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การสร้างสรรค์งานจติรกรรม 

 จิตรกรรม เป็นผลงานทศันศิลป์แขนงหน่ึง ท่ีเก่ียวขอ้ง 
สัมพนัธ์กบัการวาดเขียนและระบายสี มีลกัษณะทัว่ไป 
เป็นผลงานบนแผน่พ้ืน 2 มิติ แต่ใชก้ระบวนการเพ่ือสร้าง 
ภาพลวงตาใหเ้กิดเป็น 3 มิติ โดยใชสี้ชนิดต่าง ๆ เช่น สีนํ้ า 
สีนํ้ ามนั สีฝุ่ น เป็นส่ือกลางในการแสดงออกถึงเจตนา 
ในการสร้างสรรค ์



โดยทัว่ไปแลว้ จิตรกรรมมีหลายเร่ืองราวท่ีศิลปินนิยม
นาํมาสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ 

1. จติรกรรมประเภทหุ่นน่ิง (Still Life) 

ไดแ้ก่ การเขียนภาพจากหุ่นและแบบ
ท่ีจดัไว ้ซ่ึงสามารถเลือกหาไดต้าม 
ความตอ้งการทางดา้นเน้ือหาและ
ความคิดในการแสดงออกทางศิลปะ 



ไดแ้ก่ ภาพววิทิวทศัน์ต่าง ๆ เช่น ทะเล ป่าไม ้บา้นเมือง แม่นํ้ า 
จิตรกรรมประเภทน้ีจะใชสี้บรรยากาศ ระยะต้ืน-ลึก ใกล-้ไกล
เป็นส่วนประกอบท่ีทาํใหภ้าพมีความสวยงาม 

2. จิตรกรรมประเภทภาพทวิทศัน์  (Landscape) 



ไดแ้ก่ การเขียนภาพเก่ียวกบัชีวติของคนหรือภาพคนเหมือน 
ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษในดา้นของรูปร่างหนา้ตา ซ่ึงเป็นส่วน
สาํคญัท่ีจะทาํใหภ้าพดูมีชีวติชีวาตามบุคลิกภาพของแต่ละคน 

3. จติรกรรมประเภทภาพคน (Portrait) 



ไดแ้ก่ การเขียนภาพสัตวต่์าง ๆ โดย
สร้างสรรคใ์หมี้ชีวติชีวาตามลกัษณะ
ของสัตวป์ระเภทนั้น ๆ 

4. จิตรกรรมประเภทภาพสัตว์ (Animals) 



ไดแ้ก่ ภาพเขียนท่ีเป็นเร่ืองราวของศาสนา ประวติัศาสตร์ 
วรรณคดี โดยจะเป็นภาพท่ีผสมผสานเร่ืองราวทุกอยา่งเขา้
ดว้ยกนั 

5. จติรกรรมประเภทเร่ืองราวจากศาสนา ประวตัศิาสตร์ และ
วรรณคด ี(Religion, History and Literature) 



การสร้างสรรค์งานจติรกรรมสีนํา้ 

จะตอ้งมีขั้นตอนและอุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างสรรคง์านจิตรกรรม
เคร่ืองมือและวสัดุ อุปกรณ์ ในการสร้างสรรคจิ์ตรกรรมสีนํ้ า 
ประกอบดว้ย 
 1. กระดาษ (Paper) โดยทัว่ไปกระดาษสาํหรับ 
สีนํ้ าจะมีพ้ืนผวิแตกต่างกนั ทั้งพ้ืนผวิหยาบและพ้ืนผวิเรียบ 
โดยกระดาษพ้ืนผวิหยาบสีจะแหง้เร็วกวา่พ้ืนผวิเรียบ แต่
กระดาษพ้ืนผวิเรียบจะสามารถเช็ดสีออกจากกระดาษได้
ดีกวา่ 



