
หน่วยการเรียนรู้ที ่5 
การออกแบบงานจากรูปทรง  เส้น  



  ในปัจจุบนัการท าธุรกิจตอ้งอาศยัศิลปะ  ในการจดัท าโฆษณา
เพ่ือใหสิ้นคา้กลายเป็นท่ีรู้จกัจนแพร่หลายในตลาด  จึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีผูป้ระกอบการควรจะรู้เร่ืองของการออกแบบท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสม  ซ่ึงการออกแบบงานใหดี้จะสามารถอธิบายจุดประสงค ์ 
และส่วนท่ีดีของสินคา้ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 



  รูปทรงธรรมชาติ (Nature Form)เป็นการเลียนแบบ
ธรรมชาติ น ารูปทรงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติรอบตวัเรา เช่น ดอกไม,้ 
ใบไม,้ สตัวต่์างๆ , สตัวน์ ้ า, แมลง, มนุษย ์เป็นตน้ มาใชเ้ป็นแม่แบบ
ในการออกแบบและสร้างสรรค ์โดยยงัคงใหค้วามรู้สึกและรูปทรง
ท่ีเป็นธรรมชาติอยูส่่วนผลงานบางช้ิน ท่ีลอ้เลียนธรรมชาติ โดยใช้
รูปทรงเช่น ตุก๊ตาหมี, การ์ตูน, อวยัวะของร่างกายเรา เป็นตน้  



 ยงัคงเป็นรูปทรงตาม
ธรรมชาติ ใหเ้ห็นอยู ่บางคร้ังได้
มีการน าวสัดุท่ีมีอยู ่ตาม
ธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย, ก่ิงไม้
, ขนนก ฯลฯ น ามาออกแบบ 
ดดัแปลง สร้างสรรคผ์ลงาน 
รูปทรงกไ็ม่ไดเ้ปล่ียนแปลงมาก
นกั 



 การออกแบบจากรูปทรงเรขาคณติ   

             รูปทรงท่ีมนุษยด์ดัแปลงนั้น  ไดม้าจากรูปทรงท่ีพบเห็นใน
ธรรมชาติหรือรูปทรงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  รูปทรงธรรมชาติท่ีมนุษย์
คุน้เคยท่ีสุดกคื็อรูปทรงกลมของดวงอาทิตย ์ และดวงจนัทร์คืนเพญ็  
ซ่ึงนกัปราชญโ์บราณถือกนัวา่เป็นรูปทรงท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  รูปทรงน้ี
กลายเป็นพ้ืนฐานของรูปแบบของเรขาคณิตในระยะเร่ิมแรกก่อนท่ีเกิด
รูปทรงอ่ืนๆ  ตามมา 



  รูปทรงเรขาคณิต  ไดแ้ก่รูปทรงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนดว้ย
เคร่ืองมือ  มีสดัส่วนท่ีแน่นอน สามารถตรวจวดัและค านวณ
สดัส่วนได ้เช่น รูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม หา้เหล่ียม และรูปหลาย
เหล่ียม รวมทั้งรูปวงกลมและรูปวงรีดว้ย รูปทรงเหล่าน้ีเป็นไดท้ั้ง 2 
มิติ และ 3 มิติ 



 ในวงการออกแบบเก่ียวกบัสถาปัตยกรรมนิยมใชใ้นรูปทรง
เรขาคณิตเป็นอยา่งมาก  เพราะเหตุท่ีตรงกบัวตัถุประสงคท่ี์วา่เม่ือ
ออกแบบแลว้ตอ้งสามารถน าไปสร้างได ้ แบบท่ีออกเป็นเพียงสะพาน
ของความคิดเพ่ือสร้างสรรคต์ามความคิดนั้น  รูปทรงเรขาคณิตเกิดจาก
จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง การออกแบบรูปทรงเรขาคณิตมีลกัษณะเป็น
วิทยาศาสตร์มากท่ีสุด 



  ในการออกแบบรูปทรงเรขาคณิต  บางท่านอาจจะละ  
บางส่วน  บางเส้น  ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่เป็นรูปนั้นรูปน้ีตามตอ้งการ
ได ้ เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ดู้ไดมี้โอกาสติดตามความตอ้งการของ
ตนเองโดยอาศยัเคา้โครงจากรูปร่างท่ีแสดงไวเ้ป็นพ้ืนฐาน  ในทาง
ศิลปะเราเรียกวา่  การสร้างรูปทรงเปิด 





 การออกแบบรูปทรงอิสระ 
               รูปทรงอิสระหมายถึงบริเวณรอบนอกไม่แน่นอน  เป็น
รูปทรงท่ีเปล่ียนแปลงอิสระไร้กฎเกณฑต่์างไปจากรูปทรง
เรขาคณิต  รูปร่างของรูปทรงอิสระจะไม่เก่ียวขอ้งกบัสดัส่วนและ
มาตราส่วนวดัขนาดไม่ไดแ้น่นอน  รูปทรงอิสระมกัมีลกัษณะ
ต่อเน่ืองกนัโดยไม่มีมุม  ปุ่มหรือปมของเส้นรอบนอก 





