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สารบัญ 

  หน้า 
ค าน า  
สารบัญ ก 
สารบัญภาพ จ 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่1 1 
บทที่ 1 สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ 3 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์ 5 
 สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด 6 
 การจ าแนกประเภททางความงาม 10 
 การพิจารณาค่าความงาม 10 
 สุนทรียศาสตร์กับการรับรู้ 17 
 บทสรุป 21 
 ค าถามท้ายบท 21 
 เอกสารอ้างอิง 21 
   
แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่2 23 
บทที่ 2 ความงามในทางทัศนศิลป์ 25 
 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก 25 
 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันออก 95 
 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 102 
 อิทธิพลที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการแห่งศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 103 
 บทสรุป 143 
 ค าถามท้ายบท 147 
 เอกสารอ้างอิง 147 
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สารบัญ (ต่อ)  
 หน้า 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 150 
บทที่ 3 องค์ประกอบทางศิลปะ 152 
 ทฤษฎีทางทัศนศิลป์ 152 
 การรับรู้ทางการเห็น 156 
 องค์ประกอบในงานศิลปะ 157 
 หลักการจัดองค์ประกอบในงานศิลปะ 167 
 เทคนิคในงานศิลปะ 174 
 บทสรุป 176 
 ค าถามท้ายบท 177 
 เอกสารอ้างอิง 178 
   
แผนบริหารการสอนบทท่ี 4 179 
บทที่ 4 นาฏศิลป์และการละคร 181 
 ความหมายของนาฏศิลป์และการละคร 181 
 ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละคร 182 
 ก าเนิดนาฏกรรมและการฟ้อนร าไทย 186 
 นาฏศิลป์และการละครในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 187 
 บทสรุป 204 
 ค าถามท้ายบท 204 
 เอกสารอ้างอิง 205 
   
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 206 
บทที่ 5 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 208 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความซาบซึ้งในดนตรี 209 
 วิถีสู่ความซาบซึ้ง 209 
 ทักษะการฟัง 210 
 ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมดนตรี 213 
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สารบัญ (ต่อ)  
  หน้า 

 ลักษณะบุคคลที่จะเรียนดนตรีได้ดี 214 
 บทสรุป 215 
 ค าถามท้ายบท 215 
 เอกสารอ้างอิง 216 
   
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 217 
บทที่ 6 ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก 219 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีตะวันตก 219 
 ลักษณะวงดนตรีตะวันตก 230 
 บทสรุป 239 
 ค าถามท้ายบท 240 
 เอกสารอ้างอิง 241 
   
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 242 
บทที่ 7 ความซาบซึ้งในดนตรีไทยราชส านัก และดนตรีไทยพื้นบ้าน 244 
 ดนตรีไทยราชส านัก 244 
 วงดนตรีและประเภทของเพลงไทยราชส านัก 260 
 ดนตรีไทยพ้ืนบ้าน 270 
 ลักษณะของดนตรีไทยพ้ืนบ้านในแต่ละภูมิภาค 288 
 บทสรุป 294 
 ค าถามท้ายบท 294 
 เอกสารอ้างอิง 295 
   
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 297 
บทที่ 8 ความซาบซึ้งในศิลปะการแสดงสากล 299 
 โอเปรา (Opera) 299 
 บัลเลต์ (Ballet) 311 
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สารบัญ (ต่อ)  
หน้า 

 ละครเพลงบรอดเวย์ (Broadway Musical) 314 
 บทสรุป 326 
 ค าถามท้ายบท 326 
 เอกสารอ้างอิง 327 
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สารบัญรูปภาพ 

  หน้า 
ภาพที่ 1.1  เด็กๆ ดอกไม้  และลูกสุนัข ต่างก็มีช่วงเวลาแห่งความน่ารักสดใส 11 
ภาพที่ 1.2  น้้าตกคอนพะเพ็ง ที่ สปป.ลาว  และอ่างเก็บน้้าหนองบัว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
 

12 
ภาพที่ 1.3  วีนัส  วิลเลนดอร์ฟ และวีนัส เดอมีโล ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประเทศฝรั่งเศส 13 
ภาพที่ 1.4  ซูชิ  และต้าผลไม้กุ้งทอด 14 
ภาพที่ 1.5  หมูปิ้ง  และส้มต้า 14 
ภาพที่ 1.6  รีสอร์ท โรงแรม  และศาสนสถาน   15 
ภาพที่ 1.7  เครื่องแต่งกายชาวเขาเผ่าอาข่า  การออกแบบเสื้อผ้าของท่านหญิงสิริวัณวรีฯ   

และเสื้อผ้าตามยุคสมัย 
15 

ภาพที่ 1.8  สีสันของยาเม็ด และยาแคปซูล 16 
ภาพที่ 1.9 ทะเลหมอกท่ีภาคเหนือ  และชายทะเลทางภาคใต้ 17 
ภาพที่ 2.1  ภาพวาดจากถ้้าลาสโคว์ (Lascaux) ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส 27 
ภาพที่ 2.2  ภาพวาดจากถ้้าโชเวท์     27 
ภาพที่ 2.3  ภาพวาดบนผนังถ้้าอัลตามีรา ทางภาคเหนือของสเปน 28 
ภาพที่ 2.4  ถ้้าฟอง-เดอโกม (Fon-de-Gaume) 28 
ภาพที่ 2.5  รูปสลักวีนัส แห่งวิลเลนดรอฟ 29 
ภาพที่ 2.6  หินตั้งเป็นแกนยาว 29 
ภาพที่ 2.7 7 Stonehenge  in Wiltshire, England   Stonehenge of Salisbury  Plain,  

England 
 

30 
ภาพที่ 2.8  โต๊ะหิน (Dolmen in the burren in Ireland) 30 
ภาพที่ 2.9 ภาพที่เขียนไว้บนฝาผนังสุสานและวิหาร 31 
ภาพที่ 2.10 ประติมากรรมของอียิปต์  แบบนูนต่้า แบบลอยตัว 32 
ภาพที่ 2.11 ที่บรรจุพระศพ ท้าด้วยทองค้าและหินสีของฟาโรห์ ตุตันคาเมน (ตุตันคามุน)ในราช

วงค์ท่ี 18 ของอียิปต์ 
32 

ภาพที่ 2.12  รูปปั้นภาพเหมือนของราชินีเนเฟอติติ 32 
ภาพที่ 2.13 รูปสลักหินทราย สฟิงซ์แห่งเมืองกีซ่ายียิปต์ 33 
ภาพที่ 2.14 Mastaba of Mereruka 33 
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 สารบัญรูปภาพ (ต่อ)  
  หน้า 
ภาพที่ 2.15 พีระมิดแห่งซักการา (The Pyramid of Saqqara) 34 
ภาพที่ 2.16 หมู่มหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า, ประเทศ อียิปต์ 34 
ภาพที่ 2.17 พีระมิดแดง (Red Pyramid) สร้างโดยฟาโรห์สนอฟรู 34 
ภาพที่ 2.18 มหาวิหารอาบูซิมเบล (ABU SIMBEL) 35 
ภาพที่ 2.19 มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak) 35 
ภาพที่ 2.20 วิหารเมืองเอ็ดฟู (EDFU) 35 
ภาพที่ 2.21 วิหารคอมออมโบทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ 36 
ภาพที่ 2.22 วิหารเอ็ดฟู (TEMPLE OF EDFU OR TEMPLE OF HORUS) เมืองเอ็ดฟู 36 
ภาพที่ 2.23 วิหารลักซอร์,ประเทศอียิปต์ (Luxor Temple,Egypt) 36 
ภาพที่ 2.24 จิตรกรรมแบบรูปตัวด้า จิตรกรรมแบบรูปตัวแดง 37 
ภาพที่ 2.25 รูปสลักนักขว้างจักร 39 
ภาพที่ 2.26 รูปหล่อส้าริดเทพเจ้าซีอุส ที่มีความงามสมส่วนแบบอุดมคติกรีก (สัดส่วนทองค้า) 39 
ภาพที่ 2.27 วิหารพาร์เธนอน กรุงเอเธนส์ ประเทศ กรีก(สถาปัตยกรรมแบบดอริก) 40 
ภาพที่ 2.28 วิหารอีเรคธิอุม 40 
ภาพที่ 2.29 โอดีอุมอุ หรือ โอเดียม 41 
ภาพที่ 2.30 ลักษณะหัวเสากรีก 41 
ภาพที่ 2.31 หัวเสาแบบดอริก 41 
ภาพที่ 2.32 หัวเสาแบบไอออนิก 42 
ภาพที่ 2.33 ที่เก็บศพของชาวอีทรัสกัน (Bural Chamber, at Cerveteri ) 43 
ภาพที่ 2.34 ภาพจิตรกรรม ภายในที่เก็บศพของชาวอีทรัสกัน (Bural Chamber, at Cerveteri ) 43 
ภาพที่ 2.35 ประติมากรรมคูรอส (Kouros) ศิลปะสมัยอาร์เคอิคของกรีก 44 
ภาพที่ 2.36 "Apollo of Veli" ตั้งอยู่บนหลังคาวิหาร ในเมืองเวลี (Veli) 44 
ภาพที่ 2.37 ประติมากรรม Sarcophagus from Cerveteri 44 
ภาพที่ 2.38 โรมิวลุส กับเรมุส 45 
ภาพที่ 2.39 แผนผังอาคารของอีทรัสกัน 46 
ภาพที่ 2.40 จิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยเทคนิคสีเฟสโก(Fressco) 47 
ภาพที่ 2.41 ประติมากรรมยุคแรกของโรมัน "The Orator" 48 
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 สารบัญรูปภาพ (ต่อ)  
  หน้า 
ภาพที่ 2.42 ประติมากรรม "Augustus Prima Porta" 48 
ภาพที่ 2.43 อนุสารรีย์ " Statue of Marcus Aurelius" 49 
ภาพที่ 2.44 หัวเสาคอมโพสีท (Composite)   ประตูโค้ง (Arch)  และหลังคาโค้งครึ่งวงกลม 

(Dome) 
50 

ภาพที่ 2.45 โคลอสเซียม (Colosseum) 51 
ภาพที่ 2.46 สะพาน ระบบชลประทานและท่อส่งน้้า (Bridges, Drainage Systems and 

Aqueducts) 
51 

ภาพที่ 2.47 ประตูชัย (Triumphal Arch) สร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะจากสงคราม 51 
ภาพที่ 2.48 วิหารแพนเธอน 52 
ภาพที่ 2.49 โพรุม 52 
ภาพที่ 2.50 ภาพเขียนรูปนักบุญต่างๆ 53 
ภาพที่ 2.51 งานโมเสกขนาดมหึมาแบบไบแซนไทน์ การตกแต่งใน,มอนริอาล ในซิซิลี 54 
ภาพที่ 2.52 งานแกะสลักเป็นรูปนักบุญทางศาสนาประดับหัวเสา 54 
ภาพที่ 2.53 สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 55 
ภาพที่ 2.54 วัดเซ็นต์ออสเตรมอยน์ เมืองอิซัว ประเทศฝรั่งเศส 56 
ภาพที่ 2.55 ภายในวัดซานตามารี ประเทศสเปน 57 
ภาพที่ 2.56 ประติมากรรมโรมาเนสก์ 57 
ภาพที่ 2.57 พระแม่มารีและพระบุตร (คริสต์ศตวรรษที่ 12) ณ วัดเซ็นต์โจน เทรโดส์ ประเทศ

สเปน 
57 

ภาพที่ 2.58 กระจกสีบานหน้าต่างเรียกว่า Stained glass 58 
ภาพที่ 2.59 รูปปั้นในวิหาร Chartres Chathedral 59 
ภาพที่ 2.60 วิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส (ฝรั่งเศส: Cathédrale Notre-Dame de Paris 59 
ภาพที่ 2.61 ภาพ “พระแม่มารีกับไม้ปั่นด้าย” โดยเลโอนาร์โด ดา วินชี 61 
ภาพที่ 2.62 ผลงานจิตรกรรมของศิลปินราฟาเอล “การแต่งงานของเวอร์จินแมรี” 61 
ภาพที่ 2.63 ภาพ The Creation of Adam โดย ไมเคิล แองเจลโล 62 
ภาพที่ 2.64 ภาพโมนาริซ่า โดยเลโอนาร์โด ดา วินชี 62 
ภาพที่ 2.65 งานแกะสลักหินอ่อน 63 
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 สารบัญรูปภาพ (ต่อ)  
  หน้า 
ภาพที่ 2.66 สลักหินอ่อน เดวิด เมืองฟลอเรนซ์ 63 
ภาพที่ 2.67 มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมในประเทศอิตาลี 64 
ภาพที่ 2.68 การแต่งงานของนักบุญแคทเธอรินแห่งอเล็กซานเดรีย” 65 
ภาพที่ 2.69 Assumption of the Virgin Mary โดยอันนีบาเล การ์รัชชี (โรม, อิตาลี) 65 
ภาพที่ 2.70 บาซิลิกาซูแปร์กา (Basilica Superga) ตูริน, อิตาลี) 67 
ภาพที่ 2.71 วิหารซุพเพอร์กา (Basilica di Superga) ใกล้เมืองตูริน ประเทศอิตาลี 67 
ภาพที่ 2.72 ด้านหน้าวังคาริยาโน โดย ฟรานเซสโก บอโรมินิ 67 
ภาพที่ 2.73 การตกแต่งภายในของวัดวีส์ ประเทศเยอรมนี 68 
ภาพที่ 2.74 Le Dejeuner โดยบูแชร์แสดงให้เห็นองค์ประกอบชีวิตของภาพเขียนแบบโรโคโค 69 
ภาพที่ 2.75 คิวปิดแกะลูกศรจากกระบองของเฮอร์คิวลีส โดย บูชาร์ดง 70 
ภาพที่ 2.76 ภาพแกะ (engrave)  ของวิลเลียม โฮการ์ธ (William Hogarth) ชื่อ  

“การแต่งงาน“ (Marriage à la Mode) 
70 

ภาพที่ 2.77 ด้านเหนือของวังแคทเธอรีนที่ Tsarskoye Selo - ลานราชรถ:เป็นลวดลายปูนปั้นปิด
ทอง 

71 

ภาพที่ 2.78 ท้องพระโรงของวังแคทเธอรีนที่ Tsarskoye Selo 71 
ภาพที่ 2.79 การตกแต่งภายในที่ส้านักสงฆ์อ็อตโตบิวเร็น 72 
ภาพที่ 2.80 ลวดลาย rocaille ที่มหาวิหารเวลเฟ็น (Welfen Münster) 72 
ภาพที่ 2.81 ผลงานของศิลปิน   Jacques Louis David:   The Death of Marat 74 
ภาพที่ 2.82 ผลงานของศิลปิน   Jacques Louis David: The Oath of Horatii 75 
ภาพที่ 2.83 การอับปางของเรือเมดูซา (Raft of the Medusa), 76 
ภาพที่ 2.84 ฟรานซิสโก โกยา (Francisco Goya) “The Third of May 1808” 76 
ภาพที่ 2.85 เดอลาครัว (Delacroix)  “เสรีภาพน้าประชาชน” 76 
ภาพที่ 2.86 Jean-Francois Millet. The Gleaners. 1857. Oil on Canvas. Louvre 

Museum, Paris 
77 

ภาพที่ 2.87 คนเก็บข้าวตก มิเลท์ 77 
ภาพที่ 2.88 The Girl with a Pearl Earring by Johannes Vermeer 78 
ภาพที่ 2.89 ผลงานจิตรกรรมของ Edouard Manet 79 
   



ฌ 

 

 สารบัญรูปภาพ (ต่อ)  
  หน้า 
ภาพที่ 2.90 ผลงานจิตรกรรมของ Georegs Seurat 80 
ภาพที่ 2.91 ผลงานจิตรกรรมของ Paul Cezanne             80 
ภาพที่ 2.92 ผลงานของ Vincent Van Gogh 80 
ภาพที่ 2.93 ผลงานประติมากรรมของ Auguste Rodin 81 
ภาพที่ 2.94 ผลงานสถาปัตยกรรมของ F.Hennebique 82 
ภาพที่ 2.95 ผลงานจิตรกรรมของ Edvard Munch 83 
ภาพที่ 2.96 ผลงานจิตรกรรมของ Ernst Barlach 84 
ภาพที่ 2.97 ผลงานจิตรกรรมของ Pablo Picasso 84 
ภาพที่ 2.98 ผลงานประติมากรรมของ Pablo Picasso 86 
ภาพที่ 2.99 ผลงานจิตรกรรมของ Giacomo Balla 87 
ภาพที่ 2.100 ผลงานจิตรกรรมของ Giacomo Balla 87 
ภาพที่ 2.101 ผลงานจิตรกรรมของ Paul Jackson Pollock 88 
ภาพที่ 2.102 ผลงานการออกแบบโครงสร้าง ของ  Vladimir Tatlin 89 
ภาพที่ 2.103 ผลงานการกการแสดง ของ  Joseph Beuys 90 
ภาพที่ 2.104 ผลงาน ของ  Marcel Duchamp 91 
ภาพที่ 2.105 ผลงานจิตรกรรม ของ  Salvador Dali 92 
ภาพที่ 2.106 ผลงานภาพพิมพ์ซิลสกรีน ของ Andy Warhol 93 
ภาพที่ 2.107 ผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ ของ Claes Oldenberg 94 
ภาพที่ 2.108 ผลงานจิตรกรรม ของ Bridget Riley 95 
ภาพที่ 2.109 ผลงานประติมากรรม ของ  Barnett Newman 96 
ภาพที่ 2.110 กลุ่มสตรีจากตอนใต้ของอินเดีย ค.ศ.1540 97 
ภาพที่ 2.111 อักษรโบราณบนกระดองเต่า                 98 
ภาพที่ 2.112 ลักษณะการชีสีภาพเขียนของจีน 98 
ภาพที่ 2.113 งานแกะสลักหิน สมัยมถุรา 99 
ภาพที่ 2.114 ประติมากรรมถ้้าแกะสลักท่ีส้าคัญท่ีสุดของเมืองต้าถง 99 
ภาพที่ 2.115 พระพุทธรูธ ไดบุดสุ แห่งเมืองคามาคุระ 100 
ภาพที่ 2.116 ทัชมาฮาล (อัครา ประเทศอินเดีย) สร้างราว ค.ศ. 1630  101 
   



ญ 

 

 สารบัญรูปภาพ (ต่อ)  
  หน้า 
ภาพที่ 2.117 อารามลอยฟ้า Xuankong Templ มีอายุกว่า 1,400 ปี ในเมืองต้าถง ประเทศจีน 101 
ภาพที่ 2.118 ถ้้าอาจันตะในสมัยคุปตะ 102 
ภาพที่ 2.119  ส่วนส้าคัญของโครงสร้างของสถาปัตยกรรมแบบฮินดู 105 
ภาพที่ 2.120  ส่วนส้าคัญโครงสร้างของสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา 106 
ภาพที่ 2.121  แบบวิหารสร้างด้วยไม้ 107 
ภาพที่ 2.122  รั้วล้อมรอบสถูปและประตูเข้า 108 
ภาพที่ 2.123   109 
ภาพที่ 2.124  109 
ภาพที่ 2.125  กลุ่มวัดปรัมบานัน-เทวสถานฮินดูในอินโดนีเซีย 110 
ภาพที่ 2.126  ปราสาทพระวิหาร 111 
ภาพที่ 2.127  ปราสาทหมีเซิน 111 
ภาพที่ 2.128  วัดพูจ้าปาสัก 112 
ภาพที่ 2.129  วัดศรีมหามารีอัมมัน 113 
ภาพที่ 2.130  เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 114 
ภาพที่ 2.131  นครประวัติศาสตร์อยุธยา 115 
ภาพที่ 2.132  ปราสาทบายน 115 
ภาพที่ 2.133  วัดเชียงทอง-หลวงพระบาง 116 
ภาพที่ 2.134  ลวดลาย มกระ (Makara) ศิลปะแบบชะวาที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย 116 
ภาพที่ 2.135  พระพุทธรูปแบบปาละและคุปตะของอินเดียที่มีอิทธิพลต่อการสร้างพระพุทธรูปใน

เอเชีย 
117 

ภาพที่ 2.136  รูปแบบพระพุทธรูปแบบเขมร ศิลปะบายน 118 
ภาพที่ 2.137  พระพุทธรูปแบบ ชวา เขมร จามปาที่ได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธ 118 
ภาพที่ 2.138  พระพุทธรูปแบบสุโขทัย 119 
ภาพที่ 2.139  พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน วัดพุทไธสวรรย์ 121 
ภาพที่ 2.140  โบสถ์ เซนต์ปอล ฟิลิปปินส์ 123 
ภาพที่ 2.141  พระราชวังต้องห้าม เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม 124 
ภาพที่ 2.142  เมืองมะละกาและจอร์จทาวน์ 125 

   



ฎ 

 

 สารบัญรูปภาพ (ต่อ)  
  หน้า 
ภาพที่ 2.143  ศิลปะซาราเซนิค-ศิลปะอาหรับ 126 
ภาพที่ 2.144  มัสยิดอิสติกลัล (Istiglal Mosque) 127 
ภาพที่ 2.145  พิพิทธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม-มาเลเซีย 128 
ภาพที่ 2.146  มัสยิดเจม อาร์ ฮัสซานัล โบลเกียห์ 128 
ภาพที่ 2.147  ศิลปะคริสเตียน 130 
ภาพที่ 2.148  ศิลปะแบบไบเซนไทน์ 131 
ภาพที่ 2.149  โบสถ์เซนต์จอร์จมาเลเซีย 132 
ภาพที่ 2.150  โบสถ์ซานอากุสติน 133 
ภาพที่ 2.151  สตีฟ จอบส์ 142 
ภาพที่ 3.1 ผลงานจิตรกรรมของ Iris Scott 111 
ภาพที่ 3.2 ประติมากรรมนูนต่้าในยุคอียิปต์ 112 
ภาพที่ 3.3  ลายปูนปั้นเจดีย์เจ็ดยอด วัดเจดีย์เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ 112 
ภาพที่ 3.4 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 113 
ภาพที่ 3.5 ผลงานภาพพิมพ์ของ อ.ประหยัด พงษ์ด้า 114 
ภาพที่ 3.6 สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักก่ิง" (สนามกีฬารังนก) 114 
ภาพที่ 3.7 เส้นในลักษณะต่างๆ 118 
ภาพที่ 3.8 ภาพรูปร่าง 118 
ภาพที่ 3.9 รูปร่างและรูปทรง 119 
ภาพที่ 3.10 ภาพวงจรสี 120 
ภาพที่ 3.11 ภาพจ้าแนกกลุ่มสีร้อนและเย็น 121 
ภาพที่ 3.12 ภาพแสดงความจัดของสี 122 
ภาพที่ 3.13 ภาพสีคู่ตรงกันข้าม 122 
ภาพที่ 3.14 ภาพผลงานสีเอกรงค์ 123 
ภาพที่ 3.15 ภาพผลงานในลักษณะสีกลมกลืน 123 
ภาพที่ 3.16 ภาพแสงและเงา 124 
ภาพที่ 3.17 ชื่อภาพ“Coleursdus Sud” ผลงาน Jennifer Young 125 
ภาพที่ 3.18 ภาพพ้ืนผิวจริงและพ้ืนผิวที่ท้าเทียมข้ึน 125 
   



ฏ 

 

 สารบัญรูปภาพ (ต่อ)  
  หน้า 
ภาพที่ 3.19 สัดส่วนโครงสร้างของมนุษย์ 127 
ภาพที่ 3.20 ภาพวาดเส้น แสดงให้เห็นถึงลวดลายจ้าหลักไม้  

อันประณีตและมีชีวิตของหน้าบันวัดปราสาท 
 

127 
ภาพที่ 3.21 ภาพ “Slightly Open Clam Shell” ผลงาน Georgia O'Keeffe 127 
ภาพที่ 3.22 ภาพด้านหน้าจากตู้พระธรรมลายรดน้้า สมัยอยุธยา ฝีมือครูวัดเซิงหวาย 128 
ภาพที่ 3.23 ชื่อภาพ “Death and Life” ผลงาน Gustav Klimt  

ผลงานที่แสดงสมดุลแบบไม่เหมือนกันสองข้าง 
 

128 
ภาพที่ 3.24 ผลงาน Georgia O'Keeffe ผลงานที่แสดงความสมดุลแบบรัศมี   129 
ภาพที่ 3.25 ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) 

ผลงานที่แสดงความกลมกลืน ระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับสิ่งแวดล้อม 
130 

ภาพที่ 3.26 ผลงานของทรงเดช ทิพย์ทอง 
ผลงานที่แสดงความกลมกลืนด้วยส่วนประกอบทางทัศนธาตุ 

130 

ภาพที่ 3.27 บริเวณว่าง 3 มิต ิ 131 
ภาพที่ 3.28 บริเวณว่างในงานจิตรกรรม 131 
ภาพที่ 3.29 ชื่อภาพ “The Starry Night” ผลงาน Vincent van Gogh แสดงถึงเอกภาพใน

ผลงาน 
 

132 
ภาพที่ 4.1 โขนไทยแสดงที่ประเทศเยอรมัน 148 
ภาพที่ 4.2 ร้าไทย 149 
ภาพที่ 4.3 ฟ้อนเมืองที่เชียงใหม่ 150 
ภาพที่ 4.4  เซิ้งบ้องไฟที่ยโสธร 151 
ภาพที่ 4.5 การแสดงพระลักพระลาม 152 
ภาพที่ 4.6 หมอล้าลาวแสดงในฝรั่งเศส 153 
ภาพที่ 4.7 การฟ้อนของพม่าท่ีภัตตาคารการะเวก 154 
ภาพที่ 4.8 การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ของพม่า 155 
ภาพที่ 4.9 การเต้นสิงโตในเวียดนาม 156 
ภาพที่ 4.10 การแสดงโมเดิร์นด้านส์ 157 
ภาพที่ 4.11 การแสดงโจเก็ต(Joget) 158 
   



ฐ 

 

 สารบัญรูปภาพ (ต่อ)  
  หน้า 
ภาพที่ 4.12 ระบ้าในวัดที่บาหลี 159 
ภาพที่ 4.13 การแสดงของชวา 160 
ภาพที่ 4.14 การเต้นร้าในฟิลิปปินด์ 161 
ภาพที่ 4.15 เรือมอัปรา 162 
ภาพที่ 4.16 การร้าของพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี ปี2508 163 
ภาพที่ 4.17 ระบ้าหาปลา 163 
ภาพที่ 6.1 เปียโน 179 
ภาพที่ 6.2 ออร์แกน 179 
ภาพที่ 6.3 ฮาร์พซิคอร์ด 180 
ภาพที่ 6.4 คลาวิคอร์ด 180 
ภาพที่ 6.5 อิเล็กโทน 181 
ภาพที่ 6.6 ไวโอลิน และวิโอลา 182 
ภาพที่ 6.7 วิโอลอนเชลโล 182 
ภาพที่ 6.8 ดับเบิลเบส 183 
ภาพที่ 6.9 ฮาร์พ 183 
ภาพที่ 6.10 ลูต 184 
ภาพที่ 6.11 คลาริเน็ต 184 
ภาพที่ 6.12 แซกโซโฟน 185 
ภาพที่ 6.13 อิงลิชฮอร์น และโอโบ 185 
ภาพที่ 6.14 บาสซูน 186 
ภาพที่ 6.15 ฟลูต และปิกโกโล 186 
ภาพที่ 6.16 ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน และทูบา 187 
ภาพที่ 6.17 เครื่องตี (Percussion Instruments) 189 
ภาพที่ 6.18 การจัดวงดุริยางค์ 191 
ภาพที่ 6.19 Original Dixieland Jazz Band – recorded 25 May 1921, New York 198 
ภาพที่ 7.1 ระนาดเอก 204 
   
   



ฑ 

 

 สารบัญรูปภาพ (ต่อ)  
  หน้า 
ภาพที่ 7.2 ระนาดทุ้ม 204 
ภาพที่ 7.3 กรับเสภาและกรับพวง 205 
ภาพที่ 7.4 ฆ้องวงใหญ่และฆ้องวงเล็ก 206 
ภาพที่ 7.5 ระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็ก 206 
ภาพที่ 7.6 ฆ้องมอญ 207 
ภาพที่ 7.7 ฉิ่ง 207 
ภาพที่ 7.8 ฉาบเล็กและฉาบใหญ่ 208 
ภาพที่ 7.9 กลองทัด 208 
ภาพที่ 7.10 กลองชาตรี 209 
ภาพที่ 7.11 ตะโพน 209 
ภาพที่ 7.12 ตะโพนมอญ 210 
ภาพที่ 7.13 กลองตะโพน 210 
ภาพที่ 7.14 กลองแขก 211 
ภาพที่ 7.15 กลองแขกมลายู 211 
ภาพที่ 7.16 กลองชนะ 212 
ภาพที่ 7.17 เปิงมางคอก 212 
ภาพที่ 7.18 กลองสองหน้า 213 
ภาพที่ 7.19 โทนมโหรี 213 
ภาพที่ 7.20 ร้ามะนา 214 
ภาพที่ 7.21 ขลุ่ยอู้ 215 
ภาพที่ 7.22 ปี่ชวา 216 
ภาพที่ 7.23 ปี่มอญ 216 
ภาพที่ 7.24 จะเข้ 217 
ภาพที่ 7.25 ซอสามสาย ซอด้วง และซออู้ 216 
ภาพที่ 7.26 วงปี่พาทย์เครื่องห้า 219 
ภาพที่ 7.27 วงปี่พาทย์เครื่องคู่ 220 
ภาพที่ 7.28  วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ 221 
   



ฒ 

 

 สารบัญรูปภาพ (ต่อ)  
  หน้า 
ภาพที่ 7.29  วงปี่พาทย์นางหงส์ 221 
ภาพที่ 7.30  วงปี่พาทย์มอญเครื่องห้า 222 
ภาพที่ 7.31  วงปี่พาทย์ดึกด้าบรรพ์ 223 
ภาพที่ 7.32  วงเครื่องสายเดี่ยว 223 
ภาพที่ 7.33  วงเครื่องสายเครื่องคู่ 224 
ภาพที่ 7.34  วงเครื่องสายปี่ชวา 224 
ภาพที่ 7.35  วงเครื่องสายผสม 225 
ภาพที่ 7.36  สะล้อ 230 
ภาพที่ 7.37  ซึง 231 
ภาพที่ 7.38  ปี่จุม 231 
ภาพที่ 7.39  ปีแน 232 
ภาพที่ 7.40  พิณเปี๊ยะ 232 
ภาพที่ 7.41  กลองปู่เจ่ 233 
ภาพที่ 7.42  พิณ 234 
ภาพที่ 7.43  การบรรเลงไหซองหรือพิณไห 235 
ภาพที่ 7.44  การบรรเลงโปงลาง 236 
ภาพที่ 7.45  แคน 236 
ภาพที่ 7.46   โหวต 237 
ภาพที่. 7.47  กลองตุ้ม 237 
ภาพที่ 7.48  กลองกันตรึม 238 
ภาพที่ 7.49  ซอกันตรึม 239 
ภาพที่ 7.50  สะไน หรือ เสนงแกว 239 
ภาพที่ 7.51  ปี่จรวง 240 
ภาพที่ 7.52  กลองหนังตะลุงและกลองโนรา 241 
ภาพที่ 7.53  กลองทน 242 
ภาพที่ 7.54  กลองปืด 243 
ภาพที่ 7.55  กลองบานอ 243 
   



ณ 

 

 สารบัญรูปภาพ (ต่อ)  
  หน้า 
ภาพที่ 7.56  กรือโต๊ะ 244 
ภาพที่ 7.57  แตระ หรือแกระ 245 
ภาพที่ 7.58  นักดนตรีก้าลังบรรเลงซอรือบะ 246 
ภาพที่ 7.59  หมอปี่ ก้าลังเป่าปี่กาหลอ 247 
ภาพที่ 7.60  การแสดงซอพ้ืนเมืองของจังหวัดเชียงราย 249 
ภาพที่ 8.1  การแสดงโอเปรา 258 
ภาพที่ 8.2  Jacopo Peri 260 
ภาพที่ 8.3  Claudio Monteverdi 261 
ภาพที่ 8.4  Opera Seria 266 
ภาพที่ 8.5  Comic Opera 268 
ภาพที่ 8.6  การแสดงโอเปราในปัจจุบัน 270 
ภาพที่ 8.7  บัลเลต์ 271 
ภาพที่ 8.8  การแสดงบัลเลต์ 273 
ภาพที่ 8.9  การแสดงบรอดเวย์เรื่องShow Boat 274 
ภาพที่ 8.10  การแสดงบรอดเวย์เรื่อง West Side Story 275 
ภาพที่ 8.11  การแสดงบรอดเวย์เรื่อง Phantom of The Opera 275 
ภาพที่ 8.12  การแสดงบรอดเวย์เรื่อง Mamma Mia! 276 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

 

สุนทรียศาสตร์และศิลปะ     3  คาบเรียน 

- สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด 

- การจ าแนกประเภททางความงาม  

- ความงามข้ันพ้ืนฐาน 

แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะ     3  คาบเรียน 

 - สุนทรียศาสตร์ทางการรับรู้ 

 

1. เนื้อหาประจ าบท 

 1.1 สุนทรียศาสตร์ 

 1.2 เนื้อหาทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 

 1.3 สุนทรียศาสตร์ทางการรับรู้ 

2. วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 2.1 ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ 

 2.2 ให้นักศึกษาทราบถึงศิลปะในแขนงทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง 

 2.3 ให้นักศึกษาทราบถึงศาสตร์ทางการรับรู้ทางศิลปะ 

3. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

3.1 ให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าทางความงามและศิลปะ 

3.2 นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางศิลปะไปศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้น 

3.3 นักศึกษาสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 4. กิจกรรมระหว่างเรียน 

4.1 บรรยาย 

4.2 แสดงตัวอย่างความงามทางธรรมชาติ และศิลปะ 

4.3 อภิปราย, ซักถาม 

 

 



2 

 

5. สื่อการสอน 

 5.1 เอกสาร 

5.2 ตัวอย่างผลงานทางศิลปะ 

5.3 สื่อ Projector 

6. การประเมินผล 

 6.1 สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้ 

6.2 ซักถาม 

6.3 บททดสอบความรู้ 
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บทที่ 1 

สุนทรียศาสตร์และศิลปะ 

       
                        ยุพาวดี   นิศวอนุตรพันธ์  
 
  สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาแขนงคุณวิทยา (Axiology) หรือที่เรียกว่า ทฤษฎี
คุณค่า ซึ่งสาขาย่อยของคุณวิทยามีอยู่ 3 ประการ คือ สุนทรียศาสตร์ จริยศาสตร์ และตรรกศาสตร์ 
ศาสตร์ทั้งสามนี้เป็นศาสตร์แห่งการหาคุณค่าขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ 3 ประการ ด้วยกันคือ 
ความงาม ความดี และความจริง  สุนทรียศาสตร์ท าหน้าที่ในส่วนของ “คุณค่า” ของมนุษย์ ที่ว่าด้วย
เรื่องความงาม สิ่งที่งามทั้งในศิลปะและในธรรมชาติรวมทั้งรสนิยม โดยศึกษาถึงบ่อเกิดของความงาม 
คุณค่าทางความงาม และมาตรฐานทางคุณค่าในการตัดสินเกี่ยวกับศิลปะ  มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่
มีการศึกษาสูงหรือประชาชนคนระดับธรรมดา ก็จ าเป็นต้องมีการพัฒนาค่านิยมทางความรู้สึกต่อความ
งามท่ีตนสนใจให้สอดคล้องกับสิ่งที่สังคมที่อาศัยยึดถือปฏิบัติความรู้สึกต่อความงามจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุก
คนขาดไม่ได้ตราบที่มีชีวิตจิตใจอยู่มนุษย์ย่อมต้องการความเพลิดเพลิน อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่สวยงาม
เพ่ือจรรโลงจิตใจ นักปราชญ์จึงได้ก าหนดให้สุนทรียศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้ 
เช่นเดียวกับศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในส่วนของการรับรู้โดยตรงก็คือ จัดให้มีการศึกษาเล่า
เรียนอย่างเป็นระบบในสถาบันศึกษาในแนวสากล โดยอาศัยศิลปะเป็นเครื่องมือท าหน้าที่สื่อสารทาง
อารมณ์ของความงามต่อมนุษย์ด้วยกัน ส่วนในทางอ้อมก็เกิดจากการได้สัมผัสความงามทั้งที่เป็นความ
งามของธรรมชาติที่พบอยู่เป็นประจ าและการได้รับรู้จากสิ่งที่มนุษย์ได้กระท าไว้ให้สังคมได้ชื่นชมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับความสนุกสนานโดยตรง และความงามที่แฝงอยู่ใน
รูปแบบของงานเก่ียวกับความเชื่อถือด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม   
 สุนทรียศาสตร์ มาจากศัพท์ภาษาบาลีว่า “สุนทรีย” แปลว่า ความงาม (สุนทร แปลว่า งามดี)  
“ศาสตร์” แปลว่า วิชา สุนทรีย + ศาสตร์ เป็น “สุนทรียศาสตร์” จึงแปลว่า วิชาว่าด้วยความงาม 
ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Aesthetics” ซึ่งแปลว่า  การศึกษาเรื่องความงาม  หรือปรัชญาความงาม หรือรู้
ได้ด้วยผัสสะ (Perceive) “สุนทรียศาสตร์” จึงหมายถึง “วิชาที่ว่าด้วยความงาม” ซึ่งอาจเป็นความงาม
ในธรรมชาติหรือความงามในผลงานทางศิลปะก็ได้ ผลงานในทางศิลปะแท้จริงเป็นสิ่งที่มีความงามอยู่
ด้วย มนุษย์เรารู้สึกทึ่งหรือชื่นชมต่อผลงานทางศิลปะ เช่น รูปปั้น รูปแกะสลัก ภาพวาด ผลงานทาง
สถาปัตยกรรม บทประพันธ์ เสียงดนตรี สิ่งเหล่านี้เป็นผลงานของมนุษย์ที่มีความงามหรือความน่าทึ่ง สิ่ง
ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ให้มีความงาม  เรียกว่า “ศิลปะ” ความงามจึงมีอยู่ในศิลปะ แต่ใน
ธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ฝีมือสร้างของมนุษย์อาจมีความงามและความน่าทึ่งได้เช่นกัน เช่น รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้
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ชมน้ าตก ธรรมชาติของสัตว์ ทิวทัศน์ป่าเขาล าเนาไพร เป็นต้น ดังนั้นความสุขจึงเป็นความพึงพอใจใน
ความงาม ซึ่งต่างจากความพึงพอใจในเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งความพึงพอใจนี้อาจเรียกว่าเป็นความพึงพอใจใน
สุนทรียภาพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสุนทรียศาสตร์เป็นวิชาที่ท าหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับผลงานศิลปะแขนงต่างๆ 
กระบวนการในการคิดสร้างสรรค์และการชื่นชมในศิลปะ ตลอดถึงแง่มุมทางความงามความน่าทึ่งของ
ธรรมชาติ รวมทั้งการกระท าของมนุษย์ซึ่งอยู่นอกเกณฑ์ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ถือได้ว่ามี
ความงดงามหรือมีความแปลกอันเกี่ยวกับรูปแบบและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของมนุษย์ 
           คณะผู้เรียบเรียงวิชาสุนทรียภาพของชีวิต (2543 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) โดยศิโรจน์  ผลพันธิน 
กล่าวเป็นค านิยมในต าราหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปวิชาสุนทรียภาพของชีวิตว่า สุนทรียศาสตร์หรือความ
งามในรูปลักษณ์  ความงามในการเคลื่อนไหว  และความไพเราะของเสียง  มีอยู่แล้ว ในธรรมชาติใน
สิ่งแวดล้อม  ศิลปินได้มองเห็นคุณค่าเหล่านี้แล้วน ามาถ่ายทอด  โดยการสร้างสรรค์เป็นงานศิลปกรรมที่
เราเรียกว่า ทัศนศิลป์  นาฏศิลป์  และดนตรี   ศิลปะเหล่านี้มนุษย์ได้สร้างขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นเวลายาวนาน   ท าให้เกิดมีผลงานศิลปะมากมายร่วมอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์  ผู้ที่ได้
สัมผัสหรือมีประสบการณ์กับศิลปะท้ัง 3 แขนงนี้  จะมีความประทับใจ  เพลิดเพลินเป็นสุข  จนเป็นสิ่งที่
มนุษย์จะขาดเสียมิได้  และกลายเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของมนุษย์  ในวงการศึกษาจึงเห็น
ความส าคัญของทั้ง 3 ศาสตร์นี้  ได้จัดเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพ้ืนฐานทั่วไป ซึ่งในอดีตนั้นแยกกันสอนแต่
ปัจจุบันได้น ามาบูรณาการเป็นรายวิชาเดียวกันโดยใช้ชื่อว่า “สุนทรียภาพของชีวิต”     
           ดังที่บุญเยี่ยม  แย้มเมือง (2537 : 8) กล่าวว่า  สุนทรียะมีความส าคัญกับมนุษย์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบการศึกษาของไทย  จึงความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ทางสุนทรียะ
ตั้งแต่เป็นเด็กๆ เพ่ือจะได้พัฒนาไปตามวัยที่เจริญเติบโตขึ้น  จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจสุนทรียะ  
ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน  จึงควรก าหนดทิศทางการฝึกประสบการณ์สุนทรียะด้วยการก าหนด
ไว้เป็นแกนหนึ่งในสี่แกนของศิลปะ  คือ 
              1.  แกนสุนทรียศาสตร์   เป็นแกนหลักที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กับ
นักเรียนนักศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลหรือปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ตลอดจน
ระดับอุดมศึกษา  ทั้งนี้เพราะการเสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะนั้นต้องกระท ากันอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้
ก็เพ่ือพัฒนาในด้านอารมณ์และความรู้สึกของนักเรียนและนักศึกษา  ให้มีจิตใจที่ละเอียดอ่อน  
ละมุนละไม  ไวต่อการรับรู้ในสิ่งเร้าทางความงาม  และมีจินตนาการอันจะน ามาสู่ความคิดที่แปลกใหม่  
ที่เรียกกันว่า ความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง 
              2.  แกนประวัติศาสตร์ศิลปะ   เป็นแกนที่สนับสนุนแกนสุนทรียศาสตร์  เพราะเป็นการ
เรียนรู้ถึงความเป็นมาของการสร้างงานศิลปะ  ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้จนเป็นมรดกหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน  ควรที่จะได้ฝึกนักเรียนนักศึกษาได้มองเห็นคุณค่าทางความงามที่มี
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อยู่ในงานแต่ละชิ้นนั้น  จะได้เกิดความส านึกและหวงแหนงานศิลปกรรมของชาติ  เพ่ือจะได้ช่วยกัน
รักษาสืบต่อไป 
               3.  แกนศิลปวิจารณ์  เป็นแกนสนับสนุนอีกแกนหนึ่งในการเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์  เพราะ
เท่ากับเป็นการฝึกให้นักเรียนนักศึกษาได้มีทักษะในการที่จะวิจารณ์งานศิลปะทั้งที่ท าด้วยตนเอง  และที่
ผู้อ่ืนท า  เป็นการฝึกให้ได้แลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน  ฝึกให้รู้จักมองในแง่มุมต่างๆ  เพ่ือจะได้มี
จิตใจที่เปิดกว้าง  ไม่เป็นคนที่มีจิตใจคับแคบมุมใดแต่เพียงมุมเดียว 
               4.  แกนศิลปปฏิบัติ  เป็นแกนสนับสนุนแกนสุนทรียศาสตร์อีกแกนหนึ่ง คือ การท าให้
นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานศิลปะตามที่ตนเองมีความถนัดและต้องการ  โดยเริ่มต้นให้มีการ
แสดงออกอย่างอิสระไม่มีกฏเกณฑ์ใดๆ ก่อน  แล้วจึงน าไปสู่การให้กฏเกณฑ์  เพ่ือฝึกให้รู้จักแบบแผน
ของการสร้างงาน   ต่อเม่ือมีความแก่กล้าขึ้นแล้วก็จะน าไปสู่ขั้นที่เหนือกฏเกณฑ์  ซึ่งเป็นสุดยอดของการ
ปฏิบัติงานศิลปะ 
           การศึกษาสุนทรียศาสตร์นั้นมีจุดมุ่งหมายโดยทั่วไป  ดังที่ ประเสริฐ   ศีลรัตนา (2542  : 14)  
กล่าวถึงก็คือ  เพ่ือสร้างความเข้าใจในศิลปะที่เป็นรูปทรง  ซึ่งสนองการมองเห็นทุกแขนงอย่างมีหลักการ
และเหตุผลอันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและประสบการณ์ของมนุษย์  คือ  ความพยายามยกระดับในการ
สร้างสรรค์และความสนใจในศิลปะ  ที่เป็นไปตามสัญชาติญาณนั้นให้เป็นพฤติกรรมที่เต็มไปด้วยภูมิ
ปัญญา  และเป็นเพียงเรียนรู้เรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรฐานของความงามเท่านั้น  มิได้สอนให้ลงมือ
ปฏิบัติหรือท าการฝึกหัดเพ่ือให้กลายเป็นศิลปินหรือจิตรกร   หรือท าให้กลายเป็นผู้ที่สนใจศิลปะอย่าง
ดื่มด่ ากว่าใครๆ  ทั้งนี้เพราะการสร้างศิลปะและความสนใจศิลปะ  เป็นลักษณะเฉพาะตัวและเป็นความ
ช านาญ  อันเกิดจากการได้เคยท าเคยคิด  สิ่งนี้นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในงานศิลปะ  ถ้าเพียงแต่ศึกษาทฤษฎี
สุนทรียะมามาก  ก็ไม่อาจกลายเป็นศิลปินชั้นดีหรือผู้ที่สนใจศิลปะอย่างแท้จริงได้เลย  แต่ถ้ามีสิ่งนี้ในตัว  
ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ก็จะช่วยเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ  หรือความสนใจมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์  
เพ่ือใช้เป็นหลักในการพิจารณาตัดสินศิลปะและสร้างคุณค่าที่เป็นสุนทรีย์ของตนเอง  ซึ่งถือเป็น
กระบวนการเรียนรู้ในระบบการพัฒนาปัญญาให้สูงขึ้นเป็นการฝึกฝนรสนิยมให้สูงขึ้นนั่นเอง 
 
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ 
           โบมการ์เด้น  (Alexander  Gottrib  Baumgaten)  นักปรัชญาชาวเยอรมัน  ได้ให้
ความหมายของค าว่า  สุนทรียศาสตร์  Aesthetic  เป็นการรับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัส  ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่โบมการ์เด้นค้นพบในบทกวีนิพนธ์  และขยายไปสู่ศิลปะสาขาอ่ืน ๆ และได้ใช้ค าว่าสุนทรียศาสตร์เป็น
ครั้งแรกในหนังสือของเขาเองที่เป็นผลสะท้อนมาจากกวีนิพนธ์  เขาได้พิจารณาค าจากในภาษากรีก คือ  
การก าหนดรู้  Aesthesis  และจึงเริ่มใช้ค าว่า  Aesthetics  เพ่ืออธิบายการรับรู้ทางประสาทสัมผัสจน
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ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งสุนทรียศาสตร์  และยังได้อธิบายความหมายของค าว่าสุนทรียศาสตร์   
(Aesthetics)  ไว้ว่า 
              1. สุนทรียศาสตร์  เป็นความรู้จากประสบการณ์  (Conceptual  Knowledge)  ซึ่งเป็น
การน าเอาเหตุผลมาตัดสินความงาม 
              2. สุนทรียศาสตร์  เป็นความรู้โดยตรง  (Intuitive  knowledge)  เป็นความรู้ที่เกิดขึ้น
อย่างฉับพลัน  หรือเรียกว่าการหยั่งรู้  เป็นความรู้ที่สูงกว่าปกติและเป็นการน าความรู้ที่ใช้มาตัดสินความ
งาม  โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยเหตุผลอ่ืนมาเก่ียวข้อง 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้แสดงความหมายของค า “สุนทรียศาสตร์” 
ว่าหมายถึง “ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความงามและสิ่งที่งามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ” 
 สุกรี  เจริญสุข (2538) ได้ให้ค านิยมว่า “สุนทรียศาสตร์เป็นเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความ
สวย ความงาม และความไพเราะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา เป็นคุณสมบัติที่ทุกคน
ต้องการ สุนทรียะยังหมายถึง คุณสมบัติที่สามารถรับรู้ของหู ตา จมูก ลิ้น กาย และใจ พึงปรารถนา
นอกจากความสวยและความงามที่ใช้ดูด้วยตาเป็นสื่อ ยังมีความไพเราะซึ่งเป็นความดังที่ต้องฟังด้ว ยหู 
กลิ่นหอมที่ต้องดมด้วยจมูก รสชาติที่ต้องชิมด้วยลิ้น การสัมผัสที่ต้องใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายและต้องใช้จิตใจเป็นความรู้สึกในการรับรู้” 
 กีรติ  บุญเจือ (2522) กล่าวถึงสุนทรียศาสตร์ว่า เป็นวิชาว่าด้วยสิ่งที่สวยงามหรือไพเราะเพราะ
พริ้ง ค าว่า Aesthetics มาจากภาษากรีกว่า Aistheticos รู้ได้ด้วยสุนทรียธาตุ (Aesthetic elements) 
มี 3 อย่าง คือ ความงาม (Beauty) ความแปลกหูแปลกตา (Picturesqueness) และความน่าทึ่ง 
(Sublimit)  
 กล่าวได้ว่าศาสตร์ทุกแขนงมีความจ าเป็นและส าคัญต่อมนุษย์ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าความจ าเป็นนั้น
จะสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านใด ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมิใช่มีเพียงร่างกายอย่างเดียว จิตใจ
ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งการสร้างสิ่งต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความสะดวกสบายทางร่างกาย
อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ในหลักทางปรัชญาถือว่าความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงต้องรู้จักคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ ซึ่งหมายถึงคุณค่าทางพฤติกรรมคือ ความดี ความงาม และความเป็นผู้รู้ มีเหตุผลหรือสติปัญญา 
 
สุนทรียศาสตร์เชิงความคิด 
 ดังได้กล่าวมาแล้วว่าสุนทรียศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สัมผัสได้โดยตรง และสัมพันธ์กับความคิดและประสบการณ์เดิมทางการสัมผัสของ
มนุษย์ ซึ่งแบ่งเป็นสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดแนวตะวันออกและสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดแนว
ตะวันตก ดังนี้ 
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1.  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิดแนวตะวันออก (Eastern Conceptual Aesthetics) 
หากกล่าวถึงสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดแนวตะวันออก ควรท าความเข้าใจทั้งสองส่วนไปพร้อม 

ๆ กัน ประการแรก คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์เชิงความคิด หมายถึง ศาสตร์ทางความงาม
ตามแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรากฐานทางวัฒนธรรมและความเชื่อของมนุษย์ในซีกโลกตะวันออก ที่มีฐาน
ความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องเทพเจ้า สิ่งไม่มีตัวตน ธรรมชาติ และศาสนา ดังนั้น ฐานความคิดที่
กล่าวนี้จึงประกอบไปด้วย สุนทรียศาสตร์เชิงการคิดของพราหมณ์ หรือฮินดูและสุนทรียศาสตร์เชิง
ความคิดแบบพุทธ ส่วนความเข้าใจเกี่ยวกับ “แนวตะวันออก” หมายถึง แบบแผนหรือแนวปฏิบัติของ
คนในซีกโลกตะวันออก ที่ด าเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเชื่อสี่ประการดังที่กล่าวแล้ว 

1.1 สุนทรียศาสตร์เชิงการคิดแบบพราหมณ ์(Bramanistic Conceptual Aesthetics) 
     กลุ่มพราหมณ์เชื่อว่า การฝึกโยคะ (Yoga) เป็นระเบียบปฏิบัติเพ่ือสร้างวัฒนธรรมทาง

วิญญาณ โดยเริ่มจากการท าสมาธิ ส ารวมกายกับจิตให้เป็นหนึ่งเดียว เพ่ือหาโลกของความเป็นตนเอง 
ปราศจากสิ่งกระทบภายนอก ทั้งนี้เพ่ือปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระละตนเองจากอารมณ์ทั้งปวง เพ่ือรับรู้
และสัมผัสตนเองหรือที่เรียกว่า อัตมัน (Atma) และได้สัมผัส บราห์มัน (Brahman) เทพที่ปรากฏอยู่ใน
ทุกสรรพสิ่งหรือสภาวะที่เป็นสัจจริงตามธรรมชาติ (Ultimate Reality) รวมทั้งในจิตวิญญาณมนุษย์อีก
ด้วย และท่ามกลางสภาวะจิตวิญญาณของความผ่องใสดังกล่าวนี้ จะท าให้ตนเองรับรู้ความเป็นตนเอง 
จิตจะสัมผัสกับคุณค่าของธรรมชาติรวมทั้งคุณค่าของความงดงามและ ก่อให้เกิดสภาวะจิตสุนทรยะกับ
อารมณ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สุนทรียารมณ์” (Aesthetic Emotion) ในลักษณะของความซาบซึ้ง 
อันเป็นความสุนทรียะลักษณะหนึ่ง หรือเรียกว่า “สุนทรียญาณ” (สุชาติ  สุทธิ : 2542) 

     ยังมีแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์แบบตะวันออกที่ส าคัญ เป็นแนวคิดที่มาจากจีน ญี่ปุ่น และ
อินเดีย การวิเคราะห์เปรียบเทียบกันระหว่างสุนทรียศาสตร์ของ ขงจื้อ (เสียชีวิต 479 ปี ก่ อน
คริสต์ศักราช) กับของเพลโต (เสียชีวิต 347 ปีก่อน คริสต์ศักราช) ปรากฎว่าทั้งสองท่านมีทัศนะว่าดนตรี
และศิลปะเป็นสื่อในการสร้างอารมณ์ ทัศนคติและอุปนิสัยของมนุษย์ ทั้งสองท่านต่างสอนว่า ผู้เยาว์ควร
ได้รับการศึกษาอย่างไรจึงจะสร้างความเข้มแข็งและความกลมกลืนกับรัฐสรรเสริญดนตรีและศิลปะว่า 
สามารถยกระดับคุณภาพของชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้นได้ ช่วยให้เกิดความกลมกลืนกันภายใน ขุนจื้อ (Hsun-
Tzu) ลูกศิษย์ ขงจื้อ ให้ความส าคัญกับเรื่องความเรียบง่ายของศิลปะเพ่ือน าไปสู่รัฐที่จัดระบบดี 

1.2 สุนทรียศาสตร์เชิงการคิดแบบพุทธ (Buddhistic Conceptual Aesthetic)  
มักจะหมายถึงสุนทรียศาสตร์ที่ก่อให้เกิดรูปแบบศิลปะแฝงอยู่ภายใต้ร่มเงาของพุทธ 

 (About Art in Buddism) ซึ่งเป็นส่วนที่ถูกน ามาพอกพูนเป็นเปลือกนอกห่อหุ้มแก่นภายในอันเป็น
สาระที่เป็นสุนทรียศาสตร์และศิลปะของผู้ที่เป็นพุทธเอง (Buddhist Arts) ส่วนอุดมคติที่รับใช้
พระพุทธศาสนาในรูปของพุทธประติมากรรมเป็นผลงานประติมากรรมโดยทั่ว ๆ ไป ที่สร้างสรรค์ขึ้นทาง
คติความเชื่อโดยอาศัยแนวพุทธปรัชญา (Buddish Philosophy) เพ่ือแสดงหลักความจริงสายกลาง 
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(สากล) ตามแนวทางเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ เพ่ือเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติใน
ชีวิตจริง และเป็นข้อเตือนใจส าหรับผู้ครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมงานให้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงมงายไปปรุง
แต่งชีวิตให้เกิดความพอดี (พระราชวรมุณี :  2526 : ค) 

2.  สุนทรียศาสตร์เชิงความคิดแนวตะวันตก (Western Conceptual Aesthetic) 
 สุนทรียศาสตร์แนวตะวันตก มักมุ่งเน้นไปในทางความเป็นจริงในธรรมชาติ ซึ่งมีทฤษฎีที่

ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
2.1 ทฤษฎีสุขารมณ์ หรือรตินิยม (Pleasure Theory or Hedonism)  

              เป็นทฤษฎีที่ถือเอาความพึงพอใจเฉพาะหน้าเป็นจุดหมายของชีวิต คนฉลาดย่อมกอบโกย
ความพึงพอใจทุกโอกาส เป็นทฤษฎีที่มีประวัติยาวนาน เกิดขึ้นจากวิธีทางปรัชญาธรรมชาติ ความ
เพลิดเพลินมีคุณค่าทางบวกในขณะที่ความปวดร้าวหรือความไม่น่าเพลินเพลิน มีค่าทางลบ คุณค่าทาง
สุนทรียศาสตร์ แตกต่างจากคุณค่าอ่ืน เช่น ต่างจากคุณค่าทางจริยศาสตร์ คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ถือ
ว่าเป็นความเพลิดเพลินภายใน ซึ่ง เป็นความชอบของแต่ละบุคคล คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์มีลักษณะ
ตรงไปตรงมา ตรงข้ามกับที่เป็นสื่อหรือคุณค่าทางปฏิบัติจริงทางสุนทรียศาสตร์ เป็นหนทางค้นหาความ
เพลิดเพลินและความพอใจ ทฤษฎีนี้มีนักสุนทรียศาสตร์คนส าคัญ ๆ ที่น่าจะกล่าวถึง เช่น  

2.1.1 ทฤษฎีสุขารมณ์ของซันตายานา (Santayana’s Version of The Pleasure 
Theory)  เป็นทฤษฎีที่เริ่มบันทึกและทดลองสอน ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ของนักธรรมชาตินิยมชาว
สเปน ยอช ซันตายานา (George Santayana) งานสอนชิ้นนี้ของเขาได้ปรากฏในหนังสือเรื่อง 
“ความรู้สึกเรื่องความงาม” (The Sense of Beauty) บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีธรรมชาตินิยม 
และแบ่งเนื้อหาเป็นสามส่วน ประกอบด้วยความงามของวัตถุ (Materials of Beauty) รูปแบบ (Form) 
และการส าแดงพลังอารมณ์ (Expression) 

2.1.2 การศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของโทมัส มันโร (Thomas Munro) 
คือ นักปรัชญาทีอ่ธิบายสุนทรียศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์ได้เป็นเลิศ ตลอดศตวรรษที่ผ่านมานักปรัชญา 
ผู้นี้ได้เก็บสะสมข้อมูลทางด้านสุนทรียศาสตร์ไว้เป็นจ านวนมากและเป็นระบบ ต่อมาได้พิมพ์เป็นหนังสือ 
ชื่อ “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในสุนทรียศาสตร์” (Scienctific Method In Aesthetics) ใน ค.ศ.1929 
แนวคิดของเขาได้แผ่อิทธิพลไปทั่วและได้ก่อตั้งสมาคมสุนทรียศาสตร์เพ่ือชาวอเมริกัน (The American 
society for Aesthetics) ขึ้นพร้อมกับการจัดพิมพ์วารสารเพ่ือสุนทรียศาสตร์และวิจารณ์ศิลปะ (The 
Journal for Aesthetics and Art Criticism) ออกเผยแพร่แนวคิดที่มันโรอธิบายระบบการศึกษา
สุนทรียศาตร์ในอดีต แม้ทุกวันนี้ ก็ยังเป็นที่นิยมของผู้สนใจโดยทั่ว ๆ ไปว่า “ศิลปะ คือ ทักษะในการ
สร้างหรือการกระท าที่เป็นสิ่งเร้าและให้มีประสบการณ์ทางสุนทรียะที่น่าพอใจ ท าให้รู้สึกว่ามีความงาม 
มีความน่าเพลิดเพลิน มีความน่าสนใจมีความเคลื่อนไหวทางอารมณ์ (ไพฑูรย์  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง อ้างถึง 
Steohen C. Pepper & Thomas Munro, 1943 – 1973 : 153)” 
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2.2 ทฤษฎีการถ่ายแบบของเพลโตและอริสโตเติล (Imitation Theory in Plato and 
Aristotle) 
                ทั้งสองท่านเป็นชาวกรีก เพลโต เกิดเมื่อ 248 – 347 ปี ก่อนคริสตกาล เป็นนักปราชญ์ชาว
กรีก ผู้มีอิทธิพลทางความคิดมากที่สุด คนหนึ่งของปรัชญาตะวันตก เป็นคนแรกที่คิดใช้ค าว่า “ปรัชญา” 
(Philosophy) ซึ่งแปลว่า “ความรักในความรู้” เพลโต ศึกษาเรื่องต่าง ๆ มากมาย ที่เป็นหลัก คือ 
ทฤษฎีของแบบ ซึ่งกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นเพียงเงาของแบบที่เที่ยงแท้ในโลก
แห่งอุดมคติ เพลโตเป็นผู้คิดค้นสุภาษิตบทหนึ่งที่เป็นอมตะ และนิยมใช้ปฏิบัติเป็นหลักครองชีวิตมนุษย์
ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน “การชนะใจตนเอง เป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ที่สุด” (ชัยวัฒน์  คุประตกุล : 2541 : 
64 – 65) 
               ส่วนอริสโตเติล เป็นนักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีก เช่นกัน เกิดและเสียชีวิตเมื่อ 
384 – 322 ปี ก่อนคริสตกาล มีอายุห่างจากเพลโต 24 ปี สิ้นชีวิตหลังเพลโต 25 ปี อริสโตเติลได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นนักคิดผู้มีชื่อเสียงมากท่ีสุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ งานเขียนและงานค้นคว้าของเขาส่วน
ใหญ่เป็นบันทึกจากการบรรยายความรู้ในหลายสาขา เช่น ตรรกวิทยา เมตาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ 
แก่นปรัชญาของอริสโตเติล คือทุกสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของ เจตจ านงตามธรรมชาติ (Telos Sinv) 
               ส าหรับสาระส าคัญการถ่ายแบบของเพลโตและอริสโตเติลนั้น ไพฑูรย์  พัฒน์ใหญ่ยิ่ง ได้
น าเสนอไว้ว่า ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ทีเก่าแก่ที่สุด คือ ทฤษฎีถ่ายแบบ (Imitation Theory) ทฤษฎีนี้มี
ความคิดว่าเป้าหมายของศิลปิน คือ เพื่อถ่ายแบบโดยสื่อบางอย่าง เช่น หินอ่อน บรอนซ์ การทาสี บนใน
หน้าคน การแสดงและบทเจรจาในละคร เป็นต้น เพลโตเสนอทฤษฎีนี้ไว้ในหนังสืออุดมรัฐ (The 
Requblic) โดยกล่าวว่า ภาพเป็นตัวแทนที่แท้จริงของวัตถุ ภาพเหมือนจริงที่สุดก็จะดีที่สุด ส่วน
อริสโตเติลเสนอแนะว่า ศิลปินอาจถ่ายแบบมาจากรูปแบบสากล หรือสาระซึ่งผลงานแต่ละอย่าง รวมกัน
ดีกว่าแบ่งย่อยเป็นหลายชนิด อริสโตเติล ได้วิจารณ์สุนทรียศาสตร์ไว้หลายประการ ส่วนใหญ่ เกี่ยวกับ
การสังเกตศิลปะ ศิลปินอาจถ่ายแบบสากลมากกว่าสิ่งเฉพาะอย่างที่เป็นกายภาพการถ่ายแบบรูปแบบ
สากลกลายเป็นศูนย์กลางของหลักการทางสุนทรียศาสตร์ 

2.3 ทฤษฎีรหัสยะ (The Mystic Theory)  
                ทฤษฎีรหัสยะเก่ียวข้องกับนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงสองคนคือ โพลตินุส (Plotinns) และ ฮาร์
ทูร์โชะเป็นเฮาเดอร์ (Arthr Schopenhauer) ถือว่าเป็นภาวะความจริงหรือคุณค่าบางอย่างที่บุคคลผู้มี
สัมผัสพิเศษเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้ซึ่งเรียกว่า รหัสยภาวะ โดยทั่วไปมักหมายถึง ประสบการณ์ทางศาสนา 
เช่น การบรรลุฌาน การเข้าถึงพระเป็นเจ้า (God) (ไพฑูรย์  พัฒน์ใหญ่ อ้างถึงในราชบัณฑิตยสถาน : 
2532 : 76) ประสบการณ์เชิงรหัสยะ (Mystical Experience) เป็นประสบการณ์เรื่องพระเจ้าเป็น
ประสบการณ์เรื่อง อันติมะสัต (Ultimate Being) ประสบการณ์เชิงรหัสยะเกิดขึ้นกับบุคคลหลายคน 
เรื่องของความเชื่อในลักษณะของ ปิติสานติ์ (Ecstacy) ในลักษณะของการหยั่งรู้เอง (Self Realization) 
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จะเป็นวิจารณ์ที่แท้จริง (True Revelation) ประสบการณ์เชิงรหัสยะเป็นแรงดลใจต่อกวีนิพนธ์ต่อจิต
กรรมและต่อดนตรีในมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์ ศิลปินได้รับแรงกระตุ้นและน ามาปฏิบัติ จาก
ทฤษฎีนี้มากนับเป็นทัศนะทางสุนทรียศาสตร์ที่ส าคัญของปรัชญาตะวันตก 
 
การจ าแนกประเภททางความงาม 
               ความงาม  เป็นความรู้สึกของมนุษย์เชิงคุณค่าที่ละเอียดอ่อน  มนุษย์ทุกคนจะรับรู้ได้มาก
น้อยหรือลึกซึ้งได้นั้นก็ต่างกัน  แต่ทุกคนจะรู้ว่าความงาม  ความไพเราะ  เป็นสิ่งที่มีอยู่  มนุษย์สามารถ
สัมผัสและรับรู้ค่าความงามได้  และผลของความงามท าให้เรารู้สึกพอใจ  ประทับใจ  เพลิดเพลิน  และ
เป็นสุข   ดังนั้นความงามจึงเป็นความรู้สึกที่ดีอย่างหนึ่ง  เกิดจากการได้สัมผัสสิ่งที่มีความงามที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ และความงามจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  นอกจากนี้ความงามยังเกี่ยวข้องกับความ
จ าเป็นขั้นพื้นฐานและเป็นความต้องการของมนุษย์อีกด้วย  ดังจะกล่าวถึงความส าคัญดังต่อไปนี้ 
  
การพิจารณาค่าของความงาม       
                การพิจารณาค่าของความงามแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ  ความงามตามธรรมชาติ   และความ
งามในงานศิลปะ  ดังนี้ 
               1.   ความงามตามธรรมชาติ     
                ธรรมชาติเป็นส่วนประกอบส าคัญของสิ่งแวดล้อม  เป็นแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่ของทุก
สาขาวิชา  เป็นสิ่งที่มนุษย์ยุคแรกจะต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ  ต่อมามนุษย์รู้จักคิดและพยายามที่
จะหาวิธีการเอาธรรมชาติมาเป็นประโยชน์แก่มนุษย์  ดังนั้นวิถีชีวิตมนุษย์จึงผูกพันกับธรรมชาติอยู่
ตลอดเวลา  ดังที่จะกล่าวถึงความส าคัญต่อไปนี้ 
               มนุษย์เป็นผู้ก าหนดความงามของธรรมชาติ  ในธรรมชาติไม่มีค าว่างามหรือไม่งาม 

น่าเกลียดหรืออัปลักษณ์  เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติย่อมมีความแตกต่างกันตามเผ่าพันธุ์   แต่
ที่กล่าวว่าสิ่งนี้งามกว่าสิ่งนั้นเป็นเพราะมนุษย์ไปประเมินค่าหรือก าหนดขึ้นมา  เช่น  สุนัข  แมว  นก จะ
สวยงามและมีความน่ารักน่าเอ็นดูมากกว่าตุ๊กแก  หรือจระเข้  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการก าหนดค่า
ความงามตามกลุ่มของผู้ที่เลี้ยง เช่น  กลุ่มผู้ที่เลี้ยงนกเขา  นกเขาที่นิยมกันต้องมีขนาดกลางต้องขัน
ไพเราะเสียงดัง เป็นต้น 
               ความงามในธรรมชาติขึ้นอยู่กับเวลา     สิ่งใดก็ตามในธรรมชาติที่มีความงามอยู่   มักจะ
ไม่คงทนถาวร  หากแต่จะมีการแปรเปลี่ยนรูปไปตามกาลเวลา  เช่น   พืชประกอบด้วยล าต้น  กิ่ง  ก้าน  
ใบ  ผล  และดอกไม้  ในส่วนของดอกไม้จะเป็นส่วนที่สวยงามเริ่มตั้งแต่ดอกตูม  แรกแย้ม  ดอกบาน   
บานเต็มที่แล้วร่วงโรย  เหี่ยวเฉาหลุดร่วงลงดิน   ดอกท่ีนับว่าสวยงามจะอยู่ในช่วงแรกแย้มถึงบานเต็มที่  
สัตว์ก็เหมือนกับพืชเช่นกันที่มีช่วงเวลาแห่งความน่ารักและมีความสวยงาม  อาจเป็นเพราะสัตว์มีดวงตา
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ที่สื่อความรู้สึกต่อเจ้าของ  ดูมีชีวิตชีวา  มีการเคลื่อนไหว  เติบโต  และอายุยืน จึงท าให้เห็นพัฒนาการ
ได้ยาวนานกว่าพืช  มนุษย์เองก็เช่นกันต่างกันกับพืชและสัตว์ตรงที่มีอายุยืนนานกว่า  จึงได้เห็นความ
งามได้หลายระยะของอายุ เช่น  เด็กแรกเกิดจะมีความน่ารัก  น่าเอ็นดู  ที่ดูได้จากแววตา  ท่าทางการ
เคลื่อนไหว  ผิวพรรณที่ละเอียดอ่อน  เป็นต้น  หรือช่วงวัยรุ่น ก็จะมีความสดใสร่าเริง  มีความสุข
สนุกสนาน  มีสีสัน  จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์ก็จะมีความงามของร่างกายและความงามของ
สติปัญญาไปพร้อมกันอย่างเต็มที่  หากเป็นผู้หญิงก็จะมีน้ ามีนวลผิวพรรณเปล่งปลั่ง  รู้จักดูแลตนเอง
ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวัยท างาน   จวบจนเข้าสู่ช่วงวัยกลางคนจนถึงวัยชรา  ก็จะมีความงามที่ต่างลักษณะ
กันไปตามกาลเวลา  หรือท่ีเรียกว่า “งามตามวัยหรือสวยสมวัย” นั่นเอง 
 

   
 

ภาพที่ 1.1 เด็กๆ ดอกไม้  และลูกสุนัข ต่างก็มีช่วงเวลาแห่งความน่ารักสดใส  
ที่มา   ยุพาวดี  นิศวอนุตรพันธ์ 

 
     ความงามของบรรยากาศตามธรรมชาติ    เป็นความงามที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติเป็น 

สิ่งที่เกิดขึ้นเอง คงสภาพและสลายตัวไปเอง ตามวิถีทางของธรรมชาติ มนุษย์เราไม่ได้ก าหนดให้มัน
เป็นไปและไม่ได้สร้างขึ้น แต่มนุษย์ก็มีความเกี่ยวข้องอยู่กับธรรมชาติ ทั้งการด ารงชีวิตอยู่ ทั้งความรู้สึก
รื่นรมย์ เพลิดเพลิน อยู่กับธรรมชาติ เช่น มองเห็นความกลมกลืน เขียวชอุ่ม สงบ สดชื่น ของทัศนียภาพ
ป่าไม้ ทะเลสีครามสดใส มีเกลียวคลื่นเป็นระยะ ก้อนเมฆลอยประดับบนท้องฟ้า พระอาทิตย์ยามลับ
ขอบฟ้า ดวงดาวระยิบระยับ ภาพงดงามที่เห็นความเป็นไปทางธรรมชาตินี้ นับว่ามีอิทธิพล กระทบต่อ
จิตใจ ความรู้สึก ก่อให้เกิดอารมณ์ที่เรียกว่า สุนทรียารมย์ ต่อผู้ที่พบเห็นได้อย่างแท้จริงนั่นเป็นเพราะ
ลักษณะที่มีอยู่ในธรรมชาติจะมีความงามท่ีปรากฏให้เห็น และมีความแปลกน่าทึ่งอย่างมากที่สุด  
 ส าหรับผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะนั้นน่าสนใจให้ความส าคัญกับธรรมชาติในฐานะที่เป็นผู้รัก
ธรรมชาติ และให้ธรรมชาติเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานถือเป็นสื่อที่ดลใจทางอารมณ์และ
ความคิด ซึ่งถือว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ให้บทเรียนกับมนุษย์เรา และธรรมชาติมีความแปลกมหัศจรรย์มาก 
ทั้งยังปรากฏทัศนียภาพทีม่ีความงดงามตระการตาให้ได้สัมผัสเห็นอีก ดังที่ปรากฏมาในรูปของพืช  สัตว์  
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หรือสถานที่ต่างๆ เช่น  ดอกไม้  ต้นไม้  พืชใต้ท้องทะเลลึก  สัตว์เลี้ยง  สัตว์ป่า  สัตว์น้ า  ถ้ า  หรือน้ าตก
ที่มีชื่อเสียง  เป็นต้น   สิ่งเหล่านี้นอกจากจะมีรูปร่างรูปทรง  สีสันที่สวยงามแล้วยังมีความงามของ
บรรยากาศประกอบอีกด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 1.2 น้ าตกคอนพะเพ็ง ที่ สปป.ลาว  และอ่างเก็บน้ าหนองบัว ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ที่มา   ยุพาวดี  นิศวอนุตรพันธ์ 

 
               2.  ความงามในงานศิลปะ 

     ความงามท่ีมนุษย์เรารับรู้ได้อีกทางหนึ่ง คือ ความงามทางศิลปะ ข้อแตกต่างระหว่างความ
งามทางธรรมชาติกับความงามทางศิลปะก็คือศิลปะที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือให้เกิดสุนทรียภาพ 
มิได้เกิดขึ้นมาเองแต่เป็นการกระท าของมนุษย์ ศิลปะเป็นผลิตผลจากฝีมือและสติปัญญาประกอบกับ
อารมณ์ความรูสึกของมนุษย์ในการปรุงแต่งผลงาน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆ สมัยโบราณ
มนุษย์อาศัยอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติการด ารงชีวิตมีความผู้พันกับปรากฏการต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เกิดความเชื่อ
ในสิ่งลี้ลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงมีการสร้างงานศิลปะ เป็นเสมือนตัวแทนของอ านาจลี้ลับขึ้นมา จนเมื่อเกิด
ความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา บุคคลจึงโน้มเอียงมาสร้างงานศิลปะ ที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาไว้ ยึด
มั่นเป็นสิ่งส าคัญในชีวิต 
  จากเหตุการณ์ส าคัญที่ผ่านพ้นไปสร้างวีรกรรมให้กับบุคคลที่สร้างคุณความดีและบุคคลที่
สมควรได้รับการสรรเสริญ เป็นแบบอย่างต่อตนรุ่นหลัง สมควรให้ผู้จดจ าตลอดไปจึงมีการสร้างศิลปะใน
รูปแบบอนุสรณ์สถานหรืออนุสาวรีย์ เช่นเดียวกับเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นยังประทับอยู่ในความทรงจ า 
ก็จะสร้างผลงานไว้เป็นสัญลักษณ์เช่นเดียวกัน 
   มีแนวคิดที่สร้างงานศิลปะอีกอย่างหนึ่ง คือ ท าเป็นลักษณะบรรยายความแสดงเหตุการณ์
ส าคัญที่เกิดขึ้นให้ผู้ชมได้รับรู้เข้าเรื่องราวได้จากภาพศิลปะ ลักษณะงานจะเหมือนกับการจัดแสดงหรือ
ภาพบอกเล่าเรื่องราว และมักอยู่ในรูปแบบของงานศิลปะตกแต่งโดยประกอบอยู่กับสิ่งอ่ืน เช่น ส่วนของ



13 
 

สถาปัตยกรรมส่วนฐานของอนุสาวรีย์ท าเป็นภาพประดับบนก าแพง นอกจากจะแสดงเรื่องราวเหตุการณ์
ส าคัญ บางครั้งก็มีแนวคิดอ่ืนโดยหันมาใช้เรื่องของเทพนิยาย เรื่องเล่าและต านาน บ้าง  

  มนุษย์เองเป็นนักคิดสร้างสรรค์ ต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่ารื่นรมย์มีการปรุงแต่ง
สถานที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม จึงใช้ศิลปะ ช่วยเสริมแต่งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเกิด
ความลึกซึ้งกินใจ ทั้งยังต้องการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ รวมทั้งทางด้านฝีมือ งานศิลปะหลาย
รูปแบบจึงเน้นความคิดสร้างสรรค์ผลงานมีรูปแบบแปลกใหม่ ส่งเสริมจินตนาการของผู้ที่ได้พบเห็นให้
ความคิดวิ่งแล่นไปไกลกว่าภาพที่พบ เกิดมโนภาพอันตระการขึ้น และบางทีก็เต็มไปด้วยอารมณ์
ความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการได้สัมผัสผลงาน   
            ในระยะแรกมนุษย์มีการด าเนินชีวิตที่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติมาก  ท าให้ต้องปรับตัว
ให้สอดคล้องกลมกลืนไปกับธรรมชาติ  ต่อมาได้พยายามน าธรรมชาติมาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์  ส่งผลให้สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมต่อการด าเนิน
ชีวิต   มนุษย์จึงต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ เนื่ องจากมนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค ์ มีจินตนาการและทักษะฝีมือในการประดิษฐ์สิ่งของให้มีความเหมาะสมสวยงามควบคู่กันไป    

  

  
 

ภาพที ่1.3 วีนัส  วิลเลนดอร์ฟ และวีนัส เดอมีโล ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประเทศฝรั่งเศส 
ที่มา  www.thaigoodview.com / www.frisbee.diaryclub.com 

 
              ความงามเป็นความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน   
              ความงามเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันที่ท าให้มนุษย์รู้สึกเพลิดเพลิน ปิติยินดี หรือ
ความรู้สึกในทางที่ดี  มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะด าเนินชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีความงามในการ
ด ารงอยู่ของมนุษย์ในระยะเริ่มแรก  และสิ่งที่มนุษย์ต้องการทีน่ับว่าเป็นความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน  ก็คือ 
              1.  อาหาร   ความงามของอาหารจะปรากฏมารูปของการออกแบบตกแต่งอาหารให้ดู
สวยงามน่ารับประทาน  มีการจัดวางอาหารให้เหมาะสมกับภาชนะที่ใส่  มีการปรับแต่งให้เข้ากับ
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บรรยากาศของร้าน  ปรับแสงไฟให้มีสีนุ่มนวลพอเหมาะ  เปิดเพลงเบาๆหรือเล่นดนตรีเพ่ือขับกล่อม
ระหว่างรับประทานอาหาร  สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะท าให้อาหารธรรมดาๆ ได้อรรถรสที่แตกต่างจากร้าน
ตึกแถวหรือรถเข็นริมถนน 
 

 
 

ภาพที่ 1.4 ซูชิ  และต าผลไม้กุ้งทอด 
ที่มา http://pirun.ku.ac.th/~b5411103878/sushi.html  และ http://eat.edtguide.com/ 

   
 

 
 

ภาพที่ 1.5 หมูปิ้ง  และส้มต า 
ที่มา   ยุพาวดี  นิศวอนุตรพันธ์ 

 
               2.   ที่อยู่อาศัย   เช่น  บ้าน  ร้านค้า  ห้างสรรพสินค้า  โรงภาพยนต์   โรงแรมหรือ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ   เหล่านี้มักถูกออกแบบให้มีทั้งประโยชน์ใช้สอยและมีความสวยงามควบคู่กันไปเพราะ
ผู้ที่เข้าไปใช้บริการต่างก็มีความต้องการตรงกันคือ  ความสะอาด  จัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีความ
สวยงามและทันสมัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร   
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ds1pGPzN5ZoHgM&tbnid=2TRA9K2KZM9RhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pirun.ku.ac.th/~b5411103878/sushi.html&ei=Z1tmU_TQH8nQkQWh0IDQCg&bvm=bv.65788261,d.dGI&psig=AFQjCNGjmjR68fYcBvWrmmLn9mz-h259yQ&ust=1399303333585710
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eHDluOMJuXHGsM&tbnid=m8tpc-rZ9iPvQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eat.edtguide.com/384002_hippopotamus-grill-restaurant&ei=plxmU870ONHakgX_oYHgDw&bvm=bv.65788261,d.dGI&psig=AFQjCNEFJKZV3T07sPyyOczM7UkzBCo5KA&ust=1399303522282652
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ds1pGPzN5ZoHgM&tbnid=2TRA9K2KZM9RhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pirun.ku.ac.th/~b5411103878/sushi.html&ei=Z1tmU_TQH8nQkQWh0IDQCg&bvm=bv.65788261,d.dGI&psig=AFQjCNGjmjR68fYcBvWrmmLn9mz-h259yQ&ust=1399303333585710
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eHDluOMJuXHGsM&tbnid=m8tpc-rZ9iPvQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eat.edtguide.com/384002_hippopotamus-grill-restaurant&ei=plxmU870ONHakgX_oYHgDw&bvm=bv.65788261,d.dGI&psig=AFQjCNEFJKZV3T07sPyyOczM7UkzBCo5KA&ust=1399303522282652
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ds1pGPzN5ZoHgM&tbnid=2TRA9K2KZM9RhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pirun.ku.ac.th/~b5411103878/sushi.html&ei=Z1tmU_TQH8nQkQWh0IDQCg&bvm=bv.65788261,d.dGI&psig=AFQjCNGjmjR68fYcBvWrmmLn9mz-h259yQ&ust=1399303333585710
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eHDluOMJuXHGsM&tbnid=m8tpc-rZ9iPvQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eat.edtguide.com/384002_hippopotamus-grill-restaurant&ei=plxmU870ONHakgX_oYHgDw&bvm=bv.65788261,d.dGI&psig=AFQjCNEFJKZV3T07sPyyOczM7UkzBCo5KA&ust=1399303522282652
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ds1pGPzN5ZoHgM&tbnid=2TRA9K2KZM9RhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://pirun.ku.ac.th/~b5411103878/sushi.html&ei=Z1tmU_TQH8nQkQWh0IDQCg&bvm=bv.65788261,d.dGI&psig=AFQjCNGjmjR68fYcBvWrmmLn9mz-h259yQ&ust=1399303333585710
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=eHDluOMJuXHGsM&tbnid=m8tpc-rZ9iPvQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eat.edtguide.com/384002_hippopotamus-grill-restaurant&ei=plxmU870ONHakgX_oYHgDw&bvm=bv.65788261,d.dGI&psig=AFQjCNEFJKZV3T07sPyyOczM7UkzBCo5KA&ust=1399303522282652
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ภาพที ่1.6 รีสอร์ท โรงแรม  และศาสนสถาน   
ที่มา   ยุพาวดี  นิศวอนุตรพันธ์ 

 
               3.   เครื่องนุ่งห่ม   ในอดีตมนุษย์ต้องการเพียงเพ่ือปกปิดร่างกายและให้ความอบอุ่นจาก
อากาศภายนอก  แต่ต่อมามนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค์รู้จักตกแต่งให้เหมาะสมกับการท างานในรูปแบบที่
ต่างกัน  เช่น  การเลือกเนื้อผ้า   การย้อมผ้าเพ่ือให้เกิดลวดลายใหม่  การเย็บปักถักร้อย  เป็นต้น  ทั้งนี้
การออกแบบเสื้อผ้าทั้งหลายก็ควรจะต้องเหมาะกับฤดูกาลและกาลเทศะด้วย   ในปัจจุบันแฟชั่นเครื่อง
แต่งกายมีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาทั้งซีกโลกตะวันตกและตะวันออกก็จะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์
สวยงามแตกต่างกันออกไปตามแต่ละวัฒนธรรม จนเกิดอาชีพที่เรียกว่า ดีไซเนอร์หรือนักออกแบบ
เสื้อผ้า 
    

   
 

ภาพที่ 1.7 เครื่องแต่งกายชาวเขาเผ่าอาข่า  การออกแบบเสื้อผ้าของท่านหญิงสิริวัณวรีฯ   
และเสื้อผ้าตามยุคสมัย 

ที่มา  www.ronnaylohan.spaces.live.com/blog และ http://entertain.teenee.com/ 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hz9Fp6DV25C43M&tbnid=CNzKAaBWYtQBXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://entertain.teenee.com/thaistarphoto/110897.html&ei=AmJmU9SkOMPvkQW9sIC4CQ&psig=AFQjCNHrGjGMt69XeXFvoIIf4Q9MdrhiVQ&ust=1399304623338466
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              4.   ยารักษาโรค   ความงามของยานั้นจะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรง  เพราะเป็นเรื่อง
ส าคัญเกี่ยวกับระบบสุขภาพของมนุษย์  แต่จะปรากฏออกมาทางอ้อมที่มีการใช้สีเป็นการสื่อสัญลักษณ์  
หรือแยกประเภทชนิดของยา  เช่น  สีของหลอดบรรจุยาในแคปซูล  สีของยาเม็ด  หรือแม้กระทั่งการ
ออกแบบภาชนะที่บรรจุเม็ดยา  เช่น  แผง , ซอง , กล่อง  หรือสีสันของยานั้นๆ  นอกจากนี้แล้วยัง
สามารถสื่อสารให้ผู้ที่ใช้ยานั้นเข้าใจและรู้ว่าเป็นยาส าหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ หรือเป็นยาอันตราย  เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 1.8 สีสันของยาเม็ด และยาแคปซูล 
ที่มา www. thaishop.in.th/yourhealth/pr / www.smesshopping.com/index.php  

และ www.vcharkarn.com/varticle/38914 

 
               ความงามเป็นความต้องการของมนุษย์ 
               สิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม   
เช่น   บางคนเดินทางเป็นระยะทางไกลๆไปบนยอดเขาต่างๆ อดทนต่อการเดินทางที่ยากล าบาก    เพ่ือ
จะพบเห็นสิ่งสวยงามตามธรรมชาติที่ในตัวเมืองไม่มี  หรือเพ่ือจะพบเห็นบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้น
ตอนเช้ามืดซึ่งเหมือนทะเลหมอกลอยต่ าอยู่เบื้องล่างของภูเขา   หรือไปเที่ยวทะเลเพ่ือจะพบเห็น
บรรยากาศยามพระอาทิตย์อัสดงที่ริมทะเล  เพ่ือได้ยินเสียงคลื่นลม  คลื่นน้ ายามกระทบหาดทราย 
พร้อมได้รับลมที่พัดโบกตลอดเวลา   หรือบางคนอาจยอมแลกเงินจ านวนมากก็เพ่ือจะได้สิ่งของที่
สวยงามถูกใจมาครอบครอง   เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความต้องการอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทางจิตวิทยาที่ว่า   ความงามเป็นสภาวะที่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล  เป็นอารมณ์
แห่งความเพลิดเพลินจากการที่ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม   
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ภาพที ่1.9 ทะเลหมอกที่ภาคเหนือ  และชายทะเลทางภาคใต้ 
ที่มา   ยุพาวดี  นิศวอนุตรพันธ์ 

 
                สรุปได้ว่า  คุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นย่อมหมายถึง  คุณสมบัติของสิ่งนั้นกับความรู้สึกของ
มนุษย์  ในเรื่องคุณค่าของความงาม  ความไพเราะในธรรมชาติจะปรากฏพร้อมกันทั้งความงามของ
รูปร่าง  รูปทรง  สีสัน  การเคลื่อนไหวตามแรงลม  และการสั่นสะเทือนจนกลายเป็นเสียงให้เราได้ยิน
กระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกและจินตนาการต่างๆ  คุณค่าทางความงาม  ความไพเราะนั้น  ผู้สร้างสรรค์
งานในแต่ละสาขาจะปรุงแต่งให้มีคุณค่าตามลักษณะเฉพาะของแต่ละฐานศาสตร์  ดังนั้นผลงานสุนทรียะ
แต่ละสาขาจึงมีความงาม  ความไพเราะอยู่แล้ว (สุนทรียธาตุ) ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพาตนเองเข้าไปสัมผัส  
เข้าไปรับรู้ได้มากน้อย  กว้างขวาง  หรือลึกซึ้งเท่าใด (สุนทรียภาพ)   
 
สุนทรียศาสตร์กับการรับรู้ 

สามารถแยกด้วยการรับรู้ทางศิลปะ ออกเป็นด้านทัศนศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ซึ่งรับรู้ได้
จากทางการมองเห็น ทางการได้ยิน และการเคลื่อนไหว 

ศาสตร์ทางการเห็น 
การมองเห็นภาพของมนุษย์เรา ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญคือ แสงสว่าง วัตถุ และดวงตา 

ซึ่งเกิดจากพลังงานแสงที่ส่งไปกระทบวัตถุแล้วตีความที่สมอง เทียบเคียงกับประสบการณ์ ที่ผู้มองเคย
ได้รับผ่านมา ผลที่ได้จากการตีความครั้งนี้ จะเกิดการรับรู้ทางการมองเห็นขึ้น สิ่งที่มนุษย์เห็นภาพต่าง ๆ 
นี้ จะรับรู้แตกต่างกันไปตามมุมมอง และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้รับมาต่างกัน ซึ่งความเข้าในที่
เกิดจากการเห็นแล้วน ามาประมวลออกมา ก็คือ ภาพลักษณ์ของแต่ละคนนั่นเอง 

การมองเห็นเป็นขบวนการทางประสาทสัมผัสทางตา ที่เกิดขึ้น ตลอดเวลา ในขณะที่ลืมตาอยู่ 
ภาพจะมาปรากฏให้เห็นได้โดยจะตั้งใจ หรือไม่ก็ตาม การมองเห็นจึงเกิดขึ้นไปหลายรูปแบบ ซึ่งพอจะ
แบ่งการมองเห็นได้ 3 ประเภทดังนี้  
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1. การมองเห็นโดยทั่วไป เป็นการมองเห็นตามธรรมดาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เรา ตลอดเวลา 
ขณะที่ลืมตาอยู่ และเห็นภาพโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะมองภาพอะไร  ฉะนั้นภาพที่ปรากฏแก่สายตาก็จะเป็น
ภาพทั่ว ๆ ไปที่คนเรา กวาดสายตาไปแบบไม่ได้ตั้งใจ หรือค้นใจในการมองครั้งนั้น ภาพที่ปรากฏเป็น
เพียงปฏิกิริยาของแสดงที่ส่งผ่านเข้ามาในดวงตา ของเราเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเรานั่งรถ แล้วมอง
ออกไปยังทิวทัศน์ข้างทาง โดยไม่เจาะจงจะมองส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างตั้งใจ ก็จะมองเห็นทิวทัศน์นั้นผ่าน
สายตาไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลา แต่เราจะไม่ค่อยทราบถึงรายละเอียดของภาพมากนัก ไม่ทราบว่าวิวต้นไม้ 
ที่ผ่านสายตาไป เป็นไม้พันธุ์อะไร เป็นต้น แต่ก็เป็นการมองเห็นภาพแบบหนึ่ง 

2. การมองเห็นแบบรู้เข้าใจในรายละเอียด เป็นการมองเห็นอีกแบบที่เป็นการเจาะจงมองดู
ภาพอย่างตั้งใจ จนรู้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในภาพท่ีเห็น สามารถเข้าใจได้ว่า สิ่งที่เห็นนั้นเป็น
สิ่งใด เข้าใจได้ตามประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา ว่ารู้มากหรือน้อยเพียงใด ก็จะสามารถตีความจาก
รายละเอียดในภาพได้มาก หรือน้อยเพียงนั้น แต่ถึงแม้ผู้ดูจะเข้าใจในสิ่งที่เห็นได้ไม่มากผู้ดูก็จะเห็น
รายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบของภาพได้ หากภาพที่เห็นมีความหมายต่อผู้ดูก็จะเป็นสิ่งที่ประทับใจที่
เกิดจากการมองเห็นในครั้งนั้นได้เช่นกัน 

ส าหรับงานทัศนศิลป์ เมื่อมองดูผลงานจะเห็นส่วนประกอบต่าง ๆ ที่รวมตัวกันเป็นผลงาน 
ส่วนประกอบที่มองเห็นได้แก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว น้ าหนักภาพ บริเวณว่างและสี เป็นต้น ผลงาน
ทัศนศิลป์ที่มองเห็นจะสามารถทราบถึง คุณสมบัติต่าง ๆ ในตัวของชิ้นงาน ซึ่งจะมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. คุณสมบัติทางวัสดุ งานทัศนศิลป์จะใช้วัสดุที่เหมาะสมต่อประเภทของผลงาน ประกอบกัน
ขึ้นเป็นชิ้นงาน คุณสมบัติพ้ืนฐานที่สื่อออกมาให้เห็น ก็คือ พ้ืนวัสดุนั่ นเอง เช่น งานประติมากรรม
แกะสลักไม้ นอกจากรูปทรงทางศิลปะแล้ว ก็ยังเห็นลายไม้ และเนื้อไม้ด้วย งานประติมากรรมหินอ่อน ก็
จะเห็นคุณสมบัติของหินอ่อนได้จากผิวหิน ลายที่ปรากฏในตัวและเนื้อหิน  ในงานจิตรกรรมก็จะเห็น
ชนิดของสีที่จิตรกรเลือกน ามาใช้วาด เช่น สีน้ า สีอครีลิค สีน้ ามัน สีฝุ่น เป็นต้น หรือเห็นวัตถุซีเมนต์ 
ศิลาแลง กระจก อลูมิเนียม ในงานสถาปัตยกรรม วัสดุที่น ามาประกอบผลงานแต่ละชนิดจะมีคุณค่าใน
ตัวเอง ที่แสดงถึงลายในพ้ืนผิวสี น้ าหนัก ความเรียบ ความหยาบ รวมไปถึงความรู้สึกถึงความมั่นคงใน
ชิ้นงาน อันจะก่อให้เกิดสุนทรียภาพต่อการสัมผัสเห็นได้ 

2. คุณสมบัติทางรูปแบบ เพ่ือมองดูงานทัศนศิลป์ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม 
หรือสถาปัตยกรรม จะสามารถทราบถึงรูปแบบของผลงานว่างานจิตรกรรมที่เห็นเป็นรูปแบบภาพ
เลียนแบบธรรมชาติ ภาพคน ภาพทิวทัศน์ หรือภาพนามธรรมที่มีรูปแบบใช้เส้น สีตัดกัน เช่นเดียวกับ
งานประติมากรรมว่ามีรูปแบบอย่างไร ยังทราบถึงว่าผลงานมีลีลาอย่างไร อยู่ในท่าทางอย่างไร หรืองาน
สถาปัตยกรรม ก็สามารถเห็นได้ว่ามีรูปทรง สูง ต่ า กว้าง ยาว อย่างไร หรือออกแบบก่อสร้างแนวแบบ
อนุรักษ์สมัยเก่าหรือรูปแบบสมัยใหม่ แบบงานศิลปะร่วมสมัย เป็นต้น 
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3. คุณสมบัติทางความหมาย ผลงานศิลปะ แขนงทัศนศิลป์จะสื่อถึงเรื่องราวหรือความหมาย
ในตัวชิ้นงานได้ว่ามีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ศิลปินหรือสังคม วัฒนธรรมนั้น ๆ มีจุดประสงค์ที่
จะสร้างขึ้น เช่น เป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา มีความหมายถึงความศรัทธา เคารพ บูชา  เลื่อมใส 
หากสร้างเป็นรูปแทนทางสัญลักษณ์บางประการอาจมีความหมายเป็นเครื่องให้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่
ส าคัญผ่านมา ระลึกถึงสิ่งที่ชีวิตจะต้องน ามาตระหนักถึงความส าคัญนั้น ๆ หรือสร้างเป็นผลงานรูปแบบ
สร้างสรรค์ ก็มีความหมายถึง การหลุด หนีออกจากรูปแบบเดิม ๆ เป็นรูปแบบที่ทดลองท าใหม่ แสวงหา
แนวทางใหม่ ๆ เป็นต้น 

ศาสตร์ทางการได้ยิน 
สุนทรียวัตถุในทางดนตรี ได้แก่ บทเพลง หรือดนตรีที่ผู้ประพันธ์เพลงประพันธ์ขึ้นมา ซึ่ง

ประกอบไปด้วยโครงสร้างของรูปแบบ และเนื้อหาที่ลึกซึ้งตามหลักของโสตศิลป์ ได้แก่ จังหวะ ท านอง 
เสียงประสาน ระบบเสียง รูปพรรณ รูปแบบ สีสัน และลักษณะของเสียง สิ่งเหล่านี้จะได้รับการถ่ายทอด
ผ่านทางผู้แสดงออกมาเป็นเสียงดนตรีที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่มีทั้งเนื้อหาสาระที่ลึกซึ้งดนตรีในลักษณะ
นี้จึงจัดเป็นสุนทรียวัตถุ ตัวอย่างของดนตรีในลักษณะนี้ ได้แก่ ดนตรีคลาสสิก ดนตรีไทย เป็นต้น ดนตรี
เหล่านี้เป็นดนตรีที่มีรูปแบบ และเนื้อหาที่สลับซับซ้อนลึกซึ้ง กล่าวคือ มีทฤษฎี ประวัติความเป็นมา ผู้ที่
จะสร้างสรรค์ดนตรีนี้ได้ต้องอยู่ในฐานะของคีตกวี หรือนักดนตรี ต้องใช้เวลาในการศึกษา ฝึกฝนเป็น
เวลานาน จึงท าให้ผลงานที่ออกมาเป็นสุนทรียวัตถุ 

ดนตรีอาจจะท าให้เราเกิดความสนุกสนานมีอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตาม แต่อารมณ์ หรือ
ความรู้สึกเหล่านี้อาจไม่ใช่ความซาบซึ้ง เนื่องจากความซาบซึ้งเป็นความรู้สึกที่ในลักษณะของความอ่ิม
เอิบใจ เป็นความลึกซึ้งในความรู้สึกที่ยากจะใช้ค าใดๆ มาอธิบายได้อย่างชัดเจน เพราะเป็นเรื่องของ
จิตใจที่แต่ละคนรู้สึกได้ด้วยตนเองเท่านั้น ดนตรีที่ท าให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งได้ต้องเป็นสุนทรียวัตถุ
ดนตรีที่ฟังดูไพเราะ ผู้ฟังอาจจะชอบ แต่ไม่มีความรู้สึกถึงขั้นซาบซึ้ง  

ผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ที่จะเกิดความซาบซึ้งในดนตรีนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในบทเพลงหรือ
ดนตรีพอเพียงที่จะเกิดความซาบซึ้ง การศึกษาดนตรีจึงมีความจ าเป็นด้วยเหตุนี้ ความซาบซึ้งในดนตรีมี
หลายระดับ ถ้าผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจและมีการสนองตอบต่อดนตรีอย่างลึกซึ้ง ผู้นั้นย่อมเกิดความ
ซาบซึ้งในดนตรีอย่างแท้จริง ดังนั้นความซาบซึ้งจึงเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ โดยที่ผู้นั้นมีโอกาสได้ศึกษา
ท าความเข้าใจกับโครงสร้าง รูปแบบของดนตรี และมีโอกาสได้ฟังหรือมีประสบการณ์ทางดนตรีเพ่ือให้
เกิดการสนองตอบทางความรู้สึก ซึ่งยิ่งมีโอกาสสัมผัสกับดนตรีในลักษณะนี้มากเท่าไร ความซาบซึ้งใน
ดนตรีก็จะมากข้ึนเรื่อยๆ 

ความซาบซึ้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของผู้ฟังที่รู้ตัวหรือมีปัญญา ความซาบซึ้งไม่เกิดขึ้น
ถ้าผู้ฟังใช้อารมณ์รับฟังดนตรี เพราะการใช้อารมณ์นั้นไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับปัญญาหรือความรู้สึก
ส่วนตัวเสมอไป การที่ผู้ฟังมีอารมณ์ไปตามบทเพลงนั้นอาจจะมีการเรียนรู้และความเข้าใจที่ยังไม่ถึง
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สุนทรียรสของดนตรีก็ได้ เพราะยังขาดพ้ืนฐานความเข้าใจในโครงสร้างของรูปแบบและเนื้อหาดนตรี ซึ่ง
ต่างจากความซาบซึ้งที่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นต้องสัมผัสกับ  สุนทรียรสของดนตรีให้ได้เสียก่อน (ณรุทธ์ 
สุทธจิตต์: 2546) 
   ศาสตร์ทางการเคลื่อนไหวของนาฏศิลป์ 
   ค าว่า “นาฏ” หรือ “นาฏะ” หมายถึง การร่ายร า ค าว่า “ศิลป” หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ได้
ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นหรือปรุงแต่งจากธรรมชาติให้แลดูสวยงามกว่าธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์ไว้ เมื่อน าค า
มารวมกัน สุนทรียภาพทางด้านนาฏศิลป์ หมายถึง การร่ายร าอันเกิดจากการคิดประดิษฐ์ปรุงแต่งขึ้น
จากธรรมชาติให้มีความประณีตงดงาม อ่อนช้อย โดยมีกระบวนการขั้นตอนควบคู่ไปกับศาสตร์ด้าน
ดนตรี การขับร้อง ผสมผสานกลมกลืนกันให้ความสุขความบันเทิงแก่ผู้ชมทั้งด้านอารมณ์และความรู้สึก
อันทรงคุณค่า  ดังนั้นนาฏศิลป์ น่าจะหมายถึง การร่ายร าโดยการเคลื่อนไหว การใช้อวัยวะทุกส่วนของ
ร่างกายผสมผสานให้มีความกลมกลืนกัน ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า มีความงดงามด้วยลีลาท่าทางอ่อนช้อยใน
การร่ายร าทั้งล าแขน มือ นิ้วมือ เอว เท้า อย่างมีระเบียบแบบแผน เคลื่อนไหวไปตามค าร้อง ท านอง
เพลง แสดงออกถึงกิริยาท่าทาง อารมณ์ และความรู้สึกบนใบหน้าถ่ายทอดไปสู่ผู้ดูให้เข้าใจในเรื่องราว 
  ในแต่ละวันมนุษย์ต้องสัมผัสกับความงามตามธรรมชาติ ความงามที่มีการปรุงแต่งขึ้น การมอง
จะมีการรับรู้เป็นอันดับแรกและส่งไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท าให้เกิดความรู้สึกทั้งด้านบวกหรือว่า
ลบย่อมขึ้นอยู่กับตัวบุคคลสุนทรียภาพทางด้านการแสดงก็มิได้แตกต่างมากนัก การแสดงเป็นการน า
เรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของสังคมมนุษย์มาร้อยเรียงเป็นภาพ มีการก าหนดการสมมุติ คติ แง่คิด 
สะท้อนให้ผู้ชมเห็นทั้งด้านดี เลว เมื่อการแสดงจบสิ่งที่ผู้ชมได้รับคือ ความสุข ความซาบซึ้ง ซึ่งสามารถ
สัมผัสได้หลายทาง เช่น 

- การเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตา เป็นการมองที่มีจุดมุ่งหมาย มี
คุณค่าและมองอย่างสร้างสรรค์ ให้ความรู้สึกทางจิตใจอารมณ์ ผู้สัมผัสจะมีอารมณ์แห่งความสุขมากกว่า
ความทุกข ์

- การได้ยินสิ่งต่างๆ ที่เราได้ยินได้ฟังจากการแสดงเป็นตัวบ่งบอกเรื่องราวที่สื่อมาให้ผู้ดูเข้าใจ
ทั้งเสียงพูด เสียงขับร้อง เสียงดนตรี เสียงซาวเอฟเฟ็กที่ตื่นเต้นเร้าใจ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ดู
เกิดปฏิกิริยาและอารมณ์คล้อยตามท้ังความสุข ความทุกข์สนุกสนานไปกับการแสดง 

- การเคลื่อนไหว การใช้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก พลังเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆ ที่
หลากหลายอยู่บนเวทีหรือบนจอภาพ ย่อมสะท้อนให้เห็นภาพที่ใกล้เคียงหรือเหมือนจริง จากผู้แสดงอัน
จะน ามาซึ่งความเข้าใจ ความละเอียดอ่อน ความงดงาม เกิดปัญญาแก่ผู้ชม 
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บทสรุป 
 สุนทรียศาสตร์ เป็นวิชาที่กล่าวถึงปรัชญาความงาม หรือปรัชญาแห่งรสนิยมเรื่องทัศนคติทาง
ความงามของคนซีกโลกตะวันออก ที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับด้านจิตใจ ความเชื่อ ความศรัทธาทาง
ศาสนา ส่วนทางซีกโลกตะวันตกจะขึ้นอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงในธรรมชาติ มีการแบ่งประเภท
ของความงามที่มนุษย์รับรู้ได้ คือ ความงามทางธรรมชาติ ที่เกิดมา มีอยู่ แล้วสลายหมดไปเอง และเมื่อ
กล่าวถึงศิลปะแล้วก็จะต้องศึกษาศาสตร์ของการมองเห็น การได้ยิน และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว เพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการศึกษาศิลปะด้วยทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ในล าดับต่อไป 
 
ค าถามท้ายบท 

1. สุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณวิทยา (Axiology) ซึ่งประกอบด้วย
คุณลักษณะ 3 ด้าน อะไรบ้าง 

2. สุนทรียศาสตร์เชิงความคิดแนวตะวันออกมีความแตกต่างจากสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดแนว
ตะวันตกอย่างไร  จงอธิบายแนวคิดรวบยอดพร้อมทั้งยกตัวอย่างทั้ง 2 แนวความคดิ 

3. ความงามที่มนุษย์รับรู้ได้แบ่งเป็นความงามด้านใดบ้าง  และมีความแตกต่างกันอย่างไร 
4. ศิลปะมีความหมายอย่างไร 
5. ศิลปะแบ่งเป็นกี่ประเภท  อะไรบ้าง 
6. การมองเห็นของมนุษย์แบ่งเป็น 3 ประเภท อะไรบ้าง 
7. ทักษะการฟังของมนุษย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง 
8. สุนทรียภาพทางด้านนาฏศิลป์ หมายถึงอะไร 
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แผนบริหารประจ าบทที่ 2 

ความงามในทางทัศนศิลป์      6 คาบเรียน 

- ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก 

- ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันออก 

- ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 

- อิทธิพลที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการแห่งศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

 

1. เนื้อหาประจ าบท 

 1.1 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก 

 1.2 ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันออก 

 1.3 ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 

 1.4 อิทธิพลที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการแห่งศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  

2. จุดประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะและรูปแบบความงามในทางทัศนศิลป์ 

 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก-ตะวันออก 

 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 

 2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจอิทธิพลที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการแห่งศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

3. วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 3.1 ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในลักษณะเด่นของผลงานทัศนศิลป์ 

 3.2 ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในองค์ความแตกต่างทางประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก-

ตะวันออก 

 3.3 ผู้เรียนเข้าใจความส าคัญในหลักการการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 

 3.4 ผู้เรียนเข้าใจในอิทธิพลที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการหลักการและเทคนิควิธีการในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแห่งศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

4. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะรูปแบบของผลงานทัศนศิลป์แต่ละประเภทได้ 

 4.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงยุคสมัยต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ในงานศิลปะได้ 
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 4.3 ผู้เรียนสามารถบอกหลักการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนได้ 

 4.4 ผู้เรียนสามารถอธิบายอิทธิพลที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการหลักการผลงานศิลปะแห่งศิลปวัฒนธรรม

อาเซียน  

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 5.1 อธิบายเนื้อหาทฤษฎีประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก-ตะวันออก ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 

และอิทธิพลที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

 5.2 ยกตัวอย่างภาพผลงานประกอบศิลปะในยุคสมัยต่างๆ  

 5.3 อธิบายเนื้อหาศิลปวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมยกตัวอย่างผลงงานและอธิบายอิทธิพลที่ก่อให้เกิด

วิวัฒนาการแห่งศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  

 5.4 สรุปเนื้อหา 

6. สื่อการเรียนการสอน 

 6.1 ต าราวิชาสุนทรียภาพแห่งชีวิต 

 6.2 ภาพตัวอย่างผลงานทัศนศิลป์ 

 6.3 สื่อ Power point และ Internet ส าหรับสืบค้นข้อมูล 

 

การประเมินผล 

ที ่ ประเด็นการประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1 ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก 
ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันออก 

ผู้เรียนสามารถอธิบายยุคสมัยต่างๆได้ถูกต้อง 

2 กระบวนการคิดเชิงวิ เคราะห์และแยกแยะ
องค์ประกอบต่างๆในยุคสมัย และอิทธิพลทาง 
แนวคิด และรูปแบบของการแสดงออก
ทางด้านทัศนศิลป ์

ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงลักษณะของยุคสมัย 
และอิทธิพลทาง แนวคิด และรูปแบบของ
การแสดงออกทางด้านทัศนศิลป์ ในงาน
ศิลปะได้อย่างมีหลักการ 

3 อภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของแต่

ละยุคสมัยได้อย่างถูกต้อง 

4 การท าแบบฝึกหัดค าถามประจ าบทเรียน ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และสามารถตอบหรือ

ปฏิบัติตามค าถามประจ าบทเรียนได้ 
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บทที่ 2  

ความงามในทางทัศนศิลป์ 

ดร. โอม พัฒนโชติ 

จักรกริช ฉิมนอก 

 

มนุษย๑เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศิลปะมานานตั้งแตํกํอนยุคประวัติศาสตร๑  ศิลปะถูกน ามาใช๎ในถํายทอด

ความคิดของมนุษย๑ในรูปแบบตํางๆทั้งในด๎านการตอบสนองความต๎องการพ้ืนฐานของชีวิต นอกจาก เสื้อผ๎า

เครื่องนุงํหํม ที่อยูํอาศัย ไปจนถึงการสร๎างสรรค๑เพ่ือแสดงให๎เห็นถึงสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ  ความเชื่อทาง

ศาสนา พิธีกรรม ศิลปะจึงเป็นเสมือนบันทึกในหน๎าประวัติศาสตร๑และหลักปรัชญาแนวคิดของอดีตที่สืบทอด

มา ท าให๎เราสามารถเรียนรู๎ความงามในทางทัศนศิลป์ วิถีชีวิต ความเป็นอยูํ  ความเชื่อ ของผู๎คนในอดีตจนถึง

ปัจจุบัน  

ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก 

1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (Pre-Historic) ประมาณ 40,000 ปี – 4,000 ปี ก่อน ค.ศ. 

