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ความสาคัญและความเป็ นมา
จากหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มีการกาหนดให้สถานศึกษาต่างๆ
มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาไปในทิศทาง ที่ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ เล็งเห็นความสาคัญ
ของการเรี ยนรู ้ เพือ่ เป็ นการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการจัด กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ โดยเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล แนวทางของการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงเป็ นปั จจัยสาคัญยิง่ ที่เป็ นแรงส่ งเสริ มสาหรับเด็กและเยาวชน ให้มีการพัฒนาตนเองอย่าง
สมบูรณ์ท้งั ทาง ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ได้เต็มความสามารถ เต็มศักยภาพในทุกๆ
ด้านของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาให้รู้เรี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะทางด้านศิลปะ เกิดความซาบซึ้ง
ในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกอย่างอิสระในศิลปะ
แขนงต่างๆ โดยประกอบด้วย สาขาวิชาทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา, 2551: 14)
ลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ สาขานาฏศิลป์ นั้น เป็ นการจัดการเรี ยน
ในรู ปแบบเดิมๆ ที่ครู ผสู ้ อนเน้นการบรรยาย หรื อการบอกจด ทาให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยน
ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ไม่หลากหลาย ไม่มีการพัฒนาสื่อการเรี ยนกรสอน เพือ่ เป็ น
การกระตุน้ กระบวนการทางความคิดของผูเ้ รี ยน ฉะนั้นครู ผสู ้ อนจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ให้ผเู ้ รี ยนได้ตื่นตัวและมีทศั นคติอนั ดีต่อรายวิชา โดยผูเ้ รี ยนนั้นต้องมีความรู ้และความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง จึงจาเป็ นต้องมีการบูรณาการสื่อการสอนในหลายๆรู ปแบบมาผสมผสาน ให้มีลกั ษณะเป็ น
สื่อประสมให้มีและจัดทาเป็ น ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยที่สื่อการสอนในแต่ละชนิดของชุดกิจกรรม
จะส่งเสริ มกระบวนการ การเรี ยนรู ้ที่ต่างกันออกไป เช่น สื่อบางชนิดอาจเป็ นสื่อเพือ่ ใช้ในการกระตุน้
การเรี ยนรู ้ สื่ออีกชนิดหนึ่งใช้ในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่คงทน นอกจากนี้ชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ยงั ส่งผลให้ผเู ้ รี ยน ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่ดีข้ นึ และบรรลุตรงตาม
วัตถุประสงค์ ของการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากเหตุผลความเป็ นมาและคุณประโยชน์ของชุดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ขา้ งต้น ประกอบ
กับลักษณะการเรี ยนรู ้ศิลปะ สาขาวิชานาฏศิลป์ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ครู ผสู ้ อนจะต้องจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ที่มีความหลากหลาย เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างสมบูรณ์ ผูจ้ ดั ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนจึง

หาแนวทางการจัดการกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิจกรรมและยังพัฒนากระบวนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ สาขานาฏศิลป์
จุดมุ่งหมายของชุดกิจกรรม
เพือ่ ศึกษา เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเทิงวิทยาคม วิชาศิลปะ พื้นฐาน(สาระ
นาฏศิลป์ ) ในหน่วยประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
มาตรฐานและหน่ วยการเรียนรู้
1. หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่ อง รู ปแบบการแสดงนาฏศิลป์
2. มาตรฐานการเรียนรู้ เรื่อง รู ปแบบการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์ อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์วจิ ารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
ตัวชี้วัด
ม 1/3 แสดงออกนาฏศิลป์ และละครในรู ปแบบง่ายๆ
สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การแสดงนาฏศิลป์ ไทยแบ่งได้หลายประเภทและมีการพัฒนารู ปแบบที่หลากหลาย
ส่ วนประกอบของชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในหน่วยประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ศิลปะ 2 สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนศรี สาโรงชนูป
ถัมภ์ ได้นาเนื้อหาในส่วนของรู ปแบบการแสดงนาฏศิลป์ ไทยที่แบ่งได้หลากหลาย และแตกต่างกัน
โดยสามารถแบ่งได้ตามชุดกิจกรรมดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1. ความหมายของนาฏศิลป์ ไทยและที่มาของนาฏศิลป์ ไทย
ชุดที่ 2. ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย

การใช้ เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดที่ 1. ความหมายของนาฏศิลป์ ไทยและที่มาของนาฏศิลป์ ไทย
ชุดที่ 2 ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย ประกอบด้วย

จานวน 2 ชัว่ โมง
จานวน 4 ชัว่ โมง
รวม 6 ชัว่ โมง

ชุดที่ 1. ความหมายของนาฏศิลป์ ไทยและที่มาของนาฏศิลป์ ไทย ประกอบด้ วย
1.1 คู่มือครู
1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.3 แบบทดสอบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนใช้ชุดกิจกรรมจานวน 30 ข้อ
1.4 สื่อประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.4.1 เอกสารประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.4.1.1 ใบความรู ้ความหมายของนาฏศิลป์ ไทย
1.4.1.2 ใบความรู ้ที่มาของนาฏศิลป์ ไทย
1.4.1.3 แบบฝึ กหัด ความหมายของนาฏศิลป์ ไทยและที่มาของ
นาฏศิลป์ ไทย
ชุดที่ 2 ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย ประกอบด้ วย
1.1 คู่มือครู
1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.3 แบบทดสอบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังใช้ชุดกิจกรรมจานวน 30 ข้อ
1.4 สื่อประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.4.1 เอกสารประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.4.1.1 ละครไทย
1.4.1.2 โขน
1.4.1.3 รา
1.4.1.4 ระบา
1.4.1.5 การแสดงพื้นเมือง
1.4.1.6 แบบฝึ กหัด ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
1.4.2 รู ปภาพ ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
1.4.3 วิดิทศั น์ ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย ชุดต่างๆ
1.4.4 เครื่ องเล่นวิดิทศั น์

1. ก่อนใช้ชุดกิจกรรมควรศึกษาให้รอบคอบ จากคูม่ ือการใช้ชุดกิจกรรมให้เข้าใจ
2. ศึกษาคู่มือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรี ยน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ สาระการเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและการประเมินผล ตลอกจน
แหล่งการเรี ยนรู ้แต่ละชุดกิจกรรม
3. ศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ และการใช้สื่อการเรี ยนรู ้แต่ละชนิดให้ถูกต้องแม่นยา
4. ตรวจสอบและจัดเตรี ยมอุปการณ์ สื่อการจัดการเรี ยนรู ้ เครื่ องมือ และประเมิมผล
5. ก่อนสอนครู ควรชี้แจงบทบาทและหน้าที่ของผูเ้ รี ยนและกาหนดข้อตกลงร่ วมกัน
6. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนและหลังใช้ชุด
กิจกรรม

1. ทาแบบทดสอบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม

คาแนะนาในการใช้ ชุดกิจกรรมสาหรับครู
1. บทบาทครู ผู้สอน
1.1 ครู ผสู ้ อนควรเตรี ยมตัวให้พร้อม โดยการศึกษาและทาความเข้าใจ
วิธีการใช้ชุดการสอน วิธีสอนและวิธีวดั และประเมินผลของชุดการสอนให้ชดั เจน
1.2 ก่อนทากิจกรรมในแต่ละเรื่ อง ควรศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องนั้นๆ
อย่างละเอียด เพือ่ เตรี่ ยมสื่อการสอนต่างๆ
1.3 ก่อนเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 30 ข้อ
1.4 ก่อนการทากิจกรรมทุกครั้ง คูรอธิบาย ชี้แจงวิธีการปฏิบตั ิให้ชดั เจน ให้
นักเรี ยนเข้าใจตรงกัน
2. สิ่ งที่ครู ต้องเตรียม
2.1 ชุดที่ 1. ความหมายของนาฏศิลป์ ไทยและที่มาของนาฏศิลป์ ไทย ประกอบด้วย
2.1.1 คู่มือครู
2.1.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.1.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนใช้ชุดกิจกรรม
จานวน 30 ข้อ
2.1.4 สื่อประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1.5 เอกสารประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.1.5.1 ใบความรู ้ความหมายของนาฏศิลป์ ไทย
2.1.5.2 ใบความรู ้ที่มาของนาฏศิลป์ ไทย
2.1.5.3 แบบฝึ กหัด ความหมายของนาฏศิลป์ ไทยและที่มาของ
นาฏศิลป์ ไทย
2.2 ครู ควรเตรี ยมการสอนไว้ล่วงหน้า เตรี ยมสถานที่ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ให้พร้อม
ก่อนใช้ชุดการสอน

