


ทศันธาต ุ

ทศันธาต ุเป็นสือสนุทรียภาพทีศิลปินจะ
นาํมาประกอบกนัเขา้ใหเ้ป็นรปูทรง เพือสือ
ความหมายตามแนวเรือง หรือแนวความคิด
ทีเป็นจดุหมายนนั

Artist: Guillaume Leblon



“นักประพันธ์ ใชถ้อ้ยคาํแสดงความคิด นักดนตรีใชเ้สียง
ถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรี 

ทัศนศิลปินใชท้ัศนธาตุ อันไดแ้ก ่เสน้ (Line) นาํหนักอ่อนแก่
ของแสงและเงา (Tone) ทีวา่ง (Space) สี (Colour) และ
ลักษณะผิว (Texture) สรา้งรูปทรงเพือสืออารมณ์หรือ
ความคิด”



อทิธิพล  
ตังโฉลก  

บทเพลงแห่งไฟ ๑๑/
๓๕  

เทคนิคผสม  
๕๓ x ๘๐ ซม.
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“รอยหรือแตม้ทีมลีกัษณะกลมๆ ปรากฏทีผวิพืน ”

จุด



จุด ( Point, Dot) 

ส่วนประกอบทเีล็กทสีดุ เป็นส่วนเริมตน้ไปสู่ส่วนอืนๆ เชน่ การนาํจุดมาเรียงต่อกันตามตาํแหน่งที
เหมาะสม และซาํๆ กัน จะทาํใหเ้รามองเห็นเป็น เสน้ รูปร่าง รูปทรง ลักษณะผิว และการออกแบบที
น่าตืนเตน้ได ้จากจุดหนึง ถึงจุดหนึงมีเสน้ทีมองไม่เห็นดว้ยตา แต่เห็นไดด้ว้ยจนิตนาการ เรา
เรียกวา่ เสน้โครงสรา้ง 

นอกจากจุดทเีรานาํมาจัดวางเพือการออกแบบแลว้ เราสามารถพบเห็นลักษณะการจัดวางจุดจาก
สิงเป็นธรรมชาติ ทอียู่รอบๆ ตัวเรา เชน่ ขา้วโพด รวงขา้ว เมล็ดถัว กอ้นหิน เปลือกหอย ใบไม ้

ลายของสัตวน์านาชนิด ไดแ้ก ่เสือ ไก ่นก สนุัข งู และแมว 

สิงเหล่านีธรรมชาติไดอ้อกแบบไวอ้ย่างสวยงาม มีระเบียบ มีการซาํกันอย่าง มี จังหวะ และมี
อิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก เชน่ การออกแบบลูกคิด ลูกบิดประตู การรอ้ย
ลูกปัด สรอ้ยคอ และเครืองประดับต่างๆ สิงเหล่านีลว้นแลว้แต่เกดิมาจากจุดทังสิน



A

Sunday 

Afternoon on 

the Island of 

La Grande 

Jatte

Georges 

Seurat



Paul Signac

Portrait of Félix Fénéonภาพชดุ port-marseille



Vincent van Gogh, Self Portrait, 1887, 

using pointillist technique.



Nikki Douthwaite, portrait of john lennon



Philip Karlberg,

this one being 

Johnny Depp

Christian Faur, Experiement 5



Lin
e เส้น



Line

เสน้เกิดจากจดุ ทีตอ่กนัในทางยาว หรือเกิดจากร่องรอย
ของจดุทีถกูแรงแรงหนงึผลกัดนัใหเ้คลือนทีไป

เสน้ทีเป็นขอบเขตของ ทีวา่ง ขอบเขตของสิงของ ขอบเขต
ของรปูทรง ขอบเขตของนาํหนกั และขอบเขตของสี 

Tracie Cheng



เสน้ม ี2 ลกัษณะ คือ  

เสน้ตรง (Straight Line) 

เสน้โคง้ (Curve Line)



เสน้ตรง (Straight Line) 

หมายถึงเสน้ตรงในทิศทางใด
ทิศทาง หนงึ ใหค้วามรูส้ึก แข็ง 

แรง แนน่อน หยดุนงิ ถกูตอ้ง
ตรง เขม้แข็ง ไมป่ระนปีระนอม 

รนุแรง เด็ดเดยีว ใหค้วามรูส้ึก
หยาบ และการเอาชนะ เสน้ตรงใช ้
มากในทศันศิลป์ ประเภท
สถาปัตยกรรม

Connection  - Toshitaka Aoyagi



เสน้โคง้ (Curve Line)