 ยุคกํอนประวัติศาสตร๑ ได๎แกํ ยุคหิน และยุคโลหะ ศิลปกรรมในยุคนี้สร๎างขึ้นด๎วยแรงบันดาลใจ

ทางด๎านความเชื่อ และสัญชาตญาณ ในระยะแรก ๆ จะเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ การใช๎รูปทรงแบบงําย 

จนน าไปสูํการใช๎สัญลักษณ๑ ซ้ าๆเชํน พระอาทิตย๑  โครงสร๎างที่ใช๎แสดงถึงมนุษย๑  เรายังไมํพบการบันทึก

เรื่องราว หรือการใช๎ตัวอักษรในยุคนี้ 

1.1 จิตรกรรม     

   มนุษย๑ได๎เขียนภาพสี และขูดขีดบนผนังถ้ าและเพิงผา เป็นภาพสัตว๑ การลําสัตว๑และภาพ

ลวดลายเรขาคณิต โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือแสดงออกเก่ียวกับวิถีชีวิตประจ าวัน และแสดงความสามารถในการลํา

สัตว๑   ภาพเหลํานี้มักระบายด๎วยถํานไม๎ และสีที่ผสมกับไขมันสัตว๑ พบได๎ทั่วไปในประเทศฝรั่งเศสและ

ภาคเหนือของสเปน ที่มีชื่อเสียงมากได๎แกํ ถ้ าลาสโกซ๑ ในฝรั่งเศส ถ้ าอัลตามิรา ในสเปน  
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ภาพที่ 2.1 ภาพวาดจากถ้ าลาสโคว๑ (Lascaux) ทางตอนใต๎ของฝรั่งเศส 

ที่มา : www.ipesk.ac.th 

 

ภาพวาดจากถ้ าลาสโคว๑ (Lascaux) ทางตอนใต๎ของฝรั่งเศส บริเวณลุํมน้ า Dordone 

ประเทศฝรั่งเศส ถูกส ารวจพบใน ค.ศ.1940  ถูกวาดขึ้นประมาณ 15000-13000 ปีกํอนคริสตกาล รูปแบบ

ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว๑เชํน ภาพวัวไบซัน ม๎า กวาง ศิลปินได๎แสดงออกเป็นภาพด๎านข๎างที่ค านึงถึงความ

เป็นจริงและลีลาเคลื่อนไหว ผลงานนั้นใช๎เส๎นสายที่กล๎าหาญแตํไมํได๎ค านึงถึงสัดสํวน ภาพสัตว๑ทั้งหลายเมือ

เทยีบสัดสํวนกันแล๎วจะไมํสัมพันธ๑กับภาพอ่ืน เชํน ภาพวัวบางตัวยาวถึง 16 ฟุต ขณะที่ภาพม๎าสูงแคํขาของวัว 

 

ภาพที่ 2.2 ภาพวาดจากถ้ าโชเวท๑     

ที่มา : www.ipesk.ac.th 

 

ภาพเขียนสํวนใหญํในถ้ าโชเวท๑  เป็นภาพสัตว๑ที่เป็นสัญลักษณ๑ของความแข็งแกรํงด๎วยเชํน 

แรด หรือ สัตว๑ตระกูลเสือแมว บางครั้งก็จะมีเครื่องหมายจุด แตํภาพมนุษย๑เป็นแตํเพียงภาพพิมพ๑ของมือหรือ

รูปกึ่งสัตว๑กึ่งคน 
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ภาพที่ 2.3 ภาพวาดบนผนังถ้ าอัลตามีรา ทางภาคเหนือของสเปน 

ที่มา : www.thaigoodview.com 

 

ถ้ าอัลตามีรา(Altamira) อยูํในตอนเหนือของสเปน เป็นถ้ าหินปูน ลึกประมาณ300หลา มี

ผลงานศิลปะของมนุษย๑กํอนประวัติศาสตร๑ที่คํอนข๎างสมบูรณ๑   ผลงานถูกเขียนขึ้นประมาณ 15000-10000 ปี

กํอนคริสตกาล โดดเดํนด๎านทักษะการเขียนภาพ แสดงให๎เห็นวําศิลปินมีความสามารถในการสังเกตุกริยา

ทําทางของสัตว๑ได๎เป็นอยํางดี ด๎วยการระบายตัวสัตว๑ด๎วยสีแดงผสมกับการตัดเส๎น ภาพที่ปรากฎมีทั้งภาพม๎า 

วัวไบซัน ทั้งเดี่ยวและฝูง มีทั้งหมด 25 ภาพ แตํละภาพใกล๎เคียงขนาดสัตว๑ตัวจริง  

 

ภาพที่ 2.4 ถ้ าฟอง-เดอโกม (Fon-de-Gaume) 

ที่มา : www.thaigoodview.com 

 

ถ้ าฟอง-เดอโกม (Fon-de-Gaume) ในฝรั่งเศสเป็นอีกถ้ าหนึ่งที่มีภาพเขียนเป็นภาพสัตว๑

ตํางๆ ราว 200  ภาพ ระบายสีสวยงามคล๎ายกับถ้ าอัลตามิรา มีภาพที่แปลกตาของแรดที่มีขนปกคลุมและช๎าง

แมมมอธหลายภาพ  
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1.2 ประติมากรรม       

   ด๎านประติมากรรม สํวนใหญํจะท าข้ึนมาเพ่ือประโยชน๑ใช๎สอย เชํน พวกภาชนะใสํของ ใบมีด

ที่ท าจากเปลือกหอยน้ าจืด ขวานก าปั้นซึ่งท าจากหิน อาวุธตําง ๆ ที่ท าจากกระดูกสัตว๑ ลูกศร ปลายหอก 

ฉมวก รูปแกะสลักหิน ที่เชื่อวําสร๎างขึ้นเพ่ือเป็นสัญลักษณ๑แหํงความสมบูรณ๑ หรือเพ่ือขอบุตร 

                                       

ภาพที่ 2.5 รูปสลักวีนัส แหํงวิลเลนดรอฟ (VENUS OF WILLENDORF) พบในออสเตรีย เมื่อ พ.ศ. 1908. 

                                             ที่มา : www.ipesk.ac.th 

 

1.3 สถาปัตยกรรม         

สถาปัตยกรรมในยุคนั้นได๎แก ํ อนุสาวรีย๑หิน (Megalithic) ซึ่งน าเอาหินขนาดใหญํมาตั้ง/  จัดวาง

ลักษณะตําง ๆแบํงออกเป็น 2 กลุํมคือ แบบหินตั้งกับแบบโต๏ะหิน  และสามารถแยกยํอยตามลักษณะการตั้ง

วางได๎ด๎วย  

 หินตั้งเดี่ยว (Menhir or Standing Stone) เป็นแทํงหินตั้งอยํางโดดเดี่ยว 

 หินตั้งเป็นแกนยาว (Alignment) เป็นการตั้งหินเป็นแนวฉากกับพ้ืน และตั้งเป็นแถวยาวหลายก๎อน  

บางแหํงมีหินตั้งกวําพันแทํง เรียงรายกวํา 2 ไมล๑ 

                             

ภาพที่ 2.6 หินตั้งเป็นแกนยาว (The Kermario Alignment,France) 

ที่มา : www.thaigoodview.com 
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 หินตั้งเป็นวงกลม (Cromlech or Stonehenge) เป็นการน าหินมาตั้งเป็นวงกลม              

                           

       ภาพที ่2.7 Stonehenge  in Wiltshire, England   Stonehenge of Salisbury  Plain,  England   

                                                 ที่มา : www.thaigoodview.com 

 

   โต๊ะหิน (Dolmen) เป็นแทํงหินขนาดใหญํ สามแทํงหรือมากกวํานั้นวางพาดทับอยูํด๎วยกันคล๎ายโต๏ะ

ยักษ๑ หรือประตูท่ีคนสามารถเดินลอดผํานได๎   พบทั่วไปทั้งในยุโรปและอาฟริกา 

 

                                       ภาพที ่2.8 โต๏ะหิน (Dolmen in the burren in Ireland)   

ที่มา : www.google.com 

 

ยุคโบราณ (Ancient Age) 

2. ศิลปะยุคอียิปต์ (Egypt Art) 

ศิลปะอียิปต๑ ( 2650 ปีกํอน พ.ศ. – พ.ศ. 510) ชาวอียิปต๑มีความเชื่อวําเมื่อตายแล๎วจะยังมีชีวิตอยูํใน

โลกใหมํได๎อีกครั้งดังนั้น งานจิตรกรรม ประติมากรรม และ สถาปัตยกรรมสํวนมากจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ๎า 

ศาสนา พิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีฝังศพ  มีการรักษาศพไว๎อยํางดี และน าสิ่งของเครื่องใช๎ที่มีคําของผู๎ตายบรรจุ

ตามลงไปในสุสานด๎วย 
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2.1 จิตรกรรม 

งานจิตรกรรมของอียิปต๑ เป็นภาพที่เขียนไว๎บนฝาผนังสุสานและวิหารตําง ๆ สีที่ใช๎ เขียน

ภาพท าจากวัสดุทางธรรมชาติ ได๎แกํเขมําไฟ สารประกอบทองแดง หรือสีจากดินแล๎วน ามาผสมกับน้ าและยาง

ไม๎ ลักษณะของงานจิตรกรรมเป็นงานที่เน๎นให๎เห็นรูปรํางแบน ๆ มีเส๎นรอบ นอกที่คมชัด จัดทําทางของคน

แสดงอิริยาบถตําง ๆ ในรูปสัญลักษณ๑มากกวําแสดงความเหมือนจริงตามธรรมชาติ มีการใช๎อักษรภาพหรือที่

เรียกกันวํา     "ฮีโรกริฟฟิค" (Hieroglyphs) ลงในชํองวํางระหวํางรูป และเน๎นสัดสํวนของสิ่งส าคัญในภาพให๎

ใหญํโตกวําสํวนประกอบอ่ืน ๆ เชํนภาพของกษัตริย๑หรือฟาโรห๑ จะมีขนาดใหญํกวํา มเหสี และคนทั้งหลาย 

นิยมระบายสีสดใส บนพื้นหลังสีขาว 

               

ภาพที่ 2.9 ภาพที่เขียนไว๎บนฝาผนังสุสานและวิหาร 

ที่มา : www.google.com 

 

2.2 ประติมากรรม 

ชาวอิยิปต๑นิยมสร๎างรูปสลักประติมากรรมจากหินชนิดตําง ๆ เชํน หินแกรนิต หินดิโอไรด๑ 

และหินบะซอลท๑ หรือบางทีก็ เป็นหินอะลาบาสเตอร๑ ซึ่งเป็นหินเนื้ออํอนสีขาว ถ๎าเป็นประติมากรรมขนาด

ใหญํก็มักเป็นหินทราย นอกจากนี้ยังมีการท าจากหินปูน และไม๎ซึ่งมักจะพอกด๎วยปูนและระบายสีด๎วย งาน

ประติมากรรมขนาดเล็กมักจะท าจากวัสดุมีคํา เชํน ทองค า เงิน อิเลคตรัม หินลาปิสลาซูลี เซรามิค ฯลฯ     

ประติมากรรมของอียิปต๑มีทั้งแบบนูนต่ า แบบลอยตัว แบบนูนต่ ามักจะแกะสลักลวดลายภาพบนผนัง บนเสา

วิหาร และประกอบรูปลอยตัว ประติมากรรมแบบลอยตัวมักท าเป็น รูปเทพเจ๎าหรือรูปฟาโรห๑ ที่มีลักษณะ

คล๎ายกับเทพเจ๎า นอกจากนี้ยังท าเป็นรูปข๎าทาสบริวาร สัตว๑เลี้ยง และ สิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ เพ่ือใช๎ประกอบ

ในพิธีศพอีกด๎วย  
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ภาพที่ 2.10 ประติมากรรมของอียิปต๑  แบบนูนต่ า แบบลอยตัว 

ที่มา : www.google.com 

 

 

ภาพที่ 2.11 ที่บรรจุพระศพ ท าด๎วยทองค าและหินสีของฟาโรห๑ ตุตันคาเมน (ตุตันคามุน)ในราชวงค๑ท่ี 18 ของ

อียิปต๑   ที่มา : www.fantasticegypt.com 

  

ภาพที่ 2.12 รูปปั้นภาพเหมือนของราชินีเนเฟอติติ 

ที่มา : www.google.com 
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ภาพที่ 2.13 รูปสลักหินทราย สฟิงซ๑แหํงเมืองกีซํายียิปต๑ 

ที่มา :   www.touregypt.net 

 

2.3 สถาปัตยกรรม 

ชาวอียิปต๑ ใช๎ระบบโครงสร๎างเสาและคาน แสดงรูปทรงที่เรียบงํายและ แข็งทื่อ ขนาด

ชํองวํางภายในมีเล็กน๎อยและตํอเนื่องกันโดยตลอด สถาปัตยกรรมส าคัญของชาวอียิปต๑ ได๎แกํ 

1) การสร้างท่ีฝังศพ (สุสาน) มีตั้งแตํของประชาชนธรรมดาไปจนถึงกษัตริย๑ ซึ่งจะมี

ขนาดและความประณีต ไปตามฐานะ และอ านาจ ลักษณะของการสร๎างสุสานที่เป็นสถาปัตยกรรมส าคัญแหํง

ยุคแบํงเป็น 3 แบบ ยุคแรกๆสุสานของฟาโรห๑จะสร๎างอยูํใต๎ดินโดยปิดทับด๎วยสิ่งกํอสร๎างที่ไมํสูงมากนักเรียกวํา 

มัสตาบา (Mastaba) ตํอมามีการพัฒนาลักษณะที่ส าคัญคือเป็น พีระมิดขั้นบันได (Step Pyramid) ซ๎อนกัน

รวม 6 ชั้น เปรียบเสมือนบันไดไปสูํสวรรค๑ สํวนพีระมิดรุํนหลังที่เป็นแบบมหาพีระมิดที่แตํละด๎านของพีระมิด

ลาดเอียงลงประมาณ 51 องศามีความชันน๎อยกวําและไมํเป็นขั้นบันได ก็ถือวําเป็นการลาดของล าแสงดวง

อาทิตย๑ รูปแบบวิธีการกํอสร๎างจนเป็นรูปปิรามิดท่ีเห็นในปัจจุบัน  

     

ภาพที่ 2.14 Mastaba of Mereruka 

ที่มา :  www.touregypt.net 
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                            พีระมิดขั้นบันได: พีระมิดแหํงซักการา (The Pyramid of Saqqara)                         

ภาพที่ 2.15 ที่มา : www.google.com 

 

 

ภาพที่ 2.16 หมูํมหาพีระมิดแหํงเมืองกีซํา, ประเทศ อียิปต๑ 

ที่มา : www.google.com 

 

              

      ภาพที่ 2.17 พีระมิดแดง (Red Pyramid) สร๎างโดยฟาโรห๑สนอฟรู  

สร๎างโดยปิดผิวนอกด๎วยหินแกรนิตสีแดง 

ที่มา :  www.touregypt.net 
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2) การสร้างวิหารเทพเจ้า เพ่ือใช๎ประกอบพิธีกรรมของนักบวช และวิหารพิธีศพ 

เพ่ือใช๎ประกอบพิธีศพ ในสมัยอาณาจักรใหมํ (1020 ปีกํอน พ.ศ - พ.ศ. 510) วิหารเหลํานี้มีขนาดใหญํโต และ

สวยงาม ท าจากอิฐและหิน ซึ่งน ารูปแบบวิหารมาจากสมัยอาณาจักรกลางที่เจาะเข๎าไปในหน๎าผา บริเวณหุบผา

กษัตริย๑และ หุบผาราชินี ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีสุสานกษัตริย๑และราชินีฝังอยูํเป็นจ านวนมาก 

 
ภาพที่ 2.18   มหาวิหารอาบูซิมเบล (ABU SIMBEL) 

ที่มา : www.oceansmile.com 

 

 
ภาพที่ 2.19  มหาวิหารคาร๑นัค (Great Temple of Karnak) 

ที่มา : www.oceansmile.com 

                        

 
ภาพที่  2.20 วิหารเมืองเอ็ดฟู (EDFU) 

ที่มา : www.oceansmile.com 
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อียิปต์จะมีหัวเสาเป็นสัญลักษณ์เฉพาะ 3 แบบ 

1. Palm form   : ได๎แบบอยํางจากต๎นปาล๑ม  

2. Lotus form : ชื่อก็บอกวํามาจากดอกบัวตูม ตัวเสาท าตรงกลางปลํอง เพ่ือให๎ได๎สัดสํวนพอดี  

3. Papyrus form : ได๎แบบอยํางจากต๎นปาร๑ไปรัส 
      

       

ภาพที่ 2.21 วิหารคอมออมโบทางตอนใต๎ของประเทศอียิปต๑ 

ที่มา : www.oknation.net 

 

                                                               

ภาพที่ 2.22  วิหารเอ็ดฟู (TEMPLE OF EDFU OR TEMPLE OF HORUS) เมืองเอ็ดฟู 

ที่มา : www.oceansmile.com 
 

                                                             
ภาพที่  2.23 วิหารลักซอร๑,ประเทศอียิปต๑ ( Luxor Temple,Egypt ) 

ที่มา : www.oceansmile.com 
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3. ศิลปะกรีก (500 ปีก่อน พ.ศ. – พ.ศ. 440) 

  ชาวกรีกมีความเชื่อวํา “มนุษย๑เป็นมาตรวัดสรรพสิ่ง” ซึ่งความเชื่อนี้เป็นรากฐาน ทางวัฒนธรรมของ

ชาวกรีก เทพเจ๎าของชาวกรีกจะมีรูปรํางอยํางมนุษย๑ความเชื่อของชาวกรีกโดยทั่วไปเป็นแบบเชื่อเทพเจ๎า ที่ถือ

วําเหตุการณ๑ตํางๆ ทั้งในชีวิต สังคม และธรรมชาติ เกิดจากการบันดาลของเทพเจ๎า  

 

3.1 จิตรกรรม 

งานจิตรกรรมของกรีกมักถูกพบเห็นสํวนใหญํในภาพวาดระบายสีตกแตํงผิวแจกันเทํานั้น ที่ 

ชาวกรีกนิยมท ามาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 1 เป็นภาพที่มีรูปรํางที่ถูกตัดทอนรูปจน ใกล๎เคียงกับรูปเรขาคณิต มี

ความเรียบงํายและคมชัด สีที่ใช๎ได๎แกํ สีดินคือเอาสีด า อมน้ าตาลผสมบาง ๆ ระบายสีเป็นภาพบนพ้ืนผิวแจกัน

ที่เป็นดินสีน้ าตาลอมแดง แตํบางทีก็มีสีขาว และสีอ่ืน ๆ รํวมด๎วย เทคนิคการใช๎รูปรํางสีด า ระบายพ้ืนหลัง 

เป็นสีแดงนี้ เรียกวํา "จิตรกรรมแบบรูปตัวด า" และท ากันเรื่อยมาจนถึงสมัยพุทธ ศตวรรษที่ 1 มีรูปแบบใหมํ

ขึ้นมา คือ "จิตรกรรมแบบรูปตัวแดง"โดยใช๎สีด าอม น้ าตาลเป็นพ้ืนหลังภาพ ตัวรูปเป็นสีส๎มแดง หรือสีน้ าตาล

ไม๎ ตามสีดินของพ้ืน แจกัน 

 

                                                         

                  ภาพที่ 2.24   จิตรกรรมแบบรูปตัวด า                        จิตรกรรมแบบรูปตัวแดง  

                                                         ที่มา : www.google.com 

3.2 ประติมากรรม 

ประติมากรรม สํวนมากเป็นเรื่องศาสนา ซึ่งสร๎างถวายเทพเจ๎าตําง ๆ วัสดุที่นิยมใช๎สร๎างงาน

ได๎แกํ ทองแดง และดินเผา ในสมัยตํอมานิยมสร๎างจาก ส าริด และหินอํอนเพ่ิมขึ้น การแสดงออกทาง

ประติมากรรมของกรีกเกี่ยวข๎องกับปรัชญาความคิดของแตํละสมัย ระหวํางศตวรรษที่ 10 - 8 กํอนคริสตกาล 

ชีวิตคนกรีกยังสัมพันธ๑อยํางแนํนแฟูนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไมํเห็น เชํน เทพเจ๎า ที่พวกเขาจินตนาการขึ้นมา
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ผสมกับสิ่งที่เป็นจริงที่มองเห็นได๎ด๎วยตา สิ่งที่เป็นธรรมชาติ คนพ่ึงศาสนามาก เพราะชีวิตในสมัยนี้มีแตํการท า

สงคราม ดูได๎จากงานประติมากรรมแบบเรขาคณิต 

            ปลายศตวรรษที่ 8 กํอนคริสตกาลลงมา มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกรีก เนื่องจากเกิด "นัก

คิด นักปรัชญา" ขึ้นมาสอนให๎คนกรีกหันมาสนใจเรื่องราวของ จักรวาลหรือธรรมชาติ ความมีเหตุผล และ

คุณธรรม ความคิดเหลํานี้แรกเริ่มกรีกรับมาจากนักคิดชาวตะวันออก คือ ชาวไอโอเนียน เชํน เธลส๑ เดอ มิเลท๑ 

(640-562 กํอนค.ศ.) อแนกซิแมนเดอร๑ และ อแนกซิเมน เดอ มิเลท๑ (ประมาณ 550 ปีกํอนค.ศ.) ที่สอนให๎คน

ศึกษาธรรมชาติ ดูได๎ในประติมากรรมแบบที่ได๎รับอิทธิพลของศิลปะตะวันออกที่เราจะเห็นวําเริ่มปั้นรูปคนใกล๎

ความเป็นจริงมากขึ้น มีการแสดงความรู๎สึกออกมาทางใบหน๎า 

             ราว 530 ปีก่อนค.ศ. ไพตากอรัส นักคิดจากเกาะซาโมสของกรีก เขาให๎ความคิดวําทุกอยําง

นับได๎ วัดได๎ ความนี้สะท๎อนให๎เห็นในงานประติมากรรมกรีกแบบโบราณ จะเห็นวํามีการวัด จัดภาพอยํางมี

สัดสํวน 

              โสเครตีส ชาวเอเธนส์ เป็นนักคิดที่ยิ่งใหญํของ เขาเน๎นให๎คนรู๎จักใช๎เหตุผล รู๎จักตนเอง 

หมายถึง รู๎จักธรรมชาติของมนุษย๑ เขามีความเชื่อในเทพเจ๎าที่ศักดิ์สิทธิ์  มีผู๎สืบทอด คือเพลโต๎  ทฤษฎีของเพล

โต คือ ความจริง ดังสะท๎อนให๎เห็นผํานงานประติมากรรมแบบคลาสสิคยุคแรก  งานประติมากรรมแบบ

คลาสสิคยุคหลัง ได๎รับอิทธิพลทางความคิดมาจากนักปราชญ๑ที่ยิ่งใหญํอีกผู๎หนึ่ง คือ อริสโตเติ้ล (385-343 ปี

กํอนค.ศ.) อริสโตเติ้ลสอนให๎คนคิดอยํางมีเหตุผล ให๎คนพิจารณาธรรมชาติของมนุษย๑ ผลงานประติมากรรมจึง

มี รูปทรงที่มีความเป็น มนุษย๑มากขึ้น แสดงทําทางการเคลื่อนไหวที่สงํางาม ขัดถูผิวหินให๎เรียบ ดูคล๎ายผิว

มนุษย๑ มีลีลาที่เป็นไปตามธรรมชาติมากขึ้น ท าให๎ ประติมากรรมกรีก จัดเป็นยุคคลาสสิก ที่ให๎ความรู๎สึกใน

ความงามท่ีเป็นความจริงตามธรรมชาตินั่นเอง 

 

ลักษณะของผลงานด้านประติมากรรมรูปแกะสลัก   

1. นิยมใช๎หินอํอนในการสลักเสลารูปรํางและเสื้อผ๎าให๎เหมือนจริง 

2. นิยมสลักรูปทั้งท่ีเกี่ยวกับศาสนาและชีวิตประจ าวันของคนโดยทั่วไป 

3. นิยมแสดงสรีระของมนุษย๑ตามธรรมชาติตลอดจนการเคลื่อนไหวของกล๎ามเนื้อ   
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ภาพที่  2.25 รูปสลักนักขว๎างจักร  

ที่มา : www.google.com 

 

 

ภาพที่ 2.26 รูปหลํอส าริดเทพเจ๎าซีอุส ที่มีความงามสมสํวนแบบอุดมคติกรีก (สัดสํวนทองค า) 

ที่มา : www.artlex.co 

 

3.3 สถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมโดยสํวนใหญํจะเป็นวิหารสร๎างด๎วยหินอํอน หรือปูน  สีขาวล๎วน และมีเสา

จ านวนมาก ใช๎ระบบโครงสร๎างแบบเสาและคาน เชํนเดียวกับอียิปต๑ มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า จากฐาน

อาคารซึ่งยกเป็นชั้น ๆ ก็จะเป็นฝาผนัง โดยปราศจากหน๎าตําง ซึ่งจะกั้นเป็นห๎องตําง ๆ 1 - 3 ห๎อง ปกติ

สถาปนิกจะ สร๎างเสารายล๎อมรอบอาคารหรือสนามด๎วย มีการสลับชํวงเสากัน อยํางมีจังหวะ ระหวํางเสากับ

ชํองวํางระหวํางเสา ท าให๎พ้ืนภายนอกรอบ ๆ วิหารมีความสวําง และมีรูปทรงเปิดมากกวําสถาปัตยกรรม

อียิปต๑ และมีขนาดเหมาะสม ไมํใหญํโต จนเกินไป มีรูปทรงเรียบงําย สถาปัตยกรรมกรีกแบบพ้ืนฐาน 2 ใน 3 
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แบบ เกิดใน สมัยอาร๑คาอิก คือ แบบดอริก และแบบไอโอนิก ซึ่งแบบหลังพบแพรํหลายทั่วไป ในแถบเอเชียไม

เนอร๑ เสาหลํานี้แตํละต๎นจะมีคานพาดหัวเสาถึงกันหมด ในสมัย ตํอมา เกิดสถาปัตยกรรมอีแบบหนึ่งคือ แบบ

โครินเธียน หัวเสาจะมีลายรูปใบไม๎ ชาวกรีกนิยมสร๎างอาคารโดยใช๎สถาปัตยกรรมทั้งสามชนิดนี้ผสมผสานกัน 

โดยมี การตกแตํงประดับประดาด๎วยการแกะสลักลวดลายประกอบ บางทีก็แกะสลักรูป คนประกอบไปด๎วย 

นอกจากนี้ยังมีการใช๎สีระบายตกแตํงโดยสีน้ าเงินได๎รับความ นิยมใช๎ระบายฉากหลังรูปลวดลายที่หน๎าจั่ว และ

สีแดงใช๎ระบายฉากหลังส าหรับ ประติมากรรมท่ีหัวเสาและลายคิ้วคาน 

 

       

ภาพที่  2.27 วิหารพาร๑เธนอน กรุงเอเธนส๑ ประเทศ กรีก(สถาปัตยกรรมแบบดอริก) 

ที่มา : www.historyplace.com 

 

        

ภาพที่  2.28 วิหารอีเรคธิอุม มีเสารูปหญิงพรหมจรรย๑ 421-405 B.C.. สร๎างข้ึนเพื่ออุทิศแดํอีเรคเธอุส 

(Erectheus) วีรบุรุษชาวเอเธนส๑ในต านานเทพนิยายกรีก 

                                                ที่มา : www.greecetravel.com 
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ภาพที่ 2.29 โรงมหรสพ (Theatre) มีชื่อเรียกวํา โอดีอุมอุ หรือ โอเดียม (Odeum)  350 B.C. 

ที่มา : www.greecetravel.com 

 

ลักษณะของหัวเสากรีก แบ่งเป็น 3 แบบ 

         

ภาพที่ 2.30  ลักษณะหัวเสากรีก 

ที่มา : www.th.wikipedia.org 

 

1) แบบดอริก (Doric) ราวศตวรรษ 6-4 กํอนคริสตกาลจะเป็นแบบดั่งเดิม ตัวเสาสํวนลําง

ใหญํและเรียวขึ้นเล็กน๎อย ตามล าเสาแกะเป็นทางยาว ข๎างบนมีหินปิดวางทับอยูํ สถาปัตยกรรมแบบดอริกเน๎น

ความงามท่ีเรียบ แตํใหค๎วามรู๎สึกม่ังคงแข็งแรง วิหารพาร๑เธนอนเป็นสถาปัตยกรรมแบบดอริก 

        

ภาพที่ 2.31 หัวเสาแบบดอริก 

ที่มา : www.th.wikipedia.org 
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2) แบบไอออนิก ( Ionic ) จะมีความสูงและเรียวกวําดอริก แกะรํองเป็นทางยาว 24 แถบ 

เสามีลักษณะเรียวกวําแบบดอริก แผํนหินบนหัวเสาเปลี่ยนจากแบบเรียบมาเป็นม๎วนย๎อยออกมาสองข๎าง มี

ลักษณะงามแชํมช๎อยขึ้น 

             

ภาพที่ 2.32 หัวเสาแบบไอออนิก 

ที่มา : www.th.wikipedia.org 

 

3) แบบโครินเธียน (Corinthian) ดัดแปลงจากไอออนิก ลักษณะเสาเรียวกวําแบบไดโอนิก 

หัวเสาตกแตํงเป็นรูปใบไม๎ (ใบacanthus leaf) มีความหรูหรามากกวํา  

 

4. อีทรัสคัน (Etruscan Art)     

อีทรัสกันเชื่อวําอพยพมาจากเอเซียไมเนอร๑ในราวศตวรรษท่ี 8 กํอนคริสตศักราช อ านาจของ อีทรัส

กันเสื่อมลง เมื่อชาวโรมัน ท าสงครามชนะราว ปี 280 กํอนคริสตศักราช ความชื่อท่ีส าคัญทางศิลปะอีทรัสกัน 

ก็คือ เชื่อในอ านาจของผู๎น าและชัยชนะ เชื่อวําผู๎เข๎มแข็งเทํานั้นจึงจะมีชีวิตรอดอยูํได๎ รวมทั้งเชื่อในความ

เป็นอยูํปัจจุบัน ความอยูํดีกินดี และความสะดวกสบายตําง ๆ ดังอริสโตเติ้ล ปราชญ๑ชาวกรีก ได๎กลําวถึงชาว

อีทรัสกันวํา "เป็นชนชาติที่รักในการตํอสู๎ พร๎อม ๆ ไปกับการนวดแปูงขนมปัง และการโบยทาส เคล๎าคลอไป

กับเสียงดนตรี " นับได๎วํายุคสมัยของศิลปะของอีทรัสกันแสดงถึงการเชื่อมตํอหรือเป็นความตํอเนื่องจาก 

อารยะธรรมกรีก มาสูํโรมัน      ชาวอีทรัสกัน มีความเชี่ยวชาญในงานสถาปัตยกรรม และการวางผังเมือง ได๎

ท าการวางผังกรุงโรมใหมํ แบํงออกเป็น เหนือ ใต๎ ตะวันตก ตะวันออก และชาวอีทรัสกัน ได๎คิดค๎นเทคนิคการ

กํอสร๎างขึ้นมาใหมํ นอกจากแบบเสาและคาน (Post & Lintel) ตามอยํางศิลปะกรีก ก็คือ อาร๑ค (Arch) โวลท๑ 

(Vault) โดยน ามาใช๎ในการการสร๎างสะพาน ระบบชลประทานและทํอสํงน้ า (Bridges, Drainage Systems 

and Aqueducts 
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4.1 จิตรกรรม 

จิตรกรรมมีการเขียนภาพ ตามเรื่องราว ในเทพนิยาย ของกรีก วิธีการเขียนภาพปูนเปียก 

หรือ เฟรสโก๎ (Fresco) มีลักษณะแบนเรียบเป็นสองมิติ คล๎ายคลึงกับจิตรกรรมของอียิปต๑ 

 

ภาพที่ 2.33  ที่เก็บศพของชาวอีทรัสกัน (Bural Chamber, at Cerveteri ) 

ที่มา : www.historyplace.com 

 

       

ภาพที่ 2.34  ภาพจิตรกรรม ภายในที่เก็บศพของชาวอีทรัสกัน (Bural Chamber, at Cerveteri ) 

ที่มา : www.historyplace.com 

 

4.2 ประติมากรรม 

ประติมากรรมดินเผาระบายสี (Painted Terra-Cotta) "Apollo of Veli" ตั้งอยูํบนหลังคา

วิหาร ในเมืองเวลี (Veli) เมืองเวลิเป็นศูนย๑กลางทางวัฒนธรรมอีทรัสกัน ในตอนปลาย ศตวรรษที่ 6 กํอนคริสต

ศักราช ลงมา คาดวําเป็นผลงานของประติมากรชื่อ วัลคา (Valca) ซึ่งเป็นประติมากรคนเดียวของอีทรัสกันที่มี

ผลงานหลงเหลืออยูํถึงปัจจุบัน ลักษณะประติมากรรมนี้ มีลักษณะคล๎ายกับประติมากรรมคูรอส (Kouros) 

ศิลปะสมัยอาร๑เคอิคของกรีก เชํนรอยยิ้มและรูปทรงที่ทึบตัน แตํมีความแตกตํางที่ ทํายํางก๎าวจะยาวกวํา และ

แสดงออกทางความรู๎สึกมากกวํา 
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ภาพที่ 2.35  ประติมากรรมคูรอส (Kouros) ศิลปะสมัยอาร๑เคอิคของกรีก                                                         

ที่มา : www.th.wikipedia.org 

 

 
                                ภาพที่ 2.36  "Apollo of Veli" ตั้งอยูํบนหลังคาวิหาร ในเมืองเวลี (Veli) 

ที่มา : www. th.wikipedia.org 

 

 

ภาพที่ 2.37  ประติมากรรม Sarcophagus from Cerveteri 

ที่มา : www. th.wikipedia.org 
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ประติมากรรมชิ้นส าคัญชิ้นหนึ่งของศิลปะอีทรัสกัน เป็นรูปสามีและภรรยา พบในหลุมฝังศพ 

ท าด๎วยเครื่องเคลือบดินเผา (Ceramic) ที่แสดงถึงสภาพชีวิตและ สังคมชาวอีทรัสกัน โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพ

ของสตรี ที่มีมากข้ึน กวําสตรีในสมัยกรีก ซึ่งถูกกดขี่ขํมเหง โดยเพศชาย 

 
ภาพที่ 2.38  โรมิวลุส กับเรมสุ 

ที่มา : www. th.wikipedia.org 

 

ประติมากรรม อีทรัสกัน ท าด๎วยโลหะรูป โรมิวลุส กับเรมุส ก าลังกินนมสนุขปุา ซึ่งเป็น

สัญลักษณ๑ของกรุงโรม ตามต านาน วําโรมิวลุสกับเรมุส คือ ผู๎สร๎างกรุงโรม เมื่อประมาณ 296 ปี กํอนคริสต

ศักราช 

                                                     

4.3 สถาปัตยกรรม  

ชาวอีทรัสกัน ไมํนิยมใช๎หินเป็นวัสดุกํอสร๎างตามอยํางกรีก แตํใช๎ไม๎และอิฐแทน แตํรูปแบบ

สํวนใหญํ ยังคงคล๎ายกับวิหารของกรีกอยูํ ซึ่งได๎ให๎อิทธิพล ถึงสถาปัตยกรรมของโรมันสมัยตํอมา  

ลักษณะส าคัญของสถาปัตยกรรมอีทรัสกัน  

1) โครงสร๎างสํวนใหญํตั้งบนฐานสูง แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ระเบียงกว๎าง 

2) มีบันไดขึ้นด๎านหน๎าและอยูํในทิศใต๎เทํานั้น (ไมํเหมือนกรีกท่ีขึ้นด๎านใดก็ได๎) 

3) ห๎องโถงภายในแบํงออกเป็น 3 สํวน 

4) หน๎าจั่วของอาคาร ไมํติดตั้งประติมากรรมเหมือนกรีก แตํจะตกแตํงด๎วย ดินเผา (Terra 

Cotta) หรือดินเหนียวจากภูเขาไฟ (Tufu) ซึ่งเมื่อแห๎งแล๎วจะแข็งมาก รวมทั้งตกแตํงด๎วยงาน

แกะสลักบนแผํนโลหะ (Plaque) 

5) บนหลังคาติดตั้งประติมากรรมขนาดใหญํท าด๎วยดินเผา (Terra Cotta) 
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ภาพที่ 2.39  แผนผังอาคารของอีทรัสกัน 

ที่มา : www.google.com 

ท่ีเก็บศพของชาวอีทรัสกัน (Bural Chamber, at Cerveteri ) ขุดพบมากมายทั่วดินแดน

อีทรัสกัน มากกวํา 6000 หลุม สันนิษฐานวํา ชาวอีทรัสกัน เชื่อในชีวิตหลังความตาย ซึ่งเป็นความเชื่อเดียวกับ

ชาวอียิปต๑ เพราะวํา ในที่เก็บศพ นั้นได๎มีการค๎นพบวัตถุที่ใช๎ในขณะยังมีชีวิตอยูํ เชํน เครื่องประดับ กระจกเงา 

อาวุธถูกน ามาฝังรํวมกับศพเหมือนกับอียิปต๑ และภายในที่เก็บศพจะมีการตกแตํงประดับประดาด๎วยการ

แกะสลัก เชํนแกะสลักหินท าเป็นเตียงพร๎อมเครื่องนอน เก๎าอ้ี และเครื่องเรือนอ่ืน ๆ พร๎อมกับการเขียนสีฝุุน 

(Tempera) ลงไปในงานแกะสลักนั้น 

 

5. ศิลปะโรมัน (Roman Art) 

อาณาจักรโรมันแยํงชิงอ านาจการปกครองจากชาวอีทรัส ในปี 509 กํอนคริสต๑ศักราช และโรมันได๎

ดูดกลืนเอาศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ และอารยะธรรมของอีทรัสกันไว๎ ส าหรับศิลปะโรมัน อาจจะกลําวได๎วํา

ในยุคแรกได๎รับแบบอยํางและอิทธิพลมาจากกรีก แตํก็มีลักษณะ แตกตํางกันออกไป เชํน มีความเชื่อเรื่องเทพ

เจ๎าจากกรีก แตํมีการเรียกชื่อแตกตํางกันออกไป หรือความเชื่อของกษัตริย๑นักรบยุคจักรวรรดิโรมัน ซึ่งบูชา

เรื่องชัยชนะและการขยายอ านาจ ฯลฯ ท าให๎ผลงานศิลปกรรมทั้งหลาย ตํางก็ถูกสร๎างขึ้นมาเพ่ือสนองรับใช๎

กลุํมผู๎น า หรือสนองตอบอ านาจ เป็นด๎านหลัก อยํางไรก็ตาม ไมํวําจะเป็นกรีก หรือโรมัน ความขัดแย๎งภายใน

อันได๎แกํ ผู๎ปกครองกับทาสก็นับวันรุนแรงยิ่งขึ้น การตํอสู๎ของทาสนับหมื่นคนโดยมีสปาตาคัสเป็นผู๎น า เป็น

ตัวอยํางทางประวัติศาสตร๑อันหนึ่ง ที่ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางสั งคม พร๎อมกับศิลปกรรมในระยะเวลา

ตํอมา ศิลปะโรมัน (พ.ศ. 340 - พ.ศ. 870) แบบอยํางศิลปะโรมันปรากฏลักษณะชัดเจนในชํวงพุทธศตวรรษที่ 

4 เรื่อยมาจนกระท่ังประมาณ พ.ศ. 1040 โดยในชํวงเวลาหลังได๎เปลี่ยนสาระเรื่องราวใหมํเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ

ศาสนาคริสต๑ สืบตํอมาเป็นเวลาอีกนานมาก จนกระทั่งเมื่อกรุงคอนสะแตนติโนเปิล ได๎กลายเป็นเมืองหลวง
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ใหมํของจักรวรรดิโรมัน ในปี พ.ศ. 870 ท าให๎สมัยแหํงโรมันต๎องสิ้นสุดลง แหลํงอารยะธรรมส าคัญของโรมัน 

คือ อารยะธรรมกรีกและอีทรัสกัน 

5.1 จิตรกรรม 

จิตรกรรม อาศัยจากการค๎นคว๎าข๎อมูลจากเมืองปอมเปอี สตาบิ เอ และ เฮอร๑คิวเลนุม ซึ่งถูก

ถลํมทับด๎วยลาวาจากภูเขาไฟวิสุเวียส เมื่อ พ.ศ. 622 และถูกขุดค๎นพบในสมัยปัจจุบัน จิตรกรรมผาผนัง

ประกอบด๎วยแผงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ซึ่งมักเลียนแบบหินอํอน เป็นภาพทิวทัศน๑ ภาพคน และภาพเกี่ยวกับ

สถาปัตยกรรม มีการใช๎แสงเงา และกายวิภาคของมนุษย๑ชัดเจน เขียนด๎วยสีฝุุนผสมกับกาวน้ าปูน และสีขี้ผึ้ง

ร๎อน นอกจากการวาดภาพ ยังมีภาพประดับด๎วยเศษหินสี (Mosaic) ซึ่งใช๎กันอยํางกว๎างขวาง ทั้งบนพ้ืนและ

ผนังอาคาร 

   
ภาพที่ 2.40 จิตรกรรมฝาผนังเขียนด๎วยเทคนิคสีเฟสโก(Fressco) ที่เมืองปอมเปอี ค๎นพบที่เมือง

ปอมเปอี (Pompeii) ใน ค.ศ. 7 

ที่มา : www.zensuz.exteen.com 

 

5.2 ประติมากรรม 

ประติมากรรมโรมันรับอิทธิพลมากจากชาวอีทรัสกันและกรีกยุคเฮเลนิสติก แสดงถึงลักษณะ

ที่ถูกต๎องทางกายภาพ เป็นแบบอุดมคติท่ีเรียบงําย แตํดูเข๎มแข็งมาก ประติมากรรมอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมคือ

ประติมากรรมรูปนูนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ มีรายละเอียดของเรื่องราว เหตุการณ๑ถูกต๎อง ชัดเจน 

ประติมากรรมโรมันในยุคหลังๆ เริ่มเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนามากเป็นพิเศษ วัสดุที่ใช๎สร๎าง

ประติมากรรมของโรมันมักสร๎างขึ้นจาก ขี้ผึ้ง ดินเผา หิน และส าริด ประติมากรรมสํวนใหญํ จะเป็นรูป

นักการเมืองที่ส าคัญ หรือทหาร และจักรพรรดิ 
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ภาพที่ 2.41 ประติมากรรมยุคแรกของโรมัน "The Orator" 

ที่มา : www.zensuz.exteen.com 

 

ประติมากรรมยุคแรกของโรมัน "The Orator" สร๎างโดยศิลปินชาวอีทรัสกัน มีลักษณะ

เหมือนธรรมชาติ (Naturalistic)เป็นทําทางของประติมากรรมโรมันคือยื่นแขนออกไปข๎างหน๎า เหมือนก าลังพูด

กับฝูงชน  และสวมเสื้อผ๎าแบบพ้ืนเมืองโรมัน (Roman Toga) 

  
ภาพที่ 2.42 ประติมากรรม "Augustus Prima Porta"  

ที่มา : www.zensuz.exteen.com 

 

ประติมากรรม "Augustus Prima Porta"เป็นรูปของจักรพรรดิ์องค๑แรกของโรม(Ceacar 

Agustus) เป็นประติมากรรมที่มีรูปแบบใหมํของโรมัน  ที่ผสมผสานระหวําง แบบอุดมคติ (Idealism) ของกรีก 

และแบบเหมือนจริง (Realistic) ของโรมัน 
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ภาพที่ 2.43  อนุสารรีย๑ " Statue of Marcus Aurelius" 

ที่มา : www.zensuz.exteen.com 

 

5.3 สถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมโรมัน ได๎แกํอาคารตําง ๆ สํวนมากเป็นรูปทรงพ้ืนฐาน วัสดุที่ใช๎ สร๎างอาคาร

ได๎แกํ ไม๎ อิฐ ดินเผา หิน ปูน และคอนกรีต ซึ่งชาวโรมันเป็นชาติแรกที่ใช๎คอนกรีตอยํางกว๎างขวาง และพัฒนา

รูปแบบออกจากระบบเสาและคาน ไปสูํระบบโครงสร๎างวงโค๎ง หลังคาทรงโค๎ง หลังคาทรงกลมลอยได๎ และ

หลังคาทรงโค๎งกากบาท มีการน าสถาปัตยกรรมที่ส าคัญของกรีกทั้ง 3 แบบ มาเปลี่ยนแปลงและ ปรับปรุงให๎

วิจิตรบรรจงขึ้นชาวกรีกใช๎เสาเป็นสํวนหนึ่งของโครงสร๎าง แตํชาวโรมันมักจะเพ่ิมการตกแตํงลงไป โดยไมํ

ค านึงถึงประโยชน๑ทางโครงสร๎างเทําไรนัก ล าเสาของกรีกจะเป็นทํอนๆ น ามาวางซ๎อนตํอกันขึ้นไป แตํเสาของ

โรมันจะเป็นเสาหินแข็งสูงใหญํทํอนเดียวตลอด รูปแบบอนุสาวรีย๑ที่พบมากของโรมันคือ ประตูชัย เป็น

สิ่งกํอสร๎างตั้งอิสระประดับตกแตํงด๎วยค าจารึก และรูปนูนบรรยายเหตุการณ๑ที่เป็นอนุสรณ๑ สถาปัตยกรรมที่

ส าคัญอีกอยํางหนึ่งของโรมัน คือสะพานสํงน้ า ซึ่งใช๎เป็นทางสํงน้ าจากภูเขา มาสูํเมืองตํางๆ ของชาวโรมันเป็น

สิ่งกํอสร๎างที่แสดงถึงความก๎าวหน๎าทางวิศวกรรมของโรมันอยํางเห็นได๎ชัด  สถาปัตยกรรมโรมันในชํวง พ.ศ. 

600 - 873 ได๎สะท๎อนให๎เห็นความมั่งคั่งและ อ านาจของจักรวรรดิโรมัน อาคารสถาปัตยกรรมมีขนาดกว๎าง

ใหญํ และมีการตกแตํงอยํางฟุุมเฟือย มีการควบคุมท าเลที่ตั้ง การจัดภูมิทัศน๑อยํางพิถีพิถันมีการ สร๎างลาน

ชุมนุมชาวเมือง โรงมหรสพหรือสนามกีฬา โรงอาบน้ าสาธารณะ และ อาคารที่พักอาศัยตํางๆ เป็นจ านวนมาก 

ภายในอาคารมักประดับด๎วยหินอํอน หินสีชมพู และประติมากรรมแกะสลักตกแตํงอยํางสวยงาม 

ผลงานด๎านสถาปัตยกรรมมีลักษณะพิเศษ    คือการใช๎เพดานโค๎งคล๎ายครึ่งวงกลม และมีความใหญํโตกวํากรีก

มาก     
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สถาปัตยกรรมโดยเฉพาะวิหาร ของโรมันและกรีก แม๎จะมีที่มาคล๎ายกัน แตํมีจุดมุํงหมายความงาม ที่

แตกตํางกัน กลําวคือ สถาปัตยกรรมโรมันจะมีสัดสํวน และรูปทรงภายนอกที่เรียบงําย แตํจะเน๎นความงาม

ภายในมากกวํา โดยเฉพาะเน๎นความงามของเทคโนโลยีการกํอสร๎าง สํวนสถาปัตยกรรมกรีก จะเน๎นสัดสํวน

ความงามภายนอกที่งดงาม ลงตัว ไมํเน๎นความงาม ภายในอาคาร สถาปัตยกรรม โรมันได๎คิดประดิษฐ๑หัวเสา

เรียกวํา คอมโพสีท (Composite) มีลักษณะผสมระหวํางไอโอนิค กับคอรินเธียน และที่เดํนที่สุด ก็คือ โรมันได๎ 

พัฒนาโครงสร๎างแบบ ประตูโค๎ง (Arch) และหลังคาโค๎งครึ่งวงกลม (Dome) จากอีทรัสกัน รํวมกับวัสดุ

กํอสร๎างที่ส าคัญ คือคอนกรีต มาใช๎ในงานสถาปัตยกรรม ท าให๎สถาปัตยกรรมของโรมันสามารถสร๎างให๎มีขนาด

ใหญํ และสร๎างได๎อยํางรวดเร็ว และด๎วยระบบการกํอสร๎างแบบหลังคาโค๎งครึ่งวงกลมนี้ ท าให๎ได๎อาคาร ที่มีเนื้อ

ที่ภายใน กว๎างขวางโลํง โดยไมํต๎องมีเสาอยูํภายใน สรุปแนวคิดการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ของโรมัน ก็

คือสร๎างข้ึนเพื่อใช๎สนองประโยชน๑ใช๎สอยและแสดงความมีอ านาจ จึงเน๎นเรื่องความสงํา และมีความใหญํโต 

 

 

ภาพที่ 2.44 หัวเสาคอมโพสีท (Composite)   ประตูโค๎ง (Arch)  และหลังคาโค๎งครึ่งวงกลม (Dome) 

ที่มา : www.google.com 

 

โคลอสเซียม (Colosseum) สถาปัตยกรรมรูปทรงกลมส าหรับ ใช๎เป็นโรงละคร และสนาม

กีฬา (Theatres and Ampitheatres) สร๎างโดยจักรพรรดิ เวสปาเชี่ยน (Vespasian) ใช๎เวลาสร๎าง 8 ปี เปิด

ใช๎ในปี ค.ศ. 80 การกํอสร๎างใช๎ระบบ Arch และ Vault โครงสร๎างภายนอกมีการใช๎หัวเสาแบบกรีก ทั้ง 3 ชนิด 

คือ ชั้นแรกเป็นแบบดอริค ชั้นสองเป็นแบบไอโอนิค ชั้นสามเป็นแบบคอรินเธียน ใชัคอนกรีตในการกํอสร๎าง บุ

ด๎วยหินอํอน และวัสดุอ่ืน ๆภายในมีที่นั่งบรรจุคนได๎ 50,000 คนสามารถปลํอยน้ าเข๎า เพ่ือสร๎างเหตุการณ๑

จ าลอง สงครามทางเรือได๎กีฬาที่เลํนกันสํวนมากในสนามนี้ เป็นการประลองก าลัง 
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ภาพที่2.45 โคลอสเซียม (Colosseum) 

ที่มา : www.google.com 

 

สะพาน ระบบชลประทานและทํอสํงน้ า (Bridges, Drainage Systems and Aqueducts) 

การสร๎างสะพานล าเลียงน้ า อยํางสะพานการัดใน สร๎างในศตวรรษที่ 1 กํอนคริสต๑ศักราช ใช๎โครงสร๎าง Arch 

ซ๎อนขึ้นไป 3 ชั้น เพ่ือทดน้ าจากนอกเมืองระยะทางกวํา 30 ไมล๑ มีความสูงตํางกันกวํา 54 ฟุต เข๎ามาใช๎ในกรุง

โรม ระยะความกว๎างของ Arch ชั้นลํางสุด 82 ฟุต 

 

 
ภาพที ่2.46 สะพาน ระบบชลประทานและทํอสํงน้ า (Bridges, Drainage Systems and Aqueducts) 

ที่มา : www.intranet.arc.miami.edu.com 

 

 

ภาพที ่2.47  ประตูชัย (Triumphal Arch) สร๎างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะจากสงคราม 

                                   ที่มา : www.intranet.arc.miami.edu.com 



51 

 

 

 

ภาพที่ 2.48 วิหารแพนเธอน  

ที่มา : www.google.com 

 

วิหาร แพนเธอน (Pantheon) สถาปัตยกรรมที่สร๎างขึ้นระหวํางปีค.ศ. 117-125 เพ่ืออุทิศให๎

เทพเจ๎าทั้งปวง (All Gods) เลียนแบบวิหารพาเธนอนของกรีก (ค าวํา Pantheon มาจากภาษากรีกแปลวํา 

"All Gods")ใช๎หินอํอน อิฐ คอนกรีต ในการกํอสร๎าง รูปทรงที่เดํนเป็นกระบอกกลม  สํวนหลังคาโค๎งครึ่ง

วงกลม (Dome)ตรงกลางโดมเจาะชํองแสงเปิดโลํง  ทางเข๎าด๎านหน๎าท าเป็นมุข (Porch) ยื่นออกมา มีเสาแบบ

คอรีนเธียน  กลําวกันวําประตูทางเข๎าท าด๎วยโลหะทองแดง (Bronze) มีน้ าหนักถึง 12 ตันครึ่ง 

                                                       

        

ภาพที่ 2.49 โพรุม 

ที่มา : www.westernartstory.wordpress.com 

 

โฟรุม (Roman Forum) เป็นกลุํมอาคารยํานชุมชน สถานที่ราชการ ถ๎าเมืองใหญํอาจมีโฟรุม

หลายแหํง เป็นลานกว๎าง รูปสี่เหลี่ยม ผืนผ๎าเปิดโลง มีสถานที่ราชการ วิหาร อาคารตําง ๆ เชํนสถานที่อาบน้ า 

สถานที่ออกก าลังกาย ล๎อมรอบ 
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6. ศิลปะไบเซนไทน์ (Byzantine Art)  

โรมันเชื่อในชีวิตประจุบันและความสมบรูณ๑ ของมนุษย๑ และเมื่อเสื่อมอ านาจลง คริสต๑ศาสนาจึงเริ่มมี

อ านาจมากขึ้น ศิลปะยุคแรก รับอิทธิพลมาจากศิลปะกรีกโบราณ ค าวํา “ไบเซนไทน๑” เรียกตามชื่อ 

จักรวรรดิไบเซนไทน๑ ที่มีกรุงคอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองหลวง  (ปัจจุบันคือ กรุงอิสตันบูล เมืองหลวงของ

ประเทศตุรกี) ศิลปะไบแซนไทน๑ ยังหมายถึงศิลปะของรัฐที่นับถือนิกายอีสเติร๑นออร๑โธด็อกซ๑  ซึ่งอยูํใน

ระยะเวลาเดียวกับอาณาจักรไบแซนไทน๑ แตํมิได๎เป็นอยูํใต๎การปกครองของอาณาจักรไบแซนไทน๑ เชํน 

ประเทศบัลแกเรีย เซอร๑เบีย หรือรุส รวมทั้งศิลปะของรัฐอาณาจักรเวนิส และราชอาณาจักรซิซิลี ศิลปะไบแซน

ไทน๑ด๎วย โดยเฉพาะการเขียนภาพแบบที่เรียกวํา รูปสัญลักษณ๑ (icon) ) ศิลปะไบเซนไทน๑ (Byzantine Art) มี

ลักษณะคาบเกี่ยวกับศิลปะคริสเตียน  เป็นศิลปะที่เชื่อมโยงความคิดและลักษณะศิลปะตะวันออกและ

ตะวันตกเข๎าด๎วยกันโดย มีศูนย๑กลางอยูํที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล  โดยทั่วไปลักษณะศิลปะไบเซนไทน๑  จะมี

ลักษณะใหญํโตเข๎มแข็ง และมีการตกแตํงประดับประดาด๎วยการใช๎พ้ืนผิวของวัสดุหลาย ๆ อยําง 

                      

6.1 จิตรกรรม  

สํวนใหญํเป็นจิตรกรรมเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาและประวัติพระเยซูคริสต๑  ในภาพเขียนรูป

นักบุญตํางๆจะมีลักษณะผอมชะลูด และเน๎นลักษณะเฉพาะของผู๎ เป็นแบบ บริเวณ คิ้ว คาง จมูก ปาก .

นอกจากนี้มีการประดับภาพด๎วยกระเบื้องเคลือบสีตําง ๆ เป็นชิ้นเล็ก ๆ เรียกวํา “โมเสอิค (MOSAIC)”  ซึ่งมี

ความงดงามและคงทนมาก 

 
ภาพที่ 2.50 ภาพเขียนรูปนักบุญตํางๆ 

ที่มา : www.google.com 
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ภาพที่ 2.51 งานโมเสกขนาดมหึมาแบบไบแซนไทน๑ การตกแตํงใน,มอนริอาล ในซิซิลี  

จากปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 12 

ทีมา : www.westernartstory.wordpress.com 

 

6.2 ประติมากรรม 

ประติมากรรมไบเซนไทน๑จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวทางศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ๎า 

สํวนมากนิยมแกะเป็นรูปนักบุญทางศาสนาประดับหัวเสามีลักษณะผอมชะลูด นิยมประดับด๎วยกระจกสี

(MOSAIC)  ประดับอาคารทั้งภายในและภายนอก โกศบรรจุธาตุศักดิ์สิทธิ์ งานแกะสลักรูปคนบนโลงศพ ถ๎วย

และจานโลหะ วัสดุที่ใช๎ที่มีผิวหลายๆ อยํางมาประกอบ เชํน งาช๎าง  ไม๎  หิน โลหะ พลอย 

 
ภาพที่ 2.52  งานแกะสลักเป็นรูปนักบุญทางศาสนาประดับหัวเสา 

ที่มา : www.google.com 

 

6.3 สถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมไบแซนไทน๑ อาคารในสมัยแรกนั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู๎ถูกฆําเรื่องศาสนา 

วิหาร พิธีเจิมน้ ามนต๑ ผนังภายนอกอาคารจะถูกปลํอยไว๎เรียบ ๆ ผนังภายในอาคารจะประดับด๎วยเศษหินสีแวว
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วาว สํวนตํางๆของอาคาร เชํน เสารายแบบโรมัน เสากํออิฐ หลังคาทรงโค๎ง แผนผังอาคารมี 2 แบบ คือ แบบ

ชนิดตามยาว และแบบชนิดศูนย๑กลาง ซึ่งมีรากฐานมาจากสถาปัตยกรรมโรมันอาคารที่มีแนวยาวเหมาะส าหรับ

ขบวนพิธีการที่สงํางาม อาคารชนิดมีศูนย๑กลาง ส าหรับเป็นสถูปสถานของนักบุญคนส าคัญ แตํตํอมานิยมสร๎าง

โบสถ๑แบบมีศูนย๑กลางกันมาก อาคารแบบมีศูนย๑กลางอาจมี หลายรูปทรง เชํน ท าเป็นรูปทรงไม๎กางเขนกรีก 

อยูํภายในรูปจัตุรัส หรือไมํก็รูปวงกลม โบสถ๑ที่มีผังชนิดมีศูนย๑กลางมักท าหลังคาทรงโค๎ง หรือทรงกลมด๎วย อิฐ

หรือหิน อาคารทรงเรือนโถงขนาดใหญํมักท าเครื่องบนหลังคาด๎วยไม๎ทํอนสถาปัตยกรรมของไบเซนไทน๑  มี

ลักษณะพิเศษ คือ การสร๎างโดม (DOME) ที่มีเส๎นผําศูนย๑กลางขนาดใหญํมากจึงต๎องมีก าแพงหนา และใหญํ

พอที่จะรับน้ าหนักได๎ การสร๎างโบสถ๑ไบเซนไทน๑ อาจจะมีโดมหลายโดม หรือ โดมอันเดียวแตํ ภายในตรงกลาง

จะต๎องมีโดมที่เป็นประธานขนาดใหญํ 

    

ภาพที ่2.53  สถาปัตยกรรมไบแซนไทน๑ 

                                  ที่มา : www.westernartstory.wordpress.com 

 

7. ศิลปะยุคกลาง (Medieval art) 

       7.1 ศิลปะโรมาเนสก์ (Romanesque art) 
ศิลปะโรมาเนสก๑ (Romanesque art) หรือเรียกกันวํา ศิลปะนอร๑มัน หมายถึงศิลปะที่

เกิดข้ึนในยุโรป ราวคริสต๑ศตวรรษที่ 11 ถึงปลายคริสต๑ศตวรรษ 12[1] ศิลปะแบบโรมาเนสก๑พ้ืนฐานของศิลปะ

กอธิคซึ่งเริ่มมีบทบาทเมื่อประมาณคริสต๑ศตวรรษ 13 การศึกษาเรื่องศิลปะยุคกลาง เมื่อต๎นคริสต๑ศตวรรษ 19 

ท าให๎มีการจัดแบํงศิลปะเป็นสมัยๆ ค าวํา โรมาเนสก๑ เป็นค าที่ใช๎บรรยายศิ ลปะตะวันตกโดยเฉพาะ 

สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นระหวํางคริสต๑ศตวรรษ 11 ถึง 12 ค านี้ทั้งมีประโยชน๑และท าให๎มีความเข๎าใจผิด ค านี้มา

จากการที่ ชํางปั้นจากประเทศฝรั่งเศสทางไต๎ไปจนถึงประเทศสเปนมีความรู๎เรื่องอนุสาวรีย๑แบบโรมัน แตํศิลปะ

แบบโรมาเนสก๑ไมํมีอะไรเกี่ยวข๎องกับความคิดของศิลปะแบบโรมัน นอกจากเป็นการฟ้ืนฟูวิธีการกํอสร๎างแบบ

โรมัน เชํนเสาที่ใช๎ในอาราม Saint-Guilhem-le-Désert หัวเสาที่วัดนี้แกะเป็นรูปใบอาแคนธัส (acanthus) 
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ตกแตํงด๎วยรอบปรุซึ่งจะพบตามอนุสาวรีย๑แบบโรมัน อีกตัวอยํางหนึ่งคือเพดานวัดที่ Fuentidueña ประเทศ

สเปนเป็นแบบโค๎งเหมือนถังไม๎ (barrel vault) ซึ่งใช๎กันทั่วไปในสิ่งกํอสร๎างของโรมัน แม๎จะเน๎นความเกี่ยวข๎อง

กับวิธีการกํอสร๎างแบบโรมัน นักประวัติศาสตร๑ศิลปะมืได๎กลําวถึงอิทธิพลอ่ืนๆที่มีตํอศิลปะแบบโรมาเนสก๑ เชํน

ศิลปะทางตอนเหนือของทวีปยุโรป และ ศิลปะไบแซนไทน๑ หรือการวิวัฒนาการของ ศิลปะโรมาเนสก๑เอง

สถาปัตยกรรม เป็นการกํออิฐฉาบปูน มีหลังคาทรงโค๎งกากบาทและมีลักษณะส าคัญ คือ 

1) มีความหนักแนํน ทึบคล๎ายปูอมโบราณ 

2) มีโครงสร๎างวงโค๎งอยํางโรมัน 

3) มีหอสูง 2 หอ หรือมากกวํานั้น 

4) มีชํองเปิด ตามหน๎าตํางหรือประตูท าเป็นโครงสร๎างวงโค๎งวางชิด ๆ กัน 

5) มีหัวคานยื่นออกนอกผนัง เป็นคิ้วตามนอนนอกอาคาร 

6) มีหน๎าตํางแบบวงล๎อ เป็นรูปวงกลมที่ถูกแบํงออกเป็นซี่ 

 

   

ภาพที่ 2.54  วัดเซ็นต๑ออสเตรมอยน๑ เมืองอิซัว ประเทศฝรั่งเศส 

ที่มา : www.oceansmaill.com 
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ภาพที่ 2.55   ภายในวัดซานตามารี ประเทศสเปน 

ที่มา : www.oceansmaill.com 

 

ส าหรับงานศิลปกรรมอ่ืนๆ สํวนมากมักเป็นงานแกะสลักงาช๎างขนาดเล็กๆ หรือไมํก็เป็นงานที่

เขียนบนหนังสือแบบวิจิตร เรื่องราวของงานศิลปะจะน ามาจากพระคัมภีร๑ฉบับเกําและใหมํ ต านานโบราณ 

ชีวประวัตินักบุญ รูปเปรียบเทียบความดีกับความชั่ว หรือลวดลายตําง ๆ เป็นรูปดอกไม๎ และรูปเรขาคณิต 

 

ภาพที่ 2.56  ประติมากรรมโรมาเนสก๑ 

ที่มา : www.oceansmaill.com 

 

ภาพที่ 2.57  พระแมํมารีและพระบุตร (คริสต๑ศตวรรษที่ 12) ณ วัดเซ็นต๑โจน เทรโดส๑ ประเทศสเปน 

ที่มา : www.oceansmaill.com 
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7.2 ศิลปะโกธิค (Gothic Art) 

ศิลปะกอทิกเป็นศิลปะที่เกิดในยุโรปชํวงระหวํางคริสต๑ศตวรรษที่12-15 มีศูนย๑กลางที่ฝรั่งเศส ค าวํา"

กอธิค" เริ่มใช๎ครั้งแรกโดยนักวิจารณ๑ศิลปะสมัยสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาตอนปลายของอิตาลี เรียกรูปแบบของ

ศิลปะ ที่เกิดในยุโรปในชํวงเวลาดังกลําวข๎างต๎น ที่เป็นผลงานของพวกกอท แฟรงก๑ ลอมบาร๑ค สลาฟ และแซก

ซัน ซึ่งตํางเป็นชนเผําปุาเถื่อน ไร๎ความเจริญทางศิลปวิทยาการ  ศิลปะโกธิคเริ่มต๎นจากฝรั่งเศส ปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 17 และแพรํหลายไปยังประเทศอ่ืน ๆ และมีลักษณะตามภูมิภาคนั้น ๆ ด๎วย 

1) จิตรกรรม 

งานจิตรกรรมสํวนใหญํเป็นการเขียนภาพประกอบหนังสือ งานจิตรกรรมในยุคนี้ใช๎สีสดใส 

สวําง มีลายเส๎นวิจิตร และมีองค๑ประกอบงําย ๆมักจะแสดงรูปคนที่สะโอดสะอง ในชุดเสื้อผ๎าอาภรณ๑ที่พลิ้ว 

และโค๎งไหวอยํางอํอนช๎อย สมัยกอทิกมีพ้ืนที่เขียนภาพบนฝาผนังน๎อยลง เพราะสถาปัตยกรรมมีชํองเปิดมาก 

ดังนั้นจึงมักเน๎นไปที่การออกแบบกระจกสีบานหน๎าตํางเรียกวํา Stained glass ประดับบริเวณเหนือประตู 

หน๎าตําง เพ่ือให๎แสงสํองผําน  

 

 

ภาพที่ 2.58 กระจกสีบานหน๎าตํางเรียกวํา Stained glass 

ที่มา : www.oceansmaill.com 

 

2) ประติมากรรม 

งานประติมากรรมของโกธิคสํวนใหญํใช๎เพ่ือประกอบกับสถาปัตยกรรม เป็นเรื่องราวทาง

ศาสนา มีลักษณะสูงชะลูด เป็นแบบลอยตัวยื่นออกมาจากผนังหรือก าแพง 
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ภาพที่ 2.59 รูปปั้นในวิหาร Chartres Chathedral 

ที่มา : www.oceansmaill.com 

 

มุขด๎านตะวันออกของวิหาร Chartres Cathedral (ราว ค.ศ. 1145) รูปปั้นประกอบ

สถาปัตยกรรมนี้เป็นประติมากรรมศิลปะกอทิกตอนต๎น ซึ่งแสดงวิวัฒนาการในรูปแบบเป็นแบบอยํางแกํ     

ประติมากรรุํนตํอมา 

3) สถาปัตยกรรม 

ลักษณะส าคัญของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค คือ มีผนังเปิดกว๎าง มีสํวนสูงเดํนเป็นพิเศษและมี

แบบที่ออกมา เป็นลายเส๎นอันซับซ๎อน     ทุกสํวนล๎วนประกอบเข๎าด๎วยกันเป็นสัญลักษณ๑นิยม ทางศาสนา 

โครงสร๎างหลังคาเป็นโค๎งแหลม ลักษณะดูได๎ จากมหาวิหารในฝรั่งเศส   เชํน มหาวิหารเซนต๑เดอนิส   มหา

วิหารโนยง    มหาวิหารลาออง มหาวิหารอาเมียง  มหาวิหารปารีส เป็นต๎น 

     
ภาพที่ 2.60  วิหารน็อทร๑-ดามแหํงปารีส (ฝรั่งเศส: Cathédrale Notre-Dame de Paris 

ที่มา : www.oceansmaill.com 

 



59 

 

8. ศิลปะสมัยฟ้ืนฟู (Renaissance Art) 

          ค าวํา "เรอเนซองส๑" หมายถึง การเกิดใหมํ    ซึ่งเป็นการระลึกถึงศิลปะ กรีกและโรมันในอดีต ซึ่งเคย

รุํงเรืองให๎กลับมาอีก   ศิลปะเรอนเนซองส๑ ไมํใชํการลอกเลียนแบบจากอดีต แตํ เป็นยุคสมัยแหํงการเน๎น

ความส าคัญ ของลักษณะเฉพาะบุคคล มีความสนใจลักษณะภายนอกของมนุษย๑  และ ธรรมชาติ เป็นแบบที่มี

เหตุผลทางศีลธรรม  กํอให๎เกิดความกระตือรือร๎น ในการค๎นหาความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และวิทยาการแขนงตําง  

ๆ    ซึ่งอาจ เรียกได๎วําเป็น    "ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ"  โดยมีรากฐานมาจากประเทศ อิตาลี และแผํขยายไป

ยังดินแดนตําง ๆ ในยุโรป   ศิลปินหลายคน เป็นที่รู๎จักทั่วโลกตลอดกาล เชํน  ลีโอนาร๑โด ดา วินชี , มิเกลัน

เจโล ,  ราฟาเอล    สถานภาพทางสังคมของศิลปินเป็นที่ ยอมรับกันอยํางสูงในวงสังคม เกิดส านักทางศิลปะ

เพ่ือฝึกฝนชํางฝีมือ และเกิดมีศิลปินระดับอัฉริยะขึ้นมาอยํางมากมาย  และในยุคเรอเนซองส๑ นี้เอง ที่มีการ

พัฒนาการพิมพ๑ขึ้นในประเทศเยอรมนี  ราวพุทธศตวรรษที่20 ท าให๎ศิลปะการพิมพ๑ได๎เริ่มมีการสร๎างสรรค๑ขึ้น

อยํางจริงจัง นับตั้งแตํ นั้นเป็นต๎นมา 

8.1 จิตรกรรม 

จิตรกรรมยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา (Renaissance painting) คือสมัยประวัติศาสตร๑ของจิตรกรรม

ที่เริ่มตั้งแตํต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 15 ไปจนถึงกลางคริสต๑ศตวรรษที่ 16ศูนย๑กลางอยูํในประเทศ เมืองที่ได๎ชื่อวํา

เป็นต๎นก าเนิดของยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา และโดยเฉพาะในสาขาจิตรกรรมก็คือ เมืองฟลอเรนซ๑ 

จิตรกรรมของยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาสํวนใหญํเป็นงานที่ได๎รับการจ๎างจากสถาบันศาสนาของ

นิกายโรมันคาทอลิก เป็นงานขนาดใหญํและจะเป็นภาพชุดที่เขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ “ชีวิตของพระ

เยซู”, “ชีวิตของพระแมํมารี” หรือ ชีวิตของนักบุญโดยเฉพาะนักบุญรานซิสแหํงอาซิซิ นอกจากนั้นหัวข๎อทาง

ศาสนาแล๎วก็อาจจะเป็นหัวเรื่องที่เป็นอุปมานิทัศน๑ที่ เกี่ยวกับการรอดจากบาป (Salvation) หัวเรื่องที่เป็นที่

นิยมกันที่สุดในการวาดคือ “พระแมํมารีและพระบุตร” 

ลักษณะงานจิตรกรรมในยุคนี้เน๎นชีวิตประจุบัน โดยแสดงให๎เห็นด๎วยรูปคน ปรากฏอยูํเป็น

ประธานกลางภาพ สํวนฉากหลังเป็นภาพทิวทัศน๑ โดยแสดงบรรยากาศตามจินตนาการ  ใช๎สีเขียว เหลือง หรือ

เขียวอมน้ าตาลเป็นสํวนมาก และแสงมักจะเป็นแสงของบรรยากาศ ไมํใชํสีของแสงจริง        

     ในยุคหลัง ศิลปินหลายคนเน๎นการเคลื่อนไหวของคนมากขึ้น เรียกวํา ศิลปะแบบแมนเนอริส

ซึม (แมนเนอรสิ : Mannerist) เชํน ราฟาเอล ไมเคิลแองเจลโล  

1) ลักษณะของงงานศิลปกรรมสมัยฟ้ืนฟู มุํงเน๎นระเบียบกฏเกณฑ๑ แตํ แมนเนอริส 

มุํงเน๎นความเป็นจริงและธรรมชาติ 
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2) ลักษณะของงงานศิลปกรรมสมัยฟ้ืนฟู มุํงเน๎นการจัดภาพสมดุล ซ๎าย ขวา แตํ 

แมนเนอริส มุํงเน๎นความสมดุลด๎วยสายตา 

3) ลักษณะของงงานศิลปกรรมสมัยฟ้ืนฟู ให๎ความรู๎สึกสงบ เงียบ แตํ แมนเนอริส 

แสดงความตื้นลึก ใกล๎ ไกล ท าให๎เกิดการเคลื่อนไหวในภาพ ให๎ความรู๎สึกตื่นเต๎นสมจริง การเขียนรูปคนจะดู

อํอนไหวมาก 

 

 

ภาพที่ 2.61   ภาพ “พระแมํมารีกับไม๎ปั่นด๎าย” โดยเลโอนาร๑โด ดา วินชี 

ทีม่า : www. th.wikipedia.org 

 

 
ภาพที่ 2.62   ผลงานจิตรกรรมของศิลปินราฟาเอล “การแตํงงานของเวอร๑จินแมรี” 

ที่มา : www. th.wikipedia.org 
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ภาพที่ 2.63   ภาพ The Creation of Adam โดย ไมเคิล แองเจลโล 

ที่มา : www. th.wikipedia.org 

 

 
ภาพที่ 2.64   ภาพโมนาริซํา โดยเลโอนาร๑โด ดา วินช ี

ที่มา : www. th.wikipedia.org 

 

8.2 ประติมากรรม         

                 ประติมากรรมมีลักษณะคล๎ายกันกับงานจิตรกรรม คือ การให๎รายละเอียดตามสัดสํวนตํางๆ 

อยํางเหมือนจริงมีการจัดวางสัดสํวนตํางๆ อยํางซับซ๎อน ใช๎กรอบและฉากหลังหลายสีเพ่ือให๎เกิ ดความเร๎า

อารมณ๑ สํวนตัวงานจะเป็นการลอกเลียนแบบให๎คล๎ายธรรมชาติเทํานั้น                    
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ภาพที่ 2.65   งานแกะสลักหินอํอน 

ที่มา : www. th.wikipedia.org 

 

 
ภาพที่ 2.66   สลักหินอํอน เดวิด เมืองฟลอเรนซ๑ ประเทศอิตาลี หนึ่งในประติมากรรมชิ้นเอกของยุคนี้ 

ทีม่า : www. th.wikipedia.org 

 

8.3 สถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาจะเน๎นความมีความสมมาตร (symmetry) ความได๎

สัดสํวน (proportion) การใช๎รูปทรงเรขาคณิต และลักษณะที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมคลาสสิก เชํน

สถาปัตยกรรมสมัย โรมัน การวางโครงสร๎างจะเป็นไปอยํางมีแบบแผนไมํวําจะเป็นเสา หรือ คานรับเสา และ

การใช๎ซุ๎มโค๎งครึ่งวงกลม การใช๎โดม มุข (niche) หรือ aedicule ซึ่งสิ่งตําง ๆ เหลํานี้เข๎ามาแทนที่จะเป็นแบบ

ตรงกันข๎ามกับรูปทรงที่ซับซ๎อนและไมํเป็นระเบียบ (irregular profile) ที่เป็นที่นิยมของสิ่งกํอสร๎างแบบกอทิก 
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ภาพที่ 2.67   มหาวิหารเซนต๑ปีเตอร๑ในกรุงโรมในประเทศอิตาลี 

ที่มา : www.oceansmaill.com 

      

9. บารอค-รอคโคโค (Baroque-Rococo Art) 

ศิลปะแบบบารอค แยกตัวจากศิลปะแบบจริตนิยมของสมัยคริสต๑ศตวรรษที่ 16 เริ่มมีความนิยมกัน

ครั้งแรกเมื่อต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 17 หลังจากการประชุมแหํงเมืองเทรนต๑ ที่ประชุมเรียกร๎องให๎ศิลปินเปลี่ยน

แนวคิดในการสร๎างศิลปะ จะเน๎นหนักไปทางธรรมชาติ แสดงความอํอนไหว มีลวดลายประดิษฐ๑มาก ซับซ๎อน  

โดยให๎สร๎างจิตรกรรมและประติมากรรมทางศาสนาเพ่ือคนไร๎การศึกษา จุดมุํงหมายเพ่ือให๎คนเหลํานี้มีความ

เข๎าใจในศาสนาได๎งํายขึ้น และเกิดความสะเทือนอารมณ๑ มีความศรัทธาเพ่ิมขึ้นโดยไมํต๎องตีความหมายที่ศิลปิน

แอบแฝงเอาไว๎ แทนที่จะสร๎างศิลปะเฉพาะผู๎มีการศึกษาเทํานั้น การใช๎ศิลปะเพ่ือศาสนา มีอิทธิพลเริ่มมาจาก

ผลงานของ การาวัจโจ และ พ่ีน๎องการ๑รัชชี ทั้งสองกลุํมนี้ท างานอยูํที่กรุ งโรมในระยะนั้นเนื้อหาของศิลปะ

มักจะเอามาจากเรื่องของวีระชนตํางๆ เชํน ประวัติพระเยซู หรือนักบุญตํางๆ 

ค าวํา บารอค มาจากภาษาโปรตุเกส ที่แปลวํา รูปรํางของไขํมุกที่มีสัณฐานเบี้ยว เป็นค าที่ใช๎เรียก

ลักษณะงานสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมที่มีการตกแตํงประดับประดา และให๎ความรู๎สึกอํอนไหว จะเน๎น

ความเป็นนาฏกรรม(dramatic presentation) ศิลปะจะแสดงความขัดแย๎ง (tension) และความหรูหรา โอํ

อํา ศิลปะแบบบารอค ซึ่งเน๎นการประเทืองปัญญา  

หลังจากบารอคก็มีศิลปะแบบ รอคโคโค มีลักษณะคล๎ายคลึงใกล๎เคียงกันมาก ได๎มีการเปรียบเปรยวํา 

ถ๎าบารอคเหมือนกับบุรุษเพศที่มีความองอาจ สงํางาม รอคโคโคก็เหมือนกับสตรีเพศที่มีความงดงามที่นุํมนวล

และอํอนช๎อย เพียงแตํเน๎นที่ความรู๎สึกมากยิ่งข้ึน จิตรกรที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ได๎แกํ รูเบนส๑ , เรมบรานด๑ , เวลาส

เควซ เป็นต๎น  
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9.1 จิตรกรรม 

จิตรกรรม การวางทําของแบบในภาพเขียนแบบบารอคจะกว๎างกวําแบบแมนเนอริสซึม 

เนื้อหาของภาพจะไมํก ากวมหรือมีเลศนัยหรือต๎องตีความหมาย การวางทําอาจจะเปรียบเทียบได๎กับทําทาง

อยํางโอํอําแบบตัวละครโอเปรํา การวางทําของหุํจะขึ้นอยูํกับความขัดแย๎งในตัวแบบ โดยจะเห็นได๎จากการวาง

ไหลํและสะโพก จะวางบิดจากกัน การวางทําอยํางขัดแย๎งกันอยํางนี้ท าให๎ผู๎ดูภาพมีความรู๎สึกเหมือนตัวแบบ

ก าลังจะเคลื่อนไหวออกจากรูป 

 
ภาพที่ 2.68   การแตํงงานของนักบุญแคทเธอรินแหํงอเล็กซานเดรีย”  

(The Mystic Marriage of St. Catherine) โดย อันโตนิโอ ดา คอร๑เรจจิโอ 

ที่มา : www. th.wikipedia.org 

 

 
ภาพที่ 2.69    Assumption of the Virgin Mary โดยอันนีบาเล การ๑รัชชี (โรม, อิตาลี) 

ที่มา : www. th.wikipedia.org 
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สถาปัตยกรรมบารอค (ภาษาอังกฤษ: Baroque architecture) เป็นค าที่บรรยายลักษณะ

สถาปัตยกรรมตะวันตกที่เริ่มราวต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 17 ที่ประเทศอิตาลี เป็นสถาปัตยกรรมที่บํงถึงความ

หรูหราโอํอําและความมีอ านาจของสถาบันคริสต๑ศาสนาและการปกครอง และจะเน๎นเรื่องแสง สี เงา และ

คุณคําของประติมากรรม 

 

ลักษณะส าคัญๆของสถาปัตยกรรม บารอค 

1) ทางสูํแทํนบูชาที่เคยยาวก็กว๎างข้ึนและบางครั้งก็จะเป็นวงกลมเชํนที่วัดวีส๑ 

2) การใช๎แสงสีอยํางนาฏกรรมถ๎าไมํเป็นแสงและเงาที่ตัดกันหรือที่เรียกวําคําตํางแสง ก็จะ

เป็นการใช๎แสงเสมอกันจากหน๎าตํางหลายหน๎าตําง เชํนที่แอบบีไวน๑การ๑เตน (Weingarten Abbey) 

3) การตกแตํงอยํางหรูหราด๎วยเครื่องตกแตํง เชํน ยุวเทพที่ท าด๎วยไม๎ที่มักจะทาเป็นสีทอง 

ปูนปลาสเตอร๑ ปูนปั้น หินอํอน การทาสีตกแตํง (faux finishing) 

4) การใช๎จิตรกรรมฝาผนังบนเพดานกลางใหญํซึ่งอาจจะสร๎างเป็นโดม 

5) ด๎านหน๎าภายนอกมักจะยื่นออกไปจากตรงกลางอยํางเดํนชัด 

6) ภายในจะเป็นโครงส าหรับภาพเขียนและประติมากรรมโดยเฉพาะบาโรกสมัยหลัง 

7) การผสมผสานระหวํางจิตรกรรม ประติมากรรม และ สถาปัตยกรรมที่กลืนกันท าให๎ลวงตา

จนไมํอาจจะแยกเป็นศิลปะแขนงใด 

8) การใช๎โดมอยํางแพรํหลายในบาวาเรีย สาธารณรัฐเช็ก ยูเครน และ โปแลนด๑ 

9) การนิยมสร๎างคอลัมน๑พระแมํมารีและตรีเอกานุภาพ (Marian and Holy Trinity 

columns) ตามจตุรัสกลางเมืองในประเทศคาธอลิคเพ่ือการฉลองความรอดภัยมาจากกาฬโรคระบาดในยุโรป 

โดยเฉพาะในสาธารณรัฐเช็ก ประเทศสโลวาเกีย และ ประเทศออสเตรีย 
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ภาพที่ 2.70   บาซิลิกาซูแปร๑กา (Basilica Superga) ตูริน, อิตาลี) 

ที่มา : www.oceansmaill.com 

 
ภาพที่ 2.71   วิหารซุพเพอร๑กา (Basilica di Superga) ใกล๎เมืองตูริน ประเทศอิตาลี  

โดย ฟิลิโป คูวารา (Filippo Juvarra) 

ที่มา : www.oceansmaill.com 

 

 
ภาพที่ 2.72    ด๎านหน๎าวังคาริยาโน โดย ฟรานเซสโก บอโรมินิ 

ที่มา : www.oceansmaill.com 
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ภาพที่ 2.73   การตกแตํงภายในของวัดวีส๑ ประเทศเยอรมนี 

ที่มา : www.oceansmaill.com 

10. ศิลปะโรโคโค (Rococo) 

บางครั้งก็เรียกกันวํา "ศิลปะแบบหลุยส๑ที่ 14" (Louis XIV Style) ศิลปะโรโคโคเริ่มพัฒนามาจาก

ศิลปะฝรั่งเศส และการตกแตํงภายในเมื่อคริสต๑ศตวรรษที่ 18 ห๎องที่ออกแบบแบบโรโคโคจะเป็น เอกภาพ คือ

ทุกสิ่งทุกอยํางในห๎อง ไมวํําจะเป็นผนัง เฟอร๑นิเจอร๑ หรือเครื่องประดับ จะออกแบบเพ่ือให๎กลมกลืนกันอันหนึ่ง

อันเดียวกันมิใชํจะอิสระตํอกัน คือไมํมีสิ่งใดในห๎องนั้นที่นอกแบบออกมา ภายในห๎องจะมีเฟอร๑นิเจอร๑ที่หรูหรา

และอลังการ รูปปั้นเล็กๆแบบประดิดประดอย ภาพเขียนหรือกระจกก็จะเป็นกรอบลวดลาย  และพรมแขวน

ผนัง ที่ถ๎าแยกอะไรออกมาก็จะท าให๎ห๎องนั้นไมํสมบูรณ๑แบบ 

9.1 จิตรกรรม 

ถึงแม๎วําศิลปะโรโคโคจะเกิดจากการตกแตํงภายใน แตํก็มีอิทธิพลกับจิตรกรรมเห็นได๎ชัดจาก

ภาพเขียน ภาพเขียนเหลํานี้ใช๎สีที่สวําง นุํมนวลและจะเลํนเส๎นโค๎ง งานจิตรกรรมจะไมํเจาะจงเฉพาะสิ่งที่

ปรากฏในภาพเขียน แตํจะรวมไปถึงกรอบของรูปที่จะแกะสลักกันอยํางอลังการด๎วยรูปยุวเทพและสัตว๑จาก

เทพนิยายปรัมปรา การเขียนภาพเหมือนสมัยนี้ก็เป็นที่นิยมกัน บางภาพจิตรกรจะแอบแฝงความซุกซนหรือ

ความผิดจริยธรรมเล็กๆน๎อยๆของตัวเจ๎าของรูป ฉากหลังจะไมํเป็นโบสถ๑แตํจะเป็นทิ วทัศน๑ แตํก็เป็นทิวทัศน๑

อยํางที่เดินเลํนของชนชั้นสูง เชํน ภาพเขียนของบูแชร๑แสดงให๎เราเห็นของสังคมที่โรโคโคพยายามให๎เราเห็น 

เป็นสังคมที่โอํอํา โอ๎อวด สังคมของคนชั้นกลางแตํก็ยังใช๎วางทําสงํา ภายในจะอบอุํนเป็นกันเอง ตัวแบบมีความ

เป็นกันเองตํอกัน งานจะเต็มไปด๎วยรายละเอียด แตํทุกอยํางก็ยังออกมาทางความสงํางาม (galante) 
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ภาพที่ 2.74   Le Dejeuner โดยบูแชร๑แสดงให๎เห็นองค๑ประกอบชีวิตของภาพเขียนแบบโรโคโค  

(ค.ศ. 1739, พิพิธภัณฑ๑ลูฟร๑) 

ที่มา : www. th.wikipedia.org 

 

9.2 ประติมากรรม 

ผู๎ที่ถือกันวําเป็นประติมากรคนส าคัญของโรโคโคแบบฝรั่งเศสคือเอเตียน โมรีส ฟาลโกเน 

(Étienne-Maurice Falconet) ประติมากรรมของฟาลโคเนท๑ จะเป็นรูปปั้นกระเบื้องเล็กๆ แทนที่จะเป็นรูป

แกะสลักหินอํอนใหญํโตอยํางสมัยบารอค ฟาลโคเนท๑เองก็เป็นผู๎อ านวยการโรงงานเครื่องกระเบื้องที่ เซเวรอ ที่

ประเทศฝรั่งเศส เรื่องที่ใช๎ปั้นก็จะเป็นเรื่องรัก เรื่องสนุก และธรรมชาติ 

ประติมากรแอ็ดเม บูชาร๑ดง (Edmé Bouchardon) ปั้นคิวปิดก าลังแกะลูกศรจากกระบอง

ของ เฮอร๑คิวลีส (Hercules) รูปนี้คือหัวใจของศิลปะแบบโรโคโคที่แสดงปรัชญาพ้ืนฐานของโรโคโค ที่เทพ (คิว

ปิด) ถูกแปลเป็นเด็กน๎อย กระบองกลายเป็นเครื่องมือแหํงความรัก (ลูกศร) เหมือนกับการที่ ใช๎ปูนปั้นแทนหิน

อํอนในสมัยบารอค 
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ภาพที่ 2.75  คิวปิดแกะลูกศรจากกระบองของเฮอร๑คิวลีส โดย บูชาร๑ดง 

ที่มา : www. th.wikipedia.org 

 

9.3 งานภาพพิมพ์ 

ภาพแกะ (engrave) ที่เป็นเรื่องราวสอนจริยธรรม (morality tale)  

 

 
ภาพที่ 2.76   ภาพแกะ (engrave)  ของวิลเลียม โฮการ๑ธ (William Hogarth) ชื่อ  

“การแตํงงาน“ (Marriage à la Mode) 

                                        ที่มา : www. th.wikipedia.org 
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9.4 สถาปัตยกรรม 

มีการตกแตํงภายในออกแบบลวดลายโดยเน๎นความหรูหราและอลังการ 

 
ภาพที่ 2.77  ด๎านเหนือของวังแคทเธอรีนที่ Tsarskoye Selo - ลานราชรถ:เป็นลวดลายปูนปั้นปิดทอง 

ที่มา : www.oceansmaill.com 

 

                                                

 
ภาพที่ 2.78   ท๎องพระโรงของวังแคทเธอรีนที่ Tsarskoye Selo 

ที่มา : www. th.wikipedia.org 
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ภาพที่ 2.79  การตกแตํงภายในที่ส านักสงฆ๑อ็อตโตบิวเร็น  

งานออกแบบลวดลาย: เน๎นความหรูหราและอลังการ 

ที่มา : www. th.wikipedia.org 

 

 
ภาพที่ 2.80   ลวดลาย rocaille ที่มหาวิหารเวลเฟ็น (Welfen Münster)  

ณ เมืองชไตน๑การ๑เด็น ประเทศเยอรมนี 

                                        ที่มา : www. th.wikipedia.org 

10. ก่อนเข้าสู่ศิลปะสมัยใหม่ 
ในตอนปลายศตวรรษที่ 19 ประเทศฝรั่งเศสได๎กลายเป็นแหลํงส าคัญที่สุดของทวีปยุโรป ในสมัย

จักรพรรดินโปเลียนที่ 3 เกิดความรุํงเรือง ด๎านอุตสาหกรรม การพาณิชย๑ และการธนาคาร การคมนาคมมีการ
ขยายการเส๎นทางรถไฟ และขุดคลองสุเอซ ใน ค.ศ. 1869 ขึ้นท าให๎การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีการรํวมมือ
กันท าสนธิสัญญาทางการค๎าระหวํางประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม และประเทศตํางๆ สํงผลให๎ ฝรั่งเศสมี
อ านาจทางการเมืองและมีอิทธิพลทางด๎านศิลปะขณะนั้น ผลงานศิลปะทุกๆสาขา มีความก๎าวหน๎าและตํอเนื่อง 
เป็นการปูพ้ืนฐานความคิดความเข๎าใจในโลกทัศน๑ เกิดเป็นรูปแบบงานใหมํๆและมีลัทธิทางศิลปะเกิดขึ้น
มากมายซึ่งแยกไปตามกระบวนการการสร๎างสรรค๑ ในปี ค.ศ. 1839 ได๎มีการคิดค๎นประดิษฐ๑กล๎องถํายรูปขึ้น
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โดย ดาแก (Louis Jacques Mande Daguerre )  และได๎ปรับปรุงให๎ดีขึ้นโดย ฟอกซ๑ แทลบอต (Fox 
Talbot) ท าให๎การเขียนภาพคนเหมือนเสื่อมความนิยมลง  จิตรกรยอมรับแนวทางตามวิทยาศาสตร๑ที่พิสูจน๑ได๎
หันเหความนิยมจากการวาดภาพความคิดฝันไปสนใจสร๎างงานตามสภาพตามความเป็นจริงจากธรรมชาติและ
สังคม 

 
11. ศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) 

ศิลปะสมัยใหมํ (Modern Art) เริ่มขึ้นตอนปลายศตวรรษที่ 18 ในประเทศฝรั่งเศส สืบเนื่องจากความ

เจริญทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี   ศิลปินยุคใหมํตํางพากันปลีกตัวออกจากการยึดหลักวิชาการ 

(Academic) ซึ่งเป็นกฎเกณฑ๑ที่มีรากฐานมาจากศิลปะกรีกและโรมัน( The age of authority :ยุคแหํง

อ านาจ)มาสูํยุคแหํงการใช๎เหตุผล(The age of reason)  ศิลปินสํวนใหญํเห็นวําความจริงที่ควรแสดงออกทาง

ศิลปะนั้นคือความรู๎สึกของตนเองที่คิดสร๎างสรรค๑โลกภายนอกขึ้นใหมํ ดังนั้นศิลปินจึงเปลี่ยนมาใช๎ความรู๎สึกนึก

คิดและความคิดสร๎างสรรค๑ของแตํละคนอยํางอิสระ แยกศิลปะออกจากศาสนาโดยสิ้นเชิง ศิลปะจึงเป็นเรื่อง

สํวนตัวของบุคคลอยํางแท๎จริง ใช๎สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอยํางเต็มที่ จึงท าให๎เกิดรูปแบบศิลปะใหมํ ๆ 

ขึ้นมากมาย ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา แบํงลักษณะของการแสดงออกของศิลปินที่มีความคิดในแนวทาง

เดียวกนัเป็นลัทธิ 

 

11.1 ลัทธินีโอคลาสสิก (Neo-Classic)  

            ลัทธินีโอคลาสสิก (Neo-Classic) หมายถึง ศิลปะคลาสสิคโบราณของกรีกที่ได๎รับการ

ปรับปรุง ดัดแปลง สร๎างสรรค๑ใหมํ โดยศิลปินรุํนใหมํ เริ่มตั้งแตํ ศตวรรษที่ 18  ศิลปินที่ส าคัญของลัทธินีโอ

คลาสสิก ได๎แกํ  ชาก  ลุย ดาวิด (Jacques Louis David)(ค.ศ. 1748-1825) ผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียง 

เชํน การสาบานของโฮราตี (The Oath of Horatij) การตายของมาราต๑ (The Death of Marat) การศึก

ระหวํางโรมันกับซาไบน๑ (Battle of the Roman and Sabines)  ความหมายของศิลปะในลัทธินีโอคลาสสิค

มุํงเน๎นการแสดงออกตามความเชื่อวํา “ศิลปะคือประทีปของเหตุผล. (Art is the reason)  ลักษณะเดํนของ

ศิลปะในยุคนี้คือ 

1) ความถูกต๎องชัดเจนของสัดสํวน และความจริงทางกายวิภาค (Clarity of proportion 

and Anatomy) 

2) ความส าคัญของเรื่องราวที่สมเหตุสมผล (Reason & Theme) 

3) ความส าคัญของขนาดและการจัดภาพ ( Size & Mode of composition) 
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4) ความคิดสร๎างสรรค๑เรื่องราวที่มีเหตุผลและเสรีภาพในการท างานของศิลปินอยํางมีทักษะ 

(Creativity & Skill) 

ภาพเขียนจะสะท๎อนเรื่องราวทางอารยะธรรม เน๎นความสงํางามของรูปรํางทรวดทรงของคนและ

สํวนประกอบของภาพ ตอนหน๎าตอนกลางและฉากหลังกลมกลืน สํวนใหญํใช๎ฉากหลังเป็นบรรยากาศของ กรีก 

โรมัน การจัดภาพคล๎ายเป็นเวทีใหญํมีตัวละครประกอบ  (Stage Type) แสดงความชัดของเส๎นรอบนอก ความ

ละเอียดของภาพ ตลอดจนความกลมกลืนของสีและแสงเงา จากอํอนไปแกํ ใช๎สีกลมกลืน มีดุลยภาพของแสง 

และเงาที่งดงาม  มีขนาดใหญํโต แข็งแรง มั่นคง  

 
ภาพที่ 2.81   ผลงานของศิลปิน   Jacques Louis David:   The Death of Marat 

ที่มา : www.th.wikipedia.org 

 
ภาพที่ 2.82   ผลงานของศิลปิน   Jacques Louis David: The Oath of Horatii 

ที่มา : www.google.com 
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11.2 ลัทธิโรแมนติก (Romanticism) 

ศิลปะ แนวจินตนิยมหรือโรแมนติก (Romanticm)เป็นการเคลื่อนไหวที่ตํอต๎าน ขัดแย๎งกับ 

ลัทธินีโอคลาสสิก (Neo-Classic) เดิม คือการยึดมั่นในความจริงของจิตใจ อันเป็นความจริงของมนุษย๑  ถือวํา

จิตเป็นตัวก าเนิดของตัณหา อารมณ๑ ความรู๎สึก ลักษณะของผลงาน แสดงถึงการแสดงออกที่ท าให๎เกิดความ

สะเทือนอารมณ๑อยํางรุนแรงเกี่ยวกับความศรัทธา ความทะเยอทะยาน  ความรัก ความริษยา ความโกรธ 

ความปิติยินดีเรื่องราวที่ตื่นเต๎น เร๎าใจ สะเทือนอารมณ๑แกํผู๎พบเห็น ศิลปินโรแมนติกมีความเชื่อวําศิลปะจะ

สร๎างสรรค๑ตัวของมันเองขึ้นได๎ด๎วยคุณคําทางอารมณ๑ของผู๎ดูและผู๎สร๎างสรรค๑  ศิลปินที่ส าคัญของศิลปะโรแมน

ติก ได๎แกํ ศิลปิน เจริโคต๑ (Gericault) ผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงมาก คือ การอับปางของเรือเมดูซา (Raft 

of the Medusa), ศิลปิน เดอลาครัว (Delacroix)  ภาพการตื่นเต๎น รุนแรง เชํน การประหารที่  ทิชิโอ, ความ

ตายของชาดาร๑นาปาลม การฉุดครําของนางรีเบกกา ,ศิลปิน ฟรานซิสโก โกยา (Francisco Goya) เขียนภาพ

แสดงการทรมาน การฆํากันในสงคราม คนบ๎า ตลอดจนภาพเปลือย  

 

 
ภาพที่ 2.83   การอับปางของเรือเมดูซา (Raft of the Medusa), 

ที่มา : www.google.com 

 
ภาพที่ 2.84  ฟรานซิสโก โกยา (Francisco Goya) “The Third of May 1808” 

ที่มา : www.google.com 
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ภาพที่ 2.85   เดอลาครัว (Delacroix)  “เสรีภาพน าประชาชน” 

ที่มา : www.google.com 

11.3 ลัทธิเรียลลิสม์ (Realism)      

            ศิลปะแนวสัจนิยม หรือเรียลลิสติก (Realistic) เกิดขึ้นในตอนปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 19 เป็น

ศิลปะที่ต๎องการสะท๎อนความจริงที่เกิดขึ้นในสังคม เกิดขึ้นเพ่ือตํอต๎านศิลปะแบบโรแมนติกที่มีแตํเพ๎อฝันและ

ไมํสนใจสภาพความเป็นจริงของสังคม ศิลปินกลุํมเรียลิสม๑มีความเชื่อวําความจริงทั้งหลายคือความเป็นอยูํจริง 

ๆ ของชีวิตมนุษย๑ ดังนั้น ศิลปินกลุํมนี้จึงเขียนภาพที่เป็นประสบการณ๑ตรงของชีวิต สะท๎อนความจริงของสังคม

อุตสาหกรรม เชํน ความยากจน การปฏิวัติ ความเหลื่อมล้ าในสังคม ชีวิตของคนยากจนในเมืองใหญํ และการ

ใช๎ชีวิตที่หรูหราของชนชั้นกลาง โดยการเน๎นรายละเอียดเหมือนจริงมากที่สุด ศิลปินส าคัญในกลุํมนี้  ได๎แกํ  โด

เมียร๑ (Daumier) ชอบวาดรูปชีวิตจริงของความยากจน คูร๑เบต๑ (Courbet) ชอบวาดรูปชีวิตประจ าวันและ

ประชดสังคม  มาเนต๑ (Manet) ชอบวาดรูปชีวิตในสังคมเชํนการประกอบอาชีพ  

 
ภาพที่ 2.86   Jean-Francois Millet. The Gleaners. 1857. Oil on Canvas. Louvre Museum, Paris 

ที่มา : www.google.com 
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ภาพที่ 2.87  คนเก็บข๎าวตก มิเลท๑ 

ที่มา : www.google.com 

 
ภาพที่ 2.88   The Girl with a Pearl Earring by Johannes Vermeer 

ที่มา : www.google.com 

 

ศิลปะแนวสัจนิยม หรือเรียลลิสติก (Realistic) มีความเชื่อและปรัชญาลักษณะดังนี้ 

1) ความงามอยูํในวัตถุ ศิลปินเป็นผู๎บันทึกความงามตามท่ีตาเห็น 

2) ศิลปะเป็นเรื่องของความชํางสังเกต และทักษะในการถํายทอดเฉพาะตัวของศิลปิน 

3) ศิลปินควรเป็นผู๎บันทึกเหตุการณ๑ที่เป็นความจริงในสมัยของตน ศิลปะคือการเลียนแบบตาเห็น 

4) ความจริงทั้งหลายคือความเป็นอยูํจริง ๆ ของชีวิตมนุษย๑ ศิลปินควรเผชิญความจริง ณ 

ปัจจุบันขณะ  

5) การแสดงออกทางความงามเป็นอัตราสํวนโดยตรงกับอ านาจการรับรู๎ทางการมองเห็นของ

ศิลปิน 
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11.4 ลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionism) 
เป็นลัทธิศิลปะที่เกิดขึ้นในคริสต๑ศตวรรษที่ 19 (1870-1890) โดยมีฝรั่งเศสเป็นศูนย๑กลางของ

กระแสความเคลื่อนไหว เติบโตมาจากปัจจัยทางสังคมและพัฒนาการทางศิลปะ เมื่อนักวิทยาศาสตร๑ชื่อเชฟเริล 
(Chevereul) ค๎นคว๎าและเขียนต าราเกี่ยวกับทฤษฎีสีเป็นเหตุจูงใจให๎ศิลปินเห็นแนวทางใหมํๆ คือเรื่องของ 
แสง กํอนหน๎านั้นศิลปินมักใช๎ เส๎น เป็นสื่อให๎เกิดมิติ ดูลึก-ตื่น ใกล๎-ไกล ในการแสดงออก แตํด๎วยการน าหลัก
ทฤษฎีสี-แสงอาทิตย๑ มาชํวยให๎สีมีความกระจํางสดใสยิ่งขึ้น สีมีคุณคําในตัวมันเอง จึงท าให๎เกิดมิติของอากาศ 
(aerial perspective) ที่ต๎องการถํายทอดบรรยากาศของสีและแสงที่พวกเขาเห็นในห๎วงเวลาขณะหนึ่งลงบน
ผ๎าใบ ประกอบกับการเขียนภาพและศิลปินเหลํานี้ยังนิยมเขียนภาพด๎วยฝีแปรงที่ฉับพลัน คํอนข๎างหยาบไมํ
นิยมการระบายแบบเกลี่ยสีให๎กลมกลืนเรียบร๎อยเป็นเนื้อเดียวกันตามจารีตการเขียนภาพเหมือนจริงแบบ
โบราณท าให๎การวาดภาพแบบเหมือนจริงลดความนิยมลงประกอบกับในชํวงเวลานั้นได๎มีการประดิษฐ๑กล๎อง
ถํายภาพเกิดขึ้นและภาพเขียนขนาดไมํใหญํโตเกินกวําจะพกพาไปเขียนนอกสถานที่ คือ ปัจจัยที่ประกอบกัน
อยํางเหมาะสมส าหรับอุดมการณ๑ของกลุํมลัทธิ อิมเพรสชันนิสม๑ ศิลปิน ที่ส าคัญ เชํน มาเน (Edouard 
Manet) พอล เซวาน (Paul Cezanne), เรอนัวร๑ (Pierre Auguste Renoir) และ โกลด โมเนํ (Claude 
MonetX 

 

 
ภาพที่ 2.89 ผลงานจิตรกรรมของ Edouard Manet 

ที่มา : www.artble.com 
 

11.5 ลัทธินีโอ-อิมเพรสชั่นนิสม์ (Neo-Impressonnism)  
ชอร๑จ เซอรา (Georegs Seurat) ได๎แยกตัวออกมาจากคตินิยมทางศิลปะของกลุํมอิมเพรส

ชั่น ได๎สร๎างแนวความคิดใหมํ เพ่ือค๎นคว๎าในเรื่องของรูปทรง ปัญหาในระยะสามมิติ และเรื่องความสัมพันธ๑ใน
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ระหวํางชํองวํางของรูป และสภาพบรรยากาศที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา การแสดงออกทางสุนทรียภาพ
คุณคําของผลงานอยูํในความประสานสัมพันธ๑ภายในของตัวมันเอง มีความกลมกลืน สํวนประกอบทั้งหมดมี
ความส าคัญเทําเทียมกัน ท าให๎เกิดภาพพรําพรายคล๎ายเคลื่อนไหว โดยใช๎เทคนิควีธีระบายสีเป็นจุดเล็กๆ  

 
ภาพที่ 2.90 ผลงานจิตรกรรมของ Georegs Seurat 

ที่มา : www.metmuseum.org 
 

11.6 ลัทธิโพสต์-อิมเพรสชนันิสม์ (Post-Impressionism) 
ศิลปินตํางยึดหลักบางอยํางที่กลุํมอิมเพรสชันนิสต๑กระท ามา นอกจากนั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ

การพัฒนาเทคนิคสํวนตัวให๎มีลักษณะพิเศษแสดงออกที่เก่ียวกับอารมณ๑เฉพาะตน มีการละทิ้งลดทอนรูปทรง
ให๎ดูงําย ค๎นหาและเน๎นความส าคัญของรูปทรง แสดงให๎เห็นอุดมคติและทรรศนะตํอการมองโลกและธรรมชาติ
ศิลปะมใิชํการจ าลอง(Reproduction)หากเป็นการน าเสนอของศิลปิน(Representation) ศิลปิน ที่ส าคัญ เชํน 
ปอล เซซาน (Paul Cezanne) วินเซนต๑ แวนโก๏ะ (Vincent Van Gogh) ปอล โกแก็ง (Paul Gauguin) 
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ภาพที่ 2.91 ผลงานจิตรกรรมของ Paul Cezanne            ภาพที่ 2.92 ผลงานของ Vincent Van Gogh 

ที่มา : www.wikiart.org                                ที่มา : www. vangoghgallery.com 
 

1) ประติมากรรม 
ลักษณะงานประติมากรรมโดยทั่วไปยังเป็นแนวแบบเหมือนจริง ใน ค.ศ. 1830  โดมิเย 

(Daumier) เป็นผู๎ริเริ่มคตินิยมในการสร๎างแบบใหมํ ซึ่งเป็นงานที่ตํอต๎านประติมากรรมตามแนวโรแมนติกที่มี
แตํความฝันแสดงอารมณ๑จนเกินจริง เขาให๎ผลงานเน๎นที่รูปทรงและแสดงความรู๎สึกออกมาอยํางรุนแรง  

ออกุสต๑ โรแดง (Auguste Rodin) น าเอาเทคนิควิธีการ ความคิดและการแสดงออกใหมํๆ มา
ใช๎ในผลงาน ท าให๎เกิดการคลี่คลาย และความก๎าวหน๎ามาสูํวงการประติมากรรม เป็นผู๎เชื่อมโยงลัทธิเรียลลิสม๑
กับลัทธิอิมเพรสชันนิสม๑เข๎าไว๎ด๎วยกัน 

 

 
ภาพที่ 2.93 ผลงานประติมากรรมของ Auguste Rodin  

ที่มา :  www.th.wikipedia.org 
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2) สถาปัตยกรรม 
เนื่องจากการประดิษฐ๑คิดค๎นนวัตกรรม ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑และอุตสาหกรรม ท า

ให๎เกิดอาชีพวิศวกรขึ้น เริ่มมีการใช๎เหล็กและกระจกเป็นสํวนส าคัญทางสถาปัตยกรรม เริ่มมีการน าระบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กมาใช๎อยํางกว๎างขวาง และเป็นที่ยอมรับกันอยํางแพรํหลาย และได๎น ากรรมวิธีนี้มาสร๎าง
โบสถ๑ท่ี แซงจอง เดอ มองมาตร๑ โดย สถาปนิก เฮ็นบิค ( F.Hennebique) และ เดอ โบโด (A. De Baudot) 

 
ภาพที่ 2.94 ผลงานสถาปัตยกรรมของ F.Hennebique 

ที่มา : www.cehopu.cedex.es 
 

12. ศิลปะสมัยใหม่ 
ศิลปะสมัยใหมํ หรือลัทธิสมัยใหมํ (Modernism) เป็นค าที่ใช๎เรียกการสร๎างงานศิลปะตั้งแตํชํวงปลาย

คริสต๑ศตวรรษที่ 19 - 20 ได๎เผยตัวเองโดยผํานกรรมวิธีตํางๆมากมาย เป็นแบบอยํางของแตํละบุคคลมากวําที่
จะเป็นแบบอยํางศิลปะแหํงแคว๎นและมิได๎สืบทอดของเหลําชนชั้นใด ซึ่งแตกตํางกันจนยากที่จะกลําวอยํางผิว
เผินหากต๎องวิเคราะห๑ถึงแนวความคิด วัสดุและเทคนิคใหมํ ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน๑อยํางรวดเร็ว 
พร๎อมทั้งความมีอิสรภาพ ได๎สะท๎อนไปสูํงานศิลปะท าให๎รูปแบบของศิลปะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดย
เน๎นหนักที่ความคิดริเริ่มเป็นส าคัญในที่ศิลปินแตํละคนแสดงออกตํอโลกรอบตัวและ ศิลปินบางคนสร๎างสรรค๑
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ผลงานในหลายรูปแบบ ขณะเดียวกัน ความรู๎ในด๎านศาสตร๑ตํางๆ ได๎ผสมผสานจนบางครั้งไมํสามารถที่จะ
อธิบายให๎เข๎าใจอยํางงําย ๆ ได๎ แม๎วําแนวโน๎มศิลปะหลาย ๆ จะได๎พยายามลดคุณคําแบบอยํางศิลปะสํวนตน
ไปบ๎าง แตํแนวโน๎มที่แพรํหลายไปนี้ในขณะเดียวกันก็ยังมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและได๎รับ
อิทธิพลจากศิลปะในแบบดั้งเดิมแสดงมุมมองบางอยํางที่แตกตํางออกไป บ๎างก็แสดงภาวะทางจิตของศิลปิน
และกลุํมชน บ๎างก็แสดงความประทับใจในความงามตามธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและอ่ืนๆ  
 

    
ภาพที่ 2.95 ผลงานจิตรกรรมของ Edvard Munch 

ที่มา :  www.en.wikipedia.org 
 

12.1 จิตรกรรม 
ศิลปินแนวนี้รับอิทธิพลแนวคิดโดยตรง จาก วินเซนต๑ แวนโก๏ะ (Vincent Van Gogh) ปอล โกแก็ง 

(Paul Gauguin) นั้นคือการแสดงออกของอารมณ๑โดยผํานการใช๎การฝีแปรงที่ฉับพลันทันที ให๎ความรู๎สึกแข็งๆ 
และดิบ สีที่ร๎อนแรงและการตัดเส๎นรอบนอก เพ่ือให๎รูปทรงเดํนชัดและแข็งกร๎าว พวกเขาคิดวําศิลปกรรมของ
กลุํม โฟวิสม๑ ในยุโรปที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันแสดงออกไปในแนวทางที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน๎ากับความจริง 
ค านึงถึงแตํความงามอยํางเดียว ท าให๎มันสงํางามจนเข๎าใจยาก พวกเขาจึงได๎หันมาเสนอผลงานที่สะท๎อน
แนวคิดเกี่ยวกับสังคม การเมือง  ความหลอกลวง ความเลวร๎าย  กล๎าเผชิญหน๎าตรงๆระหวํางโลกและมนุษย๑ 
โดยเน๎นความพึงพอใจของศิลปินเป็นหลัก ลักษณะของเอ็กเพรสชันนิสม๑ นี้มักมีปรากฏในผลงานศิลปะทุกยุค
สมัยและทุกวัฒนธรรม เชํนในผลงานของ เอ็ดวาร๑ด มูงค๑ (Edvard Munch) และ เอกอน ชีเล (Egon Schiele) 
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12.2 ประติมากรรม 
มีศิลปินน าคตินิยมในลัทธิเอ็กเพรสชันนิสม๑มาใช๎ในการสร๎างประติมากรรม โดยการการใช๎

เส๎นอยํางงํายๆ มีปริมาตรหักเป็นเหลี่ยม มุมเห็นชัดเจน ทึบตัน แสดงทําทางรุนแรง ห๎าวหาญและแข็งกระด๎าง 
แตเํต็มไปด๎วยอารมณ๑จากลักษณะของการแสดงออก เชํนผลงานของ บาร๑ลาค (Ernst Barlach) และโคลวิทซ๑ 
(Kathe Kollwitz) 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.96 ผลงานจิตรกรรมของ Ernst Barlach 
ที่มา : www.tate.org.uk 
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ภาพที่ 2.97 ผลงานจิตรกรรมของ Pablo Picasso 

ที่มา : www.upload.wikimedia.org 
 

12.3 จิตรกรรม  
คิวบิสม๑ คือการน าเสนอข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุจากความรู๎ของคนเราวํา สร๎างขึ้ นจากมุม

