
     การเรียนรู้วิชาศิลปะ นอกจากนักเรียนจะต้องเรียนรู้ เทคนิคการปฏิบัติงาน
ทางด้านวิจิตรศิลป์และประยุกต์ได้เป็นอย่างดีแล้ว นักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวิจารณ์ศิลป์ ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ส าคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับรู้แนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ฝึกให้มีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย รู้จัก
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีแนวความคิดกว้างไกล ลึกซึ้ง สุขุมรอบคอบ 
เข้าใจปัญหาต่าง ๆ ได้ดี รู้จักยกย่องให้เกียรติต่อผู้อื่น และรู้จักปรับปรุงตนเองให้
เหมาะสมในทางที่ถูกต้องดีงาม จะได้ประสบความส าเร็จในชีวิตอย่างดียิ่ง 

การวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิจารณ์ศิลปะ 



ความหมายของการวิจารณ์ศิลปะ 
      โดยทั่วไปแล้วการวิจารณ์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกนัและกนัระหว่าง ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและผู้วิจารณ์ ตลอดจนสังคมส่วนรวม 
ถือได้ว่าการวิจารณ์งานศิลปะมีความส าคัญเป็นอย่างมาก มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการวิจารณ์ไว้ดังนี้  
      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมาย ค าว่า วิจารณ์ ไว้ว่า ให้ค าตัดสินสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรม 
โดยผู้มีความรู้ควรเช่ือถือได้ว่า มีค่าความงาม ความไพเราะดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง ติชม มักใช้เต็มว่าวิพากษ์วิจารณ์  
การวิจารณ์ หมายถึง การที่แสดงความคิดเห็นต่อสิง่ใดสิ่งหนึ่งตามความเข้าใจ ประสบการณ์ประกอบกับข้อเสนอแนะในการเพ่ิม ปรับปรุง
ผลงานนั้น ๆ ในทางดี  
      ศิลปวิจารณ์ คือ การแสดงออกของความคิดของนักวิจารณ์ในรูปแบบของการพูด บรรยายอธิบายหรือเขียนเป็นภาษาหนังสือเพื่อให้ผู้ดู
ทั่วไปรับรู้หรือเข้าใจในงานศิลปะนั้น ๆ ประการหนึ่งหรืออีกประการหนึ่ง เป็นการพูด การเขียนของนักวิจารณ์ เพ่ือที่จะตัดสินคุณค่าในงาน
ศิลปะ  
      ศิลปวิจารณ์ คือ การบอกกล่าว เพ่ือยกระดับมาตรฐานของผลงาน ตลอดจนเจ้าของผลงานนั้น ๆ ให้มีความคิดอ่านก้าวหน้าข้ึน การ
วิจารณ์จึงไม่ควรเป็นเพียงค าพูดโดยปราศจากจุดหมายที่บ่งชัดหรือวิจารณ์โดยขาดข้อมูลและเหตุผลสนับสนนุ การวิจารณ์โดยไม่ยั้งคิดเคย
ท าให้เด็กหลายคนเกลียดศิลปะจนกระทัง่เป็นผู้ใหญ่  
      การวิจารณ์ผลงานศิลปะ เป็นสิ่งที่หลีกเลีย่งไมไ่ด ้ซึ่งเป็นเรื่องของความชอบและไม่ชอบของผู้ดู แต่สิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งซึ่งผู้วิจารณ์
จะต้องใช้ในการดูงานศิลปะนั้น คือ หลักขององค์ประกอบของศิลปะ (Composition) 
       สรุปว่า การวิจารณ์งานศิลปะ หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กันและกนั 
อย่างมีหลักการ มีข้อมูล และข้อเสนอแนะปรับปรุง โดยสุจริตใจ ทั้งนี้เพ่ือยกระดับมาตรฐานของผลงานและเจ้าของผลงานนั้น ๆ ในทุกๆด้าน 

ความหมายของการวิจารณ์งานศิลปะ  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิจารณ์ศิลปะ 



