
ทัศนศิลป คืออะไร



• ทัศนศิลปคืออะไร
ทัศนะ = ตา,การมองเห็น 
ศิลป  = ศิลปะ 
ทัศนศิลป คือ งานศิลปะทุกแขนงที่รับรูถึงความงามดวยตาหรือ

การมองเห็น 

• ทัศนศิลปคืออะไร
เรียกอีกชื่อหน่ึงวา “วิจิตรศิลป” (Fine Arts) คือ ภาพวาด ภาพจิตรกรรม

ฝาผนัง งานปน หรืองานแกะสลักตางๆ ที่สรางสรรคข้ึนจากฝมือมนุษยที่ผาน
การฝกฝนจนเชี่ยวชาญเพื่อใหเกิด ความงาม ความสุนทรียตอผูพบเห็น ศิลปะ
จึงเกิดข้ึนเน่ืองจากเรานิยมยินดีที่จะเขาใกลสิ่งสวยงาม หรือแมแตของสิ่ง
เดียวกันหลายๆ ช้ิน เราก็มักจะเลือกอันที่สวยงามที่สุดมาเปนเจาของผลงานที่
สรางสรรคน้ันจะข้ึนอยูกับตัวศิลปนเอง ไมไดทําเพื่อใคร หรือมีใครมาใหโจทยที่
จะตองทําตาม ศิลปนจะมีอิสระทางความคิดสูง และสามารถใสตัวตนและ
ความรูสึกลงไปในผลงานไดอยางเต็มที่ เพื่อที่จะสื่อสารอารมณ และบอกเลา
ความรูสึกออกมาเปน”ภาษาภาพ” ใหคนไดมองและรับรูผานทางตา



ประเภทของทัศนศิลป
มผูีนยิามไวมากมายหลายความหมายของศลิปะดวยกัน  เชน  การเลยีนแบบ

ธรรมชาต ิ การแสดงออกเกี่ยวกับความศรัทธาความเช่ือถือของแตละสมัย  ส่ือตดิตอ
ระหวางกันแบบหนึ่ง  ภาษาหนึ่ง  การแสดงออกทางบุคลกิภาพเดน ๆ ของศลิปน  การ
ถายทอดความรูสกึหรือแสดงความรูสกึเปนรูปทรง  การแสดงออกทางความงาม  การ
แสดงออกทางความเช่ือม  ความชํานาญ  ในการเรยีงประสบการณและถายทอดตาม
จนิตนาการใหเปนวัตถุที่มสุีนทรยีภาพ  การรับรูทางการเรยีน

สรุปแลวศลิปะคือสิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นมาใหมคีวามสวยงามละเอยีดออน  
จากการถายทอดเอาธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมรอบตัวนํามาประกอบจินตนาการ และ
ความคดิสรางสรรคโดยการเลือกวัสดุและเทคนคิที่เหมาะสมจัดเปนรูปทรงใหม  ทํา
ใหผลงานนัน้มคีวามสวยงาม  เปนที่นาประทับใจแกผูพบเห็นกอใหเกดิความรูสกึ
สะเทือนอารมณหรือความพงึพอใจ  เพลดิเพลนิ  ซึ่งเปนความละเอยีดออนดงีามที่
เรยีกวาสุนทรยีภาพ

ศลิปะไมใชธรรมชาต ิ ธรรมชาต ิ หมายถงึ  สิ่งที่เกดิขึ้นเองโดยทีม่นุษยไมไดมี
สวนปรุงแตงใหผดิไปจากเดมิ  เชน  ภูเขา  ตนไม  ลําธาร  ศลิปะจะตองเกดิจากฝมือ
มนุษยกับความคดิของมนุษยเทานัน้และสัตวก็ไมสามารถสรางงานศลิปะไดเชนกัน



