
องคป์ระกอบศิลป์

Principle of Design / Composition

“100% Pure Sewage Ice Works”



องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงศิลปะทีม่นษุย์สร้างข้ึนเพือ่แสดงออกทาง
อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดหรือความงาม ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนทีม่นษุย์สร้างข้ึนและ
ส่วนทีเ่ป็นการแสดงออกอนัเป็นผลทีเ่กิดจากโครงสร้างทางวตัถ ุ

(ชลูด น่ิมเสมอ :18) 

ยืนกอดลูกโคนตน้ไม,้ชลดู น่ิมเสมอมหานครนิพพาน 2,2536, ชลดู น่ิมเสมอ



ความส าคญัขององคป์ระกอบศิลป์    ในการสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะในสาขาตา่งๆไมว่า่จะ

เป็นสาขาวิจิตรศิลป์หรือประยกุตศิ์ลป์ ผูส้รา้งสรรคน์ัน้ตอ้งมคีวามรูเ้บ้ืองตน้ดา้นศิลปะมากอ่น และ

ศึกษาถึงหลกัการองคป์ระกอบพื้นฐานองคป์ระกอบท่ีส าคญั การจดัวางองคป์ระกอบเหลา่นัน้ 

รวมถึงการก าหนดสี ในลกัษณะตา่งๆเพิ่มเตมิใหเ้กิดความเขา้ใจ เพื่อเวลาท่ีสรา้งผลงานศิลปะ จะ

ไดผ้ลงานท่ีมคีณุคา่ ความหมายและความงามเป็นท่ีนา่สนใจแกผู่พ้บเห็น หากสรา้งสรรคผ์ลงาน

โดยขาดองคป์ระกอบศิลป์ ผลงานนัน้อาจดดูอ้ยคา่ หมดความหมายหรือไมน่า่สนใจไปเลย ดงันัน้ 

จะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบศิลป์นัน้มคีวามส าคญัอยา่งมากในการสรา้งงานศิลปะ  มนีกัการศึกษา

ดา้นศิลปะหลายทา่นไดใ้หท้รรศนะในดา้นความส าคญัขององคป์ระกอบศิลป์ท่ีมตีอ่การสรา้งงาน

ศิลปะไวพ้อจะสรปุไดด้งันี้

(ชลดู นิม่เสมอ) 



การสรา้งสรรคง์านศิลปะใหไ้ดด้นีัน้ ผูส้รา้งสรรคจ์ะตอ้งท า

ความเขา้ใจกบัองคป์ระกอบศิลป์เป็นพ้ืนฐานเสียก่อน 

ไมเ่ชน่นัน้แลว้ผลงานท่ีออกมามกัไมส่มบรูณเ์ท่าไรนกัซ่ึง

องคป์ระกอบหลกัของศิลปะก็คือรปูทรงกบัเนือ้หา

(ชะลดู นิม่เสมอ)

เวนสิ เบียนนาเล่ ครัง้ที่ 57 video performance by กวิตา วฒันะชยงัก ู



Composition With Musical Instruments, Oil, Acryl On Canvas, Andrey Soldatenko



เอกภาพและความหลากหลาย

Unity and Varieties



เอกภาพและความหลากหลาย

Unity and Varieties

เอกภาพ คือ ลกัษณะหรือเงือ่นไขของความเป็นหนึง่

การผสานกนัใหเ้กิดเป็นองคร์วม

ในงานออกแบบ เอกภาพใชแ้สดงถึงความรูส้ึกทาง

ทศันธาตใุนผลงานใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดแ้ละท าให้

สอดคลอ้งกลมกลืนเป็นภาพรวม

ในผลงานศิลปะยอ่มมเีอกภาพ ศิลปินสว่นใหญ่มกัใช ้

ความหลากหลายภายใตค้วามเป็นองคป์ระกอบทางเอกภาพ 

เพราะความหลากหลายนัน้ท าใหเ้กิดความนา่สนใจ

Domenic Bahmann



Laocoön and his Sons, Greek 

Circa Late Hellenistic, 

between 200 BC and 20 AD
Graffiti-Gra-5eet-ti



การสรา้งความสมดลุ

ระหว่างเอกภาพและ

ความหลากหลาย

Can You Spot The Nine Faces 
Hidden Inside This Portrait?

The General’s Family,

Octavio Ocampo



ความ

หลาก

หลาย

บน

ความ

เป็น

เอกภาพ

ANDY WARHOL. Ethel Scull Thirty-Six Times (1963). Synthetic polymer paint silkscreened on canvas. 79 3⁄4" x143 1⁄4".





