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หน่วย
การเรียนรู้ที ่

·ÑÈ¹¸ÒµØáÅÐËÅÑ¡¡ÒÃÍÍ¡áººñ

ทศันธาตุ (Visual Elements) คือ สวนประกอบตางๆ ที่มีอยูในงานทัศนศิลป การที่

งานทัศนศิลปจะมีความงามทางศิลปะไดยอมขึ้นอยูกับการจัดวางทัศนธาตุในภาพ หรือใน

ผลงานดวยหลักการจัดองคประกอบศิลป

 องคประกอบศิลปเปนการจัดรูปราง รูปทรง เสน สี แสง เงา ลักษณะพื้นผิว และที่วาง

ใหมคีวามสมัพนัธกลมกลืนกนั หรือขัดแยงกนัในจุดทีเ่หมาะสมอยางลงตวั จนเกดิสมดุลและ

เปนเอกภาพสวยงาม อันเปนที่มาของสุนทรียภาพ หรือความงาม

 นอกจากนัน้ องคประกอบศลิปยงัเปนเครือ่งมอืสาํคญัทางศลิปะใหผูสรางสรรคไดสือ่สาร

ความคิดของตนไปสูบคุคลอืน่ ทัง้ยงัสามารถนาํไปใชในงานศลิปะประยุกตตางๆ ไดอีกมากมาย

หลายแขนง

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■  ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
■  ศัพททางทัศนศิลป

ตัวชี้วัด	

ศ ๑.๑ ม.4-๖/๑, ๒

■  วิเคราะหการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
ในการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ

■  บรรยายจุดประสงคและเนื้อหาของ
 งานทัศนศิลปโดยใช้ศัพททางทัศนศิลป



แสงเงำ และสี ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้

	 ๑)	 จดุ	(Point,	Dot)	เป็นทศันธำตุ

หรือองค์ประกอบอันดับแรกของงำนทัศนศิลป์ 

จุดเป็นส่วนที่มีขนำดเล็กที่สุดของงำนศิลปะ 

เมื่อน�ำเอำจุดหลำยๆ จุด มำเรียงต่อเนื่องกัน 

ตรงต�ำแหน่งท่ีเหมำะสมซ�ำ้ๆ กนั กจ็ะท�ำให้เกดิ

เป็นเส้น รูปร่ำง รูปทรง ลักษณะผิว น�้ำหนัก

อ่อน-แก่ แสงเงำ จุดจึงเป็นทัศนธำตุที่ส�ำคัญ

ในกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะเช่นเดียวกันกับ

ทัศนธำตุอื่นๆ ซึ่งเรำสำมำรถพบเห็นจุดใน

ลักษณะต่ำงๆ ในผลงำนจิตรกรรม หรือกำร

ออกแบบตกแต่งภำยนอกอยู่เสมอ

๑. ทัศนธาตุ 
 ในกำรสร้ำงสรรค์งำนทำงศิลปะ มนุษย์ได้สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน นอกจำก

กำรใช้สอยแล้วยังเน้นที่รูปลักษณ์ที่ไม่ขัดต่อสำยตำ รวมทั้งกำรจัดวำงอย่ำงเหมำะสมจนเกิด

ควำมงำม นับตั้งแต่ยุคสมัยก่อนเป็นต้นมำ งำนสร้ำงสรรค์ศิลปะมีกำรพัฒนำก้ำวทีละขั้นจนเกิด

มีหลักของกำรจัดองค์ประกอบศิลป์ เพื่อให้เหมำะสมกลมกลืนยิ่งขึ้น ได้แก่ ควำมรู้เรื่อง ทัศนธาตุ	

ซึ่งเป็นส่วนประกอบต่ำงๆ ในกำรออกแบบ เช่น เรื่องของเส้น รูปร่ำง รูปทรง ลักษณะผิว สีสัน 

เป็นต้น กำรน�ำเอำทัศนธำตุต่ำงๆ มำจัดวำงประกอบกันขึ้นตำมหลักของกำรจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ช่วยท�ำให้ผลงำนที่มนุษย์สรรค์สร้ำงขึ้นมีควำมสมบูรณ์ทำงด้ำนสุนทรียภำพ

 ผลงำนทำงทัศนศิลป์ท่ีสำมำรถท�ำให้ผู้สัมผัสเกิดอำรมณ์และควำมรู้สึกประทับใจได้นั้นจะ

