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หน่วยท่ี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์

๑
  สิ่งจำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจ�ก 

ปัจจัยส่ี คือ อ�ห�ร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อ�ศัย และย�รักษ�โรคแล้ว 

อ�รมณ ์คว�มพงึพอใจกม็คีว�มสำ�คญัดว้ยเชน่กนั ซึง่ผลง�น

ศิลปะท�งด้�นทัศนศิลป์นับว่�เป็นแนวท�งหนึ่งที่จะช่วย

พัฒน�ตัวเร�ให้มีคว�มสุขสมบูรณ์พร้อมท้ังท�งร่�งก�ย จิตใจ 

อ�รมณ์ สังคม และสติปัญญ� ทั้งนี้ ง�นทัศนศิลป์จะเป็นผลง�น 

ท่ีเร�สัมผัสซึ่งคว�มง�มได้จ�กก�รมองเห็น โดยง�นทัศนศิลป์

จะจำ�แนกแยกย่อยได้อีกหล�ยประเภท ดังนั้น ก่อนท่ีจะเรียนรู้ 

เทคนคิวิธแีละลงมอืสร้�งสรรคผ์ลง�นทัศนศลิป์แตล่ะประเภท จงึควร 

ศึกษ�เรื่องร�วเบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนศิลป์เป็นก�รปูพื้นฐ�นไว้ก่อน
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ñ.	¤วามËมาย¢องศิลปะและทัศนศิลป์

ศิลปะ	 หมายถึง	 ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ท่ีแสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆ	 ให้ปรากฏ

ซึ่งสุนทรียภาพ	ความประทับใจ	หรือความสะเทือนอารมณ์	ตามประสบการณ์	รสนิยม	และทักษะของบุคคลแต่ละคน

นอกจากนี้	ยังมีนักปราชญ์	นักการศึกษา	ท่านผู้รู้	ได้ให้ค�านิยามความหมายของศิลปะแตกต่างกันออกไป	เช่น

	 อย่างไรก็ตาม	 ก็เป็นที่ยอมรับกันในประการ

หนึ่งว่า	 ผลงานที่ถือว่าเป็นงานศิลปะจะต้องเป็นงานที่มี

การสร้างสรรค์	 ไม่ใช่เกิดขึ้นมาเอง	 กล่าวคือ	 “จะตองมี

มนุษยเปนผูสรางสรรค”	ผลงานนั้นๆ

	 ส่วนค�าว่า	“ทศันศิลป์”	(Visual	Art)	เป็นศพัท์ที่

ได้รับการบัญญัติขึ้นใช้ในวงการศิลปะเมื่อประมาณ	๓๐	ปี	

ที่ผ่านมา	จุดมุ่งหมายที่บัญญัติศัพท์	“ทัศนศิลป์”	ขึ้นมา	

กเ็พือ่จ�าแนกความแตกต่าง	หรอืแยกลกัษณะการรบัรูข้อง

มนษุย์ทางด้านศลิปะให้มคีวามชดัเจนมากขึน้	ทัง้นี	้เพราะ

แต่เดิมนั้น	ผลงานทางด้านทัศนศิลป์จะถูกผนวกรวมเข้า

และถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน	 “วิจิตรศิลป์”	 จึงท�าให้เกิด

ความเข้าใจว่า	งานทัศนศิลป์จะต้องเป็นผลงานที่มีความ

ละเอียด	ประณีตบรรจง	และมีความงดงามเท่านั้น

จิตรกรรมไทย เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของช่างเขียนไทย นับเป็น
ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นไม่ซ�้าแบบใคร

	 จากความหมายและค�านยิามทางศลิปะที่ได้น�ามากล่าวอ้างไว้ข้างต้น	จะเหน็ได้ว่าผลงานทีเ่รยีกกนัว่าเป็น	

“ศลิปะ”	จะมทีศันะท่ีแตกต่างกันออกไป	ยากท่ีจะหาข้อสรปุท่ีแน่นอน	หรอืก�าหนดลักษณะของงานศลิปะได้	โดยในแต่ละ

ยุคสมยัท่านผู้รูไ้ด้ก�าหนดความหมายของศลิปะไปตามบรบิทของตนเอง		ซึง่ย่อมจะมีความแตกต่าง	หรอืเปล่ียนแปลง

