
ประเภทของงานศิลปะ รูปแบบ ลกัษณะเฉพาะ เทคนิค 

ทัศนศิลป์ 



 การแบ่งประเภทศิลปะตามแนวความคดิเดมิ 
 
      -วิจิตรศิลป์(Fine Arts) 

        -ประยกุต์ศิลป์(Applied Arts) 
 



การแบ่งตามแนวความคดิเดมิ 

  วจิติรศิลป์ประกอบด้วย 

  - จติรกรรม (Painting) แสดงออกด้วย สี แสงเงา และแผ่นภาพที่แบนราบ   

    เป็น 2 มิต ิ
  - ประติมากรรม (Sculpture) แสดงออกด้วย วสัดแุละปริมาตรของรูปทรง 
  - สถาปัตยกรรม (Architecture) แสดงออกด้วยวัสด ุโครงสร้าง และ   

    ปริมาตรของพืน้ทีว่่างกบัรูปทรง 
  - วรรณกรรม (Literature) แสดงออกด้วยการใช้ภาษา 
  - ดนตรีและนาฏกรรม (Music - Drama) แสดงออกด้วย เสียง  ภาษา    

   ท่าทาง 



การแบ่งตามแนวความคดิเดมิ 
  ประยกุต์ศิลป์คอืศิลปะทีส่ร้างขึน้โดยเน้นทีป่ระโยชน์ใช้สอยแต่ก ็ 
  ค านึงถงึความงามหรือสุนทรียภาพของผลงานด้วย เช่น 
   -งานออกแบบโฆษณา  
   -งานออกแบบผลติภัณฑ์  
  -งานออกแบบตกแต่งภายใน 
  -งานออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
  -เคร่ืองป้ันดนิเผา 
  -การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ 
  -ฯลฯ 
 



แบ่งตามลกัษณะของการรับสัมผัส 
 - ทัศนศิลป์ (Visual Arts) การเห็น คอื จิตรกรรม 
ประติมากรรม ศิลปะเคร่ืองป้ันดนิเผา ภาพพมิพ์ 
ภาพถ่าย สถาปัตยกรรม งานออกแบบต่างๆ  
       - โสตศิลป์ (Aural Arts) การฟัง คอืดนตรี 
วรรณกรรม (อ่านหรือร้อง) 
 - โสตทัศนศิลป์ (Audio Visual Arts) การฟังและ
การเห็นพร้อมกนั คอื ละคร การแสดง ภาพยนตร์ 



             การใช้พืน้ที่ว่าง (Space) ในงานทัศนศิลป์ 
 
-พืน้ที่ว่างจริง (Physical Space) 3 มิติของสถาปัตยกรรม 
 และประติมากรรม  
-พืน้ที่ว่างลวงตา (Pictorial Space) ให้ดูเป็น 3 มิติ ในงาน  
 จิตรกรรม  ภาพพมิพ์  ภาพถ่าย งานออกแบบ ด้วยการ 
  ใช้เส้น สี ฯลฯ 
 



พืน้ทีว่่างจริง (Physical Space) 3มิติของสถาปัตยกรรม 
บ้านไตลื้อทีบ้่านกวาว เมืองลา รัฐฉาน เมียนมาร์ 



พืน้ที่ว่างจริง (Physical Space) 3 มิติ 
วัดพระธาตุล าปางหลวง อ.เกาะคา 



พืน้ทีว่่างจริงของสถาปัตยกรรมและประติมากรรม 



พพิธิภัณฑ์ศิลปะGuggenheim เมืองBilbaoสเปน มีประติมากรรมภาพแมงมุมขนาดใหญ่ต้ัง
แสดงอยู่ซ่ึงคนดูสามารถเดนิเข้าไปดูในส่วนต่างๆของผลงานช้ินน้ีได้ เพราะพืน้ทีว่่างของ 

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมเป็นพืน้ที่ว่างจริง 



ถ้ามีส่ิงก่อสร้างมาก พืน้ทีว่่างภายในบริเวณน้ันกจ็ะยิง่ซับซ้อนมากขึน้ 
(วดัชเวซิโกง พุกาม เมียนมาร์) 



