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คํานํา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศใช ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 แทนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเปนหลักสูตรที่พัฒ นาขึ้นตามหลักปรัชญาและความเชื่อ
พื้น ฐานในการจัด การศึ ก ษานอกโรงเรีย นที่มี ก ลุม เปาหมายเปน ผูใ หญมีก ารเรียนรูและสั่ง สมความรูและ
ประสบการณอยางตอเนื่อง
ในปงบประมาณ 2554 กระทรวงศึก ษาธิก ารไดกําหนดแผนยุทธศาสตรใ นการขับเคลื่อนนโยบาย
ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสรางรายได
ที่มั่งคั่งและมั่นคง เปนบุคลากรที่มีวินัย เปยมไปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง
และผูอื่น สํานักงาน กศน. จึงไดพิจารณาทบทวนหลักการ จุด หมาย มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
เนื้อหาสาระ ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรู ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดั บการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

พุทธศัก ราช 2551 ใหมีค วามสอดคลองตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสงผลใหตองปรับปรุง
หนังสือเรียน โดยการเพิ่มและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาชีพ คุณธรรม จริยธรรมและการเตรียมพรอม
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ในรายวิชาที่มีความเกี่ ยวของสัมพันธกัน แตยังคงหลักการและวิธีการเดิมในการ
พัฒนาหนังสือที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรม ทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความรู
ความเขาใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรี ยนรู
และสื่ออื่น
การปรับปรุงหนังสือเรียนในครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา
และผูเกี่ยวของในการจัดการเรียนการสอนที่ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลองคความรูจากสื่อตาง ๆ มาเรียบเรียง
เนื้อหาใหครบถวนสอดคลองกับมาตรฐาน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและกรอบเนื้อหาสาระของรายวิชา
สํานักงาน กศน.ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และหวังวาหนังสือเรียน

ชุดนี้จะเปน

ประโยชนแกผูเรียน ครู ผูสอน และผูเกี่ยวของในทุกระดับ หากมีขอเสนอแนะประการใด สํานักงาน กศน. ขอ
นอมรับดวยความขอบคุณยิ่ง
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เรื่องที่ 1 จุด เสน สี แสงเงา รูปราง รูปทรง
จุด

………………………………………

คือ องคประกอบที่เล็กที่สุด จุดเปนสิ่งทีส่ ามารถบอกตําแหนงและทิศทางโดยการนําจุดมาเรียงตอกันให
เปนเสน การรวมกันของจุดจะเกิดน้ําหนักที่ใหปริมาตรแกรูปทรง เปนตน

เสน
หมายถึง จุด หลายๆจุด ที่เรียงชิด ติด กัน เปน แนวยาว โดยการลากเสน จากจุด หนึ่งไปยัง อีก จุด หนึ่ง
ในทิศทางที่แตกตางกัน จะเปนทิศมุม 45 องศา 90 องศา 180 องศาหรือมุมใดๆ การสลับทิศทางของเสนที่ลากทํา
ใหเกิดเปนลักษณะตาง ๆ ในทางศิลปะเสนมีหลายชนิดดวยกันโดยจําแนกออกไดเปนลักษณะใหญๆ คือ เสนตั้ง
เสนนอน เสนเฉียง เสนโคง เสนหยัก เสนซิกแซก
ความรูสึกที่มีตอเสน
เสนเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการสรางสรรค เสนสามารถแสดงใหเกิดความหมายของภาพ
และใหความรูสึกไดตามลักษณะของเสน เสนที่เปนพื้นฐาน ไดแก เสนตรงและเสนโคง
จากเสนตรงและเสนโคงสามารถนํามาสรางใหเกิดเปน เสนใหม ๆ ที่ใหความรูสึกที่แตกตางกันออกไป
ไดดังนี้
เสนตั้ง ใหความรูสึกแข็งแรง สูงเดน สงางาม นาเกรงขาม
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เสนนอน ใหความรูสึกสงบราบเรียบ กวางขวาง การพักผอน หยุดนิ่ง

เสนแนวเฉียง ใหความรูสึกไมปลอดภัย ไมมั่นคง ไมหยุดนิ่ง

เสนตัดกัน ใหความรูสึกประสานกัน แข็งแรง

เสนโคง ใหความรูสึกออนโยน นุมนวล

เสนคด ใหความรูสึกเคลื่อนไหว ไหลเลื่อน ราเริง ตอเนื่อง

เสนประ ใหความรูสึกขาดหาย ลึกลับ ไมสมบรูณ แสดงสวนที่มองไมเห็น

เสนขด ใหความรูสึกหมุนเวียนมึนงง

เสนหยัก ใหความรูสึกขัดแยง นากลัว ตื่นเตน แปลกตา
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นักออกแบบนําเอาความรูสึกที่มีตอเสนที่แตกตางกันมาใชในงานศิลปะประยุกต โดยใชเสนมาเปลี่ยน
รูปรางของตัวอักษร เพื่อใหเกิดความรูสึกเคลื่อนไหวและทําใหสื่อความหมายไดดียิ่งขึ้น

สี
ทฤษฎีสี หมายถึง หลักวิชาในเรื่องของสีที่สามารถมองเห็นไดดวยตา และเมื่อสามรอยกวาปที่ผานมา
ไอแซก นิวตัน ไดคนพบวาแสงสีขาวจาก ดวงอาทิตยเมื่อหักเห ผานแทงแกวสามเหลี่ยม (prism) แสงสีขาวจะ
กระจายออกเปนสีรุง เรียกวา สเปคตรัม มี 7 สี ไดแก มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง สม แดง และไดกําหนดให
เปนทฤษฎีสีของแสง ความจริงสีรุงเปนปรากฏการณ ตามธรรมชาติทเี่ กิดขึ้นและพบเห็นกันบอย ๆ โดยเกิดจาก
การหักเหของ แสงอาทิตยหรือแสงสวาง เมื่อผานละอองน้ําในอากาศและกระทบตอสายตาใหเห็นเปนสี มีผล
ทางดานจิตวิทยา ทางดานอารมณ และความรูสกึ การที่ไดเห็นสีจากสายตา สายตาจะสงความรูสึกไปยังสมองทํา
ใหเกิดความรูสกึ ตางๆ ตามอิทธิพลของสี เชน สดชื่น เรารอน เยือกเย็น หรือตื่นเตน มนุษยเราเกี่ยวของ
กับสีตางๆ อยูตลอดเวลา เพราะทุกสิ่งที่อยูรอบตัวนัน้ ลวนแตมีสีสันแตกตางกันมากมาย
นักวิชาการสาขาตางๆ ไดศึกษาคนควาเรื่องสี จนเกิดเปนทฤษฎีสี ตามหลักการของนักวิชาการสาขา
ตาง ๆ เชน
แมสีของนักฟสิกส หรือ(แมสีของแสง) (Spectrum Primaries)
เปนสีที่เกิดจากการผสมกันของคลื่นแสง มี 3 สี คือ

แมสีของนักเคมี (Pigmentary Primaries) คือสีที่ใ ชในวงการอุตสาหกรรมและวงการศิล ปะ หรือ
เรียกอีกอยางหนึ่งวา สีวัต ถุธาตุ ที่เรากําลังศึก ษาอยูใ นขณะนี้ โดยใชใ นการเขียนภาพเกี่ยวกับพาณิชยศิ ลป
ภาพโฆษณา ภาพประกอบเรื่องและภาพเขียน ของศิลปนตาง ๆ ประกอบดวย
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สีขั้นที่ 1 (Primary Color) คือ แมสีพื้นฐาน มี 3 สี ไดแก
1. สีเหลือง (Yellow)
สีแดง
2. สีแดง (Red)
3. สีน้ําเงิน (Blue)

สีน้ําเงิน

สีเหลือง

สีขั้นที่ 2 (Secondary color)
คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแมสีผสมกันในอัตราสวนที่เทากัน 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)
สีสม

สีมวง

สีเขียว

สีขั้นที่ 3 (Intermediate Color)
คือสีที่เกิดจากการผสมกันระหวางแมสีกับสีขั้นที่ 2 จะเกิดสีขั้นที่ 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)
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สีมวงแดง

สีแดงสม

สีสมเหลือง

สีน้ําเงินมวง

สีเขียวน้ําเงิน

สีเหลืองเขียว

เราสามารถผสมสีเกิดขึ้นใหมไดอีกมากมายหลายรอยสีดวยวิธีการเดียวกันนี้ ตามคุณลักษณะของสีที่จะกลาว
ตอไป
จะเห็นไดวาสีทั้ง 3 ขั้นตามทฤษฎีสีดังกลาว มีผลทําใหเราสามารถนํามาใชเปนหลักในการเลือกสรรสี
สําหรับงานสรางสรรคของเราได ซึ่งงานออกแบบมิไดถูกจํากัดดวยกรอบความคิดของทฤษฎีตามหลักวิชาการ
เทานั้น แตเราสามารถคิดออกนอกกรอบแหงทฤษฎีนั้น ๆ ได เทาที่มันสมองของเราจะเคนความคิดสรางสรรค
ออกมาได

ภาพวงจรสี 12 สี
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คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ
1. สีแท หรือความเปนสี (Hue) หมายถึง สีที่อยูในวงจรสีธรรมชาติ ทั้ง 12 สี (ดูภาพสี 12 สีในวงจรสี
ประกอบ) สี ที่เราเห็นอยูทุกวันนี้แบงเปน 2 วรรณะ โดยแบงวงจรสีออกเปน 2 สวน จากสีเหลืองวนไปถึงสีมวง คือ
1. สีวรรณะรอน (Warm Color) ใหความรูสึก รุนแรง รอน ตื่นเตน ประกอบดวย สีเหลือง
สีเหลืองสม สีสม สีแดงสม สีแดง สีมวงแดง สีมวง
2. สีว รรณะเย็น (Cool Color) ใหค วามรู สึก เย็น สงบ สบายตาประกอบด ว ย สี เหลือ ง
สีเขียวเหลือง สีเขียว สีน้ําเงินเขียว สีน้ําเงิน สีมวงน้ําเงิน สีมวง เราจะเห็นวา สีเหลือง และสีมวง เปนสีที่อยูไดทั้ง
2 วรรณะ คือสีกลางที่เปนไดทั้งสีรอน และสีเย็น
2. ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสด หรือความบริสุทธิ์ของสีใดสีหนึ่ง และสีที่ถูกผสมดวย
สีดําจนหมน ลง ความจัดหรือความบริสุทธิ์จ ะลดลงความจัดของสีจะเรียงลําดับจากจัดที่สุด ไปจนหมนที่สุด
ไดหลายลําดับ ดวยการคอยๆ เพิ่มปริมาณของสีดําที่ผสมเขาไปทีละนอยจนถึงลําดับที่ความจัดของสีมีนอยที่สุด
คือเกือบเปนสีดํา
3. น้ําหนักของสี (Values) หมายถึง สีที่สดใส (Brightness) สีกลาง (Grayness) สีทึบ(Darkness) ของ
สีแตละสี สีทุกสีจะมีน้ําหนักในตัวเอง ถาเราผสมสีขาวเขาไปในสีใดสีหนึ่ง สีนั้นจะสวางขึ้น หรือมีน้ําหนักออน
ลงถาเพิ่มสีข าวเขาไปทีละนอยๆ ตามลําดับเราจะไดน้ําหนักของสีที่เรียงลําดับจากแกสุด ไปจนถึงออนสุด
น้ําหนัก ออนแกข องสี เกิด จากการผสมดว ยสีข าว เทา และดําน้ําหนั ก ของสีจ ะลดลงดว ยการใชสีข าวผสม
(tint) ซึ่งจะทําให เกิดความรูสึกนุมนวล ออนหวาน สบายตา น้ําหนักของสีจะเพิ่มขึ้นปานกลางดวยการใชสีเทา
ผสม (tone) ซึ่งจะทําใหความเขมของสีลดลง เกิดความรูสึก ที่สงบ ราบเรียบ และน้ําหนักของสีจะเพิ่มขึ้นมาก
ขึ้นนดวยการใชสีดําผสม (shade) ซึ่งจะทําใหความเขมของสีลดความสดใสลง เกิดความรูสกึ ขรึม ลึกลับ น้ําหนัก
ของสียังหมายถึงการเรียงลําดับน้ําหนักของสีแทดว ยกัน เอง โดยเปรียบเทียบน้ําหนัก ออนแกกับสีข าว - ดํา
เราสามารถเปรียบเทียบระหวางภาพสีกับภาพขาวดําไดอยางชัดเจนและเมื่อเรานําภาพสีที่เราเห็นวามีสีแดงอยู
หลายคาตั้งแตออน กลาง แก ไปถายเอกสารขาว - ดํา เมื่อนํามาดูจะพบวา สีแดงจะมีน้ําหนักออน แกตั้งแตขาว
เทา ดํา นั่นเปนเพราะวาสีแดงมีน้ําหนักของสีแตกตางกันนั่นเอง
สีตางๆ ที่เราสัมผัสดวยสายตา จะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีที่เรามองเห็นสี ไมวาจะเปน
การแตงกาย บานที่อยูอาศัย เครื่องใชตางๆ แลวเราจะทําอยางไร จึงจะใชสีไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
หลักจิตวิทยา เราจะตองเขาใจวาสีใดใหความรูสึกตอมนุษยอยางไร ซึ่งความรูสึกทีเ่ กี่ยวกับสีสามารถจําแนกออก
ไดดังนี้
สีแดง ใหความรูสึกรอน รุนแรง กระตุน ทาทาย เคลื่อนไหว ตื่นเตน เราใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ
ความมั่งคั่ง ความรัก ความสําคัญ และอันตรายจะทําใหเกิดความอุดมสมบูรณเปนตน
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สีสม ใหความรูสึก รอน อบอุน สดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง และการปลดปลอย สีเหลือง
ใหความรูสึก แจมใส ราเริง เบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม ความสุกสวาง สีเขียว ใหความรูสึก งอกงาม สดชื่น 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
อิสระเสรีภาพ การชวยเหลือ
สีคราม จะทําใหเกิดความรูสึกสงบ
สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม เรนลับ ซอนเรนมีอํานาจ มีพลังแฝงอยู ความรัก ความเศรา
ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์
สีน้ําตาล ใหความรูสึกเกา หนัก สงบเงียบ
สีขาว ใหความรูสึกบริสุทธิ์ สะอาด ใหม สดใส
สีดํา ใหความรูสึกหนัก หดหู เศราใจ ทึบตัน
สีชมพู ใหความรูสึก อบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก เอาใจใส วัยรุน หนุมสาว นารัก
ความสดใส
สีเขียว จะทําใหเกิดความรูสึกกระชุมกระชวย เปนหนุมสาว
สีเทา ใหค วามรูสึก เศรา อาลัย ทอแท ความลึ ก ลับ ความหดหู ความชรา ความสงบ ความเงีย บ
สุภาพสุขุม ถอมตน
สีทอง ใหความรูสึก ความหรูหรา โออา มีราคา สูงคา สิ่งสําคัญ ความเจริญรุงเรือง ความสุข ความมั่งคั่ง
ความร่ํารวย การแผกระจาย
จากความรูสึกดังกลาว เราสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดในทุกเรื่อง และเมื่อตองการ
สรางผลงาน ที่เกี่ยวกับการใชสี เพื่อที่จะไดผลงานที่ตรงตามความตองการในการสื่อความหมาย และจะชวยลด
ปญหาในการตัดสินใจที่จะเลือกใชสีตางๆได เชน
1. ใชในการแสดงเวลาของบรรยากาศในภาพเขียน เพราะสีบรรยากาศในภาพเขียนนั้นๆ จะแสดงใหรูวา
เปนภาพตอนเชา ตอนกลางวัน หรือตอนบาย เปนตน
2. ในดานการคา คือ ทําใหสินคาสวยงาม นาซื้อหา นอกจากนี้ยังใชกับงานโฆษณา เชน โปสเตอรตางๆ
ชวยใหจําหนายสินคาไดมากขึ้น
3. ในดานประสิทธิภาพของการทํางาน เชน โรงงานอุตสาหกรรม ถาทาสีสถานที่ทํางานใหถูกหลัก
จิตวิทยา จะเปนทางหนึ่งที่ชวยสรางบรรยากาศใหนาทํางาน คนงานจะทํางานมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงขึ้น
4. ในดานการตกแตงสีของหอง และสีของเฟอรนิเจอร ชวยแกปญหาเรื่องความสวางของหอง รวมทั้ง
ความสุข ในการใช หอง ถ าเป น โรงเรียน เด็ก จะเรียนได ผลดี ขึ้น ถา เปน โรงพยาบาลคนไขจ ะหายเร็ ว ขึ้ น
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นักสรางสรรคงานออกแบบจะเปนผูที่เกี่ยวของกับการใชสีโดยตรง มัณฑนากรจะคิดคนสีขึ้นมาเพื่อใชในงาน
ตกแตง คนออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดคนสีเกี่ยวกับแสง จิตรกรก็จะคิดคนสีขึ้นมาระบายใหเหมาะสมกับ
ความคิด และจินตนาการของตน แลวตัวเราจะคิดคนสีขึ้นมาเพื่อความงาม ความสุข สําหรับเรามิไดหรือสีที่ใช
สําหรับการออกแบบนั้น ถาเราจะใชใหเกิดความสวยงามตรงตามความตองการของเรา มีหลักในการใชกวางๆ
อยู 2 ประการ คือ การใชสีกลมกลืนกัน และ การใชสีตัดกัน
1. การใชสีกลมกลืนกัน
การใชสีใหกลมกลืนกัน เปนการใชสีหรือน้ําหนักของสีใหใกลเคียงกัน หรือคลายคลึงกัน เชน การใชสี
แบบเอกรงค เปนการใชสีสีเดียวที่มีน้ําหนักออนแกหลายลําดับ
การใชสีขางเคียง เปนการใชสีที่เคียงกัน 2 – 3 สี ในวงสี เชน สีแดง สีสมแดง และสีมวงแดง การใชสี
ใกลเคียง เปนการใชสีที่อยูเรียงกันในวงสีไมเกิน 5 สี ตลอดจนการใชสีวรรณะรอนและวรรณะเย็น (warm tone
colors and cool tone colors) ดังไดกลาวมาแลว
2. การใชสีตัดกัน สีตัดกันคือสีที่อยูตรงขามกันในวงจรสี (ดูภาพวงจรสี ดานซายมือประกอบ) การใชสี
ใหตัดกันมีความจําเปนมาก ในงานออกแบบ เพราะชวยใหเกิดความนาสนใจในทันทีที่พบเห็น สีตัดกันอยาง
แทจริงมี อยูดวยกัน 6 คูสี คือ
1. สีเหลือง ตรงขามกับ สีมวง
เหลือง มวง
2. สีสม ตรงขามกับ สีน้ําเงิน

สม

น้าํ เงิน

3. สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว

แดง

เขียว

4. สีเหลืองสม ตรงขามกับ สีมวงน้ําเงิน

เหลืองสม มวงน้ําเงิน

5. สีสมแดง ตรงขามกับ น้ําเงินเขียว

สมแดง

6. สีมวงแดง ตรงขามกับ สีเหลืองเขียว

มวงแดง เหลืองเขียว

น้ําเงินเขียว

ในงานออกแบบ หรือการจัดภาพ หากเรารูจักใชสีใหมีสภาพโดยรวมเปนวรรณะรอน หรือวรรณะเย็น
เราจะ สามารถควบคุม และสรางสรรคผลงานใหเกิดความประสานกลมกลืน งดงามไดงายขึ้น เพราะสีมีอิทธิพล
ตอมวล ปริมาตร และชองวาง สีมีคุณสมบัติที่ทําใหเกิดความกลมกลืน หรือขัดแยงได สีสามารถขับเนนใหเกิด
จุดเดน และการรวมกันใหเกิดเปนหนวยเดียวกันได เราในฐานะผูใชสีตองนําหลักการตางๆ ของสีไปประยุกตใช
ใหสอดคลอง กับเปาหมายในงานของเรา เพราะสีมีผลตอการออกแบบ คือ
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1. สรางความรูสึก สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณ และภูมิหลัง
ของแตละคน สีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดได การใชสีภายใน หรือภายนอกอาคาร จะมีผลในการ
สรางบรรยากาศได
2. สรางความนาสนใจ สีมีอิทธิพลตองานศิลปะการออกแบบ จะชว ยสรางความประทับใจ และ
ความนาสนใจเปนอันดับแรกที่พบเห็น
3. สีบอกสัญลักษณของวัตถุ ซึ่งเกิดจากประสบการณ หรือภูมิหลัง เชน สีแดงสัญลักษณของไฟ หรือ
อันตราย สีเขียวสัญลักษณแทนพืช หรือความปลอดภัย เปนตน
4. สีช ว ยให เ กิ ด การรั บ รู และจดจํ า งานศิ ล ปะการออกแบบตอ งการให ผู พบเห็ น เกิ ด การจดจํ า
ในรูปแบบ และผลงาน หรือเกิดความประทับใจ การใชสีจะตองสะดุดตา และมีเอกภาพ
แสงและเงา
แสงและเงา หมายถึง แสงที่สองมากระทบพื้นผิวที่มีสีออนแกและพื้นผิวสูงต่ํา โคงนูนเรียบหรือขรุขระ
ทําใหปรากฏแสงและเงาแตกตางกัน
ตัวกําหนดระดับของคาน้ําหนัก ความเขมของเงาจะขึ้นอยูก ับความเขมของแสง ในที่ที่มีแสงสวางมาก
เงาจะเขมขึ้นและในที่ที่มีแสงสวางนอย เงาจะไมชัดเจน ในที่ที่ไมมีแสงสวางจะไมมีเงา และเงาจะอยูในทางตรง
ขามกับแสงเสมอ คาน้ําหนักของแสงและเงาทีเ่ กิดบนวัตถุสามารถจําแนกเปนลักษณะทีต่ าง ๆ ไดดังนี้
1. บริเวณแสงสวางจัด (Hi-light) เปนบริเวณที่อยูใกลแหลงกําเนิดแสงมากที่สุดจะมีความสวางมาก
ที่สุด วัตถุที่มีผิวมันวาวจะสะทอนแหลงกําเนิดแสงออกมาใหเห็นไดชัด
2. บริเวณแสงสวาง (Light) เปนบริเวณที่ไดรับแสงสวาง รองลงมาจากบริเวณแสงสวางจัด เนื่องจาก
อยูหางจากแหลงกําเนิดแสงออกมา และเริ่มมีคาน้ําหนักออน ๆ
3. บริเวณเงา (Shade) เปนบริเวณที่ไมไดรับแสงสวาง หรือเปนบริเวณที่ถูกบดบังจากแสงสวาง ซึ่งจะ
มีคาน้ําหนักเขมมากขึ้นกวาบริเวณแสงสวาง
4. บริเวณเงาเขมจัด (Hi-Shade) เปนบริเวณที่อยูหางจากแหลงกําเนิดแสงมากที่สุด หรือ เปนบริเวณ
ที่ถูกบดบังหลาย ๆ ชั้น จะมีคาน้ําหนักที่เขมมากไปจนถึงเขมที่สุด
5. บริเวณเงาตกทอด เปนบริเวณของพื้นหลังที่เงาของวัตถุทาบลงไป เปนบริเวณเงาที่อยูภายนอกวัตถุ
และจะมีความเขมของคาน้ําหนักขึ้นอยูกับความเขมของเงา น้ําหนักของพื้นหลัง ทิศทางและระยะของเงา
ความสําคัญของคาน้ําหนัก
1. ใหความแตกตางระหวางรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่วาง
2. ใหความรูสึกเคลื่อนไหว
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 จากนั้นนํามาแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนกันชมและวิจารณ
กันในชั้นเรียน
2. นําผลงานจากขอ1 เก็บในแฟมสะสมผลงาน
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เรื่องที่ 2 ทัศนศิลปสากล
ความหมายของศิลปะและทัศนศิลป
ศิล ปะหมายถึง ผลแหงความคิด สรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกมาในรูปลัก ษณตางๆใหปรากฏ
ซึ่งความสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ตามประสบการณ รสนิยม และทักษะของ
บุคคลแตละคนนอกจากนี้ยังมีนักปราชญ นักการศึกษา ทานผูรู ไดใหความหมายของศิลปะแตกตางกันออกไป
เชน การเลียนแบบธรรมชาติ การแสดงออกของบุคลิกภาพทางอารมณของมนุษย
ความสัมพันธระหวางศิลปะกับมนุษย
การสรางสรรคทางศิลปะของมนุษยเปนกิจกรรมในการพัฒนาสติปญญาและอารมณที่มีมาตั้งแตสมัย
โบราณตั้งแตยุคหินหรือประมาณ 4,000 - 5,000 ปลวงมาแลว นับตั้งแตมนุษยอาศัยอยูในถ้ํา เพิงผา ดํารงชีวิตดวย
การลาสัตวและหาของปาเปนอาหาร โดยมากศิลปะจะเปนภาพวาด ซึ่งปรากฏตามผนังถ้ําตางๆ เชน ภาพวัวไบ
ซัน ที่ถ้ําอัลตาริมา ในประเทศสเปน ภาพสัตวชนิดตาง ๆ ที่ถ้ําลาสโคซ ในประเทศฝรั่งเศส สําหรับประเทศไทย
ที่พบเห็น เชนผาแตม จังหวัดอุบลราชธานี ภาชนะเครื่องปนดินเผา ที่บานเชียง จังหวัดอุดรธานี
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ประเภทของงานทัศนศิลป สามารถแบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1. จิตรกรรม
2. ประติมากรรม
3. สถาปตยกรรม
4. ภาพพิมพ
งานจิตรกรรม เปนงานศิลปะที่แสดงออกดวยการวาด ระบายสี และการจัดองคประกอบความงาม
เพื่อใหเกิดภาพ 2 มิติ ไมมีความลึกหรือนูนหนา จิตรกรรมเปนแขนงหนึ่งของทัศนศิลป ผูทํางานดานจิตรกรรม
จะเรียกวา จิตรกร

จอหน แคนาเดย (John Canaday) ไดใหความหมายของจิตรกรรมไววา จิตรกรรม คือ การระบายชั้นของ
สีลงบนพื้นระนาบรองรับเปนการจัดรวมกันของรูปทรง และ สีที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการของศิลปนแตละคน
ในการเขียนภาพนั้น พจนานุกรมศัพท อธิบายวา เปนการสรางงานทัศนศิลปบนพื้นระนาบรองรับ ดวยการ
ลากปาย ขีด ขูด วัสดุจิตรกรรมลงบนพื้นระนาบรองรับ
ภาพจิตรกรรมที่เกาแกที่สุดที่เปนที่รูจักอยูที่ถ้ํา Chauvet ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนักประวัติศาสตรบางคน
อางวามีอายุราว 32,000 ปเปนภาพที่สลักและระบายสีดวยโคลนแดงและสียอมดํา แสดงรูปมา แรด สิงโต ควาย
แมมมอธ หรือมนุษยที่กําลังลาสัตว
จิตรกรรม สามารถจําแนกไดตามลักษณะผลงาน และ วัสดุอุปกรณการสรางสรรคเปน 2 ประเภท คือ
ภาพวาด และ ภาพเขียน
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จิตรกรรมภาพวาด (Drawing) เปนศัพททัศนศิลป คือ ภาพวาดเสน หรือบางทานอาจเรียกดวยคําทับ
ศัพทวา ดรออิง้ ปจจุบันไดมีการนําอุปกรณ และเทคโนโลยีที่ใช ในการเขียนภาพและวาดภาพ ที่กาวหนาและ
ทันสมัยมากมาใช ผูเขียนภาพจึงอาจจะใชอุปกรณตางๆมาใชในการเขียนภาพ ภาพวาดในสื่อสิ่งพิมพ สามารถ
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ภาพวาดลายเสน และ การตูน
จิตรกรรมภาพเขียน (Painting) ภาพเขียนเปนการสรางงาน 2 มิติบนพื้นระนาบดวยสีหลายสี เชน สีน้ํา
สีน้ํามัน สีฝนุ สีชอลค หรือสีอะคริลคิ ซึ่งผลงานทางดานจิตรกรรมภาพเขียนของสีแตละชนิดจะมีความแตกตาง
กัน เชน
1. การเขียนภาพสีน้ํา (Color Painting)

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

งานประติมากรรม เปนผลงานดานศิลปที่แสดงออกดวยการสรางรูปทรง 3 มิติ ที่มีปริมาตร มีน้ําหนัก
และกินเนื้อที่ในอากาศ โดยการใชวัสดุชนิดตาง ๆ วัสดุที่ใชสรางสรรคงานประติมากรรม จะเปนตัวกําหนด
วิธีการสรางผลงาน ความงามของงานประติมากรรม ทําได 4 วิธี คือ
1. การปน (Casting) เปนการสรางรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุ ที่มีความเหนียว ออนตัว และยึดจับตัวกันไดดี
วัสดุที่นิยมนํามาใชปน ไดแก ดินเหนียว ดินน้ํามัน ปูน แปง ขี้ผึ้ง กระดาษ หรือ ขี้เลื่อยผสมกาว เปนตน
2. การแกะสลัก (Carving) เปนการสรางรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุที่ แข็ง เปราะ โดยอาศัย เครื่องมือ วัสดุ
ที่นิยมนํามาแกะ ไดแก ไม หิน กระจก แกว ปูนปลาสเตอร เปนตน

งานแกะสลักไม
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3. การหลอ (Molding) การสรางรูปผลงานที่มีทรง 3 มิติ จากวัสดุที่หลอมตัวไดและกลับแข็งตัวได
โดยอาศัยแมพิมพ ซึ่งสามารถทําใหเกิดผลงานที่เหมือนกันทุกประการตั้งแต 2 ชิ้น ขึ้นไป วัสดุที่นิยมนํามา
ใชหลอ ไดแก โลหะ ปูน แกว ขี้ผึ้ง เรซิ่น พลาสติก ฯลฯ
4. การประกอบขึ้นรูป (Construction) การสรางผลงานที่มีรูปทรง 3 มิติ โดยการนําวัสดุตาง ๆ มา
ประกอบเขาดวยกัน และยึดติดกันดวยวัสดุตาง ๆ การเลือกวิธีการสรางสรรคงานประติมากรรม ขึ้นอยูกับวัสดุที่
ตองการใชในงานประติมากรรม ไมวาจะสรางขึ้นโดยวิธีใด ผลงานทางดานประติมากรรม จะมีอยู 3 ลักษณะ คือ
แบบนูนต่ํา แบบนูนสูง และแบบลอยตัว ผูสรางสรรคงานประติมากรรม เรียกวา ประติมากร
ประเภทของงานประติมากรรม
1. ประติมากรรมแบบนูนต่ํา (Bas Relief) เปนรูปปนที่นูนขึ้นมาจากพื้นหรือมีพื้นหลังรองรับ มองเห็น
ไดชัดเจนเพียงดานเดียว คือดานหนา มีความสูงจากพื้นไมถึงครึ่งหนึ่งของรูปจริง ไดแกรูปนูนบนเหรียญรูปนูน
ที่ใชประดับตกแตงภาชนะ รูปนูนที่ใชประดับตกแตงบริเวณฐานอนุสาวรีย หรือพระเครื่องบางองค

2. ประติมากรรมแบบนูนสูง ( High Relief ) เปนรูปปนแบบตาง ๆ มีลักษณะเชนเดียวกับแบบ นูนต่ํา
แตมีความสูงจากพื้นตั้งแตค รึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้น ไป ทําใหเห็นลวดลายที่ลึก ชัด เจน และ และเหมือนจริง
มากกวาแบบนูนแตใชงานแบบเดียวกับแบบนูนต่ํา

3. ประติมากรรมแบบลอยตัว ( Round Relief ) เปนรูปปนแบบตาง ๆ ที่มองเห็นไดรอบดานหรือ ตั้งแต 4
ดานขึ้นไป ไดแก ภาชนะตาง ๆ รูปเคารพตาง ๆ พระพุทธรูป เทวรูป รูปตามคตินิยม รูปบุคคลสําคัญ รูปสัตว ฯลฯ
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สถาปตยกรรม (Architecture) หมายถึง การออกแบบผลงานทางทัศนศิลปที่เปนการกอสรางสิ่งตาง ๆ
คนทั่วไปอยูอาศัยไดและอยูอาศัยไมได เชนสถูป เจดีย อนุสาวรีย บานเรือนตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้ยังรวมถึง
การกําหนดผั งบริเวณตา ง ๆ เพื่อใหเกิ ด ความสวยงามและเป น ประโยชน แกก ารใชส อยตามตองการงาน
สถาปตยกรรมเปนแหลงรวมของงานศิลปะทางกายภาพเกือบทุกชนิด และมักมี รูปแบบแสดงเอกลักษณของ
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 ไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
บทความ De Architectura ของวิ ทรู เ วีย ส ซึ่ ง เปน บทความเกี่ย วกั บสถาป ต ยกรรม ที่ เก า แก ที่ สุ ด
ที่เราคนพบ ไดกลาวไววา สถาปตยกรรมตองประกอบดวยองคประกอบสามสวนหลักๆ ที่ผสมผสานกันอยางลง
ตัวและสมดุล อันไดแก
ความงาม (Venustas) หมายถึง สัดสวนและองคประกอบ การจัดวางที่วาง สี วัสดุและพื้นผิวของอาคาร
ที่ผสมผสานลงตัวที่ยกระดับจิตใจของผูไดยลหรือเยี่ยมเยือนสถานที่นั้นๆ
ความมั่น คงแข็งแรง (Firmitas) และประโยชนใ ชสอย (Utilitas) หมายถึง การสนองประโยขนและ
การบรรลุประโยชนแหงเจตนา รวมถึงปรัชญาของสถานที่นั้นๆ
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สถาปตยกรรมตะวันตก
ตัวอยางเชน บานเรือน โบสถ วิหาร ปราสาท ราชวัง ซึ่งมีทั้งสถาปตยกรรมแบบโบราณ เชน กอธิก
ไบแซนไทน จนถึงสถาปตยกรรมสมัยใหม