 2. ดนิสอ (Pencil) และยางลบ (Eraser) ดินสอควรจะ
ใชเ้กรดอ่อน ๆ เช่น HB หรือไม่เกิน 2B เพราะไส้ดินสอท่ีดาํ
มากเกินไปอาจจะละลายเวลาท่ีระบายสีทาํใหภ้าพคลํ้าได ้ส่วน
ยางลบควรเป็นชนิดอ่อน จะไดไ้ม่ทาํใหก้ระดาษชํ้า เวลา
ระบายสีจะไม่มีร่องรอยขยุของกระดาษอยู ่



 3. สีนํา้ (Watercolour)  สีนํ้ า โดยทัว่ไปมี 2 เกรด คือ 
สาํหรับนกัเรียน ราคาไม่สูงมาก และสาํหรับศิลปิน จะมีราคาสูง
ตามคุณภาพของสี 

สีนํ้ าจะมีบรรจุภณัฑใ์หเ้ลือกใช้
ตามความเหมาะสม 3 ลกัษณะ 

2) แบบบรรจุเสร็จในจานสีแบบเป็นก้อนแข็ง 

1) แบบหลอด 

3) แบบขวด 



 4. จานสี (Plate) จานสีมี
หลายรูปแบบและหลายขนาด แบบท่ี
มีฝาเปิด-ปิด ซ่ึงเหมาะสาํหรับเขียน
ภาพนอกสถานท่ี ส่วนแบบพลาสติก
ท่ีมีช่องสีเรียงไวข้า้ง ๆ เหมาะสาํหรับ
ใชใ้นหอ้งทาํงาน 



 5. พู่กนั (Brush) พูก่นัท่ีดีตอ้งมีคุณสมบติัท่ีป้ายแลว้
มีจงัหวะสปริงตวัเลก็นอ้ย โดยพูก่นัมี 2 ลกัษณะ คือ 
พูก่นัชนิดกลม และพูก่นัชนิดแบน 



 7. ผ้าเช็ดพู่กนั (Clothes) 
จะใชส้าํหรับซบันํ้าหรือซบัสีจาก
พูก่นัใหเ้จือจางลง ก่อนท่ีจะระบาย
ลงบนแผน่กระดาษ 

 6. ฟองนํา้ (Sponge)  
เป็นส่วนช่วยในการทานํ้าบนกระดาษ
ท่ีไดผ้ลเร็ว และใชใ้นการซบัสีท่ี 
ไม่ตอ้งการออก หรือจะใชซ้บัพูก่นั 
ท่ีชุ่มนํ้ าหรือสีมากเกินไปไดอี้กดว้ย 



 9. กระดานสเกต็ช์และตวัหนีบ 
(Board and Clip) กระดานสเกต็ชจ์ะทาํ 
ดว้ยไมอ้ดัแผน่เรียบ หรือกระดาษหนา
แขง็ นอกจากน้ีควรมีตวัหนีบซ่ึงควรใช้
หนีบทั้ง 4 มุมกระดาษเพ่ือกนักระดาษ
ยน่ งอ หรือปลิว เวลาเขียนภาพ 

 8. ภาชนะใส่นํ้า (Vessel) ถา้หากเขียน
ภาพอยูภ่ายในหอ้งทาํงานสามารถเลือกใชไ้ด้
ทั้งกระบอกนํ้าพลาสติกหรือขนันํ้ าพลาสติก 



 10. ขาตั้งเขียนภาพและเก้าอีน้ั่ง (Easel and Chair) 
การเขียนภาพนอกสถานท่ีจาํเป็นตอ้งมีขาตั้งเขียนภาพ และ
เกา้อ้ีแบบเลก็ ๆ พบัได ้มีนํ้ าหนกัเบา สะดวกในการพกพา 
เป็นอุปกรณ์ช่วยใหส้ะดวกสบายในการเขียนภาพ 



