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องคประกอบศิลปะในการออกแบบ 

การออกแบบตองอาศัยความรูพื้นฐานทางศิลปะ ไดแก เสน รูปราง  รูปทรง 

ขนาดสัดสวน ความสมดุล สี และพื้นผิว มาใชประกอบในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช 

เพื่อใหมีความเหมาะสมในการใชงาน และเปนที่พึงพอใจของผูใช เพราะหากสิ่งของ

เครื่องใชนั้นมีรูปลักษณไมเหมาะสมหรือไมเปนที่พึงพอใจของผูใช อาจจะไมมีผูใชงาน 

และสิ่งของเครื่องใชนั้นจะไมมีประโยชนแตอยางใด 

การใชเสนออกแบบเสื้อผา และเครื่องป้นดินเผา

การใชเสนตรงในการออกแบบสะพาน

เสน (Line)   

เสนเปนองคประกอบสําคัญในการออกแบบ 

โดยการนําเสนลักษณะตาง ๆ มาใชในการออกแบบ

สิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน เสื้อผา 

เครื่องเรือนที่ตองการลวดลายตาง ๆ เปนตน
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เสนเปนพื้นฐานที่สําคัญของงานออกแบบ มี 2 ลักษณะคือ เสนตรง (Straight 

Line) และ เสนโคง (Curve Line) เสนทั้งสองชนิดเมื่อนาํมาจัดวางในลักษณะตาง ๆ  

จะมีชื่อเรียก ความหมาย และใหความรูสึกที่แตกตางกัน ดังนี้ 

เสนตั้ง หรือ เสนดิ่ง  ใหความรูสึกทางความสูง
สงา มั่นคง แข็งแรง หนักแนน  

เสนนอน  ใหความรูสึกทางความกวาง สงบ 

ราบเรียบ นิ่ง ผอนคลาย  

เสนตั้ง หรือ เสนดิ่งแบบฟนปลา  ใหความรูสึก
เคลื่อนไหวอยางเปนจังหวะ มีระเบียบ ไมราบ

เรียบ นากลัว อันตราย ขัดแยง รุนแรง  

เสนเฉียง หรือ เสนทะแยงมุม  ใหความรูสึก 

เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไมมั่นคง  
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เสนโคง แบบคลื่น ใหความรูสึก เคลื่อนไหว  

อยางชา ๆ ลื่นไหลตอเนื่อง สุภาพ ออนโยน 

นุมนวล 

เสนประ ใหความรูสึกที่ไมตอเนื่อง ขาดหาย 

ไมชัดเจน  
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เสนเฉียง เสนประ

กิจกรรมที่ 1

เสนตั้ง เสนนอน

เส้นโค้ง เส้นหยัก

วาดเสนตามตัวอยางในชองที่กําหนดให 



ด้านยาว 

ด้า
นก

ว้า
ง 
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รูปรา่ง (Shape) 

เมื่อนําเสนมาวางตอกันจน

เกิดพื้นที่ป ิดลอมขึ้นเราเรียกพื้นที่

นั้นวา "รูปราง" ซึ่งประกอบดวย 

2 มิติ คือ ดานกวาง และดานยาว 

รูปรา่งนั้นมี  2 ลักษณะ คือ 

1. รูปรางเรขาคณิต

2. รูปรางจากธรรมชาติ

รูหรือไม่ ?   

การเหลาดินสอใหปลายแหลมอยูเสมอจะทําใหวาดเสนไดงาย 

และสวยงามมากยิ่งขึ้น 

รูปร่างเรขาคณิต คือ 

รูปรางที่เกิดจากการนําเสนมา

วางตอกันในทิสทางที่แตกตาง

กัน เกิดเปนรูปรางที่แนนอน 

เชน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 

วงกลม วงรี  รูปร่างเรขาคณิต

เราสามารถสรางรูปราง  

ที่มีความซับซอนขึ้นได โดยใช

วิธีการนํารูปรางเรขาคณิต

มากกวา 2 ชนิด มาผสมกันดวย

การตัดทอนกันหรือนํามารวมกัน 
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กิจกรรมที่ 2 
สรางรูปรางใหมจากการผสมรูปรางเรขาคณิต 
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รูปร่างจากธรรมชาติ หรือรูปรางอิสระ คือ รูปรางที่เกิดขึ้นจากการนําเสน

รูปแบบตาง ๆ มาวางชิดติดกันอยางอิสระ เกิดเปนรูปรางที่ไมแนนอน เราสามารถ

ถายทอดความรูสึกไดมากกวารูปรางเรขาคณิต เชน รูปรางจากใบไม รูปรางจากผลไม 

รูปรางจากสัตว  

การสร้างรูปร่างจากสิ่งของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ใชดินสอวาดเสนใหตอเนื่องพาดผาน 