เสน้โคง้ ใหค้วามรูส้ึกมีการเคลือนไหว เสน้โคง้ มีหลาย
ลกัษณะ คือ เสน้โคง้นอ้ย ๆ หรือเป็นคลืนนอ้ย ๆ ให้
ความรูส้ึกสบาย เปลียนแปลงได ้เลือนไหลตอ่เนอืง คลาย
ความกระดา้ง มคีวาม กลมกลืน ในการเปลียน ทิศทาง มี
ความเคลือนไหวชา้ ๆ สภุาพ เยา้ยวน มคีวามเป็น ผูห้ญิง 

นุม่นวล และอิมเอิบ ถา้ใช ้เสน้แบบนมีากเกินไป จะให้
ความรูส้ึกกงัวล เรือย ๆ เฉือยชา ขาดจดุหมาย

Tracie Cheng



เสน้หนา (Thick) ใหค้วามร ูส้ึก กระดา้ง กา้วรา้ว แข็ง มีพลงั

เสน้บาง (Thin) ใหค้วามรูส้ึกบอบบาง ละเอียด ประณีต เปราะบาง



ลักษณะของเสน้

1. เสน้ตัง หรือ เสน้ดงิ
2. เสน้นอน
3. เสน้เฉียง หรือ เสน้ทะแยง
มุม
4. เสน้หยัก หรือ เสน้ซิกแซก
5. เสน้โคง้ 

6. เสน้โคง้แบบกน้หอย   

7. เสน้โคง้วงแคบ
8. เสน้ประ



1. เสน้ตงั หรอื เสน้ดิง ใหค้วามรูส้ึกทางความสูง  สง่า  มันคง  แข็งแรง  

หนักแน่น เป็นสัญลักษณ์ของความซือตรง

2. เสน้นอน ใหค้วามรูส้ึกทางความกวา้ง สงบ ราบเรียบ นิง ผ่อนคลาย

3. เสน้เฉียง หรอื เสน้ทแยงมมุ ใหค้วามรูส้ึก เคลือนไหว รวดเร็ว ไมม่ันคง

4. เสน้หยกั หรอื เสน้ซิกแซก เป็นเสน้คดทีหักเห โดยกะทันหัน เปลียน

ทิศทาง รวดเร็วมาก ทาํใหป้ระสาทกระตุก ใหค้วามรูส้ึกรุนแรง ตืนเตน้ 

สับสน วุน่วาย ไมแ่น่นอน ใหจ้ังหวะ กระแทก เกร็ง กิจกรรมทีขัดแยง้ ความ

รุนแรง ต่อสู ้การทาํลาย และสงคราม

jiratchaya-pribwai



5. เสน้โคง้ ความมชีวีิตชวีา ความอ่อนไหว อ่อนโยนและมลีีลาแห่งความ

เคลือนไหว

6. เสน้โคง้แบบกน้หอย ใหค้วามรูส้ึก หมนุเวียน เคลือนไหว คลีคลาย 

เจริญเตบิโต เป็นเสน้โคง้ทีขยายตวัออกไมม่จีดุจบ เมอืมองจากภายในออกมา 

แตถ่า้มอง จากภายนอกเขา้ไป จะใหค้วามรูส้ึกทีไมส่ินสดุของพลังเคลือนไหว

7. เสน้โคง้วงแคบ ใหค้วามรูส้ึกถึงพลงัความเคลือนไหวทีรนุแรง  การ

เปลียนทิศทางทีรวดเร็ว ไมห่ยดุนงิ

8. เสน้ประ ใหค้วามรูส้ึกไมแ่นน่อน ขาดเป็นหว้ง ไมต่อ่เนอืง ไม่มพีลงั

jiratchaya-pribwai



ความสําคญัของเสน้ 

1. ใชใ้นการแบ่งทีวา่งออกเป็นส่วน ๆ
2. กาํหนดขอบเขตของทีวา่ง หมายถึง  ทาํใหเ้กิดเป็นรูปร่าง (Shape) ขนึมา
3. กาํหนดเสน้รอบนอกของรูปทรง ทาํใหม้องเห็นรูปทรง (Form) ชัดขึน
4. ทาํหนา้ทีเป็นนาํหนักอ่อนแก ่ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาดว้ยเสน้
5. ใหค้วามรูส้ึกดว้ยการเป็นแกนหรือโครงสรา้งของรูป และโครงสรา้งของภาพ



primitive art



Henri Matisse, Open 

Window, Collioure, 

1905

Franz Marc, The 

Tower of Blue 

Horses



Pablo Picasso

Les Demoiselles d'Avignon The Weeping Woman



Portrait of Dora 

Maar 

,Pablo Picasso



Tiger in a Tropical Storm 

(Surprised!) ,

Henri Rousseau



Giorgio de Chirico, 

Mystery and Melancholy of a Street





Casa Batlló, Antoni Gaudí





color



สี

Klaas Kloosterboer



“สี” 