จ านวนส่ิงก่อสร้างทีม่ากซ่ึงจัดวางเป็นระเบียบท าให้เกดิพืน้ทีว่่างทีซั่บซ้อนแต่คงที่
สม ่าเสมอ (วัดกโุสดอ มัณฑะเลย์ เมียนมาร์) 



พืน้ทีว่่างจริงทีห่นาแน่นซับซ้อนแต่ไม่เป็นระเบียบ (นครฟลอเร้นส์ อิตาลี) 



สถาปัตยกรรมทางศาสนามักจะออกแบบให้มีความสมดุลย์หรือเหมือนกนัทัง้ซ้าย-
ขวา ท าให้พืน้ทีว่่างมีลกัษณะคงที ่เกดิความรู้สึกสงบน่ิง จริงจัง ขรึม สง่างาม 

(ปราสาทหินนครวัด เมืองเสียมเรียบ กมัพูชา) 



รูปทรงของสถาปัตยกรรมทีมี่ความสมดุลย์ท าให้พืน้ทีว่่างหรืออากาศเลือ่นไหลไปมา
อย่างสม ่าเสมอคงที ่เป็นการเคลือ่นไหวของสายตาและความรู้สึกทีไ่ม่รุนแรง รู้สึกได้
ถงึความน่ิงสงบและสง่างาม (สุสานทชัมาฮาล เมืองอัครา อินเดีย ศิลปะอิสลามแบบ

ฮินดูซาราเซนิก) 



                                                     

 

โบสถ์เวสมินเตอร์ ลอนดอน 
 อังกฤษ เป็นศิลปะคริสเตียน 
แบบโกธิกและออกแบบรูปทรง 
ทีมี่ความสมดุลย์ 



รูปทรงและพืน้ทีว่่างทีมี่ความสมดุลย์ในลานกว้างของวาติกนั โรม อิตาล ีมองลงมา
จากโดมของวิหารเซนต์ปิเตอร์ (ศิลปะเรอนาซองส์  วัสดุส่วนใหญ่เป็นหินอ่อน) 



กรอบความเช่ือทางศาสนามีส่วนในการเกดิรูปทรงอาคารจึงเกดิองค์ประกอบที่
สมดุลย์ท าให้รู้สึกสงบน่ิง (วดัพระแก้ว อ.เมือง เชียงราย โครงสร้างเป็นไม้ส่วนล่าง

เป็นปูนหลงัคามุงกระเบ้ืองดินขอ) 



สถาปัตยกรรมทีอ่ยู่อาศัยได้แก่บ้านเรือน ตึกแถว คอนโดมิเนียมฯลฯ ไม่จ าเป็นต้อง
ออกแบบให้มีลกัษณะสมดุลย์ทัง้ซ้าย-ขวา คอืไม่ต้องรู้สึกเงียบสงบหรือน่ิงขลงั
เหมือนอยู่ในวัด แต่จะค านึงถงึความเหมาะสมของเน้ือทีใ่ช้สอย ความสัมพนัธ์กบั 
สภาพแวดล้อมหรือภูมิประเทศเช่นแสงแดด ทศิทางลม การก าหนดพืน้ทีว่่างจึงมี

อิสระมากกว่า 



พืน้ทีว่่างในงานสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยจึงหมายรวมทั้งบริเวณว่าง3มิติรอบๆตัวอาคารที่
เจ้าของบ้านหรือสถาปนิกจะต้องก าหนดจัดการทั้งหมด เช่นก าหนดบริเวณใช้สอย 

บริเวณทีเ่ป็นภูมิทศัน์ให้เหมาะสมกบัพืน้ทีว่่างที่มีอยู่ ตลอดรวมไปถงึการจัดการกบัพืน้ที่ว่าง
ภายในอาคารให้เป็นไปตามสภาพความจริงของชีวิตประจ าวันที่มีความสุข 



สถาปัตยกรรมแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเพือ่ความเข้าใจง่าย ดงัน้ี 
-สถาปัตยกรรมทางศาสนา เช่นโบสถ์วหิาร เจดย์ี มัสยดิ สุสาน ฯลฯ 
-สถาปัตยกรรมทีอ่ยู่อาศัย เช่นบ้านเรือน ตึกแถว ห้องชุดในอาคารสูง 
 ปราสาทราชวงั 
-สถาปัตยกรรมสาธารณะต่างๆ เช่นสถานทีร่าชการ โรงพยาบาล หอสมุด 
 สถานศึกษา สนามกฬีา สะพาน ฯลฯ 
   สถาปัตยกรรมในกลุ่มเหล่าน้ีถูกสร้างขึน้มาด้วยปัจจยัทีห่ลากหลายและ
แตกต่างกนั เช่น ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ ศาสนา ประเพณคีวามเช่ือ เศรษฐกจิ 
สังคม เวลา ฯลฯ  จงึเกดิเป็นแบบอย่าง(Style)ทีม่ากมาย     รวมถงึความ
ประณตีงดงามทีแ่ตกต่างกนัไป การท าความเข้าใจถงึปัจจยัอย่างคร่าวๆจะ 
เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวติจริง      
  



ศิลปะเกีย่วข้องกบัธรรมชาติแต่ไม่ใช่ส่ิงเดียวกนั 
ซ้าย-ถ า้พระอานนท์ บนเขาคชิกฏู ราชคฤห์ อินเดีย เป็นถ า้ตามธรรมชาติไม่ใช่
สถาปัตยกรรมเพราะไม่มีการดดัแปลงปรุงแต่งทางศิลปะด้วยฝีมือมนุษย์ 
ขวา-ถ า้พุทธศาสนาทีเ่อลโลรา รัฐมหาราษฎร์ อินเดีย แม้จะยงัสร้างไม่เสร็จแต่ก ็
นับว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมแล้ว(สร้างโดยการขุดเจาะและแกะสลกัภูเขาให้เป็น
วิหารถ า้) 



กระท่อมน ้าแข็งของชาวเอสกโิม ใช้ก้อนน ้าแข็งซ่ึงเป็นวัสดุตามธรรมชาติมาเรียง
ซ้อนก่อเป็นกระท่อมทรงกลมเพือ่ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัยหลบภัยจากพายหิุมะ  

สถาปัตยกรรมเหล่าน้ีมีรูปทรงเรียบง่ายเป็นไปตามประโยชน์ใช้สอยและไม่คงทน
ยาวนาน จึงไม่มีการตกแต่งประดับประดาอะไร การแสดงออกทางศิลปะจึงมีน้อย 



ซ้าย-Stonehenge สถาปัตยกรรมยคุหินในอังกฤษเกดิจากแรงงานมนุษย์ทีส่กดัหิน
และขนย้ายมาจัดวางทั้งหมด ขวา-หอนางอสุา อทุยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ.
บ้านผือ อดุรธานี เกดิขึ้นจากแรงงานมนุษย์สมัยต้นประวัติศาสตร์ซ่ึงเร่ิมรับนับถอื
พุทธศาสนา เข้ามาปรุงแต่งดัดแปลงโขดหินตามธรรมชาติให้เป็นอโุบสถส าหรับ
ประกอบพธีิกรรมทางศาสนา 



ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ศาสนา ประเพณคีวามเช่ือมีส่วนในการสร้างสถาปัตยกรรม
ของอิยปิต์ เช่นภูมิประเทศเขตทะเลทรายทีเ่ต็มไปด้วยภูเขาหินท าให้เกดิการ
แกะสลกัภูเขาให้เป็นสุสาน หรือสกดัหินจากภูเขาน ามาก่อสร้างเป็นปิรามิด(ซ่ึงเป็น
สุสานอีกประเภทหน่ึง)ความเช่ือในโลกหลังความตายท าให้มีการเกบ็รักษาศพและ
สร้างสุสาน ความแห้งแล้งท าให้ศิลปะอยู่คงทนฯลฯ(ซ้าย-สุสานของรามเซสที2่  
ทีภู่เขาอาบูซิมเบล ริมแม่น ้าไนล์ ขวา-กลุ่มมหาปิรามิดทีเ่มืองกเิซห์ อิยปิต์) 



ความเช่ือความศรัทธาทางศาสนาท าให้เกดิการสร้างมัสยดิเพือ่ใช้เป็นที่ประกอบพธีิ 
(ซ้าย-Blue Mosque ตุรก ี   ขวา-Waqif  Mosque บรูไน) 