ประเภทของศิลปะ

แบงออกเปนประเภทใหญ ๆ คือ

1. วิจิตรศิลป  Fine  Art  แบงออกเปนสาขา  ดังน้ี

- จิตรกรรม  Painting
- ประติมากรรม  Sculpture

- ภาพพิมพและส่ือประสม  Printing  &  Mix media

- สถาปตยกรรม  Architecture

- วรรณกรรม  Literature

- นาฏศิลปและดุริยางคศิลป   Music  &  Drama

- การถายภาพ และ การสรางภาพยนตร 

Photography and Filmmaking



2. ประยุกตศิลป  Applied  Art  แบงออกเปน  4  สาขา  ดังนี้

- พาณิชยศิลป  Commercial  Art

- มัณฑนศิลป  Decorative  Art

- อุตสาหกรรมศิลป  Industrial  Art

- หัตถกรรม  Handicraft



วจิติรศลิป  เปนงานศลิปะท่ีมุงเนนความงามเปนหลัก  สรางขึ้นมาเพื่อตอบ 

สนองความตองการของมนุษยทางดานจติในและอารมณมากวาประโยชนดานอ่ืน ๆ

จติรกรรม(Painting)

คือ  การสรางผลงานศลิปะ  โดยการวาด  ขดี  เขยีน  แตม  ถู  ระบาย  สลัด  พน  

ลงบนพืน้ระนาบเกิดเปนภาพ  ลักษณะงานจะเปนแบบ  2  มติ ิ ผูทีทํ่างานดานนี้เรยีกวา  

จติรกร  ผลงานดานจติรกรรมแบงออกไดหลายประเภทตามลักษณะตาง ๆ ดังนี้

1.     แยกตามวัสดุและเทคนคิที่ใช  เชน  จติรกรรมสเีทยีน  จติรกรรมสนี้ํา  จติรกรรมสี

น้ํามัน  จติรกรรมสฝุีน  จติรกรรมสอีะครลิคิ  จติรกรรมสโีปสเตอร  จติรกรรมสื่อผสม

2.     แยกตามเรือ่งราวของภาพ  เชน  จติรกรรมหุนนิ่ง  จติรกรรมภาพคนเต็มตัว  

จติรกรรมภาพคนครึ่งตัว  จติรกรรมภาพสัตว  จติรกรรมภาพทวิทัศน  จติรกรรมทะเล  

จติรกรรมสิ่งกอสราง

3.     แยกตามตําแหนงทีตั่ง้  เชน  จติรกรรมฝาผนัง  จติรกรรมบนภาชนะ  จติรกรรมบน

ถนนนอกจากนี้ยังมช่ืีอเรยีกแปลก ๆ ปลกียอยตามความนยิมและความเหมาะสมของแตละ

สมัยอีกดวย
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ปาโบล ปกัสโซ (92)

Guernica by Pablo Picasso
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ประตมิากรรม(Sculpture)

คือ  ผลงานศลิปะที่ใชวัสดุตาง ๆ มาสรางขึ้นในลักษณะ  3  มิต ิกนิเนือ้ทีใ่นอากาศ โดยการใชวสัดุ

ชนดิตาง ๆ  วสัดทุีใ่ชสรางสรรคงานประตมิากรรม จะเปนตัวกําหนดโดยการปน  แกะ  หลอ  

เชื่อม  ผูสรางงานเราเรยีกวา  ประตมิากร

            ประตมิากรรม  หมายถงึ  ผลงานที่สรางขึ้นมาเพื่อประโยชนทางพุทธศาสนา  เชน  

พระพุทธรปู  เทวรปู

วธิกีารสรางผลงาน ความงามของงานประตมิากรรม  เกดิจากการแสงและเงาทีเ่กดิขึ้นในผลงาน

การสรางงานประตมิากรรมทําได 4 วธิ ี คือ

        1. การปน (Casting) เปนการสรางรปูทรง 3 มิต ิจากวสัดุ ทเีหนยีว ออนตัว และยดึจับตัว 

กันไดด ี วสัดทุี่นยิมนํามาใชปน ไดแก  ดนิเหนยีว  ดนิน้ํามัน ปูน  แปง ขี้ผึ้งกระดาษ หรือ ขี้เลื่อย

ผสมกาว  เปนตน

        2. การแกะสลัก (Carving)  เปนการสรางรูปทรง 3 มิต ิจากวัสดทุี่ แข็ง  เปราะ โดยอาศัย

