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หนวยการเรียนรู

การบรรยายผลงานทัศนศิลปñ
สาระการเรียนรูแกนกลาง

● คําศัพททางทัศนศิลป

 การบรรยายผลงานทัศนศิลปเปนการ
อธิบายใหผู ชมเกิดความเขาใจในผลงาน
ทศันศลิป ซึง่ผูบรรยายตองศกึษารายละเอยีด
ของผลงานทัศนศิลปใหเขาใจและตองศึกษา
คาํศพัททางทศันศลิปดวย เพือ่ทีจ่ะไดถายทอด
คุณคาของผลงานไดอยางเหมาะสม

ตัวชี้วัด

● บรรยายจุดประสงคและเน้ือหาของงานทัศนศิลป 

 โดยใชศัพททางทัศนศิลป (ศ ๑.๑ ม. ๔-๖/๒)



๑. ความสําคัญของการบรรยายผลงานทัศนศิลป
 การบรรยายผลงานทัศนศิลป ไมวาจะใชถอยคํา หรือเปนขอเขียนก็ตาม ลวนมีสวนชวย

ในการสรางเสริมความรู ความเขาใจทางศิลปะใหแกตนเองและยังแสดงใหเห็นถึงความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห เนื่องจากการแสดงออกดวยการบรรยายยอมตองผานกระบวนการพิจารณา 

สังเกต และคิดวิเคราะหสิ่งที่เห็นกลั่นกรองออกมาอยางเปนระบบ ในระดับชั้นนี้จะเนนใหผูเรียน

รูจักบรรยายจุดประสงคและเนื้อหาของผลงานทัศนศิลปโดยใชคําศัพททางทัศนศิลป 

 ผลงานทัศนศิลปจะประกอบไปดวยผลงานประเภทจิตรกรรม งานประติมากรรม งาน

สถาปตยกรรม และงานภาพพมิพ ซึง่ทกุประเภทตางกส็รางสรรคขึน้ดวยการออกแบบตามหลกัการ

ทางศิลปะ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดคุณคาทางสุนทรียภาพ หรือเพื่อประโยชนใชสอย แต

ไมวาจะเปนผลงานทศันศลิปประเภทใดกต็าม เรากส็ามารถใชคาํศพัททางทศันศลิปคาํเดยีวกนับรรยาย

ผลงานนัน้ได เนือ่งจากทุกชิน้งานเมือ่จาํแนกแยกแยะลกึลงไป เราจะพบวาตางลวนประกอบไปดวย

องคประกอบของทศันธาตแุละหลกัการจดัองคประกอบศลิปดวยกนัทัง้สิน้ อาจมคีวามแตกตางกนั

อยูบางก็เปนเพยีงบางสวนท่ีตองใชศัพทบญัญัติขึน้มาเฉพาะตามโครงสรางของผลงานนัน้ ๆ  เทานัน้

ผูบรรยายควรศึกษาขอมูลของผลงานทัศนศิลปอยางละเอียด เพื่อจะไดถายทอดขอมูลและตอบขอสงสัยของผูชมได

๒



 การใชคําศัพททางทัศนศิลปในการบรรยายจุดประสงคและเนื้อหาของผลงานทัศนศิลป 

เปนการฝกใหผูเรียนสามารถคนหาสิ่งสําคัญในผลงาน แลวอธิบายใหผูอื่นรับรู แตยังไมถึงขั้น

การวิพากษ วิจารณ และประเมินคุณคา เปนแคเพียงการวางพื้นฐานของการใชความคิดเพื่อ

วิเคราะห จําแนกแยกแยะสิ่งที่เห็นแลวนําเสนอดวยการบรรยายเทานั้น

๒. คําศัพทที่ใชบรรยายผลงานทัศนศิลป
 การบรรยายถึงจุดประสงคและเนื้อหาของผลงานทัศนศิลป เปนการอธิบายใหผูชมเกิด

ความเขาใจวา ผลงานชิ้นนั้นศิลปนมีจุดประสงคอยางไรในการสรางสรรคผลงาน มีเนื้อหาสาระใด