ศิลปะภาพพิมพ ( Printmaking)
ภาพพิมพ โดยความหมายของคํายอมเปนที่เขาใจชัดเจนแลววา หมายถึงรูปภาพที่สรางขึ้นมา โดยวิธี
การพิมพ แตสําหรับคนไทยสวนใหญเมื่อพูดถึงภาพพิมพอาจจะยังไมเปนที่รูจักวาภาพพิมพ คืออะไรกันแน
เพราะคําๆนี้เปนคําใหมที่เพิ่งเริ่มใชกันมาประมาณเมื่อ 30 ป มานี้เอง
โดยความหมายของคําเพียงอยางเดียว
อาจจะชวนใหเขาใจสับสนไปถึงรูปภาพที่พิมพดวยกรรมวิธี
การพิมพทางอุตสาหกรรม เชน โปสเตอร ภาพพิมพที่จําลองจากภาพถาย หรือภาพจําลองจิตรกรรมอันที่จริง
คําวา ภาพพิมพ เปนศัพทเฉพาะทางศิลปะที่ หมายถึง ผลงานวิจิตรศิลปที่จดั อยูในประเภท ทัศนศิลป เชน
เดียวกันกับจิตรกรรมและประติมากรรม
ภาพพิมพทั่วไป มีลักษณะเชนเดียวกับจิตรกรรมและภาพถาย คือตัวอยางผลงานมีเพียง 2 มิติ สวนมิติที่
3 คือ ความลึกที่จะเกิดขึ้นจากการใชภาษาเฉพาะของทัศนศิลป อันไดแก เสน สี น้ําหนัก และพื้นผิว สรางใหดู
ลวงตาลึกเขาไปในระนาบ 2 มิติของผิวภาพ แตภาพพิมพมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากจิตรกรรมตรงกรรมวิธี
การสรางผลงาน ที่ผลงานจิต รกรรมนั้น ศิลปนจะเปน ผูสรางสรรคขีดเขียน หรือวาดภาพระบายสีลงไปบน
ผืนผาใบ หรือกระดาษ โดยสรางออกมาเปนภาพทันที แตการสรางผลงานภาพพิมพศิลปนตองสรางแมพิมพ
ขึ้นมาเปนสื่อกอน แลวจึงผานกระบวนการพิมพ ถายทอดออกมาเปนภาพทีต่ องการได
กรรมวิธีใ นการสรางผลงานดวยการพิมพนี้เอง ที่ทําใหศิลปน สามารถสรางผลงานที่เปน ตน แบบ
(Original) ที่เหมือนๆกันไดหลายชิ้น เชนเดียวกับผลงานประติมากรรมประเภทที่ปนดวยดินแลวทําแมพิมพ
หลอผลงานชิ้นนั้นใหเปนวัสดุถาวร เชน ทองเหลือง หรือสําริด ทุกชิ้นที่หลอออกมาถือวาเปนผลงานตนแบบ
มิใชผลงานจําลอง (Reproduction) ทั้งนี้เพราะวาภาพพิมพนั้นก็มิใชผลงานจําลองจากตนแบบที่เปนจิตรกรรม
หรือวาดเสน แตภาพพิมพเปนผลงานสรางสรรคที่ศิลปนมีทั้งเจตนาและความเชี่ยวชาญในการใชคุณลักษณ
พิเศษเฉพาะของเทคนิควิธีการทางภาพพิมพแตละชนิดมาใชในการถายทอดจินตนาการ ความคิด และอารมณ
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ความรูสึกออกมาในผลงานไดโดยตรง แตกตางกับการที่นําเอาผลงานจิตรกรรมที่สรางสําเร็จไวแลวมาจําลอง
เปนภาพโดยผานกระบวนการทางการพิมพ

ในการพิมพผลงานแตละชิ้น ศิลปนจะจํากัดจํานวนพิมพตามหลักเกณฑสากล ที่ศิลปสมาคมระหวาง
ชาติ ซึ่งไทยก็เปนสมาชิกอยูดวย ไดกําหนดไวโดยศิลปนผูสรางผลงานจะเขียนกํากับไวที่ดานซายของภาพเชน
3/30 เลข 3 ตัวหนาหมายถึงภาพที่ 3 สวนเลข 30 ตัวหลังหมายถึงจํานวนที่พิมพทั้งหมด ในภาพพิมพบางชิ้น
ศิลปนอาจเซ็นคําวา A/P ไวแทนตัวเลขจํานวนพิมพ A/P นี้ยอมาจาก Artist's Proof ซึ่งหมายความวา ภาพ ๆ นี้
เปนภาพที่พิมพขึ้นมา หลังจากที่ศิลปนไดมีการทดลองแกไข จนไดคุณภาพสมบูรณตามที่ตองการ จึงเซ็นรับรอง
ไวหลังจากพิมพ A/P ครบตามจํานวน 10% ของจํานวนพิมพทั้งหมด จึงจะเริ่มพิมพใหค รบตามจํานวนเต็ม
ที่กําหนดไว หลังจากนั้นศิลปนจะทําลาย แมพิมพทิ้งดวยการขูดขีด หรือวิธีการอื่นๆ โดยจะพิมพภาพสุดทายนี้
ไวเพื่อเปนหลักฐาน เรียกวา Cancellation Proof สุดทายศิลปนจะเซ็นทั้งหมายเลขจํานวนพิมพ วันเดือนป และ
ลายเซ็นของศิลปนเองไวดานลางขวาของภาพเพื่อเปนการรับรองคุณภาพดวยทุกชิ้น จํานวนพิมพนี้อาจจะมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับความนิยมของ “ ตลาด ” และปจจัยอื่นๆอีกหลายประการ
สําหรับศิลปนไทยสวนใหญจะจํากัดจํานวนพิมพไวคอนขางต่ําประมาณ 5-10 ภาพ ตอผลงาน 1 ชิ้น
กฎเกณฑที่ศิลปนทั่วโลกถือปฏิบัติกันเปนหลักสากลนี้ยอมเปนการรักษามาตรฐานของภาพพิมพไว อันเปนการ
สงเสริมภาพพิมพใหแพรหลายและเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
รูปแบบของศิลปะภาพพิมพในดานเทคนิค
1. กรรมวิธีการพิมพผิวนูน (Relief Process)
2. กรรมวิธีการพิมพรองลึก (Intaglio Process )
3. กรรมวิธีการพิมพพื้นราบ (Planography Process
4. กรรมวิธีการพิมพผานชองฉลุ (Serigraphy)
5. กรรมวิธีการพิมพเทคนิคผสม (Mixed Tecniques)
6. การพิมพวิธีพื้นฐาน (Basic Printing)
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รูปแบบของศิลปะภาพพิมพในทางทฤษฎีสุนทรียศาสตร
1. รูปแบบแสดงความเปนจริง (Figuration Form)
2. รูปแบบผันแปรความเปนจริง (Semi - Figuration Form)
3. รูปแบบสัญลักษณ (Symbolic Form)
4. รูปแบบที่ปราศจากเนื้อหา (Non - Figuration Form)

ความสําคัญของเนื้อหา
1. กระบวนการสรางแมพิมพ ในงานศิลปะภาพพิมพ มีหลายลักษณะและแตละลักษณะจะมีความเปน
เอกลักษณเฉพาะของเทคนิค ซึ่งแตละเทคนิคสามารถตอบสนองเนื้อหาในทางศิลปะไดตามผลของเทคนิคนัน้ ๆ
เชน กรรมวิธีการพิมพรองลึกสามารถถายทอดเนื้อหาในเรือ่ งพื้นผิว (TEXTURE) ไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
2. ในทฤษฎีทางสุนทรียศาสตรทําใหแยกแยะถึงรูปแบบในทางศิลปะในแบบตาง ๆ เพื่อใหทราบถึง
วิธีการแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ ของศิลปนได
กิจกรรม
1. ใหนักศึกษาทดลองเขียนภาพจิตรกรรมดวยสีน้ํา หรือสีตาง ๆ ในการเขียนภาพระบายสี โดยอาจเปน
ภาพทิวทัศน ภาพผักหรือผลไมก็ได
2. ใหนักศึกษานําดินเหนียวหรือดินน้ํามันมาปน เปนรูป คน สัตว หรือผลไม โดยมีสวนสูงไมต่ํากวา
20 เซนติเมตร
3. ใหนําผลงานจากขอ1และขอ2 มาแสดงในชั้นเรียนและใหอาจารยและเพื่อนนักศึกษารวมกันอภิปราย
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เรื่องที่ 3 การวิพากษวิจารณงานทัศนศิลป

ความหมาย
การวิเคราะหงานศิลปะ หมายถึง การพิจารณาแยกแยะศึกษาองคประกอบของผลงานศิลปะออก
เปนสวน ๆ ทีละประเด็น ทั้งในดานทัศนธาตุ องคประกอบศิลป และความสัมพันธตางๆในดานเทคนิคกรรมวิธี
การสรางสรรคผลงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประเมินผลงานศิลปะ แตละชิน้ วามีคุณคาทางดานความงาม ทางดาน
สาระและทางดานอารมณ และความรูสึกอยางไร
การวิจารณงานศิลปะ หมายถึง การแสดงออกทางดานความคิดเห็นตอผลงานทางศิลปะที่ศิลปน
สรางสรรคขึ้น โดยผูวจิ ารณใหความคิดเห็นตามหลักเกณฑและหลักการของศิลปะ ทั้งในดานสุนทรียศาสตร
และสาระอื่นๆ ดวยการติชม เพื่อใหไดขอคิดนําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะ หรือใชเปนขอมูลในการ
ประเมินตัดสินผลงาน เปรียบเทียบใหเห็นคุณคาในผลงานศิลปะชิ้นนั้น ๆ
คุณสมบัติของนักวิจารณ
1. ควรมีความรูเกี่ยวกับศิลปะทั้งศิลปะประจําชาติและศิลปะสากล
2. ควรมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะ
3. ควรมีความรูเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร ชวยใหรูแงมุมของความงาม
4. ตองมีวิสัยทัศนกวางขวาง และไมคลอยตามคนอื่น
5. กลาที่จะแสดงออกทั้งที่เปนไปตามหลักวิชาการและตามความรูสึกและประสบการณ
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ทฤษฎีการสรางงานศิลปะ จัดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1. นิยมการเลียนแบบ (Imitationalism Theory) เปนการเห็นความงามในธรรมชาติแลวเลียนแบบไวให
เหมือนทั้งรูปราง รูปทรง สีสัน ฯลฯ
2. นิยมสรางรูปทรงที่สวยงาม (Formalism Theory) เปนการสรางสรรครูปทรงใหมใหสวยงามดวย
ทัศนธาตุ (เสน รูปราง รูปทรง สี น้ําหนัก พื้นผิว บริเวณวาง) และเทคนิควิธีการตางๆ
3. นิยมแสดงอารมณ (Emotional Theory) เปนการสรางงานใหดูมีความรูสึกตางๆ ทั้งที่เปนอารมณอัน
เนื่องมาจากเรื่องราวและอารมณของศิลปนที่ถายทอดลงไปในชิ้นงาน
4. นิยมแสดงจินตนาการ (Imagination Theory) เปนงานที่แสดงภาพจินตนาการ แสดงความคิดฝนที่
แตกตางไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยูเปนประจํา
แนวทางการวิเคราะหและประเมินคุณคาของงานศิลปะ
การวิเคราะหและการประเมินคุณคาของงานศิลปะโดยทั่วไปจะพิจารณาจาก 3 ดาน ไดแก
1. ดานความงาม
เปน การวิเคราะหและประเมินคุณ คาในดานทักษะฝมือ การใชทัศนธาตุทางศิลปะ และการจัด
องคประกอบศิลปวาผลงานชิ้นนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะไดอยางเหมาะสมสวยงามและสงผลตอผู
ดูใหเกิดความชื่นชมในสุนทรียภาพเพียงใด ลักษณะการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมีหลากหลาย
แตกตางกันออกไปตามรูปแบบของยุคสมัย ผูวิเคราะหและประเมินคุณคาจึงตองศึกษาให มีความรู ความ
เขาใจทางดานศิลปะใหมากที่สุด
2. ดานสาระ
การวิเคราะหและประเมินคุณคาของผลงานศิลปะแตละชิ้นวามีลักษณะสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนจุดประสงคตางๆ ทางจิตวิทยาวาใหสาระอะไรกับผูชมบาง ซึ่งอาจเปนสาระเกี่ยวกับธรรมชาติ
สังคม ศาสนา การเมือง ปญญา ความคิด จินตนาการ และความฝน เชน
3. ดานอารมณความรูสึก
เปนการคิดวิเคราะหและประเมินคุณคาในดานคุณสมบัติที่สามารถกระตุนอารมณความรูสึกและ
สื่อความหมายไดอยางลึกซึ้งของผลงาน ซึ่งเปนผลจากการใชเทคนิคทีแ่ สดงออกถึงความคิด พลัง ความรูสกึ
ในการสรางสรรคของศิลปนที่เปนผูสราง
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เรื่องที่ 4 ความงามตามธรรมชาติ
ธรรมชาติ (Natural) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏใหเห็นตามวัฏจักรของระบบสุริยะ โดยที่มนุษยมิไดเปน
ผูสรรคสรางขึ้น เชน กลางวัน กลางคืน เดือนมืด เดือนเพ็ญ ภูเขา น้ําตก ถือวาเปนธรรมชาติ หรือปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ตามความหมายทางพจนานุกรมของนักปราชญทางศิลปไดใหความหมายอยางกวางขวางตาม
แนวทางหรือทัศนะสวนตัวไวดังนี้ คือ ศิลปะ(ART) คํานี้ ตามแนวสากล มาจากคําวา ARTI และ ARTE ซึ่งเปน
คําที่นิยมใชกันในสมัยฟนฟูศิลปวิทยา คําวา ARTI นั้น หมายถึง กลุมชางฝมือในศตวรรษที่ 14, 15 และ 16 สวน
คําวา ARTE หมายถึง ฝมือ ซึ่งรวมถึง ความรูของการใชวัสดุของศิลปนดวย เชน การผสมสีสําหรับลงพื้น การ
เขี ย นภาพสีน้ํ า มั น หรื อ การเตรี ย ม และการใชวั ส ดุ อื่น ศิล ปะ ตามความหมายของพจนานุ ก รมไทยฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานสถาน พ.ศ. 2493 ไดอธิบายไววาศิลป (สิน ละ ปะ) น. หมายถึง ฝมือทางการชาง การแสดง
ออกมาใหปรากฏขึ้นไดอยางนาพึงชม และเกิดอารมณสะเทือนใจ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ใหความหมายไววา
ศิลปะ หมายถึง งานที่ตองใชความพยายามดวยฝมือและความคิด เชน ตัดเสื้อ สรางเครื่องเรือน ปลูกตนไม
เปนตน และเมื่อกลาวถึง งานทางวิจิตรศิลป (Fine Arts) หมายถึงงานอันเปนความพากเพียรของมนุษย นอกจาก
ต อ งใช ค วามพยายามด ว ยมื อ ด ว ยความคิ ด แล ว ต อ งมี ก ารพวยพุ ง แห ง พุ ท ธิ ป ญ ญาและจิ ต ออกมาด ว ย
(INTELLECTURL AND SPIRITUAL EMANATION)ศิลปะ ตามความหมายของพจนานุ กรมศัพทศิลปะ
อังกฤษ ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2530 ไดอธิบายไววา ART ศิลปะ คือ ผลแหงความคิดสรางสรรคของ
มนุษยที่แสดงออกในรูปลัก ษณตางๆ ใหปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ
ตามอัจ ฉริยภาพพุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยมและทัก ษะของแตละคน เพื่อความพอใจ ความรื่น รมย
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา”
องคประกอบที่สําคัญในงานศิลปะ
1. รูปแบบ (FORM) ในงานศิลปะ หมายถึง รูปรางลักษณะที่ศิลปนถายทอดออกมาใหปรากฏเปน
รูปธรรมในงานศิลปะ อาจแบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ1.1 รูปแบบธรรมชาติ (NATURAL FORM) ไดแก น้ําตก
ภูผา ตนไม ลําธาร กลางวัน กลางคืน ทองฟา ทะเล 1.2 รูปแบบเรขาคณิต (GEOMETRIC FORM) ไดแก
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม ทรงกระบอก 1.3 รูปแบบนามธรรม (ABSTRACT FORM) ไดแก รูปแบบที่ศิลปน
ไดสรางสรรคขึ้นมาเอง โดยอิสระ หรืออาจตัดทอน (DISTROTION) ธรรมชาติ ใหเหลือเปนเพียงสัญลักษณ
(SYMBOL) ที่สื่อความหมายเฉพาะตัวของศิลปนซึ่งรูปแบบที่กลาวมาขางตน ศิลปนสามารถที่จะเลือกสรรนํามา
สรางเปนงานศิลปะ ตามความรูสึกที่ประทับใจหรือพึงพอใจในสวนตัวของศิลปน
2. เนื้อ หา (CONTENT) หมายถึง การสะทอ นเรื่อ งราวลงไปในรูป แบบดั งกลา ว เช น กลางวั น
กลางคืน ความรัก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และคุณคาทางการจัดองคประกอบทางศิลปะ เปนตน
3. เทคนิค (TECHNIQUE) หมายถึง ขบวนการเลือกสรรวัสดุ ตลอดจนวิธีการสรางสรรค นํามาสราง
ศิลปะชิ้นนั้นๆ เชน สีน้ํามัน สีชอลก สีน้ํา ในงานจิตรกรรม หรือไม เหล็ก หิน ในงานประติมากรรมเปนตน
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4. สุน ทรีย ศาสตร (AESTHETICAL ELEMENTS) ซึ่ง มี 3 อยา ง คื อ ความงาม (BEAUTY)
ความแปลกหูแปลกตา (PICTURESQUENESS) และความนาทึ่ง (SUBLIMITY) ซึ่งศิลปกรรมชิ้นหนึ่งอาจมีทั้ง
ความงามและความนาทึ่งผสมกันก็ได เชน พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย อาจมีทั้งความงามและความนาทึ่งรวมอยู
ดว ยกั น การที่ค นใดคนหนึ่ง มี สุน ทรียะธาตุใ นความสํา นึก เรียกวา มี ประสบการณทางสุน ทรียศาสตร
(AESTHETHICAL EXPERIENCE) ซึ่งจะตองอาศัยการเพาะบมทั้งในดานทฤษฎี ตลอดจนการใหความสนใจ
เอาใจใสรับรูตอการเคลื่อนไหวของวงการศิลปะโดยสม่ําเสมอ เชน การชมนิทรรศการที่ จัด ขึ้น ในหอศิลป
เปนตน เมื่อกลาวถึง งานศิลปกรรมและองคประกอบ ที่สําคัญในงานศิลปะแลวหากจะยอนรอยจากความเปนมา
ในอดีตจนถึงปจจุบันแลว พอจะแยกประเภทการสรางสรรคของศิลปนออกไดเปน 3 กลุมดังนี้
1. กลุมที่ยึดรูปธรรม (REALISTIC) หมายถึง กลุมที่ยึดรูปแบบที่เปนจริงในธรรมชาติมาเปน
หลักในการสรางงานศิลปะ สรางสรรคออกมาใหมีลักษณะคลายกับกลองถายภาพ หรือตัดทอนบางสิ่งออกเพียง
เล็ก นอย ซึ่งกลุมนี้ไดพยายามแกปญหาใหกับผูดูที่ไมมีประสบการณทางศิลปะและสามารถสื่อความหมาย
ระหวางศิลปะกับผูดูไดงายกวาการสรางสรรคผลงานในลักษณะอื่นๆ

2. กลุมนามธรรม (ABSTRACT) หมายถึง กลุมที่ยึดแนวทางการสรางงานที่ต รงขามกับ
กลุมรูปธรรม ซึ่งศิลปนกลุมนี้มุงที่จะสรางรูปทรง (FORM) ขึ้นมาใหมโดยที่ไมอาศัยรูปทรงทางธรรมชาติ หรือ
หากนําธรรมชาติมาเปนขอมูลในการสรางสรรคก็จะใชวิธีลดตัดทอน (DISTORTION) จนในที่สุดจะเหลือแต
โครงสรางที่เปนเพียงสัญญาลักษณ และเชนงานศิลปะของ มอนเดียน (MONDIAN)
3. กลุ ม กึ่ ง นามธรรม (SEMI-ABSTRACT) เป น กลุม อยู กึ่ ง กลางระหว า งกลุ มรู ป ธรรม
(REALISTIC) และกลุมนามธรรม (ABSTRACT) หมายถึง กลุมที่สรางงานทางศิลปะโดยใชวิธีลดตัดทอน
(DISTORTION) รายละเอียดที่มีในธรรมชาติใหปรากฏออกมาเปนรูปแบบทางศิลปะ เพื่อผลทางองคประกอบ
(COMPOSITION) หรือผลของการแสดงออก แตยังมีโครงสรางอันบงบอกถึงที่มาแตไมชัดเจน ซึ่งเปนผลที
ผูเขียนไดก ล าวนําในเบื้อ งตน จากการแบงกลุ มการสรางสรรคข องศิลป น ทั้ง 3 กลุ ม ที่ก ลาวมาแลว นั้ น
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มีนักวิชาการทางศิลปะไดเปรียบเทียบเพื่อความเขาใจ คือ กลุมรูปธรรม (REALISTIC) เปรียบเสมือนการคัด
ลายมือ แบบตั ว บรรจง กลุมนามธรรม (ABSTRACT) เปรียบเสมือนลายเซ็ น กลุ มกึ่งนามธรรม (SEMIABSTRACT) เปรียบเสมือนลายมือหวัด
มนุษยกับศิลปะ
หากกลาวถึงผลงานศิลปะทําไมจะตองกลาวถึงแตเพียงสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมาเทานั้น จอมปลวกรังผึ้ง
หรือรังนกกระจาบ ก็นาที่จะเปนสถาปตยกรรมชิ้นเยี่ยม ที่เกิดจากสัตวตางๆ เหลานั้น หากเราจะมาทําความเขาใจ
ถึงที่มาของการสรางก็พอจะแยกออกไดเปน 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 ทําไมจอมปลวก รังผึ้ง หรือรังนกกระจาบ
สรางขึ้นมาจึงไมเรียกวางานศิลปะ ประเด็นที่ 2 ทําไมสิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นมาถึงเรียกวาเปน ศิลปะ
จากประเด็นที่ 1 เราพอจะสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุที่เราไมเรียกวา เปนผลงานศิลปะเพราะปลวก ผึ้ง
และนกกระจาบสรางรัง หรือจอมปลวกขึ้นมาดวยเหตุผลของสัญชาตญาณที่ตองการความปลอดภัย ซึ่งมีอยูใน
ตัวของสัตวทุกชนิด ที่จําเปนตองสรางขึ้นมาเพื่อปองกันภัยจากสัตวรายตางๆ ตลอดจนภัยธรรมชาติ เชน ฝนตก
แดดออก เปนตน หรื ออาจตองการความอบอุน สว นเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือจอมปลวก รังผึ้ง หรือรังนก
กระจาบนั้น ไมมีการพัฒ นาในเรื่องรูปแบบ ไมมีการสรางสรรคใหปรากฏรูปลักษณแปลกใหมขึ้นมา ยังคง
เปนอยูแบบเดิมและตลอดไป จึงไมเรียกวา เปนผลงานศิลปะ แตในทางปจจุบัน หากมนุษยนํารังนกกระจาบหรือ
รังผึ้งมาจัดวางเพื่อประกอบกับแนวคิดสรางสรรคเฉพาะตน เราก็อาจจัดไดวา เปนงานศิลปะ เพราะเกิดแรงจูงใจ
ภายในของศิลปน (Intrinsic Value) ที่เห็นคุณคาของความงามตามธรรมชาตินํามาเปนสื่อในการสรางสรรค
ประเด็นที่ 2 ทําไมสิ่งที่มนุษ ยสรางสรรคขึ้นมาถึ งเรียกวา ศิลปะ หากกลาวถึงประเด็น นี้ ก็มีเหตุผล
อยูหลายประการซึง่ พอจะกลาวถึงพอสังเขป ดังนี้
1. มนุษยสรางงานศิลปะขึ้นมาโดยมีจุดประสงคหรือจุดมุงหมายในการสราง เชน ชาวอียิปต (EGYPT)
สรางมาสตาบา (MASTABA) ซึ่งมีรูปรางคลายมาหินสําหรับนั่งเปนรูป สี่เหลี่ยมแทงสูงขางบนเปนพื้นที่ราบ
มุมทั้งสี่เอียงลาดมาที่ฐานเล็กนอย มาสตาบาสรางดวยหินขนาดใหญ เปนที่ฝงศพขุนนาง หรือผูร่ํารวยซึ่งตอมา
พัฒนามาเปนการสรางพีระมิด (PYRAMID) เพื่อบรรจุศพของกษัตริยหรือฟาโรห (PHARAOH) มีการอาบน้ํายา
ศพหรือรักษาศพไมใ หเนาเปอยโดยทําเปน มัมมี่ (MUMMY) บรรจุไวภายใน เพื่อรอวิญญาณกลับคืนสูราง
ตามความเชื่อเรื่องการเกิดใหมของชาวอียิปตการกอสรางพุทธสถานเชน สรางวัด สรางพระอุโบสถ พระวิหาร
ศาลาการเปรียญ ในพุทธศาสนา มีจุดประสงค เพื่อใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเปนที่พํานักของ
สงฆ ตลอดจนใชเปนที่เผยแพรศาสนา
2. มีก ารสร า งเพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบโดยไม สิ้ น สุ ด จะเห็ น ไดจ าก มนุ ษ ย ส มั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตร
(PRE HISTORICAL PERIOD) ไดหลบภัยธรรมชาติ ตลอดจนสัตวรายเขาไปอาศัยอยูในถ้ํา เมื่อมีความเขาใจใน
ปรากฏการณ อัน เกิด ขึ้น จากธรรมชาติและประดิษ ฐเ ครื่องมือเพื่ อใชเ ปน ที่อ ยูอาศั ยจนในสมัย ตอมามีก าร
พัฒนาการสรางรูปแบบอาคารบานเรือนในรูปแบบตางๆ ตามความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และความเจริญ
ทางเทคโนโลยี มีการใชคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุสมัยใหมเขามาชวยในการกอสรางอาคาร บานเรือน และ
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สิ่งกอสรางตางๆ ตลอดจนมีการพัฒ นารูปแบบทางสถาปต ยกรรมใหกลมกลืน กับธรรมชาติแวดลอม เชน
สถาปตยกรรม “THE KAUF MANN HOUSE” ของแฟรงค ลอยด ไรท ที่รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
3. ความตองการทางกายภาพที่เปนปฐมภูมิข องมนุษ ยทุก เชื้อชาติและเผาพัน ธ เพื่อนํามาซึ่งความ
สะดวกสบายในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากเครื่องอุปโภค บริโ ภคตลอดจนเครื่องใช
ไมสอยตางๆ ซึ่งเปนผลิตผลที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษยทั้งสิ้น ในทางศิลปะก็เชนเดียวกัน ศิลปนจะ
ไมจําเจอยูกับงานศิลปะที่มีรูปแบบเกาๆ หรือสรางงานรูปแบบเดิมซ้ําๆ กันแตจะคิดคนรูปแบบ เนื้อหา หรือ
เทคนิคที่แปลกใหมใหกับตัวเอง เพื่อพัฒนาการสรางงานศิลปะรูปแบบเฉพาะตนอยางมีลําดับขั้นตอน เพื่องายแก
การเขาใจจึงขอใหผูอานทําความเขาใจเกี่ยวกับการสรางสรรคในทางศิลปะเสียกอน
กิจกรรม
ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้
1. อธิบายความหมายของ”ธรรมชาติ”
2. องคประกอบทางศิลปะประกอบดวยอะไรบาง
3. เหตุใดมนุษยถึงเปนผูสรางงานศิลปะเทานั้น

27

เรื่องที่ 5 ความงามตามทัศนศิลปสากล
การรับรูความงามทางศิลปะ
สําหรับการรับรูค วามงามทางศิลปะของมนุษย นั้น สามารถรับรูได 2 ทาง คือ ทางสายตาจากการ
มองเห็น และทางหูจากการไดยิน ซึ่งแบงได 3 รูปแบบดังนี้
1. ทัศนศิล ป (Visual Art) เปน งานศิลปะที่รับสัมผัสความงามไดดว ยสายตา จากการมองเห็น
งานศิลปะสวนใหญจะเปนงานทัศนศิลป ทั้งสิ้น ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
อุตสาหกรรมศิลป พาณิชยศิลป
2. โสตศิลป (Audio Art) เปนงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามไดดวยหู จากการฟงเสียง งานศิลปะ ที่จัด
อยูในประเภทโสตศิลป ไดแก ดนตรี และ วรรณกรรม
3. โสตทัศนศิลป (Audiovisual Art) เปนงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามทางศิลปะไดทั้งสองทาง คือ
จากการมองเห็นและจากการฟง งานศิลปะประเภทนี้ไดแก ศิลปะการแสดงนาฏศิลป การละคร การภาพยนตร
วิวัฒนาการของทัศนศิลปสากล
ศิลปะของชาติตางๆ ในซีกโลกตะวันตกมีลักษณะใกลเคียงกัน จึงพัฒนาขึ้นเปนศิลปะสากล ความเชื่อ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษยทั้งความคิด การแสดงออก และการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะในงานศิลปกรรม
มีรูปแบบความงามหลายแบบ ที่เกิดจากพลังแหงความศรัทธา จากความเชื่อถือในเรื่องตางๆ
รูปแบบความงามอันเนื่องมาจากความเชื่อถือ จะปรากฏเปนความงามตามความคิดของชางในยุคนั้น
ผสมกับฝมือ และเครื่องมือที่ยังไมคอยมีคุณภาพมากนัก ทําใหงานจิตรกรรมในยุคกอนประวัติศาสตรดูไมคอย
งามมากนักในสายตาของคนปจจุบัน
1. ศิลปะสมัยกลาง (Medieval Arts)
ทัศนศิลปอันเนื่องมาจากคริสตศาสนา
ความเชื่อในสมัยกลาง ซึ่งเปนชวงเวลาที่ศาสนาคริสตเจริญรุงเรืองถึงขีดสุด มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต
และการสรางสรรคงานศิลปกรรมของชาวตะวันตก โดยมีความเชื่อวาความงามเปนสิ่งที่พระเจาสรางขึ้นมา
โดยผานทางศิลปน เพื่อเปนการแสดงถึงความศรัทธาอยางยิ่งในพระเจา ศิลปนตองสรางผลงาน โดยแสดงถึง
เรื่องราวของพระคริสต พระสาวก ความเชื่ออันนี้มีผลตอทัศนศิลป ดังนี้
สถาปตยกรรม เชน โบสถสมัยกอธิค เปนสถาปตยกรรมที่มีลักษณะสูงชลูด และสวนที่สูงที่สุดของ
โบสถจะเปนที่ตั้งของกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใชเปนที่ติดตอกับพระเจาบนสรวงสวรรค มีการแตงเพลงและ
รอ งกั น อยู ใ นโบสถ Notre Dame อยู ที่ ก รุ งปารี ส ประเทศฝรั่ง เศส ซึ่ งเปน โบสถที่ สร างแบบกอธิ ค
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรงโปรดใหถายแบบแลวนํามาสรางไวที่วัดนิเวศ
ธรรมประวัติ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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จิตรกรรม ก็แสดงเนื้อหาของคริสตศาสนา รวมไปถึงทัศนศิลปแขนงอื่นๆ ดวย

2. ศิลปะไบเซนไทร (Bizentine)
ความเชื่อยุคแรกแหงศิลปะเพื่อคริสตศาสนา เมื่ออาณาจัก รโรมันลมสลายลงในยุโ รปได แยกเปน
ประเทศตางๆและเปนชวงทีค่ ําสอนของศาสนาคริสต ไดรับความเชื่อถือและใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะในยุคสมัยไบเซนไทร ซึ่งถือวาเปนอาณาจักรแหงแรกของคริสตศาสนา ศิลปนและ
ชางทุกสาขาทํางานใหแกศาสนา หรือทํางานเพื่อสงเสริมความศรัทธาแหงคริสตศาสนา
สถาปตยกรรม สรางโบสถ วิหาร เพื่อเปนสัญลักษณ และสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมตางๆ
ประติมากรรม มีการแกะสลักรูปพระคริสตและสาวกดวยไม หิน และภาพประดับหินสีที่เรียกวาโมเสก

สถาปตยกรรมแบบไบเซนไทร
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3. ฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissanee)
ความเชื่อเนื่องจากอาณาจักรไบเซนไทร เปนยุคของการฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissame) หมายถึง การนํา
กลับมาอีก ครั้งหนึ่ง เนื่องจากไดมีการคนพบซากเมืองของพวกกรีก และโรมันทําใหศิลปนหันกลับมานิยม
ความงามตามแนวคิดของกรีกและโรมันอีกครั้งหนึ่ง