ความเช่ือความศรัทธาทางศาสนาท าให้เกดิการสร้างมหาวิหารปิซ่า เมืองปิซ่า อิตาลี 
โดยมีแผนผัง(Plan)เป็นรูปไม้กางเขน 



ความเช่ือความศรัทธาในศาสนาฮินดูของกษตัริย์ขอมหรือเขมรโบราณท าให้เกดิการ
สร้างปราสาทหินพมิาย  อ.พมิาย นครราชสีมา แล้วถูกดัดแปลงมาเป็นวัดในพุทธ

ศาสนาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 มหาราชองค์สุดท้ายของขอม ความเช่ือเร่ืองเขาพระ
สุเมรุเป็นทีม่าของแผนผังและรูปทรง การนิยมก่อสร้างด้วยหินทรายเพือ่ความคงทน

กเ็ป็นผลถงึรูปทรงเช่นกนั 



ความเช่ือความศรัทธาในศาสนาพุทธของชาว อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ท าให้เกดิการสร้าง 
วิหารวัดป่าแดดที่งดงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร 



สถาปัตยกรรมในเขตแห้งแล้งทีไ่ม่ค่อยมต้ีนไม้ใหญ่ เช่นแถบภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจีน แถบเทอืกเขาหิมาลยั ฯลฯ วัสดุทีใ่ช้ก่อสร้างอาคารจึงมักเป็นหินซ่ึงมีอยู่
มากมายในท้องถิน่ วัสดุทีใ่ช้จึงมีส่วนอย่างมากในการก าหนดรูปทรงอาคาร 



สถาปัตยกรรมทีอ่ยู่อาศัยของชาวจีนส่วนใหญ่มักสร้างเป็นอาคารช้ันเดียวไม่ยกพืน้ 
ผนังบ้านหนาก่อสร้างด้วยอิฐเผาไฟหรือหินจากธรรมชาติแล้วฉาบปูน โครงสร้าง
หลงัคาเป็นไม้เน้ือแข็ง มุงหลงัคาด้วยกระเบ้ืองดินเผาเพือ่ความแข็งแรงในการรับ

น ้าหนักของหิมะในฤดูหนาว  



เรือนยกพืน้สูงของชาวลวัะ ทีบ้่านแสน บนดอยสูงนอกเมืองเชียงตุง เมียนมาร์  
เป็นสถาปัตยกรรมทีอ่ยู่อาศัยซ่ึงสร้างขึน้มาด้วยปัจจัยจากสภาพแวดล้อม เช่นต้ังอยู่
บนพืน้ทีล่าดเอียงของไหล่เขาจึงต้องยกพืน้สูงหนีความช้ืนและน ้าหลาก เสาเรือน
และโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้เน้ือแข็งเพือ่ความแข็งแรงแต่ผนังห้องเป็นฟากทีท่ า
จากไม้ไผ่ หลงัคามุงด้วยหญ้าคาซ่ึงวัสดุก่อสร้างเหล่าน้ีหาได้จากบริเวณน้ัน ขนาด
ของเรือนค่อนข้างใหญ่เพราะมีสมาชิกหลายคน 



ท าครัวไฟไว้กลางเรือนเพือ่หุงหาอาหารและเพือ่ความอบอุ่นในฤดูหนาว ไล่ความช้ืน
ในฤดูฝน ควันไฟเป็นเขม่าจับอยู่ทัว่ไปในห้องและบนหลงัคา เป็นการขับไล่แมลง 



หลงัคาลาดชัน และย้อยต ่าลงมาคลมุฝาเรือนเกอืบมิด เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
บังคับ (เรือนของชาวลวัะ ทีบ้่านแสน) 



หมู่บ้านชาวไตลือ้ทีบ้่านกวาว เมืองลา เมียนมาร์ สร้างด้วยไม้เน้ือแขง็เป็นเรือนยก
พืน้สูงขนาดใหญ่ หลงัคามุงด้วยกระเบ้ืองดินขอ อยู่รวมกลุ่มเป็นหมู่บ้านหนาแน่น 
บนเนินเต้ียๆริมทุ่งนาในหุบเขา ริมถนนระหว่างเมืองลาทีช่ายแดนจีน-พม่า กบัเมือง

เชียงตุง เหตุใดจึงแตกต่างกบับ้านเรือนของชาวลวัะ 



เสาเรือนของชาวไตลือ้ทีบ้่านกวาวแทบทุกหลงัไม่ได้ฝังลงไปในดิน แต่วางอยู่บน
ก้อนหินหรือแท่งปูน 



บ้านเรือนแทบทุกหลงัใช้การประกอบเข้าไม้และยดึด้วยสลกัหรือลิม่ไม้ทีถ่อดออกได้ 
ท าไม? 



