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ทฤษฎี /วิ ช าการ/บทความ
จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่ง
ของอองรี มาตีสส์

ธวัชชานนท์ ตาไธสง
9789749252512
ราคา 180 บาท
ขนาด 18.4 x 26 ซม. 120 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2547
ความเป็นมาของอองรี มาตีสส์ ทีม่ าของแนวความคิด การ
ใช้สี การจัดโครงสร้างของภาพ การจัดระนาบในผลงานจิตรกรรม
และกระบวนการวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรม พร้อมภาพประกอบ
การวิเคราะห์

ประติมากรรมพื้นฐาน

มัย ตะติยะ
9789749413579
ราคา 240 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 160 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2549

ประติมากรรมภาคปฎิบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ
9786117133046
ราคา 260 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 160 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2552
เนือ้ หาประกอบด้วย การสร้างประติมากรรมแกะสลักโฟม
ร่องลึก การสร้างประติมากรรมแกะสลักโฟมลอยตัว การสร้าง
ประติมากรรมฉลุลายและหล่อ, การสร้างประติมากรรมปัน้ และ
หล่อ การสร้างประติมากรรมปั้น - กดพิมพ์ - หล่อ การสร้าง
ประติมากรรมปั้นและหล่อลอยตัว ฯลฯ

ดัดแปลงมาจากเอกสารวิชาประติมากรรมพืน้ ฐาน รหัสวิชา
2021301 ของผู้เขียน (มัย ตะติยะ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการ
เสนอความเป็นมาของประติมากรรมเบื้องต้น และเป็นปฐม
แห่งการศึกษาก่อนที่จะน�ำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติหรือน�ำ
ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
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เขี ยนภาพ วาดเส้ น

สมบูรณ์ พวงดอกไม้
9789749367605
ราคา 2,400 บาท
ขนาด 26 x 29 ซม. 336 หน้า
ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก 2548

กุหลาบวาดง่ายแต่เนี้ยบ

ณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์
9786167133164
ราคา 165 บาท
ขนาด 21 x 19 ซม. 96 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2554
คู่มือวาดภาพสีน�้ำแนวพฤกษศาสตร์แบบง่ายๆ เปิดเผย
วิธีวาดภาพดอกกุหลาบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มร่างภาพจนถึง
ระบายสีเสร็จ ช่วยให้คุณวาดดอกกุหลาบเป็นและสวย อ่าน
เข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้ทันที

DRAWING พื้นฐานกับงานศิลปิน
อัครชา อัครบุตร
9789748354415
ราคา 220 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 172 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2552

แ นวทางพื้นฐานส�ำหรับการวาดทั่วๆ ไป เริ่มตั้งแต่หลัก
ก ารวาดเบื้องต้น, ล�ำดับขั้นในการวาด, ลักษณะของน�ำ้ หนัก
แ สงเงา, วิธีการร่างภาพรูปทรงเรขาคณิต, วิธีการเขียนภาพ
หุ่นนิ่ง คนเหมือน หุ่นปูน คนเต็มตัว ทิวทัศน์ต่างๆ ฯลฯ

สมบูรณ์ พวงดอกไม้ ศิลปินสีน้�ำหญิง ซึ่งเชื่อกันว่าเธอเกิดมา
โดยมีมือข้างหนึ่งถือพู่กนั อีกข้างหนึ่งถือดินสอ ทีพ่ ร้อมจะรังสรรค์
สร้างผลงานภาพเขียนในทุกสภาวการณ์ พู่กนั กับการเดินทางเป็น
หนังสือรวบรวมผลงานสีนำ�้ มากกว่า 400 ภาพ จากการเดินทางไป
ในหลายๆ ประเทศ เช่น นครวัด ประเทศกัมพูชา, ประเทศลาว,
ประเทศเวียดนาม ที่งดงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่งยวด

วาดเส้นภาพคนด้วยดินสอสี
เจด็จ ชนะประสพ
9786167133010
ราคา 140 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 184 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2552

การวาดภาพคนด้วยดินสอสี เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
เทคนิคการวาดเส้น (drawing) และการระบายสี (coloring)
หนังสือเล่มนีอ้ ธิบายการวาดภาพคนด้วยดินสอสีไว้ทกุ ขัน้ ตอน

