
หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต 

รายวิชา ศิลปศึกษา  

(ทช31003) 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

หลักสตูรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

สํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

หนังสือเรียนเลมน้ีจัดพิมพดวยเงินงบประมาณแผนดินเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

ลิขสิทธิ์เปนของ สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

หามจําหนาย 

 

 

เอกสารทางวิชาการลําดบัที ่15/2554 



หนังสือเรียนสาระทักษะการดําเนินชีวิต 

รายวิชา ศิลปศึกษา (ทช31003) 

ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

ลิขสิทธิ์เปนของ สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เอกสารทางวิชาการลําดับที่ 15/2554 

 

 
 
 
 

 



คํานํา 
 

                         สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดําเนินการจัดทํา

หนังสือเรียน ชุดใหมนี ้ขึน้ เพื ่อสําหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ               

ระดับการศึกษาขัน้พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทีม่ีวัตถุประสงคในการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

ครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนําหนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษา

คนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื ่อทดสอบความรูความเขาใจในสาระเนือ้หา              

โดยเมื่อศึกษาแลวยังไมเขาใจ สามารถกลับไปศึกษาใหมได  ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจาก

ศึกษาหนังสือเรียนนี้ โดยนําความรูไปแลกเปลี ่ยนกับเพื ่อนในชั ้นเรียน ศึกษาจากภูมิปญญาทองถิ ่น           

จากแหลงเรียนรูและจากสื่ออ่ืนๆ 
                         ในการดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือทีดี่จากผูทรงคุณวุฒิและผูเกีย่วของหลายทานที่คนควา

และเรียบเรียงเนื ้อหาสาระจากสื ่อตางๆ เพือ่ใหไดสื ่อที ่สอดคลองกับหลักสูตร และเปนประโยชน                  

ตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา คณะผู เรียบเรียง ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานทีไ่ดใหความรวมมือดวยดี                  

ไว ณ โอกาสน้ี 
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หวังวาหนังสือเรียน

ชุดนีจ้ะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง 
 

 
 สํานักงาน กศน.  
 



 
สารบัญ 

หนา 
 

คํานํา 
คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
โครงสรางรายวิชา 
บทท่ี 1    ทัศนศิลป        
   เร่ืองที่  1   จุด เสน สี แสง เงา รูปราง และรูปทรง       2 
   เร่ืองที่  2   ทัศนศิลปสากล       11 
   เร่ืองที่  3   การวิพากษวิจารณงานทัศนศิลป     20 
   เร่ืองที่  4   ความงามตามธรรมชาติ      23 
   เร่ืองที่  5   ความงามตามทัศนศิลปสากล      27 

   เร่ืองที่  6   ธรรมชาติกับทัศนศิลป      30 
   เร่ืองที่  7   ความคิดสรางสรรค การตกแตงรางกาย ที่อยูอาศัย   32 
 

บทท่ี 2   ดนตรี 
   เร่ืองที่  1   ดนตรีสากล        36 

   เร่ืองที่  2   ดนตรีสากลประเภทตาง ๆ      37 

   เร่ืองที่  3   คุณคาความไพเราะของเพลงสากล     42 

   เร่ืองที่  4   ประวัติภูมิปญญาทางดนตรีสากล     47 
 

บทท่ี 3  นาฏศิลป   

   เร่ืองที่  1   นาฎยนิยาม            52  
   เร่ืองที่  2   สุนทรียะทางนาฏศิลป      55  
   เร่ืองที่  3   นาฏศิลปสากลเพื่อนบานของไทย     58 

   เร่ืองที่  4   ละครที่ไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก    73 

   เร่ืองที่  5   ประเภทของละคร       74 

   เร่ืองที่  6   ละครกับภูมิปญญาสากล      78 
   เร่ืองที่  7   ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของลีลาศสากล   83 

 



คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
  
 หนังสือเรียนสาระการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ทช31003 เปนหนังสือเรียนทีจั่ดทําขึ้น สําหรับ

ผูเรียนที่เปนนักศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และขอบขาย

เน้ือหาของรายวิชาน้ัน ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนือ้หาของแตละบทอยางละเอียด ทํากิจกรรมตามที่กําหนด  และทําความ

เขาใจในเน้ือหาน้ันใหมใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเร่ืองตอ ๆ ไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเร่ืองของแตละเรือ่ง เพือ่เปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาในเรื่อง

น้ัน ๆ อีกคร้ัง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเน้ือหา แตละเร่ือง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและ

เพื่อน ๆ ที่รวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

4. หนังสอืเรียนเลมน้ีมี 3 บท 

บทท่ี 1    ทัศนศิลป 
  เร่ืองที่  1   จุด เสน สี แสง เงา รูปราง รูปทรง 

    เร่ืองที่  2   ทัศนศิลปสากล 
     เร่ืองที่  3   การวิพากษวิจารณงานทัศนศิลป 
    เร่ืองที่  4   ความงามตามธรรมชาติ 
    เร่ืองที่  5   ความงามตามทัศนศิลปสากล 
    เร่ืองที่  6   ธรรมชาติกับทัศนศิลป 
    เร่ืองที่  7   ความคิดสรางสรรค การตกแตงรางกาย และที่อยูอาศัย 
    เร่ืองที่  8   ความคิดสรางสรรคในงานตกแตง 
 

บทท่ี 2   ดนตรี 
    เร่ืองที่  1   ดนตรีสากล 
    เร่ืองที่  2   ดนตรีสากลประเภทตาง ๆ 
    เร่ืองที่  3   คุณคาความไพเราะของเพลงสากล 
    เร่ืองที่  4   ประวัติภูมิปญญาทางดนตรีสากล 
 

 
 
 
 



 
บทท่ี 3  นาฏศิลป   

   เร่ืองที่  1   นาฎยนิยาม  
   เร่ืองที่  2   สุนทรียะทางนาฏศิลป  
   เร่ืองที่  3   นาฏศิลปสากลเพื่อนบานของไทย 
    เร่ืองที่  4   ละครที่ไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก 
   เร่ืองที่  5   ประเภทของละคร 
   เร่ืองที่  6   ละครกับภูมิปญญาสากล 
  เร่ืองที่  7   ลีลาศสากล 



โครงสรางรายวิชาศิลปศึกษา 
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

(ทช31003) 

สาระสําคัญ   

 รู เขาใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณคาความงาม ความไพเราะ ของธรรมชาติ 

สิง่แวดลอม ทางทัศนศิลป ดนตรี และนาฎศิลปสากล สามารถวิเคราะห วิพากย วิจารณ ไดอยาง

เหมาะสม 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของทัศนศิลปสากล ดนตรีสากล และ

นาฎศิลปสากล เขาใจถึงตนกําเนิด ภูมิปญญาและการอนุรักษ 

ขอบขายเนื้อหา 

บทที่ 1 ทัศนศิลป 

 เรื่องท่ี  1   จุด เสน สี แสง เงา รูปราง รูปทรงและพื้นผิว 

 เรื่องท่ี  2   ทัศนศิลปสากล 

 เรื่องท่ี  3   การวิพากษวิจารณงานทัศนศิลป 

 เรื่องท่ี  4   ความงามตามธรรมชาติ 

 เรื่องท่ี  5   ความงามตามทัศนศิลปสากล 

 เรื่องท่ี  6   ธรรมชาติกับทัศนศิลป 

 เรื่องท่ี  7   ความคิดสรางสรรค การตกแตงรางกาย และท่ีอยูอาศัย 

 เรื่องท่ี  8   ความคิดสรางสรรคในงานตกแตง 
 

บทที่ 2 ดนตรี 

 เรื่องท่ี  1   ดนตรีสากล 

 เรื่องท่ี  2   ดนตรีสากลประเภทตาง ๆ 

 เรื่องท่ี  3   คุณคาความไพเราะของเพลงสากล 

 เรื่องท่ี  4   ประวัติภูมิปญญาทางดนตรีสากล 
 

บทที่ 3 นาฏศลิป   

 เรื่องท่ี  1   นาฎยนิยาม  

 เรื่องท่ี  2   สุนทรยีะทางนาฏศลิป  

 เรื่องท่ี  3   นาฏศิลปสากลเพื่อนบานของไทย 

 เรื่องท่ี  4   ละครท่ีไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก 

 เรื่องท่ี  5   ประเภทของละคร 

 เรื่องท่ี  6   ละครกับภูมิปญญาสากล 

 เรื่องท่ี  7   ลีลาศสากล 



บทที ่1 

ทัศนศิลป 

สาระสําคัญ   

 ศึกษาเรียนรู เขาใจ เห็นคุณคาความงาม ของทัศนศิลป และสามารถวิพากย วิจารณไดอยางเหมาะสม 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของทัศนศิลปสากล เขาใจถึงตนกําเนิด ภูมิปญญาและการ

อนุรักษ 

ขอบขายเนื้อหา 

 เร่ืองที่  1   จุด เสน สี แสง เงา รูปราง รูปทรงและพื้นผิว 

 เร่ืองที่  2   ทัศนศิลปสากล 

เร่ืองที่  3   การวิพากษวิจารณงานทัศนศิลป 

 เร่ืองที่  4   ความงามตามธรรมชาติ 

 เร่ืองที่  5   ความงามตามทัศนศิลปสากล 

 เร่ืองที่  6   ธรรมชาติกับทัศนศิลป 

 เร่ืองที่  7   ความคิดสรางสรรค การตกแตงรางกาย และที่อยูอาศัย 

 เร่ืองที่  8   ความคิดสรางสรรคในงานตกแตง 
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เร่ืองที่  1    จุด เสน สี แสงเงา รูปราง รูปทรง 

จุด                       ……………………………………… 
คือ องคประกอบที่เล็กที่สุด จุดเปนสิ่งที่สามารถบอกตําแหนงและทิศทางโดยการนําจุดมาเรียงตอกันให

เปนเสน การรวมกันของจุดจะเกิดนํ้าหนักที่ใหปริมาตรแกรูปทรง เปนตน  

 

 

 

 

 

เสน  

หมายถึง  จุดหลายๆจุดที ่เ รียง ชิดติด กันเปนแนวยาว โดยการลากเสนจากจุดหนึ ่งไปยัง อีกจุดหนึ ่ง  

ในทิศทางทีแ่ตกตางกัน จะเปนทิศมุม 45 องศา 90 องศา 180 องศาหรือมุมใดๆ การสลับทิศทางของเสนที่ลากทําใหเกิดเปน

ลักษณะตาง ๆ ในทางศิลปะเสนมีหลายชนิดดวยกันโดยจําแนกออกไดเปนลักษณะใหญๆ คือ เสนตั้ง เสนนอน เสนเฉียง        

เสนโคง เสนหยัก เสนซิกแซก 

2

เสนเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการสรางสรรค  เสนสามารถแสดงใหเกิดความหมายของภาพ

และใหความรูสึกไดตามลักษณะของเสน เสนที่เปนพื้นฐาน ไดแก  เสนตรงและเสนโคง 

ความรูสึกท่ีมีตอเสน 

จากเสนตรงและเสนโคงสามารถนํามาสรางใหเกิดเปน เสนใหม ๆ ที่ใหความรูสึกที่แตกตางกันออกไป

ไดดังน้ี 

2เสนตั้ง2

 

  ใหความรูสึกแข็งแรง  สูงเดน  สงางาม  นาเกรงขาม 

 

 

 

2เสนนอน2

 

  ใหความรูสึกสงบราบเรียบ  กวางขวาง  การพักผอน  หยดุน่ิง 
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2เสนแนว2เ2ฉยีง2

 

  ใหความรูสึกไมปลอดภัย  ไมมั่นคง  ไมหยุดน่ิง 

 

 

2เสนตัดกัน2

 

   ใหความรูสึกประสานกัน  แขง็แรง 

 

2เสนโคง  

 

ใหความรูสึกออนโยน นุมนวล 

 

 

2เสนคด  

 

ใหความรูสึกเคลื่อนไหว ไหลเลือ่น  ราเริง  ตอเน่ือง 

 

 

2เสนประ  

 

ใหความรูสึกขาดหาย  ลึกลับ  ไมสมบรูณ  แสดงสวนทีม่องไมเห็น 

 

 

2เสนขด 

 

 ใหความรูสกึหมนุเวียนมนึงง 

 

 

2เสนหยัก2

 

   ใหความรูสึกขัดแยง  นากลัว  ต่ืนเตน  แปลกตา 

 

 

 

 

นักออกแบบนําเอาความรูสึกที่มีตอเสนทีแ่ตกตางกันมาใชในงานศิลปะประยุกต  โดยใชเสนมาเปลีย่น

รูปรางของตัวอักษร  เพื่อใหเกิดความรูสึกเคลื่อนไหวและทําใหสื่อความหมายไดดียิ่งขึ้น 
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สี  

ทฤษฎีสี หมายถึง หลักวิชาในเรื่องของสีที่สามารถมองเห็นไดดวยตา และเมื่อสามรอยกวาปทีผ่านมา 

ไอแซก นิวตัน ไดค นพบว า  แสงสีขาวจาก  ดวงอาทิตย เมื ่อ หัก เห ผ า นแทงแกวสามเหลี ่ย ม  

( prism) แสงสีขาวจะกระจายออกเปนสีรุง เรียกวา สเปคตรัม มี 7 สี ไดแก มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง สม 

แดง  และไดกาํหนดใหเปนทฤษฎีสีของแสง ความจริงสีรุงเปนปรากฏการณ ตามธรรมชาติที่เกิดขึน้และพบเห็น

กันบอยๆ โดยเกิดจากการหักเห ของแสงอาทิตยหรือ แสงสวาง เมือ่ผานละอองน้าํในอากาศและกระทบตอ

สายตาใหเห็นเปนสี มีผลทางดานจิตวิทยา ทางดานอารมณ และความรูสึก การที่ไดเห็นสีจากสายตา สายตาจะสง

ความรูสึกไปยังสมองทําใหเกิดความรูสึกตางๆ ตาม อิทธิพลของสี เชน สดชื่น เรารอน เยือกเย็น หรือตื่นเตน 

มนุษยเราเกี่ยวของกับสีตางๆ อยูตลอดเวลาเพราะ ทุกสิ่ง ที่อยูรอบตัวน้ัน ลวนแตมีสีสันแตกตางกันมากมาย  

นักวิชาการสาขาตางๆ ไดศึกษาคนควาเรือ่งสี จนเกิดเปนทฤษฎีสี ตามหลักการของนักวิชาการสาขา   

ตาง ๆ เชน 

แมสีของนักฟสิกส หรือ(แมสีของแสง) (Spectrum Primaries)  

เปนสีที่เกิดจากการผสมกันของคลื่นแสง มี 3 สี คือ  

 

 

 

 

 

 

 

แมสีของนักเคมี (Pigmentary Primaries) คือสีทีใ่ชในวงการอุตสาหกรรมและวงการศิลปะ หรือเรียก

อีกอยางหนึ่งวา สีวัตถุธาตุ ที่เรากําลังศึกษาอยูในขณะนี ้โดยใชในการเขียนภาพเกี่ยวกับพาณิชยศิลป ภาพ

โฆษณา ภาพประกอบเร่ืองและภาพเขียน ของศิลปนตาง ๆ ประกอบดวย  

สีข้ันท่ี 1 (Primary Color) คือ แมสีพื้นฐาน มี 3 สี ไดแก  

1. สเีหลอืง (Yellow) 

2. สแีดง (Red)  

3. สีนํ้าเงิน (Blue)  

 

 

 

 

 

สีแดง 

สนํ้ีาเงิน สเีหลือง 
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สีข้ันท่ี 2 (Secondary color) 

 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแมสีผสมกันในอัตราสวนที่เทากัน จะทําใหเกิดสีใหม 3 สี ไดแก  

1. สีสม (Orange)    เกดิจาก สแีดง (Red)  ผสมกับสีเหลือง (Yellow)  

2. สีมวง (Violet)     เกิดจาก สแีดง (Red)  ผสมกับสีนํ้าเงิน (Blue) 

3. สีเขียว (Green)   เกิดจาก สีเหลือง (Yellow) ผสมกับสีนํ้าเงิน (Blue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีข้ันท่ี 3 (Intermediate Color)  

คือสีที่เกิดจากการผสมกันระหวางแมสีกับสีขั้นที่ 2 จะเกิดสีขั้นที่ 3 ขึ้นอีก 6 สี ไดแก  

1. สีนํ้าเงินมวง ( Violet-blue)        เกิดจาก สีนํ้าเงิน (Blue) ผสมสีมวง (Violet) 

2. สีเขียวนํ้าเงิน ( Blue-green)      เกดิจาก สีนํ้าเงิน (Blue) ผสมสีเขียว (Green)  

3. สีเหลอืงเขยีว ( Green-yellow)  เกดิจาก สเีหลอืง(Yellow) ผสมกับสีเขียว (Green)  

4. สีสมเหลือง ( Yellow-orange)   เกดิจาก สเีหลอืง (Yellow) ผสมกับสีสม (Orange) 

5. สแีดงสม ( Orange-red)          เกดิจาก สแีดง (Red) ผสมกับสีสม (Orange) 

6. สมีวงแดง ( Red-violet)           เกดิจาก สแีดง (Red) ผสมกับสีมวง (Violet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราสามารถผสมสีเกิดขึ้นใหมไดอีกมากมายหลายรอยสีดวยวิธีการเดียวกันนี้ ตามคุณลักษณะของสีทีจ่ะ

กลาวตอไป  

สนํ้ีาเงินมวง สสีมเหลือง 

สมีวงแดง สแีดงสม 

สเีขยีวนํ้าเงิน สเีหลืองเขยีว 

สสีม 

สมีวง สเีขยีว 
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จะเห็นไดวาสีทั้ง 3 ขั้นตามทฤษฎีสีดังกลาว มีผลทําใหเราสามารถนํามาใชเปนหลักในการเลือกสรรสี

สําหรับงานสรางสรรค ของเราได ซึง่งานออกแบบมิไดถูกจํากัดดวยกรอบความคิดของทฤษฎีตามหลักวิชาการ

เทานัน้ แตเราสามารถ คิดออกนอกกรอบแหงทฤษฎีนั้นๆ ได เทาทีม่ันสมองของเราจะเคนความคิดสรางสรรค

ออกมาได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพวงจรสี 12 สี 

 

 

คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ 

1. สีแท หรือความเปนสี (Hue ) หมายถึง สีที่อยูในวงจรสีธรรมชาติ ทั้ง 12 สี (ดูภาพสี 12 สีในวงจรส ี

ประกอบ) สี ที่เราเห็นอยูทุกวันน้ีแบงเปน 2 วรรณะ โดยแบงวงจรสอีอกเปน 2 สวน จากสีเหลืองวนไปถึงสีมวง คือ 

1. สีวรรณะรอน (Warm Color) ใหความรูสึกรุนแรง รอน ตืน่เตน ประกอบดวย สีเหลือง สี

เหลืองสม สีสม สีแดงสม สีแดง สีมวงแดง สีมวง 

2. สีวรรณะเย็น (Cool Color) ใหความรูสึกเย็น สงบ สบายตาประกอบดวย สีเหลือง สีเขียว

เหลือง สีเขียว สีน้าํเงินเขียว สีน้าํเงิน สีมวงน้าํเงิน สีมวง  เราจะเห็นวา สีเหลือง และสีมวง เปนสีทีอ่ยูไดทัง้ 2 

วรรณะ คือสีกลางที่เปนไดทั้งสีรอน และสีเย็น 
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2. ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสด หรือความบริสุทธิข์องสีใดสีหนึง่ และสีทีถู่กผสมดวย 

สีดําจนหมนลง ความจัดหรือความบริสุทธิจ์ะลดลงความจัดของสีจะเรียงลําดับจากจัดทีสุ่ด ไปจนหมนที่สุด  

ไดหลายลําดับ ดวยการคอยๆ เพิ่มปริมาณของสีดําทีผ่สมเขาไปทีละนอยจนถึงลําดับทีค่วามจัดของสีมีนอยทีสุ่ด 

คือเกือบเปนสีดํา  

3. น้ําหนักของสี (Values) หมายถึง สีที่สดใส (Brightness) สีกลาง (Grayness) สีทึบ(Darkness) ของ 

สีแตละส ีสีทุกสีจะมีนํ้าหนักในตัวเอง ถาเราผสมสีขาวเขาไปในสีใดสีหน่ึง สีน้ันจะสวางขึ้น หรือมีน้าํหนักออน

ลงถาเพิม่สีขาวเขาไปทีละนอยๆ ตามลําดับ เราจะไดน้าํหนักของสีที่เรียงลําดับจากแกสุดไปจนถึงออนสุด

น้าํหนักออนแกของสี เกิดจากการผสมดวยสีขาว เทา และ ดํา น้าํหนักของสีจะลดลงดวยการใชสีขาวผสม  

( tint) ซึ่งจะทําให เกิดความรูสึกนุมนวล ออนหวาน สบายตา น้ําหนักของสีจะเพิม่ขึน้ปานกลางดวยการใชสีเทา

ผสม ( tone) ซึง่จะทําใหความเขมของสีลดลง เกิดความรูสึก ที่สงบ ราบเรียบ และน้าํหนักของสีจะเพิ่มขึ้นมาก

ขึ้นดวยการใชสีดําผสม ( shade) ซึ่งจะทําใหความเขมของสีลดความสดใสลง เกิดความรูสึกขรึม ลึกลับ น้ําหนัก

ของสียังหมายถึงการเรียงลําดับน้าํหนักของสีแทดวยกันเอง โดยเปรียบเทียบ น้ําหนักออนแกกับสีขาว – ดํา  

เราสามารถเปรียบเทียบระหวางภาพสีกับภาพขาวดําไดอยางชัดเจนและเมื่อเรานําภาพสีที่เราเห็นวามีสีแดงอยู

หลายคาต้ังแตออน กลาง แก ไปถายเอกสารขาว-ดํา เมื่อนํามาดูจะพบวา สีแดงจะมีนํ้าหนักออน แกต้ังแตขาว เทา 

ดํา น่ันเปนเพราะวาสแีดงมนี้าํหนักของสแีตกตางกนัน่ันเอง 

สีตางๆ ที่เราสัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกขึน้ภายในตอเรา ทันทีที่เรามองเห็นสี ไมวาจะเปน 

การแตงกาย บานที่อยูอาศัย เคร่ืองใชตางๆ แลวเราจะ ทําอยางไร จึงจะใชสีไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ

หลักจิตวิทยา เราจะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึก ตอมนุษยอยางไร ซึ่งความรูสึกที่เกี่ยวกับสีสามารถจําแนก

ออกไดดงัน้ี  

สีแดง ใหความรูสึกรอน รุนแรง กระตุน ทาทาย เคลื่อนไหว ตื่นเตน เราใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ 

ความมั่งคั่ง ความรัก ความสําคัญ และอันตรายจะทําใหเกิดความอุดมสมบูรณเปนตน  

สีสม ใหความรูสึก รอน อบอุน สดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง และการปลดปลอย สีเหลือง ให

ความรูสึก แจมใส ราเริง เบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม ความสุกสวาง สีเขียว ใหความรูสึก งอกงาม สดชืน่ สงบเงียบ

รมร่ืน รมเย็น การพักผอน การผอนคลายธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยอืกเยน็ 

สเีขยีวแก ใหความรูสึก เศราใจ แกชรา สีน้าํเงิน ใหความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน เครงขรึม เอา

การเอางาน ละเอียด รอบคอบ สงางาม มีศักด์ิศรี สูงศักด์ิ เปนระเบียบถอมตน  

สีฟา ใหความรูสึก ปลอดโปรง โลงกวาง โปรงใส สะอาด ปลอดภัย ความสวาง ลมหายใจ ความเปน

อิสรเสรีภาพ การชวยเหลือ   

สีคราม จะทําใหเกิดความรูสึกสงบ  

สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม เรนลับ ซอนเรน มีอํานาจ มีพลังแฝงอยู ความรัก ความเศรา 

ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักด์ิ 

สีนํ้าตาล ใหความรูสึกเกา หนัก สงบเงียบ  



 8 

สีขาว ใหความรูสึกบริสุทธิ์ สะอาด ใหม สดใส  

สีดํา ใหความรูสึกหนัก หดหู เศราใจ ทึบตัน  

สีชมพู ใหความรูสึก อบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก เอาใจใส วัยรุน หนุมสาว นารัก

ความสดใส 

สีไพล จะทําใหเกิดความรูสึกกระชุมกระชวย เปนหนุมสาว  

สีเทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา ความสงบ ความเงียบ สุภาพ 

สุขุม ถอมตน 

สทีอง ใหความรูสึก ความหรูหรา โออา มีราคา สูงคา สิ่งสําคัญ ความเจริญรุงเรือง ความสุข ความมั่งคัง่ 

ความรํ่ารวย การแผกระจาย  

จากความรูสึกดังกลาว เราสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดในทุกเรื่อง และเมื่อตองการ

สรางผลงาน ที่เกีย่วกับการใชสี เพือ่ทีจ่ะไดผลงานทีต่รงตามความตองการในการสือ่ความหมาย และจะชวยลด

ปญหาในการ ตัดสินใจที่จะเลือกใชสีตางๆได เชน 

1. ใชในการแสดงเวลาของบรรยากาศในภาพเขียน เพราะสีบรรยากาศในภาพเขียนนั้นๆ จะแสดงใหรูวา 

เปนภาพตอนเชา ตอนกลางวัน หรือตอนบาย เปนตน  

2. ในดานการคา คือ ทําใหสินคาสวยงาม นาซือ้หา นอกจากนีย้ังใชกับงานโฆษณา เชน โปสเตอรตางๆ 

ชวยใหจําหนายสินคาไดมากขึ้น  

3. ในดานประสิทธิภาพของการทํางาน เชน โรงงานอุตสาหกรรม ถาทาสีสถานทีท่ํางานใหถูกหลัก

จิตวิทยา จะเปนทางหนึ่งที่ชวยสรางบรรยากาศใหนาทํางาน คนงานจะทํางานมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการ

ทํางานสูงขึ้น  

4. ในดานการตกแตง สีของหอง และสีของเฟอรนิเจอร ชวยแกปญหาเรือ่งความสวางของหอง รวมทั้ง

ความสุขในการใชหอง ถาเปนโรงเรียนเด็กจะเรียนไดผลดีขึ้น ถาเปนโรงพยาบาลคนไขจะหายเร็วขึ้น 

สรางสรรคงานออกแบบจะเปนผูที่เกี่ยวของกับการใชสีโดยตรง มัณฑนากรจะคิดคนสีขึน้มาเพือ่ใชในงาน

ตกแตง คนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดคนสีเกีย่วกับแสง จิตรกรก็จะคิดคนสีขึน้มาระบายใหเหมาะสมกับ 

ความคิด และจินตนาการของตน แลวตัวเราจะคิดคนสีขึ้นมาเพื่อความงาม ความสุข สําหรับเรามิไดหรือ  

สีทีใ่ชสําหรับการออกแบบนัน้ ถาเราจะใชใหเกิดความสวยงามตรงตามความตองการของเรา มีหลักในการใช

กวางๆ อยู 2 ประการ คือ การใชสีกลมกลืนกัน และ การใชสีตัดกัน  

1.  การใชสีกลมกลืนกัน  

การใชสีใหกลมกลืนกัน เปนการใชสีหรือน้ําหนักของสีใหใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกัน เชน การใชสี

แบบเอกรงค เปนการใชสีสีเดียวที่มีนํ้าหนักออนแกหลายลําดับ  

การใชสีขางเคียง เปนการใชสีทีเ่คียงกัน 2 – 3 สี ในวงสี เชน สีแดง สีสมแดง และสีมวงแดง การใชสี

ใกลเคียง เปนการใชสีทีอ่ยูเรียงกันในวงสีไมเกิน 5 สี ตลอดจนการใชสีวรรณะรอนและวรรณะเย็น (warm tone 

colors and cool tone colors) ดังไดกลาวมาแลว  
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2. การใชสีตัดกัน สีตัดกันคือสีที่อยูตรงขามกันในวงจรสี (ดูภาพวงจรสี ดานซายมือประกอบ) การใชสี

ใหตัดกันมีความจําเปนมาก ในงานออกแบบ เพราะชวยใหเกิดความนาสนใจ ในทันทีที่พบเห็น สี

ตัดกันอยางแทจริงมี อยูดวยกัน 6 คูสี คือ  

1. สีเหลือง ตรงขามกับ สีมวง      

 

2. สีสม ตรงขามกับ สีนํ้าเงิน 

 

3. สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว 

 

4. สีเหลืองสม ตรงขามกับ สีมวงนํ้าเงิน  

 

5. สีสมแดง ตรงขามกับ นํ้าเงินเขียว 

 

6. สีมวงแดง ตรงขามกับ สเีหลอืงเขยีว  

 

ในงานออกแบบ หรือการจัดภาพ หากเรารูจักใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน หรือวรรณะเย็น 

เราจะ สามารถควบคุม และสรางสรรคผลงานใหเกิดความประสานกลมกลืน งดงามไดงายขึ้น เพราะสีมีอิทธิพล

ตอ มวล ปริมาตร และชองวาง สีมีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความกลมกลืน หรือขัดแยงได สีสามารถขับเนนใหเกิด

จุดเดน และการรวมกนัใหเกดิเปนหนวยเดียวกนัได เราในฐานะผูใชสีตองนําหลักการตางๆ ของสีไปประยุกตใช

ใหสอดคลอง กับเปาหมายในงานของเรา เพราะสีมีผลตอการออกแบบ คือ 

1. สรางความรูสึก สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไป ทัง้นีข้ึ้นอยูกับประสบการณ และภูมิหลัง 

ของแตละคน สีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดได การใชสีภายใน หรือภายนอกอาคาร จะมีผลในการ 

สรางบรรยากาศได 

2. สรางความนาสนใจ สีมีอิทธิพลตองานศิลปะการออกแบบ จะชวยสรางความประทับใจ และความ

นาสนใจเปนอันดับแรกทีพ่บเห็น          

3. สีบอกสัญลักษณของวัตถุ ซึง่เกิดจากประสบการณ หรือภูมิหลัง เชน สีแดงสัญลักษณของไฟ หรือ

อันตราย สีเขียวสัญลักษณแทนพืช หรือความปลอดภัย เปนตน 

4. สีชวยใหเกิดการรับรู และจดจํา งานศิลปะการออกแบบตองการใหผู พบเห็นเกิดการจดจํา  

ในรูปแบบ และผลงาน หรือเกิดความประทับใจ การใชสีจะตองสะดุดตา และมีเอกภาพ  

แสงและเงา 

แสงและเงา หมายถึง แสงที่สองมากระทบพืน้ผิวที่มีสีออนแกและพืน้ผิวสูงต่าํ โคงนูนเรียบหรือขรุขระ 

ทําใหปรากฏแสงและเงาแตกตางกัน 

เหลือง       มวง 

สม         น้าํเงนิ 

เหลืองสม    มวงน้ําเงิน 

แดง         เขยีว  

สมแดง         น้าํเงนิเขยีว 

มวงแดง    เหลืองเขยีว 
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ตัวกาํหนดระดับของคานํ้าหนัก  ความเขมของเงาจะขึน้อยูกับความเขมของแสง  ในทีท่ีม่ีแสงสวางมาก 

เงาจะเขมขึน้   และในทีท่ีม่ีแสงสวางนอย เงาจะไมชัดเจน ในทีท่ี ่ไมมีแสงสวางจะไมมีเงา และเงาจะอยูใน

ทางตรงขามกับแสงเสมอ  คาน้าํหนักของแสงและเงาที่เกิดบนวัตถุ     สามารถจําแนกเปนลักษณะที่ ตาง ๆ ได

ดังน้ี 

1. บริเวณแสงสวางจัด  (Hi-light)  เปนบริเวณที่อยูใกลแหลงกําเนิดแสงมากที่สุด   จะมีความสวาง

มากที่สุด วัตถุที่มีผิวมันวาวจะสะทอนแหลงกาํเนิดแสงออกมาใหเห็นไดชดั  

2. บริเวณแสงสวาง  (Light) เปนบริเวณที่ไดรับแสงสวาง รองลงมาจากบริเวณแสงสวาง  จัด เนือ่งจาก

