
การจดัองค์ประกอบของศิลปะ 

การจดัองคป์ระกอบของศิลปะ  คือ การใชท้ศันธาตุ อนัไดแ้ก่ เส้น สี แสงและเงา รูปราง รูปทรง 

พื้นผวิ ฯลฯ มาจดัเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดความงาม โดยศิลปินและนกัออกแบบใชท้ศันธาตุมาสร้างสรรคต์าม

แนวทางการออกแบบและสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคลท่ีเราเรียกวา่ คุณค่าทางดา้นเน้ือหา เป็นเร่ืองราว ท่ี

ศิลปินและนกัออกแบบไดส้ร้างสรรค ์แสดงออกมาใหผู้ช้มไดส้ัมผสั รับรู้โดยอาศยัรูปลกัษณะท่ีเกิดจากการ

จดัองคป์ระกอบศิลป์  

การจดัองคป์ระกอบศิลป์นั้นมีหลกัท่ีควรค านึง อยู ่5 ประการ คือ 

1.สัดส่วน (Proportion) การเอาน าส่วนประกอบต่างๆ มาจดัใหไ้ดส้ัดส่วนท่ีเหมาะสมซ่ึงแสดง

ความสัมพนัธ์ของจ านวน ความกวา้ง ยาว ลึก น ้าหนกั ขนาดของรูปทรงต่างๆ สัดส่วนนบัเป็นหลกัส าคญั

ของการจดัภาพ ท าใหช้ิ้นงานนั้นมีความสมบูรณ์และสัมพนัธ์กลมกลืนกนัอยา่งงดงาม เช่น สัดส่วนของ

มนุษยก์บัท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองใชส้อย และ เส้ือผา้ สัดส่วนในทางศิลปะเป็นเร่ืองราวของความรู้สึกทาง

สุนทรียภาพ การสมสัดส่วนน้ีหมายรวมไปถึงความสัมพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสมของ สี แสง เงา และทศันธาตุ

อ่ืน ๆ ดว้ย 

สัดส่วน หมายถึง  ความสัมพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสมระหวา่งขนาดขององคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั     

ทั้งขนาดท่ีอยูใ่นรูปทรงเดียวกนัหรือระหวา่งรูปทรง และรวมถึง  ความสัมพนัธ์กลมกลืนระหวา่ง

องคป์ระกอบทั้งหลายดว้ย     ซ่ึงเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่นอ้ยขององคป์ระกอบทั้งหลายท่ีน ามา

จดัรวมกนั ความเหมาะสมของสัดส่วนอาจจะพิจารณาจากคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1.1   สัดส่วนท่ีเป็นมาตรฐาน จากรูปลกัษณะตามธรรมชาติของคน สัตว ์พืช ซ่ึงโดยทัว่ไป ถือวา่ 

สัดส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามท่ีเหมาะสมท่ีสุด   หรือจากรูปลกัษณะท่ีเป็นการ สร้างสรรคข์องมนุษย ์

เช่น Gold section  เป็นกฎในการสร้างสรรครู์ปทรงของกรีก ซ่ึงถือวา่ "ส่วนเล็กสัมพนัธ์กบัส่วนท่ีใหญ่กวา่  

ส่วนท่ีใหญ่กวา่สัมพนัธ์กบั  ส่วนรวม"  ท าใหส่ิ้งต่าง ๆ   ท่ีสร้างข้ึนมีสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัทุกส่ิงอยา่งลงตวั 



 

ภาพ Gold section 

ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/557390891380688682/?autologin=true 

Golden Ratio (สัดส่วนทองค า) มาจากการค านวนทางคณิตศาสตร์เพื่อท าใหง้านออกแบบมีสัดส่วน

ท่ีงามตามสูตตรค านวณท่ีคิดคน้โดย เลโอนาร์โด ฟีโบนชัชี ท่ีใชต้วัเลขทางคณิตศาสตร์มาอธิบายความงาม

งดงามของธรรมชาติ อตัราส่วนของสัดส่วนทองค าจะเท่ากบั 1 : 1.618 หลกัการของ Golden ratio คือ เม่ือมี

จ านวนอยูส่องจ านวน สองจ านวนนั้นจะเป็นสัดส่วนทองค าหรือ Golden ratio ก็ต่อเม่ือผลบวกของสอง

จ านวนนั้นส่วนดว้ยจ านวนท่ีมากกวา่ มีค่าเท่ากบั จ  านวนท่ีมีค่ามากส่วนดว้ยจ านวนท่ีมีค่านอ้ย จ านวนบวก

สองจ านวนท่ีเป็นค าตอบของสัดส่วนน้ีคือ 1 บวก รูท 5  และ 2 ซ่ึงจะท าให ้Golden ratio มีค่าเป็น 

1.618033988 หรือถา้เทียบง่ายๆ เลยก็คือ ถา้เรามีรูปยาว 1000 pixel อีกดา้นหน่ึงก็คือ 1618 pixel นัน่เอง 

สัดส่วนทองค านั้นไม่ไดมี้แค่รูปแบบเดียวแต่ยงัมีหลายรูปแบบเช่น รูปสามเหล่ียมท่ีเป็นสัดส่วน

ทองค ารูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ท่ีมีดา้นเท่าสองขา้งเท่ากนัซ่ึงจะตรงกบัอตัราส่วน Golden Ratio  

 

ท่ีมา : https://www.grappik.com/golden-ratio 

https://www.pinterest.com/pin/557390891380688682/?autologin=true
https://www.grappik.com/golden-ratio


