. ข้าวสุก   ก. ลัทธิชวา 
 ข. ข้าวเจ้า   ข. ลัทธิพราหมณ์ 
 ค. ข้าวดิบ   ค. ลัทธิอินเดีย 
 ง. ข้าวเหนียว   ง. ลัทธิมอญ 
       
2. ค าว่า “สิริ” ในภาษาบาลีแปล

ความหมายได้ว่าอย่างไร 
 4. บายศรีแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 

ตามข้อใด 
 ก. แปลว่า อิ่มเอม   ก. บายศรีเล็ก ,บายศรีใหญ่ 
 ข. แปลว่า ข้าวสุก   ข. บายศรีราษฎร, บายศรีหางหงส์ 
 ค. แปลว่า ศิริมงคล   ค. บายศรีราษฎร, บายศรีหลวง 
 ง. แปลว่า มิ่งขวัญ   ง. บายศรีหลวง , บายศรีตองรองขาว 
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5. บายศรีใหญ่ มีลักษณะจัดใส่ภาชนะ เช่น   8. ดอกไม้ประเภทใดไม่ควรโดนน้ า 
 พาน โตก นิยมท าจ านวนชั้นเป็นอย่างไร   ก. ดอกรัก ดอกพุด ดอกบานไม่รู้โรย 
 ก. 1, 2, 3   ข. ดอกรัก ดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง 
 ข. 1, 3, 5   ค. ดอกพุด ดอกกุหลาบ  
 ค. 1, 5, 7    ดอกบานไม่รู้ 
 ง. 2, 4, 6   ง. ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกพุด 
      
6. การฉีกใบตองควรฉีกใบตองจากส่วนใด  9. ข้อใดคือด้ายส าหรับใช้ร้อยมาลัยและเย็บ 
 ใบตองจึงจะมีขนาดเท่ากัน   บายศรีขนาดใหญ่ 
 ก. ส่วนหัวใบตอง   ก. ด้ายเบอร์ 4 
 ข. ส่วนกลางใบตอง   ข. ด้ายเบอร์ 6 
 ค. ส่วนปลายใบตอง   ค. ด้ายเบอร์ 8 
 ง. ส่วนใดก็ได้เพราะเท่ากัน   ง. ด้ายเบอร์ 60 
       
7.  ดอกไม้สดที่ใช้ในการประดิษฐ์เพ่ือ   10. ดอกไม้ที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วควรเก็บรักษา 
 ตกแต่งมีแนวทางการใช้งานอยู่   เพ่ือให้อยู่คงทนอย่างไร 
 2 แบบตามข้อใด   ก. ใส่ถุงเก็บในตู้เย็นช่องปกติหรือ 
 ก. ใช้ตามชื่อมงคล, ใช้ตามสีมงคล    ช่องผักทันที 
 ข. ใช้ชื่ออะไรก็ได้, ใช้ตามสีมงคล   ข. พรมน้ าแล้วสะบัดก่อนเก็บใส่ถุง 
 ค. ใช้ชื่อมงคล, ใช้สีตามต้องการ   ค. แช่น้ าก่อนเก็บใส่ถุง 
 ง. ใช้ชื่อและสีตามความเหมาะสม   ง. พรมน้ าหรือแช่น้ าให้ชุ่มก่อนห่อด้วย 
      ใบตองแล้วค่อยเก็บใส่ถุง 
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กระดาษค าตอบกอ่นเรียน 

 
ชื่อ – นามสกุล....................................................................เลขที่.............ชั้น .......... ............ 

 

ข้อ  ก ข ค ง 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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ใบความรู้ที่ 1 

ความเป็นมาของบายศรี 
 

บายศรี จัดเป็นของสูงที่เคียงคู่กับชีวิตชาวไทย 
โดยเฉพาะเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับขวัญ และมักจะได้ยิน
ค าว่า “บายศรีสู่ขวัญ” ควบคู่กันไปเสมอ ๆ ศาสตราจารย์
มณีรัตน์ จันทนผะลิน ได้อธิบายความหมายบายศรี ไว้ใน
หนังสืองานใบตอง ดังนี้ 

