หมู่บ้าน”ร่มธง” เป็นหมู่บ้านทีม่ ีทั้งชาวพุทธ ชาวคริสต์ และชาวอิสลาม อยู่ด้วยกันด้วย
ความสงบสุขชาวพุทธจะไปทาบุญตักบาตรในวันพระที่ วัดใกล้บ้านตามประเพณีปฏิบัติของศาสนิกชน

ชาวคริสต์จะไปสวดมนต์ที่โบสถ์ในวันอาทิตย์

ชาวอิสลามจะไปละหมาดที่มสั ยิดใกล้ๆหมู่บ้าน
ในหมู่บ้านร่มธงจึงมีทั้งวัดไทย โบสถ์ฝรั่ง และมัสยิด เพื่อให้ชาวไทยทุกคนประกอบพิธี
ทางศาสนาของตน และปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของตนเองอย่างอิสระ
ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธ คริสต์ อิสลาม ต่างก็ยึดมั่นจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์คือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพราะพระองค์ทรงบารุงศาสนาทุกศาสนา และดูแล
ทุกข์สุขของชาวไทยทุกหมู่เหล่าโดยทั่งถึงกัน

กิจกรรมที่ 1
ตอบคาถามต่ อไปนี้
1. สิ่งที่ประชาชนในหมูบ่ า้ นร่มธงยึดมัน่ ร่วมกันคืออะไร เพราะเหตุใดจึงยึดมัน่ ในสิ่งนัน้
...............................................................................................................................

2. นักเรียนคิดว่าคนไทยทุกคนจะปฏิบัติตนเพื่อแสดงความกตัญญูและจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยอ์ ย่างไร
...........................................................................................................................................

กิจกรรมที่ 2
เลือกข้ อความที่ถูกต้ องพร้ อมทั้งให้ เหตุผลประกอบ

1. หากนักเรียนพบบุคคลที่ทาการเรี่ยรายหาเงินโดยบอกว่าเป็ นการทาบุญตามวัดต่างๆ
นักเรียนควรจะทาอย่างไร
 ช่วยบริจาค
 ไม่ชว่ ยบริจาค
เพราะ...................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
2. ถ้านักเรียนโตขึน้ มีงานทามีเงินเดือนนักเรียนจะแจ้งการเสียภาษีหรือไม่
 แจ้งการเสียภาษี
 ไม่แจ้งการเสียภาษี
เพราะ...................................................................................................................................................
…………………………………….....................................................................…………………………………………………
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“บุญ”ได้มีคาแปลไว้ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า
“เครือ่ งชาระสันดาน ความดี กุศล ความสุข ”
โดยนัยนี้เราจะเห็นได้ว่า
การทาบุญคือการทาความดี
การทาความดีทุกๆอย่างย่อมไม่มีจากัดเขต
หรือจากัดเวลาใดๆ ถ้าหากทาความดีแล้ว
จะทาอย่างไรหรือทาเมื่อไหร่กน็ บั เป็ นบุญทัง้ สิ้น

ข้อความนี้
มีใจความสาคัญคือ
...................................
......................

พระสมุทรสุดลึกล้น
สายดิง่ ทิ้งทอดมา
เขาสูงอาจวัดวา
จิตมนุษย์น้ ไี ซร้

โคลงบทนี้
มีใจความสาคัญคือ
.............................
............................

คณนา
หยัง่ ได้
กาหนด
ยากแท้หยัง่ ถึง

คนไม่อ่านหนังสือ
คือคนถอยหลังอยู่ในสังคม
เพราะทุกวันนี้โลกเจริญอยู่อย่างไม่หยุดหย่อน
มีเหตุการณ์ใหม่ๆปรากฏสืบเนื่องกัน
อย่างไม่ขาดสาย ทุกคนที่หวังความก้าวหน้า
จึงต้องตามเรือ่ งเหล่านี้ดว้ ยการอ่านอย่างมิหยุดยัง้
มิฉะนัน้ เขาจะได้นามว่าเป็ นผูถ้ อยหลัง

ข้อความนี้
มีใจความสาคัญคือ
..............................
...........................

ข้อความนี้
มีใจความสาคัญคือ
..............................
...........................