อยูหางจากแหลงกําเนิดแสงออกมา และเร่ิมมีคานํ้าหนักออน ๆ  

3. บริเวณเงา (Shade)  เปนบริเวณที่ไมไดรับแสงสวาง     หรือเปนบริเวณทีถู่กบดบังจาก  แสงสวาง 

ซึ่งจะมีคาน้ําหนักเขมมากขึ้นกวาบริเวณแสงสวาง  

4. บริเวณเงาเขมจัด (Hi-Shade) เปนบริเวณที่อยูหางจากแหลงกําเนิดแสงมากทีสุ่ด หรือ  เปนบริเวณ

ที่ถูกบดบังหลาย ๆ ชั้น จะมีคานํ้าหนักที่เขมมากไปจนถึงเขมที่สุด  

5. บริเวณเงาตกทอด เปนบริเวณของพื้นหลังที่เงาของวัตถุทาบลงไป เปนบริเวณเงาที่อยู ภายนอกวัตถุ 

และจะมีความเขมของคาน้ําหนักขึ้นอยูกับ ความเขมของเงา น้ําหนักของพื้น หลัง ทิศทางและระยะของเงา  

ความสําคัญของคานํ้าหนัก 

1. ใหความแตกตางระหวางรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่วาง  

2. ใหความรูสึกเคลื่อนไหว  

3. ใหความรูสึกเปน 2 มิติ แกรูปราง และความเปน 3 มิติแกรูปทรง  

4. ทําใหเกิดระยะความต้ืน - ลึก และระยะใกล - ไกลของภาพ  

5. ทําใหเกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ  

 

กิจกรรม 

1. ใหนักศึกษาใชเสนแบบตางๆตามแบบเรียนมาประกอบเปนภาพตามจินตนาการลงในกระดาษเปลา 

ขนาดA4 จากน้ันนํามาแสดงผลงานและแลกเปลีย่นกนัชมและวิจารณกนัในชัน้เรียน 

2. นําผลงานจากขอ1 เก็บในแฟมสะสมผลงาน 
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เร่ืองที่  2   ทศันศิลปสากล 

ความหมายของศิลปะและทัศนศิลป   

ศิลปะหมายถึง ผลแหงความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกมาในรูปลักษณตางๆใหปรากฏซึ่ง

ความสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ตามประสบการณ รสนิยม และทักษะของบุคคล

แตละคนนอกจากน้ียังมีนักปราชญ นักการศึกษา ทานผูรู ไดใหความหมายของศิลปะแตกตางกันออกไป เชนการ

เลียนแบบธรรมชาติ การแสดงออกของบุคลิกภาพทางอารมณของมนุษย    

ความสัมพันธระหวางศิลปะกับมนุษย  

การสรางสรรคทางศิลปะของมนุษยเปนกิจกรรมในการพัฒนาสติปญญาและอารมณที่มีมาตั้งแตสมัย

โบราณต้ังแตยุคหินหรือประมาณ 4,000 - 5,000 ปลวงมาแลว นับต้ังแตมนุษยอาศัยอยูในถ้ํา เพิงผา ดํารงชีวิตดวย

การลาสัตวและหาของปาเปนอาหาร โดยมากศิลปะจะเปนภาพวาด ซึง่ปรากฏตามผนังถ้ําตางๆ เชน ภาพวัวไบ

ซัน ที่ถ้ําอัลตาริมา ในประเทศสเปน ภาพสัตวชนิดตางๆทีถ่้ําลาสลโก ในประเทศฝรัง่เศส สําหรับประเทศไทยที่

พบเห็น เชนผาแตม จังหวัดอุบลราชธานี ภาชนะเคร่ืองปนดินเผา ที่บานเชียง จังหวัดอุดรธานี 
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 ประเภทของงานทัศนศิลป สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

1. จิตรกรรม 

2. ประติมากรรม 

3. สถาปตยกรรม 

4. ภาพพิมพ 

งานจิตรกรรม เปนงานศิลปะที่แสดงออกดวยการวาด ระบายสี และการจัดองคประกอบความงาม 

เพือ่ใหเกิดภาพ 2 มิติ ไมมีความลึกหรือนูนหนา จิตรกรรมเปนแขนงหนึง่ของ 1ทัศนศิลป ผูทํางานดานจิตรกรรม 

จะเรียกวา 

1

1จิตรกร 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จอหน แคนาเดย (John Canaday) ไดใหความหมายของจิตรกรรมไววา จิตรกรรม คือ การระบายชัน้ของ

สีลงบนพืน้ระนาบรองรับ เปนการจัดรวมกันของรูปทรง และ สีทีเ่กิดขึน้จากการเตรียมการของศิลปนแตละคน

ในการเขยีนภาพน้ัน พจนานุกรมศัพท อธิบายวา เปนการสรางงานทัศนศิลปบนพื้นระนาบรองรับ ดวยการ ลาก 

ปาย ขีด ขูด วัสดุ จิตรกรรมลงบนพื้นระนาบรองรับ 

ภาพจิตรกรรมที่เกาแกที่สุดที่เปนที่รูจักอยูที่ถ้ํา Chauvet ในประเทศฝร่ังเศส ซึ่งนักประวัติศาสตรบางคน

อางวามีอายุราว 32,000 ปเปนภาพที่สลักและระบายสีดวยโคลนแดงและสียอมดํา แสดงรูปมา แรด สิงโต ควาย 

แมมมอธ หรือมนุษยที่กําลังลาสัตว 

จิตรกรรม  สามารถจําแนกไดตามลักษณะผลงาน และ วัสดุอุปกรณการสรางสรรคเปน 2 ประเภท คือ 

ภาพวาด และ ภาพเขียน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
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จิตรกรรมภาพวาด (Drawing) เปนศัพททัศนศิลป คือ ภาพวาดเสน หรือบางทานอาจเรียกดวยคําทับศัพท

วา ดรออ้ิง ปจจุบันไดมีการนําอุปกรณ และเทคโนโลยีที่ใชในการเขียนภาพและวาดภาพ ที่กาวหนาและทันสมัย

มากมาใช ผูเขียนภาพจึงจึงอาจจะใชอุปกรณตางๆมาใชในการเขียนภาพ ภาพวาดในสื่อสิ่งพิมพ สามารถแบง

ออกไดเปน 2 ประเภท คือ ภาพวาดลายเสน และ การตูน  

จิตรกรรมภาพเขยีน (Painting)ภาพเขียนเปนการสรางงาน 2 มิติบนพืน้ระนาบดวยสีหลายสี เชน สีน้าํ สี

นํ้ามัน สีฝุน สีชอลค หรือสีอะคริลิคซึ่งผลงานทางดานจิตรกรรมภาพเขียนของสีแตละชนิดจะมีความแตกตางกัน 

เชน  

1. การเขียนภาพสีนํ้า (Colour Painting)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การเขียนภาพสีนํ้ามัน (Oil Painting)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99�
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3. การเขียนภาพสีอะคริลิค (Acrylic Painting)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประติมากรรม  เปนผลงานดานศิลปทีแ่สดงออกดวยการสรางรูปทรง 3 มิติ ที่มีปริมาตร มีน้ําหนัก

และกินเนื้อที่ในอากาศ โดยการใชวัสดุชนิดตาง ๆ วัสดุที่ใชสรางสรรคงานประติมากรรม จะเปนตัวกําหนด 

วิธีการสรางผลงาน ความงามของงานประติมากรรม ทําได 4 วิธี คือ  

1. การปน (Casting) เปนการสรางรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุ ที่มีความเหนียว ออนตัว และยึดจับตัวกันไดดี 

วัสดุที่นิยมนํามาใชปน ไดแก ดินเหนียว ดินนํ้ามัน ปูน แปง ขี้ผึ้ง กระดาษ หรือ ขี้เลื่อยผสมกาว เปนตน  

2. การแกะสลัก (Carving) เปนการสรางรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุที่ แข็ง เปราะ โดยอาศัย เครื่องมือ วัสดุ

ที่นิยมนํามาแกะ ไดแก ไม หิน กระจก แกว ปูนปลาสเตอร เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแกะสลักไม 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1�
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3. การหลอ (Molding) การสรางรูปผลงานที่มีทรง 3 มิติ จากวัสดุทีห่ลอมตัวไดและกลับแข็ง ตัวได 

โดยอาศัยแมพิมพ ซึง่สามารถทําใหเกิดผลงานทีเ่หมือนกันทุกประการตั้งแต 2 ชิ้น ขึน้ไป วัสดุทีนิ่ยมนํามาใช

หลอ ไดแก โลหะ ปูน แกว ขี้ผึ้ง  เรซิ่น พลาสติก ฯลฯ  

4. การประกอบขึ้นรูป (Construction) การสรางผลงานที่มีรูปทรง 3 มิติ โดยการนําวัสดุตาง ๆ มา 

ประกอบเขาดวยกัน และยึดติดกันดวยวัสดุตาง ๆ การเลือกวิธีการสรางสรรคงานประติมากรรม ขึ้นอยูกับวัสดุที่

ตองการใช ในงานประติมากรรม ไมวาจะสรางขึ้นโดยวิธีใดผลงานทางดานประติมากรรม จะมีอยู 3 ลักษณะ คือ 

แบบนูนตํ่า แบบนูนสงู และแบบลอยตัว ผูสรางสรรคงานประติมากรรม เรียกวา ประติมากร  

ประเภทของงานประตมิากรรม  

1. ประติมากรรมแบบนูนต่ํา ( Bas Relief ) เปนรูปปนที่นูนขึ้นมาจากพื้นหรือมีพื้นหลัง รองรับ 

มองเห็นไดชัดเจนเพียงดานเดียว คือดานหนา มีความสูงจากพืน้ไมถึงครึง่หนึ่งของรูป จริง ไดแกรูปนูนบน

เหรียญ รูปนูนที่ใชประดับตกแตงภาชนะ รูปนูนที่ใชประดับตกแตงบริเวณฐานอนุสาวรียา หรือพระเคร่ืองบางองค  

 

 

 

 

 

 

2. ประติมากรรมแบบนูนสูง ( High Relief ) เปนรูปปนแบบตาง ๆ มีลักษณะเชนเดียวกับแบบ นูนต่าํ 

แตมีความสูงจากพื้นตัง้แตครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึน้ไป ทําใหเห็นลวดลายทีล่ึก ชัดเจน และ และเหมือนจริง

มากกวาแบบนูนแตใชงานแบบเดียวกับแบบนูนตํ่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประติมากรรมแบบลอยตัว ( Round Relief ) เปนรูปปนแบบตาง ๆ ที่มองเห็นไดรอบดานหรือ ต้ังแต 4 

ดานขึ้นไป ไดแก ภาชนะตาง ๆ รูปเคารพตาง ๆ พระพทุธรูป เทวรูป รูปตามคตินยิม รูปบคุคลสาํคญั รูปสัตว ฯลฯ 

สถาปตยกรรม (Architecture) หมายถึง การออกแบบผลงานทางทัศนศิลปทีเ่ปนการกอสรางสิง่ตาง ๆ 

คนทั่วไปอยูอาศัยไดและอยูอาศัยไมได  เชนสถูป เจดีย อนุสาวรียบานเรือนตาง ๆ  เปนตน นอกจากนีย้ังรวมถึง



 16 

การกําหนดผังบริเวณตาง ๆ เพือ่ใหเกิดความสวยงามและเปนประโยชนแกการ ใชสอยตามตองการ งาน

สถาปตยกรรมเปนแหลงรวมของงานศิลปะทางกายภาพเกือบทุกชนิด และมักมีรูปแบบแสดงเอกลักษณของ 

สังคมน้ัน ๆ ในชวงเวลาน้ัน ๆ เราแบงลักษณงานของสถาปตยกรรมออกไดเปน ๓ แขนง ดังน้ีคือ  

1. สถาปตยกรรมออกแบบกอสราง เชน การออกแบบสรางตึกอาคาร บานเรือน เปนตน 

2. ภูมิสถาปตย เชน การออกแบบวางผัง จัดบริเวณ วางผังปลูกตนไม จัดสวน เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สถาปตยกรรมผังเมือง ไดแก การออกแบบบริเวณเมืองใหมีระเบียบ มีความสะอาด และถูกหลัก

สุขาภิบาล เราเรียกผูสรางงานสถาปตยกรรมวา สถาปนิก 

องคประกอบสําคัญของสถาปตยกรรม 

จุดสนใจและความหมายของศาสตรทางสถาปตยกรรมนั้น ไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

บทความ De Architectura ของวิทรูเวียส ซึ่งเปนบทความเกี่ยวกับสถาปตยกรรม ที่เกาแกทีสุ่ดทีเ่รา

คนพบ ไดกลาวไววา สถาปตยกรรมตองประกอบดวยองคประกอบสามสวนหลักๆ ทีผ่สมผสานกันอยางลงตัว

และสมดุล อันไดแก 

ความงาม (Venustas) หมายถึง สัดสวนและองคกระกอบ การจัดวางที่วาง สี วัสดุและพื้นผิวของอาคาร 

ที่ผสมผสานลงตัว ที่ยกระดับจิตใจ ของผูไดยลหรือเยี่ยมเยือนสถานที่น้ันๆ  

ความมั่นคงแข็งแรง (Firmitas)  

และ ประโยชนใชสอย (Utilitas) หมายถึง การสนองประโยขน และ การบรรลุประโยชนแหงเจตนา 

รวมถึงปรัชญาของสถานที่น้ันๆ  
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สถาปตยกรรมตะวันตก 

ตัวอยางเชน บานเรือน โบสถ วิหาร ปราสาท ราชวัง ซึ่งมีทั้งสถาปตยกรรมแบบโบราณ เชน กอธิก ไบ

แซนไทน จนถงึสถาปตยกรรมสมัยใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ภาพพิมพ โดยความหมายของคํายอมเปนทีเ่ขาใจชัดเจนแลววา หมายถึงรูปภาพที่สรางขึ้นมา  โดย

วิธีการพิมพ แตสาํหรับคนไทยสวนใหญเมื่อพูดถึง ภาพพิมพอาจจะยังไมเปนทีรู่จักวาภาพพิมพ  คืออะไรกันแน 

เพราะคําๆน้ีเปนคําใหมที่เพิ่งเร่ิมใชกันมาประมาณเมื่อ 30 ป มาน้ีเอง  

ศิลปะภาพพิมพ ( Printmaking) 

โดยความหมายของคําเพียงอยางเดียว  อาจจะชวนใหเขาใจสับสนไปถึงรูปภาพที ่พิมพดวย 

กรรมวิธีการพิมพทางอุตสาหกรรม เชน โปสเตอร ภาพพิมพที่จําลองจากภาพถาย หรือภาพจําลองจิตรกรรมอันที่

จริงคําวา ภาพพิมพ เปนศัพทเฉพาะทางศิลปะที่หมายถึง ผลงานวิจิตรศิลปที่จัดอยูในประเภท ทัศนศิลป เชน 

เดียวกันกับจิตรกรรมและประติมากรรม  

ภาพพิมพทั่วไปมีลักษณะเชนเดียวกับจิตรกรรมและภาพถาย คือตัวอยางผลงานมีเพียง 2 มิติ สวนมิติที ่3 

คือ ความลึกที่จะเกิดขึ้นจากการใช ภาษาเฉพาะของทัศนศิลป อันไดแก เสน สี นํ้าหนัก และพื้นผิว สรางใหดูลวง

ตาลึกเขาไปในระนาบ 2 มิติของผิวภาพ แตภาพพิมพมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากจิตรกรรมตรงกรรมวิธีการ

สรางผลงาน ที่ผลงานจิตรกรรมนั้นศิลปนจะเปนผูสรางสรรคขีดเขียน หรือวาดภาพระบายสีลงไปบนผืนผาใบ 

หรือกระดาษ โดยสรางออกมาเปนภาพทันที แตการสรางผลงานภาพพิมพศิลปนตองสรางแมพิมพขึน้มาเปนสื่อ

กอน แลวจึงผานกระบวนการพิมพ ถายทอดออกมาเปนภาพที่ตองการได  

กรรมวิธีในการสรางผลงานดวยการพิมพนี้เอง   ทีท่ําใหศิลปนสามารถสรางผลงานที่เปนตนแบบ    

( Original)  ที่เหมือนๆกันไดหลายชิน้ เชนเดียวกับผลงานประติมากรรม ประเภทที่ปนดวยดินแลวทําแมพิมพ

หลอผลงานชิ้นน้ันใหเปนวัสดุถาวร เชนทองเหลือง หรือสําริด ทุกชิ้นที่หลอออกมาถือวาเปนผลงานตนแบบ

มิใชผลงานจําลอง ( Reproduction) ทั้งนีเ้พราะวาภาพพิมพนัน้ก็มิใชผลงานจําลองจากตนแบบที่เปนจิตรกรรม

หรือวาดเสน แตภาพพิมพเปนผลงานสรางสรรค ที่ศิลปนมีทั้งเจตนาและความเชี่ยวชาญในการใชคุณลักษณะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
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พิเศษเฉพาะของเทคนิควิธีการทางภาพพิมพ แตละชนิดมาใชในการถายทอดจินตนาการ ความคิด และอารมณ 

ความรูสึกออกมาในผลงานไดโดยตรง แตกตางกับการทีนํ่าเอาผลงานจิตรกรรมทีส่รางสําเร็จไวแลวมาจําลอง

เปนภาพโดยผานกระบวนการทางการพิมพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการพิมพผลงานแตละชิ้น ศิลปนจะจํากัดจํานวนพิมพตามหลักเกณฑสากล ที่ศิลปสมาคมระหวาง

ชาติ ซึง่ไทยก็เปนสมาชิกอยูดวย ไดกําหนดไวโดยศิลปนผูสรางผลงานจะเขียนกํากับไวที่ดานซายของภาพเชน 

3/30 เลข 3 ตัวหนาหมายถึงภาพที ่3 สวนเลข 30 ตัวหลังหมายถึงจํานวนที ่พิมพทัง้หมด ในภาพพิมพบางชิ้น

ศิลปนอาจเซ็นคําวา A/P ไวแทนตัวเลขจํานวนพมิพ A/Pน้ียอมาจาก  Artist's Proof ซึง่หมายความวา ภาพๆนี้เปน

ภาพทีพ่ิมพขึน้มาหลังจากทีศ่ิลปนไดมีการทดลองแกไข  จนไดคุณภาพสมบูรณตามที่ตองการ จึงเซ็นรับรองไว

หลังจากพิมพ A/P ครบตามจํานวน 10% ของจํานวนพิมพทัง้หมด จึงจะเริม่พิมพใหครบตามจํานวนเต็มที่

กาํหนดไว หลังจากนั้นศิลปนจะทําลาย  แมพิมพทิ้งดวยการขูดขีด หรือวิธีการอืน่ๆ โดยจะพิมพภาพสุดทายนี้ไว

เพือ่เปนหลักฐาน เรียกวา Cancellation Proof  สุดทายศิลปนจะเซ็นทัง้หมายเลขจํานวนพิมพ วันเดือนป และ

ลายเซ็นของศิลปนเอง ไวดานลางขวาของภาพ เพื่อเปนการรับรองคุณภาพดวยทุกชิน้ จํานวนพิมพนีอ้าจจะมาก

หรือนอยขึ้นอยูกับความนิยมของ “ ตลาด ” และปจจัยอื่นๆอีกหลายประการ  

สําหรับศิลปนไทยสวนใหญจะจํากัดจํานวนพิมพไวคอนขางต่ําประมาณ 5-10 ภาพ ตอ ผลงาน 1 ชิ้น 

กฎเกณฑที่ศิลปนทั่วโลกถือปฏิบัติกันเปนหลักสากลน้ียอมเปนการรักษามาตรฐานของภาพพิมพ  ไว อันเปนการ

สงเสริมภาพพิมพใหแพรหลายและเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  

รูปแบบของศิลปะภาพพิมพในดานเทคนิค  

1.  กรรมวิธีการพิมพผิวนูน (Relief Process) 

 2.  กรรมวิธีการพิมพรองลึก (Intaglio Process ) 

3.  กรรมวิธีการพิมพพื้นราบ (Planography Process  

4.  กรรมวิธีการพิมพผานชองฉลุ (Serigraphy) 

5.  กรรมวิธีการพิมพเทคนิคผสม (Mixed Tecniques) 
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6.  การพิมพวิธีพื้นฐาน (Basic Printing) 

 รูปแบบของศิลปะภาพพิมพในทางทฤษฎีสุนทรียศาสตร  

  1.  รูปแบบแสดงความเปนจริง (Figuration Form) 

  2.  รูปแบบผันแปรความเปนจริง (Semi - Figuration Form) 

  3.  รูปแบบสัญลักษณ (Symbolic Form) 

  4.  รูปแบบที่ปราศจากเนื้อหา (Non - Figuration Form) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสําคัญของเน้ือหา  

1. กระบวนการสรางแมพิมพ ในงานศิลปะภาพพิมพ มีหลายลักษณะและแตละลักษณะจะมีความเปน

เอกลักษณเฉพาะของเทคนิค ซึ่งแตละเทคนิคสามารถตอบสนองเนื้อหาในทางศิลปะไดตามผลของเทคนิคนัน้ ๆ 

เชน กรรมวิธีการพิมพรองลึกสามารถถายทอดเน้ือหาในเร่ืองพื้นผิว (TEXTURE) ไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด 

2. ในทฤษฎีทางสุนทรียศาสตรทําใหแยกแยะถึงรูปแบบในทางศิลปะในแบบตาง ๆ เพือ่ใหทราบถึง

วิธีการแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ ของศิลปนได 

กิจกรรม 

1. ใหนักศึกษาทดลองเขียนภาพจิตรกรรมดวยสีนํ้า หรือสีตาง ๆ ในการเขียนภาพระบายสี โดยอาจเปน          

        ภาพทิวทัศน ภาพผักหรือผลไมก็ได 

2. ใหนกัศกึษานําดินเหนียวหรือดินนํ้ามันมาปนเปนรูป คน สัตว หรือผลไม โดยมีสวนสูงไมตํ่ากวา                 

        20 เซนติเมตร 

3. ใหนําผลงานจากขอ1และขอ2 มาแสดงในชั้นเรียนและใหอาจารยและเพื่อนนักศึกษารวมกันอภิปราย 
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เร่ืองที่  3   การวิพากษวิจารณงานทัศนศลิป 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย  

                  การวิเคราะหงานศิลปะ หมายถึง การพิจารณาแยกแยะศึกษาองคประกอบของผลงานศิลปะออกเปน

สวนๆ ทีละประเด็น ทั้งในดานทัศนธาตุ องคประกอบศิลป และความสัมพันธตางๆ  ในดานเทคนิคกรรมวิธี

การสรางสรรคผลงาน เพื่อนําขอมูลที่ได มาประเมินผลงานศิลปะ แตละชิ้นวามีคุณคาทางดานความงาม ทางดาน

สาระ และทางดานอารมณ และความรูสึกอยางไร  

          การวิจารณงานศิลปะ  หมายถึง การแสดงออกทางดานความคิดเห็นตอผลงานทางศิลปะที่ศิลปน

สรางสรรคขึ้น โดยผูวิจารณใหความคิดเห็นตามหลักเกณฑและหลักการของศิลปะ ทั้งในดานสุนทรียศาสตร

และสาระอ่ืนๆ ดวยการติชมเพื่อใหไดขอคิดนําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะ หรือใชเปนขอมูลในการ

ประเมินตัดสินผลงาน เปรียบเทียบใหเห็นคุณคาในผลงานศิลปะชิ้นน้ัน ๆ  

 
คุณสมบัติของนักวิจารณ 

       1. ควรมีความรูเกี่ยวกับศิลปะทั้งศิลปะประจําชาติและศิลปะสากล 

       2. ควรมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะ 

       3. ควรมีความรูเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร ชวยใหรูแงมุมของความงาม 

       4. ตองมีวิสัยทัศนกวางขวาง และไมคลอยตามคนอ่ืน 

        5. กลาที่จะแสดงออกทั้งที่เปนไปตามหลักวิชาการและตามความรูสึกและประสบการณ 
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ทฤษฎีการสรางงานศิลปะ จัดเปน 4 ลักษณะ  ดังน้ี 

1. นิยมการเลียนแบบ (Imitationalism Theory) เปนการเห็นความงามในธรรมชาติแลวเลียนแบบไวให

เหมือนทั้งรูปราง รูปทรง สีสัน ฯลฯ 

2. นิยมสรางรูปทรงท่ีสวยงาม (Formalism Theory) เปนการสรางสรรครูปทรงใหมใหสวยงามดวยทัศน

ธาตุ (เสน รูปราง รูปทรง สี นํ้าหนัก พื้นผิว บริเวณวาง) และเทคนิควิธีการตางๆ 

3. นิยมแสดงอารมณ (Emotional Theory) เปนการสรางงานใหดูมีความรูสึกตางๆ ทั้งที่เปนอารมณอัน

เน่ืองมาจากเร่ืองราวและอารมณของศิลปนที่ถายทอดลงไปในชิ้นงาน 

4. นิยมแสดงจนิตนาการ (Imagination Theory) เปนงานที่แสดงภาพจินตนาการ แสดงความคิดฝนที่

แตกตางไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยูเปนประจํา 

แนวทางการวิเคราะหและประเมินคุณคาของงานศิลปะ  

          การวิเคราะหและการประเมินคุณคาของงานศิลปะโดยทั่วไปจะพิจารณาจาก  3 ดาน  ไดแก  

1. ดานความงาม  

            เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานทักษะฝมือ การใชทัศนธาตุทางศิลปะ และการจัด

องคประกอบศิลปวาผลงานชิ้นนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะไดอยางเหมาะสมสวยงามและสงผลตอผู

ดูใหเกิดความชื่นชมในสุนทรียภาพเพียงใด ลักษณะการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมีหลากหลาย

แตกตางกันออกไปตามรูปแบบของยุคสมัย ผูวิเคราะหและประเมินคุณคาจึงตองศึกษาใหมีความรู ความ

เขาใจทางดานศิลปะใหมากที่สุด  

2. ดานสาระ  

             การวิเคราะหและประเมินคุณคาของผลงานศิลปะแตละชิ้นวามีลักษณะสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนจุดประสงคตางๆ ทางจิตวิทยาวาใหสาระอะไรกับผูชมบาง ซึ่งอาจเปนสาระเกี่ยวกับธรรมชาติ 

สังคม ศาสนา การเมือง ปญญา ความคิด จินตนาการ และความฝน เชน  
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3. ดานอารมณความรูสึก  

                    เปนการคิดวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานคุณสมบัติที่สามารถกระตุนอารมณความรูสึกและสื่อ

ความหมายไดอยางลึกซึ้งของผลงาน ซึ่งเปนผลจากการใชเทคนิคที่แสดงออกถงึความคดิ พลงั ความรูสึกใน

การสรางสรรคของศิลปนที่เปนผูสราง 

 

 

 

 

 

 



 23 

เร่ืองที่  4   ความงามตามธรรมชาต ิ

ธรรมชาติ (Natural) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏใหเห็นตามวัฏจักรของระบบสุริยะ โดยที่มนุษยมิไดเปนผู

สรรคสรางขึ้น เชน กลางวัน กลางคืน เดือนมืด เดือนเพ็ญ ภูเขา น้ําตก ถือวาเปนธรรมชาติ หรือปรากฏการณทาง

ธรรมชาติ ตามความหมายทางพจนานุกรมของนักปราชญทางศิลปไดใหความหมายอยางกวางขวางตามแนวทาง

หรือทศันะสวนตัวไวดังน้ี คือ ศิลปะ(ART) คํานี ้ตามแนวสากล มาจากคําวา ARTI และ ARTE ซึง่เปนคําทีนิ่ยม

ใชกันในสมัยฟนฟูศิลปวิทยา คําวา ARTI นั้น หมายถึง กลุมชางฝมือในศตวรรษที ่14, 15 และ 16 สวนคําวา 

ARTE หมายถึง ฝมือ ซึ่งรวมถึง ความรูของการใชวัสดุของศิลปนดวย เชน การผสมสีสําหรับลงพื้น การเขียน

ภาพสีน้ ํามัน หรือการเตรียม และการใชวัสดุอื ่น ศิลปะ ตามความหมายของพจนานุกรมไทย ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานสถาน พ.ศ. 2493 ไดอธิบายไววาศิลป (สิน ละ ปะ) น. หมายถึง ฝมือทางการชาง การแสดง

ออกมาใหปรากฏขึ้นไดอยางนาพึงชม และเกดิอารมณสะเทอืนใจ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ใหความหมายไววา 

ศิลปะ หมายถึง งานทีต่องใชความพยายามดวยฝมือและความคิด เชน ตัดเสือ้ สรางเครือ่งเรือน ปลูกตนไม เปน

ตน และเมื่อกลาวถึง งานทางวิจิตรศิลป (Fine Arts) หมายถึงงานอันเปนความพากเพียรของมนุษย นอกจากตอง

ใชความพยายามดวยมือ ดวยความคิด แลวตองมีการพวยพุ งแหงพุทธิปญญาและจิตออกมาดวย 

(INTELLECTURL AND SPIRITUAL EMANATION)ศิลปะ ตามความหมายของพจนากรุกรมศัพทศิลปะ 

อังกฤษ ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2530 ไดอธิบายไววา ART ศิลปะ คือ ผลแหงความคิดสรางสรรคของ

มนุษยที่แสดงออกในรูปลักษณตางๆ ใหปรากฏซึง่สุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณตาม

อัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยมและทักษะของแตละคน เพื ่อความพอใจ ความรืน่รมย 

ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา” 

องคประกอบท่ีสําคัญในงานศิลปะ 

1. รูปแบบ (FORM) ในงานศิลปะ หมายถึง รูปรางลักษณะทีศ่ิลปนถายทอดออกมาใหปรากฏเปน

รูปธรรมในงานศิลปะ อาจแบงออกไดเปน 3 ชนิดคือ1.1 รูปแบบธรรมชาติ (NATURAL FORM) ไดแก น้าํตก  

ภูผา ตนไม ลําธาร กลางวัน กลางคืน ทองฟา ทะเล 1.2 รูปแบบเรขาคณิต (GEOMETRIC FORM) ไดแก 

สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม ทรงกระบอก 1.3 รูปแบบนามธรรม (ABSTRACT FORM) ไดแก รูปแบบที่ศิลปน

ไดสรางสรรคขึ้นมาเอง โดยอิสระ หรืออาจตัดทอน (DISTROTION) ธรรมชาติ ใหเหลือเปนเพียงสัญลักษณ 

(SYMBOL) ที่สื่อความหมายเฉพาะตัวของศิลปนซึ่งรูปแบบที่กลาวมาขางตน ศิลปนสามารถที่จะเลือกสรรนํามา

สรางเปนงานศิลปะ ตามความรูสึกที่ประทับใจหรือพึงพอใจในสวนตัวของศิลปน 

2. เน้ือหา (CONTENT) หมายถึง การสะทอนเรื่องราวลงไปในรูปแบบดังกลาว เชน กลางวัน 

กลางคืน ความรัก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และคุณคาทางการจัดองคประกอบทางศิลปะ เปนตน 

3. เทคนิค (TECHNIQUE) หมายถึง ขบวนการเลือกสรรวัสดุ ตลอดจนวิธีการสรางสรรค นํามาสราง

ศิลปะชิ้นน้ันๆ เชน สีนํ้ามัน สีชอลก สีนํ้า ในงานจิตรกรรม หรือไม เหล็ก หิน ในงานประติมากรรมเปนตน  
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4. สุนทรียศาสตร(AESTHETICAL ELEMENTS) ซึ่งมี 3 อยาง คือ ความงาม (BEAUTY) ความ

แปลกหูแปลกตา (PICTURESQUENESS) และความนาทึง่ (SUBLIMITY)ซึง่ศิลปกรรมชิน้หนึง่อาจมีทัง้ความ

งามและความนาทึ่งผสมกันก็ได เชน พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย อาจมีทัง้ความงามและความนาทึง่รวมอยูดวยกัน 

การที ่คนใดคนหนึ ่งมีสุนทรียะธาตุในความสํานึก เ รียกวา  มีประสบการณทางสุนทรียศาสตร  

(AESTHETHICAL EXPERIENCE) ซึง่จะตองอาศัยการเพาะบมทั้งในดานทฤษฎี ตลอดจนการใหความสนใจ

เอาใจใสรับรูตอการเคลื่อนไหวของวงการศิลปะโดยสม่ําเสมอเชน การชมนิทรรศการที่จัดขึ้นในหอศิลป เปนตน

