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การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือวิเคราะห์พ้ืนที่และตัวบุคคลในภาพจิตรกรรมสีน้้ามันชุดนัก

บัลเลต์ของเอ็ดการ์ เดอกาส์ ศิลปินอิมเพรซชั่นนิสต์ชาวฝรั่งเศส หนึ่งในผู้ริเริ่มกระแสและองค์ความรู้
แง่พ้ืนที่และร่างกายในศิลปะสมัยใหม่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 วิธีการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยรวบรวม
เอกสารชั้นทุติยภูมิทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสในประเด็นเรื่องพ้ืนที่และทัศนียวิทยา
ในงานจิตรกรรม ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ และภาพผลงานของศิลปินอื่น ๆ ที่วาดในหัวข้อนักเต้น 
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ผลงานของศิลปิน ผลการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า [1] เอ็ดการ์ เดอกาส์มีการจัดวางองค์ประกอบ
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ไม่ใช่การเต้นบัลเลต์ ความโดดเด่นทั้งทักษะการวาดพ้ืนที่ในภาพและหัวข้อที่ไม่เหมือนใครท้าให้
ผลงานเอ็ดการ์ เดอกาส์ชุดนักบัลเลต์ประสบความส้าเร็จ และร่วมวางรากฐานให้กับจุดเริ่มต้นของยุค
สมัยแห่งการพลิกโฉมวงการศิลปะ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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FIGURES IN EDGAR DEGAS OIL PAINTINGS  THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
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This research aims to analyze space and ballerina figures in the oil 
paintings by Edgar Degas, one of the impressionist French artists who launched the 
new wave and intellectual skills on space and body in modern art during the late 
19th century. The methods include the collection of secondary data on space and 
perspective in paintings, history of modern art, oeuvres in the subject of dancers by 
other artists. In addition, the researcher also studied Edgar Degas’ biography and the 
related information on Western dance history. The painting samples were selected 
and analyzed via the drawings on space and ballerina figures from the pictures of his 
original works. The result shows that [1] Edgar Degas arranged and repeated the 
picture compositions in these painting samples by using the same perspective, the 
same corner of the scene, and the reused architectural elements; [2] the ambiguity 
of space created by the mirror(s) in these paintings was manipulated by arbitrary 
manipulation in pictorial space, spatial association, and interests in body and 
movements; and [3] most of the ballerinas in these paintings were in the action of 
doing other activities than dancing. The outstanding artistic skills in space creation 
and the prominent subject of Edgar Degas made his oeuvres of ballerinas at his peak 
of success and laid the foundation of the great change in the Western art. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในคริสต์ศตวรรษที่  19 ยุโรปมีปัจจัยหลายประการที่ท้าให้ เกิด “สภาวะสมัยใหม่” 

(modernity) ผลจากยุคแห่งความสว่างทางปัญญา (Age of Enlightenment) ในศตวรรษก่อนหน้า

ช่วยผลักดันให้วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง เมื่อมนุษย์เริ่มมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น 

ท้าให้เกิดการปฏิวัติครั้งส้าคัญในหน้าประวัติศาสตร์โลกทั้งด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ความ

เปลี่ยนแปลงทางโลกทัศน์ดังกล่าว ยังอิทธิพลให้ศิลปินยุคนั้นคิดตื่นตัว ค้นคว้าหาแนวทางใหม่ให้

วงการศิลปะรุดหน้าเทียบทันศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ 

 ช่วงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขั้นสุดของพัฒนาการทางศิลปะในศตวรรษที่ 19 เกิดขึ้นที่

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ท้าให้ปารีสกลายเป็นจุดศูนย์กลางทางศิลปะยุโรป ดังเช่นที่ฟลอเรนซ์และ

โรมเคยเป็นมาในอดีต ศิลปินทั่วโลกต่างมุ่งหน้ามาเมืองหลวงทางศิลปะแห่งใหม่เพ่ือร่้าเรียนวิชาจาก

ศิลปินชั้นครู (masters) และร่วมถกเถียงเรื่องศิลปะในวงเสวนาตามร้านคาเฟ่ย่านมงต์มาร์ตร์ 

(Montmartre) สถานที่ซึ่งกรอบความคิดใหม่ ๆ ทางศิลปะได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดคุย และหา

ข้อสรุป ณ ที่นั่น (Gombrich, 2004) หลังจากกระแสศิลปะแนวทางโรแมนติก (Romanticism) ซึ่ง

น้าโดยเออแฌน เดอลาครัวซ์ (Eugène Delacroix ค.ศ. 1798-1863) และกระแสศิลปะแนวทางสัจ

นิยม (Realism) ซึ่งน้าโดยกุซตาฟ กูร์เบต์ (Gustave Courbet ค.ศ. 1819-1877) ในช่วงปลาย

ศตวรรษก็เกิดคลื่นแห่งการปฏิวัติศิลปะลูกที่สามได้ทิ้งท้ายก่อนโลกก้าวสู่ศตวรรษที่ 20 ด้วยฝีมือของ

เอดูอาร์ด มาเนต์ (Édouard Manet ค.ศ. 1832-1883) และมิตรสหายศิลปินร่วมอุดมการณ์ของเขา 

 ในปี ค.ศ. 1874 ค้าว่า “อิมเพรซชั่นนิสม์” (Impressionism) มีความหมายเพ่ือใช้อธิบาย

เทคนิคการวาดภาพและแนวความคิดที่เป็นปัจเจก (Individualism) ซึ่งใช้กันในกลุ่มมิตรสหายศิลปิน

ที่น้าโดยมาเนต์ แม้ว่าตัวเขาเองจะไม่เคยร่วมแสดงในนิทรรศการร่วมกับศิลปินกลุ่มนี้เลยก็ตาม 

(Eisenman, 2007) การแสดงออกซึ่งความเป็นปฏิปักษ์ต่อศิลปะแนวหลักวิชา (academic art) ที่มี

ซาลง (Salon de Paris) เป็นสถาบันที่กุมอ้านาจและมาตรฐานศิลปะฝรั่งเศสเบ็ดเสร็จไว้เพียงฝ่าย

เดียว ท้าให้ศิลปินแนวทางอิมเพรซชั่นนิสม์ต่างค้นหาแนวทางใหม่เป็นของตนเอง เช่น การค้นพบ

เทคนิคที่เป็นผลจากความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ด้านการรับรู้ทางการมองเห็น อาทิ ผลงานของปอล 
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ซินญัค (Paul Signac ค.ศ. 1863-1935) และฌอร์ช เซอราต์ (George Seurat ค.ศ. 1859-1891) 

การน้าเสนอเนื้อหาในงานที่เป็นเรื่องราวร่วมสมัยที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตชนชั้นกลางชาวปารีส และ

สภาพสังคมเมือง อาทิ ผลงานของปิแอร์-โอกุสต์ เรอนัวร์ (Pierre-Auguste Renoir ค.ศ. 1844-

1919) และกามีย์ ปิซซาโร (Camille Pissarro ค.ศ. 1830-1903) การหันมาใช้สื่อโปสเตอร์ (poster 

art) ที่มาพร้อมกับแสงสียามราตรีตามสถานบันเทิงอย่างมูแลง รูจ (Moulin Rouge) และคณะละคร

สัตว์ อาทิ ผลงานของอองรี เดอ ตูลูซ-โลเทรค (Henri de Toulouse-Lautrec ค.ศ. 1864-1901) 

รวมไปถึงกระแสภาพพิมพ์ญี่ปุ่น (ukiyo-e) ที่หลั่งไหลเข้ามาในยุโรป และทรงอิทธิพลในหมู่ศิลปิน

ฝรั่งเศสจนเกิดเป็นลัทธินิฮงนิยม (Japonisme) ขึ้นมาอยู่ชั่วเวลาหนึ่ง (Whitford, 1977) 

 ศิลปินคนส้าคัญหนึ่งในนั้นคือ เอ็ดการ์ เดอกาส์ (Edgar Degas ค.ศ. 1834-1917) ผู้เคยร่วม

แสดงผลงานในนิทรรศการของกลุ่มอิมเพรซชั่นนิสม์ แต่ก็ไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นศิลปินในแนวทางนี้

เสียทีเดียว แม้ศิลปินเองยังคงสร้างสรรค์งานศิลปะอยู่ในสตูดิโอแบบศิลปินยุคก่อน และมีศิลปิน

ต้นแบบเป็นจิตรกรแนวทางนีโอคลาสสิก (Neoclassicism) อย่างฌอง-โอกุสต์-โดมินิก แองกรส์ 

(Jean-Auguste-Dominique Ingres ค.ศ. 1780-1867) ถึงกระนั้น ในสายตาของนักประวัติศาสตร์

ศิลป์ ผลงานของเดอกาส์เข้าข่ายว่าเป็นผลผลิตทางความคิดชุดเดียวกันกับกลุ่มศิลปินอิมเพรซชั่นนิสม์ 

ด้วยเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวร่วมสมัยและการจัดองค์ประกอบภาพ (composition) ที่ผิดแผกไปจากเดิม 

(unconventional) ไม่ว่าจะเป็นการเปิดพ้ืนที่ว่าง การเลือกน้าเสนอทัศนียวิทยา (perspective) 

(ก้าจร สุนพงษ์ศรี, 2559) ในมุมมองใหม่ การตัดภาพบางส่วนออกไป (cropping) ให้เห็นเฉพาะส่วน 

และการจัดกลุ่มบุคคลในภาพ (figures) ให้เหลื่อมซ้อนกัน 

 ภาพจิตรกรรมชุดที่สร้างชื่อเสียงให้แก่เดอกาส์มากที่สุดคือ ภาพสาวนักบัลเลต์ในอากัปกิริยา

ต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นการแสดงบนเวที การฝึกซ้อม การเรียน การแต่งตัว และการพักผ่อน บัลเลต์ (ballet) 

เป็นมหรสพชั้นเลิศที่เฟ่ืองฟูอย่างมากในสมัยที่เดอกาส์เกิด น่าสนใจว่าเมื่อถึงคราวที่เขาเริ่มวาดภาพ

หัวข้อดังกล่าวนั้นเป็นช่วงเวลาที่บัลเลต์ในฝรั่งเศสก้าลังจะเสื่อมความนิยมไปทีละน้อย (De Vonyar & 

Kendall, 2002) เดอกาส์กลายเป็นจิตรกรที่ปรากฏตัวอยู่ที่โรงอุปรากรและห้องเรียนเต้นราวกับเป็นที่

ท้างานแห่งที่สอง จากการศึกษานาฏกรรมแขนงนี้นานหลายสิบปี ท้าให้เขามีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

รวมไปถึงแบบร่าง (sketches) นับหลายร้อยชิ้น เดอกาส์เฝ้าสังเกตการใช้ชีวิตของนักบัลเลต์ ความ

เพียรพยายามในการทุ่มเทฝึกซ้อมกว่าจะออกมาเป็นการแสดงบนเวทีที่สวยงาม ไม่ต่างจากจิตรกรที่

ต้องหมั่นวาดเขียนจนชินมือกว่าจะวาดภาพออกมาได้แม่นย้า รวดเร็ว และสมบูรณ์แบบ ภาพวาดที่

สะท้อนชีวิตหลังม่านมายาของเหล่าสาวนักบัลเลต์ของเดอกาส์แสดงให้เห็นชีวิตจริงของสามัญชนที่
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ต้องตรากตร้าท้ามาหาเลี้ยงชีพ ไม่ใช่เทพ เทพี วีรบุรุษหรือวีรสตรีดังที่ปรากฏในภาพจิตรกรรม

สมัยก่อน 

 ที่ผ่านมา มีการศึกษาผลงานชุดนักบัลเลต์ของเอ็ดการ์ เดอกาส์อยู่เนือง ๆ ทั้งต่างประเทศ
และในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมประวัติศาสตร์ศิลป์ที่ผนวกเข้ากับประวัติศาสตร์นาฏยศิลป์ 
การศึกษาวิเคราะห์การสร้างงานจิตรกรรมสีพาสเทลชุดนักบัลเลต์  (สุรัชต์ สดแสงสุก, 2546) และ
การศึกษาสตรีในภาพจิตรกรรมของเอ็ดการ์ เดอกาส์ (Sophan Yinnang, 2006) การวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นหาค้าตอบผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบภาพ การวางตัวบุคคลในภาพ และพ้ืนที่ 
(space) ในภาพจิตรกรรมสีน้้ามันเป็นหลัก 
 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการแนวคิดของศิลปินฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 

19 เพ่ือน้ามาใช้ในการเปรียบเทียบกับผลงานของเอ็ดการ์ เดอกาส์ 

 2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมสีน้้ามันชุดนักบัลเลต์ของเอ็ดการ์ เดอกาส์ใน

ประเด็นเรื่องพ้ืนที่และตัวบุคคลในภาพ  

 3. เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่สะท้อนจากภาพจิตรกรรมสีน้้ามันชุดนักบัลเลต์ของเอ็ดการ์ 

เดอกาส์ 

  

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

 ภาพจิตรกรรมสีน้้ามันชุดนักบัลเลต์ของเอ็ดการ์ เดอกาส์มีการจัดองค์ประกอบภาพระหว่าง

พ้ืนที่กับตัวบุคคลอย่างจงใจ เพ่ือให้เกิดเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปิน 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยค้นคว้าและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นภาพจิตรกรรมของเอ็ดการ์ 

เดอกาส์หัวข้อห้องเรียนบัลเลต์ในโรงอุปรากรรู เลอ เปเลติเยร์ (Opéra de la rue le peletier) โดย

เจาะจงภาพท่ีใช้เทคนิคสีน้้ามันที่วาดเสร็จในปี ค.ศ. 1875 โดยประมาณ จ้านวนทั้งหมด 10 ภาพ 
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1.5 ขั้นตอนของการศึกษา 

 1.5.1 รวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 1.5.2 ศึกษาเรื่องพ้ืนที่ในงานจิตรกรรมและนาฏยศิลป์ในฐานะที่เป็นหัวข้อในงานทัศนศิลป์ 

 1.5.3 ศึกษาประวัติชีวิตและผลงานของเอ็ดการ์ เดอกาส์ ชุดนักบัลเลต์ในแง่ความสนใจและ

พัฒนาการการสร้างสรรค์ของศิลปิน 

 1.5.4 ศึกษาศิลปินในกลุ่มอิมเพรซชั่นนิสม์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับเอ็ดการ์ เดอกาส์ 

ศิลปินที่ส่งอิทธิพลให้เอ็ดการ์ เดอกาส์ และศิลปินร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อการเต้นร้า 

 1.5.5 จัดกลุ่มข้อมูล วิเคราะห์ และเชื่อมโยง 

 1.5.6 สรุปผล เขียนงานวิจัย ตีพิมพ์รูปเล่มวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการ 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 

 ทฤษฎีและแนวคิดที่จะน้ามาใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แนวคิด

เรื่องพ้ืนที่ในงานจิตรกรรม และนางระบ้าในทัศนศิลป์ 

 

2.1 แนวคิดเรื่องพื้นที่ในงานจิตรกรรม (Spatial concepts in paintings) 

2.1.1 พื้นที่และทัศนียวิทยา (Space and perspective)  

 นิยามของค้าว่า “พ้ืนที่” หมายถึง ระยะห่างภายในภาพระหว่างจุดใดจุดหนึ่งที่สามารถวัด

หรือประมาณได้ ซึ่งในที่นี้ขอก้าหนดขอบเขตเฉพาะพ้ืนที่ในงานศิลปะประเภทสองมิติเท่านั้น พ้ืนที่

แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ พ้ืนที่ที่เน้นความแบนราบของพ้ืนผิว (decorative space) (ภาพที่ 1) 

และพ้ืนที่ที่สร้างภาพลวงสามมิติบนพ้ืนผิวสองมิติ (plastic space) (Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, 

& Cayton, 2006)  

 

 

ภาพที่ 1 Édouard Manet, The Dead Toreador, c. 1864.  
Oil on canvas, 75.9 x 153.4 cm. 
ที่ ม า : National Gallery of Art, The Dead Toreador,  accessed February 20, 2018, 

available from https://images.nga.gov/en/search/do_quick_search.html?q=%221942 

.9.40%22 
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ในภาพจิตรกรรมยุโรป การจัดสภาพพ้ืนที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างมีหลักเกณฑ์ ซึ่ง

ศิลปินใช้กันมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) การจัดพ้ืนที่ที่นิยมใช้

กันโดยทั่วไปเป็นลักษณะพ้ืนที่คงที่  (fixed space) ที่ เกิดจากการค้านวณตามหลักยูคลีเดียน 

(Euclidean) ตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกนามว่า ยูคลิด (Euclid 300 ปีก่อนคริสต์กาล) ผู้เขียน

ต้ารา The Element ว่าด้วยเรื่องเรขาคณิต (geometry) (Waerden & Taisbak, 2018) หากแต่ใน

ยุคกรีก-โรมัน ศิลปินยังไม่รู้จักเทคนิคการเขียนภาพให้มีระยะใกล้-ไกลด้วยการใช้เส้นน้าสายตาเข้าสู่

จุดศูนย์กลาง (linear perspective) ศิลปินเลือกน้าเสนอวิธีการเขียนภาพที่น้าเอามุมมองต่างกันมา

รวมไว้ในภาพเดียวกันเพ่ือสร้างภาพที่มองเห็นในมุมกว้างคล้ายกับการมองทิวทัศน์จากที่สูงลงมาสู่

เบื้องล่าง (กฤษณา หงษ์อุเทน, 2549)  

การจัดสภาพพ้ืนที่ตามหลักยูคลีเดียนเริ่มต้นด้วยการจัดกรอบโครงร่างโดยรวมของภาพ

จิตรกรรม ก้าหนดจุดสุดสายตา (vanishing point) ใช้เส้นน้าสายตาให้เกิดความลึกลวงภายในภาพ

คล้ายกับสภาพการเห็นจริงของดวงตา คือพ้ืนที่ที่มีมิติทั้งเชิงลึก (depth) สูง (height) และกว้าง 

(width) (Ocvirk et al., 2006) เมื่อจัดสภาพโครงร่างรวมของภาพได้จึงจัดวางองค์ประกอบรูปทรง 

วัตถุ หรือทัศนธาตุให้สอดคล้องกัน ซึ่งแม้จะมีการสับเปลี่ยนต้าแหน่งของรูปทรงต่าง ๆ โครงร่างพ้ืนที่

ดังกล่าวก็ยังคงเดิม ไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการปรับเปลี่ยนภายใน การจัดสภาพพ้ืนที่เช่นนี้เป็น

แบบอย่างอุดมคติของประสบการณ์ทางการเห็นส้าหรับภาพจิตรกรรมยุครุ่ง เรืองในอดีต ต่อมา 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 ส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์ด้านการรับรู้

ทางการมองเห็นเริ่มใช้การทดลองตามแนวทางทฤษฎีเพ่ือท้าการแบ่งแยกพ้ืนที่ด้วยการวิเคราะห์การ

มองเห็นปกติ ผลของการศึกษาพ้ืนที่ในการมองเห็นพบว่า มีการรับรู้พื้นที่จ้านวนมากจากการมองเห็น

ทั้งในขณะเวลาเดียวกันและในเวลาที่ต่างกัน พ้ืนที่และเวลามีความสัมพันธ์กันต่อการจับจ้องสิ่งที่อยู่

นิ่งและสิ่งที่เคลื่อนไหว ซึ่งศิลปินกลุ่มสมัยใหม่สนใจศึกษาเรื่องพ้ืนที่และเวลา (space and time) 

และพยายามคิดค้นการจัดสร้างภาพแนวใหม่ด้วยเช่นกัน เกิดการทดสอบแยกย่อย บิดเบือนพ้ืนที่ใน

ภาพจิตรกรรมอย่างที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยท้าให้แตกต่างไปจากหลักทัศนียวิทยา จนกระทั่งป ระสบ

ความส้าเร็จสามารถจัดสร้างภาพจิตรกรรมแนวใหม่ให้หลุดพ้นจากอิทธิพลการใช้พ้ืนที่แนวเดิมได้

อย่างสิ้นเชิง (นรินทร์ รัตนจันทร์, 2549) 

ด้านทัศนียวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยวิธีการสร้างภาพบนพ้ืนภาพสองมิติให้เกิดความตื้น -ลึก 

ใกล้-ไกล เหมือนภาพลวงตาสามมิติ ทัศนียวิทยาแบ่งได้หลายประเภท ได้แก่ ทัศนียวิทยาเชิง

บรรยากาศ (atmospheric (aerial) perspective) ทัศนียวิทยาเชิ งเส้น (linear perspective) 
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ทั ศนี ยวิท ยาเชิ งสี  (color perspective) ทั ศนี ยวิท ย าที่ มี เส้ นหั กมุ ม เป็ น เหลี่ ยม  (angular 

perspective) เป็นต้น (ก้าจร สุนพงษ์ศรี, 2559)  

 

 

ภาพที่ 2 Masaccio, Trinity with the Virgin, St. John and Donors, 1427. และภาพโครงร่าง
แสดงทัศนียวิทยาเชิงเส้น 
Fresco at Santa Maria Novella, Florence, Italy, 6.65 x 3.18 m.  
ที่มา: Rootnotemusic, Masaccio’s Holy Trinity, accessed February 20, 2018, available 

from https://thesacredtheprofane.wordpress.com/2015/05/19/masaccios-holy-trinity/ 

 

ทัศนียวิทยาเชิงเส้นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเกิดการคิดค้นและพัฒนาเป็นระบบขึ้นในช่วง

ต้นศตวรรษที่ 15 โดยศิลปินสถาปนิกยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการชาวฟลอเรนซ์ 2 ท่าน คือ เลออน บัต

ติสตา อัลแบร์ติ (Leon Battista Alberti ค.ศ. 1404-1472) ผู้แต่งต้ารา On Painting ในปี ค.ศ. 

1435 ระบุชัดเจนถึงวิธีการที่ดีท่ีสุดในการวางโครงสร้างทัศนียวิทยาบนภาพจิตรกรรม และฟิลิปโป บรู

เนลเลซคิ (Filippo Brunelleschi ค.ศ. 1377-1446) สถาปนิกคนเดียวกันกับผู้ออกแบบโดมของมหา
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วิหารฟลอเรนซ์ (Cole, 1992) ระบบของอัลแบร์ติกลายเป็นระบบที่ผู้เรียนศิลปะยึดถือแพร่หลายมา

จนถึงปัจจุบัน ในยุคนั้นเองมาซัคชิโอ (Masaccio ค.ศ. 1401-1428) ได้น้าระบบทัศนียวิทยาเชิงเส้น

มาใช้ในการวาดภาพจิตรกรรมปูนเปียกให้เกิดเป็นโพรงลึกลวงตาบนฝาผนังโบสถ์ซานตา มารีอา โน

เวลลา (ภาพที่ 2) ด้วยวิชาความรู้ด้านเรขาคณิต หนึ่งในวิชาพ้ืนฐานส้าคัญในการเรียนการสอนที่

นักเรียนทุกคนต้องเรียน ศิลปินยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวาดภาพวัตถุ 

(objects) ในพ้ืนที่ที่ดูสมจริงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกนับแต่ยุคโรมันเป็นต้นมา  จาก

แนวคิดนี้เอง การวาดภาพตามหลักทัศนียวิทยาท้าให้แผ่นระนาบภาพ (picture plane) คล้ายกับ

เวลาที่เรามองออกไปนอกหน้าต่าง กรอบรูป (frame) จึงเปรียบเสมือนกรอบหน้าต่างไปโดยปริยาย 

(Ocvirk et al., 2006) 

 

 

ภาพที่ 3 Pietro Perugino, Christ Handing the Keys of the Kingdom to St. Peter, 1481-83. 
Fresco at Sistine Chapel, Vatican, Rome, Italy, 335 x 550 cm. 
ที่ ม า : ItalianRenaissance.org, Perugino’s Christ Handing the Keys to Saint Peter, 

accessed February 20, 2018, available from http://www.italianrenaissance.org 

/perugino-christ-handing-keys-peter/ 
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ปัจจุบันทัศนียวิทยาเชิงเส้นมีทั้งหมด 3 ระบบหลัก คือ ทัศนียวิทยาจุดเดียว (one-point 

perspective) ทัศนียวิทยาสองจุด (two-point perspective) และทัศนียวิทยาสามจุด (three-

point perspective) ซึ่งทั้งสามระบบขึ้นอยู่กับมุมมองของศิลปินที่มีต่อหัวข้อหรือฉาก (scene) นั้น 

ๆ หลักทัศนียวิทยาตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ศิลปินต้องคงต้าแหน่งเดิมไว้ตลอด และตามทฤษฎีคือ 

ศิลปินจดจ้องสิ่งที่ตนวาดนั้นด้วยตาเพียงข้างเดียว ทัศนียวิทยาจุดเดียวใช้ในกรณีที่ศิลปินหันหน้ามอง

พ้ืนระนาบนั้นโดยตรง โดยที่เส้นทุกเส้นพุ่งตรงเข้าสู่จุดสุดสายตา (ภาพที่ 3) ขณะที่ทัศนียวิทยาสอง

จุดจะเพ่ิมความลึกของพ้ืนที่ได้มากกว่า เส้นทุกเส้นพุ่งสู่จุดสุดสายตาทั้งฝั่งซ้ายและขวา ยกเว้นเส้น

แนวตั้ง (vertical lines) (ภาพที่ 4) หากวางต้าแหน่งจุดสุดสายตาทั้งสองจุดไว้ในกรอบของภาพ จะ

ท้าให้วัตถุในภาพดูขยายใหญ่ขึ้น และยิ่งต้าแหน่งจุดสุดสายตาอยู่ห่างไกลจากกันมากเท่าไหร่ ก็จะ

สร้างความบิดเบือนให้แก่ภาพเมื่อวัตถุเหล่านั้นอยู่ใกล้ชิดกันมาก ๆ ทัศนียวิทยาสองจุดมักใช้ในผลงาน

ที่มีการจัดวางวัตถุสัมพันธ์ไปกับสถาปัตยกรรม ส่วนทัศนียวิทยาสามจุดพบได้ไม่บ่อยนัก ใช้ในกรณีที่

ศิลปินมองวัตถุจากต้าแหน่งที่ไม่ปกติ เช่น นอนหงายมองจากพ้ืนดิน แหงนมองขึ้นฟ้า หรือมองลงมา

จากตึกสูง อย่างที่มีศัพท์เรียกเฉพาะว่า มุมกบมอง (frog’s-eye view) และมุมนกมอง (bird’s-eye 

view) (Ocvirk et al., 2006) 

 

 

ภาพที่ 4 ภาพร่างแสดงทัศนียวิทยาแบบสองจุด 
ทีม่า: Tomadondesign, TWO-POINT PERSPECTIVE DRAWING, accessed February 20, 

2018, available from https://tomadondesign.wordpress.com/two-point-perspective-

drawing/ 
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2.1.2 เครื่องบ่งชี้พื้นที่ (Spatial indicators) 

 วิธีการน้าเสนอพ้ืนที่ทางศิลปะมีด้วยกันหลากหลายวิธี ต่างเกี่ยวโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แต่

ไม่ได้เป็นสูตรส้าเร็จตายตัวด้วยกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับการตีความและการตอบสนองต่อพ้ืนที่นั้น ๆ 

ของศิลปินแต่ละท่าน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณของศิลปินแบบฉับพลันทันทีหรือมีความคิด

ไตร่ตรองมาก่อน กระนั้น เครื่องบ่งชี้ พ้ืนที่ที่จะน้ามาอธิบายต่อจากนี้มักเป็นวิธีการที่ศิลปินนิยม

น้ามาใช้อย่างแพร่หลาย ซ่ึงเห็นผลทางพ้ืนที่และสร้างความลึกลวงตาได้จริง ได้แก่ 

1) ความคมชัดในรายละเอียด (sharp and diminishing detail) เส้นหรือรูปทรงที่

มีรูปนอกคมชัดจะรู้สึกว่าใกล้ เส้นหรือรูปทรงที่เลือนลางจะรู้สึกว่าไกลออกไป เส้นหรือรูปทรงที่คมชัด

ด้านหนึ่งแล้วพร่าเลือนในอีกด้านหนึ่งจะให้ความรู้สึกใกล้-ไกลในตัวเอง วิธีนี้เป็นวิธีแสดงความรู้สึก

เรื่องบรรยากาศ (atmospheric space) ส่วนที่พร่าเลือนจะจมไปในบรรยากาศและดูห่างไกลออกไป 

(ชลูด นิ่มเสมอ, 2557) ศิลปินทราบถึงปรากฏการณ์นี้ดีและใช้กันอย่างแพร่หลาย เส้นสายหมอก 

รูปร่างคลุมเครือ ค่าสีเทา (greyed value) พ้ืนผิว (texture) อย่างง่าย ๆ และสีโทนธรรมชาติ

น้ามาใช้ในส่วนพ้ืนหลังภาพ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่มักปรากฏในภาพจิตรกรรม

ทัศนียวิทยาเชิงบรรยากาศ (ภาพที่ 5) 

 

 

