
หน่วยการเรียนรู้ที� ๒

ที�ใช้ในการบรรยายผลงาน



ตวัชี�วดั

บรรยายจุดประสงคแ์ละเนื�อหาของงานทศันศิลป์ บรรยายจุดประสงคแ์ละเนื�อหาของงานทศันศิลป์ 
โดยใชศ้พัทท์างทศันศิลป์ (ศ 1.1 ม.4-6/2)



ผงัสาระการเรียนรู้

ศัพท์ทางทัศนศิลป์
ที�ใช้ในการบรรยายผลงาน

ศพัทท์างทศันศิลป์
ศัพท์ทางทัศนศิลป์

ที�ใช้ในการบรรยายผลงาน

ตวัอยา่งการบรรยาย
ผลงานทศันศิลป์โดย
ใชศ้พัทท์างทศันศิลป์



ศัพท์ทางทศันศิลป์

การเรียนรู้เกี2ยวกบัศพัทท์างทศันศิลป์นั�น 
กเ็พื2อใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจเนื�อหา และจุดประสงค์
ของผลงานทางทศันศิลป์  ดงันี�

การแกะสลกั (Carving)

เป็นวธิีการสร้างงานประติมากรรม
โดยวสัดุ เช่น ไม ้หิน หรืองาชา้ง มาตดั 
ขดุแกะ หรือสกดัใหเ้ป็นรูปที2ตอ้งการ



เป็นกรรมวธิีพิมพภ์าพ
อยา่งหนึ2งที2พฒันาจาก
การพิมพล์ายฉลุโดยใชผ้า้ไหม
เป็นแม่พิมพ์

กลวธิีพมิพ์ผ้าไหม (Silk Screen)

เป็นแม่พิมพ์

เป็นการถ่ายแบบ
จากงานประติมากรรม
ตน้แบบ

การหล่อ (Casting)



สร้างขึ�นมาจากดิน หิน
แร่ธาตุต่าง ๆ  ใหเ้ป็นรูปทรงตาม
ตอ้งการ แลว้ผา่นกรรมวธิีการเผา
เพื2อใหเ้กิดความแขง็แกร่ง

เครื�องปั�นดนิเผา (Ceramic)

เพื2อใหเ้กิดความแขง็แกร่ง

การลงค่านํ�าหนกั
ความอ่อน-แก่ของแสง-เงา
ถกูตอ้งตามธรรมชาติ

ค่าของแสงและเงา (Chiaroscuro :
 คอีาร์รัสควิโร)



คือ ภาพเขียนสีที2ศิลปินสร้างสรรคข์ึ�นดว้ย
ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และ
ทกัษะความชาํนาญดว้ยสีชนิดต่าง ๆ

จิตรกรรม (Painting)

ทกัษะความชาํนาญดว้ยสีชนิดต่าง ๆ

จังหวะ (Rhythm)

คือ การจดัวางองคป์ระกอบใหม้ี
ความสมัพนัธ์ และเชื2อมโยง
ต่อเนื2องกนั



เป็นส่วนประกอบของภาพที2
ปรากฏใหเ้ห็นวา่อยูไ่กลสุด 
ซึ2งเป็นส่วนเสริมจุดสนใจ
ใหเ้ด่นชดัและสวยงามขึ�น

ฉากหลงั (Background)

ใหเ้ด่นชดัและสวยงามขึ�น

หรือความสมดุล คือหลกัการ
จดัองคป์ระกอบของภาพใหรู้้สึก
มีนํ�าหนกัเท่า ๆ กนัทั�งสองขา้ง

ดุลยภาพ (Balance)



ตราสัญลกัษณ์ (Logo)
        หรือ Logo ตดัมาจากคาํวา่ Logotype 
หมายถึง เครื2องหมาย ตราสัญลกัษณ์ซึ2งใชส้ื2อ
ความหมายเฉพาะส่วนราชการ มูลนิธิ สมาคม 
บริษทั หา้งร้าน ฯลฯ อาจเป็นตวัอกัษรหรือรูปภาพ

งานศิลปะที2รับรู้จากการ
มองเห็นไดด้ว้ยสายตา

ทัศนศิลป์ (Visual Art)

บริษทั หา้งร้าน ฯลฯ อาจเป็นตวัอกัษรหรือรูปภาพ
หรือทั�ง 2 อยา่งประกอบกนั



การเขียนภาพบนพื�นระนาบ
(2 มิติ) ใหดู้เป็นภาพ 3 มิติ หรือ
แสดงใหเ้ห็นระยะใกล-้ไกลได้

ทัศนียภาพวทิยา (Perspective)

นํ�าหนัก (Value)