สารละลายประกอบการวาดภาพสีนํา้ 
 โดยปกติสารละลายท่ีใชใ้นการละลายสีนํ้ า คือ นํ้ าสะอาด 
แต่ถา้ตอ้งการความพิเศษในการระบาย จะตอ้งใชส้ารละลายชนิด
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 

 1. Gum Arabic ใชผ้สมสาร
ป้องกนัการกระจายของเน้ือสีเม่ือ
ตอ้งการระบายสีแบบเปียกซอ้นเปียก 
เพราะมีคุณสมบติัทาํใหสี้แหง้ชา้ และ
สีมีความสดใสเม่ือแหง้ 



 2. Watercolour Gel ใชผ้สม
เพ่ือช่วยใหเ้น้ือสีหนาข้ึน เพราะเจลมี 
คุณสมบติัทาํใหสี้นํ้ ามีความเหนียวขน้ 
ทึบแสง 

 3. Wetting Agent เป็นสารท่ีใช้
ผสมเพ่ือลดความตึงของพ้ืนผวิและ 
ช่วยใหพ้ื้นผวิซบันํ้ าไดดี้ข้ึน เช่น เม่ือ
ตอ้งการระบายสีบนกระดาษท่ีมีผวิมนั 



 4. Glycerine ใหห้ยดลงบนสี 
ในจานสีเพ่ือป้องกนัสีแหง้แตก เม่ือตอ้ง
ออกไปเขียนภาพนอกสถานท่ีท่ีมีแดด
และลมแรง แต่ไม่ควรใส่มาก เพราะ 
จะทาํใหสี้ไม่ติดกระดาษเวลาระบาย 

5. Varnishing เป็นสารละลายท่ีใชเ้คลือบ
ผวิหนา้หลงัจากวาดเสร็จและแหง้ดีแลว้ 
เพ่ือป้องกนัการถูกทาํลายดว้ยความช้ืน 
การเปรอะเป้ือนต่าง ๆ และช่วยใหสี้ 
มีความสดใสข้ึน 



 6. Masking Fluid นํ้ ายาทากนันํ้ า เพ่ือปิดทบับางส่วน
ของภาพไวไ้ม่ใหสี้ท่ีระบายทีหลงัทบัหรือซึมเขา้ไปในบริเวณ 
ท่ีไม่ตอ้งการ ในบางคร้ังอาจใชเ้ทปติดกระดาษแทนได ้



 1. จุดสนใจ (Point of Interesting) คือ ส่ิงท่ีกาํหนดให ้  
เป็นส่วนสาํคญั ซ่ึงเป็นจุดสนใจท่ีผูช้มจะเห็นเป็นส่ิงแรกเม่ือ
มองภาพ 

การร่างภาพ 

 ก่อนลงมือร่างภาพตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองหลกัเกณฑ ์
ขององคป์ระกอบศิลป์ คือ 

  2. ความสมดุล (Balance) คือ ความพอดี ความลงตวัในภาพ 

 3. เอกภาพ (Unity) คือ ความเป็นหน่ึงเดียวในภาพ จะตอ้ง    
       เกิดความรู้สึกประสานกลมกลืนเป็นภาพเดียวกนั 



 1. เทคนิควธีิเปียกซ้อนเปียก (wet on wet) คือ 
แนวทางท่ีจะใหผ้ลลพัธ์ของงานออกมาดูประหน่ึงวา่ 
สีจะชุ่มนํ้าทั้งภาพ 

เทคนิคการใช้สีนํ้า 

 เม่ือร่างภาพไดต้ามท่ีตอ้งการแลว้ ใหใ้ชน้ํ้ าทา
กระดาษใหเ้ปียกชุ่มแลว้จึงลงสี วธีิลงสีจะตอ้งลงในขณะท่ี
กระดาษยงัชุ่มนํ้าอยูต่ลอดเวลา การเขียนอาจใชว้ธีิป้ายพูก่นั 
ละเลงสี หรือสลดัสี เม่ือลงสีแก่และตอ้งการใหอ้่อนลงกใ็ห้
ใชพู้ก่นัจุ่มนํ้ าป้ายทบับริเวณท่ีตอ้งการใหสี้อ่อน 



