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ÊÒÃºÑÞ
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนกลุมสาระท่ีจะชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

มีจินตนาการทางศิลปะ รูจักชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซึ่งยอมจะมีผลตอคุณภาพชีวิต

ของผูเรียน เพราะกิจกรรมทางศิลปะจะชวยพัฒนาผูเรียน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

และสติปญญา ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง

   การจัดทําหนังสือเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ (ม. ๓) เพื่อใหสะดวกแก

การจัดการเรียนการสอน รวมท้ังเพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติวิชา จึงจัดทําหนังสือเรียนแยกเปน ๒ เลม 

คือ หนังสือเรียนสาระทัศนศิลป ๑ เลม และหนังสือเรียนสาระดนตรีรวมกับสาระนาฏศิลป ๑ เลม ซึ่งทาง

ครูผูสอนและสถานศึกษาพึงใชควบคูกัน เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนที่ดีของผูเรียน

 สําหรับหนังสือเรียนทัศนศิลปเลมนี้ เนื้อหาสาระจะเรียบเรียงตรงตามสาระการเรียนรูแกนกลางของ

หลักสูตรเพื่อเสนอองคความรูพื้นฐานที่จําเปนแกผูเรียน ขณะเดียวกันก็ยังไดเสนอแนะกิจกรรมศิลปปฏิบัติ

เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง อันจะนําไปสูการบรรลุตัวช้ีวัดตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กําหนดไว นอกจากนี้ ภายในเลมไดจัดพิมพภาพประกอบ ๔ สีอยางสวยงาม เพื่อจะไดเปนประโยชนสําหรับ

ผูเรียนจะไดเห็นผลงานที่ใกลเคียงกับความเปนจริงและทําความเขาใจไดงายขึ้น  

 อยางไรก็ตาม  เนื่องจากธรรมชาติของสาระทัศนศิลป  เนนทักษะปฏิบัติ  ดังนั้น การศึกษาสาระนี้

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์จึงมีความจําเปนที่ผูเรียนพึงลงมือปฏิบัติจริง เพื่อจะไดมีทักษะฝมือและความชํานาญ 

อันจะเปนความรูคงทนที่ติดตัวผูเรียนตลอดไป

 คณะผูเรียบเรียงคาดหวังวา หนังสือเรียนเลมนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําไปใชประกอบ

การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะของสถานศึกษาทุกแหง ชวยใหผูเรียนไดรับความรู 

มีทักษะ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนบรรลุตัวช้ีวัดตามท่ีหลักสูตรไดกําหนด

ไวทุกประการ และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอศิลปนทุกทานท่ีคณะผูเรียบเรียงไดนําภาพผลงานของ

ทานมาใชเปนภาพประกอบในหนังสือเรียนเลมนี้

คณะผูเรียบเรียง
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หนวยท่ี ñ
ตัวชี้วัด

■ บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลปที่เลือกมา  โดยใช้ความรู้
เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ (ศ ๑.๑ ม.๓/๑)

■  วิเคราะห์และบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
ในการสร้างงานทัศนศิลปของตนเองให้มีคุณภาพ 

 (ศ ๑.๑ ม.๓/๓)

สาระการเรียนรูแกนกลาง

■  ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อม 
 และงานทัศนศิลป

■  วิธีการใช้ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
 ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป

ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป

  สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 หรือที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึน้	เมือ่พจิารณาลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบว่า	

เกิดจากการผสมผสานกันขององค์ประกอบต่างๆ	ของทัศนธาตุ	

	โดยมีการออกแบบจัดวางอย่างลงตัว	 จึงท�าให้เกิดความงดงาม

ซึ่งสามารถอธิบายและบรรยายให้ผู้อ่ืนเข้าใจถึงความงดงามนี้ได้

โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ	 การมีความรู้

ความเข้าใจในเรือ่งนีจ้ะช่วยให้สามารถพฒันาผลงานทศันศลิปของตน

ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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องคประกอบของทัศนธาตุ