ระดบัความอ่อน-แก่ของสีดาํ
หรือสีอื2น ๆ หรือแสง-เงา



       งานศิลปกรรมที2สร้างเป็นรูปทรง 3 มิติ 
ดว้ยวธิีการปั� น การแกะสลกั สามารถมองไดร้อบตวั

ประติมากรรม (Sculpture)

      คือ ลกัษณะภายนอกของสิ2งต่าง ๆ 
ซึ2งสามารถสมัผสั จบั หรือมองเห็น
ดว้ยสายตา และทาํใหเ้กิดความรู้สึก
ถึงลกัษณะของพื�นผวินั�น ๆ

พื�นผวิ (Texture)



เป็นแฟ้มหรืออลับมัที2ใช้
รวบรวมผลงานส่วนตวั

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ภาพทิวทัศน์ทางทะเล (Seascape)
      เป็นผลงานศิลปะดา้นจิตรกรรม
วาดเสน้ ภาพพิมพ ์ที2สร้างสรรคข์ึ�น
จากเรื2องราวและบรรยากาศของทะเล
ในมิติของกาลเวลาต่าง ๆ กนั



ภาพทิวทัศน์ทางบก (Landscape)
เป็นศิลปะประเภทงานจิตรกรรม

วาดเสน้ หรืองานอื2น ๆ ที2แสดงทศันียภาพ
ของภมูิประเทศที2ปรากฏตามธรรมชาติ

ภาพร่าง (Sketch)
ภาพที2เขียนดว้ยดินสอ ปากกา 
พูก่นัอยา่งคร่าว ๆ
ใชเ้วลาไม่นาน เขียนดว้ย
ความรวดเร็ว



คือ การวาดภาพดว้ยเสน้ดินสอ 
ปากกา แท่งถ่าน (charcoal) ใหเ้สร็จ
สมบูรณ์ในตวัเอง หรืออาจจะเป็นภาพร่าง
เพื2อการเขียนภาพระบายสี (painting)

ภาพวาดเส้น (Drawing)

ใชว้สัดุสิ2งของ  สิ2งประดิษฐ ์
หรือสิ2งที2มีอยูใ่นธรรมชาติมาจดัเป็น
แบบหุ่นนิ2ง ใหศ้ิลปินสร้างสรรคด์ว้ย
หลกัทางสุนทรียศาสตร์

เพื2อการเขียนภาพระบายสี (painting)

ภาพหุ่นนิ�ง (Still Life)



    โดยปกติจะเนน้ที2ใบหนา้ครึ2 งตวั 
หรือเตม็ตวั

รูปคนเหมือน (Portrait)

      มีลกัษณะความนูนที2สูงขึ�นมา
จากระดบัพื�นหลงัเพียงเลก็นอ้ย 
ทั�งนี� เพื2อใหแ้สงและเงาเป็นสิ2งช่วยเนน้

รูปนูนตํ�า (Bas-Relief)



      พื�นที2ที2เกิดจากการนาํเสน้
มาประกอบกนั มี 2 มิติ

รูปร่าง (Shape)

สิ2งที2มีความหนาทึบ 
มีลกัษณะเป็น  3  มิติ

รูปทรง (Form)



     มีลกัษณะความนูนที2สูงจากระดบั
พื�นหลงัอยา่งนอ้ยกึ2งหนึ2งของรูปนั�น

รูปนูนสูง (High-Relief)

      คือ พื�นที2ราบเรียบที2แผข่ยาย
ออกไป มี 2 มิติ คือ ความกวา้ง
และความยาว

ระนาบ (Plane)



     คือ ผลงานศิลปะที2มนุษยส์ร้างขึ�นดว้ย
ความบริสุทธิT ใจ ไดร้ับแรงบนัดาลใจและ
ประทบัใจในธรรมชาติและสิ2งแวดลอ้ม

วจิิตรศิลป์ (Fine Art)

        คือ วงกลมที2จดัเรียงสีต่าง ๆ ไวต้าม
ทฤษฎี ประกอบดว้ยสีอุ่น (Warm Tone) 
และสีเยน็ (Cool Tone)

วงสี (Colour Circle)



เป็นผลงานที2มนุษยส์ร้างสรรค์
ขึ�นมาเพื2อตอบสนองอารมณ์ 
ความประทบัใจ และแรงบนัดาลใจจาก
ความงามแห่งธรรมชาติ

ศิลปะ (Art)

เป็นงานศิลปะที2มีการตดัทอน
รูปทรงบางส่วนออกไปหรือดดัแปลง
ใหเ้ปลี2ยนไปจากความเป็นจริง

ความงามแห่งธรรมชาติ

ศิลปะกึ�งนามธรรม (Semi-Abstract)



