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หลักการออกแบบ  การจัดองค์ประกอบศิลปะ 

ศิวนันท์  ศรีสุริยวงศ์ 

ขัน้ตอนการออกแบบเซรามิก 

1.  เลือกกรรมวิธีในการออกแบบ 
  1.1 การทดลองกับวัสดุ 
  1.2 แนวทางและแรงบันดาลใจในการออกแบบ 
  1.3 การบนัทึกข้อมลู  
2.   เลือกวัสดุ  
3.   ก าหนดวิธีการข้ึนรปู 
4.   ก าหนดเทคนิคการตกแต่ง  
5.   ปฏิบัติงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

องค์ประกอบในการออกแบบ  

1. เสน        6. พ้ืนผิว  
2. การซ้ า       7. การตรงกันขา้ม 
3. รปูทรง      8. ส ี 
4. ความหลากหลาย      9. การเน้น 
5. ช่องว่าง การออกแบบผลิตภัณฑ  
 

ปจจัยที่มีผลต่อการออกแบบผลิตภณัฑเซรามิก 
1. วัตถปุระสงคในการผลิต 
2. กรรมวิธีในการผลิต  
3. ปริมาณการผลิต 
4. ขอจ ากัดในการผลิต  
5. วัสดุทีใ่ชในการผลิต  
6. ตลาด 
 

หลักการออกแบบหรือการจัดองค์ประกอบศิลปะ 

หลักการออกแบบหรือการจัดองค์ประกอบศิลปะ คือ การน าเอา เส้น รูปทรง ค่าของน้ าหนัก สี และ
พ้ืนผิว มาจัดวางลงในที่ว่าง ส่วนประกอบของการออกแบบได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่ว่าง ซึ่งได้กล่าวมาแล้วใน
ข้างต้นในเรื่องของการสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ขึ้นในที่ว่างของภาพ ซึ่งเรียกว่าองค์ประกอบทางรูปธรรม 
และยังมีองค์ประกอบทางนามธรรม ซึ่งหมายถึงเนื้อหาสาระอีกส่วนหนึ่งด้วย และในที่นี้จะกล่าวถึงหลักการ
ออกแบบ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการสร้างงานศิลปะ  
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หลักการออกแบบประกอบด้วย : 

3.1. จังหวะ  :   3.2. การแปรเปลี่ยน  :   3.3. ความกลมกลืน  :   3.4. ความตัดกัน  :   
3.5. สัดส่วน  :   3.6. ความสมดุล  :   3.7. การเน้น  :   3.8. เอกภาพ  
3.1. จังหวะ (Rhythm) 
    จังหวะเป็นหลักการหนึ่งของการออกแบบซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการซ้ ากัน (Repetition) จังหวะเป็น

การน าเอาส่วนประกอบของการออกแบบรวมเข้าไว้ด้วยกัน 

จังหวะแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ 
3.1.1. จังหวะที่ซ้ ากัน   

 3.1.2. จังหวะที่สลับกัน      
 3.1.3. จังหวะที่ต่อเนื่องกัน  
 
 3.1.1. จังหวะท่ีซ้้ากัน (Repetition Rhythm)  

    คือ วิธีการเน้นอย่างหนึ่งที่ต้องการให้เห็นชัดเจน โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง มาจัดวางลงในกรอบ
พ้ืนที่มากกว่าหนึ่งครั้ง โดยมีระยะเคียงเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ การสร้างภาพให้ดูกลมกลืน และเป็นจังหวะ 
ถ้าหน่วยของรูปทรงมีขนาดใหญ่ และใช้จ านวนน้อย งานออกแบบจะดูง่าย ท้าทาย แต่ถ้าใช้รูปทรงเล็กจ านวน
มาก จะให้ความรู้สึกเป็นผิวสัมผัส 

การสร้างภาพด้วยวิธีการท้าซ้้าได้หลายวิธีดังนี้  

   การซ้ าด้วยรูปร่าง (Shape) รูปร่างเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดขององค์ประกอบ ถ้ารูปร่างซ้ ากัน ยังคงสร้าง
ความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบ ได้ด้วย ขนาด สี และผิวสัมผัส   