เทคนิคการวาดภาพบุคคลส�ำคัญ
ลาภ อ�ำไพรัตน์
9789743487590
ราคา 290 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 200 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2551

ร วบรวมเทคนิคการวาดภาพบุคคลส�ำคัญ โดยอธิบาย
ขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สัดส่วน
กายวิภาค แสงและเงา การจัดองค์ประกอบของภาพ ตลอดจน
เคล็ดลับในการวาดภาพเหมือนแบบต่างๆ

จัดจำ�หน่ายโดย บริษัท
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วาดเส้นทิวทัศน์

อนันต์ ประภาโส
9786167133119
ราคา 260 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 160 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2556
เหมาะส�ำหรับการเรียนการสอนชัน้ ปวช. ปวส. อุดมศึกษา
นักเรียนสายสามัญที่ต้องการศึกษาต่อด้านศิลปะออกแบบ
และผู้สนใจศิลปะทั่วไป

วาดเส้นภาพคน

อนันต์ ประภาโส
9786167133331
ราคา 320 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 232 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2557
หนังสือประกอบการเรียนการสอน “วาดเส้นภาพคน” ที่
ส มบูรณ์ที่สุด โดยอาจารย์อนันต์ ประภาโส (ครูอุ๋ย) ผู้มี
ป ระสบการณ์ด้านการสอนศิลปะและออกแบบ ทั้งในระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย มากว่า
30 ปี จัดท�ำเนื้อหาในลักษณะคู่มอื ในการเรียนการสอนและ
ฝึกฝนวาดภาพคน เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้ทันที

วาดเส้น (ฉบับปรับปรุง)

อนันต์ ประภาโส
9789747364408
ราคา 250 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 212 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2551
เ พิม่ เติมเนือ้ หาเข้าไปอีกหลายประการ เช่น การวิเคราะห์
ข้อสอบวาดเส้นมัณฑนศิลป์ แนะแนวการสอบวิชาวาดเส้น
มีค�ำอธิบายภาพตลอดเล่ม

ชวนลูกวาดรูป

ณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์
9786167133126
ราคา 150 บาท
ขนาด 21 x 19 ซม. 90 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2553
หนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจให้กบั พ่อแม่ในการเริม่
ต้นชวนลูกวาดรูป แล้วท่านจะพบว่าวาดรูปไม่เก่งก็สอนลูกได้
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ระบายสี
เทอดศักดิ์ ไชยกาล
9786167376448
ราคา 250 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 80 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2555

นอกจากจะบ่งบอกถึงความช�ำนาญในการใช้สอี ย่างดีเยีย่ ม
แล้ว ยังแสดงออกถึงพลังแห่งศรัทธาในศาสนา พระมหากษัตริย์
ที่หยั่งรากฝังลึกในจิตใจในการเขียนภาพพระราชวงศ์ ต้องใช้
ราชาศัพท์ควบคู่ไปด้วยกัน จึงเป็นการเรียนรู้ทงั้ ด้านศิลปะการ
เ ขียนภาพและค�ำราชาศัพท์ ที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับประชาชน
ค นไทยที่ต้องเรียนรู้ไว้บ้าง เป็นความภาคภูมิใจที่ไม่มีชาติใด
เสมอเหมือน

ดอกไม้...วาดง่ายแต่เนี้ยบ
ณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์
978616133058
ราคา 135 บาท
ขนาด 21 x 19 ซม. 70 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2553

ทุกคนสามารถเรียนรู้ เข้าถึง และสร้างสรรค์ศิลปะได้
แม้ไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะมาก่อน หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์
ต่อผูส้ นใจน�ำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นงานตกแต่ง
งานประดิษฐ์ หรือผลิตเพื่อจ�ำหน่ายโดยตรง

วาดสีน�้ำง่ายๆ สไตล์ครูอุ๋ย :
ทิวทัศน์
อนันต์ ประภาโส
9789740640806
ราคา 290 บาท
ขนาด 21 x 19 ซม. 156 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2552

คูม่ อื วาดภาพทิวทัศน์ดว้ ยวิธงี า่ ยๆ วาดตามตัวอย่างทีละขัน้
เริม่ ตัง้ แต่การวาดภาพทิวทัศน์อย่างง่ายๆ เช่น การวาดท้องฟ้า,
ภูเขา, ทะเล, ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง ไปจนถึงการวาดภาพ
ทิวทัศน์เชิงลึก