 ภาพท่ีไดจ้ากเทคนิคน้ีจะไม่คมชดั แต่เสน่ห์ของภาพ
จะอยูท่ี่สีสันของภาพท่ีซึมเขา้หากนั 



 เทคนิควธีิน้ีจะไดภ้าพท่ีคมชดั แต่สีจะดูไม่ชุ่มและ
สีไม่ซึมเขา้หากนั เกิดเป็นรอยฝีแปรงสลบัทบัซอ้นกนั 

 2. เทคนิควธีิเปียกซ้อนแห้ง (wet on dry) คือ  
แนวทางการเขียนสีบนกระดาษท่ีไม่ชุ่มนํ้า คือ 
 ใหเ้ขียนสีลงบนกระดาษเลย หรือหลงัจากท่ีได ้
ร่างภาพบนกระดาษแลว้ ใหท้านํ้ าลงบนกระดาษก่อนแลว้
ปล่อยใหก้ระดาษแหง้จึงเร่ิมเขียนสีนํ้ า และเวลาเขียนสีทบั
จะตอ้งรอใหสี้ท่ีเขียนคร้ังแรกแหง้เสียก่อนจึงเขียนทบัได ้



         เทคนิคน้ียงัใชใ้นการเขียนภาพภูเขากอ้นหิน กาํแพงปูน 
ไดอี้กดว้ย 

         การผสมสีกบันํ้ าพอหมาด ๆ แลว้ป้ายลงบนกระดาษ 
ท่ีร่างภาพไวแ้ลว้ สีจะติดบา้ง ไม่ติดบา้ง นิยมใชเ้ขียนภาพ 
ท่ีเป็นทอ้งทะเลประกายแสง เพราะสีท่ีไม่ติดจะมีลกัษณะ
เหมือนฟองคล่ืน  

         3. เทคนิควธีิแปรงแห้ง (dry brush) คือ เทคนิควธีิ 
การเขียนภาพดว้ยแปรงแหง้ คือ 



การสร้างสรรค์งานประตมิากรรม 

ประตมิากรรม (Sculpture) 

 เป็นผลงานศิลปะรูปแบบหน่ึง ซ่ึงมนุษยส์ร้างสรรค์
ข้ึนดว้ยความรู้สึกประทบัใจ บนัดาลใจในธรรมชาติ ท่ี
ประสาทรับสัมผสัความงามจากรูปทรง (Form) มวล (Mass) 
และปริมาตร (Volume) ของคน สัตว ์ส่ิงของ และธรรมชาติ 
โดยมีนยัทางศิลปะเป็นสาํคญั 



ประเภทงานประติมากรรม 
แบ่งตามรูปลกัษณ์ได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

 1. ประเภทนูนตํา่ (Bas-Relief) เป็นผลงาน
ประติมากรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือประดบัตกแต่งอาคาร
ทางสถาปัตยกรรม อนุสาวรีย ์และอนุสรณ์สถาน โดยยดึ
หลกัการสร้างงานดว้ยวธีิการสัมผสั รับรู้ไดเ้ฉพาะ 
ส่วนหนา้เพียงดา้นเดียว โดยการสร้างรูปแบบของงาน 
ใหมี้ความนูนยืน่สูงข้ึนจากฐานท่ีรองรับระดบัพ้ืนหลงั 
โดยสูงข้ึนมาเลก็นอ้ย เช่น เหรียญชนิดต่าง ๆ 



 2. ประเภทนูนสูง (High-Relief) เป็น
รูปแบบประติมากรรมท่ีมีรูปทรงและมวล
ปริมาตรความนูนสูงข้ึนมาจากฐานรองรับท่ี
เป็นพ้ืนหลงัภาพตั้งแต่คร่ึงหน่ึงของรูปจริง 
ข้ึนไป หรือเกือบเท่าจริง สามารถสัมผสัรับรู้
ไดส้องดา้น ทั้งดา้นหนา้และดา้นขา้ง โดยมี
วตัถุประสงคข์องการสร้างงานเช่นเดียวกบั
ประติมากรรมนูนตํ่า เช่น ภาพแกะสลกัไม ้



