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คํานํา 

 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นตามหลักปรัชญาและความเช่ือ
พ้ืนฐานในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีกลุมเปาหมายเปนผูใหญมีการเรียนรูและส่ังสมความรูและ
ประสบการณอยางตอเนื่อง 

 ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการขับเคล่ือนนโยบาย
ทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพท่ีสามารถสรางรายได
ท่ีม่ังคั่งและม่ันคง เปนบุคลากรท่ีมีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอ่ืน สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และ
เนื้อหาสาระ ท้ัง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา    ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ใหมีความสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสงผลใหตองปรับปรุง
หนังสือเรียน โดยการเพ่ิมและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพรอม  
เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาท่ีมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการ
พัฒนาหนังสือท่ีใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด   เพ่ือทดสอบความรู
ความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพ่ิมเติมจากภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงการเรียนรู
และส่ืออ่ืน 

 การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา   
และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนท่ีศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากส่ือตาง ๆ มาเรียบเรียง
เนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ตัวช้ีวัดและกรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา 
สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียน     ชุดนี้จะเปน
ประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. ขอ
นอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง 
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                                            คําแนะนําการใชหนังสือเรียน 
 
              หนังสือเรียนสาระการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา (ทช31003) เปนหนังสือเรียนท่ีจัดทําขึ้น สําหรับ
ผูเรียนท่ีเปนนักศึกษานอกระบบ 
 ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระการดําเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา ผูเรียนควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และขอบขายเนื้อหา
ของรายวิชานั้น ๆ โดยละเอียด 

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด ทํากิจกรรมตามท่ีกําหนด  และทําความเขาใจ   
ในเนื้อหานั้นใหมใหเขาใจ กอนท่ีจะศึกษาเรื่องตอ ๆ ไป 

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่อง เพ่ือเปนการสรุปความรู ความเขาใจของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ
อีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละเนื้อหา แตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนําไปตรวจสอบกับครูและเพ่ือน ๆ     
ท่ีรวมเรียนในรายวิชาและระดับเดียวกันได 

4. หนังสือเรียนเลมนี้มี 4  บท 
 

บทที่ 1  ทัศนศิลป 
   เรื่องท่ี  1   จุด เสน สี แสง เงา รูปราง รูปทรง 

   เรื่องท่ี  2   ทัศนศิลปสากล 
    เรื่องท่ี  3   การวิพากษวิจารณงานทัศนศิลป 
   เรื่องท่ี  4   ความงามตามธรรมชาต ิ
   เรื่องท่ี  5   ความงามตามทัศนศิลปสากล 
    เรื่องท่ี  6   ธรรมชาติกับทัศนศิลป 
   เรื่องท่ี  7   ความคิดสรางสรรค การตกแตงรางกาย และท่ีอยูอาศัย 
     

บทที่ 2 ดนตรี 
    เรื่องท่ี  1   ดนตรีสากล 
    เรื่องท่ี  2   ดนตรีสากลประเภทตาง ๆ 
    เรื่องท่ี  3   คุณคาความไพเราะของเพลงสากล 
    เรื่องท่ี  4   ประวัติภูมิปญญาทางดนตรีสากล 
 
 
 



บทที่ 3  นาฏศิลป   
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   เรื่องท่ี  5   ประเภทของละคร 
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บทที่  2 ดนตรี 
 เรื่องท่ี  1   ดนตรีสากล 
 เรื่องท่ี  2   ดนตรีสากลประเภทตาง ๆ 
 เรื่องท่ี  3   คุณคาความไพเราะของเพลงสากล 
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 เรื่องท่ี  2   สุนทรียะทางนาฏศิลป  
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บทที่ 1                 
ทัศนศิลป 

สาระสําคัญ   
 

 ศึกษาเรียนรู เขาใจ เห็นคุณคาความงาม ของทัศนศิลป และสามารถวิพากษ วจิารณไดอยางเหมาะสม 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

 อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของทัศนศิลปสากล เขาใจถึงตนกําเนดิ ภูมิปญญาและการ
อนุรักษ 

ขอบขายเน้ือหา 
 เรื่องท่ี  1   จุด เสน สี แสง เงา รูปราง รูปทรง 
 

 เรื่องท่ี  2   ทัศนศิลปสากล 
 

เรื่องท่ี  3   การวิพากษวิจารณงานทัศนศิลป 
 

 เรื่องท่ี  4   ความงามตามธรรมชาต ิ
 

 เรื่องท่ี  5   ความงามตามทัศนศิลปสากล 
 

 เรื่องท่ี  6   ธรรมชาติกับทัศนศิลป 
 

 เรื่องท่ี  7   ความคิดสรางสรรค การตกแตงรางกาย และท่ีอยูอาศัย 
 

  
 

 
 
 
 

 
 



2 

 

เรื่องท่ี  1    จุด เสน สี แสงเงา รูปราง รูปทรง 
 

จุด                       ……………………………………… 
คือ องคประกอบท่ีเล็กท่ีสุด จุดเปนส่ิงท่ีสามารถบอกตําแหนงและทิศทางโดยการนําจุดมาเรียงตอกันให

เปนเสน การรวมกันของจุดจะเกิดน้ําหนักท่ีใหปริมาตรแกรูปทรง เปนตน  
 

 
 
 
 
 
เสน  

หมายถึง จุดหลายๆจุดท่ีเรียงชิดติดกันเปนแนวยาว โดยการลากเสนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  
ในทิศทางท่ีแตกตางกัน จะเปนทิศมุม 45 องศา 90 องศา 180 องศาหรือมุมใดๆ การสลับทิศทางของเสนท่ีลากทํา
ใหเกิดเปนลักษณะตาง ๆ ในทางศิลปะเสนมีหลายชนิดดวยกันโดยจําแนกออกไดเปนลักษณะใหญๆ คือ เสนตั้ง 
เสนนอน เสนเฉียง เสนโคง เสนหยัก เสนซิกแซก 

 
ความรูสึกที่มีตอเสน 

เสนเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการสรางสรรค  เสนสามารถแสดงใหเกิดความหมายของภาพ
และใหความรูสึกไดตามลักษณะของเสน เสนท่ีเปนพ้ืนฐาน ไดแก  เสนตรงและเสนโคง 

จากเสนตรงและเสนโคงสามารถนํามาสรางใหเกิดเปน เสนใหม ๆ ท่ีใหความรูสึกท่ีแตกตางกันออกไป
ไดดังนี้ 

เสนตั้ง  ใหความรูสึกแข็งแรง  สูงเดน  สงางาม  นาเกรงขาม 
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เสนนอน  ใหความรูสึกสงบราบเรียบ  กวางขวาง  การพักผอน  หยุดนิ่ง 
 
  
เสนแนวเฉียง  ใหความรูสึกไมปลอดภยั  ไมม่ันคง  ไมหยุดนิ่ง 
 
 

 
เสนตัดกัน   ใหความรูสึกประสานกัน  แข็งแรง 
 
 
เสนโคง  ใหความรูสึกออนโยน นุมนวล 
 
 

 
เสนคด  ใหความรูสึกเคล่ือนไหว ไหลเล่ือน  ราเริง  ตอเนื่อง 
 
 
 
เสนประ  ใหความรูสึกขาดหาย  ลึกลับ  ไมสมบรูณ  แสดงสวนท่ีมองไมเห็น 
 
 

 
เสนขด  ใหความรูสึกหมุนเวียนมึนงง 
 
 

 
เสนหยัก   ใหความรูสึกขัดแยง  นากลัว  ตื่นเตน  แปลกตา 
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นักออกแบบนําเอาความรูสึกท่ีมีตอเสนท่ีแตกตางกันมาใชในงานศิลปะประยุกต  โดยใชเสนมาเปล่ียน
รูปรางของตัวอักษร  เพ่ือใหเกิดความรูสึกเคล่ือนไหวและทําใหส่ือความหมายไดดียิ่งขึ้น 
 
สี  

ทฤษฎีสี หมายถึง หลักวิชาในเรื่องของสีท่ีสามารถมองเห็นไดดวยตา และเม่ือสามรอยกวาปท่ีผานมา 
ไอแซก นิวตัน ไดคนพบวาแสงสีขาวจาก ดวงอาทิตยเม่ือหักเห ผานแทงแกวสามเหล่ียม (prism) แสงสีขาวจะ
กระจายออกเปนสีรุง เรียกวา สเปคตรัม มี 7 สี ไดแก มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง สม แดง  และไดกําหนดให
เปนทฤษฎีสีของแสง ความจริงสีรุงเปนปรากฏการณ ตามธรรมชาตท่ีิเกิดขึ้นและพบเห็นกนับอย ๆ โดยเกดิจาก 
การหักเหของ  แสงอาทิตยหรือแสงสวาง  เม่ือผานละอองน้ําในอากาศและกระทบตอสายตาใหเห็นเปนสี  มีผล
ทางดานจิตวิทยา ทางดานอารมณ และความรูสึก การท่ีไดเห็นสีจากสายตา สายตาจะสงความรูสึกไปยังสมองทํา
ใหเกิดความรูสึกตางๆ ตามอิทธิพลของสี เชน สดช่ืน เรารอน เยือกเย็น หรือตื่นเตน มนุษยเราเกี่ยวของ 
กับสีตางๆ อยูตลอดเวลา  เพราะทุกส่ิงท่ีอยูรอบตัวนัน้ ลวนแตมีสีสันแตกตางกันมากมาย  

นักวิชาการสาขาตางๆ ไดศึกษาคนควาเรื่องสี จนเกิดเปนทฤษฎีสี ตามหลักการของนักวิชาการสาขา   
ตาง ๆ เชน 

แมสีของนักฟสิกส หรือ(แมสีของแสง) (Spectrum Primaries)  
เปนสีท่ีเกิดจากการผสมกันของคล่ืนแสง มี 3 สี คือ  
 
 

 
 
 
 
 

แมสีของนักเคมี (Pigmentary Primaries) คือสีที่ใชในวงการอุตสาหกรรมและวงการศิลปะ  หรือ      
เรียกอีกอยางหนึ่งวา สีวัตถุธาตุ ท่ีเรากําลังศึกษาอยูในขณะนี้ โดยใชในการเขียนภาพเกี่ยวกับพาณิชยศิลป        
ภาพโฆษณา ภาพประกอบเรื่องและภาพเขียน ของศิลปนตาง ๆ ประกอบดวย  
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สีขั้นที่ 1 (Primary Color) คือ แมสีพ้ืนฐาน มี 3 สี ไดแก  
1. สีเหลือง (Yellow) 
2. สีแดง (Red)  
3. สีน้ําเงิน (Blue)  

 
 
 
                 
 
สีขั้นที่ 2 (Secondary color) 

 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 หรือแมสีผสมกันในอัตราสวนท่ีเทากัน จะทําใหเกิดสีใหม 3 สี ไดแก  
1. สีสม (Orange)   เกิดจาก สีแดง (Red)  ผสมกับสีเหลือง (Yellow)  
2. สีมวง (Violet)   เกิดจาก สีแดง (Red)  ผสมกับสีน้ําเงิน (Blue) 
3. สีเขียว (Green)  เกิดจาก สีเหลือง (Yellow) ผสมกับสีน้ําเงิน (Blue) 
 
 
 
 
 
 
 
 
สีขั้นที่ 3 (Intermediate Color)  
           คือสีท่ีเกิดจากการผสมกันระหวางแมสีกับสีขั้นท่ี 2 จะเกิดสีขั้นท่ี 3 ขึ้นอีก 6 สี ไดแก  
1. สีน้ําเงินมวง ( Violet-blue)   เกิดจาก สีน้ําเงิน (Blue) ผสมสีมวง (Violet) 
2. สีเขียวน้ําเงิน ( Blue-green)   เกิดจาก สีน้ําเงิน (Blue) ผสมสีเขียว (Green)  
3. สีเหลืองเขียว ( Green-yellow)เกิดจาก สีเหลือง(Yellow) ผสมกับสีเขียว (Green)  
4. สีสมเหลือง ( Yellow-orange) เกิดจาก สีเหลือง (Yellow) ผสมกับสีสม (Orange) 
5. สีแดงสม ( Orange-red)       เกิดจาก สีแดง (Red) ผสมกับสีสม (Orange) 
6. สีมวงแดง ( Red-violet)     เกิดจาก สีแดง (Red) ผสมกับสีมวง (Violet) 

สีแดง 

สีนํ้าเงิน สีเหลือง 

สีสม 

สีมวง สีเขียว 
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เราสามารถผสมสีเกิดขึ้นใหมไดอีกมากมายหลายรอยสีดวยวิธีการเดียวกันนี้ ตามคุณลักษณะของสีท่ีจะกลาว
ตอไป  

จะเห็นไดวาสีท้ัง 3 ขั้นตามทฤษฎีสีดังกลาว มีผลทําใหเราสามารถนํามาใชเปนหลักในการเลือกสรรสี
สําหรับงานสรางสรรคของเราได ซ่ึงงานออกแบบมิไดถูกจํากัดดวยกรอบความคิดของทฤษฎีตามหลักวิชาการ
เทานั้น แตเราสามารถคิดออกนอกกรอบแหงทฤษฎีนั้น ๆ ได เทาท่ีมันสมองของเราจะเคนความคิดสรางสรรค
ออกมาได 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพวงจรสี 12 สี 

สีนํ้าเงินมวง สีสมเหลือง 

สีมวงแดง สีแดงสม 

สีเขียวนํ้าเงิน สีเหลืองเขียว 
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คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ 
1. สีแท หรือความเปนสี (Hue) หมายถึง สีท่ีอยูในวงจรสีธรรมชาติ ท้ัง 12 สี (ดูภาพสี 12 สีในวงจรสี 

ประกอบ) สี ท่ีเราเห็นอยูทุกวันนี้แบงเปน 2 วรรณะ โดยแบงวงจรสีออกเปน 2 สวน จากสีเหลืองวนไปถึงสีมวง คือ 
1. สีวรรณะรอน (Warm Color) ใหความรูสึกรุนแรง รอน ตื่นเตน ประกอบดวย สีเหลือง        

สีเหลืองสม สีสม สีแดงสม สีแดง สีมวงแดง สีมวง 
2. สีวรรณะเย็น (Cool Color) ใหความรู สึกเย็น สงบ สบายตาประกอบดวย สีเหลือง               

สีเขียวเหลือง สีเขียว สีน้ําเงินเขียว สีน้ําเงิน สีมวงน้ําเงิน สีมวง เราจะเห็นวา สีเหลือง และสีมวง เปนสีท่ีอยูไดท้ัง 
2 วรรณะ คือสีกลางท่ีเปนไดท้ังสีรอน และสีเย็น 

2. ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสด หรือความบริสุทธ์ิของสีใดสีหนึ่ง และสีท่ีถูกผสมดวย 
สีดําจนหมนลง ความจัดหรือความบริสุทธ์ิจะลดลงความจัดของสีจะเรียงลําดับจากจัดท่ีสุด ไปจนหมนท่ีสุด  
ไดหลายลําดับ ดวยการคอยๆ เพ่ิมปริมาณของสีดําท่ีผสมเขาไปทีละนอยจนถึงลําดับท่ีความจัดของสีมีนอยท่ีสุด 
คือเกือบเปนสีดํา  

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

สีแตละสี สีทุกสีจะมีน้ําหนักในตัวเอง ถาเราผสมสีขาวเขาไปในสีใดสีหนึ่ง สีนั้นจะสวางขึ้น หรือมีน้ําหนักออน
ลงถาเพ่ิมสีขาวเขาไปทีละนอยๆ ตามลําดับเราจะไดน้ําหนักของสีท่ีเรียงลําดับจากแกสุดไปจนถึงออนสุด
น้ําหนักออนแกของสี เกิดจากการผสมดวยสีขาว เทา และดําน้ําหนักของสีจะลดลงดวยการใชสีขาวผสม 
(tint) ซ่ึงจะทําให เกิดความรูสึกนุมนวล ออนหวาน สบายตา น้ําหนักของสีจะเพ่ิมขึ้นปานกลางดวยการใชสีเทา
ผสม (tone) ซ่ึงจะทําใหความเขมของสีลดลง เกิดความรูสึก ท่ีสงบ ราบเรียบ และน้ําหนักของสีจะเพ่ิมขึ้นมาก
ขึ้นนดวยการใชสีดําผสม (shade) ซ่ึงจะทําใหความเขมของสีลดความสดใสลง เกิดความรูสึกขรึม ลึกลับ น้ําหนัก
ของสียังหมายถึงการเรียงลําดับน้ําหนักของสีแทดวยกันเอง โดยเปรียบเทียบน้ําหนักออนแกกับสีขาว - ดํา  
เราสามารถเปรียบเทียบระหวางภาพสีกับภาพขาวดําไดอยางชัดเจนและเม่ือเรานําภาพสีท่ีเราเห็นวามีสีแดงอยู
หลายคาตั้งแตออน กลาง แก ไปถายเอกสารขาว - ดํา เม่ือนํามาดูจะพบวา สีแดงจะมีน้ําหนักออน แกตั้งแตขาว 
เทา ดํา นั่นเปนเพราะวาสีแดงมีน้ําหนักของสีแตกตางกันนั่นเอง 

สีตางๆ ท่ีเราสัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีท่ีเรามองเห็นสี ไมวาจะเปน 
การแตงกาย บานท่ีอยูอาศัย เครื่องใชตางๆ แลวเราจะทําอยางไร จึงจะใชสีไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
หลักจิตวิทยา เราจะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึกตอมนุษยอยางไร ซ่ึงความรูสึกท่ีเกี่ยวกับสีสามารถจําแนกออก
ไดดังนี ้ 

สีแดง ใหความรูสึกรอน รุนแรง กระตุน ทาทาย เคล่ือนไหว ตื่นเตน เราใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ 
ความม่ังคั่ง ความรัก ความสําคัญ และอันตรายจะทําใหเกิดความอุดมสมบูรณเปนตน  
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สีสม ใหความรูสึก รอน อบอุน สดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง และการปลดปลอย สีเหลือง  
ใหความรูสึก แจมใส ราเริง เบิกบานสดช่ืน ชีวิตใหม ความสุกสวาง สีเขียว ใหความรูสึก งอกงาม สดช่ืน สงบ
เงียบรมรื่น รมเย็น การพักผอน การผอนคลายธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น 

สีเขียวแก ใหความรูสึก เศราใจ แกชรา สีน้ําเงิน ใหความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน เครงขรึม      
เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สงางาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เปนระเบียบถอมตน  

สีฟา ใหความรูสึก ปลอดโปรง โลงกวาง โปรงใส สะอาด ปลอดภัย ความสวาง ลมหายใจ ความเปน
อิสระเสรภีาพ การชวยเหลือ   

สีคราม จะทําใหเกิดความรูสึกสงบ  
สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม เรนลับ ซอนเรนมีอํานาจ มีพลังแฝงอยู ความรัก ความเศรา    

ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ ์
สีน้ําตาล ใหความรูสึกเกา หนัก สงบเงียบ  
สีขาว ใหความรูสึกบริสุทธ์ิ สะอาด ใหม สดใส  
สีดํา ใหความรูสึกหนัก หดหู เศราใจ ทึบตัน  
สีชมพู ใหความรูสึก อบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก เอาใจใส วัยรุน หนุมสาว นารัก

ความสดใส 
สีเขียว จะทําใหเกิดความรูสึกกระชุมกระชวย เปนหนุมสาว  
สีเทา ใหความรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา ความสงบ ความเงียบ          

สุภาพสุขุม ถอมตน 
สีทอง ใหความรูสึก ความหรูหรา โออา มีราคา สูงคา ส่ิงสําคัญ ความเจริญรุงเรือง ความสุข ความม่ังคั่ง 

ความร่ํารวย การแผกระจาย  
จากความรูสึกดังกลาว เราสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดในทุกเรื่อง และเม่ือตองการ

สรางผลงาน ท่ีเกี่ยวกับการใชสี เพ่ือท่ีจะไดผลงานท่ีตรงตามความตองการในการส่ือความหมาย และจะชวยลด
ปญหาในการตัดสินใจท่ีจะเลือกใชสีตางๆได เชน 

1. ใชในการแสดงเวลาของบรรยากาศในภาพเขียน เพราะสีบรรยากาศในภาพเขียนนั้นๆ จะแสดงใหรูวา 
เปนภาพตอนเชา ตอนกลางวัน หรือตอนบาย เปนตน  

2. ในดานการคา คือ ทําใหสินคาสวยงาม นาซ้ือหา นอกจากนี้ยังใชกับงานโฆษณา เชน โปสเตอรตางๆ 
ชวยใหจําหนายสินคาไดมากขึ้น  

3. ในดานประสิทธิภาพของการทํางาน เชน โรงงานอุตสาหกรรม ถาทาสีสถานท่ีทํางานใหถูกหลัก
จิตวิทยา จะเปนทางหนึ่งท่ีชวยสรางบรรยากาศใหนาทํางาน คนงานจะทํางานมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงขึ้น  

4. ในดานการตกแตงสีของหอง และสีของเฟอรนิเจอร ชวยแกปญหาเรื่องความสวางของหอง รวมท้ัง
ความสุขในการใชหอง ถาเปนโรงเรียน เด็กจะเรียนไดผลดีขึ้น ถาเปนโรงพยาบาลคนไขจะหายเร็วขึ้น             
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นักสรางสรรคงานออกแบบจะเปนผูท่ีเกี่ยวของกับการใชสีโดยตรง มัณฑนากรจะคิดคนสีขึ้นมาเพ่ือใชในงาน
ตกแตง คนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดคนสีเกี่ยวกับแสง จิตรกรก็จะคิดคนสีขึ้นมาระบายใหเหมาะสมกับ 
ความคิด และจินตนาการของตน แลวตัวเราจะคิดคนสีขึ้นมาเพ่ือความงาม ความสุข สําหรับเรามิไดหรือสีท่ีใช
สําหรับการออกแบบนั้น ถาเราจะใชใหเกิดความสวยงามตรงตามความตองการของเรา มีหลักในการใชกวางๆ 
อยู 2 ประการ คือ การใชสีกลมกลืนกัน และ การใชสีตัดกัน  

1.  การใชสีกลมกลืนกัน  
การใชสีใหกลมกลืนกัน เปนการใชสีหรือน้ําหนักของสีใหใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกัน เชน การใชสี

แบบเอกรงค เปนการใชสีสีเดียวท่ีมีน้ําหนักออนแกหลายลําดับ  
การใชสีขางเคียง เปนการใชสีท่ีเคียงกัน 2 – 3 สี ในวงสี เชน สีแดง สีสมแดง และสีมวงแดง การใชสี

ใกลเคียง เปนการใชสีท่ีอยูเรียงกันในวงสีไมเกิน 5 สี ตลอดจนการใชสีวรรณะรอนและวรรณะเย็น (warm tone 
colors and cool tone colors) ดังไดกลาวมาแลว  

2. การใชสีตัดกัน สีตัดกันคือสีท่ีอยูตรงขามกันในวงจรสี (ดูภาพวงจรสี ดานซายมือประกอบ) การใชสี
ใหตัดกันมีความจําเปนมาก ในงานออกแบบ เพราะชวยใหเกิดความนาสนใจในทันทีท่ีพบเห็น       สีตัดกันอยาง
แทจริงมี อยูดวยกัน 6 คูสี คือ  

1. สีเหลือง ตรงขามกับ สีมวง      
 

2. สีสม ตรงขามกับ สีน้ําเงิน 
 

3. สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว 
 

4. สีเหลืองสม ตรงขามกับ สีมวงน้ําเงิน  
 

5. สีสมแดง ตรงขามกับ น้ําเงินเขียว 
 

6. สีมวงแดง ตรงขามกับ สีเหลืองเขียว  
 
ในงานออกแบบ หรือการจัดภาพ หากเรารูจักใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน หรือวรรณะเย็น 

เราจะ สามารถควบคุม และสรางสรรคผลงานใหเกิดความประสานกลมกลืน งดงามไดงายขึ้น เพราะสีมีอิทธิพล
ตอมวล ปริมาตร และชองวาง สีมีคุณสมบัติท่ีทําใหเกิดความกลมกลืน หรือขัดแยงได สีสามารถขับเนนใหเกิด
จุดเดน และการรวมกันใหเกิดเปนหนวยเดียวกันได เราในฐานะผูใชสีตองนําหลักการตางๆ ของสีไปประยุกตใช
ใหสอดคลอง กับเปาหมายในงานของเรา เพราะสีมีผลตอการออกแบบ คือ 

เหลือง       มวง 

สม         น้าํเงิน 

เหลืองสม    มวงน้ําเงิน 

แดง         เขียว  

สมแดง         น้ําเงินเขียว 

มวงแดง    เหลืองเขียว 
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1. สรางความรูสึก  สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับประสบการณ และภูมิหลัง 
ของแตละคน สีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดได การใชสีภายใน หรือภายนอกอาคาร จะมีผลในการ 
สรางบรรยากาศได 

2. สรางความนาสนใจ  สีมีอิทธิพลตองานศิลปะการออกแบบ จะชวยสรางความประทับใจ และ     
ความนาสนใจเปนอันดับแรกท่ีพบเห็น          

3. สีบอกสัญลักษณของวัตถุ  ซ่ึงเกิดจากประสบการณ หรือภูมิหลัง เชน สีแดงสัญลักษณของไฟ หรือ
อันตราย สีเขียวสัญลักษณแทนพืช หรือความปลอดภัย เปนตน 

4. สีชวยใหเกิดการรับรู และจดจํา งานศิลปะการออกแบบตองการใหผูพบเห็นเกิดการจดจํา  
ในรูปแบบ และผลงาน หรือเกิดความประทับใจ การใชสีจะตองสะดุดตา และมีเอกภาพ       

แสงและเงา 
แสงและเงา หมายถึง แสงท่ีสองมากระทบพ้ืนผิวท่ีมีสีออนแกและพ้ืนผิวสูงต่ํา โคงนูนเรียบหรือขรุขระ 

ทําใหปรากฏแสงและเงาแตกตางกัน 
ตัวกําหนดระดับของคาน้ําหนัก  ความเขมของเงาจะขึ้นอยูกับความเขมของแสง  ในท่ีท่ีมีแสงสวางมาก 

เงาจะเขมขึ้นและในท่ีท่ีมีแสงสวางนอย เงาจะไมชัดเจน ในท่ีท่ีไมมีแสงสวางจะไมมีเงา และเงาจะอยูในทางตรง
ขามกับแสงเสมอ  คาน้ําหนักของแสงและเงาท่ีเกิดบนวัตถุสามารถจําแนกเปนลักษณะท่ีตาง ๆ ไดดังนี ้

1. บริเวณแสงสวางจัด  (Hi-light)  เปนบริเวณท่ีอยูใกลแหลงกําเนิดแสงมากท่ีสุดจะมีความสวางมาก
ท่ีสุด วัตถุท่ีมีผิวมันวาวจะสะทอนแหลงกําเนิดแสงออกมาใหเห็นไดชัด  

2. บริเวณแสงสวาง  (Light) เปนบริเวณท่ีไดรับแสงสวาง รองลงมาจากบริเวณแสงสวางจัด เนื่องจาก
อยูหางจากแหลงกําเนิดแสงออกมา และเริ่มมีคาน้ําหนักออน ๆ  

3. บริเวณเงา (Shade) เปนบริเวณท่ีไมไดรับแสงสวาง  หรือเปนบริเวณท่ีถูกบดบังจากแสงสวาง ซ่ึงจะ
มีคาน้ําหนักเขมมากขึ้นกวาบริเวณแสงสวาง  

4. บริเวณเงาเขมจัด (Hi-Shade) เปนบริเวณท่ีอยูหางจากแหลงกําเนิดแสงมากท่ีสุด หรือ  เปนบริเวณ
ท่ีถูกบดบังหลาย ๆ ช้ัน จะมีคาน้ําหนักท่ีเขมมากไปจนถึงเขมท่ีสุด  

5. บริเวณเงาตกทอด เปนบริเวณของพ้ืนหลังท่ีเงาของวัตถุทาบลงไป เปนบริเวณเงาท่ีอยูภายนอกวัตถุ 
และจะมีความเขมของคาน้ําหนักขึ้นอยูกับความเขมของเงา น้ําหนักของพ้ืนหลัง ทิศทางและระยะของเงา 

ความสําคัญของคาน้ําหนัก 
1. ใหความแตกตางระหวางรูปและพ้ืน หรือรูปทรงกับท่ีวาง  
2. ใหความรูสึกเคล่ือนไหว  
3. ใหความรูสึกเปน 2 มิติ แกรูปราง และความเปน 3 มิติแกรูปทรง  
4. ทําใหเกิดระยะความตื้น - ลึก และระยะใกล - ไกลของภาพ  
5. ทําใหเกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ  
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กิจกรรม 
1. ใหนักศึกษาใชเสนแบบตางๆตามแบบเรียนมาประกอบเปนภาพตามจินตนาการ 
ลงในกระดาษเปลา ขนาด A4 จากนั้นนํามาแสดงผลงานและแลกเปล่ียนกันชมและวิจารณ 
กันในช้ันเรียน 
2. นําผลงานจากขอ1 เก็บในแฟมสะสมผลงาน 
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เรื่องที่  2   ทัศนศิลปสากล 
 
ความหมายของศิลปะและทัศนศิลป   

ศิลปะหมายถึง ผลแหงความคิดสรางสรรคของมนุษยท่ีแสดงออกมาในรูปลักษณตางๆใหปรากฏ         
ซ่ึงความสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ตามประสบการณ รสนิยม และทักษะของ
บุคคลแตละคนนอกจากนี้ยังมีนักปราชญ นักการศึกษา ทานผูรู ไดใหความหมายของศิลปะแตกตางกันออกไป 
เชน การเลียนแบบธรรมชาติ การแสดงออกของบุคลิกภาพทางอารมณของมนุษย    

 
ความสัมพันธระหวางศิลปะกับมนุษย  

การสรางสรรคทางศิลปะของมนุษยเปนกิจกรรมในการพัฒนาสติปญญาและอารมณท่ีมีมาตั้งแตสมัย
โบราณตั้งแตยุคหินหรือประมาณ 4,000 - 5,000 ปลวงมาแลว นับตั้งแตมนุษยอาศัยอยูในถํ้า เพิงผา ดํารงชีวิตดวย
การลาสัตวและหาของปาเปนอาหาร โดยมากศิลปะจะเปนภาพวาด ซ่ึงปรากฏตามผนังถํ้าตางๆ เชน ภาพวัวไบ
ซัน ท่ีถํ้าอัลตาริมา ในประเทศสเปน ภาพสัตวชนิดตาง ๆ ท่ีถํ้าลาสโคซ ในประเทศฝรั่งเศส สําหรับประเทศไทย        
ท่ีพบเห็น เชนผาแตม จังหวัดอุบลราชธาน ีภาชนะเครื่องปนดินเผา ท่ีบานเชียง จังหวัดอุดรธาน ี
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 ประเภทของงานทัศนศิลป สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
1. จิตรกรรม 
2. ประติมากรรม 
3. สถาปตยกรรม 
4. ภาพพิมพ 

งานจิตรกรรม เปนงานศิลปะท่ีแสดงออกดวยการวาด ระบายสี และการจัดองคประกอบความงาม 
เพ่ือใหเกิดภาพ 2 มิติ ไมมีความลึกหรือนูนหนา จิตรกรรมเปนแขนงหนึ่งของทัศนศิลป ผูทํางานดานจิตรกรรม 
จะเรียกวา จิตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จอหน แคนาเดย (John Canaday) ไดใหความหมายของจิตรกรรมไววา จิตรกรรม คือ การระบายช้ันของ
สีลงบนพ้ืนระนาบรองรับเปนการจัดรวมกันของรูปทรง และ สีท่ีเกิดขึ้นจากการเตรียมการของศิลปนแตละคน
ในการเขียนภาพนั้น พจนานุกรมศัพท อธิบายวา เปนการสรางงานทัศนศิลปบนพ้ืนระนาบรองรับ ดวยการ     
ลากปาย ขีด ขูด วัสดจุิตรกรรมลงบนพ้ืนระนาบรองรับ 

ภาพจิตรกรรมท่ีเกาแกท่ีสุดท่ีเปนท่ีรูจักอยูท่ีถํ้า Chauvet ในประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงนักประวัติศาสตรบางคน
อางวามีอายุราว 32,000 ปเปนภาพท่ีสลักและระบายสีดวยโคลนแดงและสียอมดํา แสดงรูปมา แรด สิงโต ควาย 
แมมมอธ หรือมนุษยท่ีกําลังลาสัตว 

จิตรกรรม  สามารถจําแนกไดตามลักษณะผลงาน และ วัสดุอุปกรณการสรางสรรคเปน 2 ประเภท คือ 
ภาพวาด และ ภาพเขียน 
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จิตรกรรมภาพวาด (Drawing) เปนศัพททัศนศิลป คือ ภาพวาดเสน หรือบางทานอาจเรียกดวยคําทับ
ศัพทวา ดรออ้ิง ปจจุบันไดมีการนําอุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีใชในการเขียนภาพและวาดภาพ ท่ีกาวหนาและ
ทันสมัยมากมาใช ผูเขียนภาพจึงอาจจะใชอุปกรณตางๆมาใชในการเขียนภาพ ภาพวาดในส่ือส่ิงพิมพ สามารถ
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ภาพวาดลายเสน และ การตูน  

จิตรกรรมภาพเขียน (Painting) ภาพเขียนเปนการสรางงาน 2 มิติบนพ้ืนระนาบดวยสีหลายสี เชน สีน้ํา  
สีน้ํามัน สีฝุน สีชอลค หรือสีอะคริลิค  ซ่ึงผลงานทางดานจติรกรรมภาพเขียนของสีแตละชนิดจะมีความแตกตาง
กัน เชน  

1. การเขียนภาพสีน้ํา (Color Painting)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การเขียนภาพสีน้ํามัน (Oil Painting)  
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3. การเขียนภาพสีอะคริลิค (Acrylic Painting)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประติมากรรม  เปนผลงานดานศิลปท่ีแสดงออกดวยการสรางรูปทรง 3 มิติ ท่ีมีปริมาตร มีน้ําหนัก
และกินเนื้อท่ีในอากาศ โดยการใชวัสดุชนิดตาง ๆ วัสดุท่ีใชสรางสรรคงานประติมากรรม จะเปนตัวกําหนด 
วิธีการสรางผลงาน ความงามของงานประติมากรรม ทําได 4 วิธี คือ  

1. การปน (Casting) เปนการสรางรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุ ท่ีมีความเหนียว ออนตัว และยึดจับตัวกันไดดี 
วัสดุท่ีนิยมนํามาใชปน ไดแก ดินเหนียว ดินน้ํามัน ปูน แปง ขี้ผ้ึง กระดาษ หรือ ขี้เล่ือยผสมกาว เปนตน  

2. การแกะสลัก (Carving) เปนการสรางรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุท่ี แข็ง เปราะ โดยอาศัย เครื่องมือ วัสดุ
ท่ีนิยมนํามาแกะ ไดแก ไม หิน กระจก แกว ปูนปลาสเตอร เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแกะสลักไม 
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3. การหลอ (Molding) การสรางรูปผลงานท่ีมีทรง 3 มิติ จากวัสดุท่ีหลอมตัวไดและกลับแข็งตัวได 
โดยอาศัยแมพิมพ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดผลงานท่ีเหมือนกันทุกประการตั้งแต 2 ช้ิน ขึ้นไป วัสดุท่ีนิยมนํามา       
ใชหลอ ไดแก โลหะ ปูน แกว ขี้ผ้ึง  เรซ่ิน พลาสติก ฯลฯ  

