
ค่าน ้าหนกั(TONE)



น ำ้หนกั(Tone)

◦น ำ้หนกั(Tone) คอื  ค่ำน ำ้หนกัทีต่อบสนองกำรมองเหน็ ควำมอ่อนแก่ของบรเิวณทีถ่กูแสงสวำ่ง 

และบรเิวณทีเ่ป็นเงำของวตัถหุรอื ควำมอ่อน- ควำมเขม้  ในกรณีของแสงจะใชค้ ำวำ่ 

Brightness 

◦น ำ้หนกัอำจจะหมำยถงึ น ำ้หนกัขำวจนถงึด ำ หรอืน ำ้หนกัทีเ่กิดจำกกำรใชส้ีๆ เดยีว หรอืสหีลำยๆส ี

ระดบัของค่ำน ำ้หนกั หรอืน ำ้หนกัของส ีสำมำรถสรำ้งใหเ้กิดระดบัค่ำน ำ้หนกัต่ำงๆไดห้ลำยน ำ้หนกั 

โดยสำมำรถท ำได ้5-9 ระยะ หรอือำจจะมำกกวำ่นัน้ 



น ำ้หนกั(Tone)

◦ ค่าน ้าหนกั ความสว่างของสแีบ่งเป็นออกเป็น 2 รูปแบบดงัน้ี

◦ โทนไรส้ ี(Achromatic)เป็นโทนทีเ่ป็นกลำง(Netural Tone) แสดงเฉพำะน ำ้หนกั 

(Value) สวำ่งหรอืมดื อ่อนหรอืแก่ เป็นค่ำน ำ้หนกัเป็นค่ำ ขำว เทำ ด ำ

◦ โทนส ี(Chromatic)คอื สต่ีำงๆประกอบไปดว้ยมติ ิ3 มติ ิคอื ส ี(Hue) น ำ้หนกั (Value) 

และควำมสดของส ี(Intensity)



น ำ้หนกั(Tone)

◦ ในโทนไรส้ ีจะมค่ีำควำมสวำ่ง เทำ ขำว ด ำ จำก

ระยะ 9 น ำ้หนกั และสำมำรถแบง่เป็นช่วงใหญ่ๆ

ได ้3 ช่วงคือ ค่ำน ำ้หนกัทีม่คีวำมสว่ำงสูง 

(Hihg key) ปำนกลำง

(Intermediate key) และต ำ่ 

(Low key)



น ำ้หนกั(Tone)



น ำ้หนกั(Tone)

ควำมสมัพนัธข์องค่ำสแีทแ้ละค่ำ

น ำ้หนกัของส ี



น ำ้หนกั(Tone)

ค่ำน ำ้หนกัของสี



น ำ้หนกั(Tone)

◦ วธิกีำรสรำ้งเปลีย่นแปลงค่ำน ำ้หนกั สำมำรถท ำไดห้ลำยวธิ ีดงันี้

◦ 1 กำรเตมิสขีำว เพือ่ใหส้อ่ีอนลง น ำ้หนกัจะสูงขึ้น

◦ 2 กำรเตมิสดี  ำ เพือ่ใหส้แีก่ขึ้น น ำ้หนกัจะลดลง

◦ 3 กำรเตมิสเีทำ เพือ่ลด หรอืเพิม่น ำ้หนกัขึ้นอยู่กบัวำ่เทำทีน่ ำมำผสมนัน้มนี ำ้หนกัสูงหรอืต ำ่

◦ 4 กำรเตมิสทีีม่นี ำ้หนกัทีแ่ตกต่ำงกนั น ำ้หนกัของส ีจะเปลีย่นแปลงไปพรอ้มกบัสทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 

น ำ้หนกัจะเพิม่ หรอืวำ่ลดขึ้นอยู่กบัสทีีน่  ำมำผสม



น ำ้หนกั(Tone)



น ำ้หนกั(Tone)

◦ ค่ำน ำ้หนกัม2ีลกัษณะ คอื

◦ ค่ำน ำ้หนกัจรงิ คอื ค่ำน ำ้หนกัทีเ่กิดจำกแสงและเงำจรงิทีต่กกระทบลงวตัถตุ่ำงๆ

◦ ค่ำน ำ้หนกัลวงตำ คอื ค่ำน ำ้หนกัทีเ่กิดจำกกำรสรำ้งขึ้นท ัง้ 2 มติ ิและ 3 มติ ิในงำนจติรกรรม ภำพ

