


ความหมายของทัศนศิลป์  
โดยความเป็นมาของค าวา่ ทศันศิลป์ เกิดจากแนวความคิดของศิลปินเบาเฮาส์ ของเยอรมนี ตั้ง

สถาบนัน้ีขึ้นในปี ค.ศ. 1919 ทศันศิลป์ หมายถึง ผลงานที่มนุษยส์ร้างขึ้นใหเ้ห็นถึงรูปทรง2 มิติและ3 มิต ิมี
เน้ือที่ของปริมาตร และเน้ือที่บริเวณวา่งตามปริมาตรของการรับรู้ที่มีลกัษณะเป็น 2 มิติและ 3 มิต ิและที่
ส าคญั คือ ตอ้งมองเห็นไดน้ัน่เอง  
 
การจ าแนกประเภทของทัศนศิลป์  
ประเภทของทัศนศิลป์โดยการจ าแนกตามรูปแบบ ทัศนศิลป์ที่มเีจตนาเพื่อตอบสนองความจ าเป็น  
ด้านประโยชน์สอย  

ไดมี้ผูต้ ั้งช่ือทศันศิลป์ที่มีเจตนาเพือ่ประโยชน์ใชส้อยไวห้ลากหลายนามดว้ยกนัโดยเฉพาะภาษาไทย
ที่มีรากศพัทม์าจากภาษาอ่ืนๆ นามที่เรียกทศันศิลป์ ที่มีเจตนาเพือ่ตอบสนองความจ าเป็นของชีวติดงักล่าว มา
ประยกุตศ์ิลป์ Applied Art ขอบข่ายของประยกุตศิ์ลป์มีดงัน้ี  
 
หัตถศิลป์  

เป็นการน าลกัษณะของวสัดุทอ้งถ่ินมาเป็นส่ือในการน าเสนอผลงาน ที่เนน้ดา้นประโยชน์ใชส้อย
ทางรูปทรง เช่นเคร่ืองใชใ้นสมยัโบราณ  
 
ศิลปะอุตสาหกรรม  

การน าความงามทางศิลปะผสมผสานกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการออกแบบจนเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ 
สาขาน้ีเราจะใกลชิ้ดมากที่สุดในชีวติประจ าวนั  
 
พาณชิย์ศิลป์หรือนิเทศศิลป์  

เป็นงานศิลปะเพือ่การออกแบบและสนองตอบในเชิงพาณิชย,์ธุรกิจต่างๆ 
  
ทัศนศิลป์ที่สร้างขึน้มาเพื่อตอบสนองความเช่ือ 

 จะพบผลงานทศันศิลป์ที่ปรากฏขึ้นในโลกตั้งแต่ยคุบรรพกาลจวบจนปัจจุบนัมีจ านวนสูงมากที่ถูก
สร้างขึ้นตาม เงื่อนไขดา้นความศรัทธาในความเช่ือใดความเช่ือหน่ึงที่ปราศจากเหตุผลที่สามารถพสูิจน์ได้
เป็นฐานรองรับ เช่น ศาลพระภูมิเจา้ที่ ศาลผตีาแฮกของชาวอีสานเคร่ืองรางของขลงัทั้งหลาย 
ทัศนศิลป์ที่ถูกสร้างขึน้มาเพือ่ตอบสนองและกระตุ้นให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา 

ศาสนาในที่น้ีเป็นศาสนาที่ไดก้ารยอมรับโดยทัว่ไปทศันศิลป์ที่เกิดขึ้นภายใตเ้ง่ือนไขทางศาสนา
ต่างๆ ดงักล่าวจะถูก เรียกวา่ ศาสนศิลป์ Religion Art คลอบคลุมถึงผลงาน สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพสลกั  
 



ทัศนศิลป์ที่ถูกสร้างขึน้มาเพือ่ตอบสนองอารมณ์ทางสุนทรียะ 
มนุษยส่ิ์งมีชีวติที่มีระบบสมองและระบบการรับรู้พเิศษที่สามารถรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ของความ

งามไดด้งันั้น จึงปรารถนาที่จะช่ืนชมความงามในส่วนของทศันศิลป์ศิลปินมีหนา้ที่สร้างสรรคผ์ลงาน โดยไม่
หวงัมุ่งเนน้ทางดา้นประโยชน์ใชส้อย เรียกวา่ วจิิตรศิลป์ Fine Art เช่นผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พมิพศ์ิลปะ ภาพถ่าย ศิลปะส่ือผสม ฯลฯ  
 
ประเภทของทัศนศิลป์โดยการจ าแนกตามรูปแบบ 

ทศันศิลป์ไดว้วิฒันาการอยา่งไม่หยดุย ั้งทั้งน้ีเกิดจากผลความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยท์ี่ที่
เปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิงทศันศิลป์ในสมยักรีกไดจ้ดัแบ่งเพียง 2 ประเภทเท่านั้น คือ ประเภท รูปร่าง , รูปทรง
และการระบายสีแต่ปัจจุบนัทศันศิลป์ไดพ้ฒันาไปอยา่งกวา้งและรวดเร็วจนทศันศิลป์แบบใหม่ๆเกิดขึ้นมา  
 
ทัศนศิลป์ประเภท 2 มิติ 

ทศันศิลป์ลกัษณะ 2 มิต ิคือผลงานทศันศิลป์ที่ปรากฏบนพื้นระนาบ ทั้งที่ขรุขระและเรียบทั้งน้ี
ปรากฏใน ลกัษณะเป็น รูปทรง เสน้ สี แสงเงา สร้างมิติบนพื้นรองรับเป็น 2 มิต ิส่วนมิติที่ 3 คือดา้นลึกหรือ
หนาเป็นมิติลวงเกิดขึ้นโดยความรู้สึกของผูดู้เองเช่นภาพวาด ภาพเขียน ภาพพมิพ ์ภาพถ่าย ฯลฯ  
 
ทัศนศิลป์ประเภท 3 มิติ 

ลกัษณะ3 มิติในน้ีคือลกัษณะจริงมิติทั้ง 3 อนัมีความกวา้งความยาวและความลึกที่มีความเป็นจริง
ตามสภาวะของมนัจึงแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆไดค้ือ ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและศิลปะส่ือผสม  
 
ทัศนศิลป์ประเภทอื่นๆ 
เป็นผลงานทศันศิลป์ที่ไม่สามารถจะจดัอยูใ่นกลุ่มใดอยา่งชดัเจนดว้ยทศันศิลป์กลุ่มน้ีไดถู้กผนัแปรผสม 
ผสานรูปแบบและวธีิการแสดงออกทางศิลปะที่มีความแปลกใหม่และพสิดารไปตามพลงัแห่งการสร้างสรรค ์
อาท ิศิลปะการจดัวาง Installation Art มโนทศันศิลป์ Conceptual Art ศิลปะส่ือแสดง Performance Art  

จิตรกรรม  
จิตรกรรม ( Painting) เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกดว้ยการขีดเขียน การวาด และระบายสี เพือ่ใหเ้กิดภาพ 
บรรลุ วริิยาภรณ์ประภาส 1997เป็นงานศิลปะที่มี 2 มิต ิเป็นรูปแบน ไม่มีความลึกหรือนูนหนา แต่สามารถ
เขียนลวงตาให้ เห็นวา่มีความลึกหรือนูนได ้ความงามของจิตรกรรมเกิดจากการใชสี้ในลกัษณะต่าง ๆ กนั 

องค์ประกอบส าคญัของงานจิตรกรรม คอื  
1. ผู้สร้างงาน หรือ ผูว้าด เรียกวา่ จิตรกร  
2. วัสด ุที่ใชร้องรับการวาด เช่น กระดาษ ผา้ ผนงั ฯลฯ  
3. สี เป็นส่ิงที่แสดงออกถึงเน้ือหา เร่ืองราวเก่ียวกบัผลงาน  



งานจิตรกรรมเป็นงานศิลปะที่เก่าแก่ดั้งเดิมของมนุษย ์เร่ิมตั้งแต่การขีดเขียนบนผนงัถ ้า บนร่างกาย บน
ภาชนะเคร่ืองใชต่้าง ๆ จนพฒันามาเป็นภาพวาดที่ใชป้ระดบัตกแต่งในปัจจุบนั การวาดภาพเป็นพื้นฐานของ
งานศิลปะทุกชนิด ผูส้ร้างสรรคง์านจิตรกรรม เรียนวา่ จิตรกร (Painter)  

งานจิตรกรรม แบ่งออกได้ 2 ชนิด คอื  
1. การวาดเส้น (Drawing) เป็นการวาดภาพโดยใชป้ากกา หรือดินสอ ขีดเขียนลงไป แปลก กิจเฟ่ืองฟู 2539
บนพื้นผวิวสัดุรองรับเพือ่ให้เกิดภาพ การวาดเสน้ คือ การขีดเขียนใหเ้ป็นเสน้ไม่วา่จะเป็นเสน้เล็ก หรือเสน้
ใหญ่ ๆ มกัมีสีเดียวแต่ การวาดเสน้ไม่ไดจ้  ากดัทีจ่ะตอ้งมีสีเดียว อาจมีสีหลาย ๆ สีก็ได ้การวาดเสน้ จดัเป็น
พื้นฐานที่ส าคญัของงานศิลปะแทบทุกชนิด อยา่งนอ้ย ผูฝึ้กฝนงานศิลปะควรไดมี้การฝึกฝนงานวาดเสน้ให้
เช่ียวชาญเสียก่อน ก่อนที่จะไปท างานดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป  
2. การระบายสี (Painting) เป็นการวาดภาพโดยการใชพู้ก่นั หรือแปรง หรือวสัดุอยา่งอ่ืน มาระบายให้เกิด
เป็นภาพ การระบายสี ตอ้งใชท้กัษะการควบคุมสีและเคร่ืองมือมากกวา่ การวาด เสน้ ผลงานการระบายสีจะ
สวยงาม เหมือนจริง และสมบูรณ์แบบมากกวา่การวาดเสน้  
 

ประติมากรรม (Sculpture)  
เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกดว้ยการสร้างรูปทรง 3 มิต ิมีปริมาตร มีน ้ าหนกัและกินเน้ือที่ในอากาศ โดยการ
ใชว้สัดุชนิดต่าง ๆ วสัดุที่ใชส้ร้างสรรคง์านประติมากรรม จะเป็นตวัก าหนด วธีิการสร้างผลงาน ความงาม
ของงานประติมากรรม เกิดจากการแสงและเงาที่เกิดขึ้น 

ประเภทของงานประติมากรรม  
1.ประติมากรรมแบบนูนต ่า ( Bas Relief ) เป็นรูปที่เป็นนูนขึ้นมาจากพื้นหรือมีพื้นหลงั รองรับ มองเห็นได้
ชดัเจนเพยีงดา้นเดียว คือดา้นหนา้ มีความสูงจากพื้นไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของรูป จริง ไดแ้ก่ รูปนูนแบบเหรียญ รูป
นูนที่ใชป้ระดบัตกแต่งภาชนะ หรือประดบัตกแต่งอาคารทาง สถาปัตยกรรม โบสถ ์วหิารต่างๆ พระเคร่ือง
บางชนิด  
2.ประติมากรรมแบบนูนสูง ( High Relief ) เป็นรูปต่าง ๆ ในลกัษณะเช่นเดียวกบัแบบ นูนต ่า แต่มีความสูง
จากพื้นตั้งแต่คร่ึงหน่ึงของรูปจริงขึ้นไป ท าใหเ้ห็นลวดลายที่ลึก ชดัเจน และ และเหมือนจริงมากกวา่แบบนูน
ต ่าและใชง้านแบบเดียวกบัแบบนูนต ่า  
3.ประติมากรรมแบบลอยตัว ( Round Relief ) เป็นรูปต่าง ๆ ที่มองเห็นไดร้อบดา้นหรือ ตั้งแต่ 4 ดา้นขึ้นไป 
ไดแ้ก่ ภาชนะต่าง ๆ รูปเคารพต่าง ๆ พระพทุธรูป เทวรูป รูปตามคตินิยม รูปบุคคลส าคญั รูปสตัว ์ฯลฯ  
 
 

การพิมพ์ภาพ  
การพิมพ์ภาพ ( PRINTING ) การพมิพภ์าพ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากแม่พมิพอ์อกมาเป็นผลงานที่
มีลกัษณะ เหมือนกนักบัแม่พมิพท์ุกประการ และไดภ้าพที่เหมือนกนัมีจ านวนตั้งแต่ 2 ช้ินขึ้นไป  



