
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 

โครงสร้างงานศิลปะ 



สาระส าคญั 
          ในการจดัองคป์ระกอบทางศิลปะ นอกจาก
ผูอ้อกแบบหรือศิลปิน ตอ้งค านึงถึงส่วนประกอบ
ส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนประกอบยอ่ย และ
ส่วนประกอบจุดสนใจ เช่น ส่วนท่ีเป็นพ้ืน  (Black-
frond)  และส่วนท่ีท าหนา้ท่ีโนม้น าสายตา ไปสู่จุด
สนใจของภาพ 

 

 



 โครงสร้างเกีย่วกบังานศิลปะ 

  โครงสร้างเก่ียวกบังานศิลปะคือหลกัองคป์ระกอบ
ทางศิลปะ เป็นหลกัส าคญัส าหรับผูส้ร้างสรรค ์และผูศึ้กษา
งานศิลปะ  เน่ืองจากผลงานศิลปะใด ๆ กต็าม ลว้นมีคุณค่า
อยู ่2 ประการ คือ คุณค่าทางดา้นรูปทรง และ คุณค่าทางดา้น
เร่ืองราวคุณค่าทางดา้นรูปทรง เกิดจากการน าเอา 
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของ ศิลปะ อนัไดแ้ก่ เส้น สี แสงและเงา 
รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผวิ ฯลฯ  



 มาจดัเขา้ดว้ยกนัเพ่ือใหเ้กิดความงาม ซ่ึงแนวทาง
ในการน าองคป์ระกอบต่าง ๆ มาจดัรวมกนันั้นเรียกวา่ 
การจดัองค ์ประกอบศิลป์มีหลกัการจดัตามท่ีจะกล่าว
ต่อไป อีกคุณค่าหน่ึงของงานศิลปะ คือ คุณค่าทางดา้น
เน้ือหา เป็นเร่ืองราว หรือสาระของผลงานท่ีศิลปินผูส้ร้าง 
สรรคต์อ้งการท่ีจะแสดงออกมา ใหผู้ช้มไดส้มัผสั รับรู้  



 โดยอาศยัรูปลกัษณะท่ีเกิดจากการจดัองคป์ระกอบ
ศิลป์นัน่เองหรืออาจกล่าวไดว้า่ ศิลปินน าเสนอเน้ือหา
เร่ืองราวผา่นรูปลกัษณะท่ีเกิดจากการจดัองคป์ระกอบทาง
ศิลปะ ถา้องคป์ระกอบท่ีจดัข้ึนไม่สมัพนัธ์กบัเน้ือหา
เร่ืองราวท่ีน าเสนองานศิลปะนั้นกจ็ะขาดคุณค่าทางความ
งามไป ดงันั้นการจดัองคป์ระกอบศิลป์ จึงมีความส าคญัใน
การสร้างสรรคง์านศิลปะเป็นอยา่งยิง่เพราะจะท าใหง้าน
ศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอยา่งสมบูรณ์ 



 โครงสร้างเกีย่วกบังานศิลปะ แบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ 

  1. องคป์ระกอบงานศิลปะ  หมายถึง ส่วนต่างๆท่ี
น ามาประกอบกนั ท าใหเ้กิดรูปแบบทางแขนงศิลปะต่างๆ 
ประกอบดว้ย  



  1.1   เส้น (Line) คือ 
ร่องรอยท่ีเกิดจากเคล่ือนท่ีของ
จุด  หรือถา้เราน าจุดมาวาง
เรียงต่อ ๆ กนัไป   กจ็ะเกิด
เป็นเส้นข้ึน  เส้นมีมิติเดียว  
คือ  ความยาว ไม่มีความกวา้ง 
ท าหนา้ท่ีเป็นขอบเขตของ
ท่ีวา่ง รูปร่าง รูปทรง น ้ าหนกั  
สี   ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง 
ๆ  รวมทั้งเป็นแกนหรือ 
โครงสร้างของรูปร่างรูปทรง 



   1.2   รูปร่าง รูปทรง (Form & 
Shape)   
           รูปร่าง (Shape) คือ รูป
แบน ๆ มี 2 มิติ มีความกวา้งกบั
ความยาวไม่มีความหนาเกิดจาก
เส้นรอบนอกท่ีแสดงพ้ืนท่ี
ขอบเขตของรูปต่าง ๆ เช่น รูป
วงกลม  รูปสามเหล่ียม หรือ รูป
อิสระท่ีแสดงเน้ือท่ีของผวิท่ีเป็น
ระนาบมากกวา่แสดงปริมาตร
หรือมวล 



 รูปทรง (Form) คือ รูปท่ี
ลกัษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะ
แสดงความกวา้ง   ความยาวแลว้ ยงั
มีความลึก หรือความหนา นูน ดว้ย  
เช่น รูปทรงกลม  ทรงสามเหล่ียม 
ทรงกระบอก เป็นตน้    ให้
ความรู้สึกมีปริมาตร  ความ
หนาแน่น มีมวลสาร ท่ีเกิดจากการ
ใช ้  ค่าน ้ าหนกั หรือการจดั
องคป์ระกอบของรูปทรง หลายรูป
รวมกนั  



  1.3   แสงและเงา 
(Light & Shadow)  คือ ค่า
ความอ่อนแก่ของบริเวณท่ี
ถูกแสงสวา่ง และบริเวณท่ี
เป็นเงาของวตัถุหรือ ความ
อ่อน- ความเขม้ ของสีหน่ึง ๆ 
หรือหลายสี เช่น สีแดง มี
ความเขม้กวา่สีชมพ ู 