ต้องแสดงถึงกำรสร้ำงสรรค์อย่ำงถูกต้องตำมเกณฑ์ของกำรจัด อันเป็นพ้ืนฐำนของควำมงำม

ทำงด้ำนศิลปะ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยๆ หรือที่เรียกกันว่ำ ทัศนธาตุ

ของศิลปะ (Element of Arts) มำจัดองค์ประกอบ กำรจะน�ำเอำสิ่งดังกล่ำวมำจัดรวมกันให้เกิด

คุณค่ำทำงศิลปะได้นั้น จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ถ่องแท้ถึงควำมหมำย คุณลักษณะ ควำม

ส�ำคัญและกำรน�ำไปใช้ ซึ่งทัศนธำตุแต่ละอย่ำงก็จะให้คุณสมบัติและควำมรู้สึกที่แตกต่ำงกันไป

 องคประกอบของทัศนธาตุ

 ทัศนธำตุ หรือองค์ประกอบศิลป์ที่เป็นพื้นฐำนในกำรน�ำไปใช้ เพื่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน

ทัศนศิลป์ จะประกอบไปด้วยจุด เส้น รูปร่ำง รูปทรง ลักษณะผิว พื้นที่ว่ำง น�้ำหนักอ่อน-แก่ 

ภาพ “A Sunday Afternoon on the Island of La 
Grande Jatte” (บ่ายวันอาทิตยบนเกาะลากรองด
แชตต) ผลงานของชอรช เซอรา ใช้เทคนิคการน�าจุด
จ�านวนมากมาใช้ในการสร้างสรรคผลงาน

๒



	 ๒)	 เส้น	(Line)	คือ จุดจ�ำนวนมำกที่น�ำมำเรียงติดต่อเชื่อมโยงกันบนพื้นระนำบของ

ทิศทำง จนสำมำรถแสดงให้เห็นได้ว่ำเป็นลักษณะเส้นชนิดใด เช่น แนวต้ัง แนวนอน โค้ง คด 

แนวหยัก หักเห เป็นต้น  เมื่อน�ำเอำมำประกอบแสดงทิศทำง ท�ำให้เกิดรูปรำ่ง รูปทรง เกิดเนื้อที่  

มีน�้ำหนัก ขนำด ปริมำตร เส้นเป็นทัศนธำตุที่ส�ำคัญในทำงศิลปะ ซึ่งงำนทำงทัศนศิลป์ทุกแขนง  

ไม่ว่ำจะเป็นงำนจิตรกรรม ประติมำกรรม สถำปัตยกรรม ล้วนมีจุดเริ่มต้นด้วยกำรใช้เส้น เส้นจึง 

เป็นทัศนธำตุเบื้องต้นที่ส�ำคัญที่สุด เป็นพื้นฐำนของโครงสร้ำงของทุกสิ่ง ส�ำหรับวิธีที่ท�ำให้เกิดเส้น 

คือ กำรขูด ขีด เขียนด้วยดินสอ ปำกกำ พู่กัน แปรง หรือเครื่องมืออื่นๆ

 เส้นแบ่งตำมลักษณะใหญ่ๆ ได้ ๕ ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดให้คุณคำ่และควำมรู้สึกแตกตำ่ง

กัน ดังนี้

๑.	 เส้นตรง	 มี ๓ ลักษณะ คือ 
-  เส้นต้ัง มีทิศทำงแนวตั้ง หรือ 

ดิ่งลงมำ ให้ควำมรู ้สึกมั่นคง 
แข็งแรง เป็นระเบียบ

-  เส้นนอน เส้นรำบ หรือเส้นระดบั 
มีทิศทำงในแนวนอน หรือรำบ 
ให้ควำมรู้สึกสงบนิ่ง ปลอดภัย

-  เส้นตรงเฉียง มีทิศทำงทแยง 
ให้ควำมรู้สึกไม่ตรง โน้มเอียง  
ควำมรวดเร็ว

-  เช่น ตึกสูง เสำไฟฟ้ำ ต้นไม้  
คนยืนตรง เป็นต้น

-  เช่น น�้ำท่ีสงบนิ่ง เส้นทำงท่ี 
รำบเรียบ คนพักผ่อน เป็นต้น

-  เช่น แสงสว่ำงจำกดวงอำทิตย์ 
ที่ส่องท�ำมุมกับพื้นระนำบ ๓๐  
องศำ หรือ ๔๕ องศำ เป็นต้น

