
งามแบบพ้ืนบ้านนั้น.........  

งามอย่างไร?  
............................



ผ้าทอพื้นเมืองเป็นเครื่องสะท้อนวัฒนธรรมของคนในพื้นถิ่นนั้นๆ มีการแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ภาพหญิง
ชาวบ้านนั่งทอผ้าในชีวิตประจำวัน ยังคงมีให้เห็นที่แม่แจ่ม เมืองในหุบเขาทางทิศตะวันตกของเชียงใหม่



ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่ถูกใช้มากที่สุดในเชิงศิลป
หัตถกรรม และมีบทบาทในการสร้างสิ่ง
ก่อสร้างในชุมชน



ไม้ในสังคมล้านนา มีผลต่อการดำเนินชีวิต แสดงออก
ซึ่งอารมณ์และความรู้สึก ที่ปรากฏอยู่ในตัวอาคารของ 

ศาสนสถานทั่วไป 



ล้านนาเคลื่อนไหว
และเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา 

กายภาพย่อมเสื่อม
สลาย แต่สิ่งที่ยังคง
อยู่คือจินตภาพที่เป็น
ลวดลายที่
เคลื่อนไหวอย่างอ่อน



ไม้ในสังคมล้านนา มีผลต่อการดำเนินชีวิต แสดงออก
ซึ่งอารมณ์และความรู้สึก ที่ปรากฏอยู่ในตัวอาคารของ 

ศาสนสถานทั่วไป 



งามแบบพื้นบ้านนั้น.........  

งามอย่างไร?  

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

......... 

การสร้างบ้านเรือนที่ยังคง
ยึดถือ ความกลมกลืนใน
ธรรมชาติ ชีวิตผู้คนที่
ผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติ 

เกิดความประทับใจ สร้าง
แรงบันดาลใจ และได้
ถ่ายทอดความรู้สึกซาบซึ้ง
เหล่านั้นผ่านรูปแบบของ
วิถีชีวิตที่เรียบง่าย และ
งดงามแบบพอเพียง



ชุมชนดั้งเดิมกับการดำเนินชีวิตที่พึ่งพิงปัจจัยในชุมชนเป็นหลัก บ้านที่มีถนนตัดผ่าน ก็เปลี่ยน
เป็นร้านค้า ตัวบ้านยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป



สภาพสิ่งปลูกสร้างที่เก่า
คร่ำคร่ารอการอนุรักษ์ 

ปรับปรุง ชี้ให้เห็นถึง
การย้ายถิ่นของคนใน
ชนบท ที่อาจหลงลืม
คุณค่าของบรรพบุรุษให้
เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่หลงเหลือไว้



บ้านเรือนที่มีรูปแบบเฉพาะตัวแบบอย่างชาวไต ที่มีความงดงาม โดดเด่น โดยมี
การนำเอาวิทยาการแบบพื้นถิ่น ที่คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาแบบเดิม แต่มิได้มีกฎเกณฑ์
ตายตัวแต่อย่างใด เน้นที่ความเรียบง่าย มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่พิถีพิถันใน
รายละเอียดมากนัก สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศนั้นๆ



บ้านชาวไตจะพบเห็นได้ทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน ลำพูน เป็นบ้านสองชั้น ใต้ถุนไม่สูงเท่ากับภาคกลาง 

อาจมียุ้งข้าวในเรือนที่ต่อจากตัวบ้าน



บ้านชาวไต มักใช้วัสดุในพื้นถิ่นมาปลูกสร้าง เช่นหลังคาทำจากใบตอง
ตึงวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ เพื่อกันแดด และน้ำฝนได้เป็นอย่างดี



การเข้าไม้ อาจใช้การสอดไม้ ตะปูยึด หรือวางพาดทับ
เฉยๆ โดยทำโครงสร้างของบ้านด้วยไม้ที่เป็น
ธรรมชาติ ไม่นิยมไสหรือเหลาไม้ เสาบ้านอาจจะลอก



ลักษณะที่แฝงอยู่ในธรรมชาติ ดุจดังภาพทิวทัศน์ที่มีแนวขุนเขาที่สลับซับซ้อนคือหลังคาเรือน 

แนวป่ายอดพุ่มไม้คือส่วนที่เป็นตัวเรือน ลำต้นของแนวไม้ก็คือแนวเสาและแนวรั้วของบ้าน