ภาพที่ 5 Albert Bierstadt, Wind River Country, 1860.  
Oil on canvas, 108 x 76.2 cm. 
ที่มา: Denver Art Museum, Wind River Country, accessed February 28, 2018, available 

from https://denverartmuseum.org/edu/object/wind-river-country 
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  2) ขนาด (size) เรามักตีความสิ่งที่มีขนาดใหญ่สัมพันธ์กับความใกล้ ขณะที่สิ่งที่

ขนาดเล็กกว่าจะเห็นว่าทิ้งระยะห่างออกไป ในบางยุคสมัยหรือบางรูปแบบของศิลปะ และในงาน

ศิลปะเด็ก ขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงความส้าคัญ อ้านาจ และความแข็งแกร่ง โดยไม่ค้านึงถึงต้าแหน่ง

พ้ืนทีใ่ด ๆ (Ocvirk et al., 2006) 

  3) ต้าแหน่ง (position) ศิลปินและผู้ชมภาพจิตรกรรมต่างคาดเดาเส้นขอบฟ้า 

(horizontal line) ได้ทันทีว่าเส้นนั้นอยู่ในระดับสายตา เส้นขอบฟ้าจึงมีส่วนในการคาดคะเนต้าแหน่ง

ของวัตถุในภาพ สิ่งที่อยู่ใกล้ขอบล่างของภาพจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ สิ่งที่อยู่ช่วงบนของภาพจะท้าให้รู้สึกว่า

ไกล หรือสิ่งที่มีต้าแหน่งวางอยู่กลางภาพจะได้รับความสนใจก่อน และท้าให้ผู้ชมรู้สึกว่าอยู่ใกล้ สิ่งที่

อยู่ข้าง ๆ นอกจุดรวมสายตาจะเห็นทีหลังและท้าให้รู้สึกว่าอยู่ไกลกว่า (ชลูด นิ่มเสมอ, 2557) (ภาพที่ 

6) 

 

 

ภาพที่ 6 Thomas Eakins, Max Schmitt in a Single Scull, 1871.  
Oil on canvas, 81.9 x 117.5 cm. 
ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, The Champion Single Sculls (Max Schmitt 

in a Single Scull), accessed February 21, 2018, available from https://www.metmuse 

um.org/art/collection/search/10819 
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  4) การซ้อนทับ (overlapping) อีกหนึ่งวิธีการแสดงให้เห็นพ้ืนที่ในภาพคือการ

ซ้อนทับของพ้ืนระนาบหรือปริมาตร ถ้าวัตถุหนึ่งบดบังบางส่วนของอีกวัตถุหนึ่งไว้ วัตถุแรกจะเชื่อว่า

อยู่ใกล้กว่า การซ้อนทับเป็นเครื่องบ่งชี้พ้ืนที่ที่ส้าคัญด้วยคุณลักษณะในการน้าเสนอล้าดับก่อน-หลัง 

(precedence) (ภาพท่ี 7) 

 

 

ภาพที่ 7 Vincent van Gogh, Interior of the Restaurant Carrel in Arles, 1888.  
Oil on canvas, 54.0 x 64.5 cm. 
ที่ ม า : Art-vanGogh.com, Vincent van Gogh - Interior of the Restaurant Carrel in 

Arles 1888, accessed February 23, 2018, available from http://art-vangogh.com 

/arles_79.html 

 

  5) ความโปร่งใส (transparency) การซ้อนทับของวัตถุที่เหลื่อมกันท้าให้บดบังการ

มองเห็นบางส่วน อย่างไรก็ตาม หากส่วนดังกล่าวท้าให้มองเห็นทะลุไปได้ จะเกิดผลในแง่ความโปร่งใส 

ซึ่งท้าให้ความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น  
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6) การสอดประสาน (interpenetration) การสอดประสานเกิดขึ้นเมื่อพ้ืนระนาบ

หรือวัตถุทะลุผ่านและโผล่ออกมาให้เห็นอีกด้านหนึ่ง ท้าให้มองเห็นต้าแหน่งพ้ืนที่ของพ้ืนระนาบและ

วัตถุได้อย่างชัดเจน และสร้างความลึกลวงตาของพ้ืนที่นั้น ๆ ว่าตื้นหรือลึกเข้าไปมาก-น้อยเท่าไหร่ 

7) ภาพเสนอหลายส่วนย่อย (fractional representation) ตัวอย่างของภาพเสนอ

หลายส่วนย่อยคือ ภาพจิตรกรรมอียิปต์โบราณที่วาดภาพคนแสดงให้เห็นเป็นส่วน ๆ ในรูปบุคคลหนึ่ง 

ๆ จะเห็นภาพใบหน้าด้านข้าง (profile) และภาพดวงตาที่เห็นจากด้านหน้า ล้าตัวส่วนบนเป็นภาพ

ด้านหน้า แต่แสดงส่วนสะโพกและขาเป็นด้านข้าง ลักษณะการแสดงพ้ืนที่กระจัดกระจายเช่นนี้

ปรากฏอีกครั้งในศตวรรษที่ 19 โดยเซซานน์ ซึ่งใช้ในผลงานภาพหุ่นนิ่ง (still-life) (ภาพที่ 8) และ

ได้รับการต่อยอดแนวคิดโดยศิลปินศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปาโบล ปิกัซโซ (Pablo Picasso 

ค.ศ. 1881-1973) 

 

 

ภาพที่ 8 Paul Cézanne, Still Life with Basket of Fruit, c. 1888-90.  
Oil on canvas, 65.1 x 81 cm. 
ที่ ม า : National Gallery of Australia, Kitchen table (Still-life with basket), accessed 

February 20, 2018, available from https://nga.gov.au/Exhibition/MASTERPIECESfrom 

PARIS/Default.cfm?IRN=191187& BioArtistIRN=21796&MnuID=3&GalID=3&ViewID=2 



  14 

8) เส้นขนานที่มาบรรจบ (converging parallels) ลักษณะของพ้ืนที่ในภาพที่บ่งชี้

ด้วยเส้นขนานที่มาบรรจบมักแสดงผ่านการใช้ระนาบสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่น แผ่นกระดาษ หรือหน้าโต๊ะ 

ซึ่งตามปกติรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะประกอบขึ้นจากเส้นขนานสั้น 1 คู่ และเส้นขนานยาวอีก 1 คู่ กรณี

หากด้านใดด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมมองว่าอยู่ด้านหน้า ความยาวของเส้นอีกด้านที่ขนานกันจะต้องสั้น

ลงเพ่ือสอดรับกัน เมื่อเส้นทั้งสองมีความยาวต่างกัน เส้นขนานอีกคู่ที่เหลือจึงต้องเปลี่ยนองศาจากมุม

ฉากเป็นมุมแหลม ให้เส้นทั้งสี่เชื่อมกันเกิดเป็นเส้นขนานที่มีแนวโน้มจะบรรจบเข้าหากันเมื่อขีดเส้นคู่

ดังกล่าวออกไปเรื่อย ๆ หลักการเส้นขนานที่มาบรรจบพบในผลงานที่ไม่ได้ใช้หลักทัศนียวิทยา แม้

หลักการนี้จะมีความคล้ายคลึงกับหลักทัศนียวิทยาอยู่มาก แต่การบรรจบกันมาก-น้อยขึ้นอยู่กับเจตนา

ส่วนตัวของศิลปิน ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของจุดรวมสายตา (Ocvirk et al., 2006) 

 

2.1.3 พื้นที่ปลายศตวรรษท่ี 19 (Space of the late nineteenth century) 

 ภายหลังจากกระแสศิลปะแนวทางสัจนิยม (Realism) ท้าให้คนในเมืองเห็นภาพชนบทและ

ชีวิตของเกษตรกร ซึ่งสวนทางกับชีวิตที่เจือปนอุตสาหกรรมแบบคนงานคอปกน้้าเงิน (blue collar 

workers) และการท้างานในส้านักงานแบบคนงานคอปกขาว (white collar workers) อาจเรียกได้

ว่า ศิลปะแนวทางสัจนิยมคือศิลปะเพ่ือชีวิตคนจน หัวข้อ (subject) ในการวาดภาพของศิลปินอิม

เพรซชั่นนิสต์ที่เป็นกระแสต่อมา จึงเป็นศิลปะที่สะท้อนชีวิตสังคมเมืองแบบสมัยใหม่ (metropolitan) 

หลาย ๆ หัวข้อที่ศิลปินอิมเพรซชั่นนิสต์เลือกมาน้าเสนอ นอกจากชีวิตประจ้าวันของชนชั้นกระฎุมพี 

(bourgeoisie) ที่ดูรื่นรมย์ สุขสบาย นักวิชาการบางท่านใช้ค้าว่า “ชายขอบ” เช่น ชานเมืองปารีสที่

เห็นปล่องควันโรงงาน บริเวณชายทุ่งนอกเมืองปารีสที่มีไว้ทิ้งขยะส้าหรับท้าปุ๋ยคอก (ภาพที่ 9) สถาน

บันเทิงยามราตรี เช่น บาร์ คาเฟ่กงแซรต์ (café-concert) คาเฟ่ช็องต็อง (café-chantant) หลังเวที

การแสดง รวมไปถึงผู้ประกอบอาชีพชายขอบ เช่น นักร้อง นักดนตรี นักเต้น ฯลฯ  (Eisenman, 

2007) 
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ภาพที่ 9 Berthe Morisot, Laundresses Hanging Out the Wash, 1875.  
Oil on canvas, 33 x 40.6 cm. 
ที่ ม า : Artsy, Hanging the Laundry out to Dry, 1875, accessed February 23, 2018, 

available from https://www.artsy.net/artwork/berthe-morisot-hanging-the-laundry-

out-to-dry 

 

 โรงอุปรากร (Opera) อาจเป็นสิ่งที่ชาวปารีสคุ้นเคย โดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงที่นับเป็น

โอกาสได้พบปะพูดคุย อวดโฉม (to be seen) จัดงานสังสรรค์ (ball) งานเต้นร้าสวมหน้ากาก 

(masquerade) แสดงสถานะทางเศรษฐกิจของตนด้วยอาภรณ์อันหรูหรา (ภาพที่ 10) ในทางกลับกัน 

เพียงก้าวพ้นขอบเวทีไปยังโลกหลังม่านโรงละครกลับถูกมองเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับแหล่งอโคจรที่ไม่

ควรข้องแวะแม้จะอยู่ภายใต้อาคารสถานเดียวกัน ห้องซ้อมหรือห้องเรียนบัลเลต์เป็นสถานที่ที่คนนอก

เข้าไปไม่ได้ นอกจากคนในและอภิสิทธิ์ชนอย่างสมาชิกจ็อกกี้ คลับ (Jockey Club de Paris) ซึ่งเป็น

สมาคมชนชั้นสูงที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งอังกฤษ รวบรวมเหล่าสุภาพบุรุษชั้นแนวหน้าของปารีส โดย

มีกิจกรรมหลักของสมาคมคือเกมกีฬาแข่งม้า (Rubin, 2013) 
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ภาพที่ 10 Édouard Manet, Masked Ball at the Opera, 1873.  
Oil on canvas, 59.1 x 72.5 cm. 
ที่มา: National Gallery of Art, Masked Ball at the Opera, accessed February 28, 2018, 

available from https://www.nga.gov/collection/art-object-page.61246.html 

 

พ้ืนที่เมืองปารีสศตวรรษที่ 19 นอกจากจะแบ่งเป็นด้านมืดและด้านสว่าง แนวคิดเรื่องพ้ืนที่

ยังเกี่ยวพันกับประเด็นเรื่องความแตกต่างทางเพศ (gender difference) ซ่ึงเป็นผลผลิตทาง

วัฒนธรรมเรื่องปิตาธิปไตยแบบชนชั้นกลางอีกด้วย ความเป็นชาย (masculinity) และความเป็นหญิง 

(femininity) แบ่งตามเกณฑ์ทางชีววิทยาที่อ้างอิงกับหลักคู่ตรงข้าม (binary principles) เฉกเช่น สี

ขาวและสีด้า ชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงาน แง่บวก (positive) และแง่ลบ (negative) ความเป็นชาย

และความเป็นหญิงไม่สามารถแยกจากกันได้ ต่างฝ่ายต่างให้ความหมายซึ่งกันและกันเพ่ือสถาปนา

ความชอบธรรมให้แก่สังคมปิตาธิปไตย ณ ช่วงเวลานั้น  พ้ืนที่สาธารณะ (public space) และพ้ืนที่

ภายนอกอาคาร (exterior space) จึงตกเป็นพ้ืนที่ของผู้เป็นใหญ่ในสังคม ตัวอย่างของพ้ืนที่ชาย 

(male space) นอกจากสถานเริงรมย์ยามค่้าคืน ได้แก่ ถนน สนามแข่งม้า พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ 

ขณะที่พ้ืนที่ส่วนตัว (private space) และพ้ืนที่ในตัวบ้านหรือพ้ืนที่ภายในอาคาร (interior space) 
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จะเป็นพ้ืนที่หญิง (female space) เช่น ห้องรับแขก ห้องอาบน้้า ห้องแต่งหน้าแต่งตัว (boudoir) 

เป็นต้น เว้นก็แต่พ้ืนที่เฉพาะในตัวบ้านอย่างสตูดิโอ (studio) หรือห้องหนังสือ (study room) ที่เพศ

ชายปรากฏตัวตนได้อย่างทรงภูมิ (ภาพที่ 11) ด้วยพ้ืนที่นั้นแม้จะดูเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว แต่ก็เป็นพ้ืนที่ที่

ศิลปินใช้วาดรูป นักเขียนนักวิจารณ์ใช้เขียนและอ่านหนังสือ ฯลฯ ซึ่งล้วนให้ความหมายพ้ืนที่บริเวณ

นั้นว่าเป็นสถานที่ท้างาน (workplace) และสื่อความว่าเป็นพื้นที่สาธารณะไปด้วย (Callen, 1995) 

 

 

ภาพที่ 11 Edgar Degas, Portrait of Edmond Duranty, 1879.  
Pastel and tempera on canvas, 100 x 100 cm. 
ที่ ม า : Web Gallery of Art, Edmond Duranty, accessed February 27, 2018, available 

from https://www.wga.hu/html_m/d/degas/3/1870s_77.html 

 

การปรากฏของตัวบุคคลในภาพสัมพันธ์และสื่อนัยยะชนชั้นทางสังคม (social class) หรือ

แนวคิดในยุคนั้นผ่านฉากหรือพ้ืนที่ที่ศิลปินจงใจน้าเสนอ ในชุดภาพ Mary Cassatt At the Louvre 

(ภาพที่ 12) เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่เดอกาส์สนใจน้าสหายศิลปินสาวชาวอเมริกันคนสนิทมาเป็นแบบ 
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ภาพแมรี คัสสัทท์ (Mary Cassatt ค.ศ. 1844-1926) เดินชมงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ไม่เพียง

ออกมาเป็นภาพพิมพ์โลหะ แต่ยังมีภาพร่าง ภาพจิตรกรรมสีชอล์กและสีน้้ามันอีกจ้านวนไม่น้อย ใน

ชุดภาพนี้ เดอกาส์เลือกฉากเป็นพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ด้วยเพศวิถีและชนชั้นของคัสสัทท์ที่ถูกจ้ากัดแค่ใน

พ้ืนที่สาธารณะบางประเภทที่เหมาะควรเท่านั้น ภาพหญิงสาวชนชั้นกลางอย่างพ่ีน้องคัสสัทท์ไม่ควร

ปรากฏตัวในสถานที่ของหญิงสาวชนชั้นแรงงาน เช่น หลังโรงละคร หรือห้องแต่งตัวนักแสดง 

พิ พิธภัณฑ์ลูฟร์จึงเป็น พ้ืนที่ เป็นกลางที่ทั้ งสองศิลปินใช้ร่วมกันได้  และสื่อถึงความใฝ่ ใจใน

ศิลปะวัฒนธรรมของทั้งคู่ เดอกาส์วาดคัสสัทท์ในชุดเดินชมพิพิธภัณฑ์ที่ดูดีมีระดับ หันหลังให้กับคนดู

พร้อมกับยืนทรงตัวด้วยร่มในท่วงท่าที่เน้นให้เห็นสรีระโค้งเว้าและความมั่นอกมั่นใจของเธอ ขณะที่

พ่ีสาว ลีเดีย คัสสัทท์ (Lydia Cassatt) ก้าลังนั่งเก้าอ้ีและถือหนังสือน้าชมอยู่ข้าง ๆ (Jones, 2014) 

 

 

ภาพที่ 12 Edgar Degas, Mary Cassatt at the Louvre: The Etruscan Gallery, 1879-80. 
Soft-ground etching, drypoint, aquatint, and etching, 26.8 x 23.2 cm. 
ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, Mary Cassatt at the Louvre: The Etruscan 

Gallery, accessed February 27, 2018, available from https://www.metmuseum.org 

/toah/works-of-art/19.29.2/ 
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 เมื่อเปรียบเทียบภาพที่เดอกาส์เขียนแมรี คัสสัทท์กับเอ็ดมงด์ ดูร็องตี (Edmond Duranty 

ค.ศ. 1833-1880) นักเขียนนวนิยายและนักวิจารณ์ศิลปะ จะพบความแตกต่าง ด้วยชุดภาพ At the 

Louvre ไม่ได้มีสิ่งใดบ่งบอกถึงอาชีพของคัสสัทท์เลย แม้ว่าพ้ืนที่สาธารณะอย่างพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เองจะ

เป็นที่ยอมรับได้ส้าหรับผู้มาเยี่ยมชมที่เป็นสตรีชนชั้นกระฎุมพี แต่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ก็ยังคงเป็นเขตแดน

ของบุรุษและสื่อถึงบุรุษเพศ และเป็นการประกาศกร้าววัฒนธรรมฝรั่งเศส สถาบันลูฟร์จึงเป็นดั่ ง

กระบอกเสียงสาธารณะ เป็นรูปธรรมของคตินิยมปิตาธิปไตย พิพิธภัณฑ์ศิลปะ คือ แหล่งที่ศิลปินต้อง

มาศึกษาดูงานเพ่ือการฝึกฝนพัฒนาฝีมือตน ขณะที่ชนชั้นกลางที่เข้ามาเยี่ยมชมศิลปะนั้นเป็นส่วนหนึ่ง

ของการแสดงออกถึงกิจกรรมยามว่างอย่างผู้มีการศึกษา หากไร้ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติ

ของคัสสัทท์แล้วก็ไม่สามารถถอดรหัสได้เลยว่า ผู้หญิงในภาพมีความสนใจทางวิชาชีพอะไรในฉากที่

เดอกาส์วาดขึ้น คัสสัทท์แวดล้อมไปด้วยผลงานศิลปะที่ไม่ใช่ผลงานของเธอ แต่เป็นผลงานของศิลปิน

อ่ืน ซึ่งล้วนเป็นเพศชาย ฉากของเธอกล่าวถึงผู้หญิงในฐานะคนนอกของวัฒนธรรมชาย ซึ่งข้อแตกต่าง

นี้ท้าให้วัฒนธรรมชายมีความหมายและมีอ้านาจ ด้วยเหตุนี้ ชุดภาพ At the Louvre จึงแสดงความ

เป็นหญิงเปรียบเทียบกับความเป็นชาย ไม่ใช่ภาพวาดคัสสัทท์ในฐานะศิลปินคนหนึ่งหรือปัจเจกบุคคล 

(Callen, 1995) 

 

2.1.4 การจัดการกับพื้นที่ (Manipulation in space) 

เป็นที่ทราบกันดีว่า จิตรกรกลุ่มอิมเพรซชั่นนิสต์ชอบที่จะเขียนรูปสถานที่แห่งเดียวกันเป็นชุด 

(series) แต่แสดงบรรยากาศและอารมณ์ต่างเวลากัน (สงวน รอดบุญ, 2522) ชุดภาพกองฟางของ

โมเนต์ ราวต้นทศวรรษที่ 1890 (ภาพที่ 13) นับเป็นหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าศิลปินยุคนั้นมักจดจ่อ

กับการวาดภาพ ณ สถานที่ใด ๆ เพียงสถานที่เดียวในระยะเวลาหนึ่ง และวาดภาพออกมาในหัวข้อ

เดิม มุมมองเดิมหรือวางองค์ประกอบภาพใกล้เคียงกันมาก ๆ ซึ่งแม้ว่าภาพจิตรกรรมชุดดังกล่าวจะ

ไม่ใช่ภาพเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ใด (narrative) เป็นเพียงภาพที่แสดง “สภาพ” ของพ้ืนที่และ

ช่วงเวลานั้น ๆ แต่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นความพยายามเข้าไปจัดการพ้ืนที่ นั้น ๆ ของศิลปินปลาย

ศตวรรษที่ 19 ต่างช่วงเวลาของวันและต่างฤดูกาล วัตถุและฉากในภาพจิตรกรรมชุดกองฟางมีการ

ปรับแต่ง เปลี่ยนแปลงไปในรายละเอียดปลีกย่อย ไม่ว่าจะเป็นฉากด้านหลัง เงาที่ตกทอดบนพ้ืน 

โดยเฉพาะแสงตกกระทบบนวัตถุที่ท้าให้เกิดสีสันบนกองฟางราวแท่งปริซึม (prism) และช่วยสร้าง

ทัศนียวิทยาเชิงสีดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อพ้ืนที่และทัศนียวิทยา 
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ภาพที่ 13 ภาพจิตรกรรมสีน้้ามันชุดกองฟางของโมเนต์ 
เรียงล้าดับตามเข็มนาฬิกา Claude Monet, Grainstacks at the End of the Summer, Morning 

Effect, 1 8 9 1 . Oil on canvas, 60 x 100 cm. Claude Monet, Grainstacks, Snow Effect, 

1891. Oil on canvas, 60 x 100 cm. Claude Monet, Grainstack in the Sunlight, 1891. Oil 

on canvas, 60 x 100 cm. Claude Monet, Stacks of Wheat (End of Summer), 1890. Oil 

on canvas, 60 x 100 cm. และ Claude Monet, Grainstacks in Bright Sunlight, 1890 . Oil 

on canvas, 60 x 100 cm. 

ที่มา: The Art Institute of Chicago, Monet Paintings and Drawings at the Art Institute 

of Chicago, accessed February 28, 2018, available from https://publications.artic.edu 

/monet/reader/paintingsanddrawings/section/135598 
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 อีกภาพที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในวงวิชาการศิลปะในแง่การจัดการพื้นที่และเวลา

ในงานจิตรกรรมยุคปลายศตวรรษที่ 19 คือภาพ A Bar at the Folie-Bergère ปี ค.ศ. 1881 (ภาพที่ 

14) มาเนต์จัดสภาพให้ดูคลุมเครือ ท้าให้ตรรกะการมองดูภาพจิตรกรรมบิดเบือนไปจากการมองเห็น

ปกติ มาเนต์จัดสภาวะที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในความเป็นจริงและในสื่ออ่ืน ๆ  (media) ที่เกิดขึ้น

ใหม่ ณ ช่วงเวลานั้น และมีแนวโน้มที่จะสั่นคลอนวงการทัศนศิลป์ในอนาคตอันใกล้อย่างภาพถ่ายจาก

กล้องถ่ายรูป บุคคลในภาพที่สะท้อนให้เห็นในกระจกเงาเบื้องหลังจะเกิดจากมุมมองต้าแหน่งเดียวกัน

กับผู้ดูที่ยืนตรงกับต้าแหน่งหญิงสาวกลางภาพไม่ได้ (นรินทร์ รัตนจันทร์, 2549) นอกจากความสับสน

ที่ศิลปินสร้างจากหลายมุมมองและเวลาในสถานที่เดียวกัน หากพิจารณาภาพจะพบว่า ภาพมีหลาย

ระนาบซ้อนกันมากกว่าแค่ระนาบที่เป็นเคาน์เตอร์บาร์ หญิงสาว และกระจกเงาแบน ๆ ระนาบ

ทั้งหมดเมื่อมองรวมกันแล้วจะท้าให้ดูก้ากวม จึงมีความเป็นไปได้ว่า ศิลปินจงใจบังคับให้ผู้ดูพิจารณา

มองภาพเป็นส่วน ๆ (fractions) ไม่สามารถดภูาพได้เข้าใจในทันทีอย่างภาพจิตรกรรมยุคก่อน ๆ 

  

 

ภาพที่ 14 Édouard Manet, A Bar at the Folie-Bergère, 1882.  
Oil on canvas, 96 x 130 cm. 
ที่ ม า : THE COURTAULD INSTITUTE OF ART, A Bar at the Folies-Bergère, accessed 

February 28, 2018, available from https://courtauld.ac.uk/gallery/collection/ 

impressionism-post-impressionism/edouard-manet-a-bar-at-the-folies-bergere 
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ความโดดเด่นของเดอกาส์ด้านการจัดวางองค์ประกอบภาพที่ฉีกไปจากขนบเดิม โดยเฉพาะ

เรื่องพ้ืนที่  ยิ่งเด่นชัดในผลงานชุดห้องเรียนบัลเลต์ แม้จะไม่ใช่ภาพจิตรกรรมประเภททิวทัศน์ 

(landscape) อย่างที่พบเห็นในผลงานของศิลปินอิมเพรซชั่นนิสต์ส่วนใหญ่ พ้ืนที่ภายในอาคารที่เดอ

กาส์เลือกวาดก็มีลักษณะซ้้าเดิมหรือใกล้เคียงกันพบเห็นได้ในหลาย ๆ ภาพ เช่น ภาพ The Dance 

Rehearsal ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ (ภาพที่ 37) และภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-78 

โดยประมาณ (ภาพที่ 38) หากตัดตัวบุคคล เสา และบันไดออกไป มุมมองที่ศิลปินวาดห้องทั้งสอง

ภาพมองด้วยตาเปล่านั้นแทบจะไม่ต่างกันเลย ผลการตรวจสอบด้วยเอ็กซเรย์และรังสีอินฟราเรดใน

ภาพ The Rehearsal (ภาพที่ 15) พบร่องรอยเก่าที่เดอกาส์วาดไว้ก่อนหน้า เส้นประสีขาวแสดงผล

การตรวจสอบด้วยรังสีอินฟราเรด และเส้นประสีด้าแสดงผลการตรวจสอบด้วยเอ็กซเรย์ ปรากฏสาว

นักบัลเลต์ 2 คน แนวเสาที่ขึ้นไว้บ้างบางส่วน และบันไดแบบเดียวกันกับในภาพ The Dance 

Rehearsal ก่อนที่ เดอกาส์จะเปลี่ยนใจลบออก ปล่อยให้ เป็น พ้ืนโล่ง ๆ แทน  (De Vonyar & 

Kendall, 2002) 

 

 

ภาพที่ 15 ภาพแสดงผลการตรวจสอบภาพ The Rehearsal ด้วยเอ็กซเรย์และรังสีอินฟราเรด 
ที่ มา: Jill De Vonyar and Richard Kendall, Degas and the Dance (New York: Harry N. 