รูจ้ กั เพียงพอดีท่จี ะรับ
ความเกิดดับธรรมดาอุทาหรณ์
พร้อมรูส้ กึ ตามวิสยั ไปทุกตอน
ให้เหมือนก้อนกรวดทรายย่อมคล้ายกัน
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“อาหารมื้อเช้าถูกละเลยมาก
มีการวิจยั พบว่าการงดอาหารมื้อเช้า
จะมีผลต่อระบบความจาของสมอง
ทาให้สมรรถภาพในการแก้ปัญหา
และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ลดลง”

ข้อความนี้
มีใจความสาคัญคือ
...............................
..........................

“คนไทยได้นากระเทียม
มาเป็ นส่วนประกอบของอาหาร
เพือ่ เพิม่ รสชาติ หรือดับกลิน่ คาวของอาหาร
และได้รบั การยอมรับว่ามีผลในการป้องกัน
และรักษาโรคได้ดี
จากการศึกษาพบว่ากระเทียมมีสารอาหาร
ที่จาเป็ นต่อร่างกายกว่า 30 ชนิด
และช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก
ช่วยขับพิษ ป้องกันการติดเชื้อ
รวมทัง้ ช่วยให้ระบบย่อย
และการขับถ่ายมีประสิทธิภาพ ”
ข้อความนี้
มีใจความสาคัญคือ
..................................
.......................

“ความโกรธเป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคต่างๆ
เราจึงควรรูจ้ กั วิธีการกาจัดความโกรธ
เช่นค้นหาสาเหตุท่ที าให้โกรธ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา สร้างอารมณ์ขนั
ระบายความโกรธในลักษณะที่สร้างสรรค์
ใจเย็น ใช้นา้ เสียงนุ่มนวล นึกว่าเราไม่โกรธ
หาวิธีผ่อนคลายและ
เดินหนีเหตุการณ์เครียดๆ ”

ข้อความนี้
มีใจความสาคัญคือ
.................................
........................

ข้อความนี้
มีใจความสาคัญคือ
.................................
........................

กระต่ายฝูงหนึ่ง
อาศัยอยู่ท่ปี ่ าละเมาะทุกวัน
จะออกมาหาอาหารกินที่นาร้างข้างป่ า
ถ้ามันเห็นคนหรือวัว ควายเดินผ่านมา
พวกมันกลัวว่าจะถูกทาร้ายจึงพากัน
หนีกลับป่ าละเมาะทุกครัง้ จนพวกมัน
รูส้ กึ เบือ่ หน่ายและคิดฆ่าตัวตาย
เพือ่ จะได้ไม่ลาบาก
รุ่งเช้าขณะที่พวกมันจะกระโดดนา้ ตาย
ก็เห็นฝูงกบตกใจกระโจนลงไปในนา้
กระต่ายหัวหน้าฝูงเห็นดังนัน้ จึงคิดได้
และบอกฝูงกระต่ายไม่ให้ฆ่าตัวตาย
เพราะยังมีสตั ว์อน่ื ตกใจง่ายกว่า
พวกมันเสียอีก
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ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