4. การประกอบขึ้นรูป (Construction) การสรางผลงานท่ีมีรูปทรง 3 มิติ โดยการนําวัสดุตาง ๆ มา 
ประกอบเขาดวยกัน และยึดติดกันดวยวัสดุตาง ๆ การเลือกวิธีการสรางสรรคงานประติมากรรม ขึ้นอยูกับวัสดุท่ี
ตองการใชในงานประติมากรรม ไมวาจะสรางขึ้นโดยวิธีใด ผลงานทางดานประติมากรรม จะมีอยู 3 ลักษณะ คือ 
แบบนูนต่ํา แบบนูนสูง และแบบลอยตัว ผูสรางสรรคงานประติมากรรม เรียกวา ประติมากร  

 
ประเภทของงานประติมากรรม  

1. ประติมากรรมแบบนูนต่ํา (Bas Relief) เปนรูปปนท่ีนูนขึ้นมาจากพ้ืนหรือมีพ้ืนหลังรองรับ มองเห็น
ไดชัดเจนเพียงดานเดียว คือดานหนา มีความสูงจากพ้ืนไมถึงครึ่งหนึ่งของรูปจริง ไดแกรูปนูนบนเหรียญรูปนูน  
ท่ีใชประดับตกแตงภาชนะ รูปนูนท่ีใชประดับตกแตงบริเวณฐานอนุสาวรีย  หรือพระเครื่องบางองค  

 
 
 
 
 
 
2. ประติมากรรมแบบนูนสูง ( High Relief ) เปนรูปปนแบบตาง ๆ มีลักษณะเชนเดียวกับแบบ นูนต่ํา 

แตมีความสูงจากพ้ืนตั้งแตครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นไป ทําใหเห็นลวดลายท่ีลึก ชัดเจน และ และเหมือนจริง
มากกวาแบบนูนแตใชงานแบบเดียวกับแบบนูนต่ํา  
 

 
 
 
 
 

 
3. ประติมากรรมแบบลอยตัว ( Round Relief ) เปนรูปปนแบบตาง ๆ ท่ีมองเห็นไดรอบดานหรือ ตั้งแต 4 

ดานขึ้นไป ไดแก ภาชนะตาง ๆ รูปเคารพตาง ๆ พระพุทธรูป เทวรูป รูปตามคตินิยม รูปบุคคลสําคัญ รูปสัตว ฯลฯ 
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สถาปตยกรรม (Architecture) หมายถึง การออกแบบผลงานทางทัศนศิลปท่ีเปนการกอสรางส่ิงตาง ๆ 
คนท่ัวไปอยูอาศัยไดและอยูอาศัยไมได  เชนสถูป เจดีย อนุสาวรีย  บานเรือนตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้ยังรวมถึง
การกําหนดผังบริเวณตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสวยงามและเปนประโยชนแกการใชสอยตามตองการงาน
สถาปตยกรรมเปนแหลงรวมของงานศิลปะทางกายภาพเกือบทุกชนิด และมักมีรูปแบบแสดงเอกลักษณของ 
สังคมนั้น ๆ ในชวงเวลานั้น ๆ เราแบงลักษณะงานของสถาปตยกรรมออกไดเปน 3 แขนง ดังนี้คือ  

1. สถาปตยกรรมออกแบบกอสราง เชน การออกแบบสรางตึกอาคาร บานเรือน เปนตน 
2. ภูมิสถาปตย เชน การออกแบบวางผัง จัดบริเวณ วางผังปลูกตนไม จัดสวน เปนตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สถาปตยกรรมผังเมือง ไดแก การออกแบบบริเวณเมืองใหมีระเบียบ มีความสะอาด และถูกหลัก
สุขาภิบาล เราเรียกผูสรางงานสถาปตยกรรมวา สถาปนิก 

 
องคประกอบสําคัญของสถาปตยกรรม 

จุดสนใจและความหมายของศาสตรทางสถาปตยกรรมนั้น ไดเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย 
บทความ De Architectura ของวิทรูเวียส ซ่ึงเปนบทความเกี่ยวกับสถาปตยกรรม ท่ีเกาแกท่ีสุด                

ท่ีเราคนพบ ไดกลาวไววา สถาปตยกรรมตองประกอบดวยองคประกอบสามสวนหลักๆ ท่ีผสมผสานกันอยางลง
ตัวและสมดุล อันไดแก 

ความงาม (Venustas) หมายถึง สัดสวนและองคประกอบ การจัดวางท่ีวาง สี วัสดุและพ้ืนผิวของอาคาร 
ท่ีผสมผสานลงตัวท่ียกระดับจิตใจของผูไดยลหรือเยี่ยมเยือนสถานท่ีนั้นๆ  

ความม่ันคงแข็งแรง (Firmitas) และประโยชนใชสอย (Utilitas) หมายถึง การสนองประโยขนและ      
การบรรลุประโยชนแหงเจตนา รวมถึงปรัชญาของสถานท่ีนั้นๆ  
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สถาปตยกรรมตะวันตก 
ตัวอยางเชน บานเรือน โบสถ วิหาร ปราสาท ราชวัง ซ่ึงมีท้ังสถาปตยกรรมแบบโบราณ เชน กอธิก     

ไบแซนไทน จนถึงสถาปตยกรรมสมัยใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ศิลปะภาพพิมพ ( Printmaking) 

ภาพพิมพ โดยความหมายของคํายอมเปนท่ีเขาใจชัดเจนแลววา หมายถึงรูปภาพท่ีสรางขึ้นมา โดยวิธี 
การพิมพ แตสําหรับคนไทยสวนใหญเม่ือพูดถึงภาพพิมพอาจจะยังไมเปนท่ีรูจักวาภาพพิมพ  คืออะไรกันแน 
เพราะคําๆนี้เปนคําใหมท่ีเพ่ิงเริ่มใชกันมาประมาณเม่ือ 30 ป มานี้เอง  

โดยความหมายของคําเพียงอยางเดียว อาจจะชวนใหเขาใจสับสนไปถึงรูปภาพท่ีพิมพดวยกรรมวิธี     
การพิมพทางอุตสาหกรรม เชน โปสเตอร ภาพพิมพท่ีจําลองจากภาพถาย หรือภาพจําลองจิตรกรรมอันท่ีจริง    
คําวา ภาพพิมพ เปนศัพทเฉพาะทางศิลปะท่ี หมายถึง ผลงานวิจิตรศิลปท่ีจดัอยูในประเภท ทัศนศิลป เชน 
เดียวกนักับจิตรกรรมและประติมากรรม 

ภาพพิมพท่ัวไป  มีลักษณะเชนเดียวกับจิตรกรรมและภาพถาย คือตัวอยางผลงานมีเพียง 2 มิติ สวนมิติท่ี 
3 คือ ความลึกท่ีจะเกิดขึ้นจากการใชภาษาเฉพาะของทัศนศิลป อันไดแก เสน สี น้ําหนัก และพ้ืนผิว สรางใหดู
ลวงตาลึกเขาไปในระนาบ 2 มิติของผิวภาพ แตภาพพิมพมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางจากจิตรกรรมตรงกรรมวิธี
การสรางผลงาน ท่ีผลงานจิตรกรรมนั้นศิลปนจะเปนผูสรางสรรคขีดเขียน หรือวาดภาพระบายสีลงไปบน       
ผืนผาใบ หรือกระดาษ โดยสรางออกมาเปนภาพทันที แตการสรางผลงานภาพพิมพศิลปนตองสรางแมพิมพ
ขึ้นมาเปนส่ือกอน แลวจึงผานกระบวนการพิมพ ถายทอดออกมาเปนภาพท่ีตองการได  

กรรมวิธีในการสรางผลงานดวยการพิมพนี้เอง ท่ีทําใหศิลปนสามารถสรางผลงานท่ีเปนตนแบบ    
(Original)  ท่ีเหมือนๆกันไดหลายช้ิน เชนเดียวกับผลงานประติมากรรมประเภทท่ีปนดวยดินแลวทําแมพิมพ
หลอผลงานช้ินนั้นใหเปนวัสดุถาวร เชน ทองเหลือง หรือสําริด ทุกช้ินท่ีหลอออกมาถือวาเปนผลงานตนแบบ
มิใชผลงานจําลอง (Reproduction) ท้ังนี้เพราะวาภาพพิมพนั้นก็มิใชผลงานจําลองจากตนแบบท่ีเปนจิตรกรรม
หรือวาดเสน แตภาพพิมพเปนผลงานสรางสรรคท่ีศิลปนมีท้ังเจตนาและความเช่ียวชาญในการใชคุณลักษณ
พิเศษเฉพาะของเทคนคิวิธีการทางภาพพิมพแตละชนิดมาใชในการถายทอดจินตนาการ ความคิด และอารมณ 
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ความรูสึกออกมาในผลงานไดโดยตรง แตกตางกับการท่ีนําเอาผลงานจิตรกรรมท่ีสรางสําเร็จไวแลวมาจําลอง
เปนภาพโดยผานกระบวนการทางการพิมพ  
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการพิมพผลงานแตละช้ิน ศิลปนจะจํากัดจํานวนพิมพตามหลักเกณฑสากล ท่ีศิลปสมาคมระหวาง
ชาต ิซ่ึงไทยก็เปนสมาชิกอยูดวย ไดกําหนดไวโดยศิลปนผูสรางผลงานจะเขียนกํากับไวท่ีดานซายของภาพเชน 
3/30 เลข 3 ตัวหนาหมายถึงภาพท่ี 3 สวนเลข 30 ตัวหลังหมายถึงจํานวนท่ีพิมพท้ังหมด ในภาพพิมพบางช้ิน
ศิลปนอาจเซ็นคําวา A/P ไวแทนตัวเลขจํานวนพิมพ A/P นี้ยอมาจาก  Artist's Proof ซ่ึงหมายความวา ภาพ ๆ นี้
เปนภาพท่ีพิมพขึ้นมา หลังจากท่ีศิลปนไดมีการทดลองแกไข จนไดคุณภาพสมบูรณตามท่ีตองการ จึงเซ็นรับรอง
ไวหลังจากพิมพ A/P ครบตามจํานวน 10% ของจํานวนพิมพท้ังหมด จึงจะเริ่มพิมพใหครบตามจํานวนเต็ม         
ท่ีกําหนดไว หลังจากนั้นศิลปนจะทําลาย  แมพิมพท้ิงดวยการขูดขีด หรือวิธีการอ่ืนๆ โดยจะพิมพภาพสุดทายนี้
ไวเพ่ือเปนหลักฐาน เรียกวา Cancellation Proof  สุดทายศิลปนจะเซ็นท้ังหมายเลขจํานวนพิมพ วันเดือนป และ
ลายเซ็นของศิลปนเองไวดานลางขวาของภาพเพ่ือเปนการรับรองคุณภาพดวยทุกช้ิน จํานวนพิมพนี้อาจจะมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับความนิยมของ “ ตลาด ” และปจจัยอ่ืนๆอีกหลายประการ  

สําหรับศิลปนไทยสวนใหญจะจํากัดจํานวนพิมพไวคอนขางต่ําประมาณ 5-10 ภาพ ตอผลงาน 1 ช้ิน 
กฎเกณฑท่ีศิลปนท่ัวโลกถือปฏิบัติกันเปนหลักสากลนี้ยอมเปนการรักษามาตรฐานของภาพพิมพไว อันเปนการ
สงเสริมภาพพิมพใหแพรหลายและเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป  

รูปแบบของศิลปะภาพพิมพในดานเทคนิค  
1.  กรรมวิธีการพิมพผิวนูน (Relief Process) 

 2.  กรรมวิธีการพิมพรองลึก (Intaglio Process ) 
3.  กรรมวิธีการพิมพพ้ืนราบ (Planography Process  
4.  กรรมวิธีการพิมพผานชองฉลุ (Serigraphy) 
5.  กรรมวิธีการพิมพเทคนิคผสม (Mixed Tecniques) 
6.  การพิมพวิธีพ้ืนฐาน (Basic Printing) 
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 รูปแบบของศิลปะภาพพิมพในทางทฤษฎีสุนทรียศาสตร  
  1.  รูปแบบแสดงความเปนจริง (Figuration Form) 
  2.  รูปแบบผันแปรความเปนจริง (Semi - Figuration Form) 
  3.  รูปแบบสัญลักษณ (Symbolic Form) 
  4.  รูปแบบท่ีปราศจากเนื้อหา (Non - Figuration Form) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ความสําคัญของเนื้อหา  

1. กระบวนการสรางแมพิมพ ในงานศิลปะภาพพิมพ มีหลายลักษณะและแตละลักษณะจะมีความเปน
เอกลักษณเฉพาะของเทคนิค ซ่ึงแตละเทคนิคสามารถตอบสนองเนื้อหาในทางศิลปะไดตามผลของเทคนคินัน้ ๆ 
เชน กรรมวิธีการพิมพรองลึกสามารถถายทอดเนื้อหาในเรือ่งพ้ืนผิว (TEXTURE) ไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

2. ในทฤษฎีทางสุนทรยีศาสตรทําใหแยกแยะถึงรูปแบบในทางศิลปะในแบบตาง  ๆเพ่ือใหทราบถึง
วิธีการแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ ของศิลปนได 
กิจกรรม 

1. ใหนักศึกษาทดลองเขียนภาพจิตรกรรมดวยสีน้ํา หรือสีตาง ๆ ในการเขียนภาพระบายสี โดยอาจเปน          
ภาพทิวทัศน ภาพผักหรือผลไมก็ได 

2. ใหนักศึกษานําดนิเหนยีวหรือดนิน้ํามันมาปนเปนรูป คน สัตว หรือผลไม โดยมีสวนสูงไมต่ํากวา                 
20 เซนติเมตร 

3. ใหนําผลงานจากขอ1และขอ2 มาแสดงในช้ันเรียนและใหอาจารยและเพ่ือนนักศึกษารวมกนัอภิปราย 
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เรื่องที่  3   การวิพากษวิจารณงานทัศนศิลป 
 

 
 
 
 

 

ความหมาย  

                  การวิเคราะหงานศลิปะ หมายถึง การพิจารณาแยกแยะศึกษาองคประกอบของผลงานศิลปะออก   
เปนสวน ๆ ทีละประเด็น ท้ังในดานทัศนธาตุ องคประกอบศิลป และความสัมพันธตางๆในดานเทคนคิกรรมวิธี
การสรางสรรคผลงาน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาประเมินผลงานศิลปะ แตละช้ินวามีคุณคาทางดานความงาม ทางดาน
สาระและทางดานอารมณ และความรูสึกอยางไร  

          การวิจารณงานศิลปะ หมายถึง การแสดงออกทางดานความคิดเห็นตอผลงานทางศิลปะท่ีศิลปน
สรางสรรคขึ้น โดยผูวจิารณใหความคดิเห็นตามหลักเกณฑและหลักการของศิลปะ ท้ังในดานสุนทรียศาสตร
และสาระอ่ืนๆ ดวยการติชม  เพ่ือใหไดขอคิดนําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะ หรือใชเปนขอมูลในการ
ประเมินตัดสินผลงาน เปรียบเทียบใหเห็นคณุคาในผลงานศิลปะช้ินนั้น ๆ  
 
คุณสมบัติของนกัวิจารณ 
       1. ควรมีความรูเกี่ยวกับศิลปะท้ังศิลปะประจําชาติและศิลปะสากล 
       2. ควรมีความรูเกี่ยวกับประวตัิศาสตรศิลปะ 
       3. ควรมีความรูเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร ชวยใหรูแงมุมของความงาม 
       4. ตองมีวิสัยทัศนกวางขวาง และไมคลอยตามคนอ่ืน 
        5. กลาท่ีจะแสดงออกท้ังท่ีเปนไปตามหลักวิชาการและตามความรูสึกและประสบการณ 
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ทฤษฎีการสรางงานศิลปะ จัดเปน 4 ลักษณะ  ดังนี้ 
 

1. นิยมการเลียนแบบ (Imitationalism Theory) เปนการเห็นความงามในธรรมชาติแลวเลียนแบบไวให
เหมือนท้ังรูปราง รูปทรง สีสัน ฯลฯ 

 

2. นิยมสรางรูปทรงที่สวยงาม (Formalism Theory) เปนการสรางสรรครูปทรงใหมใหสวยงามดวย
ทัศนธาตุ (เสน รูปราง รูปทรง สี น้ําหนัก พ้ืนผิว บริเวณวาง) และเทคนิควิธีการตางๆ 

 

3. นิยมแสดงอารมณ (Emotional Theory) เปนการสรางงานใหดูมีความรูสึกตางๆ ท้ังท่ีเปนอารมณอัน
เนื่องมาจากเรื่องราวและอารมณของศิลปนท่ีถายทอดลงไปในช้ินงาน 

 

4. นิยมแสดงจินตนาการ (Imagination Theory) เปนงานท่ีแสดงภาพจินตนาการ แสดงความคิดฝนท่ี
แตกตางไปจากธรรมชาติและส่ิงท่ีพบเห็นอยูเปนประจํา 

 

แนวทางการวิเคราะหและประเมินคุณคาของงานศิลปะ  
          การวิเคราะหและการประเมินคุณคาของงานศิลปะโดยท่ัวไปจะพิจารณาจาก  3 ดาน  ไดแก  
 

1. ดานความงาม  
            เปนการวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานทักษะฝมือ การใชทัศนธาตุทางศิลปะ และการจัด
องคประกอบศิลปวาผลงานช้ินนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะไดอยางเหมาะสมสวยงามและสงผลตอผู
ดูใหเกิดความช่ืนชมในสุนทรียภาพเพียงใด ลักษณะการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมีหลากหลาย
แตกตางกันออกไปตามรูปแบบของยุคสมัย ผูวิเคราะหและประเมินคุณคาจึงตองศึกษาใหมีความรู ความ
เขาใจทางดานศิลปะใหมากท่ีสุด  
 

2. ดานสาระ  
             การวิเคราะหและประเมินคุณคาของผลงานศิลปะแตละช้ินวามีลักษณะสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนจุดประสงคตางๆ ทางจิตวิทยาวาใหสาระอะไรกับผูชมบาง ซ่ึงอาจเปนสาระเกี่ยวกับธรรมชาติ 
สังคม ศาสนา การเมือง ปญญา ความคิด จินตนาการ และความฝน เชน  

    3. ดานอารมณความรูสึก  
 

                    เปนการคดิวิเคราะหและประเมินคณุคาในดานคุณสมบัติท่ีสามารถกระตุนอารมณความรูสึกและ 
ส่ือความหมายไดอยางลึกซ้ึงของผลงาน ซ่ึงเปนผลจากการใชเทคนคิท่ีแสดงออกถึงความคิด พลัง ความรูสึก   
ในการสรางสรรคของศิลปนท่ีเปนผูสราง 
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เรื่องที่  4   ความงามตามธรรมชาต ิ

 
ธรรมชาติ (Natural) หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นตามวัฏจักรของระบบสุริยะ โดยท่ีมนุษยมิไดเปน        

ผูสรรคสรางขึ้น เชน กลางวัน กลางคืน เดือนมืด เดือนเพ็ญ ภูเขา น้ําตก ถือวาเปนธรรมชาติ หรือปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ตามความหมายทางพจนานุกรมของนักปราชญทางศิลปไดใหความหมายอยางกวางขวางตาม
แนวทางหรือทัศนะสวนตัวไวดังนี ้คือ ศิลปะ(ART) คํานี้ ตามแนวสากล มาจากคําวา ARTI และ ARTE ซ่ึงเปน
คําท่ีนิยมใชกันในสมัยฟนฟูศิลปวิทยา คําวา ARTI นั้น หมายถึง กลุมชางฝมือในศตวรรษท่ี 14, 15 และ 16 สวน
คําวา ARTE หมายถึง ฝมือ ซ่ึงรวมถึง ความรูของการใชวัสดุของศิลปนดวย เชน การผสมสีสําหรับลงพ้ืน การ
เขียนภาพสีน้ํามันหรือการเตรียม และการใชวัสดุอ่ืน ศิลปะ ตามความหมายของพจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานสถาน พ.ศ. 2493 ไดอธิบายไววาศิลป (สิน ละ ปะ) น. หมายถึง ฝมือทางการชาง การแสดง
ออกมาใหปรากฏขึ้นไดอยางนาพึงชม และเกิดอารมณสะเทือนใจ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ใหความหมายไววา 
ศิลปะ หมายถึง งานท่ีตองใชความพยายามดวยฝมือและความคิด เชน ตัดเส้ือ สรางเครื่องเรือน ปลูกตนไม     
เปนตน และเม่ือกลาวถึง งานทางวิจิตรศิลป (Fine Arts) หมายถึงงานอันเปนความพากเพียรของมนุษย นอกจาก
ตองใชความพยายามดวยมือดวยความคิด แลวตองมีการพวยพุงแหงพุทธิปญญาและจิตออกมาดวย 
(INTELLECTURL AND SPIRITUAL EMANATION)ศิลปะ ตามความหมายของพจนานุกรมศัพทศิลปะ 
อังกฤษ ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2530 ไดอธิบายไววา ART ศิลปะ คือ ผลแหงความคิดสรางสรรคของ
มนุษยท่ีแสดงออกในรูปลักษณตางๆ ใหปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ    
ตามอัจฉริยภาพพุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยมและทักษะของแตละคน เพ่ือความพอใจ ความรื่นรมย 
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หรือความเช่ือในลัทธิศาสนา” 

องคประกอบที่สําคัญในงานศิลปะ 
1. รูปแบบ (FORM) ในงานศิลปะ หมายถึง รูปรางลักษณะท่ีศิลปนถายทอดออกมาใหปรากฏเปน

รูปธรรมในงานศิลปะ อาจแบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ1.1 รูปแบบธรรมชาติ (NATURAL FORM) ไดแก น้ําตก  
ภูผา ตนไม ลําธาร กลางวัน กลางคืน ทองฟา ทะเล 1.2 รูปแบบเรขาคณิต (GEOMETRIC FORM) ไดแก 
ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม วงกลม ทรงกระบอก 1.3 รูปแบบนามธรรม (ABSTRACT FORM) ไดแก รูปแบบท่ีศิลปน
ไดสรางสรรคขึ้นมาเอง โดยอิสระ หรืออาจตัดทอน (DISTROTION) ธรรมชาติ ใหเหลือเปนเพียงสัญลักษณ 
(SYMBOL) ท่ีส่ือความหมายเฉพาะตัวของศิลปนซ่ึงรูปแบบท่ีกลาวมาขางตน ศิลปนสามารถท่ีจะเลือกสรรนํามา
สรางเปนงานศิลปะ ตามความรูสึกท่ีประทับใจหรือพึงพอใจในสวนตัวของศิลปน 

2. เนื้อหา (CONTENT) หมายถึง การสะทอนเรื่องราวลงไปในรูปแบบดังกลาว เชน กลางวัน 
กลางคืน ความรัก การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และคุณคาทางการจัดองคประกอบทางศิลปะ เปนตน 

3. เทคนิค (TECHNIQUE) หมายถึง ขบวนการเลือกสรรวัสดุ ตลอดจนวิธีการสรางสรรค นํามาสราง
ศิลปะช้ินนั้นๆ เชน สีน้ํามัน สีชอลก สีน้ํา ในงานจิตรกรรม หรือไม เหล็ก หิน ในงานประติมากรรมเปนตน  
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4. สุนทรียศาสตร (AESTHETICAL ELEMENTS) ซ่ึงมี 3 อยาง คือ ความงาม (BEAUTY)         
ความแปลกหูแปลกตา (PICTURESQUENESS) และความนาท่ึง (SUBLIMITY) ซ่ึงศิลปกรรมช้ินหนึ่งอาจมีท้ัง
ความงามและความนาท่ึงผสมกันก็ได เชน พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย อาจมีท้ังความงามและความนาท่ึงรวมอยู
ดวยกัน การท่ีคนใดคนหนึ่งมีสุนทรียะธาตุในความสํานึก เรียกวา มีประสบการณทางสุนทรียศาสตร 
(AESTHETHICAL EXPERIENCE) ซ่ึงจะตองอาศัยการเพาะบมท้ังในดานทฤษฎี ตลอดจนการใหความสนใจ
เอาใจใสรับรูตอการเคล่ือนไหวของวงการศิลปะโดยสมํ่าเสมอ เชน การชมนิทรรศการท่ีจัดขึ้นในหอศิลป      
เปนตน เม่ือกลาวถึง งานศิลปกรรมและองคประกอบ ท่ีสําคัญในงานศิลปะแลวหากจะยอนรอยจากความเปนมา
ในอดีตจนถึงปจจุบันแลว พอจะแยกประเภทการสรางสรรคของศิลปนออกไดเปน 3 กลุมดังนี ้

1. กลุมท่ียึดรูปธรรม (REALISTIC) หมายถึง กลุมท่ียึดรูปแบบท่ีเปนจริงในธรรมชาติมาเปน
หลักในการสรางงานศิลปะ สรางสรรคออกมาใหมีลักษณะคลายกับกลองถายภาพ หรือตัดทอนบางส่ิงออกเพียง
เล็กนอย ซ่ึงกลุมนี้ไดพยายามแกปญหาใหกับผูดูท่ีไมมีประสบการณทางศิลปะและสามารถส่ือความหมาย
ระหวางศิลปะกับผูดูไดงายกวาการสรางสรรคผลงานในลักษณะอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กลุมนามธรรม (ABSTRACT) หมายถึง กลุมท่ียึดแนวทางการสรางงานท่ีตรงขามกับ    
กลุมรูปธรรม ซ่ึงศิลปนกลุมนี้มุงท่ีจะสรางรูปทรง (FORM) ขึ้นมาใหมโดยท่ีไมอาศัยรูปทรงทางธรรมชาติ หรือ
หากนําธรรมชาติมาเปนขอมูลในการสรางสรรคก็จะใชวิธีลดตัดทอน (DISTORTION) จนในท่ีสุดจะเหลือแต
โครงสรางท่ีเปนเพียงสัญญาลักษณ และเชนงานศิลปะของ มอนเดียน (MONDIAN) 

3. กลุมกึ่งนามธรรม (SEMI-ABSTRACT) เปนกลุมอยูกึ่งกลางระหวางกลุมรูปธรรม 
(REALISTIC) และกลุมนามธรรม (ABSTRACT) หมายถึง กลุมท่ีสรางงานทางศิลปะโดยใชวิธีลดตัดทอน 
(DISTORTION) รายละเอียดท่ีมีในธรรมชาติใหปรากฏออกมาเปนรูปแบบทางศิลปะ เพ่ือผลทางองคประกอบ 
(COMPOSITION) หรือผลของการแสดงออก แตยังมีโครงสรางอันบงบอกถึงท่ีมาแตไมชัดเจน ซ่ึงเปนผลที
ผูเขียนไดกลาวนําในเบ้ืองตนจากการแบงกลุมการสรางสรรคของศิลปนท้ัง 3 กลุม ท่ีกลาวมาแลวนั้น                 



25 

 

มีนักวิชาการทางศิลปะไดเปรียบเทียบเพ่ือความเขาใจ คือ กลุมรูปธรรม (REALISTIC) เปรียบเสมือนการคัด
ลายมือแบบตัวบรรจง กลุมนามธรรม (ABSTRACT) เปรียบเสมือนลายเซ็น กลุมกึ่งนามธรรม (SEMI-
ABSTRACT) เปรียบเสมือนลายมือหวัด 
มนุษยกับศิลปะ 
 หากกลาวถึงผลงานศิลปะทําไมจะตองกลาวถึงแตเพียงส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้นมาเทานั้น จอมปลวกรังผ้ึง
หรือรังนกกระจาบ ก็นาท่ีจะเปนสถาปตยกรรมช้ินเยี่ยม ท่ีเกิดจากสัตวตางๆ เหลานั้น หากเราจะมาทําความเขาใจ 
ถึงท่ีมาของการสรางก็พอจะแยกออกไดเปน 2 ประเด็น  ประเด็นท่ี 1   ทําไมจอมปลวก รังผ้ึง หรือรังนกกระจาบ 
สรางขึ้นมาจึงไมเรียกวางานศิลปะ  ประเด็นท่ี 2 ทําไมส่ิงท่ีมนษุยสรางสรรคขึ้นมาถึงเรียกวาเปน ศิลปะ  
 จากประเด็นท่ี 1 เราพอจะสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุท่ีเราไมเรียกวา เปนผลงานศิลปะเพราะปลวก ผ้ึง 
และนกกระจาบสรางรัง หรือจอมปลวกขึ้นมาดวยเหตุผลของสัญชาตญาณท่ีตองการความปลอดภัย ซ่ึงมีอยูใน
ตัวของสัตวทุกชนิด ท่ีจําเปนตองสรางขึ้นมาเพ่ือปองกันภัยจากสัตวรายตางๆ ตลอดจนภัยธรรมชาติ เชน ฝนตก 
แดดออก เปนตน หรืออาจตองการความอบอุน สวนเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือจอมปลวก รังผ้ึง หรือรังนก
กระจาบนั้น ไมมีการพัฒนาในเรื่องรูปแบบ ไมมีการสรางสรรคใหปรากฏรูปลักษณแปลกใหมขึ้นมา  ยังคง
เปนอยูแบบเดิมและตลอดไป จึงไมเรียกวา เปนผลงานศิลปะ แตในทางปจจุบัน หากมนุษยนํารังนกกระจาบหรือ
รังผ้ึงมาจัดวางเพ่ือประกอบกับแนวคิดสรางสรรคเฉพาะตน เราก็อาจจัดไดวา เปนงานศิลปะ เพราะเกิดแรงจูงใจ
ภายในของศิลปน (Intrinsic Value) ท่ีเห็นคุณคาของความงามตามธรรมชาตินํามาเปนส่ือในการสรางสรรค 
 ประเด็นท่ี 2 ทําไมส่ิงท่ีมนุษยสรางสรรคขึ้นมาถึงเรียกวา ศิลปะ หากกลาวถึงประเด็นนี้ ก็มีเหตุผล      
อยูหลายประการซ่ึงพอจะกลาวถึงพอสังเขป ดังนี ้

1. มนุษยสรางงานศิลปะขึ้นมาโดยมีจุดประสงคหรือจุดมุงหมายในการสราง เชน ชาวอียิปต (EGYPT) 
สรางมาสตาบา (MASTABA) ซ่ึงมีรูปรางคลายมาหินสําหรับนั่งเปนรูปส่ีเหล่ียมแทงสูงขางบนเปนพ้ืนท่ีราบ    
มุมท้ังส่ีเอียงลาดมาท่ีฐานเล็กนอย มาสตาบาสรางดวยหินขนาดใหญ เปนท่ีฝงศพขุนนาง หรือผูร่ํารวยซ่ึงตอมา
พัฒนามาเปนการสรางพีระมิด (PYRAMID) เพ่ือบรรจุศพของกษัตริยหรือฟาโรห (PHARAOH) มีการอาบน้ํายา
ศพหรือรักษาศพไมใหเนาเปอยโดยทําเปนมัมม่ี (MUMMY) บรรจุไวภายใน เพ่ือรอวิญญาณกลับคืนสูราง      
ตามความเช่ือเรื่องการเกิดใหมของชาวอียิปตการกอสรางพุทธสถานเชน สรางวัด สรางพระอุโบสถ พระวิหาร 
ศาลาการเปรียญ ในพุทธศาสนา มีจุดประสงค เพ่ือใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือเปนท่ีพํานักของ
สงฆ ตลอดจนใชเปนท่ีเผยแพรศาสนา 

2. มีการสรางเพ่ือพัฒนารูปแบบโดยไมส้ินสุด จะเห็นไดจาก มนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร            
(PRE HISTORICAL PERIOD) ไดหลบภัยธรรมชาติ ตลอดจนสัตวรายเขาไปอาศัยอยูในถํ้า เม่ือมีความเขาใจใน
ปรากฏการณอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติและประดิษฐเครื่องมือเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยจนในสมัยตอมามีการ
พัฒนาการสรางรูปแบบอาคารบานเรือนในรูปแบบตางๆ ตามความเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม และความเจริญ
ทางเทคโนโลย ี มีการใชคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุสมัยใหมเขามาชวยในการกอสรางอาคาร บานเรือน และ
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ส่ิงกอสรางตางๆ ตลอดจนมีการพัฒนารูปแบบทางสถาปตยกรรมใหกลมกลืนกับธรรมชาติแวดลอม เชน 
สถาปตยกรรม “THE KAUF MANN HOUSE” ของแฟรงค ลอยด ไรท ท่ีรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา 

3. ความตองการทางกายภาพท่ีเปนปฐมภูมิของมนุษยทุกเช้ือชาติและเผาพันธ เพ่ือนํามาซ่ึงความ
สะดวกสบายในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากเครื่องอุปโภค บริโภคตลอดจนเครื่องใช       
ไมสอยตางๆ ซ่ึงเปนผลิตผลท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษยท้ังส้ิน  ในทางศิลปะก็เชนเดียวกนั ศิลปนจะ
ไมจําเจอยูกับงานศิลปะท่ีมีรูปแบบเกาๆ หรือสรางงานรูปแบบเดิมซํ้าๆ กันแตจะคิดคนรูปแบบ เนื้อหา หรือ
เทคนิคท่ีแปลกใหมใหกับตัวเอง เพ่ือพัฒนาการสรางงานศิลปะรูปแบบเฉพาะตนอยางมีลําดับขั้นตอน เพ่ืองายแก
การเขาใจจึงขอใหผูอานทําความเขาใจเกี่ยวกับการสรางสรรคในทางศิลปะเสียกอน 
 
กิจกรรม 
ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี ้
1. อธิบายความหมายของ”ธรรมชาต”ิ 
2. องคประกอบทางศิลปะประกอบดวยอะไรบาง 
3. เหตุใดมนุษยถึงเปนผูสรางงานศิลปะเทานั้น 
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เรื่องที่  5   ความงามตามทัศนศิลปสากล 
การรับรูความงามทางศิลปะ 

สําหรับการรับรูความงามทางศิลปะของมนุษยนั้น สามารถรับรูได 2 ทาง คือ ทางสายตาจากการ
มองเห็น และทางหูจากการไดยิน  ซ่ึงแบงได 3 รูปแบบดังนี ้ 

1. ทัศนศิลป (Visual Art) เปนงานศิลปะท่ีรับสัมผัสความงามไดดวยสายตา จากการมองเห็น 
 งานศิลปะสวนใหญจะเปนงานทัศนศิลป  ท้ังส้ิน ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม มัณฑนศิลป 
อุตสาหกรรมศิลป พาณิชยศิลป  

2. โสตศิลป (Audio Art) เปนงานศิลปะท่ีรับสัมผัสความงามไดดวยหู จากการฟงเสียง งานศิลปะ ท่ีจัด
อยูในประเภทโสตศิลป ไดแก ดนตรี และ วรรณกรรม 

3. โสตทัศนศิลป (Audiovisual Art) เปนงานศิลปะท่ีรับสัมผัสความงามทางศิลปะไดท้ังสองทาง คือ
จากการมองเห็นและจากการฟง งานศิลปะประเภทนี้ไดแก ศิลปะการแสดงนาฏศิลป การละคร การภาพยนตร 
วิวัฒนาการของทัศนศิลปสากล 