 บาย  เป็นค าเขมร  แปลว่า ข้าวสุก 
 บาย  เป็นภาษาถ่ินอีสาน แปลว่า จับ 

สัมผัส จับต้อง 
บายศรี  เป็นค ามาจากภาษาสันสกฤต ตรงกับ

ภาษาบาลีว่า สิริ แปลว่า มิ่งขวัญ 
รวมค าว่า บายศรี แปลว่า ข้าวขวัญหรือสิ่งที่น าให้

สัมผัสกับความดีงาม ตามความหมายของชาวอีสาน  
  
           การอธิบายความหมายของบายศรีตามความหมายของบายศรีตามความหมายพจนานุกรมไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้อธิบายความหมายของค าว่า บายศรี ดังนี้ 
 บายศรี หมายถึง เครื่องเชิญขวัญหรือรับขวัญ ท าด้วยใบตองรูปคล้ายกระทงเป็นชั้น ๆ มีขนาด
ใหญ่ เล็ก สอบข้ึนไปตามล าดับ เป็น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 9 ชัน้ มีเสาปักตรงกลางเป็นแกน มีเครื่องสังเวย
วางอยู่ในบายศรีและมีไข่ขวัญเสียบอยู่บนยอด บายศรีมีหลายอย่าง เช่น บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่  

ภาพที่ 1 บายศรีขนาดใหญ ่
(นันทวนั ปิ่นทอง,2559) 
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 จากความหมายดังกล่าว สรุปความหมายของบายศรีได้ว่า ข้าวมงคลที่แสดงถึงความรุ่งเรือง
หรือภาชนะส าหรับใส่ของมงคล เพ่ือใช้ในพิธีต่าง ๆ 
 ในส่วนของบายศรีนั้น ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีแหล่งก าเนิดมาจากสมัยใด อาจจะเป็น
เพราะว่าบายศรีนั้นประดิษฐ์ขึ้นจากใบตองและดอกไม้สด มีอายุการใช้งานที่สั้น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่มี
หลักฐานหลงเหลืออยู่เพ่ือการสืบค้นข้อมูล แต่ในวรรณคดีหลายเรื่องได้มีการกล่าวถึงการบายศรีอยู่ตาม
ตัวอย่าง ดังนี้  
   ได้ฤกษ์  พระโหรให้เบิกบายศรีขวัญ 

ลั่นฆ้องเข้าเป็นส าคัญ  สังข์แตรแซ่สนั่นโกลา 
ต ามะหงงคลานเข้าไปจุดเทียน ติดแว่นแล้วเวียนไปเบื้องขวา 
เวียนวงส่งรับอันดับมา  รอบมหามณฑลพิธี 

      จากพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2 เรื่อง อิเหนา 
 
   เมื่อนั้น  ผู้รั้งภิรมย์หรรษา 

จึงเรียกคนังนั้นออกมา  ให้นั่งหน้าบายศรีนมแมว 
ผู้ท าขวัญนั้นนั่งลงตรงบายศรี นอกนั้นให้นั่งเรียงเป็นแถว 
ครั้นพร้อมส าเร็จเสร็จแล้ว  สั่งให้จัดแว่นแก้วแววไว 

จากพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 5 เรื่อง เงาะป่า 
 

 ดังนั้นสามารถยืนยันได้ว่า บายศรีเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน โดยเฉพาะเรื่องขวัญ ความ
เชื่อเกี่ยวกับขวัญตามคติของคนไทย เชื่อว่าขวัญในตัวคนมีอยู่ 32 ขวัญ ดังค าเชิญพระขวัญ เมื่อคราวที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเมืองพายัพ มีความว่า 
 “32 พระขวัญเจ้า เสด็จขึ้นมารอดแล้ว   32 ขวัญ พระลูกแก้วและหม่อมนางใน ขออย่าเสด็จ
ไปไกลทรงประพาส”  
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 ขวัญ คือ สิ่งที่เชื่อกันว่าอยู่กับเนื้อกับตัวมาตั้งแต่เกิด จ าท าให้มีความสุขไม่เป็นโรคเป็นภัย แต่
ถ้าสิ่งนั้นหายไป อาจจะท าให้เกิดความไม่สบาย ไม่รุ่งเรือง หรืออาจถึงแก่ความตายได้ จึงมักจะมีพิธีการ
บายศรีสู่ขวัญตามเรื่องต่าง ๆ เช่น การท าขวัญเดือน การท าขวัญเวลาเจ็บป่วย เป็นต้น 
 การสูดขวัญ หรือการสูตรขวัญ ปัจจุบันใช้ค าว่า สู่ขวัญ เป็นพิธีที่มีการสืบทอดมาจากพราหมณ์ 
เพราะบรรพบุรุษของไทยมีการนับถือท้ังศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ แต่ศาสนาพราหมณ์จะมี
ความเชื่อเรื่องผีสาง เทวดา ถือว่าเป็นเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมีความเชื่อว่าคนที่ล่วงลับไปแล้วมี
วิญญาณและมีอิทธิฤทธิ์มีอ านาจลี้ลับ หากสังเกตจากพิธีกรรมทางพุทธศาสนาจะไม่มีบายศรีเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น พิธีการอุปสมบท ซึ่งจะมีการท าขวัญนาครวมอยู่ด้วย แต่ไม่ถือเป็นพิธีทางพระพุทธ 
ศาสนา เพราะไม่มีพระสงฆ์ร่วมอยู่ในพิธีการท าขวัญนาค 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

ใบกิจกรรมที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบายศรี 

 
ชื่อ – นามสกุล................................................................เลขที่....................ชั้น.........................  

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าถูกและท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าผิด 
  

 1. บายเป็นค าเขมร แปลว่าข้าวสุก 
 2. บาย ภาษาถ่ินอีสาน แปลว่า จับ สัมผัส จับต้อง 
 3. ศรี ตรงกับ ภาษาบาลีว่า สิริ แปลว่า มิ่งขวัญ 
 4. การผึ่งใบตองกับแดดอ่อนท าให้ใบตองนิ่มไว 
 5. ใบตองน้ าว้ามีสีเขียวสดและเหนียว 
 6. ควรเช็ดใบตองด้วยผ้าแห้งตามแนวเส้นใบ 
 7. บายศรีราษฎรคือบายศรีส าหรับประชาชนทั่วไป 
 8. ดอกกล้วยไม้ควรผึ่งให้นิ่มก่อนให้งาน 
 9. ก่อนเก็บดอกไม้ทุกชนิดต้องพรมน้ าก่อน 
 10. คุณค่าของงานบายศรีช่วยสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

ใบความรู้ที่ 2 
 

คุณค่าของงานบายศรี 
 

 งานบายศรี เป็นสิ่งที่เคียงคู่คนไทยมาเนิ่นนานและสภาพสังคมยังนิยมการเคารพบูชา บายศรีสู่
ขวัญ เพราะถือว่าเป็นของสูง บายศรีจึงมีคุณค่า ดังนี้ 

1. ใช้ในพิธีการต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม  บายศรีเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการสู่ขวัญ การ
บวงสรวงเทวดา ฯลฯ 

2. ช่วยพัฒนาจิตใจให้สงบเยือกเย็น ด้วย
กระบวนการสร้างสรรค์บายศรีที่จะต้องมีความ
ละเอียด รอบคอบทุกข้ันตอน ตั้งแต่การเตรียมการ
เพ่ือการออกแบบ การคัดเลือกใบตอง การเช็ด การฉีก 
การพับ การเย็บ และการตกแต่งบายศรี ซึ่งเป็นสิ่งที่
ต้องอาศัยความอดทนและความสงบแก่ผู้สร้างสรรค์ 
จึงจะได้ผลงานที่มีความสวยงาม เกิดความภาคภูมิใจ 

 
3. สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันผู้ที่ท าบายศรีหรือมีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องบายศรีอย่างจริงจังก าลังลดน้อยลง ดังนั้นการเผยแพร่งานบายศรีจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยสืบสาน
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

4. เป็นอาชีพสร้างรายได้ อาชีพช่างบายศรีเป็นอาชีพที่สุจริต และสามารถสร้างรายได้ที่มีอีก
แนวทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น การวางแผนที่รอบคอบ การประหยัดเวลา 
แรงงาน และวัสดุ เป็นต้น 
 

ภาพที่ 2 เตรียมแข่งขนับายศรี (นันทวนั ป่ินทอง,2559) 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

ใบกิจกรรมที่ 2 คุณค่าของงานบายศรี 

 
ชื่อ – นามสกุล................................................................เลขที่....................ชั้น......................... 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเติมข้อความให้ถูกต้องพร้อมรายละเอียดแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คุณค่าของงานบายศร ี
 
 
 
 
 
 

....................................................