 

 

 

แสดงการซ้ าด้วยรูปร่าง 

 

 



3 
 

 การซ้ าด้วยขนาด (Size) การสร้าง รูปทรงให้มีขนาดเท่าๆกัน มักจะเป็นไปได้ที่รูปทรงนั้นมีรูปร่างซ้ า
หรือรูป ร่างคล้ายคลึงกัน   

 

แสดงการซ้ าด้วยขนาด 

 การซ้ าด้วยสี (Color) รูปทรงทุกรูปมีสีเหมือนกัน แต่จะแตกต่างในเรื่องของรูปร่าง และขนาด   

 

แสดงการซ้ าด้วยสี 

 การซ้ าด้วยผิวสัมผัส (Texture) มีผิวสัมผัสเหมือนกัน แต่อาจจะมีรูปร่าง ขนาด และสีแตกต่างกัน
   

 

แสดงการซ้ าด้วยผิวสัมผัส 

การซ้ าด้วยทิศทาง (Direction) การสร้างภาพให้มีทิศทางซ้ ากันนั้น จะท าได้ต่อเมื่อรูปทรงแต่ละ
รูปแสดงให้เห็น และรู้สึกถึงทิศทางของรูปทรงชัดเจน   

 

แสดงการซ้ าด้วยทิศทาง 
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 การซ้ าด้วยต าแหน่ง (Position) การจัดรูปทรงให้มีต าแหน่งซ้ านั้น จะต้องสัมพันธ์กับโครงสร้างของ
ภาพ รูปทรงแต่ละรูปอาจจะเว้นระยะห่างเท่า ๆ กันทุกทิศทางจากกรอบย่อยของโครงสร้าง   

 

แสดงการซ้ าด้วยต าแหน่ง 

   การซ้ าด้วยที่ว่าง (Space) รูปทรงทุกรูปจะครอบคลุมที่ว่าง เช่นเดียวกันทั้งหมด (Positive 
Form) หรือพ้ืนภาพโดยรอบรูปทรงนั้นจะถูกครอบคลุม โดยเว้นพื้นที่ว่างเป็นรูปทรงไว้ (Negative Form)   

 

แสดงการซ้ าด้วยที่ว่าง 

   การซ้ าด้วยแรงดึงดูด (Gravity) การซ้ าวิธีนี้ค่อนข้างยากท่ีจะแสดงได้ว่า รูปทรงต่างๆ มีแรง
ดึงดูดในภาพเท่ากันให้ ความรู้สึก หนักหรือเบา มั่นคงหรือไม่ม่ันคงเท่ากัน ยกเว้น การจัดวางองค์ประกอบอยู่ 
ในลักษณะซ้ าที่ไม่มีการแปรเปลี่ยน    

 

แสดงการซ้ าด้วยแรงดึงดูด 
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3.1.2. จังหวะท่ีสลับกัน (Alternation Rhythm)  

    คือจังหวะของสองสิ่ง หรือมากกว่าซึ่งสลับกันไปมาเป็นช่วงๆ เป็นลักษณะที่ท าให้ไม่เห็นการซ้ า
เด่นชัดมากเกินไป ท าให้มีลักษณะแปลกออกไปอีกแบบหนึ่ง เช่น 1,1,2,2,1,1,..........etc ดังภาพตัวอย่าง  

 

 

    ภาพแสดงจังหวะที่สลับกัน 1,1,2,2,1,1 

3.1.3. จังหวะท่ีต่อเนื่องกัน (Continuous Rhythm)  

    คือการจัดช่วงจังหวะให้มีความต่อเนื่องกัน จังหวะแบบนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงไป
เรื่อยๆ โดยมีสี ค่าน้ าหนักของสี หรือพ้ืนผิวเป็นตัวแปร ดังภาพตัวอย่างดังนี้  
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