


เนือ้หา
-ความหมายของศิลปะ
-ความหมายของทศันศิลป์
-ประเภทของงานทศันศิลป์



วตัถุประสงค์

- นิสิตบอกความหมายของศิลปะได้
- นิสิตบอกความหมายของทศันศิลป์ได้
- นิสิตบอกประเภทของทศันศิลป์ได้



ความหมายของศิลปะ
ศิลปะ คือ  ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนโดยผา่นกระบวนการคิด 

แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์

ความหมายของทศันศิลป์
ทัศนศิลป์ หมายถึง การมองเห็นหรือส่ิงท่ี

พบเห็นในส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์น  ท าใหเ้กิดความงาม
ความพอใจ  และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ



ประเภทของศิลปะ

ศิลปะแบ่ง ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  ตาม
วตัถุประสงคข์องการสร้างสรรคคื์อ

1.  วจิติรศิลป์ (Fine Art) 

2.  ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)



วจิิตรศิลป์ (Fine Art) คือศิลปะท่ีอ านวยประโยชน์ทาง
ใจท่ีตอบสนอง ความคิด อารมณ์ความรู้สึก  ความประทบัใจและ
ความงามเป็นส าคญั  มากกวา่ประโยชน์ใชส้อย  ซ่ึงประกอบไป
ดว้ย 

- ทศันศิลป์   
- ศิลปะการแสดง
- โสตศิลป์ /ดุริยางคศิลป์
- วรรณกรรม (Literature)



งานทศันศิลป์  ประกอบไปด้วย 

- จิตรกรรม (Painting)
- ประติมากรรม (Sculpture)
- ภาพพมิพ์ (Printmaking, Graphic Art)
- ส่ือผสม (Mixed media) 



ลกัษณะของภาพจิตรกรรม
1.ภาพหุ่นน่ิง (Still life)



2.ภาพคน  ทัว่ไป แบ่งได้ 2 ชนิด คอื

- ภาพคน (Figure) เป็นภาพทีแ่สดงกริิยาท่าทางต่าง ๆ ของมนุษย์



- ภาพคนเหมอืน (portrait) เป็นภาพทีแ่สดงความเหมอืนของใบหน้าของคน ๆใดคนหน่ึง



3.ภาพสัตว์ ( Animals Figure) 
แสดงกิริยาท่าทางของสัตวท์ั้งหลายในลกัษณะต่าง ๆ



4. ภาพทิวทัศน์ผนืน า้ หรือ ทะเล (Sea scape )



5.ภาพทิวทัศน์พืน้ดนิ (Landscape) 



ภาพทวิทศัน์พืน้ดิน (Landscape) 



6. ภาพทวิทศัน์ของชุมชนหรือเมือง (Cityscape)



7.  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



การพมิพ์ภาพมีองค์ประกอบที่ส าคัญดงันี้
1. แม่พมิพ์ เป็นส่ิงทีส่ าคญัทีสุ่ดในการพมิพ์
2. วสัดุทีใ่ช้พมิพ์ลงไป
3. สีที่ใช้ในการพมิพ์
4. ผู้พมิพ์



จุดมุ่งหมายในการ พมิพ์ มี 2 ประเภท คอื
1 ศิลปะภาพพมิพ์ ( GRAPHIC ART ) เป็นงานพิมพ์

ภาพเพื่อใหเ้กิดความสวยงามเป็น งานวจิิตรศิลป์
2 ออกแบบภาพพมิพ์ ( GRAPHIC DESIGN ) เป็นงาน

พิมพภ์าพประโยชนใ์ชส้อยนอก เหนือไปจากความสวยงาม 
ไดแ้ก่ หนงัสือต่างๆ บตัรต่างๆ ภาพโฆษณา ปฏิทิน ฯลฯ 
จดัเป็นงาน ประยกุตศิ์ลป์



ประเภทของแม่พมิพ์ มี 4 ประเภท คอื 

1 แม่พิมพนู์น ( RELIEF PROCESS ) เป็น การ
พิมพโ์ดยใหสี้ติดอยูบ่นผวิหนา้ท่ีท าใหนู้น ข้ึนมาของ

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

พิมพจ์ากเศษวสัดุต่างๆ



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



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



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



ภาพผลงานแม่พมิพ์นูน เทคนิคแกะไม้



ภาพผลงานแม่พมิพ์นูน เทคนิคแกะไม้



ภาพผลงานแม่พมิพ์ฉลุ เทคนิคแม่พมิพ์ตะแกรงไหม



ภาพผลงานศิลปะแม่พิมพร่์องลึก เทคนิคกดักรดโลหะ



ภาพผลงานแม่พมิพ์พืน้ราบเทคนิคแม่พมิพ์กระดาษ

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



ก่อนทีจ่ะรับรู้สุนทรียภาพศิลปะทศันศิลป์น้ัน

ต้องเข้าใจในเร่ืองขององค์ประกอบศิลป์ก่อน หรือ
ทศันธาตุ(Visual Elements)

ทศันธาตุมีอะไรบ้าง ?