3. การเตรี่ยมชั้นเรียน

โต๊ะครู

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่ อง รู ปแบบการแสดงนาฏศิลป์
เวลา 6 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่ อง ความหมายของนาฏศิลป์ ไทยและทีม่ าของนาฏศิลป์ ไทย
เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่
เดือน
พ.ศ.
………………………………………………………………………………………………………
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่ อง รู ปแบบการแสดงนาฏศิลป์
2. มาตรฐานการเรียนรู้ เรื่อง ความหมายของนาฏศิลป์ ไทยและที่มาของนาฏศิลป์ ไทย
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์ อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์วจิ ารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
ตัวชี้วัด
ม 1/3 แสดงออกนาฏศิลป์ และละครในรู ปแบบง่ายๆ
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การแสดงนาฏศิลป์ ไทยแบ่งได้หลายประเภทและมีการพัฒนารู ปแบบที่หลากหลาย
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
4.1 ด้ านความรู้ k
4.1.1 สามารถอธิบาย ความหมายของของนากศิลป์ ไทยและ ที่มาของนาฏศิลป์ ไทย
ได้
4.2 ด้ านทักษะ/กระบวนการ p
4.2.1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบงานที่กาหนด
4.2.2 นักเรี ยนให้ความร่ วมมือกับสมาชิกภายในกลุ่ม
4.3 ด้ านคุณลักษณะ a
4.3.1 ตั้งใจเรี ยน และปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความชื่นชม
4.3.2 มีความเอาใจใส่ ในการทางาน

5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 กระบวนการทางความคิด
5.1.1 ทักษะกระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสรรค์
5.2 ความสามารถในการสื่อสาร
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวนิ ยั
6.2 มีความสามัคคี
6.3 มีความรับผิดชอบ
6.4 รักความเป็ นไทย
7. สาระการเรียนรู้
7.1 ที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
7.1.1 ความหมายของนาฏศิลป์ ไทย
7.1.2 ที่มาของนาฏศิลป์ ไทย
8. กิจกรรมกระบวนการการเรียนรู้
(ชั่วโมงที่ 1)
(ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน)
8.1 ครู ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
จานวน 30 ข้อ
8.2 ครู เฉลยที่นกั เรี ยนได้ลงมือทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนใช้ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ จานวน 30 ข้อ
8.3 ครู สนทนากับนักเรี ยนในส่วนของ เรื่ องที่จะเรี ยน ต่อไปคือ เรื่ องที่มาและประเภทของ
การแสดงนาฏศิลป์ ไทย
8.4 ครู สนทนาซักถามกับนักเรี ยนถึงที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
(ขั้นสอน)
8.5 หลังจากที่ได้สนทนาในเรื่ องต่างๆ พร้อมอธิบายพอสังเขป เกี่ยวกับนาฏศิลป์ ไทยในสมัย
ต่างๆ
8.6 ครู แจงใบความรู ้ เรื่ องที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
8.7 หลังที่นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจในเรื่ องที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
เรี ยบร้อยล้ว ครู แจกแบบฝึ กหัด เป็ นลักษณะ ถาม ตอบ จานวน 10ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
8.8 นักเรี ยนลงมือทาใบงาน โดยทาลงในสมุดของตน

8.9 หลังจากที่นกั เรี ยนทางานที่ได้รับมอบหมายเรี ยบร้อยแล้ว ครู ผสู ้ อนให้นกั เรี ยนเปลี่ยน
กันตรวจงานของเพือ่ นพร้อมให้คะแนน
(ขั้นสรุป)
8.10 ครู เฉลยคาตอบที่ถูกต้อง ในแบบฝึ กหัดที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
เพือ่ เป็ นอธิบายเนื้อหาเดิม ทาให้เกิดกระบวนการกระตุน้ การจามากยิง่ ขึ้น
9. ชิ้นงานและภาระงาน
9.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 30 ข้อ
9.2 แบบฝึ กหัด เรื่ องที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย เป็ นลักษณะ ถาม ตอบ
จานวน 10ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
10. สื่ อการเรียนรู้
10.1 ใบความรู ้ เรื่ องที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
11. การวัดผลและการประเมินผล
11.1 วิธีวดั และประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมด้ามความรู ้
สังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ/กระบวนการ
สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
11.2 เครื่ องมือวัดและประเมินผล
ใบงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมด้ามความรู ้
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ/กระบวนการ
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
11.3 ด้านความรู ้
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
คะแนน 9 – 12 คะแนนที่ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 8 คะแนนที่ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 – 4 คะแนนที่ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง
11.4 ด้านทักษะ
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
คะแนน 9 – 12 คะแนนที่ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 8 คะแนนที่ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 – 4 คะแนนที่ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง

11.5 ด้านคุณลักษณะ
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
คะแนน 9 – 12 คะแนนที่ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 8 คะแนนที่ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 – 4 คะแนนที่ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง
11.6 เกณฑ์การประเมินโดยรวม (ผ่าน/ไม่ผา่ น)
เกณฑ์ภาพรวม ผูเ้ รี ยนได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป ครบทุกรายการถือว่าผ่าน กรณี
ผูเ้ รี ยนได้ผลเรี ยนการประเมินไม่ถึง 2 ในด้านใด ให้ซ่อมเสริ มจนกว่าจะผ่าน

เกณฑ์ การประเมิน
รายการทีป่ ระเมิน
ด้ านความรู้
สามารถอธิบาย
ความหมายของของ
นากศิลป์ ไทยและ ที่มา
ของนาฏศิลป์ ไทยได้

ด้ านทักษะ
นักเรี ยนปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามใบงานที่
กาหนด

ระดับการประเมินคุณภาพผู้เรียน

นา้ หนักคะแนน

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สามารถอธิบาย
ความหมายของของ
นากศิลป์ ไทยและ
ที่มาของนาฏศิลป์
ไทยได้
ได้อย่างครบถ้วน

สามารถอธิบาย
ความหมายของของ
นากศิลป์ ไทยและ
ที่มาของนาฏศิลป์
ไทยได้

ไม่สามารถ
อธิบาย
ความหมายของ
ของนากศิลป์ ไทย
และ ที่มาของ
นาฏศิลป์ ไทยได้

นักเรี ยนปฏิบตั ิ
นักเรี ยนปฏิบตั ิ
กิจกรรม ตามใบงาน ตามใบงานที่กาหนด
ที่กาหนดได้อย่างดี
เยีย่ ม

4

ไม่สามารถ
นักเรี ยนปฏิบตั ิ
กิจกรรม ตามใบ
งานที่กาหนด
2

นักเรี ยนให้ความ
ร่ วมมือกับสมาชิก
ภายในกลุ่ม

ด้ านคุณลักษณะ
ตั้งใจเรี ยน และ
ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วย
ความชื่นชม

มีการวางแผนการ
มีการวางแผนการ
ทางาน และให้ความ ทางานแต่ปฏิบตั ิได้
ร่ วมมือภายในกลุ่ม โดยขาดความตั้งใจ
และความสามัคคี

ไม่รับฟังความ
คิดเห็นกับเพื่อน
ภายในกลุ่มและ

ตั้งใจเรี ยน และ
ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วย
ความชื่นชม

ไม่ใส่ ใจการตั้งใจ
เรี ยน และปฏิบตั ิ
กิจกรรมด้วยความ
ชื่นชม

ตั้งใจเรี ยน และ
ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วย
ความชื่นชมแต่อาศัย
การกระตุน้

2
มีความเอาใจใส่ ใน
การทางาน

ใส่ ใจในชิ้นงานที่
ได้รับมอบหมาย

ทางานที่ได้รับ
มอบหมาย แต่อาศัย
การกระตุน้

ไม่ใส่ ใจการ
ทางานและรบกวน
ผูอ้ ื่น

แบบสั งเกตพฤติกรรมด้ านความรู้
เรื่ อง ความหมายของนาฏศิลป์ ไทยและทีม่ าของนาฏศิลป์ ไทย
เลขที่

ชื่อสมาชิก

สามารถอธิบาย
ความหมายของ
ของนากศิลป์ ไทย
และ ที่มาของ
นาฏศิลป์ ไทยได้
3
2
1

รวม

12

สรุ ปผล

ผ่าน

ไม่ผา่ น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ ได้ผลการประเมินอย่างน้อยระดับ 2 ทุกรายการให้ผา่ น

ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................................)
วันที่..............................................................................