การพมิพภ์าพเป็นงานที่พฒันาต่อเน่ืองมาจากการวาดภาพ ซ่ึงการวาดภาพไม่สามารถ สร้างผลงาน 2 ช้ิน ที่มี
ลกัษณะเหมือนกนัทุกประการได ้จึงมีการพฒันาการพมิพข์ึ้นมา ชาติจีน ถือวา่เป็นชาติแรกที่น าเอาวธีิการ
พมิพม์าใชอ้ยา่งแพร่หลายมานานนบัพนัปี จากนั้น จึงไดแ้พร่หลายออกไปในภูมิภาคต่างๆของโลก ชนชาติ
ทางตะวนัตกไดพ้ฒันาการพมิพภ์าพ ขึ้นมาอยา่งมากมาย มีการน าเอาเคร่ืองจกัรกลต่างๆเขา้มาใชใ้นการพมิพ ์
ท าใหก้ารพมิพมี์การ พฒันาไปอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั  
 
การพิมพ์ภาพมอีงค์ประกอบที่ส าคญัดังนี้  

1. แม่พมิพ ์เป็นส่ิงที่ส าคญัที่สุดในการพมิพ ์ 
2. วสัดุที่ใชพ้มิพล์งไป  
3. สีที่ใชใ้นการพมิพ ์ 
4. ผูพ้มิพ ์ 

 
ผลงานที่ได้จากการพมิพ์ มี 2 ชนิด คอื  

1. ภาพพมิพ ์เป็นผลงานพมิพท์ี่เป็นภาพต่างๆ เพื่อความสวยงามหรือบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ อาจมี
ขอ้ความตวัอกัษรหรือตวัเลขประกอบหรือไม่มีกไ็ด ้ 

2. ส่ิงพมิพ ์เป็นผลงานพมิพท์ี่ใชบ้อกเล่าเร่ืองราวต่างๆ เป็นตวัอกัษร ขอ้ความ ตวัเลข อาจมี 
ภาพประกอบหรือไม่มีกไ็ด ้
 
ประเภทของการพิมพ์ การพมิพ์แบ่งออกได้หลายประเภทตามลักษณะต่าง ดังนี ้ 
1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการ พิมพ์ ได้ 2 ประเภท คอื  
   1.1 ศิลปภาพพมิพ ์( GRAPHIC ART ) เป็นงานพมิพภ์าพเพือ่ใหเ้กิดความสวยงามเป็น งานวจิิตรศิลป์  
   1.2 ออกแบบภาพพมิพ ์( GRAPHIC DESIGN ) เป็นงานพมิพภ์าพประโยชน์ใชส้อยนอก เหนือไปจาก
ความสวยงาม ไดแ้ก่ หนงัสือต่างๆ บตัรต่างๆ ภาพโฆษณา ปฏิทิน ฯลฯ จดัเป็นงาน ประยกุตศ์ิลป์  
2. แบ่งตามกรรมวิธีในการพิมพ์ ได้ 2 ประเภท คอื  
   2.1 ภาพพมิพต์น้แบบ ( ORIGINAL PRINT ) เป็นผลงานพมิพท์ี่สร้างจากแม่พมิพแ์ละวธีิการพมิพท์ี่ถูก 
สร้างสรรคแ์ละก าหนดขึ้นโดยศิลปินเจา้ของผลงาน และเจา้ของผลงาน จะตอ้งลงนามรับรองผลงานทุกช้ิน 
บอกล าดบัที่ในการพมิพ ์เทคนิคการพมิพ ์และ วนั เดือน ปี ที่พมิพด์ว้ย  
   2.2 ภาพพมิพจ์  าลองแบบ ( REPRODUCTIVE PRINT ) เป็นผลงานพมิพท์ี่สร้างจากแม่พมิพ ์หรือวธีิ การ
พมิพว์ธีิอ่ืน ซ่ึงไม่ใช่วธีิการเดิมแต่ไดรู้ปแบบเหมือนเดิม บางกรณีอาจเป็นการ ละเมิดลิขสิทธ์ิผูอ่ื้น  
 
3. แบ่งตามจ านวนคร้ังที่พิมพ์ ได้ 2 ประเภท คอื  
   3.1 ภาพพมิพถ์าวร เป็นภาพพมิพท์ี่พมิพอ์อกมาจากแม่พมิพใ์ดๆ ที่ไดผ้ลงานออกมามีลกัษณะ เหมือนกนั
ทุกประการ ตั้งแต่ 2 ช้ินขึ้นไป  



   3.2 ภาพพมิพค์ร้ังเดียว เป็นภาพพมิพท์ี่พมิพอ์อกมาไดผ้ลงานเพยีงภาพเดียว ถา้พมิพอี์กจะ ไดผ้ลงานที่ไม่
เหมือนเดิม  
4. แบ่งตามประเภทของแม่พิมพ์ ได้ 4 ประเภท คือ  
    4.1 แม่พมิพนู์น ( RELIEF PROCESS ) เป็นการพมิพโ์ดยใหสี้ติดอยูบ่นผวิหนา้ที่ท  าใหนู้น ขึ้นมาของ
แม่พมิพ ์ภาพที่ไดเ้กิดจากสีที่ติดอยูใ่นส่วนบนนั้น แม่พมิพนู์นเป็นแม่พมิพ ์ที่ท  าขึ้นมาเป็นประเภทแรก ภาพ
พมิพช์นิดน้ีไดแ้ก่ ภาพพมิพแ์กะไม ้( WOOD-CUT ) ภาพพมิพแ์กะยาง ( LINO-CUT ) ตรายาง ( RUBBER 
STAMP ) ภาพพมพจ์ากเศษวสัดุต่างๆ  
    4.2 แม่พมิพร่์องลึก ( INTAGLIO PROCESS ) เป็นการพมิพโ์ดยใหสี้อยูใ่นร่องที่ท  าใหลึ้กลง ไปของ
แม่พมิพโ์ดยใชแ้ผน่โลหะท าเป็นแม่พมิพ ์( แผน่โลหะที่นิยมใชค้ือแผน่ทองแดง ) และท าใหลึ้กลงไปโดยใช้
น ้ ากรดกดั ซ่ึงเรียกวา่ ETCHING แม่พมิพร่์องลึกน้ีพฒันาขึ้นโดย ชาวตะวนัตก สามารถพมิพง์านที่มีความ 
ละเอียด คมชดัสูง สมยัก่อนใชใ้นการพมิพ ์หนงัสือ พระคมัภีร์ แผนที่ เอกสารต่างๆ แสตมป์ ธนบตัร 
ปัจจุบนัใชใ้นการพมิพง์านที่เป็นศิลปะ และธนบตัร  
     4.3 แม่พมิพพ์ื้นราบ ( PLANER PROCESS ) เป็นการพมิพโ์ดยใหสี้ติดอยูบ่นผวิหนา้ ที่ราบเรียบของ
แม่พมิพ ์โดยไม่ตอ้งขดุหรือแกะพื้นผวิลงไป แต่ใชส้ารเคมีเขา้ช่วย ภาพพมิพ ์ชนิดน้ีไดแ้ก่ ภาพพมิพหิ์น ( 
LITHOGRAPH ) การพมิพอ์อฟเซท ( OFFSET ) ภาพพมิพก์ระดาษ ( PAPER-CUT ) ภาพพมิพค์ร้ังเดียว ( 
MONOPRINT )  
    4.4 แม่พมิพฉ์ลุ ( STENCIL PROCESS ) เป็นการพมิพโ์ดยให้สีผา่นทะลุช่องของแม่พมิพล์งไป สู่ผลงานที่
อยูด่า้นหลงั เป็นการพมิพช์นิดเดียวที่ไดรู้ปที่มีดา้นเดียวกนักบัแม่พมิพ ์ไม่กลบัซา้ย เป็นขวา ภาพพมิพช์นิดน้ี
ไดแ้ก่ ภาพพมิพฉ์ลุ ( STENCIL ) ภาพพมิพต์ะแกรงไหม ( SILK SCREEN ) การพมิพอ์ดัส าเนา  
( RONEO ) เป็นตน้ 
 

องค์ประกอบของศิลปะ  
การมองเห็นแบบธรรมดา ( Looking) หรือแบบทัว่ไปนั้นเป็นการมองเห็นหรือการรับรู้ในธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ที่ปราศจากการสงัเกตความตั้งใจและไร้ความประสงค ์คลา้ยกบัปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นโดย
ทนัทีเป็นปกติวสิยั ซ่ึงแตกต่างจากการรับรู้การเห็นทางศิลปะที่เป็นความสามารถที่จะเขา้ใจ และกินความ
กวา้งขวางจากภายนอกสู่ความรู้สึกภายในมากกวา่  
การเห็นรูปทรงศิลปะและพยายามท าความเขา้ใจกบัรูปทรงที่มองเห็นนั้นเป็นอาการที่ลึกซ้ึงกวา่กระบวนการ
ใชส้ายตาแบบปกติ และยงัเก่ียวขอ้งไปถึงการท างานของสมองและระบบประสาทของผูดู้ ซ่ึงก าลงัรับรู้ขอ้มูล
ต่างๆ จากประสาทสมัผสัดว้ยความมีชีวติิชีวาและเม่ือไดรั้บรู้ การรับรู้จะรวมตวัเป็นการรับรู้สะสม  
( Funded Perception ) และพฒันาไปสู่ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ( Aeathetic Ezxperience ) ขั้นของการ
มองเห็นในช่วงน้ีจะเห็นความสมัพนัธข์องส่วนละเอียด และ / หรือการเห็นทะลุปรุโปร่งแบบแจง้เห็นจริง  
( สุชาต เถาทอง. ม.ป.ป. : 53 )  
องค์ประกอบของการเห็น  



1.การเห็นรูปและพืน้ ( Figure and Ground ) เป็นองคป์ระกอบแรกที่มนุษยม์องเห็นจากธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีผลมาจากการที่เรามองเห็นวตัถุตาเราจะรับรู้พร้อมๆ กนัทั้งรูปและพื้น โดยวตัถุจะเป็นรูป
และบริเวณรอบ ๆ จะเป็นพื้น  
2.การเห็นแสงและเงา ( Light and Shadow ) การรับรู้ไดห้รือมองเห็นไดเ้พราะแสงสวา่งส่องกระทบบริเวณ
วตัถุนั้นตอ้งอยู ่ถา้ไม่มีแสงสวา่งน ้ าหนกัของวตัถุจะไม่เกิดขึ้นหรือถา้มีแสงสวา่งเท่ากนัเงาก็ไม่เกิดขึ้นดว้ย
เช่นกนั แสงและเงาจึงมีผลต่อการรับรู้รูปร่าง และขนาดของวตัถุที่แปรเปล่ียนไปตามปริมาณและค่าน ้ าหนกั
ของแสงและเงา ( Value )  
3.การเห็นต าแหน่งและสัดส่วน ( Position and Proportion ) การรับรู้หรือมองเห็นเกิดขึ้นได ้เพราะต าแหน่ง
ของเราและต าแหน่งของวตัถุ ถา้เราอยูใ่กลว้ตัถุกจ็ะมองเห็นส่วนราย  
ละเอียดไดช้ดัเจน และมีขนาดใหญ ่แต่ถา้อยูไ่กลจากวตัถุก็ตะมองเห็นไม่ชดัเจนและมีขนาดเลก็เป็นสดัส่วน
กนัไป  
4.การเห็นความเคลื่อนไหว( Motion ) การรับรู้และมองเห็นไดเ้พราะความเคล่ือนไหวของวตัถุหรือเพราะตวั
เราเคล่ือนไหวเองซ่ึงการเคล่ือนไหวมีทั้งการเคล่ือนที่อยา่ง รวดเร็ว เช่ืองชา้ ทิศทาง และ จงัหวะ เป็นตน้  
 