ไปตามสภาพของสังคม	สิ่งแวดล้อม	และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ศิลปะ คือ



ò.	¤วามสัมพัน¸�ระËว‹างศิลปะกับมนุÉย�

การสร้างสรรค์ทางศลิปะ	เป็นกจิกรรมพฒันาสตปัิญญาและอารมณ์	ซึง่จะเกดิขึน้ได้เฉพาะในสงัคมมนษุย์

เท่านั้น	 ถึงแม้ว่าในหมู่สัตว์บางชนิดก็อาจจะมีกิจกรรมในลักษณะท�านองเดียวกับที่มนุษย์กระท�าขึ้น	 แต่เราก็ไม่อาจ

นบัว่าเป็นงานศลิปะได้	เนือ่งจากกจิกรรมเหล่านัน้	มกัถกูสร้างขึน้มาโดยความบงัเอญิ	หรอืเกดิจากสญัชาตญาณของ

สัตว์เอง	ซึ่งมักจะมีเป้าหมายเพื่อป้องกันภยันตราย	ด�ารงเผ่าพันธ์ุ	หรือเพื่อการด�ารงชีวิตรอดเป็นหลัก

	 การสร้างสรรค์ทางศิลปะของมนุษย์เชื่อว่าเกิดขึ้นมาต้ังแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคหิน	 หรือเมื่อประมาณ	

๕๐๐,๐๐๐-๔,๐๐๐	ปีมาแล้ว	 นับตั้งแต่เมื่อครั้งที่บรรพบุรุษของมนุษย์ยังเป็นพวกเร่ร่อนอาศัยอยู่ตามถ�้า	 เพิงผา	

ด�ารงชีพด้วยการล่าสัตว์	และหาของป่ามาเป็นอาหาร	โดยผลงานศิลปะถ้าไม่นับพวกเครื่องมือเครื่องใช้	ล�าดับแรกๆ

จะเป็นภาพวาด	 ซ่ึงปรากฏอยู่ตามผนังถ�้าในท่ีต่างๆ	 เช่น	 ภาพวัวไบซัน	 ที่ถ�้าอัลตามีรา	 ประเทศสเปน	 ภาพสัตว์

ชนิดต่างๆ	เช่น	ม้า	กวาง	เป็นต้น		ที่ถ�้าลาส์โกซ์	ประเทศฝรั่งเศส		ส�าหรับในประเทศไทยก็ส�ารวจพบภาพวาดในที่

หลายแห่ง	เช่น	ภาพช้าง	ภาพเต่า	ที่ผาแต้ม	อ�าเภอโขงเจียม	จังหวัดอุบลราชธานี		ภาพนก	ภาพจระเข้	ที่ถ�้าผีหัวโต	

อ�าเภออ่าวลึก	จังหวัดกระบี่	เป็นต้น

	 ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าศิลปะมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ในแง่ที่เป็นผลงาน	 หรือวิธีการแสดงออกมา	

เพื่อตอบสนองอารมณ์ของตนเอง	 อาจจะเป็นความประทับใจ	 ความซาบซึ้ง	 ผ่อนคลายความตึงเครียด	 หรือเพื่อ

ความชื่นชม	 และศรัทธา	 โดยผลงานศิลปะแรกๆ	 ของมนุษย์	 เชื่อว่าน่าจะเกิดจากแรงบันดาลใจของมนุษย์ท่ีมีต่อ

ความงามทางธรรมชาติ	หรือสภาพแวดล้อม	จากนั้นจึงค่อยๆ	ถ่ายทอดความประทับใจนั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะ	

โดยอาจจะเป็นงานประเภทจิตรกรรม	และประติมากรรมอย่างง่ายๆ

(ภาพซ้าย) ภาพเขียนสี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ รูปสัตว์ชนิดต่างๆ พบที่ถ�้าลาส์โกซ์ (Lascaux) ประเทศฝรั่งเศส 
(ภาพขวา) ภาพเขียนสี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ รูปคนและสัตว์ชนิดต่างๆ พบที่ผาแต้ม อ�าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