กิจกรรม
ใหนักศึกษาตอบคําถามตอไปนี้
1. การรับรูความงามทางศิลปะของมนุษยนั้น สามารถรับรูได กี่ทาง และแบงเปนกี่รูปแบบอะไรบาง
2. ความเชื่อในการสรางผลงานของศิลปะสมัยกลาง (Medieval Arts) มีความเชื่อเกี่ยวกับอะไร
3. ชางในสมัยศิลปะไบเซนไทร (Bizentine) ทํางานเพื่อใคร
4. ฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissanee) หมายถึงอะไร
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เรื่องที่ 6 ธรรมชาติกับทัศนศิลป
มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ
ธรรมชาติ สามารถบอกถึงประสบการณ และสิ่งตา งๆที่ผานมาในอดีตได ซึ่งถือวา “ธรรมชาติ” เปน
“ครู” ของมนุษย
เมื่อมนุษยมีความคิดสรางสรรค มนุษยก็จะพิจารณาสิ่งตางๆจากธรรมชาติที่ตนมีสวนรวมอยู แลวนํามา
ดัด แปลงสรา งสรรค ใ หม โดยพยายามเลือ กหาวิ ธีก ารอัน เหมาะสมตามทั ก ษะและความชํา นาญที่ ต นมีอ ยู
เพื่อสรางเปนผลงานของตนขึ้นใหม

มนุษยอาศัยธรรมชาติในการดํารงชีวิต ผลผลิตสวนใหญที่ใชในการดํารงชีวิตเกือบทั้งหมดก็มาจาก
ธรรมชาติทั้งสิ้น วัสดุจากธรรมชาติที่มนุษยนํามาสรางสรรคประกอบดวย
1. พืช
2. หิน กรวด
3. ทราย
4. ดิน

การนําธรรมชาติมาออกแบบผสมผสานกับงานศิลปะ
(ผลงานจากถนนคนเดินดอทคอม/เชียงใหม)
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กิจกรรม
ใหนักศึกษา นําสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ มาออกแบบสรางสรรค ใหเปนเครื่องประดับ
ตกแตงรางกาย โดยใชวิธที างศิลปะเขามาชวย
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เรื่องที่ 7 ความคิดสรางสรรค การตกแตงรางกาย ที่อยูอาศัยและ
ผลิตภัณฑ
มนุษยมีความคิดสรางสรรคอยูตลอดเวลา ตามแตประสบการณมากนอยของแตละบุคคล การออกแบบ
เปนสวนหนึ่งของความคิดสรางสรรคทางศิลปะของมนุษย
1. ออกแบบตกแตง ที่อ ยูอ าศัย เปนการออกแบบทุก อยางภายในและบริเวณรอบบานใหสวยงาม
สะดวกแกการใชสอย โดยใชวสั ดุที่มีอยูหรือจัดหามาโดยใชหลักองคประกอบศิลป
2. ออกแบบใหกับรางกาย เปนการออกแบบรางกายและสิ่งตกแตงรางกายใหสวยงาม เหมาะสม และ
ถูก ใจ เชน การออกแบบทรงผม เสื้อผา เครื่องประดับ การใชเครื่องสําอาง โดยอาศัยหลัก การทางศิลปะ
และความคิดสรางสรรค
3. ออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับรูปรางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ
เพื่อใหเกิดรูปแบบที่แปลกใหมและเปนจุดสนใจในธุรกิจดานอุตสาหกรรม
4. ออกแบบสํานักงาน การจัดหองทํางาน โตะ สํานักงาน เกาอี้ ในและนอกสถานที่ทํางานทีไ่ ดรับการ
ออกแบบและสรางสรรคใหนาทํางาน ตลอดจนสะดวกในการใชสอย ซึ่งแบงการออกแบบไดเปน 2 ประเภทคือ
4.1 ออกแบบตกแตงภายใน ไดแกการออกแบบตกแตงภายในอาคารทุกประเภททั้งหมด เชน
การออกแบบตกแตงภายในบาน ภายในสํานักงาน ภายในอาคารสาธารณะ แมนกระทั่งการออกแบบตกแตง
ภายในยานพาหนะ เปนตน

การออกแบบตกแตงภายในที่พักอาศัย
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การออกแบบตกแตงหนารานคา

การออกแบบตกแตงภายในสํานักงาน

การออกแบบตกแตงภายในยานพาหนะ
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4.2 การออกแบบตกแตง ภายนอก ไดแก การออกแบบตกแตงสวนและบริเวณภายนอกอาคาร
รวมทั้งการออกแบบภูมิทัศนในสวนพื้นที่สาธารณะ เชน สวนสาธารณะ ถนน สะพาน ฯลฯ

การออกแบบตกแตงสวนขนาดใหญ
การออกแบบสวนในบานโดยใชวัสดุหิน
ตนไม และน้ํารวมกัน

การออกแบบสวนในบานโดยเลียนแบบธรรมชาติ

กา รต กแ ต งภ าย นอ ก โด ยก า ร
จัดสวนที่เกาะกลางถนน

กิจกรรม
1. ใหนักศึกษาจัดออกแบบภายใน หรือภายนอกในมุม ใดมุมหนึ่งในบานตนเอง
แลวถายรูปมาเพื่อรวมกันอภิปรายหนาชั้นเรียน โดยมีอาจารยและเพื่อนนักศึกษารวมอภิปราย
2. เก็บภาพถายที่จัดออกแบบไวในแฟมสะสมงานของตนเอง
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บทที่ 2
ดนตรี
สาระสําคัญ
ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา วิวัฒนาการรูปแบบเทคนิค วิธีการของดนตรีประเภทตางๆ คุณคา
ความงาม ความไพเราะของดนตรีสากล

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมา ของดนตรีสากล เขาใจถึงตนกําเนิด ภูมิปญ
 ญา และการ
ถายทอดสืบตอกันมา

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่
เรื่องที่
เรือ่ งที่
เรื่องที่

1
2
3
4

ดนตรีสากล
ดนตรีสากลประเภทตาง ๆ
คุณคาความไพเราะของเพลงสากล
ประวัติภูมิปญญาทางดนตรีสากล
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เรื่องที่ 1 ดนตรีสากล
ดนตรีเกิดขึ้นมาในโลกพรอมๆกับมนุษยเรานั่นเอง ในยุคแรกๆมนุษยอาศัยอยูในปา ในถ้ํา และใน
โพรงไม แตมนุษยก็รูจักการรองรําทําเพลงตามธรรมชาติ เชนรูจักปรบมือ เคาะหิน เคาะไม เปาปาก เปาเขา
และการเปลงเสียงรอง เชน การรองรําทําเพลงเพื่อออนวอนพระเจาใหชวยเพื่อพนภัย บันดาลความสุขความ
อุดมสมบูรณตางๆใหแกตน หรือเปนการบูชาแสดงความขอบคุณพระเจาที่บันดาลใหตนมีความสุขความสบาย
ในระยะแรก ดนตรีมีเพียงเสียงเดียวและแนวเดียวเทานั้นเรียกวา Melody ไมมีการประสานเสียง
จนถึงศตวรรษที่ 12 มนุษยเราเริ่มรูจักการใชเสียงตางๆมาประสานกันอยางงายๆ เกิดเปนดนตรีหลายเสียงขึ้นมา

ยุคตางๆของดนตรี
นักปราชญทางดนตรีไดแบงดนตรีออกเปนยุคตางๆดังนี้
1. Polyphonic Perio( ค.ศ. 1200-1650 ) ยุคนี้เปนยุคแรก วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนมีแบบฉบับและ
หลักวิชาการดนตรีขึ้น วงดนตรีอาชีพตามโบสถ ตามบานเจานาย และมีโรงเรียนสอนดนตรี
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 ) ยุคนี้เปนยุคที่ดนตรีเริ่มเขาสูยุคใหม มีความรุงเรื องมากขึ้น
มีนักดนตรีเอก 3 ทานคือ Haydn Gluck และMozart
4. Romantic Period ( ค.ศ. 1820-1900 ) ยุคนี้มีการใชเสียงดนตรีที่เนนถึงอารมณอยางเดนชัดเปนยุค
ที่ดนตรีเจริญถึงขีดสุดเรียกวายุคทองของดนตรี นักดนตรีเชน Beetoven และคนอื่นอีกมากมาย
5. Modern Period ( ค.ศ. 1900-ปจจุบัน ) เปนยุคที่ดนตรีเปลี่ยนแปลงไปมาก ดนตรีประเภทแจส
(Jazz) กลับมามีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละชาติ ศาสนา โดยเฉพาะ
ทางดนตรีต ะวัน ตก นับว ามีค วามสัม พั น ธ ใ กลชิ ด กับ ศาสนามาก บทเพลงที่เ กี่ยวกั บศาสนาหรื อเรี ยกว า
เพลงวัดนั้น ไดแตงขึ้นอยางถูกหลักเกณฑ ตามหลักวิชาการดนตรี ผูแตงเพลงวัดตองมีความรูความสามารถสูง
เพราะตองแตงขึ้นใหสามารถโนมนาวจิตใจผูฟงใหนิยมเลื่อมใสในศาสนามากขึ้น ดังนั้นบทเพลงสวดในศาสนา
คริสตจึงมีเสียงดนตรีประโคมประกอบการสวดมนต เมื่อมีบทเพลงเกี่ยวกับศาสนามากขึ้น เพื่อเปนการปองกัน
การลืมจึงไดมีผูประดิษฐสัญลักษณตางๆแทนทํานอง เมื่อประมาณ ค.ศ. 1000 สัญลักษณดังกลาวคือ ตัวโนต
( Note ) นั่นเอง โนตเพลงที่ใชในหลักวิชาดนตรีเบื้องตนเปนเสียงโด เร มี นั้ น เปนคําสวดในภาษาละติน
จึงกลาวไดวาวิชาดนตรีมีจุดกําเนิดมาจากวัดหรือศาสนา ซึ่งในยุโรปนั้นถือวาเพลงเกี่ยวกับศาสนานั้นเปนเพลง
ชั้นสูงสุดวงดนตรีที่เกิดขึ้นในศตวรรษตนๆจนถึงปจจุบัน จะมีลักษณะแตกตางกันออกไป เครื่องดนตรีที่ใช
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บรรเลงก็มีจํานวนและชนิดแตกตางกันตามสมัยนิยม ลักษณะการผสมวงจะแตกตางกันไป เมื่อผสมวงดว ย
เครื่องดนตรีที่ตางชนิดกัน หรือจํานวนของผูบรรเลงที่ตางกันก็จะมีชื่อเรียกวงดนตรีตางกัน

เรื่องที่ 2 ดนตรีสากลประเภทตางๆ
เพลงประเภทตางๆ แบงตามลักษณะของวงดนตรีสากลได 6 ประเภท ดังนี้
1. เพลงที่บรรเลงโดยวงออรเคสตรา ( Orchestra ) มีดังนี้
- ซิมโฟนี่ (Symphony) หมายถึงการบรรเลงเพลงโซนาตา ( Sonata) ทั้งวง คําวา Sonata หมายถึง
เพลงเดี่ยวของเครื่องดนตรีชนิดตางๆ เชนเพลงของไวโอลิน เรียกวา Violin Sonata เครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ
ก็เชนเดียวกัน การนําเอาเพลง โซนาตาของเครื่องดนตรีหลายๆชนิดมาบรรเลงพรอมกันเรียกวา ซิมโฟนี่
- คอนเซอรโ ต ( Concerto) คือเพลงผสมระหวางโซนาตากับซิมโฟนี่ แทนที่จ ะมีเพลงเดี่ยว
แตอยางเดียว หรือบรรเลงพรอมๆกันไปในขณะเดียวกัน เครือ่ งดนตรีที่แสดงการเดี่ยวนั้น สวนมากใชไวโอลิน
หรือเปยโน
- เพลงเบ็ดเตล็ด เปนเพลงที่แตงขึ้นบรรเลงเบ็ดเตล็ดไมมีเนื้อรอง

วงออรเคสตรา
2. เพลงที่บรรเลงโดยวงแชมเบอรมิวสิค ( Chamber Music ) เปนเพลงสั้นๆ ตองการแสดงลวดลาย
ของการบรรเลงและการประสานเสียง ใชเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย คือไวโอลิน วิโอลา และเชลโล
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วงแชมเบอรมิวสิค
3. สําหรับเดี่ยว เพลงประเภทนี้แตงขึ้นสําหรับเครื่องดนตรีชิ้นเดียวเรียกวา เพลง โซนาตา
4. โอราทอริโอ (Oratorio) และแคนตาตา (Cantata) เปนเพลงสําหรับศาสนาใชรองในโบสถ จัดเปน
โอเปรา แบบหนึ่ง แตเปนเรื่องเกี่ยวกับศาสนา

วงโอราทอริโอ
5. โอเปรา (Opera) หมายถึง เพลงที่ใชประกอบการแสดงละครที่มีการรองโตตอบกัน ตลอดเรื่อง
เพลงประเภทนี้ใชในวงดนตรีวงใหญบรรเลงประกอบ
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ละคร Opera ที่ดังที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกคือเรือ่ ง The Phantom of the Opera
6. เพลงที่ขับรองโดยทั่วไป เชน เพลงที่รองเดี่ยว รองหมู หรือรองประสานเสียงในวงออรเคสตรา
วงคอมโบ ( Combo) หรือวงชาโดว (Shadow ) ซึ่งนิยมฟงกันทั้งจากแผนเสียงและจากวงดนตรีที่บรรเลงกันอยู
โดยทั่วไป
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล
เครื่ อ งดนตรี ส ากลมี ม ากมายหลายประเภท แบ ง ตามหลั ก ในการทํ า เสี ย งหรื อ วิ ธี ก ารบรรเลง
เปน 5 ประเภท ดังนี้
1. เครื่องสาย
เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทําใหเกิดเสียงโดยการทําใหสายสั่นสะเทือน โดยสายที่ใชจะเปนสายโลหะหรือ
สายเอ็น เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย แบงตามวิธีการเลนเปน 2 จําพวก คือ
1) เครื่องดีด ไดแก กีตาร แบนโจ ฮารป

แบนโจ
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2) เครื่องสี ไดแก ไวโอลิน วิโอลา

วิโอลา

2. เครื่องเปาลมไม
เครื่องดนตรีประเภทนี้แบงตามวิธีทําใหเกิดเสียงเปน 2 ประเภท คือ
1) จําพวกเปาลมผานชองลม ไดแก เรคอรเดอร ปคโคโล ฟลุต

ปคโคโล
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2) จําพวกเปาลมผานลิ้น ไดแก คลาริเน็ต แซกโซโฟน

คลาริเน็ต
3. เครื่องเปาโลหะ
เครื่ องดนตรีประเภทนี้ ทํ าให เกิ ด เสี ยงได โ ดยการเปา ลมใหผ านริมฝ ปากไปปะทะกั บช องที่ เป า
ไดแก ทรัมเปต ทรอมโบน เปนตน

ทรัมเปต
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4. เครื่องดนตรีประเภทคียบอรด
เครื่องดนตรีประเภทนี้เลนโดยใชนิ้วกดลงบนลิม่ นิ้วของเครื่องดนตรี ไดแก เปยโน เมโลเดียน คียบอรด
ไฟฟา อิเล็คโทน

เมโลเดียน
5. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี แบงเปน 2 กลุม คือ
5.1) เครื่องตีประเภททํานอง ไดแก ไซโลไฟน เบลไลรา ระฆังราว

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

กลองทิมปานี
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กิจกรรม
ใหนักศึกษาแบงกลุมและรวมกันสืบคนหาเครื่องดนตรีสากลทุกประเภทๆ ละ 2-3 ชนิด
แลวเก็บรวบรวม ไวในแฟมสะสมงาน

44

เรื่องที่ 3 คุณคาความไพเราะของเพลงสากล
ดนตรีเปนสื่อสุนทรียศาสตรที่มีความละเอียด ประณีต มีความสําคัญอยางยิ่งตอมนุษย ทั้งทางกาย และ
ทางจิต เมื่อเราไดยินเสียงดนตรีที่มีความสงบ ก็จะทําใหจิตสงบ อารมณดี หากไดยินเสียงเพลงที่ใหความ
บันเทิงใจ ก็จะเกิดอารมณที่สดใส ทั้งนี้เพราะดนตรีเปนสื่อสุนทรียที่สรางความสุข ความบันเทิงใจใหแกมนุษย
เปนเครื่องบําบัดความเครียด สรางสมาธิ กลอมเกลาจิตใจใหสุขุม เยือกเย็น อารมณดี โดยที่ไมตองเสียเวลาหรือ
เสียเงินซื้อหาแตอยางใด ดนตรีจึงมีคุณคาตอมนุษยมากมาย ดังเชน เสาวนีย สังฆโสภณ กลาววาจากงานวิจัยของ
ตางประเทศ ทําใหเราทราบวา ดนตรีมีผลตอการทํางานของระบบประสาท ระบบกลามเนื้อ และสภาพจิตใจ
ทําใหสมองหลั่งสารแหงความสุข เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด ทําใหเกิดสติ ความรูสึกนึกคิดที่ดี และนํามาใชใน
เรื่องการคลายความเครียด ลดความวิต กกังวล ลดความกลัว บรรเทาอาการเจ็บปวด เพิ่มกําลัง และการ
เคลื่อนไหวของรางกาย โดยนิยมใชในงานฟนฟูสุขภาพคนทั่วไป พัฒนาคุณภาพชีวิต ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ผูปวยโรคจิต และเด็กมีความตองการเปนพิเศษ เพราะดนตรีเปนศิลปะที่อาศัยเสียงเพื่อการถายทอดอารมณไปสู
ผูฟง เปนศิลปะที่งายตอการสัมผัส กอใหเกิดความสุข ความปติพอใจแกมนุษยได
กลาววา ดนตรีเปนภาษาสากล เพราะเปนสื่อความรูสึกของชนทุกชาติได ดังนั้น คนที่โชคดีมีประสาท
รับฟงเปนปกติ ก็สามารถหาความสุขจากการฟงดนตรีได เมื่อเราไดฟงเพลงที่มีจังหวะ และทํานองที่ราบเรียบ
นุมนวล จะทําใหเกิดความรูสึกผอนคลายความตึงเครียด ดวยเหตุนี้ เมื่อเราไดฟงดนตรี ที่เลือกสรรแลว จะชวย
ทําใหเรามีสุขภาพจิตที่ดี อันมีผลดีตอสุขภาพรางกาย ดนตรีจึงเปรียบเสมือน ยารักษาโรค การที่มีเสียงดนตรี
รอบบาน เปรียบเสมือนมีอาหารและวิตามิน ที่ชวยทําใหคนเรามีสุขภาพแข็งแรง
คุณประโยชนของดนตรีที่มีตอมนุษ ย ซึ่งสวนใหญมักจะกลาวถึงดนตรีมีผลตอสภาวะทางรางกาย
แตความเปนจริงแลว ดนตรีเปนเรื่องของ “จิต” แลวสงผลดีมาสู “กาย” ดังนั้นจึงไมแปลกอะไร ที่เรามักจะไดยิน
วา ดนตรีชวยกลอมเกลาจิตใจ ทําใหคนอารมณดี ไมเครียด คลายปวด ฯลฯ เพราะดนตรีเปน สื่อสุน ทรียะ
ที่ถายทอดโดยใชเสียงดนตรีเปนสื่อสุดทายของการบรรยายเรื่อง “สุนทรียศาสตร ทางดนตรี” จึงสรุปเปนขอคิด
จากการศึกษาในเรื่องของความงามในเสียงดนตรี ผูเสพ ควรเลือกวาจะเสพเพียงแค “เปนผูเสพ” หรือจะเปน
“ผูไดรับประโยชนจากการเสพ” เพราะดนตรีนั้นงามโดยใชเสียงเปนสื่อ แตขั้นตอนสําคัญในการถายทอดคือ
นักดนตรีถายทอดโดยใช “จิต” ผูฟงรับสื่อโดยใช “จิต” เปนตัวรับรูรับสัมผัสอารมณตาง ๆ ผลจากการรับสัมผัส
ดวยจิตนั้น เพลงที่สงบ ราบเรียบ จิตก็จะวาง (สูญญตา) ทําใหจิตขณะนั้นปราศจาก “กิเลส” ผูฟงจึงรูสึกสบายใจ
คลายความวิตกกังวล คลายความเศรา คลายความเจ็บปวด ผูฟงเกิดสมาธิ จึงเปนผลใหสมองทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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องคประกอบของดนตรีสากล
ดนตรีไมวาจะเปนของชาติใด ภาษาใด ลวนมีพื้นฐานมาจากสวนตางๆ เหลานี้ทั้งสิ้น ความแตกตางใน
รายละเอียดของแตละสว น ของแตละวัฒ นธรรม โดยวัฒ นธรรมของแตละสังคมจะเปนปจ จัยที่กําหนดให
ตรงตามรสนิยมของแตละวัฒนธรรม จนเปนผลใหสามารถแยกแยะดนตรีของชาติหนึ่งแตกตางจากดนตรีของ
อีกชาติหนึ่งได
องคประกอบของดนตรีสากล ประกอบดวย
1. เสียง (Tone)
คีต กวี ผู ส รา งสรรค ด นตรี เป น ผู ใ ชเ สี ย งในการสร า งสรรค แ ละผลิ ต งานศิล ปะเพื่ อ รับ ใช สั ง คม
ผูสรางสรรคดนตรีสามารถสรางเสียงทีห่ ลากหลายโดยอาศัยวิธีการผลิตเสียงเปนปจจัยกําหนด เชน การดีด การสี
การตี การเปาเสียงทีเ่ กิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่เปนไปอยางสม่ําเสมอ สวนเสียงอึกทึกหรือเสียงรบกวน
(Noise) เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่ไมสม่ําเสมอ ลักษณะความแตกตางของเสียงขึ้นอยูกั บคุณสมบัติ
สําคัญ 4 ประการ คือ ระดับเสียง ความยาวของเสียง ความเขมของเสียง และคุณภาพของเสียง
1.1 ระดับเสียง (Pitch) หมายถึง ระดับของความสูง-ต่ําของเสียง ซึ่งเกิดจากการจํานวนความถี่
ของการสั่น สะเทือน กลาวคือ ถาเสียงที่มีความถี่สูง ลักษณะการสั่น สะเทือนเร็ว จะสงผลใหมีระดับเสียงสูง
แตถาหากเสียงมีความถี่ต่ํา ลักษณะการสั่นสะเทือนชาจะสงผลใหมีระดับเสียงต่ํา
1.2 ความสั้น-ยาวของเสียง (Duration) หมายถึง คุณสมบัติที่เกี่ยวกับความยาว-สั้นของเสียง ซึ่ง
เปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางยิ่งของการกําหนดลีลา จังหวะ ในดนตรีตะวันตก การกําหนดความสั้น-ยาวของเสียง
สามารถแสดงใหเห็นไดจากลักษณะของตัวโนต เชน โนตตัวกลม ตัวขาว และตัวดํา เปนตน สําหรับดนตรี ของ
ไทยนั้น แตเดิมมิไดใ ชระบบการบัน ทึก โนตเปน หลัก แตอยางไรก็ตาม การสรางความยาว-สั้น ของเสียง
อาจสังเกตไดจากลีลาการกรอระนาดเอก ฆองวง ในกรณีข องซออาจแสดงออกมาในลัก ษณะของการลาก
คันชักยาวๆ
1.3 ความเขมของเสียง (Intensity) ความเขมของเสียงเกี่ยวของกับน้ําหนักของความหนักเบา
ของเสียง ความเขมของเสียงจะเปนคุณสมบัติที่กอประโยชนในการเกื้อหนุนเสียงใหมีลีลาจังหวะที่สมบูรณ
1.4 คุณภาพของเสียง (Quality) เกิดจากคุณภาพของแหลงกําเนิดเสียงที่แตกตางกัน ปจจัยที่ทํา
ใหคุณภาพของเสียงเกิดความแตกตางกันนั้น เกิดจากหลายสาเหตุ เชน วิธีการผลิตเสียง รูปทรงของแหลงกําเนิด
เสียง และวัสดุที่ใชทําแหลงกําเนิดเสียง ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดลัก ษณะคุณภาพของเสียง ซึ่งเปนหลักสําคัญให
ผูฟงสามารถแยกแยะสีสันของเสียง (Tone Color) ระหวางเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่งกับเครื่องหนึ่งไดอยางชัดเจน
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2. พื้นฐานจังหวะ (Element of Time)
เปน ศิล ปะของการจัด ระเบี ยบเสีย งที่ เกี่ ยวขอ งกั บความชา เร็ ว ความหนัก เบาและความสั้น -ยาว
องคประกอบเหลานี้หากนํามารอยเรียงปะติดปะตอเขาดวยกันตามหลักวิชาการเชิงดนตรีแลว สามารถที่จ ะ
สรางสรรคใหเกิด ลีลาจังหวะอันหลากหลาย ในเชิงจิต วิทยา อิทธิพลของจังหวะที่มีผลตอผูฟงจะปรากฏพบ
ในลักษณะของการตอบสนองเชิงกายภาพ เชน ฟงเพลงแลวแสดงอาการกระดิกนิ้ว ปรบมือรวมไปดวย
3. ทํานอง (Melody)
ทํานองเป น การจัด ระเบี ยบของเสี ยงที่ เกี่ย วของกับความสูง -ต่ํ า ความสั้ น -ยาว และความดั ง -เบา
คุณสมบัติเหลานี้เมื่อนํามาปฏิบัติอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของความชา-เร็ว จะเปนองคประกอบของดนตรีที่ผูฟง
สามารถทําความเขาใจไดงายที่สุด
ในเชิงจิตวิทยา ทํานองจะกระตุนผูฟงในสวนของสติปญญา ทํานองจะมีสวนสําคัญในการสรางความ
ประทับใจ จดจํา และแยกแยะความแตกตางระหวางเพลงหนึ่งกับอีกเพลงหนึ่ง
4. พื้นผิวของเสียง (Texture)
“พื้นผิว” เปนคําที่ใชอยูทั่วไปในวิชาการดานวิจิตรศิลป หมายถึง ลักษณะพื้น ผิวของสิ่งตางๆ เชน
พื้นผิวของวัสดุที่มีลักษณะขรุขระ หรือเกลี้ยงเกลา ซึ่งอาจจะทําจากวัสดุที่ตางกัน
ในเชิงดนตรีนั้น “พื้นผิว” หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบของเสียงทั้งที่ประสานสัมพันธและไมประสาน
สัมพันธ โดยอาจจะเปนการนําเสียงมาบรรเลงซอนกันหรือพรอมกัน ซึ่งอาจพบทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
ตามกระบวนการประพันธเพลง ผลรวมของเสียงหรือแนวทั้งหมดเหลานั้น จัดเปนพื้น ผิวตามนัยของดนตรี
ทั้งสิ้น ลักษณะรูปแบบพื้นผิวของเสียงมีอยูหลายรูปแบบ ดังนี้
4.1 Monophonic Texture เปนลักษณะพื้นผิวของเสียงที่มีแนวทํานองเดียว ไมมีเสียงประสาน
พื้นผิวเสียงในลักษณะนี้ถือเปนรูปแบบการใชแนวเสียงของดนตรีในยุคแรกๆ ของดนตรีในทุกวัฒนธรรม
4.2 Polyphonic Texture เปน ลัก ษณะพื้น ผิ ว ของเสียงที่ประกอบด ว ยแนวทํานองตั้ งแต
สองแนวทํานองขึ้นไป โดยแตละแนวมีความเดนและเปนอิสระจากกัน ในขณะที่ทุกแนวสามารถประสาน
กลมกลืนไปดวยกัน
ลักษณะแนวเสียงประสานในรูปของ Polyphonic Texture มีวิวัฒนาการมาจากเพลงชานท
(Chant) ซึ่งมีพื้นผิวเสียงในลักษณะของเพลงทํานองเดียว (Monophonic Texture) ภายหลังไดมีการเพิ่มแนว
ขับรองเขาไปอีกหนึ่งแนว แนวที่เพิ่มเขาไปใหมนี้จะใชระยะขั้นคู 4 และคู 5 และดําเนินไปในทางเดียวกับเพลง
ชานทเดิม การดําเนิน ทํานองในลัก ษณะนี้เรียกวา “ออรก านุม ” (Orgonum) นับไดวาเปน ยุค เริ่มตน ของ
การประสานเสียงแบบ Polyphonic Texture หลังจากคริสตศตวรรษที่ 14 เปนตนมา แนวทํานองประเภทนี้ไดมี
การพัฒนากาวหนาไปมาก ซึ่งเปนระยะเวลาที่การสอดทํานอง (Counterpoint) ไดเขาไปมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นใน
การตกแตงพื้นผิวของแนวทํานองแบบ Polyphonic Texture
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4.3 Homophonic Texture เปนลักษณะพื้นผิวของเสียง ที่ประสานดวยแนวทํานองแนวเดียว
โดยมี กลุมเสียง (Chords) ทําหนาที่สนับสนุนในคีตนิพนธประเภทนี้ แนวทํานองมักจะเคลื่อนที่ในระดับเสียงสูง
ที่สุดในบรรดากลุมเสียงดวยกัน ในบางโอกาสแนวทํานองอาจจะเคลื่อนที่ในระดับเสียงต่ําไดเชนกัน ถึงแมวา
คีตนิพนธประเภทนี้จะมีแนวทํานองที่เดนเพียงทํานองเดียวก็ตาม แตกลุมเสียง (Chords) ที่ทําหนาที่สนับสนุน
นั้น มีความสําคัญที่ไมนอยไปกวาแนวทํานอง การเคลื่อนที่ของแนวทํานองจะเคลื่อนไปในแนวนอน ในขณะที่
กลุมเสียงสนับสนุนจะเคลื่อนไปในแนวตั้ง
4.4 Heterophonic Texture เปนรูปแบบของแนวเสียงที่มีทํานองหลายทํานอง แตละแนว
มีความสําคัญเทากันทุกแนว คําวา Heteros เปนภาษากรีก หมายถึงแตกตางหลากหลาย ลักษณะการผสมผสาน
ของแนวทํานองในลักษณะนี้ เปนรูปแบบการประสานเสียง
5. สีสันของเสียง (Tone Color)
“สีสันของเสียง” หมายถึง คุณลักษณะของเสียงที่กําเนิดจากแหลงเสียงที่แตกตางกัน แหลงกําเนิดเสียง
ดังกลาว เปนไดทั้งที่เปนเสียงรองของมนุษยและเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ความแตกตางของเสียงรองมนุษย ไมวา
จะเปน ระหวางเพศชายกับ เพศหญิง หรื อระหวางเพศเดีย วกัน ซึ่ง ลว นแลว แตมีพื้น ฐานของการแตกตา ง
ทางดานสรีระ เชน หลอดเสียงและกลองเสียง เปนตน
ในสว นที่เกี่ยวของกับเครื่องดนตรีนั้น ความหลากหลายดานสีสัน ของเสียง ประกอบดว ยปจ จัยที่
แตกตางกันหลายประการ เชน วิธีการบรรเลง วัสดุที่ใชทําเครื่องดนตรี รวมทั้งรูปทรง และขนาด ปจจัยเหลานี้
ลวนสงผลโดยตรงตอสีสันของเสียงเครื่องดนตรี ทําใหเกิดคุณลักษณะของเสียงที่แตกตางกันออกไป
5.1 วิธีการบรรเลง โดยวิธีดีด สี ตี และเปา วิธีการผลิตเสียงดังกลาวลวนเปนปจจัยใหเครื่อง
ดนตรีมีคุณลักษณะของเสียงที่ตางกัน
5.2 วัสดุที่ใชทําเครื่องดนตรี วัสดุที่ใชทําเครื่องดนตรีของแตละวัฒนธรรมจะใชวัสดุที่แตกตาง
กันไปตามสภาพแวดลอมของสังคมและยุคสมัย นับเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง ที่สงผลใหเกิดความแตกตาง
ในดานสีสันของเสียง
5.3 ขนาดและรูปทรง เครื่องดนตรีที่มีรูปทรงและขนาดที่แตกตางกัน จะเปนปจจัยที่สงผลให
เกิดความแตกตางกันในดานของเสียงในลักษณะที่มีความสัมพันธกัน
6. คีตลักษณ (Forms)
คีตลักษณหรือรูปแบบของเพลง เปรียบเสมือนกรอบทีไ่ ดหลอมรวมเอาจังหวะ ทํานอง พื้นผิว และสีสัน
ของเสียงใหเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เพลงที่มีขนาดสั้น-ยาว วนกลับไปมา ลวนเปนสาระสําคัญของ
คีตลักษณทั้งสิ้น
ดนตรีมีธรรมชาติที่แตกตางไปจากศิลปะแขนงอื่น ๆ ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้
1. ดนตรีเปนสื่อทางอารมณที่สัมผัสไดดวยหู กลาวคือ หูนับเปนอวัยวะสําคัญที่ทําใหคนเราสามารถ
สัมผัสกับดนตรีได ผูที่หูหนวกยอมไมสามารถทราบไดวาเสียงดนตรีนั้นเปนอยางไร
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2. ดนตรีเปน สว นหนึ่ง ของวัฒ นธรรม กลาวคือ กลุมชนต าง ๆ จะมีวัฒ นธรรมของตนเอง และ
วัฒนธรรมนี้เองที่ทําใหคนในกลุมชนนั้นมีความพอใจและซาบซึ้งในดนตรีลักษณะหนึ่งซึ่งอาจแตกตางไปจาก
คนในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ตัวอยางเชน คนไทยเราซึ่งเคยชินกับดนตรี พื้นเมืองไทยและดนตรีสากล เมื่อไปฟง
ดนตรีพื้นเมืองของอินเดียก็อาจไมรูสึกซาบซึ้งแตอยางใด แมจะมีคนอินเดียคอยบอกเราวาดนตรีของเขาไพเราะ
เพราะพริ้งมากก็ตาม เปนตน
3. ดนตรีเปนเรื่องของสุนทรียศาสตรวาดวยความไพเราะ ความไพเราะของดนตรีเปนเรื่องที่ทุกคน
สามารถซาบซึ้งไดและเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได กับทุกคน ทุกระดับ ทุกชนชั้น ตามประสบการณของแตละบุคคล
4. ดนตรีเปนเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ เสียงดนตรีจะออกมาอยางไรนั้นขึ้นอยูกับเจาของ
อารมณที่จะชวยถายทอดออกมาเปนเสียง ดังนั้นเสียงของดนตรีอาจกลาวไดวาอยูที่อารมณของผูประพันธเพลง
ที่จ ะใส อารมณ ลงไปในเพลงตามที่ ต นตองการ ผูบรรเลงเพลงก็ถา ยทอดอารมณ จ ากบทประพัน ธลงบน
เครื่ องดนตรี ผลที่ก ระทบต อผูที่ ฟง ก็คือ เสีย งดนตรี ที่ป ระกอบขึ้น ด ว ยอารมณ ข องผูป ระพัน ธ ผสมกั บ
ความสามารถของนักดนตรีที่จะถายทอดไดถึงอารมณหรือมีความไพเราะมากนอยเพียงใด
5. ดนตรีเปนทั้งระบบวิชาความรูและศิลปะในขณะเดียวกัน กลาวคือ ความรูเกี่ยวกับดนตรีนั้น
เปนเรื่องเกี่ยวกับเสียงและการจัดระบบเสียงใหเปนทวงทํานองและจังหวะ ซึ่งคนเรายอมจะศึกษาเรียนรู “ความรู
ที่เกี่ยวกับดนตรี” นี้ก็ได โดยการทอง จํา อาน ฟง รวมทั้งการลอกเลียนจากคนอื่นหรือการคิดหาเหตุผลเอาเองได
แตผูที่ไดเรียนรูจะมี “ความรูเกี่ยวกับดนตรี” ก็อาจไมสามารถเขาถึงความไพเราะหรือซาบซึ้งในดนตรีไดเสมอ
ไป เพราะการเขาถึงดนตรีเปน เรื่องของศิลปะ เพียงแตผูที่มีค วามรูเกี่ยวกับดนตรีนั้น จะสามารถเขาถึงความ
ไพเราะของดนตรีไดงายขึ้น
กิจกรรม
- ใหผูเรียนรวมกลุมและจัด หาเพลงที่มีจังหวะชาและเร็ว นํามาเปด ใหฟงในชั้นเรียน และบอกเลา
ความรูสึกของตนในแตละเพลงใหทุกคนฟง
- ใหผูเรียนรวมกลุมหาเพลงบรรเลงสากลนํามาเปดและแตละคนเขียนถึงความรูสึกและจินตนาการจาก
เพลงนั้น
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เรื่องที่ 4 ประวัติภูมิปญญาทางดนตรีสากล
ดนตรีสากลมีการพัฒนามายาวนาน และเกือบทั้งหมดเปนการพัฒนาจากฝงทวีปยุโรป จะมีการพัฒนา
ในยุคหลังๆที่ดนตรีสากลมีการพัฒนาสูงในฝงทวีปอเมริกาเหนือ สามารถแบงการพัฒนาออกเปนชวงยุค ดังนี้
1. ดนตรีคลาสสิกยุโรปยุคกลาง (Medieval European Music พ.ศ. 1019 - พ.ศ. 1943) ดนตรีคลาสสิก
ยุโรปยุคกลาง หรือ ดนตรียุคกลาง เปนดนตรีที่ถือวาเปนจุดกําเนิดของดนตรีคลาสสิก เริ่มตนเมื่อประมาณป
พ.ศ. 1019 (ค.ศ. 476) ซึ่งเปนปของการลมสลายของจักรวรรดิโรมัน ดนตรีในยุคนี้มีจุดประสงคเพื่อประกอบ
พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา โดยมีตนกําเนิดมาจากดนตรีของยุคกรีกโบราณ

