
วตัถุประสงค์ 
 นิสิตบอกความหมายของศิลปะได ้
 นิสิตบอกความหมายของทศันศิลป์ได ้
 นิสิตบอกประเภทของทศันศิลป์ได ้
 



เน้ือหา  
   -ความหมายของศิลปะ 
   -ความหมายของทศันศิลป์ 
   -ประเภทของงานทศันศิลป์ 
 



ความหมายของศิลปะ 
ศิลปะ คือ  ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยผา่น
กระบวนการคิด แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
 
 
 
  
 



ศิลปกรรม "art" 
1. ทัศนศิลป์ (visual art) เป็นศิลปะที่รับรู้ด้วยสายตาทั้ง 2 มิติได้แก่ จิตรกรรมและภาพพิมพ์ และ

งาน 3 มิติ ได้แก่ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม งานศิลปกรรมที่สามารถจับ
ต้องใช้สอยได้มีผู้เรียกว่า "ทัศนะ-ผัสสะศิลป์ (visuo-tactual art) 

2. โสตศิลป์ (auditory art) เป็นศิลปกรรมที่รับรู้ด้วยการฟัง ได้แก่ งานดุริยางค์ศิลป์ หรือ งานดนตรี 
ไม่มีภาพ มีแต่เสียงจากเครื่องดนตรีขณะบรรเลงเท่านั้น 

3. พจนศิลป์ (verbal art) เป็นศิลปกรรมที่ส่ือให้รับรู้ด้วยความเข้าใจในถ้อยค า ได้แก่งานวรรณกรรม 
ทั้งร้อยแก้ว และ ร้อยกรอง เป็นศิลปกรรมที่ส่ือกันเฉพาะในหมู่ผู้รู้ภาษาเดียวกัน 

4. ศิลปผสม (mixed art) เป็นศิลปกรรมที่ใช้สื่อให้รับรู้หลายอย่างพร้อมกัน ได้แก่ ละคร ที่ใช้ทั้ง
ทัศนศิลป์ในการสร้างฉากและเครื่องแต่งตัว ใช้ท่าทางการร่ายร า ใช้การพูดจาด้วยพจน์ศิลป์ และใช้
ดนตรีหรือ โสตศิลป์ประกอบไปพร้อม ๆ กัน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


ความหมายของทศันศิลป์  
หมายถึง  การมองเห็นหรือส่ิงท่ีพบเห็นในส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างสรรคข้ึ์น  ท าใหเ้กิดความงาม  ความพอใจ  และ
เกิดอารมณ์สะเทือนใจ  



ประเภทของทศันศิลป์            

        แบ่งประเภทของศิลปะ ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ  ตามประเภทของความงาม คือ    

       วจิติรศิลป์ (Fine Art)  

     ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) 

                    สถาปัตยกรรม  (Architecture)  



 วจิติรศิลป์ (Fine Art) คือศิลปะท่ีอ านวยประโยชน์ทางใจท่ี
ตอบสนอง ความคิด อารมณ์ความรู้สึก  ความประทบัใจและความ
งามเป็นส าคญั  มากกวา่ประโยชน์ใชส้อย  เช่น   
  -  จติรกรรม (Painting) 
   -  ประติมากรรม (Sculpture) 
  -  ภาพพมิพ์ (Printmaking, Graphic Art) 
                        -  ศิลปะเทคนิคผสม (Mixed media)  
  -  ศิลปผสม (Mixed Art) 
  - การถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์        
    (photography and filmmaking)  
   



  

      งานจิตรกรรม แบ่งออกได้ 2 ชนิด  
  - การวาดเส้น (Drawing) 
  - การระบายสี (Painting)   



ลกัษณะของภาพจิตรกรรม 
 1.ภาพหุ่นน่ิง (Still life) 

 
 
 



 2.ภาพคนทั่วไป แบ่งได้ 2 ชนิด คือ  
  ภาพคน (Figure) เป็นภาพท่ีแสดงกิริยาท่าทางต่าง ๆ ของมนุษย ์

 

 



 
  
 
  
  
 
 
 
  
 

                       3. ภาพคนเหมือน (portrait)  
เป็นภาพท่ีแสดงความเหมือนของใบหนา้ของคน ๆใดคนหน่ึง 
 



 4.ภาพสัตว์ ( Animals Figure)  
แสดงกิริยาท่าทางของสตัวท์ั้งหลายในลกัษณะต่าง ๆ 

 
 