การวิจารณ์ผลงานศิลปะมีองค์ประกอบที่ความสัมพันธ์กัน 3 ประการดังนี้                            
    1. ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรือศิลปิน ที่สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อเป็นสื่อในการแสดงออกถึง
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ หรือเป็นการบันทึกเหตุการณ์จากประสบการณ์ที่ได้รับรู้โดย
มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งแสดงออกให้สังคมได้รับรู้ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้หลากหลายมุมมอง 
    2. ผลงานศิลปะ คือ ผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของศิลปิน โดยผ่านกระบวนการ 
ของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ผลงานศิลปะศิลปินสามารถสร้างสรรค์ได้ ทั้ง งานด้าน
วิจิตรศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์ 
    3. ผู้ชมผลงานศิลปะ คือ ผู้ชมที่ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นๆ แต่เป็นผู้รับรู้ถึงการ
แสดงออกของศิลปิน ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผู้ชมผลงานศิลปะจึงมีความส าคัญที่ท าให้วงจร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานศิลปะสมบูรณ์ขึ้น  

องค์ประกอบของการวิจารณ์งานศิลปะ 
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การวิจารณ์งานศิลปะโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ (วุฒิ วัฒนสิน, 2541: 410-412) 
     1. การวิจารณ์ศิลปะเพื่อการประกวดและแข่งขัน 
การวิจารณ์ศิลปะในลักษณะนี้ มีความจ าเป็นจะต้องพิจารณาโดยเน้นความส าเร็จของผลงาน 
(Product) เป็นหลักโดยเน้นเรื่องความสามารถทางด้านทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การจัด
องค์ประกอบศิลป์ การแสดงออกและการใช้วัสดุ เพื่อการเตรียมพร้อมในการเข้าประกวดแข่งขัน 
     2. การวิจารณ์ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ 
การวิจารณ์ศิลปะลักษณะนี้ การวิจารณ์จะเน้นความส าคัญที่กระบวบการ (Process) ในการ
ท างานและการพัฒนาของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะมากว่าผลงานที่ส าเร็จแล้ว โดยเน้น
กระบวนการการเรียนรู้ ในการสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบ มีรสนิยมที่ดี รู้จัก
น าศิลปะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

ประเภทของการวิจารณ์งานศิลปะ  
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      จีน เอ มิทเลอร์ (Jean A. Mitler. 2536) อ้างใน (วุฒิ วัฒนสิน. 2541: 415) 
เสนอว่า ขั้นตอนในการวิจารณ์งานศิลปะ มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
      1. ขั้นการบรรยาย (Description) 
      2. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
      3. ขั้นการตีความหมาย (Interpretation) 
      4. ขั้นการตัดสิน (Judgment) 

ขั้นตอนการวิจารณ์งานศิลปะ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิจารณ์ศิลปะ 



     1. ขั้นการบรรยาย (Description) ขั้นการบรรยายหรือพรรณนา คือ กระบวนการ
บันทึกสิ่งต่างๆ ที่อ้างว่าพบผลงานอย่างทันทีทันใด ค้นว่ามีอะไรอยู่ในผลงาน รวมถึง
รายละเอียดในผลงานนั้นด้วย ในขั้นตอนนี้จะไม่มีการสรุป ในการบรรยายนี้ ผู้วิจารณ์จะต้อง
พยายามสืบเสาะแสวงหาและค้นหาสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในภาพและพยายามตีแผ่ออกมาให้
มากที่สุด เพราะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการค้นหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้จะ
ไม่ด่วนอธิบายคุณค่าหรือวิเคราะห์ หรือตีความหรือตัดสินผลงานก่อน เพราะท าให้เกิดความ
สับสน ฉะนั้นก่อนที่จะวิจารณ์ ต้องพิจารณาว่าผลงานนั้น จัดเป็นผลงานแบบใดเป็น
เบื้องต้นก่อนได้แก่  
   1.1 ภาพเหมือนจริง (Realism) 
  1.2 ภาพกึ่งนามธรรม (Semi -Abstract) 
  1.3 ภาพนามธรรม (Abstract) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิจารณ์ศิลปะ 

