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การจดัองค์ประกอบของศิลปะ

การจดัองคป์ระกอบของศิลปะ  คือ การใชท้ศันธาตุ อนัไดแ้ก่ เสน้ สี แสง

และเงา รูปราง รูปทรง พื้ นผิว ฯลฯ มาจดัเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดความงาม 

โดยศิลปินและนักออกแบบใชท้ศันธาตุมาสรา้งสรรคต์ามแนวทางการ

ออกแบบและสรา้งสรรคข์องแต่ละบุคคลท่ีเราเรียกวา่ คุณค่าทางดา้น

เน้ือหา เป็นเร่ืองราว ท่ีศิลปินและนักออกแบบไดส้รา้งสรรค ์แสดงออกมา

ใหผู้ช้มไดส้มัผสั รบัรูโ้ดยอาศยัรูปลกัษณะท่ีเกิดจากการจดัองคป์ระกอบ

ศิลป์ 



หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

1.สดัส่วน (Proportion) การเอาน าส่วนประกอบต่างๆ มาจดัใหไ้ดส้ดัส่วนท่ีเหมาะสมซ่ึงแสดง
ความสมัพนัธข์องจ านวน ความกวา้ง ยาว ลึก น ้าหนัก ขนาดของรูปทรงต่างๆ สดัส่วนนับเป็นหลกัส าคญัของ

การจดัภาพ ท าใหช้ิ้นงานน้ันมีความสมบรูณแ์ละสมัพนัธก์ลมกลืนกนัอยา่งงดงาม เชน่ สดัส่วนของมนุษยก์บั

ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองใชส้อย และ เส้ือผา้ สดัส่วนในทางศิลปะเป็นเร่ืองราวของความรูสึ้กทางสุนทรียภาพ การ

สมสดัส่วนน้ีหมายรวมไปถึงความสมัพนัธก์นัอยา่งเหมาะสมของ สี แสง เงา และทศันธาตุอ่ืน ๆ ดว้ย

สดัส่วน หมายถึง  ความสมัพนัธก์นัอยา่งเหมาะสมระหวา่งขนาดขององคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั     ทั้งขนาด

ท่ีอยูใ่นรูปทรงเดียวกนัหรือระหวา่งรูปทรง และรวมถึง  ความสมัพนัธก์ลมกลืนระหวา่งองคป์ระกอบทั้งหลาย

ดว้ย     ซ่ึงเป็นความพอเหมาะพอดี ไมม่ากไมน่้อยขององคป์ระกอบทั้งหลายท่ีน ามาจดัรวมกนั ความ

เหมาะสมของสดัส่วนอาจจะพิจารณาจากคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี



GOLD SECTION/ GOLDEN RATIO

สดัส่วนท่ีเป็นมาตรฐาน จากรูปลกัษณะตามธรรมชาติของคน สตัว ์

พืช ซ่ึงโดยทัว่ไป ถือวา่ สดัส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามท่ี

เหมาะสมท่ีสุด   หรือจากรูปลกัษณะท่ีเป็นการ สรา้งสรรคข์องมนุษย ์

เช่น Gold section/ Golden Ratio เป็นกฎในการ

สรา้งสรรคร์ูปทรงของกรีก ซ่ึงถือวา่ "ส่วนเล็กสมัพนัธก์บัส่วนท่ีใหญ่

กวา่  ส่วนท่ีใหญ่กวา่สมัพนัธก์บั  ส่วนรวม"  ท าใหส่ิ้งต่าง ๆ   ท่ีสรา้ง

ขึ้ นมีสดัส่วนท่ีสมัพนัธก์บัทุกส่ิงอยา่งลงตวั



GOLD SECTION/ GOLDEN RATIO



GOLD SECTION/ GOLDEN RATIO

Golden Ratio (สดัส่วนทองค า) มาจากการค านวนทางคณิตศาสตรเ์พ่ือท าใหง้าน
ออกแบบมีสดัส่วนท่ีงามตามสูตตรค านวณท่ีคิดคน้โดย เลโอนารโ์ด ฟีโบนัชชี ท่ีใชต้วัเลขทาง

