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              คําแนะนําการใชเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู 
  

หนังสือเรียนสรุปเน้ือหา รายวิชาแบบเรียน กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหนังสือสรุปเน้ือหาเรียนที่จัดทําขึ้น เพื่อใหผูเรียน 

ที่เปนนักศึกษา กศน. สามารถทําความเขาใจ และเรียนรูในสาระสําคัญของเน้ือหารายวิชาสําคัญๆ 

ไดสะดวกและสามารถเขาถึงแกนของเนื้อหาไดดีข้ึน 

 ในการศึกษาหนังสือสรุปเน้ือหารายวิชา ผูเรียนควรปฏิบัติดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาจากหนังสือเรียนใหในหัวขอสาระสาํคัญ ผลการเรียนรูที่

คาดหวัง และขอบขายเน้ือหาของรายวิชานั้น ๆเขาใจกอน 

2. ศึกษารายละเอียดเน้ือหาของหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนเลมนี้  โดยศึกษาแตละ

บทอยางละเอียด ทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรมตามที่กําหนด  และทําความเขาใจในเน้ือหานั้นใหม

ใหเขาใจ กอนที่จะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป   

3. หากตองการศึกษา รายละเอียดเน้ือหาเพิ่มเติมจากหนังสือสรุปเน้ือหาหนังสือเรียนน้ี 

ใหผูเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน หรือครูผูสอนของทาน     
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บทที่ 1 

ทัศนศิลปสากล 

 

เรื่องที ่1.1 ความเปนมาของทัศนศิลปสากล 

 

ศิลปะคืออะไร 

  ศิลปะหมายถึง ผลแหงความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกมาในรูปลักษณตางๆ 

ใหปรากฏเปนความสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ตามประสบการณ 

รสนิยม และทักษะของบุคคลแตละ สวนผูทํางานศิลปะทุกสาขาเรียกโดยรวมวา ศิลปน 

 

ทัศนศิลปคืออะไร 

ทัศนศิลป คือ งานศิลปะทุกแขนง ที่ผูชมรับรูถึงความงามดวยตาหรือการมองเห็น  

 

ประเภทของงานทศันศิลปมกีี่ประเภทอะไรบาง 

งานทัศนศิลปสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

                        1. จิตรกรรม 

                        2. ประติมากรรม 

                        3. สถาปตยกรรม 

                        4. ภาพพิมพ 

จิตรกรรม 

จิตรกรรม คืองานศิลปะที่แสดงออกดวยการวาด ระบายสี  

ผูทํางานดานจติรกรรม จะเรียกวา จิตรกร     

งานจิตรกรรม  สามารถจําแนกไดตามลักษณะผลงาน และ วัสดุอุปกรณการสรางสรรค

เปน 2 ประเภท คือ ภาพวาด และ ภาพเขียน 

 

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%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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ตัวอยางภาพวาดลายเสน(ฝมืออองรี มูโอตในหนังสอื Travels in Siamปคศ.1860) 

1.1 จิตรกรรมภาพวาด  (Drawing)  คือ  ภาพวาดเสน สามารถแบงออกไดเปน      

2 ประเภท คือ ภาพวาดลายเสน และ การตูน  

 

                             
 

ภาพซาย จิตรกรรมไทยเรือ่งรามเกียรติ์สฝีุนบนผนังปูน 

ภาพขวาจิตรกรรมสีน้ําบนกระดาษ ศิลปน เทอดศกัดิ ์ ไชยกาล 

   1.2 จิตรกรรมภาพเขียน (Painting) คือ ภาพเขียนเปนการสรางงาน 2 มิติบนพื้น

ระนาบดวยสีหลายสี เชน สีน้ํา สีน้ํามัน สีฝุน สีชอลค หรือสีอะคริลิก 

 

ประติมากรรม 

ประติมากรรม คือ ศิลปะที่แสดงออกดวยการสรางรูปทรง 3 มิติ ที่มีปริมาตร มีนํ้าหนัก

และกินเน้ือที่ในอากาศ โดยการใชวัสดุชนิดตาง ๆ  ผูสรางสรรคงานประติมากรรม  เรียก       

ประติมากร  วิธีการสรางผลงาน ประติมากรรม ทําได 4 วิธี คือ  

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

จับตัวกันไดดี วัสดุที่นิยมนํามาใชปน ไดแก  ดินเหนียว  ดินน้ํามัน  ปูน  แปง  ขี้ผึ้ง  กระดาษ หรือ      

ขี้เลื่อยผสมกาว เปนตน  

2. การแกะสลัก (Carving)   เปนการสรางรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุที่ แข็งแตเปราะ  

โดยอาศัยเครื่องมือ วัสดุที่นิยมนํามาแกะ ไดแก ไม หิน หินออน ปูนปลาสเตอร เปนตน 

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
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 3.  การหลอ (Molding) เปนการสรางผลงานที่มีรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุที่หลอมตัวไดและ 

แข็งตัวได โดยอาศัยแมพิมพ ซึ่งสามารถทําใหเกิดผลงานที่เหมือนกันทุกประการตั้งแต 2 ช้ินขึ้นไป 

วัสดุที่นิยมนํามาใชหลอ ไดแก โลหะ ปูน แกว ขี้ผึ้ง  เรซิ่น พลาสติก ฯลฯ  

4.  การประกอบขึ้นรูป (Construction) การสรางผลงานท่ีมีรูปทรง 3 มิติ โดยการนําวัสดุ 

ตางๆ มา  ประกอบเขาดวยกัน  และยึดติดกันดวยวัสดุตาง ๆ  การเลือกวิธีการสรางสรรคงาน

ประติมากรรม ขึ้นอยูกับวัสดุที่ตองการใช ในงานประติมากรรม  

 

 
 

ประติมากรรมปนูปนแบบนนูต่ําที่ฐานอนุสาวรียประชาธิปไตย  

ศิลปะไทยประยกุตผสมศิลปะสากล 

 

ประเภทของงานประติมากรรมสากล  

ประเภทของงานประติมากรรมสากล  แบงได 3 ลักษณะตามรูปแบบของงานคือ 

1. ประติมากรรมแบบนูนต่ํา ( Bas Relief ) เปนรูปปนที่นูนขึ้นมาจากพื้นหรือมีพื้นหลัง  

รองรับ มองเห็นไดชัดเจนเพียงดานเดียว คือดานหนา มีความสูงจากพื้นไมถึงครึ่งหน่ึงของรูปจริง 

ไดแกรูปนูนบนเหรียญ รูปนูนที่ใชประดับตกแตงภาชนะ รูปนูนที่ใชประดับตกแตงบริเวณฐาน

อนุสาวรีย หรือ รูปนูนพระเครื่องบางองค  

2. ประติมากรรมแบบนูนสูง ( High Relief ) เปนรูปปนที่มีลักษณะเชนเดียวกับแบบนูน 

ต่ํา แตมีความสูงจากพื้นตั้งแตครึ่งหน่ึงของรูปจริงขึ้นไป ทําใหเห็นลวดลายที่ลึก ชัดเจนและเหมือน

จริงมากกวาแบบนูนต่ําแตใชงานแบบเดียวกับแบบนูนต่ํา  

3. ประติมากรรมแบบลอยตัว ( Round Relief ) เปนรูปปนแบบตาง ๆ ที่มองเห็นไดรอบ 

ดานหรือ ตั้งแต 4 ดานขึ้นไป ไดแก ภาชนะตาง ๆ รูปเคารพตาง ๆ พระพุทธรูป เทวรูป รูปตามคติ

นิยม อนุสาวรียของบุคคลสําคัญ และรูปสัตว ฯลฯ 

หมายเหตุ พระพุทธรูปในศาสนาพุทธ ใชคําวา “ประฏิมากรรม” 
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 สถาปตยกรรม  

  สถาปตยกรรม หมายถึง การออกแบบผลงานทางทัศนศิลปที่เปนการกอสรางสิ่งตางๆ     

ที่คนทั่วไปอยูอาศัยไดและอยูอาศัยไมได เชน สถูป เจดีย อนุสาวรีย บานเรือนตาง ๆ เปนตน 

นอกจากน้ียังรวมถึงการออกแบบกําหนดพื้นที่บริเวณตางๆ เพื่อใหเกิดความสวยงามและเปน

ประโยชนแกการใชสอยตามตองการ ผูสรางงานสถาปตยกรรม  เรียกวา สถาปนิก  ลักษณะงาน

ของสถาปตยกรรมแบงออกไดเปน 3 แขนง ดังน้ีคือ  

1. สถาปตยกรรมออกแบบกอสราง ไดแก การออกแบบสรางตึกอาคาร บานเรือน 

สิ่งกอสรางทางศาสนาตางๆ เปนตน 

 2 ภูมิสถาปตย ไดแก การออกแบบวางผัง จัดบริเวณ วางผังปลูกตนไม จัดสวน  

 3 สถาปตยกรรมผังเมือง ไดแก การออกแบบบริเวณเมืองใหมีระเบียบ มีความสะอาด  

และถูกหลักสุขาภิบาล  

 
 

ภาพการออกแบบผังเมอืงบริเวณชุมชนขนสงจ.สิงหบุร ี

 

องคประกอบสําคญัของสถาปตยกรรมมีอะไรบาง 

         องคประกอบสําคัญของสถาปตยกรรมมี  3 ประการ 

1. ความงาม หมายถึง สัดสวนและองคประกอบ การจัดวางที่วาง สี วัสดุและ 

พื้นผิวของอาคาร ท่ีผสมผสานลงตัว ท่ียกระดับจิตใจ ของผูไดยลหรือเย่ียมเยือนสถานที่น้ันๆ  

2. ความมั่นคงแข็งแรง  หมายถึงสามารถสรางไดจริง มีโครงสรางมั่นแข็งแรง  

3. ประโยชนใชสอย หมายถึง การสนองประโยชน ในการใชงาน  

 

ศิลปะภาพพิมพ 

ศิลปะภาพพิมพเปนศิลปะที่สรางขึ้นดวยกระบวนการพิมพ มีองคประกอบสําคัญ คือ 

แมพิมพกับวัสดุที่รองรับการพิมพ แมพิมพโดยท่ัวไปจะเปนวัสดุที่คงทน เชน โลหะ ไม หิน  
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สวนวัสดุที่รองรับการพิมพหรือช้ินงานท่ีมีภาพปรากฏอยูนั้น สวนมากจะเปนกระดาษ ผา และยังมี

วัสดุอื่น เชน โลหะ ฝาผนัง แผนอะซีเตท  

ลักษณะเฉพาะของศิลปะภาพพิมพ   ภาพพิมพมีลักษณะผลงานมีเพียง 2 มิติเหมือนงาน

จิตรกรรม  แตการสรางผลงานภาพพิมพศิลปนตองสรางแมพิมพขึ้นมาเปนสื่อกอน แลวจึงผาน

กระบวนการพิมพ ถายทอดออกมาเปนภาพที่ตองการได  ทําใหศิลปนสามารถสรางผลงานที่เปน

ตนแบบท่ีเหมือน ๆ กันไดหลายชิ้น ผูสรางงานภาพพิมพ  เรียกวา ศิลปนภาพพิมพ 

 

    
 

ภาพซาย ศิลปะภาพพิมพจากแมพิมพแกะแผนไม  

ภาพขวา ภาพพิมพจากแมพิมพหนิของศิลปน รุงศกัดิ์ ดอกบัว 
 

การเขียนจํานวนผลงานการพิมพของศิลปนภาพพมิพ 

ศิลปนจะเขียนจํานวนผลงานท่ีไดพิมพออกมา โดยจะเขียนกํากับไวที่ดานลางซายของภาพ

เชน 3/30 เลข 3 ตัวหนาหมายถึงภาพที่ 3 สวนเลข 30 ตัวหลังหมายถึงจํานวนที่พิมพทั้งหมด  

อักษรA/Pในศิลปะภาพพิมพ  

ในภาพพิมพบางชิ้นศิลปนอาจเซ็นคําวา A/P ไวแทนตัวเลขจํานวนพิมพ A/P น้ียอมาจาก   

Artist's Proof  ซึ่งหมายความวา ภาพ ๆ น้ีเปนภาพที่พิมพขึ้นมาหลังจากที่ศิลปนไดมีการทดลอง

แกไข  จนไดคุณภาพสมบูรณตามที่ตองการ จึงเซ็นรับรองไวหลังจากพิมพ A/P ครบตามจํานวน

ประมาณ 10% ของจํานวนพิมพทั้งหมด จึงจะเริ่มพิมพใหครบตามจํานวนเต็มที่กําหนดไว  

เทคนคิและกรรมวิธีในการพิมพของศิลปะภาพพิมพ  

1. กรรมวิธีการพิมพผิวนูน (Relief Process) คือการพิมพจากผิวสวนที่อยูสูงบน 

แมพิมพ ดังน้ันสวนที่ถูกแกะเซาะออกไปหรือสวนที่เปนรองลึกลงไปจะไมถูกพิมพ ซึ่งแมพิมพใน

ลักษณะนี้ เชน แมพิมพแกะไม แมพิมพแกะยาง แมพิมพกระดาษแข็ง เวลาพิมพแมพิมพเหลานี ้

จะทาหมึกลงบนสวนนูนของแมพิมพ วางกระดาษทับลงไป แลวใชเครื่องมือประเภทลูกกลิ้ง  
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ลูกประคบหนัง กลิ้งหรือกดลงบนกระดาษอาจจะพิมพ ดวยมือหรือแทนพิมพ หมึกก็ติดกระดาษ

เกิดเปนรูปขึ้นมา 

2. กรรมวิธีการพิมพรองลึก (Intaglio Process ) คือ พิมพลงในสวนท่ีเปนรองลึกของ 

แมพิมพ ในการพิมพตองกดหมึกลงไปในรองลึกและเช็ดผิวบนใหสะอาด แลวจึงเอากระดาษปดทับ

บนแมพิมพ แลวใชแทนพิมพที่มีแรงกดสูงเพื่อกดกระดาษใหลงไปดูดซับหมึกขึ้นมาได การพิมพ

ชนิดน้ีไดแก การพิมพแมพิมพเอทช่ิง และแมพิมพโลหะแกะลาย 

3.  กรรมวิธีการพิมพพื้นราบ (Planography Process) เปนการพิมพที่ใชหลักการนํ้ากับ

นํ้ามันไมรวมตัวกัน ผิวของแมพิมพชนิดน้ีจะเสมอกันหมดโดยใหสวนที่เปนภาพมีสภาพเปนไขมัน 

สามารถรับหมึกซึ่งเปนนํ้ามันเชนกัน สวนท่ีไมเปนภาพจะสามารถรับนํ้าไวได ในการพิมพ จะคลึง

แมพิมพดวยนํ้า แลวคลึงหมึกตาม หมึกไมถูกกับนํ้าจะไปเกาะเฉพาะสวนที่เปนภาพ 

เมื่อนําวัสดุใชพิมพทาบบนแมพิมพก็จะเกิดภาพตามตองการ การพิมพประเภทนี้มี การพิมพจาก

แมพิมพหิน การพิมพระบบออฟเซ็ท  

4.  กรรมวิธีการพิมพผานชองฉลุ (Serigraphy)เปนการพิมพที่ใชหลักการใหหมึกผานทะลุ

สวนที่เปนภาพบนแมพิมพไปติดอยูบนวัสดุใชพิมพ ทําใหเกิดภาพ การพิมพประเภทนี้มี  

การพิมพโรเนียว การพิมพซลิคสกรีน และการพิมพแบบสเตนซิล 

5.  กรรมวิธีการพิมพเทคนิคผสม (Mixed Tecniques) หมายถึง วิธีการสรางภาพโดย

อาศัยกรรมวิธีการพิมพตั้งแตสองกรรมวิธีข้ึนไป หรือใชวัสดุอื่น ๆ เขามาผสมผสานในการสราง

ผลงานแปลกใหมทางศิลปะ   

 

 ประวตัิศาสตรทศันศิลปสากล 

 ประวัติศาสตรทัศนศิลปสากลแบงออกเปน 5 ยุคไดแก 

1. ยุคกอนประวัติศาสตร 

2. ยุคโบราณ 

3. ยุคกลาง 

4. ยุคใหม 

5. ศิลปะสมัยใหมในศตวรรษที่ 20 
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 ทัศนศิลปยคุกอนประวัตศิาสตร 

 ยุคกอนประวัติศาสตร ไดแก ยุคหิน ยุคโลหะ และยุคสัมฤทธิ์ ที่ไมมีการบันทึกขอความ

ทางประวัติศาสตรใดๆไวเปนตัวอักษร แตมีหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏใหเห็นซึ่งอยูในชวงเวลา

ประมาณ 30,000-10,000 ปมาแลว 
 

   
 

ภาพซายจิตรกรรมบนผนังถ้ํา กลางวีนัสแหงวิลเลนดอฟ  ขวาวงกลมหินสโตนเฮนจ 

 

ทัศนศิลปในยคุหนิประกอบดวย 

 จิตรกรรม  ไดแกภาพเขียนบนผนังถ้ํา ซึ่งเขียนดวยถาน เขมาควัน ดินสีผสมกับไขสัตว  

ภาพที่มีช่ือเสียงที่สุดไดแกภาพเขียนในถ้ําอมิตรา ประเทศสเปน เปนภาพเขียนระบายสีภาพสัตว

ตางๆเชน กวาง มา วัวปา  

 ประติมากรรม  เปนการแกะสลักหินขนาดเล็ก  ประติมากรรมท่ีมีช่ือเสียงในยุคนี้คือ    

วีนัสแหงวิลเลนดอฟ  ซึ่งเช่ือวารูปเหลานี้สรางขึ้น เพื่อเปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณ 

 สถาปตยกรรม  สวนมากเปนสิ่งกอสรางที่ทําจากหินกอนใหญๆ คาดวานาจะสรางขึ้น 

เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เชน สุสานหิน  Poulnabrone  ในประเทศไอรแลนด  หรือกลุม

วงกลมหินสโตนเฮนจในประเทศอังกฤษ เปนตน 

 

2. ทัศนศิลปยคุโบราณ 

ทัศนศิลปยุคโบราณ แบงออกเปนยุค-สมัยตาง ๆ ได 5 ยุค ดังน้ี 

2.1  ยุคอียิปต 

 2.2 ยุคเมโสโปเตเมีย  

 2.3  ยุคกรีก  

2.4  ยุคโรมัน  

2.5 ยุคไบแซนไทน   
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ทัศนศิลปยคุโบราณ 

ในยุคโบราณแคละยุคมีทศันศลิปทีเ่ปนเอกลกัษณของแตละยคุดังนี ้

2.1  ยุคอียิปตอยูในชวงเวลา 3,000 ป กอนคริสตศักราชถึงคริสตศักราชที่ 100 ทัศนศิลป

ในยุคศิลปะอียิปตประกอบดวย 

 
 

จิตรกรรมยคุอียปิต 

 

  จิตรกรรม  ลักษณะทั่วไปของจิตรกรรมมีลักษณะเปนศิลปะตกแตง ทาทางของภาพคน

ทําซ้ําๆ กัน ไมมีการแสดงความรูสึกบนใบหนา  มีการระบายสีแบบแบน สีสด  ไมมีการลงเงา สีที่

ใชมีสีแดง เหลือง เขียว นํ้าเงิน ดํา และขาว ลักษณะจิตรกรรมเปนแบบสองมิติ ดูไดจากภาพเขียน

และภาพประติมากรรมนูนต่ํามีลักษณะคลายกัน โดยวาดลําตัวและแขนใหเห็นดานตรง สวนศีรษะ 

ขา และเทาใหเห็นดานขาง บุคคลสําคัญในภาพจิตรกรรมและประติมากรรมมีขนาดใหญกวาบุคคล

อื่น ๆ  ที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งคือจิตรกรรมรูปคนมักไมคํานึงถึงลักษณะตามธรรมชาติ เชน

เขียนสวนหัวจนถึงเทาเปนรูปดานขาง แตเขียนตาและทรวงอกเปนรูปดานหนา 

 
 

ประติมากรรมยคุอียปิต 

 ประติมากรรม  ประติมากรรมมีท้ังแบบสลักนูน และลอยตัว นิยมระบายสีแดง แตก็ไมทํา

ใหเกิดความนาเกลียด  เพราะความมืดภายในสุสานและวิหารจะชวยขมความเขมสดของสีลงไป  
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วัสดุที่ใชในการสรางงานประติมากรรมมีทั้งไม  อิฐ  ดินเหนียว  หินปูน  หินทราย  หินบะซอลต    

และแกรนิต ชาวอียิปตรูจักการหลอโลหะมานานแลว  โดยจะหลอสวนศีรษะแลวเอามาตอเขากับ

สวนรางกายโดยใชแกนไมเปนเดือย มีการทําเคร่ืองทองที่งดงาม 
 

 
 

สถาปตยกรรมยคุอียปิต 

 สถาปตยกรรม  สถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญที่สุดของอียิปตคือพีระมิด ซึ่งสรางขึ้นดวย

จุดประสงคทางศาสนาและอํานาจทางการปกครอง  ฟาโรหของอียิปตจึงสรางพีระมิดสําหรับ

ตนเอง ความยิ่งใหญของพีระมิดสะทอนถึงอํานาจของฟาโรห โดยใชหินทรายตัดเปนกอนสี่เหลี่ยม 

นํ้าหนักขนาด 2.2-2.5 ตัน รวมประมาณ 2 ลานกอนเปนวัสดุที่ใชในการกอสราง 

 

 
 

ซิกูรัต  (Zigurat)   

2.2  ยุคเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) หมายถึงดินแดนในลุมแมนํ้าสองสายคือ แมนํ้า

ไทกรีส กับยูเครติส มีอายุประมาณ 8,000-146 ปกอนคริสตกาล  มีชนชาติตาง ๆ ไดแก สุเมเรียน 

บาบิโลเนียน อัสซิเรียน  เปอรเซีย  (ประเทศ อิรัก อิหราน ในปจจุบัน) ลักษณะศิลปกรรมของ 

สุเมเรียนจะใชอิฐเผากอนใหญ ๆ มาเรียงกัน ดังน้ันสถาปตยกรรมสวนใหญจึงมีอิฐเปนโครงสราง

หลัก สถาปตยกรรมของสุเมเรียนที่รูจักกันมากที่สุดคือวิหารใหญเรียกวา ซิกูรัต  (Zigurat)   
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เปนหอสูงแบบตึกระฟา มีทางเดินเปนบันไดวน คําวาซิกกูรัต มาจากคําในภาษาอัคคาเดี้ยน  

ซึ่งแปลวา ภูเขาหรือยอดเขา เปนสถานที่สําหรับทําพิธีทางศาสนาของชาวเมโสโปเตเมีย 

 

2.3  ยุคกรกี (Greek Art)  อยูระหวาง 1100ปกอนคริสตศักราช -  146 ปกอน

คริสตศักราช ที่ต้ังไดแกประเทศกรีซในปจจุบัน ยุคน้ันประกอบดวย 2 รัฐคือเอเธนส และสปาตา 

ชาวกรีกมีการศึกษาศิลปวิทยาจนมีความเจริญทางดานวิทยาศาสตร อักษรศาสตร ปรัชญา และ

การปกครอง ศิลปกรรมกรีกมีความเจริญสูงสุด เปนแบบฉบับในทางศิลปะของมนุษยชาติตั้งแตยุค

โบราณจนถึงปจจุบัน  

 
 

จิตรกรรมกรีกจะปรากฏบนภาชนะ 

 

  งานจิตรกรรม    กรีกไมนิยมสรางจิตรกรรมนักเพราะถือวาไมอาจถายทอดรูปแบบที่มี

ลักษณะที่แทจริงได ดังน้ันงานจิตรกรรมสวนใหญจึงออกมาในรูปแบบการประดับตกแตงบน

ภาชนะเคร่ืองปนดินเผาตางๆ เชน ไห แจกัน อีกทั้งมีภาพบนผนัง สีที่ใชไดแก สีดิน คือเอาสีดําอม

นํ้าตาลผสมบางๆ ระบายสีเปนภาพบนพื้นผิวแจกันที่เปนดินสีนํ้าตาลอมแดง แตบางทีก็มีสีขาว

และสีอื่นๆ รวมดวย เทคนิคการใชรูปรางสีดํา ระบายพื้นหลังเปนสีแดงน้ี เรียกวา “จิตรกรรมแบบ

รูปตัวดํา”  

 
 

ประติมากรรมยคุกรีก 
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ประติมากรรม  ประติมากรรมของกรีก นิยมสรางสรรคแนวเหมือนจริง (Realistic) 

โดยเฉพาะสรีระของคนเรา ชาวกรีกถือวามีความงดงามยิ่ง ชาวกรีกจึงนิยมปนและแกะสลักรูปคน

เปลือยกายไวมากมาย งานประติมากรรมลอยตัวที่มีช่ือเสียง ไดแก เทพธิดาวีนัส (Venus) รูปเทพ