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 9 – 12 คะแนนที่ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 8 คะแนนที่ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 – 4 คะแนนที่ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง

แบบสั งเกตพฤติกรรมด้ านทักษะ
เรื่ อง ความหมายของนาฏศิลป์ ไทยและทีม่ าของนาฏศิลป์ ไทย
เลขที่

ชื่อสมาชิก

นักเรี ยนปฏิบตั ิ
นักเรี ยนให้
กิจกรรมตามใบ ความร่ วมมือ
งานที่กาหนด กับสมาชิก
ภายในกลุ่ม
3 2 1 3 2 1

รวม

12

สรุ ปผล

ผ่าน

ไม่ผา่ น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ ได้ผลการประเมินอย่างน้อยระดับ 2 ทุกรายการให้ผา่ น

ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................................)
วันที่..............................................................................
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 9 – 12 คะแนนที่ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 8 คะแนนที่ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 – 4 คะแนนที่ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง

แบบสั งเกตพฤติกรรมด้ านคุณลักษณะ
เรื่ อง ความหมายของนาฏศิลป์ ไทยและทีม่ าของนาฏศิลป์ ไทย
เลขที่

ชื่อสมาชิก

ตั้งใจเรี ยน
และปฏิบตั ิ
กิจกรรมด้วย
ความชื่นชม
3 2 1

มีความเอาใจ
ใส่ ในการ
ทางาน

รวม

3

12

2

1

สรุ ปผล

ผ่าน

ไม่ผา่ น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ ได้ผลการประเมินอย่างน้อยระดับ 2 ทุกรายการให้ผา่ น

ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................................)
วันที่..............................................................................
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 9 – 12 คะแนนที่ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 8 คะแนนที่ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 – 4 คะแนนที่ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง

12. แหล่ งการเรียนรู้
12.1 ห้องสมุดโรงเรี ยนเทิงวิทยาคม
12.2 ห้องเรี ยนนาฏศิลป์ โรงเรี ยนเทิงวิทยาคม
12.3 เวปไวด์ต่างๆ กูเกิล และยูทูป

ความหมายของนาฏศิลป์ ไทย
นาฏศิลป์ มีรากศัพท์มาจากคาสองคา คือคาว่า “นาฏ” มีความหมายว่า การฟ้อนรา
และอีกหนึ่งคา คือคาว่า “ศิลปะ” มีความหมายว่า สิ่ งที่มนุษย์ดดั แปลงมาจากธรรมชาติ
ให้มีความวิจิตรงดงาม ฉะนั้นนาฏศิลป์ จึงมีความหมายรวมกันว่า ศิลปะแห่ งการฟ้อนรา
งดงาม
นาฏศิลป์ ไทย จึงมีความหมายว่า ศิลปะแห่ งการฟ้อนราอันประณี ตงดงามของ
ประเทศไทย

ทีม่ าของนาฏศิลป์ ไทย
1.
เกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ มนุษย์ได้ดดั แปลงกิริยาท่าทางต่างๆ ทั้ง
คน สัตว์ สิ่ งของ ธรรมชาติ ให้มีความอ่อนช้อยงดงาม เพื่อประกอบการแสดงในการสร้าง
ความบันเทิงให้กบั มนุษย์
2.
เกิดจากการบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
เพื่อบวรสรวง เทพยาดา หรื อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ อิทธิพลวัฒนธรรมบางอย่างจึง
ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศ อินเดีย ไทยได้รับเอาแบบอย่างการฟ้อนราจากอินเดียมา
พร้อมกับการรับเอาวัฒนธรรมทางด้านความเชื่อ ศาสนาและศิลปะด้านอื่นๆ แต่อย่างไร
ก็ตามเราไม่ได้รับมาจนหมดสิ้ น ไทยรับเอาแบบอย่างผ่านการปรับปรุ ง ผสมผสานให้มี
ความเหมาะสมกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทย จนตกผลึกเป็ นนาฏศิลป์ ไทยที่มี
เอกลักษณ์ แตกต่างจากชาติอื่นๆ

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามเรื่ องที่มาและประเภทของนาฏศิลป์ ไทยตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ พร้อมอธิบายอย่างละเอียด

1.
2.
3.
4.
5.

“นาฏ” มีความหมายว่า

การฟ้อนรา
“ศิลปะ” มีความหมายว่า สิ่ งที่มนุษย์ดดั แปลงมาจากธรรมชาติให้มีความวิจิตรงดงาม
เมื่อนาคาว่า “นาฏ” และคาว่า “ศิลปะ” มาร่ วมกัน จึงมีความหมายว่าอย่างไร ศิลปะแห่ ง
การฟ้อนรางดงาม
นาฏศิลป์ ไทยมีความหมายว่าอย่างไร
ศิลปะแห่ งการฟ้อนราอันประณี ตงดงาม
ของประเทศไทย
นาฏศิลป์ ไทยมีรากฐานมาจากสิ่งใดบ้าง
เกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ เกิดจาก
การบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์

6. ประเทศไทยได้รับอิทธิพลด้านนาฏศิลป์ มาจากประเทศใด

อินเดีย
7. นอกจากการฟ้อนราที่ได้รับอิทธิพลมานั้น ประเทศไทยยังรับเอาวัฒนธรรมใดมาบ้าง

ศาสนา และการบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
8. สิ่งที่นาฏศิลป์ ไทยได้รับมาจากอินเดีย คืออะไรบ้าง

การฟ้อนรา

ศาสนา และการบูชา

สิ่ งศักดิ์สิทธิ์
9.

อะไรที่ทาให้นาฏศิลป์ ไทยผสมผสานกับวัฒธรรมจากอินเดีย จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ของ

ชาติไทย วิถีชีวิตและความเป็ นอยู่
10.

นักเรี ยนคิดว่าสิ่งใดที่นาฏศิลป์ ไทยแตกต่างจากชาติอื่น

นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามเรื่ องที่มาและประเภทของนาฏศิลป์ ไทยตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ พร้อมอธิบายอย่างละเอียด

1. “นาฏ” มีความหมายว่า.........................................................................................................
2. “ศิลปะ” มีความหมายว่า.......................................................................................................
3. เมื่อนาคาว่า “นาฏ” และคาว่า “ศิลปะ” มาร่ วมกัน จึงมีความหมายว่าอย่างไร
...........................................................................................................................................
4. นาฏศิลป์ ไทยมีความหมายว่าอย่างไร.....................................................................................
5. นาฏศิลป์ ไทยมีรากฐานมาจากสิ่งใดบ้าง.................................................................................
6. ประเทศไทยได้รับอิทธิพลด้านนาฏศิลป์ มาจากประเทศใด...................................................
7. นอกจากการฟ้อนราที่ได้รับอิทธิพลมานั้น ประเทศไทยยังรับเอาวัฒนธรรมใดมาบ้าง
...............................................................................................................................................
8. สิ่งที่นาฏศิลป์ ไทยได้รับมาจากอินเดีย คืออะไรบ้าง................................................................
9. อะไรที่ทาให้นาฏศิลป์ ไทยผสมผสานกับวัฒธรรมจากอินเดีย จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย..............................................................................................................................
10. นักเรี ยนคิดว่าสิ่งใดที่นาฏศิลป์ ไทยแตกต่างจากชาติอื่นๆ...................................................

\

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด

คาแนะนาในการใช้ ชุดกิจกรรมสาหรับครู
2. บทบาทครู ผู้สอน
2.2 ครู ผสู ้ อนควรเตรี ยมตัวให้พร้อม โดยการศึกษาและทาความเข้าใจ
วิธีการใช้ชุดการสอน วิธีสอนและวิธีวดั และประเมินผลของชุดการสอนให้ชดั เจน
2.3 ก่อนทากิจกรรมในแต่ละเรื่ อง ควรศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องนั้นๆ
อย่างละเอียด เพือ่ เตรี่ ยมสื่อการสอนต่างๆ
2.4 ก่อนเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 30 ข้อ
2.5 ก่อนการทากิจกรรมทุกครั้ง ครู อธิบาย ชี้แจงวิธีการปฏิบตั ิให้ชดั เจน ให้
นักเรี ยนเข้าใจตรงกัน
2. สิ่ งที่ครู ต้องเตรียม
ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย ประกอบด้ วย
2.1 คู่มือครู
2.2 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.3 แบบทดสอบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังใช้ชุดกิจกรรม
จานวน 30 ข้อ
2.4 สื่อประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.4.1 เอกสารประกอบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2.4.1.1 ละครไทย
2.4.1.2 โขน
2.4.1.3 รา
2.4.1.4 ระบา
2.4.1.5 การแสดงพื้นเมือง
2.4.1.6 แบบฝึ กหัด ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
2.4.2 รู ปภาพ ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
2.4.3 วิดิทศั น์ ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย ชุดต่างๆ
2.4.4 เครื่ องเล่นวิดิทศั น์