๒.	 เส้นโค้ง มี ๓ ลักษณะ คือ 
-  เส้นโค้งของวงกลม ให้ควำม

รูส้กึ อ่อนโยน อ่อนช้อย นุ่มนวล 
ควำมเศรำ้

-  เส้นโค้งอิสระ ถ้ำเส้นโค้งลำก 
ขึ้นสูง ปล่อยน�้ำหนักที่ปลำยจะ 
แสดงควำมเจริญเตบิโตก้ำวหน้ำ

-  เส้นโค้งคด หรือก้นหอย ให้
ควำมรู ้สึกมีพลังหมุนอย ่ำง
รุนแรงกำรคลี่คลำยขยำยตัว
ออกไปไม่มีที่สิ้นสุด

-  เช่น ภำพคนที่ท�ำท่ำอ่อนน้อม
ค้อมตัวลง ภำพต้นไม้ใบไม้ที่
เหี่ยวเฉำ เป็นต้น

-  เช่น กำรเจริญงอกงำมของ
ใบไม้ใบหญ้ำที่ ดูไสว แสดง
ควำมหมำยถึง ควำมก้ำวหน้ำ
ของชีวิต เป็นต้น

-  เช่น พำยุหมุน กังหันหมุน  
ลั กษณะก ำ รคล ำ ย เ ก ลี ย ว 
เป็นต้น

ชนิดของเส้น ลักษณะของเส้น ตัวอย่าง
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๓.	 เส้นคด ให้ควำมรู ้สึกเคลื่อนไหวต่อเนื่อง 
ไม่สิ้นสุด

เช่น ทำงคดเคี้ยว แม่น�้ำล�ำธำร 
คล่ืนทะเล กำรวำดภำพน�ำ้ในศลิปะ
ไทย เป็นต้น

๔.	 เส้นฟันปลาหรือซิกแซ็ก ให้ควำมรู้สึกไม่รำบรื่น เคลื่อนไหว
อยำ่งรุนแรง ตื่นเต้น

เช่น เส้นทำงที่ขรุขระ ฟันเล่ือย 
ควำมตื่นเต ้นตกใจกลัว ควำม 
ขัดแย้ง เป็นต้น

๕.	 เส้นประหรือเส้นขาด ให้ควำมรู้สึกไม่เป็นระเบียบ สับสน
วุ่นวำย ไม่มั่นคง เก่ำ เสื่อมโทรม 
อันตรำย

เช ่น สิ่งปรักหักพังซึ่งก�ำลังจะ 
แตกสลำย รอยร้ำวของวตัถ ุผืนดนิ
ที่แตกระแหง เป็นต้น

๑.	 รูปร่างธรรมชาติ	 ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชำติ 
สำมำรถพบเห็นในสภำพแวดล้อม
ทั่วไป 

เช่น รูปรำ่งคน สัตว์ ต้นไม้ ใบไม้ 
ดอกไม้ เป็นต้น

๒.	 รูปร่างเรขาคณิต ได้แก่ รูปร่ำงท่ีแสดงออกมำเป็น
แบบเรขำคณิต เป ็นรูปร ่ำงที่ม ี
กฎเกณฑ์แน่นอนตำยตัว

เช ่น รูปร ่ำงสี่ เหลี่ยมด ้ำนเท ่ำ 
รูปร ่ำงส่ีเหล่ียมผืนผ้ำ รูปร ่ำง
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส รูปร่ำงสำมเหล่ียม 
รูปรำ่งวงกลม เป็นต้น

รูปร่าง ลักษณะของรูปร่าง ตัวอย่าง

	 ๓)	 รูปร่าง-รูปทรง	 (Shape-Form)	 เป็นทัศนธำตุที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้ง 

รูปร่ำงและรูปทรงเป็นผลที่เกิดจำกกำรน�ำเส้นลักษณะต่ำงๆ มำประกอบกันให้เป็นเนื้อหำสำระ 

เรื่องรำวทำงทัศนศิลป์ และเพื่อควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องด้ำนควำมหมำยของรูปร่ำงและรูปทรง  

จึงขอกล่ำวแยกให้เห็น ดังนี้

	 ๓.๑)	 รูปร่าง	 (Shape) หมำยถึง เส้นที่เป็นโครงของวัตถุหรือสิ่งของที่ปรำกฏให้ 

เห็นเป็นลักษณะ ๒ มิติ ถำ้กล่ำวถึงรูปรำ่งสี่เหลี่ยม สำมเหลี่ยม วงกลม หรือรูปร่ำงอื่นๆ ก็คือ 