ขั้นตอนการวิจารณ์งานศิลปะ 
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     1.1 ภาพเหมือนจริง (Realism) สิ่งที่จะต้องบรรยายไว้คือชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อภาพ เทคนิค และสิ่งที่ปรากฏ
เห็นได้จดบันทึกและบรรยายโดยใช้ค าที่ง่ายๆ แต่ชัดเจน 
     1.2 ภาพกึ่งนามธรรม (Semi - Abstract) สิ่งที่จะต้องบรรยายคือ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อภาพ เทคนิค และสิ่ง
ที่ปรากฏเห็นได้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ปรากฏจะเป็นรูปที่สามารถอธิบายได้บ้างว่าเป็นรูปอะไร และส่วน
ที่เป็นภาพนามธรรมก็บรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ เช่นบรรยายถึง สี เส้น ทิศทาง รูปร่าง รูปทรง เป็นต้น 
การบรรยายทั้งสองส่วนเป็นการบรรยายตามที่มองเห็นและต้องไม่ให้ความหมายใดๆ ทั้งสิ้นกับช่ือเหล่านั้นให้บอก
เพียงแต่เพียงว่าเป็นรูปร่างรูปทรงของ สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, วงกลม,วงรีหรือรูปร่างรูปทรงอิสระ หรือใช้สีแดง 
ส้ม เหลือง หรือมีทิศทางในการมองในแนวราบ หรือแนวดิ่ง เป็นต้นโดยไม่ต้องตีความใดๆ ทั้งสิ้นเช่นกัน แต่การ
บรรยายทั้งสองส่วนต้องประสานสัมพันธ์กัน  
     1.3 ภาพนามธรรม (Abstract) สิ่งที่จะต้องบรรยายไว้คือชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อภาพ เทคนิค และสิ่งที่ปรากฏ
เห็นได้แต่ท าได้ยากข้ึน เพราะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรจึงอธบิายอย่างกว้างๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ศิลป์ เช่นบรรยายถึง สี เส้น ทิศทาง รูปร่าง รูปทรง ฯลฯ ตามที่มองเห็นและต้องไม่ให้ความหมายใดๆ ทั้งสิ้นกับ
ชื่อเหล่านั้นให้บอกเพียงแต่เพียงว่าเป็นรูปร่างรูปทรงของ สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, วงกลม,วงรีหรือรูปร่างรูปทรง
อิสระ หรือใช้สีแดง ส้ม เหลือง หรือมีทิศทางในการมองในแนวราบ หรือแนวดิ่ง ฯลฯโดยไม่ต้องตีความใดๆ ทั้งสิ้น  

ขั้นตอนการวิจารณ์งานศิลปะ 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิจารณ์ศิลปะ 

     2.ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) คือขั้นการวิเคราะห์พิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่
มีในผลงาน การวิเคราะห์รูปแบบเป็นการเจาะลึกลงไปมากกว่าการบรรยาย เพื่อบอกให้เรารู้ว่า
สิ่งที่เราค้นพบนั้นประกอบกันอย่างไร สามารถวิเคราะห์ได้จากส่วนประกอบของทัศนธาตุ 
องค์ประกอบศิลป์และหลักการจัดภาพ 
 
     3.ขั้นการตีความหมาย (Interpretation) คือ กระบวนการที่แสดงออกถึงความหมาย
ต่างๆ ของผลงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าในผลงานศิลปะนั้นมีแนวคิดอย่างไร ให้อารมณ์และ
ความรู้สึกเป็นอย่างไร  ขั้นการตีความหมายจะเกี่ยวข้องกับการค้นหาความหมายต่างๆ และ
ชี้ให้เห็นว่าความหมายเหล่านี้มีแนวความสัมพันธ์กับชีวิตและมีเงื่อนไขต่อความเป็นมนุษย์
อย่างกว้างๆ  