ดนตรีคลาสสิกของยุโรปยุคกลาง
2. ดนตรียุคเรเนสซองส (Renaissance Music พ.ศ. 1943 - พ.ศ. 2143) เริ่มการนับเมื่อประมาณป พ.ศ.
1943 (ค.ศ. 1400) เมื่อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงศิลปะ และฟน ฟูศิลปะโบราณยุคโรมัน และกรีก แตด นตรียังคง
เนนหนักไปทางศาสนา เพียงแตเริ่มมีการใชเครื่องดนตรีที่หลากหลายขึ้น

ดนตรียคุ เรเนสซองส
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3. ดนตรียุคบาโรค (Baroque Music พ.ศ. 2143 - พ.ศ. 2293) ยุคนี้เริ่มขึ้นเมื่อมีการกําเนิดอุปรากร
ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อป พ.ศ. 2143 (ค.ศ. 1600) และ สิ้นสุดลงเมื่อ โยฮันน เซบาสเทียน บาค เสียชีวิตลงในป
พ.ศ. 2293 (ค.ศ. 1750) แตบางครั้งก็นับวาสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2273 (ค.ศ. 1730)ในยุคที่เริ่มมีการเลนดนตรีเพื่อ
การฟงในหมูชนชั้นสูงมากขึ้น เครื่องดนตรีประเภทออรแกนไดรับความนิยมแตเนนหนักไปทางศาสนา นัก
ดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เชน บาค วิวัลดิ เปนตน

ดนตรียคุ บาโรค
4. ดนตรียุคคลาสสิค (Classical Period Music พ.ศ. 2293 - พ.ศ. 2363) เปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
กฏเกณฑ แบบแผน รูปแบบและหลัก ในการเลน ดนตรีอย างชัด เจน ศู น ย ก ลางของดนตรี ยุค นี้คือ ประเทศ
ออสเตรีย ที่กรุงเวียนนา และเมืองมานไฮม(Mannheim) นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ ไดแก โมซารท เปนตน

ดนตรียคุ คลาสสิค
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5. ดนตรียุคโรแมนติค (Romantic Music พ.ศ. 2363 - พ.ศ. 2443) เปนยุคที่เริ่มมีก ารแทรกของ
อารมณเพลง ซึ่งตางจากยุคกอนๆซึ่งยังไมมีการใสอารมณในทํานอง นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เชน เบโธเฟน
ชูเบิรต โชแปง ไชคอฟสกี เปนตน

ลุดวิก ฟาน เบโธเฟน
6. ดนตรียุคศตวรรษที่ 20 (20th Century Calssical Music พ.ศ. 2443 - พ.ศ. 2543) นัก ดนตรี
เริ่มแสวงหาแนวดนตรี ที่ไมขึ้นกับแนวดนตรีในยุคกอนๆ จังหวะในแตละหองเริ่มแปลกไปกวาเดิม ไมมีโนต
สําคัญเกิดใหม ระยะหางระหวางเสียงกับเสียงเริ่มลดนอยลง ไรทวงทํานองเพลง นักดนตรีบางกลุมหันไปยึด
ดนตรีแนวเดิม ซึ่งเรียกวา แบบนีโอคลาสสิก (Neoclassic) นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เชน อิกอร เฟโดโรวิช
สตราวินสกี เปนตน

อิกอร เฟโดโรวิช สตราวินสกี
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7. ดนตรียุคปจจุบัน (ชวงทศวรรษหลังของคริสตศตวรรษที่ 20 - ปจจุบัน)
ยุคของดนตรีปอป (pop music)
- ยุค 50 เพลงร็อกแอนดโรลลไดรับความนิยม มีศิลปนที่ไดรับความนิยมอยางเอลวิส เพรสลีย
- ยุค 60 เปนยุค ของทีน ไอดอลอยาง วงเดอะบีทเทิลส เดอะบีชบอยส คลิฟ ริชารด โรลลิ่ง สโตน
แซนดี ชอว เปนตน
- ยุค 70 เปนยุคของดนตรีดิสโก มีศิลปนอยาง แอบบา บีจีส และยังมีดนตรีประเภทคันทรีที่ไดรับ
ความนิยมอยาง เดอะ อีเกิลส หรือดนตรีปอปที่ไดรับอิทธิพลจากร็อกอยาง เดอะ คารเพ็นเทอรส ,ร็อด สจวต,
แครี ไซมอน แฌร เปนตน
- ยุค 80 มีศิลปนปอปที่ไดรับความนิยมอยาง ไมเคิล แจ็คสัน , มาดอนนา, ทิฟฟานี, เจเน็ท แจ็คสัน,
ฟล คอลลินส แวม ลักษณะดนตรีจะมีการใสดนตรีสังเคราะหเขาไป เพลงในยุคนี้สวนใหญจะเปนเพลงเตนรํา
และยังมีอิทธิพลถึงทางดานแฟชั่นดวย
- ยุค 90 เริ่มไดอิทธิ พลจากเพลงแนวอารแอนดบี เชน มารายห แครี,เดสทินี ไชลด ,บอยซ ทู เม็น ,
เอ็น โวค, ทีแอลซี ในยุค นี้ยังมีว งบอยแบนดที่ไดรับความนิยมอยาง นิว คิด ส ออน เดอะบล็อก, เทค แดท,
แบ็คสตรีท บอยส
- ยุ ค 2000 มี ศิ ล ป น ที่ ประสบความสํ าเร็ จ อย าง บริ ทย นี สเป ย ร , คริ สติ น า อากี เลร า , บี ยอนเซ ,
แบล็ค อายด พีส, จัสติน ทิมเบอรเลค สวนเทรนดปอปอื่นเชนแนว ปอป-พังค อยางวง ซิมเปล แพลน เอฟริล ลาวีน
รวมถึงการเกิดรายการสุดฮิต อเมริกัน ไอดอลที่สรางศิลปนอยาง เคลลี่ คลารกสัน และ เคลย ไอเคน แนวเพลงปอป
และอารแอนดบีเริ่มรวมกัน มีลักษณะเพลงปอปที่เพิ่มความเปนอารแอนดบีมากขึ้นอยาง เนลลี เฟอรตาโด ริฮานนา,
จัสติน ทิมเบอรเลค เปนตน
กิจกรรม
ใหผูเรียนสืบคนประวัตินักดนตรีสากล ทัง้ ในประเทศไทย และสากล เขียนเปนรายงาน
ไมต่ํากวา5 หนากระดาษ ขนาดA4 จากนั้นใหนํามารายงานหนาชั้นเรียน แลวนําเก็บรายงานนั้น
ในแฟมสะสมงาน

53

บทที่ 3
นาฏศิลป
สาระสําคัญ
เขาใจและเห็น คุณ คาทางนาฏศิลป สามารถวิเคราะห วิพากษวิจ ารณ ถายทอดความรูสึก ความคิด
อยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาของนาฎยนิยาม สุนทรียะทางนาฎศิลป เขาใจถึงประเภท
ของนาฎศิลปแขนงตาง ๆ ภูมิปญญา

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 5
เรื่องที่ 6

นาฏยนิยาม
สุนทรียะทางนาฏศิลป
นาฏศิลปสากลเพื่อนบานของไทย
ละครที่ไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก
ประเภทของละคร
ละครกับภูมิปญญาสากล
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เรื่องที่ 1 นาฏยนิยาม
นาฏยนิยาม หมายถึง คําอธิบาย คําจํากัดความ ขอบเขต บทบาท และรูปลักษณของนาฏศิลป ซึ่งลว น
แสดงความหมายของนาฏยศิลปที่หลากหลาย อันเปนเครื่องบงชี้วานาฏยศิลปมีความสําคัญ เกี่ยวของกับชีวิต
และสังคมมาตั้งแตอดีตกาล
นิยาม
ในสวนนี้เปนการกลาวถึง ความหมายของนาฏยศิลป หรือการฟอนรําที่ปราชญและนักวิชาการสําคัญได
พยายามอธิบายคําวา นาฏยศิลป ไวในแงมุมตาง ๆ ดังนี้
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงอธิบายถึงกําเนิดและวิวัฒนาการของ
นาฏยศิลปที่ผูกพันกับมนุษย ดังนี้
“การฟอ นรํา เป น ประเพณี ข องมนุษ ยทุ ก ชาติทุ ก ภาษา ไม เลื อกว าจะอยู ณ ประเทศถิ่ น สถานที่ใ ด
ในพิภพนี้ อยาวาแตมนุษยเลย ถึงแมสัตวเดรัจฉานก็มีวิธีฟอน เชน สุนัข ไกกา เวลาใดสบอารมณ มันก็จะเตน
โลดกรีดกรายทํากิริยาทาทางไดตาง ๆ ก็คือการฟอนรําตามวิสัยสัตวนั้นเอง ปราชญแหงการฟอนรําจึงเล็งเห็น
การฟอนรํานี้มูลรากเกิด แตวิสัยสัต วเมื่อเวทนาเสวยอารมณ จะเปน สุข เวทนาก็ต ามหรือทุก ขเวทนาก็ต าม
ถาเสวยอารมณแรงกลาไมก ลั้นไวได ก็แลน ออกมาเปน กิริยาใหเห็น ปรากฏยกเปนนิทัศนอุทาหรณดังเชน
ธรรมดาทารก เวลาอารมณเสวยสุขเวทนาก็เตนแรงเตนแฉงสนุกสนาน ถาอารมณเสวยทุกขเวทนาก็ดิ้นโดยให
แสดงกิริยาปรากฏออกใหรูวาอารมณเปนอยางไร ยิ่งเติบโตรูเดียงสาขึ้นเพียงไร กิริยาที่อารมณเลนออกมาก็ยิ่ง
มากมายหลายอยางออกไป จนถึงกิริยาที่แสดงความกําหนัดยินดีในอารมณ และกิริยาซึ่งแสดงความอาฆาต
โกรธแคน เปนตน กิริยาอันเกิดแตเวทนาเสวยอารมณนี้นับเปนขั้นตนของการฟอนรํา
ตอมาอีกขั้นหนึ่งเกิดแตคนทั้งหลายรูความหมายของกิริยาตาง ๆ เชน กลาวมาก็ใชกิริยาเหลานั้นเปน
ภาษาอันหนึ่ง เมื่อประสงคจะแสดงใหปรากฏแกผูอื่นโดยใจจริงก็ดี หรือโดยมายาเชนในเวลาเลนหัวก็ดี วาตนมี
อารมณอยางไร ก็แสดงกิริยาอันเปนเครื่องหมายอารมณอยางนั้น เปนตนวาถาแสดงความเสนหา ก็ทํา กิริยายิ้ม
แยมกรีดกราย จะแสดงความรื่นเริงบันเทิงใจก็ขับรองฟอนรํา จําขูใหผูอื่นกลัวก็ทําหนาตาถมึงทึงแลโลดเตน
คุกคาม จึงเกิดแบบแผนทาทางที่แสดงอารมณตาง ๆ อันเปนตนของกระบวนฟอนรําขึ้นดวยประการนี้นับเปน
ขั้นที่สอง
อันประเพณีการฟอนรําจะเปนสําหรับฝกหัดพวกที่ประกอบการหาเลี้ยงชีพดวยรําเตน เชน โขนละคร
เทานั้นหามิได แตเดิมมายอมเปน ประเพณีสําหรับบุคคลทุกชั้นบรรดาศัก ดิ์และมีที่ใชไปจนถึงการยุทธและ
การพิธีตาง ๆ หลายอยาง จะยกตัวอยางแตประเพณีการฟอนรําที่มีมาในสยามประเทศของเรานี้ ดังเชนในตํารา
คชศาสตร ซึ่งนับถือวาเปนวิชาชั้นสูงสําหรับการรณรงคสงครามแตโบราณ ใครหัดขี่ชางชนก็ตองหัดฟอนรํา
ใหเ ปน สง าราศี ดว ยแม พระเจา แผ น ดิ น ก็ ตองฝก หัด มี ตัว อย างมาจนถึ งรั ชกาลที่ 5 เมื่ อพระบาทสมเด็จ ฯ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงศึก ษาวิชาคชศาสตรตอสมเด็จ พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยาบําราบ
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ปรปกษ ก็ไดทรงหัดฟอนรํา ไดยินเคยทรงรําพระแสงขอบนคอชางพระที่นั่งเปนพุทธบูชาเมื่อครัง้ เสด็จพระพุทธบาท
ตามโบราณราชประเพณี เมือปวอก พ.ศ. 2414 การฟอนรําในกระบวนยุทธอยางอื่น เชน ตีกระบี่กระบองก็เปน
วิชาที่เจ านายตอ งทรงฝก หัด มาแต กอน สว นกระบวนฟอ นรํา ในการพิ ธี ยั งมีตั ว อย างทางหั ว เมื องมณฑล
ภาคพายัพ ถาเวลามีงานบุญใหทานเปนการใหญก็เปนประเพณีที่เจานายตั้งแตเจาผูครองนครลงมาที่จะฟอนรํา
เปนการแสดงโสมนัสศรัทธาในบุญทาน เจานายฝายหญิงก็ยอมหัดฟอนรําและมีเวลาที่จะหัดฟอนรําในการพิ ธี
บางอยางจนทุกวันนี้ ประเพณีตาง ๆ ดังกลาวมา สอใหเห็นวาแตโบราณยอมถือวาการฟอนรําเปนสวนหนึ่งใน
การศึกษา ซึ่งสมควรจะฝกหัดเปนสามัญทั่วมุกทุกชั้นบรรดาศักดิ์สืบมา
การที่ฝกหัดคนแตบางจําพวกใหฟอนรํา ดังเชนระบําหรือละครนั้น คงเกิดแตประสงคจะใครดูกระบวน
ฟอนรํา วาจะงามไดถึงที่สุดเพียงไร จึงเลือกสรรคนแตบางเหลาฝกฝนใหชํานิชํานาญเฉพาะการฟอนรํา สําหรับ
แสดงแกคนทั้งหลายใหเห็นวาการฟอนรําอาจจะงามไดถึงเพียงนั้น เมื่อสามารถฝกหัดไดสมประสงคก็เปนที่ตอง
ตาติดใจคนทั้งหลาย จึงเกิดมีนักรําขึ้นเปนพวกที่หนึ่งตางหาก แตที่จริงวิชาฟอนรําก็มีแบบแผนอันเดียวกับที่เปน
สามัญแกคนทั้งหลายทุกชั้นบรรดาศักดิ์นั่นเอง”1
ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของนาฏยศิลปไวกวาง ๆ ตลอดจนกําหนดการออกเสียงไวใ น
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. ผูฟอ นรํา. (ป.; ส.)
นาฏย [นาดตะยะ-] ว. เกี่ยวกับการฟอนรํา, เกี่ยวกับการแสดงละคร (ส.)
นาฏยเวที น. พื้นที่แสดงละครล ฉาก.
นาฏยศาลา น. หองฟอนรํา, โรงละคร
นาฏยศาสตร น. วิชาฟอนรํา, วิชาแสดงละคร” 2
หมายเหตุ
1

