เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ โดย อ.สุวิธธ์ สาดสังข์
________________________________________________________________________

ความหมายขององค์ ประกอบศิลป์ ( Composition )
Composition หรื อ องค์ประกอบแห่งศิลป์ ซึง่ หมายถึงการนําส่วนประกอบสําคัญของศิลปะ ได้ แก่ จุด เส้ น สี

นํ ้าหนัก พื ้นผิว รูปร่าง รูปทรง เป็ นต้ น มาจัดองค์ประกอบเข้ าด้ วยกันตามความคิด จิตนาการ หรื อประสบการณ์ของผู้สร้ าง
แต่ละคน โดยอาศัยหลักของศิลปะสร้ างสรรค์ให้ เกิดการประสานกลมกลืนกันอย่างเหมาะสม
หลักองค์ประกอบศิลป์ เป็ นหลักเกณฑ์ที่สามารถยืดหยุน่ ได้ ไม่ได้ กําหนดให้ เป็ นกฎเกณฑ์ที่ตายตัว การจัด
ระเบียบภายในผลงานศิลปะสามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามเหตุผล เพราะการสร้ างสรรค์องค์ประกอบทางศิลปะ เป็ น
กระบวนการแก้ ปัญหาทางด้ านความงามของศิลปะแต่ละสาขาโดยตรง
ขอบข่ ายของศิลปะ ศิลปะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1.

วิจิตรศิลป์ ( Fine Art )

2.

ศิลปะประยุกต์ ( Applied Art )

วิจิตรศิลป์ ประกอบด้ วย
- จิตกรรม

- ประติมากรรม

- สถาปั ตยกรรม

- ภาพพิมพ์

- สือ่ ผสม

- ศิลปะการถ่ายภาพ

- วรรณกรรม

- ดนตรี และนาฏศิลป์

ศิลปะประยุกต์ ประกอบด้ วย
- พาณิชยศิลป์

- มัณฑนศิลป์

- ศิลปหัตถกรรม

- อุตสาหกรรมศิลป์

วิจิตรศิลป์
วิจิตรศิลป์ คือ งานศิลปะที่มจี ุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความพอใจมากกว่ าประโยชน์ ใช้ สอย เราอาจ
เรียกศิลปะสาขานีว้ ่ า ศิลปะบริสุทธิ์ ( Pure Art ) เพราะศิลปิ นสร้ างสรรค์ งานขึน้ มาด้ วยความพึงพอใจ ความ
บริสุทธิ์ใจ มิได้ หวังผลตอบแทนใด ๆ หรืออาจเพื่อใช้ ประโยชน์ บางอย่ าง แต่ กเ็ น้ นความละเอียดลออในการ
สร้ างสรรค์ ให้ วิจิตรพิสดารหรูหราเกินความจําเป็ นแก่ ประโยชน์ ใช้ สอย จึงอาจเรียกศิลปะสาขานีว้ ่ า “ ประณีต
ศิลป์ “

จิตกรรม
จิตกรรม ( Painting ) คือ การเขียนภาพลงบนวัตถุตา่ งๆเช่น กระดาษ ไม้ อดั ผ้ าใบ ผนังปูน ฯลฯ สีที่ใช้ ในการเขียน
เช่น สีนํ ้า สีโปสเตอร์ สีฝนุ่ สีชอล์ก สีนํ ้ามัน สีอะคริ ลกิ ผงถ่านคาร์ บอน ภาพที่เขียนก็จะมีลกั ษณะที่หลากหลาย
เช่น

