
 

 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 
ความหมายของศิลปะและองค์ประกอบศิลป์ 

  

 

หลั กก า รจั ดอ ง ค์ประกอบ ศิล ป์  



สาระส าคญั 

          หลกัการจดัองค์ประกอบศิลป์  หรือการประสาน
องค์ประกอบเป็นกลวธีิส าคญัในการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์  
โดยน าส่วนประกอบทางศิลปะ  ได้แก่  เส้น  สี  น า้หนัก  รูปร่าง  
รูปทรง  พืน้ผวิ  ฯลฯ  น ามาจดัระเบียบให้เกดิการเป็นอนัหน่ึง
อนัเดยีวกนัและเกดิจุดเด่นน่าสนใจ  



ความหมายของศิลปะ 

 ศิลปะเป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้มาพร้อมๆ  กบัมนุษย์  ซ่ึง
สะท้อนให้เห็นถงึทศันคตคิวามเช่ือ  ชีวติความเป็นอยู่ของสังคม
มนุษย์นับแต่ดกึด าบรรพ์  เม่ือเร่ิมมีวฒันธรรมมาจนถงึปัจจุบนั  
ค านิยามจ ากดัความหมายของศิลปะได้ปรากฏขึน้อย่างมากมาย  
จากความรู้สึกนึกคดิ  ความเข้าใจของผู้เกีย่วข้อง 



  ศิลปะ  หมายถงึ   ผลแห่งความคดิสร้างสรรค์ของมนุษย์
ทีแ่สดงออกมาในรูปลกัษณะต่างๆ ให้ปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพ 
ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ตามประสบการณ์ 
รสนิยม และทกัษะของบุคคลแต่ละคน นอกจากนีย้งัมีนักปราชญ์ 
นักการศึกษา  ท่านผู้รู้ได้ให้นิยามความหมายของศิลปะแตกต่าง
กนัออกไป 



 ศิลปะ  คือ  การเลยีนแบบธรรมชาติ  การแสดงออกของ
บุคลกิภาพทางอารมณ์ของมนุษย์  การส่ือสารอย่างหน่ึงระหว่าง
มนุษย์ การระบายความปรารถนาในใจของศิลปินออกมา  การ
แสดงออกของผลงานด้านต่างๆ ทีส่ร้างสรรค์ 



  จากความหมายและค านิยามทางศิลปะที่ได้น ามากล่าวอ้างไว้
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าผลงานที่เรียกกนัว่าเป็น  “ศิลปะ”  จะมีทศันะที่
แตกต่างกนัออกไป ยากทีจ่ะหาข้อสรุปทีแ่น่นอนหรือก าหนดลกัษณะ
ของงานศิลปะได้โดยในแต่ละยุคสมัยท่านผู้รู้ได้ก าหนดความหมาย
ของศิลปะไปตามบริบทของตนเอง ซ่ึงย่อมจะมีความแตกต่างหรือ
เปลีย่นแปลงไปตามสภาพสังคม ส่ิงแวดล้อม และความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยอีย่างไรกต็าม กเ็ป็นทีย่อมรับกนัในประการหน่ึงว่า  
ผลงานที่ถือว่าเป็นงานศิลปะจะต้องเป็นงานที่มีการสร้างสรรค์ ไม่ใช่
เกดิขึน้มาเองกล่าวคือ  จะต้องมีมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานน้ันๆ  



ประเภทของศิลปะ 

 ประเภทของศิลปะมีการแบ่งประเภททีห่ลากหลาย  สามารถ
แบ่งได้เป็น  2  แนวทางคือ  แบ่งตามความมุ่งหมายของศิลปะและแบ่ง
ตามลกัษณะกลุ่มวชิา  โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทของศิลปะแต่ละ
แนวทางมีดงันี ้
   



