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รายละเอียดคำอธบิายรายวิชา ทช31003 ศิลปศกึษา จำนวน 2 หน่วยกติ 

ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 

มาตรฐานการเรยีนรูร้ะดบั 

รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทาง

ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์สากล  และสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม  

ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน

ชัว่โมง 

1  ทัศนศิลป์สากล 1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ และ

ความเป็นมาของงานทัศนศิลป์สากลใน

ด้านต่าง ๆ  

 

 

 

 

2. อธิบายเกี่ยวกับความซาบซึ้งในงาน

ทัศนศิลป์สากล 

 

 

3. อธิบายกระบวนวิพากษ์ วิจารณ์ งาน

ทัศนศิลป์สากลด้านต่าง ๆ 

4.สามารถจินตนาการ และอธิบาย

วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ วิธีการ

สร้างสรรค์ความงามจากธรรมชาติให้

1.ความหมาย ความสำคัญ และ

ความเป็นมาของทัศนศิลป์สากล

ในด้าน 

        -  จิตรกรรม 

       -  ประติมากรรม 

       -  สถาปัตยกรรม 

       -  ภาพพิมพ์ 

2. จุด เส้น สี แสง – เงา รูปรา่ง

และรูปทรง เพ่ือให้เกิดความ

ซาบซึ้งและมีทัศนคติที่ดีกับงาน

ทัศนศิลป์ 

3. การวิพากษ์วิจารณ์ งาน

ทัศนศิลป์สากล 

4. ความงามทางทัศนศิลป์

สากล ที่เกิดจากการสร้างสรรค์

ด้วยจุด เส้น สี  แสง – เงา  

รูปร่าง และรูปทรงของวัตถุจาก

30 



2 
 

ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน

ชัว่โมง 

ออกมาเป็นความงามทางทัศนศิลป์

สากล 

 5.อธิบายวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์

คุณค่าของงาน ทัศนศิลป์ สากล ในเรื่อง

ของความงาม  ที่เกิดจากความคิด

สร้างสรรค์ของมนุษย ์โดยนำวัตถุ วัสดุ 

สิ่งของต่าง ๆ เข้ามาประดับ เสริมแต่ง

ร่างกาย ที่อยู่อาศัย ตกแต่งสถานที่

สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

6.นำเสนอ ถ่ายทอด ความรู้ วิพากษ์ 

วิจารณ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       

การตกแต่งวัสดุของงานทัศนศิลป์สากล 

 

 

7.อธิบายคุณค่าของความซาบซึ้ง ความ

รักและความหวงแหนทางวัฒนธรรม 

ประเพณีของโบราณสถาน 

โบราณวัตถุของสากลทั่วโลก  

 

8.นำเสนอถ่ายทอดความรู้ วิเคราะห์

วิพากษ์ วิจารณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ของสากลได้ 

ธรรมชาติ  

5. ความคิดสร้างสรรค์ ความ

สวยงาม ความเหมาะสม ความ

พอดีของการนำวัตถุ วัสดุ

สิ่งของต่างๆ มาประดับตกแต่ง

ร่างกายที่อยู่อาศัย หรือตกแต่ง

สถานที่สิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป  

 

6.การศึกษา เปรียบเทียบ 

วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ 

เกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์ใน

การประดับตกแต่งในงาน

ทัศนศิลป์สากล 

7.ความสำคัญ ความดี ความงาม 

ของวัฒนธรรม ประเพณี และ

ความสวยงามของจิตรกรรมฝา

ผนัง โบสถ์ วิหาร พระราชวัง ยุค

สมัยต่าง ๆ ทั่วโลก 

8.การนำเสนอและการวิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ

วัฒนธรรม ประเพณี 

โบราณสถานและ 

โบราณวัตถุของสากล 
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ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน

ชัว่โมง 

2  ดนตรีสากล 1.อธิบายประวัติ ความเป็นมาและ

วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีสากล

ประเภทต่าง ๆ 

2.อธิบาย รูปแบบและเทคนิควิธีการ

เล่นของเครื่องดนตรีสากลประเภท  

ต่าง ๆ  

 

3.อธิบายคุณค่าและความไพเราะของ

การเล่นเครื่องดนตรีสากล  และสามารถ

วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์  

 

4. อธิบายถึงคุณค่าและความไพเราะ

ของเพลงสากล และสามารถวิเคราะห์ 

วิพากษ์ วิจารณ์ เพลงสากล 

5. อธิบายประวัติความเป็นมาของภูมิ

ปัญญาทางดนตรีและเพลงสากล 

 

6.อธิบายถึงคุณค่าของความรัก และ

ความหวงแหน พร้อมยกตัวอย่าง

ตลอดจนร่วมสืบสานกระบวนการ

ถ่ายทอดของภูมิปัญญาทางดนตรีสากล 

 

1. ประวัติ ความเป็นมาและ

วิวัฒนาการของเครื่องดนตรี

สากลประเภทต่าง ๆ   

2.รูปแบบของเครื่องดนตรีสากล

ประเภทต่าง ๆ และเทคนิค

วิธีการเล่นของเครื่องดนตรี

สากลแต่ละประเภท  

3. คุณค่าและความไพเราะของ

การเล่นเครื่องดนตรีสากล และ

การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ 

 

4. คุณค่าของความไพเราะ ของ

เพลง สากล และการวิเคราะห์ 

วิพากษ์ วิจารณ์ 

5. ประวัติ ความเป็นมาของภูมิ

ปัญญาทางดนตรีและเพลง

สากล 

6. เห็นคุณค่าและเกิดความหวง

แหนภูมิปัญญาทางดนตรีสากล 

20 



4 
 

ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน

ชัว่โมง 

3  นาฏศิลป์สากล  1.อธิบายรูปแบบ ประเภท และโอกาสใน

การแสดงนาฏศิลป์และการละครสากล

ทั่วโลก 

2.อธิบายประวัติ ความเป็นมาและ

วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละคร

สากลประเภทต่าง ๆ 

 

3.อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

นาฏศิลป์และการละครสากล กับการ

พัฒนาสังคม 

 

4.สามารถประยุกต์ใช้ทักษะ การแสดง

นาฏศิลป์และการละครสากลไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่าง

เหมาะสม 

5.อธิบายการนำความรู้ ความเข้าใจและ

ประสบการณ์มาประเมินคุณค่าการละคร

และเชื่อมโยงกับชีวิตและสังคมเลือกชม

การแสดง เพื่อสร้างความสุขและเกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง 

 

 

6.อธิบายคุณค่า ความสำคัญของ

1.การแสดงนาฏศิลป์และการ

ละครสากลในรูปแบบและ

โอกาสต่าง ๆ 

2.ประวัติ ความเป็นมา และ

วิวัฒนาการการแสดงทาง

นาฏศิลป์และการละครสากล

ประเภทต่างๆ 

3.ความสัมพันธ์ระหว่าง

นาฏศลิป์และการละครสากล

กับบทบาททางสังคมในการ

พัฒนาสังคม 

4.การเลือกใช้และผสมผสาน

องค์ประกอบและพัฒนาทักษะ

ทางนาฏศิลป์และการละคร

สากล 

5.การใช้ความรู้ ความเข้าใจ

และประสบการณ์ประเมิน

คุณค่าการละคร และ 

วิธีการเลือกชมการแสดง

นาฏศิลป์และการละครของสากล 

เพ่ือสร้างความสุขและเกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง 

6.คุณค่าของนาฏศิลป์และการ

ละครสากลที่เกี่ยวข้องกับมรดก

30 
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ที ่ หวัเรือ่ง ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
จำนวน

ชัว่โมง 

นาฏศิลป์และการละครสากลมรดกทาง

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาสากล กับการ

พัฒนาสังคม 

7.อธิบายประวัติ ความเป็นมา  

และวิวัฒนาการของการลีลาศ 

มาตรฐาน 

8.อธิบาย คุณค่าและความสัมพันธ์ของ

วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับ

วิวัฒนาการของลีลาศมาตรฐานที่

เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม 

9.ระบุคุณค่าและความสัมพันธ์ของท่า

ลีลาศ มาตรฐานไปประยุกต์ใช้ประกอบ

กับเพลงอ่ืน ๆ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 

ประเพณี และในชีวิตประจำวันของแต่

ละภูมิภาคท่ัวโลก 

ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา สากล

และการพัฒนาสังคม 

7.ประวัติ ความเป็นมา 

วิวัฒนาการของลีลาศสากล

ต่างๆทั่วโลก 

8.คุณค่าและความสัมพันธ์ของ

วัฒนธรรม ประเพณี ที่เกี่ยวข้อง

กับการวิวัฒนาการของการ

ลีลาศมาตรฐานที่เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรม 

 9.การนำท่าลีลาศมาตรฐาน 

ไปประยุกต์ใช้ประกอบเพลงอ่ืน 

ๆ เพื่อนำไปใช้  โดยให้

สอดคล้องกับวัฒนธรรมใน

ภูมิภาค 
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การวเิคราะหก์ารจดัการเรยีนรู้ 
รายวชิาศลิปศกึษา ทช  31003 

ครัง้
ที ่

ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
การวเิคราะหเ์นือ้หา จำนวน

ชัว่โมง งา่ย ปานกลาง ยาก 
1 1. อธิบายความหมาย 

ความสำคัญ และความเป็นมา
ของงานทัศนศิลป์สากลในด้าน
ต่าง ๆ  
 

1. ความหมาย ความสำคัญ และความ
เป็นมาของทัศนศิลป์สากลในด้าน 
        -  จิตรกรรม 
       -  ประติมากรรม 
       -  สถาปัตยกรรม 
       -  ภาพพิมพ์ 
2. จุด เส้น สี แสง  เงา รูปร่างและ
รูปทรง เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและมี
ทัศนคติที่ดีกับงานทัศนศิลป์ 

✓   7 

2 1. อธิบายเกี่ยวกับความซาบซึ้ง
ในงานทัศนศิลป์สากล 
2. อธิบายกระบวนวิพากษ์ 
วิจารณ์ งานทัศนศิลป์สากลด้าน
ต่าง ๆ 
 
3. สามารถจินตนาการ และ
อธิบายวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ วิธีการสร้างสรรค์ความ
งามจากธรรมชาติให้ออกมาเป็น
ความงามทางทัศนศิลป์สากล 
4. อธิบายวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่าของงาน ทัศนศิลป์ 
สากล ในเรื่องของความงาม  ที่
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ โดยนำวัตถุ วัสดุ สิ่งของ
ต่าง ๆ เข้ามาประดับ เสริมแต่ง
ร่างกาย ที่อยู่อาศัย ตกแต่ง
สถานที่สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

1. การวิพากษ์วิจารณ์ งานทัศนศิลป์
สากล 
2. ความงามทางทัศนศิลป์สากล ที่เกิด
จากการสร้างสรรค์ด้วยจุด เส้น สี  แสง 
– เงา  รูปร่าง และรูปทรงของวัตถุจาก
ธรรมชาติ  
3. ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม 
ความเหมาะสม ความพอดีของการนำ
วัตถุ วัสดุสิ่งของต่างๆ มาประดับ
ตกแต่งร่างกาย  ที่อยู่อาศัย หรือตกแต่ง
สถานที่สิ่งแวดล้อม ทั่ว ๆ ไป 

 ✓  3 
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ครัง้
ที ่

ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
การวเิคราะหเ์นือ้หา จำนวน

ชัว่โมง งา่ย ปานกลาง ยาก 
3 1. นำเสนอ ถ่ายทอด ความรู้ 

วิพากษ์ วิจารณ์ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การตกแต่งวัสดุของ
งานทัศนศิลป์สากล 
2. อธิบายคุณค่าของความ
ซาบซึ้ง ความรักและความหวง
แหนทางวัฒนธรรม ประเพณี
ของโบราณสถาน 
โบราณวัตถุของสากลทั่วโลก  
3.นำเสนอถ่ายทอดความรู้ 
วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ของ
สากลได้ 

1. การศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ เกี่ยวกับ ความคิด
สร้างสรรค์ในการประดับตกแต่งในงาน
ทัศนศิลป์สากล 
2. ความสำคัญ ความดี ความงาม ของ
วัฒนธรรม ประเพณี และความสวยงาม
ของจิตรกรรมฝาผนัง โบสถ์ วิหาร 
พระราชวัง ยุคสมัยต่าง ๆ ทั่วโลก 
3. การนำเสนอและการวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณี โบราณสถานและ 
โบราณวัตถุของสากล 

✓   10 

4 1. อธิบายประวัติ ความเป็นมา
และวิวัฒนาการของเครื่องดนตรี
สากลประเภทต่าง ๆ 
2. อธิบายคุณค่าและความ
ไพเราะของการเล่นเครื่องดนตรี 
สากล  และสามารถวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ 

1. ประวัติ ความเป็นมาและวิวัฒนาการ
ของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ   
2. คุณค่าและความไพเราะของการเล่น
เครื่องดนตรีสากล และการวิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์ 
 

 ✓  10 

5 1. อธิบาย รูปแบบและเทคนิค
วิธีการเล่นของเครื่องดนตรีสากล
ประเภท  ต่าง ๆ  
 
2. อธิบายถึงคุณค่าและความ
ไพเราะของเพลงสากล และ
สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ เพลงสากล 

1. รูปแบบของเครื่องดนตรีสากล
ประเภทต่าง ๆ และเทคนิควิธีการเล่น
ของเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภท  
2. คุณค่าของความไพเราะ ของเพลง 
สากล และการวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์ 

✓   10 

6 1. อธิบายรูปแบบ ประเภท และ
โอกาสในการแสดงนาฏศิลป์และ

1. การแสดงนาฏศิลป์และการละคร
สากลในรูปแบบและโอกาสต่าง ๆ 

✓   10 
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ครัง้
ที ่

ตวัชีว้ดั เนือ้หา 
การวเิคราะหเ์นือ้หา จำนวน

ชัว่โมง งา่ย ปานกลาง ยาก 
การละครสากลทั่วโลก 
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครสากล 
กับการพัฒนาสังคม 

 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และ
การละครสากลกับบทบาททางสังคมใน
การพัฒนาสังคม 

7 1. อธิบายประวัติ ความเป็นมา
และวิวัฒนาการของนาฏศิลป์
และการละครสากลประเภท
ต่าง ๆ 
2. อธิบายคุณค่า ความสำคัญ
ของนาฏศิลป์และการละคร
สากลมรดกทางวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาสากล กับการพัฒนา
สังคม 

1. ประวัติ ความเป็นมา และ
วิวัฒนาการการแสดงทางนาฏศิลป์และ
การละครสากลประเภทต่างๆ 
 
2. คุณค่าของนาฏศิลป์และการละคร
สากลที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา สากลและการพัฒนาสังคม 
 

✓   10 

8 1. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะ 
การแสดงนาฏศิลป์และการ
ละครสากลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
อย่างเหมาะสม 
2. อธิบายการนำความรู้ ความ
เข้าใจและประสบการณ์มา
ประเมินคุณค่าการละครและ
เชื่อมโยงกับชีวิตและสังคมเลือก
ชมการแสดง เพ่ือสร้างความสุข
และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

1. การเลือกใช้และผสมผสาน
องค์ประกอบและพัฒนาทักษะทาง
นาฏศิลป์และการละครสากล 
 
 
2. การใช้ความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ประเมินคุณค่าการละคร 
และวิธีการเลือกชมการแสดงนาฏศิลป์
และการละครของสากล เพื่อสร้าง
ความสุขและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

✓   10 
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ใบความรู ้
 เรือ่ง    จดุ เสน้ ส ีแสง เงา รปูรา่ง และรปูทรง 

 

จุด                       ……………………………………… 
คือ องค์ประกอบที่เล็กที่สุด จุดเป็นสิ่งที่บอกตำแหน่งและทิศทางได้การนำจุดมาเรียงต่อกันให้เป็นเส้น  การ

รวมกันของจุดจะเกิดน้ำหนักท่ีให้ปริมาตรแก่รูปทรง เป็นต้น  
 

 
 
 
 
เส้น  

หมายถึง จุดหลายๆจุดที่ เรียงชิดติดกัน เป็นแนวยาว หรือการลากเส้นจากจุดหนึ่ งไปยังจุดหนึ่ ง   
ในทิศทางที่แตกต่างกัน จะเป็นทิศมุม 45 องศา 90 องศา 180 องศาหรือมุมใดๆ การสลับทิศทางของเส้นที่ลากทำให้
เกิดเป็นลักษณะต่าง ๆ ในทางศิลปะเส้นมีหลายชนิดด้วยกันโดยจำแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 
ลักษณะ เช่น ตั้ง นอน เฉียง โค้ง เส้นหยัก เส้นซิกแซก 
ความรู้สึกที่มีต่อเส้น 

เส้นเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์  เส้นสามารถแสดงให้เกิดความหมายของภาพและให้
ความรู้สึกได้ตามลักษณะของเส้น เส้นที่เป็นพ้ืนฐาน ได้แก่  เส้นตรงและเส้นโค้ง 

จากเส้นตรงและเส้นโค้งสามารถนำมาสร้างให้เกิดเป็น เส้นใหม่ที่ให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันออกไปได้ดังนี้ 
เส้นตรงแนวตั้ง  ให้ความรู้สึกแข็งแรง  สูงเด่น  สง่างาม  น่าเกรงขาม 
 
 
 
 
เส้นตรงแนวนอน  ให้ความรู้สึกสงบราบเรียบ  กว้างขวาง  การพักผ่อน  หยุดนิ่ง 

 
 
 
เส้นตรงแนวเฉียง  ให้ความรู้สึกไม่ปลอดภัย  การล้ม  ไม่หยุดนิ่ง 
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เส้นตัดกัน   ให้ความรู้สึกประสานกัน  แข็งแรง 
 
 
เส้นโค้ง  ให้ความรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวล 
 
 

 
เส้นคลื่น  ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไหลเลื่อน  ร่าเริง  ต่อเนื่อง 
 
 
 
เส้นประ  ให้ความรู้สึกขาดหาย  ลึกลับ  ไม่สมบรูณ ์ แสดงส่วนที่มองไม่เห็น 
 
 

 
เส้นขด  ให้ความรู้สึกหมุนเวียนมึนงง 
 
 

 
เส้นหยัก   ให้ความรู้สึกขัดแย้ง  น่ากลัว  ตื่นเต้น  แปลกตา 
 
 
 
 
 
นักออกแบบนำเอาความรู้สึกที่มีต่อเส้นที่แตกต่างกันมาใช้ในงานศิลปะประยุกต์  โดยใช้เส้นมาเปลี่ยนรูปร่าง

ของตัวอักษร  เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวและทำให้สื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้น 

สี  
หมายถึง แสงที่มากระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเรา ทำให้เห็นเป็นสีต่างๆ  
ทฤษฎีสี หมายถึง หลักวิชาเกี่ยวกับสีที่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา   เรารับรู้สีได้เพราะ เมื่อสามร้อยกว่าปี

ที่ ผ่ านมา ไอแซก นิ วตัน  ได้ค้นพบ ว่า  แสงสีขาวจาก ดวงอาทิ ตย์ เมื่ อหั ก เห  ผ่ านแท่ งแก้วสามเหลี่ ยม  
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( prism) แสงสีขาวจะกระจายออกเป็นสีรุ้ง เรียกว่า สเปคตรัม มี 7 สี ได้แก่ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง  
และได้มีกำหนดให้เป็นทฤษฎีสีของแสงขึ้น ความจริงสีรุ้งเป็นปรากฏการณ์ ตาม ธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้น และพบเห็นกัน
บ่อยๆ อยู่แล้ว โดยเกิดจากการหักเห ของ แสงอาทิตย์หรือ แสงสว่าง เมื่อผ่าน ละอองน้ำในอากาศ ซึ่งลักษณะกระทบ
ต่อสายตาให้เห็นเป็นสี มีผลถึงจิตวิทยา คือมีอำนาจให้เกิดความเข้มของแสง ที่อารมณ์ และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็น
สีจากสายตา สายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมองทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ตาม อิทธิพลของสี เช่น สดชื่น เร่าร้อน เยือก
เย็น หรือตื่นเต้น มนุษย์เราเกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะ ทุกสิ่ง ที่อยู่รอบตัวนั้น ล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกัน
มากมาย  
แม่สี 

นักวิชาการสาขาต่างๆ ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องสี จนเกิดเป็นทฤษฎีสี  ตามหลักการของนักวิชาการสาขานั้นๆ 
ดังนี้ 

แม่สีของนักฟิสิกส์ (แม่สีของแสง) (spectrum primaries)  
คือสีที่เกิดจากการผสมกันของคลื่นแสง มีแม่สี 3 สี คือ  
 
 
 
 

 
แม่สีของนักเคมี (pigmentary primaries) คือสีที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมและวงการศิลปะ หรือเรียกอีก

อย่างหนึ่งว่า สีวัตถุธาตุ ที่เรากำลังศึกษาอยู่ใน ขณะนี้ โดยใช้ในการเขียนภาพเกี่ยวกับพาณิชยศิลป์ ภาพโฆษณา 
ภาพประกอบเรื่อง ซึ่งในหลักการเดียวกันทั้งสิ้น   ประกอบด้วย  

สีขั้นที่ 1 (Primary Color) คือ สีพื้นฐาน มีแม่สี 3 สี ได้แก่  
1. สีเหลือง (Yellow) 
2. สีแดง (Red)  
3. สีน้ำเงิน (Blue)  
สีขั้นที่ 2 (Secondary color) 
 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะทำให้เกิดสีใหม่ 3 สี ได้แก่  
1. สีส้ม (Orange)    เกิดจาก สีแดง (Red)  ผสมกับสีเหลือง (Yellow)  
2. สีม่วง (Violet)     เกิดจาก สีแดง (Red)  ผสมกับสีน้ำเงิน (Blue) 
3. สีเขียว (Green)   เกิดจาก สีเหลือง (Yellow) ผสมกับสีน้ำเงิน (Blue) 
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สีขั้นที่ 3 (Intermediate Color)  
คือสีที่เกิดจากการผสมกันระหว่างสีของแม่สีกับสีขั้นที่ 2 จะเกิดสีขึ้นอีก 6 สี ได้แก่  
1. สีน้ำเงินม่วง ( Violet-blue)        เกิดจาก สีน้ำเงิน (Blue) ผสมสีม่วง (Violet) 
2. สีเขียวน้ำเงิน ( Blue-green)      เกิดจาก สีน้ำเงิน (Blue) ผสมสีเขียว (Green)  
3. สีเหลืองเขียว ( Green-yellow)  เกิดจาก สีเหลือง(Yellow) ผสมกับสีเขียว (Green)  
4. สีส้มเหลือง ( Yellow-orange)   เกิดจาก สีเหลือง (Yellow) ผสมกับสีส้ม (Orange) 
5. สีแดงส้ม ( Orange-red)          เกิดจาก สีแดง (Red) ผสมกับสีส้ม (Orange) 
6. สีม่วงแดง ( Red-violet)           เกิดจาก สีแดง (Red) ผสมกับสีม่วง (Violet) 
เราสามารถผสมสีเกิดขึ้นใหม่ได้อีกมากมายหลายร้อยสีด้วยวิธีการเดียวกันนี้ ตามคุณลักษณะของสีที่จะกล่าว

ต่อไป  
จะเห็นได้ว่าทฤษฎีสีดังกล่าวมีผลให้เราสามารถนำมาใช้เป็นหลักในการเลือกสรรสีสำหรับงานสร้างสรรค์ ของ

เราได้ ซึ่งงานออกแบบมิได้ถูกจำกัดด้วยกรอบความคิดของทฤษฎีตามหลักวิชาการเท่านั้น  แต่เราสามารถ คิดออก
นอกกรอบแห่งทฤษฎีนั้นๆ ได้ เท่าท่ีมันสมองของเราจะเค้นความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ 
คุณลักษณะของสีมี 3 ประการ คือ 

1. สีแท้ หรือความเป็นสี (Hue ) หมายถึง สีที่อยู่ในวงจรสีธรรมชาติ ทั้ง 12 สี (ดูภาพสี 12 สีในวงจรสี ด้าน
ซ้ายมือประกอบ) สี ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แบ่งเป็น 2 วรรณะ โดยแบ่งวงจรสีออกเป็น 2 ส่วน จากสีเหลืองวนไปถึงสี
ม่วง คือ 

1. สีร้อน (Warm Color) ให้ความรู้สึกรุนแรง ร้อน ตื่นเต้น ประกอบด้วย สีเหลือง สีเหลืองส้ม สี
ส้ม สีแดงส้ม สีแดง สีม่วงแดง สีม่วง 

2. สีเย็น (Cool Color) ให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบายตาประกอบด้วย สีเหลือง สี เขียวเหลือง  
สีเขียว สีน้ำเงินเขียว สีน้ำเงิน สีม่วงน้ำเงิน สีม่วง  เราจะเห็นว่า สีเหลือง และสีม่วง เป็นสีที่อยู่ได้ท้ัง 2 วรรณะ คือเป็น
สีกลาง เป็นได้ท้ังสีร้อน และสีเย็น 

2. ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสด หรือความบริสุทธิ์ของสีใดสีหนึ่ง สีที่ถูกผสมด้วย สีดำจน
หม่นลง ความจัด  หรือความบริสุทธิ์จะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลำดับจากจัดที่ สุด ไปจน หม่นที่สุด  
ได้หลายลำดับ ด้วยการค่อยๆ เพ่ิมปริมาณของสีดำที่ผสมเข้าไปทีละน้อยจนถึงลำดับที่ความจัดของสีมีน้อยที่สุด  คือ
เกือบเป็นสีดำ  

3. น้ำหนักของสี (Values) หมายถึง สีที่สดใส (Brightness) สีกลาง (Grayness) สีทึบ(Darkness) ของ 
สีแต่ละสี สีทุกสีจะมีน้ำหนักในตัวเอง ถ้าเราผสมสีขาวเข้าไปในสีใดสีหนึ่ง สีนั้นจะสว่างขึ้น  หรือมีน้ำหนักอ่อนลงถ้า
เพ่ิมสีขาวเข้าไปทีละน้อยๆ ตามลำดับ เราจะได้น้ำหนักของสีที่เรียงลำดับจากแก่สุด ไปจนถึงอ่อนสุดน้ำหนักอ่อนแก่
ของสี ก็ ได้  เกิ ด จ ากการผสมด้ วยสี ข าว  เท า และ  ด ำ  น้ ำห นั ก ของสี จะลดลงด้ วยการใช้ สี ข าวผสม  
( tint) ซึ่งจะทำให้ เกิดความรู้สึกนุ่มนวล อ่อนหวาน สบายตา น้ำหนักของสีจะเพ่ิมข้ึนปานกลางด้วยการใช้สีเทาผสม  
( tone) ซึ่งจะทำให้ความเข้มของสีลดลง เกิดความรู้สึก ที่สงบ ราบเรียบ และน้ำหนักของสีจะเพ่ิมขึ้นมากขึ้นด้วยการ
ใช้สีดำผสม ( shade) ซึ่งจะทำให้ความเข้มของสีลดความสดใสลง เกิดความรู้สึกขรึม ลึกลับ น้ำหนักของสียังหมายถึง
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ก าร เรี ย งล ำดั บ น้ ำ ห นั ก ข อ งสี แ ท้ ด้ ว ย กั น เอ ง  โด ย เป รี ย บ เที ย บ  น้ ำห นั ก อ่ อ น แ ก่ กั บ สี ข า ว  – ด ำ  
เราสามารถเปรียบเทียบระหว่างภาพสีกับภาพขาวดำได้อย่างชัดเจนเมื่อนำภาพสีที่เราเห็นว่ามีสีแดงอยู่หลายค่าทั้ง
อ่อน กลาง แก่ ไปถ่ายเอกสารขาว -ดำ เมื่อนำมาดูจะพบว่า สีแดงจะมีน้ำหนักอ่อน แก่ตั้งแต่ขาว เทา ดำ  
นั่นเป็นเพราะว่าสีแดงมีน้ำหนักของสีแตกต่างกันนั่นเอง 

