
โครงสร้างในงานศิลปะ



แผนการสอน
1. แนวความคดิ (Concept) ของงานศิลปะ
2. รูปแบบ (ประเภทของงานศิลปะ - แบบอย่าง)
3. รูปแบบ (ประเภทของงานศลิปะ - แบบอย่าง)
4. รูปแบบ (องค์ประกอบทางทัศนธาตุ - พืน้ที่ ว่าง - เส้น)
5. รูปแบบ (องค์ประกอบทางทัศนธาตุ - รูปทรง)
6. รูปแบบ (องค์ประกอบทางทัศนธาตุ - สี)
7. รูปแบบ (องค์ประกอบทางทัศนธาตุ - น า้หนัก - พืน้ผิว)
8. ส่ือเก่า จติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ์
9. ส่ือใหม่ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วดิโิอ ดจิติอล
10.สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ (สัมฤทธิผลของงานศลิปะ)

Component of art

Media

Value

Art Elements

Style
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• A World of art

• Art fundamentals

• Preble Artforms

• The Way Of Seeing

• The Power of Arts

• Living With Arts

• Foundations of Art and Design An Enhanced Media 

หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ



แนวความคดิ (CONCEPT) ของศิลปิน

มโนภาพ (ภาพที่อยู่ในใจ) หรือความคดิรวบยอด
การเข้าใจถงึความสัมพนัธ์ของแต่ละสิ่ง หรือแต่ละเร่ือง
ศิลปินต้องมีประสบการณ์ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม  จงึ
ท าให้เกดิเป็นแนวความคิด



ขั้นตอนการเกดิเป็นแนวความคดิ

ศิลปินมีประสบการณ์ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ส่ิงน้ันท าให้เกดิแรงบันดาลใจ (แรงบันดาลใจยงัไม่เป็น
แนวความคดิทีส่มบูรณ์)
ศิลปินน าแรงบันดาลใจมาคดิต่อถึงความเป็นไปได้ในการ
สร้างสรรค์  ได้แก่ คดิถงึรูปแบบ (ลกัษณะของตัวงาน)  เทคนิค 
(วธีิการทีจ่ะสร้าง)  เนือ้หาของผลงาน (ต้องการจะส่ือถึงอารมณ์
ความรู้สึกหรือความคดิอะไร) เกดิเป็นแนวความคดิ
จากน้ันจงึถึงขั้นตอนของการลงมือสร้างเป็นผลงาน



CONCEPT

จากเร่ืองหรือแรงบันดาลใจเดียวกนั  ศิลปินอาจมีแนวความคิดที่ต่างกนั  
เพราะประสบการณ์ต่างกนั

ประสบการณ์ = วถิีชีวติ  ส่ิงแวดล้อม (เช่นศาสนา ประเพณี ฯลฯ)  
ตั้งแต่เกดิจนถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์ = การศึกษาเรียนรู้  ความเข้าใจความซาบซ้ึง  ทกัษะหรือ
ความถนัดในการแสดงออกทางศิลปะ

What does the artists see?



Component of Art

form subject content ศิลปินอาจจะไม่ตอ้งเร่ิมจากต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง

Content  
the “Why”

Subject the 

“What”

Form

the “How”

เอกภาพแห่งองค์อนิทรีย์ (the organic unity)



SUBJECT (เร่ือง- หวัเร่ือง)

• ระบใุห้รู้วา่เป็นเร่ือง คน สตัว์ สิง่ของ หรือไอเดีย (บางอยา่งท่ีเหน็ชดัเจน

• ในกรณีผลงานศิลปะนามธรรม subject เป็นเร่ืองของภาษาภาพ (หน้าตา
รูปร่างผลงานศิลปะ) ขึน้อยูก่บัการสร้างสรรค์ของศิลปิน

What ?



SUBJECT  “พชื”

ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ  แสดง
บรรยากาศโดยรวมของพนัธุ์ไม้ต่างๆท่ีอยู่
ร่วมกนั
ไม่เน้นสว่นหนึง่สว่นใดเป็นพิเศษ แสงดู
เป็นธรรมชาติ

ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ เน้นรายละเอียด
ของพืน้ผิวและน า้หนกัอ่อนแก่ในรูปทรงของ
พืชชนิดเดียวกนัท่ีอยู่เป็นกลุม่ก้อน  แสงเงา
เกิดจากการก าหนดของศิลปินมากกว่าเป็น
จริงในธรรมชาติ  



SUBJECT บัว

บงึบวัของศิลปินภาพพิมพ์
ญ่ีปุ่ นดจูริงจงัมีรายละเอียด
มาก ฉากหลงัไมไ่กลมากนกั

จิตรกรรมของโมเนท์ ชาวฝร่ังเศส        
ไม่แสดงรายละเอียดหรือความ
เหมือนจริงของดอกบวั  เน้น
บรรยากาศของสีที่โปร่งเบาสบาย  
ไกลจนคาดคะเนระยะไม่ได้



จิตรกรรมของ VINCENT  VAN GOGH  ศิลปินฝร่ังเศสเชือ้สายดตัช์  ส่ือถึงความรู้สกึลกึลบัน่ากลวั



“NUDE” ภาพซ้ายดจูริงจงัแสดงถึงความจริงในชีวิต,ภาพกลางนุ่มนวลฝันๆ,ภาพขวาบกึบนึดเูป็น
ชาวบ้าน



Gilbert & George



ศิลปะยคุกลางนิยมเล่า
เร่ืองเหมือน
ภาพประกอบหรือ
การ์ตูน

Garden of Eden

Les Tres Riches Heures du Duc de 
Berry c.1410

Subjectivity ของ 
Nude และ Nake

Cr.The Way of Seeing



The Story of Adam and Eve (detail), Boucicaut Master, 
in Concerning the Fates of Illustrious Men and Women, about 1415.