 รูปทรงจินตนาการ   
               การออกแบบประเภทน้ีจดัวา่เป็นผลรวมของการออกแบบท่ีใช้
ประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงมาผสมผสานกนั  นัน่หมายความวา่ผูอ้อกแบบ
อาจน าแนวความคิดจากการใชธ้รรมชาติเป็นแรงดลใจ  หรือใชล้กัษณะ
รูปทรงเรขาคณิตเป็นพ้ืนฐานผสมผสานกบัรูปแบบจากความคิดสร้างสรรค ์ 
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากประสบการณ์ต่างๆ  หลายดา้นในชีวติมารวบรวมเขา้ไว ้ 
รูปแบบจากจินตนาการจึงมีขอบข่ายการออกแบบท่ีกวา้งขวางกวา่ลกัษณะ
การออกแบบในดา้นอ่ืนๆ  เพราะผูอ้อกแบบมีโอกาสท่ีจะแสดงออกไดม้าก
และอิสระทั้งดา้นรูปแบบและแนวความคิด 



 

รูปร่างและรูปทรงเป็นส่วนประกอบของ เส้น ทีส่ าคญั  ทีน่ าไปใช้ในการ
ออกแบบ               
     1. รูปร่าง ( Shape )  หมายถึงเส้นรอบนอก (  Out  Line ) ของวตัถุท่ีเรามองเห็น ซ่ึง
เป็นลกัษณะ  2  มิติ มีความกวา้งและความยาว  ไม่มีความหนาหรือความลึกน าไปใชใ้น
งานออกแบบ 2 มิติ  รูปร่างแบ่งออกเป็น   3   ประเภทคือ                     
          1.1  รูปร่างตามธรรมชาติ  ( Natural  Shape)  หมายถึง  รูปร่าง ท่ีเกิดข้ึนเอง
ตาม      ธรรมชาติท่ีเราไดพ้บเห็นกนัอยูทุ่กวนั เช่น  คน  สตัว ์ พืช  เป็นตน้                   
          1.2  รูปร่างเรขาคณิต  ( Geometrical  Shape )   หมายถึงรูปร่างท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึน  มีโครงสร้าง แน่นอน   เช่น  วงกลม   สามเหล่ียม   ส่ีเหล่ียม  เป็นตน้             
          1.3  รูปร่างอิสระ ( Free  Shape ) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง
วา่ Abstract  shape หมายถึงรูปร่างท่ีถูก เปล่ียนแปลงใหง่้ายข้ึน  หรือตดัตอนให้
ผดิเพี้ยนไปจากความจริงอาจจะขยายข้ึน  ตดัทอน  ดดัแปลง  เพื่อใหเ้กิดความแปลก
ใหม่ 



 

รูปทรงแบ่งได้เป็น  3 ประเภท คือ 
          2.1  รูปทรงจากธรรมชาติ ( Natural  Form )   หมายถึง  รูปทรงท่ีเกิดจาก
ส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติเช่น  คน  สตัว ์  พืช   โดยการน ามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะใน
ลกัษณะ 3 มิติ  รูปทรงประเภทน้ีจะใหค้วามรู้สึกมีชีวิต    
          2.2   รูปทรงเรขาคณิต  ( Geometrical  Form ) หมายถึง รูปทรงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน
ดว้ยเคร่ืองมือ ไดแ้ก่  รูปทรงสามเหล่ียม  รูปทรงส่ีเหล่ียม  รูปทรงกลม  เป็นตน้ รูปทรง
เหล่าน้ีจะแสดง ความกวา้ง    ความยาวและความหนาหรือความลึก  มีความเป็นมวล
หรือมีปริมาตร 
          2.3  รูปทรงอิสระ  ( Free form )  รูปทรงอิสระหมายถึง   รูปทรงท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ หรือมนุษยส์ร้างข้ึนไม่มีโครงสร้างเป็นมาตรฐานแน่นอนเหมือนรูปทรง
เรขาคณิตหรือรูปทรงจากส่ิงมีชีวิต ไดแ้ก่  รูปทรงของกอ้นหิน   กอ้นกรวด   ดิน   หยด
น ้า  กอ้นเมฆ  เปลวไฟ  คล่ืนน ้า   คล่ืนทราย   รูปป้ัน   ภาพเขียนเป็นตน้    



 

 

 

มอบหมายงาน 



1. ใหน้กัศึกษาอ่านและท าความเขา้ใจในบทเรียน 
2. นกัศึกษาช่วยกนัอภิปราย  ซกัถามเก่ียวกบับทเรียนร่วมกนั 
3. นกัศึกษาฝึกปฏิบติังานออกแบบโดยค านึงถึงรูปทรงต่างๆ เป็น
หลกั 