   ๓  รูปราง รูปทรง เกิดจากการนําเอาเสนในลักษณะตางๆ มาประกอบใหเปนเรื่องราว ทั้งนี้ รูปราง
จะเปนเสนโครงของวตัถสุิง่ของ มลีกัษณะ ๒ มติ ิคอื ความกวางและความยาว สวนรปูทรง เปนเสนโครง
ของวัตถุสิ่งของ มีลักษณะ ๓ มิติ คือ ความกวาง ความยาว และความลึก (ความสูง)

 ๔  นํ้าหนักออน - แก จํานวนความเขม - ความออนของสีและแสงเงาตามที่ประสาทตารับรูเมื่อเทียบ
กับนํ้าหนักของสีขาว - สีดํา เมื่อใชนํ้าหนักที่ตางกันของสีและแสงเงา จะทําใหเกิดรูปลักษณะตางๆ 

 ๕  พื้นที่วาง บริเวณที่เปนความวาง ไมใชสวนที่เปนรูปทรง หรือเนื้อหา การกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสม 
จะชวยทําใหผลงานดูแลวสบายตา ไมอึดอัด หรืออางวางโดดเดี่ยว

 ๖  พื้นผิว พื้นผิวของวัตถุตางๆ ท่ีเกิดจากธรรมชาติและที่มนุษยสรางสรรคขึ้น พื้นผิวของวัตถุ
ที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน ยอมใหอารมณและความรูสึกที่ไดจากการมองเห็นมีความแตกตางกัน
ออกไปดวย

 ๗  สี ปรากฏการณของแสงท่ีตกกระทบกับวัตถุแลวสะทอนเขาสูตาของมนุษย จึงทําใหมองเห็นเปน
สีตางๆ ซึ่งสีจะปรากฏอยูในทุกสรรพสิ่ง มีอิทธิพลตออารมณและความรูสึกของมนุษย ทั้งยังเปน
สวนประกอบสําคัญที่สงผลใหผลงานมีความงดงามอีกดวย

 ๒  เสน มผีลตอการรบัรูและชวยกระตุนใหเกดิอารมณและความรูสกึตางๆ  เสนเปนพืน้ฐานสาํคญัของ
การสรางสรรคผลงานทัศนศิลปทุกแขนง  โดยเฉพาะใชในการรางภาพ เพื่อถายทอดสิ่งที่มองเห็น
หรือสิ่งที่จินตนาการสื่อออกมาเปนภาพ

 ๑  จดุ เปนสวนท่ีเลก็ท่ีสดุในผลงาน เปนตนกําเนดิของเสน รปูราง รปูทรง แสงเงา และพืน้ผิว ถานาํจุด
มาวางเรียงตอกัน และทําซํ้าๆ จะเกิดเปนเสน หรือถานําจุดมาวางรวมกลุมกันใหเหมาะสม จะเกิด
เปนรูปราง รูปทรง พื้นผิว และแสงเงาได

 ๑.๑ ทัศนธาตุ

  ทัศนธาตุ (Visual Element) 

หมายถึง สวนประกอบของการมองเห็น

ซึ่งจะประกอบไปดวยจุด เสน รูปราง 

รูปทรง นํ้าหนักออน - แก พื้นท่ีวาง 

พื้นผิว และสี ในการสรางสรรคผลงาน

ทัศนศิลปแขนงใดก็ตาม ลวนแตตองใช

องคประกอบตางๆ ดงักลาวของทัศนธาตุ

นํามาออกแบบจัดวางใหผสมผสานกัน

ตามหลักการออกแบบดวยกันทั้งสิ้น

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

๓

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	 ถนนที่ทอดยำวออกไปสุดสำยตำจนเห็น