ศิลปะของชาติตางๆ ในซีกโลกตะวันตกมีลักษณะใกลเคียงกัน จึงพัฒนาขึ้นเปนศิลปะสากล ความเช่ือ   
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษยท้ังความคิด การแสดงออก และการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะในงานศิลปกรรม          
มีรูปแบบความงามหลายแบบ ท่ีเกิดจากพลังแหงความศรัทธา จากความเช่ือถือในเรื่องตางๆ 

รูปแบบความงามอันเนื่องมาจากความเชื่อถือ จะปรากฏเปนความงามตามความคิดของชางในยุคนั้น
ผสมกับฝมือ และเครื่องมือท่ียังไมคอยมีคุณภาพมากนัก ทําใหงานจิตรกรรมในยุคกอนประวัติศาสตรดูไมคอย
งามมากนักในสายตาของคนปจจุบัน 

1. ศิลปะสมัยกลาง (Medieval Arts) 
ทัศนศิลปอันเนื่องมาจากคริสตศาสนา 
ความเชื่อในสมัยกลาง ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีศาสนาคริสตเจริญรุงเรืองถึงขีดสุด มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต

และการสรางสรรคงานศิลปกรรมของชาวตะวันตก โดยมีความเช่ือวาความงามเปนส่ิงท่ีพระเจาสรางขึ้นมา     
โดยผานทางศิลปน เพ่ือเปนการแสดงถึงความศรัทธาอยางยิ่งในพระเจา ศิลปนตองสรางผลงาน โดยแสดงถึง
เรื่องราวของพระคริสต พระสาวก ความเช่ืออันนี้มีผลตอทัศนศิลป ดังนี้ 

สถาปตยกรรม เชน โบสถสมัยกอธิค เปนสถาปตยกรรมท่ีมีลักษณะสูงชลูด และสวนท่ีสูงท่ีสุดของ
โบสถจะเปนท่ีตั้งของกางเขนอันศักดิ์สิทธ์ิ เพ่ือใชเปนท่ีติดตอกับพระเจาบนสรวงสวรรค มีการแตงเพลงและ
รองกันอยูในโบสถ Notre Dame อยู ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงเปนโบสถท่ีสรางแบบกอธิค                        
ท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดทรงโปรดใหถายแบบแลวนํามาสรางไวท่ีวัดนิเวศ
ธรรมประวัติ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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จิตรกรรม ก็แสดงเนื้อหาของคริสตศาสนา รวมไปถึงทัศนศิลปแขนงอ่ืนๆ ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ศิลปะไบเซนไทร (Bizentine) 
ความเช่ือยุคแรกแหงศิลปะเพ่ือคริสตศาสนา เม่ืออาณาจักรโรมันลมสลายลงในยุโรปไดแยกเปน

ประเทศตางๆและเปนชวงท่ีคําสอนของศาสนาคริสต ไดรับความเช่ือถือและใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะในยุคสมัยไบเซนไทร ซ่ึงถือวาเปนอาณาจักรแหงแรกของคริสตศาสนา ศิลปนและ     
ชางทุกสาขาทํางานใหแกศาสนา หรือทํางานเพ่ือสงเสริมความศรัทธาแหงคริสตศาสนา 

สถาปตยกรรม สรางโบสถ วิหาร เพ่ือเปนสัญลักษณ และสถานท่ีปฏิบัติพิธีกรรมตางๆ 
ประติมากรรม มีการแกะสลักรูปพระคริสตและสาวกดวยไม หิน และภาพประดับหินสีท่ีเรียกวาโมเสก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สถาปตยกรรมแบบไบเซนไทร 
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3. ฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissanee) 
ความเช่ือเนื่องจากอาณาจักรไบเซนไทร เปนยุคของการฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissame) หมายถึง การนํา

กลับมาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากไดมีการคนพบซากเมืองของพวกกรีกและโรมันทําใหศิลปนหันกลับมานิยม    
ความงามตามแนวคิดของกรีกและโรมันอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม 
ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี ้
1. การรับรูความงามทางศิลปะของมนุษยนั้น สามารถรับรูได กี่ทาง  และแบงเปนกี่รูปแบบอะไรบาง   
2. ความเช่ือในการสรางผลงานของศิลปะสมัยกลาง (Medieval Arts) มีความเช่ือเกี่ยวกับอะไร 
3. ชางในสมัยศิลปะไบเซนไทร (Bizentine) ทํางานเพ่ือใคร 
4. ฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissanee) หมายถึงอะไร 
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เรื่องที่  6   ธรรมชาติกับทัศนศิลป 
มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ 

ธรรมชาติ สามารถบอกถึงประสบการณ และส่ิงตางๆท่ีผานมาในอดีตได ซ่ึงถือวา “ธรรมชาติ” เปน       
“ครู”  ของมนุษย  

เม่ือมนุษยมีความคิดสรางสรรค มนุษยก็จะพิจารณาส่ิงตางๆจากธรรมชาติท่ีตนมีสวนรวมอยู  แลวนํามา
ดัดแปลงสรางสรรคใหม โดยพยายามเลือกหาวิธีการอันเหมาะสมตามทักษะและความชํานาญท่ีตนมีอยู          
เพ่ือสรางเปนผลงานของตนขึ้นใหม 

 
 

 
 
 
 

มนุษยอาศัยธรรมชาติในการดํารงชีวิต  ผลผลิตสวนใหญท่ีใชในการดํารงชีวิตเกือบท้ังหมดก็มาจาก
ธรรมชาติท้ังส้ิน  วัสดุจากธรรมชาติท่ีมนุษยนํามาสรางสรรคประกอบดวย 

1. พืช 
2. หิน กรวด  
3. ทราย  
4. ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การนําธรรมชาติมาออกแบบผสมผสานกับงานศิลปะ 
(ผลงานจากถนนคนเดินดอทคอม/เชียงใหม) 
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            กิจกรรม 
      ใหนักศึกษา นําส่ิงท่ีเกิดจากธรรมชาติ มาออกแบบสรางสรรค ใหเปนเครื่องประดับ 
ตกแตงรางกาย   โดยใชวิธีทางศิลปะเขามาชวย 
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เรื่องที่  7   ความคิดสรางสรรค การตกแตงรางกาย ที่อยูอาศัยและ 
                  ผลิตภัณฑ 

มนุษยมีความคิดสรางสรรคอยูตลอดเวลา  ตามแตประสบการณมากนอยของแตละบุคคล การออกแบบ
เปนสวนหนึ่งของความคิดสรางสรรคทางศิลปะของมนุษย  

1. ออกแบบตกแตงที่อยูอาศัย เปนการออกแบบทุกอยางภายในและบริเวณรอบบานใหสวยงาม 
สะดวกแกการใชสอย โดยใชวสัดุท่ีมีอยูหรือจัดหามาโดยใชหลักองคประกอบศิลป 

2. ออกแบบใหกับรางกาย  เปนการออกแบบรางกายและส่ิงตกแตงรางกายใหสวยงาม เหมาะสม และ
ถูกใจ เชนการออกแบบทรงผม เส้ือผา  เครื่องประดับ  การใชเครื่องสําอาง  โดยอาศัยหลักการทางศิลปะ        
และความคิดสรางสรรค 

3. ออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับรูปรางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ
เพ่ือใหเกิดรูปแบบท่ีแปลกใหมและเปนจุดสนใจในธุรกิจดานอุตสาหกรรม 

4. ออกแบบสํานักงาน การจัดหองทํางาน โตะ สํานักงาน เกาอ้ี  ในและนอกสถานท่ีทํางานท่ีไดรับการ
ออกแบบและสรางสรรคใหนาทํางาน ตลอดจนสะดวกในการใชสอย ซ่ึงแบงการออกแบบไดเปน 2 ประเภทคือ 
                     4.1  ออกแบบตกแตงภายใน ไดแกการออกแบบตกแตงภายในอาคารทุกประเภทท้ังหมด  เชน        
การออกแบบตกแตงภายในบาน  ภายในสํานักงาน  ภายในอาคารสาธารณะ  แมนกระท่ังการออกแบบตกแตง
ภายในยานพาหนะ  เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              การออกแบบตกแตงภายในท่ีพักอาศัย 
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                                                               การออกแบบตกแตงหนารานคา 
 
 
 

 
 
 
 
               การออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
                การออกแบบตกแตงภายในยานพาหนะ 
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       4.2  การออกแบบตกแตงภายนอก  ไดแก การออกแบบตกแตงสวนและบริเวณภายนอกอาคาร 
รวมท้ังการออกแบบภูมิทัศนในสวนพ้ืนท่ีสาธารณะ เชน  สวนสาธารณะ ถนน สะพาน ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

การออกแบบตกแตงสวนขนาดใหญ 
 

 
 
 
 
การออกแบบสวนในบานโดยเลียนแบบธรรมชาติ 
 
 

 

 
 
 
 
 
กิจกรรม 

1. ใหนักศึกษาจัดออกแบบภายใน หรือภายนอกในมุม ใดมุมหนึ่งในบานตนเอง  
แลวถายรูปมาเพ่ือรวมกันอภิปรายหนาช้ันเรียน  โดยมีอาจารยและเพ่ือนนักศึกษารวมอภิปราย 
2. เก็บภาพถายท่ีจัดออกแบบไวในแฟมสะสมงานของตนเอง 

การออกแบบสวนในบานโดยใชวัสดุหิน  
ตนไม และน้ํารวมกัน 

ก า ร ต ก แ ต ง ภ า ย น อ ก โ ด ย ก า ร         
จัดสวนที่เกาะกลางถนน 
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บทที่ 2 
ดนตรี 

 
สาระสําคัญ 
   

 ความหมาย  ความสําคัญ ความเปนมา วิวัฒนาการรูปแบบเทคนิค วิธีการของดนตรีประเภทตางๆ คุณคา
ความงาม ความไพเราะของดนตรีสากล 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 

 อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของดนตรสีากล เขาใจถึงตนกําเนิด ภูมิปญญา และการ
ถายทอดสืบตอกันมา 
 

ขอบขายเน้ือหา 
 เรื่องท่ี  1  ดนตรีสากล 
 เรื่องท่ี  2  ดนตรีสากลประเภทตาง ๆ 

เรือ่งท่ี  3  คุณคาความไพเราะของเพลงสากล 
เรื่องท่ี  4  ประวัติภูมิปญญาทางดนตรีสากล 
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เรื่องที่ 1   ดนตรีสากล 
 

ดนตรีเกิดขึ้นมาในโลกพรอมๆกับมนุษยเรานั่นเอง  ในยุคแรกๆมนุษยอาศัยอยูในปา ในถํ้า   และใน
โพรงไม   แตมนุษยก็รูจักการรองรําทําเพลงตามธรรมชาติ   เชนรูจักปรบมือ  เคาะหิน  เคาะไม  เปาปาก  เปาเขา  
และการเปลงเสียงรอง เชน   การรองรําทําเพลงเพ่ือออนวอนพระเจาใหชวยเพ่ือพนภัย   บันดาลความสุขความ
อุดมสมบูรณตางๆใหแกตน   หรือเปนการบูชาแสดงความขอบคุณพระเจาท่ีบันดาลใหตนมีความสุขความสบาย 

ในระยะแรก  ดนตรีมีเพียงเสียงเดียวและแนวเดียวเทานั้นเรียกวา  Melody    ไมมีการประสานเสียง 
จนถึงศตวรรษท่ี 12 มนุษยเราเริ่มรูจักการใชเสียงตางๆมาประสานกันอยางงายๆ เกิดเปนดนตรีหลายเสียงขึ้นมา 

 
ยุคตางๆของดนตรี 
 

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

หลักวิชาการดนตรีขึ้น  วงดนตรีอาชีพตามโบสถ    ตามบานเจานาย  และมีโรงเรียนสอนดนตร ี
2. Baroque  Period  ( ค.ศ. 1650-1750 )  ยุคนี้วิชาดนตรีไดเปนปกแผน  มีแบบแผนการเจริญดาน    

นาฏดุริยางค    มากขึ้น  มีโรงเรียนสอนเกี่ยวกับอุปรากร  ( โอเปรา)  เกิดขึ้น  มีนักดนตรีเอกของโลก 2 ทานคือ  
J.S. Bach   และ    G.H.   Handen 

3. Classical  Period ( ค.ศ. 1750-1820 )  ยุคนี้เปนยุคท่ีดนตรีเริ่มเขาสูยุคใหม  มีความรุงเรืองมากขึ้น    
มีนักดนตรีเอก 3 ทานคือ  Haydn Gluck   และMozart 

4. Romantic Period  ( ค.ศ. 1820-1900 )  ยุคนี้มีการใชเสียงดนตรีท่ีเนนถึงอารมณอยางเดนชัดเปนยุค 
ท่ีดนตรีเจริญถึงขีดสุดเรียกวายุคทองของดนตรี นักดนตรีเชน Beetoven และคนอ่ืนอีกมากมาย 

5. Modern  Period  ( ค.ศ. 1900-ปจจุบัน ) เปนยุคท่ีดนตรีเปล่ียนแปลงไปมาก  ดนตรีประเภทแจส 
(Jazz) กลับมามีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละชาติ  ศาสนา  โดยเฉพาะ
ทางดนตรีตะวันตก  นับวามีความสัมพันธใกลชิดกับศาสนามาก  บทเพลงท่ีเกี่ยวกับศาสนาหรือเรียกวา        
เพลงวัดนั้น  ไดแตงขึ้นอยางถูกหลักเกณฑ   ตามหลักวิชาการดนตรี  ผูแตงเพลงวัดตองมีความรูความสามารถสูง  
เพราะตองแตงขึ้นใหสามารถโนมนาวจิตใจผูฟงใหนิยมเล่ือมใสในศาสนามากขึ้น  ดังนั้นบทเพลงสวดในศาสนา
คริสตจึงมีเสียงดนตรีประโคมประกอบการสวดมนต   เม่ือมีบทเพลงเกี่ยวกับศาสนามากขึ้น  เพ่ือเปนการปองกัน
การลืมจึงไดมีผูประดิษฐสัญลักษณตางๆแทนทํานอง  เม่ือประมาณ ค.ศ.  1000  สัญลักษณดังกลาวคือ  ตัวโนต       
( Note )  นั่นเอง  โนตเพลงท่ีใชในหลักวิชาดนตรีเบ้ืองตนเปนเสียงโด  เร  มี นั้น  เปนคําสวดในภาษาละติน      
จึงกลาวไดวาวิชาดนตรีมีจุดกําเนิดมาจากวัดหรือศาสนา  ซ่ึงในยุโรปนั้นถือวาเพลงเกี่ยวกับศาสนานั้นเปนเพลง
ช้ันสูงสุดวงดนตรีท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษตนๆจนถึงปจจุบัน  จะมีลักษณะแตกตางกันออกไป  เครื่องดนตรีท่ีใช
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บรรเลงก็มีจํานวนและชนิดแตกตางกันตามสมัยนิยม  ลักษณะการผสมวงจะแตกตางกันไป  เม่ือผสมวงดวย
เครื่องดนตรีท่ีตางชนิดกัน  หรือจํานวนของผูบรรเลงท่ีตางกันก็จะมีช่ือเรียกวงดนตรีตางกัน 
 
 

เรื่องที่  2   ดนตรีสากลประเภทตางๆ 
 

เพลงประเภทตางๆ  แบงตามลักษณะของวงดนตรีสากลได  6  ประเภท  ดังนี้       
1. เพลงที่บรรเลงโดยวงออรเคสตรา  ( Orchestra )   มีดังนี้ 

-   ซิมโฟนี่ (Symphony) หมายถึงการบรรเลงเพลงโซนาตา ( Sonata) ท้ังวง  คําวา Sonata  หมายถึง  
เพลงเดี่ยวของเครื่องดนตรีชนิดตางๆ  เชนเพลงของไวโอลิน  เรียกวา  Violin  Sonata  เครื่องดนตรีชนิดอ่ืน ๆ     
ก็เชนเดียวกัน   การนําเอาเพลง โซนาตาของเครื่องดนตรีหลายๆชนิดมาบรรเลงพรอมกันเรียกวา  ซิมโฟนี ่

- คอนเซอรโต  ( Concerto)  คือเพลงผสมระหวางโซนาตากับซิมโฟนี่  แทนท่ีจะมีเพลงเดี่ยว        
แตอยางเดียว  หรือบรรเลงพรอมๆกันไปในขณะเดียวกัน  เครือ่งดนตรีท่ีแสดงการเดี่ยวนั้น  สวนมากใชไวโอลิน
หรือเปยโน 

- เพลงเบ็ดเตล็ด เปนเพลงท่ีแตงขึ้นบรรเลงเบ็ดเตล็ดไมมีเนื้อรอง 
 

 
 

 
 
 
 
 

วงออรเคสตรา 
2. เพลงที่บรรเลงโดยวงแชมเบอรมิวสิค  ( Chamber  Music )  เปนเพลงส้ันๆ  ตองการแสดงลวดลาย

ของการบรรเลงและการประสานเสียง  ใชเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  คือไวโอลิน วิโอลา และเชลโล 
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3. สําหรับเดี่ยว  เพลงประเภทนี้แตงขึ้นสําหรับเครื่องดนตรีช้ินเดียวเรียกวา เพลง โซนาตา 
4. โอราทอริโอ  (Oratorio) และแคนตาตา (Cantata) เปนเพลงสําหรับศาสนาใชรองในโบสถ  จัดเปน

โอเปรา แบบหนึ่ง  แตเปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงโอราทอริโอ 
5. โอเปรา (Opera) หมายถึง เพลงท่ีใชประกอบการแสดงละครท่ีมีการรองโตตอบกันตลอดเรื่อง   

เพลงประเภทนี้ใชในวงดนตรีวงใหญบรรเลงประกอบ 
 
 
 
 

วงแชมเบอรมิวสิค 
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ละคร Opera ท่ีดังท่ีสุดเรื่องหนึ่งของโลกคือเรือ่ง The Phantom of the Opera 
 

6. เพลงที่ขับรองโดยทั่วไป เชน  เพลงท่ีรองเดี่ยว   รองหมู  หรือรองประสานเสียงในวงออรเคสตรา    
วงคอมโบ  ( Combo) หรือวงชาโดว  (Shadow )  ซ่ึงนิยมฟงกันท้ังจากแผนเสียงและจากวงดนตรีท่ีบรรเลงกันอยู
โดยท่ัวไป 
 
ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 

เครื่องดนตรีสากลมีมากมายหลายประเภท แบงตามหลักในการทําเสียงหรือวิธีการบรรเลง
เปน  5  ประเภท  ดังนี้ 

1.  เคร่ืองสาย 
เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทําใหเกิดเสียงโดยการทําใหสายส่ันสะเทือน โดยสายท่ีใชจะเปนสายโลหะหรือ

สายเอ็น  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  แบงตามวิธีการเลนเปน  2  จําพวก คือ 
1)  เครื่องดีด  ไดแก  กีตาร  แบนโจ  ฮารป   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      แบนโจ 
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2)  เครื่องสี  ไดแก  ไวโอลิน  วิโอลา 
 
 
 
       
 

 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
                                                                           วิโอลา 

 
 

2.  เคร่ืองเปาลมไม 
               เครื่องดนตรีประเภทนี้แบงตามวิธีทําใหเกิดเสียงเปน 2 ประเภท  คือ 

1)  จําพวกเปาลมผานชองลม  ไดแก  เรคอรเดอร  ปคโคโล  ฟลุต 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ปคโคโล 
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  2)  จําพวกเปาลมผานล้ิน  ไดแก  คลาริเน็ต แซกโซโฟน 
 

    
        
 
 
 
             
 
 
                          คลาริเน็ต 

 
3.  เคร่ืองเปาโลหะ   

              เครื่องดนตรีประเภทนี้  ทําใหเกิดเสียงไดโดยการเปาลมใหผานริมฝปากไปปะทะกับชองท่ีเปา 
ไดแก  ทรัมเปต  ทรอมโบน  เปนตน 
                          
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                   ทรัมเปต 
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4. เคร่ืองดนตรีประเภทคียบอรด    
เครื่องดนตรีประเภทนี้เลนโดยใชนิ้วกดลงบนล่ิมนิ้วของเครื่องดนตร ีไดแก  เปยโน  เมโลเดียน  คียบอรด

ไฟฟา  อิเล็คโทน 
 
 
 
 
 
     
                                                                           เมโลเดียน   
 

5.  เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองต ี แบงเปน  2  กลุม คือ 
5.1)    เครื่องตปีระเภททํานอง ไดแก  ไซโลไฟน   เบลไลรา  ระฆังราว 

 
 
 
 
                                                                                                                                        
      
                                                                        เบลไลรา 

  
5.2)   เครื่องตีประเภททําจังหวะ ไดแก กลองทิมปานี กลองใหญ กลองแต็ก ทอมบา กลองชุด ฉาบ  กรับ  ลูก
แซก 
         
 
 
 
        
                                                                                                                                  
                                                                        
                                                                        กลองทิมปาน ี
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           กิจกรรม 

               ใหนักศึกษาแบงกลุมและรวมกันสืบคนหาเครื่องดนตรีสากลทุกประเภทๆ ละ 2-3 ชนิด  
แลวเก็บรวบรวม ไวในแฟมสะสมงาน 
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เรื่องที่ 3   คุณคาความไพเราะของเพลงสากล 
 

ดนตรีเปนส่ือสุนทรียศาสตรท่ีมีความละเอียด ประณีต มีความสําคัญอยางยิ่งตอมนุษย ท้ังทางกาย และ
ทางจิต  เม่ือเราไดยินเสียงดนตรีท่ีมีความสงบ ก็จะทําใหจิตสงบ  อารมณดี  หากไดยินเสียงเพลงท่ีใหความ
บันเทิงใจ ก็จะเกิดอารมณท่ีสดใส ท้ังนี้เพราะดนตรีเปนส่ือสุนทรียท่ีสรางความสุข ความบันเทิงใจใหแกมนุษย   
เปนเครื่องบําบัดความเครียด สรางสมาธิ กลอมเกลาจิตใจใหสุขุม เยือกเย็น อารมณดี โดยท่ีไมตองเสียเวลาหรือ
เสียเงินซ้ือหาแตอยางใด ดนตรีจึงมีคุณคาตอมนุษยมากมาย ดังเชน เสาวนีย สังฆโสภณ กลาววาจากงานวิจัยของ
ตางประเทศ ทําใหเราทราบวา ดนตรีมีผลตอการทํางานของระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ และสภาพจิตใจ    
ทําใหสมองหล่ังสารแหงความสุข   เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บปวด ทําใหเกิดสติ ความรูสึกนึกคิดท่ีดี และนํามาใชใน
เรื่องการคลายความเครียด ลดความวิตกกังวล ลดความกลัว บรรเทาอาการเจ็บปวด เพ่ิมกําลัง และการ
เคล่ือนไหวของรางกาย โดยนิยมใชในงานฟนฟูสุขภาพคนท่ัวไป พัฒนาคุณภาพชีวิต ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
ผูปวยโรคจิต และเด็กมีความตองการเปนพิเศษ เพราะดนตรีเปนศิลปะท่ีอาศัยเสียงเพ่ือการถายทอดอารมณไปสู
ผูฟง เปนศิลปะท่ีงายตอการสัมผัส กอใหเกิดความสุข ความปติพอใจแกมนุษยได 

กลาววา ดนตรีเปนภาษาสากล เพราะเปนส่ือความรูสึกของชนทุกชาติได ดังนั้น คนท่ีโชคดีมีประสาท
รับฟงเปนปกติ ก็สามารถหาความสุขจากการฟงดนตรีได เม่ือเราไดฟงเพลงท่ีมีจังหวะ และทํานองท่ีราบเรียบ 
นุมนวล จะทําใหเกิดความรูสึกผอนคลายความตึงเครียด ดวยเหตุนี้ เม่ือเราไดฟงดนตรี ท่ีเลือกสรรแลว จะชวย
ทําใหเรามีสุขภาพจิตท่ีดี  อันมีผลดีตอสุขภาพรางกาย  ดนตรีจึงเปรียบเสมือน ยารักษาโรค การท่ีมีเสียงดนตรี
รอบบาน เปรียบเสมือนมีอาหารและวิตามิน ท่ีชวยทําใหคนเรามีสุขภาพแข็งแรง  

คุณประโยชนของดนตรีท่ีมีตอมนุษย ซ่ึงสวนใหญมักจะกลาวถึงดนตรีมีผลตอสภาวะทางรางกาย       
แตความเปนจริงแลว ดนตรีเปนเรื่องของ “จิต” แลวสงผลดีมาสู “กาย” ดังนั้นจึงไมแปลกอะไร ท่ีเรามักจะไดยิน
วา ดนตรีชวยกลอมเกลาจิตใจ ทําใหคนอารมณดี ไมเครียด คลายปวด ฯลฯ เพราะดนตรีเปนส่ือสุนทรียะ            
ท่ีถายทอดโดยใชเสียงดนตรีเปนส่ือสุดทายของการบรรยายเรื่อง “สุนทรียศาสตร ทางดนตรี” จึงสรุปเปนขอคิด
จากการศึกษาในเรื่องของความงามในเสียงดนตรี ผูเสพ ควรเลือกวาจะเสพเพียงแค “เปนผูเสพ” หรือจะเปน      
“ผูไดรับประโยชนจากการเสพ”  เพราะดนตรีนั้นงามโดยใชเสียงเปนส่ือ แตขั้นตอนสําคัญในการถายทอดคือ 
นักดนตรีถายทอดโดยใช “จิต”  ผูฟงรับส่ือโดยใช “จิต” เปนตัวรับรูรับสัมผัสอารมณตาง ๆ ผลจากการรับสัมผัส
ดวยจิตนั้น เพลงท่ีสงบ ราบเรียบ จิตก็จะวาง (สูญญตา) ทําใหจิตขณะนั้นปราศจาก “กิเลส” ผูฟงจึงรูสึกสบายใจ 
คลายความวิตกกังวล คลายความเศรา คลายความเจ็บปวด ผูฟงเกิดสมาธิ จึงเปนผลใหสมองทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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องคประกอบของดนตรีสากล 
ดนตรีไมวาจะเปนของชาติใด ภาษาใด ลวนมีพ้ืนฐานมาจากสวนตางๆ เหลานี้ท้ังส้ิน ความแตกตางใน

รายละเอียดของแตละสวน ของแตละวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมของแตละสังคมจะเปนปจจัยท่ีกําหนดให       
ตรงตามรสนิยมของแตละวัฒนธรรม จนเปนผลใหสามารถแยกแยะดนตรีของชาติหนึ่งแตกตางจากดนตรีของ
อีกชาติหนึ่งได  
องคประกอบของดนตรีสากล ประกอบดวย  

1. เสียง (Tone)  
คีตกวีผูสรางสรรคดนตรี  เปนผูใชเสียงในการสรางสรรคและผลิตงานศิลปะเพ่ือรับใชสังคม                   

ผูสรางสรรคดนตรีสามารถสรางเสียงท่ีหลากหลายโดยอาศัยวิธีการผลิตเสียงเปนปจจัยกําหนด เชน การดีด การสี 
การตี การเปาเสียงท่ีเกิดจากการส่ันสะเทือนของอากาศท่ีเปนไปอยางสมํ่าเสมอ สวนเสียงอึกทึกหรือเสียงรบกวน 
(Noise) เกิดจากการส่ันสะเทือนของอากาศท่ีไมสมํ่าเสมอ ลักษณะความแตกตางของเสียงขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
สําคัญ 4 ประการ คือ ระดับเสียง ความยาวของเสียง ความเขมของเสียง และคุณภาพของเสียง 

1.1 ระดับเสียง (Pitch) หมายถึง ระดับของความสูง-ต่ําของเสียง ซ่ึงเกิดจากการจํานวนความถ่ี
ของการส่ันสะเทือน กลาวคือ ถาเสียงท่ีมีความถ่ีสูง ลักษณะการส่ันสะเทือนเร็ว จะสงผลใหมีระดับเสียงสูง       
แตถาหากเสียงมีความถ่ีต่ํา ลักษณะการส่ันสะเทือนชาจะสงผลใหมีระดับเสียงต่ํา 

1.2 ความส้ัน-ยาวของเสียง (Duration) หมายถึง คุณสมบัติท่ีเกี่ยวกับความยาว-ส้ันของเสียง ซ่ึง
เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญอยางยิ่งของการกําหนดลีลา จังหวะ ในดนตรีตะวันตก การกําหนดความส้ัน-ยาวของเสียง 
สามารถแสดงใหเห็นไดจากลักษณะของตัวโนต เชน โนตตัวกลม ตัวขาว และตัวดํา เปนตน สําหรับดนตรีของ
ไทยนั้น แตเดิมมิไดใชระบบการบันทึกโนตเปนหลัก แตอยางไรก็ตาม การสรางความยาว-ส้ันของเสียง          
อาจสังเกตไดจากลีลาการกรอระนาดเอก ฆองวง ในกรณีของซออาจแสดงออกมาในลักษณะของการลาก        
คันชักยาวๆ  

1.3 ความเขมของเสียง (Intensity) ความเขมของเสียงเกี่ยวของกับน้ําหนักของความหนักเบา
ของเสียง ความเขมของเสียงจะเปนคุณสมบัติท่ีกอประโยชนในการเกื้อหนุนเสียงใหมีลีลาจังหวะท่ีสมบูรณ  

1.4 คุณภาพของเสียง (Quality) เกิดจากคุณภาพของแหลงกําเนิดเสียงท่ีแตกตางกัน ปจจัยท่ีทํา
ใหคุณภาพของเสียงเกิดความแตกตางกันนั้น เกิดจากหลายสาเหตุ เชน วิธีการผลิตเสียง รูปทรงของแหลงกําเนิด
เสียง และวัสดุท่ีใชทําแหลงกําเนิดเสียง ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดลักษณะคุณภาพของเสียง ซ่ึงเปนหลักสําคัญให
ผูฟงสามารถแยกแยะสีสันของเสียง (Tone Color) ระหวางเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่งกับเครื่องหนึ่งไดอยางชัดเจน  
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2.  พ้ืนฐานจังหวะ (Element of Time)  
เปนศิลปะของการจัดระเบียบเสียงท่ีเกี่ยวของกับความชาเร็ว ความหนักเบาและความส้ัน-ยาว 

องคประกอบเหลานี้หากนํามารอยเรียงปะติดปะตอเขาดวยกันตามหลักวิชาการเชิงดนตรีแลว สามารถท่ีจะ
สรางสรรคใหเกิดลีลาจังหวะอันหลากหลาย ในเชิงจิตวิทยา อิทธิพลของจังหวะท่ีมีผลตอผูฟงจะปรากฏพบ       
ในลักษณะของการตอบสนองเชิงกายภาพ เชน ฟงเพลงแลวแสดงอาการกระดิกนิ้ว ปรบมือรวมไปดวย  

3. ทํานอง (Melody)  
         ทํานองเปนการจัดระเบียบของเสียงท่ีเกี่ยวของกับความสูง-ต่ํา ความส้ัน-ยาว และความดัง-เบา 
คุณสมบัติเหลานี้เม่ือนํามาปฏิบัติอยางตอเนื่องบนพ้ืนฐานของความชา-เร็ว จะเปนองคประกอบของดนตรีท่ีผูฟง
สามารถทําความเขาใจไดงายท่ีสุด  
         ในเชิงจิตวิทยา ทํานองจะกระตุนผูฟงในสวนของสติปญญา ทํานองจะมีสวนสําคัญในการสรางความ
ประทับใจ จดจํา และแยกแยะความแตกตางระหวางเพลงหนึ่งกับอีกเพลงหนึ่ง  

4. พ้ืนผิวของเสียง (Texture)  
        “พ้ืนผิว” เปนคําท่ีใชอยูท่ัวไปในวิชาการดานวิจิตรศิลป หมายถึง ลักษณะพ้ืนผิวของส่ิงตางๆ เชน 
พ้ืนผิวของวัสดุท่ีมีลักษณะขรุขระ หรือเกล้ียงเกลา ซ่ึงอาจจะทําจากวัสดุท่ีตางกัน  
         ในเชิงดนตรีนั้น “พ้ืนผิว” หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบของเสียงท้ังท่ีประสานสัมพันธและไมประสาน
สัมพันธ โดยอาจจะเปนการนําเสียงมาบรรเลงซอนกันหรือพรอมกัน ซ่ึงอาจพบท้ังในแนวตั้งและแนวนอน    
ตามกระบวนการประพันธเพลง ผลรวมของเสียงหรือแนวท้ังหมดเหลานั้น จัดเปนพ้ืนผิวตามนัยของดนตรี
ท้ังส้ิน ลักษณะรูปแบบพ้ืนผิวของเสียงมีอยูหลายรูปแบบ ดังนี ้ 

4.1 Monophonic Texture เปนลักษณะพ้ืนผิวของเสียงท่ีมีแนวทํานองเดียว ไมมีเสียงประสาน 
พ้ืนผิวเสียงในลักษณะนี้ถือเปนรูปแบบการใชแนวเสียงของดนตรีในยุคแรกๆ ของดนตรีในทุกวัฒนธรรม  

4.2 Polyphonic Texture เปนลักษณะพ้ืนผิวของเสียงท่ีประกอบดวยแนวทํานองตั้งแต        
สองแนวทํานองขึ้นไป โดยแตละแนวมีความเดนและเปนอิสระจากกัน ในขณะท่ีทุกแนวสามารถประสาน
กลมกลืนไปดวยกัน  

ลักษณะแนวเสียงประสานในรูปของ Polyphonic Texture มีวิวัฒนาการมาจากเพลงชานท 
(Chant) ซ่ึงมีพ้ืนผิวเสียงในลักษณะของเพลงทํานองเดียว (Monophonic Texture) ภายหลังไดมีการเพ่ิมแนว      
ขับรองเขาไปอีกหนึ่งแนว แนวท่ีเพ่ิมเขาไปใหมนี้จะใชระยะขั้นคู 4 และคู 5 และดําเนินไปในทางเดียวกับเพลง
ชานทเดิม การดําเนินทํานองในลักษณะนี้เรียกวา “ออรกานุม” (Orgonum) นับไดวาเปนยุคเริ่มตนของ            
การประสานเสียงแบบ Polyphonic Texture หลังจากคริสตศตวรรษท่ี 14 เปนตนมา แนวทํานองประเภทนี้ไดมี
การพัฒนากาวหนาไปมาก ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีการสอดทํานอง (Counterpoint) ไดเขาไปมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นใน
การตกแตงพ้ืนผิวของแนวทํานองแบบ Polyphonic Texture  
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4.3 Homophonic Texture เปนลักษณะพ้ืนผิวของเสียง ท่ีประสานดวยแนวทํานองแนวเดียว 
โดยมี กลุมเสียง (Chords) ทําหนาท่ีสนับสนุนในคีตนิพนธประเภทนี้ แนวทํานองมักจะเคล่ือนท่ีในระดับเสียงสูง
ท่ีสุดในบรรดากลุมเสียงดวยกัน ในบางโอกาสแนวทํานองอาจจะเคล่ือนท่ีในระดับเสียงต่ําไดเชนกัน ถึงแมวา  
คีตนิพนธประเภทนี้จะมีแนวทํานองท่ีเดนเพียงทํานองเดียวก็ตาม แตกลุมเสียง (Chords) ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน
นั้น มีความสําคัญท่ีไมนอยไปกวาแนวทํานอง การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองจะเคล่ือนไปในแนวนอน ในขณะท่ี
กลุมเสียงสนับสนุนจะเคล่ือนไปในแนวตั้ง  

