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 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนกลุมสาระที่จะชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิด

ริเริ�มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ รูจักชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ 

ความมคีณุคา ซึ�งยอมจะมผีลตอคุณภาพชวิีตของผูเรียน เพราะกจิกรรมทางศิลปะ

จะชวยพัฒนาผูเรียนทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา ตลอดจน

การนําไปสูการพัฒนาสิ�งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั�นในตนเอง

 การจัดทําหนังสือเรียนกลุมสาระศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕

(ม.๕) เพื่อใหสะดวกแกการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อใหสอดคลอง

กับธรรมชาติวิชา จึงจัดทําหนังสือเรียนแยกเปน ๓ เลม คือ หนังสือเรียนสาระ

ทัศนศิลป ๑ เลม หนังสือเรียนสาระดนตรี ๑ เลม และหนังสือเรียนสาระนาฏศิลป 

๑ เลม ซึ�งทางครูผูสอนและสถานศึกษาพึงใชควบคูกัน เพื่อประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอนและการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของผูเรียน

 สําหรับหนังสือเรียนทัศนศิลปเลมน�้ เน�้อหาสาระจะเรียบเรียงตรงตามสาระ

แกนกลางของหลักสูตร เพื่อเสนอองคความรูพื้นฐานที่จําเปนแกผูเรียน  รวมทั้ง

เรื่องนารูตางๆ อยูในกรอบเสริมสาระและเกร็ดศิลป ตลอดจนเสนอแนะกิจกรรม

สรางสรรคพัฒนาการเรียนรูไวที่ทายหนวย เพื่อใหผูเรียนนําไปปฏิบัติจริง อันจะ

นําไปสูการบรรลุตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว

 อยางไรก็ตาม เน��องจากธรรมชาติของสาระทัศนศิลป เนนทักษะปฏิบัติ 

ดังนั้น การศึกษาสาระน�้ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี จําเปนที่ผูเรียนพึงลงมือปฏิบัติ

จริง เพื่อจะไดมีทักษะฝมือและความชํานาญ รวมทั้งตองรูจักแสวงหาความรู

เพิ�มเติมจากภูมิปญญา ศิลปนที่มีกระจายอยูในแตละทองถิ�นดวย ก็จะชวยใหได

รับประสบการณมากขึ้น

 คณะผูเรียบเรียงคาดหวังวา หนังสือเรียนเลมน�้จะเปนประโยชนอยางยิ�ง

ตอการนําไปใชประกอบการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระศิลปะของสถานศึกษา

ทุกแหง ชวยใหผูเรียนไดรับความรู มีทักษะ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ตลอดจนบรรลุตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรแกนกลางฯ ไดกําหนดไว

ทุกประการ 

    คณะผูเรียบเรียง

¤íÒ¹íÒ



หน่วยการเรียนรู้ที่

¡ÒÃºÃÃÂÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¼Å§Ò¹·Ò§·ÑÈ¹ÈÔÅ»Šñ

	 การศกึษาทางด้านทศันศลิป์	นอกจากจะเน้นให้ผูเ้รยีนมคีวามรูท้างด้านการปฏบิตังิาน
แล้ว	ยงัต้องมกีารจดัการเรยีนรูใ้นด้านการวจิารณ์งานทศันศลิป์อกีด้วย	ซึง่การวจิารณ์งาน
ทศันศลิป์มแีนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานชดัเจน	เป็นทฤษฎสี�าคญัทีน่�าไปสูข่ัน้ตอนของการ
ตัดสินผลงานและประเมินคุณค่าของผลงานทัศนศิลป์ได้	ในหน่วยการเรียนรู้นี้ไม่ได้เน้นถึง
ทฤษฎีการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์	แต่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้บรรยายผลงานทัศนศิลป์โดยใช้
ศัพท์ทางทัศนศิลป์ประกอบการบรรยายไปด้วย	 เพื่อเป็นพื้นฐานน�าไปสู่การใช้ทฤษฎีการ
วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ต่อไป	 ผลงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆ	 สามารถบรรยายสิ่งที่เห็น
ในผลงานได้ด้วยศัพท์ทางทัศนศิลป์ โดยใช้ค�าเดียวกันได้	 เน่ืองจากทุกช้ินงานในแต่ละ
สาขา	 ล้วนประกอบด้วยการสร้างสรรค์ด้วยทัศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
เช่นเดียวกัน

ตัวชี้วัด	

•  บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป
(ศ ๑.๑ ม.๔-๖/๒)

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

• ศัพท์ทางทัศนศิลป
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ผู้บรรยายผลงานทัศนศิลปที่เข้าใจผลงานอย่างลึกซึ้ง จะท�าให้ผู้ชมเกิดความเชื่อถือ ได้รับความรู้ และเกิดสุนทรียภาพ
จากการชมงานทัศนศิลปนั้น

๒.	หลักของการบรรยายเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์
	 การบรรยายผลงานทางทัศนศิลป์	เพื่อสื่อให้เห็นถึงจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานและ

เนื้อหาของผลงาน	รวมถึงเพื่อให้เข้าใจถึงอารมณ์	ความรู้สึกที่ศิลปินต้องการสื่อ	จึงมีความจ�าเป็น

ต้องใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์ในการสื่อความหมาย

	 การใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์เพื่อการบรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของผลงานในช้ันน้ี	 จะเน้น

ผลงานประตมิากรรม	มวีตัถปุระสงค์เพือ่อธบิายจดุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานและพจิารณา

เนื้อหาของผลงาน	 ซ่ึงการบรรยายจะช้ีให้เห็นถึงเบ้ืองหลังของการสร้างสรรค์ผลงานว่า	 เกิดจาก

ความคดิและเงือ่นไขใดในการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมชิน้ใดชิน้หนึง่	หรอืเนือ้หาใดเนือ้หาหนึง่	

การบรรยายลกัษณะน้ีเป็นการรวบรวม	เรยีบเรยีงข้อมลูทีไ่ด้เหน็	โดยใช้ศพัท์ทางทศันศลิป์ร่วมในการ

บรรยาย	เพือ่วเิคราะห์ข้อมูลให้ผูฟั้งมีความเข้าใจในการท�างานของศลิปินผูส้ร้างสรรค์ผลงานน่ันเอง

	 ในการบรรยายผลงานประติมากรรม	 สิ่งแรกที่ควรกล่าวถึง	 คือ	 การพิจารณาถึงสิ่งที่เห็นได้

ชัดเจนท่ีสุดก่อนเมื่อมองดูท่ีผลงาน	 ผลงานทางประติมากรรมท่ีศิลปินสร้างสรรค์	 ส่วนใหญ่แบ่ง

เป็น	๒	รปูแบบ	คอื	รปูแบบเหมอืนจรงิและรปูแบบนามธรรม	ในการบรรยายผลงานประตมิากรรม

ทีม่รีปูแบบเหมอืนจรงินัน้	ควรบันทึกช่ือและสิง่ท่ีปรากฏเห็นได้ชัดไว้ก่อน	ส่วนค�าท่ีใช้ในการบรรยาย

ต้องใช้ค�าง่ายๆ	สื่อความหมายชัดเจน	ไม่ต้องมีการตีความในภาษานั้นซ�้าอีก

	 การบรรยายผลงานรูปแบบเหมือนจริง	หรือรูปแบบที่เป็นธรรมชาติ	สามารถจะค้นหาข้อมูล

และชื่อที่ปรากฏได้ง่ายและชัดเจน	 เนื่องจากส่วนประกอบต่างๆ	ของผลงาน	คือ	ความเป็นจริงที่

3 

การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ และชัดเจนในการ
บรรยายผลงานทัศนศิลป จะสามารถช่วยให้ผู้ฟังได้รับ
ความรู้และความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่

๑.	ความสําคัญของการบรรยายเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์
 กำรบรรยำย	มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พุทธศักราช	๒๕๔๒	ว่า

“ชี้แจง หรืออธิบายเรื่องให้ฟง หรือเลาเรื่อง”	 จากความหมายนี้	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 การบรรยาย

เป็นกระบวนการรับรู้ที่เกิดจากการมองเห็น	 สังเกต	 และบันทึกสิ่งต่างๆ	 ที่พบเห็นในผลงาน	

คุณสมบัติเด่น	 รวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆ	 โดยค้นหาว่ามีสิ่งใดอยู่ในผลงาน	 แล้วอธิบายให้รับรู้	

โดยยงัไม่มกีารวพิากษ์	วจิารณ์	หรอืสรปุความเหน็ใดๆ	เหน็อะไรกบ็อกอย่างนัน้	เช่น	มีรายละเอยีด

ใดบ้าง	มคีณุสมบติัเด่นอย่างไร	เป็นต้น	เป็นการท�าความเข้าใจในผลงานอย่างง่ายๆ	เพือ่ให้รูว่้าคอือะไร	

โดยใช้ภาษาในการบรรยายง่ายๆ	 ประกอบกับศัพท์ทางทัศนศิลป์	 การบรรยายมีความส�าคัญ	

เนือ่งจากเป็นขัน้ตอนแรกของการวจิารณ์ผลงานทศันศลิป์	การบรรยายทีด่จีะน�าผลไปสูข่ัน้วเิคราะห์	

ขั้นตีความ	และขั้นตัดสินประเมินค่าผลงานตามล�าดับขั้นของทฤษฎีวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์

	 การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้	 มีเป้าหมายในการบรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงาน

ทัศนศิลป์ด้านประติมากรรม	 โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์	 ศัพท์ทางทัศนศิลป์ส่วนใหญ่เป็นค�าศัพท์

ทีซ่�า้ๆ	กัน	ในการใช้บรรยายผลงานทศันศลิป์ทกุสาขา	ไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านจิตรกรรม	ประติมากรรม	

หรือภาพพิมพ์	เนื่องจากแต่ละสาขาย่อมประกอบไปด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการใช้หลักของ

ทศันธาต	ุหลกัการจัดองค์ประกอบศิลป์ท่ีเกีย่วโยงถงึความสมดลุ	ความมเีอกภาพ	และความกลมกลนื

	 การบรรยายผลงานทศันศิลป์	ควรใช้ภาษาทีส่ือ่สารให้ผูฟั้ง	หรอืผูช้มได้รบัรูถ้งึจดุประสงค์ของ

การสร้างสรรค์ผลงาน	และเนือ้หาของผลงานทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดจากศิลปิน	รวมถงึการบรรยายถงึ

อารมณ์ทางทัศนศิลป์ที่เกิดขึ้น	 ผู้บรรยายควรฝึกทักษะความสามารถด้านการส่ือสาร	 เพื่อส่ือ