  
 



5.ภาพทิวทัศน์ผืนน า้ หรือ ทะเล (Sea scape ) 
 
  
 



6.ภาพทิวทัศน์พืน้ดนิ (Landscape)  
 



7.ภาพทวิทศัน์ของชุมชนหรือเมือง (Cityscape) 
 



8.ภาพประกอบเร่ือง (Illustration)  





9.ภาพองค์ประกอบ (Composition) 



10.ภาพลวดลายตกแต่ง (Decorative painting)  



 ประติมากรรม (Sculpture)  
  งานประติมากรรมท าได ้4 วิธี  คือ  
 1. การป้ัน (Casting)  
       2. การแกะสลกั (Carving)   
 3. การหล่อ (Molding)  
 4. การประกอบขึน้รูป (Construction)  



ประเภทของงานประติมากรรม มี 3 ประเภท
  

1.ประตมิากรรมแบบนูนต า่ ( Bas  Relief )  
2.ประตมิากรรมแบบนูนสูง (High  Relief)  
3.ประติมากรรมแบบลอยตัว (Round Relief)  



        1.ประตมิากรรมแบบนูนต า่ ( Bas  Relief )  
 



     2.ประตมิากรรมแบบนูนสูง (High  Relief)  
 



3.ประติมากรรมแบบลอยตัว (Round Relief)  
 
 

     



 ศิลปะภาพพมิพ์(Graphic arts) 
 การพมิพ์ภาพ ( PRINTING )  การ พมิพ์ภาพ 
หมายถงึ  การถ่ายทอดรูปแบบจากแม่พมิพ์ออกมาเป็น
ผลงานทีม่ีลกัษณะ เหมือนกนักบัแม่พมิพ์ทุกประการ 
และได้ภาพที่เหมือนกนัมีจ านวนตั้งแต่ 2 ช้ินขึน้ไป  



   การพมิพ์ภาพมีองค์ประกอบทีส่ าคญัดงันี ้
1. แม่พมิพ์ เป็นส่ิงทีส่ าคญัทีสุ่ดในการพมิพ์  
2. วสัดุทีใ่ช้พมิพ์ลงไป  
3. สีที่ใช้ในการพมิพ์  
4. ผู้พมิพ์  



จุดมุ่งหมายในการ พมิพ์ ม ี2 ประเภท คือ  
      1 ศิลปะภาพพมิพ์ ( GRAPHIC ART ) เป็นงานพิมพ์
ภาพเพื่อใหเ้กิดความสวยงามเป็น งานวจิิตรศิลป์  
      2 ออกแบบภาพพมิพ์ ( GRAPHIC DESIGN ) เป็นงาน
พิมพภ์าพประโยชน์ใชส้อยนอก เหนือไปจากความสวยงาม 
ไดแ้ก่ หนงัสือต่างๆ บตัรต่างๆ ภาพโฆษณา ปฏิทิน ฯลฯ 
จดัเป็นงาน ประยกุตศิ์ลป์  
 
 
 



ประเภทของแม่พมิพ์ มี 4 ประเภท คือ  
      

  1 แม่พิมพนู์น ( RELIEF PROCESS ) เป็น การ
พิมพโ์ดยใหสี้ติดอยูบ่นผวิหนา้ท่ีท าใหนู้น ข้ึนมาของ

แม่พิมพ ์ภาพท่ีไดเ้กิดจากสีท่ีติดอยูใ่นส่วนบนนั้น แม่พิมพ์
นูนเป็นแม่พิมพ ์ท่ีท าข้ึนมาเป็นประเภทแรก ภาพพิมพช์นิดน้ี
ไดแ้ก่     ภาพพิมพแ์กะไม ้ ภาพพิมพแ์กะยาง  ตรายาง ภาพ

พิมพจ์ากเศษวสัดุต่างๆ  
 



ภาพผลงานแม่พมิพ์นูน เทคนิคแกะไม้ 
 



ภาพผลงานแม่พมิพ์นูน เทคนิคแกะไม้ 
 
 



