
องค์ประกอบของศิลปะ(Element of arts) 

หมายถึงส่วนยอ่ยๆ ท่ีน ามาประกอบกนัเป็น
ผลงานศิลปะ 

หรือเป็นส่วนประกอบของศิลปะท่ีเรียกวา่ทศัน
ธาตุ 

จะเรียกสั้นๆวา่องคป์ระกอบ 



นักประพนัธ์ใช้ถ้อยค าแสดงแนวคดิ  

• ค  า วลี พยางค ์ถอ้ยค า ประโยค ลกัษณะต่างๆของ
ค าประพนัธ์เป็นองคป์ระกอบของบทประพนัธ ์



นักดนตรีใช้เสียงถ่ายทอดอารมณ์แนวความคดิ  

• ความเงียบ ความดงั ความกงัวาน ระดบัความสูง-
ต ่าของเสียง การหยดุเสียง การลากเสียง การ
กระแทกเสียง และจงัหวะ เป็นองคป์ระกอบของ
ดนตรี 



ศิลปินทางทัศนศิลป 

• ใชท้ศันธาตุสร้างรูปทรงเพื่อส่ืออารมณ์และความคิด 
ทศันธาตุเป็นส่ือสุนทรียภาพท่ีศิลปินจะน ามาประกอบ
กนัเขา้ใหเ้ป็นรูปทรง เพื่อส่ือความหมายตามแนวเร่ือง

หรือแนวความคิดท่ีเป็นจุดหมายนั้น 





  

• ทศันธาตุในท่ีน้ีเราอาจเรียกวา่ส่วนประกอบของศิลปะ
(Element of arts)  

• เรียกการจดัส่วนประกอบของศิลปะน้ีวา่ การจดั
องคป์ระกอบศิลป์(Composition of arts)  

องค์ประกอบศิลปะ 



จุด (Point) 

•  จดุเป็นสว่นเลก็ที่สดุจะประกอบขึน้เป็น
สว่นรวมของเส้น  และเป็นจดุเร่ิมต้นในการ
ออกแบบ และการสร้างงานศิลปะ 



จุดในงานศลิปะ 

• จดุในงานศิลปะยงัสามารถบอกทิศทาง  
ขนาด  และต าแหน่ง  หรือระยะก็ได้  



จุดในธรรมชาต ิ

• จดุในธรรมชาติจะปรากฏให้เห็นได้ทัว่ไป  เช่น  
จากพืช  สตัว์  ดิน  หิน  เป็นต้น 

 





 
เส้น  (Line) 

 • เส้นเป็นการน าจดุมาตอ่กนัในทิศทางใดทิศทาง
หนึง่  หรือหมายถึง จดุหลายๆจดุ  ท่ีเคลื่อนไหว
ไปในบริเวณว่าง  (Space) ท่ีตอ่เน่ืองกนั  







เส้นในธรรมชาต ิ

• เส้นของก้านใบพืช และรูปร่างของสตัว์ จะมี
ลกัษณะเป็นเส้นตรงบ้าง  โค้งบ้าง  หรืออาจจะ
สานเป็นร่างแห  ลกัษณะก่ิง  ก้าน  เส้นใย  ของ
พืชบางชนิด 





รูปร่างและ รูปทรง(Shape  and  Form) 
 

• ขอบเขตของรูปวตัถนุัน้มีความกว้าง  ยาว  (หรือ
อาณาเขต)  ไปถงึสว่นใด  เส้นรอบนอกท่ีเป็นขอบเขต
นัน้  หมายถึง  รูปร่าง  (Shape) 

• รูปทรง (Form) ถ้าค านงึถึงพืน้ท่ีวา่งในอากาศ  วา่วตัถุ
นัน้กินบริเวณรอบๆตวั  คือมีความกว้าง  ยาว  หนา  
จะเป็นสว่นของปริมาตร  (Volume)ของรูปทรง  





• 1.  รูปทรงธรรมชาติ   (Natural  Form)  
• 2 . รูปทรงเรขาคณิต    (Geometric  Form) 
• 3.  รูปทรงอิสระ  ( Free  Form)  

รูปทรง (Form)  



• ท่ีวา่งหรือบริเวณว่างหมายถึง การก าหนดเอาสิ่ง
หนึง่สิ่งใดเป็นหลกัและหาบริเวณรอบๆสิ่งนัน้จะ
พบบริเวณว่าง  สว่นใดสว่นหนึง่หรือรอบสว่น
ตา่งๆของวตัถนุัน้  

บริเวณว่าง  (Space) 
 





 
พืน้ผิว(Texture) 

 
•  พืน้ผิวเป็นลกัษณะภายนอก ของวตัถทุี่สามารถมองเห็นได้ 
• เป็นจดุแรก  ที่ปรากฏให้ทราบสว่นรวมของวตัถนุัน้   

• เป็นตวัแทนของมวลภายในวตัถนุัน้   

• ลกัษณะผิวของวตัถจุะไมเ่ปลี่ยนแปลงรูปนอกหากถกู  ตดั   
หกั  บิ่น  แตก  ออกไป  สว่นที่เหลืออยูก็่จะปรากฏเป็น
พืน้ผิวตอ่ไป  





น า้หนัก(Value) 

• น ้าหนกั(Value)คือระดบัความอ่อนแก่หรือความ
เขม้ของสีต่างๆ 

• รวมถึงระดบัของความมืดสวา่งดว้ย 





สี  (Colour) 
 