ความหมายทีส่มบรูณ์	 การใช้ภาษาไทยในการบรรยายบางครัง้อาจมีข้อจ�ากัดในส่วนทีเ่ก่ียวกับความคดิ	

รูปแบบของผลงานที่แสดงออกทางทัศนศิลป์	

อีกทั้งในบางช่วงบางตอนเป็นการบรรยาย

ถึงการจัดองค์ประกอบศิลป์	 รูปแบบผลงาน

ประตมิากรรม	และภาพรวมของผลงาน	อนัเป็น

องค์ประกอบศลิป์ทีเ่ราสามารถรบัรูไ้ด้	จ�าเป็นต้อง

มีศัพท์เฉพาะศาสตร์ตามสาขานัน้	 ซึง่หมายถงึ

ศัพท์ทางทัศนศิลป์มาใช้ประกอบการบรรยาย

ให้เกดิมโนภาพในการรบัรูแ้ละเกดิสุนทรยีารมณ์

ต่อผู้ชมเป็นประการส�าคัญ	 นอกเหนือจากการ

ได้รับข้อมูลเพียงอย่างเดียว

๒



๓.	ศัพท์ทางทัศนศิลป์สาขาประติมากรรม
	 ศัพท์ทางทัศนศิลป์ส่วนใหญ่เป็นศัพท์ที่มีรากฐานมาจากภาษาอังกฤษ	และมีการบัญญัติศัพท์

เป็นภาษาไทยโดยราชบัณฑิตยสถาน	 และบางค�าก็ถูกก�าหนดข้ึนโดยศิลปินไทยผู้เขียนต�าราทาง	 

ทัศนศิลป์	 ดังนั้น	 ศัพท์เฉพาะทางทัศนศิลป์จึงยังไม่แพร่หลายมากนัก	 และค�าบางค�าเป็นศัพท์ 

เฉพาะทาง	ซึ่งไม่ใช่ค�าที่ใช้สนทนากันในชีวิตประจ�าวัน	

	 ศัพท์ทางทัศนศิลป์	สาขาประติมากรรม	ซึ่งผู้เรียนควรรู้ในระดับพื้นฐาน	มีดังนี้

ค�ำศัพท์ ควำมหมำย

	๑.	รูปปั้นนูนต�่า	(Low	Relief) รูปปั้นที่มีแผ่นหลังรองรับและนูนสูงขึ้นมาจากพื้นเพียงเล็กน้อย	 

มองเห็นด้านหน้าเพียงด้านเดียว	 ตัวอย่างรูปปั้นนูนต�่าท่ีพบเห็นได้

ทั่วไป	เช่น	เหรียญบาท	เหรียญตรา	เหรียญพระเครื่อง	เป็นต้น

	๒.	รูปปั้นนูนสูง	(High	Relief) รูปปั้นที่มีแผ่นหลังรองรับและมีส่วนที่นูนสูงขึ้นมาจากแผ่นพื้นหลัง 

มากกว่ารปูป้ันนนูต�า่	หรอืมส่ีวนทีย่ืน่นนูออกมาจากฉากหลงัอย่างน้อย 

ครึ่งส่วนของเส้นตัดตามขวางของร่าง	 หรือสิ่งนั้น	 ความนูนสูงของ

รูปปั้นนูนสูงจะแตกต่างกันไปมากบ้าง	 น้อยบ้าง	 ตามจุดประสงค์

ของการปั้น	ตัวอย่างรูปปั้นนูนสูง	 เช่น	รูปปั้นบริเวณฐานอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย	รูปประดับฝาผนังต่างๆ	เป็นต้น

	๓.		รูปปั้นลอยตัว	(Free	-	standing	

Sculpture	หรือ	Sculpture	 in	

the	Round	หรือ	In	the	round	

Sculpture)

รูปปั้นท่ีสามารถมองเห็นได้ทุกด้านโดยรอบ	 ปกติจะมีฐานเหลืออยู่ 

เพื่อให้ต้ังกับพื้นได้	 จะเห็นได้จากการสร้างอนุสาวรีย์และรูปเคารพ 

ต่างๆ	 โดยจะมีขนาดแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการปั้น	

เช่น	 พระบรมรูปทรงม้า	 รูปพระพิฆเนศ	 รูปปั้นศาสตราจารย์ศิลป์	 

พีระศรี	เป็นต้น

	๔.	โครงสร้างเคลื่อนไหว	(Mobile) ผลงานประตมิากรรมทีม่โีครงสร้างบอบบาง	จดัสมดลุด้วยเส้นลวดแขง็ 

บางๆ	ที่มีวัตถุรูปร่าง	รูปทรงต่างๆ	ที่ออกแบบเชื่อมติดกับเส้นลวด	

เป็นเครื่องแขวนที่เคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบาๆ

	๕.	งานสื่อผสม	(Mixed	Media) งานทศันศลิป์ทีป่ระกอบไปด้วยหลายสือ่	โดยใช้วสัดหุลายๆ	แบบ	เช่น	

กระดาษ	ไม้	โลหะ	เป็นต้น	สร้างความผสมกลมกลืนด้วยการสร้างสรรค์ 
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ประติมากรรมหุ่นข้ีผึ้งรัชกาลที่ ๑-๘ จัดแสดงอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม

พบเห็นได้ในชีวิตประจ�าวัน	 ส่วนการบรรยายผลงานที่ดัดแปลงจากธรรมชาติมาจนเป็นรูปแบบ

นามธรรม	การที่จะบรรยายรายละเอียดตามชื่อผลงานที่ถูกก�าหนดจะท�าได้ยาก	 เพราะผู้บรรยาย

ไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นคือสิ่งใด	 ส่ิงที่ท�าได้ในการบรรยายตามการมองเห็นก็คือ	

พยายามอธบิายอย่างกว้างๆ	เกีย่วกบัสสีนั	รปูทรง	ทศิทาง	วสัดตุามทีป่รากฏ	เช่น	ให้บอกว่ารปูทรงของ

งานประตมิากรรมนัน้เป็นรปูไข่	รปูสีเ่หลีย่มผนืผ้า	เป็นต้น	แล้วจึงบรรยายถงึองค์ประกอบศิลป์ของ

ผลงานที่ช่วยชี้ให้ผู้ชมได้เห็นสิ่งที่เขาไม่สามารถค้นพบได้ด้วยตนเอง

	 การบรรยายผลงานศิลปะสมัยใหม่	 เป็นวิธีการที่ยากทั้งการอธิบายความหมายในผลงานและ

เทคนคิวธิกีารสร้างสรรค์ผลงาน	เพือ่ให้ผูช้มได้เห็นว่ากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานท�าขึน้ได้อย่างไร	

การบรรยายจะช่วยท�าให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของผลงาน	 โดยเฉพาะผลงานในรูปแบบทาง

นามธรรมด้วยแล้ว	จะต้องมีการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิค	วิธีการสร้างสรรค์ให้มากขึ้น	เพื่อให้ง่าย

ต่อการท�าความเข้าใจ

เกร็ดศิลป์

ประติมากรรมขี้ผึ้ง	(Wax	Sculpture)

 งานประติมากรรมซึง่ใช้ขีผ้ึง้เป็นวตัถุดบิ มนษุย์

รูจ้กัท�าประตมิากรรมข้ีผ้ึงกันมานานแล้ว ประตมิากร

อิตาลีสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) นิยมใช้

ขี้ผึ้งปั้นเป็นแบบร่างก่อนการขยายใหญ่ ในคริสต์-

ศตวรรษที่ ๑๗ ในยุโรปมีการปั้นรูปเหมือนคน

จริงๆ ด้วยขี้ผึ้ง โดยเฉพาะในหมู่ศิลปินที่ท�างานกับ

นักกายวภิาคและนกัสรรีวทิยา ต่อมาได้มกีารพฒันา

การปั้นหุ่นเหมือน หรือเท่าคนจริง ซึ่งเรียกว่า “หุ่น

ขีผ้ึง้” จนมลีกัษณะเหมอืนคนจรงิๆ ทีรู่จ้กักนัมาก คอื 

หุ่นขีผ้ึง้ของมาร ี ทสุโซ (Marie Tussaud) สตรชีาวสวติ

ซึ่งได้ปั้นรูปบุคคลส�าคัญๆ แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ (Madame Tussauds) ในกรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ

 ข้ีผ้ึงจากผ้ึง หรอืขีผ้ึง้สงัเคราะห์ สามารถท�าให้อ่อนตวัได้ด้วยการนวดขณะอุน่ๆ กบัไขสตัว์ น�า้มนัพชื หรอืน�า้มนั

อื่นๆ เมื่อนวดจนนิ่มสามารถใช้ท�างานได้คล้ายดิน และเมื่อต้องการต่อเติมก็พอกด้วยขี้ผึ้งเปล่า เว้นแต่เครื่องมือ

ที่ใช้ในขณะปั้นต้องลนไฟอ่อนๆ เสียก่อน โครงหุ่นปั้นนิยมใช้ลวดทองแดงแทนลวดเหล็ก ซึ่งใช้เป็นโครงใน

การปั้นดิน เพราะทองแดงเป็นสื่อความร้อนที่ดีกว่า เมื่อใกล้เสร็จจึงลนด้วยไฟอ่อนๆ ทั่วตัว เพื่อให้เนื้อขี้ผึ้ง

เข้ากนัสนิท คนไทยรูจ้กัใช้ข้ีผ้ึงในการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมมานานแล้ว เช่น การป้ันรปูต่างๆ ในงานแห่

เทียนพรรษา เป็นต้น โดยประตมิากรสมยัใหม่นยิมใช้สารสงัเคราะห์ซึง่มคีณุสมบตัใิกล้เคยีงขีผ้ึง้ในการสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรม
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	 เมือ่น�าค�าศพัท์เหล่านีม้าใช้ประกอบการบรรยายผลงานประตมิากรรม	จะช่วยให้ผูเ้รยีนเข้าใจใน 

ช้ินงานตามหลักการของการสร้างสรรค์ผลงาน	 และช่วยท�าให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา 

ทัศนศิลป์อีกด้วย

๑๖.	ความซ�้า	(Repetition) การท�าอีกครั้ง	 การปรากฏตัวของสิ่งที่เหมือนกันตั้งแต่	 ๒	 หน่วย 

ขึ้นไป	เช่น	การซ�้าของแนวเรื่อง	รูปทรง	จังหวะ	เป็นต้น

๑๗.	การแสดงออก	(Expression) การแสดงความคิด	อารมณ์	ความรูส้กึ	ความหมายออกมาให้ปรากฏ

เป็นรูปแบบด้วยถ้อยค�า	สัญลักษณ์	หรือผลงานทางทัศนศิลป์

๑๘.	ความบันดาลใจ	(Inspiration) การกระตุ้น	หรือผลักดันที่เกิดขึ้นในใจ	ท�าให้เกิดความคิด	หรือการ	