สีต่างๆ ที่เราสัมผัสด้วยสายตา จะทำให้เกิดความรู้สึกข้ึนภายในต่อเรา ทันทีที่เรามองเห็นสี ไม่ว่าจะเป็น การ
แต่งกาย บ้านที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่างๆ แล้วเราจะ ทำอย่างไร  จึงจะใช้สีได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับหลัก
จิตวิทยา เราจะต้องเข้าใจว่าสีใดให้ความรู้สึก ต่อมนุษย์อย่างไร ซึ่งความรู้สึกเก่ียวกับสี สามารถจำแนกออกได้ดังนี้  

สีแดง ให้ความรู้สึกร้อน รุนแรง กระตุ้น ท้าทาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ์ ความ
มั่งค่ัง ความรัก ความสำคัญ อันตรายสีแดงชาด จะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  

สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง การปลดปล่อย ความ
เปรี้ยว การระวังสีเหลือง ให้ความรู้สึก แจ่มใส ความร่าเริง ความเบิกบานสดชื่น  ชีวิตใหม่ ความสด ใหม่ ความ
สุกสว่ าง การแผ่กระจายอำนาจบารมีสี เขียว  ให้ ความรู้สึ กงอกงาม  สดชื่ น  สงบ  เงียบ  ร่มรื่ น  ร่ม เย็น  
การพักผ่อน การผ่อนคลายธรรมชาติ ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น 

สีเขียวแก่ จะทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าใจความแก่ชรา สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแน่น เคร่ง
ขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ สง่างาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ เป็นระเบียบถ่อมตน  

สีฟ้า ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งโล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง ลมหายใจ ความเป็น
อิสรเสรีภาพ การช่วยเหลือ แบ่งปัน  

สีคราม จะทำให้เกิดความรู้สึกสงบ  
สีม่วง ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอำนาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความเศร้า ความ

ผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักดิ์ 
สีน้ำตาล ให้ความรู้สึกเก่า หนัก สงบเงียบ  
สีขาว ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ สะอาด ใหม่ สดใส  
สีดำ ให้ความรู้สึกหนัก หดหู่ เศร้าใจ ทึบตัน  
สีชมพู ให้ความรู้สึก อบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจใส่ วัยรุ่น หนุ่มสาว ความน่ารัก

ความสดใส 
สีไพล จะทำให้เกิดความรู้สึกกระชุ่มกระชวย ความเป็นหนุ่มสาว  
สีเทา ให้ความรู้สึก เศร้า อาลัย ท้อแท้ ความลึกลับ ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเงียบ สุภาพ สุขุม 

ถ่อมตน 
สีทอง ให้ความรู้สึก ความหรูหรา โอ่อ่า มีราคา สูงค่า สิ่งสำคัญ ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข ความมั่งคั่ง 

ความร่ำรวย การแผ่กระจาย  
จากความรู้สึกดังกล่าว เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในทุกเรื่อง  และเมื่อต้องการสร้าง

ผลงาน ที่เกี่ยวกับการใช้สี เพ่ือที่จะได้ผลงานที่ตรงตามความต้องการในการสื่อความหมาย และจะช่วยลดปัญหาใน
การ ตัดสินใจที่จะเลือกใช้สีต่างๆได้ เช่น 
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1. ใช้ในการแสดงเวลาของบรรยากาศในภาพเขียน เพราะสีบรรยากาศในภาพเขียนนั้นๆ จะแสดงให้รู้ว่า เป็น
ภาพตอนเช้า ตอนกลางวัน หรือตอนบ่าย เป็นต้น  

2. ในด้านการค้า คือ ทำให้สินค้าสวยงาม น่าซื้อหา นอกจากนี้ยังใช้กับงานโฆษณา เช่น โปสเตอร์ต่างๆ ช่วย
ให้จำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น  

3. ในด้านประสิทธิภาพของการทำงาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ถ้าทาสีสถานที่ทำงานให้ถูกหลักจิตวิทยา 
จะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้น่าทำงาน คนงานจะทำงานมากข้ึน มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น  

4. ในด้านการตกแต่ง สีของห้อง และสีของเฟอร์นิเจอร์ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความสว่างของห้อง  รวมทั้ง
ความสุขในการใช้ห้อง ถ้าเป็นโรงเรียนเด็กจะเรียนได้ผลดีขึ้น ถ้าเป็นโรงพยาบาลคนไข้จะหายเร็วขึ้น 
สร้างสรรค์งานออกแบบจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สีโดยตรง มัณฑนากรจะคิดค้นสีขึ้นมาเพ่ือใช้ในงานตกแต่ง คน
ออกแบบฉากเวทีการแสดงจะคิดค้นสีเกี่ยวกับแสง จิตรกรก็จะคิดค้นสีขึ้นมาระบายให้เหมาะสมกับ ความคิด และ
จินตนาการของตน แล้วตัวเราจะคิดค้นสีขึ้นมาเพ่ือความงาม ความสุข สำหรับเรามิได้หรือ  
สีที่ใช้สำหรับการออกแบบนั้น ถ้าเราจะใช้ให้เกิดความสวยงามตรงตามความต้องการของเรา มีหลักในการใช้กว้างๆ 
อยู่ 2 ประการ คือ การใช้สีกลมกลืนกัน และ การใช้สีตัดกัน  

1.  การใช้สีกลมกลืนกัน  
การใช้สีให้กลมกลืนกัน เป็นการใช้สีหรือน้ำหนักของสีให้ใกล้เคียงกัน หรือคล้ายคลึงกัน เช่น  การใช้สีแบบ

เอกรงค์ เป็นการใช้สีสีเดียวที่มีน้ำหนักอ่อนแก่หลายลำดับ  
การใช้สีข้างเคียง เป็นการใช้สีที่เคียงกัน 2 – 3 สี ในวงสี เช่น สีแดง สีส้มแดง และสีม่วงแดง การใช้สีใกล้เคียง เป็น
การใช้สีที่อยู่เรียงกันในวงสีไม่เกิน 5 สี ตลอดจนการใช้สีวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ( warm tone colors and 
cool tone colors) ดังได้กล่าวมาแล้ว  

2. การใช้สีตัดกัน สีตัดกันคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี (ดูภาพวงจรสี ด้านซ้ายมือประกอบ) การใช้สีให้ตัด
กันมีความจำเป็นมาก ในงานออกแบบ เพราะช่วยให้เกิดความน่าสนใจ ในทันทีที่พบเห็น สีตัดกันอย่างแท้จริงมี อยู่
ด้วยกัน 6 คู่สี คือ  

1. สีเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วง 
2. สีส้ม ตรงข้ามกับ สีน้ำเงิน 
3. สีแดง ตรงข้ามกับ สีเขียว 
4. สีเหลืองส้ม ตรงขามกับ สีม่วงน้ำเงิน  
5. สีส้มแดง ตรงข้ามกับ น้ำเงินเขียว 
6. สีม่วงแดง ตรงข้ามกับ สีเหลืองเขียว  
การใช้สีตัดกัน ควรคำนึงถึงความเป็นเอกภาพด้วย วิธีการใช้มีหลายวิธี เช่น ใช้สีให้มีปริมาณต่างกัน เช่น ใช้สี

แดง 20 % สีเขียว 80% หรือ ใช้เนื้อสีผสมในกันและกัน หรือใช้สีหนึ่งสีใดผสมกับสีคู่ที่ตัดกัน  ด้วยปริมาณเล็กน้อย 
รวมทั้งการเอาสีที่ตัดกันมาทำให้เป็นลวดลายเล็ก ๆ สลับกัน ในผลงานชิ้นหนึ่ง อาจจะใช้สีให้กลมกลืนกันหรือตัดกัน
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจจะใช้พร้อมกันทั้ง 2 อย่าง ทั้งนี้แล้วแต่ความต้องการ และความคิดสร้างสรรค์ของเรา 
ไม่มีหลักการ หรือรูปแบบที่ตายตัว  
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ในงานออกแบบ หรือการจัดภาพ หากเรารู้จักใช้สีให้มีสภาพโดยรวมเป็นวรรณะร้อน หรือวรรณะเย็น เราจะ 
สามารถควบคุม และสร้างสรรค์ภาพให้เกิดความประสานกลมกลืน งดงามได้ง่ายขึ้น เพราะสีมีอิทธิพลต่อ มวล 
ปริมาตร และช่องว่าง สีมีคุณสมบัติที่ทำให้เกิดความกลมกลืน หรือขัดแย้งได้ สีสามารถขับเน้นให้ให้เกิด จุดเด่น และ
การรวมกันให้เกิดเป็นหน่วยเดียวกันได้ เราในฐานะผู้ใช้สีต้องนำหลักการต่างๆ ของสีไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง กับ
เป้าหมายในงานของเรา เพราะสีมีผลต่อการออกแบบ คือ 

1. สร้างความรู้สึก สีให้ความรู้สึกต่อผู้พบเห็นแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และภูมิหลัง ของ
แต่ละคน สีบางสีสามารถรักษาบำบัดโรคจิตบางชนิดได้ การใช้สีภายใน หรือภายนอกอาคาร  จะมีผลต่อการ สัมผัส 
และสร้างบรรยากาศได้ 

2. สร้างความน่าสนใจ สีมีอิทธิพลต่องานศิลปะการออกแบบ จะช่วยสร้างความประทับใจ  และความ
น่าสนใจเป็นอันดับแรกที่พบเห็น          

3. สีบอกสัญลักษณ์ของวัตถุ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ หรือภูมิหลัง เช่น  สีแดงสัญลักษณ์ของไฟ หรือ
อันตราย สีเขียวสัญลักษณ์แทนพืช หรือความปลอดภัย เป็นต้น 

4. สีช่วยให้ เกิดการรับรู้  และจดจำ  งานศิลปะการออกแบบต้องการให้ผู้พบเห็นเกิดการจดจำ  
ในรูปแบบ และผลงาน หรือเกิดความประทับใจ การใช้สีจะต้องสะดุดตา และมีเอกภาพ  
 
แสงและเงา 

แสงและเงา หมายถึง แสงที่ส่องมากระทบพ้ืนผิวที่มีสีอ่อนแก่และพ้ืนผิวสูงต่ำ โค้งนูนเรียบหรือขรุขระ ทำให้
ปรากฏแสงและเงาแตกต่างกัน 

ตัวกำหนดระดับของค่าน้ำหนัก  ความเข้มของเงาจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง  ในที่ที่มีแสงสว่างมาก เงา
จะเข้มขึ้น   และในที่ที่มีแสงสว่างน้อย เงาจะไม่ชัดเจน ในที่ที่ไม่มีแสงสว่างจะไม่มีเงา และเงาจะอยู่ในทางตรงข้ามกับ
แสงเสมอ  ค่าน้ำหนักของแสงและเงาที่เกิดบนวัตถุ     สามารถจำแนกเป็นลักษณะที่ ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1. บริเวณแสงสว่างจัด  (Hi-light)  เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแสงมากที่สุด   จะมีความสว่างมาก
ที่สุด ในวัตถุท่ีมีผิวมันวาวจะสะท้อนแหล่งกำเนิดแสงออกมาให้เห็นได้ชัด  

2. บริเวณแสงสว่าง  (Light) เป็นบริเวณที่ได้รับแสงสว่าง รองลงมาจากบริเวณแสงสว่าง  จัด เนื่องจากอยู่
ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงออกมา และเริ่มมีค่าน้ำหนักอ่อน ๆ  

3. บริเวณเงา (Shade)  เป็นบริเวณท่ีไม่ได้รับแสงสว่าง     หรือเป็นบริเวณท่ีถูกบดบังจาก  แสงสว่าง ซึ่งจะ
มีค่าน้ำหนักเข้มมากข้ึนกว่าบริเวณแสงสว่าง  

4. บริเวณเงาเข้มจัด (Hi-Shade) เป็นบริเวณท่ีอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดแสงมากที่สุด หรือ  เป็นบริเวณท่ีถูก
บดบังมาก ๆ หลาย ๆ ชั้น จะมีค่าน้ำหนักที่เข้มมากไปจนถึงเข้มที่สุด  

5. บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพ้ืนหลังที่เงาของวัตถุทาบลงไป เป็นบริเวณเงาที่อยู่ ภายนอกวัตถุ 
และจะมีความเข้มของค่าน้ำหนักขึ้นอยู่กับ ความเข้มของเงา น้ำหนักของพ้ืน หลัง ทิศทางและระยะของเงา  
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ความสำคัญของค่าน้ำหนัก 
1. ให้ความแตกต่างระหว่างรูปและพ้ืน หรือรูปทรงกับท่ีว่าง  
2. ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว  
3. ให้ความรู้สึกเป็น 2 มิติ แก่รูปร่าง และความเป็น 3 มิติแก่รูปทรง  
4. ทำให้เกิดระยะความตื้น - ลึก และระยะใกล้ - ไกลของภาพ  
5. ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ 
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ใบงานที่1 
เรือ่ง    จดุ เสน้ ส ีแสง เงา รปูรา่ง และรปูทรง 

 
1. ให้นักศึกษาบอกความรู้สึกท่ีมีต่อเส้นในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

1.1 เส้นตรงแนวตั้ง……………………………………………………………. 
1.2 เส้นตรงแนวนอน…………………………………………………………. 
1.3 เส้นตรงแนวเฉียง………………………………………………………….. 
1.4 เส้นติดกัน…………………………………………………………………. 
1.5 เส้นโค้ง……………………………………………………………………. 
1.6                                        ให้ความรู้สึกอย่างไร 
1.7 ------------------------     ให้ความรู้สึกอย่างไร 
1.8                                    ให้ความรู้สึกอย่างไร 
1.9                                    ให้ความรู้สึกอย่างไร 
1.10 ให้นักศึกษาสร้างงานศิลปะจากเส้นต่างๆ จำนวน 1 ภาพ 

2. ให้นักศึกษา อธิบายว่าสีร้อน และสีเย็น หมายถึงอะไรและประกอบด้วยสีอะไรบ้าง 
3. ให้นักศึกษาวาดรูปโดยใช้ดินสอไล่น้ำหนักของแสงเงา 
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แผนการเรียนรายวิชาศิลปศึกษา ทช 31003 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

หน่วยการเรียนรู้   ทัศนศิลป์   เรื่อง  สร้างสรรค์งานศิลปะและความงามตามธรรมชาติ  ครั้งที่  1   แบบพบกลุ่ม  
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู ้ สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล 

ทัศนศลิป ์
1. ทัศนศิลป์สากล 
2. การวิพากษ์วิจารณ์
งานทัศนศิลป์ 
3. ความงามตาม
ธรรมชาติ 
4. ความงามตาม
ทัศนศิลป์สากล 

1. อธิบายความหมาย
ความสำคัญ ความเป็นมา ของ
ทัศนศิลป์สากล ในด้านต่าง ๆ 
2. อธิบายเกี่ยวกับความซาบซึ้ง
ในงานทัศนศิลป์สากล 
3.สามารถวิเคราะห์  วิพากษ์  
วิจารณ์ งานทัศนศิลป์สากลด้าน
ต่างๆ 
 

1. ความหมาย 
ความสำคัญ และความ
เป็นมาของทัศนศิลป์
สากลในด้าน  
- จิตรกรรม 
- ประติมากรรม 
- สถาปัตยกรรม 
- ภาพพิมพ์ 
2. วิพากษ์วิจารณ์ งาน
ทัศนศิลป์สากล 
3. ความงามทาง
ทัศนศิลป์สากล ที่เกิด
จากการสร้างสรรค์ด้วย
จุด เส้น สี แสง – เงา 
รูปร่าง และรูปทรงของ
วัตถุจากธรรมชาติ 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหาการเรยีนรู้ 
1. ครูสนทนากับนักศกึษาเรื่องสถานที่
สำคัญในประเทศไทย   เช่น วัด มัสยิด 
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุฯลฯ 
ขั้นที ่2 แสวงหาขอ้มลูและจดัการเรยีนรู้ 
2. ครอูธิบาย ความสำคัญ ความเป็นมา
ของเนื้อหา ทัศนศิลป์ และการ
วิพากษ์วิจารณ์งานทัศนศิลป์ 
2. ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบออนไลน์ 
ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ครูกำหนดให้  
ขั้นที ่3 การปฏบิตัแิละการนำไปใช้ 
1. ให้นักศึกษานำเสนอผลงานที่ศึกษา
ค้นคว้าให้เพ่ือนๆฟัง 
2. ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา
สาระสำคัญของเรื่องและจดบันทึก 

สือ่ 
- หนังสือ  
- รูปภาพ  ซีดี 
- ใบงาน/ใบความรู้ 
แหล่งเรยีนรู ้
- ห้องสมุด 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- วัด 
- โบราณสถาน / 
โบราณวัตถ ุ
-ใบงานออนไลน์ 
-ใบความรู้ออนไลน์ 
-แบบทดสอบ
ออนไลน์ 
 
 
 

1.ใบงานออนไลน์ /
ใบความรู้ ออนไลน์ 
2. แบบทดสอบ 
ออนไลน์ 
3. สังเกตการมีส่วน
ร่วมจากการเข้า
เรียนและการทำ
แบบทดสอบ
ออนไลน์ 
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แผนการเรียนรายวิชาศิลปศึกษา ทช 31003 (ต่อ) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
หน่วยการเรียนรู้   ทัศนศิลป์   เรื่อง   สร้างสรรค์งานศิลปะและความงามตามธรรมชาติ  ครั้งที่  1  แบบพบกลุ่ม  

 

รายวชิา/หวัเรือ่ง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจดักระบวนการเรยีนรู ้ สือ่/แหลง่เรยีนรู ้ การวัดและประเมินผล 

   ขั้นที ่4 การประเมนิผลการเรยีนรู้ 
1. แบบทดสอบออนไลน์ 
2. ใบงาน/ใบความรู้ออนไลน์ 
3. สังเกตการมีส่วนร่วมจากการเข้าเรียนและ
การทำแบบทดสอบออนไลน ์
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ใบความรู ้
เรือ่ง  สรา้งสรรคง์านศลิปะและความงามตามธรรมชาติ 

ทัศนศลิปส์ากล ความหมายของศลิปะและทัศนศลิป์   
ศิลปะ หมายถึง ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆให้ปรากฏซึ่ง

ความสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ตามประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของบุคคล
แต่ละคนนอกจากนี้ยังมีนักปราชญ์ นักการศึกษา ท่านผู้รู้ ได้ให้ความหมายของศิลปะแตกต่างกันออกไป เช่นการ
เลียนแบบธรรมชาติ การแสดงออของบุคลิกภาพทางอารมณ์ของมนุษย์   และศิลปะคือ การสื่อสารอย่างหนึ่ง
ระหว่างมนุษย์  การระบายความปรารถนาในใจของศิลปินออกมา การแสดงออกของผลงานด้านต่างๆที่
สร้างสรรค ์
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์  

การสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นกิจกรรมพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ การสร้างสรรค์ศิลปะของมนุษย์เชื่อ
ว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคหินหรือประมาณ 5000,000 - 4,000 ปีล่วงมาแล้ว นับตั้งแต่มนุษย์อาศัย
อยู่ในถ้ำ เพิงผา ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และหาของป่าเป็นอาหาร โดยมากศิลปะจะเป็นภาพวาด  ซึ่งปรากฏ
ตามผนังถ้ำต่างๆ เช่น ภาพวัวไบซัน ที่ถ้ำอัลตาริมา ในประเทศสเปน ภาพสัตว์ชนิดต่างๆที่ถ้ำลาสล์โก ในประเทศ
ฝรั่งเศส สำหรับประเทศไทยที่พบเห็น เช่นผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี  ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ที่บ้านเชียง 
จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเภทของงานทัศนศิลป์   สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. จิตรกรรม 
2. ประติมากรรม 
3. สถาปัตยกรรม 
4. ภาพพิมพ์ 
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จิตรกรรม 

จิตรกรรม เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการวาด ระบายสี และการจัดองค์ประกอบความงามอ่ืน 
เพ่ือให้เกิดภาพ 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนา จิตรกรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ ผู้ทำงานจิตรกรรม มัก
เรียกว่า จิตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จอห์น แคนาเดย์ (John Canaday) ได้ให้ความหมายของจิตรกรรมไว้ว่า จิตรกรรม คือ การระบายชั้น
ของสีลงบนพ้ืนระนาบรองรับ เป็นการจัดรวมกันของรูปทรง และ สีที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการของศิลปินแต่ละ
คนในการเขียนภาพนั้น พจนานุกรมศัพท์ อธิบายว่า เป็นการสร้างงานทัศนศิลป์บนพ้ืนระนาบรองรับ ด้วยการ 
ลาก ป้าย ขีด ขูด วัสดุ จิตรกรรมลงบนพื้นระนาบรองรับ 

ภาพจิตรกรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่เป็นที่รู้จักอยู่ที่ถ้ำ Chauvet ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนักประวัติศาสตร์บาง
คนอ้างว่ามีอายุราว 32,000 ปีเป็นภาพที่สลักและระบายสีด้วยโคลนแดงและสีย้อมดำ แสดงรูปม้า แรด สิงโต 
ควาย แมมมอธ หรือมนุษย์ ซึ่งมักจะกำลังล่าสัตว์ 

จิตรกรรม  สามารถจำแนกได้ตามลักษณะผลงานที่สิ้นสุด และวัสดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์เป็น 2 
ประเภท คือ ภาพวาด และ ภาพเขียน 

จิตรกรรมภาพวาด (Drawing) จิตรกรรมภาพวาด เรียกเป็นศัพท์ทัศนศิลป์ภาษไทยได้หลายคำ คือ 
ภาพวาดเขียน ภาพวาดเส้น หรือบางท่านอาจเรียกด้วยคำทับศัพท์ว่า ดรออ้ิง ก็มี ปัจจุบันได้มีการนำอุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเขียนภาพและวาดภาพ ที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากมาใช้ ผู้เขียนภาพจึงจึงอาจจะใช้
อุปกรณ์ต่างๆมาใช้ในการเขียนภาพ ภาพวาดในสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาพวาด
ลายเส้น และ การ์ตูน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99
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จิตรกรรมภาพเขียน (Painting) ภาพเขียนเป็นการสร้างงาน 2 มิติ บนพ้ืนระนาบด้วยสีหลายสีซึ่งมักจะ
ต้องมีสื่อตัวกลางระหว่างวัสดุกับอุปกรณ์ท่ีใช้เขียนอีก ซึ่งกลวิธีเขียนที่สำคัญ คือ  

1. การเขียนภาพสีน้ำ (Color Painting)  
 
 
 
 
 
 

2. การเขียนภาพสีน้ำมัน (Oil Painting)  
 
 
 
 
 
 
 

3. การเขียนภาพสีอะคริลิค (Acrylic Painting)  
 
 
 
 
 
 

ประติมากรรม  เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร มีน้ำหนักและกิน
เนื้อที่ในอากาศ โดยการใช้วัสดุชนิดต่าง ๆ วัสดุที่ใช้สร้างสรรค์งานประติมากรรม จะเป็นตัวกำหนด วิธีการสร้าง
ผลงาน ความงามของงานประติมากรรม เกิดจากการแสงและเงา ที่ เกิดขึ้นในผลงานการสร้างงานประติมากรรม
ทำได้ 4 วิธี คือ  

1. การปั้น (Casting) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุ ทีเหนียว อ่อนตัว และยึดจับตัว กันได้ดี 
วัสดุที่นิยมนำมาใช้ปั้น ได้แก่ ดินเหนียว ดินน้ำมัน ปูน แป้ง ขี้ผึ้ง กระดาษ หรือ ขี้เลื่อยผสมกาว เป็นต้น  

2. การแกะสลัก (Carving) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุที่ แข็ง เปราะ โดยอาศัย เครื่องมือ 
วัสดุที่นิยมนำมาแกะ ได้แก่ ไม้ หิน กระจก แก้ว ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
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3. การหล่อ (Molding) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุที่หลอมตัวได้และกลับแข็ง ตัวได้ โดย
อาศัยแม่พิมพ์ ซึ่งสามารถทำให้เกิดผลงานที่เหมือนกันทุกประการตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป วัสดุที่นิยมนำมาใช้หล่อ 
ได้แก่ โลหะ ปูน แป้ง แก้ว ขี้ผึ้ง ดิน เรซิ่น พลาสติก ฯลฯ เช่น รำมะนา (ชิต เหรียญประชา) 

4. การประกอบขึ้นรปู (Construction) เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติ โดยนำวัสดุต่าง ๆ มา ประกอบเข้า
ด้วยกัน และยึดติดกันด้วยวัสดุต่าง ๆ การเลือกวิธีการสร้างสรรค์งานประติมากรรม ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ต้องการใช้ 
ประติมากรรม ไม่ว่าจะสร้างขึ้นโดยวิธีใด จะมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ แบบนูนต่ำ แบบนูนสูง และแบบลอยตัว ผู้
สร้างสรรค์งานประติมากรรม เรียกว่า ประติมากร  
ประเภทของงานประติมากรรม  

1. ประติมากรรมแบบนูนต่ำ (Bas Relief) เป็นรูปที่เป็นนูนขึ้นมาจากพ้ืนหรือมีพ้ืนหลัง รองรับ 
มองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียว คือด้านหน้า มีความสูงจากพ้ืนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรูป จริง ได้แก่รูปนูนแบบ
เหรียญ รูปนูนที่ใช้ประดับตกแต่งภาชนะ หรือประดับตกแต่งอาคารทาง สถาปัตยกรรม โบสถ์ วิหารต่างๆ พระ
เครื่องบางชนิด  

 
 
 
 
 
 
2. ประติมากรรมแบบนูนสูง ( High Relief ) เป็นรูปต่าง ๆ ในลักษณะเช่นเดียวกับแบบ นูนต่ำ แต่มี

ความสูงจากพ้ืนตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นไป ทำให้เห็นลวดลายที่ลึก  ชัดเจน และ และเหมือนจริงมากกว่า
แบบนูนต่ำและใช้งานแบบเดียวกับแบบนูนต่ำ  

 
 
 
 
 
 
 
3. ประติมากรรมแบบลอยตัว (Round Relief ) เป็นรูปต่าง ๆ ที่มองเห็นได้รอบด้านหรือ ตั้งแต่  4 ด้าน

ขึ้นไป ได้แก ่ภาชนะต่าง ๆ รูปเคารพต่าง ๆ พระพุทธรูป เทวรูป รูปตามคตินิยม รูปบุคคลสำคัญ รูปสัตว์ ฯลฯ 
สถาปัตยกรรม (Architecture) หมายถึง การออกแบบก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งก่อสร้างที่คนทั่วไปอยู่

อาศัยได้ เช่นสถูป เจดีย์ อนุสาวรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดผังบริเวณต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความ
สวยงามและเป็นประโยชน์แก่การ ใช้สอยตามต้องการ งานสถาปัตยกรรมเป็นแหล่งรวมของงานศิลปะทาง
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กายภาพเกือบทุกชนิด และมักมีรูปแบบแสดงเอกลักษณ์ของ สังคมนั้น ๆ ในช่วงเวลานั้น ๆ เราแบ่งลักษณ์งาน
ของสถาปัตยกรรมออกได้เป็น ๓ แขนง ดังนี้คือ  

