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แผนการสอนสัปดาห์ที่ 1 และ 2 
ว่าด้วยความงามในธรรมชาติ 

 
 

แผนการสอนสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ว่าด้วยความงามในธรรมชาติ 
 

สัปดาห์ 
 

เนื้อหา วัตถุประสงค์และเนื้อหากระบวนวิชา จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

1 
 

1. ความงาม-ธรรมชาติ-
ศิลปะ 
และสุนทรียศาสตร์ 

- ความหมายของความงาม ธรรมชาติ 
และศิลปะรวมถึงความสัมพันธ์กัน
ระหว่างทั้งสามสิ่ง ที่เกี่ยวข้องกันในด้าน
สุนทรียศาสตร์ 
- การเริ่มต้นจากเป็นสาขาหนึ่งของ
ปรัชญา ว่าด้วยคุณค่าของความงาม จน
พัฒนาแนวคิดมาเป็นนิยามและ
ความหมายของค าว่าสุนทรียศาสตร์ 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายในชั้นเรียนถึง
ความแตกต่างกัน
ระหว่างความงามใน
ธรรมชาติ และความ
งามของศิลปะ  
คุณค่าของความงาม 
นิยามและความหมาย 

2. การตัดสินความงาม ศึกษาเกณฑ์ความงามในแบบต่างๆ 
เพ่ือให้เข้าใจงานศิลปะและความงาม 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายในชั้นเรียนถึง 
ความงาม ในรูปแบบ
ต่างๆ 

2 
 

3. ศิลปะคืออะไร ความหมายของศิลปะ และรูปแบบของ
ศิลปะประเภทต่าง เพ่ือให้ทราบและ
สามารถแยกประเภทงานศิลปะแบบ
ต่างๆ ได้ 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายในชั้นเรียนถึง 
รูปแบบศิลปะ 

4. ทัศนธาตุทางศิลปะ 
และประเภท เทคนิค
ทางศิลปะ 
 

- ประเภทและความส าคัญของทัศนธาตุ 
ที่เป็นเครื่องมือส าคัญของศิลปินในการ
สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงองค์ประกอบ
ศิลป์ที่เป็นองค์ประกอบหลักในการจัด
วางทัศนธาตุให้ออกมาเป็นผลงานศิลปะ
รูปแบบต่างๆ 
- เรียนรู้การแบ่งประเภทและศิลปะ
เทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการชม
งานศิลปะ 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายในชั้นเรียนถึง
ทัศนธาตุ 
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ความงาม-ธรรมชาติ-ศิลปะ                                                        

ความงาม หมายถึง สิ่งที่สวยงาม ตราตรึง ประทับใจ เพลิดเพลิน  และมีผลกระทบต่ออารมณ์และ
จิตใจของผู้พบเห็น โดยทั่วไปมักคิดถึงงานศิลปะเป็นอันดับแรก แต่ความงามในทางสุนทรียศาสตร์นั้นมีความ
ลึกซึ้งมากกว่า จึงต้องการหานิยามที่แท้จริงของความงาม ที่อธิบายถึงต าแหน่ง  ประเภทของความงามและ
ลักษณะของความงาม รวมถึงการหาเกณฑ์การตัดสินความงาม ซึ่งได้รับรากฐานทางแนวคิดปรัชญามาตั้งแต่
ยุคโบราณ จนถึงปัจจุบันนักปรัชญาก็ยังคงพยายามหาค าอธิบาย ตลอดจนสร้างทฤษฎีขึ้นมามากมายแต่ก็ยังไม่
สามารถหาข้อสรุปได้อย่างแท้จริง 

 หากกล่าวถึงความงาม คนทั่วไปต่างก็ให้นิยามว่า หมายถึง ความสวยงาม ความลงตัว ความประทับใจ 
และการสร้างสรรค์ ทั้งนี้ต่างก็มีทัศนะที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่ผู้นั้นๆได้รับและสัมผัสกับความงาม
ในรูปแบบต่างๆ หากจะหาค านิยาม “ความงาม” ที่แท้จริงให้เกิดความเข้าใจที่เป็นสากลแล้วจะพบว่าไม่
สามารถหาค านิยามที่เป็นสากลได้ อีกทั้งยังเกิดข้อถกเถียงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในแวดวงของนัก
สุนทรียศาสตร์ ซึ่งความงามในทางสุนทรียศาสตร์ไม่ใช่เพียงแต่สนใจว่าความงามคืออะไรเท่านั้น แต่ยังพยายาม
หาค าอธิบายบทบาท หน้าที่ ต าแหน่ง ประเภทของความงาม รวมถึงเกณฑ์ในการตัดสินความงาม  

หัวใจส าคัญของความงามคือคุณค่า (Value) ที่เป็นคุณค่าทางสุนทรียะ  แตกต่างจากคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและการตลาดที่เป็นราคาของวัตถุ  แต่ความงามมีคุณค่าต่อจิตใจ เกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก ดังนั้น
คนที่มีอารมณ์ละเอียดอ่อนไหวมักจะสัมผัสความงามได้ง่ายกว่า คนที่จริงจังและมีมุมมองแคบ บางครั้งความ
งามก็เกิดจากการได้รับด้วยความยินดี มีความพอใจโดยไม่ต้องมีเหตุผล  ความงามนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุและ
สิ่งแวดล้อม แต่สิ่งเหล่านี่เป็นพียงสิ่งกระตุ้นให้จิตใจรับรู้ถึงความงาม ดังนั้น ความงามจึงเป็นอารมณ์ที่
ก่อให้เกิดความสุข ความอ่ิมเอม  เป็น 1 ใน 3  สิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขกับมนุษย์ ซึ่งได้แก่  ความดี  ความงาม  
และความจริง ผู้ที่ยอมรับและเห็นในคุณค่าของทั้งสามสิ่งนี้ จะเป็นผู้มีความสุข   เนื่องจากความงามเป็น
นามธรรมที่รับรู้ด้วยอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ดังนั้นการสร้างสรรค์งานศิลปะ  จึงเป็นการถ่ายทอดความงาม
ผ่านสื่อวัสดุต่างๆ ออกมา เพื่อให้ผู้อื่นได้สัมผัส ได้รับรู้    โดยสื่อต่าง ๆ จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้รับชมเกิดอารมณ์
ทางความงามท่ีแตกต่างกันตามค่านิยมของแต่ละบุคคล    

แต่ในทางกลับกันความงามก็ไม่ใช่งานศิลปะ อีกทั้ง ความงามไม่จ าเป็นต้องเกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน
เพียงอย่างเดียว ในธรรมชาติก็มีความงามเช่นกัน เช่น  ท้องฟ้าที่มีแสงส่องลงมาเป็นล าแสงตามก้อนเมฆ 
ดอกไม้ที่มีสีสันและรูปทรงสวยงาม ทิวทัศน์ธรรมชาติต่าง ๆ   เป็นต้น ซึ่งความงามในธรรมชาติถือเป็นความ
งามที่เกิดขึ้นเอง โดยที่ไม่มีการปรุงแต่ง แล้วแต่มุมมองของผู้พบเห็นว่าจะมีทัศนะต่อความงามนั้นอย่างไร ส่วน
ความงามในงานศิลปะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
    

1. ความงามทางกาย (Physical Beauty) เป็นความงามของรูปทรงที่ก าหนดเรื่องราว หรือเกิดจาก
การประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุ เป็นผลจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ  

2. ความงามทางใจ (Moral  Beauty) ได้แก่ ความรู้สึก หรืออารมณ์ที่แสดงออกมาจากงานศิลปะหรือ
การสัมผัสถึงอารมณ์ท่ีกระทบต่อผู้ชมงานศิลปะนั้น ๆ  
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ในงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ๆ มีความงามทั้ง 2 ประเภทอยู่ร่วมกัน   แต่อาจแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง  มาก

น้อยขึ้นอยู่กับประเภทของงาน  รวมถึงเจตนาของผู้สร้างและการรับรู้ของผู้ชมด้วย  อีกทั้งความงามในทาง
ศิลปะ เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ไม่เกี่ยวข้องกับความงามวัตถุในธรรมชาติ  ศิลปะจึงเป็นความงามที่
แสดงออกได้หลายเรื่องราว หลายมุมมอง แม้จะน าเสนอในสิ่งที่น่าเกลียด น่ากลัว แต่ก็ยังปรากฏความงามที่
เกิดจากอารมณ์ที่ศิลปินแสดงออก   ดังนั้น ความงามจึงเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่ว่าด้วยความงามที่ศิลปิน
แสดงออกในงาน โดยน าเสนอผลงานที่มีความพอดีของสัดส่วน ความเป็นเอกภาพของทัศนธาตุ มีองค์ประกอบ
ศิลป์สมบูรณ์ลงตัว ที่ผู้เห็นสามารถสัมผัสรับรู้ได้ แล้วเกิดความพึงพอใจและมีความสุข 
 
สุนทรียศาสตร์ 

แนวคิดเรื่องความงามในปรัชญายุคคลาสสิคหรือที่มักคุ้นเคยกันในชื่อของปรัชญากรีก  ซึ่งถือเป็นต้น
ก าเนิดของปรัชญาตะวันตกในทุกสาขา โดยสุนทรียศาสตร์หรือปรัชญาศิลปะของตะวันตกเริ่มต้นขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตศักราช นักปรัชญาคนส าคัญของกรีกคือเพลโตและอริสโตเติล ที่ให้นิยามเรื่องความงาม
ที่น าเอาจริยศาสตร์ผสมผสานกับปรัชญาศิลปะ จนกระทั่งในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 20  จึงมี
พัฒนาการของความรู้ทางสุนทรียศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง จนมีทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ที่มีความเป็นศาสตร์
สมบูรณ์มากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษท่ี 18 นักปรัชญาเหตุผลนิยม ชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าอะเล็กซานเดอร์ 
กอต์ตเลียบบวมการ์เตน ได้ใช้ค าว่า “Aesthetic”  หมายถึง “สุนทรียศาสตร์” นับแต่นั้นมาก็ได้ใช้ค านี้เมื่อมี
การวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและความงาม(วรรณวิสาข์ ไชยโย.(2547). สุนทรียศาสตร์. 
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 1.) โดยก่อนหน้าที่จะใช้ค าว่า สุนทรียศาสตร์ ได้มีการศึกษาความงาม
ทางศิลปะในแบบปรัชญา คือปรัชญาศิลปะ (Philosophy of Art)หรือ ปรัชญาความงาม(Philosophy of 
Beauty) 

 