3. การเตรี่ยมชั้นเรียน
โต๊ะครู

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่ อง รู ปแบบการแสดงนาฏศิลป์
เวลา 6 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ ที่ 1
เรื่ อง ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
เวลา 4 ชั่วโมง
สอนวันที่
เดือน
พ.ศ.
………………………………………………………………………………………………………
หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่ อง รู ปแบบการแสดงนาฏศิลป์
2. มาตรฐานการเรียนรู้ เรื่อง ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์ อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู ้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
ตัวชี้วัด
ม 1/3 แสดงออกนาฏศิลป์ และละครในรู ปแบบง่ายๆ
3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การแสดงนาฏศิลป์ ไทยแบ่งได้หลายประเภทและมีการพัฒนารู ปแบบที่หลากหลาย
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
4.1 ด้ านความรู้ k
4.1.1 สามารถอธิบาย ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
4.2 ด้ านทักษะ/กระบวนการ p
4.2.1 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบงานที่กาหนด
4.2.2 นักเรี ยนให้ความร่ วมมือกับสมาชิกภายในกลุ่ม
4.3 ด้ านคุณลักษณะ a
4.3.1 ตั้งใจเรี ยน และปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความชื่นชม
4.3.2 มีความเอาใจใส่ ในการทางาน
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
5.1 กระบวนการทางความคิด
5.1.1 ทักษะกระบวนการทางความคิดอย่างสร้างสรรค์

5.2 ความสามารถในการสื่อสาร
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.1 มีวนิ ยั
6.2 มีความสามัคคี
6.3 มีความรับผิดชอบ
6.4 รักความเป็ นไทย
7. สาระการเรียนรู้
7.1 ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
7.1.1 ละครไทย
7.1.1.1 ความหมายของละครไทย
7.1.1.2 ประเภทของละครไทย
7.1.1.1.1 ละครรา
7.1.1.1.2 ละครร้อง
7.1.1.1.3 ละครพูด
7.1.2 โขน
7.1.2.1 ที่มาของการแสดงโขน
7.1.2.2 ประเภทของการแสดงโขน
7.1.2.3 โขนกลางแปลง
7.1.2.4 โขนนัง่ ราว
7.1.2.5โขนโรงใน
7.1.2.6 โขนหน้าจอ
7.1.3 รา
7.1.3.1 ความหมายของรา
7.1.3.2 ประเภทของรา
7.1.3.2.1 ราเดี่ยว
7.1.3.2.2 ราคู่
7.1.3.2.3 ราหมู่
7.1.3.3 ลักษณะเฉพาะของรา
7.1.4 ระบา
7.1.4.1 ความหมายของระบา
7.1.4.2 ลักษณะเฉพาะของระบา

7.1.4 การแสดงพื้นเมือง
7.1.4.1 การแสดงพื้นเมืองในรู ปแบบของเพลงพื้นเมือง
7.1.4.2 การแสดงพื้นเมืองในรู ปแบบของการละเล่นพื้นเมือง
7.1.4.3 ลักษณะของการแสดงพื้นเมือง
8. กิจกรรมกระบวนการการเรียนรู้ (แบบศูนย์ การเรียน)
(ชั่วโมงที่ 1-4)
(ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน)
8.1 นัง่ เรี ยนนัง่ ตามกลุ่มที่ได้จดั ไว้ จานวนกลุ่มละ 8-10 คน
8.2 ครู แจ้งผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ให้นกั เรี ยนทราบเกี่ยวกับ ประเภทของการแสดง
นาฏศิลป์ ไทย
8.3 ครู อธิบายทาความเข้าใจให้กบั นักเรี ยน ในการเรี ยนแบบศูนย์การเรี ยนจนเข้าใจ
โดยเน้นการทากิจกรรมภายในศูนย์การเรี ยน ร่ วมถึงการเปลี่ยนศูนย์การเรี ยนและระยะเวลาภายใน
ศูนย์การเรี ยน (ใช้เวลาภายในศูนย์ 30 นาที่)
(ขั้นสอน ศูนย์การเรียนรู้ )
(ศูนย์ การเรียนรู้ ที่ 1 เรื่ องละครไทย)
8.4 นักเรี ยนศึกษาใบความรู ้ เรื่ องละครไทย
8.5 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมภายในศูนย์การเรี ยนรู ้
8.5.1 นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิใบงาน (ลักษณะใบงาน การสร้างผังมโนทัศน์)
(ศูนย์ การเรียนรู้ ที่ 2 เรื่ องโขน)
8.6 ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู ้ เรื่ องโขน
8.7 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมภายในศูนย์การเรี ยนรู ้
8.7.1 นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิใบงาน (ลักษณะใบงานเป็ นแบบถามตอบ
จานวน10 ข้อ)
(ศูนย์ การเรียนรู้ ที่ 3 เรื่ องราและระบา)
8.8 ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู ้ เรื่ องราและระบา
8.9 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมภายในศูนย์การเรี ยนรู ้
8.9.1 นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิใบงาน (ลักษณะใบงาน การเติมคาลงใน
ช่องว่าง)

(ศูนย์ การเรียนรู้ ที่ 4 เรื่ องการแสดงพื้นเมือง)
8.10 ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู ้ เรื่ องการแสดงพื้นเมือง
8.11 นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมภายในศูนย์การเรี ยนรู ้
8.11.1 นักเรี ยนชมวิดิทศั น์ ราและระบา
8.11.2 นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิใบงาน (ลักษณะใบงานเป็ นแบบถามตอบ
จานวน10 ข้อ)
(ขั้นสรุป)
8.12 นักเรี ยน และครู ช่วยกันทบทวนความรู ้จากการเรี ยนแต่ละศูนย์ โดยครู เป็ นผู ้
ซักถามเพือ่ กระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการทางความคิด และการจดจาที่ยงั่ ยืน
9. ชิ้นงานและภาระงาน
ปฏิบตั ิใบงานภายในศูนย์การเรี ยนรู ้
10. สื่ อการเรียนรู้
10.1 ใบความรู ้ ภายในแต่ละศูนย์การเรี ยนรู ้
10.1.1 ที่มาและประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
10.1.2 ละครไทย
10.1.3 โขน
10.1.4 ราและระบา
10.1.5 การแสดงพื้นเมือง
10.2 วีดิทศั น์การแสดงนาฏศิลป์ ไทยในชุดต่างๆ
11. การวัดผลและการประเมินผล
11.1 วิธีวดั และประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมด้ามความรู ้
สังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ/กระบวนการ
สังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
11.2 เครื่ องมือวัดและประเมินผล
ใบงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมด้ามความรู ้
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ/กระบวนการ
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
11.3 ด้านความรู ้
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่

คะแนน 9 – 12 คะแนนที่ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 8 คะแนนที่ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 – 4 คะแนนที่ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง
11.4 ด้านทักษะ
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
คะแนน 9 – 12 คะแนนที่ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 8 คะแนนที่ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 – 4 คะแนนที่ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง
11.5 ด้านคุณลักษณะ
แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
คะแนน 9 – 12 คะแนนที่ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 8 คะแนนที่ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 – 4 คะแนนที่ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง
11.6 เกณฑ์การประเมินโดยรวม (ผ่าน/ไม่ผา่ น)
เกณฑ์ภาพรวม ผูเ้ รี ยนได้ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป ครบทุกรายการถือว่าผ่าน กรณี
ผูเ้ รี ยนได้ผลเรี ยนการประเมินไม่ถึง 2 ในด้านใด ให้ซ่อมเสริ มจนกว่าจะผ่าน

เกณฑ์ การประเมิน
รายการทีป่ ระเมิน
ด้ านความรู้
สามารถอธิบาย
ประเภทของการแสดง
นาฏศิลป์ ไทย

ด้ านทักษะ
นักเรี ยนปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามใบงานที่
กาหนด

ระดับการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ดี (3)

พอใช้ (2)

สามารถอธิบาย
ประเภทของการ
แสดงนาฏศิลป์ ไทย
ได้อย่างครบถ้วน

สามารถอธิบาย
ประเภทของการ
แสดงนาฏศิลป์ ไทย

นักเรี ยนปฏิบตั ิ
นักเรี ยนปฏิบตั ิ
กิจกรรม ตามใบงาน ตามใบงานที่กาหนด
ที่กาหนดได้อย่างดี
เยีย่ ม

นา้ หนักคะแนน
ปรับปรุง (1)