เมื่อกลาวถึง งานศิลปกรรมและองคประกอบ ที่สําคัญในงานศิลปะแลวหากจะยอนรอยจากความเปนมาในอดีต

จนถึงปจจุบันแลว พอจะแยกประเภทการสรางสรรคของศิลปนออกไดเปน 3 กลุมดังน้ี 

1. กลุมทีย่ึดรูปธรรม (REALISTIC) หมายถึง กลุมทีย่ึดรูปแบบที่เปนจริงในธรรมชาติมาเปน

หลักในการสรางงานศิลปะ สรางสรรคออกมาใหมีลักษณะคลายกับกลองถายภาพ หรือตัดทอนบางสิ่งออกเพียง

เล็กนอย ซึ่งกลุมนี้ไดพยายามแกปญหาใหกับผูดูที่ไมมีประสบการณทางศิลปะ และสามารถสือ่ความหมาย

ระหวางศิลปะกับผูดูไดงายกวาการสรางสรรคผลงานในลักษณะอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กลุมนามธรรม (ABSTRACT) หมายถึง กลุมทีย่ึดแนวทางการสรางงานทีต่รงขามกับกลุม

รูปธรรม ซึ่งศิลปนกลุมนีมุ้งที่จะสรางรูปทรง (FORM) ขึน้มาใหมโดยที่ไมอาศัยรูปทรงทางธรรมชาติ หรือหาก

นําธรรมชาติมาเปนขอมูลในการสรางสรรคก็จะใชวิธีลดตัดทอน (DISTORTION) จนในที่สุดจะเหลือแต

โครงสรางที่เปนเพียงสัญญาลักษณ และเชนงานศิลปะของ มอนเดียน (MONDIAN) 

3. กลุ มกึ ่งนามธรรม (SEMI-ABSTRACT) เปนกลุ มอยู กึ ่งกลางระหวางกลุ มรูปธรรม 

(REALISTIC) และกลุมนามธรรม (ABSTRACT) หมายถึง กลุมทีส่รางงานทางศิลปะโดยใชวิธีลดตัดทอน 

(DISTORTION) รายละเอียดที่มีในธรรมชาติใหปรากฏออกมาเปนรูปแบบทางศิลปะ เพือ่ผลทางองคประกอบ 

(COMPOSITION) หรือผลของการแสดงออก แตยังมีโครงสรางอันบงบอกถึงที่มาแตไมชัดเจน ซึ่งเปนผลที่
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ผูเขียนไดกลาวนําในเบื้องตนจากการแบงกลุมการสรางสรรคของศิลปนทั้ง 3 กลุม ที่กลาวมาแลวนั้น มี

นักวิชาการทางศิลปะไดเปรียบเทียบเพือ่ความเขาใจ คือ กลุมรูปธรรม (REALISTIC) เปรียบเสมือนการคัด

ลายมือแบบตัวบรรจง กลุ มนามธรรม (ABSTRACT) เปรียบเสมือนลายเซ็น กลุ มกึง่นามธรรม (SEMI-

ABSTRACT) เปรียบเสมือนลายมือหวัด 

มนุษยกับศิลปะ 

 หากกลาวถึงผลงานศิลปะทําไมจะตองกลาวถึงแตเพียงสิง่ทีม่นุษยสรางขึ้นมาเทานั้น จอมปลวกรังผึ้ง

หรือรังนกกระจาบ ก็นาที่จะเปนสถาปตยกรรมชิ้นเยี่ยม ที่เกิดจากสัตวตางๆ เหลาน้ัน หากเราจะมาทําความเขาใจ 

ถึงที่มาของการสรางก็พอจะแยกออกไดเปน 2 ประเด็น  ประเด็นที่ 1   ทําไมจอมปลวก รังผึง้ หรือรังนกกระจาบ 

สรางขึ้นมาจึงไมเรียกวางานศิลปะ  ประเด็นที่ 2 ทําไมสิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นมาถึงเรียกวา เปน ศิลปะ  

 จากประเด็นที ่1 เราพอจะสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุที่เราไมเรียกวา เปนผลงานศิลปะเพราะปลวก ผึ้ง 

และนกกระจาบสรางรัง หรือจอมปลวกขึน้มาดวยเหตุผลของสัญชาตญาณที่ตองการความปลอดภัย ซึง่มีอยูใน

ตัวของสัตวทุกชนิด ที่จําเปนตองสรางขึน้มาเพือ่ปองกันภัยจากสัตวรายตางๆ ตลอดจนภัยธรรมชาติ เชน ฝนตก 

แดดออก เปนตน หรืออาจตองการความอบอุน สวนเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ จอมปลวก รังผึ้ง หรือรังนก

กระจาบนั้น ไมมีการพัฒนาในเรื่องรูปแบบ ไมมีการสรางสรรคใหปรากฏรูปลักษณแปลกใหมขึ ้นมายังคง

เปนอยูแบบเดิมและตลอดไป จึงไมเรียกวา เปนผลงานศิลปะ แตในทางปจจุบัน หากมนุษยนํารังนกกระจาบหรือ

รังผึ้งมาจัดวางเพื่อประกอบกับแนวคิดสรางสรรคเฉพาะตน เราก็อาจจัดไดวา เปนงานศิลปะ เพราะเกิดแรงจูงใจ

ภายในของศิลปน (Intrinsic Value) ที่เห็นคุณคาของความงามตามธรรมชาตินํามาเปนสื่อในการสรางสรรค 

 ประเด็นที่ 2 ทําไมสิง่ทีม่นุษยสรางสรรคขึ้นมาถึงเรียกวา ศิลปะ หากกลาวถึงประเด็นนี้ ก็มีเหตุผลอยู

หลายประการซึ่งพอจะกลาวถึงพอสังเขป ดังนี้ 

1. มนุษยสรางงานศิลปะขึ ้นมาโดยมีจุดประสงคหรือจุดมุ งหมายในการสราง เชน- ชาวอียิปต 

(EGYPT) สรางมาสตาบา (MASTABA) ซึง่มีรูปรางคลายมาหินสําหรับนัง่เปนรูปสีเ่หลี่ยมแทงสูงขางบนเปน

พื้นที่ราบ มุมทั้งสี่เอียงลาดมาที่ฐานเล็กนอย มาสตาบาสรางดวยหินขนาดใหญ เปนทีฝ่งศพขุนนาง หรือผูร่าํรวย

ซึง่ตอมาพัฒนามาเปนการสรางพีระมิด (PYRAMID) เพือ่บรรจุศพของกษัตริยหรือฟาโรห (PHARAOH) มีการ

อาบน้ํายาศพหรือรักษาศพไมใหเนาเปอยโดยทําเปนมัมมี ่(MUMMY) บรรจุไวภายใน เพื่อรอวิญญาณกลับคืนสู

ราง ตามความเชือ่เรือ่งการเกิดใหมของชาวอียิปตการกอสรางพุทธสถานเชน สรางวัด สรางพระอุโบสถ พระ

วิหาร ศาลาการเปรียญ ในพุทธศาสนา มีจุดประสงค เพือ่ใชเปนทีป่ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเปนทีพ่ํานัก

ของสงฆ ตลอดจนใชเปนที่เผยแพรศาสนา 

2. มีการสรางเพื่อพัฒนารูปแบบโดยไมสิ้นสุด จะเห็นไดจาก มนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร (PRE 

HISTORICAL PERIOD) ไดหลบภัยธรรมชาติ ตลอดจนสัตวรายเขาไปอาศัยอยูในถ้ํา เมือ่มีความเขาใจใน

ปรากฏการณ อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติและประดิษฐเครื่องมือ เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยจนในสมัยตอมา มีการ

พัฒนาการสรางรูปแบบอาคารบานเรือนในรูปแบบตางๆ ตามความเปลีย่นแปลงของวัฒนธรรม และความเจริญ

ทางเทคโนโลยีมีการใชคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุสมัยใหมเขามาชวยในการกอสรางอาคาร บานเรือน และ
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สิ่งกอสรางตางๆ ตลอดจนมีการพัฒนารูปแบบทางสถาปตยกรรมใหกลมกลืนกับธรรมชาติแวดลอม เชน 

สถาปตยกรรม “THE KAUF MANN HOUSE” ของแฟรงค ลอยด ไรท ที่รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา 

3.  ความตองการทางกายภาพทีเ่ปนปฐมภูมิของมนุษยทุกเชื้อชาติและเผาพันธ เพือ่นํามาซึ่งความ

สะดวกสบายในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากเครื่องอุปโภค บริโภคตลอดจนเครื่องใชไม

สอยตางๆ ซึ่งเปนผลิตผลที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษยทั้งสิน้ในทางศิลปะทีเ่ชนเดียวกับ ศิลปนจะไม

จําเจอยูกับงานศิลปะที่มีรูปแบบเกาๆ หรือสรางงานรูปแบบเดิมซ้ําๆ กันแตจะคิดคนรูปแบบ เนือ้หา หรือเทคนิค

ที่แปลกใหมใหกับตัวเอง เพือ่พัฒนาการสรางงานศิลปะรูปแบบเฉพาะตนอยางมีลําดับขัน้ตอน เพือ่งายแกการ

เขาใจจึงขอใหผูอานทําความเขาใจเกี่ยวกับการสรางสรรคในทางศิลปะเสียกอน 

 

กิจกรรม 

ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้ 

1. อธิบายความหมายของ”ธรรมชาติ” 

2. องคประกอบทางศิลปะประกอบดวยอะไรบาง 

3. เหตุใดมนุษยถึงเปนผูสรางงานศิลปะเทาน้ัน 
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เร่ืองที่  5   ความงามตามทัศนศิลปสากล 

การรับรูความงามทางศิลปะ 

สําหรับการรับรูความงามทางศิลปะของมนุษยนัน้ สามารถรับรูได 2 ทาง คือ ทางสายตาจากการ

มองเห็น และทางหูจากการไดยิน  ซึ่งแบงได 3 รูปแบบดังนี ้ 

1. ทัศนศิลป (Visual Art) เปนงานศิลปะทีรั่บสัมผัสความงามไดดวยสายตา จากการ มองเห็น 

 งานศิลปะสวนใหญจะเปนงานทัศนศิลป  ทั้งสิน้ ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม มัณฑนาศิลป 

อุตสากรรมศิลป พาณิชยศิลป  

2. โสตศิลป (Audio Art) เปนงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามไดดวยหู จากการฟงเสียง งานศิลปะ ที่จัด

อยูในประเภทโสตศิลป ไดแก ดนตรี และ วรรณกรรม 

3. โสตทัศฯศิลป (Audiovisual Art) เปนงานศิลปะทีรั่บสัมผัสความงามทางศิลปะไดทั้งสองทาง คือ

จากการมองเห็นและจากการฟง งานศิลปะประเภทนี้ไดแก ศิลปะการแสดงนาฏศิลป การละคร การภาพยนตร 

วิวัฒนาการของทัศนศิลปสากล 

ศิลปะของชาติตางๆ ในซีกโลกตะวันตกมีลักษณะใกลเคียงกัน จึงพัฒนาขึน้เปนศิลปะสากล ความเชือ่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษยทั้งความคิด การแสดงออก และการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะในงานศิลปกรรมมี

รูปแบบความงามหลายแบบ ที่เกิดจากพลังแหงความศรัทธาจากความเชื่อถือในเร่ืองตางๆ 

รูปแบบความงามอันเนือ่งมาจากความเชือ่ถือ จะปรากฏเปนความงามตามความคิดของชางในยุคนัน้

ผสมกับฝมือ และเครื่องมือทีย่ังไมคอยมีคุณภาพมากนัก ทําใหงานจิตรกรรมในยุคกอนประวัติศาสตรดูไมคอย

งามมากนักในสายตาของคนปจจุบัน 

1. ศิลปะสมัยกลาง (Medieval Arts) 

ทัศนศิลปอันเน่ืองมาจากคริสตศาสนา 

ความเชื่อในสมัยกลาง ซึ่งเปนชวงเวลาที่ศาสนาคริสตเจริญรุงเรืองถึงขีดสุด มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต

และการสรางสรรคงานศิลปกรรมของชาวตะวันตก โดยมีความเชือ่วาความงามเปนสิง่ที่พระเจาสรางขึน้มาโดย

ผานทางศิลปน เพื่อเปนการแสดงถึงความศรัทธาอยางยิ่งในพระเจา ศิลปนตองสรางผลงานโดยแสดงถึงเรือ่งราว

ของพระคริสต พระสาวก ความเชื่ออันน้ีมีผลตอทัศนศิลป ดังน้ี 

สถาปตยกรรม เชน โบสถสมัยกอธิค เปนสถาปตยกรรมที่มีลักษณะสูงชลูด และสวนทีสู่งทีสุ่ดของ

โบสถจะเปนที่ตัง้ของกางเขนอันศักดิส์ิทธิ์ เพื่อใชเปนทีติ่ดตอกับพระเจาบนสรวงสวรรค มีการแตงเพลงและ

รองกันอยูในโบสถ Notre Dame อยูที ่กรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส ซึ่งเปนโบสถทีส่รางแบบกอธิค                        

ที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรงโปรดใหถายแบบแลวนํามาสรางไวทีวั่ดนิเวศ

ธรรมประวัติ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

จติรกรรม ก็แสดงเนื้อหาของคริสตศาสนา รวมไปถึงทัศนศิลปแขนงอ่ืนๆ ดวย 
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2. ศิลปะไบเซนไทร (Bizentine) 

ความเชือ่ยุคแรกแหงศิลปะเพื่อคริสตศาสนา เมื่ออาณาจักรโรมันลมสลายลง ในยุโรปไดแยกเปน

ประเทศตางๆและเปนชวงที่คําสอนของศาสนาคริสต ไดรับความเชื่อถือและใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต

ของประชาชน โดยเฉพาะในยุคสมัยไบเซนไทร ซึ่งถือวาเปนอาณาจักรแหงแรกของคริสตศาสนาศิลปนและชาง

ทุกสาขาทํางานใหแกศาสนา หรือทํางานเพื่อสงเสริมความศรัทธาแหงคริสตศาสนา 

สถาปตยกรรม สรางโบสถ วิหาร เพื่อเปนสัญลักษณ และสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมตางๆ 

ประตมิากรรม มีการแกะสลักรูปพระคริสตและสาวกดวยไม หิน และภาพประดับหินสีที่เรียกวาโมเสก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาปตยกรรมแบบไบเซนไทร 
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3. ฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissanee) 

ความเชือ่เนือ่งจากอาณาจักรไบเซนไทร เปนยุคของการฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissame) หมายถึง การนํา

กลับมาอีกคร้ังหน่ึง เนือ่งจากไดมีการคนพบซากเมืองของพวกกรีกและโรมันทําใหศิลปนหันกลับมานิยมความ

งามตามแนวคิดของกรีกและโรมันอีกคร้ังหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้ 

1. การรับรูความงามทางศิลปะของมนุษยน้ัน สามารถรับรูได กี่ทาง  และแบงเปนกี่รูปแบบอะไรบาง   

2. ความเชื่อในการสรางผลงานของศิลปะสมัยกลาง(Medieval Arts)มีความเชื่อเกี่ยวกับอะไร 

3. ชางในสมัยศิลปะไบเซนไทร (Bizentine)ทํางานเพื่อใคร 

4. ฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissanee)หมายถึงอะไร 
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เร่ืองที่  6   ธรรมชาติกบัทัศนศิลป 

มนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ 

ธรรมชาติ สามารถบอกถึงประสบการณ และสิ่งตางๆที่ผานมาในอดีตได ซึ่งถือวา”ธรรมชาติ” เปน”ครู” 

ของมนุษย  

เมื่อมนุษยมีความคิดสรางสรรค มนุษยก็จะพิจารณาสิ่งตางๆจากธรรมชาติที่ตนมีสวนรวมอยู  แลวนํามา

ดัดแปลงสรรคใหม โดยพยายามเลือกหาวิธีการอันเหมาะสมตามทักษะและความชํานาญทีต่นมีอยู เพือ่สรางเปน

ผลงานของตนขึ้นใหม 

 

 

 

 

 

 

มนุษยอาศัยธรรมชาติในการดํารงชีวิต  ผลผลิตสวนใหญทีใ่ชในการดํารงชีวิตเกือบทัง้หมดก็มาจาก

ธรรมชาติทั้งสิ้น  วัสดุจากธรรมชาติที่มนุษยนํามาสรางสรรคประกอบดวย 

1. พืช 

2. หิน กรวด  

3. ทราย  

4. ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําธรรมชาติมาออกแบบผสมผสานกับงานศิลปะ 

(ผลงานจากถนนคนเดนิดอทคอม/เชยีงใหม) 
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กิจกรรม 

ใหนักศึกษา นําสิ่งทีเ่กิดจากธรรมชาติ มาออกแบบสรางสรรค ใหเปนเครื่องประดับตกแตงรางกาย  โดยใชวิธี

ทางศิลปะเขามาชวย 
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เร่ืองที่  7   ความคิดสรางสรรค การตกแตงรางกาย ที่อยูอาศัยและผลติภัณฑ 

มนุษยมีความคิดสรางสรรคอยูตลอดเวลา  ตามแตประสบการณมากนอยของแตละบุคคล การออกแบบ

เปนสวนหนึ่งของความคิดสรางสรรคทางศิลปะของมนุษย  

1. ออกแบบตกแตงที่อยูอาศัย เปนการออกแบบทุกอยางภายในและบริเวณรอบบานใหสวยงาม 

สะดวกแกการใชสอย โดยใชวัสดุที่มีอยูหรือจัดหามาโดยใชหลักองคประกอบศิลป 

2. ออกแบบใหกับรางกาย  เปนการออกแบบรางกายและสิง่ตกแตงรางการใหสวยงาม เหมาะสม และ

ถูกใจ เชนการออกแบบทรงผม เสือ้ผา  เครื่องประดับ  การใชเครือ่งสําอาง  โดยอาศัยหลักการทางศิลปะและ

ความคิดสรางสรรค 

3. ออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับรูปรางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ

เพื่อใหเกิดรูปแบบที่แปลกใหมและเปนจุดสนใจในธุรกิจดานอุตสาหกรรม 

4. ออกแบบสํานักงาน การจัดหองทํางาน โตะ สํานักงาน เกาอี ้ ในและนอกสถานทีท่ํางานที่ไดรับการ

ออกแบบและสรางสรรคใหนาทํางานตลอดจนสะดวกในการใชสอยซึ่งแบงการออกแบบไดเปน 2 ประเภทคือ 

                     1. ออกแบบตกแตงภายใน ไดแกการออกแบบตกแตงภายในอาคารทุกประเภททัง้หมด  เชนการ

ออกแบบตกแตงภายในบาน  ภายในสํานักงาน  ภายในอาคารสาธารณะ  แมนกระทั้งการออกแบบตกแตงภายใน

ยานพาหนะเปนตน 

 

 

การออกแบบตกแตงภายในท่ีพักอาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบตกแตงหนารานคา 
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การออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบตกแตงภายในยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

       2. การออกแบบตกแตงภายนอก  ไดแกการออกแบบตกแตงสวนและบริเวณภายนอกอาคาร รวมทัง้

การออกแบบภูมิทัศนในสวนพื้นทีส่าธารณะเชนสวนสาธารณะ ถนน สะพาน ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบตกแตงสวนขนาดใหญ 

 

 

 

 

 

การออกแบบสวนในบานโดยเลียนแบบธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

1. ใหนักศึกษาจัดออกแบบภายใน หรือภายนอกในมุมใดมุมหนึง่ในบานตนเอง แลวถายรูปมาเพือ่

รวมกันอภิปรายหนาชั้นเรียน  โดยมีอาจารยและเพื่อนนักศึกษารวมอภิปราย 

2. เก็บภาพถายที่จัดออกแบบไวในแฟมสะสมงานของตนเอง 

การออกแบบสวนในบานโดยใชวัสดุหิน  

ตนไม และนํ้ารวมกัน 

การตกแตงภายนอกโดยการจัด

สวนท่ีเกาะกลางถนน 
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บทที ่2 

ดนตรี 

 

สาระสําคัญ   

 ความหมาย  ความสําคัญ ความเปนมา วิวัฒนาการรูปแบบเทคนิค วิธีการของดนตรีประเภทตางๆ คุณคา

ความงาม ความไพเราะของดนตรีสากล 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของดนตรีสากล เขาใจถึงตนกําเนิด ภูมิปญญา  

และการถายทอดสืบตอกันมา 

ขอบขายเน้ือหา 

 เร่ืองที่  1  ดนตรีสากล 

 เร่ืองที่  2  ดนตรีสากลประเภทตาง ๆ 

เร่ืองที่  3  คุณคาความไพเราะของเพลงสากล 

เร่ืองที่  4  ประวัติภูมิปญญาทางดนตรีสากล 
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เร่ืองที่ 1   ดนตรีสากล 

 

ดนตรีเกิดขึ้นมาในโลกพรอมๆกับมนุษยเรานั่นเอง  ในยุคแรกๆมนุษยอาศัยอยูในปา ในถ้ํา   และใน

โพรงไม   แตมนุษยก็รูจักการรองรําทําเพลงตามธรรมชาติ   เชนรูจักปรบมือ  เคาะหิน  เคาะไม  เปาปาก  เปาเขา  

และการเปลงเสียงรอง เชน   การรองรําทําเพลงเพื่อออนวอนพระเจาใหชวยเพื่อพนภัย   บันดาลความสุขความ

อุดมสมบูรณตางๆใหแกตน   หรือเปนการบูชาแสดงความขอบคุณพระเจาที่บันดาลใหตนมีความสุขความสบาย 

ในระยะแรก  ดนตรีมีเพียงเสียงเดียวและแนวเดียวเทานั้นเรียกวา  Melody    ไมมีการประสานเสียง 

จนถึงศตวรรษที่ 12 มนุษยเราเร่ิมรูจักการใชเสียงตางๆมาประสานกันอยางงายๆ เกิดเปนดนตรีหลายเสียงขึ้นมา 

ยุคตางๆของดนตรี 

นักปราชญทางดนตรีไดแบงดนตรีออกเปนยุคตางๆดังน้ี 

1. Polyphonic  Perio( ค.ศ. 1200-1650 )  ยุคนี้เปนยุคแรก  วิวัฒนาการมาเรือ่ยๆ  จนมีแบบฉบับและ

หลกัวิชาการดนตรีขึ้น  วงดนตรีอาชีพตามโบสถ    ตามบานเจานาย  และมีโรงเรียนสอนดนตรี 

2. Baroque  Period  ( ค.ศ. 1650-1750 )  ยุคนีวิ้ชาดนตรีไดเปนปกแผน  มีแบบแผนการเจริญดานนาฏ

ดุริยางค    มากขึ้น  มีโรงเรียนสอนเกีย่วกับอุปรากร  ( โอเปรา)  เกิดขึน้  มีนักดนตรีเอกของโลก 2 ทานคือ  J.S. 

Bach   และ    G.H.   Handen 

3. Classical  Period ( ค.ศ. 1750-1820 )  ยุคน้ีเปนยุคที่ดนตรีเร่ิมเขาสูยุคใหม  มีความรุงเรืองมากขึ้น  มี

นักดนตรีเอก 3 ทานคือ  Haydn Gluck   และMozart 

4. Romantic Period  ( ค.ศ. 1820-1900 )  ยุคน้ีมีการใชเสียงดนตรีที่เนนถึงอารมณอยางเดนชัดเปนยุคที่

ดนตรีเจริญถึงขีดสุดเรียกวายุคทองของดนตรี นักดนตรีเชน Beetoven และคนอ่ืนอีกมากมาย 

5. Modern  Period  ( ค.ศ. 1900-ปจจุบัน ) เปนยุคทีด่นตรีเปลีย่นแปลงไปมาก  ดนตรีประเภทแจส 

(Jazz) กลับมามีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละชาติ  ศาสนา  โดยเฉพาะ

ทางดนตรีตะวันตก   นับวามีความสัมพันธใกลชิดกับศาสนามาก      บทเพลงทีเ่กีย่วกับศาสนาหรือเรียกวาเพลง

วัดนั้น  ไดแตงขึ้นอยางถูกหลักเกณฑ    ตามหลักวิชาการดนตรี  ผูแตงเพลงวัดตองมีความรูความสามารถสูง  

เพราะตองแตงขึ้นใหสามารถโนมนาวจิตใจผูฟงใหนิยมเลื่อมใสในศาสนามากขึ้น  ดังน้ันบทเพลงสวดในศาสนา

คริสตจึงมีเสียงดนตรีประโคมประกอบการสวดมนต   เมื่อมีบทเพลงเกี่ยวกับศาสนามากขึ้น  เพื่อเปนการปองกัน

การลืมจึงไดมีผูประดิษฐสัญลักษณตางๆแทนทํานอง  เมือ่ประมาณ ค.ศ.  1000  สัญลักษณดังกลาวคือ  ตัวโนต       

( Note )  นั่นเอง  โนตเพลงที่ใชในหลักวิชาดนตรีเบื้องตนเปนเสียงโด  เร  มี นัน้  เปนคําสวดในภาษาละติน   จึง

กลาวไดวาวิชาดนตรีมีจุดกําเนิดมาจากวัดหรือศาสนา  ซึ่งในยุโรปนัน้ถือวาเพลงเกีย่วกับศาสนานัน้เปนเพลงชั้น

สูงสุดวงดนตรีที ่เกิดขึ ้นในศตวรรษตนๆจนถึงปจจุบัน  จะมีลักษณะแตกตางกันออกไป  เครือ่งดนตรีที ่ใช

บรรเลงก็มีจํานวนและชนิดแตกตางกันตามสมัยนิยม  ลักษณะการผสมวงจะแตกตางกันไป  เมื่อผสมวงดวย

เคร่ืองดนตรีที่ตางชนิดกัน  หรือจํานวนของผูบรรเลงที่ตางกันก็จะมีชื่อเรียกวงดนตรีตางกัน 
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เร่ืองที่  2   ดนตรีสากลประเภทตางๆ 

 

เพลงประเภทตางๆ  แบงตามลักษณะของวงดนตรีสากลได  6  ประเภท  ดังน้ี       

1. เพลงท่ีบรรเลงโดยวงออรเคสตรา  ( Orchestra )   มีดังน้ี 

-   ซิมโฟนี่ (Symphony) หมายถึงการบรรเลงเพลงโซนาตา ( Sonata) ทัง้วง  คําวา Sonata  หมายถึง  

เพลงเดี่ยวของเครือ่งดนตรีชนิดตางๆ  เชนเพลงของไวโอลิน  เรียกวา  Violin  Sonata  เครือ่งดนตรีชนิดอื่น ๆ ก็

เชนเดียวกัน   การนําเอาเพลง โซนาตาของเคร่ืองดนตรีหลายๆชนิดมาบรรเลงพรอมกันเรียกวา  ซิมโฟน่ี 

- คอนเซอรโต  ( Concerto)  คือเพลงผสมระหวางโซนาตากับซิมโฟนี่  แทนทีจ่ะมีเพลงเดี่ยวแต

อยางเดียว  หรือบรรเลงพรอมๆกันไปในขณะเดียวกัน  เครื่องดนตรีทีแ่สดงการเดีย่วนัน้   สวนมากใชไวโอลิน

หรือเปยโน 

- เพลงเบ็ดเตล็ด เปนเพลงที่แตงขึ้นบรรเลงเบ็ดเตล็ดไมมีเน้ือรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงออรเคสตรา 

2. เพลงท่ีบรรเลงโดยวงแชมเบอรมิวสิค  ( Chamber  Music )  เปนเพลงสั้นๆ  ตองการแสดงลวดลาย

ของการบรรเลงและการประสานเสียง  ใชเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย  คือไวโอลิน วิโอลา และเชลโล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วงแชมเบอรมิวสิค 
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3. สําหรับเดี่ยว  เพลงประเภทน้ีแตงขึ้นสําหรับเคร่ืองดนตรีชิ้นเดียวเรียกวา เพลง โซนาตา 

4. โอราทอริโอ  ( Oratorio )  และแคนตาตา ( Cantata)  เปนเพลงสําหรับศาสนาใชรองในโบสถ  

จัดเปนโอเปรา แบบหน่ึง  แตเปนเร่ืองเกี่ยวกับศาสนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงโอราทอริโอ 

5. โอเปรา (Opera  )  หมายถึงเพลงที่ใชประกอบการแสดงละครที่มีการรองโตตอบกันตลอดเรือ่ง   

เพลงประเภทนี้ใชในวงดนตรีวงใหญบรรเลงประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ละคร Operaที่ดังที่สุดเร่ืองหน่ึงของโลกคือเร่ือง The Phantom of the Opera 

 

6. เพลงท่ีขับรองโดยท่ัวไป เชน  เพลงที่รองเดีย่ว   รองหมู  หรือรองประสานเสียงในวงออรเคสตรา    

วงคอมโบ  ( Combo) หรือวงชาโดว  (Shadow )  ซึ่งนิยมฟงกันทั้งจากแผนเสียงและจากวงดนตรีที่บรรเลงกันอยู

โดยทัว่ไป 
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ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 

เครือ่งดนตรีสากลมีมากมายหลายประเภท แบงตามหลักในการทําเสียงหรือวิธีการบรรเลง

เปน  5  ประเภท  ดังน้ี 

1.  เคร่ืองสาย 

เคร่ืองดนตรีประเภทน้ี ทําใหเกิดเสียงโดยการทําใหสายสั่นสะเทือน โดยสายที่ใชจะเปนสายโลหะหรือ

สายเอ็น  เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสาย  แบงตามวิธีการเลนเปน  2  จําพวก คือ 

1)  เคร่ืองดีด  ไดแก  กีตาร  แบนโจ  ฮารป   

 

 

 

แบนโจ 

 

 

 

2)  เคร่ืองสี  ไดแก  ไวโอลนิ  วิโอลา 

 

 

 

       

 

วิโอลา 

 

 

 

2.  เคร่ืองเปาลมไม 

               เคร่ืองดนตรีประเภทน้ีแบงตามวิธีทําใหเกิดเสียงเปน 2 ประเภท  คือ 

1)  จําพวกเปาลมผานชองลม  ไดแก  เรคอรเดอร  ปคโคโล  ฟลุต 

 

 

 

ปคโคโล 
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         2)  จําพวกเปาลมผานลิ้น  ไดแก  คลาริเน็ต แซกโซโฟน 
 

   คลาริเน็ต 

3.  เคร่ืองเปาโลหะ   

             เครือ่งดนตรีประเภทนี  ้ ทําใหเกิดเสียงไดโดย การเปาลมใหผานริมฝปากไปปะทะกับชองที่เปา 

ไดแก  ทรัมเปต  ทรอมโบน  เปนตน 

                          

 

 

 

 

 

ทรัมเปต 

 

 

 

4. เคร่ืองดนตรีประเภทคียบอรด    

เคร่ืองดนตรีประเภทน้ีเลนโดยใชน้ิวกดลงบนลิ่มน้ิวของเคร่ืองดนตรี ไดแก  

 เปยโน เมโลเดียน  คียบอรดไฟฟา  อิเล็คโทน 

 

 

 

 

 

 

           เมโลเดียน   
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5.  เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตี  แบงเปน  2  กลุม คือ 

5.1)    เคร่ืองตีประเภททํานอง ไดแก  ไซโลไฟน   เบลไลรา  ระฆังราว 

 

 

 

 

                                                                                                                                       เบลไลรา 

 

 

  

 

 

5.2)   เครือ่งตีประเภททําจังหวะ ไดแก กลองทิมปานี กลองใหญ กลองแตร็ก ทอมบา กลองชุด ฉาบ 

กรับ     ลูกแซก 

         

 

 

 

        

                                                                                                                                  กลองทิมปานี 

 

 

 

 

กิจกรรม 

ใหนักศึกษาแบงกลุมและรวมกันสืบคนหาเครื่องดนตรีสากลทุกประเภท ประเภทละ2-3ชนิดแลวเก็บรวบรวม 

ไวในแฟมสะสมงาน 
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เร่ืองที่ 3   คุณคาความไพเราะของเพลงสากล 

 

ดนตรีเปนสื่อสุนทรียศาสตรทีม่ีความละเอียด ประณีต มีความสําคัญอยางยิง่ตอมนุษย ทัง้ทางกาย และ