ประสิทธิภาพของอารยธรรมปัจจุบัน และอิทธิพลของศิลปตะวันตก
จากการมองย้อนหลังศิลปในประเทศไทย แสดงให้เราเห็นว่า
แบบอย่างของศิลปตามประเพณีที่กระทาจาเจกันมานับเป็นร้อยๆ ปี
จนถึงปลายศตวรรษที่แล้วนั้นได้ตกอยู่ในสภาวะที่จืดชืด และซ้าซาก
งานศิลปแบบนี้อาจยังคงมีค่าอยู่ได้ สาหรับผู้ที่ขาดความเชี่ยวชาญ
และผู้ที่นิยมของต่างประเทศเท่านั้นเอง
ตามปกตินั้น ถ้าไม่มีสิ่งใดมาสกัดกั้นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ตามธรรมดาแล้ว งานศิลปะซึ่งกาลังเสื่อมคุณค่านั้น ก็เป็นที่ยอมรับกันว่า
เป็นศิลปที่แสดงออก ซึ่งความรู้สึกทางประเพณี
และฉะนัน้ เอง ก็อาจกระทากันไปอีกหลายสิบปีทีเดียว
แต่ครั้นเมื่อมีเหตุการณ์สาคัญลางประการ มาเปลี่ยนสภาวะเดิมแห่งวัฒนธรรมขึ้น
ส่วนหนึ่งของชนชั้นปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ได้แก่อนุชนรุ่นต่อไป
ก็จะสาแดงปฏิกิริยาอย่างแข็งขันนี้เป็นสิง่ ซึ่งได้เกิดขึ้นแก่เมืองไทย
และประเทศต่างๆ ในตะวันออก ซึ่งรับวัฒนธรรมตะวันตก
คือ ระบบเศรษฐกิจ และการเพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อารยธรรมแผนใหม่นั้นกระทบกระเทือนศิลปแบบประเพณียิ่งนัก
โดยทั่วไป เราอาจกล่าวได้ว่าเท่าที่เศรษฐกิจของรัฐเป็นอยู่ในสมัยโบราณ
มิได้มีการจับจ่ายใช้เงินที่จาเป็น หรือฟุ่มเฟือยอย่างสมัยเรา รายได้ส่วนใหญ่ของรัฐ
ได้ถูกนาไปใช้สร้างวัดวาอาราม เพราะเป็นการสร้างกุศลผลบุญอย่างสูงสุดของ
ชาวพุทธ ที่จะพึงกระทาได้ในชั่วชีวิตของตน ฉะนัน้ เอง สิ่งก่อสร้างทางศาสนา
จึงอุบัติโดยไม่หยุดยัง้ ซึ่งอานวยให้ศิลปินไทย ทางานศิลปทุกสาขาได้อย่างดี
(เห็นควรกล่าวได้ ณ ที่นี้ด้วยว่า ในสมัยโบราณ ประเทศไทยนั้น ไม่มีประจักษ์
การแสดงออกทางศิลปอย่างอื่น นอกจากเพื่อความมุ่งหมายทางศาสนา)

ในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว
(พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓) ประเทศไทยได้นาเอาอารยธรรมตะวันตกเข้ามาพัฒนาประเทศหลายประการ
คือ การสร้างทางรถไฟ ถนนหนทาง โรงพยาบาล โรงเรียน การประปา
การไฟฟ้า ฯลฯ เพราะว่ารายได้ของประเทศได้นาไปใช้เกี่ยวสาธารณะประโยชน์ของประชาชนเป็สาคัญ
การสร้างวัดวาอารามจึงสดุดหยุดลง เป็นเหตุให้ศิลปตามประเพณีมิได้เป็นไปอย่างปกติเช่นสมัยก่อน
การนาอารยธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ ย่อมหมายถึง การนาเอาคุณสมบัติพิเศษทางศิลปะของตะวันตก
เข้ามาด้วยหลายสถาน งานประติมากรรมและจิตรกรรมตามแบบจริงกึ่งพานิช ศิลปะก็ได้สั่งเข้ามา
ในประเทศไทย รวมทั้งสิ่งอื่นๆ เพื่อความหรูหราในหมู่ชนชั้นสูง ก่อให้เกิดรสนิยมใหม่ในศิลปขึ้น
ศิลปินและสถาปนิกชาวต่างประเทศได้ถูกสั่งเข้ามาทางาน และนี่เองเป็นสิ่งกาหนดชะตากรรมของศิลป
ตามแบบประเพณี ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเป็นศิลปในยุคเสื่อมระหว่างสามสิบปีที่ผ่านมาในศตวรรษนี้
ประเทศไทย ซึ้งถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากตะวันตก
ความกระทบกระเทือนที่เรียกว่า “ความเจริญเติบโต”
อันเป็นผลร้ายแก่วัฒนธรรมของเราหลายกรณีด้วยกัน

1.

จากการมองย้อนหลังศิลปะในประเทศไทย จะช่วยให้เรารับรู ้ได้ถึงสิ่ งใดบ้าง

2.

วัฒนธรรมตะวันตก มีความหมายว่าอย่างไร

3.

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้นาเอาสิ่ งใดในอารยธรรมตะวันตก
เข้ามาพัฒนาประเทศบ้าง

4.

นักเรี ยน รู้สึกอย่างไรบ้าง เมื่อมีการนาเอาศิลปะร่ วมสมัยเข้ามาสู่ประเทศไทย

5.