ไม่สามารถ
อธิบาย ประเภท
ของการแสดง
นาฏศิลป์ ไทยได้

4

ไม่สามารถ
นักเรี ยนปฏิบตั ิ
กิจกรรม ตามใบ
งานที่กาหนด
2

นักเรี ยนให้ความ
ร่ วมมือกับสมาชิก
ภายในกลุ่ม

ด้ านคุณลักษณะ
ตั้งใจเรี ยน และ
ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วย
ความชื่นชม

มีการวางแผนการ
มีการวางแผนการ
ทางาน และให้ความ ทางานแต่ปฏิบตั ิได้
ร่ วมมือภายในกลุ่ม โดยขาดความตั้งใจ
และความสามัคคี

ไม่รับฟังความ
คิดเห็นกับเพื่อน
ภายในกลุ่มและ

ตั้งใจเรี ยน และ
ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วย
ความชื่นชม

ไม่ใส่ ใจการตั้งใจ
เรี ยน และปฏิบตั ิ
กิจกรรมด้วยความ
ชื่นชม

ตั้งใจเรี ยน และ
ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วย
ความชื่นชมแต่อาศัย
การกระตุน้

2
มีความเอาใจใส่ ใน
การทางาน

ใส่ ใจในชิ้นงานที่
ได้รับมอบหมาย

ทางานที่ได้รับ
มอบหมาย แต่อาศัย
การกระตุน้

ไม่ใส่ ใจการ
ทางานและรบกวน
ผูอ้ ื่น

แบบสั งเกตพฤติกรรมด้ านความรู้
เรื่ อง ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
เลขที่

ชื่อสมาชิก

สามารถอธิบาย
ความหมายของ
ประเภทของการ
แสดงนาฏศิลป์
ไทย
3
2
1

รวม

12

สรุ ปผล

ผ่าน

ไม่ผา่ น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ ได้ผลการประเมินอย่างน้อยระดับ 2 ทุกรายการให้ผา่ น

ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................................)
วันที่..............................................................................

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 9 – 12 คะแนนที่ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 8 คะแนนที่ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 – 4 คะแนนที่ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง

แบบสั งเกตพฤติกรรมด้ านทักษะ
เรื่ อง ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
เลขที่

ชื่อสมาชิก

นักเรี ยนปฏิบตั ิ
นักเรี ยนให้
กิจกรรมตามใบ ความร่ วมมือ
งานที่กาหนด กับสมาชิก
ภายในกลุ่ม
3 2 1 3 2 1

รวม

12

สรุ ปผล

ผ่าน

ไม่ผา่ น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ ได้ผลการประเมินอย่างน้อยระดับ 2 ทุกรายการให้ผา่ น

ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................................)
วันที่..............................................................................
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 9 – 12 คะแนนที่ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 8 คะแนนที่ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 – 4 คะแนนที่ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง

แบบสั งเกตพฤติกรรมด้ านคุณลักษณะ
เรื่ อง ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ไทย
เลขที่

ชื่อสมาชิก

ตั้งใจเรี ยน
และปฏิบตั ิ
กิจกรรมด้วย
ความชื่นชม
3 2 1

มีความเอาใจ
ใส่ ในการ
ทางาน

รวม

3

12

2

1

สรุ ปผล

ผ่าน

ไม่ผา่ น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ ได้ผลการประเมินอย่างน้อยระดับ 2 ทุกรายการให้ผา่ น

ลงชื่อ..........................................................ผูป้ ระเมิน
(..............................................................)
วันที่..............................................................................
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 9 – 12 คะแนนที่ได้ระดับ 3 หมายถึง ดี
คะแนน 5 – 8 คะแนนที่ได้ระดับ 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 0 – 4 คะแนนที่ได้ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุ ง

12. แหล่ งการเรียนรู้
12.1 ห้องสมุดโรงเรี ยนเทิงวิทยาคม
12.2 ห้องเรี ยนนาฏศิลป์ โรงเรี ยนเทิงวิทยาคม
12.3 เวปไซด์ต่างๆ กูเกิล และยูทูป

ละคร หมายถึง
การแสดงที่ดาเนินเป็ นเรื่ องราว โดยมีผแู ้ สดงเป็ นผูส้ ื่อความหมาย ละครมีจุดมุ่งหมายเพือ่ ให้
ความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลิน หรื อเร้าความรู ้สึกของผูช้ ม และให้แนวคิด คติธรรมและปรัชญา
แก่ผชู ้ ม
ละครไทย แบ่งได้ 3 ประเภท
1.
ละครรา คือ การใช้ศิลปะของการร่ ายรา ดาเนินเรื่ องตามแบบแผนอันเป็ นมาตรฐาน
มีศิลปะการแสดงประเภทละครราสืบเนื่องมานาน มีการพัฒนาไปมาก แต่ยงั รักษารู ปแบบของบท
ละคร การบรรเลงดนตรี การขับร้อง การแสดง และเครื่ องแต่งกายไว้ ศิลปะการแสดงละครรา ที่เป็ น
เอกลักษณ์
1.1 ละครราแบบมาตรฐาน
1.1.1 ละครชาตรี ละครที่ถือว่าเป็ นต้นแบบของละครราทุกชนิด เรื่ องที่
นิยมแสดง คือ เรื่ องพระสุธนมโนราห์ พระรถเสน โดยมีผแู ้ สดงเพียง 3 คน ใช้วงปี่ พาทย์ชาตรี
บรรเลงประกอบการแสดง
1.1.2 ละครนอก สันนิษฐานว่ามีตน้ กาเนิดมาจากการละเล่นร้องแก้ของ
ชาวบ้าน ต่อมาภายหลังแสดงเป็ นเรื่ องเป็ นตอนมากยิง่ ขึ้น เป็ นละครที่มีววิ ฒั นาการมาจากละครชาตรี
โดยปรับปรุ งวิธีการแสดงต่างๆ
1.1.3 ละครใน เป็ นละครที่เล่นในเขตพระราชฐาน มีศิลปะการร่ ายราที่
สวยงามที่สุด โดยยึดถือรู ปแบบการแสดงอย่างเคร่ งรัด โดยท่ารา เพลงร้อง ทานอง ดนตรี จะเล่นตาม
แบบแผนทุกประการ ไม่มีการแสดงตลกขบขันระหว่างการแสดง

1.2

ละครราแบบปรับปรุ ง
1.2.1 ละครดึกดาบรรพ์ เรี ยกตามชื่อของโรงละครที่ปรับปรุ งขึ้นใหม่ให้
แตกต่างไปจากละครในแบบเดิม โดยใช้ผแู ้ สดงร้องเองและราเอง เจรจาเอง การแต่งกายใช้แบบละคร
ใน มีการเปลี่ยนแปลงฉากตามเนื้อเรื่ อง ดนตรี ที่ใช้ประกอบเป็ นดนตรี ที่ปรับปรุ งโดยเฉพาะ เรี ยกว่า
วงปี่ พาทย์ดึกดาบรรพ์
1.2.2 ละครพันทาง เป็ นละครที่มีการผสมผสานศิลปะของชาติอื่นๆ เช่น
ดนตรี ทานองเพลง เนื้อร้อง เครื่ องแต่งกาย และลีลาท่ารา
1.2.3 ละครเสภา เป็ นลักษณะเป็ นการแสดงแบบเสภาราเป็ นหลัก
มีวธิ ีการดาเนินเรื่ องใช้ การขับเสภาเป็ นหลัก
2.
ละครร้ อง เป็ นละครที่ดาเนินเรื่ องโดยการร้องเพลงเป็ นหลัก แต่ใช้ท่าทางกิริยา
อาการอย่างสามัญชนในการแสดงเป็ นหลัก ละครร้องเป็ นละครที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเป็ นหลัก
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
2.1 ละครร้องสลับพูด (ละครร้องแบบกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์) เป็ น
ละครที่ดดั แปลงมาจากตะวันตกคือ โอเปร่ าแต่นามาผสมกับละครไทย ใช้เพลงร้องและดนตรี ไทย มี
การเจรจาแทรกบ้าง
2.2 ละครร้องล้วนๆ (ละครร้องแบบพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั )
เป็ นละครที่เป็ นแบบตะวันตกหรื อยุโรป ร้องล้วนๆไม่มีคาพูดแบบสามัญตัวละครร้องโต้ตอบกันเป็ น
ทานองเพลงแทนคาพูด
3.
ละครพูด เป็ นละครสมัยใหม่ ที่ใช้คาพูดในการดาเนินเรื่ องแทนการร้องเพลง แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท
3.1 ละครพูดล้วนๆ
3.1.1 ละครพูดแบบล้วนๆ เป็ นการพูดโต้ตอบกัน
3.1.2 ละครพูดคาฉันท์ เป็ นการพูดโต้ตอบด้วยฉันทลักษณ์
3.1.3 ละครพูดคากลอน เป็ นการโต้ตอบด้วยบทกลอน
3.2 ละครพูดสลับลา เป็ นละครที่มีท้งั การพูด การร้อง โต้ตอบกัน แต่ถือการพูด
เป็ นส่วนใหญ่บทร้องเป็ นเพียงส่วนประกอบ