เป็นจุดเล็กๆ	ขอบฟำบริเวณชำยทะเลที่เห็นเป็นเส้นโค้ง	สีเขียวขจีของต้นหญ้ำ	ผิวขรุขระของก้อนหิน	เงำของต้นไม้	

เป็นต้น	 ซึ่งศิลปนได้แบบอย่ำงจำกธรรมชำติมำสร้ำงสรรค์เป็นผลงำนทัศนศิลป์	 โดยใช้องค์ประกอบของทัศนธำตุ

น�ำมำออกแบบผสมผสำนกันในลักษณะต่ำงๆ

เกร็ดศิลป

  ภาพที่เรามองเห็นในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและในผลงานทัศนศิลป 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



การออกแบบกับสิ่งแวดลอม

     เสริมสาระ

    

 ธรรมชาติได้ออกแบบสิ่งแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อนและงดงามได้อย่างน่าอัศจรรย์  ซึ่งศิลปินได้นําแรงบันดาลใจนี้มาเลียนแบบ
สรา้งสรรคเ์ปน็ผลงานทศันศลิปขึน้ในรปูแบบตา่งๆ แตส่ิง่แวดลอ้มกม็ไิดม้คีวามสมบรูณไ์ปเสยีทัง้หมด  บางสว่นกย็งัมคีวามไมง่ามผสมผสานอยู ่ 
หรือไม่เอื้อประโยชน์ในการใช้สอย มนุษย์จึงทําการออกแบบปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อประโยชน์ ดังต่อไปนี้

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

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

 ๓. เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม สิ่งแวดล้อมบางบริเวณอาจเกิด
ความเสียหายด้วยปจจัยจากธรรมชาติเอง มนุษย์จึงได้หาวิธีการ
แก้ไขปญหาด้วยการออกแบบปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆ 
เช่น  การปลูกแนวต้นไม้เพื่อปองกันการรุกคืบของทะเลทราย  การ
ทําแนวเขื่อนชายฝงเพื่อปองกันการกัดเซาะจากคลื่น เป็นต้น
 ทั้งนี้ การออกแบบที่ดีจะต้องผสมกลมกลืนเข้ากันได้ดีกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมา และควรมี
ส่วนช่วยทําให้สิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นมีความสวยงามและมีความ
โดดเด่นมากยิ่งขึ้น

๕

	 	 ส�ำหรับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตำม

ธรรมชำติ	 ในทำงทัศนศิลป์ถือว่ำมีควำมส�ำคัญ	

เพรำะเป็นต้นแบบให้มนุษย์ได้น�ำมำใช้สร้ำงสรรค์

ผลงำนทศันศลิป์ให้เกดิสุนทรยีภำพ	โดยมกัจะได้ยนิ

ค�ำกล่ำวทีว่่ำ	“ธรรมชาตเิป็นคร”ู	เพรำะธรรมชำติให้

ก�ำเนิดทุกสรรพส่ิงทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต	 ซึ่งมี 

รปูร่ำง	รปูทรง	และสสีนัทีแ่ตกต่ำงกนั	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	
องค์ประกอบของทัศนธาตุให้เกิดรูปทรงที่รวมกลุ่มกัน		
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	กำรเลือกใช้วัสดุ	อุปกรณ์ 

เพือ่สร้ำงสรรค์ผลงำน	ถ่ำยทอดควำมคิดและจินตนำกำรของตนให้ออกมำเป็นผลงำนทีผู่อ้ืน่สำมำรถมองเหน็	รบัรู	้หรอื 

สมัผสัได้	เพือ่ให้เกดิควำมเข้ำใจต่อผลงำนร่วมกนั	ซึง่กำรออกแบบทีด่จีะต้องค�ำนงึถงึหลกักำรส�ำคญั	๓	ประกำร	ได้แก่
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ตัวอยางที่	๑ 	การวิเคราะหทัศนธาตุและการออกแบบในสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	:	กอนหินกํามะหยี่