ทางจิต เมื่อเราไดยินเสียงดนตรีที่มีความสงบ ก็จะทําใหจิตสงบ อารมณดี หากไดยินเสียงเพลงทีใ่หความบันเทิง

ใจ ก็จะเกิดอารมณทีส่ดใส ทัง้นีเ้พราะดนตรีเปนสือ่สุนทรียทีส่รางความสุข ความบันเทิงใจใหแกมนุษย   เปน

เคร่ืองบําบัดความเครียด สรางสมาธิ กลอมเกลาจิตใจใหสุขุม เยือกเย็น อารมณดี โดยที่ไมตองเสียเวลา หรือเสีย

เงินซื้อหาแตอยางใด ดนตรีจึงมีคุณคาตอมนุษยมากมาย ดังเชน เสาวนีย สังฆโสภณ กลาววาจากงานวิจัยของ

ตางประเทศ ทําใหเราทราบวา ดนตรีมีผลตอการทํางานของระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ และสภาพจิตใจ ทํา

ใหสมองหลั่งสารแหงความสุข   เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด ทําใหเกิดสติ ความรูสึกนึกคิดทีดี่ และนํามาใชใน

เรื่องการคลายความเครียด ลดความวิตกกังวล ลดความกลัว บรรเทาอาการเจ็บปวด เพิ่มกําลัง และการ

เคลื่อนไหวของรางกาย โดยนิยมใชในงานฟนฟูสุขภาพคนทั่วไป พัฒนาคุณภาพชีวิต ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

ผูปวยโรคจิต และเด็กมีความตองการเปนพิเศษ เพราะดนตรีเปนศิลปะทีอ่าศัยเสียงเพือ่การถายทอดอารมณไปสู

ผูฟง เปนศิลปะที่งายตอการสัมผัส กอใหเกิดความสุข ความปติพอใจแกมนุษยได 

กลาววา ดนตรีเปนภาษาสากล เพราะเปนสือ่ความรูสึกของชนทุกชาติได ดังนั้น คนทีโ่ชคดีมีประสาท

รับฟงเปนปกติ ก็สามารถหาความสุขจากการฟงดนตรีได เมือ่เราไดฟงเพลงทีม่ีจังหวะ และทํานองที่ราบเรียบ 

นุมนวล จะทําใหเกิดความรูสึกผอนคลายความตึงเครียด ดวยเหตุนี ้เมือ่เราไดฟงดนตรี ที่เลือกสรรแลว จะชวย

ทําใหเรามีสุขภาพจิตที่ดี อันมีผลดีตอสุขภาพรางกาย ดนตรีจึงเปรียบเสมือน ยารักษาโรค การทีม่ีเสียงดนตรีรอบ

บาน เปรียบเสมือนมีอาหารและวิตามิน ที่ชวยทําใหคนเรามีสุขภาพแข็งแรง  

คุณประโยชนของดนตรีที่มีตอมนุษย ซึง่สวนใหญมักจะกลาวถึงดนตรีมีผลตอสภาวะทางรางกาย แต

ความเปนจริงแลว ดนตรีเปนเรือ่งของ “จิต” แลวสงผลดีมาสู “กาย” ดังนั้นจึงไมแปลกอะไร ที่เรามักจะไดยินวา 

ดนตรีชวยกลอมเกลาจิตใจ ทําใหคนอารมณดี ไมเครียด คลายปวด ฯลฯ เพราะดนตรีเปนสือ่สุนทรียะ ที่ถายทอด

โดยใชเสียงดนตรีเปนสือ่สุดทายของการบรรยายเรื่อง “สุนทรียศาสตร ทางดนตรี” จึงสรุปเปนขอคิดจาก

การศึกษาในเร่ืองของความงามในเสียงดนตรี ผูเสพ ควรเลอืกวาจะเสพเพยีงแค “เปนผูเสพ” หรือจะเปน “ผูไดรับ

ประโยชนจากการเสพ” เพราะดนตรีนัน้งามโดยใชเสียงเปนสือ่ แตขัน้ตอนสําคัญในการถายทอดคือ นักดนตรี

ถายทอดโดยใช “จิต” ผูฟงรับสื่อโดยใช “จิต” เปนตัวรับรูรับสัมผัสอารมณตาง ๆ ผลจากการรับสัมผัสดวยจิตน้ัน 

เพลงที่สงบ ราบเรียบ จิตก็จะวาง (สญูญตา) ทําใหจิตขณะนัน้ปราศจาก “กิเลส” ผูฟงจึงรูสึกสบายใจ คลายความ

วิตกกังวล คลายความเศรา คลายความเจ็บปวด ผูฟงเกิดสมาธิ จึงเปนผลใหสมองทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบของดนตรีสากล 

ดนตรีไมวาจะเปนของชาติใด ภาษาใด ลวนมีพื้นฐานมาจากสวนตางๆ เหลานี้ทัง้สิ้น ความแตกตางใน

รายละเอียดของแตละสวน ของแตละวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมของแตละสังคมจะเปนปจจัยที่กําหนดใหตรง

ตามรสนิยมของแตละวัฒนธรรม จนเปนผลใหสามารถแยกแยะดนตรีของชาติหนึง่แตกตางจากดนตรีของอีก

ชาติหน่ึงได  

องคประกอบของดนตรีสากล ประกอบดวย  

1. เสยีง (Tone)  

คีตกวีผูสรางสรรคดนตรี เปนผูใชเสียงในการสรางสรรคและผลิตงานศิลปะเพื่อรับใชสังคม ผู

สรางสรรคดนตรีสามารถสรางเสียงทีห่ลากหลายโดยอาศัยวิธีการผลิตเสียงเปนปจจัยกําหนด เชน การดีด การสี 

การตี การเปาเสียงเกิดจากการสัน่สะเทือนของอากาศทีเ่ปนไปอยางสม่าํเสมอ สวนเสียงอึกทึกหรือเสียงรบกวน 

(Noise) เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่ไมสม่าํเสมอ ลักษณะความแตกตางของเสียงขึ้นอยูกับคุณสมบัติ

สําคัญ 4 ประการ คือ ระดับเสียง ความยาวของเสียง ความเขมของเสียง และคุณภาพของเสยีง 

1.1 ระดับเสียง (Pitch) หมายถึง ระดับของความสูง-ต่าํของเสียง ซึง่เกิดจากการจํานวนความถี่

ของการสัน่สะเทือน กลาวคือ ถาเสียงที่มีความถีสู่ง ลักษณะการสัน่สะเทือนเร็ว จะสงผลใหมีระดับเสียงสูง แต

ถาหากเสียงมีความถี่ตํ่า ลักษณะการสั่นสะเทือนชาจะสงผลใหมีระดับเสียงตํ่า 

1.2 ความสั้น-ยาวของเสยีง (Duration) หมายถึง คุณสมบัติที่เกี่ยวกับความยาว-สั้นของเสียง ซึ่ง

เปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางยิ่งของการกําหนดลีลา จังหวะ ในดนตรีตะวันตก การกําหนดความสัน้-ยาวของเสียง 

สามารถแสดงใหเห็นไดจากลักษณะของตัวโนต เชน โนตตัวกลม ตัวขาว และตัวดํา เปนตน สําหรับดนตรีของ

ไทยน้ัน แตเดิมมิไดใชระบบการบันทึกโนตเปนหลัก แตอยางไรก็ตาม การสรางความยาว-สัน้ของเสียงอาจ

สังเกตไดจากลีลาการกรอระนาดเอก ฆองวง ในกรณีของซออาจแสดงออกมาในลักษณะของการลากคันชัก

ยาวๆ  

1.3 ความเขมของเสียง (Intensity) ความเขมของสียงเกีย่วของกับน้าํหนักของความหนักเบา

ของเสยีง ความเขมของเสียงจะเปนคุณสมบัติที่กอประโยชนในการเกื้อหนุนเสียงใหมีลีลาจังหวะที่สมบูรณ  

1.4 คุณภาพของเสียง (Quality) เกิดจากคุณภาพของแหลงกําเนิดเสียงทีแ่ตกตางกัน ปจจัยทีท่ํา

ใหคุณภาพของเสียงเกิดความแตกตางกันน้ัน เกิดจากหลายสาเหตุ เชน วิธีการผลิตเสียง รูปทรงของแหลงกําเนิด

เสียง และวัสดุทีใ่ชทําแหลงกําเนิดเสียง ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดลักษณะคุณภาพของเสียง ซึง่เปนหลักสําคัญให

ผูฟงสามารถแยกแยะสีสันของสียง (Tone Color) ระหวางเคร่ืองดนตรีเคร่ืองหน่ึงกับเคร่ืองหน่ึงไดอยางชัดเจน  
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2.  พืน้ฐานจงัหวะ (Element of Time)  

เปนศิลปะของการจัดระเบียบเสียง ที ่เกี ่ยวของกับความชาเร็ว ความหนักเบาและความสัน้-ยาว 

องคประกอบเหลานี ้หากนํามารอยเรียง ปะติดปะตอเขาดวยกันตามหลักวิชาการเชิงดนตรีแลว สามารถที่จะ

สรางสรรคใหเกิดลีลาจังหวะอันหลากหลาย ในเชิงจิตวิทยา อิทธิพลของจังหวะทีม่ีผลตอผูฟงจะปรากฏพบใน

ลักษณะของการตอบสนองเชิงกายภาพ เชน ฟงเพลงแลวแสดงอาการกระดิกน้ิว ปรบมอืรวมไปดวย  

3. ทํานอง (Melody)  

         ทํานองเปนการจัดระเบียบของเสียงที ่เกี ่ยวของกับความสูง-ต่ํา ความสั้น-ยาว และความดัง-เบา 

คุณสมบัติเหลาน้ีเมื่อนํามาปฏิบัติอยางตอเน่ืองบนพื้นฐานของความชา-เร็ว จะเปนองคประกอบของดนตรีทีผู่ฟง

สามารถทําความเขาใจไดงายที่สุด  

         ในเชิงจิตวิทยา ทํานองจะกระตุนผูฟงในสวนของสติปญญา ทํานองจะมีสวนสําคัญในการสรางความ

ประทับใจ จดจํา และแยกแยะความแตกตางระหวางเพลงหน่ึงกบัอีกเพลงหน่ึง  

4. พื้นผิวของเสียง (Texture)  

        “พื้นผิว” เปนคําที่ใชอยูทั่วไปในวิชาการดานวิจิตรศิลป หมายถึง ลักษณะพื้นผิวของสิ่งตางๆ เชน 

พื้นผิวของวัสดุที่มีลักษณะขรุขระ หรือเกลี้ยงเกลา ซึ่งอาจจะทําจากวัสดุที่ตางกัน  

         ในเชงิดนตรีนัน้ “พื้นผิว” หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบของเสียงทัง้ทีป่ระสานสัมพันธและไมประสาน

สัมพันธ โดยอาจจะเปนการนําเสียงมาบรรเลงซอนกันหรือพรอมกัน ซึง่อาจพบทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ตาม

กระบวนการประพันธเพลง ผลรวมของเสียงหรือแนวทัง้หมดเหลานั้น จัดเปนพื้นผิวตามนัยของดนตรีทัง้สิ้น 

ลักษณะรูปแบบพื้นผิวของเสียงมีอยูหลายรูปแบบ ดังน้ี  

4.1 Monophonic Texture เปนลักษณะพืน้ผิวของเสียงที่มีแนวทํานองเดียว ไมมีเสียงประสาน 

พื้นผิวเสียงในลักษณะน้ีถือเปนรูปแบบการใชแนวเสียงของดนตรีในยุคแรกๆ ของดนตรีในทกุวัฒนธรรม  

4.2 Polyphonic Texture เปนลักษณะพืน้ผิวของเสียงที่ประกอบดวยแนวทํานองตั้งแตสอง

แนวทาํนองขึน้ไป โดยแตละแนวมีความเดนและเปนอิสระจากกัน ในขณะทีทุ่กแนวสามารถประสานกลมกลืน

ไปดวยกนั  

ลักษณะแนวเสียงประสานในรูปของ Polyphonic Texture มีวิวัฒนาการมาจากเพลงชานท 

(Chant) ซึง่มีพืน้ผิวเสียงในลักษณะของเพลงทํานองเดียว (Monophonic Texture) ภายหลังไดมีการเพิ่มแนวขับ

รองเขาไปอีกหนึ่งแนว แนวที่เพิ่มเขาไปใหมนี้จะใชระยะขั้นคู 4 และคู 5 และดําเนินไปในทางเดียวกับเพลง

ชานทเดิม การดําเนินทํานองในลักษณะนี้เรียกวา “ออรกานุม” (Orgonum) นับไดวาเปนยุคเริ่มตนของการ

ประสานเสียงแบบ Polyphonic Texture หลังจากคริสตศตวรรษที ่14 เปนตนมา แนวทํานองประเภทนี้ไดมีการ

พัฒนากาวหนาไปมาก ซึ่งเปนระยะเวลาทีก่ารสอดทํานอง (Counterpoint) ไดเขาไปมีบทบาทเพิม่มากขึน้ในการ

ตกแตงพืน้ผวิของแนวทาํนองแบบ Polyphonic Texture  
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4.3 Homophonic Texture เปนลักษณะพื้นผิวของเสียง ทีป่ระสานดวยแนวทํานองแนวเดียว 

โดยมี กลุมเสียง (Chords) ทําหนาที่สนับสนุนในคีตนิพนธประเภทน้ี แนวทาํนองมกัจะเคลือ่นทีใ่นระดับเสียงสูง

ที่สุดในบรรดากลุมเสียงดวยกัน ในบางโอกาสแนวทํานองอาจจะเคลื่อนที่ในระดับเสียงตํ่าไดเชนกัน ถึงแมวาคีต

นิพนธประเภทน้ีจะมีแนวทํานองที่เดนเพียงทํานองเดียวก็ตาม แตกลุมเสียง (Chords) ที่ทําหนาทีส่นับสนุนนัน้ มี

ความสําคัญทีไ่มนอยไปกวาแนวทํานอง การเคลือ่นทีข่องแนวทํานองจะเคลือ่นไปในแนวนอน ในขณะทีก่ลุม

เสยีงสนับสนุนจะเคลือ่นไปในแนวต้ัง  

4.4 Heterophonic Texture เปนรูปแบบของแนวเสียงที่มีทํานองหลายทํานอง แตละแนวมี

ความสําคัญเทากันทุกแนว คําวา Heteros เปนภาษากรีก หมายถึงแตกตางหลากหลาย ลักษณะการผสมผสานของ

แนวทํานองในลักษณะนี้ เปนรูปแบบการประสานเสียง  

5. สสีนัของเสยีง (Tone Color)  

          “สีสันของเสียง” หมายถึง คุณลักษณะของเสียงทีก่ําเนิดจากแหลงเสียงทีแ่ตกตางกัน แหลงกําเนิดเสียง

ดังกลาว เปนไดทั้งที่เปนเสียงรองของมนุษยและเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ความแตกตางของเสียงรองมนุษย ไมวา

จะเปนระหวางเพศชายกับเพศหญิง หรือระหวางเพศเดียวกัน ซึ่งลวนแลวแตมีพืน้ฐานของการแตกตางทางดาน

สรีระ เชน หลอดเสียงและกลองเสียง เปนตน  

         ในสวนที่เกี ่ยวของกับเครื่องดนตรีนัน้ ความหลากหลายดานสีสันของเสียง ประกอบดวยปจจัยที่

แตกตางกันหลายประการ เชน วิธีการบรรเลง วัสดุทีใ่ชทําเครื่องดนตรี รวมทัง้รูปทรง และขนาด ปจจัยเหลานี้

ลวนสงผลโดยตรงตอสีสันของเสียงเคร่ืองดนตรี ทําใหเกิดคุณลักษณะของเสียงที่แตกตางกันออกไป  

5.1 วิธีการบรรเลง โดยวิธีดีด สี ตี และเปา วิธีการผลิตเสียงดังกลาวลวนเปนปจจัยใหเครื่อง

ดนตรีมีคุณลักษณะของเสียงที่ตางกัน  

5.2 วัสดุท่ีใชทําเครื่องดนตรี วัสดุทีใ่ชทําเครือ่งดนตรีของแตละวัฒนธรรมจะใชวัสดุที่แตกตาง

กันไปตามสภาพแวดลอมของสังคมและยุคสมัย นับเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึง ที่สงผลใหเกิดความแตกตาง

ในดานสสีนัของเสยีง  

5.3 ขนาดและรูปทรง เครื่องดนตรีทีม่ีรูปทรงและขนาดที่แตกตางกัน จะเปนปจจัยทีส่งผลให

เกิดความแตกตางกันในดานของเสียงในลักษณะที่มีความสัมพันธกัน 

6. คีตลักษณ (Forms)  

         คีตลักษณหรือรูปแบบของเพลง เปรียบเสมือนกรอบที่ไดหลอมรวมเอาจังหวะ ทํานอง พื้นผิว และสีสัน

ของเสียงใหเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เพลงที่มีขนาดสั้น-ยาว วนกลับไปมา ลวนเปนสาระสําคัญของคีต

ลักษณทั้งสิ้น 

ดนตรีมีธรรมชาติที่แตกตางไปจากศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ซึ่งพอจะสรุปไดดังน้ี 

1. ดนตรีเปนสือ่ทางอารมณทีส่ัมผัสไดดวยหู กลาวคือ หูนับเปนอวัยวะสําคัญทีท่ําใหคนเราสามารถ

สัมผัสกับดนตรีได ผูที่หูหนวกยอมไมสามารถทราบไดวาเสียงดนตรีน้ันเปนอยางไร 
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2. ดนตรีเปนสวนหนึง่ของวัฒนธรรม กลาวคือ กลุ มชนตาง ๆ จะมีวัฒนธรรมของตนเอง และ

วัฒนธรรมนี้เองที่ทําใหคนในกลุมชนนั้นมีความพอใจและซาบซึง้ในดนตรีลักษณะหนึง่ซึง่อาจแตกตางไปจาก

คนในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ตัวอยางเชน คนไทยเราซึ่งเคยชินกับดนตรีพืน้เมืองไทยและดนตรีสากล เมื่อไปฟง

ดนตรีพื้นเมืองของอินเดียก็อาจไมรูสึกซาบซึ้งแตอยางใด แมจะมีคนอินเดียคอยบอกเราวาดนตรีของเขาไพเราะ

เพราะพร้ิงมากก็ตาม เปนตน 

3. ดนตรีเปนเรือ่งของสุนทรียศาสตรวาดวยความไพเราะ ความไพเราะของดนตรีเปนเรือ่งทีทุ่กคน

สามารถซาบซึ้งไดและเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได กับทุกคน ทุกระดับ ทุกชนชั้น ตามประสบการณของแตละบุคคล 

4. ดนตรีเปนเรือ่งของการแสดงออกทางอารมณ เสียงดนตรีจะออกมาอยางไรนั้นขึ้นอยูกับเจาของ

อารมณที่จะชวยถายทอดออกมาเปนเสียง ดังน้ันเสียงของดนตรีอาจกลาวไดวาอยูที่อารมณของผูประพันธเพลงที่

จะใสอารมณลงไปในเพลงตามทีตนตองการ ผูบรรเลงเพลงก็ถายทอดอารมณจากบทประพันธลงบนเครือ่ง

ดนตรี ผลที่กระทบตอผูที่ฟงก็คือ เสียงดนตรีที่ประกอบขึ้นดวยอารมณของผูประพันธผสมกับความสามารถของ

นักดนตรีที่จะถายทอดไดถึงอารมณหรือมีความไพเราะมากนอยเพียงใด 

5. ดนตรีเปนทัง้ระบบวิชาความรูและศิลปะในขณะเดียวกัน กลาวคือ ความรูเกีย่วกับดนตรีนั้น เปน

เรื่องเกี่ยวกับเสียงและการจัดระบบเสียงใหเปนทวงทํานองและจังหวะ ซึง่คนเรายอมจะศึกษาเรียนรู “ความรูที่

เกี่ยวกับดนตรี” นี้ก็ได โดยการทอง จํา อาน ฟง รวมทัง้การลอกเลียนจากคนอื่นหรือการคิดหาเหตุผลเอาเองได 

แตผูที่ไดเรียนรูจะมี “ความรูเกีย่วกับดนตรี” ก็อาจไมสามารถเขาถึงความไพเราะหรือซาบซึง้ในดนตรีไดเสมอ

ไป เพราะการเขาถึงดนตรีเปนเรือ่งของศิลปะ เพียงแตผูที่มีความรูเกี่ยวกับดนตรีนั้นจะสามารถเขาถึงความ

ไพเราะของดนตรีไดงายขึ้น 

กิจกรรม 

-  ใหผูเรียนรวมกลุ มและจัดหาเพลงที ่มีจังหวะชาและเร็วนํามาเปดใหฟงในชั ้นเรียน และบอกเลา

ความรูสึกของตนในแตละเพลงใหทุกคนฟง 

-  ใหผูเรียนรวมกลุมหาเพลงบรรเลงสากลนํามาเปดและแตละคนเขียนถึงความรูสึกและจินตนาการจาก

เพลงน้ัน 
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เร่ืองที่  4   ประวัติภูมิปญญาทางดนตรีสากล 

      

ดนตรีสากลมีการพัฒนามายาวนาน  และเกือบทัง้หมดเปนการพัฒนาจากฝงทวีปยุโรป  จะมีการพัฒนา

ในยุคหลังๆที่ดนตรีสากลมีการพัฒนาสูงในฝงทวีปอเมริกาเหนือ  สามารถแบงการพัฒนาออกเปนชวงยุคดังน้ี  

1. ดนตรีคลาสสิกยุโรปยุคกลาง (Medieval European Music พ.ศ. 1019 - พ.ศ. 1943) ดนตรีคลาสสิก

ยุโรปยุคกลาง หรือ ดนตรียุคกลาง เปนดนตรีที่ถือวาเปนจุดกําเนิดของดนตรีคลาสสิก เริม่ตนเมือ่ประมาณป 

พ.ศ. 1019 (ค.ศ. 476) ซึ่งเปนปของการลมสลายของจักรวรรดิโรมัน ดนตรีในยุคนี้มีจุดประสงคเพื่อประกอบ

พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา โดยมีตนกาํเนิดมาจากดนตรีของยคุกรีกโบราณ  

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ดนตรีคลาสสิกของยุโรปยุคกลาง 

 

2. ดนตรียุคเรเนสซองส (Renaissance Music พ.ศ. 1943 - พ.ศ. 2143) เร่ิมการนับเมื่อประมาณป พ.ศ. 

1943 (ค.ศ. 1400) เมือ่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงศิลปะ และฟนฟูศิลปะโบราณยุคโรมันและกรีก แตดนตรียังคง

เนนหนักไปทางศาสนา เพียงแตเร่ิมมีการใชเคร่ืองดนตรีที่หลากหลายขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

ดนตรียคุเรเนสซองส 
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3. ดนตรียุคบาโรค (Baroque Music พ.ศ. 2143 - พ.ศ. 2293) ยุคนีเ้ริม่ขึน้เมือ่มีการกําเนิดอุปรากรใน

ประเทศฝร่ังเศสเมื่อป พ.ศ. 2143 (ค.ศ. 1600) และ สิน้สุดลงเมื่อ โยฮันน เซบาสเทียน บาค เสียชีวิตลงในป พ.ศ. 

2293 (ค.ศ. 1750) แตบางคร้ังก็นับวาสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2273 (ค.ศ. 1730)ในยุคที่ เริม่มีการเลนดนตรีเพือ่การฟง

ในหมูชนชัน้สูงมากขึน้ เครื่องดนตรีประเภทออรแกนไดรับความนิยมแตเนนหนักไปทางศาสนา นักดนตรีที่มี

ชื่อเสียงในยุคน้ี เชน บาค วิวัลดิ เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

ดนตรียุคบาโรค 

4. ดนตรียุคคลาสสิค (Classical Period Music พ.ศ. 2293 - พ.ศ. 2363) เปนยุคทีม่ีการเปลี่ยนแปลง

กฏเกณฑ แบบแผน รูปแบบและหลักในการเลนดนตรีอยางชัดเจน ศูนยกลางของดนตรียุคนี้คือประเทศ

ออสเตรีย ที่กรุงเวียนนา และเมืองมานไฮม(Mannheim) นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคน้ี ไดแก โมซารท เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดนตรียุคคลาสสิค 
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5. ดนตรียุคโรแมนติค (Romantic Music พ.ศ. 2363 - พ.ศ. 2443) เปนยุคทีเ่ริ่มมีการแทรกของ

อารมณเพลง ซึ่งตางจากยุคกอนๆซึ่งยังไมมีการใสอารมณในทํานอง นักดนตรีทีม่ีชือ่เสียงในยุคนี ้เชน เบโธเฟน 

ชูเบิรต โชแปง ไชคอฟสกี เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

ลุดวิก ฟาน เบโธเฟน 

 

6. ดนตรียุคศตวรรษที่ 20 (20th Century Calssical Music พ.ศ. 2443 - พ.ศ. 2543) นักดนตรีเร่ิม

แสวงหาแนวดนตรี ที่ไมขึ้นกับแนวดนตรีในยุคกอนๆ จังหวะในแตละหองเร่ิมแปลกไปกวาเดิม ไมมีโนตสําคัญ

เกดิใหม ระยะหางระหวางเสียงกับเสียงเร่ิมลดนอยลง ไรทวงทํานองเพลง นักดนตรีบางกลุมหันไปยึดดนตรีแนว

เดิม ซึ ง่ เ รียกวา  แบบนีโอคลาสสิก (Neoclassic) นักดนตรีที ม่ีชื ่อเสียงในยุคนี ้ เชนอิกอร  เฟโดโรวิช  

สตราวินสกเีปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     อิกอร เฟโดโรวิช สตราวินสกี 
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7. ดนตรียุคปจจุบัน (ชวงทศวรรษหลงัของคริสตศตวรรษท่ี 20 - ปจจุบัน) 

ยุคของดนตรีปอป (pop music)  

-   ยุค 50 เพลงร็อกแอนดโรลลไดรับความนิยม มีศิลปนที่ไดรับความนิยมอยางเอลวิส เพรสลีย 

-   ยุค 60 เปนยุคของทีนไอดอลอยาง วงเดอะบีทเทิลส เดอะบีชบอยส คลิฟ ริชารด โรลลิ่ง สโตน แซนดี 

ชอว เปนตน 

-   ยุค 70 เปนยุคของดนตรีดิสโก มีศิลปนอยาง แอบบา บีจีส และยังมีดนตรีประเภทคันทรีทีไ่ดรับความ

นิยมอยาง เดอะ อีเกิลส หรือดนตรีปอปที่ไดรับอิทธิพลจากร็อกอยาง เดอะ คารเพ็นเทอรส, ร็อด สจวต,  

แครี ไซมอน แฌร เปนตน 

-   ยุค 80 มีศิลปนปอปที่ไดรับความนิยมอยาง ไมเคิล แจ็คสัน  มาดอนนา ทิฟฟานี เจเน็ท แจ็คสัน   
ฟล คอลลินส แวม ลักษณะดนตรีจะมีการใสดนตรีสังเคราะหเขาไป เพลงในยุคนีส้วนใหญจะเปนเพลงเตนรํา

และยังมีอิทธิพลถึงทางดานแฟชั่นดวย 

-   ยุค 90 เริ่มไดอิทธิพลจากเพลงแนวอารแอนดบี เชน มารายห แครี, เดสทินี ไชลด, บอยซ ทู เม็น,  

เอ็น โวค, ทีแอลซี ในยุคนีย้ังมีวงบอยแบนดทีไ่ดรับความนิยมอยาง นิว คิดส ออน เดอะบล็อก, เทค แดท,  

แบ็คสตรีท บอยส 

-   ยุค 2000 มีศิลปนที่ประสบความสําเร็จอยาง บริทยนี สเปยร คริสตินา อากีเลรา บียอนเซ แบล็ค อายด 

พีส จัสติน ทิมเบอรเลค สวนเทรนปอปอืน่เชนแนว ปอป-พังค อยางวง ซิมเปล แพลน เอฟริล ลาวีน รวมถึงการเกิด

รายการสุดฮิต อเมริกัน ไอดอลที่สรางศิลปนอยาง เคลลี่ คลารกสัน และ เคลย ไอเคน แนวเพลงปอปและอารแอนด

บีเร่ิมรวมกัน มีลักษณะเพลงปอปที่เพิ่มความเปนอารแอนดบีมากขึ้นอยาง เนลลี เฟอรตาโด ริฮานนา จัสติน ทิม

เบอรเลค เปนตน 

 

กิจกรรม 

ใหผูเรียนสืบคนประวัตินักดนตรีสากล ทั่งในประเทศไทย  และสากล เขียนเปนรายงานไมตํ่ากวา5  หนากระดาษ 

ขนาดA4 จากน้ันใหนาํมารายงานหนาชัน้เรียน แลวนําเกบ็รายงานน้ันในแฟมสะสมงาน 



 51 

บทที ่ 3 

นาฎศลิป 

 

สาระสําคัญ 

 เขาใจและเห็นคุณคาทางนาฏศิลป สามารถวิเคราะห วิพากษวิจารณ ถายทอดความรูสึก ความคิดอยาง

อิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 อธิบายความหมาย  ความสําคัญ ความเปนมาของนาฎยนิยาม สุนทรียะทางนาฎศิลป เขาใจถึงประเภท

ของนาฎศิลปแขนงตาง ๆ ภูมิปญญา 

 

ขอบขายเนือ้หา 

 เร่ืองที่ 1  นาฏยนิยาม 

 เร่ืองที่ 2  สุนทรียะทางนาฏศิลป 

 เร่ืองที่ 3  นาฏศิลปสากลเพื่อนบานของไทย 

 เร่ืองที่ 4  ละครที่ไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก 

 เร่ืองที่ 5  ประเภทของละคร 

 เร่ืองที่ 6  ละครกับภูมิปญญาสากล 
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เร่ืองที่ 1   นาฏยนยิาม 

 

 นาฏยนิยาม  หมายถึง คําอธิบาย คําจํากัดความ ขอบเขต บทบาท และรูปลักษณของนาฏศิลป ซึง่ลวน

แสดงความหมายของนาฏยศิลปทีห่ลากหลาย อันเปนเครือ่งบงชีว้านาฏยศิลปมีความสําคัญ  เกีย่วของกับชีวิต

และสังคมมาต้ังแตอดีตกาล 

นิยาม 

 ในสวนน้ีเปนการกลาวถงึ ความหมายของนาฏยศิลป หรือการฟอนรําที่ปราชญและนักวิชาการสําคัญได

พยายามอธิบายคําวา นาฏยศิลป ไวในแงมุมตาง ๆ ดังน้ี 

 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงอธิบายถึงกําเนิดและวิวัฒนาการของ

นาฏยศิลปที่ผูกพันกับมนุษย ดังน้ี 

 “การฟอนรําเปนประเพณีของมนุษยทุกชาติทุกภาษา ไมเลือกวาจะอยู ณ ประเทศถิน่สถานทีใ่ดในพิภพ

น้ี อยาวาแตมนุษยเลย ถึงแมสัตวเดรัจฉานก็มีวิธีฟอน เชน สุนัขไกกา  เวลาใดสบอารมณ มันก็จะเตนโลดกรีก

กรายทํากิริยาทาทางไดตาง ๆ ก็คือการฟอนรําตามวิสัยสัตวน้ันเอง ปราชญแหงการฟอนรําจึงเล็งเห็น การฟอนรํา

นีมู้ลรากเกิดแตวิสัยสัตวเมื่อเวทนาเสวยอารมณ  จะเปนสุขเวทนาก็ตามหรือทุกขเวทนาก็ตาม  ถาเสวยอารมณ

แรงกลาไมกลั้นไวได ก็แลนออกมาเปนกิริยาใหเห็นปรากฏยกเปนนิทัศนอุทาหรณดังเชนธรรมดาทารก เวลา

อารมณเสวยสุขเวทนาก็เตนแรงเตนแฉงสนุกสนาน  ถาอารมณเสวยทุกขเวทนาก็ดิ้นโดยใหแสดงกิริยาปรากฏ

ออกใหรูวาอารมณเปนอยางไร  ยิง่เติบโตรูเดียงสาขึน้เพียงไร กิริยาทีอ่ารมณเลนออกมาก็ยิง่มากมายหลายอยาง