ทีส่อดแทรกอยูในผลงาน เพือ่จะไดเขาใจสารทีศ่ลิปนตองการจะส่ือและเขาใจถงึอารมณ ความรูสึก

ของศลิปนในชวงทีส่รางสรรคผลงานชิน้นัน้ ขณะเดยีวกนัการบรรยายโดยใชคําศพัททางทศันศลิป 

จะทําใหเกิดความเขาใจตรงกันและอยูในกรอบแวดวงทางดานศิลปะ เปนการบรรยายที่มีลักษณะ

ใหความรูในเชิงวิชาการผสมผสานอยูดวย 

 คําศัพททางทัศนศิลปมีอยูเปนจํานวนมาก สวนใหญมีรากฐานมาจากภาษาอังกฤษ 

บางคํามกีารบญัญตัศิพัทเปนภาษาไทยโดยราชบณัฑติยสถานและบางคําศิลปนไทยกเ็ปนผูกาํหนด

ขึ้นเองและใชเฉพาะกลุม ตอไปน้ีเปนตัวอยางของคําศัพททางทัศนศิลปที่เก่ียวกับงานภาพพิมพ

และงานสถาปตยกรรม ซึ่งเลือกมานําเสนอเปนบางคํา ดังตอไปนี้

ความหมาย

การพิมพ
เทคนิค
แกะไม

(Woodcut)

เทคนิคการพิมพที่ใชแมพิมพแกะไม เปนเทคนิคการพิมพจากสวนนูน ดวยการลงหมึกพิมพบน
ผิวหนาตรงสวนนูนของแมพิมพท่ีเปนรูปภาพ ภาพท่ีออกมาจะปรากฏหมึกดําตรงตามสวนนูนของ
แมพิมพ (กรณีการพิมพหลายสีจะใชแมพิมพไมหลายแผน แตละแผนจะแกะลวดลายและใชสี
ท่ีแตกตางกัน แลวนํามาพิมพซอนทับลงไปบนกระดาษแผนเดียวกัน) เชน ภาพ “คล่ืนยักษ
นอกฝงคะนะงะวะ” (The Great Wave of Kanagawa) (ค.ศ. ๑๘๓๑) เปนภาพพิมพแกะไมหน่ึง

ในผลงานชุด “ทัศนียภาพ ๓๖ มุมของ
ภูเขาฟุจิ ” (Fugaku Sanjurokkei) ผลงาน
ของคะสึชิกะ โฮะกุไซ (Katsushika 
Hokusai) ศิลปนชาวญ่ีปุน เปนภาพของ
คล่ืนขนาดใหญท่ีซัดใสเรือประมงใน
จังหวัดคะนะงะวะ มีฉากหลังเปนภูเขาไฟ
ฟุจิ ภาพน้ีมักมีผูเขาใจผิดบอยคร้ังวา
เปนภาพของคล่ืนสึนามิ แตแทจริงแลว
ศิลปนอาจส่ือถึงคล่ืนขนาดใหญเทาน้ันเอง

๓



ความหมาย

การพิมพ
เทคนิค

แกะโลหะ
(Metal cut)

เทคนคิการพมิพทีใ่ชแมพมิพแกะโลหะ เปนภาพพมิพนนูชนดิหนึง่ทีแ่กะแมพมิพบนแผนทองแดง

หรือโลหะชนิดอื่นๆ โดยมีวิธีการพิมพเชนเดียวกับการพิมพเทคนิคแกะไม (Woodcut)

เครื่องพิมพ
(Press)

เคร่ืองใชอดัภาพพมิพ ประกอบดวยแทนพมิพทีม่ลีกูกลิง้เหลก็ หรอืยางวางอยูดานบน เวลาพมิพ

จะนําแมพิมพมาวางบนแทน แลววางกระดาษพิมพบนแมพิมพ ทาหมึก หรือสีที่ตองการบน

แมพิมพใหทั่ว เลื่อนลูกกล้ิงใหเลื่อนไปมา นํ้าหนักจากลูกกลิ้งจะกดหมึกจากแมพิมพใหติดลง

บนกระดาษเกิดเปนภาพขึ้นมา

ลูกกลิ้งยาง
(Rubber Roller)

ใชกลิ้งหมึก หรือกลิ้งสีพิมพ เปนลูกกลิ้ง

ยาง เจาะรตูรงกลาง มเีหล็ก หรอืลวดรอย 

มีที่จับสําหรับกลิ้งหมึกพิมพใหเรียบ

หรือนํามากลิ้งบนแมพิมพที่จะพิมพเปน

ภาพตางๆ

ภาพพิมพนูน
(Relief Print)

ภาพพิมพที่พิมพจากผิวหนาของวัตถุ เชน ภาพพิมพแกะไม (Woodcut) ภาพพิมพแกะโลหะ 

(Metal cut) เปนตน

ภาพพิมพ
รองลึก

(Intaglio)

การสรางแมพมิพโดยใชสวนทีเ่ปนรองของแมพมิพเปนตวัพิมพ ไดแก ภาพพมิพโลหะ (Intaglio) 

โดยการเคลือบผิวโลหะดวยขี้ผ้ึงแลวขูด ขีด เซาะใหเปนรอยบนโลหะดวยของแหลม จากนั้น

นําไปแชกรดใหกัดเปนรอง แลวใชหมึกพิมพอัดลงในรองที่ขูดขีดไว

ภาพพิมพ
พื้นราบ

(Planography)

ไดแก ภาพพิมพหิน (Lithograph) โดยแมพิมพทําดวยหินหนาเรียบ ใชไขเขียนลงบนหิน 

แลวผานกระบวนการทางเคมีเพื่อใหไขติดกับหินไดทน หมึกจะติดเฉพาะสวนท่ีเปนไขท่ีเขียน

เปนลวดลาย พิมพดวยเครื่องรีดพิมพหิน

รูปแบบ
ทัศนศิลป
(Visual Art 

Form)

แบบ หรือลักษณะที่รับรูไดดวยการมองเห็น เปนลักษณะของผลงานทัศนศิลปท่ีศิลปนเลือกใช

เปนส่ือในการถายทอดแนวคดิ หรอืจดุประสงคของตน สามารถแบงออกเปน ๓ ลกัษณะ คอื ศลิปะ

รูปลักษณ (Figurative Art) ศิลปะไรรูปลักษณ (Non-Figurative Art) และศิลปะกึ่งไรรูปลักษณ 

(Semi-Figurative Art)

จังหวะ
(Rhythm)

ความสัมพันธของทัศนธาตุ เชน เสน สี รูปราง รูปทรง นํ้าหนักออน-แก เปนตน ในลักษณะของ

การซํ้ากันสลับไปมา หรือลักษณะลื่นไหล เคลื่อนไหวไมขาดระยะ โดยจังหวะที่มีความสัมพันธ

ตอเนื่องกันจะชวยเนนใหเกิดความโดดเดนมากยิ่งขึ้น

๔



ความหมาย

ทัศนธาตุ
(Visual Elements)

สิ่งที่เปนปจจัยของการมองเห็น เปนสวนตางๆ ที่ประกอบกันเปนภาพ ไดแก จุด เสน รูปราง 

รูปทรง นํ้าหนักออน-แก พื้นที่วาง พื้นผิว และสี

เสน
(Line)

จดุจาํนวนมากทีน่าํมาเรยีงตดิตอเช่ือมโยงกนับนพืน้ระนาบของทิศทาง จนสามารถแสดงใหเห็น

ไดวาเปนเสน รวมไปถึงบงบอกวามีลักษณะอยางไร เชน เปนเสนตรง เสนโคง เสนตั้ง เสนนอน 

เสนคด เสนหยัก เปนตน

พื้นผิว
(Texture)

ลกัษณะของบรเิวณผวิของสิง่ตางๆ ท่ีรบัรูไดดวยการสมัผสัจบัตอง หรอืเมือ่ไดเห็นแลวรูสกึไดวา

หยาบ ละเอียด มัน เปนริ้วรอย เปนปุมขรุขระ ฯลฯ

รูปทรง
(Form)

โครงสรางทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏใหเห็นในลักษณะ ๓ มิติ คือ มีทั้งสวนกวาง สวนยาว 

สวนลึก หรือสวนหนา

องคประกอบศิลป

(Composition 

of Art)

การนาํสวนมูลฐานตางๆ มาประกอบกนั โดยการจัดวาง เรยีบเรยีง ปรงุแตง ฯลฯ ใหสวนประกอบ

เหลานัน้รวมตวักนั เกดิความสมัพนัธอันดีตอกนั ดังปรากฏในงานจติรกรรม วรรณกรรม และดนตรี

เอกภาพ
(Unity)

สภาพทีเ่ปนอันหนึง่อันเดยีวกนั ความสอดคลองกลมกลนืกนั การประสานกนั หรอืการจัดระเบยีบ

ของสวนตางๆ เพื่อสรางผลรวมอันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันที่ไมอาจแยกออกจากกันได

ความกลมกลืน
(Harmony)

ความประสานกันอยางลงตัว นาพอใจของทัศนธาตุ เชน เสน รูปทรง พื้นผิว สี เปนตน

ความสมดุล
(Balance)

สภาพของการถวงดุลกันของนํ้าหนักทัศนธาตุที่ประกอบกันในผลงานทัศนศิลปชิ้นหนึ่งๆ

ความซํ้า
(Repetition)

การทําอีกครั้ง เชน การซํ้าของรูปทรง การซํ้าของจังหวะ เปนตน เชน ครุฑยุดนาคปูนปน

ปดทองประดับกระจกที่พระอุโบสถ วัดพระ-

ศรรีตันศาสดาราม (วดัพระแกว) กรงุเทพมหานคร 

เปนตัวอยางของความซํ้าทางทัศนศิลปที่เรียกวา 

“ซํ้าเหมือนกันทุกประการ” (Exact Repetition) 

ซึ่งเปนการซํ้าใหมีความเทากัน ไมวาจะเปนรูปราง 

ขนาด สี ผิวสัมผัส ทิศทาง ตําแหนง และพื้นที่วาง

ท่ีเพ่ิมความงดงามใหแกงานสถาปตยกรรมไทย

ไดเปนอยางดี

การแสดงออก
(Expression)

การแสดงความคดิ อารมณ ความรูสกึ ความหมาย ใหปรากฏเปนรปูแบบดวยถอยคาํ สญัลกัษณ 

หรือผลงานทัศนศิลป

๕



ความหมาย

พื้นที่วาง หรือ
ชองไฟ
(Space)

ที่วางระหวางรูปทรง ระหวางลาย หรือตัวอักษร

ความบันดาลใจ
(Inspiration)

การกระตุน หรือการผลักดันที่เกิดขึ้นในใจ ทําใหเกิดความคิด หรือการกระทําในเชิงสรางสรรค 

อาจเกิดขึ้นจากการกระตุนจากภายนอก หรือภายในใจเองก็ได

เนื้อหา
(Content)

สิ่งที่แสดงออกในงานศิลปะ หมายความถึง สาระของผลงานที่สื่อออกมา

การเนนใหเดน
(Emphasis)

การทาํเสน ส ีปรมิาตร หรอืคณุคาอยางอืน่ในสวนใดสวนหนึง่ของผลงานทศันศลิปใหเหน็เดนชดั

มากยิ่งขึ้น เชน รูปปนที่มีผิวพื้นราบเสมอกันไปหมดจะดูไมสวยเทาที่ควร เพราะที่ผิวขาดคุณคา

ของแสงเงา จึงตองเพิ่มความตางของผิวเพื่อเนนใหโดดเดนขึ้น เปนตน

รูปทรงอิสระ
(Free Form)