เครื่องมือ วัสดุทีน่ยิมนํามาแกะ ไดแก  ไม  หนิ  กระจก  แกว  ปูนปลาสเตอร  เปนตน

        3. การหลอ (Molding) เปนการสรางรูปทรง 3 มิต ิจากวัสดทุี่หลอมตัวไดและกลับแข็งตัวได   

โดยอาศัยแมพมิพ  ซึ่งสามารถทําใหเกดิผลงานทีเ่หมือนกันทุกประการตัง้แต  2 ชิ้นขึ้นไป วสัดทุี่

นยิมนํามาใชหลอ ไดแก โลหะ  ปนู  แปง  แกว  ขี้ผึ้ง  ดนิ เรซิ่น พลาสตกิ ฯลฯ           



4. การประกอบขึ้นรูป (Construction)  เปนการสรางรูปทรง 3 มิต ิโดยนําวัสดตุาง ๆ มา 

ประกอบเขาดวยกัน และยดึตดิกันดวยวัสดตุางๆ ประตมิากรรม  แบงออกเปน  3  ประเภทใหญๆ  

ดังนี้

4.1.แบบนูนต่าํ  (Bas  relief)  ผลงานทีส่ามารถมองเหน็  ไดเพยีงดานหนาดานเดยีว  เชน  

เหรยีญบาท  พระเครื่องหอยคอ

4.2.แบบนูนสูง  (High  relief)  ผลงานทีส่ามารถมองเหน็  2  ดาน  คือ  ดานหนาและ

ดานขาง  มีลักษณะนูนขึ้นมาจากพืน้หลงัมาก  เชน  หนาพระประดับผนงั  รปูปนที่ฐานอนสุาวรยี

ประชาธปิไตย

4.3.แบบลอยตัว  (round  relief)  ผลงานทีส่ามารถมองเห็นไดรอบดานมีฐานตัง้รูป  เชน  

พระบรมรูปทรงมารัชกาลที่  5  อนสุาวรยีสามกษัตรยิเชยีงใหม
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ศลิปะภาพพมิพ   (  PRINTMAKING  )

 ศลิปะภาพพมิพ หมายถงึ   การถายทอดรูปแบบจากแมพมิพออกมาเปน
ผลงานที่มลัีกษณะเหมือนกันกบัแมพมิพทุกประการ  และไดภาพที่เหมือนกันมี
จํานวนตัง้แต  2  ชิ้นขึ้นไป    การพมิพภาพเปนงานที่พัฒนาตอเนื่องมาจากการ
วาดภาพ  ซึ่งการวาดภาพไมสามารถสรางผลงาน  2   ชิ้น    ที่มลัีกษณะ
เหมือนกันทุกประการได     จงึมกีารพัฒนาการพมิพขึ้นมาชาตจินี   ถือวาเปนชาติ
แรกที่นาํเอาวธิกีารพมิพมาใชอยางแพรหลายมานานนับพันป   จากนั้นจงึได
แพรหลายออกไปในภมูภิาคตางๆของโลก  ชนชาตทิางตะวันตกไดพัฒนาการพมิพ
ภาพ ขึ้นมาอยางมากมาย  มกีารนาํเอาเครื่องจกัรกลตางๆเขามาใชในการพมิพ  
ทําใหการพมิพมกีารพัฒนาไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน

ศลิปะภาพพมิพ มอีงคประกอบที่สําคัญดังนี้

1.  แมพมิพ  เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพมิพ

2.  วัสดุที่ใชพมิพลงไป

3.  สทีีใ่ชในการพมิพ

4.  ผูพมิพ(printer)



แบงตามประเภทของแมพิมพ  ได  4  ประเภท  คือ

4.1 แมพิมพผวินูน (Relief Process) เปนการพมิพโดยใหสีติดอยูบนผวิหนาที่ทําใหนูนขึ้นมาของแมพมิพ 

ภาพที่ไดเกดิจากสีที่ตดิอยูในสวนบนนัน้ แมพมิพนูนเปนแมพมิพที่ทําขึ้นมาเปนประเภทแรก ภาพพมิพชนดินี้

ไดแก  ภาพพมิพแกะไม( WOOD-CUT )  ภาพพมิพแกะยาง( LINO-CUT )  ตรายาง( RUBBER  STAMP ) ภาพ