4.4 Heterophonic Texture เปนรูปแบบของแนวเสียงท่ีมีทํานองหลายทํานอง แตละแนว         
มีความสําคัญเทากันทุกแนว คําวา Heteros เปนภาษากรีก หมายถึงแตกตางหลากหลาย ลักษณะการผสมผสาน
ของแนวทํานองในลักษณะนี้ เปนรูปแบบการประสานเสียง  

5. สีสันของเสียง (Tone Color)  
          “สีสันของเสียง” หมายถึง คุณลักษณะของเสียงท่ีกําเนิดจากแหลงเสียงท่ีแตกตางกัน แหลงกําเนิดเสียง
ดังกลาว เปนไดท้ังท่ีเปนเสียงรองของมนุษยและเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ความแตกตางของเสียงรองมนุษย ไมวา
จะเปนระหวางเพศชายกับเพศหญิง หรือระหวางเพศเดียวกัน ซ่ึงลวนแลวแตมีพ้ืนฐานของการแตกตาง     
ทางดานสรีระ เชน หลอดเสียงและกลองเสียง เปนตน  
         ในสวนท่ีเกี่ยวของกับเครื่องดนตรีนั้น ความหลากหลายดานสีสันของเสียง ประกอบดวยปจจัยท่ี
แตกตางกันหลายประการ เชน วิธีการบรรเลง วัสดุท่ีใชทําเครื่องดนตรี รวมท้ังรูปทรง และขนาด ปจจัยเหลานี้
ลวนสงผลโดยตรงตอสีสันของเสียงเครื่องดนตร ีทําใหเกิดคุณลักษณะของเสียงท่ีแตกตางกันออกไป  

5.1 วิธีการบรรเลง โดยวิธีดีด สี ตี และเปา วิธีการผลิตเสียงดังกลาวลวนเปนปจจัยใหเครื่อง
ดนตรีมีคุณลักษณะของเสียงท่ีตางกัน  

5.2 วัสดุที่ใชทําเคร่ืองดนตรี วัสดุท่ีใชทําเครื่องดนตรีของแตละวัฒนธรรมจะใชวัสดุท่ีแตกตาง
กันไปตามสภาพแวดลอมของสังคมและยุคสมัย นับเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่ง ท่ีสงผลใหเกิดความแตกตาง
ในดานสีสันของเสียง  

5.3 ขนาดและรูปทรง เครื่องดนตรีท่ีมีรูปทรงและขนาดท่ีแตกตางกัน จะเปนปจจัยท่ีสงผลให
เกิดความแตกตางกันในดานของเสียงในลักษณะท่ีมีความสัมพันธกัน 

6. คีตลักษณ (Forms)  
         คีตลักษณหรือรูปแบบของเพลง เปรียบเสมือนกรอบท่ีไดหลอมรวมเอาจังหวะ ทํานอง พ้ืนผิว และสีสัน
ของเสียงใหเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกัน เพลงท่ีมีขนาดส้ัน-ยาว วนกลับไปมา ลวนเปนสาระสําคัญของ         
คีตลักษณท้ังส้ิน 
ดนตรีมีธรรมชาติท่ีแตกตางไปจากศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี ้

1. ดนตรีเปนส่ือทางอารมณท่ีสัมผัสไดดวยหู กลาวคือ หูนับเปนอวัยวะสําคัญท่ีทําใหคนเราสามารถ
สัมผัสกับดนตรีได ผูท่ีหูหนวกยอมไมสามารถทราบไดวาเสียงดนตรีนั้นเปนอยางไร 
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2. ดนตรีเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม กลาวคือ กลุมชนตาง ๆ จะมีวัฒนธรรมของตนเอง และ
วัฒนธรรมนี้เองท่ีทําใหคนในกลุมชนนั้นมีความพอใจและซาบซ้ึงในดนตรีลักษณะหนึ่งซ่ึงอาจแตกตางไปจาก
คนในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ตัวอยางเชน คนไทยเราซ่ึงเคยชินกับดนตรีพ้ืนเมืองไทยและดนตรีสากล เม่ือไปฟง
ดนตรีพ้ืนเมืองของอินเดียก็อาจไมรูสึกซาบซ้ึงแตอยางใด แมจะมีคนอินเดียคอยบอกเราวาดนตรีของเขาไพเราะ
เพราะพริ้งมากก็ตาม เปนตน 

3. ดนตรีเปนเรื่องของสุนทรียศาสตรวาดวยความไพเราะ ความไพเราะของดนตรีเปนเรื่องท่ีทุกคน
สามารถซาบซ้ึงไดและเกิดขึ้นเม่ือใดก็ได กับทุกคน ทุกระดับ ทุกชนช้ัน ตามประสบการณของแตละบุคคล 

4. ดนตรีเปนเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ เสียงดนตรีจะออกมาอยางไรนั้นขึ้นอยูกับเจาของ
อารมณท่ีจะชวยถายทอดออกมาเปนเสียง ดังนั้นเสียงของดนตรีอาจกลาวไดวาอยูท่ีอารมณของผูประพันธเพลง   
ท่ีจะใสอารมณลงไปในเพลงตามท่ีตนตองการ ผูบรรเลงเพลงก็ถายทอดอารมณจากบทประพันธลงบน        
เครื่องดนตรี ผลท่ีกระทบตอผูท่ีฟงก็คือ เสียงดนตรีท่ีประกอบขึ้นดวยอารมณของผูประพันธผสมกับ
ความสามารถของนักดนตรีท่ีจะถายทอดไดถึงอารมณหรอืมีความไพเราะมากนอยเพียงใด 

5. ดนตรีเปนท้ังระบบวิชาความรูและศิลปะในขณะเดียวกัน กลาวคือ ความรูเกี่ยวกับดนตรีนั้น        
เปนเรื่องเกี่ยวกับเสียงและการจัดระบบเสียงใหเปนทวงทํานองและจังหวะ ซ่ึงคนเรายอมจะศึกษาเรียนรู “ความรู
ท่ีเกี่ยวกับดนตรี”  นี้ก็ได โดยการทอง จํา อาน ฟง รวมท้ังการลอกเลียนจากคนอ่ืนหรือการคิดหาเหตุผลเอาเองได 
แตผูท่ีไดเรียนรูจะมี “ความรูเกี่ยวกับดนตรี” ก็อาจไมสามารถเขาถึงความไพเราะหรือซาบซ้ึงในดนตรีไดเสมอ
ไป เพราะการเขาถึงดนตรีเปนเรื่องของศิลปะ เพียงแตผูท่ีมีความรูเกี่ยวกับดนตรีนั้นจะสามารถเขาถึงความ
ไพเราะของดนตรีไดงายขึ้น 
กิจกรรม 

-  ใหผูเรียนรวมกลุมและจัดหาเพลงท่ีมีจังหวะชาและเร็วนํามาเปดใหฟงในช้ันเรียน และบอกเลา
ความรูสึกของตนในแตละเพลงใหทุกคนฟง 

-  ใหผูเรียนรวมกลุมหาเพลงบรรเลงสากลนํามาเปดและแตละคนเขียนถึงความรูสึกและจินตนาการจาก
เพลงนั้น 
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เรื่องที่  4   ประวัติภูมิปญญาทางดนตรีสากล 
      

ดนตรีสากลมีการพัฒนามายาวนาน  และเกือบท้ังหมดเปนการพัฒนาจากฝงทวีปยุโรป  จะมีการพัฒนา
ในยุคหลังๆท่ีดนตรีสากลมีการพัฒนาสูงในฝงทวีปอเมริกาเหนือ  สามารถแบงการพัฒนาออกเปนชวงยุค ดังนี้  

1. ดนตรีคลาสสิกยุโรปยุคกลาง (Medieval European Music พ.ศ. 1019 - พ.ศ. 1943) ดนตรีคลาสสิก
ยุโรปยุคกลาง หรือ ดนตรียุคกลาง เปนดนตรีท่ีถือวาเปนจุดกําเนิดของดนตรีคลาสสิก เริ่มตนเม่ือประมาณป 
พ.ศ. 1019 (ค.ศ. 476) ซ่ึงเปนปของการลมสลายของจักรวรรดิโรมัน ดนตรีในยุคนี้มีจุดประสงคเพ่ือประกอบ
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับศาสนา โดยมีตนกําเนิดมาจากดนตรีของยุคกรีกโบราณ  
 
 
 
 
 
 
 
                                                       ดนตรคีลาสสิกของยุโรปยุคกลาง 
 

2. ดนตรียุคเรเนสซองส (Renaissance Music พ.ศ. 1943 - พ.ศ. 2143) เริ่มการนับเม่ือประมาณป พ.ศ. 
1943 (ค.ศ. 1400) เม่ือเริ่มมีการเปล่ียนแปลงศิลปะ และฟนฟูศิลปะโบราณยุคโรมันและกรีก แตดนตรียังคง
เนนหนักไปทางศาสนา เพียงแตเริ่มมีการใชเครื่องดนตรีท่ีหลากหลายขึ้น  
 
 
 
 
 
 

 
ดนตรียคุเรเนสซองส 
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3. ดนตรียุคบาโรค (Baroque Music พ.ศ. 2143 - พ.ศ. 2293) ยุคนี้เริ่มขึ้นเม่ือมีการกําเนิดอุปรากร    
ในประเทศฝรั่งเศสเม่ือป พ.ศ. 2143 (ค.ศ. 1600) และ ส้ินสุดลงเม่ือ โยฮันน เซบาสเทียน บาค เสียชีวิตลงในป 
พ.ศ. 2293 (ค.ศ. 1750) แตบางครั้งก็นับวาส้ินสุดลงในป พ.ศ. 2273 (ค.ศ. 1730)ในยุคท่ีเริ่มมีการเลนดนตรีเพ่ือ
การฟงในหมูชนช้ันสูงมากขึ้น เครื่องดนตรีประเภทออรแกนไดรับความนิยมแตเนนหนักไปทางศาสนา นัก
ดนตรีท่ีมีช่ือเสียงในยุคนี้ เชน บาค วิวัลดิ เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 

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

กฏเกณฑ แบบแผน รูปแบบและหลักในการเลนดนตรีอยางชัดเจน ศูนยกลางของดนตรียุคนี้คือประเทศ
ออสเตรีย ท่ีกรุงเวียนนา และเมืองมานไฮม(Mannheim) นักดนตรีท่ีมีช่ือเสียงในยุคนี้ ไดแก โมซารท เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดนตรียคุคลาสสิค 
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5. ดนตรียุคโรแมนติค (Romantic Music พ.ศ. 2363 - พ.ศ. 2443) เปนยุคท่ีเริ่มมีการแทรกของ
อารมณเพลง ซ่ึงตางจากยุคกอนๆซ่ึงยังไมมีการใสอารมณในทํานอง นักดนตรีท่ีมีช่ือเสียงในยุคนี้ เชน เบโธเฟน 
ชูเบิรต โชแปง ไชคอฟสกี เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 

ลุดวิก ฟาน เบโธเฟน 
 

6. ดนตรียุคศตวรรษที่ 20 (20th Century Calssical Music พ.ศ. 2443 - พ.ศ. 2543) นักดนตรี         
เริ่มแสวงหาแนวดนตร ีท่ีไมขึ้นกับแนวดนตรีในยุคกอนๆ จังหวะในแตละหองเริ่มแปลกไปกวาเดิม ไมมีโนต
สําคัญเกิดใหม ระยะหางระหวางเสียงกับเสียงเริ่มลดนอยลง ไรทวงทํานองเพลง นักดนตรีบางกลุมหันไปยึด
ดนตรีแนวเดิม ซ่ึงเรียกวา แบบนีโอคลาสสิก (Neoclassic) นักดนตรีท่ีมีช่ือเสียงในยุคนี้ เชน อิกอร เฟโดโรวิช  
สตราวินสกี เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     อิกอร เฟโดโรวิช สตราวนิสก ี
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7. ดนตรียุคปจจุบัน (ชวงทศวรรษหลังของคริสตศตวรรษที่ 20 - ปจจุบัน) 
ยุคของดนตรีปอป (pop music)  

-   ยุค 50 เพลงร็อกแอนดโรลลไดรับความนิยม มีศิลปนท่ีไดรับความนิยมอยางเอลวิส เพรสลีย 
-   ยุค 60 เปนยุคของทีนไอดอลอยาง วงเดอะบีทเทิลส เดอะบีชบอยส คลิฟ ริชารด โรลล่ิง สโตน      

แซนดี ชอว เปนตน 
-   ยุค 70 เปนยุคของดนตรีดิสโก มีศิลปนอยาง แอบบา บีจีส และยังมีดนตรีประเภทคันทรีท่ีไดรับ    

ความนิยมอยาง เดอะ อีเกิลส หรือดนตรีปอปท่ีไดรับอิทธิพลจากร็อกอยาง เดอะ คารเพ็นเทอรส,ร็อด สจวต,  
แครี ไซมอน แฌร เปนตน 

-   ยุค 80 มีศิลปนปอปท่ีไดรับความนิยมอยาง ไมเคิล แจ็คสัน, มาดอนนา, ทิฟฟานี, เจเน็ท แจ็คสัน,   
ฟล คอลลินส แวม ลักษณะดนตรีจะมีการใสดนตรีสังเคราะหเขาไป เพลงในยุคนี้สวนใหญจะเปนเพลงเตนรํา
และยังมีอิทธิพลถึงทางดานแฟช่ันดวย 

-   ยุค 90 เริ่มไดอิทธิพลจากเพลงแนวอารแอนดบี เชน มารายห แครี,เดสทินี ไชลด,บอยซ ทู เม็น,  
เอ็น โวค, ทีแอลซี ในยุคนี้ยังมีวงบอยแบนดท่ีไดรับความนิยมอยาง นิว คิดส ออน เดอะบล็อก, เทค แดท,  
แบ็คสตรีท บอยส 

-   ยุค 2000 มีศิลปนท่ีประสบความสําเร็จอยาง บริทยนี สเปยร , คริสตินา  อากีเลรา, บียอนเซ ,              
แบล็ค อายด พีส, จัสติน ทิมเบอรเลค สวนเทรนดปอปอ่ืนเชนแนว ปอป-พังค อยางวง ซิมเปล แพลน เอฟริล ลาวีน 
รวมถึงการเกิดรายการสุดฮิต อเมริกัน ไอดอลท่ีสรางศิลปนอยาง เคลล่ี คลารกสัน และ เคลย ไอเคน แนวเพลงปอป
และอารแอนดบีเริ่มรวมกัน มีลักษณะเพลงปอปท่ีเพ่ิมความเปนอารแอนดบีมากขึ้นอยาง เนลลี เฟอรตาโด ริฮานนา, 
จัสติน ทิมเบอรเลค เปนตน 
 
       กิจกรรม 

ใหผูเรียนสืบคนประวัตินักดนตรีสากล ท้ังในประเทศไทย  และสากล เขียนเปนรายงาน 
      ไมต่ํากวา5  หนากระดาษ ขนาดA4 จากนั้นใหนํามารายงานหนาช้ันเรียน แลวนําเก็บรายงานนั้น 
      ในแฟมสะสมงาน 



53 

 

บทที่  3 
นาฏศิลป 

 
สาระสําคัญ 
 เขาใจและเห็นคุณคาทางนาฏศิลป สามารถวิเคราะห วิพากษวิจารณ ถายทอดความรูสึก ความคิด      
อยางอิสระ ช่ืนชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 อธิบายความหมาย  ความสําคัญ ความเปนมาของนาฎยนิยาม สุนทรียะทางนาฎศิลป เขาใจถึงประเภท
ของนาฎศิลปแขนงตาง ๆ ภูมิปญญา 
 

ขอบขายเน้ือหา 
 เรื่องท่ี 1  นาฏยนิยาม 
 เรื่องท่ี 2  สุนทรียะทางนาฏศิลป 
 เรื่องท่ี 3  นาฏศิลปสากลเพ่ือนบานของไทย 
 เรื่องท่ี 4  ละครท่ีไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก 
 เรื่องท่ี 5  ประเภทของละคร 
 เรื่องท่ี 6  ละครกับภูมิปญญาสากล 
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เรื่องที่ 1   นาฏยนิยาม 
 

 นาฏยนิยาม  หมายถึง คําอธิบาย คําจํากัดความ ขอบเขต บทบาท และรูปลักษณของนาฏศิลป ซ่ึงลวน
แสดงความหมายของนาฏยศิลปท่ีหลากหลาย อันเปนเครื่องบงช้ีวานาฏยศิลปมีความสําคัญ  เกี่ยวของกับชีวิต
และสังคมมาตั้งแตอดีตกาล 
 
นิยาม 
 ในสวนนี้เปนการกลาวถึง ความหมายของนาฏยศิลป หรือการฟอนรําท่ีปราชญและนักวิชาการสําคัญได
พยายามอธิบายคําวา นาฏยศิลป ไวในแงมุมตาง ๆ ดังนี ้
 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ทรงอธิบายถึงกําเนิดและวิวัฒนาการของ
นาฏยศิลปท่ีผูกพันกับมนุษย ดังนี้ 
 “การฟอนรําเปนประเพณีของมนุษยทุกชาติทุกภาษา ไมเลือกวาจะอยู  ณ ประเทศถ่ินสถานท่ีใด           
ในพิภพนี้ อยาวาแตมนุษยเลย ถึงแมสัตวเดรัจฉานก็มีวิธีฟอน เชน สุนัข ไกกา  เวลาใดสบอารมณ มันก็จะเตน
โลดกรดีกรายทํากิริยาทาทางไดตาง ๆ ก็คือการฟอนรําตามวิสัยสัตวนั้นเอง ปราชญแหงการฟอนรําจึงเล็งเห็น 
การฟอนรํานี้มูลรากเกิดแตวิสัยสัตวเม่ือเวทนาเสวยอารมณ  จะเปนสุขเวทนาก็ตามหรือทุกขเวทนาก็ตาม          
ถาเสวยอารมณแรงกลาไมกล้ันไวได ก็แลนออกมาเปนกิริยาใหเห็นปรากฏยกเปนนิทัศนอุทาหรณดังเชน
ธรรมดาทารก เวลาอารมณเสวยสุขเวทนาก็เตนแรงเตนแฉงสนุกสนาน  ถาอารมณเสวยทุกขเวทนาก็ดิ้นโดยให
แสดงกิริยาปรากฏออกใหรูวาอารมณเปนอยางไร  ยิ่งเติบโตรูเดียงสาขึ้นเพียงไร กิริยาท่ีอารมณเลนออกมาก็ยิ่ง
มากมายหลายอยางออกไป  จนถึงกิริยาท่ีแสดงความกําหนัดยินดีในอารมณ และกิริยาซ่ึงแสดงความอาฆาต  
โกรธแคน เปนตน กิริยาอันเกิดแตเวทนาเสวยอารมณนี้นับเปนขั้นตนของการฟอนรํา 
 ตอมาอีกขั้นหนึ่งเกิดแตคนท้ังหลายรูความหมายของกิริยาตาง ๆ เชน กลาวมาก็ใชกิริยาเหลานั้นเปน
ภาษาอันหนึ่ง  เม่ือประสงคจะแสดงใหปรากฏแกผูอ่ืนโดยใจจริงก็ดี หรือโดยมายาเชนในเวลาเลนหัวก็ดี วาตนมี
อารมณอยางไร ก็แสดงกิริยาอันเปนเครื่องหมายอารมณอยางนั้น เปนตนวาถาแสดงความเสนหา ก็ทํา กิริยายิ้ม
แยมกรีดกราย จะแสดงความรื่นเริงบันเทิงใจก็ขับรองฟอนรํา จําขูใหผูอ่ืนกลัวก็ทําหนาตาถมึงทึงแลโลดเตน
คุกคาม จึงเกิดแบบแผนทาทางท่ีแสดงอารมณตาง ๆ อันเปนตนของกระบวนฟอนรําขึ้นดวยประการนี้นับเปน
ขั้นท่ีสอง 
 อันประเพณีการฟอนรําจะเปนสําหรับฝกหัดพวกท่ีประกอบการหาเล้ียงชีพดวยรําเตน เชน โขนละคร
เทานั้นหามิได แตเดิมมายอมเปนประเพณีสําหรับบุคคลทุกช้ันบรรดาศักดิ์และมีท่ีใชไปจนถึงการยุทธและ 
การพิธีตาง ๆ หลายอยาง จะยกตัวอยางแตประเพณีการฟอนรําท่ีมีมาในสยามประเทศของเรานี้ ดังเชนในตํารา 
คชศาสตร ซ่ึงนับถือวาเปนวิชาช้ันสูงสําหรับการรณรงคสงครามแตโบราณ  ใครหัดขี่ชางชนก็ตองหัดฟอนรํา 
ใหเปนสงาราศีดวยแมพระเจาแผนดินก็ตองฝกหัด มีตัวอยางมาจนถึงรัชกาลท่ี 5  เม่ือพระบาทสมเด็จฯ  
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงศึกษาวิชาคชศาสตรตอสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยาบําราบ
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ปรปกษ ก็ไดทรงหัดฟอนรํา ไดยินเคยทรงรําพระแสงขอบนคอชางพระท่ีนั่งเปนพุทธบูชาเม่ือครัง้เสดจ็พระพุทธบาท
ตามโบราณราชประเพณี เมือปวอก พ.ศ. 2414 การฟอนรําในกระบวนยุทธอยางอ่ืน เชน ตีกระบ่ีกระบองก็เปน
วิชาท่ีเจานายตองทรงฝกหัดมาแตกอน สวนกระบวนฟอนรําในการพิธี ยังมีตัวอยางทางหัวเมืองมณฑล 
ภาคพายัพ ถาเวลามีงานบุญใหทานเปนการใหญก็เปนประเพณีท่ีเจานายตั้งแตเจาผูครองนครลงมาท่ีจะฟอนรํา  
เปนการแสดงโสมนัสศรัทธาในบุญทาน เจานายฝายหญิงก็ยอมหัดฟอนรําและมีเวลาท่ีจะหัดฟอนรําในการพิธี
บางอยางจนทุกวันนี้ ประเพณีตาง ๆ ดังกลาวมา สอใหเห็นวาแตโบราณยอมถือวาการฟอนรําเปนสวนหนึ่งใน
การศึกษา ซ่ึงสมควรจะฝกหัดเปนสามัญท่ัวมุกทุกช้ันบรรดาศักดิ์สืบมา 
 การท่ีฝกหัดคนแตบางจําพวกใหฟอนรํา ดังเชนระบําหรือละครนั้น คงเกิดแตประสงคจะใครดูกระบวน
ฟอนรํา วาจะงามไดถึงท่ีสุดเพียงไร จึงเลือกสรรคนแตบางเหลาฝกฝนใหชํานิชํานาญเฉพาะการฟอนรํา สําหรับ
แสดงแกคนท้ังหลายใหเห็นวาการฟอนรําอาจจะงามไดถึงเพียงนั้น เม่ือสามารถฝกหัดไดสมประสงคก็เปนท่ีตอง
ตาติดใจคนท้ังหลาย จึงเกิดมีนักรําขึ้นเปนพวกท่ีหนึ่งตางหาก แตท่ีจริงวิชาฟอนรําก็มีแบบแผนอันเดียวกับท่ีเปน
สามัญแกคนท้ังหลายทุกช้ันบรรดาศักดิ์นั่นเอง”1 
 ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของนาฏยศิลปไวกวาง ๆ ตลอดจนกําหนดการออกเสียงไวใน
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ดังนี้ 
“นาฏ, นาฏ – [นาด, นาตะ – นาดตะ-] น. นางละคร, นางฟอนรํา, ไทยใชหมายถึง 
   หญิงสาวสวย 
 เชน นางนาฏ นุชนาฏ (ป.; ส.) 
 นาฏกรรม [นาดตะกํา] น. การละคร, การฟอนรํา. 
 นาฏดนตรี [นาดตะดนตรี] น. ลิเก. 
 นาฏศิลป [นาดตะสิน] น. ศิลปะแหงการละครหรือการฟอนรํา. 
นาฏก [นาตะกะ (หลัก), นาดตะกะ (นิยม)] น. ผูฟอนรํา. (ป.; ส.)  
นาฏย [นาดตะยะ-] ว. เกี่ยวกับการฟอนรํา, เกี่ยวกับการแสดงละคร (ส.) 
 นาฏยเวที น. พ้ืนท่ีแสดงละครล ฉาก. 
 นาฏยศาลา น. หองฟอนรํา, โรงละคร 
 นาฏยศาสตร น. วิชาฟอนรํา, วิชาแสดงละคร” 2 
 
หมายเหต ุ
 

 1  สมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, “ประวัตกิารฟอนรํา.” ใน การละครไทย อางถงึใน หนงัสอือานประกอบคํา
บรรยายวิชาพ้ืนฐานอารยธรรมไทยตอนดนตรีและนาฏศลิปไทย.มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร (พระนคร : โรงพิมพมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 2515) , 
หนา 12  -14. 
 2 พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530. พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531), หนา 279. 
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 ธนิต  อยูโพธิ์  ไดอธิบายความหมายของนาฏยศิลปดงัท่ีปรากฏในคัมภีรอินเดียไวดังนี้ 
 “คําวา “นาฏย” ตามคัมภีรอภิธานปัปทีปกาและสูจิ ทานใหวิเคราะหศัพทวา “นฏสเสตนตินาฏย” ความ
วา ศิลปะของผูฟอนผูรํา เรียกวา นาฏย และใหอรรถาธิบายวา “นจจ วาทิต คีต อิท ตุริยติก นาฏยนาเมนุจจเต” 
แปลวา การฟอนรํา การบรรเลง (ดนตรี) การขับรอง หมวด 3 แหงตุริยะนี้ ทาน (รวม) เรียกโดยช่ือวา นาฏย ซ่ึง
ตามนี้ทานจะเห็นไดวา คําวา นาฏะ หรือนาฏยะ นั้น การขับรอง 1 หรือพูดอยางงาย ๆ ก็วาคํา “นาฏย” นั้นมี
ความหมายรวมท้ังฟอนรําขับรองและประโคมดนตรีดวย ไมใชมีความหมายแตเฉพาะศิลปฟอนรําอยางเดียว 
ดังท่ีบางทานเขาใจกนั แมจะใชคําวาหมวด 3 แหงตุริยะหรือตุริยะ 3 อยาง แสดงใหเห็นวาใชคํา “ตุริยะ” หมายถึง
เครื่องตีเครื่องเปา แตแปลงกันวา “ดนตรี” ก็ได นี่วาตามรูปศัพท แทท่ีจริงแมในวิธีการปฏิบัติศิลปนจะรับระบํา
รําฟอนไปโดยไมมีดนตรีและขับรองประกอบเรื่องและใหจังหวะไปดวยนั้นยอมเปนไปไมไดและไมเปนศิลปะ
ท่ีสมบูรณ ถาขาดดนตรีและขับรองเสียแลว แมในสวนศิลปะของการฟอนรําเองก็ไมสมบูรณในตัวของมัน พระ
ภรตมุนี ซ่ึงศิลปนทางโขนละครพากันทําศรีษะของทานกราบไหวบูชา เรียกกันวา “ศรีษะฤๅษี” นั้น มีตํานานวา 
ทานเปนปรมาจารยแหงศิลปะทางโขนละครฟอนรํามาแตโบราณ เม่ือทานไดแตงคัมภีรนาฏยศาสตรขึ้นไว ก็มี
อยูหลายบริเฉทหรือหลายบทในคัมภีรนาฏยศาสตรนั้น ท่ีทานไดกลาวถึงและวางกฎเกณฑในทางดนตรีและ     
ขับรองไวดวย และทานศารงคเทพผูแตงคัมภีรสังคีตรัตนากรอันเปนคัมภีรท่ีวาดวยการดนตรีอีกทานหนึ่งเลา       
ก็ปรากฏวาทานไดวางหลักเกณฑและอธิบายศิลปะทางการละครฟอนรําไวมากมายในคมัภีรนั้น เปนอันวาศิลปะ 
3 ประการ คือฟอนรํา 1 ดนตรี 1 ขับรอง 1 เหลานี้ตางตองประกอบอาศัยกัน คําวา นาฏยะ จึงมีความหมายรวมเอา
ศิลปะ 3 อยางนั้นไวในศัพทเดียวกัน”  



57 

 

เรื่องที่  2   สุนทรียะทางนาฏศิลป 
 

ความหมายสุนทรียะทางนาฏศิลป 
 สุนทรียะ (Aesthetic) หมายถึง ความเกี่ยวเนื่องกับส่ิงสวยงาม รูปลักษณะอันประกอบดวยความสวยงาม 
(พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 : 541) 
 นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของคําวา “สุนทรียะ” ไวตาง ๆ กัน ดังนี ้
 *หลวงวิจิตรวาทการ ไดอธิบายความหมายไววา ความรูสึกธรรมดาของคนเรา ซ่ึงรูจักคุณคาของวัตถุท่ี
งามความเปนระเบียบเรียบรอยของเสียงและถอยคําไพเราะ ความรูสึกความงามท่ีเปนสุนทรียภาพนี้ยอมเปนไป
ตามอุปนิสัยการอบรมและการศึกษาของบุคคล ซ่ึงรวมเรียนวา รส (Taste) ซ่ึงความรูสึกนี้จะแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับการฝกฝนปรนปรือในการอาน การฟง และการพินิจดูส่ิงท่ีงดงามไมวาจะเปนธรรมชาติหรือศิลปะ 
(หลวงวิจิตรวาทการ 2515 : 7 – 12) 
 *อารี  สุทธิพันธุ ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ “สุนทรียศาสตร” ไว 2 ประการ ดังนี้ 
 1.  วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกท่ีเกิดขึ้นจากการรับรูของมนุษย  ซ่ึงทําใหมนุษยเกิดความเบิกบานใจ
อ่ิมเอมโดยไมหวังผลตอบแทน 
 2.  วิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับวิชาท่ีมนุษยสรางขึ้นทุกแขนง นําขอมูลมาจัดลําดับเพ่ือนเสนอแนะใหเห็นคุณคา
ซาบซ้ึงในส่ิงท่ีแอบแฝงซอนเรน เพ่ือสรางความนิยมชมช่ืนรวมกัน ตามลักษณะรูปแบบของผลงานนั้น ๆ            
(อารี  สุทธิพันธุ, 2534 : 82) 
 ความหมายของคําวา “สุนทรียะ” หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีความซาบซ้ึง และเห็นคุณคาในส่ิง    
ดีงาม และไพเราะจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรืออาจเปนส่ิงท่ีมนุษยประดิษฐขึ้นดวยความประณีต ซ่ึงมนุษย
สัมผัสและรับรูไดดวยวิธีการตาง ๆ จนเกิดความพึงพอใจ ความประทับใจและทําใหเกิดความสุขจากส่ิงท่ีตนได
พบเห็นและสัมผัส 
 ความหมายของคําวา “นาฏศิลป” หมายถึง ศิลปะแหงการละครหรือการฟอนรํา (พจนานุกรมฉบับเฉลิม
พระเกียรติ พ.ศ. 2534 : 279) นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของคําวา “นาฏศิลป” ไวตาง ๆ กัน ดังนี ้
 *ธนิต  อยูโพธ์ิ ไดแปลคําวา “นาฏศิลป” ไววา คือความชํ่าชองในการละครฟอนรําดวยมีความเห็นวาผูท่ี
มีศิลปะท่ีเรียกวา ศิลปนจะตองเปนผูมีฝมือมีความชํ่าชองชํานาญในภาคปฏิบัติใหดีจริง ๆ (ธนิต อยูโพธ์ิ 2516 : 1) 
 ความหมายของคําวา “นาฏศิลป” ท่ีไดกลาวมานั้น สรุปไดวา หมายถึงศิลปะในการฟอนรําท่ีมนุษย
ประดิษฐขึ้นจากธรรมชาติและจากความคํานึงดวยความประณีตงดงาม มีความวิจิตรบรรจง นาฏศิลป นอกจาก
จะหมายถึงทาทางแสดงการฟอนรําแลว ยังประกอบดวยการขับรองท่ีเรียกวา คีตศิลปและการบรรเลงดนตรีคือ 
“ดุริยางคศิลป” เพ่ือใหศิลปะการฟอนรํานั้นงดงามประทับใจ 
 “สุนทรียะทางนาฏศิลปสากล” จึงหมายถึง ความวิจิตรงดงามของการแสดงนาฏศิลปสากล ซ่ึงประกอบ
ไปดวย ระบํา รํา ฟอน ละคร อันมีลีลาทารําและการเคล่ือนไหวท่ีประกอบดนตรี บทรองตามลักษณะและ       
ชนิดของการแสดงแตละประเภท 
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พ้ืนฐานความเปนมาของนาฏศิลปไทย 
 นาฏศิลปมีรูปแบบการแสดงท่ีแตกตางกัน ท้ังท่ีเปนการแสดงในรูปแบบของการฟอนรําและการแสดง
ในรูปแบบของละคร แตละประเภทจึงแตกตางกัน ดังนี้ 
 1.  นาฏศิลปที่แสดงในรูปแบบของการฟอนรํา เกิดจากสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษยหรือสัตวท้ังหลาย
ในโลก เม่ือมีความสุขหรือความทุกขก็แสดงกิริยาอาการออกมาตามอารมณและความรูสึกนั้น ๆ โดยแสดงออก
ดวยกิริยาทาทางเคล่ือนไหว มือ เทา สีหนา และดวงตาท่ีเปนไปตามธรรมชาติ รากฐานการเกิดนาฏศิลปใน
รูปแบบของการฟอนรําพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ  ดังนี้ 
 1.1  เพ่ือใชเปนพิธีกรรมทางศาสนา มนุษยเช่ือวามีผูดลบันดาลใหเกิดความวิบัติตาง ๆ หรือเช่ือวามี
ผูท่ีสามารถบันดาลความสําเร็จ ความเจริญรุงเรืองใหกับชีวิตของตน ซ่ึงอาจเปนเทพเจาหรือปศาจตามความเช่ือ
ของแตละคนจึงมีการเตนรําหรือฟอนรํา เพ่ือเปนการออนวอนหรือบูชาตอผูท่ีตนเช่ือวามีอํานาจดังกลาว 
  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพฯ ไดอธิบายในหนังสือตําราฟอนรําวา ชาติโบราณทุกชนิด
ถือการเตนรําหรือฟอนรําเปนประจําชีวิตของทุกคน และยังถือวาการฟอนรําเปนพิธีกรรมทางศาสนาดวย 
สําหรับประเทศอินเดียนั้นมีตําราฟอนรําฝกสอนมาแตโบราณกาล เรียกวา “คัมภีรนาฏศิลปศาสตร” 
 1.2  เพ่ือใชในการตอสูและการทําสงคราม เชน ตําราคชศาสตร เปนวิชาช้ันสูง สําหรับการทํา
สงครามในสมัยโบราณ ผูท่ีจะทําสงครามบนหลังชางจําเปนตองฝกหัดฟอนรําใหเปนท่ีสงางามดวย แมแต      
พระเจาแผนดินก็ตองทรงฝกหัดการฟอนรําบนหลังชางในการทําสงครามเชนกัน 
 1.3  เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง การพักผอนหยอนใจเปนความตองการของมนุษย ในเวลาวางจาก
การทํางานก็จะหาส่ิงท่ีจะทําใหตนและพรรคพวกไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินคลายความเหน็ดเหนื่อย  
เนื่องจากการรองรําทําเพลงเปนธรรมชาติท่ีมีอยูในตัวของมนุษยทุกคน ดังนั้นจึงมีการรวมกลุมกันรองเพลงและ
รายรําไปตามความพอใจของพวกตน  ซ่ึงอาจมีเนื้อรองท่ีมีสําเนียงภาษาของแตละทองถ่ิน และทวงทํานองเพลง
ท่ีเปนไปตามจังหวะประกอบทารายรําแบบงาย ๆ ซ่ึงไดพัฒนาตอมาจนเกิดเปนการแสดงนาฏศิลปรูปแบบของ
การฟอนรําของแตละทองถ่ินเรียกวา “รําพ้ืนเมือง” 
 2.  นาฏศิลปที่แสดงในรูปแบบของละคร  มีรากฐานมาจากความตองการของมนุษยท่ีจะถายทอด
ประสบการณหรือเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับมนุษยท่ีเปนความประทับใจ  ซ่ึงสมควรแกการจดจํา หรืออาจมี
วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในการเผยแพรศาสนาและสอนศีลธรรม  เพราะการสรางในรูปแบบของละคร       
เปนวิธีการท่ีงายตอความเขาใจแตยากท่ีจะใชการเผยแพรและอบรมส่ังสอนดวยวิธีการอ่ืน จึงมีการสรางเรื่องราว
หรือบันทึกเหตุการณอันนาประทับใจและมีคุณคานั้นไวเปนประวัติศาสตรในรูปแบบของการแสดงละคร   
เพราะเช่ือวาการแสดงละครเปนวิธีหนึ่งของการสอนคติธรรม โดยบุคลาธิษฐานในเชิงอุปมาอุปมัย 
 อาจกลาวไดวารากฐานการเกิดของนาฏศิลปไทยตามขอสันนิษฐานท่ีไดกลาวมานั้นท้ังการแสดงใน
รูปแบบของการฟอนรํา และการแสดงในรูปแบบของการละครไดพัฒนาขึ้นตามลําดับ จนกลายเปนแบบแผน
ของการแสดงนาฏศิลปไทยท่ีมีความเปนเอกลักษณเดนชัด 
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คําถามตรวจสอบความเขาใจ 
1. หลวงวิจิตรวาทการ ใหความมุงหมายของสุนทรียะวาอยางไร 
2. อารี  สุทธิพันธุ ใหแนวคิดเกี่ยวกับความหมาย ของคําวา “สุนทรียศาสตร” ไวกี่ประเภท อะไรบาง 
3. “สวนสําคัญสวนใหญของนาฏศิลปอยูท่ีการละครเปนสําคัญ” เปนคําอธิบายของใคร 
4. “สุนทรียะทางนาฏศิลปสากล” หมายถึงอะไรในทัศนะคติของนักเรียน 
5. ผูชมนาฏศิลปสากลจะตองมีความรูความเขาใจเรื่องอะไรบาง 
6. นาฏศิลปท่ีแสดงในรูปแบบของการฟอนรํามีขอสันนษิฐานวาเกิดมาจากอะไร 
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เรื่องที่ 3   นาฏศิลปสากลเพ่ือนบานของไทย 
  

