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ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 หรือที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึน้	เม่ือพจิารณาลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบว่า	

เกิดจากการผสมผสานกันขององค์ประกอบต่างๆ	ของทัศนธาตุ	

	โดยมีการออกแบบจัดวางอย่างลงตัว	 จึงท�าให้เกิดความงดงาม

ซึ่งสามารถอธิบายและบรรยายให้ผู้อ่ืนเข้าใจถึงความงดงามนี้ได้

โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ	 การมีความรู้

ความเข้าใจในเรือ่งน้ีจะช่วยให้สามารถพฒันาผลงานทศันศิลปของตน

ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น



ñ. ·ÑÈ¹¸ÒµØáÅÐËÅÑ¡¡ÒÃÍÍ¡áºº
	 	 สิ่งแวดล้อม	(Environment)	หมำยถึง	ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ	หรือสรรพสิ่งทั้งหลำยที่อยู่รำยล้อมรอบตัวเรำ	

ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	ได้แก่	

  ๑.	สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	เช่น	ปำไม้	ภูเขำ	หำดทรำย	ทะเล	ดอกไม้	น�้ำตก	เมฆ	เป็นต้น

	 ๒.	สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น	เช่น	อำคำรบ้ำนเรือน	ถนน	ไฟฟำ	สวนสำธำรณะ	โบรำณสถำน	เป็นต้น

	 	 ซึง่ไม่ว่ำจะเป็นสิง่แวดล้อมประเภทใดกต็ำม	ถ้ำพจิำรณำอย่ำงละเอยีดถีถ้่วนจะพบว่ำ	สิง่แวดล้อมดงักล่ำวล้วนมี

ทัศนธำตุปรำกฏอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น	 แต่มีลักษณะที่แตกต่ำงกันออกไป	 เช่น	 ถนนท่ีทอดยำวออกไปสุดสำยตำจนเห็น

เป็นจุดเล็กๆ	ขอบฟำบริเวณชำยทะเลที่เห็นเป็นเส้นโค้ง	สีเขียวขจีของต้นหญ้ำ	ผิวขรุขระของก้อนหิน	เงำของต้นไม้	

เป็นต้น	 ซึ่งศิลปนได้แบบอย่ำงจำกธรรมชำติมำสร้ำงสรรค์เป็นผลงำนทัศนศิลป์	 โดยใช้องค์ประกอบของทัศนธำตุ

น�ำมำออกแบบผสมผสำนกันในลักษณะต่ำงๆ

เกร็ดศิลป

  ภาพที่เรามองเห็นในส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและในผลงานทัศนศิลป ล้วนมีทัศนธาตุปรากฏอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 

หากแต่ทัศนธาตุในภาพทั้ง ๒ ประเภทนี้จะมีความแตกต่างกันออกไป สามารถเปรียบเทียบได้ ดังต่อไปนี้

ทัศนธาตุในสิ่งแวดลอม ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป

๑.	 เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
๒.	 รูปทรงที่ปรากฏจะเป็นไปอย่างอิสระ
๓.	 รูปทรงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ
๔.	 	รูปลักษณะและความงามจะปรากฏตามกฎของ	

ธรรมชาติ

๑.	 เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์
๒.	 	รูปทรงเป็นไปตามจินตนาการและแนวคิดของ

ผู้สร้างสรรค์
๓.	 	รูปทรงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามแนวคิด

ของผู้สร้างสรรค์
๔.	 	รูปทรงและความงามมีปรากฏอยู่ได้ทุกเวลา	ทุกพื้นที่	

ตามแนวคิดในการสร้างสรรค์

“Sternennacht” (ค.ศ. ๑๘๗๓) ผลงานของฟินเซนต์ วิลเลียม 
ฟาน ก็อกฮ์ (Vincent William Van Gogh)