คณิตศาสตรม์าอธิบายความงามงดงามของธรรมชาติ อตัราส่วนของสดัส่วนทองค าจะเท่ากบั 

1 : 1.618 หลกัการของ Golden ratio คือ เมื่อมีจ านวนอยูส่องจ านวน สองจ านวนน้ัน
จะเป็นสดัส่วนทองค าหรือ Golden ratio ก็ต่อเมื่อผลบวกของสองจ านวนน้ันสว่นดว้ย
จ านวนท่ีมากกวา่ มีค่าเท่ากบั จ านวนท่ีมีค่ามากส่วนดว้ยจ านวนท่ีมีค่านอ้ย จ านวนบวกสอง

จ านวนท่ีเป็นค าตอบของสดัส่วนน้ีคือ 1 บวก รูท 5  และ 2 ซ่ึงจะท าให ้Golden ratio มี
ค่าเป็น 1.618033988 หรือถา้เทียบง่ายๆ เลยก็คือ ถา้เรามีรูปยาว 1000 pixel อีกดา้น
หน่ึงก็คือ 1618 pixel นัน่เอง













GOLD SECTION/ GOLDEN RATIO

สดัส่วนทองค าน้ันไม่ไดมี้แค่รปูแบบเดียวแต่ยงัมีหลายรูปแบบเช่น รูปสามเหล่ียมท่ีเป็นสดัส่วนทองค ารปูสามเหล่ียมหน้าจัว่ท่ี

มีดา้นเท่าสองขา้งเท่ากนัซึ่งจะตรงกบัอตัราส่วน Golden Ratio 



GOLD SECTION/ GOLDEN RATIO

สดัส่วนทองค า (Golden Ratio) สามารถพบเห็นไดทุ้กท่ีไมว่า่จะเป็น พืช สตัว ์ใบหน้า
มนุษย ์งานศิลปะ งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบ เช่น ในการออกแบบ Logo ต่างๆก็จะ
พบเห็นวา่มีการใชส้ดัส่วนทองค า (Golden Ratio)อา้งอิงไดเ้สมอ  Logo ท่ีออกมาจึงดู
มีองคป์ระกอบท่ีสมบรูณแ์ละสามารถใชไ้ปไดอ้ยา่งยาวนาน









การใช ้GOLDEN RATIO

ส าหรบัผูเ้ร่ิมตน้ในส่วนของการน าไปใช ้เพียงน า Template Grid ( .EPS / .PSD ) 
ไปวางใวบ้นสุด Layer ของ Artwork แลว้จะกลบัซา้ย กลบัขวา หมุนไปมา หรือ ยดืเขา้
ออก เพื่อใหเ้ห็นเสน้แบ่ง collum ท่ีเหมาะสม โดยไมไ่ดม้ีขอ้จ ากดัตายตวัว่าจะตอ้งยดึ

สดัส่วนแบบลงไดพ้อดี แต่สามารถปรบั และยดืหยุน่ได้ เพ่ือเป็นแนวทางใหเ้ห็นถึงเสน้ 

Grid เพ่ือก าหนด Space และ Alignment ของวตัถุ ต าแหน่งของการออกแบบต่างๆ
ไดส้มดุลมากข้ึน เช่น จะจดัช่องใดพื้ นท่ีวา่ง และช่องใดจะเป็นจุดเด่นของงาน ซ่ึงส่วนมากก็

จะพบวา่ มกัจะวางใวใ้นจุดเร่ิมตน้ของเสน้ลายกน้หอยท่ีจะมว้นออกมาแบบไม่มท่ีีส้ินสุด 















ตัวอย่างการออกแบบ ดว้ยการใช ้GOLDEN RATIO



1.2  สดัส่วนจากความรูสึ้ก    โดยท่ีศิลปะน้ันไมไ่ดส้รา้งขึ้ นเพื่อความงามของ

รูปทรงเพียง อยา่งเดียว แต่ยงัสรา้งขึ้ นเพื่อแสดงออกถึงเน้ือหา เร่ืองราว ความรูสึ้ก

ดว้ยสดัส่วนจะช่วย เน้นอารมณ ์ความรูสึ้ก ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ ์   และ

เร่ืองราวท่ีศิลปินตอ้งการ ลกัษณะเช่น น้ี ท าใหง้าน ศิลปะของชนชาติต่าง ๆ     มี

ลกัษณะแตกต่างกนั เน่ืองจากมีเรื่องราว อารมณ ์และ ความรูสึ้กท่ีตอ้งการ

แสดงออกต่าง ๆ กนัไป 



ความสมดุล  (BALANCE) 

