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จิตรกรรม(Painting) 

ผลงานศิลปะที่แสดงออกดว้ยการขดีเขยีน  

การวาด และระบายสี เพ่ือใหเ้กิดภาพ เป็น

งานศิลปะที่ม ี2 มติ ิเป็นรปูแบบไมม่คีวาม

ลึกหรือนนูหนา แตส่ามารถเขยีนลวงตาให้

เห็นว่า มีความลึกหรือนนูได ้ ความงาม

ของจิตรกรรมเกิดจากการใชส้ีในลกัษณะ

ตา่ง ๆ กนั

blue door,Fernanda Cataldo



งานจิตรกรรม แบ่งออกได ้2 ชนิด คือ   

1. การวาดเสน้ (Drawing)  เป็นการวาดภาพโดยใช ้

ปากกา หรือดนิสอ ขดีเขยีนลงไป บนพื้นผวิวสัดรุองรบั

เพ่ือใหเ้กิดภาพ การวาดเสน้ คือ การขดีเขยีนใหเ้ป็นเสน้

ไมว่า่จะเป็นเสน้เล็ก หรือ เสน้ใหญ่ ๆ มกัมสีีเดยีว  แต่

การวาดเสน้ไมไ่ดจ้ ากดัท่ีจะตอ้งมสีีเดียว อาจมสีีหลาย ๆ 

สีก็ได ้การวาดเสน้ จดัเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัของงานศิลปะ

แทบทกุชนดิ

Head of Leda (study),Michelangelo

Michelangelo



Michelangelo

2. การระบายสี (Painting) เป็นการวาดภาพโดย

การใชพู้ก่นั หรือแปรง หรือวสัดอุยา่งอ่ืน  มาระบาย

ใหเ้กิดเป็นภาพ การระบายสี ตอ้งใชท้กัษะการควบคมุ

สีและเคร่ืองมอืมากกวา่การวาดเสน้ ผลงานการ

ระบายสีจะสวยงาม เหมอืนจริง และสมบรูณแ์บบ

มากกวา่การวาดเสน้



วสัดหุรือสีท่ีใชใ้นงานจิตรกรรม

1.  สีฝุ่ น  (Tempera  Color)  เป็นสีท่ีเกา่แกท่ี่สดุ

เป็นผงคลา้ยแป้ง เวลาระบายตอ้งผสมกาวหรือไขข่าว มี

คณุสมบตัทึิบแสง  เป็นสีท่ีชา่งเขยีนไทยใชเ้ขยีนภาพ

จิตรกรรมฝาผนงั สีฝุ่นมกีารเขยีนอยู ่2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ



1.1 ระบายบนพ้ืนแหง้  ใชเ้ขยีนไดท้ัง้พ้ืนไม้ พื้นปูน

หรือผนงัตา่ง ๆ ที่แหง้สนทิแลว้   จิตรกรรมฝาผนงั

ของไทยใชวิ้ธีการเขยีนนี ้ เพราะภาพเขยีนไทยมีความ

ละเอียดอ่อน ประณีตบรรจง และใชเ้วลาเขยีนนาน

1.  สีฝุ่น  (Tempera  Color) 



จิตรกรรมไทยโบราณใชเ้ทคนิคสีฝุ่ นวาดไว้

บนผนัง โบสถ์ วิหาร ซ่ึง เ ป็นผนังปูน เ พ่ื อ

เผยแพรศ่าสนาและตกแต่งศาสนสถาน



เตรียมผนงั>หมกัปูน+น า้ออ้ย+กาวไม-้หนงัสตัว์

ทดสอบผนงัความเป็นกรด-เบส>น า้ตม้ใบขีเ้หล็กดา่งขมิน้

รองพื้น>ดนิสอพอง+กาวเม็ดมะขาม

สี>เนือ้สี+กาวกระถิน

“รอ้ยเจา้ชาย พนัหนุม่เหนา้"

จิตรกรรมฝาผนงั วิหารลายค า วดัพระสิงห ์จ.เชยีงใหม่

"เจา้เงาะกบัเด็กเล้ียงควาย"