กระท�าเชิงสร้างสรรค์	อาจเกิดขึ้นจากการกระตุ้นจากภายนอก	หรือ

ภายในใจเองก็ได้	หรืออาจเรียกว่า	“ความดลใจ”

๑๙.	พื้นที่ว่าง	หรือช่องไฟ	(Space) ที่ว่างระหว่างรูปทรง	ระหว่างลาย	หรือตัวอักษร

๒๐.	เนื้อหา	(Content) สิ่งที่แสดงออกในงานศิลปะ	ความหมาย	สาระ

๒๑.	การเน้นให้เด่น	(Accent) การท�าเส้น	 สี	 ปริมาตร	 หรือคุณค่าอย่างอื่นในส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ศลิปกรรมให้เหน็เด่นชดัขึน้	เช่น	รปูป้ันทีม่ผีวิพืน้ราบเสมอกนัไปหมด	 

ดูไม่สวยเท่าท่ีควร	 เพราะท่ีผิวขาดคุณค่าของแสง	-	เงา	 จึงต้อง 

เพิ่มค่าต่างแรงของผิว	เพื่อเน้นให้เด่นขึ้น	เป็นต้น

๒๒.	ความสมบูรณ์แบบ	(Finish) งานที่แสดงให้เห็นความตั้งใจให้เส้น	 รูปทรง	 และรายละเอียดของ 

ผลงานมีความสมบูรณ์แบบ	 ซึ่งแตกต่างกับงานชั่วคราว	 หรืองาน 

ที่ท�าอย่างหยาบๆ

๒๓.	รูปทรงอิสระ	(Free	Form) รูปร่างใดๆ	 ทั้งที่เกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์และเกิดจากสิ่งที่เป็น

ธรรมชาติ	ซึ่งมีลักษณะบิดเบี้ยว	คดโค้ง	และไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิต

๒๔.	รูปเห็นรอบตัว	(Free-Standing) ค�าที่ใช้บ่งบอกถึงลักษณะของงานประติมากรรมที่มองเห็นได้จาก 

ทุกด้าน	เช่น	พระบรมราชานสุาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า- 

เจ้าอยูหั่ว	(รัชกาลท่ี	๕)	ณ	ลานพระราชวงัดุสติ	กรุงเทพมหานคร

๒๕.	สมมาตร	(Symmetry) ลักษณะขององค์ประกอบศิลป์ที่จัดในลักษณะแสดงส่วนประกอบ 

ต่างๆ	เช่น	รูปทรง	สี	แสง	-	เงา	เป็นต้น	ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาของ

แกนกลางให้เหมือนกัน
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	 ๖.	จังหวะ	(Rhythm) ความสมัพนัธ์ของทศันธาต	ุเช่น	เส้น	ส	ีรปูร่าง	รปูทรง	น�า้หนกัอ่อน	-	แก่	 

เป็นต้น	 ในลักษณะของการซ�้ากันสลับไปมา	 หรือลักษณะลื่นไหล	

เคลื่อนไหวไม่ขาดระยะ	 จังหวะที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันจะช่วย

เน้นให้เกดิความเด่นชดัมากขึน้	หรือจงัหวะทางดนตรี	คอื	การซ�า้กนั 

ของเสียงในช่วงเท่ากัน	 หรือแตกต่างกัน	 จังหวะจะช่วยท�าให้เกิด

ความรู้สึก	หรือเกิดความพอใจทางสุนทรียภาพต่องานศิลปะ

	๗.	ทัศนศิลป์	(Visual	Art) ศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็น	 ได้แก่	 จิตรกรรม	 ประติมากรรม	

สถาปัตยกรรม	 ภาพพมิพ์	 และงานสร้างสรรค์อืน่ๆ	 ทีรั่บรู้ได้ด้วยการ

มองเหน็

	๘.	ทัศนธาตุ	(Visual	Elements) สิง่ทีเ่ป็นปัจจยัของการมองเหน็เป็นส่วนต่างๆ	ทีป่ระกอบกนัเป็นภาพ	 

ได้แก่	จุด	เส้น	รูปร่าง	รูปทรง	น�า้หนกัอ่อน	-	แก่	พืน้ทีว่่าง	พืน้ผวิ	และสี

	๙.	เส้น	(Line) จุดจ�านวนมากที่น�ามาเรียงติดต่อเชื่อมโยงกันบนพื้นระนาบของ

ทิศทาง	 จนสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นเส้น	 รวมถึงบ่งบอกว่ามี

ลักษณะอย่างใด	เช่น	เป็นเส้นตรง	เส้นโค้ง	เส้นคด	เส้นหยัก	เป็นต้น

๑๐.	พื้นผิว	(Texture) ลักษณะของบริเวณพื้นผิวของสิ่งต่างๆ	 ที่รับรู ้ได้ด้วยการสัมผัส	 

จับต้อง	 หรือเมื่อได ้เห็นแล้วรู ้ สึกได ้ว ่าหยาบ	 ละเอียด	 มัน	 

เป็นริ้วรอย	เป็นปุ่มขรุขระ

๑๑.	รูปทรง	(Form) โครงสร้างทัง้หมดของวตัถทุีป่รากฏให้เหน็ในลกัษณะ	๓	มติ	ิคอื	มทีัง้ 

ส่วนกว้าง	ส่วนยาว	ส่วนลึก	หรือส่วนหนา

๑๒.		องค์ประกอบศิลป์	 

(Composition)