Adam and Eve in the Garden of Eden
Lucas Cranach1530

Cr.The Way of Seeing



Concept (อาดัม – อีฟ)     ศิลปินเชือ้ชาตเิดียวกัน (ดัตช์)

แต่ผู้วาดภาพซ้ายเคยศึกษาในโรม (ประสบการณ์ต่างกัน)แนวความคดิต่างกัน

Albrecht Dürer, Adam and Eve, 1504 , Hugo van der Goes,1470, The Fall of Adam



Versace AD showcasing it's dinnerware 
collection

The Couple by Max Slevogt

Cr.The Way of Seeing



VANITY

Vanity.1886 

Leon Bazile Perrault

Vanity, central panel from the Triptych of 

Earthly Vanity and Divine Salvation, c.1485

Hans Memling

Vanity.1886

Cr.The Way of Seeing



The Bathing SusannaTintoretto

Cr.The Way of Seeing



the Judgment of Paris 

Cr.The Way of Seeing



Nell Gwin (sic) naked leaning on a bed, with her Child (1732)

Cr.The Way of Seeing



Cr.The Way of Seeing



ภาพนามธรรม (ABSTRACT)?

Wassily Kandinsky. Around the Circle. 

1940. Oil and enamel on canvas. 96.8 x 
146 cm.



FORM

• -กายภาพตามท่ีตามเห็น 
• -ผลลพัธ์ทางทศันธาตแุละการประสานกนัขององค์ประกอบศลิป์
• -เกิดจากทกัษะฝีมือ อารมณ์ เหตผุลเพื่อจะสร้างความหมายหรือ
สื่อสาร 



ELLIOTT ERWITT

Florida Keys, 1968

เราจะเข้าใจ form ได้อย่างไร ?

How



Oil Spill #1, Edward Burtynsky
REM Forza, Gulf of Mexico, May 11, 2010



FORM “ดอกไม้” จิตรกรรมของศิลปินคนเดียวกนัให้ความรู้สกึต่างกนั  ภาพซ้ายดลูึกลบัน่ากลวั  
ภาพขวาดสูดใสอ่อนหวาน





CONTENT (เน้ือหา/สาร)

• แก่นความหมายหรือคณุคา่ความงามในผลงาน

• ความหมายของผลงาน > สญัลกัษณ์ / ประวตัิศาสตร์ / ศาสนา / อปุมาอปุไมย / เสียดสี  
ล้อเลียน/ นามธรรม / บริบท

• สมัพนัธ์กบั form

• เก่ียวกบัอตัวิสยั – วตัถวุิสยั ท่ีท าให้เรารู้สกึในผลงาน

• representation/ objective/ figurative

• non-representation/nonobjective/abstraction

******ผู้ชมต้องเข้าใจภาษาของรูปทรงจงึจะสามารถเข้าใจ subject หรือ concept ที่อยู่
ภายในผลงานศิลปะนามธรรมได้



Development toward Abstraction

Object 

form
Nature

Naturalism Realism

fully 

representational, 

imitational, 

unemotional, and 
objective

representational 

but emotional and 
subjective

Semi Abstract Abstraction

partially 

representational 

but simplified 
and rearranged

Objective-

based on 

subject but 

appears non 
objective

Non 

Objective-

absence of 

subject 
matter

Representational nonrepresentation



Among the Sierra Nevada Mountains, California , Albert Bierstadt oil on canvas, 1868

“ภูเขา” จติรกรรมของอเมริกนั  และความยิง่ใหญ่ของภูเขาในรูปแบบเหมือนจริงตามธรรมชาต ิ(Naturalism) / วตัถุวสัิย



Sesshu Toyo, Haboku Landscape for

Soen (detail), Japan, Muromachi period, 1495.Section of hanging 
scroll, ink on two joined sheets of paper, total height 581/4 in.

“ภูเขา” จิตรกรรมหมกึด าในลทัธิเซนได้รับ
อทิธิพลการเขียนภาพทวิทศัน์ของจิตรกรรม
จีน

subjective



Auguste Rodin, The Kiss, 1901-4 Pentelic 
marble



The Kiss

Constantin Brancusi,

1916, Limestone, 23 x 

13 1/4 x 10 inches



NON-REPRESENTATION



Suprematism with Blue Triangle and Black Square - Kazimir Malevich, 1915



Beatriz Milhazes, Carambola, 2008.
Acrylic on canvas, 547/8 * 505/8 in.



The treachery of images, Rene Magritte , oil on canvas,1948

ภาพกบัค า-ภาษา 



Josepth Kosuth,One and Three Chairs



จิตรกรรมเปอร์เซีย

ภาพเขียนอกัษรมุสลิม
caligraphy



Shirin Neshat, Rebellious Silence, from the series

Women of Allah, 1994.
Gelatin silver print and ink, 11 * 14 in.

ตวัอกัษรคดัเฉพาะบทกวีของมสุลิมท่ีเป็นเร่ืองความ
เช่ือผู้หญิงเท่าเทียบผู้ชาย



ประตมิานวิทยา (ICONOGRAPHY)

พญานาค

หินสลกัแบบอมราวดี

คนถือฉตัร

ซุม้ประตู
เทวดา



นาฬิกาทราย

ก้ิงก่า

ซาตาน

สุนขั

อศัวิน

มา้



Descent of the Ganges at Mahabalipuram, in the Tamil Nadu state India





มุทรา

ธรรมจกัรมุทรา





Betye Saar , The Liberation of 

Aunt Jemima 1972, mixed 

media assemblage 11 ¾" x 8" x 
2 ¾"