บ้านชาวลาวลุ่มทีบ้่านหนองเขียว แขวงหลวงพระบาง ลาว อยู่ริมแม่น ้าอ ูสาขาหน่ึง
ของแม่น ้าโขง สร้างยกพืน้สูงเพือ่กนัน ้าหลากท่วมในฤดูฝน หลงัคาเร่ิมเปลีย่น 

เป็นวัสดุอตุสาหกรรมเช่นกระเบ้ืองลอนและสังกะสี เพราะการคมนาคมทีส่ะดวกขึ้น 



หมู่บ้านชาวขมุหรือข่ามุ ริมแม่น ้าอ ูสร้างเป็นเรือนสูงด้วยโครงสร้างไม้เน้ือแข็ง 
ฝาเรือนมีทัง้ไม้แผ่นและไม้ไผ่สาน หลงัคาเร่ิมเปลีย่นแปลงเป็นมุงด้วยสังกะสี 



บ้านพกัในรีสอร์ทแห่งหน่ึงบนดอยแม่สลอง เชียงราย สร้างเลยีนแบบบ้านของชาว
ไทยภูเขาทีใ่ช้วัสดุตามธรรมชาติ เช่นไม้ไผ่สานหรือมุงด้วยหญ้าคา แต่เสริมแต่งด้วย

วัสดุอตุสาหกรรมและเพิม่ด้านความประณตีมากกว่า เหมาะส าหรับการพกัช่ัว
ระยะเวลาส้ันๆ ไม่เหมาะสมกบัการอยู่อาศัยประจ าเพราะมีขนาดพืน้ทีว่่างภายใน 

คบัแคบไม่สะดวกกบัชีวิตประจ าวัน 



ขนาดของพืน้ทีซ่ึ่งมีอยู่น้อย 
แต่มีคนอยู่อาศัยมากท าให้ 
เกดิความแออัดของส่ิงปลกู 
สร้าง และไม่สามารถออก 
แบบให้งดงามได้ 



เช่นเดียวกนักบัพืน้ทีย่่านฝ่ังธนบุรีทีใ่นอดตี 
เคยเป็นเรือกสวน แต่ปัจจบัุนมีผู้อพยพมา 
จากต่างจังหวดัมากขึ้น จึงเกดิเป็นสลัมเช่น 
เดียวกบัเมืองใหญ่ๆหลายแห่ง 



สลมัในนครมุมไบ(บอมเบย์) รัฐมหาราษฎร์ อินเดีย 



แตกต่างจากชุมชนบางแห่งทีย่งัมีสภาพแวดล้อมค่อนข้างดี แม้จะมีความเจริญทาง
วัตถุและเทคโนโลยีเ่ข้ามาแล้ว แต่วิถชีีวิตยงัประสานกลมกลนืกบัธรรมชาติมาก เช่น
ลกัษณะของบ้านเรือนทีย่กสูงหนีกระแสน ้าทีข่ึ้นลงทุกวัน อากาศถ่ายเทดีเพราะ
ต้นไม้ยงัมีมากและอยู่ใกล้ทะเล (หมู่บ้านริมคลองทีอ่.บ้านแหลม เพชรบุรี) 



ศิลปะประเภทประติมากรรม 
(รวมทั้งจติรกรรม สถาปัตยกรรม) 
ถูกสร้างขึ้นมานานมากแล้วต้ังแต่ยคุหิน  
ส่วนใหญ่เป็นศิลปะในพธีิกรรมความเช่ือ 
เทคนิคในการสร้างงานประติมากรรมต้ังแต่ 
อดีตจนถงึปัจจบัุนมีหลายอย่างเช่นการแกะ 
สลกัหิน ไม้ กระดูกสัตว์ งาช้าง  
การป้ัน-หล่อ การเช่ือมโลหะ ฯลฯ  
 



