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ทฤษฎี/วิชาการ/บทความ

จิตรกรรมภาพหุ่นนิ่ง 

ของอองรี มาตีสส์

ธวชัชานนท์ ตาไธสง

9789749252512

ราคา 180 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 120 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2547

ความเป็นมาของอองร ีมาตสีส์ ที่มาของแนวความคดิ การ

ใช้ส ีการจดัโครงสร้างของภาพ การจดัระนาบในผลงานจติรกรรม 

และกระบวนการวเิคราะห์ผลงานจติรกรรม พร้อมภาพประกอบ

การวเิคราะห์

ประติมากรรมพื้นฐาน

มยั ตะตยิะ

9789749413579

ราคา 240 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 160 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2549

ดดัแปลงมาจากเอกสารวชิาประตมิากรรมพื้นฐาน รหสัวชิา 

2021301 ของผู้เขียน (มัย ตะติยะ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการ

เสนอความเป็นมาของประติมากรรมเบื้องต้น และเป็นปฐม 

แห่งการศึกษาก่อนที่จะน�าความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติหรือน�า

ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

ประติมากรรมภาคปฎิบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยั ตะตยิะ

9786117133046

ราคา 260 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 160 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

เนื้อหาประกอบด้วย การสร้างประตมิากรรมแกะสลกัโฟม

ร่องลกึ การสร้างประตมิากรรมแกะสลักโฟมลอยตวั การสร้าง

ประตมิากรรมฉลลุายและหล่อ, การสร้างประตมิากรรมป้ันและ

หล่อ การสร้างประติมากรรมปั้น - กดพิมพ์ - หล่อ การสร้าง

ประตมิากรรมปั้นและหล่อลอยตวั ฯลฯ 
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เขียนภาพ วาดเส้น
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วาดเส้นภาพคนด้วยดินสอสี

เจดจ็ ชนะประสพ

9786167133010

ราคา 140 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 184 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

การวาดภาพคนด้วยดนิสอส ีเป็นการผสมผสานกนัระหว่าง

เทคนิคการวาดเส้น (drawing) และการระบายสี (coloring) 

หนงัสอืเล่มนี้อธบิายการวาดภาพคนด้วยดนิสอสไีว้ทกุขั้นตอน

กุหลาบวาดง่ายแต่เนี้ยบ

ณฐัรดา สขุสธุรรมวงศ์

9786167133164

ราคา 165 บาท

ขนาด 21 x 19 ซม. 96 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

คู่มือวาดภาพสีน�้าแนวพฤกษศาสตร์แบบง่ายๆ เปิดเผย 

วิธีวาดภาพดอกกุหลาบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มร่างภาพจนถึง

ระบายสีเสร็จ ช่วยให้คุณวาดดอกกุหลาบเป็นและสวย อ่าน

เข้าใจง่าย ปฏบิตัติามได้ทนัที

พู่กันกับการเดินทาง

 Journey With a Paint Brush

สมบูรณ์ พวงดอกไม้

9789749367605

ราคา 2,400 บาท

ขนาด 26 x 29 ซม. 336 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2548

สมบูรณ์ พวงดอกไม้ ศลิปินสนี�้าหญงิ ซึ่งเชื่อกนัว่าเธอเกดิมา
โดยมมีอืข้างหนึ่งถอืพู่กนั อกีข้างหนึ่งถอืดนิสอ ที่พร้อมจะรงัสรรค์
สร้างผลงานภาพเขยีนในทกุสภาวการณ์ พู่กนักบัการเดนิทางเป็น
หนงัสอืรวบรวมผลงานสนี�้ามากกว่า 400 ภาพ จากการเดนิทางไป
ในหลายๆ ประเทศ เช่น นครวดั ประเทศกมัพูชา, ประเทศลาว, 
ประเทศเวยีดนาม ที่งดงามและทรงคณุค่าอย่างยิ่งยวด

DRAWING พื้นฐานกับงานศิลปิน

อคัรชา อคัรบตุร

9789748354415

ราคา 220 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 172 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2552

แ นวทางพื้นฐานส�าหรับการวาดทั่วๆ ไป เริ่มตั้งแต่หลัก 

การวาดเบื้องต้น, ล�าดบัขั้นในการวาด, ลกัษณะของน�้าหนกั

แ สงเงา, วิธีการร่างภาพรูปทรงเรขาคณิต, วิธีการเขียนภาพ 

หุ่นนิ่ง คนเหมอืน หุ่นปูน คนเตม็ตวั ทวิทศัน์ต่างๆ ฯลฯ

เทคนิคการวาดภาพบุคคลส�าคัญ

ลาภ อ�าไพรตัน์

9789743487590

ราคา 290 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 200 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2551