ลกัษณะของแสงสว่างปรากฏแกต่าใหเ้ห็นเป็นสี
ขาว ดาํ แดง เขยีว เป็นตน้ ; สิงทีทาํใหต้าเห็น
เป็นขาว ดาํ แดง เขยีว เป็นตน้  

จากคาํนยิามนทีาํใหเ้ราเขา้ใจว่า “สี” มี
ความหมาย 2 ลกัษณะ  คือ สีทีเกดิจากแสง
และสีทีมไิดเ้กิดจากแสง  

Sarah Akwisombe | Interior design and styling



จากการทดลองของนกัวิทยาศาสตร ์ชอื เซอรไ์อแซก นวิ
ตนั พบวา่แสงดวงอาทิตย ์ประกอบไปดว้ยสี 7 สี (สีร ุง้) 
ไดแ้ก่



จิตวิทยาสีกบัความรูส้ึก (Psychology of colour)

ในดา้นจิตวิทยา สี เป็นตวักระตุน้ความรูส้ึกและมีผลตอ่จิตใจของมนษุย ์

สีตา่งๆ จะใหค้วามรูส้ึกทีแตกตา่งกนั ดงันนัเราจึงมกัใชส้ีเพือสือ
ความรูส้ึก และความหมายตา่งๆ ไดแ้ก…่



สีแดง ใหค้วามรูส้ึกเร่ารอ้น รนุแรง อนัตราย ตนืเตน้
สีเหลือง  ใหค้วามรูส้ึก สว่าง อบอุ่น แจม่ใส ร่าเริง ศรทัธา มงัคงั
สีเขยีว ใหค้วามรูส้ึก สดใส สดชืน เย็น ปลอดภยั สบายตา มุง่หวงั
สีฟ้า ใหค้วามรูส้ึก ปลอดโปร่ง แจม่ใส กวา้ง ปราดเปรือง
สีมว่ง ใหค้วามรูส้ึก เศรา้ หมน่หมอง ลึกลบั
สีดาํ ใหค้วามรูส้ึก มดืมดื เศรา้ นา่กลวั หนกัแนน่
สีขาว ใหค้วามรูส้ึก บริสทุธิ ผดุผอ่ง วา่งเปลา่ จืดชดื
สีแสด ใหค้วามรูส้ึก สดใส รอ้นแรง เจิดจา้ มพีลงั มอีาํนาจ
สีเทา ใหค้วามรูส้ึก เศรา้ เงยีบขรึม สงบ แกช่รา
สีนาํเงนิ ใหค้วามรูส้ึก เงยีบขรึม สงบสขุ จริงจงั มสีมาธิ
สีนาํตาล  ใหค้วามรูส้ึก แหง้แลง้ ไมส่ดชืน นา่เบือ 

สีชมพู ใหค้วามรูส้ึก อ่อนหวาน เป็นผูห้ญิง ประณีต ร่าเริง
สีทอง ใหค้วามรูส้ึก มงัคงั อดุมสมบรูณ์



Pink abstract contemporary art by Kasper Sonne Untitled by Manuela Leinhoss



La Grenouillère Woman with a Parasol - Madame Monet and Her Son

Claude Monet



Fishing Argenteuil



The Fifer Boy

The Luncheon on the Grass

Edouard 

Manet



The City Rises,

Umberto Boccioni



Piet Mondrian Composition with Large 
Red Plane, Yellow, 
Black, Grey and Blue



The Red TreeThe Red TreePiet Mondrian



Le moulin de 

la galette,

Auguste

Renoir



Joan Miro
I and the Village,

Mark Chagall



Richard Mosse, 

The Enclave, 

The Pavilion of 

Ireland



Plexus installation,

gabriel dawe



‘follow him’

by wang qingsong (2010)

on exhibition at the china 

national pavilion, 

venice art biennale 2013



Yayoi Kusama กบั Dot Infinity



นาํหนัก  (TONE)



นําหนกั  (TONE)