จิตรกรรมฝาผนงั วิหารลายค า วดัพระสิงห ์จ.เชยีงใหม่

จิตรกรรมไทยโบราณมีรายละเอียดของเสน้จ านวนมาก

จึงเหมาะสมกับเทคนิคสีฝุ่ นเพราะไมต่อ้งเร่งรีบในการวาด



1.2 ระบายบนพ้ืนท่ีเปียกหรอืยงัช้ืนอย ู่ ใชเ้ขยีนบน

ผนงัปูนที่ก าลงัชืน้อยู่ สว่นใหญ่เป็นงานกิจกรรมฝา

ผนงัของชาวตะวนัตก ซ่ึงเร่ิมเขยีนกนัมาตัง้แต่สมยั

โบราณ การเขยีนตอ้งแขง่กบัเวลาเพราะปูนจะแหง้เร็ว  

แตเ่มือ่แหง้สนทิดแีลว้ ปูนจะดดูสีเขา้ไปเป็นเนือ้เดยีวกนั

ท าใหภ้าพอยู่ไดน้านกว่าแบบแรก และมชีือ่เรียกเฉพาะ

ว่า “ภาพแฟรสโก” (Fresco)  เชน่ ภาพที่ผนงัเพดาน

โบสถซิ์สตนิ ผลงานไมเคิล แองเจโล

MICHELANGELO BUONARROTI

(1475 - 1564) - Sistine Chapel - Ceiling.

POMPEII, ITALY ~ around 30-50 AD Fragment of wall painting



เทคนิคสีปูนเปียก (Fresco) 

จิตรกรรมของไมเคิลแองเจโล ยคุฟ้ืนฟูฯ ตอ้งวาด

ในขณะท่ีปูนยงัเปียกอยู ่เนือ้สีมสีว่นผสมของน า้

ปูนจึงซึมลงไปเป็นเนือ้เดยีวกบัผนงั ท าใหต้อ้ง

วาดอยา่งรวดเร็วกอ่นท่ีผนงัปูนจะแหง้ แต่มี

ความคงทนมากกวา่เทคนคิสีฝุ่น



2. สนี า้มนั (Oil  Color)  เป็นสีที่ไดร้บัความนยิม

มากทัง้ผูด้ ูและชา่งเขยีนเพราะเขยีนงา่ย ทนทาน ทิ้ง

ไวน้าน  กลบัมาเขยีนทบัอีกก็ได ้ ภาพส าเร็จด ู

สมจริงมคีวามเป็นเนือ้ (Mass) มากกว่าสีชนดิอ่ืน 

ราคาขายก็ด ี

แมว้่าจะมคีณุสมบตัทิึบแสง  แตส่ามารถเขยีนใหใ้ส

ได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเทคนคิวิธีการเขยีนของแตล่ะ

บคุคล  เวลาเขยีนตอ้งผสมน า้มนัลินซีด และเขยีน

บนผา้ใบที่เรียกว่า แคนวาส (Canvas) ขอ้เสียคือ

เนือ่งจากเป็นสีเชือ้น า้มนั จึงแหง้ชา้

The Potato Eaters,Vincent van Gogh

,1885,Oil on canvas



ปี ค.ศ.1410 ศิลปินหนุม่ชือ่ แจน แวนอีค 

พบวิธีการเขยีนภาพโดยใชน้ า้มนัวารน์ชิบรกู

สีขาวผสมน า้มนัลินซีดกบัสีฝุ่น ซ่ึงถือเป็น

จดุเร่ิมตน้ของการเขยีนภาพแบบสีน า้มนัท่ีใช ้

กนัอยูท่กุวนันี้



The Blue Boy,

Thomas 

Gainsborough,1770

Pond Palette knife 

Original oil painting on 

canvas, spirosart



Dressed in white, Vincent 

Keeling

Still life of roses in a 

glass vase, Frans

Mortelmans



3.สีชอลก์ (Pastels) เป็นสีฝุ่นผงละเอียดบริสทุธ์ิน ามาอดั

เป็นแทง่ มกีารผสมขีผ้ึง้หรือกาวยางไมเ้ขา้ไปดว้ยแลว้อดั

เป็นแท่งในลกัษณะของดนิสอสี แตม่เีนือ้ละเอียดกว่าแท่ง

ใหญ่กวา่ และมรีาคาแพงกวา่มาก มกัใชใ้นการวาดภาพคน

เหมอืน และภาพหุ่นนิง่

portrait soft pastel,Javad Soleimanpour Atölyesi
Pastel Society of America,Christine Obers