๓



ó.	ประàภท¢องงานทัศนศิลป์

	 ผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์	สามารถจ�าแนกออกได้เป็น	๔	ประเภท	คือ

จิตรกรรม
ภาพวาด ภาพเขียน

สถาปตยกรรม
แบบเปด แบบปด

ประติมากรรม
แบบนูนตํ่า แบบนูนสูง 
แบบลอยตัว

ภาพพิมพ
พิมพผิวนูน พิมพรองลึก 

พิมพพื้นราบ พิมพฉากพิมพ

ประเภทงานทัศนศิลป

	 ๓.๑	จิตรกรรม	(Painting)

จิตรกรรม	หมายถึง	การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์บนพื้นระนาบด้วยวิธีการลาก	การขีดเขียน	หรือการ

ระบายสีฝุ่น	สีน�้า	สีน�้ามัน	ลงบนพื้นผิววัสดุที่มีความราบเรียบ	เช่น	กระดาษ	ผ้าใบ	ผนัง	แผ่นไม้	เพดาน	ผิวหน้า

ของวตัถอุืน่ๆ	เป็นต้น		เพือ่ให้เกดิเรือ่งราวและความงามตามความนกึคิดและจินตนาการของผูว้าด	จิตรกรรมสามารถ

จ�าแนกได้เป็น	๒	ลักษณะ	ดังนี้

	 ๑)	ภาพวาด	(Drawing)	เป็นศัพท์ทางทัศนศิลป์ที่ใช้เรียกภาพวาดเขียน	ภาพวาดเส้น	แบบเป็น	๒	มิติ	

คือ	มีเพียงความกว้าง	และความยาว	โดยใช้วัสดุต่างๆ	เช่น	ดินสอด�า	สีชอล์ก	สีเทียน	ถ่านเกรยอง	เป็นต้น

	 ๒)	ภาพเขียน	(Painting)	 เป็นการสร้างงาน	๒	มิติ	บนพื้นระนาบด้วยสีหลายสี	การเรียกชื่อลักษณะ

ของภาพเขยีนจะเรยีกตามวสัดทุี่ใช้เป็นส�าคญั	เช่น	การเขยีนภาพด้วยสนี�า้	การเขยีนภาพด้วยสนี�า้มนั	การเขียนภาพ

ด้วยสีอะคริลิก	เป็นต้น

“ทาเรือประมง” ภาพเขียนสีน�้า ผลงานของ สุชาติ  เถาทอง “ดอกไมชูชอรับแสง” ภาพเขียนสีน�้ามันบนผ้าใบ ผลงานของ
กมลรัตน์  เพ็ชรชู

๔



	 ๓.๒	ประติมากรรม	(Sculpture)

ประติมากรรม	หมายถึง	การสร้างงานทัศนศิลป์ที่เกิดจากกลวิธีการปั้น	การแกะสลัก	การหล่อ	การเชื่อม

หรือกระบวนการอื่นใดที่สร้างให้เกิดรูปร่าง	รูปทรง	มีลักษณะเป็น	๓	มิติ	คือ	มีความกว้าง	ความยาว	และความหนา	

เช่น	รูปคน	รูปสัตว์	รูปสิ่งของ	เป็นต้น		ประติมากรรมสามารถจ�าแนกได้เป็น	๓	ลักษณะ	ดังนี้

	 ๓.๓	สถาปตยกรรม	(Architecture)

สถาปตยกรรม	 หมายถึง	 ศิลปะและวิทยาการแห่งการก่อสร้างท่ีท�าขึ้นมาเพื่อสนอง

ความต้องการในด้านวัตถุและจิตใจ	 มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นอย่างงดงามถูกต้องตาม

หลักวิชาการ	ผ่านกระบวนการออกแบบ	 เขียนแบบ	ก่อสร้าง	มีความเหมาะสมสะดวกใน

การใช้งาน	มคีวามม่ันคง	แขง็แรง	สถาปัตยกรรมสามารถจ�าแนกได้เป็น	๒	ลกัษณะ	ดงันี้

	 ๑)	แบบเปด	หมายถงึ	สถาปัตยกรรมทีม่นษุย์สามารถเข้าไปใช้สอยได้	

เช่น	สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	ที่พักอาศัย	อาคารเรียน	เป็นต้น		

สถาปัตยกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์	ลักษณะ

ของสถาปัตยกรรมมักจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านสภาพทางภูมิศาสตร์

	 ๒)	แบบปด	หมายถึง	สถาปัตยกรรมที่มนุษย์

ไม่สามารถเข้าไปใช้สอยได้	สถาปัตยกรรมแบบนี้ส่วนใหญ่

จะสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความเชื่อเป็นส�าคัญ	เช่น	พีระมิด

ของอียิปต์	สถูป	เจดีย์	เทวสถาน	เป็นต้น

แบบนูนตํ่า (Bas-Relief)

การปน หรือสลักโดยใหภาพที่เกิด

นูนขึ้นจากพื้นเพียงเล็กนอยเทานั้น โดย

อาศัยแสงเงาชวยทําใหเกิดความรูสึก

ลกึตืน้ในการมองเหน็ เชน รปูบนเหรยีญ

ตางๆ เปนตน

แบบลอยตัว (Round-Relief)

 การปน หรือสลักที่สามารถมองเห็น

และสัมผัสชื่นชมความงามของผลงานได

ทุกดาน หรือรอบดาน ซึ่งประติมากรรม

แบบลอยตัวน้ีอาจจะวาง หรือตั้งอยูบน

ฐานก็ได เชน พระพุทธรูป พระบรมรูป

ทรงมา เปนตน

แบบนูนสูง (High-Relief)

 การปน หรือสลักใหรูปที่ตองการนูน

ขึ้นจากพื้นหลังมากกวาครึ่ง เปนรูปท่ี

สามารถแสดงความตืน้ลกึตามความเปน

จริง เชน ประติมากรรมที่ฐานอนุสาวรีย 

ประติมากรรมบนบานประตูไมแกะสลัก 

เปนตน



	 ๓.๔	ภาพพิมพ์	(Printing)

ภาพพิมพ์	 หมายถึง	 ผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิธีการกดแม่พิมพ์ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษ	

โดยใช้แม่พิมพ์ชนิดต่างๆ	 เช่น	 แม่พิมพ์ไม้	 แม่พิมพ์โลหะ	 แม่พิมพ์อื่นๆ	 เป็นต้น	 	ซึ่งแม่พิมพ์เหล่านั้นศิลปนได้

ออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นมา

	 ทั้งนี้การพิมพ์ภาพนั้นจะต้องมีแม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างในการพิมพ์	 ซึ่งเราสามารถเลือกใช้วัสดุต่างๆ	

น�ามาท�าเป็นแม่พิมพ์ได้	เช่น	ใบไม้	กิ่งไม้	กระดาษ	ไม้กอก	กระดุม	ขวด	เป็นต้น		โดยวัสดุที่จะน�ามาเป็นแม่พิมพ์

ได้ดนีัน้จะต้องมร่ีองมรีอยจะเป็นร่องลกึมาก	หรอืลกึน้อย	รอยนนูมาก	หรอืรอยนนูน้อยกข็ึน้อยูก่บัลกัษณะแบบอย่าง

หรือรูปแบบในการพิมพ์

	 ภาพพิมพ์ถ้าจ�าแนกตามชนิดของแม่พิมพ์	 สามารถจ�าแนกได้เป็น	 ๔	 ลักษณะ	 คือ	 ภาพพิมพ์ผิวนูน	

ภาพพิมพ์ร่องลึก	ภาพพิมพ์พื้นราบ	และภาพพิมพ์ฉากพิมพ์

ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ในลักษณะต่างๆ (ภาพซ้าย) ภาพพิมพ์แกะไม้ ผลงานของ ประสงค์  สุรงค์เลิศ (ภาพขวา) ภาพพิมพ์แกะไม้ ผลงานของ
วีรพงษ์  ศรีตระกูลกิจการ

๖



เกร็ดศิลป์ ประเภทของงานศิลปะ

	 ผลงานศิลปะที่พบเห็นอยู่รายรอบนั้น	 ได้มีผู้พยายามจัดแบ่งให้เป็นหมวดหมู่	 

เพ่ือสะดวกแก่การศึกษา	 และท�าความเข้าใจ	 แต่เนื่องจากผลงานศิลปะมีความ 

หลากหลายมาก	 การจัดแบ่งประเภทจึงมีอยู่หลายแบบแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่