๒



องคประกอบของทัศนธาตุ

   ๓	 	รูปราง รูปทรง	เกิดจากการน�าเอาเส้นในลักษณะต่างๆ	มาประกอบให้เป็นเรื่องราว	ทั้งนี้	รูปร่าง
จะเป็นเส้นโครงของวตัถสุิง่ของ	มลีกัษณะ	๒	มติ	ิคอื	ความกว้างและความยาว	ส่วนรปูทรง	เป็นเส้นโครง
ของวัตถุสิ่งของ	มีลักษณะ	๓	มิติ	คือ	ความกว้าง	ความยาว	และความลึก	(ความสูง)

 ๔	 	นํ้าหนักออน - แก	 จ�านวนความเข้ม	-	ความอ่อนของสีและแสงเงาตามที่ประสาทตารับรู้เมื่อเทียบ
กับน�้าหนักของสีขาว	-	สีด�า	เมื่อใช้น�้าหนักที่ต่างกันของสีและแสงเงา	จะท�าให้เกิดรูปลักษณะต่างๆ	

๕  พื้นที่วาง	บริเวณที่เป็นความว่าง	ไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรง	หรือเนื้อหา	การก�าหนดพื้นที่ที่เหมาะสม	
จะช่วยท�าให้ผลงานดูแล้วสบายตา	ไม่อึดอัด	หรืออ้างว้างโดดเดี่ยว

๖	 	พื้นผิว พื้นผิวของวัตถุต่างๆ	 ที่เกิดจากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น	 พ้ืนผิวของวัตถุ
ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน	 ย่อมให้อารมณ์และความรู้สึกที่ได้จากการมองเห็นมีความแตกต่างกัน
ออกไปด้วย

๗  สี	 ปรากฏการณ์ของแสงท่ีตกกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของมนุษย์	 จึงท�าให้มองเห็นเป็น
สีต่างๆ	 ซึ่งสีจะปรากฏอยู่ในทุกสรรพสิ่ง	 มีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์	 ทั้งยังเป็น
ส่วนประกอบส�าคัญที่ส่งผลให้ผลงานมีความงดงามอีกด้วย

 ๒	 	เสน	มผีลต่อการรบัรูแ้ละช่วยกระตุน้ให้เกดิอารมณ์และความรู้สกึต่างๆ		เส้นเป็นพืน้ฐานส�าคญัของ
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลปทุกแขนง	 	โดยเฉพาะใช้ในการร่างภาพ	 เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็น
หรือสิ่งที่จินตนาการสื่อออกมาเป็นภาพ

๑	 	จดุ	เป็นส่วนทีเ่ลก็ทีส่ดุในผลงาน	เป็นต้นก�าเนิดของเส้น	รปูร่าง	รปูทรง	แสงเงา	และพ้ืนผวิ	ถ้าน�าจดุ
มาวางเรียงต่อกัน	และท�าซ�้าๆ	จะเกิดเป็นเส้น	หรือถ้าน�าจุดมาวางรวมกลุ่มกันให้เหมาะสม	จะเกิด
เป็นรูปร่าง	รูปทรง	พื้นผิว	และแสงเงาได้

	 ๑.๑	ทัศนธาตุ

	 	 ทัศนธำตุ	(Visual	Element)	

หมำยถึง	ส่วนประกอบของกำรมองเห็น

ซึ่งจะประกอบไปด้วยจุด	 เส้น	 รูปร่ำง	

รูปทรง	 น�้ำหนักอ่อน	-	แก่	 พื้นที่ว่ำง	

พื้นผิว	 และสี	 ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน

ทัศนศิลป์แขนงใดก็ตำม	 ล้วนแต่ต้องใช้

องค์ประกอบต่ำงๆ	ดงักล่ำวของทศันธำตุ

น�ำมำออกแบบจัดวำงให้ผสมผสำนกัน

ตำมหลักกำรออกแบบด้วยกันทั้งสิ้น

“Plane Trees” (ค.ศ. ๑๘๙๓) ผลงานของพอล ซียัค (Paul Signac)