 3. ประเภทลอยตวั (Round-Relief)  
เป็นผลงานประติมากรรมท่ีมีรูปทรง สามารถ
มองเห็นไดร้อบดา้น เห็นความงามของการ
สร้างสรรคท่์วงท่า ลีลาของรูปทรงท่ีมีมวล
ปริมาตร งามเด่นดว้ยแสงและเงา เช่น  
พระบรมราชานุสาวรีย ์พระพทุธรูป 



ลกัษณะงานประตมิากรรม 

 เป็นผลงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นตามชนิดของวสัดุท่ีมีอยู่
หลากหลาย ทั้งในธรรมชาติและวสัดุท่ีเกิดจากการประดิษฐ์
คิดคน้ข้ึน เช่น ดินเหนียว ดินนํ้ามนั ปูนปลาสเตอร์ หิน ไม ้
โลหะ ใยแกว้ ซิลิโคน 

แบ่งออกได้เป็น 4 ลกัษณะ คือ 



 1. การป้ัน (Modelling) เป็นกรรมวธีิและกระบวนการ
สร้างงานประติมากรรม โดยใชว้สัดุท่ีมีเน้ืออ่อน เช่น ดินเหนียว 
ดินนํ้ามนั ข้ีผึ้ง หรือสารสังเคราะห์อ่ืน ๆ ดว้ยการป้ันพอกวสัดุ 
เพ่ิมรูปทรงตามท่ีออกแบบไว ้



Company Logo 

 2. การแกะสลกั (Carving) เป็นกรรมวธีิและ
กระบวนการสร้างงานประติมากรรม โดยใชว้สัดุท่ีมีเน้ือแขง็ 
เช่น ไม ้หิน งาชา้ง ศิลาแลง ดว้ยกรรมวธีิการตดั ขดุ ขดู สกดั  
ขดัเกลา ดว้ยเคร่ืองมือแกะสลกั 



 3. การหล่อ (Casting)  เป็นกรรมวธีิและ
กระบวนการสร้างสรรคง์านประติมากรรม 
ดว้ยการหล่อหรือถ่ายแบบจากผลงานตน้แบบไว ้
เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีคงทนถาวร และเพ่ิมจาํนวน
ช้ินงานตามตอ้งการ 



 4. การประกอบขึน้รูป (Construction) 
เป็นกรรมวธีิและกระบวนการสร้างสรรคง์าน
ประติมากรรม โดยการสร้างรูปหรือก่อรูป 
ในรูปแบบ 3 มิติ จากแนวความคิดและ 
การออกแบบผลงานไวด้ว้ยการนาํวสัดุท่ีมี 
รูปร่างและสัดส่วนต่าง ๆ หลาย ๆ ช้ิน 
มาประกอบเขา้ดว้ยกนั 



การสร้างสรรค์งานภาพพมิพ์ 

 ภาพพิมพ ์(Print) หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีเกิดข้ึนโดย
วธีิการพิมพ ์(ประทบัรอย) เส้น รูปคน สัตว ์และรูปลกัษณ์
ท่าทางต่าง ๆ จะตอ้งกระทาํบนวตัถุอนัหน่ึงก่อน แลว้จึงกดให้
ไปติดประทบัรอยบนวสัดุอีกอนัหน่ึง 

 กลวธีิต่าง ๆ ท่ีใชส้ร้างงานภาพพิมพ ์แบ่งออกตาม
กระบวนการสร้างสรรคไ์ด ้4 ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 