Lello Bookstore, Francisco Xavier Esteves

สมดลุ (Balance)



ในงานศิลปะสมดุล คือ การจัดวางถ่ายเทน า้หนักในความเป็นจริงและน า้หนัก

ทัศนธาตุขององค์ประกอบศิลป์ (การมองเห็น)



สมดลุจริง (Actual Balance)

ANTICOnforme-02,Rabarama
Feet of Clay,Cast resin with a Bronze Patina 

and Bronze, Tanya Ragir





สมดลุแบบสมมาตร (Symmetrical balance)

• สมดลุแบบสมมาตร คือ การจดัวางซา้ยขวาเท่ากนัของรปูทรง 3 มติ ิหรือ 

องคป์ระกอบ 2 มติิ

• ความสมมาตรคือ เอกภาพที่สมดลุ making large complex buildings 

comprehensible at a glance. 

• ความสมมาตรบ่งบอกถึงความแนน่อนคงทน Symmetry connotes 

permanence and poise. We generally want our symbolically important 

buildings to seem motionless and stable. All the qualities that make symmetry 

desirable



Ara Pacis Augustae,detail. In Rome
The Birth of Venus (c. 1486)

,Sandro Botticelli,Tempera on canvas. 

สมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical balance)



Golden Teardrop

อริญชย์ ร ุ่งแจง้



สมดลุแบบสมมาตรมีประโยชนใ์นการออกแบบสถาปัตยกรรมเพราะง่ายต่อความเขา้ใจกว่าแบบอสมมาตร

The Taj Mahal,

Ustad Isa Shirazi



Scott monument,

Edinburgh architecture,

Walter Scott

,Doug88888



สมดลุแบบรศัมีวงกลม Radial Balance

สมดลุแบบรศัมีวงกลมมีความคลา้ยคลึงอย ูใ่นธรรมชาติ

Dream Portal Mandalamandala on paper



สมดลุแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance)

ซา้ยขวาไมเ่หมือนกนั แตใ่ชท้ศันธาตตุา่งๆท าใหเ้กิดสมดลุ

แทนจากขนาดและความหมาย ใหค้วามร ูส้ึกว่ามแีรงน า้หนกัอยูต่รง

กลาง

ศิลปินใชค้วามสมดลุอย่างไร การออกแบบย่อมไมม่ี

กฎเกณฑ์

วตัถทุี่มขีนาดใหญ่กว่าย่อมดงึความสนใจมากกว่าวตัถุ

ขนาดเล็ก ดงันัน้วตัถขุนาดเล็กสองสามอนัสามารถสรา้งสมดลุ

เทา่กบัวตัถขุนาดใหญ่

รปูทรงที่อยู่บริเวณใกลข้อบของรปูภาพ โดยรปูทรงขนาด

เล็กที่อยู่ใกลข้อบสามารถสรา้งสมดลุใหก้บัรปูทรงขนาดใหญ่ที่อยู่

ตรงกลาง

รปูทรงที่มคีวามซับซอ้นจะหนกักว่ารปูทรงที่เรียบงา่ย 

ดงันัน้รปูทรงซับซอ้นขนาดเล็กสามารถสรา้งสมดลุกบัรปูทรงขนาด

ใหญ่ที่เรียบงา่ย

Ron Mehlman



รปูทรงท่ีมีน า้หนกั

กวา่ใหค้วามรูส้กึใน

การมองเห็นถึง

ความหนกักวา่

รปูทรงท่ีมีน า้หนกั

อ่อนกวา่ในขนาด

เท่ากนั

Death and Life,1910,
Gustav Klimt



Phenomenon

,Remedios Varo

Judith Slaying Holofernes, Caravaggio



Capturing the 

lure of l’heure

bleue in his city 

and landscape 

paintings 

,Evgeny Lushpin



Amazing collage,Julien pacaud

Organic 

Geometric, 

Jennifer 

Madden



การเนน้และส่วนรอง (Emphasis and Subordination)

• การเนน้ คือ การดงึความสนใจไปสูส่ว่นตา่งๆใน

องคป์ระกอบอ่ืนๆ 

• ถา้พื้นที่ไหนเป็นจดุเดน่หรือรปูร่างเฉพาะ เราเรียกวา่ จดุ

รวมตา (focal point)