1 แบ่งตามความมุ่งหมายของศิลปะ 
                     1.1 วจิติรศิลป์  คือ  ผลงานศิลปะทีเ่น้นคุณค่าทางความ
งามเป็นส าคญัทั้งนีเ้พ่ือตอบสนองทางจิตใจมากกว่าประโยชน์ใช้สอย 
วจิติรศิลป์ประกอบด้วย  ดุริยางค์ศิลป์  นาฏศิลป์  สถาปัตยกรรม  
วรรณกรรม  ทศันศิลป์  ได้แก่  จติรกรรม  ประตมิากรรม  และภาพ
พมิพ์ 
 



 1.2  ศิลปประยุกต์หรือประยุกต์ศิลป์  คือผลงานศิลปะทีส่ร้างสรรค์
ขึน้เพ่ือมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคญั  โดยใช้หลกัทาง
สุนทรียศาสตร์ควบคู่ไปด้วย  ศิลปะประยุกต์  ประกอบด้วย  
มัณฑนศิลป์  อุตสาหกรรมศิลป์  พาณชิย์ศิลป์  หัตถศิลป์และการ
ออกแบบต่างๆ     เป็นต้น 



 ส่วนประกอบของศิลปะ  

  เป็นหลกัส าคญัส าหรับผู้สร้างสรรค์ และผู้ศึกษางานศิลปะ 
เน่ืองจากผลงานศิลปะใด ๆ กต็าม ล้วนมีคุณค่าอยู่  2  ประการ คือ 
คุณค่าทางด้านรูปทรง และ คุณค่าทางด้านเร่ืองราวคุณค่าทางด้าน
รูปทรง เกดิจากการน าเอา องค์ประกอบต่าง ๆ    ของ ศิลปะ อนัได้แก่  
เส้น  สี  แสงและเงา  รูปร่าง  รูปทรง  พืน้ผวิ  ฯลฯ มาจดัเข้าด้วยกนั
เพ่ือให้เกดิความงาม 



  ถ้าองค์ประกอบทีจ่ดัขึน้ ไม่สัมพนัธ์กบัเน้ือหาเร่ืองราวที่
น าเสนองานศิลปะน้ันกจ็ะขาดคุณค่าทางความงามไป  ดงัน้ัน
การจดัองค์ประกอบศิลป์   จงึมีความส าคญัในการสร้างสรรค์
งานศิลปะเป็นอย่างยิง่เพราะจะท าให้งานศิลปะทรงคุณค่าทาง
ความงามอย่างสมบูรณ์ 



 องค์ประกอบของศิลปะ 

  เป็นองค์ประกอบทีถู่กก าหนดขึน้โดยธรรมชาต ิเป็น
องค์ประกอบ มูลฐานของความงามในการออกแบบ  จ าเป็นต้อง
เข้าใจคุณค่าและมูลฐานทีส่ าคญัของความงาม  สามารถน าไปใช้ให้
เกดิความกลมกลืน  องค์ประกอบของศิลปะประกอบด้วย  จุด, เส้น, 
สี, รูปร่างรูปทรง, ลกัษณะผวิ, ลวดลายและช่องว่าง 



  รูปแบบการจดัองค์ประกอบทางศิลปะ  เป็นหลกัที่ส าคญั
ส าหรับผู้สร้างสรรค์ และผู้ศึกษางานศิลปะ เน่ืองจากผลงานศิลปะ
ใดๆ กต็าม ล้วนมีจุดเด่นทีเ่น้นเป็นหลกัใหญ่ๆ อยู่ในตวัดวัยกนั 2 
ประการ คือ  ทางด้านรูปทรง เกดิจากการน าเอา องค์ประกอบต่างๆ 
ของศิลปะ ได้แก่ เส้น, สี, แสงและเงา รูปร่าง รูปทรง พืน้ผวิ ฯลฯ มา
จดัเข้าด้วยกนั เพ่ือให้เกดิความงามทางศิลป์ (Art Composition)  
และทางด้านเร่ืองราว หรือสาระของผลงานทีศิ่ลปินผู้สร้างสรรค์
ต้องการทีจ่ะแสดงออก 