ปรัชญาความงามกรีก 

ในยุคที่รุ่งเรืองของนักคิดและนักปรัชญา ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญา คือคุณวิทยา (Axiology) 
กล่าวถึงเรื่องของคุณค่า แต่เนื่องด้วยเป็นวิชาที่ใช้ความรู้สึกและการอนุมานมาใช้ในการอธิบายนามธรรม จึง
เป็นวิชาที่ค่อนข้างยุ่งยากและไม่ค่อยเป็นที่สนใจมากนัก อีกทั้งเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความงามที่หาข้อสรุป
เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไปไม่ได้ ต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองต่างกัน กลายเป็นปัญหาที่ไม่สามารถหา
ข้อสรุปได้แน่ชัดหรืออาจเกิดจากโดยลักษะทั่วไปของวิชานี้มีความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งเป็นผลจากความชอบ ไม่
ชอบปะปนอยู่มากมาย (พระเยื้อง ปั้นเหน่งเพชร. (2547). สุนทรียศาสตร์  Aesthetics. เชียงใหม่ : คณะ
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่. หน้า 27.) โดยมีนักปรัชญากรีกที่
มีชื่อเสียง ได้เสนอแนวคิดไว้ เช่น โลกราตีส (Socrates) นิยามว่า ความงามคือ “ความเหมาะสมของสัดส่วน” 
โดยถือว่าขนาดและสัดส่วนที่สัมพันธ์จะท าให้เกิดความงามที่ลงตัว จนชาวกรีกโบราณยึดถือเป็นเกณฑ์เรื่อง
สัดส่วนของความงาม เช่น ความงามของคนแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ส่วนความงามของอาคารมีสัดส่วน 1:3:5 คือ 
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สูง 1 ส่วน กว้าง 3 ส่วน ยาว 5 ส่วน ดังจะเห็นได้จากวิหารพาร์เธนอน ทั้งนี้จะเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวส่งผลมา
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้จากการออกแบบเครื่องเรือนที่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของสัดส่วนระหว่าง
เครื่องเรือนกับคนด้วย  

ส่วนอริสโตเติล (Aristotle) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า ความงามคือ “การเลียนแบบสิ่งที่มีอยู่จริง” เสมือน
กระจกเงาสะท้อนให้เห็นธรรมชาติ  การเลียนแบบทางศิลปะไม่ใช่การลอกแบบสิ่งที่มีอยู่จริง เพราะเกิดจาก
ความต้องการที่จะแสดงออกทางความรู้สึกทางอารมณ์ ศิลปะชั้นสูงจึงต้องตอบสนองความต้องการทั้งทาง
สติปัญญาและความรู้สึก ดังนั้นหน้าที่ของศิลปะคือท าให้จิตใจบริสุทธิ์ บรรเทาความเจ็บปวดในใจ ถือเป็นการ
ระบายความรู้สึกทางอารมณ์ให้มีทางออกโดยไม่มีอันตราย(สิงห์ทน ค าซาว.(2519). ปรัชญา. กรุงเทพฯ : กรุง
สยามการพิมพ์.  หน้า 281.) และเชื่อว่าความงามนั้นเป็นแบบที่มีอยู่แล้วในสรรพสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้ แนวคิดนี้
ส่งผลให้ศิลปินกรีกแสดงความงามของเทพเจ้าเป็นประติมากรรมในรูปของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์ของ
รูปร่างทรวดทรง ส่งผลให้ศิลปินสร้างงานศิลปะในลักษณะเลียนแบบเหมือนจริง (Realistic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 1 Laocoon,ศิลปะกรีกใน ยุค Hellenistic 
ภาพจาก : www.ipoxstudios.com 
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ทฤษฎีที่ว่าด้วยความงามของนักปรัชญาในยุคคลาสสิคของเพลโต ได้กล่าวถึงความงามในฐานะที่เป็น
ส่วนประกอบอยู่ในวัตถุ เนื่องจากการมีอยู่ของความงามเกิดจากความสัมพันธ์ ที่น ามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มี
ความงามน้อยกว่าหรือสิ่งที่อัปลักษณ์ โดยอภิปรายได้ว่าความงามมี 2 แบบ คือความงามของรูปลักษณ์
ภายนอก ที่ใช้คุณสมบัติด้านรูปแบบหรือโครงสร้างของวัตถุเป็นตัวก าหนด ซึ่งเป็นความงามในตัวเองของสิ่งที่
ถูกสร้างขึ้น และแบบที่สองคือความงามภายใน ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ มีเอกลักษณ์ในตัวเองไม่ถูกกระทบ
จากลักษณะทางมโนภาพ  ทั้งนี้ความงามยังถือว่าเป็นแม่แบบของค่าคุณค่าที่ใช้แทนความรู้สึกเรื่องความดีเลิศ
ความสมบูรณ์และความน่าพอใจ ดังเช่น เมื่อมีความรักจะท าให้มนุษย์พยายามเข้าถึงความงามอันเป็นทิพย์ ผู้ที่
ตกอยู่ในความรักนั้นไม่ได้แสวงหาความงามอย่างเดียว แต่จะสร้างสรรค์ความงดงามด้วย และความงามนั้น
สามารถรักษาไว้ได้ด้วยความรักพร้อมกับการมีปัญญา คุณธรรม ความบริสุทธิ์ยุติธรรมและ 

ความเชื่อมันในสิ่งที่ดีงามของตน ถือว่าเป็นความงามแห่งจิตวิญญาณท่ีจะเข้าถึงความเป็นอมตะของความรัก
คือการมีปัญญาที่แท้จริง ซึ่งการอธิบายดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงแนวคิดทางจริยศาสตร์ที่นักปรัชญาในยุค
กรีกให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก  

 

ภาพท่ี 2 Venus of Milos  
ภาพจาก : www.hellenicaworld.com 



13 

 

ปรัชญาความงามยุคกลาง  

 

ถือเป็นยุคแห่งคริสตศาสนาที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ ทั้งในเรื่องแนวคิดการด าเนินชีวิต ความคิดทาง
ปรัชญา งานศิลปะ ฯลฯ ในยุคนี้ได้น าเอางานศิลปะมารับใช้ศาสนา ช่วยส่งเสริมศรัทธาและความเลื่อมใสใน
คริสตศาสนา แต่แนวคิดความงามในยุคกลางนี้อาจไม่ค่อยมีความโดดเด่นมากเท่ายุคอ่ืนๆ แต่ก็ยังคงมีนัก
ปรัชญาที่ได้เสนอแนวคิดเรื่องความงามและสุนทรียศาสตร์ที่มีบทบาทในศาสนา  

เซนต์โธมัส อไควนัส มองความงามคือสิ่งที่ท าให้พอใจหรือเพลิดเพลินใจ มาจากการที่ตัววัตถุถูกรู้
ความงามรู้โดยได้สติปัญญา จึงท าให้จิตเพลิดเพลินเพราะมันเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์มีความวิเศษอยู่ในวัตถุ
แน่นอน(แพรวพรรณ น้ าหอม.(2554). สุนทรียทัศน์ของ วินเซนต์ แวนโก๊ะ.  เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า  74)  

เซนต์ออกสติน ได้แสดงทัศนะในเรื่องของความงามว่าปัญหาทางความงามนั้นเกี่ยวข้องกับเอกภาพ 
(Unity), ดุลยภาพ(Equality), สัดส่วน (Proportion), ล าดับ(Number)และระบบ (Order)โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เอกภาพ อันเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการหยั่งรู้ ไม่เพียงเฉพาะในงานศิลปะเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปัญหาทางสัจ
ธรรมอีกด้วย การด ารงอยู่ของเอกภาพในความเป็นปัจเจกของสรรพสิ่งก่อให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่าง
เอกภาพกับความเสมอภาคหรือความเหมือน(Likeness) ซึ่งความสัมพันธ์กับปัญหาของสัดส่วน จ านวนและ
การตรวจสอบ(วิรุณ ตั้งเจริญ.(2535). ศิลปะและความงาม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. หน้า 10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

ภาพที่ 3 The Arnolfini Marriage วาดโดย van Eyck  ปี ค.ศ.1434.  

ภาพจาก : www.historia-arte.com 
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ปรัชญาความงามยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ 

 

ต่อมาในช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 ถือเป็นยุคแห่งรื้อฟ้ืนศิลปวิทยา เกิดขึ้นหลังจากความ
เคร่งเครียดของศาสนาครอบง ามานาน จึงมีการรื้อฟ้ืนปรัชญาระบบเดิมขึ้นมาใหม่โดยสนใจความงามที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากยุคกรีกโบราณ ศิลปะจึงเริ่มกลายมาเป็นเรื่องของทางโลกและมนุษย์มากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดแบบ
มนุษยนิยมเกิดขึ้นใหม่ เป็นที่มาของชื่อเรียกว่า ยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ(Renaissance) ตลอดระยะเวลา
หลังจากยุคศาสนาหรือยุคมืด ต่อเนื่องมาจนช่วงยุคศิลปวิทยาการ ศิลปะได้รับความสนใจและได้มีการพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นจ านวนมาก ดังเช่น ลีโอนาโด ดาวินชี ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 The Mona Lisa วาดโดย Leonardo da Vinci   
ภาพจาก : www.about.com 
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ปรัชญาความงามยุคใหม่(Modern Period) 

 

สืบต่อมาจนถึงปรัชญายุคใหม่ (คริสต์ศตวรรษที่ 17 -18) นิยามของความงามถูกก าหนดเป็น
สุนทรียศาสตร์อย่างชัดเจนมากขึ้น ให้ความสนใจกับความรู้สึกและรสนิยมมากขึ้น โดยนิยามของความงามใน
ยุคนี้ได้ความสนใจจากทฤษฎีความงามและทฤษฎีศิลปะไปเป็นทฤษฎีสุนทรียภาพ เกิดกลุ่มนักปรัชญาใน
เยอรมัน ที่มีความสนใจในแนวคิดเรื่องความงามและแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ หลังจากนั้นช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 18-19  เกิดความชัดเจนของแนวคิดที่ว่าศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ เป็นแนวคิดสุนทรียศาสตร์แนว
ประเพณีนิยม โดยมักมองว่าวัตถุทางศิลปะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เช่นเดียวกับสิ่งสวยงาม นักปรัชญาที่มีแนวคิด
ทางสุนทรียศาสตร์ที่น่าสนใจในปรัชญายุคสมัยใหม่ อาทิเช่น ก็อตต์ฟริต วิลเฮล์ม  ไลบ์นิซ (Gottfried 
Wilhelm Leibniz ) อิมมานูเอล ค้านท์ (Immanuel Kant), เฟรดเดอร์ริก นิทเช่ (Friedrich Nietzsche), 
เอ็ดมันต์ เบิร์ค(Edmund Burk), วินซ์เคลมัน (Winckelmun) เป็นต้น 

ยกตัวอย่างทฤษฎีของก็อตต์ฟริต วิลเฮล์ม ไลบ์นิซ (Gottfried Wilhelm Leibniz,1646-1716) นัก
ปรัชญากลุ่มเหตุผลนิยมชาวเยอรมัน ที่เชื่อว่าความงามเป็นสิ่งที่ตัดสินได้โดยใช้สายตาเท่านั้น ไม่ใช่เหตุผลมา
ตัดสินและความพึงพอใจที่เกิดจากสายตา ส่วนต่างๆนั้นล้วนมาจากการได้รับรู้จากสิ่งที่มีสัดส่วนในอัตราที่
เหมาะสม ฉะนั้นสัดส่วนจึงเป็นหลักการพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์(วรรณวิสาข์ ไชยโย.(2547). สุนทรียศาสตร์. 
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 137.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 Fosterginger วาดโดย Pablo Picasso ศิลปินแนวคิดแบบ