ออกไป  จนถึงกิริยาที่แสดงความกําหนัดยินดีในอารมณ และกิริยาซึ่งแสดงความอาฆาตโกรธแคน เปนตน กิริยา

อันเกิดแตเวทนาเสวยอารมณน้ีนับเปนขั้นตนของการฟอนรํา 

 ตอมาอีกขั้นหนึ่งเกิดแตคนทัง้หลายรูความหมายของกิริยาตาง ๆ เชน กลาวมาก็ใชกิริยาเหลานั้นเปน

ภาษาอันหน่ึง  เมื่อประสงคจะแสดงใหปรากฏแกผูอ่ืนโดยใจจริงก็ดี หรือโดยมายาเชนในเวลาเลนหัวก็ดี วาตนมี

อารมณอยางไร ก็แสดงกิริยาอันเปนเครื่องหมายอารมณอยางนั้น เปนตนวาถาแสดงความเสนหา ก็ทํา กิริยายิ้ม

แยมกรีดกราย จะแสดงความรื่นเริงบันเทิงใจก็ขับรองฟอนรํา จําขูใหผูอื่นกลัวก็ทําหนาตาถมึงทึงแลโลดเตน

คุกคาม จึงเกิดแบบแผนทาทางทีแ่สดงอารมณตาง ๆ อันเปนตนของกระบวนฟอนรําขึ้นดวยประการนี้นับเปน

ขั้นที่สอง 

 อันประเพณีการฟอนรําจะเปนสําหรับฝกหัดพวกทีป่ระกอบการหาเลีย้งชีพดวยรําเตน เชน โขนละคร

เทานั้นหามิได แตเดิมมายอมเปนประเพณีสําหรับบุคคลทุกชัน้บรรดาศักดิ์และมีทีใ่ชไปจนถึงการยุทธและ 

การพิธีตาง ๆ หลายอยาง จะยกตัวอยางแตประเพณีการฟอนรําทีม่ีมาในสยามประเทศของเรานี้ ดังเชนในตํารา 

คชศาสตร ซึ่งนับถือวาเปนวิชาชั้นสูงสําหรับการรณรงคสงครามแตโบราณ  ใครหัดขี่ชางชนก็ตองหัดฟอนรํา 

ใหเปนสงาราศีดวยแมพระเจาแผนดินก็ตองฝกหัด มีตัวอยางมาจนถึงรัชกาลที ่ 5  เมื ่อพระบาทสมเด็จฯ  

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงศึกษาวิชาคชศาสตรตอสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยาบําราบ

ปรปกษ ก็ไดทรงหัดฟอนรํา ไดยินเคยทรงรําพระแสงขอบนคอชางพระที่น่ังเปนพุทธบูชาเมื่อคร้ังเสด็จพระพุทธบาท
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ตามโบราณราชประเพณี เมือปวอก พ.ศ. 2414 การฟอนรําในกระบวนยุทธอยางอื่น เชน ตีกระบีก่ระบองก็เปน

วิชาที ่เจานายตองทรงฝกหัดมาแตกอน สวนกระบวนฟอนรําในการพิธี ยังมีตัวอยางทางหัวเมืองมณฑล 

ภาคพายัพ ถาเวลามีงานบุญใหทานเปนการใหญก็เปนประเพณีที่เจานายตั้งแตเจาผูครองนครลงมาทีจ่ะฟอนรํา  

เปนการแสดงโสมนัสศรัทธาในบุญทาน เจานายฝายหญิงก็ยอมหัดฟอนรําและมีเวลาทีจ่ะหัดฟอนรําในการพิธี

บางอยางจนทุกวันนี้ ประเพณีตาง ๆ ดังกลาวมา สอใหเห็นวาแตโบราณยอมถือวาการฟอนรําเปนสวนหนึ่งใน

การศึกษา ซึ่งสมควรจะฝกหัดเปนสามัญทั่วมุกทุกชั้นบรรดาศักด์ิสืบมา 

 การที่ฝกหัดคนแตบางจําพวกใหฟอนรํา ดังเชนระบําหรือละครนัน้ คงเกิดแตประสงคจะใครดูกระบวน

ฟอนรํา วาจะงามไดถึงที่สุดเพียงไร จึงเลือกสรรคนแตบางเหลาฝกฝนใหชํานิชํานาญเฉพาะการฟอนรํา สําหรับ

แสดงแกคนทั้งหลายใหเห็นวาการฟอนรําอาจจะงามไดถึงเพียงนั้น เมื่อสามารถฝกหัดไดสมประสงคก็เปนที่ตอง

ตาติดใจคนทั้งหลาย จึงเกิดมีนักรําขึ้นเปนพวกที่หน่ึงตางหาก แตทีจ่ริงวิชาฟอนรําก็มีแบบแผนอันเดียวกับทีเ่ปน

สามัญแกคนทั้งหลายทุกชั้นบรรดาศักด์ิน่ันเอง”

 ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของนาฏยศิลปไวกวาง ๆ ตลอดจนกําหนดการออกเสียงไวใน

พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ดังน้ี 

1 

“นาฏ, นาฏ – [นาด, นาตะ – นาดตะ-] น. นางละคร, นางฟอนรํา, ไทยใชหมายถึง 

   หญิงสาวสวย 

 เชน นางนาฏ นุชนาฏ (ป.; ส.) 

 นาฏกรรม [นาดตะกาํ] น. การละคร, การฟอนรํา. 

 นาฏดนตรี [นาดตะดนตรี] น. ลเิก. 

 นาฏศิลป [นาดตะสนิ] น. ศิลปะแหงการละครหรือการฟอนรํา. 

นาฏก [นาตะกะ (หลกั), นาดตะกะ (นิยม)] น. ผูฟอนรํา. (ป.; ส.)  

นาฏย [นาดตะยะ-] ว. เกี่ยวกับการฟอนรํา, เกี่ยวกับการแสดงละคร (ส.) 

 นาฏยเวท ีน. พื้นที่แสดงละครล ฉาก. 

 นาฏยศาลา น. หองฟอนรํา, โรงละคร 

 นาฏยศาสตร น. วิชาฟอนรํา, วิชาแสดงละคร” 

 

2 

 

 

 

 1  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ประวัติการฟอนรํา.” ใน การละครไทย อางถงึใน หนงัสืออานประกอบคํา

บรรยายวิชาพ้ืนฐานอารยธรรมไทยตอนดนตรีและนาฏศิลปไทย.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร (พระนคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2515) , 

หนา 12  -14. 

 2 พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530. พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531), หนา 279. 
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 ธนิต  อยูโพธิ์  ไดอธิบายความหมายของนาฏยศิลปดังที่ปรากฏในคุมภีรอินเดียไวดังน้ี 

 “คําวา “นาฏย” ตามคัมภีรอภิธานัปปทีปกาและสูจิ ทานใหวิเคราะหศัพทวา “นฏสเสตนตินาฏย” ความ

วา ศิลปะของผูฟอนผูรํา เรียกวา นาฏย และใหอรรถาธิบายวา “นจจ วาทิต คีต อิท ตุริยติก นาฏยนาเมนุจจเต” 

แปลวา การฟอนรํา การบรรเลง (ดนตรี) การขับรอง หมาวด 3 แหงตุริยะนี้ ทาน (รวม) เรียกโดยชือ่วา นาฏย ซึง่

ตามนีท้านจะเห็นไดวา คําวา นาฏะ หรือนาฏยะ นั้น การขับรอง 1 หรือพูดอยางงาย ๆ ก็วาคํา “นาฏย” น้ันมี

ความหมายรวมทัง้ฟอนรําขับรองและประโคมดนตรีดวย ไมใชมีความหมายแตเฉพาะศิลปฟอนรําอยางเดียว 

ดังที่บางทานเขาใจกัน แมจะใชคําวาหมวด 3 แหงตุริยะหรือตุริยะ 3 อยาง แสดงใหเห็นวาใชคํา “ตุริยะ” หมายถึง

เครือ่งตีเครือ่งเปา แตแปลงกันวา “ดนตรี” ก็ได นี่วาตามรูปศัพท แทที่จริงแมในวิธีการปฏิบัติศิลปนจะรับระบํา

รําฟอนไปโดยไมมีดนตรีและขับรองประกอบเรื่องและใหจังหวะไปดวยนัน้ยอมเปนไปไมไดและไมเปนศิลปะ

ที่สมบูรณ ถาขาดดนตรีและขับรองเสียแลว แมในสวนศิลปะของการฟอนนําเองก็ไมสมบูรณในตัวของมัน พระ

ภรตมุนี ซึ่งศิลปนทางโขนละครพากันทําศรีษะของทานกราบไหวบูชา เรียกกันวา “ศรีษะฤๅษี” นั้น มีตํานานวา 

ทานเปนปรมาจารยแหงศิลปะทางโขนละครฟอนรํามาแตโบราณ เมือ่ทานไดแตงคัมภีรนาฏยศาสตรขึ้นไว ก็มี

อยูหลายบริเฉทหรือหลายบทในคัมภีรนาฏยศาสตรนัน้ ทีท่านไดกลาวถึงและวางกฎเกณฑในทางดนตรีและขับ

รองไวดวย และทานศารงคเทพผูแตงคัมภีรสังคีตรัตนากรอันเปนคัมภีรทีว่าดวยการดนตรีอีกทานหนึง่เลา ก็

ปรากฏวาทานไดวางหลักเกณฑและอธิบายศิลปะทางการละครฟอนรําไวมากมายในคัมภีรนัน้ เปนอันวาศิลปะ 

3 ประการ คือฟอนรํา 1 ดนตรี 1 ขับรอง 1 เหลานี้ตางตองประกอบอาศัยกัน คําวา นาฏยะ จึงมีความหมายรวมเอา

ศิลปะ 3 อยางน้ันไวในศัพทเดียวกัน” 3 

3 ธนิต  อยูโพธิ์. นาฏยสังคีต. (จัดพิมพเปนที่ระลึกในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2499), หนา 2 – 4. 
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เร่ืองที่  2   สุนทรียะทางนาฏศิลป 

 

ความหมายสุนทรียะทางนาฏศิลป 

 สุนทรียะ (Aesthetic) หมายถึง ความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งสวยงาม รูปลักษณะอันประกอบดวยความสวยงาม 

(พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 : 541) 

 นอกจากน้ียังมีผูใหความหมายของคําวา “สุนทรียะ” ไวตาง ๆ กัน ดังน้ี 

 *หลวงวิจิตรวาทการ ไดอธิบายความหมายไววา ความรูสึกธรรมดาของคนเรา ซึง่รูจักคุณคาของวัตถุที่

งามความเปนระเบียบเรียบรอยของเสียงและถอยคําไพเราะ ความรูสึกความงามทีเ่ปนสุนทรียภาพนีย้อมเปนไป

ตามอุปนิสัยการอบรมและการศึกษาของบุคคล ซึง่รวมเรียนวา รส (Taste) ซึ่งความรูสึกนี้จะแตกตางกันไป

ขึน้อยูกับการฝกฝนปรนปรือในการอาน การฟง และการพินิจดูสิ่งที่งดงามไมวาจะเปนธรรมชาติหรือศิลปะ 

(หลวงวิจิตรวาทการ 2515 : 7 – 12) 

 *อารี  สุทธิพันธุ ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ “สุนทรียศาสตร” ไว 2 ประการ ดังน้ี 

 1.  วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกที่เกิดขึน้จากการรับรูของมนุษย  ซึง่ทําใหมนุษยเกิดความเบิกบานใจ

อ่ิมเอมโดยไมหวังผลตอบแทน 

 2.  วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิชาที่มนุษยสรางขึ้นทุกแขนง นําขอมูลมาจัดลําดับเพื่อนเสนอแนะใหเห็นคุณคา

ซาบซึ้งในสิ่งที่แอบแฝงซอนเรน เพื่อสรางความนิยมชมชื่นรวมกัน ตามลักษณะรูปแบบของผลงานนั้น ๆ (อารี  

สุทธิพันธุ, 2534 : 82) 

 ความหมายของคําวา “สุนทรียะ” หมายถึง ความรูสึกของบุคคลทีม่ีความซาบซึง้ และเห็นคุณคาในสิง่ดี

งาม และไพเราะจากสิง่ทีเ่กิดขึน้ตามธรรมชาติ หรืออาจเปนสิ่งทีม่นุษยประดิษฐขึน้ดวยความประณีต ซึง่มนุษย

สัมผัสและรับรูไดดวยวิธีการตาง ๆ จนเกิดความพึงพอใจ ความประทับใจและทําใหเกิดความสุขจากสิง่ทีต่นได

พบเห็นและสัมผัส 

 ความหมายของคําวา “นาฏศิลป” หมายถึง ศิลปะแหงการละครหรือการฟอนรํา (พจนานุกรมฉบับเฉลิม

พระเกียรติ พ.ศ. 2534 : 279) นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของคําวา “นาฏศิลป” ไวตาง ๆ กัน ดังน้ี 

 *ธนิต  อยูโพธิ์ ไดแปลคําวา “นาฏศิลป” ไววา คือความช่ําชองในการละครฟอนรําดวยมีความเห็นวาผูที่

มีศิลปะที่เรียกวา ศิลปนจะตองเปนผูมีฝมือมีความช่ําชองชํานาญในภาคปฏิบัติใหดีจริง ๆ (ธนิต อยูโพธิ์ 2516 : 1) 

 ความหมายของคําวา “นาฏศิลป” ที่ไดกลาวมานัน้ สรุปไดวา หมายถึงศิลปะในการฟอนรําทีม่นุษย

ประดิษฐขึน้จากธรรมชาติและจากความคํานึงดวยความประณีตงดงาม มีความวิจิตรบรรจง นาฏศิลป นอกจาก

จะหมายถึงทาทางแสดงการฟอนรําแลว ยังประกอบดวยการขับรองที่เรียกวา คีตศิลปและการบรรเลงดนตรีคือ 

“ดุริยางคศิลป” เพื่อใหศิลปะการฟอนรํานั้นงดงามประทับใจ 

 “สุนทรียะทางนาฏศิลปสากล” จึงหมายถึง ความวิจิตรงดงามของการแสดงนาฏศิลปสากล ซึ่งประกอบ

ไปดวย ระบํา รํา ฟอน ละคร อันมีลีลาทารําและการเคลื่อนไหวทีป่ระกอบดนตรี บทรองตามลักษณะและชนิด

ของการแสดงแตละประเภท 
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พื้นฐานความเปนมาของนาฏศิลปไทย 

 นาฏศิลปมีรูปแบบการแสดงทีแ่ตกตางกัน ทั้งที่เปนการแสดงในรูปแบบของการฟอนรําและการแสดง

ในรูปแบบของละคร แตละประเภทจึงแตกตางดัน ดังนี้ 

 1.  นาฏศิลปท่ีแสดงในรูปแบบของการฟอนรํา เกิดจากสัญชาตญาณดัง้เดิมของมนุษยหรือสัตวทั้งหลาย

ในโลก เมื่อมีความสุขหรือความทุกขก็แสดงกิริยาอาการออกมาตามอารมณและความรูสึกนัน้ ๆ โดยแสดงออก

ดวยกิริยาทาทางเคลื่อนไหว มือ เทา สีหนา และดวงตาทีเ่ปนไปตามธรรมชาติ รากฐานการเกิดนาฏศิลปใน

รูปแบบของการฟอนรําพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับดังนี้ 

 1.1  เพื่อใชเปนพิธีกรรมทางศาสนา มนุษยเชื่อวามีผูดลบันดาลใหเกิดความวิบัติตาง ๆ หรือเชื่อวามี

ผูที่สามารถบันดาลความสําเร็จ ความเจริญรุงเรืองใหกับชีวิตของตน ซึง่อาจเปนเทพเจาหรือปศาจตามความเชื่อ

ของแตละคนจึงมีการเตนรําหรือฟอนรํา เพื่อเปนการออนวอนหรือบูชาตอผูที่ตนเชื่อวามีอํานาจดังกลาว 

  สมเด็จเจาพระยาดํารงราชานุภาพฯ ไดอธิบายในหนังสือตําราฟอนรําวา ชาติโบราณทุกชนิดถือ

การเตนรําหรือฟอนรําเปนประจําชีวิตของทุกคน และยังถือวาการฟอนรําเปนพิธีกรรมทางศาสนาดวย สําหรับ

ประเทศอินเดียน้ันมีตําราฟอนรําฝกสอนมาแตโบราณกาล เรียกวา “คัมภีรนาฏศิลปศาสตร” 

 1.2  เพือ่ใชในการตอสูและการทําสงคราม เชน ตําราคชศาสตร เปนวิชาชัน้สูง สําหรับการทํา

สงครามในสมัยโบราณ ผูที่จะทําสงครามบนหลังชางจําเปนตองฝกหัดฟอนรําใหเปนทีส่งางามดวย แมแตพระ

เจาแผนดินก็ตองทรงฝกหัดการฟอนรําบนหลังชางในการทําสงครามเชนกัน 

 1.3  เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง การพักผอนหยอนใจเปนความตองการของมนุษย ในเวลาวางจาก

การทํางานก็จะหาสิ่งทีจ่ะทําใหตนและพรรคพวกไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินคลายความเหน็ดเหนื่อย  

เนื่องจากการรองรําทําเพลงเปนธรรมชาติทีม่ีอยูในตัวของมนุษยทุกคน ดังนัน้จึงมีการรวมกลุมกันรองเพลงและ

รายรําไปตามความพอใจของพวกตน  ซึง่อาจมีเนือ้รองทีม่ีสําเนียงภาษาของแตละทองถิน่ และทวงทํานองเพลง

ที่เปนไปตามจังหวะประกอบทารายรําแบบงาย ๆ ซึง่ไดพัฒนาตอมาจนเกิดเปนการแสดงนาฏศิลปรูปแบบของ

การฟอนรําของแตละทองถิ่นเรียกวา “รําพื้นเมือง” 

 2.  นาฏศิลปทีแ่สดงในรูปแบบของละคร  มีรากฐานมาจากความตองการของมนุษยทีจ่ะถายทอด

ประสบการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมนุษยที่เปนความประทับใจ  ซึง่สมควรแกการจดจํา หรืออาจมี

วัตถุประสงคเพือ่ประโยชนในการเผยแพรศาสนาและสอนศีลธรรม  เพราะการสรางในรูปแบบของละครเปน

วิธีการที่งายตอความเขาใจแตยากที่จะใชการเผยแพรและอบรมสั่งสอนดวยวิธีการอ่ืน จึงมีการสรางเร่ืองราวหรือ

บันทึกเหตุการณอันนาประทับใจและมีคุณคานัน้ไวเปนประวัติศาสตรในรูปแบบของการแสดงละคร เพราะเชือ่

วาการแสดงละครเปนวิธีหนึ่งของการสอนคติธรรม โดยบุคลาธิษฐานในเชิงอุปมาอุปมัย 

 อาจกลาวไดวารากฐานการเกิดของนาฏศิลปไทยตามขอสันนิษฐานทีไ่ดกลาวมานัน้ทัง้การแสดงใน

รูปแบบของการฟอนรํา และการแสดงในรูปแบบของการละครไดพัฒนาขึน้ตามลําดับ จนกลายเปนแบบแผน

ของการแสดงนาฏศิลปไทยที่มีความเปนเอกลักษณเดนชัด 

คําถามตรวจสอบความเขาใจ 
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แนวการวัดผลและประเมินผล 

วิธวีดัผล 

 สังเกตพฤติกรรมการทํางานในช้ันเรียน โดยเลือกใชเครื่องมือ

วัดผลหมายเลข 1,2,4,5และ7 

เครื่องมือวัดผล 

 เลือกใชเครื่องมือวัดผลจากการทาํกิจกรรมฝกปฏบิัติและคําถาม

ตรวจสอบความเขาใจ โดยใชเครือ่งมือวัดผลหมายเลข 1,2,4,5และ7 

เกณฑการผาน 

  

 

 

1. หลวงวิจิตรวาทการ ใหความมุงหมายของสุนทรียะวาอยางไร 

2. อารี  สุทธิพันธุ ใหแนวคิดเกี่ยวกับความหมาย ของคําวา “สนุทรียศาสตร” ไวกี่ประเภท อะไรบาง 

3. “สวนสําคัญสวนใหญของนาฏศิลปอยูที่การละครเปนสําคัญ” เปนคําอธิบายของใคร 

4. “สุนทรียะทางนาฏศิลปสากล” หมายถึงอะไรในทัศนะคติของนักเรียน 

5. ผูชมนาฏศิลปสากลจะตองมีความรูความเขาใจเร่ืองอะไรบาง 

6. นาฏศิลปที่แสดงในรูปแบบของการฟอนรํามีขอสันนิษฐานวาเกิดมาจากอะไร 
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เร่ืองที่ 3   นาฏศิลปสากลเพ่ือนบานของไทย 

  

 ประเทศในกลุมทวีปเอเชีย ซึ่งมีวัฒนธรรมประจําชาติ ที่แสดงความเปนเอกลักษณ ตลอดทั้งเปนสื่อ

สัมพันธอันดีกับชาติตาง ๆ ลักษณะของนาฏศิลปของชาติเพือ่นบานไมวาจะเปนประเทศพมา ลาว กัมพูชา มาเล

เชีย จีน ธิเบต เกาหลี และญีปุ่น มักจะเนนในเรื่องลีลาความสวยงามเกือบทุกเรื่อง ไมเนนจังหวะการใชเทามาก

นัก ซึ่งแตกตางจากนาฏศิลปของตะวันตกที่มักจะเนนหนักในลีลาจังหวะที่รุกเรา ประกอบการเตนที่รวดเร็วและ

คลองแคลว นาฏศิลปของชาติเพื่อนบานที่ควรเรียนรูไดแก ประเทศดังตอไปน้ี 

1. นาฏศิลปประเทศพมา 

2. นาฏศิลปประเทศลาว 

3. นาฏศิลปประเทศกัมพูชา (เขมร) 

4. นาฏศิลปประเทศมาเลเชีย 

5. นาฏศิลปประเทศอินโดนีเซีย 

6. นาฏศิลปประเทศอินเดีย 

7. นาฏศิลปประเทศจีน 

8. นาฏศิลปประเทศทิเบต 

9. นาฏศิลปประเทศเกาหลี 

10. นาฏศิลปประเทศญ่ีปุน 

 

นาฏศิลปประเทศพมา 

หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกคร้ังที่ 2 พมาไดรับอิทธิพลนาฏศิลปไปจากไทย กอนหนานี้นาฏศิลปของพมา

เปนแบบพื้นเมืองมากกวาทีจ่ะไดรับอิทธิพลมาจากภายนอกประเทศเหมือนประเทศอื่นๆ นาฏศิลปพมาเริ่มตน

จากพิธีการทางศาสนา ตอมาเมื่อพมาติดตอกับอินเดียและจีน ทารายรําของสองชาติดังกลาวก็มีอิทธิพลแทรกซึม

ในนาฏศิลปพื้นเมืองของพมา แตทารายรําเดิมของพมานั้นมีความเปนเอกลักษณของตัวเอง ไมมีความเกีย่วของ

กับเร่ืองรามยะณะหรือมหาภารตะเหมือนประเทศเอเชียอ่ืนๆ 

นาฏศิลปและการละครในพมานั้น แบงไดเปน 3 ยุค คือ 

1. ยุคกอนนับถือพระพุทธศาสนา เปนยุคของการนับถือผี การฟอนรําเปนไปในการทรงเจาเขาผี บูชาผี 

และบรรพบุรุษที่ลวงลับ ตอมาก็มีการฟอนรําในงานพิธีตางๆเชน โกนจุก เปนตน 

2. ยุคนับถือพระพุทธศาสนา พมานับถือพระพุทธศาสนาหลังป พ.ศ. 1559 ในสมัยน้ีการฟอนรําเพื่อบูชา

ผีก็ยังมีอยู และการฟอนรํากลายเปนสวนหน่ึงของการบูชาในพระพุทธศาสนาดวย 

 

หลังป พ.ศ. 1800 เกิดมีการละครแบบหนึง่ เรียกวา “นิพัทขิน่” เปนละครเร แสดงเรือ่งพุทธประวัติเพื่อ

เผยแพรความรูในพระพุทธศาสนา เพื่อใหชาวบานเขาใจไดงาย 
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3. ยุคอิทธิพลละครไทย หลังเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมา ในป พ.ศ. 2310 ชาวไทยถูกกวาดตอนไปเปน

เชลยจํานวนมาก พวกละครและดนตรีถูกนําเขาไปไวในพระราชสํานัก จึงเกิดความนิยมละครแบบไทยขึ้น ละคร

แบบพมายุคน้ีเรียกวา “โยธยาสัตคยี” หรือละครแบบโยธยา ทารํา ดนตรี และเรือ่งที่แสดงรวมทัง้ภาษาทีใ่ชก็เปน

ของไทย มีการแสดงอยู 2 เร่ือง คือ รามเกียรต์ิ เลนแบบโขน และอิเหนา เลนแบบละครใน 

ในป พ.ศ. 2328 เมียวดี ขาราชการสํานักพมาไดคิดละครแบบใหมขึน้ชือ่เรื่อง “อีนอง” ซึ่งมีลักษณะ

ใกลเคียง กับอิเหนามาก ทีแ่ปลกออกไปคือ ตัวละครของเรือ่งมีลักษณะเปนมนุษยธรรมดาสามัญที่มีกิเลส มี

ความดีความชั่ว ละครเร่ืองน้ีเปนแรงบันดาลใจใหเกิดละครในแนวน้ีขึ้นอีกหลายเร่ือง 

ตอมาละครในพระราชสํานักเสื่อมความนิยมลง เมื่อกลายเปนของชาวบานก็คอยๆ เสื่อมลงจนกลายเปน

ของนารังเกียจเหยียดหยาม แตละครแบบนิพันขิ่นกลับเฟองฟูขึ้น แตมีการลดมาตรฐานลงจนกลายเปนจําอวด 

เมือ่ประเทศพมาตกเปนเมืองขึน้ของอังกฤษแลว ในป พ.ศ. 2428 ละครหลวงและละครพืน้เมืองซบเซา

ตอมามีการละครที่นําแบบอยางมาจากอังกฤษเขาแทนที่ ถึงสมัยปจจุบันละครคูบานคูเมืองของพมาหาชมไดยาก

และรักษาของเดิมไวไมคอยจะได ไมมีการฟนฟูกัน เน่ืองจากบานเมืองไมอยูในสภาพสงบสุข 

นาฏศิลปประเทศลาว 

ลาวเปนประเทศหนึ่งที่มีโรงเรียนศิลปะดนตรีแหงชาติ กอกําเนิดมาตังแตป พ.ศ. 2501 โดย Blanchat de 

la Broche และเจาเสถียนนะ จําปาสัก ขึน้กับกระทรวงศึกษาธิการ การสอนหนักไปแนวทางพืน้บาน (ศิลปะ

ประจําชาติ) ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2518 ไดเขารวมกับโรงเรียนศิลปะดนตรีของเทาประเสิด สีสานน มีชื่อใหม

วา “โรงเรียนศิลปะดนตรีแหงชาติ” ขึน้อยูกับกระทรวงแถลงขาวและวัฒนะธรรม มีครู 52 คน นักเรียน 110 คน 

เรียนจบไดประกาศนียบัตรชัน้กลาง ผู มีความสามารถดานใดเปนพิเศษจะไดรับการสงเสริมใหเรียนตอใน

ตางประเทศ หรือทําหนาที่เปนครูหรือนักแสดงตอไป วิชาที่เปดสอนมีนาฏศิลป ดนตรี ขับรอง นาฏศิลปจะสอน

ทั้งทีเ่ปนพื้นบาน ระบําชนเผา และนาฏศิลปสากล ดนตรี การขับรองก็เชนกัน สอนทัง้ในแนวพื้นฐานและแนว

สากล 

นาฏศิลปประเทศกัมพูชา (เขมร)  

นาฏศิลปเขมรนับไดวาเปนนาฏศิลปชั้นสูง (Classical Dance) มีตนกําเนิดมาจากที่ใดยังไมมีขอสรุป 

ผูเชี่ยวชาญบางกลาววามาจากอินเดียเมือ่ตนคริสตศตวรรษ แตบางทานกลาววามีขึ้นในดินแดนเขมร-มอญ สมัย

ดึกดําบรรพ หาจะศึกษาขอความจากศิลาจารึกก็จะเห็นไดวา นาฏศิลปชั้นสูงน้ีมีขึ้นมาประมาณ 1,000 ปแลว คือ 

เมื่อศตวรรษที่ 7 จากศิลาจารึกในพระตะบอง 

เมื่อศตวรรษที่ 10 จากศิลาจารึกในลพบุรี 

เมื่อศตวรรษที่ 11 จากศิลาจารึกในสะดอกกอกธม 

เมื่อศตวรรษที่ 12 จากศิลาจารึกในปราสาทตาพรหม 

ตามความเชื่อของศาสนาพราหม นาฏศิลปชัน้สูงตองไดมาจากการรายรําของเทพธิดาไพรฟาทัง้หลายที่

รํารายถวายเทพเจาเมืองแมน 
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แตสําหรับกรมศิลปากรเขมร สมัยกอนนั้นเคยเปนกรมละครประจําสํานักหรือเรียกวา “ละครใน” พระ

บรมราชวังซึ่งเปนพระราชทรัพยสวนพระองคของพระเจาแผนดินทุกพระองค 

ตอมา “ละครใน” พระบรมมหาราชวังของเขมร ไดถูกเปลี่ยนชือ่มาเปนกรมศิลปากร และในโอกาส

เดียวกันก็เปนทรัพยสินของชาติที่มีบทบาทสําคัญทางดานวัฒนธรรม ทําหนาที่แสดงทั่วๆ ไปในตางประเทศ 

ในปจจุบันกรมศิลปากรและนาฏศิลปชั้นสูง ไดรับความนิยมยกยองขึ้นมาก ซึ่งนับไดวาเปนสมบัติล้ําคา

ของชาติ 

นาฏศิลปเขมรท่ีควรรูจัก 

 1. ประเภทของละครเขมร แบงออกไดดงัน้ี 

 1.1 ละครเขมรโบราณ เปนละครดัง้เดิม ผูแสดงเปนหญิงลวน ตอมาผูแสดงหญิงไดรับคัดเลือกโดยพระ

เจาแผนดินใหเปนนางสนม ครูสอนจึงหนีออกจากเมืองไปอยูตามชนบท ตอมาพระเจาแผนดินจึงดูแลเรือ่งการ

ละครและไดโอนเขามาเปนของหลวง จึงเปลี่ยนชื่อวา “ละครหลวง”  (Lakhaon Luong)  

 1.2 ละครทีเ่รียกวา Lakhaon Khaol เปนละครซึ่งเกิดจากการสรางสรรคงานละครขึน้ใหมของบรรดา

ครูผูสอนระดับอาวุโสที่หนีไปอยูในชนบท การแสดงจะใชผูชายแสดงลวน 

 1.3 Sbek Thom แปลวา หนังใหญ เปนการแสดงที่ใชเงาของตัวหุนซึ่งแกะสลักบนหนัง 

 2. ประเภทของการรายรํา แยกออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 2.1 นาฏศิลปราชสํานักเชน 

  1) รําศิริพรชัย เปนการรายรําเพื่อประสิทธิพรชัย 

  2) ระบําเทพบันเทิง เปนระบําของบรรดาเทพธิดาทั้งหลาย 

  3) ระบํารามสูรกับเมขลา เปนระบําเกี่ยวกับตํานานของเมขลากับรามสูร 

  4) ระบําอรชุนมังกร พระอรชุนนําบริวารเหาะเที่ยวชมตามหาดทรายไดพบมณีเมขลาที่กําลัง 

     เลนนํ้าอยูก็รวมมือกันรําระบํามังกร 

5) ระบํายี่เก แพรหลายมากในเขมร เพลงและการรายรําเปนสวนประกอบสําคัญของการแสดง 

     กอนการแสดงมักมีการขับรองระลึกถึง “เจนิ” 

  6) ระบํามิตรภาพ เปนระบําแสดงไมตรีจิตอันบริสุทธิ์ตอประชาชาติไทย 

 2.2 นาฏศิลปพื้นเมือง เชน 

  1) ระบําสากบันเทิง จะแสดงหลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบรอย 

  2) ระบํากรับบันเทิง ระบําชุดนี้แสดงถึงความสนิทสนมในจิตใจอันบริสุทธิ์ของหนุมสาวลูกทุง 