• การวางต าแหนง่ การสรา้งความขดัแยง้ ความเขม้ของสี

และขนาด สามารถถกูใชเ้พื่อการเนน้

collage,Derek Gores



self portrait facing left,

woodcut,

Edvard Munch 

Vertical landscape

,Eiko Ojala



Afghan Girl, 

1985,Steve 

McCurry

Colorful Embroidery 

Art ,Jose Romussi



The Therapist

,Rene Magritte



Vladimir Volegov

ศิลปินไม่ได้เน้นหมู่
ดอกไม้ แต่ต้ังใจเน้น
รูปทรงเส้ือผ้าและ
ใบหน้าของผู้หญิง



การซ ้าและจังหวะ (Repetition and Rhythm)

• จงัหวะ (Rhythm) หมายถึง ความเคลื่อนไหวหรือ

องคป์ระกอบทัง้ที่เป็นส่วนหลกัและสว่นรองเรียงกนั

เป็นล าดบั

• จงัหวะยงัพบอยูใ่นศิลปะแบบอ่ืน เชน่ ดนตรี การเตน้ร า 
หรือ กวี

• ในทางทศันศิลป์ จงัหวะถกูสรา้งโดยการซ า้ของทศัน
ธาตโุดยที่เกี่ยวขอ้งกบัความหลากหลาย และศิลปินใช ้

หลกัการเหลา่นีม้าเป็นเคร่ืองมอืการแสดงออก

Mit aller Macht,Siegfried Zademack



The Two Marilyns,1962

Andy Warhol

Campbell's Soup Cans,1962



Saint Franklin’s Last Supper #1,Saint Franklin



The American Dream,

Chad Wright

sand sculpture installation



จังหวะมีอยู่ท่ัวไปในธรรมชาติ การเตน้ของ

หัวใจที่ เป็นจังหวะในร่างกายของเรา การเปล่ียนแปลง

ของวัน เดือนปี การเกิด การเติบโตและการดับไปของ

ชีวติก็เป็นจังหวะ จังหวะท่ีรับสัมผัสง่ายท่ีสดุในงาน

ศิลปะคือจังหวะของดนตรี เป็นตน้



Glass Sculpture,

Ikuta Niyoko

Momentum

,McConnell Studios



Repetition of 

Chinese Girl 

Covering Her 

Eyes, Illustration, 

Poster Art.

Multiple Exposures

,Stephanie Jung



10000000000000000, 2012,Mark Wallinger



การเกดิของจังหวะ เกดิขึ้นไดจ้าก 

1. การซ า้ของหน่วยหรือการ

สลับกันของหน่วยกับชอ่งไฟ

2. การเล่ือนไหลต่อเน่ืองกันของ

เสน้ รูปทรง น า้หนัก หรือสี

Anamorphosis, Untitled #0804979, 2008, 

Alvin Booth



Zoe Leonard, 1961, 2002 – ongoing



M.C. Escher - Study of 

Regular Division of the Plane 

With Angels and Devils



The Dinner Party(1988)

,Katharina Fritsch

Firmament

,Antony Gormley



Night Writing

,Teresita Fernández

Salt sculptures ,

Motoi Yamamoto



ความกลมกลืน (Harmony)

ความกลมกลืน คือ ภาวะที่อยู่ระหว่างความ

เหมือนกนั (Monotony) และการตดักนั หรือ

ความขดัแยง้กนั (Contrast) เป็นการผสานความ

เหมือนกนัและการตดักนั ท าใหท้ัง้สองสามารถ

รวมเขา้ดว้ยกนั 

Geometric pattern for tribal feel,

Andy Gilmore



Zac Freeman - Garrett, 2009, Assemblage 

on board, 26.25 x 33 in.

Detail, The Empress Theodora and 

Retinue, The Basilica of St. Vitale, 

dedicated in 547 A.D.