๓



	 	 ส�ำหรับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตำม

ธรรมชำติ	 ในทำงทัศนศิลป์ถือว่ำมีควำมส�ำคัญ	

เพรำะเป็นต้นแบบให้มนุษย์ได้น�ำมำใช้สร้ำงสรรค์

ผลงำนทศันศลิป์ให้เกดิสุนทรยีภำพ	โดยมกัจะได้ยนิ

ค�ำกล่ำวทีว่่ำ	“ธรรมชาตเิป็นคร”ู	เพรำะธรรมชำติให้

ก�ำเนิดทุกสรรพสิ่งท้ังที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต	 ซึ่งมี 

รปูร่ำง	รปูทรง	และสีสนัทีแ่ตกต่ำงกนั	มคีวำมสมัพนัธ์

ต่อกนัอย่ำงกลมกลืนเป็นระบบ	หรอือำจขดัแย้งกนั 

แต่ก็สำมำรถด�ำรงอยู ่ร ่วมกันได ้อย ่ำงสมดุล	 

มีควำมเป็นเอกภำพและมีควำมงดงำม

	 	 กำรศกึษำเกีย่วกบัวชิำทศันศิลป์ในหน่วยกำรเรยีนรูน้ี	้มุง่ให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะควำมสำมำรถในกำรบรรยำย

ใหผู้้อืน่รับรู้เกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มและงำนทัศนศิลป์	โดยในกำรบรรยำยจะต้องใชค้วำมรูเ้รื่องทัศนธำตุ	รวมทัง้หลกักำร

ออกแบบทำงทัศนศิลป์มำวิเครำะห์สิ่งที่จะบรรยำย	รวมทั้งควำมรู้ที่ได้รับยังสำมำรถน�ำไปใช้พัฒนำผลงำนทัศนศิลป์

ของตนให้มีคุณภำพมำกขึ้นอีกด้วย

“Market Scene” (ค.ศ. ๑๕๕๐) ผลงานของปิเอเตอร์ เอิร์ตเซ็น (Pieter Aertsen) ศิลปินชาวดัตช์  นอกจากเนื้อหาสาระและวัฒนธรรมที่ปรากฏ
อยู่ในภาพแล้ว การออกแบบยังมีการจัดวางได้อย่างลงตัว ทั้งความเป็นเอกภาพ ความสมดุล และความกลมกลืน

หลักการออกแบบ

	๑	 	ความเป็นเอกภาพ (Unity)	 เป็นการจัดระเบียบ	
องค์ประกอบของทัศนธาตุให้เกิดรูปทรงท่ีรวมกลุ่มกัน		
ไม่แตกแยกออกจากกัน

	๒	 	ความกลมกลืน (Harmony) เป็นการจัดองค์ประกอบ
ของผลงานให้มีความรู้สึกสอดคล้อง	และมีความสัมพันธ์
ต่อกัน	หรือเข้ากันได้เป็นอย่างดี

	๓	 	ความสมดุล	 (Balance) เป็นการจัดองค์ประกอบของ
ผลงานให้มีความเท่ากัน	เสมอกัน	มีน�้าหนักและแรงถ่วง
ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของผลงานที่เท่ากัน

	 ๑.๒	การออกแบบ

	 	 กำรออกแบบ	 (Design)	หมำยถึง	กำรวำงแผน	กำรก�ำหนดขั้นตอน	วิธีกำร	กำรเลือกใช้วัสด	ุอุปกรณ์ 

เพือ่สร้ำงสรรค์ผลงำน	ถ่ำยทอดควำมคิดและจินตนำกำรของตนให้ออกมำเป็นผลงำนทีผู่อ้ืน่สำมำรถมองเหน็	รบัรู	้หรอื 

สมัผสัได้	เพือ่ให้เกดิควำมเข้ำใจต่อผลงำนร่วมกนั	ซึง่กำรออกแบบทีด่จีะต้องค�ำนงึถงึหลักกำรส�ำคัญ	๓	ประกำร	ได้แก่