พมิพ ์และงำนออกแบบต่ำงๆ



น ำ้หนกั(Tone)

◦หนำ้ทีข่องน ำ้หนกั

◦ 1 ใหค้วำมแตกต่ำงระหวำ่งรูปและพื้น หรอืรูปทรงกบัพื้นทีว่ำ่ง

◦ 2 ใหค้วำมรูส้กึต่ำงๆกบัผูดู้ เช่น บรเิวณทีม่นี ำ้หนกัตดักนัจะท ำใหเ้กิดควำมน่ำสนใจ เกิดจงัหวะ 

ควำมกลมกลนื หรอืควำมสม ำ่เสมอไดเ้ช่นกนั



แสงและเงำ (Light and Shadow)

◦ ในกำรสรำ้งสรรคง์ำนศิลปะ สิง่ทีน่กัออกแบบตอ้งมคีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจแสงและเงำ เพรำะจะท ำใหเ้กดิกำร

มองเหน็ชดัเจนขึ้น และท ำใหภ้ำพทีเ่ป็นแบบ 2 มติ ิใหเ้กดิเป็นลกัษณะ 3 มติิ

◦ ผลของกำรใชแ้สงและเงำ

◦ 1. ใหค้วำมแตกต่ำงระหวำ่งรูปและพื้น หรอืรูปทรงกบัทีว่ำ่ง

◦ 2. ใหค้วำมรูส้กึเคลือ่นไหว

◦ 3. ใหค้วำมรูส้กึเป็น 2 มติ ิแก่รูปร่ำง และควำมเป็น 3 มติแิก่รูปทรง 

◦ 4. ท ำใหเ้กดิระยะควำมตื้น - ลกึ และระยะใกล ้– ไกลของภำพ 

◦ 5. ท ำใหเ้กดิควำมกลมกลนืประสำนกนัของภำพ



แสงและเงำ (Light and Shadow)

◦ รูปแบบของแสงทีต่กกระทบบนวตัถนุัน้ จะตอ้งประกอบ

ไปดว้ย

◦ 1 บรเิวณแสงจดั (Hilight)

◦ 2 บรเิวณแสง (Light)

◦ 3 บรเิวณเงำ (Shadow)

◦ 4 บรเิวณเงำรวม( Core of Shadow)

◦ 5 บรเิวณแสงสะทอ้น (Reflected 

Lighe)

◦ 6 บรเิวณเงำตกประทบ (Cast Shadow)



แสงและเงำ (Light and Shadow)



ส ี(Colour)
◦ สแีบง่เป็น 2 แนวทำงหลกัๆคือ

◦ 1 สขีองวทิยำศำสตร ์หรอืสทีีเ่ป็นแสง (Spectrum) เป็นปรำกฏกำรเชงิกำยภำพของแสง เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่สี
กบัปฏกิริยิำกำรรบัรูท้ีเ่กดิกบัมนุษยใ์นเชงิกำยภำพ



ส ี(Colour)

◦ 2 สขีองศิลปะ เป็นเรื่องรำวของสกีบักำรมองเหน็ เพือ่ใหไ้ดม้ำในกำรรบัรูท้ำงสุนทรยีภำพ โดยจะมกีำรมกีำรใชต้วั

เนื้อส ีหรอืรงควตัถ ุ(Colour pigment) ทีเ่ป็นไดท้ ัง้สำรทีไ่ดม้ำจำกอนินทรียวตัถ ุ

(Inorganic Pigments) อนิทรียวตัถ ุ(Organic Pigments) และกำรสงัเครำะห์

ทำงเคม ี(Synthetic Picment) 

◦ สทีีใ่ชใ้นงำนศิลปะนัน้จะมค่ีำจ ำเพำะ 3 อย่ำงคอื โปร่งแสง กึ่งโปร่งแสง และทบึแสง และเรำมกัจะแยกเรยีกสตีำม

สือ่ผสมส(ีBinder)มำกกว่ำลกัษณะของเนื้อส ีท ำใหเ้กดิประเภทพของสต่ีำงๆเช่น สนี ำ้มนั สนี ำ้ เป็นตน้