ตํางๆมากมายทั้ง ด๎านบน ด๎านข๎าง ด๎านหน๎าและด๎านหลัง เป็นศิลปะที่มุํงจะเสนอการรับรู๎ของความมาก
หลากหลายปฏิเสธวัตถุที่ชัดเจน เป็นการสร๎างภาพบันทึก “ขั้นตอน” และ “กระบวนการ” และ “ความ
เปลี่ยนแปลง”บํงบอกถึงการเดินทางของเวลา ไมํใชํภาพที่นิ่งแชํแข็ง ไมํมีมุมมองตายตัว เป็นดั่งตัวแทนโลกใน
ความเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีและความสมัยใหมํ เชํน ภาพถํายเคลื่อนไหวและความรวดเร็วของรถยนต๑มีผล
ตํอการรับรู๎และการแสดงออกของศิลปินสมัยใหมํ คริสต๑ศักราช 1908-1918 โดยเริ่มต๎นจากกลุํมศิลปินที่อาศัย
อยูํในกรุงปารีส   

พาโบล ปิกาสโซ (Pablo Picasso) และ จอร๑จ บราค  (Georges Braque) สองศิลปินที่
บุกเบิกแนวทางนี้ ในชํวงแรกๆ งานทั้งสองคล๎ายกันมาก ภาพของ คิวบิสม๑ คํอนข๎างจะหลุดไปจาก
ชีวิตประจ าวันอยํางที่ อิมเพรสชันนิสม๑ (Impressionism) เคยท ามา ในชํวงครึ่งหลังของคริสต๑ศตวรรษที่ 19 
และ คริสต๑ศตวรรษที่ 20 อิทธิพลหลักใหญํๆสองอยํางที่สํงผลตํอพัฒนาการในศิลปะตะวันตกคือ อิทธิพลของ
ภาพพิมพ๑และศิลปวัตถุจากญี่ปุุน ท าให๎เกิดความกระตือรือร๎นในการค๎นหาแรงดลใจจาก ศิลปะอนารยชน 
(Primitive Art) ของเหลํานี้ได๎แนะให๎เห็นถึงการลดทอนภาพมนุษย๑ ซึ่งตํอมาก็ปรากฏให๎เห็นในศิลปะ คิวบิสม๑ 
(ศิลปินไมํได๎สนใจในความหมายและหน๎าที่การใช๎งานของศิลปวัตถุจากแดนไกลเหลํานั้น แตํน ามาใช๎อยําง
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กอบโกยเหมือนทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเจ๎าอาณานิคมดูดกินจากประเทศที่ด๎อยกวํา) ในภาพเขียนหลายภาพ
ของทั้งสองสนใจในเครื่องจักร ไมํใชํความไมํเป็นมนุษย๑ แตํเขาสนใจความเป็นระบบของมัน ทั้งคนและ
เฟอร๑นิเจอร๑ถูกท าให๎งํายและบอกความหมายวํา “สังคมที่เป็นดั่งเครื่องจักรกล” น ามาซึ่งความสมดุลกลมกลืน
อยํางไรก็ตาม คิวบิสม๑ มีอิทธิพลตํอศิลปะในคริสต๑ศตวรรษที่ 20 มาก ทั้งในด๎านแนวคิดและการจ ากัด
ความหมายของศิลปะ 

12.4 ประติมากรรม 
ปิกัสโซ (Pablo Picasso) สร๎างงานประติมากรรมควบคูํไปกับจิตรกรรมลัทธิคิวบิสม๑ เพราะ

บางอยํางในงานประติมากรรมนั้นแสดงออกเป็นรูปธรรมได๎มากกวําในงานจิตรกรรม นอกจากปั้นรูป
ด๎วยดินเหนียวและหลํอด๎วยโลหะแล๎ว เขาริเริ่มน าเศษโลหะ ชิ้นสํวนเครื่องจักรที่มีรูปทรงตํางๆกัน มา
เชื่อมติดให๎เป็นรูปรํางอยูํในผลงานชิ้นเดียวกัน 

 

ภาพที่ 2.98 ผลงานประติมากรรมของ Pablo Picasso 
ที่มา :  www.tate.org.uk 

 

1) ลัทธิฟิวเจอร์ริสม์ (Futurism) 

ลัทธิฟิวเจอริสม๑ เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางด๎านศิลปะลัทธิหนึ่งถือก าเนิดขึ้นครั้งแรกใน
อิตาลี เป็นลักษณะการเขียนแบบคิวบิสม๑  แตํผลงานจิตรกรรมฟิวเจอร๑ริสท๑ก็ผิดแผกแตกตํางกันไป ทั้งในสํวน
เนื้อหาเรื่องราวและวิธีปฏิบัติจากบรรดาผลงานคิวบิสม๑ของ Picasso, Braque พวกเขาปฏิเสธลัทธิความเชื่อ

file:///M:/wiki/Picasso
file:///M:/wiki/Braque
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เกี่ยวกับอดีตและการเลียนแบบของเกําทั้งหมด แตํให๎การยกยํองความคิดริเริ่ม มีจุดประสงค๑แสดงความ
เคลื่อนไหว ที่สะท๎อนสภาวะความเร็ว โดยใช๎รูปรําง รูปทรงที่ซ้ ากันทับซ๎อนกัน เพ่ือแสดงถึงความเคลื่อนไหว
อยํางตํอเนื่อง และการผันแปรที่มองเห็นในอนาคต โดยมีแนวคิดวําการเคลื่อนไหว และความรวดเร็ว เป็นสิ่ง
ส าคัญ จากสภาพสังคมที่เต็มไปด๎วยความเจริญของวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยี การคมนาคม การสื่อสารทุก
คนต๎องแขํงขันกันต๎องมีการเคลื่อนไหวในทุกด๎านตลอดเวลา ศิลปินจึงสร๎างงานศิลปกรรมที่แสดงการ
เคลื่อนไหว ที่ไมํอยูํนิ่ง ลักษณะสิ่งแวดล๎อมความเจริญทางด๎านวิทยาศาสตร๑  เป็นความเร็ว แสงเสียงความ
เคลื่อนไหวของจักรกลแสดงถึงวิธีความเป็นอยูํในปัจจุบัน พยายามให๎บริเวณวําง และเรื่องเวลา เป็น
องค๑ประกอบของศิลปะ มากกวํามวล ศิลปิน จาโกโม บัลลา(G i a como Ba l l a )  

 

 
 

ภาพที่ 2.99 ผลงานจิตรกรรมของ G i a como Ba l l a  
ที่มา : www.th.wikipedia.org 
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ภาพที่ 2.100 ผลงานจิตรกรรมของ G i a como Ba l l a  
ที่มา : www.wikiart.org 

 
2) ลัทธิแอ็บสแตรคเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (Abstract Expressionism) 
ระหวําง: กลางคริสต๑ทศวรรษ 1940-ทศวรรษ 1950 แนวงานแบบ แอ็บสแตรค เอ็กซ๑เพรส

ชันนิสม๑ คืออีกตัวอยํางอันสุดขั้วของแนวคิดแบบ สมัยใหมํ (modernist) ที่เน๎นความเป็นต๎นแบบต๎นฉบับ 
ความเป็นปัจเจกเฉพาะตัวของศิลปิน การท างาน (เขียนภาพ) โดยแทบจะไมํอ๎างอิงถึงสรรพสิ่งใดๆในโลก แตํ
จะมุํงไปที่การแสดงออกทางอารมณ๑ความรู๎สึกที่สดฉับพลัน ผํานสีสันและฝีแปรง เหตุการณ๑สงครามโลกครั้งที่ 
แอ็บสแตรค เอ็กซ๑เพรสชันนิสม๑ เป็นกระแสศิลปะแรกในอเมริกาที่เกิดจากเหลําศิลปินชาวยุโรปที่อพยพมา
สหรัฐอเมริกา พวกเขาเหลํานี้หนีภัยเผด็จการของพวกนาซีจากเยอรมนี 2 ท าให๎ศิลปยุโรปอพยพมายัง
สหรัฐอเมริกา ในนิวยอร๑ก ได๎เป็นที่รู๎จักในอีกชื่อหนึ่งวํา นิวยอร๑ก สกูล (The New York School) ศิลปินที่ 
ส าคัญอาทิเชํน แจ็กสัน พอลล๏อก  (Paul Jackson Pollock) แอ็บสแตรค เอ็กซ๑เพรสชันนิสม๑ คือผลจากการ
สังเคราะห๑ศิลปะหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตํงานแนว เอ็กซ๑เพรสชั่นนิสม๑ (Expressionism) โดย วินเซนต๑ แวน
โก๏ะ (Vincent van Gogh) งานนามธรรมโดย คานดินสกี้ งานที่เน๎นสีสันในพ้ืนที่ใหญํๆ ของ อองรี มาติสส๑ 
(Henri Matisse) ไปจนถึงงานที่เป็นรูปทรงอิสระแบบธรรมชาติ (organic) และงานจากจิตไร๎ส านึกของพวก 
เซอร๑เรียลลิสม๑ อยําง โจน มิโร (Joan Miro) 
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ภาพที่ 2.101 ผลงานจิตรกรรมของ Paul Jackson Pollock 

ที่มา : www.d.hatena.ne.jp 
 

3) ลัทธิคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism) 
การค๎นพบทางวิทยาศาสตร๑ได๎เปลี่ยนแปลงโลก ศิลปินกลุํมนี้ได๎พัฒนาความคิดโดยได๎แรง

บันดาลใจมาจากวิธีการติดปะ (Collage) โดยมีความคิดรวบยอดเป็นรูปแบบนามธรรม มีการใช๎วัสดุ
นานาชนิด พยามยามสังเคราะห๑เกี่ยวกับผลงานศิลปะที่กินพื้นที่ในอากาศและเวลา ถํายทอดความจริง
ตามหลักวิทยาศาสตร๑ในเรื่องของรูปทรงและสีมากกวําการยอมรับโดยงํายจากการมองเห็นด๎วยตา
และความรู๎สึก ใช๎รูปทรงตํางๆ เชํน รูปกรวย ทรงกลม และทรงกระบอก และค๎นหารูปทรงใหมํๆ และ
นิยมใช๎สีวัตถุธาตุ หรือแมํสี แดง น้ าเงิน เหลือง ในงานจิตรกรรม และประติมากรรม  
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ภาพที่ 2.102 ผลงานการออกแบบโครงสร๎าง ของ  Vladimir Tatlin 

ที่มา : www.acravan.blogspot.com 
 

4) ฟลัคซุส (Fluxus) 
ปลายคริสต๑ทศวรรษ 1950 จนถึงต๎น 1960 เป็นเวลา 10 กวําปีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

ฟลัคซุส เน๎น ความคิดและทัศนคติ มากกวําเป็นการระบุถึงรูปแบบทํงศิลปะ พวกเขาชอบการใช๎สื่อหลากหลาย
มาผสมปนเปอยํางสนุกสนาน ถือได๎วําเป็นกระแสระดับนานาชาติ โดยเริ่มจากเยอรมนีและแพรํไปสูํนิวยอร๑ค 
สํงตํอไปยังเมืองหลวงของยุโรปตอนเหนือ กลับมาที่แคลิฟอร๑เนียแล๎วผํานไปยังญี่ปุุน ฟลัคซุส เป็นกลุํมศิลปินที่
ประกอบด๎วยนักเต๎น ศิลปินทัศนศิลป์ คนท าหนังและกวี มีศิลปินหลายคนที่ไมํเห็นด๎วยกับกระแสนิยมในงาน
แบบ แอ็บสแตรค เอ็กซ๑เพรสชันนิสม๑ (Abstract Expressionism) งานในแนวนามธรรมอยํางนี้ถูกมองวําไมํ
สนใจสังคมและการเมือง ทั้งๆที่ทุกเมื่อเชื่อวันมีประเด็นปัญหาตํางๆ มากมาย บรรยากาศที่คนหนุํมสาวตื่นตัว
ทางการเมืองและสังคมในยุคนั้น ได๎ชํวยสํงเสริมให๎เกิดกิจกรรมแนว ดาด๎า ในวงการศิลปะ ดังนั้นการที่ศิลปิน
วาดรูปอยูํคนเดียวในสตูดิโอโดยไมํสนใจโลกภายนอก จึงกลายเป็นการแสดงถึงความไร๎ส านึกไมํรับผิดชอบตํอ
สังคม ต๎นคริสต๑ทศวรรษ 1960 ศิลปินในยุโรปบางคนเริ่มท าการแสดงตามท๎องถนน ในแบบที่คํอนข๎างจะ
ก๎าวร๎าวรุนแรง เป็นแนวทางที่เป็นที่รู๎จักในเวลาตํอมาวํา “แสดง” และ “กระบวนการ” ในศิลปะแบบ
ทัศนศิลป์ และเป็นต๎นแบบส าหรับศิลปะแบบ เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑อาร๑ต (Performance Art) และ คอนเซ็ปชวล 
อาร๑ต (Conceptual Art) ที่เน๎นความคิดเป็นส าคัญ) คือ โจเซ็พ บอยส๑ (Joseph Beuys) นัม จุง ไพค๑ (Nam 
June Paik) โยโกะ โอโนะ(Yoko Ono) 
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ภาพที่ 2.103 ผลงานการกการแสดง ของ  Joseph Beuys 

ที่มา : www.slash-paris.com 
 

5) ลัทธิดาด้า (Dada) 
ดาด๎า เกิดข้ึนที่ ซูริค และแพรํหลายไปอยํางรวดเร็วที่นิวยอร๑ค บาร๑เซโลนํา เบอร๑ลิน โคโลจน๑ 

และปารีส ดาด๎า เป็นชื่อกลุํมของศิลปินที่ไมํเห็นด๎วยกับกระแสการพัฒนาแนววิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่
เน๎นความคิดแบบเหตุผล อันเป็นกระแสหลักของการพัฒนาในยุโรป  พวกเขามองวําเป็นอารยธรรมที่ก าลัง
ท าลายตัวเอง ศิลปินหันมาท าศิลปะอะไรก็ได๎ ที่ไมํใชํเหตุผล ดูประหลาดผิดแปลกออกไปแตํก็แฝงเอาไว๎ด๎วย
ความขี้เลํน แตํตํอต๎านกฎเกณฑ๑ประเพณีของสังคมที่ถูกครอบง าด๎วยวัฒนธรรมประเพณีนิยม เป็นการท าลาย
ความหมายของสิ่งตํางๆตามท่ีเคยเข๎าใจกันมา ท าให๎พวก ดาด๎า ถูกเรียกวําเป็นพวกตํอต๎านศิลป (anti art) แตํ
อยํางไรก็ตามในคริสต๑ศตวรรษที่ 20 มาร๑เซล ดูชองป์ (Marcel Duchamp) ศิลปินคนส าคัญของกลุํม ได๎พลิก
โฉมวิธีคิดและการท างานศิลปะ โดยใช๎วัสดุส าเร็จรูป ท าให๎ศิลปะหลุดออกไปจากความสวยงามและงานฝีมือ
แบบเดิมๆ แล๎วก๎าวเข๎าสูํศิลปะที่เป็น รูป และ ความงาม ของ ความคิด ดาด๎า คือสํวนหนึ่งของกระแสลัทธิ
ศิลปะสมัยใหมํ ฮันนาห๑ ฮอช (Hannah Hoch)และ จอห๑น ฮาร๑ทฟิลด๑ (John Heartfield) คิดค๎นงานติดปะ
ด๎วยภาพถําย หรือที่เรียกกันวํา โฟโต๎ มอนทาจ (photo montage) เคิร๑ท ชวิตเตอร๑ (Kurt Schwitters) 
น าเอาขยะมาท างานติดปะ 
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ภาพที ่2.104 ผลงาน ของ  Marcel Duchamp 
ที่มา :  www.keithgarrow.com 

 

6) ลัทธิเซอเรียลิสม๑ (Surrealism) 

 
ภาพที่ 2.105 ผลงานจิตรกรรม ของ  Salvador Dali 

ที่มา : www.greynotgrey.com 
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- จิตรกรรม 
เซอเรียลิสม ๑ เกิดขึ้นในชํวงระหวํางสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 พัฒนาขึ้นมาในยุโรป โดยมี

แกนน าแนวคิด คือ อังเดร เบรตอง(Andre Breton) กวีและนักวิจารณ๑ชาวฝรั่งเศสพร๎อมกับแนวคิดจิต
วิเคราะห๑ ของ ซิกมันด๑ ฟรอย๑ นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย มุ๎งสะท๎อนภาพความจริงของมนุษย๑ไมได๎เกิดที่การ
รับรู๎เพียงอยํางเดียว คุณคําอยูํที่ความหวัง ความฝัน ความต๎องการที่ไมํสามารถมองเห็นได๎เพราะถูกสังคม
บังคับ มีความรู๎สึกเก็บกด ระดับจิตใต๎ส านึก จิตไร๎ส านึกและความฝัน ศิลปินกลุํมนี้จะแสดงแนวคิดผํานงาน
ทัศนศิลป์และวรรณกรรม สิ่งหนึ่งที่ลัทธินี้มีเหมือนกับคติดาดา คือการปฏิเสธเหตุและผล ศิลปินจึงมักวาดภาพ
ตามความฝัน จินตนาการของตน เป็นการแสดงออกอยํางเสรีของจิตไร๎ส านึกอยํางแท๎จริง ภายใต๎อิทธิพลของ
จิตไร๎ส านึก ซึ่งเก็บซํอนอยูํภายใต๎จิตโดยมนุษย๑ไมํรู๎สึกตัวเรื่องราวที่พวกเขาแสดงออกในงาน มักจะเป็นเรื่อง
ของอารมณ๑ความรู๎สึก ทั้งความเศร๎า ความหดหูํ ความกลัว หรือความรัก   ศิลปินที่มีชื่อเสียง เชํน ซาลวาดอร๑ 
ดาลี (Salvador Dali) แมกซ๑ แอร๑นส๑ (Max Ernst) โจอัน มิโร (Joan Miro) 

 
- ประติมากรรม 
จิอาโคเมตตี (Alberto Giacometti) เป็นประติมากรคนส าคัญของลัทธิเซอเรียลลิสม๑ มี

โครงสร๎างที่แสดงออกถึงโลกแหํงความฝัน ได๎ทดลองค๎นคว๎าหาสัดสํวนคน ที่แสดงออกถึงโครงสร๎างของ
ประติมากรรมอยํางงํายๆ โดยให๎ความสนใจถึงรายละเอียดเพียงเล็กน๎อย เพ่ือให๎เป็นไปตามจินตนาการของ
ประติมากร ระหวํางงานประติมากรรมที่มีความสัมพันธ๑กับอากาศ โดยรูปทรงประติมากรรมที่เรียวสูงมีผลตํอ
ความรู๎สึกทางสายตากับอารมณ๑ ท าให๎เกิดความคิดรวบยอดใหมํ  

 
ภาพที่ 2.106 ผลงานภาพพิมพ์ซิลสกรีน ของ Andy Warhol 

ที่มา : www.warhol.org 
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- ภาพพิมพ์ซิลสกรีน 
พ็อพ อาร๑ต คือแนวศิลปะที่เป็นปฏิกิริยาโต๎ตอบกับศิลปะลัทธิ แอ็บสแตรค เอ็กซ๑เพรสชัน

นิสม๑ ซึ่งเน๎นการแสดงออกทางอารมณ๑ความรู๎สึก การแสดงความเป็นสํวนตัว มีแนวงานเป็นของตัวเองและเป็น
เรื่องของจิตวิญญาณ แตํกลับหยิบยืมเอาสิ่งที่มีอยูํแล๎วในท๎องตลาด เชํน วัสดุส าเร็จรูป กระป๋องซุบแคมเบล 
ขวดโคคา-โคลํา มาน าเสนออยํางมีชีวิตชีวา และมีอารมณ๑ขัน ขี้เลํนและชอบเสียดสี เย๎ยหยันตํอศิลปะและชีวิต 
รูปแบบ วิธีคิด การท างาน ได๎สํงอิทธิพลตํอศิลปินและกระแสศิลปะในยุคตํอมาเป็นอยํางมาก  แอนดี้ วอร๑ฮอล 
(Andy Warhol) ใช๎เทคนิคอุตสาหกรรมนี้พิมพ๑ภาพดารา นักร๎อง และคนดัง เชํน พิมพ๑ภาพ มาริลีน มอนโร 
อลิซาเบ็ธ เทเลอร๑ และ เอลวิส เพรสลีย๑  เทคนิคดังกลําวเป็นวิธีการสร๎างงานพิมพ๑ มักจะใช๎ในแวดวงโฆษณา
ขายสินค๎า เชํน ท าโปสเตอร๑ บิลบอร๑ด และพิมพ๑ลวดลายลงบนเสื้อยืด ในสมัยนั้นเทคนิคนี้ยังถือวําเป็นของ
คํอนข๎างใหมํ รอย ลิชเท็นสไตน๑ (Roy Lichtenstein) เป็นศิลปินพ็อพอีกคน เขาหยิบยืมรูปแบบของสิ่งพิมพ๑
การ๑ตูนอุตสาหกรรมที่เลําเรื่องเป็นชํองๆ มีลักษณะพิเศษอยูํที่การตัดเส๎นภาพลายเส๎นด๎วยเส๎นทึบด า สร๎างสี
และน้ าหนักของภาพด๎วยการใช๎แถบเม็ดสี แถบริ้วสี (เม็ดสกรีนและแพนโทน) บางครั้ง ลิชเท็นสไตน๑ ถึงกับน า
ภาพจากหนังสือการ๑ตูนที่วางขายในท๎องตลาดมาดัดแปลงเล็กน๎อยให๎เป็นผลงานของตัวเอง  
ประติมากรรม 

เคลส๑ โอลเด็นเบิร๑ก (Claes Oldenberg) ประติมากร ปฏิเสธเรื่องราวยิ่งใหญํแบบคลาสสิค
มหากาพย๑ทั้งหลาย โอลเด็นเบิร๑ก เขาหยิบจับเอาข๎าวของในชีวิตประจ าวันสมัยใหมํ เชํน ไม๎หนีบผ๎า
กระดุม ก๏อกน้ า สายยาง ลูกแบตมินตัน และขนมพายมาท าประติมากรรม ขยายขนาดจนใหญํให๎โต
มโหฬาร  
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ภาพที่ 2.107 ผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ ของ Claes Oldenberg 

ที่มา : www.oldenburgvanbruggen.com 
 

- อ๊อพ อาร์ต (Op Art) หรือ อ็อพติเคิล อาร์ต (Optical art) 
อ็อพ อาร๑ต (Op Art) มีรากมาจากทฤษฎีการสอนศิลปะของ โจเซ็พ อัลเบอร๑ (Josef Alber) 

ศิลปินชื่อดังของโลก ที่เคยสอนอยูํในโรงเรียนศิลปะ บาว๑เฮ๎าส๑ (the Bauhaus school of art) ในเยอรมนี
ระหวํางปลายคริสต๑ทศวรรษ 1920 ที่สอนเกี่ยวกับทฤษฎีสีและการทดลองเกี่ยวกับภาพและการมอง  การ
สร๎างภาพนามธรรมที่เน๎นรูปทรงเรขาคณิต ที่มีขอบและเส๎นรอบนอกที่คมชัดดูประณีต เป็นระเบียบทิศทาง
ของรูปทรงและเส๎นรอบนอกมักจะหักเห ยักเยื้อง เป็นภาพที่มีผลตํอการมอง ท าให๎เกิดการลวงตาท าให๎รู๎สึก
เคลื่อนไหววูบวาบ เกิดรูปทรงดูนูนสูงขึ้น เว๎าต่ าลง สมจริง ทั้งๆ ที่มันเป็นภาพแบนๆ ความนิยมใน อ็อพ อาร๑ต 
เริ่มเลือนหายเมื่อ ถูกน าไปใช๎ในการท าลวดลายผ๎าสิ่งทอและการออกแบบตกแตํงภายในแตํงานดีไซน๑ตํา งๆ ที่
ใช๎ลวดลายแบบ อ็อพ อาร๑ต กลับได๎รับความนิยมมาก ศิลปินที่ท างานในแนวทางนี้ คือ บริดเจ็ท ไรลีย๑ 
(Bridget Riley) วิคเตอร๑ วาซารีลี (Victor Vasarely) และ ลาร๑รี พูนส๑ (Larry Poons) 
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ภาพที่ 2.108 ผลงานจิตรกรรม ของ Bridget Riley 

ที่มา : www.tomellard.com 
 

6) ลัทธิมินิมอลลิสม์ (Minimalism)  
            ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  บาร๑เน็ท นิวแมน (Barnett Newman) แอ็ด ไรน๑ฮาร๑ท (Ad 
Reinhardt) และ เดวิด สมิธ (David Smith) เป็นผู๎บุกเบิกศิลปะนามธรรมน าเสนอผลงานแบบลดทอนรูปทรง 
โดยมากจะเป็นเหลี่ยมรูปทรงเรขาคณิต ที่เรียบงํายและประณีตท่ีสุดเทําที่จะท าได๎ เป็นแนวศิลปะกระแสหลัก
ที่ครอบง าวงการศิลปะในอเมริกาชํวงปลายคริสต๑ทศวรรษ 1960  ศิลปินในกลุํม มินิมอลลิสม๑ มักจะท างาน
ประติมากรรมมากกวํางานจิตรกรรม ไมํมีแทํนฐานส าหรับวางประติมากรรม ดูเป็นผลผลิตของเครื่องจักร
อุตสาหกรรม ศิลปินที่บุกเบิกแนวทาง ผลงานในลักษณะนี้ ความสวยงามของวัสดุที่น ามาสร๎าง ได๎แสดงตัวของ
มันอยํางเต็มที่ เชํน ความมันวาวในแบบสเตนเลส เนื้อหยาบดิบของก๎อนอิฐ หรือพ้ืนผิวและสีที่กระด๎างของ
แผํนโลหะ 
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ภาพที่ 2.109 ผลงานประติมากรรม ของ  Barnett Newman 

ที่มา : www.pinterest.com 
 

ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันออก 

วิวัฒนาการของศิลปะตะวันออกนั้น  สํวนหนึ่งจะได๎รับอิทธิพลหรือมีรากฐานมาจากอารยธรรมของ

อินเดียและจีน  มีความเชื่อถือที่แตกตํางกันออกไปบ๎างและคล๎ายคลึงกันบ๎าง สํวนที่คล๎ายคลึงกันนั้น เป็นเพียง

เรื่องของศาสนาแตํการสร๎างสรรค๑ศิลปะของแตํละประเทศแตกตํางกันออกไป   มีลักษณะเดํนชัดในเรื่องของ

เอกลักษณ๑ อันเนื่องมาจากความคิดที่ประดิษฐ๑ขึ้นอยํางวิจิตรบรรจงของคนในชาติ  แม๎วําจะใช๎ลักษณะรูปแบบ

ของธรรมชาติเป็นพ้ืนฐาน แตํก็มิได๎เน๎นจนเกิดความส าคัญเทํากับลักษณะรูปแบบที่สร๎างสรรค๑โดยจินตนาการ 

เพราะฉะนั้นเมื่อสร๎างสรรค๑รูปที่ประสงค๑จะเอาไว๎เป็นตัวแทนสักการบูชา จึงพยายามถํายทอดแนวคิดออกมา

ให๎มีลักษณะที่สูงกวําธรรมชาติ สังเกตได๎จาก พระพุทธรูป  

ศิลปะตะวันออกสามารถจ าแนกแหลํงอิทธิพลได๎เป็น 2 แหลํงด๎วยกัน คือ 
1. ประเทศท่ีอยูํในสาย วัฒนธรรมอินเดีย มี ไทย พมํา อินโดนีเซีย ลาว เป็นต๎น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7


96 

 

2. ประเทศท่ีอยูํในสายวัฒนธรรมจีน มี เกาหลี ญี่ปุุน เวียดนาม เป็นต๎น 

2.1 จิตรกรรม 

 
ภาพที่ 2.110 กลุํมสตรีจากตอนใต๎ของอินเดีย ค.ศ.1540 

ที่มา : www.bloggang.com 
 

1) ภาพเขียนของศิลปะสายวัฒนธรรมอินเดีย เป็นงานศิลปะที่มีลักษณะเดํนอยูํที่การแสดง
เนื้อเรื่องใช๎ภาพคนเป็นสิ่งด าเนินเรื่อง จึงได๎รับการเอาใจใสํเป็นพิเศษที่ประดิษฐ๑ภาพคนให๎เดํน และ
ประกอบด๎วยทิวทัศน๑ ปราสาทราชวัง ตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง ความกลมกลืนและหลักการจัดตัวภาพมีสํวน
คล๎ายกัน 

เฉพาะในกลุํมประเทศในสายศิลปะอินเดีย นอกจากนั้นก็มีการเน๎นภาพคนส าคัญให๎เดํนกวําคน
อ่ืน ๆ ในภาพเดียวกัน ซึ่งเทํากับใช๎ภาพชํวยเลําเรื่องให๎เข๎าใจนั่นเอง การใช๎สีก็จะผสมสีให๎เป็นไปตามความ
ต๎องการแล๎วระบายสีจนเรียบแบบไมํเน๎นแสงเงา และไมํแสดงกาลเวลาด๎วย การตัดเส๎นเป็นสิ่งส าคัญมาก สํวน
พ้ืนที่ในการเขียนภาพนั้นมีทั้งเป็นแผํนผนังอาคาร เขียนเป็นภาพประกอบในหนังคัมภีร๑ เชํน หนังสือธรรม และ
หนังสือสวด เป็นต๎น ส าหรับการเขียนตกแตํงก็จะมีสีที่สดใสประกอบกับการตัดเส๎นจนเดํนชัดยิ่งขึ้น 

2) ภาพเขียนศิลปะในสายวัฒนธรรมจีน มีวิวัฒนาการมาจากการเขียนตัวอักษรและ
ลักษณะเดํนอยูํที่การแสดงแนวปรัชญาสิ่งปรากฏในภาพจึงเป็นธรรมชาติมีปุา เขา แมํน้ า ล าธาร นก ดอกไม๎ 
ใบไม๎ โดยเฉพาะใบไม๎ไผํของจีน ศิลปินสามารถวาดด๎วยสีด าที่ผสมน้ าให๎บังเกิดความอํอนแกํได๎อยํางกลมกลืน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
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%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
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ยิ่ง สีด าเรียกวํา “ หมึกจีน ” เป็นหลักในการเขียนภาพ สํวนสีอ่ืน ๆ ก็ใช๎อยํางเจือจางมากและภาพสํวนมากจะ
มีตัวอักษรประกอบเพ่ือให๎เกิดแงํคิดทางปรัชญาธรรมะ ส าหรับภาพที่ใช๎คัมภีร๑พระไตรปิฎกเขียนเป็นภาพคน 
เพ่ือเลําเรื่องหรืออธิบายเรื่องด๎วย แตํจิตรกรรมของญี่ปุุนมีสีมากขึ้น การใช๎สีที่คํอนข๎างสดใสแตํก็เจือจางเป็นสี
บาง ๆ เทํานั้น 

การจัดวางภาพจิตรกรรมในสายศิลปะจีน จะเห็นได๎วําพยายามเน๎นจินตนาการอัน 
ประกอบด๎วยธรรมชาติตําง ๆ ดังกลําววํา ส าหรับการใช๎สีนั้น เฉพาะงานวิจิตรกรรมมักจะเป็นสีเจือจาง แตํถ๎า
เป็นการใช๎สีตกแตํงก็จะเป็นสีที่สดใส 

        
ภาพที่ 2.111 อักษรโบราณบนกระดองเตํา                ภาพที่ 2.112 ลักษณะการชีสีภาพเขียนของจีน 

ที่มา : www.thaichinese.net                          ที่มา : www.bloggang.com 

 

2.2 ประติมากรรม 

ประติมากรรมทางสายศิลปะในสายวัฒนธรรมอินเดียเนื่องมาจากลักษณะรูปแบบที่ได๎สร๎างสรรค๑ขึ้นใน
ยุคสมัยตําง ๆ ซึ่งก็ได๎ถํายทอดไปสูํประเทศอ่ืนการเผยแพรํศาสนา จึงเห็นได๎วําประเทศตํางๆที่นับถือพุทธ
ศาสนาก็รับเอาลักษณะการสร๎างรูปเคารพนั้นมาด๎วย แตํก็มีการผสมวัฒนธรรมความเชื่อเดิมโดยได๎คิด
สร๎างสรรค๑ขึ้นใหมํตามรสนิยมและทักษะฝีมือชําง กํอน จนกลายเป็นศิลปะประจ าชาติที่ มีเอกลักษณ๑เฉพาะ
ได๎รับการยกยํอง เชํน ประติมากรรมของไทย ของกัมพูชา เป็นต๎น แม๎ในประเทศเดียวกันก็ยังมีการสร๎างสรรค๑
ให๎แตกตํางกันออกไปตามยุคตามสมัยด๎วย ตัวอยํางเชํน พระพุทธรูปของไทยที่มีรูปลักษณะแยกออกได๎วําเป็น
ยุคสมัยใดบ๎าง ประติมากรรมเหลํานี้ได๎ชี้เห็นถึงความคิดสร๎างสรรค๑ จนกลายเป็นลักษณะของแตํละประเทศ แตํ
สํวนใหญํแล๎วสร๎างรูปแบบขึ้นโดยเน๎นความงามให๎เหมือนธรรมชาติ เชํน รํางกายของประติมากรรมที่เกลี้ยง
เกลา ไมํแสดงกล๎ามเนื้อ เครื่องประดับแพรวพราวตามแบบของ แตํละประเทศ ประติมากรรมเหลํานี้มีทั้ง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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แกะสลักด๎วยไม๎ หิน และปั่นหลํอด๎วยโลหะที่เรียกวํา สัมฤทธิ์  สํวนใหญํก็เกี่ยวข๎องกับศาสนาจึงมักจะเป็น
เทวรูป พระพุทธรูป หรือ พระโพธิสัตว๑  

 

   
ภาพที่ 2.113 งานแกะสลักหิน สมัยมถุรา 
ที่มา : www.601history.blogspot.com 

 

 
ภาพที่ 114 ประติมากรรมถ้ าแกะสลักที่ส าคัญที่สุดของเมืองต๎าถง 

ที่มา : www.about108.com 
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 ในวัฒนธรรมจีนก็อาศัยลักษณะรูปแบบประติมากรรมอินเดียมาตั้งแตํในระยะแรก เฉพาะพระพุทธรูป
จะเห็นได๎ชัดวํา ด าเนินตามลักษณะพระพุทธรูปของอินเดียติดตํอมาเกือบทุกระยะ เชํน  สมัยคันธาระ สมัยมถุ
รา สมัยอมราวดี สมัยคุปตะ เป็นต๎น พระพุทธรูปของจีนเองก็แพรํหลายออกไปอีกหลายประเทศ มี
ญี่ปุุน เกาหลี เป็นต๎น แตํละประเทศก็สามารถสร๎างสรรค๑แสดงลักษณะแบบอยํางที่เป็นเอกลักษณ๑ของตนเองได๎ 
ท าให๎บังเกิดพระพุทธรูปขนาดตําง ๆ เชํน ในประเทศญี่ปุุนมีพระพุทธรูป “ ไดบุดสุ ” สูงใหญํมาก 

  
ภาพที่ 2.115 พระพุทธรูธ ไดบุดสุ แหํงเมืองคามาคุระ 

ที่มา : www.palungdham.com 

 

2.3 สถาปัตยกรรม 

งานสถาปัตยกรรมตะวันออก อาจแบํงออกได๎ตามประโยชน๑ชํวงใช๎ จึงมีทั้งที่อยูํอาศัยและสิ่งกํอสร๎างใน
ศาสนา และเนื่องจากประเทศในตะวันออกสํวนใหญํอยูํในโซนร๎อน มีฝนชุกบ๎าง มีอากาศแปรปรวนหนาวร๎อน
จัดบ๎าง หลังคาของอาคารสํวนใหญํจะมีจั่วสูง ซึ่งแตกตํางกับอินเดีย เพราะแม๎วําจะเป็นประเทศแมํบทบาททาง
ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเซีย แตํก็มิได๎มีสิ่งกํอสร๎างเฉพาะ ที่อยูํอาศัยเชํนเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ทั้งนี้เป็น
เพราะอากาศตามปกติของอินเดียออกจะแห๎งแล๎งและหนาวจัดในบางฤดู ที่อยูํอาศัยจึงสร๎างขึ้นเพ่ือปูองกัน
อากาศที่แปรปรวน แตํประเทศทางตะวันออกไกลมีฝนตกชุก มีอากาศร๎อน ที่อยูํอาศัยจึงหลังคาสูง และปลูก
อยูํบนเสาสูง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5
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ลักษณะของสถาปัตยกรรมตะวันออกเป็นไปตามฐานะของบุคคลอยํางเห็นได๎ชัด เชํน ปราสาทราชวัง
ของกษัตริย๑ หรือคฤหาสน๑อันโอํอําของคหบดี หรือกระทํอมไม๎ไผํ มุงหญ๎าคาของคนในชนบท สิ่งเหลํานี้มิได๎เป็น
สิ่งแปลกประหลาด เพราะดูจะเหมือนกันทุกแหํงในโลก 

 
ภาพที่ 2.116 ทัชมาฮาล (อัครา ประเทศอินเดีย) สร๎างราว ค.ศ. 1630 โดยสมเด็จพระจักรพรรดิชาห๑ชะฮัน 

                                                   ที่มา : www.pantip.com 

 

 
ภาพที่ 2.117 อารามลอยฟูา Xuankong Templ มีอายุกวํา 1,400 ปี ในเมืองต๎าถง ประเทศจีน 

ที่มา : www.about108.com 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2
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ศาสนสถาน หรือ สิ่งกํอสร๎างในศาสนานั้น แตกตํางกันออกไปจากที่อยูํอาศัย บ๎างมีความมุํงหมายให๎
เกิดความถาวรมั่นคง มีอายุยืนนาน จึงมักจะกํอสมร๎างด๎วยหิน หรือ อิฐปูนตามก าลังศรัทธา เชํน ในประเทศ
อินเดีย สมัยราชวงค๑คุปตะ มีการเจาะภูเขาสร๎างเป็น “ วิหารถ้ า ” เชํน ถ้ าอาจันตะ มีอยูํถึง 20 กวําถ้ า แตํถ๎า
ถ้ าประดิษฐ๑สิ่งตกแตํงอยํางวิจิตรบรรจง จนเหนือความสามารถของมนุษย๑ในปัจจุบันที่จะท าเชํนนั้นได๎ การ
สร๎างศาสนาสถานในลักษณะตําง ๆ ของประเทศตะวันออก แม๎วํามีแมํบทคือ อินเดีย แตํก็ยังสามารถประดิษฐ๑
ให๎เป็นแบบอยํางเฉพาะของแตํละประเทศได๎ นับวําเป็นความคิดสร๎างสรรค๑ซึ่งคนสมัยกํอน ๆ ได๎ฝากความคิด 
และฝีมือไว๎เป็นอุทาหรณ๑ 

 

 
ภาพที่ 2.118 ถ้ าอาจันตะในสมัยคุปตะ 

ที่มา : www.travel.thaiza.com 

 

การตกแตํงประดับประดาสิ่งกํอสร๎างเฉพาะที่อยูํอาศัยยํอมแตกตํางกับศาสนสถาน เพราะ ที่อยูํอาศัย
นั้น มุํงแสดงฐานะความสะดวกสบาย และความสุขของผู๎อยูํอาศัยที่เป็นเจ๎าของ แตํศาสนสถานนั้นมุํงจรรโลง
ศาสนา ทุํมเทพลังความคิดและฝีมือเพ่ือเสริสร๎างความศรัทธาแกํมหาชน อาจท าตามผู๎มีอ านาจบงการก็จริงอยูํ 
แตํสํวนใหญํแล๎วเป็นสถานที่ท าให๎เกิดความวิเวกจิตสงบ จึงมีการตกแตํงที่แตกตํางกันออกไปบ๎าง เรื่อง ราวที่
น ามาประกอบกับความเข๎าใจในการตกแตํงอาจมีทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม ซึ่งล๎วนแล๎วแตํเพ่ือประโยชน๑
สุขทางศาสนารํวมกันของมหาชนทั้งสิ้น 

 

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%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน(  ASEAN Art and Culture) 

1. ความเข้าใจเบื้องต้น ( Introduction to ASEAN Arts and Cultural Development) 

ด๎วยความตื่นตัวอันเนื่องมาจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ประกอบไปด๎วยประเทศ

สมาชิก ทั้งหมด 10ประเทศ ประกอบไปด๎วย อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร๑ เมียนมาร๑ บรูไนดารุสซาลาม 

กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ ฟิลิปปินส๑  ท าให๎เกิดความสนใจในการเรียนรู๎ซึ่ งกันและกันระหวํางประเทศ

สมาชิกเกี่ยวกับอัตลักษณ๑แหํง วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ภาษา และศาสนา ที่จะน าไปสูํองค๑ความรู๎หลักใน

การสร๎างเสริมความสัมพันธ๑อันดีในองค๑กร รวมไปถึงเปูาหมายและทิศทางในการพัฒนารํวมกันอยํางยั่งยืน 

การเรียนรู๎เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมของแตํละประเทศจึงเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการเสริมสร๎าง

ความรู๎ความเข๎าใจซึ่งกันและกัน ตามเปูาหมายขององค๑กรหลักทั้งสามในการมุํงไปสูํความส าเร็จของประชาคม

อาเซียน อันประกอบไปด๎วย 

1.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน( ASEAN Political-Security Community-

APSC) 

1.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) 

1.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) 

หนึ่งในพันธกิจของ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน-ASCC คือ การสร๎างอัตลักษณ๑อาเซียน (Building 

an ASEAN Identity) เพ่ือ สํงเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสภาพความเป็นอยูํ ดูแลสิ่งแวดล๎อม และสร๎าง

ความรู๎สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชากรในกลุํมประเทศสมาชิก(วิทย๑ บัณฑิตกุล, 2555:206-210) 

การจะเข๎าถึงเข๎าใจอัตลักษณ๑แหํงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความเป็นอยูํของเพ่ือนสมาชิกอาเซียนได๎ดี

นั้น การแบํงปันองค๑ความรู๎ซึ่งกันและกันจึงเป็นองค๑ประกอบหลัก การเรียนรู๎ถึงรากเหง๎าของแตํละท๎องถิ่นจึง

เป็นปัจจัยส าคัญ สิ่งจ าเป็นในการบํงบอกถึงอัตลักษณ๑ของแตํละประเทศสมาชิก อันจะน าไปสูํความเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันและองค๑ความรู๎ในการพัฒนาเป็นอัตลักษณ๑แหํงอาเซียนได๎ในที่สุด 

ไมํเพียงเราซึ่งเป็นประเทศสมาชิกที่หันมาสนใจในวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวิทยาการของพวกเราเอง 

แตํประเทศตะวันตกได๎มีการค๎นคว๎าศึกษาและให๎ความส าคัญกับกลุํมประเทศอาเซียน (Southeast Asia) มา

นานแล๎ว ด๎วยตระหนักถึงความรุํมรวยในศิลปวัฒนธรรมและความหลากหลายทางมนุษยวิทยาและสังคมวิทยา 

มีการศึกษาวิเคราะห๑ถึงอิทธิพลในด๎านตํางๆที่มีตํอการพัฒนาและการสร๎างสรรค๑งานศิลปะในภูมิภาคนี้ โดย

อาจเรียกวําเป็นวิวัฒนาการทางศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากอิทธิพลแหํงการผสมผสานกันทางวัฒนธรรม           

(Cultural Blending) ที่อาจมีที่มาจาก (1) การติดตํอค๎าขายย๎ายถิ่นฐานกันระหวํางภูมิภาค ยกตัวอยํางเชํน 
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อิทธิพลของ อินเดีย จีนและประเทศอ่ืนจากทุกมุมโลก ที่กํอให๎เกิดผลกระทบในแงํมุมตํางๆทั้ง การเมืองการ

ปกครอง ขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งทางด๎านศาสนา เกิดการสนธิกันระหวําง ลัทธิปรัชญาความเชื่อตํางๆของ

ท๎องถิ่นดั้งเดิมและการเคลื่อนย๎ายแพรํหลาย เผยแผํของศาสนาหลักๆของโลกที่เข๎ามาสูํภูมิภาคนี้  ไมํวําจะเป็น 

ฮินดู พุทธ คริสต๑ และ อิสลาม (2) การผสมกลมกลืนกันของกลุํมชาติพันธ๑ในภูมิภาค(กํอนการเกิดลัทธิชาตินิยม

ที่มาจากการกํอตั้งประเทศและมีเขตแดนชัดเจน) ที่เกิดจากประวัติศาสตร๑การถูกกวาดต๎ อนของคนกลุํมชน

ตํางๆในท๎องถิ่นท่ีอยูํในภูมิภาคเดียวกัน เชํน ไทย พมํา มอญ ลาว เขมรและชาติพันธ๑อ่ืนๆ อันเนื่องมาจากการ

ขยายอาณาเขตและควบรวมดินแดนของกลุํมชนที่มีอ านาจในขณะนั้น  ซึ่งอาจท าให๎เกิดการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมที่เรียกวําเป็นวัฒนธรรมสัมพันธ๑ (Cultural Relativity) ที่พบได๎จากงานประเพณีตํางๆ ที่ได๎รับ

อิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา ฮินดู พุทธ เชํนประเพณีเทศกาลสงกรานต๑ในไทย ซึ่งเรียกวํา “ติงยาน” ของ

เมียนมาร๑ และ “บอน โจล ชนัม”ของกัมพูชา และวัฒนธรรมการกินอาหาร วัฒนธรรมการแตํงกายของผู๎คน

บนผืนแผํนดินใหญํของเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เป็นต๎น ปัจจัยอีกอยํางหนึ่งคือ อิทธิพลแหํงลัทธิจักรวรรดิ์นิยม 

(colonization) การเข๎ายึดดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ของประเทศมหาอ านาจ เชํน สเปน ฝรั่งเศษ 

อังกฤษ ฮอลันดา อเมริกา ที่ท าให๎เกิดการไหลบําทางวัฒนธรรมเข๎ามาในดินแดนแหํงนี้ และเปลี่ยนโฉมรูปแบบ

การใช๎ชีวิตของคนในภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศอาณานิคม กํอให๎เกิดวิวัฒนาการเกิดพัฒนาการแหํง

ศิลปวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะตัวอันเกิดจากอิทธิพลของศาสนาคริสต๑ (Fiona Kerlogue, 2004:7-23) 

 

อิทธิพลที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการแห่งศิลปวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Art and Culture Development 

and its Influences)   

1. อิทธิพลของอินเดีย (the Influence of India) 

วัฒนธรรมของชนชาติอินเดียนั้นเป็นวัฒนธรรมหลักที่มีอิทธิพลตํอชาวตะวันออกมานาน เชํนเดียวกัน

กับวัฒนธรรมกรีกท่ีเป็นเสมือนต๎นก าเนิดของวัฒนธรรมตะวันตก 

1.1 ปรัซญาความเชื่อของศาสนา ฮินดู-พุทธ (Hindu-Buddhist Influences)  

ศาสนาพรามหมณ๑นั้นเป็นศาสนาหลักของอินเดียมาตั้งแตํ กํอนคริสต๑ศตวรรษที่7 ด๎วยหลัก

ความเชื่อใน ระเบียบแหํงโลกและจักรวาล ( cosmology) ที่มีองค๑ประกอบหลักคือ 

1) สวรรค๑-จักรวาล (cosmos) 

2) เทวดา มนุษย๑ โลก (Microcosm) 

3) ธรรมชาติ (Nature)- แสงสวําง ไฟ ( light-Fire) 
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4) นรก กรรม (Karma)- พระยม (Yama) 

ตํอมาศาสนาพราหมณ๑แยกออกเป็นหลายนิกาย โดยที่ เน๎นไปที่หลักความเชื่อในพระเจ๎า

หลายองค๑เชํน ลัทธิ ไตรมุรติ (Trimurti) ที่นับถือ พระพรหม (Brahma) พระวิศณุ หรือ นารายณ๑ ( Vishnu) 

และพระศิวะ ( Siva) ซึ่งมีความหมายถึง ผู๎สร๎าง ผู๎รักษา ผู๎ท าลาย ยุคศตวรรษที่6 B.C. เกิดการเปลี่ยนปลงที่มี

อิทธิพลตํอศาสนาพราหมณ๑โดย เกิดความเชื่อที่วําโลกนี้ไมํมีพระเจ๎า แตํชีวิตขึ้นอยูํกับกฏแหํงกรรม  (Law of 

Karma) ของลัทธิอาตมัน (Godlessness) จึงน าไปสูํการเกิดขึ้น ของมหาโคตมะ (Gautama Buddha) ที่เป็น

ผู๎น าทางศาสนาท าให๎ศาสนาพุทธแพรํหลายไปในอินเดีย พุทธศาสนามีความเจิญรุํงเรืองสูงสุดในยุคสมัยของ

พระเจ๎าอโศกมหาราช (พ.ศ.271-311) จนถึงพุทธศตวรรษที่ 8 ประเทศที่ได๎รับอิทธิพลจากอินเดีย คือกลุํม

ประเทศในแถบอุษาคเนย๑ ได๎แกํ พมํา กัมพูชา จัมปา(ญวน) สุมาตรา ไทยและแหลมมลายู (ศิลป์ พีระศรี 

ผู๎เขียน: เขียน ยิ้มศิริ ผู๎แปล: ประวัติศาสตร๑และแบบอยํางศิลปะโดยสังเขป, 2550: 143-147) 

 

2. อิทธิพลของอินเดียในงานศิลปะของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สามารเปรียบเทียบให๎เห็นได๎จากศึกษาศิลปะแบบฮินดูและแบบพุทธที่จะกลําวถึงดังตํอไปนี้ 

1) รูปแบบสถาปัตยกรรมในศาสนาฮินดู แบํงออกเป็น 3 แบบ ได๎แกํ 

- Dravidian style1 อินเดียตอนใต๎และลังกา เชํนที่ Mamallapuram และ Kailasanatha 

ที่เมือง Ellora และ Madegitti ที่เมือง Badami 

- Chalukyan style อินเดียตอนกลาง ที่เมือง Bombay, Hanakonda, Haiderabad 

- Northern style ตอนเหนือของอินเดีย เชํนที่เมือง Orissa วิหาร Parasuranesvara และ 

Lingaraja 

รูปแบบสถาปัตยกรรมของฮินดูศาสนสถานได๎รับอิทธิพลโดยตรงจากความเชื่อในระเบียบโลกและ

จักรวาลแบบพราหมณ๑-ฮินดู (Hindu cosmology)2 การวางแผนผังและการกํอสร๎างต๎องปฏิบัติตามหลัก

                                                           
1

 Dravidian Style เป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีประเทศ อินโดนีเซีย และประเทศแถบแคว้นสวุวรณภมูิ (ไทย กมัพชูา พมา่ ญวน) 
น าไปใช้ในการสร้างศาสนสถาน โดยยึดหลกัปรัชญาในการวางแปลนและก่อสร้างตามแบบหลกัความเช่ือในระเบียบโลกและจกัรวาล
แบบฮินด ู(Hindu Cosmology) 

2
 ฝ่ายวิชาการส านกัพิมพ์สถาพรบคุส์(2555), มรดกโลกทางวฒันธรรมในอาเซียน 

โครงสร้างจกัรวาล หรือระเบียบของโลกและจกัรวาลตามหลกัความเช่ือของศาสนาพราหมณ์และฮินด ูประกอบไปด้วยความเช่ือท่ีวา่ เขา
พระสเุมรุบริเวณแกนกลาง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสตัตบริภณัฑ์ทัง้เจ็ด อนัได้แก่ ยคุนธร อิสินธร กรวิก สทุสันะ เนมินธร วินตก และ 
อสักณั โดยมีมหาทวีปตัง้อยู่ทัง้สี่ทิศ ได้แก่ อตุรกรุุทวีปทางทิศเหนือ บพุวิเทหะทางทิศตะวนัออก ชมพทูวีปทางทิศใต้ และ อมรโคยานทาง
ทิศตะวนัตก ซึง่มีมหานทีสีทนัดรโอบล้อมทัง้หมดไว้ 
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ปรัชญาดังกลําวคือ พื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส หมายถึงทิศทั้งสี่ ยอดของวิหาร (Kasala) ที่เป็นรูปกระถาง (Amalaka 

Kasala) หมายถึง หยดน้ าของชีวิต และ วิญญาณอันเป็นนิรันดร๑ ซึ่ง Amalaka หมายถึงสวรรค๑นั่นเอง สํวนที่

ส าคัญที่สุดของวิหารก็คือ สัญญลักษณ๑ของ พระพรหม พระอิศวร และ พระนารายณ๑ ที่เรียกวําไตรมุรติ 

(Trimurti) คูหา ( Cell) ใช๎ตกแตํงปรางค๑ เป็นที่ประทับของบรรดาเทพพระเจ๎าตามความเชื่อ ประตูทางเข๎า 

(Gopuram) มณฑป ( Mondop) วิมาน หรือ Sikhara จะมีคูหา หรือ Cell อยูํข๎างบน และ วิหารคด หรือ 

Enclosing gallery ใช๎เป็นที่ประดับ เทวรูป 

 
ภาพที่ 2.119 สํวนส าคัญของโครงสร๎างของสถาปัตยกรรมแบบฮินดู 

ที่มา: ศิลป์ พีระศรี 

ค าอธิบายภาพ 

4-5. หินกํอเป็นชั้นๆยื่นออกมาเป็นเส๎นระดับ ถ๎าหาก คานของหลังมีความกว๎างมากไป จะใช๎คันทวย 

(Bracket) ชํวยรับน้ าหนัก 

6. แผนผังวิหาร 

7. A-Gopuram หรือประตูทางเข๎า, B-Mandapan หรือ มณฑป, C-Sikhara หรือ วิหาร D-

Enclosing gallery หรือ วิหารคด 

8. ข๎างนอกคูหา (Cell) ที่ประกอบด๎วยสํวนประกอบอ่ืนๆเพ่ิมมากขึ้น แผนผังภายในของคูหาต๎องเป็น

รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเสมอ (ดูรูป 8E และ 8F) 

( ศิลป์ พีระศรี ผู๎เขียน, เขียน ยิ้มศิริ ผู๎แปล: ประวัติศาสตร๑และแบบอยํางศิลปะโดยสังเขป, 2550: 

175) 
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รูปแบบของสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนสถาน แบบที่สลักหน๎าผาเข๎าไปเป็นตัวอาคาร ( Rock-cut 

caves) ซึ่งประกอบไปด๎วย สถูป (Stupas) โบสถ๑ ( Chaityas) วิหาร (Sangaram) ซึ่งเรียกรวมวําวัด 

(Monastries)  รวมถึงสํวนประกอบอื่นอีก เชํน รั้ว (Rails) เสา ( Stambhas หรือ Lats) 

แบบธิเบต ( Tibet) มีลักษณะผสมทั้งระหวํางลัทธินับถือผี และพุทธศาสนาบริสุทธิ์ เป็นศิลปะที่ได๎รับ

อิทธิพลทั้งของจีน และอินเดีย วัดที่ส าคัญคือ วัดบนภูเขา Potaka ในเมือง Lhasa หรือ Lama 

แบบลังกา สถูปที่เกําแกํและมีชื่อเสียง คือ Ruanweli, Jetawana, Mahanaga, Yatthala, 

Thuparama, Maha Seya ซึ่งเป็นแบบ Dravidian Style 

 
ภาพที่ 2.120 สํวนส าคัญโครงสร๎างของสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา 

ที่มา: ศิลป์ พีระศรี 

ค าอธิบายภาพ 

1-2.แบบโบสถ๑เจาะภูเขาที่เกําแกํที่สุด (ศตวรรษท่ี2) 

3.แบบโบสถ๑เจาะภูเขาที่สวยงามที่สุดในเมือง Karli (ศตวรรษที่4) 

4. โบสถ๑ท่ีถ้ าซันตะ (พุทธศตวรรษท่ี7) 

5. แบบโบสถ๑สมัยหลัง ที่เมือง Ellora (พุทธศตวรรษที่11) 
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ภาพที่ 2.121 แบบวิหารสร๎างด๎วยไม๎ 

ที่มา: ศิลป์ พีระศรี 

ค าอธิบายภาพ 

1. แบบวิหารสร๎างด๎วยไม๎ มีกุฏิรอบวิหารลดหลั่นเป็นชั้น ที่ได๎รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรมมแบบ 

Dravidian ของฮินดู ที่อินโดนีเซีย และประเทศในแคว๎นสุวรรณภูมิ (ไทย พมํา เขมร ญวน) ได๎รับอิทธิพลใน

การวางแผนผังและกํอสร๎างมา 

2-3. แบบกุฏิทางมุมและด๎านข๎าง 

4-5-6-7-8. แผนผังของวิหารที่สร๎างในภูเขา( Rock-cut Viharas) 
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ภาพที่ 2.122 รั้วล๎อมรอบสถูปและประตูเข๎า 

ที่มา: ศิลป์ พีระศรี 

ค าอธิบายภาพ 

1.รั้วล๎อมรอบสถูปและประตูเข๎า ( Torana หรือ Gateway) 

2-3. รายละเอียดจ าหลักหินของประตู 

4.โครงสร๎างรั้วหิน แบบเดิมสร๎างด๎วยไม๎ 

5-6. รั้วซึ่งตกแตํงด๎วยลายจ าหลัก (ลายวงกลมและ พวงอุบะเป็นที่นิยมใช๎กันทั่วไป) 
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ภาพที่ 2.123  

ที่มา: ศิลป์ พีระศรี 

ค าอธิบายภาพ 

1.แบบสถูปของธิเบต 

2.ลวดลายแบบธิเบต 

3.การตกแตํงลวดลายแบบธิเบตและเนปาล 

 

 
ภาพที่ 2.124 

ที่มา: ศิลป์ พีระศรี 
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ค าอธิบายภาพ 

1.แบบสถูปลังกา 

2.สํวนละเอียดของหัวเสา 

3.วิหารของลังกา 

 

ตัวอยํางรูปแบบงานสถาปัตยกรรมในประเทศกลุํมอาเซียนที่ได๎รับอิทธิพลจากปรัชญาศาสนา

พราหมณ๑-ฮินดู 

1. กลุํมวัดปรัมบานัน-อินโดนีเซีย 

กลุํมวัดปรัมบานัน-เป็นเทวสถานแบบฮินดูที่เกําแกํสร๎างขึ้นในคริสต๑ศตวรรษที่9 ตั้งอยูํตอนกลางของ

เกาะชวา สร๎างด๎วยศิลาบนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญํ เชื่อมให๎ติดกันด๎วยดินผสมยางไม๎ ตกแตํงโดยรอบด๎วยเจดีย๑

สถูปขนาดเล็ก มีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล๎ายปรางค๑ปราสาทที่เรียกวํา จันทิ (Candi) ซึ่งเป็นศิลปะท่ีได๎รับ

อิทธิพลจากอินเดีย (ฝุายวิชาการสถาพรบุ๏คส๑: 2555:32-33) 

 
ภาพที่ 2.125 กลุํมวัดปรัมบานัน-เทวสถานฮินดูในอินโดนีเซีย 

ที่มา: http://www.thisisasean.com/images/content/original-1376552071020.png 

 

2. ปราสาทพระวิหาร- กัมพูชา 

ปราสาทพระวิหาร-ตั้งอยูํอยํางโดดเดํนเหนือเทือกเขาพนมดงรักทางทิศใต๎ สร๎างขึ้นด๎วยหินทรายและ

หินดาน ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงอิทธิพลทางแนวคิดในปรัชญาแหํงฮินดูได๎อยํางชัดเจน โดยเชื่อกันวําถูกสร๎างขึ้น

โดย พระเจ๎าสุริยวรมันที่1 เพ่ือเป็นจุดศูนย๑รวมจิตใจของคนพื้นเมือง ทั้ง ขอม จามและสํวยให๎มีพ้ืนฐานความ

เชื่อแบบเดียวกัน ใช๎เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมบูชาบรรพบุรษ เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญของกษัตริย๑ขอม

โบราณ 
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ภาพที่ 2.126 ปราสาทพระวิหาร 

ที่มา: http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/165/48165/images/kao2.jpg 

 

3.ศาสนสถานหมีเซิน-เวียดนาม 

ศาสนสถานหมีเซิน3 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ๑-ฮินดูของอาณาจักรจามปา มีอายุเกําแกํ

กวํานครวัดของขอม ตั้งอยูํในเขตท่ีราบต่ า มีภูเขาล๎อมรอบ เป็นศูนย๑กลางทางวัฒนธรรมของอาณาจักร สร๎าง

ขึ้นในคริสต๑ศตวรรษที่4 โดยพระเจ๎าภัทรวรมันปฐมกษัตริย๑  ใช๎หินเป็นโครงสร๎างหลัก และอิฐเผาเป็นวัสดุหลัก 

ตกแตํง เสา กรอบประตูและรูปเคารพด๎วยศิลาทราย 

 

 
ภาพที่ 2.127 ปราสาทหมีเซิน 

ที่มา: http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=573229 

 
                                                           
3

 ปราสาทหลกัของหมีเซิน หรือกาลนั (Kalan) เป็นสญัลกัษณ์ของเขาพระสรุุท่ีแกนกลางจกัรวาล มีฐานสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมเปรียบ
ได้กบัโลก มกัสร้างด้วยอิฐหรือหินก้อนสี่เหลี่ยม ประดบัด้วยภาพสลกั มีลานโลง่เพื่อใช้ประกอบพิธี มีศิวลงึค์ประดิษฐานอยู่กลางห้อง 
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4.วัดพูและสิ่งกํอสร๎างในแขวงจ าปาสัก-ลาว 

วัดพูเป็นศาสนสถานที่ได๎รับอิทธิพลการกํอสร๎างจากศาสนาฮินดูผํานทางอาณาจักรขอม มีอายุกวํา

2000ปี เป็นอิทธิพลของอาณาจักรขอมโบราณกํอนการเกิดของอาณาจักรล๎านช๎าง ซึ่งตํอมาชาวลาวดัดแปลง

มาใช๎เป็นศาสนสถานของชาวพุทธ วัดพูตั้งอยูํบนยอดเขาตามความเชื่อของฮินดู มีศิวลึงค๑ประดิษฐานอยูํ เป็น

ตัวแทนของพระศิวะ ซึ่งถูกใช๎เป็นตัวแทนของผู๎ปกครองและบรรพบุรุษประจ าถิ่นที่เรียกวํา ศิวเทพ เป็นเทพที่

ประทานความอุดมสมบูรณ๑แกํผืนดิน 

 
ภาพที่ 2.128 วัดพูจ าปาสัก 

ที่มา: http://www.bigonetravel.com/low/630.jpg 

 

5. วัดศรีมหามารีอัมมัน-มาเลเซีย 

วัดศรีมหามารีอัมมัน เป็นวัดฮินดูที่เกําแกํท่ีสุดในปีนัง สร๎างขึ้นในปลายคริสต๑ศตวรรษที่18 มีซุ๎มประตู

ทางเข๎าตกแตํงด๎วยประติมากรรมรูปเทพเจ๎าฮินดู มีรูปปั้นพระขันธกุมาร เทพเจ๎านักรบที่ประดับด๎วยอัญมณี 

ประดิษฐานอยูํภายใน 
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ภาพที่ 2.129 วัดศรีมหามารีอัมมัน 

ที่มา: http://www.bloggang.com/data/paulo/picture/1317122476.jpg 

 

ตัวอยํางรูปแบบงานสถาปัตยกรรมในประเทศกลุํมอาเซียนที่ได๎รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา 

1.เมืองประวัติศาสตร๑สุโขทัยและเมืองบริวาร-ไทย 

เมืองประวัติศาสตร๑สุโขทัยและเมืองบริวาร ศรีสัชนาลัย และก าแพงเพชร เป็นดินแดนแหํงอารยธรรมโบราณที่

มีเอกลักษณ๑เฉพาะตัว มีงานสถาปัตยกรรมที่โดดเดํน เชํน เจดีย๑แบบศิลปะสุโขทัย4 ที่ประกอบไปด๎วย เจดีย๑

ทรงพํุมข๎าวบิณฑ๑ เจดีย๑ทรงระฆัง และเจดีย๑ทรงปราสาทห๎ายอด  

                                                           
4

 เจดีย์แบบสโุขทยั ประกอบด้วยเจดีย์ 3ลกัษณะคือ 1. เจดีย์ทรงพุม่ข้าวบิณฑ์ เป็นเจดีย์ท่ีมียอดเป็รูปดอกบวัตมู บนฐานทรงสี่เหลี่ยมย่อ
มมุ รองลงมาเป็นแวน่ฟ้าซ้อนกนัคอ่นข้างสงู สว่นด้านลา่งสดุเป็นฐานสี่เหลี่ยมจตรุัสซ้อนกนั3-4ชัน้ 2.เจดีย์ทรงระฆงั สามารถรับรู้ได้ถึง
อิทธิพลของศิลปะแบบลงักา แตไ่ด้รับการพฒันาจนมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแบบสโุขทยั มีลกัษณะซ้อนกนัด้วยสี่เหลี่ยมหลายๆชัน้ประกอบ
กนัเป็นฐาน เพื่อรองรับตวัเจดีย์ทรงรูประฆงั ประดิษฐานด้วยบวัปากระฆงั ท่ีองค์ระฆงัมีลกัษณะพองออกในช่วงบนแตค่อดลงตรงปาก
ระฆงั สว่นเหนือของระฆงัเป็นบลัลงัค์ยอดกลมเรียว 3.เจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด ได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา ท่ียอดประธานตรงกลาง
รายล้อมด้วยยอดบริวารทัง้สี่มมุ รวมเป็นห้ายอด แตช่่างสโุขทยัน ามาประยกุต์โดยเติมลวดลายปนูปัน้และพระพทุธรูปปางลีลาอนัเป็น
แบบเฉพาะตวัของศิลปะสโุขทยัเข้าไป 
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ภาพที่ 2.130 เมืองประวัติศาสตร๑สุโขทัยและเมืองบริวาร 

ที่มา: http://topicstock.pantip.com/camera/topicstock/2012/08/O12460208/O12460208.html 

 

2. มหานครประวัติศาสตร๑อยุธยา-ไทย 

พระเจ๎าอํูทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในราวๆคริสต๑ศตวรรษที่13 หลังอิทธิพลของขอมเสื่อมลง 

ตั้งอยูํบริเวณท่ีราบลุํมภาคกลาง โดยมีแมํน้ าส าคัญ 3 สายล๎อมรอบได๎ แกํแมํน้ าลพบุรี แมํน้ าปุาสัก แมํน้ า

เจ๎าพระยา กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย๑กลางอ านาจเจริญรุํงเรืองมากวํา4ศตวรรษ ท าให๎เกิดศิลปวัฒนธรรมที่โดด

เดํน ซึ่งได๎รับอิทธิพลของขอมในต๎อนต๎นแตํตํอมาพัฒนาขึ้นจนมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ๑ของตนเองได๎ในที่สุด ดู

ได๎จากงานสถาปัตยกรรม พระราชวังและศาสนสถาน ประติมากรรม และงานจิตรกรรมที่มีวัตถุประสงค๑ในการ

รับใช๎ศาสนาพุทธเป็นส าคัญ 

ศิลปะแบบอยุธยาแบํงออกเป็น 3 ยุคได๎แกํ 

1) อยุธยาตอนต๎น ได๎รับอิทธิพลจากศิลปะแบบลพบุรีและขอม นิยมสร๎างเจดีย๑ประธานทรง

ปรางค๑  

2) อยุธยาตอนกลาง สร๎างเจดีย๑ทรงระฆัง 

3) อยุธยาตอนปลาย เจดีย๑ยํอมุม 
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ภาพที่ 2.131 นครประวัติศาสตร๑อยุธยา 

ที่มา: http://images.thaiza.com/34/34_20110112173651.jpg 

 

3.ปราสาทบายน-กัมพูชา 

เป็นศูนย๑กลางของนครธมและเป็นปราสาทประจ ารัชสมัยของพระเจ๎าชัยวรมันที่7 สร๎างตามคติ

ปรัชญาศาสนาพุทธแบบมหายาน 

 
ภาพที่ 2.132 ปราสาทบายน 

ที่มา: http://www.oceansmile.com/KHM/KHM2/KHN-023.jpg 

 

4.วัดเชียงทอง-ลาว 

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพระบาง เป็นวัดที่มีศิลปะแบบล๎านช๎างที่สวยสมบูรณ๑ที่สุดแหํงหนึ่ง

โดยมี “สิม” หรือโบสถ๑ ที่มีหลังคาซ๎อนกันสามชั้นอ๎อนช๎อยงดงามลดหลั่นลงมาเกือบถึงพ้ืน กลางสันหลังคามี
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ชํอฟูา ผนังของโบสถ๑มีการลงรักปิดทองที่ชาวลาวเรียกวํา”พอกค า” โดยเขียนเรื่องราวทางพุทธศาสนาและ

นิทานพื้นบ๎าน ด๎านหลังโบสถ๑มีการประดับกระจกสีเป็นรูปต๎นทอง 

 
ภาพที่ 2.133 วัดเชียงทอง-หลวงพระบาง 

ที่มา: http://www.weekendhobby.com/offroad/ford/picture%5C284254923434.jpg 

 

ตัวอยํางงานประติมากรรมของประเทศในกลุํมอาเซียนที่ได๎รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา  

1.ชะวา (Java) 

งานประติมากรรม เห็นได๎ชัดจากพระพุทธรูป รูปพระโพธิสัตว๑และจ าหลักนูน ที่ได๎รับอิทธิพลจากพุทธ

ศาสนามีความวิจิตรบรรจง งดงามเป็นอยํางยิ่ง มีลวดลายประดับ เรียกวํา มกระ (Makara) ที่ใช๎ประดับตกแตํง

ปูชนียสถานตํางๆ 

 
ภาพที่ 2.134 ลวดลาย มกระ (Makara) ศิลปะแบบชะวาที่ได๎รับอิทธิพลจากอินเดีย 

ที่มา: http://images.travelpod.com/tripwow/photos2/ta-02be-3e5a-f921/makara-sambisari-

yogyakarta-indonesia+1152_13149335674-tpfil02aw-18776.jpg 
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2. พะมํา 

ประติมากรรมของพะมํา มีทั้งงานภาพจ าหลักนูนต่ า แตํที่โดดเดํนที่สุดคือ พระพุทธรูป ที่ได๎รับอิทธิพล

จากอินเดียสมัย คุปตะและสมัยปาละของอินเดีย 

 
ภาพที่ 2.135 พระพุทธรูปแบบปาละและคุปตะของอินเดียที่มีอิทธิพลตํอการสร๎างพระพุทธรูปในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต๎ 

ที่มา: http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201201/15/553572137.jpg 

 

3.เขมร 

ประติมากรรมยุคแรกของเขมร ( Pre-Khmer) เป็นประติมากรรมยุคที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ๑ซึ่ง

ตํอมาในยุคเขมร (Khmer period) ถือวําเป็นยุคคลาสิก ขึ้นถึงจุดสูงสุด มีลักษณะเข๎มแข็ง แข็งกร๎าวในรูปทรง

ภายนอกและการแสดงออก ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ๑ ตํอมาเขมรเสื่อมอ านาจจึงได๎รับอิทธิพลของพระพุทธรูปแบบ

สุโขทัย ซึ่งเป็นพุทธฝุายหินยาน 
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ภาพที่ 2.136 รูปแบบพระพุทธรูปแบบเขมร ศิลปะบายน 

ที่มา: http://www.khaosod.co.th/view_resizing_images.php?filename=news-

photo/khaosod/2010/08/bud06240853p2.jpg&width=360&height=360 

 

4.จามปา 

สํวนมากจามปาได๎รับอิทธิพลจากจีน แตํศิลปะจามปาในพุทธศตวรรษที่12 มีลักษณะเหมือนเขมรมาก 

 
ภาพที่ 2.137 พระพุทธรูปแบบ ชวา เขมร จามปาที่ได๎รับอิทธิพลของศาสนาพุทธ 

ที่มา: http://www.bloggang.com/data/voranai/picture/1185532139.jpg 
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5.ไทย 

ยุคกํอนไทย( Pre Thai Period) พระพุทธรูปของไทยท าด๎วยส าริด เป็นลักษณะของการปั้นขี้ผึ้ง เสร็จ

แล๎วน าไปหลํอเป็นโลหะซึ่งเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัว 

ยุคสุโขทัย ไมํได๎รับอิทธิพลจากเขมร แตํสัณนิษฐานได๎วําอาจได๎รับแรงบันดาลใจจากการซึมซับศิลปะ

แบบภาคเหนือของไทยที่มีลักษณะแบบคุปตะของอินเดีย และมีการประยุกต๑ศิลปะแบบอินเดีย ลังกา มาใช๎ใน

การสร๎างรูปแบบพระพุทธรูปแบบสุโขทัยเองซึ่งเต็มไปด๎วยความมีชีวิตชีวาของศิลปินและความศรัทธาในพุทธ

ศาสนา 

ยุคอยุธยา พระพุทธรูปสมัยอยุธยาเป็นแบบผสมระหวํางศิลปะอํูทองและสุโขทัย แตํก็ไมํได๎รับการ

ยอมรับวํามีคุณคํา แม๎วําตํอมาจะมีการสร๎างแบบใหมํในลักษณะของศิลปะผสมระหวํางลพบุรีและสุโขทัยแตํก็

ยังไมํดีนัก โดยอาจกลําวได๎วําพระพุทะรูปสมัยอยุธยาเป็นยุคเสื่อม ที่ขาดคุณสมบัติทางรูปทรงและจิตใจ (ศิลป์ 

พีระศรี ผู๎เขียน, เขียน ยิ้มศิริ ผู๎แปล:ประวัติศาสตร๑และแบบอยํางศิลปะโดยสังเขป, 2550: 222) 

ยุครัตนโกสินทร๑ เป็นยุคของการรวบรวมพระพุทธรูปจากภาคตํางๆมาไว๎ในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะวัดพระเชตุพน 

ไมํได๎มีการคิดค๎นรูแบใหมํๆมีแตํเพียงสร๎างเลียนแบบรูปแบบเกําๆ ยุครัชกาลที่1-4 เป็นการสร๎างด๎วยปูนปั้น

และทองส าริด 

 
ภาพที่ 2.138 พระพุทธรูปแบบสุโขทัย 

ที่มา: http://samforkner.org/thaiart/pictures/sb3ns2.jpg 
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ผลงานจิตรกรรมของประเทศในกลุํมอาเซียนที่ได๎รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา 

1.ชะวา ไมํมีผลงานใดใดเหลืออยูํ สํวนมากเป็นภาพประกอบหนังสือ และงานจิตรกรรมในยุคพุทธ

ศตวรรษท่ี23-24 ในเมืองบาหลีเทํานั้น 

2.พมํา งานจิตรกรรมที่เหลืออยูํเป็นแบบพุทธศตวรรษท่ี16-17 เป็นแบบศิลปะสมัยกลาง 

(Mediaeval)และศิลปะแบบประเพณี (Conventional)เชํนเดียวกับเนปาลและเบงกอล สํวนงานจิตรกรรม

ปัจจุบันเป็นเชํนเดียวกับไทยที่มีการสืบตํอจากงานประเพณี โดยมีการน ามาผสมกับศิลปะสมัยใหมํในยุค

ปัจจุบัน ถือวําเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัว 

3.ไทย ถ๎าถือวําสุโขทัยเป็นศูนย๑กลางของงานประติมากรรม อยุธยาก็ได๎รับการยอมรับวําเป็น

ศูนย๑กลางของงานจิตรกรรมเชํนกัน เริ่มต๎นจากการลอกลายจ าหลักบนแผํนหิน (Engraving) โดยแบบที่ดีที่สุด

เป็นของวัดศรีชุม แหํงสุโขทัย ในพุทธศตวรรษที่19 ตํอมามีการเขียนสีบรรยายเรื่องไตรภูมิพระรํวงตามแบบ

วัฒนธรรมธรรมอินเดีย ในสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษ๑ที่20 มีงานจิตรกรรมฝาผนังวัดราชบูรณะเป็นผลงานเกําแกํ

ที่สุด โดยเขียนรูปคนหลายหมูํเหลํา รวมถึงรูปพระพุทธรูปเป็นแถวแตํล าพังหรือมีสาวกนั่งอยูํด๎วย เป็นการ

เขียนด๎วยสีเอกรงค๑ ตํอมาในพุทธศตวรรษที่21 มีการเขียนชาดกหรือพุทธประวัติซึ่งถือได๎วําเป็นยุคสูงสุด 

งานจิตรกรรมฝาผนังของไทยสามารถแบํงเป็นสองแบบคือ 1.เขียนแบบฝีมือชํางชั้นสูงตามประเพณี ที่นิยม

เขียนรูปเทวดา นางฟูา พระมหากษัตริย๑ ที่มีการเลียนแบบการแตํงกายของพวกโขนละคร 2. เป็นการเขียน

แบบชํางสามัญ เต็มไปด๎วยอารมณ๑ขัน มีชีวิตชีวา ปราศจากกฏเกณฑ๑ สํวนในยุครัตนโกสินทร๑ตอนต๎น รัชกาล1-

3 มีลักษณะของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยา ตํอมาจึงมีการรับอิทธิพลตะวันตกในยุครัชกาลที่4เป็นต๎นมา 

 (ศิลป์ พีระศรี ผู๎เขียน, เขียน ยิ้มศิริ ผู๎แปล:ประวัติศาสตร๑และแบบอยํางศิลปะโดยสังเขป, 2550: 222-224) 
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ภาพที่ 2.139 พระพุทธเจ๎าเสด็จดับขันธ๑ปรินิพพาน วัดพุทไธสวรรย๑ 

ที่มา: http://samforkner.org/thaiart/wbbr1.html 

 

3. อิทธิพลของจีน (the Influence of China) 

วัฒนธรรมจีนถือธรรมชาติเป็นใหญํ ดังนั้นเราจะเห็นได๎วําในศิลปะของจีนไมํนิยมเขียนรูปคนขนาด

ใหญํแตํเขียนรวมไว๎กับธรรมชาติให๎มีความส าคัญน๎อยกวําธรรมชาติ ด๎วยปรัชญาที่วําทุกสิ่งมาจากจุดก าเนิด

เดียวกันจึงมีความส าคัญเทํากัน ดังหลักความเชื่อของการก าเนิดสรรพสิ่ง ดังนั้นจะเห็นได๎วําชาวจีนเป็นต๎น

ก าเนิดของการเขียนรูปทิวทัศน๑ ชาวจีนได๎รับอิทธิพลจากลัทธิเต๐า ขงจื๊อ5และการนับถือบรรพบุรุษซึ่งมีอิทธิพล

ตํอศิลปวัฒนธรรมอยํางมาก ชาวจีนมีความรักในธรรมชาติ ในสิ่งเนรมิตในจักรวาลทั้งหลาย สนใจในสิ่ง

เล็กๆน๎อยๆ จึงท าให๎ให๎ประสบความส าเร็จในการสร๎างสรรค๑งานศิลปะ งานวรรณคดี งานศิลปะของจีนจะ

เป็นไปแบบเรียบงําย สงบ ตํอเนื่อง มีความกลมกลืนกันขององค๑ประกอบดุจดังสิ่งเล็กๆน๎อยๆที่สอดประสานกํอ

เกิดธรรมชาติอันยิ่งใหญํ (ศิลป์ พีระศรี ผู๎เขียน , เขียน ยิ้มศิริ ผู๎แปล:ประวัติศาสตร๑และแบบอยํางศิลปะ

โดยสังเขป, 2550; 227-228) 

สถาปัตยกรรมจีน 

                                                           
5

 ค าสอนของขงจ๊ือเป็นธรรมจริยาของชาวจีน สว่นค าสอนของเลา่จ๊ือเป็นลทัธิเรียกวา่ เตา๋ 
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งานสถาปัตยกรรมจีนเป็นศิลปะที่สร๎างขึ้นด๎วยพุทธิปัญญา ของชนชั้นสูงในสังคม มีสัดสํวนที่กลมกลืนและเส๎น

ที่อํอนหวาน มีการประสานกันของโครงสร๎างทางสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติ กลําวคือมีการใช๎หลักการ

ประกอบกันของตัวอาคารที่มีความสอดคล๎องกันกับน้ าและลม หรือที่เรียกวํา เฟงสุย (Feng Shui)  

ลักษณะพิเศษของสถาปัตยกรรมจีน คือ มีหลักเกณฑ๑ท่ีใช๎ในการวางแบบแผนผังและการเลือกใช๎สีตามศักดินา 

จิตรกรรมจีน 

Chu Hsi (ค.ศ. 1130-1220) เป็นผู๎มีอิทธิพลตํอระเบียบวิธีคิดของศิลปินจีนอยํางสูง ด๎วยการให๎ก าเนิด

วิธีคิดแบบ เซน (Zen) ด๎วยเป็นสํวนผสมที่ลงตัวระหวํางแนวคิดและปรัชญาแบบพุทธและลัทธิเต๐า เน๎นที่ความ

เข๎าใจในสรรพสิ่ง จักรวาลและความสัมพันธ๑ของธรรมชาติ งานจิตรกรรมของจีนตํางจากงานประติมากรรมที่

รับใช๎ศาสนาเทํานั้น แตํงานจิตรกรรมถํายทอดทุกสิ่งในชีวิต ทั้งความเชื่อทางศาสนา ชีวิตประจ าวัน ทิวทัศน๑ 

คน สัตว๑ สิ่งของ ตํอมางานจิตรกรรมของจีนมีการพัฒนาไปสูํการถํายแนวคิดและปรัชญาด๎วยตัวอักษร มีการ

คัดลายมือด๎วยตัวหนังสือที่มีลักษณะที่เคลื่ยนไหว มีลายเส๎นอํอนพลิ้วโดยสื่อถึง จิตวิญญาณแหํงธรรมชาติ มี

การให๎น้ าหนักที่อํอนแกํอยํางเชี่ยวชาญ มีการให๎สีและเส๎นที่นิ่มนวลอํอนหวาน (ศิลป์ พีระศรี ผู๎เขียน, เขียน ยิ้ม

ศิริ ผู๎แปล:ประวัติศาสตร๑และแบบอยํางศิลปะโดยสังเขป, 2550:234-236) 

ประติมากรรมจีน 

ในศตวรรษท่ี6 B.C.ได๎รับอิทธิพลจากพวก ซีเธียน ซามาเรียนและพวกเซียงนู ท าให๎มีการสร๎างงานรูป

คนขนาดเล็ก ท าด๎วยส าริด ซึ่งเป็นเริ่มแรกของพัฒนาการ อํอนด๎อยชั้นเชิงศิลป์ ตํอมาจากศตวรรษที่2B.C.-

3A.D. ประติมากรรมจีนพัฒนาขึ้นด๎วยอิทธิพลของศิลปะแบบเมโสโปติเมีย ที่ผํานมาทางการค๎าขายกับพวก

เปอร๑เซียน จะเห็นได๎จากการใช๎สัญลักษณ๑รูปสิงโตและสิงโตมีปีก6 สํวนงานที่ได๎รับอิทธิพลของศาสนาพุทธใน

คริสต๑ศตวรรษที่4-8นั้นเป็นการแสดงออกอันยิ่งใหญํทางจิตที่ได๎รับการกระตุ๎นจากความเชื่อความศรัทธา งาน

ศิลปกรรมแบบพุทธได๎เริ่มขึ้นในราชวงศ๑ Wei และ Liang (4th-6th Century A.D.) ซึ่งมีการสร๎างพระพุทธรูป

แบบจีนในแคว๎น Shansi และ Honan เป็นพระพุทธรูปจ าหลักบนหน๎าผาที่มีคุณคําทางจิตใจสูงสํงที่แสดงให๎

เห็นถึงความสัมพันธ๑เกี่ยวโยงกับศิลปะของแคว๎นคันธาระ ตํอมางานประติมากรรมของจีนเป็นแบบลัทธิ

ชาตินิยม แสดงความเป็นเชื้อชาติจีนอยํางเดํนชัด มีการจ าหลักรูปคนบนพ้ืนฐานของรูปทรงภายนอกที่มีรูปทรง

วงรีและวงกลมเป็นหลัก นอกจากประติมากรรมที่เป็นพระพุทธรูปแล๎วยังมีการสร๎างรูปเหมือนเจ๎าแมํกวนอิม

                                                           
6

 สญัลกัษณ์รูปม้า(จ าหลกัหินขนาดใหญ่) พบในสสุาน Hua-ch’u-pin(117B.C.) ในหบุผา Wei ในมณฑล Shansi  และสญัลกัษณ์
สิงโตพบในสสุาน จากเมือง Ssuch’uan และ Shantung 
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อีกด๎วย อันมีวัตถุประสงค๑ทางพุทธศาสนาเทํานั้นและไมํมีการเก็บสะสมงานดังกลําว(ศิลป์ พีระศรี ผู๎เขียน , 

เขียน ยิ้มศิริ ผู๎แปล:ประวัติศาสตร๑และแบบอยํางศิลปะโดยสังเขป, 2550: 239-242) 

 

ตัวอยํางอิทธิพลของจีนในงานศิลปกรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 

1.นครประวัติศาสตร๑วีกัน-ฟิลิปปินส๑ 

เป็นเมืองที่เคยตกอยูํภายใต๎การปกครองของสเปน จึงปรากฏเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ผสมระหวําง

ตะวันออกและตะวันตก ด๎วยนครแหํงนี้เป็นเมืองทําส าคัญในอดีต เป็นทางออกสูํทะเลจีนใต๎ เป็นเมืองทําขนสํง

สินค๎าจากจีนไปเม็กซิโกแล๎วสํงตํอไปยุโรป ปัจจุบันคือจังหวัด อโลโคส ซูร๑ บนเกาะลูซอน รูปแบบเฉพาะของ

สถาปัตยกรรมวีกัน คือการผสมรูปแบบตะวันตกเข๎ากับวิธีการและวัสดุแบบตะวันออกหรือท๎องถิ่น ที่โบสถ๑

และศาสนสถานกํอด๎วยอิฐ ในขณะที่บ๎านเรือนชาวบ๎านทั่วไปในอดีตสร๎างเป็นสองชั้นด๎านบนท าด๎วยไม๎และ

ด๎านลํางสร๎างด๎วยหิน มีหน๎าตํางไม๎ระบายอากาศ หลังคาทรงสูง มุงกระเบื้องคล๎ายแบบจีน ใช๎ดินเผาและ

เปลือกหอยประดับ 

 มหาวิหารเซนต๑ปอล-ได๎รับอิทธิพลแบบนีโอกอทีกและซูโดโรแมนติกแบบตะวันตก ผสมกับแบบของ

จีน เชํนการประดับสิงห๑จีนแกะสลักอยูํบนยอดเสาโบสถ๑ และหอระฆังรูปทรงแปดเหลี่ยมของจีน 

 
ภาพที่ 2.140 โบสถ๑ เซนต๑ปอล ฟิลิปปินส๑ 

ที่มา: http://2g.pantip.com/cafe/gallery/topic/G8809262/G8809262-1.jpg 



124 

 

2. หมูํโบราณสถานเมืองเว๎-เวียดนาม 

อิทธิพลของจีนในเชิงศิลปวัฒนธรรมแทรกอยูํในทุกอนูของเวียดนาม ตั้งแตํการปกครองเวียดนามโดย

จีน 200 B.C. เว๎อดีตราชธานีของราชวงศ๑เหวียน (Nguyen) เป็นตัวอยํางส าคัญในการชี้ให๎เห็นถึงอิทธิพลของ

จีนในเวียดนาม 

 พระราชวังหลวง-นครจักรพรรดิ์ มีรูปแบบเหมือนพระราชวังต๎องห๎าม7ของจีนทุกประการแตํมีขาดเล็ก

กวํา เป็นพระราชวังของจักรพรรดิ์ราชวงศ๑เหวียน สร๎างในสมัยพระเจ๎าญาลอง(ค.ศ.1805) เสร็ จในสมัย

จักรพรรดิ์มิญหมําง ใช๎เวลา27ปี 

 
ภาพที่ 2.141 พระราชวังต๎องห๎าม เมืองเว๎ ประเทศเวียดนาม 

ที่มา: 

http://www.ilovetogo.com/FileUpload/Editor/ImagesUpload/WebContent/LifeStyle/BloggerTr

avel/5409/22/01/5409220215.jpg 

                                                           
7

 พระราชวงัต้องห้าม คนจีนยึดถือวา่จกัรพรรด์ิคือโอรสสวรรค์ พระราชวงัของจกัรพรรด์ิจึงต้องห้ามส าหรับคนภายนอก แม้แตผู่้ ท่ีท างาน
ภายในวงัก็ไมส่ามารถออกจากนครต้องห้ามได้ตลอดชีวิต 
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3. มะละกาและจอร๑จทาวน๑เมืองทําประวัติศาสตร๑และความหลากหลายทางวัฒนธรรม-มาเลเซีย 

เมืองมะละกาและจอร๑จทาวน๑ตั้งอยูํในชํองแคบมะละกา เมืองมะละกาเกิดกํอนอยูํในรัฐมะละกาและ

จอร๑จทาวน๑ตั้งอยูํในรัฐปีนัง ทั้งสองเมืองเป็นเมืองทําที่ส าคัญของมาเลเซียที่เป็นที่หลํอหลอมทางวัฒนธรรมทั้ง

แบบตะวันตก อินเดีย และจีน แตํตํอมาพัฒนาเป็นวัฒนธรรมใหมํที่มีเอกลักษณ๑ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็น

แบบตะวันตกแตํมีการประยุกต๑ให๎เหมาะสมกับภมิอากศแบบร๎อนชื้น รูปแบบการกํอสร๎างตึกแถวได๎รับอิทธิพล

จากสถาปัตยกรรมแบบจีน (ฝุายวิชาการสถาพรบุ๏คส๑: 2555:194-209) 

กลุํมอาคารบนถนน ตุน เช็ง ล็อค-แหลํงที่อยูํของเศรษฐีชาวจีนและชาวปรานาที่ร่ ารวย 

ศาลเจ๎าตระกูลคู-เป็นศาลเจ๎าจีนท าด๎วยไม๎สร๎างโดยตระกูลคู เศรษฐีของเกาะปีนัง ด๎านบนประดิษฐาน

เทพเจ๎า มีปูายวิญญาณบรรพบุรุษ มีภาพวาดอยูํด๎านหลังเป็นลายเส๎นขาวด า บางชํวงเป็ปริศนาธรรม 

วัดเก๏กลกซี-วัดพุทธที่ใหญํที่สุดในมาเลเซีย ตั้งอยูํในรัฐปีนัง เป็นที่ประดิษฐานเจ๎าแมํกวนอิม พระพุทธ

โคดมและพระสังกัจจายนะ ด๎านบนมีมหาเจดีย๑มีพระพุทธรูปนับหมื่นองค๑ มีรูปทรงผสมผสานรูปแบบแหํง

สถาปัตยกรรม ตอนบนเป็นแบบศิลปะพมํา ตอนกลางแบบไทย และฐานเป็นแบบจีน 

   
ภาพที่ 2.142 เมืองมะละกาและจอร๑จทาวน๑ 

ที่มา (ซ๎าย): http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1013669 

ที่มา (ขวา):  

http://kobkro.files.wordpress.com/2012/02/e0b980e0b8a7e0b8b5e0b8a2e0b894e0b899e0b8

b2e0b8a1.jpg 

 

4. อิทธิพลแหํงปรัชญาความเชื่อของศาสนาอิสลาม (Islamic Influence) 

จริงๆแล๎วพวกอาหรับไมํมีรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมและศิลปะที่ชัดเจน แตํประยุกต๑ใช๎รูปแบบ

งานศิลปะของดินแดนตํางๆที่ตัวเองรบชนะและยึดครอง เชํนซีเรีย เมโสโปเตเมีย และอียิปต๑ ดังนั้นศิลปะซารา
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เซนิค (Sarasenic Art) หรือศิลปะอิสลามจึงมีความแตกตํางกันไปตามแตํละท๎องถิ่นแตํจะมีรูปแบบพิเศษที่เกิด

จากข๎อบังคับทางศาสนาซึ่งสํงผลให๎ศิลปะอาหรับมีเอกลักษณ๑เฉพาะตัวเป็นสากล 

ศาสนาอิสลามมีข๎อบังคับไมํให๎สร๎างรูปคนและสัตว๑ ดังนั้นจึงมีการใช๎ลวดลายเพ่ือการตกแตํงศาสน

สถานหรือโบราณสถานตํางๆในรูปแบบเรขาคณิต หรือที่เรียกวํา “Arabesque” 

นอกเหนือจากงานกํอสร๎างของพวกอาหรับโบราณที่มีอิทธิพลตํอศิลปะของพวกตะวันออกและ

ตะวันตกแล๎ว งานศิลปะขนาดเล็กหรือ จุลศิลปะ(Minor Arts) ของอาหรับยังสํงผลตํอการพัฒนาทางด๎าน

ศิลปะของพวกยุโรปและเอเชียอีกด๎วย เชํน งานเครื่องเคลือบ (ceramics) งานโลหะและลวดลายผ๎า เป็นต๎น 

รูปแบบศิลปะท่ีผสมผสานและได๎รับอิทธิพลซึ่งกันและกันของศิลปะแบบซาราเซนิค ได๎แกํ 

1.ศิลปะอียิปต๑ 

2.ศิลปะเปอร๑เซีย 

3.ศิลปะมัวร๑8 หรือ สเปน 

4.ศิลปะฮินดู ซาราเซนิค 

5.ศิลปะแบบตุรกี 

 
ภาพที่ 2.143 ศิลปะซาราเซนิค-ศิลปะอาหรับ 

ที่มา: ศิลป์ พีระศรี 

 

                                                           
8

 เป็นงานศิลปะสายอิสลามหรือมหมดัแบบหนึ่ง เป็นพวกผสมระหวา่ง Barber และ อาหรับ อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของแอฟริกา ยคุ
สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี8 เป็นชนเผา่ท่ีรบชนะสเปน 
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เน๎นรูปทรงเรขาคณิต เพราะมีข๎อห๎ามทางศาสนาที่ห๎ามการท ารูปคนและสัตว๑ จึงมีการสร๎างลวดลายที่

สวยงาม ที่เรียกวํา “Arabesque” ศิลป์ พีระศรี ผู๎เขียน,เขียน ยิ้มศิริ ผู๎แปล:ประวัติศาสตร๑และแบบอยําง

ศิลปะโดยสังเขป, 2550: 83) 

ค าอธิบายภาพ 

แบบหินย๎อย ใช๎กันมากในอียิปต๑และสเปน 

2.3.4.5. รูปแจกันแบบศิลปะซาราเซนิค 

 

ตัวอยํางอิทธิพลของศิลปะอาหรับหรือซาราเซนิคในงานศิลปกรรมของประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต๎ 

1. มัสยิดอิสติกลัล-อินโดนีเซีย (Istiglal Mosque)  

เป็นศิลปะแบบอิสลามประยุกต๑ โดยสร๎างให๎มียอดโดมที่โดดเดํน มีห๎องละมาดขนาดใหญํที่มีเสายักษ๑

ขนาด 12 ตัน เพ่ือรองรับยอดโดมนั้น ตกแตํงเรียบงํายแบบอนุรักษ๑นิยม มีประตูทางเข๎า7ทาง ชั้นใต๎ดินมีน้ าพุ 

มัสยิดแหํงนี้รองรับคนได๎120,000 คน 

 
ภาพที่ 2.144 มัสยิดอิสติกลัล (Istiglal Mosque) 

ที่มา: http://1.bp.blogspot.com/-

bcRDtxloe6o/UUgoq_aZgtI/AAAAAAAAASY/vkprk256dgs/s640/1.jpg 
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2. พิพิทธภัณฑ๑ศิลปะอิสลาม-มาเลเซีย 

เป็นสถานที่ท่ีรวบรวมศิลปะอิสลามทุกแขนงจากท๎องถิ่นและจากทุกมุมโลกมาจัดแสดง 

 
ภาพที่ 2.145 พิพิทธภัณฑ๑ศิลปะอิสลาม-มาเลเซีย 

ที่มา: http://www.sawasdeemalaysia.com/wp-content/uploads/2013/05/islamic-arts-museum-

08.jpg 

 

3. มัสยิดเจม อาร๑ ฮัสซานัล โบลเกียห๑-บรูไน 

เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญํที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ มีจุดเดํนคือโดมทองค าบริสุทธิ์ขนาดใหญํ 

ชาวบ๎านทั่วไปเรียกมัสยิดนี้วํา มัสยิดกีอะห๑รอง ประกอบด๎วยห๎องสวดมนต๑ 2ห๎อง แยกชายหญิง บันไดทางขึ้น

แตํละชั้น มี29ขั้น ห๎องละมาดด๎านบนตกแตํงอยํางสวยงามด๎วยพรมสีทอง 

 
ภาพที่ 2.146 มัสยิดเจม อาร๑ ฮัสซานัล โบลเกียห๑ 

ที่มา: http://upic.me/i/f0/img_1964.jpg 
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5. อิทธิพลแหํงปรัชญาความเชื่อแบบคริสต๑ และศิลปะตะวันตก (Western Art and Christian 

Influences) 

5.1 ศิลปะคริสต๑เตียน (คริสต๑ศตวรรษท่ี1-10A.D.) 