  3) ระบํากะลาบันเทิง ตามริมน้ําโขงในประเทศกัมพูชาชาวบานนิยมระบํากะลามากในพิธีมงคล   

                                 สมรส 

 4) ระบําจับปลา เปนระบําที่ประดิษฐขึ้นมาใหมโดยนักศึกษากรมศิลปากร หลังจากที่ไดดูชาวบานจับ

ปลาตามทองนา 

(ที่มา : สุมิตร เทพวงษ,2541 : 156-278) 
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นาฏศิลปมาเลเชีย 

เปนนาฏศิลปที่มีลักษณะคลายกับนาฏศิลปชวา ซันตน และบาหลีมาก นาฏศิลปซันตนและบาหลีก็

ไดรับอิทธิพลมาจากมาเลเชีย ซึ่งไดรับอิทธิพลตกทอดมาจากพวกพราหมณของอินเดียอีกทีหนึง่ ตอมาภายหลัง

นาฏศิลปบาหลี จะเปนระบบอิสรามมากกวาอินเดีย เดิมมาเลเซียไดรับหนังตะลุงมาจากชวา และไดรับอิทธิพล

บางสวนมาจากอุปรากรจีน มีละครบังสวันเทานั้นที่เปนของมาเลเซียเอง 

ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 20 ชวามีอิทธิพลและครอบครองมาเลเซียตอนใตเปนเมืองขึน้ของสุลตาน

มายาปาหิตแหงชวา ทีม่ะละกานั้นเปนตลาดขายเครื่องเทศที่ใหญที่สุดของชวา ชาวมาเลเซียใชภาษาพูดถึง 3 

ภาษา คือมาลายู ชวา และภาษาจีน ซึ้งมีทั้งแตจ๋ิว ฮกเกี้ยน และกวางตุง 

ชาวมาเลเซียรับหนังตะลุงจากชวา แตก็ไดดัดแปลงจนเปนของมาเลเซียไป รวมทั้งภาษาพูดมาเลเซียอีก

ดวย 

นาฏศิลปมาเลเชียท่ีควรรูจัก 

1. ละครบังสวันของมาเลเซีย เปนละครที่สันนิษฐานไดวาจะเกิดขึน้ในศตวรรษปจจุบันนี ้เรือ่งที่แสดง

มักนิยมนํามาจากประวัติศาสตรมาเลเซีย ละครบังสวันยังมีหลายคณะ ปจจุบันน้ีเหลืออยู 2 คณะ 

ละครบังสวันเปนละครพูดที่มีการรองเพลงรายรําสลับกันไป ผูแสดงมีทั้งชายและหญิง เนือ้เรือ่งตัดตอน

มาจากประวัติศาสตรของอาหรับและมาเลเซีย ปจจุบันมักใชเร่ืองในชีวิตประจําวันของสังคมแสดง เวลาตัวละคร

รองเพลงมีดนตรีคลอ สมัยกอนใชเครือ่งดนตรีพืน้เมือง สมัยนีใ้ชเปยโน กลอง กีตาร ไวโอลิน แซกโซโฟนเปน

ตน ไมมีลูกคูออกมารองเพลง การรายรํามีมาผสมบาง แตไมมีความสําคัญมากนัก ตัวละครแตงตัวตามสมัยและ

ฐานะของตัวละครในเรือ่งนั้นๆ ถาเปนประวัติศาสตรก็จะแตงตัวมากแบบพระมหากษัตริย และจะแตงหนาแต

พองามจากธรรมชาติ แสดงบนเวที เวทีทําเปนยกพื้น ซึ่งสรางชั่วคราว มีการชักฉากและมีหลืบ แสดงเวลา

กลางคืนและใชเวลาแสดงเร่ืองละ 3-5 ชั่วโมง 

2. เมโนราทหรือมโนหรา คือ นาฏศิลปทีจั่ดวาเปนละครรํา ผู แสดงจะตองรายรําออกทาทางตรงตาม

บทบาท ลีลาการรําออนชอยสวยงาม ละครรําแบบนี้จะพบที่รัฐกลันตันโดยเฉพาะเทานัน้ที่อืน่หาดูไดยาก ตาม

ประวัติศาสตรกลาวกันวา ละครรําแบบนีม้ีมาตัง้แตสมัยอาณาจักรลิกอร (Ligor) ประมาณ 2,000 ปมาแลว การ

เจรจา การรองบทในเวลาแสดงใชภาษามาเล  ตัวละครเมโนรานี้ใชผูชายแสดงทั้งหมด การแตงกายของตัวละคร

จะมีลักษณะแปลก คือมีการใสหนากากรูปทรงแปลกๆ หนากากนัน้ทาสีสันฉูดฉาดบาดตาเปนรูปหนาคน หนา

ยักษ หนาปศาจ หนามนุษยนัน้มีสีซีดๆ  แลดูนากลัว เวลาแสดงสมหนากากเตนเขาจังหวะดนตรี ตัวละครคลาย

โขน นิยมแสดงเรื่องจักรๆวงศๆ สวนละครพืน้บาน เครือ่งดนตรีที่บรรเลงในระหวางการแสดงคือ กลอง 2 หนา

และกลองหนาเดียว นอกจาน้ันมีฆองราว ฆองวง ขลุย ป 

3. แมกยอง (Magyong) มีลักษณะการแสดงเปนเรื่องราวแบบละคร คลายโนราห และหนังตะลุงของ

ไทย แมกยองเปนศิลปะพื ้นเมืองทีม่ีชื ่อในหมู ชาวกลันตัน ตรังกานู การแสดง จะมีผู หญิงกลุ มหนึ ่ง 

เรียกวา Jong Dondang จะออกมาเตนรําเบิกโรง หลังจากน้ันก็เร่ิมซึ่งเร่ืองที่จะแสดงจะเกี่ยวกับวรรณคดี 
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4. การแสดงประเภทการรายรํา 

4.1 ระบําซาปน เปนการแสดงฟอนรําหมู ซึ่งเปนศิลปะพื้นเมืองของมาเลเซียโบราณ 

4.2 ระบําดรดัต เปนการเตนรําพื้นเมือง ชุดนี้เปนการเตนในเทศกาลประเพณีทางศาสนา 

4.3 ระบําอาชัค เปนการรําอวยพรที่เกาแกในราชสํานักของมาเลเซียในโอกาสที่ตอนรับราชอันตุกะ 

4.4 ระบําอัสรี เปนนาฏศิลปชั ้นสูงในราชสํานักมาเลเซีย ซึ ่งแสดงออกถึงการเกี ้ยวพาราสีอยาง

สนุกสนานของหนุมสาวมาเลเซีย 

4.5 ระบําสุมาชาว เปนนาฏศิลปพื้นเมืองของชาวมาเลเซียตะวันออก ไดแก แถบซาบาร การแสดงชุดนี้

ชาวพื้นเมืองกําลังร่ืนเริงกันในฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาว 

4.6 วาวบุหลัน (ระบําวาวรูปพระจันทร) สําหรับการแสดงชุดนีเ้ปนการประดิษฐทาทาง และลีลาใหดู

คลายกับวาว 

4.7 จงอีหนาย เปนการรื่นเริงของชาวมาเลเซียหลังจากเก็บเกีย่วจะชวยกันสีขาวและฝดขาวซึ่งจะเรียก

ระบําน้ีวาระบําฝดขาว 

4.8 เคนยาลัง เปนนาฏศิลปพืน้เมืองของชาวซาบารในมาเลเชียตะวันออก การแสดงชุดนี้เปนลีลาการ

แสดงที่คลายกับการบินของนกเงือก 

4.9  ทดุง ซะจี หรือระบําฝาชี 

4.10 โจเก็ต เปนนาฏศิลปพื้นเมืองที่ชาวมาเลเซียนิยมเตนกันทั่วๆไปเชนเดียวกับรําวงของไทย 

4.11 ยาลาดัน เปนการแสดงที่ไดรับอิทธิพลมาจากพอคาชาวอาหรับ ลีลาทาทางบางตอนคลายกับ 

ภาพยนตรอาหรับราตรี 

4.12 อีนัง จีนา คือ ระบําสไบของชาวมาเลเซีย ปกติหญิงสาวชาวมาเลเซียจะมีสไบคลุมศรีษะเมื่อถึง

คราวสนุกสนานก็จะนําสไบนี้ออกมารายรํา 

4.13 การเดีย่วแอคโคเดียนและขับรองเพลง “คาตาวา ลากี” ซึ่งแปลเปนไทยไดวามาสนุกเฮฮา เพลงนี้

นิยมขับรองกันแถบมะละกา 

4.14 ลิลิน หรือระบําเทียนของมาเลเซีย 

4.15 เดมปรุง (ระบํากะลา) เมื่อเสร็จจากการเก็บเกีย่ว ชาวมาเลยจะมีงานรื่นเริง บางก็ขูดมะพราวและตํา

น้ําพริก จึงนํากะลามะพราวมาเคาะประกอบจังหวะกันอยางสนุกสนาน 
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นาฏศิลปประเทศอินโดนีเซีย 

นาฏศิลปประเทศอินโดนีเซียท่ีควรรูจัก 

1. นาฏศิลปชวา แบงไดดังน้ี 

1.1 แบบยอกยาการตา คือ การแสดงแบบอยางของชาวชวาสวนกลางจะสอนใหนักเรียนรูจักนาฏยศัพท

ของชวาเสียกอน (Ragam-Ragam) และจะสอนรําจากงายไปหายากตามขั้นตอน การใชผาจะใชผาพันเอว เรื่อง

ของดนตรีจะดังและมีทํานองกับเสนแบงจังหวะมาก 

1.2 แบบซูราการตา เปนการแสดงสวนกลาง การเรียนการสอนเหมือนกับยอกยาการตา แตทารําแปลก

ไปเล็กนอย การใชผาก็จะใชผาแพรพาดไหล ดนตรีจะมีทวงทํานองนุมนวลและราบเรียบ เสนแบงจังหวะมีนอย 

2. นาฏศิลปซุนดา ศิลปะของชาวซุนดาหนักไปทางใชผา (Sumpun) ซึง่มีลีลาเคลื่อนไหวไดสวยงามใน

การรําซุนดาทีเ่ปนมาตรฐานที่ชื่นชอบในปจจุบันในชุมชนตะวันตกเฉพาะ และในชุมชนอินโดนีเซียทัว่ไป คือ 

รํา เดวี (Deve), เลยาปน (Leyapon), โตเปง ราวานา (Topang Ravana), กวนจารัน (Kontjaran), อันจาสมารา 

(Anchasmara), แซมบา (Samba), เค็นดิท(Kendit), บิราจุง (Birajung) และ เรลาตี (Relate) นอกจากนีย้ังมีศิลปะ 

ที่บุคคลทั่วไปจะนิยมมาก คือ รํา ไจปง (Jainpong) 

 การเรียนการสอนเหมือนแบบ Yogyakarta คือ สอนใหรูจักนาฏยศัพทตางๆ สอนใหรูจักเดิน รูจักใชผา 

แลวจึงเร่ิมสอนจากงายไปหายาก 

 3. นาฏศิลปบาหลี นาฏศิลปบาหลีไดพัฒนาแตกตางไปจากชวา โดยมีลักษณะเราใจ มีชีวิตชีวามากวา

สวนวงมโหรี (Gamelan) ก็จะมีจังหวะความหนักแนน และเสียงดังมากกวาชวากลางทีม่ีทวงทํานองชาออนโยน

สิ่งสําคัญของบาหลีจะเกี่ยวกับศาสนาเปนสวนใหญ ใชแสดงในพิธีทางศาสนาซึ่งมีอยูทั่วไปของเกาะบาหลี 

 การสอนนาฏศิลปแตเดิมของบาหลีเปนไปในทางตรงกัน ครูจะตองจัดทาทาง แขน ขา มือ นิ้ว ของลูก

ศิษย จนกระทั่งลูกศิษยสามารถเรียนไดคลองแคลวขึ้นใจเหมือนกับการเลียนแบบ ซึ่งวิธีการสอนนี้ยังคงใชอยู

จนกระทั่งปจจุบันทั้งในเมืองและชนบท สําหรับผูทีเ่ริม่หัดใหมจะตองผานหลักสูตรการใชกลามเนื้อออน       

หัดงาย ซึง่เกีย่วกับการเคลื่อนไหว รายรํา การกมตัว มุมฉาก การเหยียด งอแขน เปนตน ตอมาผูฝกจะเริ่มสอน

นาฏศิลปแบบงายๆ เพือ่ใหเหมาะสมกับผูเริม่ฝก เชน Pendet Dance ของนาฏศิลปบาหลี สําหรับเด็กหญิงตัว

เล็กๆและจะสอนนาฏศิลปแบบยากขึ้นเร่ือยๆไปจนถึง Legong Kraton 

นาฏศิลปอินเดีย 

ในอดีตการฟอนรําของอินเดียมีลักษณะที่เกี ่ยวของกับการบูชาพระศาสนา และการแสดงออกของ

อารมณมนุษย การเกิดการฟอนรําของอินเดียน้ันไดหลักฐานมาจากรูปปนสาวกําลังรําทําดวยโลหะสําริด เทคนิค

ของนาฏศิลปอินเดียจะเกี่ยวพันกับการใชรางกายทัง้หมด จากกลามเนื้อดวงตา ตลอดจนแขน ขา ลําตัว มือ เทา 

และใบหนา 
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การจัดแบงนาฏศิลปของอินเดียน้ันจะมีอยู 2 ลักษณะ คือ 

1. นาฏศิลปแบบคลาสสิก 

2. นาฏศิลปแบบพื้นเมอืง 

นาฏศิลปแบบคลาสสิก 

นาฏศิลปแบบคลาสสิก มีอยู 4 ประเภท คือ ภารตนาฏยัม (Pharata Natyam) คาธะคาลี (Kathakali) คาธัค 

(Kathak) และมณีบุรี (Manipuri) นาฏศิลปคลาสสิกทั้งหมดมี 3 ลักษณะ อยางที่เหมือนกันคือ 

1.1 นาฏยะ (Natya) นาฏศิลปนไดรับการสงเสริมเหมือนในละคร จากเวทีและฉากซึ่งสงผลอันงามเลิศ 

1.2 นริทยะ (Nritya) นาฏศิลปนจะถายทอดหรือแปลนิยายเรือ่งหนึง่ ตามธรรมดามักจะเปนเรือ่งของ

วีรบรุษุจากโคลง-กาพย 

1.3 นริทตะ (Nrita) เปนนาฏศิลปที่บริสุทธิป์ระกอบดวยลีลาการเคลือ่นไหวของรางกายแตอยางเดียว

เพื่อมีผลเปนเคร่ืองตกแตงประดับเกียรติยศและความงาม 

นาฏศิลปคลาสสิกทั้งหมดมีสิง่เหมือนกันคือ ลีลาชัน้ปฐมตัณฑวะกับลาสยะ ซึ่งเปนสือ่แสดงศูนยรวม

แหงศรัทธาของหลักคิดแหงปรัชญาฮินดู 

“ตัณฑวะ” หลักธรรมของเพศชายเปนเสมือนการเสนอแนะความเปนวีระบุรุษ แข็งแกรง กลาหาญ 

“ลาสยะ” หลักธรรมขั้นปฐมของเพศหญิง คือ ความออนโยน นุมนวล งามสงา สมเกียรติ (ลักษณะพิเศษ

ของนาฏศิลปคลาสสิกของอินเดีย คือ การแสดงตามหลักการไดทั้งเพศชายและเพศหญิง) 

นาฏศิลปคลาสสิกท่ีควรรูจัก 

1. ภารตนาฏยัม (Pharata Natyam) ภารตนาฏยัมเปนการฟอนรําผูหญิงเพียงคนเดียว ซึง่ถือกําเนิดมาใน

โบถวิหาร เพือ่อุทิศตนทําการศักการะดวยจิตวิญญาณ มีการเคลื่อนไหวทีส่วยงาม แสดงทาทางแทนคําพูดและ

ดนตรี 

2. คาธัค (Kathak) หรือ กถัก คาธัคเปนนาฏศิลปของภาคเหนือซึง่มีสไตลการเตนระบําเดี่ยวเปนสวน

ใหญอยางหน่ึง คาธัคไมเหมือนภารตนาฏยัม โดยที่มีประเพณีนิยมการเตนระบําทั้ง 2 เพศ คือชายและ หญิง และ

เปนการผสมผสานระหวาความศักด์ิสิทธิ์ของศาสนา และของฆราวาสนอกวัด แหลงกําเนิดของ “คาธัค” เปนการ

สวดหรือการทองอาขยาน เพือ่สักการะหรือการแสดงดวยทาทางของคาธัคคารา หรือมีผูเลานิยายเกี่ยวกับโบสถ

วิหาร ในเขตบราจของรัฐอุตตรประเทศ พื ้นที ่เมืองมะธุระ วิรินทราวัน อันเปนสถานที ่ซึ ่งเชื ่อถือกันวา

พระกฤษณะไดประสูติที่น่ัน ดวยเหตุน้ีชื่อนาฏศิลปแบบน้ีก็คือ “บะราชราอัส”  

3. มณีบุรี (Manipuri) หรือ มณีปูร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย แวดลอมไปดวยเทือกเขา

เปนหุบเขาอันสวยงามของ “มณีปูร” นาฏศิลปของมณีปูรสวนใหญจะมีลักษณะเพือ่บูชาสักการะทวงทาของลีลา

ฟอนรําอันสงางาม พื้นรองเทาทีแ่ตะอยางแผวเบาและความละเมียดละไมของมือทีร่ายรําไปมา ทําใหนาฏสิลป

ของมณีปุรีแยกออกจากโครงสรางทางเลขาคณิต (ประกอบดวยเสนตรงและวงกลม) ของภารตนาฏยัม และมีลีลา

ตามระยะยาวอยางมีคุณภาพของ “คาธัค” 
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4. โอดิสสิ (Odissi) รัฐ “โอริสสา” อยูบนชายฝงทะเลดานตะวันออก เปนแหลงกําเนิดของรูปแบบ

นาฏศิลป “โอดิสสิ” เปนที่รูจักกันวาเต็มไปดวยความรูสึกทางอารมณสูง และมีทวงทํานองโคลงอันราเริง ลีลา

การเคลื่อนไหวรายรํา มีความแตกตางอยางเห็นไดชัด จากระบบแผนนาฏศิลปคลาสสิกอ่ืนๆในอินเดีย 

5. คูชิปูดี (Kuchipudi) รูปแบบนาฏศิลปที่งดงามล้ําเลิศนี้ไดชื ่อมาจากหมูบานชนบทในรัฐอันตร

ประเทศ อันเปนถิน่ทีไ่ดกอกําเนิดของนาฏศิลปแบบนี้ เหมือกับแบบของการละครฟอนรําดวยเรือ่งราวทาง

ศาสนา 

6. คาธะคาลี (Kathakali) หรือกถกฬิ นาฏศิลปในแบบอินเดียที่สําคัญมากที่สุดก็คือ คาธะคาลีจากรัฐ 

เคราลา (ในภาคใตของอินเดีย) เปนนาฏศิลปที่ไดรวมสวนประกอบของระบําบัลเลต อุปกรณ ละครใบและละคร

โบราณแสดงอภินิหาร และปาฏิหาริยของปวงเทพ ทัง้ยังเปนการฝกซอมพิธีการทางศาสนาในการเพาะกายอีก

ดวย 

7. ยัคชากานา บายาลาตะ ยัคซากานาเปนรูปแบบนาฏศิลปการละคร มีลีลาการเคลื่อนไหวอันหนักแนน 

และมีคําพรรณนาเปนบทกวีจากมหากาพยอินเดีย ซึ่งนาฏศิลปอินเดียไดแสดงและถายทอดใหไดเห็นและซาบซึ่ง

ในยัคซากานา (Yokshagana) ไมเพียงแตจะมีดนตรี และการกาวตามจังหวะฟอนรําเปนของตนเองเทานัน้ แตการ

แตงหนาและเครือ่งแตงกายแบบ อาฮาระยะ อภินะยะ ไดรับพิจารณาลงความเห็นโดยผูเชียวชาญบางทานวา

หรูหรางดงามและสดใสยิ่งกวา คาธะคาลี 

8. ชะฮู (Chhau) ชะฮูเปนนาฏศิลปทีผ่สมผสานระหวางคลาสสิกแทกับระบําพืน้เมืองทั้งหมด ซึง่ไมได

เปนของถิ่นใดๆ โดยเฉพาะ หากแตเปนนาฏศิลปอันยิ่งใหญของ 3 รัฐ คือ รัฐพิหาร รัฐโอรสสา และรัฐเบงกอล  

นาฏศิลปจีน 

นาฏศิลปจีนพัฒนามาจากการฟอนรํามาตัง้แตโบราณ มีหลักฐานเกีย่วกับระบําตางๆ ทีเ่กิดขึน้ของ

นาฏศิลปจีน ดังน้ี 

1. สมัยราชวงศซงถึงราชวงศโจวตะวันตก มีระบําเสาอู ระบําอูอู ปรากฏขึ้นเปนระบําทีมุ่งแสดงความดี

ความชอบของผูปกครองฝายบุน และฝายบูของราชการสมัยนั้น 

2. สมัยปลายราชวงศโจวตะวันตก มีคณะแสดงเรียกวา “อิว” มาจากพวกผูดี หรือเจาครองแควนได

รวบรวมจัดต้ังเปนคณะขึ้น แบงเปน ชางอิว คือนักแสดงฝายหญิงแสดงการรองรํา และไผอิว คือคณะนักแสดง

ฝายชาย แสดงทํานองชวนขันและเสียดส ี

3. สมัยราชวงศฮั่น ไดมีการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับชนชาติตางๆ ทําใหเกิดการ

แสดงตางๆขึ้น คือ ไปซี คือละครผสมผสานของศิลปะนานาชาติ และเจี่ยวตีซ่ี่ คือ ละครผูกเปนเรื่อง มีลักษณะ

ผสมระหวางการฟอนรํากับกายกรรม 

4. สมัยราชวงศจิ้น ราชวงศใต-เหนือ ถึงปลายสมัยราชวงศสุย การแลกเปลีย่นผสมผสานในดานระบํา

ดนตรีของชนชาติตางๆไดพัฒนาไปอีกขั้นหน่ึง 
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5. ราชวงศถงั เปนสมัยที่ศิลปวัฒนธรรมยุคศักดินาของจีนเจริญรุงเรืองอยางเต็มที่ มีหลายสิ่งทีเ่กิดขึน้ใน

สมัยน้ีไดแก 

5.1 เปยนเหวินหรือสูเจียง เปนนิยายทีใ่ชภาษางายๆมาเลาเปนนิทานทางศาสนาดวยภาพทีเ่ขาใจงาย

หลังจากนั้นมีการขับรองและเจรจา 

5.2 ฉวนฉี่ เปนนิยายประเภทความเรียง โครงเร่ืองแปลก เร่ืองราวซับซอน 

5.3 เกออูสี ้เปนศิลปะการแสดงทีม่ีบทรอง เจรจา แตงหนา แตงตัว อุปกรณเสริมบนเวที ฉาก การ

บรรเลงเพลง คนพากย เปนตน 

5.4 ซันจุนสี้ เปนการพลัดกันซักถามโตตอบสลับกันไปของตัวละคร 2 ตัว คือ “ซันจุน” และ “ชางถู” 

โครงเร่ือง เปนแบบงายๆ มีดนกันสดๆ เอาการตลกเสียดสีเปนสําคัญ 

6. สมัยราชวงศซง ศิลปะวรรณคดีเจริญรุงเรืองมาก พรอมทั ้งมีสิ ่งตางๆเกิดขึ ้นไดแก การแสดง

ดังตอไปน้ี 

6.1 ฮวาเปนหรือหนังสือบอกเลาเปนวรรณคดีพื้นเมืองที่เกิดขึ้น 

6.2 หวาเสอ คือ ยานมหรสพที่เกิดขึ้นตามเมืองตางๆ 

6.3 ซูฮุย คือ นักแตงบทละคร ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยน้ี 

6.4 ละคร “จาจ้ิว” ภาคเหนือหรืองิ้วเหนือ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทบทเจรจาเปนหลักและ

ประเภทรองรําเปนหลัก ซึ่งก็คือ อุปรากร 

6.5 ละครหลานลี้หรืองิ้วใต ประยุกตศิลปะขับรองกับเลานิทานพื้นบานเขาดวยกัน 

7. สมัยราชวงศหยวน เปนสมัยที่ละครหนานลี้เริ่มแพรหลาย และไดรับความนิยมจนละครจาจิ้วตอง

ปรับรายการแสดงเปนหนานลี ้ ละครหนานลีนั้บเปนวิวัฒนาการของการสรางรูปแบบการแสดงงิว้ทีเ่ปน

เอกลักษณของจีน ทั้งยังสงผลสะทอนใหแกงิ้วในสมัยหลังเปนอยางมาก 

การแสดงงิ้วในปจจุบัน งิ้วมีบทบาทในสังคมของจีนโดยทัว่ไป โดยเฉพาะคนไทยเชือ้สายจีนอาศัยอยู

ทุกจังหวัด ประเภทของงิ้วที่แสดงในปจจุบันพอจะแบงออกเปนประเภทตางๆได เชน 

1) จิงจว้ี หรือ ผิงจว้ี หรืองิ้วงัวกัง เปนงิ้วชั้นสูงเปนแมบทของงิ้วอ่ืนๆ 

2) งิ้วแตจ๋ิวหรือไปจ้ือซี่ ผูแสดงมีทั้งเด็กและผูใหญ เปนที่นิยมที่สุดในปจจุบัน 

3) งิ้วไหหลํา ใชบทพูดจีนไหหลํา การแสดงคลายงิ้วงัวกัง 

4) งิ้วกวางตุง ใชบทเจรจาเปนจีนกวางตุง มักแสดงตามศาลเจา 

ลักษณะของง้ิว งิ้วที่คนไทยสวนใหญไดพบเห็นในปจจุบันเปนประจําน้ัน มีลักษณะหลายอยางดังน้ี 

1) มักนิยมแสดงตามหนาศาลเจาตางๆ ในงานเทศกาลของแตละทองถิ่นนั้นๆ ที่จัดขึ้นโดยคนจีน 

2) แนวความคิดนั้นเปนการผสานความคิดของลัทธิเตาและแนวคําสอนของขงจ้ือ 

3) เนนเร่ืองความสัมพันธในครอบครัวหนาที่ที่มีตอกัน 

4) เนนเร่ืองความสําคัญของสังคมที่มีเหนือบุคคล 

5) ถอืความสุขเปนรางวัลของชีวิต ความตายเปนการชําระลางบาป 
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6) ตัวละครเอกตองตาย ฉากสุดทายผูทําผิดจะไดรับโทษ 

7) ถือวาฉากตายเปนฉาก Climax ของเร่ือง 

8) จะตองลงดวยขอคดิสอนใจ 

9) ชนิดของละครมีทั้งโศกปนสุข 

10) ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของเคราะหกรรม 

11) ใชผูชายแสดงบทผูหญิงสมัยโบราณ ปจจุบันใชชายจริงหญิงแท 

ผูแสดง งิ้วโบราณน้ันกําหนดตัวแสดงงิ้วไวตางๆกันคือ 

1) เชงิ คอื พระเอก  

2) ตาน คือ นางเอก 

3) โฉว หรือเพลาทิ่ว คือ ตัวตลก 

4) จ้ิงหรืออูเมียน (หนาดํา) คือ ตัวผูราย เชน โจโฉ 

5) เมอะหรือเมอะหนี หรือ โอชา รับบทพวกคนแก 

6) จาหรือโชวเกี่ยะ ตัวประกอบเบ็ดเตล็ด เชน พลทหาร คนใช เปนตน 

นาฏศิลปทิเบต 

นาฏศิลปทิเบตนั้นการรายรําจะเกี่ยวพันกับพิธีบวงสรวงเจา เซนวิญญาณ หรือพิธีกรรมทางพุทธสาสนา

ทิเบต มักจะแสดงเปนเร่ืองราวตามตํานานโบราณที่มีมาแตอดีต โดยจะแสดงในสถานที่ศักด์ิสิทธิ ์เชนในวัด เปน

ตน ในการแสดงจะมีการรายรําตามจังหวะเสียงดนตรี ผูแสดงจะสวมหนากาก สมมติตามเรื่องราวที่บอกไว ผู

แสดงตองฝกมาพิเศษ หากเกิดความผิดพลาดจะทําใหความขลังของพิธีขาดไป พิธีสําคัญ เชน พิธีลาซัม ที่เปนวิธี

บูชายัญทีจั่ดขึ้นในบริเวณหนาวัด เนื่องในงานสงทายปเกาตอนรับปใหม พิธีดังกลาวนีอ้าจพุดไดวาเปนการราย

รํา บูชายัญดวยการเลนแบบโขน และเตนรําสวมหนากาก ตรงกลางที่แสดงจะมีรูปปนมนุษยทําดวยแปงขาว

บารเลย กระดาษ หรือหนังยัค (วัวที่มีขนดก) การทําพิธีบูชายัญถือวาเปนการทําใหภูตผีปศาจเกิดความพอใจ ไม

มารบกวน และวิญญาณจะไดไปสูสวรรค อาจกลาวไดวาเปนการขับไลภูตผีปศาจ หรือกําจัดความชัว่รายทีผ่าน

มาในปเกาเพื่อเร่ิมตนชีวิตใหมดวยความสุข 

ในการแสดงจะมผีูรวมแสดง 2 กลุม กลุมหนึง่สวมหมวกทรงสูง ซึ่งเรียกชือ่วา นักเตนหมวกดํา และอีก

กลุมหนึ่งเปนตัวละครที่ตองสวมหนากาก กลุมทีส่วมหนากากก็มีผูทีแ่สดงเปนพญายม ซึง่สวมหนากากเปนรูป

หัววัวมีเขาผูแสดงเปนวิญญาณของปศาจก็สวมหนากากรูปกะโหลก เปนตน ตัวละครจะแตงกายดวยชุดผาไหม

อยางดีจากจีน 

การรายรําหรือการแสดงละครในงานพิธีอืน่ๆ มักจะเปนการแสดงเรื่องราวตามตํานานพุทธประวัติ 

เกียรติประวัติของผู นําศาสนาในทิเบต ตํานานวีรบุรุษ วีรศตรี ตลอดจนกระทั ่งนักบุญผู ศักดิส์ิทธิ ์ทรง

อิทธิปาฏิหาริยในอดีตการแสดงดังกลาวเปนที่นิยมของชาวทิเบตในทั่วไป ตางถือวาหากใครไดชมก็พลอยไดรับ

กุศลผลบุญในพิธีหรือมีความเปนศิริมงคลแกตนเอง ดวยเหตุน้ีจึงกลาวไดวาเปนการชมดวยความเคารพเลื่อมใส 
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นาฏศิลปเกาหลี 

วิวัฒนาการของนาฏศิลปเกาหลีก็ทํานองเดียวกับของชาติอืน่ๆมักจะเริม่และดัดแปลงใหเปนระบําปลุก

ใจในสงครามเพื่อใหกําลังใจแกนักรบ หรือไมก็เปนพิธีทางพุทธศาสนา หรือมิฉะน้ันก็เปนการรองรําทําเพลงใน

หมู ชนชั ้นกรรมมาชีพ หรือแสดงกันเปนหมู  นาฏศิลปในราชสํานักนั้นก็มีมาแตโบราณกาลเชนเดียวกัน 

นาฏศิลปเกาหลีสมบูรณตามแบบฉบับทางการละครที่สุดและเปนพิธี รีตรอง ไดแก ละครสวมหนากาก 

ลักษณะของนาฏศิลปเกาหลี 

ลีลาอันงดงามออนชอยของนาฏศิลปเกาหลีอยูทีก่ารเคลือ่นไหวรางกายและเอวเปนสําคัญ ตามหลัก

ทฤษฎี นาฏศิลปเกาหลีมี 2 แบบ คือ 

1. แบบแสดงออกซึ่งความร่ืนเริง โอบออมอารี และความออนไหวของอารมณ 

2. แบบพิธีการ ซึ่งดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมและประเพณีทางพุทธศาสนา 

จุดเดนของนาฏศิลปเกาหลีมีลักษณะคลายนาฏศิลปสเปนผูแสดงเคลื่อนไหวทั้งสวนบนและสวนลาง

ของรางกาย 

นาฏศิลปเกาหลีท่ีควรรูจัก  

1.ละครสวมหนากาก เนื ้อเรื ่องมักคลายคลึงกัน ลีลาการแสดงนั้นนําเอานาฏศิลปแบบตางๆ มา