เมื่อมีศิลปะตะวันตกเข้ามา คุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ได้รับผลในด้านใดบ้าง
ดี หรื อ ไม่ดี อย่างไร
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ

วิชา “ศิลปะ”ช่ วยพัฒนาให้ ผ้ ูเรี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
มีจินตนาการส่ งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมีความเชื่อมั่นในตนเอง

วิชา “ศิลปะ” เป็นอีกหนึ่งรายวิชาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของไทย ซึง่ นักเรียนหลายๆคนคงสงสัยว่า
ทาไมจึงต้องเรียนวิชานี้ เพราะบางคนก็มีความถนัด ในขณะที่นักเรียนบางคนไม่มีความถนัดทางด้านศิลปะเลย
คาตอบคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุม่ สาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสนุ ทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์
อีกทั้งกิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน
การนาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง
อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพนั่นเอง
สาหรับคาตอบ และข้อดีของการเรียนวิชาศิลปะเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ่ง
สักทีเดียว ดังนั้นครูผู้สอนวิชาศิลปะจึงเป็นอีกหนึ่งคนสาคัญที่สรรหากิจกรรมที่จะเพิ่มทักษะ
ในการคิดเชิงสังเคราะห์ การได้สนุกกับศิลปะอย่างมีอิสระตั้งแต่เล็ก เสริมสร้างการเข้าสังคม
และการเปิดโลกน้อยๆของลูกให้กว้างขวางขึ้น อีกทั้งศิลปะยังเป็นรูปแบบการแสดงความเป็นตัวเอง
และสื่อสารความรู้สึกและอารมณ์ออกมาได้ ยิ่งถ้าได้สร้างงานเองอย่างอิสระโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบ
หรือถูกตีกรอบ
นั่นเท่ากับได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัว และประโยชน์ของศิลปะยังช่วยเด็ก
สาหรับการต่อยอดความคิด อีกทั้งช่วยให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะ
การเรียนรู้ครั้งแรก จะเป็นการมอบประสบการณ์ครั้งแรกที่ติดตัวเขาไปตลอด และ
สิ่งเหล่านี้แหล่ะที่จะช่วยพอกพูนสะสมกลายเป็นความมั่นใจต่อไปได้อีก

ถามว่าศิลปะดีกับลูกอย่างไร ไม่เพียงแต่ศิลปะจะช่วยฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อน้อยๆ
ให้กับลูกเท่านั้น แต่ช่วงเวลาที่เด็กๆกาลังทางานศิลปะ คือช่วงเวลาที่สมองน้อยๆกาลังรวบรวม สรรหา
จัดส่วนประกอบต่างๆของสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ที่เขาได้รับรู้สะสมมา รวมทั้งความคิดที่มีต่อสิ่งรอบตัว
สรุปออกมาเป็นความคิด แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม

ศิลปะจึงเป็นสื่อนาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะมองความสัมพันธ์ของสิง่ แวดล้อมต่างๆ
ซึ่งศิลปะช่วยก่อเกิดสุนทรียภาพ เบิกบานใจเพราะเด็กๆ จะซึมซับความปราณีต งดงามจากงานศิลปะ
ที่ได้พบเห็น ได้ลงมือทา สั่งสมไปเป็นจิตใจที่ปราณีต อ่อนโยน ไม่แข็งกร้าว
เป็นจิตใจที่รับสัมผัสได้ไวต่อความงามที่อยู่รอบตัวจะทางานสิ่งใดก็ต้องทาให้ดี
ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการและการแสดงออก
ดังนั้น พ่อแม่ก็มีส่วนช่วยส่งเสริมศิลปะให้ลูกได้อีกทาง เพราะศิลปะสาหรับเด็ก
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ เมื่อเด็กได้ทาหรือได้ปฏิบัติ จะมีความสุข ไม่รจู้ ักเบื่อ ไม่ว่าจะเป็น
การเล่นดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ หรือการทางานศิลปะต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้ล้วนแล้ว
เป็นการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม คือ การพัฒนาทั้งพฤติกรรม จิตใจ และสติปัญญา
ที่เกิดการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกของเด็กไปพร้อมๆกัน และศิลปะทุกแขนง
สามารถเกิดขึ้นที่บ้านได้ นอกเหนือจากที่โรงเรียน

1.

การเรี ยนศิลปะ จะช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างไรบ้าง

2.

คาว่า จินตนาการ ในความคิดของผูเ้ รี ยนนั้น สามารถอธิบายได้อย่างไร

3.

เมื่อผูเ้ รี ยนต้องการฝึกสมาธิ ให้มีจิตใจที่นิ่งสงบ ด้วยการวาดภาพ นักเรี ยนจะ
นาเสนอภาพวาดในจิตนาการแนวไหนออกมา เพราะสาเหตุใด

4.