ศาสนาคริสต๑เป็นศาสนาแหํงความรัก ภราดรภาพ และความหวังแหํงชีวิตผํานทางพระจิตอัน

เป็นนิรันดร๑ เริ่มจากในคริสต๑ศตวรรษที่1-313 A.D.ที่มีการสร๎างอุโมงค๑ใต๎ดินที่มีห๎องประชุมที่บรรจุหีบศพหินที่

ตกแตํงด๎วยงานประติมากรรม และมีงานจิตรกรรม งานประดับหินและปูนปั้น  

ในยุคพระเจ๎า Constantine มหาราชที่มีการให๎อิสรภาพในการนับถือศาสนาคริสต๑ มีการ

สร๎างหอประชุมทางศาสนา สร๎างสถานเจิมน้ ามนต๑ และวัด โดยได๎รับอิทธิพลแบบศิลปะ Romanesque 

(คริสต๑ศตวรรษท่ี9-13) มีการประดับด๎วยกระจกสี และแผํนหิน ตํอมาในยุคคริสต๑ศตวรรษท่ี6 ได๎รับอิทธิพล

ของศิลปะแบบไบเซนไทน๑ 

  

งานสถาปัตยกรรม  

มีการผสมผสานแนวคิดระหวํางตะวันออกกับตะวันตก ที่กํอให๎เกิดศิลปะแบบไบเซนไทน๑ที่มี

เอกลักษณ๑โดดเดํนในการกํอสร๎างโดมบนพ้ืนที่ตรงกลางสี่เหลี่ยมจตุรัสของโบสถ๑ มีแผนผังของพ้ืนเป็นรูป

กากบาทไม๎กางเขนแบบกรีก (Greek Cross) มีการประดับด๎วยกระจกสีทั่วบริเวณ งานสถาปัตยกรรมแบบไบ

เซนไทน๑พบได๎ในประเทศ กรีซ เอเชียไมเนอร๑ ซีเรียและรัสเซีย 

งานจิตรกรรมและประติมากรรม 

งานจิตรกรรม 

มีความส าคัญกวํางานประติมากรรมด๎วยเหตุที่วําโบสถ๑นิกายกรีกไมํเคารพรูปเคารพทาง

ประติมากรรม มีการท าลายรูปเคารพแบบประติมากรรมข้ึนในยุค726-847A.D. ท าให๎ผลงานสํวนใหญํที่พบใน

ตอนนั้นเป็นงานส าริดนูนต่ า และงานแกะงาช๎างที่แสดงออกถึงความรู๎สึกพ้ืนฐานที่ไมํซับซ๎อน สํวนมากเป็นการ

เลียนแบบศิลปะแบบกรีก งานจิตรกรรมสํวนมากเป็นงานประดับกระจกที่มีแรงบันดาลใจจากศาสนา เป็นแบบ

ประเพณีทางศาสนาที่องค๑ประกอบของภาพแสดงถึงจังหวะและเส๎นระดับบนพ้ืนที่วํางขนาดใหญํของฉากหลังสี

ทองซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สอดประสานกันอยํางลงตัว สงบเยือกเย็น 



130 

 

 
ภาพที่ 2.147 ศิลปะคริสเตียน 

ที่มา: ศิลป์ พีระศรี 

  

ค าอธิบายภาพ 

1.Roman Basilica ใช๎เป็นสถานที่ราชการส าหรับงานธุรการ 

2.3. Christian Basilica ได๎รับอิทธิพลจากศิลปะโรมัน อาจมีชํองตรงกลาง (Nave) และปีกกา 

(Aisles) สองปีกกา หรือไมํก็มีชํองกลางและมีสี่ปีกกา 

4. ผังของChristian Basilica โดยรอบApes (A) ซึ่งมีท่ีนั่งของพระเวลาสวด 

5.มีการขยายบริเวณท๎ายของโบสถ๑ออกไป คือ Transept (B) เพ่ืออ านวยความสะดวก 

6.7. แบบภายในของ Roman และChristian Basilica โรมันใช๎เสารองรับคาน คริสเตียนใช๎ Arches 

แทนคาน 

8. Christian Basilicas มี Arch คั่นทุกชํวงของเสา หลังคาใช๎ไม๎ 

9. Italian Basilica มีหอระฆัง อยูํหํางจากตัวโบสถ๑ แบบศิลปะ Romanesque 

(ศิลป์ พีระศรี ผู๎เขียน: เขียน ยิ้มศิริ ผู๎แปล:ประวัติศาสตร๑และแบบอยํางศิลปะโดยสังเขป, 2550: 73) 
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ภาพที่ 2.148 ศิลปะแบบไบเซนไทน๑ 

ที่มา: ศิลป์ พีระศรี 

 

ค าอธิบายภาพ 

1. หัวเสาไบเซนไทน๑ มีลักษณะพิเศษอยูํที่หัวเสา 

2. ลวดลายจ าหลักหินอํอน 

3. ลายเส๎นเป็นลักษณะของใบ Acanthus ของศิลปะไบเซนไทน๑ 

(ศิลป์ พีระศรี ผู๎เขียน: เขียน ยิ้มศิริ ผู๎แปล: ประวัติศาสตร๑และแบบอยํางศิลปะโดยสังเขป,2550: 75) 

 

ตัวอยํางงานศิลปกรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่ได๎รับอิทธิพลจากศิลปะคริสเตียนและ

ศิลปะตะวันตก 

1. โบสถ๑เซนต๑จอร๑จ-มาเลเซีย 

เป็นโบสถ๑นิกายแองกลิกัน (Anglican) ที่เกํแกํท่ีสุดในอาเซียน สร๎างในปีค.ศ.1818 โดยแรงงาน

นักโทษ ออกแบบโดยกัปตัน โรเบิร๑ต สมิธ มีลักษณะเป็นโบสถ๑สีขาว ที่มีกลิ่นอายของมหาวิหารพาร๑เธนอน ( 

Parthenon) ศิลปะแบบกรีกโบราณ 
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ภาพที่ 2.149 โบสถ๑เซนต๑จอร๑จมาเลเซีย 

ที่มา: http://nuchalertchic.files.wordpress.com/2013/09/img_4620.jpg 

 

2 .โบสถ๑ซาน อากุสติน-ฟิลิปปินส๑ 

เป็นโบสถ๑เกําแกํสร๎างสมัยสเปนเข๎ายึดครอง เป็นโบสถ๑แบบคาทอลิกแหํงแรกของเกาะลูซอน มีบาน

ประตูท่ีมีงานแกะสลักรูปนักบุญเป็นศิลปะแบบบาโรก ภายในประดับด๎วยผลงานจิตรกรรมของศิลปินชาวอิตาลี 

เป็นรูปบนเพดานโค๎งและโดมหลังคาที่มีมิติแหํงรูปวาดที่งดงามสมจริง มีโคมระย๎าสมัยคริสต๑ศตวรรษที่19

ประดับอยูํ ด๎านหน๎าสุดมีแทํนสักการะที่เป็นศิลปะผสมระหวํางยุค คลาสิก กอทิกและ บาโรก 
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ภาพที่ 2.150 โบสถ๑ซานอากุสติน 

ที่มา: http://images.travelpod.com/users/yamahuh/1.1252122766.church-of-san-agustin-2.jpg 

 

5.2 ศิลปะสมัยใหมํ (Modern Art) 

เริ่มในคริสต๑ศตวรรษที่18 โดยมีลัทธิศิลปะที่เรียกวํา นีโอคลาสิกอิสซึ่ม ที่ลอกเลียนแบบศิลปะกรีก

และโรมัน โดยไมํแสดงถึงจิตวิญญาณและจารีตปฏิบัติของคนยุโรปในยุคนั้นเทําใดนัก ซึ่งตํอมามีศิลปินชื่อ 

Gericault คิดค๎นลัทธิใหมํทางศิลปะขึ้น เรียกวํา โรแมนติกอิสซึ่ม น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับต านานความกล๎า

หาญของคนและได๎รับแรงบันดาลใจจากวรรณคดีของยุโรปยุคกลาง ไมํนิยมน าเสนอเรื่องศาสนาของกรีก แม๎วํา

เป็นศิลปะที่แสดงออกอยํางจริงใจมีชีวิตชีวาแตํมักจะอํอนไหวในเรื่องของพัฒนาการที่หํางออกจากศิลปะ

บริสุทธิ์จนน าไปสูํศิลปะเพ่ือการค๎าในที่สุด  

ตํอมาในยุคกลางของศตวรรษท่ี18 เกิดลัทธิอิมเพรสชั่นนิสซึ่ม ที่ท างานบนพ้ืนฐานของความประทับใจ

ในชีวิตประจ าวันและธรรมชาติ เป็นการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํรอบๆตัวทั้งสิ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิต เป็นการเห็น

คุณคําในทุกสรรพสิ่งที่น ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค๑งานศิลปะ ซึ่งตํอมาได๎ทิ้งมรดกที่มีคุณคําไว๎เชํน 
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ทฤษฎีสี ผลงานจิตรกรรมแนวนี้เน๎นในเรื่อง แสงและสี แตํไมํชัดเจนในเรื่องความมีมิติแหํงรูปทรง ขาดความ

ลึกซ้ึงในอารมณ๑ความรู๎สึกเหมือนผลงานของ Van Gogh และ Cozane9 

ตํอมีพัฒนาการที่น าไปสูํลัทธิโพสต๑อิมเพรสชั่นนิสซึ่ม ที่ยังคงมีหลักการใช๎แสงและสีเชํนเดียวกับลัทธิ

อิมเพรสชั่นนิสซึ่มซึ่งมีที่มาจากธรรมชาติเชํนกัน แตํมีการเน๎นในเรื่องความมีมิติของรูปทรง ความสัมพันธ๑

ระหวํางวัตถุและเนื้อที่วําง การถํายทอดคุณสมบัติความเป็นนามธรรมแหํงชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณคําส าคัญยิ่งทาง

ศิลปะ 

ในยุคคริสต๑ศตวรรษที่19 เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางใหญํหลวงที่ได๎รับอิทธิพลจากความเจริญทาง

วิทยาศาสตร๑การปฏิวัติอุสาหกรรม  มีการเปิดรับวัฒนธรรมจากทั่วโลกสูํสังคมตะวันตก มีการคิดค๎นวัสดุและ

สื่อตํางๆมากมาย ท าให๎เกิดพัฒนาการในวงการศิลปะของยุโรปที่เน๎นความเป็นปัจเจกบุคคลของศิลปินเพ่ือ

หลีกหนีจากเทคนิคและแนวคิดในการสร๎างสรรค๑งานศิลปะแบบเดิมๆ น าไปสูํการค๎นคว๎าทดลองแนวทางใหมํๆ 

ทั้งลัทธิฟาววิสวึ่ม คิวบิสซึ่ม แอบสแตรคอิสซึ่ม เซอร๑เรียลลีสซึ่ม เปูนต๎น เป็นการแสดงออกซ่ึงสิ่งที่ไมํถูกหรือผิด 

เป็นนวัตกรรมที่มีแนวคิดเป็นอิสระ เป็นศิลปะที่ไมํเป็นของกลุํมชนใดกลุํมชนหนึ่ง แตํเป็นเรื่องที่เป็นสากล 

เพ่ิมพูนทัศนะ มโนคติ หลากหลายทั้งแนวคิด เทคนิควิธี น าเสนอสุนทรียะได๎อยํางไร๎ขีดจ ากัด 

(ศิลป์ พีระศรี ผู๎เขียน: เขียน ยิ้มศิริ ผู๎แปล: ประวัติศาสตร๑ศิลป์และแบบอยํางศิลปะโดยสังเขป , 2550: 127-

130) 

5.3 ศิลปะรํวมสมัยอาเซียน (ASEAN Contemporary Art) 

ไทยกับศิลปกรรมรํวมสมัยในภูมิภาคอาเซียน “โดยพ้ืนฐานแล๎ว ศิลปะรํวมสมัยเกิดขึ้นจากมิติทาง

สังคมและวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานในการสร๎างสรรค๑และพัฒนา เพ่ือตอบสนองตํอความเป็นไปในสังคมยุค

ปัจจุบัน ทั้งนี้ หากกลําวถึงศิลปะรํวมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และกลุํมประเทศอาเซียน จึงจ าเป็นต๎อง

อ๎างอิงถึงพ้ืนฐานของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมระดับภูมิภาค ความคล๎ ายคลึงและความ

แตกตําง ภายใต๎ความทับซ๎อนและซับซ๎อนทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงและการมีจุด

รํวมกันในยุคปัจจุบัน ภายใต๎เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่แตกตํางกัน ศิลปะรํวมสมัยจึงมีสํวนในการ

สร๎างความเข๎าใจตํอความสัมพันธ๑ระหวํางกลุํมประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่เข๎ารํวมเป็นสมาชิก

ประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น เพ่ือในที่สุดแล๎วเราจะสามารถเปิดชํองทางในการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน ผํานความ

ทรงจ ารํวมเชิง ประวัติศาสตร๑ สังคม และศิลปวัฒนธรรม” (กฤติยา กาวีวงศ๑ และ อาจารย๑.ดร.บัณฑิต จันทร๑โร

                                                           
9

 ผู้น าลทัธิศิลปะโพสต์อิมเพรสชัน่นิสซึม่ ชาวฝร่ังเศส นิยมเขียนรูปทิวทศัน์ ภาพน่ิง ภาพเหมือน 
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จนกิจ, “พัฒนาการของศิลปะรํวมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และกลุํมประเทศอาเซียน: ความเชื่อมโยงใน

ความทรงจ ารํวมเชิง ประวัติศาสตร๑ สังคม และศิลปวัฒนธรรม”, 2013) 

การจะเข๎าถึงความหมายและกระบวนการการสร๎างสรรค๑ศิลปะรํวมสมัยแหํงอาเซียน จึงมีปัจจัยหลักคือ การ

แบํงปัน การแบํงปันทีน่ าไปสูํความเข๎าใจ มุมมอง ทัศนคติ อัตลักษณ๑และสถานะของตัวเองในสังคมอาเซียน ซึ่ง

จะท าให๎สมาชิกทุกประเทศเข๎าใจและเข๎าถึงจิตวิญญาณซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในขณะเดียวกันจะได๎

ย๎อนกลับมาดูตัวเองและเข๎าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น 

อ. ถวัลย๑ ดัชนี ศิลปินแหํงชาติผู๎มีคุณูประการในวงการศิลปะของประเทศไทย และได๎รับการยอมรับใน

ระดับนานาชาติได๎กลําวถึงศิลปะรํวมสมัยของไทยกับการเตรียมตัวในการก๎าวเดินครั้งใหมํรํวมกับเพ่ือนๆ

ประชาคมอาเซียน ในงานเสวนาเรื่อง “ ศิลปะสูํความเป็นประชาคมอาเซียน” ไว๎วํา 

          "เราไมํต๎องไปเตรียมอะไรเลย เราเป็นอยูํคือมาโดยตลอดอยูํแล๎ว ทั้งเราเป็นผู๎น าทางศิลปะของอาเซียน

มาโดยตลอดย๎อนไปเมื่อ 30 กวําปีที่แล๎ว เราท าโครงการอันหนึ่งชื่อวํา อาเซียน สมัยนั้นจัดโดย ดร.สายสุรีย๑ จุติ

กุล ทํานเชิญศิลปินที่พูดได๎สองภาษาทั้งไทยและอังกฤษคนส าคัญสมัยนั้นมี 5 ทําน อาจารย๑ทวี นันทขว๎าง 

อาจารย๑ด ารง วงศ๑อุปราช อาจารย๑อิทธิ คงคากุล สมัยนั้นอาเซียนมี 6 ประเทศ เราได๎เชิญศิลปินมาเลเซีย

สิงคโปร๑ ฟิลิปปินส๑ อินโดนีเซีย บรูไน และไทย ตัวแทนประเทศละ 5 คนมาท าซิมโพเซียมศิลปะรํวมกัน เป็น

เวลา 2 สัปดาห๑ ที่จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัยนั่นคือเมล็ดพันธุ๑ที่บํมเพาะมาอยํางยาวนานในบรรดาประเทศ

อาเซียน 

        เราเป็นผู๎น า เพราะเราไมํได๎เป็นเมืองขึ้นของใคร เราจึงมีจิตวิญญาณศิลปะของเราเอง ทั้งด๎าน จิตรกรรม 

ประติมากรรม สถาปัตยกรรม นาฏกรรมอยํางครบถ๎วน โดยที่ไมํมีใครมาบงการอยูํทั้งเบื้องหน๎า เบื้องกลาง 

และเบื้องหลัง แล๎วจิตรกร ประติมากรของเราได๎รับการศึกษาอันเป็นเลิศจากสถานศึกษาชั้นน าในประเทศ ไมํ

วําจะเป็นเพาะชําง มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ ทั้งยังไปศึกษาตํอตํางประเทศ เพราะฉะนั้น เราจึงรู๎เขา รู๎เรา 

ท างานศิลปะของเรามาอยํางเต็มที่ 

          ที่นํายินดีก็คือ ปัจจุบันนี้กระทรวง ทบวง กรมตํางๆ ตระหนักถึงคุณคําและมูลคําของศิลปะเหลํานี้ ได๎

ชํวยกันท านุบ ารุงแสงเพลิงทางตรงและทางวัฒนธรรม เชํน กระทรวงวัฒนธรรม สนับสนุนสํงเสริมให๎คนท างาน 

จิตรกรรมประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และนาฏกรรม ทั้งทางอ๎อมและทางตรง จัดการประกวด 

ให๎ทุนท างานวิจัยตํางๆเป็นสะพานทอดเงาไปสูํงานศิลปวัฒนธรรม 

         นอกจากนี้ให๎ศิลปินแหํงชาติได๎เผยแพรํความรู๎และแลกเปลี่ยนกับประชาชนเยาวชน และผู๎ท างานศิลปะ 

ซึ่งเราได๎รับค าตอบรับอยํางมากมาย แม๎กระทั่งคนขายกับข๎าวให๎เรากิน วันนี้เราจึงได๎กินทั้ง 2 ทาง ทั้งกายภาพ 
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เราได๎กินทางจิตวิญญาณและหลอมรวมกันเป็นเอกภาพ ผมเชื่อวําคนทั้งหลายทั้งปวงที่มาในงานวันนี้ เหมือน

เสาวิหารที่อยูํหํางจากกันแตํรองรับมหาวิหารคือศิลปวัฒนธรรมเอาไว๎ด๎วยกัน 

          เพราะฉะนั้น เราเตรียมพร๎อมอยูํทุกลมหายใจในการที่จะเป็นอาเซียนไมํใชํวําศิลปินของเราจะต๎องพูด

อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือภาษาใดๆ ไมํใชํ เราพูดภาษาทางจิตวิญญาณศิลปะ ซึ่งมีความเป็นเอกเทศ เป็นวรรณะ

ของเรา เรามีพระมหากษัตริย๑ ศาสนา และประเทศชาติที่สืบเนื่องมาเป็นหลายร๎อยปี เราจึงมีงานศิลปะทาง

เหนือ ใต๎ กลาง อีสาน ตะวันออก ตะวันตก ทั้งสากลและรํวมสมัย 

          ขณะเดียวกัน เราก็ท านุบ ารุงแสงเพลิงของเรามานาน เราจึงมีรามเกียรติ์ เรามีศาสนาเป็นที่รวมของ

วัชรยาน หินยาน และผู๎คนของเราอยูํในความสุขสงบ แม๎จะเห็นตํางกันบ๎าง แตํประเทศชาติก็ยังอยูํรํวมกันได๎ดี 

เราจึงแทบจะไมํต๎องไปเตรียมตัวเป็นอาเซียนเพราะเราเตรียมพร๎อมทุกลมหายใจอยูํแล๎ว" 

(กระทรวงวัฒนธรรม :http://www.m-culture.go.th) 

 

ถ๎าเราวิเคราะห๑สิ่งที่อาจารย๑ถวัลย๑ ดัชนีพูด เราจะรับรู๎ได๎ถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เอกลักษณ๑และ

ศักดิ์ศรี ตัวตนของความเป็นไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย แตํในขณะเดียวกันเราจะมองเห็นหนทางในสิ่งที่

ประเทศไทยและศิลปกรรมรํวมสมัยของไทยสามารถรํวมกับเพ่ือนๆสมาชิกอาเซียนสร๎างสรรค๑อัตลักษณ๑

ศิลปกรรมรํวมสมัยแหํงอาเซียนได๎ คือ การแบํงปันองค๑ความรู๎ แบํงปันสิ่งที่ตัวเองมีอยูํ ซึ่งจะชํวยสนับสนุนและ

ขับเดํนความสามารถพิเศษของชนชาติแหํงอาเซียนในการสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะที่ มีเอกลักษณ๑เฉพาะตัวได๎

เป็นอยํางดี ซึ่งมิเพียงแตํบํงบอกถึงความเป็นไทยเทํานั้น แตํยังน าเสนอเกี่ยวโยงไปถึงการผสมผสานวัฒนธรรม

และเอกลักษณ๑แหํงอาเซียนอีกด๎วย ซึ่งอาจหมายถึงความสามารถที่เป็น “อัตลักษณ๑อาเซียน” กับการควบรวม

และผสมผสานวัฒนธรรมตํางๆเข๎าด๎วยกันและประยุกต๑สร๎างสรรค๑น าไปใช๎ในแบบฉบับของตัวเองจนเกิดเป็น

เอกลักษณ๑เฉพาะตนได๎ในที่สุด หรือที่เราเรียกวํา การประยุกต๑วัฒนธรรม (Cultural Blending) นั่นเอง  

 

เชํนเดียวกันกับทัศนะของ อาจารย๑ กมล ทัศนาญชลีที่ชี้ให๎เห็นถึง การเรียนรู๎และการเข๎าใจถึงความแตกตําง 

และความเหมือนในรากเหง๎าแหํงวัฒนธรรม ศานา ความเชื่อ ของคนในแตํละท๎องถิ่น ที่สามารถน าเสนอ

ออกมาเป็นสากลได๎ผํานอัตลักษณ๑ของแตํประเทศจนน าไปสูํการค๎นหาอัตลักษณ๑อาเซียนได๎ในที่สุด  

          "ศิลปะเป็นภาษาสากลที่สื่อกันได๎งําย ไมํต๎องแปลสื่อด๎วยรูปทรงรูปรํางความรู๎สึก การแสดงออกที่เป็น

สากล และเป็นผลดีของอาเซียน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่นยํอมแสดงออกถึงความเป็น

ตัวของตัวเอง อาจจะถูกหลํอหลอมให๎เป็นอันเดียวกันก็ได๎ แตํในเวลาเดียวกันมันก็มีความแตกตํางซึ่งก็จะดีอีก
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แงํหนึ่งคือ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎สัมผัสในรสชาติของศิลปะชาติอ่ืนๆ ผสมผสานกัน เหมือนการ

ท าอาหารเชํน อาหารไทยก็ผสมผสานจากอาหารอินเดียและจีน ผํานภูมิปัญญาการใช๎เครื่องเทศและประเพณี

การท าอาหารที่สืบตํอกันมาในเอเชีย เมื่อดึงกันไปดึงกันมาก็เกิดการผสมผสานและพัฒนาอะไรใหมํๆ เกิดขึ้นได๎ 

          สิ่งที่เกิดข้ึนอยูแํล๎ว มีทั้งการอนุรักษ๑และการพัฒนา ดังนั้น การที่น ามาเชื่อมโยงเข๎าด๎วยกันก็เป็นโอกาส

ส าคัญวํา มีการแขํงขันกันวําใครจะแสดงตัวตนของตัวเองได๎แคํไหน อยูํที่การเอามาเป็นสากล การหาตัวตนของ

อาเซียนก็จะเกิดข้ึนมา มีผลดีทั้งในการอนุรักษ๑ รักษาและพัฒนาไป แตํทั้งหมดนี่ก็เป็นภาษาเดียวกันที่สื่อถึงกัน

ได๎งํายขึ้น โดยเฉพาะในเอเชีย ถ๎าจะพูดถึงประวัติศาสตร๑ย๎อนไปแล๎วทั้งศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เราก็เอาของ

อินเดียและจีนมาผสมผสานอยูํดี แมํใหญํ พํอใหญํจริงๆ คือ จีนกับอินเดีย แล๎ววัฒนธรรมไทยกับกัมพูชาก็มี

ความคล๎ายคลึงกัน กับลาวยิ่งแยกกันแทบไมํออก แตํอะไรตํางๆ เหลํานี้ก็มีความแตกตํางกัน ถ๎าเขาได๎มาเห็น

ของเรา เราได๎ไปเห็นของเขา การสัญจรไปมาเชื่อมโยงระหวํางประเทศเป็นสิ่งดี ท าให๎เกิดประโยชน๑จาก

การศึกษารํวมกันมากขึ้น"(กระทรวงวัฒนธรรม :http://www.m-culture.go.th) 

แตํถ๎าเราคิดตามผํานการมองตัวเองเปรียบเสมือนศูนย๑กลางแหํงการสร๎างสรรค๑ศิลปกรรมรํวมสมัยแหํงอาเซียน

ดังเชํน ศาสตราจารย๑ เดชา วราชุน กลําวไว๎วํา: 

          "ผลของอาเซียนนั้นนําจะเป็นในด๎านของเศรษฐกิจ การค๎า การเมืองมากกวํา สํวนศิลปะนั้นมีการ

เชื่อมโยงกันมานานแล๎วให๎ศิลปินแตํละชาติน าเสนอเรื่องราวของตนเอง ไทยเองก็ถือวําไมํยิ่งหยํอนไปกวําใคร 

ผลงานศิลปะของไทยเราสามารถเทียบเคียงได๎กับผลงานศิลปะของประเทศที่เจริญมากอยํางญี่ปุุนและจีน 

เพราะเรามีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่คํอนข๎างแข็งแรง 

          ศิลปินของเราก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักในระดับนานาชาติ ฉะนั้น ไทยเองถือวําได๎เปรียบ เป็นศูนย๑กลาง

ของอาเซียน และสิ่งที่เขาจะได๎รับกลับไปนําจะมากกวําที่เราได๎รับ เพราะสํวนใหญํประเทศรอบๆ บ๎านเราปิด

ประเทศมานาน แตํบางประเทศก็มีความทันสมัยไมํแพ๎เรา" 

(กระทรวงวัฒนธรรม:http://www.m-culture.go.th) 

ผลที่ได๎รับจากข๎อเสนอแนะของอาจารย๑เดชา สิ่งที่ดีคือ เรามองเห็นจุดแข็งของตัวเอง แตํสิ่งที่เราควร

น าไปปฏิบัติท ารํวมกันกับประเทศเพ่ือนสมาชิกอาเซียน คือ การมองหาส ารวจจุดแข็งของประเทศสมาชิกอ่ืน 

เชํน สิงคโปร๑และอินโดนีเซีย ที่ได๎รับการยอมรับวําเป็นตลาดศิลปกรรมรํวมสมัยที่ใหญํที่สุดในภูมิภาคนี้ ค าถาม

ก็คือ เราจะแขํงขันกันหรือพร๎อมที่จะรํวมมือกับประเทศอ่ืนๆในการพัฒนาวงการศิลปกรรมรํวมสมัยของ

อาเซียนตํอไป สนับสนุนซึ่งกันและกัน พัฒนาจุดด๎อย รักษาจุดแข็งของแตํละประเทศแล๎วเดินไปด๎วยกัน 

http://www.m-culture.go.th/
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เชํนเดียวกันกับการศึกษามุมมองของ ศาสตราจารย๑ วิโชค มุกดามณี ที่เห็นถึงจุดแข็งของไทย และ

น าเสนอข๎อคิดที่จะเชื่อมองค๑ความรู๎ตํางของอาเซียนเข๎าด๎วยกัน และใช๎ประโยชน๑ตรงนั้นให๎มีผลตํอไทยมาก

ที่สุดดังที่ทํานกลําวไว๎วํา 

"ไทยเองถือวํามีฝีไม๎ลายมือและความสามารถอยูํในระดับแนวหน๎า แล๎วก็จัดวํามีภาษีและบทบาทสูง แตํปัญหา

ก็คือ เราจะเชื่อมโยงอาเซียนมาหาเราได๎ 

          อยํางไร และถ๎าเราเป็นศูนย๑กลางอาเซียนได๎ หลายๆประเทศท่ัวโลกอาจใช๎ประเทศไทยเป็นศูนย๑กลาง

การเชื่อมโยงสูํอาเซียนสํวนเรื่องการเตรียมพร๎อมทรัพยากรบุคคลด๎านการศึกษาศิลปะไมํคํอยนําเป็นหํวง 

เพราะรากฐานการศึกษาศิลปะเราเข๎มแข็งแล๎วเราก็มีหนํวยงานตํางๆของรัฐให๎การสนับสนุน มีการท างานที่

เสริมซึ่งกันและกัน ทั้งงานศิลปวัฒนธรรมรํวมสมัยและงานเชิงประเพณี เป็นตัวสร๎างเอกลักษณ๑ของความเป็น

ชาติเราจึงท าให๎มีความเข๎มแข็งและนําสนใจในสายตาชาวตํางชาติ"  

(กระทรวงวัฒนธรรม :http://www.m-culture.go.th) 

จิตรกรรมไทยประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณีและจิตรกรรมไทยรํวมสมัยภายใต๎อิทธิพลของ

ศาสนาพุทธกับแนวคิดและทิศทางการพัฒนาศิลปะรํวมสมัยของไทย 

ดอกเตอร๑ ศุภชัย อารีรุํงเรือง(2556) กลําวถึง งานศิลปกรรมรํวมสมัยของไทยในชํวงเวลา20กวําปีที่

ผํานมาไว๎วํา งานจิตรกรรมของไทยนั้น แบํงเป็น ประเภทประเพณี ประเภทแนวประเพณี และประเภทรํวม

สมัย ซึ่งอ๎างถึงบทความของ ไมเคิล ไรท10 ชื่อบทความ “แสงสวํางทํามกลางความมืด จิตรกรรมในประเทศไทย

ทุกวันนี้” อยูํในสูจิบัตรประกอบการแสดงงานศิลปะบัวหลวงระบายสี ประมวลภาพรางวัลจิตรกรรม ครั้งที่ 1-

19 ตีพิมพ๑เมื่อปี พ.ศ.2539 ซึ่งในบทความนี้ยังได๎มีการวิจารณ๑บทความโดย ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง ในหนังสือ

                                                           

10 ไมเคิล ไรท์ มีชื่อไทยวํา นายเมฆ มณีวาจา เกดิเมื่อวันที ่12 เมษายน พ.ศ. 2483 ที่เมืองเซาแธม

ตัน (Southampton) ประเทศอังกฤษ ไรท๑ เข๎ามาในประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. 2504 ท างานกับ ธนาคารกรุงเทพ แรกเริ่มใน
ต าแหนํงพนักงานแปลเอกสาร ท๎ายที่สุดเป็นต าแหนํงผูเ๎ชี่ยวชาญด๎านตํางประเทศ ศูนย๑สังคีตศลิป์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผําน
ฟูา (ปัจจุบันคือ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ๎าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) 

ไรท๑เป็นผู๎มีความสามารถในการใช๎ภาษาไทยดีมาก ทั้งการพูด และการเขียน สารคดีของเขามีส านวนการเขยีนที่สนุกสนาน และมกั

น าเสนอแนวคิดการตีความตํางๆที่นําสนใจ ทั้งทางประวัติศาสตร๑ และสังคม โดยเร่ิมเขียนบทความลงในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ตั้งแตํฉบับ

ปฐมฤกษ๑ ซ่ึงออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2522 และเขียนเป็นประจ าในวารสารนั้นเกือบทุกฉบับ และยังเขียนในวารสารอื่น และหนังสือพิมพ๑อีก

หลายฉบับ 

นายไรท๑ถึงแกํกรรมเม่ือวันที ่7 มกราคม พ.ศ. 2552 ด๎วยโรคมะเร็งปอด ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริรวมอายุได๎ 69 ปี 
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พลังการวิจารณ๑ทัศนศิลป์ ปี พ.ศ.2547 โดยมีประเด็นส าคัญในงานของ ไมเคิล ไรท ที่ประมวลจุดเริ่มต๎นของ

การพัฒนาศิลปะไทยรํวมสมัยในด๎านจิตรกรรมในประเทศไทย นับตั้งแตํการเริ่มมีการเอาความรู๎ภายนอกมา

ประยุกต๑รํวมกับความรู๎ภายในน าไปสูํกระบวนการหลักในการที่ศิลปินในยุคตั้งแตํรัชกาลที่4ใช๎สร๎างสรรค๑

ผลงานจิตรกรรมมุํงสูํความเป็นรํวมสมัยจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนั้นดอกเตอร๑ศุภชัย อารีรุํงเรือง ยังชี้ให๎เห็นถึงสิ่งที่นําสนใจที่ ไมเคิล ไรท๑ได๎ตั้งค าถามไว๎กับวงการ

จิตรกรรมรํวมสมัยของไทยอีกคือ “มีค าถามเกิดข้ึนอยํางมากมายตํอการมองศิลปะกับสังคมไทยในขณะนั้น อีก

ทั้งยังแอบมีแงํคิดเสนอแนะให๎กับศิลปิน มันชํางคล๎ายกับสังคมไทยใน พ.ศ.2556 ที่ตํางมุํงหวังหาทางออก

ให๎กับประเทศจากโพลงหลืบอับชื้นที่มีปลายทางเห็นแสงอันริบหรี่ เขาได๎ชี้ให๎เห็นถึงความขัดแย๎งในด๎านโลก

ทัศน๑ของผู๎อุปถัมภ๑ศิลปะในวังหลวงตํอแนวศิลปะ Realism ในขณะที่ Impressionism หรือ Cubism ที่ก าลัง

ผลิบานในสังคมภายนอก และกระตุ๎นคิดในด๎านบทบาทของศิลปะวําไมํควรรับใช๎รัฐเยี่ยงทาส แตํนําจะเข๎าข๎าง

คนธรรมดาในการประท๎วงรัฐและสังคม ให๎สะท๎อนความขัดแย๎ง ความไมํเสมอภาค หากศิลปินไทยได๎ศึกษา

เรื่องราวองค๑ความรู๎ในรากฐานความคิดของตนเอง ทั้งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และองค๑ความรู๎ตะวันตกใน

ด๎านปัญหาสังคมและวัฒนธรรมจนน ามาสูํการตีความโดยตัวศิลปินเองที่นําจะท าได๎ดี” ในขณะที่วงการ

จิตรกรรมหรือศิลปกรรมรํวมสมัยของไทยก าลังคึกคักก๎าวเดินบนเส๎นทางของความเป็นรํวมสมัยเฉก

เชํนเดียวกันกับแนวปฏิบัติของสังคมอาเซียนและสังคมโลก ศิลปินไทยต๎องใช๎สติไครํครวญเพ่ือตอบค าถาม ไม

เคิล ไรท๑และตัวเองให๎ได๎วําการที่เรายึดมั่นถือมั่นในการน าเสนอตัวตนของตัวเองผํานผลงานศิลปะที่บอกเลํา

เรื่องราวแหํงพุทธศาสนา โดยที่เราบอกตัวเองและเพ่ือนรํวมโลกวําเป็นศาสนาประจ าชาตินั้น เราก าลังผลิตผล

งานศิลปะท่ีเป็นเครื่องมือแหํงรัฐที่น าเสนอเรื่องราวแหํงลัทธิชาตินิยมหรือเปลํา เชํนเดียวกับที่ดอกเตอร๑ศุภชัย

วิเคราะห๑บทความของ ไมเคิล ไรท๑ ที่อ๎างถึง อัตลักษณ๑แหํงศิลปกรรมรํวมสมัยไทยกับอิทธิพลแหํงพุทธศาสนา

ผํานการวิจารณ๑ผลงานการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงไว๎วํา 

“ทํามกลางความเป็นไปในสังคมไทยหรือสังคมโลกปัจจุบัน ซึ่งโดยผลงานเกือบทั้งหมดวําด๎วยเรื่องของ

ฐานความคิดของศาสนาพุทธเป็นศูนย๑กลาง ตํอการสร๎างสรรค๑งานศิลปะไทยทั้งแบบประเพณีและรํวมสมัย ใน

ข๎อคิดเห็นดังกลําวตํางชื่นชมไปกับองค๑ประกอบของศิลปะ แตํขาดซึ่งการสะท๎อนให๎ข๎อคิดเห็นตํอตัวงานศิลปะ

กับสังคมไทย จึงอาจท าให๎การประกวดจิตรกรรมบัวหลวงยิ่งหํางไกลตํอคนในสังคม เสมือนแพคํอยๆลอยออก

จากฝั่งแล๎วรอวันที่ความเสื่อมสลายจากกาลเวลามาเป็นผู๎กระท าให๎มันแตกกระจายไป  

  สิ่งที่เป็นปรากฏการณ๑ของจิตรกรรมไทยในชํวง 30 ปีที่ผํานมานั้นทั้งในงานจิตรกรรมบัวหลวงและงาน

ของศิลปินรุํนเล็กใหญํหลายคนยังคงล๎วนอยูํในกรอบแนวคิดของพุทธศาสนาเป็นศูนย๑กลาง แล๎วน าเนื้อหาใน



140 

 

ศาสนามาใช๎เป็นเรื่องเลําในจิตรกรรมไทยเพ่ือการอธิบายหลักค าสอน แตํสิ่งที่นําคิดคือศิลปินพยายามเป็นคน

กลางในการถํายทอดเรื่องราวในพุทธศาสนา ราวกับวําพุทธศาสนิกชนไมํมีความเข๎าใจในแกํนศาสนาเทําตัว

ศิลปิน หรืออาจะเกิดจากปัญหาทางภาษาในคัมภีร๑ที่นับวันจะกลายเป็นภาษาตํางดาวจนมีเฉพาะกลุํมคนที่

สามารถเข๎าใจถํองแท๎อยํางนั้นหรือไมํ  

เป็นความจริงที่วํางานศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎มีรากฐานความคิดจากศาสนา แตํหากมองชาติที่มี

ศาสนาเดียวกันในภูมิภาคเดียวกัน กลับเป็นสิ่งที่เขาได๎ผํานพ๎นชํวงเวลาแหํงการสร๎างความเป็นชาตินิยมไป

เรียบร๎อยแล๎ว และหันกลับมามองความทรงจ าของความเป็นคนในสังคมที่ผํานกาลเวลาและเจอะเจออะไรมา

บ๎าง เพื่อน าเสนอสูํสังคมท่ีคนในสังคมเดียวกันและคนในสังคมโลกาภิวัตน๑สามารถรับรู๎และเข๎าถึงได๎” 

วงการศิลปกรรมรํวมสมัยแบบไทยๆที่ มักจะกลําวอ๎างถึงเอกลักษณ๑ อัตลักษณ๑ ที่มีที่มาจากความเชื่อ

ความศรัทธาในพุทธศาสนา แล๎วโยนความรับผิดชอบไปให๎ผู๎ชมงานศิลปะนั้นๆของตนโดยบอกวํา การจะเข๎าใจ

ในงานศิลปะรํวมสมัยแบบไทยนั้นต๎องมีความรู๎พ้ืนฐานทางด๎านศาสนาพุทธและศิลปะไทย เป็นการสร๎างสรรค๑

งานบนพื้นฐานความคิดท่ีไมํเป็นสากลเลย หรืออาจจะลืมไปวําโลกสมัยใหมํที่เป็นโลกของทุกคนมีพลวัตอยํางไร 

การเข๎าถึงข๎อมูลขาวสารนั้นมีโอกาสมากน๎อยแคํไหนและรวดเร็วอยํางไร อยําลืมวําเราไมํใชํศูนย๑กลาง ดังนั้น

งานที่ท าควรต๎องเชื่อมโยงกับสังคมให๎ได๎ ถ๎าไมํนับปัญหาทางด๎านภาษาท่ีใช๎เรียนรู๎เพ่ือเข๎าถึงแกํนแท๎แหํงศาสนา

พุทธซึ่งอาจกลําวได๎วําแทบจะเป็นภาษาที่เกือบตายแล๎ว รวมกับโลกทัศน๑แหํงบรมครูทางศิลปะที่ใช๎ตอกย้ า

ความเป็นศิลปะไทยรํวมสมัยผํานการตัดสินงานประกวดตํางๆ ศิลปินเองกลับสร๎างเกราะปูองกันตัวขึ้นมาอีก

จนผู๎คนทั่วไปเข๎าถึงศิลปะได๎ยากข้ึน เหมือนกับที่ดอกเตอร๑ศุภชัยได๎วิจารณ๑ไว๎วํา 

“ผลที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยจึงรับรู๎ความเป็นศิลปะด๎วยใบหน๎าของศิลปินปรมาจารย๑ของเมืองไทยเพียง

ไมํกี่คนแตํผลที่เกิดขึ้นกับการเปิดกว๎างทางศิลปะนั้นกลับสวนทางกันกับความผันเปลี่ยนของศิลปะในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ในประเด็นนี้ กฤติยา กาวีวงศ๑ ได๎เสวนาในหัวข๎อ “พัฒนาการของศิลปะรํวมสมัยใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และกลุํมประเทศอาเซียน: ความเชื่อมโยงในความทรงจ ารํวมเชิงประวัติศาสตร๑ สังคม 

และศิลปวัฒนธรรม” ที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร   เมื่อวันที่ 31 

ตุลาคม 2556 โดยสรุปได๎วําในกลุํมประเทศอาเซียนมีการน าหลักแนวคิดที่เกี่ยวกับ Social Memory มาใช๎ใน

การผลิตงานศิลปะรํวมสมัยโดยน าเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับ สังคม การเมืองมาพูดในการน าเสนองาน การมีสํวน

รํวมของความทรงจ าในประวัติศาสตร๑ สํวนในประเทศไทยนั้นจะหลอมรวมความเป็นอาเซียน แตํจะสามารถ

ก๎าวพ๎นอยํางไรให๎พ๎นจากความเป็นชาตินิยม ถึงแม๎วํากระแสเรื่องความเป็นชาตินิยมได๎ถูกหยิบยกมาใช๎เป็น

ภาษาศิลปะในประเทศอาณานิคมในกลุํมเอเซียนมาแล๎วก็ตาม ความส าคัญอีกประการหนึ่งนั้น ทุกวันนี้
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ประเทศในกลุํมอาเซียนตํางไมํเคยเข๎าใจหรือมีความคิดและเรียกตนเองวํา เราเป็นอาเซียนซึ่งอาจจะตํางกับ

ยุโรป ที่มีการเรียกตนเองวํา ยูโรเปียน เพราะประเทศแตํละประเทศนั้นตํางก็เรียกตนเองวํา เราคือไทย  เราคือ

ลาวเป็นต๎น” 

สรุปได๎เป็นค าถามๆกลับไปที่วงการศิลปกรรมรํวมสมัยของไทยวํา เราจะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง

แหํงภูมิภาคกับการเป็นกลุํมประชาคมอาเซียนได๎อยํางไร ถ๎าโลกทัศน๑ของเรายังยึดโยงอยูํกับตัวของเราเองเฉก

เชํนการประกวดงานศิลปกรรมระดับชาติที่มีมาตรวัดผลความส าเร็จอิงแอบกับความเชื่อทางศาสนา การบอก

เลําตัวตนผํานการตีความค าสอน ค าบอกเลํา ต านาน ทางศาสนาเพียงแงํมุมเดียวโดยไมํมีมิติแหํงการเชื่อมโยง

ทางสังคมมาเกี่ยวข๎อง นี่ไมํนับการยึดติดกับกรอบความงามทางทัศนธาตุแหํงศิลปะที่เน๎นย้ ากันเกินเหตุจากการ

ครอบง าจากสถาบันหลัก เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ดอกเตอร๑ศุภชัยวิจารณ๑ไว๎กับผลงานจิตรกรรมบัวหลวงครั้ง

ที่35ประเภทจิตรกรรมแนวประเพณีของ บุญเสริม วัฒนกิจที่ได๎รับรางวัล 

“หากเป็นเชํนนั้นนี่คือสิ่งที่ท าให๎งานจิตรกรรมไทยยังคงวนเลําเรื่องในพุทธประวัติ สวรรค๑ชั้นวิมาน ในขณะที่

คนไทยเองในสังคมวันนี้กลับวุํนวายกับความไมํมั่นคงทางการเมือง แตกตํางทางความคิด มีการเชื่อจากชุด

ความรู๎ด๎านเดียว กลับกันนั้นศิลปินเองยังใช๎กรอบคิดและโลกทัศน๑ในเงื่อนไขของศิลปะในสังคมท่ีผํานมาแล๎วมา

ให๎คนยุคปัจจุบันรับให๎ได๎ หรือศิลปะท่ีแสดงในภาพเฉลิมพระเกียรติที่แสดงพระราชกรณียกิจ ดังที่เห็นตั้งแตํ

ศิลปะเด็กจนถึงศิลปิน หรือมีการพยายามมองโลกท่ีมีปัญหามากมายมาเชื่อมโยงกับจิตรกรรมภาพมารผจญ 

ผลงานที่ได๎รับรางวัลประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ในการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครั้งท่ี 35 ของบุญ

เสริม วัฒนกิจ โดยเสนอภาพของ สตีฟ จอบส๑ ปรากฏในกองทัพมารที่มีต๎นทางของภาพมาจากงานจิตรกรรม

ฝาผนังของไทย โดยโลกทัศน๑ของชํางในอดีตมองวําฝรั่งคือศัตรูจึงได๎เขียนภาพฝรั่งในกองทัพมารให๎เกิดการรับรู๎ 

ซึ่งตลอดชํวงเวลาตั้งแตํศตวรรษที่ 17 ฝรั่งเริ่มมีบทบาทในสังคมไทยทุกด๎าน และเกิดการตํอต๎านเรื่อยมาจนใน

สังคมปัจจุบัน โลกทัศน๑ของสังคมไทยที่มีตํอฝรั่งเปลี่ยนไปเป็นอยํางมาก การยอมรับคนภายนอกให๎เข๎ามาสูํ

ความเป็นคนภายในเพ่ือการยกระดับฐานะทางสังคมเกิดข้ึน ทั้งนี้คงไมํได๎หมายรวมถึงมนุษย๑ผมทองเพียงอยําง

เดียว เพราะด๎วยความเป็นโลกาภิวัตน๑ตํอการเปิดรับนานาชาติ คนภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ด๎วยกันก็

เป็นที่ยอมรับในความเป็นคนภายนอก เชํนการยอมรับการแตํงงานข๎ามเชื้อชาติ ที่เป็นสํิงที่สังคมไทยรับได๎ 

เพราะมันมีความหมายแฝงเร๎นอยูํในนั้นอีกมากมาย ดังนั้น มารผจญในศตวรรษท่ี 21 คงจะไมํใชํมองฝรั่งเป็น

มารอีกตํอไป ศิลปินควรจะเปิดโลกทัศน๑แล๎วไมํใช๎กรอบคิดจากโลกทัศน๑เดิมมาอธิบายโลกปัจจุบัน เพราะอยําง

น๎อยในสังคมเล็กๆแถวบ๎านผู๎เขียนก็มีคุณพํอฝรั่งเดินเลี้ยงลูกท่ีเกิดกับคํูสมรสคนไทยอยูํ 4 คนแล๎วลํะครับ” 
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ภาพที่ 2.151 สตีฟ จอบส๑ 

ที่มา: โอม พัฒนโชติ 

 

ดังนั้นการสร๎างโลกทัศน๑แบบโลกาภิวัฒน๑ หรืออยํางน๎อย แบบอาเซียน จึงอาจเป็นประเด็นส าคัญท่ีผู๎ที่

เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนกับการพัฒนาวงการศิลปกรรมไทยรํวมสมัยควรตระหนักถึง แล๎วหาจุดรํวมทางความคิดท่ี

ตกผลึกเพ่ือพัฒนารํวมกันกับเพ่ือนสมาชิกกลุํมอาเซียนน าไปสูํศิลปะเพ่ือสังคมอุดมคติตามเปูาหมายของเรา

อยํางแท๎จริงตํอไป ซึ่งอาจกลําวได๎วํา ไมํใชํเพียงเพ่ือสร๎างสรรค๑ตัวตนหรืออัตลักษณ๑แหํงอาเซียนเทํานั้น แตํต๎อง

สามารถเชื่อมโยงกับสังคมโลกได๎อีกด๎วย 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ohm/Downloads/บทวิจารณ์ในงานวิจารณ์ศิลปะไทยร่วมสมัย%20%20%20Dr.Supachai%20Areerungruang_files/IMG_0970.JPG
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บทสรุป 

ความงามในทางทัศนศิลป์ 

มนุษย๑เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศิลปะมานานตั้งแตํกํอนยุคประวัติศาสตร๑ ศิลปะถูกน ามาใช๎ในถํายทอด

ความคิดของมนุษย๑ในรูปแบบตํางๆ เป็นพื้นฐานให๎เข๎าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งศิลปะยุคกํอนประวัติศาสตร๑ 

(Pre-Historic)  และสมัยตํอมา ด๎วยความแตกตํางทั้งในแบบอยํางและความคิดในเรื่องความสวยงาม ที่มีการ

แสดงออก สามารถแบํงระดับการรับรู๎ทางทัศนศิลป์ได๎ 3 แบบอยําง 

 

1 แบบอยํางศิลปะแหํงยุคสมัย 

แบบศิลปกรรมในยุคนี้สร๎างขึ้นด๎วยแรงบันดาลใจทางด๎านความเชื่อ และสัญชาตญาณ ในระยะแรก ๆ จะเป็น

การเลียนแบบธรรมชาติ การใช๎รูปทรงแบบงําย จนน าไปสูํการใช๎สัญลักษณ๑ ซ้ าๆเชํน พระอาทิตย๑  โครงสร๎างที่

ใช๎แสดงถึงมนุษย๑  เรายังไมํพบการบันทึกเรื่องราว หรือการใช๎ตัวอักษรในยุคนี้ เชํน ยุคกํอนประวัติศาสตร๑ 

ได๎แกํ ยุคหิน และยุคโลหะ 

 

2 แบบอยํางศิลปะแหํงแคว๎น 

เป็นการจ าแนกกลุํมวัฒนธรรมตามสมัยการปกครองและครอบครองที่มีอิทธิพลในยุคสมัยนั้นๆ และแผํขยายไป

ในพ้ืนที่อ่ืนๆ เชํน อียิปต๑ กรีก โรมัน เป็นต๎น 

 

3 แบบอยํางศิลปะแนวลัทธิและแบบเฉพาะตัว 

ได๎สะท๎อนไปสูํงานศิลปะท าให๎รูปแบบของศิลปะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเน๎นหนักท่ีความคิดริเริ่มเป็น

ส าคัญในที่ศิลปินแตํละคนแสดงออกตํอโลกรอบตัวและ ศิลปินบางคนสร๎างสรรค๑ผลงานในหลายรูปแบบ 

ขณะเดียวกัน ความรู๎ในด๎านศาสตร๑ตํางๆ ได๎ผสมผสานจนบางครั้งไมํสามารถที่จะอธิบายให๎เข๎าใจอยํางงําย ๆ

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน๑อยํางรวดเร็ว พร๎อมทั้งความมีอิสรภาพแสดงออก เชํน ศิลปะสมัยใหมํ 

ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Art and Culture) 

3.1 ความเข๎าใจเบื้องต๎น (Introduction to ASEAN Arts and Cultural Development) 

หนึ่งในพันธกิจของ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน-ASCC คือ การสร๎างอัตลักษณ๑

อาเซียน (Building an ASEAN Identity) เพ่ือ สํงเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสภาพความเป็นอยูํ ดูแล
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สิ่งแวดล๎อม และสร๎างความรู๎สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชากรในกลุํมประเทศสมาชิก(วิทย๑ บัณฑิตกุล, 

2555:206-210) 

การจะเข๎าถึงเข๎าใจอัตลักษณ๑แหํงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความเป็นอยูํของเพื่อนสมาชิกอาเซียนได๎ดีนั้น การ

แบํงปันองค๑ความรู๎ซึ่งกันและกันจึงเป็นองค๑ประกอบหลัก การเรียนรู๎ถึงรากเหง๎าของแตํละท๎องถิ่นจึงเป็นปัจจัย

ส าคัญ สิ่งจ าเป็นในการบํงบอกถึงอัตลักษณ๑ของแตํละประเทศสมาชิก อันจะน าไปสูํความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันและองค๑ความรู๎ในการพัฒนาเป็นอัตลักษณ๑แหํงอาเซียนได๎ในที่สุด 

วิวัฒนาการทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศในกลุํมอาเซียนที่เกิดจากอิทธิพลแหํงการผสมผสานกันทาง

วัฒนธรรม (Cultural Blending) ที่อาจมีที่มาจาก 

1) การติดตํอค๎าขายย๎ายถิ่นฐานกันระหวํางภูมิภาค  

2) การผสมกลมกลืนกันของกลุํมชาติพันธ๑ในภูมิภาค(กํอนการเกิดลัทธิชาตินิยมที่มาจากการ

กํอตั้งประเทศและมีเขตแดนชัดเจน) ที่เกิดจากประวัติศาสตร๑การถูกกวาดต๎อนของคนกลุํมชนตํางๆในท๎องถิ่นที่

อยูํในภูมิภาคเดียวกัน  

3) อิทธิพลแหํงลัทธิจักรวรรดินิยม (colonization) การเข๎ายึดดินแดนในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต๎ ของประเทศมหาอ านาจ (Fiona Kerlogue, 2004:7-23) 

 

3.2 อิทธิพลที่กํอให๎เกิดวิวัฒนาการแหํงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Art and Culture 

Development and its Influences)   

3.3 อิทธิพลของอินเดีย (the Influence of India) 

3.4 อิทธิพลของจีน (the Influence of China) 

3.5 อิทธิพลแหํงปรัชญาความเชื่อของศาสนาอิสลาม (Islamic Influence) 

3.6 อิทธิพลแหํงปรัชญาความเชื่อแบบคริสต๑ และศิลปะตะวันตก (Western Art and 

Christian Influences) 

4. ศิลปะสมยัใหมํ (Modern Art) 

ในยุคคริสต๑ศตวรรษที่19 เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางใหญํหลวงที่ได๎รับอิทธิพลจากความเจริญทาง

วิทยาศาสตร๑การปฏิวัติอุสาหกรรม  มีการเปิดรับวัฒนธรรมจากท่ัวโลกสูํสังคมตะวันตก มีการคิดค๎นวัสดุและ

สื่อตํางๆมากมาย ท าให๎เกิดพัฒนาการในวงการศิลปะของยุโรปที่เน๎นความเป็นปัจเจกบุคคลของศิลปินเพื่อ

หลีกหนีจากเทคนิคและแนวคิดในการสร๎างสรรค๑งานศิลปะแบบเดิมๆ น าไปสูํการค๎นคว๎าทดลองแนวทางใหมํๆ 
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ทั้งลัทธิฟาววิสวึ่ม คิวบิสซึ่ม แอบสแตรคอิสซึ่ม เซอร๑เรียลลีสซึ่ม เปูนต๎น เป็นการแสดงออกซ่ึงสิ่งที่ไมํถูกหรือผิด 

เป็นนวัตกรรมทีม่ีแนวคิดเป็นอิสระ เป็นศิลปะที่ไมํเป็นของกลุํมชนใดกลุํมชนหนึ่ง แตํเป็นเรื่องท่ีเป็นสากล 

เพ่ิมพูนทัศนะ มโนคติ หลากหลายทั้งแนวคิด เทคนิควิธี น าเสนอสุนทรียะได๎อยํางไร๎ขีดจ ากัด (ศิลป์ พีระศรี 

ผู๎เขียน: เขียน ยิ้มศิริ ผู๎แปล: ประวัติศาสตร๑ศิลป์และแบบอยํางศิลปะโดยสังเขป, 2550: 127-130) 

5. ศิลปะรํวมสมัยอาเซียน (ASEAN Contemporary Art) 

ไทยกับศิลปกรรมรํวมสมัยในภูมิภาคอาเซียนโดยพ้ืนฐานแล๎ว ศิลปะรํวมสมัยเกิดข้ึนจากมิติทางสังคม

และวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานในการสร๎างสรรค๑และพัฒนา เพื่อตอบสนองตํอความเป็นไปในสังคมยุคปัจจุบัน 

ทัง้นี้ หากกลําวถึงศิลปะรํวมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และกลุํมประเทศอาเซียน จึงจ าเป็นต๎องอ๎างอิงถึง

พ้ืนฐานของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมระดับภูมิภาค ความคล๎ายคลึงและความแตกตําง ภายใต๎

ความทับซ๎อนและซับซ๎อนทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงและการมีจุดรํวมกันในยุค

ปัจจุบัน ภายใต๎เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่แตกตํางกัน ศิลปะรํวมสมัยจึงมีสํวนในการสร๎างความ

เข๎าใจตํอความสัมพันธ๑ระหวํางกลุํมประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่เข๎ารํวมเป็นสมาชิกประชาคม

อาเซียนมากยิ่งขึ้น เพื่อในที่สุดแล๎วเราจะสามารถเปิดชํองทางในการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน ผํานความทรงจ ารํวม

เชิง ประวัติศาสตร๑ สังคม และศิลปวัฒนธรรม  

จิตรกรรมไทยประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณีและจิตรกรรมไทยรํวมสมัยภายใต๎อิทธิพลของ

ศาสนาพุทธกับแนวคิดและทิศทางการพัฒนาศิลปะรํวมสมัยของไทย ผลที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยคือการรับรู๎ความ

เป็นศิลปะด๎วยใบหน๎าของศิลปินปรมาจารย๑ของเมืองไทยเพียงไมํก่ีคนแตํผลที่เกิดขึ้นกับการเปิดกว๎างทางศิลปะ

นั้นกลับสวนทางกันกับความผันเปลี่ยนของศิลปะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ในขณะที่กลุํมประเทศ

อาเซียนมีการน าหลักแนวคิดที่เก่ียวกับ Social Memory มาใช๎ในการผลิตงานศิลปะรํวมสมัยโดยน าเนื้อหา

สาระ เกี่ยวกับ สังคม การเมืองมาพูดในการน าเสนองาน การมีสํวนรํวมของความทรงจ าในประวัติศาสตร๑ 

ประเทศไทยนั้นอยากจะหลอมรวมความเป็นอาเซียน แตํจะสามารถก๎าวพ๎นอยํางไรให๎พ๎นจากความเป็น

ชาตินิยม ถึงแม๎วํากระแสเรื่องความเป็นชาตินิยมได๎ถูกหยิบยกมาใช๎เป็นภาษาศิลปะในประเทศอาณานิคมใน

กลุํมเอเซียนมาแล๎วก็ตาม ความส าคัญอีกประการหนึ่งนั้น ทุกวันนี้ประเทศในกลุํมอาเซียนตํางไมํเคยเข๎าใจหรือ

มีความคิดและเรียกตนเองวํา เราเป็นอาเซียนซึ่งอาจจะตํางกับยุโรป ที่มีการเรียกตนเองวํา ยูโรเปียน เพราะ

ประเทศแตํละประเทศนั้นตํางก็เรียกตนเองวํา เราคือไทย เราคือลาวเป็นต๎น” 

ดังนั้นจึงมีค าถามๆกลับไปที่วงการศิลปกรรมรํวมสมัยของไทยวํา เราจะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง

แหํงภูมิภาคกับการเป็นกลุํมประชาคมอาเซียนได๎อยํางไร ถ๎าโลกทัศน๑ของเรายังยึดโยงอยูํกับตัวของเราเองเฉก
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เชํนการประกวดงานศิลปกรรมระดับชาติที่มีมาตรวัดผลความส าเร็จอิงแอบกับความเชื่อทางศาสนา การบอก

เลําตัวตนผํานการตีความค าสอน ค าบอกเลํา ต านาน ทางศาสนาเพียงแงํมุมเดียวโดยไมํมีมิติแหํงการเชื่อมโยง

ทางสังคมมาเก่ียวข๎อง  

สรุปได๎วําการสร๎างโลกทัศน๑แบบโลกาภิวัฒน๑ หรืออยํางน๎อย แบบอาเซียน จึงอาจเป็นประเด็นส าคัญที่ผู๎ที่

เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนกับการพัฒนาวงการศิลปกรรมไทยรํวมสมัยควรตระหนักถึง แล๎วหาจุดรํวมทางความคิดท่ี

ตกผลึกเพ่ือพัฒนารํวมกันกับเพ่ือนสมาชิกกลุํมอาเซียนน าไปสูํศิลปะเพ่ือสังคมอุดมคติตามเปูาหมายของเรา

อยํางแท๎จริงตํอไป ซึ่งอาจกลําวได๎วํา ไมํใชํเพียงเพ่ือสร๎างสรรค๑ตัวตนหรืออัตลักษณ๑แหํงอาเซียนเทํานั้น แตํต๎อง

สามารถเชื่อมโยงกับสังคมโลกได๎อีกด๎วย 
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ค าถามท้ายบท 

 1. อะไรเป็นแรงบันดาลใจทางด๎านความเชื่อ และสัญชาตญาณยุคกํอนประวัติศาสตร๑ 

 2. จงอธิบายถึงความเชื่อในเรื่องความตายของอียิปต๑ 

 3. จงอธิบายสัญลักษณ๑เฉพาะหัวเสาอียิปต๑ 

 4. โสเครตีส อยูํในยุคสมัยใด 

 5. จงอธิบายแนวคิดของศิลปะสมัยใหมํ (Modern Art) 

 6. อธิบายถึงวัตถุประสงค๑หลักในพันธกิจการสร๎างอัตลักษณ๑อาเซียน และชี้ให๎เห็นถึงประโยชน๑ และ

กระบวนการในพันธกิจดังกลําว 

 7. อธิบายถึงวิวัฒนาการทางศิลปวัฒนธรรมของประเทศในกลุํมอาเซียนที่เกิดจากอิทธิพลแหํงการ

ผสมผสานกันทางวัฒนธรรม (Cultural Blending) ยกตัวอยํางของอิทธิพลดังกลําวมา 3 ประการ 

 8. จงอธิบายถึงอิทธิพลที่กํอให๎เกิดวิวัฒนาการแหํงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Art and 

Culture Development and its Influences) 

 9.  อะไรคือปัจจัยพ้ืนฐานในการท าความเข๎าใจวงการศิลปะอาเซียน 

 10. อธิบายถึงอัตลักษณ๑แหํงศิลปะรํวมสมัยไทย เปรียบเทียบกับวงการศิลปะรํวมสมัยอาเซียนโดยรวม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

 

ทฤษฎีทางทัศนศิลป์     3  คาบเรียน 

องค์ประกอบในงานทัศนศิลป์    3  คาบเรียน 
- องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน 

- หลักการจัดองค์ประกอบในงานศิลปะ 

เทคนิคในงานศิลปะ 

 

1. เนื้อหาประจ าบท 

1.1 ทฤษฎีทางทัศนศิลป์ 

1.2 องค์ประกอบในงานทัศนศิลป์ 
- องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน 

- หลักการจัดองค์ประกอบในงานศิลปะ 

1.3 เทคนิคในงานศิลปะ 

2. จุดประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะและรูปแบบผลงานทัศนศิลป์แต่ละประเภท 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบและหลักการจัดองค์ประกอบในงานศิลปะ 

2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ 

3. วัตถุประสงค์ทั่วไป 

3.1 ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในลักษณะเด่นของผลงานทัศนศิลป์ 

3.2 ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในองค์ประกอบแต่ละประเภท 

3.3 ผู้เรียนเข้าใจความส าคัญในหลักการจัดองค์ประกอบในงานศิลปะ 

3.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการและเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

4. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของผลงานทัศนศิลป์แต่ละประเภทได้ 

4.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานในงานศิลปะได้ 
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4.3 ผู้เรียนสามารถบอกหลักการจัดภาพองค์ประกอบในงานทัศนศิลป์ได้ 

4.4 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

5.1 อธิบายเนื้อหาทฤษฎีทางทัศนศิลป์ 

5.2 ยกตัวอย่างภาพผลงานทัศนศิลป์ใน 4 ประเภท ได้แก่ งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งาน

ภาพพิมพ์และงานสถาปัตยกรรม  

5.3 อธิบายเนื้อหาองค์ประกอบทางศิลปะและหลักการจัดองค์ประกอบ พร้อมยกตัวอย่างผลงาน

โดยใช้กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ และแยกแยะองค์ประกอบต่างๆในผลงาน 

5.4 อธิบายเทคนิควิธีการทางศิลปะ พร้อมยกตัวอย่างภาพผลงานประกอบ 

6. สื่อการเรียนการสอน 

6.1 ต าราวิชาสุนทรียภาพแห่งชีวิต 

6.2 ภาพตัวอย่างผลงานทัศนศิลป์ 

6.3 สื่อ Power point และ Internet ส าหรับสืบค้นข้อมูล 

7. การประเมินผล 

ที ่ ประเด็นการประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 
1 ความเข้าใจในรูปแบบและลักษณะของงาน

ทัศนศิลป์ 
ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ
ความหมายของงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้อง 

2 กระบวนการคิดเชิงวิ เคราะห์และแยกแยะ
องค์ประกอบต่างๆในผลงาน 

ผู้ เ รี ยนสามารถอธิบายถึ งลั กษณะของ
องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานและหลักการจัดภาพ
ในงานศิลปะได้อย่างมีหลักการ 

3 อภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงเทคนิค วิธีการใน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างถูกต้อง 

4 การท าแบบฝึกหัดค าถามประจ าบทเรียน ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และสามารถตอบหรือ
ปฏิบัติตามค าถามประจ าบทเรียนได้ 
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บทที่ 3  

องค์ประกอบทางศิลปะ  

ศุภรัตน์  อินทนิเวศ 

ทฤษฎีทางทัศนศิลป์ 

ทัศนศิลป์ เป็นส่วนหนึ่งของวิจิตรศิลป์ ซึ่งเป็นศิลปะท่ีเน้นคุณค่าทางด้านจิตใจและอารมณ์เป็นส าคัญ 
ทัศนศิลป์ มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Visual Art หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นหรือศิลปะที่สามารถ
สัมผัส รับรู้ ชื่นชมด้วยประสาทตา สัมผัสจับต้องได้และกินเนื้อที่ในอากาศ อันประกอบไปด้วยผลงาน            
4 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสถาปัตยกรรม (http://th.wikipedia.org) 

1. จิตรกรรม (Painting) 
จิตรกรรม เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการวาด การระบายสี และการจัดองค์ประกอบความงามอ่ืน 

เพ่ือให้เกิดภาพสองมิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนา จิตรกรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ ผู้ท างานจิตรกรรม  
มักเรียกว่า จิตรกร 

จอห์น แคนาเดย์ (John Canaday) ได้ให้ความหมายของจิตรกรรมไว้ว่า จิตรกรรม คือ การระบายชั้น
ของสีลงบนพ้ืนระนาบรองรับ เป็นการจัดรวมกันของรูปทรง และ สีที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการของศิลปินแต่
ละคนในการเขียนภาพนั้น พจนานุกรมศัพท์ อธิบายว่า เป็นการสร้างงานทัศนศิลป์บนพ้ืนระนาบรองรับด้วย
การลาก ป้าย ขีด ขูด วัสดุ จิตรกรรมลงบนพื้นระนาบรองรับ (www. wikipedia.org) 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 ผลงานจิตรกรรมของ Iris Scott  

ที่มา: www.raafatrola.com 
      

 
2. ประติมากรรม (Sculpture) 
ประติมากรรม เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น แกะสลัก หล่อ และการจัดองค์ประกอบความ

งามอ่ืนลงบนสื่อต่างๆ เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพ่ือให้เกิดรูปทรงสามมิติ มีความลึกหรือนูนหนา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
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://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=99gU67cKEYtEsM&tbnid=5RlUQHJmCdPL7M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.raafatrola.com%2Fpainting-created-with-fingers-as-brush-by-iris-scott%2F&ei=XdenU96bJJCWuASq64HoBg&bvm=bv.69411363,d.c2E&psig=AFQjCNGKoyNzJbS4A-Bu5r_ebsmVa5H9ZQ&ust=1403594965798543
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สามารถสื่อถึงสิ่งต่างๆ สภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษย์โดยชิ้นงานผ่านการสร้างของประติมากร 
ประติกรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ ผู้ท างานประติมากรรม เรียกว่า ประติมากร งานประติมากรรมที่
เกี่ยวกับศาสนามักสะกดให้แตกต่างออกไปว่า ปฏิมากรรรม ผู้ที่สร้างงานปฏิมากรรรม เรียกว่า ปฏิมากร    
งานประติมากรรม แบ่งเป็น 3 ประเภทตามมิติของกความลึก ได้แก่ ประติมากรรมนูนต่ า ประติมากรรมนูนสูง 
และประติมากรรมลอยตัว 

- ประติมากรรมประเภทนูนต่ า ได้แก่ งานประติมากรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประติมากรรม 
ประเภทนูนสูง แต่จะแบนหรือบางกว่า ประติมากรรมประเภทนี้ไม่ปรากฏมากนักในอดีต ซึ่งมักจะได้แก่ 
ประติมากรรมที่เป็นลวดลายประดับตกแต่ง เช่น แกะสลักด้วยไม้ หิน ปูนปั้น เป็นต้น ในปัจจุบันมีท ากันมาก
เพราะใช้เป็นงานประดับตกแต่งได้ดี ซึ่งอาจจะปั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของ
สถาปัตยกรรมที่น าประติมากรรมนั้นไปประกอบนอกจากนี้ ประติมากรรมประเภทนี้ยังใช้ได้ดีในการปั้นเหรียญ
ชนิดต่าง ๆ รวมถึงการปั้นเครื่องหมาย ตรา เครื่องหมายต่าง ๆ กันอย่างแพร่หลาย 
           

 
 
 

  ภาพที่ 3.2 ประติมากรรมนูนต่ าในยุคอียิปต์  
          ที่มา:  www.thaigoodview.com 

 
 
 

- ประติมากรรมประเภทนูนสูง ได้แก่ ประติมากรรมท่ีไม่ลอยตัว มีพ้ืนหลัง ตัวประติมากรรมจะยื่น 
ออกมาจากพ้ืนหลังค่อนข้างสูง แต่มีพ้ืนเป็นฉากหลังประกอบอยู่ ประติมากรรมประเภทนี้มักใช้ตกแต่งอาคาร
สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาฐานอนุสาวรีย์อาคารทั่วไป ตัวอย่างเช่น ประติมากรรมปูนปั้นประดับเจดีย์เจ็ดยอด 
วัดเจดีย์เจ็ดยอด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ประติมากรรมประเภทนูนสูงที่ใช้ส าหรับตกแต่งนี้
รวมถึงประติมากรรมที่เป็นลวดลายประดับตกแต่งด้วย เช่น ประติมากรรมปูนปั้นประดับกระจกหน้าบ้าน  
พระอุโบสถและวิหารต่าง ๆ ตลอดจนถึงการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน เช่น ประติมากรรมที่ปั้น
เป็นเรื่องราวหรือเป็นลวดลายประดับตกแต่งอาคาร ตกแต่งฐานอนุสาวรีย์ ตกแต่งสะพานและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
เป็นต้น  

 
ภาพที่ 3.3  ลายปูนปั้นเจดีย์เจ็ดยอด 
วัดเจดีย์เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา: www.adenaline.exteen.com  

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/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.thaigoodview.com/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nSr22C7lbosqnM&tbnid=mYGsThvHPmoRYM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.thailovetrip.com%2Fview-bangkok.php%3Fid_view%3D108&ei=h9WnU93sKcmHuAS0voDAAg&bvm=bv.69411363,d.c2E&psig=AFQjCNGJooFPXhwWJX7IpMzap552Ar3YYQ&ust=1403594459033920
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nSr22C7lbosqnM&tbnid=mYGsThvHPmoRYM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.thailovetrip.com%2Fview-bangkok.php%3Fid_view%3D108&ei=h9WnU93sKcmHuAS0voDAAg&bvm=bv.69411363,d.c2E&psig=AFQjCNGJooFPXhwWJX7IpMzap552Ar3YYQ&ust=1403594459033920
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- ประติมากรรมลอยตัว ได้แก่ ประติมากรรมท่ีปั้น หล่อ หรือแกะสลักข้ึนเป็นรูปร่างลอยตัวมองได้ 

รอบด้าน ไม่มีพ้ืนหลัง เช่น ประติมากรรมรูปเหมือน และพระพุทธรูปลอยตัวสมัยต่าง ๆ รูปประติมากรรมที่
เป็นอนุสาวรีย์และรูปเคารพหรือพระบรมรูปของเจ้านายชั้นสูง เช่น อนุสาวรีย์ สากษัตริย์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย ตลอดไปจนถึงประติมากรรมส าหรับประดับตกแต่ง เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมโมบาย ที่แขวนลอยและเคลื่อนไหวได้ และประติมากรรมติดตั้งชั่วคราว
กลางแจ้ง (Installation Art) ที่เรียกว่าศิลปะจัดวาง 

 

 
ภาพที่ 3.4 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 

ที่มา: www.pantip.com 
 

3. ภาพพิมพ์ (Printmaking) 
ภาพพิมพ์ หมายถึง กรรมวิธีทางศิลปะที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยวิธีการพิมพ์ ภาพพิมพ์โดยทั่วไปมี

ลักษณะเช่นเดียวกับจิตรกรรมและภาพถ่ายคือเป็นผลงานสองมิติ ภาพพิมพ์มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก
จิตรกรรมตรงกรรมวิธีการสร้างผลงานที่จิตรกรรมนั้น ศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์ขีดเขียนหรือวาดภาพระบายสีลง
ไปบนผืนผ้าใบ กระดาษหรือสร้างออกมาเป็นภาพโดยทันที แต่การสร้างผลงานภาพพิมพ์ศิลปินต้องสร้าง
แม่พิมพ์ขึ้นมาเป็นสื่อก่อนแล้วจึงผ่านกระบวนการพิมพ์ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพที่ต้องการได้  ในการพิมพ์
ผลงานแต่ละชิ้นศิลปินจะจ ากัดจ านวนพิมพ์ตามหลักเกณฑ์สากลที่ศิลปสมาคมระหว่างชาติได้ก าหนดไว้ ซึ่งไทย
ก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วย โดยศิลปินผู้สร้างผลงานจะเขียนก ากับไว้ที่ด้านซ้ายของภาพ เช่น 3/30 เลข 3 ตัวหน้า
หมายถึงภาพที่ 3 ส่วนเลข 30 ตัวหลังหมายถึงจ านวนที่พิมพ์ทั้งหมด ในภาพพิมพ์บางชิ้นศิลปินอาจเซ็นค าว่า 
A/P ไว้แทนตัวเลขจ านวนพิมพ์ A/P นี้ย่อมาจากArtist's Proof ซึ่งหมายความว่าภาพๆนี้เป็นภาพที่พิมพ์ขึ้นมา
หลังจากที่ศิลปินได้มีการทดลองแก้ไขจนได้คุณภาพสมบูรณ์ตามที่ต้องการ จึงเซ็นรับรองไว้หลังจากพิมพ์ A/P 
ครบตามจ านวน10% ของจ านวนพิมพ์ทั้งหมดจึงจะเริ่มพิมพ์ให้ครบตามจ านวนเต็มที่ก าหนดไว้ หลังจากนั้น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://www.pantip.com/
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ศิลปินจะท าลายแม่พิมพ์ด้วยการขูดขีด หรือวิธีการอ่ืนๆ และพิมพ์ภาพสุดท้ายนี้ไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน เรียกว่า  
Cancellation Proof สุดท้ายศิลปินจะเซ็นทั้งหมายเลขจ านวนพิมพ์วันเดือนปีและลายเซ็นของศิลปินเองไว้
ด้านล่างขวาของภาพ เพ่ือเป็นการรับรองคุณภาพด้วยทุกชิ้น 

 

 
ภาพที่ 3.5 ผลงานภาพพิมพ์ของ อ.ประหยัด พงษ์ด า 

ที่มา: www.alasat.wordpress.com 
 

4. สถาปัตยกรรม (Architecture) 
สถาปัตยกรรม หมายถึง ศิลปะการก่อสร้าง อันได้แก่ อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร วัง สถูปและ

สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ มีลักษณะแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์และคตินิยม งานสถาปัตยกรรมนอกจากจะรวมถึง 
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างยังรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้างนั้น ที่มาจากการ
ออกแบบของมนุษย์ ด้วยศาสตร์ทางด้านศิลปะ การจัดวางที่ว่าง ทัศนศิลป์ และวิศวกรรมการก่อสร้าง เพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอย สถาปัตยกรรมยังเป็นสื่อความคิด และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมในยุคนั้นๆด้วย 

 

 
ภาพที่ 3.6 สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง" (สนามกีฬารังนก) 

ที่มา: www.manager.co.th 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YmgJbPF4KhixZM&tbnid=T6vFy5VSYDh-CM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Falasat.wordpress.com%2F2010%2F04%2F06%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%2F&ei=WNmnU_v_C4W0uAT5voGYAQ&bvm=bv.69411363,d.c2E&psig=AFQjCNF_DihRPDC1QcGqBkUExi4zk2Zt6A&ust=1403595468943010
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/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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การรับรู้ทางการเห็น 

มนุษย์สามารถมองเห็นและสังเกตสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยตา มีสมองและจิตใจเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบความเห็นจากภาพที่ปรากฏ การรับรู้ทางการเห็นจึงเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของจักษุ
สัมผัสและประสบการณ์ของมนุษย์ต่อสิ่งเร้าภายนอก ก่อให้เกิดการรับรู้ภาพที่ปรากฏในลักษณะต่าง ๆ กันไป 
อันมีทฤษฎีของการเห็น (Visual theory) ที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

1. การเห็นรูปและพ้ืน เป็นองค์ประกอบแรกที่มนุษย์มองเห็นภาพจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ
เรามองเห็นวัตถุเราจะรับรู้พร้อม ๆ กันทั้งรูปและพ้ืน วัตถุเป็นรูปและบริเวณรอบ ๆ เป็นพ้ืน แต่ในบางกรณี 
เช่น เมื่อเราเห็นม้าลาย เราจะเห็นภาพรวม ๆ กันทั้งลายด าและลายขาว ไม่สามารถตอบได้ว่าม้าลายนั้นมีลาย
ด าหรือลายขาว เมื่อเรามองลายด าเป็นรูปและพ้ืนเป็นสีขาว เราก็เห็นลายด า ในทางกลับกันเมื่อเราเห็นลาย
ขาวเป็นรูป และพ้ืนเป็นสีด าเราก็เห็นลายขาว เป็นต้น 

การรับรู้ทางการเห็นจะมีปัญหาที่ดูได้หลายแง่ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเพ่งหรือให้ความส าคัญบริเวณส่วนใด 
แต่เรื่องรูปและพ้ืนในส่วนของภาพเหมือนจริงมักจะไม่เป็นปัญหา เพราะว่ารูปของความเป็นจริงมักจะแสดง
ความเด่นชัดของตัวเอง  

2. การเห็นแสงและเงา เป็นการรับรู้หรือมองเห็นเพราะมีแสงสว่างบริเวณที่วัตถุนั้นตั้งอยู่ ถ้าไม่มีแสง
สว่างก็จะไม่มีน้ าหนักของวัตถุ หรือถ้ามีแสงสว่างก็จะไม่มีน้ าหนักของวัตถุ หรือถ้ามีแสงสว่างเท่ากันเงาจะไม่
เกิดขึ้น หรือถ้ามีแสงสว่างเท่ากันเงาจะไม่เกิดขึ้น คุณค่า (Value) ของแสงและเงามีอิทธิพลต่อรูปร่างของวัตถุ 
ขนาดของวัตถุจะเปลี่ยนแปลงไปตามคุณค่าของแสงและเงา ตัวอย่างเช่น วัตถุโปร่งแสงมีพ้ืนผิวขรุขระ ถ้าแสง
ส่องเป็นมุมตรงก็อาจจะทะลุไปท าให้ดูราบเรียบ แต่ถ้าแสงส่งเป็นมุมเอียงก็จะเห็นพื้นผิวนั้นขรุขระ แสงและเงา
มีผลต่อความรู้สึกและการรับรู้ อิทธิพลของแสงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องศึกษาทั้งในด้านความงามจากธรรมชาติและ
การสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น สงบเงียบ นุ่มนวล เร้าใจ ตื่นเต้น ฯลฯ 

3. การเห็นต าแหน่งและสัดส่วน เป็นการรับรู้หรือมองเห็นโดยต าแหน่งของตัวเราสัมพันธ์ต าแหน่งของ
วัตถุ ถ้าเราเข้าใกล้วัตถุ ก็จะมองเห็นได้ชัด เห็นส่วนละเอียดมาก แต่ถ้าอยู่ไกลก็จะมองเห็นไม่ชัดเจน พล่ามัว 
และวัตถุที่อยู่ใกล้จะมีขนาดใหญ่ วัตถุท่ีอยู่ไกลจะมีขนาดเล็กเป็นสัดส่วนกัน  

4. การเห็นความเคลื่อนไหว เป็นการรับรู้หรือมองเห็น เพราะความเคลื่อนไหวของวัตถุ หรือเพราะตัว
เราเคลื่อนไหวเอง ท าให้สามารถเข้าใจถึงการเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว เชื่องช้า ทิศทาง จังหวะ เป็นต้น 
องค์ประกอบส่วนนี้ถ้ามีการบันทึกเป็นภาพถ่ายก็จะเห็นรูปทรง และจังหวะลีลาของการเคลื่อนไหวของวัตถุได้
ชัดเจนขึ้น 
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องค์ประกอบในงานศิลปะ 

องค์ประกอบในงานศิลปะเป็นการน าเอาส่วนประกอบต่างๆของทัศนธาตุทางศิลปะมาจัดวางเข้า
ด้วยกันเพ่ือให้ผลงานเกิดความงามและความสมบูรณ์  เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆในโลกซึ่งล้วนแต่มีองค์ประกอบ
ของสิ่งๆนั้น เช่น มนุษย์ที่ประกอบไปด้วยแขน ขา หู ตา จมูก ปาก หรือต้นไม้ที่ประกอบไปด้วยล าต้น รากและ
ใบ เป็นต้น ดังนั้นการท าความเข้าใจในองค์ประกอบทางศิลปะและหลักการน าเอาองค์ประกอบศิลปะมาจัด
วางจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ การศึกษาถึงความหมายและท าความเข้าใจ
ส่วนประกอบต่างๆในงานศิลปะจะช่วยให้เข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานสร้างสรรค์ได้อย่างมี
คุณภาพและเกิดคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพในผลงาน 
 

ความหมายขององค์ประกอบของศิลปะ 
ชะลูด นิ่มเสมอ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในงานศิลปะซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ ในโครงสร้างหลักของงาน

ศิลปะประกอบไปด้วยเนื้อหาและรูปทรง เนื้อหาคือความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านรูปทรงทาง
ศิลปะ (Artistic Form) ที่เกิดจากการประสานกันอย่างมีเอกภาพของเรื่อง แนวเรื่องและรูปทรง เนื้อหาอาจ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ เนื้อหาภายในหรือเนื้อหาของรูปทรง กับเนื้อหาภายนอกหรือเนื้อหาเรื่องราวทาง
สัญลักษณ์ ส่วนรูปทรง หมายถึง เป็นรูปทรงที่ศิลปินได้สร้างขึ้นจากทัศนธาตุต่างๆ อย่างมีเอกภาพ รูปทรงที่มี
คุณลักษณะให้เนื้อหาที่ประกอบด้วยอารมณ์ทางสุนทรียภาพและอารมณ์อ่ืนๆตามเรื่องที่ศิลปินได้รับความ
บันดาลใจ (ชะลูด นิ่มเสมอ 2544: 22)  

ฉัตรชัย อรรถปักษ์ ได้ให้ความหมายขององค์ประกอบศิลปะว่า  หมายถึง การน าส่วนประกอบ 
(องค์ประกอบ) ที่จ าเป็นในการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบต่างๆมารวมเข้าด้วยกันอย่างพอเหมาะ
ลงตัวและเกิดเป็นผลงานขึ้น ซึ่งเราอาจจะใช้องค์ประกอบทุกชนิดหรือบางชนิดมาใช้ในการท างานก็ได้ (ฉัตรชัย 
อรรถปักษ์ 2548: 18) 

ศุภพงษ์ ยืนยง ได้ศึกษาถึงนิยามและความหมายขององค์ประกอบของศิลปะไว้ดังนี้  องค์ประกอบ
ศิลป์ หมายถึง การน าเอาส่วนประกอบของศิลปะอันได้แก่ เส้น สี น้ าหนัก รูปร่ าง รูปทรง ขนาดสัดส่วนและ
ลักษณะผิว มาจัดวางรวมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความงามทางศิลปะ และมีคุณค่าทางสุนทรียภาพ ส าหรับการ
จัดวางในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการน าสิ่งต่างๆมากองรวมกัน แต่เป็นการจัดภาพที่รู้จักวางแผนเข้าใจเลือกสิ่งที่
สัมพันธ์กันมารวมไว้ได้ด้วยกันเป็นอย่างดี (ศุภพงษ์ ยืนยง 2547: 114) 

จากการประมวลการให้ความหมายที่มีผู้นิยามไว้เบื้องต้น จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบในงานศิลปะ 
หมายถึงการน าเอาส่วนประกอบต่างๆในทัศนธาตุหลักได้แก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสง เงา และพ้ืนผิว น ามา
จัดวางให้เข้ากัน ให้เกิดความลงตัว เกิดการประสานกันอย่างมีเอกภาพและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพ มี
ความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ดังนั้นในการถ่ายทอดผลงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ควรต้อง
ศึกษาทัศนธาตุทางศิลปะ(Elements of Art) เลือกใช้และน ามาประกอบกัน ตลอดจนการวิเคราะห์ความ
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เหมาะสมในผลงานเพื่อให้เกิดความลงตัวในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถสื่อสารแนวความคิดและรูปแบบที่
ต้องการได ้

 
 องค์ประกอบขั้นพื้นฐาน  

องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานเป็นเสมือนเครื่องมือชิ้นแรกที่ศิลปินน ามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ เป็น
ส่วนประกอบแรกของการเห็นและการรับรู้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงเรื่องราวหรือสื่อความหมายที่เกิดจาก
แนวความคิดนั้นมาถ่ายทอด การศึกษาองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานอย่างถ่องแท้จะช่วยเสริมสร้างผลงานทัศนศิลป์
ให้มีคุณค่าทางด้านสุนทรีภาพ ดึงดูดความสนใจได้ ทัศนธาตุทางศิลปะ(Elements of Art) ที่เป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์มี 6 ประการ ดังนี้ 

1. เส้น 
2. รูปร่าง 
3. รูปทรง 
4. สี 
5. แสง เงา 
6. พ้ืนผิว 
    

1. เส้น (Line)  
ผลงานศิลปะแทบทุกชิ้นจะมีเส้นปรากฏอยู่ในงานเสมอ ดังนั้น เส้นจึงเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานอย่าง

แรกที่มีความส าคัญ เส้นเกิดจากจุดหลายๆจุดที่เรียงต่อเนื่องกันเป็นทางยาว หรือเกิดจากการลาก ขีด เขียน
เป็นทางยาว การลากเส้นท าให้เกิดเส้นลักษณะต่างๆ เช่น เส้นตรง เส้นนอน เส้นโค้ง เส้นทแยง ฯลฯ  เส้นมี
ส่วนส่งเสริมความงามในลักษณะโครงสร้างทั้งภายนอก และภายในของรูปทรง นอกจากนี้เส้นในลักษณะต่างๆ
ยังให้ความหมายที่บ่งบอกถึงความรู้สึกต่อผู้พบเห็น หรืออาจแยกแยะอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากลักษณะของ
เส้นที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

- เส้นตรงแนวดิ่ง ให้ความรู้สึกสง่า มั่นคง แข็งแรง แน่นอน  

- เส้นตรงแนวนอน ให้ความรู้สึกพักผ่อน ราบเรียบ นิ่ง สงบ ผ่อนคลาย 

- เส้นประให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง พร่ามัว ไม่แข็งแรง ไม่ชัดเจน 

- เส้นเฉียงให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่ม่ันคง  

- เส้นโค้งให้ความรู้สึกสบาย ความเคลื่อนไหวช้าๆ สุภาพ นุ่มนวลอ่อนไหว 

- เส้นโค้งก้นหอยให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หมุนเวียน เดินทาง ให้ความรู้สึกที่ไม่สิ้นสุดของ
พลังเคลื่อนไหว 

- เส้นฟันปลา หรือเส้นซิกแซกท่ีหักเหโดยกะทันหัน เปลี่ยนทิศทางเร็วมาก ท าให้ประสาทกระตุกให้
จังหวะกระแทก เกร็ง ท าให้นึกถึงพลังไฟฟ้า 
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ภาพที่ 3.7 เส้นในลักษณะต่างๆ 
ที่มา: ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 

2. รูปร่าง (Shape)  
รูปร่างเกิดจากการน าเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้างและความยาว ไม่มีความหนาหรือความลึก 

มีลักษณะ 2 มิติ แสดงพื้นที่ผิวเป็นระนาบแบนไม่แสดงเป็นปริมาตร รูปร่างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
2.1 รูปร่างเรขาคณิต (Geometric Shape) เป็นรูปร่างที่สามารถบอกชื่อได้และมีลักษณะที่ถาวร 

มีมุม ด้าน และพ้ืนที่แน่นอน เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม ฯลฯ  
2.2 รูปร่างอิสระ (Free Shape) เป็นรูปร่างที่มีลักษณะไม่ถาวร บอกชื่อแน่นอนไม่ได้ เกิดจาก

เส้นอิสระที่ลากมาบรรจบกัน 
2.3 รูปร่างธรรมชาติ (Nature Shape) เป็นรูปร่างที่เมื่อมองเห็นแล้วทราบว่าเป็นรูปร่างของอะไร 

เป็นรูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถเรียกชื่อได้ เช่น รูปร่างของคน สัตว์ ต้นไม้ เป็นต้น 
 

 
 
 

         ภาพที่ 3.8 ภาพรูปร่าง 
ที่มา: ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 
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3. รูปทรง ( Form) 

รูปทรงเกิดจากการน าเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้าง ความยาว และความหนาหรือความลึก มี
ลักษณะสามมิติ มีลักษณะแน่นทึบ เช่น งานประติมากรรม สถาปัตยกรรม หรือลักษณะที่มองเห็นเป็นสามมิติ
ในงานจิตรกรรมและงานภาพพิมพ์ รูปทรงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

3.1    รูปทรงเรขาคณิต (Geometric form) เป็นรูปทรงที่สามารถบอกชื่อได้ มีลักษณะแน่นอนและ
ถาวร เช่น วงกลม วงรี ทรงกระบอก สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม เป็นต้น รูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงที่
ศิลปินหรือนักออกแบบนิยมใช้มากกว่ารูปทรงประเภทอ่ืน เนื่องจากเป็นรูปทรงที่มีความสวยงาม มีขอบเขต
ชัดเจน สามารถค านวณหาพื้นที่ผิว ปริมาตร และน้ าหนักได้ง่ายอีกท้ังยังสามารถเขียนแบบ ย่อแบบ ขยายแบบ 
ดัดแปลง หรือท าซ้ าได้ง่ายอีก  

3.2   รูปทรงอินทรียรูป (Organic form) คือ รูปทรงของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีโครงสร้างที่ไม่
แน่นอนสามารถเติบโตได้ เช่น รูปทรงของต้นไม้ ดอกไม้ แม่น้ า ก้อนเมฆ เป็นต้น  

3.3   รูปทรงอิสระ (Free Form) เป็นรูปทรงที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน มีปริมาตร มีความตื้น ลึก และ
ไม่มีขอบเขตจ ากัด สามารถเปลี่ยนไปเป็นรูปทรงอ่ืนที่ไม่คงที่และไม่กลับเป็นรูปทรงเดิมอีก เช่น รูปทรงของ
กระดาษท่ีน ามาขย าแล้วคลี่ออก หรือรูปทรงของหลอดยาสีฟันที่ถูกบีบเอาเนื้อครีมออก    เป็นต้น 

 

                                       
 

ภาพที่ 3.9 รูปร่างและรูปทรง 
ที่มา: ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 

 
4. สี  (Color)  

สีมีความส าคัญต่องานทัศนศิลป์มาก  เพราะศิลปินต้องใช้สีสื่ออารมณ์ความรู้สึก และสะท้อนภาพ
ความประทับใจนั้นให้เกิดแก่ผู้ดู ดังที่ อิทธิพล ตั้งโฉลก(2550 : 65) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสีว่า สีมีอิทธิพล
ต่อชีวิตและจิตใจมนุษย์มาโดยตลอด ด้วยเหตุผลที่เป็นตรรกะคือ โลกเราเต็มไปด้วยสีสัน เราจึงมีความคุ้นเคย
กับสีมาตั้งแต่เกิดจนตาย การรับรู้ความรู้สึก และรับรู้ความหมายจากสีของเราเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทั้งส านึกและ
ไร้ส านึกนั้นเป็นไปเองโดยธรรมชาติ ในระดับสัญชาติญาณ สีจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงจิตวิทยาทั้ง
ในด้านเพศสัมพันธ์ ความรัก หรือภยันตราย ในระดับปัญญาญาณ สีกระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึก โดยเฉพาะ
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ศิลปินในขณะท างานสร้างสรรค์จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสีต่างๆ ทั้งแปรเปลี่ยน เพ่ิม ลด ทั้งปริมาณ ความ
เข้มข้น  ความจัด ความกลมกลืน ความสัมพันธ์และความขัดแย้งอย่างฉับพลัน และเป็นไปเองโดยไร้เหตุผล ใน
ระดับปรีชาญาณ สีจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย ประสานไปกับสัญลักษณ์และทัศนธาตุ
อ่ืนๆ 

 4.1 จิตวิทยาแห่งสี (Psychology of colors) 
การใช้สีให้สอดคล้องกับหลักจิตวิทยา จะต้องเข้าใจว่าสีใดให้ความรู้สึกต่อมนุษย์อย่างไรโดยทั่วไป

มนุษย์แม้ว่าจะต่างเชื้อชาติ แต่ความรู้สึกเก่ียวกับสีจะมีใกล้เคียงกัน แต่ก็อาจจะมีบ้างที่มีความแตกต่างในเรื่อง
ความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนา แต่โดยจิตวิทยาของสีแล้วก็คงมาจากธรรมชาติเป็นตัวก าหนดขึ้น มนุษย์
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ (สุรเดช แก้วท่าไม้. มปป :19) การน าสีมาใช้ให้เกิดพลังความรู้สึกจึง
จ าเป็นต้องเข้าใจเพ่ือที่จะน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม ความรู้สึกเก่ียวกับสี สามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ 

• สีขาว ให้ความรู้สึก  บริสุทธิ์ สะอาด ว่างเปล่า 

• สีด า   ให้ความรู้สึก   หนัก หดหู่ เศร้าใจ ทึบตัน ลึกลับ    

• สีแดง ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น เร่าร้อน รุนแรง อุดมสมบูรณ์ สะดุดตา 

• สีส้ม   ให้ความรู้สึก  สว่าง เร่าร้อน  ฉูดฉาด มีพละก าลัง 

• สีเหลือง ให้ความรู้สึก สดใส สดชื่น ระวัง สมบูรณ์ สุกสว่าง  

• สีเขียวเหลือง ให้ความรู้สึก งอกงาม พักผ่อน สดชื่น อ่อนเยาว์ 

• สีเขียว ให้ความรู้สึก สดชื่น เติบโต ร่มเย็น  

• สีน้ าเงิน ให้ความรู้สึก สงบเย็น ผ่อนคลาย สง่างาม ทึม วังเวง  

• สีม่วง ให้ความรู้สึก  หนัก สงบ มีเลศนัย มีเสน่ห์  

• สีน้ าตาล ให้ความรู้สึก เก่า หนัก สงบเงียบ  

• สีเทา ให้ความรู้สึก  อ่อนโยน เหงา เศร้า 

• สีฟ้า ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่ง สดใส มีความหวัง 
 

4.2 การน าหลักทฤษฎีสีมาใช้ในงานทัศนศิลป์ 
การน าสีมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์มีหลักการใช้ดังนี้ 

4.2.1 ความเป็นสีแท้ (Hue) 
สีแท้ คือ ความเป็นสีใดสีหนึ่งที่ยังไม่ถูกผสมด้วยสีขาว เทาหรือด า เป็นสีที่เกิดจากเนื้อสี

เรียกว่า สีวัตถุธาตุหรือสีแท้ ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์กันได้เป็น วงจรสี (Color Circle) แบ่งออกเป็น 3 
ขั้น ดังนี้ 
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สีขั้นที่ 1 Primary Color เรียกว่า แม่สี เป็นสีขั้นพ้ืนฐาน มี 3 สี คือ สีน้ าเงิน สีเหลืองและสีแดง 
สีขั้นที่ 2  Secondary Color เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1 จ านวน 2 สี ในอัตราส่วนที่เท่ากัน   

ท าให้เกิดสีใหม่ 3 สี คือ สีส้ม สีม่วง และสีเขียว 
สีขั้นที่ 3 Tertiary  Color เกิดจากการผสมกันของสีขั้นที่ 1 กับสีขั้นที่ 2 ที่อยู่ใกล้กันในอัตราส่วน

เท่ากันท าให้ได้สีใหม่อีก 6 สีคือ  สีน้ าเงินม่วง  สีเขียวน้ าเงิน  สีเขียวเหลือง  สีส้มเหลือง  สีส้มแดงและสีม่วง
แดง 

 
 
 

      
           
 
 
 

                                  ภาพที่ 3.10  ภาพวงจรสี 
                                     ที่มา: ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 

 
การจ าแนกกลุ่มสีแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ ดังนี้ 

1) วรรณะร้อน  (Warm  Tone) คือกลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกร้อนแรงกระตุ้นประสาทตา  เกิดความ
กระปรี้กระเปร่า  และอบอุ่น มีสีแดงเป็นสีหลัก  สีร้อนในวงจรสีประกอบด้วย 6 สี คือ สีเหลือง สีส้มเหลือง สี
ส้ม สีส้มแดง สีแดง  และสีเขียวเหลือง 

2) วรรณะเย็น (Cool  Tone) คือกลุ่มสีที่ให้ความรู้สึกสงบ เย็นตา ความสดชื่น ความคิดฝัน   
และเรียบร้อย มีสีน้ าเงินเป็นสีหลัก สีเย็นในวงจรสีประกอบด้วย 6 สี คือ สีม่วง สีม่วงน้ าเงิน สีน้ าเงิน           
สีเขียวน้ าเงิน สีเขียวและสีเขียวเหลือง    
 

 
  
  
 
 

ภาพที่ 3.11 ภาพจ าแนกกลุ่มสีร้อนและเย็น 
                            ที่มา: ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 
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 ในทางหลักการของทฤษฎีสี สีเหลืองและสีม่วงเป็นสีที่เป็นได้ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น จะอยู่ใน
วรรณะใดก็ได้ 

4.2.2 ความจัดของสี (Intensity) 
 ความจัดของสี คือ ความสุกสว่างของสีแท้ (Hue) ที่อยู่ในวงจรสี ความจัดของสีแท้แต่ละสีจะมีไม่
เท่ากัน เช่น สีเหลืองจะมีความจัดของสีมากกว่าสีส้ม สีเขียวจะมีความจัดของสีมากกว่าสีน้ าเงิน เป็นต้น   
ความจัดของสีแท้สามารถลดค่าความบริสุทธิ์ลงได้เมื่อน า สีขาวหรือสีด ามาผสม  
 
                                                                                                                          

 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.12 ภาพแสดงความจัดของสี 

  ที่มา: ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 
 

 
 
 
4.2.3 สีคู่ตรงกันข้าม (Contrast Color)  

สีคู่ตรงกันข้ามหรือเรียกอีกอย่างว่าสีตัดกัน คือ สีที่อยู่ตรงกันข้ามในวงจรสี เป็นสีที่ให้ความรู้สึกและ
คุณค่าของสีที่ต่างกัน เช่น สีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วง สีแดงตรงข้ามกับสีเขียว เป็นต้น ซึ่งสีตรงกันข้ามนี้จะไม่
สามารถน ามาผสมกันได้ แต่หากต้องการใช้สามารถท าได้โดยการให้ปริมาณของสีใดสีหนึ่งที่มากกว่า หรือ การ
หาสีอ่ืนหรือโทนสีอื่นมาช่วยผสานให้เกิดความกลมกลืนซึ่งจะช่วยลดความตัดกันของสีได้ 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.13 ภาพสีคู่ตรงกันข้าม 
   ที่มา: ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 



164 

 
4.2.4 สีเอกรงค์ (Monochrome Color) 

สีเอกรงค์  คือ สีที่แสดงความโดดเด่นของสีออกมาเพียงสีเดียว โดยโครงสีทั้งหมดเป็นเพียงสีเดียว 
หลักในการน ามาใช้คือการเอาสีที่มีความสดใสเป็นจุดเด่นของภาพ จากนั้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบรองต้องลด
ค่าความสดของสีลงด้วยการน ามาผสมลดค่าน้ าหนักให้มีความอ่อน-แก่ในหลายระดับ ภาพนั้นอาจจะจัดอยู่ใน
วรรณะใดวรรณะหนึ่งก็ได้ 
 

 
 
 
 
 
   ภาพที่  3.14 ภาพผลงานสีเอกรงค์  

ที่มา: ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 
 

 
 

4.2.5 สีกลมกลืน (Harmony)  
สีกลมกลืน คือ สีที่มีความเข้มของสีใกล้เคียงกัน หรือสีที่อยู่ใกล้กันในวงจรสี เมื่อน ามาใช้จะมีโครงสร้าง

ของสีเป็นสภาพสีส่วนรวม เป็นกลุ่มสีเดียวกัน และมีความกลมกลืนกัน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.15 ภาพผลงานในลักษณะสีกลมกลืน  
ที่มา: ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 
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5. แสงและเงา (Light and Shadow) 

แสงและเงาเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ภาพเกิดความกลมกลืนหรือตื้นลึกเหมือนของจริง อีกทั้งยังท าให้เกิด
รูปทรงและความสมบูรณ์ของภาพ ต้นก าเนิดของแสงมีหลายชนิด เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ แสงจากดวงจันทร์  
แสงของไฟฟ้า เป็นต้น แสงและเงาท าให้เกิดการมองเห็นวัตถุทุกชนิดมีลักษณะเป็นสามมิติ แสงและเงาจึงมี
ความหมาย สามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้  

5.1 แสงจัด (Light) คือ ส่วนของวัตถุที่ได้รับแสงส่องกระทบโดยตรงและบริเวณนั้นจะสว่างกว่าที่อ่ืน 
มีค่าน้ าหนักสว่างมากที่สุด 

5.2 แสงปกติ (Light) คือ ส่วนที่วัตถุได้รับประกายของแสง ไม่ถูกแสงโดยตรงถ้ามองไม่ดีจะไม่เห็น 
น้ าหนักแสงเงาจับอยู่เลย วิธีเปรียบเทียบให้มองจากจุดสว่างที่สุดเพราะน้ าหนักที่ลงบริเวณนี้จะมีน้ าหนักเทา
อ่อนมาก 

5.3 แสงสะท้อน (Reflection) คือ แสงที่เกิดจากแสงสะท้อนที่กระทบกับวัตถุต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง  
แล้วสาดเข้าจับวัตถุ การแรเงาส่วนนี้จึงเบากว่าส่วนที่อยู่ในเงามืดอ่ืนๆ    

5.4 เงา ( Shadow ) คือ บริเวณของวัตถุที่ไม่ได้รับแสงท าให้ส่วนนั้นมีความเข้มกว่าส่วนที่ได้รับแสง   
เป็นที่แสดงให้เห็นความกลมกลืนของแสงกับเงา 

5.5 เงามืด (Core of Shadow) คือ ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับแสงเป็นส่วนที่ไม่ได้รับแสงเลย จะเป็นส่วน  
ที่มีน้ าหนักเข้มที่สุดในภาพ 

5.6 เงาตกทอด (Cast Shadow) คือ ส่วนที่เป็นเงาปรากฏบนพ้ืนที่วัตถุนั้นวางอยู่ หรือ ตกทอดบน
วัตถุอ่ืนซึ่งจะอยู่ในทิศทางเดียวกับเงาในวัตถุ แสดงให้เห็นเงาของวัตถุตกทอดคมชัดไปตามรูปทรงของวัตถุที่เงา
ตกทอด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.16 ภาพแสงและเงา 
ที่มา: ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 
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ภาพที่ 3.17 ชื่อภาพ“Coleursdus Sud”  
ผลงาน Jennifer Young 

ที่มา: www.jenniferyoung.com 
 
 
 
 

6. พื้นผิว (Texture)  
พ้ืนผิว หมายถึง ลักษณะของบริเวณพ้ืนผิวของสิ่งต่างๆที่เมื่อสัมผัสจับต้องหรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่า

หยาบ ละเอียด มัน ด้าน หยาบ ขรุขระ ฯลฯ ลักษณะผิวเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่มีผลต่อความรู้สึกอันมา
จากการสัมผัสไม่ว่าจะสัมผัสทางกายด้วยการใช้มือและสัมผัสทางตา เทคนิควิธีการสร้างพ้ืนผิวสามารถท าได้
หลายชนิด อาจเขียนเป็นลวดลายหรือรูปร่างต่างๆ ซึ่งพ้ืนผิวที่เกิดขึ้นนี้สามารถสื่อความรู้สึกที่ผู้สร้างผลงาน
ต้องการถ่ายทอดได้ ลักษณะของพ้ืนผิวมี 2 ชนิด คือ 
   1) ลักษณะผิวที่มีความเป็นจริงตามธรรมชาติสามารถจับต้องได้ มีความเป็นสามมิติ คือ มี
ความลึก นูน หยาบหรือละเอียด เป็นการสร้างพ้ืนผิวที่สามารถสัมผัสได้ 
      2) ลักษณะผิวที่คิดท าขึ้นเองหรือท าเทียมขึ้น มองดูจะรู้สึกว่าหยาบหรือละเอียด แต่เมื่อ
สัมผัสจับต้องกลับเป็นเพียงพ้ืนผิวเรียบๆ เป็นพ้ืนผิวที่เกิดจากการเขียนเพ่ือให้ดูเหมือนของจริง ซึ่งวิธีการนี้จะ
พบในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ 
 

            
 

ภาพที่ 3.18 ภาพพ้ืนผิวจริงและพ้ืนผิวที่ท าเทียมข้ึน 
ที่มา: ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 

http://www.jenniferyoung.com/
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หลักการจัดองค์ประกอบในงานศิลปะ 
 การสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์นอกจากการเรียนรู้เรื่องขององค์ประกอบที่เป็นขั้นพ้ืนฐานแล้ว 
การน าส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้มาจัดวางให้ประสานกันจนเกิดความลงตัว เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานที่สามารถ
สื่อความรู้สึกทั้งในด้านแนวความคิดและเรื่องราวอย่างที่ต้องการนั้น การท าความเข้าใจในหลักการจัดภาพจะ
เป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดมั่นใจในการสร้างสรรค์ผลงาน หลักการจัดองค์ประกอบในงานทัศนศิลป์มีดังนี ้

1. สัดส่วน 
2. ความสมดุล 
3. ความกลมกลืน 
4. ที่ว่าง 
5. เอกภาพ 

 
1. สัดส่วน (Proportion) 

สัดส่วน หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดของ องค์ประกอบที่แตกต่างกัน  
ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึง ความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบ
ทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดีขององค์ประกอบทั้งหลายที่น ามาจัดรวมกัน  ความเหมาะสมของ
สัดส่วนอาจพิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1.1 สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติ ของ คน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่วไป ถือว่า  
สัดส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามท่ีเหมาะสมที่สุด หรือจากรูปลักษณะที่เป็นการ สร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น 
Gold section เป็นกฎในการสร้างสรรค์รูปทรงของกรีก ซึ่งถือว่า "ส่วนเล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่า ส่วนที่
ใหญ่กว่ าสั มพันธ์กับส่ วนรวม"ท า ให้สิ่ งต่ า งๆที่ สร้ า งขึ้ นมีสัดส่ วนที่ สั ม พันธ์กับทุกสิ่ งอย่ า งลงตั ว 
              1.2 สัดส่วนจากความรู้สึก โดยที่ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพ่ือความงามของรูปทรงเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังสร้างขึ้นเพ่ือแสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วยสัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการ ลักษณะเช่นนี้ท าให้งานศิลปะของชนชาติต่างๆมีลักษณะ
แตกต่างกัน เนื่องจากมีเรื่องราว อารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกต่างๆกันไป เช่น กรีก นิยมในความ
งามตามธรรมชาติเป็นอุดมคติ เน้นความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรง จึงแสดงถึงความ
เหมือน จริงตามธรรมชาติ ส่วนศิลปะแอฟริกันดั้งเดิมเน้นที่ความรู้สึกทางวิญญาณที่น่ากลัว ดังนั้น  
รูปลักษณะจึงมีสัดส่วนที่ผิดแผกแตกต่างไปจากธรรมชาติทั่วไป 
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ภาพที ่3.19 สัดส่วนโครงสร้างของมนุษย์ 
ที่มา: www.bspwit.ac.th 

 
 
 
1.  ความสมดุล (Balance)  

ความสมดุล หมายถึง ความเท่ากันในน้ าหนักของสิ่งต่างๆระหว่างสองส่วน ความสมดุลในทางศิลปะ 
หมายถึง ความเท่ากันตามความรู้สึก (Sensible equilibrium) โดยการแบ่งภาพหรือผลงานออกเป็น 2 ส่วน 
โดยใช้เส้นแบ่งกึ่งกลางผลงาน เรียกว่า เส้นแกน (Axis) แล้วเปรียบเทียบน้ าหนักขององค์ประกอบพ้ืนฐานอ่ืนๆ
ที่อยู่สองด้านของเส้นแกนว่าสมดุลหรือไม่ เป็นความสมดุลตามความรู้สึกจากการเห็น (ฉัตรชัย อรรถปักษ์. 
2548:142) ความสมดุลสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 

1.1 สมดุลแบบเหมือนกันทั้งสองข้าง (Symmetrical or Formal Balance) คือ ความสมดุลที่มี
สภาพซ้าย-ขวาเท่ากันทุกประการ มีดุลยภาพที่เกิดขึ้นจากความเหมือนกันทั้งสองข้าง ดุลยภาพประเภทนี้ให้
ความรู้สึกเคร่งขรึม เป็นทางการและสงบ  

 
 

ภาพที ่3.20 ภาพวาดเส้น แสดงให้เห็นถึงลวดลายจ าหลักไม้  
อันประณีตและมีชีวิตของหน้าบันวัดปราสาท 

ที่มา: www.oknation.net 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.21 ภาพ “Slightly Open Clam Shell”      
                                                                              ผลงาน Georgia O'Keeffe  

ที่มา : www.Georgia O'Keeffe.com 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=igFnKicdoLprjM&tbnid=gW3rQ8azDCehuM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.bspwit.ac.th%2FLINK%2520PAGE%2FArt%2520Group%2FArt%2520%26%2520Design%2FART-DESIGN%2520UTF-8%2520UNIT-03.php&ei=SouiU9_4DImKuATD0oC4Aw&bvm=bv.69411363,d.c2E&psig=AFQjCNGJs3ieqe1kuF68XF-XHq-Vr9U4Nw&ust=1403247787756273
http://www.oknation.net/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=igFnKicdoLprjM&tbnid=gW3rQ8azDCehuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bspwit.ac.th/LINK PAGE/Art Group/Art & Design/ART-DESIGN UTF-8 UNIT-03.php&ei=SouiU9_4DImKuATD0oC4Aw&bvm=bv.69411363,d.c2E&psig=AFQjCNGJs3ieqe1kuF68XF-XHq-Vr9U4Nw&ust=1403247787756273
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=igFnKicdoLprjM&tbnid=gW3rQ8azDCehuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bspwit.ac.th/LINK PAGE/Art Group/Art & Design/ART-DESIGN UTF-8 UNIT-03.php&ei=SouiU9_4DImKuATD0oC4Aw&bvm=bv.69411363,d.c2E&psig=AFQjCNGJs3ieqe1kuF68XF-XHq-Vr9U4Nw&ust=1403247787756273
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=igFnKicdoLprjM&tbnid=gW3rQ8azDCehuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bspwit.ac.th/LINK PAGE/Art Group/Art & Design/ART-DESIGN UTF-8 UNIT-03.php&ei=SouiU9_4DImKuATD0oC4Aw&bvm=bv.69411363,d.c2E&psig=AFQjCNGJs3ieqe1kuF68XF-XHq-Vr9U4Nw&ust=1403247787756273
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1.2 สมดุลแบบไม่เหมือนกันสองข้าง (Asymmetrical Balance) คือ ความสมดุลซ้าย-ขวา 

เท่ากันโดยความรู้สึก มีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันแต่มีดุลยภาพที่เกิดขึ้นจากลักษณะที่คล้ายคลึงกันถ่วงดุล
กัน เป็นความสมดุลโดยการเห็น ลักษณะความสมดุลแบบนี้จะนิยมมากในงานจิตรกรรม 
 

 
 

ภาพที ่3.22 ภาพด้านหน้าจากตู้พระธรรมลายรดน้ า สมัยอยุธยา ฝีมือครูวัดเซิงหวาย 
ที่มา: www.oknation.net 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.23 ชื่อภาพ “Death and Life” ผลงาน Gustav Klimt  
ผลงานที่แสดงสมดุลแบบไม่เหมือนกันสองข้าง 

 ที่มา : www.jamesbrantley.net 

http://www.oknation.net/
http://www.jamesbrantley.net/
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1.3 สมดุลแบบรัศมี (Radial Balance) คือ ความสมดุลที่เกิดจากแนวทิศทางพุ่งสู่จุดศูนย์กลาง  

และพุ่งออกจากจุดศูนย์กลางท าให้ทิศทางสวนทางกัน ความสมดุลแบบนี้พบเห็นบ่อยในธรรมชาติ โดยเฉพาะ
การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต  

 

 
ภาพที่ 3.24 ผลงาน Georgia O'Keeffe  

ผลงานที่แสดงความสมดุลแบบรัศมี   
 ที่มา : (www.Georgia O'Keeffe.com) 

 
ความสมดุลที่เกิดข้ึนในงานทัศนศิลป์เป็นความสมดุลจากความรู้สึกและอารมณ์ ซึ่งไม่เหมือนกับความ

สมดุลของน้ าหนักทางกายภาพ (Physical Weight) การท าความเข้าใจและการน าความสมดุลไปใช้ในงาน
ศิลปะบ่อยๆ จะช่วยสร้างประสบการณ์ในการสังเกตได้มาก  

 
2. ความกลมกลืน (Harmony)  

ความกลมกลืน เป็นหลักการจัดองค์ประกอบที่ส าคัญและมีขอบข่ายกว้างขวาง เป็นการจัด
รายละเอียดในภาพให้ผสมผสานสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมและมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน  ไปด้วยกันได้
โดยไม่ขัดแย้งกัน  หรือน าส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมาจัดไว้รวมกัน  ช่วยให้เกิดความรู้สึกรื่นตา  
เพลิดเพลินและเป็นระเบียบ ความกลมกลืนในงานจิตรกรรม แบ่งได้ดังนี้ 
   1)  ความกลมกลืนกันด้วยส่วนประกอบของทัศนธาตุ ได้แก่ ความกลมกลืนของเส้น รูปร่าง 
รูปทรง แสง เงา สี ที่ว่างและพ้ืนผิว 
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  2) ความกลมกลืนทางความคิดของศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ ทั้งในด้านเนื้อหา เรื่องราว เทคนิค
และรูปแบบทางศิลปะ 

อนึ่ง ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หากท าให้กลมกลืนกันอย่างมากแล้วจะท าให้ภาพขาดเสน่ห์ 
ขาดความน่าสนใจ ดังนั้นจึงไม่ควรจะท าให้ภาพดูกลมกลืนไปทั้งหมด แต่ควรจะสร้างความขัดแย้งให้ ปรากฏ
ท่ามกลางความกลมกลืน โดยให้มีความขัดแย้งได้ไม่เกินร้อยละ 20  ของเนื้อที่ภาพทั้งหมด หรืออาจใช้เพียง
ร้อยละ 10-15 ตามความเหมาะสม ความขัดแย้งเล็กน้อยนี้เมื่ออยู่ท่ามกลางความกลมกลืนจะท าให้ผลงานดู
น่าสนใจกว่าเดิม 

 
 

ภาพที่ 3.25 ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) 
ผลงานที่แสดงความกลมกลืน ระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับสิ่งแวดล้อม 

ที่มา : www.imageholiday.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.26 ผลงานของทรงเดช ทิพย์ทอง 
ผลงานที่แสดงความกลมกลืนด้วยส่วนประกอบทางทัศนธาตุ 

ที่มา: ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pxGKiRRpCQ4x_M&tbnid=Q2syB-QgjigaZM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.imageholiday.com%2Fdefault.asp%3Fcontent%3Dcontentcategory%26id%3D1514&ei=QIeiU9GcHsqKuATBjoHYBw&bvm=bv.69411363,d.c2E&psig=AFQjCNH66R4DxnX_WFYY1nEoOoUrqtxAfg&ust=1403246746753987
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2. พื้นที่ว่าง (Space)  

 พ้ืนที่ว่าง หมายถึง พ้ืนที่ที่เป็นช่องว่างหรือช่องไฟที่เกิดขึ้นในภาพ การน าพ้ืนที่ว่างมาใช้ในงาน
จิตรกรรมนั้นต้องใช้ให้สัมพันธ์กับการสร้างรูปร่างหรือรูปทรง ผลงานที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชม
ผลงาน ตัวอย่างเช่นในผลงานทัศนศิลป์ชิ้นที่มีรูปทรงจ านวนมากภายในภาพจนเหลือพ้ืนที่ว่างน้อย ก็อาจท าให้
ผลงานรู้สึกถึงความแก่งแย่ง แออัด วุ่นว่าย แต่ในทางตรงข้าม หากผลงานทัศนศิลป์ชิ้นใดมีรูปทรงในภาพ
จ านวนน้อยและปล่อยให้มีพ้ืนที่ว่างมากอาจท าให้ผลงานรู้สึกโล่งสบาย เงียบเหงา โดดเดี่ยว เป็นต้น 

 
3. เอกภาพ (Unity)  
เอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความกลมกลืน กลมเกลียวเข้ากันได้ ความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันที่เกิดจากการเชื่อมโยงกันสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆ ในทางศิลปะเอกภาพ  หมายถึง ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  การประกอบกันของส่วนต่างๆ  เพ่ือให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นอย่างสมบูรณ์  กฎของ
เอกภาพเป็นสากล  เป็นกฎของความสมดุล (Balance) กฎของการรวมกัน (Cohesion) มีระเบียบ (Order) 
จากส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือจักรวาลจนกระทั่งส่วนที่เล็กที่สุด คือ อณู ล้วนอยู่ในกฎของเอกภาพอันเดียวกัน 
องค์ประกอบศิลป์เหมือนกับองค์ประกอบของชีวิต เป็นการสร้างเอกภาพขึ้นมาจากความสับสนยุ่งเหยิงจัดสรร
สิ่งที่ขัดแย้งกันให้เข้ากันไว้ (ชะลูด นิ่มเสมอ, 2544: 27)  

ศุภพงษ์ ยืนยงได้ให้ความหมายของเอกภาพว่า หมายถึง การน าส่วนต่างๆของศิลปะ เช่น เส้น สี 
รูปร่าง รูปทรง ขนาดและสัดส่วน ฯลฯ มาจัดรวมเข้าด้วยกันให้มีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือสร้างเป็น
เอกภาพรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนถือว่าเป็นความรู้สึกเอกภาพ แต่ในขณะเดียวกันการจัดภาพต้องค านึงถึงหลักการ
ประสานสัมพันธ์ส่วนประกอบต่างๆ ด้วย (ศุภพงษ์ ยืนยง. 2547:137) 

ภาพที่ 3.27 บริเวณว่าง 3 มิติ 
ที่มา: ศุภรตัน์ อินทนิเวศ 

 

Space 

ภาพที่ 3.28 บริเวณว่างในงานจิตรกรรม 
ที่มา: ศุภรตัน์ อินทนิเวศ 
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อาจกล่าวได้ว่าเอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสามัคคี, เอกภาพ, ความ

กลมกลืน งานศิลปะที่มีความเป็นเอกภาพสามารถแสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการแสดงออกได้อย่างตรงไปตรงมาถือ
ว่าเป็นงานศิลปะที่ดียิ่ง ความมีเอกภาพในงานศิลปะถือว่ามีความส าคัญที่สุด ท าให้เกิดคุณค่าทางสุนทรียภาพ
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ศิลปินผู้สร้างงานต้องการ เอกภาพในงานศิลปะมิได้หมายความเฉพาะความเป็นหน่วยในการ
จัดองค์ประกอบศิลป์เท่านั้น แต่ยังหมายถึงเอกภาพทางด้านความคิด อารมณ์ และรูปแบบในการน าเสนออีก
ด้วย ดังนั้นเอกภาพในงานทัศนศิลป์จึงมีส่วนส าคัญดังนี้ 

1) เอกภาพในการจัดองค์ประกอบ ได้แก่ การเลือกใช้องค์ประกอบทางศิลปะและการ
เลือกใช้หลักการออกแบบที่เชื่อมโยงไปสู่เอกภาพทางความคิด และการจัดต าแหน่งที่เหมาะสม 

2) เอกภาพทางความคิด หมายถึง แนวความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่ศิลปินต้องการ
น าเสนอ บางครั้งอาจเป็นเรื่องนามธรรม เช่น ความรัก ความเศร้า ความโกรธ ความหิวโหย   เป็นต้น ศิลปิน
ต้องมีความชัดเจนที่จะเสนออารมณ์ หรือความคิดนั้นๆอย่างมีเอกภาพ การสะท้อนอารมณ์หรือความคิดนั้น
ต้องประสานสัมพันธ์กัน 

3) เอกภาพของรูปแบบ หมายถึง ลักษณะหรือวิธีการสร้างงานที่จะน าไปสู่รูปแบบ
เฉพาะ ซึ่งศิลปินแต่ละคนมีวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เหมือนกัน รูปแบบของงานจึงให้อารมณ์ที่แตกต่างกัน 
แต่ในรูปแบบผลงานนั้นจะต้องสอดคล้องกับแนวความคิดของศิลปิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.29 ชื่อภาพ “The Starry Night” ผลงาน Vincent van Gogh 

 แสดงถึงเอกภาพในผลงาน 
ที่มา : www.vangoghgallery.com 

 
 

http://www.vangoghgallery.com/
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เทคนิคในงานศิลปะ 

เทคนิค คือกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการระบายสี แกะสลัก ปั้น ท าแม่พิมพ์ การ
พิมพ์ การปะติดและการใช้วัตถุติดตั้ง จัดวาง เทคนิคจึงเป็นเรื่องความช านาญเชิงช่างของศิลปิน ที่จะต้องรอบ
รู้ถึงวิธีการ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในน ามาใช้ เพ่ือให้ผลงานออกมาได้ผลดี ภาพเขียนบางภาพ
สามารถสื่อเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกในภาพได้อย่างน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวจากความรัก 
ความอบอุน่ ความเศร้าโศกเสียใจและความน่าเกลียดน่ากลัว ถึงแม้ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นชนิดเดียวกันแต่
เพราะการคิดค้นและการสร้างสรรค์ในเชิงเทคนิคท าให้ภาพวาดสามารถที่จะถ่ายทอดจินตนาการและ
ความรู้สึกในภาพนั้นออกมาได้  ในปัจจุบันผลงานทัศนศิลป์ให้ความส าคัญกับการคิดค้นเทคนิค เพราะ
นอกจากจะได้ผลงานที่สื่อความรู้สึกจากความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวัสดุแล้ว ตัวศิลปินผู้สร้างสรรค์งานเองก็ได้
เทคนิคที่มีความช านาญเฉพาะตนอันจะไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในชิ้นงาน  

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เทคนิคการสร้างสรรค์

ผลงานในลักษณะ 2 มิติและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ 3 มิติ ดังนี้  

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ 2 มิต ิมี 10 เทคนิค ดังนี้ 

1) เทคนิคสีอะคริลิค สีอะคริลิคเป็นสีที่มีส่วนผสมของสารพลาสติกโพลีเมอร์ (Polymer) จ าพวก  
อะคริลิค ( Acrylic ) หรือ ไวนิล ( Vinyl ) มีคุณสมบัติเป็นสีแห้งเร็วเพราะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เป็นสีที่
ผลิตขึ้นมาใหม่ (ศุภพงศ์ ยืนยง. 2547:91) วิธีการน ามาใช้จะน ามาผสมกับน้ าหรือตัวท าละลาย 
ส าหรับอะครลิิคใช้งานได้เหมือนกับสีน้ าและสีน้ ามัน มีทั้งแบบโปร่งแสง และทึบแสง แต่จะแห้งเร็วกว่าสีน้ ามัน 
เมื่อแห้งแล้วจะมีคุณสมบัติกันน้ าได้และเป็นสีที่ติดแน่นทนนาน คงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ สามารถเก็บไว้ได้
นาน ยึดเกาะติดผิวหน้าวัตถุได้ดี เมื่อระบายสีแล้วอาจใช้น้ ายาวานิช ( Vanish ) เคลือบผิวหน้าเพ่ือป้องกันการ
ขูดขีดและเพ่ือให้คงทนมาก 

2)  เทคนิคสีน้ ามัน สีน้ ามันผลิตจากการผสมของสีฝุ่นกับน้ ามัน ซึ่งเป็นน้ ามันจากพืช เช่น น้ ามัน 
ลินสีด (Linseed) ซึ่งกลั่นมาจากต้นแฟลกซ์ หรือน้ ามันจากเมล็ดป๊อบปี้ และน้ ามันวอลนัท ศิลปินรู้จักใช้สี
น้ ามันวาดภาพมาหลายร้อยปีแล้ว  ต้นก าเนิดของสีน้ ามันมาจากยุโรปตอนเหนือ สีน้ ามันเป็นเทคนิคการวาด
ภาพที่มีความคงทนถาวร เก็บรักษาได้นาน  เป็นสีทึบแสง เวลาระบายมักใช้สีขาวผสมให้ได้น้ าหนักอ่อน  งาน
วาดภาพสีน้ ามันส่วนมากมักเขียนลงบนผ้าใบ  (Canvas ) ที่ขึงบนขอบของโครงไม้ การวาดภาพสีน้ ามันอาจใช้
เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้ เนื่องจากสีน้ ามันแห้งช้ามาก ท าให้ไม่ต้องรีบร้อน สามารถวาดภาพสีน้ ามันที่มี
ขนาดใหญ่ ๆ และสามารถแก้ไขงานด้วยการเขียนทับงานเดิม การใช้งานจะผสมด้วยน้ ามันลินสีด (Linseed) 
ซึ่งจะท าให้แห้งช้า เหนียวและเป็นมัน แต่ถ้าใช้น้ ามันสน (Turpentine) จะท าให้แห้งเร็วขึ้นและสีด้าน ส่วน
น้ ามันวานิช (Vanish)จะใช้ส าหรับเคลือบภาพที่วาดเสร็จแล้ว   
 



