
พื้นผิว (Texture) 

พื้นผิว (Texture) เป็นการแสดงลกัษณะพื้นผิวของรูปร่าง หรือรูปทรงต่างๆ ทั้งท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ 

และท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น ซ่ึงผิวนอกของส่ิงต่างๆท่ีมีลกัษณะต่างๆกนั ทั้งท่ีมีลกัษณะผิวหยาบ ผิวขรุขระ ผิวดา้น 
ผิวละเอียด และผิวมนั  

ลกัษณะท่ีสัมผสัไดข้องพื้นผิว มี  2  ประเภท คือ 

1. พื้นผิวท่ีสัมผสัไดด้ว้ยมือ(Tactile Texture)  หรือกายสัมผสั เป็นลกัษณะพื้นผิวท่ีเป็นอยูจ่ริง ๆ 

ของผิวหนา้ของวสัดุนั้น ๆ   ซ่ึงสามารถสัมผสัไดจ้ากงานประติมากรรม งานสถาปัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

อ่ืน ๆ  

     

พิ้นผิวหยาบ แบบต่างๆ 

ท่ีมา : https://pxhere.com/th/photo/363965 

https://www.123rf.com/photo_49453930_ehime-prefecture-of-quercus-acutissima-

chrysanthemum-charcoal.html 

 

 

https://pxhere.com/th/photo/363965
https://www.123rf.com/photo_49453930_ehime-prefecture-of-quercus-acutissima-chrysanthemum-charcoal.html
https://www.123rf.com/photo_49453930_ehime-prefecture-of-quercus-acutissima-chrysanthemum-charcoal.html


 

พื้นผิวแบบนูนต ่า 

ที่มา : https://www.chi.co.th/article/article-1491/ 

  

พื้นผิวเรียบ แบบต่างๆ 

ท่ีมา : http://to-

mats.lnwshop.com/product/15/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E

0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94 
https://www.unlockmen.com/the-look-t-shirt-woven/ 

 

 2. พื้นผิวท่ีสัมผสัไดด้ว้ยสายตา (Visual Texture)  พบในลกัษณะงาน 2 มิติ ท่ีรู้สึกไดจ้ากการ

มองเห็นดว้ยตา อนัเป็นผลมาจากการสะทอ้นของแสง การดูดซึมแสงของผิวพื้นนั้น ความแตกต่างของ

ผิวสัมผสั กอ่ใหเ้กดิความรู้สึกว่าจะสัมผสัไดด้ว้ยมือ ซ่ึงเม่ือสัมผสัแลว้กลบัไม่มีความแตกต่างตามท่ีเห็นจาก
การมองเห็นแต่ไม่ใช่ลกัษณะท่ีแทจ้ริงของผิววสัดุนั้น ๆ เช่น การวาดภาพกอ้นหินบนกระดาษ   จะให้

ความรู้สึกเป็นกอ้นหินแต่ มือสัมผสัเป็นกระดาษ  หรือใชก้ระดาษพิมพล์ายไม้ หรือลายหินอ่อน  เพื่อปะ  ทบั

https://www.chi.co.th/article/article-1491/
http://to-mats.lnwshop.com/product/15/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
http://to-mats.lnwshop.com/product/15/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
http://to-mats.lnwshop.com/product/15/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
https://www.unlockmen.com/the-look-t-shirt-woven/


บนผิวหนา้ของส่ิงต่าง ๆ เป็นตน้ ลกัษณะเช่นน้ีถือว่า    เป็นการสร้างพื้นผิวลวงตาใหส้ัมผสัไดด้ว้ยการ

มองเห็นเท่านั้น 

  

พ้ืนผวิจากการวาดบนระนาบ 2 มติ ิ

ที่มา : https://www.pinterest.co.kr/pin/798403840170782521/?autologin=true 

https://www.pinterest.co.kr/pin/455637687292164353/ 

 

การใช้พ้ืนผวิบนระนาบสองมติิ 

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/239957486368899069/?autologin=true 

 

https://www.pinterest.co.kr/pin/798403840170782521/?autologin=true
https://www.pinterest.co.kr/pin/455637687292164353/
https://www.pinterest.com/pin/239957486368899069/?autologin=true