กันไปมาบนกระดาษ  สังเกตดูวา  

รูปรางใดนาสนใจ แลวระบายสีลงไป  

ก็จะไดรูปรางที่แปลกใหมได    

ใบไม้

ผีเสื้อ

ปลา



ด้านกว้าง 

ด้า
นส

ูง 

ด้านลึก 
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รูปทรง (Form) 

รูปทรงมีลักษณะคลายกับรูปราง แตรูปทรงมี 3 มิติ คือ ดานกวาง ดานสูง และดานลึก  

รูปทรงที่พบเห็นไดทั่วไป

คือ รูปทรงเรขาคณิต เชน กรวย 

ทรงกระบอก พีระมิด   

การสรางรูปทรงแปลกใหม 

สามารถทําไดจากการนํารูปทรง 

เรขาคณิตมารวมเขาดวยกันหรือ 

นํามาตัดทอนออกจากกัน  
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รูปทรงเรขาคณิตเปนรูปทรงพื้นฐานของสิ่งของเครื่องใช ซึ่งพบเห็นไดในชีวิต

ประจําวันทั่วไป  ดังภาพดานลาง  

กิจกรรมที่ 3
วาดรูปทรงเรขาคณิต 3 แบบ ในชองที่กําหนด 

รูปทรงเรขาคณิตในนาฬการูปแบบตาง ๆ
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ทราบหรือไมวามีรูปทรงที่สวยงามซอนอยูในธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา 

ลองพิจารณาวามีสิ่งของเครื่องใชใดบางที่ใชรูปทรงจาก

ธรรมชาติในการออกแบบ 

อุปกรณ์ม้วนเก็บสายไฟ

ใช้รูปทรงจากปลาในการออกแบบ

เก้าอี้นั่งพักผ่อน 

ใช้รูปทรงจากผีเสื้อในการออกแบบ
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เครื่องเล่น MP3 

ใชรู้ปทรงจากถั่วในการออกแบบ Walkman Bean™ MP3 Player NW-E307BLACK

ขนาดสัดสวน (Proportion) 
ในการออกแบบสิ่งของเครื่องใชตองคํานึงถึงความแตกตางของขนาดของผูใชงาน

และความสัมพันธระหวางขนาด เรียกวา ขนาดสัดสวน ความแตกตางของขนาดสัดสวน  

รูปขนาดสัดส่วนที่แตกต่างกันตามอายุและเพศ 

มีผลต่อการออกแบบ

         ขนาดสัดสวนรางกายของ

มนุษยจะสัมพันธโดยตรงกับ

ขนาดสัดสวนของสิ่งของเครื่องใช 

เชน การออกแบบโตะเขียน

หนังสือสําหรับเด็ก และโตะ

ทํางานสําหรับผูใหญจะมี

ความกวาง ความสูง แตกตางกัน
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ตัวอยางการออกแบบแปรงสีฟนตองคํานึงถึงขนาดสัดสวนของผูใช ไดแก ขนาด

สัดสวนของมือ อายุ เชน แปรงสีฟนสําหรับเด็กจะมีดามจับที่ไมใหญมากนักเพื่อให

สามารถจับไดถนัดไมหลุดมือขณะแปรง และมีขนแปลงที่ออนนุมเพื่อปองกันไมใหเกิด

บาดแผลในชองปาก  

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ โดยใช้ความสมดุลเพื่อให้ตั้งอยู่ได้โดยไม่ล้ม

ความสมดุล (Balance) 

สิ่งของเครื่องใช  นอกจากนี้การออกแบบตองคาํนึงถึง จุดศูนยถวง เพื่อใหสิ่งของ

เครื่องใชตั้งอยูไดโดยไมลม

         ความสมดุลในการออกแบบ

สิ่งของเครื่องใชมีผลตอการรับรูของ

มนุษย  ซึ่งความสมดุล หมายถึง

นํ้าหนักที่เทากันขององคประกอบ

ไมเอนเอียงไปดานใดดานหนึ่ง  รวม

ถึงความประสานกลมกลืน พอเหมาะ

พอดีของสวนตาง ๆ ในรูปทรงของ
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ความสมดุลในการออกแบบ มี 2 ลักษณะ คือ 

1. ความสมดุลแบบสมมาตร  คือ ความสมดุลแบบซายขวาเหมือนกัน  รูปราง

หรือรูปทรงทั้งสองขางของแกนสมดุลเหมือนกัน 

รูปการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้หลักความสมดุลแบบสมมาตร

2. ความสมดุลแบบอสมมาตร ความสมดุลแบบซายขวาไมเหมือนกัน  เกิดจาก

การออกแบบที่มีลักษณะทางซายและขวาไมเหมือนกัน แตมีความสมดุลกัน อาจเปน

ความสมดุลดวยนํา้หนักขององคประกอบ หรือสมดุลดวยความรูสึก  

รูปการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ที่ใช้หลักความสมดุลแบบอสมมาตร
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สี (Color) 
สี  มีผลตอการรับรูและความรูสึกของมนุษย  สีแบงออกเปน  2 ประเภทใหญ  