ทัศนธาตุ  
ทัศนธาตุ คืออะไร ทศันธาตุมีความส าคญัมากเป็นส่วนประกอบของศิลปะ (Elements of arts)เพราะเป็นส่ิงที่
ท  าใหง้านศิลปะเกิดเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ จุด เสน้ รูปร่าง รูปทรง แสง เงา สีน ้ าหนกั ลกัษณะผวิพื้น ฯลฯ ที่
น ามาสร้างสรรคง์านศิลปะ  
1.จุด เป็นทศันธาตุเบื้องตน้ที่สุดของการเห็น จุดมีมิติเป็นศูนย ์ไม่มีความกวา้ง ความยาว หรือความลึก เป็น
ธาตุที่ไม่สามารถแบ่งออกไดอี้ก เป็นส่ิงที่เล็กที่สุดที่จะใชส้ร้างรูปทรงขึ้นในภาพ  
2.เสน้ เป็นทศันธาตุเบื้องตน้ของทศันศิลป์ทุกๆ แขนง เสน้เป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุกส่ิงในจกัรวาล 
สามารถแสดงความรู้สึกไดท้ั้งดว้ยตวัมนัเองและดว้ยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้น  
3.สี เป็นทศันธาตุที่ส าคญัและมีบทบาทมากที่สุดในงานจิตรกรรม สีมีคุณลกัษณะของทศันธาตุอ่ืนๆ อยู่
ครบถว้น สีสามารถใหค้วามรู้สึกถึง ความร้อน อบอุ่น หรือเยอืกเยน็ ขึ้นอยูก่บัการน าคุณสมบติัของสีมาใช้
ในผลงานทศันศิลป์  
4.รูปร่าง มีลกัษณะเป็น 2 มิติ หรืออาจะเป็นการเรียกง่ายๆ วา่ “เสน้รอบนอก” ของรูปทรง  
5.รูปทรง มีลกัษณะเป็น 3 มิติ มีมวลและปริมาตรที่ชดัเจน  
6.แสงเงา เป็นลกัษณะของค่าน ้ าหนกัอ่อนแก่ตั้งแต่ด าที่สุดไปจนถึงขาวที่สุด  
7.สี มี 2 ลกัษณะ คือ แสงสีและสีที่เป็นวตัถุธาตุ โดยมีคุณสมบติัแตกต่างกนัไป  
8.น ้ าหนกั เป็นลกัษณะของค่าน ้ าหนกัอ่อนแก่ของสีตั้งแต่เขม้ที่สุดไปจนถึงสวา่งที่สุด  
9.ลกัษณะพืน้ผวิ เป็นการสร้างใหผ้ลงานมีความพเิศษและมีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้นโดยใชพ้ื้นผวิที่เหมาะสม
กบัภาพผลงานนั้นๆ เป็นตวัน าเสนอ ซ่ึงผลงานบางช้ินอาจจะมีลกัษณะพื้นผวิหรือไม่ก็ไดข้ึ้นอยูก่บัความ
เหมาะสม  



10.พื้นที่วา่ง ผลงานทุกช้ินจ าเป็นตอ้งมีพื้นที่วา่ง ซ่ึงเป็นพื้นที่ส าหรับรองรับทศันธาตุแบบต่างๆ 
 

ศิลปะตะวันตก  

ศิลปะกรีก  

งานสร้างสรรคท์ี่บ่งบอกถึงความเป็นนกัมนุษยนิยม  

อารยธรรมกรีกอุดมไปดว้ยนกัปรัชญา นกัสุนทรียศาสตร์ นกัคิด นกัดนตรี วรีบุรุษของชาวกรีกไม่ใช่นกัรบ 
แต่เป็นนกัปรัชญาและศิลปินสาขาต่าง ๆ ความภาคภูมิใจของชาวกรีกโดยรวมอยูท่ี่การไดท้ราบข่าวถึงการ
สร้างโรงละคร เพือ่จะไดน้ าวรรณกรรมส าคญัมาจดัแสดง และน าผลงานศิลปะมาถกเถียงเก่ียวกบัแบบทาง
ความงามร่วมกนั จนกลายเป็นสุนทรียศาสตร์  

ผลงานทศันศิลป์ที่โดดเด่นของกรีก คือ ผลงานสถาปัตยกรรมกบัประติมากรรมซึงใหอิ้ทธิพลต่อโลก
ตะวนัตกและโลกโดยรวมมาจนถึงทุกวนัน้ี  

สถาปัตยกรรมของกรีก เป็นวหิารที่สร้างถวายเทพและเทพต่ีางๆ ใชหิ้นเป็นวสัดุหลกั เนน้เสาและคาน มีเสา 
3 รูปแบบ คือ แบบดอริก แบบไอโอนิก และแบบโครินเธียนซ่ึงแบบหลงัน้ีมีการแกะสลกัเป็นรูปใบไม้
ประดิษฐ ์มีความงาม หรูหรา และเป็นที่นิยมของพวกโรมนัในสมยัต่อมา  

ประติมากรรมส่วนใหญ่เป็นงานสลกัหินอ่อน ชาวกรีกนิยมรูปทรงมากกวา่สีสนั มีตั้งแต่รูปสตัว ์รูปคน 
นกักีฬา เทพเจา้ ใชป้ระดบับา้นเรือน หลุมศพ วหิารเทพเจา้ ผลงานของกรีกต่างจากอียปิตท์ี่มีการเคล่ือนไหว
และมีชีวติชีวามากกวา่ 

ทัศนศิลป์โรมัน  
งานสร้างสรรคท์ี่บ่งบอกอ านาจและตอบสนองสาธารณรัฐ  

ทศันศิลป์ที่โดดเด่น คือ สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างที่เป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น สนามกีฬา ท่อล าเลียง
น ้ า สระวา่ยน ้ า ประตูชยั ซ่ึงมีลกัษณะส าคญั คือ โครงสร้างใหญ่โต มัน่คง ส่วนรายละเอียดมีการประดบั
ประดาอยา่งหรูหราฟุ่มเฟือยซ่ึงแสดงถึงความเยอ่หยิง่และภูมิใจในอาณาจกัรของตน ลกัษณะเฉพาะทาง
สถาปัตยกรรมของชาวโรมนัคือ การก่อสร้างหลงัคารูปทรงกลม (Dome) และใชโ้ครงสร้างแบบวงโคง้ 
(Arch) ซ่ึงท าใหเ้กิดการกระจายของน ้ าหนกับนโครงสร้างท าใหส้ามารถก่อสร้างขนาดมหึมาได ้ 
ดา้นประติมากรรมโรมนัไดรั้บอิทธิพลจากกรีกโดยการขนยา้ยผลงานของกรีก หรือการแกะสลกัคดัลอกงาน
ส าคญัของชาวกรีกไวจ้  านวนมา อยา่งไรก็ตามผลงานประติมากรรมของชาวโรมนัก็มีลกัษณะเฉพาะตวัคือ 
เนน้ความเหมือนจริง ที่สามารถบ่งบอกความรู้สึก อารมณ์และจิตวญิญาณของเจา้ของแบบได ้เช่น ภาพสลกั
จกัรพรรดิและบุคคลส าคญัต่าง ๆ ของโรมนั  

ทัศนศิลป์สมยัฟ้ืนฟูศิลปะวทิยา  

การร้ือฟ้ืนคุณค่าทางสุนทรียกรีกและโรมนั  



ในดา้นทศันศิลป์ศิลปินเร่ิมตระหนกัวา่ศิลปะไม่จ าเป็นตอ้งตอบสนองความศรัทธาทางคริสตศ์าสนาเสมอไป 
จึงหนัไปหยบิเอาเร่ืองราวที่หลากหลายมาเป็นสาระการท างาน เช่น เทพเจา้ ปัจเจกชน และธรรมชาติ แต่
ส าหรับรูปแบบ ศิลปินไดห้นัมาสู่แนวคิดศิลปะ คือ ความเหมือนจริงในสดัส่วน รูปทรงและสีสนัเช่นงาน
ของกรีกและโรมนั  

ส าหรับศิลปินที่มีช่ือเสียงและสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับและส่งอิทธิพล ต่อวงการทศันศิลป์อยา่งกวา้งขวางมี 
3 คน คือ ไมเคิล แองเจลโล เลโอนาร์โด ดา วนิซี และราฟาเอล  

ผลงานของไมเคิล แองเจโล มีทั้งผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม เช่น ประติมากรรมสลกัหิน ช่ือ เดวดิ 
จิตรกรรมผนงัโบสถซี์สติเน ส่วนดา วนิซี คือ ภาพโมนาลิซา ภาพอาหารเยน็ม้ือสุดทา้ย ส่วนผลงานของราฟา
เอล เช่น ภาพนกัปราชญแ์ห่งเอเธนส์ พระแม่มาดอนน่าแห่งทอ้งทุ่ง ฯลฯ  

ทัศนศิลป์สมยัใหม่  

ค าวา่ “ทศันศิลป์สมยัใหม่” (Modern Art) เนน้ถึงทศันศิลป์ที่เปล่ียนแปลงลกัษณะรูปแบบศิลปะ จากอดีตที่
ปรากฏและสืบต่อกนัมานาน ไปสู่ลกัษณะรูปแบบศิลปะที่แปลกใหม่จากเดิมดว้ยเหตุผลและเง่ือนไขอนั
หลากหลาย โดยพจิารณาทั้งรูปแบบ เน้ือหา และเทคนิค ดงันั้นจุดเร่ิมตน้ของทศันศิลป์สมยัใหม่ของ
ตะวนัตก นกัวชิาการดา้นทศันศิลป์ส่วนใหญ่ไดถื้อเอาทศันศิลป์แบบอิมเพรสชนันิสมเ์ป็นจุดเร่ิมตน้ 
 
Impressionism  

เม่ือปีค.ศ.1874 จิตรกรหนุ่มกลุ่มอิมเพรสชนันิสม ์ไดน้ าภาพผลงานจิตรกรรมที่มีกลวธีิการสร้างงาน
หลุดออกไปจากกลวธีิและหลกัทางความงามแบบดั้งเดิมที่ถือวา่ความงามคือความเรียบร้อยบรรจงไปสู่
ผลงานที่มีเทคนิคป้ายสีอยา่งหยาบโดยไม่เกล่ียใหก้ลมกลืนกนั ราวประหน่ึงวา่ยงัเขียนไม่เสร็จ และเน้ือหาก็
ไม่ไดพ้นัธนาการไวก้บัเร่ืองราวของพระคริสต ์พระเจา้ หรือบุคคลชั้นสูง การแสดงงานคร้ังนั้นถูกต าหนิจาก
สาธารนชนวา่เป็นผลงานที่อปัลกัษณ์ หยาบกระดา้งและท าลายความงามของทศันศิลป์ที่เคยมีมา อยา่งไรก็
ตามการแหวกขนบดั้งเดิมของลทัธิอิมเพรสชนันิสมด์งักล่าว กลบัเป็นการเปิดศกัราชใหม่ใหแ้ก่วงการ
ทศันศิลป์ จนนกัวชิาการทศันศิลป์เห็นพอ้งกนัวา่ “อิมเพรสชนันิสม”์ คือ จุดเร่ิมตน้ของทศันศิลป์สมยัใหม่  
Expressionist  

ก่อก าเนิดและเคล่ือนไหวในเยอรมนัประเทศที่เป็นแหล่งรวมศูนยค์วามกา้วหนา้ดา้นต่างๆของยโุรป 
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1905 ศิลปินเอกซ์เพรสชนันิสมมี์เจตนารมณ์ที่จะหลีกเล่ียงความเป็นนกัธรรมชาตินิยมซ่ึงเคารพ
ธรรมชาติพวกเขามีความนิยมชมชอบในรูปทรงง่ายๆ แต่สามารถสร้างอารมณ์ดา้นใดดา้นหน่ึงอยา่งถึงที่สุด 
ศิลปินกลุ่มน้ีมกัจะใชศิ้ลปะเผยความอปัลกัษณ์ของสงัคม  



cubism  
ในขณะที่ทศันศิลป์ช่วงระหวา่งปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 19 และตน้คริสตวรรษที่20ต่างแข่งขนักนั

ปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก และใหคุ้ณค่าของผลงานสร้างสรรคผ์กูโยงไวก้บัศกัยภาพ ศิลปินกลุ่มคิวบิสมก์
ลบัผกูโยกหลกัสุนทรียภาพ โดยใหคุ้ณค่าของการสร้างสรรคอ์ยูท่ี่อารมณ์ความรู้สึกทศันศิลป์คิวบสิมจ์ะ
สร้างสรรคง์านโดยค านึงถึงเร่ืองโครงสร้างของสรรพส่ิงทั้งหลายก่อนอ่ืนส่วนอารมณ์ความรู้สึกออกนั้นตอ้ง
กลัน่กรองกนัเสียก่อน โดยเช่ือวา่สจัธรรมของสรรพส่ิงนั้น คือ โครงสร้างปริมาตรและรูปทรงหาใช่การสลดั
สีใหเ้ปรอะเป้ือนลงในภาพ  
Abstract Art 

ทศันศิลป์ลทัธินามธรรม Abstract Art อยูใ่นช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 20เป็นที่นิยมกนัทั้งจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพมิพแ์นวทางการสร้างสรรคต์รงกบัแนวคิดของนกัสุนทรียศาสตร์กลุ่มนิยมรูปทรง ที่เช่ือ
วา่เป้าหมายในการสร้างสรรคง์านศิลปะก็คือเพือ่กระตุน้อารมณ์สุนทรียะคอืรูปทรงเท่านั้นไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหา  
Surrealism 