Cubistiem ภาพจาก : www.pinterest.com 
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ส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับศาสตร์ทางความงามของตะวันตกมากกว่าทางตะวันออก เนื่องจาก
การศึกษาของทางตะวันตกมีระบบ ระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน โดยมีรากฐานการศึกษาศาสตร์ต่างๆมาตั้งแต่
สมัยกรีก ซึ่งมุมมองความงามของกรีกความงามขึ้นอยู่กับความถูกต้อง ดีงาม คุณธรรมและสติปัญญา รวมถึง
ธรรมชาติ  ยกตัวอย่างเช่น อริสโตเติล ได้นิยามว่า ความงามคือการเลียนแบบความจริงในธรรมชาติ(วรรณวิ
สาข์ ไชยโย.(2547). สุนทรียศาสตร์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 83.) แตกต่างจากความงามใน
สมัยโรมันที่ความงามเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ ดังเช่นที่ เซนต์ออกัสติน ยกย่องให้พระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรค์ท า
ให้เกิดความงามและสิ่งที่ดีงาม และต้องรู้สัมผัสได้ด้วยใจ 

นอกจากทัศนะของสุนทรียศาสตร์จากทางตะวันตกแล้ว นักคิด นักศิลปะชาวไทยก็มีการให้
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ เช่น  แนวคิดของอารี สุทธิพันธุ์ ให้ความหมายของสุนทรียศาสตร์ไว้ 2 
ความหมาย ความหมายแรก คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้สึก ที่เกิดจากการรับรู้ของมนุษย์ซึ่งท าให้มนุษย์เกิด
ความเบิกบานใจ ยินดี อ่ิมเอิบใจ โดยไม่หวัง โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นคุณค่า ความหมายที่สอง วิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ึนทุกแขนงเพ่ือน าเอาข้อมูลมาจัดล าดับเสนอแนะให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า ซาบซึ้ง
ในสิ่งที่แอบแฝงซ่อนเร้น เพ่ือความนิยมชื่นชมร่วมกน ตามลักษณะและรูปแบบของผลงานนั้นๆ(วรรณวิสาข์ 
ไชยโย.(2547). สุนทรียศาสตร์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 1.)  ส่วนในอีกหนึ่งความหมาย โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.บุณย์ นิลเกษ ได้เสนอว่า สุนทรียศาสตร์เป็นปรัชญาที่เกี่ยวกับความสวยงาม(The 
Philosophy of Beautiful Thing) นั่นหมายความว่าแนวคิดท้ังหมดของสุนทรียศาสตร์ล้วนเป็นเรื่องที่เก่ียวกับ
ความงามทั้งสิ้น ซึ่งท าให้เห็นว่าประวัติสุนทรียศาสตร์นั้นหมายถึงประวัติศาสตร์แห่งปรัชญาที่พูดถึงสิ่งสวยงาม
(บุณย์ นิลเกษ.(2523). สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น. เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . หน้า 
1.) และกีรติ บุญเจือ นิยามไว้ว่าเป็นวิชาว่าด้วยสิ่งที่สวยงามหรือไพเราะเพราะพริ้ง โดยรับรู้ได้ด้วยผัสสะ และ
แบ่งสุนทรียธาตุออกเป็น 3 อย่างคือ ความงาม (Beauty) ความแปลกหูแปลกตา (picturesqueness) และ
ความน่าทึ่ง (Sublimity) เป้าหมายของสุนทรียศาสตร์นั้นอยู่ที่การวิเคราะห์หาคุณค่าของความงามที่มีอิทธิพล
ต่อชีวิตของมวลมนุษย์ และสุนทรียศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องที่จะน าเข้าหาแต่สิ่งงดงามท่ีสุดหรือถูกต้องที่สุดเท่าท่ีกิเลส
ตัณหาของมนุษย์ต้องการเสียทั้งหมด อย่างน้อยสุนทรียศาสตร์ต้องเสริมสร้างให้มนุษย์ได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งที่
เป็นสัจธรรมซึ่งปรากฏอยู่(บุณย์ นิลเกษ.(2523). สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น. เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 2.)  

 

การตัดสินความงาม 

ความงามเป็นผลมาจากความรู้สึกของมนุษย์ที่เกิดการรับรู้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับมุมมอง การได้สัมผัส
กับสิ่งที่มีความงาม แนวคิดและประสบการณ์ของแต่ละคน ที่จะมาก าหนดความสามารถในการรับรู้ความงาม
ได้มากน้อยต่างกัน การตีความหมายของความงามจึงต่างกันไปตามมุมมอง แนวคิดในเรื่องของความงามนั้นนัก
ปรัชญาให้ค าตอบไว้ 3 แนวความคิด คือ 
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1. ความงามนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจ หมายความว่าถ้าไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีความงาม เพราะมนุษย์เป็นผู้ก าหนด
หรือเป็นผู้ให้คุณค่าแก่สิ่งที่ว่ามีความงาม เมื่อมนุษย์มองเห็นหรือได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มนุษย์ก็จะ
เป็นผู้ตัดสินว่าสิ่งที่ได้เห็น หรือสิ่งที่ได้ยินนั้น มีความงามหรือไม่ มีความไพเราะหรือไม่ไพเราะเมื่อความงาม
ขึ้นอยู่กับจิตใจของมนุษย์เช่นนี้ ปัญหาในเรื่องของความงามก็เกิดขึ้นแตกต่างกันไป ดังเช่น มีหลายคนที่มอง
สิ่งของพร้อมกัน แต่การรับรู้ความงามต่างกัน รวมถึงเกิดความรู้สึกกับความงามได้หลากหลายมุมมองหรือมี
หลายความหมาย คนมองมองเห็นในสิ่งเดียวกัน อาจจะมีความไม่เหมือนกัน เช่น คนที่หนึ่งเห็นว่าสิ่งนั้นมีความ
งาม แต่อีกคนกลับเห็นว่าไม่งามตรงไหนเลย และคนต่อไปอาจไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ เพราะเขาเฉยๆ  

2. ความงามไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ หรือในตัวของวัตถุต่างๆ ถึงโลกนี้
จะไม่มีมนุษย์ ความงามนั้นก็มีอยู่แล้ว  และเชื่อว่ามีแบบแผนของความงามในวัตถุ หรือธรรมชาตินั้นๆ โดย
ศิลปินเป็นผู้ค้นพบความงามแล้วแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นงานศิลปะ ด้วยวิธีการลอกเลียนแบบของความงาม
ที่มีอยู่นั้นออกมาเท่านั้น 

3. ความงามข้ึนอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกท่ีมนุษย์มีอยู่กับธรรมชาติ หรือวัตถุนั้นๆ อันเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ดังนั้นเพ่ือให้รู้สึกถึงความงาม มนุษย์จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนจิตใจให้เข้าถึงความ
งามและสุนทรียศาสตร์ 

 

ลักษณะของความงาม 

แนวคิดเรื่องความงามสามารถจ าแนกลักษณะของความงามออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกันคือ
ความงามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น 

1.ความงามตามธรรมชาติ (Beauty in Nature)  เป็นความงามที่เกิดขึ้นเองในโลกใบนี้ตามธรรมชาติ
โดยปราศจากการปรุงแต่งสร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น ดอกไม้ กิ่งก้านต้นไม้ สีของขนนก ท้องฟ้า ปะการัง ฯลฯ 
สิ่งเหล่านี้อยู่ร่วมกับบรรพบุรุษมนุษย์มานาน จนหล่อหลอมเข้ากับแนวคิดความเชื่อ วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับสิ่ง
สวยงามเหล่านี้ ทั้งในเรื่องการเคารพธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและการซึมซับบรรยากาศและ
ความสวยงามในทางธรรมชาติเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และใช้
ในพิธีกรรมต่างๆ ดังนั้นความงามตามธรรมชาติจึงมีความสัมพันธ์กับความสวยงามที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งเกิดจาก
การได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และการน าความงามตามธรรมชาติไปเป็นต้นแบบเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน 
โดยมนุษย์มีความพยายามในการเลียนแบบความงามตามธรรมชาติให้ออกมาในศิลปะแขนงต่างๆ เพราะมนุษย์
เชื่อว่าธรรมชาติมีความสวยงามอย่างสมบูรณ์แบบ  จึงน ารูปแบบความงามนั้นมาผสมกับการรับรู้ถึงความงามที่
มีอิทธิพลต่อจิตใจ ความคิด ไม่ว่าจะเป็น สีสัน รูปแบบ รูปทรงที่สวยงาม แปลกตา มีเสน่ห์ รวมถึงอารมณ์ของ
ฤดูกาล มาเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินแขนงต่างๆสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม  
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2. ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น (Beauty by Human) มักอยู่ในรูปแบบของานศิลปะแขนงต่างๆ ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความหมายของศิลปะไว้ว่า ฝีมือ  ฝีมือทางการ
ช่าง การท าให้วิจิตรพิสดาร การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่างๆ อาทิเช่น เสียง เส้น สี 
ผัง รูปทรง เป็นต้น(ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : 
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น. หน้า 1101.) โดยรวมแล้วค าว่าศิลปะ จึงหมายถึงงานช่างฝีมือ เป็นงานที่มนุษย์ใช้
สติปัญญาสร้างสรรค์ข้ึนด้วย ความประณีตวิจิตรบรรจง ดังนั้น งานศิลปะจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
แต่เป็นผลงานที่มนุษย์ใช้ปัญญาความศรัทธา ความพากเพียรพยายามสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่  ก่อให้เกิดอารมณ์
ด้วยรูปลักษณ์ ที่สื่อถึงอารมณ์รู้สึกต่างๆ หรือใช้สัญลักษณ์เพ่ือให้ผู้ชมชิ้นงานตีความ และในความงามนั้นจะ
เป็นที่พึงพอใจได้ก็ต่อเมื่อ ประสาทสัมผัสของเราชื่นชมในองค์ประกอบของสุนทรียภาพ ซึ่งการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทางการสร้างสรรค์ และการแสดงออกของอารมณ์และความคิด  ดังนั้น อย่าง
น้อยงานศิลปะควรก่อให้เกิดอารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ นอกจากนั้น งาน
ศิลปะท่ีดีควรจะมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพ  

ทั้งนี้ ศิลปะอาจรวมไปถึงงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานเขียน บทกวี การเต้นร า การแสดง ดนตรี งาน
ประติมากรรม ภาพวาด-ภาพเขียน การจักสาน ฯลฯ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วงานศิลปะจะหมายถึงงาน
ประเภททัศนศิลป์จ าพวก ภาพวาด-ภาพเขียน งานประติมากรรม งานแกะสลัก รวมถึง conceptual art และ 
installation art 

ภาพที่ 6 The Church at Varengeville วาดโดย Claude Monet  
 ภาพจาก : www.wikipainting.org 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
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สรุปได้ว่าศิลปะไม่ใช่ธรรมชาติ แต่ศิลปะอาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ 

หรือเป็นต้นแบบในการสรรสร้างผลงาน โดยเป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิด หรือปรัชญาของมนุษย์ออกมาให้
ประจักษ์สู่ภายนอก การสร้างผลงานศิลปะมีกฎเกณฑ์ในการตัดสินความงามของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยต้องมี
องค์ประกอบทางศิลปะหรือสุนทรีวัตถุ เช่น สี เสียง เส้น รุปทรง ปริมาตร จังหวะ ฯลฯ เหล่านี้น ามาสร้างสรรค์
งานศิลปะเพ่ือก่อให้เกิดความงามอันก่อให้เกิดสุนทรีย์กับมนุษย์(เอกชัย สุนทรพงศ์ ,เสาวนิตย์ แสงวิเชียร. 
(2529). ความงาม สุนทรียศาสตร์ส าหรับผู้ใฝ่รู้. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. หน้า 4.)  