4



การออกแบบกับสิ่งแวดลอม

     เสริมสาระ

๒. เพื่อประโยชนใชสอย มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งโดย
มากมักจะเป็นผลงานทางด้านสถาปตยกรรม เพื่อประโยชน์ใช้สอย
ในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต เช่น การสร้างสะพานเชื่อม
สองฝงของทะเลสาบ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา การสร้าง
ประภาคารเพื่อติดตั้งสัญญาณไฟสําหรับเรือ เป็นต้น

๓. เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม สิ่งแวดล้อมบางบริเวณอาจเกิด
ความเสียหายด้วยปจจัยจากธรรมชาติเอง มนุษย์จึงได้หาวิธีการ
แก้ไขปญหาด้วยการออกแบบปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆ 
เช่น  การปลูกแนวต้นไม้เพื่อปองกันการรุกคืบของทะเลทราย  การ
ทําแนวเขื่อนชายฝงเพื่อปองกันการกัดเซาะจากคลื่น เป็นต้น
 ท้ังน้ี การออกแบบที่ดีจะต้องผสมกลมกลืนเข้ากันได้ดีกับ
ส่ิงแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา และควรมี
ส่วนช่วยทําให้สิ่งแวดล้อมในบริเวณน้ันมีความสวยงามและมีความ
โดดเด่นมากยิ่งขึ้น

   

 ธรรมชาติได้ออกแบบสิ่งแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อนและงดงามได้อย่างน่าอัศจรรย์  ซึ่งศิลปินได้นําแรงบันดาลใจนี้มาเลียนแบบ
สรา้งสรรคเ์ปน็ผลงานทศันศลิปขึน้ในรปูแบบตา่งๆ แตส่ิง่แวดล้อมกมิ็ได้มีความสมบูรณ์ไปเสยีท้ังหมด  บางสว่นกย็งัมีความไม่งามผสมผสานอยู ่ 
หรือไม่เอื้อประโยชน์ในการใช้สอย มนุษย์จึงทําการออกแบบปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อประโยชน์ ดังต่อไปนี้

๑. เพ่ือความสวยงาม เปน็การสรา้งบรรยากาศจากสิง่ทีไ่มง่ามให้
มีความงาม หรืองามอยู่แล้วให้งามมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดสวนดอกไม้  
การนําผลงานทัศนศิลปมาเสริมแต่ง การตัดแต่งพันธุ์ไม้ให้เป็นรูปร่าง
ต่างๆ การสร้างสระน้ํา การทําน้ําพุ น้ําตก เป็นต้น

๕



ò. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�·ÑÈ¹¸ÒµØáÅÐ¡ÒÃÍÍ¡áººã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
	 	 กำรวิเครำะห์ทัศนธำตุในสิ่งแวดล้อม	 หมำยถึง	 กำรพิจำรณำแยกแยะลักษณะต่ำงๆ	 ที่พบเห็นใน

สิ่งแวดล้อมว่ำ	ส่วนใดเป็นจุด	เป็นเส้น	พื้นผิวเป็นเงำมัน	ขรุขระ	หรือเป็นรูปทรง	สีสัน	มีน�้ำหนักอ่อน	-	แก่อย่ำงไร	

รวมท้ังกำรปล่อยพืน้ทีว่่ำงในผลงำนมีมำกน้อยเพยีงใด	ซึง่ควำมสำมำรถในกำรจ�ำแนกแยกแยะและกำรส่ือสำรให้ผูอ้ืน่

เข้ำใจได้นัน้	จ�ำเป็นต้องใช้ควำมรูเ้รือ่งทศันธำตุซ่ึงเป็นควำมรูเ้ฉพำะทำงด้ำนทศันศลิป์เป็นหลกัในกำรอธบิำย	รวมไปถงึ