  ภาพถ่ายนี้เป็นการเลือกบางมุมของธรรมชาติมาท�าการวิเคราะห์	 เพื่อสื่อให้เห็นว่า	 ธรรมชาติทุกแห่งมีแง่มุม
ท่ีเป็นความงามซ่อนอยูม่ากมาย	พืน้ท่ีบางแห่งแม้ไม่มสีรรพส่ิงปรากฏอยูม่าก	ไม่มสีีสันสะดดุตา	แต่ถ้าเลอืกมมุมองให้ดี
กจ็ะเหน็ความงามทีซ่่อนอยู	่	โดยเฉพาะความงามทีเ่ป็นศลิปะ	ไม่ว่าจะเป็นก้อนหนิ	สายน�า้	ฯลฯ	ขณะเดยีวกนัมมุมองนัน้
ก็สามารถบ่งบอกเนื้อหาสาระบางประการได้เช่นเดียวกัน

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

ออกไป	 แสงส่องสว่างลงมาจากด้านบน	 พื้นผิวของ
ก้อนหินที่ขรุขระเมื่อมีต้นหญ้า	 มอสส์	 ตะไคร่น�้า	
และพชืชนดิอืน่ๆ	ทีม่สีเีขยีวผสมผสานกบัสเีหลอืง
ข้ึนปกคลุม	ความหยาบและความขรขุระของก้อนหนิ
ได้ถกูแปรเปล่ียนเป็นความรูสึ้กอ่อนนุม่ดจุมผ้ีาก�ามะหยี่
สีเขียววางคลุมไว้	 น�้าหนักอ่อน	-	แก่ของสีช่วยให้เกิดความรู้สึกนุ่มนวลและมี
ระยะใกล้	-	ไกล	 ขณะเดียวกันเส้นสายของน�้าตกสีขาวก็น�าสายตา	 มีทิศทางจาก
ด้านบนลงสูด้่านล่าง	สขีองน�า้ตดักบัพืน้ผวิของก้อนหนิทีป่กคลมุด้วยสเีขยีว	สภีาพนี้

เป็นสีวรรณะเย็น	 เมื่อมองดูแล้วจะให้ความรู ้สึกสดชื่น	 เยือกเย็น	 สื่อถึงความ
อุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นของธรรมชาติได้อย่างชัดเจน
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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�ำเป็นต้องใช้ควำมรูเ้รือ่งทศันธำตุซึง่เป็นควำมรูเ้ฉพำะทำงด้ำนทศันศลิป์เป็นหลกัในกำรอธบิำย	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	 ไม่ว่ำจะเป็นอำคำรสถำนที่	 สวนดอกไม้	 สะพำน	

บ้ำนเมือง	สนำมเด็กเล่น	สถำนีรถไฟฟำ	และอื่นๆ	ซึ่งถ้ำวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้นมำนั้น	จะเห็นถึงกำร

น�ำเอำทัศนธำตุต่ำงๆ	มำออกแบบให้มีควำมสอดคล้องกับหลักกำรจัดองค์ประกอบศิลป์

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

๖



กิจกรรม  ศิลปปฏิบัติ ๑.๑

กิจกรรมที่		๑  ให้นกัเรยีนเลอืกภำพถ่ำยเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมตำมธรรมชำตมิำ	๑	ภำพ	แล้วเขยีนบรรยำยถงึทศันธำตุ

และกำรออกแบบทีป่รำกฏอยูภ่ำยในภำพ	จำกนัน้ส่งครผููส้อน	เพือ่คดัเลอืกผลงำนท่ีเขยีนบรรยำยได้ดี

จ�ำนวน	๕	ชิ้น	น�ำไปติดที่ปำยนิเทศ

กิจกรรมที่		๒		 ให้นักเรียนเลือกภำพถ่ำยสถำนที่ส�ำคัญภำยในท้องถิ่น	 ซึ่งจะเป็นสภำพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นเองตำม