2 แม่พิมพร่์องลึก ( INTAGLIO PROCESS ) เป็น การ
พิมพโ์ดยใหสี้อยูใ่นร่องท่ีท าใหลึ้กลง ไปของแม่พิมพโ์ดยใช้
แผน่โลหะท าเป็นแม่พิมพ ์( แผน่โลหะท่ีนิยมใชคื้อแผน่
ทองแดง ) และท าใหลึ้กลงไปโดยใชน้ ้ ากรดกดั ซ่ึงเรียกวา่ 
ETCHING แม่พิมพร่์องลึกน้ีพฒันาข้ึนโดย ชาวตะวนัตก 
สามารถพิมพง์านท่ีมีความ ละเอียด คมชดัสูง สมยัก่อนใชใ้น
การพิมพ ์หนงัสือ พระคมัภีร์ แผนท่ี เอกสารต่างๆ แสตมป์ 
ธนบตัร ปัจจุบนัใชใ้นการพิมพง์านท่ีเป็นศิลปะ และธนบตัร  
 
 



ภาพผลงานศิลปะแม่พิมพร่์องลึก เทคนิคกดักรดโลหะ 
  



    3 แม่พิมพพ์ื้นราบ ( PLANER PROCESS ) เป็น   
การพิมพโ์ดยใหสี้ติดอยูบ่นผวิหนา้ ท่ีราบเรียบของแม่พิมพ ์
โดยไม่ตอ้งขดุหรือแกะพื้นผวิลงไป แต่ใชส้ารเคมีเขา้ช่วย ภาพ
พิมพ ์ชนิดน้ีไดแ้ก่ ภาพพมิพ์หิน ( LITHOGRAPH ) การพมิพ์
ออฟเซท ( OFFSET ) ภาพพมิพ์กระดาษ ( PAPER-CUT ) 
ภาพพมิพ์คร้ังเดยีว ( MONOPRINT )  
 
 



ภาพผลงานแม่พมิพ์พืน้ราบเทคนิคแม่พมิพ์กระดาษ  
 

• ลีลา " MOVE MENT " 89 x 64 CM.  
ภาพพิมพแ์ม่พิมพก์ระดาษ PAPER BLOCK 2004 



  
4 แม่พมิพ์ฉลุ ( STENCIL PROCESS ) เป็น การพิมพ์
โดยใหสี้ผา่นทะลุช่องของแม่พิมพล์งไป สู่ผลงานท่ีอยู่
ดา้นหลงั เป็นการพิมพช์นิดเดียวท่ีไดรู้ปท่ีมีดา้นเดียวกนักบั
แม่พิมพ ์ไม่กลบัซา้ย เป็นขวา ภาพพิมพช์นิดน้ีไดแ้ก่ ภาพ
พิมพฉ์ลุ ( STENCIL ) ภาพพิมพต์ะแกรงไหม ( SILK 
SCREEN ) การพิมพอ์ดัส าเนา ( RONEO ) เป็นตน้  



ภาพผลงานแม่พมิพ์ฉลุ เทคนิคแม่พมิพ์ตะแกรงไหม  
วจิิตรศิลป์ 

 



ภาพผลงานแม่พิมพฉ์ลุ เทคนิคแม่พิมพต์ะแกรงไหม 
ประยกุตศิ์ลป์ 

 



  ศิลปะเทคนิคผสม (Mixed media)  

 





• ศิลปผสม (mixed art) เป็นศิลปกรรมท่ีใช้สื่อให้
รับรู้หลายอย่างพร้อมกนั ได้แก่ ละคร ที่ใช้ทัง้
ทศันศิลป์ในการสร้างฉากและเคร่ืองแตง่ตวั  

 ใช้ทา่ทางการร่ายร า ใช้การพดูจาด้วยพจน์ศิลป์ และ
ใช้ดนตรีหรือ โสตศิลป์ประกอบไปพร้อม ๆ กนั 





 



การถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์      
(photography and filmmaking) 



• การถ่ายภาพ (photography) 



การถ่ายภาพ (photography) 

 



การสร้างภาพยนตร์ (filmmaking) 

 
 



การสร้างภาพยนตร์ (filmmaking) 

  





การจัดรูปแบบการถ่ายทอดทางด้านวจิิตศิลป์ 
1. ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic art.)    
2. ศิลปะแบบตัดทอน (Semi-abstract art.)   
3. ศิลปะแบบนามธรรม (Abstract art.)  
4.ศิลปะแบบเหนือจริง (ความฝันและจินตนาการ) Surreal art. 
5.ศิลปะแบบประทับใจ (Art impression.) 