....................................................

....................................................
................................................... 

....................................................

....................................................

....................................................
................................................... 

....................................................

....................................................

....................................................
................................................... 

....................................................

....................................................

....................................................
................................................... 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

ใบความรู้ที่ 3 
 

ประเภทของบายศรี 
 

 บายศรีที่มีอยู่ในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกนั คือ 
1. บายศรีหลวง บายศรีหลวง เป็นบายศรีที่ใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีด้วยกัน 3 แบบ คือ  

1.1 บายศรีต้น เป็นบายศรีที่ท าด้วยใบตองมีแป้นไม้เป็นโครง ลักษณะอย่างบายศรีต้นของ
ราษฎร 

1.2  บายศรีแก้ว ทอง เงิน มีลักษณะดังนี้ 
1.2.1 บายศรีแก้ว มีลักษณะเป็นพานแก้วเจียระไนเรียงซ้อนกันหลายชั้น 
1.2.2 บายศรีเงิน มีลักษณะเป็นพานเงินสลักลายเรียงซ้อนกันหลายชั้น 
1.2.3 บายศรีทอง มีลักษณะเป็นพานทองสลักลายเรียงซ้อนกันหลายชั้น 

1.3 บายศรีตองรองทองขาว เป็นบายศรีที่ท าด้วยใบตอง อย่างบายศรีของราษฎรที่เรียกว่า 
บายศรีใหญ่ ตั้งบนพานใหญ่ ซึ่งเป็นโลหะทองขาว จึงเรียกว่า บายศรีตองรองทองขาว 

2. บายศรีราษฎร บายศรีส าหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งออกตามขนาดของบายศรีได้ 
3 ขนาด คือ 

2.1 บายศรีปากชาม มีลักษณะการจัดบายศรีอยู่ในชาม ขนาดกว้างประมาณ 6-9 นิ้ว 
ประกอบไปด้วยตัวบายศรี 3 ตัว แมงดา 3 ตัว และกรวยข้าว พร้อมเครื่องสังเวย 

2.2 บายศรีใหญ่ มีลักษณะการจัดใส่ภาชนะ เช่น พานโตก นิยมท าจ านวนตั้งแต่ 1, 3, 5 
ตามแต่ลักษณะของพิธีการ 

2.3 บายศรีต้น มีลักษณะเป็นต้นเรียงสูง ใช้ต้นกล้วยหรือไม้เรียงซ้อนกันเป็นชั้นเป็นแกน 
นิยมท าจ านวนชั้น ตั้งแต่ 3, 5, 7, 9 ตามแต่ลักษณะพิธีการ 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

 
นอกจากนี้บายศรีราษฎรยังสามารถแบ่งออกตามพิธีการที่ใช้งานได้ดังต่อไปนี้ 
1. พิธีเกี่ยวกับคน เป็นพิธีการที่มีความสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย เช่น 

การท าขวัญวัน การท าขวัญเดือน การท าขวัญนาค การท าขวัญบ่าวสาว การท าขวัญเมื่อเจ็บป่วย  
การสู่ขวัญ 

2. พิธีเกี่ยวกับสถานที่ เป็นพิธีการที่มีความสอดคล้องกับการอยู่อาศัยของคนไทย เช่น  
พิธียกศาลพระภูมิ การยกเสาเอก การวางศิลาฤกษ์ การสืบชะตาแบบล้านนา การบูชาเตาท ามืดของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. พิธีเกี่ยวกับสัตว์ เป็นพิธีการที่มีความสอดคล้องกับการท ามาหากินของคนไทยที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์ เช่น การท าขวัญควาย การท าขวัญช้าง 

4. พิธีเกี่ยวกับพืช เป็นพิธีการที่มีความสอดคล้องกับการท ามาหากินของคนไทยที่เก่ียวข้อง
กับพืช เช่น การท าขวัญข้าว 

5. พิธีเกี่ยวกับสิ่งล้ีลับ เป็นพิธีการที่มีความสอดคล้องกับความเชื่อของคนไทย เช่น  
การไหว้ครูดนตรี โขน ละคร การบวงสรวงเทวดา ประเพณีกองข้าวของชาวชลบุรี 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

ใบกิจกรรมที่ 3 ประเภทบายศรี 

 
ชื่อ – นามสกุล................................................................เลขที่....................ชั้น.........................  