ธรรมชำต	ิหรอืสภำพแวดล้อมทีม่นษุย์สร้ำงสรรค์ขึน้ก็ได้	แล้วให้นกัเรยีนเขยีนบรรยำยสถำนทีแ่ห่งนัน้

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	 ทำงทัศนธำตุมำออกแบบตำมหลักกำรจัดองค์ประกอบศิลป์	

ให้เกดิเป็นผลงำนทศันศลิป์ขึน้มำตำมแนวคดิ	หรอืจนิตนำกำรของตน	ซึง่กำรเลอืกใช้ทศันธำตอุำจเกิดจำกควำมตัง้ใจ

และไม่ตั้งใจ		ดังนั้น	ในผลงำนทัศนศิลป์ทุกชิ้นจึงมีทัศนธำตุปรำกฏอยู่	ในที่นี้จะขอยกตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ทัศนธำตุ

และหลักกำรออกแบบในงำนทัศนศิลป์มำเป็นกรณีศึกษำ	๒	ผลงำน	ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้

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

๙

ตัวอยางที่	๒ 	การวิเคราะหทัศนธาตุและการออกแบบในสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น	:	เมืองจําลองมาดูโรดัม

  เมืองจ�าลองแห่งนี้มีชื่อว่า	 “มาดูโรดัม”	 (Madurodam)	 ตั้งอยู่ที่กรุงเฮก	ประเทศเนเธอร์แลนด์	 เปดให้เข้าชม
ตั้งแต่	ค.ศ.	๑๙๕๒	โดยจ�าลองสภาพบ้านเมือง	สถานที่ส�าคัญ	สิ่งที่น่าสนใจต่างๆ	ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศ
เนเธอร์แลนด์	 น�ามารวมไว้อยู่ภายในพื้นท่ีเดียวกัน	 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	ทีเ่หมอืนกบัได้ชมของจรงิ	การเว้นพืน้ทีว่่างและเปดโล่งจะช่วยท�าให้ผูค้นเดนิเข้าไปชมได้อย่างใกล้ชดิ
ตลอดจนการเพิ่มสีสันของต้นไม้และดอกไม้ที่มีขนาดเล็กเข้าไป	ช่วยท�าให้ดูสบายตามากยิ่งขึ้น	สร้างความรู้สึกเหมือน
ได้เข้าไปอยู่ในเมืองตุกตา	

ภาพเมืองจําลอง “มาดูโรดัม” (Madurodam) ถูกออกแบบข้ึนโดยการนําความรู้ทางด้านทัศนศิลปหลากหลายแขนงมาผสมผสานกัน
ทําให้ผลงานดูแล้วมีความเหมือนจริง

๘



ตัวอยางที่	๒ 	ทัชมาฮาล

  ทัชมาฮาล	(Taj	Mahal)	ต้ังอยูท่ี่เมอืงอคัระ	ประเทศอนิเดยี	เป็นผลงานทัศนศลิปประเภทสถาปตยกรรม	สร้างขึน้
เมือ่ครสิต์ศตวรรษท่ี	๑๗	จากหนิอ่อนสีขาวนวล	โดยกษตัรย์ิชาห์ญะฮานสร้างไว้เป็นอนสุรณ์แห่งความรกัของพระองค์
ทีม่ต่ีอพระนางมมุตซั	มาฮาล	พระมเหสทีีส่ิน้พระชนม์	รปูแบบของงานสถาปตยกรรมเป็นรูปโดมแบบเปอร์เซยี	ซึง่ได้รบั
การยกย่องว่า	“เปนสิ่งกอสรางดานความรักที่สวยงามที่สุดของโลก”