เทคนิคสีชอล์ก

เหมาะส าหรับการ

วาดที่ รวดเร็ว

ฉับพลัน แต่ตอ้งมี

การเคลือบดว้ย

น า้มันกันสีหลดุร่วง  

จิตรกรนิยมน าติด

ตัวไปในที่ ต่างๆ

Jessie's Barn Reflection,Kim Lordier Pastel Purple Haze, Teresa Saia Pastel



Wise Old Man, 

artodyssey1

Delphin Enjolras6 

Nude,

Firelight Pastel on 

canvas



3. สีน ้า (Water  Color) มคีณุสมบตัโิปร่งแสง  ตอ้ง

ระบายลงบนพ้ืนกระดาษขาวเท่านัน้  เนือ่งจากเป็นสีท่ี

แหง้เร็ว ผูเ้ขยีนจะตอ้งมคีวามช านาญภาพท่ีส าเร็จจึงจะ

สวยงาม  ปัจจบุนัมศิีลปินที่เขยีนเฉพาะสีน า้ประสบ

ผลส าเร็จมากมาย

สีน า้ท าจากเน้ือสีที่ ผสมกับตัวยึดจากยางอะราบิค

ซึ่ งเป็นกาวเชื้อน า้ สีน า้ปกติถูกเขียนบนกระดาษ

โดยจะเป็นชัน้คราบบางๆและมีความพิเศษเพราะ

คณุสมบัติที่ ไหลฟุ้ งกระจาย

Watercolor trees, Mary T. Hoffman



VernazzaReflection

Boiling fantasy of Arush Votsmush



Emotional realism of Steve Hanks Rainy watercolor of Ching Lin Che



4. สีอะครีลิค (Acrylic  

Color) ท าจากเนือ้สีท่ี

ผลิตจากโพลีเมอร์

สงัเคราะห ์มคีณุสมบตัิ

แหง้เร็ว ยืดหยุน่เป็น

ฟิลม์และสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากวสัด ุ

พื้นผวิ

Little House on the Prairie, Giselle-M



The Power of Harmony ,Rency Punnoose, acrylic painting, 16 x 20 Mountain Pasture,Barbara Edwards,

2007, acrylic painting, 27 x 22



5.  สีโปสเตอร ์(Poster  Color)   เป็นสีชนดิสี

ฝุ่น (Tempera) ท่ีผสมกาวน า้บรรจเุสร็จเป็นขวด  

การใชง้านเหมอืน กบัสีน า้ คือใชน้ า้เป็นตวัผสมให้

เจือจาง สีโปสเตอรเ์ป็นสีทึบแสง  มเีนือ้สีขน้  

สามารถระบายใหม้เีนือ้เรียบได ้ และผสมสีขาวให้

มนี า้หนกัอ่อนลงไดเ้หมอืนกบัสีน า้มนั  หรือสี

อะคริลิค สามารถระบายสีทบักนัได ้ มกัใชใ้นการ

วาดภาพประกอบเร่ืองในงานออกแบบตา่ง ๆ ได้

สะดวก  ในขวดสีโปสเตอรม์สี่วนผสมของกลีเซอ

รีน จะท าใหแ้หง้เร็ว

Imitation2,My Juhpalang space, Poster



6. ดินสอสี (Crayon) เป็นสีผงละเอียด ผสมกบัขีผ้ึง้หรือไขสตัว์ น ามาอดัใหเ้ป็นแทง่อยูใ่นลกัษณะของ

ดนิสอ เพ่ือใหเ้หมาะส าหรบัเด็ก ๆ ใชง้าน ปัจจบุนัมกีารพฒันาใหส้ามารถละลายน า้ หรือน า้มนัได้ โดยเมื่อใช ้

ดนิสอสีระบายสีแลว้น าพูก่นัจ ุม่น า้มาระบายตอ่ ท าใหม้ลีกัษณะคลา้ยกบัภาพสีน า้ บางชนดิสามารถละลายไดใ้น

น า้มนั ซ่ึงท าใหก้นัน า้ได ้

Chicago Skyline, Crayon, Hannah Fogle



8. สีเทียน (Oil Pastel)

สีเทียนหรือสีเทียนน า้มนั เป็นสีฝุ่นผงละเอียด ผสมกบั

ไขมนัสตัวห์รือขีผ้ึง้ แลว้น ามาอดัเป็นแทง่ มีลกัษณะทึบ

แสง สามารถเขยีนทบักนัได้ การใชส้ีอ่อนทบัสีเขม้จะ

มองเห็นพื้นสีเดมิอยูบ่า้ง การผสมสี อ่ืน ๆใชก้าร

เขยีนทบักนั สีเทียนน า้มนัมกัไมเ่กาะตดิพื้น สามารถขดูสี

ออกได ้และกนัน า้ ถา้ตอ้งการให ้สีตดิแนน่ทนนาน จะมี

สารพน่เคลือบผวิหนา้สี สีเทียนหรือสีเทียนน า้มนั มกัใช ้

เป็นสีฝึกหัดส าหรบัเด็ก เนือ่งจากใชง้า่ย ไมย่ ุ่งยาก ไมเ่ลอะ

เทอะเปรอะเป้ือน และมรีาคาถกู

oil pastel,starkeyart



การปะตดิ 
(Collage)