 

การตัดสินความงาม 

การประเมินคุณค่าของความงามและเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของความงามนั้น มีมุมมองจากแนวคิดที่
หลากหลาย และแตกแยกทางความคิดของนักปรัชญาแต่ละกลุ่ม โดยมีทรรศนะทางความงามซึ่งเป็นที่ยอมรับ
โ ดยทั่ ว ไปอยู่ ด้ ว ย กั น  4  ทฤษฎี  คื อทฤษฎี  อั ตนั ยนิ ยม ( Subjective Theory) ทฤษฎี ป รนั ยนิ ย ม
( ObjectiveTheory) ท ฤ ษ ฎี สั ม พั ท ธ นิ ย ม ( Relative Theory) แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี อุ ป ก ร ณ นิ ย ม
(InstrumentalismTheory) 

1.อัตนัยนิยม ( Subjectivism ) เป็นแนวคิดที่เสนอว่าคุณค่าของความงามหรือคุณค่าสุนทรียะนั้นมี
ลักษณะส่วนบุคคล ใช้มนุษย์เป็นตัวตัดสิน เกิดจากความรู้สึกพอใจภายในจิตของมนุษย์ ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาจาก
วัตถุแต่เป็นการขึ้นอยู่กับการรับรู้ของมนุษย์เท่านั้น แนวคิดนี้จึงใช้มนุษย์เป็นมาตรวัดและเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์
ในการวัดคุณค่าต่างๆ รวมถึงคุณค่าความงามด้วย โดยให้เหตุผลว่าคุณสมบัติที่มีอยู่ในวัตถุนั้นไม่ได้เป็นคุณค่า
ทางสุนทรีย์ อีกทั้งคุณค่าความงามนั้นเป็นความรู้สึกภายในจิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุใดๆ ดังนั้นการรับรู้ความงาม
ในมุมมองของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันได้ ดังนั้นเกณฑ์การตัดสินความงามตามแนวคิดนี้จึงเป็นเรื่อง
ส่วนบุคคล ไม่มีมาตรฐานสากล แต่แนวคิดในกลุ่มอัตวิสัยนี้ก็ถูกโต้แย้งว่า หากคุณค่าความงามหรือคุณค่า
สุนทรียะเป็นเรื่องของทัศนคติหรือรสนิยมส่วนบุคคล เป็นไปได้ว่าการตัดสินความงามก็ไม่มีหลักเกณฑ์ที่
แน่นอนชัดเจน ไม่สามารถบอกได้ว่าการตัดสินใดถูกต้องหรือการวิจารณ์ของใครมีความถูกต้องมากกว่ากัน 
นอกจากนี้เมื่อแต่ละบุคคลมีมุมมองการให้เกณฑ์การตัดสินตามความคิดของตนเอง เชื่อมั่นในความคิดของ
ตนเองมากเกินไป และไม่ยอมรับในความคิดของผู้อ่ืน อาจท าให้การตัดสินคุณค่าทางสุนทรียะ อยู่ในมุมมองที่
แคบและไม่เป็นกลาง 

2. ปรนัยนิยม( Objectivism )  แนวคิดในกลุ่มนี้เชื่อว่าคุณค่าความงามนั้นมีเกณฑ์การตัดสินที่ตายตัว 
ความงามเป็นสิ่งที่อยู่จริงในวัตถุ ซึ่งเกณฑ์นี้มีความเป็นมาตรฐาน ไม่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่ขึ้นอยู่กับการ
รับรู้ของมนุษย์ ดังนั้นจึงสามารถตัดสินได้จากคุณสมบัติของความงามที่ปรากฏอยู่ในวัตถุนั้นๆได้โดยตัวมันเอง   
และมีเหตุผลสนับสนุนแนวคิดว่าการที่เราเกิดความรู้สึกถึงความงามนั้นเกิดขึ้นจากการได้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุ
นี้ความงามหรือคุณค่าสุนทรียะจึงเป็นคุณภาพที่มีอยู่จริงในวัตถุนั้นๆ และหากการรับรู้คุณค่าความงามนั้นต้อง
รับรู้ผ่านสัมผัสต่างๆ ทั้งทางการมองเห็น การจับต้อง การได้ยิน ฯลฯ หากไม่ได้สัมผัสก็จะไม่สามารถรับรู้ถึง
ความงามได้ ความงามนั้นก็ไม่ได้มีคุณค่าแต่อย่างใด ถ้าความงามเป็นเพียงความรู้สึกของบุคคล หลักเกณฑ์
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ต่างๆของศิลปะก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เพราะแต่ละคนต่างก็มีมุมมองการให้คุณค่าความงามที่แตกต่างกัน
ออกไป ในทางกลับกัน ผลงานศิลปะที่เป็นวัตถุได้ถูกสร้างสรรค์โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามสัดส่วนและ
องค์ประกอบต่างๆ อย่างลงตัว เพ่ือให้ผลงานชิ้นนั้นได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลว่าเป็นผลงานที่มีความงาม 
ดังนั้นความงามตามแนวคิดนี้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์หรือความรู้สึกภายในของมนุษย์ แต่ความงามนั้นเป็น
คุณสมบัติภายในตัวของวัตถุ และใช้เกณฑ์มาตรฐานทางศิลปะตัดสินได้อย่างชัดเจน ซึ่งใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ข้ึนอยู่กับทัศนคติของใคร 

3. สัมพัทธนิยม( Relativism ) แนวคิดของกลุ่มนี้เชื่อว่าเกณฑ์การตัดสินคุณค่าของความงามนั้น
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและบริบททางสังคม จึงเป็นแนวคิดที่ประนีประนอมอัตนั ยนิยม
(Subjectivism )  และปรนัยนิยม( Objectivism )  เข้าไว้ด้วยกัน โดยเชื่อว่าความงามไม่ได้เกิดจากความรู้สึก
ภายในของมนุษย์เพียงอย่างเดียวหรือเป็นคุณสมบัติของวัตถุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เชื่อว่าทั้งสองส่วนนั้น
ต้องมีความสัมพันธ์กัน จึงจะปรากฏความงามขึ้น โดยมีพ้ืนฐานว่าทุกคุณค่านั้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ผู้
ประเมินค่าและวัตถุที่ถูกประเมินค่า  โดยให้เหตุผลสนับสนุนว่า การเกิดคุณค่าของความงามหรือคุณค่าทาง
สุนทรีย์นั้นต้องเกิดจากคุณสมบัติของความงามและความรู้สึกนึกคิดของผู้รับรู้ ซึ่งทั้งสององค์ประกอบจะต้องมี
ลักษณะสัมพันธ์กัน จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้  สรุปได้ว่าแนวคิดสัมพัทธนิยมนั้นมีลักษณะคล้ายกับแนวคิดกลุ่ม
อัตนัยนิยม แต่แตกต่างกันในส่วนที่เชื่อว่ากฎเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินสุนทรียศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของ
แต่ละสังคมวัฒนธรรม อีกทั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึกใดๆของผู้ที่วิจารณ์ ผู้วิจารณ์จึงต้องวางตัวเป็น
กลางและคิดว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคม  

4. อุปกรณนิยม ( Instrumentalism) เป็นแนวคิดใหม่ สร้างขึ้นเพ่ือให้เกิดเกณฑ์การตัดสินทาง
สุนทรียะที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แนวคิดนี้เสนอว่าคุณค่าของสิ่งใดๆก็ตามจะมีลักษณะเป็นอุปกรณนิยมก็ต่อเมื่อ
สิ่งนั้นเป็นวิถีไปสู่สิ่งอ่ืนซึ่งยอมรับกันแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเหตุผล คุณค่าทางสุนทรีย์ในความหมายของ
อุปกรณนิยมจึงหมายถึงความสามารถของสิ่งสุนทรีย์ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์สุนทรีย์ในระดับหนึ่ง นักคิดใน
แนวคิดนี้จะมองว่าคุณค่าสุนทรีย์นั้นไม่มีคุณค่าในตัว แต่มีเพ่ือก่อให้เกิดคุณค่ากับสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งเรียกว่า คุณค่า
อุปกรณ์(Instrumental Value) นักคิดกลุ่มนี้มองศิลปะในมุมมองของเครื่องมือในการผลิตประสบการณ์
สุนทรียะให้ผู้ที่ได้ชื่นชมศิลปะนั้น ศิลปะจึงเป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือท าให้เกิดผล
ตามท่ีมุ่งหวังในสถานการณ์เฉพาะอย่างที่ไม่ใช่ความจริงที่แน่นอน 

 

ศิลปะคืออะไร 
ศิลปะ ตรงกับค าว่า  Art  ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์ มาจากค าว่า  Arti  และ  Arte  ซึ่งเริ่มใช้ใน

สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา  หมายถึงกลุ่มช่างฝีมือในคริสต์ศตวรรษที่ 14 , 15 และ 16  ส่วนค าว่า Arte  มีความ
หมายถึงฝีมือ ซึ่งรวมถึงความรู้ของการใช้วัสดุของศิลปินด้วย  ภายหลังได้มีการนิยามค าว่าศิลปะ อย่าง
หลากหลาย โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
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ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ  เพราะธรรมชาติ ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิด แรงบันดาลใจ 

ให้แก่ศิลปิน  การเลียนแบบธรรมชาติ เป็นค านิยามที่ถือกันว่าเก่าแก่ที่สุดซึ่ง อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีก 

ชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติเป็นแม่แบบส าคัญที่มีต่องานศิลปะ  อีกทั้งมนุษย์ก็ด าเนินชีวิตอย่างสัมพันธ์กับธรรมชาติ 

จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้  ในทางศิลปะการลอกเลียนแบบอาจจะเพ่ิมเติม ตัดทอน หรืออาจจะใส่

อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปในชิ้นงานด้วยจินตนาการและผ่านกระบวนการคิดมาแล้ว  มนุษย์จึงมีความสามารถใน

การน าเสนอนามธรรมออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมได้   แต่ความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นไม่ใช่ศิลปะ  

เพราะศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น  สาเหตุที่มนุษย์มองเห็นความงามในธรรมชาติได้เพราะมนุษย์มี

ระบบทางความคิด  จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการมองเห็นความงามและคุณค่าทางศิลปะจึงอยู่

เหนือสัญชาตญาณขั้นพ้ืนฐานของสัตว์ทั่วไป  จึงกลายเป็นข้อถกเถียงกันว่าสัตว์ไม่สามารถสร้างสรรค์ ผลงาน

ศิลปะได ้

ศิลปะ คือ การถ่ายทอดความรู้สึกหรือแสดงความรู้สึก เป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้ และ

ตีความหมายได้  นั่นหมายถึง ผลงานศิลปะเริ่มจากความคิดของศิลปินที่เป็นลักษณะนามธรรม  แล้วถ่ายทอด

ความรู้สึกนั้นออกมาผ่านรูปทรงที่สัมผัสได้   ศิลปะจึงเสมือนสื่อหรือเครื่องมือที่ผู้ถ่ายทอดใช้เป็น ตัวกลาง