กับทัศนะว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง	 แต่โดยส่วนใหญ่มักจัดแบ่งออกเป็น	

๒	แขนง	ดังนี้

	 ๑.	วิจิตรศิลป	์(Fine	Art)

	 	 ผลงานศิลปะในแขนงนี้แต่เดิมเรียกว่า	 “ประณีตศิลป์”	 หมายถึง	 ผลงาน

ศิลปะที่มุ่งเน้นคุณค่าทางความงามเป็นส�าคัญ	กล่าวคือ	มุ่งตอบสนองอารมณ์และ 

ความรู้สึกทางด้านจิตใจเป็นหลักมากกว่าค�านึงถึงประโยชน์ใช้สอย	 แบ่งสาขา

ย่อยออกเป็นทัศนศิลป์	 (Visual	Art)		ดุริยางคศิลป์	(Music)		นาฏยศิลป์	(Dance) 

สถาปัตยกรรม	(Architecture)		และวรรณกรรม	(Literature)

	 ๒.	ประยุกต์ศิลป	์(Applied	Art)

	 	 ผลงานทางศิลปะท่ีได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น	 เพื่อมุ่งประโยชน์ใช้สอยเป็น	

ส�าคัญ	 โดยใช้หลักการทางศิลปะ	 หรือสุนทรียภาพเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์	

แบ่งย่อยเป็นมัณฑนศิลป์	(Decorative	Art)	 	อุตสาหกรรมศิลป์	(Industrail	Art)	 

พาณิชย์ศิลป์	(Commercial	art)		หัตถศิลป์	(Crafts)		และการออกแบบ	(Design)

กิจกรรม  ศิลป์ปฏิบัติ ๑.๑

กิจกรรมที่	 ๑	 	ให้นกัเรยีนแต่ละคนออกแบบแผนผังความคดิ	(Mind	Mapping)	 แสดงประเภทของงานทศันศิลป์ 

แล้วน�าส่งครูผู้สอน

กิจกรรมที่	 ๒	 	ให้นักเรียนจัดกลุ่มแบ่งกันไปส�ารวจแหล่งข้อมูลในท้องถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู่ว่ามีผลงานด้าน 

ทัศนศิลป์อะไรบ้าง	ไม่ว่าจะเป็นผลงานจิตรกรรม	ประติมากรรม	หรือสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า

และความส�าคัญต่อท้องถิ่น	 ให้ถ่ายภาพสถานที่พร้อมรายละเอียดพอสังเขปของแหล่งข้อมูล	

แล้วผลัดเปลี่ยนกันน�าไปแสดงที่ป้ายนิเทศ
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ธรรมชาตเิป็นปรากฏการณ์อย่างหนึง่ทีท่�าให้เกดิการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ในรปูแบบต่างๆ ทีม่นุษย์สามารถเลือกแง่มมุบางด้านจากธรรมชาติ
มาเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้

๔.	สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

 สิง่แวดล้อม	คือ	ปรากฏการณ์ต่างๆ	หรอืสรรพส่ิงต่างๆ	ทีอ่ยูล้่อมรอบตัวเรา	ซึง่สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น	

๒	ประเภท	คือ	สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	เช่น	ป่าไม้	ทะเล	ดอกไม้	สายหมอก	ภูเขา	น�้าตก	เป็นต้น	

และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์โดยฝีมือของมนุษย์	เช่น	อาคารบ้านเรือน	สวนสาธารณะ	 

ถนน	 แสงไฟ	 เป็นต้น	 	ถ้าพิจารณาถึงลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมทั้ง	 ๒	 แบบนี้	 เราจะมองเห็นได้ถึง 

ความหมาย	 ความงาม	 ความน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสายตาของเรามองเห็นเป็นภาพผ่านส่ิงแวดล้อมนั้นๆ	 เช่น	 เห็นเป็น

เส้นสาย	 เป็นสี	 เป็นผิว	 เป็นแสงเงา	 เป็นต้น	 	ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่เราพบเห็น	 ล้วนมีประโยชน์ในด้านการเป็นต้นแบบ 