ประโยชน์ของการเรี ยนศิลปะมีขอ้ ดี อย่างไรบ้าง

5.

นักเรี ยนสามารถนาวิชาศิลปะ ไปต่อยอดการเรี ยนรู ้ในด้านใดได้อีกบ้าง ใน
ความคิดของผูเ้ รี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ

ในโลกของเด็ก ศิลปะ คือ การแสดงออกอย่างอิสระเสรี ที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆ
ความบริสุทธิ์ จริงใจ เปิดเผย ตรงไปตรงมา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน
คือ ด้านอารมณ์และความเป็นเหตุผล รวมทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการพัฒนาภาษา
เพียงแต่ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดเปิดโอกาสสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออก ชื่นชมต่อธรรมชาติ การเคลื่อนไหว ดนตรี ศิลปะ
ความไพเราะ และสิ่งสวยงามต่างๆ ฝึกให้เด็กรู้จักใช้ประสาทสัมผัสให้สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต
มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้ จักควบคุมตัวเองและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
และมีลักษณะนิสัยที่ดีงาม

ศิลปะพัฒนาสมอง ทาให้สมองดี เพราะมีจินตนาการ เด็กที่ทางานศิลปะบ่อยๆ จะเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม ช่างสังเกต ช่างจดจา
รู้จักคิด วางแผนการทางาน มีความละเอียดรอบคอบ ประณีตบรรจง พิถีพิถัน มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นอาจมองไม่เห็นได้
ช่วยให้มีความคิดแปลกใหม่ และคิดได้หลากหลาย
ศิลปะพัฒนาร่างกาย ด้วยการใช้ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ อย่างมีสติ ดูเป็น ฟังเป็น รู้จักเลือกเฟ้นให้ได้ความรู้และคุณค่าที่ดีงาม
พัฒนาการเคลื่อนไหวทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ให้มีความคล่องแคล่ว
และมีความสามารถในการทางาน
ศิลปะพัฒนาอารมณ์ ความมั่นคงของจิตใจ ช่วยฝึกให้เด็กสงบ นิ่ง มีสมาธิ จดจ่อกับการทางาน ไม่วอกแวกหวั่นไหว
มีพลัง นุ่มนวลควรแก่งาน มีสติ ไม่เลื่อนลอย ไม่ทิ้งโอกาสที่จะสร้างสรรค์ มีความเพียรพยายาม อดทน รับผิดชอบ มีกาลังใจ
ร่าเริง เบิกบาน สดชื่น แจ่มใส ผ่อนคลาย มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีสุนทรียภาพ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
รวมทั้งสามารถควบคุมตัวเองได้เหมาะสมกับวัย

ศิลปะพัฒนาสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี ไม่เบียดเบียน ไม่ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น รู้จักใช้วินัยในการดารงชีวิต
เคารพกติกา รักษากฎเกณฑ์ เชื่อฟังพ่อแม่และครู รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน เอาใจใส่ คิดดีและชื่นชมในผล งานของผู้อื่น
มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ ก่อให้เกิดไมตรีและความสามัคคี
ศิลปะพัฒนาปัญญา ทาให้เด็กมีความสามารถทางด้านความรู้ ความคิด ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ คิดหาเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ
ช่วยพัฒนาความจา รู้จักสรุปความ รู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และสามารถนาความรู้นนั้ มาใช้ได้ ด้วยการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
และดับทุกข์เป็นในที่สุด
ศิลปะพัฒนาภาษา ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาเพิ่มขึ้น รู้จักคาศัพท์ใหม่ๆ สามารถลาดับเหตุการณ์ เรียบเรียง คาพูดในการ
บอกเล่าถึงผลงาน เลือกใช้ถ้อยคาที่เหมาะสมในการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆในการทางาน และสามารถใช้วาจาในทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างสรรค์สงั คมและสิ่งแวดล้อม

1. ศิลปะ ช่วยพัฒนาทักษะในด้านใดบ้าง
2.