การรับรู้เชิงสุนทรียะศิลปะวจิติรศิลป์ 



ทฤษฎนิียมการลอกเลยีนแบบ (Initationalism) 
ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic art.) 
  เกณฑ์การรับรู้ทางการเห็น :  ความถูกตอ้งทางการ
เห็นตามธรรมชาติ โดย น าเสนอความเหมือนจริงในเน้ือหา
สาระของผลงาน 
              คุณค่าทางสุนทรียภาพ :    เนน้คุณค่าทางดา้น
เร่ืองราวจากการพรรณนาถึงความถูกตอ้งจะยดึในหลกัความ
เป็นจริงหรือการแสดงสาระของวตัถุนั้นๆอยา่งสมจริง 



ผลงานรูปแบบเหมือนจริง(วาดเส้น) 
 



ผลงานรูปแบบเหมือนจริง(จิตรกรรม) 
 



ผลงานรูปแบบเหมือนจริง(จิตรกรรม) 
 



ผลงานรูปแบบเหมือนจริง(ประติมากรรม) 
 
 



ผลงานรูปแบบเหมือนจริง(ประติมากรรม) 



การถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์      
(photography and filmmaking) 

รูปแบบเหมือนจริง 
 

 



 ทฤษฎนิียมรูปทรง (Formalism) 
 ศิลปะแบบตัดทอน (Semi-abstract art.) 
             เกณฑ์การรับรู้ทางการเห็น :  การวเิคราะห์จากการ
เรียนรู้และการรับรู้ 
              คุณค่าทางสุนทรียภาพ :      เน้นคุณค่าทางการ
ออกแบบ บนพืน้ผวิโครงสร้างการออกแบบ รูปทรง และ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ทางศิลปะ ความเป็นเอกภาพจาการ
ประสานขององค์ประกอบศิลป์และหลกัการออกแบบ 



ศิลปะแบบตัดทอน(จิตรกรรม) 
 
 



ศิลปะแบบตัดทอน(ประตมิากรรม) 
 



ศิลปะแบบตัดทอน(ภาพพมิพ์) 
 



การถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์      
(photography and filmmaking) 

รูปแบบตดัทอนรูปทรง 
 

 



ทฤษฎนิียมการแสดงออกทางอารมณ์(Emotionalism) 
 ศิลปะแบบประทับใจ (Art Impressions.) 
  เกณฑ์การรับรู้ทางการเห็น : การหาข้อมูลและการตคีวาม 
 คุณค่าทางสุนทรียภาพ : เน้นคุณค่าเชิงการแสดงออก สู่ผู้ชมให้
เกดิอารมณ์สะเทือนใจ เป็นจริงในการส่ือความหมายที่ก่อให้เกดิผล
ต่ออารมณ์ความรู้สึกและความคดิ ทีแ่สดงออกทั้งความสุขและ
ความทุกข์ จากสีและทแีปลงของศิลปิน เน้นเร่ืองอารมเป็นหลกั 



ศิลปะแบบประทับใจ(จิตรกรรม) 
 



ศิลปะแบบประทบัใจ(จิตรกรรม) 
 
 



ศิลปะแบบประทบัใจ(ประตมิากรรม) 
 



ศิลปะแบบประทับใจ(ภาพพมิพ์) 
 



การถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์      
(photography and filmmaking) 

รูปแบบประทบัใจ 
 

 



 ทฤษฎนิียมจินตนาการ  (Imaginationalism) 
ศิลปะแบบเหนือจริง (ความฝันและจินตนาการ) Surreal art. 
  
 เกณฑ์การรับรู้ทางการเห็น : การวเิคราะห์ทางวฒันธรรม 
  คุณค่าทางสุนทรียภาพ :     เป็นการแสดงแนวคิดในการ
สร้างสรรคศิ์ลปะ  โดยเนน้ความคิดหรือจินตนาการ  หรือท่ี
เรียกวา่อุดมคติ  (idealism)  ส่วนใหญ่จะเป็นผลงานแนวประเพณี  
เช่น  ศิลปะไทย  อียปิต ์ หรือศิลปะอินเดีย  เป็นตน้  ซ่ึงการท า
ศิลปวจิารณ์ตามทฤษฎีน้ีจะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจ
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินนั้น ๆ อยา่งลึกซ้ึงดว้ย 