ร วบรวมเทคนิคการวาดภาพบุคคลส�าคัญ โดยอธิบาย 

ขั้นตอนอย่างละเอียด ตั้งแต่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สัดส่วน

กายวภิาค แสงและเงา การจดัองค์ประกอบของภาพ ตลอดจน 

เคลด็ลบัในการวาดภาพเหมอืนแบบต่างๆ
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ชวนลูกวาดรูป

ณฐัรดา สขุสธุรรมวงศ์

9786167133126

ราคา 150 บาท

ขนาด 21 x 19 ซม. 90 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

หนงัสอืเล่มนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กบัพ่อแม่ในการเริ่ม

ต้นชวนลูกวาดรูป แล้วท่านจะพบว่าวาดรูปไม่เก่งกส็อนลูกได้

วาดเส้นทิวทัศน์

อนนัต์ ประภาโส

9786167133119

ราคา 260 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 160 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

เหมาะส�าหรบัการเรยีนการสอนชั้น ปวช. ปวส. อดุมศกึษา 

นักเรียนสายสามัญที่ต้องการศึกษาต่อด้านศิลปะออกแบบ 

และผู้สนใจศลิปะทั่วไป 

วาดเส้น (ฉบับปรับปรุง)

อนนัต์ ประภาโส

9789747364408

ราคา 250 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 212 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2551

เ พิ่มเตมิเนื้อหาเข้าไปอกีหลายประการ เช่น การวเิคราะห์

ข้อสอบวาดเส้นมัณฑนศิลป์ แนะแนวการสอบวิชาวาดเส้น  

มคี�าอธบิายภาพตลอดเล่ม

วาดเส้นภาพคน

อนนัต์ ประภาโส

9786167133331

ราคา 320 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 232 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

หนงัสอืประกอบการเรยีนการสอน “วาดเส้นภาพคน” ที่

ส มบูรณ์ที่สุด โดยอาจารย์อนันต์ ประภาโส (ครูอุ๋ย) ผู้มี

ป ระสบการณ์ด้านการสอนศลิปะและออกแบบ  ทั้งในระดบั

อาชวีศกึษา อดุมศกึษา และตวิสอบเข้ามหาวทิยาลยั มากว่า 

30 ปี จดัท�าเนื้อหาในลกัษณะคู่มอื ในการเรยีนการสอนและ

ฝึกฝนวาดภาพคน เข้าใจง่าย สามารถปฏบิตัติามได้ทนัที
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คู่มือวาดภาพเหมือนด้วยสีน�้า

เจดจ็ ชนะประสพ

9786167133133

ราคา 140 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 48 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

ว าดเนี้ยบ วาดกิ๊ก กับคู่มือวาดภาพเหมือนด้วยสีน�้า…  

เปิดเผยวธิกีารวาดภาพเหมอืนด้วยสนี�้าโดยเทคนคิการระบาย

แบบเกบ็รายละเอยีด เหมาะส�าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา และ 

ผู้สนใจศลิปะการวาดภาพเหมอืน

ศิลปะการเขียนภาพสีน�้าจีน

เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ,

ภราดร วรอภญิญาภรณ์  เรยีบเรยีง

9786167376677

ราคา  220  บาท

ขนาด 21 x 29 ซม.  72  หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556 

เ ทคนคิการใช้พู่กนัจนี, เทคนคิการเขยีนภาพสตัว์ ต้นไผ่

ด อกไม้จีน อธิบายขั้นตอนละเอียด สามารถเรียนรู้ได้ด้วย 

ตวัเอง พร้อมเทคนคิหลากหลาย เนื้อหาอ่านง่าย เข้าใจง่าย 

พมิพ์สี่สทีั้งเล่ม

เทคนิคการเขียนภาพ

พระบรมฉายาลกัษณ์ ด้วยสนี�า้มนั

เทอดศกัดิ์ ไชยกาล

9786167376448

ราคา 250 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 80 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

นอกจากจะบ่งบอกถงึความช�านาญในการใช้สอีย่างดเียี่ยม

แล้ว ยงัแสดงออกถงึพลงัแห่งศรทัธาในศาสนา พระมหากษตัรย์ิ

ที่หยั่งรากฝังลึกในจิตใจในการเขียนภาพพระราชวงศ์ ต้องใช้

ราชาศพัท์ควบคูไ่ปด้วยกนั จงึเป็นการเรยีนรู้ทั้งด้านศลิปะการ

เ ขียนภาพและค�าราชาศัพท์ ที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับประชาชน 