เจาอพอลโล (Apollo) รูปนักกีฬาไมรอน (Myron) ประติมากรรมโลหะสัมฤทธิ์รูปเด็กหนุม เปนรูป

เปลือยที่มีสวนสัดของรางกาย ตลอดจนการจัดวางทวงทาไดอยางงดงาม 

 
วิหารพารเธนอน 

สถาปตยกรรม อาทิ วิหาร สนามกีฬา หอประชุม และสถานที่แสดงอุปรากร วิหารที่มี

ช่ือเสียงที่สุดคือ วิหารพารเธนอน (Parthenon) สรางดวยหินออนสีขาว มีความงดงามมาก  

ภายในวิหารตกแตงดวยภาพแกะสลักอยางวิจิตรงดงาม กรีกแบงงานสถาปตยกรรมตามลักษณะ

หัวเสา 3 แบบใหญ ๆ คือ 1. แบบดอริก (Doric) 2. แบบไอโอนิก (Ionic) 3. แบบคอรินเทียน 

(Corinthian) 

 

2.4 ยุคโรมัน (Roman Art) 510 ปกอนปกอนคริสตศักราช ที่ 1 ปกอนคริสตศักราช 

ปจจุบันคือประเทศอิตาลี  มีศูนยกลางอยูที่กรุงโรม  ศิลปะโรมันสวนใหญไดรับอิทธิพลจากกรีก  

ซึ่งมีองคประกอบที่ประณีต งดงาม แตศิลปะของโรมันเนนความใหญโตมโหฬาร มีความหรูหรา 

สงางาม มั่นคงแข็งแรง  
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ภาพประดบัหินสีหรือภาพโมเสท(Mosaic) 
 

จิตรกรรม   สวนใหญเปนภาพที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจําวันของชาวโรมันนอกนั้น

เปนภาพในเทพนิยาย เหตุการณในประวัติศาสตรลักษณะของภาพยังมีความงามที่สมบูรณ  

เปนภาพเขียนสีและประดับดวยหินสี (Mosaic) อยางประณีต สวยงาม 

 

 
 

วีนัสเอสไควไลน   
 

ประติมากรรม โรมันนํารูปแบบประติมากรรมมาจากกรีก มาพัฒนาการสอดแทรกอุดมคติ

ของโรมันเขาไปดวย เชน ความเขมแข็งแบบทหาร นิยมสรางรูปทหารนักการเมือง แมทัพจูเลียส 

และบุคคลสําคัญ ๆ ลักษณะเขมแข็งเปนผูดี เสื้อผามีรอยยนมาก ประติมากรรมของโรมัน ไดแก  

วีนัสเอสไควไลน  และบางสวนนํามาจากกรีก อยางภาพเลาคูนและบุตรถูกงูรัด เปนตน 
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โคลอสเซียม   
 

สถาปตยกรรมโรมันมีช่ือเสียงมาก โรมันเปนชาติแรกที่คิดคนสรางคอนกรีตได สามารถใช

คอนกรีตหลอขึ้นเปนโครงสรางรูปโดมชวยทําใหการกอสรางอาคารมีขนาดใหญขึ้น สถาปตยกรรม

ของโรมันที่มีช่ือเสียง  ไดแก  วิหารแพนธีออน  (Pantheon)  และโคลอสเซียม  (Colosseum) 

ซึ่งเปนสนามกีฬารูปกลมรีขนาดใหญมหึมาสามารถจุคนดูไดถึง 50,000 คน ใชสําหรับแสดงละคร 

แขงขันกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ  

2.5  ศิลปะไบแซนไทน  อยูในชวงคริสตศตวรรษที่ 5-11 เปนศิลปะที่มีลักษณะเช่ือมโยง

ความคิด และรูปแบบระหวางตะวันตกกับตะวันออกเขาคําวา "ไบแซนไทน " เรียกตามช่ือ

จักรวรรดิไบแซนไทน ที่มีกรุงคอนสแตนติโนเปลเปนเมืองหลวง (ปจจุบันคือนครอิสตันบูลใน

ประเทศตุรกี)  

 
 

จิตรกรรมเขียนสีบนปูนเปยก ศิลปะไบแซนไทน   
 

จิตรกรรม เขียนภาพระบายสีบนฝาผนังและแผงไม หรือทําเปนภาพประกอบเรื่องใน

หนังสือ เขียนดวยสีฝุน สีขี้ผึ้งรอน และการเขียนภาพปูนเปยก (เขียนสีลงบนปูนที่ฉาบ ขณะที่ปูน

ยังไมแหง) สวนใหญจะแสดงรูปคนกําลังสวดมนต และภาพปาฏิหาริยตอนสําคัญของพระผูเปนเจา 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ประติมากรรมยคุไบแซนไทน   
 

ประติมากรรม  เปนงานขนาดเล็กๆ ไดแกงานแกะสลักรูปคนบนโลงศพ ถวยและจาน

โลหะ แกะสลักงาชาง โกศบรรจุธาตุศักดิ์สิทธิ์ 

 

 
 

มหาวิหารอายา โซเฟยสถาปตยกรรมยคุไบแซนไทน(ประเทศตุรกี) 
 

สถาปตยกรรม  มีลกัษณะใหญโต คงทนถาวร ประดับตกแตงดวยการใชพื้นผิว (Texture) 

อยางหลากหลาย งานสถาปตยกรรมที่โดดเดนท่ีสุดของไบแซนไทน คือการทําหลังคาเปนรูปกลม 

(Cupula) ตางจากหลังคาของศิลปะโรมัน ที่ทําเปนรูปโคง (Arch) หลังคากลมแบบไบแซนไทน  

 

3.  ทัศนศิลปในยคุกลาง 

ทัศนศิลปยคุกลางประกอบดวยศิลปะ3สมัยดังนี ้

3.1 ศิลปะโกธิก   (Gothic Art)   

3.2  ศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissance Art)    

3.3  ศิลปะบารอกและรอกโกโก (Baroque and Rococo Art)    
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ในยุคกลางมีทศันศิลปที่เปนเอกลกัษณของแตละสมัยดังนี ้

3.1 ศิลปะโกธกิ (Gothic Art)    เปนศิลปะที่เกิดในยุโรปชวงระหวางคริสตศตวรรษ 

ที ่12-15 มีศูนยกลางที่ฝรั่งเศส ศิลปะโกธิกนิยมแสดงเร่ืองราวทางศาสนาในแนวเหมือนจริง  

(Realistic Art)  ไมใชสัญลักษณเหมือนศิลปะยุคกอน  

 

 
 

ศิลปะการประดบักระจกส ี
 

จิตรกรรม  การเขียนภาพฝาผนัง การเขียนลวดลายในหนังสือ  มักจะแสดงรูปคนที่

สะโอดสะองในชุดเสื้อผาอาภรณที่พลิ้ว และโคงไหวอยางออนชอย และงานประดับกระจกสี  

ในชองหนาตางของโบสถ 

 

 

    
ภาพซายประติมากรรมปูนปนแบบโกธคิ    ภาพขวาการกอย 

 

ประติมากรรม วิหารตางๆ รูปปูนปนนักบุญ ซึ่งจะมีลกัษณะอยูในเสื้อคลุมหนา ไมเปดเผย

สรีระ ประติมากรรมปูนปนปลายรางนํ้าฝนเปนรูปสัตวประหลาดเรียกวา การกอย 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
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สถาปตยกรรมแบบโกธิค 

สถาปตยกรรม  มีโครงสรางทรงสูง มียอดหอคอยรูปทรงแหลมอยูขางบน ทําใหตัวอาคาร

มีรูปรางสูงระหงขึ้นสูเพดาน ซุมประตู หนาตาง ชองลม มีสวนโคงแปลกกวาศิลปะแบบใด ๆ  

 

  3.2  ศิลปะสมัยฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissance Art)   อยูในชวงศตวรรษท่ี 14-15 

ศิลปนไดนําเอาแบบอยางศิลปะช้ันสูงในสมัยกรีกและโรมัน กลับมามาสรางสรรคหรือฟนฟูอีกครั้ง  

 

 
 

จิตรกรรม ภาพอาหารมื้อสดุทายของพระเยซู ศิลปน เลโอนารโด ดาวินช ี
 

จิตรกรรมและประติมากรรม  ศิลปนสรางสรรคในรูปความงามตามธรรมชาติ และความ 

งามที่ เปนศิลปะแบบคลาสสิกที่ เจริญสูงสุด ซึ่ งพัฒนาแบบใหมจากศิลปะกรีกและโรมัน 

ความสําคัญของศิลปะสมัยฟนฟู มีความสําคัญตอการสรางสรรคศิลปะเกือบทุกสาขา โดยเฉพาะ

เทคนิคการเขียนภาพ การใชองคประกอบทางศิลปะ (Composition) หลักกายวิภาค (Anatomy) 

การเขียนภาพทัศนียวิทยา (Perspective Drawing) ศิลปนที่สําคัญไดแก ไดแก 

 เลโอนารโด ดาวินชี (Leonardo da Vinci) ผลงานที่มีช่ือเสียงของดาวินชี ไดแก ภาพ 

อาหารมื้อสุดทายของพระเยซู  ภาพโมนาลซิา (Mona Lisa) และยังเปนผูคิดสิ่งประดิษฐทาง

กลศาสตรและวิทยาศาสตรอีกมากมาย  

  ไมเคิล แองเจลโล (Michel Angelo) เปนศิลปนผูมีความสามารถ และรอบรูในวิทยาการ
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แทบทุกแขนง โดยเฉพาะรอบรูในดานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม เปนสถาปนิก 

ผูรวมออกแบบและควบคุมการกอสรางมหาวิหารเซนตปเตอร งานประติมากรรมสลักหินออนที่มี

ช่ือเสียงและเปนผลงานช้ินเอก ไดแก รูปโมเสส (Moses) ผูรับบัญญัติสิบประการจากพระเจา  

รูปเดวิด (David) หนุมผูมีเรือนรางที่งดงาม รูปพิเอตตา (Pietta) แมพระอุมศพพระเยซูอยูบนตัก  

 

 
 

มหาวิหารเซนตปเตอร สถาปตยกรรมสมัยฟนฟศูิลปะวิทยา 
 

สถาปตยกรรม   มีการกอสรางแบบกรีกและโรมันเปนจํานวนมาก แตมีประตูหนาตาง 

เพิ่มมากขึ้นประดับตกแตงภายในดวยภาพจิตรกรรมและประติมากรรมอยางหรูหรา สงางาม   

งานสถาปตยกรรมที่  ยิ่งใหญในสมัยนั้นฟนฟูศิลปวิทยา  ไดแก  มหาวิหารเซนตปเตอร    

(St. Peter)  ในกรุงโรม วิหารน้ีมีศิลปนผูออกแบบควบคุมงานกอสรางและลงมือตกแตงดวย

ตนเอง ตอเน่ืองกันหลายคน เชน  โดนาโต  บรามันโต  (Donato  Bramante ราฟาเอล   

(Raphel  )  ไมเคิล แองเจลโล   (Michel  )  และโจวันนิ เบอรนินี (Giovanni Bernini 

3.3  ศิลปะบารอกและรอกโกโก (Baroque and Rococo Art)   อยูในระหวาง ค.ศ. 

1545-1563 คําวา Baroque และ Rococo ในปจจุบัน หมายถึง สิ่งที่มีการตกแตงประดับประดา

ดวยเครื่องอลังการ วิจิตรพิสดารจนเกินงาม หรือบางคร้ังก็เรียกกันวา "ศิลปะแบบหลุยสที่ 14" 
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ศิลปะบารอกและรอกโกโก ภาพซายจิตกรรม ภาพขวาประติมากรรม 
 

จิตรกรรม และประติมากรรม ยังคงเนนรูปราง รูปทรงธรรมชาติ (Realistic) แตใชสี 

รุนแรงข้ึน  งานประติมากรรมประกอบดวยเสนโคงมนตกแตงโครงสรางเดิม มีลวดลายออนชอย 

งดงาม    

สถาปตยกรรม  เปนสถาปตยกรรมท่ีบงถึงความหรูหราโออาและความมีอํานาจของ

สถาบันคริสตศาสนาและการปกครอง โดยจะเนนเรื่องแสง สี เงา และคุณคาของประติมากรรม

อาคารที่ถือเปนแบบฉบับของศิลปะบารอก และรอกโกโก ไดแก โบสถเซนตคารโล  (Church of 

St. Carlo)  ที่กรุงโรมและพระราชวังแวรซาย (Versailes palace) ประเทศฝรั่งเศษ 

 

4. ทัศนศิลปยคุใหม (Modern Age)   

         ศิลปะสมัยใหม (Modern Art) เริ่มข้ึนตอนปลายศตวรรษที่ 18 ในประเทศฝรั่งเศส 

สืบเนื่องจากความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะ

อยางขนานใหญ ทั้งรูปแบบและจุดประสงค โดยเฉพาะการสรางสรรคงานจิตรกรรม ศิลปนยุคใหม

ตางพากันปลีกตัวออกจากการยึดหลักวิชาการ ซึ่งเปนกฎเกณฑที่มีรากฐานมาจากศิลปะกรีกและ

โรมัน มาใชความรูสึกนึกคิดและความคิดสรางสรรคของแตละคนอยางอิสระ แยกศิลปะออกจาก

ศาสนาโดยสิ้นเชิง ศิลปะจึงเปนเรื่องสวนตัวของบุคคลอยางแทจริง ในการใชสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงออกอยางเต็มที่ จึงทําใหเกิดรูปแบบศิลปะใหม ๆ ขึ้นมากมาย ท้ังในยุโรปและสหรัฐอเมริกา  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ทัศนศิลปยคุใหม ค.ศ. 1800 – ปจจุบัน  

ทัศนศิลปยุคใหมประกอบดวยศิลปะ 5 รูปแบบคือ 

4.1  ศิลปะแบบนีโอคลาสสิก (Neo-Classic) 

4.2  ศิลปะแบบโรแมนติก (Romanticism) 

4.3  ศิลปะแบบเรียลิสม (Realism)    

4.4  ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม (Impressionism)   

4.5  ศิลปะแบบโพสต – อิมเพรสชันนิสม (Post-Impressionism) 

 

 
 

จิตรกรรมสีน้ํามันยุคนีโอคลาสสกิ ชื่อ “การสาบานของโฮราต”ี  

ศิลปน จาค หลุยส เดวิด  
 

4.1  ศิลปะแบบนีโอคลาสสกิ (Neo-Classic)  นีโอคลาสสิกเปนรูปแบบศิลปะที่อยูใน

ระยะหัวเลี้ยวหัวตอระหวางสมัยใหมกับสมัยเกา ยุคน้ี จิตรกรรมมีความเจริญมากที่สุด ซึ่งเร่ืองราว

เน้ือหาที่ถายทอด มักเปนเรื่องราวตามเทพนิยายของกรีก ภาพเขียนจะสะทอนเรื่องราวทาง 

อารยธรรม เนนความสงางามของรูปรางทรวดทรงของคนและสวนประกอบของภาพ ภาพจะมี

ขนาดใหญโต แข็งแรง มั่นคง ใชสีกลมกลืน มีดุลยภาพของแสง และเงาที่งดงาม  

 ศิลปนที่สําคัญของศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ไดแก จาค – ลุย ดาวิด (Jacque Louis 

David ค.ศ. 1748-1825) ไดรับการยกยองวาเปนผูวางรากฐานของศิลปะแบบนีโอคลาสสิก 

ผลงานจิตรกรรมที่มีช่ือเสียง เชน การสาบานของโฮราตี (The Oath of Horatij) การตายของ 

มาราต (The Death of Marat) 
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ศิลปะแบบโรแมนตกิ ภาพการอบัปางของเรือเมดูซา ศิลปนเจริโคต    
 

 4.2  ศิลปะแบบโรแมนตกิ  (Romanticism)   ศิลปะแบบโรแมนติก เปนศิลปะรอยตอ

จากแบบนีโอคลาสสิก  แสดงถึงเรื่องราวที่ต่ืนเตน เราใจ  สะเทือนอารมณแกผูพบเห็น  ศิลปนโร

แมนติก ศิลปนที่สําคัญของศิลปะโรแมนติก  ไดแก  เจริโคต   (Gericault)   ผลงานจิตรกรรมท่ีมี

ช่ือเสียงมาก คือ การอับปางของเรือเมดูซา  (Raft of the Medusa)  เดอลาครัว  (Delacroix)  

ชอบเขียนภาพที่แสดงความตื่นเตน เชน ภาพการประหารที่ ทิชิโอ ความตายของชาดารนาปาล 

การฉุดคราของนางรีเบกกา เปนตน ฟรานซิสโก โกยา (Francisco Goya) เปนศิลปนที่ชอบเขียน

ภาพแสดงการทรมาน การฆากันในสงคราม คนบา ตลอดจนภาพเปลือย เชน ภาพเปลือยของ

มายา (Maya the nude) เปนตน  

 

 
 

  ศิลปะแบบเรยีลิสม จิตรกรรมสีน้ํามันบนผาใบโดยกูรแแบร(Gustave Courbet) 
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4.3  ศิลปะแบบเรียลิสม (Realism)   ศิลปนกลุมเรียลิสมมีความเชื่อในความจริงของ

ชีวิตมนุษย ดังน้ัน ศิลปนกลุมนี้จึงเขียนภาพที่เปนประสบการณตรงของชีวิต เชน ความยากจน      

การปฏิวัติ ความเหลื่อมล้ําในสังคม โดยการเนนรายละเอียดเหมือนจริงมากที่สุด ศิลปนสําคัญใน

กลุมนี้ ไดแก โดเมียร  (Daumier) ชอบวาดรูปชีวิตจริงของความยากจน คูรเบต (Courbet) ชอบ

วาดรูปชีวิตประจําวันและประชดสังคม มาเนต  (Manet) ชอบวาดรูปชีวิตในสังคมเชนการ

ประกอบอาชีพ 

 
 

ศิลปะแบบอิมเพรสชนันสิมภาพชื่องานบอลลที่มูแลงเดอกาเล ศิลปน เรอนัวร 

 

  4.4  ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม (Impressionism)  กลุมศิลปนอิมเพรสชันนิสมเริ่ม

เบื่อรูปแบบที่มีหลักความงามแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ เปลี่ยนเปนสิ่งเชื่อมโยง เนนดวยแสง 

สี บรรยากาศ  ภาพวาดแบบอิมเพรสชั่นนิสม ประกอบดวยการตระหวัดพูกันแบบเปนเสนสั้น ๆ 

ของสี  ไมไดผสมหรือแยกเปนสีใดสีหนึ่ง  ซึ่งไดใหภาพที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวา พื้นผิว

ของภาพวาดน้ันมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนา ๆ  องคประกอบของอิมเพรสช่ันนิสม ยังถูก

ทําใหงายและแปลกใหม และจะเนนไปยังมุมมองแบบกวางๆ มากกวารายละเอียด ศิลปนที่สําคัญ

ของกลุมอิมเพรสชันนิสม  ไดแก ซิสเลย(Sisley) เดอกาส (Degas)  ปซาโร(Pissaro)  มาเนต

(Manet)   เรอนัว(Renoir) 
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“ภาพเขียนตัวเอง”โดยฟนเซนต ฟน โคค(วินเซนต แวนโกะ)  

ศิลปะโพสต – อิมเพรสชันมิสม 
 

4.5  ศิลปะแบบโพสต – อิมเพรสชันมิสม (Post - Impressionism)   ศิลปะแบบ

โพสต-อิมเพรสชันนิสมจะไมเลียนแบบจากสิ่งที่เปนจริงโดยการสรางรูปทรงใหม  แตนําวิธีการทาง

วิทยาศาสตรมาประยุกตใช เชน การระบายสีดวยเทคนิคขีด ๆ จุด ๆ เนนสี  แสง เงาใหเกิดมิติ 

บรรยากาศ  ความงามและความประทับใจ ศิลปนในกลุมน้ี  ฟนเซนต ฟน โคค (วินเซนต แวนโกะ) 

(Vincent Willem van Gogh)  มาติส  (Matisse) บงนารด  (Bonnard) เซซาน (Cezanne)  

โกแกง (Gauguin) เซอราต (Seurat) 

5. ทัศนศิลปสมัยใหม ไดแกทัศนศิลปที่เกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 20 หรือในยุคปจจุบันน้ันเอง  

ทัศนศิลปสมัยใหมไดแก 

5.1 ศิลปะโฟวิสซึม 

5.2  ศิลปะคิวบิสม 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Nl-Vincent_van_Gogh.ogg
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ภาพ Green Stripe ศิลปน อองรี มาติส 

 

  5.1 ศิลปะโฟวิสซึม คําวา “โฟวิสม” Fauvist เปนภาษาฝรั่งเศส แปลวา “สัตวปา” 

ลักษณะงานศิลปะแบบโฟวสิมนี้ สรางงานจิตรกรรมแนวใหม ใชรูปทรงอิสระ แสดงออกในเรื่องสี 

ที่สดใส ตัดกันอยางรุนแรงศิลปนที่สําคัญในลัทธิน้ี ไดแก   อองรี มาติส  ศิลปะนามธรรม  

เปนศิลปะที่ไมแสดงรูปทรงเหมือนจริง แตแสดงเร่ืองสีและพลังทางอารมณและความรูสึก 

 

ภาพจิตรกรรมศิลปะคิวบิสม ชื่อภาพ”ยคุคลาสสกิและเหนือจริง”ศิลปน ปกาสโซ 

 

  5.2  ศิลปะคิวบิสม เปนศิลปะกึ่งนามธรรม แสดงออกดวยการเช่ือมโยงความสัมพันธกัน

ของปริมาตร มีความงามตามหลักของสุนทรียศาสตรอยางแทจริง ศิลปนผูนําศิลปะคิวบิสม ไดแก  

ปกาสโซ 

ศิลปะรวมสมัย (ยุคปจจุบัน) 

  ศิลปะรวมสมัยหมายถึง การนําแนวคิดของลัทธิศิลปะสมัยเกากลับมาใชใหม โดยมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องราวหรือลวดลายบางสวนใหมีความทันสมัย ทันเหตุการณในสมัย

ปจจุบัน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
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ภาพจิตรกรรมรวมสมัย ศิลปน จิรภัทร ทัศนสมบูรณ 

เรื่องที ่1.2 การวิพากษวิจารณงานทศันศิลปสากล  

การวิจารณงานศิลปะหมายถึงอะไร 

  หมายถึง การแสดงออกทางดานความคิดเห็นตอผลงานทางศิลปะที่ศิลปนสรางสรรคขึ้น 

โดยผูวิจารณใหความคิดเห็นตามหลักเกณฑและหลักการของศิลปะ ทั้งในดานสุนทรียศาสตรและ

สาระอื่นๆ ดวยการติชม  
 

การวิเคราะหงานศิลปะหมายถึงอะไร 

       หมายถึง การพิจารณาแยกแยะศึกษาองคประกอบของผลงานศิลปะออกเปนสวนๆ ทีละ

ประเด็น เพื่อนําขอมูลที่ได มาประเมินผลงานศิลปะ วามีคุณคาทางดานความงาม ทางดานสาระ 

และทางดานอารมณ และความรูสึกอยางไร 
 

นักวิจารณที่ดคีวรมีคณุสมบัตอิยางไร 

  นักวิจารณที่ดีควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

  1. ควรมีความรูเกี่ยวกับศิลปะทั้งศิลปะประจําชาติและศิลปะสากล 

        2. ควรมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะ 

         3. ควรมีความรูเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร ชวยใหรูแงมุมของความงาม 

         4. ตองมีวิสัยทัศนกวางขวาง และตองไมคลอยตามคนอื่นงาย 

         5. กลาที่จะแสดงออกตามหลักวิชาการ  ตามความรูสึกที่แทจริง และประสบการณ 

         6.  เปนผูที่สนใจ และทันสมัยตอขอมูลขาวสาร 

         7.  มีความสามารถวิเคราะหตีความ และประเมินคางานศิลปะ 

         8. ตองเปนผูที่มีความเปนประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวย 
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ทฤษฎีการสรางงานศิลปะมีกีล่ักษณะอะไรบาง 

ทฤษฎีการสรางงานศิลปะ จัดเปน 4 ลักษณะ  ดังน้ี 

1. ทฤษฎีการเลียนแบบ  (Imitationalism Theory) เปนการเห็นความงามในธรรมชาติ 

แลวเลียนแบบไวใหเหมือนทั้งรูปราง รูปทรง สีสัน ฯลฯ 

2. ทฤษฎีสรางรปูทรงที่สวยงาม (Formalism Theory) เปนการสรางสรรครูปทรงใหมให 

สวยงามดวยทัศนธาตุ (เสน รูปราง รูปทรง สี น้ําหนัก พื้นผิว บริเวณวาง) และเทคนิควิธีการตางๆ 