- ภาพคนเหมือน

- ภาพสัตว์

- ภาพทิวทัศน์

- ภาพหุน่ นิ่ง

- ภาพชีวิตประจําวัน

- จิตกรรมฝาผนัง

- ภาพประกอบ ฯลฯ

ประติมากรรม
ประติมากรรม ( Sculpture ) หมายถึงงานศิลปกรรมที่สร้ างเป็ นรูปทรง 3 มิติ โดยวิธีการ แกะสลัก การปั น้ การหล่อ การ
ทุบการตี การเคาะ หรื ออาจใช้ หลายวิธีการร่วมกัน โดยวัสดุที่ใช้ ได้ แก่ ดิน ขี ้ผึ ้ง สบู่ ไม้ หิน ปูนปลาสเตอร์ โลหะต่าง ๆ
เป็ นต้ น งานประติมากรรมมีลกั ษณะเป็ น 3 มิติ กล่าวคือนอกจากความกว้ างและความยาวแล้ ว ยังมีความหนาหรื อความ
ลึกรวมทังปริ
้ มาตรของรูปทรงด้ วย งานประติมากรรมแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ
- ประติมากรรมนูนตํา่

ประติมากรรมนูนตํ่า มีลกั ษณะเป็ นเส้ นร่องหรื อเป็ นแอ่งลึกลงไปเพียงเล็กน้ อย หรื อนูนจากพื ้นขึ ้นมาเพียง
เล็กน้ อยสามารถมองด้ านหน้ าได้ เพียงด้ านเดียว เช่น เหรียญ ศิลาจารึก ฯลฯ

- ประติมากรรมนูนสูง
ประติมากรรมนูนสูง คืองานที่มีลกั ษณะนูนขึ ้นมาจากผิวพื ้นมากกว่าแบบนูนตํา่ สามารถมองเห็นด้ านข้ างของ
งานได้ พอสมควรเช่น รูปแกะสลักที่ฐานอนุสาวรี ย์ประชาธิปไตย ฯลฯ

- ประติมากรรมลอยตัว

ประติมากรรมลอยตัว เป็ นงานทีม่ ีลกั ษณะมองเห็นได้ รอบด้ าน เช่น รูปหล่อทหาร – ตํารวจที่อนุสาวรี ย์ชยั
สมรภูมิ พระประธานในพระอุโบสถ ฯลฯ

สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรม ( Architecture ) หมายถึงการออกแบบก่อสร้ างอาคารสถานที่ เช่น ที่อยูอ่ าศัย สาธารณสถาน
ศาสนสถานฯลฯ โดยคํานึงถึงความสะดวกเหมาะสมกับการใช้ สอย ความมัน่ คงแข็งแรง ความสวยงามน่าชื่นชม ซึง่ ถ้ างาน
ก่อสร้ างอาคารสถานที่แห่งใดมีความวิจิตรหรื อประดับประดาสวยงามเกินจุดมุง่ หมายแค่เพียงที่อยูอ่ าศัยหรื อใช้ สอยอื่น ๆ
ก็มีคณ
ุ ค่าในทางวิจิตรศิลป์มากยิง่ ขึ ้น

ภาพพิมพ์ ( Print ) เป็ นงานที่มีลกั ษณะเป็ น 2 มิติบนพื ้นระนาบคล้ ายกับงานจิตกรรม ต่างกันก็คือภาพพิมพ์จะต้ อง
สร้ างสรรค์บนแม่พิมพ์ก่อนแล้ วจึงนําไปพิมพ์บนแผ่นภาพ เช่น การพิมพ์ซิลค์สกรี น ภาพพิมพ์แกะไม้ เป็ นต้ น

สื่อผสม
สือ่ ผสม ( Mix Media ) เป็ นงานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรื อเทคนิควิธีการต่าง ๆ
เข้ าด้ วยกัน อาจมีทงลั
ั ้ กษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ

ศิลปะภาพถ่ าย
การถ่ายภาพ ที่จดั อยูใ่ นประเภทวิจิตศิลป์นันเป็
้ นการถ่ายภาพที่ใช้ เทคนิคและวิธีการที่แปลกกว่าถ่ายภาพธรรมดา
เพื่อให้ ได้ ผลพิเศษในการถ่ายภาพ หรื อเป็ นการถ่ายภาพที่ทาํ ให้ ผ้ ชู มเกิดความคิด ความเจริ ญทางสติปัญญา มีผลในทาง
สร้ างสรรค์ มิใช้ ภาพอนาจารหรื อภาพถ่ายโดยทัว่ ไป