ความสมดุล หมายถึง ความเท่ากนั หรือการถ่วงเพ่ือใหเ้กิดการเท่ากนั การเท่ากนัน้ี

อาจจะไม่เท่ากนัจริงก็ได ้แต่เท่ากนัในความรูสึ้กของมนุษย ์ในงานศิลปะถา้มองดูแลว้รูสึ้ก

วา่บางส่วนหนักไป แน่นไป   หรือ เบา  บางไปก็จะท าใหภ้าพน้ันดูเอนเอียง  และเกิด

ความ รูสึ้กไม่สมดุล เป็นการบกพร่องทางความงาม

ในทางศิลปะและการออกแบบ เราแทนค่าของน ้าหนักเป็นภาพท่ีเห็นดว้ยตา เช่น

น ้าหนักเป็นเสน้ รูปร่าง รูปทรง หรือสี ซ่ึงเป็นการรบัรูไ้ดท้างประสาทตา



ความสมดุล  (BALANCE) 

ความสมดุลท่ีเกิดข้ึนน้ีมี 3 ลกัษณะคือ

1. สมดุลท่ีเท่ากนั (Symmetrical Balance หรือ Formal Balance) เป็น
การจดัวางภาพสองขา้งท่ีมีขนาดเท่ากนัลงบนพื้ นท่ี ซ่ึงแต่ละภาพจะถูกจดัวางห่างจาก

ศูนยก์ลางเท่ากนั หรือจะเทียบง่ายๆคือ สามารถวาดเสน้ลงกลางกระดาษ เพ่ือสรา้งภาพ

สะทอ้นก็จะไดส้มดุลท่ีเท่ากนัซ่ึงท าใหเ้กิดความรูสึ้กน่ิงอยูก่บัท่ี มัน่คง สง่างามน่าเกรง

ขาม 



ความสมดุล  (BALANCE) 



ความสมดุล  (BALANCE) 

ท่ีมา : http://www.artbangkok.com/?p=2400



ความสมดุล  (BALANCE) 

2. สมดุลท่ีไมเ่ท่ากนั (Asymmetrical Balance หรือ Informal Balance) 
ภาพสองขา้งไมเ่ท่ากนั โดยขา้งหน่ึงมีขนาดมากกวา่อีกขา้งหน่ึง ท าใหเ้กิดดุลยภาพท่ีไม่

เท่ากนัซ่ึงการหาต าแหน่งเพ่ือจดัวางภาพใหเ้กิดสมดุลแบบน้ี มกันิยมใชก้ฎแห่งการ

ชดเชย (Rule of Compensation) และกฎอมตะ (Golden Rule) คือ จะตอ้ง
เล่ือนภาพขา้งท่ีมีน ้าหนักมากกวา่เขา้มาใกลจุ้ดศูนยก์ลาง จึงจะท าใหเ้กิดความสมดุล 

หรือ ต าแหน่งท่ีเกิดจากเสน้แบ่งส่วน 3 ส่วน ในแนวตั้งฉาก และแนวนอนตดักนั คือ

ต าแหน่งท่ีเหมาะสมส าหรบัวางภาพเพื่อใหเ้กิด ความสมดุลท่ีไมเ่ท่ากนั



ความสมดุล  (BALANCE) 

ความสมดุลแบบไม่เท่ากนัดว้ยรูปร่างขนาด แต่เท่ากนัในความรูสึ้ก



ความสมดุล  (BALANCE) 

ความสมดุล

แบบไม่

เท่ากนัดว้ย

รูปร่างขนาด

แต่เท่ากนัใน

ความรูสึ้ก



ความสมดุล  (BALANCE) 

. สมดุลแบบวงกลม (Radial balance symmetry) – เกิดความสมดุลรอบรศัมี 

ดว้ยองคป์ระกอบซ ้า ๆ



จงัหวะ (RHYTHM)

จงัหวะ (Rhythm) คือ การเคล่ือนไหวท่ีเกิดจาการซ ้ากนัขององคป์ระกอบปเป็นการซ ้าท่ี
เป็นระเบียบจากระเบียบธรรมดาท่ีมีช่วงห่างเท่าๆ กนั มาเป็นระเบียบท่ีสูงข้ึน      ซบัซอ้น

