
เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ   โดย อ.สุวิธธ์   สาดสังข์ 

________________________________________________________________________ 

ความหมายขององค์ประกอบศิลป์ ( Composition ) 

Composition หรือ องค์ประกอบแหง่ศิลป์ ซึง่หมายถึงการนําสว่นประกอบสาํคญัของศิลปะ ได้แก่ จดุ เส้น ส ี

นํา้หนกั พืน้ผิว รูปร่าง รูปทรง เป็นต้น มาจดัองค์ประกอบเข้าด้วยกนัตามความคิด จิตนาการ หรือประสบการณ์ของผู้สร้าง 

แตล่ะคน โดยอาศยัหลกัของศิลปะสร้างสรรค์ให้เกิดการประสานกลมกลนืกนัอยา่งเหมาะสม 

 หลกัองค์ประกอบศิลป์ เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีสามารถยดืหยุน่ได้ ไมไ่ด้กําหนดให้เป็นกฎเกณฑ์ท่ีตายตวั การจดั

ระเบียบภายในผลงานศิลปะสามารถปรับเปลีย่นได้ตามเหตผุล เพราะการสร้างสรรค์องค์ประกอบทางศิลปะ เป็น

กระบวนการแก้ปัญหาทางด้านความงามของศิลปะแตล่ะสาขาโดยตรง 

ขอบข่ายของศิลปะ ศิลปะแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

1.  วิจิตรศิลป์ ( Fine Art ) 

2.  ศิลปะประยกุต์ ( Applied Art ) 

วิจิตรศิลป์  ประกอบด้วย 

-  จิตกรรม   -  ประติมากรรม 

-  สถาปัตยกรรม   -  ภาพพิมพ์ 

-  สือ่ผสม   -  ศิลปะการถ่ายภาพ 

-  วรรณกรรม   -  ดนตรีและนาฏศิลป์ 

ศิลปะประยุกต์  ประกอบด้วย 

 - พาณิชยศิลป์   -  มณัฑนศิลป์ 

-  ศิลปหตัถกรรม   -  อตุสาหกรรมศิลป์ 

วิจิตรศิลป์ 

วิจิตรศิลป์  คือ งานศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความพอใจมากกว่าประโยชน์ใช้สอย  เราอาจ

เรียกศิลปะสาขานีว่้า ศิลปะบริสุทธ์ิ ( Pure Art )  เพราะศิลปินสร้างสรรค์งานขึน้มาด้วยความพึงพอใจ ความ

บริสุทธ์ิใจ มิได้หวงัผลตอบแทนใด ๆ หรืออาจเพื่อใช้ประโยชน์บางอย่าง แต่กเ็น้นความละเอียดลออในการ

สร้างสรรค์ ให้วิจิตรพสิดารหรูหราเกนิความจาํเป็นแก่ประโยชน์ใช้สอย จึงอาจเรียกศิลปะสาขานีว่้า “ ประณีต

ศิลป์ “ 

 



จิตกรรม 

จิตกรรม ( Painting ) คือ การเขยีนภาพลงบนวตัถตุา่งๆเช่น  กระดาษ ไม้อดั ผ้าใบ ผนงัปนู ฯลฯ สท่ีีใช้ในการเขียน  

เช่น สนํีา้ สโีปสเตอร์ สฝีุ่ น สชีอล์ก สนํีา้มนั สอีะคริลกิ ผงถ่านคาร์บอน ภาพท่ีเขียนก็จะมีลกัษณะท่ีหลากหลาย 

เช่น   - ภาพคนเหมือน       - ภาพสตัว์ 

 -  ภาพทิวทศัน์   - ภาพหุน่น่ิง  

 -  ภาพชีวิตประจําวนั  -  จิตกรรมฝาผนงั 

 -  ภาพประกอบ    ฯลฯ 

 

 

ประติมากรรม 

ประติมากรรม ( Sculpture ) หมายถึงงานศิลปกรรมท่ีสร้างเป็นรูปทรง 3 มิติ โดยวิธีการ แกะสลกั การปัน้ การหลอ่ การ