3. ทฤษฎีแสดงอารมณ (Emotional Theory) เปนการสรางงานใหดูมีความรูสึกตางๆ ทั้งท่ี 

เปนอารมณอันเน่ืองมาจากเรื่องราวและอารมณของศิลปนที่ถายทอดลงไปในช้ินงาน 

        4. ทฤษฎีนิยมแสดงจินตนาการ (Imagination Theory) เปนงานท่ีแสดงภาพจินตนาการ 

แสดงความคิดฝนที่แตกตางไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยูเปนประจํา 

 

เราสามารถวิเคราะหวิจารณงานศิลปะโดยพิจารณาจากอะไร  

       การวิเคราะหและการประเมินคุณคาของงานศิลปะโดยทั่วไปจะพิจารณาจาก  3 ดานดังน้ี 

      1.ดานความงาม เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานทักษะฝมือ การใชทัศนะธาตุ

ทางศิลปะ และการจัดองคประกอบศิลป 

      2.ดานสาระ การวิเคราะหและประเมินคุณคาของผลงานศิลปะแตละช้ินวามีลักษณะสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจุดประสงคตางๆ ทางจิตวิทยาวาใหสาระอะไรกับผูชม  

      3. ดานอารมณความรูสึก  เปนการคิดวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานคุณสมบัติที่

สามารถกระตุนอารมณความรูสึกและสื่อความหมายไดอยางลึกซึ้งของผลงาน  
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ตัวอยางการวิจารณงานศิลปะสากล 

 

 

ภาพคนกินมันฝรั่ง  

จิตรกร ฟนเซนต วินเลี่ยม ฟน โคค(วินเซนต แวนโกะ)  (Vincent Willem van Gogh)   

เขียนเมื่อพ.ศ.๒๔๒๘สีน้ํามันบนผาใบขนาด ๘๐× ๑๑๐ เซนติเมตร 

วิจารณดานความงาม 

            ภาพนี้เปนการการผสานรวมตัวกันของ เสน สี แสง เงา รูปราง รูปทรง และพื้นผิว 

สําหรับรูปน้ีเดนในการใชรูปทรงของสิ่งมีชีวิต คือ คน และรองลงมาเปนรูปทรงของสิ่งไมมีชีวิต 

คือ สิ่งของตัวคนเองมีรูปรางรูปทรงอิสระมากแตการเนนเสน สี ใหทึบและหนานี่เอง ทําใหตัวคน

ของภาพนี้แสดงความหยาบของผิวหนัง ซ้ําสีของผิวหนังที่ปาดลงไปเปน ทีแปรงหยาบๆ ยิ่งตอกย้ํา

ใหรูปน้ีดูหยาบกรานมากขึ้นสวนมันฝรั่ง และ ขาวของเครื่องอุปโภคบริโภคตางๆไมวาจะเปน โตะ 

จาน ถวยชา กาน้ํารอนอื่นๆเขียนออกมาไดเหมือนในชีวิตจริง 

วิจารณดานสาระ  

ภาพชีวิตความเปนอยู ของกรรมกรเหมือง การใชชีวิตแตละวันของการกินมันฝรั่งซ้ําแลว 

ซ้ําเลาทุกวันแสดงใหเห็นความจริงของคนเหลาน้ันที่แสนขัดสน สะทอนชีวิตจริงอีกมุมหน่ึง ที่ไมได

ดูสดใสสวยงาม แตเปนชีวิตที่ตองเหน่ือยยากที่ตองตอสูเพื่อปากทองไปวันๆ 

 

http://1.bp.blogspot.com/-f8YWcKDdc0M/UBJfsXWd69I/AAAAAAAAADo/Z7KUXhZfTMI/s1600/Van-Gogh-reproduction-paintings-for-sale-The-Potato-Eaters1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Nl-Vincent_van_Gogh.ogg
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วิจารณดานอารมณความรูสึก 

การใชสีหมนหมองทําใหภาพอึดอัดกดดัน บรรยากาศโดยรวมในภาพบีบค้ันอารมณให

ความรูสึกวาชีวิตกรรมกรเหมืองเหลานี้นาสงสารเพียงใด ตองจํานนตอสภาพที่ตนเปนอยางหลีก

หนีไมไดตองใชชีวิตดวยการรอความหวังไปเรื่อยไมจบสิ้น แตอารมณของตัวละครในรูปแสดงออก

ตอกันดวยความอาทร แววตาที่ยอมตอทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีขอยกเวนแกคนกลุมนี้ ตะเกียงเพียงอัน

เดียวพอที่จะใหรูสึกถึงความหวังที่นอยนิดเหลือเกิน บางก็อยากจะหลุดพนจาก ภาระมากมายที่

ผูกพันกับชีวิตพวกเขา แตอีกมุมหน่ึงกลับรูสึกถึงความอบอุนที่ผูคนเหลาน้ีมีใหกันซึ่งมองไดจาก

สายตาของกรรมกรเหมืองพวกนี้  

 

เรื่องที ่1.3 ทัศนศิลปสากลที่เกิดจากความงามตามธรรมชาตแิละธรรมชาติกบัทศันศิลป 

 

ธรรมชาติตางกบัศิลปะอยางไร 

ธรรมชาต ิ(Natural) หมายถึง สิ่งที่มนุษยไมไดเปนผูสรรคสรางขึ้น เชน กลางวัน 

กลางคืน เดือนมืด เดือนเพ็ญ ภูเขา นํ้าตก ทะเล ถือวาเปนธรรมชาติ  

ศิลปะ (Art)  คือ ผลแหงความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกในรูปลักษณตางๆ ให

ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ 

 

ธรรมชาติสัมพันธกบังานศิลปะ 

ธรรมชาติเปนทรัพยากรอันสําคัญของศิลปะ เปนแหลงกระตุนใหมนุษยเกิดแรงดลใจใน

การสรางสรรคศิลปะทุกแขนง  ในการสรางสรรคงานศิลปะของศิลปนแบงออกไดเปน 3 กลุมซึ่งใน

แตละกลุมจะเห็นไดวา ไดพื้นฐาน หรือแหลงกระตุนมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น ดังน้ี  

 
 

 

จิตรกรรมสีน้ําทีศ่ิลปนยดึหลกัรปูแบบจากธรรมชาต ิ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tcibsozsKdmKTM&tbnid=-Ru6Cd98gs4foM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Fprint.php%3Fid%3D430625&ei=LyKxUu3mDIyfkgXgioCgCg&bvm=bv.58187178,d.dGI&psig�d
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         1.กลุมที่ยดึรปูธรรม (REALISTIC) หมายถึง กลุมที่ยึดรูปแบบที่เปนจริงในธรรมชาติมา

เปนหลักในการสรางงานศิลปะ สรางสรรคออกมาใหมีลักษณะคลายกับกลองถายภาพ หรือตัด

ทอนบางสิ่งออกเพียงเล็กนอย ทําใหศิลปนกลุมนี้สามารถสื่อความหมายระหวางศิลปะกับผูดูได

งายกวาการสรางสรรคผลงานในลักษณะอื่นๆ 
 

 
 

ภาพเขียนรปูแบบนามธรรม  ลดและตดัทอนจากธรรมชาติ 

 

         2. กลุมนามธรรม (ABSTRACT) หมายถึง กลุมที่ยึดแนวทางการสรางงานท่ีตรงขามกับ

กลุมรูปธรรม ซึ่งศิลปนกลุมนี้มุงท่ีจะสรางรูปทรง (FORM) ขึ้นมาใหมโดยที่ไมอาศัยรูปทรงทาง

ธรรมชาติ หรือหากนําธรรมชาติมาเปนขอมูลในการสรางสรรคก็จะใชวิธีลดรายละเอียด ตัดทอน 

จนในที่สุดจะเหลือแตโครงสรางที่เปนเพียงสัญลักษณ  

 

 
 

จิตรกรรมสีน้ํามันแบบกึ่งนามธรรม (SEMI-ABSTRACT) 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=r_jDzAqVxuWhRM&tbnid=fZiLX7B-h2jA0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ffineartamerica.com%2Ffeatured%2Fabstract-art-original-landscape-painting-bold-colorful-design-shimmer-�d
http://www.google.co.th/imgres?newwindow=1&hl=th&biw=1440&bih=705&tbm=isch&tbnid=GZCgkUxNG3PvPM:&imgrefurl=http://totallybananas.deviantart.com/art/Semi-abstract-portrait-281600310&docid=KBg20SpL9b3APM&imgurl=http://fc04.deviantart.net/fs70/i/2012/026/5/b/�d
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         3.กลุมกึง่นามธรรม (SEMI-ABSTRACT) เปนกลุมอยูกึ่งกลางระหวางกลุมรูปธรรม 

(REALISTIC) และกลุมนามธรรม (ABSTRACT) หมายถึง กลุมที่สรางงานทางศิลปะโดยใชวิธีลด

รายละเอียด ตัดทอน หรือเพิ่มเติมในรายละเอียดที่มีในธรรมชาติใหปรากฏออกมาเปนรูปแบบทาง

ศิลปะ เพื่อผลทางองคประกอบ หรือผลของการแสดงออก แตยังมีโครงสรางอันบงบอกถึงท่ีมาวา

มาจากการเลียนแบบธรรมชาติ 

 

ทัศนธาตคุืออะไร และประกอบดวยอะไรบาง 

ทัศนธาตุ  หมายถึง  สวนสําคัญท่ีรวมกันเปนรูปรางของสิ่งทั้งหลายตามที่ตามองเห็น ทัศนธาตุ 

ไดแก 

        1. จุด (PointหรือDot)  หมายถึง  รอยหรือแตมท่ีมีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น ไมมี

ขนาด ความกวาง ความยาว ความหนา เปนสิ่งที่เล็กที่สุดและเปนธาตุเร่ิมแรกที่ทําใหเกิดธาตุ 

อื่น ๆ ข้ึน 

       2. เสน (Line)  คือ จุดหลาย ๆ จุดตอกันเปนสาย เปนแถวแนวไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง

เปนทางยาว  

       3. ส ี(Colour)  หมายถึง  ลักษณะของแสงสวางที่ปรากฏหรือสะทอนแกสายตา ใหเห็นเปน

สีขาว  ดํา  แดง  เขียว  นํ้าเงิน  เหลือง สีเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความรูสึก จากการมอง ทําใหเกิด

อารมณ และสะเทือนใจได 

       4. รูปรางและรูปทรง (Shape and form)  หมายถึง  เสนรอบนอกของวัตถุ  คน  สัตว  

สิ่งของ  รูปรางจะมี 2 มิติ  คือ ความกวาง และความยาว สวนรูปทรงจะมองเห็นเปน 3 มิติ คือ  

มีความกวางความยาวและความหนาลึก 

       5. คาน้ําหนกั (value)  หมายถึง ความออนแกของสี หรือแสงเงาที่นํามาใชในการเขียนภาพ 

       6. ชองวาง (space)   ระยะหางของรูปทรง หรือชองไฟ 

       7. ลักษณะผิว (Texture)   หมายถึง ลักษณะภายนอกของวัตถุที่มองเห็นและสัมผัสพื้นผิว

ได แสดงความรูสึกหยาบ ละเอียด ขรุขระ มันวาว ดาน ฯลฯ 
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เสนแตละแบบใหความรูสึกตอการมองเหน็อยางไร 

 

      1. เสนตรง 

    1.1. เสนดิ่ง คือ เสนตรงที่ต้ังฉากกับพื้นระดับใหความรูสึกมั่นคง แข็งแรง สงา 

รุงเรือง สมดุล พุงขึ้น  

   1.2. เสนนอน คือ เสนตรงที่นอนราบไปกับพื้นระดับ ใหความรูสึกกวางขวาง สงบ

เงียบ เยือกเย็น ผอนคลาย 

   1.3.เสนเฉียง คือ เสนตรงเอนไมต้ังฉากกับพื้นระดับใหความรูสึกไมมั่นคง เคลื่อนไหว 

แปรปรวน ไมสมบูรณ 

   1.4. เสนฟนปลา คือ เสนตรงหลายเสนตอกันสลับขึ้นลงระยะเทากัน ใหความรูสึก

รุนแรง กระแทก ต่ืนเตน อันตราย ขัดแยง 

   1.5. เสนประ คือ เสนตรงที่ขาดเปนชวง ๆ มีระยะเทากัน ใหความรูสึกตอเน่ืองขาด

ระยะใจหาย ไมแนนอน 

 

2. เสนโคง   

   2.1. เสนโคงลง คือ เสนที่เปนทองกระทะคลายเชือกหยอน ใหความรูสึกออนโยน  

                เคลื่อนไหวไมแข็งแรง 

   2.2. เสนโคงขึ้น คือ เสนที่โคงเปนหลังเตาคลายคันธนูใหความรูสึกแข็งแรง เช่ือมั่น      

   เคลื่อนไหว 

 

3. เสนคด คือ เสนโคงข้ึนโคงลงตอเน่ืองกันคลายคลื่นในทะเล ใหความรูสึกเลื่อนไหล 

ตอเน่ือง ออนชอย นุมนวล  

 

4. เสนกนหอย คือ เสนโคงตอเน่ืองกันวนเขาเล็กลงเปนจุดคลายกนหอย ใหความรูสึกอึด

อัด เคลื่อนไหวคลี่คลาย 

 

5. เสนโคงอิสระ คือ เสนโคงตอเน่ืองกันไปไมมีทิศทาง คลายเชือกพันกัน ใหความรูสึก

วุนวาย ยุงเหยิง ไมเปนระเบียบ 
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 สีและวงจรส ี

         สีธรรมชาติ คือสีจากวัตถุธาตุ(ดิน หิน แรฯลฯ) หรือแมสีที่ชางเขียนใชน่ันเอง สวนวงจรสี 

คือการนําเอาแมสีที่เปนวัตถุธาตุ หรือสีชางเขียน มาผสมกันมี 3 ขั้นตอน รวมท้ังหมด 12 สี ดังน้ี 

 สีขั้นที่ 1 แมสี คือ สีที่ไมมีสีใดสามารถผสมใหไดสีนั้น ไดแก สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงนิ     

 
                                                           

 สีขั้นที่ 2  เกิดจากการนําเอาแมสีที่เปนวัตถุทั้ง 3 สีมาผสมกันเกิดสีใหมขึ้นมาอีก 3 สี คือ สม  เขียว  

มวง   

                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 เหลือง   นํ�าเงิน 

  แดง 

สีขั�นที� � 

  ม่วง   ส้ม 

  เขียว 
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สีขั้นที่ 3  เกิดจากการนําเอาสีขั้นท่ี 1 กับสีขั้นท่ี 2 มาผสมกัน ทีละคูท่ีอยูติดกัน จะไดสีเพิ่มขึ้นอีก 6 สี 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

   

สีใหความรูสึกทางอารมณ 

    สีแตละสีจะมีอิทธิพลตอความรูสึกและอารมณผูดตูางกันออกไปดังน้ี 

 สีแดง  = ต่ืนเตน เราใจ อันตราย พลัง อํานาจ  

 สีสม  = ต่ืนตัว ตื่นเตน เราใจ สนุกสนาน 

 สีเหลือง  = ศรัทธา สดใส ราเริง ฉลาด เปรี้ยว 

 สีเขียวออน  = สดช่ืน ราเริง เบิกบาน 

 สีเขียวแก  = สะอาด ปลอดภัย สดช่ืน ธรรมชาติ  

 สีน้ําเงิน  = สุภาพ เช่ือมั่น หนักแนน ถอมตัว  

 สีฟา  = ราบรื่น สวาง วัยรุน ทันสมัย  

 สีมวง  = ฟุมเฟอย ลึกลับ ข้ีเหงา 

 สีชมพู  = ความรัก ออนหวาน นุมนวล หอม 

 สีขาว  = ความบริสุทธิ์ สะอาด ปลอดภัย เด็กทารก 

 สีดํา  = ทุกข ลึกลับ สืบสวน หนักแนน 

 สีเทา  = สุภาพ ขรึม 

          สีน้ําตาล = อนุรักษ โบราณ ธรรมชาติ 

เหลือง   นํ�าเงิน 

  แดง 

สีขั�นที� � 

  ม่วง   ส้ม 

  เขียว 

  ม่วงแดง 

    ม่วงนํ�าเงิน 

  เขียวนํ�าเงิน   เขียวเหลือง 

  ส้มเหลอืง 

  ส้มแดง 
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เรื่องที ่1.4 ความคิดสรางสรรค กบัการออกแบบเครื่องตกแตงรางกาย ทีอ่ยูอาศัยและ

ผลติภณัฑ 

การออกแบบแบงออกเปนกีป่ระเภทอะไรบาง 

  การออกแบบแบงออกไดดังน้ี 

1. ออกแบบตกแตงที่อยูอาศัย 

2. ออกแบบเคร่ืองรางกาย   

3. ออกแบบผลิตภัณฑ 

4. ออกแบบสํานักงาน   

 

 ออกแบบตกแตงที่อยูอาศัย  

 เปนการออกแบบเพื่อเสริมแตงความงามใหกับอาคารบานเรือนและบริเวณที่อยูอาศัย 

เพื่อใหเกิดความสวยงามนาอยูอาศัย  การออกแบบตกแตงในที่น้ีหมายถึงการออกแบบตกแตง

ภายนอกและการออกแบบตกแตงภายใน  

 การออกแบบตกแตงภายใน หมายถึง การออกแบบตกแตงที่เสริมและจัดสภาพภายใน

อาคารใหสวยงาม นาอยูอาศัย 

 การออกแบบตกแตงภายนอก เปนการออกแบบตกแตงนอกอาคารบานเรือน ภายในรั้ว 

ที่สัมพันธกับตัวอาคาร เชน สนาม ทางเดิน เรือนตนไม บริเวณพักผอน และสวนอื่นๆบริเวณบาน 

การออกแบบตกแตงที่อยูอาศัยมีหลักการดังน้ี 

          1. ขนาดและสัดสวนเหมาะสมกับการใชงานและจํานวนคน 

2. ความกลมกลืนของสีสันหองและเครื่องเรือน 

3. มีความเปนเอกภาพ หรือดูโดยรวมแลวเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

4. ชองวางและจังหวะในการจัดวางเครื่องใชและสิ่งตกแตง 

5. สีที่สัมพันธกับจิตใจของผูใชงาน 

 

ออกแบบเครื่องประดบัรางกาย   

 ออกแบบเคร่ืองรางกาย  เปนการออกแบบรางกาย และสิ่งตกแตงรางกายใหสวยงาม 

เหมาะสม และถูกใจ เชนการออกแบบทรงผม เสื้อผา  เครื่องประดับ  การใชเครื่องสําอาง  โดยใช

วิธีการทางศิลปะและความคิดสรางสรรค  แตตองคํานึงถึงหลักการดังน้ี 
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         1. ราคาวัสดุกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของผูใช 

          2. พื้นฐานทางวัฒนธรรมของผูใช 

       3. สภาพแวดลอมของผูใช 

แนวคิดท่ีควรคํานึงถึงในการออกแบบเครื่องประดับขั้นพื้นฐานไดแก 

 1. พื้นฐานความงามทางศิลปะดานการออกแบบ 

 2. ความเรียบงายของรูปทรงและมีความสมบูรณในตัวเอง 

 3. ความคิดสรางสรรคท้ังดานการออกแบบและวัสดุ 

 4. เทคนิคทางการผลิตท่ีไมซ้ําของเดิม 

 5. รักษาคุณสมบัติของโลหะ หิน และวัสดุอื่นๆ 

 

ออกแบบผลติภณัฑ  

  เปนการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑชนิดตาง ๆงานออกแบบสาขาน้ี มีขอบเขต

กวางขวางมากที่สุด และแบงออกไดมากมาย เชนงานออกแบบเฟอรนิเจอรงานออกแบบครุภัณฑ 

งานออกแบบเครื่องสุขภัณฑ งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ งานออกแบบผลิตเคร่ืองมือ

ตางๆ ฯลฯ โดยรวมหลักการออกแบบผลิตภัณฑมีหลกัการเหมือนกันดังน้ี 

         1. ตรงตามประโยชนใชสอย 

         2. ปลอดภัยตอผูใชงาน 

         3. แข็งแรง ปกปองสินคา 

         4. ใชงานงาย  ท้ังตอผูบรรจุและผูใช 

         5. มีความสวยงามดึงดูดใจ 

         6. วัสดุที่ใชเหมาะสมตอวิธีการผลิตจํานวนมาก  

         7. ประหยัดตนทุนการผลิต 

         8. งายตอการขนสง 

 

การออกแบบสํานกังาน   

 ออกแบบสํานักงาน ไดแกการจัดหองทํางาน ท้ังในและนอกสถานท่ีทํางาน ใหนาทํางาน

ตลอดจนสะดวกในการใชสอย โดยคํานึงถึงหลักเกณฑดังนี ้

         1.การจัดวางอุปกรณการทํางานสะดวกกับการใชงานและเคลื่อนไหวในสํานักงาน  

         2. รูปแบบการออกแบบ โดยมุงเนนใหตรงตอความตองการของลูกคา   
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         3. ออกแบบใหดูเปนภาพลักษณของบริษัทน้ันๆใหมีจุดเดนชัดเจน 

         4 .การออกแบบใหอยูในงบประมาณที่กําหนด 

         5. ประหยัดพลังงานในการใชงานประจําวัน 

         6. รวดเร็วในการออกแบบ โดยนําเสนอเปนภาพ Perspective ใหลูกคาดูกอนสรางจริง 

         7. ความรวดเร็วในการผลิตงานและกอสรางเสร็จตามกําหนดการ 
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กิจกรรมทายบทที ่1  

กิจกรรมที่ 1.1 

ใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากเรื่องทัศนศิลปสากล แลวเขียนตอบคําถามในชองวางที่กําหนด 

(ขอละ 0.5 คะแนน รวม 5 คะแนน) 

1. ศิลปะคือ

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

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

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

2. ทัศนศิลป คือ 

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

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

3. ประเภทของงานทัศนศิลปมีกี่ประเภทอะไรบาง

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

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

4. ผูที่สรางสรรคผลงานศิลปะทุกแขนงโดยรวมเรียกวา

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

5. จิตรกรรมหมายถึง

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

6. ประติมากรรมหมายถึง

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

7. สถาปตยกรรมหมายถึง

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

8. ภาพพิมพหมายถึง

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

9. จิตรกรรมมี........ประเภทคือ 

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

10. ประเภทของงานประติมากรรมสากล  แบงได .......................ลักษณะคือ

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

........................................................................................................................................ 
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กิจกรรมที่ 1.2 

ใหผูเรียนศึกษาภาพและโยงเสนไปยังคําตอบที่ถูกตองที่สุด (คําตอบมีมากกวาภาพ) 

(ขอละ 0.5คะแนน 10 ภาพ รวม 5 คะแนน) 

   

                                                                                                                        

                                                             

                                                                      
  

 

 

 

ภาพจิตรกรรมลายเสน้ 

ประติมากรรมแบบลอยตวั 

สถาปัตยกรรมไทย 

จิตรกรรมฝาผนงัไทย 

ประฏิมากรรม 

สถาปัตยกรรมอิทธิพลยโุรป 

จิตรกรรมสีนํ� า 

ภูมิสถาปัตย ์

ภาพพิมพแ์ม่พิมพแ์กะไม ้

ประติมากรรมนูนตํ�า 

ออกแบบตกแต่งภายใน 

ออกแบบผงัเมือง 

ประติมากรรมนูนสูง 
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กิจกรรมที่ 1.3 

ใหผูเรียนเขียนอธิบายภาพดานซายมือ ลงในบรรทัดท่ีกําหนดใหดานขวามือ วาทัศนศิลปในภาพ

เปนทัศนศิลปประเภทอะไร อยูในยุคสมัยใด และมีลักษณะเดนในยุคน้ันอยางไรบาง 

(ขอละ 0.5 คะแนน 12 ขอ รวม 6 คะแนน) 

ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….............. 