รูปที่มีเพียงส่วนกว้ำงกับส่วนยำวเท่ำนั้น จะไม่แสดงควำมหนำและสีผิวของวัตถุ เช่น รูปรำ่งของ

คน หมำยถึง เส้นรอบนอกของรำ่งกำยที่แสดงเพียงส่วนโค้ง ส่วนเว้ำ ไม่เห็นส่วนนูนหนำ หรือ 

สีผิว สังเกตงำ่ยๆ ก็คือ มองเห็นเป็นลักษณะแบนๆ เหมือนเงำของวัตถุ เป็นต้น

 รูปร่ำงแบ่งออกเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้ ๓ ลักษณะ คือ
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	 ๓.๒)	รูปทรง	 (Form)	 หมำยถึง โครงสร้ำงทั้งหมดของวัตถุที่ปรำกฏให้เห็นใน

ลักษณะ ๓ มิติ คือ มีทั้งส่วนกวำ้ง ส่วนยำว ส่วนลึก หรือหนำ เช่น รูปทรงของคน จะแสดง 

ให้เหน็โครงสร้ำงของร่ำงกำยทีม่ส่ีวนสงู ส่วนโค้ง ส่วนเว้ำ ส่วนนนูหนำ และสผีวิ เป็นต้น  หลกักำร 

สังเกตว่ำเป็นรูปทรง ๓ มิติ คือ เมื่อมองแล้วจะให้ควำมรู้สึกเป็นแท่ง เป็นก้อน มีมวล มีเนื้อที่

ภำยใน มีปริมำตร หรือมีน�้ำหนัก 

 รูปทรงแบ่งออกเป็นลักษณะใหญ่ๆ ได้ ๓ ลักษณะ คือ

๑.	 รูปทรงธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ 
มีกฎเกณฑ์แน่นอน มีโครงสร้ำง 
เป็นไปตำมธรรมชำติ ซึ่งในกำร
สร้ำงสรรค์งำนทำงทัศนศิลป์ได้มี
กำรน�ำเอำรปูทรงธรรมชำตมิำใช้มำก

เช่น รูปทรงของคน สัตว์ ต้นไม้ 
เป็นต้น

๒.	 รูปทรงเรขาคณิต ได้แก่ รปูทรงทีเ่กดิจำกกำรสร้ำงสรรค์ 
ของมนุษย์ มีลักษณะเป็นเหล่ียม
เป็นมุม มีควำมโค้ง เป็นวงกลม 
หรือรูปก้นหอย รูปทรงเหล่ำน้ีเป็น
พืน้ฐำนในกำรออกแบบทำงทศันศลิป์ 

เช่น สิ่งก่อสร้ำง อำคำร บ้ำนเรือน 
โต๊ะ เก้ำอี้ รถยนต์ เป็นต้น

๓.	 รูปทรงอิสระหรือรูปทรง	
	 ดัดแปลง

ได้แก่ รูปทรงท่ีมีควำมเป็นอิสระ 
ไม่มีรูปแบบ หรือกฎเกณฑ์ตำยตัว 
ไม่มีโครงสร้ำงแน่นอน สำมำรถ 
เปลีย่นแปลงไปตำมสภำพแวดล้อม
และควำมเหมำะสม

เช่น สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกในชวิีต
ประจ�ำวัน รองเทำ้ โทรศัพท์มือถือ 
โซฟำ เป็นต้น

รูปทรง ลักษณะของรูปทรง ตัวอย่าง

๓.	 รูปร่างอิสระหรือรูปร่าง
	 ดัดแปลง

ได้แก่ รปูร่ำงทีเ่กดิจำกกำรออกแบบ
ดัดแปลง ตัดทอน จำกรูปร ่ำง 
ธรรมชำติหรือรูปร ่ำงเรขำคณิต 
ที่แสดงออกถึงควำมเป็นอิสระตำม
จินตนำกำรในกำรสร้ำงสรรค์ของ 
แต่ละคน

เช่น หยดน�้ำ เมฆ ควัน เป็นต้น
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	 ๔)	พื้นผิว	 (Texture)	 หมำยถึง ลักษณะของบริเวณผิวของสิ่งต่ำงๆ ท่ีเมื่อสัมผัส

จับต้อง หรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่ำหยำบ ละเอียด มัน ด้ำน เป็นขีด เป็นรอย เป็นเส้น เป็นจุด 

พื้นผิวของวัตถุต่ำงๆ เกิดข้ึนจำกธรรมชำติและมนุษย์สร้ำงสรรค์ขึ้น ในผลงำนทัศนศิลป์ด้ำน

จิตรกรรม หรือกำรวำดภำพระบำยสี เรำสำมำรถสร้ำง หรือออกแบบพื้นผิวด้วยสี หรือด้วยเทคนิค

ของรอยพู่กันให้เป็นพื้นหลังของภำพได้

 ลักษณะพื้นผิวโดยทั่วไปถือว่ำเป็น

ทัศนธำตุที่ไม่ใช่เป็นหลักในกำรสร้ำงรูปทรง 

ส่วนใหญ่จะใช้เป็นส่วนของพื้นภำพ มีศิลปิน

หลำยคนใช้ลักษณะของพื้นผิวเป็นทัศนธำตุที่

ส�ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์งำน ด้วยกำรใช้พื้นผิว 

ลกัษณะต่ำงๆ มำประกอบเป็นรปูทรงทีส่มบรูณ์

ได้ พื้นผิวที่มีลักษณะแตกต่ำงกันย่อมให้ควำม

รู้สึกที่แตกต่ำงกันด้วย เช่น พื้นผิวที่เรียบ โค้ง 

เว้ำของโซฟำ ย่อมท�ำให้เกิดควำมรู้สึกสบำย

ผ่อนคลำยอำรมณ์ อยำกสัมผัส ส่วนพื้นผิว

ที่ดูหยำบขรุขระจะให้ควำมรู้สึกที่แข็งกระด้ำง เป็นต้น

 จำกลักษณะพ้ืนผิวที่ให้ควำมรู้สึกที่แตกต่ำงกัน ศิลปินจึงน�ำเอำลักษณะพื้นผิวมำ

สร้ำงสรรค์ผลงำนทำงทัศนศิลป์ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส�ำคัญประกำรหนึ่ง เพรำะสร้ำงควำมรู้สึก

ต่ำงๆ ให้เกิดกับผู้ชมได้

	 ๕)	พืน้ทีว่่าง	(Space)	หมำยถงึ ช่องหรือบริเวณทีล้่อมรอบรูปร่ำง รูปทรง ไม่ใช่ส่วน

ที่เป็นรูปร่ำงหรือเนื้อหำ เมื่อเรำสร้ำงสิ่งหนึ่งขึ้นในที่ว่ำง เรำเรียกสิ่งนั้นว่ำ รูปทรง ในงำนศิลปะ

ชิ้นหนึ่งจึงมีรูปทรงกับพื้นที่ว่ำงประกอบกันอยู่

 ในงำนประติมำกรรม เรำเรียกวัตถุที่สร้ำงขึ้นนั้นว่ำ รูปทรง และเรียกควำมว่ำงรอบๆ 

ตัววัตถุหรือรูปทรงนี้ว่ำ ที่วาง

 ในงำนจิตรกรรม หรือภำพพิมพ์ เรำอำจเรียกสิ่งที่วำด หรือเขียนขึ้น หรือพิมพ์ลงบน

แผ่นภำพว่ำ รูปทรง และเรียกบริเวณที่ว่ำงรอบๆ รูปทรงว่ำ ที่วาง ได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว เรำมักจะ

เรียกว่ำ รูป แทนรูปทรง และ พื้น แทนที่ว่ำง

 รูปที่ใช้คู่กับพื้น ในทำงภำพวำดแล้วจะหมำยถึง รูปร่ำงของสิ่งใดก็ได้ที่ปรำกฏบนพื้น 

เช่น คน สัตว์ สิ่งของ จุด ขีด รูปเรขำคณิต รูปทรงนำมธรรม เป็นต้น

ผลงานของเฮนร ีมวัร ซึง่แสดงลกัษณะพืน้ผวิทีเ่รยีบเนยีน
ให้ความรู้สึกนุ่มนวล น่าสัมผัสลูบไล้

๖



เรำสำมำรถเห็นรูปบนพ้ืนในงำนศิลปะได้ก็เพรำะรูปกับพื้นมีควำมแตกต่ำงกันในน�้ำหนัก

ในสี หรือในลักษณะผิว ถ้ำรูปกับพื้นมีน�้ำหนัก สี หรือลักษณะผิวเป็นอย่ำงเดียวกัน เรำจะไม่เห็น

รูป ดังนั้น ปัจจัยของกำรมองเห็นก็คือ ควำมต่ำงกันของรูปกับพื้นในกำรจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ถ้ำปล่อยให้มีพื้นที่ว่ำงมำกและรูปทรงน้อย กำรจัดนั้นจะให้ควำมรู้สึกอ้ำงว้ำงโดดเดี่ยว ในทำง