Abrams, 2002), 82. 
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การตัดสินใจเปลี่ยนแนวคิด และจัดการเรื่องพ้ืนที่กลางคันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในกรณีนี้ เดอกาส์

เองยังเคยเข้าไปจัดการพ้ืนที่ในงานจิตรกรรมของศิลปินท่านอ่ืนอีกด้วย จดหมายของแมรี คัสสัทท์ท้า

ให้เราทราบว่า เดอกาส์ไม่เพียงแต่ช่วยให้ค้าแนะน้าขณะที่ เธอวาดภาพ Little Girl in a Blue 

Armchair (ภาพที่ 16) ซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมแนวทางอิมเพรซชั่นนิสต์ชิ้นแรกของเธอ แต่เดอกาส์ยัง

เข้าไปช่วยแก้ส่วนพ้ืนหลัง จากการตรวจสอบภาพด้วยรังสีอินฟราเรด (ภาพที่ 17) พบว่า แรกเริ่ม 

คัสสัทท์ก้าหนดให้เส้นขอบฟ้าเป็นขอบพ้ืนห้องและผนังด้านหลังซึ่งแทนด้วยเส้นทึบ วงกลมเส้นประ

บอกต้าแหน่งเดิมของสุนัขก่อนที่จะย้ายมานอนหลับอยู่บนโซฟาด้านซ้ายมือ แต่แล้วเดอกาส์ก็ปรับให้

เส้นแนวนอนนั้นกลายเป็นมุมห้อง เผยให้เห็นผนังสองด้านที่มาบรรจบกันในแนวทแยงซึ่งแทนด้วย

เส้นประ (Jones, 2014) เกิดเป็นมุมป้านอย่างที่มักจะปรากฏในผลงานของเดอกาส์จากทั้งสอง

ตัวอย่างอาจกล่าวได้ถึงความถนัดในการน้าเสนอทัศนียวิทยาของห้องภายในอาคารตามมุมมองที่

ศิลปินชอบ และความอิสระในการเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงลักษณะของพ้ืนที่ให้น้าเสนอเนื้อหาที่ตัวศิลปิน

เองต้องการน้าเสนอ 
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ภาพที่ 16 Mary Cassatt, Little Girl in a Blue Armchair, 1878.  
Oil on canvas, 89.5 x 129.8 cm. 
ที่ ม า :  National Gallery of Art, “Little Girl in a Blue Armchair”: A Closer Look, 

accessed November 28, 2017, available from https://www.nga.gov/features/degas-

cassatt/little-girl-in-a-blue-armchair.html 

 

 

ภาพที่ 17 ภาพแสดงผลการตรวจสอบภาพ Little Girl in a Blue Armchair ด้วยรังสีอินฟราเรด  
ที่ ม า : National Gallery of Art, “Little Girl in a Blue Armchair”: A Closer Look, 

accessed November 28, 2017, available from https://www.nga.gov/features/degas-

cassatt/little-girl-in-a-blue-armchair.html 
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2.1.5 กระจกเงาและบทบาทต่อพื้นที่ (Mirror and its role in space) 

ค้าว่า mirror ในภาษาอังกฤษ มาจากศัพท์ภาษาลาติน mirare แปลว่า มอง หรือในรูปภาษา

ลาตินอีกรูปคือ mirari ที่แปลว่า ประหลาดใจ มองอย่างอัศจรรย์ใจ ซึ่งเป็นที่มาของค้าว่า miracle 

(Academic Service Center AksornChula, 2018) ในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก กระจกเงาเป็น

เครื่องประกอบฉากที่จิตรกรน้ามาใช้ให้เกิดภาพสะท้อนด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน ในแต่ละยุคสมัย กระจก

เงาสะท้อนความหมายหลายหลากแตกต่างกันออกไป ภาพจิตรกรรมยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการส่วนมาก

จะเป็นภาพบุคคลก้าลังส่องใบหน้าของตนเอง เช่น วีนัส (Venus) หรืออาโฟรไดที (Aphrodite) เทพี

แห่งความงามและความรักใคร่ (ภาพที่ 18) กระจกเงาในภาพตามแนวคิดยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการท้าให้

ผู้ชมรับรู้ว่าภาพจิตรกรรมนั้นเป็นเพียงภาพลวงที่จิตรกรรังสรรค์ขึ้นมาด้วยการแต่งแต้มสีสันบนผืน

ผ้าใบ ไม่ใช่ของจริง ส้าหรับตัวศิลปิน กระจกเงาเป็นเครื่องมือเลียนแบบ (mimesis) สะท้อนและท้า

ให้เห็นภาพของโลกรอบ ๆ ตัว ในสตูดิโอ กระจกเงาจึงเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะในการเคลื่อนย้าย

โลกสามมิติอย่างที่เรามองเห็นลงสู่ระนาบอันแบนราบของภาพจิตรกรรม (Warwick, 2016) รวมไปถึง

เทคนิคในการวาดภาพเหมือนของตัวศิลปิน (self-portrait) ที่กระจกเงาเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งใน

เวลาต่อมา 
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ภาพที ่18 Giovanni Bellini, Woman with Looking Glass, 1515.  
Oil on panel, 62 x 79 cm. 
ที่มา: Google Arts & Culture, Young Woman at Her Toilette, accessed March 3, 2018, 

available from https://artsandculture.google.com/asset/young-woman-at-hertoilette 

/dQE6qBYljWU39A 

 

ภาพจิตรกรรมของกลุ่มศิลปินชาวดัตช์ มักจะมีกระจกเงาตกแต่งเป็นเครื่องเรือนในบ้านของ

คนที่มีฐานะ งานจิตรกรรมชิ้นส้าคัญที่ปรากฏการใช้กระจกเงาสะท้อนภาพที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ ได้แก่ 

กระจกกลม (convex mirror) ในภาพ Portrait of Giovanni Arnolfini and His Wife ของศิลปิน

ชาวดัตช์ ยาน ฟาน ไอก์ (Jan Van Eyck ราว ค.ศ. 1385-1441) ปี ค.ศ. 1434 (ภาพที่ 19) ทีส่ะท้อน

ให้ เห็นด้านหลังของพ่อค้าวาณิชชาวอิตาเลียน จิ โอวานนี  อาร์โนล์ ฟีนีที่แวะมาค้าขายแถบ

เนเธอร์แลนด์ กับเจ้าสาวของเขา ฌาน เดอ เชอนานี (Jeanne de Chenany) มองลึกเข้าไปอีกจะ

เห็นภาพบุคคลอีกสองคนหันหน้าเข้าหาสามีภรรยาคู่นี้ แม้จะเห็นรายละเอียดใบหน้าไม่คมชัด แต่

สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตัวฟาน ไอก์และอีกหนึ่งประจักษ์พยานการสมรสของคนทั้งสอง (Gombrich, 

2004) 

 



  27 

 

ภาพที่ 19 Jan Van Eyck, Portrait of Giovanni Arnolfini and His Wife, 1434.  
Oil on wood, 82.2 x 60 cm. 
ที่มา: The Guardians, Hannah Gadsby: why I love the Arnolfini Portrait, one of art 

history’s greatest riddles, accessed February 28, 2018, available from 

https://www.theguardian.com/culture/2 0 1 6 / oct/1 7 / hannah-gadsby-why-i-love-the-

arnolfini-portrait-one-of-art-historys-greatest-riddles 
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ภาพ Las Meninas ของศิลปินชาวสเปน ดิเอโก เบลาซเกซ (Diego Velázquez ค.ศ. 

1599-1660) ปี ค.ศ. 1656 (ภาพที่ 20) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Maids of Honor ใจกลาง

ภาพจิตรกรรมขนาดเท่าคนจริงภาพนี้ คือ เจ้าหญิงอินฟานตา มาการิตา เทเรซา (Infanta Magarita 

Teresa) ห้อมล้อมด้วยเหล่าธารก้านัลและคนแคระ และมีตัวศิลปินเองอยู่ด้านซ้ายของภาพในท่าทาง

ที่ก้าลังวาดรูป สายตาจ้องตรงมายังคนดูเช่นเดียวกันกับเจ้าหญิงองค์น้อย หากสังเกตที่ผนังด้านหลัง

ตรงกลางระหว่างเบลาซเกซและเจ้าหญิงจะเห็นกระจกเงาในกรอบหนาบานหนึ่งแขวนอยู่ปนกับภาพ

จิตรกรรมอ่ืน ๆ สะท้อนภาพเลือนรางของชาย-หญิงหนึ่งคู่ (Earle & Bozsik, 2016) ซึ่งอันโตนิโอ 

ปาโลมิโน (Antonio Palomino ค.ศ. 1653-1726) เพ่ือนศิลปินในราชส้านักสเปนท้าให้เราทราบว่า 

ภาพบุคคลที่สะท้อนในนั้นคือพระฉายาของพระเจ้าฟิลลิปที่ 4 (King Philip IV) และพระราชินีมารีอา

นา (Queen Mariana) (Warwick, 2016) มีการอ้างความเป็นไปได้ 2 ประการว่า 1) กระจกเงานั้น

สะท้อนคู่พระราชาและราชินีที่ก้าลังเป็นแบบให้เบลาซเกซวาด และ 2) กระจกเงาดังกล่าวสะท้อน

พระบรมสาธิสลักษณ์บนผ้าใบที่เบลาซเกซก้าลังวาด ซึ่งตามข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ เบลาซเกซไม่

เคยวาดพระบรมสาธิสลักษณ์ของทั้งสองพระองค์นี้เลย หรือแท้ที่จริ งแล้วภาพ Las Meninas เป็น

ภาพสะท้อนการสร้างสรรค์ผลงาน (production) ชิ้นนี้เสียเองก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่กระจ่างแจ้ง

ด้วยสภาพความก้ากวมที่กระจกเงาบานหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งสร้างข้ึน (Earle & Bozsik, 2016) 
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ภาพที่ 20 Diego Velázquez, Las Meninas, 1656.  
Oil on canvas, 318 x 276 cm. 
ที่มา: Wikimedia Commons, Las Meninas, accessed December 6, 2017, available from 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Las_Meninas_(1656),_by_Velazquez.jpg 

 

ภาพ Music Lesson ของศิลปินชาวดัตช์โยฮานส์ เฟอร์เมร์ (Johannes Vermeer ค.ศ. 

1632-1675) ปี ค.ศ. 1662-65 (ภาพที่ 21) เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการศึกษาภาพสะท้อนจากกระจกเงา

ในผลงานของเฟอร์เมร์ กระจกเงาแขวนอยู่เหนือเวอร์จินัล (virginals) เครื่องดนตรีประเภทดีดตระกูล

เดียวกับฮาร์ปซิคอร์ด (harpsichord) ซึ่งเป็นที่นิยมกันในศตวรรษที่ 17 ภาพที่เห็นไม่เพียงแต่สะท้อน
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ท่อนบนของหญิงสาวที่ก้าลังเล่นเครื่องดนตรีนั้นอยู่ในมุมสูง แต่ยังสะท้อนให้เห็นส่วนขาหยั่ง (easel) 

ของศิลปิน ภาพเงาสะท้อนในกระจกเงาของภาพ Music Lesson จึงเป็นอีกวิธีในการแสดงฉากการ

วาดภาพ ๆ นั้นแบบที่ศิลปินไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นเป็นตัวบุคคลอย่างที่ปรากฏในงานของฟาน ไอค์ 

หรือเบลาซเกซ แต่ทิ้งสัญลักษณ์ด้วยอุปกรณ์คู่กายของศิลปินแทน (Warwick, 2016) 

 

 

ภาพที่ 21 Johannes Vermeer, Music Lesson, 1662-65.  
Oil on canvas, 73.3 x 64.5 cm. 
ที่มา : Artble, The Music Lesson, accessed February 28, 2018, available from https:// 

www.artble.com/artists/johannes_vermeer/paintings/the_music_lesson 

 

กระจกเงาอย่างที่ใช้กันในปัจจุบันนั้นถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนามาพร้อมกับการผลิตที่

ทันสมัยจึงออกมาเป็นกระจกเงาที่ส่องเห็นภาพตนเองชัดเจน สมัยโบราณ นอกจากผืนน้้าที่มี

คุณสมบัติสะท้อนให้เรามองเห็นเงาตัวเองเช่นเดียวกับต้านานปกรนัมของนาร์ซิสซัส (Narcissus) ชาย
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หนุ่มผู้หลงรูปโฉมตนเมื่อก้มลงจ้องมองเงาจนตกลงไปในน้้า (Harris & Zucker, 2011) โลหะมันเงา 

อาทิ ส้าริด ตะกั่ว เงิน เป็นสิ่งที่พอใช้สะท้อนภาพได้ แต่ไม่มีความคมชัด จนเกิดวิทยาการในการผลิต

กระจกเงายุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการตอนต้นด้วยการเป่าแก้ว (blown glass) ฉาบโลหะผสม และตัด

ออกมาในรูปทรงกลมผ่าครึ่งแบบเดียวกับในภาพ Portrait of Giovanni Arnolfini and His Wife 

(ภาพที่ 19) เทคนิคการท้าให้แผ่นแก้วใสแบนเรียบขนาดเล็กเท่า ๆ กันแล้วปิดด้วยแผ่นโลหะ (ตะกั่ว

ผสมปรอท) เกิดขึ้นที่อิตาลีในศตวรรษที่ 16 แผ่นกระจกเงาค่อยขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย

วิทยาการกลางศตวรรษที่ 17 กระทั่งปี ค.ศ. 1835 ยูสตูส ฟอน ลีบิช (Justus von Liebig ค.ศ. 

1803-1873) นักเคมีชาวเยอรมัน ค้นพบกรรมวิธีการเคลือบผิวกระจกด้วยโลหะเงิน (The Editors of 

Encyclopaedia Britannica, 2013) การผลิตกระจกเงาจึงพัฒนาเรื่อยมาพร้อมกับความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้าให้กระจกเงาผลิตง่ายขึ้น ราคาถูกลง มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่ได้

จ้ากัดอยู่แค่เพียงแวดวงชนชั้นสูงดังแต่ก่อน นอกเหนือจากผลงานของฟาน ไอก์ และเบลาซเกซ ยังมี

กลุ่มศิลปินอ่ืน ๆ เช่น ศิลปินแนวทางภราดรภาพก่อนราฟาเอล (Pre-Raphaelite Brotherhood 

ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1848) ในอังกฤษที่หลงใหลกระจกเงาในภาพของฟาน ไอค์แล้วน้ามาตีความตาม

แนวคิดของตน  (ภาพที่  22) (The National Gallery, 2017) และแองกรส์  ศิลปินชาวฝรั่งเศส

แนวทางนีโอคลาสสิกที่เดอกาส์ชื่นชอบ ก็มักจะเห็นกระจกเงาเป็นองค์ประกอบในภาพจิตรกรรม 

โดยเฉพาะภาพบุคคล (portrait) ทีเ่ป็นสตรีสูงศักดิ์อยู่เสมอ (ภาพท่ี 23) 
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ภาพที่ 22 William Holman Hunt, Il Dolce Far Niente, 1866.  
Oil on canvas, 99 x 82.5 cm. 
ที่ ม า : Dallan Wright, Il dolce far niente, accessed March 2, 2018, available from 

http://archive.artgallery.nsw.gov.au/exhibitions/archived/2010/victorian_visions/victori

an_visions_audiotour/ 
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ภาพที่ 23 Jean-Auguste-Dominique Ingres, Portrait of Madame Moitessier, 1856.  
Oil on canvas, 120 x 92.1 cm. 
ที่ ม า : The National Gallery, Madame Moitessier, accessed March 2, 2018, available 

from https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jean-auguste-dominique-ingres-ma 

dame-moitessier 

 

แองกรส์มักวาดภาพผู้หญิงกับกระจกเงาในฐานะวัตถุตกแต่งที่สวยงาม การจับคู่นี้ยังท้าให้เขา

สามารถแสดงทักษะในการวาดเงาสะท้อน จิตรกรศตวรรษที่ 19 หลายคน เช่น เจมส์ แมคนีล วิสท์

เลอร์ (James McNeill Whistler ค.ศ. 1834-1903) และมาเนต์น้าเทคนิคเดียวกันนี้ไปใช้ด้วยเหตุผล

ที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่จะมาสืบทอดแองกรส์ คือ เดอกาส์ที่ทั้งชื่นชมและลอกเลียนทักษะการเขียน

แบบของเขา ก่อนที่อองรี มาติส (Henri Matisse ค.ศ. 1869-1954) และปาโบล ปิกัสโซ (Pablo 

Picasso ค.ศ. 1881-1973) จะน้ามรดกตกทอดนี้มาสู่ศตวรรษที่ 20 (ฟาร์ธิง, 2560) แต่ไม่บ่อยครั้งที่

กระจกเงาจะน้ามาใช้เพ่ือเปลี่ยนลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่จนถึงขั้นท้าให้พ้ืนที่สับสนไปเลยก็มี  อาจ

กล่าวได้ว่า กระจกเงาจะปรากฏบนภาพจิตรกรรมได้ก็ต่อเมื่อในภาพนั้นมีสุภาพสตรีรูปงาม มีฐานะ

ทางสังคมสูงส่ง และฐานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่งประกอบกัน 
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ปลายศตวรรษที่ 19 มีภาพจิตรกรรมที่ปรากฏภาพกระจกเงาในเวลาไล่เลี่ยกับผลงานของเดอ

กาส์ ภาพของศิลปินหญิง แบร์ท โมริโซต์ (Berthe Morisot ค.ศ. 1841-1895) ที่ชื่อ Devant la 

Psyché ปี ค.ศ. 1876 (ภาพที่ 24) โมริโซต์ไม่ได้เลือกใช้ค้าว่า mirroir หรือกระจกเงาเพ่ือสื่อความ

แบบตรงไปตรงมา แต่กลับตั้งชื่อที่แปลว่า เบื้องหน้าไซคี ค้าว่า “ไซค”ี (psyche) ก่อนที่จะน้ามาใช้ใน

ความหมายเชิงจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) เดิมหมายถึง จิตวิญญาณมนุษย์ ในเรื่องราวของเทพ

ปกรณัมกรีก (Greek mythology) ไซคีคือหญิงสาวที่กามเทพคิวปิด (Cupid) บุตรของวีนัสมาหลงรัก 

และค้านี้ก็ยังน้ามาใช้เรียกกระจกเงาแบบเต็มตัว ซึ่งคุณสมบัติของกระจกเงาขนาดใหญ่ที่สามารถ

สะท้อนให้เห็นเรือนร่างได้ทั้งหมดนี้เองก็คล้ายกับว่า กระจกเงาสามารถส่องสะท้อนวิญญาณได้เช่นกัน 

(Rubin, 2013) ต่อมาภายหลังจากนี้ มาเนต์จึงวาดภาพ A Bar at the Folie-Bergère (ภาพที่ 14) 

อันโด่งดังด้วยการน้าเสนอภาพความจริงและภาพสะท้อนที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่และเวลาให้ผู้ชมเกิด

ค้าถามและความสับสนก้ากวมต่อสิ่งที่ศิลปินต้องการน้าเสนอ  

 

 

ภาพที่ 24 Berthe Morisot, Devant la Psyché, 1876.  
Oil on canvas, 65 x 54 cm. 
ที่ ม า : Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, The Psyche mirror, accessed March 3, 

2018, available from https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/morisot-

berthe/psyche-mirror 
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ในแง่มุมพ้ืนที่ห้องเรียนบัลเลต์ ห้องซ้อมเต้นจ้าเป็นต้องมีกระจกเงา ปัจจุบัน ห้องโล่งกว้างที่ปู

พ้ืนด้วยไม้ มีกระจกเงาบานใหญ่เต็มผนังด้านใดด้านหนึ่ง เราสามารถอนุมานได้ว่าน่าจะเป็นห้องเรียน

เต้น ไม่ว่าจะเป็นการเต้นประเภทใดก็ตาม กระจกเงาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนาฏยศิลป์ที่

ขาดไม่ได้ ในห้องเรียนบัลเลต์ นักเรียนควรเห็นเส้น (line) ของตัวเองว่า ท้าท่าทางถูกต้องตามอาจารย์

บัลเลต์ (ballet master) หรือไม่ การพยุง การยืดหรือการผ่อนกล้ามเนื้อ การถ่ายน้้าหนักและการ

ทรงตัวควรเป็นไปตามหลักสรีระบัลเลต์ ต้าแหน่งของกระจกเงาจะเป็นตัวก้าหนดที่นั่งของผู้ชมคร่าว ๆ 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง กระจกเงาท้าให้นักเต้นเห็นตนเองแบบเดียวกันกับที่ผู้ชมจะได้รับชมการแสดง แม้

ทางประวัติศาสตร์จะไม่มีการบันทึกไว้แน่ชัดถึงจุดเริ่มต้นของการน้ากระจกเงามาใช้ในการฝึกซ้อมเต้น 

แต่มีการสันนิษฐานว่า ราวศตวรรษที่ 18 เริ่มมีการน้ากระจกเงามาใช้ในห้องเรียนบัลเลต์เพ่ือให้ผู้เรียน

เปรียบเทียบภาพสะท้อนของตนเองในกระจกเงากับมโนภาพของกระบวนท่า (step) ตามที่ครูผู้สอน

บอก (Radell, 2013) 

ด้านทัศนศิลป์ คุณสมบัติส่องสะท้อนโลกจริงสามมิติลงบนระนาบแบนราบของบานกระจก

เงาท้าให้กระจกเงาเปรียบดั่งเครื่องมือวิเศษพิสดารในโลกยุคก่อน สร้างความประหลาดอัศจรรย์ใจแก่

ผู้พบเห็น กระจกเงาไม่เป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งที่มาช่วยศิลปินสร้างสรรค์งานให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

มากขึ้น บทบาทกระจกเงาในงานศิลปะสร้างพ้ืนที่พิเศษที่ (อาจจะ) ไม่มีความจ้าเป็นต้องอ้างอิง

ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ เกิดขึ้นเบื้องหน้ากระจกเงาเฉกเช่นหน้าที่ของเครื่องหมายเท่ากับ (=) ทาง

คณิตศาสตร์ ความหมายของกระจกเงาสามารถลื่นไหล แปรเปลี่ยนได้ ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนสภาวะ

จิตใจ ความลุ่มหลงในรูปโฉมงดงาม การยืนยันตัวตนให้เห็นเป็นภาพ การเติมเต็มจินตนาการและ

ความปรารถนาเบื้องลึก หรือเจตนาที่จะบิดเบือนความจริงแท้ 

 

2.2 นางระบ าในงานทัศนศิลป์ (Depicting the body of dancers) 

2.2.1 นิยามนางระบ าในบริบทฝรั่งเศส (Definition of dancers in French 

contexts) 

 “สตรี” เป็นหัวข้อใหญ่ทางศิลปะที่อธิบายต่อเนื่องได้ไม่รู้จบสิ้น  ภาพของพวกเธอแสดง

ออกมาผ่านวัสดุต่าง ๆ หลายรูปแบบ หลากความหมาย ตามแต่ยุคสมัยและการให้คุณค่าของศิลปินผู้

สร้างสรรค์ สตรีที่ได้ปรากฏอยู่ในงานศิลปะนับแต่อดีตจนถึงศตวรรษที่ 19 มีตั้งแต่พระแมม่ารี (Virgin 

Mary) เทพี (goddess) ชนชั้นสูง อาทิ จักรพรรดินี (empress) ราชินี (queen) วีรสตรี (heroine) 
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นางในวรรณคดี (female fictional character) เรื่อยมาจนถึงคนทั่วไป อาทิ เกษตรกร (farmer) คน

ซักผ้า (launderette) โสเภณี (prostitute) นางระบ้า (dancer) รวมไปถึงหญิงสาวที่ศิลปินว่าจ้างมา

ให้เป็นแบบ (model) 

น่าแปลกที่หลาย ๆ สังคมเมื่อกล่าวถึงศิลปะแห่งการใช้ร่างกายอย่างนาฏยศิลป์ (dance) 

ภาพบุรุษเพศจะถูกกลืนหาย เหลือแต่ภาพของสตรีเป็นผู้ท้าหน้าที่ถ่ายทอดศิลปะแขนงนี้เท่านั้น ทั้งที่

นอกจากความสวยงามแล้ว นาฏยศิลป์ต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายไม่ต่างจากศาสตร์ประเภท

การกีฬา กลายเป็นว่า ภาพลักษณ์ของนาฏยศิลป์จึงผูกติดกับสตรีเพศ ในทางกลับกันภาพลักษณ์ของ

ทัศนศิลป์กม็ักจะผูกติดกับบุรุษเพศ นาฏยศิลป์ตะวันตกปัจจุบันแบ่งประเภทตามแหล่งก้าเนิด ภูมิภาค 

และทวีปได้หลากหลายประเภท เช่น บอลรูม (ballroom) แจ๊ส (jazz) ละติน (latin) ระบ้าพ้ืนเมือง 

(folk dance) ฮิปฮอป (hip-hop) โมเดิร์นแดนซ์ (modern dance) ฯลฯ แม้จะมีการแบ่งประเภท

แยกย่อยมากมาย แต่บรรดาการเต้นร้าประเภทต่าง ๆ ก็ต้องยอมรับในอิทธิพลของบัลเลต์ด้วยความ

นิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและกว้างขวางทั่วโลก ท้าให้เทคนิคของนาฏยศิลป์ตะวันตกส่วนใหญ่มี

พ้ืนฐานมาจากบัลเลต์แทบท้ังสิ้น 

 บัลเลต์ (ballet) หรือระบ้าปลายเท้า ("พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔," 2556) หมายถึง การเต้นร้าแบบหนึ่งของชาวตะวันตก 

แสดงเป็นเรื่องราวหรือแสดงเดี่ยวก็ได้  มีต้นก้าเนิดที่ อิตาลียุค ฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ( Italian 

renaissance) มีรากศัพท์มาจากค้าว่า บัลลี (balli) (นราพงษ์ จรัสศรี, 2548) ในภาษาอิตาเลียนเรียก

ระบ้าดังกล่าวว่า บัลเล็ตโต (balletto) ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ little dance วัตถุประสงค์ของ

ระบ้าขนาดย่อมนี้มีไว้เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของข้าราชบริพารในราชส้านักให้ดูสง่างาม เหมาะสมต่อ

หน้าพระพักตร์พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ (Tortorello & Westwood, 2016) ในปี ค.ศ. 1533 เค

เธอรีน เดอ เมดิชี (Catherine de Medici) บุตรสาวของคหบดีจากเมืองฟลอเรนซ์ ได้อภิเษกกับดยุค

แห่งออร์เลอองส์ (Duc d’Orléans) ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าอองรีที่ 2 แห่งฝรั่งเศส 

(Henry II of France) เคเธอรีนได้น้าเอาศิลปะการร่ายร้านี้เข้ามาในฝรั่งเศส บัลเลต์ เติบโต เฟ่ืองฟู 

และกลายเป็นส่วนหนึ่งของนาฏยกรรมประจ้าราชส้านักฝรั่งเศสนับแต่นั้น เรื่อยมาจนถึงรัชสมัยของ

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 (Louis XIV ค.ศ. 1638-1715) หรือ “สุริยกษัตริย์” ด้วยบทที่พระองค์ทรงแสดง

เป็นเทพอพอลโล (Apollo) พระอาทิตย์ผู้เป็นเจ้าแห่งสุริยจักรวาลขับไล่และมีชัยเหนือเหล่ามารร้าย 

ในเรื่อง บัลเลต์รัตติกาล (Le Ballet de la Nuit) ปี ค.ศ. 1653 ซึ่งเนื้อเรื่องได้สอดแทรกการเมือง
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ฝรั่งเศสขณะที่ เกิดกลุ่มกบฎไว้อย่างแยบยล บัลเลต์จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการเมือง 

(propaganda) ที่ ช่ ว ย ป ร ะ ก า ศ ศั ก ด า อั น เก รี ย ง ไก ร ข อ ง พ ร ะ ม ห าก ษั ต ริ ย์ ใน ร ะ บ อ บ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไม่เพียงเท่านั้น ทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยนาฏยศิลป์ (Académie Royale de 

Danse) และราชวิทยาลัยดุริยางค์ (Académie Royale de Musique) ซึ่งเป็นสถาบันเดียวกันกับ

ปารีสโอเปรา (Paris Opéra) ในปัจจุบัน และแม้พระชันษาจะมากขึ้น รวมถึงพระวรกายจะไม่เหมาะ

แก่การกระโดดและการเต้นร้าอย่างที่เคยโปรดตอนทรงพระเยาว์ ภาพของนักบัลเลต์ในร่างของ

กษัตริย์ก็ยังคงติดตรึงกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เสมอ ดังที่อียาแซงต์ ริโกด์ (Hyacinthe Rigaud ค.ศ. 