	 	 การวิเคราะห ทัศนธาตุที่ปรากฎอยู่ในผลงาน
สถาปตยกรรมชิ้นนี้จะประกอบไปด้วยลักษณะของ
เส้นตรงแนวราบของสระน�้าที่เป็นจุดน�าสายตามุ่งไปสู่
ตัวอาคาร	เสาท้ัง	๒	ด้านเป็นเส้นตรงแนวต้ังท่ีให้ความรูส้กึ
มั่นคง	แข็งแรง	และสง่างาม	ก�าแพงปรากฏทัศนธาตุที่เป็น
เส้นตรงในแนวนอน	หรอืเส้นระดบั	ให้ความรูส้กึราบเรยีบ	
ปลอดภยั	ตวัอาคารจะประกอบไปด้วยรปูทรงสีเ่หลีย่มและ
รปูโดมทรงกลม	มกีารน�าลกัษณะเส้นแบบต่างๆ	ทัง้เส้นตรง
แนวต้ัง	เส้นตรงแนวนอน	และเส้นโค้งมาใช้ในการออกแบบ
ส่วนต่างๆ	ส่งผลให้ตวัสถาปตยกรรมมลีกัษณะเป็นรปูทรง
เรขาคณิตที่สวยงาม	
	 	 พื้นผิวแม้ว่าจะเป็นหินอ่อนแต่ก็ให้ความรู้สึกถึง
ความราบเรยีบ	การให้พืน้ทีโ่ดยรอบตวัสถาปตยกรรมเป็น
พืน้ทีว่่างและเมือ่มฉีากหลงัเป็นพืน้ทีส่เีข้มของท้องฟา	กย็ิง่
เสรมิให้สขีาวของตัวอาคารมคีวามโดดเด่นตระหง่านอยูใ่น
ความเวิง้ว้างของบรรยากาศ	สือ่ถงึความยิง่ใหญ่	รวมทัง้เงา
สะท้อนบนพืน้ผวิน�า้ก็ช่วยท�าให้เกิดมติิท่ีสวยงามมากยิง่ข้ึน

๑๑

ตัวอยางที่ ๑  รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงา

แสงจะเปนรูปทรงที่มีสัดสวนนอยกวาสวนที่เปนพื้นที่ของเงา สวนที่มืดดูลึกลงไปเปนการแสดงระยะใกล - ไกล การใช
สวีรรณะเยน็ทีม่ลีกัษณะออนใสตดักบัพืน้สเีขม ชวยทาํใหมองเหน็รายละเอยีดของภาพ
ไดอยางชัดเจน สรางความรูสึกสงบ รมเย็น และศรัทธา

  ผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้มีการจัดวางภาพที่มีชีวิตชีวา แมวาสวน
ที่เปนรูปสวนใหญจะวางอยู ทางดานซาย แตมีการถวงนํ้าหนักดวย
สวนที่มืดทางดานขวา ทําใหภาพมีความสมดุล ลวดลายบริเวณผนังที่
ตอเนื่องเต็มทั้งภาพ กําหนดเปนจังหวะไดอยางงดงามลงตัว ชวยลด
พื้นที่วาง รูปทรงของแสงและลวดลายบนผนังของพระอุโบสถในเงามืด
มีความสัมพันธตอเนื่องเปนเนื้อหาเดียว ไมแตกกระจาย แสดงถึงความ
เปนเอกภาพของรูปทรงที่กลมกลืนกันไปทั้งสีและแสงที่ตกกระทบเปนรูปทรง
เรขาคณิต รวมทั้งสัดสวนของสิ่งตางๆ ที่สอดคลองกับความเปนจริงและจัดวางได
อยางลงตัว ทําใหผลงานมีความงดงามมากยิ่งขึ้น

  ผลงานชิ้นนี้เปนผลงานจิตรกรรมของ 
อาจารยปรีชา เถาทอง ศิลปนแหงชาติ สาขา
ทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจําปพุทธศักราช 
๒๕๕๒ มีชื่อวา “รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของ
เงา” วาดโดยใชสีอะคริลิกและสีนํ้ามันบนผืน
ผาใบ ขนาด ๑๗๒ x ๑๔๒.๕ เซนติเมตร วาดขึ้น
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งศิลปนมีผลงานหลายชิ้น
ที่ไดจากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับผลของแสง
ที่ตกกระทบกับรูปทรงตางๆ นําไปเปนแนวคิด
ในการสรางสรรคผลงานทัศนศิลปขึ้นมา

