
ความหมายและบทบาทของ
ศิลปะการแสดง

 



ก่อนรูค้วามหมายลองทบทวน :

ใหน้กัศึกษาเขยีนสิ�งถึงสิ�งที�นกัศึกษาคิด
รูจ้กั หรอืเขา้ใจ วา่มนัคือ ศิลปะการแสดง
คนละ 6 สิ�ง 



ศิลปะการแสดง (PERFORMING ARTS)

นาฏศิลป�/นาฏยศิลป� (DANCE)

ละคร (DRAMA)

ศิลปะการละคร (THEATRE)

การแสดง (PERFORMANCE)

คําที�จะรูจ้กัในวนันี� 



ศิลปะการแสดง
PERFORMING ARTS

คือ.......



แนวคิด และ นยิาม ศิลปะการแสดง

องค์กรยูเนสโก้ 

 ศิลปะการแสดง ไดแ้ก่ ดนตร ีนาฏศิลป� และละคร
ซึ�งแสดงออกถึงความเป�นวฒันธรรมและกิจกรรม
ทางสนุทรยีะของมนษุย ์



แนวคิด และ นยิาม ศิลปะการแสดง

กระทรวงวฒันธรรม 

การแสดงดนตร ีราํ-เต้นและละครที�แสดงเป�นเรื�องราว ทั�งที�เป�นการ
แสดงตามขนบแบบแผน มกีารประยุกต์เปลี�ยนแปลง และ/หรอืการ
แสดงรว่มสมยั การแสดงที�เกิดขึ�นนั�น เป�นการแสดงสดต่อหน้าผูช้ม
และมจุีดมุง่หมายเพื�อความงามความบนัเทิงและ/หรอืเป�นงานการ
แสดงที�ก่อใหเ้กิดการคิด วพิากษ์สูก่ารพฒันาและเปลี�ยนแปลงสงัคม 



แนวคิด และ นยิาม ศิลปะการแสดง

ศ.เกียรติคณุ ดร.สรุพล วริุฬหร์กัษ์ 

ศิลปะการแสดง มคีวามหมายเชน่เดียวกับ นาฏศิลป�
ตามหลักปรชัญานาฏยศาสตรข์องอินเดีย คือ การ
แสดง ละคร ฟ�อนราํ และดนตร ีอันเป�นสิ�งที�อาศัยซึ�ง
กันและกัน 



แนวคิด และ นยิาม ศิลปะการแสดง

สมาพนัธศิ์ลปะการแสดงระดบัอุดมศึกษาแหง่ประเทศไทย (PATH)  

การแสดงทางภมูปิ�ญญาเชงิศิลปะเพื�อสื�อสารอารมณ์ ความรูส้กึผา่น
รา่งกายมนษุยแ์ละ/หรอือุปกรณ์อื�นเป�นสื�อ ทั�งที�เป�นรูปแบบขนบดั�งเดิม
และรปูแบบประยุกต์โดยมจุีดมุง่หมายเพื�อสรรสรา้งสนุทรยีะ รวมถึงก่อ
ใหเ้กิดการคิดวพิากษ์ เชน่ นาฏศิลป�ไทย นาฏศิลป�สากล ละครเวที หุน่
ละคร ฯลฯ 



KEY WORD สาํคัญ

เป�นการแสดงออก
นาฏศิลป� ดนตร ี

 ละคร การเต้น  เป�น
ทั�งแบบจารตี รว่ม
สมยัและสมยัใหม่

ก่อใหเ้กิดการคิด
วพิากษ์นาํไปสูก่าร

พฒันา สรา้งสนุทรยีะ
เปลี�ยนแปลงสงัคม



นาฏศิลป�/นาฏยศิลป�
DANCE

คือ.......



แนวคิด และ นยิาม นาฏศิลป�

ราชบณัฑิตยสถาน 

นาฏ (น.) หมายถึง นางละคร นางฟ�อนราํ 
นาฏกรรม (น.) การละคร การฟ�แนราํ
นาฏศิลป� (น.) ศิลปะแหง่หารละครหรอืการฟ�อนราํ
นาฏดนตร ี(น.) ลิเก
นาฏย (ว.) เกี�ยวกับการฟ�อนราํ เกี�ยวกับการแสดงละคร



แนวคิด และ นยิาม นาฏศิลป�

ธนติ อยูโ่พธิ�

นาฏย หรอืคําวา่ นาฏะ หรอืนาฏยะ ความจรงิหมายรวมเอาศิลปะไวทั้�ง 3
อยา่ง คือ การฟ�อนราํ 1 การบรรเลงดนตร ี1 และการขบัรอ้ง 1 หรอืพูด
ใหง่้าย ๆ ก็ว ่คํา "นาฏย" นั�น มคีวามหมายรวมทั�งฟ�อนราํขบัรอ้งและ
ประโคมดนตรไีปดว้ย 



แนวคิด และ นยิาม นาฏศิลป�

Judith Hanna กล่าวไวใ้น To Dance is Human (1979) ดังนี�

นาฏยศิลป�มลัีกษณะสากลภาพและสะท้อนวฒันธรรมของชุมชน นาฏย
ศิลป�เกือบจะเป�นรปูแบบสากลแหง่พฤติกรรมมนุษย ์นาฏยศิลป�เป�นระบบ
ที�ยงัดาํรงอยูเ่พื�อสะท้อน เพื�อหล่อหลอม และเพื�อกําหนดเงื�อนไขใหกั้บ
วฒันธรรมในสงัคม 



แนวคิด และ นยิาม นาฏศิลป�

Soedarsono กล่าวไวใ้น Dance in Indonesia (1974) ดังนี�

นาฏยศิลป�เป�นะรรมชาติของมนษุยแ์ละพฒันามาพรอ้มมนุษยแ์ละกล่าว
อีกดว้ยวา่นาฏยศิลป�ทําหนา้ที�เพื�อสงัคม 



นาฏศิลป�เป�น...