เชื่อมโยงความรู้สึกของตนแสดงให้ผู้อ่ืนได้รับรู้หรือเข้าใจในสิ่งที่ต้องการแสดงออกทางอารมณ์และความคิด  

ศิลปะคือ ความดีงาม สิ่งจรรโลงจิตใจ อีกทั้งยังใช้เป็นสิ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ และค่านิยมของสังคม

ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ศาสนาหรือคติความ

เชื่อทางสังคม  ศิลปะจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการโน้มน้าวความรู้สึก  ก่อเกิดความเลื่อมใสศรัทธา  

กระตุ้นจิตส านึกให้ผู้ชมผลงาน  เกิดความคิดและมีอารมณ์คล้อยตามเนื้อหาที่ศิลปินถ่ายทอดปรากฏอยู่ใน

ผลงาน  ไม่ว่าผลงานศิลปะนั้นจะสะท้อนแนวคิดทั้งทางบวกหรือทางลบ  ท้ายที่สุดแล้วศิลปะก็ท าหน้าที่

ยกระดับจิตใจของผู้เสพศิลป์ ให้สูงขึ้น เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นในจิตใจ 

รูปแบบงานศิลปกรรม 

การถ่ายทอดศิลปะของมนุษย์มีหลากหลายรูปแบบ  เพ่ือตอบสนองต่อแนวความคิดและจินตนาการ
ของศิลปิน จึงสร้างทางเลือกในการสร้างสรรค์งานศิลปะออกเป็น  3 ประเภทใหญ่ดังนี้คือ 

 
1. รูปแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติ (Realistic)  หมายถึง การสร้างงานที่เหมือนจริงตามที่ปรากฏอยู่ใน
ธรรมชาติ น าเสนองานออกมาดังที่ตามองเห็น เช่น งานจิตรกรรม การเขียนภาพคนเหมือน ภาพสัตว์ ภาพ
ทิวทัศน์ ภาพหุ่นนิ่งใน งานประติมากรรม การปั้น การแกะสลัก และการหล่อรูปบุคคลส าคัญที่ท าเป็น
อนุสาวรีย์ใน เป็นต้น ซึ่งรูปแบบนี้เป็นการถ่ายทอดโดยใช้สื่อรูปแบบตามธรรมชาติ เช่น ภาพดอกไม้ ทิวทัศน์ 
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สัตว์ ฯลฯ มาจัดวางใหม่ตามความคิดเห็นที่คิดว่าเหมาะสม แสดงรายละเอียดของผลงานให้เหมือนจริงดังที่ตา
มองเห็น โดยใช้องค์ประกอบทางศิลปะเข้ามาประกอบ อาจมีการเพ่ิมหรือตัดทอนบางส่วนออก  ซึ่งศิลปะ
ลักษณะนี้อาจดูเหมือนเลียนแบบธรรมชาติ  แต่การเลียนแบบธรรมชาติของศิลปินจะสอดแทรกความคิดเห็น 
ความรู้สึก ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญในการใช้เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ ฯลฯ มาผสมผสานหลอมรวม
เป็นผลงาน ที่มีความงามในแบบงานศิลปะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รูปแบบในลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi abstract) หรือรูปแบบแบบตัดทอน (Distortion) หมายถึง การ
สร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะบิดเบือนไปจากของจริง โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบที่เหมือนจริงตาม
ธรรมชาติให้น้อยลง แต่ให้ความส าคัญกับรูปแบบจากความคิดของศิลปินมากขึ้น เพ่ือสื่อความงามในการรับรู้
ให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว ด้วยการน ารูปแบบของธรรมชาติที่น ามาเป็นสื่อนั้นถูกลดทอน  และจัดวางรูปทรงใหม่
โดยไม่ค านึงถึงกฎเกณฑ์ความเป็นจริงตามธรรมชาติ  ซึ่งบางครั้งศิลปินก็น าเพียงรูปแบบธรรมชาติมาเป็นสื่อ
แสดงความรู้สึกนึกคิดของตน หรืออาจน าเอาลักษณะเด่นๆ ของธรรมชาติมาจัดองค์ประกอบ (Composition) 
เป็นเรื่องราวใหม่  เพื่อสะท้อนความรู้สึกและความคิดภายในของศิลปิน  
 
 

ภาพที่ 7 Bright Smile - Roses in a Silver Vase  วาดโดย Albert Williams  
ภาพจาก : www.fineartamerica.com 
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3. รูปแบบในลักษณะนามธรรม (Abstract)  หมายถึง การสร้างสรรค์งานศิลปะที่ไม่มีรูปแบบและเรื่องราว
เหมือนจริง แต่มุ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินที่ถ่ายทอดลงในผลงาน เป็นการถ่ายทอดที่ผู้สร้างงาน
ศิลปกรรมไม่ค านึงถึงรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ  แต่จะให้ความส าคัญกับรูปแบบและสื่อที่น าเสนอ 
ต้องสัมพันธ์กับความรู้สึกที่จะถ่ายทอดออกมา โดยมีกฎเกณฑ์ทางศิลปะ(ทัศนธาตุ)เป็นแนวประกอบในการ
สร้างงาน  กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก เช่น ความสนุกสนาน ความตื่นเต้น ความน่ากลัว ความเศร้า ความ
สับสน ความร้อนแรง ความรัก เป็นต้น การสร้างสรรค์งานศิลปะในแนวนี้ศิลปินจึงมีอิสระอย่างไม่มีขีดจ ากัดใน
การค้นหาวัสดุ อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ มาดัดแปลงประยุกต์ ประกอบรวมกันออกมาเป็นผลงาน   

การดูงานศิลปะลักษณะนามธรรมผู้ดูอาจไม่เข้าใจ และงานบางชิ้นอาจมีความงามที่แตกต่างไปจาก
ความงามที่คนทั่วไปรับรู้ได้  ดังนั้นการเสพงานประเภทนี้ไม่ควรมองงานว่าเป็นรูปทรงอะไรตามกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติ  แต่ควรใช้การตีความตามจินตนาการหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้น  เพราะงานประเภทนามธรรมถือเป็น
การเปิดโลกแห่งจินตนาการและการตีความอย่างไร้ขอบเขต  แต่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในตัวศิลปินถึงแนวคิด
การสร้างสรรค์ผลงาน ก็ต้องอาศัยข้อมูลจากชื่อภาพ เทคนิค วัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงาน  

ภาพที่ 8 Three Dancers 1925  วาดโดย Pablo Picasso  
ภาพจาก : www.painterskeys.com 
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ทัศนะธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 
ทัศนธาต ุ

การสร้างงานศิลปะจ าเป็นต้องใช้ ส่วนประกอบหลากหลายประเภทที่มีคุณลักษณะต่างกัน  มาจัดวาง
ให้เกิดเป็นองค์ประกอบทางด้านศิลปะที่สามารถสื่อความหมาย ความรู้สึก หรือสื่อถึงความงดงามทาง
ศิลปะ  โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 
1. จุด (Dot)  เมื่อวางเรียงตัวกันอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดเป็นเส้น ตามทิศทางต่างๆ อีกทั้งหากจุดเรียง

ตัวกันในบริเวณพ้ืนที่ที่แน่นทึบหรือโปร่งต่างกันจะท าให้เกิดน้ าหนักอ่อน  แก่  และลักษณะพ้ืนผิวที่
ต่างกัน  

2. เส้น  (Line)  คือจุดที่เรียงกันต่อเนื่องจนเกิดเป็นเส้นลักษณะต่าง ๆ ซึ่งให้ความรู้สึกต่างๆกัน   
3. ทิศทาง (Direction)  คือแนวทางการใช้เส้นหรือวัตถุธาตุอ่ืน เพ่ือบอกทิศทาง เช่นเน้นไปทางซ้าย

หรือทางด้านขวา  ด้านล่าง ด้านบน  หรือด้านเฉียงเป็นต้น   
4. ขนาด (Size)  ใช้แสดงสัดส่วนของวัตถุ ท าให้รู้สึกถึงขนาดและระยะของวัตถุ  เช่น วัตถุท่ีมีขนาดเล็ก

จะแลเห็นว่าอยู่ไกลและวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่จะแลเห็นว่าอยู่ใกล้ 
5. รูปร่าง  (Shape)  เกิดการลากเส้นมาบรรจบกันให้เกิดเป็นภาพหนึ่งขึ้นมา   
6. รูปทรง  ( Form) มีลักษณะเป็นสามมิติ  ที่แสดงถึงความตื้นลึก  ระยะของภาพและแสดงปริมาตร

หรือมวลของภาพเป็นกลุ่มก้อน   

ภาพที่ 9 Full Fathom Five, 1947 วาด
โดย Jackson Pollock   
ภาพจาก : www.ibiblio.org 
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7. พืน้ที่ว่าง (Space) เป็นพ้ืนราบที่เกิดจากการเว้นช่วง  พื้นที่ว่างมีส่วนช่วยเสริมเน้นตัวภาพออกมาให้
เห็นเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน  และแสดงให้เห็นความลึกในระยะใกล้ไกล   

8. น้ าหนักหรือคุณค่า  (Value)  หมายถึงน้ าหนักของสีต่างๆ  แสงเงา เมื่อเทียบกับน้ าหนักสีขาว-ด า 
ซึ่งน้ าหนักอ่อน-แก่เป็นการแสดงถึงมิติ  ของวัตถุหรือระยะใกล้ไกลของภาพ   

9. สี (Color)  เป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ อารมณ์ และความหมายที่หลากหลายได้   และเป็นสิ่งดึงดูด
ความสนใจได้ รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศต่างๆ ได้ 

10. พื้นผิว  (Texture)  คือลักษณะทางกายภาพของวัตถุที่  รูปแบบงานศิลปะชิ้นหนึ่งๆ  นั้น  สามารถ
สร้างพ้ืนผิวได้หลากหลายในชิ้นงานเดียว ขึ้นอยู่กับเรื่องราวเนื้อหาของภาพที่สื่อออกมา   
 

องค์ประกอบศิลป์   
เป็นหลักการสร้างสรรค์งานศิลปะ  หมายถึงการจัดวางองค์ประกอบของงานศิลปะ โดยใช้วัตถุธา ตุ

ต่างๆชนิด  ซึ่งเป็นหลักการส าคัญท่ีท าให้งานมีความสวยงามและมีคุณค่า  ประกอบด้วย 
1. สัดส่วน  (Proportion)  เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างขนาดและส่วนประกอบที่แตกต่างกัน   
2. ความกลมกลืนหรือการประสาน  (Harmony) คือการจัดวางที่ผสมกลมกลืนกัน  ไม่มีวัตถุใดเด่น

กว่าหรือด้อยกว่ากัน   
3. การขัดแย้ง  (Contrast)  คือการจัดวางให้เกิดความแตกต่างขัดแย้งกัน  อาจใช้  เส้น  รูปทรง  สี  

ขนาด ฯลฯ   
4. การแผ่รังสี  (Gradation) คือขนาดของวัตถุธาตุ  ที่ย่อหรือขยายตามความเหมาะสม   
5. การซ้ า  (Repetition)  คือการใช้วัตถุธาตุซ้ าต่อเนื่องกันไป เพ่ือเป็นการเน้นทางด้านปริมาณ หรือ

เน้นทิศทางการเคลื่อนไหว   
6. จังหวะลีลา  (Rhythm) เกิดจากการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ให้มีจังหวะ ด้วยการสลับช่วง หรือ