1. สถาปัตยกรรมออกแบบก่อสร้าง เช่น การออกแบบสร้างตึกอาคาร บ้านเรือน เป็นต้น 
2. ภูมิสถาปัตย์ เช่น การออกแบบวางผัง จัดบริเวณ วางผังปลูกต้นไม้ จัดสวน เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สถาปัตยกรรมผังเมือง ได้แก่ การออกแบบบริเวณเมืองให้มีระเบียบ มีความสะอาด มีความรวดเร็ว
ในการติดต่อ และถูกหลักสุขาภิบาล เราเรียกผู้สร้างงานสถาปัตยกรรมว่า สถาปนิก 
องค์ประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรม 

จุดสนใจและความหมายของศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
บทความ De Architectura ของวิทรูเวียส ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ที่เก่าแก่ที่สุดที่เรา

ค้นพบ ได้กล่าวไว้ว่า สถาปัตยกรรมต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนหลักๆ ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
และสมดุล อันได้แก ่

ความงาม (Venustas) หมายถึง สัดส่วน และองค์ประกอบ การจัดวางที่ว่าง สี วัสดุ และพ้ืนผิวของ
อาคาร ที่ผสมผสานลงตัว ที่ยกระดับจิตใจ ของผู้ได้ยลหรือเยี่ยมเยือนสถานที่นั้นๆ  

ความมั่นคงแข็งแรง (Firmitas)  และประโยชน์ใช้สอย (Utilitas) หมายถึง การสนองประโยชน์ และ 
การบรรลุประโยชน์แห่งเจตนา รวมถึงปรัชญาของสถานที่นั้นๆ  
สถาปัตยกรรมไทย 
ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมไทย ได้แก่ 
• เรือนไทย ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละภาค  
• วัดไทย รวมถึง อุโบสถ วิหาร หอระฆัง เจดีย์  
• พระราชวัง ป้อมปราการ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
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ตวัอยา่งของสถาปตัยกรรมไทย 
 

สถาปัตยกรรมตะวันตก 
ตัวอย่างเช่น บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร ปราสาท ราชวัง ซึ่งมีทั้งสถาปัตยกรรมแบบโบราณ เช่น กอธิก ไบ

แซนไทน ์จนถึงแบบสมัยใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

สถาปตัยกรรมตะวนัตก 
ศิลปะภาพพิมพ์ ( Printmaking) 

ภาพพิมพ์ โดยความหมายของคำย่อมเป็นที่เข้าใจชัดเจนแล้วว่า  หมายถึงรูปภาพที่สร้างขึ้นมา  โดย
วิธีการพิมพ์ แต่สำหรับคนไทยส่วนใหญ่เมื่อพูดถึง ภาพพิมพ์อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักว่าภาพพิมพ์  คืออะไรกันแน่ 
เพราะคำๆนี้เป็นคำใหม่ท่ีเพ่ิงเริ่มใช้กันมาประมาณเมื่อ 30 ปี มานี้เอง  

โดยความหมายของคำเพียงอย่างเดียว  อาจจะชวนให้ เข้าใจสับสนไปถึงรูปภาพที่ พิมพ์ด้วย 
กรรมวิธีการพิมพ์ทางอุตสาหกรรม เช่น โปสเตอร์ ภาพพิมพ์ที่จำลองจากภาพถ่าย หรือภาพจำลอง  จิตรกรรม
อันที่จริงคำว่า ภาพพิมพ์ เป็นศัพท์เฉพาะทางศิลปะที่หมายถึง ผลงานวิจิตรศิลป์ที่จัดอยู่ในประเภท ทัศนศิลป์ 
เช่น เดียวกันกับจิตรกรรมและประติมากรรม  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ภาพพิมพ์ทั่วไปมีลักษณะเช่นเดียวกับจิตรกรรมและภาพถ่าย คือตัวอย่างผลงานมีเพียง 2 มิติ ส่วนมิติที่ 
3 คือ ความลึกที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ ภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์ อันได้แก่ เส้น สี น้ำหนัก และพ้ืนผิว สร้างให้ดู
ลวงตาลึกเข้าไปในระนาบ 2 มิติของผิวภาพ แต่ภาพพิมพ์มีลักษณะเฉพาะทีแตกต่างจากจิตรกรรมตรงกรรมวิธี
การสร้างผลงานที่จิตรกรรมนั้น ศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์ขีดเขียน หรือวาดภาพระบาย สีลงไปบนผืนผ้าใบ 
กระดาษ หรือสร้างออกมาเป็นภาพโดยทันที แต่การสร้างผลงานภาพพิมพ์ศิลปินต้องสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาเป็นสื่อ
ก่อน แล้วจึงผ่านกระบวนการพิมพ์ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพที่ต้องการได้  

จากกรรมวิธีในการสร้างผลงานด้วยการพิมพ์นี้เอง   ที่ทำให้ศิลปินสามารถสร้างผลงาน    ต้นแบบ    
( Original)  ที่เหมือนๆกันได้หลายชิ้น เช่นเดียวกับผลงานประติมากรรม ประเภทที่ปั้นด้วยดินแล้วทำแม่พิมพ์
หล่อผลงานชิ้นนั้นให้เป็นวัสดุถาวร เช่นทองเหลือง หรือสำริด ทุกชิ้นที่หล่อออกมาถือว่าเป็นผลงานต้นแบบมิใช่
ผลงานจำลอง ( Reproduction) ทั้งนี้เพราะว่าภาพพิมพ์นั้นก็มิใช่ผลงานจำลองจากต้นแบบที่เป็นจิตรกรรมหรือ
วาดเส้น แต่ภาพพิมพ์เป็นผลงานสร้างสรรค์ ที่ศิลปินมีทั้งเจตนาและความเชี่ยวชาญในการใช้คุณลักษณะพิเศษ
เฉพาะของเทคนิควิธีการทางภาพพิมพ์ แต่ละชนิดมาใช้ในการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิด และอารมณ์  
ความรู้สึกออกมาในผลงานได้โดยตรง แตกต่างกับการที่นำเอาผลงานจิตรกรรมที่สร้างสำเร็จไว้แล้วมาจำลองเป็น
ภาพโดยผ่านกระบวนการทางการพิมพ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการพิมพ์ผลงานแต่ละชิ้น ศิลปินจะจำกัดจำนวนพิมพ์ตามหลักเกณฑ์สากล ที่ศิลปะสมาคมระหว่าง
ชาติ ซึ่งไทยก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วย ได้กำหนดไว้โดยศิลปินผู้สร้างผลงานจะเขียนกำกับไว้ที่ด้านซ้ายของภาพ เช่น 
3/30 เลข 3 ตัวหน้าหมายถึงภาพที่ 3 ส่วนเลข 30 ตัวหลังหมายถึงจำนวนที่ พิมพ์ทั้งหมด ในภาพพิมพ์บางชิ้น
ศิลปินอาจเซ็นคำว่า A/P ไว้แทนตัวเลขจำนวนพิมพ์ A/Pนี้ย่อมาจาก  Artist's Proof ซึ่งหมายความว่า ภาพๆนี้
เป็นภาพที่พิมพ์ขึ้นมาหลังจากที่ศิลปินได้มีการทดลองแก้ไข  จนได้คุณภาพสมบูรณ์ตามที่ต้องการ จึงเซ็นรับรอง
ไว้หลังจากพิมพ์ A/P ครบตามจำนวน 10% ของจำนวนพิมพ์ทั้งหมด จึงจะเริ่มพิมพ์ให้ครบตามจำนวนเต็มที่
กำหนดไว้ หลังจากนั้นศิลปินจะทำลาย  แม่พิมพ์ด้วยการขูดขีด หรือวิธีการอ่ืนๆ และพิมพ์ภาพสุดท้ายนี้ไว้เพ่ือ
เป็นหลักฐาน เรียกว่า Cancellation Proof  สุดท้ายศิลปินจะเซ็นทั้งหมายเลขจำนวนพิมพ์ วันเดือนปี และ
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ลายเซ็นของศิลปินเอง ไว้ด้านล่างขวาของภาพ เพ่ือเป็นการรับรองคุณภาพด้วยทุกชิ้น จำนวนพิมพ์นี้อาจจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับความนิยมของ “ ตลาด ” และปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ  

สำหรับศิลปินไทยส่วนใหญ่จะจำกัดจำนวนพิมพ์ไว้ค่อนข้างต่ำประมาณ  5-10 ภาพ ต่อ ผลงาน 1 ชิ้น 
กฎเกณฑ์ที่ศิลปินทั่วโลกถือปฏิบัติกันเป็นหลักสากลนี้ย่อมเป็นการรักษามาตรฐานของภาพพิมพ์  ไว้ อันเป็นการ
ส่งเสริมภาพพิมพ์ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  

รูปแบบของศิลปะภาพพิมพ์ในด้านเทคนิค  
1. กรรมวิธีการพิมพ์ผิวนูน (Relief Process) 
2. กรรมวิธีการพิมพ์ร่องลึก (Intaglio Process ) 
3. กรรมวิธีการพิมพ์พ้ืนราบ (Planography Process ) 
4. กรรมวิธีการพิมพ์ผ่านช่องฉลุ (Serigraphy) 
5. กรรมวิธีการพิมพ์เทคนิคผสม (Mixed Tecniques) 
6. การพิมพ์วิธีพ้ืนฐาน (Basic Printing) 

รูปแบบของศิลปะภาพพิมพ์ในทางทฤษฎีสุนทรียศาสตร์  
1. รูปแบบแสดงความเป็นจริง (Figuration Form) 
2. รูปแบบผันแปรความเป็นจริง (Semi - Figuration Form) 
3. รูปแบบสัญลักษณ์ (Symbolic Form) 
4. รูปแบบที่ปราศจากเนื้อหา (Non - Figuration Form) 

ความสำคัญของเนื้อหา  
1. กระบวนการสร้างแม่พิมพ์ ในงานศิลปะภาพพิมพ์ มีหลายลักษณะและแต่ละลักษณะมีความเป็น

เฉพาะของภาพลักษณ์ (Image) ในเทคนิค ซึ่งแต่ละเทคนิคสามารถตอบสนองเนื้อหาในทางศิลปะได้ตามผลของ
เทคนิคนั้น ๆ เช่น กรรมวิธีการพิมพ์ร่องลึกสามารถถ่ายทอดเนื้อหาในเรื่องพ้ืนผิว (TEXTURE) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด 

2. ในทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ทำให้แยกแยะถึงรูปแบบในทางศิลปะในแบบต่าง ๆ  เพ่ือให้ทราบถึง
วิธีการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ของศิลปินได้ 
                  การวเิคราะหง์านศลิปะ หมายถึง การพิจารณาแยกแยะศึกษาองค์รวมของงานศิลปะออกเป็น
ส่วนๆ ทีละประเด็น ทั้งในด้านทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ และความสัมพันธ์ต่างๆ  ในด้านเทคนิคกรรมวิธีการ
แสดงออก เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาประเมินผลงานศิลปะว่ามีคุณค่าทางด้านความงาม ทางด้านสาระ และทางด้าน
อารมณ์ความรู้สึกอย่างไร  
          การวจิารณง์านศลิปะ  หมายถึง การแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะที่ศิลปิน
สร้างสรรค์ข้ึนไว้ โดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์และหลักการของศิลปะ ทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์
และสาระอ่ืนๆ ด้วยการติชมเพ่ือให้ได้ข้อคิดนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะ หรือใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน
ตัดสินผลงาน และเป็นการฝึกวิธีดู วิธวีิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะชิ้นนั้น ๆ  
คุณสมบตัขิองนกัวจิารณ์ 
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       1. ควรมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะทั้งศิลปะประจำชาติและศิลปะสากล 
       2. ควรมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ 
       3. ควรมีความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ช่วยให้รู้แง่มุมของความงาม 
       4. ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างขวาง และไม่คล้อยตามคนอ่ืน 
       5. กล้าที่จะแสดงออกท้ังที่เป็นไปตามหลักวิชาการและตามความรู้สึกและประสบการณ์ 
ทฤษฎกีารสร้างงานศลิปะ จัดเป็น 4 ลักษณะ  ดังนี้ 
    1. นยิมการเลยีนแบบ (Imitationalism Theory) เป็นการเห็นความงามในธรรมชาติแล้วเลียนแบบไว้ให้
เหมือนทั้งรูปร่าง รูปทรง สีสัน ฯลฯ 
  2. นยิมสรา้งรูปทรงทีส่วยงาม (Formalism Theory) เป็นการสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ให้สวยงามด้วยทัศน
ธาตุ (เส้น รูปร่าง รูปทรง สี น้ำหนัก พ้ืนผิว บริเวณว่าง) และเทคนิควิธีการต่างๆ 
  3. นยิมแสดงอารมณ ์(Emotional Theory) เป็นการสร้างงานให้ดูมีความรู้สึกต่างๆ ทั้งที่เป็นอารมณ์อัน
เนื่องมาจากเรื่องราวและอารมณ์ของศิลปินที่ถ่ายทอดลงไปในชิ้นงาน 
  4. นยิมแสดงจนิตนาการ (Imagination Theory) เป็นงานที่แสดงภาพจินตนาการ แสดงความคิดฝันที่
แตกต่างไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำ 
แนวทางการวเิคราะหแ์ละประเมินคุณคา่ของงานศลิปะ  
     การวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าของงานศิลปะโดยทั่วไปจะพิจารณาจาก  3 ด้าน  ได้แก่  

1. ด้านความงาม  
  เป็นการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในด้านทักษะฝีมือ การใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ และการจัด

องค์ประกอบศิลป์ว่าผลงานชิ้นนี้แสดงออกทางความงามของศิลปะได้อย่างเหมาะสมสวยงามและส่งผล
ต่อผู้ดูให้เกิดความชื่นชมในสุนทรียภาพเพียงใด ลักษณะการแสดงออกทางความงามของศิลปะจะมี
หลากหลายแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของยุคสมัย ผู้วิเคราะห์และประเมินคุณค่าจึงต้องศึกษาให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจด้วย  

2. ด้านสาระ  
             เป็นการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะแต่ละชิ้นว่ามีลักษณะส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนจุดประสงค์ต่างๆ ทางจิตวิทยาว่าให้สาระอะไรกับผู้ชมบ้าง ซึ่งอาจเป็นสาระเก่ียวกับ
ธรรมชาติ สังคม ศาสนา การเมือง ปัญญา ความคิด จินตนาการ และความฝัน 

3. ด้านอารมณค์วามรูส้กึ  
                    เป็นการคิดวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าในด้านคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก 
และสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งของวัสดุ ซึ่งเป็นผลของการใช้เทคนิคแสดงออกถึงความคิด พลัง ความรู้สึกท่ี
ปรากฏอยู่ในผลงาน เช่น  ความงามตามธรรมชาติ 
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ศิลปะกับธรรมชาติ  
ความของธรรมชาติและศิลปะ 
ธรรมชาติ (Natural) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏให้เห็นตามวัฏจักรของระบบสุริยะ โดยที่มนุษย์มิได้เป็นผู้

สรรค์สร้างข้ึน เช่น กลางวัน กลางคืน เดือนมืด คืนเดือนเพ็ญ ภูเขา น้ำตก ถือว่าเป็นธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ  ศิลปะ (Art) ตามความหมายทางพจนานุกรมและนักปราชญ์ทางศิลปะได้ให้ความหมายอย่าง
กว้างขวางตามแนวทางหรือทัศนะส่วนตัวไว้ดังนี้ คือ ศิลปะ(ART) คำนี้ ตามแนวสากล มาจากคำว่า ARTI และ 
ARTE ซึ่งเป็นคำที่นิยมใช้กันในสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา คำว่า ARTI นั้น หมายถึง กลุ่มช่างฝีมือในศตวรรษที่ 14, 15 
และ 16 ส่วนคำว่า ARTE หมายถึง ฝีมือ ซึ่งรวมถึง ความรู้ของการใช้วัสดุของศิลปินด้วย เช่น การผสมสีสำหรับ
ลงพ้ืน การเขียนภาพสีน้ำมัน หรือการเตรียม และการใช้วัสดุอ่ืนอีกศิลปะ ตามความหมายของพจนานุกรมไทย  
ฉบับราชบัณฑิตยสถานสถาน พ.ศ. 2493 ได้อธิบายไว้ว่าศิลปะ (สิน ละ ปะ) น. หมายถึง ฝีมือ ฝีมือทางการช่าง 
การแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นได้อย่างน่าพึงชม  และเกิดอารมณ์สะเทือนใจศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ให้
ความหมายของศิลป์ไว้ว่า ศิลปะ หมายถึง งานที่ต้องใช้ความพยายามด้วยฝีมือและความคิด เช่น ตัดเสื้อ  สร้าง
เครื่องเรือน ปลูกต้นไม้ เป็นต้น และเมื่อกล่าวถึง งานทางวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) หมายถึงงานอันเป็นความ
พากเพียรของมนุษย์ นอกจากต้องใช้ความพยายามด้วยมือ ด้วยความคิด แล้วต้องมีการพวยพุ่งแห่งพุทธิปัญญา
และจิตออกมาด้วย (INTELLECTURL AND SPIRITUAL EMANATION)ศิลปะ ตามความหมายของพจนากรุกรม
ศัพท์ศิลปะ อังกฤษ ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2530 ได้อธิบายไว้ว่า “ART ศิลปะ คือ ผลแห่งความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกในรูปลักษณ์ต่างๆ  ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความ
สะเทือนอารมณ์ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยมและทักษะของแต่ละคน เพ่ือความพอใจ 
ความรื่นรมย์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา” 

องค์ประกอบที่สำคัญในงานศิลปะ 
1. รูปแบบ (FORM) ในงานศิลปะ หมายถึง รูปร่างลักษณะที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาให้ปรากฏเป็น

รูปธรรมในงานศิลปะ อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ 1.1 รูปแบบธรรมชาติ (NATURAL FORM) ได้แก่ น้ำตก ภู
ผา ต้นไม้ ลำธาร กลางวัน กลางคืน ท้องฟ้า ทะเล เป็นต้น 1.2 รูปแบบเรขาคณิต (GEOMETRIC FORM) ได้แก่ 
สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม ทรงกระบอก เป็นต้น 1.3 รูปแบบนามธรรม (ABSTRACT FORM) ได้แก่ รูปแบบที่
ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง โดยอิสระ หรืออาจตัดทอน (DISTROTION) ธรรมชาติ ให้เหลือเป็นเพียงสัญลักษณ์ 
(SYMBOL) ที่สื่อความหมายเฉพาะตัวของศิลปินซึ่งรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น ศิลปินสามารถที่จะเลือกสรรนำมา
สร้างเป็นงานศิลปะ ตามความรู้สึกที่ประทับใจหรือพึงพอใจในส่วนตัวของศิลปิน 

2. เนื้อหา (CONTENT) หมายถึง การสะท้อนเรื่องราวลงไปในรูปแบบดังกล่าว เช่น กลางวันกลางคืน 
ความรัก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และคุณค่าทางการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ    เป็นต้น 

3. เทคนิค (TECHNIQUE) หมายถึง ขบวนการเลือกสรรวัสดุ ตลอดจนวิธีการสร้างสรรค์ นำมาสร้าง
ศิลปะชิ้นนั้นๆ  เช่น  สีน้ำมัน สีชอล์ก สีน้ำ ในงานจิตรกรรม   หรือไม้  เหล็ก หิน ในงานประติมากรรม   เป็นต้น  

4. สุนทรียศาสตร์ (AESTHETICAL ELEMENTS) ซึ่งมี 3 อย่าง คือ ความงาม (BEAUTY) ความแปลก
หูแปลกตา (PICTURESQUENESS) และความน่าทึ่ง (SUBLIMITY)ซึ่งศิลปกรรมชิ้นหนึ่งอาจมีทั้งความงามและ

http://wongsulit.blogspot.com/2008/03/blog-post.html
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ความน่าทึ่งผสมกันก็ได้ เช่น พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย อาจมีทั้งความงามและความน่าทึ่งรวมอยู่ด้วยกัน  เป็นต้น
การที่คนใดคนหนึ่งมีสุนทรียะธาตุในความสำนึก เรียกว่า มีประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์ (AESTHETHICAL 
EXPERIENCE) ซึ่งจะต้องอาศัยการเพาะบ่มทั้งในด้านทฤษฎี ตลอดจนการให้ความสนใจเอาใจใส่รับรู้ต่อการ
เคลื่อนไหวของวงการศิลปะโดยสม่ำเสมอ เช่น การชมนิทรรศการที่จัดขึ้นในหอศิลป์ เป็นต้น เมื่อกล่าวถึง งาน
ศิลปกรรมและองค์ประกอบ ที่สำคัญในงานศิลปะแล้วหากจะย้อนรอยจากความเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว 
พอจะแยกประเภทการสร้างสรรค์ของศิลปินออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี ้

1. กลุ่มที่ยึดรูปธรรม (REALISTIC) หมายถึง กลุ่มที่ยึดรูปแบบที่เป็นจริงในธรรมชาติมาเป็น
หลักในการสร้างงานศิลปะ สร้างสรรค์ออกมาให้มีลักษณะคล้ายกับกล้องถ่ายภาพ หรือตัดทอนบางสิ่งออกเพียง
เล็กน้อย ซึ่งกลุ่มนี้ได้พยายามแก้ปัญหาให้กับผู้ดูที่ไม่มีประสบการณ์ทางศิลปะ และสามารถสื่อความหมาย
ระหว่างศิลปะกับผู้ดูได้ง่ายกว่าการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 

2. กลุ่มนามธรรม (ABSTRACT) หมายถึง กลุ่มที่ยึดแนวทางการสร้างงานที่ตรงข้ามกับกลุ่ม
รูปธรรม ซึ่งศิลปินกลุ่มนี้มุ่งที่จะสร้างรูปทรง (FORM) ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่อาศัยรูปทรงทางธรรมชาติ หรือหากนำ
ธรรมชาติมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ก็จะใช้วิธีลดตัดทอน (DISTORTION) จนในที่สุดจะเหลือแต่โครงสร้างที่
เป็นเพียงสัญญาลักษณ์ และเช่นงานศิลปะของ มอนเดียน (MONDIAN) 

3. กลุ่ มกึ่ งนามธรรม (SEMI-ABSTRACT) เป็นกลุ่ มอยู่ กึ่ งกลางระหว่างกลุ่ มรูปธรรม 
(REALISTIC) และกลุ่มนามธรรม (ABSTRACT) หมายถึง กลุ่มที่สร้างงานทางศิลปะโดยใช้วิธีลดตัดทอน 
(DISTORTION) รายละเอียดที่มีในธรรมชาติให้ปรากฏออกมาเป็นรูปแบบทางศิลปะ เพ่ือผลทางองค์ประกอบ  
(COMPOSITION) หรือผลของการแสดงออก แต่ยังมีโครงสร้างอันบ่งบอกถึงที่มาแต่ไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นผลที่ผู้เขียน
ได้กล่าวนำในเบื้องต้นจากการแบ่งกลุ่มการสร้างสรรค์ของศิลปินทั้ง 3 กลุ่ม ที่กล่าวมาแล้วนั้น มีนักวิชาการทาง
ศิลปะได้เปรียบเทียบเพ่ือความเข้าใจ คือ กลุ่มรูปธรรม (REALISTIC) เปรียบเสมือนการคัดลายมือแบบตัวบรรจง 
กลุ่มนามธรรม (ABSTRACT) เปรียบเสมือนลายเซ็น กลุ่มก่ึงนามธรรม (SEMI-ABSTRACT) เปรียบเสมือนลายมือ
หวัด 
มนุษย์กับศิลปะ 
 หากกล่าวถึงผลงานศิลปะทำไมจะต้องกล่าวถึงแต่เพียงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเท่านั้น  จอมปลวกรังผึ้ง
หรือรังนกกระจาบ ก็น่าที่จะเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเยี่ยม ที่เกิดจากสัตว์ต่างๆ เหล่านั้น หากเราจะมาทำความ
เข้าใจ ถึงที่มาของการสร้างก็พอจะแยกออกได้เป็น 2 ประเด็น  ประเด็นที่ 1   ทำไมจอมปลวก รังผึ้ง หรือรังนก
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กระจาบ สร้างขึ้นมาจึงไม่เรียกว่างานศิลปะ  ประเด็นที่ 2 ทำไมสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาถึงเรียกว่า เป็น 
ศิลปะ  
 จากประเด็นที่ 1 เราพอจะสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เราไม่เรียกว่า เป็นผลงานศิลปะเพราะปลวก ผึ้ง 
และนกกระจาบสร้างรัง หรือจอมปลวกข้ึนมาด้วยเหตุผลของสัญชาตญาณท่ีต้องการความปลอดภัย ซึ่งมีอยู่ในตัว
ของสัตว์ทุกชนิด ที่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเพ่ือป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆ ตลอดจนภัยธรรมชาติ เช่น  ฝนตก 
แดดออก เป็นต้น หรืออาจต้องการความอบอุ่น ส่วนเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ  จอมปลวก รังผึ้ง หรือรังนก
กระจาบนั้น ไม่มีการพัฒนาในเรื่องรูปแบบ ไม่มีการสร้างสรรค์ให้ปรากฏรูปลักษณ์แปลกใหม่ขึ้นมายังคงเป็นอยู่
แบบเดิมและตลอดไป จึงไม่เรียกว่า เป็นผลงานศิลปะ แต่ในทางปัจจุบัน หากมนุษย์นำรังนกกระจาบหรือรังผึ้ง
มาจัดวางเพ่ือประกอบกับแนวคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน  เราก็อาจจัดได้ว่า เป็นงานศิลปะ เพราะเกิดแรงจูงใจ
ภายในของศิลปิน (Intrinsic Value) ที่เห็นคุณค่าของความงามตามธรรมชาตินำมาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ 
 ประเด็นที่ 2 ทำไมสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาถึงเรียกว่า ศิลปะ หากกล่าวถึงประเด็นนี้  ก็มีเหตุผลอยู่
หลายประการซึ่งพอจะกล่าวถึงพอสังเขป ดังนี้ 

1. มนุษย์สร้างงานศิลปะขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการสร้าง เช่น- ชาวอียิปต์ (EGYPT) 
สร้างมาสตาบ้า (MASTABA) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายม้าหินสำหรับนั่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมแท่งสูงข้างบนเป็นพื้นที่ราบ มุมทั้ง
สี่เอียงลาดมาที่ฐานเล็กน้อย มาสตาบ้าสร้างด้วยหินขนาดใหญ่ เป็นที่ฝังศพขุนนาง หรือผู้ร่ำรวยซึ่งต่อมาพัฒนา
มาเป็นการสร้างพีระมิด (PYRAMID) เพ่ือบรรจุศพของกษัตริย์หรือฟาโรห์ (PHARAOH) มีการอาบน้ำยาศพหรือ
รักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อยโดยทำเป็นมัมมี่ (MUMMY) บรรจุไว้ภายใน เพ่ือรอวิญญาณกลับคืนสู่ร่าง ตามความเชื่อ
เรื่องการเกิดใหม่ของชาวอียิปต์การก่อสร้างพุทธสถานเช่น สร้างวัด  สร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการ
เปรียญ ในพุทธศาสนา มีจุดประสงค์ เพ่ือใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือเป็นที่พำนักของสงฆ์  
ตลอดจนใช้เป็นที่เผยแพร่ศาสนา 