ตรงกันข้ำม ถ้ำให้มีรูปทรง หรือเนื้อหำมำก

โดยไม่ปล่อยให้มพีืน้ทีว่่ำงเลย กจ็ะให้ควำมรูส้กึ

อดึอดัคบัแคบ ดังนัน้ กำรจดัวำงในสดัส่วนทีพ่อ

เหมำะก็จะให้ควำมรู้สึกที่พอดีและงดงำม

	 ๖)	 น�้าหนักอ่อน-แก่	 (Value)
หมำยถงึ จ�ำนวนควำมเข้ม ควำมเจอืจำงของสี

และแสงเงำตำมท่ีประสำทตำรับรู้ ควำมอ่อน-แก่

ของแสงเงำท�ำให้เกดิระยะใกล้ไกลเช่นเดยีวกัน

กับควำมอ่อน-แก่ของสี ในกำรสร้ำงสรรค์

งำนทัศนศิลป์ ถ้ำหำกออกแบบให้ภำพอยู่บน

พื้นผิวระนำบเดียวกัน เม่ือใช้น�้ำหนักท่ีต่ำงกัน

ภาพ “Garden at Sainte-Adresse” ผลงานของ
โกลด โมเน ซ่ึงใช้พื้นที่ในการจัดวางภาพได้อย่าง
เหมาะสม ไม่ปล่อยให้ว่างมาก หรือน้อยจนเกินไป

ของสีและแสงเงำ จะท�ำให้เกิดเป็นรูปลักษณ์

ต่ำงๆ บนระนำบนัน้ ท�ำให้มองเหน็มติต่ิำงๆ ได้ 

เช่น เหน็เป็นภำพระยะใกล้ไกลซ้อนทบักัน หรอื

มคีวำมกลมกลนืหรอืตัดกนัก็ได้ เป็นต้น  วิธกีำร

ให้น�้ำหนักอ่อน-แก่ในกำรสร้ำงสรรค์งำนทัศน-

ศิลป์สำมำรถจ�ำแนกออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

	 ๖.๑)	 น�้าหนักอ่อน-แก่ของสี	

ในกำรใช้น�ำ้หนกัอ่อน-แก่ของสนีีจ้ะเป็นลกัษณะ 

๒ มิติ ได้แก่ ภำพเขียนต่ำงๆ ภำพพิมพ์ เมื่อ

มองด้วยสำยตำจะเหน็ระยะใกล้ไกล มคีวำมลกึ

นอกจำกนี้ น�้ำหนักอ่อน-แก่ของกำรใช้สียัง

แบ่งได้อีกหลำยลักษณะ เช่น ใช้สีเดียว หรือ

หลำยสีก็ได้ โดยวิธีกำรไล่น�้ำหนักของสีจำก

สีเข้มไปจนถึงสีอ่อนสุด หำกใช้สีด�ำก็จะไล่

น�้ำหนักจำกด�ำและให้จำงลงไปจนถึงระยะขำว

ภาพ “The Last Judgement” (การตดัสนิครัง้สดุท้าย) 
ผลงานของมีเกลันเจโล บูโอนารโรตี ซึ่งใช้น�้าหนัก
อ่อน-แก่ของสีจนท�าให้เกิดความเข้มแตกต่างกัน

๗



	 ๖.๒)	 น�้าหนักอ่อน-แก่ของแสงเงา หมำยถึง แสงสว่ำงและเงำมืด ซึ่งจะท�ำให ้

เกิดกำรมองเห็นสิ่งต่ำงๆ เป็นลักษณะ ๓ มิติ เช่น ทรงกลม ทรงเหล่ียม เป็นต้น  มองเห็น 