โขน เป็ นนาฏศิลป์ ที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของไทย ตามหลักฐานที่ปรากฏในจดหมายเหตุของ ลาลูแบร์
ซึ่งเป็ นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่ได้เข้ามาเจริ ญสัมพันธไมตรี ในรัชสมัยพระนารายณ์มหาราชที่ได้
บันทึกไว้
ที่มาของการแสดงโขน
1.
ชักนาคดึกดาบรรพ์ เป็ นการแสดงตานานพระนารายณ์ตอนกวนน้ าอมฤต โดยแบ่งผู ้
แสดงออกเป็ นสองฝ่ าย คือ อสูร และเทวดา น้ าในมหาสมุทรเป็ นน้ าอมฤต ใช้เขาพระสุเมรุ เป็ นแกน
สาหรับกวน ใช้พญานาคเป็ นเชือก โขนได้นาเอาการแบ่งข้าง การแต่งกาย มาใช้ในการแสงโขน
2.
กระบี่กระบอง เป็ นศิลปะการต่อสู ้ การใช้อาวุธ ท่าราเต้นโลดโผน
3.
หนังใหญ่ ศิลปะการพาทย์ การเจรจา ดนตรี เพลงหน้าพาทย์ และท่ารา ท่าเต้น

ประเภทของโขน
1.
โขนกลางแปลง เป็ นการเล่นโขนกลางแจ้ง ไม่มีการสร้างโรงแสดง ใช้ภูมิประเทศ
และธรรมชาติ เป็ นฉากในการแสดง ผูแ้ สดงทั้งหมดรวมทั้งตัวพระต้องสวมหัวโขน นิยมแสดงตอน
ยกทัพรบ วิวฒั นาการมาจากการเล่นชักนาคดึกดาบรรพ์เรื่ องกวนน้ าอมฤตที่ใช้เล่นในพิธี
อินทราภิเษก ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลสมัยกรุ งศรี อยุธยา โดยนาวิธีการแสดงคือการจัดกระบวนทัพ
และการเต้นประกอบหน้าพาทย์มาใช้ แต่เปลี่ยนมาเล่นเรื่ องรามเกียรติ์แทน มีการเต้นประกอบหน้า
พาทย์และอาจมีบทพาทย์และเจรจาบ้าง แต่ไม่มีบทร้อง
2.
โขนนั่งราว หรื อเรี ยกอีกอย่างว่าโขนโรงนอก วิวฒั นาการมาจากโขนกลางแปลง
เป็ นโขนที่แสดงบนโรงที่ปลูกสร้างขึ้นสาหรับแสดง ตัวโรงมักมีหลังคา คุม้ กันแสงแดดและสายฝน
ไม่มีเตียงสาหรับผูแ้ สดงนัง่ มีเพียงราวทาจากไม้ไผ่ วางพาดตามส่วนยาวของโรงเท่านั้น มีช่องให้ผู ้

แสดงในบทของตัวพระหรื อตัวยักษ์ ที่มีตาแหน่งและยศถาบรรดาศักดิ์ สามารถเดินวนได้รอบราวซึ่ง
สมมุติให้เป็ นเตียง ในส่ วนผูแ้ สดงที่รับบทเป็ นเสนายักษ์ เขนยักษ์ เสนาลิงหรื อเขนลิง คงนัง่ พื้นแสดง
ตามปกติมีการพากย์และเจรจา ไม่มีบทขับร้อง ปี่ พาทย์บรรเลงเพลงหน้าพาทย์เช่น กราวใน กราว
นอก ฯลฯ ในการแสดงใช้ปี่พาทย์สาหรับบรรเลงเพลงถึงสองวง เนื่องจากต้องบรรเลงเป็ นจานวน
มาก โดยตาแหน่งของปี่ พาทย์ตวั แรกจะตั้งอยูบ่ ริ เวณหัวโรง ตาแหน่งของปี่ พาทย์ตวั ที่สองจะตั้งอยู่
บริ เวณท้ายโรง และกลายเป็ นที่มาของการเรี ยกว่า "วงหัวและวงท้ ายหรื อวงซ้ ายและวงขวา"
3.
โขนโรงใน เป็ นโขนที่นาศิลปะการแสดงของละครใน เข้ามาผสมผสานระหว่างโขน
กับละครใน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 รวมทั้งมีราชกวี ภายในราชสานัก ช่วยปรับปรุ ง
ขัดเกลาและประพันธ์บทพากย์ บทเจรจาให้มีความคล้องจอง ไพเราะสละสลวยมากยิง่ ขึ้น โดยนาท่า
ราท่าเต้น และบทพากย์เจรจาตามแบบโขนมาผสมกับการขับร้อง เป็ นการปรับปรุ งวิวฒั นาการของ
โขนในการแสดงโขนโรงใน ผูแ้ สดงเป็ นตัวพระ ตัวนางและเทวดา เริ่ มที่จะไม่ตอ้ งสวมหัวโขนใน
การแสดง มีการพากย์และเจรจาตามแบบฉบับของการแสดงโขน นาเพลงขับร้องประกอบอากัปกิริยา
อาการของตัวละคร และเปลี่ยนมาแสดงภายในโรงแบบละครในจึงเรี ยกว่าโขนโรงใน มีปี่พาทย์
บรรเลงสองวง ปั จจุบนั โขนที่กรมศิลปากรนาออกแสดงนั้น ใช้ศิลปะการแสดงแบบโขนโรงในซึ่ ง
เป็ นการแสดงระหว่างโขนกลางแปลงและโขนหน้าจอ
4.
โขนหน้ าจอ เป็ นโขนที่แสดงหน้าจอหนังใหญ่ ซึ่ งใช้สาหรับแสดงหนังใหญ่หรื อ
หนังตะลุง โดยผูแ้ สดงโขนออกมาแสดง สลับกับการเชิดตัวหนัง ที่ฉลุแกะสลักเป็ นตัวละครในเรื่ อง
รามเกียรติ์อย่างสวยงามวิจิตรบรรจง เรี ยกว่า "หนังติดตัวโขน" ซึ่งในการเล่นหนังใหญ่ จะมีการเชิด
หนังใหญ่อยูห่ น้าจอผ้าขาวแบบจอหนังใหญ่ ยาว 7 วา 2 ศอก ริ มขอบจอใช้ผา้ สีแดง และสีน้ าเงิน เย็บ
ติดกัน ใช้เสาจานวน 4 ต้นสาหรับขึงจอ ปลายเสาแต่ละด้านประดับด้วยหางนกยูง หรื อธงแดงมี
ศิลปะสาคัญในการแสดงคือการพากย์และเจรจา ใช้เครื่ องดนตรี ปี่พาทย์ประกอบการแสดง ผูเ้ ชิดตัว
หนังจะต้องเต้นตามจังหวะดนตรี และลีลาท่าทางของตัวหนัง
โขนฉาก เป็ นการแสดงโขนที่ถือกาเนิดขึ้นครั้งแรก ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้มีการจัดฉากในการแสดงแบบละครดึก
ดาบรรพ์ ประกอบตามท้องเรื่ อง แบ่งเป็ นฉากเป็ นองก์ เข้ากับเหตุการณ์และสถานที่ จึง
เรี ยกว่าโขนฉาก ปั จจุบนั การแสดงโขนของกรมศิลปากร นอกจากจะแสดงโขนโรงใน
แล้ว ยังจัดแสดงโขนฉากควบคู่กนั อีกด้วยเช่น ชุดปราบกากนาสูร ชุดมัยราพณ์สะกด
ทัพ ชุดนางลอย ชุดนาคบาศ ชุดพรหมาสตร์ ชุดศึกวิรุญจาบัง ชุดทาลายพิธีหุงน้ าทิพย์
ชุดสีดาลุยไฟ และปราบบรรลัยกัลป์ ชุดหนุมานอาสา ชุดพระรามเดินดงและชุด
พระรามครองเมือง