การวางติดกัน เพ่ือให้เกิด 2 รูปแบบคือความไม่สม่ าเสมอ และความสมดุล 
7. ความสมดุล  (Balance)  คือการจัดวางวัตถุหรือภาพให้มีความสัมพันธ์กัน  เพ่ือสร้างความรู้สึกที่ไม่

ขัดกับสายตา   
8. การเน้น  (Emphasis)  การเน้น  หมายถึงการท าให้เด่นขึ้น  ซึ่งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจุดใดจุด

หนึ่งที่มีความส าคัญกว่าส่วนอ่ืน ๆ   เพ่ือให้มีจุดสนใจและไม่ถูกกลืนไปกับส่วนประกอบอ่ืนบนภาพ
หรือชิ้นงาน    

9. ส่วนประธานและส่วนรอง  ( Bordinance and Subordinace ) เป็นการเน้นความส าคัญของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง  โดยมีส่วนย่อยเป็นส่วนสนับสนุน   

10. เอกภาพ  (Unity) หมายถึง การมีระเบียบ  ความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้ง
ด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว   
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สีและทฤษฎีสี 

มนุษย์รู้จักการใช้สีมาตั้งแต่ยุคโบราณ จะเห็นได้จากภาพจิตรกรรมบนฝาผนังถ้ าตามประเทศต่างๆ ทั่ว

โลก แม้ว่าเริ่มแรกมีเพียงไม่กี่สีจวบจนพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆ จนมีมากหมายหลายเฉดสี ซึ่งสีมีความส าคัญต่อ

งานศิลปะและการออกแบบเป็นอย่างมาก เพราะสีสามารถสื่อถึงความรู้สึกและอารมณ์ได้หลากหลายมากกว่า

ภาพขาวด า อีกทั้งสียังมีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ในการใช้สีแทนสัญลักษณ์หรือบ่ง

แยกประเภทหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สัญญาณไฟจราจร สีของยาและอาหาร เป็นต้น โดยสีที่ใช้ใช้ในชีวิตประจ าวัน

มี 2 ประเภทคือ สีของแสง และสีในวัตถุ 

1. สีของแสงเกิดจากการรวมตัวกันของสีต่างๆ เมื่อรวมกันแล้วกลายเป็นแสงออกมาจะไม่สามารถเห็น

เป็นสี  เพราะแสงเป็นคลื่นความถี่ท่ีมีในอากาศ จึงไม่ปรากฏเป็นรูปของสีที่เห็นได้ชัดเจน  สีประเภทนี้

คือระบบสี  RGB เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม เกิดเป็นแถบสีสีรุ้ง ( Spectrum ) ซึ่ง

แยกสีตามที่สายตามองเห็นได้ 7 สี คือ แดง แสด เหลือง  เขียว  น้ าเงิน  คราม  ม่วง(สีรุ้ง) สีเหล่านี้

เป็นพลังงานอยู่ในรูปของรังสี  มีช่วงความยาวคลื่นที่สายตามนุษย์สามารถมองเห็นได้  อยู่ระหว่างช่วง

ของแสงสีม่วงที่มีความถี่คลื่นสูงที่สุด และคลื่นแสงสีแดง มีความถี่คลื่นต่ าที่สุด หากคลื่นแสงที่มี

ความถี่สูงกว่าสีม่วง และต่ ากว่าสีแดงนั้น สายตาของมนุษย์ไม่สามารถรับได้  เรียกว่า อุลตราไวโอเลต

(Ultra Violet) และ อินฟราเรด(InfraRed)     

แม่สีของแสงมี  3  สี คือ สีแดง(Red)  สีน้ าเงิน(Blue) และสีเขียว(Green) ทั้งสามสีถือเป็น

แม่สีของแสง  เมื่อน ามารวมกันจะท าให้เกิดสีใหม่อีก  3  สี คือ  สีแดงมาเจนต้า  สีฟ้าไซแอน และสี

เหลือง  และถ้าฉายแสงสีทั้งหมด 6 สีรวมกันจะได้แสงสีขาว  จากคุณสมบัติของแสงนี้จึงน ามาใช้

ประโยชน์ในการฉายภาพยนตร์  การบันทึกภาพวิดีโอ  ภาพโทรทัศน์  เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉาย 

projector เป็นต้น 

2. ระบบสี CMYK  เป็นระบบสีที่ใช้ส าหรับการพิมพ์  เกิดจากการผสมกันของแม่สีของแสง หรือ ระบบสี 

RGB คือ  

- แสงสีน้ าเงิน+แสงสีเขียว = สีฟ้า(Cyan)  

- แสงสีน้ าเงิน+แสงสีแดง = สีแดง (Magenta)  

- แสงสีแดง+แสงสีเขียว = สีเหลือง (Yellow)  

- และรวมสีด า ( Black = K ) เข้าไปเพ่ือให้สีมีน้ าหนักและมีมิติมากข้ึน 
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เมื่อแม่สีเหล่านี้มารวมกันจึงกลายเป็นระบบการพิมพ์ที่เรียกว่า การพิมพ์สี่สี (CMYK) ซึ่ง

วิธีการพิมพ์มักจะฉีดเม็ดสีเป็นจุดๆ คิดเป็น % ของปริมาณเม็ดสี ตามเฉดสีต่างๆ และต าแหน่งที่

ต้องการ เมื่อมองโดยภาพรวมแล้วจุดสีเหล่านี้จะประกอบขึ้นกลายเป็นภาพใหญ่ 

3. แม่สีวัตถุธาตุ คือ  วัตถุที่มีสีอยู่ในตัว สามาน ามาระบาย ทา ย้อม และผสมได้เพราะมีเนื้อสีและสี

เหมือนตัวเอง  โดยเริ่มจาก แม่สี 3 สี เมื่อน ามาสีทั้งสามมาผสมกันก็จะได้แม่สีขั้นที่ 2 เพ่ิมขึ้น 3 สี 

หากน าสีทั้ง 6 สีมาผสมกันอีกก็จะได้แม่สีขั้นที่ 3 เพ่ิมข้ึนอีก รวมทั้งหมดเป็น 12 สี ซึ่งอยู่ในรูปวงจรสี 

ดังนี้ 

1. แม่สีขั้นที่ 1 เป็นสีแท้ ประกอบด้วย 

- สีน้ าเงิน (PRUSSIAN BLUE) 

- สีแดง (CRIMSON LEKE) 

- สีเหลือง (GAMBOGE TINT) 

2. สีขั้นที่ 2 เกิดจากการน าสีแท้ 2 สีมาผสมกันในปริมาณเท่ากันจะเกิดสีใหม่ ประกอบด้วย 

- ม่วง (VIOLET)  เกิดจาก  แดง+น้ าเงิน 

- เขียว (GREEN) เกิดจาก  เหลือง+น้ าเงิน 

- ส้ม(ORANGE) เกิดจาก  เหลือง+แดง 

3.  สีขั้นที่ 3 เกิดจากการผสมสีขั้นที่ 2 กับแม่สีขั้นที่ 1 ได้สีเพิ่มข้ึนอีก ประกอบด้วย 

- เขียวอ่อน  เกิดจาก  เหลือง+เขียว 

- เขียวแก ่  เกิดจาก  น้ าเงิน+เขียว 

- ม่วงน้ าเงิน  เกิดจาก  น้ าเงิน+ม่วง 

- ม่วงแก่  เกิดจาก  แดง+ม่วง 

- แดงส้ม  เกิดจาก  แดง+ส้ม 

- ส้มเหลือง  เกิดจาก  เหลือง+ส้ม 

สีกับความรู้สึก 

 สีมีผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของมนุษย์ และในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ก าหนดสีต่างๆ ให้เป็น

สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และความหมายบางอย่างเช่นกัน ดังนั้น สีจึงแทรกซึมอยู่  

ในชีวิตประจ าวันตลอดเวลา โดยมีการแบ่งวรรณะของสีออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ วรรณะร้อน (warm tone) 

ซึ่งประกอบด้วย สีเหลือง สีส้ม สีชมพู สีแดง สีม่วง สีเหล่านี้ให้อิทธิพล ต่อความรู้สึก รื่นเริง ตื่นเต้น เร้าใจ 
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กระฉับกระเฉง ก้าวร้าว ฉูดฉาด บาดอารมณ์ จึงมีอิทธิพลต่อการดึงดูดและกระตุ้นอารมณ์ได้มากกว่าโทนสีเย็น 

สีเหล่านี้จึงน ามาใช้กับงานประเภท หัวเรื่องของหนังสือ นิตยาสาร ตลอดจนป้ายโฆษณาต่างๆ ซึ่งจะกระตุ้นค

วามสนใจต่อผู้พบเห็นได้ย่างรวดเร็ว  ส่วนวรรณะเย็น (cool tone) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน สี

ม่วง สีเหล่านี้ดู เย็นตา ให้ความรู้สึก สงบ สดชื่น ผ่อนคลาย สีโทนเย็นจึงนิยมใช้ส าหรับสถานที่พักผ่อน หรือสื่อ

ถึงความสบาย สงบ ทั้งนี้จะเห็นว่าสีเหลืองกับสีม่วงสามารถใช้ได้ทั้งโทนร้อนและโทนเย็น ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบท

ของสีอ่ืนๆ ที่ใช้ร่วมกัน นอกจากนั้น สีสันอ่ืนๆ ยังมีความหมายและการน าไปใช้งานตามลักษณะของสีอีกด้วย 

ยกตัวอย่างเช่น 

สีขาว   หมายถึง สีแห่งความสะอาด บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ความดี ความเงียบสงบ ความยุติธรรม 
สีด า   เป็นสัญลักษณ์แห่งความโศกเศร้าและความตาย และบางความหมายใช้แทนความชั่วร้าย 

อ านาจ ความเป็นอมตะ และในความหมายของคนยุโรป อเมริกา ใช้แทนความมั่นคง สุภาพ 
ดังจะเห็นจากชุดสูทที่นิยมท าเป็นสีด า  

สีแดง   คือสีแห่งความกระตือรือร้น เร่าร้อน รุนแรง ความกล้า ความตื่นเต้น ดึงดูดความสนใจ 
สะเทือนอารมณ์  อันตราย สงคราม ความมีพลัง ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความ
เสน่หา ตามร้านอาหาร fast food และป้าย Sale จึงใช้สีแดงสร้างความสะดุดตาและกระตุ้น
ความต้องการ 

สีชมพู  ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน โรแมนติก ความรัก ความน่ารักสดใส น่าทะนุถนอม 
สีเหลือง  หมายถึงความสุขสดชื่น ร่าเริงมีชีวิตชีวา ความเจริญ การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ เป็นสีที่เข้าได้

กับทุกสี อีกทั้งสีเหลืองเป็นสีที่สว่าง ให้ความหมายแสดงถึงความสุข การเชิญชวน ความรู้สึก
คุ้นเคยและทัศนคติในแง่บวก สีเหลืองจึงนิยมใช้กันมากในร้านอาหาร fast food  

สีส้ม   หมายถึงการมีก าลัง ความมีโชค พลังชีวิต การให้ก าลังใจ ความสุข กระปรี้กระเปร่า สร้างแรง 
บันดาลใจ มิตรภาพและความร่าเริง  