เครื�องหมายแหง่
เอกลักษณท์าง
วฒันธรรม

การแสดงออก
เพื�อการบวงสรวง
หรอืความมุง่

หมายทางศาสนา

เครื�องแสดง
ระเบยีบทางสงัคม

และอํานาจ

เครื�องแสดง
บรรทัดฐานทาง

สงัคม



นาฏศิลป�เป�น...

ผลงาน
ประณตีศิลป�

 

สื�อกลางการผสม
ผสานวฒันธรรม

ผลงงานเฉพาะ
ตนของศิลป�น

ดรรชนบีง่ชี�สภาพ
ป�จจุบนัและความ
เป�นไปในอนาคต



ละคร
DRAMA

คือ.......



แนวคิด และ นยิาม ละคร

ธนชัพร กิตกิก้อง ได้กล่าวไวว้า่

ละคร (Drama) มรีากฐานที�สมัพนัธกั์บวรรณกรรม (literature) การ
เรยีนการสอนละคร จงึมกัมวีตัถปุระวงค์เพื�อศึกษาบทละคร (Text) ใน
ดา้นอักษรศาสตรแ์ละวรรณศิลป�เป�นหลัก เชื�อมโยงองค์ความรูท้าง
วรรณกรรมเพื�อวเิคราะหแ์ละวพิากษ์สภาพสงัคม วฒันธรรมและองค์
ความรุที้�เกี�ยวขอ้งกับมนษุยผ์า่นบทละคร  



ศิลปะการละคร
THEATRE

คือ.......



แนวคิด และ นยิาม ศิลปะการละคร

ธนชัพร กิตกิก้อง ได้กล่าวไวว้า่

คําวา่ ศิลปะการละคร (Theatre) นี� มคีวามแตกต่างจากคํา ละคร
(Drama) ซึ�งคําวา่ ศิลปะการละคร เป�นคําที�ระบุลักษณะและวธิกีารของ
การแสดง  



ความหมายโดยรวม "ละคร"

ความหมาย
เนื�องจากละคร
หรอืเหตกุารณ์
ที�ในบทละคร
สรา้งขึ�น 

ละครในความ
หมายของการ
แสดง ทักษะ
การแสดง

ละครหมายถึง
สถานที� หรอืโรง

ละคร 



การแสดง
PERFORMANCE

คือ.......



แนวคิด และ นยิาม การแสดง

ธนชัพร กิตกิก้อง ได้กล่าวไวว้า่

คําวา่ การแสดง (Performance) แปลเป�นไทยได้วา่ สมรรถนะการ
ปฏิบติัการ หรอืการแสดง ทั�งนี�คําวา่ Performance นิยมใชกั้นในหลาย
ศาสตรแ์ละมคีวามหายที�ซบัซอ้น เกี�ยวขอ้งกับกระบวนทัศน์ที�มคีวามคิด
เกี�ยวกับการละคร มานุษยวทิยาและสงัคมวทิยา 



การสื�อสาร

การสงัสรรค์

การบนัเทิงเพื�อคนอื�นและบนัเทิงเฉพาะตน

พธิกีรรม

การออกกําลังกาย

บทบาทของศิลปะการแสดง 



การฟ�อนราํในพธิกีรรม

การเผยแพรแ่ละรกัษาของชาติหรอืชุมชน

การสรา้งสรรค์นาฏยศิลป�

การศึกษา

เครื�องอุปโภคเฉพาะชนชั�น

บทบาทของศิลปะการแสดง 



ใบงานครั�งที� 1

ใหน้กัศึกษาหาตัวอยา่งจากสื�อต่าง ๆ เชน่ ภาพเคลื�อนไหวหรอื รปูภาพ ที�สื�อ
ถึง คําวา่ ศิลปะการแสดง , นาฏศิลป�, การละคร, ศิลปะการละคร และ การ
แสดง มาคนละ 1 ภาพ ต่อ 1 คํา (5 คํา) พรอ้มทั�งอธบิายสิ�งที�ปรากฏในภาพ

หรอืเนื�อหาของภาพหรอืสื�อนั�น ๆ 



การแสดง
PERFORMANCE

ภาพนี�เป�นการแสดงชื�อ The Artist is Present by Marina
Abramovic แสดงโดย มารนิา่ อับราโมวคิ เเป�นการแสดงสดโดยที�
มารนิา่ อับราโมวคิ ศิลป�นจะเดินเขา้มาในพพิธิภัณฑ์ ตั�งแต่พพิธิภัณฑ์
เป�ด แล้วนั�งที�เก้าอี�ที�อยูใ่นสว่นจดัแสดงจนพพิธิภัณฑ์ป�ด มารนิา่ อับรา
โมวคิ จะเชญิใหผู้ช้ม มานั�งตรงหนา้เธอ บางคนก็นั�งอยู ่2-3 นาที บาง
คนก็นั�งอยู ่391 นาที สิ�งที�สาํคัญที�สดุของการแสดงนี�คือ ตัวของ มาริ
น่า อับราโมวคิ เอง นั�นไมไ่ด้ขยบัตัวเลยแมแ้ต่นอ้ย เธอก็ไมไ่ดพู้ดอะไร
กับผูช้มดว้ย แต่ผูช้มจาํนวนมากแสดงอารมณ์โดยไมไ่ดม้กีารกระตุ้น
ใดๆเลย

ตัวอยา่ง



THANK YOU!

Q and A