The Girl With The Pearl Earring, 
1665,Heritage Images



คอลลาจ (Collage) 

มคีวามหมายถึง รปูทรงท่ีแสดงถึงเป็นนามธรรม

ในผลงานศิลปะ ท่ีเกิดจากการน ารปูถ่าย รปูภาพ กระดาษ 

หนา้หนงัสือพิมพ ์เชือก หรือวสัดตุา่ง ฯลฯ มาวางแปะ

ซอ้นทบักนัหรือวางชิดใกล้ๆ  กนับนพ้ืนผวิ 2 มติ ิวสัดท่ีุ

น ามาปะตดิเขา้ใหมด่ว้ยกนันี ้อาจเป็นรปูภาพ (Image) หรือ

ตวัหนงัสือ (Text) ซ่ึงเมื่อน ามาปะตดิใหม ่ภาพที่เกิดขึน้จะมี

ความหมายเมือ่สิ่งท่ีเป็นกายภาพดัง้เดิมของวสัดนุัน้ๆ ได ้

หลอมละลายลง จนกระทัง่น าไปสูก่ารสรา้งความหมายใหม่

Rising Mountain,Eugenia Loli



ประติมากรรม (Sculpture)

เป็นผลงานศิลปะท่ีแสดงออกดว้ยการสรา้งรปูทรง 

3 มติ ิมปีริมาตร มนี า้หนกัและกินเนือ้ทีใ่นอากาศ 

โดยการใชว้สัดชุนดิตา่ง ๆ วัสดท่ีุใชส้รา้งสรรคง์าน

ประตมิากรรม จะเป็นตวัก าหนด วิธีการสรา้ง

ผลงาน ความงามของงานประตมิากรรม เกิดจาก

การแสงและเงา ท่ี เกิดขึน้ในผลงานการสรา้งงาน

ประตมิากรรมท าได ้4 วิธี คือ

Mulhouse bicycle sculpture, Golden Eagle Bike Engines



1. การป้ัน (Casting) เป็นการสรา้งรปูทรง 3 มติิ จาก

วสัด ุที่เหนยีว อ่อนตวั และยึดจบัตวั กนัไดด้ ีวสัดท่ีุ

นยิมน ามาใชป้ั้น ไดแ้ก ่ดนิเหนยีว ดนิน า้มนั ปูน แป้ง 

ขีผ้ึง้ กระดาษ หรือ ขีเ้ลื่อยผสมกาว เป็นตน้

George,Suzie Zamit

Philippe Faraut, Dormancy



Ceramic works,

Sarah Saunders

Ceramic Flower 

Sculptures and Tiles,

Angela Schwer



ศิลปะปนูป้ันไทย
Snake with Frog Ceramic 

Sculpture, Mitchell Grafton



2. การแกะสลกั (Carving) เป็นการสรา้งรปูทรง 3

มติ ิจากวสัดท่ีุ แข็ง เปราะ โดยอาศัย เคร่ืองมือ วสัดท่ีุ

นยิมน ามาแกะ ไดแ้ก ่ไม ้หิน กระจก แกว้ ปูนปลาสเตอร ์

เป็นตน้

Knock on Wood, Jeffro Uitto

Reclining Figure 1929, Henry Moore



Wood Art Sculpture,Jakobarts Wood Sculpture Inspiration Sleek Elegant Shapes , Glassblower Devin Burgess



Graham Murdoch Robertson 

Contemporary Stone Sculpture

Wrinkled Stone Sculptures,José Manuel Castro López



3. การหล่อ (Molding) เป็นการสรา้งรปูทรง 3 มติิ

จากวสัดท่ีุหลอมตวัไดแ้ละกลบัมาแข็งตวัได้ โดยอาศัย

แมพิ่มพ ์ซ่ึงสามารถท าใหเ้กิดผลงานท่ีเหมือนกนัทกุ

ประการตัง้แต ่2 ชิน้ ขึน้ไป วสัดท่ีุนยิมน ามาใชห้ลอ่ 

ไดแ้ก ่โลหะ ปูน แป้ง แกว้ ขีผ้ึง้ ดนิ เรซ่ิน พลาสตกิ 

ฯลฯ

Bronze sculpture, Sukhi Barber

Ancient Greek 

Horse in Bronze

,GreekMythos



cast glass,

Lucy Lyon

Silver 

modern 

sculpture



The modern Pieta,Ron Mueck and Sam Jinks Ron Mueck



4. การประกอบขึ้นรปู (Construction) เป็นการสรา้ง

รปูทรง 3 มติ ิโดยน าวสัดตุา่ง ๆ มา ประกอบเขา้ดว้ยกนั 

และยึดตดิกนัดว้ยวสัดตุา่ง ๆ การเลือกวิธีการสรา้งสรรค์

งานประตมิากรรม ขึน้อยูก่บัวสัดท่ีุตอ้งการใช ้

ประตมิากรรม ไมว่า่จะสรา้งขึน้โดยวิธีใด จะมีอยู่ 3

ลกัษณะ คือ แบบนนูต า่ แบบนนูสงู และแบบลอยตวั ผู้

สรา้งสรรคง์านประตมิากรรม เรียกว่าประตมิากร

'Constructed Head No. 2' (1916),Naum Gabo

Construction in space,

Antoine Pevsner



แบบนนูต ่า ( Bas Relief )

Marsilio Ficino

Alphonse

Mucha



แบบนนูสงู ( High Relief )

Katharina Trudzinski

Winged 

human-headed 

bull Neo-

Assyrian 

Period, reign of 

Sargon II 

(721-705 

BC) Khorsabad



แบบลอยตวั ( Round Relief )

Bryon DraperBird of Prey,Stephen Page



ประติมากรรมติดตัง้ (Installation Art) 

ท่ีเรียกวา่ศิลปะจัดวาง

Edoardo Tresoldi Amy Joy Watson



‘Performance Arts’ 



ศิลปะการแสดง เป็นค าท่ีใช้

เทียบค าภาษาอังกฤษวา่ 

‘Performance Arts’

หมายถึง ศิลปะท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแสดง ซ่ึง

เป็นไดท้ัง้แบบดัง้เดิมหรือประยกุต ์ไดแ้ก ่การ

ละคร การดนตรี และการแสดงพ้ืนบา้น 

นอกจากนี ้ยงัมีผูใ้หค้ าจ ากดัความของค าวา่

ศิลปะการแสดงอีกหลายรปูแบบ อาทิ อริสโตเตลิ

(Aristotle) นกัปราชญช์าวกรีก ใหค้ านยิามค าว่า 

ศิลปะการแสดง คือ การเลียนแบบธรรมชาติ



ฤกษฤ์ทธ์ิ ตีระวนิช



ภาพพิมพ ์(Printmaking)

คือ การถ่ายทอดรปูแบบจากแมพิ่มพอ์อกมาเป็น

ผลงานท่ีมลีกัษณะเหมอืนกนักบัแมพิ่มพท์กุประการ  

และไดภ้าพท่ีเหมอืนกนัมีจ านวนตัง้แต ่ 2  ชิน้ขึน้ไป 

การพิมพภ์าพเป็นงานท่ีพฒันาตอ่เนือ่งมาจากการ

วาดภาพ  ซ่ึงการวาดภาพไมส่ามารถ สรา้งผลงาน  

2   ชิน้ที่มลีกัษณะเหมอืนกนัทกุประการได ้ จึงมกีาร

พฒันาการพิมพข์ึน้มา

Printmaking Reflections,Michael Goro



ชาติจีนถือว่าเป็นชาติแรกท่ีน าเอาวิธีการพิมพม์า

ใชอ้ยา่งแพรห่ลายมานานนบัพนัปี   จากนัน้จึงได้

แพรห่ลายออกไปในภมิูภาคต่างๆ  ของโลก  ชน

ชาติทางตะวนัตกไดพ้ฒันาการพิมพภ์าพ ข้ึนมา

อยา่งมากมาย  มีการน าเอาเครือ่งจกัรกลต่างๆ

เขา้มาใชใ้นการพิมพ ์ ท าใหก้ารพิมพมี์การ 

พฒันา ไปอยา่งรวดเรว็ในปัจจบุนั



ระบบการพิมพแ์บบตวัเรยีง 

(Movable Print)

ระบบการพิมพท์ี่เกดิขึน้ครัง้แรกในโลก มี

ประวัตยิาวนาน เชือ่ว่าเกิดขึน้ในประเทศ

จีนมจีดุประสงคเ์พ่ือท าเป็นตราสญัลกัษณ์

ประจ าราชวงศก์อ่น  แลว้ภายหลงัพฒันา

มาชว่ยในการพิมพห์นงัสือที่ซ า้กนัจ านวน

มาก



แบ่งตามประเภทของแม่พิมพ ์

ได ้ 4  ประเภท  คือ 

1. แม่พิมพผ์ิวนนู  (RELIEF   PROCESS) 

แมพ่ิมพผ์วินนู ซ่ึงภาพจะเกิดจากหมกึท่ีติดอยูบ่นผวินนู

ของแมพ่ิมพ ์เชน่ ภาพพิมพแ์กะไม ้(woodcut) ภาพพิมพ์

แกะสลกั (engraving) ภาพพิมพย์าง (linocut) และภาพ

พิมพว์สัดปุะตดิ (collagraph)