  การวเิคราะห องคประกอบของทศัน-
ธาตุที่ศิลปนนํามาใช คือ เสน ซึ่งจะประกอบ
ไปดวยเส นตรงแนวดิ่ง เส นตรงแนวนอน 
และเสนหยัก ดานลางของภาพเปนเสนโคงแบบ
ไทยประเพณีที่แสดงลวดลายตางๆ และใชผนัง
ของพระอุโบสถมานําเสนอ โดยใหความสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่องแสงที่มีต อบรรยากาศทั้งหมด
ของภาพ จึงจํากัดขอบเขตของแสงโดยเนนให
แสงสองตกกระทบผนังพระอุโบสถเฉพาะเปน
บางบริเวณ ทําใหเกิดรูปทรงเรขาคณิตระหวาง
รูปทรงของแสงและพื้นที่ของเงา โดยสวนที่เปน

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

๑๐



กิจกรรม  ศิลปปฏิบัติ ๑.๒

กิจกรรมที่		๑  ให้นักเรียนคัดเลือกภำพผลงำนทัศนศิลป์จ�ำนวน	 ๒	-	๓	 ชิ้น	 แล้วน�ำมำวิเครำะห์อภิปรำยร่วมกันว่ำ	

ผลงำนทัศนศิลป์นั้น	 มีทัศนธำตุใดบ้ำงที่มีควำมโดดเด่น	 และผลงำนมีควำมสอดคล้องกับหลักกำร

ออกแบบอย่ำงไร

กิจกรรมที่		๒  ให้นักเรียนน�ำผลงำนทัศนศิลป์ของตนเองที่เคยสร้ำงสรรค์ไว้ในชั้นที่ผ่ำนมำ	จำกนั้นพิมพ์	หรือเขียน

บรรยำยลงในกระดำษรำยงำน	 ว่ำผลงำนชิ้นนั้นมีองค์ประกอบของทัศนธำตุใดบ้ำงในกำรสร้ำงสรรค์

ผลงำนและกำรออกแบบมีลักษณะอย่ำงไร

กิจกรรมที่		๓  จงตอบค�ำถำมต่อไปนี้

	 ๑.		 ทัศนธำตุคือสิ�งใด	มีองค์ประกอบใดบ้ำง

	 ๒.	 	จงวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงทัศนธำตุในสิ�งแวดล้อมกับทัศนธำตุที่ปรำกฏอยู่ในผลงำน

ทัศนศิลป์

	 ๓.	 กำรออกแบบสร้ำงสรรค์ผลงำนทัศนศิลป์ให้มีคุณภำพ	จะต้องค�ำนึงถึงหลักกำรใดเป็นส�ำคัญ

๑  

๒  

๓  

เกร็ดศิลป

  ความงดงามทางธรรมชาติมีอิทธิพลอย่างมากที่ทําให้ศิลปินเกิดความประทับใจและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป  

โดยเฉพาะศิลปินแนวประทับใจนิยม (Impressionism) ที่จะถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อ “สี” และ “แสง” ในส่ิงแวดล้อมสร้างเป็น

ผลงานจติรกรรม ศลิปนิคนสาํคัญในแนวนี ้ เชน่ เอด็การ ์เดอกาส ์(Edgar Degas) ปแยร ์โอกสุต ์เรอนวัร ์(Pierre Auguste Renoir) 

อ็อสการ์ โกลด มอแน (Oscar Claude Monet)  เป็นต้น

“Field of Poppies” (ค.ศ. ๑๘๕๗) และ “The Poppy Field” (ค.ศ. ๑๘๗๓) ผลงานของอ็อสการ์ โกลด มอแน (Oscar Claude Monet)