ค นไทยที่ต้องเรียนรู้ไว้บ้าง เป็นความภาคภูมิใจที่ไม่มีชาติใด

เสมอเหมอืน

ศิลปะการเขียนภาพสีน�้าจีน

เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ

9789748354354

ราคา 250 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 72 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

แ นะเทคนิคการเขียนสีน�้ามันที่ถูกต้อง ถูกวิธี อย่างเป็น 

ขั้นตอน ตั้งแต่การร่างภาพ, การเลือกสี, การลงสี, การเก็บ 

รายละเอยีด รวมถงึวสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการเขยีนสนี�้ามนั

ดอกไม้...วาดง่ายแต่เนี้ยบ

ณฐัรดา สขุสธุรรมวงศ์

978616133058

ราคา 135 บาท

ขนาด 21 x 19 ซม. 70 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

ทุกคนสามารถเรียนรู้ เข้าถึง และสร้างสรรค์ศิลปะได้ 

แม้ไม่ได้เรยีนทางด้านศลิปะมาก่อน หนงัสอืเล่มนี้มปีระโยชน์

ต่อผูส้นใจน�าไปประยกุต์ใช้ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานตกแต่ง 

งานประดษิฐ์ หรอืผลติเพื่อจ�าหน่ายโดยตรง

วาดสีน�้าง่ายๆ  สไตล์ครูอุ๋ย :

ทิวทัศน์

อนนัต์ ประภาโส

9789740640806

ราคา 290 บาท

ขนาด 21 x 19 ซม. 156 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2552

คูม่อืวาดภาพทวิทศัน์ด้วยวธิง่ีายๆ วาดตามตวัอย่างทลีะขั้น 

เริ่มตั้งแต่การวาดภาพทวิทศัน์อย่างง่ายๆ เช่น การวาดท้องฟ้า, 

ภูเขา, ทะเล, ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง ไปจนถงึการวาดภาพ

ทวิทศัน์เชงิลกึ
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สีน�้าเบื้องต้นภาพคนเหมือน

ลาภ อ�าไพรตัน์

9789749298800

ราคา 390 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 100 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2548

ค�าแนะน�าวิธีการเขียนภาพสีน�้าคนเหมือน ตั้งแต่ระดับ

ง่ายๆ ไปสู่ขั้นสูง เหมาะส�าหรบัผู้ที่เริ่มต้นศกึษาการวาดภาพ

สนี�้า นกัเรยีน นกัศกึษาวชิาศลิปะ รวมทั้งผูส้นใจการวาดภาพ

สนี�้าทั่วไป

สโีปสเตอร์เบือ้งต้นภาพคนเหมอืน

เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ

9789749322741

ราคา 390 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 98 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2548

รวมเทคนิควิธีการเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์เบื้องต้น  

วสัดอุปุกรณ์ในการเขยีนภาพ ลกัษณะท่าทางในการเขยีนภาพ 

ขั้นตอนในการเขยีนภาพคนเหมอืนด้วยสโีปสเตอร ์พรอ้มภาพ

ประกอบและตวัอย่างมากมาย

จิตรกรรมสีอะครีลิค

อนนัต์ ประภาโส

9789747357073

ราคา 550 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 240 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2550

ความรู้เกี่ยวกับสีอะครีลิค วิธีวาดภาพด้วยสีอะครีลิค 

เทคนคิการสร้างสรรค์ภาพแบบต่างๆ พร้อมภาพประกอบ และ

ค�าอธบิาย เข้าใจง่าย ปฏบิตัไิด้จรงิ

วธิกีารเขียนสนี�า้ข้ันพืน้ฐาน (+ซดี)ี

เทดิศกัดิ์ ไชยกาล

9789749455692

ราคา 600 บาท

ขนาด 25.5 x 25.4 ซม. 144 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

วิธีการเขียนสีน�้าขั้นพื้นฐาน เริ่มจากการเขียนหุ่นนิ่ง 

หลากหลายรูปแบบ การระบายส ีการแต้มแตะ การร่างภาพ

ละเอยีด พร้อมซดีสีาธติขั้นตอนการเขยีนสนี�้า

คู่มอืสอบเข้าเรยีนต่อ ศลิปะ-ออกแบบ 

ART FOR UNIVERSITY

อนนัต์ ประภาโส

9786167133324

ราคา 350 บาท

ขนาด 21 x 28.6 ซม. 200 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557

หนังสือแนะแนวการศึกษาต่อด้านศิลปะและออกแบบที่

สมบูรณ์ที่สุด โดยอาจารย์อนันต์ ประภาโส (ครูอุ๋ย) ผู้มี

ประสบการณ์การสอนศลิปะ-ออกแบบ ทั้งในระดบัอาชวีศกึษา 

อดุมศกึษา และตวิสอบเข้ามหาวทิยาลยัมากว่า 30  ปี

คู่มือวาดภาพเหมือนด้วยสีน�้ามัน

อนนัต์ ประภาโส

ประกาศติ กลิ่นธรรมเสน 

9786167133072

ราคา 155 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 56 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