วรรณกรรม
วรรณกรรม หมายถึงงานประพันธ์ตา่ ง ๆ ทังร้้ อยแก้ วร้ อยกรอง เป็ นการแสดงออกถึงศิลปะในการใช้ ภาษา โดยการ
เรี ยบเรี ยงถ้ อยคําอย่างสละสลวยและเหมาะสม เพื่อนถ่ายทอดความรู้ความคิดของผู้ประพันธ์ หรื อเป็ นการเล่าเรื่ องหรื อ
พรรณนาถึงสิง่ ใดสิง่ หนึง่

ดนตรีและนาฏศิลป์
ดนตรี หมายถึงศิลปะที่แสดงออกโดยการเรี ยบเรียงระดับเสียงสูงตํา่ ที่ใช้ ความรู้สกุ และจิตนาการสร้ างสรรค์
ผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่านเครื่ องดนตรี ชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดความไพเราะนาฏศิลป์ เป็ นการแสดงออกทางลีลา
ท่าทางการรํา การแสดงโดยมีจดุ เพื่อความมุง่ หมายและความพอใจ

งานศิลปะประเภทจิตกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และศิลปะ
การถ่ ายภาพ เป็ นศิลปะที่เรารับรู้และชื่นชมได้ โดยใช้ ประสาทสัมผัสทางตาด้ วยการมองเห็น เราจึงเรียกรวม
ศิลปะทัง้ 6 ประเภทนีว้ ่ า ทัศนศิลป์ ส่ วนศิลปะประเภทวรรณกรรมและดนตรีนาฏศิลป์ เรียกว่ า
โสตทัศนศิลป์

ศิลปะประยุกต์
ศิลปะประยุกต์ เป็ นศิลปะทีม่ ีจดุ มุง่ หมายเพื่อนประโยชน์ใช้ สอยเพื่อตอบสนองความต้ องการทางร่างกายเป็ นอันดับ
แรก และคํานึงถึงความงามเป็ นอันดับรอง มี 4 ประเภท คือ
-

พาณิชยศิลป์
พาณิชยศิลป์ เป็ นศิลปะทีส่ ร้ างสรรค์ขึ ้นเพื่อนประโยชน์ทางการค้ า ธุรกิจ การสือ่ สาร เช่น ภาพโฆษณา โปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์ ปกหนังสือ ปกซีดเี พลง การแต่งหน้ าร้ านค้ า และโชว์รูม เป็ นต้ น

-

มัณฑนศิลป์

มัณฑนศิลป์ คือศิลปะที่เกี่ยวกับการตกแต่งภายในและภายนอกอาคารหรื องานสถาปั ตยกรรมให้ มีความสวยงาม
ควบคูไ่ ปกับประโยชน์ใช้ สอย มัณฑนศิลป์เป็ นส่วนหนึง่ ของงานสถาปั ตยกรรม ช่วยส่งเสริ มให้ งานก่อสร้ างมีความสวยงาม
น่าอยูม่ ากขึ ้น เช่นการตกแต่งภายใน ได้ แก่ การเลือกใช้ สเี ครื่ องเรือนการตกแต่งภายในสํานักงาน โรงแรม ห้ อง
ประชุมสัมมนา การตกแต่งภายนอก ได้ แก่ การตกแต่งสวนหย่อม สวนพักผ่อนนํ ้าตก นํ ้าพุ สนามหญ้ านอกบ้ านหรื ออาคาร
ให้ มีความสวยงาม เป็ นการช่วยเสริ มให้ งานสถาปั ตยกรรมมีคณ
ุ ค่าสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น

-

ศิลปหัตถกรรม

ศิลปหัตถกรรม เป็ นศิลปะที่ทําด้ วยมือ สร้ างขึ ้นมาเพื่อการใช้ สอยหรื อประกอบพิธีกรรมตามประเพณีหรื อประกอบ
การละเล่นพื ้นบ้ าน มักถูกสร้ างขึ ้นมาจํานวนไม่มากนัก ลักษณะรูปแบบมักแตกต่างกันออกไปตามแต่วสั ดุที่มใี นท้ องถิ่น
และความพอใจของผู้ทาํ อาจใช้ เครื่ องมือบ้ างแต่ก็ทําด้ วยมือส่วนใหญ่ งานเหล่านี ้มักพบในท้ องถิ่นชนบท อาจเรียกศิลปะ
ประเภทนี ้ว่าศิลปะพื ้นบ้ านซึง่ จะพบเห็นทังงาน
้ จิตกรรม ประติมากรรม และอื่น ๆ ประกอบรวมกันอย่างเหมาะสม
กลมกลืน ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ ไว้ เพราะเป็ นส่วนหนึง่ ของศิลปวัฒนธรรม ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของชาติด้วย