 ความส าคญัขององค์ประกอบศิลป์ 
  องค์ประกอบศิลป์ เป็นเร่ืองทีผู้่เรียนศิลปะทุกคนต้องเรียนรู้
เป็นพืน้ฐาน เพ่ือที่จะน าไปใช้ได้ให้เกดิประสิทธิภาพในการออกแบบ
โครงสร้างหรือรูปร่างของภาพ แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
ต่างๆ ได้ เช่น การจัดวางส่ิงของเพ่ือตกแต่งบ้าน, การจดัส านักงาน,การ
จดัโต๊ะอาหาร, จดัสวน, การออกแบบปกรายงาน, ตัวอกัษร, และการ
จดับอร์ดกจิกรรมต่างๆ สามารถน าไปใช้กบัการออกแบบอ่ืนๆ ได้เป็น
อย่างดซ่ึีงเหล่านี ้เราต้องอาศัยหลกัองค์ประกอบศิลป์ทั้งส้ิน 



  จุด (point)  ถือว่าเป็น
ส่วนประกอบทีเ่ลก็ทีสุ่ด ทีจ่ะเร่ิมต้น 
ไปสู่ส่วนอ่ืนๆ  จงึเป็นจุดทีม่ีมวลและ
มีปริมาตรได้ด้วย  จะมีขนาดเลก็หรือ
ใหญ่กไ็ด้  การใช้จุด  กเ็พ่ือบอกถงึ
ความต่อเน่ือง  เช่ือมโยง  การเน้นน า
สายตาหรือจะใช้เน้นให้เกดิความเด่น
ขององค์ประกอบอ่ืนๆ กไ็ด้  



  เส้น (line) เส้นในทาง
เรขาคณติหรือในทางการเขยีนแบบ
น้ัน  หมายถงึ  จุดทีเ่รียงต่อๆ กนั
ส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองมือเขยีนแบบ
ก าหนดขนาดและทศิทางแต่เส้นใน
การออกแบบจะมีอสิระทั้ง ขนาด 
ทศิทางระยะ  มีสภาพเป็นตัวแบ่ง
พืน้ที ่ หรือก าหนดบริเวณว่างและ
สร้างรูปทรงขององค์ประกอบต่างๆ 



 เส้นตั้งตรง ให้ความรู้สึก
มั่นคง  แขง็แกร่ง  แน่นอน  ตรง  
สง่า  แสดงถงึความสูง  เส้นตั้งที่
ประกฎในสวน  เช่น  ต้นไม้  เสา
โคมไฟ  ก าแพง  ร้ัว 



 เส้นนอนหรือเส้นระดบั 
ให้ความรู้สึกราบเรียบ  สงบ  
พกัผ่อน  เช่น  เส้นที่ขอบฟ้าไกล  
ตัดกบัทะเลยามเยน็ในทางการ
จดัสวนเส้นนอนจะสร้างพืน้ที่
ในทางราบ เช่น สนามหญ้า  ผวิ
น า้  ทางเดนิ  



 เส้นโค้ง ให้ความรู้สึก
นุ่มนวล อ่อนไหว สบาย และ
ความเป็นอสิระ การเคล่ือนที่ จะ
เห็นได้ว่า ในการออกแบบสวน 
จะใช้เส้นโค้งมาก เช่น เส้นทีไ่หล
คดเคีย้ว ของสนามหญ้า ทางเดนิ
เท้า ถนน สระน า้ 



 เส้นทะแยง  เส้นขวาง  
เส้นซิกแซก เส้นเหล่านีใ้ห้
ความรู้สึกเคล่ือนไหว รวดเร็ว 
ต่ืนเต้น แขง็กร้าว อทิธิพลของ
เส้นลกัษณะนี ้คือ ความมีแบบ
แผน น่าเกรงขาม จึงเป็นเส้นที่
มักใช้ ตกแต่งสวนประดษิฐ์ 