ศิลปะ ช่วยพัฒนาสมองกี่ดา้ น และอะไรบ้าง

3. ถ้าผูเ้ รี ยน เป็นคนที่มีอารมณ์ร้อน มือไม่นิ่ง ควรจะฝึกทักษะทางด้านใด
ในการวาดภาพ
4. เพราะสาเหตุใด ผูป้ กครองจึงนิ ยมพาบุตรหลานตั้งแต่วยั เด็ก ฝึกทักษะการเรี ยนรู ้
ด้านศิลปะ
5. การเรี ยนศิลปะ สามารถบูรณาการเรี ยนรู ้เข้ากับวิชาใดบ้างได้อีก

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ

ตามจดหมายเหตุของนักพรตจีนที่ชื่อว่า เหี้ยนจัง (Hiuan Tsang) ได้กล่าวว่า
ระหว่างประเทศ กัมพูชาและประเทศพม่ามีอาณาจักรแห่งหนึ่งมีชื่อว่า โทโลโปตี้ (Tolopoti) หรือทวาราวดีนั่นเอง
โดยเข้าใจกันว่าศูนย์กลางของอาณาจักรทวาราวดีอยู่ที่นครปฐม
โดยมีเมืองต่าง ๆ ร่วมสมัยอยู่หลายเมือง เช่น ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี
กาฬสินธุ์ เมืองทั้งหลายดังกล่าวแล้วนี้มีการค้นพบ ศิลปวัตถุและ
โบราณสถานสมัยทวาราวดีเป็นจานวนมาก

ประติมากรรม
ได้แก่พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องปูนปั้น ดินเผาและ
มีทั้งประทับนั่ง และยืน ลักษณะของพระพุทธรูป
สมัยทวาราวดีมีลักษณะที่สาคัญ ดังนี้ มีขมวดพระเกศใหญ่
พระพักตร์แบบพระขนงทาเป็นเส้นนูนโค้งติดต่อกัน
ดังรูปปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิกแบน พระโอษฐ์แบะและใหญ่
พระหัตถ์และพระบาทใหญ่ สาหรับพระพิมพ์เริ่มมีขึ้นในอินเดีย
เพื่อเป็นที่ระลึกว่าประชาชนอินเดียที่นับถือ พุทธศาสนาได้ไปบูชาสังเวชนียสถานใน
พุทธศาสนา แต่ต่อมาประชาชนอินเดียที่นับถือพุทธศาสนา ได้สร้างขึ้นไว้เป็นที่เคารพบูชา
และเพื่อให้พระพุทธรูปและพระธรรมอันเป็นหัวใจ ศาสนาปรากฏอยู่ ดังนัน้ คนในสมัยโบราณจึงชอบสร้างพระพิมพ์
เป็นจานวนมาก เพื่อบรรจุไว้ในเจดีย์สถานเป็นการสืบอายุ พระพุทธศาสนา พระพิมพ์สมัยทวาราวดี ชอบสร้างด้วยดินเผา

สถาปั ตยกรรม

ได้แก่ โบราณสถาน เช่น เจดีย์ วัด สถูป สาหรับเจดีย์นครปฐม ถ้ายกเอาประปรางค์
ที่อยู่ข้างบนออกจะเห็นว่ามีรูปร่างคล้ายสถูปที่สร้างครั้งประเจ้าอโศก เช่น สถูปที่เมืองสาญจี
แสดงว่าสถาปัตยกรรมในสมัยนี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียเช่นกัน
ทางด้านใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์ ได้มีการจาลองพระปฐม ดังนั้นลักษณะของสถูป
หรือ เจดีย์ในสมัยทวาราวดีนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ก็จะทาเป็นฐานสี่เหลี่ยมมี
องค์ระฆังเป็นรูปโอคว่า และมียอดแหลมอยูข่ ้างบน กับอีกแบบหนึ่งซึ่งมีฐาน เป็น
รูปเหลี่ยมเช่นกันแต่มีองค์ระฆังเป็นรูป คล้ายกับบาตรคว่าและมียอดทาเป็นแผ่นกลม ๆ
วางซ้อนกันขึน้ ไป ข้างบน บนยอดสุดมีลูกแก้ว

1. ศูนย์กลางของอาณาจักรทวาราวดี อยูท่ ี่จงั หวัดใด
2. โทโลโปตี้ (Tolopoti) เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า ชื่ ออะไร
3. ลักษณะของพระพุทธรู ปสมัยทวาราวดีมีลกั ษณะที่สาคัญอย่างไร
4. เจดียน์ ครปฐม ถ้ายกเอาประปรางค์ที่อยูข่ า้ งบนออกจะเห็นว่ามีรูปร่ างคล้าย
กับสิ่ งใด
5. สถาปัตยกรรมในสมัยนี้ได้รับอิทธิ พลจากศิลปะในสมัยใด
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ

ศูนย์กลางความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรม
อยู่ที่ยุโรปยาวนานร่วม ๆ พันปี นับตั้งแต่ยคุ กลางมาแต่
พอมาถึงศตวรรษที่ 20 ฝั่งอเมริกาก็มีความเคลื่อนไหว
ที่น่าสนใจ และวัฒนธรรมของอเมริกาก็ส่งผลกระทบ
ต่อคนทั้งโลกอย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยวงการภาพยนตร์
ฮอลลีวูดเป็นสื่อนาภาพยนตร์นี้ก่อให้เกิดดารา แฟชั่น
การโฆษณา และเพลงประกอบ
ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนรุ่นใหม่ไปทั่วทั้งโลก

ศิลปะป๊อบอาร์ตที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ป๊อบอาร์ต เป็นแบบอย่างของศิลปะที่สะท้อนพลัง
สภาพแท้จริงของสังคมปัจจุบันตามความรู้สึกความเข้าใจของสามัญชนทั่วไป ในชั่วขณะหนึง่ เวลาหนึ่ง
เป็นศิลปะที่เกี่ยวกับความชุลมุนวุ่นวายของสังคม พลุ่งประดุจพลุ ชอบวันนี้ พรุ่งนี้ลืม

Andy Warhol: Mao Tse Tung portrait

กลุ่มศิลปินที่สร้างสรรค์งานชนิดนี้เชื่อว่า ศิลปะสร้างขึ้นจากสิ่งสัพเพเหระ ของชีวิตประจาวัน เป็นการแสดง
ความรู้สึกของประสบการณ์ที่พบเห็นของศิลปินในช่วงเวลานั้น ขณะนั้น ณ ที่แห่งนั้น เรื่องราวที่ศิลปินนาเสนอ
มีแตกต่างกันไป เช่น บางคนเขียนเรื่องเกี่ยวกับดารายอดนิยม เขียนภาพโฆษณา เรื่องง่าย ๆ ใกล้ ๆ ตัว
จึงทาให้หลาย ๆ คนเห็นว่างานแนวนี้ไม่ควรค่าแก่คาว่าศิลปะ เพราะเป็นความนิยมแค่ชั่ววันชั่วคืน ตื่นเต้น ฮือฮา
พักหนึ่งก็จางหาย

อย่างไรก็ตามกลุ่มที่นิยมในแนวนี้ก็ยังคงยืนยันว่า ป๊อบอาร์ตคือศิลปะ เขาอ้างว่า สิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะแน่นอน
เพราะผลงานนั้นกระตุ้นให้เราตอบสนองทางความรู้สึกอย่างนั้น ที่จริงแล้ว สิ่งที่เรารู้ว่าเป็นศิลปะ คือ สิ่งที่ศิลปิน
สร้างสรรค์ พวกเขามีความเชื่อเกี่ยวกับสุนทรียภาพว่า สุนทรียภาพ คือความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับสภาพต่าง ๆ
ที่ปรากฏในโลกของอุตสาหกรรม โลกชนบท และโลกเศรษฐกิจ ศิลปินพยายามตอบสนองโลกที่แวดล้อม
ภายนอกเหล่านี้โดยแสดงความรู้สึกด้วยภาพ ซึง่ ใช้วิธีการของ แอบแสตรก เอ็กซเพรสชั่นนิสม์ คิวบิสม์
ตามความเหมาะสม

1. ศิลปะป๊ อบอาร์ ต เกิดขึ้นในประเทศใด

2. ศิลปะป๊ อบอาร์ต เป็ นศิลปะที่เกี่ยวกับการนาเสนอในเนื้อหาแนวทางใด
3. วงการภาพยนตร์ฮอลลีวดู มีความเกี่ยวกับอย่างไรกับ ศิลปะ ป็อปอาร์ ต
4. กลุ่มศิลปิ นที่สร้างสรรค์งาน ศิลปะป๊ อบอาร์ ต เชื่อว่า ศิลปะสร้างขึ้นจากสาเหตุใด
5. นักเรี ยนมีความรู้สึกอย่างไร กับศิลปะในการวาดภาพ แนว ป็อปอาร์ ต

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ

