
สมัฤทธิผลของงานศลิปะ

- ประโยชน์ใชส้อย

- สนุทรียภาพ

- อารมณ์ร่วม

- คณุธรรม

- ความเป็นเอกลักษณ์

- ความเป็นอมตะ

- มรดกทางวัฒนธรรม



ประโยชนใ์ชส้อยของงานศิลปะ

ผลงานวจิิตรศิลป์ในอดีตมีประโยชน์ใชส้อยเขา้มาเกี่ ยวขอ้งอยู่ดว้ย เชน่ ศิลปะ

ในศาสนาต่างๆ นอกจากใหค้ณุค่าทางความงามแลว้ยังท าหนา้ท่ีเผยแพร่

ศาสนาหรือตกแต่งศาสนสถาน *แต่ปัจจุบันประโยชน์ใชส้อยจะเนน้อยู่ในงาน

ประยุกต์ศิลป์ ส่วนวจิิตรศิลป์เนน้ท่ีคณุค่าทางความงามหรือคณุค่าทางจิตใจ

โดยมิไดค้ านึงถึงประโยชน์ใชส้อย แต่ก็อาจจะไมเ่สมอไป เพราะการนิยามที่ วา่ 

“อะไร อะไร ก็เป็นศิลปะ”



สนุทรียภาพในงานศิลปะ

หมายถึงรสนิยมในทางศิลปะหรือคณุค่าทางความงาม ซึ่ งมิไดห้มายถึง

แค่ส่ิงที่ สวยงามเทา่น้ัน แต่หมายรวมถึงความงามในดา้นสะเทือนอารมณ์

น่าเกลียด ความรูสึ้กเจ็บปวดหดหู่ ความเป็นดา้นลบ ที่ ปรากฏอยู่ในงาน

ศิลปะอีกดว้ย คณุค่าทางสนุทรียภาพอาจเปล่ียนแปลงตามกาลเทศะ



Venus of Willendorf,

24,000 B.C.E – 22,000 B.C.E.



สุนทรียภาพในศิลปกรรมตะวนัตกมีพืน้ฐานส่วนใหญ่มาจากกรีกโบราณ



ชาวกรีกเชื่อวา่มนุษยคื์อรปูจ าลองของเทพเจา้ 

รปูทรงของมนษุยท่ี์สรา้งขึ้นในศลิปะกรีกจึงเป็น

ความพยายามท่ีจะเลียนแบบความงามของเทพ

เจา้ท่ีอยูใ่นโลกแห่งอดุมคติ ดว้ยเหตนุี้รปูเทพเจา้

ท่ีสรา้งขึ้นมาในศาสนาจึงมีความงามของสดัสว่น

และรายละเอียดท่ีมากกวา่จะพบในรปูของมนษุย์

ธรรมดา อนึ่งภาพสตรีจะมีสรีระท่ีค่อนขา้งอว้น

เม่ือเปรียบเทียบกบัค่านิยมในปัจจุบนั

Aphrodite, Eros and Pan



การสรา้งภาพเปลือยของกรีกนอกจาก

จะเนน้ใหเ้ห็นถึงความงามของร่างกาย

ซ่ึงเป็นสิ่ งจ าลองจากเทพเจา้แลว้ ยงัมี

พ้ืนฐานมาจากสภาพสงัคมโบราณท่ีตอ้ง

ต่อสูท้ าสงคราม จึงเนน้ความแขง็แกร่ง

ของร่างกายบุรษุเพศ 

กีฬาโอลิมปิกในยคุก่อนนัน้ ก็คือการ

แขง่ขนั เพ่ือเนน้ความแขง็แรงและการ

ต่อสู ้

Discobolos



รปูวนีสักบัอะพอลโลเทพเจา้ของ

กรีกแสดงถึงสนุทรียภาพหรือ

รสนิยมดา้นความงามท่ีเนน้ถึง

ความงามของเรือนร่างมนษุย ์

(ความงามของสดัส่วน จังหวะ 

ท่าทาง ปริมาตรหรือความงาม

ของกลา้มเนื้อท่ีแขง็แรงสมบูรณ)์



รสนิยมในความงามทีส่มบูรณ์แบบกรีกยงัส่งต่อมาถึงศิลปะยุคฟ้ืนฟู (Renaissance) 
มกีารเล่าเร่ืองอย่างจริงจัง แสดงบุคลกิภาพตามบทบาทของตัวละครน้ันๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ



Arno Brecker's sculpture representing an idealized Germanic hero



สุนทรียภาพหรือรสนิยมด้านความงามใน
ภาพเปลือยของสตรีได้เปลี่ยนแปลงไปในสมัย
หลังจากความสมบูรณ์กลายมาเป็นผอมบาง



สุนทรียภาพทีเ่ปลีย่นไป ความงามมไิด้ขึน้อยู่กบัความเหมอืนหรือความถูกต้องของร่างกายมนุษย์ หรือแค่ความ
งาม แต่ขึน้อยู่กบัความหมายของเนือ้หา รูปทรงทีต่ัดทอนรวมถึงความงามของน า้หนักและพืน้ผวิ และต้องการ
เน้นถึงการส่ือให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก



สุนทรียภาพทีเ่กดิจากสรีระของสตรีเพศ



สุนทรียภาพทีศิ่ลปินมองเห็นจากรูปทรงผลไม้ Red Bowl with Black Cherries
Color mezzotint, 1965.

Yozo Hamaguchi



สุนทรียภาพที่เกิดจากรูปทรงที่ได้จากสภาพแวดล้อม

Anish Kapoor,Yellow

Fibreglass and pigment, 
6 x 6 x 3 m



อารมณร่์วมในงานศิลปะ

หมายถึงการยอมรับหรืออารมณ์ความรูสึ้กของผูดู้ที่ มีต่อ

ผลงานศิลปะน้ันๆ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ภูมิหลังของผูดู้เป็น

ส าคัญ รวมถึงเง่ือนไขทางสังคมและวัฒนธรรมระหวา่งศิลปิน

กับผูดู้งานอีกดว้ย



ภาพช่ือ “แพของเมดูซา” The raft of the medusa โดย Gericault จติรกรฝร่ังเศสยุคโรแมนตกิวาดจาก
เหตุการณ์จริงของผู้รอดตายจากเรือเมดูซาที่จม ท าให้สังคมฝร่ังเศสยุคน้ันรู้สึกร่วมไปกบัภาพนีด้้วย



ภาพช่ือ “Christina’s World” ของ Andrew Wyeth ส่ือความรู้สึกของสตรีที่เป็นโรคโปลโิอก าลงัคบืคานผ่านทุ่ง
กว้างไปสู่บ้าน รูปแบบ Regionalism ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัทางการเมือง (political unity)?



จิตรกรรมช่ือ “เกดิในเมอืงหลวง” ของสันติ ทองสุข



ประตมิากรรมช่ือ “ Bird in 

Space” ของ Brancusi 
ศิลปินโรมาเนียให้ความรู้สึกถึง
รูปทรงทีพุ่่งทะยานไปในทีว่่าง 
ศิลปินตดัทอนรูปทรงจนเรียบง่าย 
ความรู้สึกของผู้ดูจึงมไิด้คดิถึงเพยีง
รูปทรงของนก แต่รู้สึกถึงการ
เคลือ่นทีม่ากกว่า



คณุธรรมในงานศลิปะ

งานศิลปะมิไดจ้ ากัดวา่ตอ้งเป็นศิลปะดา้นศีลธรรมทุกชิ้น แต่หลาย

ชิ้นก็มีเน้ือหาสื่ อถึงคณุค่าทางคณุธรรมและศิลปินส่วนใหญ่เชื่ อวา่

ศิลปะเป็นส่ิงที่ ดจีึงนับวา่เกี่ ยวขอ้งกับคณุธรรมอยู่แลว้ ผลงาน

หลายชิ้นน าเสนอดา้นลบแต่กเ็พื่ อผลดา้นบวก ค าวา่ “คณุธรรม” จึง

อาจสังเกตไดย้ากถา้ดูแต่เพยีงเร่ืองราวที่ ปรากฏอยู่เท่าน้ัน 

ขณะเดยีวกันเร่ืองราวที่ เป็นความงามท่ัวไปกอ็าจเป็นผลงานศิลปะที่

ขาดคณุธรรมได ้เชน่ ภาพเปลือยบางภาพ



จติรกรรมช่ือ “วกิฤตกิาลโลก” ของปัญญา วจินิธนสาร ส่ือถงึความรู้สึกห่วงใยมนุษย์



ภาพพมิพ์โลหะช่ือ “3 กล่องรับบริจาค” ของขจรพล เชิญขวญัศรี สะท้อนความรู้สึกถงึผู้ยากไร้