สีเขียว  เป็นสีของต้นไม้ใบหญ้า ธรรมชาติ สัญลักษณ์ของความสงบ เรียบง่าย ความอุดมสมบูรณ์ 
ผ่อนคลาย การเติบโต การกลับมาของมิตรภาพ การมีสุขภาพท่ีดี  

สีฟ้า  คือ สีแห่งท้องฟ้าและน้ าทะเล เป็นสัญลักษณ์ของความสงบ เยือกเย็น มั่นคง ความเชื่อถือ 
ไหวพริบ จงรักภักดี ความเลื่อมใส ความไว้วางใจ ความแข็งแกร่ง ความถูกต้อง จึงกลายเป็น
สีที่นิยมของแบรนด์เทคโนโลยีและบริษัทดิจิตอลที่ต้องการสื่อถึงความน่าเชื่อถือ 

สีฟ้าอ่อน ให้ความรู้สึก สดชื่น สวยงาม กระฉับกระเฉงเป็นหนุ่มสาว ความสะอาด จึงนิยมใช้สีฟ้าอ่อน
ในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่ต้องการความสะอาด 

สีน้ าเงิน  ความจริง สัจธรรม อ านาจ ความรู้ ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ ความหนักแน่น  
                การป้องกัน 
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สีม่วง  คือสีแห่งความลึกลับ ซ่อนเร้น เป็นสีที่มีอิทธิพลต่อจิตนาการ และความอยากรู้อยากเห็น  
ความหยั่งรู้ ความทะเยอทะยาน หรูหรา สง่างาม บางครั้งก็น าไปสร้างแบรนด์ที่สื่อถึงคุณภาพ
ของสินค้าที่ดีเยี่ยม 

สีน้ าตาล  เป็นสีที่ให้ความหมายดูเหมือนธรรมชาติ ความสุภาพ การมีอายุความอดทน ความมั่นคง 
สีทอง   สื่อถึงสติปัญญา ความร่ ารวย ความสว่าง ความส าเร็จ โชคลาภ 
 
ประเภทและเทคนิคทางศิลปะ 
ประเภทของงานศิลปกรรม 

หากกล่าวถึงงานศิลปกรรม คนส่วนใหญ่มักคิดถึงภาพเขียน และงานประติมากรรม ซึ่งเป็นงาน

ศิลปกรรมรูปแบบหนึ่งที่สร้างสรรค์ออกมาเป็นชิ้นงาน ทั้งนี้งานศิลปกรรมยังรวมถึงสถาปัตยกรรม วรรณกรรม 

ดนตรีและนาฏกรรม อีกด้วย โดยงานศิลปกรรม หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ 

โดยใช้ความคิดและการสร้างสรรค์  โดยสามารถแบ่งประเภทตามคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. แบ่งประเภทตาประสาทสัมผัสและการรับรู้ ประกอบด้วย 

- ทัศนศิลป์ (visual art) เป็นศิลปกรรมที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสการมองเห็น มีทั้งการมองเห็นแบบ 2 

มิติ (จิตรกรรมและภาพพิมพ์) และแบบ 3 มิติ (ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม)  

- โสตศิลป์ (auditory art) เป็นศิลปกรรมที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสการได้ยิน  เช่นเสียงดนตรี ดุริยางค์

ศิลป์ ที่ได้ประพันธ์ท่วงท านองบทเพลงขึ้น ซึ่งเป็นเสียงจากการบรรเลงเครื่องดนตรีจริง เครื่องดนตรี

สังเคราะห ์หรืออุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดเสียงเพลง 

- กวีนิพนธ์ หรือ วรรณกรรม(verbal art)  เป็นศิลปกรรมที่รับรู้ด้วยความเข้าใจด้วยการใช้ถ้อยค าภาษา

และวรรณกรรม ที่เรียบเรียงให้เกิดความหมาย หรือเรื่องราวต่างๆ  ในแบบร้อยแก้ว และร้อยกรองที่

เป็นความงามของภาษา จากการร้อยเรียงค าให้มีสระและพยัญชนะสัมพันธ์กัน 

- ศิลปะผสม (mixed art) เป็นศิลปกรรมที่เปิดช่องทางการรับรู้หลายอย่างพร้อมกัน โดยน าทัศนศิลป์  

โสตศิลป์ กวีนิพนธ์ มาผสมและน าเสนอพร้อมกัน เช่น การแสดงละคร การแสดงประกอบแสง สี เสียง 

เป็นต้น 

 

2. แบ่งตามประโยชน์การใช้สอยของงานศิลปกรรม ประกอบด้วย 

-  ศิลปกรรมประเภทวิจิตรศิลป์ (fine arts) หรือประณีตศิลป์ เป็นงานศิลปกรรมที่มนุษย์ท าขึ้นเพ่ือให้
เกิดความซาบซึ้ง ปิติยินดี และชื่นชมในตัวชิ้นงาน ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ด้านจิตใจและ
อารมณ ์ประกอบด้วย 
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จิตรกรรม    หมายถึง การวาดภาพลงบนพ้ืนระนาบ 
ประติมากรรม    หมายถึง การปั้น การแกะสลัก และการหล่อ 
สถาปัตยกรรม    หมายถึง การออกแบบสิ่งก่อสร้างและที่อยู่อาศัย 
วรรณกรรม    หมายถึง การประพันธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์  หมายถึง ศิลปะที่แสดงออกทางท่าทางการเคลื่อนไหว

ของร่างกายและการแสดงท่วงท านองเสียงที่มีจังหวะ 
 

- ศิลปกรรมประเภทประยุกต์ศิลป์ (useful art หรือ applied art) เป็นงานศิลปกรรมที่ค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก และมีความงามจากการบรรจงสร้างขึ้นอย่างประณีต เช่น งานจักสาน งาน
ทอผ้า เครื่องปั้นดินเผา เครื่องแก้ว เครื่องเรือนต่างๆ เป็นต้น  ศิลปะประเภทนี้สร้างขึ้นเพ่ือใช้
ประโยชน์และการค้า ประกอบด้วย 

พาณิชยศิลป์    หมายถึงศิลปะเพ่ือการค้า เช่น ป้ายโฆษณา ป้ายสินค้า 
อุตสาหกรรมศิลป์   หมายถึง ศิลปะทีท่ าขึ้นโดยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม 
มัณฑนศิลป์    หมายถึง ศิลปะการออกแบบตกแต่ง ภายใน – ภายนอก 
ศิลปหัตถกรรม  หมายถึง ศิลปะที่ท าด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ หรือเรียกว่า 

หัตถศิลป์ 
 
เทคนิคทางศิลปะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 

การชมงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการมักมีป้ายบอกชื่อศิลปิน ชื่อผลงาน ขนาด และเทคนิคการ
สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้ชมให้ทราบถึงกรรมวิธีในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  ซึ่งเทคนิค
ทางศิลปะของจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เกิดจากการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และกรรมวิธีใน
การสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 

เทคนิคของงานจิตรกรรม   

งานจิตรกรรม คือการสร้างสรรค์งานในรูปแบบ 2 มิติ ผลงานอยู่บนพื้นผิวในแนวระนาบ นิยมใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 

1. เทคนิคการวาดเส้น (Drawing)  เป็นการวาดภาพโดยใช้ปากกา ดินสอ เกรยอง หรือชาโคล ขีดเขียน
ลงไปเป็นเส้น ทั้งเส้นใหญ่และเส้นเล็ก หรือแรเงาลงบนพ้ืนผิว ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้กระดาษ ความ
สวยงามของการวาดเส้นอยู่ที่จังหวะความหนักเบาของเส้น ลักษณะรูปทรงของเส้นต่างๆ ที่ใช้เขียน 
รวมถึงน้ าหนักแสงและเงาในภาพ ทั้งนี้การวาดเส้นไม่ได้จ ากัดเพียงสีเดียว อาจมีหลายหลายสีได้  
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2. เทคนิคการใช้สีน้ า(Water Color) สีน้ ามีคุณลักษณะโปร่งใส เปียกชุ่ม ละลายน้ าได้ดี และแห้งเร็ว มัก
ระบายด้วยพู่กันลงบนกระดาษหนาที่มีความหยาบบนพ้ืนผิว ภาพที่เขียนด้วยสีน้ าให้ความรู้สึกสบาย 
โปร่งเบา ล่องลอย โดยมีวิธีการเขียนภาพที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
- วิธีระบายแบบเปียกบนเปียก คือ การระบายน้ าลงบนกระดาษจนชุ่มก่อนแล้วหยดสีลงไป ท าให้สี
ดูชุ่มสด โปร่งใส มักใช้ระบายภาพพ้ืนที่กว้างหรือเป็นพื้นหลัง เช่น ท้องฟ้า  ทะเล  เป็นต้น การระบาย
แบบนี้ จะช่วยให้สีติดบนกระดาษทุกส่วน และแต่ละสีที่หยดลงไปเกิดการผสมผสานกันอย่างกลมกลืน 
เลื่อนไหลเข้าหากัน ท าให้รู้สึกฟุ้งกระจาย บางครั้งให้ความนุ่มนวล หรือพร่ามัว 
- วิธีระบายแบบแห้งบนเปียก คือ การลงสีทีค่่อนข้างข้นระบายลงบนกระดาษที่หมาดอยู่ เทคนิคนี้
ช่วยให้สีกระจายออกไปตามพ้ืนทีเ่ปียกบนกระดาษ  สีที่ออกมาจึงเข้มมีน้ าหนัก จึงเหมาะกับการเขียน
ภาพที่แสดงระยะใกล้ หรือภาพที่เน้นให้เด่น  
- วิธีระบายแบบการระบายแบบแห้งบนแห้ง คือการปาดสีที่ผสมน้ าในปริมาณน้อยลงบนพ้ืน
กระดาษขณะที่แห้งอยู่ ท าให้เกิดเป็นร่องรอยพู่กันแห้งๆ    เหมาะส าหรับการเน้นบางจุดบนภาพ 
สร้างภาพเคลื่อนไหว   
 

3. สีฝุ่น  (Tempera  Color)  มีคุณสมบัติทึบแสง  เนื้อสีค่อนข้างหนา  เขียนสีทับกันได้  สกัดมาจาก
ธรรมชาติ ดิน หิน แร่ธาตุ พืช  สัตว์ น ามาท าให้ละเอียด เป็นสีที่เก่าแก่ท่ีสุดที่มนุษย์ใช้มา ซึ่งจะพบได้
ตามผนังถ้ ายุคก่อนประวัติศาสตร์ และจิตรกรรมฝาผนังแบบประเพณีนิยม ลักษณะของสีเป็นผงคล้าย
แป้ง ระบายโดยใช้พู่กันและต้องผสมสีกับกาวเฉพาะ เช่น หนังสัตว์ กาวกระถิน ไข่ขาว ฯลฯ จนถึง
ปัจจุบันก็ยังใช้สีฝุ่นในการสร้างสรรค์งาน แต่สีฝุ่นในปัจจุบันเมื่อใช้งานน ามาผสมกับน้ าโดยไม่ต้องผสม
กาว สีฝุ่นมีการเขียนอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 
- ระบายบนพ้ืนแห้ง  ใช้เขียนได้ทั้งพ้ืนไม้  พ้ืนปูนหรือผนังต่าง ๆ ที่แห้งสนิทแล้ว   โดยก่อนเริ่ม
เขียนต้องเตรียมพ้ืนให้เรียบและมีสีขาวนวลก่อน ในจิตรกรรมไทย นิยมทาพ้ืนด้วยดินสอพองผสมกับ
กาวหนังสัตว์ จิตรกรรมฝาผนังของไทยใช้วิธีการเขียนนี้  เพราะภาพเขียนไทยมีความละเอียดอ่อน 
และใช้เวลาเขียนค่อนข้างนาน 
- ระบายบนพ้ืนที่เปียกหรือยังขึ้นอยู่ (Fresco) เป็นวิธีการเขียนบนผนังปูนที่ก าลังชื้นอยู่ ส่วนใหญ่
ชาวตะวันตกนิยมใช้เทคนิคนี้ การเขียนต้องแข่งกับเวลาเพราะปูนจะแห้งเร็ว  แต่เมื่อแห้งสนิทดีแล้ว 
ปูนจะดูดสีเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันท าให้ภาพอยู่ได้นานกว่าแบบแรก ส่วนในไทยพบเทคนิคนี้ตาม
ภาพเขียนในปรางค์ และปราสาท ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 
 