1. รา คือ การแสดงที่มุ่งเน้นความสามารถของผูแ้ สดง มีลีลาท่าราที่งดงาม เพือ่ ต้องการอวด
ฝี มือของผูแ้ สดง สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท
1. ราเดี่ยว คือ การราคนเดียว เน้นฝี มือการราของผูแ้ สดง เช่น ราฉุ ยฉาย เป็ นต้น
2. ราคู่ คือ การแสดงที่ผแู ้ สดง 2 คน นิยมใช้ราเบิกโรง หรื ออาจเป็ นราคู่ ที่ได้ตดั
ตอนมาจากบทละคร หรื อบทโขน เป็ นต้น
3. ราหมู่ คือ การที่มีผแู ้ สดงตั้งแต่สองคนขึ้นไป มุ่งเน้นความพร้อมเพรี ยงผู๔แสดง
เช่น ราสีนวล ราโคม เป็ นต้น
ลักษณะเฉพาะของรา
1. เน้นความสามรถของผูแ้ สดง
2. ผูแ้ สดงต้องมีฝีมือในการรา
3. การแต่งการต้องเน้นความประณี ตงดงาม
4. ต้องมีจงั หวะและท่วงทานองที่เป็ นมาตรฐาน แบบแผน
2. ระบา คือ การแสดงที่มีต้งั แต่ 2 มุ่งเน้นความพร้อมเพรี ยงของผูแ้ สดง การแปรแถว การแต่งกายที่
เหมือนกัน จะมีเนื้อร้องหรื อไม่มีก็ได้ ระบาสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้
1. ระบาไทยมาตรฐาน เป็ นท่าราที่มีมาตรฐานและแบบแผนในการราอย่างเคร่ งครัด
ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงท่าราได้ มีการแต่งกายยืนเครื่ อง พระนาง เช่น ระบาสี่บท เป็ นต้น
2. ระบาเบ็ดเตล็ด หรื อ ระบาที่ปรับปรุ งขึ้นใหม่ เป็ นท่าราที่มีการคิดประดิษฐ์ข้ นึ
เพือ่ นาไปแสดงในโอกาสต่างๆ เช่นระบาโบราณคดี ระบาฉิ่ง เป็ นต้น
ลักษณะเฉพาะของระบา
1. ผูแ้ สดงมีรูปร่ างที่ใกล้เคียงกัน
2. เน้นความพร้อมเพรี ยงของผูแ้ สดง
3. มีการแปรแถวในรู ปแบบต่างๆ
4. เครื่ องแต่งกายที่คล้ายกัน

การแสดงพืน้ เมืองเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นศิลปะที่แสดงออกสืบทอดกันมาช้านาน
เปรี ยบเสมือนเป็ นมรดกที่ชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ได้สงั่ สม สืบทอด ปรับปรุ งและพัฒนามา
ตามลาดับ เพือ่ ความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะสังคมไทยปั จจุบนั ที่รับเอา
วัฒนธรรมตะวันตกหรื อวัฒนธรรมชาวต่างชาติเข้ามาประสมประสานกับความเป็ นไทย ลักษณะที่
แท้จริ งของการแสดงจึงถูกลบเลือนและนับวันจะมีของใหม่เข้ามาแทนที่อยูเ่ สมอ
การแสดงพื้นเมืองจัดเป็ นส่วนหนึ่งของนาฏศิลป์ ไทยที่สามารถแบ่งการแสดงพื้นเมือง
ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การแสดงพืน้ เมืองในรู ปแบบของเพลงพื้นเมือง
เพลงพื้นเมือง เป็ นวรรณกรรมของชาวบ้านประเภทหนึ่งที่ใช้ร้องเล่นในท้องถิ่นต่าง
ๆ และได้ถ่ายทอดกันมาโดยบุคคลต่อบุคคลไม่มีการจดบันทึก จึงทาให้ไม่ทราบถึงผูแ้ ต่งหรื อที่มา
ของเพลง หรื อแม้แต่วธิ ีการเล่นต่างๆ ก็ใช้จดจาสืบต่อกันมา เพลงพื้นเมืองถือว่าเป็ นวัฒนธรรมด้าน
การบันเทิงของท้องถิ่นแล้วแพร่ ขยายไปยังท้องถิ่นต่างๆ โดยมีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวติ ของคนไทย
เพลงพื้นเมืองเป็ นทานองเพลงและลานาขับร้องของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คิดประดิษฐ์
และร้องกันสืบต่อมาจนเป็ นแบบแผน และเป็ นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะคิดประดิษฐ์เป็ นแบบแผนของตนเองตามความนิยม ตามวิถี
ชีวติ และสาเนียงภาษาของท้องถิ่น เพลงพื้นเมืองมักนิยมเล่นกันในเทศกาลต่างๆ หรื องานที่มีการ
ชุมนุมผูค้ นในหมู่บา้ นหรื อในท้องถิ่นมาร่ วมรื่ นเริ ง ทั้งคนร้อง คนแสดง คนฟัง คนดู ล้วนแต่เป็ น
บุคคลในหมู่บา้ นทั้งสิ้น
2. การแสดงพืน้ เมืองในรู ปแบบของการละเล่ นพื้นเมือง
การละเล่นพืน้ เมือง คือ การแสดงใดๆ ก็ตามที่เป็ นประเพณี นิยมในท้องถิ่นและ
เล่นกันระหว่างคนในท้องถิ่นเพือ่ ความสนุกสนานรื่ นเริ งบันเทิงใจในฤดูต่างๆ การแสดงต้อง
เป็ นไปอย่างมีวฒั นธรรม มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยสุภาพ ไม่หยาบโลนหรื อเสื่อมศีลธรรม

การแต่งกายสุภาพถูกต้องตามความนิยมและวัฒนธรรม เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและโอกาสใน
การแสดง
การละเล่นพื้นเมืองในที่น้ ีรวมถึงการราพื้นเมืองและการฟ้อนราพื้นเมืองด้วย ซึ่ง
เป็ นการละเล่นของไทยที่สืบเนื่องหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องมาจากวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะวิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่น การทามาหากิน การประกอบอาชีพเครื่ องมือเครื่ องไม้ที่ใช้อยูใ่ นชีวติ ประจาวัน
ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้
ลักษณะของการแสดงพืน้ เมือง
การแสดงพืน้ เมืองทั้งการละเล่นพืน้ เมืองเพลงพืน้ เมือง การราพืน้ เมืองหรื อการ
ฟ้อนราพื้นเมือง ล้วนแต่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านต้องการความ
บันเทิงเพือ่ ให้หายจากความเหน็ดเหนื่อยหลังจากที่ได้ทางานหนักมาตลอด ต่างคนต่างทามาหากิน
ไม่คอ่ ยได้มีโอกาสพบกัน เมื่อมีเวลาและโอกาสจึงหาสิ่งบันเทิงใจขึ้นมา หรื อเกิดจากสภาพของ
สังคมที่ยงั มีความต้องการแสวงหาความบันเทิงความสนุกสนาน หรื ออาจเป็ นเรื่ องของความเชื่อที่
ชาวบ้านต้องปฎิบตั ิต่อสิ่งที่คนในท้องถิ่นต้องยึดเหนี่ยวเพือ่ เป็ นขวัญและกาลังใจ ตลอดจนเรื่ องราว
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา การแสดงพื้นเมืองแต่ละชนิดล้วนมีคุณค่าและเป็ นเอกลักษณ์ของ
ชาติ เป็ นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวติ ของท้องถิ่นให้เห็นอย่างเด่นชัด สมควรได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด
ต่อไป
การแสดงพื้นเมืองโดยเฉพาะเพลงพื้นเมืองมีลกั ษณะของการแสดงหรื อการเล่นง่ายๆ และมี
ลักษณะที่เห็นเด่นชัด ดังนี้
1.
มีความเรี ยบง่ายของการใช้ถอ้ ยคาสานวนโวหาร ไม่มีศพั ท์สแลงมากนัก แฝงความ
เป็ นท้องถิ่น
2. ตลกขบขัน กระทบกระแทก เสียดสีสงั คมตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
3.
มีการสอดแทรกวิถีชีวติ ของคนท้องถิ่นตั้งแต่ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ค่านิยม และภาษา
4. ฉันทลักษณ์หรื อรู ปแบบของการใช้ภาษามีความหลากหลาย
5.
การเล่นไม่ตอ้ งการอุปกรณ์มากมายนัก อาจใช้จงั หวะจากการตบมือ การใช้เครื่ อง
ดนตรี ง่ายๆ เช่น ฉิ่ ง กรับ โทน เป็ นต้น การแสดงแต่งการง่ายๆ ตามแบบพื้นบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ
ซึ่งอาจจะมีการทาแป้งแต่งหน้าทาปากเล็กน้อยเพือ่ ความสวยงาม
6. มีการเล่นร้องโต้ตอบกันระหว่างฝ่ ายชายกับฝ่ ายหญิง