1659-1743) ศิลปินประจ้าราชส้านัก ได้บันทึกพระบรมสาธิสลักษณ์ไว้ในท่ายืนแบบบัลเลต์ต้าแหน่งที่ 

4 (foot in forth position) (ภาพที่ 25) ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นท่ายืนที่แสดงออกถึงความงามสง่า 

ทรงพลัง และสมพระเกียรติ (Bintley, 2015) 

  

 

ภาพที่ 25 Hyacinthe Rigaud, Portrait of Louis XIV of France, 1701.  
Oil on canvas, 219 × 240 cm. 
ที่ ม า : Artsy, Louis XIV, 1701, accessed March 6, 2018, available from https://www 
.artsy.net/artwork/hyacinthe-rigaud-louis-xiv 
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นอกจากการก่อตั้งสถาบันสอนนาฏยศิลป์แล้ว ในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ยังมีการจด

บันทึกเป็นต้าราทางบัลเลต์ไว้ แม้จะไม่ใช่ต้าราบัลเลต์เล่มแรกของโลก ซึ่งฝั่งอิตาลีผู้ถือก้าเนิด

นาฏยกรรมนี้ได้เคยท้าไว้แล้วก่อนหน้า แต่การบัญญัติลีลาท่าเต้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็น

ระบบชื่ อ  โบซ็องป์ -เฟยเยต์  (Beauchamp-Feuillet notation) โดยปิ แอร์  โบช็องป์  (Pierre 

Beauchamp ค.ศ. 1631-1705) ผู้เป็นพระอาจารย์ถวายการสอนบัลเลต์แด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และ

สานต่อจนได้ตีพิมพ์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์โดยลูกศิษย์ของเขาที่ชื่อ ราอูล-โอเชร์ เฟยเยต์ (Raoul-Auger 

Feuillet) ท้าให้สถาบันบัลเลต์ฝรั่งเศสกลายเป็นสถาบันทางนาฏยศิลป์ชั้นยอด ยังผลให้ศัพท์ทางบัล

เลต์ของโบช็องป์เป็นที่น่าเชื่อถือ และแม้ในยุคต่อมาไม่ว่าบัลเลต์จะเจริญรุ่งโรจน์ที่มอสโคว์ นิวยอร์ค 

หรือลอนดอน ก็ยังคงอ้างอิงค้าเรียกกระบวนท่าต่าง ๆ นั้นเป็นศัพท์ภาษาฝรั่งเศส (นราพงษ์ จรัสศรี, 

2548) มีเพียงไม่กี่ท่าเท่านั้นที่มีค้าแปลเป็นภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนบัลเลต์ในโลกปัจจุบันที่มี

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

ผลจากการเปิดราชวิทยาลัยนาฏยศิลป์ตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ท้าให้ผู้คนนอก

พระราชวังเริ่มมีโอกาสได้เข้ามาร่้าเรียนบัลเลต์ กระทั่งที่โรงเรียนปารีสโอเปราบัลเลต์ (Paris Opera 

Ballet School) ทุกวันนี้ นักเรียนทุกคนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนด้วยพระกฤษฎีกาของพระ

เจ้าหลุยส์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 เป็นต้นมา ทรงเรียกสถาบันนี้ว่า Ballet Conservatoire หรือใน

ภาษาอังกฤษคือ conservatory ซึ่งความหมายตรงตัวแปลว่า สถานที่ที่เก็บรักษาของ ให้ตรงกับ

จุดประสงค์ของการก่อตั้งสถาบันเพ่ือรักษาไว้ซึ่งนาฏยกรรมของพระองค์ให้คงอยู่ยาวนาน กาลเวลาได้

ส่งผ่านนาฏยศิลป์ชั้นสูงในราชส้านักสู่ยุคที่ชนชั้นล่างประกอบอาชีพนักเต้นได้ นักเต้นจึงมักจะมาจาก

ครอบครัวที่มีฐานะยากจนเพ่ือท้างานหาเลี้ยงชีพ และยังเป็นที่เข้าใจอีกด้วยว่าสาวนักบัลเลต์จ้านวน

ไม่น้อยรับอาชีพเสริมเพ่ือจุนเจือรายได้อันน้อยนิดและความก้าวหน้าในอาชีพตนด้วยการสานสัมพันธ์

สวาทกับเหล่าลูกค้าสมาชิกประจ้าของโรงละคร (abonnés) ภาพลักษณ์ของนักบัลเลต์โดนเหยียด

หลังผ่านพ้นยุคทองของบัลเลต์ฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งองค์การทางศาสนาที่ตราหน้าอาชีพ

นักเต้นนักแสดงว่าเป็นคนบาป นักเต้นถูกห้ามไม่ให้มีโอกาสใช้บริการทางคริสต์ศาสนาใด ๆ ในโบสถ์ 

(นราพงษ์ จรัสศรี, 2548) แต่หลังจากปี ค.ศ. 1870 สถานการณ์ก็ค่อย ๆ ดีขึ้นเมื่อนาฏกรรมได้รับการ

ยกย่องในฐานะศิลปะอีกแขนงและถือว่าเป็นวิชาชีพหนึ่ง อีกทั้งกฏเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนก็

เข้มงวดมากกว่าเก่า (De Vonyar & Kendall, 2002) 

“Les petits rats de l’Opéra” หรือหนูตัวน้อยแห่งโอเปรา เป็นค้าที่ ใช้เรียกนักเรียน

บัลเลต์แห่งสถาบันปารีสโอเปรา ส่วนมากมักมีรูปร่างที่ผอมแห้งด้วยสายอาชีพที่บีบบังคับการใช้
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ชีวิตประจ้าวันที่ผิดแผกไปจากคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกินที่ต้องกินอย่างอด ๆ 

อยาก ๆ เหมือนคนทุพโภชนาการ บ้างอ้างว่าเหตุที่เรียกสาว ๆ เหล่านี้ว่าหนูตัวน้อยเป็นเพราะ

ลักษณะสถาปัตยกรรมของโรงละครที่มีห้องต่าง ๆ ลึกลับซับซ้อน และห้องซ้อมเต้นมักอยู่ชั้นบนของ

อาคารคล้ายรูหนู (AFP, 2009) 

 

2.2.2 ร่างกายเคลื่อนไหวผ่านปลายพู่กัน (Figures in movement as a painters’ 

subject) 

การแบ่งยุคสมัยของบัลเลต์ไม่ได้อ้างอิงการแบ่งยุคสมัยของศิลปะมาทั้งหมดเฉกเช่นการดนตรี 

ช่วงชีวิตของเดอกาส์คาบเกี่ยวกับยุคบัลเลต์ 2 ยุค คือ ยุคบัลเลต์โรแมนติก (ค.ศ. 1789-1870) ใน

ฝรั่งเศส และยุคคลาสสิก (ค.ศ. 1870-1913) ในภาคพ้ืนยุโรป ยุคบัลเลต์โรแมนติกเป็นช่วงเวลาของ

ศิลปะแนวทางนีโอคลาสสิก-โรแมนติก มีการก่อตั้งวิทยาลัยวิจิตรศิลป์เรื่อยมาจนเกิดการต่อต้าน

สถาบันศิลปะหลัก นั่นคือหลังจากที่ฝรั่งเศสกวาดล้างราชวงศ์ สถาปนาและเปลี่ยนแปลงการปกครอง

หลายครั้งหลายครา รวมไปถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ท้าให้ชนชั้นกลางเข้ามามีอิทธิพลหลักในสังคม 

คนไปชมบัลเลต์จึงเป็นอดีตชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง กว่าที่เหล่าศิลปินอิมเพรซชั่นนิสต์จะรวมกลุ่มกัน

จัดแสดงนิทรรศการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1874 บัลเลต์ก็ก้าวเข้าสู่ยุคบัลเลต์คลาสสิกแล้ว ซึ่งในยุค

บัลเลต์คลาสสิก ศูนย์กลางบัลเลต์ได้โยกย้ายไปที่รัสเซีย ขณะที่แวดวงบัลเลต์ฝรั่งเศสเริ่มซบเซาลง 

แหล่งมหรสพเปิดใหม่จ้าพวกคาเฟ่กงแซรต์และห้องดนตรี (music-halls) ก็เข้ามาแทนที่ บ่มเพาะวิถี

การใช้ชีวิตยามค้่าคืนรูปแบบใหม่ด้วยการผนวกเอาการกินดื่มกับการรับชมการแสดงสดใหม่ทุก ๆ คืน

ชวนให้ลูกค้าอยากออกจากบ้านเพ่ือแวะเวียนกลับมาใช้บริการบ่อย ๆ (Clark, 1999) เช่น โฟลีส์ แบร์

แฌร์ (เปิดแสดงมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1870-ปัจจุบัน) (FOLIES BERGERE, n.d.) และมูแลง รูจ (เปิดแสดง

มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1889-ปัจจุบัน) (Le Bal Du Moulin Rouge, 2013) แสดงการเต้นระบ้าอีกรูปแบบ

ที่ได้การตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าชนชั้นกลางที่ชื่นชอบการดูการแสดงที่ชวนพักผ่อนหย่อนใจ 

(Centre national de la danse, 2010) ไม่มีเรื่องเล่าให้ผู้ชมติดตามอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเรียนการ

สอนเป็นสถาบันที่เป็นทางการ ไม่มีแบบแผนการเต้นที่เป็นระเบียบแน่ชัด เน้นเปิดเผยเรือนร่างและ

ยั่วยวนกามารมณ์ ใช้ท่วงท้านองดนตรีที่คึกคักเร้าใจ อาทิ ระบ้าก็องก็อง (cancan) (The Editors of 

Encyclopaedia Britannica, 2014) 
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ภาพกรุงปารีสในปัจจุบันท้าให้เกิดภาพจ้าของโรงอุปรากรการ์นิเยร์  (Opéra Garnier) อัน

วิจิตรอลังการราวพระราชวัง และเป็นท้องเรื่องของนวนิยายชื่อดังเรื่อง ปีศาจโอเปรา (Le Fantôme 

de l'Opéra) ของกาซตง เลอรูซ์ (Gaston Leroux ค.ศ. 1868-1927) แต่ในช่วงที่เดอกาส์เกิด เติบโต

เป็นศิลปิน และเริ่มจะจับหัวข้อนักเต้นบัลเลต์มาวาดนั้นเป็นช่วงเวลาของบัลเลต์ยุคโรแมนติกภายใต้

อาคารสถาน ณ ถนนเลอ เปเลติเยร์ (Rue le Peletier) ซึ่งรับใช้สถาบันการแสดงเป็นเวลากว่าครึ่ง

ศตวรรษจนกระทั่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ปี ค.ศ. 1873 และย้ายมาที่โรงอุปรากรการ์นิเยร์ในปี ค.ศ. 1875 

ลักษณะหน้าตาสถาปัตยกรรมโรงอุปรากรรู เลอ เปเลติเยร์ตั้งอยู่ในซอยแคบ แออัดไปด้วยรถม้าและ

มิจฉาชีพ นักวิจารณ์ไม่ค่อยชอบสถานที่นี้มากนักด้วยโรงละครมีลักษณะภายนอกท่ีดูแข็งกร้าว แต่การ

ตกแต่งภายในกลับงดงาม มีระบบเสียงที่ดีมาก จุที่นั่งได้ มากถึง 1,771 ที่นั่ ง (De Vonyar & 

Kendall, 2002) มีเวทีใหญ่ที่ดีที่สุดในขณะนั้น ระบบไฟใช้แก๊ส และมีระบบเทคนิคฉากที่ช่วยส่งเสริม

บัลเลต์ยุคโรแมนติก (นราพงษ์ จรัสศรี, 2548) เป็นที่น่าเสียดายที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ

โรงอุปรากรรู เลอ เปเลติเยร์เท่าที่มีการศึกษาและค้นพบนั้นหลงเหลืออยู่จ้านวนไม่มาก พบเพียง

ภาพถ่าย แผนที่ (ภาพที่ 26) แผนผังอาคาร (ภาพท่ี 27) ภาพลายเส้น และภาพจิตรกรรม (ภาพที่ 10) 

 

 

ภาพที่ 26 แผนที่โรงอุปรากรรู เลอ เปเลติเยร์ 
ที่ ม า : European Theatre Architecture, Salle Le Peletier, accessed March 3, 2018, 

available from http://www.theatre-architecture.eu/db.html?filter%5Blabel%5D= 

peletier&filter%5Bcity%5D=&filter%5Bstate_id%5D=0&filter%5Bon_db%5D=1&filter%5

Bon_map%5D=1&searchMode=&searchResult=&theatreId=1173 
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ภาพที่ 27 ภาพแผนผังโรงอุปรากรรู เลอ เปเลติเยร์ 
ที่ ม า : European Theatre Architecture, Salle Le Peletier, accessed March 3, 2018, 

available from http://www.theatre-architecture.eu/db.html?filter%5Blabel%5D= 

peletier&filter%5Bcity%5D=&filter%5Bstate_id%5D=0&filter%5Bon_db%5D=1&filter%5

Bon_map%5D=1&searchMode=&searchResult=&theatreId=1173 

 

จากภาพจิตรกรรมของเดอกาส์กลุ่มที่เป็นภาพห้องเรียนบัลเลต์ ได้แก่ ภาพ The Rehearsal 

ข อ ง  The Frick Collection (ภ า พ ที่  39) ข อ ง  The Fogg Art Museum (ภ า พ ที่  38) ข อ ง 

Shelburne Museum (ภ า พ ที่  40) ข อ ง  The Ny Carlsberg Glyptotek (ภ า พ ที่  79) ข อ ง 

Portland Museum of Art (ภาพที่ 80) และของสะสมส่วนบุคคล (ภาพที่ 37) มีผู้ศึกษาค้นคว้า

หลักฐานโรงอุปรากรร ูเลอ เปเลติเยร์สันนิษฐานว่า ห้องเรียนบัลเลต์ที่เป็นฉากดังกล่าวน่าจะอยู่ชั้นบน 

ประกอบกับข้อมูลว่าห้องต่าง ๆ ในโรงอุปรากรที่ก้ากับไว้ในแผนผัง (ภาพที่ 27) มีการปรับเปลี่ยนอยู่

บ่อยครั้งตามการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จากภาพขยายแผนผังอาคารส่วนที่อยู่หลังเวที (ภาพที่ 28) 

ห้องที่ระบุว่า Danse นั้นปิดล้อมด้วยห้องทั้งสี่ด้าน จึงไม่ตรงกันกับชุดภาพจิตรกรรมที่เดอกาส์

น้าเสนอห้องเรียนที่นอกหน้าต่างมองเห็นต้นไม้และหลังคาของอาคารที่ติดกัน ท้าให้เกิดข้อสันนิษฐาน

ที่มีน้้าหนักมากกว่าว่าห้องเรียนบัลเลต์นี้เป็นห้องที่แผนผังนี้ระบุว่า Loges (De Vonyar & Kendall, 

2002) ค้าว่า loge ในภาษาฝรั่งเศสตามบริบทที่น่าจะเกี่ยวข้องมี 2 ความหมาย ความหมายแรก 

หมายถึง ส่วนของที่นั่งคนดูในโรงละครที่กั้นเป็นห้องส่วนตัว ราคาที่นั่งสูงกว่าที่นั่งแบบปกติ หลาย
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ครอบครัวที่เป็นลูกค้าประจ้าโรงละครเช่าที่นั่งเหล่านี้รายเดือน ภาษาอังกฤษเรียกว่า box และอีก

ความหมายที่ตรงกับบริบทนี้มากกว่า หมายถึง ห้องแต่งตัวนักแสดง ("Dictionaire Larousse 

Francais-Anglais, Anglais-Francais," 2005) ห้ อง Loges อยู่ ติ ดกับบริ เวณ ที่ เขี ยนว่ า Cour 

d’Honneur หรือ Court of Honor เป็นลานโล่งที่ปิดล้อมด้วยตัวอาคารทั้งสี่ฝั่ง มีต้นไม้ใหญ่กลาง

ลาน อยู่ทางทิศตะวันออก (De Vonyar & Kendall, 2002) 

 

 

ภาพที่ 28 ภาพขยายแผนผังบริเวณหลังโรงอุปรากรรู เลอ เปเลติเยร์แสดงห้องที่สันนิษฐานว่าเดอกาส์
เข้ามาวาดภาพจิตรกรรมชุดห้องเรียนบัลเลต์ 
ที่ ม า : European Theatre Architecture, Salle Le Peletier, accessed March 3, 2018, 

available from http://www.theatre-architecture.eu/db.html?filter%5Blabel%5D= 

peletier&filter%5Bcity%5D=&filter%5Bstate_id%5D=0&filter%5Bon_db%5D=1&filter%5

Bon_map%5D=1&searchMode=&searchResult=&theatreId=1173, น้ามาดัดแปลงโดยผู้วิจัย 
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นักเต้นในฐานะตัวบุคคลที่ก้าลังเคลื่อนไหวกลายมาเป็นหัวข้อในการสร้างสรรค์งานของจิตร

กรยุคอิมเพรซชั่นนิสต์ที่หลงใหลในแสงสียามค่้าคืน ผลงานของศิลปินท่านอื่น ๆ ในหัวข้อนักเต้น อาทิ 

มาเนต์และเรอนัวร์ ซึ่งเป็นศิลปินที่มีฝีมือการวาดภาพสตรีที่โดดเด่น ภาพผลงานนักเต้นของมาเนต์ที่

พบไม่ใช่การเต้นบัลเลต์ แต่เป็นคาชูชา (cachucha) ระบ้าสเปนในรูปแบบที่ฝรั่งเศสรับเอากลิ่นอาย

นาฏยกรรมของประเทศเพ่ือนบ้านมาประยุกต์ (Kisselgoff, 1984) (ภาพที่ 29) นอกเหนือจากเครื่อง

แต่งกายที่เป็นแบบชาวสเปนเต็มตัว สังเกตได้จากรองเท้าที่นักเต้นสวมยังคงเป็นรองเท้าปลายเท้า

แบบบัลเลต์ (pointe shoes) ไม่ใช่รองเท้าส้นสูงที่มีสายคาด องค์ประกอบภาพจัดวางแบบเดียวกัน

กับการแสดงสดบนเวที มีนักเต้นคู่ชาย-หญิง 2 คู่ เครื่องดนตรีมีเพียงกีตาร์ 2 ตัวคอยบรรเลงท้านอง

โดยที่นักดนตรีเองก็จะอยู่บนเวทีใกล้ชิดกับนักเต้นเพ่ือง่ายต่อการส่งสัญญาณให้กันและกัน ส่วน

จังหวะก้ากับโดยกรับสเปน (castanets) ในทั้งสองมือของนักเต้นคู่หลัก  ต่างจากบัลเลต์ที่ใช้ทั้งวง

ออร์เคสตราบรรเลงเพลงจากในหลุมหน้าเวที (orchestra pit) และมีวาทยากร (conductor) คอย

ดูแลควบคุมการแสดงทั้งหมด ด้านภาพ The Dancer ปี ค.ศ. 1874 ของเรอนัวร์ (ภาพที่ 30) เป็น

ภาพสาวน้อยนักบัลเลต์ในชุดกระโปรงสีฟ้าสดใส ทรงผมรวบเพียงครึ่งศีรษะแล้วปล่อยยาว ในขณะที่

ผมนักบัลเลต์ของเดอกาส์จะเกล้าเป็นมวยเรียบร้อย เรอนัวร์มีทักษะการวาดผู้หญิงด้วยสีสันหวาน

ละมุนให้ดูอ่อนเยาว์สาวสะพรั่ง ภาพมีขนาดเท่าคนจริง เท้าก้้ากึ่งอยู่ระหว่างต้าแหน่งที่ 4 และ 5 ซึ่ง

ใกล้เคียงกับท่ายืนของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ตามภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ของริโกด์ (ภาพที่ 25) เรอ

นัวร์วาดฉากหลังด้วยสีโทนเดียว แสดงความลึกของพ้ืนที่ไม่ชัดเจนและไม่สามารถระบุได้ว่าฉากคือที่

ไหน ภาพนี้เคยแสดงร่วมกับภาพชุดบัลเลต์ของเดอกาส์อีก 4 ภาพในนิทรรศการปี ค.ศ. 1874 เผยให้

เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างฝีแปรงแบบแองกรส์ที่ เดอกาส์ใช้กับฝีแปรงหยาบ ๆ ไม่สมบูรณ์แบบที่

ศิลปินอิมเพรซชั่นนิสต์อ่ืน ๆ นิยมใช้กัน (Degas, Guillaud, Guillaud, & Centre culturel du 

Marais, 1984) 
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ภาพที่ 29 Édouard Manet, Spanish Dance, 1862. 
Oil on canvas, 60.9 x 90.4 cm. 
ที่ ม า : Wikimedia Commons, Edouard Manet - Spanish Ballet, accessed March 11, 

2018, available from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_-

_Spanish _ Ballet_-_ Google_Art_Project.jpg 
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ภาพที่ 30 Pierre-Auguste Renoir, The Dancer, 1874.  
Oil on canvas, 142.6 x 94.5 cm. 
ที่มา: Artsy, Pierre-Auguste Renoir – The Dancer, accessed March 10, 2018, available 

from https://www.artsy.net/artwork/pierre-auguste-renoir-the-dancer 

 

นอกจากนี้ ภาพที่มีหัวข้อใกล้เคียงกันจะเป็นนักเต้นอีกประเภทที่ต่างกันด้วยสถานที่และ

กลุ่มเป้าหมายลูกค้า ณ บาร์มูแลง รูจอันเลื่องชื่อ คลาคล่้าไปด้วยนักเต้นสาวที่แสดงลีลาเคล้า

เสียงดนตรีอันร้อนแรงตามใจปรารถนา คือแหล่งสร้างสรรค์ผลงานของตูลูซ-โลเทรคจ้านวนมหาศาล 

(ภาพที่ 31) รวมถึงงานโปสเตอร์ของฌูลส์ เชเรต์ (Jules Chéret ค.ศ. 1836-1933) (ภาพที่ 32) ที่ท้า

ให้งานศิลปะที่เคยสูงส่งสู่วัฒนธรรมประชานิยม (mass culture) ด้วยสื่อที่ได้รับการออกแบบให้

เข้าถึงคนหมู่มากง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสนใจศิลปินอิมเพรซชั่นนิสต์ที่มีต่อร่างกาย

ของคนกลุ่มใหม่ที่เป็นชายขอบของสังคม ซึ่งเปลี่ยนไปจากร่างกายของคนกลุ่มเดิม ๆ ดังเช่นมาเนต์
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ตีความและวาดภาพ Olympia ปี ค.ศ. 1863 ในรูปแบบที่ท้าให้เกิดค้าวิพากษ์วิจารณ์ว่าสาวเปลือยใน

ภาพเป็นหญิงงามเมือง (Eisenman, 2007) 

     

 

ภาพที่ 31 Henri de Toulouse-Lautrec, Dance at the Moulin Rouge, 1890.  
Oil on canvas, 115.5 x 150 cm. 
ที่มา : WikiArt, At the Moulin Rouge, The Dance, accessed March 14, 2018, available 

from https://www.wikiart.org/en/henri-de-toulouse-lautrec/at-the-moulin-rouge-the-

dance-1890 
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ภาพที่ 32 Jules Chéret, Le Bal du Moulin Rouge, 1889.  
Lithograph poster, 59.7 x 41.9 cm. 
ที่ ม า : EDICIONS CIUTAT VELLA, Bal au Moulin Rouge, accessed March 14, 2018, 

available from http://www.editionsephi.com/en/bal-au-moulin-rouge-poster-work-

posters-_1123660 

 

ด้านเดอกาส์ผู้ซึ่งเป็นจิตรกรควบคู่ไปกับการเป็นนักถ่ายภาพสมัครเล่น มีการจัดองค์ประกอบ

ภาพด้วยการลอกเลียนแบบท่าทางท่ีเกิดจากการถ่ายภาพโดยตรง เดอกาส์สนใจความต่อเนื่องของการ

เคลื่อนไหวร่างกาย และความเคลื่อนไหวที่เห็นได้จากหลายมุมมอง นิยมจัดสร้างภาพด้วยการก้าหนด

อากัปกิริยาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะหยุดนิ่งฉับพลันของนักเต้นบัลเลต์เพ่ือแสดงอาการเคลื่อนไหวร่วม

ไปกับมุมมองแตกต่างไปจากการจัดองค์ประกอบปกติ (นรินทร์ รัตนจันทร์, 2549) หนึ่งในท่าพ้ืนฐาน

ของการเต้นบัลเลต์คือการหมุนตัว (turn) ที่จะท้าให้ผู้ชมเห็นนักเต้นรอบด้าน การหมุนของนักเต้น

เป็นหลายมุมก็ปรากฏในงานจิตรกรรมของเดอกาส์ ภาพ Dancers in Blue ปี ค.ศ. 1882-90 

โดยประมาณ (ภาพที่ 33) ท้าให้เราเห็นว่าเดอกาส์พยายามจับช่วงเวลา (moment) ของการหมุนตัว

ของนักบัลเลต์ทั้งสามคนเป็น 3 มุมมอง อีกภาพที่มีประเด็นการหมุนตัวบุคคล คือ ภาพ Frieze of 
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Dancers ปี ค.ศ. 1895 โดยประมาณ (ภาพที่  34) หรือชื่อเดิมในภาษาฝรั่งเศสว่า Danseuses 

attachant leurs sandales แปลว่า เหล่านักเต้นก้าลังผูกริบบิ้นรองเท้า เดอกาส์วาดนักเต้นทั้ง 4 คน

ที่ต่างคนต่างพร้อมใจกันผูกริบบิ้นรองเท้าในช่วงเวลาเดียวกัน สาวนักบัลเลต์นั่งหันล้าตัวและเก้าอ้ีไป

คนละทิศทาง ปลายเท้าชี้ออกไปด้านข้างซึ่งเป็นกิริยาที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเต้นระบ้าปลายเท้า เป็น

ที่สังเกตว่าทุกคนก้าลังผูกริบบิ้นที่ข้อเท้าขวา ด้วยรูปร่างที่เท่า ๆ กัน ชุดที่สวมใส่และผมสีแดงเกล้า

เป็นมวยของทั้งสี่คนท้าให้เกิดข้อสันนิษฐานว่า ทั้งหมดนี้คือคน ๆ เดียวกัน (Earprint Production, 

2013) ผิดไปจากชื่อภาพทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษที่ก้ากับค้านามนั้นด้วยรูปพหูพจน์ สาวผม

แดงใน 4 มุมมองไล่จากซ้ายไปขวา ตัวเธอนั่งอยู่บนเก้าอ้ีมีพนักพิงสีขาว หากตั้งให้ตัวบุคคลที่ 1 เป็น

องศาที่ 0 หมุนตามเข็มนาฬิกาถัดไปเรื่อย ๆ จนถึงตัวบุคคลที่ 4 จะหันครบเป็นมุม 180 องศาพอดี 

ตัวบุคคลทั้งสี่ในภาพจึงเหมือนเป็นการสะท้อน (mirroring) กันในมุมที่ต่างกัน 4 มุม และชัดเจนมาก

เมื่อเทียบตัวบุคคลที่ 1 และ 4 ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพให้ เห็นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง อีกทั้ง

สอดคล้องไปกับการน้ากระจกเงามาเป็นส่วนหนึ่งในฉากห้องเรียนบัลเลต์ 

 

 

ภาพที่ 33 Edgar Degas, Dancers in Blue, c. 1882-90.  
Oil on canvas, 50.8 x 61.3 cm. 
ที่ มา : Jill De Vonyar and Richard Kendall, Degas and the Dance (New York: Harry N. 

Abrams, 2002), 141. 
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ภาพที่ 34 Edgar Degas, Frieze of Dancers, c. 1895.  
Oil on canvas, 70 x 200.5 cm. 
ที่ ม า : The Museum of Modern Art, Edgar Degas: A Strange New Beauty (Kids), 

accessed December 20, 2017, available from https://www.moma.org 

/audio/playlist/28/496 
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บทที่ 3 

ภาพจิตรกรรมของเอ็ดการ์ เดอกาส์ 

 

3.1 ประวัติชีวิตเอ็ดการ์ เดอกาส์ 

เอ็ดการ์ อีแลร์ แฌร์แมง เดอกาส์  (Edgar Hilaire Germain Degas) เกิดเมื่อวันที่  19 

กรกฎาคม ค.ศ. 1834 ณ กรุงปารีส ในตระกูลเชื้อสายฝรั่งเศสที่เก่าแก่ บิดาเป็นนายธนาคารนามว่าโอ

กุสต์ เดอ กาส์ (Auguste De Gas) ทางฝ่ายมารดามาจากตระกูลผู้ดีแถบรัฐหลุยเซียนา ฐานะทาง

ครอบครัวค่อนข้างมั่งคั่ง ท้าให้เขาได้เข้าโรงเรียนมัธยมชั้นน้าหลุยส์เลอกรองด์ (Lycée Louis-le-

Grand) เดอกาส์เรียนจบด้านกฎหมาย (Grenier, 2009) ดนตรีและศิลปะเป็นสิ่งฟูมฟักในครอบครัว

มาตั้งแต่วัยเยาว์ กล่าวกันว่า คริสตอฟ วิลลิบาลท์ กลุค (Christoph Willibald Gluck ค.ศ. 1714-

1787) เป็นคีตกวียุคคลาสสิกชาวเยอรมันท่ีเดอกาส์โปรดปรานที่สุด (De Vonyar & Kendall, 2002) 

 เดอกาส์เริ่มชีวิตศิลปินด้วยการเรียนมาตามแนวทางหลักวิชาจากศิษย์ของแองกร์ที่ชื่อ หลุยส์ 

ลาม็อท (Louis Lamothe ค.ศ. 1822-1869) ต่อด้วยโรงเรียนวิจิตรศิลป์ (École des Beaux-Arts) 

ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อิตาลี กรุงเนเปิลส์และกรุงโรม เส้นทางศิลปินของเดอกาส์ได้แปรเปลี่ยนจากการวาด

ภาพแนวสัจนิยมตามขนบดั้งเดิมเมื่อเขาได้พบกับมาเนต์ในปี ค.ศ. 1862 แต่ก็ไม่ได้มีอุดมคติร่วมกับ

กลุ่มอิมเพรซชั่นนิสต์ไปด้วยเสียทั้งหมด เดอกาส์มักวาดภาพหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตสมัยใหม่และท้างานอยู่

ในสตูดิโอ ต่างจากศิลปินอื่นที่ชอบวาดภาพทิวทัศน์และออกไปวาดนอกสถานที่ (en plein air) 

ภาพ Orchestra of the Opera และภาพ Orchestra Musician เป็นภาพแรก ๆ ที่เริ่ม

ปรากฏนักบัลเลต์ในงานจิตรกรรมของเดอกาส์ ทั้งสองภาพวาดเสร็จในช่วงปี ค.ศ. 1870 -72 

โดยประมาณ วันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1874 เดอกาส์ได้ร่วมแสดงผลงานจ้านวน 10 ชิ้นในนิทรรศการ

ของกลุ่มศิลปินที่ต่อต้านซาลงครั้งแรก ณ สตูดิโอถ่ายภาพของนาดาร์ (Nadar ค.ศ. 1820-1910) และ

ร่วมแสดงนิทรรศการอีกหลายครั้ง เขาปฏิเสธที่จะเรียกว่าเป็นศิลปินอิมเพรซชั่นนิสต์ แต่ชอบที่จะ

เรียกตนเองว่าเป็นศิลปินอิสระมากกว่า (Wolf, 2018) 

หัวข้อการวาดภาพบุคคลของเดอกาส์มักแทนสายตาของชนชั้นกลางกึ่ง ๆ อภิสิทธิ์ชนที่มีต่อ

คนในสังคมปารีสยุคนั้น แต่บุคคลในภาพเหล่านั้นมักแสดงสีหน้าไร้อารมณ์ ไม่ยิ้มแย้ม หรือมีแววตา

อมทุกข์ (Sophan Yinnang, 2006) กล่าวกันว่า เดอกาส์เป็นพวกเกลียดผู้หญิง (misogynistic) ชอบ

ดูถูกคนอ่ืนและยังเหยียดคนต่างชาติพันธุ์ (racist) (Rubin, 2013) 
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เดอกาส์ใฝ่ใจการถ่ายรูป (photography) อย่างมากราวปี ค.ศ. 1895 เป็นภาพถ่ายที่เขาใช้

ศึกษาตัวบุคคลจากสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนสนิท และตัวเขาเอง ซึ่งปัจจุบันหลงเหลือไม่ถึง 50 ใบ 

(Stanska, 2016) ช่วงท้ายของชีวิตเดอกาส์ประสบปัญหาทางด้านสายตาจนเกือบจะบอดสนิทนับเป็น

อุปสรรคในการสร้างสรรค์งานของเขาอย่างมาก ผลงานประติมากรรมชุดนักบัลเลต์และม้าได้รับการ

ยกย่องเทียบเคียงกับประติมากรเอกยุคอิมเพรซชั่นนิสต์อย่างโอกุสต์ โรแด็ง (Auguste Rodin ค.ศ. 