4. สีน้ ามัน (Oil  Color)  เป็นสีที่ทึบแสง มีความข้นและหนืดของสีมากกว่าสีชนิดอ่ืน  เวลาเขียนต้อง
ผสมน้ ามันลินซีด ใช้เขียนด้วยพู่กันและเกรียง และนิยมเขียนบนผ้าใบที่เรียกว่า แคนวาส (Canvas) 
ข้อดีของสีน้ ามันคือเขียนง่าย มีความทนทาน ทิ้งไว้ได้นานและกลับมาเขียนทับอีกได้ ภาพที่เขียนด้วย



32 

 

สีน้ ามันมีความงามที่เกิดจากพ้ืนผิวของเนื้อสีที่ระบายหรือใช้เกรียงปาดลงไปบนผ้าใบ อีกทั้งสีมีความ
เข้มสด มีความมันวาวในตัวภาพ จึงเป็นสีที่จิตรกรนิยมใช้กันมาก 
 

5. สีอะครีลิค  (Acrylic  Color)  เป็นสีแบบทึบแสง มีส่วนผสมของสารพลาสติกโพลิเมอร์  ได้มาจากการ
กลั่นน้ ามันปิโตรเลี่ยม เป็นสีที่มีการผลิตขึ้นมาใหม่ล่าสุด ไร้กลิ่นและปลอดสารพิษ แตกต่างจากสี
น้ ามันที่มีกลิ่นค่อนข้างแรง เวลาจะใช้น ามาผสมกับน้ า ใช้งานได้เหมือนกับสีน้ า ผลงานที่ได้ออกมามี
สีสันสดใส หนักแน่นคล้ายสีน้ ามัน แต่ความมันวาวและปริมาณเนื้อสีบนภาพจะมีไม่มากเท่าสีน้ ามัน สี
อะคริลิคใช้งานง่าย สามารถระบายพู่กันได้กับหลายพ้ืนผิว เช่น ผ้าใบแคนวาส โลหะ ไม้ พลาสติก 
แก้ว ผ้า และกระดาษ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่แห้งเร็ว ติดแน่นกับพ้ืนผิวได้ดีและทนทาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  10 Three Amigos(2016) โดย Jenifer Prince เทคนิคสีน ามันบนผ้าใบ 
ภาพจาก : www.faso.com 
 

http://faso.com/boldbrush/artist/58050
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เทคนิคงานประติมากรรม  

งานประติมากรรมเป็นการสร้างสรรค์งานแบบ 3 มิติ ที่มีปริมาตรและก่อรูปขึ้นมาเป็นทรงต่างๆ โดย
ใช้กรรมวิธี คือ 

- การปั้น โดยใช้วัสดุเนื้ออ่อนและเหนียว ก่อรูปขึ้นมา เช่น ดินเหนียว ขี้ผึ้ง ฯลฯ   
- การหล่อ เหมาะส าหรับวัสดุที่ต้องใช้ความร้อนในการหลอมเหลว แล้วขึ้นรูปทรงตามแบบท่ี 

ก าหนด เช่น เรซิ่น โลหะเงิน ทองแดง เป็นต้น 
- การแกะสลัก เป็นการใช้เครื่องมือจ าพวกสิ่วหรือใบมีดตอกลงไปบนพื้นผิวให้เกิดเป็นรูปทรง  

เช่น ไม้ น้ าแข็ง  เป็นต้น 
- การก่อขึ้นรูปเป็นสามมิติ สามารถท าได้หลากหลายวิธีเพ่ือให้เกิดรูปทรงสามมิติ เช่น การ 

ประกอบกันของเศษไม้ การเติมลมหรือน้ าในวัสดุที่ท าให้เกิดรูปทรง เป็นต้น 

โดยเทคนิควิธีต่างๆ ท าให้เกิดผลงานประติมากรรม แบ่งตามรูปลักษณ์เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ประติมากรรมนูนต่ า มีลักษณะนูนขึ้นมาจากพ้ืนหลังเล็กน้อย มีความบางและแบน เช่น เหรียญ 
และมักเป็นประติมากรรมลวดลายประดับตามผนังของงานสถาปัตยกรรม 

2. ประติมากรรมนูนสูง มีรูปทรงและมวลปริมาตรความนูนขึ้นมาจากฐานรองรับที่เป็นพ้ืนหลังภาพ
ค่อนข้ า งสู ง  และนิ ยม ใช้ ป ระดับ ในง าน
สถาปัตยกรรมเช่นเดียวกันกับแบบนูนต่ า แต่
ความนูนของประติมากรรมนูนสูงจะมีมิติ
มากกว่า 

3. ประเภทลอยตัว เป็นผลงานที่ไม่ติดกับพ้ืนหลัง 
เกิดจากการปั้น หล่อ หรือแกะสลักขึ้นเป็น
รูปร่างลอยตัวมองได้รอบทิศทาง เช่น รูป
เหมือนอนุสาวรีย์  พระพุทธรูปลอยตัว น้ าพุ
รูปทรงต่างๆ เป็นต้น 

 

 

 

ภาพที่ 11 งานประติมากรรมจากกระดาษติด
ผนัง 
โดย Charles Clary (2013) 
ภาพจาก : www.pinterest.com 
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เทคนิคงานภาพพิมพ์ 

                ภาพพิมพ์ เป็นงานแบบสองมิติที่อยู่บนระนาบแบน เกิดจากการสร้างร่องรอยบนพ้ืนผิวด้วย
กรรมวิธีการพิมพ์ ซึ่งต้องกระท าบนวัตถุอันหนึ่งก่อน แล้วจึงกดทับให้ไปติดประทับรอยบนวัสดุอีกอันหนึ่ง  
ข้อดีของภาพพิมพ์คือท าซ้ าได้มากตามจ านวนที่ต้องการ และผลงานที่สร้างจากแม่พิมพ์เดียวกันถือเป็นผลงาน
ทุกชิ้นที่มีคุณภาพเท่ากัน  แบ่งออกตามกระบวนการสร้างสรรค์ได้ 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 

1. เทคนิคการพิมพ์จากพ้ืนนูน (Relief Process)  คือ การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ที่เป็นวัสดุเนื้อแข็ง อาทิ 
แม่พิมพ์ไม้(Woodcut) แม่พิมพ์กระเบื้องยาง(Linocut) โดยแกะส่วนที่ไม่ต้องการออกลึกลงไป 
ส่วนที่ท าหน้าที่รับหมึกคือส่วนที่เป็นพ้ืนนูน  เมื่อกลิ้งหมึกพิมพ์ลงบนผิวแม่พิมพ์ก็จะติดเฉพาะ
พ้ืนผิวที่ไม่ได้แกะออก 

2. เทคนิคการพิมพ์จากส่วนร่องลึก (Intaglio Process)  เทคนิคนี้ตรงกันข้ามกับภาพพิมพ์จาก
แม่พิมพ์พ้ืนนูน คือ การพิมพ์ด้วย วิธีการแกะ สลัก เจาะ ตัด หรือขูดพ้ืนผิวของวัสดุบางส่วน
ออกไป ลักษณะเด่นเฉพาะของกรรมวิธีนี้คือ ร่องรอยรายละเอียดของพ้ืนผิว และการสร้าง
น้ าหนักภายในภาพ จะปรากฏชัดเจนได้ดีกว่าแบบอ่ืน นิยมใช้กับโลหะ แผ่นทองแดง เหล็ก หรือ
สังกะสี ด้วยการกัดกรด ฉลุ ขูดขีด ฯลฯ แล้วผ่านกระบวนการพิมพ์ 

3. เทคนิคการพิมพ์จากส่วนพ้ืนราบ (Planographic Process)  คือ การสร้างภาพบนพ้ืนราบ ทั้ง
ส่วนที่ท าหน้าที่รับหมึกพิมพ์และส่วนที่ไม่ต้องการ  กรรมวิธีในการพิมพ์ลักษณะนี้เกิดจากความไม่
เข้ากันของน้ าและน้ ามัน  ส่วนที่ต้องการคือพ้ืนที่บริเวณรับหมึกพิมพ์จะถูกสร้างด้วยอุปกรณ์เชื้อ
ไขมัน เพ่ือให้หมึกพิมพ์จากลูกกลิ้งติดเฉพาะส่วนที่กันไว้เท่านั้น 

4. เทคนิคการพิมพ์ผ่านช่องฉลุ (Stencil Process) คือ การสร้างแม่พิมพ์ให้เป็นลายฉลุตามท่ีก าหนด 
แล้วเว้นส่วนที่ไม่ต้องการแสดงด้วยการอุด
หรือท าให้ทึบ ขณะพิมพ์หมึกที่ปาดลงไป
จะลอดลายฉลุโดยตรงลงบนกระดาษ ผ้า 
หรือ วัสดุ อ่ืนๆ ที่ใช้รองรับ เทคนิคนี้มัก
เป็นที่รู้จักในการท าภาพพิมพ์ Silk Screen,  
Screen printing เป็นต้น  

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ภาพพิมพ์ Wet Afternoon  
โดย Ethel Spowers  
ภาพจาก www.telegraph.co.uk 
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นอกจากนี้ ยังมีศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art) ที่ศิลปินนิยมน ามาสร้างผลงาน ซึ่งค าว่า ศิลปะสื่อ
ประสม หรือ ศิลปะสื่อผสมหมายถึง ผลงานที่น าวัสดุและสื่อที่หลากหลายมาประกอบกันจนเกิดผลงาน มีทั้ง
รูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้วัสดุเป็นตัวแทนการสื่อความหมาย และไม่มีการจ ากัดของประเภทวัสดุและ
สื่อ แต่เน้นสร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์หลาย ๆ แขนงมาผสมผสานท า
ให้เกิดผลงานที่อยู่ในชิ้นเดียวกัน ค านึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ มุ่งเน้นการแสดงออกถึงอารมณ์ของ
ศิลปิน เช่น ผลงานที่น าเสนอภาพและเสียงมาผสมกัน หรือบางครั้งก็ใช้เศษวัสดุหลากหลายรูปทรงมาประกอบ
กันเป็นชิ้นงาน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพทื่ 13 A sampler of summer. Mixed media โดย Lynne Perrella 
ภาพจาก : www.Clilks.robertgenn.com 
 