วิชา	หรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรงในงานทัศนศิลป์

	๑๓.	เอกภาพ	(Unity) สภาพที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 ความสอดคล้องกลมกลืนกัน	 การ

ประสานกนั	หรือการจดัระเบยีบของส่วนต่างๆ	เพือ่สร้างผลรวมอันเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้

๑๔.	ความกลมกลืน	(Harmony) ความประสานกันอย่างลงตัว	 น่าพอใจของทัศนธาตุ	 เช่น	 เส้น	 

รูปทรง	สี	ขนาด	พื้นผิว	เป็นต้น

๑๕.	ความสมดุล	(Balance) สภาพของการถ่วงดุลกันของน�้าหนักทัศนธาตุที่ประกอบกันในงาน

ชิ้นหนึ่ง
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ตัวอย่ำงที่	๒

 อาจารย์นนทวิรรธน์ จนัทนะผะลนิ ได้สร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมแบบลอยตวั	โดยใช้วสัดุ
ส�ารดิ เป็นรปูทรงทีแ่สดงปรมิาตรและน�า้หนกัอย่างมพีลงั เป็นรปูแบบทีด่ดัแปลงจากรปูแบบธรรมชาติ 
คือ ใช้คนเป็นแบบและตัดทอนรายละเอียด สื่อด้วยรูปทรงที่ดูเหมือนรูปทรงหลายมวลร้อยรัดกัน
เป็นความรู้สึกที่หนักแน่น เป็นเอกภาพ รูปไม่แสดงความเด่นที่พื้นผิว แต่เน้นถึงคุณสมบัติของวัสดุ
ที่มีความมันวาว มีรูปที่แสดงความหมายตามจุดมุ่งหมายของศิลปิน หรือสื่อได้ตรงกันกับเนื้อหา 
 ไม่มพีืน้ทีว่่าง	หรอืช่องไฟของปรมิาตร มวล และรปูทรง เป็นเพยีงทีว่่างในบรรยากาศตามเส้นขอบ
รูปทรง การไม่มีช่องว่าง หรือช่องไฟภายใน ย่ิงแสดงให้เห็นถึงปริมาตรที่มีความแน่นหนา แข็งแรง 
ท่าทางกอดรัดสื่อให้เห็นถึงความมั่นคง เป็นความกลมกลืนของรูปในเชิงเส้น รูปทรงและพื้นผิววัสดุ
ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างลงตัว

“รปูแบบของปรมิาตร (Form Volume)” ผลงานของนนทวิรรธน์ จนัทนะผะลนิ จดัเป็นผลงานประเภทประตมิากรรมลอยตวั
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ตัวอยางที่ ๑

 อาจารยเขียน ยิ้มศิริ ไดสรางสรรคผลงานประติมากรรมแบบลอยตัว* โดยใชวัสดุสําริดใน
การสรางสรรคผลงานแนวไทยประเพณี ศิลปนไดนําคุณคาเชิงเสนมาใชในการสรางสรรคผลงาน
ประติมากรรม เปนกระบวนการถายทอดภาพลักษณตามธรรมชาติ คือ ลักษณะของหญิงสาวมาสู
ลักษณะการแสดงออกทางเสนสายและรูปทรง 
 รูปของหญิงสาวในเครื่องแตงกายแบบแนวไทยประเพณี มีลีลาทวงทาท่ีศิลปนส่ือใหเห็นถึง
ความสุข ความเบิกบานใจ เปนเนื้อหาหลัก ทั้งภาพจะใหความรูสึกวารูปทรงประกอบไปดวยเสนโคง 
พลิ้วไหวขึ้นและลงที่ใหความสมดุลและกลมกลืนทั้งทิศทางและรูปทรง ทั้งนี้ รูปทรงมิไดใหนํ้าหนักที่
ขัดแยงกับความออนชอยในเชิงเสน แขนขวาและแขนซายถวงดุลกันดวยทิศทางและนํ้าหนัก ซึ่งทั้งหมด
อยูบนฐานแทนกลมรองรบั เปนการจดัองคประกอบศลิปทีล่งตวั ลกัษณะพืน้ผวิมนัเงาทีน่าํมาใชงาน
ใหความรูสึกออนไหว สอดรับกับกิริยาที่มีความลื่นไหลอยางอิสระ แสดงใหเห็นวาศิลปนแสดงออกโดย
ใชความออนหวานของลกัษณะเสนทีแ่ฝงอยู โดยคาํนงึถงึรปูทรงและทาทางมากกวาการแสดงลกัษณะ
พื้นผิว

๔. ตัวอยางการบรรยายผลงานประติมากรรม

*หมายเหตุ :  ตัวอักษรสีดําหนา คือ คําศัพททางทัศนศิลปที่นํามาใชในการบรรยาย

“ดินแดนแหงความยิ้มแยม” (พ.ศ. ๒๔๙๓) ผลงานของเขียน ยิ้มศิริ ประติมากรผูมีชื่อเสียงในการปนแบบเหมือนจริง