ลักษณะในกำรออกแบบว่ำมีควำมเป็นเอกภำพ	 ควำมกลมกลืน	 และควำมสมดุลมำกน้อยเพียงใด	 ซึ่งสำมำรถแบ่ง

กำรวิเครำะห์ออกเป็น	๒	ประเภท	ได้แก่

  ๑.	ทัศนธาตุและการออกแบบในสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตำม

ธรรมชำติ	ไม่ว่ำจะเป็นท้องฟำ	ดอกไม้	ผีเสื้อ	รุ้ง	น�้ำตก	ดวงดำว	ทะเล	ปำไม้	ภูเขำ	และอื่นๆ	อีกมำกมำย	ล้วนมี

ควำมงดงำมผสมผสำนอยู่	ซึ่งสำมำรถคัดเลือกมำวิเครำะห์เพื่อให้เห็นถึงทัศนธำตุและหลักกำรออกแบบได้

  ๒.	ทัศนธาตุและการออกแบบในสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น	 โดยมนุษย์ได้สร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ	

ขึ้นมำ	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ	 ไม่ว่ำจะเป็นอำคำรสถำนท่ี	 สวนดอกไม้	 สะพำน	

บ้ำนเมือง	สนำมเด็กเล่น	สถำนีรถไฟฟำ	และอื่นๆ	ซึ่งถ้ำวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้นมำนั้น	จะเห็นถึงกำร

น�ำเอำทัศนธำตุต่ำงๆ	มำออกแบบให้มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรจัดองค์ประกอบศิลป์

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

๖



ตัวอยางที่	๑ 	การวิเคราะหทัศนธาตุและการออกแบบในสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	:	กอนหินกํามะหยี่

  ภาพถ่ายนี้เป็นการเลือกบางมุมของธรรมชาติมาท�าการวิเคราะห์	 เพื่อสื่อให้เห็นว่า	 ธรรมชาติทุกแห่งมีแง่มุม
ทีเ่ป็นความงามซ่อนอยูม่ากมาย	พืน้ท่ีบางแห่งแม้ไม่มสีรรพสิง่ปรากฏอยูม่าก	ไม่มสีสีนัสะดดุตา	แต่ถ้าเลอืกมมุมองให้ดี
กจ็ะเหน็ความงามท่ีซ่อนอยู	่	โดยเฉพาะความงามทีเ่ป็นศิลปะ	ไม่ว่าจะเป็นก้อนหนิ	สายน�า้	ฯลฯ	ขณะเดียวกนัมมุมองนัน้
ก็สามารถบ่งบอกเนื้อหาสาระบางประการได้เช่นเดียวกัน

	 	 การวิเคราะห	จากภาพตัวอย่าง	จะเห็นภาพรวมเป็นรูปทรง	สี	 แสงเงา
ที่ปรากฏอย่างเด่นชัด	 สังเกตภาพธรรมชาติในภาพนี้แล้วมีความโดดเด่นที่รูปร่าง	
รูปทรงของก้อนหินที่เป็นรูปทรงตามธรรมชาติ	แสงที่ตกกระทบท�าให้เกิดเงา	ช่วย
เพิ่มมิติให้กับก้อนหิน	ดูเป็นก้อน	มีมวล	และขนาด	มีความลึก	ตื้น	แตกต่างกัน

ออกไป	 แสงส่องสว่างลงมาจากด้านบน	 พ้ืนผิวของ
ก้อนหินที่ขรุขระเมื่อมีต้นหญ้า	 มอสส์	 ตะไคร่น�้า	
และพชืชนิดอืน่ๆ	ทีม่สีเีขยีวผสมผสานกบัสเีหลอืง
ขึน้ปกคลมุ	ความหยาบและความขรขุระของก้อนหนิ
ได้ถกูแปรเปลีย่นเป็นความรูส้กึอ่อนนุม่ดจุมผ้ีาก�ามะหย่ี
สีเขียววางคลุมไว้	 น�้าหนักอ่อน	-	แก่ของสีช่วยให้เกิดความรู้สึกนุ่มนวลและมี
ระยะใกล้	-	ไกล	 ขณะเดียวกันเส้นสายของน�้าตกสีขาวก็น�าสายตา	 มีทิศทางจาก
ด้านบนลงสูด้่านล่าง	สขีองน�า้ตัดกบัพืน้ผวิของก้อนหินทีป่กคลมุด้วยสเีขียว	สภีาพนี้