ส ี(Colour)
ทฤษฎสีี

◦สหีลกัหรอืสขี ัน้ที ่1 คอื สPีrimaryประกอบดว้ยสแีดง เหลอืง และน ำ้เงนิ ไมส่ำมำรถผสมสใีดๆ
เขำ้ดว้ยกนัเพือ่ใหไ้ดส้เีหลำ่นี้

◦สรีอง หรอืสขี ัน้ที ่2 คอื สsีecondary จะเกิดขึ้นจำกส่วนผสมของสหีลกัสองสทีีเ่ท่ำกนั ผสมสี
เหลอืงและสนี ำ้เงนิเพือ่สรำ้งสเีขยีว ผสมสเีหลอืงและสแีดงเพือ่สรำ้งสสีม้ และผสมสนี ำ้เงนิและสแีดงเพือ่

สรำ้งสมีว่ง

◦สทีตุตยิภมูหิรอื สขี ัน้ที ่3 คอื ส ีTertiary ถกูสรำ้งขึ้นโดยกำรรวมเฉดสหีลกัและรองทีอ่ยู่ตดิกนั 
ตวัอย่ำงเช่น สหีลกัอย่ำงเช่นสเีหลอืง และสรีองอย่ำงเช่นสเีขยีว ผสมกนัเพือ่สรำ้งสเีหลอืงเขยีว ชื่อของสี

ตตยิภมูแิต่ละสเีริ่มตน้ดว้ยสหีลกัและสรีองทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง 



ส ี(Colour)



ส ี(Colour)
◦คณุลกัษณะของสี

◦ ส ีนบัเป็นองคป์ระกอบพื้นฐำนทีม่คีวำมส ำคญัมำก โดยเฉพำะในงำนจติรกรรม สถีอืเป็นปจัจยัส ำคญั ทีช่่วยใหศิ้ลปิน สำมำรถ
สรำ้งสรรคผ์ลงำนไดต้ำมเจตนำรมณ ์ ซึง่คุณลกัษณะของสใีนงำนศิลปะทีต่อ้งน ำมำพจิำรณำมอียู่ 3 ประกำร คอื

◦ สแีท ้(Hue) หมำยถงึ ควำมเป็นสนี ัน้ๆ ทีม่ไิดม้กีำรผสมใหเ้ขม้ขึ้น หรอืจำงลง สแีทเ้ป็นสใีนวงจรส ีเช่น สแีดง น ำ้เงนิ เหลอืง 

สม้ เขยีว ม่วง ฯลฯ

◦ น ้าหนกัของส ี( Value) หมำยถงึ ค่ำควำมอ่อนแก่ หรอื ควำมสวำ่งและควำมมดื ของส ีโดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอื

◦ สแีทถ้กูท ำใหอ่้อนลงโดยผสมสขีำว เรยีกว่ำ สนีวล (Tint)

◦ สแีทถ้กูท ำใหเ้ขม้ขึ้นโดยผสมสดี ำ เรยีกว่ำ สคีล  ำ้ (Shade)

◦ ความจดั หรอืความเขม้ของส ี(Intensity) หมำยถงึ ควำมสดหรอืควำมบรสุิทธิ์ของสีๆ หนึ่ง ทีม่ไิดถ้กูผสมใหส้หีม่นหรอือ่อน

ลง หำกสนี ัน้อยู่ท่ำมกลำงสทีีม่นี ำ้หนกัต่ำงค่ำกนัจะเหน็สภำพสแีทส้ดใสมำกขึ้น เช่น วงกลมสแีดง บนพื้นสนี ำ้เงนิอมเทำ

◦ *** ค่าความเป็นสกีลาง (Neutral) หมำยถงึ กำรท ำใหส้แีทท้ีม่คีวำมเขม้ของสนี ัน้หมน่ลง โดยกำรผสมสตีรงขำ้ม เรยีกว่ำ 
กำรเบรกส ีเช่น สแีดงผสมกบัสเีขยีว หรอืผสมดว้ยสทีีเ่ป็นกลำง เช่น สเีทำ สนี ำ้ตำลอ่อน สคีรมี และขำว เพื่อลดควำมสดของสแีท ้

ลง ***



ส ี(Colour)



ส ี(Colour)

วงจรส ีแสดงค่ำสแีท ้Hue



ส ี(Colour)

วงจรส ีแสดงค่ำน ำ้หนกัอ่อน

(กำรผสมสขีำว) Tint 



ส ี(Colour)