๑๓

	 	 ผลงานสถาปตยกรรมช้ินเอกน้ี	 จะเห็นได้อย่างเด่นชัดถึงการน�าองค์ประกอบศิลปมาใช้ในการออกแบบ
ได้อย่างดีเยี่ยม	 เมื่อผู้ชมมองไปที่ด้านหน้า	 จะเห็นอาคารสีขาวสะดุดตาขนาดใหญ่	 เห็นได้ตั้งแต่ในระยะไกล	 	 ซ่ึงมี
เอกลักษณ์เป็นรูปโดมแบบเปอร์เซียที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอาหรับ	 ส่วนประกอบต่างๆ	 ของตัวอาคารถูก
ออกแบบและน�ามาจัดวางอย่างลงตัวได้สัดส่วน	 มีจังหวะ	 ตลอดจนเสริมความโดดเด่นให้แก่กันและกัน	 ไม่มีส่วนใดที่
ดูแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนเกิน	หรือขัดแย้งแปลกแยกไปจากกลุ่ม	แม้แต่สระน�้า	ก็ช่วยเพิ่มความงามให้แก่ทัชมาฮาล		
ทั้งในด้านสะท้อนภาพ	เป็นพื้นที่โล่งไม่บดบัง	หรือดึงความสนใจออกไปจากตัวสถาปตยกรรม

	 	 ในการออกแบบ	สถาปนิกตั้งใจให้สถาปตยกรรมมีลักษณะ	๒	ด้านที่เหมือนกัน	หรือมีความสมดุลเท่ากัน
ขณะเดียวกันจากมุมมองของสายตา	 สมมติว่ามีการลากเส้นตรงไปยังจุดกึ่งกลางอาคาร	 พื้นที่ระหว่างทางเดินทั้ง	
๒	ด้านของสระน�้า	รวมทั้งแนวไม้พุ่ม	๒	ข้างทางและหอคอยขนาบข้าง	ก็จัดวางต�าแหน่งเป็นคู่ขนานในระดับเสมอกัน	
เป็นจังหวะที่ลงตัว	ที่จะช่วยน�าสายตามุ่งสู่โดมใหญ่	ทั้งนี้	การที่ทัชมาฮาลสร้างด้วยหินอ่อน	ใช้เส้นโค้งพร้อมลวดลาย
ในช่องกรอบและส่วนอื่นๆ	ที่เห็นได้อย่างชัดเจน	จึงท�าให้ผลงานดูแล้วไม่แข็ง	แต่กลับท�าให้ดูรู้สึกอ่อนช้อย	นุ่มนวล

	 	 สถาปตยกรรมแห่งนี้เมื่อดูโดยรวมแล้ว	 จะเห็นว่าทุกส่วนประกอบสะท้อนถึงความเป็นเอกภาพและความ
กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	ท�าให้ผลงานมีความสวยงามยิ่งขึ้น

๑๒



 สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น	 รวมทั้งผลงานทัศนศิลป
ต่างๆ	 ล้วนเกิดจากทัศนธาตุส่วนย่อยๆ	 ที่น�ามาผสมผสานกันและมีการออกแบบจัดวางอย่างเหมาะสมลงตัว	

โดยมนุษย์ได้ใช้ธรรมชาติเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลปขึ้น	ซึ่งสิ่งต่างๆ	ในสิ่งแวดล้อม	ถ้าหาก

พจิารณาจ�าแนกแยกย่อยลงไป	กส็ามารถจะวเิคราะห์ให้เหน็ถงึองค์ประกอบของทศันธาตแุละหลกัการออกแบบ

ที่สอดคล้องกับหลักการจัดองค์ประกอบศิลปได้	 แต่ทั้งน้ีจ�าเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้วย	 เพื่อวิเคราะห์และ

บรรยายให้ผู้อื่นเข้าใจในความงามของสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักการทางศิลปะ

๑4