ทบุการตี การเคาะ หรืออาจใช้หลายวิธีการร่วมกนั โดยวสัดท่ีุใช้ ได้แก่  ดิน ขีผ้ึง้ สบู ่ไม้ หิน ปนูปลาสเตอร์ โลหะตา่ง ๆ 

เป็นต้น  งานประตมิากรรมมีลกัษณะเป็น 3 มิติ กลา่วคือนอกจากความกว้างและความยาวแล้ว ยงัมคีวามหนาหรือความ

ลกึรวมทัง้ปริมาตรของรูปทรงด้วย งานประตมิากรรมแบง่ออกได้ 3 ลกัษณะ  คือ 

 - ประติมากรรมนนูตํา่   

ประติมากรรมนนูตํ่า มีลกัษณะเป็นเส้นร่องหรือเป็นแอง่ลกึลงไปเพียงเลก็น้อย หรือนนูจากพืน้ขึน้มาเพียง

เลก็น้อยสามารถมองด้านหน้าได้เพียงด้านเดียว เช่น เหรียญ ศิลาจารึก ฯลฯ 



   

-  ประติมากรรมนนูสงู 

ประติมากรรมนนูสงู คืองานท่ีมีลกัษณะนนูขึน้มาจากผิวพืน้มากกวา่แบบนนูตํา่ สามารถมองเห็นด้านข้างของ

งานได้พอสมควรเช่น รูปแกะสลกัท่ีฐานอนสุาวรีย์ประชาธิปไตย ฯลฯ 

  

 - ประติมากรรมลอยตวั 

 ประติมากรรมลอยตวั  เป็นงานท่ีมีลกัษณะมองเห็นได้รอบด้าน เชน่ รูปหลอ่ทหาร – ตํารวจท่ีอนสุาวรีย์ชยั

สมรภมูิ พระประธานในพระอโุบสถ ฯลฯ 

    

สถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรม ( Architecture ) หมายถึงการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานท่ี เช่น ท่ีอยูอ่าศยั สาธารณสถาน 

ศาสนสถานฯลฯ โดยคํานงึถึงความสะดวกเหมาะสมกบัการใช้สอย ความมัน่คงแขง็แรง ความสวยงามนา่ช่ืนชม ซึง่ถ้างาน

ก่อสร้างอาคารสถานท่ีแหง่ใดมีความวิจิตรหรือประดบัประดาสวยงามเกินจดุมุง่หมายแคเ่พียงท่ีอยูอ่าศยัหรือใช้สอยอ่ืน ๆ 

ก็มีคณุคา่ในทางวิจิตรศิลป์มากยิง่ขึน้ 



  

 

 

ภาพพิมพ์ ( Print )     เป็นงานท่ีมีลกัษณะเป็น 2 มิติบนพืน้ระนาบคล้ายกบังานจิตกรรม ตา่งกนัก็คือภาพพิมพ์จะต้อง

สร้างสรรค์บนแมพิ่มพ์ก่อนแล้วจงึนําไปพิมพ์บนแผน่ภาพ เช่น การพิมพ์ซิลค์สกรีน  ภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นต้น 

  

 

สื่อผสม 

สือ่ผสม ( Mix Media ) เป็นงานวิจิตรศิลป์ท่ีผสมผสานงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรือเทคนิควิธีการตา่ง ๆ 

เข้าด้วยกนั อาจมีทัง้ลกัษณะ 2 มิติ และ 3 มิต ิ

 

 



   

 

ศิลปะภาพถ่าย 

            การถ่ายภาพ ท่ีจดัอยูใ่นประเภทวิจิตศิลป์นัน้เป็นการถ่ายภาพท่ีใช้เทคนิคและวิธีการท่ีแปลกกวา่ถ่ายภาพธรรมดา

เพ่ือให้ได้ผลพิเศษในการถา่ยภาพ หรือเป็นการถา่ยภาพท่ีทําให้ผู้ชมเกิดความคิด ความเจริญทางสติปัญญา มีผลในทาง

สร้างสรรค์ มิใช้ภาพอนาจารหรือภาพถ่ายโดยทัว่ไป 

 