ค่ำน ำ้หนกัเขม้ของTone
(กำรผสมสเีทำ) 



ส ี(Colour)

Shade(กำรผสมสดี ำ)



กำรแสดงค่ำควำมอ่อนแก่และน ำ้หนกัของสแีดง



ส ี(Colour)

◦ชดุสี

◦กำรสรำ้งชดุส ีคอืกำรใชว้งลอ้ส ีจะท ำใหเ้รำสำมำรถสรำ้งโทนสหีรอืชดุค่ำผสม แต่บำงส่วน

จะดูดกีวำ่ทีอ่ืน่ๆ เช่นเดยีวกบักำรผสมสเีพือ่สรำ้งสใีหม ่จนสำมำรถจบัคู่สไีดเ้พือ่สรำ้งชดุ

ค่ำผสมทีดู่น่ำสนใจ วธิใีชห้ลกักำรเหลำ่นี้ เมือ่คณุสรำ้งจำนสทีีม่เีฉดสหีลำยส ีเช่น



ส ี(Colour)

◦สโีมโนโครม (Mono Chrome Colour) เป็นชดุสทีีมุ่ง่เนน้ไปทีส่เีดยีว ทีม่กัใช ้
รูปแบบของสทีีผ่สมผสำนกบัโทนสแีละเฉดส ี



ส ี(Colour)
◦สทีีอ่ยู่ในตระกูลเดยีวกนั(Color Family) หมำยถงึ สทีีม่สี่วนผสมของแมส่วีตัถธุำต ุหรอื
จะเลอืกหยบิโทนสทีีส่นใจน ำมำใช ้โดยดูควำมสมัพนัธแ์บบ3 มติ ิก็จะท ำใหไ้ดช้ดุสขีึ้นมำใชส้  ำหรบั

งำนต่ำงๆ



ส ี(Colour)



ส ี(Colour)



ส ี(Colour)
◦ ชดุสพีหุรงค ์(Polychromatic) หมำยถงึ กำรใชส้หีลำยๆส ีประกอบเป็นโครงส ีไดแ้ก่

◦ 1) สขีำ้งเคยีง (Analogous) คอื กลุม่ของสำมหรอืสีส่ทีีต่ดิกนัภำยในวงลอ้ส ีค ำว่ำ “คลำ้ยคลงึ
กนั” หมำยถงึควำมสมัพนัธอ์ย่ำงใกลช้ดิ ดงันัน้กำรรวมเฉดสเีหลำ่น้ีจงึมคีวำมคลำ้ยคลงึกนักบัโทนสเีดยีว



◦ 2) คู่สตีรงขำ้ม(Dydas)ของวงลอ้ส ีหน่ึงสมีกัเป็นสหีลกัและอกีหนึ่งสมีกัเป็นสรีอง คู่สหีลกัคอืสี
น ำ้เงนิและสสีม้ สแีดงและสเีขยีว และสเีหลอืงและสมีว่ง

ส ี(Colour)



ส ี(Colour)
◦3) สแียกขำ้ม (Triad color) คอื หมำยถงึกำรใชส้ใีนวงจรสมีำตรฐำนทีม่ตี  ำแหน่งห่ำงทกุๆ
3 ส ีมลีกัษณะคลำ้ยกบัคู่ส ีแต่ชดุค่ำผสมนี้ รวมท ัง้เฉดสทีีอ่ยู่ใกลเ้คียงกนัสองส ีอำทเิช่น สเีหลอืงคู่

กบัมว่งฟ้ำและมว่งแดง ในกำรเลอืกใชย้งัสำมำรถเลอืก 3 สทีีม่กีำรเรยีงช่วงห่ำง 2 ช่วงเท่ำกนั และ

อกีช่วงส ัน้กวำ่ ท ำใหเ้กิดรูปแบบสำมเหลีย่มหนำ้จ ัว่ (Split Complement)