ทัศนศิลปประเภท  จิตรกรรม 

ยุคสมัย  กรีก 

ลักษณะเดน  จิตรกรรมกรีกสวนใหญเปนรูปแบบการประดบั

ตกแตงบนภาชนะเครื่องปนดินเผาตางๆ เชน ไห แจกัน และภาพ

บนผนัง สีที่ใชไดแก สีดิน คือเอาสีดําอมน้ําตาลผสมบาง ๆ ระบาย

สีเปนภาพบนพื้นผิวแจกันทีเ่ปนดินสีน้ําตาลอมแดง                  

แตบางทีกม็ีสีขาวและสีอื่น ๆ รวมดวย เทคนิคการใชรูปรางสีดํา 

ระบายพื้นหลังเปนสีแดงนี้ เรียกวา “จิตรกรรมแบบรปูตัวดํา”  
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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กิจกรรมที่ 1.4      

ใหผูเรียนฝกวิเคราะหและประเมินคุณคาของงานศิลปะ จากภาพตัวอยางดานลางนี้โดยใชหลักการ

วิเคราะหและประเมนิคณุคาของงานศิลปะทั่วไป 3 ดาน 

(ขอละ 2 คะแนน 3 ภาพ รวม 6 คะแนน) 

ภาพที่ 1 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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ภาพที่ 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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ภาพที่ 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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บทที่ 2 

ดนตร ี

เรื่องที ่ 2.1  ประวัติและความเปนมาของดนตรีสากล 

 

เครื่องดนตรีสากลที่ชาวตะวนัตกสรางขึน้ในยคุแรก ๆ คอือะไร 

การกําเนิดของดนตรีตะวันตกน้ันมาจากเคร่ืองดนตรีของชนชาติ กรีกโบราณที่ สรางเครื่อง

ดนตรีขึ้นมา 3 ชนิดคือ ไลรา คีธารา และออโรส 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ไลราและคีธารา 

 

ในยุคโบราณเครือ่งดนตรีสากลระยะแรกมีกี่แนวเสยีง 

ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน ในระยะแรก  ดนตรีมีเพียงแนวเสียงเดียวเทานั้นเรียกวา  

Melody    และไมมีการประสานเสียง  

 

ดนตรีสากลแบงออกเปนกี่ยคุอะไรบาง   

1. ยุคกลาง (Middle Ages) ยุคน้ีคือ ชวงเวลาระหวางศตวรรษที่ 5 - 15  (ราว ค.ศ. 

450 - 1400) อาจเรียกวา ยุคเมดิอีวัล (Medieval Period) ดนตรีในยุคน้ีเปนเพลงรองโดยมีแนว

ทํานองหลายแนวสอดประสานกัน ซึ่งพัฒนามาจากเพลงสวด และเปนเพลงแบบมีทํานองเดียว 

(Monophony)  

            ในระยะแรกเปนดนตรีที่ไมมีอัตราจังหวะ ในระยะตอมาใชอัตราจังหวะ ¾ ตอมาใน

ศตวรรษท่ี 14 มักใชอัตราจังหวะ 2/4 เพลงรองพบไดท่ัวไป และเปนท่ีนิยมมากกวาเพลงที่บรรเลง

ดวยเครื่องดนตรี รูปแบบของเพลงเปนแบบลอทํานอง 
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2. ยุครีเนซองค (Renaissance Period) 

เปนดนตรีในชวงคริสตศตวรรษที่ 15-16 (ราว ค.ศ. 1450 - 1600) การสอดประสาน

(Polyphony) ยังเปนลักษณะของเพลงในยุคน้ีโดยมีการลอกันของแนวทํานองเดียวกัน  ลักษณะ

บันไดเสียงเปนแบบโหมด (Modes) ยังไมนิยมแบบบันไดเสียง (Scales) การประสานเสียงเกิดจาก

แนวทํานองแตละแนวสอดประสานกัน มิไดเกิดจากการใชคุณสมบัติของคอรด ลักษณะของจังหวะ

มีทั้งเพลงแบบมีอัตราจังหวะ และไมมีอัตราจังหวะ ลกัษณะของเสียงเกี่ยวกับความดังคอย ยังมี

นอยไมคอยพบ ลักษณะของเพลงมีความนิยมพอๆกัน ระหวางเพลงรองและบรรเลงดวยเครื่อง

ดนตรี เริ่มมีการผสมวงเล็กๆ เกิดขึ้น 

3. ยุคบาโรค (Baroque Period) 

เปนยุคของดนตรีในระหวางศตวรรษที่17 - 18 (ราว ค.ศ. 1600 - 1750)   มีการใช

ลักษณะการใสเสียงประสาน  เริ่มนิยมการใชเสียงเมเจอร และไมเนอร แทนการใชโหมดตางๆ การ

ประสานเสียงมีหลักเกณฑเปนระบบ มีการใชเสียงหลัก  อัตราจังหวะเปนสิ่งสําคัญของบทเพลง 

การใชลักษณะของเสียงเกี่ยวกับความดังคอย เปนลักษณะของความดัง-คอย มากกวาจะใช

ลักษณะคอยๆ ดังขึ้นหรือคอยๆลง  ไมมีลักษณะของความดังคอยอยางมาก 

บทเพลงบรรเลงดวยเครื่องดนตรีเปนที่นิยมมากขึ้น บทเพลงรองยังคงมีอยูและเปนทีนิยม

เชนกัน นิยมการนําวงดนตรีเลนผสมกับการเลนเดี่ยวของกลุม เคร่ืองดนตรี 2-3 ช้ิน 

4. ยุคคลาสสิค (Classical period) 

เปนยุคที่ดนตรีมีกฎเกณฑแบบแผนอยางมาก อยูในระหวางศตวรรษที่ 18 และชวงตน

ศตวรรษท่ี 19 (ค.ศ. 1750 - 1825) การใสเสียงประสานเปนลักษณะเดนของยุคน้ี การสอด

ประสานพบไดบางแตไมเดนเทาการใสเสียงประสาน การใชบันไดเสียงเมเจอร และไมเนอร  

เปนหลักในการประพันธเพลง ลักษณะของบทเพลงมคีวามสวยงามมีแบบแผน บริสุทธิ์ มีการใช

ลักษณะของเสียงเกี่ยวกับความดังคอยเปนสําคัญ ลีลาของเพลงอยูในขอบเขตท่ีนักประพันธในยุค

น้ียอมรับกัน ไมมีการแสดงอารมณ หรือความรูสึกของผูประพันธไวในบทเพลงอยางเดนชัด    

เปนยคุที่ดนตรีมีกฎเกณฑแบบแผนอยางมาก อยูในระหวางศตวรรษที่ 18 และชวงตนศตวรรษที่ 

19 (ค.ศ. 1750 -1825) การใสเสียงประสานเปนลักษณะเดนของยุคน้ี การสอดประสานพบไดบาง

แตไมเดนเทาการใสเสียงประสาน การใชบันไดเสียงเมเจอร และไมเนอร เปนหลักในการประพันธ

เพลง ลักษณะของบทเพลงมีความสวยงามมีแบบแผน บริสุทธิ์ มีการใชลักษณะของเสียงเกี่ยวกับ

ความดังคอยเปนสําคัญ ลีลาของเพลงอยูในขอบเขตท่ีนักประพันธในยุคน้ียอมรับกัน ไมมีการแสดง

อารมณ หรือความรูสึกของผูประพันธไวในบทเพลงอยางเดนชัด    
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          การผสมวงดนตรีพัฒนามากขึ้น การบรรเลงโดยใชวงสลับการเดี่ยวดนตรีของผูเลนเพียงคน

เดียว  เปนลักษณะที่นิยมในยุคน้ี บทเพลงประเภทซิมโฟนีมีแบบแผนท่ีนิยมกันในยุคน้ีเชนเดียวกับ 

เพลงเด่ียว(Sonata) ซึ่งเปนการเดี่ยวเครื่องดนตรีชนิดตางๆทั้งเพลง ก็เปนที่นิยมเปนอยางมาก บท

เพลงรองมีลักษณะซับซอนกันมากขึ้น เชนเดียวกับบทเพลงบรรเลงดวยเครื่องดนตรี 

5. ยุคโรแมนตกิ(Romantic period) 

เปนยุคของดนตรีระหวางคริสตศตวรรษที่ 19 (ราว ค.ศ. 1825-1900) ลักษณะเดนของ

ดนตรีในยุคน้ี คือ เปนดนตรีท่ีแสดงความรูสึกของนักประพันธเพลงเปนอยางมาก ฉะน้ันโครงสราง

ของดนตรีจึงมีหลากหลายแตกตางกันไปในรายละเอียด โดยการพัฒนาหลักการตางๆ ตอจากยุค

คลาสสิค หลักการใชบันไดเสียงไมเนอรและเมเจอร ยังเปนสิ่งสําคัญ แตลักษณะการประสานเสียง

มีการพัฒนาและคิดคนหลักใหมๆ ขึ้นอยางมากเพื่อเปนการสื่อสารแสดงออกทางอารมณและ

ความรูสึกของผูประพันธเพลง การใสเสียงประสานจึงเปนลักษณะเดนของเพลงในยุคน้ี บทเพลง

มักจะมีความยาวมากขึ้น  

          โครงสรางดนตรี มีการใสสีสันของเสียงจากเครื่องดนตรีเปนสื่อในการแสดงออกทาง

อารมณ ลักษณะการผสมวงพัฒนาไปมาก วงออรเคสตรามีขนาดใหญมากขึ้นกวาในยุคคลาสสิค 

บทเพลงมีลักษณะตางๆกันออกไป เพลงซิมโฟนี โซนาตา และแชมเบอรมิวสิก ยังคงเปนรูปแบบที่

นิยมนอกเหนือไปจากเพลงลักษณะอื่นๆ  นักดนตรีที่ควรรูจักในยุคน้ีมีเปนจํานวนมาก เชน  

โมสารท และบีโทเฟน 

6. ยุคอิมเพรสชัน่นสิตคิ (Impressionistic Period หรือ Impressionism)  

เปนดนตรีอยูในชวงระหวาง ค.ศ. 1890 – 1910 ลักษณะสําคัญของเพลงยุคน้ีคือ ใชบันได

เสียงแบบเสียงเต็ม ซึ่งทําใหบทเพลงมีลักษณะลึกลับ คลุมเครือไมกระจางชัด เน่ืองมาจากการ

ประสานเสียงโดยใชในบันไดเสียงแบบเสียงเต็ม บางครั้งจะมีความรูสึกโลงๆวางๆ เสียงไมหนัก

แนน ดังเชน เพลงในยุคโรแมนติก การประสานเสียงไมเปนไปตามกฎเกณฑ ในยุคกอนๆ สามารถ

พบการประสานเสียงแปลก ๆ ไมคาดคิดไดในบทเพลงประเภทอิมเพรสช่ันนิซึ่ม รูปแบบของเพลง

เปนรูปแบบงาย มักจะเปนบทเพลงสั้นๆ รวมเปนชุด นักดนตรีท่ีควรรูจัก คือ เดอบูสซี ราเวล และ

เดลิอุส 

7. ยุคศตวรรษที่ 20 (Contemporary Period) 

ดนตรีในยุคศตวรรษที่ 20 เปนยุคของการทดลองสิ่งแปลกๆ ใหมๆ และนําเอาหลักการ

เกาๆ มากพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหเขากับแนวความคิดในยุคปจจุบัน โครงสรางดนตรีแบบ

การสอดประสาน มีการใชประสานเสียงโดย การใชบันไดเสียงตางๆ รวมกัน และการไมใชเสียง
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หลักในการแตงทํานองหรือประสานเสียงจึงเปนเพลงแบบใชบันไดเสียง 12 เสียงซึ่งเรียกวา 

Atonality อัตราจังหวะที่ใชทีการกลับไปกลับมา ลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงคือ การใชการ

ประสานเสียงที่ฟงระคายหูเปนพื้น   

          วงดนตรีกลับมาเปนวงเล็กแบบเชมเบอรมิวสิก ไมนิยมวงออรเคสตรามักมีการใช

อิเลคทรอนิกส ทําใหเกิดเสียงดนตรีซึ่งมีสีสันที่แปลกออกไป เนนการใชจังหวะรูปแบบตางๆ 

บางครั้งไมมีทํานองท่ีโดดเดน ในขณะที่แนวคิดแบบโรแมนติกมีการพัฒนาควบคูไปเชนกัน เรียกวา 

นีโอโรแมนติก  ดนตรีที่ควรรูจักในยุคน้ี คือ สตราวินสกี โชนเบิรก บารตอก เบอรก ไอฟส คอป

แลนด ปนตน 

 

เรื่องที ่ 2.2  ประเภทของเครือ่งดนตรีสากล 

เครื่องดนตรีสากลในปจจุบนัสามารถจําแนกไดกี่ประเภทอะไรบาง 

         เครื่องดนตรีสากลในปจจุบันสามารถจําแนกหรือจัดเปนประเภทใหญๆ ตามลักษณะของ

เสียงที่คลายคลึงกัน และลักษณะของเครื่องดนตรี แบงออกเปน 5 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 

1. เครื่องสาย (String Instruments) 

2. เครื่องลมไม (Woodwind Instruments) 

3. เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments) 

4. เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments) 

5. เครื่องตี(Percussion Instruments) 
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1. เครื่องสาย (String Instruments) 

 

  เครื่องดนตรีประเภทเคร่ืองสาย ไดแก  ไวโอลิน (Violin) คือ เครื่องดนตรีท่ี 

กําเนิดเสียงในระดับสูง เปนเครื่องดนตรีในตระกูล ไวโอลิน (Violin Far) ทั้งหมด 4 ชนิด  

คือ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และคอนทราฮารป (Harp)  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย 

ซึ่งแตกตางจากเคร่ืองสายประเภทอื่น ๆ คือ การขึงสายจะไมผานกลองเสียง (Sounding Board)  

เหมือนเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ เชน กีตาร ไวโอลิน หรือเปยโน  โครงสําหรับขึงสายมีลักษณะเปน

รูปสามเหลี่ยมโคงงอเล็กนอย เพื่อใหเกิดความสวยงาม ปกติจะเลนดวยการดีดที่สาย คุณภาพ

เสียงของฮารปมีความแจมใส กวาเสียงของเปยโน ใชแสดงความสดช่ืนแจมใส  แมนโดลิน 
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(Mandolin) เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่กําเนิดเสียงในระดับเสียงสูง ผูเลนจะใช

เพล็คทรัม หรือปคดีดไปท่ีสาย ในลักษณะดีดข้ึนลงติดตอกันอยางเร็วเพื่อใหเกิดเสียงสั่นรัว  กีตาร 

(Guitar)  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เลนโดยวิธีการดีด เกี่ยว ดึง หรือ กรีดสายบนสาย

กีตาร อาจใชน้ิวหรือเพล็คทรัมก็ได กลองเสียงของกีตารจะคลายไวโอลินขนาดใหญ คอยาว 

มีเฟร็ทโลหะ คั่นอยู 5 สาย และมีหมุดยึดสายที่ปลายคอกีตาร สายของกีตารมีทั้งทําดวยโลหะ

และไนลอน แบนโจ (Banjo)  เปนเครื่องดนตรีประเภทเคร่ืองสาย เลนดวยวิธีดีดดวยน้ิวมือหรือ

ดีดดวยเพล็คทรัม (Plectrum)  นิยมเลนในกลุมนักรอง นักดนตรี ชาวอเมริกัน 

 

2. เครื่องลมไม(Woodwind Instruments) 

 
 

  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไมแบงออกเปน 2 พวก คือพวกขลุยและป ถาเปน 

ประเภทขลุยจะไมมีลิ้น เปาลมผานทอในลักษณะของการผิว เชน ฟลุท ปคโคโล รีคอรเดอร , 

ประเภทป ตองเปาลมผานลิ้น ซึ่งมีลิ้นเด่ียว เชน คลาริเนต แซ็กโซโฟน(แมนตัวแซ็กโซโฟนจะทํา

ดวยโลหะ แตจัดเปนประเภทเครื่องลมไมมีลิ้นเด่ียว) และประเภทลิ้นคู เชน บาสซูน โอโบ เปนตน 
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3. เครื่องลมทองเหลอืง (Brass Instrument) 

 
 

  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง ทําดวยโลหะผสมทองเหลือง เสียงของ 

เครื่องดนตรีประเภทน้ีเกิดจากการเปาลมผานทอโลหะ ความยาวของทอโลหะตางกันทําใหระดับ

เสียงเปลี่ยนไป การเปลี่ยนความยาวของทอโลหะจะใชลูกสูบเปนตัวบังคับ เชน ทรัมเปท คอรเน็ท 

ทูบา ยูโฟเนียม    เครื่องดนตรีบางชนิดจะใชการชักทอลมเขาออก เพื่อเปลี่ยนความยาวของทอลม 

เชน ทรอมโบน ลักษณะเดนของเครื่องดนตรีประเภทน้ี คือ มีปากลําโพงสําหรับขยายเสียงใหมี

ความดังเจิดจา เรามักเรียกเครื่องดนตรีประเภทน้ีรวม ๆ กันวาแตร ปากเปา เครื่องดนตรีประเภท

น้ีทําดวยโลหะเปนรูปกรวยเรียกวา กําพวด (Mouthpiece) ตอเขากับทอลมของเคร่ืองดนตรีน้ัน ๆ 

  

4. เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instrument) 

 
 

  เครื่องดนตรีในกลุมนี้ มักนิยมเรียกทับศัพทในภาษาอังกฤษวา “เคร่ืองดนตรี 

ประเภทคียบอรด” ลักษณะเดนของเครื่องดนตรีที่อยูในกลุมนี้ คือ มีลิ่มนิ้วสําหรับกด เพื่อเปลี่ยน

ระดับเสียงดนตรี ลิ่มนิ้วสําหรับกดน้ันนิยมเรียกวา “คีย”  เครื่องดนตรีแตละชนิดมีจํานวนคียไม
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เทากัน โดยปกติสีของคียเปนขาวหรือดํา เชน เปยโน  เปนเคร่ืองดนตรีประเภทลิ่มนิ้วนิยมกัน

อยางกวางขวางกวาเคร่ืองดนตรี ชนิดอื่นทั้งหมด เปนเคร่ืองดนตรีประจําบาน ประจําวงคอนเสิรต

นอกจากเปนเครื่องดนตรีที่จัดวาเปนเอกทางเด่ียวแลว ยังใชสําหรับคลอเสียงดนตรีชนิดอื่น และใช

คลอเสียงรองไดดีอีกดวย เปยโน สามารถเปลี่ยนระดับเสียงไดทุกบันไดเสียง มีลิ่มทั้งหมด 88 ลิ่ม

น้ิว สามารถเลนไดท้ังทํานอง (Malody) และเสียงประสาน (Harmony) ในขณะเดียวกันเสียงของ

เปยโนถือเปนเสียงมาตรฐาน ดังน้ันในการแตงเพลงจงึจําเปนตองใชเปยโนเปนหลักในการเขียน

โนตในบันไดเสียงตาง ๆ ฮารปซีคอรด (Harpsicord)   แอ็คคอรเดียน (Accordion)  

 

5. เครื่องตี (Percussion Instruments) 

 
         เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีไดแก เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการตีกระทบ การสั่น การ

เขยา การเคาะ การตีอาจจะใชไมตีหรืออาจจะใชสิ่งหนึ่งกระทบเขากับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อใหเกิดเสียง 

เครื่องตีกระทบประกอบขึ้นดวยวัสดุของแข็งหลายชนิด เชน โลหะ ไม หรือแผนหนังขึงตึง  เชน

กลองใหญ (Bass Drum) กลองเล็ก (Snare Drum)  ทิมปานี (Timpani)   คองกา (Konga)   

บองโก (Bongo) แทมบูริน (Tambourine)   กิ๋ง (Triangle)   มาราคา (Maraca)  คาบาซา 

(Cabasa)   เคาเบลล (Cowbell)   กลองชุด (Drum set)  ฉาบ (Cymbal)  ระฆังราว (Tubular 

Bells)  มาริมบา (Marinba)   ไซโลโฟน (Xylophone)  ไวบราโฟน (Vibraphone) 
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เรื่องที ่2.3  ประวัติและความเปนมาของเพลงสากล 

เพลงสากลแบงออกได 12 ประเภทดังนี้ 

1. เพลงศาสนา  

เพลงศาสนาหรือดนตรีศาสนา (Church music หรือ Sacred music) เปนเพลงประเภทขับ 

รองที่มีเน้ือรองเกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะ มีทั้งประเภทท่ีขับรองเดี่ยว และ ขับรองประสานเสียง 

อาจประกอบดนตรี หรือไมก็ได เพลงศาสนามีหลายชนิด เชน  

แคนตาตา (Cantata) เปนเพลงรองสั้น ๆ เน้ือรองเปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งมี 

ทั้งชนิดท่ีใชรองในโบสถ และรองตามบาน 

ฮีมน (Hymn) คือเพลงสวดที่เกี่ยวกับศาสนา มีลักษณะเปนบทกลอน รองเพื่อ 

ศาสนาเพียงอยางเดียว  

แมส (Mass) คือบทรองในศาสนาคริสต  นิกายโรมันคาทอลิค รองแบบประสาน 

เสียงเพิ่งมีดนตรีประกอบเมื่อศตวรรษที่ 17 

โอราโทริโอ (oratorio) เปนเพลงสวดที่นําเนื้อรองมาจากพระคัมภีร มีทั้งรอง 

เด่ียว รองหมู และมีดนตรีวงใหญประกอบตัวอยางเพลง Oratorio Hallelujah From Messiah 

Haydn  

แพสชัน่ (Passion) เปนเพลงสวดที่มีเน้ือหา เน้ือเพลงเกี่ยวกับความทุกขยากของ 

พระเยซู  

รีเควี่ยม (Requiem) เปนเพลงสวดที่เกี่ยวกับความตาย รองในโบสถโรมันคาทอ 

ลิคในพิธีฝงศพ หรือวันครบรอบแหงความตาย หรือวันรวมวิญญาณของศาสนาคริสต  

2. เพลงที่ใชขับรองในละครอปุรากร หรือละครโอเปรา  

เปนละครชนิดหน่ึงที่แสดงโดยใชการรองเพลงโตตอบกันตลอดทั้งเร่ือง มีการรองดังน้ี  

อาเรีย (Aria) เปนเพลงขับรองที่รองรําพันแสดงความรูสึกทางจิตใจอยางลึกซึ้ง  

เปนการขับรองเดี่ยวโดยมีเคร่ืองดนตรีประกอบ  

คอรัส (Chorus) เปนเพลงขับรองหมู อาจเปนเสียงเดียวกันหรือคนละเสียงก็ได  

คอนเสริทไฟนอล (Concert Final) เปนเพลงขับรองหมู ใชขับรองตอนเรา 

ความรูสึกสุดยอด  

เรคซิเรทพี (Recilative) เปนการขับรองกึ่งพูด การพูดนี้มีลีลาลัษณะของเสียง  

สูง ๆ ต่ํา ๆ คลายกับการขับเสภาของไทย 
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3. เพลงลีลาศ  

ไดแกเพลงทุกชนิดท่ีใชในการเตนรําลีลาศได เชน เพลงแทงโก วอลท ชาชาชา ฯลฯ มีทั้ง 

ชนิดขับรองและบรรเลง  

4.เพลงชาวบาน  

เพลงชาวบานโดยมากเปนเพลงงาย ๆ การแตงก็ไมมีการบันทึกไวเปนโนต รองตอ ๆ  

กันจนจําได มีทํานองซ้ํา ๆ กันหลายตอหลายทอนในเพลงแตละเพลง คลายเพลงเตนกํารําเคียว

ของไทย  

5. เพลงตะวนัตก  

หมายถึงเพลงที่ขับรองกันในภาคตะวันตกของสหรัฐ เทานั้น พวกที่บุกเบิกในการรองคือ  

พวกกรรมกรรถไฟ พวกโคบาล พวกพเนจร เพลงตะวนัตกนับไดวาเปนเพลงอเมริกันแทเพราะเกิด

ในอเมริกา และเกิดจากสิ่งแวดลอมและจิตใจของคนที่อยูอเมริกา  

6 เพลงแชมเบอรมิวสิก (Chamber music)  

สวนมากเปนเพลงบรรเลงดวยเครื่องดนตรี ตั้งแต 3 - 7 คนขึ้นไป แตบางคร้ังก็มีการรอง 

แทรกอยูบาง เปนเพลงสําหรับฟงใหอารมณผอนคลาย เพลงแชมเบอรมิวสิกมักจะตอง

ประกอบดวยนักดนตรีฝมือเยี่ยม เพราะถาใครเลนผิดพลาดไปคนฟงก็สังเกตได  

7. เพลงกลอมเดก็ (Lullaby)  

          เปนเพลงที่เกิดจากแรงดลใจภายในตัวแม เพื่อกลอมลูกใหหลับแตแลวก็กลายเปน 

ทํานองอันไพเราะไป เพลงกลอมเด็กแทบทุกเพลงจะมีทํานองชาๆ 

8. เพลง (Sonata)  

       เปนเพลงที่แตงขึ้นใหเลนดวยเครื่องดนตรีหนึ่งหรือ 2 ช้ิน ซึ่งโดยมากมักจะเปน  

ไวโอลินกับเปยโน โดยมากเปนเพลงชา ๆ เลนใหเขากับบรรยากาศในขณะที่ศิลปนกําลังแตงเพลง

น้ัน ๆ เชนเพลง moonlight Sonata ของบีโธเฟนแตงขึ้นเมื่อมีแสงจันทรสองลอดเขามาทาง

หนาตางเปนตน  

9.  เพลงพาเหรด (March)  

          ไดแกเพลงซึ่งมีจังหวะเนนหนักเบา โดยมากเพื่อประกอบการเดินแถวของพวก 

ทหาร หรือเพื่อประโยชนในการปลุกใจ ฟงคึกคัก ตื่นเตน เพลงเดินนี้เรียกวา Military March  

