
 ความหมายของ ศิลปะพื้นบานและงานหัตถกรรม      
( Folk art and Handicraft )

Folk =  พื้นถิ่น พื้นบาน มีเอกลักษณเฉพาะตัว
Craft =  งานชาง ซึ่งทําดวยมือเปนหลัก
Art =  ศิลปะ คือผลงานที่เกิดจากการสรางสรรค
ของมนุษย  ที่แสดงออกในรูปแบบของงานแขนงตางๆ ให
ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความงาม ความประทับใจ ความ
สะเทือนอารมณ เพื่อความรื่นรมย ความเชื่อและประเพณี 



“ศิลปะพื้นบาน” ถูกใชในความหมายวา Folk art และใชคําวา
“งานหัตถกรรม” แทนคําวา Handicraft

พจนานุกรมศัพทศิลปะอังกฤษ-ไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให
คําอธิบายดังนี้ 
ศิลปะพื้นบานและงานหัตถกรรม : ศิลปะแขนงตางๆ เชน 

วรรณกรรม สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม  ดุริยางคศิลป  
นาฏศิลป  การละเลน  ตลอดจนหัตถกรรมแขนงตางๆ ซึ่งสรางสรรค
ผลิตขึ้น หรือแสดงโดยชาวบาน  จากการเรียนรู ฝกปรือ อยูใน
ครอบครัว และในหมูบาน  โดยมิไดรับการศึกษาอบรมอยางเปน
ทางการ  แตมีฝมือและประเพณีนิยมเปนแนวทางสืบทอดกันมา  มักจะ
มีลักษณะเฉพาะตัวอันแตกตางกันออกไปในแตละทองถิ่น



งานหัตถกรรม  มีขอกําหนด 2 อยางนอยประการ คือ
1. เปนงานที่ใชทักษะฝมือและมีลักษณะประณตีสวยงาม

2. เปนงานสรางสรรคดวยฝมือ  เพื่อจุดประสงค คือ ใชเปนอุปกรณสําหรบัใชสอย
ศิลปะพื้นบานและงานหัตถกรรมขึ้นอยูกับขอกําหนดอยางนอย 3 ประการ คือ
1. เปนผลงานที่สรางขึ้นจากความรู ความสามารถ และเทคนิค  ทีม่ีการฝกฝน อบรม

ในชุมชนที่สั่งสมสืบทอดตอๆ กันมาเปนเวลายาวนาน 
2. เปนผลงานทีม่ีลักษณะสวยงาม  กลาวคือมีรายละเอียดทีป่ระณีตบรรจง  ที่แสดง

ใหเหน็ถงึความมุงมั่นตั้งใจของผูสราง  ที่ตองการใหชิ้นงานมีความสวยงาม
3. เปนผลงานที่แสดงใหเหน็ถงึเอกลักษณของวิถีชีวิต ความเชื่อ และคานิยมของ

ทองถิ่น  ทั้งนี้เพราะศลิปะพื้นบานและงานหตัถกรรมเปนงานทีถู่กสรางขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความตองการในชมุชนที่มีวิถีชีวิตแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมและ

องคประกอบของงานอาชีพ



ความหมายของ “ศิลปะพื้นบาน” และ “งานหัตถกรรม”
มีลกัษณะสําคัญ  2 ประเภท คือ

1. เปนงานศิลปะของชุมชนทองถิ่น  ที่สรางขึ้นดวยความรูทางศิลปะ
ของชุมชน  ไมใชความรูสวนตัวเฉพาะบุคคล ของใครคนใดคนหนึ่ง
เพียงผูเดียว

2. รูปแบบและลักษณะวิธีของการสรางสรรคที่สวยงาม เปนลกัษณะที่
สืบตอและพัฒนากนัมาหลายชั่วอายุคนในชุมชนนั้นๆ



ลักษณะศลิปะหัตถกรรมพื้นบาน

1. รูปแบบเรียบงาย เพื่อสนองประโยชนใชสอยเปนหลัก
2. ลักษณะรูปแบบเกิดจากการผลิตจนลงตัวและฝกหัดจนเกิดความชํานาญ

3. มีลักษณะเฉพาะของทองถิ่นที่เรียกวา เอกลักษณเฉพาะถิ่น
4. ไมใชระบบอุตสาหกรรมหนักเขามาชวยในการผลิต



1. ความจําเปนในการใชสอย
2. วัสดุที่มใีนทองถิ่น 
3. ความจําเปนทางเศรษฐกิจ  
4. ประเพณีความเชื่อ 

สาเหตุการเกิดหัตถกรรมพื้น



1. ความจําเปนในการใชสอย

• เปนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการผลิตของใชในชีวิตประจําวันตามความ

จําเปนในดานตางๆ ของมนุษย เชน 
• ปนภาชนะดินเผาไวหุงตมและใสอาหารตามวัฒนธรรมการกินอยูในแต

ละพื้นถิ่น 
• สานภาชนะไวใสพืชผักและผลิตผลทางการเกษตร ทอผาซึ่งอาจจะเปน

ผาฝายหรือเปนผาขนสัตวตามสภาพอากาศไวตัดเปนเครื่องนุงหม 
• สรางยานพาหนะไวเดินทาง เชน อยูใกลแมน้ําก็ทําเรือ อยูบนบกก็ทํา