คือ 

1. สีแสงอาทิตย (Spectrum)  สามารถมองเห็นไดจากธรรมชาติ เชน สีของ

รุงกินนํา้ และมองเห็นจากการแยกแสงโดยปริซึม (PRISM) ประกอบ ดวย 7 สีหลัก  

2. สีวัตถุธาตุ (Pigmentary or primaries) เปนสีที่ไดจากธรรมชาติและ

จากการสังเคราะหทางเคมี ซึ่งมีอยูดวยกัน 3 สีหลัก คือ สีแดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน 

เปนสีที่นาํมาใชในงานศิลปะและอุตสาหกรรม เมื่อนาํมาผสมกันจะทาํใหเกิดสีตาม

วงลอสี
สีขั้นที่ 1                        สีขั้นที่ 2                        

สีขั้นที่ 3 

รูปวงล้อสี
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สีใหความรูสึกที่แตกตาง 

การรับรูทางความรูสึกจากสีทาํใหรางกายและจิตใจตอบสนองตอสีที่มองเห็น 

เชน ตื่นเตน สนุกสนาน ราเริง สดชื่น เศราหมอง เรารอน เฉื่อยชา ฯลฯ สีมีสวนสัมพันธ  

ตอชีวิตมนุษยทุกเพศทุกวัย เชน ในการเลือกใชเครื่องประดับ เสื้อผา ตลอดจน

เฟอรนิเจอร ประดับบาน 

วรรณะสี (Tones) 

วรรณะสี แบงตามความรูสึกของมนุษยออกไดเปน  2 วรรณะ คือ 

สีโทนร้อน   

ให้ความรู้สึกอบอุ่น

สีโทนเย็น   

ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

1. วรรณะรอน (Warm tone)

หมายถึง สีที่ใหความรูสึกรอนรุนแรง หรือ 

เปนสีที่ทาํใหเกิดพลัง คือ สีสม สีเหลือง

สม สีสมแดง สีแดง สีมวงแดง  

2. วรรณะเย็น (Cool tone)

หมายถึง สีที่ใหความรูสึกเยือกเย็น 

สงบ ดูแลวรูสึกสบาย ประกอบดวย  

สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวนํ้าเงิน 

สีนํ้าเงิน สีมวงนํ้าเงิน  
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คาของสี (Value) 

หมายถึง นํ้าหนักที่เรียงจากสีออนไปหาสีแก

หรือจากสีแกมาหาสีออน  คานํ้าหนักในสีสีเดียว 

หมายถึง นํา้หนักในสีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียว คอย ๆ ลด

คาความเขมของสีนั้นลงตามลาํดับ จนกระทั่งจางหรือ

ขาว อาจใชนํ้าผสมหรือสีขาวผสม ตามคุณลักษณะ

ของสีแตละชนิด เชน สีนํ้า สีนํ้ามัน สีอะคริลิค  

พื้นผิว (Texture) 

พื้นผิวของวัตถุ คือ สวนหรือพื้นที่นอกสุดของวัตถุ ซึ่งวัตถุแตละประเภทอาจมี 

ลักษณะพื้นผิวเหมือนหรือแตกตางกัน เชน เรียบ หยาบ ขรุขระ โดยทั่วไปพื้นผิวจะมี 

ลักษณะ 2 แบบ คือ 

1. พื้นผิวธรรมชาติ คือ ผิวที่สามารถสัมผัสทางกาย และใหความรูสึกโดยตรง เชน

เปลือกไม ใบไม พื้นดิน ผิวหนัง  พื้นผิวลักษณะนี้จะใหความรูสึกหยาบ หรือละเอียด 

พื้นดิน ภาพขยายผิวหนังของมนุษย์



สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   17

ผิวสัปปะรด ใบไม้ 

ก้อนหิน เปลือกไม้ 

พื้นผิวจากธรรมชาติ เช่น พื้นดิน ผิวหนัง เปลือกผลไม้ ใบไม้ เป็นต้น

2) พื้นผิวสังเคราะห คือ ผิวที่สรางขึ้นเพื่อผลทางความรูสึก แต่หากสัมผัส

โดยตรงจะเกิดความรูสึกแบนราบ เช่น ลายหินขัด เสื่อนํ้ามัน วัสดุสังเคราะหลายไม 

ลายหินขัด ผิวมันวาวของโลหะ กาํแพงอิฐ  เสื้อผาเครื่องแตงกาย 
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การนําพื้นผิวมาประยุกตใชในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช 

การนำพื้นผิวมาใช้ ใน

การออกแบบปุ่มกดรีโมท เพื่อให้

ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

การนำพื้นผิวมาใช้ ใน

การออกแบบกระเบื้องปูพื้นเพื่อ

กันไม่ให้ลื่น โดยนำพื้นผิวจาก

ธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบ 

เช่น พื้นผิวของก้อนหิน เป็นต้น