ศิลปะแบบเหนือจริง(จิตรกรรม) 
 



ศิลปะแบบเหนือจริง(จิตรกรรม) 
 



ศิลปะแบบเหนือจริง(จิตรกรรม) 
 
 



ศิลปะแบบเหนือจริง(ประติมากรรม) 
 
 



ศิลปะแบบเหนือจริง(ภาพพมิพ์) 
 



การถ่ายภาพและการสร้างภาพยนตร์      
(photography and filmmaking) 

แบบเหนือจริง 
 



ศิลปะแบบนามธรรม (Abstract art.) 
 

เกณฑ์การรับรู้ทางการเห็น  :  ใชป้ระสบการณ์และจินตนาการ  
คุณค่าทางสุนทรียภาพ  :  เป็นความงามท่ีไม่มีความจริงเหลืออยู ่
เพราะถูกตดัทอนใหเ้หลือแค่เส้นสี น ้าหนกั ท่ีก่อใหเ้กิดความงาม

ตามอารมณ์ ความรู้สึกเป็นส่ิงท่ีเหนือความเป็นจริงตอ้งใช้
จินตนาการในการรับรู้รับชม 



ศิลปะแบบนามธรรม 
จิตรกรรม 

 
 
 
 



ประติมากรรมนามธรรม 

 



ศิลปะภาพพิมพรู์ปแบบนามธรรม 

 



ภาพถ่ายนามธรรม 

 



การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ 
  การออกแบบสามารถสนองประโยชน์ในการด ารงชีวิตอย่าง 
มีประสิทธิภาพและความสวยงาม ซึง่ต้องผสานความรู้ด้านศิลปะ 
และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกนั ตามผลงานศิลปะแตล่ะประเภทซึง่มี 
รูปแบบแตกตา่งกนั  



1. ลกัษณะประจ าชาติหรือลกัษณะดัง้เดิมของชนชาติ  



2. ลกัษณะพิเศษของท้องถ่ินแตล่ะท้องถ่ินซึง่ผสมผสานกนั 
และเกิดเป็นรูปแบบใหมข่ึน้  



3. เกิดจากศิลปินพยายามสร้างรูปแบบเฉพาะตน และตัง้
เป็นสกลุช่างขึน้  

ART 
NOUVEAU  

DE STIJL  



1. รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย (Function 
follows Form) เป็นวิถีการออกแบบที่นิยมความ
งามของรูปทรงเป็นหลกัโดยยดึแนวคิดท่ีวา่ “ความ
งามต้องมาก่อนประโยชน์ใช้สอยเสมอ” ใช้อธิบาย
กระบวนการออกแบบที่เน้นความงามเป็นหลกั 

จุดประสงค์ เพื่อยกระดบัคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ให้
สงูขึน้ เพื่อเพิ่มราคาสินค้า 

 

รูปแบบการออกแบบ Form 



รูปแบบการออกแบบ Form 



รูปแบบการออกแบบ Form 
2. ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ (Form Follows 

Function) นิยมประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกั “ประโยชน์ใช้
สอยต้องมาก่อนความงามเสมอ” มกัใช้มาอธิบาย
กระบวนการการออกแบบในระบบอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวกบั
การผลติจ านวนมาก(Mass Product)  แนวทางการ
ออกแบบนีป้ระกอบด้วย 

   - รูปทรง สีสนัเป็นไปตามความเป็นไปของสงัคม 

  - รูปแบบ เหมาะสมกบัวสัด ุและกรรมวิธีการผลิตในระบบ
อตุสาหกรรม 

 



รูปแบบการออกแบบ Form 



รูปแบบการออกแบบ Form 

3. การตลาดมาก่อนการออกแบบ (Design 
Follows Marketing) เน้นการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ทางการตลาดและการผลิตก่อนการออกแบบ 
เพื่อยกระดบัสินค้าให้สงูขึน้ 



รูปแบบการออกแบบ Form 



รูปแบบการออกแบบ Form 

4. อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนการรูปแบบ (Form 
Follows Emotion) เช่ือวา่นอกจากความต้องการ
ด้านคณุประโยชน์แล้ว ต้องการคณุคา่ความร่ืนรมย์ 
ประสบการณ์ และลกัษณะเฉพาะตวับางอยา่งด้วย 

