
รูปแบบของงานศิลปะ
แบ่งออกเป็น

1. การแบ่งประเภทของงานศิลปะ
2. แบบอย่าง (Style) ของงานศิลปะ



แบง่ตามลกัษณะของส่ือในการ
แสดงออก

1. จิตรกรรม (Painting) แสดงออกด้วย 
สี แสงเงา และแผน่ภาพท่ีแบนราบเป็น 2 มิติ

2. ประติมากรรม (Sculpture) 
แสดงออกด้วย วสัดแุละปริมาตรของรปูทรง

3. สถาปัตยกรรม (Architecture) 
แสดงออกด้วยวสัด ุโครงสร้าง และปริมาตรของ
ท่ีว่างกบัรปูทรง

4. วรรณกรรม (Literature) แสดงออก
ด้วยการใช้ภาษา

5. ดนตรีและนาฏกรรม (Music -
Drama) แสดงออกด้วย เสียง  ภาษา  ท่าทาง

การแบ่งประเภทของงานศิลปะ



แบ่งตามจดุมุ่งหมายของการสร้าง  (คณุค่ารสนิยม)
ได้แก่

- วิจิตรศิลป์  เป็นศิลปะท่ีสร้าง
ขึน้เพ่ือให้ความรู้สึกทาง
สนุทรียภาพ

- ประยกุตศิ์ลป์  เป็นศิลปะท่ี
สร้างขึน้มาเพ่ือประโยชน์ใช้
สอยและมีคณุค่าทางความงาม

การแบ่งประเภทของงานศิลปะ



แบ่งตามลักษณะของการรับสัมผัส

- ทัศนศิลป์ (Visual Arts) การเห็น คือ จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สถาปัตยกรรมฯ

- โสตศิลป์ (Aural Arts) การฟัง คือดนตรี วรรณกรรม 
(อ่านหรือร้อง)

- โสตทัศนศิลป์ (Audio Visual Arts) การฟังและการ
เห็นพร้อมกัน คือ ละคร การแสดง ภาพยนตร์



ตัวอย่างประเภทของงานศิลปะ

ศิลปะประเภทจิตรกรรมยุคหินวาดอยู่บนผนังถ ้าในยุโรป



ประเภทจิตรกรรม
ยุคฟ้ืนฟูฯวาดอยู่บน
ผนังโบสถ์ซีสติน กรุงโรม



ประเภทจิตรกรรม
วาดอยู่บนผนังโบสถ์
วัดสุวรรณาราม  กทม.



ประเภทจิตรกรรม
วาดอยู่บนผนังโบสถ์
วัดสุวรรณาราม  กทม.



จิตรกรรมจีนวาดบนผ้า
ไหม



จิตรกรรมจีนที่มีกลอนหรอืบทความ
(calligraphy)



Chinese Painting : รูปแบบรสนิยมทางสุนทรียภาพเปล่ียนแปลง ได้รับอิทธิพลทางเทคนิคและเนื อหาจาก
ตะวันตก เน้นการโต้ตอบกับสังคม การเมือง มากขึ น



จิตรกรรมสมัยใหม่วาดอยู่บนแคนวาส



จิตรกรรมสมัยRenaissance

วาดอยู่บนแคนวาส



ประเภทภาพพิมพ์แกะไม้สีน ้าของญี่ปุ่น  
พิมพ์บนกระดาษ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=woodcut+ukiyo-e&source=images&cd=&cad=rja&docid=XsLwwYWdJIcOGM&tbnid=HnqMdwA5TvrdzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flashcardmachine.com/asian-art-history2.html&ei=nmjSUYXiJsvarAes2YDoCA&bvm=bv.48705608,d.bmk&psig=AFQjCNH3kDgT97qnUS8Eu1xt0Q-F-m7yPg&ust=1372830159327176
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=woodcut+ukiyo-e&source=images&cd=&cad=rja&docid=XsLwwYWdJIcOGM&tbnid=HnqMdwA5TvrdzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.flashcardmachine.com/asian-art-history2.html&ei=nmjSUYXiJsvarAes2YDoCA&bvm=bv.48705608,d.bmk&psig=AFQjCNH3kDgT97qnUS8Eu1xt0Q-F-m7yPg&ust=1372830159327176


Sky and Water I
1938 Woodcut. 