•  สีเป็นคณุสมบตัิของวตัถ ุ ทัง้ท่ีเป็นวตัถตุาม
ธรรมชาติหรือมนษุย์สร้างขึน้ซึง่อาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้  เป็นสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัผิว  
น า้หนกั  และ   แสง  เงา  





1.การใช้สีบนัทกึรูปแบบ 
 

• เป็นการใช้สีช่วยเน้นรูปแบบในงานศิลปะ  ให้มี
ลกัษณะเป็นธรรมชาติหรือใกล้เคียงกบัธรรมชาติมาก
ท่ีสดุ  รูปแบบก็มกัจะเป็นลกัษณะรูปแบบท่ีเป็น
รูปธรรม  





การใช้สีบันทกึความรู้สึก  

• เป็นลกัษณะการใช้สี ท่ีค านงึถึงความพอใจ
ในตนเองท่ีจะใช้สีในการบนัทกึความรู้สกึท่ี
มีอยู่ในขณะนัน้ให้ปรากฏออกมา 





หลักการจัดองค์ประกอบศิลปะ  

• คือการน าสว่นประกอบของศิลปะ หรือทศันธาตุ
มาจดัใหมใ่ห้เกิดคณุคา่ทางความงามขึน้  โดยมี
หลักที่ต้องค านึงถงึหรือเป็นโครงสร้างของ
ศิลปะ(Structure of Art) 





โครงสร้างของศิลปะ (Structure of Art) 

1. ความสมดุล(Balance) 

2. ขนาดและสัดส่วน  (Size  and  Proportion)  

3.จังหวะ  (Rhythm) 

4. เอกภาพ  (Unity) 



ความสมดุล(Balance) 

• คือสภาพท่ีพอดีพอเหมาะตามสภาพการมองเห็น 

•   ซึง่มีความเก่ียวข้องในการรับรู้เร่ืองน า้หนกัจาก
สิ่งท่ีมองเห็นด้วย  

•  คล้ายกบัเป็นการทรงตวัของสิ่งนัน้ๆ  



ความสมดุลที่มีลักษณะเหมือนกัน   
(Symmetrical  Balance) 

• ในการมองวตัถตุา่งๆ ถ้าสายตาจะแบง่วตัถนุัน้
ออกเป็นสดัสว่นซ้าย-ขวาให้เท่ากนั  หลกัทางศิลปะ
หมาย ถึงความสมดลุท่ีมีลกัษณะ น า้หนกั  สี  ผิว  
หรือ เส้นท่ีเหมือนกนัได้ 



ความสมดุลที่ไม่เหมือนกัน   
 (Asymmetrical  Balance) 

 
• หมายถึงงานศิลปะท่ีก าหนดสว่นประกอบให้มี
ความสมดลุในความรู้สกึของการรับรู้ และไม่
จ าเป็นท่ีจะให้สองข้างเทา่กนัจริง  แตท่ าให้เกิด
ความพอดีขึน้ได้ 



ขนาดและสัดส่วน   
(Size  and  Proportion) 

 
• ขนาด (Size) หมายถงึพืน้ท่ีของรูปร่างในขอบเขตใดๆ
ก็ได้ 

•  เป็นลกัษณะของรูปกบัพืน้ท่ีสมัพนัธ์กนั  ท าให้ผู้ เห็น
เกิดการเปรียบเทียบรูปทรงตา่งๆนัน้วา่ มีขนาด  เลก็  
ใหญ่  กว้าง  ยาว  เทา่ไร  

• และเป็นตวัก าหนดสิง่ตา่งๆขึน้ 





สัดส่วน  (Proportion) 

• เป็นการเปรียบเทียบระหวา่งหน่วยหนึง่ของงานศิลปะ  
กบัอีกหน่วยหนึง่ในองค์ประกอบอนัเดียวกนัหรือสว่น
เดียวกนั วา่มีความสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกนัในด้านใดบ้าง 





• หมายถงึการจดัต าแหน่งท่ีเหมาะสมโดยก าหนด
องค์ประกอบทางศิลปะลงไปให้สมัพนัธ์กนัในบริเวณ
วา่ง 

•  คล้ายเป็นการเคลื่อนไหวของสี  เส้น  แสง เงา  
รูปลกัษณะ รูปทรง ถ้าน ามาจดัให้มีจงัหวะแล้ว  ถือวา่
เป็นองค์ประกอบท่ีสมบรูณ์ลงตวัได้  

จังหวะ  (Rhythm) 





หลักการจัดจังหวะ 

•  1. การซ า้  (Repetition) 
•  2. การขยายเพิ่มขึน้และตอ่เน่ืองกนั  
(Progression  Rhythm) 

•  3. การเปลี่ยนสลบั  (Alternative) 



เอกภาพ  (Unity) 
 

• หมายถึง  ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัของสว่นประกอบตา่งๆ
ของงานศิลปะ เพื่อให้เกิดเป็นรูปงานขึน้  

• เป็นการสมัพนัธ์กนัอยา่งเช่ือมโยงจนมีลกัษณะเป็นอนัหนึง่
อนัเดียวกนั  หรือเป็นเอกภาพและท าให้เกิดลกัษณะเดน่ชดั  

• มีความ กลมกลืน  หรือ ขดักนัในสว่นยอ่ยแตเ่มื่อรวมเป็น
เอกภาพ ก็มีความสมดลุกลมกลืนกนัได้ 

 