๘



	 เป็นศิลปะท่ีเน้นคุณค่าของผลงานทัศนศิลป์ทางด้านการแสดงออกของความคิด	 อารมณ์	
และความรู้สึกท่ีศิลปินได้ถ่ายทอดออกมา	 การวิจารณ์ผลงานประเภทน้ี	 ไม่สนใจเรื่องการจัดภาพ	
ระเบยีบ	กฎเกณฑ์	นักวิจารณ์กลุม่น้ียอมรบังานศลิปะเดก็	ซ่ึงไม่มีความช�านาญในการจดัภาพ	เพราะเดก็
ท�างานจากแรงกระตุ้นภายใน	 ไม่ใช่ท�าแบบประดิดประดอย	 เสริมแต่ง	 หรือปรับปรุงเหมือนผู้ใหญ่	
เด็กจะสนุกสนานกับการใช้สี	การออกแบบ	และการใช้จินตนาการอันไร้ขอบเขต	ความคิดและอารมณ์
ที่เด็กแสดงออกจะมีความน่าสนใจมากกว่าเทคนิควิธีการจัดภาพ	 นักวิจารณ์แนวอารมณ์นิยมมี
ความเห็นว่าองค์ประกอบและการจัดภาพเป็นเพียงสื่อทางความคิดและความรู้สึกบางอย่างเท่านั้น

	 นักวิจารณ์แนวน้ีสนใจผลงานทัศนศิลป์ท่ี
จะมีอิทธิพลกับการวิจารณ์	 พวกเขาเห็นว่าศิลปะ
ควรสอดคล้องกับชีวิตก็เพียงพอ	ไม่จ�าเป็นจะต้อง
ดูแล้วเหมือนไปหมดทุกอย่าง	ไม่ว่าจะเป็นสถานที่	
บุคคล	หรือเหตุการณ์	แต่ผลงานทัศนศิลป์จะต้อง
เสนอความคิดและอารมณ์ที่มีความหมายแก่ผู้ชม
โดยฉับพลัน	 ผลงานของฟินเซนต์	 วิลเลียม	 ฟาน	
กอ็กฮ์	(Vincent	Willem	Van	Gogh)	เป็นผลงานท่ี
อธบิายความหมายของค�าว่าอารมณ์นยิมได้ชดัเจน
ทีส่ดุ	ภาพเขยีนของเขาดแูล้วมพีลงั	มคีวามหนกัแน่น	
สะท้อนอารมณ์ในขณะนั้นของศิลปิน	เทคนิคก็เป็น
แบบง่ายๆ	ธรรมดา	ไม่มคีวามซบัซ้อน	และเป็นภาพ
ที่สื่อความหมายออกมาอย่างตรงๆ

ผลงานศิลปะแบบอารมณ์นิยมของฟินเซนต์ วิลเลียม
ฟาน ก็อกฮ์ (Vincent Willem Van Gogh) เน้นการ
แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกที่ทรงพลัง ผ่านการใช้
เทคนิคที่เรียบง่าย

ศิลปะแบบอารมณนิยม (Emotionalism)

สรุป 

	 ศาสตร์ทางด้านทัศนศิลป์เป็นศาสตร์เฉพาะทางที่มีการเรียนรู ้ทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ	 นับเป็นวิชาความรู้ที่ส�าคัญต่อผู้เรียนในการเสริมสร้างให้มนุษย์มีการพัฒนาทางสมอง

ที่สมบูรณ์	 นอกจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแล้ว	 บทเรียนส�าคัญต่อมาที่ท�าให้การพิจารณา

ผลงานทัศนศิลป์เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ก็คือ	 การประเมินผลงานทัศนศิลป์ที่มีขั้นตอนการ

วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ด้วยการบรรยาย	หรือข้อเขียน	มีส่วนในการเสริมความรู้	ความเข้าใจทาง

ทัศนศิลป์ให้แก่ตนเอง	 การฝึกให้ผู ้เรียนได้บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์

โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์	เป็นกิจกรรมที่ควรปฏิบัติเสมอหลังจากสร้างสรรค์ผลงาน	และเนื่องจาก

เป็นศาสตร์เฉพาะทางจงึมศีพัท์ทางทศันศลิป์ทีต้่องใช้ในการอธบิาย	หรอืบรรยาย	ความรูท้ีไ่ด้รบัเป็น

ความรู้เชิงวิเคราะห์	ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจงานศิลปะอย่างถ่องแท้

๑๑ 

	 เป็นศิลปะที่เน้นคุณค่าทางด้านการจัดวางองค์ประกอบและการใช้หลักการกฎเกณฑ์ทางศิลปะ
โดยผลงานจะมีความเป็นเอกภาพ	 การวิจารณ์รูปทรงนิยมเป็นการวิเคราะห์คุณค่าของงานที่การจัด
รูปทรง	ซึ่งหมายถึง	การประสานกันขององค์ประกอบพื้นฐานต่างๆ	ที่ปรากฏในผลงาน

	 จุดเด่นของผลงานไม่ได้อยู่ท่ีการมีรูปแบบ
เรขาคณิต	หรือนามธรรมเท่านัน้	งานทีเ่ป็นรปูแบบ
ตามธรรมชาตกิเ็ป็นได้	ในบางครัง้กเ็ป็นการจดัองค์-
ประกอบศิลป์ให้เหลอืเพยีงเส้นตรงแนวตัง้	แนวนอน
มีสีพื้นฐานไม่กี่สี	เช่น	เหลือง	น�้าเงิน	แดง	เป็นต้น
	 นักวิจารณ์แนวรูปทรงนิยมจะค้นหาคุณค่า
ของงานจากความหมาย	เรือ่งราว	วสัด	ุและตดัสนิ
กนัทีร่ปูแบบการจดัว่าดแูล้วเข้ากับความหมายและ
วัสดุที่ใช้หรือไม่	ดังนั้น	หัวใจของการวิจารณ์แนว
รูปทรงนิยมก็คือ	 เอกภาพในความหลากหลาย	
(Unity	 in	 Variety)	 และเอกภาพที่กล่าวนี้ไม่ใช่
เอกภาพทางวัสดุ	แต่เป็นเอกภาพทางรูปทรง