ให้มนุษย์ได้น�ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ซึ่งจะก่อให้เกิดสุนทรียภาพได้

	 ความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในทางศิลปะถือว่ามีความส�าคัญที่พอจะสรุปได้	ดังนี้

	 ๑)	 เป็นแหล่งก�าเนิดสรรพสิ่ง	ธรรมชาติเป็นแหล่งก�าเนิดอันยิ่งใหญ่ของสิ่งต่างๆ	มากมาย	ก่อให้เกิด

การก่อรูปของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตท่ีมีรูปทรง	 สีสันต่างๆ	 นานา	 อย่างน่าอัศจรรย์	 สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับ 

ผู้พบเห็น

	 ๒)	เป็นแหล่งสร้างระบบระเบียบ	 ธรรมชาตินอกจากให้ก�าเนิดสรรพส่ิงบนพื้นโลกให้เกิดขึ้นแล้ว	 

กลไกตามธรรมชาติบางอย่างยงัช่วยจดัแบบแผนของสิง่ต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้ให้มรีะบบ	ระเบยีบ	มคีวามสมัพนัธ์กลมกลนืกนั 

หรือมีความแตกต่างขัดแย้งกัน	แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล	มีเอกภาพ	และงดงาม

	 ๓)	เป็นแหล่งท�าให้เกิดความสนใจ	ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเ่กดิข้ึนในแต่ละช่วงเวลาและในแต่ละ

โอกาสจะปรากฏด้วยรูปทรง	 สีสัน	 พื้นผิว	 เส้นสายอย่างน่าสนใจและมีความหมายด้วยตัวของมันเอง	 รูปลักษณะ 

ที่มองเห็นได้ท้ังหลายข้างต้นได้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้มนุษย์เกิดความรู้สึกชื่นชม	 ความพึงพอใจ	 ตลอดจนเกิด 
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พระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน รูปแบบศิลปะ
ไทยล้านนา

ภาพพิมพ์บนกระดาษ ผลงานของ ปรีชา  เถาทอง ที่ถ่ายทอดแสงเงา 
ที่ฉายทาบพระอุโบสถวัดภูมินทร์

ความรู้สึกต่างๆ	 ทั้งนี้สิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์	 โดยท�าให้เกิด 

แรงบันดาลใจ	 หรือเกิดความประทับใจให้แก่ผู้คน	 เช่น	 ดอกไม้ผลิดอกบานหลากสีสัน	 ดวงอาทิตย์สาดแสงสีทอง 

ตอนใกล้ลับขอบฟ้า	 ท้องทุ่งนาที่มีต้นข้าวเขียวขจี	 เรือประมงริมชายฝั่งทะเล	 เป็นต้น	 	ความประทับใจน้ีจะเป็น 

แรงผลักดัน	หรือกระตุ้นให้ผู้คนพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ตนพบเห็น	และมีทัศนะว่ามีความงามตามสายตาตามมุมมอง 

ของตน	 สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์แขนงต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด	 ภาพพิมพ์	 ผลงานแกะสลัก	 

ผลงานปั้น

๕.	ทัศนศิลป์กับสุนทรียภาพ

 สุนทรียภาพ	 หมายถึง	 ความเข้าใจและความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงามในธรรมชาติ	 หรือใน 

งานศิลปะ	ส�าหรับผลงานทางทศันศิลป์กจ็ะเป็นผลงานทีท่�าให้เกดิสนุทรียภาพ	หรือสมัผสัความงามได้ด้วยการมองเห็น	 

ซึ่งมนุษย์เราแต่ละคนจะเกิดสุนทรียภาพต่องานทัศนศิลป์แตกต่างกันออกไป	 ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์	 รสนิยม	

สติปัญญา	และความรู้สึกนึกคิด

	 ส�าหรับนักเรียนถ้าจะพัฒนาตนเองให้รู้สึกซาบซึ้ง	หรือสัมผัสความงามทางทัศนศิลป์ได้อย่างดีนั้น	จะต้อง

หม่ันสงัเกต	จดจ�า	บ่มเพาะประสบการณ์ไปทลีะเลก็ละน้อย	ทัง้นี	้หลกัเกณฑ์ทีจ่ะท�าให้มสีนุทรยีภาพต่องานทศันศลิป์	