175 

 
3)  เทคนิคสีน้ า ลักษณะของสีน้ าเป็นเนื้อสีฝุ่นที่ผสมกับกาวกระถิน (Gum  Arabic) ซึ่งเป็นกาวที ่

สามารถละลายน้ าได้ ชนิดของสีน้ ามีทั้งลักษณะที่โปร่งแสง (Transparent) และกึ่งทึบแสง (Semi-Opaque) 
เป็นสีที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณ ทั้งในแถบยุโรป และเอเชีย จิตรกรชาวจีนและญี่ปุ่นมีความสามารถในการระบาย
สีน้ าได้เก่ง เพราะเป็นชาติที่เขียนตัวอักษรด้วยพู่กันและการเขียนภาพบรรยายธรรมชาติ ทิวทัศน์และภาพสัตว์
ต่างๆ การระบายสีน้ าผู้ที่จะระบายได้อย่างสวยงามจะต้องมีทักษะการใช้พู่กันที่สูงมาก 

4) เทคนิคสื่อผสมทางจิตรกรรม เทคนิคนี้จะใช้เรียกการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดระบายสีที่ใช้สี 
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เป็นกลวิธีการผสมผสาน เช่น การผสมสีฝุ่นกับสีผสมยางไม้ หรือผสมการปะติด
ทองค าเปลว ท าให้ได้ผลงานการระบายสีต่างไปจากการระบายสีส าเร็จรูปหรือสีชนิดเดียวกัน  

5) เทคนิควาดเส้น การวาดเส้นหรือการวาดเขียนเป็นวิธีการลากเส้นบนพ้ืนระนาบของรูปร่างหรือ 
รูปทรงต่างๆ ซึ่งอาจมีการระบายด้วยสีในขั้นต่อไป หรืออาจเป็นการใช้ดินสอหรือปากกาแรเส้นเงา หรือด้วย
การใช้สีหมึกระบาย 

6) เทคนิคสีฝุ่น สีฝุ่นมีลักษณะทึบแสง เนื้อสีค่อนข้างหนา เขียนสีทับกันได้ ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย  
สามารถเกลี่ยสีให้มีความกลมกลืนเข้าได้ดี สีฝุ่นมักใช้ในการเขียนภาพทั่วไปแต่ที่นิยมคือการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย ปัจจุบันการสร้างสรรค์ผลงานในเทคนิคสีฝุ่นท ากันน้อยมากเนื่องจากภาพเขียนสีฝุ่นไม่ค่อยมี
ความคงทน    สีค่อนข้างหลุดลอกง่ายเมื่อโดนน้ าหรือความชื้น ศิลปินจะต้องมีการเตรียมพ้ืนที่ดีซึ่งท าให้ยุ่งยาก 
และเม่ือเขียนเสร็จก็ต้องท าการเคลือบภาพกันการหลุดกร่อนของสีด้วย 

7) เทคนิคสีโปสเตอร์ สีโปสเตอร์เป็นสีทึบแสง ท าจากสีผสมตัวผสานเนื้อสีที่ละลายน้ าได้ เหมาะที่จะ 
ใช้ในการระบายที่ง่ายๆ หรืองานที่ไม่ต้องละเอียดอ่อนนัก 

8)  เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นกลวิธีแบบภาพพิมพ์ผิวนูน คือการพิมพ์จากส่วนสูงของผิวแม่พิมพ์  
ดังนั้นส่วนที่ถูกแกะเซาะออกจะไม่ถูกพิมพ์  เครื่องมือที่ใช้ในการท าแม่พิมพ์แกะไม้ มีสิ่วใบตรง สิ่วใบโค้ง 
เครื่องมือเซาะร่อง มีดแกะไม้ และสิ่วรูปตัววีส าหรับแกะลายเส้น เวลาพิมพ์จะใช้เครื่องมือประเภทลูกกลิ้งหรือ
ลูกประคบหนัง ทาหมึกลงบนส่วนนูน อาจพิมพ์ด้วยมือหรือแท่น 

9) เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ เป็นกลวิธีพิมพ์ร่องลึก ที่ประกอบด้วยแผ่นแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งใช้ส าหรับแกะ 
ลายเส้น ส่วนที่ถูกพิมพ์คือส่วนที่เซาะลงไปลึกเป็นร่อง ส่วนที่ลึกของแม่พิมพ์เป็นส่วนบริเวณที่ไม่ถูกพิมพ์หรือมี
สีขาวบนกระดาษพิมพ์ 

10)  เทคนิคประดับกระจกสี เป็นกลวิธีการสร้างภาพหรือลวดลายด้วยชิ้นวัสดุเล็กๆ เรียกว่า เทส 

เซอรา ปะติดกับพ้ืนหลังด้วยยางไม้หรือซีเมนต์เหลว ชิ้นเทสเซอราอาจเป็นชิ้นแก้ว หิน หินอ่อน ไม้ กระเบื้ อง 

หรือวัสดุแข็งที่ไม่เน่าเปื่อยย่อยสลาย ส่วนงานที่ประดับด้วยกระจกสีหรืองานโมเสกจะใช้ชิ้นแก้วทึบแสงที่ตัด

เป็นชิ้นเล็กๆ เมื่อตกแต่งจะหันด้านที่ถูกตัดออก เพ่ือให้ดูวาววามเมื่อแสงกระทบ หรืออาจจะตั้งด้านแบนของ

ชิ้นกระจกให้เอียงมุมเล็กน้อยหรือวางในวางในระดับความลึกที่แตกต่างกัน 

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ 3 มิต ิมี 6 เทคนิค ดังนี้ 
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1) เทคนิคแกะสลัก (Carving) งานแกะสลักหรือกระบวนการแกะสลัก การตัดหรือขุดไม้ หิน หรือ 

วัสดุอื่นให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ มีด สิ่วปลายแบน สิ่วเล็บมือ เหล็กจาร และค้อนชนิดต่างๆ 
โดยวัสดุที่ใช้แกะสลักจะมีความแข็งเปลี่ยนแปลงรูปเองไม่ได้ เช่น ไม้ หิน เป็นต้น 

2) เทคนิคปั้นดิน (Modeling) การปั้นดินเป็นวิธีการปั้นวัสดุและการข้ึนรูปวัสดุที่มีสภาวะยืดหยุ่นใน 

เนื้อ เช่น ดินเหนียว ให้เป็นรูปแบบต่างๆ ด้วยกระบวนการเพ่ิมเข้าหรือเติมเข้าให้กลายเป็นรูปทรงที่ต้องการ  

3) การหล่อ (Molding) คือการน าเอาวัสดุที่เป็นของเหลว เช่น ปูน เรซิ่น เทียนหรือโลหะที่ถูกหลอม 
ละลายด้วยความร้อน เทลงไปในแม่พิมพ์ ให้วัสดุเหลวนั้นเกาะยึดผิวด้านในของแม่พิมพ์ให้ทั่ว เมื่อวัสดุนั้นจับ
ตัวกันเป็นของแข็ง แกะแม่พิมพ์ออก รูปที่ปรากฏให้เห็นจะมีความเหมือนกับรูปต้นแบบ แต่เป็นผลงานอีกชิ้น
หนึ่ง เราเรียกผลงานใหม่ว่า รูปหล่อ ดังนั้นการหล่อจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการปั้นรูปที่สร้างสรรค์
ขึ้นมาให้เป็นผลงานที่เป็นวัสดุที่คงทนแข็งแรงกว่าเดิม หรือการท าแม่พิมพ์แล้วหล่อให้รูปปั้นนั้นมีจ านวนมากๆ 
โดยมีรูปที่เหมือนกัน 

4) เทคนิคปูนปั้น เป็นวิธีการปั้นสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุประเภทปูนโดยผสมกับวัสดุมวลรวม เช่น ทราย  
น้ า และจะท าการประดิษฐ์ในขณะที่ส่วนผสมนั้นเปียกและจะแข็งตัวเมื่อแห้ง    

5) เทคนิคเซรามิค หรือเครื่องปั้นดินเผา (Ceramic) เป็นศิลปะแห่งการท าวัตถุด้วยดินเหนียวแล้ว 
เผา ภาชนะดินเผา เป็นงานประติมากรรมที่ท าโดยผู้ท าเครื่องปั้นเผา สามารถท าด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น วิธี
ขดข้ึนรูป วิธีกลึงเป็นแผ่น กรรมวิธีที่ใช้แป้นหมุน หรือวิธีการที่ท าด้วยมืออย่างเดียว การปั้นภาชนะอาจมีการ
เขียนลวดลายประดับภาชนะหรือการสร้างลวดลายจากน้ าเคลือบ 

6) เทคนิคดุนโลหะ เป็นวิธีการสร้างสรรค์โดยการใช้สิ่วสลักตอกลงไปบนแผ่น โลหะและดุนพ้ืนให้สูง 
ด้วยแรงดัน ท าให้ลวดลายบางอย่างนูนขึ้น แลสามารถสร้างสรรค์งานได้ตามความต้องการ 

7) เทคนิคเชื่อมโลหะ เป็นกลวิธีการประกอบกันของวัสดุที่เป็นโลหะด้วยความร้อนจากตู้เชื่อมโลหะ 

ที่เป็นไฟฟ้าหรือแก๊ส เพ่ือให้วัสดุติดกันในส่วนที่ศิลปินต้องการ 

 

บทสรุป 
ทัศนศิลป์เป็นผลงานศิลปะท่ีสามารถสัมผัส รับรู้ชื่นชมด้วยประสาทตา สัมผัสจับต้องได้ และกินเนื้อที่

ในอากาศ อันประกอบไปด้วยผลงาน 4 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสถาปัตยกรรม 
มนุษย์สามารถรับรู้ผลงานด้านทัศนศิลป์ทั้งจากทางการมองเห็นและจากประสบการณ์ของมนุษย์ต่อสิ่งเร้า
ภายนอก ซ่ึงการรับรู้ภาพปรากฏในลักษณะต่าง ๆ กันไป อันมีทฤษฎีของการเห็นที่ส าคัญ 4 ประการ คือ การ
เห็นรูปและพ้ืน การเห็นแสงและเงา การเห็นต าแหน่ง สัดส่วนและการเห็นความเคลื่อนไหว ซึ่งการเห็นสิ่งต่างๆ
เหล่านี้ในงานศิลปะเกิดขึ้นจากการน าส่วนประกอบของทัศนธาตุทางศิลปะอันประกอบด้วย เส้น รูปร่าง 
รูปทรง สี แสง- เงาและพ้ืนผิว ส าหรับการเรียนรู้เรื่องขององค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานและการน าส่วนประกอบ
ต่างๆมาจัดวางให้ประสานกลมกลืนกันจนเกิดความลงตัวนั้น เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้ศิลปิน
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สามารถสื่อความรู้สึกทั้งในด้านแนวความคิดและเรื่องราวอย่างที่ต้องการนั้นออกมาได้ โดยใช้หลักการจัด
องค์ประกอบอันประกอบไปด้วย สัดส่วน ความสมดุล ความกลมกลืน น้ าหนัก พ้ืนที่ว่าง และเอกภาพ 
การศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการจัดภาพจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดมั่นใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่วนใน
ด้านเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เทคนิคการ
สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ 2 มิติและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ 3 มิติวาง เทคนิควิธีการในงาน
ทัศนศิลป์เป็นเรื่องความช านาญเชิงช่างของศิลปิน ที่จะต้องรอบรู้ถึงวิธีการ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนวัตถุประสงค์
ในน ามาใช้ เพ่ือให้ผลงานชิ้นนั้นออกมาได้ผลดี 

 
 

ค าถามท้ายบท 
 

1. ทัศนศิลป์มีความหมายว่าอย่างไร ประกอบด้วยผลงานกี่ประเภท อะไรบ้าง 
2. องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานในงานศิลปะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
3. รูปร่างและรูปทรงมีความแตกต่างกันอย่างไร 
4. เอกภาพในงานศิลปะหมายถึงอะไรและมีความส าคัญอย่างไร 
5. เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ มีก่ีเทคนิคอะไรบ้าง 
6. เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติ มีก่ีเทคนิคอะไรบ้าง 
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แผนบริหารประจ าบทที่ 4 

 

ศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว    3  คาบเรียน 

นาฏศิลป์และการละคร                                           3 คาบเรียน 

 

 1. เนื้อหาประจ าบท 

  1.1 ความหมายของนาฏศิลป์และการละคร 

       1.2 ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละคร 

     1.3 ในทวีปเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

      1.4 ก าเนิดนาฏกรรมการฟ้อนร าของไทย 

      1.5 นาฏศิลป์และการละครในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 

     1.6 นาฏศิลป์และการละครสากล 

2. จุดประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของนาฏศิลป์และการ

ละคร                                                                    

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ ลักษณะและรูปแบบในทางนาฏศิลป์และการละครของไทยและกลุ่ม

ประเทศอาเซียน  

3. วัตถุประสงค์ทั่วไป 

3.1 ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในลักษณะเด่นของนาฏศิลป์และการละคร                                                                    

3.2 ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในองค์ความแตกต่างของนาฏศิลป์ และการละครตะวันออก 

3.3 ผู้เรียนเข้าใจความส าคัญในหลักการการสร้างสรรค์นาฏศิลป์และการละครของไทยและ

กลุ่มประเทศอาเซียน 

3.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในอิทธิพลที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการหลักการและเทคนิควิธีการในการ

สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์และการละคร แห่งศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

4. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละครได้ 

4.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงรูปแบบในงานนาฏศิลป์และการละครได้ 
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4.3 ผู้เรียนสามารถบอกหลักการการสร้างสรรค์นาฏศิลป์และการละครในประเทศไทย และ

กลุ่มประเทศอาเซียน 

4.4 ผู้เรียนสามารถอธิบายอิทธิพลที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการของงานนาฏศิลป์และการละคร 

ของไทยและอาเซียนได้ 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

5.1 บรรยายเนื้อหาทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายของนาฏศิลป์และการละคร ประวัติความ

เป็นมาของนาฏศิลป์และการละคร ในทวีปเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสากล 

5.2 ยกตัวอย่างภาพผลงานประกอบนาฏศิลป์และการละครในประเทศต่างๆ  

5.3 สรุปเนื้อหา 

6. สื่อการเรียนการสอน 

6.1 ต าราวิชาสุนทรียภาพแห่งชีวิต 

6.2 ภาพตัวอย่างผลงานนาฏศิลป์และการละคร 

6.3 สื่อ Power point และ Internet ส าหรับสืบค้นข้อมูล 

7. การประเมินผล 

7.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

7.2 ซักถาม 

7.3ทดสอบความรู้ 
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บทที่ 4 

นาฏศิลป์และการละคร 

ดร. ขันติ เจริญอาจ 

ความหมายของนาฏศิลป์และการละคร 

นาฏศิลป์และการละครเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพ่ือแสดงออกและถ่ายทอดอารมณ ์

การรับรู้ต่างๆของตัวเองและบุคคลอื่นออกมาด้วยลักษณะท่าทางเพ่ือตอบสนองต่อความต้องกการทางใจและ

ความรู้สึก อย่างเช่นการแสดงถึงความสุข ความทุกข์หรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดเรื่องราวและความปรารถนา

เป็นต้น การแสดงออกด้วยท่าทางและ การฟ้อนร าต่างๆเหล่านั้นอาจได้มาจากการเลียนแบบจากธรรมชาติหรือ

ประดิษฐ์คิดค้นข้ึนมาเองและรวมไปถึงการได้รับอิทธิพลด้านท่าทางจากสังคมอารยะอ่ืนๆด้วยก็ได้ 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพได้กล่าวไว้ในเรื่องนาฏศิลป์และการละครว่า 

“การฟ้อนร าย่อมเป็นประเพณีในเหล่ามนุษย์ทุกชาติทุกภาษา ไม่เลือกว่าจะอยู่ ณ ประเทศถิ่นสถานใด ใน

พิภพ คงมีวิธีฟ้อนร าตามวิสัยชาติของตนด้วยกันทั้งนั้น อย่าว่าแต่มนุษย์เลย ถึงแม้สัตว์เดรัจฉานก็มีวิธีฟ้อนร า 

ข้อนี้พึงสังเกตเห็นได้ ดังเช่น สุนัข และ ไก่กา เป็นต้น เวลาใดสมอารมณ์ของมันเข้า มันก็เต้นโลดกรีดกรายท า

กิริยาท่าทางต่าง ๆ ก็คือ การฟ้อนร าตามวิสัยสัตว์ เมื่อเวทนาเสวยอารมณ์ และเป็นสุขเวทนาก็ตามหรือ 

ทุกขเวทนากต็าม”  กล่าวโดยสรุป ศิลปะของทุกชาติทุกภาษาย่อมมีที่มาอันเป็นจุดเดียวกันทั้งนั้น คือ 

ธรรมชาติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ 

 ขั้นที่ 1 มนุษย์มีสัญชาตญาณ แสดงความรู้สึกและอารมณ์มาตั้งแต่แรกเกิด นับแต่เป็นทารก ธรรมชาติ

ให้สิ่งเหล่านั้นมา เพ่ือเป็นการช่วยตัวด้วยกันทุกคน อาการกิริยาอันเกิดจากความรู้สึกและอารมณ์อันเป็นขั้นต้น

นี้ ยังมิได้ขยายตัวกว้างขวางเท่าใดนัก เพราะความเจริญของร่างกายและสมองยังไม่เต็มที่ มนุษย์ใช้เพียงส่วน

เท่าท่ีธรรมชาติให้มา เช่น ทารก เมื่อหิวก็ระบายความรู้สึกตามธรรมชาติด้วยการร้องไห้ หรือเมื่อพอใจก็ 

หัวเราะ ตบมือ กระโดดโลดเต้น 

 ขั้นที่ 2 เมื่อมนุษย์เจริญทั้งร่างกายและสมอง ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ต่างๆ ก็เพ่ิมข้ึน รู้จักระบาย

ความรู้สึกบอกความประสงค์ให้ผู้อ่ืนทราบด้วยสีหน้าท่าทางของตนเด่นชัดยิ่งขึ้นเช่นเมื่อไม่พอใจก็แสดงให้เห็น

ทางตาบ้าง หรือ กิริยาค้อนควักบ้าง เมื่อยินดียิ้มแย้มแจ่มใสหรือแสดงความประสงค์ เช่นต้องการเรียกใครให้

มาหาก็กวักมือ พยักหน้า ต้องการให้ไปก็โบกมือ สั่นหน้า ท าท่าทางประกอบค าพูดตามความรู้สึกนึกคิด 
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 ขั้นที่ 3 เมื่อมนุษย์เจริญทั้งสมองและความคิดความอ่าน ก็รู้จักปรุงแต่งท่าทางการเคลื่อนไหวที่เป็น

ธรรมชาติไปสู่แบบใช้ศิลปะเน้นความสวยงาม ประณีต มีการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น มือ แขน ล าตัว ข้อ

เท้า ใบหน้า ศีรษะ ให้มีความสัมพันธ์กัน ให้เป็นการเคลื่อนไหวอวัยวะที่เป็นศิลปะการแสดง เช่น ท่ากวักมือ

เรียกก็ดัดแปลงการใช้มือให้ประณีตอ่อนช้อยกว่าการกวักมือธรรมดา หรือท่าเดินแบบธรรมชาติก็น ามา

ปรับปรุงให้มีลีลา ดูนิ่มนวลสวยงามกว่าเดิม เมื่อจะร้องไห้ ก็ท าท่าให้เห็นว่าร้องไห้มิให้มีน้ าตาไหลออกมา เมื่อ

หัวเราะก็ไม่ต้องออกเสียง เพียงแต่กรีดนิ้วจีบระดับปากเท่านั้น 

 จากที่กล่าวมานี้ เป็นที่มาของนาฏศิลป์และการละคร  เป็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบของธรรมชาติ 

ต่อมาได้มีการน ามาปรุงแต่งกิริยาท่าทางตามธรรมชาติเหล่านี้ให้เป็นกระบวนการร าที่เป็นแบบแผนขึ้น กิริยา

อาการต่างๆ เช่น ตบมือ กวักมือ ก้าวหน้า กระโดด ฯลฯ มาปรุงแต่งประดิษฐ์ท่าทางให้สวยงาม ประณีตขึ้น 

แต่ยังมีเค้าพอเข้าใจความหมายเดิมได้ ท่าทางท่ีประดิษฐ์ขึ้นนี้ จะมีการใช้องค์ประกอบของร่างกายส่วนต่างๆ 

เช่น การใช้ข้อต่อที่หัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ ต้นขา หัวไหล่ หัวเข่า นิ้วเท้า และการใช้มือ นิ้ว แขน ขา และเท้า 

ฯลฯ ข้อต่อเป็นต้น 

ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์และการละคร 

ในทวีปเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าประเทศต่างๆ ในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ

รวมทั้งประเทศไทย ได้รับอารยธรรมมาจากประเทศอินเดียด้วยกันแทบทั้งสิ้น เมื่อประเทศไทยได้รับเอาอารย

ธรรมจากประเทศอินเดีย เป็นต้นว่าลัทธิศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปกรรมแขนงต่างๆ โดยมีการ

พิจารณาแล้วว่าเป็นอารยธรรมที่มีระเบียบแบบแผนที่ดี จึงได้น ามาดัดแปลงและยึดถือเป็นแบบฉบับตาม

ความเห็นชอบของคนไทย  การฟ้อนร าหรือวิชาการทางด้านนาฏศิลป์ก็เป็นอารยธรรมจากประเทศอินเดีย

แขนงหนึ่งที่คนไทยได้แบบแผนและแนวความคิดมาด้วย 

 นาฏศิลป์อินเดียมีก าเนิดมาเป็นเวลานาน จนไม่อาจก าหนดได้ว่าเกิดในยุคใดสมัยใดกันแน่ แต่เชื่อว่า

จะต้องมีที่มาจากพิธีกรรมทางศาสนา ชาวอินเดียเชื่อกันว่าก าเนิดการฟ้อนร ามีความเก่ียวข้องกับเทพ 2 องค์ 

คือ พระพรหม และพระอิศวร (พระศิวะ) ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการฟ้อนร า ปรากฏมีต านานเป็น 2 ทาง 

ด้วยกันคือ ต านานการฟ้อนร าที่ถือว่าพระพรหมเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาท และต านานการฟ้อนร าที่ถือว่า พระ

อิศวร (พระศิวะ) เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาท 
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 1) ต านานการฟ้อนร าที่ถือว่าพระพรหมเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาท 

 ชาวอินเดียเชื่อว่าพระพรหมเป็นเทพเจ้าองค์แรก เป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีใน

โลก พร้อมทั้งสร้างพระเวทข้ึน 4 พระเวท ด้วยกันคือ 

 ฤคเวท    เป็นพระเวทที่บรรยายเกี่ยวกับการร่ายร า 

 สามเวท  เป็นพระเวทที่บรรยายเกี่ยวกับการขับร้อง 

 ยชุรเวท  เป็นพระเวทที่บรรยายเกี่ยวกับการเลียนแบบ 

 อาถรรพเวท เป็นพระเวทที่บรรยายเกี่ยวกับการแสดงอารมณ์ 

 ต่อมาภายหลังได้เกิดพระเวทที่ 5 ขึ้นเรียกว่า “นาฏเวท” เป็นพระเวทที่รวมพระเวททั้ง 4 เข้าด้วยกัน 

การก าเนิดของ “นาฏเวท” ซึ่งเป็นพระเวทที่ 5 นี้ นิยะดา สาริกภูมิ (2515  : 9 – 11) ได้ศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างละครไทยและละครภารตะ และกล่าวไว้ในปริญญานิพนธ์อักษรศาสตร์หมาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า “.......ก าเนดินาฏเวทนี้ พระภรตหรือพระภรตมุนี ได้รจนาข้ึนจากการท่ีได้สดับฟัง

มาจากพระพรหม ในครั้งหนึ่งคณะเทพมีความประสงค์จะให้มีการรื่นเริงสนุกสนานในกลุ่มของตน  จึงได้กราบ

ทูลต่อพระพรหม พระพรหมจึงทรงสร้างนาฏเวทขึ้นโดยทรงหยิบยกเอาสาระส าคัญของพระเวททั้งสี่มารวมกัน 

คือค าพูดจากคัมภีร์ยชุรเวทและรสจากคัมภีร์อาถรรพเวท และประทานนาฏเวทนี้ให้แก่พระอินทร์ แต่พระ

อินทร์กราบทูลว่า พระภรตซึ่งมีบุตรชายถึง 100 องค์ เป็นผู้เหมาะสมจะศึกษานาฏเวทมากกว่า เพราะพระ

ภรตสามารถน าศาสตร์นี้ไปฝึกสอนบุตรถึง 100 คน ให้แสดงบทบาทต่างๆ กันตามลักษณะและอุปนิสัยของตน 

ดังนั้น พระภรตจึงได้รับศาสตร์นี้มาศึกษา พระอิศวรเป็นผู้ถ่ายทอดการฟ้อนร าให้พระภรตชม  การฟ้อนร าของ

พระอิศวรเต็มไปด้วยความงดงามอ่อนช้อยท าให้เกิดรสของความรัก แต่การฟ้อนร านี้บุรุษใดๆ ก็ไม่สามารถท า

ได้เหมือนกัน พระพรหมจึงเนรมิตนางอัปสรขึ้นเพ่ือประกอบเป็นตัวรอง และโปรดให้พระนารทฤษี เป็นผู้สอน

การขับร้อง และการบรรเลงดนตรี เมื่อเรียนศาสตร์นี้ส าเร็จลง พระพรหมจึงบัญชาให้พระภรตจัดการแสดง

ละครขึ้นเป็นครั้งแรก คณะเทพก็ช่วยเหลือโดยประทานอุปกรณ์การแสดงให้แก่พระภรต ละครที่แสดงครั้งนั้น

เป็นเรื่องราวความพ่ายแพ้ของอสูร อสูรที่ชมการแสดงอยู่โกรธแค้นเข้าขัดขวาง พระพรหมจึงได้แนะวิธีป้องกัน

ภยันตรายจากอสูรให้พระภรต ว่าต้องสร้างโรงละครให้ถูกแบบก่อนการแสดงทุกครั้งให้บูชาพระอินทร์ ทั้งยัง

ทรงขอร้องให้คณะเทพทั้งหลายมาคุ้มครองตัวละครทุกตัว พระพรหมได้ชี้แจงให้อสูรฟังว่า จุดประสงค์ในการ

แสดงละครไม่ได้เป็นการเยาะเย้ย แต่เป็นการแสดงประวัติความเป็นมาของเทวดา พระราชา นักบวช อสูร ซึ่ง

เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ คณะอสูรได้ฟังก็เข้าใจเลิกล้มความคิดที่จะขัดขวางการแสดง พระพรหมจึงบัญชาให้พระ

ภรตจัดการแสดงขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระอิศวร บริเวณที่แสดงละครในครั้งนั้นอยู่หลัง
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เขาหิมวันต์ (หิมพานต์) ซึ่งเป็นสถานที่น่ารื่นรมย์เรื่องที่แสดงคือ “อมฤตมณะ” หรือการแสดงกวนน้ าอมฤต 

และเรื่อง“ตรีปุรทาหะ”หรือการเผาเมืองของอสูรตรีปุระ 

 พระภรตได้รจนาเรื่องที่ตนได้เห็นได้ฟังมา รวมทั้งกฏเกณฑ์ของละคร นับตั้งแต่การสร้างโรงการเบิก

โรง แบบแผนของการฟ้อนร าและเครื่องดนตรี ขึ้นเป็นคัมภีร์ เรียกว่า “นาฏยศาสตร์” และคัมภีร์ได้ตกทอด

มาถึงมนุษย์และใช้เป็นแบบแผนการแสดงละครสืบมา ละครที่มีแบบแผนการแสดงที่น ามาจาก กฏเกณฑ์ใน

คัมภีร์นาฏยศาสตร์เรียกว่า “ภารตะนาฏยัม” 

2) ต านานการฟ้อนร าที่ถือว่าพระอิศวรเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาท 

 ต านานการฟ้อนร าของอินเดียตามท่ีปรากฏใน “โกยัลปุราณะ” นับถือพระอิศวรว่าเป็นผู้ประทานการ

ฟ้อนร าให้แก่เทวโลกและมนุษย์โลก จึงได้นับถือพระอิศวรว่าเป็น “ปฐมนาฏกร” และนับถือพระภรตฤษี ผู้ซึ่ง

ได้รับการถ่ายทอดการจดท่าร าจากพระอิศวรลงมาสั่งสอนมนุษย์โลก (จรูญศรี วีระวานิช. 2526 : 12) โดย

ต านานมีเนื้อความว่า 

 ในกาลครั้งหนึ่ง มี ฤษีกลุ่มหนึ่งตั้งอาศรมอยู่กับภรรยาในป่า “ตาระกะ” อยู่ต่อมาฤษีกลุ่มนั้นประพฤติ

อนาจารผิดเทวบัญญัติ ไม่ย าเกรงพระเป็นเจ้า พระอิศวรขัดเคือง จึงชวนพระนารายณ์เสด็จลงมายังโลกมนุษย์

เพ่ือปราบฤษีเหล่านั้น พระอิศวรทรงแปลงเป็นโยคีหนุ่มรูปงามและพระนารายณ์ทรงแปลงเป็นภรรยาสาวสวย 

โยคีหนุ่มตรงไปสู่ป่าตาระกะ เมื่อฤษีเห็นโยคีหนุ่มกับภรรยาสาวสวย ก็พากันลุ่มหลงเกิดแย่งชิงวิวาทกัน

โกลาหลด้วยอ านาจราคะจริต แต่พยายามเกี้ยวพาราสีอย่างไรก็ไม่เป็นผลส าเร็จ พวกฤษีเกิดโทสะพากัน

สาบแช่งพระผู้เป็นเจ้าทั้งสอง แต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งสองก็ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด ฤษีจึงเนรมิรเสือขึ้น เพ่ือจะ

ได้กัดกินโยคีกับภรรยา พระอิศวรก็ฆ่าเสือทิ้ง แล้วเอาหนังมาท าเป็นเครื่องแต่งองค์ ฤษีจึงเนรมิตพญานาคขึ้น

อีก ให้พ่นพิษใส่พระผู้เป็นเจ้าทั้งสองให้ถึงแก่ความตาย พระอิศวรก็สังหารนาคแล้วเอาไปท าเป็นสังวาลเสีย 

แล้วทรงแสดงการฟ้อนร าท าปาฏิหารย์ ขณะนั้นได้มียักษ์ค่อมตนหนึ่งชื่อ “มุยะคะละ” หรือ “มุยะละคะ” ไทย

เรียก “อสูรมูลาคนี” (บางต าราว่าฤษีเนรมิตขึ้น) ตรงเข้าช่วยฤษี พระอิศวรจึงทรงเอาพระบาทข้างหนึ่งเหยียบ

ยักษ์ค่อมไว้ แล้วฟ้อนร าต่อไปจนหมดกระบวนท่า พวกฤษีสิ้นทิฐิยอมรับผิดทูลขอขมา และให้สัญญาว่าจะ

ปฎิบัติตนอยู่ในเทวบัญญัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

 ต่อมาพญาอนันตนาคราช ซึ่งเป็นบัลลังก์นาคของพระนารายณ์ได้ฟังพระนารายณ์ทรงเล่าถึงการฟ้อน

ร าของพระอิศวรที่ป่าตาระกะ มีความประสงค์ที่จะได้ดูการฟ้อนร าของพระอิศวรบ้าง (ในบางต าราว่า ในการ

ปราบฤษีครั้งนั้นพญาอนันตนาคราชได้โดยเสด็จด้วย) พญาอนันตนาคราชจึงกราบทูลพระนารายณ์ ให้ช่วย
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ปราบฤษีครั้งนั้นพญาอนันตนาคราชได้โดยเสด็จด้วย) พญาอนันตนาคราชจึงกราบทูลพระนารายณ์ ให้ช่วย

กราบทูลพระอิศวรให้ทรงฟ้อนร าให้ชมอีกสักครั้ง พระนารายณ์จึงทรงแนะน าให้พญาอนันตนาคราชบ าเพ็ญ

พรตบูชาพระอิศวรเพื่อขอพร แล้วจะได้ทุกอย่างตามท่ีต้องการ พญาอนันตนาคราชจึงได้ปฏิบัติตาม 

 ด้วยอ านาจตบะกิจพิธีของพญาอนันตนาคราช พระอิศวรจึงเสด็จลงมาประทานพร พญาอนันต

นาคราชขอพรข้อเดียวคือ ขอให้พระอิศวรทรงฟ้อนร าให้ดูอีกครั้งหนึ่ง พระอิศวรทรงรับค า และตรัสว่าจะลงไป

ฟ้อนร าให้ดูที่โลกมนุษย์ ทรงเนรมิตสุวรรณศาลาขึ้นที่ต าบล จิทัมพรัม  เสด็จลงมาพร้อมด้วยเทพบริวาร ทรง

ฟ้อนร าให้พญาอนันตนาคราชได้ชมตามที่ทรงประทานพรไว้ นับเป็นการฟ้อนร าครั้งที่สอง 

 ในการต่อมา พระอิศวรเสด็จประทับอยู่ท่ามกลางเทวสถานบนเขาไกรลาส ทรงมีพระประสงค์จะแสดง

การฟ้อนร าเป็นแบบฉบับ จึงตรัสสั่งให้นายช่างเอก คือ พระวิสสุกรรม สร้างสถานที่ฟ้อนร าเชิญพระอุมาเป็น

ประธาน  พระสุรัสวดีดีดพิณ พระลักษมีขับร้อง พระนารายณ์ตีโทน พระพรหมตีฉิ่ง พระอินทร์เป่าขลุ่ย  พระ

อิศวรทรงฟ้อนร า ได้ตรัสสั่งให้เทพยดา ฤษี คนธรรพ์  ยักษ์ นาค ขึ้นเฝ้าชมการฟ้อนร า และกล่าวกันว่าในครั้ง

นั้น “นารทฤษี (ภรต)” ได้รับเทวบัญชาให้บันทึกท่าฟ้อนร าเพ่ือเป็นต าราสั่งสอนมนุษย์ต่อไป นับเป็นการฟ้อน

ร าครั้งที่สาม  

 จากต านานที่กล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าพระอิศวรทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการฟ้อนร าอย่างยากที่จะหาผู้ใด

เทียบได้ ด้วยเหตุนี้ชาวอินเดียจึงถือว่าพระอิศวรทรงเป็น “นาฏราช” หรือพระราชาแห่งการฟ้อนร า ชาว

อินเดียนิยมสร้างรูปพระอิศวรในท่าฟ้อนร า ในท่าเหยียบยักษ์ค่อมชื่อ มุยะละคะ ตามต านานที่ปรากฏใน 

“โกยัลปุราณะ” เรียกว่า เทวรูปปางนาฏราช 

 เมืองจิทัพพรัมในประเทศอินเดีย ปัจจุบันเป็นเทวสถานแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1700 บางกระแส

กล่าวว่าสร้างราว พ.ศ. 1800 ภายในช่องทางเดินเข้าสู่เทวาลัยชั้นใน มีภาพแกะสลักด้วยหินเป็นรูปตัวระบ า

แสดงท่าร าต่างๆ 108 ท่า (ตามต านานที่ว่า พระอิศวรทรงฟ้อนร า 108 ท่า) ท่าร าต่างๆ เหล่านี้ มีชื่อว่า 

“นาฏยศาสตร์” รจนาโดย “พระภรตฤษ”ี เป็นท่าร าที่นาฏศิลป์อินเดียใช้เป็นแบบฉบับในการฟ้อนร า (จาตุรงค์ 

มนตรีศาสตร์. 2527 : 8) 
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ก าเนิดนาฏกรรมการฟ้อนร าของไทย 

 เกี่ยวกับก าเนิดนาฏกรรมการฟ้อนร าของไทยนั้น เกิดมาจาก 

 1.ไทยได้รับอารยธรรมจากประเทศอินเดียในเรื่องของนาฏศิลป์มาจริง แต่ไม่ได้รับท่าร าและไม่ได้สืบ

ทอดแบบแผนที่แท้จริงตามแบบของอินเดีย 

 2.เมื่อไทยได้รับอารยธรรมนาฏศิลป์ของอินเดียมาแล้ว ระยะเวลาที่ยาวนานจนถึงเวลาที่ไทยมีการ

แสดงอย่างเป็นหลักฐานปรากฏนั้น ท าให้แบบแผนที่ไทยรับมาจากอินเดียเปลี่ยนไปจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของ

ตนเอง 

 3.ท่าร าไทยทีเ่ป็นแบบฉบับของคนไทยทุกวันนี้เป็นท่าร าที่มีพ้ืนฐานมาจากธรรมชาติ 

 4.นาฏศิลป์ไทยสะท้อนภาพสังคมไทย 

 ท่าร าของไทยที่อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย ตามข้ออ้างของผู้รู้แต่โบราณ เนื่องด้วยอินเดียเป็น

แหล่งอารยธรรมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาติไทยมีศาสนาประจ าชาติคือศาสนาพุทธ ซึ่งรับมาจาก

ประเทศอินเดียอิทธิพลของการเผยแพร่ศาสนา เข้ามาพร้อมกับการน าเอาวัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ เข้ามาด้วย 

วัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ละคร ก็อาจจะเข้ามาด้วยเช่นกัน ซึ่งนับระยะเวลาแล้วมากกว่า 1,000 ปี 

 จากการศึกษาท่าร าของไทยที่ปรากฏในปัจจุบันจะพบว่า ท่าร าไทยเป็นท่าที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่น 

ท่าไป ท่ามา ท่าอาย ท่าร้องไห้ ท่าเดิน ฯลฯ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าปรับปรุงมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น และในระยะต่อมา

ผู้รู้ทางนาฏศิลป์ก็ได้ปรับปรุงท่าร าให้วิจิตรพิสดาร ท่าร าจึงห่างไกลธรรมชาติออกไปดังที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ 

 นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่านาฏศิลป์สะท้อนภาพสังคมไทยเห็นได้จากเรื่องราวของบทละครในอดีตซึ่ง

นิยมแสดงเรื่องจักรๆวงศ์ๆเพราะสังคมไทยเคยมีการปกครองระบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขการแสดงละครจึงแสดงให้เห็นถึงการยกย่องเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในสังคม ครอบครัวผู้ชายเป็นช้าง

เท้าหน้า เป็นผู้น าของครอบครัว ตัวละครที่เป็นตัวเอกหรือพระเอกจึงเป็นตัวแทนของชายไทยที่เป็นผู้น า มี

ความเก่งกล้าสามารถในทุกๆ ด้าน จนคนในสังคมปัจจุบันมีความรู้สึกว่าพระเอกในละครไทยเก่งเกินความเป็น

มนุษย์ ในสมัยต่อ ๆ วัน เนื้อหาของละครก็เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย จนถึงปัจจุบัน 

ละครที่สะท้อนชีวิตของคนรุ่นใหม่จะได้รับความนิยมกว่าละครไทยแบบเก่าๆ 

 นอกจากนั้น การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ ค่านิยมและความเชื่อตามสภาพสังคมไทย ยังสะท้อน

ออกมาในรูปของนาฏศิลป์เช่น การเล่นเพลงพ้ืนบ้าน เพลงเต้นก าร าเคียว เกิดจากการที่ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจ

กันเก่ียวข้าว ระหว่างเกี่ยวข้าวก็มีการพูดคุยหยอกล้อเกี้ยวพาราสีกันอย่างสนุกสนานท าให้เกิดการปรับปรุงเป็น



187 
 

การเล่นเพลงเต้นก าร าเคียว การแสดงเซิ้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากรูปแบบการแสดง จะแสดงให้

เห็นถึงการด าเนินชีวิตที่ต้องเร่งรีบ กระฉับกระเฉง ซึ่งเห็นได้จากท่าเดินแล้ว เซิ้งแต่ละแบบยังสะท้อนสภาพที่

แตกต่างกัน เช่น เซิ้งสวิง แสดงให้เห็นถึงการจับปลาโดยใช้สวิงเป็นเครื่องมือ เซิ้งกระติบ แสดงให้เห็นถึง

วัฒนธรรมการกินข้าวเหนียว มีท่าปั้นข้าวเหนียว มีท่าสบัดมือ ซึ่งอาจสื่อมาจากการล้างมือสบัดน้ าก่อนที่จะปั้น

ข้าวเหนียว เป็นต้น เซิ้งบังไฟ เกิดจากความเชื่อในพิธีกรรมการขอฝน การร าบายศรีสู่ขวัญ เกิดจากค่านิยมใน

การท าพิธีสู่ขวัญ ซึ่งเชื่อว่าท าแล้วเกิดเป็นมงคลและเกิดผลดีต่อชีวิต นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนาฏศิลป์อีกเป็น

จ านวนมากที่ล้วนสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมไทย ซึ่งผู้สนใจสามารถสืบค้นได้ เช่น ระบ าชุมนุมเผ่าไทย ระบ า

ปั้นหม้อ ฟ้อนสาวไหม ร าสาก แสกเต้นสาก เพลงบอก เป็นต้น 

นาฏศิลป์และการละครในประเทศไทยและประชาคมอาเซี่ยน 

นาฏศิลป์และการละครในประเทศไทย 

ในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายของเผ่าพันธุ์และอารยธรรมอยู่มากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม

สมาชิกในสังคมก็พออยู่ร่วมกันได้ ความแตกต่างของเผ่าพันธุ์และอารยธรรมนั้นแสดงออกมาอย่างเด่นชัดในวิถี

ชีวิตและการแสดงทางด้านนาฏศิลป์และการละครดังจะเห็นได้จากวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของแต่ละ

ภูมิภาคซึ่งมีอยู่ 4 ภูมิภาคดังนี้ 

ภาคกลาง 

ในสมัยโบราณนั้นนาฏศิลป์และการละครในสังคมภาคกลางถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทอันได้แก่ โขน 

ละคร และระบ า 

1) โขน คือการแสดงที่ผู้แสดงสวมหน้ากากยกเว้นตัวพระและตัวนาง การด าเนินเรื่องก็จะ

เดินเรื่องตามเรื่องรามเกียรติ์ของอินเดีย 
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ภาพที่ 4.1 โขนไทยแสดงที่ประเทศเยอรมัน 

ที่มา: en.Wikipedia .org/wiki/Dance_ in_ Thailand 

 

2) ละคร คือการแสดงตามเรื่องราวตามนิยายพ้ืนบ้านหรือเรื่องราวในนิทานชาดกต่างๆ 

3) ระบ า เป็นการแสดงฟ้อนร าที่มีท่าทางงดงาม แสดงลีลาทางศิลปะของของการจัดท่าทีให้

ดูสวยงาม สมัยก่อนเรียกร าเบิกโรง เพราะใช้แสดงก่อนการแสดงโขนหรือละคร ระบ าสมัยแรกๆไม่มีเรื่องราว 

แต่ต่อมาได้มีการจัดแสดงเป็นชุด อย่างเช่น ระบ าเมขลา รามสูรเป็นต้น 
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ภาพที่ 4.2 ร าไทย 

ที่มา: en.Wikipedia .org/wiki/Dance_ in_ Thailand 

 

ภาคเหนือ 

ในภาคเหนือหรือดินแดนล้านนาของประเทศไทยนั้น มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมรวมทั้งนาฏศิลป์และ

การละครเป็นแบบเฉพาะตัว แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางส่วนที่มีความละม้ายคล้ายกันกับดินแดนใกล้เคียงอยู่

บ้าง การแสดงดังกล่าวนั้นถ้าแบ่งตามสภาพปัจจุบันจะได้ดังนี้ 

1) ฟ้อนผี เป็นการฟ้อนประกอบพิธีกรรมเพ่ือแสดงความเครพต่อวิญญาณบรรพบุรุษ โดย

ผ่านร่างทรงหรือผู้ฟ้อนที่เรียกตามภาษาถ่ินว่า “ม้าข่ี” 



190 
 

2) ฟ้อนเมือง ฟ้อนแบบนี้แบบนี้สามารถแบ่งย่อยได้สองแบบอันได้แก่ ฟ้อนเมืองแบบชาติ

พันธุ์ และฟ้อนเมืองแบบวิถีชีวิต  

การฟ้อนเมืองแบบชาติพันธุ์นั้นสื่อถึงการละเล่น ของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือของไทย

อย่างเช่น ชาวไทยใหญ่ ชาวไทยลื้อ ชาวไทยยอง การแสดงดังกล่าวได้แก่ ฟ้อนโต ฟ้อนกิงกะหร่า เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4.3 ฟ้อนเมืองที่เชียงใหม่ 

ที่มา: en.Wikipedia .org/wiki/Dance_ in_ Thailand 

 

การฟ้อนเมืองแบบวิถีชีวิต เป็นการฟ้อนของชาวล้านนาที่สื่อถึงการการด าเนินชีวิต หรือ

กิจวัตรที่ต้องปฏิบัติ อันได้แก่ ฟ้อนแห่ครัวตาน ฟ้อนเจิง ฟ้อนสาวไหมเป็นต้น 

3) ฟ้อนแบบอิทธิพลราชส านัก เป็นการฟ้อนที่มีจารีตการแสดงตามแบบราชส านัก

โดยเฉพาะในรัชสมัยของเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์เจ้าผู้ครองนครเชียงไหม่ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 มีการจ้าง

ครูผู้สอนฟ้อนร าจากกรุงเทพมหานครมาสอนในคุ้มหลวง การฟ้อนดังกล่าวได้แก่ฟ้อนเล็บ ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา

เป็นต้น  
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ภาคอีสาน  

ในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนั้นมีชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากมายหลายสิบเผ่าพันธุ์ 

ดังนั้นศิลปวัฒนธรรมก็ย่อมมีหลากหลายไปด้วยเช่นกัน แต่ที่นี้จะยกมาบางส่วนที่โดดเด่นเท่านั้น ซึ่งได้แก่ 

1) กลุ่มชาวผู้ไท เป็นกลุ่มชนที่มีถิ่นพ านักอยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนมและสกลนคร

การแสดงที่ส าคัญได้แก่ ฟ้อนผู้ไท ฟ้อนกั๊บแก้บเป็นต้น 

2) กลุ่มชาวลาว จะมีถิ่นพ านักอยู่ในทุกจังหวัดของภาคอีสานการแสดงที่ส าคัญได้แก่ หมอ

ล า เซิ้งกระติ๊บข้าว เซิ้งสวิง ร ามวยโบราณเป็นต้น 

 
ภาพที่ 4.4 เซิ้งบ้องไฟที่ยโสธร 

ที่มา: en.Wikipedia .org/wiki/Dance_ in_ Thailand 
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3) กลุ่มชาวเขมร เป็นกลุ่มชนที่มีถ่ินพ านักอยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์เป็นส่วนใหญ่

การแสดงที่ส าคัญได้แก่ เรือมอันเรหรือร าสาก กระนบติงตองหรือร าตั๊กแตนต าข้าว เป็นต้น 

ภาคใต้ ในภาคใต้ของไทยในภาพรวมนั้นนั้นมีอิทธิพลของวัฒนธรรมมาเลย์(Malay Culture)อยู่มากดังนั้น

นาฏศิลป์และการละครของภูมิภาคนี้จึงละม้ายคล้ายคลึงกับประเทศมาเลเซียการแสดงที่ส าคัญได้แก่ ระบ า

รองเง็ง ร ามโนราห์ ลิเกฮูลู 

นาฏศิลป์และการละครในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประเทศนี้เรียกนาฏศิลป์และการละครว่านาฏกรรมซึ่งมีทั้งนาฏกรรมในราชส านักและนาฏกรรม

พ้ืนบ้านที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนพ้ืนเมือง การแสดงที่ส าคัญของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวได้แก่ หมอล าลาว ร าวงสาละวัน พระลักพระลามหรือรามเกียรติ์ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรกัมพูชา 

 
ภาพที่ 4.5 การแสดงพระลักพระลาม 

ที่มา: th.wikipedia.org/wiki/นาฏศิลป์ในประเทศลาว 
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ภาพที่ 4.6 หมอล าลาวแสดงในฝรั่งเศส 

ที่มา: th.wikipedia.org/wiki/นาฏศิลป์ในประเทศลาว 

 

นาฏศิลป์และการละครในประเทศสาธารณรัฐเมียนม่าหรือพม่า 

ในดินแดนประเทศพม่านั้นมีเผ่าชนอาศัยอยู่อย่างหลากหลายชาติพันธุ์ตั้งแต่สมัยโบราณกาล นัก

โบราณคดีและนักมานุษย์วิทยาพบว่าอิทธิพลของอินเดียได้หยั่งรากลึกในดินแดนแห่งนี้มานานเช่นกัน รวมทั้ง

อารยธรรมจากประเทศไทยและอาณาจักรกัมพูชาก็มีอิทธิพลต่อนาฏศิลป์และการละครพม่าอยู่มากเช่นกัน 

การแสดงที่ส าคัญของประเทศพม่าได้แก่ 

1) แนตปะเว เป็นการร าประทับทรงผีประจ าเมืองที่เรียกว่า แนต (Nat) 
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ภาพที่ 4.7 การฟ้อนของพม่าที่ภัตตาคารการะเวก 

ที่มา: en.wikipedia.org/wiki/dance_in_Burma 

 

2) อันเยือนปะเว เป็นการฟ้อนร าดั้งเดิมของพม่าใช้ผู้ร าเป็นหญิงล้วนนอกจากจะร าด้วยมือป

ล่าวแล้วยังมีการถืออุปกรณ์ประกอบก็ได้เช่น ดอกไม้หรือหม้อน้ าเป็นต้น 

3) ยกเตปะเว เป็นการเชิดหุ่นกระบอกของพม่า 

4) โยเดียซาตจี เป็นการละเล่นที่พัฒนามาจากการเล่นโขนของไทยส่วนใหญ่ก็จะเล่นเรื่อง

รามเกียรติ์หรือเรื่องจักร์ๆวงค์ๆ 
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ภาพที่ 4.8 การแสดงเรื่องรามเกียรติ์ของพม่า 

ที่มา: en.wikipedia.org/wiki/dance_in_Burma 

 

นาฏศิลป์และการละครในประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม 

ในประวัติศาสตร์ของชาติประเทศสาธารณรัฐเวียดนามรบพุ่งกับข้าศึกมาตลอดกว่า 4,000 ปีบางช่วงก็

อยู่ภายใต้การปกครองของชาติที่มีก าลังเหนือกว่าทั้งชาติตะวันตกและตะวันออก อิทธิพล 

ของวัฒนธรรมจีนผู้ครอบครองเป็นระยะนั้นดูจะมี อิทธิพลมากในประเทศสาธารณรัฐเวียดนามดังจะ

เห็นได้ชัดเจนวัฒนธรรมในภาพรวมและศิลปวัฒนธรรมอย่างนาฏศิลป์และการละครการแสดงที่ส าคัญของ

ประเทศได้แก่ 

1) ระบ าพัด เป็นการเต้นร าที่ได้รับอิทธิพลจากจีนแต่ผู้ร าจะสวมชุดประจ าชาติหรือชุด 

อ๋าวญ่าย 

2) ระบ างอบ เป็นการเต้นร าที่คล้ายกับระบ าพัดแต่ใช้งอบญวนเป็นองค์ประกอบ 

3) เต้นสิงห์โต คล้ายกับการเต้นสิงโตของจีนใช้แสดงฉลองในโอกาสส าคัญอย่าง เต๊ด หรือ

ตรุษญวนเป็นต้น 
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ภาพที่ 4.9 การเต้นสิงโตในเวียดนาม 

ที่มา: en.wikipedia.org/wiki/traditional_Vietnamese_dance 

 

นาฏศิลป์และการละครในประเทศสาธารณรัฐสิงค์โปร์ 

ประเทศเล็กๆที่เป็นเกาะอยู่ตอนใต้ของแหลมมลายูนั้น มีอิทธิพลต่อวงการศิลปะสมัยใหม่ของทวีป

เอเชียอย่างมากมาย โดยเฉพาะการเสดงโมเดิร์นดานส์ สิงค์โปร์เป็นแหล่งที่มีวัฒนธรรมทั้งจีน มาเลเซียและ

ตะวันตกการแสดงที่ส าคัญของประเทศได้แก่ 

1) เต้นสิงโต คล้ายกับการเต้นสิงโตของจีนใช้แสดงฉลองในโอกาสส าคัญ 

2) โมเดิร์นดานส์ เป็นการแสดงการเต้นรว่มสมัยที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก 
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ภาพที่ 4.10 การแสดงโมเดิร์นด้านส์ 

ที่มา: en.wikipedia.org/wiki/Singapore_dance 

 

นาฏศิลป์และการละครในประเทศสาธารณรัฐมาเลเซีย 

นอกจากกลุ่มชนมาเลย์(Malays)ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเดิมแล้ว วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมอินเดีย

ยังเป็นวัฒนธรรมหลักที่ส่งอิทธิพลหลักต่อสังคมในประเทศสาธารณรัฐมาเลเซียและยิ่งในปัจจุบันการอพยพ

โยกย้ายยิ่งท าให้สังคมมาเลย์มีความหลากหลายมากข้ึนโดยเฉพาะนาฏศิลป์และการละครดังต่อไปนี้ 

1) โจเก็ต เป็นการเต้นร าเป็นคู่ ชาย หญิง มีรากเง้ามาจากวัฒนธรรมโปรตุเกตุมีไวโอลินเป็น

ดนตรีหลัก จังหวะดนตรีประกอบค่อนข้างเร็วและมีความหวานไพเราะรวมทั้งเร้าใจ 
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ภาพที่ 4.11 การแสดงโจเก็ต(Joget) 

ที่มา: en.wikipedia.org/wiki/culture_of_Malaysia 

 

2) วายัง กูลิต เป็นการแสดงหุ่นประกอบเรื่องราวคล้ายๆหนังตะลุงเรื่องที่ได้รับความนิยมก็

ได้แก่เรื่องรามเกียรติ์เป็นต้น 

นาฏศิลป์และการละครในประเทศบรูไนดาลุซาลาม 

โครงสร้างของศิลปวัฒนธรรมประเทศบรูไนดาลุซาลามนั้นมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับประเทศมาเลเซีย

สาเหตุก็เพราะสองในสามของประชากรเป็นเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นก็เป็นชาวจีน ชาวอินเดียและชาว

พ้ืนเมืองอย่างเช่นชาวดายัค(Dayaks)เป็นต้น ดังนั้นการแสดงที่ส าคัญของประเทศจึงคล้ายกับการแสดงของ

วัฒนธรรมมาเลเซีย 

นาฏศิลป์และการละครในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

นาฏศิลป์และการละครในประเทศอินโดนีเซียนั้นอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภทดังนี้คือนาฏศิลป์บาหลี 

นาฏศิลป์ชวา นาฏศิลป์ซุนดาและนาฏศิลป์ท้องถิ่นอ่ืนๆ 
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1) นาฏศิลป์บาหลี การแสดงส่วนมากในปัจจุบันเป็นการดัดแปลงมาจากพิธีกรรมในศาสนา

ฮินดูซึ่งการแสดงดังกล่าวที่เห็นในปัจจุบันได้ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในบาหลี  

อย่างเคจัค (Kacak) หรือระบ าลิง และระบ าบาหลี 

 
ภาพที่ 4.12 ระบ าในวัดที่บาหลี 

ที่มา: en.wikipedia.org/wiki/dance_in_Indonesia 

 

2) นาฏศิลป์ชวา การแสดงส่วนมากเป็นการจ าลองมาจากพิธีการและพิธีกรรมของราชส านัก

ของชวาการแสดงจะปราณีตมีระเบียบแบบแผนเคร่งครัด 
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ภาพที่ 4.13 การแสดงของชวา 

ที่มา: en.wikipedia.org/wiki/dance_in_Indonesia 

 

3) นาฏศิลป์ซุนดา นาฏศิลป์ซุนดาส่วนมากจะเน้นความสนุกสนานและมีลักษณะคล้าย

นาฏศิลป์ชวาแต่ไม่เคร่งครัดเท่า 

4) นาฏศิลป์ท้องถิ่นอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นการแสดงในท้องที่แคบๆ ไม่กว้างเหมือน 3 ประเภท

แรก 
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นาฏศิลป์และการละครในประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินด์ 

ในประประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินด์มีความหลากหลายของชาติพันธุ์อย่างมากมาย 

นาฏศิลป์และการละครของประเทศนี้จึงมีความหลากหลายเช่นกัน อีกทั้งอิทธิพลวัฒนธรรมของ

ประเทศเจ้าอาณานิคมอย่างสเปนเป็นต้นดังนั้นการแสดงที่ส าคัญของประเทศจึงน่าสนใจมากอย่างเช่น ระบ า 

ตินิคลิง( Tinik ling) หรือการแสดงที่คล้ายกับร าลาวกระทบไม้ของไทยรวมทั้งระบ าอ่ืนๆที่ใช้ในการเฉลิมฉลอง 

การแสดงออกถึงจิตวิญญาณ หรือแม้แต่การเต้นฉลองงานปาร์ตี้เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4.14 การเต้นร าในฟิลิปปินด์ 

ที่มา: en.wikipedia.org/wiki/Philippine_dance 
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นาฏศิลป์และการละครในประเทศกัมพูชา 

กัมพูชาเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้ส่งอิทธิพลแห่งอารยะไปสู่

ดินแดนต่างๆอย่างมากมายในภูมิภาค การแสดงในประเทศนี้แบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆได้แก่ 

1) นาฏศิลป์คลาสิก เป็นการแสดงในราชส านักใช้วงปี่พาทย์บรรเลงซึ่งต่อมาได้รับความนิยม

แพร่หลายอย่างเช่น เรือมอัปสราหรือระบ าเทพอัปสร 

 
ภาพที่ 4.15 เรือมอัปรา 

ที่มา: th.wikipedia.org/wiki/นาฏศิลป์ในประเทศกัมพูชา 
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ภาพที่ 4.16 การร าของพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี ปี2508 

ที่มา: th.wikipedia.org/wiki/นาฏศิลป์ในประเทศกัมพูชา 

 

2) ระบ าพื้นบ้าน เป็นการแสดงของชาวบ้านทั่วไปเพ่ือการเฉลิมฉลองอย่างเช่น ระบ าก็อมบา

เรียก หรือการแสดงที่คล้ายกับร าลาวกระทบไม้ของไทย และการถ่ายทอดวิถีชีวิตอ่ืนๆ 

 
ภาพที่ 4.17 ระบ าหาปลา 

ที่มา: th.wikipedia.org/wiki/นาฏศิลป์ในประเทศกัมพูชา 

 

3) การแสดงทางสังคม เป็นการแสดงในโอกาสที่พบปะทางสังคมอย่างเช่น ร าวง เป็นต้น 
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บทสรุป 

นาฏศิลป์และการละครเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพ่ือแสดงออกและถ่ายทอดอารมณ์ 

การรับรู้ต่างๆของตัวเองและบุคคลอ่ืนออกมาด้วยลักษณะท่าทางเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทางใจและ

ความรู้สึก นาฏศิลป์และการละครในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้รับ

อารยธรรมมาจากประเทศอินเดียด้วยกันแทบทั้งสิ้น และในประเทศต่างๆเหล่านั้นก็มีความหลากหลายของ

เผ่าพันธุ์และอารยธรรมอยู่มากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกในสังคมก็พออยู่ร่วมกันได้ แม้ มีความ

แตกต่างกัน จากความหลากหลายดังกล่าวจะเห็นได้จากแสดงออกมาอย่างเด่นชัดในวิถีชีวิตและการแสดง

ทางด้านนาฏศิลป์และการละครรูปแบบต่างๆมากมาย 

 

ค าถามท้ายบท 

1. นาฏศิลป์ คืออะไร 

2. ทฤษฎีการก าเนิดนาฏศิลป์ของอินเดียมีกี่ทฤษฎี อะไรบ้าง 

3. นาฏศิลป์โดดเด่นของแต่ละชาติมีอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร 
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เอกสารอ้างอิง (บทที่ 5) 

ธนิต อยู่โพธิ์ .นาฏศิลปไทย. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ,โรงพิมพ์คุรุสภา,กรุงเทพ,2515. 

สุรพล วิรุฬห์รักษ์.นาฏศิลป์พม่า.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพ.2553. 

สุรพล วิรุฬห์รักษ์.นาฏศิลป์อินโดนีเซีย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพ.2544. 

 

ข้อมูลออนไลน์: 

Wikipedia .org/wiki/Dance_ in_ Thailand 

wikipedia.org/wiki/นาฏศิลป์ในประเทศลาว 

wikipedia.org/wiki/dance_in_Burma 

wikipedia.org/wiki/traditional_Vietnamese_dance 

wikipedia.org/wiki/Singapore_dance 

wikipedia.org/wiki/culture_of_Malaysia 

wikipedia.org/wiki/dance_in_Indonesia 

wikipedia.org/wiki/Philippine_dance 

wikipedia.org/wiki/นาฏศิลป์ในประเทศกัมพูชา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 
 
 
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี       3 คาบเรียน 

- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความซาบซึ้งในดนตรี 

- วิถีสู่ความซาบซึ้ง 

- ทักษะการฟัง 
- ข้อพึงปฏิบัติในการชมดนตรี 
- ลักษณะบุคคลที่จะเรียนดนตรีได้ดี  

 

1. เนื้อหาประจ าบท 
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 

1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความซาบซึ้งในดนตรี 

2. วิถีสู่ความซาบซึ้ง 

3. ทักษะการฟัง 

3.1 วัตถุประสงค์ของการฟัง 
3.2 ระดับการฟัง 
3.3 การพัฒนาทักษะการฟัง 

4. ข้อพึงปฏิบัติในการชมดนตรี 

5. ลักษณะบุคคลที่จะเรียนดนตรีได้ดี  

 

2. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในความงามและความซาบซึ้งของสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาระดับการฟังดนตรีของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงลักษณะของผู้ที่จะศึกษาดนตรีที่ดี 

 

3. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

3.1 ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าทางความงามของสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 
3.2 ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟังของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
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3.3 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของนักเรียนดนตรีที่ดีได้ 
 

4. กิจกรรมระหว่างเรียน 
4.1 ปฐมนิเทศ แนะน าเนื้อหารายวิชา 

4.2 อธิบายเนื้อหารายวิชาเพ่ือสร้างทัศนคติเก่ียวกับความงามของดนตรี 

4.3 กิจกรรมอภิปรายในชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรีของกันและกัน 

4.4 ฟังตัวอย่างดนตรี และดูคอนเสิร์ตดนตรี ในแนวเพลงประเภทต่างๆ 

4.5 อภิปรายซักถาม 

4.6 สรุปเนื้อหา 

 

5. สื่อการสอน 
5.1 ตัวอย่างบทเพลง/คอนเสิร์ต 
5.2 คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียง 

 
6. การประเมินผล 

6.1 สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้ 
6.2 การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงดนตรี 
6.3 ค าถามท้ายบท 
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บทที่ 5  

สุนทรียศาสตร์ทางดนตร ี

 
องอาจ อินทนิเวศ 

 
ดนตรีอาจจะท าให้เราเกิดความสนุกสนานมีอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตาม แต่อารมณ์ หรือความรู้สึกเหล่านี้

อาจไม่ใช่ความซาบซึ้ง เนื่องจากความซาบซึ้งเป็นความรู้สึกที่ในลักษณะของความอ่ิมเอิบใจ เป็นความลึกซึ้งใน
ความรู้สึกที่ยากจะใช้ค าใดๆ มาอธิบายได้อย่างชัดเจน เพราะเป็นเรื่องของจิตใจที่แต่ละคนรู้สึกได้ด้วยตนเอง
เท่านั้น ดนตรีที่ท าให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งได้ต้องเป็นสุนทรียวัตถุดนตรีที่ฟังดูไพเราะ ผู้ฟังอาจจะชอบ แต่ไม่มี
ความรู้สึกถึงขั้นซาบซึ้ง  

สุนทรียวัตถุในทางดนตรี ได้แก่ บทเพลง หรือดนตรีที่ผู้ประพันธ์เพลงประพันธ์ขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วย
โครงสร้างของรูปแบบ และเนื้อหาที่ลึกซึ้งตามหลักของโสตศิลป์ ได้แก่ จังหวะ ท านอง เสียงประสาน ระบบเสียง 
รูปพรรณ รูปแบบ สีสัน และลักษณะของเสียง สิ่งเหล่านี้จะได้รับการถ่ ายทอดผ่านทางผู้แสดงออกมาเป็น
เสียงดนตรีที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่มีทั้งเนื้อหาสาระที่ลึกซึ้งดนตรีในลักษณะนี้จึงจัดเป็นสุนทรียวัตถุ ตัวอย่างของ
ดนตรีในลักษณะนี้ ได้แก่ ดนตรีคลาสสิก ดนตรีไทย เป็นต้น ดนตรีเหล่านี้เป็นดนตรีที่มีรูปแบบ และเนื้อหาที่
สลับซับซ้อนลึกซึ้ง กล่าวคือ มีทฤษฎี ประวัติความเป็นมา ผู้ที่จะสร้างสรรค์ดนตรีนี้ได้ต้องอยู่ในฐานะของคีตกวี 
หรือนักดนตรี ต้องใช้เวลาในการศึกษา ฝึกฝนเป็นเวลานาน จึงท าให้ผลงานที่ออกมาเป็นสุนทรียวัตถุ 

ผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ที่จะเกิดความซาบซึ้งในดนตรีนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในบทเพลงหรือดนตรี
พอเพียงที่จะเกิดความซาบซึ้ง การศึกษาดนตรีจึงมีความจ าเป็นด้วยเหตุนี้ ความซาบซึ้งในดนตรีมีหลายระดับ ถ้า
ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจและมีการสนองตอบต่อดนตรีอย่างลึกซึ้ง ผู้นั้นย่อมเกิดความซาบซึ้งในดนตรีอย่างแท้จริง 
ดังนั้นความซาบซึ้งจึงเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ โดยที่ผู้นั้นมีโอกาสได้ศึกษาท าความเข้าใจกับโครงสร้าง รูปแบบ
ของดนตรี และมีโอกาสได้ฟังหรือมีประสบการณ์ทางดนตรีเพ่ือให้เกิดการสนองตอบทางความรู้สึก ซึ่งยิ่งมีโอกาส
สัมผัสกับดนตรีในลักษณะนี้มากเท่าไร ความซาบซึ้งในดนตรีก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ ความซาบซึ้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใน
ความรู้สึกของผู้ฟังท่ีรู้ตัวหรือมีปัญญา ความซาบซึ้งไม่เกิดขึ้นถ้าผู้ฟังใช้อารมณ์รับฟังดนตรี เพราะการใช้อารมณ์นั้น
ไม่จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกับปัญญาหรือความรู้สึกส่วนตัวเสมอไป การที่ผู้ฟังมีอารมณ์ไปตามบทเพลงนั้นอาจจะมีการ
เรียนรู้และความเข้าใจที่ยังไม่ถึงสุนทรียรสของดนตรีก็ได้ เพราะยังขาดพ้ืนฐานความเข้าใจในโครงสร้างของรูปแบบ
และเนื้อหาดนตรี ซึ่งต่างจากความซาบซึ้งที่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นต้องสัมผัสกับสุนทรียรสของดนตรีให้ได้เสียก่อน 
(ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2546) 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความซาบซึ้งในดนตรี 
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2546: 18) ได้กล่าวถึงเรื่อง ความซาบซึ้งในดนตรี ไว้ว่า ความซาบซึ้งในดนตรีเป็นเรื่องที่

มนุษย์ควร และสามารถเรียนรู้ได้ เพ่ือสัมผัสถึงสุนทรียภาพของเสียงดนตรีที่มนุษย์ผู้มีความสามารถ หรือ

ผู้ประพันธ์เพลงได้สร้างสรรค์ขึ้น ดนตรีมีพัฒนาการมาควบคู่กับมนุษย์ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติจึงมีดนตรีเป็นของ

ตนเอง ซีกโลกตะวันออกและตะวันตกมีพัฒนาการทางดนตรีแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละกลุ่ม

ชน แต่ละยุคสมัย ดนตรีตะวันตกมีการพัฒนาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงวิชาการ เพ่ือการ

ถ่ายทอดและศึกษามากกว่าดนตรีตะวันออก อย่างไรก็ตามคุณค่าของดนตรีที่มนุษย์ไม่ว่ากลุ่มใดสร้างสรรค์ขึ้น ล้วน

น่าศึกษาท าความเข้าใจ เพ่ือความซาบซึ้งในสุนทรียรสของดนตรีหลากหลายรูปแบบหลากลีลาทั้งสิ้น 

 

วิรุณ ตั้งเจริญ (2546: 2-10) ได้กล่าวถึงเรื่อง สุนทรียะ สุนทรียภาพ และสุนทรียศาสตร์ ไว้ว่า สุนทรียะ 

หรือความงามของศิลปกรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความงดงามประณีตของจิตใจ และการใช้ชีวิตส่วนตัว 

และส่วนรวม สุนทรียภาพ หมายถึง ความรู้สึกในความงาม และสุนทรียศาสตร์ หมายถึงศาสตร์หรือวิชาที่เกี่ยวกับ

ความงาม 

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ยังได้กล่าวถึง สุนทรียภาพในดนตรี ไว้ว่า เมื่อกล่าวถึงศิลปะ 

ซึ่งหมายถึงความประณีตงดงามย่อมหมายความรวมถึง ดนตรี ศิลปะการแสดง วรรณกรรม และศิลปะแขนงอ่ืนๆ 

ทั้งความงามและความไพเราะ ถ้าจะกล่าวเฉพาะดนตรี (Music) และบทเพลงที่สัมพันธ์กับบทกวี และ

ศิลปะการแสดง ศิลปะแขนงต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด จริงอยู่ดนตรีบางอย่างไม่ต้อง

พ่ึงพาอาศัยบทกวี ไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยศิลปะการแสดง ดนตรีก็สามารถไพเราะได้ งดงามได้ด้วยตัวของมันเอง 

ในทางกลับกัน ศิลปะการแสดงก็งดงามได้ด้วยตัวของมันเองเช่นกัน 

 

วิถีสู่ความซาบซึ้ง 
ดนตรีอาจจะท าให้เราเกิดความสนุกสนานมีอารมณ์ ความรู้สึกคล้อยตาม ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้อาจไม่ใช่

ความซาบซึ้ง เนื่องจากความซาบซึ้งเป็นความรู้สึกที่ในลักษณะของความอ่ิมเอิบใจ เป็นความลึกซึ้งในความรู้สึกที่

ยากจะใช้ค าใดๆ มาอธิบายได้อย่างชัดเจน เพราะเป็นเรื่องของจิตใจที่แต่ละคนรู้สึกได้ด้วยตนเองเท่านั้น ดนตรีที่ท า

ให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งได้ต้องเป็นสุนทรียวัตถุดนตรีที่ฟังดูไพเราะ ผู้ฟังอาจจะชอบ แต่ไม่มีความรู้สึกถึงขั้นซาบซึ้ง 

แต่ก็มีลักษณะที่ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกชอบได้ ดนตรีในลักษณะนี้จัดเป็นตัวอย่างของศิลปวัตถุ แต่มิใช่สุนทรียวัตถุ 
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สุนทรียวัตถุในทางดนตรี ได้แก่ บทเพลง หรือดนตรีที่ผู้ประพันธ์เพลงประพันธ์ขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วย

โครงสร้างของรูปแบบ และเนื้อหาที่ลึกซึ้งตามหลักของโสตศิลป์ ได้แก่ จังหวะ ท านอง เสียงประสาน ระบบเสียง 

รูปพรรณ รูปแบบ สีสัน และลักษณะของเสียง สิ่งเหล่านี้จะได้รับการถ่ายทอดผ่านทางผู้แสดงออกมาเป็น

เสียงดนตรีที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่มีทั้งเนื้อหาสาระที่ลึกซึ้งดนตรีในลักษณะนี้จึงจัดเป็นสุนทรียวัตถุ ตัวอย่างของ

ดนตรีในลักษณะนี้ ได้แก่ ดนตรีคลาสสิก ดนตรีไทย เป็นต้น ดนตรีเหล่านี้เป็นดนตรีที่มีรูปแบบ และเนื้อหาที่

สลับซับซ้อนลึกซึ้ง กล่าวคือ มีทฤษฎี ประวัติความเป็นมา ผู้ที่จะสร้างสรรค์ดนตรีนี้ได้ต้องอยู่ในฐานะของคีตกวี 

หรือนักดนตรี ต้องใช้เวลาในการศึกษา ฝึกฝนเป็นเวลานาน จึงท าให้ผลงานที่ออกมาเป็นสุนทรียวัตถุ 

ผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ที่จะเกิดความซาบซึ้งในดนตรีนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในบทเพลงหรือดนตรี

พอเพียงที่จะเกิดความซาบซึ้ง การศึกษาดนตรีจึงมีความจ าเป็นด้วยเหตุนี้ ความซาบซึ้งในดนตรีมีหลายระดับ ถ้า

ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจและมีการสนองตอบต่อดนตรีอย่างลึกซึ้ง ผู้นั้นย่อมเกิดความซาบซึ้งในดนตรีอย่างแท้จริง 

ดังนั้นความซาบซึ้งจึงเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ โดยที่ผู้นั้นมีโอกาสได้ศึกษาท าความเข้าใจกับโครงสร้าง รูปแบบ

ของดนตรี และมีโอกาสได้ฟังหรือมีประสบการณ์ทางดนตรีเพ่ือให้เกิดการสนองตอบทางความรู้สึก ซึ่งยิ่งมีโอกาส

สัมผัสกับดนตรีในลักษณะนี้มากเท่าไร ความซาบซึ้งในดนตรีก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ 

ความซาบซึ้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของผู้ฟังที่รู้ตัวหรือมีปัญญา ความซาบซึ้งไม่เกิดขึ้นถ้าผู้ฟังใช้

อารมณ์รับฟังดนตรี เพราะการใช้อารมณ์นั้นไม่จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกับปัญญาหรือความรู้สึกส่วนตัวเสมอไป การที่

ผู้ฟังมีอารมณ์ไปตามบทเพลงนั้นอาจจะมีการเรียนรู้และความเข้าใจที่ยังไม่ถึงสุนทรียรสของดนตรีก็ได้ เพราะยัง

ขาดพ้ืนฐานความเข้าใจในโครงสร้างของรูปแบบและเนื้อหาดนตรี ซึ่งต่างจากความซาบซึ้งที่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้น

ต้องสัมผัสกับสุนทรียรสของดนตรีให้ได้เสียก่อน (ณรุทธ์ สุทธจิตต์: 2546: 3-18) 

 
ทักษะการฟัง 

ศาสตราจารย์ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล นักวิชาการทางด้านดนตรีที่ส าคัญคนหนึ่งของประเทศไทย มีมุมมอง
เกี่ยวกับระดับการฟังของคนโดยทั่วไป กล่าวว่า ตามปกติโสตประสาทของมนุษย์เรานั้น ธรรมชาติได้สร้างมาเพ่ือ
การรับรู้เสียงโดยใช้หู และประสาทหูเป็นเครื่องรับเสียงนั้นๆเข้าไปสู่สมอง แล้วต่อจากนั้นสมองจึงจะแปร
ความหมายของเสียงที่ได้ยินนั้น ส่วนที่ว่าจะแปรได้ละเอียดลออเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของสมอง หาได้
เท่ากันไปหมดทุกคน สิ่งส าคัญที่ท าให้คนเราฟังเพลงแล้วแปรความหมายได้ไม่เท่ากันนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น อายุของผู้ฟัง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ชีวิตของผู้ฟัง ความเฉลียวฉลาดเฉพาะตัวของผู้ฟัง
ความถนัด ความสนใจ ความพึงพอใจของผู้ฟัง และความเคยชินกับสิ่งที่ฟังนั้นจนเกิดเป็นความช านาญ 
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นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังควรศึกษาถึงเรื่อง วัตถุประสงค์ของการฟัง และระดับการฟังด้วย  
เพ่ือที่จะให้เข้าใจระบบการเรียนรู้ทางการฟัง ดังนี้ 

 

1. วัตถุประสงค์ของการฟัง 
วัตถุประสงค์ในการฟังดนตรีของแต่ละบุคคลล้วนมีความแตกต่างกัน ตามแต่ความสนใจ และจุดมุ่งหมาย

ปลายทางทางความคิดของแต่ละคน วัตถุประสงค์ของการฟัง หมายความว่า เราต้องทราบว่าคนเรานั้น ฟังเพลง
ด้วยวัตถุประสงค์อันใด มีอยู่กี่แบบ ในที่นี้พูนพิศ อมาตยกุล ได้แบ่งวัตถุประสงค์ของการฟังดนตรี ออกเป็น 3 แบบ
ใหญ่ ดังนี้ 

1) ฟังเพ่ือความบันเทิง การฟังเพลงแบบนี้ ผู้ฟังเพียงแต่รู้ว่าเสียงเพลงมาสู่โสตประสาท 
ได้เสียงเพลงเป็นเพ่ือน ไม่จ าเป็นต้องตั้งใจฟังนักแต่สามารถรับรสรู้เรื่องในเนื้อหาเพลงนั้น รู้ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ 
หรืออาจจะไม่เดือดร้อนว่าดีหรือไม่ดีเพียงใด ขอให้มีเพลงอยู่ด้วยเป็นใช้ได้ การฟังแบบนี้ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ 
ใช้เป็นเพ่ือนในยามเหงา หรือใช้เป็นเพ่ือนยามท างาน 

2) ฟังด้วยรสนิยม การฟังในระดับนี้ ผู้ฟังตั้งใจฟังอย่างจริงจัง ฟังแล้วคิดตามด้วยความ
ชื่นชม การฟังประเภทนี้ ผู้ฟังมักจะใฝ่หาเพ่ือการฟัง เช่น ซื้อตั๋วเข้าชมดนตรี หรือซื้อซีดีมานั่งฟังกันจริง ระดับการ
ฟังแบบนี้ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Music Appreciation ผู้ฟังจะพร้อมในการติดตามเนื้อหาสาระของเพลงโดย
ละเอียด และใช้อารมณ์กับเพลงได้เป็นอย่างดี มักเป็นผู้มีอายุ หรือมีประสบการณ์ในการฟังมากกว่าประเภทแรก 

3) ฟังเพ่ือการเรียนรู้ การฟังเพ่ือเรียนรู้ เป็นยอดแห่งความมุ่งหมายในการฟังผู้ฟังจะต้อง
ฝึกหัดการฟังมาก่อน ต้องมีการเตรียมตัว อ่าน หรือฟังบรรยายมาก่อน แล้วตั้งใจฟังรายละเอียดทุกแง่มุมของบท
เพลง นับเป็นการฟังระดับสูงสุด ที่ต้องอาศัยปัจจัยร่วมอีก 6 ประการด้วยกัน คือ 

- มีความตั้งใจเป็นพ้ืนฐานส าคัญและมีอย่างสม่ าเสมอ 
- มีโอกาสได้ฟังซ้ าบ่อยๆ 
- มีความคุ้นเคยกับเพลงนั้น 
- มีความรู้เบื้องหลังของเพลงนั้น ยิ่งมากยิ่งดี 
- มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่อเนื่องด้วยเพลงนั้น 
- มีโอกาสได้สัมผัสส่วนตน รับรู้รายละเอียดในเพลงนั้นๆ พร้อมๆกัน เช่น หูได้ยิน ตาเห็น

ภาพ ฯลฯ 
และควรศึกษาถึงระดับการฟังด้วยว่ามีก่ีระดับ เราจัดอยู่ในระดับไหน 
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2. ระดับการฟัง 
2.1 การฟังผ่านหู (Passive Listening)   การฟังผ่านหูเปรียบเสมือนการได้เสียงดนตรีผ่านประกอบ

กิจกรรมอื่นๆ ที่กระท าอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจฟัง ไม่สามารถบอกความหมายหรือเรื่องราวการเกิดขึ้นของดนตรีนั้นๆ ได้ 
และไม่ค านึงถึงรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นในดนตรี หากแต่ผู้ฟังนั้นเพียงแค่รู้ว่ามีเสียงดนตรีเกิดขึ้นเท่านั้น เช่น การฟัง
เพลงขณะอ่านหนังสือ การฟังเพลงขณะที่ก าลังเดินอยู่ในศูนย์การค้า 

2.2 การฟังเนื่องจากดนตรีท าให้สนใจ (Sensuous Listening)   การฟังเนื่องจากดนตรีท าให้สนใจ คือ
การฟังที่เกิดจากความไพเราะของดนตรีที่ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังซึ่งในขณะนั้นอาจไม่ได้ให้ความสนใจกับดนตรี
แต่ด้วยความไพเราะ หรือมีท่วงท านองที่น่าสนใจจึงท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตาม การฟังระดับนี้ถือเป็นก้าว
เริ่มของความซาบซึ้งในดนตรี  

2.3 การฟังเนื่องจากอารมณ์ (Emotional Listening)   การฟังเนื่องจากอารมณ์ เป็นการฟังที่พัฒนามา
จากการฟังเนื่องจากดนตรีท าให้สนใจ กล่าวคือ เมื่อผู้ฟังเกิดความประทับใจในดนตรี อันเนื่องมาจากดนตรีท าให้
สนใจ ผู้ฟังมักจะเกิดความประทับใจ และเก็บความประทับใจนั้นไว้เป็นประสบการณ์ทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกถึง
เมื่อครั้งฟังดนตรีนั้นๆ และเมื่อผู้ฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้ายกันอีกครั้งหนึ่ง จึงมีความรู้สึกหวนคิดถึงดนตรีที่เคย
ฟังเป็นประสบการณ์นั้นมา การฟังในระดับนี้จะสามารถจดจ าท านอง และส่วนหลักของดนตรีนั้นๆ ได้ สามารถ
เข้าใจความรู้สึกและอารมณ์เพลงได้ในระดับหนึ่ง 

2.4 การฟังเชิงวิเคราะห์ (Analysis Listening)   การฟังเชิงวิเคราะห์ การฟังในระดับนี้ถือเป็นการฟังที่
ต้องใช้ทักษะทางดนตรี หรือประสบการณ์การฟังดนตรี และสมาธิในการฟัง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งผู้ฟังในระดับนี้
จะสามารถแยกแยะองค์ประกอบของดนตรีที่ฟังได้ สามารถวิเคราะห์ดนตรีที่ฟังได้ สามารถเข้าใจความรู้สึก และ
จุดประสงค์การถ่ายทอดของผู้ประพันธ์ได้ การฟังในระดับนี้ผู้ฟังจะได้รับความซาบซึ้งทางดนตรีอย่างแท้จริง 

 
3. การพัฒนาทักษะการฟัง 
ทักษะการฟังจัดเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนดนตรีเกิดความเข้าใจในโครงสร้างของดนตรี และสามารถท า

ให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งในดนตรีได้ ดังนั้นการพัฒนาทักษะการฟังดนตรีให้กับผู้เรียนดนตรี อาจารย์ผู้สอนจึงต้องมี
ทักษะแนวทางในการฝึกให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการฟังที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถทางดนตรีของผู้เรียน
ด้วย  

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านการฟัง     
ไว้ดังนี้ 

1) มีสมาธิในการฟังเสียงดนตรีให้ตลอด  
2) พยายามฟังโดยการจับแนวท านองหลักของเพลงให้ได้ 
3) จดจ าแนวท านองหลัก หรือลักษณะเด่นของเพลงให้ได้ 
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4) สังเกตแนวท านอง หรือลักษณะส าคัญของเพลงนั้นๆ เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาไปอย่างไร 
5) พยายามฟังเพลงนั้นหลายๆ หน  
6) พยายามประยุกต์ใช้สิ่งที่ค้นพบจากการได้ยินกับเพลงที่เพ่ิงฟังเป็นครั้งแรก 
7) พยายามจับรายละเอียดปลีกย่อยของบทเพลงให้ได้  
8) ใช้สัมผัสทางความรู้สึกในการฟังเพลง เพ่ือให้เข้ากับความสวยงาม 
9) พยายามฟังดนตรีเพ่ือให้เข้าถึงสุนทรียรสของดนตรี ไม่ควรฟังดนตรีเพ่ือใช้เป็นสื่อน าไปสู่

เรื่องราวต่างๆ ในความคิดฝัน 
10) ฝึกฝนการฟังดนตรีให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ    

 
ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมดนตรี 

การปฏิบัติตนที่ดี เหมาะสมเพ่ือเข้าฟังดนตรีประเภทคลาสสิกนั้น เป็นสิ่งที่มีความส าคัญประการหนึ่ง 
เนื่องจากในขณะฟังการแสดงดนตรีนั้น ทุกคนล้วนแต่ให้ความสนใจ จดจ่อ และมีสมาธิต่อการฟังดนตรีนั้นๆ ซึ่ง
หากมีการกระท าใดๆ ที่เป็นการรบกวน หรือส่งเสียงดัง ดึงความสนใจต่อการฟังดนตรีนั้น ก็จะท าให้เสียสุนทรียรส
ในการฟังดนตรีไปได้ อีกทั้งยังส่งผลต่อการท าลายสมาธิของผู้บรรเลงอีกเช่นกัน ดังนั้นผู้ที่จะเข้าฟังดนตรีประเภท
ดนตรีคลาสสิก จึงควรมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมปฏิบัติ จึงจะท าให้เกิดความดีงามต่อ
สังคมการฟังดนตรีร่วมกัน ในการนี้ขอเสนอแนวทางปฏิบัติหลักๆ เพ่ือเข้าฟังดนตรีประเภทดนตรีคลาสสิก
โดยทั่วไป ดังนี้ 

1. มีการเตรียมตัวก่อนชมการแสดงดนตรี  
กล่าวคือ เป็นการเตรียมตัวทั้งในด้านร่างกาย และจิตใจ ในด้านร่างกายนั้นควรมีการพักผ่อนให้

เพียง ผู้ที่ไม่สบาย หรือมีอาการไอจามเป็นหวัด ควรหาวิธีแก้ไขให้กับตัวเอง เพ่ือไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อ่ืนๆ ส่วน
ด้านจิตใจนั้น ก่อนเข้าชมการแสดงผู้เข้าชมควรจะปรับสภาพจิตใจให้เป็นปกติ ไม่มีเรื่องกังวลใดๆ มีจิตใจที่พร้อม
จะรับฟังดนตรี เพ่ือให้เกิดสุนทรียรสอย่างแท้จริง 

2 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย หรือเหมาะสมกับบรรยากาศการแสดง 
กล่าวคือ การแต่งกายให้ถูกต้องตามกาลเทศะนั้น นอกจากจะเป็นการให้เกียรตินักดนตรี ผู้ชม

ท่านอ่ืนๆ แล้วยังเป็นการให้เกียรติตนเองอีกด้วย เพราะการแต่งกายที่ถูกต้องตามกาลเทศะนั้น จะสร้างความมั่นใจ
ให้กับตนเองเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในบรรยายการแสดงดนตรีนั้น ถือเป็นการส่งเสริมแรงใจและความม่ันใจได้อีกวิธีหนึ่ง  

3. ควรไปถึงสถานที่จัดการแสดง ก่อนเริ่มเวลาการแสดง 
กล่าวคือ หากเราไปถึงสถานที่ก่อนเวลาแสดง จะมีเวลาเหลือส าหรับท าธุระส่วนตัว ได้ศึกษา

ข้อมูลทางบริบทในบรรยายของสถานที่ ข้อมูลการแสดง มีเวลาในการนั่งพักเพ่ือเตรียมร่างกายได้มีเวลาใ น
การศึกษาข้อมูลจากสูติบัตร หรืออาจได้พบคนรู้จักที่คุณไม่คาดคิดก็เป็นไป 
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4. การศึกษาข้อมูลจากสูจิบัตร 
กล่าวคือ ข้อมูลในสูจิบัตรนั้น เป็นข้อมูลที่นักดนตรี หรือผู้จัดการแสดงได้ระบุไว้ในนั้น ซึ่งหากผู้

เข้าชมได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลจากสูจิบัตรก่อนการแสดงจะเริ่ม จะท าให้มีความเข้าใจ บทเพลงที่จะแสดง หรือ
ประวัติของนักดนตรีผู้แสดง 

5. การงดใช้เสียง 
กล่าวคือ ขณะก าลังมีการแสดงนั้น ทั้งนักดนตรี และผู้ชมต่างมีสมาธิจดจ่ออยู่กับบทเพลงนั้น 

หากมีผู้ใดส่งเสียงรบกวน ก็อาจจะท าให้สมาธิของทั้งนักดนตรี และผู้ชมสะดุดได้ 
6. การปรบมือ แสดงความยินดี  

   กล่าวคือ เนื่องจากบทเพลงที่แสดงเพื่อการฟังดนตรีอย่างแท้จริง มักจะเป็นบทเพลงที่เน้นการ
บรรเลงเป็นส่วนใหญ่ และแต่ละบทเพลงอาจมีการลงจบแบบจบท่อน ซึ่งนั้นหมายความว่ายังไม่จบเพลง ดังนั้นการ
ปรบมือแสดงความยินดีควรปรบมือก่อน และหลังการแสดงก็พอ เพ่ือแสดงถึงการให้เกียรติต้อนรับ และการแสดง
ความยินดีในการแสดงทั้งรายการนั้น 
 
ลักษณะบุคคลที่จะเรียนดนตรีได้ดี 

การที่บุคคลผู้หนึ่งมีความสนใจและรักในการศึกษาดนตรี จนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศในวิชาชีพ

ด้านดนตรี หรือเพ่ือรับรู้สุนทรียรสทางดนตรีได้นั้น บุคคลผู้นั้นจะต้องมีการปฏิบัติตนเองให้เข้ากับธรรมชาติของ

ศาสตร์ทางดนตรี ซึ่งการเข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์ทางดนตรีนั้น จึงพอมีแนวทางการปฏิบัติตน 10 ประการ เพ่ือให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

1) เป็นผู้มีความรัก ความชอบในดนตรี 

2) เป็นผู้มีทักษะโดยธรรมชาติ 

3) เป็นผู้มีความอดทน ขยันหมั่นฝึกซ้อม 

4) เป็นผู้มีร่างกายที่เหมาะสมกับเครื่องดนตรีนั้นๆ และสุขภาพอนามัยที่ดี 

5) เป็นผู้มีโสตประสาทที่ดี 

6) เป็นผู้มีสติปัญญา ไหวพริบ ปฏิภาณและความจ าดี 

7) เป็นผู้มีสมาธิดี 

8) เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง 

9) เป็นผู้มีความเอาใจใส่ต่อเครื่องดนตรี 

10) มีเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพ 
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บทสรุป 
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี เป็นเรื่องของความเข้าใจในคุณค่าของดนตรี ที่จะส่งเสริมให้ผู้นั้นมีสัมผัสได้ถึง

อารมณ์ ความรู้สึก ทางจิตใจ ตลอดจนมีความเข้าใจในพ้ืนฐานของดนตรี อันจะส่งผลต่อยอดไปถึงการเสริมสร้าง

ความมีสุนทรียะในการด าเนินชีวิตต่อไป ในความซาบซึ้งในดนตรีมีหลายระดับ ถ้าผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจและมี

การสนองตอบต่อดนตรีอย่างลึกซึ้ง ผู้นั้นย่อมเกิดความซาบซึ้งในดนตรีอย่างแท้จริง ดังนั้นความซาบซึ้งจึงเป็นสิ่งที่

สามารถพัฒนาได้ โดยที่ผู้นั้นมีโอกาสได้ศึกษาท าความเข้าใจกับโครงสร้าง รูปแบบของดนตรี และมีโอกาสได้ฟัง

หรือมีประสบการณ์ทางดนตรีเพ่ือให้เกิดการสนองตอบทางความรู้สึก ซึ่งยิ่งมีโอกาสสัมผัสกับดนตรีในลักษณะนี้

มากเท่าไร ความซาบซึ้งในดนตรีก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ 

อย่างไรก็ตามความซาบซึ้งในดนตรี ทักษะการฟังดนตรี ข้อพึงปฏิบัติในการฟังดนตรี และการปฏิบัติตนให้

เป็นบุคคลที่จะเรียนดนตรีได้ดี นั้นถือเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนดนตรีมีความคิดจินตนาการทาง

ดนตรีที่ดี และเป็นฐานส าหรับการศึกษาดนตรีในหัวข้อต่อๆ ไปได้อย่างมีคุณภาพ 

 
 
ค าถามท้ายบท 

 

1. ในชีวิตประจ าวันของผู้ศึกษา มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร (น าเสนอโดยการเขียนบทความ 

เรื่อง “ความประทับใจในดนตรีของฉัน” ประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ) 

2. ฝึกฟังตัวอย่างดนตรี และดูคอนเสิร์ตดนตรี ในแนวเพลงประเภทต่างๆ 

3. จงพิจารณาการฟังของตนเอง แล้วประเมินตนเองว่ามีการฟังโดยทั่วไปอยู่ในระดับใด จากนั้นน าเสนอ

ในชั้นเรียน เพ่ือร่วมอภิปราย 

4. จงน าแนวทางการพัฒนาการฟังไปปรับใช้ในการเรียนดนตรีของท่าน  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
 
 
ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก      6 คาบเรียน 

- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเครื่องดนตรีตะวันตก 

- ลักษณะวงดนตรีตะวันตก  

 

1. เนื้อหาประจ าบท 
ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีตะวันตก 

1.1 เครื่องคีย์บอร์ด (Keyboard Instruments) 

1.2 เครื่องสาย (String Instruments) 

1.3 เครื่องลมไม ้(Woodwind Instruments) 

1.4 เครื่องทองเหลือง (Brass Instruments) 

1.5 เครื่องต ี(Percussion Instruments) 

2. ลักษณะวงดนตรีตะวันตก 

2.1 วงดนตรีออรเ์คสตร้า (Orchestra) 

2.2 วงดนตรีเชมเบอร์ (Chamber) 

2.3 ประเภทของบทเพลงคลาสสิก 

2.4 ดนตรีแจ๊ส 

2.5 วงดนตรีแจ๊ส 

 

2. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจการจัดหมวดหมู่ และลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีตะวันตกในแต่

ละประเภท 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในลักษณะประเภทของวงดนตรีตะวันตก 

2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงลักษณะของบทเพลงที่ใช้บรรเลงส าหรับวงดนตรีตะวันตก 
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3. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3.1 ผู้เรียนสามารถแยกแยะเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 
3.2 ผู้เรียนสามารถเลือกฟังเพลงในแต่ละลักษณะวงดนตรีตะวันตกได้ตามความสนใจ 
3.3 ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการน าบทเพลงไปใช้งานกับวงดนตรีได้อย่างเหมาะสม 

 
4. กิจกรรมระหว่างเรียน 

4.1 อธิบายเนื้อหารายวิชา แสดงภาพเครื่องดนตรีพร้อมคลิปเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 

4.2 อธิบายเนื้อหารายวิชา พร้อมเปิดวีดีทัศน์การแสดงดนตรีของวงดนตรีตะวันตกในแต่ละ

ลักษณะ 

4.3 ฟังตัวอย่างดนตรี และดูคอนเสิร์ตดนตรี ในแนวเพลงประเภทต่างๆ พร้อมทั้งอภิปราย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การชม หรือบรรเลงดนตรี 

4.4 สรุปเนื้อหา 

 

5. สื่อการสอน 
5.1 ตัวอย่างเครื่องดนตรี/บทเพลง/คอนเสิร์ต 
5.2 คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียง 

 
6. การประเมินผล 

6.1 สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้ 
6.2 การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงดนตรี 
6.3 ค าถามท้ายบท 
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บทที่ 6  

ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก 

 
องอาจ อินทนิเวศ 

ฉัตรวลี ทองค า 
 

ความซาบซึ้งในดนตรี เป็นความรู้สึกที่ดื่มด่่าในสุนทรียรสของดนตรีที่เกิดขึ้นจากการฟัง ซึ่งอยู่บนรากฐาน
ของความเข้าใจในดนตรีอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ทางดนตรีของแต่ละบุคคล การจัดประสบการณ์ทาง
ดนตรีเป็นวิถีทางที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกซาบซึ้งในดนตรีได้ด้วยตนเอง (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555: 1-2) 
ดังนั้น การที่ผู้เรียนจะเกิดความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตกได้นั้น ต้องศึกษาดนตรีตะวันตกให้เกิดความเข้าใจในระดับ
หนึ่งก่อน ซ่ึงในบทนี้จะกล่าวถึง เครื่องดนตรี วงดนตรี และประเภทของดนตรีตะวันตก  
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีตะวันตก  

 เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันออกไป สามารถจัดเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของ

เสียงที่คล้ายคลึงกัน และลักษณะของเครื่องมือได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555: 39-42) 

 

  1.เครื่องคีย์บอร์ด (Keyboard Instruments)  

  ในปัจจุบันมี 4-5 ชนิด ได้แก่ เปียโน ออร์แกน ฮาร์พซิคอร์ด คลาวิคอร์ด และคีย์บอร์ดประเภทอ่ืน 

   1.1 เปียโน (Piano) เครื่องดนตรีชนิดนี้เริ่มใช้อย่างแพร่หลายในราวตอนปลายของศตวรรษที่ 

18 เปียโนเกิดเสียงจากการตีสาย สามารถผลิตเสียงยาวได้ โดยผู้บรรเลงเหยียบเพเดิล (Pedal) ช่วงสียงของเปียโน

กว้างมาก และสามารถเล่นให้มีเสียงดัง-เบา ได้หลายระดับตามแรงที่ผู้เล่นกดลงบนคีย์บอร์ด 
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ภาพที่ 6.1 เปียโน 

ที่มา: http://4.bp.blogspot.com 

 

   1.2 ออร์แกน (Organ) เป็นเครื่องดนตรีที่มามานานแล้ว สามารถท่าให้เกิดเสียงได้หลาย

ลักษณะ ท่าให้เสียงมีหลายชนิด นอกจากนั้นยังสามารถยืดเสียงให้ยาวได้โดยไม่หยุด เนื่องจากเป็นเสียงที่เกิดจาก

การเป่าลม 

 
ภาพที่ 6.2 ออร์แกน 

ที่มา: http://www.organs.ca 

 

   1.3 ฮาร์พซิคอร์ด (Harpsichord) เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้กันมากในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 16-

18 การเกิดเสียงของฮาร์พซิคอร์ดเกิดจากการดีด หรือสะกิดสาย จึงมีความดังและความยาวของเสียงจ่ากัด ฮาร์พซิ

คอร์ด ไม่สามารถผลิตเสียงให้ดัง-เบา หรือเสียงยาวได้เหมือนเปียโน แต่ให้เสียงที่ชัดเจน คมชัด 



221 
 

 

 
ภาพที่ 6.3 ฮาร์พซิคอร์ด 

ที่มา: http://www.renwks.com 

 

   1.4 คลาวิคอร์ด (Clavichord) เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายฮาร์พซิคอร์ด แต่การเกิดเสียง 

เกิดจากการตีให้เสียงมีความแตกต่างกันได้ไม่มากนัก ใช้ตั้งแต่ยุคกลางจนถึงศตวรรษที่ 18 และเลิกใช้ไป เนื่องจาก

การพัฒนาการของเปียโนที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า 

 
ภาพที่ 6.4 คลาวิคอร์ด 

ที่มา: http://c252289.r89.cf3.rackcdn.com 
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   1.5 คีย์บอร์ดประเภทอ่ืน เช่น ออร์แกนไฟฟ้า อิเล็กโทน และพวกเครื่องดนตรีประเภท

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Music Instruments) ซึ่งให้เสียงแตกต่างกันได้มากมายในเครื่องเดียว 

 
ภาพที่ 6.5 อิเล็กโทน 

ที่มา: http://a1.trd.cm 

 

  2. เครื่องเครื่องสาย (String Instruments) 

  เครื่องสาย เป็นเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงโดยการดีด หรือสีที่สายขนาดต่างๆ ที่มีอยู่ที่เครื่องดนตรี ท่าให้เกิด

เสียงสูง-ต่่า เครื่องสายที่ส่าคัญ ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา วิโอลอนเชลโล เบส ฮาร์พ ลูต และกีตาร์ 

   2.1 ไวโอลิน (Violin) เริ่มมีปรากฏในศตวรรษที่ 17 ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีเอกในวงออร์เคส

ตรา มีสายทั้งหมด 4 สาย สามารถให้เสียงที่แหลมและต่่าปานกลาง มีเทคนิควิธีเล่นต่างๆ มากมาย ทั้งการสีและ

การดีดให้เกิดเสียง 

   2.2 วิโอลา (Viola) ลักษณะเหมือนไวโอลิน แต่มีขนาดใหญ่กว่า มักใช้เล่นแนวประสานเสียงกับ

ไวโอลินในวงออร์เคสตรา 
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ภาพที่ 6.6 ไวโอลิน และวิโอลา 

ที่มา: http://upload.wikimedia.org 

 

   2.3 วิโอลอนเชลโล (Violoncello) มีลักษณะใหญ่กว่าวิโอลามาก ต้องตั้งกับพ้ืน และนั่งสี 

บางครั้งเรียกสั้นๆ ว่า เชลโล ให้เสียงลุ่มลึก น่าสนใจ 

 
ภาพที่ 6.7 วิโอลอนเชลโล 

ที่มา: http://fc09.deviantart.net 

 

   2.4 เบส (Bass) เครื่องสายที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ในวงออร์เคสตรา ใช้เล่นแนวเบสหรือแนวต่่าสุด 

มักจะไม่ใช้เล่นแนวท่านอง ชื่อเต็มคือ ดับเบิลเบส (Double Bass)  
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ภาพที่ 6.8 ดับเบิลเบส 

ที่มา: http://thegolightlyjazzband.com 

 

   2.5 ฮาร์พ (Harp) เป็นเครื่องดนตรีที่มีมาแต่โบราณ เกิดเสียงโดยการดีด มีสายทั้งหมด 43 สาย 

และมี Pedal 7 อัน ใช้เท้าเหยียบเพื่อปรับเสียงให้เป็นตามบันไดเสียงต่างๆ ให้เสียงสดใน มีเสน่ห์ 

 
ภาพที่ 6.9 ฮาร์พ 

ที่มา: http://www.belcanto.ru 
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   6) ลูต (Lute) เป็นเครื่องดนตรีโบราณเก่าแก่มาก ใช้การดีดท่าให้เกิดเสียง มีสาย 6 สาย 

   7) กีตาร์ (Guitar) เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้การดีดท่าให้เกิดเสียง มีสาย 6 สาย นิยมใช้เล่นประชัน

กับวงออร์เคสตรา 

 
ภาพที่ 6.10 ลูต 

ที่มา: http://www.cs.dartmouth.edu 

 

  3. เครื่องเครื่องลมไม้ (Woodwind Instruments)  

  เครื่องลมไม้ เป็นเครื่องดนตรีที่แต่เดิมท่าด้วยไม้ แต่ในปัจจุบันอาจท่าด้วยวัสดุอื่นๆ ใช้การเป่าลมท่าให้เกิด

เสียง เครื่องดนตรีประเภทนี้มีหลายชนิด สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ  

   3.1 เครื่องลมที่มีลิ้นเดียว ได้แก่ 

    - คลาริเน็ต (Clarinet) มีลักษณะคล้ายโอโบแต่มีขนาดใหญ่กว่า และตรงปลายปากเป่า

ไม่มีท่อยาวยื่นออกมา ให้สีสันของเสียงหลายแบบ มีช่วงเสียงที่กว้างมาก 

 
ภาพที่ 6.11 คลาริเน็ต 

ที่มา: http://moodle.dallastown.k12.pa.us 
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    - แซกโซโฟน (Saxophon) เป็นเครื่องลมไม้ แต่ตัวแซกโซโฟนท่าด้วยทองเหลือง 

ลักษณะการบรรเลงพ้ืนฐานคล้ายคลาริเน็ต 

 
ภาพที่ 6.12 แซกโซโฟน 

ที่มา: http://www.amromusic.com 

 

   3.2 เครื่องลมที่มีลิ้นคู่ ได้แก่ 

    - โอโบ (Oboe) มีลักษณะคล้ายคลาริเน็ต ยกเว้นตรงปากเป่าจะเป็นท่อเล็กยาวยื่น

ออกมา ให้เสียงค่อนข้างเศร้า ลุ่มลึก 

    - อิงลิชฮอร์น (English Horn) มีลักษณะคล้ายโอโบ แต่มีขนาดใหญ่กว่า และปลาย

ป่อง ไม่บานเหมือนโอโบ ให้เสียงทุ้มกว่าเสียงโอโบ 

 
ภาพที่ 6.13 อิงลิชฮอร์น และโอโบ 

ที่มา: http://4.bp.blogspot.com 

 

http://4.bp.blogspot.com/
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    - บาสซูน (Bassoon) เป็นเครื่องลมไม้ที่ใหญ่ที่สุด และให้เสียงต่่าที่สุดในบรรดาเครื่อง

ลมไม้ 

 
ภาพที่ 6.14 บาสซูน 

ที่มา: http://www.alexandertechniquecentrevienna.com 

 

   3.3 เครื่องลมที่ไม่มีลิ้น ได้แก่ 

    - ฟลูต (Flute) ปัจจุบันฟลูตท่าด้วยโลหะมิได้ท่าด้วยไม้ แต่ยังจัดเป็นเครื่องลมไม้

เช่นเดียวกับแซกโซโฟน ให้เสียงสูงแหลม สดใส 

    - ปิกโกโล (Piccolo) ลักษณะเหมือนฟลูตแต่เสียงสูกว่า 1 เท่า จึงให้เสียงสูงมาก      

ปิกโกโลมีช่วงเสียงสูงสุดในจ่าพวกเครื่องลมไม้ทั้งหมด 

 
ภาพที่ 6.15 ฟลูต และปิกโกโล 

ที่มา: http://az58332.vo.msecnd.net 
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  4. เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments) ได้แก่ 

   4.1 ฮอร์น หรือเฟรนชฮอร์น (Horn หรือ French Horn) มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเสียงที่ดัง 

มีพลังสง่างาม ไพเราะน่าฟัง เป็นเครื่องดนตรีที่มีรูปร่างสวย มักใช้เป็นสัญลักษณ์ของดนตรี 

   4.2 ทรัมเป็ต (Trumpet) มีเสียงที่ดังชัดแจ๋ว มีพลังและให้เสียงสูงสุดในจ่าพวกเครื่องลม

ทองเหลือง 

   4.3 ทรอมโบน (Trombone) อาจกล่าวได้ว่า เป็นเบสของทรัมเป็ต มีเสียงทุ้มนุ่มกว่าทรัมเป็ต 

   4.4 ทูบา (Tuba) เป็นเครื่องลมทองเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จึงให้เสียงต่่าที่สุด จัดว่าเป็นเบส

ของเครื่องลมทองเหลือง 

 
ภาพที่ 6.16 ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน และทูบา 

ที่มา: http://www.wagner-tuba.com 

 

   4.5 เครื่องตี (Percussion Instruments) สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

   1) เครื่องตีที่ไม่มีระดับเสียง ได้แก่ เครื่องตีที่ให้จังหวะ ไม่เน้นระดับเสียง เช่น  

    - กลองใหญ่ (Bass Drum) คือ กลองขนาดใหญ่สุด มีขาตั้งและใช้ไม้ตี 

    - กลองแต๊ก (Snare Drum) คือ กลองเล็กสามารถท่าเสียงซ่าๆ ได้ บางครั้งเรียกว่า 

Side Drum 

    - ร ามะนา (Tambourine) ลักษณะคล้ายร่ามะนาไทย มีทั้งชนิดที่มีแผ่นหนัง หรือวัสดุ

อ่ืนขึงคล้ายกลอง และไม่มีแผ่นหนังขึง เน้นการใช้เสียงกรุ๊งกริ๊ง จากการกระทบกันของแผ่นโลหะที่เรียงเป็นคู่ๆ 

รอบกรอบของตัวร่ามะนา 

    - สามเหลี่ยม (Triangle) เป็นเครื่องดนตรีท่าจากแท่งโลหะขดเป็นรูปสามเหลี่ยม เกิด

เสียงโดยใช้ไม้เคาะที่ตัวสามเหลี่ยม ให้เสียงแหลม สดใส ดังกังวาน นิยมใช้ทั่วไปในวงออร์เคสตรา และส่าหรับการ

เรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
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    - ฉาบ (Cymbals) ท่าด้วยโลหะ ลักษณะเหมือนฉาบไทย แต่มีขนาดใหญ่กว่า มักใช้

เป็นคู่ ท่าให้เสียงดังกังวาน 

    - ฆ้องใหญ่ (Gong) มีลักษณะเป็นฆ้องแบบจีนใบเดียว ใช้ไม้ตี เกิดเสียงทุ้ม นุ่ม ก้อง

กังวาน 

    - กรับ (Castanets) เป็นเครื่องดนตรีท่าจังหวะของชาวสเปน ท่าจากไม้เป็นคู่ เพ่ือเคาะ

ให้กระทบกัน ให้เสียงรัว หนักแน่น 

    - ลูกแซก (Maracas) คือ เครื่องดนตรีท่าจังหวะของชาวคิวบา ท่าด้วยไม้ภายในบรรจุ

วัสดุเล็ก เมื่อเขย่าท่าให้เกิดเสียงซ่าๆ  

 

   2) เครื่องตีที่มีระดับเสียง เป็นเครื่องตีที่สามารถท่าท่านองได้ เช่น  

    - กลองทิมพานี (Timpani) หรือ Kettle Drums กลองชุดปรับเสียงให้มีระดับสูง-ต่่า

ได้ หนึ่งชุดจะประกอบด้วยกลอง 2-4 ใบที่มีขนาดต่างกัน เป็นกลองที่ส่าคัญที่สุดในวงออร์เคสตรา ให้เสียงทุ้ม นุ่ม 

ดังมีพลัง 

    - ระนาดฝรั่งขนาดเล็ก (Bell, Glockenspiel) เป็นเครื่องตีที่ท่าด้วยโลหะ มีลักษณะ

เป็นคีย์คล้ายเปียโน มีขนาดเล็กใช้วางบนโต๊ะ ให้เสียงสดใน 

    - ระนาดฝรั่ง (Xylophone) มีขนาดใหญ่ มีขาตั้งติดมากับตัวระนาน ท่าด้วยไม้ ให้

เสียงสดใส 

    - เซเลสตา (Celesta) ลักษณะคล้ายเปียโน คือ เป็นเครื่องตีประเภทคีย์บอร์ด เสียงที่

ได้จะคล้ายกับ Glockenspiel 
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ภาพที่ 6.17 เครื่องตี (Percussion Instruments) 

ที่มา: http://mathemusical.net 

  

ลักษณะวงดนตรีตะวันตก 

บทเพลงคลาสสิกโดยมากเป็นบทเพลงประเภทเพลงบรรเลง ดังนั้นหากผู้ที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้าน
การฟังเพลงมากพอสมควรอาจเกิดปัญหาฟังไม่เข้าใจ ไม่ทราบความหมายของเพลง ไม่เข้าใจช่วงท่อนขึ้น-จบของ
เพลง ดังนั้นผู้ฟังควรเริ่มศึกษาเพลงจากแผ่นอัลบั้มเพลงคลาสสิกทั่วไปก่อน ซึ่งหลังปกแผ่นเพลงนั้นจะมีชื่อเพลง 
ชื่อวงดนตรีที่บรรเลง ชื่อวาทยกร และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรท่าความเข้าใจ คือ การ
เรียกชื่อบทเพลง 