 



รูปแบบการออกแบบ Form 



รูปแบบการออกแบบ Form 
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รูปแบบการสร้างสรรค์งานประยุกต์ศิลป์ 

1 หัตถกรรมศิลป์ (Hand I crafts) 

ได้แก่ส่ิงของเคร่ืองใช้ทีผ่ลติด้วยมือ (Hand Made)  
เป็นส่วน ใหญ่มีเคร่ืองมือเป็นอุปกรณ์บ้างพอสมควรในการช่วย 
 ผ่อนแรงหรือเสริมให้งานประณตียิง่ขึน้ หัตถกรรมมักเร่ิม 
 ต้นจากท าเป็นงานอดิเรกในยามว่างเพ่ือความเพลดิเพลนิ 
 สบายใจ แต่กลบัมีคุณค่าทางความงามจากความประณตี  
ของฝีมือช่าง และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว  



เคร่ืองป้ันดนิเผา (Ceramics) เช่น ถ้วย ชาม กระปุก ตุ๊กตา ภาชนะ
บรรจุในรูปแบบต่างๆ มกีาร เขียนลวดลายตกแต่ง หัตถกรรมศิลป์ 
  



 เคร่ืองจักสาน (Basketry) มักใช้หวาย ไม้ไผ่และ พืชเส้นใยอ่ืนๆ น ามาน

สอดสลบัเข้าด้วยกนัเป็นรูป ทรงและลวดลายตามรสนิยม ตั้งแต่ภาชนะใช้สอย ขนาดเลก็ 
ไปจนเคร่ืองเรือนอนัใหญ่โตแข็งแรง เช่น กระบุง ตะกร้า กระจาด กระติ๊บ กระเป๋าย่านลเิพา  



 เคร่ืองถักทอ (Weaving) พบเห็นได้ทัว่ไปในทุก ภาคของประเทศไทย 

จากผ้าทอพืน้เมืองอนัมช่ืีอ เสียงหลายแห่ง เช่น ผ้าทอเกาะยอ ผ้าไหมพุมเรียง ของ
ภาคใต้ ผ้าซ่ินตีนจก ผ้าไหมแพรวา ของภาค อสีาน หรือเส้ือม่อฮ่อมของภาคเหนือ 
หัตถกรรมศิลป์  



เคร่ืองประดบั (Jewelry Making)  



เคร่ืองไม้แกะสลกั (Wood working) มอียู่ 2  ลกัษณะ คือ การแกะ
เป็นภาพนูนบนเน้ือไม้ และการแกะลอยตวั เป็น งานทีต้่องอาศัยความ ประณีตและ
ความระมดัระวงัเป็น อย่างมาก เพราะถ้าแกะสลกัเน้ือไม้ส่วนใดส่วนหน่ึงผดิ พลาด
ไป กจ็ะท าให้งานเสียหาย ไปทั้งช้ิน นอกจากความ ประณีตในการแกะสลกัเป็น
ลวดลายบนเน้ือไม้แล้ว การ ออกแบบภาพนูน หรือไม้แกะสลกัลอยตวั อย่างมศิีลปะ  



 เคร่ืองหนัง  (Leather Craft) งานหัตถศิลป์ล้วน ต่างเป็นงาน
หัตถกรรมทีส่ร้างสรรค์ขึน้มาเพ่ือ สนองความต้องการของมนุษย์ด้านประโยชน์ ใช้
สอยทั้งส้ิน  



2 อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Arts) 

 เป็นพฒันาการทีสื่บต่อมาจากงานหัตถกรรมอนัต้องผลติ ด้วยมือใช้เวลาและ
แรงงานมากแต่ให้ผลผลติในจ านวน จ ากดั ผู้หวงัผลประโยชน์ทางการเงินจึงหัน
มาใช้เคร่ืองจัก เป็นหลกัในการผลติ ท าให้สมารถผลติได้เป็นจ านวนมาก 
(Mass Product) โดยใช้เวลาน้อย แรงงานคนน้อยแต่ จ าหน่ายได้เงนิ
จ านวนมาก ประหยดัค่าจ้าง  งาน อุตสาหกรรมศิลป์ทีเ่ด่นชัดเช่น ยานพาหนะ 
ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแข่ง รถไฟ เคร่ืองบิน เรือเดนิสมุทร 