เป็นสีวรรณะเย็น	 เมื่อมองดูแล้วจะให้ความรู ้สึกสดชื่น	 เยือกเย็น	 สื่อถึงความ
อุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นของธรรมชาติได้อย่างชัดเจน

๗



ตัวอยางที่	๒ 	การวิเคราะหทัศนธาตุและการออกแบบในสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น	:	เมืองจําลองมาดูโรดัม

  เมืองจ�าลองแห่งนี้มีชื่อว่า	 “มาดูโรดัม”	 (Madurodam)	 ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก	ประเทศเนเธอร์แลนด์	 เปดให้เข้าชม
ตั้งแต่	ค.ศ.	๑๙๕๒	โดยจ�าลองสภาพบ้านเมือง	สถานที่ส�าคัญ	สิ่งที่น่าสนใจต่างๆ	ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศ
เนเธอร์แลนด์	 น�ามารวมไว้อยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน	 โดยสิ่งที่น�ามาจ�าลองไว้จะมีลักษณะเหมือน	 หรือคล้ายคลึงกับ
ของจรงิ	โดยย่อลงมาในสดัส่วน	๑	:	๒๕	บางคนเรียกสถานทีแ่ห่งนีว่้า	“เมอืงตุกตา” ซึง่จะเหน็การน�าหลกัการสร้างสรรค์
ผลงานทัศนศิลปในสาขาต่างๆ	มาออกแบบเป็นเมืองที่มีบรรยากาศและความสวยงามอย่างลงตัว

	 	 การวิเคราะห	 จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้	 คือ	 การจ�าลองของจริงให้มาอยู่ภายในพื้นที่เดียวกันและมี
ขนาดเล็กกว่าผู้คน	 ท�าให้สามารถมองดูได้อย่างทั่วถึง	 ทัศนธาตุที่ปรากฏในสถานที่นี้มีอยู่มากมาย	 ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ว่าจะเน้นพิจารณาในบริเวณใดเป็นหลัก	 ไม่ว่าจะเป็นเส้นโค้งที่มีลักษณะสลับไปมาของหลังคาสีขาวที่ดูเหมือน
ลูกคลื่น	 หรือเส้นตรงแนวต้ังของสถาปตยกรรมที่อยู่ด้านหน้า	 แต่ที่เห็นได้เด่นชัด	 คือ	 รูปร่าง	 รูปทรง	 สีสัน	 และ
พืน้ผวิของสิง่ต่างๆ	ทีเ่หมือนกบัได้ชมของจรงิ	การเว้นพ้ืนท่ีว่างและเปดโล่งจะช่วยท�าให้ผู้คนเดนิเข้าไปชมได้อย่างใกล้ชดิ
ตลอดจนการเพิ่มสีสันของต้นไม้และดอกไม้ที่มีขนาดเล็กเข้าไป	ช่วยท�าให้ดูสบายตามากยิ่งขึ้น	สร้างความรู้สึกเหมือน
ได้เข้าไปอยู่ในเมืองตุกตา	

ภาพเมืองจําลอง “มาดูโรดัม” (Madurodam) ถูกออกแบบข้ึนโดยการนําความรู้ทางด้านทัศนศิลปหลากหลายแขนงมาผสมผสานกัน
ทําให้ผลงานดูแล้วมีความเหมือนจริง

๘



กิจกรรม  ศิลปปฏิบัติ ๑.๑

กิจกรรมที่		๑  ให้นกัเรยีนเลอืกภำพถ่ำยเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมตำมธรรมชำตมิำ	๑	ภำพ	แล้วเขยีนบรรยำยถงึทศันธำตุ