การเรียกชื่อบทเพลงโดยทั่วไป เพลงคลาสสิก มักจะระบุชื่อเพลงโดยบอกประเภทของเพลง เครื่องดนตรี 
หรือบันไดเสียงไว้ในผลงานเพลงนั้น และท้ายชื่อเพลงจะมีการล่าดับผลงาน โดยใช้อักษรย่อ Op. ซึ่งย่อมาจาก 
Opus (โอปุส) เป็นภาษาลาติน แปลว่า ผลงาน ในทางดนตรีหมายถึงล่าดับผลงานที่พิมพ์ หรือที่ประพันธ์โดยคีตกวี
ผู้นั้น และคีตกวีแต่ละคนจะมีสัญลักษณ์ตัวย่อบอกล่าดับผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น 

อักษร K ย่อมาจาก Lugwig von Kochel คือชื่อของผู้ที่รวมผลงานของโมซาร์ท ดังนั้นผลงานของโม
ซาร์ท จะมีอักษรย่อ K หรือ KV (Kochel Verzeichnis) ท้ายชื่อบทเพลงทุกเพลง เช่น Sonata in A Major K 
331 เป็นต้น 
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อักษร BWV ย่อมาจาก Bach Werke Verzeichnis หมายถึงล่าดับผลงานของบาค (Johann Sebustian 
Bach; 1685-1750) รวบรวมผลงานโดยโวล์ฟกัง ชมีเดอร์ (Wolfgang Schmieder; 1901-1990)   

อักษร Hob. ย่อมาจาก Hoboken เป็นชื่อของ Anthony van Hoboken ซึ่งเป็นผู้รวบรวมผลงานของ 
ไฮเดิน (Haydn) 

อักษร L ย่อมาจาก Longo เป็นชื่อของ Alessandro Longo (1864-1945) นักเปียโน และนักแต่งเพลง
ชาวอิตาเลียน เป็นผู้รวบรวมผลงานของโดเมนิโก สกาลัตตี (Domenico Scarlatti; 1685-1757) ทั้งหมด 544 บท 
แบ่งออกเป็น 11 เล่ม ใช้อักษรย่อ L. เช่น Sonata in E Major L.174 หมายถึงบทเพลงประเภทโซนาตาในบันได
เสียง อี เมเจอร์ ล่าดับผลงานที่ 174 ประพันธ์โดยสากาลัตติ  

 
วงดนตรีดนตรีตะวันตก แบบแผนคลาสสิกมีวิวัฒนาการมาหลายร้อยปี มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาโดย

ตลอด ทั้งในการใช้เครื่องดนตรีบรรเลงร่วมในวง และจ่านวนเครื่องดนตรีที่บรรเลงในวง ปัจจุบันมีวงดนตรีแบบ
แผนคลาสสิกที่นิยมน่าออกแสดง หลักอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่  
 

1. วงดุริยางค์ (Orchestra) 
วงดุริยางค์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วงออร์เคสตรา (Orchestra) เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ ประกอบด้วย

เครื่องดนตรีครบทุกกลุ่ม วงขนาดเล็กมีผู้บรรเลงประกอบ 40-60 คน วงขนาดกลางประมาณ 60-80 คน และวง
ขนาดใหญ่จะมีผู้ร่วมบรรเลง 80 คนข้ึนไป เครื่องดนตรีในวงโดยมากเป็นเครื่องสาย ถือเป็นเครื่องดนตรีหลักของวง 

ปัจจุบันขนาดของวงดุริยางค์มีความแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งจุดมุ่งหมายใน
การบรรเลงเพลงด้วย โดยปกติอาจจะแบ่งวงดุริยางค์ออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ วงขนาดเล็ก มีผู้บรรเลงไม่เกิน 
60 คน และวงขนาดใหญ่มีผู้ร่วมบรรเลงประมาณ 80-100 คน ซึ่งสองในสามส่วนจะเป็นเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสาย ส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มเครื่องลมไม้ เครื่องทองเหลือง ส่วนกลุ่มเครื่องเคาะจะใช้นักดนตรีประมาณ 4-5 
คน อัตราส่วนการจัดวงเช่นนี้จะท่าให้เสียงดนตรีที่ได้มีความสมดุลและเหมาะสม  

วงดุริยางค์ จัดได้ว่าเป็นวงดนตรีมาตรฐานส่าหรับการบรรเลงดนตรีคลาสสิก บทเพลงที่ใช้บรร เลงกับวง
ดุริยางค์มีอยู่หลายประเภท เช่น เพลงซิมโฟนี เพลงบรรยายเรื่องราว โอเปร่า เป็นต้น นอกจากนี้ในปัจจุบันมีผู้
เรียบเรียงเสียงประสานหลายคนน่าเอาเพลงสมัยนิยมมาเรียบเรียงเสียงประสานให้วงดุริยางค์บรรเลงซึ่งสามารถหา
ฟังได้ทั่วไป 

บทบาทของวงดุริยางค์มีมากมายในดนตรีคลาสสิก และดนตรีประเภทอ่ืนๆ การเรียนรู้เรื่องราวของวง
ดุริยางค์จึงสามารถท่าให้ผู้ฟังเข้าใจดนตรีได้ดีข้ึน และเป็นพ้ืนฐานความเข้าใจในเรื่องบทเพลงประเภทต่างๆ  
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ภาพที่ 6.18 การจัดวงดุริยางค์ 

ที่มา: Microsoft the Attica to Classical Music, 1996 
 

2. วงเชมเบอร์มิวสิค (Chamber Music) 
ลักษณะเพลงประเภทเชมเบอร์มิวสิค เหมาะส่าหรับบรรเลงในบ้าน หรือห้องโถง ในยุคคลาสสิกซึ่งผู้จัด

งานมีแขกพอประมาณ โดยมีการบรรเลงเพลงซึ่งเป็นการแสดงส่วนหนึ่งของงานเลี้ยง เพราะการบรรเลงโดยใช้
วงเชมเบอร์มิวสิคใช้ผู้บรรเลงไม่ก่ีคน การใช้วงดุริยางค์ขนาดใหญ่ ที่มีผู้บรรเลงมากมาบรรเลงในห้องโถงจึงถือว่าไม่
เหมาะสม ส่วนบทเพลประเภทร้องไม่จัดว่าเป็นดนตรีเชมเบอร์มิวสิค ยกเว้นก่อนยุคคลาสสิกที่ดนตรีประเภทขับ
ร้องมีพบเห็นได้เสมอ แต่ในยุคคลาสสิกเป็นต้นมาดนตรีเชมเบอร์มิวสิคจะบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีล้วนๆ  

เชมเบอร์มิวสิค เน้นความส่าคัญของนักดนตรีทุกคนเท่าๆกัน โดยปกติมีนักดนตรีประมาณ 2-9 คน โดยมี
ชื่อเรียกตามจ่านวนของผู้ร่วมบรรเลงดังนี้ 

 

จ่านวนผู้บรรเลง (คน) ชื่อเรียก 
2 ดูโอ (Duo), ดูเอท (Duet) 
3 ทรีโอ (Trio) 
4 ควอร์เท็ต (Quartet) 
5 ควินเท็ต (Quintet) 
6 เซกซ์เท็ต (Sextet) 
7 เซปเท็ต (Septet) 
8 ออกเท็ต (Octet) 
9 โนเน็ต (Nonet) 
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การบรรเลงของวงเชมเบอร์มิวสิค หากมากกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 20 คน เรียกว่า “ออมซอมเบิล” 
(Ensemble) เช่น บัวหลวงเชมเบอร์ ออร์เคสตรา (BCO) โดยอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ส่านัก
วิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มีเครื่องดนตรี 4 ชนิด ได้แก่ ไวโอลีน 12 คัน วิโอลา 4 คัน เชลโล 
2 คัน ดับเบิลเบส 1 ตัว เปียโน 1 หลัง กีตาร์ 1 ตัว กลอง 1 ชุด และเครื่องเคาะ 1 ชุด มีวาทยกร และนักเรียบ
เรียงเสียงประสานในวง รวมสมาชิกในวง 24 คน 

การเรียกชื่อจะต้องบอกชนิดของเครื่องดนตรี และจ่านวนผู้บรรเลงเสมอ เช่น สตริงควอร์เท็ต (String 
Quartet) ซึ่งหมายถึง วงเครื่องสายสี่ชิ้น ประกอบด้วย ไวโอลีน 2 คัน วิโอลา 1 คัน และเชลโล 1 คัน เป็นต้น 

เชมเบอร์มิวสิค ไม่จ่ากัดประเภทของเครื่องดนตรี แต่เครื่องตระกูลไวโอลีนจะได้รับความนิยมมากที่สุด 
เนื่องจากเสียงของเครื่องดนตรีมีความกลมกลืน และยังบรรเลงสไตล์ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะวง สตริง ควอร์
เท็ต (String Quartet) ได้รับความนิยมสูงสุด ลักษณะเพลงที่บรรเลงด้วยวงเชมเบอร์มิวสิคนั้น โดยมากเป็นเพลงที่
ประพันธ์มาเฉพาะส่าหรับวงเชมเบอร์ รูปแบบของบทเพลงนั้นมีทั้งที่เป็นแบบโซนาตา หรือรูปแบบเพลงทั่วไป 
 

3. ประเภทของบทเพลงคลาสสิก 

บทเพลงคลาสสิก มีหลายประเภท ได้แก่ 

3.1 โซนาตา (Sonata) 
โซนาตา ถือเป็นแบบแผนดนตรีที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่ในยุคฟ้ืนฟู จนมาเป็นโซนาตาในยุคบาโรก 

จนกระทั่งเข้าสู่ยุคคลาสสิกโซนาตากลายเป็นแบบแผนทางดนตรีที่ส่าคัญของดนตรีหลายประเภท เช่น ซิมโฟนี 
คอนแชร์โต เป็นต้น โซนาตาในยุคคลาสสิกถือเป็นโซนาตาที่มีแบบแผนลงตัวมีการแบ่งบทประพันธ์ออกเป็น มูฟ
เมนต์ (Movement) ตอน (Section) ประโยค (Phrase) และการลงจบด้วยคาเดนซ์ (Cadence) ที่สมบูรณ ์

รูปแบบของโซนาตา นั้นจะแบ่งบทประพันธ์ออกเป็น 3-4 มูฟเมนต์ สามารถแยกอธิบายตาม
โครงสร้างของแต่ละมูฟเมนต์ ดังนี้ 

- มูฟเมนต์ที่ 1 มักมีจังหวะเร็ว โดยมีค่าเรียกว่า อัลเลโกร (Allegro) ระบุไว้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า โซนาตา อัลเลโกร (Sonata-Allegro)  

- มูฟเมนต์ที่ 2 มักอยู่ในอัตราจังหวะช้า เช่น อาดาจิโอ (Adagio) หรือ เลนโต (Lento) และอยู่ใน
บันไดเสียงที่ติดกันกับบันไดเสียงหลักของบทเพลง แนวท่านองจะคล้ายกับเพลงร้อง มีโครงสร้างที่นิยมใช้ แบบสาม
ตอน (Ternary) หรือแบบสองตอนย้อน (Rounded binary) 

- มูฟเมนต์ที่ 3 มักอยู่ในอัตราความเร็วปานกลาง ลักษณะเป็นเพลงเต้นร่า อัตราจังหวะ 3 รูปแบบ
ของมูฟเมนต์มินูเอต (Minute) 
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-  มูฟเมนต์ที่ 4 หรือฟินาเล (Finale) มีจังหวะเร็ว เช่น Allegro หรือ Presto มูฟเมนต์นิยมใช้
บันไดเสียงหลัก โครงสร้างสามารถเป็นได้ทั้งแบบ โซนาตา-อัลเลโกร หรือ รอนโด (Rondo) ในกรณีที่ โซนาตามี 3 
มูฟเมนต์ ก็ให้ตัดรูปแบบในมูฟเมนต์ที่ 3 ออกไป 

โซนาตา เป็นบทเพลงส่าหรับใช้เดี่ยวเครื่องดนตรี เช่น เปียโน เนื่องจากเปียโนสามารถบรรเลงทั้ง
แนวท่านองและเสียงประสานได้ในเวลาเดียวกัน ส่วนเครื่องอ่ืนๆ ที่นิยมบรรเลงเพลงโซนาตา เช่น ไวโอลีน กีตาร์
คลาสสิก เป็นต้น อย่างไรก็ตามโซนาตาเป็นบทเพลงส่าหรับเครื่องดนตรีชิ้นเดียว ซึ่งผู้ที่บรรเลงจะได้แสดง
ความสามารถในการบรรเลงได้เป็นอย่างดี จึงอาจเปรียบเทียบได้ว่า โซนาตา เปรียบได้กับการบรรเลงบทเพลง
ประเภทซิมโฟนีของเครื่องดนตรีเดี่ยว และส่าหรับวงดุริยางค์ โซนาตาก็คือซิมโฟนี ของวงดุริยางค์เช่นกัน 
 

3.2 ซิมโฟนี (Symphony) 
ซิมโฟนี ตามความเข้าใจของคนไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองนัย กล่าวคือ 1 หมายถึงลักษณะ

ชื่อของบทเพลงที่ใช้บรรเลงโดยวงดุริยางค์ และ 2 หมายถึง ชื่อวงรูปแบบวงดนตรีดุริยางค์ซิมโฟนีออร์เคสตรา  
ซิมโฟนี เป็นภาษาอังกฤษ มีรากฐานค่าศัพท์มาจากภาษากรีก แปลว่ารวมเสียง หมายถึง บท

เพลงส่าหรับวงดุริยางค์ซิมโฟนี มีหลายท่อนในอัตราความเร็วและลีลาที่แตกต่างกัน ถือเป็นประเภทของบทเพลง
บรรเลงขนาดใหญ่ มีแบบแผนโครงสร้างซับซ้อนในมาตรฐานระดับสูง โดยปกติประกอบด้วย 3 -4 ท่อน ท่อนแรก
และท่อนสุดท้ายจะเร็ว ท่อนที่ 2 มักจะช้า ส่วนท่อนที่ 3 (ในกรณีที่มี 4 ท่อน) มักจะเป็นท่อนเร็วที่อยู่ในลีลาเพลง
เต้นร่าในอัตราจังหวะสาม จัดอยู่ในสังคีตลักษณ์หลายท่อน เป็นประเภทของบทเพลงส่าหรับวงดุริยางค์ที่ส่าคัญ
ที่สุด เทียบได้กับโซนาตาส่าหรับเครื่องดนตรีเดี่ยว จึงกล่าวได้ว่า ซิมโฟนีก็คือโซนาตาส่าหรับวงดุริยางค์ (ณัชชา โส
คติยานุรักษ์; 2547: 303)  
 

3.3 คอนแชร์โต (Concerto) 

คอนแชร์โต เป็นภาษาอิตาเลียน ลักษณะของเพลงประเภทนี้จะแบ่งนักดนตรีออกเป็น 2 กลุ่ม 
กล่าวคือ กลุ่มหนึ่งจะมีคนเดียวบรรเลงเครื่องเดี่ยว ประชันกันกับกลุ่มที่สองซึ่งเป็นวงดุริยางค์รูปแบบของบทเพลง
มักมี 3 ท่อน ในอัตราจังหวะ เร็ว-ช้า-เร็ว ท่อนแรกใช้แบบแผนเดียวกันกับโซนาตา ท่อนสุดท้ายมักใช้รูปแบบของ
เพลงประเภทรอนโด  ลักษณะดนตรีแบบคอนแชร์โต เริ่มได้รับความนิยมมาก ในยุคบาโรก  
 

3.4 ซิมโฟนิก โพเอ็ม (Symphonic Poem) 
ซิมโฟนิก โพเอ็ม หรือ ดนตรีกวีพรรณนา คือ บทบรรเลงดุริยางค์นิพนธ์ ที่มีเพียงบทเดียวใช้

บรรยายตามต่านาน หรือวรรณกรรม โครงสร้างอาจใช้ลักษณะท่อนใดท่อนหนึ่งของซิมโฟนี หรือไม่ใช้ก็ได้ ซิมโฟ
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นิกโพเอ็ม หากมีการประพันธ์แบบหลายท่อนเป็นการบรรยายแบบต่อเนื่องในเนื้อเรื่องเดียวกัน เรียกว่า ซิมโฟนิก 
สวีท (Symphonic Suite) ลักษณะบทเพลงประเภทซิมโฟนิกโพเอ็ม นี้ได้รับความนิยมมากในยุคโรแมนติก 
 

3.5 คอนเสิร์ตโอเวอร์เชอร์ (Concert Overture) 
คอนเสิร์ตโอเวอร์เชอร์เป็นบทประพันธ์หลายท่อนที่มิได้ประพันธ์ตามแบบแผนของซิมโฟนี นิยมที่

จะบรรเลงเป็นเพลงแรกในรายการแสดง มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่า “บทบรรเลงโหมโรงคอนเสิร์ต” 
นอกจากประเภทของบทเพลงที่กล่าวมานี้ บางครั้งวงดุริยางค์ก็สามารถประพันธ์เพลงส่าหรับ

บรรเลงเองได้ หรือ บทเพลงเต้นร่า บทเพลงประเภทแวริเอชั่น (Variation Form) บทเพลงร่วมสมัย เป็นต้น 
 
คีตกวี และบทเพลงที่โดดเด่น และแนะน่าให้ฟัง ได้แก่ 
 

ประเภทเพลง ชื่อเพลง ตีตกวี 

Sonata - Sonata in A Major K331 
- Piano Sonata No. 14 in C-sharp minor 
"Quasi una fantasia", Op. 27, No. 2  

W.A.Mozart (1756-1791) 
L.V.Beethoven (1712-1773) 

Symphony - Symphony No.5 L.V.Beethoven (1712-1773) 

Concerto Violin Concerto in E Minor Op.64 G.F.Mendelsohn (1887-1953) 

Symphonic Poem Prelude to the afternoon of a Faun Claude Debussy (1862-1918) 
Concert Overture Academic Festival Overture  J. Brahms (1833-1897) 

Chamber Music String Quartet No.17 in Bb Major W.A.Mozart (1756-1791) 

 
4. ดนตรีแจ๊ส 

ดนตรีแจ๊ส เกิดจากพวกทาสนิโกร ที่เมืองนิวออร์ลีน หลักจากที่พระเจ้านโปเลียนได้ขายให้กับอเมริกา คน
ยุโรป พวกอเมริกันในแถบลุ่มแม่น้่ามิสซิสซิปปีก็อพยพเข้ามายังเมืองนิวออร์ลีนจึงท่าให้เมืองนี้เป็นเมืองศูนย์กลาง
ของคนหลายเชื้อชาติ รวมทั้งพวกฝรั่งเศส สเปน และอังกฤษ พวกนิโกร ดังกล่าวเมื่อว่างจากงานก็มาชุมนุมกันร้อง
ร่าท่าเพลง เครื่องดนตรีที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่หาได้ใกล้ตัวที่ท่าให้เกิดเสียง หรือเครื่องดนตรีเก่าๆ ดนตรีแจ๊สสันนิษฐาน
ว่าน่าจะเกิดขึ้นประมาณปลายศตวรรษที่ 19 โดยมีรากฐานจากเพลงสวดของพวกนิโกร (Nigro Spiritual) แถบ
สองฟากของลุ่มแม่น้่ามิสซิสซิปปี้  
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ในต้นศตวรรษที่ 20 วงดนตรีนิโกรต่างๆ ก็เริ่มแพร่หลายในนิวออร์ลีน เวลานักดนตรีพวกนี้เดินบรรเลงไป
ตามท้องถนนต่างๆ หนุ่มสาว และเด็กก็จะเดินตาม ต่อมาไม่นานนักดนตรีผิวขาว ก็ตั้งวงดนตรีแบบนี้ขึ้นบ้างโดย
เอาอย่างนักดนตรีนิโกร ในช่วง 20 ปีแรกของศตวรรษที่ 20 ท้องถนนในเมือง สตอรีวิล (Storyville) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณถนนเบซิน (Basin) กับถนนเบียงวิล (Bienville) ซึ่งชาวเมืองเรียกว่า ดิสตริคต์ (The District) ถือ
เป็นย่านที่มีสถานบันเทิงตลอดถนนทั้งสาย และจะมีวงดนตรีแจ๊สทั้งวงเล็ก วงใหญ่บรรเลงทั่วทุกร้าน 

ดนตรีแจ๊ส ได้รับอิทธิพลมาจากดนตรีอ่ืนๆ และน่าลักษณะเด่นของดนตรีนั้นมาประสมประสานจนเกิดเป็น
ดนตรีแจ๊ส ดนตรีเหล่านั้น ได้แก่ บลูส์ (Blues) แรกไทม์ (Regtime) มาร์ช (March) และเพลงยอดนิยม (Popular 
Music) 
 

4.1 ลักษณะของบทเพลงแจ๊ส 
1) บูลส์แจ๊ส (Blues Jazz) 
เพลงบลูส์ เป็นเพลงเก่าแก่ อายุมากกว่า 100 ปี มีรากฐานมาจากเพลงสวดอันโหยหวนของชาวนิ

โกร ในสมัยแรกๆ เพลงบลูส์ใช้กีตาร์ เล่นน่า คลอเสียงร้อง เล่นกันตามข้างถนน ตามย่านชุมชนเนื้อร้องและดนตรี
จะบรรเลงในลักษณะของการด้น (Improvisation) ต่อมาเพลงบูลส์ได้รับความนิยมมากขึ้นจึงน่าไปเล่นกับวงแจ๊
สก็กลายเป็นบลูส์แจ๊สไป  

2) นิวออร์ลีน และดิกซี่แลนด์ แจ๊ส (New Olean and Dixieland Jazz)  
ทั้งสองแบบนี้เริ่มมีในปลายศตวรรษที่ 19 และมาแพร่หลายในช่วงปี ค.ศ.1930 ทั้งสองแบบนี้

มักจะบรรเลงในอัตราจังหวะ 2 และ 4 เครื่องดนตรีในสมัยแรกมี ทรัมเปท 1 -2 ตัว ทรอมโบน คลาลิเนท เบนโจ 
กีตาร์ ทูบา กลอง เปียโน แซ็กโซโฟน แต่ปัจจุบันนี้ใช้เบส แทนทูบา นิยมให้ทรัมเปทเป็นตัวน่าท่านองก่อน แล้วจึง
บรรเลงพร้อมกันทั้งวง โดยเริ่มจากการบรรเลงท่านองก่อน จากนั้นแต่ละเครื่องจะแสดงความสามารถโดยการด้น
ของแต่ละเครื่อง  

 
3) สวิงแจ๊ส (Swing Jazz) 
ลักษณะสวิง เกิดครั้งแรกในนิวยอร์ค ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ความหมายโดยทั่วไปค่าว่า 

สวิงหมายถึง แกว่ง ในทางดนตรีแจ๊สนั้น หมายถึง ความรู้สึกที่เป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ หรือความคงที่ซึ่งบางครั้งดู
เหมือนแข็งกระด้าง ส่วนความหมายใหม่ในทางดนตรี ใช้เรียกแบบแผนของลีลาจังหวะของดนตรี ซึ่งเกิดจากการใช้
โน้ตเขบ็ตแบบขืนจังหวะ หรือ สวิงเอท (Swing eighth) อย่างเป็นล่่าเป็นสันด้วยเครื่องจังหวะ เช่น สตริงเบส และ
ฉาบไฮเฮท ท่าให้การด่าเนินจังหวะเลื่อนไหลอย่างมีอิสระ ไม่แข็งกระด้างอย่างเคย ท่วงทีลีลาแบบนี้ นิยมเล่นกันใน
วงขนาดใหญ่ ที่มีนักดนตรีมากกว่า 10 คน วงดนตรีขนาดนี้จึงได้ชื่อเรียกว่า “บิกแบนด์” (Big Band) (ประสิทธิ์ 
เลียวสิริพงศ;์ 2539: 14-15) 
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4) บีบอป (Bebop) 
บีบอป หรือ บอป เป็นชื่อลักษณะดนตรีแจ๊สแบบใหม่ที่ปรากฏขึ้น ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1940 

โดยมีนักดนตรีที่ถือเป็นผู้บุกเลิกดนตรีลักษณะนี้ คือ เธโลเนียส มองค์ (Theloneous Monk) เล่นเปียโน ชาลี ปาค
เกอร์ (Charlie Parker) เล่นแซกโซโฟน และดิซซี กิลเลสปี (Dizzie Gillespie) เล่นทรัมเปท ความหมายของค่าว่า
บีบอปนั้นมีผู้สันนิษฐานไว้หลายอย่าง เช่น อาจมาจากการเรียกชื่อเทคนิกการร้องรัวโน้ตสองตัวเร็วๆ ที่ปรากฏอยู่
ในช่วงจบของวรรค หรืออีกพวกหนึ่งนั้นสันนิษฐานว่าค่าว่า บีบอป มาจากชื่อผลงานเพลงของ ดิซซี กิลเลสปี หรือ
อีกพวกหนึ่งที่กล่าวว่า บีบอปเป็นค่าท่ีใช้เรียกชื่อโน้ต ล่าดับที่ 5 ในบันไดเสียงเมื่อถูกแปลงเสียงให้เป็นบลูโน้ต  

วงดนตรีที่นิยมเล่นดนตรีแบบบีบอป มักใช้ผู้เล่น ประมาณ 3-6 คน โดยผู้เดี่ยวมักจะเป็นผู้เป่า
แซกโซโฟน หรือทรัมเปท กลุ่มเครื่องให้จังหวะ ได้แก่ เปียโน เบส กลอง ท่านองเพลงบีบอปมักจะมีการด้นและ
เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ใช้การขืนจังหวะมาก และมีการเดินคอร์ดที่ถี่มาก รูปแบบการบรรเลงเพลงมักเริ่มต้นและลงจบ
ด้วยท่านองหลัก ซึ่งบรรเลงด้วยเครื่องเดี่ยว หนึ่งหรือสองชิ้น ส่วนที่เหลือในช่วงกลางทั้งหมดจะเป็นการบ รรเลง
ของเครื่องดนตรีเดี่ยวชนิดต่างๆ  

ดนตรีบีบอป จะได้ความนิยมจากกลุ่มนักดนตรีแจ๊สด้วยกัน และกลุ่มนักฟังเพลงมากกว่า กลุ่มคน
ที่ฟังเพลงทั่วไป 

5) ฟิวชั่น แจ๊ส (Fusion Jazz) 
ฟิวชั่น แจ๊สเป็นดนตรีลูกผสมระหว่างดนตรีร็อค กับแจ๊ส ชื่อนี้ถูกน่ามาใช้ภายหลัง ค.ศ.1970 ซึ่ง

ก่อนหน้านี้มีพัฒนาการที่น่ามาสู่การผสมผสานของดนตรีทั้งสองแบบนี้ ด่าเนินมาก่อนหน้านี้เป็นเวลานานกว่า
ทศวรรษแล้ว 

คุณสมบัติส่าคัญๆ ของฟิวชั่นแจ๊ส มี 3 ประการด้วยกัน คือ ประการแรก คือ การใช้เครื่องดนตรี 2 
ประเภทคละกัน ใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าที่ก้าวหน้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีการขยายเสียงอย่างเต็มที่ กับเครื่องดนตรีที่มี
เสียงแท้ที่เกิดจากตัวของมันเอง เรียกว่า อคูสติก (Acoustic) ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักในวงแจ๊สมาก่อน ประการที่
สองเครื่องคีย์บอร์ดมีทั้งเปียโน และซินธิไซเซอร์ บางทีใช้ถึง 4 -5 หลัง เพ่ือใช้เลียนแบบเสียงเครื่องดนตรีอ่ืนๆ 
ประการสุดท้าย คือ กระสวนของลีลาจังหวะเน้นลีลาของร็อคเป็นหลัก และนิยมน่าเครื่องดนตรีลาตินมาร่วม
บรรเลงด้วย เช่น กรับ เกราะ คองกา บองโก และกระพวนแบบต่างๆ (ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์; 2539: 14-15) 
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5. วงดนตรีแจ๊ส 

วงแจ๊ส วงดนตรีแบบนี้เกิดขึ้นในกลุ่มนิโกรเป็นครั้งแรก และในปัจจุบันนี้วงแจ๊สส่วนใหญ่ก็ยังเจริญอยู่กับ
พวกนิโกร วงดนตรีประเภทนี้ประกอบด้วย กลุ่มแซกโซโฟน ซึ่งมีโซปราโนแซกโซโฟน อัลโตแซกโซโฟน เทนเนอร์
แซกโซโฟน บาริโทนแซกโซโฟน คลาริเนท ทรัมเป็ท ทรอมโบน ดับเบิ้ลเบส เปียโน และเครื่องกระทบตามความ
เหมาะสม เช่น กลองชุด ทอมบา บองโก มารากัส เป็นต้น  

ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงดนตรีแจ๊สที่ส่าคัญ แบ่งตามประเภทของเครื่องดนตรี ได้แก่  
5.1 กลุ่มเครื่องสาย  
เครื่องสายที่ส่าคัญและใช้ในการบรรเลงดนตรีแจ๊ส คือ ไวโอลิน มีเทคนิควิธีเล่นต่างๆ มากมาย ทั้งการสี

และการดีดให้เกิดเสียง วิโอลา เบส หรือ ดับเบิลเบส ใช้เล่นแนวเบส ฮาร์ฟ และกีตาร์ เป็นต้น  
5.2 กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้  

 กลุ่มเครื่องลมไม้ที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่ เครื่องตระกูลแซกโซโฟน เป็นเครื่องเป่าที่ถูกน่ามาใช้กับ
ดนตรีแจ๊สมมากท่ีสุด คลาริเน็ท จัดเป็นเครื่องดนตรีชิ้นส่าคัญของวงดนรีประเภทดุริยางค์โยธวาธิตและแจ๊สแบนด์ 
เหมาะที่จะบรรเลงเดี่ยว เนื่องจากมีระดับเสียงที่กว้าง  

5.3 กลุ่มเครื่องเป่าลมทองเหลือง  
เครื่องเป่าทองเหลืองที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่ ทรัมเปท ทรอมโบน เฟรนฮอร์น หรือ ฮอร์น ทูบา   

เป็นต้น 
5.4 กลุ่มเครื่องกระทบ  
ได้แก่ กลองใหญ่ กลองแต๊ก ฉาบ กลองทอม ทอม กลองใบเล็ก ไฮแฮท และเครื่องเขย่าที่ท่าให้เกิดเสียง

ต่างๆ 
5.5 เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด  
เปียโน เป็นเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการบรรเลงเพลงแจ๊ส นอกจากนี้ยัง

มีคีย์บอร์ดประเภทอ่ืนๆ ในปัจจุบันมีคีย์บอร์ดมากมาย เช่น ออร์แกนไฟฟ้า อิเล็คโทน และเครื่องดนตรีประเภท
อิเล็คโทรนิคต่างๆ ซึ่งให้เสียงที่แตกต่างกันมากมายในเครื่องเดียว 
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ภาพที่ 6.19 Original Dixieland Jazz Band – recorded 25 May 1921, New York 
ที่มา: songbook1.wordpress.com 

 
 

บทสรุป 
ความซาบซึ้งในดนตรีเป็นเรื่องที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้  เมื่อมนุษย์ผู้นั้นได้สัมผัสถึงสุนทรียภาพของ

เสียงดนตรีที่เกิดจากธรรมชาติ  หรือจากผู้ประพันธ์เพลงได้สร้างสรรค์ขึ้นก็จะท่าให้จิตใจของผู้นั้นเบิกบาน  ถือเป็น
ความงดงามในจิตใจ  ดนตรีมีพัฒนาการมาควบคู่กับมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์  ทุกชาติจึงมีดนตรีเป็นของตนเอง  ดนตรี
คลาสสิกหรือดนตรีแจ๊สต่างมีพัฒนาการทางดนตรีแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมทางดนตรีของตน  แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกันแล้วดนตรีคลาสสิกถือเป็นดนตรีที่มีระเบียบแบบแผนทั้งเนื้อดนตรี  และหลักการประพันธ์  ส่วนใน
ดนตรีแจ๊สเป็นดนตรีที่มีความอิสระ  ไม่ยึดติดกับระเบียบแบบแผนการประพันธ์   แต่ดนตรีทั้งสองประเภทนี้ต่างมี
ความงามเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  อย่างไรก็ตามคุณค่าของดนตรีที่มนุษย์ไม่ว่ากลุ่มใดสร้างสรรค์ขึ้น  ล้วนน่า
ศึกษาท่าความเข้าใจเพื่อความซาบซึ้งในสุนทรียรสของดนตรีอันจะช่วยสร้างเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ผู้มีสุนทรีย
ในชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. เครื่องดนตรีสากล แบ่งออกเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะอย่างไร  
2. จงอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของวงดนตรีประเภทต่างๆ ดังนี้ 

- วงดุริยางค์ 

- วงเชมเบอร์มิวสิค 
3. ให้ฟังบทเพลง ต่อไปนี้แล้วจงอธิบายว่าบรรเลงด้วยวงดนตรีประเภทใด พร้อมทั้งค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ

ประวัติความเป็นมาของบทเพลง และคีตกวี 

- Symphony No 6 ผลงานของ เบโธเฟน 

- The Four Season ผลงานของ วิวัลดี 

- Violin Concerto in E Major ผลงานของเมนเด็ลโซน 

- String Quartet No.14 in D Minor D810 Death and the Maiden ผลงานของชูเบิร์ท 

- Piano Sonata in C Minor ‘PATHETIQUE’ Grave Allegro ผลงานของเบโธเฟน 
4. ดนตรีแจ๊ส เป็นดนตรีที่มีพัฒนาการ และประวัติความเป็นมาอย่างไร มีลักษณะดนตรีที่ส่าคัญอะไรบ้าง 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 



242 
 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 
 
ความซาบซึ้งในดนตรีไทยราชส านัก และดนตรีไทยพื้นบ้าน   6  คาบเรียน 

- เครื่องดนตรีไทยราชส านัก 

- วงดนตรี และประเภทของเพลงไทยราชส านัก 

- เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน 

- ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านในแต่ละภาค 
 

1. เนื้อหาประจ าบท 
ความซาบซึ้งในดนตรีไทยราชส านัก และดนตรีไทยพ้ืนบ้าน 
 1. ดนตรีไทยราชส านัก 
  1.1 เครื่องดนตรีประเภทตี 
  1.2 เครื่องดนตรีประเภทเป่า 
  1.3 เครื่องดนตรีประเภทดีด 
  1.4 เครื่องดนตรีประเภทสี 
 2. วงดนตรี และประเภทของไทยราชส านัก 
  2.1 วงดนตรีไทยราชส านัก 
  2.2 ประเภทของเพลงไทยราชส านัก 
 3. ดนตรีไทยพ้ืนบ้าน 
  3.1 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคเหนือ 
  3.2 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคกลาง 
  3.3 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคอีสาน 
  3.4 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคใต้ 
 4. ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านในแต่ละภาค 
  4.1 ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านภาคเหนือ 
  4.2 ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านภาคอีสาน 
  4.3 ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านภาคกลาง 
  4.4 ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านภาคใต้ 
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2. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 2.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยราชส านัก และ

เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน 
 2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวงดนตรีไทยราชส านัก และ

ลักษณะของดนตรีไทยพ้ืนบ้านทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย 
  
3. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

3.1 นักศึกษาเกิดความซาบซึ้งในดนตรีของไทยราชส านัก และดนตรีไทยพ้ืนบ้าน 
3.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 4. กิจกรรมระหว่างเรียน 

4.1 การบรรยาย 
4.2 ฟังตัวอย่างเพลงดนตรีไทยประเภทต่างๆ 
4.3 อภิปราย ซักถาม  

 
 5. สื่อการสอน 
  5.1 ตัวอย่างเครื่องดนตรี และบทเพลง 
  5.2 คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียง 
 
 6. การประเมินผล 
  6.1 สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  6.2 การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงดนตรี 
  6.3 ค าถามท้ายบท 
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บทที่ 7 

ความซาบซึ้งในดนตรีไทยราชส านัก และดนตรีไทยพื้นบ้าน 

 

กัลยาณี สายสุข 

ฉัตรวลี ทองค า 

องอาจ อินทนิเวศ 

อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล 

 

 ดนตรีไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายยุคสมัยตั้งแต่ก่อนสมัย

สุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน  เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความประณีตและละเอียดอ่อน

อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย อย่างไรก็ตาม จะขอแบ่งดนตรีไทยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ดนตรีไทยราชส านัก และ

ดนตรีไทยพ้ืนบ้าน ทั้งนี้ในการเข้าถึงความงามหรือเกิดความซาบซึ้งในสุนทรียะย่อมต้อง มีความรู้ความเข้าใจเป็น

พ้ืนฐาน ซึ่งในบทนี้จะน าเสนอในเรื่องเครื่องดนตรีไทย และประเภท ลักษณะ และบทเพลงของเพลงไทย ทั้งของ

ไทยราชส านัก และไทยพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาให้เกิดความเข้าใจและซาบซึ้งในสุนทรียภาพทาง

ดนตรีของไทย 

   

ดนตรีไทยราชส านัก 

 ดนตรีไทยราชส านัก หมายถึง ดนตรีไทยที่บรรเลงในงานพิธีการส าคัญต่างๆ ซึ่งนิยมเล่นกันในราชส านัก 

ซึ่งเครื่องดนตรีที่ใช้แบ่งตามลักษณะของกิริยาในการเล่นเป็น 4 ชนิด ได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทตี เครื่องดนตรี

ประเภทเปุา เครื่องดนตรีประเภทดีด และเครื่องดนตรีประเภทสี 

1. เครื่องดนตรีประเภทตี 

ถือเป็นเครื่องดนตรีประเภทแรกที่มนุษย์สร้างขึ้น  สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ เครื่องตีที่ท าด้วยไม้ เครื่องตี

ท าด้วยโลหะ และเครื่องตีขึงด้วยหนัง 
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1.1 เครื่องตีท าด้วยไม้   

 - ระนาดเอก ประกอบด้วยส่วนที่เป็นรางระนาด กับผืนระนาด ตัวรางท าจากไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้

สัก ไม้มะเกลือ ไม้ประดู่ เป็นต้น รูปร่างคล้ายเรือ ผืนระนาดเดิมท าด้วยไม้ไผ่บงต่อมานิยมใช้ไม้ชิงชัน ไม้มะหาด  

น ามาเหลาเป็นลูกมีขนาดลดหลั่นกัน จ านวน 21 ลูก ปัจจุบันนิยมเพิ่มเป็น 22 ลูก เพ่ือสะดวกในการบรรเลง

ร่วมกับวงปี่พาทย์มอญ ด้านล่างตรงปลายลูกระนาดติดตะกั่วเพ่ือถ่วงเสียงให้ได้ระดับเสียงสูงต่ าตามที่ต้องการ ไม้ตี

มี 2 ชนิด คือ ไม้แข็ง และไม้นวม 

 

ภาพที่ 7.1 ระนาดเอก 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 

 

 - ระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เลียนแบบอย่างระนาดเอก แต่

มีขนาดใหญ่กว่าทั้งตัวรางระนาดและผืนระนาด เสียงของระนาดทุ้มจึงต่ ากว่าระนาดเอก ลูกระนาดมีจ านวน  17 – 

18 ลูก ระนาดทุ้มมีหน้าที่บรรเลงหยอกล้อตีสอดประสานกับระนาดเอก มีวิธีการตีแบบขัด ล้ าไปข้างหน้าบ้างข้าง

หลังบ้าง เพื่อให้เพลงมีความไพเราะสนุกสนาน 

 

ภาพที่ 7.2 ระนาดทุ้ม 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 

http://www.myclassicalmusic.com/
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 - กรับ มี 2 ชนิด ได้แก่ 

   (ก) กรับเสภา นิยมท าจากไม้ชิงชัน เหลาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร 

หนาประมาณ 5 เซนติเมตร 1 คู่ 

(ข) กรับพวง ท าจากไม้หรือโลหะ มีลักษณะเป็นแผ่นบางหลายๆ แผ่นร้อยเข้าด้วยกัน 

แล้วประกอบด้วยไม้หนาสองชิ้น วิธีตีใช้มือข้างหนึ่งถือกรับแล้วตีลงบนมืออีกข้างหนึ่ง 

 

 
ภาพที่ 7.3 กรับเสภาและกรับพวง 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 

 

1.2 เครื่องตีท าด้วยโลหะ 

 - ฆ้องวงใหญ่  มีวิวัฒนาการมาจากฆ้องคู่ ลูกฆ้องท าจากทองเหลือง หลอมกลึงให้มีขนาด

ลดหลั่นกัน 16 ลูก แขวนไว้บนร้านฆ้องที่ท าด้วยหวายดัดเป็นวงกลม เว้นช่องตรงกลางไว้ส าหรับเข้าออก     ฆ้อง

วงใหญ่มีหน้าที่ด าเนินท านองหลัก ซึ่งเป็นท านองที่เครื่องดนตรีอื่นยึดเป็นหลักในการแปรท านองให้เป็นไปตามแนว

บรรเลงของแต่ละชนิด   

  - ฆ้องวงเล็ก  เป็นเครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เลียนแบบอย่างจากฆ้องวง

ใหญ่ แต่มีขนาดเล็กกว่า มีลูกฆ้องจ านวน 18 ลูก 
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ภาพที่ 7.4 ฆ้องวงใหญ่และฆ้องวงเล็ก 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th 

 

  - ระนาดเอกเหล็ก   สร้างข้ึนโดยเลียนแบบจากระนาดไม้ ในระยะแรกลูกระนาดท าด้วย

ทองเหลือง จึงเรียกว่า ระนาดทอง ภายหลังเปลี่ยนมาใช้เหล็กแทน ตัวรางท าด้วยไม้มีลักษณะเหมือนกล่องไม้ยาว

ส าหรับใช้วางลูกระนาด ระนาดเอกเหล็กท าหน้าที่คล้ายระนาดเอก แตกต่างที่การด าเนินท านองไม่ละเอียดเท่า

ระนาดเอก   

- ระนาดทุ้มเหล็ก ถูกประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงได้แนวคิดมาจากหีบเพลงฝรั่ง ลูกระนาดมีขนาดใหญ่กว่าระนาดเอกเหล็กจึงท าให้มีเสียงทุ้มกว่า มีจ านวน    

16 – 17 ลูก ระนาดทุ้มเหล็กมีหน้าที่ด าเนินท านองแบบห่างๆ แตกต่างจากระนาดทุ้มเนื่องจากไม่ได้บรรเลงหยอก

ล้อสอดประสานกับระนาดเอก 

 

ภาพที่ 7.5 ระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็ก 

ที่มา:  www.landco-sportland.com 
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 - ฆ้องมอญ มีลักษณะคล้ายฆ้องวงที่ตั้งโค้งขึ้นไป ไม่วางแนวราบเหมือนกับฆ้องไทย ส่วนที่โค้งขึ้น

ไปด้านข้างแกะสลักปิดทองสวยงาม ส่วนใหญ่นิยมแกะสลักเป็นรูปกินนร หรือเรียกว่า หน้าพระ ฆ้องมอญวงหนึ่งมี

ลูกฆ้อง 15 ลูก ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์มอญ 

 

ภาพที่ 7.6 ฆ้องมอญ 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

 - ฉิ่ง เป็นเครื่องตีประกอบจังหวะ ท าด้วยโลหะหล่อหนา ลักษณะคล้ายฝาขนมครกไม่มีจุก ส ารับ

หนึ่งมี 2 ฝา เจาะรูร้อยเชือกโยงฝาทั้งสองไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการตี 

 

ภาพที่ 7.7 ฉิ่ง 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 
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 - ฉาบ ลักษณะคล้ายฉิ่งแต่มีขนาดใหญ่และบางกว่า ตรงกลางเป็นปุุมกลม ขอบรอบนอกแบน

ราบ เจาะรูตรงกลางส าหรับร้อยเชือก ฉาบมีอยู่ 2 ขนาด คือ ฉาบเล็ก และฉาบใหญ่ 

 
ภาพที่ 7.8 ฉาบเล็กและฉาบใหญ่ 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

1.3 เครื่องตีขึงด้วยหนัง 

 - กลองทัด   มีลักษณะตัวกลองเป็นรูปทรงกระบอก ปุองตรงกลางท าจากไม้เนื้อแข็ง ขึงด้วยหนัง

ทั้งสองหน้า มีห่วงติดข้างกลองส าหรับแขวนหรือตั้งขาหยั่ง ส ารับหนึ่งมี 2 ลูก ลูกหนึ่งเสียงสูงเรียกว่า ตัวผู้   อีกลูก

หนึ่งเสียงต่ าเรียกว่า ตัวเมีย เวลาตีใช้เพียงหน้าเดียว ใช้ไม้ตีสองอัน กลองทัดใช้บรรเลงอยู่ในวงปี่พาทย์ 

 

ภาพที่ 7.9 กลองทัด 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 
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- กลองชาตรี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กลองตุ๊ก ซึ่งเรียกตามเสียงที่เกิดจากการตี  รูปร่างของ

กลองชาตรีมีลักษณะเหมือนกับกลองทัดแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก ใช้บรรเลงร่วมในวงปี่พาทย์ชาตรี 

 
ภาพที่ 7.10 กลองชาตรี 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

 - ตะโพน เป็นกลองขึ้นหนังสองหน้า ด้านหนึ่งใหญ่ เรียกว่า หน้าเท่ง ส่วนด้านเล็กเรียกว่า  หน้า

มัด ใช้ตีควบคุมจังหวะหน้าทับต่างๆ ในวงปี่พาทย์โดยใช้ฝุามือซ้าย ขวา ตีทั้งสองด้านในลักษณะแตกต่างกันไป  

ตะโพนสามารถตีให้เกิดเสียงได้ถึง 12 เสียง  คือ  เท่ง  ถะ  เทิด  ปฺะ  ติง  ตุ๊บ  ตืด  พริง  เพริ่ง  เพริด  พรืด  

และปลั้ง 

 

ภาพที่ 7.11 ตะโพน 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 



251 
 

 - ตะโพนมอญ มีรูปร่างลักษณะคล้ายตะโพนไทยแต่มีขนาดใหญ่กว่า ตัวกลองยาวประมาณ 70 

เซนติเมตร มีเสียงดังกังวานกว่าตะโพนไทย ใช้ตีควบคุมจังหวะในวงปี่พาทย์มอญ หรือในวงปี่พาทย์ไทยเมื่อบรรเลง

เพลงมอญ 

 

ภาพที่ 7.12 ตะโพนมอญ 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

 - กลองตะโพน คือ ตะโพนสองลูก น ามาตั้งขึ้นตีแบบกลองทัด โดยใช้ไม้นวมที่ใช้ตีระนาดเป็นไม้

ตี กลองตะโพนนี้ได้ปรับปรุงขึ้นใช้ในวงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ 

 

ภาพที่ 7.13 กลองตะโพน 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 
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  - กลองแขก  มีลักษณะเป็นทรงกระบอก หน้ากลองขึงด้วยหนังวัว หรือหนังแพะ ส ารับหนึ่งมี 2 

ลูก ลูกหนึ่งเสียงสูง เรียกว่า ตัวผู้ อีกลูกหนึ่งเสียงต่ า เรียกว่า ตัวเมีย ใช้ตีด้วยฝุามือทั้งสองหน้าให้เสียงดังสอด

สลับกันทั้ง 2 ลูก กลองชนิดนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กลองชวา 

 

ภาพที่ 7.14 กลองแขก 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

- กลองมลายู มีรูปร่างลักษณะเหมือนกลองแขกแต่สั้นและอ้วนกว่า หน้าใหญ่ตีด้วยไม้งอ หน้า

เล็กตีด้วยฝุามือ เดิมส ารับหนึ่งมี 4 ลูก ภายหลังลดลงเหลือ 2 ลูก ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์นางหงส์ 

 
ภาพที่ 7.15 กลองแขกมลายู 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 
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- กลองชนะ   มีรูปร่างลักษณะเหมือนกลองมลายูแต่สั้นกว่า ใช้เป็นเครื่องประโคมในขบวนเสด็จ

พยุหยาตรา 

 
ภาพที่ 7.16 กลองชนะ 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

   

  - เปิงมาง เป็นกลองรูปร่างทรงกระบอก ขึงหนังสองหน้ามีห่วงหนังผูกโยงส าหรับคล้องคอใช้ตีน า

กลองชนะในขบวนเสด็จพยุหยาตรา   

  - เปิงมางคอก คือ เปิงมางจ านวน 7 ลูก ที่มีขนาดลดหลั่นกัน เทียบเสียงสูงต่ า ผูกเรียงไว้กับคอก

ที่มีลักษณะโค้งเป็นวง ใช้ตีสอดประสานกับตะโพนมอญ 

 
ภาพที่ 7.17 เปิงมางคอก 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 
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- กลองสองหน้า มีลักษณะเหมือนเปิงมาง แต่มีขนาดใหญ่กว่า ใช้ตีก ากับจังหวะในวงปี่พาทย์

ประกอบการขับเสภา 

 
ภาพที่ 7.18 กลองสองหน้า 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

- โทน เป็นกลองขึงหนังหน้าเดียว เดิมเรียกว่า ทับ  มี 2 ชนิดคือ  

(ก) โทนชาตรี หุ่นท าด้วยไม้ เวลาตีใช้มือข้างหนึ่งเปิดปิดท้ายเพื่อให้เกิดเป็นเสียงต่างๆ 

ตามต้องการ ใช้ในวงปี่พาทย์ชาตรีประกอบการแสดงละครโนราห์ชาตรีและหนังตะลุง  

      (ข) โทนมโหรี หุ่นท าด้วยดินเผา วิธีการบรรเลงเหมือนกับโทนชาตรี ใช้ตีก ากับจังหวะ

เฉพาะในวงเครื่องสายและมโหรี โดยใช้ตีคู่กับร ามะนา 

 
ภาพที่ 7.19 โทนมโหรี 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 
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  - ร ามะนา เป็นกลองขึงหนังหน้าเดียว หุ่นกลองรูปร่างคล้ายชาม สันนิษฐานว่าได้แบบอย่างมา

จากเครื่องดนตรีของมลายูที่เรียกว่า ราบาน่า ร ามะนาของไทยมีอยู่ 2 ชนิด คือ ร ามะนามโหรี และร ามะนา   ล า

ตัด 

 

ภาพที่ 7.20 ร ามะนา 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

2 เครื่องดนตรีประเภทเป่า 

 เครื่องดนตรีประเภทเปุา เกิดจากการน าเอาวัสดุธรรมชาติมาท าให้เกิดเสียง เช่น การเปุาใบไม้ เลาไม้ไผ่ 

หรือเปุาเขาสัตว์ในการให้อาณัติสัญญาณต่างๆ จากนั้นจึงเริ่มคิดวิธีการท าให้เกิดระดับเสียงต่างๆ โดยการเจาะรู 

ท าลิ้น  จนกลายเป็นเครื่องดนตรีในปัจจุบัน ได้แก่ ขลุ่ย และปี่ 

  2.1 ขลุ่ย   เป็นเครื่องเปุาของไทย เลาขลุ่ยสามารถท าขึ้นจากวัสดุหลายชนิด เช่น ไม้ไผ่ (ไม้รวก) 

ไม้ชิงชัน  ท่อยางเอสลอน แต่ขลุ่ยที่ดีมักท าจากไม้รวก ด้านที่เปุาอุดด้วยไม้ปาดหน้าเล็กน้อยที่เรียกว่า ดาก รู

ด้านล่างที่ใช้เปุาลมผ่าน เรียกว่า รูปากนกแก้ว ถัดลงมาข้างใต้เป็นรูนิ้วค้ า ด้านบนเจาะรูส าหรับบังคับเสียง 7 รู 

ยกเว้นขลุ่ยอู้มีเพียง 6 รู ด้านขวามี 1 รู เรียกว่า รูเยื่อ ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้เยื่อในปล้องไม้หรือข้ีผึ้งปิดไว้ ส่วนปลาย

ด้านล่างเจาะรูส าหรับร้อยเชือก ขลุ่ยที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีต่างๆมีอยู่ 3 ชนิดได้แก่ ขลุ่ยหลิบ ขลุ่ยเพียงออ และ

ขลุ่ยอู้ 

  - ขลุ่ยหลิบ เป็นขลุ่ยขนาดเล็ก เสียงเล็กแหลม ระดับเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออ 3 เสียง 
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  - ขลุ่ยเพียงออ เป็นขลุ่ยที่นิยมบรรเลงในวงเครื่องสายและวงมโหรี ระดับเสียงต่ าสุดของขลุ่ย

เพียงออคือ เสียงโด 

  - ขลุ่ยอู้ เป็นขลุ่ยขนาดใหญ่ มีเสียงทุ้มนุ่มนวล ระดับเสียงต่ ากว่าขลุ่ยเพียงออ 3 เสียง ส่วนใหญ่

ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ 

 
ภาพที่ 7.21 ขลุ่ยอู้ 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 

 

2.2 ปี ่ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ เลาปี่ และลิ้นปี่  เลาปี่ท าด้วยไม้จริง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้พะยุง เป็นต้น  

กลึงเป็นรูปบานหัวท้าย  ตรงกลางปุอง ภายในเจาะกลวง  ช่วงที่ปุองตรงกลางเจาะรูส าหรับบังคับเสียง 6 รู  ส่วน

ลิ้นปี่ท าด้วยใบตาลซ้อน 4 ชั้น ตัดเป็นรูปกลมผูกติดกับท่อโลหะเล็กๆ ที่เรียกว่า ก าพวด ปี่ ที่ใช้บรรเลงในวงดนตรี

ไทย  มีดังนี้ 

- ปี่นอก เป็นปี่ขนาดเล็กใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์ประกอบการแสดงโขน ละครนอก 

- ปี่ใน มีขนาดใหญ่กว่าปี่นอก ระดับเสียงต่ ากว่าปี่นอก 4 เสียง ใช้ในวงปี่พาทย์ 

- ปี่กลาง มีขนาดและระดับเสียงอยู่ตรงกลางระหว่างปี่นอกกับปี่ใน ใช้บรรเลงประกอบการแสดง

หนังใหญ่ 

- ปี่ชวา เป็นปี่สองท่อนแยกออกจากกัน ท่อนบนเป็นเล่าปี่ ท่อนล่างเป็นล าโพง   ใช้บรรเลงในวง

ปี่พาทย์นางหงส์ 
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ภาพที่ 7.22 ปี่ชวา 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 

 

- ปี่มอญ เป็นปี่สองท่อนเช่นเดียวกับปี่ชวา แต่มีขนาดใหญ่และยาวกว่า ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์

มอญโดยเฉพาะ 

 

ภาพที่ 7.23 ปี่มอญ 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 
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3 เครื่องดนตรีประเภทดีด 

 เครื่องดนตรีประเภทดีด เป็นเครื่องสายที่ใช้ดีด เรียกตามภาษาบาลีสันสกฤตว่า พิณ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่

มีมาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ตามหลักฐานที่ปรากฏบนปูนปั้น ที่ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี เป็นรูปนักดนตรีหญิง 5 คน หนึ่งในนั้นก าลังท าท่าบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับพิณ

น้ าเต้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีประเภทดีดชนิดอ่ืนๆ ที่ใช้บรรเลงในสมัยต่อมา ได้แก่ พิณเพ้ียะ กระจับปี่ และ

จะเข้ ในปัจจุบันคงเหลือแต่จะเข้ท่ีใช้ร่วมบรรเลงในวงดนตรีของไทย  

 จะเข้  เป็นเครื่องดนตรีที่วิวัฒนาการมาจากกระจับปี่  โดยประดิษฐ์ให้สามารถนั่งบรรเลงได้อย่างสะดวก

และมีความไพเราะมากขึ้น  จะเข้มี 3 สาย คือ สายเอกและสายทุ้มเป็นสายเอ็น และอีกสายหนึ่งเป็นลวด

ทองเหลือง มีลูกบิดส าหรับปรับเร่งเสียง สายละ 1 อัน ไม้ดีดท าด้วยงา หรือไม้ กลึงให้มีลักษณะกลม ปลายแหลม   

ใช้บรรเลงในวงเครื่องสายและวงมโหรี 

 
ภาพที่ 7.24 จะเข้ 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 

 

4 เครื่องดนตรีประเภทสี 

 เครื่องดนตรีประเภทสี เกิดขึ้นจากการน าคันชักมาสีเข้ากับสาย  เรียกชื่อเครื่องดนตรีประเภทนี้ว่า ซอ   

ซอที่ใช้บรรเลงอยู่ในวงดนตรีไทยมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ ซอสามสาย ซอด้วง และซออู้ 

  4.1 ซอสามสาย เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย กะโหลกซอท าจาก

กะลามะพร้าว ที่มีลักษณะนูนคล้ายกระพุ้งเป็นปุุมสามเส้า ขึงหน้าด้วยหนังวัวหรือหนังแพะ คันทวนท าด้วยไม้เนื้อ
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แข็งอาจมีการประดับมุกเพ่ือให้สวยงาม คันชักขึงด้วยหางม้า สายทั้ง 3 ตั้งเสียงให้ห่างกันเป็นคู่ 4 ซอสามสายเป็น

เครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวล จึงเหมาะในการบรรเลงคลอเสียงร้อง   

  4.2 ซอด้วง เป็นซอมี 2 สาย คันทวนท าจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ประดู่  ไม้ชิงชัน ไม้มะเกลือ เป็น

ต้น สมัยก่อนกระบอกซอท าจากไม้ไผ่ ปัจจุบันนิยมใช้ไม้ชนิดเดียวกันกับที่ท าคันทวน หน้าซอขึงด้วยหนังงูเหลือม มี

ไม้เล็กๆ ท าเป็นหย่องรับสายอยู่ตรงกลางหน้าซอ คันชักไม่แยกออกจากตัวซอ ซอด้วงเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียง

แหลม กังวาน จึงท าหน้าที่เป็นเครื่องน าและเป็นหลักของวง   

  4.3 ซออู้ เป็นซอมี 2 สายเช่นกัน คันทวนท าจากไม้เนื้อแข็งเหมือนกับซอด้วง กะโหลกซอท าจาก

กะลามะพร้าวชนิดพิเศษ ที่เรียกว่า มะพร้าวกะลาซอ หน้าซอขึงด้วยหนังลูกวัวหรือหนังแพะ ด้านหลังกะโหลกซอ

แกะเป็นลวดลายสวยงามและให้เสียงออก มีผ้าม้วนกลมๆ ท าเป็นหมอนหนุนสายอยู่ที่หน้าซอ ซออู้ เป็นเครื่อง

ดนตรีที่มีเสียงทุ้มนุ่มนวล มีการด าเนินท านองพลิกแพลง ท าหน้าที่บรรเลงขัดหยอกล้อกับซอด้วง 

 
ภาพที่ 7.25 ซอสามสาย ซอด้วง และซออู้ 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 
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วงดนตรี และประเภทของเพลง ไทยราชส านัก 

 วงดนตรี เกิดจากการประสานเสียงเครื่องดนตรีทั้งชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกัน เพื่อตอบสนองความ

ต้องการคุณภาพของเสียงเครื่องดนตรีที่หลากหลาย เมื่อน ามาบรรเลงบทเพลงที่ประกอบไปด้วยจังหวะ และ

ท านองต่างๆ จะท าให้เกิดความไพเราะน่าสนใจ และสะท้อนถึงความเป็นวัฒนธรรมนั้นๆ  

 1 วงดนตรีไทยราชส านัก 

 ดนตรีไทยราชส านักที่ใช้บรรเลงเป็นวง และถือเป็นระเบียบแบบแผนสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณจนถึง

ปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย และวงมโหรี 

  1.1 วงป่ีพาทย์ 

  วงปี่พาทย์ คือวงดนตรีไทยที่ประกอบด้วยเครื่องเปุา ได้แก่ ปี่ และเครื่องตี ได้แก่ ระนาด ฆ้อง 

และกลอง ผสมกันเป็นหลักของวง มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ดังนี้ 

   1) วงป่ีพาทย์เครื่องห้า  

   วงปี่พาทย์เครื่องห้า เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย เครื่องดนตรีในวงประกอบด้วย ปี่ ฆ้อง 

กลอง  ตะโพน และฉ่ิง ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เพ่ิมระนาดเอกเข้ามาร่วมบรรเลงด้วยแต่ยังคงใช้ชื่อวงเช่นเดิม 

แต่เรียกต่อท้ายเพ่ิมว่าวงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างหนัก ส่วนวงปี่พาทย์เดิมให้เรียกว่าวงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างเบา วง

ปี่พาทย์เครื่องห้าในปัจจุบันประกอบด้วย ปี่ใน ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด 1 คู่ และฉิ่ง ใช้เพ่ือ

บรรเลงประโคมหรือประกอบการแสดงโขนละคร 

 
ภาพที่ 7.26 วงปี่พาทย์เครื่องห้า 

ที่มา: http://krusongklod.files.wordpress.com 
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   2) วงป่ีพาทย์เครื่องคู่ 

   วงปี่พาทย์เครื่องคู่ เกิดจากการขยายจากวงปี่พาทย์เครื่องห้าโดยการน าเอาเครื่องดนตรี

ที่มีผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 เข้ามาร่วมบรรเลงด้วย คือ ระนาดทุ้ม และฆ้องวงเล็ก โดยน ามาคู่กับ

ระนาดเอก และฆ้องวงใหญ่ และได้น าปี่นอกมาคู่กับปี่ใน แต่เนื่องจากไม่ได้รับความนิยมจึงเลิกใช้ในภายหลัง 

นอกจากนี้ยังน าเอาฉาบเล็กมาคู่กับฉิ่งด้วย ดังนั้นเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์เครื่องคู่ จึงประกอบด้ วย ระนาดเอก 

ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ใน ตะโพน กลองทัด 1 คู่ ฉิ่ง ฉาบเล็ก และโหม่ง 

 
ภาพที่ 7.27 วงปี่พาทย์เครื่องคู่ 

ที่มา: http://thanakrit127.blogspot.com 

 

   3) ปี่พาทย์เครื่องใหญ่ 

   วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่  เป็นการประสมวงเพ่ิมเติมจากวงปี่พาทย์เครื่องคู่  ในรัชกาลที่ 4 
ได้มีผู้ประดิษฐ์ระนาดเอกเหล็ก และระนาดทุ้มเหล็กขึ้น  จึงได้น าเข้ามาร่วมบรรเลงในวงปี่พาทย์เครื่องคู่เดิม พร้อม
กับเพ่ิมฉาบใหญ่  ดังนั้นเครื่องดนตรีวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่จึงประกอบด้วย  ระนาดเอก   ระนาดทุ้ม  ระนาดเอก
เหล็ก  ระนาดทุ้มเหล็ก  ฆ้องวงใหญ่  ฆ้องวงเล็ก  ปี่ใน  ตะโพน  กลองทัด 1 คู่  ฉิ่ง  ฉาบเล็ก  ฉาบใหญ่ และโหม่ง 
   นอกจากนี้ยังเกิดการปรับปรุงวงปี่พาทย์อย่างหนักให้เหมาะสมกับโอกาสในการใช้งาน 

คือ วงปี่พาทย์เสภา และวงปี่พาทย์ไม้นวม  วงปี่พาทย์เสภาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 จากการน าเอาวงปี่พาทย์มาใช้

บรรเลงร่วมกับการขับเสภาโดยใช้กลองสองหน้าแทนตะโพนและกลองทัด ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้คิด

ปรับปรุงวงปี่พาทย์ให้เหมาะกับการบรรเลงเพ่ือการฟัง หรือบรรเลงภายในอาคาร ซึ่งวงปี่พาทย์เดิมมีเสียงดังแข็ง

กร้าวเหมาะกับการบรรเลงกลางแจ้ง ประกอบโขนละครและพิธีกรรมต่างๆ โดยเปลี่ยนไม้ตีซึ่งจากเดิมใช้ไม้แข็งให้

เป็นไม้นวม เปลี่ยนจากปี่มาใช้ขลุ่ยแทน และเพ่ิมซออู้เข้าไป เรียกชื่อใหม่ว่า วงปี่พาทย์ไม้นวม 
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ภาพที่ 7.28 วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ 

ที่มา: http://4.bp.blogspot.com 

 

   4) วงป่ีพาทย์นางหงส์ 

   วงปี่พาทย์นางหงส์  คือวงปี่พาทย์ปกติเพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชนิด 

ได้แก่ น าปี่ชวามาใช้แทนปี่ใน กลองมลายูมาใช้แทนตะโพนและกลองทัด เหตุที่ใช้วงปี่พาทย์นางหงส์มาจากชื่อ

เพลง คือเพลงเรื่องนางหงส์ ซึ่งเป็นเพลงหลักที่วงปี่พาทย์ชนิดนี้จะต้องบรรเลงเป็นประจ าในงานศพ จึงท าให้วงปี่

พาทย์นางหงส์นิยมบรรเลงในงานศพเท่านั้น 

 

 
ภาพที่ 7.29 วงปี่พาทย์นางหงส์ 

ที่มา: http://tminstrument.files.wordpress.com 
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   5) วงป่ีพาทย์มอญ 

   ดนตรีมอญเริ่มเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจากมีชาวมอญ

อพยพเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร และได้น าเอาดนตรีเข้ามาเล่นกันในหมู่ชาวมอญด้วยกันซึ่งเรียกว่า ปี่พาทย์

รามัญ ต่อมาปี่พาทย์มอญได้มีบทบาทในพิธีหลวงเป็นครั้งแรกในงานพระเมรุสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระราชด าริว่าสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีทรงมี เชื้อ

สายมอญ จากนั้นมาจึงเกิดเป็นประเพณีว่าให้มีปี่พาทย์มอญร่วมประโคมในงานพระศพหลวงด้วย จากนั้นในสมัย

รัชกาลที่ 6 หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร  ศิลปบรรเลง) ได้คิดปรับปรุงวงปี่พาทย์มอญขึ้นใช้ในงานศพ โดยน าเอาวงปี่

พาทย์ของไทยผสมกับปี่พาทย์ของมอญ  ซึ่งแต่เดิมมีเพียงฆ้องวงใหญ่  ปี่มอญ  ตะโพนมอญ  เปิงมาง  ฉิ่ง และฉาบ  

จนเกิดเป็นวงปี่พาทย์มอญเครื่องห้า เครื่องคู่ และเครื่องใหญ่ นอกจากนี้ยังน าเอาเพลงมอญแท้ๆ มาใช้บรรเลงเป็น

เพลงประโคมจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายจึงท าให้คนทั่วไปเข้าใจว่าวงปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงเฉพาะในงานศพ  

ซึ่งความจริงแล้วสามารถบรรเลงได้ทั้งในงานมงคลและอวมงคล 

 
ภาพที่ 7.30 วงปี่พาทย์มอญเครื่องห้า 

ที่มา: http://board.postjung.com 

 

   6) วงป่ีพาทย์ดึกด าบรรพ์ 

   วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ทรงคิดผสมวงขึ้นเพ่ือใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครดึกด าบรรพ์ซึ่งจัดแสดงขึ้นที่โรงละครของเจ้าพระยา

เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ที่ชื่อว่า โรงละครดึกด าบรรพ์ อันเป็นที่มาของชื่อละครและวงดนตรี วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ 

ประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ าทุ้มนุ่มนวล ได้แก่ ระนาดเอก (ตีด้วยไม้นวม) ระนาดทุ้ม ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้อง

วงใหญ่ ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยอู้ ซออู้ ฆ้องหุ่ย (มี 7 ลูก เรียงล าดับ 7 เสียง) ตะโพน กลองตะโพน กลองแขก และฉ่ิง 
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ภาพที่ 7.31 วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ 

ที่มา: http://tminstrument.files.wordpress.com 

 

1.2 วงเครื่องสาย 

วงเครื่องสาย  เป็นวงดนตรีที่มีความไพเราะนุ่มนวลที่สุด  เครื่องดนตรีที่มีสายจะเป็นเครื่อง

ด าเนินท านองหลักในวง   เครื่องประกอบจังหวะจะใช้โทน  ร ามะนาซึ่งมีเสียงที่เบากว่ากลองลักษณะอื่นๆ ที่ใช้ใน

วง  ปี่พาทย์   ลักษณะของวงเครื่องสายสามารถแบ่งได้เป็นแบบต่างๆ ดังนี้ 

  1) วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว 

  วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว เป็นลักษณะการประสมวงแบบดั้งเดิมมีขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรี

อยุธยา เครื่องดนตรีในวงเครื่องสายวงเล็กประกอบด้วย ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ โทน ร ามะนา  และฉิ่ง 

 

 
ภาพที่ 7.32 วงเครื่องสายเดี่ยว 

ที่มา: https://encrypted-tbn2.gstatic.com 
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  2) วงเครื่องสายเครื่องคู่ 

  วงเครื่องสายเครื่องคู่ เป็นการขยายจากวเครื่องสายเดิม โดยการเพ่ิมเครื่องดนตรีที่

ด าเนินท านองเข้าไปให้เป็นคู่ ได้แก่ เพ่ิมซอด้วงเป็น 2 คัน ซออู้ 2 คัน จะเข้ 2 ตัว และเพ่ิมขลุ่ยหลิบให้คู่กับขลุ่ย

เพียงออ ส่วนเครื่องประกอบจังหวะยังคงจ านวนเท่าเดิม 

 
ภาพที่ 7.33 วงเครื่องสายเครื่องคู่ 

ที่มา: http://tminstrument.files.wordpress.com 

 

  3) วงเครื่องสายป่ีชวา 

  วงเครื่องสายปี่ชวา เป็นการประสมวงระหว่างวงเครื่องสายกับวงกลองแขกเดิม ซึ่ง

ประกอบด้วย กลองแขกหรือกลองชวา 2 ใบ ปี่ชวา 1 เลา และโหม่ง 1 ใบ วงกลองแขกนี้เคยใช้บรรเลงในการน า

กระบวนพยุหยาตรา และใช้ประโคมร่วมกับวงปี่พาทย์ไทยในราชพิธีต่างๆ เมื่อน ามารวมกับวงเครื่องสายจึงมีการ

ปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรี โดยใช้กลองแขกแทนโทน ร ามะนา ส่วนขลุ่ยใช้เฉพาะขลุ่ยหลิบเท่านั้น ในยุคแรกเรียกชื่อ

วงนี้ว่า วงกลองแขกเครื่องใหญ่  ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น วงเครื่องสายปี่ชวา   ดังนั้นวงเครื่องสายปี่ชวา จะ

ประกอบด้วย ปี่ชวา   ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยหลิบ กลองแขก 1 คู่  และฉิ่ง บางครั้งอาจเพิ่มฉาบ และโหม่งด้วย 

 
ภาพที่ 7.34 วงเครื่องสายปี่ชวา 

ที่มา: http://image.dek-d.com/18/1042767/15126455 
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  4) วงเครื่องสายผสม 

  วงเครื่องสายผสม เป็นการน าเอาเครื่องดนตรีต่างชาติเข้าบรรเลงผสมในวงเครื่องสาย

ไทย โดยจะเรียกชื่อตามเครื่องดนตรีที่น ามาผสม เช่น ถ้าหากน าไวโอลินมาผสม จะเรียกว่าวงเครื่องสายผสม

ไวโอลิน เครื่องดนตรีที่นิยมน ามาผสมได้แก่ ขิม เปียโน ออร์แกน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการผสมด้วยเครื่องดนตรี

ไทยด้วยกันเอง เช่น วงเครื่องสายผสมซอสามสาย เป็นต้น 

 
ภาพที่ 7.35 วงเครื่องสายผสม 

ที่มา: http://jayrmutt.wikispaces.com/file/view/jay1.png/298051132/jay1.png 

 

  1.3 วงมโหรี 

  วงมโหรี เกิดข้ึนตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยการประสมกันระหว่างการบรรเลงพิณกับวงขับไม้ 
การบรรเลงพิณนั้นใช้ผู้บรรเลงเพียงคนเดียวดีดพิณพร้อมกับขับร้องไปด้วย ส่วนวงขับไม้ใช้ผู้บรรเลง 3 คน ได้แก่ 
คนขับล าน าพร้อมกับตีกรับพวง 1 คน คนสีซอสามสาย 1 คน และคนไกวบัณเฑาะว์ 1 คน เมื่อน าวงดนตรีทั้ง 2 
ประเภทมารวมกัน จึงเกิดวงมโหรีเครื่องสี่ขึ้น แต่เปลี่ยนจากการใช้บัณเฑาะว์ในการให้จังหวะมาใช้โทนแทน  
ต่อมาได้มีการปรับปรุงน าเอาเครื่องดนตรีเพ่ิมเข้าไปในวงมโหรีอีก 2 ชนิด คือ ร ามะนา และขลุ่ยเพียงออ จึง
กลายเป็นวงมโหรีเครื่องหก 
  ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้เกิดการปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องดนตรีเข้าไปในวงมโหรีอีก โดยน าเอาเครื่อง
ปี่พาทย์เข้ามาร่วมบรรเลงด้วยแต่ย่อขนาดของเครื่องดนตรีให้เล็กลงเพ่ือให้เหมาะส าหรับผู้หญิงบรรเลง  รวมทั้ง
ปรับให้มีระดับเสียงสูงขึ้น ดังนั้นวงมโหรีจึงเป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีครบทุกประเภททั้งดีด สี ตี เปุา คล้ายกับ
การน าเอาวงปี่พาทย์ผสมกับวงเครื่องสาย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้น ากระจับปี่ออก เนื่องจากมีเสียงที่เบา และ
มีจะเข้เป็นเครื่องดีดอยู่แล้ว    
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  ปัจจุบันวงมโหรี สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ดังนี้ 
  1) วงมโหรีเครื่องเล็ก ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขลุ่ย
เพียงออ ระนาดเอก ฆ้องมโหรี (ฆ้องที่ถูกย่อส่วนลง มีขนาดใหญ่กว่าฆ้องวงเล็กแต่เล็กกว่าฆ้องวงใหญ่ หรือเรียกว่า 
ฆ้องกลาง) โทน ร ามะนา และฉ่ิง 
  2) วงมโหรีเครื่องคู่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ได้แก่  ซอด้วง 2 คัน  ซออู้ 2 คัน  ซอสามสาย  
ซอสามสายหลิบ (ขนาดเล็กกว่าซอสามสายธรรมดา) จะเข้ 2 ตัว ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลิบ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม  
ฆ้องมโหรี ฆ้องวงเล็ก โทน ร ามะนา และฉ่ิง  
  3) วงมโหรีเครื่องใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ได้แก่ ซอด้วง 2 คัน ซออู้ 2 คัน ซอสามสาย 
ซอสามสายหลิบ จะเข้ 2 ตัว ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลิบ ระนาดเอก ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้ม ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้อง
มโหรี ฆ้องวงเล็ก โทน ร ามะนา และฉ่ิง   
 ส่วนเครื่องประกอบจังหวะอีก 3 ชนิด คือ ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ และโหม่ง สามารถเลือกใช้ตามโอกาสอัน

เห็นสมควร 

ประเภทของเพลงไทยราชส านัก 
 การแบ่งประเภทของเพลงไทยสามารถแบ่งได้หลายวิธี เช่น แบ่งตามลักษณะการบรรเลง  แบ่งตามอัตรา
ของเพลง  เป็นต้น  ในที่นี้จะอธิบายประเภทของเพลงโดยแบ่งตามลักษณะการใช้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ เพลงบรรเลงล้วน และเพลงที่ใช้ร้องประกอบ 

1. เพลงบรรเลงล้วน มี 5 ประเภท ได้แก่                                                                                                                                                                        
1.1 เพลงโหมโรง   

   เพลงโหมโรง คือ เพลงที่บรรเลงก่อนเริ่มการแสดงโขน  ละคร  หรือ การบรรเลงดนตรี 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการบอกให้ทราบว่าการแสดงก าลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งถือเป็นขนบประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ   นอกจากนี้การบรรเลงเพลงโหมโรงยังถือเป็นการอุ่นเครื่องของนักดนตรีและเป็นการ
ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องดนตรีก่อนการแสดงจริง   

   เพลงโหมโรงที่ใช้บรรเลงในการแสดงโขนละครและพิธีต่างๆ ได้แก่  โหมโรงเช้า  โหมโรง
กลางวัน  โหมโรงเย็น เป็นต้น  ซึ่งในแต่ละเพลงจะประกอบด้วยเพลงหน้าพาทย์หลายๆ เพลงบรรเลงต่อกัน อันจะ
อธิบายในหัวข้อต่อไป  ส่วนเพลงโหมโรงที่ใช้บรรเลงทั่วไป เรียกว่า โหมโรงเสภา  ได้แก่ โหมโรงไอยเรศ  โหมโรง
เยี่ยมวิมาน  โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง   เป็นต้น 
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1.2 เพลงหน้าพาทย์    
   เพลงหน้าพาทย์  คือ เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบอากัปกิริยา การเคลื่อนไหวต่างๆ ของตัว
ละคร  เช่น  เดิน  นอน  โศกเศร้า  ร้องไห้  โกรธ เป็นต้น  เหตุที่ต้องมีการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบการ
แสดงโขนละครเนื่องจากในการแสดงละครของไทยสมัยก่อน ผู้แสดงจะไม่พูดเจรจาเอง ต้องใช้คนพากย์แทน  
เช่นเดียวกับการแสดงโขน  ผู้แสดงก็ไม่สามารถแสดงอารมณ์ทางสีหน้าหรือพูดได้เนื่ องจากถูกครอบด้วยหัวโขน  
การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ จึงถูกส่งผ่านออกมาโดยท่าทางการร าประกอบกับอาศัยท านองเพลงใน
การช่วยสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น    นอกจากนี้เพลงหน้าพาทย์ยังใช้ส าหรับบรรเลงในการอัญเชิญเทพยดา สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์  ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้มาร่วมในพิธีไหว้ครูหรือพิธีอันเป็นมงคลต่างๆ อีกด้วย 
   การใช้เพลงหน้าพาทย์ จะแบ่งตามฐานันดรของตัวละคร ดังนี้ 
   - หน้าพาทย์สามัญ ใช้กับกิริยาของบุคคลทั่วไป หรือตัวละครที่เป็นสามัญชน หรือ ลิง  
ยักษ์ ได้แก่ เพลงเสมอ  เชิด  กราวนอก  กราวใน  โอด  ลา  ปฐม  เป็นต้น 
   -  หน้าพาทย์ชั้นกลาง ใช้กับกิริยาของบุคคลชั้นสูงขึ้นมา เช่น กษัตริย์ หรือเทพเจ้าทั่วไป 
ได้แก่ เพลงเหาะ   ตระบองกัณ ช านาญ ตระนิมิต  คุกพาทย์  กลม   ตระนอน เป็นต้น 
   - หน้าพาทย์ชั้นสูง  ใช้กับกิริยาของเทพผู้สูงศักดิ์  เช่น  องค์พระพิราพ  ได้แก่เพลง
สาธุการ  บาทสกุณี  ตระพระประโคนธรรพ  ตระเชิญ  ตระสันนิบาต  ตระเทวาประสิทธิ์  เป็นต้น   
 

1.3 เพลงเรื่อง 
   เพลงเรื่อง  เป็นเพลงที่ใช้การบรรเลงดนตรีเพียงอย่างเดียวไม่มีการขับร้อง  และใช้
ส าหรับบรรเลงในวงปี่พาทย์เท่านั้น  มีลักษณะเป็นเพลงหลายๆ เพลงบรรเลงติดต่อกัน  โดยเพลงที่น ามาเข้าชุด
บรรเลงด้วยกันเป็นเพลงเรื่องจะต้องมีอัตราจังหวะและหน้าทับอย่างเดียวกัน  รวมถึงส าเนียงท านองของเพลงต้อง
มีความใกล้เคียงกัน  จุดประสงค์ของการรวบรวมเพลงเข้าชุดไว้ด้วยกันอาจเพ่ือความง่ายต่อการจ าและสะดวกต่อ
การน าไปใช้  เช่น เพลงใดมีโอกาสในการน าไปบรรเลงเหมือนกันก็จะน ามาเข้าชุดรวมกันและก าหนดชื่อเรียกเอาไว้    
การตั้งชื่อเรื่องมักจะตั้งตามชื่อของเพลงแรกที่อยู่ในชุด  บางเพลงก็ตั้งชื่อตามพิธีที่น าเพลงเรื่องนั้นๆไปบรรเลง  
เช่น เพลงเรื่องท าขวัญ  ที่ขึ้นต้นเพลงแรกด้วยเพลงนางนาค  เป็นต้น   
 

1.4 เพลงหางเครื่อง 
   เพลงหางเครื่อง หรือ เพลงท้ายเครื่อง  เป็นเพลงขนาดเล็ก ใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงหลัก 
ในการเลือกเพลงหางเครื่องมาบรรเลงนั้นต้องให้สอดคล้องกับท านองของเพลงหลัก  หรือมีส าเนียงภาษาเหมือนกัน 
เช่น  ถ้าเพลงหลักเป็นเพลงส าเนียงเขมร  เพลงหางเครื่องก็ต้องเป็นเพลงส าเนียงเขมรด้วย   การบรรเลงเพลงหาง
เครื่องเป็นการแสดงความสามารถของผู้บรรเลงเนื่องจากเพลงหางเครื่องต้องบรร เลงด้วยจังหวะเร็วมาก หากไม่
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ช านาญในการต่อเพลงอาจท าให้การบรรเลงสะดุดได้  อีกทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้บรรเลงและผู้ฟังอีก
ด้วย 
 

1.5 เพลงออกภาษา 
   เพลงออกภาษา  เป็นเพลงที่จัดอยู่ในลักษณะเดียวกันกับเพลงหางเครื่อง คือ ใช้บรรเลง
ต่อท้ายเพลงหลัก แต่แตกต่างตรงที่เพลงหางเครื่อง ใช้เพียงเพลงส าเนียงภาษาเดียวในการบรรเลง  แต่เพลงออก
ภาษา เป็นการรวมเอาเพลงหลายๆ ส าเนียงภาษามารวมเข้าด้วยกันเป็นชุด  โดยเพลงที่น ามาบรรเลงอาจเป็นเพลง
ดั้งเดิมของชาตินั้นๆ หรือเป็นเพลงไทยที่เลียนเสียงส าเนียงภาษาอ่ืนก็ได้  ในการบรรเลงมีการก าหนดเพลงออก
ภาษาไว้ว่า  ต้องเริ่มต้นด้วย 4 ภาษาก่อน คือ  จีน  เขมร  ตะลุง  พม่า แล้วจึงต่อด้วยภาษาอ่ืนๆ    เครื่องดนตรีที่
ใช้บรรเลงก็ยังคงเป็นของไทยแต่อาจเอาเครื่องประกอบจังหวะอ่ืนๆ มาร่วมบรรเลงด้วยเพ่ือให้ฟังแล้วคล้ายคลึงกับ
เพลงของเจ้าของภาษานั้นจริงๆ เช่น  หากเป็นเพลงภาษาจีนใช้กลองตุ๊ก    ภาษาแขกใช้กลองแขก   ภาษาพม่าใช้
กลองยาว   เป็นต้น   
 

2. เพลงที่ใช้ร้องประกอบ มี 2 ประเภท ดังนี้ 
2.1 เพลงเถา 

   เพลงเถา คือ  เพลงที่บรรเลงติดต่อกันตั้งแต่อัตราจังหวะสามชั้น  เป็นจังหวะช้าที่สุด   
อัตราจังหวะสองชั้น  เป็นจังหวะปานกลาง  และอัตราจังหวะชั้นเดียว  เป็นจังหวะเร็วที่สุด   เพลงเถาเกิดจากการ
ย่อและขยายของเพลง  โดยการน าเอาเพลงเดิมในอัตราจังหวะสองชั้นมาท าการขยายออกให้ยาวขึ้นเท่าตัวจน
กลายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น  จากนั้นน าเอาท านองในอัตราจังหวะสองชั้นมาย่อให้สั้นลงเท่ าตัว  เกิดเป็นอัตรา
จังหวะชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถา  ซึ่งท านองในแต่ละอัตราจังหวะต้องมีความสัมพันธ์กัน มีท่วงท านองที่ไม่
ผิดเพี้ยนจากของเดิม 

2.2 เพลงตับ 
   เพลงตับ  หมายถึง เพลงหลายๆ เพลงที่น ามาร้องและบรรเลงติดต่อกัน  ส่วนใหญ่เป็น
เพลงในอัตราจังหวะสองชั้น   แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  ตับเรื่อง และตับเพลง 
   ตับเรื่อง  เป็นการน าเอาเพลงมาบรรเลงติดต่อกันโดยค านึงถึงเนื้อร้องเป็นหลัก ฟังแล้ว
เป็นเรื่องราวติดต่อกัน ส่วนท านองเพลงจะมีอัตราจังหวะ หรืออารมณ์เพลงอย่างไรก็ได้ บางเพลงอาจมีเพลงหน้า
พาทย์ผสมอยู่ด้วย การฟังตับเรื่องจึงคล้ายกับก าลังชมละครเพียงแต่ไม่เห็นผู้แสดง ได้ยินแต่เสียงเพลงและค าร้อง
เท่านั้น ตับเรื่องที่ส าคัญๆ ได้แก่ ตับเรื่องพระยาโคตรตระบอง  ตับเรื่องท้าวแสนปม  ตับนางลอย (บั้นต้นและบั้น
ปลาย) ตับพรหมาสตร์(ตอนศึกพรหมาสตร์)  ตับนาคบาศ (ตอนอินทรชิตแผลงศรนาคบาส) เป็นต้น  
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   ตับเพลง  มีลักษณะตรงข้ามกับตับเรื่อง คือ เน้นท านองของเพลงเป็นหลัก  โดยเพลงที่

น ามาบรรเลงติดต่อกันจะต้องมีส าเนียงท านองเหมือนกัน ฟังแล้วกลมกลืนกันไป  ส่วนเนื้อร้องจะเนื้อหาอย่างไรก็

ได้  การน าเอาเพลงต่างๆ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นตับเพลงท าได้ค่อนข้างยาก  เนื่องจากผู้แต่งต้องรู้จักท านองของแต่

ละเพลงเป็นอย่างดี เพ่ือที่จะเลือกเอาเพลงใดมาก่อนหลังให้เกิดความไพเราะและสอดคล้องกัน   ตับเพลงที่

ส าคัญๆ ได้แก่  ตับลมพัดชายเขา  ตับสมิงทอง  ตับภุมรินทร์  ตับวิวาห์พระสมุทร  เป็นต้น 

 

ดนตรีไทยพื้นบ้าน 

 ดนตรีพ้ืนบ้าน เป็นการสร้างบทเพลง การขับร้อง การเล่นดนตรีของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งมีประวัติความ

เป็นมาที่ยาวนานก่อนสมัยสุโขทัย โดยเชื่อกันว่าดนตรีพ้ืนบ้าน เกิดข้ึนจากการที่คนเราสามารถรับรู้ และได้ยินเสียง

ที่เกิดขึ้นต่าง ๆ จากธรรมชาติ เช่น เสียงลมพัด เสียงฟูาร้อง เสียงร้องของสัตว์ต่าง ๆ แล้วคนเราก็น าเสียงที่ได้รับรู้

มาประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องดีด สี ตี เปุา ( เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ, 

2551)  

ดนตรีพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะเฉพาะ มีความแตกต่างกันไป ตามสภาพวัฒนธรรม ความเป็นอยู่

ของคนในแต่ละทอ้งถิ่น ซึ่งสามารถแบ่งออกตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 1. เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคเหนือ 

 ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือของไทย มีลักษณะเฉพาะ และส าเนียงเสียงอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 

เครื่องดนตรีพ้ืนฐานที่พบเห็นทั่วไป ได้แก่ สะล้อ ซึง ปี กลอง ฆ้อง โดยมีค าเรียกคล้องจองเมื่อพูดถึงวงดนตรีของ

ชาวเหนือว่า “วงสะล้อซอซึง” (มงคล เปลี่ยนบางช้าง, 2548: 72-74) 

  1.1 สะล้อ  เป็นเครื่องดนตรีประเภทสีเหมือนซอของทางภาคกลาง แต่คันชักของสะล้อจะ

แยกออกจากตัวสะล้อ ไม่อยู่ติดเหมือนซอ ส่วนกะโหลกสะล้อท าจากกะลามะพร้าว คันสะล้อนิยมใช้ไม้สัก ไม้ประดู่ 

หรือไม้ไผ่ ส่วนที่ใช้สีขึงด้วยขนหางม้าซึ่งฝนด้วยยางสน สะล้อ นอกจากจะใช้เล่นประสมวงกับเครื่องดนตรีอ่ืนแล้ว 

ยังนิยมเล่นบรรเลงเดี่ยวด้วย 
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ภาพที่ 7.36 สะล้อ 

ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ 

 

  1.2 ซึง  เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด คล้ายพิณ หรือกีตาร์ แบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดเล็กเรียก 

“ซึงหน้อย” ใหญ่ขึ้นมาเรียก “ซึงกลาง” และขนาดใหญ่สุดเรียก “ซึงหลวง” ซึง สามารถใช้บรรเลงเดี่ยวก็ได้ 

ประสานร่วมวงกับเครื่องดนตรีอื่นก็ได้ ในสมัยก่อนชายหนุ่มนิยมหัดเล่นซึง เพราะมักจะน าซึงติดตัวไปเล่นแอ่วสาว

ในเวลากลางคืน ซึง ท าจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ประดู่ ขนุน สัก ตัดทิ้งไว้ให้แห้งสนิทดี ถ้าเป็นไม้ที่ยืนต้นตาย หรือ

ฟูาผ่าตายจะนับว่าเป็นไม้ที่ดียิ่ง 
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ภาพที่ 7.37 ซึง 

ที่มา: http://lannamusic.weloveshopping.com 

 

  1.3 ปี่ เป็นเครื่องดนตรีส าหรับเปุา มีหลายขนาด และมีชื่อเรียกต่างกันคือ ปี่เก๊า (ปี่แม่) ปี่กลาง 

ปี่ก้อย และปี่ตัด เป็นปี่ลิ้นเดี่ยวที่ตัวลิ้นท าด้วยโลหะ ตัวปี่ท าจากไม้ซาง ปลายข้างหนึ่งฝังลิ้นโลหะไว้ เวลาเปุาใช้

ปากอม อีกด้านหนึ่งเจาะรู 6 รู ใช้นิ้วเปิด-ปิด ท าให้เกิดท านอง (ออนไลน์: http://www.kwksch.ac.th/art) 

   - ปี่เก๊า เป็นปี่ขนาดใหญ่ ใช้ท าเสียงคลอเพ่ือความกลมกลืน  

   - ปี่กลาง มีเสียงกลาง ใช้สร้างท านองเพลง 

   - ปี่ก้อย เป็นปี่เสียงเล็ก ใช้เป็นเสียงน า 

   - ปี่ตัด มีขนาดเล็กที่สุด ใช้เปุาแทรกเสียง แทรกท านองให้ไพเราะยิ่งข้ึน 

เวลาประสมวงจะเรียกว่า “วงปี่จุม หรือวงจุมปี่” ซึ่งบรรเลงร่วมกับซึงและสะล้อ  

 
ภาพที่ 7.38 ปี่จุม 

ที่มา: http://myjtc.files.wordpress.com/2011/07/a361.jpg 
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  1.4 ปี่แน มีลักษณะคลายปี่ไฉน หรือปี่ชวา แต่มีขนาดใหญ่กว่า เป็นปี่ประเภทลิ้นคู่ท า

ด้วยไม้เนื้อแข็ง มีรูบังคับเสียงเช่นเดียวกับปี่ใน นิยมบรรเลงในวงประกอบกับฆ้อง กลอง ตะหลดปด และกลองแอว 

เช่น ในเวลาประกอบการฟูอน เป็นต้น มี ๒ ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็กเรียก แนน้อย ขนาดใหญ่ เรียก แนหลวง 

 
ภาพที่ 7.39 ปีแน 

ที่มา: http://kerksukpitsado.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

  

1.5 พิณเปี๊ยะ หรือพิณเพี๊ยะ  เป็นเครืองดนตรีประเภทดีด กะโหลกท าด้วยกะลามะพร้าว 

เวลาดีดเอากะโหลกติดไว้กับหน้าอก ขยับเปิด-ปิด เพื่อให้ได้เสียงกังวานตามต้องการ สมัยก่อนหนุ่มชาวเหนือ นิยม

เล่นดีดคลอการขับร้องในขณะไปเกี้ยวสาวตามหมู่บ้านในยามค่ าคืน ปัจจุบันหาผู้เล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้น้อยมาก 

(ออนไลน์: http://www.kwksch.ac.th/art) 

 

ภาพที่ 7.40 พิณเปี๊ยะ 

ที่มา: http://i1.ytimg.com/vi/SEl4XCrDdKY/hqdefault.jpg 

http://www.kwksch.ac.th/art
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 1.6 กลอง ชาวเหนือมีกลองหลายชนิด เช่น กลองหลวง กลองปูุเจ่ กลองปูุจา กลองสะบัด

ชัย กลองสิ้งหม้อง กลองมองเซิง กลองโปุงปัง กลองแอว กลองตะหลดปด เป็นต้น ตามวัดต่างๆ จะมีกลองหลวง 

และกลองแอวไว้ใช้ในขบวนแห่ไทยทาน ทั้งใช้บรรเลงประกอบการฟูอนเล็บ กลองหลวงนั้นนิยมตีประชันกันว่าของ

วัดใดเสียงจะดังดีกว่ากัน และกลองสะบัดชัย ก็มีการฝึกฝนลีลาการตีท่ีผาดโผนเล้าใจมากยิ่งขึ้น 

 

ภาพที่ 7.41 กลองปูุเจ่ 

ที่มา: http://www.openbase.in.th/files/u10/art-culture_chiangmai-pic130.jpg 

 

 2 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคอีสาน 

 นับตั้งแต่สมัยโบราณภาคอีสานเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนชาวพ้ืนเมืองหลายกลุ่มที่ได้อพยพมารวมกันกับ

ชาวพ้ืนเมืองเดิม มีการน าเอาศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการขับร้อง ดนตรี และการละเล่นต่างๆ ผสมผสานกันมาตั้งแต่

สมัยล้านนาและล้านช้าง โดยยึดเอาแนวล าแม่น้ าโขงเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญจากทางเหนือลงสู่ทางใต้ 

ดั้งนั้นบริเวณท่ีราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ าโขง จึงเป็นแหล่งอารยะธรรมดั้งเดิมของชาวพ้ืนเมืองในสมัยนั้น 

 ดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่ถือก าเนิดจากกลุ่มชนต่างๆ ในอดีตสร้างสมสืบทอดต่อ

กันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งมีอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของประเทศไทย 

วัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นในภาคอีสานสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มอีสานเหนือ และกลุ่มอีสาน

ใต้ โดยเครื่องดนตรีที่พบในแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 
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  2.1 กลุ่มอีสานเหนือ 

  จังหวัดในกลุ่มอีสานเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนมหนองคาย อุดรธานี 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย มุกดาหาร ยโสธร และอุบลราชธานี โดยดนตรีพ้ืนบ้านที่โดดเด่นของกลุ่มนี้ ได้แก่ หมอ

ล า และเซิ้ง เครื่องดนตรีที่มักใช้ประกับการแสดงเหล่านี้ ได้แก่ พิณ ไหซอง โปงลาง แคน โหวต ปี่ผู้ไท และกลอง 

เป็นต้น 

   - พิณ มีรูปร่างคล้ายกีตาร์ มี 2-4 สาย โดยแบ่งเป็น 2 สายคู่เหมือนซึงของภาคเหนือ 

ดั้งเดิมใช้สายลวดเบรกรถจักรยาน เพราะคงทนและให้เสียงดังกว่าสายชนิดอ่ืน แต่ปัจจุบันนิยมใช้สายกีตาร์แทน 

ตัวพิณท าด้วยไม้ขนุน เพราะมีน้ าหนักเบาและให้เสียงทุ้มกังวานไพเราะกว่าไม้ชนิดอ่ืน โดยมากพิณจะเล่นคู่กันกับ

แคน 

 
ภาพที่ 7.42 พิณ 

ที่มา: http://www.baanmaha.com/community/thread38389.html 

 

   - ไหซอง หรือพิณไห เป็นพิณที่ท ามาจากไหน้ าปลาหรือไหใส่ปลาร้า นิยมท าเป็น

ชุดๆ ละหลายใบโดยมีขนาดลดหลั่นกัน ตรงปากไหใช้เส้นยางหนังสติกหรือเส้นยางที่ตัดมาจากยางในของ

รถจักรยานผูกและขึงผ่านให้ได้เสียงประสานกัน โดยท าหน้าที่ให้เสียงทุ้มคล้ายกีตาร์เบสของฝรั่ง 
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ภาพที่ 7.43 การบรรเลงไหซองหรือพิณไห 

ที่มา: http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=105113 

  

   - โปงลาง มีลักษณะคล้ายระนาดแต่มีขนาดใหญ่ เดิมทีโปงลางเป็นชื่อของกระดึง

ที่แขวนคอวัวต่าง เป็นสัญญาณระหว่างการเดินทางไปค้าขาย ส่วนโปงที่เป็นเครื่องดนตรีเดิมชาวบ้านในจังหวัด

กาฬสินธุ์เรียกว่า “ขอลอ” โปงลางท าจากไม้เนื้อแข็ง ซึ่งไม้ที่นิยมน ามาท า ได้แก่ ไม้มะหาดที่ตายยืนต้นมาแล้ว

ประมาณ 3 ปี โปงลางจะประกอบด้วยลูกระนาดหรือไม้ท่อนโตขนาดแขนจ านวน 12 ท่อน เรียงจากขนาดใหญ่ไป

หาเล็กหรือระดับเสียงต่ าไปหาสูง ท่อนยาวที่สุดประมาณฟุตครึ่ง และสั้นที่สุดประมาณ 1 ฟุต ถากตรงกลางให้บาง

เพ่ือปรับระดับเสียงแล้วใช้เชือกร้อยเป็นผืนไม่ต้องใช้รางอย่างระนาด แต่ใช้แขวนไว้กับหลักหรือเสาแต่ไม่ให้ท่อน

ล่างชิดพ้ืน เสียงโปงลางประกอบด้วยเสียงห้า คือ เสียง โด เร มี ซอล ลา ในการตีโปงลางนิยมใช้คนบรรเลง 2 คน 

แต่ละคนใช้ไม้ตีสองอัน คนหนึ่งตีเสียงท านองเพลงตามลายต่างๆ เช่นเดียวกับพิณหรือแคน อีกคนหนึ่งตีเสียงเสริม

ประสาน 
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ภาพที่ 7.44 การบรรเลงโปงลาง 

ที่มา: http://livethaimusic.blogspot.com/2011/02/blog-post_12.html 

 

   - แคน เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวอีสาน เสียงแคนเกิดจากการเปุาและ

การดูดกระแสลมผ่านลิ้นโลหะที่ฝังอยู่ในรูบากข้างล าท่อ  ผู้เปุาควบคุมระดับเสียงของลูกแคนได้ ด้วยการขยับ

ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างปิดเปิดรูนับ ซึ่งเจาะไว้ที่ส่วนเหนือเต้าของลูกแคนทุกลูก เสียงของแคนมีความไพเราะ แสดง

ได้ทั้งอารมณ์สนุกสนาน และเศร้าสร้อย (ออนไลน์: http://www.isan.clubs.chula.ac.th/dontri) 

 
ภาพที่ 7.45 แคน 

ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/แคน 

   

- โหวต เป็นเครื่องเปุาที่ท าด้วยลูกแคนแต่ไม่มีลิ้น โดยน าเอากู่แคนจ านวนประมาณ 7 

ถึง 12 อัน มาตัดให้ได้ขนาดลดหลั่นกันให้ปลายทั้งสองข้างเปิด ปลายด้านล่างใช้ขี้สูตรปิดให้สนิท ส่วนปลายบน

เปิดไว้ส าหรับเป็นรูเปุา โดยน าเอากู่แคนมารวมกันเข้ากับแกนไม้ไผ่ที่อยู่ตรงกลาง จัดลุกแคนล้อมรอบในลักษณะ



278 
 

ทรงกลม ตรงหัวโหวตใช้ขี้สูตรก่อเป็นรูปกรวยแหลม เพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับจรดฝีปากด้านล่าง และให้โหวตหมุนได้

รอบทิศเวลาเปุา 

 
ภาพที่ 7.46  โหวต 

ที่มา: http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1270915 

    - กลอง ในภาคอีสานมีกลองที่ใช้ในการบรรเลงดนตรีประกอบจังหวะหลายประเภท 

เช่น กลองยาวหรือกลองหาง เป็นกลองขึ้นหนังหน้าเดียว ตอนหน้าใหญ่ ตอนท้ายมีลักษณะเรียวมีหลายขนาด และ

ตรงกลางของหน้ากลองจะติดข้าวสุกบดผสมขี้เถ้าถ่วงเสียงตัวกลองยาวนั้น นอกจากนั้น ยังมีกลองเส็ง หรือ กลอง

กิ่ง หรือ กลองแต้ เป็นกลองคู่ประเภทหน้าเดียว นิยมใช้ส าหรับการแข่งขันประลองความดังกัน หรืออาจใช้ส าหรับ

ตีในงานบุญต่างๆ เช่น งานบุญบั้งไฟ อีกทั้งยังมี กลองตุ้ม เป็นกลองร ามะนาขนาดใหญ่ที่ใช้ในวงกลองยาว เวลาตี

ต้องใช้คนสองคนหาม และให้คนที่หามอยู่ข้างหลังเป็นคนตีไปด้วย 

 
ภาพที่. 7.47 กลองตุ้ม 

ที่มา: http://jittayaesanmusic.blogspot.com/2012/08/blog-post_9112.html 
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  2.2 กลุ่มอีสานใต้ 

  จังหวัดในกลุ่มอีสานใต้ มีเขตติดต่อกับเขมร ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ และ

นครราชสีมา ศิลปะการแสดง และดนตรีส่วนใหญ่จึงได้รับอิทธิพลจากเขมร ได้แก่ เจรียง กันตรึม เป็นต้น เครื่อง

ดนตรีที่ปรากฏในกลุ่มอีสานได้ เช่น กลองกันตรึม ซอกันตรึม สะไน และปี่จรวง เป็นต้น 

   - กลองกันตรึม เป็นกลองขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายโทนทางภาคกลาง แต่มีความยาว

มากกว่า ตัวกลองท าจากแก่นไม้ขนุน เพราะท าให้เสียงดังกังวาน หนังที่นิยมใช้ท าหน้ากลอง คือหนังของลูกวัว 

หนังงูเหลือม หนังตะกวด แต่ที่นิยมกันมาก คือ หนังลูกวัว ที่น ามาฟอกโดยการแช่ในน้ าเกลือ แล้วต าให้หนังบาง 

เมื่อหนังบางจนได้ที่ดีแล้ว ก็น าไปขึงตึงบนหน้ากลองในขณะที่หนังยังเปียกอยู่  กลองกันตรึมที่ใช้โดยทั่วไป จะมี 2 

ลูก เรียกว่าตัวผู้ และตัวเมีย ซึ่งทั้งคู่มีขนาดเท่ากัน เรียกชื่อแตกต่างกันที่ระดับเสียง 

 
ภาพที่ 7.48 กลองกันตรึม 

ที่มา: http://tkapp.tkpark.or.th 

 

   - ซอกันตรึม เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีที่มีบทบาทส าคัญในวงกันตรึมของ

อีสานใต้มาช้านาน คันทวนหรือตัวซอท าจากไม้หลากชนิดที่หาได้ในท้องถิ่น กล่องเสียงขึงด้วยหนังงูเหลือม มีคันชัก

ผูกเชือกหางม้า หรือไนล่อน ท าหน้าที่ถูลงบนสายโลหะจ านวน 2 สาย ที่พาดขึงในลักษณะเดียวกันกับซอภาคกลาง 

เพ่ือให้เกิดเสียง  
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ภาพที่ 7.49 ซอกันตรึม 

ที่มา: http://tkapp.tkpark.or.th 

 

   - สะไน หรือเสนงแกว คือ ปี่เขาควาย เป็นเครื่องเปุาประเภทลิ้นเดี่ยว ตัวกล่องเสียงท า

ด้วยเขาควาย มีลิ้นโลหะ หรือลิ้นไม้ไผ่บางๆ ติดอยู่ด้านหนึ่ง (เหมือนลิ้นแคน) เวลาเปุาจะอมตรงลิ้นนี้ ด้านปาก

ล าโพงเขาควายมีแผ่นไม้บางๆ ติดด้วยขี้สูดกั้นไว้ครึ่งหนึ่ง เวลาเปุาจะใช้มือปิดด้านนี้ บังคับเสียงสูงต่ าได้ด้วย สะไน 

ใช้ในการให้สัญญาของชาวส่วย และพวกคล้องช้าง มาช้านาน มักใช้ประสมวงกับวงกันตรึม และประกอบการเล่น

พ้ืนบ้านทุกประเภท 

 
ภาพที่ 7.50 สะไน หรือ เสนงแกว 

ที่มา: http://tkapp.tkpark.or.th 

 

   - ปี่จรวง เป็นปี่ประเภทลิ้นเดี่ยว โดยลิ้นท าจากโลหะเหมือนแคน เวลาเปุาจะใช้ปากอม

บริเวณลิ้น แล้วยกเลาปี่ตั้งตรงเช่นเดียวกับขลุ่ยของภาคกลาง ปี่จรวงมีรูนิ้วบังคับเสียงทั้งหมด 7 รู มีความยาว 30-

35 เซนติเมตร ใช้ประกอบการเจรียง (การเรียงถ้อยค าให้สละสลวยคล้องจอง แล้วน ามาขับ หรือร้องในลักษณะ

คล้ายท านองเสนาะ โดยใช้การด้นโต้ตอบระหว่างหนุ่มสาว) หรือเล่นรวมอยู่ในวงกันตรึม และวงมโหรีพื้นบ้าน  
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ภาพที่ 7.51 ปี่จรวง 

ที่มา: http://tkapp.tkpark.or.th 

  

 3 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคกลาง 

 ภาคกลาง เป็นภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทย คลอบคลุมพ้ืนที่แห่งที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา โดยมี

จังหวัดทั้งสิ้น 22 จังหวัด สภาพสังคมประกอบด้วยคน 2 กลุ่มใหญ่ คือ ชนชั้นปกครอง และประชาราษฎรทั่วไป 

ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 2 ระดับ คือ ประเพณีราษฎร์ และประเพณีหลวง ต่อมา

ประเพณีทั้งสองต่างปะทะสังสรรค์กัน กลายเป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะร่วมกัน แต่แตกต่างกันทั้งรูปแบบและ

เนื้อหา ซึ่งในที่สุดแล้ววัฒนธรรมดังกล่าวได้กลายเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของสังคม  เช่น วงปี่พาทย์ วงมโหรี        

วงเครื่องสาย ละคร โขน เป็นต้น ดังนั้น เครื่องดนตรีที่พบในภาคกลางจึงเป็นเครื่องดนตรีไทยราชส านัก 

  อย่างไรก็ตาม ในชุมชนหมู่บ้านหรือสังคมชนบท ยังมีการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการท างานและ

ความบันเทิง จัดเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านพ้ืนเมืองได้แก่ "การเล่นเพลง" ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเพณีพิธีกรรม การท างาน 

และความบันเทิงอ่ืนๆ ที่เป็นความบันเทิงในระดับชาวบ้าน ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

 

 4 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคใต้ 

 ภาคใต้ เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีความแตกต่างด้านความเชื่อและศาสนา 

ขณะเดียวกันลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแผ่นดินทอดยาวจากเหนือสู่ใต้ และมีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลสองฝั่ง ส่งผลให้

วิถีชีวิตของคนใต้มีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ชาวไทยที่นับถือศาสนา

อิสลาม ชาวไทยเชื้อสายจีน ชนกลุ่มน้อยที่ปรากฏในบางพ้ืนที่ เช่น ชนเผ่าซาไก ชาวเล หรือที่เรียกกันว่าชาวมอ

แกน เป็นต้น (อเนก นาวิกมูล และณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, 2550: 142)  
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 ดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ มีบทบาทในการบรรเลงประกอบการละเล่นทุกชนิด เช่น โนรา หนังตะลุง  กาหลอ 

มะโย่ง เป็นต้น เครื่องดนตรีที่ใช้มักเป็นเครื่องตีประกอบจังหวะ แต่เนื่องจากได้รับอิทธิพลเครื่องดนตรีจากชวา -

มลายู และภาคกลางของไทยด้วย ดังนั้น การเล่นเครื่องดนตรีจึงมีการปรับใช้เครื่องดนตรีอ่ืนร่วมกับเครื่องดนตรี

ดั้งเดิมของภาคใต้ที่เน้นเครื่องตีไว้ด้วย แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ เครื่องดนตรีที่พบในภาคใต้ 

ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี และเครื่องดนตรีประเภทอ่ืนๆ  

  4.1 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี 

  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เป็นเครื่องดนตรีหลักของทางภาคใต้ ได้แก่ กลองหนังตะลุงและ

กลองโนรา กลองทน กลองบานอ ปืด กรือโตะ และแตระหรือแกระ เป็นต้น 

   - กลองหนังตะลุงและกลองโนรา เป็นเครื่องดนตรีซึ่งใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง

และโนรา ส่วนใหญ่จะตีประกอบจังหวะการเชิดรูปหนังตะลุง และจังหวะการร่ายร าของโนรารวมทั้งร่วมประสาน

เสียงในการบรรเลงเพลงดนตรีหนังตะลุงและโนรา  

   ลักษณะกลองเป็นกลองขนาดเล็ก ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง มีรูปร่างเป็นรูปทรงกระบอกกลม 

ตรงกลางปุอง หวายเรียวเล็กน้อยเท่ากัน ความหนาของตัวกลองประมาณ 3-4 เซนติเมตร หน้ากลองทั้งสองหุ้ม

ด้วยหนังสัตว์ ตรึงด้วยลูกสักหรือหมุดยึด รัดด้วยปลอกหวาย ส่วนหน้ากลองด้านล่างติดขี้อุ้งหรือขี้ชันไว้ เพ่ือให้

กลองมีเสียงแหลมหรือเสียงตุ้ง บรรเลงโดยใช้มือตีหรือใช้ไม้ตี 2 อัน ขนาดของกลองมี 2 ขนาด ขนาดเล็กเรียกว่า 

“กลองหนังตะลุง” หรือ “กลองตุ๊ก” ของภาคกลาง ส่วนกลองขนาดใหญ่เรียกว่า “กลองโนรา” หรือ “กลอง

ชาตรี” ของทางภาคกลาง ดังรูป 

 

ภาพที่ 7.52 กลองหนังตะลุงและกลองโนรา 

ที่มา: http://www.siamdontrithai.com/images/1348733530.jpg 
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   - กลองทน หรือกลองแขก เป็นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ประเภทเครื่องตีให้จังหวะ

หนึ่ง นิยมใช้ในกลุ่มชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม มีลักษณะคล้ายกลองปืด ท าด้วยไม้เนื้อแข็งเหนียวทนทาน 

รูปร่างทรงกระบอกกลม หัวท้ายไม่เท่ากัน หนังหน้ากลองมีหลายขนาดตามความเหมาะสม ร้อยโยงด้วยหวายหรือ

เชือกหนังทั้งสองหน้า มีสายรั้งหรือปลอกหนังส าหรับปรับเสียงสูงต่ า ส่วนถัดมาเป็นคอกลองด้านใหญ่มีเชือกไน

ล่อนและหวายขนาดเล็กรัดแน่นหนา ไม้ตีกลองมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลมยาว โค้งงอตรงกลาง ความยาว

ประมาณ 10-12 เซนติเมตร กลองทนมี 2 ชนิด คือ ทนแม่ กับทนลูก โดยทนแม่จะมีขนาดใหญ่กว่า กลองทนมี

ลักษณะดังรูป 

 

 

 

ภาพที่ 7.53 กลองทน 

ที่มา: http://www.bs.ac.th/musicthai/img11.jpg 

 

   - ปืด หรือโพนปืด เป็นกลองชนิดหนึ่งที่ขึ้นหนังทั้งสองหน้า ลักษณะคล้ายตะโพนทาง

ภาคกลาง นิยมท าด้วยไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะรูปร่างเป็นรูปทรงกระบอกยาว ตรงกลางนูนปุองและหัวท้ายไม่เท่ากัน

เล็กน้อย มีความยาวของตัวกลองเป็น 2 เท่า จากหน้ากลองด้านโต ภายในตัวกลองกลวงตลอด โดยมีลักษณะหัวทั้ง

สองบานกว้างผายออกคล้ายกับล าโพงเครื่องขยายเสียง หน้ากลองนิยมหุ้มหนังค่าง หรือหนังที่มีความบางและ

เหนียวทนทานมีเสียงดี ปืดมีเสียงดังตามขนาด เช่น เสียงใหญ่ เสียงกลาง และเสียงเล็กแหลม ตามล าดับ น ามาใช้ตี

ประโคมหรือบรรเลงในพิธีกรรมและโอกาสต่างๆ  
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ภาพที่ 7.54 กลองปืด 

ที่มา: http://www.laksanathai.com/book3/LargeImages/257.jpg 

   

   - กลองบานอ เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีที่ปรากฏใช้แพร่หลายในกลุ่มชาวไทยมุสลิม 

ลักษณะกลองขึ้นหนังหน้าเดียว มีลักษณะคล้ายกลองร ามะนา แต่มีขนาดใหญ่และยาวเรียวเล็กน้อยไปทาง

ด้านหน้า นิยมท าด้วยไม้เนื้อแข็งเหนียวทนทาน และไม่แตกง่าย มีรูปร่างทรงกระบอกกลมหัวท้ายไม่เท่ากันภายใน

กลวงตลอด ด้านหน้าจะโตกว่าด้านหลังเล็กน้อย หนังหน้ากลองนิยมหุ้มด้วยหนังควายหรือหนังวัว ด้านข้างกลอง

ตรึงด้วยเชือกหรือหวายก็ได้ กลองบานอใช้ตีประโคมหรือบรรเลงในโอกาสต่างๆ สามารถประโคมเดี่ยว หรือ

ประโคมเพ่ือการแข่งขัน 

 
ภาพที่ 7.55 กลองบานอ 

ที่มา: http://culture.pn.psu.ac.th/antique/picture/kerbanor/kerbanor.jpg 
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   - กรือโต๊ะ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ที่ใช้ไม้ขึ้นหน้ากลองแทนหนัง ซึ่งสามารถ

น ามาใช้ตีบรรเลงให้เกิดเสียงต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน มีรูปร่างลักษณะคล้ายกระโถน ท าด้วยไม้เนื้อแข็งหรือผล

มะพร้าวทั้งเปลือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ภายในกลวงเป็นหลุมตามรูปทรงของกรือโต๊ะ คือเป็นรูปทรงกลมฐานแคบ 

เป็นกลองของกลุ่มชนชาวไทยมุสลิมแถบจังหวัดนราธิวาสเท่านั้น กรือโต๊ะเป็นกลองที่น ามาใช้ตีแข่งขันเป็นคณะ          

ในโอกาสคืนเดือนหงายหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว และในงานเทศกาลหรืองานส าคัญต่างๆ เช่น งานพิธีเข้าสุหนัต งาน

แต่งงาน เป็นต้น 

 
ภาพที่ 7.56 กรือโต๊ะ 

ที่มา: http://culture.pn.psu.ac.th/antique/picture/kruetoh/kruetoh.jpg 

    

- แตระพวงหรือกรับพวง ท าด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะรูปร่างทรง

สี่เหลี่ยมผืนผ้าจ านวน 5-9 แผ่น มีปลายข้างหนึ่งมีความหนากว่าเจาะรูข้างละ 1 รู มีเชือกร้อยซ้อนกันเป็นพวงบน

ฐานไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีเสาไม้หรือเหล็กกลมร้อยเป็นหลักรูของแตระยึดไว้เพื่อสะดวกในการใช้ตีได้อย่างกระชับ 

จะใช้ประกอบการละเล่นหรือการแสดงโนราเท่านั้น  
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ภาพที่ 7.57 แตระ หรือแกระ 

ที่มา: http://flash-mini.com/thaidon/back/picture/1306816186.jpg 

  

  4.2 เครื่องดนตรีประเภทอ่ืน 

  เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ที่นอกเหนือจากเครื่องตี ยังมีเครื่องดนตรีประเภทดีด สี และเปุา 

เครื่องดนตรีประเภทดีด มีเฉพาะเครื่องดนตรีซาไก ส่วนเครื่องดนตรีประเภทสี ได้แก่ ซออู้ ซอด้วง และซอรือบับ 

และเครื่องดนตรีประเภทเปุา ได้แก่ ปี่หนังตะลุงหรือปี่โนรา  และปี่กาหลอ เป็นต้น 

   - ซออู้และซอด้วง เป็นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในกลุ่มชาว

ไทยพุทธ ได้น ามาใช้บรรเลงประกอบการละเล่นพ้ืนบ้านภาคใต้แต่ละชนิด ซออู้และซอด้วงน ามาใช้คู่กันในการ

แสดงหรือเล่นหนังตะลุงและโนรา ในลักษณะการเดินท านองประกอบเพลง และเสริมจังหวะของเครื่องตีให้มีความ

ไพเราะยิ่งข้ึน 

   - ซอรือบะ หรือรือบับ เป็นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ประเภทเครื่องสี ที่นิยมน ามาใช้

บรรเลงประกอบการละเล่น หรือการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้แต่ละชนิดของชาวไทยมุสลิม ซอรือบะมีรูปร่างลักษณะ

เหมือนซอสามสายของภาคกลาง กะโหลกซอท าด้วยไม้เนื้อแข็ง และเหนียวทนทาน มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู 

ด้านหน้าหุ้มด้วยหนังกระเพาะอุจจาระวัว สายซอท าจากสายเอ็นกีตาร์ สายรัดอกซอท าด้วยปลอกเงินเพ่ือรั้งสาย

ซอให้ตึง คันซอท าด้วยไม้แผ่นบาง ตรงกลางโค้ง ปลายงอเข้าใน สายคันซอท าจากหางม้าหรือเอ็น 
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ภาพที่ 7.58 นักดนตรีก าลังบรรเลงซอรือบะ 

ที่มา: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.467071726703597. 