ปะติดปะตอกัน 

2. ระบําแมมด เปนนาฏศิลปอีกแบบหนึ่ง และการรองรําทําเพลงแบบลูกทุงนั้นก็มีชีวิตชีวาอยางยิ่ง 

3. ระบําบวงสรวงในพิธีและระบําประกอบดนตรีทีใ่ชในพิธีราชสํานักซึง่ประกอบดวยบรรยากาศอัน

งดงามตระการตานาชมมาก 

นาฏศิลปญ่ีปุน 

ประวัติของละครญี่ปุนเริ่มตนประมาณศตวรรษที่ 7 แบบแผนการแสดงตางๆ ทีป่รากฏอยูในครัง้ยังมี

เหลืออยู และปรากฏชัดเจนแสดงสมัยปจจุบันนี ้ไดแก ละครโนะ ละครคาบูกิ ปูงักกุ ละครหุนบุนระกุ ละครชิม

ปะ และละครทาคาราสุกะ 

การกําเนิดของละครญีปุ่นกลาวกันวามีกําเนิดมาจากพืน้เมืองเปนปฐมกลาวคือ วิวัฒนาการมาจากกการ

แสดงระบําบูชาเทพเจาแหงภูเขาไฟ และตอมาญี่ปุนไดรับแบบแผนการแสดงมาจากประเทศจีน โดยไดรับผาน

ประเทศเกาหลีชวงหนึ่ง 

นาฏศิลปญ่ีปุนท่ีควรรูจัก 

1.ละครโนะ เปนละครแบบโบราณ มีกฎเกณฑและระเบียบแบบแผนในการแสดงมากมาย ในปจจุบันถือ

เปนศิลปะชั้นสูงประจําชาติของญ่ีปุนตองอนุรักษเอาไว 

ในป พ.ศ. 2473 วงการละครโนะของญี่ปุนไดมีการเคลื่อนไหวที่จะทําใหละครประเภทนี้ทันสมัยขึ้น 

โดยจุดประสงคเพื่อประยุกตการเขียนบทละครใหมๆที่มีเน้ือเร่ืองที่ทันสมัยขึ้น โดย และใชภาษาปจจุบัน รวมทั้ง

ใหผูแสดงสวมเสื้อผาแบบทันสมัยนิยมดวย และยังมีสิ่งใหมๆ ที่นํามาเพิ่มเติมดวยก็คือ ใหมีการรองอุปรากร  
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การเลนดนตรีราชสํานักงะงักกุ และการใชเครือ่งดนตรีประเภทเครื่องสาย ซึง่ละครแบบประยุกตใหมนี้เรียกวา 

“ชินชากุโน”  

บทละครโนะ ทางดานบทละครโนะนัน้มีชือ่เรียกวา “อูไท” (บทเพลงโนะ โดยแสดงในแบบของการ

รอง) อูไทนี้ไดหลีกตอการใชคําพูดที ่เพอเจอฟุ มเฟ อยอยางที ่ดี แตจะแสดงออกดวยทํานองอันไพเราะที ่ใช

ประกอบกับบทรองที่ไดกลั่นกรองจนสละสลวยแลว 

บทละครโนะทั้งอดีตและปจจุบันมีอยูประมาณ 1,700 เรือ่ง แตนําออกแสดงอยางจริงจัง 40 เรือ่งเทานัน้ 

เนื้อเรื่องก็มีเรื่องราวตางๆกัน โดยเปนนิยายเกีย่วกับนักรบ หรือเรื่องความเศราของผูหญิงซึง่เปนนางเอกในเรือ่ง 

และตามแบบฉบับของการแสดง 

ลักษณะของละครโนะ 

1) ยูเงน-โนะ ผูแสดงเปนตัวเอก (ชิเตะ) ของละครยูเงน-โนะจะแสดงบทของบุคคลผูทีล่ะจากโลกนีไ้ป

แลวหรือแสดงบทตามความคิดฝน โดยเคาจะปรากฏตัวขึ้นในหมูบานชนบทหรือสถานทีเ่กิดเหตุการณนัน้ๆ 

และมกีารแสดงเด่ียวเปนแบบเร่ืองราวในอดีต 

2) เงนไซ-โนะ ผุแสดงเปนตัวเอก (ชิเตะ) ของละคร เงนไซ-โนะ จะแสดงบทบาทของบุคคลที่มีตัวตน

จริงๆ ซึ่งโครงเร่ืองของละครนั้นไมไดสรางขึ้นมาในโลกของการคิดฝน 

เวทีละครโนะ เวทีแสดงละครโนะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวประมาณดานละ5.4เมตรมีเสามุมละตนพื้น

เวทีและหลังคาทําดวยไมสนญีปุ่น ซึ่งวัสดุกอสรางที่เห็นสะดุดตาของเวที คือ ระเบียงทางเดินที่ยื่นจากเวทีทาง

ขวามือตรงไปยังดานหลังของเวที สวนฝาผนังทางดานหลังเวทีละครโนะเปนฉากเลื่อนดวยละครสนญี่ปุนและ

บนฉากก็จะเขียนภาพตนสนอยางสวยงามในแบบศิลปะอันมีชื่อวา โรงเรียนคาโนะ 

ตามประวัติกลาววา เวทีละครโนะเกาแกทีสุ่ดที่ยังคงมีเหลืออยู คือ เวทีละครโนะภาคเหนือ ซึง่สรางขึน้

ในป พ.ศ. 2124 ที่บริเวณวัดนิชิออน งันจิ เมืองเกียวโต และไดรับการยกยองวาเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ 

เคร่ืองดนตรี เครื่องดนตรีที่ใชประกอบในการแสดงละครโนะนั้น ใชเพียงเครื่องดนตรีชนิดเคาะที่จะ

เปนบางชิน้เทานัน้เชนกลองขนาดเล็ก (โคทสึซึมิ) กลองมือขนาดใหญ (โอสึซึมิ) และกลองตี (ไตโกะ) และ

เคร่ืองเปามีชนิดเดียว คือ ขลุย (ฟเูอะ) 

2. ละครคาบูกิ เปนละครอีกแบบหนึ่งของญี่ปุนทีไ่ดรับความนิยมมากกวาละครโนะ มีลักษณะเปนการ

เชือ่มประสานความบันเทิงจากมหรสพของยุคเกาเขากับยุคปจจุบันคําวา “คาบูกิ” หมายถึง การผสมผสาน

ระหวางโอเปรา บัลเลต และละคร ซึ่งมีทั้งการรอง การรํา และการแสดงละคร 

ลักษณะพิเศษของละครคาบูกิ 

1) ฮานามิชิ แปลวา “ทางดอกไม” เปนสะพานไมกวางราว 4ฟุตอยูทางซายของเวที ยืน่มาทางที่นั่งของ

คนดูไปจนถึงแถวหลังสุด เวลาตัวละครเดินเขามาหรือออกไปทางสะพานนี้ 

2) คู โร โง แปลวา นิโกร จะแตงตัวชุดดํา มีหนาที่คอยชวยเหลือผูแสดงในดานตางๆ เชน การยกเกาอีใ้ห

ผูแสดง หรือทําหนาที่เปนคนบอกบทใหผูแสดงดวย 

3) โอ ยา มา หรือ โอนนะกะตะ ใชเรียกตัวละครที่แสดงบทผูหญิง 
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4) “คิ” ใชเรียกผูเคาะไม ไมที่เคาะหนาประมาณ 3 น้ิว ยาวราว 1 ฟุต 

5) หนาโรง ละครคาบูกิทีข่ึน้ชือ่จะตองแขวนปายบอกนามผูแสดง และตราประจําตระกูลของผูน้ันไว

ดวยหนาโรง 

3. บูงักกุ ลักษณะการแสดงเปนการแสดงที่มีลักษณะเปนการรายรําที่แตกตางจากการรายรําของญี่ปุน

แบบอ่ืน คือ 

1) บูงักกุ จะเนนไปในทางรายรําลวนๆ มากกวาที่จะเนนเนื้อหาของบทละคร ซึ่งถือวามีความสําคัญนอย

กวาการรายรํา 

2) ทารําบูงักกุ จะเนนสวนสัดอันกลมกลืน ไมเฉพาะในการรําคู แมในการรําเดี่ยวก็มีหลักเกณฑแบบ

เดียวกนั 

สถานทีแ่สดง ธรรมเนียมของบูงักกุทีจ่ะตองแสดงบนเวทีกลางแจง ในสนามของคฤหาสนใหญๆ หรือ

วิหารหรือวัด ตัวเวทีทาสีขาวน้ันมีผาไหมยกดอกสีเขียว รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดานละ 18 ฟุต ปูอยูตรงกลางเปนทีร่าย

รํามีบันไดขัดมันสีดําทัง้ดานหนาและดานหลังของเวที สําหรับเวทีตามแบบฉบับทีถู่กตอง จะตองมีกลองใหญ  

2 ใบต้ังอยูดานหลังของเวที แตละใบประดับลวดลาย มีสีแดงเพลิง มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 4 ฟุต 

บทละคร บทละครของบูงักกุมีอยูประมาณ 60 เร่ืองซึง่รับชวงตอมาตัง้แตสมัยโบราณ สามารถแบงได

เปน 2 ประเภทใหญตามวัตถุประสงค คือ 

1) ตามแบบฉบับการรายรําของทองถิ ่นที ่เชื ่อกันวาเปนตนกําเนิดของบทละคร ซึ ่งแบงออกเปน  

2 ประเภท คือ 

- ประเภทที่เรียกวา “ซาไม” หรือการรําซาย ซึ่งรวมแบบรายรําจากจีน อินเดีย 

- ประเภทที่เรียกวา “อุไม” หรือแบบการรําขวา ซึ่งรวมแบบการรายรําแบบเกาหลีและแบบอ่ืนๆ 

2) ตามวัตถุประสงคของการแสดงซึ่งแบงประเภทรายรําออกเปน 4 ประเภท คือ  

- แบบบุไม หรือการรายรําในพิธีตางๆ การรายรํา “ซนุเดกะ” ก็รวมอยูดวย 

- แบบบูไม หรือการรายรํานักรบ การรําบท “ไบโร” รวมอยูในแบบน้ีดวย 

- แบบฮาชิริไบ หรือการรายรําว่ิง และรวมบทรําไซมากุซาและรันเรียวโอะไวดวย 

- แบบโดบุ หรือการรายรําสําหรับเด็กมีการรําซาย “รันเรียวโอะ” รวมอยูดวย 

4. ละครหุนบุนระกุ กําเนิดของละครหุนบุนระกุ นับยอนหลังไปถึงศตวรรษที ่16 แบบฉบับทีเ่ปนอยูใน

ปจจุบันไดพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 18 การแสดงละครหุนบุนระกุมีเปนประจําที่โรงละครบุนระกุชา ในละครโอ

ซากา และมีการแสดงในโตเกียวเปนครัง้คราว ตัวหุนประณีตงดงามมีขนาดครึง่หนึ่งขององคจริง ผูทีค่วบคุมให

หุนเคลือ่นไหวในทาตางๆ น้ันมีถึง 3 คน การแสดงหุนมีการบรรยายและดนตรีซามิเซนประกอบ ทําใหเกิดภาพ

แสดงอารมณและความรูสึกของมนุษย 
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5. ละครชิมปะ คือละครทีท่ําหนาที่เปนประหนึ่งสะพานเชือ่มระหวางละครสมัยเกาและละครสมัยใหม

ชิมปะน้ีกอกําเนิดขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 19 และมีลักษณะด่ังเดิมคลายคาบูกิ เชน แตเดิมใชตัวแสดงเปนชาย

ลวน แตปจจุบันมีแผนการแสดงตามธรรมชาติ โดยปกติแสดงถึงความเปนอยูของชาวบานคนธรรมดา และตัว

แสดงมีทั้งชายและหญิง 

6. ละครทาคาราสุกะ เปนละครสมัยใหมแบบเฉลิมไทย แตมีระบํามากมายหลายชุดและรองเพลงสลับ

เร่ืองชนิดน้ี เรียกวา ทาคาราสุกะ ประชาชนนิยมดูกันมาก เพราะมักเปนเรื่องตลก ตัวระบําแตละตัวมาจากผูหญิง

นับพัน ละครทาคาราสุกะน้ีอาจจะแสดงเปนเร่ืองญ่ีปุนลวน หรือเปนเร่ืองฝร่ังแตงตัวแบบตะวันตก 

คําถามตรวจสอบความเขาใจ 

1. ลักษณะพิเศษของนาฏศิลปและการละครในประเทศพมาคืออะไร 

2. ละครเรของพมาที่แสดงเร่ืองพุทธประวัติเรียกวาอะไร 

3. ละครแบบพมาที่เรียกวา “โยธยาสัตคยี” ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศใด 

4. ใครเปนผูกอกําเนิดสถาบันการศึกษานาฏศิลปและดนตรีของประเทศลาว 

5. ตามความเชื่อของศาสนาพรามณนาฏศิลปชั้นสูงตองมาจากอะไร 

6. “ละครใน” พระบรมหาราชวังของเขมร ไดถูกเปลี่ยนชื่อเปนอะไร 

7. ละคร Lakhaon  Khaol เกิดจากการสรางสรรคงานละครขึ้นใหมโดยใคร 

8. อธิบายความหมาย “การรําศริพิรชยั” ของเขมรมาโดยสังเขป 

9. ระบําของเขมรที่แสดงถึงความสนิทใจอันบริสุทธิ์ของหนุมสาวลูกทุง เรียกวาอะไร 

10. ละครบังสวันของมาเลเซียเปนละครประเภทใด 

11. มโนราหของมาเลเซียเหมือนและแตกตางกับละครนอกของไทยอยางไร 

12. กีตารแบบอาระเบียนมีลักษณะและวิธีการเลนอยางไร 

13. เคร่ืองดนตรีที่ใชบรรเลงในการเตนรําโรดัตมีอะไรบาง 

14. การแสดงที่นิยมแสดงกันในงานมงคลสมรสของชาวมาเลยคือการแสดงอะไร 

15. เพลง “คาตาวา ลากี” ของมาเลเซียมีความหมายในภาษาไทยวาอะไร 

16. การสอนแบบยอกยาการตาของอินโดนีเซียคือการสอนลักษณะใด 

17. การใชผาพันแบบยอกยาการตากับแบบซูราการตาแตกตางกันอยางไร 

18. นาฏศิลปแบบสุดทายที่ยากที่สุดของบาหลีคืออะไร 

19. “วายงั” ของอินโดนีเซยีเปนการแสดงลกัษณะแบบใด 

20. การแสดงหนังคนเปนวายงัลกัษณะใด 

21. หลกัฐานการเกดิฟอนรําของอินเดียคอือะไร 

22. นาฏศิลปคลาสสิกของอินเดียทั้งหมดมี 3 อยางที่เหมือนกันคืออะไรบาง 

23. อธิบายความหมายของ “ตัณฑวะ” และ “ลาสยะ” ในอินเดีย 

24. นาฏศิลป “คาธัค” ของอินเดียมีแหลงกําเนิดมาจากอะไร 
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25. จังหวะการเตนระบาํหมนุตัวรวดเร็วดุจสายฟาแลบเรียกวาอะไร 

26. นาฏศลิปอินเดียในแบบละครที่สําคัญมากที่สุดคืออะไร 

27. ระบําที่มุงแสดงความดีความชอบของผูปกครองฝายบุนและฝายบูของขาราชการคือระบําอะไร 

28. ศิลปวัฒนธรรมยุคศักดินาของจีนเจริญรุงเรืองอยางเต็มที่ในสมัยใด 

29. วรรณคดีปากเปลาของจีนเรียกวาอะไร 

30. งิ้วชั้นสูงที่เปนแมบทของงิ้วอ่ืนๆคืออะไร 

31. เพราะอะไรจึงหามนําปูทะเล ลูกหมา ลูกแมว ขึ้นไปบนเวทีแสดงงิ้ว 

32. พิธีลาซัมของทิเบตมีลักษณะอยางไร 

33. นาฏศิลปเกาหลีสมบูรณตามแบบฉบับทางการละครและเปนพิธีรีตองที่สุดคืออะไร 

34. จุดเดนของนาฏศิลปเกหลีมีลักษณะคลายนาฏศิลปสเปนอยางไร 

35. ละครญ่ีปุนมีกําเนิดมาจากอะไร 

36. ละครโนะแบบประยุกตใหมเรียกวาอะไร 

37. ประโยชนสําคัญของ “ทางดอกไม” ในละครคาบูกิคืออะไร 

38. ใครเปนผูใหกําเนิดละครคาบูกิ 

39. บทละครของบูงักกุแบบใดแตงขึ้นใหเด็กรําโดยเฉพาะ 

40. ละครสมัยใหมแบบเฉลิมไทย แตมีระบํามากมายหลายชุดและรองสลับเร่ืองเรียกวาอะไร 

 

แนวการวัดผลและประเมินผล 

วิธวีดัผล 

 สังเกตพฤติกรรมการทํางานในช้ันเรียน โดยเลือกใชเครื่องมือ

วัดผลหมายเลข 1,2,4,5,6และ7 

เครื่องมอืวัดผล 

 เลือกใชเครื่องมือวัดผลจากการทาํกิจกรรมฝกปฏบิัติและคําถาม

ตรวจสอบความเขาใจ โดยใชเครือ่งมือวัดผลหมายเลข 1,2,4,5,6และ7 

เกณฑการผาน 
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เร่ืองที่ 4   ละครที่ไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก 

  

ในสมัยรัชกาลที่ 5 วัฒนธรรมทางนาฏศิลปของตะวันตกไดกระจายแพรหลายเขามาในประเทศไทย ทํา

ใหเกิดละครแบบตางๆ ขึ้น เชน ละครดึกดําบรรพ ดังที่ไดกลาวไปบางแลวในตอนตน แตละครดึกดําบรรพยังคง

ใชทารําของไทยเปนหลัก และถือไดวาเปนนาฏศิลปของไทยอยางสมบูรณ สวนละครทีนํ่าแบบอยางของ

ตะวันตกมาแสดงคือละครทีไ่มใชทารําเลย ใชแตกิริยาทาทางของคนธรรมดาสามัญที่ปฏิบัติกันอยูในชีวิตจริง

เทาน้ัน ไดแก 

 1. ละครรอง เปนละครทีใ่ชทาทางแบบสามัญธรรมดา ไมมีการรายรํา แสดงบนเวที และมีการเปลี่ยน

ฉากตามทองเร่ือง ละครรองแบงเปน 2 ประเภท คือ  

 1) ละครรองลวนๆ การดําเนินเรื่องใชเพลงรองตลอดเรือ่ง ไมมีคําพูด ละครรองลวนๆ เชนบทละคร 

เร่ืองสาวิตรี พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนตน 

 2) ละครรองสลับพูด การดําเนินเรื่องมีทั้งรองและพูด แตยึดถือการรองเปนสําคัญ การพูดเปนเพียง

สอดแทรกและบทพูดทบทวนบททีร่องจบไปแลวเทานัน้ ละครรองประเภทนีไ้ดรับความนิยมและรูจักกัน

แพรหลาย ดังนั้นเมื่อกลาวถึงละครรองมักจะหมายถึงละครรองสลับพูดกันเปนสวนใหญ ละครรองสลับพูด เชน 

สาวเครือฟา ตุกตายอดรัก เปนตน 

 2.ละครพูด เปนละครที่ใชศิลปะในการพูดดําเนินเร่ือง เปนละครแบบใหมที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงเปนผูใหกําเนิด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ละครพูดจะแบงได 2 ประเภท คือ 

 1) ละครพูดลวนๆ  ดําเนินเรือ่งดวยวิธีการพูด ตัวละครแสดงทาทางตามธรรมชาติประกอบบทบาทไป

ตามเนื้อเรือ่ง เปนละครทีไ่ดรับความนิยมจนทุกวันนี้ เพราะแสดงไดงายแบบสามัญชน ตัวละครไมตองใชเวลา

ฝกฝนเปนเวลานานๆเหมือนละครรํา ไมตองมีดนตรีหรือการรองเพลง แตมีฉากและเปลีย่นฉากตามทองเรื่อง 

เร่ืองที่นํามาแสดงอาจแตงขึ้นหรือดัดแปลงมาจากตางประเทศก็ได 

 2) ละครพูดสลับลํา ลํา หมายถึง ลํานําหรือเพลง ละครพูดสลับลําจะดําเนินเรือ่งดวยการพุดและมีการ

รองเพลงแทรกบาง เชน ใหตัวละครรองเพือ่แสดงอารมณของเรือ่งหรือตัวละคร ซึง่หากตองการตัดเพลงออก

จะตองไมเสียเรื่อง และเมื่อตัดออกก็เปนเพียงละครพูดธรรมดา เรือ่งที่ใชแสดง เชน เรือ่งปลอยแก ของนายบัว 

ทองอิน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธบทรองแทรก โดยใชพระนามแฝงวา “ศรี

อยุธยา”  
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เร่ืองที่ 5   ประเภทของละคร 

ละครสามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ละครสากล และละครไทย 

ละครสากล 

ละครสากลแบงออกเปนประเภทไดดังนี้ 

1. ละครประเภทโศกนาฎกรรม (Tragedy) เปนวรรณกรรมการละครที่เกาแกที่สุด และมีคุณคาสูงสุดใน

เชิงศิลปะและวรรณคดี ละครประเภทน้ีถือกําเนิดขึ้นในประเทศกรีซ และพัฒนาไปสูความสมบูรณภายใตการนํา

ของ เอสดิลุส (Aeschylus,525-456 B.C.) โซโปคลีส (Sophocles, 496-406 B.C.) และยูริพิดีส (Euripides,484-

406 B.C.) 

เปนละครทีพ่ยายามตอบปญหาหรือตัง้คําถามทีส่ําคัญๆ เกีย่วกับชีวิตทีต่องนํามาใหผูชมตองขบคิด เชน ชีวิตคือ

อะไร มนุษยคืออะไร อะไรผิด อะไรถูก อะไรจริง ภายใตจักรวาลที่เต็มไปดวยความเรนลับ ละครประเภทนีถ้ือ

กําเนิดจากพิธีทางศาสนา จึงนับวาเปนละครที่มีความใกลชิดกับศาสนาอยูมาก แมในปจจุบันละครแทรจิดีที่มี

ความสมบูรณยังสามารถใหความรูสึกสูงสง และความบริสุทธิท์างจิตใจไดดวยการชี้ชวนแกมบังคับใหมอง

ปญหาสําคัญๆ ของชีวิต ทําใหไดตระหนักถึงคุณ คาของความเปนมนุษย กลาเผชิญความจริงเกีย่วกับตนเองและ

โลก และมองเห็นความสําคัญของการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาสมกับที่ไดเกิดมาเปนมนุษย 

 ลักษณะสําคัญของละครประเภทโศกนาฎกรรม 

1. ตองเปนเร่ืองที่แสดงถึงความทุกขทรมานของมนุษย และจบลงดวยความหายนะของตัวเอก 

2. ตัวเอกของแทรจิดีจะตองมีความยิง่ใหญเหนือคนทั่วๆไป แตในขณะเดียวกันก็จะตองมีขอบกพรอง

หรือขอผิดพลาดที่เปนสาเหตุของความหายนะที่ไดรับ 

3. ฉากตางๆที่แสดงถึงความทรมานของมนุษยจะตองมีผลทําใหเกิดความสงสาร และความกลัวอันจะ

นําไปสูความเขาใจชีวิต 

4. มีความเปนเลิศในเชิงศิลปะและวรรณคดี 

5. ไดความรูสึกอันสูงกวาหรือความรูสึกผองแผวจริงใจ และการชําระลางจิตใจจนบริสุทธิ์ 

2. ละครประเภทตลกขบขัน ตามหลักของทฤษฎีการละครที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนั้นมักจะถือวา

ละครประเภทตลกขบขันแยกออกเปน2ประเภทใหญๆ  คือ 

 1) ละครตลกชนิดโปกฮา (Farce) ใหความตลกขบขันจากเรือ่งราวหรือเหตุการณทีเ่หลือเชือ่เปนการ

แสดงทีร่วดเร็วและเอะอะตึงตัง 

 2) ละครตลกทีม่ีลักษณะเปนวรรณกรรม (Comedy) บางเรือ่งเปนวรรณกรรมชัน้สูงที่นับเปนวรรณคดี

อมตะของโลก เชน สุขนาฎกรรม (Romantic Comedy) ของเชกสเปยร (Shakespeare) ละครตลกประเภทเสียดสี 

(Satiric Comedy) ของโมลิแยร (Moliire) และตลกประเภทความคิด (Comedy of Ideas) ของจอรจ เบอรนารด 

ชอว (George Bernard Shaw) เปนตน ละครคอมเมดีมีหลายประเภท ดังนี้ 
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- สุขนาฏกรรม (Romantic Comedy) ละครคอเมดีประเภทนี้ถือเปนวรรณกรรมชัน้สูง เชน สุขนาฎกรรม

ของวิลเลีย่ม เชกเสปยร เรื่อง เวนิชวานิช (The Merchants of Venice) ตามใจทาน (As You Like It) และทเวลฟร 

ไนท (Twlfth Night) เปนตน ละครประเภทนี้นิยมแสดงในเรื่องรามทีเ่ต็มไปดวยจินตนาการและความคิด

สรางสรรค แตก็เปนเรือ่งราวทีน่าเชือ่สมเหตุสมผล ตัวละครประกอบดวยพระเอกนางเอกที่มีความสวยงามตาม

อุดมคติ พูดจาดวยภาษาที่ไพเราะเพราะพร้ิง และมักจะตองพบกับอุปสรรคเกี่ยวกับความรักในตอนตน แตเร่ืองก็

จบลงดวยความสุข ซึ่งมักจะเปนพิธีแตงงานหรือเฉลิมฉลองที่สดชื่นรื่นเริง บทบาทสําคัญทีดึ่งดูดความสนใจ

และเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูในละครประเภทสุขนาฏกรรมนี้ มักไปตกอยูกับตัวละครที่มีลักษณะเปนตัวตลก

อยางแทจริงซึง่ไมใชตัวพระเอก หรือนางเอก ตัวตลกเหลานีร้วมถึงตัวตลกอาชีพ(Clown) ที่มีหนาที่ทําใหคน

หัวเราะดวยคําพูดที่คมคายเสียดสี หรือ การกระทําที่ตลกโปกฮา 

- ละครตลกชั้นสูง (Hight Comedy) หรือตลกผูดี (Comedy of Manners) เปนละครที่ลอเลียนเสียดสีชีวิต

ในสังคม เฉพาะอยางยิ่งในสังคมชั้นสูง ซึ่งมีกฎเกณฑขอบังคับมากมาย ความสนุกสนานขบขันของผูชมเกิดจาก

การที่ไดเห็นวิธีการอันแยบยลตางๆ ที่ตัวละครในเร่ืองนํามาใชเพื่อหลีกเลี่ยงกฎขอบังคับของสังคม 

- ละครตลกประเภทเสียดสี(Satiric Comedy) ละครตลกประเภทนี้มีลักษณะใกลเคียงกับตลกชัน้สูงแต

เนนการเสียดสีโจมตีวิธีการที่รุนแรงกวา ในขณะทีล่ะครตลกชั้นสูงมุงลอเลียนพฤติกรรมของคนในวงสังคม

ชั้นสูง ละครตลกเสียดสีจะมุงโจมตีขอบกพรองของมนุษยโดยทั่วไป ไมจํากัดวาจะตองอยูในแวดวงสังคมใด

ละครตลกประเภทนีมุ้งที่จะแกไขสิง่บกพรองในตัวมนุษยและสังคม ดวยการนําขอบกพรองดังกลาวมาเยาะเยย

ถากถางใหเปนเรื่องขบขันและนาละอาย เพื่อที่วาเมื่อไดดูละครประเภทนี้แลวผูชมจะไดมองเห็นขอบกพรอง

ของตนเกิดความละอายใจ และพยายามปรับปรุงแกไขตอไป 

- ละครตลกประกอบความคิด (Comedy Ideas) ละครตลกประเภทนี้ใชวิธีลอเลียนเสียดสี แตเนนการ

นําเอาความคิดความเชื ่อของมนุษยที ่ผิดพลาดบกพรองหรือลาสมัย มาเปนจุดที ่ทําใหผู ชมหัวเราะโดยมี

วัตถุประสงคทีจ่ะทําใหผู ชมกลับไปคิดแกไขขอบกพรองในความคิดความเชือ่ของตนเองและของสังคมโดย

สวนรวม จึงเรียกละครประเภทนี้อีกอยางหนึ่งวา “ละครตลกระดับสมอง (Intellectual Comedy)”ซึ่งจัดอยูใน

ระดับวรรณกรรมเชนกัน นักเขียนทีเ่ปนผูนําในการประพันธละครตลกนี ้ไดแก จอรจ เบอรนารด ซอร (George 

Bernard Shaw) 

- ละครตลกประเภทสถานการณ (Situation Comedy) ละครตลกประเภทนีม้ักเกิดจากเรือ่งราวทีส่ับสน

อลเวงประเภทผิดฝาผิดตัว ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องบังเอิญแทบทัง้สิ้น ลักษณะของการแสดงก็มักจะออกทาออก

ทางมากกวาตลกชั้นสูง 

- ละครตลกประเภทโครมคราม (Slapstick Comedy) ละครตลกประเภทนีม้ีลักษณะเอะอะตึงตัง มักมี

การแสดงประเภทวิ่งไลจับกัน และการตีก็มักจะทําใหเกิดเสียงอึกทึกครึกโครมมากวาที่จะทําใหใหใครเจ็บจริงๆ 

ละครประเภทนี้มีความแตกตางจากคอเมดีชั้นสูงมาก และมีความใกลเคียงไปทางละครฟารสมากกวา 

- ละครรักกระจุมกระจิ๋ม (Sentimental Comdy) และละครตลกเคลาน้าํตา (Tearful Comedy) ละครตลก

ประเภทน้ี จัดอยูในประเภทละครเริงรมยที่เขียนขึ้นเพื่อใหถูกใจตลาดเชนเดียวกับละครชีวิตประเภทเมโลดรามา 



 76 

(Melodrama) และมีลักษณะใกลเคียงไปทางเมโลดรามามากกวาคอเมดี เพราะผูเขียนใหความเห็นอกเห็นใจกับ

ตัวเอกมาก ผิดกับลักษณะของการเขียนประเภทคอเมดี ซึง่มักจะลอเลียน หรือเสียดสีโดยปราศจากความเห็นใจ 

และความตลกของตัวเอก และความตลกของตัวเอกมักจะนาเอ็นดู สวนใหญแลวตลกมักจะมาจากตัวคนใชหรือ

เพือ่นฝงูของพระเอกนางเอกมากกวา 

 3. ละครอิงนิยาย (Romance) เปนเรื ่องราวที ่มนุษยใฝฝนจะไดพบมากกวาที ่จะไดพบจริงๆ ใน

ชีวิตประจําวัน ละครประเภทนี้มีลักษณะที่หลีกไปจากชีวิตจริงไปสูชีวิตในอุดมคติ รูปแบบของละครโรมานซ

นิยมการสรางสรรคอยางมีสาระเต็มทีโดยไมยึดถือกฎเกณฑใดๆ ผูเขียนบทละครสามารถวางโครงเรื่องโดยนํา

เหตุการณมาตอกันเปนตอนๆ ในดานภาพและเสียงและมักเปนบทที่นําไปจัดแสดงดวยฉาก แสง สี และเครื่อง

แตงกายที่งดงามตระการตา สวนในดานการแสดง ละครโรมานธนิยมใชการเคลือ่นไหวทีนุ่มนวล คลองแคลว 

งดงาม และไมพยายามลอกเลียนการกระทําทีใ่กลเคียงกับชีวิตจริงจนเกินไป อาจใชลีลาที่สรางสรรคขึ้นใหมี

ความงดงามมากกวาชีวิตจริงและเปนสัญลักษณของสิ่งที่ตองการจะสื่อตอผูชม 

4. ละครประเภทเริงรมย (Melodrama) หมายถึงละครทีถ่ือความสําคัญของโครงเรือ่ง (Plot) หรือความ