  1.4   บริเวณวา่ง 
(Space) คือ บริเวณวา่งในทาง
ทศันศิลป์ เป็นบริเวณวา่ง ท่ีได้
มีการควบคุมและก าหนด 
ขอบเขตส าหรับการ
สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ โดย 
บริเวณวา่ง เป็นเหมือนสนาม 
หรือเวที ส าหรับจดัวาง 
ทศันธาตุ หรือส่วนประกอบ
มูลฐานของทศันศิลป์  



  1.5   สี (Color) คือ 
แสงท่ีมากระทบวตัถุแลว้
สะทอ้นเขา้ตาเราท าใหเ้ห็นเป็น
สีต่างๆ การท่ีเรามองเห็นวตัถุ
เป็นสีใดๆ ได ้เพราะวตัถุนั้น
ดูดแสงสีอ่ืนสะทอ้นแต่สีของ
มนัเอง เช่น วตัถุสีแดง เม่ือมี
แสงส่องกระทบกจ็ะดูดทุกสี
สะทอ้นแต่สีแดงท าใหเ้รา
มองเห็นเป็นสีแดง 



  1.6   ลกัษณะผวิ 
(Texture) คือ ลกัษณะ
ของบริเวณผิวหนา้ของ
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเม่ือสมัผสั
แลว้สามารถ   รับรู้ได ้วา่
มีลกัษณะอยา่งไร คือรู้วา่ 
หยาบ ขรุขระ เรียบ มนั 
ดา้น เนียน สาก  เป็นตน้ 



 2.   หลกัการจดัองค์ประกอบงานศิลปะ   
 หมายถึง การจดัองคป์ระกอบของงานศิลปะ
ประเภทต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม ฯลฯ   เพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์สวยงาม
ตามหลกัเกณฑก์ารสร้างสรรคผ์ลงาน คือ  



  2.1   เอกภาพ (Unity) คือ ความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัขององคป์ระกอบศิลป์ทั้งดา้นรูปลกัษณะ และ ดา้น
เน้ือหาเร่ืองราว เป็นการประสานหรือจดัระเบียบของส่วน
ต่าง ๆ ใหเ้กิดความเป็น หน่ึงเดียว 



  2.2   ความสมดุล (Balance) คือ น ้ าหนกัท่ีเท่ากนัของ
องคป์ระกอบ  ไม่เอนเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึงในทางศิลปะยงั
รวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ ส่วน
ต่าง ๆ ในรูปทรงหน่ึง หรืองานศิลปะช้ินหน่ึง การจดัวาง
องคป์ระกอบต่าง ๆ   ลงใน งานศิลปกรรมนั้นจะตอ้งค านึงถึง
จุดศูนยถ่์วง ในธรรมชาตินั้น  ทุกส่ิงส่ิงท่ีทรงตวัอยูไ่ดโ้ดยไม่
ลม้เพราะมีน ้ าหนกัเฉล่ียเท่ากนัทุกดา้น 



  2.3   ส่วน (Proportion) คือ ความสมัพนัธ์กนัอยา่ง
เหมาะสมระหวา่งขนาดของ องคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั 
ทั้งขนาดท่ีอยูใ่นรูปทรงเดียวกนัหรือระหวา่งรูปทรง และ
รวมถึงความสมัพนัธ์กลมกลืนระหวา่งองคป์ระกอบ
ทั้งหลายดว้ย     ซ่ึงเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่ มากไม่
นอ้ย ขององคป์ระกอบทั้งหลายท่ีน ามาจดัรวมกนั 



  2.4   จงัหวะ (Rhythm) คือ การเคล่ือนไหวท่ีเกิดจา
การซ ้ ากนัขององคป์ระกอบ เป็นการซ ้ าท่ีเป็นระเบียบ จาก
ระเบียบธรรมดาท่ีมีช่วงห่างเท่าๆ กนั มาเป็นระเบียบท่ี
สูงข้ึน ซบัซอ้นข้ึนจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลกัษณะของศิลปะ  
โดยเกิดจาก การซ ้ าของหน่วย หรือการสลบักนัของหน่วย
กบัช่องไฟ หรือเกิดจาก การเล่ือนไหลต่อเน่ืองกนัของเส้น 
สี รูปทรง หรือ น ้ าหนกั 



  2.5   ความขดัแยง้ (Contrast) คือ ความไม่ลงรอย
กนั  เขา้กนัไม่ได ้ ไม่ประสานสมัพนัธ์กนัขององคป์ระกอบ
ศิลป์  



  2.6   ความกลมกลืน (Harmony) คือ การท าใหเ้กิด
ความกลมกลืน ใหส่ิ้งต่าง ๆ เขา้กนัไดอ้ยา่งสนิท  เป็นการ
สร้างเอกภาพจากการรวมตวัของส่ิงท่ีเหมือนกนัเขา้ดว้ยกนั  



  2.7   การเนน้ (Emphasis) คือ จุดสนใจหรือส่วน
ประธานของงานศิลปะ  จุดเด่นเป็นส่วนส าคญัท่ีเด่นท่ีสุด
ของงานศิลปะทุกประเภท  จุดเด่นจะชดัเจนสะดุดตามีพลงั
ดึงดูดความสนใจ  และจุดรองลงไปช่วยเสริมใหจุ้ดเด่นส่วน
เป็นประธานดูเด่นน่าสนใจยิง่ข้ึน  มีความสมบูรณ์มากข้ึน  
การวางต าแหน่งของจุดเด่นมกัวางไวใ้นระยะหนา้ หรือระยะ
กลาง  ไม่นิยมวางจุดเด่นไวท่ี้ก่ึงกลาง  เพราะจะท าให้
ความรู้สึกหยดุน่ิงท าใหง้านศิลปะดอ้ยคุณค่า  ควรวางไวใ้ห้
เยือ่งไปซา้ยขวาบนล่าง  ใกลก้บัจุดก่ึงกลาง 