Chinatown, LisaVanMeter



Girl with Balloon,

Ilse Van Garderen

Early Summer Morning,

Jennifer Worsley

ไลโนคัท (Linocut) ภาพพิมพท่ี์

แ ส ด ง ลั ก ษณ ะ ข อ ง ผิ ว นู น

คลา้ยคลึงเทคนิคภาพพิมพแ์กะ

ไม ้ต่างกันท่ีเนื้อไมจ้ะแข็งกว่า

มาก และไม่มีเสี้ยนไม ้จึงท าให้

สามารถแกะไดง้า่ยและนุม่มอื



ภาพพิมพแ์กะไม ้(Woodcut)

ภาพพิมพแ์กะไม ้(Woodcut) มีลกัษณะหยาบแข็ง ดิบ สด 

ส น อ ง ต อ บ รั บ กั บ ศิ ล ป ะ แ น ว แ ส ด ง อ า ร ม ณ ์

(Expressionism) เป็นท่ีชื่นชอบ และนยิมใชก้นัตัง้แต ่ปอล 

โกแกง (Paul Gauguin) มาจนถึง แอนเซลม์ คีเฟอร ์

(Anselm Kieffer)

František Kobliha



Overlook Woodcut Print,

Tugboat Printshop

Local Terrain,

Jean Gumpper



2. ภาพพิมพร์อ่งลึก

(INTAGLIO  PROCESS)

เทคนคิท่ีมลีกัษณะเฉพาะตวั ความเป็นร่องลึก

ยอ่มแสดงตวัอยา่งชดัเจนเห็นเป็นรอยนนูไดบ้น

งานภาพพิมพ ์ผลของกระบวนการทางเทคนคิ

สามารถตอบสนองความตอ้งการและมคีวาม

สอดคลอ้งกบัลกัษณะตา่งๆ เชน่ การใชเ้สน้สรา้ง

รปูทรง เสน้สรา้งอารมณ ์เสน้และพื้นผวิ สรา้ง

คา่น า้หนกัเขม้ท่ีดลูึกลบั เฉียบคม พื้นผวิสรา้ง

ตัง้แตค่วามละเอียดนุม่นวลถึงหยาบดกูระดา้ง 

สมยักอ่นใชใ้นการพิมพ ์หนงัสือ พระคมัภรี ์ 

แผนท่ี  เอกสารตา่งๆ  แสตมป์  ธนบตัร  

ปัจจบุนัใชใ้นการพิมพง์านท่ีเป็นศิลปะและธนบตัร 

Kathe Kollwitz, Woman with a dead child, 1903, 
Kathe Kollwitz: Engravings-Sculptures



William White Chrissy Norman,Etchings of Suffolk,Home



แมพิ่มพร์อ่งลึก ( INTAGLIO  

PROCESS )

2.1 ภาพพิมพด์รายพอยด ์Drypoint

เทคนคิการสรา้งภาพลายเสน้ดว้ยเหล็ก

แหลมหรือการสรา้งร่องรอยท่ีลึกกว่า

ระดบัผวิที่เกดิจากการขดู-ขดี, ตอก-

ทบุ เกดิร่องลึกบนแผน่โลหะทองแดง

หรือแผน่สงักะสีตะกัว่ หรือเรียกว่าเป็น

กระบวนการที่ไมผ่า่นการกดักรด

(Nonacid Tchniques)คือเป็นเทคนคิท่ีท า

บนแมพ่ิมพโ์ดยตรง

Fledglings,Amy Georgia Buchholz



2.2 ภาพพิมพเ์ทคนิคแกะลายเบา 

(Engraving) เป็นการท าแมพ่ิมพท่ี์ตอ้งใชส้ิ่วลายเสน้

และลงบนแผน่โลหะเสน้ท่ีเกิดจากการแกะจะมคีวาม

คมชดั

Albercht Aldorfer, The fall of man (Adam and Eve), 
1504, Engraving, 252x194 mm



2.3 ภาพพิมพค์่าน ้าหนกักลาง 

(Mezzotint) เป็นภาพพิมพท่ี์มคี่านา้หนกั

กลาง ตอ้งทาใหแ้ผน่แมพิ่มพเ์กิดรพูรนุ

แลว้ใชเ้หล็กขดูแลว้โยก (Roker) เพ่ือใหม้ี

ค่าน า้หนกัท่ีเกดิจากการลบออกทีละนอ้ย

จนเกิดน า้หนกัที่สว่างท่ีสดุ

 