       คือ ผลงานที2ศิลปินสร้างสรรคข์ึ�นจาก
ความคิดอิสระ มีการตดัทอน (Distrotion) 
จากธรรมชาติใหเ้หลือเพียงสญัลกัษณ์
ที2สื2อความหมายเฉพาะตวัของศิลปิน

ศิลปะนามธรรม (Abstract)

        ศิลปะที2แสดงถึงรูปลกัษณ์ของ
สิ2งต่าง ๆ ในธรรมชาติและ
สิ2งแวดลอ้มในรูปแบบเหมือนจริง

ที2สื2อความหมายเฉพาะตวัของศิลปิน

ศิลปะรูปธรรม (Realism)



     ไดแ้ก่ งานสร้างสรรคโ์ดยฝีมือชาวบา้น
ที2สร้างขึ�นเพื2อสืบทอดประเพณีนิยม
มีลกัษณะเฉพาะตวัที2แตกต่างกนัไป
ในแต่ละทอ้งถิ2น

ศิลปิน (Artist)

ศิลปะพื�นบ้าน (Folk Art)

คือ ผูส้ร้างสรรคง์านทศันศิลป์
ในแต่ละทอ้งถิ2น

ศิลปิน (Artist) คือ ผูส้ร้างสรรคง์านทศันศิลป์



     เป็นความรู้สึกในคุณค่าของ
ความงดงาม ความไพเราะ 
ความรื2นรมยจ์ากธรรมชาติหรือ
ผลงานศิลปะ

สุนทรียภาพ (Aesthetic)

คือ ลกัษณะความเขม้ของแสง
ที2สะทอ้นสู่สายตา ปรากฏเป็นสีต่าง ๆ 
สามารถกระตุน้อารมณ์และมีอิทธิพล
ต่อความรู้สึก

ผลงานศิลปะ

สี   (Colour)



คือ สีที2ใหค้วามรู้สึกเยน็ นิ2ง 
สงบ ไดแ้ก่ สีม่วง สีม่วงนํ�าเงิน สีนํ�าเงิน  
สีเขียวนํ�าเงิน สีเขียว และสีเขียวเหลือง

สีเยน็ (Cool Colour)

คือ สีที2ใหค้วามรู้สึกร้อน ไดแ้ก่
สีม่วง สีม่วงแดง สีแดง สีสม้แดง สีสม้ 
สีสม้เหลือง ไล่เรียงไปจนถึงสีเหลือง

สีอุ่น (Warm Colour)



       เป็นศิลปกรรมสมยัใหม่ที2ผสมผสาน
เชื2อมโยงจนไม่อาจเรียกวา่เป็นตวังาน
อยา่งหนึ2งอยา่งใดโดยเฉพาะได้

สื�อผสม (Mixed Media)

เสน้เกิดจากการต่อกนัของ
จุดบนพื�นระนาบอยา่งมีทิศทาง  
 เช่น  เสน้ตรง  เสน้โคง้ เสน้หยกั

เส้น (Line)



คือ การสร้างงานศิลปะหรือ
การตกแต่งดว้ยสีเพียงสีเดียว โดยทาํให้
เกิดค่านํ�าหนกัของสีต่างกนั

เอกรงค์ (Monochrome)

คือ ศิลปะที2ออกแบบ
และผลิตเป็นจาํนวนมาก

อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art)

เกิดค่านํ�าหนกัของสีต่างกนั



ตัวอย่างการบรรยายผลงานทัศนศิลป์โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศิลป์

เหตุแห่งวถิีร่วมสมยัทั�งปวง
ลว้นเกิดจากความสมดุลที2บกพร่อง 

แนวความคดิในการสร้างผลงาน

ลว้นเกิดจากความสมดุลที2บกพร่อง 
และมนุษยน์ั�นมกัจะมีเหตุผล
ดงักล่าวที2เกี2ยวเนื2องไปกบัความ
อยาก ความตอ้งการในสิ2งต่าง ๆ 
จนลาํดบัพฒันาการของมนัเองได้
ก่อเกิดเป็นอาํนาจแห่งความอยาก

‘ริน หมายเลข 2’
วราวุฒิ โตอุรวงศ์, เทคนิคผสม, 2551



ผงัสรุปสาระสําคญั

ศัพท์ทางทศันศิลป์
      ศัพท์ทางทศันศิลป์มีหลายคาํศัพท์

การเข้าใจความหมายของคาํศัพท์ศัพท์ทางทศันศิลป์
ที�ใช้ในการบรรยายผลงาน

การเข้าใจความหมายของคาํศัพท์
จะทาํให้เข้าใจผลงาน สามารถ

ประเมินหรือวจิารณ์งานทศันศิลป์ได้