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนสร้างผังมโนทัศน์ ประเภทของละครไทย

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามเรื่ องโขนตามหัวข้อต่อไปนี้ พร้อมอธิบายอย่างละเอียด
1.
โขนมีที่จากจากสิ่งใดบ้าง ชักนาคดึกดาบรรพ์ กระบี่กระบอง หนังใหญ่
2.
โขนได้รับเอารู ปแบบการแสดงในสิ่งใดมาจาก ชักนาคดึกดาบรรพ์ นาเอาการแบ่งข้าง การ
แต่งกาย มาใช้ในการแสงโขน
3.
ศิลปะการต่อสูใ้ นการแสดงโขน ได้รับมาจากศิลปะแขนงใด กระบี่กระบอง
4.
สิ่งใดที่โขนได้รับมาจากการแสดง หนังใหญ่ ศิลปะการพาทย์ การเจรจา ดนตรี เพลงหน้า
พาทย์ และท่ารา ท่าเต้น
5.
โขนแบ่งออกเป็ นกี่ประเภท 5 ประเภท
6.
โขนประเภทใดที่ใช้ภูมิประเทศ และธรรมชาติเป็ นเวทีในการแสดง โขนกลางแปลง
7.
โขนประเภทใดบ้าง ที่ไม่บทร้อง โขนนัง่ ราว
8.
โขนโรงในมีการผสมผสานกับการแสดงในชนิดใด โขนกับละครใน
9.
คาว่า หน้าจอ หมายถึงสิ่งใด จอของหนังใหญ่
10. โขนฉากเกิดขึ้น ในสมัยใด รัชกาลที่ 5

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามเรื่ องโขนตามหัวข้อต่อไปนี้ พร้อมอธิบายอย่างละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โขนมีที่จากจากสิ่งใดบ้าง........................................................................................................
โขนได้รับเอารู ปแบบการแสดงในสิ่งใดมาจาก ชักนาคดึกดาบรรพ์.......................................
ศิลปะการต่อสูใ้ นการแสดงโขน ได้รับมาจากศิลปะแขนงใด..................................................
สิ่งใดที่โขนได้รับมาจากการแสดง หนังใหญ่...........................................................................
โขนแบ่งออกเป็ นกี่ประเภท.....................................................................................................
โขนประเภทใดที่ใช้ภูมิประเทศ และธรรมชาติเป็ นเวทีในการแสดง.......................................
โขนประเภทใดบ้าง ที่ไม่บทร้อง.............................................................................................
โขนโรงในมีการผสมผสานกับการแสดงในชนิดใด................................................................
คาว่า หน้าจอ หมายถึงสิ่งใด....................................................................................................
โขนฉากเกิดขึ้น ในสมัยใด
........................................................................................................

คาชี้แจง นักเรี ยนชมการแสดงต่อไปนี้ และนาข้อความในกรอบด้นล่าง มาจัด ประเภทของการแสดง
ให้ถูกต้อง
ระบาสุโขทัย ระบานกยูง
ระบาฉิ่ง
ราชุมนุมเผ่าไทย
ราฉุยฉายเบญจกายแปลง ราหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ระบา
ราเดี่ยว
ราคู่ ราหมู่

1. การแสดงชุดที่ 1 ชื่ อ........................................เป็ นการแสดงประเภทใด........................
2. การแสดงชุดที่ 2 ชื่ อ........................................เป็ นการแสดงประเภทใด........................
3. การแสดงชุดที่ 3 ชื่ อ........................................เป็ นการแสดงประเภทใด........................
4. การแสดงชุดที่ 4 ชื่ อ........................................เป็ นการแสดงประเภทใด........................
5. การแสดงชุดที่ 5 ชื่ อ........................................เป็ นการแสดงประเภทใด........................
6. การแสดงชุดที่ 6 ชื่ อ........................................เป็ นการแสดงประเภทใด........................

คาชี้แจง นักเรี ยนชมการแสดงต่อไปนี้ และนาข้อความในกรอบด้นล่าง มาจัด ประเภทของการแสดง
ให้ถูกต้อง
ระบาสุโขทัย ระบานกยูง
ระบาฉิ่ง
ราชุมนุมเผ่าไทย
ราฉุยฉายเบญจกายแปลง ราหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ระบา
ราเดี่ยว
ราคู่ ราหมู่

1. การแสดงชุดที่ 1 ชื่ อ ระบาสุโขทัย

เป็ นการแสดงประเภทใด ระบา

2. การแสดงชุดที่ 2 ชื่ อ ราหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา เป็ นการแสดงประเภทใด ราคู่
3. การแสดงชุดที่ 3 ชื่ อ ราฉุ ยฉายเบญจกายแปลง เป็ นการแสดงประเภทใด ราเดี่ยว
4. การแสดงชุดที่ 4 ชื่ อ ระบาฉิ่ง เป็ นการแสดงประเภทใด ระบา
5. การแสดงชุดที่ 5 ชื่ อ ระบานกยูง เป็ นการแสดงประเภทใด ระบา
6. การแสดงชุดที่ 6 ชื่ อ ราชุมนุมเผ่าไทย เป็ นการแสดงประเภทใด ราหมู่

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามเรื่ องการแสดงพืน้ เมือง ตามหัวข้อต่อไปนี้ พร้อมอธิบายอย่างละเอียด
1. การแสดงพื้นเมือง หมายถึง.................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. การแสดงพื้นเมืองแบ่งได้กี่ประเภท.....................................................................................
..................................................................................................................................................
3. จงอธิบายลักษณะการแสดงพื้นเมือง..................................................................................
..................................................................................................................................................
4. องค์ประกอบของการแสดงพื้นเมืองในการถ่ายทอดทางความคิดมีอะไรบ้าง....................
..................................................................................................................................................
5. การแสดงพื้นเมืองกับความงาม หมายถึง.............................................................................
..................................................................................................................................................
6. ภายในชุมชนของนักเรี ยนการแสดงพื้นเมืองที่พบคือ การแสดงชุดอะไร.........................
..................................................................................................................................................
7. การแสดงพื้นเมืองภายในชุมชนของนักเรี ยน เป็ นการแสดงพื้นเมืองในรู ปแบบใด.............
..................................................................................................................................................
8. การแสดงพื้นเมืองในชุมชนของนักเรี ยน นิยมเล่นเนื่องในโอกาสใด................................
..................................................................................................................................................
9. อุปกรณ์การแสดงพื้นเมือง ในชุมชนของนักเรี ยนคือ (ถ้าไม่มี ไม่ตอ้ งตอบ)......................
.................................................................................................................................................
10. นักเรี ยนคิดอย่างไรกับการแสดงพื้นเมืองที่นกั เรี ยนเห็น......................................................
................................................................................................................................................

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามเรื่ องการแสดงพื้นเมือง ตามหัวข้อต่อไปนี้ พร้อมอธิบายอย่างละเอียด
1. การแสดงพื้นเมือง หมายถึง การแสดงที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นนั้นๆ
2. การแสดงพื้นเมืองแบ่งได้กี่ประเภท 2 ประเภท
3. จงอธิบายลักษณะการแสดงพื้นเมืองพื้นเมือง มีลกั ษณะของการแสดงหรื อการเล่นง่ายๆ และมี
ลักษณะที่เห็นเด่นชัด
4. องค์ประกอบของการแสดงพื้นเมืองในการถ่ายทอดทางความคิดมีอะไรบ้าง ถ่ายทอดตามความเชื่อ
5. การแสดงพื้นเมืองกับความงาม หมายถึง มีเอกลักษณ์ที่งดงามตามท้องถิ่นนั้นๆ
6. ภายในชุมชนของนักเรี ยนการแสดงพื้นเมืองที่พบคือ การแสดงชุดอะไร.........................
..................................................................................................................................................
7. การแสดงพื้นเมืองภายในชุมชนของนักเรี ยน เป็ นการแสดงพื้นเมืองในรู ปแบบใด.............
..................................................................................................................................................
8. การแสดงพื้นเมืองในชุมชนของนักเรี ยน นิยมเล่นเนื่องในโอกาสใด................................
..................................................................................................................................................
9. อุปกรณ์การแสดงพื้นเมือง ในชุมชนของนักเรี ยนคือ (ถ้าไม่มี ไม่ตอ้ งตอบ)......................
.................................................................................................................................................
10. นักเรี ยนคิดอย่างไรกับการแสดงพื้นเมืองที่นกั เรี ยนเห็น......................................................
................................................................................................................................................
หมายเหตุ ข้อที่6 ถึงข้อที่10 ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น