Chuck Close, Portrait of Keith, mezzotint, 1972,



2.4 Hard Ground Etching

การสรา้งภาพลายเสน้ดว้ย

กระบวนการฮารด์กราวดเ์อ็ชชิง่ทาง

เคม ีโดยวิธีการใชว้สัดท่ีุเป็นฉนวนกนั

กรดกดั เชน่ วานชิด า สรา้งภาพดว้ย

เหล็กแหลม หรือเคร่ืองมอืที่มคีวาม

คม ท่ีสามารถเขยีนเป็นลายเสน้ ตาม

ขนาดของเคร่ืองมอื เพื่อเป็นการเปิด

วานชิด า บนผวิหนา้แมพ่ิมพ ์น า้กรดจะ

ท าหนา้ที่กดัร่องรอยเหลา่นี้ ใหเ้กิดเป็น

ร่องลึก



2.5 ภาพพิมพเ์ทคนิคกดักรดพ้ืนน่ิม (Soft 

Ground Etching) เป็นวิธีการเดียวกบัภาพพิมพ์

เทคนคิกดักรดพื้นแข็ง น า้ยาท่ีลงพ้ืนจะมีไขมนั

ผสมอยู ่1 ใน 3 เพื่อใหพ้ื้นแมพ่ิมพเ์กิดความนิม่

ไมแ่ข็งตวั วิธีท าคือน ากระดาษวางทบัแผน่

แมพ่ิมพแ์ลว้วาดลายเสน้ลงบนแผน่แมพ่ิมพด์ว้ย

ดนิสอแหลม เพื่อเปิดชว่งบนพื้นแมพ่ิมพแ์ลว้จึง

น าไปกดักรด

Jake Muirhead,Moonrise Tide



2.6 ภาพพิมพร์ลีีฟ Relief Etching 

เทคนคิการสรา้งร่องลึกและผวินนูดว้ย

กระบวนการทางเคม ีดว้ยการวาดระบาย ปิดทบั

สิ่งท่ีสามารถกนักรดได ้หรืออาจเรียกไดว้า่ เป็น

กระบวนการสรา้งพ้ืนผวิท่ีละเอียด - หยาบ ไดใ้น

หลายๆ ลกัษณะ 

Relief Etching



2.7 ภาพพิมพเ์ทคนิคแอคคะทินต ์(Aquatint) 

เป็นวิธีการกดักรดเพื่อใหเ้กิดน า้หนกั ดว้ยการน า

แผน่แมพ่ิมพไ์ปโรยผงฝุ่นยางสนใหล้ะลายติดบน

พื้นแมพ่ิมพด์ว้ยความรอ้น แลว้น าไปกดักรด เพื่อ

ท าใหเ้กิดเป็นโพรงเล็กๆเป็นการสรา้งค่าน า้หนกั

และพ้ืนผวิในลกัษณะตา่งๆ แตต่อ้งใชค้วาม

ละเอียดอ่อนในการกดักรดตอ้งใชเ้วลาในการกดั

กรดเป็นตวัก าหนดค่าของน า้หนกัภายในภาพ

Jorg Schmeisser, Diary and Ayers Rock, etching, softground, 
photo-etching and aquatint, printed in brown, red and blue-
black ink, from six plates, 1979



3. แม่พิมพพ้ื์นราบ  

(PLANER  PROCESS)

เป็นการพิมพโ์ดยใหส้ีตดิอยูบ่นผวิหนา้ท่ี

ราบเรียบของแมพ่ิมพ ์โดยไมต่อ้งขดุหรือแกะพื้นผวิ

ลงไป แตใ่ชส้ารเคมีเขา้ชว่ย  ภาพพิมพช์นดินีไ้ดแ้ก ่  

ภาพพิมพหิ์น  (LITHOGRAPH )  การพิมพอ์อฟเซท 

(OFFSET )  ภาพพิมพก์ระดาษ ( PAPER-CUT )  

ภาพพิมพค์รัง้เดียว  ( MONOPRINT ) 

MARY TOOK HER BABY

,Cicely Mary Barker Print



Black Figure,

Pablo Picasso 

(Spanish, 

1881-1973)

Falling Study XI,
Monotype print



เทคนิคภาพพิมพหิ์น 

(lithographic limestone) 