เป็นทศันศิลป์อีกลทัธิหน่ึงที่เกิดทึ้นในระหวา่งสงครามโลกคร้ังที่ 1 ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากซิก
มนัด ์ฟรอย การสร้างงานทศันศิลป์ของพวกเขามีจุดมุ่งหมายอยูท่ี่การแสดงออกของจิตใตส้ านึกอยา่งอิสระ 
ปราศจากการควบคุมอารมณ์ของเหตุผลเป็นการจดัการกบัความจริง กบัสภาวะความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่
เบื้องหลงักบัสภาวะที่สมัผสัไดใ้นจิตใตส้ านึกที่อยูเ่หนือการควบคุมของเหตุและผล  

 
Postmodern Art  

เป็นยคุของวฒันธรรมเกิดหลงัสมยัใหม่เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นในสงัคมที่พฒันาอุตสาหกรรมหนกั
จนอ่ิมตวัแลว้หลกัสุนทรียศาสตร์ คือ เป็นการกลบัไปสู่ประสบการณ์ของมนุษยอี์กคร้ัง ค าวา่สไตลใ์ชไ้ม่ได้
เพราะเป็นการรวมสไตล ์เป็นลกัษณะของการสงัเคราะห์ รวมลกัษณะต่างๆจากหลายแหล่งวฒันธรรมมา
รวมกนั แบบแผนของโพสตโ์มเดอร์นประกอบดว้ย 2 ลทัธิ  
1 ทรานสวงัการ์ด เป็นกลุ่มศิลปินอิตาเลียน ศิลปินกลุ่มน้ีน าหลกัศิลปะยโุรปในอดีตมาเป็นแรงบนัดาลใจ  
2 นีโอเอ็กซ์เพรสชัน่นิสม ์น าโดยศิลปินอาวโุสเยอรมนั  



ศิลปะตะวันออก  
ศิลปอินเดยี  

ศิลปะอินเดียมีความส าคญัมากเพราะเป็นแม่บทของศิลปะตะวนัออกทั้งหมดการศึกษา
ประวติัศาสตร์ศิลป์ตะวนัออกจ าเป็นตอ้งเร่ิมจากความเขา้ใจในลกัษณะวฒันธรรม ความคิดตามแบบของ
อินเดียก่อน ส่ิงต่อไปน้ีเป็นประเด็นส าคญัที่สุดที่ผูศ้ึกษาตอ้งท าความเขา้ใจคือ  
1.ศิลปะอินเดีย มีรากฐานที่ไม่ใช่มาจากศาสนาเดียว แต่ประมาณ 3-4 ศาสนา คือ ฮินดูพทุธ เชน และอิสลาม 
ศิลปะที่ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของศาสนาถา้จะถือเป็นแบบแผนศิลปะคนละอนักไ็ด ้แต่ส่วนที่คลา้ยกนัก็มี  
2.การแบ่งวชิาการต่างๆออกเป็นศาสนาศิลปะและปรัชญานั้น Dietze Suzuki ผูเ้ช่ียวชาญปรัชญาวฒันธรรม
ตะวนัออก กล่าววา่ การมองแบบน้ีเป็นวธีิการมองแบบตะวนัตกถา้จะศึกษาใหม้องแบบตะวนัออกคือ  
2.1ค าวา่ศาสนา เป็นค าที่มาจากแนวคิดตะวนัตกส่วนตะวนัออกจะถือวา่ ลทัธิ ประกอบไปดว้ยศาสดา ค า
สอน สาวก และนอกจากนั้นลทัธิต่างๆเช่นฮินดู หรือ พทุธจะประกอบไปดว้ย  
2.2แบบแผนและวธีิการสร้างรูปเคารพและออกแบบอาคารตะวนั ออก (ส่วนน้ีชาวตะวนัตกเรียกว่า ศิลปะ) 
เพือ่เสริมสร้างศรัทธา ก่อใหเ้กิดความน่าเล่ือมใส  
2.3วธีิเขียนอธิบายขยายความใหค้  าสอนน่าอ่านพสิดารน่าศรัทธา(ส่วนน้ีชาวตะวนัตกเรียกวา่ ปรัชญา)  
2.4พธีิกรรม การปฏิบตัิ การจดัใหมี้เทศกาล การเฉลิมฉลองเพือ่ ใหค้นเขา้มารับรู้เล่ือมใสในลทัธิ ขอ้ปฏิบตัิ
ตรงน้ีตรงกบัค  าวา่ พธีิ กรรมจากมุมมองน้ีแมเ้ราจะยงัใช๓้ษาที่มาจากมุมมองของชาว ตะวนัตกจะเห็นไดว้า่
ศิลปะอินเดีย ตามแบบแผนของแต่ละศาสนาจะมีขอ้ก าหนดต่างๆตามแนวทางของศาสนาจะมีขอ้ก าหนด
ต่างๆตามแนวทางของศาสนานั้นๆ  
 

ศิลปะจีน  
ภาพวาดตามที่ฝังศพตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์สะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือเร่ืองการบูชาวญิญาณ

บรรพบุรุษพทุธศาสนานิกายมหาญาณนั้น เร่ิมตน้มาจากอินเดียก็จริงแต่มางอกงามในจีน อิทธิพลส าคญัของ
พทุธศิลปะจากอินเดียที่ส่งผลต่อศิลปะจีน ปรากฏในรูปแบบต่างๆดงัต่อไปน้ี  
1. ศิลปะจากถ ้าอจนัตะ ไม่วา่จะเป็นจิตรกรรมพุทธประวติั ตวัอยา่งศิลปะถ ้าของจีนเช่น ถ ้าตนัฮวง  
2. จีนก็เร่ิมสร้างเอกลกัษณ์ในศิลปของตนไม่วา่จะเป็นเน้ือเร่ืองนิทานปรัมปราแบบมหาญาณทีก่ล่าวถึง
พระพทุธเจา้ 84000 พระองคใ์นสากลจกัรวาล พระโพธิสตัวท์ี่อยูใ่นวฎัสงสาร ลกัษณะเคา้หนา้ของภาพ
พระพทุธเจา้ เทพต่างๆรวมทั้งเคร่ืองแต่งกายแบบจีนไดเ้กิดขึ้น 
3. สถาปัตยกรรมจีนที่ใชห้ลงัคาซอ้น (Double roof) ซ่ึงหมายถึง หลงัคาที่แยกส่วนที่เป็นหลงัคาแทมี้หนา้จัว่
แยกจากส่วนที่เป็นปีกกนัสาด มณฑลยนูาน มีการสร้างสถูปที่ใกลเ้คียงกบัตน้แบบจากอินเดียเป็นที่น่าสงัเกต
วา่ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูมิไดเ้ขา้มาในจีน แต่อิทธิพลทางออ้มมีปรากฏอยูใ่นรูปของพระพทุธเจา้ และพระ
โพธิสตัวต่์างๆ เช่น ท่าทรงตวั การมีหลายพระกรคลา้ยพระนารายณ์   
 
 



ภาพเขียนทิวทัศน์และลทัธิเต๋า  
ลทัธิเต๋าก็ก าเนิดในดินแดนจีนแท ้เป็นการคิด พฒันา เป็นตน้ตอภูมิปัญญาของจีน เล่าจ้ือ เม่งจ้ือและ

ขงจ้ือไดถ่้ายทอดแนวคิด ปรัชญา ขอ้ปฏิบติัทางสงัคมของลทัธิน้ีสู่ชาวจีน เน่ืองจากขอ้ความส่วนหน่ึงใน
คมัภีร์ เต๋า เตชิ้ง กล่าววา่เต่าที่แทจ้ริงไม่อาจอธิบายเป็นค าพดูหรือมองเห็นเป็นตวัตนได ้จึงเขียนภาพทิวทศัน์
ที่มีลกัษณะส าคญัดงัต่อไปน้ี  
1. ภาพทิวทศัน์ของจีนไม่มีการก าหนดระดบัตาและมุมมองที่แน่นอน  
2. การใชช่้องวา่งเป็นแบบเปิด สายหมอกที่เช่ือมต่อกนั ระหวา่งยอดเขาและพุม่ไมเ้ป็นวธีิการที่จิตรกรจีนจะ
ส่ือความคิดเร่ืองเต๋าอ านาจที่แทรกอยูใ่นสรรพส่ิงต่างๆ  
3. หา้มเขียนภาพแสดงความดุร้ายของธรรมชาติ เช่นทอ้งฟ้ามีพายหุรือพื้นน ้ ามีคล่ืนศิลปะอ่ืนๆ เช่นการจดั
สวน ภาพประกอบวรรณคดีกิจกรรมที่ถือเป็นส่ิงที่ผูท้รงภูมิปัญญา เป็นนกัปราชญ ์ท ากนัมีส่ีอยา่งคือ 
จิตรกรรม การเขียนปรัชญาและบทกว ีภาพเขียนมีภาพเหตุการณ์ชีวติประจ าวนั จากประวตัิศาสตร์ ภาพ
ฮ่องเตแ้ละขนุนาง หรือท าภาพพมิพบ์ล็อกไมเ้ป็นภาพประกอบเร่ืองในวรรณคดีก็มี ศิลปะในการออกแบบ
สวน ท าสระน ้ า คลองปลูกตน้ไมแ้ละท าเขาหินเทียม สร้างทุกส่ิงใหก้ลมกลืนกนัราวกบัวา่ สวนนั้นเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ มิไดมี้มนุษยอ์อกแบบ สุนทรียในสวนจีน คือ การก าหนดทางเดินและจุดที่ผูช้มจะมองผา่น
หนา้ต่างหรือและเห็นส่วนที่สวยงามของสวน จากจุดและมุมมองที่ผูอ้อกแบบก าหนดไว ้หลกัสุนทรียศาสตร์
ของจีนโบราณคือการน ากอ้นหินที่มีรูปร่างแปลกประหลาดจากการถูกน ้ าเซาะ หรือจากสาเหตุอ่ืนมาตั้งไว้
บนแท่นใหค้นชมกิจกรรมน้ีคลา้ยกบัการตั้งแสดงประติมากรรมนามธรรม แต่จีนเร่ิมกิจกรรมน้ีก่อนตะวนัตก
หลายศตวรรษ  
 

ศิลปะญี่ปุ่ น  
วฒันธรรมญี่ป่นจดัอยูใ่นประเภทของวฒันธรรมที่รับส่ิงต่างๆมาจากวฒันธรรมอ่ืนวฒันธรรมแบบน้ีเรียกวา่ 
วฒันธรรมแสงจนัทร์ (Moon Shine culture) เพราะดวงจนัทร์ไม่ไดมี้แสงของตวัเองจริง เอกลกัษณะญี่ปุ่ น คือ 
คนญี่ปุ่ นรุ่นเก่า สอนลูกหลานวา่ “ ชาวจีนเป็นครูของเรา” แต่ศิลปะญี่ปุ่ นยคุต่อมาเร่ิมสร้างเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั เช่นแนวคิดในเร่ืองความกลมกลืนกบัธรรมชาติและความเรียบง่าย ตวัอยา่งในงานศิลปะ คือ  

1. พระโพธิสตัวห์นา้ดุ สงครามกลางเมือง ท าใหค้่านิยมของการนิยมผูเ้ขม้แขง็ ภาพพจน์ของพระโพธิสตัว ์
ในลกัษณะที่มดัทะแมง แขง็กร้าวจึงเกิดขึ้น  

2. ทิวทศัน์ ภาพที่เขียนบนกระดาษฟางหรือผา้ไหมเป็นภูเขาในสายหมอกนบัเป็นมรดกมาจากจีนแต่ขอ้หา้ม
บางประการเช่นภาพความดุร้ายของธรรมชาติ พายฝุนและทะเลที่มีคล่ืนเป็นประสบการณ์ที่ชาวญีปุ่่ นน ามา
แสดงออกเพราะเป็นส่วนที่ใกลชิ้ดกบัชีวติของเขา แต่คนจีนไม่กลา้ท าเพราะเคารพกฎเกณฑโ์บราณจากลทัธิ
เต๋า  

3. ภาพพมิพ ์มีช่ือเสียงมากสามารถสร้างอิทธิพลทางศิลปะแก่ศิลปินตะวนัตก โดยชาวตะวนัตกถือเป็นส่ิงที่
แปลกใหม่และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 