ส ี(Colour)
◦ 4) สแียกขำ้มขำ้งเคยีงท ัง้สองดำ้น (Tetrads) หมำยถงึ ส4ี ส ีเรยีงช่วงห่ำงเท่ำๆกนั คู่สมีคีวำมเขม้ขน้
ตำมธรรมชำต ิในขณะทีส่ตีรงกนัขำ้มขำ้งเคยีงท ัง้สองดำ้นหรอื tetrads โทนสจีะใชส้องคู่ของคู่สี
(Double Complement) และยงัสำมำรถ ใชส้ ี4 สเีรยีงช่วงห่ำง 2 ช่วงส ัน้ และอกี 2
ช่วงยำว ก็ไดจ้ะท ำใหเ้กดิ 2 คู่สทีีเ่ป็นสใีกลเ้คยีง และ 2 คู่สทีีเ่ป็นคู่เกอืบสลีกัษณะสตีรงขำ้ม



ส ี(Colour)
◦5)  กำรใชส้ ี6 ส ี(Hexads)ช่วงห่ำงเท่ำๆกนั  หมำยถงึ กำรใช ้
Triads ทีม่ช่ีวงห่ำงเท่ำกนั 2 คู่ในกำรใชง้ำน



ส ี(Colour)
◦6) กำรใชส้ ี4 ส ีและน ำ้หนกั ขำวด ำ (Octahedron) หมำยถงึ ส ี4 สใีนลกัษณะ

ช่วงห่ำงกนัทกุส ีคอื Tetrads และควำมสมัพนัธก์บัสขีำว และสดี ำ เนน้ Tint และ 
shade

◦วรรณะของสี

◦วรรณะของส ีม ี2 วรรณะ ซึง่แบ่งตำมกลุม่ส ีทีเ่มือ่มองจะใหค้วำมรูส้กึแตกต่ำงกนั คอื สี
โทนรอ้น และสโีทนเยน็

◦สโีทนรอ้น จะใหค้วำมรูส้กึกระฉบักระเฉง ร่ำเรงิ รื่นเรงิ 
◦ส่วนสโีทนเยน็ จะใหค้วำมรูส้กึสงบ เยอืกเยน็ ซึง่สสี  ำคญัอย่ำงมำกในกำรออกแบบ เพรำะ
โทนสแีต่ละส ีใหอ้ำรมณ ์และสือ่ถงึควำมรูส้กึทีต่่ำงกนั



ส ี(Colour)
◦ สโีทนรอ้นจะแบง่ออกเป็น 3 สหีลกัๆ คอื สแีดง สสีม้ สเีหลอืง รวมถงึสจีำกกำรผสมของท ัง้ 3 ส ีเช่น สแีดงสม้ หรอืสี

สม้เหลอืง



ส ี(Colour)
◦ ส่วนสโีทนเยน็จะแบ่งออกเป็น 3 สหีลกัๆ คอื สเีขยีว สนี ำ้เงนิ และสมีว่ง รวมถงึสทีี่เกดิจำกกำรผสมของท ัง้ 
3 เช่น สเีขยีวน ำ้เงนิ และสมีว่งน ำ้เงนิ เป็นตน้ ส่วนสมีว่ง และสเีหลอืง เป็นสทีี่สำมำรถอยู่ไดท้ ัง้ 2 โทน หำก

อยู่ในกลุม่สโีทนเยน็ ก็จะใหค้วำมรูส้กึเหมอืนสโีทนเยน็ หำกอยู่ในกลุม่สโีทนรอ้น ก็จะใหค้วำมรูส้กีเหมอืนสี

โทนรอ้น



https://gum.co/YIzstv

https://gum.co/YIzstv?fbclid=IwAR2sAiT3Slu0GVaHGujMHtI__e_h12TSXMa4KiFM7X9eN1onz_tTqSYMvLk


ส ี(Colour)

◦ จติวทิยาของสี

◦ - แดง ใหค้วำมรูส้กึรอ้น รุนแรง กระตุน้ ทำ้ทำย เคลือ่นไหว ตื่นเตน้ เรำ้ใจ ทะเยอทะยำน โกรธ มพีลงั ควำมม ัง่ค ัง่ ควำม

รกั ควำมส ำคญั สญัญำนอนัตรำย

◦ - สม้ รอ้น อบอุ่น สดใจ มชีวีติชวีำ ตื่นเตน้ ร่ำเรงิ ฉูดฉำด อำหำร ควำมเป็นวยัรุ่น คกึคะนอง

◦ - เหลอืง สดใส สะดุดตำโดดเด่น ร่ำเรงิ สดชื่นเบกิบำน สนุกสนำน ชวีติใหม ่สดใหม ่สุกสว่ำง แผ่กระจำย อ ำนำจบำรมี