 ประเทศในกลุมทวีปเอเชีย ซ่ึงมีวัฒนธรรมประจําชาติ ท่ีแสดงความเปนเอกลักษณ ตลอดท้ังเปน         
ส่ือสัมพันธอันดีกับชาติตาง ๆ ลักษณะของนาฏศิลปของชาติเพ่ือนบานไมวาจะเปนประเทศพมา ลาว กัมพูชา 
มาเลเชีย จีน ธิเบต เกาหลี และญี่ปุน มักจะเนนในเรื่องลีลาความสวยงามเกือบทุกเรื่อง ไมเนนจังหวะการใชเทา
มากนัก ซ่ึงแตกตางจากนาฏศิลปของตะวันตกท่ีมักจะเนนหนักในลีลาจังหวะท่ีรุกเรา ประกอบการเตนท่ีรวดเร็ว
และคลองแคลว นาฏศิลปของชาติเพ่ือนบานท่ีควรเรียนรูไดแก ประเทศดังตอไปนี ้

1. นาฏศิลปประเทศพมา 
2. นาฏศิลปประเทศลาว 
3. นาฏศิลปประเทศกัมพูชา (เขมร) 
4. นาฏศิลปประเทศมาเลเชีย 
5. นาฏศิลปประเทศอินโดนีเซีย 
6. นาฏศิลปประเทศอินเดีย 
7. นาฏศิลปประเทศจีน 
8. นาฏศิลปประเทศทิเบต 
9. นาฏศิลปประเทศเกาหลี 
10. นาฏศิลปประเทศญี่ปุน 

 

นาฏศิลปประเทศพมา 
หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งท่ี 2 พมาไดรับอิทธิพลนาฏศิลปไปจากไทย กอนหนานี้นาฏศิลปของพมา

เปนแบบพ้ืนเมืองมากกวาท่ีจะไดรับอิทธิพลมาจากภายนอกประเทศเหมือนประเทศอ่ืนๆ นาฏศิลปพมาเริ่มตน
จากพิธีการทางศาสนา ตอมาเม่ือพมาติดตอกับอินเดียและจีน ทารายรําของสองชาติดังกลาวก็มีอิทธิพลแทรกซึม
ในนาฏศิลปพ้ืนเมืองของพมา แตทารายรําเดิมของพมานั้นมีความเปนเอกลักษณของตัวเอง ไมมีความเกี่ยวของ
กับเรื่องรามายณะหรือมหาภารตะเหมือนประเทศเอเชียอ่ืนๆ 

นาฏศิลปและการละครในพมานั้น แบงไดเปน 3 ยุค คือ 
1. ยุคกอนนับถือพระพุทธศาสนา เปนยุคของการนับถือผี การฟอนรําเปนไปในการทรงเจาเขาผี บูชาผี 

และบรรพบุรุษท่ีลวงลับ ตอมาก็มีการฟอนรําในงานพิธีตางๆเชน โกนจุก เปนตน 
2. ยุคนับถือพระพุทธศาสนา พมานับถือพระพุทธศาสนาหลังป พ.ศ. 1559 ในสมัยนี้การฟอนรําเพ่ือบูชา

ผีก็ยังมีอยู และการฟอนรํากลายเปนสวนหนึ่งของการบูชาในพระพุทธศาสนาดวย 
 

หลังป พ.ศ. 1800 เกิดมีการละครแบบหนึ่ง เรยีกวา “นิพัทขิ่น” เปนละครเร แสดงเรื่องพุทธประวัติเพ่ือ
เผยแพรความรูในพระพุทธศาสนา เพ่ือใหชาวบานเขาใจไดงาย 
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3. ยุคอิทธิพลละครไทย หลังเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมา ในป พ.ศ. 2310 ชาวไทยถูกกวาดตอนไปเปน
เชลยจํานวนมาก พวกละครและดนตรีถูกนําเขาไปไวในพระราชสํานกั จึงเกิดความนิยมละครแบบไทยขึ้น ละคร
แบบพมายุคนี้เรียกวา “โยธยาสัตคยี” หรือละครแบบโยธยา ทารํา ดนตรี และเรื่องท่ีแสดงรวมท้ังภาษาท่ีใชก็เปน
ของไทย มีการแสดงอยู 2 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ เลนแบบโขน และอิเหนา เลนแบบละครใน 

ในป พ.ศ. 2328 เมียวดี ขาราชการสํานักพมาไดคิดละครแบบใหมขึ้นช่ือเรื่อง “อีนอง” ซ่ึงมีลักษณะ
ใกลเคียง กับอิเหนามาก ท่ีแปลกออกไปคือ ตัวละครของเรื่องมีลักษณะเปนมนุษยธรรมดาสามัญท่ีมีกิเลส           
มีความดีความช่ัว ละครเรื่องนี้เปนแรงบันดาลใจใหเกิดละครในแนวนี้ขึ้นอีกหลายเรื่อง 

ตอมาละครในพระราชสํานักเส่ือมความนิยมลง เม่ือกลายเปนของชาวบานก็คอยๆ เส่ือมลงจนกลายเปน
ของนารงัเกียจเหยียดหยาม แตละครแบบนิพัทขิ่นกลับเฟองฟูขึ้น แตมีการลดมาตรฐานลงจนกลายเปนจําอวด 

เม่ือประเทศพมาตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษแลว ในป พ.ศ. 2428 ละครหลวงและละครพ้ืนเมืองซบเซา
ตอมามีการนําละครท่ีนําแบบอยางมาจากอังกฤษเขาแทนท่ี ถึงสมัยปจจุบันละครคูบานคูเมืองของพมาหาชมได
ยากและรักษาของเดิมไวไมคอยจะได ไมมีการฟนฟูกัน เนื่องจากบานเมืองไมอยูในสภาพสงบสุข 
นาฏศิลปประเทศลาว 

ลาวเปนประเทศหนึ่งท่ีมีโรงเรียนศิลปะดนตรีแหงชาติ กอกําเนิดมาตัง้แตป พ.ศ. 2501 โดย Blanchat de 
la Broche และเจาเสถียนนะ จําปาสัก ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ การสอนหนักไปแนวทางพ้ืนบาน (ศิลปะ
ประจําชาต)ิ ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2518 ไดเขารวมกับโรงเรียนศิลปะดนตรีของเทาประเสิด สีสาน มีช่ือใหม
วา “โรงเรียนศิลปะดนตรีแหงชาต”ิ ขึ้นอยูกับกระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรม มีครู 52 คน นักเรียน 110 คน 
เรียนจบไดประกาศนียบัตรช้ันกลาง ผูมีความสามารถดานใดเปนพิเศษจะไดรับการสงเสริมใหเรียนตอใน
ตางประเทศ หรือทําหนาท่ีเปนครูหรือนักแสดงตอไป วิชาท่ีเปดสอนมีนาฏศิลป ดนตรี ขับรอง นาฏศิลปจะสอน
ท้ังท่ีเปนพ้ืนบาน ระบําชนเผา และนาฏศิลปสากล ดนตรี การขับรองก็เชนกัน สอนท้ังในแนวพ้ืนฐานและ      
แนวสากล 
นาฏศิลปประเทศกัมพูชา (เขมร)  

นาฏศิลปเขมรนับไดวาเปนนาฏศิลปช้ันสูง (Classical Dance) มีตนกําเนิดมาจากท่ีใดยังไมมีขอสรุป 
ผูเช่ียวชาญบางกลาววามาจากอินเดียเม่ือตนคริสตศตวรรษ แตบางทานกลาววามีขึ้นในดินแดนเขมร-มอญ        
สมัยดึกดําบรรพ หากจะศึกษาขอความจากศิลาจารึกก็จะเห็นไดวา นาฏศิลปช้ันสูงนี้มีขึ้นมาประมาณ 1,000 ป
แลว คือ        เม่ือศตวรรษท่ี 7 จากศิลาจารกึในพระตะบอง 

เม่ือศตวรรษท่ี 10 จากศิลาจารึกในลพบุร ี
เม่ือศตวรรษท่ี 11 จากศิลาจารึกในสะดอกกอกธม 
เม่ือศตวรรษท่ี 12 จากศิลาจารึกในปราสาทตาพรหม 
ตามความเช่ือของศาสนาพราหม นาฏศิลปช้ันสูงตองไดมาจากการรายรําของเทพธิดาไพรฟาท้ังหลายท่ี

รํารายถวายเทพเจาเมืองแมน 
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แตสําหรับกรมศิลปากรเขมร สมัยกอนนั้นเคยเปนกรมละครประจําสํานักหรือเรียกวา “ละครใน”      
พระบรมราชวังซ่ึงเปนพระราชทรัพยสวนพระองคของพระเจาแผนดินทุกพระองค 

ตอมา “ละครใน” พระบรมมหาราชวังของเขมร ไดถูกเปล่ียนช่ือมาเปนกรมศิลปากร และในโอกาส
เดียวกันก็เปนทรัพยสินของชาตท่ีิมีบทบาทสําคัญทางดานวัฒนธรรม ทําหนาท่ีแสดงท่ัวๆ ไปในตางประเทศ 

ในปจจุบันกรมศิลปากรและนาฏศิลปช้ันสูง ไดรับความนิยมยกยองขึ้นมาก ซ่ึงนับไดวาเปนสมบัติลํ้าคา
ของชาต ิ

นาฏศิลปเขมรที่ควรรูจัก 
 1. ประเภทของละครเขมร แบงออกไดดังนี ้
 1.1 ละครเขมรโบราณ เปนละครดั้งเดิม ผูแสดงเปนหญิงลวน ตอมาผูแสดงหญิงไดรับคัดเลือกโดย    
พระเจาแผนดินใหเปนนางสนม ครสูอนจึงหนีออกจากเมืองไปอยูตามชนบท ตอมาพระเจาแผนดินจึงดูแลเรื่อง
การละครและไดโอนเขามาเปนของหลวง จึงเปล่ียนช่ือวา “ละครหลวง”  (Lakhaon Luong)  
 1.2 ละครท่ีเรียกวา Lakhaon Khaol เปนละครซ่ึงเกิดจากการสรางสรรคงานละครขึ้นใหมของบรรดา
ครูผูสอนระดับอาวุโสท่ีหนีไปอยูในชนบท การแสดงจะใชผูชายแสดงลวน 
 1.3 Sbek Thom แปลวา หนังใหญ เปนการแสดงท่ีใชเงาของตัวหุนซ่ึงแกะสลักบนหนัง 
 2. ประเภทของการรายรํา แยกออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 2.1 นาฏศิลปราชสํานักเชน 
  1) รําศิริพรชัย เปนการรายรําเพ่ือประสิทธิพรชัย 
  2) ระบําเทพบันเทิง เปนระบําของบรรดาเทพธิดาท้ังหลาย 
  3) ระบํารามสูรกับเมขลา เปนระบําเกี่ยวกับตํานานของเมขลากับรามสูร 
  4) ระบําอรชุนมังกร พระอรชุนนําบริวารเหาะเท่ียวชมตามหาดทรายไดพบมณีเมขลาท่ีกําลัง 

     เลนน้ําอยูก็รวมมือกันรําระบํามังกร 
5) ระบํายี่เก แพรหลายมากในเขมร เพลงและการรายรําเปนสวนประกอบสําคัญของการแสดง 
     กอนการแสดงมักมีการขับรองระลึกถึง “เจนิ” 

  6) ระบํามิตรภาพ เปนระบําแสดงไมตรีจิตอันบริสุทธ์ิตอประชาชาติไทย 
 2.2 นาฏศิลปพ้ืนเมือง เชน 
  1) ระบําสากบันเทิง จะแสดงหลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบรอย 
  2) ระบํากรับบันเทิง ระบําชุดนี้แสดงถึงความสนิทสนมในจิตใจอันบริสุทธ์ิของหนุมสาวลูกทุง 
  3) ระบํากะลาบันเทิง ตามริมน้ําโขงในประเทศกัมพูชาชาวบานนิยมระบํากะลามากในพิธีมงคล   
                             สมรส 
  4) ระบําจับปลา เปนระบําท่ีประดิษฐขึ้นมาใหมโดยนักศึกษากรมศิลปากร หลังจากท่ีไดดู
ชาวบานจับปลาตามทองนา 
(ท่ีมา : สุมิตร เทพวงษ,2541 : 156-278) 
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นาฏศิลปมาเลเชีย 
เปนนาฏศิลปท่ีมีลักษณะคลายกับนาฏศิลปชวา ซันตน และบาหลีมาก นาฏศิลปซันตนและบาหลี          

ก็ไดรับอิทธิพลมาจากมาเลเชีย ซ่ึงไดรับอิทธิพลตกทอดมาจากพวกพราหมณของอินเดียอีกทีหนึ่ง ตอมาภายหลัง
นาฏศิลปบาหลี จะเปนระบบอิสลามมากกวาอินเดีย เดิมมาเลเซียไดรับหนังตะลุงมาจากชวา และไดรับอิทธิพล
บางสวนมาจากอุปรากรจีน มีละครบังสวันเทานั้นท่ีเปนของมาเลเซียเอง 

ในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึง 20 ชวามีอิทธิพลและครอบครองมาเลเซียตอนใตท่ีเปนเมืองขึ้นของ
สุลตานมายาปาหิตแหงชวา ท่ีมะละกานั้นเปนตลาดขายเครื่องเทศท่ีใหญท่ีสุดของชวา ชาวมาเลเซียใชภาษาพูด
ถึง 3 ภาษา คือมลายู ชวา และภาษาจีน ซ่ึงมีท้ังแตจิ๋ว ฮกเกี้ยน และกวางตุง 

ชาวมาเลเซียรับหนังตะลุงจากชวา แตก็ไดดัดแปลงจนเปนของมาเลเซียไป รวมท้ังภาษาพูดมาเลเซีย      
อีกดวย 

นาฏศิลปมาเลเชียที่ควรรูจัก 
1. ละครบังสวันของมาเลเซีย เปนละครท่ีสันนิษฐานไดวาจะเกิดขึ้นในศตวรรษปจจุบันนี้ เรื่องท่ีแสดง

มักนิยมนํามาจากประวัติศาสตรมาเลเซีย ละครบังสวันยังมีหลายคณะ ปจจุบันนี้เหลืออยู 2 คณะ 
ละครบังสวันเปนละครพูดท่ีมีการรองเพลงรายรําสลับกันไป ผูแสดงมีท้ังชายและหญิง เนื้อเรื่องตัดตอน

มาจากประวัติศาสตรของอาหรับและมาเลเซีย ปจจุบันมักใชเรื่องในชีวิตประจําวันของสังคมแสดง เวลาตัวละคร
รองเพลงมีดนตรีคลอ สมัยกอนใชเครื่องดนตรีพ้ืนเมือง สมัยนี้ใชเปยโน กลอง กีตาร ไวโอลิน แซกโซโฟน     
เปนตน ไมมีลูกคูออกมารองเพลง การรายรํามีมาผสมบาง แตไมมีความสําคัญมากนัก ตัวละครแตงตัวตามสมัย
และฐานะของตัวละครในเรื่องนั้นๆ ถาเปนประวัติศาสตรก็จะแตงตัวมากแบบพระมหากษัตริย และจะแตงหนา
แตพองามจากธรรมชาติ แสดงบนเวที เวทีทําเปนยกพ้ืน ซ่ึงสรางช่ัวคราว มีการชักฉากและมีหลืบ แสดงเวลา
กลางคืนและใชเวลาแสดงเรื่องละ 3-5 ช่ัวโมง 

2. เมโนราทหรือมโนหรา คือ นาฏศิลปท่ีจัดวาเปนละครรํา ผูแสดงจะตองรายรําออกทาทางตรงตาม
บทบาท ลีลาการรําออนชอยสวยงาม ละครรําแบบนี้จะพบท่ีรัฐกลันตันโดยเฉพาะเทานั้นท่ีอ่ืนหาดูไดยาก        
ตามประวัติศาสตรกลาวกันวา ละครรําแบบนี้มีมาตั้งแตสมัยอาณาจักรลิกอร (Ligor) ประมาณ 2,000 ปมาแลว 
การเจรจา การรองบทในเวลาแสดงใชภาษามาเล  ตัวละครเมโนราทใชผูชายแสดงท้ังหมด การแตงกายของตัว
ละครจะมีลักษณะแปลก คือมีการใสหนากากรูปทรงแปลก ๆ หนากากนั้นทาสีสันฉูดฉาดบาดตาเปนรูปหนาคน 
หนายักษ หนาปศาจ หนามนุษยนั้นมีสีซีดๆ  แลดูนากลัว เวลาแสดงสวมหนากากเตนเขาจังหวะดนตรี ตัวละคร
คลายโขน นิยมแสดงเรื่องจักรๆวงศๆ สวนละครพ้ืนบาน เครื่องดนตรีท่ีบรรเลงในระหวางการแสดงคือ กลอง 2 
หนาและกลองหนาเดียว นอกจานั้นมีฆองราว ฆองวง ขลุย ป 

3. แมกยอง (Magyong) มีลักษณะการแสดงเปนเรื่องราวแบบละคร คลายโนราห และหนังตะลุง         
ของไทย แมกยองเปนศิลปะพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือในหมูชาวกลันตัน ตรังกานู การแสดง จะมีผูหญิงกลุมหนึ่ง 
เรียกวา Jong Dondang จะออกมาเตนรําเบิกโรง หลังจากนั้นก็เริ่มซ่ึงเรื่องท่ีจะแสดงจะเกี่ยวกับวรรณคด ี
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4. การแสดงประเภทการรายรํา 
4.1 ระบําซาปน เปนการแสดงฟอนรําหมู ซ่ึงเปนศิลปะพ้ืนเมืองของมาเลเซียโบราณ 
4.2 ระบําดรดัต เปนการเตนรําพ้ืนเมือง ชุดนี้เปนการเตนในเทศกาลประเพณีทางศาสนา 
4.3 ระบําอาชัค เปนการรําอวยพรท่ีเกาแกในราชสํานักของมาเลเซียในโอกาสท่ีตอนรับราชอันตุกะ 
4.4 ระบําอัสรี  เปนนาฏศิลป ช้ันสูงในราชสํานักมาเลเ ซีย ซ่ึงแสดงออกถึงการเกี้ ยวพาราสี                   

อยางสนุกสนานของหนุมสาวมาเลเซีย 
4.5 ระบําสุมาชาว เปนนาฏศิลปพ้ืนเมืองของชาวมาเลเซียตะวันออก ไดแก แถบซาบาร การแสดงชุดนี้

ชาวพ้ืนเมืองกําลังรื่นเริงกันในฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาว 
4.6 วาวบุหลัน (ระบําวาวรูปพระจันทร) สําหรับการแสดงชุดนี้เปนการประดิษฐทาทาง และลีลาใหดู

คลายกับวาว 
4.7 จงอีหนาย เปนการรื่นเริงของชาวมาเลเซียหลังจากเก็บเกี่ยวจะชวยกันสีขาวและฝดขาวซ่ึงจะเรียก

ระบํานี้วาระบําฝดขาว 
4.8 เคนยาลัง เปนนาฏศิลปพ้ืนเมืองของชาวซาบารในมาเลเชียตะวันออก การแสดงชุดนี้เปนลีลาการ

แสดงท่ีคลายกับการบินของนกเงือก 
4.9  ทดุง ซะจี หรือระบําฝาชี 
4.10 โจเก็ต เปนนาฏศิลปพ้ืนเมืองท่ีชาวมาเลเซียนิยมเตนกันท่ัวๆไปเชนเดียวกับรําวงของไทย 
4.11 ยาลาดัน เปนการแสดงท่ีไดรับอิทธิพลมาจากพอคาชาวอาหรับ ลีลาทาทางบางตอนคลายกับ 

ภาพยนตรอาหรับราตรี 
4.12 อีนัง จีนา คือ ระบําสไบของชาวมาเลเซีย ปกติหญิงสาวชาวมาเลเซียจะมีสไบคลุมศรีษะเม่ือถึง

คราวสนุกสนานก็จะนําสไบนี้ออกมารายรํา 
4.13 การเดี่ยวแอคโคเดียนและขับรองเพลง “คาตาวา ลากี” ซ่ึงแปลเปนไทยไดวามาสนุกเฮฮา เพลงนี้

นิยมขับรองกันแถบมะละกา 
4.14 ลิลิน หรือระบําเทียนของมาเลเซีย 
4.15 เดมปรุง (ระบํากะลา) เม่ือเสร็จจากการเก็บเกี่ยว ชาวมาเลยจะมีงานรื่นเริง บางก็ขูดมะพราวและ   

ตําน้ําพริก จึงนํากะลามะพราวมาเคาะประกอบจังหวะกันอยางสนุกสนาน 
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นาฏศิลปประเทศอินโดนีเซีย 
นาฏศิลปประเทศอินโดนีเซียที่ควรรูจัก 
1. นาฏศิลปชวา แบงไดดังนี ้
1.1 แบบยอกยาการตา คือ การแสดงแบบอยางของชาวชวาสวนกลางจะสอนใหนักเรียนรูจักนาฏยศัพท

ของชวาเสียกอน (Ragam-Ragam) และจะสอนรําจากงายไปหายากตามขั้นตอน การใชผาจะใชผาพันเอว        
เรือ่งของดนตรีจะดังและมีทํานองกับเสนแบงจังหวะมาก 

1.2 แบบซูราการตา เปนการแสดงสวนกลาง การเรียนการสอนเหมือนกับยอกยาการตา แตทารําแปลก
ไปเล็กนอย การใชผาก็จะใชผาแพรพาดไหล ดนตรีจะมีทวงทํานองนุมนวลและราบเรียบ เสนแบงจังหวะมีนอย 

2. นาฏศิลปซุนดา ศิลปะของชาวซุนดาหนักไปทางใชผา (Sumpun) ซ่ึงมีลีลาเคล่ือนไหวไดสวยงาม    
ในการรําซุนดาท่ีเปนมาตรฐานท่ีช่ืนชอบในปจจุบันในชุมชนตะวันตกเฉพาะ และในชุมชนอินโดนีเซียท่ัวไป 
คือ รําเดวี (Deve), เลยาปน (Leyapon), โตเปง ราวานา (Topang Ravana), กวนจารัน (Kontjaran), อันจาสมารา 
(Anchasmara), แซมบา (Samba), เค็นดิท(Kendit), บิราจุง (Birajung) และ เรลาตี (Relate) นอกจากนี้ยังมีศิลปะ 
ท่ีบุคคลท่ัวไปจะนิยมมาก คือ รําไจปง (Jainpong) 
 การเรียนการสอนเหมือนแบบ Yogyakarta คือ สอนใหรูจักนาฏยศัพทตางๆ สอนใหรูจักเดิน รูจักใชผา 
แลวจึงเริ่มสอนจากงายไปหายาก 
 3. นาฏศิลปบาหลี นาฏศิลปบาหลีไดพัฒนาแตกตางไปจากชวา โดยมีลักษณะเราใจ มีชีวิตชีวามากวา
สวนวงมโหรี (Gamelan) ก็จะมีจังหวะความหนักแนน และเสียงดังมากกวาชวากลางท่ีมีทวงทํานองชาออนโยน
ส่ิงสําคัญของบาหลีจะเกี่ยวกับศาสนาเปนสวนใหญ ใชแสดงในพิธีทางศาสนาซ่ึงมีอยูท่ัวไปของเกาะบาหลี 
 การสอนนาฏศิลปแตเดิมของบาหลีเปนไปในทางตรงกัน  ครูจะตองจัดทาทาง  แขน  ขา  มือ นิ้ว       
ของลูกศิษย จนกระท่ังลูกศิษยสามารถเรียนไดคลองแคลวขึ้นใจเหมือนกับการเลียนแบบ ซ่ึงวิธีการสอนนี้ยังคง
ใชอยูจนกระท่ังปจจุบันท้ังในเมืองและชนบท สําหรับผูท่ีเริ่มหัดใหมจะตองผานหลักสูตรการใชกลามเนื้อออน       
หัดงาย ซ่ึงเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว รายรํา การกมตัว มุมฉาก การเหยียด งอแขน เปนตน ตอมาผูฝกจะเริ ่มสอน
นาฏศิลปแบบงายๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเริ่มฝก เชน Pendet Dance ของนาฏศิลปบาหลี สําหรับเด็กหญิง         
ตัวเล็กๆและจะสอนนาฏศิลปแบบยากขึ้นเรื่อยๆไปจนถึง Legong Kraton 
นาฏศิลปอินเดีย 

ในอดีตการฟอนรําของอินเดียมีลักษณะท่ีเกี่ยวของกับการบูชาพระศาสนา และการแสดงออกของ
อารมณมนุษย การเกิดการฟอนรําของอินเดยีนั้นไดหลักฐานมาจากรูปปนสาวกําลังรําทําดวยโลหะสําริด เทคนิค
ของนาฏศิลปอินเดียจะเกี่ยวพันกับการใชรางกายท้ังหมด จากกลามเนื้อดวงตา ตลอดจนแขน ขา ลําตัว มือ เทา 
และใบหนา 
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การจัดแบงนาฏศิลปของอินเดียนั้นจะมีอยู 2 ลักษณะ คือ 
1. นาฏศิลปแบบคลาสสิก 
2. นาฏศิลปแบบพ้ืนเมือง 
นาฏศิลปแบบคลาสสิก 
นาฏศิลปแบบคลาสสิก มีอยู 4 ประเภท คือ ภารตนาฏยัม (Pharata Natyam) คาธะคาลี (Kathakali) คาธัค 

(Kathak) และมณีบุรี (Manipuri) นาฏศิลปคลาสสิกท้ังหมดมี 3 ลักษณะ อยางท่ีเหมือนกันคือ 
1.1 นาฏยะ (Natya) นาฏศิลปนไดรับการสงเสริมเหมือนในละคร จากเวทีและฉากซ่ึงสงผลอันงามเลิศ 
1.2 นริทยะ (Nritya) นาฏศิลปนจะถายทอดหรือแปลนิยายเรื่องหนึ่ง ตามธรรมดามักจะเปนเรื่องของ

วีรบุรุษจากโคลง-กาพย 
1.3 นริทตะ (Nrita) เปนนาฏศิลปท่ีบริสุทธ์ิประกอบดวยลีลาการเคล่ือนไหวของรางกายแตอยางเดียว

เพ่ือมีผลเปนเครื่องตกแตงประดับเกียรติยศและความงาม 
นาฏศิลปคลาสสิกท้ังหมดมีส่ิงเหมือนกันคือ ลีลาช้ันปฐมตัณฑวะกับลาสยะ ซ่ึงเปนส่ือแสดงศูนยรวม

แหงศรัทธาของหลักคิดแหงปรัชญาฮินด ู
“ตัณฑวะ” หลักธรรมของเพศชายเปนเสมือนการเสนอแนะความเปนวีรบุรุษ แข็งแกรง กลาหาญ 
“ลาสยะ” หลักธรรมขั้นปฐมของเพศหญิง คือ ความออนโยน นุมนวล งามสงา สมเกียรติ (ลักษณะพิเศษ

ของนาฏศิลปคลาสสิกของอินเดีย คือ การแสดงตามหลักการไดท้ังเพศชายและเพศหญิง) 
นาฏศิลปคลาสสิกที่ควรรูจัก 
1. ภารตนาฏยัม (Pharata Natyam) ภารตนาฏยัมเปนการฟอนรําผูหญิงเพียงคนเดียว ซ่ึงถือกําเนิดมาใน

โบถวิหาร เพ่ืออุทิศตนทําการสักการะดวยจิตวิญญาณ มีการเคล่ือนไหวท่ีสวยงาม แสดงทาทางแทนคําพูดและ
ดนตรี 

2. คาธัค (Kathak) หรือ กถัก คาธัคเปนนาฏศิลปของภาคเหนือซ่ึงมีสไตลการเตนระบําเดี่ยวเปนสวน
ใหญอยางหนึ่ง คาธัคไมเหมือนภารตนาฏยัม โดยท่ีมีประเพณีนิยมการเตนระบําท้ัง 2 เพศ คือชายและ หญิง และ
เปนการผสมผสานระหวาความศักดิ์สิทธ์ิของศาสนา และของฆราวาสนอกวัด แหลงกําเนิดของ “คาธัค” เปนการ
สวดหรือการทองอาขยาน เพ่ือสักการะหรือการแสดงดวยทาทางของคาธัคคารา หรือมีผูเลานิยายเกี่ยวกับโบสถ
วิหาร ในเขตบราจของรัฐอุตตรประเทศ พ้ืนท่ีเมืองมะธุระ วิรินทราวัน อันเปนสถานท่ีซ่ึงเช่ือถือกันวา
พระกฤษณะไดประสูติท่ีนั่น ดวยเหตุนี้ช่ือนาฏศิลปแบบนี้ก็คือ “บะราชราอัส”  

3. มณีบุรี (Manipuri) หรือ มณีปูร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย แวดลอมไปดวยเทือกเขา
เปนหุบเขาอันสวยงามของ “มณีปูร” นาฏศิลปของมณีปูรสวนใหญจะมีลักษณะเพ่ือบูชาสักการะทวงทาของลีลา
ฟอนรําอันสงางาม พ้ืนรองเทาท่ีแตะอยางแผวเบาและความละเมียดละไมของมือท่ีรายรําไปมา ทําใหนาฏสิลป
ของมณีปุรีแยกออกจากโครงสรางทางเลขาคณิต (ประกอบดวยเสนตรงและวงกลม) ของภารตนาฏยัม และมีลีลา
ตามระยะยาวอยางมีคุณภาพของ “คาธัค” 
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4. โอดิสสิ (Odissi) รัฐ “โอริสสา” อยูบนชายฝงทะเลดานตะวันออก เปนแหลงกําเนิดของรูปแบบ
นาฏศิลป “โอดิสสิ” เปนท่ีรูจักกันวาเต็มไปดวยความรูสึกทางอารมณสูง และมีทวงทํานองโคลงอันราเริง ลีลา
การเคล่ือนไหวรายรํา มีความแตกตางอยางเห็นไดชัด จากระบบแผนนาฏศิลปคลาสสิกอ่ืนๆในอินเดีย 

5. คูชิปูดี (Kuchipudi) รูปแบบนาฏศิลปท่ีงดงามลํ้าเลิศนี้ไดช่ือมาจากหมูบานชนบทในรัฐอันตร
ประเทศ อันเปนถ่ินท่ีไดกอกําเนิดของนาฏศิลปแบบนี้ เหมือนกับแบบของการละครฟอนรําดวยเรื่องราวทาง
ศาสนา 

6. คาธะคาลี (Kathakali) หรือกถกฬิ นาฏศิลปในแบบอินเดียท่ีสําคัญมากท่ีสุดก็คือ คาธะคาลีจากรัฐ 
เคราลา (ในภาคใตของอินเดีย) เปนนาฏศิลปท่ีไดรวมสวนประกอบของระบําบัลเลต อุปกรณ ละครใบและละคร
โบราณแสดงอภินิหาร และปาฏิหาริยของปวงเทพ ท้ังยังเปนการฝกซอมพิธีการทางศาสนาในการเพาะกาย      
อีกดวย 

7. ยัคชากานา บายาลาตะ ยัคซากานาเปนรูปแบบนาฏศิลปการละคร มีลีลาการเคล่ือนไหวอันหนักแนน 
และมีคําพรรณนาเปนบทกวีจากมหากาพยอินเดีย ซ่ึงนาฏศิลปอินเดียไดแสดงและถายทอดใหไดเห็นและซาบซ่ึง
ในยัคซากานา (Yokshagana) ไมเพียงแตจะมีดนตรี และการกาวตามจังหวะฟอนรําเปนของตนเองเทานั้น แตการ
แตงหนาและเครื่องแตงกายแบบ อาฮาระยะ อภินะยะ ไดรับพิจารณาลงความเห็นโดยผูเช่ียวชาญบางทานวา
หรูหรางดงามและสดใสยิ่งกวา คาธะคาลี 