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.ที่ว่าง (Space) 

7.พืน้ผวิ (Texture)



เมือ่เข้าใจองค์ประกอบศิลป์ กเ็ข้าใจ
สุนทรียะทางทศันศิลป์



การรับรู้เชิงสุนทรียะทางทศันศิลป์



การรับรู้เชิงสุนทรียะของผลงานทศันศิลป์
ทศันศิลป์ เป็นผลงานศิลปะที่มองเห็น      

และรับรู้ได้ด้วยตาแล้ว ยงัหมายถงึการสร้างสรรค์จาก
ส่ือดลใจ(Inspiration) ที่มองเห็นได้ ประจักษ์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และพฒันาสะท้อนส่ิงทีป่ระจักษ์ร่วมกบั
อารมณ์คามรู้สึกของศิลปิน มาสู่สภาพความคดิใน
สมองถ่ายทอดด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย



การจัดประเภทของศิลปะตามรูปแบบการถ่ายทอด

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



ทฤษฎนิียมการลอกเลยีนแบบ (Initationalism)
ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic art.)

เกณฑ์การรับรู้ทางการเห็น : ความถูกตอ้งทางการ
เห็นตามธรรมชาติ โดย น าเสนอความเหมือนจริงในเน้ือหา
สาระของผลงาน

คุณค่าทางสุนทรียภาพ : เนน้คุณค่าทางดา้น
เร่ืองราวจากการพรรณนาถึงความถกูตอ้งจะยดึในหลกัความ
เป็นจริงหรือการแสดงสาระของวตัถุนั้นๆอยา่งสมจริง



ผลงานรูปแบบเหมือนจริง(วาดเส้น)



ผลงานรูปแบบเหมือนจริง(จิตรกรรม)



ผลงานรูปแบบเหมือนจริง(จิตรกรรม)



ผลงานรูปแบบเหมือนจริง(จิตรกรรม)



ผลงานรูปแบบเหมือนจริง(จิตรกรรม)



ผลงานรูปแบบเหมือนจริง(ประติมากรรม)



ผลงานรูปแบบเหมือนจริง(ประติมากรรม)



ทฤษฎนิียมรูปทรง (Formalism)
ศิลปะแบบตัดทอน (Semi-abstract art.)

เกณฑ์การรับรู้ทางการเห็น : การวเิคราะห์จากการ
เรียนรู้และการรับรู้

คุณค่าทางสุนทรียภาพ : เน้นคุณค่าทางการ
ออกแบบ บนพืน้ผวิโครงสร้างการออกแบบ รูปทรง และ
องค์ประกอบอืน่ ๆ ทางศิลปะ ความเป็นเอกภาพจาการ
ประสานขององค์ประกอบศิลป์และหลกัการออกแบบ



ศิลปะแบบตัดทอน(จิตรกรรม)



ศิลปะแบบตัดทอน(จิตกรรม)



ศิลปะแบบตัดทอน(ประติมากรรม)



ศิลปะแบบตัดทอน(ภาพพมิพ์)



ทฤษฎนิียมการแสดงออกทางอารมณ์(Emotionalism)
ศิลปะแบบประทบัใจ (Art Impressions.)

เกณฑ์การรับรู้ทางการเห็น : การหาข้อมูลและการตคีวาม
คุณค่าทางสุนทรียภาพ : เน้นคุณค่าเชิงการแสดงออก สู่ผู้ชมให้
เกดิอารมณ์สะเทอืนใจ เป็นจริงในการส่ือความหมายที่ก่อให้เกดิผล
ต่ออารมณ์ความรู้สึกและความคดิ ทีแ่สดงออกทั้งความสุขและ
ความทุกข์ จากสีและทแีปลงของศิลปิน เน้นเร่ืองอารมเป็นหลกั



ศิลปะแบบประทบัใจ(จิตรกรรม)



ศิลปะแบบประทับใจ(จิตรกรรม)



ศิลปะแบบประทับใจ(จิตรกรรม)



ศิลปะแบบประทับใจ(จิตรกรรม)



ศิลปะแบบประทบัใจ(ประตมิากรรม)



ศิลปะแบบประทบัใจ(ภาพพมิพ์)



ศิลปะแบบประทบัใจ(ภาพพมิพ์)



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(จิตรกรรม)



ศิลปะแบบเหนือจริง(ประตมิากรรม)



ศิลปะแบบเหนือจริง(ภาพพมิพ์)



ศิลปะแบบนามธรรม (Abstract art.)

เกณฑ์การรับรู้ทางการเห็น :  ใชป้ระสบการณ์และจินตนาการ
คุณค่าทางสุนทรียภาพ :  เป็นความงามท่ีไม่มีความจริงเหลืออยู ่
เพราะถูกตดัทอนใหเ้หลือแค่เส้นสี น ้าหนกั ท่ีก่อใหเ้กิดความงาม

ตามอารมณ์ ความรู้สึกเป็นส่ิงท่ีเหนือความเป็นจริงตอ้งใช้
จินตนาการในการรับรู้รับชม
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เป็นเนือ้หาสรุปพอประมาณ  หากต้องการเนือ้หาเชิงลกึ ให้ศึกษาในหนังสือทศันศิลป์ได้ทัว่ไป


