
การประเมินคณุค่าของงานศิลปะ 



คณุค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษา 
-เป็นส่ิงทีบ่อกถงึความเจริญทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม 
-เป็นประโยชน์ในการศึกษาอดีต 
คณุค่าทางด้านจิตใจ 
-เป็นเคร่ืองผ่อนคลายทางอารมณ์ความรู้สึกเช่นเสียงดนตรีทีไ่พเราะ ภาพวาดที่
สวยงาม สวนดอกไม้ที่ร่มร่ืนงามตา ห้องนอนทีส่ะอาดสบาย 
-เป็นส่ิงทีช่่วยฝึกฝนให้เป็นผู้มีจิตใจละเอียดอ่อนเช่นเดียวกบัการปลกูต้นไม้  เลีย้ง
สัตว์ เป็นการฝึกฝนจินตนาการและเพิม่รสนิยมให้ตนเอง 
-เป็นส่วนประกอบทางรูปธรรมของศาสนาทีจ่ะน าไปสู่ความดงีามซ่ึงเป็นบันได
ขั้นต้นของศาสนาก่อนทีจ่ะพฒันาไปสู่ทางทีสู่งขึน้ 
-กระตุ้นเตือนผู้ดูให้มีจิตส านึกต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 



ความงามทีเ่รารู้สึกกบัธรรมชาติเกดิขึน้ 
จากจิตใจหรือรสนิยมของตัวเราบวกกบั 
ส่ิงทีมี่อยู่แล้วในธรรมชาติน้ันๆ  ถ้าขาด 
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดอารมณ์ความรู้สึกกค็งไม่ 
เกดิขึ้น เช่นดอกไม้สวยงามแต่จิตใจเรา 
หยาบและไม่สนใจทีจ่ะมองดู  หรือเรา 
รักชอบดอกไม้แต่ดอกไม้กลับไม่สวยงาม 
เพยีงพอส าหรับเราเป็นต้น ความงามจงึ 
ไม่มีขอบเขตหรือระดับวดัทีแ่น่นอน ขึ้น 
อยู่กบัสภาพของผู้มองและส่ิงทีถู่กมอง 



ศิลปะการจัดสวนคอืการผสมผสานระหว่างธรรมชาติกบัความรู้ทางศิลปะ เพือ่ให้ผู้ 
ชมดูเกดิความรู้สึกปิติยนิดใีนความงามของดอกไม้ ต้นไม้ เกดิความสุข ความสงบ
ผ่อนคลาย ถ้าเป็นผู้ รักต้นไม้ดอกไม้อยู่แล้วกจ็ะซึมซับความรู้สึกทางศิลปะเข้าไป

ด้วยเช่นความงามทีเ่ป็นกลุ่มก้อนของสีดอก จังหวะและความหลากหลายของสีฯลฯ 



ศิลปินได้เปรียบกว่าคนทัว่ไปเพราะเม่ือศิลปินรู้สึกประทบัใจส่ิงใดแล้วยงับันทกึ
ความประทับใจน้ันเกบ็ไว้ได้อีกนาน  วิธีการบันทึกกท็ าได้หลายวิธีเช่นการวาด  การ
ถ่ายภาพ การประพนัธ์เป็นวรรณกรรมหรือดนตรี และค าว่า “ศิลปิน”กไ็ม่ได้ผกูขาด 
หรือต้องไปขึน้ทะเบียนกบัหน่วยงานใด ใครๆกเ็ป็นศิลปินได้ถ้าอยากจะเป็น แต่เป็น
ทีท่ราบกนัดีว่ามีศิลปินกลุ่มใหญ่ๆอยู่2กลุ่ม กค็อืศิลปินอาชีพกบัศิลปินสมัครเล่นซ่ึง 
ศิลปินสมัครเล่นกค็อืผู้ทีไ่ม่ได้ศึกษามาทางศิลปะแต่สนใจทีจ่ะใช้การสร้างงานศิลปะ