◦ - มว่ง มเีสน่ห ์น่ำตดิตำม เรน้ลบั ซ่อนเรน้ มอี  ำนำจ มพีลงัแฝง ควำมเศรำ้ ควำมสบัสน ควำมผดิหวงั ควำมสงบ สูงศกัดิ์ 

หรูหรำมรีะดบั ควำมคิดสรำ้งสรรค์

◦ - น ำ้เงนิ สุขมุ ภมูฐิำน สุภำพ หนกัแน่น เคร่งขรมึ สงบ เอำกำรเอำงำน ละเอยีด รอบคอบ สงำ่ มศีกัดิ์ศร ีสูงศกัดิ์ มฐีำนะ 

เป็นระเบยีบถ่อมตน จงรกัภกัดี



ส ี(Colour)

◦ จติวทิยาของสี

◦ - เขยีว ผ่อนคลำย ธรรมชำต ิสงบ เงยีบ ร่มรื่น ร่มเยน็ พกัผ่อน ปลอดภยั ปกต ิสุม สุขมุเยอืกเยน็

◦ - ด ำ ภมูฐิำน หรูหรำมรีะดบั สงำ่ ร่วมสมยั เป็นทำงกำร ควำมโกรธ โศกเศรำ้ ควำมกลวั พลงัอ ำนำจ ลกึลบั

◦ - เทำ เศรำ้ อำลยั ทอ้แท ้ลกึลบั หดหู่ น่ำเบือ่ ควำมชรำ ควำมสงบ เงยีบ สุภำพ สุขมุ ถ่อมตน สกปรก

◦ - ขำว บรสุิทธิ์ สะอำด ไรเ้ดยีงสำ สดใส เบำบำง อ่อนโยน เปิดเผยกำรเกดิควำมรกั ควำมหวงั ควำมจรงิ 

เมตตำ ควำมศรทัธำ ควำมเคำรพนบัถอื นอบนอ้ม ควำมดงีำม



พื้นผวิ (Texture)

◦พื้นผวิ (Texture) เป็นกำรแสดงลกัษณะพื้นผวิของรูปร่ำง หรอืรูปทรงต่ำงๆ ท ัง้ทีม่อียู่ใน
ธรรมชำต ิและทีม่นุษยส์รำ้งขึ้น ซึง่ผวินอกของสิง่ต่ำงๆทีม่ลีกัษณะต่ำงๆกนั ท ัง้ทีม่ลีกัษณะผวิหยำบ 

ผวิขรุขระ ผวิดำ้น ผวิละเอยีด และผวิมนั 

◦ลกัษณะทีส่มัผสัไดข้องพื้นผวิ ม ี 2 ประเภท คอื

◦ 1. พื้นผวิทีส่มัผสัไดด้ว้ยมอื(Tactile Texture)  หรอืกำยสมัผสั เป็นลกัษณะพื้นผวิที่
เป็นอยู่จรงิ ๆ ของผวิหนำ้ของวสัดุนัน้ ๆ   ซึง่สำมำรถสมัผสัไดจ้ำกงำนประตมิำกรรม งำนสถำปตั

กรรมและสิง่ประดษิฐอ์ืน่ ๆ 



พื้นผวิ (Texture)

◦ 2. พื้นผวิทีส่มัผสัไดด้ว้ยสำยตำ (Visual Texture)  พบในลกัษณะงำน 2 มติิ ทีรู่ส้กึได ้
จำกกำรมองเหน็ดว้ยตำ อนัเป็นผลมำจำกกำรสะทอ้นของแสง กำรดูดซมึแสงของผวิพื้นนัน้ ควำม

แตกต่ำงของผวิสมัผสั ก่อใหเ้กิดควำมรูส้กึวำ่จะสมัผสัไดด้ว้ยมอื ซึง่เมือ่สมัผสัแลว้กลบัไมม่คีวำม

แตกต่ำงตำมทีเ่หน็จำกกำรมองเหน็แต่ไมใ่ช่ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของผวิวสัดุนัน้ ๆ เช่น กำรวำดภำพกอ้น

หนิบนกระดำษ   จะใหค้วำมรูส้กึเป็นกอ้นหนิแต่ มอืสมัผสัเป็นกระดำษ  หรอืใชก้ระดำษพมิพล์ำยไม ้