8. ชะฮู (Chhau) ชะฮูเปนนาฏศิลปท่ีผสมผสานระหวางคลาสสิกแทกับระบําพ้ืนเมืองท้ังหมด ซ่ึงไมได
เปนของถ่ินใดๆ โดยเฉพาะ หากแตเปนนาฏศิลปอันยิ่งใหญของ 3 รัฐ คือ รัฐพิหาร รัฐโอรสิสา  และรัฐเบงกอล  
นาฏศิลปจีน 

นาฏศิลปจีนพัฒนามาจากการฟอนรํามาตั้งแตโบราณ มีหลักฐานเกี่ยวกับระบําตางๆ ท่ีเกิดขึ้นของ
นาฏศิลปจีน ดังนี ้

1. สมัยราชวงศซงถึงราชวงศโจวตะวันตก มีระบําเสาอู ระบําอูอู ปรากฏขึ้นเปนระบําท่ีมุงแสดงความดี
ความชอบของผูปกครองฝายบุน และฝายบูของราชการสมัยนั้น 

2. สมัยปลายราชวงศโจวตะวันตก มีคณะแสดงเรียกวา “อิว” มาจากพวกผูดี หรือเจาครองแควนได
รวบรวมจัดตั้งเปนคณะขึ้น แบงเปน ชางอิว คือนักแสดงฝายหญิงแสดงการรองรํา และไผอิว คือคณะนักแสดง
ฝายชาย แสดงทํานองชวนขันและเสียดสี 

3. สมัยราชวงศฮั่น ไดมีการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับชนชาติตางๆ ทําใหเกิดการ
แสดงตางๆขึ้น คือ ไปซี คือละครผสมผสานของศิลปะนานาชาติ และเจี่ยวตี่ซ่ี คือ ละครผูกเปนเรื่อง มีลักษณะ
ผสมระหวางการฟอนรํากับกายกรรม 

4. สมัยราชวงศจ้ิน ราชวงศใต-เหนือ ถึงปลายสมัยราชวงศสุย การแลกเปล่ียนผสมผสานในดานระบํา
ดนตรีของชนชาติตางๆไดพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง 
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5. ราชวงศถัง เปนสมัยท่ีศิลปวัฒนธรรมยุคศักดินาของจีนเจริญรุงเรืองอยางเต็มท่ี มีหลายส่ิงท่ีเกิดขึ้นใน
สมัยนี้ไดแก 

5.1 เปยนเหวินหรือสูเจียง เปนนิยายท่ีใชภาษางายๆมาเลาเปนนิทานทางศาสนาดวยภาพท่ีเขาใจงาย
หลังจากนั้นมีการขับรองและเจรจา 

5.2 ฉวนฉี่ เปนนิยายประเภทความเรียง โครงเรื่องแปลก เรื่องราวซับซอน 
5.3 เกออู ส้ี เปนศิลปะการแสดงท่ีมีบทรอง เจรจา แตงหนา แตงตัว อุปกรณเสริมบนเวที ฉาก             

การบรรเลงเพลง คนพากย เปนตน 
5.4 ซันจุนส้ี เปนการผลัดกันซักถามโตตอบสลับกันไปของตัวละคร 2 ตัว คือ “ซันจุน” และ “ชางถู” 

โครงเรื่อง เปนแบบงายๆ มีดนกันสดๆ เอาการตลกเสียดสีเปนสําคัญ 
6. สมัยราชวงศซง ศิลปะวรรณคดีเจริญรุงเรืองมาก พรอมท้ังมีส่ิงตางๆเกิดขึ้นไดแก การแสดง

ดังตอไปนี ้
6.1 ฮวาเปนหรือหนังสือบอกเลาเปนวรรณคดีพ้ืนเมืองท่ีเกิดขึ้น 
6.2 หวาเสอ คือ ยานมหรสพท่ีเกิดขึ้นตามเมืองตางๆ 
6.3 ซูฮุย คือ นักแตงบทละคร ซ่ึงเกิดขึ้นในสมัยนี ้
6.4 ละคร “จาจิ้ว” ภาคเหนือหรือง้ิวเหนือ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทบทเจรจาเปนหลักและ

ประเภทรองรําเปนหลัก ซ่ึงก็คือ อุปรากร 
6.5 ละครหลานล้ีหรือง้ิวใต ประยุกตศิลปะขับรองกับเลานิทานพ้ืนบานเขาดวยกัน 
7. สมัยราชวงศหยวน เปนสมัยท่ีละครหนานล้ีเริ่มแพรหลาย และไดรับความนิยมจนละครจาจิ้ว        

ตองปรับรายการแสดงเปนหนานล้ี ละครหนานล้ีนับเปนวิวัฒนาการของการสรางรูปแบบการแสดงง้ิวท่ี         
เปนเอกลักษณของจีน ท้ังยังสงผลสะทอนใหแกง้ิวในสมัยหลังเปนอยางมาก 

การแสดงงิ้วในปจจุบัน ง้ิวมีบทบาทในสังคมของจีนโดยท่ัวไป โดยเฉพาะคนไทยเช้ือสายจีนอาศัยอยู
ทุกจังหวัด ประเภทของง้ิวท่ีแสดงในปจจุบันพอจะแบงออกเปนประเภทตางๆได เชน 

1) จิงจวี้ หรือ ผิงจวี้ หรือง้ิวงัวกัง เปนง้ิวช้ันสูงเปนแมบทของง้ิวอ่ืนๆ 
2) ง้ิวแตจิ๋วหรือไปจื้อซ่ี ผูแสดงมีท้ังเด็กและผูใหญ เปนท่ีนิยมท่ีสุดในปจจุบัน 
3) ง้ิวไหหลํา ใชบทพูดจีนไหหลํา การแสดงคลายง้ิวงัวกัง 
4) ง้ิวกวางตุง ใชบทเจรจาเปนจีนกวางตุง มักแสดงตามศาลเจา 
ลักษณะของงิ้ว ง้ิวท่ีคนไทยสวนใหญไดพบเห็นในปจจุบันเปนประจํานั้น มีลักษณะหลายอยาง ดังนี้ 
1) มักนิยมแสดงตามหนาศาลเจาตางๆ ในงานเทศกาลของแตละทองถ่ินนั้นๆ ท่ีจัดขึ้นโดยคนจีน 
2) แนวความคิดนั้นเปนการผสานความคิดของลัทธิเตาและแนวคําสอนของขงจื้อ 
3) เนนเรื่องความสัมพันธในครอบครัวหนาท่ีท่ีมีตอกัน 
4) เนนเรื่องความสําคัญของสังคมท่ีมีเหนือบุคคล 
5) ถือความสุขเปนรางวัลของชีวิต ความตายเปนการชําระลางบาป 
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6) ตัวละครเอกตองตาย ฉากสุดทายผูทําผิดจะไดรับโทษ 
7) ถือวาฉากตายเปนฉาก Climax ของเรื่อง 
8) จะตองลงดวยขอคิดสอนใจ 
9) ชนิดของละครมีท้ังโศกปนสุข 
10) ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของเคราะหกรรม 
11) ใชผูชายแสดงบทผูหญิงสมัยโบราณ ปจจุบันใชชายจริงหญิงแท 
ผูแสดง ง้ิวโบราณนั้นกําหนดตัวแสดงง้ิวไวตาง ๆ กัน คือ 
1) เชิง คือ พระเอก  
2) ตาน คือ นางเอก 
3) โฉว หรือเพลาท่ิว คือ ตัวตลก 
4) จิ้งหรืออูเมียน (หนาดํา) คือ ตัวผูราย เชน โจโฉ 
5) เมอะหรือเมอะหนี หรือ โอชา รับบทพวกคนแก 
6) จาหรือโชวเกี่ยะ ตัวประกอบเบ็ดเตล็ด เชน พลทหาร คนใช เปนตน 

นาฏศิลปทิเบต 
นาฏศิลปทิเบตนั้นการรายรําจะเกี่ยวพันกับพิธีบวงสรวงเจา เซนวิญญาณ หรือพิธีกรรมทางพุทธศาสนา

ทิเบต มักจะแสดงเปนเรื่องราวตามตํานานโบราณท่ีมีมาแตอดีต โดยจะแสดงในสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เชน ในวัด    
เปนตน ในการแสดงจะมีการรายรําตามจังหวะเสียงดนตรี ผูแสดงจะสวมหนากาก สมมติตามเรื่องราวท่ีบอกไว 
ผูแสดงตองฝกมาพิเศษ หากเกิดความผิดพลาดจะทําใหความขลังของพิธีขาดไป พิธีสําคัญ เชน พิธีลาซัม ท่ีเปน
วิธีบูชายัญท่ีจัดขึ้นในบริเวณหนาวัด เนื่องในงานสงทายปเกาตอนรับปใหม พิธีดังกลาวนี้อาจพูดไดวาเปนการ
รายรําบูชายัญดวยการเลนแบบโขน และเตนรําสวมหนากาก ตรงกลางท่ีแสดงจะมีรูปปนมนุษยทําดวยแปง      
ขาวบารเลย กระดาษ หรือหนังยัค (วัวท่ีมีขนดก) การทําพิธีบูชายัญถือวาเปนการทําใหภูตผีปศาจเกิดความพอใจ 
ไมมารบกวน และวิญญาณจะไดไปสูสวรรค อาจกลาวไดวาเปนการขับไลภูตผีปศาจ หรือกําจัดความช่ัวรายท่ี
ผานมาในปเกาเพ่ือเริ่มตนชีวิตใหมดวยความสุข 

ในการแสดงจะมีผูรวมแสดง 2 กลุม กลุมหนึ่งสวมหมวกทรงสูง ซ่ึงเรียกช่ือวา นักเตนหมวกดํา และ    
อีกกลุมหนึ่งเปนตัวละครท่ีตองสวมหนากาก กลุมท่ีสวมหนากากก็มีผูท่ีแสดงเปนพญายม ซ่ึงสวมหนากากเปน
รูปหัววัวมีเขา  ผูแสดงเปนวิญญาณของปศาจก็สวมหนากากรูปกะโหลก เปนตน ตัวละครจะแตงกายดวยชุด      
ผาไหมอยางดีจากจีน 

การรายรําหรือการแสดงละครในงานพิธีอ่ืนๆ มักจะเปนการแสดงเรื่องราวตามตํานานพุทธประวัติ 
เกียรติประวัติของผูนําศาสนาในทิเบต ตํานานวีรบุรุษ วีร สตรี  ตลอดจนกระท่ังนักบุญผู ศักดิ์ สิท ธ์ิ                    
ทรงอิทธิปาฏิหาริยในอดีตการแสดงดังกลาวเปนท่ีนิยมของชาวทิเบตในท่ัวไป ตางถือวาหากใครไดชมก็พลอย
ไดรับกุศลผลบุญในพิธีหรือมีความเปนสิริมงคลแกตนเอง ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวาเปนการชมดวยความเคารพ
เล่ือมใส 
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นาฏศิลปเกาหลี 
วิวัฒนาการของนาฏศิลปเกาหลีก็ทํานองเดียวกับของชาติอ่ืนๆมักจะเริ่มและดัดแปลงให เปนระบํา     

ปลุกใจในสงครามเพ่ือใหกําลังใจแกนักรบ หรือไมก็เปนพิธีทางพุทธศาสนา หรือมิฉะนั้นก็เปนการรองรํา       
ทําเพลงในหมูชนช้ันกรรมมาชีพ หรือแสดงกันเปนหมู นาฏศิลปในราชสํานักนั้นก็มีมาแตโบราณกาล
เชนเดียวกัน นาฏศิลปเกาหลีสมบูรณตามแบบฉบับทางการละครท่ีสุดและเปนพิธีรีตรอง ไดแก ละครสวม
หนากาก 

ลักษณะของนาฏศิลปเกาหลี 
ลีลาอันงดงามออนชอยของนาฏศิลป เกาหลีอยู ท่ีการเคล่ือนไหว รางกายและเอว เปนสําคัญ                  

ตามหลักทฤษฎี นาฏศิลปเกาหลีมี 2 แบบ คือ 
1. แบบแสดงออกซ่ึงความรื่นเริง โอบออมอารี และความออนไหวของอารมณ 
2. แบบพิธีการ ซ่ึงดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมและประเพณีทางพุทธศาสนา 
จุดเดนของนาฏศิลปเกาหลีมีลักษณะคลายนาฏศิลปสเปนผูแสดงเคล่ือนไหวท้ังสวนบนและสวนลาง

ของรางกาย 
นาฏศิลปเกาหลีที่ควรรูจัก  
1.ละครสวมหนากาก เนื้อเรื่องมักคลายคลึงกัน ลีลาการแสดงนั้นนําเอานาฏศิลปแบบตางๆ                  

มาปะติดปะตอกัน 
2. ระบําแมมด เปนนาฏศิลปอีกแบบหนึ่ง และการรองรําทําเพลงแบบลูกทุงนั้นก็มีชีวิตชีวาอยางยิ่ง 
3. ระบําบวงสรวงในพิธีและระบําประกอบดนตรีท่ีใชในพิธีราชสํานักซ่ึงประกอบดวยบรรยากาศอัน

งดงามตระการตานาชมมาก 
นาฏศิลปญี่ปุน 

ประวัติของละครญี่ปุนเริ่มตนประมาณศตวรรษท่ี 7 แบบแผนการแสดงตางๆ ท่ีปรากฏอยูในครั้งยังมี
เหลืออยู และปรากฏชัดเจนแสดงสมัยปจจุบันนี้ ไดแก ละครโนะ ละครคาบูกิ ปูงักกุ ละครหุนบุนระกุ ละคร    
ชิมปะ และละครทาคาราสุกะ 

การกําเนิดของละครญีปุ่นกลาวกันวามีกําเนิดมาจากพ้ืนเมืองเปนปฐมกลาวคือ วิวัฒนาการมาจากการ
แสดงระบําบูชาเทพเจาแหงภูเขาไฟ และตอมาญี่ปุนไดรับแบบแผนการแสดงมาจากประเทศจีน โดยไดรับผาน
ประเทศเกาหลีชวงหนึ่ง 

นาฏศิลปญี่ปุนที่ควรรูจัก 
1.ละครโนะ เปนละครแบบโบราณ มีกฎเกณฑและระเบียบแบบแผนในการแสดงมากมาย ในปจจุบันถือ

เปนศิลปะช้ันสูงประจําชาติของญี่ปุนท่ีตองอนุรักษเอาไว 
ในป พ.ศ. 2473 วงการละครโนะของญี่ปุนไดมีการเคล่ือนไหวท่ีจะทําใหละครประเภทนี้ทันสมัยขึ้น 

โดยจุดประสงคเพ่ือประยุกตการเขียนบทละครใหมๆท่ีมีเนื้อเรื่องท่ีทันสมัยขึ้น  และใชภาษาปจจุบัน รวมท้ังให  
ผูแสดงสวมเส้ือผาแบบทันสมัยนิยมดวย และยังมีส่ิงใหมๆ ท่ีนํามาเพ่ิมเติมดวยก็คือ ใหมีการรองอุปรากร  
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การเลนดนตรีราชสํานักงะงักกุ และการใชเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ซ่ึงละครแบบประยุกตใหมนี้เรียกวา 
“ชินชากุโน”  

บทละครโนะ ทางดานบทละครโนะนั้นมีช่ือเรียกวา “อูไท” (บทเพลงโนะ โดยแสดงในแบบของ        
การรอง) อูไทนี้ไดหลีกตอการใชคําพูดท่ีเพอเจอฟุมเฟอยอยางท่ีดี แตจะแสดงออกดวยทํานองอันไพเราะท่ีใช
ประกอบกับบทรองท่ีไดกล่ันกรองจนสละสลวยแลว 

บทละครโนะท้ังอดีตและปจจุบันมีอยูประมาณ 1,700 เรื่อง แตนําออกแสดงอยางจริงจัง 40 เรื่องเทานั้น 
เนื้อเรื่องก็มีเรื่องราวตางๆกัน โดยเปนนิยายเกี่ยวกับนักรบ หรือเรื่องความเศราของผูหญิงซ่ึงเปนนางเอกในเรื่อง 
และตามแบบฉบับของการแสดง 

ลักษณะของละครโนะ 
1) ยูเงน-โนะ ผูแสดงเปนตัวเอก (ชิเตะ) ของละครยูเงน-โนะจะแสดงบทของบุคคลผูท่ีละจากโลกนี้ไป

แลวหรือแสดงบทตามความคิดฝน โดยเคาจะปรากฏตัวขึ้นในหมูบานชนบทหรือสถานท่ีเกิดเหตุการณนั้นๆ 
และมีการแสดงเดี่ยวเปนแบบเรื่องราวในอดีต 

2) เงนไซ-โนะ ผูแสดงเปนตัวเอก (ชิเตะ) ของละคร เงนไซ-โนะ จะแสดงบทบาทของบุคคลท่ีมีตัวตน
จริงๆ ซ่ึงโครงเรื่องของละครนั้นไมไดสรางขึ้นมาในโลกของการคิดฝน 

เวทีละครโนะ เวทีแสดงละครโนะมีรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวประมาณดานละ5.4เมตรมีเสามุมละตน       
พ้ืนเวทีและหลังคาทําดวยไมสนญี่ปุน ซ่ึงวัสดุกอสรางท่ีเห็นสะดุดตาของเวที คือ ระเบียงทางเดินท่ียื่นจากเวที
ทางขวามือตรงไปยังดานหลังของเวที สวนฝาผนังทางดานหลังเวทีละครโนะเปนฉากเล่ือนดวยไมสนญี่ปุนและ
บนฉากก็จะเขียนภาพตนสนอยางสวยงามในแบบศิลปะอันมีช่ือวา โรงเรียนคาโนะ 

ตามประวัติกลาววา เวทีละครโนะเกาแกท่ีสุดท่ียังคงมีเหลืออยู คอื เวทีละครโนะภาคเหนือ ซ่ึงสรางขึ้น
ในป พ.ศ. 2124 ท่ีบริเวณวัดนิชิออน งันจิ เมืองเกียวโต และไดรับการยกยองวาเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาต ิ

เคร่ืองดนตรี เครื่องดนตรีท่ีใชประกอบในการแสดงละครโนะนั้น ใชเพียงเครื่องดนตรีชนิดเคาะ           
ท่ีจะเปนบางช้ินเทานั้นเชนกลองขนาดเล็ก (โคทสึซึมิ) กลองมือขนาดใหญ (โอสึซึมิ) และกลองตี (ไตโกะ) และ
เครื่องเปามีชนิดเดียว คือ ขลุย (ฟูเอะ) 

2. ละครคาบูก ิเปนละครอีกแบบหนึ่งของญี่ปุนท่ีไดรับความนิยมมากกวาละครโนะ มีลักษณะเปนการ
เช่ือมประสานความบันเทิงจากมหรสพของยุคเกาเขากับยุคปจจุบันคําวา “คาบูกิ” หมายถึง การผสมผสาน
ระหวางโอเปรา บัลเลต และละคร ซ่ึงมีท้ังการรอง การรํา และการแสดงละคร 

ลักษณะพิเศษของละครคาบูกิ 
1) ฮานามิชิ แปลวา “ทางดอกไม” เปนสะพานไมกวางราว 4 ฟุตอยูทางซายของเวที ยื่นมาทางท่ีนั่งของ

คนดูไปจนถึงแถวหลังสุด เวลาตัวละครเดินเขามาหรือออกไปทางสะพานนี ้
2) คู โร โง แปลวา นิโกร จะแตงตัวชุดดํา มีหนาท่ีคอยชวยเหลือผูแสดงในดานตางๆ เชน การยกเกาอ้ีให

ผูแสดง หรือทําหนาท่ีเปนคนบอกบทใหผูแสดงดวย 
3) โอ ยา มา หรือ โอนนะกะตะ ใชเรยีกตัวละครท่ีแสดงบทผูหญิง 
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4) “คิ” ใชเรียกผูเคาะไม ไมท่ีเคาะหนาประมาณ 3 นิ้ว ยาวราว 1 ฟุต 
5) หนาโรง ละครคาบูกิท่ีขึ้นช่ือจะตองแขวนปายบอกนามผูแสดง และตราประจําตระกูลของผูนั้นไว

ดวยหนาโรง 
3. บูงักกุ ลักษณะการแสดงเปนการแสดงท่ีมีลักษณะเปนการรายรําท่ีแตกตางจากการรายรําของญี่ปุน

แบบอ่ืน คือ 
1) บูงักกุ จะเนนไปในทางรายรําลวนๆ มากกวาท่ีจะเนนเนื้อหาของบทละคร ซ่ึงถือวามีความสําคัญ    

นอยกวาการรายรํา 
2) ทารําบูงักกุ จะเนนสวนสัดอันกลมกลืน ไมเฉพาะในการรําคู แมในการรําเดี่ยวก็มีหลักเกณฑแบบ

เดียวกัน 
สถานที่แสดง ธรรมเนียมของบูงักกุท่ีจะตองแสดงบนเวทีกลางแจง ในสนามของคฤหาสนใหญๆ หรือ

วิหารหรือวัด ตัวเวทีทาสีขาวนั้นมีผาไหมยกดอกสีเขียว รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสดานละ 18 ฟุต ปูอยูตรงกลางเปนท่ี     
รายรํามีบันไดขัดมันสีดําท้ังดานหนาและดานหลังของเวที สําหรับเวทีตามแบบฉบับท่ีถูกตอง จะตองมี        
กลองใหญ  

 
2 ใบตั้งอยูดานหลังของเวที แตละใบประดับลวดลาย มีสีแดงเพลิง มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 4 ฟุต 

บทละคร บทละครของบูงักกุมีอยูประมาณ 60 เรื่องซ่ึงรับชวงตอมาตั้งแตสมัยโบราณ สามารถแบงได
เปน 2 ประเภทใหญตามวัตถุประสงค คือ 

1) ตามแบบฉบับการรายรําของทองถ่ินท่ีเช่ือกันวาเปนตนกําเนิดของบทละคร ซ่ึงแบงออกเปน  
2 ประเภท คือ 

- ประเภทท่ีเรียกวา “ซาไม” หรือการรําซาย ซ่ึงรวมแบบรายรําจากจีน อินเดีย 
- ประเภทท่ีเรียกวา “อุไม” หรือแบบการรําขวา ซ่ึงรวมแบบการรายรําแบบเกาหลีและแบบอ่ืนๆ 

2) ตามวัตถุประสงคของการแสดงซ่ึงแบงประเภทรายรําออกเปน 4 ประเภท คือ  
- แบบบุไม หรือการรายรําในพิธีตางๆ การรายรํา “ซุนเดกะ” ก็รวมอยูดวย 
- แบบบูไม หรือการรายรํานักรบ การรําบท “ไบโร” รวมอยูในแบบนี้ดวย 
- แบบฮาชิริไบ หรือการรายรําวิ่ง และรวมบทรําไซมากุซาและรันเรียวโอะไวดวย 
- แบบโดบุ หรือการรายรําสําหรับเด็กมีการรําซาย “รันเรียวโอะ” รวมอยูดวย 

4. ละครหุนบุนระกุ กําเนิดของละครหุนบุนระกุ นับยอนหลังไปถึงศตวรรษท่ี 16 แบบฉบับท่ีเปนอยู   
ในปจจุบันไดพัฒนาขึ้นในศตวรรษท่ี 18 การแสดงละครหุนบุนระกุมีเปนประจําท่ีโรงละครบุนระกุชา             
ในนครโอซากา และมีการแสดงในโตเกียวเปนครั้งคราว ตัวหุนประณีตงดงามมีขนาดครึ่งหนึ่งขององคจริง        
ผูท่ีควบคุมใหหุนเคล่ือนไหวในทาตางๆ นั้นมีถึง 3 คน การแสดงหุนมีการบรรยายและดนตรีซามิเซนประกอบ 
ทําใหเกิดภาพแสดงอารมณและความรูสึกของมนุษย 
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5. ละครชิมปะ คือละครท่ีทําหนาท่ีเปนประหนึ่งสะพานเช่ือมระหวางละครสมัยเกาและละครสมัยใหม

ชิมปะนี้กอกําเนิดขึ้นในตอนปลายศตวรรษท่ี 19 และมีลักษณะดั้งเดิมคลายคาบูกิ เชน แตเดิมใชตัวแสดงเปน    
ชายลวน แตปจจุบันมีแผนการแสดงตามธรรมชาติ โดยปกติแสดงถึงความเปนอยูของชาวบานคนธรรมดา       
และตัวแสดงมีท้ังชายและหญิง 

6. ละครทาคาราสุกะ เปนละครสมัยใหมแบบเฉลิมไทย แตมีระบํามากมายหลายชุดและรองเพลง      
สลับเรื่องชนิดนี้ เรียกวา ทาคาราสุกะ ประชาชนนิยมดูกันมาก เพราะมักเปนเรื่องตลก ตัวระบําแตละตัวมาจาก
ผูหญิงนับพัน ละครทาคาราสุกะนี้อาจจะแสดงเปนเรื่องญี่ปุนลวน หรือเปนเรื่องฝรั่งแตงตัวแบบตะวันตก 
คําถามตรวจสอบความเขาใจ 

1. ลักษณะพิเศษของนาฏศิลปและการละครในประเทศพมาคืออะไร 
2. ละครเรของพมาท่ีแสดงเรื่องพุทธประวัติเรียกวาอะไร 
3. ละครแบบพมาท่ีเรียกวา “โยธยาสัตคยี” ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศใด 
4. ใครเปนผูกอกําเนิดสถาบันการศึกษานาฏศิลปและดนตรีของประเทศลาว 
5. ตามความเช่ือของศาสนาพรามณนาฏศิลปช้ันสูงตองมาจากอะไร 
6. “ละครใน” พระบรมหาราชวังของเขมร ไดถูกเปล่ียนช่ือเปนอะไร 
7. ละคร Lakhaon  Khaol เกิดจากการสรางสรรคงานละครขึ้นใหมโดยใคร 
8. อธิบายความหมาย “การรําศิริพรชัย” ของเขมรมาโดยสังเขป 
9. ระบําของเขมรท่ีแสดงถึงความสนิทใจอันบริสุทธ์ิของหนุมสาวลูกทุง เรียกวาอะไร 
10. ละครบังสวันของมาเลเซียเปนละครประเภทใด 
11. มโนราหของมาเลเซียเหมือนและแตกตางกับละครนอกของไทยอยางไร 
12. กีตารแบบอาระเบียนมีลักษณะและวิธีการเลนอยางไร 
13. เครื่องดนตรีท่ีใชบรรเลงในการเตนรําโรดัตมีอะไรบาง 
14. การแสดงท่ีนิยมแสดงกันในงานมงคลสมรสของชาวมาเลยคือการแสดงอะไร 
15. เพลง “คาตาวา ลาก”ี ของมาเลเซียมีความหมายในภาษาไทยวาอะไร 
16. การสอนแบบยอกยาการตาของอินโดนีเซียคอืการสอนลักษณะใด 
17. การใชผาพันแบบยอกยาการตากับแบบซูราการตาแตกตางกันอยางไร 
18. นาฏศิลปแบบสุดทายท่ียากท่ีสุดของบาหลีคืออะไร 
19. “วายัง” ของอินโดนีเซียเปนการแสดงลักษณะแบบใด 
20. การแสดงหนังคนเปน “วายัง”  ลักษณะใด 
21. หลักฐานการเกิดฟอนรําของอินเดียคืออะไร 
22. นาฏศิลปคลาสสิกของอินเดียท้ังหมดมี 3 อยางท่ีเหมือนกันคืออะไรบาง 
23. อธิบายความหมายของ “ตัณฑวะ” และ “ลาสยะ” ในอินเดีย 
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24. นาฏศิลป “คาธัค” ของอินเดียมีแหลงกําเนิดมาจากอะไร 
25. จังหวะการเตนระบําหมุนตัวรวดเร็วดุจสายฟาแลบเรียกวาอะไร 
26. นาฏศิลปอินเดียในแบบละครท่ีสําคัญมากท่ีสุดคืออะไร 
27. ระบําท่ีมุงแสดงความดีความชอบของผูปกครองฝายบุนและฝายบูของขาราชการคือระบําอะไร 
28. ศิลปวัฒนธรรมยุคศักดินาของจีนเจริญรุงเรืองอยางเต็มท่ีในสมัยใด 
29. วรรณคดีปากเปลาของจีนเรียกวาอะไร 
30. ง้ิวช้ันสูงท่ีเปนแมบทของง้ิวอ่ืนๆคืออะไร 
31. เพราะอะไรจึงหามนําปูทะเล ลูกหมา ลูกแมว ขึ้นไปบนเวทีแสดงง้ิว 
32. พิธีลาซัมของทิเบตมีลักษณะอยางไร 
33. นาฏศิลปเกาหลีสมบูรณตามแบบฉบับทางการละครและเปนพิธีรีตองท่ีสุดคืออะไร 
34. จุดเดนของนาฏศิลปเกหลีมีลักษณะคลายนาฏศิลปสเปนอยางไร 
35. ละครญี่ปุนมีกําเนิดมาจากอะไร 
36. ละครโนะแบบประยุกตใหมเรียกวาอะไร 
37. ประโยชนสําคัญของ “ทางดอกไม” ในละครคาบูกิคืออะไร 
38. ใครเปนผูใหกําเนิดละครคาบูก ิ
39. บทละครของบูงักกุแบบใดแตงขึ้นใหเด็กรําโดยเฉพาะ 
40. ละครสมัยใหมแบบเฉลิมไทย แตมีระบํามากมายหลายชุดและรองสลับเรื่องเรียกวาอะไร 
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เรื่องที่ 4   ละครที่ไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก 
  

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 วัฒนธรรมทางนาฏศิลปของตะวันตกไดกระจายแพรหลายเขามาในประเทศไทย     
ทําใหเกิดละครแบบตางๆ ขึ้น เชน ละครดึกดําบรรพ ดังท่ีไดกลาวไปบางแลวในตอนตน แตละครดึกดําบรรพ
ยังคงใชทารําของไทยเปนหลัก และถือไดวาเปนนาฏศิลปของไทยอยางสมบูรณ สวนละครท่ีนําแบบอยางของ
ตะวันตกมาแสดงคือละครท่ีไมใชทารําเลย ใชแตกิริยาทาทางของคนธรรมดาสามัญท่ีปฏิบัติกันอยูในชีวิตจริง
เทานั้น ไดแก 
 1. ละครรอง เปนละครท่ีใชทาทางแบบสามัญธรรมดา ไมมีการรายรํา แสดงบนเวที และมีการเปล่ียน
ฉากตามทองเรื่อง ละครรองแบงเปน 2 ประเภท คือ  
 1) ละครรองลวนๆ การดําเนินเรื่องใชเพลงรองตลอดเรื่อง ไมมีคําพูด ละครรองลวนๆ เชนบทละคร 
เรื่องสาวิตรี พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนตน 
 2) ละครรองสลับพูด การดําเนินเรื่องมีท้ังรองและพูด แตยึดถือการรองเปนสําคัญ การพูดเปนเพียง
สอดแทรกและบทพูดทบทวนบทท่ีรองจบไปแลวเทานั้น ละครรองประเภทนี้ไดรับความนิยมและรูจักกัน
แพรหลาย ดังนั้นเม่ือกลาวถึงละครรองมักจะหมายถึงละครรองสลับพูดกันเปนสวนใหญ ละครรองสลับพูด เชน 
สาวเครือฟา ตุกตายอดรัก เปนตน 
 2.ละครพูด เปนละครท่ีใชศิลปะในการพูดดําเนินเรื่อง เปนละครแบบใหมท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงเปนผูใหกําเนิด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ละครพูดจะแบงได 2 ประเภท คือ 
 1) ละครพูดลวนๆ  ดําเนินเรื่องดวยวิธีการพูด ตัวละครแสดงทาทางตามธรรมชาติประกอบบทบาทไป
ตามเนื้อเรื่อง เปนละครท่ีไดรับความนิยมจนทุกวันนี้ เพราะแสดงไดงายแบบสามัญชน ตัวละครไมตองใชเวลา
ฝกฝนเปนเวลานานๆเหมือนละครรํา ไมตองมีดนตรีหรือการรองเพลง แตมีฉากและเปล่ียนฉากตามทองเรื่อง 
เรื่องท่ีนํามาแสดงอาจแตงขึ้นหรือดัดแปลงมาจากตางประเทศก็ได 
 2) ละครพูดสลับลํา ลํา หมายถึง ลํานําหรือเพลง ละครพูดสลับลําจะดําเนินเรื่องดวยการพูดและมีการ
รองเพลงแทรกบาง เชน ใหตัวละครรองเพ่ือแสดงอารมณของเรื่องหรือตัวละคร ซ่ึงหากตองการตัดเพลงออก
จะตองไมเสียเรื่อง และเม่ือตดัออกก็เปนเพียงละครพูดธรรมดา เรื่องท่ีใชแสดง เชน เรื่องปลอยแก ของนายบัว 
ทองอิน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธบทรองแทรก โดยใชพระนามแฝงวา        
“ศรีอยุธยา”  
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เรื่องที่ 5   ประเภทของละคร 
                  ละครสามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ละครสากล และละครไทย 
 
ละครสากล 
                 ละครสากลแบงออกเปนประเภทไดดังนี ้

1. ละครประเภทโศกนาฎกรรม (Tragedy) เปนวรรณกรรมการละครท่ีเกาแกท่ีสุด และมีคุณคาสูงสุดใน
เชิงศิลปะและวรรณคดี ละครประเภทนี้ถือกําเนิดขึ้นในประเทศกรีซ และพัฒนาไปสูความสมบูรณภายใตการนํา
ของ เอสดิลุส (Aeschylus,525-456 B.C.) โซโปคลีส (Sophocles, 496-406 B.C.) และยูริพิดีส (Euripides,484-
406 B.C.)เปนละครท่ีพยายามตอบปญหาหรือตั้งคําถามท่ีสําคัญๆ เกี่ยวกับชีวิตท่ีตองนํามาใหผูชมตองขบคิด 
เชน ชีวิต    คืออะไร มนุษยคืออะไร อะไรผิด อะไรถูก อะไรจริง ภายใตจกัรวาลท่ีเต็มไปดวยความเรนลับ ละคร
ประเภทนี้ถือกําเนิดจากพิธีทางศาสนา จึงนับวาเปนละครท่ีมีความใกลชิดกับศาสนาอยูมาก แมในปจจุบันละคร
แทรจิดี     ท่ีมีความสมบูรณยังสามารถใหความรูสึกสูงสง และความบริสุทธ์ิทางจิตใจไดดวยการช้ีชวนแกม
บังคับให     มองปญหาสําคัญ ๆ ของชีวิต ทําใหไดตระหนักถึงคุณ คาของความเปนมนุษย กลาเผชิญความจริง
เกี่ยวกับตนเองและโลก และมองเห็นความสําคัญของการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาสมกับท่ีไดเกิดมาเปนมนุษย 
 ลักษณะสําคัญของละครประเภทโศกนาฎกรรม 

1. ตองเปนเรื่องท่ีแสดงถึงความทุกขทรมานของมนุษย และจบลงดวยความหายนะของตัวเอก 
2. ตัวเอกของแทรจิดีจะตองมีความยิ่งใหญเหนือคนท่ัวๆไป แตในขณะเดียวกันก็จะตองมีขอบกพรอง

หรือขอผิดพลาดท่ีเปนสาเหตุของความหายนะท่ีไดรับ 
3. ฉากตางๆท่ีแสดงถึงความทรมานของมนุษยจะตองมีผลทําใหเกิดความสงสาร และความกลัวอันจะ