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกตัวอักษรด้านขวามือมาเติมด้านหน้าข้อทางซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กัน 
  
 1. บายศรีหลวง ก. มีลักษณะเป็นพานทองสลักลายเรียงซ้อนกันหลายชั้น 
 2. บายศรีแก้ว ข. บายศรีอยู่ในชามขนาดกว้าง 6 – 8 นิ้วประกอบด้วยตัว 
 3. บายศรีเงิน  บายศรี 3 ตัว แมงดา 3 ตัว กรวย พร้อมเครื่องสังเวย 
 4. บายศรีทอง ค. บายศรีที่ใช้กับประชาชนทั่วไปมี 3 ขนาด 
 5. บายศรีตองรองทอง ง. บายศรีที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ 
 6. บายศรีปากชาม จ. มีลักษณะการจัดใส่ภาชนะ เช่น พาน โตก นิยมท าจ านวน 
 7. บายศรีใหญ่  ชั้นตั้งแต่ 1, 3, 5 
 8. บายศรีต้น ฉ. มีลักษณะเรียงซ้อนกันหลายชั้นส่วนประกอบด้วยแผ่นเงิน 
 9. บายศรีราษฎร ช. มีลักษณะเป็นพานแก้วเจียระไนเรียงซ้อนกันหลายชั้น 
 10 บายศรีปากชาม,  ซ. บายศรีราษฎร 
  บายศรีใหญ่ ฌ. มีลักษณะเป็นพานเงินสลักลายเรียงซ้อนกันหลายชั้น 
  บายศรีต้น ญ. มีลักษณะเป็นต้นเรียวสูงใช้ต้นกล้วยหรือไม้เรียงซ้อนกัน 
    เป็นชั้นเป็นแกน 
   ฎ. บายศรีที่ท าด้วยใบตองอย่างบายศรีใหญ่ตั้งอยู่บนพานใหญ่ 
    ที่เป็นโลหะขาว 
   ฏ. มีลักษณะที่เรียงซ้อนกันประกอบไปด้วยแผ่นทอง 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

  

ค าชี้แจง  แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ รวม 10 คะแนน ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง
ค าตอบเดียวแล้วท าเครื่องหมาย ลงในกระดาษค าตอบ 

1. บายศรีสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจาก
ลัทธิใด 

 3. ค าว่า “บาย” เป็นค าเขมร มีความหมาย
ว่าอย่างไร 

 ก. ลัทธิมอญ   ก. ข้าวเหนียว 
 ข. ลัทธิชวา   ข. ข้าวดิบ 
 ค. ลัทธิพราหมณ์   ค. ข้าวเจ้า 
 ง. ลัทธิอินเดีย   ง. ข้าวสุก 
       
2. บายศรีแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ตาม

ข้อใด 
 4. ค าว่า “สิริ” ในภาษาบาลีแปลความหมาย

ได้ว่าอย่างไร 
 ก. บายศรีหลวง , บายศรีตองรองขาว   ก. แปลว่า มิ่งขวัญ 
 ข. บายศรีราษฎร, บายศรีหางหงส์   ข. แปลว่า อิ่มเอม 
 ค. บายศรีราษฎร, บายศรีหลวง   ค. แปลว่า ศิริมงคล 
 ง. บายศรีเล็ก ,บายศรีใหญ่   ง. แปลว่า ข้าวสุก 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