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ประวัตกิ ารฟอนรํา.” ใน การละครไทย อางถึงใน หนังสืออานประกอบคํา
บรรยายวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทยตอนดนตรีและนาฏศิลปไทย.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พระนคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2515) ,
หนา 12 -14.
2
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530. พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531), หนา 279.
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ธนิต อยูโพธิ์ ไดอธิบายความหมายของนาฏยศิลปดงั ทีป่ รากฏในคัมภีรอินเดียไวดังนี้
“คําวา “นาฏย” ตามคัมภีรอภิธานัปปทีปก าและสูจิ ทานใหวิเคราะหศัพทวา “นฏสเสตนตินาฏย” ความ
วา ศิลปะของผูฟอนผูรํา เรียกวา นาฏย และใหอรรถาธิบายวา “นจจ วาทิต คีต อิท ตุริยติก นาฏยนาเมนุจจเต”
แปลวา การฟอนรํา การบรรเลง (ดนตรี) การขับรอง หมวด 3 แหงตุริยะนี้ ทาน (รวม) เรียกโดยชื่อวา นาฏย ซึ่ง
ตามนี้ทานจะเห็นไดวา คําวา นาฏะ หรือนาฏยะ นั้น การขับรอง 1 หรือพูดอยางงาย ๆ ก็วาคํา “นาฏย” นั้น มี
ความหมายรวมทั้งฟอนรําขับรองและประโคมดนตรีดวย ไมใชมีความหมายแตเฉพาะศิลปฟอ นรําอยางเดียว
ดังที่บางทานเขาใจกัน แมจะใชคําวาหมวด 3 แหงตุริยะหรือตุริยะ 3 อยาง แสดงใหเห็นวาใชคํา “ตุริยะ” หมายถึง
เครื่องตีเครื่องเปา แตแปลงกันวา “ดนตรี” ก็ได นี่วาตามรูปศัพท แทที่จริงแมในวิธีการปฏิบัติศิลปนจะรับระบํา
รําฟอนไปโดยไมมีดนตรีและขับรองประกอบเรื่องและใหจังหวะไปดวยนั้นยอมเปนไปไมไดและไมเปนศิลปะ
ที่สมบูรณ ถาขาดดนตรีและขับรองเสียแลว แมในสวนศิลปะของการฟอนรําเองก็ไมสมบูรณในตัวของมัน พระ
ภรตมุนี ซึ่งศิลปนทางโขนละครพากันทําศรีษะของทานกราบไหวบูชา เรียกกันวา “ศรีษะฤๅษี” นั้น มีตํานานวา
ทานเปนปรมาจารยแหงศิลปะทางโขนละครฟอนรํามาแตโบราณ เมื่อทานไดแตงคัมภีรนาฏยศาสตรขึ้นไว ก็มี
อยูหลายบริเฉทหรือหลายบทในคัมภีรนาฏยศาสตรนั้น ที่ทานไดกลาวถึงและวางกฎเกณฑในทางดนตรีและ
ขับรองไวดวย และทานศารงคเทพผูแตงคัมภีรสังคีตรัตนากรอันเปนคัมภีรที่วาดวยการดนตรีอีกทานหนึ่งเลา
ก็ปรากฏวาทานไดวางหลักเกณฑและอธิบายศิลปะทางการละครฟอนรําไวมากมายในคัมภีรนั้น เปนอันวาศิลปะ
3 ประการ คือฟอนรํา 1 ดนตรี 1 ขับรอง 1 เหลานี้ตางตองประกอบอาศัยกัน คําวา นาฏยะ จึงมีความหมายรวมเอา
ศิลปะ 3 อยางนั้นไวในศัพทเดียวกัน”
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เรื่องที่ 2 สุนทรียะทางนาฏศิลป
ความหมายสุนทรียะทางนาฏศิลป
สุนทรียะ (Aesthetic) หมายถึง ความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งสวยงาม รูปลักษณะอันประกอบดวยความสวยงาม
(พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 : 541)
นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของคําวา “สุนทรียะ” ไวตาง ๆ กัน ดังนี้
*หลวงวิจิตรวาทการ ไดอธิบายความหมายไววา ความรูสึกธรรมดาของคนเรา ซึ่งรูจักคุณคาของวัตถุที่
งามความเปนระเบียบเรียบรอยของเสียงและถอยคําไพเราะ ความรูสึกความงามที่เปนสุนทรียภาพนี้ยอมเปนไป
ตามอุปนิสัยการอบรมและการศึกษาของบุคคล ซึ่งรวมเรียนวา รส (Taste) ซึ่งความรูสึก นี้จะแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับการฝกฝนปรนปรือในการอาน การฟง และการพินิจดูสิ่งที่งดงามไมวาจะเปนธรรมชาติหรือศิลปะ
(หลวงวิจิตรวาทการ 2515 : 7 – 12)
*อารี สุทธิพันธุ ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ “สุนทรียศาสตร” ไว 2 ประการ ดังนี้
1. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกที่เกิดขึ้นจากการรับรูของมนุษย ซึ่งทําใหมนุษยเกิดความเบิกบานใจ
อิ่มเอมโดยไมหวังผลตอบแทน
2. วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิชาที่มนุษยสรางขึ้นทุกแขนง นําขอมูลมาจัดลําดับเพื่อนเสนอแนะใหเห็นคุณคา
ซาบซึ้ งในสิ่ งที่ แอบแฝงซ อนเร น เพื่ อสร างความนิยมชมชื่น ร วมกั น ตามลั กษณะรู ปแบบของผลงานนั้น ๆ
(อารี สุทธิพันธุ, 2534 : 82)
ความหมายของคําวา “สุนทรียะ” หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีความซาบซึ้ง และเห็นคุณคาในสิ่ง
ดีงาม และไพเราะจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรืออาจเปนสิ่งที่มนุษยประดิษฐขึ้นดวยความประณีต ซึ่งมนุษย
สัมผัสและรับรูไดดวยวิธีการตาง ๆ จนเกิดความพึงพอใจ ความประทับใจและทําใหเกิดความสุขจากสิ่งที่ตนได
พบเห็นและสัมผัส
ความหมายของคําวา “นาฏศิลป” หมายถึง ศิลปะแหงการละครหรือการฟอนรํา (พจนานุกรมฉบับเฉลิม
พระเกียรติ พ.ศ. 2534 : 279) นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของคําวา “นาฏศิลป” ไวตาง ๆ กัน ดังนี้
*ธนิต อยูโพธิ์ ไดแปลคําวา “นาฏศิลป” ไววา คือความช่ําชองในการละครฟอนรําดวยมีความเห็นวาผูที่
มีศิลปะที่เรียกวา ศิลปนจะตองเปนผูมีฝมือมีความช่ําชองชํานาญในภาคปฏิบัติใหดีจริง ๆ (ธนิต อยูโพธิ์ 2516 : 1)
ความหมายของคําวา “นาฏศิลป ” ที่ไดก ลาวมานั้น สรุปไดวา หมายถึงศิลปะในการฟอนรําที่ มนุษ ย
ประดิษฐขึ้นจากธรรมชาติและจากความคํานึงดวยความประณีตงดงาม มีความวิจิตรบรรจง นาฏศิลป นอกจาก
จะหมายถึงทาทางแสดงการฟอนรําแลว ยังประกอบดวยการขับรองที่เรียกวา คีตศิลปและการบรรเลงดนตรีคือ
“ดุริยางคศิลป” เพื่อใหศิลปะการฟอนรํานั้นงดงามประทับใจ
“สุนทรียะทางนาฏศิลปสากล” จึงหมายถึง ความวิจิตรงดงามของการแสดงนาฏศิลปสากล ซึ่งประกอบ
ไปดวย ระบํา รํา ฟอน ละคร อัน มีลีลาทารําและการเคลื่อนไหวที่ประกอบดนตรี บทรองตามลัก ษณะและ
ชนิดของการแสดงแตละประเภท
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พื้นฐานความเปนมาของนาฏศิลปไทย
นาฏศิลปมีรูปแบบการแสดงที่แตกตางกัน ทั้งที่เปนการแสดงในรูปแบบของการฟอนรําและการแสดง
ในรูปแบบของละคร แตละประเภทจึงแตกตางกัน ดังนี้
1. นาฏศิลปที่แสดงในรูปแบบของการฟอนรํา เกิดจากสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษยหรือสัตวทั้งหลาย
ในโลก เมื่อมีความสุขหรือความทุกขก็แสดงกิริยาอาการออกมาตามอารมณและความรูสึกนั้น ๆ โดยแสดงออก
ดวยกิริยาทาทางเคลื่อนไหว มือ เทา สีหนา และดวงตาที่เปน ไปตามธรรมชาติ รากฐานการเกิด นาฏศิลปใ น
รูปแบบของการฟอนรําพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับ ดังนี้
1.1 เพื่อใชเปนพิธีกรรมทางศาสนา มนุษยเชื่อวามีผูดลบันดาลใหเกิดความวิบัติตาง ๆ หรือเชื่อวามี
ผูที่สามารถบันดาลความสําเร็จ ความเจริญรุงเรืองใหกับชีวิตของตน ซึ่งอาจเปนเทพเจาหรือปศาจตามความเชื่อ
ของแตละคนจึงมีการเตนรําหรือฟอนรํา เพื่อเปนการออนวอนหรือบูชาตอผูที่ตนเชื่อวามีอํานาจดังกลาว
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพฯ ไดอธิบายในหนังสือตําราฟอนรําวา ชาติโบราณทุกชนิด
ถือการเตนรําหรือฟอนรําเปนประจําชีวิต ของทุก คน และยังถือวาการฟ อนรําเปน พิธีก รรมทางศาสนาดว ย
สําหรับประเทศอินเดียนั้นมีตําราฟอนรําฝกสอนมาแตโบราณกาล เรียกวา “คัมภีรนาฏศิลปศาสตร”
1.2 เพื่อใชใ นการตอสูและการทําสงคราม เชน ตําราคชศาสตร เปนวิชาชั้น สูง สําหรับการทํา
สงครามในสมัยโบราณ ผูที่จ ะทําสงครามบนหลังชางจําเปน ตองฝก หัด ฟอนรําใหเปน ที่สงางามดวย แมแต
พระเจาแผนดินก็ตองทรงฝกหัดการฟอนรําบนหลังชางในการทําสงครามเชนกัน
1.3 เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง การพักผอนหยอนใจเปนความตองการของมนุษย ในเวลาวางจาก
การทํางานก็จะหาสิ่งที่จ ะทําใหต นและพรรคพวกไดรับความสนุก สนานเพลิดเพลิน คลายความเหน็ดเหนื่อย
เนื่องจากการรองรําทําเพลงเปนธรรมชาติที่มีอยูในตัวของมนุษยทุกคน ดังนั้นจึงมีการรวมกลุมกันรองเพลงและ
รายรําไปตามความพอใจของพวกตน ซึ่งอาจมีเนื้อรองที่มีสําเนียงภาษาของแตละทองถิ่น และทวงทํานองเพลง
ที่เปนไปตามจังหวะประกอบทารายรําแบบงาย ๆ ซึ่งไดพัฒนาตอมาจนเกิดเปนการแสดงนาฏศิลปรูปแบบของ
การฟอนรําของแตละทองถิ่นเรียกวา “รําพื้นเมือง”
2. นาฏศิลปที่แ สดงในรูป แบบของละคร มีร ากฐานมาจากความตองการของมนุษ ยที่จ ะถายทอด
ประสบการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมนุษยที่เปนความประทับใจ ซึ่งสมควรแกการจดจํา หรืออาจมี
วัต ถุประสงคเพื่อประโยชนใ นการเผยแพรศาสนาและสอนศีลธรรม เพราะการสรางในรูปแบบของละคร
เปนวิธกี ารที่งายตอความเขาใจแตยากที่จะใชการเผยแพรและอบรมสั่งสอนดวยวิธีการอื่น จึงมีการสรางเรื่องราว
หรือบัน ทึก เหตุการณอัน นาประทับใจและมีคุณ คานั้น ไวเปน ประวัติศาสตรใ นรูปแบบของการแสดงละคร
เพราะเชื่อวาการแสดงละครเปนวิธีหนึ่งของการสอนคติธรรม โดยบุคลาธิษฐานในเชิงอุปมาอุปมัย
อาจกลาวไดวารากฐานการเกิด ของนาฏศิลปไทยตามขอสันนิ ษฐานที่ไดกลาวมานั้นทั้งการแสดงใน
รูปแบบของการฟอนรํา และการแสดงในรูปแบบของการละครไดพัฒนาขึ้นตามลําดับ จนกลายเปนแบบแผน
ของการแสดงนาฏศิลปไทยที่มีความเปนเอกลักษณเดนชัด
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คําถามตรวจสอบความเขาใจ
1. หลวงวิจิตรวาทการ ใหความมุงหมายของสุนทรียะวาอยางไร
2. อารี สุทธิพันธุ ใหแนวคิดเกี่ยวกับความหมาย ของคําวา “สุนทรียศาสตร” ไวกี่ประเภท อะไรบาง
3. “สวนสําคัญสวนใหญของนาฏศิลปอยูที่การละครเปนสําคัญ” เปนคําอธิบายของใคร
4. “สุนทรียะทางนาฏศิลปสากล” หมายถึงอะไรในทัศนะคติของนักเรียน
5. ผูชมนาฏศิลปสากลจะตองมีความรูความเขาใจเรื่องอะไรบาง
6. นาฏศิลปที่แสดงในรูปแบบของการฟอนรํามีขอสันนิษฐานวาเกิดมาจากอะไร
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เรื่องที่ 3 นาฏศิลปสากลเพื่อนบานของไทย
ประเทศในกลุมทวีป เอเชีย ซึ่งมีวัฒ นธรรมประจําชาติ ที่แ สดงความเปน เอกลัก ษณ ตลอดทั้งเป น
สื่อสัมพันธอันดีกับชาติตาง ๆ ลักษณะของนาฏศิลปของชาติเพื่อนบานไมวาจะเปนประเทศพมา ลาว กัมพูชา
มาเลเชีย จีน ธิเบต เกาหลี และญี่ปุน มักจะเนนในเรื่องลีลาความสวยงามเกือบทุกเรื่อง ไมเนนจังหวะการใชเทา
มากนัก ซึ่งแตกตางจากนาฏศิลปของตะวันตกที่มักจะเนนหนักในลีลาจังหวะที่รุกเรา ประกอบการเตนที่รวดเร็ว
และคลองแคลว นาฏศิลปของชาติเพื่อนบานที่ควรเรียนรูไดแก ประเทศดังตอไปนี้
1. นาฏศิลปประเทศพมา
2. นาฏศิลปประเทศลาว
3. นาฏศิลปประเทศกัมพูชา (เขมร)
4. นาฏศิลปประเทศมาเลเชีย
5. นาฏศิลปประเทศอินโดนีเซีย
6. นาฏศิลปประเทศอินเดีย
7. นาฏศิลปประเทศจีน
8. นาฏศิลปประเทศทิเบต
9. นาฏศิลปประเทศเกาหลี
10. นาฏศิลปประเทศญี่ปุน
นาฏศิลปประเทศพมา
หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 พมาไดรับอิทธิพลนาฏศิลปไปจากไทย กอนหนานี้นาฏศิลปของพมา
เปนแบบพื้นเมืองมากกวาที่จะไดรับอิทธิพลมาจากภายนอกประเทศเหมือนประเทศอื่นๆ นาฏศิลปพมาเริ่มตน
จากพิธีการทางศาสนา ตอมาเมื่อพมาติดตอกับอินเดียและจีน ทารายรําของสองชาติดังกลาวก็มีอิทธิพลแทรกซึม
ในนาฏศิลปพื้นเมืองของพมา แตทารายรําเดิมของพมานั้นมีความเปนเอกลักษณของตัวเอง ไมมีความเกี่ยวของ
กับเรื่องรามายณะหรือมหาภารตะเหมือนประเทศเอเชียอื่นๆ
นาฏศิลปและการละครในพมานั้น แบงไดเปน 3 ยุค คือ
1. ยุคกอนนับถือพระพุทธศาสนา เปนยุคของการนับถือผี การฟอนรําเปนไปในการทรงเจาเขาผี บูชาผี
และบรรพบุรุษที่ลวงลับ ตอมาก็มีการฟอนรําในงานพิธีตางๆเชน โกนจุก เปนตน
2. ยุคนับถือพระพุทธศาสนา พมานับถือพระพุทธศาสนาหลังป พ.ศ. 1559 ในสมัยนี้การฟอนรําเพื่อบูชา
ผีก็ยังมีอยู และการฟอนรํากลายเปนสวนหนึ่งของการบูชาในพระพุทธศาสนาดวย
หลังป พ.ศ. 1800 เกิดมีการละครแบบหนึ่ง เรียกวา “นิพัทขิ่น” เปนละครเร แสดงเรื่องพุทธประวัติเพื่อ
เผยแพรความรูในพระพุทธศาสนา เพื่อใหชาวบานเขาใจไดงาย
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3. ยุคอิทธิพลละครไทย หลังเสียกรุงศรีอยุธยาแกพมา ในป พ.ศ. 2310 ชาวไทยถูกกวาดตอนไปเปน
เชลยจํานวนมาก พวกละครและดนตรีถูกนําเขาไปไวในพระราชสํานัก จึงเกิดความนิยมละครแบบไทยขึ้น ละคร
แบบพมายุคนี้เรียกวา “โยธยาสัตคยี” หรือละครแบบโยธยา ทารํา ดนตรี และเรื่องที่แสดงรวมทั้งภาษาที่ใชก็เปน
ของไทย มีการแสดงอยู 2 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ เลนแบบโขน และอิเหนา เลนแบบละครใน
ในป พ.ศ. 2328 เมียวดี ขาราชการสํานักพมาไดคิดละครแบบใหมขึ้นชื่อเรื่อง “อีน อง” ซึ่งมีลักษณะ
ใกลเคียง กับอิเหนามาก ที่แปลกออกไปคือ ตัว ละครของเรื่องมีลักษณะเป น มนุษ ยธรรมดาสามัญที่มีกิเลส
มีความดีความชั่ว ละครเรื่องนี้เปนแรงบันดาลใจใหเกิดละครในแนวนี้ขึ้นอีกหลายเรื่อง
ตอมาละครในพระราชสํานักเสื่อมความนิยมลง เมื่อกลายเปนของชาวบานก็คอยๆ เสื่อมลงจนกลายเปน
ของนารังเกียจเหยียดหยาม แตละครแบบนิพทั ขิ่นกลับเฟองฟูขึ้น แตมกี ารลดมาตรฐานลงจนกลายเปนจําอวด
เมื่อประเทศพมาตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษแลว ในป พ.ศ. 2428 ละครหลวงและละครพื้นเมืองซบเซา
ตอมามีการนําละครที่นําแบบอยางมาจากอังกฤษเขาแทนที่ ถึงสมัยปจจุบันละครคูบานคูเมืองของพมาหาชมได
ยากและรักษาของเดิมไวไมคอยจะได ไมมีการฟนฟูกัน เนื่องจากบานเมืองไมอยูในสภาพสงบสุข
นาฏศิลปประเทศลาว
ลาวเปนประเทศหนึ่งที่มีโรงเรียนศิลปะดนตรีแหงชาติ กอกําเนิดมาตัง้ แตป พ.ศ. 2501 โดย Blanchat de
la Broche และเจาเสถียนนะ จําปาสัก ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ การสอนหนักไปแนวทางพื้นบาน (ศิลปะ
ประจําชาติ) ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2518 ไดเขารวมกับโรงเรียนศิลปะดนตรีของเทาประเสิด สีสาน มีชื่อใหม
วา “โรงเรียนศิลปะดนตรีแหงชาติ” ขึ้นอยูกับกระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรม มีครู 52 คน นักเรียน 110 คน
เรียนจบไดประกาศนียบัต รชั้น กลาง ผูมีค วามสามารถดานใดเปน พิเศษจะไดรับการสงเสริมใหเรียนตอใน
ตางประเทศ หรือทําหนาที่เปนครูหรือนักแสดงตอไป วิชาที่เปดสอนมีนาฏศิลป ดนตรี ขับรอง นาฏศิลปจะสอน
ทั้งที่เปนพื้น บาน ระบําชนเผา และนาฏศิลปสากล ดนตรี การขับรองก็เชน กัน สอนทั้งในแนวพื้นฐานและ
แนวสากล
นาฏศิลปประเทศกัมพูชา (เขมร)
นาฏศิลปเขมรนับไดวาเปนนาฏศิลปชั้นสูง (Classical Dance) มีตนกําเนิดมาจากที่ใดยังไมมีขอสรุป
ผูเชี่ยวชาญบางกลาววามาจากอิน เดียเมื่อตน คริสตศตวรรษ แตบางทานกลาววามีขึ้นในดิน แดนเขมร-มอญ
สมัยดึกดําบรรพ หากจะศึกษาขอความจากศิลาจารึกก็จะเห็นไดวา นาฏศิลปชั้นสูงนี้มีขึ้นมาประมาณ 1,000 ป
แลว คือ เมื่อศตวรรษที่ 7 จากศิลาจารึกในพระตะบอง
เมื่อศตวรรษที่ 10 จากศิลาจารึกในลพบุรี
เมื่อศตวรรษที่ 11 จากศิลาจารึกในสะดอกกอกธม
เมื่อศตวรรษที่ 12 จากศิลาจารึกในปราสาทตาพรหม
ตามความเชื่อของศาสนาพราหม นาฏศิลปชั้นสูงตองไดมาจากการรายรําของเทพธิดาไพรฟาทั้งหลายที่
รํารายถวายเทพเจาเมืองแมน
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แตสําหรับกรมศิลปากรเขมร สมัยกอนนั้น เคยเปน กรมละครประจําสํานัก หรือเรียกวา “ละครใน”
พระบรมราชวังซึ่งเปนพระราชทรัพยสวนพระองคของพระเจาแผนดินทุกพระองค
ตอมา “ละครใน” พระบรมมหาราชวังของเขมร ไดถูกเปลี่ยนชื่อมาเปนกรมศิลปากร และในโอกาส
เดียวกันก็เปนทรัพยสินของชาติทมี่ ีบทบาทสําคัญทางดานวัฒนธรรม ทําหนาที่แสดงทั่วๆ ไปในตางประเทศ
ในปจจุบันกรมศิลปากรและนาฏศิลปชั้นสูง ไดรับความนิยมยกยองขึ้นมาก ซึ่งนับไดวาเปนสมบัติล้ําคา
ของชาติ
นาฏศิลปเขมรที่ควรรูจัก
1. ประเภทของละครเขมร แบงออกไดดังนี้
1.1 ละครเขมรโบราณ เปน ละครดั้งเดิม ผูแสดงเปน หญิงลวน ตอมาผูแสดงหญิงไดรับคัดเลือกโดย
พระเจาแผนดินใหเปนนางสนม ครูสอนจึงหนีออกจากเมืองไปอยูตามชนบท ตอมาพระเจาแผนดินจึงดูแลเรื่อง
การละครและไดโอนเขามาเปนของหลวง จึงเปลี่ยนชื่อวา “ละครหลวง” (Lakhaon Luong)
1.2 ละครที่เรียกวา Lakhaon Khaol เปนละครซึ่งเกิดจากการสรางสรรคงานละครขึ้นใหมของบรรดา
ครูผูสอนระดับอาวุโสที่หนีไปอยูในชนบท การแสดงจะใชผูชายแสดงลวน
1.3 Sbek Thom แปลวา หนังใหญ เปนการแสดงที่ใชเงาของตัวหุนซึ่งแกะสลักบนหนัง
2. ประเภทของการรายรํา แยกออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
2.1 นาฏศิลปราชสํานักเชน
1) รําศิริพรชัย เปนการรายรําเพื่อประสิทธิพรชัย
2) ระบําเทพบันเทิง เปนระบําของบรรดาเทพธิดาทั้งหลาย
3) ระบํารามสูรกับเมขลา เปนระบําเกี่ยวกับตํานานของเมขลากับรามสูร
4) ระบําอรชุนมังกร พระอรชุนนําบริวารเหาะเที่ยวชมตามหาดทรายไดพบมณีเมขลาที่กําลัง
เลนน้ําอยูก็รวมมือกันรําระบํามังกร
5) ระบํายี่เก แพรหลายมากในเขมร เพลงและการรายรําเปนสวนประกอบสําคัญของการแสดง
กอนการแสดงมักมีการขับรองระลึกถึง “เจนิ”
6) ระบํามิตรภาพ เปนระบําแสดงไมตรีจิตอันบริสุทธิ์ตอประชาชาติไทย
2.2 นาฏศิลปพื้นเมือง เชน
1) ระบําสากบันเทิง จะแสดงหลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบรอย
2) ระบํากรับบันเทิง ระบําชุดนี้แสดงถึงความสนิทสนมในจิตใจอันบริสุทธิ์ของหนุมสาวลูกทุง
3) ระบํากะลาบันเทิง ตามริมน้ําโขงในประเทศกัมพูชาชาวบานนิยมระบํากะลามากในพิธีมงคล
สมรส
4) ระบําจับปลา เปน ระบําที่ประดิษ ฐขึ้น มาใหมโ ดยนัก ศึกษากรมศิลปากร หลัง จากที่ไดดู
ชาวบานจับปลาตามทองนา
(ที่มา : สุมิตร เทพวงษ,2541 : 156-278)
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นาฏศิลปมาเลเชีย
เปน นาฏศิลป ที่มีลัก ษณะคลายกับนาฏศิลปชวา ซัน ตน และบาหลีมาก นาฏศิลปซัน ตนและบาหลี
ก็ไดรับอิทธิพลมาจากมาเลเชีย ซึ่งไดรับอิทธิพลตกทอดมาจากพวกพราหมณของอินเดียอีกทีหนึ่ง ตอมาภายหลัง
นาฏศิลปบาหลี จะเปนระบบอิสลามมากกวาอินเดีย เดิมมาเลเซียไดรับหนังตะลุงมาจากชวา และไดรับอิทธิพล
บางสวนมาจากอุปรากรจีน มีละครบังสวันเทานั้นที่เปนของมาเลเซียเอง
ในราวพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 20 ชวามีอิทธิพลและครอบครองมาเลเซียตอนใต ที่เปน เมืองขึ้น ของ
สุลตานมายาปาหิตแหงชวา ที่มะละกานั้นเปนตลาดขายเครื่องเทศที่ใหญที่สุดของชวา ชาวมาเลเซียใชภาษาพูด
ถึง 3 ภาษา คือมลายู ชวา และภาษาจีน ซึง่ มีทั้งแตจิ๋ว ฮกเกี้ยน และกวางตุง
ชาวมาเลเซียรับหนังตะลุงจากชวา แตก็ไดดัดแปลงจนเปน ของมาเลเซียไป รวมทั้งภาษาพูดมาเลเซีย
อีกดวย
นาฏศิลปมาเลเชียที่ควรรูจัก
1. ละครบังสวันของมาเลเซีย เปนละครที่สันนิษฐานไดวาจะเกิดขึ้นในศตวรรษปจจุบันนี้ เรื่องที่แสดง
มักนิยมนํามาจากประวัติศาสตรมาเลเซีย ละครบังสวันยังมีหลายคณะ ปจจุบันนี้เหลืออยู 2 คณะ
ละครบังสวันเปนละครพูดที่มีการรองเพลงรายรําสลับกันไป ผูแสดงมีทั้งชายและหญิง เนื้อเรื่องตัดตอน
มาจากประวัติศาสตรของอาหรับและมาเลเซีย ปจจุบันมักใชเรื่องในชีวิตประจําวันของสังคมแสดง เวลาตัวละคร
รองเพลงมีดนตรีคลอ สมัยกอนใชเครื่องดนตรีพื้นเมือง สมัยนี้ใชเปยโน กลอง กีตาร ไวโอลิน แซกโซโฟน
เปนตน ไมมีลูกคูออกมารองเพลง การรายรํามีมาผสมบาง แตไมมีความสําคัญมากนัก ตัวละครแตงตัวตามสมัย
และฐานะของตัวละครในเรื่องนั้นๆ ถาเปนประวัติศาสตรก็จะแตงตัวมากแบบพระมหากษัตริย และจะแตงหนา
แตพองามจากธรรมชาติ แสดงบนเวที เวทีทําเปนยกพื้น ซึ่งสรางชั่วคราว มีการชักฉากและมีหลืบ แสดงเวลา
กลางคืนและใชเวลาแสดงเรื่องละ 3-5 ชั่วโมง
2. เมโนราทหรือมโนหรา คือ นาฏศิลปที่จัดวาเปนละครรํา ผูแสดงจะตองรายรําออกทาทางตรงตาม
บทบาท ลีลาการรําออนชอยสวยงาม ละครรําแบบนี้จ ะพบที่รัฐกลันตัน โดยเฉพาะเทานั้นที่อื่น หาดูไดยาก
ตามประวัติศาสตรกลาวกันวา ละครรําแบบนี้มีมาตั้งแตสมัยอาณาจักรลิกอร (Ligor) ประมาณ 2,000 ปมาแลว
การเจรจา การรองบทในเวลาแสดงใชภาษามาเล ตัวละครเมโนราทใชผูชายแสดงทั้งหมด การแตงกายของตัว
ละครจะมีลักษณะแปลก คือมีการใสหนากากรูปทรงแปลก ๆ หนากากนั้นทาสีสันฉูดฉาดบาดตาเปนรูปหนาคน
หนายักษ หนาปศาจ หนามนุษยนั้นมีสีซีดๆ แลดูนากลัว เวลาแสดงสวมหนากากเตนเขาจังหวะดนตรี ตัวละคร
คลายโขน นิยมแสดงเรื่องจักรๆวงศๆ สวนละครพื้นบาน เครื่องดนตรีที่บรรเลงในระหวางการแสดงคือ กลอง 2
หนาและกลองหนาเดียว นอกจานั้นมีฆองราว ฆองวง ขลุย ป
3. แมกยอง (Magyong) มีลัก ษณะการแสดงเป น เรื่องราวแบบละคร คลายโนราห และหนังตะลุ ง
ของไทย แมกยองเป น ศิ ล ปะพื้น เมื องที่ มีชื่ อในหมูช าวกลัน ตัน ตรั งกานู การแสดง จะมีผู ห ญิง กลุ มหนึ่ ง
เรียกวา Jong Dondang จะออกมาเตนรําเบิกโรง หลังจากนั้นก็เริ่มซึ่งเรื่องที่จะแสดงจะเกี่ยวกับวรรณคดี
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4. การแสดงประเภทการรายรํา
4.1 ระบําซาปน เปนการแสดงฟอนรําหมู ซึ่งเปนศิลปะพื้นเมืองของมาเลเซียโบราณ
4.2 ระบําดรดัต เปนการเตนรําพื้นเมือง ชุดนี้เปนการเตนในเทศกาลประเพณีทางศาสนา
4.3 ระบําอาชัค เปนการรําอวยพรที่เกาแกในราชสํานักของมาเลเซียในโอกาสที่ตอนรับราชอันตุกะ
4.4 ระบํ า อั ส รี เป น นาฏศิ ล ป ชั้ น สู ง ในราชสํ า นั ก มาเลเซี ย ซึ่ ง แสดงออกถึ ง การเกี้ ย วพาราสี
อยางสนุกสนานของหนุมสาวมาเลเซีย
4.5 ระบําสุมาชาว เปนนาฏศิลปพื้นเมืองของชาวมาเลเซียตะวันออก ไดแก แถบซาบาร การแสดงชุดนี้
ชาวพื้นเมืองกําลังรื่นเริงกันในฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาว
4.6 วาวบุหลัน (ระบําวาวรูปพระจันทร) สําหรับการแสดงชุดนี้เปนการประดิษฐทาทาง และลีลาใหดู
คลายกับวาว
4.7 จงอีหนาย เปนการรื่นเริงของชาวมาเลเซียหลังจากเก็บเกี่ยวจะชวยกันสีขาวและฝดขาวซึ่งจะเรียก
ระบํานี้วาระบําฝดขาว
4.8 เคนยาลัง เปนนาฏศิลปพื้นเมืองของชาวซาบารในมาเลเชียตะวันออก การแสดงชุดนี้เปนลีลาการ
แสดงที่คลายกับการบินของนกเงือก
4.9 ทดุง ซะจี หรือระบําฝาชี
4.10 โจเก็ต เปนนาฏศิลปพื้นเมืองที่ชาวมาเลเซียนิยมเตนกันทั่วๆไปเชนเดียวกับรําวงของไทย
4.11 ยาลาดัน เปน การแสดงที่ไดรับอิทธิพลมาจากพอคาชาวอาหรับ ลีลาทาทางบางตอนคลายกับ
ภาพยนตรอาหรับราตรี
4.12 อีนัง จีนา คือ ระบําสไบของชาวมาเลเซีย ปกติหญิงสาวชาวมาเลเซียจะมีสไบคลุมศรีษะเมื่อถึง
คราวสนุกสนานก็จะนําสไบนี้ออกมารายรํา
4.13 การเดี่ยวแอคโคเดียนและขับรองเพลง “คาตาวา ลากี” ซึ่งแปลเปนไทยไดวามาสนุกเฮฮา เพลงนี้
นิยมขับรองกันแถบมะละกา
4.14 ลิลิน หรือระบําเทียนของมาเลเซีย
4.15 เดมปรุง (ระบํากะลา) เมื่อเสร็จจากการเก็บเกี่ยว ชาวมาเลยจะมีงานรื่นเริง บางก็ขูดมะพราวและ
ตําน้ําพริก จึงนํากะลามะพราวมาเคาะประกอบจังหวะกันอยางสนุกสนาน
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นาฏศิลปประเทศอินโดนีเซีย
นาฏศิลปประเทศอินโดนีเซียที่ควรรูจัก
1. นาฏศิลปชวา แบงไดดังนี้
1.1 แบบยอกยาการตา คือ การแสดงแบบอยางของชาวชวาสวนกลางจะสอนใหนักเรียนรูจักนาฏยศัพท
ของชวาเสียกอน (Ragam-Ragam) และจะสอนรําจากงายไปหายากตามขั้นตอน การใชผาจะใชผาพัน เอว
เรือ่ งของดนตรีจะดังและมีทํานองกับเสนแบงจังหวะมาก
1.2 แบบซูราการตา เปนการแสดงสวนกลาง การเรียนการสอนเหมือนกับยอกยาการตา แตทารําแปลก
ไปเล็กนอย การใชผาก็จะใชผาแพรพาดไหล ดนตรีจะมีทวงทํานองนุมนวลและราบเรียบ เสนแบงจังหวะมีนอย
2. นาฏศิลปซุนดา ศิลปะของชาวซุนดาหนักไปทางใชผา (Sumpun) ซึ่งมีลีลาเคลื่อนไหวไดสวยงาม
ในการรําซุนดาที่เปนมาตรฐานที่ชื่นชอบในปจจุบันในชุมชนตะวันตกเฉพาะ และในชุมชนอินโดนีเซียทั่วไป
คือ รําเดวี (Deve), เลยาปน (Leyapon), โตเปง ราวานา (Topang Ravana), กวนจารัน (Kontjaran), อันจาสมารา
(Anchasmara), แซมบา (Samba), เค็นดิท(Kendit), บิราจุง (Birajung) และ เรลาตี (Relate) นอกจากนี้ยังมีศิลปะ
ที่บุคคลทั่วไปจะนิยมมาก คือ รําไจปง (Jainpong)
การเรียนการสอนเหมือนแบบ Yogyakarta คือ สอนใหรูจักนาฏยศัพทตางๆ สอนใหรูจักเดิน รูจักใชผา
แลวจึงเริ่มสอนจากงายไปหายาก
3. นาฏศิลปบาหลี นาฏศิลปบาหลีไดพัฒนาแตกตางไปจากชวา โดยมีลักษณะเราใจ มีชีวิตชีวามากวา
สวนวงมโหรี (Gamelan) ก็จะมีจังหวะความหนักแนน และเสียงดังมากกวาชวากลางที่มีทวงทํานองชาออนโยน
สิ่งสําคัญของบาหลีจะเกี่ยวกับศาสนาเปนสวนใหญ ใชแสดงในพิธีทางศาสนาซึ่งมีอยูทั่วไปของเกาะบาหลี
การสอนนาฏศิลปแตเดิมของบาหลีเปน ไปในทางตรงกัน ครูจ ะตองจัด ทาทาง แขน ขา มือ นิ้ว
ของลูกศิษย จนกระทั่งลูกศิษยสามารถเรียนไดคลองแคลวขึ้นใจเหมือนกับการเลียนแบบ ซึ่งวิธีการสอนนี้ยังคง
ใชอยูจ นกระทั่งปจจุบันทั้งในเมืองและชนบท สําหรับผูที่เริ่มหัดใหมจะตองผานหลักสูตรการใชกลามเนื้อออน
หัดงาย ซึ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว รายรํา การกมตัว มุมฉาก การเหยียด งอแขน เปนตน ตอมาผูฝกจะเริ่มสอน
นาฏศิลปแบบงายๆ เพื่อใหเหมาะสมกับผูเริ่มฝก เชน Pendet Dance ของนาฏศิลปบาหลี สําหรับเด็กหญิง
ตัวเล็กๆและจะสอนนาฏศิลปแบบยากขึ้นเรื่อยๆไปจนถึง Legong Kraton
นาฏศิลปอินเดีย
ในอดีต การฟอนรําของอิน เดียมีลักษณะที่เกี่ยวของกับการบูชาพระศาสนา และการแสดงออกของ
อารมณมนุษย การเกิดการฟอนรําของอินเดียนั้นไดหลักฐานมาจากรูปปนสาวกําลังรําทําดวยโลหะสําริด เทคนิค
ของนาฏศิลปอินเดียจะเกี่ยวพันกับการใชรางกายทั้งหมด จากกลามเนื้อดวงตา ตลอดจนแขน ขา ลําตัว มือ เทา
และใบหนา
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การจัดแบงนาฏศิลปของอินเดียนั้นจะมีอยู 2 ลักษณะ คือ
1. นาฏศิลปแบบคลาสสิก
2. นาฏศิลปแบบพื้นเมือง
นาฏศิลปแบบคลาสสิก
นาฏศิลปแบบคลาสสิก มีอยู 4 ประเภท คือ ภารตนาฏยัม (Pharata Natyam) คาธะคาลี (Kathakali) คาธัค
(Kathak) และมณีบุรี (Manipuri) นาฏศิลปคลาสสิกทั้งหมดมี 3 ลักษณะ อยางที่เหมือนกันคือ
1.1 นาฏยะ (Natya) นาฏศิลปนไดรับการสงเสริมเหมือนในละคร จากเวทีและฉากซึ่งสงผลอันงามเลิศ
1.2 นริทยะ (Nritya) นาฏศิลปนจะถายทอดหรือแปลนิยายเรื่องหนึ่ง ตามธรรมดามักจะเปนเรื่องของ
วีรบุรุษจากโคลง-กาพย
1.3 นริทตะ (Nrita) เปนนาฏศิลปที่บริสุทธิ์ประกอบดวยลีลาการเคลื่อนไหวของรางกายแตอยางเดียว
เพื่อมีผลเปนเครื่องตกแตงประดับเกียรติยศและความงาม
นาฏศิลปคลาสสิกทั้งหมดมีสิ่งเหมือนกันคือ ลีลาชั้นปฐมตัณฑวะกับลาสยะ ซึ่งเปนสื่อแสดงศูนยรวม
แหงศรัทธาของหลักคิดแหงปรัชญาฮินดู
“ตัณฑวะ” หลักธรรมของเพศชายเปนเสมือนการเสนอแนะความเปนวีรบุรุษ แข็งแกรง กลาหาญ
“ลาสยะ” หลักธรรมขั้นปฐมของเพศหญิง คือ ความออนโยน นุมนวล งามสงา สมเกียรติ (ลักษณะพิเศษ
ของนาฏศิลปคลาสสิกของอินเดีย คือ การแสดงตามหลักการไดทั้งเพศชายและเพศหญิง)
นาฏศิลปคลาสสิกที่ควรรูจัก
1. ภารตนาฏยัม (Pharata Natyam) ภารตนาฏยัมเปนการฟอนรําผูหญิงเพียงคนเดียว ซึ่งถือกําเนิดมาใน