2. มีการสร้างเพ่ือพัฒนารูปแบบโดยไม่สิ้นสุด จะเห็นได้จากมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (PRE 
HISTORICAL PERIOD) ได้หลบภัยธรรมชาติ ตลอดจนสัตว์ร้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ำ เมื่อมีความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติและประดิษฐ์เครื่องมือ  เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยจนในสมัยต่อมา มีการ
พัฒนาการสร้างรูปแบบอาคารบ้านเรือนในรูปแบบต่างๆ ตามความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และความเจริญ
ทางเทคโนโลยีมีการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการก่อสร้างอาคาร  บ้านเรือน และ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ตลอดจนมีการพัฒนารูปแบบทางสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม เช่น 
สถาปัตยกรรม “THE KAUF MANN HOUSE” ของแฟรงค์ ลอยด์ ไรท์ ที่รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา 

3. ความต้องการทางกายภาพที่เป็นปฐมภูมิของมนุษย์ทุกเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ เพ่ือนำมาซึ่งความ
สะดวกสบายในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากเครื่องอุปโภค บริโภคตลอดจนเครื่องใช้ไม้สอย
ต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตผลที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้งสิ้นในทางศิลปะที่ เช่นเดียวกับ ศิลปินจะไม่จำเจ
อยู่กับงานศิลปะที่มีรูปแบบเก่าๆ หรือสร้างงานรูปแบบเดิมซ้ำๆ กันแต่จะคิดค้นรูปแบบ เนื้อหา หรือเทคนิคที่
แปลกใหม่ให้กับตัวเอง เพ่ือพัฒนาการสร้างงานศิลปะรูปแบบเฉพาะตนอย่างมีลำดับขั้นตอน  เพ่ือง่ายแก่การ
เข้าใจจึงขอให้ผู้อ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในทางศิลปะเสียก่อ 
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ความงามตามทศันศลิปส์ากล 
การรับรู้ความงามทางศิลปะ 

สำหรับการรับรู้ความงามทางศิลปะของมนุษย์นั้น สามารถรับรู้ได้ 2 ทาง คือ ทางสายตาจากการ
มองเห็น และทางหูจากการได้ยิน ซึ่งแบ่งได้ 3 รูปแบบดังนี้  

1. ทัศนศิลป์ (Visual Art) เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามได้ด้วยสายตา  จากการมองเห็น 
 งานศิลปะส่วนใหญ่จะเป็นงานทัศนศิลป์  ทั้งสิ้น ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนาศิลป์ 
อุตสาหกรรมศิลป์ พาณิชย์ศิลป์  

2. โสตศลิป์ (Audio Art) เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามได้ด้วยหู จากการฟังเสียง งานศิลปะ ที่จัด
อยู่ในประเภทโสตศิลป์ ได้แก่ ดนตรี และ วรรณกรรม 

3. โสตทัศนศิลป์ (Audiovisual Art) เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามทางศิลปะได้ทั้งสองทาง คือ
จากการมองเห็นและจากการฟัง งานศิลปะประเภทนี้ ได้แก่ ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ การละคร การภาพยนตร์ 
วิวัฒนาการของทัศนศิลป์สากล 

ศิลปะของชาติต่างๆ ในซีกโลกตะวันตกมีลักษณะใกล้เคียงกัน จึงพัฒนาขึ้นเป็นศิลปะสากล ความเชื่อมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ทั้งความคิด การแสดงออก และการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในงานศิลปกรรมมีรูปแบบ
ความงามหลายแบบ ที่เกิดจากพลังแห่งความศรัทธาจากความเชื่อถือในเรื่องต่างๆ 

รูปแบบความงามอันเนื่องมาจากความเชื่อถือ จะปรากฏเป็นความงามตามความคิดของช่างในยุคนั้น
ผสมกับฝีมือ และเครื่องมือที่ยังไม่ค่อยมีคุณภาพมากนัก ทำให้งานจิตรกรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ดูไม่ค่อย
งามมากนักในสายตาของคนปัจจุบัน 

1. ศิลปะสมัยกลาง (Medieval Arts) 
ทัศนศิลป์อันเนื่องมาจากคริสต์ศาสนา 
ความเชื่อในสมัยกลาง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาคริสต์เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต

และการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของชาวตะวันตก โดยมีความเชื่อว่าความงามเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาโดย
ผ่านทางศิลปิน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความศรัทธาอย่างยิ่งในพระเจ้า ศิลปินต้องสร้างผลงานโดยแสดงถึงเรื่องราว
ของพระคริสต์ พระสาวก ความเชื่ออันนี้มีผลต่อทัศนศิลป์ ดังนี้ 

สถาปัตยกรรม เช่น โบสถ์สมัยกอธิค เป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะสูงชลูด และส่วนที่สูงที่สุดของโบสถ์
จะเป็นที่ตั้งของกางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือจะเป็นที่ติดต่อกับพระเจ้าบนสรวงสวรรค์ มีการแต่งเพลงและร้องกันอยู่
ในโบสถ์ Notre Dame อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นแบบกอธิค  โบสถ์แบบนี้ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดให้ถ่ายแบบแล้วนำมาสร้างไว้ที่วัดนิเวศธรรมประวัติ 
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จิตรกรรม ก็แสดงเนื้อหาของคริสต์ศาสนา รวมไปถึงทัศนศิลป์แขนงอ่ืนๆ ด้วย 
2. ศิลปะไบเซนไทร์ (Bizentine) 
ยุคแรกแห่งศิลปะเพ่ือคริสต์ศาสนา เมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลายลง แยกเป็นประเทศต่างๆอยู่ในยุโรป

ปัจจุบัน และเป็นช่วงของคำสอนของศาสนาคริสต์  ได้รับความเชื่อถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของ
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ประชาชน โดยเฉพาะในสมัยไบเซนไทร์ ซึ่งถือว่าเป็นอาณาจักรแห่งแรกของคริสต์ศาสนาศิลปินและช่างทุกสาขา
ทำงานให้แก่ศาสนา หรือทำงานเพื่อส่งเสริมความศรัทธาแห่งคริสต์ 

สถาปัตยกรรม สร้างโบสถ์ วิหาร เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ และสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ 
ประติมากรรม มีการแกะสลักรูปพระคริสต์และสาวกด้วยไม้ และหิน จิตรกรรมเป็นภาพเขียนประดับ

หินสีที่เรียกว่าโมเสก 
 
 
 
 
 
 
 

สถาปตัยกรรมแบบไบเซนไทร์ 
 

3. ฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissanee) 
แนวคิดทางความงามของกรีกและโรมันกลับมาเกิดใหม่หรือฟ้ืนฟูขึ้นมาใหม่ ต่อเนื่องจากอาณาจักรไบ

เซนไทร์ เป็นยุคของฟ้ืนฟูศิลปวิทยา หมายถึง การนำกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากได้มีการค้นพบซากเมืองของ
พวกกรีกและโรมันทำให้ศิลปินหันกลับมานิยมความงามตามแนวคิดของกรีกและโรมันอีกครั้งหนึ่ง 
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ใบงาน ครัง้ที ่2 
เรือ่ง  สรา้งสรรคง์านศลิปะและความงามตามธรรมชาติ 

 
คำสัง่  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำการศึกษาค้นคว้า ตามหัวข้อต่อไปนี้แล้วนำผลจากศึกษาค้นคว้ามาสรุปให้

เพ่ือนฟังเพ่ือแลกเปลี่ยนรู้อย่างน้อย กลุ่มละ 15 นาที 
กลุม่ที ่1  

- ความหมายของศิลปะและทัศนศิลป์ 

- ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ 

- ประเภทของงานทัศนศิลป์ 
กลุม่ที ่2  

- ความของการวิเคราะห์ วิจารณ์งานศิลปะ 

- คุณสมบัติของนักวิจารณ์ท่ีดี 

- การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานศิลปะ 
กลุม่ที ่3  

- ความหมายของธรรมชาติและศิลปะ 

- องค์ประกอบที่สำคัญของศิลปะ 
-     ประเภทการสร้างสรรค์งานของศิลปิน 

กลุม่ที ่4 

- การรับรู้ความงามทางศิลปะของมนุษย์ 

- วิวัฒนาการและความเชื่อในสร้างผลงานทางศิลปะ 

- ศิลปะในสมัยต่างๆ 
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ใบความรู ้
เรือ่ง ธรรมชาตกิบัทศันศลิป ์ 

 
ธรรมชาตกิับทัศนศลิป์ 
มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 

ธรรมชาติ สามารถบอกถึงประสบการณ์ และสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตได้ ซึ่งถือว่า “ธรรมชาติ” เป็น 
“ครู” ของมนุษย์  

เมื่อมนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์ก็จะพิจารณาสิ่งต่าง ๆ จากธรรมชาติที่ตนมีส่วนร่วมอยู่  แล้ว
นำมาดัดแปลงแก้ไขใหม่โดยพยายามทำตามวัสดุนั้นๆ และเลือกหาวิธีการอันเหมาะสมตามทักษะความชำนาญ
ที่ตนมีอยู่ เพ่ือสร้างเป็นผลงานของตนขึ้น  ดังนั้นธรรมชาติจึงมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ 

 

 
 
 
 
 

มนุษย์อาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิต  ผลผลิตส่วนใหญ่ที่ใช้ในการดำรงชีวิตเกือบทั้งหมดก็มาจาก
ธรรมชาติทั้งสิ้น  และนี่คือวัสดุจากธรรมชาติที่มนุษย์นำมาสร้างสรรค์ 

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

 
 
 
 
 

การนำธรรมชาติมาออกแบบผสมผสานกบังานศลิปะ 
(ผลงานจากถนนคนเดนิดอทคอม/เชยีงใหม่) 

  ความคดิสรา้งสรรค ์การตกแตง่รา่งกาย และทีอ่ยูอ่าศยั 
มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา  ตามแต่ประสบการณ์มากน้อยของแต่ละบุคคล การ

ออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของมนุษย์  
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1. ออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัย เป็นการออกแบบทุกอย่างภายในและบริเวณรอบบ้านให้สวยงาม 
สะดวกแก่การใช้สอย โดยใช้วัสดุที่มีอยู่หรือจัดหามาโดยใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ 

2. ออกแบบให้กับร่างกาย  เป็นการออกแบบร่างกายและสิ่งตกแต่งร่างการให้สวยงาม เหมาะสม 
และถูกใจ เช่นการออกแบบทรงผม เสื้อผ้า  เครื่องประดับ  การใช้เครื่องสำอาง  โดยอาศัยหลักการทางศิลปะ
และความคิดสร้างสรรค์ 

3. ออกแบบสำนักงาน ห้องทำงาน โต๊ะเก้าอ้ี แจกัน ในสถานที่ทำงานอาจได้รับการออกแบบและ
สร้างสรรค์ให้น่าทำงานและสะดวกในการใช้สอย 
ความคดิสรา้งสรรค์ในงานตกแตง่ 

การออกแบบตกแต่ง เป็นการออกแบบการตกแต่งพ้ืนที่ภายใน และภายนอกอาคาร โดยใช้
ความสำคัญของ จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าด้วยกัน 

จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม หมายถึง  สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวบุคคล ทำหน้าที่เป็นสิ่งเร้าในอันที่จะทำให้บุคคล
แสดงปฏิกิริยาตอบสนอง และมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของบุคคลนั้นๆ  

ในทางจิตวิทยานั้น สิ่งแวดล้อม คือผลรวมของการกระตุ้นจากสิ่งเร้าที่บุคคลได้รับ และมีผลกระทบต่อ
บุคคลนั้นตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระท่ังเสียชีวิต  

สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความเจริญงอกงามหรือความเสื่อมต่อพัฒนาการของบุคคลได้เป็นอย่างยิ่ง 
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อเราได้ 2 ลักษณะ คือ 

1. มีอำนาจบังคับต่อบุคคลโดยตรง ไม่ว่าบุคคลนั้นสนใจที่จะเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติหรือไม่ 
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ได้แก่ ธรรมชาติ อุณหภูมิ อากาศ อาหาร เป็นต้น 

2. บุคคลเกิดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมนั้นๆ  แล้วนำมาปฏิบัติ สิ่งแวดล้อมเหล่านี้  ได้แก่ 
พฤติกรรมทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กฎหมาย เป็นต้น  
             สถาปัตยกรรม หมายถึง การออกแบบก่อสร้างอาคาร สถานที่ต่าง ๆ เพ่ือสนองความต้องการของ
มนุษย์ด้านที่อยู่อาศัย และการอยู่ร่วมกันเพ่ือประกอบกิจกรรมด้านสาธารณะ ดังนั้นงานสถาปัตยกรรมจึง
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ อาคารบ้านเรือน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย และอาคารสาธารณะ เช่น สนามกีฬา 
หอประชุม สถานีรถไฟ วัดโบสถ์ วิหาร เจดีย์ สถูป พีระมิด เป็นต้น 
                 การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของ
ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม 

การนำหลักวิชาความรู้ทั้ง 3 อย่างมารวมกันและแปรเปลี่ยนออกมาในลักษณะงานออกแบบที่อาศัย
พ้ืนฐานความรู้ด้านทัศนศิลป์จนเกิดเป็นงานออกแบบตกแต่งซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. ออกแบบตกแต่งภายใน ได้แกการออกแบบตกแต่งภายในอาคารทุกประเภททั้งหมด  เช่นการ
ออกแบบตกแต่งภายในบ้าน  ภายในสำนักงาน  ภายในอาคารสาธารณะ  แม้นกระทั้งการออกแบบตกแต่ง

ภายในยายพาหนะเป็นต้น 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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   การออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
  การออกแบบตกแต่งหน้าร้านค้า 
 

 
 
 
   
      การออกแบบตกแต่งภายในสำนักงาน 
 

 
 
 
 
 
การออกแบบตกแต่งภายในยานพาหนะ 

 
การออกแบบตกแต่งภายนอก  ได้แก่การออกแบบตกแต่งสวนและบริเวณภายนอกอาคาร รวมทั้งการ

ออกแบบภูมิทัศน์ในส่วนพื้นที่สาธารณะเช่นสวนสาธารณะ ถนน สะพาน ฯลฯ 
 
 
 
 

 



40 
 

 
 
 
 
 

ใบงาน ครัง้ที ่3 
เรือ่ง ธรรมชาตกิบัทศันศลิป ์

 คำสั่ง  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำการศึกษาค้นคว้าและจัดทำชิ้นงาน/รายงาน ตามหัวข้อที่ครูกำหนด  
กลุ่มละ 1 หัวข้อ ดังนี้ 
  
 กลุ่มท่ี 1 ออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติที่ใช้ในการตกแต่งร่างกาย เช่น การออกแบบ

เสื้อผ้า เครื่องประดับ 
 กลุ่มที่ 2  ออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัยภายในบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องกินข้าว ห้องครัว 

ห้องน้ำ โดยการวาดภาพหรือถ่ายภาพ หรือใช้วัสดุต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นภาพ/ชิ้นงาน 
 กลุ่มที่ 3  ออกแบบสำนักงาน ห้องทำงาน โดยการวาดภาพ หรือใช้วัสดุต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นภาพ/

ชิ้นงาน 
 กลุ่มท่ี 4 ออกแบบตกแต่งสวนภายในบ้าน โดยการวาดภาพหรือถ่ายภาพ หรือใช้วัสดุต่างๆ มา

ประดิษฐ์เป็นภาพ/ชิ้นงาน 
 กลุ่มท่ี 5  ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยการวาดภาพหรือถ่ายภาพ หรือใช้วัสดุต่างๆ มาประดิษฐ์เป็น

เป็นภาพ/ชิ้นงาน 
 กลุ่มท่ี 6 ออกแบบสวนสาธารณะ โดยการวาดภาพหรือถ่ายภาพหรือใช้วัสดุต่างๆ มาประดิษฐ์เป็น

ภาพ/ชิ้นงานแล้วนำเสนอผลงาน/ชิ้นงาน พร้อมทั้งคำอธิบายหรือคำวิจารณ์ตามหลักการทาง
ทัศนศิลป์ หน้าชั้น กลุ่มละ 5-10 นาท ี
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ใบความรู ้
เรือ่ง  คณุคา่ของดนตรกีบัการดำรงชวีติ     

   ดนตรสีากล 
ดนตรีเกิดขึ้นมาในโลกพร้อมๆกับมนุษย์เรานั่นเอง  ในยุคแรกๆมนุษย์อาศัยอยู่ในป่าดง  ในถ้ำ   ใน

โพรงไม้   แต่ก็รู้จักการร้องรำทำเพลงตามธรรมชาติ   เช่นรู้จักปรบมือ  เคาะหิน  เคาะไม้  เป่าปาก  เป่าเขา  
และเปล่งเสียงร้องตามเรื่อง  การร้องรำทำเพลงไปเพ่ืออ้อนวอนพระเจ้ าเพ่ือช่วยให้ตนพ้นภัย   บันดาล
ความสุขความอุดมสมบูรณ์ต่างๆให้แก่ตน   หรือเป็นการบูชาแสดงความขอบคุณพระเจ้าที่บันดาลให้ตนมี
ความสุขความสบาย 

ในระยะแรก  ดนตรีมีเพียงเสียงเดียวและแนวเดียวเท่านั้นเรียกว่า  Melody    ไม่มีการประสานเสียง 
จนถึงศตวรรษที่ 12 มนุษย์เราเริ่มรู้จักการใช้เสียงต่างๆมาประสานกันอย่างง่ายๆ เกิดเป็นดนตรีหลายเสียง
ขึ้นมา 
ยุคต่างๆของดนตรี 
นักปราชญ์ทางดนตรีได้แบ่งดนตรีออกเป็นยุคต่างๆดังนี้ 

1. Polyphonic  Perio ( ค.ศ. 1200-1650 )  ยุคนี้เป็นยุคแรก  วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ  จนมีแบบ
ฉบับและหลักวิชการดนตรีขึ้น  วงดนตรีอาชีพตามโบสถ์    ตามบ้านเจ้านาย  และมีโรงเรียนสอนดนตรี 

2. Baroque  Period  ( ค.ศ. 1650-1750 )  ยุคนี้วิชาดนตรีได้เป็นปึกแผ่น  มีแบบแผนการเจริญ
ด้านนาฏดุริยางค์    มีมากขึ้น  มีโรงเรียนสอนเกี่ยวกับอุปรากร  (โอเปร่า)  เกิดขึ้น  มีนักดนตรีเอกของโลก 2 
ท่านคือ  J.S. Bach   และ    G.H. Handen 

3. Classical  Period ( ค.ศ. 1750-1820 )  ยุคนี้เป็นยุคที่ดนตรีเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่  มีความรุ่งเรือง
มากขึ้น  มีนักดนตรีเอก 3 ท่านคือ  Haydn Gluck   และMozart 

4. Romantic Period  ( ค.ศ. 1820-1900 )  ยุคนี้มีการใช้เสียงดนตรีที่เน้นถึงอารมณ์อย่างเด่นชัด
เป็นยุคที่ดนตรีเจริญถึงขีดสุดเรียกว่ายุคทองของดนตรี นักดนตรีเช่น Beetoven และคนอื่นอีกมากมาย 

5. Modern  Period  ( ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน ) เป็นยุคที่ดนตรีเปลี่ยนแปลงไปมาก  ดนตรีประเภท
แจ๊ส (Jazz) กลับมามีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชาติ  ศาสนา  
โดยเฉพาะทางดนตรีตะวันตก   นับว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศาสนามาก      บทเพลงที่เก่ียวกับศาสนาหรือ
เรียกว่าเพลงวัดนั้น  ได้แต่งขึ้นอย่างถูกหลักเกณฑ์    ตามหลักวิชาการดนตรี  ผู้แต่งเพลงวัดต้องมีความรู้
ความสามารถสูง  เพราะต้องแต่งขึ้นให้สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้นิยมเลื่อมใสในศาสนามากขึ้น  ดังนั้นบท
เพลงสวดในศาสนาคริสต์จึงมีเสียงดนตรีประโคมประกอบการสวดมนต์   เมื่อมีบทเพลงเกี่ยวกับศาสนามากข้ึน  
เพ่ือเป็นการป้องกันการลืมจึงได้มีผู้ประดิษฐ์สัญลักษณ์ต่างๆแทนทำนอง  เมื่อประมาณ ค .ศ .  1000  
สัญลักษณ์ดังกล่าวคือ  ตัวโน้ต (Note)  นั่นเอง  โน้ตเพลงที่ใช้ในหลักวิชาดนตรีเบื้องต้นเป็นเสียง โด  เร  มี 
นั้น  เป็นคำสวดในภาษาละติน   จึงกล่าวได้ว่าวิชาดนตรีมีจุดกำเนิดมาจากวัดหรือศาสนา  ซึ่งในยุโรปนั้นถือว่า
เพลงเกี่ยวกับศาสนานั้นเป็นเพลงชั้นสูงสุดวงดนตรีที่เกิดขึ้นในศตวรรษต้นๆจนถึงปัจจุบัน  จะมีลักษณะ
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แตกต่างกันออกไป  เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงก็มีจำนวนและชนิดแตกต่างกันตามสมัยนิยม  ลักษณะการผสมวง
จะแตกต่างกันไป  เมื่อผสมวงด้วยเครื่องดนตรีที่ต่างชนิดกัน  หรือจำนวนของผู้บรรเลงที่ต่างกันก็จะมีชื่อเรียก
วงดนตรีต่างกัน 
  ดนตรีสากลประเภทต่างๆ 

เพลงประเภทต่างๆ  แบ่งตามลักษณะของวงดนตรีสากลได้  6  ประเภท  ดังนี้       
1. เพลงที่บรรเลงโดยวงออร์เคสตร้า  ( Orchestra )   มีดังนี ้

-   ซิมโฟนี่ (Symphony) หมายถึงการบรรเลงเพลงโซนาตา ( Sonata) ทั้งวง  คำว่า Sonata  
หมายถึง  เพลงเดี่ยวของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ  เช่นเพลงของไวโอลิน  เรียกว่า  Violin  Sonata  เครื่อง
ดนตรีชนิดอ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน   การนำเอาเพลง โซนาตาของเครื่องดนตรีหลายๆชนิดมาบรรเลงพร้อมกัน
เรียกว่า  ซิมโฟนี่ 

- คอนเซอร์โต  ( Concerto)  คือเพลงผสมระหว่างโซนาตากับซิมโฟนี่  แทนที่จะมีเพลงเดี่ยวแต่
อย่างเดียว  หรือบรรเลงพร้อมๆกันไปในขณะเดียวกัน  เครื่องดนตรีที่แสดงการเดี่ยวนั้น   ส่วนมากใช้ไวโอลิน
หรือเปียโน 

2. เพลงที่บรรเลงโดยวงแชมเบอร์มิวสิค  ( Chamber  Music )  เป็นเพลงสั้นๆ  ต้องการแสดง
ลวดลายของการบรรเลงและการประสานเสียง  ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  คือไวโอลิน วิโอลา 
และเชลโล 
 

สำหรับเดีย่ว  เพลงประเภทแต่งข้ึนสำหรับเครื่องดนตรีชิ้นเดียวเรียกว่า เพลง โซนาตา 
3. โอราทอรโิอ  (Oratorio)  และแคนตาตา (Cantata)  เป็นเพลงสำหรับศาสนาใช้ร้องในโบสถ์  

จัดเป็นโอเปรา แบบหนึ่ง  แต่เป็นเรื่องเก่ียวกับศาสนา 
4. โอเปรา (Opera)  หมายถึง เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงละครที่มีการร้องโต้ตอบกันตลอดเรื่อง   

เพลงประเภทนี้ใช้ในวงดนตรีวงใหญ่บรรเลงประกอบ 
5. เพลงที่ขับร้องโดยทั่วไป ได้แก่ เพลงที่ร้องเดี่ยว ร้องหมู่หรือร้องประสานเสียงในวงออร์เคสตรา    

วงคอมโบ  (Combo) หรือชาโดว์  (Shadow )  ซึ่งนิยมฟังกันทั้งจากแผ่นเสียงและจากวงดนตรีที่บรรเลงกัน
อยู่โดยทั่วไป 
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล 

เครื่องดนตรีสากลมีมากมายหลายประเภท  แบ่งตามหลักในการทำเสียงหรือวิธีการบรรเลง
เป็น  5  ประเภท  ดังนี้ 

1.  เครื่องสาย 
เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทำให้เกิดเสียงโดยการทำให้สายสั่นสะเทือนสายที่ใช้เป็นสายโลหะหรือสาย

เอ็น  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  แบ่งตามวิธีการเล่นเป็น  2  จำพวก คือ 
1)  เครื่องดีด  ได้แก่  กีตาร์  แบนโจ  ฮาร์ป  แบนโจ 
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2)  เครื่องสี  ได้แก่  ไวโอลิน  วิโอลา 
 
 
 
       
 

วิโอลา 
 
 
 
2.  เครื่องเป่าลมไม้ 

               เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามวิธีทำให้เกิดเสียงเป็น 2 ประเภท  คือ 
1)  จำพวกเป่าลมผ่านช่องลม  ได้แก่  เรคอร์เดอร์  ปิคโคโล  ฟลูต 

 
 
 

ปิคโคโล 
 
         2)  จำพวกเป่าลมผ่านลิ้น  ได้แก่  คลาริเน็ต แซกโซโฟน 
   
 
 
 

คลาริเน็ต 
 
3.  เครื่องเป่าโลหะ   

             เครื่องดนตรีประเภทนี้  ทำให้เกิดเสียงโดยการเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่องที่ เป่า 
ได้แก่  ทรัมเป็ต  ทรอมโบน  เป็นต้น 
                          
 

ทรัมเป็ต 
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4. เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด    
เครื ่องดนตรีประเภทนี ้เล ่น โดย ใช ้นิ ้วกดลงบนลิ ้มนิ ้วของเครื ่องดนตรี ได ้แก ่   เป ียโน   เม

โลเดียน  คีย์บอร์ดไฟฟ้า  อิเล็กโทน 
 
 
 
 
 
 
           เมโลเดียน   
 

 
5.  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม คือ 
5.1)    เครื่องตีที่ทำทำนอง ได้แก่  ไซโลไฟน   เบลไลรา  ระฆังราว 

 
 
 
 
 
 
 

เบลไลรา 
 
 
5.2)   เครื่องตีที่ทำจังหวะ ได้แก่ ทิมปานี กลองใหญ่ กลองแตร็ก ทอมบา กลองชุด ฉาบ กรับ ลูกแซก 
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ปลองทิมปานี 
 
 
   คุณค่าความไพเราะของเพลงสากล 

 
ดนตรีเป็นสื่อสุนทรียศาสตร์ที่มีความละเอียด ประณีต มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ ทั้งทางกาย 