แผน่หินปูนหรือแผน่โลหะที่มผีวิเกรนละเอียดพื้นราบ เดมิเทคนคิ

การพิมพใ์ชน้ า้มนัหรือไขมนั แตใ่นสมยัใหมภ่าพสรา้งขึน้โดยการ

ใชพ้อลิเมอรท์ าปฏิกิริยากบัแผน่พิมพอ์ะลมูเินยีม

กระบวนการพิมพท์ี่พิมพจ์ากพื้นแบนราบ สว่นที่ถกูพิมพแ์ละ

สว่นที่ไมต่อ้งการพิมพน์ัน้จะอยู่ในระนาบแมพ่ิมพ์ บริเวณทัง้

สองจะตา่งกนัเพียงสว่นท่ีตอ้งการพิมพจ์ะเป็นไขหรือน า้มนั แต่

อีกสว่นที่ไมต่อ้งการพิมพจ์ะช ุม่ดว้ยน า้ เมือ่เวลาพิมพจ์ะใช ้

ลกูกลิ้งที่มหีมกึเชือ้น า้มนัตดิอยู่ กลิ้งลงบนแมพ่ิมพท์ี่มนี า้

หมาดๆ เมือ่กลิ้งหมกึซ่ึงเป็นไขผา่นไปบนแมพ่ิมพ ์หมกึเชือ้

น า้มนัจะตดิลงบนสว่นท่ีเป็นไขของแมพ่ิมพเ์ทา่นัน้ จากนัน้น าเอา

กระดาษมาปิดทบับนแมพ่ิมพ ์เพื่อรีดกดใหห้มกึตดิกระดาษเกิด

เป็นรปูภาพ

Albert Einstein



Washington's Residence, High Street, Philadelphia, 1830 lithograph,William L. Breton.

An example of a 19th-century lithograph depicting royal Afghan 

soldiers of the Durrani Empire in Afghanistan. (1847)



4. ภาพพิมพต์ะแกรงไหม

(SILK SCREEN  PROCESS) 

การพิมพโ์ดยใหส้ีผา่นทะลชุอ่งของแมพ่ิมพล์งไปสูผ่ลงานท่ีอยู่

ดา้นหลงั  เป็นการพิมพช์นดิเดยีวท่ีไดร้ปูท่ีมดีา้นเดยีวกนักบั

แมพ่ิมพ ์ ไมก่ลบัซา้ยเป็นขวา  ภาพพิมพช์นดินีไ้ดแ้ก ่ ภาพ

พิมพฉ์ล(ุSTENCIL)  ภาพพิมพต์ะแกรงไหม(SILK SCREEN) 

การพิมพอ์ดัส าเนา(RONEO)  



Tuulirijuag

(Great Big Loon),

Mayoreak Ashoona

Air Poster,

Silk Screen©les

Graphiquants



เทคนิควิธีการพิมพซิ์ลคส์กรนี

มวิีธีการพิมพไ์ดท้ัง้แบบการพิมพด์ว้ยมอื และ การพิมพด์ว้ยเคร่ือง โดยทัว่ไปนยิมการพิมพด์ว้ยมอื ส าหรบัการพิมพใ์นปริมาณไม่

มากนกั การพิมพด์ว้ยเคร่ือง สามารถพิมพส์อดสีไดป้ระณีต สวยงามยิ่ง เพราะน า้หนกัของการปาดหมกึพิมพ ์สามารถปรบัตัง้ 

และควบคมุไดต้ลอดการพิมพ ์ซ่ึงการพิมพด์ว้ยมอืท า ไดย้าก เทคนคิของการพิมพ ์จะตอ้งอาศัยการฝึกทกัษะปฏิบตักิารพิมพจ์ริง

จึงจะสามารถพิมพไ์ดด้ี

Marilyn Monroe Screen Prints ,Andy Warhol



การพิมพโ์ดยทัว่ไป นยิมน ากรอบสกรีนทีถ่าย

แบบเสร็จแลว้ไปตดิกบัโตะ๊พิมพใ์หส้ามารถเปิดขึน้

ลงได ้ท าฉากท่ีโตะ๊พิมพเ์พ่ือใสช่ิน้งานใหไ้ดต้รง

ต าแหนง่เดมิที่ตอ้งการ ฉีดสเปรยก์าวเหนยีวที่

โตะ๊พิมพ ์ใส่หมกึพิมพใ์ส่ชิน้งาน แลว้เร่ิมพิมพ ์

เทคนคิในการพิมพโ์ดยละเอียด ตอ้งอาศัยการ

ฝึกฝนจึงจะท า ไดด้ ีอาจสอบถามจากผูร้ ู้ เพราะ

การพิมพผ์า้ กระดาษ นามบตัรตวันนู สตกิเกอร์

วงจรไฟฟ้า รปูลอก ก ามะหย่ี ฯลฯ ซ่ึงตา่งก็มี

เทคนคิท่ีแตกตา่งกนัไป 