Andres Serrano

Piss Christ 
1987



ความเป็นเอกลกัษณใ์นงานศลิปะ (Originality)

หมายถึงความโดดเดน่หรือลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินที่ ปรากฏ

อยู่ในผลงานศิลปะซึ่ งมิไดม้ีอยู่ในศิลปินทุกคน ความเป็น

เอกลักษณ์เกดิจากการคิดคน้สรา้งสรรค์และพัฒนาการที่ ยาวนาน

จนคน้พบเทคนิควธีิการ หรือรูปแบบที่ แปลกใหมเ่ป็นลักษณะ

พเิศษของตนเอง



CUBISM Malevich,The Knife-Grinder



Mondrian จิตรกรชาวดตัช์ ผู้มี
ช่ือเสียงด้านศิลปะนามธรรม ผลงานของ
เขาไม่มเีร่ืองหรืออารมณ์ความรู้สึก เป็น
ความคดิค้นหาจังหวะของพืน้ทีว่่าง 
(Space) เป็นลกัษณะเฉพาะตัวและให้
อทิธิพลกบัศิลปินรุ่นหลงัรวมถึงนัก
ออกแบบด้วย



Klimt จิตรกรชาวออสเตรีย ศิลปินช้ัน
น ากลุ่ม Art Nouveau ผลงานมี
ลกัษณะคล้ายงานตกแต่ง ไม่องิความเป็น
จริงในธรรมชาติหรือตามที่ตาเห็น ชอบใช้
ลวดลายขนาดเลก็และสีเหลอืงทองกระจาย
อยู่ทัว่ไปในภาพ นิยมใช้เร่ืองราวความรัก
ของชายหญงิมาแสดง ผลงานเป็นลกัษณะ
เฉพาะตัวแตกต่างกบัศิลปินอืน่และให้
อทิธิพลกบัศิลปินรุ่นหลงัมาจนถึงปัจจุบนั



The Persistence of Memory : ผลงานของ Dali จติรกรชาวสเปน เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
โดยเฉพาะทักษะที่ปรากฏในงานแบบเหนือจริง



Action painting



Andy Warhol ศิลปินชาวอเมริกนัมเีอกลกัษณ์เฉพาะตัวในแบบ Pop Art ทีใ่ช้เร่ืองราวของบุคคล
และวตัถุส่ิงของทีแ่พร่หลายมาเป็นตัวแสดง การใช้สีทีส่ดเกนิจริงและให้ความรู้สึกถึงความเป็นวตัถุ



ความเป็นอมตะ

หมายถึงคณุค่าการยอมรับของสังคมที่ มีต่องานศิลปะน้ันๆแมว้า่

เวลาจะผ่านมานานก็ตาม ความเป็นอมตะจึงมิใชค่วามนิยมแบบ

แฟช่ัน แต่หลดุพน้จากขอบเขตของกาลเทศะ ความเป็นอมตะของ

ผลงานศิลปะตอ้งผา่นการพิสูจน์ซึ่ งยาวนาน



Venus de Milo ประตมิากรรมแกะสลกั
หินอ่อนของกรีก ยุคเฮเลนนิสตกิ อายุกว่าพนัปี
ปัจจุบันอยู่ที่พพิธิภณัฑ์ Louvre ปารีส ได้รับ
การยกย่องว่าเป็นรูปวนัีสที่งามและมีช่ือเสียงที่สุดใน
จ านวนที่มีอยู่หลายสิบรูป เป็นงานศิลปะที่สะท้อน
ถงึค่านิยมด้านสุนทรียภาพของกรีกโบราณ 



Venus of the Rags 1967,1974



ประติมากรรมแกะสลกัหินอ่อน 
Pieta ของ 
Michelangelo ขนาดเท่า
คนจริง ปัจจุบนัอยู่ในโบสถ์เซนต์ปี
เตอร์ วาติกนั กรุงโรม เป็นผลงานใน
ศาสนาคริสต์ทีม่ช่ืีอเสียงและส่ือถึง
ปรัชญา ศาสนา ได้อย่างชัดเจน 
ได้แก่ความสุขและความทุกข์ของ
มนุษย์ มใิช่เป็นเร่ืองอุดมคติไกลตัว
เหมอืนกบัศาสนาของกรีกโบราณ