4. ศิลปะเซน ลทัธิเซนน้ีมาจากจีนแต่ไปงอกงามในญี่ปุ่ น สุนทรียแบบเซนอยูท่ี่จิตอนัแน่วแน่ของศิลปินที่จะ
จดแปรงแลว้เขียนอยา่งเฉียบพลนัทนัที ตวัอยา่งเช่นภาพทอ้หกผล ของหลวงจีนมองก่ี(มูชิ) เอกลกัษณ์ของ
องคป์ระกอบศิลปะในศิลปะเซ็นต่างจากของตะวนัตกมาก เพราะเป็นสมดุลที่สร้างจากมวลกลุ่มเดียวที่วางไว้
ไม่อยูก่ลางภาพแต่สวนหินนบัเป็นเอกลกัษณ์ของญี่ปุ่ นคือสวนแบบน้ีประกอบดว้ยหินหรือกรวดเม็ดเล็กๆ 
โรยแลว้เกล่ียจนเป็นรูปแนวคล่ืนแลว้มีหินกอ้นใหญ่กวา่ซ่ึง หมายถึงเกาะ โผล้ึนมาระหวา่งพื้นน ้ าเป็นแห่งๆ 
รูปแบบศิลปะน้ีจะดูเป็นประติมากรรมที่มีเน้ือหาเป็นภาพทิวทศัน์ก็ได ้หรือจะดูเป็นการจดัสวนก็ได ้ 
5. คาบูกิและโนะ เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของญี่ปุ่ น ส าหรับอยา่งหลงั โนะ มีลกัษณะคลา้ยโขนไทย ญี่ปุ่ น
รับอิทธิพลทางศิลปะหลายอยา่งจากจีน แต่อิทธิพลทางออ้มหลายอยา่งมาจากอินเดียเจดียไ์มข้องญี่ปุ่ นต่าง
จากสถูปของอินเดียมากแต่ซุม้ประตู ทอรายก็คือ โทรานะของอินเดียนัน่เอง  
 

ศิลปะขอม  
สถาปัตยกรรมขอมเป็นการรับเอาแบบของเทวาลยัของฮินดู ไดน้ ามาแปรรูปอยา่งมากมายเช่นการมีปราง
หลายองค ์ปรางแบบนครวดัมีพระพกัตร์ขององคเ์ทพ กลายเป็นเอกลกัษณ์ในศิลปะขอม นางอปัสรที่มี
ใบหนา้กวา้ง ขากรรไกรสะทอ้นลกัษณะคนพื้นเมือง นกัสุนทรียศาสตร์ไดใ้หค้วามเห็นวา่ “ปราสาทหินใน
อารยะธรรมขอมมีความงามบนความแขง็กระดา้งอยา่งที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน”  



สรุปบทเรียนรายวิชาทัศนศิลป์ ศ40103  
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา2549  

สาขาวิชา สังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
ภูมิปัญญาไทยกับทัศนศิลป์ 

สุโขทัย 
พอ่ขนุศรีอินทราทิตย ์ปฐมกษตัริยร์าชวงศพ์ระร่วงไดส้ถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั อนัมีกรุงสุโขทยัเป็นราช
ธานีขึ้น เม่ือปี พ.ศ. ๑๘๐๐ และไดสื้บสนัตติวงศต่์อมาอีก ๕ พระองค ์คือ พอ่ขนุบาลเมือง พอ่ขนุรามค าแหง
มหาราชพญาเลอไทย พญาลิไทย พญาไสลือไทย จนถึงปี พ.ศ.๑๙๒๑ จากนั้นกรุงสุโขทยัก็ตกเป็นเมืองขึ้น
ของอาณาจกัรศรีอยธุยากษตัริยร์าชวงศ์ พระร่วงอีก ๒ พระองค ์จึงอยูใ่นฐานะเป็นเจา้เมืองขึ้น 

• ช่วงอาย ุ– พทุธศตวรรษที่ 19-21  
• สถานที ่– สุโขทยั  
• ลกัษณะ – เก่ียวกบัลทัธิหินยานนิกายลงักาวงศ ์ในสมยัน้ีพระพทุธรูปจากลงักาเขา้ไดรั้บอิทธิพลอยูม่าก 

ไดรั้บการยอมรับวา่งามที่สุด มี 4 อิริยาบถ คือ นัง่ นอน ยนื เดิน มีเทคนิคหล่อโละ ปูนป้ัน และสลกัหิน องค ์
ที่วา่งดงามมากคอืปางเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ ที่วดัตระพองหลาง เกิดจิตรกรรมไทยขึ้น เช่น ภาพสลกับาง 
ภาพสลกัหินในถ ้า เป็นตน้  

Sukhothai is the first kingdom of Thailand whose historical accounts can be traced from the stone 
inscriptions and chronicles evidences. Architecture and sculpture remains that represent the ancient Glory, 
especially the Buddhist faith of the rulers and their followers, include wat, viharn, mondop, chedi, prang, 
shrines, town pillar, spirit houses, huge standing Buddha images and other Buddha images. Other beautiful 
and majestic objects of everlasting charm are walls and doors constructed in laterite; Turiang Kiln used for 
the making of glazed terracotta; bronze images of Siva, Vishnu and Uma that display the lingering 
influence of Khom Bayon style. The archaeological evidences of Sukhothai Kingdom could be found in 
several ancient capitals and towns, namely Sukhothai, Sri Satchanalai, Chalieng, Kamphaengphet and 
Traitrung. This book is part of the preservation and international treasures and world heritage. 
 
 
 
 
 
 
 



อาณาจักรสุโขทัย นบัเป็นอาณาจกัรแรกของคนไทย ศิลปะสุโขทยัจึง นบัเป็นสกุลศิลปะแบบแรกของชนชาติ
ไทย ที่ผา่นการคิดคน้ สร้างสรรค ์คล่ีคลาย สงัเคราะห์ในแผน่ดินที่เป็นปึกแผน่มัน่ คงจนไดรู้ปแบบที่งดงาม
พระพทุธรูปสุโขทยั ถือวา่ มีความงามตามอุดมคติไทยอย่างแท้จริง 

ลกัษณะ ส าคญัของพระพทุธรูปสุโขทยั คือ พระวรกายโปร่ง เสน้รอบนอกโคง้งาม ไดจ้งัหวะ  
พระพกัตร์รูปไข่ยาวสมส่วน ยิม้พองาม พระขนงโก่ง รับกบัพระนาสิกที่งุม้เล็กนอ้ย พระโอษฐแ์ยม้อ่ิม ดู
ส ารวม มีเมตตา พระเกตุมาลารูปเปลวเพลิง พระสงัฆาฏิยาวจรดพระนาภี พระศกแบบกน้หอย ไม่มีไร พระ
ศก พระพทุธรูปศิลปะสุโขทยัมีความงดงามมาก ที่มีช่ือเสียงมากไดแ้ก่ พระพทุธชินราช พระพทุธชินสีห์ 
พระศาสดา พระพทุธไตรรัตนายก และ พระพทุธรูปปางลีลา  

นอกจากพระพทุธรูปแลว้ ในสมยัสุโขทยัยงัมีงานประติมากรรมที่มีช่ือเสียงอีกอยา่งหน่ึง คือ เคร่ือง
สงัคโลก ซ่ึงเป็นเคร่ือง ป้ันดินเผาสมยัสุโขทยัที่มีลกัษณะเฉพาะ มีช่ือเสียงไปทัว่โลก เคร่ืองป้ัน ดินเผาสงัค
โลก เป็นเคร่ืองป้ันดินเผาเคลือบ สีเขียวไข่กา สีน ้ าตาล สีใส เขียนทบัลายเขียนรูปต่างๆ มีผวิเคลือบแตกราน 
สงัคโลกเป็นสินคา้ออก ที่ส าคญัของอาณาจกัรสุโขทยัที่ ส่งไปจ าหน่ายนอกอาณาเขต จนถึงฟิลิปินส์ 
อินโดนีเซีย และญี่ปุ่ น  
 
อยุธยา  
พระนครศรีอยธุยา เคยเป็นราชธานีของไทยเป็นระยะเวลาถึง 417 ปี มีกษตัริยป์กครองรวม5 ราชวงศ ์นบั
จ านวนทั้งส้ิน 33 พระองค ์นบัตั้งแต่พระเจา้อู่ทอง หรือสมเด็จพระบรมราชาธิบดี แห่งราชวงศเ์ชียงราย เป็น
ปฐมกษตัริยไ์ดท้รงสถาปนากรุงศรีอยธุยาขึ้น เม่ือปี พ.ศ. 1893 จนถึงพระเจา้เอกทศัน์หรือสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัสุริยามรินทร์กษตัริยพ์ระองคสุ์ดทา้ยที่ไทยเสียกรุงศรีอยธุยาแก่พม่า ส้ินสุดการเป็นราชธานีไทย 
เม่ือปี พ.ศ. 2310  
ช่วงอาย ุ– พ.ศ. 1893-2310 สถานที่ – อยธุยา ภาคกลาง ลกัษณะ – บา้นเมืองมีทั้งสงคราม สงบสุข เส่ือม
โทรม สลบัไปมาเป็นเวลานาน ท าใหศิ้ลป์ทุกแขนงมีแบบแผนและสืบต่อไปถึงสมยัต่อ ๆ ไป เช่น จิตรกรรม 
สถาปัตยกรรม (มกัท าดว้ยอิฐและไม)้ ประติมากรรมตกแต่ง และประณีตศิลป์ โดดเด่นในการสลกัไมเ้พราะ
สลกัใหส้วยไดง่้าย มีการปิดทอง ประดบักระจกสี ถือวา่จิตรกรรมการตกแต่งววิฒันาการสูงสุด เช่นตูเ้ก็บ
พระไตรปิฎก สร้างดว้ยจิตรกรรมลายน ้ าจดัวา่วจิิตรสุดในประเทศ  



รัตนโกสินทร์  
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  
งานสร้างสรรค์เพือ่ฟ้ืนฟูและการสร้างแปลงบ้านเมือง  
ช่วงอาย ุ– พ.ศ. 2325-2352  
สถานที ่– กรุงเทพ  
ลกัษณะ – ส่วนมากเป็นการสร้างทดแทนของเก่าที่ถูกท าลายไปในสมยัอยธุยา ตั้งแต่พระราชวงั ตลอดจนเรือ
พระราชพธีิจะคลา้ยๆของเดิม เพยีงแต่วา่พวกลวดลายที่ตกแต่งตามบานประตู คนัทวย หนา้บนั จะมีลกัษณะ
ใหญ่โตและเขม้แขง็ เพือ่นแสดงถึงความมัน่คงของบา้นเมือง  
 
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
พระอัจฉริยภาพและงานสลกัไม้ช้ันเยี่ยมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
ช่วงอาย ุ– พ.ศ. 2352-2367  
สถานที ่– กรุงเทพ  
ลกัษณะ – ยงัคงรักษารูปแบบเดิมไวอ้ยู ่มีวรรณะของสีที่หนกัแน่นมีลีลาที่สวยงามดูมัน่คงพระองค ์ 
เองยงัป้ันพระพกัตร์ของพระพทุธจุฬาลกัษณ์ ประธานวดัราชสิทธาราม และพระพทุธธรรมศราช โลกธาตุ
ดิลก วดัอรุณราชวราราม และพระองคก์็ยงัสลกับานประตูไมท้ี่สวยสุดยอดในรัตนโกสินทร์ คือ ที่พระวหิาร
วดัสุทศัน์ เพราะซบัซอ้นมาก  
 
สมัยพระบาทสมเด็จน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ยุคทองของจิตรกรรมไทยแบบประเพณแีละความรุ่งเรืองของทัศนศิลป์แบบจีน  
ช่วงอาย ุ– พ.ศ. 2367-2394  
สถานที ่– กรุงเทพ  
ลกัษณะ – จิตรกรรมที่เกิดใหม่น้ีเรียกวา่ “จิตรกรรมแบบพระราชนิยม ร.3” จะออกแนวจีน  
เพราะไดรั้บอิทธิพลจากการคา้มาตั้งแต่สมยั ร.2 แต่แบบไทยเดิมก็มิไดถู้กทอดทิ้งโดยจะมีการ  
พฒันาต่อ เช่น มีการปิดทองในภาพ และการเนน้ฉากหลงัซ่ึงเป็นธรรมชาติให้สมจริงมากขึ้น  
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เมื่อทัศนศิลป์ไทยเร่ิมได้รับอิทธิพลจากทัศนศิลป์ตะวันตก  
ช่วงอาย ุ– พ.ศ. 2394-2411  
สถานที ่– กรุงเทพ  
ลกัษณะ – เม่ือทรงท าสญัญาพระราชไมตรีกบัประเทศตะวนัตก เร่ิมทดลองกิจการทหารแบบยโุรป การแต่ง
กายทหารจึงเป็นตะวนัตกไปดว้ย ณ ตูเ้ก็บพระไตรปิฎกวดัสุทศัน์ไดเ้ขียนลายตึกยโุรป เรือ โดยสารคลา้ยของ
อเมริกา ประมาณวา่วาดโดยไม่เคยเห็นของจริงมาก่อน และภาพประเภทน้ีก็มีอยูต่ามผนงัวดัดว้ย  
นอกจากน้ียงัไดรั้บเคร่ืองบรรณาการเป็นพระบรมรูปสูง 1 ศอกแต่ทรงไปเหมือนฝร่ัง จึงใหค้นไทยสร้างใหม่ 



สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ความกา้วหนา้ในการพฒันาทศันศิลป์ไทยสู่แบบแผนตะวนัตก  
ช่วงอาย ุ– พ.ศ. 2411-2453  
สถานที ่– กรุงเทพ  
ลกัษณะ – มีการสร้างถนน สะพาน สถานที่ราชการ เป็นแบบตะวนัตก ที่แรกใหฝ้ร่ังมาออกแบบพระที่นัง่
จกัรีมหาประสาท คนก็คดัคา้นกนั จึงเปล่ียนหลงัคาใหเ้ป็นแบบไทย บางคนเรียนกวา่ “ฝร่ังสวมมอบ” ส่วน
เคร่ืองใหส่้วนพระองคท์ี่ไม่เก่ียวกบัราชการยงัเป็นแบบไทยอยู ่ 
และที่พระองคเ์สด็จเยอืนยโุรป 2 คร้ัง จึงน าช่างฝีมือชาวตะวนัตกเขา้มา และพอจะสร้างพระที่นัง่อนนัต
สมาคม จึงเป็นการน าช่างคนไทยไปท างานกบัช่างฝร่ัง จึงเป็นการพฒันาแบบแผนของไทยไปดว้ย  
 
ทัศนศิลป์สมยัใหม่ในประเทศไทย  
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  
มีนามเดิมวา่ คอร์ราโดเฟโรจี ( Professor Corrado Feroci ) เป็นชาวนครฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี เกิดเม่ือ 
วนัที่15 กนัยายน พ.ศ. 2435 ณ. ต าบล San Giovanni บิดาช่ือ นาย Artudo Feroci และมารดาช่ือนาง Santina 
Feroci มีอาชีพคา้ขาย  
เขา้ศึกษาในระดบัชั้นประถม เม่ือปี พ.ศ. 2441 ภายหลงัจบหลกัสูตร 5 ปี จึงเขา้ศึกษาในโรงเรียนมธัยมอีก 5 
ปี จากนั้นจึงเขา้ศึกษาทางดา้นศิลปะในโรงเรียนราชวทิยาลยัศิลปะ แห่งนครฟลอเรนซ์ จบหลกัสูตรวชิาช่าง 
7 ปี ในขณะที่มีอาย ุ23 ปี และไดรั้บประกาศนียบตัรช่างป้ันช่างเขียนซ่ึงต่อมาไดส้อบคดัเลือกรับปริญญา
บตัรเป็นศาสตราจารยมี์ความรอบรู้ทางดา้นประวตัิศาสตร์ศิลป์วิจารณ์ศิลป์และปรัชญา โดยเฉพาะมี
ความสามารถทางดา้น ศิลปะแขนงประติมากรรมและจิตรกรรมในสมยัรัชกาลที่ 6 มีพระประสงคจ์ะหาช่าง
ป้ันมาช่วยปฏิบติัราชการเพือ่ฝึกฝนใหค้นไทยสามารถป้ันรูปไดอ้ยา่งแบบตะวนัตกและสามารถมีความรู้ถึง
เทคนิคต่างๆ ในงานมาปฏิบติัราชการกบัรัฐบาลไทยทางรัฐบาลอิตาลีจึงเสนอ นาย คอร์ราโด เฟโรจี มา
พร้อมทั้งคุณวฒิุและผลงาน ซ่ึงรัฐบาลไทยก็ยนิดีรับเขา้เป็นขา้ราชการในต าแหน่งช่างป้ันกรมศิลปากร
กระทรวงวงั  
เม่ือวนัที่ 14 มกราคม พ.ศ.2466 อายยุา่งเขา้ 32 ปีโดยไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 800 บาทค่าเช่าบา้น 80 บาท และ
ต่อมาในปี พ.ศ.2469 ศาสตราจารยศ์ิลป์ พรีะศรี ไดด้ ารงต าแหน่งอาจารย ์ช่างป้ันหล่อ 
แผนกศิลปากรสถานแห่งราชบณัฑิตยสภาไดรั้บเงิน เดือนๆ ละ 900 บาท ต่อมาไดย้า้ยมาเป็นช่างป้ัน สงักดั
อยูใ่นกองประณีตศิลปกรรม กรมศิลปากรกระทรวงธรรมการท่านไดว้างหลกัสูตรอบรมกวา้งๆ และท าการ
สอนใหแ้ก่ผูท้ี่สนใจในวชิาประติมากรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัผูไ้ดรั้บการอบรมรุ่นแรกๆ ส่วนมาก
ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่าง ผูท้ี่มาอบรมฝึกงานกบั ศาสตราจารย ์ศิลป์ พรีะศรี ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
และค่าธรรมเนียมทั้งส้ินเพราะทางราชการมีนโยบายส่งเสริมช่างป้ันช่างหล่อใหมี้คุณภาพและมีมาตรฐาน ซ่ึง
ต่อมาบุคคลเหล่าน้ีไดม้าเป็นผูช่้วยช่างและบางคนก็เขา้รับราชการช่วยแบ่งเบาภาระงาน และช่วยท าใหกิ้จ 
การป้ันหล่อของกรมศิลปากรเจริญขึ้นอยา่งรวดเร็ว เม่ือทางราชการเห็นความส าคญัของการศึกษาศิลปะตาม



แนวในปัจจุบนั จึงไดข้อใหศ้าสตราจารยศ์ิลป์ พระศรี เป็นผูว้างหลกัสูตรการศึกษาใหมี้มาตรฐานเดียวกนักบั
โรงเรียนศิลปะในยโุรป ศาสตราจารยศ์ิลป์ พรีะศรี จึงเร่ิมวางหลกัสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้น
ในระยะเร่ิมแรกช่ือ "โรงเรียนประณตีศิลปกรรม" ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนศิลปากรแผนกช่างและในปี
พ.ศ.2485 กรมศิลปากรไดแ้ยกจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นอยูก่บัส านกันายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใน
ขณะนั้นโดย ฯพณฯจอมพล ป.พบิูลสงคราม นายก รัฐมนตรีตระหนกัถึงความส าคญัของศิลปะวา่เป็น
วฒันธรรมที่ส าคญัยิง่สาขาหน่ึงของชาติ   
จึงไดมี้ค  าสัง่ใหอ้ธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นคอืพระยาอนุมานราชธนด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตร และ
ตราพระราชบญัญติัยกฐานะโรงเรียนศิลปากรขึ้นเป็นมหาวทิยาลยัศิลปากรมีคณะจิตรกรรมประติมากรรม 
เป็นคณะวชิาเดียวของมหาวทิยาลยัศิลปากรเปิดสอนเพยีง 2 สาขาวชิา คือ สาขาจิตรกรรมและสาขา
ประติมากรรมและมี ศาสตราจารย ์ศิลป์ พรีะศรี เป็นผูอ้  านวยการสอนและด ารงต าแหน่งคณบดีคนแรก 
ดงันั้นการเรียนการสอนศิลปะในสาขาวชิาศิลปะจึงเร่ิมด าเนินการ ในระดบัปริญญาขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 
ในปี พ.ศ.2491 ศาสตราจารยศ์ิลป์ พรีะศรี ไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลไทยใหน้ าศิลปะไทยไปแสดง ณ กรุง
ลอนดอน ประเทศองักฤษ ในปีน้ีท่านไดเ้ดินทางกลบัไปประเทศอิตาลีและเดินทางกลบัมาประเทศไทยอีก
คร้ังในตน้ปี พ.ศ.2492 โดยกลบัมาใชชี้วติเป็นครูสัง่สอนลูกศิษยลู์กหาทางดา้นศิลปะทีค่ณะจิตรกรรม และ
ประติมากรรม ในปี พ.ศ.2496 ศาสตราจารยศ์ิลป์ พรีะศรีไดรั้บหนา้ที่อนัมีเกียรติคือเป็นประธานกรรมการ
สมาคมศิลปะแห่งชาติซ่ึงขึ้นอยูก่บัสมาคมศิลปะนานาชาต(ิInternational Association of Art) ในปีพ.ศ.2497
ไดเ้ป็นผูแ้ทนศิลปินไทยไปร่วมประชุมศิลปินระหวา่งชาติ คร้ังแรก ที่ประเทศออสเตรียท่านไดน้ าเอกสาร
ผลงานศิลปะและบทความช่ือศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทย (Contemporary  
inThailand)ไปเผยแพร่ในการประชุมดว้ยท าใหน้านาชาติรู้จกัประเทศไทยดีขึ้นและนบัเป็นคนแรกที่ท  าให้
เกิดการแลกเปล่ียน ศิลปะระหวา่งศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศขึ้น ศาสตราจารย ์ศิลป์ พรีะศรี ถึงแก่
กรรมที่โรงพยาบาลศิริราช เม่ือวนัที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 รวมสิริอายไุด ้70 ป  
 

แนวทางการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์  
การวิจารณ์งานทัศนศิลป์  

การใหค้วามคิดเห็นของตนในเร่ืองคุณค่าทางศิลปะของศิลปกรรมใดๆ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัคนทุกคน เพราะทุก
คนมีสิทธจ์ะติชม หรือใหค้  าวิจารณ์ตามขอ้วนิิจฉยัของตนเองไดแ้ต่ขอ้วนิิจฉยันั้นอาจผดิก็ได ้ถึงกบัท าใหผู้ ้
วจิารณ์เห็นเขวไป คือ เห็นศิลปกรรมชั้นสามญัที่สุดวา่เป็นผลงานชั้นเยีย่ม ก็ได 
การวิจารณ์มีอยู่ 3 อย่างคอื  
1 จิตวิจารณ์ ( Impressionistic Critcism ) คือ วจิารณ์ในแง่ความรู้สึก  
2 อรรถวิจารณ์ ( Interpretative Critcism ) คือ วจิารณ์ในแง่แปลความหมาย  
3 วิพากษ์วิจารณ์ ( Judicial Critcism ) คือ วจิารณ์ในแง่ใหค้  าพพิากษาตดัสิน 
กล่าวไวใ้นเร่ืองสุนทรียภาพและเร่ืองความรู้วา่ บุคคลซ่ึงมีพื้นการศึกษาดี โดยเฉพาะการศึกษาทางดา้นศิลปะ
อาจเขา้ใจไดดี้ และใหค้วามเห็นวจิารณ์ศิลปกรรมใดวา่เป็นศิลปะที่แทจ้ริงได ้การ ศึกษาทางศิลปะ เร่ิมตน้



ตั้งแต่โรงเรียนชั้นประถมต่อเน่ืองขึ้นไปในโรงเรียนชั้นสูงโดยล าดบัการศึกษามีฝึกหดัป้ันรูปประติมากรรม 
การพาไปชมศิลปกรรมตามศลิปะสถานการณ์แสดงดนตรี และการแสดงปาฐกถาเก่ียวกบันาฏศิลป์ การพา
ไปเที่ยวตามทุ่งนา ป่าเขา เพือ่อบรมนกัศึกษาใหรู้้จกัความรักความงามแห่งธรรมชาติเม่ือนกัศึกษาเหล่านั้น
เตบิโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ อาจไปรู้จกัมกัคุน้กบัพวกศิลปินซ่ึงมีความรู้ในวชิาชีพทางศิลปะ ศิลปินเหล่าน้ีจะเป็นผู ้
ขดัเกลานิสยัของนกัศึกษาใหชี้วติจิตใจรักแต่ส่ิงดีงาม เม่ือเป็นเช่นน้ี นกัศึกษาเหล่าน้ีต่อไปอาจเป็นผูรู้้ค่าและ
วจิารณ์ศิลปกรรมไดถู้กตอ้ง  
การใหค้  าวจิารณ์ที่ถูกตอ้งถ่องแทใ้นเร่ืองศิลปะเป็นส่ิงยากยิง่ที่สุด ถา้จะกล่าวโดยทัว่ไปในการวจิารณ์ เราไม่
ควรจะด่วนใหค้  าวนิิจฉยัแก่ศิลปกรรม เม่ือเราไดเ้ห็น ไดฟั้ง หรือไดอ่้านเป็นคร้ังแรก โดยเฉพาะเร่ืองแบบ
และวธีิการแสดงออก หรือเร่ืองเทคนิคนั้น ไม่ตรงกบัความนิยมชมชอบที่เราเคยไดเ้ห็นไดฟั้งหรือไดอ่้านมา
ในชีวติของเรา เพราะเป็นวฒันธรรมของต่างชาติหรือต่างสมยั  
 
หลักที่จะให้ค าวิจารณ์แก่ศิลปกรรม  
1.มโนภาพ (Conception) คือ ความคิดเห็นที่สร้างเป็นศิลปกรรมช้ินนั้น เป็นมโนภาพที่สูงควรคู่กบัศิลปะที่
สูงหรือไม่ ภาพน่ิง เช่น ภาพถว้ยชาม ภาพดอกไม ้ภาพในสมุดหนงัสือ เป็นตน้ จะนบัวา่เป็นการประจกัษท์าง
ศิลปะที่สูงหาไดไ้ม่ เพราะขาดมโนภาพซ่ึงปลุกประสาทอินทรียอ์นัสูงของผูดู้ ขอใหพ้จิารณาเปรียบเทียบบท
เพลงของดนตรีลีลา เช่น ฟ้อกสตรอค และแทง้โก ้กบับทเพลงของเบโธเฟน และบทเพลงอุปรากรของวา้ก
เนอร์จะรู้สึกเห็นไดว้า่ บทเพลงอยา่ง ฟ้อกสตรอค และ  
แทงโก ้ถา้เขา้ไปรวมอยูด่ว้ยกนักบับทเพลงของเบโธเฟน และวา้กเนอร์ ก็เป็นแต่การประจกัษศิ์ลปะอยา่ง
ง่ายๆ ผดิกบับทเพลงของเบโธเฟน และวา้กเนอร์ ซ่ึงเป็นศิลปะที่สูงส่งและยิง่ใหญ่กวา่กนั และมีความคิดเห็น
ทางศิลปะอนัสูงเลิศ  
2.ความรู้สึกสะเทอืนใจ ศิลปกรรมที่แทจ้ริงก็คือ ที่ไม่ใช่เป็นเพราะดูงามตา แต่เป็นเพราะมีอ านาจอนัแรงกลา้
แก่ความรู้สึกทางจิตใจของเราอยา่งถาวร เพราะฉะนั้นเราอาจถือไดว้า่คุณสมบติัทางศิลปะของการประจกัษ์
แห่งศิลปะอยูท่ี่ความรู้สึกสะเทือนใจ ซ่ึงเราไดรั้บจากส่ิงนั้น  
3.การแสดงออก การแสดงออกของศิลปะเป็นส่ิงที่ส าคญัที่สุดที่ควรจะเขา้ใจไว ้ถา้เราตอ้งการที่จะวจิารณ์งาน
ศิลปกรรมใหถ่้องแท ้คนทัว่ไปมกัจะมองเห็นในคุณค่าของศิลปกรรมที่มีการแสดงออกทางศิลปะที่เห็นดู
แลว้เหมือนของจริง ยิง่เหมือนของจริงมากขึ้นเพยีงใด ก็มกันิยมชมชอบวา่เป็นศิลปะที่แทจ้ริง ความคิดเห็น
ลกัษณะน้ีไม่ถูกตอ้ง  
การแสดงออกทางศิลปกรรมเป็นส่ิงที่สูงและสุขมุยิง่กวา่การแสดงออกอยา่งที่เหมือนของจริง เพราะเป็นการ
แสดงความคิดเห็นซ่ึงเกิดจากความละเอียดอ่อนของศิลปินที่สร้างสรรคอ์อกมาเป็นศิลปกรรม  
ขอใหพ้จิารณาดู เศียรของพระพทุธรูปเป็นตวัอยา่ง เม่ือดูจะเกิดความรู้สึกคิดเห็นถึงจินตนาการได้
หลากหลาย ท าใหเ้กิดอารมณ์สะเทือนใจกบัเรา เพราะดว้ยการแสดงออกซ่ึงไม่ใช่เหมือนของจริงไดก่ี้
ประการ  



เม่ือเราฟังเสียงซอซ่ึงไพเราะจบัใจ อาจมีอารมณ์เคลิบเคล้ิมท าใหรู้้สึกเป็นที่ประโลมประลานใจ ท าให้
หลงใหลใฝ่ฝัน หรือท าใหส้ลดใจหรืออาจท าให้ปลาบปล้ืมร่าเริงใจ หรือท าใหรู้้เป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้ทั้งน้ีก็มา
จากการแสดงออกทีไ่ม่ใช่เหมือนกบัของจริง เพราะฉะนั้นในการวจิารณ์ศิลปกรรมเราไม่ควรถือเอาขอ้ที่วา่ 
การถ่ายทอดออกมาที่เหมือนจริงเป็นศิลปกรรมที่สูงยิง่ใหญ่ เราควรถือวา่ศิลปกรรมที่สูงที่ยิง่ใหญ่และมี
คุณค่าก็ต่อเม่ือผลงานศิลปกรรมช้ินนั้นมีพลงัอ านาจในการแสดงออกอนัสามารถท าใหเ้ราถึงกบัตอ้งเพง่ใจ
คิด ที่จะแสวงหาความหมายอนัลึกซ้ึงที่มีอยูใ่นงานศิลปกรรม 
4.องค์ประกอบในการวิจารณ์ศิลปกรรม เราควรจะศึกษาดูวา่องคป์ระกอบของศิลปกรรมนั้นประสานกนั
หรือไม่ กล่าวคอื ส่วนประกอบนบัตั้งแต่ที่เป็นภาคส่วนประธานขององคป์ระกอบตลอดลงมาถึงที่เป็นภาค
ส่วนรอง ประสานกนัเขา้กนัหรือไม่ ถึงแมส่้วนประกอบต่างๆนั้นอาจมีความหลากหลายต่างชนิดกนั แต่ก็ท  า
ใหรู้้สึกถึงความเป็น Unity อนัหน่ึงอนัเดียวกนั (มีความเป็นเอกภาพในผลงาน) หรือไม่ เพราะเรารู้อยูว่า่ 
เอกภาพที่ไม่มีส่วนประกอบหลากหลายแปลกๆ ต่างๆ (Diversities) ก็จะท าใหดู้จืดตาแต่ถา้มีส่วนประกอบ
หลากหลายแต่ไม่มีเอกภาพก็จะท าใหดู้ยุง่รกตาไป  
5.ลักษณะการแสดงออกทีม่ีลักษณะเฉพาะตนของศิลปิน  
ศิลปินทุกคนไม่วา่ยคุสมยัใด ยอ่มถือแบบอยา่งของศิลปะชนิดที่ประชาชนผูมี้พทุธิปัญญาของยคุนั้นนิยม
ชมชอบและใหก้ารยอมรับ แต่อยา่งไรก็ตามศิลปินในยคุนั้นแต่ละคนมกัจะมีการแสดงออกของตนเองที่มี
ลกัษณะเฉพาะตนอนัเน่ืองมาจากลกัษณะพเิศษเก่ียวกบัพทุธิปัญญา และความรู้สึกทางจิตใจเป็นเฉพาะตวั 
เพราะเหตุน้ีลกัษณะการแสดงออกของศิลปินแต่ละคน จะเป็นที่ดึงดูดใจไดม้ากหรือนอ้ยก็แลว้แต่
ความสามารถทางศิลปะของแต่ละคน เพราะฉะนั้นเม่ือกล่าวถึงความบริสุทธ์ิในการแสดงออกทางศิลปกรรม
ก็ยอ่มหมายความวา่เม่ือศิลปกรรมนั้นมีองคป์ระกอบคล่ีคลายสบายตาสบายใจประดุจกระแสน ้ าไหล ไม่ท า
ใหรู้้สึกอึดอดัขดัขอ้งอะไร  
6.เทคนิค ค าน้ีหมายถึง ความสามารถและวธีิท าทางวชิาชีพของศิลปินคนหน่ึงคนใดโดยเฉพาะ เทคนิคเป็น
ส่ิงที่ช่วยท าใหศิ้ลปกรรมมีความสมบูรณ์ แต่อยา่เพิง่คิดวา่เพยีงแค่เทคนิคจะท าใหมี้ความสมบูรณ์ของงาน
ศิลปะไดท้ั้งหมด ความจริงเทคนิคดีแสดงวา่ศิลปินผูส้ร้างสรรคมี์ความช านาญแก่กลา้ในวชิาชีพของตน แต่
กระนั้นก็ดีถือไดว้า่ไม่ใช่ส่วนที่ส าคญัที่สุดแต่เป็นเพยีงส่ิงที่รองลงมาเท่านั้น ถา้จะเปรียบเทียบก็เหมือนเอา
เร่ืองผวิพรรณในร่างกายคน เขา้ไปเปรียบเทียบกบัลกัษณะรูปร่างหนา้ตาของคน  
ฉะนั้นคนที่มีรูปร่างหนา้ตาดีมีส่วนประกอบต่างๆที่ดี ก็จะดูแลว้เป็นคนงามและถา้ยิง่มีผวิพรรณดีก็จะท าใหดู้
แลว้งดง่ามยิง่ขึ้น ถา้คนเดียวกนันั้นมีผวิพรรณไม่ดี ก็จะดูมีความงามสมบูรณ์นอ้ยกวา่แต่ก็ยงัดูเป็นคนงาม 
เพราะส่วนต่างๆ ของโครงร่างมีความประสานกนั หากวา่โครงร่างผดิสดัส่วน เช่น แขนขาหรือส่วนต่างๆ
ไม่ไดส้ดัส่วนถึงแมจ้ะมีผวิพรรณงาม ก็ไม่ช่วยใหรู้ปร่างดูงามขึ้นมาได ้เหตุฉะนั้นในการวิจารณ์ศิลปกรรม 
เราไม่ควรถือเอาเทคนิคเป็นส่วนส าคญัที่สุดในการวจิารณ์งานศิลปกรรม เพราะผลงานบางช้ินที่มีการ
แสดงออกทางศิลปกรรมแท้ๆ  ก็มีอยูม่ากซ่ึงขาดค่าทางเทคนิค แต่ตอ้งขอกล่าวย  ้าไวอี้กคร้ังวา่ “เทคนิคเป็นส่ิง
ที่ช่วยท าใหศิ้ลปกรรมมีความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น” เม่ือไม่แน่ใจในคุณค่าของผลงานศิลปกรรมใดก็ควรเอาไป



เปรียบเทียบกบัผลงานช้ินอ่ืน ซ่ึงมีลกัษณะพเิศษเหมือนกบัผลงานที่เราตอ้งการวจิารณ์แลว้พจิารณาไปตามที่
กล่าวมาขา้งตน้ก็จะไดข้อ้ยติุไดต้ามควร วา่ผลงานช้ินนั้นมีความเป็นศิลปะอนัแทจ้ริงมีคุณค่ามากนอ้ยเพยีงใด 
  



ศิลปะและปรัชญา  
ทฤษฎีที่อธิบายความงามของศิลปะ  
ซ่ึงหมายถึง การหาค าอธิบายวา่ความงามคืออะไร อีเอฟแคริท ไดอ้ธิบายไว ้ 
1. ทฤษฎีเหมือนจริง ความงามคอืการท าใหเ้หมือนจริง  
2. ทฤษฎีเชาว์ปัญญา ความงามเกิดจากการเรียบเรียงความคิดที่ซบัซอ้นพสิดาร  
3. ทฤษฎีอารมณ์นิยม ความงามเกิดจากการที่ศิลปินรู้จกัเลือกสรร  
4. ทฤษฎีการแสดงออก ความงามเกิดจากการแสดงความรู้สึกท าใหผ้ลงานมีชีวติชีวา  
5. ทฤษฎีรูปทรง ความงามเกิดจากการที่ศิลปินรู้จกัสร้างรูปทรงที่เหมาะสมจึงสามารถส่ือ  
ความรู้สึกหรือความหมายไดอ้ยา่งดี  
 