หรอืลำยหนิอ่อน  เพือ่ปะ  ทบับนผวิหนำ้ของสิง่ต่ำง ๆ เป็นตน้ ลกัษณะเช่นนี้ถอืวำ่    เป็นกำรสรำ้ง

พื้นผวิลวงตำใหส้มัผสัไดด้ว้ยกำรมองเหน็เท่ำนัน้



พื้นผวิ (Texture)

◦ ประโยชนข์องพื้นผวิในกำรสรำ้งงำนศิลปะ

◦ 1.  กำรน ำมำใชเ้พือ่ใหเ้กดิควำมงำมทีแ่ตกต่ำง  เป็นกำรน ำพื้นผวิลกัษณะต่ำง ๆ มำใชส้รำ้งสรรคใ์นงำน
ทศันศิลป์เพือ่แสดงควำมงำมทีแ่ตกต่ำงกนัตำมค่ำนิยมของแต่ละคนหรอืใหม้คีวำมงำมสอดคลอ้งกบัสิง่ที่

น ำมำถ่ำยทอด   บำงคนชอบพื้นผวิเรยีบเนียน  บำงคนชอบผวิลกัษณะอืน่ๆ

◦ 2.  กำรน ำมำใชล้วงตำเพือ่เสรมิสรำ้งมติแิละขนำด  เป็นกำรน ำพื้นผวิมำใชส้รำ้งงำนทศันศิลป์เพือ่ใหเ้กดิ

ควำมรูส้กึลวงตำในดำ้นมติ ิ และขนำดของผลงำน  คือดูมรีะยะใกล ้ ไกล  ตื้น  ลกึ  และมขีนำดใหญ่  

เลก็

◦ 3.  กำรน ำมำใชเ้พือ่กระตุน้เรำ้อำรมณแ์ละควำมรูส้กึ  เป็นกำรน ำควำมรูเ้รื่องของพื้นผวิทีม่ผีลต่อจติวทิยำ

กระตุน้เรำ้อำรมณ ์ และควำมรูส้กึมำใชเ้พือ่ใหไ้ดผ้ลตำมทีผู่ส้รำ้งสรรคง์ำนตอ้งกำร



พื้นผวิ (Texture)
◦อำรมณแ์ละควำมรูส้กึของพื้นผวิ

◦ผวิเรยีบเกลี้ยงเกลำ             ใหค้วำมรูส้กึนุ่มนวล  น่ำจบั  อยำกลูบคล ำ

◦ผวิเรยีบมนั                      ใหค้วำมรูส้กึใหญ่กวำ่  สวำ่ง  หรูหรำ  ลืน่คลอ่งตวั

◦ผวิละเอยีด                      ใหค้วำมรูส้กึใหญ่  เบำบำง  เป็นระเบยีบ

◦ผวิหยำบดำ้น                     ใหค้วำมรูส้กึแคบ  อดึอดั  ทบึตนั  หนกั  แขง็แรง

◦ผวิขรุขระ                         ใหค้วำมรูส้กึน่ำขยะแขยง  ไมน่่ำจบัตอ้ง       

◦ผวิหนำมแหลม                   ใหค้วำมรูส้กึไมป่ลอดภยั  น่ำกลวั  ไมน่่ำจบัตอ้ง          

◦ผวิหย่อนย่น                      ใหค้วำมรูส้กึเสีอ่มถอย  ชรำ  ไมเ่ต่งตงึ  ไมส่ด



พื้นผวิ (Texture)
◦กำรน ำพื้นผวิมำใชเ้พือ่ประโยชนใ์นกำรใชส้อย  

◦ เป็นกำรน ำควำมรูค้วำมเขำ้ใจในเรื่องพื้นผวิมำใชอ้อกแบบสรำ้งสรรคง์ำนทศันศิลป์ทำงดำ้นประยุกต์

ศิลป์  เพือ่ประโยชนใ์นกำรใชส้อย  เช่น  กำรน ำพื้นผวิหยำบขรุขระ  มำออกแบบเป็นที่จบัภำชนะ  

และตวัภำชนะ  เพือ่ช่วยในกำรจบัใหก้ระชบัมอื  ไมล่ืน่พลดัตกเสยีหำย เป็นตน้ 



พื้นที่ว่าง (SPACE)