Mona Lisa จิตรกรรมสีน ้ามันบนแผ่นไม้ ขนาด 
77x53 ซม. ของ Leonardo da Vinci 

ปัจจุบันอยู่ที่ Louvre เป็นภาพคนเหมือนที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุด มีค้าวิจารณ์ ข้อเขียน ภาพล้อ 
เพลง เกี่ยวกับโมนาลิซามากมาย



Mona Lisa จิตรกรรมสีน ้ามันบนแผ่นไม้ ขนาด 77x53 ซม. ของ Leonardo da Vinci ปัจจุบันอยู่ที่ 
Louvre เป็นภาพคนเหมือนที่มีชื่อเสียงมากที่สุด มีค้าวิจารณ์ ข้อเขียน ภาพล้อ เพลง เกี่ยวกับโมนาลิซามากมาย



จิตรกรรมสีน ้ามันบนแผ่นไม้ ขนาด 
74.3x62.4 ซม. ชื่อ “American 

Gothic” ของ Grant Wood 

จิตรกรอเมริกัน เป็นผลงานแบบเหมือน
จริงแนวทางศาสนาที่มีชื่อเสียง ปัจจุบัน
อยู่ที่สถาบันศิลปะชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ 
เป็นภาพที่เสมือนสัญลักษณ์หนึ่งของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิา มีการเขียนถึง
หรือดัดแปลงเป็นภาพลอ้เลียนในแง่
ต่างๆเก่ียวกับประเทศนี 



American Gothic : ในรูปแบบท่ีแตกต่างตามยคุสมยั ซ่ึงลว้นแต่มี
จุดประสงคใ์นการลอ้เลียน วิพากย ์วิจารณ์ในการสร้างภาพของความเป็นสงัคมแบบ
อเมริกนัชน



God Bless America features the American Gothic couple





มรดกทางวฒันธรรม

ผลงานศิลปะทุกชิ้นเป็นมรดกของวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัยและแต่

ละสังคม บางชิ้นอาจมิไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเป็นวัฒนธรรม

อย่างชัดแจง้ แต่ผลงานศิลปะหลายชิ้นกลับส่ือใหเ้ห็นถึงเน้ือหาทาง

วัฒนธรรมไดด้ ีค าวา่ “วัฒนธรรม” มิไดห้มายถึงวถีิชีวติหรือ

สังคมในอดตีเทา่น้ัน แต่หมายถึง “ปัจจุบัน” อีกดว้ย



จิตรกรรมสีฝุน่ของ อังคาร กัลยาณพงษ์ สื่อถึงจินตนาการด้านศาสนาของศิลปินที่มี
พื นฐานมาจากวัฒนธรรมไทย



ศิลปะส่ือประสมช่ือ “ประสบการณ์จากชนบท” ของทิพเนตร์ แย้มมณชัีย 



ภาพพิมพ์แกะไม้สีน ้าของ 
Hiroshige ศิลปินญี่ปุ่นช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 18 แสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมของญีปุ่่นในยุคนั น



ดอกไม้ในจติรกรรมหุ่นน่ิงเป็นพชืที่ปลูกอยู่ในท้องถิน่ของจติรกร ภาพวาดเหล่านีจ้งึบ่งบอกถงึสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม



จติรกรรมสีน า้มันของ Edward Hopper แสดงถงึวฒันธรรมหรือวถิชีีวติของคนอเมริกนัในปี ค.ศ. 1942 เป็น
ผลงานมาสเตอร์พสี ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรม ปัจจุบันอยู่ที่สถาบันศิลปะชิคาโก

Nighthawks
1942 (120 Kb); Oil on canvas, 30 x 60 in



จติรกรรมสีน า้มันของ Renoir จติรกรฝร่ังเศสในลทัธิอมิเพรสช่ันนิสม์ แสดงให้เห็นถงึวฒันธรรมของฝร่ังเศสยุคหลงัการปฏิวตัิ
อุตสาหกรรม



ผลงานภาพพิมพ์ Silkscreen ทั ง 2 ชิ นของ Andy Warhol ศิลปิน Pop Art อยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
สมัยใหม่ นิวยอร์ค แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวติของสังคมบริโภค




