
129 -102 ศิลปะและสังคตีนิยม

โดย อาจารย์องัคณา  ใจเหิม



องคค์วามรู้ทางศิลปะ

• ความหมายของศิลปะ

• ประเภทของงานศิลปะ

• วิวฒันาการของศิลปะ



ความหมายของศิลปะ

• ศิลปะ  หมายถึง ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ ของมนษุย์ท่ีแสดงออกมา
ในรูปลกัษณ์ตา่ง ๆ ให้ปรากฏซึง่สนุทรียภาพ ความประทบัใจ หรือความ
สะเทือนอารมณ์ ความอจัฉริยภาพ พทุธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม  
และทกัษะของแตล่ะคนเพ่ือความพอใจ ความร่ืนรมย์ ขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณี หรือความเช่ือทางศาสนา



• ศิลปกรรม (work of art)    หมายถึง  สิง่ท่ีเป็นศลิปะ  สิง่ท่ีสร้างสรรค์ขึน้
เป็นศลิปะ,เช่น งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม



ความหมายของศิลปะตามแนวคิดของศิลปิน

• ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ

• ศิลปะคือรูปทรง

• ศิลปะคือการแสดงออกซึง่อารมณ์

• ศิลปะคือการแสดงออกทางความรู้สกึ
– ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic)

– ศิลปะแบบกึง่นามธรรม(Semiabstract)

– ศิลปะแบบนามธรรม (abstract)



ประเภทของงานศิลปะ

• วิจิตรศลิป์ (Fine Arts)

• ประยกุต์ศิลป์ (Applied Arts)



วิจิตรศิลป์ (Fine Arts)

• จิตรกรรม

• ประติมากรรม

• สถาปัตยกรรม

• วรรณกรรม

• ดริุยางศิลป์ หรือ ดนตรี

• นาฏศลิป์  การละคร  การเต้นร า  ภาพยนตร์



จิตรกรรม

บรรล ุวิริยาภรณ์ประภาส 1997 ชวลิต นิตยะ



ประติมากรรม

ร ามะนา    (ชิต   เหรียญประชา) ขลุย่ทิพย์  เขียน  ยิม้ศิริ



สถาปัตยกรรม

วดัช้างล้อม    ศรีสชันาลยั
พระมหาธาตเุฉลิมราชศรัทธา เมืองกสุินารา อินเดีย

โดยอ.วนิดา  พึง่สนุทร ศิลปินแห่งชาติ



วรรณกรรม

พระอภยัมณี ขนุช้างขนุแผน



ประยกุต์ศิลป์ (Applied Arts)

• คือศลิปะท่ีสร้างขึน้โดยมีจดุมุง่หมายแสดงความงามร่วมกบัประโยชน์
ทางการใช้สอย เช่น ออกแบบนิเทศศิลป์ อตุสาหกรรมศิลป์ มณัฑนศลิป์ 
ออกแบบบรรจภุณัฑ์ ออกแบบเคร่ืองประดบั



ประยกุต์ศิลป์ (Applied Arts)

การออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบบรรจภุณัฑ์



• ศิลปะ เป็นสิ่งท่ีอยู่รอบตวัมนษุย์เป็นสิ่งท่ีให้คณุคา่มหาศาลทัง้ทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ศิลปะท่ีให้คณุค่าทางร่างกายเป็นศิลปะท่ีเก่ียวข้อง
กบัการด ารงชีวิต ประจ าวนัของมนษุย์เป็นสิ่งท่ีมนษุย์พบเห็นเข้าใจและ
เห็นคณุค่าคณุประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ศิลปะท่ีให้คณุค่าทาง
จิตใจเป็นงานศิลปะท่ีมีคณุคา่ในการพฒันามนษุย์ให้มีความเป็นมนษุย์
ท่ีสมบรูณ์สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ



วิวฒันาการของศิลปะ

• ศิลปะเร่ิมแรก

• ศิลปะสมยัประวตัิศาสตร์

• ศิลปะสมยัใหม่



ศิลปะเร่ิมแรก

• ศิลปะของชนอนารยะท่ีหมายถงึชนสมยัก่อนประวตัิศาสตร์และกลุม่ชน
ท่ียงัไมพ่ฒันา มีวิถีชีวิต ความเช่ือ ทศันคติ ท่ีจดัอยูใ่นแบบเดียวกบัคน
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ ศลิปะกลุม่นีม้กัเก่ียวข้องกบัความเช่ือในเร่ือง
ภตูผีปีศาจ จงึมีรูปลกัษณะท่ีดแูปลกตา



Venus of Willendorf (ประติมากรรมยคุหิน)



Stonehenge (ศิลปกรรมยคุหินใหม่)



ศิลปะสมยัประวติัศาสตร์

• ศิลปะในยคุท่ีมนษุย์รู้จกับนัทกึเร่ืองราวตา่งๆ ด้วยอกัษร มีวิวฒันาการ
ทางความคิด ความเช่ือเข้าสูย่คุศาสนา เป็นยคุสมยัท่ีมีการปกครองเป็น
นครรัฐ แคว้น อาณาจกัร และประเทศแล้ว ศลิปะสมยัประวตัิศาสตร์
ของโลกตะวนัตก

• สว่นศลิปะสมยัประวตัิศาสตร์ของประเทศด้านตะวนัออก ไมมี่การผกู
โยงเป็นสายธารวิวฒันาการแบบศลิปะตะวนัตก จงึต้องพิจารณาจาก
ประวตัิศาสตร์ของแตล่ะประเทศโดยใช้เกณฑ์วา่ ศิลปะตะวนัออกซึง่
หมายถึง ศิลปะของชาวเอเชีย อาจจ าแนกออกได้เป็น ๓ สาย คือ สาย
วฒันธรรมอินเดีย  สายวฒันธรรมจีน  และสายวฒันธรรมอิสลาม



ศิลปะอียิปต์ สถาปัตยกรรมกรีก



วดัวีส์ ประเทศเยอรมนี  (สถาปัตยกรรมบาโรก)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Wieskirche_003.JPG


มขุด้านตะวนัออกของวิหาร Chartres Cathedral
(ประติมากรรมกอธิค) 

หน้าตา่งประดบักระจกสีเป็นรูปอีแวนเจลลิสทัง้สี่
วดัเซนต์แมรี หมู่บ้านแฟร์ฟอร์ด องักฤษ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Cenral_tympanum_Chartres.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Fairford_st_mary_013.jpg


โมนาลิซา่ โดย ลีโอนาร์โด ดาวินซี
โวล์ฟกงั อะมาเดอสุ โมซาร์ท

(นกัแตง่เพลงสมยันีโอคลาสสิก)



ภาพความตายของโซคราติส โดย David
(ศิลปเนโอคลาสสิค)

ภาพค าสาบานของพวกฮอราติไอ โดย David
(ศิลปเนโอคลาสสิค)



ศิลปะสมยัใหม่

• ศิลปะของโลกปัจจุบันนับเร่ิมตัง้แต่สังคมมนุษย์เข้าสู่ยุคประชาธิปไตย มี
พฒันาการในการผลิตจนสามารถใช้กับเคร่ืองจักรกลอย่างกว้างขวาง เ ม่ือ
คริสต์ศตวรรษท่ี ๑๙ ภายหลงัสมยัของนโปเลียน สงัคมยโุรปเปลี่ยนแปลงไป 
ประชาชนมีอิสระมากขึน้ขณะเดียวกันก็ต้องพึ่งพาตนเองมากขึน้ศิลปินก็มี
ความคิดอิสระและสามารถแสดงความคิดของตนเองได้อย่างกว้างขวาง 
ศิลปะหลายแขนงหันเหมาแสดงเนือ้หาเก่ียวกับชีวิตของสามัญชนและ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งยุคสมัยก่อนหน้านัน้ศิลปะเกือบจะแสดง
เฉพาะเร่ืองศาสนาและเร่ืองราวของราชวงศ์เท่านัน้ กระทั่งศตวรรษท่ี ๒๐ 
แนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะแบบสมยัใหม่จึงแสดงให้เห็นว่าสงัคมมนษุย์ได้
เข้าสูย่คุความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัทางวฒันธรรมแล้ว



ภาพอาหารกลางวนับนสนามหญ้า Lunch on the Grass
โดย มาเนท์ Edouard Manet

ภาพห้องนอนท่ีอาลส์ The Bedroom at Arles
โดย วินเซนต์ ฟานโกะ Vincent van Gogh



ภาพองค์ประกอบสีแดง เหลือง และน า้เงิน
โดย พีท มองเดรียง Piet  Mondrian

ภาพเอกนยั  Convergence
โดย แจคสนั   พอลลอค Jackson  Pollock



ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะไทย

• ศิลปะไทย ศลิปิน ช่าง

• ลกัษณะศลิปะไทย

• คติความเช่ือกบัศิลปะไทย



ศิลปะไทย ศิลปิน และช่าง

• ศิลปะไทย  หมายถึง สิ่งท่ีสร้างสรรค์ขึน้โดยกลุม่ชนท่ีมีถ่ินฐานบนผืน
แผ่นดินท่ีเรียกวา่ สวุรรณภมูิหรือสยามประเทศ นบัตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนั โดยมีแบบแผนการด าเนินชีวิตและคตนิิยมในแนวเดียวกนั



• ศิลปิน คือ ผู้สร้างงานศลิปะ หรือผู้ท าศลิปะ เน้นเฉพาะผู้สร้างศลิปะ
บริสทุธ์ิแตอ่ยา่งเดียว ซึง่อาจจะเรียกช่ือเฉพาะศลิปะแตล่ะแขนง ได้แก่ 
จิตรกร ประติมากร สถาปนิก คีตกร (บางคนเรียกวา่ นกัดนตรี นกั
ประพนัธ์เพลง) กวี หรือนกัประพนัธ์



• ช่าง ในคตขิองศิลปะไทย หมายถึง ผู้ท างานฝีมือ ใช้เรียกโดยทัว่ไปตาม
ลกัษณะของวิธีการท าศลิปะแตล่ะประเภท ได้แก่ ช่างรัก ช่างถม 
ช่างทอง ช่างจกัรสาน ช่างเขียน ช่างไม้ ช่างหลอ่ ฯลฯ ดงัท่ีมีการเรียกช่ือ
รวมวา่ “ช่างสบิหมู”่ อนัหมายรวมช่างฝีมือในด้านตา่งๆ ท่ีเป็นช่างหลวง 
หรือช่างประจ าในสงักดัของเจ้านายตา่งๆ



ช่างสิบหมู่

• “ช่างสิบหมู่” ช่างสิบหมู่นีไ้ม่ได้หมายความว่าเป็นจ านวนสิบ แตส่ิบตวันี ้
เป็นภาษาบาลีความเดิมเขียนว่า สิปปะ และหดไปเหลือ ป . ตวัเดียว 
แล้วลดมาเป็น บ. เป็นสบิ

• ช่างสิปปะตรงกบัในสนัสกฤตแปลว่า “ศิลปะ” เพราะในภาษาสนัสกฤต
ใช้ตวั ศ. ศิลปะกบัสิปปะในบาลีจงึมีความหมายตรงกนั



ช่างสิบหมู่

• ช่างเขียน

• ช่างแกะ

• ช่างสลกั

• ช่างกลงึ

• ช่างหลอ่

• ช่างปัน้

• ช่างหุ่น

• ช่างรัก

• ช่างบุ

• ช่างปนู



ตวัอย่างงานช่างเขียน ตวัอย่างงานช่างแกะ



ตวัอย่างงานช่างสลกั ตวัอย่างงานช่างกลงึ



ตวัอย่างงานช่างหลอ่ ตวัอย่างงานช่างปัน้



ตวัอย่างงานช่างหุ่น ตวัอย่างงานช่างรัก



ตวัอย่างงานช่างบุ ตวัอย่างงานช่างปนู



ลกัษณะศิลปะไทย

• ศิลปะไทยมีสว่นท่ีเป็นวิจิตรศิลป์

• ศิลปะไทยมีสว่นท่ีเป็นศลิปะแบบประเพณี

• ศิลปะไทยมีวิวฒันาการ

• ศิลปะไทยมีสว่นท่ีเป็นศลิปะร่วมสมยั

• ศิลปะไทยเป็นศลิปะลอกเลียนศลิปะโบราณ



คติความเช่ือกบัศิลปะไทย

• ศิลปะไทยกบัความเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศาสนา 

• ความเช่ือในไสยศาสตร์



ศิลปะไทยกบัความเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัศาสนา 

• คตกิารวางผงัศาสนสถาน

• การสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ือง

• การสร้างพระพทุธรูปนาคปรก

• การสร้างศวิลงึค์



พระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต
(พระพทุธรูปทรงเคร่ือง)



หลวงพ่อศิลา วดัทุ่งเสลี่ยม จ.สโุขทยั



ศิวลงึค์

http://img4.imageshack.us/i/dsc0886l.jpg/


ความเช่ือในไสยศาสตร์

• ตุ๊กตาเสียกบาล

• ทวารบาล

• การสกัยนัต์

• เพลงแห่นางแมวและเพลงเข้าทรง



ตุ๊กตาเสียกบาล



ทวารบาลวดัสวุรรณาราม

http://www.reurnthai.com/index.php?PHPSESSID=17fb87364112755c93addadf98ba1438&action=dlattach;topic=2987.0;attach=6150;image
http://www.reurnthai.com/index.php?PHPSESSID=17fb87364112755c93addadf98ba1438&action=dlattach;topic=2987.0;attach=6158;image


ยนัต์ 5 แถว (แองเจลิน่า โจลี)่



การแห่นางแมว



แหล่งขอ้มูลอา้งอิง

• http://www.prc.ac.th/

• http://th.wikipedia.org

• http://www.thaigoodview.com/

• http://cheeranan.exteen.com/

• http://changsipmu.com/

• http://www.oknation.net/

• http://www.ipe.ac.th/

http://www.prc.ac.th/newart/webart/category0.html
http://th.wikipedia.org/
http://www.thaigoodview.com/
http://cheeranan.exteen.com/20051121/entry
http://changsipmu.com/
http://www.oknation.net/
http://www.ipe.ac.th/main/view.php?group=40&id=774


Q & A



แบบฝึกหดับทท่ี 1

1. ประเภทศลิปะแบง่ออกเป็นก่ีประเภท  มีอะไรบ้าง จงอธิบายโดย
ละเอียด

2. วิวฒันาการศลิปะแบง่ออกเป็นก่ีสมยั และให้ความหมายของแต่ละสมยั 
พร้อมยกตวัอยา่ง

3. ศิลปะไทยหมายถึงอะไร แบง่เป็นก่ีช่วงสมยั อะไรบ้าง

4. ศิลปะไทยได้รับอิทธิพลจากคตคิวามเช่ือเช่นเดียวกบัวฒันธรรมด้าน
อ่ืนๆ มีด้านใดบ้าง 

5. ลกัษณะของศิลปะไทยมีอะไรบ้าง