และทางจิต เมื่อเราได้ยินเสียงดนตรีที่สงบ ก็จะทำให้จิตสงบ อารมณ์ดี หากได้ยินเสียงเพลงที่ให้ความบันเทิงใจ 
ก็จะเกิดอารมณ์ที่สดใส ทั้งนี้เพราะดนตรีเป็นสื่อสุนทรียที่สร้างความสุข ความบันเทิงใจให้แก่มนุษย์    เป็น
เครื่องบำบัดความเครียด สร้างสมาธิ กล่อมเกลาจิตใจให้สุขุม เยือกเย็น อารมณ์ดี โดยที่ไม่ต้องเสียเวลา หรือ
เสียเงินซื้อหาแต่อย่างใดดนตรีมีคุณค่าต่อมนุษย์มากมาย ดังเช่น เสาวนีย์ สังฆโสภณ กล่าวว่าจากงานวิจัยของ
ต่างประเทศ ทำให้เราทราบว่า ดนตรีมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบกล้ามเนื้อ และ
สภาพจิตใจ ทำให้สมองหลั่งสารแห่งความสุข   เพ่ือบรรเทาอาการเจ็บปวด ทำให้เกิดสติ ความรู้สึกนึกคิดที่ดี 
และนำมาใช้ได้ผลในเรื่องการคลายความเครียด ลดความวิตกกังวล ลดความกลัว บรรเทาอาการเจ็บปวด เพ่ิม
กำลัง และการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยนิยมใช้ในงานฟ้ืนฟูสุขภาพคนทั่วไป พัฒนาคุณภาพชีวิต  ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพอการ ผู้ป่วยโรคจิต และเด็กมีความต้องการเป็นพิเศษ  เป็นต้นดนตรีเป็นศิลปะที่อาศัยเสียง
เพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟัง เป็นศิลปะที่ง่ายต่อการสัมผัส ก่อให้เกิดความสุข ความปิติพอใจแก่มนุษย์ได้ 

กล่าวว่า ดนตรีเป็นภาษาสากล เพราะเป็นสื่อความรู้สึกของชนทุกชาติได้ ดังนั้น คนที่โชคดีมีประสาท
รับฟังเป็นปกติ ก็สามารถหาความสุขจากการฟังดนตรีได้ เมื่อเราได้ฟังเพลงที่มีจังหวะ และทำนองที่ราบเรียบ 
นุ่มนวล จะทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียด ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราได้ฟังดนตรี ที่เลือกสรรแล้ว จะช่วย
ทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี อันมีผลดีต่อสุขภาพร่า กายด้วย  ดนตรีจึงเปรียบเสมือน ยารักษาโรค การที่มี
เสียงดนตรีรอบบ้าน เปรียบเสมือนมีอาหารและวิตามิน ที่ช่วยทำให้คนเรามีสุขภาพแข็งแรง  

คุณประโยชน์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึงดนตรีมีผลต่อสภาวะทางร่างกาย แต่
ความเป็นจริงแล้ว ดนตรีเป็นเรื่องของ “จิต” แล้วส่งผลดีมาสู่ “กาย” ดังนั้นจึงไม่แปลกอะไร ที่เรามักจะได้ยิน
ว่า ดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ทำให้คนอารมณ์ดี ไม่เครียด คลายปวด  ฯลฯ เพราะดนตรีเป็นสื่อสุนทรียะ ที่
ถ่ายทอดโดยใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อสุดท้ายของการบรรยายเรื่อง “สุนทรียศาสตร์ ทางดนตรี” จึงสรุปเป็นข้อคิด
จากการศึกษามนเรื่องของความงามในเสียงดนตรี ผู้เสพ ควรเลือกว่าจะเสพเพียงแค่ “เป็นผู้เสพ” หรือจะเป็น 
“ผู้ได้รับประโยชน์จากการเสพ” เพราะดนตรีนั้นงามโดยใช้เสียงเป็นสื่อ แต่ขั้นตอนสำคัญในการถ่ายทอดคือ 
นักดนตรีถ่ายทอดโดยใช้ “จิต” ผู้ฟังรับสื่อโดยใช้ “จิต” เป็นตัวรับรู้รับสัมผัสอารมณ์ต่าง ๆ ผลจากการรับ
สัมผัสด้วยจิตนั้น เพลงที่สงบ ราบเรียบ จิตก็จะว่าง (สูญญตา) ทำให้จิตขณะนั้นปราศจาก “กิเลส” ผู้ฟังจึงรู้สึก
สบายใจ คลายความวิตกกังวล คลายความเศร้า คลายความเจ็บปวด ผู้ฟังเกิดสมาธิ จึงเป็นผลให้สมองทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ใบงาน ครัง้ที ่4 

เรือ่ง  คณุคา่ของดนตรกีบัการดำรงชวีติ     
 

คำสัง่  ให้ผู้เรียนทำการศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมในเรื่องต่อไปนี้ 
 

1. เครื่องดนตรีไทย แบ่งออกเป็นกี่ประเภท  และมีประเภทอะไรบ้าง พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ             
อย่างน้อยประเภท ละ3 ชนิด 

2. จงอธิบาย  ความแตกต่างระหว่างเครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรีสากล มาพอเข้าใจ 
3. วงดนตรีสากลแบ่งออกเป็นก่ีประเภท  และมีประเภทใดบ้าง 
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ใบความรู ้
เรือ่ง ดนตรสีากลประเภทตา่งๆ   ประวตั ิภมูปิญัญาทางดนตรสีากล 

 
องค์ประกอบของดนตรีสากล 

ดนตรีไม่ว่าจะเป็นของชาติใด ภาษาใด ล้วนมีพ้ืนฐานมาจากส่วนต่างๆ เหล่านี้ทั้งสิ้น ความแตกต่างใน
รายละเอียดของแต่ละส่วนแต่ละวัฒนธรรมนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่การที่จะแตกต่างกันอย่างไรนั้น กรอบ
วัฒนธรรมของแต่ละสังคมจะเป็นปัจจัยที่กำหนดในตรงตามรสนิยมของแต่ละวัฒนธรรมจนเป็นผลให้สามารถ
แยกแยะดนตรีของชาติหนึ่งแตกต่างจากดนตรีของอีกชาติหนึ่งอย่างไร  
องค์ประกอบของดนตรีสากล ประกอบด้วย  

1. เสียง (Tone)  
คีตกวีผู้สร้างสรรค์ดนตรี เป็นผู้ใช้เสียงในการสร้างสรรค์ผลิตงานศิลปะเพ่ือรับใช้สังคม ผู้สร้างสรรค์

ดนตรีสามารถสร้างเสียงที่หลากหลายโดยอาศัยวิธีการผลิตเสียงเป็นปัจจัยกำหนด  เช่น การดีด การสี การตี 
การเป่า เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ  ส่วนเสียงอึกทึกหรือเสียงรบกวน 
(Noise) เกิดจากการสั่นสะเทือนของอากาศที่ไม่สม่ำเสมอ ลักษณะความแตกต่างของเสียงขึ้นอยู่กบคุณสมบัติ
สำคัญ 4 ประการ คือ ระดับเสียง ความยาวของเสียง ความเข้มของเสียง และคุณภาพของเสียง 

1.1 ระดับเสียง (Pitch) หมายถึง ระดับความสูง-ต่ำของเสียง ซึ่งเกิดการจำนวนความถี่ของ
การสั่นสะเทือน กล่าวคือ ถ้าเสียงที่มีความถี่สูง ลักษณะการสั่นสะเทือนเร็ว จะส่งผลให้มีระดับเสียงสูง แต่ถ้า
หากเสียงมีความถี่ต่ำ ลักษณะการสั่นสะเทือนช้าจะส่งผลให้มีระดับเสียงต่ำ 

1.2 ความสัน้-ยาวของเสียง (Duration) หมายถึง คุณสมบัติที่เกี่ยวกับความยาว-สั้นของเสียง 
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งของการกำหนดลีลา จังหวะ ในดนตรีตะวันตก การกำหนดความสั้น-ยาวของ
เสียง สามารถแสดงให้เห็นได้จากลักษณะของตัวโน้ต เช่น โน้ตตัวกลม ตัวขาว และตัวดำ เป็นต้น สำหรับใน
ดนตรีไทยนั้น แต่เดิมมิได้ใช้ระบบการบันทักโน้ตเป็นหลัก แต่ย่างไรก็ตาม การสร้างความยาว-สั้นของเสียงอาจ
สังเกตได้จากลีลาการกรอระนาดเอก ฆ้องวง ในกรณีของซออาจแสดงออกมาในลักษณะของการลากคันชัก
ยาวๆ  

1.3 ความเข้มของเสียง (Intensity) ความเข้มของสียงเกี่ยวข้องกับน้ำหนักของความหนักเบา
ของเสียง ความเข้มของเสียงจะเป็นคุณสมบัติที่ก่อประโยชน์ในการเกื้อหนุนเสียงให้มีลีลาจังหวะที่สมบูรณ์  

1.4 คุณภาพของเสียง (Quality) เกิดจากคุณภาพของแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกัน ปัจจัย
ที่ทำให้คุณภาพของเสียงเกิดความแตกต่างกันนั้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น  วิธีการผลิตเสียง รูปทรงของ
แหล่งกำเนิดเสียง และวัสดุที่ใช้ทำแหล่งกำเนิดเสียง ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดลักษณะคุณภาพของเสียง ซึ่งเป็น
หลักสำคัญให้ผู้ฟังสามารถแยกแยะสีสันของสียง (Tone Color) ระหว่างเครื่องดนตรีเครื่องหนึ่งกับเครื่องหนึ่ง
ได้อย่างชัดเจน 
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2.  พื้นฐานจังหวะ (Element of Time)  
จังหวะเป็นศิลปะของการจัดระเบียบเสียง ที่เกี่ยวข้องกับความช้าเร็ว ความหนักเบาและความสั้น-ยาว 

องค์ประกอบเหล่านี้ หากนำมาร้อยเรียง ปะติดปะต่อเข้าด้วยกันตามหลักวิชาการเชิงดนตรีแล้ว สามารถที่จะ
สร้างสรรค์ให้เกิดลีลาจังหวะอันหลากหลาย ในเชิงจิตวิทยา อิทธิพลของจังหวะที่มีผลต่อผู้ฟังจะปรากฏพบใน
ลักษณะของการตอบสนองเชิงกายภาพ เช่น ฟังเพลงแล้วแสดงอาการกระดิกนิ้ว ปรบมือร่วมไปด้วย  

3. ทำนอง (Melody)  
         ทำนองเป็นการจัดระเบียบของเสียงที่เกี่ยวข้องกับความสูง -ต่ำ ความสั้น-ยาว และความดัง-เบา 
คุณสมบัติเหล่านี้เมื่อนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานของความช้า-เร็ว จะเป็นองค์ประกอบของดนตรีที่
ผู้ฟังสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายท่ีสุด  
         ในเชิงจิตวิทยา ทำนองจะกระตุ้นผู้ฟังในส่วนของสติปัญญา ทำนองจะมีส่วนสำคัญในการสร้างความ
ประทับใจ จดจำ และแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพลงหนึ่งกับอีกเพลงหนึ่ง  

4. พื้นผิวของเสียง (Texture)  
        “พ้ืนผิว” เป็นคำที่ใช้อยู่ทั่วไปในวิชาการด้านวิจิตรศิลป์ หมายถึง ลักษณะพ้ืนผิวของสิ่งต่างๆ  เช่น 
พ้ืนผิวของวัสดุที่มีลักษณะขรุขระ หรือเกลี้ยงเกลา ซึ่งอาจจะทำจากวัสดุที่ต่างกัน  
         ในเชิงดนตรีนั้น “พ้ืนผิว” หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบของเสียงทั้งท่ีประสานสัมพันธ์และไม่ประสาน
สัมพันธ์ โดยอาจจะเป็นการนำเสียงมาบรรเลงซ้อนกันหรือพร้อมกัน ซึ่งอาจพบทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ตาม
กระบวนการประพันธ์เพลง ผลรวมของเสียงหรือแนวทั้งหมดเหล่านั้น จัดเป็นพ้ืนผิวตามนัยของดนตรีทั้งสิ้น 
ลักษณะรูปแบบพื้นผิวของเสียงมีอยู่หลายรูปแบบ ดังนี้  

4.1 Monophonic Texture เป็นลักษณะพ้ืนผิวของเสียงที่มีแนวทำนองเดียว ไม่มีเสียง
ประสาน พ้ืนผิวเสียงในลักษณะนี้ถือเป็นรูปแบบการใช้แนวเสียงของดนตรีในยุคแรกๆ  ของดนตรีในทุก
วัฒนธรรม  

4.2 Polyphonic Texture เป็นลักษณะพ้ืนผิวของเสียงที่ประกอบด้วยแนวทำนองตั้งแต่สอง
แนวทำนองขึ้นไป โดยแต่ละแนวมีความเด่นและเป็นอิสระจากกัน ในขณะที่ทุกแนวสามารถประสานกลมกลืน
ไปด้วยกัน  

ลักษณะแนวเสียงประสานในรูปของ Polyphonic Texture มีวิวัฒนาการมาจากเพลงชานท์ 
(Chant) ซึ่งมีพ้ืนผิวเสียงในลักษณะของเพลงทำนองเดียว (Monophonic Texture) ภายหลังได้มีการเพิ่มแนว
ขับร้องเข้าไปอีกหนึ่งแนว แนวที่เพ่ิมเข้าไปใหม่นี้จะใช้ระยะขั้นคู่ 4 และคู่ 5 และดำเนินไปในทางเดียวกับเพลง
ชานท์เดิม การดำเนินทำนองในลักษณะนี้เรียกว่า “ออร์กานุ่ม” (Orgonum) นับได้ว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการ
ประสานเสียงแบบ Polyphonic Texture หลังจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา แนวทำนองประเภทนี้ได้มี
การพัฒนาก้าวหน้าไปมาก ซึ่งเป็นระยะเวลาที่การสอดทำนอง (Counterpoint) ได้เข้าไปมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน
ในการตกแต่งพ้ืนผิวของแนวทำนองแบบ Polyphonic Texture  
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4.3 Homophonic Texture เป็นลักษณะพ้ืนผิวของเสียง ที่ประสานด้วยแนวทำนองแนว
เดียว โดยมี กลุ่มเสียง (Chords) ทำหน้าที่สนับสนุนในคีตนิพนธ์ประเภทนี้ แนวทำนองมักจะเคลื่อนที่ในระดับ
เสียงสูงที่สุดในบรรดากลุ่มเสียงด้วยกัน ในบางโอกาสแนวทำนองอาจจะเคลื่อนที่ในระดับเสียงต่ำได้เช่นกัน 
ถึงแม้ว่าคีตนิพนธ์ประเภทนี้จะมีแนวทำนองที่เด่นเพียงทำนองเดียวก็ตาม แต่กลุ่มเสียง (Chords) ที่ทำหน้าที่
สนับสนุนนั้น มีความสำคัญที่ไม่น้อยไปกว่าแนวทำนอง การเคลื่อนที่ของแนวทำนองจะเคลื่อนไปในแนวนอน 
ในขณะที่กลุ่มเสียงสนับสนุนจะเคลื่อนไปในแนวตั้ง  

4.4 Heterophonic Texture เป็นรูปแบบของแนวเสียงที่มีทำนองหลายทำนอง แต่ละแนวมี
ความสำคัญเท่ากันทุกแนว คำว่า Heteros เป็นภาษากรีก หมายถึงแตกต่างหลากหลาย  ลักษณะการ
ผสมผสานของแนวทำนองในลักษณะนี้ เป็นรูปแบบการประสานเสียง  

5. สีสันของเสียง (Tone Color)  
          “สีสันของเสียง” หมายถึง คุณลักษณะของเสียงที่กำเนิดจากแหล่งเสียงที่แตกต่างกัน แหล่งกำเนิด
เสียงดังกล่าว เป็นได้ทั้งที่เป็นเสียงร้องของมนุษย์และเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ความแตกต่างของเสียงร้องมนุษย์ 
ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพศชายกับเพศหญิง หรือระหว่างเพศเดียวกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีพ้ืนฐานของการแตกต่าง
ทางด้านสรีระ เช่น หลอดเสียงและกล่องเสียง เป็นต้น  
         ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีนั้น ความหลากหลายด้านสีสันของเสียง  ประกอบด้วยปัจจัยที่
แตกต่างกันหลายประการ เช่น วิธีการบรรเลง วัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรี รวมทั้งรูปทรง และขนาด ปัจจัยเหล่านี้
ล้วนส่งผลโดยตรงต่อสีสันของเสียงเครื่องดนตรี ทำให้เกิดคุณลักษณะของเสียงที่แตกต่างกันออกไป  

5.1 วิธีการบรรเลง อาศัยวิธีดีด สี ตี และเป่า วิธีการผลิตเสียงดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยให้
เครื่องดนตรีมีคุณลักษณะของเสียงที่ต่างกัน  

5.2 วัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรี วัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรีของแต่ละวัฒนธรรมจะแตกต่างกันไป
ตามสภาพแวดล้อมของสังคมและยุคสมัย วัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรีที่แตกต่างกัน นับเป็นปัจจัยที่สำคัญประการ
หนึ่ง ที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในด้านสีสันของเสียง  

5.3 ขนาดและรูปทรง ลักษณะของเครื่องดนตรีที่มีรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกัน จะเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันในด้านสีสันของเสียงในลักษณะที่มีความสัมพันธ์กัน 

6. คตีลกัษณ ์(Forms)  
         คีตลักษณ์หรือรูปแบบของเพลง เปรียบเสมือนกรอบที่หลอมรวมเอาจังหวะ ทำนอง พื้นผิว และสีสัน
ของเสียงให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน เพลงที่มีขนาดสั้น-ยาว วนกลับไปมา ล้วนเป็นสาระสำคัญของคีต
ลักษณ์ทั้งสิ้น 
ดนตรีมีธรรมชาติที่แตกต่างไปจากศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ 

1. ดนตรีเป็นสื่อทางอารมณ์ที่สัมผัสได้ด้วยหู กล่าวคือ หูนับเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถ
สัมผัสกับดนตรีได้ ผู้ที่หูหนวกย่อมไม่สามารถทราบได้ว่าเสียงดนตรีนั้นเป็นอย่างไร 

2. ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม กล่าวคือ กลุ่มชนต่าง ๆ จะมีวัฒนธรรมของตนเอง  และ
วัฒนธรรมนี้เองที่ทำให้คนในกลุ่มชนนั้นมีความพอใจและซาบซึ้งในดนตรีลักษณะหนึ่งซึ่งอาจแตกต่างไปจากคน
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ในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คนไทยเราซึ่งเคยชินกับดนตรีไทยและดนตรีสากล เมื่อไปฟังดนตรีพ้ืนเมือง
ของอินเดียก็อาจไม่รู้สึกซาบซึ้งแต่อย่างใด แม้จะมีคนอินเดียคอยบอกเราว่าดนตรีของเขาไพเราะเพราะพริ้ง
มากก็ตาม เป็นต้น 

3. ดนตรีเป็นเรื่องของสุนทรียศาสตร์ว่าด้วยความไพเราะ ความไพเราะของดนตรีเป็นเรื่องที่ทุกคน
สามารถซาบซึ้งได้และเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ กับทุกคน ทุกระดับ ทุกชนชั้น ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

4. ดนตรีเป็นเรื่องของการแสดงออกทางอารมณ์ เสียงดนตรีจะออกมาอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของ
อารมณ์ที่จะช่วยถ่ายทอดออกมาเป็นเสียง ดังนั้นเสียงของดนตรีอาจกล่าวได้ว่าอยู่ที่อารมณ์ของผู้ประพันธ์
เพลงที่จะใส่อารมณ์ลงไปในเพลงตามทีตนต้องการ ผู้บรรเลงเพลงก็ถ่ายทอดอารมณ์จากบทประพันธ์ลงบน
เครื่องดนตรี ผลที่กระทบต่อผู้ที่ ฟังก็คือ เสียงดนตรีที่ประกอบขึ้นด้วยอารมณ์ของผู้ประพันธ์ผสมกับ
ความสามารถของนักดนตรีที่จะถ่ายทอดได้ถึงอารมณ์หรอมีความไพเราะมากน้อยเพียงใด 

5. ดนตรีเป็นทั้งระบบวิชาความรู้และศิลปะในขณะเดียวกัน กล่าวคือ ความรู้เกี่ยวกับดนตรีนั้น เป็น
เรื่องเก่ียวกับเสียงและการจัดระบบเสียงให้เป็นท่วงทำนองและจังหวะ ซึ่งคนเราย่อมจะศึกษาเรียนรู้ “ความรู้ที่
เกี่ยวกับดนตรี” นี้ก็ได้ โดยการท่อง จำ อ่าน ฟัง รวมทั้งการลอกเลียนจากคนอ่ืนหรือการคิดหาเหตุผลเอาเอง
ได้ แต่ผู้ที่ได้เรียนรู้จะมี “ความรู้เกี่ยวกับดนตรี” ก็อาจไม่สามารถเข้าถึงความไพเราะหรือซาบซึ้งในดนตรีได้
เสมอไป เพราะการเข้าถึงดนตรีเป็นเรื่องของศิลปะ เพียงแต่ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีนั้นจะสามารถเข้าถึง
ความไพเราะของดนตรีได้ง่ายข้ึน 
ประวัติภูมิปัญญาทางดนตรีสากล 
      ดนตรีสากลมีการพัฒนามายาวนาน  และเกือบทั้งหมดเป็นการพัฒนาจากฝั่งทวีปยุโรป  จะมีการ
พัฒนาในยุคหลังๆที่ดนตรีสากลมีการพัฒนาสูงในฝั่งทวีปอเมริกาเหนือ    
ดนตรีสากล สามารถแบ่งการพัฒนาออกเป็นช่วงยุคดังนี้  

1. ดนตรีคลาสสิกยุโรปยุคกลาง (Medieval European Music พ.ศ. 1019 - พ.ศ. 1943) ดนตรี
คลาสสิกยุโรปยุคกลาง หรือ ดนตรียุคกลาง เป็นดนตรีที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของดนตรีคลาสสิก เริ่มต้นเมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 1019 (ค.ศ. 476) ซึ่งเป็นปีล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน ดนตรีในยุคนี้มีจุดประสงค์หลักเพ่ือ
ประกอบพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับศาสนา และคาดกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากดนตรีในยุคกรีกโบราณ  
 
 
 
 
 
                                              รูปแบบของดนตรีคลาสสิกยุโรปยุคกลา 

2. ดนตรียุคเรเนสซองส์ (Renaissance Music พ.ศ. 1943 - พ.ศ. 2143) นับเริ่มการนับเมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 1943 (ค.ศ. 1400) เมื่อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงศิลปะ และฟ้ืนฟูศิลปะโบราณยุคโรมันและกรีก 
แต่ดนตรียังคงเน้นหนักไปทางศาสนา เพียงแต่เริ่มมีการใช้เครื่องดนตรีที่หลากหลายขึ้น  
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ข. ดนตรียุคเรเนสซองส์ 
1. ดนตรียุคบาโรค (Baroque Music พ.ศ. 2143 - พ.ศ. 2293) ยุคนี้เริ่มขึ้นเมื่อมีการกำเนิด

อุปรากรในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2143 (ค.ศ. 1600) และ สิ้นสุดลงเมื่อ โยฮันน์ เซบาสเทียน บาค 
เสียชีวิตลงในปี พ.ศ. 2293 (ค.ศ. 1750) แต่บางครั้งก็นับว่าสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2273 (ค.ศ. 1730) เริ่มมีการ
เล่นดนตรีเพ่ือการฟังมากขึ้นในหมู่ชนชั้นสูง นิยมการเล่นเครื่องดนตรีประเภทออร์แกนมากขึ้น แต่ก็ยังคง
เน้นหนักไปทางศาสนา นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เช่น บาค วิวัลดิ เป็นต้น  
 
 
 
 

 
 

ดนตรียุคบาโรค 
2. ดนตรียุคคลาสสิค (Classical Period Music พ.ศ. 2293 - พ.ศ. 2363) เป็นยุคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงมากที่สุด มีกฏเกณฑ์ แบบแผน รูปแบบและหลักในการเล่นดนตรีอย่างชัดเจน ศุนย์กลางของ
ดนตรียุคนี้คือประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะที่กรุงเวียนนา และเมืองมานไฮม์(Mannheim) นักดนตรีที่มี
ชื่อเสียงในยุคนี้ เช่น โมซาร์ท เป็นต้น  
 
 
 
 

 
ดนตรียุคคลาสสิค 

3. ดนตรียุคโรแมนติค (Romantic Music พ.ศ. 2363 - พ.ศ. 2443) เป็นยุคที่มีเริ่มมีการแทรกของ
อารมณ์ในเพลง มีการเปลี่ยนอารมณ์ ความดังความเบา และจังหวะ ซึ่งต่างจากยุคก่อนๆซึ่งยังไม่มีการใส่
อารมณ์ในทำนอง นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เช่น เบโธเฟน ชูเบิร์ต โชแปง ไชคอฟสกี เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 

ลุดวิก ฟาน เบโธเฟ่น 
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5. ดนตรียุคศตวรรษที่ 20 (20th Century Calssical Music พ.ศ. 2443 - พ.ศ. 2543) นักดนตรี

เริ่มแสวงหาแนวดนตรีที่ไม่ขึ้นกับแนวดนตรีในยุคก่อนๆ จังหวะในแต่ละห้องเริ่มแปลกไปกว่าเดิม ไม่มีโน้ต
สำคัญเกิดขึ้น(Atonal) ระยะห่างระหว่างเสียงกับเสียงเริ่มลดน้อยลง ไร้ท่วงทำนองเพลง นักดนตรีบางกลุ่มหัน
ไปยึดดนตรีแนวเดิม ซึ่งเรียกว่า แบบนีโอคลาสสิก (Neoclassic) นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เช่น อิกอร์ เฟโต
โรวิช  สตราวินสกเีป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อิกอร์ เฟโดโรวิช สตราวินสก ี
 

6. ดนตรียุคปัจจุบัน (ช่วงทศวรรษหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 20 - ปัจจุบัน) 
ยุคของดนตรีป็อป (pop music)  

-   ยุค 50 เพลงร็อกแอนด์โรลล์ได้รับความนิยม มีศิลปินที่ได้รับความนิยมอย่างเอลวิส เพรสลีย์ 
-   ยุค 60 เป็นยุคของทีนไอดอลอย่างวง เดอะ บีทเทิลส์, เดอะ บีชบอยส์, คลิฟ ริชาร์ด, โรลลิ่ง สโตน

, แซนดี ชอว์ เป็นต้น 
-   ยุค 70 เป็นยุคของดนตรีดิสโก้ มีศิลปินอย่าง แอบบ้า, บีจีส์ และยังมีดนตรีประเภทคันทรีที่ได้รับ

ความนิยมอย่าง เดอะ อีเกิลส์ หรือดนตรีป็อปที่ได้รับอิทธิพลจากร็อกอย่าง เดอะ คาร์เพ็นเทอร์ส , ร็อด สจ๊วต,  
แครี ไซม่อน, แฌร์ เป็นต้น 

-   ยุค 80 มีศิลปินป็อปที่ได้รับความนิยมอย่าง ไมเคิล แจ็คสัน, มาดอนน่า, ทิฟฟานี, เจเน็ท แจ็คสัน,  
ฟิล คอลลินส์, แวม ลักษณะดนตรีจะมีการใส่ดนตรีสังเคราะห์เข้าไป เพลงในยุคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเต้นรำ
และยังมีอิทธิพลถึงทางด้านแฟชั่นด้วย 

 
 

วงดนตรี เดอะ อีเกิลส์ 
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-   ยุค 90 เริ่มได้อิทธิพลจากเพลงแนวอาร์แอนด์บี เช่น มารายห์ แครี , เดสทินี ไชลด์, บอยซ์ ทู เม็น,  
เอ็น โวค, ทีแอลซี ในยุคนี้ยังมีวงบอยแบนด์ที่ได้รับความนิยมอย่าง นิว คิดส์ ออน เดอะบล็อก , เทค แดท,  
แบ็คสตรีท บอยส์ 