ศิลปะการเขียนภาพสีน�้ำจีน
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
9789748354354
ราคา 250 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 72 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2553

แ นะเทคนิคการเขียนสีนำ�้ มันที่ถูกต้อง ถูกวิธี อย่างเป็น
ขั้นตอน ตั้งแต่การร่างภาพ, การเลือกสี, การลงสี, การเก็บ
รายละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนสีน�้ำมัน

ศิลปะการเขียนภาพสีน�้ำจีน

เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล,
ภราดร วรอภิญญาภรณ์ เรียบเรียง
9786167376677
ราคา 220 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 72 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2556
เ ทคนิคการใช้พู่กันจีน, เทคนิคการเขียนภาพสัตว์ ต้นไผ่
ด อกไม้จีน อธิบายขั้นตอนละเอียด สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเอง พร้อมเทคนิคหลากหลาย เนื้อหาอ่านง่าย เข้าใจง่าย
พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม

คู่มือวาดภาพเหมือนด้วยสีน�้ำ
เจด็จ ชนะประสพ
9786167133133
ราคา 140 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 48 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2553

ว าดเนี้ยบ วาดกิ๊ก กับคู่มือวาดภาพเหมือนด้วยสีน�้ำ…
เปิดเผยวิธกี ารวาดภาพเหมือนด้วยสีนำ�้ โดยเทคนิคการระบาย
แ บบเก็บรายละเอียด เหมาะส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจศิลปะการวาดภาพเหมือน

จัดจำ�หน่ายโดย บริษัท
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วิธกี ารเขียนสีนำ�้ ขัน้ พืน้ ฐาน (+ซีด)ี
เทิดศักดิ์ ไชยกาล
9789749455692
ราคา 600 บาท
ขนาด 25.5 x 25.4 ซม. 144 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2553

สีน�้ำเบื้องต้นภาพคนเหมือน
ลาภ อ�ำไพรัตน์
9789749298800
ราคา 390 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 100 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2548

วิธีการเขียนสีน�้ำขั้นพื้นฐาน เริ่มจากการเขียนหุ่นนิ่ง
หลากหลายรูปแบบ การระบายสี การแต้มแตะ การร่างภาพ
ละเอียด พร้อมซีดีสาธิตขั้นตอนการเขียนสีน�้ำ

ค�ำแนะน�ำวิธีการเขียนภาพสีน�้ำคนเหมือน ตั้งแต่ระดับ
ง่ายๆ ไปสู่ขั้นสูง เหมาะส�ำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการวาดภาพ
สีนำ�้ นักเรียน นักศึกษาวิชาศิลปะ รวมทัง้ ผูส้ นใจการวาดภาพ
สีน�้ำทั่วไป

สีโปสเตอร์เบือ้ งต้นภาพคนเหมือน

คูม่ อื สอบเข้าเรียนต่อ ศิลปะ-ออกแบบ
ART FOR UNIVERSITY

เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
9789749322741
ราคา 390 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 98 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2548

รวมเทคนิควิธีการเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์เบื้องต้น
วัสดุอปุ กรณ์ในการเขียนภาพ ลักษณะท่าทางในการเขียนภาพ
ขัน้ ตอนในการเขียนภาพคนเหมือนด้วยสีโปสเตอร์ พร้อมภาพ
ประกอบและตัวอย่างมากมาย

อนันต์ ประภาโส
9786167133324
ราคา 350 บาท
ขนาด 21 x 28.6 ซม. 200 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2557

หนังสือแนะแนวการศึกษาต่อด้านศิลปะและออกแบบที่
สมบูรณ์ที่สุด โดยอาจารย์อนันต์ ประภาโส (ครูอุ๋ย) ผู้มี
ประสบการณ์การสอนศิลปะ-ออกแบบ ทัง้ ในระดับอาชีวศึกษา
อุดมศึกษา และติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากว่า 30 ปี

จิตรกรรมสีอะครีลิค

อนันต์ ประภาโส
9789747357073
ราคา 550 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 240 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2550
ความรู้เกี่ยวกับสีอะครีลิค วิธีวาดภาพด้วยสีอะครีลิค
เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพแบบต่างๆ พร้อมภาพประกอบ และ
ค�ำอธิบาย เข้าใจง่าย ปฏิบตั ิได้จริง