โบถวิหาร เพื่ออุทิศตนทําการสักการะดวยจิตวิญญาณ มีการเคลื่อนไหวที่สวยงาม แสดงทาทางแทนคําพูดและ
ดนตรี
2. คาธัค (Kathak) หรือ กถัก คาธัคเปนนาฏศิลปของภาคเหนือซึ่งมีสไตลการเตนระบําเดี่ยวเปนสวน
ใหญอยางหนึ่ง คาธัคไมเหมือนภารตนาฏยัม โดยที่มีประเพณีนิยมการเตนระบําทั้ง 2 เพศ คือชายและ หญิง และ
เปนการผสมผสานระหวาความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา และของฆราวาสนอกวัด แหลงกําเนิดของ “คาธัค” เปนการ
สวดหรือการทองอาขยาน เพื่อสักการะหรือการแสดงดวยทาทางของคาธัคคารา หรือมีผูเลานิยายเกี่ยวกับโบสถ
วิห าร ในเขตบราจของรั ฐ อุต ตรประเทศ พื้ น ที่เ มื อ งมะธุร ะ วิ ริ น ทราวัน อัน เปน สถานที่ ซึ่ง เชื่อ ถื อกั น ว า
พระกฤษณะไดประสูติที่นั่น ดวยเหตุนี้ชื่อนาฏศิลปแบบนี้ก็คือ “บะราชราอัส”
3. มณีบุรี (Manipuri) หรือ มณีปูร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย แวดลอมไปดวยเทือกเขา
เปนหุบเขาอันสวยงามของ “มณีปูร” นาฏศิลปของมณีปูรสวนใหญจะมีลักษณะเพื่อบูชาสักการะทวงทาของลีลา
ฟอนรําอันสงางาม พื้นรองเทาที่แตะอยางแผวเบาและความละเมียดละไมของมือที่รายรําไปมา ทําใหนาฏสิลป
ของมณีปุรีแยกออกจากโครงสรางทางเลขาคณิต (ประกอบดวยเสนตรงและวงกลม) ของภารตนาฏยัม และมีลีลา
ตามระยะยาวอยางมีคุณภาพของ “คาธัค”
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4. โอดิสสิ (Odissi) รัฐ “โอริสสา” อยูบนชายฝงทะเลดานตะวัน ออก เปน แหลงกําเนิด ของรูปแบบ
นาฏศิลป “โอดิสสิ” เปนที่รูจักกันวาเต็มไปดวยความรูสึกทางอารมณสูง และมีทวงทํานองโคลงอันราเริง ลี ลา
การเคลื่อนไหวรายรํา มีความแตกตางอยางเห็นไดชัด จากระบบแผนนาฏศิลปคลาสสิกอื่นๆในอินเดีย
5. คูชิปูดี (Kuchipudi) รูปแบบนาฏศิลปที่งดงามล้ําเลิศนี้ไดชื่อมาจากหมูบานชนบทในรัฐอัน ตร
ประเทศ อันเปนถิ่นที่ไดกอกําเนิดของนาฏศิลปแบบนี้ เหมือ นกับแบบของการละครฟอนรําดวยเรื่องราวทาง
ศาสนา
6. คาธะคาลี (Kathakali) หรือกถกฬิ นาฏศิลปในแบบอินเดียที่สําคัญมากที่สุดก็คือ คาธะคาลีจากรัฐ
เคราลา (ในภาคใตของอินเดีย) เปนนาฏศิลปที่ไดรวมสวนประกอบของระบําบัลเลต อุปกรณ ละครใบและละคร
โบราณแสดงอภินิหาร และปาฏิหาริยของปวงเทพ ทั้งยังเปน การฝกซอมพิธีก ารทางศาสนาในการเพาะกาย
อีกดวย
7. ยัคชากานา บายาลาตะ ยัคซากานาเปนรูปแบบนาฏศิลปการละคร มีลีลาการเคลื่อนไหวอันหนักแนน
และมีคําพรรณนาเปนบทกวีจากมหากาพยอินเดีย ซึ่งนาฏศิลปอินเดียไดแสดงและถายทอดใหไดเห็นและซาบซึ่ง
ในยัคซากานา (Yokshagana) ไมเพียงแตจะมีดนตรี และการกาวตามจังหวะฟอนรําเปนของตนเองเทานั้น แตการ
แตงหนาและเครื่องแตงกายแบบ อาฮาระยะ อภินะยะ ไดรับพิจารณาลงความเห็นโดยผูเชี่ ยวชาญบางทานวา
หรูหรางดงามและสดใสยิ่งกวา คาธะคาลี
8. ชะฮู (Chhau) ชะฮูเปนนาฏศิลปที่ผสมผสานระหวางคลาสสิกแทกับระบําพื้นเมืองทั้งหมด ซึ่งไมได
เปนของถิ่นใดๆ โดยเฉพาะ หากแตเปนนาฏศิลปอันยิ่งใหญของ 3 รัฐ คือ รัฐพิหาร รัฐโอริสสา และรัฐเบงกอล
นาฏศิลปจีน
นาฏศิลปจีน พัฒ นามาจากการฟอนรํามาตั้งแตโ บราณ มีหลักฐานเกี่ยวกับระบําตางๆ ที่เกิด ขึ้นของ
นาฏศิลปจีน ดังนี้
1. สมัยราชวงศซงถึงราชวงศโจวตะวันตก มีระบําเสาอู ระบําอูอู ปรากฏขึ้นเปนระบําที่มุงแสดงความดี
ความชอบของผูปกครองฝายบุน และฝายบูของราชการสมัยนั้น
2. สมัยปลายราชวงศโจวตะวัน ตก มีคณะแสดงเรียกวา “อิว” มาจากพวกผูดี หรือเจาครองแควน ได
รวบรวมจัดตั้งเปนคณะขึ้น แบงเปน ชางอิว คือนักแสดงฝายหญิงแสดงการรองรํา และไผอิว คือคณะนักแสดง
ฝายชาย แสดงทํานองชวนขันและเสียดสี
3. สมัยราชวงศฮั่น ไดมีการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับชนชาติตางๆ ทําใหเกิดการ
แสดงตางๆขึ้น คือ ไปซี คือละครผสมผสานของศิลปะนานาชาติ และเจี่ยวตี่ซี่ คือ ละครผูกเปนเรื่อง มีลักษณะ
ผสมระหวางการฟอนรํากับกายกรรม
4. สมัยราชวงศจิ้น ราชวงศใต-เหนือ ถึงปลายสมัยราชวงศสุย การแลกเปลี่ยนผสมผสานในดานระบํา
ดนตรีของชนชาติตางๆไดพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง
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5. ราชวงศถัง เปนสมัยที่ศิลปวัฒนธรรมยุคศักดินาของจีนเจริญรุงเรืองอยางเต็มที่ มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นใน
สมัยนี้ไดแก
5.1 เปยนเหวินหรือสูเจียง เปนนิยายที่ใ ชภาษางายๆมาเลาเปนนิทานทางศาสนาดวยภาพที่เขาใจงาย
หลังจากนั้นมีการขับรองและเจรจา
5.2 ฉวนฉี่ เปนนิยายประเภทความเรียง โครงเรื่องแปลก เรื่องราวซับซอน
5.3 เกออู สี้ เป น ศิ ล ปะการแสดงที่ มี บ ทร อ ง เจรจา แต ง หน า แต ง ตั ว อุ ป กรณ เ สริ ม บนเวที ฉาก
การบรรเลงเพลง คนพากย เปนตน
5.4 ซันจุนสี้ เปนการผลัดกันซักถามโตตอบสลับกันไปของตัวละคร 2 ตัว คือ “ซันจุน” และ “ชางถู”
โครงเรื่อง เปนแบบงายๆ มีดนกันสดๆ เอาการตลกเสียดสีเปนสําคัญ
6. สมั ย ราชวงศซ ง ศิล ปะวรรณคดี เจริญรุ งเรือ งมาก พรอ มทั้ งมีสิ่ งต างๆเกิ ด ขึ้ น ได แก การแสดง
ดังตอไปนี้
6.1 ฮวาเปนหรือหนังสือบอกเลาเปนวรรณคดีพื้นเมืองที่เกิดขึ้น
6.2 หวาเสอ คือ ยานมหรสพที่เกิดขึ้นตามเมืองตางๆ
6.3 ซูฮุย คือ นักแตงบทละคร ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยนี้
6.4 ละคร “จาจิ้ว” ภาคเหนือหรืองิ้วเหนือ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทบทเจรจาเปนหลักและ
ประเภทรองรําเปนหลัก ซึ่งก็คือ อุปรากร
6.5 ละครหลานลี้หรืองิ้วใต ประยุกตศิลปะขับรองกับเลานิทานพื้นบานเขาดวยกัน
7. สมัย ราชวงศหยวน เปน สมัยที่ละครหนานลี้เริ่มแพรหลาย และไดรับความนิยมจนละครจาจิ้ ว
ตองปรับรายการแสดงเปน หนานลี้ ละครหนานลี้นับเปน วิวั ฒ นาการของการสรางรูปแบบการแสดงงิ้ว ที่
เปนเอกลักษณของจีน ทั้งยังสงผลสะทอนใหแกงิ้วในสมัยหลังเปนอยางมาก
การแสดงงิ้วในปจจุบัน งิ้วมีบทบาทในสังคมของจีนโดยทั่วไป โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู
ทุกจังหวัด ประเภทของงิ้วที่แสดงในปจจุบันพอจะแบงออกเปนประเภทตางๆได เชน
1) จิงจวี้ หรือ ผิงจวี้ หรืองิ้วงัวกัง เปนงิ้วชั้นสูงเปนแมบทของงิ้วอื่นๆ
2) งิ้วแตจิ๋วหรือไปจื้อซี่ ผูแสดงมีทั้งเด็กและผูใหญ เปนที่นิยมที่สุดในปจจุบัน
3) งิ้วไหหลํา ใชบทพูดจีนไหหลํา การแสดงคลายงิ้วงัวกัง
4) งิ้วกวางตุง ใชบทเจรจาเปนจีนกวางตุง มักแสดงตามศาลเจา
ลักษณะของงิ้ว งิ้วที่คนไทยสวนใหญไดพบเห็นในปจจุบันเปนประจํานั้น มีลักษณะหลายอยาง ดังนี้
1) มักนิยมแสดงตามหนาศาลเจาตางๆ ในงานเทศกาลของแตละทองถิ่นนั้นๆ ที่จัดขึ้นโดยคนจีน
2) แนวความคิดนั้นเปนการผสานความคิดของลัทธิเตาและแนวคําสอนของขงจื้อ
3) เนนเรื่องความสัมพันธในครอบครัวหนาที่ที่มีตอกัน
4) เนนเรื่องความสําคัญของสังคมที่มีเหนือบุคคล
5) ถือความสุขเปนรางวัลของชีวิต ความตายเปนการชําระลางบาป
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6) ตัวละครเอกตองตาย ฉากสุดทายผูทําผิดจะไดรับโทษ
7) ถือวาฉากตายเปนฉาก Climax ของเรื่อง
8) จะตองลงดวยขอคิดสอนใจ
9) ชนิดของละครมีทั้งโศกปนสุข
10) ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของเคราะหกรรม
11) ใชผูชายแสดงบทผูหญิงสมัยโบราณ ปจจุบันใชชายจริงหญิงแท
ผูแสดง งิ้วโบราณนั้นกําหนดตัวแสดงงิ้วไวตาง ๆ กัน คือ
1) เชิง คือ พระเอก
2) ตาน คือ นางเอก
3) โฉว หรือเพลาทิ่ว คือ ตัวตลก
4) จิ้งหรืออูเมียน (หนาดํา) คือ ตัวผูรา ย เชน โจโฉ
5) เมอะหรือเมอะหนี หรือ โอชา รับบทพวกคนแก
6) จาหรือโชวเกี่ยะ ตัวประกอบเบ็ดเตล็ด เชน พลทหาร คนใช เปนตน
นาฏศิลปทิเบต
นาฏศิลปทิเบตนั้นการรายรําจะเกี่ยวพันกับพิธีบวงสรวงเจา เซนวิญญาณ หรือพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
ทิเบต มักจะแสดงเปนเรื่องราวตามตํานานโบราณที่มีมาแตอดีต โดยจะแสดงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เชน ในวัด
เปนตน ในการแสดงจะมีการรายรําตามจังหวะเสียงดนตรี ผูแสดงจะสวมหนากาก สมมติตามเรื่องราวที่บอกไว
ผูแสดงตองฝกมาพิเศษ หากเกิดความผิดพลาดจะทําใหความขลังของพิธีขาดไป พิธีสําคัญ เชน พิธีลาซัม ที่เปน
วิธีบูชายัญที่จัดขึ้นในบริเวณหนาวัด เนื่องในงานสงทายปเกาตอนรับปใหม พิธีดังกล าวนี้อาจพูดไดวาเปนการ
รายรําบูชายัญดวยการเลนแบบโขน และเตนรําสวมหนากาก ตรงกลางที่แสดงจะมีรูปปนมนุษยทําดว ยแปง
ขาวบารเลย กระดาษ หรือหนังยัค (วัวที่มีขนดก) การทําพิธีบูชายัญถือวาเปนการทําใหภูตผีปศาจเกิดความพอใจ
ไมมารบกวน และวิญญาณจะไดไปสูสวรรค อาจกลาวไดวาเปนการขับไลภูตผีปศาจ หรือกําจัดความชั่วรายที่
ผานมาในปเกาเพื่อเริ่มตนชีวิตใหมดวยความสุข
ในการแสดงจะมีผูรวมแสดง 2 กลุม กลุมหนึ่งสวมหมวกทรงสูง ซึ่งเรียกชื่อวา นักเตนหมวกดํา และ
อีกกลุมหนึ่งเปนตัวละครที่ตองสวมหนากาก กลุมที่สวมหนากากก็มีผูที่แสดงเปนพญายม ซึ่งสวมหนากากเปน
รูปหัววัวมีเขา ผูแสดงเปนวิญญาณของปศาจก็สวมหนากากรูปกะโหลก เปนตน ตัวละครจะแตงกายดวยชุด
ผาไหมอยางดีจากจีน
การรายรําหรือการแสดงละครในงานพิธีอื่นๆ มัก จะเปน การแสดงเรื่องราวตามตํานานพุทธประวัติ
เกี ย รติ ป ระวั ติ ข องผู นํ า ศาสนาในทิ เ บต ตํ า นานวี ร บุ รุ ษ วี ร สตรี ตลอดจนกระทั่ ง นั ก บุ ญ ผู ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทรงอิทธิปาฏิหาริยในอดีตการแสดงดังกลาวเปนที่นิยมของชาวทิเบตในทั่วไป ตางถือวาหากใครไดชมก็พลอย
ไดรับกุศลผลบุญในพิธีหรือมีความเปนสิริมงคลแกตนเอง ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวาเปนการชมดวยความเคารพ
เลื่อมใส
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นาฏศิลปเกาหลี
วิวัฒนาการของนาฏศิลปเกาหลีก็ทํานองเดียวกับของชาติอื่น ๆมัก จะเริ่มและดัด แปลงให เปน ระบํา
ปลุกใจในสงครามเพื่อใหกําลังใจแกนัก รบ หรือไมก็เปน พิธีทางพุทธศาสนา หรือมิฉะนั้น ก็เปนการรองรํา
ทํา เพลงในหมู ชนชั้ น กรรมมาชี พ หรื อแสดงกั น เป น หมู นาฏศิ ลป ใ นราชสํ านั ก นั้น ก็ มี มาแตโ บราณกาล
เชนเดียวกัน นาฏศิลปเกาหลีสมบูร ณต ามแบบฉบับทางการละครที่สุดและเปน พิธีรีต รอง ไดแก ละครสวม
หนากาก
ลักษณะของนาฏศิลปเกาหลี
ลี ล าอั น งดงามอ อ นช อ ยของนาฏศิ ล ป เ กาหลี อ ยู ที่ ก ารเคลื่ อ นไหวร า งกายและเอวเป น สํ า คั ญ
ตามหลักทฤษฎี นาฏศิลปเกาหลีมี 2 แบบ คือ
1. แบบแสดงออกซึ่งความรื่นเริง โอบออมอารี และความออนไหวของอารมณ
2. แบบพิธีการ ซึ่งดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมและประเพณีทางพุทธศาสนา
จุดเดนของนาฏศิลปเกาหลีมีลักษณะคลายนาฏศิลปสเปนผูแสดงเคลื่อนไหวทั้งสวนบนและสวนลาง
ของรางกาย
นาฏศิลปเกาหลีที่ควรรูจัก
1.ละครสวมหน า กาก เนื้ อ เรื่ อ งมั ก คล า ยคลึ ง กั น ลี ล าการแสดงนั้ น นํ า เอานาฏศิ ล ป แ บบต า งๆ
มาปะติดปะตอกัน
2. ระบําแมมด เปนนาฏศิลปอีกแบบหนึ่ง และการรองรําทําเพลงแบบลูกทุงนั้นก็มีชีวิตชีวาอยางยิ่ง
3. ระบําบวงสรวงในพิธีและระบําประกอบดนตรีที่ใชในพิธีราชสํานักซึ่งประกอบดวยบรรยากาศอัน
งดงามตระการตานาชมมาก
นาฏศิลปญี่ปุน
ประวัติของละครญี่ปุนเริ่มตนประมาณศตวรรษที่ 7 แบบแผนการแสดงตางๆ ที่ปรากฏอยูในครั้งยังมี
เหลืออยู และปรากฏชัดเจนแสดงสมัยปจจุบันนี้ ไดแก ละครโนะ ละครคาบูกิ ปูงักกุ ละครหุนบุนระกุ ละคร
ชิมปะ และละครทาคาราสุกะ
การกําเนิดของละครญีป่ ุนกลาวกันวามีกําเนิดมาจากพื้นเมืองเปนปฐมกลาวคือ วิวัฒนาการมาจากการ
แสดงระบําบูชาเทพเจาแหงภูเขาไฟ และตอมาญี่ปุนไดรับแบบแผนการแสดงมาจากประเทศจีน โดยไดรับผาน
ประเทศเกาหลีชวงหนึ่ง
นาฏศิลปญี่ปุนที่ควรรูจัก
1.ละครโนะ เปนละครแบบโบราณ มีกฎเกณฑและระเบียบแบบแผนในการแสดงมากมาย ในปจจุบันถือ
เปนศิลปะชั้นสูงประจําชาติของญี่ปุนทีต่ องอนุรักษเอาไว
ในป พ.ศ. 2473 วงการละครโนะของญี่ปุนไดมีการเคลื่อนไหวที่จะทําใหละครประเภทนี้ทันสมัยขึ้น
โดยจุดประสงคเพื่อประยุกตการเขียนบทละครใหมๆที่มีเนื้อเรื่องที่ทันสมัยขึ้น และใชภาษาปจจุบัน รวมทั้งให
ผูแสดงสวมเสื้อผาแบบทัน สมัยนิยมดว ย และยังมีสิ่งใหมๆ ที่นํามาเพิ่มเติมดวยก็คือ ใหมีก ารรองอุปรากร
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การเลนดนตรีราชสํานักงะงักกุ และการใชเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ซึ่งละครแบบประยุกตใหมนี้เรียกว า
“ชินชากุโน”
บทละครโนะ ทางดานบทละครโนะนั้น มีชื่อเรียกวา “อูไท” (บทเพลงโนะ โดยแสดงในแบบของ
การรอง) อูไทนี้ไดหลีกตอการใชคําพูดที่เพอเจอฟุมเฟอยอยางที่ดี แตจะแสดงออกดวยทํานองอันไพเราะที่ใช
ประกอบกับบทรองที่ไดกลั่นกรองจนสละสลวยแลว
บทละครโนะทั้งอดีตและปจจุบันมีอยูประมาณ 1,700 เรื่อง แตนําออกแสดงอยางจริงจัง 40 เรื่องเทานั้น
เนื้อเรื่องก็มีเรื่องราวตางๆกัน โดยเปนนิยายเกี่ยวกับนักรบ หรือเรื่องความเศราของผูหญิงซึ่งเปนนางเอกในเรื่อง
และตามแบบฉบับของการแสดง
ลักษณะของละครโนะ
1) ยูเงน-โนะ ผูแสดงเปนตัวเอก (ชิเตะ) ของละครยูเงน-โนะจะแสดงบทของบุคคลผูที่ละจากโลกนี้ไป
แลวหรือแสดงบทตามความคิดฝน โดยเคาจะปรากฏตัวขึ้นในหมูบานชนบทหรือสถานที่เกิดเหตุการณนั้น ๆ
และมีการแสดงเดี่ยวเปนแบบเรื่องราวในอดีต
2) เงนไซ-โนะ ผูแ สดงเปนตัวเอก (ชิเตะ) ของละคร เงนไซ-โนะ จะแสดงบทบาทของบุคคลที่มีตัวตน
จริงๆ ซึ่งโครงเรื่องของละครนั้นไมไดสรางขึ้นมาในโลกของการคิดฝน
เวทีล ะครโนะ เวทีแสดงละครโนะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวประมาณดานละ5.4เมตรมีเสามุมละตน
พื้นเวทีและหลังคาทําดวยไมสนญี่ปุน ซึ่งวัสดุกอสรางที่เห็นสะดุดตาของเวที คือ ระเบียงทางเดินที่ยื่นจากเวที
ทางขวามือตรงไปยังดานหลังของเวที สวนฝาผนังทางดานหลังเวทีละครโนะเปนฉากเลื่อนดวยไมสนญี่ปุนและ
บนฉากก็จะเขียนภาพตนสนอยางสวยงามในแบบศิลปะอันมีชื่อวา โรงเรียนคาโนะ
ตามประวัติกลาววา เวทีละครโนะเกาแกทสี่ ุดที่ยังคงมีเหลืออยู คือ เวทีละครโนะภาคเหนือ ซึ่งสรางขึ้น
ในป พ.ศ. 2124 ที่บริเวณวัดนิชิออน งันจิ เมืองเกียวโต และไดรับการยกยองวาเปนสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ
เครื่อ งดนตรี เครื่องดนตรีที่ใ ชประกอบในการแสดงละครโนะนั้น ใชเพียงเครื่องดนตรีชนิด เคาะ
ที่จะเปนบางชิ้นเทานั้นเชนกลองขนาดเล็ก (โคทสึซึมิ) กลองมือขนาดใหญ (โอสึซึม)ิ และกลองตี (ไตโกะ) และ
เครื่องเปามีชนิดเดียว คือ ขลุย (ฟูเอะ)
2. ละครคาบูกิ เปนละครอีกแบบหนึ่งของญี่ปุนที่ไดรับความนิยมมากกวาละครโนะ มีลักษณะเปนการ
เชื่อมประสานความบัน เทิงจากมหรสพของยุค เกาเขากับยุคปจจุบันคําวา “คาบูกิ” หมายถึง การผสมผสาน
ระหวางโอเปรา บัลเลต และละคร ซึ่งมีทั้งการรอง การรํา และการแสดงละคร
ลักษณะพิเศษของละครคาบูกิ
1) ฮานามิชิ แปลวา “ทางดอกไม” เปนสะพานไมกวางราว 4 ฟุตอยูทางซายของเวที ยื่นมาทางที่นั่งของ
คนดูไปจนถึงแถวหลังสุด เวลาตัวละครเดินเขามาหรือออกไปทางสะพานนี้
2) คู โร โง แปลวา นิโกร จะแตงตัวชุดดํา มีหนาที่คอยชวยเหลือผูแสดงในดานตางๆ เชน การยกเกาอี้ให
ผูแสดง หรือทําหนาที่เปนคนบอกบทใหผูแสดงดวย
3) โอ ยา มา หรือ โอนนะกะตะ ใชเรียกตัวละครที่แสดงบทผูหญิง
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4) “คิ” ใชเรียกผูเคาะไม ไมที่เคาะหนาประมาณ 3 นิ้ว ยาวราว 1 ฟุต
5) หนาโรง ละครคาบูกิที่ขึ้นชื่อจะตองแขวนปายบอกนามผูแสดง และตราประจําตระกูลของผูนั้นไว
ดวยหนาโรง
3. บูงักกุ ลักษณะการแสดงเปนการแสดงที่มีลักษณะเปนการรายรําที่แตกตางจากการรายรําของญี่ปุน
แบบอื่น คือ
1) บูงักกุ จะเนนไปในทางรายรําลว นๆ มากกวาที่จะเนนเนื้อหาของบทละคร ซึ่งถือวามีความสําคัญ
นอยกวาการรายรํา
2) ทารําบูงักกุ จะเนนสวนสัดอันกลมกลืน ไมเฉพาะในการรําคู แมในการรําเดี่ยวก็มีหลักเกณฑแบบ
เดียวกัน
สถานที่แสดง ธรรมเนียมของบูงักกุที่จะตองแสดงบนเวทีกลางแจง ในสนามของคฤหาสนใหญๆ หรือ
วิหารหรือวัด ตัวเวทีทาสีขาวนั้นมีผาไหมยกดอกสีเขียว รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดานละ 18 ฟุต ปูอยูตรงกลางเปนที่
รายรํา มีบัน ไดขัด มั น สี ดํา ทั้งด านหนา และด านหลัง ของเวที สํ าหรับ เวที ต ามแบบฉบับ ที่ถูก ตอ ง จะต องมี
กลองใหญ
2 ใบตั้งอยูดานหลังของเวที แตละใบประดับลวดลาย มีสีแดงเพลิง มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 4 ฟุต
บทละคร บทละครของบูงักกุมีอยูประมาณ 60 เรื่องซึ่งรับชวงตอมาตั้งแตสมัยโบราณ สามารถแบงได
เปน 2 ประเภทใหญตามวัตถุประสงค คือ
1) ตามแบบฉบั บการรายรํา ของท องถิ่น ที่เ ชื่อ กัน ว าเปน ตน กํา เนิ ด ของบทละคร ซึ่ง แบ งออกเป น
2 ประเภท คือ
- ประเภทที่เรียกวา “ซาไม” หรือการรําซาย ซึ่งรวมแบบรายรําจากจีน อินเดีย
- ประเภทที่เรียกวา “อุไม” หรือแบบการรําขวา ซึ่งรวมแบบการรายรําแบบเกาหลีและแบบอื่นๆ
2) ตามวัตถุประสงคของการแสดงซึ่งแบงประเภทรายรําออกเปน 4 ประเภท คือ
- แบบบุไม หรือการรายรําในพิธีตางๆ การรายรํา “ซุนเดกะ” ก็รวมอยูดวย
- แบบบูไม หรือการรายรํานักรบ การรําบท “ไบโร” รวมอยูในแบบนี้ดวย
- แบบฮาชิริไบ หรือการรายรําวิ่ง และรวมบทรําไซมากุซาและรันเรียวโอะไวดวย
- แบบโดบุ หรือการรายรําสําหรับเด็กมีการรําซาย “รันเรียวโอะ” รวมอยูดวย
4. ละครหุนบุนระกุ กําเนิดของละครหุนบุนระกุ นับยอนหลังไปถึงศตวรรษที่ 16 แบบฉบับที่เปนอยู
ในปจ จุบั น ไดพั ฒ นาขึ้ น ในศตวรรษที่ 18 การแสดงละครหุ น บุ น ระกุ มีเ ป น ประจํ าที่ โ รงละครบุ น ระกุ ช า
ในนครโอซากา และมีก ารแสดงในโตเกียวเปนครั้งคราว ตัวหุนประณีตงดงามมีขนาดครึ่งหนึ่งขององคจริง
ผูที่ควบคุมใหหุนเคลื่อนไหวในทาตางๆ นั้นมีถึง 3 คน การแสดงหุนมีการบรรยายและดนตรีซามิเซนประกอบ
ทําใหเกิดภาพแสดงอารมณและความรูสึกของมนุษย
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5. ละครชิมปะ คือละครที่ทําหนาที่เปนประหนึ่งสะพานเชื่อมระหวางละครสมัยเกาและละครสมัยใหม
ชิมปะนี้กอกําเนิดขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 19 และมีลักษณะดั้งเดิมคลายคาบูกิ เชน แตเดิมใชตัวแสดงเปน
ชายลวน แตปจ จุบันมีแผนการแสดงตามธรรมชาติ โดยปกติแสดงถึงความเปน อยูของชาวบานคนธรรมดา
และตัวแสดงมีทั้งชายและหญิง
6. ละครทาคาราสุก ะ เปน ละครสมัยใหมแบบเฉลิมไทย แตมีร ะบํามากมายหลายชุด และรองเพลง
สลับเรื่องชนิดนี้ เรียกวา ทาคาราสุกะ ประชาชนนิยมดูกันมาก เพราะมักเปนเรื่องตลก ตัวระบําแตละตัวมาจาก
ผูหญิงนับพัน ละครทาคาราสุกะนี้อาจจะแสดงเปนเรื่องญี่ปุนลวน หรือเปนเรื่องฝรั่งแตงตัวแบบตะวันตก
คําถามตรวจสอบความเขาใจ
1. ลักษณะพิเศษของนาฏศิลปและการละครในประเทศพมาคืออะไร
2. ละครเรของพมาที่แสดงเรื่องพุทธประวัติเรียกวาอะไร
3. ละครแบบพมาที่เรียกวา “โยธยาสัตคยี” ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศใด
4. ใครเปนผูกอกําเนิดสถาบันการศึกษานาฏศิลปและดนตรีของประเทศลาว
5. ตามความเชื่อของศาสนาพรามณนาฏศิลปชั้นสูงตองมาจากอะไร
6. “ละครใน” พระบรมหาราชวังของเขมร ไดถูกเปลี่ยนชื่อเปนอะไร
7. ละคร Lakhaon Khaol เกิดจากการสรางสรรคงานละครขึ้นใหมโดยใคร
8. อธิบายความหมาย “การรําศิริพรชัย” ของเขมรมาโดยสังเขป
9. ระบําของเขมรที่แสดงถึงความสนิทใจอันบริสุทธิ์ของหนุมสาวลูกทุง เรียกวาอะไร
10. ละครบังสวันของมาเลเซียเปนละครประเภทใด
11. มโนราหของมาเลเซียเหมือนและแตกตางกับละครนอกของไทยอยางไร
12. กีตารแบบอาระเบียนมีลักษณะและวิธีการเลนอยางไร
13. เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงในการเตนรําโรดัตมีอะไรบาง
14. การแสดงที่นิยมแสดงกันในงานมงคลสมรสของชาวมาเลยคือการแสดงอะไร
15. เพลง “คาตาวา ลากี” ของมาเลเซียมีความหมายในภาษาไทยวาอะไร
16. การสอนแบบยอกยาการตาของอินโดนีเซียคือการสอนลักษณะใด
17. การใชผาพันแบบยอกยาการตากับแบบซูราการตาแตกตางกันอยางไร
18. นาฏศิลปแบบสุดทายที่ยากที่สุดของบาหลีคืออะไร
19. “วายัง” ของอินโดนีเซียเปนการแสดงลักษณะแบบใด
20. การแสดงหนังคนเปน “วายัง” ลักษณะใด
21. หลักฐานการเกิดฟอนรําของอินเดียคืออะไร
22. นาฏศิลปคลาสสิกของอินเดียทั้งหมดมี 3 อยางที่เหมือนกันคืออะไรบาง
23. อธิบายความหมายของ “ตัณฑวะ” และ “ลาสยะ” ในอินเดีย
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24. นาฏศิลป “คาธัค” ของอินเดียมีแหลงกําเนิดมาจากอะไร
25. จังหวะการเตนระบําหมุนตัวรวดเร็วดุจสายฟาแลบเรียกวาอะไร
26. นาฏศิลปอินเดียในแบบละครที่สําคัญมากที่สุดคืออะไร
27. ระบําที่มุงแสดงความดีความชอบของผูปกครองฝายบุนและฝายบูของขาราชการคือระบําอะไร
28. ศิลปวัฒนธรรมยุคศักดินาของจีนเจริญรุงเรืองอยางเต็มที่ในสมัยใด
29. วรรณคดีปากเปลาของจีนเรียกวาอะไร
30. งิ้วชั้นสูงที่เปนแมบทของงิ้วอื่นๆคืออะไร
31. เพราะอะไรจึงหามนําปูทะเล ลูกหมา ลูกแมว ขึ้นไปบนเวทีแสดงงิ้ว
32. พิธีลาซัมของทิเบตมีลักษณะอยางไร
33. นาฏศิลปเกาหลีสมบูรณตามแบบฉบับทางการละครและเปนพิธีรีตองที่สุดคืออะไร
34. จุดเดนของนาฏศิลปเกหลีมีลักษณะคลายนาฏศิลปสเปนอยางไร
35. ละครญี่ปุนมีกําเนิดมาจากอะไร
36. ละครโนะแบบประยุกตใหมเรียกวาอะไร
37. ประโยชนสําคัญของ “ทางดอกไม” ในละครคาบูกิคืออะไร
38. ใครเปนผูใหกําเนิดละครคาบูกิ
39. บทละครของบูงักกุแบบใดแตงขึ้นใหเด็กรําโดยเฉพาะ
40. ละครสมัยใหมแบบเฉลิมไทย แตมีระบํามากมายหลายชุดและรองสลับเรื่องเรียกวาอะไร
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เรื่องที่ 4 ละครที่ไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก
ในสมัยรัชกาลที่ 5 วัฒนธรรมทางนาฏศิลปของตะวันตกไดกระจายแพรหลายเขามาในประเทศไทย
ทําใหเกิดละครแบบตางๆ ขึ้น เชน ละครดึกดําบรรพ ดังที่ไดกลาวไปบางแลวในตอนตน แตละครดึกดําบรรพ
ยังคงใชทารําของไทยเปนหลัก และถือไดวาเปนนาฏศิลปของไทยอยางสมบูรณ สวนละครที่นําแบบอยางของ
ตะวันตกมาแสดงคือละครที่ไมใชทารําเลย ใชแตกิริยาทาทางของคนธรรมดาสามัญที่ปฏิบัติกันอยูในชีวิตจริ ง
เทานั้น ไดแก
1. ละครรอง เปนละครที่ใชทาทางแบบสามัญธรรมดา ไมมีการรายรํา แสดงบนเวที และมีการเปลี่ยน
ฉากตามทองเรื่อง ละครรองแบงเปน 2 ประเภท คือ
1) ละครรองลวนๆ การดําเนินเรื่องใชเพลงรองตลอดเรื่อง ไมมีคําพูด ละครรองลว นๆ เชน บทละคร
เรื่องสาวิตรี พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนตน
2) ละครรองสลับพูด การดําเนิน เรื่องมีทั้งรองและพูด แตยึดถือการรองเปนสําคัญ การพูดเปนเพียง
สอดแทรกและบทพูด ทบทวนบทที่รองจบไปแลวเทานั้น ละครรองประเภทนี้ไดรับความนิยมและรูจัก กัน
แพรหลาย ดังนั้นเมื่อกลาวถึงละครรองมักจะหมายถึงละครรองสลับพูดกันเปนสวนใหญ ละครรองสลับพูด เชน
สาวเครือฟา ตุกตายอดรัก เปนตน
2.ละครพูด เปนละครที่ใชศิลปะในการพูดดําเนินเรื่อง เปนละครแบบใหมที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงเปนผูใหกําเนิด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ละครพูดจะแบงได 2 ประเภท คือ
1) ละครพูดลวนๆ ดําเนินเรื่องดวยวิธีการพูด ตัวละครแสดงทาทางตามธรรมชาติประกอบบทบาทไป
ตามเนื้อเรื่อง เปนละครที่ไดรับความนิยมจนทุกวันนี้ เพราะแสดงไดงายแบบสามัญชน ตัวละครไมตองใชเวลา
ฝกฝนเปนเวลานานๆเหมือนละครรํา ไมตองมีดนตรีหรือการรองเพลง แตมีฉากและเปลี่ยนฉากตามทองเรื่อง
เรื่องที่นํามาแสดงอาจแตงขึ้นหรือดัดแปลงมาจากตางประเทศก็ได
2) ละครพูดสลับลํา ลํา หมายถึง ลํานําหรือเพลง ละครพูดสลับลําจะดําเนินเรื่องดวยการพู ดและมีการ
รองเพลงแทรกบาง เชน ใหตัวละครรองเพื่อแสดงอารมณของเรื่องหรือตัวละคร ซึ่งหากตองการตัดเพลงออก
จะตองไมเสียเรื่อง และเมื่อตัดออกก็เปนเพียงละครพูดธรรมดา เรื่องที่ใชแสดง เชน เรื่องปลอยแก ของนายบัว
ทองอิน พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชนิพนธบทรองแทรก โดยใชพระนามแฝงวา
“ศรีอยุธยา”
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เรื่องที่ 5 ประเภทของละคร
ละครสามารถแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ละครสากล และละครไทย
ละครสากล
ละครสากลแบงออกเปนประเภทไดดังนี้
1. ละครประเภทโศกนาฎกรรม (Tragedy) เปนวรรณกรรมการละครที่เกาแกที่สุด และมีคุณคาสูงสุดใน
เชิงศิลปะและวรรณคดี ละครประเภทนี้ถือกําเนิดขึ้นในประเทศกรีซ และพัฒนาไปสูความสมบูรณภายใตการนํา
ของ เอสดิลุส (Aeschylus,525-456 B.C.) โซโปคลีส (Sophocles, 496-406 B.C.) และยูริพิดีส (Euripides,484406 B.C.)เปนละครที่พยายามตอบปญหาหรือตั้งคําถามที่สําคัญๆ เกี่ยวกับชีวิตที่ตองนํามาใหผูชมตองขบคิด
เชน ชีวิต คืออะไร มนุษยคืออะไร อะไรผิด อะไรถูก อะไรจริง ภายใตจกั รวาลที่เต็มไปดวยความเรนลับ ละคร
ประเภทนี้ถือกําเนิดจากพิธีทางศาสนา จึงนับวาเปนละครที่มีความใกลชิดกับศาสนาอยูมาก แมในปจจุบันละคร
แทรจิดี ที่มีความสมบูรณยังสามารถใหความรูสึกสูงสง และความบริสุทธิ์ทางจิตใจไดดว ยการชี้ชวนแกม
บังคับให มองปญหาสําคัญ ๆ ของชีวิต ทําใหไดตระหนักถึงคุณ คาของความเปนมนุษย กลาเผชิญความจริง
เกี่ยวกับตนเองและโลก และมองเห็นความสําคัญของการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาสมกับที่ไดเกิดมาเปนมนุษย
ลักษณะสําคัญของละครประเภทโศกนาฎกรรม
1. ตองเปนเรื่องที่แสดงถึงความทุกขทรมานของมนุษย และจบลงดวยความหายนะของตัวเอก
2. ตัวเอกของแทรจิดีจะตองมีความยิ่งใหญเหนือคนทั่วๆไป แตในขณะเดียวกันก็จะตองมีขอบกพรอง
หรือขอผิดพลาดที่เปนสาเหตุของความหายนะที่ไดรับ
3. ฉากตางๆที่แสดงถึงความทรมานของมนุษยจะตองมีผลทําใหเกิดความสงสาร และความกลัวอันจะ
นําไปสูความเขาใจชีวิต
4. มีความเปนเลิศในเชิงศิลปะและวรรณคดี
5. ไดความรูสึกอันสูงกวาหรือความรูส ึกผองแผวจริงใจ และการชําระลางจิตใจจนบริสุทธิ์
2. ละครประเภทตลกขบขัน ตามหลักของทฤษฎีการละครที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนั้นมักจะถือวา
ละครประเภทตลกขบขันแยกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1) ละครตลกชนิดโปกฮา (Farce) ใหความตลกขบขันจากเรื่องราวหรือเหตุการณที่เหลือเชื่อเปนการ
แสดงที่รวดเร็วและเอะอะตึงตัง
2) ละครตลกที่มีลักษณะเปนวรรณกรรม (Comedy) บางเรื่องเปนวรรณกรรมชั้นสูงที่นับเปนวรรณคดี
อมตะของโลก เชน สุขนาฎกรรม (Romantic Comedy) ของเชกสเปยร (Shakespeare) ละครตลกประเภทเสียดสี
(Satiric Comedy) ของโมลิแยร (Moliire) และตลกประเภทความคิด (Comedy of Ideas) ของจอรจ เบอรนารด
ชอว (George Bernard Shaw) เปนตน ละครคอมเมดีมีหลายประเภท ดังนี้