-   ยุค 2000 มีศิลปินที่ประสบความสำเร็จอย่าง บริทย์นี สเปียร์, คริสติน่า อากีเลร่า, บียอนเซ่, แบล็ค 
อายด์ พีส์, จัสติน ทิมเบอร์เลค ส่วนเทรนป็อปอ่ืนเช่นแนว ป็อป-พังค์ อย่างวง ซิมเปิ้ล แพลน, เอฟริล ลาวีน 
รวมถึงการเกิดรายการสุดฮิต อเมริกัน ไอดอลที่สร้างศิลปินอย่าง เคลลี่ คลาร์กสัน และ เคลย์ ไอเคน แนวเพลงป็
อปและอาร์แอนด์บีเริ่มรวมกัน มีลักษณะเพลงป็อปที่เพ่ิมความเป็นอาร์แอนด์บีมากขึ้นอย่าง เนลลี เฟอร์ตาโด, 
ริฮานนา, จัสติน ทิมเบอร์เลค เป็นต้น 
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ใบงาน ครัง้ที ่5 
เรือ่ง ดนตรสีากลประเภทตา่งๆ   ประวตั ิภมูปิญัญาทางดนตรสีากล 

 คำสั่ง   ให้ผู้เรยีนจดัทำรายงาน เรื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ  และประวัติภูมิปัญญาทางดนตรีสากล 
โดยกำหนดกรอบโครงร่างรายงาน ดังนี้   

1.  ส่วนประกอบของรายงาน 
1.1  ปก 
1.2  คำนำ 
1.3  สารบัญ 
1.4  เนื้อ เรื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ และประวัติภูมิปัญญาทางดนตรีสากล พร้อม

ภาพประกอบ 
1.5  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1.6  เอกสารอ้างอิง 

2.  จัดส่งรายงานส่งตามท่ีกำหนด 
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ใบความรู ้
เรือ่ง  นาฏศลิป ์สนุทรยีะทางนาฏศลิป ์

ประวตันิาฏศลิป์ไทย 
        นาฏศิลป์  เป็นศิลปะแห่งการละคร  ฟ้อนรำ  และดนตรี  อันมีคุณสมบัติตามคัมภีร์นาฏะหรือนาฏ
ยะ  กำหนดว่า  ต้องประกอบไปด้วย  ศิลปะ  3  ประการ  คือ  การฟ้อนรำ  การดนตรี  และการขับ
ร้อง  รวมเข้าด้วยกัน  ซึ่งทั้ง  3  สิ่งนี้เป็นอุปนิสัยของคนมาแต่ดึกดำบรรพ์  นาฏศิลป์ไทยมีที่มาและเกิดขึ้นจาก
สาเหตุตามแนวคิดต่าง ๆ เช่น  เกิดจากความรู้สึกกระทบกระเทือนทางอารมณ์  ไม่ว่าจะอารมณ์แห่ง
ความสุข  หรือความทุกข์แล้วสะท้อนออกมาเป็นท่าทาง  แบบธรรมชาติและประดิษฐ์ขึ้นเป็นท่าทางลีลาการ
ฟ้อนรำ  หรือเกิดจากลัทธิความเชื่อในการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เทพเจ้า  โดยแสดงความเคารพบูชาด้วยการ
เต้นรำ  ขับร้อง  ฟ้อนรำให้เกิดความพึงพอใจ  เป็นต้น 
               นอกจากนี้  นาฏศิลป์ไทย  ยังได้รับอิทธิพลแบบแผนตามแนวคิดจากต่างชาติเข้ามาผสมผสาน
ด้วย  เช่น  วัฒนธรรมอินเดียเกี่ยวกับวัฒนกรรมที่เป็นเรื่องของเทพเจ้า  และตำนานการฟ้อนรำ โดยผ่านเข้าสู่
ประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ ผ่านชนชาติชวาและเขมร ก่อนที่จะนำมาปรับปรุงให้เป็นรูปแบบ
ตามเอกลักษณ์ของไทย  เช่น  ตัวอย่างของเทวรูปศิวะปางนาฏราช  ที่สร้างเป็นท่าการร่ายรำของ พระ
อิศวร  ซึ่งมีท้ังหมด  108  ท่า  หรือ  108  กรณะ  โดยทรงฟ้อนรำครั้งแรกในโลก  ณ  ตำบลจิทรัมพ
รัม  เมืองมัทราส  อินเดียใต้  ปัจจุบันอยู่ในรัฐทมิฬนาดู  นับเป็นคัมภีร์สำหรับการฟ้อนรำ  แต่งโดยพระภรต
มุนี  เรียกว่า  คัมภีร์ภรตนาฏยศาสตร์  ถือเป็นอิทธิพลสำคัญต่อแบบแผนการสืบสาน  และการถ่ายทอด
นาฏศิลป์ของไทยจนเกิดข้ึนเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่มีรูปแบบ  แบบแผนการเรียน  การ
ฝึกหัด  จารีต  ขนบธรรมเนียม  มาจนถึงปัจจุบัน 
        อย่างไรก็ตาม  บรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้สันนิษฐานว่า อารยธรรมทางศิลปะ
ด้านนาฎศิลป์ของอินเดียนี้ได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทจยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทธยาตามประวัติการสร้าง
เทวาลัยศิวะนาฎราชที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1800  ซึ่งเป็นระที่ไทยเริ่มก่อตั้งกรุงสุโขทัย  ดังนั้นที่รำไทยที่
ดัดแปลงมาจากอินเดียในครั้งแรกจึงเป็นความคิดของนักปราชญ์ ในสมัยกรุงศรีอยุทธยา  และมีการ
แก้ไข  ปรับปรุงหรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  จนนำมาสู่การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์จนนำมาสู่การประดิษฐ์ท่าทางร่ายรำและละครไทยมาจนถึงปัจจุบัน 
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ประเภทของนาฎศลิป์ไทย 
                นาฎศิลป์  คือ  การร่ายรำที่มนุษย์ได้ปรุงแต่งจากลีลาตามธรรมชาติให้สวยสดงดงาม  โดยมี
ดนตรีเป็นองค์ประกอบในการร่ายรำ 
                นาฎศิลป์ของไทย  แบ่งออกตามลักษณะของรูปแบบการแสดงเป็นประเภทใหญ่
 ๆ   4  ประเภท  คือ 
        1.  โขน  เป็นการแสดงนาฎศิลป์ชั้นสูงของไทยที่มีเอกลักษณ์  คือ  ผู้แสดงจะต้องสวมหัวที่
เรียกว่า  หัวโขน และใช้ลีลาท่าทางการแสดงด้วยการเต้นไปตามบทพากย์  การเจรจาของผู้พากย์และตาม
ทำนองเพลงหน้าพาทย์ที่บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์  เรื่องที่นิยมนำมาแสดง คือ พระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง
รามเกียรติ ์ แต่งการเลียนแบบเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ที่เป็นเครื่องต้น เรียกว่าการแต่งกายแบบ “ยื่น
เครื่อง” มีจารีตขั้นตอนการแสดงที่เป็นแบบแผน นิยมจัดแสดงเฉพาะพิธีสำคัญได้แก่ งานพระราชพิธีต่าง  ๆ 
        2.  ละคร  เป็นศิลปะการร่ายรำที่เล่นเป็นเรื่องราว  มีพัฒนาการมาจากการเล่านิทาน  ละครมี
เอกลักษณ์ในการแสดงและการดำเนินเรื่องด้วยกระบวนลีลาท่ารำ  เข้าบทร้อง  ทำนองเพลงและเพลงหน้า
พาทย์ที่บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์มีแบบแผนการเล่นที่เป็นทั้งของชาวบ้านและของหลวงที่เรียกว่า  ละครโนรา
ชาตรี  ละครนอก  ละครใน  เรื่องที่นิยมนำมาแสดงคือ  พระสุธน  สังข์ทอง คาวี  อิเหนา  อุณรุท  นอกจากนี้
ยังมีละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่อีกหลายชนิด  การแต่งกายของละครจะเลียนแบบเครื่องทรงของ
พระมหากษัตริย์  เรียกว่า  การแต่งการแบยืนเครื่อง  นิยมเล่นในงานพิธีสำคัญและงานพระราชพิธีของ
พระมหากษัตริย์ 
       3.   ระ  และ ระบำ  เป็นศิลปะแห่งการร่ายรำประกอบเพลงดนตรีและบทขับร้อง โดยไม่เล่นเป็น
เรื่องราว  ในที่นี้หมายถึงรำและระบำที่มีลักษณะเป็นการแสดงแบบมาตรฐาน  ซึ่งมีความหมายที่จะอธิบายได้
พอสังเขป  ดังนี้   
               3.1  รำ  หมายถึง  ศิลปะแห่งการรายรำที่มีผู้แสดง  ตั้งแต่  1-2  คน  เช่น  การรำเดี่ยว  การรำ
คู่  การรำอาวุธ  เป็นต้น มีลักษณะการแต่งการตามรูปแบบของการแสดง  ไม่เล่นเป็นเรื่องราวอาจมีบทขับร้อง
ประกอบการรำเข้ากับทำนองเพลงดนตรี  มีกระบวนท่ารำ  โดยเฉพาะการรำคู่จะต่างกับระบำ  เนื่องจากท่ารำ
จะมีความเชื่อมโยงสอดคล้องต่อเนื่องกัน  และเป็นบทเฉพาะสำหรับผู้แสดงนั้น ๆ  เช่น รำเพลงช้าเพลง
เร็ว  รำแม่บท  รำเมขลา –รามสูร  เป็นต้น 
               3.2 ระบำ  หมายถึง  ศิลปะแห่งการร่ายรำที่มีผู้เล่นตังแต่  2 คนข้ึนไป  มีลักษณะการแต่งการ
คล้ายคลึงกัน  กระบวนท่ารายรำคล้าคลึงกัน  ไม่เล่นเป็นเรื่องราว  อาจมีบทขับร้องประกอบการรำเข้าทำนอง
เพลงดนตรี  ซึ่งระบำแบบมาตรฐานมักบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์  การแต่งการนิยมแต่งกายยืนเครื่องพระนาง-
หรือแต่งแบบนางในราชสำนัก  เช่น  ระบำสี่บท  ระบำกฤดาภินิหาร  ระบำฉิ่งเป็นต้น 
     4.  การแสดงพืน้เมอืง   เป็นศิลปะแห่งการร่ายรำที่มีทั้งรำ  ระบำ  หรือการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ
กลุ่มชนตามวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นภูมิภาคได้ 4  ภาค  ดังนี้ 
               4.1  การแสดงพ้ืนเมืองภาคเหนือ  เป็นศิลปะการรำ  และการละเล่น  หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไป
ว่า  “ฟ้อน”  การฟ้อนเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนา  และกลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ  เช่น  ชาวไต  ชาวลื้อ  ชาว
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ยอง  ชาวเขิน  เป็นต้น  ลักษณะของการฟ้อน  แบ่งเป็น  2  แบบ  คือ  แบบดั้งเดิม  และแบบที่ปรับปรุงขึ้น
ใหม ่ แต่ยังคงมีการรักษาเอกลักษณ์ทางการแสดงไว้คือ มีลีลาท่ารำที่แช่มช้า  อ่อนช้อยมีการแต่งกายตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสวยงามประกอบกับการบรรเลงและขับร้องด้วยวงดนตรีพื้นบ้าน เช่น วงสะล้อ ซอ ซึง วงปู
เจ่ วงกลองแอว เป็นต้น โอกาสที่แสดงมักเล่นกันในงานประเพณีหรือต้นรับแขกบ้านแขกเมือง ได้แก่ ฟ้อนเล็บ 
ฟ้อนเทียน ฟ้อนครัวทาน ฟ้อนสาวไหม และฟ้อนเจิง 
               4.2  การแสดงพ้ืนเมืองภาคกลาง  เป็นศิลปะการร่ายรำและการละเล่นของชนชาวพ้ืนบ้านภาค
กลาง  ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม  ศิลปะการแสดงจึงมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและเพ่ือความ
บันเทิงสนุกสนาน  เป็นการพักผ่อนหย่อนใจจากการทำงาน  หรือเมื่อเสร็จจากเทศการฤดูเก็บเก็บ
เกี่ยว  เช่น  การเล่นเพลงเกี่ยวข้าว  เต้นกำรำเคียว  รำโทนหรือรำวง  รำเถิดเทอง  รำกลองยาว  เป็นต้น  มี  
การแต่งกายตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น  และใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน  เช่น  กลองยาว กลองโทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ 
และโหม่ง 
               4.3  การแสดงพ้ืนเมืองภาคอีสาน  เป็นศิลปะการรำและการเล่นของชาวพ้ืนบ้านภาคอีสาน  หรือ 
ภาคตะวนออกเฉียงเหนือของไทย  แบ่งได้เป็น  2  กลุ่มวัฒนธรรมใหญ่ ๆ คือ  กลุ่มอีสานเหนือ  มีวัฒนธรรม
ไทยลาวซึ่งมักเรียกการละเล่นว่า  “เซิ้ง   ฟ้อน  และหมอลำ”  เช่น  เซิ้งบังไฟ  เซิ้งสวิง  ฟ้อนภูไท  ลำกลอน
เกี้ยว  ลำเต้ย  ซึ่งใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านประกอบ  ได้แก่ แคน พิณ ซอ กลองยาว อีสาน ฉิ่ง ฉาบ ฆ้อง และ
กรับ  ภายหลังเพ่ิมเติมโปงลางและโหวดเข้ามาด้วย  ส่วนกลุ่มอีสานใต้ได้รับอิทธิพลไทยเขมร   มีการละเล่นที่
เรียกว่า  เรือม  หรือ เร็อม  เช่น  เรือมลูดอันเร  หรือรำกระทบสาก  รำกระเน็บติงต็อง  หรือระบำตั๊กแตน ตำ
ข้าว  รำอาไย  หรือรำตัด  หรือเพลงอีแซวแบบภาคกลางวงดนตรี  ที่ใช้บรรเลง คือ  วงมโหรีอีสานใต้ มีเครื่อง
ดนตรี  คือ  ซอด้วง  ซอด้วง  ซอครัวเอก  กลองกันตรึม  พิณ  ระนาด  เอกไม้  ปี่สไล  กลองรำมะนาและ
เครื่องประกอบจังหวะ การแต่งกายประกอบการแสดงเป็นไปตามวัฒนธรรมของพ้ืนบ้าน ลักษณะท่ารำและ
ท่วงทำนองดนตรีในการแสดงค่อนข้างกระชับ รวดเร็ว และสนุกสนาน 
               4.4  การแสดงพ้ืนเมืองภาคใต้  เป็นศิลปะการรำและการละเล่นของชาวพ้ืนบ้านภาคใต้อาจแบ่ง
ตามกลุ่มวัฒนธรรมไ  2  กลุ่มคือ  วัฒนธรรมไทยพุทธ  ได้แก่  การแสดงโนรา  หนังตะลุง  เพลงบอก  เพลง
นา  และวัฒนธรรมไทยมุสลิม  ได้แก่  รองเง็ง  ซำแปง  มะโย่ง  (การแสดงละคร)  ลิเกฮูลู  (คล้ายลิเกภาค
กลาง)  และซิละ  มีเครื่องดนตรีประกอบที่สำคัญ  เช่น  กลองโนรา  กลองโพน  กลองปืด   โทน  ทับ  กรับ
พวง  โหม่ง  ปี่กาหลอ  ปี่ไหน  รำมะนา  ไวโอลิน  อัคคอร์เดียน  ภายหลังได้มีระบำที่ปรับปรุงจากกิจกรรมใน
วิถีชีวิต  ศิลปาต่างๆ เข่น ระบำร่อนแต่  การีดยาง  ปาเตต๊ะ  เป็นต้น กลับด้านบน 
ดนตรเีพลงและการขบัรอ้งเพลงไทยสำหรบัประกอบการแสดง 
       ดนตรีเพลง  และการขับร้องเพลงไทยสำหรับประกอบการแสดง  สามารถแบ่งได้เป็น 
2  กลุ่ม  คือ  ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย และเพลงไทยสำหรบประกอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย 
และเพลงไทยสำหรับประกอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย 
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        1.ดนตรทีีใ่ชป้ระกอบการแสดงนาฎศลิป์ไทย  ประกอบดว้ย 
1.1 ดนตรีประกอบการแสดงโขน-ละคร 
             วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขนและละครของไทย  คือ  วงปี่พาทย์  ซึ่งมีขนาดของวงเป็นแบบ
วงประเภทใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการแสดงนั้นๆ ด้วย  เช่น  การแสดงโขนนั่งราวใช้วงปี่พาทย์
เครื่อง  ห้า  2  วง  การแสดงละครในอาจใช้วงปี่พาทย์เครื่องคู่  หรือการแสดงละครดึกดำบรรพ์ต้องใช้วงปี่
พาทย์ดึกดำบรรพ์  เป็นต้น 
1.2  ดนตรีประกอบการแสดงรำและระบำมาตรฐาน 
              การแสดงรำและระบำที่เป็นชุดการแสดงที่เรียกว่า  รำมาตรฐานและระบำมาตรฐานนั้น  เครื่อง
ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง  จะใช้วงปี่พาทย์บรรเลง  อามีการนำเครื่องดนตรีบางชนิดเข้ามาประกอบตาม
ลักษณะควมจำเป็นของการแสดง  เช่น  ระบำกฤดาภินิหาร  อาจนำเครื่องดนตรี  ขิมหรือซอ
ด้วง  ม้าล่อ  กลองต้อก  และกลองแต๋ว  มาบรรเลงในช่วงท้ายของการรำที่เป็นเพลงเชิดจีนก็ได้ 
1.3  ดนตรีประกอบการแสดงพ้ืนเมือง ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆ ของไทยจะเป็นวง
ดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ 
           1. ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ  มีเครื่องดนตรี  เข่น  พิณเปี๊ยะ  ซึง  สะล้อ  ปี่แน  ปี่กลาง ปี่ก้อย  ปี่
ตัด  ปี่เล็ก  ป้าดไม้  (ระนาดไม้)  ปาดเหล็ก (ระนาดดอกเหล็ก) ป้าดฆ้อง  (ฆ้องวงใหญ่) ฆ้องหุ้ย ฆ้องเหม่ง 
กลองหลวง กลองแดว กลองปูเจ่ กลองปูจา กลองสะบัดไชย  กลองมองเชิง  กลองเต่งทิ้ง  กลองม่านและ
กลองตะโล้ดโปด  เมื่อนำมารวมเป็นวง จะได้วงต่างๆ คือ  วงสะล้อ  ซอ  ซึง  วงปูเจ่  วงกลองแอว  วงกลอง
ม่าน  วงปี่จุม  วงเต่งทิ้ง  วงกลองปูจาและวงกลองสะบัดไชย 
           2. ดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง  เป็นเครื่องดนตรีประเภทเดียวกับวงดนตรีหลักของไทยคือ  วงปี่ทาทย์
และเครื่องสาย  ซึ่งลักษณะในการนำมาใช้อาจนำมาเป็นบางส่วนหรือบางประเภท เช่น  กลองตะโพน  และ
เครื่องประกอบจังหวะนำมาใช้ในการเล่นเพลงอีแซว  เพลงเกี่ยวข้าว  กลอง  รำมะนาใช้เล่นเพลงรำตัด  กลอง
ยาวใช้เล่นรำเถิดเทิง  กลองโทนใช้เล่นรำวงและรำโทน  ส่วนเครื่องเดินทำนองก็นิยาใช้ระนาด  ซอ  หรือ
ปี่  เป็นต้น 
           3.  ดนตรีพื้นเมืองภาคอีสาน  มีเครื่องดนตรีที่สำคัญ  ได้แก่  พิณ  อาจเรียกต่างกันไปตา
ท้องถิ่น  เช่น  ซุง  หมากจับปี่  หมากตับเต่ง  และหมากต๊ดโต่ง  ซอ  โปงลาง  แคน  โหวด  กลองยาว
อีสาน  กลองกันตรึม  ซอกันตรึม  ซอด้วง  ซอตรัวเอก  ปิ่อ้อ  ปี่เตรียง  ปี่สไล  เมื่อนำมาประสมวงแล้วจะได้
วงดนตรีพื้นเมือง  คือ  วงโปงลาง  วงแคน  วงมโหรีอีสานใต้  วงทุ่มโหม่ง  และวงเจรียงเมริน 
           4.  ดนตรีพื้นเมืองภาคใต้  มีเครื่องดนตรีที่สำคัญ  ได้แก่  กลองโนรา  (กลองชาตรีหรือกลอง
ตุ๊ก)  กลองโพน  กลองปืด  กลองทับ  โทน  รำมะนา  โหม่ง  (ฆ้องคู่)  ปีกาหลอ  ปี่ไหน  กรับพวงภาคใต้
(แกระ)  และนำเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสม  ได้แก่  ไวโอลิน  กีตาร์  เบนโจ  อัคคอร์เดียน  ลูกแซ็ก  ส่วน
การประสมวงนั้น  เป็นการประสมวงตามประเภทของการแสดงแต่ละชนิด 
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        2. เพลงไทยสำหรับประกอบการแสดงนาฎศลิป์ไทย 
2.1 เพลงไทยประกอบการแสดงโขน  ละคร  รำ  และระบำมาตรฐาน 
           เพลงไทยที่ใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย  โขน ละคร  รำ  และระบำที่เป็น
มาตรฐานนั้น  แบ่งได้เป็น  2  ประเภทดังนี้ 
           1.  เพลงหน้าพาทย์   ได้แก่  เพลงที่ใช้บรรเลงหรือขับร้องประกอบอากัปกิริยาของตัว
โขน  ละคร  เช่น  การเดินทาง  ยกทัพ  สู้รับ  แปลงกาย  และเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการรำและ
ระบำ  เช่น  รัว  โคมเวียน  ชำนาญ  ตระบองกัน  เป็นต้น 
           2.  เพลงขับร้องรับส่ง  คือ  เพลงไทยที่นำมาบรรจุไว้ในบทโขน-ละคร  อาจนำมาจากเพลงตับ  เพลง
เถา  หรือเพลงเกร็ด  เพ่ือบรรเลงขับร้องประกอบการรำบทหรือใช้บทของตัวโขน  ละคร  หรือเป็นบทขับ้องใน
เพลงสำหรับการรำและระบำ  เช่น  เพลงช้าปี่ เพลงขึ้นพลับพลา  เพลงนกกระจอกทอง  เพลงลมพัดชาย
เขา  เพลงเวสสุกรรม  เพลงแขกตะเขิ่ง  เพลงแขกเจ้าเซ็น  เป็นต้น 
2.2  เพลงไทยประกอบการแสดงพื้นเมือง  เพลงไทยที่ใช้ประกอบการแสดงนำศิลป์พ้ืนเมือง เป็นบทเพลง
พ้ืนบ้านที่ใช้บรรเลงแลละขับร้องประกอบการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง  โดยแบ่งออกตามภูมิภาคได้ดังนี้ 
           1.  เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฎศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ  เพลงบรรเลงประกอบการฟ้อน
เล็บ ได้แก่ เพลงแหย่งหลวง ฟ้อนเทียน  เพลงลาวเสี่ยงเทียน  ฟ้อนสาวไหม  ได้แก่  เพลงปราสาทไหวและ
เพลงลาวสมเด็จ  ระบำซอ  ได้แก่  ทำนองซอยิ๊และซอจ๊อยเชียงแสน  บรรเลง  เพลงลาวจ้อย  ต้อยตลิ่งและ
ลาวกระแช  เป็นต้น 
           2.  เพลงบรรเลงและขับร้อง  แระกอบนาฎศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง  เพลงบรรเลงประกอบการเล่น
เต้นกำรำเคียว  ได้แก่ เพลงระบำชาวนา  เป็นต้น 
           3.  เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฎศิลป์พื้นเมืองภาคใต้  เพลงบรรเลงประกอบการแสดงลิเก
ป่า  นิยมใช้เพลงประกอบการแสดงเซิ้งโป่งลาง  บรรเลงเพลงลายโป่งลาง  เซิ้งภูไท  บรรเลงลายลำภูไทย  เป็น
ต้น 
           4.  เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฎศิลป์พื้นเมืองภาคใต้  เพลงบรรเลงประกอบการแสดงลิเก
ป่า  นิยมใช้เพลงตะลุ่มโปง  เพลงสร้อยสน  เพลงดอกดิน  การแสดงชุดรองเง็ง  บรรเลงเพลงลาฆูดูวอ  เพลง
มะอีนังลามา  เพลงลานัง   เป็นต้น 
สนุทรยีภาพทางดนตร ี– นาฏศลิป ์
    สุนทรียภาพทางความงามของนาฎศิลป์นั้นประกอบด้วยคุณลักษณะที่ดี 5 ประการคือ ตัวละครสวยงาม ท่า
รำสวยงาม ขับร้องเพราะ ดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงเพราะ บทกลอนเพราะ และรูปแบบสื่อ
ความหมายโดยเฉพาะท่าทางที่เลียนแบบธรรมชาติ เมือ่มนุษย์ต้องการสื่อความหมายให้เข้าใจ ที่เรียกว่า"ภาษา
ท่า" เช่น กวักมือเข้า หมายถึง เรียกให้มาหา โบกมือออก เรียกว่า ให้ออกไป เป็นต้น ท่าทางที่เลียนแบบ
ธรรมชาตินี้อาจ จำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 
     1. ท่าทางที่ใช้แทนคำพูด เช่น ปฏิเสธ เรียก ไป มา ฯลฯ 
     2. ท่าแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน ฯลฯ 
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     3. ท่าท่ีแสดงอารมณ์ภายใน เช่น รัก โกรธ ดีใจ เสียใจ ฯลฯ 
      ในการร่ายรำท่าต่างๆดังที่กล่าวมานี้ ได้นำมาประกอบบทร้อง เพลงและดนตรี  เพ่ือต้องการให้เกิดความ
สวยงามและสง่างามของ ลีลา ท่ารำ โดยอาศัยความงาม ทางศิลปะเข้าช่วย วิธีการใช้ท่าทางประกอบบทร้อง 
บทพาทย ์และเพลงประกอบดนตรีนี้ทางนาฎศิลป์ เรียกว่า การตีบทหรือการรำบท หรือจะเรียกว่า "ภาษา
นาฎศิลป์" ก็ได้ 

  สุนทรยีภาพของการแสดงนาฏศลิป์ 
 สุนทรียภาพ หมายถึง ความงามในธรรมชาติ หรือในงานศิลปะที่แต่ละคนสามารถเข้าใจและรู้สึกได้ ดังนั้น 
สุนทรียภาพของการแสดงนาฏศิลป์จึงเป็นความเข้าใจและรู้สึกถึงความงามของการแสดงนาฏศิลป์นั้น ๆ  
 การศึกษาด้านสุนทรียภาพของการแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นการศึกษาและพิจารณาความงามหรือสนุทรี
ยะ ม ี3 ด้าน คือ 