คู่มือส�าหรับฝึกวาดภาพเหมือนด้วยสีน�้ามัน ทั้งเพื่อการ

ศึกษาและประกอบอาชีพ เนื้อหาเน้นการฝึกปฏิบัติและ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัจติรกรสนี�้ามนั
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การออกแบบ

Drawing เอนทรานซ์

เศรษฐมนัตร์ กาญจนกลุ

9789748354101

ราคา 220 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 176 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

เทคนคิการวาดเส้นพื้นฐานจนถงึขั้นสูง หลกัการวาดเขยีน

เบื้องต้น ลักษณะของเส้น วิธีการจับดินสอและการวาด 

ลายเส้น 5 สไตล์ ค่าและลักษณะน�้าหนักของแสงเงา  

ขั้นตอนการร่างภาพ การวาดตา ห ูจมกู ปาก และการเตรยีมตวั

สอบเอนทรานซ์

คู่มือสอบเข้าเรียนต่อ 

ศิลปะ - ออกแบบ

อนนัต์ ประภาโส

9789745192263

ราคา 350 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 200 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2553

แนะแนว 9 สาขาวชิาด้านศลิปะระดบัอดุมศกึษา แนว
ข้อสอบและเทคนิคการเตรียมตัวสอบพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับ
วชิาชพีด้านศลิปะออกแบบ

ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

นนัทวชัร์ ชยัมโนนาถ, เอกรตัน์ วรนิทรา

9789749337400

ราคา 390 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 400 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

หนังสือที่สมบูรณ์ที่สุดส�าหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ
ในสายวชิาชพีสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถงึบคุคลทั่วไปที่สนใจ
ในวชิาชพีนี้ ใช้อ่านประกอบเพื่อท�าความเข้าใจที่จะตัดสินใจ
สร้างหรอืซื้อที่พกัอาศยั

195

ศิล
ป
ะ

จัดจำ�หน่�ยโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด
www.booktime.co.th

ภาพลายเส้นส�าหรบัการออกแบบ 

[ต้นไม้]

สทุนิ  ตนัตภิาสน์

9786167133249

ราคา 225 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 128 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555 

หนงัสอืรวบรวมผลงานลายเส้นต้นไม้แบบต่างๆ ส�าหรบัการ 
ออกแบบตกแต่งภายใน - ภายนอก เหมาะส�าหรบัมณัฑนากร 
 สถาปนกิ นกัภมูทิศัน์ นกัออกแบบโฆษณา กราฟิกดไีซเนอร์ 
ฯลฯ ตลอดจนผู้สนใจด้านศิลปะ - ออกแบบ สามารถน�าไป
ประยกุต์ใช้กบัการเรยีน การสอนด้านศลิปะทกุประเภท

ภาพลายเส้นส�าหรับการออกแบบ 

[เครื่องเรือน]

สทุนิ ตนัตภิาสน์

9786167133232

ราคา 265 บาท

ขนาด 21 x 29 ซม. 158 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

 หนงัสอืรวบรวมผลงานลายเส้นเครื่องเรอืนในแบบต่างๆ 

ส�าหรบัการออกแบบตกแต่งภายใน - ภายนอก เหมาะส�าหรบั

มณัฑนากร สถาปนกิ นกัภมูทิศัน์ นกัออกแบบโฆษณา กราฟิก

ดไีซเนอร์ ฯลฯ ตลอดจนผูส้นใจด้านศลิปะ - ออกแบบ สามารถ

น�าไปประยกุต์ใช้กบัการเรยีน การสอนด้านศลิปะทกุประเภท

สอบติดองค์ประกอบศิลป์

อนนัต์ ประภาโส

9786167133263

ราคา 399 บาท

ขนาด 21 x 28.6 ซม. 152 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

คู่มือเตรียมสอบวิชาองค์ประกอบศิลป์ และวิชาประยุกต์
ศลิป์ศกึษา ส�าหรบัเข้าศกึษาต่อ แนะน�าการเตรยีมตวัสอบและ
เทคนิคการเข้าสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบและผลงานของ 
รุ่นพี่ที่สอบตดิ ใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝนเพื่อเตรยีมตวัสอบ 

พร้อมตวัอย่างผลงานกว่า 240 ภาพ
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