1840-1917) และกล่าวถึงว่าเป็นผลงานศิลปะเพ่ือคนตาบอด (Growe, 1992) เดอกาส์ครองโสดและ

มีอายุยืนยาวมาจนถึงวัย 83 ปี เขาเสียชีวิตในวันที่ 17 กันยายน ปี ค.ศ. 1917 ร่างของเดอกาส์ฝังอยู่ 

ณ สุสานของตระกูลในย่านมงต์มาร์ตร์ 

 

3.2 การศึกษาภาพจิตรกรรมสีน้ ามันชุดนักบัลเลต์ 

 ในบทนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาภาพจิตรกรรมที่ใช้เทคนิคสีน้้ามัน หัวข้อนักบัลเลต์ ซึ่งสามารถ

จัดประเภทตามลักษณะพ้ืนที่ได้ 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ กลุ่มภาพบนเวที (onstage) และกลุ่มภาพหลัง

เวที (backstage) และจัดประเภทตามลักษณะของตัวบุคคลได้ 7 ประเภทย่อย ได้แก่ ภาพการแสดง

บนเวที  (performing) ภาพการโค้ งค้ านับผู้ชม (curtseying) ภาพการเตรียมพร้อมหลั งเวที 

(standby) ภาพการเรียนหรือการฝึกซ้อมเต้น (rehearsing) ภาพการพักผ่อน (relaxing) ภาพการ

แต่งตัว (dressing) และภาพการโพสท่าเต้นเพื่อเป็นแบบ (posing) 

 จากการค้นคว้าครั้งนี้ ร่วมกับการศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์บัลเลต์ฝรั่งเศส พบว่า ช่วง

ปลายทศวรรษที่ 1860 เป็นช่วงที่เดอกาส์เริ่มวาดภาพจิตรกรรมในหัวข้อบัลเลต์ กอรปกับวันที่ 29 

ตุลาคม ปี ค.ศ. 1873 เกิดเหตุเพลิงไหม้จนโรงอุปรากรรู เลอ เปเลติเยร์เสียหายจนไม่เหลือสภาพ 

คณะบัลเลต์จึงต้องย้ายไปอยู่ที่อ่ืนชั่วคราว กระทั่งวันที่ 5 มกราคม ปี ค.ศ. 1875 โรงอุปรากรการ์นิ

เยร์จึงกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของคณะบัลเลต์และเปิดท้าการแสดงเป็นครั้งแรก (Opéra national de 

Paris, 2018) ผู้วิจัยจึงเลือกภาพจิตรกรรมสีน้้ามันที่น่าน้ามาศึกษาในแง่พ้ืนที่และตัวบุคคล ซึ่งลงปีที่

เขียนเสร็จไว้ในราวปี ค.ศ. 1875 เลือกเฉพาะภาพการเรียนหรือฝึกซ้อมเต้นในพ้ืนที่ที่เป็นห้องเรียน

บัลเลต์เพ่ือที่จะน้าไปวิเคราะห์ในบทถัดไป จ้านวนทั้งสิ้น 10 ภาพ ได้แก่ 

  1) The Dancing Class (c. 1871-72) 

  2) Dance Class at the Opera (1872) 
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  3) The Dance Rehearsal (c. 1873) 

  4) The Rehearsal (c. 1873-78) 

  5) The Rehearsal (c. 1873-79) 

  6) The Dance School (c. 1874-78) 

  7) The School of Ballet (c. 1873) 

  8) The Rehearsal (c. 1874) 

  9) The Dance Class (c. 1873-76) 

  10) The Dance Class (1874) 

 การล้าดับภาพเป็นไปตามการจัดกลุ่มโดยผู้วิจัยพิจารณาจากองค์ประกอบภาพ ลักษณะพ้ืนที่ 

และหลักทัศนียวิทยาที่คล้ายคลึงกันแล้วจึงเรียงล้าดับตามปีคริสต์ศักราช 
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3.2.1 ภาพ The Dancing Class (c. 1871-72) 

 

ภาพที่ 35 Edgar Degas, The Dancing Class, c. 1871-72.  
Oil on wood, 19.7 x 27 cm. 
ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, The Dancing Class, accessed November 3, 

2017, available from https://images.metmuseum.org/CRDImages/ep/original/DT156 

4.jpg 

 

 ในภาพจิตรกรรมหัวข้อห้องเรียนบัลเลต์ภาพแรก ๆ ของเดอกาส์ ซึ่งวาดเสร็จในช่วงทศวรรษ

ที่ 1870 จะพบว่า นักบัลเลต์จะดูวางตัวเรียบร้อยและระมัดระวังตัวเอง อันเนื่องมาจากมีผู้มาเยี่ยมชม

แปลกหน้าเข้ามาในห้องเรียนด้วย อาจเป็นเพราะว่าภาพผลงานที่เกี่ยวกับบัลเลต์ของเดอกาส์

พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับความรู้ความเข้าใจด้านบัลเลต์ของเดอกาส์ที่ลึกซึ้งมากขึ้น และความ

เป็นไปได้ที่นักเรียนบัลเลต์เริ่มคุ้นเคยกับการปรากฏตัวของจิตรกรท่านนี้ ท้าให้ภาพนักบัลเลต์ที่ดูเป็น

ทางการค่อย ๆ ถูกละทิ้งไป ภาพ The Dancing Class ภาพนี้และภาพในล้าดับถัดไปจะเห็นความ

สงบนิ่ง นักเต้นทั้งหลายดูงามสง่า ภาพเป็นโทนสีอ่อนนุ่ม แสงสาดส่องทั่วพ้ืนที่ห้องและตัวบุคคล ด้วย
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ขนาดภาพที่เล็กชวนให้ผู้ชมเพ่งพิจารณารายละเอียดฝีแปรงอันประณีตและความพิถีพิถันพรรณนา

อากัปกิริยานักบัลเลต์ที่อยู่รวมเป็นกลุ่มก้อนและยืนอย่างโดดเดี่ยว (De Vonyar & Kendall, 2002)  

 

3.2.2 ภาพ Dance Class at the Opera (1872) 

 

ภาพที่ 36 Edgar Degas, Dance Class at the Opera, 1872.  
Oil on canvas, 32 x 46 cm. 
ที่มา: Wikiart, Dance Class at the Opera, accessed November 3, 2017, available from 

https://www.wikiart.org/en/edgar-degas/dance-class-at-the-opera-1872 

 

ในภาพ Dance Class at the Opera ที่ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ กรุงปารีส 

(Musée d’Orsay) ผู้ชมเห็นคณะบัลเลต์ (corps de ballet) กับอาจารย์บัลเลต์ (ballet master) 

รวมตัวอยู่ในห้องที่ดูลึกลับและแปลกประหลาด ท่าทางของครูผู้สอนในชุดสูทสีขาว หลุยส์ เมร็องท์ 

(Louis Mérante) เหมือนก้าลังส่งสัญญาณให้หยุดกิจกรรมทุกอย่างในห้องและพูดกับนักบัลเลต์ที่ยืน
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อยู่ตรงกันข้าม การปรากฏตัวในห้องเรียนบัลเลต์ของเดอกาส์เป็นการปรากฏที่มองไม่เห็น ซึ่งต่างจาก

นักดนตรีผู้ชายที่บรรเลงเพลงประกอบการเรียนการสอน (De Vonyar & Kendall, 2002) 

 

3.2.3 ภาพ The Dance Rehearsal (c. 1873) 

 

ภาพที่ 37 Edgar Degas, The Dance Rehearsal, c. 1873.  
Oil on canvas, 40.6 x 54.6 cm. 
ที่มา: Experiment Station, Curtain Call: 5 More Days of Degas, accessed December 6, 

2017, available from http://blog.phillipscollection.org/2012/01/04/curtain-call-5-more 

-days-of-degas/ 

 

 ภาพสีน้้าตาลไหม้ The Dance Rehearsal หรือในชื่อเดิมว่า Salle de Danse ซึ่งแปลว่า

ห้องเต้นร้า ผู้ชมมองจากห้องเรียนหันหน้าไปทางลานกลางแจ้ง แสงอาทิตย์ยามรุ่งเช้าส่องผ่าน

หน้าต่างทิศตะวันออกสามบานที่มีผ้าม่านบาง ๆ กั้นกรองแสงอยู่ ท้าให้เหล่านักเต้นในภาพเกือบจะ

เป็นภาพเงา (silhouette) และขับเน้นสถาปัตยกรรมอันใหญ่โต หากทราบต้าแหน่งที่แน่นอนของห้อง

นี้จะท้าให้ผู้ชมสามารถจินตนาการต่อได้ว่า ห้องข้าง ๆ น่าจะมีนักร้องก้าลังวอร์มเสียง ขณะที่ฝั่งคณะ
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บัลเลต์ก้าลังทยอยเดินขึ้นบันไดมาที่ห้องซ้อม ด้านซ้ายมือ ครูผู้สอนในชุดสูทสีด้าเต้นน้านักบัลเลต์คน

หนึ่งในท่า dégagé en avant, croisé เป็นหนึ่งในสองภาพที่เดอกาส์วาดคุณครูในท่วงท่าบัลเลต์ (De 

Vonyar & Kendall, 2002) 

   

3.2.4 ภาพ The Rehearsal (c. 1873-78) 

 

ภาพที่ 38 Edgar Degas, The Rehearsal, c. 1873-78.  
Oil on canvas, 45.7 x 60 cm. 
ที่ ม า : FineArtAmerica, The Rehearsal 1873-1878, accessed December 6, 2017, 

available from https://fineartamerica.com/featured/the-rehearsal-1873-1878-edgar-

degas.html 

 

 ภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-78 โดยประมาณ เดอกาส์จัดวางพ้ืนที่ห้องเรียนบัลเลต์

ไม่ต่างจากสนามเด็กเล่นให้แก่คณะบัลเลต์เป็นที่ซ้อมเต้นช่วงกลางวัน โดยภาพนี้เน้นไปที่ความ

เคลื่อนไหวที่เป็นหมู่คณะมากกว่าที่จะลงรายละเอียดเป็นรายบุคคล กลุ่มนักบัลเลต์เต้นท่าเดียวกัน



  57 

อย่างพร้อมเพรียงตามแบบฝึกหัดเต้นกลางห้อง (center-floor exercises) ตามจังหวะเสียงไวโอลิน

ในท่า battement หรือ developpé à la seconde ซึ่งเป็นท่ามาตรฐานในการฝึกซ้อมประจ้าวัน 

จากลักษณะท่าทางพวกเธอดูไม่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมการแสดงดังชื่อภาพ แต่เป็นคาบเรียนเต้นเสีย

มากกว่า (De Vonyar & Kendall, 2002) 

  

3.2.5 ภาพ The Rehearsal (c. 1873-79) 

 

ภาพที่ 39 Edgar Degas, The Rehearsal, c. 1873-79.  
Oil on canvas, 47.6 x 60.9 cm. 
ที่ ม า : The Frick Collection, The Rehearsal, accessed December 6, 2017, available 

from https://www.frick.org/shop/prints/small_prints/degas_print 

 

 ภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-79 โดยประมาณนี้ แสดงห้องเรียนบัลเลต์ที่ดูเป็น

ทางการ นักเต้นจัดเรียงกันเป็นแถวแบบที่ยังพบเห็นในปัจจุบัน นักบัลเลต์ทุกคนเต้นตามแบบฝึกหัด
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กลางห้อง เพดานห้องสูง หน้าต่างบานแรกเห็นหน้าต่างที่มีซี่ลูกกรงของห้องที่อยู่ทแยงกัน  (De 

Vonyar & Kendall, 2002) 

 

3.2.6 ภาพ The Dance School (c. 1874-78) 

 

ภาพที่ 40 Edgar Degas, The Dance School, c. 1874-78.  
Oil and tempera on canvas, 47 x 61.3 cm. 
ที่ ม า : Artnews, Degas and Cassatt: The Untold Story of Their Artistic Friendship, 

accessed December 6, 2017, available from http://www.artnews.com/2014/03/27 

/national-gallery-show-explores-artistic-friendship-of-degas-and-cassatt/ 

 

 ภาพ The Dance School ภาพนี้ เป็นการวาดภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-78 

โดยประมาณ ขึ้นมาใหม่อีกครั้งกับพ้ืนที่เปิดโล่ง บรรยากาศในฤดูร้อนที่ผ่อนคลายมากขึ้น ท้องฟ้าสีฟ้า

อ่อน หลังคาก่ออิฐสีชมพู ต้นไม้ใบไม้สีเขียว-เหลืองนอกหน้าต่าง ขณะที่สีสันในห้องเรียนบัลเลต์ก็ไม่

แพ้กัน ริบบิ้นผูกเอวของสาวนักบัลเลต์มีทั้งสีพีช สีทอง และสีฟ้าสด (cerulean) นอกจากเหล่าสาว

นักบัลเลต์ที่เดอกาส์จัดวางต้าแหน่งคล้ายเดิมแล้ว ยังมีตัวบุคคลที่เดอกาส์เพ่ิมขึ้นมาเป็นภาพหน้า
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ด้านข้างของอาจารย์บัลเลต์ นักบัลเลต์ที่ก้มตัวอยู่ นักไวโอลินหันหลังและชายกระโปรงทูทูบาง ๆ ที่

มุมซ้ายล่าง ในมุมมองที่เห็นหน้าต่าง 3 บานดังที่เห็นในภาพก่อน ๆ คนดูจะพบว่าต้าแหน่งการมอง

ภาพอยู่ที่กลางห้อง ณ จุดที่ใกล้ ๆ หรือจุดเดียวกันกับที่ที่ครูผู้สอนยืน (De Vonyar & Kendall, 

2002) 

 

3.2.7 ภาพ The School of Ballet (c. 1873) 

 

ภาพที่ 41 Edgar Degas, The School of Ballet, c. 1873.  
Oil on canvas, 48.3 x 62.5 cm. 
ที่มา: Museum of Fine Arts, Houston, Degas: A New Vision Opens at MFAH, accessed 

December 6, 2017, available from https://images1.houstonpress.com/imager/u/ 

original/8832666/degas_the_dance_ class.jpg 
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 หลังจากกลับมาจากนิวออร์ลีนส์ในปี ค.ศ. 1873 เดอกาส์เริ่มต้นวาดภาพ The School of 

Ballet เป็นภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า ซับซ้อนกว่า และดูจริงใจกว่าสองภาพแรกที่เดอกาส์เคยวาด กลุ่ม

สาว 3 คนที่อยู่ด้านหน้าท้าให้บรรยากาศภาพดูไม่เป็นทางการ ตัวบุคคลจ้านวนไม่น้อยในภาพอยู่ใน

กิริยาที่ไม่เรียบร้อย ซึ่งเป็นข้อห้ามในห้องเรียนบัลเลต์ (De Vonyar & Kendall, 2002) 

 

3.2.8 ภาพ The Rehearsal (c. 1874)  

 

ภาพที่ 42 Edgar Degas, The Rehearsal, c. 1874.  
Oil on canvas, 58.4 x 83.8 cm. 
ที่ ม า : Art UK, The Rehearsal, accessed December 6, 2017, available from 

https://artuk.org/discover/artworks/the-rehearsal-83736 

 

 เช่นเดียวกันกับผลงานอื่น ๆ ของเดอกาส์ ภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1874 โดยประมาณ

จะต้องดูซ้้าอีกในทุกครั้ง เมื่อดูภาพในทีแรก ดูคล้ายกับภาพบันทึกช่วงเวลาหนึ่ง ๆ แบบตรงไปตรงมา

เหมือนกล้องถ่ายภาพอย่างฉับพลัน กลุ่มตัวบุคคลทีร่วมตัวกันอย่างปะปนวุ่นวายได้รับการจัดวางแบบ
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เดียวกับภาพจิตรกรรมยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการหรือล้าดับภาพในภาพยนตร์ แสงสีเงินที่สาดเข้ามาใน

ห้องรวมถึงการใช้พื้นที่และบรรยากาศเอื้อให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมในภาพ  บันไดวนด้านซ้ายมือแสดงถึง

ทักษะทางศิลปะและเชาวน์ปัญญาของเดอกาส์ในการใส่ลูกเล่นลงในภาพ ด้วยรูปลักษณ์ทางเรขาคณิต

ของบันไดชวนให้นึกถึงโครงสร้างกายวิภาคของนักเต้น และเข้ามาขัดกับแนวของนักบัลเลต์ที่เต้นเรียง

กัน (Howard, 2011) 

 

3.2.9 ภาพ The Dance Class (c. 1873-76) 

 

ภาพที ่43 Edgar Degas, The Dance Class, c. 1873-76.  
Oil on canvas, 85 x 75 cm. 
ที่มา: Musée d’Orsay, La Classe de danse [The Ballet Class], accessed November 22, 

2017, available from http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search 

/commentaire/commentaire_id/the-ballet-class-3098.html 
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ภาพ The Dance Class เริ่มวาดในปี ค.ศ. 1873 และวาดเสร็จราวปี ค.ศ. 1875–76 (The 

Metropolitan Museum of Art, 2000) ภาพห้องเรียนที่ใกล้เลิก นักเรียนบัลเลต์ต่างดูเหนื่อยล้า ยืด

เส้น เกาหลัง จัดเสื้อผ้า-ทรงผม ดูไม่ค่อยใส่ใจว่าอาจารย์บัลเลต์ผู้เข้มงวดยังคงสอนอยู่ในห้อง อาจารย์

บัลเลต์ในภาพ คือ ฌูลส์ แปร์โรต์ (Jules Perrot ค.ศ. 1810-1892) อดีตนักบัลเลต์ซึ่งในเวลาต่อมา

ผันตัวมาเป็นนักออกแบบท่าเต้น (choreographer) และอาจารย์บัลเลต์มือหนึ่งของปารีส ณ 

ช่วงเวลาเรืองรองของบัลเลต์ยุคโรแมนติก (Guest, 2011) เดอกาส์เฝ้าสังเกตท่าทางที่เป็นไปตาม

กลไกปกติโดยธรรมชาติ ในช่วงพักระหว่างเรียนสั้น ๆ จะพบเห็นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ร่างกายที่

เมื่อยล้าทรุดตัวลงจากการทุ่มเทพละก้าลังให้แก่การฝึกซ้อมนานนับชั่ วโมง มุมมองที่เห็นในภาพเป็น

ภาพจากมุมค่อนข้างสูง มองเป็นมุมทแยงห้องซ้อมเน้นให้เห็นทัศนียวิทยาจากแผ่นไม้กระดานปูพ้ืน 

ปอล วาเลรี (Paul Valéry ค.ศ. 1871-1945) กวี นักวิจารณ์และสหายคนสนิทของเดอกาส์ เคยเขียน

ไว้ว่า "เดอกาส์เป็นหนึ่งในจิตรกรไม่กี่คนที่ให้ความส้าคัญอย่างยิ่งกับพ้ืน (ground) พ้ืนห้องที่เขาวาดดู

มีเสน่ห์" ซึ่งพ้ืนห้องปาร์เก้ที่พรมน้้าให้ชื้นเพ่ือกันลื่นเป็นเครื่องมือชิ้นส้าคัญของการเต้นบัลเลต์ ขณะที่

อาจารย์บัลเลต์จะใช้ไม้เท้า (baton) เคาะพ้ืนให้จังหวะ (Musée d'Orsay, 2006) 
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3.2.10 ภาพ The Dance Class (1874) 

 

ภาพที่ 44 Edgar Degas, The Dance Class, 1874.  
Oil on canvas, 83.2 x 76.8 cm. 
ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, The Dance Class, accessed November 3, 
2017, available from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/438817 

 
 ภาพจิตรกรรมชิ้นนี้และภาพชื่อเดียวกันที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์แสดงให้เห็นผลงาน
ความมุมานะของเดอกาส์ต่อการวาดภาพในหัวข้อเต้นร้า สุภาพสตรี 20 กว่าคนมีทั้งสาวนักบัลเลต์
และมารดาก้าลังรอระหว่างที่นักบัลเลต์กลางห้องสอบเต้นในท่า attitude ควบคุมโดยแปร์โรต์
เช่นเดียวกับภาพก่อนหน้า ฉากในจินตภาพของเดอกาส์เป็นภาพห้องซ้อมเต้นในโรงอุปรากรหลังเก่า
ก่อนที่จะเกิดเหตุ เพลิงไหม้  บนผนังห้องข้าง ๆ กระจก เงามีโปสเตอร์โฆษณาอุปรากรเรื่อง  
Guillaume Tell หรือที่รู้จักในชื่อ William Tell ของรอซซินิ (Gioachino Antonio Rossini ค.ศ. 
1792-1868) คีตกวีชาวอิตาเลียน เพ่ือเป็นเกียรติให้แก่นักร้องเสียงบาริโทนนามฌอง-บัปติสต์ โฟร์ 
(Jean-Baptiste Faure ค.ศ. 1830–1914) ผู้ซื้อภาพนี้และให้ยืมจัดแสดงในนิทรรศการของกลุ่มอิม
เพรซชั่นนิสต์ปี ค.ศ. 1876 (The Metropolitan Museum of Art, 2000) 
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บทที่ 4 

บทวิเคราะห์ 

 

จากภาพจิตรกรรมที่เลือกน้ามาศึกษาครั้งนี้จ้านวน 10 ภาพ ผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มจากการ

จัดองค์ประกอบภาพเพ่ือน้ามาวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น 4 กลุ่ม พิจารณาจากโครงสร้างหลักของพ้ืนที่ (ละ

เว้นรายละเอียดปลีกย่อยทางสถาปัตยกรรม) และ/หรือการจัดวางตัวบุคคลในภาพที่คล้ายคลึงกัน 

ผู้วิจัยท้าภาพร่างพ้ืนที่และภาพร่างตัวบุคคลจากภาพต้นฉบับของศิลปินประกอบการวิเคราะห์  

ภาพร่างพ้ืนที่จัดท้าขึ้นเพ่ือแสดงทัศนียวิทยาและชี้ต้าแหน่งประตู หน้าต่าง บันได กระจกเงา

และเสา ภายในภาพร่าง ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวอักษร D แทนประตู  

ตัวอักษร W แทนหน้าต่าง ตัวอักษร S แทนบันได ตัวอักษร M แทนกระจกเงา และตัวอักษร P แทน

เสา หากในภาพมีประต ูหน้าต่าง บันได กระจกเงา และเสามากกว่าหนึ่งจะมีตัวเลขก้ากับไว้ 

ภาพร่างตัวบุคคลเน้นเฉพาะตัวนักบัลเลต์ ซึ่งจะตัดบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องออก เช่น อาจารย์

บัลเลต์ นักดนตรี ผู้ดูแลเครื่องแต่งกายนักแสดง (dresser) และเหล่าคุณแม่ผู้ปกครอง นักเต้นแต่ละ

คนมีตัวเลขก้ากับเรียงจากซ้ายไปขวาเพ่ือการนับจ้านวนและศึกษารายละเอียดเป็นรายบุคคล ภาพ

ร่างนักบัลเลต์ที่ระบายทึบคือภาพตัวบุคคลที่สะท้อนในกระจกเงา ซึ่งอาจปรากฏให้เห็นตัวบุคคลจริง

ในภาพหรือตัวบุคคลนั้นอยู่นอกกรอบรูปที่ศิลปินวาดไว้ก็ได้ 

 

4.1 ภาพกลุ่มท่ี 1 

 ภาพกลุ่มที่ 1 จุดเด่นของห้อง คือ กระจกเงาบนผนังหลักและประตู 2 บาน มีจ้านวน 2 ภาพ 

ได้แก่ ภาพ The Dancing Class ปี ค.ศ. 1871-72 โดยประมาณ  (ภาพที่  35) และภาพ Dance 

Class at the Opera ปี ค.ศ. 1872 (ภาพที่ 36) 
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4.1.1 วิเคราะห์พื้นที่ภาพกลุ่มที่ 1 

 

ภาพที่ 45 ภาพร่างพ้ืนที่ในภาพ The Dancing Class ปี ค.ศ. 1871-72 โดยประมาณ 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 46 ภาพร่างพ้ืนที่ในภาพ Dance Class at the Opera ปี ค.ศ. 1872 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 47 เปรียบเทียบพ้ืนที่ภาพกลุ่มท่ี 1 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 การจับคู่ภาพ The Dancing Class และภาพ Dance Class at the Opera ให้อยู่ในกลุ่ม

เดียวกันตามภาพเปรียบเทียบพ้ืนที่ข้างต้น (ภาพที่ 47) เนื่องจากพ้ืนที่มีความใกล้เคียงในลักษณะที่

สะท้อนกันและกัน มุมห้องที่เกิดจากผนังคู่หนึ่งมาบรรจบเป็นมุมป้านในองศาใกล้เคียงกัน ภาพ The 

Dancing Class (ภาพที่ 45) เห็นมุมห้องมุมหนึ่งเฉียงขึ้นไปทางขวามือ สัดส่วนพ้ืนห้อง (floor) กิน

พ้ืนที่ภาพเกินครึ่ง ในภาพนี้ปรากฏกระจกเงาที่ เห็นได้อย่างชัดเจน คือ กระจกเงา M2 ซึ่งใน

ภาษาอังกฤษเรียกกระจกเงาประเภทนี้ว่า cheval glass ส่วนบนโค้งเป็นครึ่งวงกลม คล้ายกระจกเงา

ที่มักพบในห้องแต่งตัว กระจกเงา M2 อยู่ฝั่งครึ่งซ้ายของภาพ ตั้งห่างจากผนังห้องพอมีคนเดินผ่านไป-

มาได้ แต่ไม่ได้อยู่กลางห้อง ขนาดไม่ใหญ่ มีความเฉพาะกิจกว่าและตั้งไว้เพ่ือผลเฉพาะ ในแง่พ้ืนที่ที่

สะท้อนในกระจกเงา M2 มองเห็นไม่ชัดเจนเท่าตัวบุคคล ขณะที่กระจกเงาบานใหญ่ M1 ติดอยู่บน

ผนังข้างประตู D1 ลักษณะกระจกเงาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงเกือบเท่าช่องประตู D1 สร้างความสับสน

ในทีแรกที่มองเห็นภาพคล้ายกับว่า กระจกเงา M1 เป็นอีกหนึ่งประตูข้างประตู D1 กระจกเงา M1 

สะท้อนให้เห็นหน้าสาวนักบัลเลต์ที่ยืนส่องกระจกเงาและยังเห็นผ้าม่านและบานหน้าต่างผนังฝั่งตรง

ข้าม ความก้ากวมของสิ่งที่ศิลปินวาดยังคงปรากฏในภาพ Dance Class at the Opera (ภาพที่ 46) 

เช่นเดียวกับภาพแรก ช่องประตูโค้งทางขวามือของภาพสร้างความสงสัยว่าเป็นพ้ืนที่จริง ๆ ของอีก

ห้องหนึ่งที่ติดกัน หรือภาพเงาสะท้อนในกระจกเงากันแน่ ความเป็นไปได้ว่าภาพในซุ้มประตูโค้งนั้นคือ

ห้องเรียนบัลเลต์อีกหนึ่งห้องที่ก้าลังมีการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กับห้องที่เป็นฉากหลักก็มีน้้าหนัก

อยู่ไม่น้อย แต่ด้วยเส้นสีแดงที่เดอกาส์วาดไปตามแนวผนังห้อง และท่าทางของนักเต้นที่เอาขาข้างขวา