นาํหนกั (Tone)  หมายถึง ความอ่อนแกข่องบริเวณทีถกูแสงสว่าง 

และบริเวณทีเป็นเงาของวตัถ ุ หรือ การระบายสีใหม้ผีลเป็นความ
อ่อนความแกข่องสีหนงึหรือหลายสี ในความเขม้ระดบัดบัต่างๆ ใน
ผลงานชินนนั   นาํหนกัทาํใหเ้กิดปริมาตรของรปูทรง นอกจากให้
ปริมาตรและความแนน่แกร่ปูทรงแลว้ นาํหนกัยงัใหอ้ารมณ์
ความรูส้ึกทีประสานความอ่อนแกใ่นตวัของมนัเองอีกดว้ย 

still life,Simona Rizzo



แสงและเงา (Light & Shade) เป็น
องคป์ระกอบของศิลป์ทีอยูค่ ูก่นั

แสง เมอืสอ่งกระทบ กบัวตัถ ุจะทาํใหเ้กิด
เงา   แสงและเงา  เป็นตวักาํหนดระดบัของค่า
นาํหนกั  ความเขม้ของเงาจะขนึอยู่กบัความเขม้ของ
เแสง ในทีทีมแีสงสว่างมาก เงาจะเขม้ขนึ และในทีที
มแีสงสว่างนอ้ย เงาจะไมช่ดัเจน ในทีทีไมม่ีแสงสว่าง
จะไมม่เีงา และเงาจะอยู่ในทางตรงขา้มกบัแสงเสมอ  

ค่านาํหนกัของแสงและเงาทีเกิดบนวตัถ ุ    สามารถ
จาํแนกเป็นลกัษณะตา่ง ๆ ไดด้งันี

shadow cube light installation art interesctions by 

anila quayyum agha



1. บริเวณแสงสวา่งจัด  (Hi-light)  เป็นบริเวณทีอยู่ใกล้
แหล่งกาํเนดิแสงมากทีสดุ   จะมคีวามสว่างมากทีสดุ ในวตัถทุีมี
ผวิมนัวาวจะสะทอ้นแหล่งกาํเนดิแสงออกมาใหเ้ห็นไดช้ดั 

2. บริเวณแสงสวา่ง  (Light) เป็นบริเวณทีไดร้ับแสงสว่าง
รองลงมาจากบริเวณแสงสว่าง  จดั เนอืงจากอยู่ห่างจาก
แหล่งกาํเนดิแสงออกมา และเริมมคี่านาํหนกัอ่อน ๆ 

3. บริเวณเงา (Shade)  เป็นบริเวณทีไมไ่ดร้ับแสงสว่าง     หรือ
เป็นบริเวณทีถกูบดบังจาก แสงสว่าง ซึงจะมีค่านาํหนกัเขม้มากขนึ
กว่าบริเวณแสงสว่าง 

4. บริเวณเงาเขม้จัด (Hi-Shade) เป็นบริเวณทีอยู่ห่างจาก
แหล่งกาํเนดิแสงมากทีสดุ หรือเป็นบริเวณทีถกูบดบังมาก ๆ 

หลาย ๆ ชนั จะมีค่านาํหนกัทีเขม้มากไปจนถึงเขม้ทีสดุ 

5. บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพืนหลงัทีเงาของวตัถทุาบ
ลงไป เป็นบริเวณเงาทีอยู่ ภายนอกวตัถ ุและจะมคีวามเขม้ของค่า
นาํหนกัขนึอยู่กบั ความเขม้ของเงา นาํหนกัของพืนหลงั ทิศทาง
และระยะของเงา

Article from  ArtistsNetwork



ความสาํคัญของค่านาํหนัก

1. ใหค้วามแตกตา่งระหว่างรปูและพืน หรือรปูทรงกบัทีว่าง  

2. ใหค้วามรูส้ึกเคลือนไหว 

3. ใหค้วามรูส้ึกเป็น 2 มติ ิแกร่ปูร่าง และความเป็น 3 มติแิกร่ปูทรง 

4. ทาํใหเ้กิดระยะความตนื - ลึก และระยะใกล ้- ไกลของภาพ 

5. ทาํใหเ้กิดความกลมกลืนประสานกนัของภาพ 



CARAVAGGIO,

The Inspiration of Saint 

Matthew

Leonardo da Vinci,

Madonna of the 

Yarnwinder



Gustav Klimt, 

Philosophy, 

1907

The Milkmaid, Johannes Vermeer



Girl with a Pearl Earring,

1665, Johannes Vermeer





The Three Ages, Salvador Dali Corinne at Cape Miseno, Francois Gerard



Self-Portrait, 

Albrecht Dürer

The Anatomy Lesson of Dr. 

Nicolaes Tulp, Rembrandt van Rijn



La Pietà , 

Michelangelo 

Buonarroti





Goings Ralph, Twin springs diner Richard Estes,Telephone Booths
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