1073741929.346540048756766&type=3 

 

   - ปี่หนังตะลุง หรือปี่โนรา เป็นเครื่องดนตรีประเภทเปุาชนิดหนึ่ง ที่มีรูปลักษณ์

เหมือนกัน แต่ขนาดต่างกันซึ่งเป็นปี่ชนิดเดียวกับปี่ทางภาคกลาง โดยปี่หนังตะลุงเป็นปี่ที่มีขนาดเล็ก เรียกว่า “ปี่

ยอด” หรือ “ปี่นอก” ส่วนปี่โนราเป็นปี่ขนาดใหญ่ เรียกว่า “ปี่ต้น” หรือ “ปีใน” และมีขนาดกลางด้วยเรียกว่า “ปี่

กลาง” ปี่เหล่านี้ท าด้วยไม้เนื้อแข็งที่มีความทนทาน ซึ่งนิยมใช้แก่นของไม้ที่มีลักษณะรูปทรงกระบอกกลมยาว หัว

ท้ายบาน ตรงกลางปุอง เรียกว่า “เลาปี่”  มีก าพรวดที่เป็นไม้หรือแผ่นโลหะทองเหลือง มีขนาดกลมยาวเล็ก 

ภายในเป็นรูกลวง ปลายข้างหนึ่งใช้สวมกับลิ้นปี่ที่ท าด้วยใบตาลหรือเป็นโลหะทองเหลืองเป็นกลีบประมาณ 3-4 

กลีบ  

   - ปี่กาหลอ หรือปี่ฮ้อ เป็นปี่ที่ใช้ในวงกาหลอโดยเฉพาะ เสียงโหยหวนวังเวงอย่างน่ากลัว 

รายละเอียดในด้านรูปร่างและสุ้มเสียงไม่เหมือนของชาติใด แสดงว่าไทยภาคใต้คิดขึ้นมาใช้เอง ปี่กาหลอมี

ส่วนประกอบที่แยกจากกันได้ 4 ชิ้น คือ ส่วนก าพวด แผ่นก าบัง ปาก เลาปี่ และล าโพง ส่วนก าพวดใช้ลิ้นใบตาลรูป

พัดกว้างราว 8 มิลลิเมตร จ านวน 4 ชิ้น มัดติดกับท่อเล็กๆ โต 3 มิลลิเมตร แผ่นก าบังปากท าจากเปลือกหอยมุก

กว้าง ประมาณ 5 เซนติเมตร เจาะรูตรงกลางส าหรับเสียบก าพวด เลาปี่ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง ยาวประมาณ 9 นิ้ว 

เจาะรูรูปกรวยตลอดความยาวของไม้ และเจาะส าหรับบังคับเสียง 7 รู ใช้ปลอกโลหะรัดระหว่างรูและหัวท้าย 
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ปูองกันแตก ส่วนล าโพงใช้ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ขนุน แต่งให้ปากกว้างแบบล าโพง อีกด้านหนึ่งแต่งรูให้พอดีสวมกับ

เลาปี่ได้ รอบๆ ส่วนล าโพงใช้ด้ายสายสิญจน์พันและถักเป็นก้อนโต ความยาวทั้งหมดเมื่อน ามาต่อกันเรียบร้อยแล้ว

ได้ 13 นิ้ว 

 
ภาพที่ 7.59 หมอปี่ ก าลังเปุาปี่กาหลอ 

ที่มา: http://www.tunu.ac.th/elearning/mediawinht/science/ระบบนิเวศ

5/aksorn.com/images/lib/art/145_2.jpg 

 

ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคภาค 

 ดนตรีไทยพ้ืนบ้าน ถือเป็นดนตรีภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่มีการคิดค้นลองผิดลองถูก ประสมวงกันและมีการ

ปรับปรุงเพื่อให้เข้ากันสถานการณ์บ้านเมือง และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างชัดเจนดนตรีพ้ืนบ้านมีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่ง ในวงการวิชาการทางดนตรีพื้นบ้าน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความ

และเสนอแนวคิดเกี่ยวกับดนตรีพ้ืนบ้านไว้หลายท่าน พอสรุปได้ว่า ดนตรีพ้ืนบ้านเป็นผลผลิตจากสังคมที่มีการ

แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนนั้น มีการถ่ายทอดกันแบบมุขปาฐะ ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็น

เจ้าของให้ถือว่ากลุ่มชนนั้นร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมากเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องและท านองไม่ตายตัว สามารถขยายไป

ได้เรื่อยๆ หรือตัดให้สั้นลงก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวศิลปิน ลักษณะเพลงมีความเรียบง่าย ทั้งในด้านถ้อยค า ส านวนโวหาร 

การร้อง และการแสดงออก ลักษณะของดนตรีไทยพ้ืนบ้านในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีความแตกต่างกัน 

ดังนี้ 
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 1. ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านภาคเหนือ 

ศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคเหนือ จะมีลักษณะเป็นเพลงขับร้อง ประกอบกับวงดนตรีส่วนมากมีค า

ร้องเป็นสาระส าคัญในด้านภาษา และวรรณกรรม ค าร้องของเพลง นิทาน ต านาน และเรื่องเล่าประเภทอ่ืนๆ ค า

ร้องของเพลงพื้นบ้านส่วนมากเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ เพลงพ้ืนบ้านภาคเหนือที่มีมาแต่อดีต ได้แก่ เพลงกล่อมเด็ก 

เพลงประกอบการเล่น เพลงเล่าเรื่อง และเพลงปฏิพากย์หรือซอ (ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์; 2552: 9) 

 1.1 เพลงกล่อมเด็ก 

เพลงกล่อมเด็กนี้ในภาคเหนือ เรียกว่า “เพลงอื่อลูก” เนื่องจากมีลีลาช้าอย่างผ่อนคลาย ไม่มีการ

ก าหนดความยาวของบท หรือวรรคตอนท่ีแน่นอน มีทั้งค าร้องที่เป็นค าตามความหมายและค าที่ออกเสียงครางอ่ือๆ 

หรือการเอื้อนไปตามท านอง ทั้งนี้เนื่องจากเพลงกล่อมเด็กนี้เป็นเพลงที่ใช้ลักษณะการร้องแบบด้นเป็นหลัก จึงไม่มี

เนื้อร้องที่ตายตัว แต่ผู้ขับร้องมักจะใช้เนื้อหาของเพลงให้มีความหมายในการอบรม สั่งสอนเด็กให้เป็นคนดี เชื่อฟัง

พ่อแม่ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม เพ่ือเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม 

1.2 เพลงประกอบการเล่น 

เพลงประกอบการร้องเล่นเป็นเพลงที่มีค าร้องเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ท านองและลีลาจังหวะ

แตกต่างจากเพลงกล่อมเด็ก ตรงที่มีการเอ้ือนน้อยกว่า หรือแทบไม่มีเลย ฟังดูคล้ายๆบทท่องบ่น มีจังหวะเร็วกว่า

และค่อนข้างสม่ าเสมอ ส่วนมากมักมีการละเล่นหยอกล้อประกอบ ปัจจุบันเพลงประกอบการเล่นของเด็กที่เป็น

ผลผลิตจากสังคมเดิมของล้านนาเหลือน้อยลงเพลงเก่าๆ ถูกลืมไปมาก ส่วนเพลงใหม่ที่เด็กรู้จักส่วนมากมากับสื่อ

ใหม่ๆ เช่น วิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งเพลงใหม่เหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากเพลงเด็กของชาวตะวันตกเข้ามาประเภทหนึ่ง 

เรียกว่า “เนิสเซอรี ไรม์ส” (Nursery Rhymes) 

1.3 เพลงเล่าเรื่อง 

เพลงพ้ืนบ้านที่เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม และสภาพการณ์ต่างๆ เช่น นิทาน ต านาน 

หรือชาดก ค าร้องมักจะมีลักษณะเป็นค าประพันธ์ที่มีแบบแผนค่อนข้างชัดเจน เช่น เป็นลักษณะของค่าว หรือร่าย 

หรือโคลง ซึ่งเป็นค าประพันธ์หลักๆของชาวล้านนาที่ผู้แต่งต้องมีความรู้เพียงพอ และจะต้องมีความรู้ด้านการอ่าน 

และการเขียนได้ด้วย 
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1.4 เพลงซอ 

ซอ เป็นเพลงพ้ืนบ้านประเภทหนึ่งของชาวล้านนา มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมวัฒนธรรมล้านนา

ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน การขับซอจะใช้ผู้ขับร้อง หรือเรียกว่า “ช่างซอ” ทั้งชายและหญิงผลัดเปลี่ยนกันซอ โดย

ด าเนินเรื่องราวเนื้อร้อง (เครือซอ) ในลักษณะการด้น ดังนั้นช่างซอ ต้องเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบเป็นอย่างสูงใน

การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ออกมาในรูปแบบของการซอ ในอดีตการถ่ายทอดความรู้ด้านการซอ นั้น ครูซอจะ

ถ่ายทอดเครือซอให้แก่ศิษย์ ด้วยวิธีให้ศิษย์ว่าตาม และจะพาศิษย์ไปฟังการซอตามที่ต่างๆ ศิษย์จะต้องพยายาม

จดจ าเนื้อเรื่อง และท านองให้ขึ้นใจ ทั้งต้องฝึกดัดแปลงค าซอ ต่างๆ เป็นประจ า เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์

จริงให้ได้อีกด้วย เนื่องจากการซอจริงนั้น การด้นเนื้อร้องเป็นสิ่งส าคัญของการขับซอ 

ซอเป็นเพลงพ้ืนบ้านที่แพร่หลายมากในเกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือ แต่แบบแผนของซอโดย

พิจารณาจากฉันทลักษณ์ของค าซอ และวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบ สามารถแบ่งได้ 2 สายวัฒนธรรม ซอ

เชียงใหม่ เป็นการขับร้องเข้าท านองกับปี่ และซึง และซอน่าน เป็นการขับร้องเข้าท านองกัลสะล้อ และปิน 

 

 
ภาพที่ 7.60 การแสดงซอพ้ืนเมืองของจังหวัดเชียงราย 

ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ 

 

1.5 วงสะล้อซอซึง 

วงสะล้อ ซอ ซึง หมายถึง วงดนตรี ที่น าเอาเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสายของภาคเหนือ คือ 

ซึงสะล้อ และเครื่องประกอบจังหวะมาบรรเลงรวมกันเป็นวง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในภาคเหนือ มาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน มีอยู่เฉพาะในภาคเหนือตอนบนเท่านั้น ถือว่าเป็นวงดนตรีพ้ืนบ้านของท้องถิ่นล้านนา การบรรเลงรวมวง
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สะล้อ ซอ ซึง มีทั้งบรรเลงเพ่ือการขับซอ บรรเลงเพลงทั่วไป และการบรรเลงเพ่ือประกอบการฟูอนร า การบรรเลง

แต่ละรูปแบบมีวิธีการจัดวงที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับวงสะล้อซอ ซึง นั้นว่าให้เครื่องดนตรีใดมีบทบาท ใน

การบรรเลงมากที่สุดในวง ลักษณะการให้เครื่องดนตรีบางชิ้น เป็นตัวหลักของการบรรเลง มีผลต่อการบรรเลง

เครื่องดนตรีชิ้นอื่น ที่บรรเลงร่วมอยู่ในวงเช่นกัน  

1.6 วงดนตรีที่ใช้กลองเป็นประธาน 

มรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวล้านนาได้รับและสืบทอดส่งต่อกันมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรล้านนาจนถึง

ปัจจุบัน มีกลองเป็นมรดกทางดนตรีรวมอยู่ด้วยเป็นจ านวนไม่น้อย และกลองเหล่านี้ได้มีสถานะเป็นเครื่องดนตรี

ส าคัญ หรือเป็นประธานของวงดนตรีหลายลักษณะ เช่น กลองปูจา กลองสะบัดชัยกลองเต่งถึ้ง กลองตึ่งโนง กลอง

หลวง กลองอู่เจ่ หรือปูุเจ่ กลองมองเซิง เป็นต้น 

 

 2 ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านภาคกลาง 

เพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง แบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภท ตามโอกาสในการเล่น ได้แก่ เพลงหน้าน้ า เพลงหน้า

เกี่ยวข้าวและนวดข้าว เพลงหน้าสงกรานต์ และเพลงหน้าเล่นทั่วไปไม่จ ากัดเทศกาล 

2.1 เพลงหน้าน้ า 

หน้าน้ าของภาคกลางอยู่ราวเดือนกันยายน ตุลาคม ประเพณีในช่วงนี้ เช่น ประเพณีทอดกฐิน 

ทอดผ้าปุา เป็นต้น ชาวบ้านจะท าบุญไหว้พระ ต่างลงเรือ พายแจวกันไป บรรยากาศที่เห็นน้ าเจิ่งนอง ต้นข้าวเจริญ

งอกงาม รอวันสุกไม่อีกกี่เดือน ท าให้เบิกบานใจ ซึ่งนอกจากการท าบุญแล้ว  จึงมีการละเล่นแสดงออกถึงความรื่น

เริงด้วย เช่น แข่งเรือ และเล่นเพลง เพลงในช่วงนี้มีอยู่ห้าเพลง ได้แก่ เพลงเรือ เพลงหน้าใย เพลงครึ่งท่อน เพลงร า

ภาข้าวสาร และเพลงร่อยพรรษา 

2.2 เพลงหน้าเกี่ยวข้าวและนวดข้าว 

ราวเดือนธันวาคม หรือมกราคม ข้าวเริ่มสุกสามารถเก็บเกี่ยวได้ ในอดีตคนไทยมี  “การลงแขก” 

ช่วยกันเก็บเกี่ยวและนวดข้าว ระหว่างที่ร่วมแรงกันท างาน เจ้าของงานต้องเลี้ยงข้าวปลาอาหารและขนมนมเนย

อย่างเต็มที่ เพ่ือตอบแทนน้ าใจ นอกจากนั้นมีการเล่นเพลงเพ่ือความบันเทิง และช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย 

เพลงร้องตอนเกี่ยวข้าว เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นก า เพลงเต้นก าร าเคียว เป็นต้น เพลงร้องตอนนวดข้าว เช่น 

เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลงสงคอล าพวน เพลงชักกระดาน เป็นต้น 
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2.3 เพลงหน้าสงกรานต์ 

หน้าสงกรานต์เป็นช่วงแห่งความรื่นเริง เพราะการเก็บเก่ียวเสร็จสิ้น ชาวนาได้พักผ่อน รอเวลาใน

การท านาในฤดูถัดไป การขึ้นปีใหม่จะเริ่มนับในช่วงนี้ ทุกคนจึงได้สนุกสนานเต็มที่ มีการท าบุญ เมื่อเสร็จสิ้นจาก

การท าบุญก็มาร้องร าท าเพลง เพลงพ้ืนบ้านภาคกลางที่ร้องเพลงในช่วงสงกรานต์ เช่น เพลงพิษฐาน เพลง

พวงมาลัย เพลงสงกรานต์ เพลงยั่ว เพลงช้าเจ้าหงส์ เพลงคล้องช้าง เป็นต้น 

2.4 เพลงหน้าเล่นทั่วไปไม่จ ากัดเทศกาล 

ส่วนใหญ่เป็นเพลงร้องโต้ตอบ และใช้ร้องเป็นอาชีพได้ เช่น เพลงเทพทอง เพลงปรบไก่ เพลงพาด

ควายเพลงฉ่อย ล าตัด เพลงอีแซว เป็นต้น 

 

 3 ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านภาคอีสาน 

ดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่ถือก าเนิดจากกลุ่มชนต่างๆในอดีตสร้างสมสืบทอดต่อ

กันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งมีอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของประเทศไทย  

วัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นในภาคอีสานสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ  

3.1 วัฒนธรรมดนตรีกลุ่มอีสานเหนือ  
เพลงพ้ืนบ้านของกลุ่มวัฒนธรรมนี้มีการละเล่นที่โดดเด่นคือหมอล า และเซิ้งโดยหมอล าแบ่งการล า

และการร้องออกเป็น 5 ประเภทคือ ล าเรื่อง ล ากลอน ล าหมู่ ล าเพลิน และล าผีฟูา ส่วนเซิ้งจะใช้ค าร้องรื่นเริง เช่น 
การแห่บั้งไฟ การแห่นางแมว การแห่นางด้ง โดยเนื้อเรื่องในการเซิ้งอาจเป็นการขอบริจาคเงินในงานบุญ การเซิ้ง
อวยชัยให้พร หรือการเซิ้งเล่านิทานชาดกตามแต่โอกาส จังหวัดในกลุ่มอีสานเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
ชัยภูมิ นครพนมหนองคาย อุดรธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย มุกดาหาร ยโสธร และอุบลราชธานี 

.3.2 วัฒนธรรมดนตรีกลุ่มอีสานใต้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
- กลุ่มท่ีสืบทอดวัฒนธรรมมาจากเขมร-ส่วย มีการละเล่นที่โดดเด่นได้แก่ เจรียงกันตรึม นิยม

ร้องเล่นกันในแถบจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับเขมร ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ โดยค าว่า กันตรึม นั้น

หมายถึงกลองกันตรึม ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักเวลาตีจะใช้จังหวะเสียงดัง โจ๊ะกันตรึม โจ๊ะตรึม ๆ ส่วนเจรียง

หมายถึง การขับหรือการร้องเพลง เจรียงแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ เจรียงที่ใช้ประกอบการบรรเลงดนตรีกันตรึม และ

เจรียงที่ใช้ร้องในงานต่างๆ โดยเจรียงขับร้องจะมีดนตรีบรรเลงคลอไปด้วย ซึ่งในการร้องเจรียงนั้นสามารถร้องได้

ทุกโอกาส  
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- กลุ่มวัฒนธรรมโคราช ได้แก่กลุ่มชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและบางส่วน

ในบุรีรัมย์ที่พูดภาษาโคราช เพลงพ้ืนบ้านที่เล่นกันมานานมีลักษณะเด่นอยู่ที่ การเล่นสัมผัสอักษรและสัมผัสสระ 

และยังมีเสียงร้อง ไช ชะ ชะ ชิ ชาย พร้อมทั้งการร าประกอบตามจังหวะขึ้นลง ซึ่งเพลงโคราชนี้นิยมเล่นทุกใน

โอกาสตามความเหมาะสม 

 

 4 ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านภาคใต้ 

 ภาคใต้ เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีความแตกต่างด้านความเชื่อและศาสนา 

ขณะเดียวกันลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแผ่นดินทอดยาวจากเหนือสู่ใต้ และมีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลสองฝั่ง ส่งผลให้

วิถีชีวิตของคนใต้มีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ชาวไทยที่นับถือศาสนา

อิสลาม ชาวไทยเชื้อสายจีน ชนกลุ่มน้อยที่ปรากฏในบางพ้ืนที่ เช่น ชนเผ่าซาไก ชาวเล หรือที่เรียกกันว่าชาวมอ

แกน เป็นต้น (อเนก นาวิกมูล และณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, 2550: 142)  

 ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ มีบทบาทในการบรรเลงประกอบการละเล่นทุกชนิด เช่น โนรา หนังตะลุง กาหลอ 

มะโย่ง เป็นต้น เครื่องดนตรีที่ใช้มักเป็นเครื่องตีประกอบจังหวะ แต่เนื่องจากได้รับอิทธิพลเครื่องดนตรีจากชวา-

มลายู และภาคกลางของไทยด้วย ดังนั้น การเล่นเครื่องดนตรีจึงมีการปรับใช้เครื่องดนตรีอื่นร่วมกับเครื่องดนตรี

ดั้งเดิมของภาคใต้ที่เน้นเครื่องตีไว้ด้วย แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ 

 ดนตรีและการละเล่นพ้ืนเมืองภาคใต้ มีการสืบต่อทางวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจึงถึงปัจจุบัน และกลายเป็น

มรดกตกทอดมาสู่คนรุ่นหลัง แม้ดนตรีและการละเล่นบางอย่างยังเป็นที่นิยม แต่บางอย่างก็เสื่อมความนิยมลงไป

ตามยุคสมัย และเนื่องด้วยประชากรภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม มีวัฒนธรรมดนตรีและ

การละเล่นผสมผสานกัน ดังนั้นจึงขอแบ่งชนิดของดนตรีและการละเล่น ดังนี้ (บุษกร บิณฑสันต์, 2554: 7) 

  4.1 ดนตรีและการละเล่นพ้ืนบ้านของชาวไทยพุทธ ได้แก่ หนังตะลุง โนราหรือมโนราห์ ลิเกปุา 

และกาหลอ เป็นต้น 

  4.2 ดนตรีและการละเล่นพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิม ได้แก่ ดนตรีและการละเล่นพ้ืนบ้านของชาว

ไทยมุสลิม เช่น รองเง็ง และดีเกฮูลู 
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บทสรุป 

ดนตรีพ้ืนบ้าน ถือเป็นดนตรีภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่มีการคิดค้นลองผิดลองถูก ประสมวงกันและมีการ

ปรับปรุงเพื่อให้เข้ากันสถานการณ์บ้านเมือง และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างชัดเจนดนตรีพ้ืนบ้านมีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยวิธีการบอกเล่า หรือที่เรียกกันว่า “มุขปาฐะ” ดังนั้นการน าเรื่องราวของ

ดนตรีพ้ืนบ้านที่ผ่านการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ มาท าการบันทึกเป็นลายลักอักษรเพ่ือให้ผู้สนใจได้ศึกษาจึงถือเป็น

ประโยชน์ยิ่ง 

ดนตรีพื้นบ้านเป็นผลผลิตจากสังคมท่ีมีการแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนนั้น มีการถ่ายทอด

กันแบบมุขปาฐะ ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของให้ถือว่ากลุ่มชนนั้นร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมากเป็นเพลงที่มี

เนื้อร้องและท านองไม่ตายตัว สามารถขยายไปได้เรื่อยๆ หรือตัดให้สั้นลงก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวศิลปิน ลักษณะเพลงมี

ความเรียบง่าย ทั้งในด้านถ้อยค า ส านวนโวหาร การร้อง และการแสดงออก 

 

 

ค าถามท้ายบท 

 

 1. วงดนตรีไทยราชส านักจ าแนกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าน 

 2. จงอธิบายลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค โดยสังเขป 

 3. ดนตรีไทยราชส านัก และดนตรีไทยพ้ืนบ้าน มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 
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บทที่ 7 

ความซาบซึ้งในดนตรีไทยราชส านัก และดนตรีไทยพื้นบ้าน 

 

กัลยาณี สายสุข 

ฉัตรวลี ทองค า 

องอาจ อินทนิเวศ 

อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล 

 

 ดนตรีไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายยุคสมัยตั้งแต่ก่อนสมัย

สุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน  เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความประณีตและละเอียดอ่อน

อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย อย่างไรก็ตาม จะขอแบ่งดนตรีไทยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ดนตรีไทยราชส านัก และ

ดนตรีไทยพ้ืนบ้าน ทั้งนี้ในการเข้าถึงความงามหรือเกิดความซาบซึ้งในสุนทรียะย่อมต้อง มีความรู้ความเข้าใจเป็น

พ้ืนฐาน ซึ่งในบทนี้จะน าเสนอในเรื่องเครื่องดนตรีไทย และประเภท ลักษณะ และบทเพลงของเพลงไทย ทั้งของ

ไทยราชส านัก และไทยพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาให้เกิดความเข้าใจและซาบซึ้งในสุนทรียภาพทาง

ดนตรีของไทย 

   

ดนตรีไทยราชส านัก 

 ดนตรีไทยราชส านัก หมายถึง ดนตรีไทยที่บรรเลงในงานพิธีการส าคัญต่างๆ ซึ่งนิยมเล่นกันในราชส านัก 

ซึ่งเครื่องดนตรีที่ใช้แบ่งตามลักษณะของกิริยาในการเล่นเป็น 4 ชนิด ได้แก่ เครื่องดนตรีประเภทตี เครื่องดนตรี

ประเภทเปุา เครื่องดนตรีประเภทดีด และเครื่องดนตรีประเภทสี 

1. เครื่องดนตรีประเภทตี 

ถือเป็นเครื่องดนตรีประเภทแรกที่มนุษย์สร้างขึ้น  สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ เครื่องตีที่ท าด้วยไม้ เครื่องตี

ท าด้วยโลหะ และเครื่องตีขึงด้วยหนัง 
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1.1 เครื่องตีท าด้วยไม้   

 - ระนาดเอก ประกอบด้วยส่วนที่เป็นรางระนาด กับผืนระนาด ตัวรางท าจากไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้

สัก ไม้มะเกลือ ไม้ประดู่ เป็นต้น รูปร่างคล้ายเรือ ผืนระนาดเดิมท าด้วยไม้ไผ่บงต่อมานิยมใช้ไม้ชิงชัน ไม้มะหาด  

น ามาเหลาเป็นลูกมีขนาดลดหลั่นกัน จ านวน 21 ลูก ปัจจุบันนิยมเพิ่มเป็น 22 ลูก เพ่ือสะดวกในการบรรเลง

ร่วมกับวงปี่พาทย์มอญ ด้านล่างตรงปลายลูกระนาดติดตะกั่วเพ่ือถ่วงเสียงให้ได้ระดับเสียงสูงต่ าตามที่ต้องการ ไม้ตี

มี 2 ชนิด คือ ไม้แข็ง และไม้นวม 

 

ภาพที่ 7.1 ระนาดเอก 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 

 

 - ระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เลียนแบบอย่างระนาดเอก แต่

มีขนาดใหญ่กว่าทั้งตัวรางระนาดและผืนระนาด เสียงของระนาดทุ้มจึงต่ ากว่าระนาดเอก ลูกระนาดมีจ านวน  17 – 

18 ลูก ระนาดทุ้มมีหน้าที่บรรเลงหยอกล้อตีสอดประสานกับระนาดเอก มีวิธีการตีแบบขัด ล้ าไปข้างหน้าบ้างข้าง

หลังบ้าง เพื่อให้เพลงมีความไพเราะสนุกสนาน 

 

ภาพที่ 7.2 ระนาดทุ้ม 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 

http://www.myclassicalmusic.com/


246 
 

 - กรับ มี 2 ชนิด ได้แก่ 

   (ก) กรับเสภา นิยมท าจากไม้ชิงชัน เหลาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร 

หนาประมาณ 5 เซนติเมตร 1 คู่ 

(ข) กรับพวง ท าจากไม้หรือโลหะ มีลักษณะเป็นแผ่นบางหลายๆ แผ่นร้อยเข้าด้วยกัน 

แล้วประกอบด้วยไม้หนาสองชิ้น วิธีตีใช้มือข้างหนึ่งถือกรับแล้วตีลงบนมืออีกข้างหนึ่ง 

 

 
ภาพที่ 7.3 กรับเสภาและกรับพวง 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 

 

1.2 เครื่องตีท าด้วยโลหะ 

 - ฆ้องวงใหญ่  มีวิวัฒนาการมาจากฆ้องคู่ ลูกฆ้องท าจากทองเหลือง หลอมกลึงให้มีขนาด

ลดหลั่นกัน 16 ลูก แขวนไว้บนร้านฆ้องที่ท าด้วยหวายดัดเป็นวงกลม เว้นช่องตรงกลางไว้ส าหรับเข้าออก     ฆ้อง

วงใหญ่มีหน้าที่ด าเนินท านองหลัก ซึ่งเป็นท านองที่เครื่องดนตรีอื่นยึดเป็นหลักในการแปรท านองให้เป็นไปตามแนว

บรรเลงของแต่ละชนิด   

  - ฆ้องวงเล็ก  เป็นเครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เลียนแบบอย่างจากฆ้องวง

ใหญ่ แต่มีขนาดเล็กกว่า มีลูกฆ้องจ านวน 18 ลูก 
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ภาพที่ 7.4 ฆ้องวงใหญ่และฆ้องวงเล็ก 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th 

 

  - ระนาดเอกเหล็ก   สร้างข้ึนโดยเลียนแบบจากระนาดไม้ ในระยะแรกลูกระนาดท าด้วย

ทองเหลือง จึงเรียกว่า ระนาดทอง ภายหลังเปลี่ยนมาใช้เหล็กแทน ตัวรางท าด้วยไม้มีลักษณะเหมือนกล่องไม้ยาว

ส าหรับใช้วางลูกระนาด ระนาดเอกเหล็กท าหน้าที่คล้ายระนาดเอก แตกต่างที่การด าเนินท านองไม่ละเอียดเท่า

ระนาดเอก   

- ระนาดทุ้มเหล็ก ถูกประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงได้แนวคิดมาจากหีบเพลงฝรั่ง ลูกระนาดมีขนาดใหญ่กว่าระนาดเอกเหล็กจึงท าให้มีเสียงทุ้มกว่า มีจ านวน    

16 – 17 ลูก ระนาดทุ้มเหล็กมีหน้าที่ด าเนินท านองแบบห่างๆ แตกต่างจากระนาดทุ้มเนื่องจากไม่ได้บรรเลงหยอก

ล้อสอดประสานกับระนาดเอก 

 

ภาพที่ 7.5 ระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็ก 

ที่มา:  www.landco-sportland.com 
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 - ฆ้องมอญ มีลักษณะคล้ายฆ้องวงที่ตั้งโค้งขึ้นไป ไม่วางแนวราบเหมือนกับฆ้องไทย ส่วนที่โค้งขึ้น

ไปด้านข้างแกะสลักปิดทองสวยงาม ส่วนใหญ่นิยมแกะสลักเป็นรูปกินนร หรือเรียกว่า หน้าพระ ฆ้องมอญวงหนึ่งมี

ลูกฆ้อง 15 ลูก ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์มอญ 

 

ภาพที่ 7.6 ฆ้องมอญ 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

 - ฉิ่ง เป็นเครื่องตีประกอบจังหวะ ท าด้วยโลหะหล่อหนา ลักษณะคล้ายฝาขนมครกไม่มีจุก ส ารับ

หนึ่งมี 2 ฝา เจาะรูร้อยเชือกโยงฝาทั้งสองไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการตี 

 

ภาพที่ 7.7 ฉิ่ง 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 
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 - ฉาบ ลักษณะคล้ายฉิ่งแต่มีขนาดใหญ่และบางกว่า ตรงกลางเป็นปุุมกลม ขอบรอบนอกแบน

ราบ เจาะรูตรงกลางส าหรับร้อยเชือก ฉาบมีอยู่ 2 ขนาด คือ ฉาบเล็ก และฉาบใหญ่ 

 
ภาพที่ 7.8 ฉาบเล็กและฉาบใหญ่ 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

1.3 เครื่องตีขึงด้วยหนัง 

 - กลองทัด   มีลักษณะตัวกลองเป็นรูปทรงกระบอก ปุองตรงกลางท าจากไม้เนื้อแข็ง ขึงด้วยหนัง

ทั้งสองหน้า มีห่วงติดข้างกลองส าหรับแขวนหรือตั้งขาหยั่ง ส ารับหนึ่งมี 2 ลูก ลูกหนึ่งเสียงสูงเรียกว่า ตัวผู้   อีกลูก

หนึ่งเสียงต่ าเรียกว่า ตัวเมีย เวลาตีใช้เพียงหน้าเดียว ใช้ไม้ตีสองอัน กลองทัดใช้บรรเลงอยู่ในวงปี่พาทย์ 

 

ภาพที่ 7.9 กลองทัด 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 
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- กลองชาตรี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กลองตุ๊ก ซึ่งเรียกตามเสียงที่เกิดจากการตี  รูปร่างของ

กลองชาตรีมีลักษณะเหมือนกับกลองทัดแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก ใช้บรรเลงร่วมในวงปี่พาทย์ชาตรี 

 
ภาพที่ 7.10 กลองชาตรี 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

 - ตะโพน เป็นกลองขึ้นหนังสองหน้า ด้านหนึ่งใหญ่ เรียกว่า หน้าเท่ง ส่วนด้านเล็กเรียกว่า  หน้า

มัด ใช้ตีควบคุมจังหวะหน้าทับต่างๆ ในวงปี่พาทย์โดยใช้ฝุามือซ้าย ขวา ตีทั้งสองด้านในลักษณะแตกต่างกันไป  

ตะโพนสามารถตีให้เกิดเสียงได้ถึง 12 เสียง  คือ  เท่ง  ถะ  เทิด  ปฺะ  ติง  ตุ๊บ  ตืด  พริง  เพริ่ง  เพริด  พรืด  

และปลั้ง 

 

ภาพที่ 7.11 ตะโพน 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 
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 - ตะโพนมอญ มีรูปร่างลักษณะคล้ายตะโพนไทยแต่มีขนาดใหญ่กว่า ตัวกลองยาวประมาณ 70 

เซนติเมตร มีเสียงดังกังวานกว่าตะโพนไทย ใช้ตีควบคุมจังหวะในวงปี่พาทย์มอญ หรือในวงปี่พาทย์ไทยเมื่อบรรเลง

เพลงมอญ 

 

ภาพที่ 7.12 ตะโพนมอญ 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

 - กลองตะโพน คือ ตะโพนสองลูก น ามาตั้งขึ้นตีแบบกลองทัด โดยใช้ไม้นวมที่ใช้ตีระนาดเป็นไม้

ตี กลองตะโพนนี้ได้ปรับปรุงขึ้นใช้ในวงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ 

 

ภาพที่ 7.13 กลองตะโพน 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 
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  - กลองแขก  มีลักษณะเป็นทรงกระบอก หน้ากลองขึงด้วยหนังวัว หรือหนังแพะ ส ารับหนึ่งมี 2 

ลูก ลูกหนึ่งเสียงสูง เรียกว่า ตัวผู้ อีกลูกหนึ่งเสียงต่ า เรียกว่า ตัวเมีย ใช้ตีด้วยฝุามือทั้งสองหน้าให้เสียงดังสอด

สลับกันทั้ง 2 ลูก กลองชนิดนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กลองชวา 

 

ภาพที่ 7.14 กลองแขก 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

- กลองมลายู มีรูปร่างลักษณะเหมือนกลองแขกแต่สั้นและอ้วนกว่า หน้าใหญ่ตีด้วยไม้งอ หน้า

เล็กตีด้วยฝุามือ เดิมส ารับหนึ่งมี 4 ลูก ภายหลังลดลงเหลือ 2 ลูก ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์นางหงส์ 

 
ภาพที่ 7.15 กลองแขกมลายู 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 
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- กลองชนะ   มีรูปร่างลักษณะเหมือนกลองมลายูแต่สั้นกว่า ใช้เป็นเครื่องประโคมในขบวนเสด็จ

พยุหยาตรา 

 
ภาพที่ 7.16 กลองชนะ 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

   

  - เปิงมาง เป็นกลองรูปร่างทรงกระบอก ขึงหนังสองหน้ามีห่วงหนังผูกโยงส าหรับคล้องคอใช้ตีน า

กลองชนะในขบวนเสด็จพยุหยาตรา   

  - เปิงมางคอก คือ เปิงมางจ านวน 7 ลูก ที่มีขนาดลดหลั่นกัน เทียบเสียงสูงต่ า ผูกเรียงไว้กับคอก

ที่มีลักษณะโค้งเป็นวง ใช้ตีสอดประสานกับตะโพนมอญ 

 
ภาพที่ 7.17 เปิงมางคอก 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 
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- กลองสองหน้า มีลักษณะเหมือนเปิงมาง แต่มีขนาดใหญ่กว่า ใช้ตีก ากับจังหวะในวงปี่พาทย์

ประกอบการขับเสภา 

 
ภาพที่ 7.18 กลองสองหน้า 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

- โทน เป็นกลองขึงหนังหน้าเดียว เดิมเรียกว่า ทับ  มี 2 ชนิดคือ  

(ก) โทนชาตรี หุ่นท าด้วยไม้ เวลาตีใช้มือข้างหนึ่งเปิดปิดท้ายเพื่อให้เกิดเป็นเสียงต่างๆ 

ตามต้องการ ใช้ในวงปี่พาทย์ชาตรีประกอบการแสดงละครโนราห์ชาตรีและหนังตะลุง  

      (ข) โทนมโหรี หุ่นท าด้วยดินเผา วิธีการบรรเลงเหมือนกับโทนชาตรี ใช้ตีก ากับจังหวะ

เฉพาะในวงเครื่องสายและมโหรี โดยใช้ตีคู่กับร ามะนา 

 
ภาพที่ 7.19 โทนมโหรี 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 
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  - ร ามะนา เป็นกลองขึงหนังหน้าเดียว หุ่นกลองรูปร่างคล้ายชาม สันนิษฐานว่าได้แบบอย่างมา

จากเครื่องดนตรีของมลายูที่เรียกว่า ราบาน่า ร ามะนาของไทยมีอยู่ 2 ชนิด คือ ร ามะนามโหรี และร ามะนา   ล า

ตัด 

 

ภาพที่ 7.20 ร ามะนา 

ที่มา: www.satit.msu.ac.th/ 

 

2 เครื่องดนตรีประเภทเป่า 

 เครื่องดนตรีประเภทเปุา เกิดจากการน าเอาวัสดุธรรมชาติมาท าให้เกิดเสียง เช่น การเปุาใบไม้ เลาไม้ไผ่ 

หรือเปุาเขาสัตว์ในการให้อาณัติสัญญาณต่างๆ จากนั้นจึงเริ่มคิดวิธีการท าให้เกิดระดับเสียงต่างๆ โดยการเจาะรู 

ท าลิ้น  จนกลายเป็นเครื่องดนตรีในปัจจุบัน ได้แก่ ขลุ่ย และปี่ 

  2.1 ขลุ่ย   เป็นเครื่องเปุาของไทย เลาขลุ่ยสามารถท าขึ้นจากวัสดุหลายชนิด เช่น ไม้ไผ่ (ไม้รวก) 

ไม้ชิงชัน  ท่อยางเอสลอน แต่ขลุ่ยที่ดีมักท าจากไม้รวก ด้านที่เปุาอุดด้วยไม้ปาดหน้าเล็กน้อยที่เรียกว่า ดาก รู

ด้านล่างที่ใช้เปุาลมผ่าน เรียกว่า รูปากนกแก้ว ถัดลงมาข้างใต้เป็นรูนิ้วค้ า ด้านบนเจาะรูส าหรับบังคับเสียง 7 รู 

ยกเว้นขลุ่ยอู้มีเพียง 6 รู ด้านขวามี 1 รู เรียกว่า รูเยื่อ ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้เยื่อในปล้องไม้หรือข้ีผึ้งปิดไว้ ส่วนปลาย

ด้านล่างเจาะรูส าหรับร้อยเชือก ขลุ่ยที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีต่างๆมีอยู่ 3 ชนิดได้แก่ ขลุ่ยหลิบ ขลุ่ยเพียงออ และ

ขลุ่ยอู้ 

  - ขลุ่ยหลิบ เป็นขลุ่ยขนาดเล็ก เสียงเล็กแหลม ระดับเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออ 3 เสียง 
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  - ขลุ่ยเพียงออ เป็นขลุ่ยที่นิยมบรรเลงในวงเครื่องสายและวงมโหรี ระดับเสียงต่ าสุดของขลุ่ย

เพียงออคือ เสียงโด 

  - ขลุ่ยอู้ เป็นขลุ่ยขนาดใหญ่ มีเสียงทุ้มนุ่มนวล ระดับเสียงต่ ากว่าขลุ่ยเพียงออ 3 เสียง ส่วนใหญ่

ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ 

 
ภาพที่ 7.21 ขลุ่ยอู้ 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 

 

2.2 ปี ่ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ เลาปี่ และลิ้นปี่  เลาปี่ท าด้วยไม้จริง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้พะยุง เป็นต้น  

กลึงเป็นรูปบานหัวท้าย  ตรงกลางปุอง ภายในเจาะกลวง  ช่วงที่ปุองตรงกลางเจาะรูส าหรับบังคับเสียง 6 รู  ส่วน

ลิ้นปี่ท าด้วยใบตาลซ้อน 4 ชั้น ตัดเป็นรูปกลมผูกติดกับท่อโลหะเล็กๆ ที่เรียกว่า ก าพวด ปี่ ที่ใช้บรรเลงในวงดนตรี

ไทย  มีดังนี้ 

- ปี่นอก เป็นปี่ขนาดเล็กใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์ประกอบการแสดงโขน ละครนอก 

- ปี่ใน มีขนาดใหญ่กว่าปี่นอก ระดับเสียงต่ ากว่าปี่นอก 4 เสียง ใช้ในวงปี่พาทย์ 

- ปี่กลาง มีขนาดและระดับเสียงอยู่ตรงกลางระหว่างปี่นอกกับปี่ใน ใช้บรรเลงประกอบการแสดง

หนังใหญ่ 

- ปี่ชวา เป็นปี่สองท่อนแยกออกจากกัน ท่อนบนเป็นเล่าปี่ ท่อนล่างเป็นล าโพง   ใช้บรรเลงในวง

ปี่พาทย์นางหงส์ 
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ภาพที่ 7.22 ปี่ชวา 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 

 

- ปี่มอญ เป็นปี่สองท่อนเช่นเดียวกับปี่ชวา แต่มีขนาดใหญ่และยาวกว่า ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์

มอญโดยเฉพาะ 

 

ภาพที่ 7.23 ปี่มอญ 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 
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3 เครื่องดนตรีประเภทดีด 

 เครื่องดนตรีประเภทดีด เป็นเครื่องสายที่ใช้ดีด เรียกตามภาษาบาลีสันสกฤตว่า พิณ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่

มีมาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ตามหลักฐานที่ปรากฏบนปูนปั้น ที่ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี เป็นรูปนักดนตรีหญิง 5 คน หนึ่งในนั้นก าลังท าท่าบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับพิณ

น้ าเต้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีประเภทดีดชนิดอ่ืนๆ ที่ใช้บรรเลงในสมัยต่อมา ได้แก่ พิณเพ้ียะ กระจับปี่ และ

จะเข้ ในปัจจุบันคงเหลือแต่จะเข้ท่ีใช้ร่วมบรรเลงในวงดนตรีของไทย  

 จะเข้  เป็นเครื่องดนตรีที่วิวัฒนาการมาจากกระจับปี่  โดยประดิษฐ์ให้สามารถนั่งบรรเลงได้อย่างสะดวก

และมีความไพเราะมากขึ้น  จะเข้มี 3 สาย คือ สายเอกและสายทุ้มเป็นสายเอ็น และอีกสายหนึ่งเป็นลวด

ทองเหลือง มีลูกบิดส าหรับปรับเร่งเสียง สายละ 1 อัน ไม้ดีดท าด้วยงา หรือไม้ กลึงให้มีลักษณะกลม ปลายแหลม   

ใช้บรรเลงในวงเครื่องสายและวงมโหรี 

 
ภาพที่ 7.24 จะเข้ 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 

 

4 เครื่องดนตรีประเภทสี 

 เครื่องดนตรีประเภทสี เกิดขึ้นจากการน าคันชักมาสีเข้ากับสาย  เรียกชื่อเครื่องดนตรีประเภทนี้ว่า ซอ   

ซอที่ใช้บรรเลงอยู่ในวงดนตรีไทยมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ ซอสามสาย ซอด้วง และซออู้ 

  4.1 ซอสามสาย เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย กะโหลกซอท าจาก

กะลามะพร้าว ที่มีลักษณะนูนคล้ายกระพุ้งเป็นปุุมสามเส้า ขึงหน้าด้วยหนังวัวหรือหนังแพะ คันทวนท าด้วยไม้เนื้อ
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แข็งอาจมีการประดับมุกเพ่ือให้สวยงาม คันชักขึงด้วยหางม้า สายทั้ง 3 ตั้งเสียงให้ห่างกันเป็นคู่ 4 ซอสามสายเป็น

เครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวล จึงเหมาะในการบรรเลงคลอเสียงร้อง   

  4.2 ซอด้วง เป็นซอมี 2 สาย คันทวนท าจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ประดู่  ไม้ชิงชัน ไม้มะเกลือ เป็น

ต้น สมัยก่อนกระบอกซอท าจากไม้ไผ่ ปัจจุบันนิยมใช้ไม้ชนิดเดียวกันกับที่ท าคันทวน หน้าซอขึงด้วยหนังงูเหลือม มี

ไม้เล็กๆ ท าเป็นหย่องรับสายอยู่ตรงกลางหน้าซอ คันชักไม่แยกออกจากตัวซอ ซอด้วงเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียง

แหลม กังวาน จึงท าหน้าที่เป็นเครื่องน าและเป็นหลักของวง   

  4.3 ซออู้ เป็นซอมี 2 สายเช่นกัน คันทวนท าจากไม้เนื้อแข็งเหมือนกับซอด้วง กะโหลกซอท าจาก

กะลามะพร้าวชนิดพิเศษ ที่เรียกว่า มะพร้าวกะลาซอ หน้าซอขึงด้วยหนังลูกวัวหรือหนังแพะ ด้านหลังกะโหลกซอ

แกะเป็นลวดลายสวยงามและให้เสียงออก มีผ้าม้วนกลมๆ ท าเป็นหมอนหนุนสายอยู่ที่หน้าซอ ซออู้ เป็นเครื่อง

ดนตรีที่มีเสียงทุ้มนุ่มนวล มีการด าเนินท านองพลิกแพลง ท าหน้าที่บรรเลงขัดหยอกล้อกับซอด้วง 

 
ภาพที่ 7.25 ซอสามสาย ซอด้วง และซออู้ 

ที่มา: www.myclassicalmusic.com 
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วงดนตรี และประเภทของเพลง ไทยราชส านัก 

 วงดนตรี เกิดจากการประสานเสียงเครื่องดนตรีทั้งชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกัน เพื่อตอบสนองความ

ต้องการคุณภาพของเสียงเครื่องดนตรีที่หลากหลาย เมื่อน ามาบรรเลงบทเพลงที่ประกอบไปด้วยจังหวะ และ

ท านองต่างๆ จะท าให้เกิดความไพเราะน่าสนใจ และสะท้อนถึงความเป็นวัฒนธรรมนั้นๆ  

 1 วงดนตรีไทยราชส านัก 

 ดนตรีไทยราชส านักที่ใช้บรรเลงเป็นวง และถือเป็นระเบียบแบบแผนสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณจนถึง

ปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ วงปี่พาทย์ วงเครื่องสาย และวงมโหรี 

  1.1 วงป่ีพาทย์ 

  วงปี่พาทย์ คือวงดนตรีไทยที่ประกอบด้วยเครื่องเปุา ได้แก่ ปี่ และเครื่องตี ได้แก่ ระนาด ฆ้อง 

และกลอง ผสมกันเป็นหลักของวง มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ดังนี้ 

   1) วงป่ีพาทย์เครื่องห้า  

   วงปี่พาทย์เครื่องห้า เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย เครื่องดนตรีในวงประกอบด้วย ปี่ ฆ้อง 

กลอง  ตะโพน และฉ่ิง ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เพ่ิมระนาดเอกเข้ามาร่วมบรรเลงด้วยแต่ยังคงใช้ชื่อวงเช่นเดิม 

แต่เรียกต่อท้ายเพ่ิมว่าวงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างหนัก ส่วนวงปี่พาทย์เดิมให้เรียกว่าวงปี่พาทย์เครื่องห้าอย่างเบา วง

ปี่พาทย์เครื่องห้าในปัจจุบันประกอบด้วย ปี่ใน ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด 1 คู่ และฉิ่ง ใช้เพ่ือ

บรรเลงประโคมหรือประกอบการแสดงโขนละคร 

 
ภาพที่ 7.26 วงปี่พาทย์เครื่องห้า 

ที่มา: http://krusongklod.files.wordpress.com 
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   2) วงป่ีพาทย์เครื่องคู่ 

   วงปี่พาทย์เครื่องคู่ เกิดจากการขยายจากวงปี่พาทย์เครื่องห้าโดยการน าเอาเครื่องดนตรี

ที่มีผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 3 เข้ามาร่วมบรรเลงด้วย คือ ระนาดทุ้ม และฆ้องวงเล็ก โดยน ามาคู่กับ

ระนาดเอก และฆ้องวงใหญ่ และได้น าปี่นอกมาคู่กับปี่ใน แต่เนื่องจากไม่ได้รับความนิยมจึงเลิกใช้ในภายหลัง 

นอกจากนี้ยังน าเอาฉาบเล็กมาคู่กับฉิ่งด้วย ดังนั้นเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์เครื่องคู่ จึงประกอบด้ วย ระนาดเอก 

ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ใน ตะโพน กลองทัด 1 คู่ ฉิ่ง ฉาบเล็ก และโหม่ง 

 
ภาพที่ 7.27 วงปี่พาทย์เครื่องคู่ 

ที่มา: http://thanakrit127.blogspot.com 

 

   3) ปี่พาทย์เครื่องใหญ่ 

   วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่  เป็นการประสมวงเพ่ิมเติมจากวงปี่พาทย์เครื่องคู่  ในรัชกาลที่ 4 
ได้มีผู้ประดิษฐ์ระนาดเอกเหล็ก และระนาดทุ้มเหล็กขึ้น  จึงได้น าเข้ามาร่วมบรรเลงในวงปี่พาทย์เครื่องคู่เดิม พร้อม
กับเพ่ิมฉาบใหญ่  ดังนั้นเครื่องดนตรีวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่จึงประกอบด้วย  ระนาดเอก   ระนาดทุ้ม  ระนาดเอก
เหล็ก  ระนาดทุ้มเหล็ก  ฆ้องวงใหญ่  ฆ้องวงเล็ก  ปี่ใน  ตะโพน  กลองทัด 1 คู่  ฉิ่ง  ฉาบเล็ก  ฉาบใหญ่ และโหม่ง 
   นอกจากนี้ยังเกิดการปรับปรุงวงปี่พาทย์อย่างหนักให้เหมาะสมกับโอกาสในการใช้งาน 

คือ วงปี่พาทย์เสภา และวงปี่พาทย์ไม้นวม  วงปี่พาทย์เสภาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 จากการน าเอาวงปี่พาทย์มาใช้

บรรเลงร่วมกับการขับเสภาโดยใช้กลองสองหน้าแทนตะโพนและกลองทัด ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้คิด

ปรับปรุงวงปี่พาทย์ให้เหมาะกับการบรรเลงเพ่ือการฟัง หรือบรรเลงภายในอาคาร ซึ่งวงปี่พาทย์เดิมมีเสียงดังแข็ง

กร้าวเหมาะกับการบรรเลงกลางแจ้ง ประกอบโขนละครและพิธีกรรมต่างๆ โดยเปลี่ยนไม้ตีซึ่งจากเดิมใช้ไม้แข็งให้

เป็นไม้นวม เปลี่ยนจากปี่มาใช้ขลุ่ยแทน และเพ่ิมซออู้เข้าไป เรียกชื่อใหม่ว่า วงปี่พาทย์ไม้นวม 
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ภาพที่ 7.28 วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ 

ที่มา: http://4.bp.blogspot.com 

 

   4) วงป่ีพาทย์นางหงส์ 

   วงปี่พาทย์นางหงส์  คือวงปี่พาทย์ปกติเพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชนิด 

ได้แก่ น าปี่ชวามาใช้แทนปี่ใน กลองมลายูมาใช้แทนตะโพนและกลองทัด เหตุที่ใช้วงปี่พาทย์นางหงส์มาจากชื่อ

เพลง คือเพลงเรื่องนางหงส์ ซึ่งเป็นเพลงหลักที่วงปี่พาทย์ชนิดนี้จะต้องบรรเลงเป็นประจ าในงานศพ จึงท าให้วงปี่

พาทย์นางหงส์นิยมบรรเลงในงานศพเท่านั้น 

 

 
ภาพที่ 7.29 วงปี่พาทย์นางหงส์ 

ที่มา: http://tminstrument.files.wordpress.com 
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   5) วงป่ีพาทย์มอญ 

   ดนตรีมอญเริ่มเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจากมีชาวมอญ

อพยพเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร และได้น าเอาดนตรีเข้ามาเล่นกันในหมู่ชาวมอญด้วยกันซึ่งเรียกว่า ปี่พาทย์

รามัญ ต่อมาปี่พาทย์มอญได้มีบทบาทในพิธีหลวงเป็นครั้งแรกในงานพระเมรุสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระราชด าริว่าสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีทรงมี เชื้อ

สายมอญ จากนั้นมาจึงเกิดเป็นประเพณีว่าให้มีปี่พาทย์มอญร่วมประโคมในงานพระศพหลวงด้วย จากนั้นในสมัย

รัชกาลที่ 6 หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร  ศิลปบรรเลง) ได้คิดปรับปรุงวงปี่พาทย์มอญขึ้นใช้ในงานศพ โดยน าเอาวงปี่

พาทย์ของไทยผสมกับปี่พาทย์ของมอญ  ซึ่งแต่เดิมมีเพียงฆ้องวงใหญ่  ปี่มอญ  ตะโพนมอญ  เปิงมาง  ฉิ่ง และฉาบ  

จนเกิดเป็นวงปี่พาทย์มอญเครื่องห้า เครื่องคู่ และเครื่องใหญ่ นอกจากนี้ยังน าเอาเพลงมอญแท้ๆ มาใช้บรรเลงเป็น

เพลงประโคมจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายจึงท าให้คนทั่วไปเข้าใจว่าวงปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงเฉพาะในงานศพ  

ซึ่งความจริงแล้วสามารถบรรเลงได้ทั้งในงานมงคลและอวมงคล 

 
ภาพที่ 7.30 วงปี่พาทย์มอญเครื่องห้า 

ที่มา: http://board.postjung.com 

 

   6) วงป่ีพาทย์ดึกด าบรรพ์ 

   วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ทรงคิดผสมวงขึ้นเพ่ือใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครดึกด าบรรพ์ซึ่งจัดแสดงขึ้นที่โรงละครของเจ้าพระยา

เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ที่ชื่อว่า โรงละครดึกด าบรรพ์ อันเป็นที่มาของชื่อละครและวงดนตรี วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ 

ประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ าทุ้มนุ่มนวล ได้แก่ ระนาดเอก (ตีด้วยไม้นวม) ระนาดทุ้ม ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้อง

วงใหญ่ ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยอู้ ซออู้ ฆ้องหุ่ย (มี 7 ลูก เรียงล าดับ 7 เสียง) ตะโพน กลองตะโพน กลองแขก และฉ่ิง 
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ภาพที่ 7.31 วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ 

ที่มา: http://tminstrument.files.wordpress.com 

 

1.2 วงเครื่องสาย 

วงเครื่องสาย  เป็นวงดนตรีที่มีความไพเราะนุ่มนวลที่สุด  เครื่องดนตรีที่มีสายจะเป็นเครื่อง

ด าเนินท านองหลักในวง   เครื่องประกอบจังหวะจะใช้โทน  ร ามะนาซึ่งมีเสียงที่เบากว่ากลองลักษณะอื่นๆ ที่ใช้ใน

วง  ปี่พาทย์   ลักษณะของวงเครื่องสายสามารถแบ่งได้เป็นแบบต่างๆ ดังนี้ 

  1) วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว 

  วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว เป็นลักษณะการประสมวงแบบดั้งเดิมมีขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรี

อยุธยา เครื่องดนตรีในวงเครื่องสายวงเล็กประกอบด้วย ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ โทน ร ามะนา  และฉิ่ง 

 

 
ภาพที่ 7.32 วงเครื่องสายเดี่ยว 

ที่มา: https://encrypted-tbn2.gstatic.com 
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  2) วงเครื่องสายเครื่องคู่ 

  วงเครื่องสายเครื่องคู่ เป็นการขยายจากวเครื่องสายเดิม โดยการเพ่ิมเครื่องดนตรีที่

ด าเนินท านองเข้าไปให้เป็นคู่ ได้แก่ เพ่ิมซอด้วงเป็น 2 คัน ซออู้ 2 คัน จะเข้ 2 ตัว และเพ่ิมขลุ่ยหลิบให้คู่กับขลุ่ย

เพียงออ ส่วนเครื่องประกอบจังหวะยังคงจ านวนเท่าเดิม 

 
ภาพที่ 7.33 วงเครื่องสายเครื่องคู่ 

ที่มา: http://tminstrument.files.wordpress.com 

 

  3) วงเครื่องสายป่ีชวา 

  วงเครื่องสายปี่ชวา เป็นการประสมวงระหว่างวงเครื่องสายกับวงกลองแขกเดิม ซึ่ง

ประกอบด้วย กลองแขกหรือกลองชวา 2 ใบ ปี่ชวา 1 เลา และโหม่ง 1 ใบ วงกลองแขกนี้เคยใช้บรรเลงในการน า

กระบวนพยุหยาตรา และใช้ประโคมร่วมกับวงปี่พาทย์ไทยในราชพิธีต่างๆ เมื่อน ามารวมกับวงเครื่องสายจึงมีการ

ปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรี โดยใช้กลองแขกแทนโทน ร ามะนา ส่วนขลุ่ยใช้เฉพาะขลุ่ยหลิบเท่านั้น ในยุคแรกเรียกชื่อ

วงนี้ว่า วงกลองแขกเครื่องใหญ่  ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น วงเครื่องสายปี่ชวา   ดังนั้นวงเครื่องสายปี่ชวา จะ

ประกอบด้วย ปี่ชวา   ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยหลิบ กลองแขก 1 คู่  และฉิ่ง บางครั้งอาจเพิ่มฉาบ และโหม่งด้วย 

 
ภาพที่ 7.34 วงเครื่องสายปี่ชวา 

ที่มา: http://image.dek-d.com/18/1042767/15126455 
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  4) วงเครื่องสายผสม 

  วงเครื่องสายผสม เป็นการน าเอาเครื่องดนตรีต่างชาติเข้าบรรเลงผสมในวงเครื่องสาย

ไทย โดยจะเรียกชื่อตามเครื่องดนตรีที่น ามาผสม เช่น ถ้าหากน าไวโอลินมาผสม จะเรียกว่าวงเครื่องสายผสม

ไวโอลิน เครื่องดนตรีที่นิยมน ามาผสมได้แก่ ขิม เปียโน ออร์แกน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการผสมด้วยเครื่องดนตรี

ไทยด้วยกันเอง เช่น วงเครื่องสายผสมซอสามสาย เป็นต้น 

 
ภาพที่ 7.35 วงเครื่องสายผสม 

ที่มา: http://jayrmutt.wikispaces.com/file/view/jay1.png/298051132/jay1.png 

 

  1.3 วงมโหรี 

  วงมโหรี เกิดข้ึนตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยการประสมกันระหว่างการบรรเลงพิณกับวงขับไม้ 
การบรรเลงพิณนั้นใช้ผู้บรรเลงเพียงคนเดียวดีดพิณพร้อมกับขับร้องไปด้วย ส่วนวงขับไม้ใช้ผู้บรรเลง 3 คน ได้แก่ 
คนขับล าน าพร้อมกับตีกรับพวง 1 คน คนสีซอสามสาย 1 คน และคนไกวบัณเฑาะว์ 1 คน เมื่อน าวงดนตรีทั้ง 2 
ประเภทมารวมกัน จึงเกิดวงมโหรีเครื่องสี่ขึ้น แต่เปลี่ยนจากการใช้บัณเฑาะว์ในการให้จังหวะมาใช้โทนแทน  
ต่อมาได้มีการปรับปรุงน าเอาเครื่องดนตรีเพ่ิมเข้าไปในวงมโหรีอีก 2 ชนิด คือ ร ามะนา และขลุ่ยเพียงออ จึง
กลายเป็นวงมโหรีเครื่องหก 
  ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้เกิดการปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องดนตรีเข้าไปในวงมโหรีอีก โดยน าเอาเครื่อง
ปี่พาทย์เข้ามาร่วมบรรเลงด้วยแต่ย่อขนาดของเครื่องดนตรีให้เล็กลงเพ่ือให้เหมาะส าหรับผู้หญิงบรรเลง  รวมทั้ง
ปรับให้มีระดับเสียงสูงขึ้น ดังนั้นวงมโหรีจึงเป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีครบทุกประเภททั้งดีด สี ตี เปุา คล้ายกับ
การน าเอาวงปี่พาทย์ผสมกับวงเครื่องสาย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้น ากระจับปี่ออก เนื่องจากมีเสียงที่เบา และ
มีจะเข้เป็นเครื่องดีดอยู่แล้ว    
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  ปัจจุบันวงมโหรี สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ดังนี้ 
  1) วงมโหรีเครื่องเล็ก ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขลุ่ย
เพียงออ ระนาดเอก ฆ้องมโหรี (ฆ้องที่ถูกย่อส่วนลง มีขนาดใหญ่กว่าฆ้องวงเล็กแต่เล็กกว่าฆ้องวงใหญ่ หรือเรียกว่า 
ฆ้องกลาง) โทน ร ามะนา และฉ่ิง 
  2) วงมโหรีเครื่องคู่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ได้แก่  ซอด้วง 2 คัน  ซออู้ 2 คัน  ซอสามสาย  
ซอสามสายหลิบ (ขนาดเล็กกว่าซอสามสายธรรมดา) จะเข้ 2 ตัว ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลิบ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม  
ฆ้องมโหรี ฆ้องวงเล็ก โทน ร ามะนา และฉ่ิง  
  3) วงมโหรีเครื่องใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ได้แก่ ซอด้วง 2 คัน ซออู้ 2 คัน ซอสามสาย 
ซอสามสายหลิบ จะเข้ 2 ตัว ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลิบ ระนาดเอก ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้ม ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้อง
มโหรี ฆ้องวงเล็ก โทน ร ามะนา และฉ่ิง   
 ส่วนเครื่องประกอบจังหวะอีก 3 ชนิด คือ ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ และโหม่ง สามารถเลือกใช้ตามโอกาสอัน

เห็นสมควร 

ประเภทของเพลงไทยราชส านัก 
 การแบ่งประเภทของเพลงไทยสามารถแบ่งได้หลายวิธี เช่น แบ่งตามลักษณะการบรรเลง  แบ่งตามอัตรา
ของเพลง  เป็นต้น  ในที่นี้จะอธิบายประเภทของเพลงโดยแบ่งตามลักษณะการใช้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ เพลงบรรเลงล้วน และเพลงที่ใช้ร้องประกอบ 

1. เพลงบรรเลงล้วน มี 5 ประเภท ได้แก่                                                                                                                                                                        
1.1 เพลงโหมโรง   

   เพลงโหมโรง คือ เพลงที่บรรเลงก่อนเริ่มการแสดงโขน  ละคร  หรือ การบรรเลงดนตรี 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการบอกให้ทราบว่าการแสดงก าลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งถือเป็นขนบประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ   นอกจากนี้การบรรเลงเพลงโหมโรงยังถือเป็นการอุ่นเครื่องของนักดนตรีและเป็นการ
ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องดนตรีก่อนการแสดงจริง   

   เพลงโหมโรงที่ใช้บรรเลงในการแสดงโขนละครและพิธีต่างๆ ได้แก่  โหมโรงเช้า  โหมโรง
กลางวัน  โหมโรงเย็น เป็นต้น  ซึ่งในแต่ละเพลงจะประกอบด้วยเพลงหน้าพาทย์หลายๆ เพลงบรรเลงต่อกัน อันจะ
อธิบายในหัวข้อต่อไป  ส่วนเพลงโหมโรงที่ใช้บรรเลงทั่วไป เรียกว่า โหมโรงเสภา  ได้แก่ โหมโรงไอยเรศ  โหมโรง
เยี่ยมวิมาน  โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง   เป็นต้น 
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1.2 เพลงหน้าพาทย์    
   เพลงหน้าพาทย์  คือ เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบอากัปกิริยา การเคลื่อนไหวต่างๆ ของตัว
ละคร  เช่น  เดิน  นอน  โศกเศร้า  ร้องไห้  โกรธ เป็นต้น  เหตุที่ต้องมีการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบการ
แสดงโขนละครเนื่องจากในการแสดงละครของไทยสมัยก่อน ผู้แสดงจะไม่พูดเจรจาเอง ต้องใช้คนพากย์แทน  
เช่นเดียวกับการแสดงโขน  ผู้แสดงก็ไม่สามารถแสดงอารมณ์ทางสีหน้าหรือพูดได้เนื่ องจากถูกครอบด้วยหัวโขน  
การแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ จึงถูกส่งผ่านออกมาโดยท่าทางการร าประกอบกับอาศัยท านองเพลงใน
การช่วยสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น    นอกจากนี้เพลงหน้าพาทย์ยังใช้ส าหรับบรรเลงในการอัญเชิญเทพยดา สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์  ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้มาร่วมในพิธีไหว้ครูหรือพิธีอันเป็นมงคลต่างๆ อีกด้วย 
   การใช้เพลงหน้าพาทย์ จะแบ่งตามฐานันดรของตัวละคร ดังนี้ 
   - หน้าพาทย์สามัญ ใช้กับกิริยาของบุคคลทั่วไป หรือตัวละครที่เป็นสามัญชน หรือ ลิง  
ยักษ์ ได้แก่ เพลงเสมอ  เชิด  กราวนอก  กราวใน  โอด  ลา  ปฐม  เป็นต้น 
   -  หน้าพาทย์ชั้นกลาง ใช้กับกิริยาของบุคคลชั้นสูงขึ้นมา เช่น กษัตริย์ หรือเทพเจ้าทั่วไป 
ได้แก่ เพลงเหาะ   ตระบองกัณ ช านาญ ตระนิมิต  คุกพาทย์  กลม   ตระนอน เป็นต้น 
   - หน้าพาทย์ชั้นสูง  ใช้กับกิริยาของเทพผู้สูงศักดิ์  เช่น  องค์พระพิราพ  ได้แก่เพลง
สาธุการ  บาทสกุณี  ตระพระประโคนธรรพ  ตระเชิญ  ตระสันนิบาต  ตระเทวาประสิทธิ์  เป็นต้น   
 

1.3 เพลงเรื่อง 
   เพลงเรื่อง  เป็นเพลงที่ใช้การบรรเลงดนตรีเพียงอย่างเดียวไม่มีการขับร้อง  และใช้
ส าหรับบรรเลงในวงปี่พาทย์เท่านั้น  มีลักษณะเป็นเพลงหลายๆ เพลงบรรเลงติดต่อกัน  โดยเพลงที่น ามาเข้าชุด
บรรเลงด้วยกันเป็นเพลงเรื่องจะต้องมีอัตราจังหวะและหน้าทับอย่างเดียวกัน  รวมถึงส าเนียงท านองของเพลงต้อง
มีความใกล้เคียงกัน  จุดประสงค์ของการรวบรวมเพลงเข้าชุดไว้ด้วยกันอาจเพ่ือความง่ายต่อการจ าและสะดวกต่อ
การน าไปใช้  เช่น เพลงใดมีโอกาสในการน าไปบรรเลงเหมือนกันก็จะน ามาเข้าชุดรวมกันและก าหนดชื่อเรียกเอาไว้    
การตั้งชื่อเรื่องมักจะตั้งตามชื่อของเพลงแรกที่อยู่ในชุด  บางเพลงก็ตั้งชื่อตามพิธีที่น าเพลงเรื่องนั้นๆไปบรรเลง  
เช่น เพลงเรื่องท าขวัญ  ที่ขึ้นต้นเพลงแรกด้วยเพลงนางนาค  เป็นต้น   
 

1.4 เพลงหางเครื่อง 
   เพลงหางเครื่อง หรือ เพลงท้ายเครื่อง  เป็นเพลงขนาดเล็ก ใช้บรรเลงต่อท้ายเพลงหลัก 
ในการเลือกเพลงหางเครื่องมาบรรเลงนั้นต้องให้สอดคล้องกับท านองของเพลงหลัก  หรือมีส าเนียงภาษาเหมือนกัน 
เช่น  ถ้าเพลงหลักเป็นเพลงส าเนียงเขมร  เพลงหางเครื่องก็ต้องเป็นเพลงส าเนียงเขมรด้วย   การบรรเลงเพลงหาง
เครื่องเป็นการแสดงความสามารถของผู้บรรเลงเนื่องจากเพลงหางเครื่องต้องบรร เลงด้วยจังหวะเร็วมาก หากไม่
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ช านาญในการต่อเพลงอาจท าให้การบรรเลงสะดุดได้  อีกทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้บรรเลงและผู้ฟังอีก
ด้วย 
 

1.5 เพลงออกภาษา 
   เพลงออกภาษา  เป็นเพลงที่จัดอยู่ในลักษณะเดียวกันกับเพลงหางเครื่อง คือ ใช้บรรเลง
ต่อท้ายเพลงหลัก แต่แตกต่างตรงที่เพลงหางเครื่อง ใช้เพียงเพลงส าเนียงภาษาเดียวในการบรรเลง  แต่เพลงออก
ภาษา เป็นการรวมเอาเพลงหลายๆ ส าเนียงภาษามารวมเข้าด้วยกันเป็นชุด  โดยเพลงที่น ามาบรรเลงอาจเป็นเพลง
ดั้งเดิมของชาตินั้นๆ หรือเป็นเพลงไทยที่เลียนเสียงส าเนียงภาษาอ่ืนก็ได้  ในการบรรเลงมีการก าหนดเพลงออก
ภาษาไว้ว่า  ต้องเริ่มต้นด้วย 4 ภาษาก่อน คือ  จีน  เขมร  ตะลุง  พม่า แล้วจึงต่อด้วยภาษาอ่ืนๆ    เครื่องดนตรีที่
ใช้บรรเลงก็ยังคงเป็นของไทยแต่อาจเอาเครื่องประกอบจังหวะอ่ืนๆ มาร่วมบรรเลงด้วยเพ่ือให้ฟังแล้วคล้ายคลึงกับ
เพลงของเจ้าของภาษานั้นจริงๆ เช่น  หากเป็นเพลงภาษาจีนใช้กลองตุ๊ก    ภาษาแขกใช้กลองแขก   ภาษาพม่าใช้
กลองยาว   เป็นต้น   
 

2. เพลงที่ใช้ร้องประกอบ มี 2 ประเภท ดังนี้ 
2.1 เพลงเถา 

   เพลงเถา คือ  เพลงที่บรรเลงติดต่อกันตั้งแต่อัตราจังหวะสามชั้น  เป็นจังหวะช้าที่สุด   
อัตราจังหวะสองชั้น  เป็นจังหวะปานกลาง  และอัตราจังหวะชั้นเดียว  เป็นจังหวะเร็วที่สุด   เพลงเถาเกิดจากการ
ย่อและขยายของเพลง  โดยการน าเอาเพลงเดิมในอัตราจังหวะสองชั้นมาท าการขยายออกให้ยาวขึ้นเท่าตัวจน
กลายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น  จากนั้นน าเอาท านองในอัตราจังหวะสองชั้นมาย่อให้สั้นลงเท่ าตัว  เกิดเป็นอัตรา
จังหวะชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถา  ซึ่งท านองในแต่ละอัตราจังหวะต้องมีความสัมพันธ์กัน มีท่วงท านองที่ไม่
ผิดเพี้ยนจากของเดิม 

2.2 เพลงตับ 
   เพลงตับ  หมายถึง เพลงหลายๆ เพลงที่น ามาร้องและบรรเลงติดต่อกัน  ส่วนใหญ่เป็น
เพลงในอัตราจังหวะสองชั้น   แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  ตับเรื่อง และตับเพลง 
   ตับเรื่อง  เป็นการน าเอาเพลงมาบรรเลงติดต่อกันโดยค านึงถึงเนื้อร้องเป็นหลัก ฟังแล้ว
เป็นเรื่องราวติดต่อกัน ส่วนท านองเพลงจะมีอัตราจังหวะ หรืออารมณ์เพลงอย่างไรก็ได้ บางเพลงอาจมีเพลงหน้า
พาทย์ผสมอยู่ด้วย การฟังตับเรื่องจึงคล้ายกับก าลังชมละครเพียงแต่ไม่เห็นผู้แสดง ได้ยินแต่เสียงเพลงและค าร้อง
เท่านั้น ตับเรื่องที่ส าคัญๆ ได้แก่ ตับเรื่องพระยาโคตรตระบอง  ตับเรื่องท้าวแสนปม  ตับนางลอย (บั้นต้นและบั้น
ปลาย) ตับพรหมาสตร์(ตอนศึกพรหมาสตร์)  ตับนาคบาศ (ตอนอินทรชิตแผลงศรนาคบาส) เป็นต้น  
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   ตับเพลง  มีลักษณะตรงข้ามกับตับเรื่อง คือ เน้นท านองของเพลงเป็นหลัก  โดยเพลงที่

น ามาบรรเลงติดต่อกันจะต้องมีส าเนียงท านองเหมือนกัน ฟังแล้วกลมกลืนกันไป  ส่วนเนื้อร้องจะเนื้อหาอย่างไรก็

ได้  การน าเอาเพลงต่างๆ มาเรียบเรียงขึ้นเป็นตับเพลงท าได้ค่อนข้างยาก  เนื่องจากผู้แต่งต้องรู้จักท านองของแต่

ละเพลงเป็นอย่างดี เพ่ือที่จะเลือกเอาเพลงใดมาก่อนหลังให้เกิดความไพเราะและสอดคล้องกัน   ตับเพลงที่

ส าคัญๆ ได้แก่  ตับลมพัดชายเขา  ตับสมิงทอง  ตับภุมรินทร์  ตับวิวาห์พระสมุทร  เป็นต้น 

 

ดนตรีไทยพื้นบ้าน 

 ดนตรีพ้ืนบ้าน เป็นการสร้างบทเพลง การขับร้อง การเล่นดนตรีของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งมีประวัติความ

เป็นมาที่ยาวนานก่อนสมัยสุโขทัย โดยเชื่อกันว่าดนตรีพ้ืนบ้าน เกิดข้ึนจากการที่คนเราสามารถรับรู้ และได้ยินเสียง

ที่เกิดขึ้นต่าง ๆ จากธรรมชาติ เช่น เสียงลมพัด เสียงฟูาร้อง เสียงร้องของสัตว์ต่าง ๆ แล้วคนเราก็น าเสียงที่ได้รับรู้

มาประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องดีด สี ตี เปุา ( เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ, 

2551)  

ดนตรีพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะเฉพาะ มีความแตกต่างกันไป ตามสภาพวัฒนธรรม ความเป็นอยู่

ของคนในแต่ละทอ้งถิ่น ซึ่งสามารถแบ่งออกตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 1. เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคเหนือ 

 ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือของไทย มีลักษณะเฉพาะ และส าเนียงเสียงอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 

เครื่องดนตรีพ้ืนฐานที่พบเห็นทั่วไป ได้แก่ สะล้อ ซึง ปี กลอง ฆ้อง โดยมีค าเรียกคล้องจองเมื่อพูดถึงวงดนตรีของ

ชาวเหนือว่า “วงสะล้อซอซึง” (มงคล เปลี่ยนบางช้าง, 2548: 72-74) 

  1.1 สะล้อ  เป็นเครื่องดนตรีประเภทสีเหมือนซอของทางภาคกลาง แต่คันชักของสะล้อจะ

แยกออกจากตัวสะล้อ ไม่อยู่ติดเหมือนซอ ส่วนกะโหลกสะล้อท าจากกะลามะพร้าว คันสะล้อนิยมใช้ไม้สัก ไม้ประดู่ 

หรือไม้ไผ่ ส่วนที่ใช้สีขึงด้วยขนหางม้าซึ่งฝนด้วยยางสน สะล้อ นอกจากจะใช้เล่นประสมวงกับเครื่องดนตรีอ่ืนแล้ว 

ยังนิยมเล่นบรรเลงเดี่ยวด้วย 
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ภาพที่ 7.36 สะล้อ 

ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ 

 

  1.2 ซึง  เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด คล้ายพิณ หรือกีตาร์ แบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดเล็กเรียก 

“ซึงหน้อย” ใหญ่ขึ้นมาเรียก “ซึงกลาง” และขนาดใหญ่สุดเรียก “ซึงหลวง” ซึง สามารถใช้บรรเลงเดี่ยวก็ได้ 

ประสานร่วมวงกับเครื่องดนตรีอื่นก็ได้ ในสมัยก่อนชายหนุ่มนิยมหัดเล่นซึง เพราะมักจะน าซึงติดตัวไปเล่นแอ่วสาว

ในเวลากลางคืน ซึง ท าจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ประดู่ ขนุน สัก ตัดทิ้งไว้ให้แห้งสนิทดี ถ้าเป็นไม้ที่ยืนต้นตาย หรือ

ฟูาผ่าตายจะนับว่าเป็นไม้ที่ดียิ่ง 
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ภาพที่ 7.37 ซึง 

ที่มา: http://lannamusic.weloveshopping.com 

 

  1.3 ปี่ เป็นเครื่องดนตรีส าหรับเปุา มีหลายขนาด และมีชื่อเรียกต่างกันคือ ปี่เก๊า (ปี่แม่) ปี่กลาง 

ปี่ก้อย และปี่ตัด เป็นปี่ลิ้นเดี่ยวที่ตัวลิ้นท าด้วยโลหะ ตัวปี่ท าจากไม้ซาง ปลายข้างหนึ่งฝังลิ้นโลหะไว้ เวลาเปุาใช้

ปากอม อีกด้านหนึ่งเจาะรู 6 รู ใช้นิ้วเปิด-ปิด ท าให้เกิดท านอง (ออนไลน์: http://www.kwksch.ac.th/art) 

   - ปี่เก๊า เป็นปี่ขนาดใหญ่ ใช้ท าเสียงคลอเพ่ือความกลมกลืน  

   - ปี่กลาง มีเสียงกลาง ใช้สร้างท านองเพลง 

   - ปี่ก้อย เป็นปี่เสียงเล็ก ใช้เป็นเสียงน า 

   - ปี่ตัด มีขนาดเล็กที่สุด ใช้เปุาแทรกเสียง แทรกท านองให้ไพเราะยิ่งข้ึน 

เวลาประสมวงจะเรียกว่า “วงปี่จุม หรือวงจุมปี่” ซึ่งบรรเลงร่วมกับซึงและสะล้อ  

 
ภาพที่ 7.38 ปี่จุม 

ที่มา: http://myjtc.files.wordpress.com/2011/07/a361.jpg 
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  1.4 ปี่แน มีลักษณะคลายปี่ไฉน หรือปี่ชวา แต่มีขนาดใหญ่กว่า เป็นปี่ประเภทลิ้นคู่ท า

ด้วยไม้เนื้อแข็ง มีรูบังคับเสียงเช่นเดียวกับปี่ใน นิยมบรรเลงในวงประกอบกับฆ้อง กลอง ตะหลดปด และกลองแอว 

เช่น ในเวลาประกอบการฟูอน เป็นต้น มี ๒ ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็กเรียก แนน้อย ขนาดใหญ่ เรียก แนหลวง 

 
ภาพที่ 7.39 ปีแน 

ที่มา: http://kerksukpitsado.blogspot.com/2012_09_01_archive.html 

  

1.5 พิณเปี๊ยะ หรือพิณเพี๊ยะ  เป็นเครืองดนตรีประเภทดีด กะโหลกท าด้วยกะลามะพร้าว 

เวลาดีดเอากะโหลกติดไว้กับหน้าอก ขยับเปิด-ปิด เพื่อให้ได้เสียงกังวานตามต้องการ สมัยก่อนหนุ่มชาวเหนือ นิยม

เล่นดีดคลอการขับร้องในขณะไปเกี้ยวสาวตามหมู่บ้านในยามค่ าคืน ปัจจุบันหาผู้เล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ได้น้อยมาก 

(ออนไลน์: http://www.kwksch.ac.th/art) 

 

ภาพที่ 7.40 พิณเปี๊ยะ 

ที่มา: http://i1.ytimg.com/vi/SEl4XCrDdKY/hqdefault.jpg 

http://www.kwksch.ac.th/art
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 1.6 กลอง ชาวเหนือมีกลองหลายชนิด เช่น กลองหลวง กลองปูุเจ่ กลองปูุจา กลองสะบัด

ชัย กลองสิ้งหม้อง กลองมองเซิง กลองโปุงปัง กลองแอว กลองตะหลดปด เป็นต้น ตามวัดต่างๆ จะมีกลองหลวง 

และกลองแอวไว้ใช้ในขบวนแห่ไทยทาน ทั้งใช้บรรเลงประกอบการฟูอนเล็บ กลองหลวงนั้นนิยมตีประชันกันว่าของ

วัดใดเสียงจะดังดีกว่ากัน และกลองสะบัดชัย ก็มีการฝึกฝนลีลาการตีท่ีผาดโผนเล้าใจมากยิ่งขึ้น 

 

ภาพที่ 7.41 กลองปูุเจ่ 

ที่มา: http://www.openbase.in.th/files/u10/art-culture_chiangmai-pic130.jpg 

 

 2 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคอีสาน 

 นับตั้งแต่สมัยโบราณภาคอีสานเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนชาวพ้ืนเมืองหลายกลุ่มที่ได้อพยพมารวมกันกับ

ชาวพ้ืนเมืองเดิม มีการน าเอาศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการขับร้อง ดนตรี และการละเล่นต่างๆ ผสมผสานกันมาตั้งแต่

สมัยล้านนาและล้านช้าง โดยยึดเอาแนวล าแม่น้ าโขงเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญจากทางเหนือลงสู่ทางใต้ 

ดั้งนั้นบริเวณท่ีราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ าโขง จึงเป็นแหล่งอารยะธรรมดั้งเดิมของชาวพ้ืนเมืองในสมัยนั้น 

 ดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่ถือก าเนิดจากกลุ่มชนต่างๆ ในอดีตสร้างสมสืบทอดต่อ

กันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งมีอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของประเทศไทย 

วัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นในภาคอีสานสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มอีสานเหนือ และกลุ่มอีสาน

ใต้ โดยเครื่องดนตรีที่พบในแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 
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  2.1 กลุ่มอีสานเหนือ 

  จังหวัดในกลุ่มอีสานเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนมหนองคาย อุดรธานี 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย มุกดาหาร ยโสธร และอุบลราชธานี โดยดนตรีพ้ืนบ้านที่โดดเด่นของกลุ่มนี้ ได้แก่ หมอ

ล า และเซิ้ง เครื่องดนตรีที่มักใช้ประกับการแสดงเหล่านี้ ได้แก่ พิณ ไหซอง โปงลาง แคน โหวต ปี่ผู้ไท และกลอง 

เป็นต้น 

   - พิณ มีรูปร่างคล้ายกีตาร์ มี 2-4 สาย โดยแบ่งเป็น 2 สายคู่เหมือนซึงของภาคเหนือ 

ดั้งเดิมใช้สายลวดเบรกรถจักรยาน เพราะคงทนและให้เสียงดังกว่าสายชนิดอ่ืน แต่ปัจจุบันนิยมใช้สายกีตาร์แทน 

ตัวพิณท าด้วยไม้ขนุน เพราะมีน้ าหนักเบาและให้เสียงทุ้มกังวานไพเราะกว่าไม้ชนิดอ่ืน โดยมากพิณจะเล่นคู่กันกับ

แคน 

 
ภาพที่ 7.42 พิณ 

ที่มา: http://www.baanmaha.com/community/thread38389.html 

 

   - ไหซอง หรือพิณไห เป็นพิณที่ท ามาจากไหน้ าปลาหรือไหใส่ปลาร้า นิยมท าเป็น

ชุดๆ ละหลายใบโดยมีขนาดลดหลั่นกัน ตรงปากไหใช้เส้นยางหนังสติกหรือเส้นยางที่ตัดมาจากยางในของ

รถจักรยานผูกและขึงผ่านให้ได้เสียงประสานกัน โดยท าหน้าที่ให้เสียงทุ้มคล้ายกีตาร์เบสของฝรั่ง 
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ภาพที่ 7.43 การบรรเลงไหซองหรือพิณไห 

ที่มา: http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=105113 

  

   - โปงลาง มีลักษณะคล้ายระนาดแต่มีขนาดใหญ่ เดิมทีโปงลางเป็นชื่อของกระดึง

ที่แขวนคอวัวต่าง เป็นสัญญาณระหว่างการเดินทางไปค้าขาย ส่วนโปงที่เป็นเครื่องดนตรีเดิมชาวบ้านในจังหวัด

กาฬสินธุ์เรียกว่า “ขอลอ” โปงลางท าจากไม้เนื้อแข็ง ซึ่งไม้ที่นิยมน ามาท า ได้แก่ ไม้มะหาดที่ตายยืนต้นมาแล้ว

ประมาณ 3 ปี โปงลางจะประกอบด้วยลูกระนาดหรือไม้ท่อนโตขนาดแขนจ านวน 12 ท่อน เรียงจากขนาดใหญ่ไป

หาเล็กหรือระดับเสียงต่ าไปหาสูง ท่อนยาวที่สุดประมาณฟุตครึ่ง และสั้นที่สุดประมาณ 1 ฟุต ถากตรงกลางให้บาง

เพ่ือปรับระดับเสียงแล้วใช้เชือกร้อยเป็นผืนไม่ต้องใช้รางอย่างระนาด แต่ใช้แขวนไว้กับหลักหรือเสาแต่ไม่ให้ท่อน

ล่างชิดพ้ืน เสียงโปงลางประกอบด้วยเสียงห้า คือ เสียง โด เร มี ซอล ลา ในการตีโปงลางนิยมใช้คนบรรเลง 2 คน 

แต่ละคนใช้ไม้ตีสองอัน คนหนึ่งตีเสียงท านองเพลงตามลายต่างๆ เช่นเดียวกับพิณหรือแคน อีกคนหนึ่งตีเสียงเสริม

ประสาน 
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ภาพที่ 7.44 การบรรเลงโปงลาง 

ที่มา: http://livethaimusic.blogspot.com/2011/02/blog-post_12.html 

 

   - แคน เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวอีสาน เสียงแคนเกิดจากการเปุาและ

การดูดกระแสลมผ่านลิ้นโลหะที่ฝังอยู่ในรูบากข้างล าท่อ  ผู้เปุาควบคุมระดับเสียงของลูกแคนได้ ด้วยการขยับ

ปลายนิ้วมือทั้งสองข้างปิดเปิดรูนับ ซึ่งเจาะไว้ที่ส่วนเหนือเต้าของลูกแคนทุกลูก เสียงของแคนมีความไพเราะ แสดง

ได้ทั้งอารมณ์สนุกสนาน และเศร้าสร้อย (ออนไลน์: http://www.isan.clubs.chula.ac.th/dontri) 

 
ภาพที่ 7.45 แคน 

ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/แคน 

   

- โหวต เป็นเครื่องเปุาที่ท าด้วยลูกแคนแต่ไม่มีลิ้น โดยน าเอากู่แคนจ านวนประมาณ 7 

ถึง 12 อัน มาตัดให้ได้ขนาดลดหลั่นกันให้ปลายทั้งสองข้างเปิด ปลายด้านล่างใช้ขี้สูตรปิดให้สนิท ส่วนปลายบน

เปิดไว้ส าหรับเป็นรูเปุา โดยน าเอากู่แคนมารวมกันเข้ากับแกนไม้ไผ่ที่อยู่ตรงกลาง จัดลุกแคนล้อมรอบในลักษณะ
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ทรงกลม ตรงหัวโหวตใช้ขี้สูตรก่อเป็นรูปกรวยแหลม เพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับจรดฝีปากด้านล่าง และให้โหวตหมุนได้

รอบทิศเวลาเปุา 

 
ภาพที่ 7.46  โหวต 

ที่มา: http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1270915 

    - กลอง ในภาคอีสานมีกลองที่ใช้ในการบรรเลงดนตรีประกอบจังหวะหลายประเภท 

เช่น กลองยาวหรือกลองหาง เป็นกลองขึ้นหนังหน้าเดียว ตอนหน้าใหญ่ ตอนท้ายมีลักษณะเรียวมีหลายขนาด และ

ตรงกลางของหน้ากลองจะติดข้าวสุกบดผสมขี้เถ้าถ่วงเสียงตัวกลองยาวนั้น นอกจากนั้น ยังมีกลองเส็ง หรือ กลอง

กิ่ง หรือ กลองแต้ เป็นกลองคู่ประเภทหน้าเดียว นิยมใช้ส าหรับการแข่งขันประลองความดังกัน หรืออาจใช้ส าหรับ

ตีในงานบุญต่างๆ เช่น งานบุญบั้งไฟ อีกทั้งยังมี กลองตุ้ม เป็นกลองร ามะนาขนาดใหญ่ที่ใช้ในวงกลองยาว เวลาตี

ต้องใช้คนสองคนหาม และให้คนที่หามอยู่ข้างหลังเป็นคนตีไปด้วย 

 
ภาพที่. 7.47 กลองตุ้ม 

ที่มา: http://jittayaesanmusic.blogspot.com/2012/08/blog-post_9112.html 
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  2.2 กลุ่มอีสานใต้ 

  จังหวัดในกลุ่มอีสานใต้ มีเขตติดต่อกับเขมร ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ และ

นครราชสีมา ศิลปะการแสดง และดนตรีส่วนใหญ่จึงได้รับอิทธิพลจากเขมร ได้แก่ เจรียง กันตรึม เป็นต้น เครื่อง

ดนตรีที่ปรากฏในกลุ่มอีสานได้ เช่น กลองกันตรึม ซอกันตรึม สะไน และปี่จรวง เป็นต้น 

   - กลองกันตรึม เป็นกลองขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายโทนทางภาคกลาง แต่มีความยาว

มากกว่า ตัวกลองท าจากแก่นไม้ขนุน เพราะท าให้เสียงดังกังวาน หนังที่นิยมใช้ท าหน้ากลอง คือหนังของลูกวัว 

หนังงูเหลือม หนังตะกวด แต่ที่นิยมกันมาก คือ หนังลูกวัว ที่น ามาฟอกโดยการแช่ในน้ าเกลือ แล้วต าให้หนังบาง 

เมื่อหนังบางจนได้ที่ดีแล้ว ก็น าไปขึงตึงบนหน้ากลองในขณะที่หนังยังเปียกอยู่  กลองกันตรึมที่ใช้โดยทั่วไป จะมี 2 

ลูก เรียกว่าตัวผู้ และตัวเมีย ซึ่งทั้งคู่มีขนาดเท่ากัน เรียกชื่อแตกต่างกันที่ระดับเสียง 

 
ภาพที่ 7.48 กลองกันตรึม 

ที่มา: http://tkapp.tkpark.or.th 

 

   - ซอกันตรึม เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสีที่มีบทบาทส าคัญในวงกันตรึมของ

อีสานใต้มาช้านาน คันทวนหรือตัวซอท าจากไม้หลากชนิดที่หาได้ในท้องถิ่น กล่องเสียงขึงด้วยหนังงูเหลือม มีคันชัก

ผูกเชือกหางม้า หรือไนล่อน ท าหน้าที่ถูลงบนสายโลหะจ านวน 2 สาย ที่พาดขึงในลักษณะเดียวกันกับซอภาคกลาง 

เพ่ือให้เกิดเสียง  
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ภาพที่ 7.49 ซอกันตรึม 

ที่มา: http://tkapp.tkpark.or.th 

 

   - สะไน หรือเสนงแกว คือ ปี่เขาควาย เป็นเครื่องเปุาประเภทลิ้นเดี่ยว ตัวกล่องเสียงท า

ด้วยเขาควาย มีลิ้นโลหะ หรือลิ้นไม้ไผ่บางๆ ติดอยู่ด้านหนึ่ง (เหมือนลิ้นแคน) เวลาเปุาจะอมตรงลิ้นนี้ ด้านปาก

ล าโพงเขาควายมีแผ่นไม้บางๆ ติดด้วยขี้สูดกั้นไว้ครึ่งหนึ่ง เวลาเปุาจะใช้มือปิดด้านนี้ บังคับเสียงสูงต่ าได้ด้วย สะไน 

ใช้ในการให้สัญญาของชาวส่วย และพวกคล้องช้าง มาช้านาน มักใช้ประสมวงกับวงกันตรึม และประกอบการเล่น

พ้ืนบ้านทุกประเภท 

 
ภาพที่ 7.50 สะไน หรือ เสนงแกว 

ที่มา: http://tkapp.tkpark.or.th 

 

   - ปี่จรวง เป็นปี่ประเภทลิ้นเดี่ยว โดยลิ้นท าจากโลหะเหมือนแคน เวลาเปุาจะใช้ปากอม

บริเวณลิ้น แล้วยกเลาปี่ตั้งตรงเช่นเดียวกับขลุ่ยของภาคกลาง ปี่จรวงมีรูนิ้วบังคับเสียงทั้งหมด 7 รู มีความยาว 30-

35 เซนติเมตร ใช้ประกอบการเจรียง (การเรียงถ้อยค าให้สละสลวยคล้องจอง แล้วน ามาขับ หรือร้องในลักษณะ

คล้ายท านองเสนาะ โดยใช้การด้นโต้ตอบระหว่างหนุ่มสาว) หรือเล่นรวมอยู่ในวงกันตรึม และวงมโหรีพื้นบ้าน  
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ภาพที่ 7.51 ปี่จรวง 

ที่มา: http://tkapp.tkpark.or.th 

  

 3 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคกลาง 

 ภาคกลาง เป็นภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทย คลอบคลุมพ้ืนที่แห่งที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา โดยมี

จังหวัดทั้งสิ้น 22 จังหวัด สภาพสังคมประกอบด้วยคน 2 กลุ่มใหญ่ คือ ชนชั้นปกครอง และประชาราษฎรทั่วไป 

ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 2 ระดับ คือ ประเพณีราษฎร์ และประเพณีหลวง ต่อมา

ประเพณีทั้งสองต่างปะทะสังสรรค์กัน กลายเป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะร่วมกัน แต่แตกต่างกันทั้งรูปแบบและ

เนื้อหา ซึ่งในที่สุดแล้ววัฒนธรรมดังกล่าวได้กลายเป็นวัฒนธรรมโดยรวมของสังคม  เช่น วงปี่พาทย์ วงมโหรี        

วงเครื่องสาย ละคร โขน เป็นต้น ดังนั้น เครื่องดนตรีที่พบในภาคกลางจึงเป็นเครื่องดนตรีไทยราชส านัก 

  อย่างไรก็ตาม ในชุมชนหมู่บ้านหรือสังคมชนบท ยังมีการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการท างานและ

ความบันเทิง จัดเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านพ้ืนเมืองได้แก่ "การเล่นเพลง" ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเพณีพิธีกรรม การท างาน 

และความบันเทิงอ่ืนๆ ที่เป็นความบันเทิงในระดับชาวบ้าน ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

 

 4 เครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคใต้ 

 ภาคใต้ เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีความแตกต่างด้านความเชื่อและศาสนา 

ขณะเดียวกันลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแผ่นดินทอดยาวจากเหนือสู่ใต้ และมีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลสองฝั่ง ส่งผลให้

วิถีชีวิตของคนใต้มีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ชาวไทยที่นับถือศาสนา

อิสลาม ชาวไทยเชื้อสายจีน ชนกลุ่มน้อยที่ปรากฏในบางพ้ืนที่ เช่น ชนเผ่าซาไก ชาวเล หรือที่เรียกกันว่าชาวมอ

แกน เป็นต้น (อเนก นาวิกมูล และณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, 2550: 142)  
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 ดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ มีบทบาทในการบรรเลงประกอบการละเล่นทุกชนิด เช่น โนรา หนังตะลุง  กาหลอ 

มะโย่ง เป็นต้น เครื่องดนตรีที่ใช้มักเป็นเครื่องตีประกอบจังหวะ แต่เนื่องจากได้รับอิทธิพลเครื่องดนตรีจากชวา -

มลายู และภาคกลางของไทยด้วย ดังนั้น การเล่นเครื่องดนตรีจึงมีการปรับใช้เครื่องดนตรีอ่ืนร่วมกับเครื่องดนตรี

ดั้งเดิมของภาคใต้ที่เน้นเครื่องตีไว้ด้วย แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ เครื่องดนตรีที่พบในภาคใต้ 

ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี และเครื่องดนตรีประเภทอ่ืนๆ  

  4.1 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี 

  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เป็นเครื่องดนตรีหลักของทางภาคใต้ ได้แก่ กลองหนังตะลุงและ

กลองโนรา กลองทน กลองบานอ ปืด กรือโตะ และแตระหรือแกระ เป็นต้น 

   - กลองหนังตะลุงและกลองโนรา เป็นเครื่องดนตรีซึ่งใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง

และโนรา ส่วนใหญ่จะตีประกอบจังหวะการเชิดรูปหนังตะลุง และจังหวะการร่ายร าของโนรารวมทั้งร่วมประสาน

เสียงในการบรรเลงเพลงดนตรีหนังตะลุงและโนรา  

   ลักษณะกลองเป็นกลองขนาดเล็ก ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง มีรูปร่างเป็นรูปทรงกระบอกกลม 

ตรงกลางปุอง หวายเรียวเล็กน้อยเท่ากัน ความหนาของตัวกลองประมาณ 3-4 เซนติเมตร หน้ากลองทั้งสองหุ้ม

ด้วยหนังสัตว์ ตรึงด้วยลูกสักหรือหมุดยึด รัดด้วยปลอกหวาย ส่วนหน้ากลองด้านล่างติดขี้อุ้งหรือขี้ชันไว้ เพ่ือให้

กลองมีเสียงแหลมหรือเสียงตุ้ง บรรเลงโดยใช้มือตีหรือใช้ไม้ตี 2 อัน ขนาดของกลองมี 2 ขนาด ขนาดเล็กเรียกว่า 

“กลองหนังตะลุง” หรือ “กลองตุ๊ก” ของภาคกลาง ส่วนกลองขนาดใหญ่เรียกว่า “กลองโนรา” หรือ “กลอง

ชาตรี” ของทางภาคกลาง ดังรูป 

 

ภาพที่ 7.52 กลองหนังตะลุงและกลองโนรา 

ที่มา: http://www.siamdontrithai.com/images/1348733530.jpg 
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   - กลองทน หรือกลองแขก เป็นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ประเภทเครื่องตีให้จังหวะ

หนึ่ง นิยมใช้ในกลุ่มชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม มีลักษณะคล้ายกลองปืด ท าด้วยไม้เนื้อแข็งเหนียวทนทาน 

รูปร่างทรงกระบอกกลม หัวท้ายไม่เท่ากัน หนังหน้ากลองมีหลายขนาดตามความเหมาะสม ร้อยโยงด้วยหวายหรือ

เชือกหนังทั้งสองหน้า มีสายรั้งหรือปลอกหนังส าหรับปรับเสียงสูงต่ า ส่วนถัดมาเป็นคอกลองด้านใหญ่มีเชือกไน

ล่อนและหวายขนาดเล็กรัดแน่นหนา ไม้ตีกลองมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลมยาว โค้งงอตรงกลาง ความยาว

ประมาณ 10-12 เซนติเมตร กลองทนมี 2 ชนิด คือ ทนแม่ กับทนลูก โดยทนแม่จะมีขนาดใหญ่กว่า กลองทนมี

ลักษณะดังรูป 

 

 

 

ภาพที่ 7.53 กลองทน 

ที่มา: http://www.bs.ac.th/musicthai/img11.jpg 

 

   - ปืด หรือโพนปืด เป็นกลองชนิดหนึ่งที่ขึ้นหนังทั้งสองหน้า ลักษณะคล้ายตะโพนทาง

ภาคกลาง นิยมท าด้วยไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะรูปร่างเป็นรูปทรงกระบอกยาว ตรงกลางนูนปุองและหัวท้ายไม่เท่ากัน

เล็กน้อย มีความยาวของตัวกลองเป็น 2 เท่า จากหน้ากลองด้านโต ภายในตัวกลองกลวงตลอด โดยมีลักษณะหัวทั้ง

สองบานกว้างผายออกคล้ายกับล าโพงเครื่องขยายเสียง หน้ากลองนิยมหุ้มหนังค่าง หรือหนังที่มีความบางและ

เหนียวทนทานมีเสียงดี ปืดมีเสียงดังตามขนาด เช่น เสียงใหญ่ เสียงกลาง และเสียงเล็กแหลม ตามล าดับ น ามาใช้ตี

ประโคมหรือบรรเลงในพิธีกรรมและโอกาสต่างๆ  
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ภาพที่ 7.54 กลองปืด 

ที่มา: http://www.laksanathai.com/book3/LargeImages/257.jpg 

   

   - กลองบานอ เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีที่ปรากฏใช้แพร่หลายในกลุ่มชาวไทยมุสลิม 

ลักษณะกลองขึ้นหนังหน้าเดียว มีลักษณะคล้ายกลองร ามะนา แต่มีขนาดใหญ่และยาวเรียวเล็กน้อยไปทาง

ด้านหน้า นิยมท าด้วยไม้เนื้อแข็งเหนียวทนทาน และไม่แตกง่าย มีรูปร่างทรงกระบอกกลมหัวท้ายไม่เท่ากันภายใน

กลวงตลอด ด้านหน้าจะโตกว่าด้านหลังเล็กน้อย หนังหน้ากลองนิยมหุ้มด้วยหนังควายหรือหนังวัว ด้านข้างกลอง

ตรึงด้วยเชือกหรือหวายก็ได้ กลองบานอใช้ตีประโคมหรือบรรเลงในโอกาสต่างๆ สามารถประโคมเดี่ยว หรือ

ประโคมเพ่ือการแข่งขัน 

 
ภาพที่ 7.55 กลองบานอ 

ที่มา: http://culture.pn.psu.ac.th/antique/picture/kerbanor/kerbanor.jpg 
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   - กรือโต๊ะ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ที่ใช้ไม้ขึ้นหน้ากลองแทนหนัง ซึ่งสามารถ

น ามาใช้ตีบรรเลงให้เกิดเสียงต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน มีรูปร่างลักษณะคล้ายกระโถน ท าด้วยไม้เนื้อแข็งหรือผล

มะพร้าวทั้งเปลือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ภายในกลวงเป็นหลุมตามรูปทรงของกรือโต๊ะ คือเป็นรูปทรงกลมฐานแคบ 

เป็นกลองของกลุ่มชนชาวไทยมุสลิมแถบจังหวัดนราธิวาสเท่านั้น กรือโต๊ะเป็นกลองที่น ามาใช้ตีแข่งขันเป็นคณะ          

ในโอกาสคืนเดือนหงายหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว และในงานเทศกาลหรืองานส าคัญต่างๆ เช่น งานพิธีเข้าสุหนัต งาน

แต่งงาน เป็นต้น 

 
ภาพที่ 7.56 กรือโต๊ะ 

ที่มา: http://culture.pn.psu.ac.th/antique/picture/kruetoh/kruetoh.jpg 

    

- แตระพวงหรือกรับพวง ท าด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็ง มีลักษณะรูปร่างทรง

สี่เหลี่ยมผืนผ้าจ านวน 5-9 แผ่น มีปลายข้างหนึ่งมีความหนากว่าเจาะรูข้างละ 1 รู มีเชือกร้อยซ้อนกันเป็นพวงบน

ฐานไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีเสาไม้หรือเหล็กกลมร้อยเป็นหลักรูของแตระยึดไว้เพื่อสะดวกในการใช้ตีได้อย่างกระชับ 

จะใช้ประกอบการละเล่นหรือการแสดงโนราเท่านั้น  
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ภาพที่ 7.57 แตระ หรือแกระ 

ที่มา: http://flash-mini.com/thaidon/back/picture/1306816186.jpg 

  

  4.2 เครื่องดนตรีประเภทอ่ืน 

  เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ที่นอกเหนือจากเครื่องตี ยังมีเครื่องดนตรีประเภทดีด สี และเปุา 

เครื่องดนตรีประเภทดีด มีเฉพาะเครื่องดนตรีซาไก ส่วนเครื่องดนตรีประเภทสี ได้แก่ ซออู้ ซอด้วง และซอรือบับ 

และเครื่องดนตรีประเภทเปุา ได้แก่ ปี่หนังตะลุงหรือปี่โนรา  และปี่กาหลอ เป็นต้น 

   - ซออู้และซอด้วง เป็นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในกลุ่มชาว

ไทยพุทธ ได้น ามาใช้บรรเลงประกอบการละเล่นพ้ืนบ้านภาคใต้แต่ละชนิด ซออู้และซอด้วงน ามาใช้คู่กันในการ

แสดงหรือเล่นหนังตะลุงและโนรา ในลักษณะการเดินท านองประกอบเพลง และเสริมจังหวะของเครื่องตีให้มีความ

ไพเราะยิ่งข้ึน 

   - ซอรือบะ หรือรือบับ เป็นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ประเภทเครื่องสี ที่นิยมน ามาใช้

บรรเลงประกอบการละเล่น หรือการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้แต่ละชนิดของชาวไทยมุสลิม ซอรือบะมีรูปร่างลักษณะ

เหมือนซอสามสายของภาคกลาง กะโหลกซอท าด้วยไม้เนื้อแข็ง และเหนียวทนทาน มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู 

ด้านหน้าหุ้มด้วยหนังกระเพาะอุจจาระวัว สายซอท าจากสายเอ็นกีตาร์ สายรัดอกซอท าด้วยปลอกเงินเพ่ือรั้งสาย

ซอให้ตึง คันซอท าด้วยไม้แผ่นบาง ตรงกลางโค้ง ปลายงอเข้าใน สายคันซอท าจากหางม้าหรือเอ็น 
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ภาพที่ 7.58 นักดนตรีก าลังบรรเลงซอรือบะ 

ที่มา: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.467071726703597. 