ใต้ถุนบ้าน เป็นที่วางครกกระเดื่องตำข้าว เครื่อง
มือทำไร่ ทำนา



อีกมุมด้านหนึ่งของใต้ถุนบ้าน เป็นที่วางหลอม(ยุ้ง)ข้าว ที่ทำจากไม้ไผ่สานหยาบๆ ทาทับด้วยขี้
วัว ขี้ควาย ใช้เก็บข้าวเปลือก



ยุ้งข้าวของไทยเขิน 

อาจจะแยกออกจาก
ตัวบ้าน ปลูกเป็นเรือน
มีใต้ถุนสูง ตัวยุ้งใช้
วัสดุเหมือนกับชาวไต 



เครื่องใช้ใน
ครัวเรือนเกิด
จากการ
ประดิษฐ์ทำ
มือ ไม่ต้องซื้อ 

ในเวลาที่ว่าง
เว้นจากการ
ทำไร่ทำนา



เรือนไทยใหญ่ยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คงซึ่งไว้ถึงความ
งดงามและสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี



สภาพแวดล้อมที่น่า
อยู่อาจเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ หรือ
เกิดจากการปรุงแต่ง 

ซึ่งมิได้มีข้อห้าม แค่
เพียงตระหนักไว้
เสมอถึงความ
กลมกลืนและไม่
ทำร้ายธรรมชาติรอบ
ตัวก็เป็นจุดเริ่มที่ดีใน
การปลูกจิตสำนึกให้
กับเด็กๆต่อไป





บ้านเรือนที่น่าอยู่และความงดงามในการดำเนินชีวิตของ
ผู้คน ทำให้เกิดการร่วมมือร่วมใจชองคนในชุมชน ที่จะช่วย
ให้เกิดสำนึกในความรักในพื้นถิ่น สร้างพลังที่เข้มแข็งใน
สังคม



วัฒนธรรมใหม่มักจะมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีผลทำให้วิถีการดำเนิน
ชีวิตแบบเก่าอาจถูกสั่นคลอนด้วยกระแสของวัตถุ มีผลทำให้การแก่งแย่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในสังคม



แม่น้ำมีความสำคัญมากต่อมนุษยชาติ ตั้งแต่ในสังคมบรรพการและกสิกรรม ใช้
ในการทำไร่ ทำนา เป็นแหล่งอาหาร เดินทาง ติดต่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  



ธรรมชาติอาจถูกทำลายโดยไม่รู้ตัว ผู้คนในชุมชนจะเป็น
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 



การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนตามริมน้ำ กลายเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ แสดง
ความเด่นชัดของอารยะธรรมตามลุ่มน้ำ โดยถ่ายทอดผ่านชีวิตผู้คนรุ่นต่อรุ่น



มนุษย์กับธรรมชาติ เรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่ พึ่งพิงซึ่งกันและกัน จะ
พบเห็นบ้านเรือนในแมกไม้ที่บ่งบอกถึงความใกล้ชิดแนบสนิท
ระหว่างกัน ให้ความรู้สึกถึงความร่มรื่น เป็นมิตรและการแบ่งปัน



การติดต่อกับโลกภายนอกที่เป็นไปได้อย่างยากลำบาก อาจ
ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะประยุกต์ใช้ทรัพยากรในพื้นถิ่น ผสม
ผสานกับความรู้ดั้งเดิม จึงทำให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ



การประยุกต์ใช้ทรัพยากรในพื้นถิ่น+ภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างแหล่งอาหารเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน มีส่วนสร้างรายได้ 
ทำให้สังคมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน



ชีวิตที่ดำเนินไปอย่างช้าๆ ย่อมไม่ได้ต้องการเครื่องอำนวยความสะดวก
จากภายนอก อาจเกิดความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เฉพาะตัวขึ้น



ภาพชุมชนตามริมแม่น้ำ ที่ก่อสร้างบ้านเรียงรายอย่างอิสระ 
แสดงให้เห็นวิถีชีวิตที่ยังคงต้องอาศัยธรรมชาติ ป่าเขา ลำเนา
ไพร เป็นหลัก และยังบ่งชี้ให้เห็นความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่มี



การเติบโตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ย่อมเป็น
กำไรชีวิต สร้างความสดชื่น สุขภาพที่แข็งแรง มองโลกงดงาม  

ภูมิปัญญาที่ถูกบ่มเพาะ ถูกถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่อย่างลึกซึ้ง