1. สุนทรียะทางวรรณกรรม เป็นสุนทรียะดา้นความงามทางตัวอักษร หรืองานประพันธ์ ได้แก่ 
ประเภทร้อยกรอง เช่น การแต่งคำประพันธ์ สุนทรียะประเภทร้อยกรองนี้จะมีศิลปะในการใช้ถ้อยคำท่ี
ก่อให้เกิดการโน้มน้าวความรู้สึกในแง่ของคติสอนใจต่าง ๆ เช่น สุภาษิต คำพังเพย 
 2.สุนทรียะทางดนตรี – ขับร้อง เป็นสุนทรียะด้านการรับฟัง และขับร้อง เช่น ขับร้อง เพลง
ประกอบการแสดงนาฏศิลป์ 
            3.สุนทรียะทางด้านท่ารำสุนทรียะทั้ง  3 ด้าน  ของการแสดงจึงมีความสำคัญต่อการแสดง  เช่น  ผู้แสดง 

การฟ้อนรำ  จะมีลีลา 
ที่อ่อนช้อย สวยงามจะต้องอาศัยผู้บรรเลงดนตรี ผู้ขับร้องประกอบในการแสดง และมีผู้ชมผู้ฟังจึงทำให้เกิด
สุนทรียภาพทางท่ารำได้อย่างกลมกลืนต่อเนื่อง และสอดคล้องกันได้ดี จนเกิดเป็นความงามทางนาฏศิลป์ที่ทำ
ให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกเข้าใจและซาบซึ้งได้ 
สนุทรยีภาพทางดนตร ี– นาฏศลิป ์
สุนทรียภาพทางความงามของนาฏศิลป์นั้นประกอบด้วยคุณลักษณะที่ดี 5 ประการคือ ตัวละครสวยงาม ท่ารำ
สวยงาม ขับร้องเพราะ ดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงเพราะ บทกลอนเพราะ และรูปแบบสื่อ
ความหมายโดยเฉพาะท่าทางที่เลียนแบบธรรมชาติ เมื่อมนุษย์ต้องการสื่อความหมายให้เข้าใจ ที่เรียกว่า"ภาษา
ท่า" เช่น กวักมือเข้า หมายถึง เรียกให้มาหา โบกมือออก เรียกว่า ให้ออกไป เป็นต้น ท่าทางที่เลียนแบบ
ธรรมชาตินี้อาจ จำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 
     1. ท่าทางที่ใช้แทนคำพูด เช่น ปฏิเสธ เรียก ไป มา ฯลฯ 
     2. ท่าแสดงกิริยาอาการหรืออิริยาบถ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน ฯลฯ 
     3. ท่าท่ีแสดงอารมณ์ภายใน เช่น รัก โกรธ ดีใจ เสียใจ ฯลฯ 
           ในการร่ายรำท่าต่างๆดังที่กล่าวมานี้ ได้นำมาประกอบบทร้อง เพลงและดนตรี  เพ่ือต้องการให้เกิด
ความสวยงามและสง่างามของ ลีลา ท่ารำ โดยอาศัยความงาม ทางศิลปะเข้าช่วย วิธีการใช้ท่าทางประกอบบท
ร้อง บทพาทย ์และเพลงประกอบดนตรีนี้ทางนาฏศิลป์ เรียกว่า การตีบทหรือการรำบท หรือจะเรียกว่า "ภาษา
นาฏศิลป์" ก็ได้ 
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วตัถปุระสงค์ในการเรยีนดนตรี - นาฏศลิป ์
ผู้เรียนจะมีจิตใจงดงาม มีสุนทรียภาพ รักความสวยงาม ความเป็นระเบียบ รับรู้อย่างพินิจพิเคราะห์ เห็นคุณค่า
ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของคนในชาติ สามารถค้นพบศักยภาพความสนใจ
ของตนเองอันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพทางศิลปะ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มี
ความเชื่อมั่นพัฒนาตนเองได้และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีสมาธิในการทำงาน มีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
แนวทางการประยกุต์ใชค้วามรู้ทางดนตรี - นาฏศลิป ์
ดนตร ี- นาฏศลิป์กบัชวีติประจำวนั 
               พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในบทละครพูดสลับลำ เรื่อง
หนามยอกเอาหนามบ่ง ศิลปะนั้นไม่ว่าแขนงใด ย่อมมีความสำคัญทั้งนั้น ผู้ที่ขาดการศึกษาจะไม่ทราบว่าศิลปะ 
สำคัญฯต่อมนุษย์เพียงใด กวีและปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกหลายคน เห็นคุณค่าของศิลปะอย่างยิ่ง และเกิด
ความบันดาลใจจนต้องแสดงออกมาทางดนตรีและการแสดงท่าทาง "เช็คสเปียร์" กวีเอกชาวอังกฤษ ได้กล่าวถึง
ศิลปะการดนตรีและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปลเป็นไทยว่าดังนี้ 
"ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดาลเป็นคนชอบกลนัก 
อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดกกบฏอัปลักษณ์ 
หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี 
และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี่" 
ศิลปะกับชีวิต ทำให้นำศิลปะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในตนเอง เห็น
คุณค่าความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัด นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันและสังคม 
ดนตร ี- นาฏศลิป ์กบัการบรูณาการ (กบัวชิาอืน่ ๆ) 
การสอนในปัจจุบันมีวิธีการที่แตกต่างกับสมัยก่อน กล่าวคือ ในสมัยก่อนครูผู้สอนแต่ละวิชามักจะให้เด็กเรียน
เนื้อหาวิชาที่ตนสอนตามที่มีในบทเรียนเท่านั้น ครูไม่ค่อยคำนึงถึงวิชาอ่ืนๆ  ว่าจะมีวิชาอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่ตนสอนอยู่บ้าง แต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าครูมีวิธีการสอน แบบสหสัมพันธ์ (Correlation) คือการสอนโดยรวม
วิชาที่คล้ายๆกันเข้าด้วยกัน แล้วดำเนินการสอนให้วิชาต่างๆสัมพันธ์กัน วิชานาฏศิลป์มีส่วนเข้าไปมีบทบาทกับ
วิชาอ่ืนๆได้มากและมีความสัมพันธ์ที่กลมกลืนและมีคุณค่าอย่างยิ่ง 
                เนื่องจากนาฏศิลป์เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ และเก่ียวข้องกับชีวิตประจำวันใน
หลายๆด้าน เช่น วิชานาฏศิลป์บูรณาการกับวิชาภาษาไทย โดยการนำบทเพลง บทละครมาโยงใช้เพ่ือให้เกิด
ความซาบซึ้ง เช่น นำการแสดงละครเรื่องอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร มาใช้บูรณาการในบทเรียนที่
เกี่ยวกับสุนทรภู่ เป็นต้น 
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                วิชานาฏศิลป์กับวิชาสังคมศึกษา ให้ประโยชน์ในทางอบรมจิตใจเกี่ยวกับจริยศึกษา การแสดง
ละครช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่ปรากฎอยู่ในการแสดงละครไทย
หรือต่างชาติ เป็นต้น 
                การนำวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ มาบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ ทำให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงละคร
จากบทบาทสมมติตามที่ครูกำหนด จากเนื้อหาของบทเรียน การแสดงทำให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดการ
จดจำ และสมมตินั้นมาแก้ไข ทำให้เด็กเกิดการพัฒนาการ เกิดทักษะอย่างกว้างขวาง เด็กจะสามารถร่วมกับครู 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์และหาข้อสรุป ในวิชานั้นๆ ได้ดี การสอนให้นาฏศิลป์มีความสัมพันธ์กับการศึกษา
วิชาอ่ืน ๆ สามารถทำได้ทุกวิชา 

นาฏศลิป์ไทย  
การละเล่นพื้นเมืองภาคต่างๆ 
 

  
การละเล่นพื้นเมืองภาคอิสาน           การละเล่นพิ้นเมืองภาคเหนือ                    
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ใบงาน 
เรือ่ง  นาฏศลิป ์สนุทรยีะทางนาฏศลิป ์

 
 คำสัง่  ให้ผู้เรียนตอบคำถามจากหัวข้อต่อไปนี้ 

1. นาฎยนิยม หมายถึง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จงอธิบายความหมายของคำว่า ฟ้อนรำ 1 ดนตรี 1 ขับร้อง 1 หมายถึงอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
3. สุนทรียะ หมายถึง 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
4. รากฐานของการเกิดนาฎศิลป์ในรูปแบบของการฟ้อนรำมีการพัฒนามาจากด้าน

ใดบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการเรยีนรายวชิา ทช 31003    รายวชิา ศลิปศกึษา   
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

หนว่ยการเรยีนรู ้ นาฏศลิป ์ เรือ่ง  สนุทรยีะทางนาฏศลิป ์    ครัง้ที ่ 2   พบกลุม่ 
รายวิชา/หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู ้ สื่อ/แหล่งเรียนรู ้ การวัดและประเมินผล 

1.นาฏศิลป์สากลเพื่อน
บ้านของไทย 
2. ละครกับภูมิปัญญา
สากล 

1.อธิบายประวัติ ความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการ
ละครสากลประเภทต่างๆ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละครสากลกับ
การพัฒนาสังคม 
3. ระบุคุณค่าและความสัมพันธ์
ของท่าลีลาศ มาตรฐานไป
ประยุกต์ใช้ประกอบกอบกับเพลง
อ่ืน ๆ ใสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ประเพณี  และชีวิตประจำวันของ
แต่ละภูมิภาคท่ัวโลก 

1.ประวัติความเป็นมา
และวิวัฒนาการการแสดง
ทางนาฏศิลป์และการ
ละครสากลประเภทต่างๆ 
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์และการละคร
สากลกับบทบาททาง
สังคมในการพัฒนาสังคม 
3. คุณค่าและ
ความสัมพันธ์ของวัฒนา
ธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการวิวัฒนาการของ
ลีลาศมาตรฐานที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 

ขั้นที ่1 กำหนดสภาพปญัหาการ
เรยีนรู ้
1. กิจกรรมนันทนาการ โดยให้
ผู้เรียนฟังเพลง จากแผ่นซีดีที่ครู
เตรียมมา  
2. ทบทวนเนื้อหาของสัปดาห์ที่
ผ่านมา 
 

ขั้นที ่2  แสวงหาขอ้มลูและจดัการ
เรยีนรู ้
1. ครูสนทนากับผู้เรียนเกี่ยวกับ 
นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์เพ่ือน
บ้าน พร้อมทั้งยกตัวอย่าง เช่น 
พม่า ลาว เวียนนาม  ฯลฯ 
2. ครมูอบหมายใหน้กัศกึษา
ค้นควา้ กรต.เรือ่ง 
 

ขั้นที ่ 3 การปฏิบตัแิละการ
นำไปใช ้

สือ่ 
1. หนังสือ  
2. รูปภาพ  
3. ซีดี 
4. อินเตอร์เน็ต 
 

แหล่งเรยีนรู ้
1. ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 
2. หออัครศิลปิน 
3. ห้องสมุด 
4.ใบงานออนไลน์ 
5.ใบความรู้
ออนไลน์ 
6.แบบทดสอบ
ออนไลน์ 

1.ใบงานออนไลน์ /ใบ
ความรู้ ออนไลน์ 
2. แบบทดสอบ 
ออนไลน์ 
3. สังเกตการมีส่วนร่วม
จากการเข้าเรียนและ
การทำแบบทดสอบ
ออนไลน์ 
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1. มอบหมายให้นักศึกษา 
ทำการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อใน
ใบงานและให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ
ผลงานที่ศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
2. ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุป
เนื้อหาสาระสำคัญ และจดบันทึก 
ขั้นที ่4 การประเมนิผลการเรยีนรู้ 
1.ใบงานออนไลน์ /ใบความรู้ 
ออนไลน์ 
2. แบบทดสอบ ออนไลน์ 
3. สังเกตการมีส่วนร่วมจากการ
เข้าเรียนและการทำแบบทดสอบ
ออนไลน์ 
 



69 
 

ใบความรู ้
เรือ่ง  นาฏศลิป ์สนุทรยีะทางนาฏศลิป ์

 นาฏศลิป์ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนยิมแหง่สหภาพพมา่ 
  

 
                ประวัตินาฏศิลปพ์ม่าท่ีมีหลักฐานแน่นอน ภายหลัง พ.ศ. 2310 คือ หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตก
ครั้งที่ 2 พม่าได้รับอิทธิพลนาฏศิลป์ไปจากไทย ก่อนหน้านี้ นาฏศิลป์ของพม่าเป็นของพ้ืนเมืองมากกว่าที่จะ
ได้รับอิทธิพลมาจากภายนอกประเทศ เหมือนกับประเทศอ่ืนๆ  นาฏศิลป์พม่าเริ่มต้นจากพิธีทางศาสนา ต่อมา
เมื่อพม่ามีการติดต่อกับอินเดียและจีน ท่าร่ายรำของ 2 ชาติดังกล่าว ก็จะมีอิทธิพลแทรกซึมในนาฏศิลป์
พ้ืนเมืองของพม่า  แต่ท่าร่ายรำของเดิมมีความเป็นเอกลักษณ์ของพม่าจริงๆ 
              นาฏศิลป์การละครในประเทศพม่า มีลักษณะพิเศษ คือ ในแต่ละยุคสมัยลักษณะนาฏศิลป์และการ
ละคร จะแตกต่างกันออกไปตามอิทธิพลภายนอกที่ได้รับ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ยุค คือ 
 
     1. ยคุกอ่นรบันบัถอืพระพุทธศาสนา 
     เป็นยุคของการนับถือผี  การฟ้อนรำเป็นไปในการทรงเจ้าเข้าผี  บูชาผีและบรรพบุรุษท่ีตายไปแล้ว ต่อมาก็
มีการฟ้อนรำในงานพิธีต่างๆ เช่น โกนจุก 
 
   2. ยุคนบัถอืศาสนาพุทธ 
          พม่ารับนับถือศาสนาพุทธหลังปี พ.ศ. 1559  ในสมัยนี้การฟ้อนรำเพ่ือบูชาผีก็ยังมีอยู่ และการฟ้อนรำ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการบูชาในพุทธศาสนาด้วย 
          หลังปี พ.ศ. 1800 เกิดมีการละครแบบหนึ่ง เรียกว่า "นิพัทขิ่น" เป็นละครเร่ แสดงเรื่อง พุทธประวัติ
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในพุทธศาสนา เพ่ือให้ชาวบ้านเข้าใจเรื่องราวได้ง่าย  ต่อมาเพ่ือให้ความสนุกสนานจึงได้เพ่ิม
บทตลกให้มากข้ึน บทตลกนี้ไม่มีเขียนไว้ ผู้แสดงต้องหามุขแทรกเอาเอง  ตัวตลกนั้นมีทั้งหญิงและชาย มักจะ
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เป็นสาวใช้ คนใช้ คนสนิทของตัวเอก  ต่อมาบทของเทวทัตต์ก็กลายเป็นบทตลกไปด้วย 
     ละครนิพัทข่ิน มักจะแสดงเรื่องพุทธประวัติ ตอนตรัสรู้ เพราะไม่นิยมแสดงบทบาทของพระพุทธเจ้า หรือ
พระสาวกองค์สำคัญ 
     ต่อมาพม่าได้รับอิทธิพลของอินเดียโดยผ่านทางเขมร ละครนิทัทข่ินจึงแสดงเรื่องอ่ืนๆ เช่น รามายณะ เทพ
นิยายต่างๆ และเหตุการณ์ในราชสำนัก 
     3. ยคุอิทธพิลละครไทย 
     หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 ชาวไทยก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นจำนวนมาก พวกละคร
และดนตรี ถูกนำไปไว้ในราชสำนัก เกิดความนิยมละครแบบไทยขึ้น จึงถือเป็นเครื่องประดับราชสำนัก  นิยมให้
เด็กพม่าหัดละครไทย ละครแบบพม่าในยุคนี้เรียกว่า "โยธยาสัตคยี" หรือละครแบบโยธยา ท่ารำ ดนตรี และ
เรื่องท่ีแสดงรวมทั้งภาษาที่ใช้ก็เป็นของไทย  มีการแสดงอยู่ 2 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ เล่นแบบโขน  และอิเหนา 
เล่นแบบละครใน 
     ในปี พ.ศ. 2328 เมียวดี ข้าราชการพม่า ได้คิดละครแบบใหม่ขึ้น ชื่อเรื่อง "อีนอง" ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียง
กับอิเหนามาก  มีสิ่งที่แปลกออกไปคือตัวละคร ตัวละครของเรื่องนี้ มีลักษณะเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญที่มี
กิเลส มีความดีความชั่ว ละครเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดละครในแนวนี้อีกหลายเรื่อง 
     ต่อมา ละครในราชสำนักเสื่อมความนิยมลง เมื่อกลายเป็นของชาวบ้านก็ค่อยๆ เสื่อมลง แต่ละครแบบ
นิพัทขิ่นกลับเฟื่องฟูขึ้น แต่ก็ลดมาตรฐานลงจนกลายเป็นจำอวด 
      เมื่อประเทศพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้ว ในปี พ.ศ. 2428 ละครหลวงและละครพ้ืนเมืองซบ
เซา  ต่อมามีการละครที่นำแบบอย่างมาจากอังกฤษเข้าแทนที่  ถึงสมัย ปัจจุบันนี้ละครของเก่าคู่บ้านคู่เมือง
ของพม่าจึงหาชมได้ยาก 
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นาฏศลิปก์ัมพชูา 
 

                                              
                                                                    
             นาฏศลิป์กัมพูชามีหลักฐานปรากฏตั้งแต่สมัยก่อนพระนคร (ค.ศ. ๕๔๐-๘๐๐) แล้ว เช่น รูปปั้นดิน
เหนียวสมัยนครบุรี (Angkorborei) เป็นรูปบุคคลร่ายรำ และจารึกที่กล่าวถึง "คนรำ" เป็นภาษาเขมร ในจารึก
สมัยพระนคร (ค.ศ. ๘๒๕-ราวคริสต์ศตวรรษที่ ๑๔)  พบคำสันสกฤต "ภาณิ" ซึ่งหมายถึงการแสดงเล่าเรื่อง 
และหากดูภาพสลักจำนวนมากในปราสาทหินทั้งหลายแหล่ขอม  ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในอาณาจักรขอมมีการ
ร่ายรำ การแสดง เป็นเรื่องปรกติธรรมดาสำหรับการบันเทิงในราชสำนักและประชาชน 
  
            ในจารึกที่กล่าวถึงข้าพระที่ประจำศาสนสถานนั้นมักมี "คนรำ" ประจำอยู่ด้วย นาฏศิลป์กัมพูชา
โบราณน่าจะได้รับอิทธิพลอินเดียเป็นพื้น 
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                    นาฏศิลป์กัมพูชาน่าจะสืบต่อและพัฒนามาจนรุ่งโรจน์ไม่แพ้ศิลปวิทยาการด้านอื่นๆ ในสมัย
พระนคร และน่าจะมีอิทธิพลไม่น้อยต่ออยุธยาหลังจากท่ีมีการตีเมืองพระนครแตกและกวาดต้อนผู้คนมาสู่กรุง
ศรีอยุธยา จำนวนหนึ่งในผู้คนเหล่านั้นน่าจะมีนักรำอยู่ด้วย  
                 หลักฐานทางภาษาอย่างหนึ่งก็คือไทยรับคำ "รำ" ในภาษาเขมรมาแทนที่คำ "ฟ้อน" ที่เดิมใช้ใน
ภาษาไทย และไทยก็รับเอามาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่เดิมและพัฒนานาฏศิลป์สืบเนื่องต่อจากนั้นและสร้าง
เอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้นมา และเมื่อมาถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ไทยก็ส่งคืนศิลปวิทยาการด้านนี้กลับสู่
ประเทศราชกัมพูชา และกัมพูชาก็รับเอามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองและสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน  
 

                                                        
   สมเด็จพระมหากษัตริยานีกุสุมะนารีรัตน์ พระราชมารดาของเจ้าสีหนุ พระนางทรงทำนุบำรุงการ

ละครเขมรให้รุ่งเรือง พระนางจึงทรงเป็นพระมารดาแห่งนาฏศิลป์กัมพูชาก็ว่าได้  ระบำอัปสราเกิดข้ึนด้วย
คุณูปการของพระนาง โดยนางอัปสราตัวเอกองค์แรกคือเจ้าหญิงบุพผาเทวี พระราชธิดาในเจ้าสีหนุ 

 
              นครวัดเป็นอุดมคติแห่งชาติกัมพูชา นางอัปสราในนครวัดก็เป็นอุดมคติแห่งสตรีเขมร ดังนั้นการชุบ
ชีวิตนางอัปสราออกมาเป็นระบำระดับชาตินั้นมีความหมายในเชิงชาติพันธุ์นิยม เพ่ือให้เข้าถึงสัญลักษณ์สูงสุด
แห่งสตรีแขมร์ ระบำอัปสรามีชื่อเสียงขึ้นมาด้วยการอิงบนความยิ่งใหญ่ของนครวัด และระบำอัปสราก็จำลอง
ภาพสลักท่ีแน่นิ่งไร้ความเคลื่อนไหวในนครวัดให้หลุดออกมามีชีวิต 
 
 

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=somdej&date=22-04-2007&group=1&gblog=14
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=somdej&date=22-04-2007&group=1&gblog=14
http://gotoknow.org/file/aksara/apsara%20dancing1.JPG


73 
 

 
สอดคลอ้งมาตรฐานสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 
        มาตรฐาน ศ ๑.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน
ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล 
        มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี 
ที ่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
       มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
คำถามสานตอ่ความคดิ  
       -  เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในกัมพูชา มีประเด็นใดที่ให้ความสนใจศึกษาเพ่ิมเติม 
       -  เราจะมีวิธีการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ให้ลึกซึ้งได้อย่างไร 
       -  ปัจจัยใดที่ทำให้ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ที่สืบต่อกันมา 
       -  แนวทาง หรือ วิธีการใดท่ีจะทำให้ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการธำรงไว้ซึ่งคุณค่าต่อไป 
       -  ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม และศิลปวัฒนธรรม 
       -  จำเป็นหรือไม่ที่เราต้อง ศึกษาเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมต่างชาติ 
       - ทิศทาง และลักษณะของเมืองจากปัจจุบัน ไปสู่อนาคตจะป็นเช่นไร  และเราต้องการให้เป็นเช่นไร  
เชือ่มโยงในองคค์วามรู้ 
          ภาษาไทย    การอ่าน   การเขียนเรียงความ 
          สังคมฯ    ศึกษาความเป็นมาของ ประวัติศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 
                     วิถีชีวิตความเป็นอยู่    ภูมิศาสตร์ 
          วิทยาศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ  สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
เพิม่เตมิเตม็กนัและกนั  
            - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
           -  เชิญวิทยากร ผู้เชีย่วชาญให้ความรู้ 
           -  แนะนำแหล่งศึกษาเรียนให้นักเรียนศึกษาเพ่ิมเติม 
           -   นำภาพโบราณสถานของกัมพูชามาให้นักเรียนได้มีโอกาสเห็น  
           -  จัดกิจกรรมการแสดงละครบทบาทสมมุติ ละครอิงประวัติศาสตร์ 
           -  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีทางสังคม ที่มีผลต่อวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม 
           -  จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน 
           -  ศึกษา รับชม รับฟัง การแสดงนาฏศิลป์กัมพูชา          

                        นาฏศิลป์ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี 
     นาฏศิลป์เกาหลีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในราวศตวรรษท่ี 3 นาฏศิลป์เกาหลีในสมัยโบราณใช้แสดงในพิธีทาง
ศาสนา เพ่ือบวงสรวงเทพยดาอารักษ์ จัดแสดงปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นฤดูหว่าน และใน
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เดือนตุลาคมฤดูเก็บเก่ียว 
     ววิัฒนาการของนาฏศิลป์เกาหลีก็ทำนองเดียวกับของชาติอ่ืน มักจะเริ่มและดัดแปลงให้เป็นระบำปลุกใจใน
สงคราม เพื่อให้กำลังใจแก่นักรบ หรือไม่ก็เป็นพิธีทางพุทธศาสนา หรือเป็นการร้องรำทำเพลงในหมู่ชนชั้น
กรรมาชีพ หรือแสดงเป็นหมู่  นาฏศิลป์ในราชสำนักก็มีมาแต่โบราณกาลเช่นเดียวกัน 
     นาฏศิลป์เกาหลีสมบูรณ์ตามแบบฉบับทางการละครที่สุดและเป็นพิธีรีตอง ได้แก่ ละครสวม
หน้ากาก  นาฏศิลป์เกาหลีสมัยใหม่ พัฒนามาจากนาฏศิลป์ที่ใช้ในพิธีเลี้ยงต้อนรับอาคันตุกะชั้นผู้ดีและมั่งค่ัง 
     นาฏศิลป์เกาหลี มีลีลาอันงดงามอ่อนช้อยอยู่ที่การเคลื่อนไหวไหล่และเอวเป็นส่วนสำคัญ ตามหลักทฤษฎี
นาฎศิลป์เกาหลี มี 2 แบบ คือ 
1.  แบบแสดงออกซ่ึงความรื่นเริง ความโอบอ้อมอารี และความอ่อนไหวของอารมณ์ 
2.  แบบพิธีการ ดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมและประเพณีทางพุทธศาสนา 
     จุดเด่นของนาฏศิลป์เกาหลี มีลักษณะคล้ายนาฏศิลป์สเปน คือผู้แสดงเคลื่อนไหวทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
ของร่างกาย 
เป็นการผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ตะวันตกและนาฏศิลป์ตะวันออกเข้าด้วยกัน  ซึ่งนาฏศิลป์ตะวันตก
เน้นหนักในการใช้ขาและร่างกายส่วนล่าง แต่นาฏศิลป์ตะวันออกจะใช้ส่วนไหล่ แขน และมือ 
     โรงเรียนนาฏศลิปเ์กาหลสีมัยปจัจบุนั จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1.  โรงเรียนนาฏศิลป์แผนโบราณ ซึ่งไม่ยอมรับอิทธิพลอื่นใดนอกจากจะรักษาแบบฉบับเดิมไว้ 
2.  โรงเรียนนาฏศิลป์สมัยใหม่ จะรับเอาแบบอย่างของนาฏศิลป์ตะวันตกเข้ามารวมด้วย ซึ่งได้รับความนิยม
มากกว่าแบบโบราณ 
     เป็นที่ยอมรับว่า ยอดนิยมของนาฏศิลป์เกาหลีนั้น ได้แก่ นาฏศิลป์ของพระแสดงการต่อต้านศาสนา ผู้
แสดงจะสวมเสื้อคลุมของพระ ลีลาการร่ายรำนั้นงามน่าดูมาก แสดงออกซึ่งความต้องการของมนุษย์ 
     นาฏศลิปเ์กาหลทีี่ควรรูจ้กั ได้แก่ 
1.  ละครสวมหน้ากาก เนื้อเรื่องมักคล้ายคลึงกัน ลีลาการแสดงนั้นนำเอานาฏศิลป์แบบต่างๆ มาปะติดปะต่อ
กัน 
2.  ระบำแม่มดก็เป็นนาฏศิลป์อีกแบบหนึ่ง และการร้องรำทำเพลงประเภทลูกทุ่งนั้นก็มีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง 
3.  ระบำบวงสรวงในพิธีและระบำประกอบดนตรีที่ใช้ในพิธีเลี้ยงต้อนรับในราชสำนัก ซ่ึงประกอบด้วย
บรรยากาศอันงดงามตระการตาน่าชมมาก 