ข้ึนจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลกัษณะของศิลปะ 

การซ ้าของหน่วย   หรือการสลบักนัของหน่วยกบัช่องไฟ  หรือเกิดจาก การเล่ือนไหล

ต่อเน่ืองกนัของเสน้ สี รูปทรง หรือ น ้าหนัก  รูปแบบๆ หน่ึง อาจเรียกวา่ “แมล่าย”   การน า

แมล่ายมาจดัวางซ ้า ๆกนัท าใหเ้กิด  จงัหวะ  และถา้จดัจงัหวะใหแ้ตกต่างกนัออกไป ดว้ยการ

เวน้ช่วง หรือสลบัช่วง  ก็จะเกิดลวดลาย  ท่ีแตกต่างกนัออกไปไดอ้ยา่งมากมาย   แต่จงัหวะ

ของลายเป็นจงัหวะอยา่งง่าย ๆ ใหค้วามรูสึ้กเพียงผิวเผิน และเบ่ือง่าย เน่ืองจากขาด

ความหมายเป็นการรวมตวัของส่ิงท่ีเหมือนกนั  แต่ไมม่ีความหมายในตวัเอง



จงัหวะ (RHYTHM)

จงัหวะท่ีน่าสนใจและมีชีวิต ไดแ้ก่  การเคล่ือนไหวของ คน  สตัว ์ การเติบโตของพืช   การ

เตน้ร า เป็นการเคล่ือนไหวของโครงสรา้งท่ีให ้ความบนัดาลใจในการสรา้งรูปทรงท่ีมี

ความหมาย    เน่ืองจากจงัหวะของลายน้ัน ซ ้าตวัเองอยูต่ลอดไปไม่มีวนัจบ   และมีแบบรูป

ของการซ ้าท่ีตายตวั   แต่งานศิลปะแต่ละช้ินจะตอ้งจบลงอยา่งสมบรูณ ์และมีความหมายใน

ตวั   

การจดัจงัหวะต่อเน่ือง (Continuous Rhythm) หมายถึงการเคล่ือนไหวท่ีมีจงัหวะ
ต่อเน่ืองกนั ซ่ึงอาจจะเป็นเสน้สี น ้าหนัก รูปร่างรูปทรงมีจงัหวะต่อเน่ืองกนัไป โดยไมเ่ห็น

พื้ นท่ีวา่ง

การจดัจงัหวะแบบกา้วหนา้ (Progressive Rhythm) การจดัจงัหวะใหเ้พ่ิมข้ึนเป็น
ล าดบั เป็นการสรา้งสรรคใ์หเ้กิดการเปล่ียนแปลงทีละนอ้ย สามารถเกอดข้ึนได้ โดยการใช้

เสน้สี น ้าหนัก ขนาด รูปร่างรูปทรง พื้ นผิว



https://www.pinterest.it/pin/555279829050002938/ https://www.pinterest.it/pin/295548794297100648/

https://www.pinterest.it/pin/555279829050002938/
https://www.pinterest.it/pin/295548794297100648/






https://www.saatchiart.com/art/Drawing-RHYTHM-Ink-

drawing-series/799221/6348649/view

https://www.saatchiart.com/art/Drawing-RHYTHM-Ink-drawing-series/799221/6348649/view


HTTPS://WWW.PINTEREST.COM/PIN/ 284149057719646382/ https://www.pinterest.com/alexandernccgra/rhythm-

and-balance/

https://www.pinterest.com/pin/284149057719646382/
https://www.pinterest.com/alexandernccgra/rhythm-and-balance/


การซ ้า (REPETITION)

การสรา้งภาพดว้ยวธีิการซ ้า ท าไดห้ลายวธีิ เช่น การซ ้าดว้ยองคป์ระกอบท่ีมองเห็นได ้ไดแ้ก่ 

รูปร่าง ขนาด ผิวสมัผสั ทิศทาง ต าแหน่ง ท่ีวา่ง และแรงดึงดูด

การซ ้าในงานศิลปะสามารถเกิดไดห้ลายลกัษณะ เช่น การซ ้าดว้ยเสน้ การซ ้าดว้ยสี การซ ้าดว้ย

รูปร่าง รูปทรง การซ ้าดว้ยขนาด โดยการซ ้าดว้ยรูปร่าง (SHAPE) น้ันส าคญัท่ีสุดและมีการใช้
งานบ่อยท่ีสุด อีกทั้งยงัแสดงถึงความแตกต่างระวา่งองคป์ระกอบท่ีน ามาใชไ้ม่ว่าจะเป็นขนาด สี 