เปนเกวียน 



2. วัสดุที่มีในทองถิ่น

• วัตถุดิบที่แตกตางกันเชน ประเทศตางๆในแถบยุโรป อเมริกา มีทุงหญา
ที่เหมาะกับการเลี้ยงแกะและแพะภูเขาที่ใหขนออนนุม  จึงมักทอผาจาก
ขนสัตวเมืองหนาวที่มีคุณภาพดี เปนตน

• สวนพื้นที่อากาศคอนขางแหง เชน ภาคอีสานของไทย และลาว มี
สภาพอากาศเหมาะกับการเลี้ยงไหม  สวนภาคเหนือของไทยมีความ

ชุมชื้น ปาไมงอกงามไดด ีภาคเหนือจึงมีพรรณไมที่ดี เชน ไมสัก จึง
มักจะมีชางแกะสลักไมฝมือดี เปนตน



บานดินของชนเผาในแอฟรกิา



เสื้อผาและเครื่องนุงหมในเขตแอฟริกา



บานสรางดวยตนกก เอเชียกลาง



ของใชเขตหนาวจัด



รองเทาไม 



บานญี่ปุน



รองเทาไม ใชสวมในพื้นทีช่ื้นแฉะและหนาวเย็น 
เชน เนเธอรแลนดและเบลเยียม







เสื้อผาเขตรอน ชื้น





สานภาชนะเพื่อบรรจุสิ่งของ (หาบ)



 ไหปลารา



เกวียน พาหนะทางบก



เรือ ใชสําหรบัสัญจรทางน้ํา



การแกะหยก พมา



ไมแกะ(พมา)



แกะหิน



ปาไผ



ไมไผ



เครื่องจักสาน 



ลวดลายจาก

สภาพแวดลอม



3. ความจําเปนทางเศรษฐกิจ 

• ชาวชนบทสวนใหญทั่วโลกมักจะมีอาชีพทําการเกษตรตามฤดูกาล  
และชวงที่วางจากงานประจําก็มักจะใชเวลาวางผลิตงานหัตถกรรมไวใช

งาน ตามที่มีวัสดุในแตละทองถิ่น 
•  นานเขาก็กลายเปนความชํานาญ เกิดการเรียนรูและสงถายกันภายใน

ครอบครัวและสังคมเดียวกันอยางชาๆ จากพอแมสูลูก จากรุนหนึ่งไปสู
อีกรุนหนึ่ง จนกลายเปนสกุลชางและเปนเอกลกัษณของแตละทองถิ่น
ไปในที่สุด 



การผลิตโองราชบุรีเพื่อจําหนายเปนอาชีพ







4. ประเพณีและความเชื่อ

• เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดงานหัตถกรรมพื้นบาน ไมเฉพาะที่ใดที่
หนึ่ง แตพบเห็นไดทั่วโลก ซึ่งจะมากหรือนอย จะเชื่อเรื่องอะไร หรือ
แมแตเรื่องเดียวกัน รูปแบบก็อาจจะแตกตางกันออกไป 

• มนุษยแตละเผาพันธุจะมีวัฒนธรรม ( culture ) การดํารงชีวิต
ของแตละกลุมสรางขึ้น แลวปฏิบัติสืบตอกันมาเปนของตนเอง เชน 

• ความเชื่อที่พบผานผาปกจีนเพื่อความอุดมสมบูรณ

• ความเชื่อเรื่องโชคลาภและความอุดมสมบูรณผานเครื่องดักจับสัตวน้ํา

ของไทย เปนตน





 รูปเปด หมายถึง ความสุขในชีวิตสมรส
( มักจะปกรูปเปดแมนดาลินคูกับดอกบัว )

คางคาว หมายถึง ความสุข โชคด ีมั่งคั่ง 
คางคาว 2 ตัว ยิ่งมีความสุขมาก 

คางคาว 5 ตัว หมายถึง ไดลูกชายหลายคน ร่ํารวย อายุยืน
 และตายตามธรรมชาติ

ผีเสื้อ หมายถึง ความราเริง  ความสุขในชีวิตสมรส อายุยืน
นกกะเรียน หมายถึง อายุยืน ความฉลาด
ปลา  หมายถึง อายุยืน ความพยายาม
( เพราะปลามักวายทวนน้ํา ) เปนตน











การเตรียมศพกอนเผา



การแบกศพสูริมฝงแมน้ําคงคา



การเผาศพริมฝงคงคา



คุณคาทางดานความงาม ( Aesthetic Value )
เปนคุณคาที่ชางที่ชํานาญและมีฝมือไดแสดงออกมาใหเห็น  แบงไดเปน

สัดสวน  ความสมดุล ( Proportion )

จังหวะ ( Rhythm )

ความประสานกลมกลืน ( Harmony )

ความขัดแยง ( Contrast )

จุดเดน ( Dominance )













คุณคาทางอารมณและการแสดงออก ( Temperamental & Expression )

เปนคุณคาที่สอดแทรกมากับผลงานแตละชิ้น ซึ่งอาจจะมีหลากหลาย
ลักษณะ เชน ความสวยงาม ความตลก ความนาทึ่ง เปนตน





ประเภทของงานหัตถกรรม

งานหัตถกรรมแบงกวางๆ ตามวัสดุและเทคนิคได 5 ประเภท คือ
1 เครื่องจักสาน ( Basketry )

2 เครื่องปนดินเผา( Ceramic )

3 เครื่องถักทอ( Textile )

4 การแกะสลัก( Carving )

5 งานกระดาษ( Paper Work )