คู่มือวาดภาพเหมือนด้วยสีน�้ำมัน

อนันต์ ประภาโส
ประกาศิต กลิ่นธรรมเสน
9786167133072
ราคา 155 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 56 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2553
คู่มือส�ำหรับฝึกวาดภาพเหมือนด้วยสีน�้ำมัน ทั้งเพื่อการ
ศึกษาและประกอบอาชีพ เนื้อหาเน้นการฝึกปฏิบัติและ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตรกรสีน�้ำมัน
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การออกแบบ
สุทิน ตันติภาสน์
9786167133232
ราคา 265 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 158 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2555
หนังสือรวบรวมผลงานลายเส้นเครือ่ งเรือนในแบบต่างๆ
ส�ำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน - ภายนอก เหมาะส�ำหรับ
มัณฑนากร สถาปนิก นักภูมทิ ศั น์ นักออกแบบโฆษณา กราฟิก
ดีไซเนอร์ ฯลฯ ตลอดจนผูส้ นใจด้านศิลปะ - ออกแบบ สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้กบั การเรียน การสอนด้านศิลปะทุกประเภท

สอบติดองค์ประกอบศิลป์

อนันต์ ประภาโส
9786167133263
ราคา 399 บาท
ขนาด 21 x 28.6 ซม. 152 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครัง้ แรก 2555
คู่มือเตรียมสอบวิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาประยุกต์
ศิลป์ศกึ ษา ส�ำหรับเข้าศึกษาต่อ แนะน�ำการเตรียมตัวสอบและ
เทคนิคการเข้าสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบและผลงานของ
รุ่นพี่ที่สอบติด ใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวสอบ
พร้อมตัวอย่างผลงานกว่า 240 ภาพ

คู่มือสอบเข้าเรียนต่อ
ศิลปะ - ออกแบบ

อนันต์ ประภาโส
9789745192263
ราคา 350 บาท
ขนาด 18.4 x 26 ซม. 200 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2553
แนะแนว 9 สาขาวิชาด้านศิลปะระดับอุดมศึกษา แนว
ข้อสอบและเทคนิคการเตรียมตัวสอบพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับ
วิชาชีพด้านศิลปะออกแบบ

ภาพลายเส้นส�ำหรับการออกแบบ
[ต้นไม้]

สุทิน ตันติภาสน์
9786167133249
ราคา 225 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 128 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2555
หนังสือรวบรวมผลงานลายเส้นต้นไม้แบบต่างๆ ส�ำหรับการ
ออกแบบตกแต่งภายใน - ภายนอก เหมาะส�ำหรับมัณฑนากร
สถาปนิก นักภูมทิ ศั น์ นักออกแบบโฆษณา กราฟิกดีไซเนอร์
ฯลฯ ตลอดจนผู้สนใจด้านศิลปะ - ออกแบบ สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้กบั การเรียน การสอนด้านศิลปะทุกประเภท

Drawing เอนทรานซ์

เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
9789748354101
ราคา 220 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 176 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2555
เทคนิคการวาดเส้นพืน้ ฐานจนถึงขัน้ สูง หลักการวาดเขียน
เบื้องต้น ลักษณะของเส้น วิธีการจับดินสอและการวาด
ลายเส้น 5 สไตล์ ค่าและลักษณะน�้ำหนักของแสงเงา
ขัน้ ตอนการร่างภาพ การวาดตา หู จมูก ปาก และการเตรียมตัว
สอบเอนทรานซ์

ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ, เอกรัตน์ วรินทรา
9789749337400
ราคา 390 บาท
ขนาด 21 x 29 ซม. 400 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2557
หนังสือที่สมบูรณ์ที่สุดส�ำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ
ในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ
ในวิชาชีพนี้ ใช้อา่ นประกอบเพื่อท�ำความเข้าใจที่จะตัดสินใจ
สร้างหรือซื้อที่พักอาศัย

จัดจำ�หน่ายโดย บริษัท

บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด

www.booktime.co.th
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ภาพลายเส้นส�ำหรับการออกแบบ
[เครื่องเรือน]
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