439mm x 435mm.

ผลงานภาพพิมพข์อง
M.C .Escher



Trees and Snow, 1933

Ansel Adam



Photo Landscape : ศิลปะภาพถ่ายในแต่ละครั งจะมีแนวคิดที่แตกต่างออกไป ขึ นอยู่กับแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=photo+landscape+art++black+and+white&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZjfyBh1FscU5sM&tbnid=T5XOuIiURF1M5M:&ved=0CAUQjRw&url=https://plus.google.com/communities/108153759537414495738/stream/a39fec5f-c7eb-4540-b722-11d9a5a6e6d9&ei=PVXSUYi8IYO3rAftkoCIBA&bvm=bv.48705608,d.bmk&psig=AFQjCNFj3guar16i1jqQJ5SyRg6Ajx7CQg&ust=1372825142112302
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=photo+landscape+art++black+and+white&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZjfyBh1FscU5sM&tbnid=T5XOuIiURF1M5M:&ved=0CAUQjRw&url=https://plus.google.com/communities/108153759537414495738/stream/a39fec5f-c7eb-4540-b722-11d9a5a6e6d9&ei=PVXSUYi8IYO3rAftkoCIBA&bvm=bv.48705608,d.bmk&psig=AFQjCNFj3guar16i1jqQJ5SyRg6Ajx7CQg&ust=1372825142112302


ศิลปะภาพถ่าย : ภาพนู๊ด ให้
ความส้าคัญกับน ้าหนักของพื นที่ว่าง
กับรูปทรง เกิดความรู้สึกถึงมิติที่
ลวงตา ลึกลับ



จิตรกรรมโดยใช้สื่อภาพถ่าย

Loretta Lux's



Portrait : ศิลปะภาพถ่ายที่เป็นที่นิยมในทุกยุค
สมัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บบันทึกช่วงเวลา และ
การถ่ายทอดซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์



ใครดูถูกดูหม่ินศิลปะ อนารยะไร้สกลุสถุลสตัว์
ราวลิงค่างเสือสางกลางป่าชฏั ใจมืดจดักวา่น ้ าหมึกด า
เพียงกินนอนสืบพนัธ์ุนั้นฤา ช่ือวา่ส่ิงประเสริฐเลิศล ้า
หยาบยโสกกัขฬะอธรรม เหยยีบย  า่ทุกหยอ่มหญา้สาธารณ์
ภพหนา้อยา่มีรูปมนุษย ์จงผดุเกิดในร่างดิรัจฉาน
หนา้ติดดินกินข้ีเล้ือยคลาน ทรมานทุกขร้์อนร้ายนิรันดร์เอย ฯ

องัคาร กลัยาณพงศ์

ผลงานจิตรกรรมวาดเส้นผสมกบับทกวี



ผลงานศิลปะในปัจจุบนัใชค้  าท่ีเป็นบทกลอนหรือกวใีนเน้ือหาของผลงาน

Jenny Holzer



ศิลปะในแนวConceptual art เน้นการน้าเสนอทางกระบวนการคิด



ประเภทประติมากรรมนนูต่า้  ศิลปะกรีก



ประเภทประติมากรรมนนูสงู  ศิลปะกรีก



ประเภทประติมากรรม พระพุทธรูปไทย วัดโพธิ์ฯ กทม.



ประเภทประติมากรรม ครุฑแบกฐานโบสถ์ วัดพระแก้ว กทม.



Dead dad : sensation นอกกรอบ



ประเภทประติมากรรม 
รูปสิงห์ประดับหน้าประตูวัดในล้านนา



จิตรกรรมสีเคลือบบนแจกันกรีกโบราณ



ประเภทสถาปัตยกรรมทางศาสนา วิหารพาเธนอน เอเธนส์ กรีซ



ประเภทสถาปัตยกรรม
ทางศาสนา สุเหร่า Blue 

Mosque อีสตันบูล ตุรกี



ประเภทสถาปัตยกรรมทางศาสนามณฑป  
ปราสาทพระเทพบิดรและเจดีย์ทองวัดพระแก้วกทม.



ประเภทสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย  เรือนไทยริมแม่น ้าท่าจีน  สุพรรณบุรี



ประเภทสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยและ
สาธารณะประโยชน์ (สะพาน) เวนิส

อิตาลี

Bridge of Sighs



ประเภทสถาปัตยกรรมสาธารณะประโยชน์
ก้าแพงเมืองจีน สัญลักษณ์ของการมีอ้านาจ
ของชนชั นปกครอง บ่งบอกถึงรูปแบบที่
ต้องการสร้างความยิ่งใหญ่ และอัตลักษณ์
ของชนชาติอย่างเข้มข้น



ประเภทสถาปัตยกรรมสาธารณะประโยชน์ Opera House ซีดนีย์  ออสเตรเลีย



ประเภทประยุกต์ศิลป์ : ภาพถ่ายที่มีเนื อหาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้หญิง ผู้ชาย มักถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบกันเสมอ หรือ
การน้าเอารูปแบบที่ยอดนิยมในยุคก่อนมาย้อนยุคกันใหม่ อาจถูกเปิดเผยให้ดูตลกขบขัน หรือแปลกประหลาด



ประเภทประยุกต์ศิลป์ : Art & Design เป็นผลผลิตจากประเทศอิตาลี โดยได้แรงบันดาลใจมาจากงานศิลปิน
ชื่อดังในยุคเรอนาซองส์ แต่เปลี่ยนเป็นบุคลิกใหม่ ให้ดูแปลกตาตามรสนิยมในช่วงเวลานั นๆ



ประเภทประยุกต์ศิลป์ในปัจจุบัน: นอกจาก
ต้องมีประโยชน์ใช้สอย ความงาม และยัง
ต้องมีการน้าเอาความคิดที่ต้องสะท้อนให้
เกิดความรู้สึกต่างๆมากขึ นด้วย



Industrial Design



ประเภทประยุกต์ศิลป์ :
โทนสีขาวด้าตามสมัยนิยม ใช้เทคนิค
ภาพพิมพ์กับเซรามิค ซึ่งแพร่หลายใน
ยุโรป



Graphic design



logo

การออกแบบท่ีดูเรียบง่าย



Typography - การออกแบบและจดัวางตวัหนงัสือ





Layout วธีิการวางองคป์ระกอบในหนา้ของส่ิงพิมพต่์าง 







Web design



https://www.namesforchange.org/



Fashion Design

A model presents a creation by French designer Jean-Paul Gaultier as part of 

his Autumn/Winter 2008-2009 Haute Couture fashion show in Paris July 2, 
2008.

Pierre Cardin
Chanel

Christain Dior
Christian Lacroix

Hanae Mori
Versace
Valentino

Haute couture



http://designtaxi.com/news/367903/Striking-Photos-Of-A-Model-Posing-With-A-Dead-Whale-In-Thailand/?interstital_shown=1

Tom pisit >photography+ fashion design



Tan Tan Boวฒันธรรมป็อบ pop culture, อะนิเม anime



Louis Vuitton  by Takashi Murakami



Kitsch- รูปแบบงานศิลปะและงานออกแบบทีใ่ช้วฒันธรรมป็อบหรอืสัญลกัษณท์าง
วฒันธรรมทีพ่บเห็นไดบ้อ่ย



Kitsch



http://www.thairath.co.th/content/186826

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?new
sid=TUROd01ERXhPREV6TURjMU53PT0=



รถขบวนแหเ่ทศกาลไม้ดอกไม้ประดบัจงัหวดัเชยีงใหม่



ศิลปะการแสดงกับสื่อดนตรี ภายในนิทรรศการนานาชาติ



http://blogzone-allzone.blogspot.com/2011/11/57-body-borders-anything-can-break-by.html

Body Borders: Anything Can Break

Sound Installationพินรี สัณฑ์พทิกัษ์



Root music’s Makoto Nomura