-

อุตสาหกรรมศิลป์

อุตสาหกรรมศิลป์ หมายถึงผลงานที่ถกู ผลิตขึ ้นมาเพื่อตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ และสังคม มีทงคุ
ั ้ ณค่า
ประโยชน์ใช้ สอย และความงามควบคูก่ นั ไป เป็ นงานที่ผลิตจํานวนมาก ๆ โดยใช้ เครื่ องจักรเป็ นตัวผลิตที่สาํ คัญ ผลงานที่
ออกมามีลกั ษณะเหมือน ๆ กันเพือ่ ให้ พอเพียงกับความต้ องการของสังคมเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์

จุดมุ่งหมายขององค์ ประกอบศิลปะ
เพื่อดึงดูดความสนใจ
ในการสร้ างสรรค์งานศิลปะ หรื อการออกแบบใด ๆ ศิลปิ นหรื อนักออกแบบต้ องมีจดุ มัง่ หมายเพื่อความพอใจของ
ตนเองและผู้อื่นด้ วย ฉะนันจึ
้ งต้ องพยายามทําผลงานให้ ออกมามีความน่าสนใจซึง่ ต้ องใช้ องค์ประกอบต่าง ๆ มาจัดเข้ า
ด้ วยกัน โดยใช้ หลักการเน้ นหรื อความเด่นเป็ นสําคัญ งานทีต่ ้ องการแสดงความเด่นหรื อจุดสนใจอย่างมาก ได้ แก่ ภาพ
โฆษณา ภาพโปสเตอร์ งานทัศนศิลป์ งานตกแต่งภายใน เป็ นต้ น
เพื่อแสดงความมุ่งหมาย
การนําองค์ประกอบมาจัดอย่างเหมาะสมในงานทัศนศิลป์และงานศิลปะประยุกต์เพื่อแสดงเรื่ องราวหรื อสือ่
ความหมาย เกิดจากความต้ องการที่จะสือ่ สารหรื อแสดงความคิดเห็นของเจ้ าของผลงานให้ ผ้ ดู ไู ด้ รับรู้ ผู้ดตู ้ องมีความตังใจ
้
และใช้ เวลามากพอทีจ่ ะพิจารณาผลงานจนรับรู้และเข้ าใจผลงานนัน้ ได้ ตรงตามความมุง่ หมายของเจ้ าของผลงาน

หลักการออกแบบเบือ้ ต้ น
การออกแบบ หมายถึง งานที่ทําให้ เกิดสิง่ ที่กําหนดให้ ถือเป็ นหลักหรื อเป็ นแนวดําเนินการสร้ างสรรค์งานศิลปะโดย
มีจดุ มุง่ หมายด้ านประโยชน์ใช้ สอยเป็ นหลักและอาจมีจดุ มุง่ หมายด้ านสุนทรี ยภาพเพิ่มเติมเข้ ามาอีกได้
ความสําคัญของการออกแบบ
การออกแบบเป็ นการให้ คณ
ุ ค่าต่อพื ้นทีว่ า่ งและความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ การออกแบบที่มคี ณ
ุ ค่ามิได้ อยูท่ ี่เพียงความ
งามและประโยชน์ใช้ สอยเท่านัน้ แต่ผ้ อู อกแบบยังต้ องตระหนักถึงผลลัพธ์

และผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่ อสิ่งแวดล้ อมในภายภาคหน้ า งานออกแบบที่ดีจะต้ องคํานึงถึงความยั่งยืน
ของโลกเป็ นสําคัญ รวมทัง้ ควรใช้ ทรัพยากรที่มอี ยู่ในโลกอย่ างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ าเหมาะสมและส่ งผลกระทบ
ต่ อสิ่งแวดล้ อมน้ อยที่สุด ควบคู่ไปกับการคํานึงถึงประโยชน์ ใช้ สอยและความสวยงาม งานออกแบบที่ดีจะต้ อง
ใช้ งานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและมีความสวยงามสามารถตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึกและความต้ องการของ
มนุษย์ ได้

จุดมุ่งหมายของการออกแบบ
-

เพื่อสือ่ สารกับผู้บริ โภค

-

เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริ โภค

-

เพื่อสร้ างสรรค์แนวคิดใหม่

ประเภทของการออกแบบ
-

การออกแบบโครงสร้ าง
เป็ นการออกแบบที่มีความเกี่ยวพันกับขนาด รูปร่าง รูปทรงของวัตถุชิ ้นหนึง่ คุณลักษณะที่มีความจําเป็ นสําหรับ
งานออกแบบโครงสร้ างได้ แก่ ความมัง่ คงแข็งแรง สัดส่วนที่ดี และความเหมาะสมของวัสดุที่นาํ มาใช้ ในการ
ออกแบบ

-

การออกแบบตกแต่ ง

เป็ นการออกแบบที่มคี วามเกี่ยวพันกับการสร้ างลายวิจิตร ซึง่ เป็ นลวดลายทีใ่ ช้ ตกแต่งเป็ นส่วนลายละเอียดของ
องค์ประกอบทางศิลปะอันงดงาม ให้ กบั โครงสร้ างหลักที่อาจสัมฤทธิ์ผลผ่านการเลือกสรรและการวางตําแหน่งสี เส้ น

และพื ้นผิว การเพิ่มเติมใด ๆ ให้ แก่โครงสร้ าง เช่น การแกะสลัด การตกแต่งด้ วยผ้ าและหนัง การเพ้ นท์ การปั ก เป็ น
ต้ น
การออกแบบตกแต่ งสามารถแยกประเภทเป็ น 4 ชนิด ได้ แก่
- ประเภทธรรมชาตินิยม
- ประเภท นามธรรม

- ประเภทสัญนิยม
- ประเภทเรขาคณิต

การออกแบบตกแต่ งประเภทธรรมชาตินิยม
เป็ นการออกแบบตกแต่งซึง่ ชอบแสดงสิง่ ต่าง ๆ ทัว่ ไปในธรรมชาติ และลอกเลียนแบบธรรมชาติด้วยความสนใจ
และและเปี่ ยมด้ วยความศรัทธาในเสน่ห์ที่ปราศจากการเสแสร้ งไม่วา่ สิง่ นันจะแลดู
้
นา่ เกลียด น่ากลัว น่ารัก น่าขบขัน
หรื อสวยงามเพียงใดก็ตาม

การออกแบบตกแต่ งประเภทสัญนิยม
เป็ นการออกแบบตกแต่ง ซึง่ นิยมในรูปแบบศิลปะที่คนในชุมชนหรื อคนในชาติเห็นพ้ องต้ องกันว่าดีงาม

การออกแบบตกแต่ งประเภทนามธรรม
เป็ นการออกแบบตกแต่งซึง่ ไม่แสดงให้ เห็นถึงสิง่ ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏจริ ง ไม่นําเสนอสิง่ ทีด่ รู ้ ูวา่ เป็ นอะไร และไม่แสดง
ลักษณะวัตถุวิสยั หรื อสิง่ ต่าง ๆ ทีม่ องเห็น

การออกแบบตกแต่ งประเภทเรขาคณิต
เป็ นการออกแบบตกแต่งซึง่ แสดงด้ วยรูปเรขาคณิต เช่น เส้ นตรง วงกลม สีเ่ หลีย่ ม เนื่องมาจากความคิดทีว่ า่ รูป
เรขาคณิตนันเป็
้ นรูปแบบสมบูรณ์มีความเป็ นอมตะ มีความเป็ นสากล ไม่มีวนั ล้ าสมัย