รูปรางใดๆ ท้ังที่เกิดโดยการสรางสรรคและเกิดจากสิ่งที่เปนธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะบิดเบี้ยว 

คดโคง และไมใชรูปทรงเรขาคณิต

สมมาตร
(Symmetry)

ลักษณะขององคประกอบศิลปที่จัดในลักษณะแสดงสวนประกอบตางๆ เชน รูปทรง สี แสงเงา 

เปนตน ทั้งขางซายและขางขวาของแกนกลางใหเหมือนกัน เชน มัสยิดกลาง ที่จังหวัดปตตานี 

ประเทศไทย ทัชมาฮาล (Taj Mahal) ที่เมืองอัครา ประเทศอินเดีย เปนตน สถานที่ที่ไดรับ

การออกแบบใหมสีมมาตร คอื เมือ่แบงครึง่แลว ท้ังดานซายและดานขวาจะมลีกัษณะเหมอืนกนั 

นับเปนสถาปตยกรรมที่มีความงดงามเปนอยางมาก

๖



๓. การบรรยายผลงานทัศนศิลป
 การศกึษาทาํความเขาใจในชัน้นี ้จะเนนทีก่ารบรรยายผลงานทศันศลิปประเภทภาพพมิพ

และประเภทสถาปตยกรรม เปนการตอยอดความรูเพิม่เตมิจากชัน้ทีผ่านมา ซึง่เคยบรรยายเกีย่วกบั

ผลงานประเภทจิตรกรรมและประเภทประติมากรรมไปแลว

    à¡Ãç´ÈÔÅ»Š
  ศิลปนแหงชาติ เปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญทาง
ดานศลิปะ ซึง่แตละทานไดมบีทบาทในการชวยสบืสาน
งานศลิปะของชาตใินแขนงตางๆ ใหเชือ่มโยงจากอดตี
มาสูปจจุบัน ชวยรักษาและถายทอดภูมิปญญาไทย
จากอดีตใหมีความรุงเรืองสืบไปยังอนาคตขางหนา 
  โครงการศิลปนแหงชาติไดเริ่มมีมาตั้งแตป พ.ศ. 
๒๕๒๗ เพื่อสรรหา สงเสริม ยกยอง สนับสนุน และ
ชวยเหลือศิลปนผูสรางสรรคผลงานทัศนศิลปอันทรง
คณุคาของแผนดินใหเปนศลิปนแหงชาต ิโดยมสีาํนกังาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติเปนผูพิจารณา ทั้งนี้
จะแบงการเชิดชูเกียรติออกเปน ๔ สาขา ไดแก สาขา
ทัศนศิลป (Visual Art) สาขาศิลปะสถาปตยกรรม 
(Architecture) สาขาวรรณศิลป (Literature) และสาขา
ศิลปะการแสดง (Performing Art) 

คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการเชิดชูเกียรติ
ใหเปนศิลปนแหงชาติ มีดังตอไปนี้

๑. เปนผูมีสัญชาติไทยและยังมีชีวิตอยูในวันตัดสิน 
๒. เปนผูที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และ
 มีผลงานดีเดน เปนที่ยอมรับของวงการศิลปะ
 แขนงนั้น 
๓. เปนผูสรางสรรคและพัฒนาศิลปะแขนงนั้น
 จนถึงปจจุบัน 
๔. เปนผูผดุงและถายทอดศิลปะแขนงนั้น 
๕. เปนผูปฏิบัติงานศิลปะแขนงนั้นอยูในปจจุบัน 
๖. เปนผูมีคุณธรรมและมีความรักในวิชาชีพของตน 
๗. เปนผูมีผลงานที่ยังประโยชนตอสังคมและ
 มนุษยชาติ

 เปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญทาง

 ๓.๑ การบรรยายผลงานภาพพมิพ

 ภาพพิมพเปนผลงานที่ศิลปนคิดและ

สรางสรรคขึน้มาในลกัษณะทีเ่รยีกวา “ภาพพมิพ

วิจิตรศิลป” ผลงานทัศนศิลปประเภทนี้ตนแบบ 

(Original) จะมีหลายภาพ เพราะเปนการพิมพ

ซํ้าๆ ออกมาจากแมพิมพอันเดียวกัน ถึงแมวา

จะพมิพออกมาจาํนวนมาก แตทุกภาพก็จะถือวา

เปนตนแบบดวยกนัทัง้สิน้ ซึง่จะมีความแตกตาง

ไปจากผลงานทัศนศิลปประเภทอื่นๆ ที่งาน

ตนแบบจะมีเพียงชิ้นเดียว 

 ในการบรรยายผลงานทศันศิลปประเภท

ภาพพิมพ จะเนนใหเขาใจจุดประสงคในการ

สรางสรรคผลงานของศิลปนและเนื้อหาท่ีอยูใน

ผลงาน สิง่แรกท่ีควรพิจารณากค็อื เทคนคิ วธิกีาร

ทีศ่ลิปนนาํมาใช เพราะเปนสิง่ทีเ่หน็ไดชดัเจนทีส่ดุ

เม่ือมองดทูีผ่ลงาน เม่ือทราบถงึเทคนคิทีศิ่ลปน

ใชแลวกส็ามารถเชือ่มโยงไปถงึรปูแบบของผลงาน

วามีรูปแบบอยางไร เปนศิลปะรูปลักษณ ศิลปะ

ไรรูปลักษณ หรือศิลปะกึ่งไรรูปลักษณ

 ถาเปนศิลปะรูปลักษณ หรือภาพ

เหมอืนจรงิ กจ็ะไมตองตคีวามมากและจะทราบ

เนือ้หาท่ีศลิปนตองการนาํเสนอไดโดยไมยากนกั

ทั้งนี้ ควรบันทึกสิ่งท่ีปรากฏเห็นไดชัดไวกอน 

สวนคําศัพทที่ใชในการบรรยาย ตองใชคําท่ีสื่อ

ความหมายชัดเจน ไมทําใหเกิดการตีความใน

ภาษา

๗



 สวนการบรรยายผลงานทัศนศิลป

ประเภทภาพพิมพที่เปนรูปแบบกึ่งไรรูปลักษณ 

หรอืศิลปะกึง่นามธรรม บางสวนสามารถจะตีความ

ไดไมยาก เพราะศิลปนมักใชความเปนจริงที่

พบเหน็ไดในชวีติประจาํวนั หรอืใชธรรมชาตมิา

เปนสัญลักษณเพื่อสื่อเนื้อหา แตบางสวนก็ตอง

อาศัยการตีความวาศิลปนตองการจะส่ือถงึส่ิงใด 

 สําหรับผลงานทัศนศิลป ประเภท

ภาพพมิพทีเ่ปนรปูแบบไรรูปลกัษณ หรอืนามธรรม 

แมบางภาพชือ่อาจจะชดัเจนมากพอทีจ่ะใชเปน

แนวในการทาํความเขาใจได แตกย็งัเปนเรือ่งยาก 

ซึ่งจําเปนตองใชความคิด จินตนาการชวยเสริมอยูมาก ในประเด็นนี้ผูบรรยายไมตองกังวลวา

จะตคีวามหมายไมสอดคลองกบัแนวคดิของศลิปน เนือ่งจากศลิปะไรรปูลกัษณ หรอืศลิปะนามธรรมนัน้ 

มีเปาหมายอยางหนึ่งก็คือ ตองการใหผูชมไดมีสวนรวมในการคิดฝน ซึ่งแตละคนอาจจินตนาการ

ตรงกัน หรือแตกตางกันออกไปคนละทิศละทาง ทั้งนี้ ในการบรรยายผลงานทัศนศิลปประเภท

ภาพพมิพทีเ่ปนศิลปะไรรปูลกัษณ ขอมูลสวนหนึง่ทีส่ามารถจะบรรยายได กพิ็จารณาจากสิง่ทีม่องเหน็