ผิวสมัผสั 

นอกจากน้ียงัมีการซ ้าดว้ยขนาด คือการสรา้งสรรคร์ูปทรงใหม่ๆใหม้ีขนาดท่ีเท่าๆกบัรูปทรงท่ี

เหมือนกนัหรือคลา้ยกนั 

ขอ้ควรระวงัในการซ ้า

การซ ้าเป็นการสรา้งองคป์ระกอบท่ีง่ายท่ีสุด ช่วยใหเ้กิดความกลมกลืน เรียบง่าย แต่ระมดัระวงัวา่

ถา้เรียบง่ายมากเกินไปก็จะเกิดความน่าเบ่ือได ้ 



https://www.shutterstock.com/th/image-vector/japanese-

vector-pattern-asian-wave-background-585026608

https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%

9A-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87-

%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%

B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95-1168266/

https://www.shutterstock.com/th/image-vector/japanese-vector-pattern-asian-wave-background-585026608
https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95-1168266/


HTTPS://WWW.PINTEREST.IT/PIN/311170655474764693/ https://www.pinterest.it/pin/437201076319453981/

https://www.pinterest.it/pin/311170655474764693/
https://www.pinterest.it/pin/437201076319453981/


การเน้นจุดเด่น  ( EMPHASIS) 

จุดเด่น  ( Emphasis) หมายถึงส่วนส าคญัท่ีปรากฏชดั สะดุดตาท่ีสุดในงาน ศิลปะ 

จุดเด่นจะช่วยสรา้งความน่าสนใจในผลงานใหภ้าพมีความสวยงาม มีชีวิตชีวา จุดเด่นน้ัน

เกิดจากการจดัวางท่ีเหมาะสม 

ระดบัจุดสนใจในงานออกแบบเป็น 3ระดบัดว้ยกนั คือ

1. จุดส าคญัของงาน (Dominant)

2. จุดส าคญัรอง (Subdominant)

3. จุดส าคญัยอ่ย (Subordinant)



1. จุดส าคญัของงาน (Dominant)

2. จุดส าคญัรอง (Subdominant)

3. จุดส าคญัยอ่ย (Subordinant)

1

2

3



การเน้นจุดเด่น  ( EMPHASIS) 

การออกแบบท่ีน าหลกัการเน้นมาใช ้จะตอ้งพิจารณาถึงการจดัคุณภาพและประสิทธิภาพของรูปทรง รูปร่าง 

ชว่งระยะ เสน้ สี และพื้ นผิวในงานออกแบบ

วิธีการเน้นจุดสนใจซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 3 วิธีคือ

1. การเน้นดว้ยการตดักนั (Emphasis by Contrast) จุดสนใจมีผลมาจากองคป์ระกอบส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดท่ีมีความแตกต่างออกไปจากส่ิงอ่ืน ส่ิงน้ันเป็นการดึงดูดความสนใจดว้ยความแปลกของตวัเอง เชน่ 

องคป์ระกอบเป็นแนวตั้ง ถา้มีส่ิงท่ีเป็นแนวนอนมาขดัส่ิงนั้นจะเป็นจุดสนใจ /องคป์ระกอบส่วนใหญ่มี
รูปรา่งไม่แน่นอน ถา้มีรูปที่เป็นเรขาคณิต หรือมีสีสีสนั หรือเป็นสิ่งของคนละประเภทท่ีแตกตา่งกนัมา

ประกอบรูปนั้นก็จะกลายเป็นจุดสนใจ /การออกแบบท่ีมีสีเรียบๆ ส่วนท่ีมีรายละเอียดมากท่ีสุด มีความ
คมชดั และมีสีหลายสี ส่วนนั้นจะเป็นจุดเนน้ข้ึนมา /เม่ือองคป์ระกอบส่วนอ่ืนๆของภาพมีขนาด
ใกลเ้คียงกนั ถา้มีส่วนไหนใหญ่ หรือชดักว่า ส่วนนั้นก็จะกลายเป็นจุดสนใจในทนัที และเม่ือรูปทรง

ธรรมชาตถิูกท าใหผิ้ดรูปรา่งไป รูปท่ีพอจะเหลือเคา้เดิมบา้งก็จะกลายเป็นจุดสนใจ



การเน้นจุดเด่น  ( EMPHASIS) 