พาดไปบนเส้นดังกล่าว ท้าให้รู้ว่าเส้น ๆ นั้นคือบาร์บัลเลต์ (barre) ซึ่งปกติแล้วห้องเรียนเต้นจะต้องมี
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บาร์ติดตั้งถาวร ขนานไปกับผนัง ดังนั้น ภาพที่ปรากฏในช่องประตูจึงน่าจะเป็นเงาสะท้อนของกระจก

เงามากกว่าจะเป็นอีกห้องหนึ่งที่อยู่ติดกัน  ลักษณะกระจกเงาได้รับการออกแบบมาเพ่ือห้องนี้

โดยเฉพาะด้วยขนาดที่ใหญ่และลักษณะโค้งด้านบนรับกับช่องประตูพอดี  ช่องประตูที่สะท้อนใน

กระจกเงาน่าจะอยู่ที่ผนังฝั่งตรงกันข้าม เชื่อมไปอีกห้องหนึ่งที่คนดูไม่สามารถเห็นรายละเอียดอ่ืนได้

นอกจากความมืด ทัศนียวิทยาในภาพทั้งสองภาพไม่ลึกมาก แต่ผู้ดูยังรู้สึกได้ถึงพ้ืนที่ห้องที่กว้างขวาง

เหมาะแก่การซ้อมเต้นบัลเลต์   

  

4.1.2 วิเคราะห์ตัวบุคคลภาพกลุ่มที่ 1 

 

ภาพที่ 48 ภาพร่างตัวบุคคลในภาพ The Dancing Class ปี ค.ศ. 1871-72 โดยประมาณ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 ผู้วิจัยสามารถนับนักบัลเลต์ในภาพ The Dancing Class ปี ค.ศ. 1871-72 โดยประมาณ 

(ภาพที่ 48) ได้จ้านวนทั้งสิ้น 14 คน ดังนี้ 
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  1) นักบัลเลต์หมายเลข 1 ยืนหันหลังให้คนดู มองไปทางซ้ายมือของตนเอง 

  2) นักบัลเลต์หมายเลข 2 โผล่มาเพียงส่วนศีรษะ น่าจะหันไปมองจุดเดียวกันกับนัก

บัลเลต์หมายเลข 1 

  3) นักบัลเลต์หมายเลข 3 ยืนเอาแขนเท้าแกรนด์เปียโน สายตาจ้องมองไปที่นักบัล

เลต์หมายเลข 12 ซึ่งเป็นตัวบุคคลหลักของภาพ 

  4) นักบัลเลต์หมายเลข 4 มองเหลือบต่้าไปที่เท้าของนักบัลเลต์หมายเลข 6 

  5) นักบัลเลต์หมายเลข 5 หันหลังให้กับคนดู เห็นภาพสะท้อนในกระจกเงา M1 แต่

เลือนรางมาก 

  6) นักบัลเลต์หมายเลข 6 มือซ้ายเกาะกระจกเงา M2 ประคองขณะที่ปลายเท้าซ้าย

ชี้ (point) ลงพื้น 

  7) นักบัลเลต์หมายเลข 7 ก้าลังเดินออกจากห้องหลักไปยังห้องที่อยู่ติดกันทางประตู 

D1 

  8) นักบัลเลต์หมายเลข 8 อยู่หลังกระจกเงา M2 โผล่มาเพียงกระโปรง 

  9) นักบัลเลต์หมายเลข 9 เป็นนักบัลเลต์ที่ปรากฏมาเพียงเงาสะท้อนในกระจกเงา 

M2 อยู่ในท่าเตรียม (preparatory position) (ภาพที่ 49) แบบนักบัลเลต์หมายเลข 12 

  10) นักบัลเลต์หมายเลย 10 ยืนซ้อนอยู่หลังนักบัลเลต์หมายเลข 9 ปรากฏมาเพียง

เงาสะท้อนของขา 1 คู ่

  11) นักบัลเลต์หมายเลข 11 ยืนหันหน้าเข้าหาบาร์บัลเลต์ในท่าทางที่ก้าลังเอนหลัง

เพ่ือยืดเส้น 

  12) นักบัลเลต์หมายเลข 12 เป็นศูนย์กลางของภาพ ต้าแหน่งเท้าอยู่ในท่าเตรียม 

เช่นเดียวกันกับนักบัลเลต์หมายเลข 9 และ 10 มืออยู่ในต้าแหน่ง bras bas (ภาพที่ 50) 

  13) นักบัลเลต์หมายเลข 13 ยืนอยู่ใกล้นักบัลเลต์หมายเลข 11 แต่หันหลังให้บาร์

บัลเลต์ ปลายเท้าหันออกไปด้านข้าง (turn out) เอนหลังเพ่ือยืดเส้น 
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  14) นักบัลเลต์หมายเลข 14 ยืนก้มหน้าอยู่ข้างประตู D2 อย่างโดดเดี่ยว แต่ยังคง

อิริยาบถแบบนักบัลเลต์ด้วยการซ้อนเท้าชิดในต้าแหน่งที่ 5 (ภาพที่ 51) 

 

 

ภาพที่ 49 ต้าแหน่งการวางเท้าในท่าเตรียม 
ที่ มา : Eliza Gaynor Minden, Positions of the Feet, accessed April 11, 2018, available 

from https://dancer.com/ballet-info/in-the-studio/terms-positions/, น้ามาดัดแปลงโดย

ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 50 ต้าแหน่งมือในท่า bras bas 
ที่มา: Eliza Gaynor Minden, Positions of the Arms, accessed April 12, 2018, available 

from http://dancer.com/wp-content/uploads/2014/07/Benjamin_Arms_1.jpg,  น้ า ม า

ดัดแปลงโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 51 เท้าในต้าแหน่งที่ 5 
ที่ มา : Eliza Gaynor Minden, Positions of the Feet, accessed April 12, 2018, available 

from http://dancer.com/wp-content/uploads/2013/10/Positions-of-feet_5.jpg,  น้ า ม า

ดัดแปลงโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 52 ภาพร่างตัวบุคคลในภาพ Dance Class at the Opera ปี ค.ศ. 1872 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ผู้วิจัยสามารถนับนักบัลเลต์ในภาพ Dance Class at the Opera ปี ค.ศ. 1872 (ภาพที่ 52) 

ได้จ้านวนทั้งสิ้น 14 คน ดังนี้ 

 1) นักบัลเลต์หมายเลข 1 เดินผ่านห้องหลักท่ีมีการเรียนการสอนอยู่ที่ช่องประตู D1 

หรืออาจอยู่ในท่าเตรียมเหมือนนักบัลเลต์หมายเลข 2 เห็นเพียงกระโปรงและขาข้างขวา 

 2) นักบัลเลต์หมายเลข 2 เป็นศูนย์กลางของภาพที่คนในห้องให้ความสนใจ อยู่ในท่า

เตรียม เช่น เดียวกับนักบัล เลต์หมายเลข 12 ในภาพ The Dancing Class ปี  ค .ศ . 1871-72 

โดยประมาณ (ภาพที่ 48) 

 3) นักบัลเลต์หมายเลข 3 มือขวาจับบาร์ แต่หันหน้ามามองนักบัลเลต์หมายเลข 2   

 4) นักบัลเลต์หมายเลข 4 ก้าลังยืดเส้นด้วยการเอาขาขวาพาดทีบ่าร์ 
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 5) นักบัลเลต์หมายเลข 5 ยืนพิงบาร์และน่าจะพูดคุยกับนักบัลเลต์หมายเลข 4 

 6) นักบัลเลต์หมายเลข 6 เป็นหนึ่งในสามนักบัลเลต์ที่ปรากฏมาเพียงเงาสะท้อนใน

กระจกเงา จากลักษณะการก้าวขา น่าจะก้าลังเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของห้อง 

 7) นักบัลเลต์หมายเลข 7 ยืนหันหลังเข้าหาบาร์ เอามือจับบาร์ยืดเส้น 

 8) นักบัลเลต์หมายเลข 8 ยืนหันหน้าเข้าหาบาร์ ยืดเส้นด้วยการเอ้ียวตัวมาทางซ้าย 

 9) นักบัลเลต์หมายเลข 9 โผล่มาแค่ส่วนศีรษะ ยืนหลบอยู่หลังนักบัลเลต์หมายเลข 

10 มองมาท่ีนักบัลเลต์หมายเลข 2 

 10) นักบัลเลต์หมายเลข 10 ยืนเท้าเอว มือขวาจับนักบัลเลต์หมายเลข 11 เท้าเขย่ง

ยืนอยู่บนปลายเท้าที่เรียกว่า relevé ในต้าแหน่งที่ 5 (ภาพที่ 53) แต่ไม่ได้เต้น 

 11) นักบัลเลต์หมายเลข 11 ยืนอยู่หลังนักไวโอลิน มองมาท่ีนักบัลเลต์หมายเลข 2  

 12) นักบัลเลต์หมายเลข 12 นั่งบนเก้าอ้ีมีพนักพิง ยืดเส้นที่ขาข้างซ้าย 

 13) นักบัลเลต์หมายเลข 13 ยืนหันหลังให้คนดู อ่านป้ายประกาศบนบอร์ด 

 14) นักบัลเลต์หมายเลข 14 ยืนไขว้ขาหันหน้าไปทางประตู D2 มองออกไป 
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ภาพที่ 53 ท่า relevé ในต้าแหน่งที่ 5 บนรองเท้าปลายเท้า  
ที่ ม า : Muriel Stuart, The Classic Ballet: Basic Technique and Terminology (New 

York: Alfred A. Knopf, 1972), 234, น้ามาดัดแปลงโดยผู้วิจัย 

 

4.2 ภาพกลุ่มท่ี 2  

 ภาพกลุ่มที่ 2 จุดเด่นของห้อง คือ หน้าต่างสูง 3 บาน มีจ้านวน 4 ภาพ ได้แก่ ภาพ The 

Dance Rehearsal ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ (ภาพที่ 37) ภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-78 

โดยประมาณ (ภาพที่ 38) ภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-79 โดยประมาณ (ภาพที่ 39) และ

ภาพ The Dance School ปี ค.ศ. 1874-78 โดยประมาณ (ภาพท่ี 40) 
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4.2.1 วิเคราะห์พื้นที่ภาพกลุ่มที่ 2 

 

ภาพที่ 54 ภาพร่างพ้ืนที่ในภาพ The Dance Rehearsal ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ  
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 55 ภาพร่างพ้ืนที่ในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-78 โดยประมาณ  
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 56 ภาพร่างพ้ืนที่ในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-79 โดยประมาณ  
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 57 ภาพร่างพ้ืนที่ในภาพ The Dance School ปี ค.ศ. 1874-78 โดยประมาณ 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 58 เปรียบพ้ืนที่ภาพกลุ่มท่ี 2 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 จากภาพเปรียบเทียบพ้ืนที่ภาพกลุ่มที่ 2 (ภาพที่ 58) ทั้งสี่ภาพเป็นมุมมองที่หากจะเหมารวม

ว่าทั้งสี่ภาพวาดจากมุมเดียวกันในห้องเดียวกันก็คงไม่ผิดนัก โดยที่เดอกาส์คงไว้ซึ่งโครงสร้างฉากอย่าง

หลวม ๆ แล้วแต่งเติมตัวบุคคลและองค์ประกอบฉากอ่ืน ๆ ห้องทุกห้องมีจุดร่วมกัน คือ มุมห้องเฉียง

ขึ้นไปทางซ้ายมือ บนผนังฝั่งขวามือมีหน้าต่างสูง 3 บานที่ส่วนบนโค้งเป็นครึ่งวงกลม ขอบกระจกเงา

ยาวจรดพ้ืน ยกเว้นภาพ The Dance School ปี ค.ศ. 1874-78 โดยประมาณ (ภาพที่ 57) ที่เดอกาส์

ขยับมุมมองเข้าไปกลางห้องยิ่งขึ้นท้าให้เห็นหน้าต่างเพียงแค่ 2 บาน หน้าต่างแต่ละบานมีผ้าม่านขาว

โปร่งท้าให้มองไม่เห็นรายละเอียดนอกห้องเรียน โดยเฉพาะหน้าต่างในภาพ The Dance Rehearsal 

ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ (ภาพที่ 54) และหน้าต่างครึ่งล่างในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-

79 โดยประมาณ (ภาพที่ 56) ขณะที่ 2 ภาพที่เหลือผ้าม่านดูโปร่งจนคนดูสามารถเห็นท้องฟ้าที่แจ่มใส 

ตัวอาคารที่อยู่ติดกัน และต้นไม้กลางลาน Cour d’Honneur ซึ่งสนับสนุนการศึกษาก่อนหน้าและข้อ
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สันนิษฐานถึงต้าแหน่งห้องซ้อมว่าน่าจะอยู่ชั้น 2 ของโรงอุปรากร ภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 

1873-79 โดยประมาณ (ภาพที่ 56) เป็นภาพขยายใหญ่ เกิดเป็นมุมมองที่คนดูมีส่วนร่วมใกล้ชิดกับตัว

บุคคลในภาพมากกว่าทุก ๆ ภาพที่น้ามาศึกษา ข้อแตกต่างชัดเจนส้าหรับภาพ  The Dance 

Rehearsal ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ (ภาพที่ 54) 2 ประการ หนึ่ง แนวไม้ที่ปูตั้งฉากกับผนังฝั่ง

หน้าต่าง ขณะที่ภาพอ่ืนแนวไม้จะปูขนานกับผนังดังกล่าว สอดคล้องไปกับลีลาท่าทางของตัวบุคคลใน

ภาพ แม้ว่าแนวไม้ในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-78 โดยประมาณ (ภาพที่ 55) อาจสังเกตได้

ยาก แต่พอขยายภาพจะมองเห็นเส้นบาง ๆ 2-3 เส้นบ่งชี้ว่ามีแผ่นไม้หน้ากว้างปูเป็นพ้ืนห้อง สอง 

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่เดอกาส์เติมเข้ามา หรือ (ในทางกลับกัน) ลบออกในภาพอ่ืน ๆ ได้แก่ 

เสา 4 ต้นที่เรียงเป็นแนวเดียวกับหน้าต่าง W3 และบันไดที่ขึ้นมาจากชั้นล่าง ท้าให้ดูขัดกับห้องเรียน

บัลเลต์ที่ควรจะเป็นพ้ืนที่กว้างโล่ง ไม่มีเครื่องกีดขวางหรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนที่เต้น

ไม่ระมัดระวังได้ 
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4.2.2 วิเคราะห์ตัวบุคคลภาพกลุ่มที่ 2 

 

ภาพที่ 59 ภาพร่างตัวบุคคลในภาพ The Dance Rehearsal ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ  
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ผู้วิจัยสามารถนับนักบัลเลต์ในภาพ The Dance Rehearsal ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ 

(ภาพที่ 59) ได้จ้านวนทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้ 

1) นักบัลเลต์หมายเลข 1 ยืนเท้าเอวหันหลังให้คนดู 

 2) นักบัลเลต์หมายเลข 2 ยืนอยู่ที่บารต์รงผนังฝั่งที่ไม่มีหน้าต่าง 

 3) นักบัลเลต์หมายเลข 3 เป็นนักบัลเลต์คนเดียวในภาพที่ก้าลังเต้นตามครูท่า 

dégagé devant ขาขวาชี้ไปข้างหน้าที่พ้ืน แขนอยู่ในต้าแหน่งที่ 5 ตามหลักสูตรบัลเลต์อังกฤษ (ภาพ

ที่ 56) หรือท่า en couronne ซึ่งแปลว่า สวมมงกุฎ ตามหลักสูตรบัลเลต์ฝรั่งเศส 
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 4) นักบัลเลต์หมายเลข 4 เป็นศูนย์กลางของภาพ ยืนเขย่งบนรองเท้าปลายเท้าเกาะ

เสา P2 ในท่าท่ีก้าลังก้าวเดินแต่ไม่ได้เต้น 

 5) นักบัลเลต์หมายเลข 5 ยืนพูดคุยกับนักบัลเลต์หมายเลข 6 และ 7 

 6) นักบัลเลต์หมายเลข 6 ยืนเอามือเท้าเอวพูดคุยกับนักบัลเลต์หมายเลข 5 และ 7 

 7) นักบัลเลต์หมายเลข 7 ยืนพูดคุยกับนักบัลเลต์หมายเลข 5 และ 6 

 8) นักบัลเลต์หมายเลข 8 ยืนยืดเส้นโดยเอาขาขวาพาดที่บาร์ระหว่างหน้าต่าง W2 

และ W3 

 9) นักบัลเลต์หมายเลข 9 แยกตัวออกมายืนอย่างโดดเดี่ยว เอาแขนเท้าราวบันไดที่

ขึ้นมาจากชั้นล่าง 

 

 

ภาพที่ 60 ท่าแขนในต้าแหน่งที่ 5 
ที่ ม า : Eliza Gaynor Minden, Positions of the Arms, accessed April 4, 2018, available 

from http://dancer.com/wp-content/uploads/2014/07/Benjamin_Arms_9.jpg 
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ภาพที่ 61 ภาพร่างตัวบุคคลในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-78 โดยประมาณ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ผู้วิจัยสามารถนับนักบัลเลต์ในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-78 โดยประมาณ (ภาพที่ 

61) ได้จ้านวนทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้ 

1) นักบัลเลต์หมายเลข 1 ยืนหันหลังให้นักไวโอลิน ก้มหน้ามองรองเท้า 

 2) นักบัลเลต์หมายเลข 2 เตะขาขวาสูงไปด้านข้าง ท้ามุม 90 องศาในท่า grand 

battement à la seconde (ภาพท่ี 62) 

 3) นักบัลเลต์หมายเลข 3 เต้นในท่า grand battement à la seconde 

 4) นักบัลเลต์หมายเลข 4 เต้นในท่า grand battement à la seconde 

 5) นักบัลเลต์หมายเลข 5 เต้นในท่า grand battement à la seconde 
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 6) นักบัลเลต์หมายเลข 6 ยืนก้มตัว 

 7) นักบัลเลต์หมายเลข 7 จัดเสื้อผ้าของตนเอง 

 8) นักบัลเลต์หมายเลข 8 ช่วยนักบัลเลต์หมายเลข 7 จัดเสื้อผ้า 

 9) นักบัลเลต์หมายเลข 9 ยืนกุมมือมองมาท่ีกลุ่มนักบัลเลต์หมายเลข 2, 3, 4 และ 5 

 10) นักบัลเลต์หมายเลข 10 เอาขาขวาพาดบาร์ยืดเส้น คล้ายนักบัลเลต์หมายเลข 8 

The Dance Rehearsal ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ (ภาพท่ี 59) 

 

 

ภาพที่ 62 ท่า grand battement à la seconde 
ที่มา: Larousse, Dégagé en seconde, accessed April 17 , 2018 , available from http:// 
www.larousse.fr/encyclopedie/images/D%C3%A9gag%C3%A9_en_seconde/1003999  
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ภาพที่ 63 ภาพร่างตัวบุคคลในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-79 โดยประมาณ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ผู้วิจัยสามารถนับนักบัลเลต์ในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-79 โดยประมาณ (ภาพที่ 

63) ได้จ้านวนทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้ 

1) นักบัลเลต์หมายเลข 1 สวมถุงน่องสีแดง เต้นท่า grand battement à la 

seconde 

 2) นักบัลเลต์หมายเลข 2 ผูกผมด้วยโบว์สีฟ้า เต้นท่า grand battement à la 

seconde 

 3) นักบัลเลต์หมายเลข 3 ผูกโบว์ที่คอสีเหลือง เต้นท่า grand battement à la 

seconde 
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  4) นักบัลเลต์หมายเลข 4 เห็นเพียงขาข้างขวา เต้นท่า grand battement à la 

seconde เช่นเดียวกันกับนักบัลเลต์ทั้งสาม 

 

 

ภาพที่ 64 ภาพร่างตัวบุคคลในภาพ The Dance School ปี ค.ศ. 1874-78 โดยประมาณ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ผู้วิจัยสามารถนับนักบัลเลต์ในภาพ The Dance School ปี ค.ศ. 1874-78 โดยประมาณ 

(ภาพที่ 64) ได้จ้านวนทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้ 

1) นักบัลเลต์หมายเลข 1 เห็นเพียงชายกระโปรง 

 2) นักบัลเลต์หมายเลข 2 ยืนก้มดูรองเท้า 

 3) นักบัลเลต์หมายเลข 3 เต้นท่า grand battement à la seconde 

 4) นักบัลเลต์หมายเลข 4 เต้นท่า grand battement à la seconde 
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 5) นักบัลเลต์หมายเลข 5 เต้นท่า grand battement à la seconde 

 6) นักบัลเลต์หมายเลข 6 ยืนก้มหน้าหันหลังให้คนดู 

 7) นักบัลเลต์หมายเลข 7 ยืนกุมมือมองมาที่กลุ่มนักบัลเลต์หมายเลข 3, 4 และ 5 

คล้ายกับนักบัลเลต์หมายเลข 9 ในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-78 โดยประมาณ (ภาพท่ี 61) 

 8) นักบัลเลต์หมายเลข 8 ยืนหาว ยกมือประสานที่ท้ายทอย 

 9) นักบัลเลต์หมายเลข 9 เอาขาขวาพาดบาร์ยืดเส้นเหมือนนักบัลเลต์หมายเลข 10 

ในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-78 โดยประมาณ (ภาพที่ 61) 

 

4.3 ภาพกลุ่มท่ี 3 

 ภาพกลุ่มที่ 3 จุดเด่นของห้อง คือ บันไดวน มีจ้านวน 2 ภาพ ได้แก่ ภาพ The School of 

Ballet ปี  ค .ศ . 1873 โดยประมาณ  (ภ าพที่  41) และภ าพ  The Rehearsal ปี  ค .ศ . 1874 

โดยประมาณ (ภาพท่ี 42) 
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4.3.1 วิเคราะห์พื้นที่ภาพกลุ่มที่ 3 

 

ภาพที่ 65 ภาพร่างพ้ืนที่ในภาพ The School of Ballet ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 66 ภาพร่างพ้ืนที่ในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1874 โดยประมาณ 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 67 เปรียบเทียบพ้ืนที่ภาพกลุ่มท่ี 3 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 จากภาพเปรียบเทียบพ้ืนที่ภาพกลุ่มที่ 3 (ภาพที่ 67) องค์ประกอบสถาปัตยกรรมส้าคัญที่ท้า

ให้ภาพ The School of Ballet ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ (ภาพที่ 65) และภาพ The Rehearsal 

ปี ค.ศ. 1874 โดยประมาณ (ภาพที่ 66) อยู่ในภาพกลุ่มที่ 3 คือ บันไดวน (spiral staircase) ที่ลงมา

จากชั้นบนและขั้นบันไดมาสุดตรงชั้นที่เป็นฉากของภาพ ณ ต้าแหน่งเดียวกันทางด้านซ้ายของภาพ 

บดบังส่วนหนึ่งของหน้าต่างในภาพ The School of Ballet (ภาพที่ 65) และหน้าต่าง W1 ในภาพ 

The Rehearsal (ภาพที่ 66) เมื่อสังเกตห้องในภาพ The Rehearsal (ภาพที่ 66) จะเห็นลักษณะ

พ้ืนที่ที่ก้้ากึ่งระหว่างภาพกลุ่มที่ 2 และ 3 ด้วยห้องกว้างที่มีหน้าต่าง 3 บานแบบเดียวกับห้องในภาพ

กลุ่มที่ 2 มาปรากฏซ้้าอีกครั้ง คล้ายกับว่าเดอกาส์วาดห้องนั้นห้องเดิม แต่มองจากคนละมุมห้องกัน 

โดยที่เดอกาส์ไม่วาดมุมห้อง เลือกใช้เพียงเส้นเฉียงทแยงของแนวผนังขึ้นไปทางขวาสร้างพ้ืนที่ห้องให้

กว้างกว่าที่จะเป็นเส้นขนานกับกรอบรูป ท้าให้ผู้ชมรู้สึกว่าทางขวามือนอกกรอบรูปนั้นจะมีมุมห้อง

ปรากฏอยู่เหมือนกับภาพอ่ืน ๆ ในชุดภาพนี้ แนวไม้ที่ปูขนานไปกับผนังฝั่งหน้าต่างและสอดคล้องไป

กับลีลาท่าทางนักบัลเลต์ที่ก้าลังเต้น ขณะที่ห้องเรียนภาพ The School of Ballet (ภาพที่ 65) เป็น

ห้อง ๆ เดียวในกลุ่มภาพที่น้ามาศึกษาทั้งหมดที่มีลักษณะคล้ายตัว L ลึกเข้าไป มีเสาอยู่ทางขวามือ 

และมีประตูอีก 2 บานเชื่อมห้องที่ติดกัน 
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4.3.2 วิเคราะห์ตัวบุคคลภาพกลุ่มที่ 3 

 

ภาพที่ 68 ภาพร่างตัวบุคคลในภาพ The School of Ballet ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ผู้วิจัยสามารถนับนักบัลเลต์ในภาพ The School of Ballet ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ 

(ภาพท่ี 68) ได้จ้านวนทั้งสิ้น 24 คน ดังนี้ 

1) นักบัลเลต์หมายเลข 1 เต้นท่าหมุนรอบตัวเองโดยที่ขาข้างที่ยกไปด้านหลังงอ

เล็กน้อย เรียกว่า promenade in attitude derrière (American Ballet Theatre, 2018) (ภาพที่ 

69) โดยหันหน้าไปทางผนังที่มีหน้าต่าง 

 2) นักบัลเลต์หมายเลข 2 เห็นแต่ส่วนขาข้างขวาที่ยกขึ้น และงอในลักษณะเดียวกัน

กับนักบัลเลต์หมายเลข 1 โดยหันหน้าไปทางผนังที่มีประตู D2 

 3) นักบัลเลต์หมายเลข 3 ยืนอยู่ด้านหลังบันไดวน 
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 4) นักบัลเลต์หมายเลข 4 ยืนซ้อนอยู่หลังนักบัลเลต์หมายเลข 3 อีกที 

 5) นักบัลเลต์หมายเลข 5 เห็นเพียงกระโปรงและช่วงขาก้าลังก้าวลงบันไดตามหลัง

นักบัลเลต์หมายเลข 6  

 6) นักบัลเลต์หมายเลข 6 เห็นเพียงกระโปรงและช่วงขาก้าลังก้าวลงบันไดน้าหน้านัก

บัลเลต์หมายเลข 5 

 7) นักบัลเลต์หมายเลข 7 เต้นท่า relevé on point (ภาพที่  53) croissé ใน

ต้าแหน่งที่ 5 แขนในต้าแหน่งที่ 5 

 8) นักบัลเลต์หมายเลข 8 ยืนซ้อนอยู่หลังสุดในกลุ่มนักบัลเลต์ที่จับกลุ่มยืนใกล้

หน้าต่าง 

 9) นักบัลเลต์หมายเลข 9 ยืนซ้อนอยู่หน้านักบัลเลต์หมายเลข 8  

 10) นักบัลเลต์หมายเลข 10 ยืนเท้าเอวอยู่หลังนักบัลเลต์หมายเลข 11 

 11) นักบัลเลต์หมายเลข 11 เต้นตามนักบัลเลต์หมายเลข 7 

  12) นักบัลเลต์หมายเลข 12 ยืนมองมาทางนักบัลเลต์หมายเลข 22 

  13) นักบัลเลต์หมายเลข 13 เป็นจุดศูนย์กลางของภาพ ยืนก้มลงต่้า หันโบว์ผูกเอวสี

ชมพูด้านหลังให้คนดู  

  14) นักบัลเลต์หมายเลข 14 ยืนจัดเสื้อผ้าตัวเอง 

  15) นักบัลเลต์หมายเลข 15 ยืนอยู่ลึกสุด ชี้นิ้วมาทางกลุ่มนักบัลเลต์ที่ยืนเรียงแถว

ตอนลึกใกล้กับประตู D1 

  16) นักบัลเลต์หมายเลข 16 ยืนเท้าเอวหันมาทางคนดูอยู่ลึกรองลงมาจากนักบัล

เลต์หมายเลข 15 

  17) นักบัลเลต์หมายเลข 17 ยืดเส้นเอาปลายเท้าข้างขวาชี้ที่พ้ืน 

  18) นักบัลเลต์หมายเลข 18 ยืนซ้อนอยู่ด้านหลัง 

  19) นักบัลเลต์หมายเลข 19 ยืนก้มหน้าหันหลังให้คนดู 
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  20) นักบัลเลต์หมายเลข 20 ยืนอยูท่้ายแถวหันหลังให้คนดู 

  21) นักบัลเลต์หมายเลข 21 สวมเสื้อคลุมสีแดงหันหน้าคุยกับนักบัลเลต์หมายเลข 

23 ปลายเท้าหันออก 

  22) นักบัลเลต์หมายเลข 22 ยืนหันหลังให้คนดูเห็นภาพด้านข้างใบหน้าคล้ายนักบัล

เลต์หมายเลข 20 

  23) นักบัลเลต์หมายเลข 23 เอาเท้าข้างซ้ายวางบนเกา้อ้ี เตรียมที่จะผูกริบบิ้น 

  24) นักบัลเลต์หมายเลข 24 เห็นแค่ศีรษะ ยืนซ้อนอยู่หลังนักบัลเลต์หมายเลข 23 

 

 

ภาพที่ 69 ลักษณะการงอขาในท่า attitude derrière  
ที่มา: Larousse, Attitude, accessed April 17, 2018, available from http://www.larousse. 

fr/encyclopedie/images/Attitude/1001237, น้ามาดัดแปลงโดยผู้วิจัย 

 



  95 

 

ภาพที่ 70 ภาพร่างตัวบุคคลในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1874 โดยประมาณ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ผู้วิจัยสามารถนับนักบัลเลต์ในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1874 โดยประมาณ (ภาพที่ 

70) ได้จ้านวนทั้งสิ้น 14 คน ดังนี้ 

1) นักบัลเลต์หมายเลข 1 ยืนอยู่ด้านหลังห้อง 

 2) นั ก บั ล เล ต์ ห ม าย เล ข  2 เต้ น ใน ท่ า  promenade in attitude แ ข น ท่ า 

arabesque ในต้าแหน่งที่ 2 (ภาพที่ 71) คล้ายกับนักบัลเลต์หมายเลข 1 ในภาพ The School of 

Ballet ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ (ภาพที่ 68) 

 3) นักบัลเลต์หมายเลข 3 ยืนกุมมือมองมาทางกลุ่มนักบัลเลต์ที่ก้าลังซ้อมเต้นอยู่ 

 4) นักบัลเลต์หมายเลข 4 ยืนอยู่หลังบันไดวนเหมือนนักบัลเลต์หมายเลข 3 ในภาพ 

The School of Ballet ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ (ภาพที่ 68) 
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 5) นักบัลเลต์หมายเลข 5 เห็นเพียงเท้าที่ก้าลังก้าวเดินลงมาจากบันไดวนคล้ายกับ

ภาพ The School of Ballet ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ (ภาพที่ 68) แต่ถูกตัดออกเหลือเพียงคน

เดียว 

 6) นักบัลเลต์หมายเลข 6 โผล่มาเพียงศีรษะหันมองไปทางขวา 

 7) นักบัลเลต์หมายเลข 7 เต้นในท่าหมุนรอบตัวเองที่เรียกว่า promenade in 

attitude แขนท่า arabesque ในต้าแหน่งที่ 2 

 8) นักบัลเลต์หมายเลข 8 ยืนอยู่ใกล้ผนังหันมาทางนักบัลเลต์หมายเลข 7 

 9) นักบัลเลต์หมายเลข 9 ยืนซ้อนอยู่ด้านหลังนักบัลเลต์หมายเลข 8 

 10) นักบัลเลต์หมายเลข 10 ยืนติดผนัง 

 11) นักบัลเลต์หมายเลข 11 ยืนหันหลังให้นักบัลเลต์หมายเลข 12 

  12) นักบัลเลต์หมายเลข 12 เต้นในท่าหมุนรอบตัวเองที่เรียกว่า promenade in 

attitude แขนท่า arabesque ในต้าแหน่งที่ 2 

  13) นักบัลเลต์หมายเลข 13 สวมเสื้อคลุมสีเขียว นั่ งเก้าอ้ี ปลายเท้าหันออก 

ต้าแหน่งเดียวกันกับนักบัลเลต์เสื้อคลุมสีแดงหมายเลข 21 ในภาพ The School of Ballet ปี ค.ศ. 