สนุกสนานของการดําเนินเร่ืองเปนสําคัญ ตัวละครมีความสําคัญลองลงมา จึงใชตัวละครเปนเคร่ืองมือในการเลา

เรื่อง ที่สนุกสนาน และเพื่อใหเขาใจงาย ติดตามทองเรื่องไดงาย จึงนิยมใชตัวละครประเภท “ตายตัว” (Typed 

Characters) เชนพระเอก นางเอก ผูรายเปนตน 

5. ละครสมัยใหม (Modern drama) มแีนวทางดังน้ี 

1) ละครสมัยใหมแนว “เหมือนชีวิตหรือเปนธรรมชาติ” (Realism/Naturalism) หมายถึง ละคร

สมัยใหมที่พยายามมองชีวิตดวยความเปนกลาง แลวสะทอนภาพออกมาในรูปของละครตามความเปนจริง โดย

ไมเสริมแตงหรือบิดเบือน ตลอดจนใชวิธีการจัดเสนอที่ทําใหละครมีความใกลเคียงกับชีวิตมากที่สุด 

การเริม่ตนละครยุคสมัยใหม ในราวปลายศตวรรษที ่19 บรรดาผูนําในดานละครสมัยใหมตางก็พากัน

ปราศวา “ละครคือชีวิต” (Theatre is life itself) และการแสดงละครที่ถูกตองคือการนําเอา “แผนภาพชีวิต” (Slice 

of Life) ที่เหมือนจริงทุกประการมาวางบนเวทีโดยไมมีการดัดแปลง 

2) ละครสมัยใหมแนว “ตอตานชีวิตจริง” (Anti-realism) เกิดขึ้นเมื่อราวปลายคริสตศตวรรษที่ 19มี

หลายแนวดังน้ี 

- ละครแนวสัญลักษณ (Symbolism) เปนละครที่ใชสัญลักษณในการนําเสนอความเปนจริงแทนที่จะ

หลอกภาพทีเ่หมอืนมาแสดงแตอางเดียว แตจะอวดอางวา “ความจริง” ที่เสนอโดยใชสัญลักษณที่ลึกซึ่งกวาความ

จริงที่ไดมาจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติโดยใชทัง้การสัมผัส นอกจากจะคัดคานการลอกแบบชีวิตจริงมาใช

ในการประพันธแลว ยังคัดคานการสรางฉากที่เหมือนจริง ตลอดจนการเนนรายละเอียดและการใชขอปลีกยอย

เกี่ยวกับกาลเวลาและสถานที่ในการเสนอละครมากเกินไป นิยมใชฉาก เครื่องแตงกายที่ดูเปนกลางๆไมจําเพาะ

เจาะจงวาเปนยุคใด แตจะเนนการใชอารมณ บรรยากาศ และทําใหฉาก แสง สี เคร่ืองแตงกายเปนสัญลักษณ 
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- ละครแนวโรแมนติก (Romantic) หรือโรแมนติซิสม (Romantism) สมัยใหม เปนละครที่สะทอนให

เห็นจินตนาการ ความใฝฝน และอุดมคติที่มีอยูในตัวมนุษย แทนที่จะใหเห็นแตอํานาจฝายต่ําหรือตกเปนทาส

ของสิง่แวดลอม 

- ละครแนวเอกสเพรสชั่นนิสม (Expressionism) เปนละครที่เสาะแสวงหาความจริงสวนลึกของสมอง

และจิตใจมนุษย ซึ่งอาจจะไมเหมือนกับความจริงที่เห็นหรือจับตองได ฉากในละครบางคร้ังจึงมีลักษณะบูดเบี้ยว

และมีขนาดแตกตางไปจากความเปนจริงมาก คือ เปนภาพที่ถูกบิดเบือนไปตามความรูสึกนึกคิดหรืออารมณของ

ตัวละคร ละครประเภทนี้ไมใชการแสดงแบบเหมือนชีวิตหรือเปนธรรมชาติ แตอาจใหตัวละครใสหนากากหรือ

เคลือ่นไหวแบบหุนยนต หรือแสดงการเคลือ่นไหวแบบอ่ืนๆทีเ่ห็นวาเหมาะสม 

- ละครแนวเอพิค (Epic) เปนละครทีม่ีอิสระในดานลีลาการแสดง บทเจรจา และเทคนิคของการจัด

เสนอที่ทําใหดูหางไกลจากแนวเหมือนชีวิต แตยังคงเสนอเรือ่งราวที่ติดตามได มีเหตุผลตามสมควรและมีภาพ

สะทอนเกี่ยวกับโลกและมนุษยเสนอตอผูชม แบรโทลท เบรซท นักเขียนชาวเยอรมันเปนคนสําคัญทีสุ่ดที่ทําให

ละครแนวเอพคิไดรับความนิยมแพรหลายทัว่โลก 

- ละครแนวแอบเสิรด (Absurd) เปนละครที่มีแนวการนําเสนอแบบตลกขบขันดวยลีลาของจําอวดแบบ

เกาแก แตเน้ือหาสาระแสดงใหเห็นความสับสนวุนวายของโลก ความวางเปลาไรจุดหมายของชีวิต การใชภาษา

มักแสดงใหเห็นความบกพรองและการเสือ่มคาของภาษา จนถึงขนาดทีว่าภาษาในโลกปจจุบันนั้นใชสื ่อ

ความหมายแถบไมไดเลย การดูละครแนวแอบเสิรด จึงคลายกับการดูภาพเขียนประเภทแอบเสิรด จึงคลายกับ

การดูภาพเขียนประเภทแอบสแทรคท (Abstract) คือผูดูจะตองตีความหมายทุกอยางดวยตนเอง นําเอาความคิด 

ความรูสึกและประสบการณของตนเขามามีสวนในการ “เขาถึง” ดังนัน้ผูชมแตละคนจึงอาจแปลความหมายที่

ไดรับจากการดูละครแอบเสิรดเรื่องเดียวกันแตกตางกันไปขึน้อยูกับจินตนาการ ภูมิหลัง และเจตคติของแตละ

คน 

การจัดการแสดงละคร 
การจัดการแสดงละคร หมายถึง การนําบทละครหรือเรือ่งราวทีม่ีอยูมาจัดเสนอในรูปของการแสดง ณ 

สถานที่ใดที่หน่ึง ซึ่งอาจจะเปนโรงละครหรือสถานที่ที่สามารถจัดแสดงใหผูชมชมได 
ผูชมละคร คือ ผูรับรูคุณคาของละครและมีปฏิกิริยาตอบโตตอคุณคาน้ันๆ โดยการนําไปกลอมเกลานิสัย 

ใจคอ รสนิยม หรือเจตคติของตนเองที่มีตอสิ่งตางๆในชีวิต ในขณะเดียวกันผูชมคือผูที่วิจารณการละคร ปฏิกิริยา

ของผูชมที่มีตอละครจึงมีอิทธิพลตอผูสรางสรรคละครเปนอยางมาก 
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เร่ืองที่ 6   ละครกับภูมิปญญาสากล 

 

สมาคมการละครเพื่อการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Alliance for -Theatre and 

Education) ไดใหคํานิยามของละครสรางสรรคไววา 

ละครสรางสรรค (Creative Drama) หมายถึง รูปแบบของละครชนิดหนึ่งที ่เกิดจากการดนสด 

(Improvisation) การไมพยายามอวดผูชม (Nonexhibitional) การใชกระบวนการเรียนรู (Process-centered) โดยมี

ผู นําชวยชีนํ้าใหผู รวมกิจกรรมไดใชจินตนาการเพื่อเลนบทบาทสมมติและเพือ่สะทอนถึงประสบการณของ

มนุษย ผูนํามีหนาทีช่วยเหลือและแนะนําใหผูรวมกิจกรรมนัน้สํารวจขอมูล พัฒนาวิธีการแสดงออกเพื่อสือ่สาร

ความคิดและความรูสึกโดยการใชละครซึง่เกิดจากการดนสดดวยทาทางและคําพูด เพือ่ทีจ่ะคนหาความหมาย 

หรือสัจธรรมอันเกี่ยวกับประสบการณชีวิต 

กิจกรรมในละครสรางสรรคเปนกระบวนการ (Process) ที่มีขัน้ตอนทํากิจกรรมโดยผูรวมกิจกรรมเปน

ศูนยกลางนั้น มักจะเริม่ตนจากสิ่งที่ผู เรียนมีความรูหรือ คุนเคยอยูแลว จากนั้นผูนําจึงจะจัดประสบการณ

เชื ่อมโยงจากสิง่ที ่ผู รวมกิจกรรมรูจักอยู แลวไปสูการเรียนใหมๆ ที ่กวางขึ ้นและลึกซึ ้งขึ ้น และมุ งหวังที ่จะ

พัฒนาการทํางานของสมองทั้งสองซีกไปอยางสมดุล 

โดยภาพรวมละครสรางสรรคมักจะเริ่มดวยการใชประสบการณจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensory 

Recall) การใชความทรงจํา (Memory Recall) นําไปสูจินตนาการ (Imagination) และความคิดสรางสรรค 

(Creativity) ซึง่นําไปสูการสวมบทบาทสมมติ (Role Play) ภายใตสถานการณและกติกาที่ตกลงรวมกัน 

กอใหเกิดการแสดงในแบบดนสด ซึง่ตองใชจินตนาการผนวกกับการใชปฏิภาณ จนกระทั่งนําไปสูความเขาใจ

ในสถานการณน้ันๆ มากขึ้นในทีสุ่ดกระบวนการประเมินผลในตอนทายนั้นก็ชวยใหผูรวมกิจกรรมไดใชทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและไมวาเปาหมายในการจัดกิจกรรมและละครสรางสรรคในแตละครั้งจะ

เปนอยางไรก็ตาม สิง่หนึง่ที่ผู นํากิจกรรมควรจะตองทํากอนเริ่มกิจกรรมในขั้นตอนแรกคือ การเตรียมความ

พรอม (Warm-up) รางกายและสมาธิใหกับผูรวมกิจกรรม การเตรียมรางกายและจิตใจเปนขัน้ตอนสําคัญมาก

กอนที่จะเริ่มกิจกรรมหลักอื่นๆ ผูนําไมควรมองขามความสําคัญของขัน้ตอนนี ้ตัวอยางกิจกรรมการเตรียมความ

พรอม เชน การเดิน การวิง่เบาๆ การยืดเสนยืดสายแบบงายๆหรือเปนการเลนเกมสตางๆ เมือ่เตรียมความพรอม

อบอุนรางกายเสร็จแลว จะตามดวยกระบวนการตอไปนี ้คือ กิจกรรมจูงใจ (Motivation) กิจกรรมเตรียมทักษะ

ละคร (Predrama) และกิจกรรมละคร (Drama Playing) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1.กิจกรรมจูงใจ (Motivation) หมายถึงการใชคําถามหรือสือ่ประเภทตางๆในการกระตุนความสนใจ

ของผูรวมกิจกรรมเพื่อใหผูรวมกิจกรรมเกิดความตองการที่จะเรียนรูหรือทําความเขาใจกับประเด็นที่ไดถูกหยิบ

ยกขึ้นมา ขั้นตอนในในการสรางแรงจูงใจน้ีอาจจะเร่ิมตนดวยการถามคําถามที่เราปฏิกิริยาตอบสนอง เพื่อดึงใหผู

รวมกิจกรรมมีสวนเริ่มตัง้แตแรกเริม่ จากนัน้ผูนํากิจกรรมอาจจะนําเสนอขอมูลที่จะจําเปนตอการแสดงในชวง

ทาย “ขอมูล” ที่วานี้ หมายถึง สื่อที่สะทอนใหเห็นถึงประเด็นที่จะนําไปสูการอภิปราย หรือการเรียนรูตาม

เปาหมายที่ไดวางไว สือ่ทีว่านีม้ีหลายรูปแบบ เชน เกมส นิทาน บทกวี บทเพลง วีดีทัศน บทสัมภาษณ ขาวสาร 
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บทความ เรือ่งสั้น ภาพจําลอง แผนผัง เปนตน ผูนําตองพิจารณาตามความเหมาะสมเองวาจะใชขอมูลใด เวลา

เทาไร และอยางไร เพือ่เปนการปูพืน้ฐานและสรางแรงจูงใจในการแสวงหาคําตอบใหกับผูรวมกิจกรรมใหมาก

ที่สุด 

กิจกรรมจูงใจแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1) การเคลื่อนไหว (Movement and Game) ไดแกทาใบ (Pantomime) การเคลือ่นไหวสรางสรรค 

(Creative Movement) การเลนเกมส (Game) การทําทาทางการเคลือ่นไหวประกอบจังหวะดนตรี หรือเพลง 

(Movement with music and song) 

2) การใชภาษา (Language or Word Games) ไดแก การถามคําถามการเลานิทาน (Story Telling) ดวย

เทคนิคตางๆ การรองเพลง (Song) การอานบทกลอน คําสุภาษิต คํารองในการละเลน และการไขปริศนาคําทาย 

(Riddles)  

3) การใชสื่อตางๆ เชน ใชหุน สิ่งพิมพ ภาพเขียน ถายภาพ แผนพับ เปนตน 

2. กิจกรรมเตรียมทักษะละคร (Per-drama) กอนทีจ่ะไปถึงขั้นตอนการแสดงละครนั้นผูนํากิจกรรม

ควรวางแผนไววาจะใหผูรวมกิจกรรมเตรียมตัวในเรือ่งใดบาง เชน เตรียมพรอมรางกาย การทําความเขาใจกับ

ละครทีจ่ะแสดง การจัดเตรียมพื้นทีส่ําหรับแสดง การคัดเลือกผูแสดง ตลอดจนการฝกซอมบทบาทในบางตอน

ตามความจําเปน การทีผู่ นํากิจกรรมจะเตรียมความพรอมกับผู รวมกิจกรรมอยางไรบางนั ้น จําเปนตอง

จินตนาการไปลวงหนา ใหเห็นภาพของการแสดงละครในหองทํากิจกรรมนั้นภายในระยะเวลาและองคประกอบ

ทางเทคนิคที่จํากัด เพื่อจะไดแสดงละครที่ใชดนสดไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่ประสงค 

3. กิจกรรมละคร (Drama Playing) เมือ่มีการเตรียมความพรอมมาพอสมควรแลว ผูรวมกิจกรรมก็จะมี

ความมัน่ใจและความพรอมทีจ่ะแสดง ผู นํากิจกรรมควรสรางบรรยากาศทีป่ลอดภัย อบอุนเปนกันเอง 

เพื่อทีจ่ะใหทั้งผู แสดงและผูชมซึ่งเปนผูมารวมดวยกันนัน้ สามารถทุมเทสมาธิใหกับละครทีก่ําลังจะเกิดขึน้

ภายในหองทํากิจกรรม ในการแสดงละครสรางสรรคผูนํากิจกรรมควรมีความเขาใจทีถู่กตองวาการแสดงละคร

สรางสรรคนั้นไมใชการแสดงละครเวที ดังนัน้ จึงไมจําเปนตองกังวลเกีย่วกับความสมบูรณแบบของการแสดง 

แตจําเปนตองเขาใจวาการแสดงแตละครั้งจะนําไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตัง้ไดอยางไร ตัวอยางเชน การ

นําเรือ่งหนูนอยหมวกแดงมาเปนแรงจูงใจในการทําละคร ผูนํากิจกรรมอาจตองใหผูรวมกิจกรรมพัฒนาทักษะ

การพูดดนสด โดยกระทําภายใตโครงเรื่องที่งายและตัวละครที่ไมซับซอน ในการแสดงละครจึงอาจใหผูรวม

กิจกรรมแสดงโดยตลอดทั้งเร่ือง เพื่อให เปนการฝกฝนทักษะการดนสด แตถาหากเร่ืองหรือนิทานที่นํามาใชเปน

แรงจูงใจที่มีความยาวมาก ก็อาจจะเปนอุปสรรคตอการแสดงภายในเวลาที่จํากัดได ดังนั้น ผูนํากิจกรรมอาจจะ

เลือกแสดงเฉพาะบางตอนโดยเฉพาะตอนทีก่ระตุนใหเกิดการดนสดที่มีคุณภาพ กลาวคือ เปนการดนสดที่

นําไปสูประเด็นการพูดคุย อภิปรายในชวงตอไปได 

จะเห็นไดวา ผูนํากิจกรรมจะตองรูจักจินตนาการและเลือกเฟนวาจะใหผูรวมกิจกรรมแสดงละครเรื่อง

อะไรตอนไหนเพื่อที่จะนําไปสูการประเมินผลทีม่ีคุณภาพ แตในการแสดงออกอยางไรนั้นผูนํากิจกรรมควรจะ

ปลอยใหผู แสดงมีอิสรภาพในการแสดงโดยไมจําเปนตองเขาไปกํากับการแสดงมากจนเกินความจําเปน แต
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อาจจะทําหนาทีค่ลายกับกรรมการการแสดงละครมากกวาเพื่อทีจ่ะดูวาผูรวมกิจกรรมไดใหความรวมมือในการ

ทํากิจกรรมน้ันตามกติกาที่ตกลงกันไวไดหรือไม 

ประโยชนของการสรางสรรค 

ประโยชนของละครสรางสรรคมีมากมาย โดยจะกลาวแบบกวางๆ ไดดังนี้ 

1. ละครสรางสรรคพัฒนาจินตนาการและความคิดสรางสรรค จินตนาการเปนจุดเริม่ตนที่สําคัญกอนจะ

ไปถึงขั้นตอนของการลงมือทํา จินตนาการ คือ ความสามารถในการขามพนขอบเขตและสภาวะแหงปจจุบันคือ

ความสามารถที่จะมองเห็นตัวเองในสถานการณใหมๆ หรือมองเห็นตัวเองในชีวิตของผูอืน่ ความคิดสรางสรรค 

หมายถึง ความคิดหรือการกระทําในสิ่งที่ใหมโดยไมซ้ําแบบหรือเลียนแบบใคร 

ในระยะแรกเริม่ของการฝกใชจินตนาการนัน่ผูรวมกิจกรรมควรจะเริม่ตนจินตนาการในสิง่ทีต่นเองมี

ประสบการณมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณจากการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะชวยใหเกิดจินตภาพ ซึ่ง

เปนบอเกิดแหงการขยายจินตนาการใหกวางไกลและลึกซึง้ในลําดับตอๆไป การเลนบทบาทสมมติจึงเปนสวน

หนึ่งของการฝกพัฒนาจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

2. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะการคิด การคิดเปน ทําเปน และการแกปญหาเปน เปนกระบวนการซึง่

เปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรูของผูรวมกิจกรรมทุกคน ดังนั้น การสอนกระบวนการคิดจึงเปนสิ่งจําเปนที่

ผูนํากิจกรรมทุกคนตองเขาใจ เนือ่งจากกระบวนการของละครสรางสรรคนัน้ตองอาศัยทักษะในการถามอยาง

สรางสรรคจากผูนํากิจกรรม กระบวนการคิดมักจะเกิดขึ้นเมื่อผูรวมกิจกรรมถูกถามดวยคําถามทีช่วนคิด ซึง่เปน

คําถามที่ทําใหเกิดการแสวงหาคําตอบ กระบวนการคิดในละครสรางสรรคเกิดขึน้อยูแทบตลอดเวลา ความ

ซับซอนหรือระดับของการคิดนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของคําถาม ตัวอยางเชน หลังจากที่

ผูนํากิจกรรมเลนนิทานใหผูรวมกิจกรรมฟงเรียบรอยแลว ผูนํากิจกรรมอาจจะใหผูรวมกิจกรรมลองคิดหาวิธีการ

ในการนํานิทานมาจัดแสดงเปนละครภายในเวลาที่กําหนด หลังจากนั้นอาจมีคําถามทีช่วนคิดที่เกีย่วกับละครที่

แสดงจบไปแลว เพื่อใหผูรวมกิจกรรมรูจักการคิดในหลายลักษณะ เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิด

อยางมีเหตุผล คิดถูกทาง คิดกวาง คิดลึกซึ้ง คิดไกล เปนตน 

3. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะของการสื่อสารกับผูอื่น กิจกรรมของละครสรางสรรคสวนใหญเปน

กิจกรรมทีอ่าศัยทักษะของการเคลือ่นไหว  การพูด การอาน โดยการกระทําเปนกลุ ม ทุกๆ ขัน้ตอนในการ

วางแผนของกลุม ทุกคน จะตองระดมความคิด ระดมสมอง และรับฟงความคิดเห็นของผูอืน่ มีการเสนอความ

คิดเห็น สรางขอตกลงรวมกันเพื่อนําเสนอออกมาเปนชิน้งานทีจ่ะสื่อสารกับทุกคน ในหองกิจกรรม และภายใน

กระบวนการแสดงละครสรางสรรค นั้นผูสวมบทบาทสมมติก็ตองตั้งใจฟงตัวละครอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถตอบ

โตดวยการดนสดได 



 81 

4. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะทางสังคม ทุกครั้งที่ผู รวมกิจกรรมทํางานรวมเปนกลุม การเรียนรู

เกี่ยวกับสมาชิกในกลุมยอมเกิดขึน้โดยธรรมชาติ โดยเริม่เรียนรูที่จะเปดใจใหกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอืน่ 

และรูจักที่จะเปนผูเสียสละหรือเปนผูใหแกกลุมเพื่อผลของงานที่ดี กรบวนการกลุมทําใหสมาชิกในกลุมเขาใจ

ความหมายของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

5. ละครสรางสรรคพัฒนาการมองคุณคาเชิงบวกในตนเอง เนือ่งจากกระบวนการของละครสรางสรรค

นัน้ใหโอกาสผูรวมกิจกรรมทุกคนมีสวนรวม นับตั้งแตการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การมีปฏิสัมพันธ 

และการไดแสดงออกอยางเปนตัวของตัวเองภายใตบรรยากาศที่ปลอดภัยและเปนกันเอง ผนวกกับปฏิกิริยาในแง

บวกคําชื่นชม การใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ทําใหผูรวมกิจกรรมเกิดความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตัวเอง พัฒนาการที่

เกี่ยวกับการมองเห็นคุณคาของตนน้ันเปนพื้นฐานสําคัญของความมั่นคงในจิตใจและตอบุคลิกภาพบุคคลผูน้ัน 

6. ละครสรางสรรคพัฒนาการรับรูและสรางความเขาใจถึงสภาพความเปนจริงในสังคม และชวยให

ตระหนักถึงปญหาที่มีอยูในสังคม การไดลองสวมบทบาทเปนตัวละครตางๆรวมทัง้การไดชมตัวละครที่มีตัว

ละครมาปรากฏอยูอยางมีชีวิตชีวานั้น ทําใหผูรวมกิจกรรมนัน้มีโอกาสเขาไปอยูในสถานการณเดียวกับตัวละคร 

บอยครั้งทีผู่เขารวมกิจกรรมจําเปนตองคํานึงถึงเหตุผลที่ตัวละครตัดสินใจกระทําสิง่ใดสิง่หนึง่หรือเหตุผลทีตั่ว

ละครแสดงทาทางลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทําใหผู รวมกิจกรรมรูและเขาใจในสภาพของตัวละครลึกซึง้ดวย

ตนเอง 

7. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะในการใชรางกายและการใชภาษา เกมสและกิจกรรมของละคร

สรางสรรคนั้นมักจะเปนแรงจูงใจทีดี่ซึ่งชวยใหผูรวมกิจกรรมเกิดความตองการที่จะแสดงออกดวยรางกายและ

ดวยการใชภาษาทีถู่กตองชัดเจนภายใตการเลนบทบาทสมมติทีส่นุกสนานและปลอดภัย เปนโอกาสทีดี่ทีท่ําให

ผูนําและผูรวมกิจกรรมไดมีโอกาสเห็นความสามารถที่มีอยูในตัวของผูรวมกิจกรรมทุกคน 

8. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะการอาน กิจกรรมสวนใหญของละครสรางสรรคมักจะมีจุดเริ่มตนมา

จาก นิทาน คํากลอน บทกวี เรื ่องสั ้น หรือสารคดี ฯลฯ เรื ่องราวที ่ถูกจินตนาการแลวกลายมาเปนละคร

สรางสรรคน้ันมักจะสรางความประทับใจที่ดีใหกับผูรวมกิจกรรม เมื่อผูรวมกิจกรรมมีประสบการณเกี่ยวกับการ

อานที่ดี ประสบการณน้ันก็จะเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานไดอีกทางหนึ่ง 

9. ละครสรางสรรคเปนจุดเริมตนไปสูความเขาใจในศิลปะของการละคร ถึงแมวาละครสรางสรรคไมได

มีจุดมุงหมายทีจ่ะฝกใหผูรวมกิจกรรมไปเปนนักแสดง อีกทัง้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคนัน้

จะแตกตางจากบรรยากาศในการแสดงละครเวที ซึง่ละครเวทีจะมุงเนนที่ภาพรวมของการเปนละคร แตละคร

สรางสรรคมุงเนนที่กระบวนการเรียนรูของผูรวมกิจกรรม แตการแสดงละครสรางสรรคยังมีลักษณะบางสวนที่

เหมือนกับละครเวทีคือละครสรางสรรคเสนอบรรยากาศของการสมมติที่อยูบนพื้นฐานของขอตกลงรวมกัน การ

แสดงละครสรางสรรคที่เกิดขึ้น จึงมีลักษณะของ “โลกสมมติ” ที่ใหความเชื่ออยางจริงใจกับผูชม ผูที่น่ังชมละคร

สรางสรรคก็จะไดเรียนรูบทบาทของการชมที่ดี บทบาทของการเปนนักแสดงทีดี่ และเรียนรูถึงบทบาทที่ดีดวย 

การเรียนรูเหลาน้ีลวนเปนพื้นฐานอันสําคัญตอความเขาใจในศิลปะของละคร 
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10. ละครสรางสรรคพัฒนาจิตใจใหละเอียดออนและสรางเสริมจริยธรรมในจิตใจ การทีผู่รวมกิจกรรม

ไดมีโอกาสใชกิจกรรมตางๆในละครสรางสรรคเพือ่ทีจ่ะเขาใจถึงประสบการณจากประสาทสัมผัสทัง้ 5 การใช

จินตนาการทดแทนความรูสึกของตัวเองดวยความรูสึกของผูอ่ืน การทําสมาธิเพือ่การเคลือ่นไหวอันละเอียดออน

เหลาน้ี ลวนแตเปนการสรางความละเอียดออนใหกับจิตใจไปทีละนอย และนําไปสูวุฒิภาวะทางอารมณและทาง

ความคิดไดในที่สุด 

11. ละครสรางสรรคเปนเทคนิคการสอนในศาสตรอืน่ๆ การเรียนรูจากละครสรางสรรคเปนการเรียนรู

ผานประสบการณ จึงนับวาเปนวิธีการเรียนรูที่ไดผลดี เพราะทําใหผูเรียนหรือผูรวมกิจกรรมมีสวนรวม โดยมี

จินตนาการความรูความเขาใจ และความรูสึกของตนเปนศูนยกลาง วิธีการเรียนรูแบบนีจึ้งเปนวิธีการเรียนรูที่

ยัง่ยืน ซึ่งครูสามารถนําเอาวิธีการของละครสรางสรรคมาเปนเทคนิคในการเรียนการสอนโดยนําหนวยการ

เรียนรูที่เกิดขึ้นไปขยายผลตอเน่ืองเขาสูเน้ือหาวิชาอ่ืนๆไดอีกดวย 

 

คําถามตรวจสอบความเขาใจ 

1.  ละครสรางสรรคหมายถึงอะไร 

2.  กิจกรรมจูงใจหมายถึงอะไร 

3.  กิจกรรมจูงใจมีกี่ประเภทอะไรบาง 

4.  กิจกรรมการเตรียมทักษะละครของผูนํากิจกรรมตองทําอยางไร 

5.  กิจกรรมละครมีการจัดการอยางไรอธิบายมาพอเขาใจ 

6.  จุดหมายของการทําละครสรางสรรคตางจากการสรางละครเวทีอยางไร 

7.  จินตนาการคอือะไร 

8. ความคิดสรางสรรคคืออะไร 

9.  ละครสรางสรรคมีประโยชนในดานใดบางอธิบายมาพอเขาใจ 
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เร่ืองที่ 7  ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของลีลาศสากล 

 

 1. ประวัติความเปนมาของลีลาศสากล 

  การลีลาศมีพืน้ฐานมาจากการเตนรําพืน้เมือง ซึ่งชนแตละชาติแตละเผา ใชในการพิธีกรรมตาง 

ๆ แตจากความเปนมาไมมีหลักฐานบงบอกวาการลีลาศเกิดขึน้เมื่อใด และจากการไมมีหลักฐานบงบอกวาการ

ลีลาศเกิดขึ้นเมื่อใด และจากการคนพบหลักฐานการผนังถ้าํไดพบวามนุษยมีการเตนรํามาเปนเวลา 5,000 ป

มาแลว แตเปนการเตนรําเพื่อเปนการประกอบกิจกรรมพิธีทางศาสนา หรือความเชื่อตาง ๆ จึงกลาวไดวา การ

ลีลาศหรือการเตนรํานาจะเกิดขึน้มาพรอมกับมนุษยนัน่เอง และไดมีวิวัฒนาการมาเรือ่ย ๆ ตามวัฒนธรรม

ประเพณี และความเปนอยูของชนชาติตาง ๆ เชน การเตนรําพื้นเมืองของชาติตาง ๆ ทีไ่ดมีการพัฒนารูปแบบให

เปนทามาตรฐานมากขึ้น จนเปนรูปแบบสากลนิยม หรือการลีลาศในปจจุบันนั่นเอง 

 2. ประเภทของลีลาศ 

  ลีลาศแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

 2.1 การลีลาศที่เปนจังหวะมาตรฐานสากลนิยม แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 

 1. การลีลาศแบบบอลรูม (Ballroom หรือ Standard) มี 5 จังหวะไดแก 

  1) วอลซ (Waltz) 

  2) แทงโก (Tango) 

  3) สโลว ฟอกซทรอท (Slow Foxtrot) 

  4) เวียนนีสวอลซ (Viennese Waltz) 

  5) ควิกสเต็ป (Quick Step) 

 2. การลีลาศแบบละติน – อเมริกา (Latin-Amarican) เปนที่นิยมแพรหลายเนื่องจากเปนจังหวะที่

สนุกสนาน คึกคัก และในบางจังหวะสามารถเตนได โดยไมมีพื้นที่กวางนัก การลีลาศ และลาติน-อเมริกามี

จังหวะที่เปนมาตรฐาน 5 จังหวะคอื  

  1) ชา ชา ชา (Cha Cha Cha) 

  2) แซมบา (Samba) 

  3) คิวบิน รัมบา (Cuban Rumba) 

  4) พาโซโดเบล (Paso Doble) 

  5) จังหวะไจวฟ (Jive) 

 

 

 

 

 

ภาพการลีลาศแบบ ชา ชา ชา 
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 3. การลีลาศแบบไมเปนมาตรฐานหรือการลีสาศเพือ่เขาสังคมมีการพัฒนามาจากการเตนระบําพืน้เมือง 

มีอยู 5 รูปแบบคือ 

  1) แบบละติน-อมเริกา เปนแบบลีลาศเพื่อการเขาสังคมและสนุกสนาน มีจังหวะตางๆดังนี้ เชน 

จังหวะ แมมโบ (Merenque) อารเจนตินา แทงโก (Argentina Tango) 

  2) แบบอเมริกันสไตล เปนการเตน แบบบอลรูมและละติน เชนเดียวกับ จังหวะมาตรฐาน แตมี

วิธีหรือเทคนิคในการเตนที่แตกตางไปบางตามความนิยมของชาวอเมริกัน นอกจากนีจั้งหวะทีช่าวอเมริกันใช

เตนในงานตางๆ เชนจังหวะ ร็อกแอนดโรล (Rock & Roll) และจังหวะสวิง (Swing) 

  3) แบบโอลดไทมแดนซ เปนลักษณะลีลาศ ทีม่ีวิวัฒนาการมาจากการเตนรําแบบโบราณทีนิ่ยม

ใชเตนตามงานเลี้ยงสังสรรค โดยจะจับเปนคู แตเวลาเตนจะเตนพรอมกันทุกคู ไปเปนรูปแบบวงกลมโดยใช

จังหวะหลายๆจังหวะในการเตน เชน สวิง วอลช (Swing Waltz) เปนตน 
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