ประโยชน์ของพื้นผิวในการสร้างงานศิลปะ 

1.  การน ามาใชเ้พื่อใหเ้กดิความงามท่ีแตกต่าง  เป็นการน าพื้นผิวลกัษณะต่าง ๆ มาใชส้ร้างสรรคใ์น

งานทศันศิลป์เพื่อแสดงความงามท่ีแตกต่างกนัตามค่านิยมของแต่ละคนหรือใหมี้ความงามสอดคลอ้งกบัส่ิง

ท่ีน ามาถ่ายทอด   บางคนชอบพื้นผิวเรียบเนียน  บางคนชอบผิวลกัษณะอ่ืนๆ 

   2.  การน ามาใชล้วงตาเพื่อเสริมสร้างมิติและขนาด  เป็นการน าพื้นผิวมาใชส้ร้างงานทศันศิลป์

เพื่อใหเ้กดิความรู้สึกลวงตาในดา้นมิต ิ และขนาดของผลงาน  คือดูมีระยะใกล้  ไกล  ต้ืน  ลึก  และมีขนาด

ใหญ่  เล็ก 

 3.  การน ามาใชเ้พื่อกระตุน้เร้าอารมณ์และความรู้สึก  เป็นการน าความรู้เร่ืองของพื้นผิวท่ีมีผลต่อ

จิตวิทยากระตุน้เร้าอารมณ์  และความรู้สึกมาใชเ้พื่อใหไ้ดผ้ลตามท่ีผูส้ร้างสรรคง์านตอ้งการ 

   

อารมณ์และความรู้สึกของพื้นผิว 

                ผิวเรียบเกล้ียงเกลา             ใหค้วามรู้สึกนุ่มนวล  น่าจบั  อยากลูบคล า 

                ผิวเรียบมนั                          ใหค้วามรู้สึกใหญ่กว่า  สว่าง  หรูหรา  ล่ืนคล่องตวั 

                ผิวละเอียด                           ใหค้วามรู้สึกใหญ่  เบาบาง  เป็นระเบียบ 

                ผิวหยาบดา้น                       ใหค้วามรู้สึกแคบ  อึดอดั  ทึบตนั  หนกั  แขง็แรง 

                ผิวขรุขระ                             ใหค้วามรู้สึกน่าขยะแขยง  ไม่น่าจบัตอ้ง        

                ผิวหนามแหลม                    ใหค้วามรู้สึกไม่ปลอดภยั  น่ากลวั  ไม่น่าจบัตอ้ง           

                ผิวหยอ่นยน่                         ใหค้วามรู้สึกเส่ีอมถอย  ชรา  ไม่เต่งตึง  ไม่สด 

       4.  การน ามาใชเ้พื่อประโยชน์ในการใชส้อย  เป็นการน าความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองพื้นผิวมาใชอ้อกแบบ

สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ทางดา้นประยกุตศิ์ลป์  เพื่อประโยชน์ในการใชส้อย  เช่น  การน าพื้นผิวหยาบ

ขรุขระ  มาออกแบบเป็นท่ีจบัภาชนะ  และตวัภาชนะ  เพื่อช่วยในการจบัใหก้ระชบัมือ  ไม่ล่ืนพลดัตก

เสียหาย เป็นตน้  

พื้นที่ว่าง   (SPACE)  

   พืน้ที่ว่าง   (SPACE)  หมายถึง บริเวณว่างโดยรอบวตัถุ (Object) เรียกว่า พื้นท่ีว่างทางลบ (Negative 

Space) และบริเวณว่างท่ีตวัของวตัถุเรียกว่า พื้นท่ีว่างทางบวก (Positive Space) ในการออกแบบงานต่างๆ 

จะตอ้งค านึงถึงช่วงระยะ ใหมี้ความสัมพนัธ์กนั ในการออกแบบงานประเภท 2 มิติ จะตอ้งก  าหนดกรอบ