5. ดอกไม้ที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วควรเก็บ  8. ดอกไม้ประเภทใดไม่ควรโดนน้ า 
 รักษาเพ่ือให้อยู่คงทนอย่างไร   ก. ดอกรัก ดอกพุด ดอกบานไม่รู้โรย 
 ก. ใส่ถุงเก็บในตู้เย็นช่องปกติหรือ   ข. ดอกรัก ดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง 
  ช่องผักทันที   ค. ดอกพุด ดอกกุหลาบ 
 ข. พรมน้ าหรือแช่น้ าให้ชุ่มก่อนห่อ    ดอกบานไม่รู้ 
  ด้วยใบตองแล้วค่อยเก็บใส่ถุง   ง. ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ดอกพุด 
 ค. แช่น้ าก่อนเก็บใส่ถุง    
 ง. พรมน้ าแล้วสะบัดก่อนเก็บใส่ถุง  9. การฉีกใบตองควรฉีกใบตองจากส่วนใด 
     ใบตองจึงจะมีขนาดเท่ากัน 
6. ข้อใดคือด้ายส าหรับใช้ร้อยมาลัยและ   ก. ส่วนหัวใบตอง 
 เย็บบายศรีขนาดใหญ่   ข. ส่วนปลายใบตอง 
 ก. ด้ายเบอร์ 4   ค. ส่วนกลางใบตอง 
 ข. ด้ายเบอร์ 6   ง. ส่วนใดก็ได้เพราะเท่ากัน 
 ค. ด้ายเบอร์ 8     
 ง. ด้ายเบอร์ 60  10. บายศรีใหญ่ มีลักษณะจัดใส่ภาชนะ เช่น 
     พาน โตก นิยมท าจ านวนชั้นเป็นอย่างไร 
7.  ดอกไม้สดที่ใช้ในการประดิษฐ์เพ่ือ    ก. 1, 2, 3 
 ตกแต่งมีแนวทางการใช้งานอยู่   ข. 1, 3, 5 
 2 แบบตามข้อใด   ค. 1, 5, 7 
 ก. ใช้ตามชื่อมงคล, ใช้ตามสีมงคล   ง. 2, 4, 6 
 ข. ใช้ชื่ออะไรก็ได้, ใช้ตามสีมงคล     
 ค. ใช้ชื่อมงคล, ใช้สีตามต้องการ     
 ง. ใช้ชื่อและสีตามความเหมาะสม     
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

กระดาษค าตอบหลังเรียน 

 
ชื่อ – นามสกุล....................................................................เลขที่.............ชั้น ............... ....... 

ข้อ  ก ข ค ง 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

เฉลยค าตอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
 
 

                

ข้อ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ก ง ข ค ข ข ค ก ค ข 

 
 

       

ข้อ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค ค ง ก ง ค ค ก ค ข 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

แบบบันทึกคะแนน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฝึกทักษะ คะแนนเต็ม 
แบบบันทึกคะแนน

แบบฝึกทักษะที่ท าได้ 
หมายเหตุ 

ใบกิจกรรมที่  1 10   
ใบกิจกรรมที่  2 10   
ใบกิจกรรมที่ 3 10   
ใบกิจกรรมที่ 4 10   

รวม 40   

แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียน แบบบันทึกคะแนนหลังเรียน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ท าได ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ท าได ้

10  10  
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

เฉลย ใบกิจกรรมที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานใบตอง 
 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าถูกและท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เห็นว่าผิด 
  
 1. บายเป็นค าเขมร แปลว่าข้าวสุก 
 2. บาย ภาษาถ่ินอีสาน แปลว่า จับ สัมผัส จับต้อง 
 3. ศรี ตรงกับ ภาษาบาลีว่า สิริ แปลว่า มิ่งขวัญ 
 4. การผึ่งใบตองกับแดดอ่อนท าให้ใบตองนิ่มไว 
 5. ใบตองน้ าว้ามีสีเขียวสดและเหนียว 
 6. ควรเช็ดใบตองด้วยผ้าแห้งตามแนวเส้นใบ 
 7. บายศรีราษฎรคือบายศรีส าหรับประชาชนทั่วไป 
 8. ดอกกล้วยไม้ควรผึ่งให้นิ่มก่อนให้งาน 
 9. ก่อนเก็บดอกไม้ทุกชนิดต้องพรมน้ าก่อน 
 10. คุณค่าของงานบายศรีช่วยสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนใบกิจกรรมท่ี 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานใบตอง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด ไม่ได้คะแนน 

 
การผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 8  ขึ้นไป หรือคิดเป็นร้อย 80  
ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

เฉลย ใบกิจกรรมท่ี 2 คุณค่าของงานใบตอง 

 
ชื่อ – นามสกุล................................................................เลขที่....................ชั้น......................... 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเติมข้อความให้ถูกต้องพร้อมรายละเอียดแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คุณค่าของงานใบตอง 
 
 
 
 
 
 

....................................................