อยูในภาพ โดยเฉพาะองคประกอบของทัศนธาตุ ไมวาจะเปนรูปราง รูปทรง สี พื้นผิว และอื่นๆ 

ตลอดจนเทคนิคที่ใชและความสอดคลองกับการออกแบบตามหลักการจัดองคประกอบศิลป

“Crossroads or Autumm” (ค.ศ. ๑๙๓๖) ผลงานของเกวน แมรี ่ราเวราท (Gwen Mary Raverat) เทคนคิภาพพมิพแกะไม

ผูบรรยายควรใชภาษาที่สื่อความหมายไดอยางชัดเจน 
เพื่อใหผูชมสามารถเขาใจเนื้อหาของผลงานได

๘



ตัวอยางการบรรยายผลงานภาพพิมพที่ ๑  อาบนํ้าใหเจาทุย

จดุประสงคของศลิปน ตองการแสดงความผกูพนัระหวางชาวนากบัควาย ศิลปน
ไดรบัแรงบนัดาลใจจากชวีติทีเ่รียบงายในชนบท จงึใชควายกบัเด็กเลีย้งควายมาเปนสือ่ 
รูปแบบของผลงานทัศนศิลป เปนศิลปะรูปลักษณที่สื่อความหมายโดยตรง 

ภาพพมิพแกะไม (Woodcut) ผลงานของประพนัธ ศรีสตุา
เทคนิคการแกะนูนลงบนไม แลวนําไปพิมพในลักษณะ
ภาพพิมพผิวนูน โดยเลือกใชสีขาวและสีดํา เพื่อเนนให
ผลงานมีความโดดเดนแตดูเรียบงาย

ประพันธ  ศรีสุตา

เกิด
๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ 

จังหวัดลําพูน

การศึกษา
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
 และภาพพิมพ มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร
- Werkkunstschule, Hannover 
 Germany
-  Berlin Hochschule fur Bil-

dende Kunste, Germany
-  B.F.A. and M.F.A., Cran-

brook Academy of Arts, 

Michigan U.S.A.

เกียรติประวัติ
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๓ 
 เหรียญทองแดง ประเภท
 ภาพพิมพ 
- การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ 
 ครั้งที่ ๑๒ - ๑๓ 
- รางวัลที่ ๑ (ภาพพิมพ) 
 การประกวดศิลปะของ
 วังสวนผักกาด ครั้งที่ ๑ 

ฯลฯ

เน้ือหาของผลงาน รูปเด็กที่เปนบุตรหลานของชาวนากําลังอาบนํ้าใหเจาทุย ซึ่งเปนสัตวที่มีความสําคัญตอ
วิถีชีวิตของชาวนา แสดงความผูกพันระหวางคนกับควาย รวมทั้งสะทอนวิถีชีวิตชนบทไทยไดอยางชัดเจนอีกดวย
 รปูทรงและทาทางการเคลือ่นไหวมคีวามเปนธรรมชาต ิเสนมคีวามคมชดั ศิลปนเลอืกใชสีขาวและสดํีามาแสดง
ในผลงาน เพื่อสะทอนบรรยากาศของความปกติเรียบงายเขากับเรื่องราวที่ตองการสื่อ สวนที่เปนเรื่องราวของภาพ
จะแสดงดวยสดีาํ พ้ืนจะปลอยเปนพืน้ทีว่างสขีาวไวมาก แตกท็ิง้รองรอยการแกะไวไมใหเรยีบไปทัง้หมด ทัง้น้ี ศลิปน
จะใชความออน-แกของสีขาว สีเทา และสีดํา อันเกิดจากเสนที่แกะถักทอประสานกัน ทําใหภาพดูมีมิติ รวมทั้งภาพ
ก็แสดงสัดสวนสมจริงตามระยะใกล - ไกลอยางถูกตอง เปนธรรมชาติ 

การออกแบบผลงาน มีทั้งดานความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล กลาวคือ เรื่องราวและ
สวนประกอบในภาพเขากันไดอยางมีเอกภาพ อิริยาบถของเด็กทั้ง ๓ คนที่ตางหันหนาและมุงหมายไปยังกลุมของ
เจาทยุ ทาํใหทศิทางไมกระจายออก เรือ่งราวทีป่รากฏจะอยูตรงกลางคอนไปทางดานขวาของภาพ ศิลปนจงึถวงดุล
ดวยภาพของเด็กทางดานซายและลอมฟางดานบน ทําใหภาพมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น

๙



ตัวอยางการบรรยายผลงานภาพพิมพที่ ๒  ความรักของแม

จุดประสงคของศิลปน ตองการสื่อถึงความรัก ความผูกพันระหวางแมกับลูก 
เปนเรื่องราวท่ีอยู ใกลตัวมนุษย รูปแบบทางทัศนศิลปเปนศิลปะรูปลักษณ คือ 
ใชรูปทรงที่เหมือนจริงตามธรรมชาติมาเปนสื่อ 

เนื้อหาของผลงาน เปนรูป
แมและลูกกําลังโอบกอดเปน
หน่ึงเดียวกัน โดยศิลปนได
เลือกใชภาพของเด็กวัยเยาว
แทนภาพเด็กทารก การจดัวาง
องคประกอบภาพ เนนภาพแม
และเด็กเปนจุดเนนและปลอย
พืน้ทีว่างรอบๆ เปนบรรยากาศ
ที่ชวยเสริมใหรูปกับพื้นตัดกัน 
รูปรางของภาพจะใชเสนหนา 
เนนความงามเชิงเสน โดยไม
ตองมีรายละเอียด บางสวน
ของภาพก็จะใชจุดแทน ทําให
ดโูดดเดนขึน้ นอกจากน้ี การเลอืก
ใชสีก็ดูเรียบงาย ไมซับซอน มี
การปลอยพ้ืนท่ีวางลงในภาพ 
ทําใหดูแลวไมอึดอัด

การออกแบบผลงาน เรื่องราวและองคประกอบตางๆ รูปราง รูปทรง ถูกจัดวาง
อยางเปนเอกภาพ เขากันไดดี และมีความสมดุล โดยจุดสนใจจะอยูตําแหนงกึ่งกลาง
ของภาพพอดี และทิศทางของภาพแมและลูกที่หันหนาเขาหากันเปนการถวงนํ้าหนัก
ใหสมดุล การเลือกใชสีในภาพนอกจากใหความกลมกลืนแลว ยังเนนรูปทรงใหเดนชัด
ขึ้นอีกดวย

ภาพพมิพแกะไม (Woodcut) ผลงานของประหยดั พงษดาํ
เทคนคิการแกะนนูลงบนไม แลวนาํไปพมิพเปนภาพพมิพ
ผิวนูน โดยใชสีอยางหลากหลาย ลักษณะของผลงานมี
ความเปนเอกลกัษณ มีการจดัวางองคประกอบของภาพ
ที่เรียบงายแตดูโดดเดน

ประหยัด พงษดํา

เกิด
๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

จังหวัดสิงหบุรี

การศึกษา
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
  และภาพพิมพ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร
-  Diploma of Fine Arts, 

Academia Di Beelle Arti 

Di Roma, Rome Italy

เกียรติประวัติ
- รางวัลภาพจิตรกรรม จาก
 แควนโบลซาโน แควนกูบิโอ 

 ประเทศอิตาลี

-  ศิลปนเกียรติยศ 
 สาขาภาพพมิพ สถาบันศลิปะ 

 เมืองฟลอเรนซ ประเทศอติาลี

-  อดีตคณบดี คณะจิตรกรรม  
ประติมากรรม และภาพพิมพ

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ศลิปนชัน้เย่ียมในการประกวด
 ศิลปกรรมแหงชาติใน

 ประเทศไทยหลายครั้ง

-  ผูมีผลงานดีเดนดาน
วัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป 
สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ

- ศลิปนแหงชาต ิสาขาทศันศลิป
  (ภาพพิมพ) ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๔๑
ฯลฯ

๑๐
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