 

วรรณกรรม 

         วรรณกรรม หมายถึงงานประพนัธ์ตา่ง ๆ ทัง้ร้อยแก้วร้อยกรอง เป็นการแสดงออกถึงศิลปะในการใช้ภาษา โดยการ

เรียบเรียงถ้อยคําอยา่งสละสลวยและเหมาะสม เพ่ือนถา่ยทอดความรู้ความคิดของผู้ประพนัธ์ หรือเป็นการเลา่เร่ืองหรือ

พรรณนาถึงสิง่ใดสิง่หนึง่ 

 

 

 

 

 



ดนตรีและนาฏศิลป์ 

        ดนตรี หมายถึงศิลปะท่ีแสดงออกโดยการเรียบเรียงระดบัเสยีงสงูตํา่ท่ีใช้ความรู้สกุและจิตนาการสร้างสรรค์

ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัผา่นเคร่ืองดนตรีชนิดตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดความไพเราะนาฏศิลป์  เป็นการแสดงออกทางลลีา 

ทา่ทางการรํา การแสดงโดยมจีดุเพ่ือความมุง่หมายและความพอใจ 

   

 

            งานศิลปะประเภทจิตกรรม  ประติมากรรม สถาปัตยกรรม  ภาพพิมพ์  สื่อผสม  และศิลปะ 

 การถ่ายภาพ เป็นศิลปะที่เรารับรู้และชื่นชมได้โดยใช้ ประสาทสัมผัสทางตาด้วยการมองเห็น เราจึงเรียกรวม 

 ศิลปะทัง้ 6 ประเภทนีว่้า ทัศนศิลป์  ส่วนศิลปะประเภทวรรณกรรมและดนตรีนาฏศิลป์ เรียกว่า  

 โสตทัศนศิลป์ 

 

ศิลปะประยุกต์ 

      ศิลปะประยกุต์ เป็นศิลปะท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือนประโยชน์ใช้สอยเพ่ือตอบสนองความต้องการทางร่างกายเป็นอนัดบั

แรก และคํานงึถึงความงามเป็นอนัดบัรอง มี 4 ประเภท คือ 

-  พาณิชยศิลป์ 

          พาณิชยศิลป์ เป็นศิลปะท่ีสร้างสรรค์ขึน้เพ่ือนประโยชน์ทางการค้า ธุรกิจ การสือ่สาร เช่น ภาพโฆษณา โปสเตอร์  

ประชาสมัพนัธ์ ปกหนงัสอื ปกซีดเีพลง การแตง่หน้าร้านค้า และโชว์รูม เป็นต้น 

   

 



-  มัณฑนศิลป์ 

          มณัฑนศิลป์ คือศิลปะท่ีเก่ียวกบัการตกแตง่ภายในและภายนอกอาคารหรืองานสถาปัตยกรรมให้มีความสวยงาม

ควบคูไ่ปกบัประโยชน์ใช้สอย มณัฑนศิลป์เป็นสว่นหนึง่ของงานสถาปัตยกรรม ช่วยสง่เสริมให้งานก่อสร้างมคีวามสวยงาม

นา่อยูม่ากขึน้ เช่นการตกแตง่ภายใน ได้แก่ การเลอืกใช้สเีคร่ืองเรือนการตกแตง่ภายในสาํนกังาน โรงแรม ห้อง

ประชมุสมัมนา การตกแตง่ภายนอก ได้แก่ การตกแตง่สวนหยอ่ม สวนพกัผอ่นนํา้ตก นํา้พ ุสนามหญ้านอกบ้านหรืออาคาร 

ให้มีความสวยงาม เป็นการช่วยเสริมให้งานสถาปัตยกรรมมคีณุคา่สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

   

 

-  ศิลปหัตถกรรม 

            ศิลปหตัถกรรม เป็นศิลปะท่ีทําด้วยมือ สร้างขึน้มาเพ่ือการใช้สอยหรือประกอบพิธีกรรมตามประเพณีหรือประกอบ