พื้นท่ี (Space Frame) เป็นรูปส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม วงกลม หรือรูปร่างอิสระกอ่น แลว้จึงจะสร้างรูปร่าง



รูปทรงตามท่ีตอ้งการลงในกรอบพื้นท่ีอีกทีหน่ึง บริเวณว่างเหล่าน้ีจะช่วยใหรู้ปภาพมีลกัษณะปลอด

โปร่ง  สบายตา  ดูไม่อึดอดั  ทึบตนั  ใหค้วามรู้สึกแปลกใหม่และผ่อนคลาย 

 

ท่ีมา :https://sites.google.com/site/composition747/phunthi-wang 

 
ท่ีมา : http://watkadarin.com/E-(new)1/02studio2classrm/unit3/chapt3.2space/space.htm 

 
บริเวณว่างกบัการน ามาใช้ 
                การน าคุณค่าของบริเวณว่างมาใชใ้นงานศิลปะสามารถ แบ่งออกเป็น  3  ลกัษณะใหญ่ ๆ   ไดแ้ก ่ การ
น ามาใชเ้พื่อจดัพื้นท่ี การน ามาใชเ้พือ่เสริมสร้างความชดัเจนของรูปและมิติ  และการน ามาใชเ้พื่อใหเ้กดิ
อารมณ์และความรู้สึก 
                1.  การน ามาใช้เพ่ือจัดพืน้ที่  เป็นการน าบริเวณว่างมาใชใ้นงานทศันศิลป์  เพื่อจดัพื้นท่ีใหเ้กดิความ
งามดา้นการจดัองคป์ระกอบศิลป์   และประโยชน์ใชส้อยอยา่งเหมาะสม โดยจะเป็น บริเวณว่าง 3 มิติ(Three 
Dimension Space) ท่ีปรากฏในกลุ่มงานประติมากรรม การออกแบบตกแต่ง และบริเวณว่างลวงตา (Illusion 



Space) หรือ บริเวณว่าง 2 มิติ (Two Dimension Space) ท่ีมกัจะปรากฏบนงาน 2 มิติ เช่น งานจิตรกรรม งาน
ออกแบบ บนส่ือส่ิงพิมพ ์งานออกแบบมลัติมีเดีย ฯลฯ  
               2.  ในด้านความงาม  เช่น  ในงานการเขียนภาพตอ้งค านึงถึงการจดัอตัราส่วนของพื้นท่ีรูปกบับริเวณ
ว่างใหไ้ดส้ัดส่วนเหมาะสมกบัขนาดภาพ   ถา้บริเวณว่างมากไปจะท าใหรู้ปในภาพเล็ก  เวิ้งวา้งไม่
สวยงาม   การเขียนตวัอกัษรในงานพาณิชยศิลป์ ตอ้งค านึงถึงการจดับริเวณว่างระหว่างตวัอกัษรใหมี้
ระยะห่างพอเหมาะเพื่อใหอ่้านง่ายและดูสวยงาม  เป็นตน้ 

    3. ในด้านประโยชน์ใช้สอย   เช่น  งานมณัฑนศิลป์ตอ้งค านึงการจดัพื้นท่ีหอ้งใหส้ัมพนัธ์กบับริเวณ
ว่างท่ีจะใชง้านเคร่ืองเรือนตอ้งมีบริเวณว่างเพียงพอต่อการใชง้าน  และมีพื้นท่ีว่างส าหรับสัญจร  ถา้แคบไป
จะใชง้านไม่สะดวกหรือเดินล าบาก  เป็นตน้ 

การอา้งอิง 

http://www.ideazign.com/port/graphic/content0302_06.htm 
http://119.46.166.126/self_all/selfaccess11/m5/art5_1/lesson1/lesson1_3.php 

https://sites.google.com/site/artelementsm4/briwen-wang 

 

http://119.46.166.126/self_all/selfaccess11/m5/art5_1/lesson1/lesson1-6.php
http://www.ideazign.com/port/graphic/content0302_06.htm
http://119.46.166.126/self_all/selfaccess11/m5/art5_1/lesson1/lesson1_3.php
https://sites.google.com/site/artelementsm4/briwen-wang