2. การเน้นดว้ยการแยกอยูโ่ดดเด่ียว (Emphasis by Isolation) การเน้นดว้ยการขดักนั
เป็นเทคนิคของการเน้นดว้ยการแยกอยูโ่ดดเด่ียว เมื่อส่ิงหน่ึงถูกแยกออกมาจากกลุ่ม ส่ิงน้ันจะ

เป็นจุดสนใจ เพราะเมื่อแยกออกไปส่ิงน้ันก็จะดูส าคญัขึ้ นมา น่ีเป็นการขดักนัอีกแบบหน่ึง ซ่ึงเป็น

ในเร่ืองของต าแหน่งท่ีวา่ง การวางจุดสนใจไวก้ลางภาพถือเป็นความตั้งใจของผูอ้อกแบบ แต่ถา้

ผูอ้อกแบบวางจุดสนใจไวใ้กลข้อบภาพ จะมีแรงดึงดูดสายตาของผูดู้ใหอ้อกมาดูภาพมากกวา่









เอกภาพ  (UNITY)

เอกภาพ  (Unity) ความเป็นหน่วยหรือเป็นอนัดียวกนั มีความกลมกลืนเขา้กนัได ้หรืออยูร่วมกนัไดดี้ระหวา่งองคป์ระกอบ เช่น 
เสน้ รูปรา่ง รูปทรง ซ่ึงสายตามองเห็น และรูสึ้กไดว้า่มีความกลมกลืนต่อเน่ืองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  การสรา้งงานออกแบบใหม้ี

เอกภาพมี 4 วธีิ

1การซ ้า (Repetition) คือ การจดัองคป์ระกอบในส่วนต่างๆใหซ้ ้ากนั สมัพนัธก์นั ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีซ ้ากนัอาจเป็นไดท้ั้งสี 
รูปรา่ง ผิวสมัผสั ทิศทาง หรือ

2 น ามาใกลชิ้ดกนั (Proximity) คือ การน าเอาองคป์ระกอบท่ีอยูก่ระจดักระจายน ามาจดัใหอ้ยูใ่กลชิ้ดกนั ท าใหเ้หมือนเป็น
เร่ืองเดียวกนั จะท าใหเ้กิดความรูสึ้กเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นเรื่องราวท่ีมีความสมัพนัธก์นั

3 การกระท าต่อเน่ือง (Alignment) คือ เป็นการกระท าท่ีต่อเน่ืองเป็นธรรมชาติ โดยใชค้วามต่อเน่ืองของ เสน้ มุม หรือ
ทิศทาง จากรูปรา่งหน่ึงไปอีกรูปร่างหน่ึง รูปรา่งจะดูไมล่่องลอยอยูอ่ยา่งสบัสน แต่จะจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีค่อนขา้งแน่นอน และ

ก่อใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดียวดงัภาพ

4 ความหลากหลาย (contrast) ถึงแมว้า่เอกภาพจะเป็นการออกแบบท่ีมีความกลมกลืนกนัขององคป์ระกอบต่างๆ แต่การสรา้ง
ภาพใหม้ีเอกภาพมากเกินไปจะท าใหภ้าพน้ันเกิดความน่าเบ่ือ เช่นภาพกระดานหมากรุก แต่เมื่อเราน ารปูทรงต่างๆ ซ่ึงอาจจะซ ้า

กนัแต่ขนาดต่างกนั สีก็อาจจะซ ้ากนัไดแ้ต่ต่างระดบัสี ไมใ่ช่การซ ้าแบบธรรมดาแต่เป็นความหลากหลายท่ีแตกต่างกนั 







Alignment
https://lalitartblog.wordpress.com/%

E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%

A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%

B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%

E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%

94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%

B8%87/

https://lalitartblog.wordpress.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87/


https://wallpapersafari.com/w/crENBI

Contrast

https://www.wilx.com/content/news/A-positive-attitude-might-help-you-live-longer-

558460171.html

https://wallpapersafari.com/w/crENBI
https://www.wilx.com/content/news/A-positive-attitude-might-help-you-live-longer-558460171.html


CONTRAST

https://www.pinterest.com/pin/710513278690638497/ https://www.pinterest.com/pin/710513278690638497/

https://www.pinterest.com/pin/710513278690638497/
https://www.pinterest.com/pin/710513278690638497/


The End