และกำรออกแบบท่ีปรำกฏอยูภ่ำยในภำพ	จำกนัน้ส่งครผููส้อน	เพือ่คดัเลอืกผลงำนทีเ่ขยีนบรรยำยได้ดี

จ�ำนวน	๕	ชิ้น	น�ำไปติดที่ปำยนิเทศ

กิจกรรมที่		๒		 ให้นักเรียนเลือกภำพถ่ำยสถำนที่ส�ำคัญภำยในท้องถิ่น	 ซึ่งจะเป็นสภำพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตำม

ธรรมชำต	ิหรือสภำพแวดล้อมทีม่นษุย์สร้ำงสรรค์ขึน้ก็ได้	แล้วให้นกัเรียนเขยีนบรรยำยสถำนทีแ่ห่งนัน้

ว่ำมีทัศนธำตุใดปรำกฏอยู่บ้ำง	และมีกำรออกแบบอย่ำงไร

๑  

๒		 ให้นักเรียน

ó. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�·ÑÈ¹¸ÒµØáÅÐ¡ÒÃÍÍ¡áººã¹§Ò¹·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š
	 	 ทัศนศิลป์	(Visual	Art)	หมำยถึง	ผลงำนศิลปะที่เกิดจำกกำรแสดงออกทำงกำรสร้ำงสรรค์ของมนุษย์เพื่อ

ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ		ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกผลงำนตำมรูปแบบได้เป็น	๔	ประเภท	ได้แก่	งำนจิตรกรรม	(Painting)	

งำนประติมำกรรม	(Sculpture)	งำนสถำปตยกรรม	(Architecture)	และงำนภำพพิมพ์	(Printing)	โดยผู้สร้ำงสรรค์	

หรือศิลปนแต่ละท่ำนจะเป็นผู้น�ำเอำองค์ประกอบต่ำงๆ	 ทำงทัศนธำตุมำออกแบบตำมหลักกำรจัดองค์ประกอบศิลป	์

ให้เกิดเป็นผลงำนทศันศิลป์ขึน้มำตำมแนวคิด	หรอืจนิตนำกำรของตน	ซึง่กำรเลือกใช้ทศันธำตอุำจเกดิจำกควำมตัง้ใจ

และไม่ตั้งใจ		ดังนั้น	ในผลงำนทัศนศิลป์ทุกชิ้นจึงมีทัศนธำตุปรำกฏอยู่	ในที่นี้จะขอยกตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ทัศนธำตุ

และหลักกำรออกแบบในงำนทัศนศิลป์มำเป็นกรณีศึกษำ	๒	ผลงำน	ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

	 	 การจัดสถานที่ให้ความส�าคัญในเรื่องของสัดส่วนเป็นอย่างมาก	 การย่อ
ขนาดลงมาได้อย่างถูกต้อง	 ช่วยสร้างความรู้สึกเหมือนได้ชมของจริง	 จังหวะและ
จุดสนใจต้องมองแบบองค์รวมจะเห็นถึงความโดดเด่น	 ทั้งนี้	 การออกแบบที่เปดให้มี
พื้นที่โล ่งกว้างท�าให้ผลงานดูแล้วไม่เกิดความอึดอัด	 การจัด
องค์ประกอบต่างๆ	 มีความเป็นเอกภาพสอดคล้องกันทั้งหมด	
ตั้งแต่เส้นทางเดิน	 ต้นไม้	 ดอกไม้	 ล้วนได้มีการออกแบบให้มี
ความกลมกลืนเข้ากันได้ดีกับส่ิงของจ�าลองท่ีน�ามาจัดแสดง	
และการจัดวางสิ่งจ�าลองต่างๆ	กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่	
จึงท�าให้เกิดความสมดุลในผลงาน