ภาพชีวิตชุมชนตามริมแม่น้ำ ที่มีความงดงาม ย่อมสร้างแรง
บันดาลใจกับศิลปินไม่ว่ายุคสมัยใด



ภาพชีวิตชุมชนตามริมแม่น้ำ ที่มีความงดงาม ย่อมสร้างแรง
บันดาลใจกับศิลปินไม่ว่ายุคสมัยใด



วัฒนธรรมที่เราประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเอง ซึ่งมักจะสอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 



ภาพชีวิตชุมชนตามริมแม่น้ำ ที่มีความงดงาม ย่อมสร้างแรง
บันดาลใจกับศิลปินไม่ว่ายุคสมัยใด



การดำเนินชีวิต

ด้วยความพอ

เหมาะพอดีไม่มาก

เกินไปและไม่น้อย

จนเกินไป ย่อมพบ

กับความสุขที่ถาวร 



ชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวชนบทเป็น

ไปด้วยความเรียบ

ง่าย ไม่มีพิธีรีตอง



ภาพชีวิตชุมชนตามหุบเขาที่มีความงดงาม ย่อมสร้างแรงบันดาลใจกับ
ศิลปินไม่ว่ายุคสมัยใด



ภาพชีวิตผู้คนในหุบเขา และการพึ่งพิง
ธรรมชาติเป็นหลัก



ขนาดของชุมชนมีขนาดเล็ก จึงทำให้
คนในชุมชนรู้จักมักคุ้นกัน ค่าครองชีพต่ำ 



ความเชื่อ
เกี่ยวกับเขา
พระสุเมรุ ที่
ยังคง
สะท้อนให้
เห็นถึงการ
กำหนด
พื้นที่
ภายในและ



ความงดงามของ
ลวดลายดอกไม้และ
ภาพสัตว์ที่ปรากฏบน
เพดาน สะท้อนให้เห็น
ถึงการใช้สัญลักษณ์
จากธรรมชาติเป็น
ตัวแทนตามคติความ



ภาพชีวิตกับความศรัทธาถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาด
และการแกะสลักบนศาสนสถาน ที่ยังคงไว้ซึ่งความ
ตั้งใจ ประณีต พิถีพิถัน



จิตวิญญาณของ
ความงดงามใน
เชิงช่างของ
คนในยุค
โบราณ ที่ทรง
คุณค่าจากการ
สร้างด้วยมือ



กาลเวลาอาจ
ทำให้เกิด
ความเลือน
ราง แต่มิอาจ
ทำให้พลัง
แห่งความ
ศรัทธาเสื่อม
ถอย



มุมมองที่ถูก
กำหนดด้วย
ทิศทางจาก
ล่างขึ้นบน แล
เห็นถึงความ
ต่อเนื่องอย่าง
กลมกลืน ใน
จังหวะของ
เส้น
โครงสร้าง
หลังคา จรด
หัวเสา 



บริบทของความงดงามในความเงียบสงบ อย่างมีมนต์ขลัง ท่ามกลาง
ขุนเขา ที่ห่างไกลจากความวุ่นวาย ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่แสวงหาที่
พึ่งทางด้านจิตใจแห่งชีวิต



ไม่มีสิ่งใดที่จะ
สามารถดำเนินไปแต่
โดยลำพัง ยังคงต้อง
อาศัยประสบการณ์ 

และสังเกตในสิ่งรอบ
ข้างอยู่เสมอ จึงจะได้
มาซึ่งความสมดุลใน
ชีวิตกับธรรมชาติและ
ธรรมชาติก็ยังคงมี
บทบาทที่ยิ่งใหญ่ต่อ
มวลมนุษย์ไม่เสื่อม
คลาย



ประตูของวัดในพุทธ
ศาสนาถูกเปิดตลอด
เวลา รอคอยการมา
เยือนของผู้ที่ชื่นชมใน
คุณค่าแห่งจิตใจที่
บริสุทธิ์ ซึ่งนับว่าเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม
ที่ยังคงยั่งยืนอยู่ใน
ยุคปัจจุบัน



สิ่งแวดล้อมชนบท ยัง
คงเป็นเบ้าหลอมที่
สำคัญต่อลูกหลาน ที่ได้
สัมผัสถึงความจริงใน
ชีวิตที่เป็นแง่มุมหนึ่งที่
สะท้อนให้เห็นความ
เป็นไปในสังคมผ่าน
สถาบันครอบครัว


