นาฏศลิปอ์นิโดนเีซีย 
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ศลิปะการแสดงของอนิโดนเีซยี 
             ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากมองเรื่องของนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงแล้ว อินโดนีเซีย
เป็นประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรมทางการแสดงอันเก่าแก่และมีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนโดยมี
พ้ืนฐานของวัฒนธรรมมุสลิมและฮินดูปรากฏอยู่เด่นชัดในศิลปะการแสดงของอินโดนีเซียศิลปะการแสดงที่เป็น
เอกลักษณ์เด่นชัดของอินโดนีเซียและยังคงเป็นศิลปะประจำชาติที่เก่าแก่ท่ีสุดก็คือ ศิลปะการเชิดหนังหรือเชิด
หุ่นภาษาชวาเรียกว่า “วายัง” (Wayang)หรือเรียกเต็มชื่อว่า”วายัง ปูร์วา”( Wayang Purwa) “วายัง”แปลว่า 
“เงา” ส่วน”ปูร์วา”แปลว่า”ความเก่าแก่”รวมกันจึงหมายถึงความเก่าแก่แห่งศิลปะการเชิดตัวหุ่นที่ทำจากหนัง
ให้เกิดเป็นภาพเงาบนจอผ้า ในปัจจุบันคำว่าวายังมีความหมายทั่วไปว่า”การแสดง” 
        1.ความเปน็มาของวายงั      นักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกัน3แนวทางคือ 
                 กลุ่มแรก  ยืนยนัว่าวายังเป็นศิลปะการแสดงของท้องถิ่นชวามาแต่โบราณ มีกำเนิดบนเกาะชวา
เนื่องมาจากประเพณีของคนท้องถิ่นซึ่งนับถือสิ่งศักด์สิทธิ์และบูชาบรรพบุรุษนั่นเอง หลักฐานที่ใช้สนับสนุนของ
กลุ่มนี้มีหลายประการ กล่าวคือ ภาษาและคำศัพท์เฉพาะทางเทคนิคการแสดงเป็นภาษาชวาโบราณ ประเพณี
การชมละครวายังที่เก่าแก่ยังคงเห็นปฏิบัติกันอยู่ทั่วไป กล่าวคือ บริเวณท่ีนั่งของผู้ชมฝ่ายชายอยู่คนละด้าน
ของฝ่ายหญิง ผู้ชมฝ่ายชายนิยมนั่งด้านเดียวกับผู้เชิดหนังเพราะเป็นด้านที่ชมการแสดงได้สนุกกว่าด้านที่เห็น
เงา ฝ่ายหญิงถูกกำหนดที่นั่งให้อยู่ด้านตรงข้ามกับผู้ชายเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ วายังเป็นการแสดงที่แปลก
แตกต่างและโดดเด่นจากการแสดงอื่นๆ ทั้งหมดในเอเชียจึงน่าจะเชื่อได้ว่าศิลปะการแสดงวายังเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมของอินโดนีเซียอย่างแท้จริง 
             กลุม่ทีส่อง เชื่อว่าศิลปะการเชิดหนังนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย เพราะอินเดียมีการแสดงเชิดหนัง
และเชิดหุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ วัฒนธรรมอินเดียเจริญและเก่าแก่กว่าชวา ประวัติศาสตร์ยุคโบราณของชวา
ได้เห็นการแผ่ขยายอารยธรรมอินเดียเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ด้วยเหตุนี้ ชวาจึงน่าที่จะเป็นฝ่ายรับการแสดง
วายังจากอินเดีย นอกจากนี้ตัวละครตลกในวายังของชวาที่ชื่อ ซีมาร์  
( Semar) มีลักษณะที่ละม้ายคล้ายคลึงกับตัวตลกอินเดีย ที่ปรากฏในละครสันสกฤตอันโด่งดังของอินเดียสมัย
คริสต์ศตวรรษที่3-8 
             

 กลุม่ทีส่าม สนับสนุนความคิดที่ว่า การเชิดหนังและหุ่นชนิดต่างๆน่าที่มาจากประเทศจีนเพราะชน
ชาติจีนรู้จักศิลปะประเภทนี้มานานกว่า2000ปีแล้วโดยมีหลักฐานบันทึกเรื่องราวใน121 ปีก่อนคริสต์ศักราชว่า 
จักรพรรดิองค์หนึ่งในราชวงค์ฮ่ันทรงโปรดให้ทำพิธีเข้าทรงเรียกวิญญาณนางสนมคนโปรดของพระองค์ การทำ
พิธีเช่นนี้อาศัยเทคนิคการเชิดหนังนั่นเอง 
แม้ไม่มีข้อยุติที่แน่ชัดว่า จริงๆแล้ววายังของชวามาจากไหน และได้รับอิทธิพลจากจีนหรืออินเดียวหรือไม่ก็ตาม 
แต่สิ่งที่น่าจะสันนิษฐานได้ก็คือ ในสังคมแบบชาวเกาะซึ่งนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ และมีประเพณีบูชา
บรรพบุรุษเช่นเดียวกับสังคมโบราณในประเทศเอเชียทั้งหลายการแสดงเชิดหนังและเชิดหุ่นกระบอกเป็นศิลปะ
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ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วในสิ่งแวดล้อมของสังคมดังกล่าวความสัมพันธ์ของวายังกันพิธีกรรมทางศาสนา
ย่อมแยกกันไม่ออก เงาต่างๆที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ศิลปินผู้เชิดบันดาลให้เกิดข้ึน 
คนโบราณนิยมประกอบพิธีเรียกวิญญาณบรรพบุรุษในงานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน เพ่ือนให้วิญญาณของ
บรรพบุรุษได้มารับรู้เป็นสักขีพยานการแสดงวายังจึงเป็นศิลปะการแสดงที่มีวามขลังและศักดิ์สิทธิ์ดุจพิธีกรรม
ทางศาสนา การทำพิธีนี้เป็นที่ยอมรับในสังคม การเชิดหนังวายังจึงถูกนำมาใช้โดยบุคคลสำคัญซึ่งทำตนเป็น
สื่อกลางรับจ้างอัญเชิญวิญญาณ รวมทั้งการแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับปรัชญาและศีลธรรมอีกด้วย มีผู้สันนิษฐาน
ว่าคำว่า “วายัง” มีวิวัฒนาการมาจากคำเก่าของชวา คือ “วาห์โย” ซึ่งแปลว่า การปรากฏให้เห็นซึ่งการดลใจ
ทางวิญญาณ 
ต่อเมื่ออารยธรรมฮินดูเข้ามาสู่เกาะชวาแล้วนั้น วายังจึงได้พัฒนาเป็นศิลปะการแสดงที่แท้จริงได้รับการ
ปรับปรุงจนเป็นศิลปะชั้นสูง มีบันทึกในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าในคริสต์ศตวรรษที่ 11 วายัง ปูร์วาเป็น
การแสดงที่แพร่หลายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชวังต่างๆ บนเกาะชวา นอกจากนี้ วานวรรณกรรมราชสำนัก
สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 11 และ 12 ได้บันทึกเก่ียวกับละครวายังว่าเป็นศิลปะการแสดงที่จับใจและสร้างความ
สะเทือนอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยม กษัตริย์หลายพระองค์ทรงอุปถัมภ์คณะละครวายัง บางพระองค์โปรดให้สร้าง
ตัวหุ่นขึ้นใหม่ทั้งชุดเพ่ือเก็บรักษาเป็นสมบัติของตระกูลวงศ์ศิลปินผู้เชิดหุ่นและพากย์บทบรรยายและบทเจรจา
ได้รับการดูแลอุปถัมภ์อย่างดีในฐานะศิลปินเอกประจำราชสำนัก กษัตริย์บางพระองค์ทรงสนพระทัยในศิลปะ
และเทคนิคการแสดงของผู้เชิดหนังถึงขนาดฝึกและออกแสดงด้วยพระองค์เอง แม้ว่าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 
และ 16 ชาวมุสลิมเข้ามาปกครองเกาะชวาแล้วก็ตาม แต่ความนิยมละครวายังมิได้เสื่อมลง เพียงแต่ย้าย
ศูนย์กลางความเจริญไปพร้อมกับการเปลี่ยนที่ตั้งของเมืองหลวงของผู้ปกครองมุสลิม และจนกระท่ังทุกวันนี้
ละครวายังได้รบการยกย่องว่าเป็นศิลปะสำคัญประจำชาติของอินโดนีเซียที่เก่าแก่ที่สุด 

 
  

2.ชดิของวายงั 
               การแสดงเชิดหุ่นเงาหรือวายัง ปูร์วาฉบับดั้งเดิมใช้หุ่นเชิดที่ทำด้วยหนังสัตว์ จึงเรียกอีกชื่อว่า “วา
ยัง กูลิต” (Wayang Gulit) ซึ่งหมายถึง การเชิดหนังเพราะกูลิตแปลว่าหนังสัตว์ วายัง กูลิตนี้เป็น
ศิลปะการแสดงที่งดงามและวิจิตรกว่าการแสดงชนิดอ่ืนทั้งหมด การแสดงนี้รวมศิลปะหลายด้านไว้ด้วยกัน 
อาทิ ด้านการประพันธ์บทละคร การดนตรี นาฎกรรม ศิลปกรรม ทั้งยังสะท้อนความลึกซึ้งในเชิงประวัติศาสตร์ 
การศึกษา ปรัชญาศาสนาความลึกลับและสัญลักษญ์ในการตีความหมาย 
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องคป์ระกอบสำคญัของการแสดงวายงั กลูติ มีดงันี ้
ตัวหนังหรือตัวหุ่นที่ใช้เชิดส่วนใหญ่แล้วตัวหนังวายัง กูลิต ทำจากหนังควาย ตัวหนังที่มีคุณภาพดีที่สุดต้องทำ
จากหนังลูกควาย เพราะสะอาดปราศจากไขมันจะทำให้สีที่ทาติดทนดี วิธีการทำตัวหนังนั้น จะต้องนำหนังลูก
ควายมาเจียน แล้วฉลุเป็นรูปร่างและลวดลาย ใบหน้าของตัวหนังหนด้านข้าง ลำตัวหัน 
ลักษณะเฉียง ส่วนเท้าหันด้านข้างทิศทางเดียวกันกับใบหน้าของตัวหนัง ตวหนังมีความสูงประมาณ 
  

 
  

ใบงาน ครัง้ที ่6 
เรือ่ง  นาฏศลิป ์สนุทรยีะทางนาฏศลิป ์

คำสัง่  ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำการศึกษาค้นคว้า ตามหัวข้อต่อไปนี้แล้วนำผลจากศึกษาค้นคว้ามา
สรุปเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อย่างน้อย กลุ่มละ 15 นาที 

กลุ่มท่ี 1 นาฏศิลป์ประเทศพม่า    
กลุ่มท่ี 2 นาฏศิลป์ประเทศกัมพูชา 
กลุ่มท่ี 3 นาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย 
กลุ่มท่ี 4 นาฏศิลป์ประเทศเกาหลี 
กลุ่มท่ี 5 นาฏศิลป์ประเทศอินโดนีเชีย 
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ใบงาน ครัง้ที ่7 
เรือ่ง  นาฏศลิป ์สนุทรยีะทางนาฏศลิป ์

คำสัง่  ให้นักศึกษาตอบคำถามในหัวข้อต่อไปนี้ 
1. ละครสร้างสรรค์  หมายถึงอะไร 

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

2. กิจกรรมจูงใจ หมายถึงอะไร และมีกี่ประเภทอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. กิจกรรมการเตรียมทักษะละครของผู้นำกิจกรรมต้องทำอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. กิจกรรมละครมีการจัดการอย่างไรอธิบายมาพอเข้าใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. จุดหมายของการทำละครสร้างสรรค์ต่างจากการสร้างละครเวทีอย่างไ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. จินตนาการ  คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ความคิดสร้างสรรค์ คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ละครสร้างสรรค์มีประโยชน์ในด้านใดบ้างอธิบายมาพอเข้าใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....................................... 
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ใบความรู ้
เรือ่ง   ละครทีไ่ดร้บัวฒันธรรมตะวนัตก     

           ในสมัยรัชกาลที่ ๕ วฒันธรรมทางนาฏศิลป์ของตะวันตกได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทย ทำให้เกิด
ละครแบบต่างๆ ขึ้น เช่น ละครดึกดำบรรพ์ ที่กล่าวมาแล้ว แต่ละครดึกดำบรรพ์ ยังคงใช้ท่ารำของไทยเป็น
หลัก ยังถือได้ว่าเป็นนาฏศิลป์ของไทยอย่างสมบูรณ์ ส่วนละครที่นำแบบของตะวันตกมาใช้จริงๆ ก็คือ ละครที่
ไม่ใช้ท่ารำเลย ใช้แต่กิริยาท่าทางของคนธรรมดาสามัญท่ีเราปฏิบัติกันอยู่เท่านั้น เช่น ละครร้อง ละครพูด 
ละครพูดสลับลำ และละครสังคีต 
ละครรอ้ง  
           ละครรอ้ง เป็นแบบละครที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงปรับปรุงขึ้น เป็น
ละครทีแ่สดงบนเวที เปลี่ยนฉากไปตามเนื้อเรื่อง ดำเนินเรื่องด้วยการร้องเท่านั้น ถ้อยคำที่ร้องมีทั้งบอกชื่อตัว
ละคร บอกกิริยา อารมณ์ของตัวละคร และเป็นคำพูดของตัวละคร 
          วธิีแสดง ในตอนแรกผู้แสดงเป็นผู้หญิงล้วน แต่สมัยหลังๆ มา ให้มีผู้ชายเป็นตัวตลกได้ การแสดง
บทบาทใช้ท่าของคนธรรมดาสามัญไม่มีการรำ การร้อง ถ้าเป็นบทบอกชื่อตัวละคร บอกกิริยาหรืออารมณ์ของ
ตัวละคร ต้นเสียงกับลูกคู่เป็นผู้ร้อง ถ้าบทนั้นเป็นคำพูดของตัวละคร ผู้แสดงตัวนั้นจะต้องร้องเอง แต่การร้อง
ของตัวละครนี้ ตัวละครจะร้องเฉพาะที่เป็นถ้อยคำเท่านั้น ส่วนการเอ้ือนที่เป็นทำนองติดต่อนั้น ลูกคู่จะต้อง
ร้องแทรกเข้ามาให้ การเจรจา เป็นการเจรจาทวนบท คือ พูดเป็นใจความเดียวกับบทที่ร้องไปแล้วโดยมาก แต่
ก็มีเจรจาบทอ่ืนๆ  บ้าง จะเป็นการเจรจา อย่างไรก็ตาม ผู้แสดงจะต้องพูดด้วยปฏิภาณปัญญาของตนเอง   
ดนตรี ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม บรรเลงประกอบบางกรณี บางทีก็มีหน้าพาทย์บ้าง เช่น โอด เพลงฉิ่ง กับบรรเลง
เวลาปิดฉาก และจะต้องมีเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง บรรเลงคลอเวลาร้องทุกๆ เพลงที่เคยใช้ บางทีก็ใช้
ไวโอลิน บางทีก็ใช้ออร์แกน หรือซออู้    เรื่องท่ีแสดง เป็นเรื่องชีวิตของธรรมดาสามัญชนอย่างนวนิยาย 
เช่น เรื่องตุ๊กตายอดรัก ขวดแก้วเจียระไน เครือฟ้าของประเสริฐอักษร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์) เป็นต้น 
 

              
          การแสดงละครรอ้งเรือ่งสาวเครอืฟา้                    การแสดงละครรอ้งเรือ่งสาวเครอืฟา้ ตอนแรกพบในสวน 
            ตอนรอ้ยตรพีรอ้มลาสาวเครอืฟา้ 

ละครพดู  
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ในสมัยรัชกาลที ่๕ เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทรงสำเร็จการศึกษาจากยุโรป เสด็จกลับมาประทับ ณ พระราชวังสราญรมย์ ได้ทรง
นำเอาแบบการแสดงละครของยุโรปมาแปลงให้เป็นการแสดงของไทยอย่างหนึ่ง ละครแบบนี้เรียกว่า ละคร
พูด  ละครพูด เป็นละครที่แสดงบนเวที เปลี่ยนฉากเป็นสถานที่ตามเนื้อเรื่อง  การแต่งตัว แต่งตามสภาพเป็น
จริงของเรื่องการดำเนินเรื่อง ดำเนินด้วยคำพูด และการปฏิบัติของตัวละคร 
การพูด ใช้คำพูดอย่างธรรมดาสามัญชน แต่อาจเน้นในอารมณ์บางอย่างให้เด่นขึ้น เพ่ือให้ผู้ชมเข้าใจชัดเจน 
กิริยาท่าทาง ใช้กิริยาท่าทางอย่างสามัญชน เรื่องท่ีแสดง เป็นเรื่องชีวิตของธรรมดาสามัญชนอย่างนวนิยาย 
เช่น พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ เรื่อง หัวใจนักรบ ชิงนาง เห็นแก่ลูก เป็นต้น ดนตรี ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม
บรรเลงเวลาปิดฉากเท่านั้น 

                                                    
 
                             เจา้อยูห่วั พระผูท้รงพระราชนิพนธบ์ทละครพูดจำนวนมาก 
ละครพดูสลบัคำ  
           เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาล
ที่ ๖  แห่งพระราชวงศ์จักรี พระองค์ก็ยังทรงโปรดการแสดงละครพูดอยู่ เมื่อทรงว่างพระราชกิจ ก็ทรงพระราช
นิพนธ์บทละครพูดเรื่องต่างๆ และยังทรงวิวัฒนาการละครพูดให้เปลี่ยนแปรออกไปอีก พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องขึ้น ให้ร้องแทรกในการแสดงละครพูดบางตอน โดยไม่ตัดบท
พูดใดๆ ในละครของเดิมออกเลย ในครั้งแรกทรงเรียกว่า "ละครพดูแกมลำ" ภายหลังจึงเรียกว่า "ละครพดูสลบั
ลำ" ใจความของบทร้องไม่มีความสำคัญในการดำเนินเรื่องเลย หากตัดบทร้องออกก็คงเป็นละครพูดอย่าง
สมบูรณ์การแสดงละครพูดสลับลำทุกอย่าง สถานที่ คำพูด ท่าทาง และการแต่งตัว ตลอดจนลักษณะของเรื่อง
ที่แสดง เหมือนละครพูดทั้งสิ้น    เว้นแต่บางตอน  ตัวละครจะต้องร้องเพลงไทยแทรกเข้ามา และแล้วก็แสดง
เป็นละครพูดไปตามเดิม เช่น การแสดงละครพูดสลับลำเรื่อง ปล่อยแก่ ของนายบัว วิเศษกุล บทร้องพระราช
นิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ดนตรี ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม  บรรเลงนำ และคลอเวลาร้อง กับเวลาปิดฉาก 
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ละครสังคตี  
           พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรับปรุงละครขึ้นอีกแบบหนึ่ง มีทั้งร้องเพลงและพูด 
ทั้งบทร้องและบทพูดมีความสำคัญในการดำเนินเรื่องด้วยกัน จะตัดอย่างหนึ่งอย่างใดออกไม่ได้ เนื้อเรื่องจะ
ขาดตอนไป ละครแบบนี้ ทรงเรียกว่า "ละครสงัคตี"วิธีแสดง ฉาก กิริยาท่าทาง การพูด และร้อง เหมือนกับ
ละครพูดสลับลำ แต่ในการร้องอาจต้องใส่อารมณ์มากกว่าละครพูดสลับลำ และเพลงดนตรีอาจมีเพลงหน้า
พาทย ์เช่น พญาเดินรัว แทรกด้วย ดนตรี ใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม บรรเลงนำ และคลอเวลาร้อง กับบรรเลงเพลง
หน้าพาทย์ (ถ้ามี) และเวลาปิดฉาก เรื่องที่แสดง เช่น พระราชนิพนธ์เรื่องมิกาโด วั่งตี่ วิวาหพระสมุทร และ
หนามยอกเอาหนามบ่ง  ละครแบบที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาและปรับปรุง
เหล่านี้ สมัยก่อนผู้แสดงเป็นผู้ชายทั้งสิ้น ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นชายจริง หญิงแท ้ 
          จะเห็นได้ว่าคำว่า "นาฏศลิป"์ ซ่ึงแต่เดิม หมายถึงการแสดงต่างๆ ท่ีประกอบด้วยการรำ ไม่ว่าจะเป็น
ระบำหรือละครแบบใดนั้น ได้มีความหมายแผ่กว้างออกไปอีก เมื่อวัฒนธรรมตะวันตกได้แพร่เข้ามาในเมืองไทย 
อันทำให้เกิดมีละครที่ใช้กิริยาท่าทางอย่างสามัญชน ซึ่งไม่มีการรำเลย ดังนั้น การแสดงละครร้อง ละครพูด 
ละครพูดสลับลำ และละครสังคีต ที่ไม่มีการรำ แต่เป็นละครอีกแบบหนึ่ง ก็ต้องถือว่าเป็นนาฏศิลป์ด้วย    
                                             
                     
 
 
 
 
 

บาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจา้อยูห่วั ทรงแสดงละครพดู 
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ใบงาน ครัง้ที ่8 
เรือ่ง  นาฏศลิป ์สนุทรยีะทางนาฏศลิป ์

คำสัง่  ให้นักศึกษาตอบคำถามในหัวข้อต่อไปนี้ 
1. ละครร้องมีความแตกต่างจากละครพูดอย่างไร จงอธิบาย 
2. ละครสากลแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
3. ละครอิงนิยาย (Romance) เป็นละครประเภทใด 
4. จงบอกองค์ประกอบของละคร 
5. ให้ผู้เรียนอ่านเรื่อง”ปลาบู่ทอง” แล้ววิเคราะห์ วิจารณ์  ตามคำถามในข้อ 5.1 – 5.4 

 

มีชายคนหนึ่งชื่อ นายทอง เป็นชาวบ้านเมื่อพาราณส์ มีภรรยา 2 คน ชื่อนางขนิษฐาและขนิษฐี นาง
ชนิษฐาเป็นผู้มีจิตใจเมตตา อารี มีลูกสาวชื่อนางเอ้ือย ซึ่งเป็นเด็กสาวที่มีจิตใจดีงาม ส่วนนางขนิษฐี มีจิตใจ
หยาบกระด้าง อิจฉาริษยา มีลูกสาวชื่ออ้ายกับอี ซึ่งมีจิตใจคล้ายกับแม่ มักจะกลั่นแกล้งลูกของนางขนิษฐาอยู่
เสมอๆ 

ต่อมานายทองออกไปจับปลา ได้ปลาบู่มาตัวหนึ่ง จึงให้นางขนิษฐาทำต้มยำปลา แต่ด้วยความเมตตา
นางจึงปล่อยปลาไป นายทองจึงบังคับให้นางขนิษฐาไปหาปลาแต่นางก็ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาม และ
ด้วยความดีจึงเกิดเป็นปลาบู่ทอง เพื่อที่จะอยู่ใกล้ๆ ลูกคือนางเอ้ือย ต่อมาก็โดนนางขนิษฐีทำลายและได้ไปเป็น
ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง นางเอ้ือยจึงมีโอกาสไปเฝ้าแม่ทุกวัน 

ต่อมาพระเจ้าพรหมทัตผู้ครอบครองกรุงพาราณาสี เสด็จออกหัวเมืองก็พบกับต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง และ
มีความประสงค์จะนำปลูกที่ในวัง แต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ นางขนิษฐีและนางอ้ายก็อ้างว่าเป็นเจ้าของต้น
โพธิ์ แต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ต่อมานางเอ้ือยก็ขอให้แม่ไปอยู่ในวังและตนเองก็ได้รับการยกย่องเป็นมเหสี 
นางขนิษฐีและลุกสาวเกิดความอิจฉา จึงไปบอกให้นางเอ้ือยว่าพ่อเจ็บหนัก แล้ววางแผนให้นางเอื้อยเดินข้าม
สะพานไม้ที่วางหลอกไว้จนเอื้อยตกม้าตายแล้วให้นางอ้ายไปเข้าวังแทน 

เมื่อนางเอ้ือยตายไปแล้วไปเกิดเป็นนกแขกเต้า และกลับเข้าวังไปตัดพ้อต่อพระเจ้าพรหมทัต พระเจ้า
พรหมทัตทรงเอาใจใส่นกแขกเจ้ามาก จนนางอ้ายอิจฉาและคิดหาทางจำกัด 

นกแขกเต้าหนีออกจากวังไปพบฤๅษีในป่า และชุบชีวิตให้กลายเป็นเอื้อยเหมือนเดิมและยังได้เสกลูก
สาวของนางเอ้ือยชื่อว่าลบ เพ่ือเป็นเพื่อนคลายเหงาให้ด้วย 

ต่อมานางลบสงสัยว่าใครเป็นพ่อ จึงไปตามแม่ นางเอ้ือยจึงเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟังและนางเอ้ือยได้
ร้อยพวงมาลัยฝากไปถวายพระเจ้าพรหมทัตด้วย พระเจ้าพรหมทัตก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือนางเอ้ือย และได้ทราบ
เรื่องราวจากลบที่นางขนิษฐีและนางอ้ายก่อกรรมทำเข็ญไว้กับเอ้ือย จึงสั่งประหารชีวิต แต่เอ้ือยของ
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พระราชทานอภัยโทษด้วย ให้ขับไล่ออกจากนอกวังและให้ถือศีลบำเพ็ญความดีตลอดชีวิต ส่วนนางเอื้อยก็อยู่
กับต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทองอย่างมีความสุขตลอดไป 

5.1  นางเอ้ือยเป็นคนอย่างไร 
5.2  นางขนิษฐา เป็นคนอย่างไร 
5.3  ถ้าท่านจะเป็นบุคคลในเรื่อง จะเลือกเป็นใคร เพราะอะไร 
5.4  ท่านอ่านแล้วได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ 
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การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง(กรต.)ครัง้ที ่1 
1. .ให้นักศึกษาบอกความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาของทัศนศิลป์สากลในด้านต่อไปนี้ 
        -  จิตรกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       -  ประติมากรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       -  สถาปัตยกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       -  ภาพพิมพ์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จุด เส้น สี แสง  เงา รูปร่างและรูปทรง เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและมีทัศนคติที่ดีกับงานทัศนศิลป์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง(กรต.)ครัง้ที ่2 

1. ให้นักศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์ในการประดับตกแต่งใน
งานทัศนศิลป์สากล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.ให้นักศึกษาบอก ความสำคัญ ความดี ความงาม ของวัฒนธรรม ประเพณี และความสวยงามของจิตรกรรมฝา
ผนัง โบสถ์ วิหาร พระราชวัง ยุคสมัยต่าง ๆ ทั่วโลก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ให้นักศึกษาอธิบาย รูปแบบและเทคนิควิธีการเล่นของเครื่องดนตรีสากลประเภท  ต่าง ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง(กรต.)ครัง้ที ่3 

1.ให้นักศึกษาบอก ประวัติ ความเป็นมา และวิวัฒนาการการแสดงทางนาฏศิลป์และการละครสากลประเภท
ต่างๆมาพอสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.ให้นักศึกษาบอก คุณค่าของนาฏศิลป์และการละครสากลที่เก่ียวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา สากล
และการพัฒนาสังคมมาพอสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.ให้นักศึกษาบอก การเลือกใช้และผสมผสานองค์ประกอบและพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป์และการละครสากล
มาพอสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.ให้นักศึกษาบอก การใช้ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ประเมินคุณค่าการละคร และวิธีการเลือกชม

การแสดงนาฏศิลป์และการละครของสากล เพื่อสร้างความสุขและเกิดประโยชน์ต่อตนเองมาพอสังเขป 

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

 