ขั้นตอนการวิจารณ์งานศิลปะ 
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     4. ขั้นการตัดสิน (Judgment) คือการประเมินค่างานศิลปะเพื่อการจัดล าดับโดยการ
วิเคราะห์เปรียบเทยีบกับผลงานชิ้นอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ว่ามีคุณค่าทางศิลปะและ
สุนทรียศาสตร์มากน้อยกันเพียงไร การวิจารณ์ในขั้นตอนของการตัดสินใจจะไม่นิยมน ามาใช้ใน
การ วิจารณ์ เพื่อการเรียนรู้ แต่จะเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการวิจารณ์ศิลปะเพื่อการ
ประกวดแข่งขัน เพราะฉะนั้นการวิจารณ์งานศิลปะในห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ควรจะมีขั้นตอน
ของการวิจารณ์เพียง 3 ขั้นตอนคือ ขั้นการบรรยาย ขั้นการวิเคราะห์และขั้นตีความหมาย
เท่านั้น      

ขั้นตอนการวิจารณ์งานศิลปะ 

สรุปได้ว่า ขั้นตอนของการวิจารณ์ศิลปะจะเริ่มจากการพยายามสืบเสาะแสวงหาความจริง 
ออกมาเปิดเผย เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในภาพ 

ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร จึงท าให้ภาพสามารถให้อารมณ์และความรู้สึกบางอย่าง 
แสดงออกมา ที่มีความสัมพันธ์กับชีวิดมนุษย์ 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิจารณ์ศิลปะ 

ผู้วิจารณ์ศิลปะที่ดีต้องมีคุณสมบัติ พอสรุปได้ดังน้ี  
 1. มีความรักเกี่ยวกับการวิจารณ์งานศิลปะ  
 2. วิจารณ์เพ่ือการพัฒนาให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ  
 3. เป็นคนที่รักความก้าวหน้า ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา  
 4. มีจิตใจชื่นชมในศิลปะและสุนทรียศาสตร์อย่างแท้จริง  
 5. มีความรักเคารพต่อความคิด ค่านิยม และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
 6. สนใจต่อการเคลื่อนไหวในวงการศิลปะและแนวคิดใหม่ ๆ ของศิลปะ  
 7. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการค้นคว้าสนใจต่อสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
 8. รักษาความเป็นกลาง รักความยุติธรรม รู้จักประนีประนอม  
 9. สามารถสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย  
 10. มีประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะในสาขาน้ันๆ 

คุณสมบัติของผู้วิจารณ์ศิลปะที่ดี 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิจารณ์ศิลปะ 

      การวิจารณ์ศิลปะมีประโยชน์ต่อผู้วิจารณ์ และเจ้าของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งแยกออกได้ดังนี้ 
ประโยชน์ต่อผู้วิจารณ์ คือ  
        1. ท าให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะ และสิ่งของเครื่องใชใ้นชีวิตประจ าวัน  
        2. ท าให้เกิดปัญญาท่ีสามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง  
        3. มีความละเอียดประณีตอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ  
        4. มีเหตุผล มีความเที่ยงธรรม  
        5. ท าให้เป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
ประโยชน์ต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คือ  
        1. มีโอกาสแสดงแนวความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง  
        2. รับทราบแนวความคิดของผู้อื่น เพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้ผลงานของตนดียิ่งขึ้น  
        3. เกิดพลังอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป  
        4. ได้ผลงานทางศิลปะที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้นอีก  
        5. มีความเข้าใจต่อกันในทางที่ดีระหว่างผู้สร้างสรรค์และผู้วิจารณ์  

ประโยชน์ของการวิจารณ์งานศิลปะ 

ที่มาของข้อมูล  อ.สมใจ ภัติศิริ     โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จังหวัด ตรัง       http://www.trangis.com/somjaiart/e3_1.php 