มีเพลงชนิดหน่ึงมีจังหวะชา ใชในการเดินขบวนแห โดยเฉพาะการแหศพ เรียกวา Processional 

March  
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10. เพลงแจส (Jazz)  

           เพลงแจสเปนเพลงอเมริกันแทอีกชนิดหน่ึง ลักษณะสําคัญของเพลงแจสคือ  

การมี Syncopation (ซินโคเปช่ัน) หมายถึงการเนนจังหวะที่จังหวะยก มากกวาจังหวะตก 

โดยมากเพลงแจสจะเปนเพลงที่มีเสียงอึกทึกอยูไมนอย แตเพลงแจสที่เลนอยางชา ๆและนุมนวลก็

มีเชนกัน เพลงแจสรุนแรกเกิดขึ้นทางภาคใตของสหรัฐอเมริกาโดยพวกชนผิวดําที่ เปนทาส เพลง

แจสที่เกิดทางใตน้ีมีช่ือเรียกวา Dixieland Jazz เพลงแจสไดรับการพัฒนาปรับปรุงข้ึนมาจนกลาย

มาเปนเพลง Blue ลักษณะของเพลง Blue นี้จะเลนอยางชา ๆ  เนิบนาบ  

11. เพลง Program music  

          สาระสําคัญของเพลงประเภทน้ีคือการพยายามเลาเรื่องหรือบรรยายภูมิประเทศ 

ดวยเสียงดนตรี แตความพยายามนี้ก็มิคอยสําเร็จนัก จึงมักจะตองมีการแจกบทความเลาเรื่อง

นิยายหรือภาพน้ัน ๆ ใหผูฟงไดทราบกอนฟง แลวผูฟงจะจินตนาการหรือนึกภาพจากเสียงดนตรี

อีกที 

12. เพลงอมตะ (Immoral song)  

          หมายถึง เพลงใด ๆ ก็ได ที่ไดรับการยอมรับยกยองวา มีความไพเราะ และเปนที่ 

นิยมอยูทุกยุคทุกสมัย หรือ เปนที่นิยมรูจัก ฟงไพเราะอยูเสมอไมวา เวลาใด ยุคใด สมัยใด เชน

เพลงบัวขาว แสงทิพยของไทย  

เรื่องที ่2.4  คณุคาของดนตรีสากล 

ดนตรีมคีุณคาตอมนษุยอยางไร 

   ดนตรีเปนสื่อที่ตอบสนองตอธรรมชาติโดยตรงและสรางความสุขใหกับมนุษย  เราสามารถ

นําดนตรีมาใชในการชวยสงเสริมพัฒนาการในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาได

ดังน้ี 

1. ดนตรีชวยพฒันาทางดานรางกาย  การเคลื่อนไหวรางกายตามเสียงดนตรีอยางมี

ความสุขสนุกสนาน ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกลาว  จะเปนการชวยใหกระดูกและกลามเนื้อแข็งแรง   

2. ดนตรีชวยพฒันาทางดานอารมณและจติใจ  ดนตรีที่มีจังหวะชาจะทําใหมนุษยมี 

อารมณผอนคลาย สงบ มีสมาธิ และชวยกลอมเกลาจติใจใหออนโยน ในขณะที่ดนตรีที่มีจังหวะ

เร็ว จะทําใหมีอารมณแจมใส และมจีิตใจที่เบิกบาน 

3. ดนตรีชวยพฒันาทางดานสงัคม  กจิกรรมดนตรีแบบกลุมคือการไดทํากิจกรรมดนตรี 



58 

 

รวมกับผูอื่น เชน การรองเพลง เตนระบํา รําละคร หรือ การต้ังวงดนตรี เลนกับครอบครัวหรือ

ผูอื่น ชวยใหมนุษยรูจักการปรับตัวเขากับผูอื่นและไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นไดดีขึ้น 

สําหรับกิจกรรมดนตรีแบบเดี่ยว เชน การเลนดนตรี การรองเพลง หรือการเตนระบํา 

รําฟอนคนเดียวตอหนาคนอื่น ชวย พัฒนาบุคลิกภาพและสรางความเชื่อมั่นในตนเอง   

4. ดนตรีชวยพฒันาทางดานสตปิญญา     

4.1 ดนตรีชวยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร เชนเพลงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่องขอ 

จํานวน และ การนับ หรือการไดหัดอานโนตดนตรี 

4.2 ดนตรีชวยพัฒนาทักษะทางดานวิทยาศาสตร เชนเพลงที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ 

ธรรมชาติจากเน้ือเพลงที่เกี่ยวกับ สัตว  ตนไม  รุงกินน้ํา  พระจันทร  ดวงดาว 

4.3 ดนตรีชวยพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการออกเสยีง  ไดเรียนรูคําศัพท 

ตางๆทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศผานทางเน้ือเพลง 

4.4 ดนตรีชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค เชนการคิดทาเตนประกอบ การแตงเน้ือ 

หรือทํานองเพลง ตลอดจนการจินตนาการตามเน้ือหา หรือทํานองของเพลง 

 

เรื่องที ่2.5  การสบืสานภูมปิญญาทางดนตรีสากล 

กระบวนการการอนุรักษ และสืบสานภูมิปญญาทางดนตรีสากล สามารถทําไดดังน้ี 

  1. ศึกษา คนควา การวิจัย  และเก็บขอมูลดนตรีสากลและดนตรีทองถ่ิน ทั้งที่มีการ

รวบรวมไว เพื่อเปนขอมูล และเผยแพรเพื่อใหเกิดการมองเห็นคุณคา ทําใหเกิดการยอมรับ และ

นําไปใชประโยชนอยางเหมาะสม ตอไป 

2. สงเสริมใหทุกคนเห็นคุณคา รวมกันรักษาเอกลักษณรูปแบบทางดนตรีสากลและดนตรี

สากลในทองถิ่นเพื่อสรางความเขาใจและมั่นใจแกประชาชนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนอง

กระแส วัฒนธรรมอื่นๆ อยางเหมาะสม 

  3. รณรงคใหประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความสําคัญ ของดนตรีสากลใน

ประเทศไทยวาเปนเรื่องที่ทุกคนตองใหการรับผิดชอบรวมกัน  

4. สงเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีภายในประเทศและระหวางประเทศ  

  5. สรางทัศนคติ ความรู และความเขาใจวาทุกคนมีหนาที่เสริมสราง ฟนฟู และการดูแล

รักษาดนตรีสากลในฐานะที่เปนสมบัติของมนุษยชาติ 

6. จัดทําระบบเครือขายสารสนเทศ(อินเตอรเน็ท) ทางดานดนตรีสากลในทองถ่ิน  ในดาน

การอนุรักษภูมิปญญาทางดนตรีสากลไว 
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7. ปลูกฝงทัศนคติท่ีดีตอ ดนตรีสากลใหแกกลุมเด็ก เยาวชน 

8. ปรับปรุงผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีสากลแบบดังเดิม กับวัฒนธรรมเพลงประจําทองถ่ิน  

  9. เผยแพรความรูดานดนตรีสากลในสื่อตางๆเชน สื่อ วิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ตเพื่อให

ทุกคนมีโอกาสไดสัมผัสหรือทําความรูจักกับเคร่ืองดนตรีสากลมากขึ้น 
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กิจกรรมทายบทที ่2 

กิจกรรมที่ 2.1 

ใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากเรื่องดนตรีสากล แลวเขียนตอบคําถามในชองวางที่กําหนด 

(ขอละ 0.5 คะแนน 10 ขอ รวม 5 คะแนน) 

1. เครื่องดนตรีประเภทแรก ๆ ของโลกเปนเครื่องดนตรีประเภท

............................................................และเครื่องดนตรีสากลที่ชาวตะวันตกสรางขึ้นในยุค

แรก ๆ คือ…………………………………… 

2. บอกลักษณะของรูปแบบของดนตรียุคกลาง 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

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

3. บอกลักษณะของรูปแบบของดนตรียุครีเนซองค

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

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

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

4. บอกลักษณะของรูปแบบของดนตรียุคบาโรค 

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

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

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

5. บอกลักษณะของรูปแบบของดนตรียุคคลาสสิค

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

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

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

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

............................................................................................................................................. 
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6. บอกลักษณะของรูปแบบของดนตรียุคโรแมนติก

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

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

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

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

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

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

7. บอกลักษณะของรูปแบบของดนตรียุคอิมเพรสช่ันนิสติค 

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

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

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

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

8. วงดนตรีกลับมาเปนวงเล็กแบบเชมเบอรมิวสิก ไมนิยมวงออรเคสตรามักมีการใช

อิเล็กทรอนิกส เปนลักษณะของดนตรียุค

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

9. วงดนตรีที่นิยมในขบวนแหและสวนสนามคือ ………………………………………………...... 

10.  โมสารท และบีโทเฟนเปนนักแตงเพลงในยุค

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

 

กิจกรรมที่ 2.2 

1. ใหผูเรียนแยกกลุมเครื่องดนตรีสากลในภาพโดยใสหมายเลขตามประเภทดังน้ี 

1. เครื่องสาย (String Instruments) 

2. เครื่องลมไม (Woodwind Instruments) 

3. เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments) 

4. เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments) 

5. เครื่องตี (Percussion Instruments) 

หากผูเรียนแยกถูกทุกกลุม ให 2 คะแนนหากแยกกลุมถูก 3 กลุม 1 คะแนนหากถูกนอยใหผูเรียน

กลับไปทบทวนในหนังสือเรียนแลวกลับมาทํากิจกรรมน้ีอีกคร้ัง 
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2.ใหเขียนบอกประเภทเพลงสากล 12 ประเภท พรอมลักษณะเดนของแตละประเภท 

  

 หากผูเรียนเขียนได 10-12 ประเภทให 3 คะแนน เขียนได 9-10 ประเภทให 2 คะแนน 

เขียนได  7-8 ประเภทให 3 คะแนน หากถูกนอย ใหผูเรียนกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนแลว

กลับมาทํากิจกรรมน้ีอีกคร้ัง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................... 
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บทที่  3 

นาฎศิลปสากล 

 

เรื่องที ่3.1  ประวัติและความเปนมาของนาฏศลิปสากล     

  

การกําเนดิของนาฏศิลปโลกหรือนาฏศิลปสากลเกิดข้ึนจากอะไร 

การกําเนิดของนาฏศิลปโลก หรือนาฏศิลปสากลเกิดขึ้นจาก 2 สิ่งคือ จากธรรมชาติ และความ

เช่ือถือศรัทธาในสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย ดังน้ี  

นาฏศิลปกําเนดิจากธรรมชาต ิ  เริ่มจากมนุษยรูจักการเตนรํา จากการเลียนแบบการ

เคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในโลกทั้งจากสัตว พืช และมนุษยดวยกันเอง เชน การรองและเตนของคน

ปาบางเผา เปนตน จากนั้นไดมีการพัฒนาทาทางและการขยับเย้ือนรางกายตามความรูสึกของ

มนุษยที่แสดงถึงอารมณ  เชน ดีใจ เสียใจ  โกรธ หิวโหย และอิริยาบถตาง ๆ ของมนุษยตามความ

เปนจริง ซึ่งเปนที่มาของการแสดงละครที่เร่ิมตนจากละครพูด โดยการพูด ทําทาทางการ แสดง

อารมณตาง ๆ และการสวม เครื่องแตงกายตามบทละคร ซึ่งเปนเรื่องราวที่มาจากชีวิตจริงของ

มนุษย แตกตางกันไปตามความเชื่อ คานิยม และอารยธรรมของแตละชนชาติ 

  

นาฏศิลปกําเนดิจากความเชื่อถือศรัทธาในสิ่งศักดิ์สทิธิ์ 

 มนุษยมีสัญชาตญาณแหงความกลัว จึงทําใหมนุษยพยายามหาสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจ ดวยการ

นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดา เทพเจา และอํานาจลี้ลับตาง ๆ โดยมีการเซนไหวบูชาใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คุมครองใหปลอดภัยหรือออนวอนขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยดลบันดาลใหสมปรารถนา เชน พิธีบูชา

ยัญของชนเผาตาง ๆ ในดินแดนตะวันตกเมื่ออดีตกาล ซึ่งจะมีการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองและ

เตนรําประกอบ เปนสิ่งเริ่มตนของนาฏศิลปที่เกิดจาดความศรัทธา 

 

เรื่องที ่3.2  ประวัตินาฏศิลปตะวันตก  

นาฏศิลปในสมัยกรกีเกดิจากอะไร 

ในสมัยกรีกโบราณ เริ่มตนจากการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจาไดโอนีซุส (Dionysus) 

ซึ่งเปนเทพเจาแหงความอุดมสมบูรณขึ้นในเทศกาลบูชาเทพเจาองคน้ี จัดขึ้นปละคร้ัง จากนั้นก็มี

การพัฒนาเปนละครเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย ซึ่งยังมีแกนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา และ

ศิลปวัฒนธรรม ประเภทของละครในสมัยกรีกมีทั้งละครโศกนาฏกรรม และสุขนาฏกรรม ซึ่งใช
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นักแสดงผูชายทั้งหมดเพียง  3  คนแสดงเปนตัวละครหลาย ๆ ตัว   ดวยการเปลี่ยนหนากากไป

เรื่อย ๆ 

 

นาฏศิลปในสมัยโรมัน 

ในสมัยโรมัน เร่ิมจากนํารูปแบบของละครกรีกโบราณ ในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาที่

เกี่ยวกับการบูชาเทพเจา ตอมาก็ไดมีการปรับปรุง  โดยเพิ่มการเตนรําและใชทาทางแสดงอารมณ

มากขึ้น ตัวละครมีลักษณะของสามัญชน ที่เนนการแสดงแบบตลกโปกฮาตามแนวละครประเภท

สุขนาฏกรรมมากขึ้น รวมท้ังมีการยกเลิกการใสหนากากแบบละครกรีกในตัวละครตลกจึงทําให

นักแสดงสามารถแสดงอารมณภายในและความสามารถในการแสดงไดมากขึ้น  

เหตุทีน่าฏศิลปแบบละครสมัยโรมันถึงไดสิ้นสดุลง 

เน่ืองจากละครสมัยโรมันสวนใหญเปนประเภทสุขนาฏกรรมที่ไมคอยไดแกนสาร และไมได

มีวัตถุประสงคเพื่อรับใชเทพเจา จึงทําใหศาสนจักรแหงกรุงโรมไดออกคําสั่งหามไมใหคนไปดูละคร 

จนในที่สุดโรงละครทุกโรงในกรุงโรมตองปดลง   

 

ละครแพนโทไมน (Pantomine) 

 ละครแพนโทไมน  (Pantomine) หรือละครใบ ในอังกฤษที่เปนการแสดงละครที่มีดนตรี

และการเตนรําประกอบ จนมาถึงในศตวรรษที่ 20 ตอนตน รูปแบบการแสดงละครเริ่มหันเขาสู

การสะทอนสภาพความเปนจริงในสังคมโดยแสดงละครตามแบบชีวิตจริงมากยิ่งขึ้น จากนั้นจึง

พัฒนามาเปนละครในยุคปจจุบัน 

 

เรื่อง  3.3  ประวตัินาฏศิลปตะวันออก 

 

นาฏศิลปจีน   ประวัติความเปนมาเหมือนนาฏศิลปตะวันออก เกิดจากการประกอบพิธี

ทางไสยศาสตร จนพัฒนามาเปนละครแบบตางๆทั้งในราชสํานัก และของชาวบาน จนทายท่ีสุด

เกิดเปนอุปรากรจีน หรืองิ้ว   นับเปนศิลปะที่มีแบบแผนระดับชาติที่ชาวจีนไดพัฒนาสูงสุด       

และอนุรักษมาเปนเวลาหลายรอยป จนมีลักษณะเปนศิลปะประจําชาติ   นอกจากนั้นนาฏศิลป

ของจีนมีมากมาย เชน ละครใบ ละครตลก การขับกลอม การเลานิทานประกอบดนตรี เพลง

พื้นบาน  
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นาฏศิลปจีนประจําชาติจีน 

นาฏศิลปประจําชาติจีน คือ อุปรากรจีนหรืองิ้วท่ีเปนแบบมาตรฐานคือ งิ้วปกกิ่ง ซึ่ง

องคการยูเนสโกยกระดับใหเปน “มรดกโลก”เปนการแสดงศิลปะดานดนตรี การขับรอง นาฏลีลา 

การแสดงอารมณ ศิลปะกายกรรมภาษาจีนเรียกวา “จาจี”้ เชนการตอสู ผูแสดงจะตองมีนํ้าเสียง

คุณภาพและมีความอดทนสูงดวย  

        องคประกอบของอปุรากรจีนประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังนี ้

บทบาทตัวละคร  ตัวละครชายกับหญิงแบงออกเปน “บูและบุน”  โดย 

ประเภททีแสดงบูจะตองแสดงกายกรรม สวนประเภทที่แสดงบุนจะเนนที่การขับรอง และการ

แสดงอารมณ แตถาแสดงบทบาทที่คาบเกี่ยวกัน จะเรียกตัวละครน้ันวา  “บูบุน” 

เทคนคิการแสดง  แสดงตามทฤษฎีการเคลื่อนไหวทุกสวนของรางกาย  

มีจังหวะสงางามทั้งการเคลื่อนไหวของมือ เทา การเดิน   

เครื่องแตงกาย  แตงตามชุดประจําชาติ มีชุดจักรพรรดิ ชุดขุนนาง เครื่องทรง 

เสื้อเกราะ มงกุฎจักรพรรดิ หมวกขุนนาง นักรบ รองเทาเปนรองเทาผาพื้นเรียบ ผูแสดงแตงหนาเอง

ตามบทบาทที่แสดง 

ดนตรี และการขับรอง เปนสวนประกอบท่ีสําคัญในการแสดงอุปรากรจีน  

ซึ่งเครื่องดนตรีประเภทบุนประกอบดวยเครื่องดีด เครื่องสี ที่สําคัญ ไดแก ซอปกกิ่ง กีตารทรงกลม

คลายพระจันทร แบนโจสามสาย ขลุย ป ออรแกน แตรจีน สวนเครื่องดนตรปีระเภทบู 

ประกอบดวยเครื่องดนตรี และเครื่องกระทบ ไดแก กรับ กลองหนัง กลองเตี้ย กลองใหญ ฆอง

ใหญ ฆองเล็ก  ฆองชุด และฉาบ   ลักษณะการขับรองนับวาเปนหัวใจสําคัญ เพราะผูชมตองการ

ฟงความไพเราะของการขับรองเพลงมากกวาการติดตามดูเพื่อใหทราบเน้ือรอง 

เวที ฉาก และอุปกรณที่ใชในการแสดง  สมัยโบราณเวทีมักสรางดวยอิฐ หิน  

เรียกวา  “สวนนํ้าชา”  หรือ “โรงน้ําชา”  เวทีช่ัวคราวสรางดวยไมรูปสี่เหลี่ยม  มีหลังคา ยึดดวย

เสา  4 ตัว พื้นเวทีปูดวยเสื่อหรือพรม อุปกรณโตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว ไมมีมาน  ดานหนาประดับ

ดวย อาวุธ เชน  ดาบ หอก ธนู หลาว ทวน กระบอง 

 

          นาฏศิลปญีปุ่น  

          ประวัติของละครญี่ปุนเริ่มตนประมาณศตวรรษที่ 7   วิวัฒนาการมาจากการแสดงระบํา

บูชาเทพเจาแหงภูเขาไฟ และตอมาญี่ปุนไดรับแบบแผนการแสดงมาจากประเทศจีน โดยไดรับ
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ผานประเทศเกาหลีแบบแผนการแสดงตางๆ ท่ีปรากฏอยูในสมัยปจจุบันน้ี ไดแก ละครโนะ ละคร

คาบูกิ บูงักกุ ละครหุนบุนระกุ ละครชิมปะ และละครทาคาราสุกะ  

         ละครโนะ     

เปนละครแบบโบราณ มีกฎเกณฑและระเบียบแบบแผนในการแสดง มากมายในปจจุบัน

ถือเปนศิลปะชั้นสูงประจําชาติของญี่ปุน  ซึ่งบทละครโนะมีอยูประมาณ 1,700 เรื่อง แตนําออก

แสดงอยางจริงจัง 40 เร่ืองเทานั้น  เน้ือเรื่องก็มีเรื่องราวตางๆกัน โดยเปนนิยายเกี่ยวกับนักรบ 

หรือเร่ืองความเศราของผูหญิงซึ่งเปนนางเอกในเรื่อง 

การแตงกาย ลักษณะพิเศษ ของละครโนห ก็คือ หนากาก ตัวละครเอกจะสวมหนากาก 

ซึ่งแกะสลักจากไมอยูตลอดเวลาและไมเปดเผยใบหนาจริงโดยเด็ดขาด หนากากซึ่งแสดงใหเห็นถึง

เพศ อายุ ประเภทของตัวละคร และสีหนาของตัวละคร ซึ่งอาจจะเปนหนากากปศาจชายหนุม 

หญิงสาว ชายแก หญิงแก ตามแตเน้ือเรื่อง สวนตัวรองจะไมใสหนากาก 

  เวทีละครโนะ มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวประมาณดานละ5.4เมตรมีเสามุมละตนพื้นเวทีและ

หลังคาทําดวยไมสนญี่ปุน ซึ่งวัสดุกอสรางที่เห็นสะดุดตาของเวที คือ ระเบียงทางเดินที่ยื่นจากเวที

ทางขวามือตรงไปยังดานหลังของเวที สวนฝาผนังทางดานหลังเวทีละครโนะเปนฉากเลื่อนดวย   

ไมสนญี่ปุนและบนฉากก็เขียนภาพตนสนอยางสวยงาม 

  เครื่องดนตรีที่ใชประกอบในการแสดงละครโนะน้ัน ใชเพียงเครื่องดนตรีชนิดเคาะที่จะเปน

บางชิ้นเทาน้ันเชนกลองขนาดเล็ก (โคทสึซึมิ) กลองมือขนาดใหญ (โอสึซึมิ) และกลองตี (ไตโกะ) 

และเครื่องเปามีชนิดเดียว คือ ขลุย (ฟูเอะ) 

 

ละครคาบกู ิ

คาบูกิละครอีกแบบหน่ึงของญี่ปุนที่ไดรับความนิยมมากกวาละครโนะ มีลักษณะ 

เปนการเช่ือมประสานความบันเทิงจากมหรสพของยุคเกาเขากับยุคปจจุบันคําวา “คาบูกิ” 

หมายถึง การผสมผสานระหวางโอเปรา บัลเลต และละคร ซึ่งมีทั้งการรอง การรํา และการแสดง

ละคร 

        

          บูงกักุ            

บูงักกุเปนการแสดงที่มีลักษณะเปนการรายรําที่แตกตางจากการรายราํของญี่ปุน 

แบบอ่ืนดังน้ี  

1. จะเนนไปในทางรายรําลวนๆ มากกวาที่จะเนนเน้ือหาของบท 
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2. ทารําบูงักกุ จะเนนสวนสัดการรําอันกลมกลืน ไมเฉพาะในการรําคู แมในการรํา

เด่ียวก็มี หลักเกณฑแบบเดียวกัน 

ละครหุนบนุระก ุ

 กําเนิดของละครหุนบุนระกุ นับยอนหลังไปถึงศตวรรษที่ 16 แบบท่ีเปนอยูในปจจุบันได

พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 18 การแสดงละครหุนบุนระกุมีเปนประจําที่โรงละครบุนระกุชา ในโอซา

กา และมีการแสดงในโตเกียวเปนครั้งคราว ตัวหุนประณีตงดงามมีขนาดครึ่งหน่ึงขององคจริงผูที่

ควบคุมใหหุนเคลื่อนไหวในทาตางๆ น้ันมีถึง 3 คน การแสดงหุนมีการบรรยายและดนตรีซามิเซน

ประกอบ ทําใหเกิดภาพแสดงอารมณและความรูสึกของมนุษย 

            ละครทาคาราสกุะ           

ละครทาคาราสุกะ เปนละครสมัยใหมคลายละครรองยุคใหมของไทย แตมีระบําประกอบ

หลายชุด ประชาชนนิยมดูกันมาก เพราะมักเปนเรื่องตลก ละครทาคาราสุกะน้ีอาจจะแสดงเปน

เรื่องญี่ปุน หรือเรื่องฝรั่งแบบตะวันตก 

 