พมิพจากเศษวัสดุ

4.2 แมพิมพรองลกึ (Intaglio Process) เปนการพมิพโดยใหสีอยูในรองที่ทําใหลกึลงไปของแมพมิพโดยใช

แผนโลหะทําเปนแมพมิพ (แผนโลหะที่นิยมใชคือแผนทองแดง) และทําใหลึกลงไปโดยใชน้ํากรดกัด ซึ่งเรยีกวา  

ETCHING   แมพมิพรองลึกนี้พฒันาขึ้นโดย ชาวตะวันตก  สามารถพมิพงานที่มคีวาม  ละเอยีด  คมชัดสูง  

สมัยกอนใชในการพมิพ หนังสือ พระคัมภรี  แผนที่  เอกสารตางๆ  แสตมป  ธนบัตร  ปจจุบันใชในการพมิพ

งานที่เปนศลิปะและธนบัตร

4.3 แมพิมพพ้ืนราบ (Planographic Process) เปนการพมิพโดยใหสีตดิอยูบนผวิหนา ที่ราบเรยีบของ

แมพมิพ โดยไมตองขุดหรือแกะพืน้ผวิลงไป แตใชสารเคมีเขาชวย  ภาพพมิพ ชนดินี้ไดแก ภาพพมิพหิน

(LITHOGRAPH)  การพมิพออฟเซท (OFFSET)  ภาพพมิพกระดาษ (PAPER-CUT)  ภาพพมิพครัง้เดยีว

MONOPRINT)

4.4 แมพิมพฉลุ  (STENCIL PROCESS) เปนการพมิพโดยใหสีผานทะลุชองของแมพมิพลงไปสูผลงานที่อยู

ดานหลัง  เปนการพมิพชนดิเดียวที่ไดรูปที่มดีานเดียวกันกับแมพมิพ ไมกลับซายเปนขวา ภาพพมิพชนดินี้

ไดแก  ภาพพมิพฉลุลาย(STENCIL)  ภาพพมิพตะแกรงไหม (SILK SCREEN)



แมพมิพผวินูน (Relief Process)

เปนกระบวนการทําภาพพมิพที่สรางแมพมิพโดยการแกะใหเปนรองลกึเขาไป และใชผวิบนของ

สวนนูนเปนที่สรางใหเกดิรูป ในการพมิพตองใชลูกกลิ้ง ที่กลิ้งหมกึแลวมากลิ้งผานไปบนแมพมิพ 

หมกึพมิพจากลูกกลิ้งจะตดิเฉพาะผวิบนของสวนนูนเทานั้น สวนที่ลกึลงไปจะไมตดิหมึก แลวใช

กระดาษทาบปดลงไปบนแมพมิพ และกดอัดดวยเครื่องมือ หรือแทนพมิพ หมกึก็ตดิกระดาษเกดิ

เปนรูปขึ้นมา เทคนคิที่รวมอยูภายใตกระบวนการนี้ เชน Wood Engraving, Wood-Cut, Lion-Cut

เปนตน



เครื่องมือแกะไม
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แมพมิพรองลกึ (Intaglio Process)

เปนกระบวนการทําภาพพมิพที่ใชหลักการตรงกันขามกับ Relief Process คือแมพมิพม ีความนูน

และรองลกึเชนเดียวกัน แตสวนที่สรางใหเกดิเปนรูป คือสวนที่เปนรองลกึของแมพมิพ ในการพมิพ

ตองอุดหมกึลงไปในรองลึก และเช็ดผวิบนใหสะอาด แลวจงึเอากระดาษปดทับบนแมพิมพ การ

พมิพตองอาศัยแทนพมิพที่มแีรงกดสูงเพื่อเอากระดาษใหไปดูดซับหมกึขึ้นมาได เทคนิคที่รวมกันอยู

ภายใตกระบวนการนี้เชน Etching, Aquatint, Dry point, Mezzotint เปนตน





แมพมิพพื้นราบ (Planographic Process)

เปนกระบวนการทําภาพพมิพที่ตัวแมพมิพมผิีวเรียบแบน แตหลักของการพมิพอาศัยกฏเกณฑ

แหงความไมเขากันระหวางน้ํากับน้ํามัน แมพมิพจะเปนหินที่มีเนือ้ละเอยีดมาก และมผีวิแบนเรียบ 

