
ประยุกตศิลป  



• คือ  ผลงานศิลปะท่ีสรางขึ้นมาเพื่อตอบ

สนองความตองการและสนองความจําเปน

ดานประโยชนใชสอยเปนอันดับแรก  

โดยเนนความงามเปนอนัดับรอง 

แบงเปน 4  สาขา  ดังนี้



พาณิชยศิลป  Commercial  Art

• หมายถึง  งานศิลปตาง ๆ ที่นํามาดัดแปลงใชสําหรับกระบวนการใน

ทุกวิถีทางเพ่ือชักจูงใหผูชมเกิดความคลอยตามหรือสนใจในสินคา

หรือผลงานที่นํามาเพ่ือการจําหนายหรือแลกเปล่ียนตาง ๆ หรือ

แมกระทัง่ในการพยายามตกแตงทาํใหสินคาเหลานัน้มีความสวยงาม

นาซ้ือไปบริโภค ไดแก  การออกแบบเครื่องหมายการคา การ

ออกแบบส่ิงพิมพ  การออกแบบโฆษณา  การออกแบบฉลากสินคา 

การออกแบบจัดแสดงสินคา  ฯลฯ 

ผูสรางสรรคงานเรียกวา นักออกแบบ (Designer)



















มัณฑนศลิป  Decorative  Art

• หมายถึง  งานศิลปะที่เกีย่วของกับการออกแบบหรือการจัดบริเวณ

บาน  อาคาร  รานคาตางๆ  ใหสวยงาม  เปนงานศิลปะทีเ่กี่ยวของ

กับการออกแบบเพ่ือการตกแตงส่ิงตาง ๆ ใหเกิดความสวยงามและ

เหมาะสมกับประโยชนใชสอยมากข้ึน  ไดแก การจัดตกแตงภายใน

บาน อาคาร สถานที่ตางๆ   การตกแตงภายนอก  การจัดสวน  การ

จัดนิทรรศการ  การจัดบอรด ปายนิเทศ    การจดัแสดงสินคา  การ

แตงกาย  การแตงหนา การตกแตงรานคา เปนตน  

ผูสรางสรรคงาน เรยีกวา  มัณฑนากร (Decorator)



































อุตสาหกรรมศิลป  Industrial  Art

• เปนผลงานที่นําเอาศิลปะไปชวยออกแบบเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับหนาที่
ใชสอยใหดูสวยงามนาบริโภค  โดยทําการผลิตออกมาจํานวนมาก  ตองใช
เครื่องจักรกลและระบบการทํางานของโรงงานเขามาชวยเพื่อลดตนทุน  และ
ทําใหผลงานมีรูปแบบรวมทั้งคุณภาพคงที่สมํ่าเสมอ เปนงานศิลปะที่เกี่ยวของ
กับการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ(Product) สิ่งของเครื่องใชตางๆ ให
สวยงามและเหมาะสมกับประโยชนใชสอยมากข้ึนดวยวิธีการในระบบ
อุตสาหกรรม ซ่ึงมีการทํางานเปนระบบ   เปนขั้นตอนมีมาตรฐาน   มีการใช
เครื่องจักรกลเขาชวย ทําใหตนทุนตํ่า   ผลิตภัณฑตางๆ ไดแก   เครื่องยนต    
เครื่องจักรกล เครื่องใชไฟฟา เครื่องอิเลคโทรนิค เฟอรนิเจอร  สุขภัณฑ   
ครภุัณฑ เส้ือผา เครื่องประดับ เครื่องแตงกาย เครื่องอุปโภค บริโภคตาง ๆ  
ตลอดจนถึงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑตางๆ ดวย 
ผูสรางสรรคงาน เรียกวา นักออกแบบ (Designer)



























Polar pen



หัตถกรรม  Handicraft

• หมายถึง  ผลงานทีจ่ัดทําข้ึนมาโดยไมไดอาศยัเครื่องจกัรกลมาชวย

หรืออาจนํามาใชเพียงบางสวนของข้ันตอนการทํางาน  เปนผลงานที่

มุงเนนประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน  และใชวัสดุที่หาไดงายใน

ทองถิ่นนั้นๆ มักเปนรปูแบบที่ทํากนัมาชานาน  มีลักษณะเปนงาน

ฝมือในครัวเรอืน  หรือเรียกวาศิลปะพ้ืนบาน(Folk Art) ผลงานเหลาน้ี

มีเสนหอยูที่เปนงานที่ทาํดวยมือ(Handmade) ผลิตออกมาแตละช้ินมี

ความแตกตางกันไป คุณภาพไมสม่ําเสมอ  เชน  รมบอสราง  

งานเครื่องปนดินเผา  งานจกัสาน  การทาํเครื่องเงิน





























Web ขอมูลงานศลิปะ

• http://www.newwebpick.com/
• http://www.mocabangkok.com/
• http://www.ardelgallery.com/

http://www.newwebpick.com/
http://www.mocabangkok.com/
http://www.ardelgallery.com/
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