เป็นการผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากงานในอาชีพประจ า 



วินเซนต์ ฟานโก๊ะห์(Vincent Van Gogh) 
ศิลปินสมัครเล่นชาวดัชต์  

อาชีพเดิมเป็นหมอสอนศาสนา 
กลายมาเป็นศิลปินอาชีพ 



ปอล โกแกง(Paul Gauguin) 
อดีตนักค้าหุ้นชาวฝร่ังเศส 

 จากศิลปินสมัครเล่นมาเป็นศิลปินอาชีพ 



อองรี รุสโซ(Henri Rousseau) 
อดีตเสมียนศุลกากรช้ันผู้น้อยในปารีส 

ศิลปินสมัครเล่นที่กลายมาเป็น 
ศิลปินอาชีพทีม่ีช่ือเสียงระดับโลก 

และมีรายได้ดมีาก 



เหม เวชกร เป็นศิลปินสมัครเล่นทีฝึ่กฝนด้วยตนเองและได้รับการช้ีแนะจากศิลปิน 
อิตาเลยีนบางคนทีเ่ข้ามาวาดภาพในเมืองไทย ภายหลงัครูเหมกก็ลายเป็นศิลปิน
อาชีพเพราะหาเลีย้งชีพด้วยการวาดภาพจนตลอดชีวิตและมีลกูศิษย์มากมาย 



ประเทอืง เอมเจริญ ศิลปินสมัครเล่นผู้ฝึกฝนด้วยตนเองจนประสบความส าเร็จอย่าง
ยิง่ทัง้ช่ือเสียงเกยีรติยศ เงินทอง ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติหลายคร้ัง 
ปัจจบัุนได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งต้ังให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ 

ผลงานชุดน้ีเป็นชุดทีมี่เน้ือหาเกีย่วกบัปัญหาของสังคมไทย(ชุดทีเ่ด่นๆของประเทอืง 
ยงัมีอีกหลายชุดเช่นชุดธรรมะ ชุดทุ่งนา) ประเทอืงให้อิทธิพลกบัศิลปินรุ่นหลงัอีก

หลายคน 



จิตรกรรมแบบนามธรรมของ จ่าง แซ่ต้ัง เทคนิคสีน ้ามนัทีว่าดอย่างรวดเร็วฉับพลนั 
ตามอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินในขณะน้ัน(Abstract Expressionism)จ่างเป็น
ศิลปินสมัครเล่นทีฝึ่กฝนด้วยตนเอง มีอิทธิพลจากลทัธิเต๋า เมื่อเป็นศิลปินอาชีพ 
กลบัไม่ประสบความส าเร็จในการขายผลงานเท่าทีค่วร แต่กมี็สานุศิษย์หลายคน 



เซอร์วินส์ตัน เชอร์ชิล 
อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ 
สมัยสงครามโลกคร้ังที2่ 

ศิลปินสมัครเล่นผู้ชอบวาดภาพสีน ้ามัน 
เพือ่การพกัผ่อนคลายเครียด 



 
จิตรกรรมสีน ้ามันฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 



จิตรกรรมสีน ้าและสีน ้ามัน 
ของนายทวี บุณยเกตุ 
อดีตนายกรัฐมนตรีไทย 



จิตรกรรมสีน ้า 
ของมรว.เสนีย์ ปราโมช 
อดีตนายกรัฐมนตรีไทย 



ทิวทศัน์และดอกไม้เป็นธรรมชาติทีค่นส่วนใหญ่สนใจ จึงเป็นหัวข้อเร่ือง(Subject)ที ่
ศิลปินวาดกนัมาก คงเป็นเพราะหัวข้อน้ีให้ความรู้สึกทีส่วยงามหรือความร่ืนรมย์ 
ศิลปินสมัครเล่น(Sunday Artist)ที่ต้องการใช้การวาดภาพเป็นกจิกรรมพกัผ่อนหา

ความสุขจึงมักจะชอบหัวข้อน้ี 



ศิลปินสมัครเล่นทีเ่ป็นสตรีส่วนใหญ่จะชอบวาดภาพดอกไม้และใช้เป็นภาพประดับ
ผนังห้องในบ้านตนเอง 



ภาพวาดทวิทศัน์มิได้เกดิขึน้ได้ด้วยทกัษะฝีมือเพยีงอย่างเดียว แต่ผู้วาดต้องมีจิตใจที่ 
ละเอียดอ่อนเพยีงพอทีจ่ะแยกแยะน ้าหนักอ่อนแก่และความสด-หม่นของสีทีอ่ยู่ใน
ภาพทีต่นเองวาดด้วย ผลงานศิลปะจึงเป็นหลักฐานให้เรามองเห็นความประณตีของ