1873 โดยประมาณ (ภาพที่ 68) 

  14) นักบัลเลต์หมายเลข 14 ยืนกุมมือ ปล่อยให้ผู้ดูแลเครื่องแต่งกายนักแสดงช่วย

จัดกระโปรงด้านหลัง 
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ภาพที่ 71 แขนในท่า arabesque 
ที่ ม า : Larousse, Arabesque, accessed April 17, 2018, available from http://www. 

larousse.fr/encyclopedie/images/Arabesque/1002769, น้ามาดัดแปลงโดยผู้วิจัย 

 

4.4 ภาพกลุ่มท่ี 4 

 ภาพกลุ่มที่ 4 จุดเด่นเป็นภาพแนวตั้ง มีประตูหรือกระจกเงาอยู่กลางภาพ มีจ้านวน 2 ภาพ 

ได้แก่ ภาพ The Dance Class ปี ค.ศ. 1873-76 โดยประมาณ (ภาพที่ 43) และภาพ The Dance 

Class ปี ค.ศ. 1874 (ภาพท่ี 44) 
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4.4.1 วิเคราะห์พื้นที่ภาพกลุ่มที่ 4 

 

ภาพที่ 72 ภาพร่างพ้ืนที่ในภาพ The Dance Class ปี ค.ศ. 1873-76 โดยประมาณ  
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 73 ภาพร่างพ้ืนที่ในภาพ The Dance Class ปี ค.ศ. 1874 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 74 เปรียบเทียบพ้ืนที่ภาพกลุ่มท่ี 4 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 จากภาพเปรียบเทียบพ้ืนที่ภาพกลุ่มที่ 4 (ภาพที่ 74) ลักษณะพ้ืนที่ของทั้งสองภาพแทบไม่

แตกต่างเหมือนเป็นภาพที่วาดจากห้อง ๆ เดียวกัน ทัศนียวิทยาห้องลึกมาก สุดมุมห้องมียกพ้ืนไล่

ระดับประมาณ 4 ขั้นเป็นที่นั่งคอยของบรรดาผู้ปกครอง แต่เมื่อสังเกตแม้จะเป็นมุมมองที่ศิลปินมอง

จากมุมเดียวกัน แต่องค์ประกอบสถาปัตยกรรมในห้องแตกต่างกัน ภาพ The Dance Class ปี ค.ศ. 

1874 (ภาพที่ 73) เป็นภาพที่ปรากฏชัดเจนที่สุดว่า ช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนผนังคือกระจกเงา ต้าแหน่ง

ของกระจกเงาอยู่ครึ่งบนของภาพจิตรกรรมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ใกล้เคียงกับต้าแหน่งของช่องประตู

ในภาพ The Dance Class ปี ค.ศ. 1873-76 โดยประมาณ (ภาพที่ 72) ท้าให้เห็นห้องติดกันที่มี

หน้าต่าง (รายละเอียดในห้องดังกล่าวไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลหรือสิ่งของ) ขณะที่ห้องในภาพ  

The Dance Class ปี ค.ศ. 1874 (ภาพที่ 73) กระจกเงาบานใหญ่สะท้อนให้เห็นหน้าต่างของผนังฝั่ง

ที่มียกพ้ืน สะท้อนเห็นพ้ืนที่ภายในและภายนอกอาคารชัดเจน โทนสีดูสว่างสดใสกว่า ไม่มืดทึมเหมือน

กระจกเงาในภาพ Dance Class at the Opera (ภาพที่ 46) และไม่มีผ้าม่านบังเหมือนในภาพ The 

Dancing Class (ภาพที่ 45) 
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4.4.2 วิเคราะห์ตัวบุคคลภาพกลุ่มที่ 4 

 

ภาพที่ 75 ภาพร่างตัวบุคคลในภาพ The Dance Class ปี ค.ศ. 1873-76 โดยประมาณ  
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ผู้วิจัยสามารถนับนักบัลเลต์ในภาพ  The Dance Class ปี ค.ศ. 1873-76 โดยประมาณ 

(ภาพท่ี 75) ได้จ้านวนทั้งสิ้น 17 คน ดังนี้ 
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1) นักบัลเลต์หมายเลข 1 นั่งบนแกรนด์เปียโนเอื้อมแขนเกาหลัง 

 2) นักบัลเลต์หมายเลข 2 ยืนหันหลังให้คนดู เอาพัดปิดหน้า 

 3) นักบัลเลต์หมายเลข 3 จัดแต่งต่างหู 

 4) นักบัลเลต์หมายเลข 4 ยืนเอาล้าตัวข้างขวาพิงก้าแพง มือซ้ายยกขึ้นมากัดเล็บ 

เท้าขวาวางไขว้เท้าซ้าย 

 5) นักบัลเลต์หมายเลข 5 ตัวบุคคลที่น่าจะเป็นศูนย์กลางของภาพ หากไร้ซึ่งขนาด

ตัวนักบัลเลต์หมายเลข 2 ที่กินพื้นที่และระยะที่ใกล้กับคนดูมากที่สุด นักบัลเลต์หมายเลข 5 ยืนอยู่ใน

ท่าเตรียม ก้าลังตั้งใจฟังค้าสั่งจากอาจารย์เปโรต์  

 6) นักบัลเลต์หมายเลข 6 ยืนซ้อนอยู่ด้านหลังช่วยนักบัลเลต์หมายเลข 7 แต่งตัว 

 7) นักบัลเลต์หมายเลข 7 จัดแต่งกระโปรงตัวเองให้เข้าท่ี 

 8) นักบัลเลต์หมายเลข 8 ยืนซ้อนอยู่หลังนักบัลเลต์หมายเลข 6 ก้าลังเกาศีรษะ 

 9) นักบัลเลต์หมายเลข 9 ยืนซ้อนอยู่หลังนักบัลเลต์หมายเลข 8 

 10) นักบัลเลต์หมายเลข 10 ยืนบนยกพ้ืน ปรับสายโชคเกอร์ (choker) ที่คอ 

 11) นักบัลเลต์หมายเลข 11 นั่งบนยกพ้ืนหันข้างขวา 

  12) นักบัลเลต์หมายเลข 12 นั่งพูดคุยกับนักบัลเลต์หมายเลข 13 

  13) นักบัลเลต์หมายเลข 13 นั่งแหวกขา เท้าหันออก ปลายเท้าจิกพ้ืน หันหน้าไปคุย

กับนักบัลเลต์หมายเลข 12 

  14) นักบัลเลต์หมายเลข 14 นั่งก้มหน้า 

  15) นักบัลเลต์หมายเลข 15 ยืนเท้าเอวมองมาทางอาจารย์เปโรต์ 

  16) นักบัลเลต์หมายเลข 16 ยืนจัดเสื้อผ้าตัวเอง 

  17) นักบัลเลต์หมายเลข 17 มีคุณแม่ช่วยจัดเสื้อผ้า 
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ภาพที่ 76 ภาพร่างตัวบุคคลในภาพ The Dance Class ปี ค.ศ. 1874 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

ผู้วิจัยสามารถนับนักบัลเลต์ในภาพ The Dance Class ปี ค.ศ. 1874 (ภาพที่ 76) ได้จ้านวน

ทั้งสิ้น 24 คน ดังนี้ 

1) นักบัลเลต์หมายเลข 1 ยืนก้มหน้า คล้ายว่าก้าลังอ่านกระดาษโน้ต 

 2) นักบัลเลต์หมายเลข 2 มองไปที่อาจารย์แปโรต์ 

6 
7 
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 3) นักบัลเลต์หมายเลข 3 ช่วยนักบัลเลต์หมายเลข 5 แต่งตัว 

 4) นักบัลเลต์หมายเลข 4 นั่งบนแกรนด์เปียโน มองไปที่อาจารย์แปโรต์และกัดเล็บ

มือข้างซ้าย 

 5) นักบัลเลต์หมายเลข 5 ถกกระโปรงด้านหลังขึ้นให้นักบัลเลต์หมายเลข 3 ช่วยจัด

เสื้อผ้าให้เรียบร้อย 

 6) นักบัลเลต์หมายเลข 6 ปรากฏเพียงเงาสะท้อนในกระจกเงา ยืนอยู่บนยกพ้ืนช่วย

นักบัลเลต์หมายเลข 7 แต่งตัว 

 7) นักบัลเลต์หมายเลข 7 ปรากฏเพียงเงาสะท้อนในกระจกเงา ยืนอยู่บนยกพ้ืน มี

นักบัลเลต์หมายเลข 6 ช่วยแต่งตัว 

 8) นักบัลเลต์หมายเลข 8 ปรากฏเพียงเงาสะท้อนในกระจกเงา ยืนอยู่บนยกพ้ืนขั้น

บนสุดใกล้หน้าต่าง 

 9) นักบัลเลต์หมายเลข 9 ปรากฏเพียงเงาสะท้อนในกระจกเงา ยืนอยู่บนยกพ้ืนขั้น

บนสุดข้างนักบัลเลต์หมายเลข 8 

 10) นักบัลเลต์หมายเลข 10 ยืนอยู่หน้ากระจกเงาก้าลังจัดเสื้อผ้าตัวเอง เป็นเพียงตัว

บุคคลเดียวในภาพที่มีท้ังตัวบุคคลและภาพสะท้อนในกระจกเงา 

 11) นักบัลเลต์หมายเลข 11 มองนักบัลเลต์หมายเลข 10 แต่งตัว 

  12) นักบัลเลต์หมายเลข 12 เป็นผู้เดียวในภาพที่ก้าลังเต้นต่อหน้าอาจารย์บัลเลต์

เต้นท่า posé in attitude croisée derrière (ภาพที่ 78) แขนอยู่ในต้าแหน่งที่ 4 ตามสถาบันบัลเลต์

ฝรั่งเศส (ภาพที่ 77) ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากท่าแขนในต้าแหน่งเดียวกันของบัลเลต์สถาบันอังกฤษ 

  13) นักบัลเลต์หมายเลข 13 ยืนบนยกพ้ืน หลังพิงผนัง 

  14) นักบัลเลต์หมายเลข 14 นั่งบนยกพ้ืน จัดสร้อยคอ 

  15) นักบัลเลต์หมายเลข 15 ยืนบนยกพ้ืน ก้าลังปรับสายโชคเกอร์ที่คอคล้ายนักบัล

เลต์หมายเลข 10 ในภาพ The Dance Class ปี ค.ศ. 1873-76 โดยประมาณ (ภาพที่ 75) ในอีก

มุมมองหนึ่ง 
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  16) นักบัลเลต์หมายเลข 16 นั่งพักแหวกขา เท้าหันออก ปลายเท้าจิกพ้ืน หันหน้า

ไปคุยกับนักบัลเลต์หมายเลข 14 เหมือนนักบัลเลต์หมายเลข 13 ในภาพ The Dance Class ปี ค.ศ. 

1873-76 โดยประมาณ (ภาพที่ 75) 

  17) นักบัลเลต์หมายเลข 17 นั่งมองนักบัลเลต์หมายเลข 12 เต้น 

  18) นักบัลเลต์หมายเลข 18 ยืนเท้าเอวมองนักบัลเลต์หมายเลข 12 

  19) นักบัลเลต์หมายเลข 19 นั่งหันหน้าไปทางซ้ายมือของตนเอง 

  20) นักบัลเลต์หมายเลข 20 ยืนมองนักบัลเลต์หมายเลข 12 อยู่หลังอาจารย์แปร์

โรต์ 

  21) นักบัลเลต์หมายเลข 21 ยืนอยู่หลังนักบัลเลต์หมายเลข 20 

  22) นักบัลเลต์หมายเลข 22 ยืนซ้อนอยู่หลังนักบัลเลต์หมายเลข 24 

  23) นักบัลเลต์หมายเลข 23 ยืนกุมมืออยู่บนยกพ้ืนขั้นบนสุด 

  24) นักบัลเลต์หมายเลข 24 โผล่เข้ามาในภาพเพียงเสี้ยวเดียว 

 

 

ภาพที่ 77 ท่าแขนในต้าแหน่งที่ 4 ตามแนวทางบัลเลต์ฝรั่งเศส 
ที่ ม า : Eliza Gaynor Minden, Positions of the Arms, accessed April 4, 2018, available 

from http://dancer.com/wp-content/uploads/2014/07/Benjamin_Arms_8.jpg 
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ภาพที่ 78 ขาและล้าตัวในท่า attitude croisée derrière 
ที่ ม า : Muriel Stuart, The Classic Ballet: Basic Technique and Terminology (New 

York: Alfred A. Knopf, 1972), 234, น้ามาดัดแปลงโดยผู้วิจัย 
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4.5 รายละเอียดพื้นที่และองค์ประกอบสถาปัตยกรรมภายในภาพ (Space and architectural 

elements) 

ผลการศึกษามีดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่พบในภาพจิตรกรรมที่น้ามาศึกษา 

ชื่อภาพ มุมห้อง ประตู หน้าต่าง บันได กระจกเงา เสา 

The Dancing Class 
(c. 1871-72) 

ขวา 2 1* - 2 - 

Dance Class at the Opera 
(1872) 

ซ้าย 3* 1 - 1 - 

The Dance Rehearsal 
(c. 1873) 

ซ้าย - 3 1 - 4 

The Rehearsal 
(c. 1873-78) 

ซ้าย - 3 - - - 

The Rehearsal 
(c. 1873-79) 

ซ้าย - 3 - - - 

The Dance School 
(c. 1874-78) 

ซ้าย - 2 - - - 

The School of Ballet 
(c. 1873) 

ขวา 2 1 1 - 1 

The Rehearsal 
(c. 1874) 

- - 3 1 - - 

The Dance Class 
(c. 1873-76) 

ขวา 1 1 - - - 

The Dance Class 
(1874) 

ขวา - 1* - 1 - 
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 จากตารางที่ 1 การใช้พ้ืนที่ของเดอกาส์ออกแบบมาให้มีความลึกด้วยเส้นทแยงให้เกิดเป็นมุม

ห้อง สัดส่วนจ้านวนมุมห้องซ้ายและขวามีสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกัน (5 : 4) ยกเว้นแต่ภาพ The 

Rehearsal ปี ค.ศ. 1874 โดยประมาณ (ภาพที่ 66) ที่เป็นภาพเดียวที่ไม่เห็นมุมห้อง แต่มีการใช้เส้น

ลาดเอียงขึ้นไปทางขวาช่วยเพ่ิมปริมาณพ้ืนที่ห้องให้กว้างขวางขึ้น องค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่เดอ

กาส์น้ามาใช้บ่อยที่สุดและมีในทุกภาพ คือ หน้าต่าง อย่างต่้า 1 บาน ปรากฏจ้านวนสูงสุด 3 บาน/

ภาพ จ้านวนรวมทั้งสิ้น 19 บาน โดยหน้าที่หลักของหน้าต่างเป็นแหล่งที่มาของแสงสว่าง (lighting) 

และแสดงบรรยากาศภายนอกห้อง อันดับที่ 2 คือ ประตู ปรากฏ 4 ภาพ ซึ่งมีทั้งช่องประตูโล่งและ

ประตูบานพับ ปรากฏจ้านวนสูงสุด 3 บาน/ภาพ จ้านวนรวมทั้งสิ้น 8 บาน อันดับที่ 3 ปรากฏ 3 ภาพ 

คือ กระจกเงาและบันได และองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในภาพที่น้ามาศึกษาน้อยที่สุด คือ 

เสา (กรณีตัวเลขที่ใส่ดอกจันเป็นจ้านวนองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏให้เห็นจริงในภาพและ/

หรือที่สะท้อนให้เห็นบนกระจกเงา) 

 นอกเหนือจากภาพกลุ่มที่ 2 ยังมภีาพจิตรกรรมที่มีลักษณะพ้ืนที่เดียวกัน แต่ไม่ได้เข้าเกณฑ์ที่

จะน้ามาศึกษาครั้งนี้ 2 ภาพ ได้แก่ ภาพ Dancers Practicing in the Foyer ปี ค.ศ. 1875-1900 

โดยประมาณ (ภาพที่ 79) และภาพจิตรกรรมเทคนิคสีชอล์ก The Dancing Lesson ปี ค.ศ. 1877 

โดยประมาณ (ภาพที่ 80) ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมสีน้้ามันก่อนปี ค.ศ. 1875 จะ

เห็นข้อแตกต่างเรื่องฝีแปรงที่หยาบขึ้นค่อนไปในแนวทางฝีแปรงแบบอิมเพรซชั่นนิสต์อย่างเห็นได้ชัด 

การลงรายละเอียดภาพน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพบรรยากาศภายนอกตัวอาคาร เดอกาส์วาด

ผ้าม่านที่ทึบแสงจนดูหยาบกระด้าง 
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ภาพที่ 79 Edgar Degas, Dancers Practicing in the Foyer, c. 1875-1900.  
Oil on canvas, 71 x 88 cm. 
ที่ มา : Jill De Vonyar and Richard Kendall, Degas and the Dance (New York: Harry N. 

Abrams, 2002), 86. 

 

 

ภาพที่ 80 Edgar Degas, The Dancing Lesson, c. 1877.  
Pastel monoprint on paper, 58.42 x 72.7 cm. 
ที่มา: Portland Museum of Art, The Dancing Lesson, accessed May 3, 2018, available 

from http://collections.portlandmuseum.org/Obj6076?sid=160&x=2736 
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4.5.1 การวางและวาดองค์ประกอบพื้นที่ซ้ าเดิม (Repetition in constructing spatial 

composition)  

  โครงสร้างการวางองค์ประกอบของพ้ืนที่ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผ่านการวาดภาพร่างพ้ืนที่ของภาพจิตรกรรมทั้ง 10 

ภาพที่น้ามาศึกษา ผู้วิจัยพบโครงสร้างการวางองค์ประกอบของพื้นที่ที่ศิลปินวาดซ้้า ๆ กัน 3 ประการ 

คือ ทัศนียวิทยา มุมห้อง-มุมมอง และองค์ประกอบสถาปัตยกรรม 

  1) ทัศนียวิทยา เดอกาส์ใช้หลักทัศนียวิทยาเชิงเส้นทั้งแบบจุดเดียวและสองจุด (หรือ

มากกว่า) กรณีทัศนียวิทยาแบบจุดเดียว จุดสุดสายตาจะอยู่เลยออกนอกกรอบรูปไปด้วยการตัดภาพ

มาเฉพาะส่วนที่ศิลปินต้องการน้าเสนอ ยกเว้น ภาพ The School of Ballet ปี  ค.ศ. 1873 

โดยประมาณ (ภาพที่ 41 และ 65) ที่จุดสุดสายตาอยู่ในภาพ แต่ไม่ได้อยู่กลางภาพตามขนบการวาด

แบบทั่วไป ส้าหรับทัศนียวิทยาแบบสองจุด (หรือมากกว่า) จุดสุดสายตาทั้งซ้ายและขวาจะอยู่ห่างไกล

กันออกไปและอยู่นอกกรอบรูป มีการใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมเข้ามาช่วยสร้างทัศนียวิทยาเพ่ือ

ชี้น้าให้คนดูรู้สึกถึงทัศนียวิทยา อาท ิเสา 4 เสาที่เรียงเป็นแนวลึกเข้าไปทางขวาสวนทางกับหน้าต่าง 3 

บานที่เรียงเป็นแนวลึกเข้าไปทางซ้ายและบันไดในมุมขวาในภาพ The Dance Rehearsal ปี ค.ศ. 

1873 โดยประมาณ (ภาพท่ี 37 และ 54) 

  2) มุมห้องและมุมมอง ต้าแหน่งการยืนของศิลปินไม่ใช่ต้าแหน่งแทนสายตาผู้ชม

บัลเลต์ กระจกเงา หรืออาจารย์ผู้สอน มุมที่เดอกาส์มองเห็นเป็นภาพมุมค่อนข้างสูง มุมที่ยืนสังเกต

การเรียนการสอนบัลเลต์จะต้องเห็นมุมห้อง 1 มุมปรากฏอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของภาพ มีการขยับ

ปรับเปลี่ยนในภาพต่อ ๆ ไปเพียงการเข้าไปใกล้กลุ่มตัวบุคคลมากขึ้นเท่านั้น และในภาพกลุ่มเดียวกัน

พบว่า องศาของมุมห้องแทบจะไม่แตกต่างกันเลยถ้าประมาณด้วยสายตา 

  3) องค์ประกอบสถาปัตยกรรม เดอกาส์จัดวางต้าแหน่งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

ในต้าแหน่งที่ใกล้เคียงกัน อาทิ การวาดบันไดวนที่หันมาในมุมมองเดิม ณ ต้าแหน่งเดิมในภาพกลุ่มที่ 

3 (ภาพที่ 67) และต้าแหน่งของประตูท่ีตรงกับต้าแหน่งของกระจกเงาในภาพกลุ่มท่ี 4 (ภาพที่ 74) 
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  ความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์งานของเอ็ดการ์ เดอกาส์ 

  นอกจากโครงสร้างการวางองค์ประกอบของพ้ืนที่ข้างต้น ผู้วิจัยขอสรุปความเป็นไป

ได้ในการวาดภาพจิตรกรรมสีน้้ามันชุดนักบัลเลต์เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 

1) ความเป็นไปได้ว่าศิลปินวาดภาพจากสถานที่จริง ห้องเรียนบัลเลต์ในแต่ละกลุ่ม

นั้นเป็นห้องเดียวกัน โดยมองผ่านมุมมองเดิมหรือคล้ายเดิมแล้วจึงจัดวางองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

ใหม ่ได้แก่ ภาพกลุ่มท่ี 2 (ภาพที่ 58) และ 4 (ภาพที่ 74) 

  2) ความเป็นไปได้ว่าศิลปินวาดภาพจากสถานที่จริง ห้องเรียนบัลเลต์ในภาพกลุ่มนั้น

เป็นห้องเดียวกัน ศิลปินเลือกมุมห้องมาวาดต่างกัน แต่ยังคงองศาของมุมไว้ใกล้เคียงเดิม แล้วจึงจัด

วางองค์ประกอบสถาปัตยกรรมในลักษณะสะท้อนกันและกัน ได้แก่ ภาพกลุ่มท่ี 1 (ภาพที่ 47) 

3) ความเป็นไปได้ว่าหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงอุปรากรในปี ค.ศ. 1873 ศิลปิน

วาดห้องเรียนบัลเลต์ขึ้นมาใหม่จากความทรงจ้าหรือการสร้างสรรค์ของศิลปินเอง โดย เลือกยึด

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมหนึ่ง ๆ คงไว้แล้วจึงจัดการพ้ืนที่ที่เหลือใหม่ ได้แก่ ภาพกลุ่มที่ 3 (ภาพที่ 

67) 

 

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตจากการศึกษาภาพร่างพ้ืนที่ทั้ง 10 ภาพ พบภาพที่มองไม่เห็นเพดาน

ห้องจ้านวน 7 ภาพ ขณะที่ 3 ภาพที่เหลือ (ภาพที่ 65, 72 และ 73) แสดงสัดส่วนเพดานห้องน้อยมาก 

ทุกภาพเน้นพื้นที่ของพ้ืนห้องเป็นหลัก ซึ่งอนุมานได้ว่าเป็นมุมมองที่มองต่้าลงมาโดยสายตาของศิลปิน

อยู่สูงกว่าระดับสายตาปกติ มุมมองลักษณะนี้อาจมีความเกี่ยวโยงกับส้านวนภาษาฝรั่งเศส regarder 

(quelqu’un) de haut (แปลตรงตั วว่ า มองจากที่ สู ง ) หรือ look down on (someone) ใน

ภาษาอังกฤษ (WordReference English-French Dictionary, 2018) ที่แปลว่า เหยียดหยาม มอง

ว่าคนอ่ืนด้อยกว่า เพ่ือสื่อแทนสายตาของเดอกาส์ที่มีต่อคนชนชั้นล่างที่ประกอบอาชีพเต้นกินร้ากิน

อย่างนักบัลเลต์ 
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4.5.2 ความซับซ้อนทางพื้นที่ในกระจกเงา (Spatial complexity in the inset 

mirrors) 

จากการศึกษาและวิเคราะห์กระจกเงาในภาพ The Dancing Class ปี ค.ศ. 1871-72 

โดยประมาณ (ภาพที่ 35) ภาพ Dance Class at the Opera ปี ค.ศ. 1872 (ภาพที่ 36) และภาพ 

The Dance Class ปี ค.ศ. 1874 (ภาพที่ 44) พบว่า สภาวะก้ากวมที่ปรากฏบนกระจกเงาในภาพ

จิตรกรรมกลุ่มนี้เกิดขึ้นจาก 3 ปัจจัย  ได้แก่ การเข้าไปจัดการกับพ้ืนที่ในงานจิตรกรรม การเชื่อมโยง

พ้ืนที่ และความสนใจเรื่องร่างกายและการเคลื่อนไหว 

1) การเข้าไปจัดการกับพ้ืนที่ในงานจิตรกรรม  

เดอกาส์ใส่ใจกับเรื่องพ้ืนที่และทัศนียวิทยาในงานจิตรกรรม ฉากที่ปรากฏในภาพที่

ส้าเร็จแล้วจึงเป็นผลจากการดัดแปลงห้อง ๆ นั้นจนเป็นภาพที่น่าพอใจส้าหรับตัวศิลปิน การเติมแต่ง

และแก้ไขของเดอกาส์อาจกล่าวรวมได้ว่า เดอกาส์เข้าไปเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดังกล่าวโดยไม่ยึดติดห้อง

ต้นแบบเลยก็ไม่ผิดนัก และการใช้องค์ประกอบอย่างกระจกเงาเข้ามาช่วยเสริมความอิสระในการ

สร้างสรรค์ที่ไม่ได้จ้ากัดอยู่แค่ภาพที่เห็นในพ้ืนที่ห้อง ๆ หนึ่ง แต่ยังมีภาพสะท้อน (reflection) ที่