“Stuart Davis” ผลงานของวิลเฮล์ม ลีเซกัง (Wilhelm 
Liesegang) จัดเป็นผลงานศิลปะแบบรูปทรงนิยม 
(Formalism)

ศิลปะแบบรูปทรงนิยม (Formalism)
เสริมสาระ

ศิลปะแบบเลียนแบบนิยม (Imitationalism)
	 เป็นศิลปะที่เน้นในคุณค่าเชิงพรรณนา	 รูปแบบของผลงานจะมองจากลักษณะของงานที่เห็น
อย่างถูกต้องชัดเจนที่สุดตามหัวเรื่องของผลงานนั้น	 รูปแบบที่ปรากฏให้เห็นจะมีความเหมือนจริง
มากท่ีสุด	 เป็นส่วนส�าคัญที่แสดงว่าผลงานนั้นดีหรือไม่ดี	 การวิจารณ์จะพิจารณาเร่ืองของฝมือและ
ความถูกต้องตามสายตาที่มองเห็นเป็นส�าคัญ	 โดยให้ความสนใจกับเนื้อหา	 เรื่องราว	 ความถูกต้อง	
และรายละเอียดของภาพ

	 หลักการเขียนภาพเกี่ยวกับทัศนียภาพวิทยา	 ทฤษฎีแสง	-	เงา	 กายวิภาค	 และองค์ประกอบศิลป์	
จะมบีทบาทส�าคัญอย่างมากต่อการประเมินคณุค่าของผลงานและเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิว่าผลงานชิน้ใด
มีความสมบูรณ์ตามแนวเลียนแบบนิยม
	 แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ของพวกเลียนแบบนิยมเน้นที่การสื่อสารความหมายและการถ่ายทอด
ด้วยสื่อชนิดต่างๆ	 ตามความจริงที่ปรากฏในธรรมชาติ	 ศิลปินกลุ่มนี้จะเคารพเหตุผลและกฎเกณฑ์
ตามความเป็นจริงมากกว่าการแสดงออกและอารมณ์ความรูส้กึ	แต่เน้นการสร้างงานจากสิง่ทีป่รากฏขึน้
ตามการเห็นจริงๆ	มากกว่าความฝัน

๑0
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๑.	 การบรรยายเกี่ยวกับผลงานทางทัศนศิลป์	มีประโยชน์ในการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะอย่างไร

๒.	 เพราะเหตุใดในการบรรยายผลงานทัศนศิลป์	จึงควรใช้ค�าศัพท์ทางทัศนศิลป์ประกอบลงไปด้วย

๓.	 ศัพท์ทางทัศนศิลป์มีความส�าคัญต่อการบรรยายผลงานทัศนศิลป์อย่างไร

๔.	 	การบรรยายผลงานทัศนศิลป์	 นอกจากการใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์แล้ว	 มีเทคนิคใดอีกบ้างที่สามารถ

น�ามาใช้ประกอบการบรรยายเพื่อความน่าสนใจยิ่งขึ้น

๕.	 	เพราะเหตุใดการบรรยายผลงานศิลปะสมัยใหม่เป็นวิธีการที่ยาก	 ทั้งการอธิบายความหมายในผลงาน

และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

กิจกรรมที่		 ๑	 	ให้นักเรียนแต่ละคนไปหาภาพ	๑	ภาพ	อาจจะเป็นด้านจิตรกรรม	ประติมากรรม	

สถาปัตยกรรม	ฯลฯ	แล้วบรรยายผลงานด้วยการใช้ภาษาต่างๆ	ประกอบกับศัพท์

ทางทัศนศิลป์	จากนั้นออกมาน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

กิจกรรมที่		 ๒		 	ให้นักเรียนค้นหาค�าศัพท์ทางทัศนศิลป์จากแหล่งการเรียนรู ้ต่างๆ	 เพิ่มเติม	

จากหน่วยการเรียนรู้น้ีคนละ	 ๑๐	 ค�า	 พร้อมหาความหมาย	 และเขียนลงในสมุด

แล้วน�าส่งครูผู้สอน

กิจกรรมที่		 ๓		 	ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกผลงานประติมากรรมของศิลปินไทย	 แล้วน�าผลงานน้ัน

มาน�าเสนอหน้าชั้นเรียน	พร้อมอธิบายเรื่องราวที่เห็นทั่วไปในผลงาน	โดยใช้ภาษา

ที่สื่อท�าความเข้าใจได้ง่ายประกอบกับศัพท์ทางทัศนศิลป์

กิจกรรมที่		 ๒		 	ให้นักเรียนค้นหาค�าศัพท์ทางทัศนศิลป์จากแหล่งการเรียนรู ้ต่างๆ	 เพิ่มเติม	

กิจกรรมที่		 ๓		 	ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกผลงานประติมากรรมของศิลปินไทย	 แล้วน�าผลงานน้ัน

กิจกรรมที่		 ๑	 	ให้นักเรียนแต่ละคนไปหาภาพ	๑	ภาพ	อาจจะเป็นด้านจิตรกรรม	ประติมากรรม	

๑๒