ศิลปินสมัครเล่นผู้ น้ี 



ศิลปินสมัครเล่นผู้ น้ี(รศ.นพ.)กส็นใจทิวทศัน์และการใช้เทคนิคสีน ้าซ่ึงเป็นเทคนิคที่
ไม่ซับซ้อน ไม่มีอปุกรณ์มากนัก สะดวกในการน าติดตัวไปยงัสถานทีต่่างๆ 



ศิลปินสมัครเล่นผู้ เป็นนศ.พ.ปี4คนน้ีใช้พู่กนัวาดอย่างรวดเร็ว แสดงแต่น ้าหนัก
สีอ่อนแก่คร่าวๆโดยไม่สนใจรายละเอียดปลกีย่อยตามนิสัยวัยรุ่นทีต่รงไปตรงมา 



แตกต่างกบัศิลปินสมัครเล่นผู้ น้ี 
ทีแ่สดงให้เห็นถงึอารมณ์ความรู้สึก 
อันซับซ้อนของคนระดับ ศ.นพ. 
จึงใช้สีมากมายและทบัซ้อนไปมา 

(ข้อมูลจากสูจิบัตรศิริราชรวมใจศิลปินถวายพระพร ฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี) 



ศิลปินอาชีพทีค่ลกุคลแีละวาดภาพทวิทศัน์มานานเช่นเสง่ียม ยารังสี ย่อมจะใช้สีได้
ตามอารมณ์ความรู้สึกของตนได้มากกว่าศิลปินสมัครเล่น แม้จะวาดจากสถานทีจ่ริง
แต่ความงามของสีในภาพน้ีกมิ็ใช่เป็นการลอกเลยีนภาพทีป่รากฏอยู่ตรงหน้า กลบั
เป็นสีที่เกดิจากความรู้สึกของผู้วาด  ผู้ชมงานกอ็าจจะรู้สึกได้ใกล้เคยีงกบัศิลปิน กค็อื
ความสดใสเบิกบาน 



เมื่อเสงี่ยม ยารังสี ไปวาดภาพที่เนปาล บรรยากาศของผลงานย่อมแตกต่างกบั
ผลงานทีว่าดอยู่บนดอยแม่สะลองซ่ึงอบอุ่นกว่า สีในภาพน้ีจึงให้ความรู้สึกทีเ่ยอืก 
เยน็ เป็นไปตามทีศิ่ลปินรู้สึกกบัทวิทศัน์ซ่ึงอยู่ตรงหน้า ความรู้สึกต่อบรรยากาศของ
สีทัง้ในภาพวาดและทวิทศัน์จริงเป็นความรู้สึกทีค่นส่วนใหญ่ทีมี่จิตใจละเอียดอ่อน 
จะรู้สึกได้ 



ผู้ช่วยศาตราจารย์ศรีใจ กนัทะวัง (ม.ราชมงคลฯ)เป็นศิลปินสาขาศิลปะภาพพมิพ์ 
ที่ชอบบนัทกึความประทับใจต่อส่ิงทีพ่บเห็นไว้ด้วยการถ่ายภาพ สะสมไว้เป็น
วัตถุดิบเพือ่การท างานศิลปะต่อไป(แม่น ้าอ ูบ้านหนองเขยีว หลวงพระบาง ลาว) 



คณุบัณฑรู ช่ืนกลุ อดีตรองผู้ว่าการประปานครหลวงซ่ึงรักและสนใจแต่ไม่มีโอกาส
ได้เรียนศิลปะ จึงใช้การถ่ายภาพเป็นการบันทกึความรู้สึกต่อผู้คนและสถานทีต่่างๆ

ซ่ึงได้ไปพบเห็น โดยการศึกษาองค์ประกอบศิลปะและเทคนิคด้วยตนเอง 
(คงคาอารตี นครพาราณสี อินเดีย) 



บรรยากาศตอนเยน็ค า่ แสงไฟ และเสียงสวดมนตร์ทีด่ังแว่วมาจากท่าน ้าริมฝั่งคงคา
ในพธีิคงคาอารตีของชาวฮินดู ให้ความรู้สึกทีส่งบเยอืกเยน็ระลกึไปถงึคณุประโยชน์ 
อันอเนกอนันต์ของแม่คงคาทีมี่ต่อมนุษย์ ด้านหลงัของเราคอือีกฝ่ังทีมื่ดและเงียบ
สงัดไร้ผู้คนมีแต่เศษซากของศพทีล่อยไปติดชายฝ่ัง บรรยากาศเช่นน้ีโน้มน าเราให้
ใกล้ชิดกบัศาสนายิ่งขึ้น 