๙



ตัวอยางที่	๑ รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงา

แสงจะเป็นรูปทรงที่มีสัดส่วนน้อยกว่าส่วนที่เป็นพื้นที่ของเงา	ส่วนที่มืดดูลึกลงไปเป็นการแสดงระยะใกล้	-	ไกล	การใช้
สวีรรณะเยน็ทีม่ลีกัษณะอ่อนใสตัดกบัพืน้สเีข้ม	ช่วยท�าให้มองเหน็รายละเอยีดของภาพ
ได้อย่างชัดเจน	สร้างความรู้สึกสงบ	ร่มเย็น	และศรัทธา

  ผลงานจิตรกรรมช้ินนี้มีการจัดวางภาพที่มีชีวิตชีวา	 แม้ว่าส่วน
ที่เป็นรูปส่วนใหญ่จะวางอยู ่ทางด้านซ้าย	 แต่มีการถ่วงน�้าหนักด้วย
ส่วนที่มืดทางด้านขวา	 ท�าให้ภาพมีความสมดุล	 ลวดลายบริเวณผนังที่
ต่อเนื่องเต็มทั้งภาพ	 ก�าหนดเป็นจังหวะได้อย่างงดงามลงตัว	 ช่วยลด
พื้นที่ว่าง	 รูปทรงของแสงและลวดลายบนผนังของพระอุโบสถในเงามืด
มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นเนื้อหาเดียว	 ไม่แตกกระจาย	 แสดงถึงความ
เป็นเอกภาพของรูปทรงที่กลมกลืนกันไปทั้งสีและแสงที่ตกกระทบเป็นรูปทรง
เรขาคณิต	 รวมทั้งสัดส่วนของสิ่งต่างๆ	 ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและจัดวางได้
อย่างลงตัว	ท�าให้ผลงานมีความงดงามมากยิ่งขึ้น

	 	 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานจิตรกรรมของ	
อาจารย์ปรีชา	 เถาทอง	 ศิลปนแห่งชาติ	 สาขา
ทัศนศิลป	 (จิตรกรรม)	 ประจ�าปพุทธศักราช	
๒๕๕๒	 มีชื่อว่า	 “รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของ
เงา”	 วาดโดยใช้สีอะคริลิกและสีน�้ามันบนผืน
ผ้าใบ	ขนาด	๑๗๒	x ๑๔๒.๕	เซนติเมตร	วาดขึ้น
เมื่อ	 พ.ศ.	๒๕๒๑	 ซึ่งศิลปนมีผลงานหลายชิ้น
ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลของแสง
ที่ตกกระทบกับรูปทรงต่างๆ	 น�าไปเป็นแนวคิด
ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลปขึ้นมา

  การวิเคราะห	 องค์ประกอบของทัศน-
ธาตุที่ศิลปนน�ามาใช้	 คือ	 เส้น	 ซึ่งจะประกอบ
ไปด้วยเส ้นตรงแนวด่ิง	 เส ้นตรงแนวนอน	
และเส้นหยัก	ด้านล่างของภาพเป็นเส้นโค้งแบบ
ไทยประเพณีที่แสดงลวดลายต่างๆ	 และใช้ผนัง
ของพระอุโบสถมาน�าเสนอ	 โดยให้ความส�าคัญ
เกี่ยวกับเรื่องแสงที่มีต ่อบรรยากาศทั้งหมด
ของภาพ	 จึงจ�ากัดขอบเขตของแสงโดยเน้นให้
แสงส่องตกกระทบผนังพระอุโบสถเฉพาะเป็น
บางบริเวณ	ท�าให้เกิดรูปทรงเรขาคณิตระหว่าง
รูปทรงของแสงและพื้นที่ของเงา	โดยส่วนที่เป็น

“รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงา” (พ.ศ. ๒๕๒๑) ผลงานของปรีชา เถาทอง 
เทคนิคภาพวาดสีอะคริลิกและสีนํ้ามันบนผืนผ้าใบ

๑๐
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