เริ่มแรกเมื่อเรามองดูผลงานทัศนศิลป์ให้พิจารณาดูส่วนที่เป็นจุดเด่นก่อน	 แล้วค่อยพิจารณาองค์ประกอบโดยรวม	 

จากนั้นจึงค่อยดูลึกลงไปในรายละเอียด	เช่น	ขนาด	รูปร่าง	สีสัน	ลวดลาย	ชนิดของวัสดุ	เป็นต้น

	 เมื่อเรามีทักษะในการพิจารณางานทัศนศิลป์แล้วจะช่วยท�าให้เรามีความรู้	ความเข้าใจถึงความงาม	หรือ

เกิดสุนทรียภาพต่อสิ่งต่างๆ	ท่ีอยู่รอบตัวตามไปด้วย	 รวมท้ังเห็นคุณค่าของประดิษฐกรรมต่างๆ	 ที่มนุษย์สร้างขึ้น	 

เห็นถึงโครงสร้างที่เป็นระเบียบแบบแผนและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง	อันจะมีผลช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเราให้มี

ความอ่อนโยน	มีความสุข	และเกิดความดีงามขึ้นภายในใจ	หรืออาจจะกล่าวอย่างง่ายๆ	ได้ว่า	ผลงานทัศนศิลป์ช่วย

ท�าให้เกิดอารมณ์	สุนทรียภาพและการที่มีสุนทรียภาพก็จะช่วยลดความแข็งกระด้างภายในจิตใจของมนุษย์
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เสริมสาระ

 การศึกษาสาระทัศนศิลป์ให้ได้ผลดีนั้น นักเรียนจ�าเป็นจะต้องมีประสบการณ์ตรงให้มาก ต้องรู้มาก 

และพบเห็นผลงานทัศนศิลป์ต่างๆ ให้มาก องค์ความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนถือเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น ซึ่งแหล่งเรียนรู้

ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนและสามารถไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้สะดวก เช่น

๒. สื่อสิ่งพิมพ ปจจุบันมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้

ความรู้ทางด้านทัศนศิลป์อยู่มากมายหลายลักษณะ ทั้งที่

เป็นหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แมกกาซีน 

มีท้ังที่เป็นเพียงคอลัมน์แทรกในเล่ม และว่าด้วย

ศิลปะโดยตรง การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ควรอ่าน

ประกอบจากหลายๆ เล่ม เพื่อจะได้มุมมองที่

หลากหลาย

๓. สื่ อสารมวลชน  ไม่ ว่ าจะ เป็น

โทรทัศน์ วิทยุ จะมีรายการที่กล่าวถึงผลงานการ

สร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ไว้ ซึ่งเราสามารถติดตามชม

ได้ตามกาลเทศะ บางรายการสามารถติดตามชมรายการ

ย้อนหลังได้ด้วยทางอินเทอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ประเภทนี้

มีข้อดี คือ มีความทันสมัย มีวิธีการน�าเสนอท�าให้เข้าใจ

เรื่องราวได้ง่ายและชวนให้ติดตาม

๑. ขอมูลจากเว็บไซต โดยการสืบค้นผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ซึ่งปจจุบันมีเว็บไซต์ที่น�าเสนอข้อมูล และผลงานทาง

ทัศนศิลป์จ�านวนมากมาย ที่เป็นภาษาไทยก็มีนับเป็นร้อยเว็บไซต์ 

มีทั้งที่จัดท�าขึ้นโดยบุคคล องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งหลาย

เว็บไซต์ก็ได้น�าเสนอผลงานของศิลปนมีชื่อเสียงให้เราได้เข้าไป

แวะชม รวมทั้งมีเว็บบอร์ดให้สนทนาเกี่ยวกับเร่ืองราวทางด้าน

ศิลปะอีกด้วย

ปจจุบันเราสามารถหาความรู้เก่ียวกับทัศนศิลป์ เพ่ิมเติมได้จาก
นิตยสารต่างๆ

ตัวอย่างเว็บไซต์ของส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เก่ียวกับศิลปะไทย และศิลปะ
ร่วมสมัย
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