นําไปสูความเขาใจชีวิต 
4. มีความเปนเลิศในเชิงศิลปะและวรรณคด ี
5. ไดความรูสึกอันสูงกวาหรือความรูสึกผองแผวจริงใจ และการชําระลางจิตใจจนบริสุทธ์ิ 

2. ละครประเภทตลกขบขัน ตามหลักของทฤษฎีการละครท่ีเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปนั้นมักจะถือวา
ละครประเภทตลกขบขันแยกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
 1) ละครตลกชนิดโปกฮา (Farce) ใหความตลกขบขันจากเรื่องราวหรือเหตุการณท่ีเหลือเช่ือเปนการ
แสดงท่ีรวดเร็วและเอะอะตึงตัง 
 2) ละครตลกที่มีลักษณะเปนวรรณกรรม (Comedy) บางเรื่องเปนวรรณกรรมช้ันสูงท่ีนับเปนวรรณคดี
อมตะของโลก เชน สุขนาฎกรรม (Romantic Comedy) ของเชกสเปยร (Shakespeare) ละครตลกประเภทเสียดสี 
(Satiric Comedy) ของโมลิแยร (Moliire) และตลกประเภทความคิด (Comedy of Ideas) ของจอรจ เบอรนารด 
ชอว (George Bernard Shaw) เปนตน ละครคอมเมดีมีหลายประเภท ดังนี ้
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- สุขนาฏกรรม (Romantic Comedy) ละครคอมมาดีประเภทนี้ถือเปนวรรณกรรมช้ันสูง เชน สุข

นาฎกรรมของวิลเล่ียม เชกเสปยร เรื่อง เวนิชวานิช (The Merchants of Venice) ตามใจทาน (As You Like It) 
และทเวลฟร ไนท (Twlfth Night) เปนตน ละครประเภทนี้นิยมแสดงในเรื่องราวท่ีเต็มไปดวยจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค แตก็เปนเรื่องราวท่ีนาเช่ือสมเหตุสมผล ตัวละครประกอบดวยพระเอกนางเอกท่ีมีความ
สวยงามตามอุดมคติ พูดจาดวยภาษาท่ีไพเราะเพราะพริ้ง และมักจะตองพบกับอุปสรรคเกี่ยวกับความรักใน
ตอนตน แตเรื่องก็จบลงดวยความสุข ซ่ึงมักจะเปนพิธีแตงงานหรือเฉลิมฉลองท่ีสดช่ืนรื่นเริง บทบาทสําคัญท่ี
ดึงดูดความสนใจและเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูในละครประเภทสุขนาฏกรรมนี้ มักไปตกอยูกับตัวละคร            
ท่ีมีลักษณะเปนตัวตลกอยางแทจริงซ่ึงไมใชตัวพระเอก หรือนางเอก ตัวตลกเหลานี้รวมถึงตัวตลกอาชีพ (Clown) 
ท่ีมีหนาท่ีทําใหคนหัวเราะดวยคําพูดท่ีคมคายเสียดสี หรือ การกระทําท่ีตลกโปกฮา 

- ละครตลกช้ันสูง (Hight Comedy) หรือตลกผูดี (Comedy of Manners) เปนละครท่ีลอเลียนเสียดสีชีวิต
ในสังคม เฉพาะอยางยิ่งในสังคมช้ันสูง ซ่ึงมีกฎเกณฑขอบังคับมากมาย ความสนุกสนานขบขันของผูชม         
เกิดจากการท่ีไดเห็นวิธีการอันแยบยลตางๆ ท่ีตัวละครในเรื่องนํามาใชเพ่ือหลีกเล่ียงกฎขอบังคับของสังคม 

- ละครตลกประเภทเสียดสี (Satiric Comedy) ละครตลกประเภทนี้มีลักษณะใกลเคียงกับตลกช้ันสูง     
แตเนนการเสียดสีโจมตีวิธีการท่ีรุนแรงกวา ในขณะท่ีละครตลกช้ันสูงมุงลอเลียนพฤติกรรมของคนในวงสังคม
ช้ันสูง ละครตลกเสียดสีจะมุงโจมตีขอบกพรองของมนุษยโดยท่ัวไป ไมจํากัดวาจะตองอยูในแวดวงสังคมใด
ละครตลกประเภทนี้มุงท่ีจะแกไขส่ิงบกพรองในตัวมนุษยและสังคม ดวยการนําขอบกพรองดังกลาวมาเยาะเยย
ถากถางใหเปนเรื่องขบขันและนาละอาย เพ่ือท่ีวาเม่ือไดดูละครประเภทนี้แลวผูชมจะไดมองเห็นขอบกพรอง
ของตนเกิดความละอายใจ และพยายามปรับปรุงแกไขตอไป 

- ละครตลกประกอบความคิด (Comedy Ideas) ละครตลกประเภทนี้ใชวิธีลอเลียนเสียดสี แตเนนการ
นําเอาความคิดความเช่ือของมนุษย ท่ี ผิดพลาดบกพรองหรือลาสมัย มาเปนจุดท่ีทําให ผูชมหัวเราะ                    
โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะทําใหผูชมกลับไปคิดแกไขขอบกพรองในความคิดความเช่ือของตนเองและของสังคม
โดยสวนรวม จึงเรียกละครประเภทนี้อีกอยางหนึ่งวา “ละครตลกระดับสมอง (Intellectual Comedy) ซ่ึงจัดอยูใน
ระดับวรรณกรรมเชนกัน นักเขียนท่ีเปนผูนําในการประพันธละครตลกนี้ ไดแก จอรจ เบอรนารด ซอร (George 
Bernard Shaw) 

- ละครตลกประเภทสถานการณ (Situation Comedy) ละครตลกประเภทนี้มักเกิดจากเรื่องราวท่ีสับสน
อลเวงประเภทผิดฝาผิดตัว ซ่ึงสวนใหญเปนเรื่องบังเอิญแทบท้ังส้ิน ลักษณะของการแสดงก็มักจะออกทาออก
ทางมากกวาตลกช้ันสูง 

- ละครตลกประเภทโครมคราม (Slapstick Comedy) ละครตลกประเภทนี้มีลักษณะเอะอะตึงตัง มักมี
การแสดงประเภทวิ่งไลจับกัน และการตีก็มักจะทําใหเกิดเสียงอึกทึกครึกโครมมากวาท่ีจะทําใหใหใครเจ็บจริงๆ 
ละครประเภทนี้มีความแตกตางจากคอเมดีช้ันสูงมาก และมีความใกลเคียงไปทางละครฟารสมากกวา 
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- ละครรักกระจุมกระจิ๋ม (Sentimental Comdy) และละครตลกเคลาน้ําตา (Tearful Comedy) ละครตลก
ประเภทนี้ จัดอยูในประเภทละครเริงรมยท่ีเขียนขึ้น เพ่ือใหถูกใจตลาดเชนเดียวกับละครชีวิตประเภทเมโลดรามา 
(Melodrama) และมีลักษณะใกลเคียงไปทางเมโลดรามามากกวาคอมเมดี เพราะผูเขียนใหความเห็นอกเห็นใจกับ
ตัวเอกมาก ผิดกับลักษณะของการเขียนประเภทคอมมาดี ซ่ึงมักจะลอเลียน หรือเสียดสีโดยปราศจากความเห็นใจ 
และความตลกของตัวเอก และความตลกของตัวเอกมักจะนาเอ็นดู สวนใหญแลวตลกมักจะมาจากตัวคนใชหรือ
เพ่ือนฝูงของพระเอกนางเอกมากกวา 

 3. ละครอิงนิยาย (Romance) เปนเรื่องราวท่ีมนุษยใฝฝนจะไดพบมากกวา ท่ีจะไดพบจริงๆ                 
ในชีวิตประจําวัน ละครประเภทนี้มีลักษณะท่ีหลีกไปจากชีวิตจริงไปสูชีวิตในอุดมคติ รูปแบบของละคร          
โรมานซนิยมการสรางสรรคอยางมีสาระเต็มทีโดยไมยึดถือกฎเกณฑใดๆ ผูเขียนบทละครสามารถวางโครงเรื่อง
โดยนําเหตุการณมาตอกันเปนตอนๆ ในดานภาพและเสียงและมักเปนบทท่ีนําไปจัดแสดงดวยฉาก แสง สี      
และเครื่องแตงกายท่ีงดงามตระการตา สวนในดานการแสดง ละครโรมานซนิยมใชการเคล่ือนไหวท่ีนุมนวล 
คลองแคลว งดงาม และไมพยายามลอกเลียนการกระทําท่ีใกลเคียงกับชีวิตจริงจนเกินไป อาจใชลีลาท่ีสรางสรรค
ขึ้นใหมีความงดงามมากกวาชีวิตจริงและเปนสัญลักษณของส่ิงท่ีตองการจะส่ือตอผูชม 

4. ละครประเภทเริงรมย (Melodrama) หมายถึงละครท่ีถือความสําคัญของโครงเรื่อง (Plot) หรือความ
สนุกสนานของการดําเนินเรื่องเปนสําคัญ ตัวละครมีความสําคัญลองลงมา จึงใชตัวละครเปนเครื่องมือในการ   
เลาเรื่อง ท่ีสนุกสนาน และเพ่ือใหเขาใจงาย ติดตามทองเรื่องไดงาย จึงนิยมใชตัวละครประเภท  “ตายตัว”     
(Typed Characters) เชนพระเอก นางเอก ผูราย เปนตน 

5. ละครสมัยใหม (Modern drama) มีแนวทางดังนี ้
1) ละครสมัยใหมแนว “เหมือนชีวิตหรือเปนธรรมชาติ” (Realism/Naturalism) หมายถึง ละคร

สมัยใหมท่ีพยายามมองชีวิตดวยความเปนกลาง แลวสะทอนภาพออกมาในรูปของละครตามความเปนจริง      
โดยไมเสริมแตงหรือบิดเบือน ตลอดจนใชวิธีการจัดเสนอท่ีทําใหละครมีความใกลเคียงกับชีวิตมากท่ีสุด 

การเริ่มตนละครยุคสมัยใหม ในราวปลายศตวรรษท่ี 19 บรรดาผูนําในดานละครสมัยใหมตางก็พากัน
เรียกวา “ละครคือชีวิต” (Theatre is life itself) และการแสดงละครท่ีถูกตองคือการนําเอา “แผนภาพชีวิต”    
(Slice of Life) ท่ีเหมือนจริงทุกประการมาวางบนเวทีโดยไมมีการดัดแปลง 

2) ละครสมัยใหมแนว “ตอตานชีวิตจริง” (Anti-realism) เกิดขึ้นเม่ือราวปลายคริสตศตวรรษท่ี 19        
มีหลายแนวดังนี ้

- ละครแนวสัญลักษณ (Symbolism) เปนละครท่ีใชสัญลักษณในการนําเสนอความเปนจริงแทนท่ีจะ
หลอกภาพท่ีเหมือนมาแสดงแตอางเดียว แตจะอวดอางวา “ความจริง” ท่ีเสนอโดยใชสัญลักษณท่ีลึกซ้ึงกวา   
ความจริงท่ีไดมาจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติโดยใชท้ังการสัมผัส นอกจากจะคัดคานการลอกแบบชีวิตจริง
มาใชในการประพันธแลว ยังคัดคานการสรางฉากท่ีเหมือนจริง ตลอดจนการเนนรายละเอียดและการใช
ขอปลีกยอยเกี่ยวกับกาลเวลาและสถานท่ีในการเสนอละครมากเกินไป นิยมใชฉาก เครื่องแตงกายท่ีดูเปนกลางๆ
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ไมจําเพาะเจาะจงวาเปนยุคใด แตจะเนนการใชอารมณ บรรยากาศ และทําใหฉาก แสง สี เครื่องแตงกายเปน
สัญลักษณ 

- ละครแนวโรแมนติก (Romantic) หรือโรแมนติซิสม (Romantism) สมัยใหม เปนละครท่ีสะทอนให
เห็นจินตนาการ ความใฝฝน และอุดมคติท่ีมีอยูในตัวมนุษย แทนท่ีจะใหเห็นแตอํานาจฝายต่ําหรือตกเปนทาส
ของส่ิงแวดลอม 

- ละครแนวเอกสเพรสช่ันนิสม (Expressionism) เปนละครท่ีเสาะแสวงหาความจริงสวนลึกของสมอง
และจิตใจมนุษย ซ่ึงอาจจะไมเหมือนกับความจริงท่ีเห็นหรือจับตองได ฉากในละครบางครั้งจึงมีลักษณะบูดเบ้ียว
และมีขนาดแตกตางไปจากความเปนจริงมาก คือ เปนภาพท่ีถูกบิดเบือนไปตามความรูสึกนึกคิดหรืออารมณของ
ตัวละคร ละครประเภทนี้ไมใชการแสดงแบบเหมือนชีวิตหรือเปนธรรมชาติ แตอาจใหตัวละครใสหนากากหรือ
เคล่ือนไหวแบบหุนยนต หรือแสดงการเคล่ือนไหวแบบอ่ืนๆท่ีเห็นวาเหมาะสม 

- ละครแนวเอพิค (Epic) เปนละครท่ีมีอิสระในดานลีลาการแสดง บทเจรจา และเทคนิคของการจัด
เสนอท่ีทําใหดูหางไกลจากแนวเหมือนชีวิต แตยังคงเสนอเรื่องราวท่ีติดตามได มีเหตุผลตามสมควรและมี      
ภาพสะทอนเกี่ยวกับโลกและมนุษยเสนอตอผูชม แบรโทลท เบรซท นักเขียนชาวเยอรมันเปนคนสําคัญท่ีสุดท่ี
ทําใหละครแนวเอพิคไดรับความนิยมแพรหลายท่ัวโลก 

- ละครแนวแอบเสิรด (Absurd) เปนละครท่ีมีแนวการนําเสนอแบบตลกขบขันดวยลีลาของจําอวด    
แบบเกาแก  แตเนื้อหาสาระแสดงใหเห็นความสับสนวุนวายของโลก ความวางเปลาไรจุดหมายของชีวิต การใช
ภาษามักแสดงใหเห็นความบกพรองและการเส่ือมคาของภาษา จนถึงขนาดท่ีวาภาษาในโลกปจจุบันนั้นใชส่ือ
ความหมายแทบไมไดเลย การดูละครแนวแอบเสิรด จึงคลายกับการดูภาพเขียนประเภทแอบเสิรด จึงคลายกับ
การดูภาพเขียนประเภทแอบสแทรคท (Abstract) คือผูดูจะตองตีความหมายทุกอยางดวยตนเอง นําเอาความคิด 
ความรูสึกและประสบการณของตนเขามามีสวนในการ “เขาถึง” ดังนั้นผูชมแตละคนจึงอาจแปลความหมาย      
ท่ีไดรับจากการดูละครแอบเสิรดเรื่องเดียวกันแตกตางกันไปขึ้นอยูกับจินตนาการ ภูมิหลัง และเจตคติของ        
แตละคน 
การจัดการแสดงละคร 

การจัดการแสดงละคร  หมายถึง  การนําบทละครหรือเรื่องราวท่ีมีอยูมาจัดเสนอในรูปของการแสดง       
ณ สถานท่ีใดท่ีหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปนโรงละครหรือสถานท่ีท่ีสามารถจัดแสดงใหผูชมชมได 

ผูชมละคร คือ ผูรับรูคุณคาของละครและมีปฏิกิริยาตอบโตตอคุณคานั้นๆ โดยการนําไปกลอมเกลานิสัย 
ใจคอ รสนิยม หรือเจตคติของตนเองท่ีมีตอส่ิงตางๆในชีวิต ในขณะเดียวกันผูชมคือผูท่ีวิจารณการละคร ปฏิกิริยา
ของผูชมท่ีมีตอละครจึงมีอิทธิพลตอผูสรางสรรคละครเปนอยางมาก 
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เรื่องที่ 6   ละครกับภูมิปญญาสากล 
 

สมาคมการละครเพ่ือการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Alliance for -Theatre and 
Education) ไดใหคํานิยามของละครสรางสรรคไววา 

ละครสรางสรรค (Creative Drama) หมายถึง รูปแบบของละครชนิดหนึ่งท่ีเกิดจากการดนสด 
(Improvisation) การไมพยายามอวดผูชม (Nonexhibitional) การใชกระบวนการเรียนรู (Process-centered) โดยมี
ผูนําชวยช้ีนําใหผูรวมกิจกรรมไดใชจินตนาการเพ่ือเลนบทบาทสมมติและเพ่ือสะทอนถึงประสบการณของ
มนุษย ผูนํามีหนาท่ีชวยเหลือและแนะนําใหผูรวมกิจกรรมนั้นสํารวจขอมูล พัฒนาวิธีการแสดงออกเพ่ือสื่อสาร
ความคิดและความรูสึกโดยการใชละครซ่ึงเกิดจากการดนสดดวยทาทางและคําพูด เพ่ือท่ีจะคนหาความหมาย 
หรือสัจธรรมอันเกี่ยวกับประสบการณชีวิต 

กิจกรรมในละครสรางสรรคเปนกระบวนการ (Process) ท่ีมีขั้นตอนทํากิจกรรมโดยผูรวมกิจกรรมเปน
ศูนยกลางนั้น มักจะเริ่มตนจากส่ิงท่ีผูเรียนมีความรูหรือ คุนเคยอยูแลว  จากนั้นผูนําจึงจะจัดประสบการณ
เช่ือมโยงจากส่ิงท่ีผูรวมกิจกรรมรูจักอยูแลวไปสูการเรียนใหมๆ ท่ีกวางขึ้นและลึกซ้ึงขึ้น และมุงหวังท่ีจะ
พัฒนาการทํางานของสมองท้ังสองซีกไปอยางสมดุล 

โดยภาพรวมละครสรางสรรคมักจะเริ่มดวยการใชประสบการณจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 (Sensory 
Recall) การใชความทรงจํา (Memory Recall) นําไปสูจินตนาการ (Imagination) และความคิดสรางสรรค 
(Creativity) ซ่ึงนําไปสูการสวมบทบาทสมมติ (Role Play) ภายใตสถานการณและกติกาท่ีตกลงรวมกัน 
กอใหเกิดการแสดงในแบบดนสด ซ่ึงตองใชจินตนาการผนวกกับการใชปฏิภาณ จนกระท่ังนําไปสูความเขาใจ
ในสถานการณนั้นๆ มากขึ้นในท่ีสุดกระบวนการประเมินผลในตอนทายนั้นก็ชวยใหผูรวมกิจกรรมไดใชทักษะ
การคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและไมวาเปาหมายในการจัดกิจกรรมและละครสรางสรรคในแตละครั้ง      
จะเปนอยางไรก็ตาม ส่ิงหนึ่งท่ีผูนํากิจกรรมควรจะตองทํากอนเริ่มกิจกรรมในขั้นตอนแรกคือ การเตรียมความ
พรอม (Warm-up) รางกายและสมาธิใหกับผูรวมกิจกรรม การเตรียมรางกายและจิตใจเปนขั้นตอนสําคัญมาก
กอนท่ีจะเริ่มกิจกรรมหลักอ่ืนๆ ผูนําไมควรมองขามความสําคัญของขั้นตอนนี้ ตัวอยางกิจกรรมการเตรียม    
ความพรอม เชน การเดิน การวิ่งเบาๆ การยืดเสนยืดสายแบบงายๆหรือเปนการเลนเกมสตางๆ เม่ือเตรียมความ
พรอมอบอุนรางกายเสร็จแลว จะตามดวยกระบวนการตอไปนี้ คือ กิจกรรมจูงใจ (Motivation) กิจกรรมเตรียม
ทักษะละคร (Predrama) และกิจกรรมละคร (Drama Playing) และการประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1.กิจกรรมจูงใจ (Motivation) หมายถึงการใชคําถามหรือส่ือประเภทตางๆในการกระตุนความสนใจ
ของผูรวมกิจกรรมเพ่ือใหผูรวมกิจกรรมเกิดความตองการท่ีจะเรียนรูหรือทําความเขาใจกับประเด็นท่ีไดถูกหยิบ
ยกขึ้นมา ขั้นตอนในในการสรางแรงจูงใจนี้อาจจะเริ่มตนดวยการถามคําถามท่ีเราปฏิกิริยาตอบสนอง เพ่ือดึงใหผู
รวมกิจกรรมมีสวนเริ่มตั้งแตแรกเริ่ม จากนั้นผูนํากิจกรรมอาจจะนําเสนอขอมูลท่ีจะจําเปนตอการแสดงใน     
ชวงทาย “ขอมูล” ท่ีวานี้ หมายถึง ส่ือท่ีสะทอนใหเห็นถึงประเด็นท่ีจะนําไปสูการอภิปราย หรือการเรียนรู       



81 

 

ตามเปาหมายท่ีไดวางไว ส่ือท่ีวานี้มีหลายรูปแบบ เชน เกมส นิทาน บทกวี บทเพลง วีดีทัศน บทสัมภาษณ 
ขาวสาร บทความ เรื่องส้ัน ภาพจําลอง แผนผัง เปนตน ผูนําตองพิจารณาตามความเหมาะสมเองวาจะใชขอมูลใด 
เวลาเทาไร และอยางไร เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานและสรางแรงจูงใจในการแสวงหาคําตอบใหกับผูรวมกิจกรรมให
มากท่ีสุด 

กิจกรรมจูงใจ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
1) การเคลื่อนไหว (Movement and Game) ไดแกทาใบ (Pantomime) การเคล่ือนไหวสรางสรรค 

(Creative Movement) การเลนเกมส (Game) การทําทาทางการเคล่ือนไหวประกอบจังหวะดนตรี หรือเพลง 
(Movement with music and song) 

2) การใชภาษา (Language or Word Games) ไดแก การถามคําถามการเลานิทาน (Story Telling) ดวย
เทคนิคตางๆ การรองเพลง (Song) การอานบทกลอน คําสุภาษิต คํารองในการละเลน และการไขปริศนาคําทาย 
(Riddles)  

3) การใชส่ือตางๆ เชน ใชหุน ส่ิงพิมพ ภาพเขียน ถายภาพ แผนพับ เปนตน 
2. กิจกรรมเตรียมทักษะละคร (Per-drama) กอนท่ีจะไปถึงขั้นตอนการแสดงละครนั้นผูนํากิจกรรม

ควรวางแผนไววาจะใหผูรวมกิจกรรมเตรียมตัวในเรื่องใดบาง เชน เตรียมพรอมรางกาย การทําความเขาใจกับ
ละครท่ีจะแสดง การจัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับแสดง การคัดเลือกผูแสดง ตลอดจนการฝกซอมบทบาทในบางตอน
ตามความจําเปน การท่ีผูนํากิจกรรมจะเตรียมความพรอมกับผูรวมกิจกรรมอยางไรบางนั้น จําเปนตอง
จินตนาการไปลวงหนา ใหเห็นภาพของการแสดงละครในหองทํากิจกรรมนั้นภายในระยะเวลาและองคประกอบ
ทางเทคนิคท่ีจํากัด เพ่ือจะไดแสดงละครท่ีใชดนสดไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายท่ีประสงค 

3. กิจกรรมละคร (Drama Playing) เม่ือมีการเตรียมความพรอมมาพอสมควรแลว ผูรวมกิจกรรมก็จะมี
ความม่ันใจและความพรอมท่ีจะแสดง ผูนํากิจกรรมควรสรางบรรยากาศท่ีปลอดภัย อบอุนเปนกันเอง 
เพ่ือท่ีจะใหท้ังผูแสดงและผูชมซ่ึงเปนผูมารวมดวยกันนั้น สามารถทุมเทสมาธิใหกับละครท่ีกําลังจะเกิดขึ้น
ภายในหองทํากิจกรรม ในการแสดงละครสรางสรรคผูนํากิจกรรมควรมีความเขาใจท่ีถูกตองวาการแสดงละคร
สรางสรรคนั้นไมใชการแสดงละครเวที ดังนั้น จึงไมจําเปนตองกังวลเกี่ยวกับความสมบูรณแบบของการแสดง 
แตจําเปนตองเขาใจวาการแสดงแตละครั้งจะนําไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไดอยางไร ตัวอยางเชน     
การนําเรื่องหนูนอยหมวกแดงมาเปนแรงจูงใจในการทําละคร ผูนํากิจกรรมอาจตองใหผูรวมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการพูดดนสด โดยกระทําภายใตโครงเรื่องท่ีงายและตัวละครท่ีไมซับซอน ในการแสดงละครจึงอาจใหผู
รวมกิจกรรมแสดงโดยตลอดท้ังเรื่อง เพ่ือให เปนการฝกฝนทักษะการดนสด แตถาหากเรื่องหรือนิทานท่ีนํามาใช
เปนแรงจูงใจท่ีมีความยาวมาก ก็อาจจะเปนอุปสรรคตอการแสดงภายในเวลาท่ีจํากัดได ดังนั้น ผูนํากิจกรรม
อาจจะเลือกแสดงเฉพาะบางตอนโดยเฉพาะตอนท่ีกระตุนใหเกิดการดนสดท่ีมีคุณภาพ กลาวคือ เปนการดนสดท่ี
นําไปสูประเด็นการพูดคุย อภิปรายในชวงตอไปได 
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จะเห็นไดวา ผูนํากิจกรรมจะตองรูจักจินตนาการและเลือกเฟนวาจะใหผูรวมกิจกรรมแสดงละครเรื่อง
อะไรตอนไหนเพ่ือท่ีจะนําไปสูการประเมินผลท่ีมีคุณภาพ แตในการแสดงออกอยางไรนั้นผูนํากิจกรรมควรจะ
ปลอยใหผูแสดงมีอิสรภาพในการแสดงโดยไมจําเปนตองเขาไปกํากับการแสดงมากจนเกินความจําเปน            
แตอาจจะทําหนาท่ีคลายกับกรรมการการแสดงละครมากกวา  เพ่ือท่ีจะดูวาผูรวมกิจกรรมไดใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรมนั้นตามกติกาท่ีตกลงกันไวไดหรือไม 

ประโยชนของการสรางสรรค 
ประโยชนของละครสรางสรรคมีมากมาย โดยจะกลาวแบบกวางๆ ไดดังนี ้
1. ละครสรางสรรคพัฒนาจินตนาการและความคิดสรางสรรค จินตนาการเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญกอนจะ

ไปถึงขั้นตอนของการลงมือทํา จินตนาการ คือ ความสามารถในการขามพนขอบเขตและสภาวะแหงปจจุบันคือ
ความสามารถท่ีจะมองเห็นตัวเองในสถานการณใหมๆ หรือมองเห็นตัวเองในชีวิตของผูอ่ืน ความคิดสรางสรรค 
หมายถึง ความคดิหรือการกระทําในส่ิงท่ีใหมโดยไมซํ้าแบบหรือเลียนแบบใคร 

ในระยะแรกเริ่มของการฝกใชจินตนาการนั้นผูรวมกิจกรรมควรจะเริ่มตนจินตนาการในส่ิงท่ีตนเอง       
มีประสบการณมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณจากการใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 จะชวยใหเกิดจินตภาพ 
ซ่ึงเปนบอเกิดแหงการขยายจินตนาการใหกวางไกลและลึกซ้ึงในลําดับตอๆไป การเลนบทบาทสมมติจึงเปน
สวนหนึ่งของการฝกพัฒนาจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

2. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะการคิด การคิดเปน ทําเปน และการแกปญหาเปน เปนกระบวนการ    
ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญในการเรยีนรูของผูรวมกิจกรรมทุกคน ดังนั้น การสอนกระบวนการคิดจึงเปนส่ิงจําเปนท่ี
ผูนํากิจกรรมทุกคนตองเขาใจ เนื่องจากกระบวนการของละครสรางสรรคนั้นตองอาศัยทักษะในการถาม       
อยางสรางสรรคจากผูนํากิจกรรม กระบวนการคิดมักจะเกิดขึ้นเม่ือผูรวมกิจกรรมถูกถามดวยคําถามท่ีชวนคิด   
ซ่ึงเปนคําถามท่ีทําใหเกิดการแสวงหาคําตอบ กระบวนการคิดในละครสรางสรรคเกิดขึ้นอยูแทบตลอดเวลา 
ความซับซอนหรือระดับของการคิดนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของคําถาม ตัวอยางเชน 
หลังจากท่ีผูนํากิจกรรมเลนนิทานใหผูรวมกิจกรรมฟงเรียบรอยแลว ผูนํากิจกรรมอาจจะใหผูรวมกิจกรรมลองคดิ
หาวิธีการในการนํานิทานมาจัดแสดงเปนละครภายในเวลาท่ีกําหนด หลังจากนั้นอาจมีคําถามท่ีชวนคิดท่ีเกีย่วกบั
ละครท่ีแสดงจบไปแลว เพ่ือใหผูรวมกิจกรรมรูจักการคิดในหลายลักษณะ เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย           
คิดละเอียด คิดอยางมีเหตุผล คิดถูกทาง คิดกวาง คิดลึกซ้ึง คิดไกล เปนตน 

3. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะของการส่ือสารกับผูอื่น กิจกรรมของละครสรางสรรคสวนใหญเปน
กิจกรรมท่ีอาศัยทักษะของการเคล่ือนไหว  การพูด การอาน โดยการกระทําเปนกลุม ทุกๆ ขั้นตอนในการ
วางแผนของกลุม ทุกคน จะตองระดมความคิด ระดมสมอง และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีการเสนอ       
ความคิดเห็น สรางขอตกลงรวมกันเพ่ือนําเสนอออกมาเปนช้ินงานท่ีจะส่ือสารกับทุกคน ในหองกิจกรรม       
และภายในกระบวนการแสดงละครสรางสรรค นั้น  ผูสวมบทบาทสมมติก็ตองตั้งใจฟงตัวละครอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะ
สามารถตอบโตดวยการดนสดได 
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4. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะทางสังคม ทุกครั้งท่ีผูรวมกิจกรรมทํางานรวมเปนกลุม การเรียนรู
เกี่ยวกับสมาชิกในกลุมยอมเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยเริ่มเรียนรูท่ีจะเปดใจใหกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
และรูจักท่ีจะเปนผูเสียสละหรือเปนผูใหแกกลุมเพ่ือผลของงานท่ีดี กระบวนการกลุมทําใหสมาชิกในกลุมเขาใจ
ความหมายของการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 

5. ละครสรางสรรคพัฒนาการมองคุณคาเชิงบวกในตนเอง เนื่องจากกระบวนการของละครสรางสรรค
นั้นใหโอกาสผูรวมกิจกรรมทุกคนมีสวนรวม นับตั้งแตการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การมีปฏิสัมพันธ 
และการไดแสดงออกอยางเปนตัวของตัวเองภายใตบรรยากาศท่ีปลอดภัยและเปนกันเอง ผนวกกับปฏิกิริยาในแง
บวกคําช่ืนชม การใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน ทําใหผูรวมกิจกรรมเกิดความรูสึกท่ีดีเกี่ยวกับตัวเอง พัฒนาการท่ี
เกี่ยวกับการมองเห็นคุณคาของตนนั้นเปนพ้ืนฐานสําคัญของความม่ันคงในจิตใจและตอบุคลิกภาพบุคคลผูนั้น 

6. ละครสรางสรรคพัฒนาการรับรูและสรางความเขาใจถึงสภาพความเปนจริงในสังคม และชวยให
ตระหนักถึงปญหาที่มีอยูในสังคม การไดลองสวมบทบาทเปนตัวละครตางๆรวมท้ังการไดชมตัวละครท่ีมี        
ตัวละครมาปรากฏอยูอยางมีชีวิตชีวานั้น ทําใหผูรวมกิจกรรมนั้นมีโอกาสเขาไปอยูในสถานการณเดียวกับ        
ตัวละคร บอยครั้งท่ีผูเขารวมกิจกรรมจําเปนตองคํานึงถึงเหตุผลท่ีตัวละครตัดสินใจกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือ
เหตุผลท่ีตวัละครแสดงทาทางลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทําใหผูรวมกิจกรรมรูและเขาใจในสภาพของตัวละคร
ลึกซ้ึงดวยตนเอง 

7. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะในการใชรางกายและการใชภาษา  เกมสและกิจกรรมของละคร
สรางสรรคนั้นมักจะเปนแรงจูงใจท่ีดี  ซ่ึงชวยใหผูรวมกิจกรรมเกิดความตองการท่ีจะแสดงออกดวยรางกายและ
ดวยการใชภาษาท่ีถูกตองชัดเจนภายใตการเลนบทบาทสมมติท่ีสนุกสนานและปลอดภัย เปนโอกาสท่ีดีท่ีทําให
ผูนําและผูรวมกิจกรรมไดมีโอกาสเห็นความสามารถท่ีมีอยูในตัวของผูรวมกิจกรรมทุกคน 

8. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะการอาน กิจกรรมสวนใหญของละครสรางสรรคมักจะมีจุดเริ่มตนมา
จาก นิทาน คํากลอน บทกวี เรื่องส้ัน หรือสารคดี ฯลฯ เรื่องราวท่ีถูกจินตนาการแลวกลายมาเปนละคร
สรางสรรคนั้นมักจะสรางความประทับใจท่ีดีใหกับผูรวมกิจกรรม เม่ือผูรวมกิจกรรมมีประสบการณเกี่ยวกับการ
อานท่ีดี ประสบการณนั้นก็จะเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานไดอีกทางหนึ่ง 

9. ละครสรางสรรคเปนจุดเริมตนไปสูความเขาใจในศิลปะของการละคร ถึงแมวาละครสรางสรรคไมได
มีจุดมุงหมายท่ีจะฝกใหผูรวมกิจกรรมไปเปนนักแสดง อีกท้ังบรรยากาศในการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคนั้น
จะแตกตางจากบรรยากาศในการแสดงละครเวที ซ่ึงละครเวทีจะมุงเนนท่ีภาพรวมของการเปนละคร แตละคร
สรางสรรคมุงเนนท่ีกระบวนการเรียนรูของผูรวมกิจกรรม แตการแสดงละครสรางสรรคยังมีลักษณะบางสวนที่
เหมือนกับละครเวที  คือละครสรางสรรคเสนอบรรยากาศของการสมมติท่ีอยูบนพ้ืนฐานของขอตกลงรวมกัน 
การแสดงละครสรางสรรคท่ีเกิดขึ้น จึงมีลักษณะของ “โลกสมมต”ิ ท่ีใหความเช่ืออยางจริงใจกับผูชม ผูท่ีนั่งชม
ละครสรางสรรคก็จะไดเรียนรูบทบาทของการชมท่ีดี บทบาทของการเปนนักแสดงท่ีดี และเรียนรูถึงบทบาทท่ีดี
ดวย การเรียนรูเหลานี้ลวนเปนพ้ืนฐานอันสําคัญตอความเขาใจในศิลปะของละคร 
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10. ละครสรางสรรคพัฒนาจิตใจใหละเอียดออนและสรางเสริมจริยธรรมในจิตใจ การท่ีผูรวมกิจกรรม
ไดมีโอกาสใชกิจกรรมตางๆในละครสรางสรรคเพ่ือท่ีจะเขาใจถึงประสบการณจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 การใช
จินตนาการทดแทนความรูสึกของตัวเองดวยความรูสึกของผูอ่ืน การทําสมาธิเพ่ือการเคล่ือนไหวอันละเอียดออน
เหลานี้ ลวนแตเปนการสรางความละเอียดออนใหกับจิตใจไปทีละนอย และนําไปสูวุฒิภาวะทางอารมณและทาง
ความคิดไดในท่ีสุด 