การสรา้งความกลมกลืน 

มีวธีิการดังต่อไปนี้

1.การท าซ ้าๆ กนั (Repetition) เชน่การซ า้กนัของตน้สนหรือตน้ไมริ้ม

ทางริมทาง ศิลปินสามารถน าภาพนัน้มาจดัระเบียบใหมใ่นภาพเขยีนได ้แต่

มไิดห้มายถึงการซ า้แบบ copy ดว้ยรปูทรงๆเดยีว

2.การเปลี่ยนแปลงทีละนอ้ย (Gradual Changes) หมายถึงลกัษณะ

เปลี่ยนแปลงทีละนอ้ย ใหค้วามรูส้ึกเคลื่อนไหวนุม่นวล สายตาจะ

เคลื่อนยา้ยจากจดุหนึง่ไปอีกจดุหนึง่อยา่งชา้ๆ ท าใหเ้รามองเห็นความตา่ง

ท่ีซ่อนอยูภ่ายในภาพนัน้ๆ

Row of bare trees in winter,

Matthias Hauser

Print Gallery artwork,Escher



Sky & Water 1,Escher

3.การสลบักนัอยา่งต่อเนื่อง เชน่การสลบัคา่น า้หนกัขาว-ด า

ไปทัง้ภาพ

4.ตวัเช่ือม (Transition) เป็นเหมอืนขอ้ตอ่คัน่กลางระหวา่งการ

ตดักนัของสองสิ่งสองอยา่ง ซ่ึงสามารถลดความรนุแรงของการ

ตดักนัได ้ยกตวัอยา่งเชน่ พอ่กบัลกูเล็กๆ ยืนถ่ายรปูเรียงแถวมี

คนลกูคนกลางวยัร ุ่นคืนคนกลาง ก็ถือวา่ลดความขดัแยง้กนั

ของสองสิ่งนีไ้ดเ้ป็นตน้



Man in Polyester Suit 

(1980)

Ken Moody 

and Robert 

Sherman 

(1984).

Robert 

Mapplethorpe 



NICK BRANDT

PORTRAITS OF 

AFRICAN 

ANIMALS 



สเกลและสดัส่วน (Scale and Proportion)

• สเกล คือ ความสมัพนัธข์องขนาดของสิ่งหนึง่กบัสิ่งหนึง่โดยที่มขีนาดเป็นตวัตัง้
หรือ ขนาดปกตทิี่อยู่ในใจ

• คนเตีย้ยืนขา้งคนสงู คนเตีย้ย่ิงดตู า่กว่าคนสงู สว่นคนสงูย่ิงดสูงูขึน้ไปอีก

• เราคิดว่าสเกลเกี่ยวขอ้งกบัขนาดของเราจึงท าใหเ้กิดประสบการณท์ี่ส าคญัของ

ปฏิกิริยาท่ีเราตอบโตก้บังานศิลปะ.

• สเกล คือ หนึง่ในสิ่งแรกท่ีศิลปินตดัสินใจมาวางแผนท างานศิลปะ 

• จะสรา้งใหใ้หญ่แค่ไหนด ี?



Boy, Ron Mueck,1999



Alberto Giacometti, Walking 

Man II, 1960. 

Bronze,  188.5 x 27.9 x 

110.7 cm

สดัสว่น คือ ความสมัพนัธร์ะหว่างสว่น

ตา่งๆ หรือวตัถ ุกบัทัง้หมด หรือ

ความสมัพนัธร์ะหว่างวตัถ ุและสิ่งที่อยู่

รอบตวัมนั



The Great 

Wave off 

Kanagawa

,Katsushika 

Hokusai 

(1760-

1849)



สดัส่วนทอง (Golden Section)

- ถกูเชือ่ว่าเป็นสดัสว่นของสรรพสิ่ง

- Golden Rectangles”คือ การสรา้ง
สี่เหลี่ยมผนืผา้ดว้ยสดัสว่น1:1.618 

-ดา้นที่สัน้กว่าของสี่เหลี่ยมผนืผา้รอบ

นอกกลายเป็นดา้นที่ยาวกว่าของ

สี่เหลี่ยมผนืผา้อนัเล็กที่อยู่ขา้งใน

- ทา้ยท่ีสดุจดุจะกลายเป็นรปูร่างขดกน้

หอย



วหิารพารเ์ธนอน Parthenon



Mona Lisa,

Leonardo da 

Vinci,

Year c. 1503–

06, perhaps 

continuing until 

c. 1517

(ซา้ย)

The Birth of 

Venus (c. 1486)

,Sandro Botticelli,

Tempera on 

canvas. 

(ขวา)



การศกึษาสดัสว่นอดุมคติมนษุย ์

โดย ดาวนิชี

Leonardo da Vinci.

Study of Human Proportions

according to Vitruvius. c. 1485–90.

Pen and ink,

The Vitruvian Man



Golden Section, Andy Prokh Wonderful MickeyStorm Trooper through DaVinci's eyesVitruvian Batman

Simpson parody of the Vitruvian 

Man.

Vitruvian Pikachu The Avengers Vitruvian Man ,Alex Ryan The Vitruvian Man



the finger sculpture 

"L.O.V.E.," an 

acronym for love, 

hate, vendetta, eternity 

in Italian

Maurizio 

Cattelan

The Middle Finger