ประติมากรรมนูนสูง  เทคนิคแกะสลกัหินอ่อน ศิลปะโรมัน พืน้ทีว่่างในงานช้ินน้ีก็
คอือากาศทีไ่หลเวียนขึ้นลงไปตามปริมาตรสูงต ่าและระยะระหว่างรูปทรงต่อรูปทรง 



ประติมากรรมนูนต ่าเทคนิคแกะ 
สลกัหินภูเขาไฟ เร่ืองพุทธประวัติ 
ทีฐ่านของเจดย์ีโบโรบูโด เกาะชวา 
อินโดนีเซีย(ภาพบน)  
ความสูงต ่าของปริมาตรมีน้อย 
เปรียบเทยีบกบัประติมากรรมนูนสูง 
เทคนิคแกะสลักหินอ่อน ศิลปะกรีกที่มี 
พลงัการเคลื่อนไหวของพืน้ที่ว่างมากกว่า 
(ภาพล่าง) 



ประติมากรรมนูนต ่ารูปเหรียญและพระเคร่ือง พืน้ทีว่่าง3มิติมีพลงัความรู้สึกน้อย
กว่าประติมากรรมนูนสูง เพราะรูปทรงค่อนข้างแบน ปริมาตรมีน้อย การเกดิแสงเงา 
ทีม่ากระทบสายตาจึงไม่มาก เหตุทีต้่องท าเป็นภาพนูนต ่ากเ็พือ่ไม่ให้ช้ินงานติด

แม่พมิพ์ในเวลาป้ัมหรือกดออกมาเป็นเหรียญ 



อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน 
วงเวียนใหญ่ ธนบุรี 

ประติมากรรมลอยตัว 
ป้ัน-หล่อโลหะ  

 โดย ศ.ศิลป์ พรีะศรี 
ผู้ดูงานสามารถเดินดูรอบๆฐาน 

อนุสาวรีย์ได้ 



ประติมากรรมลอยตัวแกะสลักหินอ่อนขนาดเกอืบเท่าจริง  ศิลปะอิตาเลียน 
ศิลปะหรืออนาจาร? 



ประติมากรรมลอยตัว 
(แต่เน้นมุมมองด้านหน้า) 

พระพุทธรูปปนูป้ันแกนในเป็นอิฐ  
วัดศรีชุม สุโขทัย 
ศิลปะแบบสุโขทัย 



พระพุทธรูป25พุทธศตวรรษ ที่พุทธมณฑล 
ศาลายา นครปฐม 

ประติมากรรมลอยตัวป้ัน-หล่อโลหะ 
ออกแบบโดย ศ.ศิลป์ พรีะศรี 

 



นางอัปสร(นางฟ้า)ที่นครวดั 
เมืองเสียมเรียบ กมัพูชา 
ประติมากรรมนูนสูงแกะสลักหินทราย 
 



ครุฑยดุนาค ทีฐ่านพระอโุบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) กทม.
ประติมากรรมลอยตัวเทคนิคปูนป้ันปิดทองประดับกระจก 

 



ประติมากรรมแกะสลกัไม้นูนสูง วิหารวัดชเวนันดอ เมืองมัณฑะเลย์ เมียนมาร์ 
ท าจากไม้สักทั้งหลัง 



ประติมากรรมลอยตัวเทคนิคแกะสลักไม้ 
โดย วนัเจริญ จ่าประคัง 



ประติมากรรมลอยตัว  
เทคนิคป้ัน-หล่อโลหะ 
โดย ช าเรือง วิเชียรเขตต์ 



Space = อากาศทีล้่อมรอบและส่วนเจาะทะลุ 



Space = อากาศทีล้่อมรอบและส่วนทะลทุีล่อดผ่านได้ 



Space = อากาศทีล้่อมรอบและส่วนทะลทุีล่อดผ่านได้ 



ประติมากรรมลอยตัวกบัสถาปัตยกรรม 



ประติมากรรมลอยตัว 
โดยJeff Koonsศิลปินอเมริกนั 
ติดต้ังทีG่uggenheim Museum 

เมืองBilbaoสเปน 