11. ละครสรางสรรคเปนเทคนิคการสอนในศาสตรอื่นๆ การเรียนรูจากละครสรางสรรคเปนการเรียนรู
ผานประสบการณ จึงนับวาเปนวิธีการเรียนรูท่ีไดผลดี เพราะทําใหผูเรียนหรือผูรวมกิจกรรมมีสวนรวม โดยมี
จินตนาการความรูความเขาใจ และความรูสึกของตนเปนศูนยกลาง วิธีการเรียนรูแบบนี้จึงเปนวิธีการเรียนรูท่ี
ยั่งยืน ซ่ึงครูสามารถนําเอาวิธีการของละครสรางสรรคมาเปนเทคนิคในการเรียนการสอนโดยนําหนวย          
การเรียนรูท่ีเกิดขึ้นไปขยายผลตอเนื่องเขาสูเนื้อหาวิชาอ่ืนๆไดอีกดวย 
 
คําถามตรวจสอบความเขาใจ 

1.  ละครสรางสรรคหมายถึงอะไร 
2.  กิจกรรมจูงใจหมายถึงอะไร 
3.  กิจกรรมจูงใจมีกี่ประเภทอะไรบาง 
4.  กิจกรรมการเตรียมทักษะละครของผูนํากิจกรรมตองทําอยางไร 
5.  กิจกรรมละครมีการจัดการอยางไรอธิบายมาพอเขาใจ 
6.  จุดหมายของการทําละครสรางสรรคตางจากการสรางละครเวทีอยางไร 
7.  จินตนาการคืออะไร 
8. ความคดิสรางสรรคคืออะไร 
9.  ละครสรางสรรคมีประโยชนในดานใดบางอธิบายมาพอเขาใจ 
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เรื่องที่ 7  ประวัตคิวามเปนมาและวิวัฒนาการของลีลาศสากล 
 

 1. ประวัติความเปนมาของลีลาศสากล 
  การลีลาศมีพ้ืนฐานมาจากการเตนรําพ้ืนเมือง ซ่ึงชนแตละชาติแตละเผา ใชในการพิธีกรรม    
ตาง ๆ แตจากความเปนมาไมมีหลักฐานบงบอกวาการลีลาศเกิดขึ้นเม่ือใด และจากการไมมีหลักฐานบงบอกวา
การลีลาศเกิดขึ้นเม่ือใด และจากการคนพบหลักฐานการผนังถํ้าไดพบวามนุษยมีการเตนรํามาเปนเวลา 5,000 ป
มาแลว แตเปนการเตนรําเพ่ือเปนการประกอบกิจกรรมพิธีทางศาสนา หรือความเช่ือตาง ๆ จึงกลาวไดวา         
การลีลาศหรือการเตนรํานาจะเกิดขึ้นมาพรอมกับมนุษยนั่นเอง และไดมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ ตามวัฒนธรรม
ประเพณี และความเปนอยูของชนชาติตาง ๆ เชน การเตนรําพ้ืนเมืองของชาติตาง ๆ ท่ีไดมีการพัฒนารูปแบบให
เปนทามาตรฐานมากขึ้น จนเปนรูปแบบสากลนิยม หรือการลีลาศในปจจุบันนั่นเอง 
 2. ประเภทของลีลาศ 
  ลีลาศแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
 2.1 การลีลาศท่ีเปนจังหวะมาตรฐานสากลนิยม แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 
 1. การลีลาศแบบบอลรูม (Ballroom หรือ Standard) มี 5 จังหวะไดแก 
  1) วอลซ (Waltz) 
  2) แทงโก (Tango) 
  3) สโลว ฟอกซทรอท (Slow Foxtrot) 
  4) เวียนนีสวอลซ (Viennese Waltz) 
  5) ควิกสเต็ป (Quick Step) 
 2. การลีลาศแบบละติน – อเมริกา (Latin-Amarican) เปนท่ีนิยมแพรหลายเนื่องจากเปนจังหวะท่ี
สนุกสนาน คึกคัก และในบางจังหวะสามารถเตนได โดยไมมีพ้ืนท่ีกวางนัก การลีลาศ และลาติน-อเมริกา           
มีจังหวะท่ีเปนมาตรฐาน 5 จังหวะคือ  
  1) ชา ชา ชา (Cha Cha Cha) 
  2) แซมบา (Samba) 
  3) คิวบิน รัมบา (Cuban Rumba) 
  4) พาโซโดเบล (Paso Doble) 
  5) จังหวะไจวฟ (Jive) 
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 3. การลีลาศแบบไมเปนมาตรฐานหรือการลีสาศเพ่ือเขาสังคม  มีการพัฒนามาจากการเตนระบําพ้ืนเมือง 
มีอยู 5 รูปแบบคือ 
  1) แบบละติน-อมเริกา เปนแบบลีลาศเพ่ือการเขาสังคมและสนุกสนาน มีจังหวะตางๆดังนี้ เชน 
จังหวะ แมมโบ (Merenque) อารเจนตินา แทงโก (Argentina Tango) 
  2) แบบอเมริกันสไตล เปนการเตน แบบบอลรูมและละติน เชนเดียวกับ จังหวะมาตรฐาน แตมี
วิธีหรือเทคนิคในการเตนท่ีแตกตางไปบางตามความนิยมของชาวอเมริกัน นอกจากนี้จังหวะท่ีชาวอเมริกันใช
เตนในงานตางๆ เชนจังหวะ ร็อกแอนดโรล (Rock & Roll) และจังหวะสวิง (Swing) 
  3) แบบโอลดไทมแดนซ เปนลักษณะลีลาศ ท่ีมีวิวัฒนาการมาจากการเตนรําแบบโบราณท่ีนิยม
ใชเตนตามงานเล้ียงสังสรรค โดยจะจับเปนคู แตเวลาเตนจะเตนพรอมกันทุกคู ไปเปนรูปแบบวงกลมโดย         
ใชจังหวะหลายๆจังหวะในการเตน เชน สวิง วอลช (Swing Waltz) เปนตน 
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บทที่ 4 
การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพ 

 
การออกแบบทางศิลปะสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดหลายสาขา  ดังนี้                      

งานมัณฑนากร หรือนักออกแบบตกแตง (Interior-Decorator) นักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอร นักออกแบบ
เครื่องเรือน (Furniture Designer) และนักออกแบบเส้ือผาแฟช่ัน (Fashion-Designer) เปนตน 

ลักษณะเฉพาะของอาชีพดานการออกแบบแตละสาขา 
1.  งานมัณฑนากรหรือนักออกแบบตกแตง(Interior-Decorator) ทํางานเกี่ยวกับการออกแบบและ

ตกแตงภายในอาคารสํานักงาน อาคารอยูอาศัย และบานเรือน ใหเปนไปตามความตองการของลูกคา 
2. นักออกแบบเคร่ืองเฟอรนิเจอร (Furniture-Designer)ทําหนาท่ีออกแบบและสรางแบบเครื่อง

เฟอรนิเจอรหรือเครื่องเรือนประเภทตางๆเพ่ือนํามาผลิตเปนเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชยกรรมโดยการใช
วัสดุท่ีแตกตางกันนํามาผสมผสานกันเพ่ือใหเกิดความสวยงามและประโยชนใชสอย 

3. นักออกแบบเส้ือผาแฟชั่น (Fashion-Designer) ทําหนาท่ีสรางสรรคการออกแบบส่ิงทอเส้ือผา รวมท้ัง
การออกแบบเนื้อผา หรือลายผาสวยงามเหมาะกับแฟช่ันแตละยุคสมัยใหแกบุคคล และวิธีการตัดเย็บหรือ      
ผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปในทางอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาเพ่ือใหมีการแขงขันกับตลาดตางประเทศได 
 
1. งานมัณฑนากรหรือนักอออกแบบตกแตง (Interior - Decorator) 

 
 
 
 
 
 

 
 
ลักษณะของงานที่ทํา 
 มัณฑนากรเปนผูออกแบบการตกแตงภายในสถานท่ีอยูอาศัยหรือสถานท่ีทํางาน ตองทํางานตาม
ขั้นตอน และกําหนดเวลาช้ินผลงานตางๆรวมกับผูวาจางดังนี ้
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 1.  บันทึกรายละเอียดความตองการของลูกคาเพ่ือออกแบบใหสรางสรรคท่ีสุดและเปนท่ีสะดุดตา 
ประทับใจและไดรสนิยมตรงตามความตองการของลูกคา 
 2.  ศึกษาโครงสรางของงาน จัดดําเนินการออกแบบตกแตง คํานวณแบบ ประมาณราคา และเลือกวัสดุ
ตกแตงท่ีมีคุณภาพเหมาะสม และใหประโยชนสูงสุดกับลูกคา และใหตรงเปาหมายและประโยชนใชสอย 
 3.  สงแบบท่ีวาดและเสนองบประมาณใหลูกคาพิจารณา 
 4.  เม่ือผานการแกไขดัดแปลงแบบใหสมบูรณแลว  จึงสงแบบใหกับชางตางๆเชน ชางไม หรือชางเช่ือม
เหล็กใหทํางานตามโครงสรางท่ีออกแบบไว 
 5.  ปฏิบัติงาน และประสานงานกับระบบและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 6.  ใหคําปรึกษาแนะนําแกชางเพ่ือใหการออกแบบเปนไปตามเง่ือนไขสัญญา 
สภาพการจางงาน 
 มัณฑนากรท่ีรับราชการจะไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาถาทํางานกับภาคเอกชนจะไดรับ เงินเดือน
ขั้นตนอยูระหวาง15,000 - 20,000 บาทขึ้นอยูกับฝมือและประสบการณในการฝกงาน ขณะท่ีกําลังศึกษาอยูและ
ไดรับสวัสดิการตามท่ีกฎหมายแรงงานกําหนด และสิทธิประโยชนอ่ืน เชน โบนัสขึ้นอยูกับผลประกอบการ 
สภาพการทํางาน 
 การปฏิบัติงานการออกแบบ สวนมากตองทํางานท้ังในและนอกสํานักงาน เชน ในอาคาร ในสถานท่ี
กําลังตกแตงอาจตองใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมชวยในการออกแบบ 
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 
 ผูประกอบอาชีพมัณฑนากรหรือนักออกแบบตกแตงตองมีคุณสมบัติดังนี ้
 1. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาตกแตงภ ายใน หรือ                   
มีประสบการณในดานการออกแบบตกแตงสูงมากอน 
 2.  มีความคิดสรางสรรค ผลิตผลงานท่ีไมเหมือนใคร เปนคนมีความละเอียดรอบคอบ 
 3.  มีความสามารถในการรูจักประยุกตใชวัสดุท่ีมีในประเทศ เพ่ือแสดงเอกลักษณและประโยชน ใชสอย
สูงสุด 
 4.  มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการชวยวาดรูปหรือออกแบบหรือมีความสามารถในการ
เขียนภาพหรือออกแบบสูง 
 5.  มีระเบียบวินัยเขาใจถึงการบริการทางธุรกิจ 
 6.  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ใหความรวมมือกับทีมงานดี และมีความสามารถในการประสานงาน 
 7.  มีวิสัยทัศนกวางไกลและปรับปรุงความรูความสามารถอยูตลอดเวลา 
 8.  รูแหลงขอมูล หรือแหลงผลิตและจําหนายวัตถุดิบเพ่ือซ้ือหาวัตถุดิบมาใชในผลงาน 
 9.  ออกแบบตกแตงภายในอาคารบานเรือนใหถูกหลักและตรงตามความตองการของผูบริโภค และ        
เพ่ือความปลอดภัย ประหยัดเหมาะสมกับภาวะสังคมและเศรษฐกิจในยุค 
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โอกาสในการมีงานทํา 
 สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหอุตสาหกรรมวงการกอสรางและอสังหาริมทรัพยไดรับผลกระทบมาก
ในการจัดหาเงินมาดําเนินการลงทุนทางดานกอสราง ทําใหมัณฑนากรสะดุดไประยะหนึ่งแตผูประกอบอาชีพ
มัณฑนากรพยามเปล่ียนวิกฤตใหเปนโอกาส คือ ใชความรูความสามารถ และประสบการณเปล่ียนไปออกแบบ
เฟอรนิเจอร ของเลน อุปกรณการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ และผลิตภัณฑเครื่องใชตางๆเพ่ือเจาะตลาดลูกคา
กลุมเปาหมายเฉพาะ 
โอกาสความกาวหนาในอาชีพ 
 ในภาครัฐบาลผูท่ีปฏิบัติในหนาท่ีนี้จะไดรับการเล่ือนตําแหนงและขั้นตามความสามารถถาพยายาม   
ปรับพัฒนาฝมือ และสรางสรรคผลงานตําแหนงอาจเล่ือนถึงผูอํานวยการของหนวยงานท่ีตนสังกัดอยูประกอบ
อาชีพสวนตัวในการออกแบบทําสินคาพรีเม่ียม (สินคาท่ัวๆไป มีไวสําหรับแจกเพ่ือสมนาคุณลูกคา ในวาระ
ตางๆ เชนปใหม , ครบรอบวันกอตั้ง , ประชาสัมพันธสินคาใหมๆ และโอกาสอ่ืนๆ)  สินคาท่ีระลึก ผูท่ีจะ
ประกอบอาชีพมัณฑนากรท่ีตองการความกาวหนา  ควรศึกษาตอจนมีวุฒิการศึกษาอยางนอยปริญาตรีใน      
สาขาศิลปกรรม  มัณฑณศิลป  หรือสถาปตยกรรม 
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 

นักออกแบบเฟอรนิเจอร หรืออุปกรณตางๆ นักออกแบบกราฟฟค ครู -อาจารย ในคณะสถาปตยกรรม
ของสถาบันการศึกษาตางๆ 
 
2. นักออกแบบเคร่ืองเฟอรนิเจอร (Furniture - Designer) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกาอี้ผลงานออกแบบของ Chishen Chiu นักออกแบบเฟอรนิเจอรจาก Flexiblelove 
ลักษณะของงานที่ทํา 

ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรจะปฏิบัติงานตามขั้นตอน ดังนี ้
1. ออกแบบผลิตภัณฑ โดยอาจใชกราฟฟคคอมพิวเตอรเขาชวยในการออกแบบ เพ่ือใหภาพออกมามีมิติ 

และสมบูรณแบบเสนอผูวาจางหรือลูกคาพิจารณา 
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2. สรางแบบจําลองและทดลองทําผลิตภัณฑตนแบบโดยผสมผสานวัสดุทองถ่ินท่ีแตกตางกันซ่ึง           
มีความแข็งแรงและทนทานโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยสูงสุด และตรวจสอบการทดลองใช 

3. เขียนเทคนิควิธีการประกอบแบบ ระบบพิกัดพรอมท้ังขั้นตอนในการปฏิบัติในโรงงาน 
4. ประมาณการตนทุนคาใชจาย เพ่ือใหมีราคายอมเยาสําหรับผูใช 

สภาพการจางงาน 
ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอร ท่ีมีความสามารถจะไดรับคาตอบแทนเปน เงินเดือน

ประมาณเดือนละ 6,000 - 10,000 บาทตามความสามารถและวุฒิทางการศึกษา มีสวัสดิการอยางนอยตาม
กฎหมายแรงงาน สวนโบนัสและผลประโยชนอยางอ่ืน ขึ้นอยูกับผลกําไรของผูประกอบการ 

ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรโดยปกติทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง หรือสัปดาหละ 40 - 48 
ช่ัวโมง อาจตองทํางานลวงเวลาวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด เม่ือมีความจําเปนเรงดวน 
สภาพการทํางาน 

สถานท่ีทํางานจะเหมือนสํานักงานออกแบบท่ัวไปท่ีมีบรรยากาศของการสรางสรรคงาน นักออกแบบ
เครื่องเฟอรนิเจอรจะตองติดตามดูความเรียบรอยของงานตนแบบในโรงงานท่ีผลิต 
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 

ผูท่ีประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรควรมีคุณสมบัติดังนี ้
1. มีความสามารถในการวาดภาพแสดงรูปราง (Perspective) หรือใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 
2. มีความรูและเขาใจในจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
3. สามารถเดินทางไปตางจังหวัดหรือออกพ้ืนท่ีได 
4.  มีความเขาใจในวัสดุท่ีนํามาผสมผสานประยุกตใชออกแบบไดเปนอยางดี โดยใหเขากับทองถ่ินและ

แสดงถึงเอกลักษณของทองถ่ินนั้นไดอยางด ี
5. สนใจความเคล่ือนไหวของงานออกแบบตางๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือสรางผลิตภัณฑ

นวัตกรรมใหกับวงการอุตสาหกรรม 
6. มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง 

โอกาสในการมีงานทํา 
สําหรับผูประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรท่ีมีความสามารถในการริเริ่มสรางสรรคเม่ือ

ทํางานในองคกรธุรกิจเอกชนอยูระยะหนึ่งจะออกมาประกอบอาชีพอิสระเปดกิจการธุรกิจของตนเอง              
เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑท่ีแปลกใหมใหตรงกับกลุมเปาหมายท่ีวางไวซ่ึงจะทํารายไดดีเพราะผูวาจางจะเปนผูที่มี
ฐานะ นักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรจึงเปนอาชีพท่ีไมมีการตกงาน  ถามีไฟในการทํางานควรเปดโลกทัศน      
ใหกวาง สนใจคนควาหาขอมูล เพ่ิมเติมและสรางสัมพันธกับองคกรและลูกคาในเชิงธุรกิจ   แนวโนม                
ในตลาดแรงงานอยูในระดับปานกลาง 

สวนมากผูประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรมักจะศึกษาตอในสาขาตกแตงภายในซ่ึงมี
วิชาการออกแบบเครื่องเรือนทําใหมีโอกาสเลือกทํางานประเภทนี้ไดกวางขวางขึ้น 
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โอกาสความกาวหนาในอาชีพ 
 นักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรควรศึกษากลยุทธทางการตลาดเพ่ือทําธุรกิจสวนตัว อาจสรางเว็บไซต
แสดงสินคาท่ีออกแบบใหผูซ้ือจากท่ัวโลกเขาชมและส่ังซ้ือได ควรสงสินคาเครื่องเรือนไปแสดงในงานตาง ๆ      
ท่ีจัดขึ้น 
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 

ผูสงออกเฟอรนิเจอร ผูออกแบบสินคาของขวัญ หรือของเลนสําหรับเด็กหรือของขวัญงานเทศกาลใน
ตางประเทศ สถาปนิก 
 
3. นักออกแบบเส้ือผาแฟชั่น (Fashion - Designer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะภาพแสดงการออกแบบเสื้อผาแฟช่ันของนักออกแบบอาชีพ 
 
ลักษณะของงานที่ทํา 

ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเส้ือผาแฟช่ัน จะมีหนาท่ีคลายกับนักออกแบบเครื่องประดับหรือ             
นักออกแบบเครื่องเรือน โดยมีหนาท่ี วิเคราะห ศึกษาวัสดุท่ีนํามาออกแบบส่ิงทอ ลายผา และเนื้อวัสดุ เพ่ือตัด
เย็บ และวิธีการตัดเย็บ ควบคุมการตัดเย็บใหเปน ไปตามแบบท่ีออกไวและสามารถใหคําแนะนําในเรื่องการ
แกไขขอบกพรองของรูปรางแตละบุคคลโดยมีพ้ืนฐานความเขาใจในศิลปะการแตงกายของไทยโบราณและการ
แตงกายแบบตะวันตกยุคตางๆ ในการออกแบบ   ตลอดจนในขั้นตอนการผลิตสามารถนําเทคนิคทางเทคโนโลยี
ท่ีมีตอการสรางงานศิลปมาประยุกตใชโดยจะมีขั้นตอนการทํางานออกแบบใหผูวาจาง ดังนี้ 
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1. ตองรวบรวมความคิดขอมูลท่ีเปนสัดสวนจากลูกคาหรือผูวาจาง 
2. ศึกษารูปแบบงานท่ีมีอยูถาสามารถนํากลับมาใชใหมหรือดัดแปลงเพ่ือลดระยะเวลาการทํางานและ

ตนทุนการผลิต ในเวลาเดียวกัน ตองทําการคนควาวิจัยดวย 
3. ทําการรางแบบคราวๆ โดยคุมใหอยูในแนวความคิดดังกลาวใหไดตามความตองการ 
4. นําภาพท่ีราง แลวใหผูวาจางพิจารณา เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการผลิตรวมท้ังการใช วัตถุดิบ 

และประเมินราคา 
5. นําภาพรางท่ีผานการพิจารณาและแกไขแลวมาสรางแบบ (Pattern) วิธีท่ีจะตองตัดเย็บใน รายละเอียด 

ปก กุน เดินลาย หรืออัดพลีดแลวนํามาลงสีตามจริง เขียนภาพและอธิบายวิธีการทําใหละเอียดและชัดเจนท่ีสุด
เทาท่ีสามารถจะทําไดเพ่ือใหชางทําตามแบบได 

6. สงแบบหรือชุดท่ีตัดเนาไวใหฝายบริหารและลูกคา หรือผูวาจาง พิจารณาทดลองใสเพ่ือแกไข
ขอบกพรองขั้นสุดทาย 

7. นําแบบท่ีผูวาจางเห็นชอบทํางานประสานกับชางตัดเย็บ ชางปก เพ่ือใหไดผลงานตามท่ีลูกคาตองการ 
สภาพการจางงาน 

สําหรับนักออกแบบเส้ือผาแฟช่ันท่ีมีความสามารถและผลงานเม่ือเริ่มทํางานกับบรษิัทผลิตและ 
ออกแบบเส้ือผาอาจไดอัตราคาจางเปนเงินเดือนสําหรับวฒุกิารศึกษาระดับประโยควิชาชีพและประโยควิชาชีพ

ช้ันสูงหรือเทียบเทา  อาจไดรับอัตราคาจางขั้นตนเปนเงินเดือนประมาณ 8,000 -10,000 บาท  สวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จะไดรับเงินประมาณ 9 ,0 00  -  10 , 000  บาท หรืออาจมากกวาขึ้นอยูกับฝมือการ
ออกแบบและประสบการณของนกัออกแบบแตละคน มีสวัสดิการ โบนัสและสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ขึ้นอยูกับผล 
ประกอบการของเจาของกิจการ 

สวนมากนักออกแบบเส้ือผาหรือแฟช่ันจะมีรานหรือใชบานเปนรานรับออกแบบตัดเส้ือผาเปนของ
ตนเองเปนสวนใหญเนื่องจากเปนอาชีพอิสระท่ีมีรายไดด ี

สําหรับนักออกแบบประจําหองเส้ือหรือรานเส้ือใหญๆ หรือโรงเรียนสอนตัดเส้ือท่ีมีผลงานแสดง      
เปนประจํานั้นเปนผูท่ีมีประสบการณสูงและตองมีผูสนับสนุนคาใชจายในการแสดงผลงานและคอลเล็คช่ันของ
ตนเอง 
สภาพการทํางาน 

ผูประกอบการนักออกแบบเส้ือผาแฟช่ันในสถานท่ีประกอบการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปจะปฏิบัติหนาท่ี
เหมือนในสํานักสรางสรรคท่ัวไปท่ีคอนขางเปนสัดสวน มีอุปกรณ เครื่องใชในการออกแบบ เชน โตะเขียนแบบ 
หุนลองเส้ือขนาดตางๆ ตามท่ีตัดเย็บ ผา กระดาษสรางแพทเทิรนและสีสําหรับลงสี เพ่ือใหภาพออกแบบเหมือน
จริงอาจมีเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและใหสีไดเชนกันหรือสแกนภาพท่ีวาดแลวลงในคอมพิวเตอร
เพ่ือชวยใหการนําเสนอตอลูกคาสมบูรณยิ่งขึ้นในกรณีผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปอาจมีผูชวยทํางานในการสรางแบบ 
(Pattern) 
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คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 
ผูสนใจในอาชีพนักออกแบบเส้ือผาแฟช่ันควรมีคุณสมบัติท่ัวๆ ไปดังนี ้
1. มีความคิดสรางสรรค มีความชอบและรักงานดานออกแบบ มีมุมมองเรื่องของศิลปะรักความสวยงาม

อาจมีพ้ืนฐานทางดานศิลปะบาง 
2. มีความกระตือรือรนชางสังเกตวามีความเปล่ียนแปลงอะไรบาง กลาคิดกลาทํา กลาท่ีจะถายทอด 
3. มีความสามารถในการถายทอดความคิด หรือแนวคิดใหผูอ่ืนฟงได 

ผูที่จะประกอบอาชีพนักออกแบบเส้ือผาแฟชั่นควรมีการเตรียมความพรอมในดานตอไปนี้  คือ 
ผูท่ีมีคุณสมบัติขั้นตนดังกลาว  สามารถเขารับการอบรมหลักสูตรระยะส้ันในการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา

ไดท่ีโรงเรียนหรือสถาบันการออกแบบตัดเย็บเส้ือผาท่ีมีช่ือเสียงท่ัวไป  ซ่ึงเปดรับผูสนใจเขาเรียนโดยไมจํากัด
วุฒิการศึกษาเพราะการออกแบบเส้ือผาขึ้นอยูกับความริเริ่มสรางสรรคประสบการณและการฝกหัดสําหรับ
ผูสําเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีตองการศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรี  นอกจากโรงเรียนหรือวิทยาลัย   
สา ย วิ ช า ชี พ แ ล ว ยั ง ส า ม า ร ถส อ บ คั ด เ ลื อ ก เ ข า ศึ ก ษ า ต อ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า โ ด ย มี ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปดสาขาวิชาการ ออกแบบพัสตราภรณผูท่ีเขารับการศึกษาในสาขาวิชาทางดานนี้
จะไดรับความรูในเรื่องของความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาส่ิงทอและเครื่องแตงกายของไทย ตะวันออก และ
ตะวันตก เพ่ือสืบทอดมรดกและศิลปส่ิงทอของไทยในทองถ่ินตางๆนอกจากนี้ ยังมีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ คณะคหกรรมศาสตรสาขาผา และเครื่องแตงกาย ธุรกิจเส้ือผา ฯลฯ 
โอกาสในการมีงานทํา 

ผูท่ีสําเร็จการศึกษาแลวสามารถนําความรูซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาดในยุคปจจุบัน คือ สามารถ
ออกแบบส่ิงทอสําหรับอุตสาหกรรมระดับตางๆ ได มีความรูในเรื่องการบริหารการตลาด และการใชเทคโนโลยี
ท่ีจําเปนตออุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผาสําเร็จรูป 

ในวงการแฟช่ันในประเทศไทยยังไมสามารถเปนศูนยกลางของการออกแบบแฟช่ันไดแตกลับเปน
ศูนยกลางของวัตถุดิบอยางเชนผาไหมและการผลิตเส้ือผาเพ่ือการสงออกภายใตยี่หอสินคาตางประเทศและ
เส้ือผาสําเร็จรูป เพราะมีคาแรงราคาถูก 

อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษท่ีผานมาในวงการออกแบบเส้ือผาไทยถือวามีความสําเร็จในระดับหนึ่งท่ี
การผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปภายใตยี่หอไทยไดมีการสงออกไปขายในตางประเทศบางแลว เชน Fly Now หรือใน
เรื่องของการสนับสนุนการออกแบบลายผาไหมท่ีมีลายเปนเอกลักษณและการใหสีตามท่ีลูกคา ในตางประเทศ
ตองการ และสามารถสงออกได 

นักออกแบบแฟช่ันในตางประเทศหลายสถาบันตางก็ใหความสนใจแนวการแตงกาย วัฒนธรรมและ
การใชชีวิตอันเปนเอกลักษณของชาวเอเชียมากขึ้น ดังนั้นนักออกแบบแฟช่ันไทยควรหันมาสนใจ วัตถุดิบใน
ประเทศและคิดสรางสรรคงานท่ีเปนเอกลักษณและโดดเดน เพราะแรงงานและวัตถุดิบในประเทศยังมีราคาถูก 
ตลาดส่ิงทอไทยในตางประเทศ เชน เส้ือผาถักสําเร็จรูป เส้ือผาทอสําเร็จรูปยังมีศักยภาพในการสงออกสูง 
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นอกจากนี้รัฐบาลและแนวโนมของคนไทยกําลังอยูในระหวางนิยมเลือกใชสินคาไทยโดยเฉพาะเส้ือผา
สําเรจ็รูปและผลิตภัณฑเครื่องนุงหมท่ีไดมาตรฐานการสงออกนับเปนโอกาสอันดีท่ีนักออกแบบแฟช่ันสามารถ
สรางสรรคงานไดเต็มท่ีหรือมีแนวคิดรูปแบบการสรางสรรคงานใหม หรือแนวโนมใหมท่ีมีเอกลักษณโดดเดน
ในการใชวัสดุในทองถ่ินมาประยุกตใช ขยายแหลงวัตถุดิบเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพยายามใหตนทุนการผลิต
ตอหนวยต่ํามากท่ีสุด  เพ่ือคงตนทุนการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปของไทยไวเผชิญกับการเปดเสรีส่ิงทอในป 2548 
เพราะเวลานั้นผูนําดานการตลาด แฟช่ันและเทคโนโลยีการผลิตเทานั้นท่ีสามารถจะครองตลาดส่ิงทอได           
ในตางประเทศหรือแมแตตลาดเส้ือผาบริเวณชายแดนไทยท่ีคูแขงขันสามารถนําเส้ือผาเขามาตีตลาดไทยได     
นักออกแบบแฟช่ันจึงเปนสวนสําคัญท่ีจะตองรักษาฐานตลาดของไทยไวท้ังในเชิงรุกในการผลิต สรางเครือขาย     
ท้ังระบบขอมูลขาวสาร และเครือขายจําหนายสินคา 
โอกาสความกาวหนาในอาชีพ 

ปจจัยท่ีทําใหผูท่ีประกอบอาชีพนักออกแบบแฟช่ัน-นักออกแบบเส้ือผา (Fashion-Designer) ประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพก็คือการคงไวซ่ึงการเปนนักออกแบบเส้ือผาหรือแฟช่ันดีไซเนอรไว ซ่ึงตองใช
โอกาสเวลา และคาใชจายในการผลิตและการแสดงผลงานท่ีมีตนทุนต่ําใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ          
เต็มศักยภาพ 

นักออกแบบแฟช่ันไมควรย่ําอยูกับท่ีควรมีความคิดเชิงรุกมากกวารับเพียงคําส่ังจากลูกคา ควรศึกษาหา
ความรูท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพและควรสรางโอกาสใหตนเอง เชน การศึกษาภาษาตางประเทศเพ่ิมเติม 
ศึกษาดานการตลาด ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายลูกคาใหม เสาะหาแหลงตลาดวัตถุดิบเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตท่ีครบวงจร สรางแนวโนมแฟช่ัน ศึกษารูปแบบของสินคาจากตางประเทศ และขอกีดกัน
ทางการคาซ่ึงเปนปจจัยในความกาวหนาทันโลก และยืนอยูในอาชีพไดนานและอาจสรางผลงานท่ีคนไทยภูมิใจ
หันมาใสเส้ือผาท่ีผลิตโดยนักออกแบบเส้ือผาไทยกันท่ัวประเทศ 
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
 ครู – อาจารยในวิชาท่ีเกี่ยวของ เจาของรานหรือหองเส้ือ เจาของโรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 
นักออกแบบเครื่องประดับ 
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กิจกรรม 
1. ใหผูเรียนเขียนอธิบายลักษณะอาชีพดานการออกแบบ ตกแตงท่ีอยูอาศัย ออกแบบเครื่องเรือน และ

ออกแบบแฟช่ันตามท่ีผูเรียนเขาใจ 
2. ใหผูเรียนอธิบายถึงคุณสมบัติของผู ท่ีจะประกอบอาชีพดานการออกแบบตกแตงท่ีอยูอาศัย 

ออกแบบเครื่องเรอืน และออกแบบแฟช่ัน ตามท่ีผูเรียนเขาใจ 
นําคําอธิบายในขอ 1 และ ขอ 2 เขารวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกลุมการเรียนของผูเรียน 
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คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 
1. นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 
2. ดร.ชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
3. นายวัชรินทร  จําป                             รองเลขาธิการ กศน. 
4. ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ท่ีปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน. 
5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 
ผูเขียนและเรียบเรียง 
1.  นายวิวฒันไชย จันทนสุคนธ ขาราชการบํานาญ 
2.  นายสุรพงษ ม่ันมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง 
1.  นายวิวฒันไชย จันทนสุคนธ ขาราชการบํานาญ 
2. นายจํานง  วันวิชัย ขาราชการบํานาญ 
3. นางสรัญณอร   พัฒนไพศาล กศน. เฉลิมพระเกยีรติ จ.บุรีรัมย 
4. นายชัยยันต   มณีสะอาด สถาบัน กศน. ภาคใต 
5. นายสฤษดิ์ชัย   ศิริพร สถาบัน กศน. ภาคตะวนัออก 
6. นางชอทิพย  ศิริพร  สถาบัน กศน. ภาคตะวนัออก 
7. นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป    กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
  
คณะทํางาน 
1.  นายสุรพงษ ม่ันมะโน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3. นางสาววรรณพร ปทมานนท กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4. นางสาวศริญญา กุลประดษิฐ  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูพิมพตนฉบบั 
1.  นางสาวปยวด ี คะเนสม กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
2.  นางสาวเพชรินทร เหลืองจิตวัฒนา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
3.  นางสาวกรวรรณ กวีวงษพิพัฒน กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
4.  นางสาวชาลิน ี ธรรมธิษา กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
5.  นางสาวอลิศรา บานชี กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
 
ผูออกแบบปก 
1. นายศุภโชค           ศรีรัตนศิลป     กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังท่ี 2 

คณะที่ปรึกษา 
นายประเสริฐ  บุญเรือง   เลขาธิการ กศน. 
นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ  รองเลขาธิการ กศน. 
นายวัชรินทร  จําป   รองเลขาธิการ กศน. 
นางวัทน ี  จันทรโอกุล  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
นางชุลีพร  ผาตินินนาท  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา 
นางอัญชลี  ธรรมวิธีกุล  หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
นางศุทธิน ี  งามเขตต  ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรยีน 
 
ผูพัฒนาและปรับปรุงคร้ังที่ 2 
นายสุรพงษ  ม่ันมะโน  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
นายกิตติพงศ จันทวงศ   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
นางสาวผณินทร แซอ้ึง   กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  
นางสาวเพชรินทร  เหลืองจิตวัฒนา  กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน 
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560 
ที่ปรึกษา 

1.  นายสุรพงษ จําจด เลขาธิการ กศน. 

2.  นายประเสริฐ หอมดี                   ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                                      ปฏิบัติหนาท่ีรองเลขาธิการ กศน. 

3.  นางตรีนุช สุขสุเดช                ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

                               และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผูปรับปรุงขอมูล  

นายสุรพงษ ม่ันมะโน               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

คณะทํางาน 

1. นายสุรพงษ  ม่ันมะโน               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป          กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี                กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ            กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

5. นางสาวสุลาง เพ็ชรสวาง             กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

6. นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน               กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน       กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

8. นางสาวชมพูนท สังขพิชัย                กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 
 