 1. กรรมวิธีพมิพ์จากส่วนนูน (Relief Process)   หมายถึง  
การสร้างงานภาพพิมพด์ว้ยกรรมวิธีสร้างแม่พิมพ ์โดยนาํวสัดุท่ีมี 
เน้ือแขง็พอสมควร เช่น ไม ้แผน่ยาง มาแกะส่วนท่ีไม่ตอ้งการออก 
และใหค้งไวเ้ฉพาะส่วนท่ีเป็นรูปร่าง รูปทรง ตามแบบร่างแนวความคิด
และเร่ืองราวท่ีกาํหนดไว ้แลว้กล้ิงหมึกพิมพล์งบนผิวส่วนนูนท่ีคงไว ้ 
นาํกระดาษสาํหรับพิมพว์างทาบลงไป พิมพป์ระทบัดว้ยลูกกล้ิงท่ีสะอาด 
หรือนาํเขา้แท่นพิมพส์าํหรับการพิมพภ์าพโดยเฉพาะ จากนั้นลอก
กระดาษข้ึนมาจากแม่พิมพ ์จะไดผ้ลงานภาพพิมพจ์ากแม่พิมพนู์น  
ซ่ึงเรียกวา่ ภาพพิมพแ์กะไม ้



‚กรรมวธีิการพมิพ์จากส่วนนูน‛ 

พืน้ที่ภาพ 
ลูกกลิง้ 

แผ่นไม้ 

‘วดัในกรุงเทพฯ, 2502’ 
ชลูด น่ิมเสมอ, ภาพพมิพ์แกะไม้, 2502 



 2. กรรมวิธีพมิพ์จากส่วนร่องลกึ (Intaglio Process)   หมายถึง 
กลวิธีการสร้างแม่พิมพด์ว้ยแผน่ทองแดง เหลก็ หรือสงักะสี ดว้ยวิธี 
การแกะหรือขดูพ้ืนท่ีของวสัดุบางส่วนออกไป แลว้ผา่นกระบวนการ 
กรดกดั จะทาํใหเ้กิดร่องลึกบนพ้ืนผิวโลหะ เม่ือไดแ้ม่พิมพแ์ลว้ นาํหมึก
พิมพอ์ดัลงในร่องเสน้ในภาพทั้งหมด แลว้เช็ดผิวโลหะท่ีไม่ไดแ้กะหรือ 
กรดกดัออกใหส้ะอาดดว้ยกระดาษหรือผา้จนสะอาด แลว้ใชก้ระดาษพิมพ ์
ท่ีเตรียมไวว้างทาบลงบนแม่พิมพ ์นาํเขา้เคร่ืองพิมพท่ี์มีแรงอดัการพิมพม์าก 
โดยมีผา้สกัหลาดช่วยทาํใหเ้กิดผลดีในการพิมพ ์ซ่ึงทาํใหก้ระดาษติด 
หมึกพิมพใ์นส่วนร่องเสน้ท่ีขงัคา้งอยู ่



‚กรรมวธีิการพมิพ์จากส่วนร่องลกึ‛ 

‘เดก็ชายกบัรูปลกัษณ์ของความรู้สึก หมายเลข 1’ 
นที อุตฤทธ์ิ, แม่พมิพ์โลหะ 

พืน้ที่ภาพ 

เหลก็ 



 3. กรรมวิธีพมิพ์จากส่วนผวิพืน้ (Planographic Process) 
หมายถึง การสร้างงานภาพพิมพบ์นพ้ืนราบ ผิวหนา้เรียบเสมอกนั 
นอกจากภาพพิมพหิ์นแลว้ ยงัมีภาพพิมพบ์นแม่พิมพโ์ลหะบนแผน่
กระจกหรือบนแผน่พลาสติกอีกดว้ย โดยการเขียนภาพลงบนผิวหนา้ของ
วสัดุท่ีตอ้งการใชด้ว้ยสีเกรยองท่ีมีส่วนผสมของไขมนั ชุบหนา้แม่พิมพ์
ใหเ้ปียกดว้ยนํ้า แลว้กล้ิงสีท่ีมีส่วนผสมของไขมนัทบัลงไปจะติดท่ีรูปวาด
สีเกรยอง ส่วนผิวหนา้แม่พิมพท่ี์เปียกนํ้า หมึกจะไม่ติด โดยหลกัการอาศยั
กฎเกณฑไ์ขติดกบัไขและไขไม่ติดกบันํ้า ใชร้ะบบการพิมพด์ว้ยการนาํ 
เขา้แท่นพิมพ ์ภาพท่ีปรากฏข้ึนนั้น เรียกวา่ ภาพพิมพหิ์น (Lithograph) 