เช่นเดียวกบับรรยากาศตอนใกล้ค า่ 
ทีพุ่กามอดีตนครหลวงอันยิง่ใหญ่ 
ของชาวพม่า แต่ทุกวันน้ีเหลอืแต่ 
ซากสถูปเจดีย์กระจายอยู่ทัว่ไป  

เป็นส่ิงเตือนใจให้เรารู้สึกถงึความ 
ไม่เทีย่ง 



บรรยากาศภายในเจดีย์องค์หน่ึง 
ทีพุ่กาม  มีแสงสว่างไม่มากนัก  
แต่ทีอ่งค์พระพุทธรูปกลบัสว่าง 

เรืองรอง มีเสียงของพุทธศาสนิกชน 
ชาวพม่าก าลงัสวดมนตร์ท าให้เรา 

รู้สึกน่ิงสงบผ่อนคลาย 



แตกต่างกบับรรยากาศทีวั่ดมหามัยมุนีหรือวัดยะไข่ทีเ่มืองอมรปุระ เมืองหลวงเก่า
อีกแห่งหน่ึงของพม่า กลับเป็นบรรยากาศที่ออกไปทางขลัง ศักดิ์สิทธ์ิ และโอ่อ่า
อลงัการณ์ ด้วยพธีิกรรมการสรงน ้าพระพกัตร์พระมหามัยมุนี (ล้างหน้าพระ)
พระพุทธรูปทีช่าวพม่านับถอืว่าเป็นหน่ึงในห้าส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิของประเทศ 



ประติมากรรมแกะสลักไม้สักบนส่วนต่างๆของวิหารวัดชเวนันดอ  มัณฑะเลย์ เมือง
หลวงเก่าของพม่า ไม่ได้สร้างบรรยากาศให้รู้สึกไปทางศาสนา แต่กลบัเป็นความรู้สึก
ทางศิลปะอย่างเดียวคอืการทึ่งในฝีมือการแกะสลักทีอ่่อนหวานงดงามของลวดลาย 



เช่นเดียวกบับรรยากาศในวหิาร 
หลวงวดัเชียงทอง หลวงพระบาง 
ซ่ึงเป็นวัดหลวงที่ราชส านักลาว 

สมัยโบราณสร้างและบูรณะ 
จึงมีบรรยากาศที่โอ่อ่าอลังการณ์ 
แต่ไม่ค่อยรู้สึกถงึความเงียบสงบ 

ทางศาสนานัก 



บรรยากาศที่โอ่อ่าตระการตามักพบได้ในศิลปกรรมทีร่าชส านักสร้างดงัเช่นพระนอน
วัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธ์ิ)กทม.เป็นความรู้สึกทีเ่กดิจากพืน้สีแดงทีข่ับเน้นให้สีทอง 
สุกปลัง่เรืองรองขึ้นมา โดยมีแสงไฟช่วยเสริมแต่ง(สีเหลืองทองและสีแดงเป็นสีที่
นิยมในราชส านักโบราณหลายแห่ง)พุทธศาสนิกชนบางคนอาจรู้สึกว่าส่ือถงึความ 

เจริญรุ่งเรืองของศาสนา 



ศาลาการเปรียญทีวั่ดใหญ่สุวรรณาราม อ.เมือง เพชรบุรี เคยเป็นต าหนักเก่าของ 
พระเจ้าเสือ กษตัริย์ราชวงศ์บ้านพลหูลวงแห่งกรุงศรีอยธุยา จึงมีการตกแต่งที่

ประณตีหรูหรา แต่คงไม่งามเท่าสมัยทีย่งัเป็นทีป่ระทบั 



บรรยากาศภายในโบสถ์วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี ค่อนข้างสงบน่ิง แม้จะมีภาพ 
วาดบนผนังและเขียนลายทองบนเสาแต่กเ็ก่ามากแล้วจึงไม่ดูฉูดฉาดเด่นชัด มีเพยีง 