ควำมโค้ง ควำมเบี้ยว ควำมนูน ควำมเว้ำ เมื่อ

แสงสำดกระทบวัตถุที่มีสี ส่วนที่ถูกแสงสว่ำง 

จะเป็นสีอ่อน ส่วนมืดจะอยู่ตรงข้ำมกบัด้ำนแสง

ส่องสว่ำงมำกระทบ ดังนั้น แสงและเงำจึงมี

คุณค่ำอ่อน-แก่ปรำกฏอยู่ร่วมกันบนวัตถุตั้งแต่

ส่วนที่สว่ำงจนถึงมืดด�ำ น�้ำหนักที่อ่อน กลำง 

แก่ จะใช้ในกำรจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วย

	 ๗)	สี	 (Colors)	 สีมีปรำกฏอยู่

ทั่วไปรอบๆ ตัวเรำในธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์

สร้ำงข้ึน สีมีอิทธิพลต่อควำมรู้สึก ท�ำให้เกิด

ควำมรู้สึกแตกต่ำงมำกมำย เช่น ท�ำให้รู้สึก 

เศร้ำซึม หม่นหมอง ตื่นเต้น ร่ำเริง สดใส  

เป็นต้น มนุษย์จึงมีควำมผูกพันเกี่ยวข้องกับสี 

มำตลอดชีวิต ดังจะเห็นได้จำกนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์ หรือสมัยก่อนที่มนุษย์จะรู้จัก 

บันทึกเรื่องรำวเป็นลำยลักษณ์อักษร ก็ได้ปรำกฏหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำมนุษย์รู้จักน�ำสีมำใช ้

ในกิจกรรมต่ำงๆ เช่น ภำพเขียนสีในผนังถ�้ำของมนุษย์โบรำณที่ประเทศฝรั่งเศส หรือภำพเขียน

สีที่ผำแต้ม จังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นต้น  ดังนั้น จึงมีควำมจ�ำเป็นที่ควรท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 

เรื่องสี ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของกำรน�ำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวันและเพื่อสร้ำงสรรค์งำนศิลปะให้ม ี

คุณค่ำมำกยิ่งขึ้น

 กำรเกิดขึ้นของสีโดยกำรย้อม เคลือบ หรือเขียนภำพที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดจำก 

นักเคมีได้คิดค้นขึ้นตำมทฤษฎีกำรค้นพบสีในแสงสว่ำงของเซอร์ไอแซค นิวตัน นักวิทยำศำสตร ์

ชำวอังกฤษ นกัเคมีได้ผลติเนือ้สขีึน้ด้วยสำรประกอบทำงเคม ีหรอืได้จำกธรรมชำตนิ�ำมำสังเครำะห์

ขึ้นใหม่ รวมท้ังกำรคิดค้นสีเพิ่มขึ้นโดยกำรทดลองผสมกันระหว่ำงสีให้เกิดอีกสีหนึ่ง ศิลปิน 

ใช้สีในกำรเขียนภำพและค้นพบวิธีกำรใช้สีในทำงศิลปะ จนเกิดทฤษฎีกำรใช้สีหลำยทฤษฎีตำม

แนวทำงของกลุ่มศิลปินและตำมยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

 สีเป็นทัศนธำตุท่ีส�ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์ศิลปะ และยังมีส่วนสัมพันธ์กับส่วนประกอบ 

อื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบของภำพด้วย ฉะนั้น รำยละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสีจึงมีอยู่มำกมำย

แต่สิ่งที่เรำจ�ำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อน�ำไปใช้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนทัศนศิลป์ จะประกอบด้วย

ภาพ “แสงสุวรรณภูมิ (วัดระฆังฯ)” ผลงานของปรีชา  
เถาทอง ที่ใช้การไล่น�้าหนักอ่อน-แก่ของแสงเงา จน 
ท�าให้ภาพเกิดความสวยงาม สมจริง
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	 ๗.๑)	 หน้าทีข่องสี	สที�ำหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัน�ำ้หนักทกุประกำร แต่เพิม่หน้ำทีพ่เิศษ

ที่ส�ำคัญที่สุดขึ้นอีกประกำรหนึ่ง นั่นคือ อิทธิพลของสีที่มีต่ออำรมณ์ ควำมรู้สึกของกำรรับรู้

 สีให้ควำมรู้สึกต่ำงๆ ดังนี้

คุณสมบัติของสี

  สีมีคุณสมบัติอยู่ในตัวของมันเอง ๓ ลักษณะ ดังนี้

  ๑. สีแท (Hue) หมายถึง เนื้อสีของแต่ละสีที่แสดงคุณสมบัติของสีออกมาให้เห็นได้ตามลักษณะของเนื้อสี 

สีแท้เกิดจากการผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะ เช่น สีเหลือง แดง น�้าเงิน ม่วง เปนต้น

  ๒. คาของสี (Value) หมายถึง น�้าหนักของสีที่มีความอ่อน-แก่ของสี โดยท�าให้สีแท้จางลง หรือเข้มขึ้น 