การละเลน่พืน้บ้าน มกัถกูสร้างขึน้มาจํานวนไมม่ากนกั ลกัษณะรูปแบบมกัแตกตา่งกนัออกไปตามแตว่สัดท่ีุมใีนท้องถ่ิน

และความพอใจของผู้ ทํา อาจใช้เคร่ืองมือบ้างแตก็่ทําด้วยมือสว่นใหญ่ งานเหลา่นีม้กัพบในท้องถ่ินชนบท อาจเรียกศิลปะ

ประเภทนีว้า่ศิลปะพืน้บ้านซึง่จะพบเห็นทัง้งาน จิตกรรม ประติมากรรม และอ่ืน ๆ ประกอบรวมกนัอยา่งเหมาะสม

กลมกลนื ควรคา่แกก่ารศกึษาและอนรัุกษ์ไว้เพราะเป็นสว่นหนึง่ของศิลปวฒันธรรม ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของชาติด้วย 

   

 

-  อุตสาหกรรมศิลป์ 

        อตุสาหกรรมศิลป์ หมายถงึผลงานท่ีถกูผลติขึน้มาเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนษุย์ และสงัคม มีทัง้คณุคา่

ประโยชน์ใช้สอย และความงามควบคูก่นัไป เป็นงานท่ีผลติจํานวนมาก ๆ โดยใช้เคร่ืองจกัรเป็นตวัผลติท่ีสาํคญั ผลงานท่ี

ออกมามีลกัษณะเหมือน ๆ กนัเพ่ือให้พอเพียงกบัความต้องการของสงัคมเช่น การออกแบบผลติภณัฑ์ 

 



   

 

จุดมุ่งหมายขององค์ประกอบศิลปะ 

เพื่อดงึดดูความสนใจ 

          ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ หรือการออกแบบใด ๆ ศิลปินหรือนกัออกแบบต้องมีจดุมัง่หมายเพ่ือความพอใจของ

ตนเองและผู้ อ่ืนด้วย ฉะนัน้จงึต้องพยายามทําผลงานให้ออกมามคีวามนา่สนใจซึง่ต้องใช้องค์ประกอบตา่ง ๆ มาจดัเข้า

ด้วยกนั โดยใช้หลกัการเน้นหรือความเดน่เป็นสาํคญั งานท่ีต้องการแสดงความเดน่หรือจดุสนใจอยา่งมาก ได้แก่ ภาพ

โฆษณา ภาพโปสเตอร์ งานทศันศิลป์ งานตกแตง่ภายใน เป็นต้น 

เพื่อแสดงความมุ่งหมาย 

         การนําองค์ประกอบมาจดัอยา่งเหมาะสมในงานทศันศิลป์และงานศิลปะประยกุต์เพ่ือแสดงเร่ืองราวหรือสือ่

ความหมาย เกิดจากความต้องการท่ีจะสือ่สารหรือแสดงความคดิเห็นของเจ้าของผลงานให้ผู้ดไูด้รับรู้ ผู้ดตู้องมีความตัง้ใจ

และใช้เวลามากพอท่ีจะพิจารณาผลงานจนรับรู้และเข้าใจผลงานนัน้ ได้ตรงตามความมุง่หมายของเจ้าของผลงาน 

  

หลักการออกแบบเบือ้ต้น 

          การออกแบบ  หมายถึง งานท่ีทําให้เกิดสิง่ท่ีกําหนดให้ถือเป็นหลกัหรือเป็นแนวดาํเนินการสร้างสรรค์งานศิลปะโดย

มีจดุมุง่หมายด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นหลกัและอาจมีจดุมุง่หมายด้านสนุทรียภาพเพ่ิมเติมเข้ามาอีกได้   

ความสาํคัญของการออกแบบ 

          การออกแบบเป็นการให้คณุคา่ตอ่พืน้ท่ีวา่งและความเป็นอยูข่องมนษุย์ การออกแบบท่ีมคีณุคา่มิได้อยูท่ี่เพียงความ

งามและประโยชน์ใช้สอยเทา่นัน้ แตผู่้ออกแบบยงัต้องตระหนกัถงึผลลพัธ์ 

 