....................................................

....................................................
................................................... 

....................................................

....................................................

....................................................
................................................... 

....................................................

....................................................

....................................................
................................................... 

....................................................

....................................................

....................................................
................................................... 

ใช้ในพิธีการต่าง ๆ ตาม
ประเพณีนิยม 

ช่วยพัฒนาจิตใจให้ 
สงบเยือกเย็น 

สืบสานและพัฒนา
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ 

เป็นอาชีพ 

สร้างรายได้ 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนนใบกิจกรรมท่ี 2 คุณค่าของบายศรี 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

รายการ คะแนน 
ตอบถูกตรงกับเฉลยเป็นส่วนมากในแต่ละข้อ

(50%)ข้ึนไปหรือถูกหมด 
คะแนนเต็มตามที่ก าหนดในชุดนั้น 

ตอบถูกตรงกับเฉลยปานกลางในแต่ละข้อ(50%) คะแนนครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มในชุดนั้น 
ตอบถูกตรงกับเฉลยเป็นส่วนน้อย(ไม่ถึง50%)

หรือผิดหมด 
ไม่ได้คะแนน(คะแนน0) 

 
การผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 8  ขึ้นไป หรือคิดเป็นร้อย 80 ถือว่า
ผ่านเกณฑ์ 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

เฉลย ใบกิจกรรมที่ 3 ประเภทบายศรี 
 

ชื่อ – นามสกุล................................................................เลขที่....................ชั้น......................... 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกตัวอักษรด้านขวามือมาเติมด้านหน้าข้อทางซ้ายมือที่มีความสัมพันธ์กัน 
  
ง 1. บายศรีหลวง ก. มีลักษณะเป็นพานทองสลักลายเรียงซ้อนกันหลายชั้น 
ช 2. บายศรีแก้ว ข. บายศรีอยู่ในชามขนาดกว้าง 6 – 8 นิ้วประกอบด้วยตัว 
ฌ 3. บายศรีเงิน  บายศรี 3 ตัว แมงดา 3 ตัว กรวย พร้อมเครื่องสังเวย 
ก 4. บายศรีทอง ค. บายศรีที่ใช้กับประชาชนทั่วไปมี 3 ขนาด 
ฎ 5. บายศรีตองรองทอง ง. บายศรีที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ 
ข 6. บายศรีปากชาม จ. มีลักษณะการจัดใส่ภาชนะ เช่น พาน โตก นิยมท าจ านวน 
จ 7. บายศรีใหญ่  ชั้นตั้งแต่ 1, 3, 5 
ญ 8. บายศรีต้น ฉ. มีลักษณะเรียงซ้อนกันหลายชั้นส่วนประกอบด้วยแผ่นเงิน 
ค 9. บายศรีราษฎร ช. มีลักษณะเป็นพานแก้วเจียระไนเรียงซ้อนกันหลายชั้น 
ซ 10 บายศรีปากชาม,  ซ. บายศรีราษฎร 
  บายศรีใหญ่ ฌ. มีลักษณะเป็นพานเงินสลักลายเรียงซ้อนกันหลายชั้น 
  บายศรีต้น ญ. มีลักษณะเป็นต้นเรียวสูงใช้ต้นกล้วยหรือไม้เรียงซ้อนกัน 
    เป็นชั้นเป็นแกน 
   ฎ. บายศรีที่ท าด้วยใบตองอย่างบายศรีใหญ่ตั้งอยู่บนพานใหญ่ 
    ที่เป็นโลหะขาว 
   ฏ มีลักษณะที่เรียงซ้อนกันประกอบไปด้วยแผ่นทอง 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนนใบกิจกรรมท่ี 3 ประเภทบายศรี 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด ไม่ได้คะแนน 
 
การผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 8  ขึ้นไป หรือคิดเป็นร้อย 80  
ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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 แบบฝึกทักษะปฏิบัติ เล่มที่ 1 เรื่อง น าความรู้สู่พื้นฐาน 
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