ซ่ึงท�าได้โดยใช้สีขาวผสมในสีแท้จะท�าให้สีแท้จางลง เมื่อต้องการให้เข้มขึ้นก็ผสมด้วยสีด�า ถ้าเปนสีน�้าเมื่อ

จะท�าให้จางลงก็ใช้น�้าเปนตัวละลาย ไม่ต้องผสมด้วยสีขาว

  3. ความเดนชัดของสี (Intensity) หมายถึง ความสด หรือความบริสุทธิ์ของสีสีหนึ่ง สีที่ถูกผสมด้วยสีด�า

จะหม่นลง ความเด่นชัด หรือความจัดของสีจะลดลง ความจัดของสีจะเรียงล�าดับจากจัดที่สุดไปจนหม่นที่สุดได้ด้วย

การค่อยๆ เพิ่มปริมาณของสีด�าที่ผสมเข้าไปทีละน้อยจนถึงล�าดับที่ความจัดของสีมีน้อยที่สุด คือ เกือบด�า

à¡Ãç´ÈÔÅ»Š

เหลือง

ชมพู

ม่วง

ขาว

แดง

น�้าเงิน

น�้าตาล

เขียว

เทา

ด�า

สว่ำงสดใส

อ่อนหวำน นุ่มนวล

ลึกลับ เศร้ำซึม

สะอำด บริสุทธิ์ ใหม่

ตื่นเต้น อันตรำย ปติยินดี

สง่ำ หนักแน่น มุ่งมั่น

แห้งแล้ง อบอุ่น สงบ

ปลอดภัย มีชีวิต สดชื่น

สุขุม สงบเงียบ

เศร้ำโศก หดหู่

๙



	 ๗.๒)	แม่สีและหลักการผสมสี	 กำรที่เรำมองเห็นวัตถุมีสีต่ำงๆ ได้นั้น เนื่องจำก

ในแสงมีสีต่ำงๆ รวมกันอยู่แล้วทุกสี แต่ได้ผสมกันอย่ำงสมดุลจนกลำยเป็นสีขำวใส เม่ือแสง

กระทบวัตถุท่ีมีสี วัตถุนั้นจะดูดสีทั้งหมดของแสงไว้แล้วสะท้อนสีที่เหมือนกับตัววัตถุออกมำ เรำ

จึงมองเห็นสีของวัตถุนั้น เช่น แสงส่องมำถูกลูกโปงสีแดง สีแดงของลูกโปงจะจับกับสีแดงในแสง 

แล้วสะท้อนสีแดงนั้นเข้ำสู่ตำของเรำ เรำจึงมองเห็นลูกโปงสีแดง

สีที่มีเนื้อแท้อยู่ในตัว มีอยู่ ๓ สีที่เรำไม่อำจผสมขึ้นได้ คือ สีเหลือง แดง และน�้ำเงิน

  (๒) สีขั้นที่ ๒ (Secondary Colors) เกิดจำกกำรน�ำแม่สีทั้ง ๓ มำผสมกัน

เข้ำทีละคู่ ด้วยอัตรำส่วนเท่ำกัน จะได้สีขั้นที่ ๒ หรือลูกสีเพิ่มขึ้นอีก ๓ สี คือ สีส้ม เขียว ม่วง

	 เหลือง	 +	 แดง

	 เหลือง	 +	 น�้าเงิน

	 แดง	 +	 น�้าเงิน

ส้ม

เขียว

ม่วง

สีขั้นที่	๒

 นอกจำกสทีีเ่กดิผลจำกแสงแล้ว 

ยงัมสีทีีไ่ด้จำกสำรเคมแีละจำกวัตถธุรรมชำตมิำ

สังเครำะห์เกิดเป็นสีต่ำงๆ มำกมำย เรำเรียก

ว่ำ สีจากวัตถุธาตุ ซึ่งหมำยถึง วัตถุที่เป็นเนื้อ

สีอยูใ่นตัวเอง เกดิจำกปฏกิริยิำทำงเคมี เป็นสีที่

ช่ำงเขียนใช้ในกำรเขียนภำพ รวมทั้งสีประเภท

ทำอำคำร บ้ำนเรือน สีของเครื่องใช้ต่ำงๆ สี

วตัถธุำตุสำมำรถน�ำมำผสมกนัเป็นขัน้ๆ ได้ดังนี้

  (๑) แมสี หรือสีขั้นตน 

(Primary Colors) เป็นแม่สีของวัตถุธำตุ เป็น
แม่สีของวัตถุธาตุ

๑๐
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