 



          และผลกระทบที่จะเกดิขึน้ต่อสิ่งแวดล้อมในภายภาคหน้า งานออกแบบที่ดีจะต้องคาํนึงถงึความยั่งยนื

ของโลกเป็นสาํคัญ รวมทัง้ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าเหมาะสมและส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการคาํนึงถงึประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม งานออกแบบที่ดีจะต้อง

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสวยงามสามารถตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการของ

มนุษย์ได้ 

   

จุดมุ่งหมายของการออกแบบ 

- เพ่ือสือ่สารกบัผู้บริโภค 

- เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค 

-  เพ่ือสร้างสรรค์แนวคดิใหม ่

ประเภทของการออกแบบ 

-  การออกแบบโครงสร้าง 

เป็นการออกแบบท่ีมีความเก่ียวพนักบัขนาด รูปร่าง รูปทรงของวตัถชิุน้หนึง่คณุลกัษณะท่ีมีความจําเป็นสาํหรับ

งานออกแบบโครงสร้างได้แก่ ความมัง่คงแข็งแรง สดัสว่นท่ีดี และความเหมาะสมของวสัดท่ีุนํามาใช้ในการ

ออกแบบ 

   

- การออกแบบตกแต่ง 

      เป็นการออกแบบท่ีมคีวามเก่ียวพนักบัการสร้างลายวิจิตร ซึง่เป็นลวดลายท่ีใช้ตกแตง่เป็นสว่นลายละเอียดของ

องค์ประกอบทางศิลปะอนังดงาม ให้กบัโครงสร้างหลกัท่ีอาจสมัฤทธ์ิผลผา่นการเลอืกสรรและการวางตําแหนง่ส ีเส้น 



และพืน้ผิว การเพ่ิมเตมิใด ๆ ให้แก่โครงสร้าง เช่น การแกะสลดั การตกแตง่ด้วยผ้าและหนงั  การเพ้นท์  การปัก เป็น

ต้น 

การออกแบบตกแต่งสามารถแยกประเภทเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

- ประเภทธรรมชาตินิยม  -  ประเภทสญันิยม 

- ประเภท นามธรรม  -  ประเภทเรขาคณิต 

การออกแบบตกแต่งประเภทธรรมชาตินิยม 

       เป็นการออกแบบตกแตง่ซึง่ชอบแสดงสิง่ตา่ง ๆ ทัว่ไปในธรรมชาติ และลอกเลยีนแบบธรรมชาติด้วยความสนใจ

และและเป่ียมด้วยความศรัทธาในเสนห์่ท่ีปราศจากการเสแสร้งไมว่า่สิง่นัน้จะแลดนูา่เกลยีด นา่กลวั นา่รัก นา่ขบขนั 

หรือสวยงามเพียงใดก็ตาม 

    

 

การออกแบบตกแต่งประเภทสัญนิยม 

เป็นการออกแบบตกแตง่ ซึง่นิยมในรูปแบบศิลปะท่ีคนในชมุชนหรือคนในชาตเิห็นพ้องต้องกนัวา่ดีงาม 

   

 

การออกแบบตกแต่งประเภทนามธรรม 

เป็นการออกแบบตกแตง่ซึง่ไมแ่สดงให้เห็นถงึสิง่ตา่ง ๆ ตามท่ีปรากฏจริง ไมนํ่าเสนอสิง่ท่ีดรูู้วา่เป็นอะไร และไมแ่สดง

ลกัษณะวตัถวุิสยัหรือสิง่ตา่ง ๆ ท่ีมองเห็น 



 

การออกแบบตกแต่งประเภทเรขาคณิต 

                เป็นการออกแบบตกแตง่ซึง่แสดงด้วยรูปเรขาคณิต เช่น เส้นตรง วงกลม สีเ่หลีย่ม เน่ืองมาจากความคิดท่ีวา่รูป

เรขาคณิตนัน้เป็นรูปแบบสมบรูณ์มีความเป็นอมตะ มคีวามเป็นสากล ไมม่ีวนัล้าสมยั 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