รูปที่ตองการจะเกดิจากการขีด เขียนหรือวาดระบายดวยไข ในการพิมพกอนที่จะใชหมกึพมิพตอง

ใชน้ําหลอเลี้ยงผวิของแมพมิพใหชุมชืน้ เมื่อกลิ้งหมกึพมิพซ่ึงเปนไขผานไปบนแมพมิพ หมกึพมิพที่

เปนไขจะติดบนรูปที่วาดดวยไขเทานัน้ จะไมตดิบนผิวหนิสวนที่มนี้ําหลอเลี้ยงอยู แลวจึงนําเอา

กระดาษมาปดทับบนแมพมิพรดีกดใหหมกึตดิกระดาษ เกดิเปนรูปภาพที่ตองการได





แมพมิพฉลุ  (STENCIL PROCESS) แมพมิพตะแกรงไหม (Serigraphy) Silk-screen

เปนกระบวนการทําภาพพมิพที่พัฒนามาจากวธิกีาร Stencil ซึ่งเปนวิธสีราง รูปซ้ําๆ เหมือนๆกันได

หลายรูป โดยการเจาะกระดาษ หรือวัสดุอื่นใหเปนรูปแลวพน หรืออาบสใีหผานชองวางลงไปติด

เปนรูปที่ตองการ สําหรับ Silk-screen แมพมิพจะเปนตะแกรงที่ละเอียดมาก ตะแกรงนี้จะชวยยดึ

ทัง้สวนที่เปนชองวาง และสวนที่ทึบตันใหติดเปนแผนระนาบเดยีวกัน วธิกีารนี้ชวยใหการสราง

แมพมิพมคีวามละเอยีด ประณตี และเมื่อพมิพออกมารูปจะมคีวามคมชัดกวา รวมทัง้พมิพซํ้าๆได

ปรมิาณมากกวา ในการพมิพจะใชยางที่มหีนาตัด เรียบคมปาดหมกึผานชองวางใหลงไปติดบน

แผนกระดาษ เกดิเปนรูปที่ตองการได





Andy Warhol









สื่อผสม หรือ สื่อใหม (New Media)

จะเปนสาขาวชิาทีค่อนขางหนักไปทางใชความคดิเพื่อสื่อสาร แนวความคดิ (Conceptual art) ของ

ศลิปนใหออกมาเปนภาพ หรือ การแสดง อาจเปนไดทัง้ภาพนิง่ (Photo art) หรือ ภาพเคลือ่นไหว 

(VDO art) และการแสดง (Performance) หรือแมกระทัง้สรางขึ้นมาเองจากคอมพวิเตอร (Digital 

art /animation) ภาพและการแสดงทีอ่อกมาบางครัง้อาจไมสวยงามเหมือนทั่วๆไป แตจะสามารถ

สะเทือนอารมณ และทําใหผูชมตระหนักและเขาใจถงึสิ่งที่ศลิปนพยายามสือ่สารออกมาได



ประยุกตศิลป  คือ  ผลงานศลิปะทีส่รางขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการและสนองความ      

จําเปนดานประโยชนใชสอยเปนอันดบัแรก  โดยเนนความงามเปนอันดับรอง  แบงเปน  4  สาขา  

ดังนี้

พาณชิยศิลป  Commercial  Art  หมายถงึ  งาน ศลิปตาง ๆ ทีน่ํามาดดัแปลงใชสําหรับ

กระบวนการในทุกวถิทีางเพื่อชักจูงใหผูชมเกดิความ คลอยตามหรือสนใจในสนิคาหรือผลงานที่

นํามาเพ่ือการจําหนายหรือแลกเปลีย่น ตาง ๆ หรือแมกระทั่งในการพยายามตกแตงทําใหสนิคา

เหลานัน้มีความสวยงามนาซือ้ไป บรโิภคไดแก  การออกแบบเครื่องหมายการคา การออกแบบ

สิ่งพมิพ  การออกแบบโฆษณา  การออกแบบฉลากสนิคา การออกแบบจัดแสดงสนิคา  ฯลฯ ผู

สรางสรรคงาน เรยีนกวา นักออกแบบ (Designer)