77

- สุข นาฏกรรม (Romantic Comedy) ละครคอมมาดีประเภทนี้ถือเปน วรรณกรรมชั้น สูง เชน สุข
นาฎกรรมของวิลเลี่ยม เชกเสปยร เรื่อง เวนิชวานิช (The Merchants of Venice) ตามใจทาน (As You Like It)
และทเวลฟร ไนท (Twlfth Night) เปนตน ละครประเภทนี้นิยมแสดงในเรื่องราวที่เต็มไปดวยจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค แตก็เปนเรื่องราวที่นาเชื่อสมเหตุสมผล ตัวละครประกอบดวยพระเอกนางเอกที่มีความ
สวยงามตามอุดมคติ พูดจาดวยภาษาที่ไพเราะเพราะพริ้ง และมักจะตองพบกับอุปสรรคเกี่ยวกับความรักใน
ตอนตน แตเรื่องก็จบลงดวยความสุข ซึ่งมักจะเปนพิธีแตงงานหรือเฉลิมฉลองที่สดชื่นรื่นเริง บทบาทสําคัญที่
ดึงดูดความสนใจและเรียกเสียงหัว เราะจากคนดูใ นละครประเภทสุข นาฏกรรมนี้ มัก ไปตกอยูกับตัวละคร
ที่มีลักษณะเปนตัวตลกอยางแทจริงซึ่งไมใชตัวพระเอก หรือนางเอก ตัวตลกเหลานี้รวมถึงตัวตลกอาชีพ (Clown)
ที่มีหนาที่ทําใหคนหัวเราะดวยคําพูดที่คมคายเสียดสี หรือ การกระทําที่ตลกโปกฮา
- ละครตลกชั้นสูง (Hight Comedy) หรือตลกผูดี (Comedy of Manners) เปนละครที่ลอเลียนเสียดสีชีวิต
ในสังคม เฉพาะอยางยิ่งในสังคมชั้น สูง ซึ่งมีก ฎเกณฑขอบังคับมากมาย ความสนุก สนานขบขัน ของผูชม
เกิดจากการที่ไดเห็นวิธีการอันแยบยลตางๆ ที่ตัวละครในเรื่องนํามาใชเพื่อหลีกเลี่ยงกฎขอบังคับของสังคม
- ละครตลกประเภทเสียดสี (Satiric Comedy) ละครตลกประเภทนี้มีลักษณะใกลเคียงกับตลกชั้นสูง
แตเนนการเสียดสีโจมตีวิธีการที่รุนแรงกวา ในขณะที่ละครตลกชั้นสูงมุงลอเลียนพฤติกรรมของคนในวงสังคม
ชั้นสูง ละครตลกเสียดสีจะมุงโจมตีขอบกพรองของมนุษยโดยทั่วไป ไมจํากัดวาจะตองอยูในแวดวงสังคมใด
ละครตลกประเภทนี้มุงที่จะแกไขสิ่งบกพรองในตัวมนุษยและสังคม ดวยการนําขอบกพรองดังกลาวมาเยาะเยย
ถากถางใหเปนเรื่องขบขันและนาละอาย เพื่อที่วาเมื่อไดดูละครประเภทนี้แลวผูชมจะไดมองเห็นขอบกพรอง
ของตนเกิดความละอายใจ และพยายามปรับปรุงแกไขตอไป
- ละครตลกประกอบความคิด (Comedy Ideas) ละครตลกประเภทนี้ใชวิธีลอเลียนเสียดสี แตเนนการ
นํ า เอาความคิ ด ความเชื่ อ ของมนุ ษ ย ที่ ผิ ด พลาดบกพร อ งหรื อ ล า สมั ย มาเป น จุ ด ที่ ทํ า ให ผู ช มหั ว เราะ
โดยมีวัตถุประสงคที่จะทําใหผูชมกลับไปคิดแกไขขอบกพรองในความคิดความเชื่อของตนเองและของสังคม
โดยสวนรวม จึงเรียกละครประเภทนี้อีกอยางหนึ่งวา “ละครตลกระดับสมอง (Intellectual Comedy) ซึ่งจัดอยูใน
ระดับวรรณกรรมเชนกัน นักเขียนที่เปนผูนําในการประพันธละครตลกนี้ ไดแก จอรจ เบอรนารด ซอร (George
Bernard Shaw)
- ละครตลกประเภทสถานการณ (Situation Comedy) ละครตลกประเภทนี้มักเกิดจากเรื่องราวที่สับสน
อลเวงประเภทผิดฝาผิดตัว ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องบังเอิญแทบทั้งสิ้น ลักษณะของการแสดงก็มักจะออกทาออก
ทางมากกวาตลกชั้นสูง
- ละครตลกประเภทโครมคราม (Slapstick Comedy) ละครตลกประเภทนี้มีลักษณะเอะอะตึงตัง มักมี
การแสดงประเภทวิ่งไลจับกัน และการตีก็มักจะทําใหเกิดเสียงอึกทึกครึกโครมมากวาที่จะทําใหใหใครเจ็บจริงๆ
ละครประเภทนี้มีความแตกตางจากคอเมดีชั้นสูงมาก และมีความใกลเคียงไปทางละครฟารสมากกวา
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- ละครรักกระจุมกระจิ๋ม (Sentimental Comdy) และละครตลกเคลาน้ําตา (Tearful Comedy) ละครตลก
ประเภทนี้ จัดอยูในประเภทละครเริงรมยที่เขียนขึ้น เพื่อใหถูกใจตลาดเชนเดียวกับละครชีวิตประเภทเมโลดรามา
(Melodrama) และมีลักษณะใกลเคียงไปทางเมโลดรามามากกวาคอมเมดี เพราะผูเขียนใหความเห็นอกเห็นใจกับ
ตัวเอกมาก ผิดกับลักษณะของการเขียนประเภทคอมมาดี ซึ่งมักจะลอเลียน หรือเสียดสีโดยปราศจากความเห็นใจ
และความตลกของตัวเอก และความตลกของตัวเอกมักจะนาเอ็นดู สวนใหญแลวตลกมักจะมาจากตัวคนใชหรือ
เพื่อนฝูงของพระเอกนางเอกมากกวา
3. ละครอิ ง นิ ย าย (Romance) เป น เรื่ อ งราวที่ ม นุ ษ ย ใ ฝ ฝ น จะได พ บมากกว า ที่ จ ะได พ บจริ ง ๆ
ในชีวิต ประจําวัน ละครประเภทนี้มีลัก ษณะที่หลีก ไปจากชีวิต จริงไปสูชีวิต ในอุด มคติ รูปแบบของละคร
โรมานซนิยมการสรางสรรคอยางมีสาระเต็มทีโดยไมยึดถือกฎเกณฑใดๆ ผูเขียนบทละครสามารถวางโครงเรื่อง
โดยนําเหตุก ารณมาตอกันเปน ตอนๆ ในดานภาพและเสียงและมัก เปนบทที่นําไปจัด แสดงดวยฉาก แสง สี
และเครื่องแตงกายที่งดงามตระการตา สวนในดานการแสดง ละครโรมานซนิยมใชการเคลื่อนไหวที่นุมนวล
คลองแคลว งดงาม และไมพยายามลอกเลียนการกระทําที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงจนเกินไป อาจใชลีลาที่สรางสรรค
ขึ้นใหมีความงดงามมากกวาชีวิตจริงและเปนสัญลักษณของสิ่งที่ตองการจะสื่อตอผูช ม
4. ละครประเภทเริงรมย (Melodrama) หมายถึงละครที่ถือความสําคัญของโครงเรื่อง (Plot) หรือความ
สนุกสนานของการดําเนินเรื่องเปนสําคัญ ตัวละครมีความสําคัญลองลงมา จึงใชตัวละครเปนเครื่องมือในการ
เลาเรื่อง ที่สนุก สนาน และเพื่อใหเขาใจงาย ติด ตามทองเรื่องไดงาย จึงนิยมใชตัว ละครประเภท “ตายตัว ”
(Typed Characters) เชนพระเอก นางเอก ผูราย เปนตน
5. ละครสมัยใหม (Modern drama) มีแนวทางดังนี้
1) ละครสมัย ใหมแ นว “เหมือ นชีวิต หรือ เปน ธรรมชาติ ” (Realism/Naturalism) หมายถึง ละคร
สมัยใหมที่พยายามมองชีวิตดวยความเปน กลาง แลว สะทอนภาพออกมาในรูปของละครตามความเปนจริง
โดยไมเสริมแตงหรือบิดเบือน ตลอดจนใชวิธีการจัดเสนอที่ทําใหละครมีความใกลเคียงกับชีวิตมากที่สุด
การเริ่มตนละครยุคสมัยใหม ในราวปลายศตวรรษที่ 19 บรรดาผูนําในดานละครสมัยใหมตางก็พากัน
เรียกวา “ละครคือชีวิต ” (Theatre is life itself) และการแสดงละครที่ถูก ตองคือการนําเอา “แผนภาพชีวิต ”
(Slice of Life) ที่เหมือนจริงทุกประการมาวางบนเวทีโดยไมมีการดัดแปลง
2) ละครสมัย ใหมแนว “ตอ ตานชีวิตจริง” (Anti-realism) เกิด ขึ้นเมื่อราวปลายคริสตศตวรรษที่ 19
มีหลายแนวดังนี้
- ละครแนวสัญลักษณ (Symbolism) เปนละครที่ใชสัญลักษณในการนําเสนอความเปนจริงแทนที่จะ
หลอกภาพที่เหมือนมาแสดงแตอางเดียว แตจ ะอวดอางวา “ความจริง ” ที่เสนอโดยใชสัญลัก ษณที่ลึกซึ้ งกวา
ความจริงที่ไดมาจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติโดยใชทั้งการสัมผัส นอกจากจะคัดคานการลอกแบบชีวิตจริง
มาใชใ นการประพัน ธแลว ยังคัด คานการสรางฉากที่เหมือนจริง ตลอดจนการเนน รายละเอียดและการใช
ขอปลีกยอยเกี่ยวกับกาลเวลาและสถานที่ในการเสนอละครมากเกินไป นิยมใชฉาก เครื่องแตงกายที่ดูเปนกลางๆ
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ไมจําเพาะเจาะจงวาเปนยุค ใด แตจะเนนการใชอารมณ บรรยากาศ และทําใหฉาก แสง สี เครื่องแตงกายเปน
สัญลักษณ
- ละครแนวโรแมนติก (Romantic) หรือโรแมนติซิสม (Romantism) สมัยใหม เปนละครที่สะทอนให
เห็นจินตนาการ ความใฝฝน และอุดมคติที่มีอยูในตัวมนุษย แทนที่จะใหเห็นแตอํานาจฝายต่ําหรือ ตกเปนทาส
ของสิ่งแวดลอม
- ละครแนวเอกสเพรสชั่นนิสม (Expressionism) เปนละครที่เสาะแสวงหาความจริงสวนลึกของสมอง
และจิตใจมนุษย ซึ่งอาจจะไมเหมือนกับความจริงที่เห็นหรือจับตองได ฉากในละครบางครั้งจึงมีลักษณะบูดเบีย้ ว
และมีขนาดแตกตางไปจากความเปนจริงมาก คือ เปนภาพที่ถูกบิดเบือนไปตามความรูสึกนึกคิดหรืออารมณของ
ตัวละคร ละครประเภทนี้ไมใชการแสดงแบบเหมือนชีวิตหรือเปนธรรมชาติ แตอาจใหตัวละครใสหนากากหรือ
เคลื่อนไหวแบบหุนยนต หรือแสดงการเคลื่อนไหวแบบอื่นๆที่เห็นวาเหมาะสม
- ละครแนวเอพิค (Epic) เปนละครที่มีอิสระในดานลีลาการแสดง บทเจรจา และเทคนิคของการจัด
เสนอที่ทําใหดูหางไกลจากแนวเหมือนชีวิต แตยังคงเสนอเรื่องราวที่ติดตามได มีเหตุผลตามสมควรและมี
ภาพสะทอนเกี่ยวกับโลกและมนุษยเสนอตอผูชม แบรโทลท เบรซท นักเขียนชาวเยอรมันเปนคนสําคัญที่สุดที่
ทําใหละครแนวเอพิคไดรับความนิยมแพรหลายทั่วโลก
- ละครแนวแอบเสิรด (Absurd) เปนละครที่มีแนวการนําเสนอแบบตลกขบขันดว ยลีลาของจําอวด
แบบเกาแก แตเนื้อหาสาระแสดงใหเห็นความสับสนวุนวายของโลก ความวางเปลาไรจุดหมายของชีวิต การใช
ภาษามักแสดงใหเห็นความบกพรองและการเสื่อมคาของภาษา จนถึงขนาดที่วาภาษาในโลกปจจุบันนั้นใชสื่อ
ความหมายแทบไมไดเลย การดูละครแนวแอบเสิรด จึงคลายกับการดูภาพเขียนประเภทแอบเสิรด จึงคลายกับ
การดูภาพเขียนประเภทแอบสแทรคท (Abstract) คือผูดูจะตองตีความหมายทุกอยางดวยตนเอง นําเอาความคิด
ความรูสึกและประสบการณของตนเขามามีสวนในการ “เขาถึง” ดังนั้นผูชมแตละคนจึงอาจแปลความหมาย
ที่ไดรับจากการดูละครแอบเสิรดเรื่องเดียวกันแตกตางกัน ไปขึ้นอยูกับจิน ตนาการ ภูมิหลัง และเจตคติข อง
แตละคน
การจัดการแสดงละคร
การจัดการแสดงละคร หมายถึง การนําบทละครหรือเรื่องราวที่มีอยูมาจัดเสนอในรูปของการแสดง
ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนโรงละครหรือสถานที่ที่สามารถจัดแสดงใหผูชมชมได
ผูชมละคร คือ ผูรับรูคุณคาของละครและมีปฏิกิริยาตอบโตตอคุณคานั้นๆ โดยการนําไปกลอมเกลานิสัย
ใจคอ รสนิยม หรือเจตคติของตนเองที่มีตอสิ่งตางๆในชีวิต ในขณะเดียวกันผูชมคือผูที่วิจารณการละคร ปฏิกิริยา
ของผูชมที่มีตอละครจึงมีอิทธิพลตอผูสรางสรรคละครเปนอยางมาก
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เรื่องที่ 6 ละครกับภูมิปญญาสากล
สมาคมการละครเพื่อการศึก ษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Alliance for -Theatre and
Education) ไดใหคํานิยามของละครสรางสรรคไววา
ละครสรา งสรรค (Creative Drama) หมายถึ ง รู ป แบบของละครชนิด หนึ่ง ที่ เกิ ด จากการดน สด
(Improvisation) การไมพยายามอวดผูชม (Nonexhibitional) การใชกระบวนการเรียนรู (Process-centered) โดยมี
ผูนําชวยชี้นําใหผูรวมกิจกรรมไดใชจินตนาการเพื่อเลนบทบาทสมมติและเพื่อสะทอนถึงประสบการณของ
มนุษย ผูนํามีหนาที่ชวยเหลือและแนะนําใหผูรวมกิจกรรมนั้นสํารวจขอมูล พัฒนาวิธีการแสดงออกเพื่อสื่อสาร
ความคิดและความรูสึกโดยการใชละครซึ่งเกิดจากการดนสดดวยทาทางและคําพูด เพื่อที่จะคนหาความหมาย
หรือสัจธรรมอันเกี่ยวกับประสบการณชีวิต
กิจกรรมในละครสรางสรรคเปนกระบวนการ (Process) ที่มีขั้นตอนทํากิจกรรมโดยผูรวมกิจกรรมเปน
ศูน ยก ลางนั้น มัก จะเริ่มตนจากสิ่งที่ผูเรียนมีค วามรูหรือ คุน เคยอยูแลว จากนั้น ผูนําจึงจะจัดประสบการณ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ผูรว มกิจ กรรมรูจัก อยูแลว ไปสูก ารเรียนใหมๆ ที่ก วางขึ้น และลึก ซึ้งขึ้น และมุง หวังที่จ ะ
พัฒนาการทํางานของสมองทั้งสองซีกไปอยางสมดุล
โดยภาพรวมละครสรางสรรคมักจะเริ่มดวยการใชประสบการณจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensory
Recall) การใชความทรงจํา (Memory Recall) นําไปสูจิน ตนาการ (Imagination) และความคิด สรางสรรค
(Creativity) ซึ่งนําไปสูการสวมบทบาทสมมติ (Role Play) ภายใตสถานการณและกติก าที่ต กลงรว มกัน
กอใหเกิดการแสดงในแบบดนสด ซึ่งตองใชจินตนาการผนวกกับการใชปฏิภาณ จนกระทั่งนําไปสูความเขาใจ
ในสถานการณนั้นๆ มากขึ้นในที่สุดกระบวนการประเมินผลในตอนทายนั้นก็ชวยใหผูรวมกิจกรรมไดใชทักษะ
การคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณและไมวาเปาหมายในการจัดกิจกรรมและละครสรางสรรคในแตละครั้ง
จะเปนอยางไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ผูนํากิจกรรมควรจะตองทํากอนเริ่มกิจกรรมในขั้นตอนแรกคือ การเตรียมความ
พรอม (Warm-up) รางกายและสมาธิใหกับผูรวมกิจกรรม การเตรียมรางกายและจิตใจเปนขั้นตอนสําคัญมาก
กอนที่จะเริ่มกิจกรรมหลัก อื่น ๆ ผูนําไมค วรมองขามความสําคัญของขั้นตอนนี้ ตัว อยางกิจ กรรมการเตรียม
ความพรอม เชน การเดิน การวิ่งเบาๆ การยืดเสนยืดสายแบบงายๆหรือเปนการเลนเกมสตางๆ เมื่อเตรียมความ
พรอมอบอุนรางกายเสร็จแลว จะตามดวยกระบวนการตอไปนี้ คือ กิจกรรมจูงใจ (Motivation) กิจกรรมเตรียม
ทักษะละคร (Predrama) และกิจกรรมละคร (Drama Playing) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
1.กิจกรรมจูงใจ (Motivation) หมายถึงการใชคําถามหรือสื่อประเภทตางๆในการกระตุนความสนใจ
ของผูรวมกิจกรรมเพื่อใหผูรวมกิจกรรมเกิดความตองการที่จะเรียนรูหรือทําความเขาใจกับประเด็นที่ไดถูกหยิบ
ยกขึ้นมา ขั้นตอนในในการสรางแรงจูงใจนี้อาจจะเริ่มตนดวยการถามคําถามที่เราปฏิกิริยาตอบสนอง เพื่อดึงใหผู
รวมกิจ กรรมมีสว นเริ่มตั้งแตแรกเริ่ม จากนั้นผูนํากิจ กรรมอาจจะนําเสนอขอมูลที่จ ะจําเปนตอการแสดงใน
ชว งทาย “ขอมูล” ที่วานี้ หมายถึง สื่อที่สะทอนใหเห็นถึงประเด็น ที่จ ะนําไปสูก ารอภิปราย หรือการเรียนรู
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ตามเปาหมายที่ไดว างไว สื่อที่วานี้มีหลายรูปแบบ เชน เกมส นิทาน บทกวี บทเพลง วีดีทัศน บทสัมภาษณ
ขาวสาร บทความ เรื่องสั้น ภาพจําลอง แผนผัง เปนตน ผูนําตองพิจารณาตามความเหมาะสมเองวาจะใชขอมูลใด
เวลาเทาไร และอยางไร เพื่อเปนการปูพื้นฐานและสรางแรงจูงใจในการแสวงหาคําตอบใหกับผูรวมกิจกรรมให
มากที่สุด
กิจกรรมจูงใจ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1) การเคลื่อ นไหว (Movement and Game) ไดแกทาใบ (Pantomime) การเคลื่อนไหวสรางสรรค
(Creative Movement) การเลน เกมส (Game) การทําทาทางการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะดนตรี หรือเพลง
(Movement with music and song)
2) การใชภาษา (Language or Word Games) ไดแก การถามคําถามการเลานิทาน (Story Telling) ดวย
เทคนิคตางๆ การรองเพลง (Song) การอานบทกลอน คําสุภาษิต คํารองในการละเลน และการไขปริศนาคําทาย
(Riddles)
3) การใชสื่อตางๆ เชน ใชหุน สิ่งพิมพ ภาพเขียน ถายภาพ แผนพับ เปนตน
2. กิจกรรมเตรียมทักษะละคร (Per-drama) กอนที่จะไปถึงขั้นตอนการแสดงละครนั้นผูนํากิจกรรม
ควรวางแผนไววาจะใหผูรวมกิจกรรมเตรียมตัวในเรื่องใดบาง เชน เตรียมพรอมรางกาย การทําความเข าใจกับ
ละครที่จะแสดง การจัดเตรียมพื้นที่สําหรับแสดง การคัดเลือกผูแสดง ตลอดจนการฝกซอมบทบาทในบางตอน
ตามความจํา เป น การที่ ผูนํ ากิ จ กรรมจะเตรี ย มความพร อมกั บผู รว มกิจ กรรมอยา งไรบา งนั้น จํ า เป น ต อ ง
จินตนาการไปลวงหนา ใหเห็นภาพของการแสดงละครในหองทํากิจกรรมนั้นภายในระยะเวลาและองคประกอบ
ทางเทคนิคที่จํากัด เพื่อจะไดแสดงละครที่ใชดนสดไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่ประสงค
3. กิจกรรมละคร (Drama Playing) เมื่อมีการเตรียมความพรอมมาพอสมควรแลว ผูรวมกิจกรรมก็จะมี
ความมั่น ใจและความพร อ มที่ จ ะแสดง ผู นํา กิ จ กรรมควรสร า งบรรยากาศที่ป ลอดภัย อบอุ น เป น กั น เอง
เพื่อที่จะใหทั้งผูแสดงและผูชมซึ่งเปนผูมารวมดวยกันนั้น สามารถทุมเทสมาธิใ หกับละครที่กําลังจะเกิดขึ้น
ภายในหองทํากิจกรรม ในการแสดงละครสรางสรรคผูนํากิจกรรมควรมีความเขาใจที่ถูกตองวาการแสดงละคร
สรางสรรคนั้นไมใชการแสดงละครเวที ดังนั้น จึงไมจําเปนตองกังวลเกี่ยวกับความสมบูรณแบบของการแสดง
แตจําเปนตองเขาใจวาการแสดงแตละครั้งจะนําไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไดอยางไร ตัวอยางเชน
การนําเรื่องหนูนอยหมวกแดงมาเปนแรงจูงใจในการทําละคร ผูนํากิจกรรมอาจต องใหผูรวมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการพูดดนสด โดยกระทําภายใตโครงเรื่องที่งายและตัวละครที่ไมซับซอน ในการแสดงละครจึงอาจใหผู
รวมกิจกรรมแสดงโดยตลอดทั้งเรื่อง เพื่อให เปนการฝกฝนทักษะการดนสด แตถาหากเรื่องหรือนิทานที่นํามาใช
เปนแรงจูงใจที่มีความยาวมาก ก็อาจจะเปนอุปสรรคตอการแสดงภายในเวลาที่จํากัดได ดังนั้น ผูนํากิจกรรม
อาจจะเลือกแสดงเฉพาะบางตอนโดยเฉพาะตอนที่กระตุนใหเกิดการดนสดที่มีคุณภาพ กลาวคือ เปนการดนสดที่
นําไปสูประเด็นการพูดคุย อภิปรายในชวงตอไปได
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จะเห็นไดวา ผูนํากิจกรรมจะตองรูจักจินตนาการและเลือกเฟนวาจะใหผูรวมกิจกรรมแสดงละครเรื่อง
อะไรตอนไหนเพื่อที่จะนําไปสูการประเมินผลที่มีคุณภาพ แตในการแสดงออกอยางไรนั้นผูนํากิจกรรมควรจะ
ปลอยใหผู แสดงมีอิส รภาพในการแสดงโดยไมจํ าเปน ตองเขาไปกํ ากับการแสดงมากจนเกิน ความจําเป น
แตอาจจะทําหนาทีค่ ลายกับกรรมการการแสดงละครมากกวา เพื่อที่จะดูวาผูรวมกิจกรรมไดใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรมนั้นตามกติกาที่ตกลงกันไวไดหรือไม
ประโยชนของการสรางสรรค
ประโยชนของละครสรางสรรคมีมากมาย โดยจะกลาวแบบกวางๆ ไดดังนี้
1. ละครสรางสรรคพัฒนาจินตนาการและความคิดสรางสรรค จินตนาการเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญกอนจะ
ไปถึงขั้นตอนของการลงมือทํา จินตนาการ คือ ความสามารถในการขามพนขอบเขตและสภาวะแหงปจจุบันคือ
ความสามารถที่จะมองเห็นตัวเองในสถานการณใหมๆ หรือมองเห็นตัวเองในชีวิตของผูอื่น ความคิดสรางสรรค
หมายถึง ความคิดหรือการกระทําในสิ่งที่ใหมโดยไมซ้ําแบบหรือเลียนแบบใคร
ในระยะแรกเริ่มของการฝกใชจินตนาการนั้ นผูรว มกิจกรรมควรจะเริ่มตนจินตนาการในสิ่งที่ตนเอง
มีประสบการณมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณจากการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะชวยใหเกิดจินตภาพ
ซึ่งเปนบอเกิดแหงการขยายจินตนาการใหกวางไกลและลึกซึ้งในลําดับตอๆไป การเลนบทบาทสมมติจึงเปน
สวนหนึ่งของการฝกพัฒนาจินตนาการและความคิดสรางสรรค
2. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะการคิด การคิดเปน ทําเปน และการแกปญหาเปน เปนกระบวนการ
ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูของผูรวมกิจกรรมทุกคน ดังนั้น การสอนกระบวนการคิดจึงเปนสิ่งจําเปนที่
ผูนํากิจ กรรมทุก คนตองเขาใจ เนื่องจากกระบวนการของละครสรางสรรคนั้น ตองอาศัยทัก ษะในการถาม
อยางสรางสรรคจากผูนํากิจกรรม กระบวนการคิดมักจะเกิดขึ้นเมื่อผูรวมกิจกรรมถูกถามดวยคํา ถามที่ชวนคิด
ซึ่งเปนคําถามที่ทําใหเกิดการแสวงหาคําตอบ กระบวนการคิดในละครสรางสรรคเกิดขึ้นอยูแ ทบตลอดเวลา
ความซับซอนหรือระดับของการคิดนั้น ขึ้น อยูกับลัก ษณะของกิจ กรรมและลัก ษณะของคําถาม ตัว อยางเชน
หลังจากที่ผูนํากิจกรรมเลนนิทานใหผูรวมกิจกรรมฟงเรียบรอยแลว ผูนํากิจกรรมอาจจะใหผูรวมกิจกรรมลองคิด
หาวิธีการในการนํานิทานมาจัดแสดงเปนละครภายในเวลาที่กําหนด หลังจากนั้นอาจมีคําถามที่ชวนคิดทีเ่ กีย่ วกับ
ละครที่แสดงจบไปแล ว เพื่อให ผูรว มกิจ กรรมรูจัก การคิด ในหลายลัก ษณะ เชน คิด คลอง คิด หลากหลาย
คิดละเอียด คิดอยางมีเหตุผล คิดถูกทาง คิดกวาง คิดลึกซึ้ง คิดไกล เปนตน
3. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะของการสื่อสารกับผูอื่น กิจกรรมของละครสรางสรรคสวนใหญเปน
กิจ กรรมที่อาศัยทัก ษะของการเคลื่อนไหว การพูด การอาน โดยการกระทําเปน กลุม ทุก ๆ ขั้น ตอนในการ
วางแผนของกลุ ม ทุก คน จะตองระดมความคิด ระดมสมอง และรับฟงความคิด เห็น ของผูอื่น มีก ารเสนอ
ความคิด เห็น สรางขอตกลงรว มกันเพื่อนําเสนอออกมาเปน ชิ้นงานที่จะสื่อสารกับทุก คน ในหองกิจ กรรม
และภายในกระบวนการแสดงละครสรางสรรค นั้น ผูสวมบทบาทสมมติก็ตองตั้งใจฟงตัวละครอื่น ๆ เพื่อที่จะ
สามารถตอบโตดวยการดนสดได
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4. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะทางสังคม ทุก ครั้งที่ผูรวมกิจกรรมทํางานรว มเปนกลุม การเรียนรู
เกี่ยวกับสมาชิกในกลุมยอมเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยเริ่มเรียนรูที่จะเปดใจใหกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
และรูจักที่จะเปนผูเสียสละหรือเปนผูใหแกกลุมเพื่อผลของงานที่ดี กระบวนการกลุมทําใหสมาชิกในกลุมเขาใจ
ความหมายของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
5. ละครสรางสรรคพัฒนาการมองคุณคาเชิงบวกในตนเอง เนื่องจากกระบวนการของละครสรางสรรค
นั้นใหโอกาสผูรวมกิจกรรมทุกคนมีสวนรวม นับตั้งแตการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การมีปฏิสัมพันธ
และการไดแสดงออกอยางเปนตัวของตัวเองภายใตบรรยากาศที่ปลอดภัยและเปนกันเอง ผนวกกับปฏิกิริยาในแง
บวกคําชื่นชม การใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ทําใหผูรวมกิจกรรมเกิดความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตัวเอง พัฒ นาการที่
เกี่ยวกับการมองเห็นคุณคาของตนนั้นเปนพื้นฐานสําคัญของความมั่นคงในจิตใจและตอบุคลิกภาพบุคคลผูนั้น
6. ละครสรางสรรคพัฒนาการรับ รูและสรางความเขาใจถึงสภาพความเปนจริงในสังคม และชวยให
ตระหนักถึงปญ หาที่มีอ ยูใ นสัง คม การไดลองสวมบทบาทเปน ตัวละครตางๆรวมทั้งการไดชมตัวละครที่มี
ตัว ละครมาปรากฏอยูอยางมีชีวิต ชีว านั้น ทําใหผูรว มกิจกรรมนั้น มีโ อกาสเขาไปอยูใ นสถานการณเดียวกับ
ตัวละคร บอยครั้งที่ผูเขารวมกิจกรรมจําเปนตองคํานึงถึงเหตุผลที่ตัวละครตัดสินใจกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
เหตุผลที่ตวั ละครแสดงทาทางลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทําใหผูรวมกิจกรรมรูและเขาใจในสภาพของตัวละคร
ลึกซึ้งดวยตนเอง
7. ละครสร างสรรค พัฒ นาทัก ษะในการใช รางกายและการใชภ าษา เกมสแ ละกิ จ กรรมของละคร
สรางสรรคนั้นมักจะเปนแรงจูงใจที่ดี ซึ่งชวยใหผูรวมกิจกรรมเกิดความตองการที่จะแสดงออกดวยรางกายและ
ดวยการใชภาษาที่ถูกตองชัดเจนภายใตการเลนบทบาทสมมติที่สนุกสนานและปลอดภัย เปนโอกาสที่ดีที่ทําให
ผูนําและผูรวมกิจกรรมไดมีโอกาสเห็นความสามารถที่มีอยูในตัวของผูรวมกิจกรรมทุกคน
8. ละครสรางสรรคพัฒนาทักษะการอาน กิจกรรมสวนใหญของละครสรางสรรคมักจะมีจุดเริ่มตนมา
จาก นิ ทาน คํา กลอน บทกวี เรื่ องสั้น หรือ สารคดี ฯลฯ เรื่อ งราวที่ถู ก จิ น ตนาการแลว กลายมาเป น ละคร
สรางสรรคนั้นมักจะสรางความประทับใจที่ดีใหกับผูรวมกิจกรรม เมื่อผูรวมกิจกรรมมีประสบการณเกี่ยวกับการ
อานที่ดี ประสบการณนั้นก็จะเปนการปลูกฝงนิสัยรักการอานไดอีกทางหนึ่ง
9. ละครสรางสรรคเปนจุดเริมตนไปสูความเขาใจในศิลปะของการละคร ถึงแมวาละครสรางสรรคไมได
มีจุดมุงหมายที่จะฝกใหผูรวมกิจกรรมไปเปนนักแสดง อีกทั้งบรรยากาศในการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคนั้น
จะแตกตางจากบรรยากาศในการแสดงละครเวที ซึ่งละครเวทีจะมุงเนนที่ภาพรวมของการเปนละคร แตละคร
สรางสรรคมุงเนนที่กระบวนการเรียนรูของผูรวมกิจกรรม แตการแสดงละครสรางสรรคยังมีลักษณะบางสวนที่
เหมือนกับละครเวที คือละครสรางสรรคเสนอบรรยากาศของการสมมติที่อยูบนพื้นฐานของขอตกลงรวมกัน
การแสดงละครสรางสรรคที่เกิดขึ้น จึงมีลักษณะของ “โลกสมมติ” ที่ใหความเชื่ออยางจริงใจกับผูชม ผูที่นั่งชม
ละครสรางสรรคก็จะไดเรียนรูบทบาทของการชมที่ดี บทบาทของการเปนนักแสดงที่ดี และเรียนรูถึงบทบาทที่ดี
ดวย การเรียนรูเหลานี้ลวนเปนพืน้ ฐานอันสําคัญตอความเขาใจในศิลปะของละคร
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10. ละครสรางสรรคพัฒนาจิตใจใหละเอียดออนและสรางเสริมจริยธรรมในจิตใจ การที่ผูรวมกิจกรรม
ไดมีโอกาสใชกิจกรรมตางๆในละครสรางสรรคเพื่อที่จะเขาใจถึงประสบการณจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 การใช
จินตนาการทดแทนความรูสึกของตัวเองดวยความรูสึกของผูอื่น การทําสมาธิเพื่อการเคลื่อนไหวอันละเอียดออน
เหลานี้ ลวนแตเปนการสรางความละเอียดออนใหกับจิตใจไปทีละนอย และนําไปสูวุฒิภาวะทางอารมณและทาง
ความคิดไดในที่สุด
11. ละครสรางสรรคเปนเทคนิคการสอนในศาสตรอื่นๆ การเรียนรูจากละครสรางสรรคเปนการเรียนรู
ผานประสบการณ จึงนับวาเปนวิธีการเรียนรูที่ไดผลดี เพราะทําใหผูเรียนหรือผูรวมกิจกรรมมีสวนรว ม โดยมี
จินตนาการความรูความเขาใจ และความรูสึกของตนเปนศูนยกลาง วิธีการเรียนรูแบบนี้จึงเปนวิธีการเรียนรูที่
ยั่งยืน ซึ่ง ครูส ามารถนํ าเอาวิธีก ารของละครสรา งสรรคมาเปน เทคนิค ในการเรีย นการสอนโดยนํา หนว ย
การเรียนรูที่เกิดขึ้นไปขยายผลตอเนื่องเขาสูเนื้อหาวิชาอื่นๆไดอีกดวย
คําถามตรวจสอบความเขาใจ
1. ละครสรางสรรคหมายถึงอะไร
2. กิจกรรมจูงใจหมายถึงอะไร
3. กิจกรรมจูงใจมีกี่ประเภทอะไรบาง
4. กิจกรรมการเตรียมทักษะละครของผูนํากิจกรรมตองทําอยางไร
5. กิจกรรมละครมีการจัดการอยางไรอธิบายมาพอเขาใจ
6. จุดหมายของการทําละครสรางสรรคตางจากการสรางละครเวทีอยางไร
7. จินตนาการคืออะไร
8. ความคิดสรางสรรคคืออะไร
9. ละครสรางสรรคมีประโยชนในดานใดบางอธิบายมาพอเขาใจ
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เรื่องที่ 7 ประวัตคิ วามเปนมาและวิวัฒนาการของลีลาศสากล
1. ประวัติความเปนมาของลีลาศสากล
การลีลาศมีพื้น ฐานมาจากการเตนรําพื้น เมือง ซึ่งชนแตละชาติแตละเผา ใชใ นการพิธีก รรม
ตาง ๆ แตจากความเปนมาไมมีหลักฐานบงบอกวาการลีลาศเกิดขึ้นเมื่อใด และจากการไมมีหลักฐานบงบอกวา
การลีลาศเกิดขึ้นเมื่อใด และจากการคนพบหลักฐานการผนังถ้ําไดพบวามนุษยมีการเตนรํามาเปนเวลา 5,000 ป
มาแลว แตเปน การเตนรําเพื่อเปน การประกอบกิจ กรรมพิธีทางศาสนา หรือความเชื่ อตาง ๆ จึงกลาวไดวา
การลีลาศหรือการเตนรํานาจะเกิดขึ้นมาพรอมกับมนุษยนั่นเอง และไดมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ ตามวัฒนธรรม
ประเพณี และความเปนอยูของชนชาติตาง ๆ เชน การเตนรําพื้นเมืองของชาติตาง ๆ ที่ไดมีการพัฒนารูปแบบให
เปนทามาตรฐานมากขึ้น จนเปนรูปแบบสากลนิยม หรือการลีลาศในปจจุบันนั่นเอง
2. ประเภทของลีลาศ
ลีลาศแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
2.1 การลีลาศที่เปนจังหวะมาตรฐานสากลนิยม แบงเปน 2 รูปแบบ คือ
1. การลีลาศแบบบอลรูม (Ballroom หรือ Standard) มี 5 จังหวะไดแก
1) วอลซ (Waltz)
2) แทงโก (Tango)
3) สโลว ฟอกซทรอท (Slow Foxtrot)
4) เวียนนีสวอลซ (Viennese Waltz)
5) ควิกสเต็ป (Quick Step)
2. การลีลาศแบบละติน – อเมริก า (Latin-Amarican) เปน ที่นิยมแพรหลายเนื่องจากเปน จังหวะที่
สนุก สนาน คึกคัก และในบางจังหวะสามารถเตน ได โดยไมมีพื้นที่ก วางนัก การลีลาศ และลาติน -อเมริก า
มีจังหวะที่เปนมาตรฐาน 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. การลีลาศแบบไมเปนมาตรฐานหรือการลีสาศเพื่อเขาสังคม มีการพัฒนามาจากการเตนระบําพื้นเมือง
มีอยู 5 รูปแบบคือ
1) แบบละติน-อมเริกา เปนแบบลีลาศเพื่อการเขาสังคมและสนุกสนาน มีจังหวะตางๆดังนี้ เชน
จังหวะ แมมโบ (Merenque) อารเจนตินา แทงโก (Argentina Tango)
2) แบบอเมริกันสไตล เปนการเตน แบบบอลรูมและละติน เชนเดียวกับ จังหวะมาตรฐาน แตมี
วิธีหรือเทคนิคในการเตนที่แตกตางไปบางตามความนิยมของชาวอเมริกัน นอกจากนี้จังหวะที่ชาวอเมริกัน ใช
เตนในงานตางๆ เชนจังหวะ ร็อกแอนดโรล (Rock & Roll) และจังหวะสวิง (Swing)
3) แบบโอลดไทมแดนซ เปนลักษณะลีลาศ ที่มวี ิวัฒนาการมาจากการเตนรําแบบโบราณที่นิยม
ใชเตน ตามงานเลี้ยงสังสรรค โดยจะจับเปน คู แตเวลาเตน จะเตนพรอมกัน ทุกคู ไปเปน รูปแบบวงกลมโดย
ใชจังหวะหลายๆจังหวะในการเตน เชน สวิง วอลช (Swing Waltz) เปนตน
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บทที่ 4
การออกแบบกับแนวทางการประกอบอาชีพ
การออกแบบทางศิ ล ปะสามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการประกอบอาชี พ ได ห ลายสาขา ดั ง นี้
งานมัณ ฑนากร หรือนักออกแบบตกแตง (Interior-Decorator) นัก ออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอร นักออกแบบ
เครื่องเรือน (Furniture Designer) และนักออกแบบเสื้อผาแฟชั่น (Fashion-Designer) เปนตน
ลักษณะเฉพาะของอาชีพดานการออกแบบแตละสาขา
1. งานมัณฑนากรหรือ นัก ออกแบบตกแตง (Interior-Decorator) ทํางานเกี่ยวกับการออกแบบและ
ตกแตงภายในอาคารสํานักงาน อาคารอยูอาศัย และบานเรือน ใหเปนไปตามความตองการของลูกคา
2. นั ก ออกแบบเครื่ อ งเฟอร นิ เ จอร ( Furniture-Designer)ทํ า หน า ที่ อ อกแบบและสร า งแบบเครื่ อ ง
เฟอรนิเจอรหรือเครื่องเรือนประเภทตางๆเพื่อนํามาผลิตเปนเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชยกรรมโดยการใช
วัสดุที่แตกตางกันนํามาผสมผสานกันเพื่อใหเกิดความสวยงามและประโยชนใชสอย
3. นักออกแบบเสื้อผาแฟชั่น (Fashion-Designer) ทําหนาที่สรางสรรคการออกแบบสิ่งทอเสื้อผา รวมทั้ง
การออกแบบเนื้อผา หรือลายผาสวยงามเหมาะกับแฟชั่น แตละยุค สมัยใหแกบุค คล และวิธีก ารตัด เย็บหรือ
ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปในทางอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาเพื่อใหมีการแขงขันกับตลาดตางประเทศได
1. งานมัณฑนากรหรือนักอออกแบบตกแตง (Interior - Decorator)