เรื่องที ่3.4  นาฏศิลปสากลกบัการพัฒนาสังคม 

ประโยชนของนาฏศิลปสากลกับการพัฒนาสังคม 

1. ใชในรัฐพิธีและราชพิธี  

2. ใชในการสังสรรคและการบันเทิงในสังคม 

3. ใชเพื่อการสื่อสารในสังคมโดยการใชทาทางการเตนหรือรายรํา 

4. ใชในการศึกษา ทั้งการศึกษาทางดานศิลปะโดยตรงหรือใชการศึกษาดานอื่นๆ  

5. ใชเพื่อการอนุรักษ และเผยแพรเอกลักษณของชาติ 

6. ใชสงเสริมสุขภาพและพลานามัยของคนในสังคมและการแกปญหาที่มีอยูในสังคม  

7.  ใชพัฒนาจิตใจใหละเอียดออนและสรางเสริมจริยธรรมในจิตใจ 

นาฏศิลปสากลมีประโยชนกบัการพฒันาผูเรียน 

  การเรียนนาฏศิลปสากลทําใหเกิดการพัฒนาแกผูเรียน ดังน้ี  

1. ทําใหเปนคนรื่นเริงแจมใส  

2. มีความสามัคคีในหมูคณะ  

3. สามารถยึดเปนอาชีพได  

4. ทําใหรูจักดนตรีสากลและเพลงตาง ๆ  

5. ทําใหเกิดความจําและไหวพริบดี  
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6. ชวยใหเปนคนที่มีการเคลื่อนไหวที่สงางาม  

7. ชวยในการออกกําลังกายไดเปนอยางดี  

8. เมื่อไดรับความรูนาฏศิลปสากลจนเกิดความชํานาญอาจมีช่ือเสียงได 

 

เรื่องที ่3.5  วิธีการเลอืกชมการแสดงนาฎศิลป 

การเลอืกชมการแสดงนาฏศิลป มีวิธีปฏบิตัิดังนี ้

1. เลือกชมในสิ่งที่ไดรับความสนุกสนานบันเทิงใจ 

2. เลือกการแสดงท่ีชวยพัฒนาจิตใจ อารมณและสติปญญา 

3  เลือกการแสดงและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

4  เลือกการแสดงท่ีไดฝกความคิดและจินตนาการไปพรอมกับการชมการแสดง 

5  เลือกการแสดงท่ีใหความรูจากการชมการแสดง  

6.  การศึกษาทาเตน หรือวิธีการแสดงกอนชมการแสดงจะทําให เขาใจการแสดงมากขึ้น 

8.  ศึกษาเนื้อรองหรือภาษาของบทเพลงที่ใชในการแสดงกอนเขาชม 

9. ทําความเขาใจการแตงกายของผูแสดงวาเหมาะสมกับบรรยากาศและเรื่องราวในการ

แสดงหรือไม 

10. เขาใจบทบาทของตัวแสดงวาตัวแสดงแตละตัวเปนใครทําอะไรที่ไหน 

ในการเขาชมการแสดงนาฏศิลปควรปฏบิตัิตนอยางไร 

ลักษณะและมารยาทของผูชมการแสดงนาฏศิลปที่ดีมีดังน้ี 

1. ไมพูดหรือคุยในระหวางการแสดง 

2. ควรปรบมือทุกครั้งที่การแสดงจบ 

3. ไมวิจารณผูแสดงในขณะชมการแสดง 

4. ไมสงเสียงโหเมื่อการแสดงจบหรือผูแสดง แสดงผิดพลาด 

 

เรื่องที ่3.6  ลีลาศ 

 ความเปนมาของลีลาศ  

 “ลีลาศ” หมายถึง การเตนเพื่อความสนุกสนานและไดพบกับบุคคลอื่น ๆ ในงานสังสรรค 

หรืองานราตรีสโมสร  การลีลาศมีพื้นฐานมาจากการเตนรําพื้นเมือง แตจากความเปนมาไมมี

หลักฐานบงบอกวาการลลีาศเกิดข้ึน  แตเปนการเตนรําเพื่อเปนการประกอบกิจกรรมพิธีทาง

ศาสนา หรือความเช่ือตาง ๆ  แลวไดมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ ตามวัฒนธรรมประเพณี และความ
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เปนอยูของชนชาติตางๆ ที่ไดมีการพัฒนารูปแบบใหเปนทามาตรฐานมากขึ้น เปนรูปแบบสากล

นิยม หรือการลีลาศในปจจุบัน 

ลีลาศมีกีป่ระเภทอะไรบาง 

 ลีลาศแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

 1. การลีลาศแบบมาตรฐาน เปนจังหวะมาตรฐานสากลนิยม แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 

  1.1. 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) 

  1.2 การลีลาศแบบละติน – อเมริกา (Latin-Amarican)มีจังหวะที่เปนมาตรฐาน 5 

จังหวะคือ  

   1) ชา ชา ชา (Cha Cha Cha) 

   2) แซมบา (Samba) 

   3) คิวบัน รัมบา (Cuban Rumba) 

   4) พาโซโดเบล (Paso Doble) 

   5) ไจวฟ (Jive) 

  

2. การลีลาศแบบไมเปนมาตรฐาน  พัฒนามาจากการเตนระบําพื้นเมือง มี 3 รูปแบบคือ 

  2.1 แบบละติน-อเมริกา เปนลีลาศเพื่อการเขาสังคมและสนุกสนาน มีจังหวะตางๆ 

เชน จังหวะ แมมโบ (Mambo) อารเจนตินา แทงโก (Argentina Tango) 

  2.2 แบบอเมริกันสไตล เปนการเตนรํา แบบบอลรูมและละติน เชนเดียวกับ 

จังหวะมาตรฐาน แตมีวิธีหรือเทคนิคในการเตนที่แตกตางไปบางตามความนิยมของชาวอเมริกัน 

เชนจังหวะ ร็อกแอนดโรล (Rock & Roll) และจังหวะสวิง (Swing) 

  2.3 แบบโอลดไทมแดนซ เปนลักษณะลีลาศ ที่มีวิวัฒนาการมาจากการเตนรําแบบ

โบราณที่นิยมใชเตนตามงานเลี้ยงสังสรรค โดยจะจับเปนคู แตเวลาเตนจะเตนพรอมกันทุกคู เปน

รูปแบบวงกลมโดยใชจังหวะหลายๆจังหวะในการเตน เชน สวิง วอลช (Swing Waltz) เปนตน 
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ประโยชนของการลีลาศ 

1. กอใหเกิดความซาบซึ้งในจังหวะดนตรี 

2. กอใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

3. เปนกิจกรรมนันทนาการ และเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

4. เปนกิจกรรมสื่อสัมพันธทางสังคม ท่ีผูชายและผูหญิงสามารถเขารวมในกิจกรรมพรอม

กันได 

5. ชวยพัฒนาทักษะทางรางกาย 

6. ชวยสงเสริมสุขภาพพลานามัย ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  

7. ทําใหมีรูปรางทรวดทรงงดงาม สมสวน มีบุคลิกภาพสงางาม  

8. ชวยผอนคลายความตึงเครียดทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 

9. ชวยใหรูจักการเขาสังคม และรูจักการอยูรวมกันในสังคมไดเปนอยางดี 

10. ชวยสงเสริมใหมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม 

11. ทําใหมีความซาบซึ้งในวัฒนธรรมอันดี 

 12. เปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 

13. เปนกิจกรรมท่ีสามารถชวยแกไขขอบกพรองทางกายได 
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กิจกรรมทายบทที ่3 

กิจกรรมที่ 3.1 

ใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากเรื่องนาฏศิลปสากลแลวตอบคําถามตอไปนี้ 

(ขอละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน) 

1. การกําเนิดของนาฏศิลปโลกหรือนาฏศิลปสากลเกิดขึ้นจากอะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. อธิบายลักษณะเฉพาะของนาฏศิลปในสมัยกรีก 

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

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

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

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

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

3. อธิบายลักษณะเฉพาะของนาฏศิลปในสมัยโรมัน 

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

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

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

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

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

4. ละครแพนโทไมน  (Pantomime) คืออะไรและมีประวัติความเปนมาอยางไร 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 
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5. นาฏศิลปประจําชาติจีนคืออะไร และมีองคประกอบอะไรบาง 

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

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

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

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

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

6. ละครโนคาบูกิคืออะไร และใหอธิบายรายละเอียดของละครโนะ 

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

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

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

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

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

7. ใหบอกประโยชนของนาฏศิลปสากลกับการพัฒนาสังคม 

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

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

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

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

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

8. ใหบอกประโยชนของการเรียนนาฏศิลปวาผูเรียนจะมีการพัฒนาอะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 
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9. ลีลาศจังหวะมาตรฐานสากลนิยม แบงเปน กี่รูปแบบ แตละรูปแบบมีจังหวะ

อะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. บอกประโยชนของการลีลาศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................ 
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กิจกรรมที่ 3.2 

ใหผูเรียนดูภาพการแสดงนาฏศิลปดานซายมือแลวโยงเสนกับคําตอบดานขวามือ 

(ขอละ1 คะแนน รวม 5 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วอลซ (Waltz) 

 

ละครคาบกู ิ

 

 

แทงโก (Tango) 

 

 

งิ้วปกกิ่ง 

 

 

ละครโนะ  
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กิจกรรมที่ 3.3 

ใหผูเรียนสืบคนขอมูลเรื่อง “ประวัติการลีลาศในประเทศไทย” จากแหลงคนควาตาง ๆ เชน  

เว็บไซต หองสมุดฯลฯ และเขียนเปนบันทึกไวดานลางน้ี 

(1 ขอ 5 คะแนน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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บทที่ 4 

การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชพี 

 

เรื่องที ่4.1  ความหมายและสาขาของอาชพีการออกแบบ 

  การออกแบบ หมายถึง การรูจักการวางแผนจัดตั้งข้ันตอนและรูจักเลือกใชวัสดุวิธีการ 

เพื่อทําตามที่ตองการน้ัน โดยใหสอดคลองกับลักษณะ รูปแบบและคุณสมบัติของวัตถุแตละชนิด

ตามความคิดสรางสรรค           

  การออกแบบทางศิลปะสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดหลายสาขา ดังน้ี 

1. อาชีพมัณฑนากรหรือนักออกแบบตกแตง(Interior-Decorator) 

2. อาชีพออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอร(Furniture-Designer) 

3. อาชีพออกแบบเสื้อผาแฟชั่น (Fashion-Designer)  

 

เรื่องที ่4.2. อาชีพมณัฑนากรหรือนักออกแบบตกแตง (Interior - Decorator) 

 ลักษณะอาชีพมณัฑนากรหรือนกัออกแบบตกแตงเปนอยางไร  

  ลักษณะอาชีพนี้จะทํางานเกี่ยวกับการออกแบบและตกแตงภายในอาคารสํานักงาน อาคาร

อยูอาศัย และบานเรือน ใหเปนไปตามความตองการของลูกคา  ตองทํางานตามขั้นตอน และ

กําหนดเวลาชิ้นผลงานตางๆรวมกับผูวาจางโดยมีข้ันตอนการทํางานดังน้ี 

 1.  บันทึกรายละเอียด ความตองการของลูกคาเพื่อออกแบบให ประทับใจและไดรสนิยม

ตรงตามความตองการของลูกคา 

 2.  ศึกษาโครงสรางของงาน คํานวณแบบ ประมาณราคา และเลือกวัสดุตกแตงให

ประโยชนสูงสุดกับลูกคา และใหตรงเปาหมายและประโยชนใชสอย 

 3.  สงแบบท่ีวาดและเสนองบประมาณใหลูกคาพิจารณา 

 4.  เมื่อผานการแกไขดัดแปลงแบบใหสมบูรณแลวจึงสงแบบใหกับชางตางๆเชน ชางไม 

หรือชางเชื่อมเหล็กใหทํางานตามโครงสรางที่ออกแบบไว 

 5.  ปฏิบัติงาน และประสานงานกับระบบและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 6.  ใหคําปรึกษาแนะนําแกชางเพื่อใหการออกแบบเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา 
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 สภาพการจางงาน 

 มัณฑนากรที่รับราชการจะไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาถาทํางานกับภาคเอกชนจะ

ไดรับ เงินเดือนขึ้นอยูกับฝมือและประสบการณในการฝกงาน ขณะที่กําลังศึกษาอยูและไดรับ

สวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด และสิทธิประโยชนอื่น เชน โบนัสขึ้นอยูกับผล

ประกอบการ 

 สภาพการทํางาน 

 การปฏิบัติงานการออกแบบ สวนมากตองทํางานท้ังในและนอกสํานักงาน เชน ในอาคาร 

ในสถานที่กําลังตกแตงอาจตองใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมชวยในการออกแบบ 

 คณุสมบตัิของผูประกอบอาชีพ 

 ผูประกอบอาชีพมัณฑนากรหรือนักออกแบบตกแตงตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

 1. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาตกแตงภายใน 

หรือมีประสบการณในดานการออกแบบตกแตง 

 2. มีความคิดสรางสรรค ผลิตผลงานท่ีไมเหมือนใคร เปนคนมีความละเอียดรอบคอบ 

 3. มีความสามารถในการรูจักประยุกตใชวัสดุที่มีในประเทศ เพื่อแสดงเอกลักษณและ

ประโยชน ใชสอยสูงสุด 

 4. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการชวยวาดรูปหรือออกแบบหรือมี

ความสามารถสูงในการเขียนภาพหรือออกแบบ 

 5. มีระเบียบวินัยเขาใจถึงการบริการทางธุรกิจ 

 6. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหความรวมมือกับทีมงานดี และมีความสามารถในการประสานงาน 

 7. มีวิสัยทัศนกวางไกลและปรับปรุงความรูความสามารถอยูตลอดเวลา 

 8. รูแหลงขอมูล หรือแหลงผลิตและจําหนายวัตถุดิบเพื่อซื้อหาวัตถุดิบมาใชในผลงาน 

 9. ออกแบบตกแตงภายในอาคารบานเรือนใหถูกหลักและตรงตามความตองการของ

ผูบริโภค และเพื่อความปลอดภัย ประหยัดเหมาะสมกับภาวะสังคมและเศรษฐกิจในยุค 

อาชีพทีเ่กี่ยวเนื่อง 

นักออกแบบเฟอรนิเจอร หรืออุปกรณตางๆ นักออกแบบกราฟก ครู -อาจารย ในคณะ

สถาปตยกรรมของสถาบันการศึกษาตางๆ 
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เรื่องที ่4.3 อาชีพออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอร (Furniture - Designer) 

  ลักษณะอาชีพออกแบบเครือ่งเฟอรนเิจอร 

  ผูประกอบอาชีพนี้จะทําหนาที่ออกแบบและสรางแบบเครื่องเฟอรนิเจอรหรือเครื่องเรือน 

ประเภทตางๆ เพื่อนํามาผลิตเปนเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชยกรรมโดยการใชวัสดุที่แตกตาง

กันนํามาผสมผสานกันเพื่อใหเกิดความสวยงามและประโยชนใชสอย 

ลักษณะอาชีพ 

ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเคร่ืองเฟอรนิเจอรจะปฏิบัติงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ออกแบบผลิตภัณฑ โดยอาจใชกราฟกคอมพิวเตอรเขาชวยในการออกแบบ เพื่อใหภาพ

ออกมามีมิติ และสมบูรณแบบเสนอผูวาจางหรือลูกคา พิจารณา 

2. สรางแบบจําลองและทดลองทําผลิตภัณฑตนแบบโดยผสมผสานวัสดุทองถิ่นที่แตกตาง

กันซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยสูงสุด และตรวจสอบการทดลองใช 

3. เขียนเทคนิควิธีการประกอบแบบ ระบบพิกัดพรอมทั้งข้ันตอนในการปฏิบัติในโรงงาน 

4. ประมาณการตนทุนคาใชจาย เพื่อใหมีราคายอมเยาสําหรับผูใช 

สภาพการจางงาน 

ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเคร่ืองเฟอรนิเจอร ที่มีความสามารถจะไดรับคาตอบแทนเปน 

เงินเดือนตามความสามารถและวุฒิทางการศึกษา มีสวัสดิการอยางนอยตามกฎหมายแรงงาน สวน

โบนัสและผลประโยชนอยางอื่น ขึ้นอยูกับผลกําไรของผูประกอบการ 

ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเคร่ืองเฟอรนิเจอรโดยปกติทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง หรือ

สัปดาหละ 40 - 48 ช่ัวโมง อาจตองทํางานลวงเวลาวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด เมื่อมีความ

จําเปนเรงดวน 

สภาพการทํางาน 

สถานที่ทํางานจะเหมือนสํานักงานออกแบบทั่วไปท่ีมีบรรยากาศของการสรางสรรคงาน              

นักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรจะตองติดตามดูความเรียบรอยของงานตนแบบในโรงงานที่ผลิต 

คณุสมบตัิของผูประกอบอาชีพ 

ผูที่ประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรควรมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. มีความสามารถในการวาดภาพแสดงรูปราง (Perspective) หรือใชคอมพิวเตอรชวยใน

การออกแบบ 

2. มีความรูและเขาใจในจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

3. สามารถเดินทางไปตางจังหวัดหรือออกพื้นที่ได 
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4.  มีความเขาใจในวัสดุที่นํามาผสมผสานประยุกตใชออกแบบไดเปนอยางดี โดยใหเขากับ

ทองถ่ินและแสดงถึงเอกลักษณของทองถิ่นนั้นไดอยางด ี

5. สนใจความเคลื่อนไหวของงานออกแบบตางๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อสราง

ผลิตภัณฑนวัตกรรมใหกับวงการอุตสาหกรรม 

6. มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง 

โอกาสความกาวหนาในอาชพี 

 นักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรควรศึกษากลยุทธทางการตลาดเพื่อทําธุรกิจสวนตัว อาจ

สรางเว็บไซตแสดงสินคาที่ออกแบบใหผูซื้อจากทั่วโลกเขาชมและสั่งซื้อได ควรสงสินคาเคร่ืองเรือน 

ไปแสดง ในงานตางๆ ที่จัดข้ึน 

อาชีพทีเ่กี่ยวเนื่อง 

ผูสงออกเฟอรนิเจอร ผูออกแบบสินคาของขวัญ หรือของเลนสําหรับเด็ก หรือของขวัญงาน

เทศกาลในตางประเทศ สถาปนิก 

 

เรื่องที ่4.4 อาชีพออกแบบเสื้อผาแฟชัน่ (Fashion - Designer) 

ลักษณะของอาชพีออกแบบเสื้อผาแฟชัน่ 

  ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเสื้อผามีหนาที่ วิเคราะห ศึกษาวัสดุที่นํามาออกแบบสิ่งทอ 

ลายผา และเน้ือวัสดุ เพื่อตัดเย็บ และวิธีการตัดเย็บ ควบคุมการตัดเย็บใหเปนไปตามแบบที่ออกไว

และสามารถใหคําแนะนําในเรื่องการแกไขขอบกพรองของรูปรางแตละบุคคลโดยมีพื้นฐานความ

เขาใจในศิลปะการแตงกายของไทยและการแตงกายแบบตะวันตกยุคตางๆ ตลอดจนเขาใจใน

ขั้นตอนการผลิตสามารถนําเทคนิคทางเทคโนโลยีที่มีตอการสรางงานศิลปมาประยุกตใช 

ลักษณะอาชีพ  

1. รวบรวมความคิดขอมูลที่เปนสัดสวนจากลูกคาหรือผูวาจาง 

2. ศึกษารูปแบบงานที่มีอยูถาสามารถนํากลับมาใชใหมหรือดัดแปลงเพื่อลดระยะเวลาการ

ทํางานและตนทุนการผลิต ในเวลาเดียวกัน ตองทําการคนควาวิจัยดวย 

3. ทําการรางแบบคราวๆ โดยคุมใหอยูในแนวความคิดดังกลาวใหไดตามความตองการ 

4. นําภาพที่ราง แลวใหผูวาจางพิจารณา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลิตรวมทั้งการ

ใช วัตถุดิบ และประเมินราคา 
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5. นําภาพรางที่ผานการพจิารณาและแกไขแลวมาสรางแบบ (Pattern) วิธีท่ีจะตองตัดเย็บ

ใน รายละเอียด ปก กุน เดินลาย หรืออัดพลีดแลวนํามาลงสีตามจริง เขียนภาพและอธิบายวิธีการ

ทําใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเทาที่สามารถจะทําไดเพื่อใหชางทําตามแบบได 

6. สงแบบหรือชุดท่ีตัดเนาไวใหฝายบริหารและลูกคา หรือผูวาจาง พจิารณาทดลองใสเพื่อ

แกไขขอบกพรองขั้นสุดทาย 

7. นําแบบที่ผูวาจางเห็นชอบทํางานประสานกับชางตัดเย็บ ชางปก เพื่อใหไดผลงานตามที่

ลูกคาตองการ 

สภาพการจางงาน 

สําหรับนักออกแบบเสื้อผาแฟชั่นที่มีความสามารถและผลงานเมื่อเร่ิมทํางานกับบริษัทผลิต

และ ออกแบบเสื้อผาอาจไดอัตราคาจางเปนเงินเดือนสําหรับวุฒิการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ

และประโยควิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา  อาจไดรับอัตราคาจางขั้นตนเปนเงินเดือนประมาณ 

8,000 - 15,000 บาท  

สวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะไดรับเงินคาจางขึ้นอยูกับฝมือการออกแบบและ

ประสบการณของนักออกแบบแตละคน มีสวัสดิการ โบนัสและสิทธิพิเศษอื่นๆ ขึ้นอยูกับผล

ประกอบการของเจาของกิจการ 

สวนมากนักออกแบบเสื้อผาหรือแฟช่ันจะมีรานหรือใชบานเปนรานรับออกแบบตัดเสื้อผา

เปนของตนเองเปนสวนใหญเน่ืองจากเปนอาชีพอิสระที่มีรายไดดี 

สําหรับนักออกแบบประจําหองเสื้อหรือรานเสื้อใหญๆ หรือโรงเรียนสอนตัดเสื้อที่มีผลงาน

แสดงเปนประจําน้ันเปนผูที่มีประสบการณสูงและตองมีผูสนับสนุนคาใชจายในการแสดงผลงาน

และคอลเล็คชั่นของตนเอง 

สภาพการทํางาน 

ผูประกอบการนักออกแบบเสื้อผาแฟชั่นในสถานที่ประกอบการผลิตเสื้อผาสาํเร็จรูปจะ

ปฏิบัติหนาที่เหมือนในสํานักสรางสรรคท่ัวไปที่คอนขางเปนสัดสวน มีอุปกรณ เครื่องใชในการ

ออกแบบ เชน โตะเขียนแบบ หุนลองเสื้อขนาดตางๆ ตามที่ตัดเย็บ ผา กระดาษสรางแพทเทิรน

และสีสาํหรับลงสี เพื่อใหภาพออกแบบเหมือนจริงอาจมีเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ

และใหสีไดเชนกันหรือสแกนภาพที่วาดแลวลงในคอมพิวเตอรเพื่อชวยใหการนําเสนอตอลูกคา

สมบูรณยิ่งขึ้นในกรณีผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปอาจมีผูชวยทํางานในการสรางแบบ (Pattern) 
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คณุสมบตัิของผูประกอบอาชีพ 

ผูสนใจในอาชีพนักออกแบบเสื้อผาแฟชั่นควรมีคุณสมบัติทั่วๆ ไปดังนี้ 

1. มีความคิดสรางสรรค มีความชอบและรักงานดานออกแบบ มีมุมมองเรื่องของศิลปะรัก

ความสวยงามอาจมีพื้นฐานทางดานศิลปะบาง 

2. มีความกระตือรือรนชางสังเกตวามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบาง กลาคิดกลาทํา กลาที่จะ

ถายทอด 

3. มีความสามารถในการถายทอดความคิด หรือแนวคิดใหผูอื่นฟงได 

อาชีพทีเ่กี่ยวเนื่อง 

 ครู – อาจารยในวิชาที่เกี่ยวของ เจาของรานหรือหองเสื้อ เจาของโรงเรียนสอนออกแบบ

ตัดเย็บเสื้อผา นักออกแบบเคร่ืองประดับ 
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กิจกรรมทายบทที ่4 

กิจกรรมที่ 4.1 

ใหผูเรียนศึกษาเรื่องการออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพแลวตอบคําถามดานลางนี้ 

(ขอละ 1 คะแนน รวม 4 ขอ 5 คะแนน) 

1. การออกแบบ หมายถึงอะไร 

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

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

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

2. ลักษณะอาชีพมณัฑนากรหรือนักออกแบบตกแตงเปนอยางไร 

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

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

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

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

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

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

3. ผูที่ประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรควรมีคุณสมบัติอยางไร 

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

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

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

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

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

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

4. ลักษณะของอาชีพออกแบบเสื้อผาแฟชั่นเปนอยางไร 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่  

เฉลยกิจกรรมที่ 1.1 

1. ศิลปะคือ ผลแหงความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกมาในรูปลักษณตาง ๆ  

ใหปรากฏเปนความสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ  

ตามประสบการณ รสนิยม และทักษะของบุคคล 

2. ทัศนศิลป คือ งานศิลปะทุกแขนง ที่ผูชมรับรูถึงความงามดวยตาหรือการมองเห็นงาน 

3. ทัศนศิลปแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

 1. จิตรกรรม 

 2. ประติมากรรม 

 3. สถาปตยกรรม 

 4. ภาพพิมพ 

4. ผูที่สรางสรรคผลงานศิลปะทุกแขนงโดยรวมเรียกวา ศิลปน 

5. จิตรกรรมหมายถึง งานศิลปะที่แสดงออกดวยการวาด ระบายสี  

6. ประติมากรรมหมายถึง ศิลปะที่แสดงออกดวยการสรางรูปทรง 3 มิติ ที่มีปริมาตร  

มีนํ้าหนักและกินเน้ือที่ในอากาศและไมเนนประโยชนใชสอย โดยการใชวัสดุชนิดตาง ๆ 

7. สถาปตยกรรมหมายถึง การออกแบบผลงานทางทัศนศิลปที่เปนการกอสรางสิ่งตาง ๆ                       

ที่คนทั่วไปอยูอาศัยไดและอยูอาศัยไมได เชนสถูป เจดีย อนุสาวรีย บานเรือนตาง ๆ เปนตน 

8. ภาพพิมพหมายถึงศิลปะที่สรางขึ้นดวยกระบวนการพิมพ มีองคประกอบสําคัญ                      

คือ แมพิมพกับวัสดุที่รองรับการพิมพ แมพิมพโดยทั่วไปจะเปนวัสดุที่คงทน เชน โลหะ 

ไม หิน สวนวัสดุที่รองรับการพิมพหรือช้ินงานที่มีภาพปรากฏอยูน้ัน สวนมากจะเปน

กระดาษ ผา  และยังมีวัสดุอื่น เชน โลหะ ฝาผนัง แผนอะซีเตท  

9. จิตรกรรมมี 2 ประเภทคือ ภาพวาด และ ภาพเขียน 

10. ประเภทของงานประติมากรรมสากล  แบงได 3 ลักษณะตามรูปแบบของงานคือ 

4. ประติมากรรมแบบนูนต่ํา ( Bas Relief)  

5. ประติมากรรมแบบนูนสูง ( High Relief )  

6. ประติมากรรมแบบลอยตัว ( Round Relief ) 

 

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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เฉลยกิจกรรมที ่1.2 

   

                                                                                                                        

                                                             

                                                                      
  

 

 

 

กิจกรรมที่1.3 

 

 

ภาพจิตรกรรมลายเสน 

ประติมากรรมแบบลอยตัว 

สถาปตยกรรมไทย 

จิตรกรรมฝาผนังไทย 

ประฏิมากรรม 

สถาปตยกรรมอิทธิพลยโุรป 

จิตรกรรมสีน้ํา 

ภูมิสถาปตย 

ภาพพิมพแมพิมพแกะไม 

ประติมากรรมนูนต่ํา 

ออกแบบตกแตงภายใน 

ออกแบบผงัเมอืง 
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เฉลยกิจกรรมที่ 1.3  

ใหผูเรียนเขียนอธิบายภาพดานซายมือ ลงในบรรทัดท่ีกําหนดใหดานขวามือ วาทัศนศิลปในภาพ

เปนทัศนศิลปประเภทอะไร อยูในยุคสมัยใด และมีลักษณะเดนในยุคน้ันอยางไรบาง 

(ขอละ 0.5 คะแนน 12 ขอ รวม 6 คะแนน) 

ตัวอยาง 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัศนศิลปประเภท สถาปตยกรรม 

ยุคสมัย อียิปตคือพีระมิด 

 ลักษณะเดน พีระมิดสะทอนถึงอํานาจของฟาโรห  

โดยใชหินทรายตัดเปนกอนสี่เหลี่ยม นํ้าหนักขนาด 2.2-2.5 ตัน  

รวมประมาณ 2 ลานกอนเปนวัสดุที่ใชในการกอสราง 
 

 

ทัศนศิลปประเภท จิตรกรรม 

ยุคสมัย กรีก 

ลักษณะเดน จิตรกรรมกรีกสวนใหญเปนรปูแบบการประดบั

ตกแตงบนภาชนะเครื่องปนดินเผาตางๆ เชน ไห แจกัน               

และภาพบนผนัง สทีี่ใชไดแก สีดิน คือเอาสีดําอมน้ําตาลผสม

บางๆ ระบายสีเปนภาพบนพื้นผิวแจกันทีเ่ปนดินสีน้ําตาลอม

แดง แตบางทีก็มสีีขาวและสีอื่นๆ รวมดวย เทคนิคการใชรูปราง

สีดํา ระบายพื้นหลังเปนสีแดงนี้ เรียกวา                    

“จิตรกรรมแบบรปูตัวดํา”  
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2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

ทัศนศิลปประเภท ประติมากรรม  

ยุคสมัย โรมัน 

ลักษณะเดน ประติมากรรมโรมันนํารปูแบบจากกรีก                             

มาพัฒนาการสอดแทรกอุดมคติของโรมันเขาไปดวย เชน                   

ความเขมแข็งแบบทหาร นิยมสรางรูปทหารนกัการเมือง                  

แมทัพจเูลียส และบุคคลสําคัญ ๆ ลักษณะเขมแข็งเปนผูดี              

เสื้อผามรีอยยนมาก ประตมิากรรมของโรมัน ไดแก                      

วีนัสเอสไควไลน  และบางสวนนํามาจากกรีกโดยตรง 

ทัศนศิลปประเภท ประติมากรรม  

ยุคสมัย โกธิก 

ลักษณะเดน วิหารตาง ๆ รูปปูนปนนักบุญ ซึ่งจะมีลักษณะอยูใน

เสื้อคลุมหนา ไมเปดเผยสรีระ ประติมากรรมปูนปนปลายรางน้ําฝน

เปนรูปสัตวประหลาดเรียกวา การกอย 
 

 

ทัศนศิลปประเภท จิตรกรรม 

ยุคสมัย ฟนฟูศิลปวิทยา  

ลักษณะเดน ศิลปนสรางสรรคในรูปความงาม

ตามธรรมชาติ และความงามที่เปนศิลปะแบบ

คลาสสิกที่เจริญสูงสุด ซึ่งพัฒนาแบบใหมจาก

ศิลปะกรีกและโรมัน 
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5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัศนศิลปประเภท จิตรกรรม 

ยุคสมัย โกธิก 

ลักษณะเดน การเขียนภาพฝาผนัง การเขียนลวดลายใน

หนังสือ  มักจะแสดงรูปคนที่สะโอดสะองในชุดเสื้อผาอาภรณ           

ที่พลิ้ว และโคงไหวอยางออนชอย และงานประดับกระจกสี                

ในชองหนาตางของโบสถ 
 

ทัศนศิลปประเภท จิตรกรรม 

ยุคสมัย โรแมนตกิ  (Romanticism)    

ลักษณะเดน  ศิลปะแบบโรแมนติก เปนศิลปะรอยตอ                 

จากแบบนีโอคลาสสิก  แสดงถึงเรื่องราวที่ตื่นเตน เราใจ  

สะเทือนอารมณแกผูพบเห็น   

 

ทัศนศิลปประเภท จิตรกรรม 

ยุคสมัย นีโอคลาสสิก (Neo-Classic)   

ลักษณะเดน รูปแบบศิลปะ ยุคนี้ จิตรกรรมมีความเจริญมากที่สุด 

ซึ่งเรื่องราวเนื้อหาที่ถายทอด มักเปนเรื่องราวตามเทพนิยาย                

ของกรีก ภาพเขียนจะสะทอนเรื่องราวทางอารยธรรม                            

เนนความสงางามของรูปรางทรวดทรงของคนและสวนประกอบ

ของภาพ ภาพจะมีขนาดใหญโต แข็งแรง มั่นคง ใชสีกลมกลืน               

มีดุลยภาพของแสง และเงาที่งดงาม  
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

ทัศนศิลปประเภท จิตรกรรม 

ยุคสมัย แบบอมิเพรสชันนิสม (Impressionism)   

ลักษณะเดน  กลุมศิลปนเริม่เบื่อรปูแบบที่มหีลักความงามแบบ

เหมอืนจริงตามธรรมชาติ เปลี่ยนเปนสิ่งเชื่อมโยง เนนดวยแสง สี 

บรรยากาศ  ภาพวาดประกอบดวยการตระหวัดพูกันแบบเปน 

เสนสั้น ๆ ของส ี ไมไดผสมหรือแยกเปนสีใดสหีนึ่ง ซึ่งไดใหภาพที่

เกิดข้ึนตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวา พื้นผิวของภาพวาดนั้นมักจะ

เกิดจากการระบายสีแบบหนา ๆ องคประกอบภาพ  

ยังถูกทําใหงายและแปลกใหม และจะเนนไปยังมุมมองแบบ            

กวาง ๆ มากกวารายละเอียด 

ทัศนศิลปประเภท จิตรกรรม 

ยุคสมัย คิวบิสม  

ลักษณะเดน  เปนศิลปะกึ่งนามธรรม แสดงออกดวยการเชื่อมโยง

ความสัมพันธกันของปรมิาตร มีความงามตามหลักของ

สุนทรียศาสตรอยางแทจรงิ 

ทัศนศิลปประเภท จิตรกรรม 

ยุคสมัย ศิลปะโฟวิสซึม  

ลักษณะเดน  คําวา “โฟวิสม” Fauvist เปนภาษาฝรัง่เศส แปลวา 

“สัตวปา” ลักษณะงานศิลปะแบบโฟวสิมนี้ สรางงานจิตรกรรมแนว

ใหม ใชรูปทรงอสิระ แสดงออกในเรื่องสีทีส่ดใส                       

ตัดกันอยางรุนแรง 
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

ทัศนศิลปประเภท จิตรกรรม 

ยุคสมัย เรียลสิม (Realism)    

ลักษณะเดน  ศิลปนกลุมเรียลสิมมีความเชื่อในความจรงิของชีวิตมนุษย ดังนั้น ศิลปนกลุมนีจ้ึงเขียนภาพที่เปน

ประสบการณตรงของชีวิต เชน ความยากจน  การปฏิวัติ ความเหลื่อมล้ําในสงัคม โดยการเนนรายละเอียดเหมือน

จริงมากทีสุ่ด 

ทัศนศิลปประเภท จิตรกรรม 

ยุคสมัย ศิลปะรวมสมัย (ยุคปจจบุัน) 

 ลักษณะเดน  เปนการนําแนวคิดของลัทธิศิลปะ             

สมัยเกากลบัมาใชใหม โดยมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง

เรื่องราวหรือลวดลายบางสวน ใหมีความทันสมัย  

ทันเหตกุารณในสมัยปจจบุัน  
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เฉลยกิจกรรมที่ 1.4      

 

ฝกวิเคราะหและประเมินคุณคาของงานศิลปะ 

การวิเคราะหวิจารณผลงานทางศิลปะ ใหผูเรียนวิจารณงานไดโดยอิสระ แตทั้งน้ีผูวิจารณ                           

จะตอง พิจารณาจากดานมุม  3 ดานดังน้ี 

      1.ดานความงาม เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานทักษะฝมือ การใชทัศนะธาตุ

ทางศิลปะ และการจัดองคประกอบศิลป 

      2.ดานสาระ การวิเคราะหและประเมินคุณคาของผลงานศิลปะแตละช้ินวามีลักษณะสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจุดประสงคตางๆ ทางจิตวิทยาวาใหสาระอะไรกับผูชม  

      3. ดานอารมณความรูสึก  เปนการคิดวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานคุณสมบัติที่

สามารถกระตุนอารมณความรูสึกและสื่อความหมายไดอยางลึกซึ้งของผลงาน  
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 2 

เฉลยกิจกรรมที่ 2.1 

1. เครื่องดนตรีประเภทแรก ๆ ของโลกเปนเครื่องดนตรีประเภท 

- เครื่องกระทบ เชนเคาะทอนไม กรับ กลองไมกลองโลหะ เปนตน และเครื่องดนตรี

สากลที่ชาวตะวันตกสรางขึ้นในยุคแรก ๆ คือ ไลรา คีธารา และออโรส 

2. บอกลักษณะของรูปแบบของดนตรียุคกลาง 

  -  ดนตรีในยุคน้ีเปนเพลงรองโดยมีแนวทํานองหลายแนวสอดประสานกัน ซึ่งพัฒนา

มาจากเพลงสวด และเปนเพลงแบบมีทํานองเดียว (Monophony)  

3. บอกลักษณะของรูปแบบของดนตรียุครีเนซองค 

  - ลักษณะของเพลงในยุคน้ีโดยมีการลอกันของแนวทํานองเดียวกัน  ลักษณะบันได

เสียงเปนแบบโหมด (Modes) ยังไมนิยมแบบบันไดเสียง (Scales) การประสานเสียงเกิด

จากแนวทํานองแตละแนวสอดประสานกัน มิไดเกิดจากการใชคุณสมบัติของคอรด 

ลักษณะของจังหวะมีทั้งเพลงแบบมีอัตราจังหวะ และไมมีอัตราจังหวะ ลักษณะของเสียง

เกี่ยวกับความดังคอย ยังมีนอยไมคอยพบ ลักษณะของเพลงมีความนิยมพอๆกัน ระหวาง

เพลงรองและบรรเลงดวยเครื่องดนตรี เริ่มมีการผสมวงเล็ก ๆ เกิดขึ้น 

4. บอกลักษณะของรูปแบบของดนตรียุคบาโรค  

- มีการใชลักษณะการใสเสียงประสาน เริ่มนิยมการใชเสียงเมเจอร และไมเนอร 

แทนการใชโหมดตาง ๆ การประสานเสียงมีหลักเกณฑเปนระบบ มีการใชเสียงหลัก อัตรา

จังหวะเปนสิ่งสําคัญของบทเพลง การใชลักษณะของเสียงเกี่ยวกับความดังคอย เปน

ลักษณะของความดัง - คอย มากกวาจะใชลักษณะคอย ๆ ดังขึ้นหรือคอย ๆ ลง ไมมี

ลักษณะของความดังคอยอยางมากบทเพลงบรรเลงดวยเครื่องดนตรีเปนที่นิยมมากขึ้น บท

เพลงรองยังคงมีอยูและเปนทีนิยมเชนกัน นิยมการนําวงดนตรีเลนผสมกับการเลนเดี่ยว

ของกลุม เครื่องดนตรี 2 - 3 ชิ้น 
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5. บอกลักษณะของรูปแบบของดนตรียุคคลาสสิค   

- เปนยุคที่ดนตรีมีกฎเกณฑแบบแผนอยางมาก อยูในระหวางศตวรรษท่ี 18 และชวง

ตนศตวรรษท่ี 19 (ค.ศ. 1750 - 1825) การใสเสียงประสานเปนลักษณะเดนของยุคน้ี การ

สอดประสานพบไดบางแตไมเดนเทาการใสเสียงประสาน การใชบันไดเสียงเมเจอร และไม

เนอร เปนหลักในการประพันธเพลง ลักษณะของบทเพลงมีความสวยงามมีแบบแผน 

บริสุทธิ์ มีการใชลักษณะของเสียงเกี่ยวกับความดังคอยเปนสําคัญ ลีลาของเพลงอยูใน

ขอบเขตที่นักประพันธในยุคน้ี ยอมรับกัน ไมมีการแสดงอารมณ หรือความรูสึกของ

ผูประพันธไวในบทเพลงอยางเดนชัด    

6. บอกลักษณะของรูปแบบของดนตรียุคโรแมนติก 

- เปนดนตรีที่แสดงความรูสึกของนักประพันธเพลงเปนอยางมาก ฉะน้ันโครงสราง

ของดนตรีจึงมีหลากหลายแตกตางกันไปในรายละเอียด โดยการพัฒนาหลักการตางๆ           

ตอจากยุคคลาสสิค หลักการใชบันไดเสียงไมเนอรและเมเจอร ยังเปนสิ่งสําคัญ แตลักษณะ

การประสานเสียง มีการพัฒนาและคิดคนหลักใหมๆ ขึ้นอยางมากเพื่อเปนการสื่อสาร

แสดงออกทางอารมณและความรูสึกของผูประพันธเพลง การใสเสียงประสานจึงเปน

ลักษณะเดนของเพลงในยุคน้ี บทเพลงมักจะมีความยาวมากขึ้น  โครงสรางดนตรี มีการใส

สีสันของเสียงจากเครื่องดนตรีเปนสื่อในการแสดงออกทางอารมณ ลักษณะการผสมวง

พัฒนาไปมาก วงออรเคสตรามีขนาดใหญมากขึ้นกวาในยุคคลาสสิค บทเพลงมีลักษณะ  

ตาง ๆ กันออกไป เพลงซิมโฟนี โซนาตา และแชมเบอรมิวสิก  ยังคงเปนรูปแบบที่นิยม

นอกเหนือไปจากเพลงลักษณะอื่น ๆ   

7. บอกลักษณะของรูปแบบชองดนตรียุคอิมเพรสช่ันนิสติค  

-  ลักษณะสําคัญของเพลงยุคน้ีคือ ใชบันไดเสียงแบบเสียงเต็ม ซึ่งทําใหบทเพลงมี

ลักษณะลึกลับ คลุมเครือไมกระจางชัด เน่ืองมาจากการประสานเสียงโดยใชในบันไดเสียง

แบบเสียงเต็ม บางครั้งจะมีความรูสึกโลง ๆ วาง ๆ เสียงไมหนักแนน ดังเชน เพลงในยุคโร

แมนติก การประสานเสียงไมเปนไปตามกฎเกณฑ ในยุคกอนๆ สามารถพบการประสาน

เสียงแปลก ๆ  
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8. วงดนตรีกลับมาเปนวงเล็กแบบเชมเบอรมิวสิก ไมนิยมวงออรเคสตรามักมีการใช

อิเลคทรอนิกส เปนลักษณะของดนตรียุคน้ี 

- ยุคดนตรีในศตวรรษที่ 20 เปนยุคของการทดลองสิ่งแปลกๆ ใหมๆ และนําเอา

หลักการเกาๆ มากพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหเขากับแนวความคิดในยุคปจจุบัน 

9. วงดนตรีที่นิยมในขบวนแหและสวนสนามคือ  

- โยธวาทิต (Mmilitary band) หมายถึง กลุมผูเลนเครื่องดนตรีที่ประกอบดวย

เครื่องเปาลมไม เคร่ืองเปาทองเหลือง และเครื่องกระทบ โยธวาทิตแตเดิมน้ันตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคทางทหารท่ีเรียกวา "วงดุริยางคทหาร" 

10.  โมสารท และบีโทเฟนเปนนักแตงเพลงในยุค  

- โรแมนติก(Romantic period) 
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เฉลยกิจกรรมที่ 2.2 

1. ใหผูเรียนแยกกลุมเครื่องดนตรีสากลในภาพโดยใสหมายเลขตามประเภทดังน้ี 

  1. เครื่องสาย (String Instruments) 

      2. เครื่องลมไม (Woodwind Instruments) 

     3. เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments) 

      4. เครื่องลิ่มนิ้ว (Keyboard Instruments) 

5. เครื่องตี (Percussion Instruments) 
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2.ใหเขียนบอกประเภทเพลงสากล 12 ประเภท พรอมลักษณะเดนของแตละประเภท 

 หากผูเรียนเขียนได 10-12 ประเภทให 3 คะแนนเขียนได 9-10 ประเภทให 2

คะแนน เขียนได 7-8 ประเภทให 3 คะแนน หากถูกนอย ใหผูเรียนกลับไปทบทวนในหนังสือ

เรียนแลวกลับมาทํากิจกรรมนี้อีกครั้ง 

4. เพลงศาสนา เปนเพลงประเภทขับรองที่มีเน้ือรองเกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะ                             

มีทั้งประเภทที่ขับรองเดี่ยว และ ขับรองประสานเสียง อาจประกอบดนตรี 

หรือไมก็ได  

5. เพลงที่ใชขับรองในละครอุปรากร หรือละครโอเปรา เปนละครชนิดหน่ึงที่

แสดงโดยใชการรองเพลงโตตอบกันตลอดทั้งเรื่อง คอรัส (Chorus) เปนเพลง

ขับรองหมูอาจเปนเสียงเดียวกันหรือคนละเสียงก็ได คอนเสิรทไฟนอล 

(Concert Final) เปนเพลงขับรองหมู ใชขับรองตอนเราความรูสึกสุดยอด  

เรคซิเรทีพ (Recilative) เปนการขับรองกึ่งพูด การพูดน้ีมีลีลาลัษณะของเสียง  

สูง ๆ ต่ํา ๆ คลายกับการขับเสภาของไทย 

6. เพลงลีลาศ ไดแกเพลงทุกชนิดที่ใชในการเตนรําลีลาศได เชน เพลงแทงโก 

วอลท ชาชาชา ฯลฯ มีท้ังชนิดขับรองและบรรเลง 

7. เพลงชาวบาน เพลงชาวบานโดยมากเปนเพลงงาย ๆ การแตงก็ไมมีการบันทึก

ไวเปนโนต รองตอ ๆ กันจนจําได มีทํานองซ้ํา ๆ กันหลายตอหลายทอนใน

เพลงแตละเพลง คลายเพลงเตนกํารําเคียวของไทย  

8. เพลงตะวันตก หมายถึงเพลงที่ขับรองกันในภาคตะวันตกของสหรัฐ เทาน้ัน                  

พวกที่บุกเบิกในการรองคือ พวกกรรมกรรถไฟ พวกโคบาล พวกพเนจร                         

เพลงตะวันตกนับไดวาเปนเพลงอเมริกันแทเพราะเกิดในอเมริกา และเกิดจาก

สิ่งแวดลอมและจิตใจของคนที่อยูอเมริกา  

9. เพลงแชมเบอรมิวสิก เปนเพลงบรรเลงดวยเครื่องดนตรี ตั้งแต 3 - 7 คนขึ้นไป                        

แตบางครั้งก็มีการรองแทรกอยูบาง เปนเพลงสําหรับฟงใหอารมณผอนคลาย 

เพลงแชมเบอรมิวสิกมักจะตองประกอบดวยนักดนตรีฝมือเยี่ยม เพราะถาใคร

เลนผิดพลาดไปคนฟงก็สังเกตได  
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10. เพลงกลอมเด็ก เปนเพลงที่เกิดจากแรงดลใจภายในตัวแม เพื่อกลอมลูกใหหลับ

แตแลวก็กลายเปนทํานองอันไพเราะไป เพลงกลอมเด็กแทบทุกเพลงจะมี

ทํานองชา ๆ 

11. เพลงโซนาตา   เปนเพลงที่แตงข้ึนใหเลนดวยเครื่องดนตรีหนึ่งหรือ 2 ช้ิน  

ซึ่งโดยมากมักจะเปน ไวโอลินกับเปยโน โดยมากเปนเพลงชา ๆ เลนใหเขากับ

บรรยากาศ  ในขณะที่ศิลปนกําลังแตงเพลงน้ัน ๆ 

12. เพลงพาเหรด  ไดแกเพลงซึ่งมีจังหวะเนนหนักเบา โดยมาก เพื่อประกอบการ

เดินแถวของพวกทหาร หรือเพื่อประโยชนในการปลุกใจ ฟงคึกคัก ตื่นเตน 

เพลงเดินนี้เรียกวา Military March มีเพลงชนิดหน่ึงมีจังหวะชา ใชในการ

เดินขบวนแห โดยเฉพาะการแหศพ เรียกวา Processional March  

13. เพลงแจส (Jazz)  เปนเพลงอเมริกันแทอีกชนิดหน่ึง ลักษณะสําคัญของเพลง

แจสคือ การมี Syncopation (ซินโคเปช่ัน) หมายถึงการเนนจังหวะที่จังหวะ

ยก มากกวาจังหวะตก โดยมากเพลงแจสจะเปนเพลงที่มีเสียงอึกทึกอยูไมนอย 

แตเพลงแจสที่เลนอยางชา ๆ และนุมนวลก็มีเชนกัน เพลงแจสรุนแรกเกิดขึ้น

ทางภาคใตของสหรัฐอเมริกาโดยพวกชนผิวดําที่ เปนทาส เพลงแจสที่เกิดทาง

ใตน้ีมีช่ือเรียกวา Dixieland Jazz เพลงแจสไดรับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาจน

กลายมาเปนเพลง Blue ลักษณะของเพลง Blue น้ีจะเลนอยางชา ๆ  เนิบนาบ  

14. เพลง Program music  สาระสําคัญของเพลงประเภทน้ีคือการพยายามเลา

เรื่องหรือบรรยายภูมิประเทศดวยเสียงดนตรี แตความพยายามน้ีก็มิคอยสําเร็จ

นัก จึงมักจะตองมีการแจกบทความเลาเรื่องนิยายหรือภาพน้ัน ๆ ใหผูฟงได

ทราบกอนฟง แลวผูฟงจะจินตนาการหรือนึกภาพจากเสียงดนตรีอีกที 

15. เพลงอมตะ (Immoral song) หมายถึง เพลงแบบใดก็ได ที่ไดรับการยอมรับ

ยกยองวามีความไพเราะ และเปนที่นิยมอยูทุกยุคทุกสมัย หรือ เปนที่นิยมรูจัก 

ฟงไพเราะอยูเสมอไมวา เวลาใด ยุคใด สมัยใด เชนเพลงบัวขาว แสงทิพยของ

ไทย 
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เฉลยกิจกรรมทายบทที่ 3 

เฉลยกิจกรรมที่ 3.1 

1. การกําเนิดของนาฏศิลปโลกหรือนาฏศิลปสากลเกิดขึ้นจากอะไร 

- การกําเนิดของนาฏศิลปโลก หรือนาฏศิลปสากลเกิดขึ้นจาก 2 สิ่งคือ จากธรรมชาติ และ                    

ความเชื่อถือศรัทธาในสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย 

2.   อธิบายลักษณะเฉพาะของนาฏศิลปในสมัยกรีก 

 - เริ่มตนจากการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจาไดโอนีซุส (Dionysus) ซึ่งเปนเทพเจาแหง

ความอุดมสมบูรณขึ้นในเทศกาลบูชาเทพเจาองคน้ี จัดขึ้นปละคร้ัง จากนั้นก็มีการพัฒนาเปนละคร

เกี่ยวกับเรื่องของมนุษย ซึ่งยังมีแกนเรื่องเกี่ยวกับความเช่ือทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

ประเภทของละครในสมัยกรีกมีทั้งละครโศกนาฏกรรม และสุขนาฏกรรม ซึ่งใชนักแสดงผูชาย

ทั้งหมดเพียง  3  คนแสดงเปนตัวละครหลาย ๆ ตัว   ดวยการเปลี่ยนหนากากไปเรื่อย ๆ  

3. อธิบายลักษณะเฉพาะของนาฏศิลปในสมัยโรมัน 

 - เริ่มจากนํารูปแบบของละครกรีกโบราณ ในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับการบูชา

เทพเจา ตอมาก็ไดมีการปรับปรุง  โดยเพิ่มการเตนรําและใชทาทางแสดงอารมณมากขึ้น ตัวละคร

มีลักษณะของสามัญชน ที่เนนการแสดงแบบตลกโปกฮาตามแนวละครประเภทสุขนาฏกรรมมาก

ขึ้น รวมทั้งมีการยกเลิกการใสหนากากแบบละครกรีกในตัวละครตลกจึงทําใหนักแสดงสามารถ

แสดงอารมณภายในและความสามารถในการแสดงไดมากขึ้น 

 

7. ละครแพนโทไมน  (Pantomine) คืออะไรและมีประวัติความเปนมาอยางไร 

  - ละครแพนโทไมน  (Pantomine) หรือละครใบ ในอังกฤษที่เปนการแสดงละครที่มีดนตรี

และ การเตนรําประกอบ จนมาถึงในศตวรรษที่ 20 ตอนตน รูปแบบการแสดงละครเริ่มหันเขาสู

การสะทอนสภาพความเปนจริงในสังคมโดยแสดงละครตามแบบชีวิตจริงมากยิ่งขึ้น จากน้ันจึง

พัฒนามาเปนละครใบในยุคปจจุบัน 

 

8. นาฏศิลปประจําชาติจีนคืออะไร และมีองคประกอบอะไรบาง 

  - คือ อุปรากรจีนหรืองิ้วที่เปนแบบมาตรฐานคือ งิ้วปกกิ่ง ซึ่งองคการยูเนสโกยกระดับใหเปน              

“มรดกโลก” เปนการแสดงศิลปะดานดนตรี การขับรอง นาฏลีลา การแสดงอารมณ ศิลปะ

กายกรรมภาษาจีนเรียกวา “จาจี้” เชนการตอสู ผูแสดงจะตองมีนํ้าเสียงคุณภาพและมีความอดทน

สูงดวย  



99 

 

องคประกอบของอุปรากรจีนประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังน้ี 

1. บทบาทตัวละคร  ตัวละครชายกับหญิงแบงออกเปน “บูและบุน”  โดยประเภทที 

แสดงบูจะตองแสดงกายกรรม สวนประเภทท่ีแสดงบุนจะเนนที่การขับรอง และการแสดงอารมณ 

แตถาแสดงบทบาทที่คาบเกี่ยวกัน จะเรียกตัวละครน้ันวา  “บูบุน” 

2. เทคนิคการแสดง  แสดงตามทฤษฎีการเคลื่อนไหวทุกสวนของรางกาย มีจังหวะสงา

งามทั้งการเคลื่อนไหวของมือ เทา การเดิน   

3. เครื่องแตงกาย  แตงตามชุดประจําชาติ มีชุดจักรพรรดิ ชุดขุนนาง เครื่องทรงเสื้อ

เกราะมงกุฎจักรพรรดิ หมวกขุนนาง นักรบ รองเทาเปนรองเทาผาพื้นเรียบ ผูแสดงแตงหนาเองตาม

บทบาทที่แสดง 

4. ดนตรี และการขับรอง เปนสวนประกอบที่สําคัญในการแสดงอุปรากรจีน ซึ่งเครื่อง

ดนตรีประเภทบุนประกอบดวยเครื่องดีด เครื่องสี ที่สําคัญ ไดแก ซอปกกิ่ง กีตารทรงกลมคลาย

พระจันทร แบนโจสามสาย ขลุย ป ออรแกน แตรจีน สวนเครื่องดนตรีประเภทบู ประกอบดวย

เครื่องดนตรี และเครื่องกระทบ ไดแก กรับ กลองหนัง กลองเตี้ย กลองใหญ ฆองใหญ ฆองเล็ก  

ฆองชุด และฉาบ   

5. ลักษณะการขับรองนับวาเปนหัวใจสําคัญ เพราะผูชมตองการฟงความไพเราะของการ

ขับรองเพลงมากกวาการติดตามดูเพื่อใหทราบเน้ือรอง 

6. เวที ฉาก และอุปกรณที่ใชในการแสดง  สมัยโบราณเวทีมักสรางดวยอิฐ หิน เรียกวา                  

“สวนนํ้าชา”  หรือ “โรงน้ําชา”  เวทีช่ัวคราวสรางดวยไมรูปสี่เหลี่ยม  มีหลังคา ยึดดวยเสา  4 ตัว 

พื้นเวทีปูดวยเสื่อหรือพรม อุปกรณโตะ 1 ตัว เกาอี้ 2 ตัว ไมมีมาน  ดานหนาประดับดวย อาวุธ 

เชน  ดาบ หอก ธนู หลาว ทวน กระบอง 

 

9. ละครโนคาบูกิคืออะไร และใหอธิบายรายละเอียดของละครโนะ 

- ละครโนะ     

เปนละครแบบโบราณ มีกฎเกณฑและระเบียบแบบแผนในการแสดง มากมายในปจจุบันถือ

เปนศิลปะชั้นสูงประจําชาติของญี่ปุน ลักษณะพิเศษ ของละครโนห ก็คือ หนากาก ตัวละครเอกจะ

สวมหนากากซึ่งแกะสลักจากไมอยูตลอดเวลาและไมเปดเผยใบหนาจริงโดยเด็ดขาด หนากากซึ่ง

แสดงใหเห็นถึงเพศ อายุ ประเภทของตัวละคร และสีหนาของตัวละคร ซึ่งอาจจะเปนหนากาก

ปศาจชายหนุม หญิงสาว ชายแก หญิงแก ตามแตเน้ือเรื่อง สวนตัวรองจะไมใสหนากาก 
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- ละครคาบูกิ 

  คาบูกิละครอีกแบบหน่ึงของญี่ปุนที่ไดรับความนิยมมากกวาละครโนะ มีลักษณะเปนการ

เช่ือมประสานความบันเทิงจากมหรสพของยุคเกาเขากับยุคปจจุบันคําวา “คาบูกิ” หมายถึง  

การผสมผสานระหวางโอเปรา บัลเลต และละคร ซึ่งมีทั้งการรอง การรํา และการแสดงละคร 

10. ใหบอกประโยชนของนาฏศิลปสากลกับการพัฒนาสังคม 

- ประโยชนของนาฏศิลปสากลกับการพัฒนาสังคม 

1. ใชในรัฐพิธีและราชพิธี  

2. ใชในการสังสรรคและการบันเทิงในสังคม 

3. ใชเพื่อการสื่อสารในสังคมโดยการใชทาทางการเตนหรือรายรํา 

4. ใชในการศึกษา ทั้งการศึกษาทางดานศิลปะโดยตรงหรือใชการศึกษาดานอื่นๆ  

5. ใชเพื่อการอนุรักษ และเผยแพรเอกลักษณของชาติ 

6. ใชสงเสริมสุขภาพและพลานามัยของคนในสังคมและการแกปญหาที่มีอยูในสังคม  

7. ใชพัฒนาจิตใจใหละเอียดออนและสรางเสริมจริยธรรมในจิตใจ 

8.ใหบอกประโยชนของการเรียนนาฏศิลปวาผูเรียนจะมีการพัฒนาอะไรบาง 

 - การเรียนนาฏศิลปสากลทําใหเกิดการพัฒนาแกผูเรียน ดังน้ี  

1. ทําใหเปนคนรื่นเริงแจมใส  

2. มีความสามัคคีในหมูคณะ  

3. สามารถยึดเปนอาชีพได  

4. ทําใหรูจักดนตรีสากลและเพลงตาง ๆ  

5. ทําใหเกิดความจําและไหวพริบดี  

6. ชวยใหเปนคนที่มีการเคลื่อนไหวท่ีสงางาม  

7. ชวยในการออกกําลังกายไดเปนอยางดี  

8. เมื่อไดรับความรูนาฏศิลปสากลจนเกิดความชํานาญอาจมีช่ือเสียงได 

8. ลีลาศจังหวะมาตรฐานสากลนิยม แบงเปน กี่รูปแบบ แตละรูปแบบมีจังหวะอะไรบาง 

จังหวะมาตรฐานสากลนิยม แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 

  1. การลีลาศแบบบอลรูม (Ballroom หรือ Standard) มี 5 จังหวะไดแก 

   1) วอลซ (Waltz) 

   2) แทงโก (Tango) 

   3) สโลว ฟอกซทรอท (Slow Foxtrot) 
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   4) เวียนนีสวอลซ (Viennese Waltz) 

   5) ควิกสเต็ป (Quick Step) 

  2 การลีลาศแบบละติน – อเมริกา (Latin-American) มีจังหวะที่เปนมาตรฐาน 5 

จังหวะคือ  

   1) ชา ชา ชา (Cha Cha Cha) 

   2) แซมบา (Samba) 

   3) คิวบัน รัมบา (Cuban Rumba) 

   4) พาโซโดเบล (Paso Doble) 

   5) ไจวฟ (Jive) 

9.  บอกประโยชนของการลีลาศ 

1. กอใหเกิดความซาบซึ้งในจังหวะดนตรี 

2. กอใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

3. เปนกิจกรรมนันทนาการ และเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

4. เปนกิจกรรมสื่อสัมพันธทางสังคม ท่ีผูชายและผูหญิงสามารถเขารวมในกิจกรรมพรอม

กันได 

5. ชวยพัฒนาทักษะทางรางกาย 

6. ชวยสงเสริมสุขภาพพลานามัย ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  

7. ทําใหมีรูปรางทรวดทรงงดงาม สมสวน มีบุคลิกภาพสงางาม  

8. ชวยผอนคลายความตึงเครียดทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 

9. ชวยใหรูจักการเขาสังคม และรูจักการอยูรวมกันในสังคมไดเปนอยางดี 

10. ชวยสงเสริมใหมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม 

11. ทําใหมีความซาบซึ้งในวัฒนธรรมอันดี 

 12. เปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 

13. เปนกิจกรรมท่ีสามารถชวยแกไขขอบกพรองทางกายได 
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เฉลยกิจกรรมที่ 3.2 

ใหผูเรียนดูภาพการแสดงนาฏศิลปดานซายมือแลวโยงเสนกับคําตอบดานขวามือ 

(ขอละ1 คะแนน รวม 5 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ละครแพนโทไมน   

 

วอลซ (Waltz) 

 

ละครคาบกู ิ

 

 

แทงโก (Tango) 

 

 

งิ้วปกกิ่ง 

 

 

ละครโนะ  
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เฉลยกิจกรรมที่ 3.3 

ใหผูเรียนสืบคนขอมูลเรื่อง “ประวัติการลีลาศในประเทศไทย” จากแหลงคนควาตางๆ เชน 

เว็บไซต หองสมุดฯลฯ และเขียนเปนบันทึกไวดานลางน้ี 

(แนวทางตอบ) 

“ประวัตกิารลีลาศในประเทศไทย” 

เกิดขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) โดยมีบันทึกของ

หมอมแอนนา วาไดลองแนะนําใหทานรูจักกับการเตนของชนช้ันสูง แตทานกลับรูจักการเตนชนิด

น้ันไดดีอยูแลว จึงคาดวานาจะทรงศึกษาจากตําราตางประเทศดวยพระองคเอง 

 

ตอมาลีลาศคอย ๆ เปนที่นิยมขึ้นเรื่อย ๆ ในสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลที่ 7) และมีการจัดตั้ง สมาคมสมัครเลนเตนรํา ขึ้นใน พ.ศ. 2475 โดยมี หมอมเจาไวทยา

กร วรวรรณ เปนประธาน และจัดการแขงขันเตนรําขึ้นที่วังสราญรมย โดยมี พลเรือตรี เฉียบ แสง

ชูโต และ คุณประนอม สุขุม  เปนผูชนะในครั้งน้ัน และคําวา "ลีลาศ" ก็ไดถูกบัญญัติขึ้นในป พ.ศ. 

2476 และเกิด สมาคมครูลีลาศแหงประเทศไทย ขึ้นมาแทน สมาคมสมัครเลนเตนรํา 

 

หลังจากเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 การเตนลีลาศก็ซบเซาลงไป และกลับมาคึกคักอีกครั้งใน

ป  พ.ศ. 2488 จนกระทั่งยื่นจดทะเบียนสมาคมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2491 และใชช่ือวา 

สมาคมลีลาศแหงประเทศไทย ตั้งแตน้ันมา 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

เฉลยกิจกรรมทายบทที่4 

เฉลยกิจกรรมที่ 4.1 

1. การออกแบบ หมายถึงอะไร 

- การออกแบบ หมายถึง การรูจักการวางแผนจัดตั้งข้ันตอนและรูจักเลือกใชวัสดุ

วิธีการเพื่อทําตามที่ตองการน้ัน โดยใหสอดคลองกับลักษณะ รูปแบบและคุณสมบัติของ

วัตถุแตละชนิดตามความคิดสรางสรรค          . 

2. ลักษณะอาชีพมณัฑนากรหรือนักออกแบบตกแตงเปนอยางไร 

 - ลักษณะอาชีพนี้จะทํางานเกี่ยวกับการออกแบบและตกแตงภายในอาคาร

สํานักงาน อาคารอยูอาศัย และบานเรือน ใหเปนไปตามความตองการของลูกคา  ตองทํางานตาม

ขั้นตอน และกําหนดเวลาช้ินผลงานตาง ๆ รวมกับผูวาจางโดยมีขั้นตอนการทํางานดังน้ี 

   1.  บันทึกรายละเอียด ความตองการของลูกคาเพื่อออกแบบให ประทับใจและได

รสนิยมตรงตามความตองการของลูกคา 

   2.  ศึกษาโครงสรางของงาน คํานวณแบบ ประมาณราคา และเลือกวัสดุตกแตงให

ประโยชนสูงสุดกับลูกคา และใหตรงเปาหมายและประโยชนใชสอย 

3.  สงแบบที่วาดและเสนองบประมาณใหลูกคาพิจารณา 

4.  เมื่อผานการแกไขดัดแปลงแบบใหสมบูรณแลวจึงสงแบบใหกับชางตาง ๆ เชน  

ชางไม หรือชางเชื่อมเหล็กใหทํางานตามโครงสรางที่ออกแบบไว 

5.  ปฏิบัติงาน และประสานงานกับระบบและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

6.  ใหคําปรึกษาแนะนําแกชางเพื่อใหการออกแบบเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา 

 

3. ผูที่ประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรควรมีคุณสมบัติอยางไร 

 - ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเคร่ืองเฟอรนิเจอรจะปฏิบัติงานตามขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ออกแบบผลิตภัณฑ โดยอาจใชกราฟกคอมพิวเตอรเขาชวยในการออกแบบ เพื่อใหภาพ

ออกมา มีมิติ และสมบูรณแบบเสนอผูวาจางหรือลูกคา พิจารณา 

 2. สรางแบบจําลองและทดลองทําผลิตภัณฑตนแบบโดยผสมผสานวัสดุทองถิ่นที่แตกตาง

กันซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยสูงสุด และตรวจสอบการทดลองใช 

 

 3. เขียนเทคนิควิธีการประกอบแบบ ระบบพิกัดพรอมทั้งข้ันตอนในการปฏิบัติในโรงงาน 

 4. ประมาณการตนทุนคาใชจาย เพื่อใหมีราคายอมเยาสําหรับผูใช 



105 

 

4. ลักษณะของอาชีพออกแบบเสื้อผาแฟชั่นเปนอยางไร 

 - อาชีพออกแบบเสื้อผามีลักษณะดังนี้  

1. รวบรวมความคิดขอมูลที่เปนสัดสวนจากลูกคาหรือผูวาจาง 

2. ศึกษารูปแบบงานท่ีมีอยูถาสามารถนํากลับมาใชใหมหรือดัดแปลงเพื่อลดระยะเวลาการ 

ทํางานและตนทุนการผลิต ในเวลาเดียวกัน ตองทําการคนควาวิจัยดวย 

3. ทําการรางแบบคราวๆ โดยคุมใหอยูในแนวความคิดดังกลาวใหไดตามความตองการ 

  4. นําภาพที่ราง แลวใหผูวาจางพิจารณา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลิตรวมทั้งการ

ใช วัตถุดิบ และประเมินราคา 

 5. นําภาพรางที่ผานการพิจารณาและแกไขแลวมาสรางแบบ (Pattern) วิธีที่จะตองตัดเย็บ

ใน รายละเอียด ปก กุน เดินลาย หรืออัดพลีดแลวนํามาลงสีตามจริง เขียนภาพและอธิบายวิธีการ

ทําใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเทาที่สามารถจะทําไดเพื่อใหชางทําตามแบบได 

 6. สงแบบหรือชุดท่ีตัดเนาไวใหฝายบริหารและลูกคา หรือผูวาจาง พิจารณาทดลองใสเพื่อ

แกไขขอบกพรองขั้นสุดทาย 

 7. นําแบบที่ผูวาจางเห็นชอบทํางานประสานกับชางตัดเย็บ ชางปก เพื่อใหไดผลงานตามที่

ลูกคาตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

บรรณานกุรม 

 

กําจร สุนพงษศรี. ประวัตศิาสตรศิลปะตะวนัตก. กรงุเทพฯ : คาลเดียเพรสบุค, ๒๕๕๒. 

 

จีรพันธ สมประสงค. ศิลปะกับชีวิต. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๑. 

 

ชะลูด น่ิมเสมอ. องคประกอบศิลป. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙. 

 

ทวีเดช จิ๋วบาง. ความคิดสรางสรรคศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๗. 

 

ประเสริฐ ศิลรัตนา. สุนทรียะทางทศันศิลป. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๔๒. 

 

มานพ ถนอมศรี และคณะ. ศิลปะกบัชีวิต ๔. กรุงเทพฯ : บรัท สํานักพิมพแม็ค จํากัด, ๒๕๔๒. 

 

วิรุณ ต้ังเจริญ, อํานาจ เย็นสบาย. สรางสรรคศิลปะ ๔. กรุงเทพฯ : อักษราเจริญทัสน, ม.ป.ป. 

 

วิชาการ, กรม. ทฤษีและการปฏบิัตกิารวิจารณศิลปะ, กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, ๒๕๓๓. 

 

วิชาการ, กรม. ศิลปะกับชีวิต ม.๑-๖. กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, ๒๕๓๖. 

 

วิญู ทรัพยประภา และคณะ. ศิลปะกบัชีวิต ม.๑-๖, กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, ๒๕๓๕. 

 

ศิลป พีระศรี. ทฤษฎีองคประกอบ, กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๔๔๗. 

 

สุดใจ ทศพร และโชดก เกงเขตรกิจ. ศิลปะกบัชีวิต ม.๑-๖. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖. 
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           สาํนักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. ผงัการออกขอสอบ 

สาระทกัษะการดําเนนิชีวิต หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบั   การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศกัราช 2551. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, มปป. 

 

         สาํนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. หนังสอืเรยีนสาระ

ทักษะการดําเนนิชีวิต  

รายวิชาศลิปศกึษา  (ทช 31003)  ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2554). กรุงเทพฯ : สํานักงาน กศน. กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน, 

2555. (เอกสารอัดสาํเนา) 

 

          สํานักงานกศน. รายวิชาศิลปศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทช 31003). 

กรุงเทพฯ :  กระทรวงศึกษาธิการ, 2552. 

 

http://pineapple-eyes.snru.ac.th/cram/?q=node/126  

(เขาถึงเมื่อวันที่  13  มกราคม  2557) 

 

http://preede.wordpress.com/. (เขาถึงเมื่อวันที่  13  มกราคม  2557) 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=322769294476506&id=3098

38629102906 (เขาถึงเมือ่วันที่  13  มกราคม  2557) 

 

http://www.oknation.net/blog/x-vista/2009/01/25/entry-1  

(เขาถึงเมื่อวันที่  14  มกราคม  2557) 

 

http://www.sereechai.com/ (เขาถึงเมื่อวันที่  15  มกราคม  2557) 

 

http://www.thai.cri.en.com/china radio international/2014/01/14.  

(เขาถึงเมื่อวันที่  13  มกราคม  2557) 

 

http://pineapple-eyes.snru.ac.th/cram/?q=node/126
http://preede.wordpress.com/
http://www.oknation.net/blog/x-vista/2009/01/25/entry-1
http://www.sereechai.com/
http://www.thai.cri.en.com/china radio international/2014/01/14
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คณะผูจัดทํา 

ที่ปรกึษา 

      1. นายประเสริฐ      บุญเรือง             เลขาธิการ กศน. 

2. นายชาญวิทย        ทับสุพรรณ         รองเลขาธิการ กศน. 

3. นายสุรพงษ       จําจด               รองเลขาธิการ กศน. 

4. นางวัทนี      จันทรโอกุล          ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

5. นางกนกพรรณ      สุวรรณพิทักษ       ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา 

6. นางศุทธินี      งามเขตต             ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูเขียนและเรียบเรียง 

   นายสุรพงษ      มั่นมะโน            กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูบรรณาธกิาร  

    1. นายวิวัฒนไชย       จันทนสุคนธ         ขาราชการบํานาญ  

    2. นางชอทิพย     ศิริพร                 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก 
  
คณะทํางาน 

   1. นายสุรพงษ     มั่นมะโน             กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

   2. นายศุภโชค     ศรีรัตนศิลป         กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

   3. นางสาวสุลาง     เพ็ชรสวาง           กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

   4.  นางสาวเบ็ญจวรรณ  อําไพศรี             กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

   5. นางสาวชมพูนท    สังขพิชัย   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูพิมพตนฉบับ 

   1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อําไพศรี             กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

   2. นางสาวฐิติมา         วงศบัณฑวรรณ    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 

 
ผูออกแบบปก 

      นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป          กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูจัดทํากิจกรรมทายบทเอกสารสรุปเนื้อหาท่ีตองรู  

ระหวางวันที่ 1- 3 มิถุนายน 2559  

ณ หองประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สํานักงาน กศน. 

ที่ปรกึษา 

1. นายสุรพงษ  จําจด   เลขาธิการ กศน. 

2. นายกิตติศักดิ์  รัตนฉายา  รองเลขาธิการ กศน. 

3. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

ผูเขียน/ผูเรียบเรียง และบรรณาธิการ 

1. นายสฤษด์ิชัย   ศิริพร   สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

2. นางชอทิพย  ศิริพร   สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

3. นายทรงชัย  สุทธิพันธ   สํานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี 

4. นายสุรพงษ  มั่นมะโน   กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะทํางาน 

1. นางเกณิกา  ซิกวารทซอน  กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

2. นายธานี  เครืออยู   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

3. นางสาวจุรีรัตน  หวังสิริรัตน  กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

4. นางสาวอุษา  คงศรี   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

5. นางสาวกรวรรณ  กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

6. นายภาวิต  นิธิโสภา   กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 

7. นางสาวหทัยมาดา  ดิฐประวรรตน กลุมพัฒนาระบบการทดสอบ 
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