‚กรรมวธีิพมิพ์จากส่วนผวิพื้น‛ 

พืน้ที่ภาพ ลูกกลิง้ 

หิน 



 4. กรรมวิธีพมิพ์ผ่านช่องฉลุ (Stencil Process)  หมายถึง 
กลวิธีการพิมพท่ี์ผา่นช่องวา่งท่ีสร้างสรรคไ์ว ้ซ่ึงมีหลายลกัษณะ
และรูปแบบ เช่น การพน่สีผา่นแม่พิมพฉ์ลุ การอดัภาพถ่าย  
การระบายสีผา่นแม่พิมพ ์และการตดักระดาษ ภาพพิมพใ์น
กรรมวิธีน้ีถือหลกัท่ีวา่ การเกิดภาพบนพ้ืนรองรับจะเกิดจากสี 
หรือส่ิงท่ีทาํ ใหเ้กิดภาพทะลุผา่นแม่พิมพไ์ม่ปรากฏบนภาพข้ึน 
เช่น แม่พิมพต์ะแกรงไหม แม่พิมพก์ระดาษ 



‘ขอบเขตแห่งสวรรค์’ 
เฉลมิศักดิ์ รัตนจนัทร์, 

ภาพพมิพ์ตะแกรงไหมบนพื้นไม้, 2546 

พืน้ที่ภาพ 

ผืนผ้า 

หมึก 

‚กรรมวธีิพมิพ์ผ่านช่องฉลุ‛ 

เฟรม 

แท่นปาดหมึก 



 นอกจากภาพพิมพซ่ึ์งเกิดจากกรรมวิธีและกระบวนการพิมพ์
ดว้ยกลวิธี 4 วิธีดงักล่าวแลว้ ยงัมีกรรมวิธีในการสร้างสรรคด์ว้ยวิธี
อ่ืน ๆ อีก เช่น ภาพพิมพช้ิ์นเดียว (Monoprint) และภาพพิมพท่ี์ไดจ้าก
การถูหรือฝน (Rubbing Print) ซ่ึงเป็นวิธีพ้ืนฐานท่ีควรเรียนรู้เก่ียวกบั
ศิลปะภาพพิมพ ์เพ่ือกา้วสู่ความเปล่ียนแปลงของสงัคมและ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ซ่ึงการสร้างสรรคศิ์ลปะภาพพิมพข์องประเทศ
เราไดพ้ฒันาเขา้สู่มาตรฐานสากลทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ
ทัว่ไป 



กระบวนการ 
สร้างสรรค์ 

งานทัศนศิลป์ 

การสร้างสรรค ์
งานจิตรกรรม 

การสร้างสรรค ์
งานประติมากรรม 

การสร้างสรรค ์
งานภาพพิมพ ์

ผงัสรุปสาระสําคญั 
ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและ 
อาจใช้สารละลายประกอบการวาดภาพ 
สีนํา้ มเีทคนิคการวาดภาพที่หลากหลาย 

ผลงานประตมิากรรมสร้าง
ขึน้จากวสัดุที่หลากหลาย 
งานประตมิากรรมนูนสูง 
และประตมิากรรมลอยตวั 

ภาพพมิพ์เกดิจากการนําวตัถุไป 
กดตดิประทับรอยบนวสัดุอกีอนัหน่ึง 