ลักษณะของงานที่ทํา
มัณ ฑนากรเปน ผูออกแบบการตกแตงภายในสถานที่อยูอาศัยหรือสถานที่ ทํางาน ตองทํางานตาม
ขั้นตอน และกําหนดเวลาชิ้นผลงานตางๆรวมกับผูวาจางดังนี้
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1. บัน ทึกรายละเอียดความตองการของลูก คาเพื่อออกแบบใหสรางสรรคที่สุดและเปน ที่สะดุด ตา
ประทับใจและไดรสนิยมตรงตามความตองการของลูกคา
2. ศึกษาโครงสรางของงาน จัดดําเนินการออกแบบตกแตง คํานวณแบบ ประมาณราคา และเลือกวัสดุ
ตกแตงที่มีคุณภาพเหมาะสม และใหประโยชนสูงสุดกับลูกคา และใหตรงเปาหมายและประโยชนใชสอย
3. สงแบบที่วาดและเสนองบประมาณใหลูกคาพิจารณา
4. เมื่อผานการแกไขดัดแปลงแบบใหสมบูรณแลว จึงสงแบบใหกับชางตางๆเชน ชางไม หรือชางเชื่อม
เหล็กใหทํางานตามโครงสรางที่ออกแบบไว
5. ปฏิบัติงาน และประสานงานกับระบบและหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ใหคําปรึกษาแนะนําแกชางเพื่อใหการออกแบบเปนไปตามเงื่อนไขสัญญา
สภาพการจางงาน
มัณฑนากรที่รับราชการจะไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาถาทํางานกับภาคเอกชนจะไดรับ เงิน เดือน
ขั้นตนอยูระหวาง15,000 - 20,000 บาทขึ้นอยูกับฝมือและประสบการณในการฝกงาน ขณะที่กําลังศึกษาอยูและ
ไดรับสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด และสิทธิประโยชนอื่น เชน โบนัสขึ้นอยูกับผลประกอบการ
สภาพการทํางาน
การปฏิบัติงานการออกแบบ สวนมากตองทํางานทั้งในและนอกสํานักงาน เชน ในอาคาร ในสถานที่
กําลังตกแตงอาจตองใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมชวยในการออกแบบ
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
ผูประกอบอาชีพมัณฑนากรหรือนักออกแบบตกแตงตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร สาขาตกแต ง ภายใน หรื อ
มีประสบการณในดานการออกแบบตกแตงสูงมากอน
2. มีความคิดสรางสรรค ผลิตผลงานที่ไมเหมือนใคร เปนคนมีความละเอียดรอบคอบ
3. มีความสามารถในการรูจักประยุกตใชวัสดุที่มีในประเทศ เพื่อแสดงเอกลักษณและประโยชน ใชสอย
สูงสุด
4. มีทกั ษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการชวยวาดรูปหรือออกแบบหรือมีความสามารถในการ
เขียนภาพหรือออกแบบสูง
5. มีระเบียบวินัยเขาใจถึงการบริการทางธุรกิจ
6. มีมนุษยสัมพันธที่ดี ใหความรวมมือกับทีมงานดี และมีความสามารถในการประสานงาน
7. มีวิสัยทัศนกวางไกลและปรับปรุงความรูความสามารถอยูตลอดเวลา
8. รูแหลงขอมูล หรือแหลงผลิตและจําหนายวัตถุดิบเพื่อซื้อหาวัตถุดิบมาใชในผลงาน
9. ออกแบบตกแตงภายในอาคารบานเรือนใหถูกหลักและตรงตามความตองการของผูบริโภค และ
เพื่อความปลอดภัย ประหยัดเหมาะสมกับภาวะสังคมและเศรษฐกิจในยุค
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โอกาสในการมีงานทํา
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหอุตสาหกรรมวงการกอสรางและอสังหาริมทรัพยไดรับผลกระทบมาก
ในการจัดหาเงินมาดําเนินการลงทุนทางดานกอสราง ทําใหมัณฑนากรสะดุดไประยะหนึ่งแตผูประกอบอาชีพ
มัณฑนากรพยามเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส คือ ใชความรูความสามารถ และประสบการณเปลี่ยนไปออกแบบ
เฟอรนิเจอร ของเลน อุปกรณการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑเครื่องใชตางๆเพื่อเจาะตลาดลูกคา
กลุมเปาหมายเฉพาะ
โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
ในภาครัฐบาลผูที่ปฏิบัติในหนาที่นี้จะไดรับการเลื่อนตําแหนงและขั้ นตามความสามารถถาพยายาม
ปรับพัฒนาฝมือ และสรางสรรคผลงานตําแหนงอาจเลื่อนถึงผูอํานวยการของหนวยงานที่ตนสังกัดอยู ประกอบ
อาชีพสวนตัวในการออกแบบทําสินคาพรีเมี่ยม (สินคาทั่วๆไป มีไวสําหรับแจกเพื่อสมนาคุณลูกคา ในวาระ
ตางๆ เชนปใ หม , ครบรอบวันกอตั้ง , ประชาสัมพันธสินคาใหมๆ และโอกาสอื่นๆ) สินคาที่ระลึก ผูที่จ ะ
ประกอบอาชีพมัณ ฑนากรที่ตองการความกาวหนา ควรศึก ษาตอจนมีวุฒิก ารศึกษาอยางนอยปริญาตรีใ น
สาขาศิลปกรรม มัณฑณศิลป หรือสถาปตยกรรม
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักออกแบบเฟอรนิเจอร หรืออุปกรณตางๆ นักออกแบบกราฟฟค ครู -อาจารย ในคณะสถาปตยกรรม
ของสถาบันการศึกษาตางๆ
2. นักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอร (Furniture - Designer)

เกาอี้ผลงานออกแบบของ Chishen Chiu นักออกแบบเฟอรนิเจอรจาก Flexiblelove

ลักษณะของงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรจะปฏิบัติงานตามขั้นตอน ดังนี้
1. ออกแบบผลิตภัณฑ โดยอาจใชกราฟฟคคอมพิวเตอรเขาชวยในการออกแบบ เพื่อใหภาพออกมามีมิติ
และสมบูรณแบบเสนอผูวาจางหรือลูกคาพิจารณา
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2. สรางแบบจําลองและทดลองทําผลิต ภัณ ฑตน แบบโดยผสมผสานวัสดุทองถิ่น ที่แตกตางกัน ซึ่ง
มีความแข็งแรงและทนทานโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยสูงสุด และตรวจสอบการทดลองใช
3. เขียนเทคนิควิธีการประกอบแบบ ระบบพิกัดพรอมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติในโรงงาน
4. ประมาณการตนทุนคาใชจาย เพื่อใหมรี าคายอมเยาสําหรับผูใช
สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอร ที่มีความสามารถจะไดรับคาตอบแทนเปน เงินเดือน
ประมาณเดือนละ 6,000 - 10,000 บาทตามความสามารถและวุฒิทางการศึก ษา มีสวัสดิก ารอยางนอยตาม
กฎหมายแรงงาน สวนโบนัสและผลประโยชนอยางอืน่ ขึ้นอยูกับผลกําไรของผูประกอบการ
ผูป ระกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรโดยปกติทํางานวันละ 8 ชั่วโมง หรือสัปดาหละ 40 - 48
ชั่วโมง อาจตองทํางานลวงเวลาวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด เมื่อมีความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
สถานที่ทํางานจะเหมือนสํานักงานออกแบบทั่วไปที่มีบรรยากาศของการสรางสรรคงาน นักออกแบบ
เครื่องเฟอรนิเจอรจะตองติดตามดูความเรียบรอยของงานตนแบบในโรงงานที่ผลิต
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
ผูที่ประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความสามารถในการวาดภาพแสดงรูปราง (Perspective) หรือใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ
2. มีความรูและเขาใจในจิตวิทยาอุตสาหกรรม
3. สามารถเดินทางไปตางจังหวัดหรือออกพื้นที่ได
4. มีความเขาใจในวัสดุที่นํามาผสมผสานประยุกตใชออกแบบไดเปนอยางดี โดยใหเขากับทองถิ่นและ
แสดงถึงเอกลักษณของทองถิ่นนั้นไดอยางดี
5. สนใจความเคลื่อนไหวของงานออกแบบตางๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อสรางผลิตภัณฑ
นวัตกรรมใหกับวงการอุตสาหกรรม
6. มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง
โอกาสในการมีงานทํา
สําหรับผูประกอบอาชีพนักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรที่มีความสามารถในการริเริ่มสรางสรรคเมื่อ
ทํา งานในองค ก รธุ ร กิ จ เอกชนอยู ร ะยะหนึ่ ง จะออกมาประกอบอาชีพ อิ ส ระเป ด กิ จ การธุ ร กิ จ ของตนเอง
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑที่แปลกใหมใหตรงกับกลุมเปาหมายที่วางไวซึ่งจะทํารายไดดีเพราะผูวาจางจะเปนผูที่มี
ฐานะ นักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรจึงเปนอาชี พที่ไมมีก ารตกงาน ถามีไฟในการทํางานควรเปด โลกทัศน
ให ก ว า ง สนใจค น คว าหาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และสร า งสั ม พั น ธ กั บ องค ก รและลู ก ค า ในเชิ ง ธุ ร กิ จ แนวโน ม
ในตลาดแรงงานอยูในระดับปานกลาง
สวนมากผูประกอบอาชีพ นักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรมักจะศึก ษาตอในสาขาตกแตงภายในซึ่งมี
วิชาการออกแบบเครื่องเรือนทําใหมีโอกาสเลือกทํางานประเภทนี้ไดกวางขวางขึ้น
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โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
นักออกแบบเครื่องเฟอรนิเจอรควรศึกษากลยุทธทางการตลาดเพื่อทําธุรกิจสวนตัว อาจสรางเว็บไซต
แสดงสินคาที่ออกแบบใหผูซื้อจากทั่วโลกเขาชมและสั่งซื้อได ควรสงสินคาเครื่องเรือนไปแสดงในงานตาง ๆ
ที่จัดขึ้น
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผูสงออกเฟอรนิเจอร ผูออกแบบสินคาของขวัญ หรือของเลนสําหรับเด็กหรือของขวัญงานเทศกาลใน
ตางประเทศ สถาปนิก
3. นักออกแบบเสื้อผาแฟชั่น (Fashion - Designer)

ลักษณะภาพแสดงการออกแบบเสื้อผาแฟชั่นของนักออกแบบอาชีพ

ลักษณะของงานที่ทํา
ผูป ระกอบอาชี พ นัก ออกแบบเสื้ อ ผา แฟชั่ น จะมี ห นา ที่ ค ล า ยกั บ นั ก ออกแบบเครื่ อ งประดั บ หรื อ
นักออกแบบเครื่องเรือน โดยมีหนาที่ วิเคราะห ศึกษาวัสดุที่นํามาออกแบบสิ่งทอ ลายผา และเนื้อวัสดุ เพื่อตัด
เย็บ และวิธีการตัดเย็บ ควบคุมการตัดเย็บใหเปน ไปตามแบบที่ออกไวและสามารถใหคํา แนะนําในเรื่องการ
แกไขขอบกพรองของรูปรางแตละบุคคลโดยมีพื้นฐานความเขาใจในศิลปะการแตงกายของไทยโบราณและการ
แตงกายแบบตะวันตกยุคตางๆ ในการออกแบบ ตลอดจนในขั้นตอนการผลิตสามารถนําเทคนิคทางเทคโนโลยี
ที่มีตอการสรางงานศิลปมาประยุกตใชโดยจะมีขั้นตอนการทํางานออกแบบใหผูวาจาง ดังนี้
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1. ตองรวบรวมความคิดขอมูลที่เปนสัดสวนจากลูกคาหรือผูวาจาง
2. ศึกษารูปแบบงานที่มีอยูถาสามารถนํากลับมาใชใหมหรือดัดแปลงเพื่อลดระยะเวลาการทํางานและ
ตนทุนการผลิต ในเวลาเดียวกัน ตองทําการคนควาวิจัยดวย
3. ทําการรางแบบคราวๆ โดยคุมใหอยูในแนวความคิดดังกลาวใหไดตามความตองการ
4. นําภาพที่ราง แลวใหผูวาจางพิจารณา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลิตรวมทั้งการใช วัตถุดิบ
และประเมินราคา
5. นําภาพรางที่ผานการพิจารณาและแกไขแลวมาสรางแบบ (Pattern) วิธีที่จะตองตัดเย็บใน รายละเอียด
ปก กุน เดินลาย หรืออัดพลีดแลวนํามาลงสีตามจริง เขียนภาพและอธิบายวิธีการทําใหละเอียดและชัดเจนที่สุด
เทาที่สามารถจะทําไดเพื่อใหชางทําตามแบบได
6. สงแบบหรือชุด ที่ตัด เนาไวใ หฝายบริหารและลูก คา หรือผูวาจาง พิจ ารณาทดลองใสเพื่อแกไข
ขอบกพรองขั้นสุดทาย
7. นําแบบที่ผูวาจางเห็นชอบทํางานประสานกับชางตัดเย็บ ชางปก เพื่อใหไดผลงานตามที่ลูกคาตองการ
สภาพการจางงาน
สําหรับนักออกแบบเสื้อผาแฟชั่นที่มีความสามารถและผลงานเมื่อเริ่มทํางานกับบริษัทผลิตและ
ออกแบบเสื้อผาอาจไดอัตราคาจางเปนเงินเดือนสําหรับวุฒกิ ารศึกษาระดับประโยควิชาชีพและประโยควิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเทา อาจไดรับอัตราคาจางขั้นตนเปนเงินเดือนประมาณ 8,000 -10,000 บาท สวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จะไดรับเงินประมาณ 9,000 - 10,000 บาท หรืออาจมากกวาขึ้นอยูกับฝมือการ
ออกแบบและประสบการณของนักออกแบบแตละคน มีสวัสดิการ โบนัสและสิทธิพิเศษอื่นๆ ขึ้นอยูกับผล
ประกอบการของเจาของกิจการ
สวนมากนักออกแบบเสื้อผาหรือแฟชั่นจะมีรานหรือใชบานเปนร านรับออกแบบตัดเสื้อผาเปน ของ
ตนเองเปนสวนใหญเนื่องจากเปนอาชีพอิสระที่มีรายไดดี
สําหรับนัก ออกแบบประจําหองเสื้อหรือรานเสื้อใหญๆ หรือโรงเรียนสอนตัด เสื้อที่มีผลงานแสดง
เปนประจํานั้นเปนผูที่มีประสบการณสูงและตองมีผูสนับสนุนคาใชจายในการแสดงผลงานและคอลเล็คชั่นของ
ตนเอง
สภาพการทํางาน
ผูประกอบการนักออกแบบเสื้อผาแฟชั่นในสถานที่ประกอบการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปจะปฏิบัติหนาที่
เหมือนในสํานักสรางสรรคทั่วไปที่คอนขางเปนสัดสวน มีอุปกรณ เครื่องใชในการออกแบบ เชน โตะเขียนแบบ
หุนลองเสื้อขนาดตางๆ ตามทีต่ ัดเย็บ ผา กระดาษสรางแพทเทิรนและสีสําหรับลงสี เพื่อใหภาพออกแบบเหมือน
จริงอาจมีเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและใหสีไดเชนกันหรือสแกนภาพที่วาดแลวลงในคอมพิวเตอร
เพื่อชวยใหการนําเสนอตอลูกคาสมบูรณยิ่งขึ้นในกรณีผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปอาจมีผูชวยทํางานในการสรางแบบ
(Pattern)
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คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
ผูสนใจในอาชีพนักออกแบบเสื้อผาแฟชั่นควรมีคุณสมบัติทั่วๆ ไปดังนี้
1. มีความคิดสรางสรรค มีความชอบและรักงานดานออกแบบ มีมุมมองเรื่องของศิลปะรักความสวยงาม
อาจมีพื้นฐานทางดานศิลปะบาง
2. มีความกระตือรือรนชางสังเกตวามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบาง กลาคิดกลาทํา กลาที่จะถายทอด
3. มีความสามารถในการถายทอดความคิด หรือแนวคิดใหผูอื่นฟงได
ผูที่จะประกอบอาชีพนักออกแบบเสื้อผาแฟชั่นควรมีการเตรียมความพรอมในดานตอไปนี้ คือ
ผูที่มีคุณสมบัติขั้นตนดังกลาว สามารถเขารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ไดที่โรงเรียนหรือสถาบันการออกแบบตัดเย็บเสื้อผาที่มีชื่อเสียงทั่วไป ซึ่งเปดรับผูสนใจเขาเรียนโดยไมจํากัด
วุฒิก ารศึกษาเพราะการออกแบบเสื้อผาขึ้นอยูกับความริเริ่มสรางสรรคประสบการณและการฝกหัด สําหรับ
ผูสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ตองการศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรี นอกจากโรงเรียนหรือวิทยาลัย
สาย วิ ช าชี พแล ว ยั ง สาม าร ถสอบ คั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษา ต อ ร ะดั บอุ ดม ศึ ก ษา โดย มี ค ณะ ศิ ล ปก รร ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเปดสาขาวิชาการ ออกแบบพัสตราภรณผูที่เขารับการศึกษาในสาขาวิชาทางดานนี้
จะไดรับความรูในเรื่องของความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องแตงกายของไทย ตะวันออก และ
ตะวันตก เพื่อสืบทอดมรดกและศิลปสิ่งทอของไทยในทองถิ่นตางๆนอกจากนี้ ยังมีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ คณะคหกรรมศาสตรสาขาผา และเครื่องแตงกาย ธุรกิจเสื้อผา ฯลฯ
โอกาสในการมีงานทํา
ผูที่สํา เร็จ การศึ ก ษาแลว สามารถนํ าความรูซึ่ งเป น ที่ต องการของตลาดในยุค ป จ จุบั น คือ สามารถ
ออกแบบสิ่งทอสําหรับอุตสาหกรรมระดับตางๆ ได มีความรูในเรื่องการบริหารการตลาด และการใชเทคโนโลยี
ที่จําเปนตออุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาสําเร็จรูป
ในวงการแฟชั่นในประเทศไทยยังไมสามารถเปนศูน ยกลางของการออกแบบแฟชั่นไดแตกลับเปน
ศูนยก ลางของวัตถุดิบอยางเชน ผาไหมและการผลิตเสื้อผาเพื่อการสงออกภายใตยี่หอสินคาตางประเทศและ
เสื้อผาสําเร็จรูป เพราะมีคาแรงราคาถูก
อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษที่ผานมาในวงการออกแบบเสื้อผาไทยถือวามีความสําเร็จในระดับหนึ่งที่
การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปภายใตยี่หอไทยไดมีการสงออกไปขายในตางประเทศบางแลว เชน Fly Now หรือใน
เรื่องของการสนับสนุนการออกแบบลายผาไหมที่มีลายเปนเอกลักษณและการใหสีตามที่ลูกคา ในตางประเทศ
ตองการ และสามารถสงออกได
นักออกแบบแฟชั่นในตางประเทศหลายสถาบันตางก็ใหความสนใจแนวการแตงกาย วัฒนธรรมและ
การใชชีวิตอันเปนเอกลักษณของชาวเอเชียมากขึ้น ดังนั้นนักออกแบบแฟชั่นไทยควรหันมาสนใจ วัตถุดิบใน
ประเทศและคิดสรางสรรคงานที่เปนเอกลักษณและโดดเดน เพราะแรงงานและวัตถุดิบในประเทศยังมีราคาถูก
ตลาดสิ่งทอไทยในตางประเทศ เชน เสื้อผาถักสําเร็จรูป เสื้อผาทอสําเร็จรูปยังมีศักยภาพในการสงออกสูง
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นอกจากนี้รัฐบาลและแนวโนมของคนไทยกําลังอยูในระหวางนิยมเลือกใชสินคาไทยโดยเฉพาะเสื้อผา
สําเร็จรูปและผลิตภัณฑเครื่องนุงหมที่ไดมาตรฐานการสงออกนับเปนโอกาสอันดีที่นักออกแบบแฟชั่นสามารถ
สรางสรรคงานไดเต็มที่หรือมีแนวคิดรูปแบบการสรางสรรคงานใหม หรือแนวโนมใหมที่มีเอกลักษณโดดเดน
ในการใชวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใช ขยายแหลงวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพยายามใหตนทุนการผลิต
ตอหนวยต่ํามากที่สุด เพื่อคงตนทุนการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปของไทยไวเผชิญกับการเปดเสรีสิ่งทอในป 2548
เพราะเวลานั้น ผูนําดานการตลาด แฟชั่น และเทคโนโลยีก ารผลิต เทานั้น ที่สามารถจะครองตลาดสิ่งทอได
ในตางประเทศหรือแมแตตลาดเสื้อผาบริเวณชายแดนไทยที่คูแขงขันสามารถนําเสื้อผาเขามาตีต ลาดไทยได
นักออกแบบแฟชั่นจึงเปนสวนสําคัญที่จะตองรักษาฐานตลาดของไทยไวทั้งในเชิงรุกในการผลิต สรางเครือขาย
ทั้งระบบขอมูลขาวสาร และเครือขายจําหนายสินคา
โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
ปจจัยที่ทําใหผูที่ประกอบอาชีพนักออกแบบแฟชั่น-นักออกแบบเสื้อผา (Fashion-Designer) ประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพก็คือการคงไวซึ่งการเปนนักออกแบบเสื้อผาหรือแฟชั่นดีไซเนอรไว ซึ่งตองใช
โอกาสเวลา และคาใชจายในการผลิตและการแสดงผลงานที่มีตนทุนต่ํา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภ าพและ
เต็มศักยภาพ
นักออกแบบแฟชั่นไมควรย่ําอยูกับที่ควรมีความคิดเชิงรุกมากกวารับเพียงคําสั่งจากลูกคา ควรศึกษาหา
ความรูที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพและควรสรางโอกาสใหตนเอง เชน การศึกษาภาษาตางประเทศเพิ่มเติม
ศึก ษาด า นการตลาด ความต อ งการของลู ก ค า กลุ ม เป า หมายลู ก ค า ใหม เสาะหาแหล ง ตลาดวั ต ถุ ดิ บ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตที่ครบวงจร สรางแนวโนมแฟชั่น ศึกษารูปแบบของสินคาจากตางประเทศ และขอกีดกัน
ทางการคาซึ่งเปนปจจัยในความกาวหนาทันโลก และยืนอยูในอาชีพไดนานและอาจสรางผลงานที่คนไทยภูมิใจ
หันมาใสเสื้อผาที่ผลิตโดยนักออกแบบเสื้อผาไทยกันทั่วประเทศ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ครู – อาจารยในวิชาที่เกี่ยวของ เจาของรานหรือหองเสื้อ เจาของโรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
นักออกแบบเครื่องประดับ
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กิจกรรม
1. ใหผูเรียนเขียนอธิบายลักษณะอาชีพดานการออกแบบ ตกแตงที่อยูอาศัย ออกแบบเครื่องเรือน และ
ออกแบบแฟชั่นตามที่ผูเรียนเขาใจ
2. ให ผูเ รีย นอธิ บายถึง คุณ สมบั ติข องผู ที่จ ะประกอบอาชี พด านการออกแบบตกแตง ที่ อยู อาศั ย
ออกแบบเครื่องเรือน และออกแบบแฟชั่น ตามที่ผูเรียนเขาใจ
นําคําอธิบายในขอ 1 และ ขอ 2 เขารวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในกลุมการเรียนของผูเรียน
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายประเสริฐ
บุญเรือง
2. ดร.ชัยยศ
อิ่มสุวรรณ
3. นายวัชรินทร
จําป
4. ดร.ทองอยู
แกวไทรฮะ
5. นางรักขณา
ตัณฑวุฑโฒ
ผูเขียนและเรียบเรียง
1. นายวิวฒ
ั นไชย
จันทนสุคนธ
2. นายสุรพงษ
มั่นมะโน
ผูบรรณาธิการ และพัฒนาปรับปรุง
1. นายวิวฒ
ั นไชย
จันทนสุคนธ
2. นายจํานง
วันวิชัย
3. นางสรัญณอร
พัฒนไพศาล
4. นายชัยยันต
มณีสะอาด
5. นายสฤษดิ์ชัย
ศิริพร
6. นางชอทิพย
ศิริพร
7. นายศุภโชค
ศรีรัตนศิลป
คณะทํางาน
1. นายสุรพงษ
2. นายศุภโชค
3. นางสาววรรณพร
4. นางสาวศริญญา
5. นางสาวเพชรินทร

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
ปทมานนท
กุลประดิษฐ
เหลืองจิตวัฒนา

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร กศน.
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ขาราชการบํานาญ
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
กศน. เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย
สถาบัน กศน. ภาคใต
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

98

ผูพิมพตนฉบับ
1. นางสาวปยวดี
2. นางสาวเพชรินทร
3. นางสาวกรวรรณ
4. นางสาวชาลินี
5. นางสาวอลิศรา

คะเนสม
เหลืองจิตวัฒนา
กวีวงษพิพัฒน
ธรรมธิษา
บานชี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูออกแบบปก
1. นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
คณะที่ปรึกษา
นายประเสริฐ
นายชัยยศ
นายวัชรินทร
นางวัทนี
นางชุลีพร
นางอัญชลี
นางศุทธินี

บุญเรือง
อิ่มสุวรรณ
จําป
จันทรโอกุล
ผาตินินนาท
ธรรมวิธีกุล
งามเขตต

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเผยแพรทางการศึกษา
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน

ผูพัฒนาและปรับปรุงครั้งที่ 2
นายสุรพงษ
นายศุภโชค
นายกิตติพงศ
นางสาวผณินทร
นางสาวเพชรินทร

มั่นมะโน
ศรีรัตนศิลป
จันทวงศ
แซอึ้ง
เหลืองจิตวัฒนา

กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
กลุมพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
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คณะผูปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยป พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
1. นายสุรพงษ

จําจด

เลขาธิการ กศน.

2. นายประเสริฐ

หอมดี

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการ กศน.

3. นางตรีนุช

สุขสุเดช

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูปรับปรุงขอมูล
นายสุรพงษ

มั่นมะโน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1. นายสุรพงษ

มั่นมะโน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. นายศุภโชค

ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะทํางาน

3. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4. นางเยาวรัตน

ปนมณีวงศ

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. นางสาวสุลาง

เพ็ชรสวาง

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

6. นางสาวทิพวรรณ

วงคเรือน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

7. นางสาวนภาพร

อมรเดชาวัฒน

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8. นางสาวชมพูนท

สังขพิชัย

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