ศิลปินสามารถเข้าไปจัดการพ้ืนที่ในกระจกเงาเพ่ิมขึ้นมาอีก บานกระจกเงาที่เดอกาส์ใช้อาจมีขนาดไม่

ใหญ่มากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของภาพทั้งหมด แต่พ้ืนที่ส่วนเล็ก ๆ ในกระจกเงานี้เอง เปรียบเสมือน

หน้าต่างที่สามารถแสดงภาพอ่ืน หรือมุมอ่ืนที่อยู่นอกเหนือจากภาพที่ศิลปินตัดมาให้เห็น ดังเช่น 

กระจกเงาโค้งในภาพ Dance Class at the Opera (ภาพที่  81) ที่ท้าหน้าที่บีบอัด (compress) 

พ้ืนที่ห้องซึ่งมีลักษณะเป็นสามมิติ ให้แสดงอยู่ในพ้ืนที่สองมิติอย่างภาพจิตรกรรมภาพเดียวให้ได้มาก

ที่สุด 

 



  113 

 

ภาพที่ 81 ภาพรายละเอียดกระจกเงาในภาพ Dance Class at the Opera ปี ค.ศ. 1872 
ที่มา: Wikiart, Dance Class at the Opera, accessed November 3, 2017, available from 

https://www.wikiart.org/en/edgar-degas/dance-class-at-the-opera-1872, น้ามาดัดแปลง

โดยผู้วิจัย 

 

2) การเชื่อมโยงพ้ืนที่ 

การเชื่อมโยงพ้ืนที่มากกว่าหนึ่งพ้ืนที่เป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่ ง ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ทาง

กายภาพหรือพ้ืนที่ทางสังคมก็ตาม เดอกาส์ทิ้งร่องรอยการปะติดปะต่อของพ้ืนที่ไว้ด้วยการเปิดแง้ม

ของบานประตู ช่องประตูเปิดโล่ง และหน้าต่างในหลาย ๆ ภาพ รวมไปถึงกระจกเงา ทั้งหมดให้ผล

คล้ายเป็นช่องเปิดไปสู่อีกพ้ืนที่หนึ่ง ทั้งพ้ืนที่ชายขอบและโลกภายนอก หรือพ้ืนที่ห้องที่เป็นฉากหลัก

และบรรยากาศนอกห้อง ดังที่ปรากฏอย่างชัดเจนในภาพสะท้อนของกระจกเงาในภาพ The Dance 

Class ปี ค.ศ. 1874 (ภาพที่ 82) เห็นได้ว่า กระจกเงาหนึ่งบานสามารถแสดง 2 พ้ืนที่ที่เป็นคู่ตรงข้าม

อย่างพ้ืนที่ภายในและพ้ืนที่ภายนอกให้อยู่ในผืนระนาบเดียวกันได้ และเพ่ิมพ้ืนที่ในการเติมตัวบุคคล

เข้าไปในภาพนอกเหนือจากพ้ืนห้อง 
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ภาพที่ 82 ภาพรายละเอียดกระจกเงาในภาพ The Dance Class ปี ค.ศ. 1874 
ที่ ม า :  The Metropolitan Museum of Art, The Dance Class, accessed November 3, 

2017, available from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/438817, 

น้ามาดัดแปลงโดยผู้วิจัย 

 

3) ความสนใจเรื่องร่างกายและการเคลื่อนไหว 

จากความเชื่อมต่อทางพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่นอกเหนือจากที่เราจะเห็นได้ด้วย

สมรรถนะการมองเห็นปกติ อาจน้ามาสู่ความสนใจเรื่องร่างกายและการเคลื่อนไหวของนักบัลเลต์ 

กระจกเงาเข้ามามีบทบาทในการสะท้อนภาพร่างกายให้รอบด้านมากขึ้นกว่าเดิม ในกรณีที่ตัวบุคคล

ยืนอยู่หน้ ากระจกเงาตามลักษณะที่ ปรากฏในภาพ The Dancing Class ปี  ค .ศ . 1871-72 

โดยประมาณ (ภาพที่ 83) กระจกเงาจะช่วยผู้ชมให้เห็นอีกด้านหนึ่งของตัวบุคคลที่ไม่สามารถมองเห็น

ได้ ความต้องการจะน้าเสนอความรอบด้านหรือมุมแปลกใหม่ด้วยกระจกเงาสอดคล้องกับการ

เคลื่อนไหวของนักเต้นที่ต้องเคลื่อนไหวให้เห็นทั้ง 360 องศา เกิดเป็นความพยายามของจิตรกรที่ตั้งใจ



  115 

จะบันทึกมุมต่าง ๆ ของนักเต้นในขั้นเบื้องต้น ก่อนที่เดอกาส์จะพัฒนาทักษะการวาดนักเต้นจากท่ีเคย

ยืนตั้งท่าดูนิ่ง ๆ อยู่จุดเดียวให้ดูเหมือนร่างนั้นเคลื่อนไหวผ่านพื้นที่และเวลาได้อย่างต่อเนื่องได้มากข้ึน 

 

 

ภาพที่ 83 ภาพรายละเอียดกระจกเงาในภาพ The Dancing Class ปี ค.ศ. 1871-72 โดยประมาณ 
ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, The Dancing Class, accessed November 3, 

2017, available from https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436141, 

น้ามาดัดแปลงโดยผู้วิจัย 
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4.6 รายละเอียดและจ านวนตัวบุคคลในภาพ (Ballerina details)  

ผลการศึกษามีดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจ้านวนและอากัปกิริยาของตัวบุคคลในภาพจิตรกรรมที่น้ามาศึกษา 

ชื่อภาพ นัก
บัลเลต์ 
ทั้งหมด 

เต้น ท่า
เตรียม 

ยืดเส้น/
พักผ่อน 

แต่งตัว อ่ืน 
ๆ 

ไม่
สามารถ
ระบุได้ 

The Dancing Class 
(c. 1871-72) 

14 - 3* 4 - 6 1 

Dance Class at the Opera 
(1872) 

14 - 1 5* - 6 2* 

The Dance Rehearsal 
(c. 1873) 

9 1 - 2 - 5 1 

The Rehearsal 
(c. 1873-78) 

10 4 - 1 2 3 - 

The Rehearsal 
(c. 1873-79) 

4 4 - - - - - 

The Dance School 
(c. 1874-78) 

9 3 - 1 - 4 1 

The School of Ballet 
(c. 1873) 

24 4 - 2 2 8 8 

The Rehearsal 
(c. 1874) 

14 3 - 1 1 3 6 

The Dance Class 
(c. 1873-76) 

17 - 1 - 6 9 1 

The Dance Class 
(1874) 

24 1 - 1 7* 10 5* 
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 จากตารางข้างต้น จ้านวนตัวบุคคลที่เป็นนักบัลเลต์ในภาพสูงสุดมีมากถึง 24 คน มี 2 ภาพ 

ได้แก่ ภาพ The School of Ballet ปี ค.ศ. 1873 โดยประมาณ (ภาพที่ 68) และภาพ The Dance 

Class ปี ค.ศ. 1874 (ภาพที่ 76) ส้าหรับภาพที่มีจ้านวนตัวบุคคลที่เป็นนักบัลเลต์น้อยที่สุด คือ ภาพ 

The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-79 โดยประมาณ (ภาพที่ 63) มีเพียง 4 คน เมื่อดูสัดส่วนตัวเลขใน

ตารางช่องเต้น พบว่า จ้านวนนักบัลเลต์ที่ก้าลังเต้นกับนักบัลเลต์ทั้งหมด (20 : 139) คิดเป็นร้อยละ 

14.39 หรืออยู่ในล้าดับที่ 3 ในขณะที่จ้านวนนักบัลเลต์ที่กระท้าสิ่งอ่ืน ๆ มีจ้านวนมากที่สุดเป็นอันดับ

ที่ 1 (54 : 139) คิดเป็นร้อยละ 38.85 ส่วนมากมักอยู่ในอากัปกิริยาที่ดูนิ่งเฉย (passive) เช่น ยืนมอง

เพ่ือนหรืออาจารย์ อันดับที่ 2 คือ นักบัลเลต์ที่ระบุไม่ได้ว่าก้าลังท้าอะไรในฉากมีทั้งสิ้นร้อยละ 18 

สามล้าดับสุดท้าย ได้แก่ นักบัลเลต์ที่ก้าลังแต่งตัวคิดเป็นร้อยละ 12.95 นักบัลเลต์ที่ก้าลังยืดเส้นหรือ

พักผ่อนในท่าทางแบบนักบัลเลต์คิดเป็นร้อยละ 12.23 และนักบัลเลต์ที่อยู่ในท่าเตรียมคิดเป็นร้อยละ 

3.6 ตามล้าดับ 

นักบัลเลต์ที่ปรากฏเป็นเงาสะท้อนในกระจกเงา แต่ไม่มีตัวบุคคลจริงในภาพมีจ้านวนทั้งหมด 

9 คนจากจ้านวนนักบัลเลต์ในภาพทั้งหมด 139 คน (กรณีตัวเลขที่ใส่ดอกจันเป็นจ้านวนตัวบุคคลที่

ปรากฏให้เห็นจริงในภาพและ/หรือตัวบุคคลที่สะท้อนให้เห็นบนกระจกเงา) 

จากการศึกษา วิเคราะห์ภาพโครงร่างตัวบุคคล และสรุปตัวเลขจากตารางแสดงจ้านวนตัว

บุคคลที่น้ามาศึกษา ผู้วิจัยค้นพบ 6 ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1) จ้านวนตัวเลขของตัวบุคคลที่มากอย่างมีนัยยะส้าคัญ คือ จ้านวนนักบัลเลต์ที่

กระท้าสิ่งอ่ืน ๆ อากัปกิริยาหนึ่งในนั้นเป็นภาพลักษณะที่ดูไม่เรียบร้อย เช่น การเกาหลัง การกัดเล็บ 

การอ้าปากหาวโดยไม่เอามือปิดปาก ฯลฯ ในหลาย ๆ ภาพ เดอกาส์คล้ายจะจงใจวางต้าแหน่งนัก

บัลเลต์ที่ท้าอากัปกิริยาไม่งามดังกล่าวให้ดูโดดเด่นเสียยิ่งกว่านักบัลเลต์ที่ก้าลังเต้นอย่างสวยงาม โดย

วาดให้นักบัลเลต์เหล่านี้เป็นตัวบุคคลหลักของภาพ ด้วยขนาดที่ใหญ่และระยะตัวบุคคลที่อยู่ใกล้คนดู

หรือแม้แต่การวางต้าแหน่งให้อยู่ตรงกลางภาพ ซึ่งยังพบในภาพจิตรกรรมชุดนักบัลเลต์บนเวที เช่น 

ภาพ The Rehearsal of the Ballet Onstage ปี ค.ศ. 1874 โดยประมาณ (ภาพที่ 84) รวมไปถึง

กลุ่มนักบัลเลต์ที่ก้าลังแต่งตัวโดยที่ไม่ระมัดระวังว่ามีบุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามอยู่ภายในห้องเรียนด้วย 

เช่น การถกกระโปรงไปในมุมที่มีอาจารย์ผู้ชายยืนอยู่ด้านหลัง (ภาพที่ 42) การยืนหันหลังแล้วก้มตัว

ต่อหน้าจิตรกรชายอย่างเดอกาส์ (ภาพที่ 41) เป็นต้น 
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ภาพที่ 84 Edgar Degas, The Rehearsal of the Ballet Onstage, c. 1874.  
Oil colors freely mixed with turpentine, with traces of watercolor and pastel over 
pen-and-ink drawing on cream-colored wove paper, laid down on bristol board and 
mounted on canvas, 54.3 x 73 cm. 
ที่ ม า : The Metropolitan Museum of Art, The Rehearsal of the Ballet Onstage, 

accessed May 2, 2018, available from https://www.metmuseum.org/art/collection 

/search/436155 

 

2) เดอกาส์วาดนักบัลเลต์เต้นในกระบวนท่าที่ไม่มีความหลากหลาย พบในกลุ่มภาพ

ที่น้ามาศึกษาทั้งหมดเพียง 5 กระบวนท่า (ไม่นับท่าเตรียม) ไม่ปรากฏภาพนักบัลเลต์ของเดอกาส์ใน

ท่าทางที่ต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ท่ากระโดดต่าง ๆ เช่น การกระโดด grand jeté (ภาพที่ 85) 

และไม่พบนักบัลเลต์ที่ก้าลังยืดเส้นหรือพักผ่อนไม่ปรากฏในท่านั่งฉีกขา 180 องศา (split) บนพ้ืนห้อง

แบบที่พบเห็นในห้องเรียนบัลเลต์ยุคปัจจุบัน แต่จะนั่งบนยกพ้ืนหรือเก้าอ้ี 
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ภาพที่ 85 ท่า grand jeté 
ที่ ม า : TOM GATELY, Grand Jeté, accessed May 3, 2018, available from https://www. 

bodiesinmotion.photo/motion/16/artwork/86 

 

  3) นอกจากนักบัลเลต์ที่เต้นกระบวนท่าเดียวกันแล้ว ยังพบตัวบุคคลที่ท้าท่าทางซ้้า

กันในหลายภาพ บางภาพพบในต้าแหน่งที่ใกล้เคียงกัน เช่น ท่านักบัลเลต์ยืนยืดเส้นด้วยการเอาขาข้าง

ขวาพาดบาร์ในภาพกลุ่มที่ 2 (ภาพที่ 59, 61 และ 64) ยกเว้นภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-

79 โดยประมาณ ท่านักบัลเลต์นั่งบนเก้าอ้ีในภาพกลุ่มที่ 3 (ภาพที่ 68 และ 70) ท่ายืนกุมมือ ท่าทาง

การช่วยกันแต่งตัว ฯลฯ 

4) จากต้าราและการศึกษาวิจัยส่วนหนึ่งกล่าวว่า เดอกาส์ศึกษาจากภาพถ่ายและ

ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีการถ่ายภาพ แต่เมื่อเทียบปี ค.ศ. ที่ต้าราส่วนใหญ่อ้างถึงจะเป็นช่วงเวลา

อีกหลายปีหลังจากที่เดอกาส์เขียนภาพจิตรกรรมกลุ่มนี้เสร็จ ภาพถ่ายขาว -ด้า Dancer Adjusting 

Her Shoulder Strap ปี ค.ศ. 1895-96 โดยประมาณ (ภาพที่ 86) แสดงให้เห็นความใฝ่ใจต่อหัวข้อ

นักบัลเลต์ของเดอกาส์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแม้ตัวศิลปินจะเปลี่ยนไปใช้สื่อใหม่ก็ตาม นัก

บัลเลต์ที่ก้าลังจัดแขนเสื้อให้เข้าท่ีถูกถ่ายรูปไปโดยไม่รู้ตัวในรูปแบบที่ปัจจุบันเรียกว่า ภาพถ่ายแคนดิด 

(candid photography) (Stanska, 2016) ปรากฏมาก่อนแล้วในภาพจิตรกรรมสีน้้ามันของเดอกาส์ 
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ภาพที่ 86 Edgar Degas, Dancer Adjusting Her Shoulder Strap, c. 1895-96.  
Photography. 
ที่มา: Zuzanna Stanska, These Photographs Taken By Edgar Degas Will Sweep You 

Off Your Feet, accessed May 2, 2018, available from http://www.dailyartmagazine 

.com/this-photographs-taken-by-edgar-degas-will-sweep-you-off-your-feet/ 

 

5) การจัดวางตัวบุคคลในภาพจิตรกรรมของเดอกาส์ในชุดภาพที่น้ามาศึกษาครั้ งนี้ 

หลายกรณีไม่สามารถแยกแยะได้ว่า ตัวบุคคลไหนคือตัวบุคคลหลักของภาพ เกณฑ์การตัดสินวัดจาก

ขนาดของตัวบุคคล ต้าแหน่งตัวบุคคลที่อยู่กลางภาพ สีสันเครื่ องแต่งกายหรือเครื่องประดับ 

(accessories) ที่โดดเด่น ถือเครื่องประดับเสื้อผ้าตัวละคร (costume props) เช่น พัด (กฤษรา 

วริศราภูริชา, 2551) หรือการแสดงท่าทางที่เป็นจุดสนใจของตัวบุคคลอื่น ๆ ในภาพ และมีการรวมตัว

กันเป็นกลุ่มก้อนตัวและการยืนเรียงซ้อนกัน นักบัลเลต์ยืนเหลื่อมกันเข้าไปตามความลึกของห้องท้าให้

เห็นร่างกายแค่บางส่วนจนท้าให้มองไม่ออกว่านักบัลเลต์เหล่านั้นก้าลังท้าอะไรอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุ่มภาพห้องเรียนบัลเลต์ยุคทศวรรษที่ 1880 ถึงต้น 1890 (ภาพที่ 87 และ 88) จะพบว่า คนดู

สามารถอ่านนักบัลเลต์ทุกคนในภาพได้ว่าก้าลังท้าอะไร ไม่มีลักษณะการยืนซ้อนติด ๆ กันแบบในภาพ



  121 

ยุคก่อน กล่าวได้ว่า ตัวบุคคลในภาพจิตรกรรมยุคหลังนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะหน้า

และระยะหลังได้อย่างชัดเจน 

 

 

ภาพที่ 87 Edgar Degas, Dancers in the Classroom, c. 1880.  
Oil on canvas, 39.4 x 88.4 cm. 
ที่ ม า : Kimbell Art Museum, Dancers in the Classroom, accessed May 2, 2018, 

available from http://impressionism.kimbellart.org/exhibit/music-youth/dancers-

classroom 

 

 

ภาพที่ 88 Edgar Degas, Before the Ballet, c. 1890-1892.  
Oil on canvas, 40 x 88.9 cm. 
ที่มา: National Gallery of Art, Before the Ballet, accessed May 2, 2018, available from 

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.1158.html 
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  6) เนื่องจากภาพจิตรกรรมเป็นภาพนิ่งและแสดงให้เห็นภาพในเวลาเดียว ท่าที่นัก

บัลเลต์เต้นในภาพจิตรกรรมหัวข้อบัลเลต์ของเดอกาส์ในยุคแรกนี้จึงไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่านัก

บัลเลต์ก้าลังเต้นท่าอะไร ผู้ชมไม่สามารถท่ีจะเห็นที่มาของกระบวนท่านั้น ๆ แต่เห็นช่วงเวลาสุดท้ายที่

ศิลปินจับมาวาดภาพ เช่น ท่าเต้นที่พบในภาพ The Rehearsal ปี ค.ศ. 1873-79 โดยประมาณ (ภาพ

ที่ 39 และ 63) มีท่าเต้นถึง 4 กระบวนท่าที่ช่วงเวลาหนึ่งของท่านั้น ๆ นักเต้นจะอยู่ในลักษณะท่าทาง

ดังกล่าว ท้าให้หลายต้ารากล่าวถึงท่าเต้นนักบัลเลต์ในภาพของเดอกาส์อาจคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกัน 

ลักษณะการวาดนักบัลเลต์ที่ก้าลังเต้นที่แสดงหลายเวลาในภาพ ๆ เดียวจะปรากฏชัดในภาพจิตรกรรม

ยุคหลังจากที่โรงอุปรากรย้ายมาอยู่ที่โรงอุปรากรการ์นิเยร์แล้ว (ภาพที่ 33 และ 89) ซึ่งภาพเหล่านี้

เป็นไปได้ในงานจิตรกรรม แต่ไม่อาจเป็นไปได้จริงในทางนาฏกรรมด้วยระยะห่างตัวบุคคลที่ใกล้กัน

เกินไปและขาดเรื่องความพร้อมเพรียง 

 

 

ภาพที่ 89 Edgar Degas, Dancers in the Rotunda at the Paris Opéra, c. 1875-1878 and c. 
1894.  
Oil on canvas, 88.6 x 95.9 cm. 

ที่มา: Norton Simon Museum, Dancers in the Rotunda at the Paris Opéra, accessed 

May 19, 2018, available from https://www.nortonsimon.org/art/detail/M.1968.25.P/ 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ลักษณะในงานจิตรกรรมของเอ็ดการ์ เดอกาส์เป็นที่รู้จักด้านการใช้พ้ืนที่และการแสดงหลัก

ทัศนียวิทยาเชิงเส้นที่โดดเด่นกว่าศิลปินในยุคเดียวกัน เครื่องบ่งชี้พ้ืนที่ที่เดอกาส์ใช้ ได้แก่ ความคมชัด

ในรายละเอียด ขนาด ต้าแหน่ง และการซ้อนทับ ช่วยสร้างพ้ืนที่ฉากให้ดูลึกลวงตา ผู้ชมเห็นความ

กลมกลืนของเส้นในภาพทั้งเส้นที่เกิดจากพ้ืนที่ในภาพและเส้นที่เกิดจากท่าทางนักบัลเลต์ เดอกาส์จง

ใจจัดวางตัวบุคคลในอากัปกิริยาต่าง ๆ ให้สอดคล้องไปกับแนวทัศนียวิทยา และเอ้ือให้พ้ืนที่ในห้องดู

กว้างขึ้น โดยเฉพาะการเรียงซ้อนกันของตัวบุคคลแบบใกล้ชิดกันเกิดเป็นเส้นทแยงเข้ามาส่งเสริม

ทัศนียวิทยาในภาพยิ่งขึ้น และยังมีการซ้อนทับระหว่างตัวบุคคลกับองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่ท้า

ให้ดูซ้อนกันหลายระดับ (multilayer) ซึ่งลักษณะการซ้อนทับดังกล่าวจะค่อย ๆ เลือนหายไปในภาพ

จิตรกรรมของเดอกาส์ในยุคหลัง  

กลวิธีการน้ากระจกเงามาใช้ยังเป็นเครื่องมือสร้างมิติใหม่ในงานศิลปะแนวทางอิมเพรซชั่น

นิสต์ กระจกเงาส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตาท้าให้พ้ืนที่ที่แลดูปกติไม่ปกติ ความก้ากวมทางพ้ืนที่แบบ

ที่เดอกาส์ใช้ในผลงานจิตรกรรมของเขา มักจะก่อให้เกิด 2 ตัวเลือกให้ผู้ชมเลือกอยู่เสมอ ผู้ชมต้องดู

และเชื่อเองว่าสิ่งนั้นเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพ หรือช่องประตูที่เชื่อมไปยังห้องอ่ืน ๆ แม้แต่ภาพที่มี

กระจกเงาอย่างที่เรามองเห็นว่าเป็นกระจกเงาจริง ๆ ก็สะท้อนภาพ 2 ตัวเลือกให้ผู้ชมเลือกที่จะสร้าง

พ้ืนที่เติมต่อเอาเองนอกเหนือจากภาพจิตรกรรมที่ศิลปินสร้างว่าจะเป็นอย่างไร การที่ศิลปินเข้าไป

จัดการกับพ้ืนที่ด้วยการเพ่ิม-ลบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมโดยอิสระ การเชื่อมโยงพ้ืนที่ และความ

สนใจเรื่องความเคลื่อนไหวของร่างกาย ท้าให้การวาดภาพลงบนระนาบสองมิติของเดอกาส์ไม่เพียง

สร้างภาพให้เป็นห้องสามมิติแล้วจัดวางตัวบุคคลในภาพ แต่ยังเพ่ิมระดับการลวงตาด้วยการใช้กระจก

เงาอย่างชาญฉลาดเพ่ือให้ได้พ้ืนที่ในภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างที่ไม่พบในกระจกเงาในผลงาน

ของศิลปินท่านอ่ืนในยุคก่อน และมีแนวโน้มที่จะยังอิทธิพลต่อแวดวงอิมเพรสซชั่นนิสต์รวมถึงศิลปิน

ยุคถัดมา 

ด้านแนวคิดต่อพ้ืนที่ในปารีสศตวรรษที่ 19 ผ่านสายตาของเดอกาส์ที่น้าเสนอภาพนักบัลเลต์

ในโรงอุปรากร นอกจากจะสะท้อนการแบ่งแยกพ้ืนที่ชายและหญิงอย่างชัดเจน ซึ่งหญิงอยู่ในสถานะที่
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ด้อยกว่าเป็นทุนเดิม สถานะที่ไร้ซึ่งอ้านาจของเพศหญิงก็ยังมีการแบ่งแยกชนชั้นกันเองด้วยฐานะ

ครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจมาร่วมกันกดขี่เพศหญิงด้วยกัน จะด้วยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตาม 

ภาพจิตรกรรมชุดนักบัลเลต์น้าเสนอภาพให้ปรากฏแก่สายตาผู้ชมในฐานะอภิสิทธิ์ชนผู้รู้เห็นเหตุการณ์

ต่าง ๆ (privilege witnesses) ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเวที และด้วยสายตาที่อาจเจือปนการดูถูก

เกลียดชังสตรี มุมมองของเดอกาส์จึงอยู่ค่อนข้างสูง ผู้ชมภาพชุดห้องเรียนบัลเลต์จะเห็นการจัดวาง

ท่าทางของตัวบุคคลที่ควรจะอยู่ในกรอบแต่กลับน้าเสนอออกมาให้ดูไร้การรักษาซึ่ งมารยาท ไร้การ

เสริมแต่งให้สวยเลิศ (flattering) ตามภาพลักษณ์ของนักบัลเลต์ที่ควรจะแสดงให้ผู้ชมเห็นบนเวที 

ขณะที่นักบัลเลต์ที่อยู่ในท่าทางเต้นจริง ๆ กลับมีจ้านวนแค่เล็กน้อยผิดกับความเข้าใจที่เห็นในทีแรก

เมื่อได้ดูภาพจิตรกรรมชุดนี้  อาจกล่าวได้ว่า เดอกาส์ไม่ได้วาดนักบัลเลต์เพราะต้องการเชิดชู

ความสามารถด้านนาฏยกรรมของพวกเธอ แต่ด้วยความสามารถดัดแขนขาได้เกินร่างกายมนุษย์ปกติ 

ตัวบุคคลที่เป็นสาวนักบัลเลต์ของเดอกาส์จึงมีฐานะเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการศึกษาร่างกายมนุษย์

ทีเ่ขาสามารถจัดวางและจัดการกับร่างกายของพวกเธอได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับพ้ืนที่ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาผลงานนักบัลเลต์ในแง่มุมทางอาชญาวิทยา (criminology) และการศึกษา

ประวัติศาสตร์ด้านเสื้อผ้าสตรียุคปลายศตวรรษที่ 19 เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้วิจัยไม่ได้กล่าวถึงและ

น้ามาวิเคราะห์ ซึ่งน่าสนใจศึกษาค้นคว้าต่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายส้าหรับการแสดงบัลเลต์ 

(ballet costumes) เมื่อเทียบกับชุดบัลเลต์ปัจจุบันที่เป็นชุดแนบเนื้อที่เรียกว่า leotard กับถุงน่อง 

สวมกระโปรงบานและสั้นมากหรือไม่สวมกระโปรงเลยเพ่ือแสดงกล้ามเนื้อและเปิดเผยเส้นของ

ร่างกายที่เคลื่อนไหวให้ได้มากท่ีสุด อาทิ กระโปรงทูทูที่หนาและยาวคลุมเข่าเป็นอุปสรรคต่อการอ่าน

ท่าเต้นของนักบัลเลต์ในภาพ การสวมคอร์เซท (corset) ตามสมัยนิยมของผู้หญิงยุคนั้นที่นักเต้น

บัลเลต์เองก็ต้องสวมใส่ แม้จะสร้างความล้าบากต่อการเคลื่อนไหวและท้าให้เส้นของท่าเต้นนั้น ๆ ดู

ผิดเพ้ียนไปจากท่าเต้นยุคปัจจุบัน การใส่เครื่องประดับประเภทโชคเกอร์ที่ไม่ได้ปรากฏแค่ในภาพ

จิตรกรรมชุดนักบัลเลต์ของเดอกาส์ แต่ยังพบในภาพ Olympia ของมาเนต์ ซึ่งมีความคลุมเครือและ

ยังถกเถียงกันในประเด็นว่า โชคเกอร์แสดงถึงสัญลักษณ์ของโสเภณีในสมัยนั้น และอาจเกี่ยวพันกับ

ชีวิตด้านมืดของสาวนักบัลเลต์ 
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 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ ต่างเกื้อกูลกันและเด่นชัดมาตั้งแต่ยุคที่
ผู้วิจัยศึกษา ตราบจนถึงทุกวันนี้  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนอย่างยิ่งในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ศิลปะที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือหาหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากการศึกษาจาก
ประวัติศาสตร์ บันทึกของศิลปินและคนร่วมยุคสมัยตามรูปแบบเดิม เมื่อประกอบกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น การตรวจสอบภาพจิตรกรรมด้วยเอ็กซเรย์และรังสีอินฟราเรดพิสูจน์หาการร่างภาพใน
ขั้นต้นหรือการปรับแก้ไขภาพในเวลาต่อมาของทั้งผลงานของเดอกาส์และศิลปินท่านอ่ืน ๆ ก็เป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์ที่น่าน้ามาใช้ศึกษา เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และการวิจัย
ทางศิลปะให้มีความรอบด้าน หลายมิติมากยิ่งขึ้น 
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