พระประธานทีปิ่ดทองใหม่จึงเด่นสว่างขึน้มา 



ความงามของลวดลายบนเสาและ 
ความอ่อนหวานงดงามของเส้นใน 
จิตรกรรมฝาผนังของโบสถ์วดัใหญ่ฯ 
เป็นส่ิงทีท่ าให้เราปิติยนิดี แม้จะไม่ 
ท าให้รู้สึกเบิกบานเหมือนชมภาพ 
ดอกไม้ แต่กเ็ป็นเคร่ืองพสูิจน์ให้เห็น 
ว่าเรามีจิตใจทีล่ะเอียดอ่อนเพยีงพอ 
ที่จะสัมผัสกบัส่ิงทีบ่รรพชนสร้าง 
สรรค์ไว้ให้หรือไม่ 



ความสุกปลัง่ของสีทองทีรั่บ 
แสงมาจากภายนอกวิหารโถง 
แล้วค่อยๆมืดสลัวขึ้นไปตาม 
สัดส่วนที่เรียวแหลมเป็นช้ันๆ 
ของกู่ค าหรือสถูป ท าให้รู้สึก 
เหมือนก าลงัพวยพุ่งขึ้นไปสู่ 
เบ้ืองบนดังคติเขาพระสุเมรุ 
ของชาวพุทธ 
(วัดพระธาตุล าปางหลวง) 



ความอ่อนหวานทีมี่อยู่ในพระพุทธรูปสุโขทยั 
คอืส่ิงทีเ่รารู้สึกได้ เป็นความงามทีไ่ม่มีอยู่ใน 

ร่างกายของมนุษย์จริงๆ 



ประติมากรรมฮินดูทีมี่ขนาดใหญ่ 
และสร้างอยู่ในวิหารถ า้ซ่ึงมีแสงน้อย 
จึงท าให้เกดิบรรยากาศที่เคร่งขรึม 
และข่มคนดูให้รู้สึกย าเกรง 
(ภาพตรีมูรติ บนเกาะเอเลแฟนต้า 
นครมุมไบ อินเดีย) 



บรรยากาศทีส่ลวัยงัท าให้รู้สึกถงึ 
ความลี้ลับอีกด้วย เทวาลยัหลายแห่ง 
ของฮินดูจึงออกแบบให้มีบรรยากาศ 

คล้ายๆแบบน้ี 
(วิหารพระวิษณุ คชุระโห อินเดีย) 



แต่บรรยากาศอันลีล้บัวังเวงของปราสาทตาพรม ทีเ่มืองเสียมเรียบ กมัพูชา 
ส่วนหน่ึงมาจากการถูกทิง้ร้างมานานร่วมพนัปี 



ศิลปะมีส่วนกระตุ้นเตือนผู้ดูให้มีจิตส านึกต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม ดงัเช่นจิตรกรรม
ของสมพงษ์ อดุลย์สารพนั ช่ือ “คอรัปช่ัน” 



ศิลปะมีส่วนกระตุ้นเตือนผู้ดูให้มี 
จิตส านึกต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 
จิตรกรรมของวีระศักดิ์ สัสดี 

 



ศิลปะมีส่วนกระตุ้นเตือนผู้ดูให้มี 
จิตส านึกต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 

จิตรกรรมของสันติ ทองสุข ช่ือ “เกดิในเมืองหลวง” 



ศิลปะมีส่วนกระตุ้นเตือนผู้ดูให้มี 
จิตส านึกต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 
จิตรกรรมของสุดใจ ชัยพนัธ์ 



ศิลปะมีส่วนกระตุ้นเตือนผู้ดูให้มี 
จิตส านึกต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 

จิตรกรรมของธรรมศักดิ ์บุญเชิด 



ศิลปะมีส่วนกระตุ้นเตือนผู้ดูให้มี 
จิตส านึกต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 

จิตรกรรมช่ือ “ยิม้สยาม” ของชาติชาย ปุยเปีย 



ศิลปะมีส่วนกระตุ้นเตือนผู้ดูให้มีจิตส านึกต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 
จิตรกรรมของอนุพงษ์ จันทร 

 



ศิลปะมีส่วนกระตุ้นเตือนผู้ดูให้มี 
จิตส านึกต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม 
จิตรกรรมของสุชา ศิลปชัยศรี 

ช่ือ “เดี๊ยนว่า...” 