ผู้สอนจ าเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าทฤษฎีความงามต่างจากกติกาความงามดังต่อไปนี ้ 
1. กติกาความงาม ซ่ึงมีหลายชนิดแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆเพือ่ตอบค าถามที่วา่ความงามมีก่ีประเภท
ก าหนดดว้ยกติกาอยา่งไร  
2. ทฤษฎีความงาม มุ่งที่จะหาค าตอบที่วา่ความงามคืออะไรรสนิยมและทฤษฎีรสนิยม กล่าววา่ รสนิยม ไม่ใช่
ความงามแต่มีความใกลชิ้ดกบัความงามมาก มาท าความเขา้ใจถึงมุมมองที่นกัปราชญแ์ต่ละคน  
1.อิมานู เอลคานท์ 1724-1804  
เป็นนกัปราชญช์าวเยอรมนัเขาไดเ้ขียนบทความทางปรัชญาไวห้ลายบทแต่ทีมีบทความทางสุนทรียศาสตร์
ดงัน้ีรสนิยมต่างจากความพงึพอใจเพราะวา่รสนิยมเป็นสากลบุคคลใดๆ ไม่วา่จะมาจากชาติใดถา้ไดรั้บ
การศึกษาอบรมใหเ้กิดท่าทีที่ถูกตอ้งก็จะเขา้ถึงส่ิงที่เรียกไดว้า่ รสนิยม  
2.ฟรานซิส ฮัทชิสัน  
กล่าวถึงสองส่ิงที่มีลกัษณะตรงกนัขา้มกนัคอื ความเจบ็ปวดกบัความพงึพอใจ หลงัจากนั้นผูเ้ขียนจึงค่อยๆ
โยงเขา้สู่เร่ืองของความงาม ไม่งามและการรับรู้รสของความงามที่จะคอ่ยๆ ซึมซบัเขา้สู่บุคคล ความเจบ็ปวด
ไม่ใช่เกิดจากคุณภาพที่ไม่น่าพงึพอใจเท่านั้นแต่เกิดจากความเขม้และช่วงเวลาดว้ย  
3. เดวิด ฮูม 1711-1776  
ปรัชญาของฮูม กล่าววา่ ความงามไม่จ าเป็นตอ้งเป็นส่ิงเดียวกบักบัความดี เช่น งานจิตรกรรมของ  
อิริค ฟิชเชลเราอาจเห็นเน้ือหาของงานศิลปะที่แสดงพฤติกรรมที่ผดิศิลธรรมของมนุษย ์ 
4. นักปราชญ์ชาวอนิเดีย (เก่าแก่กวา่ยโุรป 500 ปี)  
จากคมัภีร์โบราณของอินเดียตั้งแต่ยคุพระเวชค าวา่ รส หมายถึง  
- รสหวานจากน ้ าผลไม ้ 
- รสอร่อย คือความพงึพอใจที่ไดจ้ากประสบการณ์  
- ความชอบใจของมนุษยใ์นการดูงานศิลปะเช่นประติมากรรมหรือการแสดงนกัปราชญอิ์นเดียมีค  าอธิบายที่
ต่างจากตะวนัตก คือ รส เป็นสาระที่แทจ้ริงรสเกิดขึ้นภายในใจอยา่งเฉียบพลนัทนัทีไม่จ  าเป็นตอ้งหา 



ค าอธิบายในศตวรรษที่ 10 นกัปราชญช่ื์อ สงักุกะอธิบายวา่ รส ไม่ใช่ความรู้สึกที่แทจ้ริง แต่เป็นความรู้สึก 
เทียมเกิดจากความประทบัใจของผูดู้ละครเขาดูการแสดง และรู้วา่นั้นไม่ใช่ความ  
จริงความสนุกประทบัใจและมีอารมณ์อ่อนไหวไปตามลีลาของเร่ืองและบทบาท 
 

สุนทรียศาสตร์ (aesthetics)  
สุนทรียศาสตร์คอือะไร  
สุนทรียศาสตร์เป็นปรัชญาสาขาหน่ึงที่อธิบายเร่ืองของความงามและศิลปะ การเรียนเร่ืองน้ีตอ้งอาศยัองค ์
(Domains) ทั้งสองชนิดเพือ่ช่วยให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจโดยสมบูรณ์ คือ Cognitive Domain ซ่ึง หมายถึง 
การใชพ้จิารณาดว้ยสติปัญญาเหตุผลและ Affective Domain การใชอ้ารมณ์ความรู้สึกดูงานศิลปะแลว้ตอ้ง
เกิดความซาบซ้ึงทางความงาม  

ส่ิงที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์  
1. ความงามมีในงานศิลปะเท่านั้น ขอ้น้ีเป็นความเขา้ใจผดิความงามมีทั้งในส่ิงที่ธรรมชาติสร้างและที่มนุษย์
สร้างขึ้น  
2.สุนทรียศาสตร์ มิไดมุ่้งที่จะหาค าจ  ากดัความทีส่มบูรณ์ที่สุดเช่น ศิลปะคืออะไรหรือเพือ่หาค  า อธิบายที่
ชดัเจน100% จนผูศ้ึกษาหมดความจ าเป็นที่จ  าไปศึกษางานศิลปะ  
 
ความงาม สุนทรียธาตุ และกติกาของความงาม  
นกัปราชญห์ลายท่าน พยายามประกาศทฤษฏีที่ก  าหนดมาตรฐานของความงามขึ้นแบ่งไดด้งัน้ี  
1. ลทัธิคตินิยม ลทัธิน้ีเช่ือวา่ความงามเป็นมาตรฐานสมบูรณ์แบบที่ไดจ้ากการคิดเท่านั้นความสวยงาม
สมบูรณ์แบบ เช่น ความงามของนางฟ้าเทพบุตรจะไปหาแบบมาจากมนุษยย์อ่มไม่ได ้ 
เช่น ประติมากรรมอินเดีย และจิตรกรรมไทยนกัปราชญท์เป็นนกับวชในศาสนาคริสเตียนกล่าวว่า ความงาม
กบัความดีเป็นเร่ืองเดียวกนั  
2. ลทัธิปรากฏการณ์นิยม ลทัธิน้ีตรงกนัขา้มกบัลทัธิแรก คือไม่เช่ือในความงามสมบูรณ์แบบศิลปะ และ
ววิฒันาการที่ศิลปินตอ้งพฒันาต่อไปเร่ือยๆ  
3. ลทัธิความขาดเหตุผล ค าอธิบายของลทัธิน้ีก็คอื มนุษยซ่ึ์งมีความนึกคิดจิตใจเป็นปัจจยัส าคญัที่สุดใหเ้กิด
การสร้างสรรคซ่ึ์งมีความงาม แต่ความงามดงักล่าวอาจมาจากแรงผลกัดนัภายในจิตใจ  
ในระดบัเดียวกบัจิตใตส้ านึกก็ไดผู้ท้ี่คิดในแนวน้ี คือ ฟรีดิช นิทเช่และอาร์เธอร์ โช หรือแรงกดดนัจากจิตใต้
ส านึกของซิกมนัด ์ฟรอยด์  
สรุปความว่า แนวทางของสุนทรียศาสตร์ในช่องสองทศวรรษหลงัจึงเป็นการน าวชิาน้ีมา  
ใชป้ระโยชน์ที่ส าคญัที่สุดนัน่ คือ การเพิ่มความเข้าใจในศิลปะ จากหลกัการดงักล่าวน าไปสู่การใชป้ระโยชน์ 
โดยเฉพาะเจาะจงหลายลกัษณะเช่น การวจิารณ์ศิลปะของนกัวจิารณ์ การสร้างสรรคข์องศิลปิน 

 
 



ทฤษฎีศิลป์  
ทฤษฎีศิลป์ หมายถึง ค าตอบต่อค าถามในเชิงปรัชญาที่วา่ศิลปะคืออะไร ซ่ึงผูส้อนขอกล่าวเพยีง 5 ทฤษฎี คือ  
1.ทฤษฎีการเลียนแบบ มีนกัปรัชญาที่ส าคญั 2 คนคือ  
พลาโต กล่าววา่ ศิลปะคือการเรียนแบบ รูปทรงในอุดมคติถือวา่เป็นส่ิงศกัด์ิสูงสุด รองลงไปคือ คือ วตัถุที่
เป็นจริง และงานศิลปะซ่ึงไม่ใช่ของจริง  
อริสโตเติล กล่าววา่ ศิลปะคอืการจ าลองแบบ ตามแนวคิดน้ี กล่าววา่ศิลปินเป็นผูมี้ความสามารถในการจ าลอง
แบบบนผา้ใบจนภาพนั้นราวจบัตอ้งไดป้ระดุจจริง  
2.ทฤษฎีการแสดงออก ผูป้ระกาศทฤษฎีน้ีคือโรเบิร์ต จี คอลลิงวูด๊  
สาระส าคญัของปรัชญาน้ีคือ  
2.1 ศิลปะ คือ การแสดงออกซ่ึงอารมณ์ความรู้สึก จินตนาการของศิลปิน  
2.2 สามารถแบ่งผลงานไดส้องประเภท คือ  
- งานฝีมือ Craft คือ ใชแ้ต่ฝีมือความสามารถเชิงช่างแต่ไม่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาในงาน  
- งานศิลปะแท้ Art proper ศิลปินตอ้งแสดงออกทั้งอารมณ์ความรู้สึกและใชฝี้มือส่ือออกมาในผลงาน  
3.ทฤษฎีการหนี  
สาระส าคญัของทฤษฎีน้ี กล่าววา่ โลกแห่งความเป็นจริงน้ัน เจ็บปวด ไม่น่าอยูด่งันั้นศิลปินจึงใชศิ้ลปะเป็น
พาหะพาดวงจิตของเขาหนีไปสู่โลกแห่งความฝัน  
ซิกมันด์ ฟรอยด์ ไดต้ั้งทฤษฎีวา่ ศิลปะ คือ การสนองตอบความปรารถนาของศิลปินสาระ ส าคญัในขอ้เขียน
ของซิกมนัด ์ฟรอยด ์มีดงัต่อไปน้ี  
- มนุษยท์ุกคนตอ้งมีความอยากและจะตอ้งหาวธีิสนองตอบความอยาก  
- ในกรณีที่ศิลปินสร้างงานความอยากกลายเป็นแรงผลกัดนั  
- คนที่ฝันเฟ่ืองหรือฝันกลางวนั มีความอยากมีจินตนาการแต่ปล่อยใหค้วามคิดฟุ้งกระจายไม่ไดส้ร้างส่ิงที่เกิด
ประโยชน์อยา่งเช่น ศิลปินในงานศิลปะเหนือจริงหลายช้ิน เราจะเห็นเน้ือหาของของสภาพแวดลอ้มที่น่ากลวั 
เช่น แผน่ดินที่มีทิวทศัน์แปลกๆเมืองร้างบรรยากาศเวิง้วา้ง ถา้จะถามวา่งานเหล่าน้ี จิตรกรเขียนภาพดงักล่าว
เพราะเขาอยากอยูห่รือไม่ เป็นเพราะวา่ศิลปินกลวัวา่ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอยากที่จะหนีจาก
สภาพที่น่ากลวัที่ศิลปินเก็บกดไม่อยากเขา้ไปอยู ่ 
4.ทฤษฎีรูปทรง ในการสร้างสรรคศิ์ลปะรูปทรงที่มีความงามส่ิงที่จ  าเป็นมากเพราะถา้ไม่มีรูปทรงดงักล่าว ส่ิง
ที่เป็นหวัใจของศิลปะที่จะส่ือถึงผูช้มไม่ได ้ 
ไคลฟ์ เบลล์ กล่าวไวว้า่ ในการสร้างสรรคง์านเป็นรูปทรงที่มีความงามหรือมีลกัษณะที่เป็นเอกลกัษณ์ เบลล์
ยอมรับวา่ความรู้สึกที่เป็นปัจจยัส าคญัมาก เพราะจะเป็นส่ือที่น าความคิด เน้ือหา เร่ืองราวหรือความหมาย
สญัลกัษณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงไปสู่ผูช้ม  
ซูซาน แลงเกอร์ มีความคิดที่ต่างจาก เบลล ์ดงัน้ีในขอ้เขียนเธอไดก้ล่าววา่ รูปทรงชนิดต่างๆ ที่ในศิลปะ
แขนงต่างๆ เช่น ในงานวรรณกรรมหรือ รูปทรง หมายถึงโครงเร่ืองงานศิลปะจะมีค่าก็ต่อ เม่ือรูปทรงไดส่ื้อ
ส่ิงที่ส าคญัที่สุดคือ ความรู้สึกไปสู่ผูช้ม 



5.ทฤษฎีสถาบัน  
อาร์เธอร์ ดานโต ไดก้ล่าวไวว้า่ มติความคิดความเช่ือเก่ียวกบัปัญหาทางสุนทรียศาสตร์ ศิลปะจ าเป็นตอ้งมี
สถาบนัที่จะช่วยหาขอ้ยติุตดัสินและสถาบนัดงักล่าว ก็คือ โลกศิลปะจากขอ้เขียนของ ดานโต น้ีเองท าให ้
ยอร์ช ดิคกี ้ไดต้ั้งทฤษฎีสถาบนัขึ้นมีสาระวา่ ศิลปะ คือ ส่ิงใดก็ตามที่โลกศิลปะยอมรับว่าเป็นงานศิลปะ
โดยนัยนี้ผลงานศิลปะไม่จ าเป็นต้องสร้างขึน้เองแต่ศิลปินอาจไปหยิบจับหา ก้อนหิน ท่อนไม้ วัตถุรูปร่าง
แปลกๆ มาน าเสนอเป็นงานศิลปะก็ได้ ถ้ามีแนวความคดิเหตุผลหลักปรัชญาเพียงพอ และต้องได้รับการ
ยอมรับในโลกศิลปะ  