มัณฑนศิลป  Decorative  Art  หมายถงึ  งานศลิปะที่เกี่ยวของกับการออกแบบหรือการ

จัดบรเิวณบาน  อาคาร  รานคา  ตาง ๆ  ใหสวยงาม  เปนงานศลิปะทีเ่กี่ยวของกับการออกแบบ

เพื่อการตกแตง สิง่ตาง ๆ ใหเกดิความสวยงามและเหมาะสมกับประโยชนใชสอยมากขึ้น  ไดแก 

การจัดตกแตงภายในบาน อาคาร สถานที่ตาง ๆ   การตกแตงภายนอก  การจัดสวน  การจัด

นทิรรศการ  การจัดบอรด ปายนเิทศ    การจัดแสดงสนิคา  การแตงกาย  การแตงหนา การ

ตกแตงรานคา เปนตน  ผูสรางสรรคงาน เรยีนวา  มัณฑนากร (Decorator)



อุตสาหกรรมศิลป  Industrial  Art  เปนผลงานทีน่ําเอาศลิปะไปชวยออกแบบเพ่ือใหเกดิ

ความเหมาะสมกับหนาที่ใชสอยใหดูสวยงามนาบรโิภค  โดยทําการผลติออกมาจํานวนมาก  ตองใช

เครื่องจักรกลและระบบการทํางานของโรงงานเขามาชวยเพ่ือลดตนทุน  และทําใหผลงานมรีูปแบบ

รวมทัง้คุณภาพคงที่สมํ่าเสมอ เปนงานศลิปะที่เกี่ยวของกับการออกแบบเพื่อการผลติ ผลติภัณฑ 

(Product)สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ใหสวยงามและเหมาะสมกับประโยชนใชสอยมากขึ้นดวยวธิกีารใน

ระบบอุตสาหกรรม ซึ่งมีการทํางานเปนระบบ   เปนขัน้ตอนมีมาตรฐาน   มีการใชเครื่องจักรกลเขา

ชวย ทําใหตนทุนต่าํ   ผลติภัณฑตาง ๆไดแก   เครื่องยนต    เครื่องจักรกล    เครื่องใชไฟฟา     

เครื่องอเิลคโทรนคิ  เฟอรนเิจอร    สุขภัณฑ   ครุภัณฑ    เสือ้ผา    เครื่องประดบั  เครื่องแตงกาย 

เครื่องอุปโภค บรโิภคตาง ๆ  ตลอดจนถงึภาชนะบรรจุผลติภัณฑตาง ๆ ดวย ผูสรางสรรคงาน 

เรยีกวา นักออกแบบ (Designer)

หัตถกรรม  Handicraft   หมายถงึ  ผลงานที่จัดทําขึ้นมาโดยไมไดอาศัยเครื่องจักรกลมา

ชวยหรืออาจนํามาใชเพยีงบางสวนของขัน้ตอนการทํางาน  เปนผลงานทีมุ่งเนนประโยชนใชสอยใน

ชวีติประจําวัน  และใชวัสดทุี่หาไดงายในทองถิ่นนัน้ ๆ มักเปนรูปแบบทีท่าํกันมาชานาน  มีลักษณะ

เปนงานฝมือในครวัเรือน  หรือเรยีกวาศลิปะพืน้บาน  Folk  Art  ผลงานเหลานี้มีเสนหอยูที่เปนงาน

ที่ทําดวยมือ  Handmade  ผลติออกมา  แตละชิ้นมีความแตกตางกันไป  คุณภาพไมสมํ่าเสมอ  เชน  

รมบอสราง  งานเครื่องปนดนิเผา  งานจักสาน  การทาํเครื่องเงนิ





Allan McCollum - Collection of Forty Plaster Surrogates
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• คู่สี ตรง ข้าม และผลทางสายตา



• คู่สี ตรง ข้าม และผลทางสายตา



• คู่สี ตรง ข้าม และผลทางสายตา



แม่สวีตัถุ



แม่สแีสง



สคู่ีตรงขา้ม
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