1073741929.346540048756766&type=3 

 

   - ปี่หนังตะลุง หรือปี่โนรา เป็นเครื่องดนตรีประเภทเปุาชนิดหนึ่ง ที่มีรูปลักษณ์

เหมือนกัน แต่ขนาดต่างกันซึ่งเป็นปี่ชนิดเดียวกับปี่ทางภาคกลาง โดยปี่หนังตะลุงเป็นปี่ที่มีขนาดเล็ก เรียกว่า “ปี่

ยอด” หรือ “ปี่นอก” ส่วนปี่โนราเป็นปี่ขนาดใหญ่ เรียกว่า “ปี่ต้น” หรือ “ปีใน” และมีขนาดกลางด้วยเรียกว่า “ปี่

กลาง” ปี่เหล่านี้ท าด้วยไม้เนื้อแข็งที่มีความทนทาน ซึ่งนิยมใช้แก่นของไม้ที่มีลักษณะรูปทรงกระบอกกลมยาว หัว

ท้ายบาน ตรงกลางปุอง เรียกว่า “เลาปี่”  มีก าพรวดที่เป็นไม้หรือแผ่นโลหะทองเหลือง มีขนาดกลมยาวเล็ก 

ภายในเป็นรูกลวง ปลายข้างหนึ่งใช้สวมกับลิ้นปี่ที่ท าด้วยใบตาลหรือเป็นโลหะทองเหลืองเป็นกลีบประมาณ 3-4 

กลีบ  

   - ปี่กาหลอ หรือปี่ฮ้อ เป็นปี่ที่ใช้ในวงกาหลอโดยเฉพาะ เสียงโหยหวนวังเวงอย่างน่ากลัว 

รายละเอียดในด้านรูปร่างและสุ้มเสียงไม่เหมือนของชาติใด แสดงว่าไทยภาคใต้คิดขึ้นมาใช้เอง ปี่กาหลอมี

ส่วนประกอบที่แยกจากกันได้ 4 ชิ้น คือ ส่วนก าพวด แผ่นก าบัง ปาก เลาปี่ และล าโพง ส่วนก าพวดใช้ลิ้นใบตาลรูป

พัดกว้างราว 8 มิลลิเมตร จ านวน 4 ชิ้น มัดติดกับท่อเล็กๆ โต 3 มิลลิเมตร แผ่นก าบังปากท าจากเปลือกหอยมุก

กว้าง ประมาณ 5 เซนติเมตร เจาะรูตรงกลางส าหรับเสียบก าพวด เลาปี่ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง ยาวประมาณ 9 นิ้ว 

เจาะรูรูปกรวยตลอดความยาวของไม้ และเจาะส าหรับบังคับเสียง 7 รู ใช้ปลอกโลหะรัดระหว่างรูและหัวท้าย 
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ปูองกันแตก ส่วนล าโพงใช้ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ขนุน แต่งให้ปากกว้างแบบล าโพง อีกด้านหนึ่งแต่งรูให้พอดีสวมกับ

เลาปี่ได้ รอบๆ ส่วนล าโพงใช้ด้ายสายสิญจน์พันและถักเป็นก้อนโต ความยาวทั้งหมดเมื่อน ามาต่อกันเรียบร้อยแล้ว

ได้ 13 นิ้ว 

 
ภาพที่ 7.59 หมอปี่ ก าลังเปุาปี่กาหลอ 

ที่มา: http://www.tunu.ac.th/elearning/mediawinht/science/ระบบนิเวศ

5/aksorn.com/images/lib/art/145_2.jpg 

 

ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคภาค 

 ดนตรีไทยพ้ืนบ้าน ถือเป็นดนตรีภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่มีการคิดค้นลองผิดลองถูก ประสมวงกันและมีการ

ปรับปรุงเพื่อให้เข้ากันสถานการณ์บ้านเมือง และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างชัดเจนดนตรีพ้ืนบ้านมีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่ง ในวงการวิชาการทางดนตรีพื้นบ้าน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความ

และเสนอแนวคิดเกี่ยวกับดนตรีพ้ืนบ้านไว้หลายท่าน พอสรุปได้ว่า ดนตรีพ้ืนบ้านเป็นผลผลิตจากสังคมที่มีการ

แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนนั้น มีการถ่ายทอดกันแบบมุขปาฐะ ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็น

เจ้าของให้ถือว่ากลุ่มชนนั้นร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมากเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องและท านองไม่ตายตัว สามารถขยายไป

ได้เรื่อยๆ หรือตัดให้สั้นลงก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวศิลปิน ลักษณะเพลงมีความเรียบง่าย ทั้งในด้านถ้อยค า ส านวนโวหาร 

การร้อง และการแสดงออก ลักษณะของดนตรีไทยพ้ืนบ้านในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีความแตกต่างกัน 

ดังนี้ 
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 1. ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านภาคเหนือ 

ศิลปะการแสดงเพลงพ้ืนบ้านภาคเหนือ จะมีลักษณะเป็นเพลงขับร้อง ประกอบกับวงดนตรีส่วนมากมีค า

ร้องเป็นสาระส าคัญในด้านภาษา และวรรณกรรม ค าร้องของเพลง นิทาน ต านาน และเรื่องเล่าประเภทอ่ืนๆ ค า

ร้องของเพลงพื้นบ้านส่วนมากเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ เพลงพ้ืนบ้านภาคเหนือที่มีมาแต่อดีต ได้แก่ เพลงกล่อมเด็ก 

เพลงประกอบการเล่น เพลงเล่าเรื่อง และเพลงปฏิพากย์หรือซอ (ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์; 2552: 9) 

 1.1 เพลงกล่อมเด็ก 

เพลงกล่อมเด็กนี้ในภาคเหนือ เรียกว่า “เพลงอื่อลูก” เนื่องจากมีลีลาช้าอย่างผ่อนคลาย ไม่มีการ

ก าหนดความยาวของบท หรือวรรคตอนท่ีแน่นอน มีทั้งค าร้องที่เป็นค าตามความหมายและค าที่ออกเสียงครางอ่ือๆ 

หรือการเอื้อนไปตามท านอง ทั้งนี้เนื่องจากเพลงกล่อมเด็กนี้เป็นเพลงที่ใช้ลักษณะการร้องแบบด้นเป็นหลัก จึงไม่มี

เนื้อร้องที่ตายตัว แต่ผู้ขับร้องมักจะใช้เนื้อหาของเพลงให้มีความหมายในการอบรม สั่งสอนเด็กให้เป็นคนดี เชื่อฟัง

พ่อแม่ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม เพ่ือเติบโตไปเป็นคนดีของสังคม 

1.2 เพลงประกอบการเล่น 

เพลงประกอบการร้องเล่นเป็นเพลงที่มีค าร้องเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ท านองและลีลาจังหวะ

แตกต่างจากเพลงกล่อมเด็ก ตรงที่มีการเอ้ือนน้อยกว่า หรือแทบไม่มีเลย ฟังดูคล้ายๆบทท่องบ่น มีจังหวะเร็วกว่า

และค่อนข้างสม่ าเสมอ ส่วนมากมักมีการละเล่นหยอกล้อประกอบ ปัจจุบันเพลงประกอบการเล่นของเด็กที่เป็น

ผลผลิตจากสังคมเดิมของล้านนาเหลือน้อยลงเพลงเก่าๆ ถูกลืมไปมาก ส่วนเพลงใหม่ที่เด็กรู้จักส่วนมากมากับสื่อ

ใหม่ๆ เช่น วิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งเพลงใหม่เหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากเพลงเด็กของชาวตะวันตกเข้ามาประเภทหนึ่ง 

เรียกว่า “เนิสเซอรี ไรม์ส” (Nursery Rhymes) 

1.3 เพลงเล่าเรื่อง 

เพลงพ้ืนบ้านที่เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม และสภาพการณ์ต่างๆ เช่น นิทาน ต านาน 

หรือชาดก ค าร้องมักจะมีลักษณะเป็นค าประพันธ์ที่มีแบบแผนค่อนข้างชัดเจน เช่น เป็นลักษณะของค่าว หรือร่าย 

หรือโคลง ซึ่งเป็นค าประพันธ์หลักๆของชาวล้านนาที่ผู้แต่งต้องมีความรู้เพียงพอ และจะต้องมีความรู้ด้านการอ่าน 

และการเขียนได้ด้วย 
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1.4 เพลงซอ 

ซอ เป็นเพลงพ้ืนบ้านประเภทหนึ่งของชาวล้านนา มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมวัฒนธรรมล้านนา

ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน การขับซอจะใช้ผู้ขับร้อง หรือเรียกว่า “ช่างซอ” ทั้งชายและหญิงผลัดเปลี่ยนกันซอ โดย

ด าเนินเรื่องราวเนื้อร้อง (เครือซอ) ในลักษณะการด้น ดังนั้นช่างซอ ต้องเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบเป็นอย่างสูงใน

การถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ออกมาในรูปแบบของการซอ ในอดีตการถ่ายทอดความรู้ด้านการซอ นั้น ครูซอจะ

ถ่ายทอดเครือซอให้แก่ศิษย์ ด้วยวิธีให้ศิษย์ว่าตาม และจะพาศิษย์ไปฟังการซอตามที่ต่างๆ ศิษย์จะต้องพยายาม

จดจ าเนื้อเรื่อง และท านองให้ขึ้นใจ ทั้งต้องฝึกดัดแปลงค าซอ ต่างๆ เป็นประจ า เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์

จริงให้ได้อีกด้วย เนื่องจากการซอจริงนั้น การด้นเนื้อร้องเป็นสิ่งส าคัญของการขับซอ 

ซอเป็นเพลงพ้ืนบ้านที่แพร่หลายมากในเกือบทุกจังหวัดในภาคเหนือ แต่แบบแผนของซอโดย

พิจารณาจากฉันทลักษณ์ของค าซอ และวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบ สามารถแบ่งได้ 2 สายวัฒนธรรม ซอ

เชียงใหม่ เป็นการขับร้องเข้าท านองกับปี่ และซึง และซอน่าน เป็นการขับร้องเข้าท านองกัลสะล้อ และปิน 

 

 
ภาพที่ 7.60 การแสดงซอพ้ืนเมืองของจังหวัดเชียงราย 

ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ 

 

1.5 วงสะล้อซอซึง 

วงสะล้อ ซอ ซึง หมายถึง วงดนตรี ที่น าเอาเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสายของภาคเหนือ คือ 

ซึงสะล้อ และเครื่องประกอบจังหวะมาบรรเลงรวมกันเป็นวง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในภาคเหนือ มาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน มีอยู่เฉพาะในภาคเหนือตอนบนเท่านั้น ถือว่าเป็นวงดนตรีพ้ืนบ้านของท้องถิ่นล้านนา การบรรเลงรวมวง
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สะล้อ ซอ ซึง มีทั้งบรรเลงเพ่ือการขับซอ บรรเลงเพลงทั่วไป และการบรรเลงเพ่ือประกอบการฟูอนร า การบรรเลง

แต่ละรูปแบบมีวิธีการจัดวงที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับวงสะล้อซอ ซึง นั้นว่าให้เครื่องดนตรีใดมีบทบาท ใน

การบรรเลงมากที่สุดในวง ลักษณะการให้เครื่องดนตรีบางชิ้น เป็นตัวหลักของการบรรเลง มีผลต่อการบรรเลง

เครื่องดนตรีชิ้นอื่น ที่บรรเลงร่วมอยู่ในวงเช่นกัน  

1.6 วงดนตรีที่ใช้กลองเป็นประธาน 

มรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวล้านนาได้รับและสืบทอดส่งต่อกันมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรล้านนาจนถึง

ปัจจุบัน มีกลองเป็นมรดกทางดนตรีรวมอยู่ด้วยเป็นจ านวนไม่น้อย และกลองเหล่านี้ได้มีสถานะเป็นเครื่องดนตรี

ส าคัญ หรือเป็นประธานของวงดนตรีหลายลักษณะ เช่น กลองปูจา กลองสะบัดชัยกลองเต่งถึ้ง กลองตึ่งโนง กลอง

หลวง กลองอู่เจ่ หรือปูุเจ่ กลองมองเซิง เป็นต้น 

 

 2 ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านภาคกลาง 

เพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง แบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภท ตามโอกาสในการเล่น ได้แก่ เพลงหน้าน้ า เพลงหน้า

เกี่ยวข้าวและนวดข้าว เพลงหน้าสงกรานต์ และเพลงหน้าเล่นทั่วไปไม่จ ากัดเทศกาล 

2.1 เพลงหน้าน้ า 

หน้าน้ าของภาคกลางอยู่ราวเดือนกันยายน ตุลาคม ประเพณีในช่วงนี้ เช่น ประเพณีทอดกฐิน 

ทอดผ้าปุา เป็นต้น ชาวบ้านจะท าบุญไหว้พระ ต่างลงเรือ พายแจวกันไป บรรยากาศที่เห็นน้ าเจิ่งนอง ต้นข้าวเจริญ

งอกงาม รอวันสุกไม่อีกกี่เดือน ท าให้เบิกบานใจ ซึ่งนอกจากการท าบุญแล้ว  จึงมีการละเล่นแสดงออกถึงความรื่น

เริงด้วย เช่น แข่งเรือ และเล่นเพลง เพลงในช่วงนี้มีอยู่ห้าเพลง ได้แก่ เพลงเรือ เพลงหน้าใย เพลงครึ่งท่อน เพลงร า

ภาข้าวสาร และเพลงร่อยพรรษา 

2.2 เพลงหน้าเกี่ยวข้าวและนวดข้าว 

ราวเดือนธันวาคม หรือมกราคม ข้าวเริ่มสุกสามารถเก็บเกี่ยวได้ ในอดีตคนไทยมี  “การลงแขก” 

ช่วยกันเก็บเกี่ยวและนวดข้าว ระหว่างที่ร่วมแรงกันท างาน เจ้าของงานต้องเลี้ยงข้าวปลาอาหารและขนมนมเนย

อย่างเต็มที่ เพ่ือตอบแทนน้ าใจ นอกจากนั้นมีการเล่นเพลงเพ่ือความบันเทิง และช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย 

เพลงร้องตอนเกี่ยวข้าว เช่น เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเต้นก า เพลงเต้นก าร าเคียว เป็นต้น เพลงร้องตอนนวดข้าว เช่น 

เพลงสงฟาง เพลงพานฟาง เพลงสงคอล าพวน เพลงชักกระดาน เป็นต้น 
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2.3 เพลงหน้าสงกรานต์ 

หน้าสงกรานต์เป็นช่วงแห่งความรื่นเริง เพราะการเก็บเก่ียวเสร็จสิ้น ชาวนาได้พักผ่อน รอเวลาใน

การท านาในฤดูถัดไป การขึ้นปีใหม่จะเริ่มนับในช่วงนี้ ทุกคนจึงได้สนุกสนานเต็มที่ มีการท าบุญ เมื่อเสร็จสิ้นจาก

การท าบุญก็มาร้องร าท าเพลง เพลงพ้ืนบ้านภาคกลางที่ร้องเพลงในช่วงสงกรานต์ เช่น เพลงพิษฐาน เพลง

พวงมาลัย เพลงสงกรานต์ เพลงยั่ว เพลงช้าเจ้าหงส์ เพลงคล้องช้าง เป็นต้น 

2.4 เพลงหน้าเล่นทั่วไปไม่จ ากัดเทศกาล 

ส่วนใหญ่เป็นเพลงร้องโต้ตอบ และใช้ร้องเป็นอาชีพได้ เช่น เพลงเทพทอง เพลงปรบไก่ เพลงพาด

ควายเพลงฉ่อย ล าตัด เพลงอีแซว เป็นต้น 

 

 3 ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านภาคอีสาน 

ดนตรีพื้นบ้านอีสานเป็นศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่ถือก าเนิดจากกลุ่มชนต่างๆในอดีตสร้างสมสืบทอดต่อ

กันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งมีอยู่ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของประเทศไทย  

วัฒนธรรมดนตรีและการละเล่นในภาคอีสานสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ  

3.1 วัฒนธรรมดนตรีกลุ่มอีสานเหนือ  
เพลงพ้ืนบ้านของกลุ่มวัฒนธรรมนี้มีการละเล่นที่โดดเด่นคือหมอล า และเซิ้งโดยหมอล าแบ่งการล า

และการร้องออกเป็น 5 ประเภทคือ ล าเรื่อง ล ากลอน ล าหมู่ ล าเพลิน และล าผีฟูา ส่วนเซิ้งจะใช้ค าร้องรื่นเริง เช่น 
การแห่บั้งไฟ การแห่นางแมว การแห่นางด้ง โดยเนื้อเรื่องในการเซิ้งอาจเป็นการขอบริจาคเงินในงานบุญ การเซิ้ง
อวยชัยให้พร หรือการเซิ้งเล่านิทานชาดกตามแต่โอกาส จังหวัดในกลุ่มอีสานเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
ชัยภูมิ นครพนมหนองคาย อุดรธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย มุกดาหาร ยโสธร และอุบลราชธานี 

.3.2 วัฒนธรรมดนตรีกลุ่มอีสานใต้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
- กลุ่มท่ีสืบทอดวัฒนธรรมมาจากเขมร-ส่วย มีการละเล่นที่โดดเด่นได้แก่ เจรียงกันตรึม นิยม

ร้องเล่นกันในแถบจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับเขมร ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ โดยค าว่า กันตรึม นั้น

หมายถึงกลองกันตรึม ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักเวลาตีจะใช้จังหวะเสียงดัง โจ๊ะกันตรึม โจ๊ะตรึม ๆ ส่วนเจรียง

หมายถึง การขับหรือการร้องเพลง เจรียงแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ เจรียงที่ใช้ประกอบการบรรเลงดนตรีกันตรึม และ

เจรียงที่ใช้ร้องในงานต่างๆ โดยเจรียงขับร้องจะมีดนตรีบรรเลงคลอไปด้วย ซึ่งในการร้องเจรียงนั้นสามารถร้องได้

ทุกโอกาส  
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- กลุ่มวัฒนธรรมโคราช ได้แก่กลุ่มชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและบางส่วน

ในบุรีรัมย์ที่พูดภาษาโคราช เพลงพ้ืนบ้านที่เล่นกันมานานมีลักษณะเด่นอยู่ที่ การเล่นสัมผัสอักษรและสัมผัสสระ 

และยังมีเสียงร้อง ไช ชะ ชะ ชิ ชาย พร้อมทั้งการร าประกอบตามจังหวะขึ้นลง ซึ่งเพลงโคราชนี้นิยมเล่นทุกใน

โอกาสตามความเหมาะสม 

 

 4 ลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านภาคใต้ 

 ภาคใต้ เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีความแตกต่างด้านความเชื่อและศาสนา 

ขณะเดียวกันลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแผ่นดินทอดยาวจากเหนือสู่ใต้ และมีพ้ืนที่ติดต่อกับทะเลสองฝั่ง ส่งผลให้

วิถีชีวิตของคนใต้มีลักษณะเฉพาะที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ชาวไทยที่นับถือศาสนา

อิสลาม ชาวไทยเชื้อสายจีน ชนกลุ่มน้อยที่ปรากฏในบางพ้ืนที่ เช่น ชนเผ่าซาไก ชาวเล หรือที่เรียกกันว่าชาวมอ

แกน เป็นต้น (อเนก นาวิกมูล และณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, 2550: 142)  

 ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ มีบทบาทในการบรรเลงประกอบการละเล่นทุกชนิด เช่น โนรา หนังตะลุง กาหลอ 

มะโย่ง เป็นต้น เครื่องดนตรีที่ใช้มักเป็นเครื่องตีประกอบจังหวะ แต่เนื่องจากได้รับอิทธิพลเครื่องดนตรีจากชวา-

มลายู และภาคกลางของไทยด้วย ดังนั้น การเล่นเครื่องดนตรีจึงมีการปรับใช้เครื่องดนตรีอื่นร่วมกับเครื่องดนตรี

ดั้งเดิมของภาคใต้ที่เน้นเครื่องตีไว้ด้วย แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองไว้ 

 ดนตรีและการละเล่นพ้ืนเมืองภาคใต้ มีการสืบต่อทางวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจึงถึงปัจจุบัน และกลายเป็น

มรดกตกทอดมาสู่คนรุ่นหลัง แม้ดนตรีและการละเล่นบางอย่างยังเป็นที่นิยม แต่บางอย่างก็เสื่อมความนิยมลงไป

ตามยุคสมัย และเนื่องด้วยประชากรภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม มีวัฒนธรรมดนตรีและ

การละเล่นผสมผสานกัน ดังนั้นจึงขอแบ่งชนิดของดนตรีและการละเล่น ดังนี้ (บุษกร บิณฑสันต์, 2554: 7) 

  4.1 ดนตรีและการละเล่นพ้ืนบ้านของชาวไทยพุทธ ได้แก่ หนังตะลุง โนราหรือมโนราห์ ลิเกปุา 

และกาหลอ เป็นต้น 

  4.2 ดนตรีและการละเล่นพ้ืนบ้านของชาวไทยมุสลิม ได้แก่ ดนตรีและการละเล่นพ้ืนบ้านของชาว

ไทยมุสลิม เช่น รองเง็ง และดีเกฮูลู 
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บทสรุป 

ดนตรีพ้ืนบ้าน ถือเป็นดนตรีภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่มีการคิดค้นลองผิดลองถูก ประสมวงกันและมีการ

ปรับปรุงเพื่อให้เข้ากันสถานการณ์บ้านเมือง และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างชัดเจนดนตรีพ้ืนบ้านมีการ

ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยวิธีการบอกเล่า หรือที่เรียกกันว่า “มุขปาฐะ” ดังนั้นการน าเรื่องราวของ

ดนตรีพ้ืนบ้านที่ผ่านการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ มาท าการบันทึกเป็นลายลักอักษรเพ่ือให้ผู้สนใจได้ศึกษาจึงถือเป็น

ประโยชน์ยิ่ง 

ดนตรีพื้นบ้านเป็นผลผลิตจากสังคมท่ีมีการแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนนั้น มีการถ่ายทอด

กันแบบมุขปาฐะ ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของให้ถือว่ากลุ่มชนนั้นร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมากเป็นเพลงที่มี

เนื้อร้องและท านองไม่ตายตัว สามารถขยายไปได้เรื่อยๆ หรือตัดให้สั้นลงก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวศิลปิน ลักษณะเพลงมี

ความเรียบง่าย ทั้งในด้านถ้อยค า ส านวนโวหาร การร้อง และการแสดงออก 

 

 

ค าถามท้ายบท 

 

 1. วงดนตรีไทยราชส านักจ าแนกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าน 

 2. จงอธิบายลักษณะของดนตรีไทยพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค โดยสังเขป 

 3. ดนตรีไทยราชส านัก และดนตรีไทยพ้ืนบ้าน มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 
 
ความซาบซึ้งในศิลปะการแสดงสากล     6 คาบเรียน 

- โอเปรา (Opera) 
- บัลเลต์ (Ballet) 
- ละครบรอดเวย์ (Broadway) 

 

1. เนื้อหาประจ าบท 
ความซาบซึ้งในศิลปะการแสดงสากล 

1. โอเปรา (Opera) 

1.1 ประวัติความเป็นมาของโอเปรา 

1.2 องค์ประกอบของโอเปรา 

1.3 ประเภทของโอเปรา 

1.4 สุนทรียของโอเปรา 

2. บัลเลต์ (Ballet) 

2.1 ประวัติความเป็นมาของบัลเลต์ 

2.2 ลักษณะของบัลเลต์ 

2.3 สุนทรียของบัลเลต์ 

3. ละครเพลงบรอดเวย์ (Broadway Musical) 

3.1 ประวัติความเป็นมาของละครเพลงบรอดเวย์ 

3.2 ลักษณะของละครเพลงบรอดเวย์ 

3.3 สุนทรียของละครเพลงบรอดเวย์ 

  
2. วัตถุประสงค์ทั่วไป 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจในความงามและความซาบซึ้งของสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาระดับการฟังดนตรีของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนทราบถึงลักษณะของผู้ที่จะศึกษาดนตรีที่ดี 
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3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

3.1 ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าทางความงามของสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี 
3.2 ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟังของตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
3.3 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของนักเรียนดนตรีที่ดีได้ 

 
4. กิจกรรมระหว่างเรียน 

4.1 ปฐมนิเทศ แนะน าเนื้อหารายวิชา 

4.2 อธิบายเนื้อหารายวิชาเพ่ือสร้างทัศนคติเก่ียวกับความงามของดนตรี 

4.3 กิจกรรมอภิปรายในชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรีของกันและกัน 

4.4 ฟังตัวอย่างดนตรี และดูคอนเสิร์ตดนตรี ในแนวเพลงประเภทต่างๆ 

4.5 อภิปรายซักถาม 

4.6 สรุปเนื้อหา 

 

5. สื่อการสอน 
5.1 ตัวอย่างบทเพลง/คอนเสิร์ต 
5.2 คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียง 

 
6. การประเมินผล 

6.1 สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้ 
6.2 การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงดนตรี 
6.3 ค าถามท้ายบท 
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บทที่ 8 

ความซาบซึ้งในศิลปะการแสดงสากล 

 
อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล 

 

ศิลปะการแสดง หมายถึง ศิลปะของการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้แสดงให้ผู้ชมสามารถรับรู้ 

และเข้าใจ ศิลปะการแสดงที่จะกล่าวในบทนี้เป็นศิลปะการแสดงสากล โดยเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในสังคม

ตะวันตก ประกอบไปด้วย โอเปรา บัลเลต์ และละครเพลงบรอดเวย์ 

 

โอเปรา (Opera) 

โอเปรา หรืออุปรากร คือ ละครที่มีบทเพลงและดนตรีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินเรื่องราว 

ซึ่งตลอดระยะเวลาร่วม 400 ปี ที่เกิดมีโอเปราขึ้นมานั้น รูปแบบของโอเปรามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตามยุค

ตามสมัยอยู่เสมอโอเปราจึงมีหลายประเภท (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555: 137) 

 
ภาพที่ 8.1 การแสดงโอเปรา 

ที่มา: http://www.haendel.it/interpreti/old/senesino.htm 

 

1 ประวัติความเป็นมาของโอเปรา 

โอเปราถือเป็นแก่นสารของศิลปะในยุคศตวรรษที่17 ละครชนิดนี้เรียกได้ว่าเป็นผลรวมของศิลปะ

หลายประเภท ได้แก่ วรรณคดี ศิลปะการละคร ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม การออกแบบฉาก ดนตรี และเครื่อง

แต่งกาย ซึ่งประกอบด้วยข้อความสั้นๆ หรือเรียกว่า “Libretto”  ซึ่งโดยปกติเป็นการเล่นกลอนที่มีสัมผัส
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หรือไม่สัมผัสก็ได้ ร่วมกับบทเพลงที่เล่นอย่างต่อเนื่องหรือเกือบจะต่อเนื่อง พร้อมกับฉากที่ประกอบด้วย

ทิวทัศนต์่างๆ เครื่องแต่งกายนานาแบบ และการเคลื่อนไหวแสดงอากัปกริยาที่หลากหลาย  

โอเปรามีต้นกําเนิดประมาณปี 1600 ต่อมาได้กลายเป็นรูปแบบดนตรีที่สําคัญของศตวรรษที่ 17 

และ 18 และยังคงมีความสําคัญจนถึงปัจจุบัน จากประวัติศาสตร์มีหลักฐานถึงการเกิดของโอเปราไว้ 2 เหตุผล

ด้วยกัน โดยเหตุผลแรก คือ โอเปราเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าของกลุ่มผู้ประพันธ์เพลง

และนักกวีที่อยู่ในกรุงฟลอเรนส์ ประเทศอิตาลี ภายใต้การควบคุมของ Giovanni de’Bardi ที่มีชื่อเรียกว่า 

Florentine Camerata โดยมีจุดประสงค์เพ่ือที่จะพยายามฟ้ืนฟูและสร้างละครโศกของกรีกโบราณที่สูญ

หายไป และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ โอเปราเป็นการผสมผสานของรูปแบบศิลปะนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น บทละคร 

การแสดง การเต้น การร้องประสานเสียง และบทเพลงเดี่ยว ซึ่งแท้จริงแล้วทั้งสองเหตุผลนั้นมีความถูกต้อง 

เพราะผู้ที่สร้างโอเปรายุคแรกได้รับแนวคิดมาจากละครโศกโบราณและเนื้อหาของรูปแบบศิลปะที่ทันสมัย  

โอเปราเรื่องแรกที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ดาฟเน่ (Dafne) โดย Jacopo Peri 

ประพันธ์ดนตรี และ Ottovio Rinuccini ประพันธ์บทกวี แสดงครั้งแรกเดือนตุลาคม ปี1598 ณ วังของ 

Jacopo Corsi ในกรุงโรม ต่อมาในปี 1600 Emilio de’ Cavalieri ได้ประพันธ์โอเปราที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ศีลธรรม เรื่อง Rappresentatione di Anime et di Corpo (Representation of the soul and the Body) 

ซึ่งเป็นโอเปราที่มีความยาวของบทประพันธ์มากกว่าโอเปราเรื่องที่มีก่อนหน้านี้  ปีเดียวกันนี้ได้ Peri และ

Rinuccini ได้ประพันธ์ เล อูลิดิเช (L’Euridice) ซึ่งมี Cavalieri ทําหน้าที่กํากับการแสดง โดยเรื่องนี้มีเนื้อหา

เกี่ยวอํานาจของบทเพลงที่สามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ด้วยการร้องเพลง โดยตัวเอกของเรื่อง Orfeo 

(Orpheus) ได้ร้องเพลงซึ่งทําให้แม้แต่พลเมืองของยมโลกเกิดการร่ําไห้และได้เกลี้ยกล่อมให้คืนชีวิตให้กับ 

Euridice ผู้เป็นภรรยาของเขา โอเปราเรื่องนี้แสดงครั้งแรก ณ กรุงฟลอเรนซ์ ในงานแต่งงานของ พระเจ้าเฮนรี

ที่4 แห่งฝรั่งเศสและ Marie de’ Medici สําหรับบทสนทนาของโอเปราเรื่องนี้ Peri ได้คิดค้นสํานวนโวหาร

รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าเรซิทาทีฟ โดยรูปแบบเรซิทาทีฟของเขาเป็นการประพันธ์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างการพูด

และการขับร้อง ซ่ึงทําให้การถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครชัดเจนยิ่งขึ้น เรียกได้ว่า Peri เป็นผู้ที่พัฒนารูปแบบ

ของโอเปราในยุคเริ่มต้น 
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ภาพที่ 8.2 Jacopo Peri 

ที่มา: 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Jacopo_Peri_dans_le_r%C3%B4le_dOrph%C3%

A9e/1008530 

  

ต่อมารูปแบบการประพันธ์เรซิทาทีฟของ Peri กลายเป็นส่วนสําคัญของโอเปราสมัยใหม่ที่ส่งอิทธิพล

ต่อการประพันธ์ของ Claudio Monteverdi โดยโอเปราเรื่องแรกของเขาคือ เล ออร์เฟโอ (L’Orfeo) ซึ่งเป็น

โอเปราที่ประสบความสําเร็จในการแสดงเป็นอย่างมาก โดยมี เล อูลิดิเช เป็นต้นแบบทางด้านเนื้อหาสาระ   

จัดแสดงครั้งแรก ณ เมืองมันโตวา ปี 1607 หลังจากนั้น Monteverdi ได้ประพันธ์โอเปราที่มีชื่อเสียงและ

ทรงคุณค่าอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น L’Arianna, Il Combattimento di Tancredi e 

Clorinda, Il ritorno d’ Ulissse และ L’incoronazione di Poppea เป็นต้น จึงสามารถยกย่องได้ว่า 

Monteverdi เป็นผู้ทีพั่ฒนาโอเปราไปสู่จุดที่สมบูรณ์ อีกท้ังยังส่งอิทธิพลถึงโอเปราในยุคต่อๆ มา 
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ภาพที่ 8.3 Claudio Monteverdi 

ที่มา: http://deeprootsmag.org/wp-content/uploads/2012/08/monteverdi11.jpg 

  

องค์ประกอบทั่วไปของโอเปราในช่วงนี้ประกอบด้วย โอเปราที่มี 3 องก์ โดยปกติมีฉากนํา 

(Proloque) ผู้แสดงเป็นผู้ชายล้วน เนื่องจากสมัยนั้น พระสันตะปาปาได้มีการห้ามผู้หญิงแสดงบนเวที ดังนั้น 

แนวนักร้องเสียงโซปราโนหรือผู้หญิงเสียงสูงจึงต้องใช้ผู้ชายที่เสียงแหลมสูง (Castrato) แทน มักนิยมใช้นักร้อง

ประสานเสียงในฉากจบหรือฉากสุดท้าย Recitative หรือการร้องแบบเจรจา ส่วนมากเป็นการร้องซ้ําอยู่บน

โน้ตตัวใดตัวหนึ่งอย่างรวดเร็ว ในบางช่วงมีทํานองที่ไพเราะสอดสอดแทรก แต่เป็นเพียงช่วงสั้นๆ ในการร้อง

เดี่ยวหรือที่เรียกว่าการร้องแบบพรรณนา (Aria) และการร้องคู่ (Duo) หรือการร้องแบบสามคน (Trio) ด้วย

ทํานองที่ไพเราะเป็นที่นิยม โดยมีโครงสร้างแบบเปลี่ยนเนื้อคงทํานอง คือ คําร้องในแต่ละท่อนเปลี่ยนด้วย

ทํานองเดิม (Strophic Text) ท่อนที่เป็นการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีนั้นนิยมบทเพลงเต้นรําเข้ามาบรรเลง

ประกอบ และโอเปราในกรุงโรมจะเน้นการแสดงที่หรูหราอลังการ 

การแสดงโอเปราได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในกรุงโรมและกรุงฟรอเรนซ์ ซึ่งในปี 1620 กรุง

โรมถือเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาโอเปรา การแพร่ขยายโอเปราในอิตาลีได้มีการขยายไปสู่กรุงเวนิชโดยมี

จุดเริ่มต้นจากการเปิดโรงละครโอเปรา ชื่อ Teatro San Cassiano ในปี 1637 ซึ่งเป็นโรงละครโอเปรา

สาธารณะแห่งแรก ต่อมาโอเปราแบบอิตาลีได้แพร่หลายไปยังประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป ซึ่งการแสดงโอเปราครั้ง

แรกในต่างประเทศนั้น เกิดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 1640 จากนั้นมีการแพร่กระจายไปยังประเทศ

ต่างๆ อาทิเช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี ประเทศออสเตรีย เป็นต้น ซึ่งต่อมาประเทศออสเตรียได้

กลายเป็นจุดศูนย์กลางของโอเปราแบบอิตาลี ด้วยเหตุนี้จึงทําให้โอเปราในแต่ยุคมีหลากหลายรูปแบบมาก

ยิ่งขึ้น อีกท้ังยังมีการพัฒนาแตกต่างไปตามยุคตามสมัยและตามแต่ละเชื้อชาติของผู้ประพันธ์ 
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2 องค์ประกอบของโอเปรา 

โอเปราเป็นการแสดงที่มีความยิ่งใหญ่ รูปแบบการแสดงนี้เป็นการรวมศิลปะหลากหลายรูปนานา

ประเภทไม่ว่าจะเป็นการร้อง การเล่นเดี่ยว การร้องประสานเสียง วงออร์เคสตรา รวมถึงศิลปะแขนงอ่ืนๆ เช่น

การละคร การแสดง ฉาก และเครื่องแต่งกาย (Forney and Machlis. 2011: 113-114; ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 

2555: 140-142) ได้จําแนกองค์ประกอบของโอเปราไว้ 8 ประเภท ดังนี้  

2.1 Recitative เป็นรูปแบบการร้องชนิดหนึ่ง มีการพัฒนามาจากดนตรีที่มีแนวทํานองเพียง

แนวเดียว (Monody) ของนักดนตรีกลุ่มFlorentine Camerata ซึ่งเป็นการเลียนแบบธรรมชาติของการ

เปลี่ยนเสียงสูงต่ําของการพูด รูปแบบการร้องนี้จะไม่นําเสนอรูปแบบทํานองที่ไพเราะแต่จะมีลักษณะเด่นเป็น

การเลียนแบบการพูดอย่างเร็วและมีคําสนทนามาก ลักษณะทํานองเป็นการซ้ําโน้ตเสียงเดิม และคําร้องเป็น

บทสนทนาแบบถาม-ตอบอย่างรวดเร็ว  

โดยทั่วไปสามารถบาง Recitative ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) Recitative Secco เป็นการร้องท่ีประกอบกับBasso Continuo 

2) Recitative Accompagnato เป็นการร้องท่ีประกอบกับวงออร์เคสตรา 

2.2 Aria เป็นบทร้องเดียวที่เน้นความไพเราะของทํานองหลัก อีกทั้งเป็นการร้องที่สื่อถึง

อารมณ์เป็นอย่างมาก โดยทั่วไปใช้สังคีตลักษณ์แบบสามตอน (Ternary form) หรือ A-B-A เรียกว่า อาเรีย

ย้อนต้น (Da capo aria) ซึ่งเมื่อผู้ร้องเดี่ยวกลับมาร้องที่ท่อนแรกอีกครั้งจะมีการแต่งเติมทํานองด้วยการด้นสด

โดยผู้ร้อง 

2.3 Ensemble ในบางกรณีโอเปราอาจสามารถประกอบด้วยกลุ่มของนักร้องหลายคนได้ 

เช่น สองคน (duet) สามคน (trio) สี่คน (quartet) หรือมากกว่านั้น เพ่ือเป็นการเสริมอารมณ์ของตัวละครให้

สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้มากยิ่งขึ้น สําหรับกลุ่มนักร้องประสานเสียง (Chorus) ใช้เพ่ือสนับสนุนผู้ร้อง

เดี่ยว และสามารถร้องได้อย่างอิสระ บางครั้งการร้องประสานเสียงทําหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็น และ

สะท้อนการแสดงท่าทางอากัปกริยาต่างๆ ของตัวแสดงหลัก 

2.4 Orchestra วงออร์เคสตรามีหน้าที่ในการสนับสนุนการแสดงโอเปรา เพ่ือสร้างดนตรี

ประกอบที่ให้อารมณ์เพลงเหมาะสมสําหรับแต่ละฉาก อีกทั้งวงออร์เคสตรายังมีหน้าที่แสดงบทเพลงก่อนการ

แสดงโอเปราเรียกว่า Overture และระหว่างการสลับฉาก (Interlude) เรียกว่า Sinfonias 

2.5 Libertto คือ บทละครหรือบทร้องของโอเปรา โดยทั่วไปผู้ประพันธ์โอเปรามี Librettist 

เป็นผู้ประพันธ์บทละครหรือบทร้อง ซึ่งทําหน้าที่ในการเขียนบทร้องโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของโอเปราเรื่องนั้นๆ 

ในการสร้างบทบาทของตัวละครและพล็อตเรื่อง 
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2.6 Dance หรือ ระบํา ในโอเปราแทบทุกเรื่องมักมีบางตอนของฉากใดฉากหนึ่งที่มีระบํา

ประกอบ บางครั้งอาจเป็นระบําบัลเลต์ ซึ่งมักจะมาคู่กันกับโอเปราแบบฝรั่งเศส (French Opera) บางครั้งอาจ

เป็นลักษณะอ่ืนๆ เช่น ระบําพ้ืนเมือง การเต้นรําแบบต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องของโอเปรา 

2.7 Acts and Scenes หมายถึง องก์และฉาก โอเปราเหมือนกับละครทั่วๆ ไป มีการ

แบ่งเป็นตอนๆ เรียกว่า องก์ และแบ่งย่อยลงไปเป็นฉาก 

2.8 Leitmotif ในโอเปราบางเรื่อง ผู้ประพันธ์จะมีแนวทํานองต่างๆ แทนตัวละครแต่ละตัว 

หรือแทนเหตุการณ์ แนวทํานองเหล่านี้จะปรากฏอยู่ตลอดเวลาในโอเปรา เพ่ือแทนตัวละคร หรือเหตุการณ์

นั้นๆ  

 

3 ประเภทของโอเปรา 

โอเปราที่สมบูรณ์แบบในอุดมคติ คือ ละครร้องที่มีดนตรีสนับสนุนและเป็นแก่นของเรื่อง มักไม่มีบท

พูดเจรจา หรืออาจมีบ้างเพียงประปรายเท่านั้น การสื่อความกับคนดูใช้การร้องเป็นหลัก จุดสําคัญ คือ เนื้อ

เรื่องมีการพูดโยงในแบบของละคร ส่วนร้องและดนตรีต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมความเป็นไปของละคร (ศศี พงศ์ส

รายุทธ. 2553: 162) 

ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2555: 142) และ (ศศี พงศ์สรายุทธ. 2553: 112-117, 164-166) ได้

จําแนกประเภทของโอเปราดังนี้ 

3.1 โอเปรา (Opera) โดยปกติคําว่า โอเปรา มักจะใช้จนเป็นที่เข้าใจว่า หมายถึง โอเปรา

ซีเรีย (Opera Seria) หรือ Serious Opera หรือ Grand Opera ซึ่งเป็นโอเปราที่ผู้ชมต้องตั้งใจดูอย่างมาก 

เพราะเป็นการดําเนินเรื่องที่ใช้บทร้องลักษณะต่างๆ และเรซิทาทีฟ ไม่มีการพูดสนทนา ซึ่งจัดว่าเป็นศิลปะ

ดนตรีขั้นสูง เช่นเดียวกับการเข้าถึงศิลปะแขนงอ่ืนๆ การชมโอเปราประเภทนี้จึงต้องมีความรู้และความเข้าใจ

ในองค์ประกอบของโอเปรา โดยเฉพาะด้านดนตรีเพ่ือความซาบซึ้งอย่างแท้จริง เรื่องราวของโอเปราประเภทนี้

มักเป็นเรื่องราวความเก่งกาจของพระเอกหรือตัวนํา หรือเป็นเรื่องโศกนาฏกรรม  

โอเปราซีเรียนในชาติต่างๆ ได้แก่ 

1) อิตาลี โอเปราซีเรียในอิตาลีเฟ่ืองฟูในเมืองสําคัญได้แก่ ฟลอเรนซ์ โรม เวนิส 

และเนเปิลส์ 

- โอเปราในกรุงฟลอเรนซ์ (Florentine Opera) ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มฟลอเรนซ์ 

คาเมราตา (Florence Camerata) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกโอเปราในยุคแรกของโลก คือได้พยายามจะฟ้ืนฟูละครโศก

ของกรีกโบราณ โดยศิลปินกลุ่มนี้ได้เห็นว่า ดนตรีแบบโพลีโฟนีไม่เหมาะสมกับการแสดงออกอย่างละคร จึงได้

คิดค้นการร้องแบบใหม่ที่เรียกว่า Stile Rappresentativo (Theater Style) หรือการร้องในสไตล์ของละครซึ่ง

ได้กลายมาเป็นแบบอย่างของโอเปราในยุคแรก โอเปราที่สําคัญบทแรก ได้แก่ Dafne ถือได้ว่าเป็นโอเปรา
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มาตรฐานเรื่องแรกที่ได้ประพันธ์ขึ้นแต่ปัจจุบันได้สูญหายไปแล้ว ซึ่งโอเปราเรื่องนี้ได้ประพันธ์ขึ้นในปี 1597 

โดยกวีกลุ่มฟลอเรนซ์ ชื่อ ออตตาวิโอ รินุชชินี (Ottavio Rinuccini, 1563-1621) ผู้ประพันธ์เนื้อร้องและ

ประพันธ์ดนตรีโดย ยาโคโป เปรี (Jacopo Peri, 1561-1633) สําหรับโอเปราเรื่องแรกที่ยังคงอยู่ได้แก่ เล ยูริดิ

เช (L’Euridice) ซึ่งประพันธ์ขึ้นในปี 1600 โดยรินุชชินีและเปรี กํากับการแสดงโดยเอมิลิโอ เด คาวาเลรี 

(Emilio de’ Cavalieri)  

ผู้ประพันธ์เพลงโอเปราที่สําคัญในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 17 ได้แก่ คลาวดิโอ 

มอนเตแวร์ดี ซึ่งได้ประพันธ์โอเปราเรื่อง L’Orfeo (1607) ดนตรีประกอบโอเปราบทนี้แสดงออกอย่างชัดเจน

ถึงความแตกต่างระหว่างการร้องแบบก่ึงเจรจาและการร้องแบบพรรณนา 

- โอเปราในกรุงโรม (Roman Opera) กรุงโรมได้กลายมาเป็นศูนย์กลางแห่งการ

พัฒนาโอเปราหลังจากปีค.ศ. 1630 เป็นต้นมา โอเปราแบบโรมันนี้มีพื้นฐานอยู่บนเรื่องเก่ียวกับศาสนามากกว่า

นิยายปรัมปราของกรีกโบราณและนิยมใช่นักร้องประสานเสียง นักประพันธ์เพลงที่สําคัญได้แก่ ลุยจิ รอซซี 

(Luigi Rossi, 1598-1653)  

- โอเปราในกรุงเวนิส (Venetian Opera) ในช่วงกลางจนถึงสิ้นสุดของศตวรรษที่ 17 

กรุงเวนีสได้กล้ายมาเป็นผู้นําของโอเปราในอิตาลี และได้เกิดการสร้างโรงละครโอเปราขึ้นเป็นครั้งแรกชื่อ 

Teatro San Cassiano ในปี ค.ศ. 1637 ลักษณะเด่นของโอเปราแบบเวนิส คือ เน้นการร้องแบบพรรณนาที่มี

แบบแผน เริ่มมีสไตล์แบบการขับร้องเสนาะ (Bel canto หรือ Beautiful Singing) และให้ความสําคัญกับการ

ร้องที่สละสลวยมากกว่าการแสดงออกอย่างละคร (Dramatic Expression) ไม่นิยมใช้นักร้องประสานเสียง

และการบรรเลงด้วงวงออร์เคสตรามากนัก เน้นเนื้อเรื่องที่ซับซ้อน นิยมการใช้แต่ประโคมนําสั้นๆ ซึ่งกลายมา

เป็นบทโหมโรงในเวลาต่อมา นักประพันธ์เพลงที่สําคัญได้แก่ คลาวดิโอ มอนเตแวร์ดี (Claudio Montevardi) 

อันโตนิโอ ซาโทรีโอ (Antonio Sartorio, ประมาณค.ศ. 1630-1680) และโจวันนี เลเกรนซี (Giovanni 

Legrenzi, 1626-1690) 

- โอเปราในกรุงเนเปิลส์ (Neapolitan Opera) สํานักดนตรีแห่งกรุงเนเปิลส์ ถือกําเนิด

ขึ้นในช่วงประมาณครึ่งหลังของศตวรรษที่ 17 และมีอิทธิพลครอบคลุมถึงต้นศตวรรษที่ 18 โดยทั่วไปแล้สโอ

เปราแบบนี้ค่อนข้างมีแบบแผน มักประกอบด้วยลักษณะที่เรียกว่า อาเรียย้อนต้น (Da capo Aria) หรือ

โครรงสร้างแบบ A B A ในยุคนี้เกิดการร้องแบบพรรณนาแบบใหม่ขึ้น ได้แก่ ซิซิลิอานา (Siciliana) ซึ่งอยู่ใน

จังหวะอัตราค่อนข้างช้า อัตราจังหวะ 6/8 และนิยมบันไดเสียงไมเนอร์ แทบจะไม่นิยมใช้นักร้องประสานเสียง

เลย วงออร์เคสตราทําหน้าที่เป็นเพียงดนตรีบรรเลงประกอบเท่านั้น สําหรับการร้องแบบเจรจานั้นนิยม

ประพันธ์ใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 เรียกว่าการร้องกึ่งเจรจาแบบแห้ง (Recitativo หรือ Dry Recitative) 

มีทํานองที่ครึกโครมและมีการบรรเลงประกอบบ้างประปราย รูปแบบที่ 2 การร้องกึ่งเจรจาแบบมีดนตรี

ประกอบ (Recitativo Accompagnato หรือ Accompanied Recitative) มีการใช้วงดนตรีประกอบ
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ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการร้องโอเปราอีกรูปแบบหนึ่ง คือ อารีโอโซ (Arioso) เป็นการผสมผสาน

ระหว่างการร้องแบบพรรณาและการร้องก่ึงเจรจา นักร้องชายเสียงโซปราโนหรือเรียกว่า คัสตราโต (Castrato 

หมายถึง ช่วงเสียงพิเศษของนักรเองชายที่โตเป็นหนุ่มแต่เสียงเล็กแหลมเหมือนผู้หญิง) มีบทบาทมากในการ

ร้องโอเปราในยุคนี้ เน้นการแสดงความสามารถของพลังเสียงในการร้อง สําหรับบทโหมโรงแบบอิตาลี เรียกว่า 

ซินโฟเนีย (Sinfonia) ได้ถูกกําหนดให้มีแบบแผนมากที่แน่นอนขึ้น อันประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เร็ว-ช้า-เร็ว ซึ่ง

ซินโฟเนียนี้พัฒนากลายมาเป็นซิมโฟนีของยุคคลาสสิกต่อไป นักประพันธ์สําคัญ ได้แก่ อเสซานโดร สการ์ลาตตี 

(Alessandro Scarlatti, 1660-1725) ประพันธ์โอเปราไว้ถึง 114 บท 

2) ฝรั่งเศส โอเปราฝรั่งเศสได้รับอิทธิพลจากบัลเลต์ในราชสํานักและการละครใน

ฝรั่งเศส ลักษณะเด่นของโอเปราฝรั่งเศสจึงมักประกอบด้วยการแสดงบัลเลต์ เน้นการแสดงออกอย่างละคร 

นิยมการใช้วงดนตรีในการบรรเลงประกอบ เน้นเรื่องเนื้อหาของโอเปรา มีการร้องกึ่งเจรจาที่ไพเราะหรูหราไม่

เน้นการแสดงความสามารถในการร้องมากนัก และนิยมใช้ลักษณะที่เรียกว่า บทโหมโรงแบบฝรั่งเศส (French 

Overture) ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาไปเป็นโครงสร้างบทเพลงที่สําคัญของยุคบาโรก กล่าวคือ ประกอบด้วย 2 

ช่วงและแต่ละช่วงต้องมีการย้อน โดยช่วงแรกจะมีจังหวะค่อนข้างช้าและมีจังหวะประจุด (Dotted Rhythm) 

ท่วงทํานองมีจังหวะที่มีชีวิตชีวาและโครงสร้างที่เป็นการล้อเลียนทํานองกัน (Imitative Texture) ในเวลา

ต่อมาบทโหมโรงแบบฝรั่งเศสนี้ได้พัฒนาเพิ่มเติมในช่วงที่ 3 ให้มีจังหวะที่ช้าเหมือนกับช่วงแรก 

สําหรับบัลเลต์ของฝรั่งเศสในยุคนี้ได้รับอิทธิพลมาจากยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ คือ 

เป็นการเต้นรําที่มีการแต่งกายประกอบฉากโดยปราศจากการร้องและบทสนทนา ผู้ประพันธ์เพลงสําหรับ

บัลเลต์ในราชสํานักที่สําคัญ ได้แก่ ชองแบปติสต์ ลุลลี (Jean Baptiste Lully, 1632-1687) ต่อมาลุลลีได้

คิดค้นบัลเลต์รูปแบบใหม่ขึ้น เรียกว่า ละครบัลเลต์ (Comedie Ballet) ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างบท

ละครและบัลเลต์ บัลเลต์แบบใหม่ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Le Bourgeois Gentilhomme  ต่อมาลุลลีได้นําบัลเลต์

ไปใช้ในการแสดงโอเปราของเขา เรียกว่า โอเปราบัลเลต์  (Tregedies-Lyriques หรือ Opera-Ballet) 

โอเปราเรื่องแรกที่สําคัญของฝรั่งเศสได้แก่ Pastorale ประพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1659 

โดยมี อับเบ ปิแอร์ แปแรง (Abbe Pierre Perrin, ประมาณค.ศ. 1620-1675) เป็นผู้เขียนบท และโรเบิร์ต กัม

แบร์ (Robert Campert, ประมาณค.ศ. 1628-1677) เป็นผู้ประพันธ์เพลง สําหรับผู้ประพันธ์เพลงโอเปรา

ฝรั่งเศสที่สําคัญในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 17 ได้แก่ ลุลลี ผลงานที่สําคัญของเขาคือโอเปราบัลเลต์เรื่อง 

Cadmus et Harmione, Alcesta, Amadis, Armide นอกจากนี้ยังมีนักประพันธ์เพลงที่สําคัญอีกคนหนึ่ง คือ 

ชอง-ฟิลีป ราโม (Jean-Phillip Rameau, 1683-1764) ที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนแห่งโอเปราฝรั่งเศสในยุคบาโรก 

โอราของเขา คือ Hippolyte et Aricie และ Castor et Pollux 
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3) อังกฤษ โอเปรานั้นไม่เป็นที่นิยมในอังกฤษเหมือนอย่างในอิตาลีและฝรั่งเศส 

สําหรับโอเปราที่สําคัญของอังกฤษ ได้แก่ Venus and Anodis ประพันธ์โดยจอห์น โบล (John Blow, 1649-

1708) และ Dido and Aeneas ประพันธ์โดยเฮนรี เพอร์เซล (Henry Purcell, 1659-1695) ซึ่งถือได้ว่าเป็น

นักประพันธ์เพลงที่สําคัญที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษในช่วงบาโรกตอนกลาง 

บทประพันธ์อีกประเภทหนึ่งที่สําคัญของอังกฤษ ได้แก่ มัซค์ (Mask) หรือละครสวม

หน้ากาก ซึ่งเป็นละครที่นิยมในราชสํานักอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 17 มัซค์นี้จะแสดงเพ่ือสร้างความบันเทิง

สําหรับบุคคลชั้นสูงในราชสํานักเท่านั้น มักนิยมเรื่องราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทพนิยายหรือนิทานในเชิง

เปรียบเทียบ การแสดงมัซค์นี้จะประกอบด้วงเพลงร้อง (Ayres) การอ่านบทกวี การเต้นรํา การร้องประสาน

เสียง การบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีและบางครั้งมีการร้องแบบเจรจาประกอบด้วย มัซค์ที่มีชื่อเสียงได้แก่ 

Comus แต่งบทกวีโดย จอห์น มิลตัน (John Milton) ประพันธ์ดนตรีโดย เฮนรี ลอว์ (Henry Lawes, 1596-

1662) นอกจากนี้ยังมีการประพันธ์ดนตรีสลับฉาก (Incidental Music) และการละเล่นสลับฉาก (Entracte) 

เพ่ือคั่นระหว่างฉากขงการแสดง สําหรับดนตรีสลับฉากของเพอร์เซล พบได้ในโอเปราเรื่อง The fairy Queen 

และ King Arthur 

4) เยอรมนี โอเปราในเยอรมนีนั้นไม่เป็นที่นิยมมากเช่นเดียวกับโอเปราในอังกฤษ 

โอเปราส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากโอเปราอิตาลี แม้แต่นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันเองก็นิยมประพันธ์โอ

เปราในสไตล์ของอิตาลีและใช้เนื้อหาเป็นภาษาอิตาลี ตัวอย่างเช่น Costanzaefortezza ซึ่งประพันธ์โดย โย

ฮันน์ โยเซฟ ฟุกซ์  (Johann Joseph Fux, 1660-1724) สําหรับโอเปราเยอรมันนิยมเรียกว่า Singspiel เริ่ม

เกิดขึ้นในเมืองฮัมบูร์ก โอเปราเยอรมันเรื่องแรกมีชื่อว่า Adam und Eva ประพันธ์โดย โยฮันน์ ไทเลอ 

(Johann Theile, 1946-1724)  

 
ภาพที่ 8.4 Opera Seria  

ที่มา: http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/saint_aubin_1207/gdsa_05.htm 
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3.2 โคมิก โอเปรา (Comic Opera) คือ โอเปราชวนหัว เป็นโฮเปราที่มีเนื้อเรื่องตลกขบขัน 

สนุกสนาน ล้อเลียนคน หรือเหตุการณ์ต่างๆ มักมีบทสนทนาที่ใช้ในการพูดแทรกระหว่างบทเพลงร้อง โอเปรา

ประเภทนี้จะรับชมง่ายกว่าโอเปราซีเรีย เนื่องจากมีเนื้อเรื่องที่สนุกสนาน มีบทสนทนาแทรก ดนตรีและบท

เพลงที่ฟังไพเราะและไม่ยากเกินไป โคมิก โอเปรามีหลากหลายชื่อเรียกต่างกันไปตามภาษาที่ใช้ เช่น Opera-

Comique (ฝรั่งเศส) Ballad Opera (อังกฤษ) Opera Buffa (อิตาลี) Singspiel (เยอรมัน) 

1) โอเปราชวนหัวแบบอิตาลี หรือ Opera Buffa เกิดข้ึนช่วงตอนต้นของศตวรรษ

ที่ 18 โดยมีการพัฒนามาจาก Intermezzo ที่เป็นการใช้ฉากตลกขบขันในการสั้นๆ คั่นระหว่างองก์ในโอเปรา

ซีเรีย แล้วจึงกลายมาเป็นที่มาของโอเปราแบบชวนหัวในปัจจุบัน โอเปราชวนหัวในอิตาลีได้มีการพัฒนา

รูปแบบการร้องแบบเจรจาที่เลียนแบบการพูดมากขึ้น (Parlando) และมีการใช้นักร้องประสานเสียงในตอน

จบหรือส่วนสุดท้ายของโอเปรา ผู้ประพันธ์เพลงที่สําคัญ ได้แก่ โจวันนี เปอโกเลซิ (Giovanni Pergolesi, 

1710-1736) ผลงานชิ้นสําคัญที่ได้รับความนิยมคือ La Serva Padrona นิกโคโล ปิชชินนี (Niccolo Piccinni, 

1728-1800) ผลงานที่สําคัญ คือ La Buona Figliuola และ โดเมนิโค ชิมาโรซา (Domenico Cimearosa, 

1740-1801) ผลงานที่สําคัญ คือ II Martriminio Segreto  

2) โอเปราชวนหัวแบบฝรั่งเศส หรือ Opera-Comique ถือกําเนิดขึ้นตั้งแต่

ประมาณ ปี ค.ศ. 1710 หรือ ช่วงตอนต้นของศตวรรษที่ 18 เพ่ือสร้างความบันเทิงให้กับคนสมัยนั้น โอเปรา

เรื่องแรก คือ Le Devin du Village โดยนักปรัชญา-ดนตรีชื่อ ชอง-ชาค รูสโซ (Jean Jacques Rousseau, 

1712-1778) ต่อมาไดเ้ป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ลักษณะของโอเปราชนิดนี้นิยมใช้การพูดใน

บทสนทนาแทนการร้องแบบเจรจา มักใช้ทํานองพ้ืนบ้านของฝรั่งเศส เนื้อเรื่องที่เกี่ยวของกับสังคมและ

การเมือง ผู้ประพันธ์ที่สําคัญ ได้แก่ Andre Ernest Modeste Gretry (1741-1813) ผลงานเรื่อง Richard 

Coeur-de-Lion (Richard the Lion-Hearted) โอเปราชวนหัวลักษณะนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในฝรั่งเศส

โดยเฟื่องฟูช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสและส่งผลต่อมาถึงยุคโรแมนติกอีกด้วย 

3) โอเปราชวนหัวแบบอังกฤษ หรือ Ballad Opera เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ

ศตวรรษท่ี 18 โอเปราชนิดนี้นิยมใช้ทํานองที่เป็นที่คุ้นหู เช่น มีการขอยืมทํานองมาจากโอเปราซีเรียแบบอิตาลี

ที่นํามาล้อเลียนโอเปราที่มีชื่อเสียงคือ The Beggar’s Opera (1728) เขียนบทโดย จอห์น เก (John Gay, 

1685-1732) เรียบเรียงดนตรีโดย โยฮันน์ คริสตอฟ เพพุช (Johann Christoph Pepusch, 1667-1752) ซึ่ง

เป็นโอเปราเรื่องราวเชิงเสียดสีเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชนชั้นล่าง ต่อมาโอเปราชวนหัวได้รับความนิยมมากขึ้น

หลังจากท่ีโอเปราเรื่องนี้ประสบความสําเร็จ 

ความนิยมของโอเปราชวนหัวในอังกฤษเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1730 นั้น แสดงให้เห็นถึง

ความรู้สึกต่อต้านที่มีต่อโอเปราต่างชาติในช่วงนั้น ผู้ประพันธ์เพลงโอเปราชวนหัวแบบอังกฤษที่มีบทบาทโดเด่น

ที่สุดในศตวรรษที่ 18 ได้แก่ โทมัส ออกุสทีน อาร์น (Thomas Augustine Arne)  
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4) โอเปราแบบเยอรมนี หรือ Singspiel คําว่า Singspiel เดิมมีความหมายถึงโอ

เปราซีเรีย ในตอนต้นของศตวรรษท่ี 18 แต่พอมาถึงช่วงกลางของศตวรรษที่ 18 ได้เปลี่ยนมามีความหมายเป็น 

โอเปราชวนหัว โดย Singspiel บทแรก เป็นบทที่ได้รับการดัดแปลงมาจาก Ballad Opera ของอังกฤษ โดย

ผู้ประพันธ์เพลงชาวเยอรมันได้นํามาใส่ดนตรีแบบเยอรมันเข้าไปแทน ซึ่งนิยมใช้ทํานองที่มาจากเพลงพ้ืนบ้าน

ของเยอรมันเอง ผู้ประพันธ์เพลงที่สําคัญในช่วงแรกของศตวรรษที่ 18 คือ โยฮันน์ อดัม ฮิลเลอร์ (Johann 

Adam Hiller, 1728-1804) และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้ประพันธ์เพลงโอเปราที่สําคัญของเยอรมันในเวลาต่อมา 

นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันที่สําคัญในยุคคลาสสิก ได้แก่ โมสาร์ท ผลงานโอเปรา

ที่เป็นภาษาเยอรมันคือ Die Zauberflote (The Magic Flute) ซึ่งเป็นโอราบทสุดท้ายของโมสาร์ท โอเปรา

บทนี้มี 2 องก์ คําร้องภาษาเยอรมันโดย เอมานูเอล ซึคาเนเดอ (Emanuel Schikaneder) ออกแสดงครั้งแรก

เมื่อปี ค.ศ. 1791 โอเปราเรื่องนี้มีลักษณะที่เรียกว่าเป็น Singspiel เนื้อเรื่องนํามาจากเทพนิยายของชาว

ตะวันออก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ต้องฟันฝุาอุปสรรคจนประสบความสําเร็จในที่สุด โอเปราเรื่องนี้

เริ่มต้นการดําเนินเรื่องด้วยตํานานรักโรแมนติกแบบสบายๆ แล้วจึงพัฒนาเนื้อเรื่องที่จริงจังมากขึ้นในตอนท้าย

เรื่อง บทโหมโรงของโอเปราบทนี้เริ่มต้นด้วยความเคร่งขรึมแล้วตามด้วยดนตรีที่สนุกสนานร่าเริงแบบลีลาสอด

ประสานทํานองเพ่ือนําเข้าสู่โอเปราต่อไป 

 
ภาพที่ 8.5 Comic Opera  

ที่มา: http://www.gordsellar.com/2014/06/08/the-beggars-opera-by-john-gay/ 

 

3.3 โอเปเรตตา (Operetta) จัดได้ว่าเป็นโอเปราที่มีขนาดเบา มีแนวสนุกสนานทันสมัย 

อาจมีเนื้อเรื่องความรักกระจุ๋มกระจิ๋ม คล้ายคลึงกับโคมิก โอเปรา โดยปกติโอเปเรตตาจะใช้การพูดแทนการ

ร้องในบทสนทนา 

3.4 คอนทินูอัส โอเปรา (Continuous Opera) เป็นโอเปราที่ผู้ประพันธ์ใช้เครื่องดนตรี 

เพ่ือเชื่อมโยงเรื่องราวตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ใช้การร้องหรือการสนทนาเป็นช่วงๆ  
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4 สุนทรียะของโอเปรา 

ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2555: 142-143) โอเปรานับเป็นการแสดงที่รวมทั้งโสตศิลป์ ทัศนศิลป์ และ

วรรณศิลป์ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดยส่วยรวมสุนทรียะของโอเปราอยู่ที่ความยิ่งตระการตาของการนําเสนอทั้ง

ภาพและเสียงที่สมบูรณ์แบบ ฉาก เครื่องแต่งกาย และดนตรีที่มีทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการร้องและการ

บรรเลงของวงออร์เคสตราที่ยิ่งใหญ่ ทําให้โอเปราเป็นสุดยอดของศิลปะการแสดงในโลกของดนตรีคลาสสิก 

ความตื่นตาตื่นใจของผู้รับชมเป็นสิ่งแรกที่ช่วยเร้าให้ผู้นั้นเข้าถึงสุนทรียรสของเสียงดนตรีและสุนทรียภายของ

ศิลปะการแสดง 

การสร้างสรรค์โอเปราเริ่มต้นด้วยบทร้อง ซึ่งผู้ประพันธ์เพลงจะนํามาร้อยเรียง โดยใช้เสียงดนตรีเป็น

สื่อในการถ่ายทอดอารมณ์และเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้ชมจึงควรรับรู้ถึงคุณค่าความงดงามของ 

สุนทรียรสแห่งดนตรีให้ได้ ซึ่งความงดงามนี้ได้รับการถ่ายทอดโดยผู้แสดงทั้งผู้ขับร้องและผู้บรรเลงดนตรีในวง

ออร์เคสตรา นอกจากนี้ผู้สร้างสรรค์องค์ประกอบอ่ืนๆ ทั้งหมดนอกเหนือจากดนตรี ทําให้การแสดงโอเปรามีน

สีสันอีนครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ผู้ชมโอเปรจึงควรซึมซับรับรู้ความสวยงามขององค์ประกอบเหล่านี้  อันได้แก่ 

ฉาก การแต่งกาย การแสดง เป็นต้น ให้ครบถ้วน ผู้นั้นจะสัมผัสกับสุนทรียะของโอเปราโดแท้จริง 

จุดเด่นจองโอเปรา ได้แก่ การขับร้อง ผู้แสดงซึ่งล้วนแล้วแต่มีความชํานาญ ผ่านการศึกษา ฝึกฝน

การขับร้องมาอย่างจริงจัง ทําให้สามารถขับร้องเพลงเพ่ือสื่อถึงความรู้สึกและความงดงามของโสตศิลป์ให้ผู้ชม

ได้รับรู้และซึมซับสุนทรียรสของเสียงเพลง ดังนั้น ความเข้าใจเบื้องต้นในเนื้อเรื่องและบทร้องเป็นสิ่งจําเป็นใน

การสร้างรากฐานเพ่ือความดื่มด่ําในสุนทรียะของโอเปรา เพราะจะช่วยให้ผู้ชมติดตามการแสดงโอเปราได้อย่าง

ไม่เบื่อหน่าย ทําให้เกิดความรู้สึกร่วมไปกับการร้องเพลงและการแสดง สําหรับผู้ที่สนใจและชอบโอเปราย่อมมุ่ง

ไปสู่อีกระดับหนึ่ง คือ ต้องการสัมผัสกับความพึงพอใจของตนเองในการรับฟังอัจฉริยภาพของศิลปินตัวเองใน

โอเปราแต่ละเรื่อง ที่สามารถขับร้องแสดงความงดงามของโสตศิลป์ได้อย่างไร้ขอบเขต นี่คื อเสน่ห์สูงสุดที่ผู้ชม

โอเปรารับรู้ได้ ทําให้ผู้นั้นเกิดความเอิบอิ่ม ซาบซึ้งในสุนทรียะของโอเปราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

การฟังโอเปราจากเครื่องเสียง โดยมิได้ชมการแสดงสดหรือวีดีทัศน์ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ต่างไป 

สุนทรียะของโอเปราในนัยนี้  ผู้ ฟังจะได้สัมผัสกับโสตศิลป์เพียงอย่างเดียว ไม่มีโอกาสได้รับรู้ ในเชิง

ศิลปะการแสดง  อย่างไรก็ตาม ด้านดนตรีการฟังโอเปราเช่นนี้ ผู้ฟังสามารถรับรู้และเข้าถึงความงดงามของ  

โอเปราในเชิงโสตศิลป์ได้อย่างสมบูรณ์เช่นกัน 
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ภาพที่ 8.6 การแสดงโอเปราในปัจจุบัน 

ที่มา: http://www.upaf.org/florentine-opera-company 

 

บัลเลต์ 

บัลเลต์ เป็นการแสดงที่ประกอบไปด้วยการเต้น และมีดนตรีประกอบ โดยปกตินักประพันธ์จะเป็น

ผู้ประพันธ์เพลงขึ้นก่อน จากนั้นจึงมีการคิดท่าเต้นต่างๆ ให้เข้ากับดนตรี ดังนั้น ดนตรีที่ประพันธ์ขึ้นจึงเป็น

ลักษณะของดนตรีบรรยายเรื่องราว (Symphonic Poem) นอกจากนั้น โรงละครบัลเลต์ จะต้องมีระบบเสียงที่

ดีเช่นเดียวกับโรงละครโอเปรา เนื่องจากต้องใช้วงออเคสตราบรรเลงประกอบการแสดงเช่นเดียวกัน 

 

1 ประวัติความเป็นมาบัลเลต์ 

ฉาก ด้านการระบํา รวมกับการแสดงดนตรีที่บรรเลงโดยวงออร์เคสตรา บัลเลต์มีต้นกําเนิดระหว่าง

ศตวรรษที่ 15 ในราชสํานักแห่งประเทศฝรั่งเศส ปกติการแสดงบัลเลต์จะแสดงในงานมงคงสมรส งานวันเกิด 

และการฉลองชัยชนะ ศิลปะการแสดงประเภทนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 

และมีต่อมาจนในศตวรรษที่ 18 บัลเลต์เป็นรูปแบบศิลปะที่มีความอิสระ โดยมีผู้นําทางบัลเลต์คือ J.G. 

Noverre (1727-1809) และมีผู้ประพันธ์เพลงเช่น Lully, Rameau และ Gluck เป็นต้น  

ศตวรรษท่ี 19 บัลเลต์มีการแพร่หลายไปยังอิตาลี จึงมีการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ ของบัลเลต์ให้แปลก

ใหม่ยิ่งขึ้น รวมทั้งทางฝรั่งเศสก็มีการพัฒนาบัลเลต์ เช่นกัน ในยุคนี้ตัวเด่นที่เป็นผู้หญิง เรียกว่า บัลเลรินา 

(Ballerina) ได้รับการเน้นให้เป็นตัวเอก และมีการลดบทบาทฝุายชายจากตัวเอกลงไปเป็นผู้สนับสนุนบัลเลรินา 

ช่วงต่อมาของศตวรรษนี้ ลักษณะเช่นนี้เริ่มในบัลเลต์ของ Adolphe Adam เรื่อง Giselle ในช่วงเวลาต่อมา

ศูนย์กลางของบัลเลต์มีการย้ายไปยังรัสเซีย ซึ่ง ณ ที่นี้ บัลเลต์ที่มีชื่อเสียงของโลกได้รับการประพันธ์ขึ้นคือเรื่อง 

Swan Lake (1892) โดยผู้ประพันธ์เพลงชื่อดังของโลก คือ ปีเตอร์ อิลิช ไชคอฟสกี (Peter Ilyich 

Tchaikovsky) ซึ่งยังได้ประพันธ์เพลงบัลเลต์ไว้อีกสองเรื่องที่มีชื่อเสียงเช่นกัน คือ The Sleeping Beauty 

(1889) และ The Nutcracker (1892) ในการเต้น รัสเซียได้ชื่อว่าเป็นผู้นําทางด้านบัลเลต์โดยเช่นกัน ผู้นําคือ 



312 

 
Marius Pepita ซ่ึงผู้ออกแบบท่าเต้นที่มีผลงานมากกว่าร้อยชิ้น ผลงานที่มีชื่อเสียงคือ Pas de Deux (Dance 

for Two) คณะบัลเลต์ที่มีชื่อเสียงก้องโลกของรัสเซียที่ทุกคนรู้จัก คือ บอลชอย (Bolchoi) ด้วยเหตุนี้เองจึงทํา

ให้บัลเลต์แบบฝรั่งเศสและรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 19 ประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยม 

ศตวรรษที่ 20 บัลเลต์ได้พัฒนาไปจนมีรูปแบบที่เรียกว่า โมเดิร์นดานซ์ ซึ่งนําเอาหลักของบัลเลต์มา

ผสมผสานดัดแปลงให้เป็นการเต้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องใส่รองเท้าบัลเลต์ และไม่ต้องใช้ปลายเท้าในลักษณะของ

บัลเลต์ 

บัลเลต์จัดเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่สําคัญของโอเปราฝรั่งเศส นอกจากนี้ในละครเพลงแนว

ตลกหลายเรื่องของอเมริกาก็มีบัลเลต์เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญ เช่นเรื่อง Oklahoma! และ Brigadoon เป็นต้น 

(Forney and Machlis. 2011: 271; ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2555: 159-160) 

 

 
ภาพที่ 8.7 บัลเลต์ 

ที่มา: http://www.huffingtonpost.com/carla-escoda/mariinsky-ballet_b_1963829.html 

 

2 ลักษณะของบัลเลต์ 

บัลเลต์เป็นการแสดงบนเวทีที่ตัวละครใช้การเต้นรําเป็นหลักในการสื่ออารมณ์ และความรู้สึกต่างๆ ไม่

มีบทเจรจา มีการแต่งตัว มีการจัดฉาก มีการใช้ดนตรีประกอบ และใช้วงออร์เคสตราบรรเลง  การแสดงบัลเลต์

มีการแบ่งเป็นองค์ เป็นฉาก และมีบทเพลงนํา ลักษณะเพลงอาจเป็นการบรรยายเรื่องราวหรือการใช้ไลท์โมทีฟ 

ซึ่งเป็นการใช้แนวทํานองแทนตัวละคร หรือเหตุการณ์ต่างๆ  และครั้งใดที่ตัวละครตัวหนึ่งปรากฏขึ้น ดนตรีจะ

บรรเลงแนวทํานองนี้ทุกครั้ง 

ตัวละครในบัลเลต์จะไม่มีการร้องหรือเจรจาโดยใช้ภาษาพูด แต่ใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหวใน

ลักษณะของการเต้นเป็นการสื่อแทนภาษาต่างๆ ดนตรีจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ลักษณะพิเศษของบัลเลต์ 

คือ การใช้ปลายเท้าเต้น โดยการเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ ด้วยการใส่รองเท้าบัลเลต์ที่หนุนให้เท้าสามารถเขย่ง

ได้อย่างมั่นคง ผู้คิดค้นท่าเต้นจึงเป็นผู้ที่มีความสําคัญมาก  

ดังนั้น หากผู้ชมบัลเลต์ต้องการติดตามเรื่องราวให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจึงควรอ่านเนื้อเรื่องในแต่ละ

องก์ แต่ละฉากก่อนการรับชม จะทําให้ติดตามชมบัลเลต์ได้อย่างเป็นเรื่องราวปราศจากความน่าเบื่อ หรือการ
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รับชมบัลเลต์ในแต่ละครั้งผู้ชมควรอ่านสูจิบัตร เพราะเนื้อหาของสูจิบัตรมีรายละเอียดเรื่องราวของบัลเลต์

บันทึกไว้ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2555: 160-161) 

 

3 สุนทรียะของบัลเลต์ 

สุนทรียะของบัลเลต์ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2555: 161) อยู่ที่ความประสานคล้องจองกันระหว่าง

เสียงดนตรีจากออร์เคสตราและการเต้นบัลเลต์ของผู้แสดง ที่ร่วมกันสร้างความรู้สึกให้กับผู้ฟังได้สัมผัสกับเสียง

และการแสดง เพ่ือสื่ออารมณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามเรื่องราวที่กําหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์ ความ

ดีใจ ความเสียใจ เป็นต้น เสียงดนตรีที่สื่อความรู้สึกต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดเป็นท่วงท่าในการเต้น โดยผู้คิด

สร้างสรรค์การเต้นและผู้เต้น มีส่วนสําคัญยิ่งในการใช้ความสามารถของตนเคลื่อนไหวตามที่กําหนดไว้ เพ่ือสื่อ

ความรู้สึกที่แฝงไว้ในท่วงทํานองของบทเพลงให้ผู้ชมได้ทัศนาความงามของท่วงท่าทางจากจักษุสัมผัส ร่วมไป

กับความงดงามของเสียงดนตรีจากโสตสัมผัส ทั้งผู้เต้นที่เป็นตัวแสดงนําและผู้แสดงสนับสนุน ผนวกกับเครื่อง

แต่งกาย ฉาก แสงสีอันงดงามตระการตา ทําให้ผู้ชมเกิดสุนทรียะในความรู้สึกของตนเองได้อย่างเต็มเปี่ยม 

ดนตรีบัลเลต์มักมีหลากหลายอารมณ์ เพ่ือมุ่งบรรยายเรื่องราวที่ผู้ประพันธ์ตั้งใจไว้ ท่วงท่าต่างๆ ที่ผู้

คิดประดิษฐ์ขึ้นให้สอดคล้องกับทํานองดนตรี ได้รับการถ่ายทอดเป็นท่าทางอันสมบูรณ์แบบด้วยผู้แสดงนําหญิง 

เป็นความงามของบัลเลต์อย่างแท้จริงที่ผู้ชมเฝูารอคอยที่ชื่นชม นอกจากนี้ผู้แสดงนําชายที่มีท่วงท่าสง่างามโลด

โผน และผู้แสดงประกอบจํานวนมากที่เคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงกัน ล้วนเป็นเสน่ห์ของบัลเลต์ทั้งสิ้น 

โดยหลักการของสุนทรียศาสตร์ การรับรู้เรื่องความงาม จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับต้องได้ฟังหรือทัศนา

ความงามของโสตศิลป์และทัศนศิลป์แก่ผู้ชมโดยพร้อมกัน อย่างผสมผสานกลมกลืนและเป็นเอกภาพความลง

ตัวของเสียงดนตรีของศิลปะการแสดงทําให้ผู้ชมเห็นคุณค่าและชื่นชมในสุนทรียะของบัลเลต์ 

ความเข้าใจดนตรี เรื่องราวของการแสดงบัลเลต์และท่วงท่า เป็นความสําคัญที่ผู้ชมควรศึกษา เพ่ือ

ช่วยให้รับรู้ความงดงามของบัลเลต์ได้อย่างสมบูรณ์ สําหรับด้านการฟังดนตรีบัลเลต์จากเครื่องเสียง โดยมิได้ชม

การแสดง ผู้ฟังสามารถรับรู้ความงดงามในสุนทรียรสของดนตรีที่บรรเลงโดยวงออร์เคสตรา  ในเชิงดนตรี

บริสุทธิ์หรือดนตรีบรรยายเรื่องราว โดยผู้ฟังคิดจินตนาการถึงเรื่องราวในความรู้สึกของตนได้เช่นเดียวกับการ

ฟังดนตรีประเภทดนตรีบรรยายเรื่องราว 
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ภาพที่ 8.8 การแสดงบัลเลต์ 

ที่มา: http://www.huffingtonpost.com/carla-escoda/mariinsky-ballet_b_1963829.html 

 

ละครเพลงบรอดเวย์ (Broadway Musical) 

 ละครเพลงบรอดเวย์ เป็นวัฒนธรรมทางดนตรีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่เป็น

ละครเพลงเวที (Musical Theater) มีเค้าโครงเรื่อง มีบทบาทการแสดงและเพลง รวมทั้งการเต้นรําในลักษณะ

ต่างๆ ที่กําหนดไว้อย่างแน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ผู้เล่นจะเปลี่ยนไปก็ตาม โดยปกติผู้สร้างละคร

ประเภทนี้ มักจะนําละครไปแสดงตามที่ต่างๆ ก่อนจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง จนในที่สุดเมื่อ

เป็นที่พอใจแล้ว จึงนํามาแสดง ณ โรงละครโรงใดโรงหนึ่งบนถนนบรอดเวย์ ในมหานครนิวยอร์ก ละครเพลง

เหล่านี้จึงมีฉายาว่า ละครเพลงบรอดเวย์ 

 

3.1 ประวัติความเป็นมาของละครบรอดเวย์ 

ละครเพลงเวทีในปัจจุบันมีการพัฒนามาจากโคมิก โอเปราหรือโอเปเรตตา จากปลายศตวรรษที่ 19 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้เข้ากับรสนิยมของคนอเมริกา ละครเพลงเวทีเรื่องแรกคือ Babes in Toyland 

ประพันธ์เมื่อปี 1903 โดย Victor Herbert เรื่องที่สองคือ Show Boat ประพันธ์เมื่อปี 1927 โดย Jerome 

Kern ซ่ึงในทศวรรษต่อมาทั่วโลกให้การยอมรับว่าละครเพลงเวทีเป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของอเมริกา 
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ภาพที่ 8.9 การแสดงบรอดเวย์เรื่องShow Boat 

ที่มา: http://riverwalkjazz.stanford.edu/program/show-boat-original-jazz-transcription 

 

เนื้อหาของละครเพลงเวทีช่วงยุคแรกมักจะมีเค้าโครงเรื่องที่เหนือธรรมชาติและเบาสมอง เนื้อเรื่อง

เกี่ยวข้องกับความรักที่งดงาม และการผจญภัย โดยมีการสอดแทรกความตลกขบขัน การใช้บทเพลงที่น่าสนใจ 

การร้องร่วมกันคณะนักร้องประสานเสียง และการเต้นรําประกอบฉาก เพ่ือให้ละครเพลงเวทีมีชีวิตชีวาดูสมจริง

มากขึ้น  

ต่อมานักประพันธ์มีการให้ความสําคัญและความสนใจเค้าโครงเรื่องที่มีความซับซ้อนทางวรรณกรรม

มากยิ่งขึ้น ซึ่งเน้นการเสนอเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตจริงและเรื่องราวจากวรรณคดี ผลงานการประพันธ์ในช่วงนี้มี

การให้ความสําคัญทั้งในด้านเนื้อเรื่องและเทคนิคการประพันธ์เพลง ผลงานที่สําคัญ คือ Porgy and Bess 

ประพันธ์ในปี 1935 โดย George Gershwin ซึ่งละครเพลงเวทีเรื่องนี้ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร

จนกระท่ังปี 1950 จึงจะประสบความสําเร็จ แตผ่ลงานเรื่องนี้ของ Gershwin ได้กลายเป็นแนวทางให้กับละคร

เพลงเวทีเรื่อง West Side Story ของ Leonard Bernstein ซึ่งเป็นหนึ่งในละครเพลงเวทีที่โด่งดังจนถึง

ปัจจุบัน 
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ภาพที่ 8.10 การแสดงบรอดเวย์เรื่อง West Side Story 

ที่มา: http://www.fanpop.com/clubs/west-side-story/images/27587738/title/west-side-story-

photo 

 

ละครเพลงเวทีที่ประสบความสําเร็จมักจะขึ้นอยู่กับการร่วมมือกันทํางานระหว่างผู้ประพันธ์คําร้อง

และทํานอง มีกลุ่มผู้สร้างละครเพลงเวทีมากมายที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น Lerner and Loewe และ Rodger 

and Hammerstein นอกจากนี้ยังมีนักประพันธ์อ่ืนๆ ที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย เช่น Stephen Sondheim 

ผู้ยกระดับศิลปะของละครเพลงเวทีให้มีความซับซ้อนยิ่งมากขึ้น เนื้อเรื่องที่มีความสมจริง และการแสดงออก

ทางอารมณ์ของตัวละครที่ชัดเจน  Andrew Lloyd Webber เป็นผู้ที่ผสมผสานบทเพลงและการเต้นรํา

ร่วมกับการใช้เอฟเฟคของฉากที่ยิ่งใหญ่ตระการตา และ Claude Michael Schonberg ซึ่งเป็นผู้นําเรื่องราว

ประวัติศาสตร์ที่พ่ึงเกิดขึ้นมาเป็นเนื้อเรื่องร่วมกับบทเพลงที่ไพเราะน่าจดจํา 

 

 
ภาพที่ 8.11 การแสดงบรอดเวย์เรื่อง Phantom of The Opera 

ที่มา: http://www.broadwaybox.com/shows/the-phantom-of-the-opera/ 

 

ในช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษต่อมาได้มีการฟ้ืนฟูละครเพลงเวทีที่มีความอมตะมากมายหลายเรื่อง เช่น 

The Sound of Music, Chicago และ South Pacific ซึ่งทําให้ละครเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและได้รับ
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ความนิยมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับละครเพลงเวทีในช่วงเวลานั้นเรื่อง Hair ซึ่งเป็นละครเพลงเวทีที่มีดนตรี

ประกอบเป็นแนวร็อค ประพันธ์ขึ้นในปี 1968 โดย Galt MacDermot ต่อมาเกิดละครเพลงเวทีรูปแบบใหม่ 

ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากภาพยนตร์อนิเมชั่น เช่น Beauty and The Beast และ The Lion king เป็นต้น ละคร

ประเภทต่อมา คือ ละครที่มีพ้ืนฐานเนื้อเรื่องมาจากละครโบราณ หรือคลาสิกโอเปรา ละครที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 

เช่น Rent ประพันธ์โดย Jonathan Larsen ซึ่งเป็นละครโอเปราแนวร็อคสมัยใหม่ที่มีพ้ืนฐานของเรื่องมาจาก 

La Bohème ของ Puccini และละครอีกประเภทหนึ่งที่มีเนื้อหาสาระของเรื่องราวมาจากนวนิยายหรือ

ภาพยนตร์ เช่น Wicked ที่มพ้ืีนฐานเนื้อเรื่องมาจากละครเรื่อง Wizard of Oz  

ช่วงเวลาต่อมามีการสร้างละครเพลงเวทีแบบใหม่ที่ขึ้นจากการได้รับแรงบัลดาลใจหลักจากผู้คิดท่า

เต้นประกอบเพลง โดยละครประเภทนี้จะให้ความสําคัญกับการเต้นรํามากกว่าเนื้อเรื่อง เช่น Riverdance 

และ Billy Elliot เป็นต้น อีกทั้งยังมีการสร้างละครเพลงเวทีจากการรวบรวมบทเพลงของศิลปินที่ได้รับความ

นิยม เช่น Mamma Mia! ทีมีเนื้อเรื่องมาจากบทเพลงของ ABBA และ Jersey Boy ที่เป็นการเล่าเรื่องราวของ

The Four Season ซึ่งเป็นวงร็อคท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงปี 1960  

 

 
ภาพที่ 8.12 การแสดงบรอดเวย์เรื่อง Mamma Mia! 

ที่มา: http://www.broadway.com/shows/mamma-mia/buzz/ 

 

การแบ่งยุคของละครเพลงเวทีและบรอดเวย์ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2555: 303-304) ได้แบ่งไว้ 4 ยุคดังนี้ 

1) ยุคแรก ของละครเพลงเวทีอเมริกาในตอนปลายยุคศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 มี

ลักษณะเป็นโอเปราชวนหัวหรือโอเปราขนาดเล็ก (Operetta) แบบยุโรป เค้าโครงเรื่อมีลักษณะเหนือจริง 

เกี่ยวข้องกับความรักที่ซาบซึ้ง ผู้ประพันธ์ในยุคนี้ ได้แก่ วิคเตอร์ เฮอร์เบิร์ต (1859-1924) รูดอร์ฟ ฟริเมิล 

(1879-1972) และซิกมันด์ รอมเบิร์ก (1887-1951) ละครเพลงที่โด่งดังในยุคนี้มีหลายเรื่อง เช่น The Red 

Mill (1906) Naughty Marietta (1910) Sweethearts (1913) ซึ่งประพันธ์โดยเฮอร์เบิร์ต ผลงานของฟริเมิล 
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ได้แก่ Rose-Marie (1924) และ The Vagabond King (1925) ส่วนบทประพันธ์ของรอมเบิร์ก ได้แก่ 

Maytime (1917) The Student Prince (1924) และ The Desert Song (1926) 

 
ภาพที่ 8.13 Poster ของการแสดงละครเพลงเวทีเรื่อง Vagabond King  

ที่มา: http://www.musicals101.com/1920bway2.htm 

 

2) ยุคที่สอง เป็นยุคของละครเพลงเวทีแบบอเมริกันโดยแท้ รูปแบบการประพันธ์ เค้าโครง

เรื่อง และองค์ประกอบต่างๆ ของละครเป็นลักษณะของอเมริกัน กล่าวคือ เป็นเรื่องพ้ืนๆ แบบชาวบ้าน

ชาวเมือง เพลงเป็นลักษณะของเพลงป็อป ไม่ใช่แนวโอเปรา มีการนําการเต้นรํามาประกอบ ซึ่งเป็นลักษณะ

การเต้นรําแบบอเมริกันเอง จึงทําให้ละครเพลงในยุคเริ่มนี้เริ่มเป็นละครเพลงแบบอเมริกันมากขึ้น เป็นที่ชื่น

ชอบของผู้ชมมากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าใจเรื่องราวและบทเพลงประกอบไม่ยากเกินความเข้าใจของผู้ชม

ทั่วไป ผู้นําการผลิตละครเพลงเวทีแบบอเมริกันในช่วงนี้ ได้แก่ จอร์ช เอม โคแฮน (1878-1942) เจอโรม เคิร์น 

(1885-1945) เออร์วิง เบอร์ลิน (1888-1985) และจอร์จ เกิร์ชวิน (1898-1937) ละครเพลงของโคแฮนที่มี

ชื่อเสียง ได้แก่ Give My Regard To Broadway, Mary, Yankee Doodle Dandy และ George M! ละคร

เพลงของเคิร์นที่เด่นมากได้แก่ เรื่องเรือเร่ หรือ Show Boat (1927) และ Roberta (1933) ซึ่งมีเพลง 

“Smoke Gets In Your Eyes” สําหรับเบอร์ลินมีผลงาน เช่น This Is The Army (1942), Annie Get your 

Gun (1946) และ Call Me Madam (1950) ส่วนเกิร์ชวินเสนอผลงานเด่นๆ ไว้ เช่น Funny Face (1927), 

Strike Up the Band (1930), Of Thee I Sing (1931) และ Porgy and Bess (1935) ซึ่งในระยะแรก

จัดเป็นละครเพลงเวที แต่ในปัจจุบันจัดเป็นโอเปราของอเมริกันเรื่องหนึ่งที่คณะโอเปรานําไปแสดงอยู่เสมอ 
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ภาพที่ 8.14 ภาพการแสดงละครเพลงเวทีเรื่อง Strike Up The Band  

ที่มา: http://www.allposters.com/-sp/Strike-Up-The-Band-Mickey-Rooney-Judy-Garland-1940-

Posters_i9343889_.htm 

 

3) ยุคที่สาม เป็นยุคที่พัฒนามาจากยุคที่สอง โดยรูปแบบของละครเพลงเวทีในยุคนี้ เน้นการ

เสนอเรื่องราวที่สะท้องชีวิตจริงมากขึ้น ละเรื่องราวจากวรรณคดี โดยการผสมผสานกลมกลือนของเนื้อเรื่อง 

บทเพลง และการเต้นมากข้ึน ทําให้ละครเพลงเวทีในยุคนี้มีลักษณะเป็นละคร (Drama) ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น

กว่าในยุคก่อน ผู้ประพันธ์เพลงในยุคนี้ได้แก่ โรเจอร์สและแฮมเมอร์สไตน์, เลิร์นเนอร์และโลว์, สไตน์ คอมเดน

และกรีน ผู้ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในยุครี้และปัจจุบันผลงานยังคงเป็นอมตะ ได้แก่ โรเจอร์สและแฮม

เมอร์สไตน์ ผลงานต่างๆ ของผู้ประพันธ์คู่นี้ ได้แก่ Oklahoma! (1943), Carousel (1945), South Pacific 

(1949), The King and I (1951), Flower Drum song (1958) และ The Sound of Music (1959) ส่วน

ผลงานของเลิร์นเนอร์และโลว์ ได้แก่ Brigadoon (1947), The Fair Lady (1956) และ Camelot (1960) 

สไตน์ คอมเดนและกรีน ผลิตผลงานที่ทั่วโลกรู้จัก Gentlemen Prefer Blondes (1949), Peter Pan 

(1954), Gypsy (1959) และ Funny Girl (1964) และวิลสัน (1902-1980) สร้างสรรค์ผลงานอมตะไว้คือ 

The Music Man และ The Unsinkable Molly Brown (1960) 
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ภาพที่ 8.15 ภาพการแสดงละครเพลงเวทีเรื่อง The King and I 

ที่มา: http://jkstheatrescene.blogspot.com/2011/08/1951-60-years-ago-on-broadway.html 

 

4) ยุคที่สี่ เป็นยุครูปแบบใหม่ของวงการละครเพลงเวที การนําเสนอเป็นเรื่องที่สะท้อนชีวิต

ของสังคมในแง่มุมต่างๆ ซึ่งไม่จําเป็นต้องจบลงด้วยความสุขหรือเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ ละครในยุคนี้ เช่น Pal 

Joey (1952) กล่าวถึงละครที่ไม่ใช่ลักษณะของผู้เก่งกล้า แต่เป็นเรื่องของชีวิตในสถานเริงรมย์ยามราตรี Guys 

and Dolls (1950) โดย โลสเซอร์ Pajama Game (1954) โดย แอดเลอร์และรอยส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.16 ภาพการแสดงละครเพลงเวทีเรื่อง Pal Joey 

ที่มา: http://moirasthread.blogspot.com/2009/08/thoughts-on-van-johnsons-passing.html 

 

อีกรูปแบบหนึ่งในยุคนี้ คือ การใช้เพลงร็อคในการประพันธ์ เริ่มมีขึ้นในราวช่วง ค.ศ. 1950 

เป็นต้นมา ละครประเภทนี้ในยุคแรกๆ ได้แก่ Bye, Bye Birdie (1960) ของอดัมส์และสเตราส์ Hair (1968) 

ของ แรกนี ราโดและแมคเคอร์ มอต ละครเพลงร็อคอีกสองเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระเยซูคือ Godspell 

(1971) ของเทเบลักและฉวาสซ์ และ Jesus Christ Superstar (1971) โดย โอ ฮอร์แกน ไรซ์และลอนด์ เวบ



321 

 
เบอร์ และละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่น เช่น เรื่อง Grease ใน ค.ศ. 1972 โดย เจคอบส์และเคซี จนใน

ปัจจุบันเพลงแนวนี้ยังคงเป็นที่นิยมมีการนําเสนออยู่เสมอในละครเพลงบรอดเวย์   

 

 
ภาพที่ 8.17 ภาพการแสดงละครเพลงเวทีเรื่อง Jesus Christ Superstar 

ที่มา: http://www.broadwayworld.com/article/InDepth-InterView-Tony-Awards-Edition-Josh-

Young-On-JESUS-CHRIST-SUPERSTAR-EVITA-More-20120605#.U56nz_mSxUU 

 

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งแตกต่างไปจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น  เรื่อง Man of La 

Mancha (1965) โดยลีห์และแดเรียน ซึ่งจัดเป็นการนําเสนอที่น่าสนใจที่สุด โดยเนื้อแท้ของละครเรื่องนี้มี

ลักษณะเป็นการแสดงมากกว่าเป็นละครเพลง ฉากหรูหราตระการตารวมไปถึงแสงสีที่ช่วยปลุกวิญญาณของ

ดอน กิโอเต้ (Don Quixote) ให้มีชีวิตขึ้นมาได้อย่างสมจริง Fiddler on the Roof (1964) โดยบ็อกและฮาร์

นิก เป็นเรื่องราวที่แปลกออกไป กล่าวคือ เป็นเรื่องราวของชาวยิวในประเทศรัสเซีย ในช่วงเวลาของการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง ละครเรื่องนี้เป็นละครเพลงที่แสดงบนเวทีนานที่สุดเรื่องหนึ่งของบรอดเวย์ Cabaret 

(1966) โดย แคนเดอร์และเอบบ์ เป็นเรื่องราวของชีวิตผู้คนในร้านเหล้ายุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ นคร

เบอร์ลิน ละครประเภทแหวกแนวที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเรื่องหนึ่งในช่วงทศวรรษของปี 1970 คือ 

Evita มีเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวชีวิตของ Eva Peron ภรรยาของจอมเผด็จการชาวอาร์เจนตินา ซึ่งได้รับรางวัล

มากมายและเป็นละครที่ระยะเวลาของการแสดงยาวนานมากที่สุด เรื่องหนึ่งเช่นกัน เพลงที่ได้รับความนิยม

มากมายจากละครเรื่องนี้ คือ Don’t Cry for Me, Argentina และ You Must Love Me โดยลอยด์ เวบ

เบอร ์

 



322 

 

 
ภาพที่ 8.18 ภาพการแสดงละครเพลงเวทีเรื่อง Cabaret 

ที่มา: http://mondaymissilereview.wordpress.com/2012/10/07/review-cabaret-the-musical-by-

kander-ebb-directed-by-steven-stead-musical-direction-by-stefan-lombard-choreography-

janine-bennewith-design-greg-king-theatre-on-the-bay-4-august-to-6-oct/ 

 

อีกผู้หนึ่งที่นําเสนอละครเพลงเวทีที่ เป็นแบบของตน คือ สตีเฟน ซันไฑม์ (Stephen 

Sondheim) ซึ่งนําเสนอบทเพลงที่มีท่วงทํานองไพเราะ ลึกซึ้ง เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก และเรื่องราวของ

ละครมักเกี่ยวกับชีวิตของวัยกลางคน ลักษณะของละครที่ซันไฑม์นําเสนอไม่ใช่แนวเพลงแบบคลาสสิกหรือ 

ป็อป จัดเป็นอีกลักษณะหนึ่งแตกต่าง ผลงานเหล่านี้ ได้แก่ A Funny Thing Happened on the Way to 

the Forum (1962), Company (1970), Follies (1971) และ A Little Night Music (1973) เป็นต้น 

ด้วยความแปลกใหม่ที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ยุคแรกของละครเพลงเวทีของอเมริกันเริ่มปรากฏขึ้ น

บนถนนบรอดเวย์ในมหานครนิวยอร์ก ทําให้เอกลักษณ์ของละครเพลงเวทีอเมริกันยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้ 

และเป็นที่รู้จักท้ังในสังคมอเมริกันเองและวงการเพลงและวงการละครทั่วโลก ด้วยเหตุผลนี้  ผู้สร้างภาพยนตร์

ฮอลลีวูดจึงนําละครเพลงบรอดเวย์เรื่องแล้วเรื่องเล่าไปสร้างเป็นภาพยนตร์และผลที่ได้รับคือภาพยนตร์

เหล่านั้นได้รับรางวัลตุ๊กตาทองของฮอลลีวูดเสมอมา ซึ่งทําให้ประชาชนทั่วโลกได้ชมภาพยนตร์ดีๆ เหล่านี้ด้วย 

ภาพยนตร์เหล่านี้ เช่น เรื่อง Hello Dolly, West Side Story, The Sound of Music, South Pacific, The 

King and I และ My Fair Lady เป็นต้น ภาพยนตร์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นภาพยนตร์อมตะ เป็นที่ชื่น

ชอบของผู้ชมทั่วโลก 
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ภาพที่ 8.19 ภาพการแสดงละครเพลงเวทีเรื่อง Little Night Music 

ที่มา: http://www.wbez.org/blog/onstagebackstage/2011-04-28/working-weekend-critics-picks-

429-51-85811 

 

3.2 ลักษณะของละครเพลงบรอดเวย์ 

แนวการจัดทําละครเพลงเหล่านี้มักจะเป็นแนวบาๆ เป็นส่วนใหญ่ และมีบางตอนที่ตลกขบขันแทรก

อยู่เสมอ (Wingell, 1983; อ้างถึงใน ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555: 305-306) บางครั้งละครเพลงเหล่านี้จึงรู้จักกัน

ในอีกชื่อหนึ่งคือ ละครเพลงชวนหัว (Musical Comedy) ละครเพลงเวทีเหล่านี้มีการจัดทําโดนเน้น

องค์ประกอบต่างๆ แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นแสง เสียง ฉาก หรือเพลง ซึ่งมีหลายแนวตั้งแต่แนว

คลาสสิก เช่น เรื่องโอคลาโฮมา! เรือเร่ (Showboat) หรือแนวร็อค เช่น Jesus Christ Superstar และ Evita 

เป็นต้น 

มีลักษณะเฉพาะหลายประการจองละครเพลงเวทีแบบนี้แตกต่างไปจากโอเปรา ได้แก่ การแก้ไข

ปรับปรุงในระยะหนึ่งทั้งทางด้านเนื้อร้อง การแสดง เพลงประกอบการแสดง การแสดงละครประเภทนี้ มักจะ

เน้นหนักทั้งในด้านเนื้อร้อง บทร้อง และทํานองเพลง รวมไปถึงการเต้นรําที่ใช้ประกอบเพลง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่

จะสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเพลง “ฮิต” บทร้องจึงมีความสําคัญมาก ลักษณะของการประพันธ์เพลงจึงเป็นการทํางาน

เป็นคณะระหว่างผู้ประพันธ์ทํานองและเนื้อร้อง เช่น จอร์จและไอรา เกิร์ชวิน โรเจอร์สและแฮมเมอร์สไตน์ 

เลิร์นเนอร์และโลว์ ซึ่งต่างไปจากโอเปราที่เน้นเฉพาะผู้ประพันธ์เพลง เช่น แวร์ดี ปุกชินี และวาร์กเนอร์ เป็น

ต้น นอกจากนี้ผู้ที่มีความสําคัญมากอีกพวกหนึ่งคือผู้คิดท่าเต้นประกอบเพลง (Choreographer) เช่น เจอโรม

รอบบินส์ แอกเนส เดอมิล และบอบ ฟอสส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนช่วยให้ละครประสบความสําเร็จเป็นที่นิยม

ของผู้ชมด้วย นอกจากนี้ยังมีคนอีกประเภทหนึ่งที่รู้จักกันในนามของ หมอละคร (Show Doctor) ซึ่งเป็นผู้ที่

ช่วยแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ของละครให้ดีขึ้น หลังจากการแสดงรอบปฐมทัศน์ซึ่งไม่ประสบผลสําเร็จ 

ตัวอย่างของการปรับปรุงเช่นนี้ ได้แก่ คาเมรอต (Camelot) ซึ่งรอบปฐมทัศน์ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร 
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หมอละครนามมอส ฮาร์ต จึงเข้ามาปรับปรุงแก้ไข ให้ละครเรื่องนี้ เป็นละครเพลงบรอดเวย์ที่ประสบ

ความสําเร็จเป็นอย่างมากเรื่องหนึ่งในเวลาต่อมา 

ดารา จัดเป็นองค์ประกอบสําคัญซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากดาราโอเปรา กล่าวคือ ผู้แสดงละคร

เพลงเวทีเหล่านี้ แม้ต้องได้รับการฝึกฝนในเรื่องของการร้องเพลง แต่การร้องมิใช่เป็นเพียงองค์ประกอบที่สําคัญ

ที่สุดของผู้แสดง การแสดงจัดเป็นเรื่องสําคัญและเน้นมากเช่นกัน นอกจากนี้ รูปร่าง คามสวยหรือความหล่อ

เหลาของผู้แสดงทั้งหญิงและชายจัดเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งโอเปราอาจจะใช้ผู้แสดงที่ดูไม่สมกับบทบาทแต่มีเสียงร้อง

ที่ดีได้ แต่ละครเพลงเวทีต้องการ นางเอก หรือพระเอก ที่ดูเหมาะสมกับบทบาทอย่างแท้จริง และดาราละคร

เวทีเหล่านี้มักจะกลายเป็นดาราที่มีชื่อเสียงในวงการอ่ืนๆ หลังจากแสดงละครเวที เช่น เป็นดาราภาพยนตร์ 

ดาราโทรทัศน์ ดาราแสดงตามสถานเริงรมย์ และมีหลายคนที่ทามารถท้ังร้อง เต้น ละแสดงได้เป็นอย่างดี ดารา

ฝุายหญิง เช่น เอเธล เมอร์แมน แครอล แชนนิง ฟลอเรนส์ เฮนเดอร์สัน จูลี่ แอนดรูส์ และเชอรี่ โจนส์ ส่ วน

ฝุายชาย ได้แก่ ยูล บรินเนอร์ โรเบิร์ต กูเลต์ และอัลเฟรด เดรก เป็นต้น โดยปกติดาราฝุายหญิงมักได้รับความ

สนใจจากผู้ชมมากกว่าดาราฝุายชาย และผู้ผลิตละครเพลงเวทีมักใช้ชื่อดาราฝุายหญิงเหล่านี้ในการโฆษณา 

สิ่งที่ต่างจากโอเปราในประการถัดมา คือ เค้าโครงเรื่อง ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ของละครเพลง

บรอดเวย์ได้รับการจัดทําขึ้นโดยดูตลาดหรือผู้ชมเป็นแนวทางในการผลิต ละครแต่ละเรื่องจึงแตกต่างกันไปตาม

แนวความนิยมของสังคมในแต่ละยุค และด้วยเหตุผลนี้เองเพลงหลายต่อหลายเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์นี้

กลายเป็นเพลงฮิตในแต่ละสมัยตลอดมา เช่น My Funny Valentine, You Never Walk Alone, The 

Impossible Dream, Embraceable You, Getting to Know You, The Age of Aquarius, Tomorrow, 

Don’t Cry for Me Argentina, Some Enchanted Evening, Edelweiss, Memories และ Music of The 

Night เป็นต้น 

เค้าโครงเรื่องของละครเพลงเวทีมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะของเหตุการณที่น่าจดจํา หรือเหตุการณ์ที่

เป็นประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ละครที่มีเค้าโครงเช่นนี้ ได้แก่ เรื่องโอคลาโฮมา! เรือเร่ และหนุ่มนักดนตรี

(Music Man) เค้าโครงเรื่องประเภทต่อมา คือ เรื่องแนวเทพนิยายในลักษณะของซินเดอเรลลา เช่น แอนนา 

ในเรื่อง The King and I มาเรีย ในเรื่อง The Sound of Music (มนต์รักเพลงสวรรค์) อิไลซ่า ดูลิตเติล ใน

เรื่อง My Fair Lady (บุษบาริมทาง) เค้าโครงเรื่องอีกประเภทหนึ่ง คือ เรื่องราวสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่

แท้จริงของคนในสังคม เช่น เรื่อง Cabaret, West Side Story, Pal Joey, Follies และ A Little Night 

Music เป็นต้น   
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3.3 สุนทรียะของละครเพลงบรอดเวย์ 

ละครเพลงบรอดเวย์นับเป็นบันเทิงคดีในเบื้องแรก (Wingell, 1983; อ้างถึงใน ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 

2555: 305-307) ผู้สร้างสรรค์ต้องการเน้นเพ่ือสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมตามประวัติศาสตร์ของละครเพลง

บรอดเวย์ได้กล่าวว่า ผู้สร้างสรรค์พยายามทําให้การแสดงเป็นที่เข้าใจง่าย ผู้ชมสามารถรับรู้เรื่องราวที่ใกล้ตัว 

ทําให้รู้สึกสนุก เป็นที่ชื่นชอบ เมื่อผู้สร้างสรรค์พัฒนารูปแบบเรื้อหาสาระของละครมากขึ้น องค์ประกอบต่างๆ 

เริ่มมีการบรรจงสร้างสรรค์เพ่ือเน้นความงดงามของศิลปะ โดยมิได้ละทิ้งความง่ายและเน้นความบันเทิงอยู่เช่น

เคย สุนทรียะของละครเพลงบรอดเวย์ จึงอยู่ที่ความพอดีของการนําเสนอคุณค่าขอศิลปะและความง่ายใน

เนื้อหาสาระ ผู้ชมละครเพลงบรอดเวย์จึงชื่นชอบและคิดตามชมเสมอ 

จุดเด่นเบื้องแรกของละครเพลงบรอดเวย์ ได้แก่ ฉาก เครื่องแต่งกายอันตระการตา ผนวกกับพ้ืนฐาน

สําคัญในเรื่องการสร้างสรรค์เพลงและดนตรี รวมทั้งการเต้นที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเรื่อง 

ประกอบกับแสง สี เสียง และเทคนิคของการจัดฉาก การเปลี่ยนฉาก ความนึกไม่ถึงขององค์ประกอบในเรื่อง

เหล่านี้ทําให้เป็นที่ระทับใจของผู้ชมในความแปลกใหม่เสมอ ประการสุดท้ายได้แก่ เนื้อเรื่องของละคร ซึ่งมักจะ

เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้ชม ทําให้ผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวได้อย่างตลอด โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้คน

ส่วนใหญ่มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ด้วยสิ่งเหล่านี้จึงทําให้ผู้ชื่นชอบละครเพลงบรอดเวย์ 

ความทันสมัยของเรื่องราวและองค์ประกอบของละครที่มีการพัฒนา โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามา

ควบคุม ทําให้ละครดูสมจริงมาจังมากขึ้นทุกที อีกทั้ง ผู้แสดงที่มีความสามารถสูง ทั้งในด้านการร้องเพลง การ

เต้นรํา และการแสดง เป็นจุดเด่นที่ให้ผู้ชมชื่นชอบละครประเภทนี้ 

ด้วยการทดลองแสดงตามท่ีต่างๆ และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ ตามความเห็น

ของผู้กํากับ ผู้ประพันธ์ดนตรี ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง และผู้สร้างสรรค์ท่าเต้น ตลอดจนทีมงานทุกคน ทําให้ละคร

ได้รับการแก้ไขจนดูดี จึงนํามาแสดง ณ โรงละครบนถนนบรอดเวย์ ทําให้ละครแต่ละเรื่องมักได้รับการต้อนรับ

อย่างดีจากผู้ชม ความอุตสาหะ ความจริงจังในการปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ทําให้ละครเพลงบรอดเวย์มี

คุณค่าแก่การยอมรับในเชิงศิลปะการแสดงอย่างเต็มภาคภูมิ สุนทรียะของละครเพลงบรอดเวย์จึ งอยู่ที่ความ

งดงามของตัวละครในขณะแสดงเอง และอยู่ที่ความชื่นชมในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สามารถสร้างสรรค์

ผลงานได้อย่างไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์สามารถทําได้ 

การฟังเพลงประกอบละครเพลงบรอดเวย์จากเครื่องเสียงโดยมิได้ชมการแสดง อาจจะทําให้ขาด

อรรถรสไปโดยสิ้นเชิง แต่ผู้ฟังสามารถชื่นชมไปกับสุนทรียะของโสตศิลป์ได้เช่นกันจากการฟังในลักษณะเช่นนี้ 
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ภาพที่ 8.20 การแสดงบรอดเวย์ 

ที่มา: http://minnesota.cbslocal.com/2014/01/22/curiocity-2014-2015-broadway-season-

announced/ 

 

บทสรุป 

 ศิลปะการแสดงตะวันตกมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีจุดเริ่มมาจากการหลอมรวมกันศิลปะ

หลากหลายแขนง ซึ่งมีความสําคัญทุกแขนง วิวัฒนาการของศิลปะการแสดงตะวันตกมีพัฒนาการแตกต่างกัน

ไปตามยุคตามสมัยและตามเชื้อชาติ เช่นเดียวกับความนิยมในการรับชมศิลปะการแสดงที่ในปัจจุบันบาง

รูปแบบยังคงได้รับความนิยม บางรูปแบบมีการเสื่อมการความนิยมลงไป และบางรูปแบบเพ่ิงได้รับความนิยม 

สําหรับการรับชมหรือการเสพ จําเป็นที่ต้องมีความเข้าใจองค์ประกอบของการแสดง เช่น เค้าโครงเรื่อง บท

เพลง การออกท่าทาง การเต้นรํา เครื่องแต่งกายและฉาก เป็นต้น เพ่ือให้เข้าถึงสุนทรียะและได้ดื่มด่ําใน

อรรถรสของการแสดงอย่างเต็มที่ ซึ่งทําให้ผู้รับชมได้ทั้งความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน และความอลังการ

ของทั้งเครื่องแต่งกายและฉาก 

 

 

ค าถามท้ายบท 

1. จงอธิบายถึงความสําคัญของ คลาวดิโอ มอนเตแวร์ดี ที่มีต่อโอเปรา 

2. จงอธิบายถึงจุดเด่นของโอเปราชวนหัวในแต่ประเทศ 

3. จงสรุปจุดเด่นของบัลเลต์ มาเป็นรายข้อ 

4. จงบอกความแตกต่างของโอเปราและบรอดเวย์ 
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