 พาณชิยศิลป์ (Commercial Arts) เป็นงานศิลปะที่เกีย่วข้องกบัการ
ออกแบบเพ่ือ สนับสนุนกจิการค้า และการบริการ เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมาย 
ได้แก่ การออกแบบเคร่ืองหมายการค้า การ ออกแบบส่ิงพมิพ์ การออกแบบโฆษณา การ
ออกแบบฉลาก สินค้า การออกแบบจัดแสดงสินค้า ฯลฯ ผู้สร้างสรรค์งาน เรียนกว่า นัก
ออกแบบ (Designer) โดยส่ือความหมายที ่ต้องการไปสู่มวลชนในรูปแบบต่างๆ 
เป็นศิลปะเกีย่วกบัการ โฆษณาประชาสัมพนัธ์ หรือปัจจุบันเรียกว่า  นิเทศศิลป์ (Visual 

Communication) 







มัณฑนศิลป์  (Decorative Arts) 
 เป็นงานศิลปะที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบเพ่ือการ ตกแต่ง ส่ิงต่าง ๆ ให้เกดิความสวยงาม
และเหมาะสมกบั ประโยชน์ใช้สอยมากขึน้ได้แก่ การจัดตกแต่งภายในบ้าน อาคาร สถานที่
ต่าง ๆ การตกแต่งภายนอก การจัดสวน การจัดนิทรรศการ การจัดบอร์ด ป้ายนิเทศ การ
จัดแสดง สินค้า การแต่งกาย การแต่งหน้า การตกแต่งห้องนอน ห้องต่างๆ ซ่ึงเป็นการ  
ออกแบบและตกแต่งส่ิงของเคร่ือง ใช้ในชีวติประจ าวนัให้เกดิความสวยงาม  





สถาปัตยกรรม (Architecture)  

 สถาปัตยกรรม (Architecture)   เป็นงานศิลปะที่เกีย่ว กบัการก่อสร้าง 
เป็นงานศิลปกรรมเพยีงแขนงเดยีวทีม่ ีเพยีงรูปแบบ ไม่มเีร่ืองราว หรือเน้ือหาเหมือน
อย่างงาน ด้านประตมิากรรมหรือจิตรกรรม เป็นศิลปะและวทิยาการ แห่งการก่อสร้างที่
น ามาท าเพ่ือสนองวามต้องการในด้าน ประโยชน์ใช้สอยและจิตใจ มีลกัษณะเป็น
ส่ิงก่อสร้างที ่สร้างอย่างงดงาม จ าแนกออกได้ 2 ลกัษณะ 



 สถาปัตยกรรมแบบเปิด เป็น สถาปัตยกรรมที่
มนุษย์สามารถเข้าไป ใช้สอยได้ เช่น อาคารเรียน ทีพ่กัอาศัย  







สถาปัตยกรรมแบบปิด 
สถาปัตยกรรมแบบปิด เป็น สถาปัตยกรรมทีม่นุษย์ไม่สามารถเข้าไป ใช้สอยได้ เช่นสถูป เจดย์ี 







 
องค์ประกอบศิลป์ (Composition) 

หรือองค์ประกอบที่ให้เกดิความงาม 
คือ ทศันธาตุ(Visual Elements) 

ทัศนธาตุ มีอะไรบ้าง ? 



1.จุด(Point) 
 



 2. เส้น(Line)  เส้นมี7อย่าง 
   เส้นแนวนอน  เส้นแนวตั้ง  เส้นเฉียง  เส้นหยกั ซิกแซก  

     เส้นโค้ง  เส้นหยกัโค้ง - เส้นเกลยีว 
 



 



3.รูปร่าง รูปทรง (Shape & Form  

รูปทรงมี 3 แบบ 
3.1. แนวธรรมชาติ (Natural Shape & Form) 

3.2. แนวเรขาคณติ (Geometrical Shape & Form)  
3.3. แนวอสิระ (Indefinite Shape & Form)   



 



4 .น า้หนัก (Value) 

  



5.สี (Colour)  

  



6.ทีว่่าง (Space)  

  



 
   7.พืน้ผวิ (Texture) 

      



 เม่ือเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ กเ็ข้าใจ
สุนทรียะภาพทางความงาม 