◦พื้นทีว่ำ่ง   (SPACE)  หมำยถงึ บรเิวณวำ่งโดยรอบวตัถ ุ(Object) เรยีกวำ่ พื้นทีว่ำ่ง

ทำงลบ (Negative Space) และบรเิวณวำ่งทีต่วัของวตัถเุรยีกวำ่ พื้นทีว่่ำงทำงบวก 

(Positive Space) ในกำรออกแบบงำนต่ำงๆ จะตอ้งค ำนึงถงึช่วงระยะ ใหม้ี

ควำมสมัพนัธก์นั ในกำรออกแบบงำนประเภท 2 มติ ิจะตอ้งก ำหนดกรอบพื้นที ่(Space 

Frame) เป็นรูปสีเ่หลีย่ม สำมเหลีย่ม วงกลม หรอืรูปร่ำงอสิระก่อน แลว้จงึจะสรำ้งรูปร่ำง
รูปทรงตำมทีต่อ้งกำรลงในกรอบพื้นทีอ่กีทหีนึ่ง บรเิวณวำ่งเหลำ่นี้จะช่วยใหรู้ปภำพมลีกัษณะปลอด

โปร่ง  สบำยตำ  ดูไมอ่ดึอดั  ทบึตนั  ใหค้วำมรูส้กึแปลกใหมแ่ละผ่อนคลำย



พื้นที่ว่าง (SPACE)
◦ บรเิวณว่างกบัการน ามาใช้

กำรน ำคุณค่ำของบรเิวณวำ่งมำใชใ้นงำนศิลปะสำมำรถ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ 

ๆ ไดแ้ก่ กำรน ำมำใชเ้พือ่จดัพื้นที ่กำรน ำมำใชเ้พือ่เสรมิสรำ้งควำมชดัเจนของรูปและมติิ และกำร

น ำมำใชเ้พือ่ใหเ้กดิอำรมณแ์ละควำมรูส้กึ

◦ 1. การน ามาใชเ้พือ่จดัพื้นที่ เป็นกำรน ำบรเิวณว่ำงมำใชใ้นงำนทศันศิลป์ เพือ่จดัพื้นทีใ่หเ้กดิควำม

งำมดำ้นกำรจดัองคป์ระกอบศิลป์ และประโยชนใ์ชส้อยอย่ำงเหมำะสม โดยจะเป็น บริเวณวำ่ง 3 มติิ

(Three Dimension Space) ทีป่รำกฏในกลุม่งำนประตมิำกรรม กำรออกแบบตกแต่ง 

และบรเิวณว่ำงลวงตำ (Illusion Space) หรอื บรเิวณว่ำง 2 มติ ิ(Two 
Dimension Space) ทีม่กัจะปรำกฏบนงำน 2 มติ ิเช่น งำนจติรกรรม งำนออกแบบ บน

สือ่สิง่พมิพ ์งำนออกแบบมลัตมิเีดยี ฯลฯ 



พื้นที่ว่าง (SPACE)

◦ ในดา้นความงาม  เช่น  ในงำนกำรเขยีนภำพตอ้งค ำนึงถงึกำรจดัอตัรำส่วนของพื้นทีรู่ปกบับรเิวณวำ่ง

ใหไ้ดส้ดัส่วนเหมำะสมกบัขนำดภำพ   ถำ้บรเิวณว่ำงมำกไปจะท ำใหรู้ปในภำพเลก็  เวิ้งวำ้งไมส่วยงำม   

กำรเขยีนตวัอกัษรในงำนพำณิชยศิลป์ ตอ้งค ำนึงถงึกำรจดับรเิวณวำ่งระหวำ่งตวัอกัษรใหม้รีะยะห่ำง

พอเหมำะเพือ่ใหอ่้ำนงำ่ยและดูสวยงำม  เป็นตน้

◦ ในดา้นประโยชน์ใชส้อย   เช่น  งำนมณัฑนศิลป์ตอ้งค ำนึงกำรจดัพื้นทีห่อ้งใหส้มัพนัธก์บับรเิวณ

วำ่งทีจ่ะใชง้ำนเครื่องเรอืนตอ้งมบีรเิวณวำ่งเพยีงพอต่อกำรใชง้ำน  และมพีื้นที่วำ่งส  ำหรบัสญัจร  ถำ้

แคบไปจะใชง้ำนไมส่ะดวกหรอืเดนิล  ำบำก  เป็นตน้