สัดส่วนทองค า (Golden Ratio) สามารถพบเห็นไดทุ้กท่ีไม่วา่จะเป็น พืช สัตว ์ใบหนา้มนุษย ์งาน
ศิลปะ งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบ เช่นในการออกแบบ Logo ต่างๆก็จะพบเห็นวา่มีการใชส้ัดส่วน
ทองค า (Golden Ratio)อา้งอิงไดเ้สมอ  Logo ท่ีออกมาจึงดูมีองคป์ระกอบท่ีสมบูรณ์และสามารถใชไ้ปได้
อยา่งยาวนาน 

 

ท่ีมา : fastcodesign.com 

 

ท่ีมา : pinterest.com 



 

ภาพการออกแบบโลโกท่ี้ใช ้Golden Ratio 

ท่ีมา : pinterest.com 

 

ท่ีมา : https://www.grappik.com/golden-ratio 

https://www.grappik.com/golden-ratio


 

ท่ีมา : https://medium.com/imkrz/golden-ratio-

%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-

%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%

E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-

%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%

E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%AD-994fde7da56a 

การใช ้Golden Ratio 
ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ในส่วนของการน าไปใช ้เพียงน า Template Grid ( .EPS / .PSD ) ไปวางใวบ้นสุด 

Layer ของ Artwork แลว้จะกลบัซา้ย กลบัขวา หมุนไปมา หรือ ยดืเขา้ออก เพื่อใหเ้ห็นเส้นแบ่ง collum ท่ี
เหมาะสม โดยไม่ไดมี้ขอ้จ ากดัตายตวัวา่จะตอ้งยดึสัดส่วนแบบลงไดพ้อดี แต่สามารถปรับ และยดืหยุน่ได ้
เพื่อเป็นแนวทางให้เห็นถึงเส้น Grid เพื่อก าหนด Space และ Alignment ของวตัถุ ต าแหน่งของการออกแบบ
ต่างๆไดส้มดุลมากข้ึน เช่น จะจดัช่องใดพื้นท่ีวา่ง และช่องใดจะเป็นจุดเด่นของงาน ซ่ึงส่วนมากก็จะพบวา่ 
มกัจะวางใวใ้นจุดเร่ิมตน้ของเส้นลายกน้หอยท่ีจะมว้นออกมาแบบไม่มีท่ีส้ินสุด  

https://medium.com/imkrz/golden-ratio-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%AD-994fde7da56a
https://medium.com/imkrz/golden-ratio-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%AD-994fde7da56a
https://medium.com/imkrz/golden-ratio-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%AD-994fde7da56a
https://medium.com/imkrz/golden-ratio-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%AD-994fde7da56a
https://medium.com/imkrz/golden-ratio-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%AD-994fde7da56a
https://medium.com/imkrz/golden-ratio-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%AD-994fde7da56a


 

ท่ีมา : http://www.naparung.com/golden-ratio-

%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E

0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/ 

  

ท่ีมา : pinterest.com 

http://www.naparung.com/golden-ratio-%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://www.naparung.com/golden-ratio-%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://www.naparung.com/golden-ratio-%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/


 

ท่ีมา : https://idxw.net/ 

อีกวธีินึงของการสร้าง Golden Ratio (สัดส่วนทองค า) สามารถท าเองไดไ้ม่ยาก โดยใชว้งกลมตาม
ภาพซอ้นทบักนั 

 

ท่ีมา : https://www.grappik.com/golden-ratio 

 

Animal Logos Vol 2 by Tom Anders Watkins 

ท่ีมา : https://www.behance.net/gallery/17228689/Animal-Logos-Vol-2 

https://idxw.net/
https://www.grappik.com/golden-ratio
https://www.behance.net/tomanders
https://www.behance.net/gallery/17228689/Animal-Logos-Vol-2


 

Animal Logos Vol 2 by Tom Anders Watkins 

ท่ีมา : https://www.behance.net/gallery/17228689/Animal-Logos-Vol-2 

  

Tree Grid* by George Bokhua 
ท่ีมา : https://dribbble.com/shots/2885264-Tree-Grid 

  1.2  สัดส่วนจากความรู้สึก    โดยท่ีศิลปะนั้นไม่ไดส้ร้างข้ึนเพื่อความงามของรูปทรงเพียง อยา่ง

เดียว แต่ยงัสร้างข้ึนเพื่อแสดงออกถึงเน้ือหา เร่ืองราว ความรู้สึกดว้ยสัดส่วนจะช่วย เนน้อารมณ์ ความรู้สึก 

ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์    และเร่ืองราวท่ีศิลปินตอ้งการ ลกัษณะเช่น น้ี ท าใหง้าน ศิลปะของชนชาติต่าง ๆ     

มีลกัษณะแตกต่างกนั เน่ืองจากมีเร่ืองราว อารมณ์ และ ความรู้สึกท่ีตอ้งการแสดงออกต่าง ๆ กนัไป  

2.ความสมดุล  (Balance)  ความสมดุล หมายถึง ความเท่ากนั หรือการถ่วงเพื่อใหเ้กิดการเท่ากนั การ

เท่ากนัน้ีอาจจะไม่เท่ากนัจริงก็ได ้แต่เท่ากนัในความรู้สึกของมนุษย ์ในงานศิลปะถา้มองดูแลว้รู้สึกวา่

https://www.behance.net/tomanders
https://www.behance.net/gallery/17228689/Animal-Logos-Vol-2
https://dribbble.com/george-bokhua
https://dribbble.com/shots/2885264-Tree-Grid


บางส่วนหนกัไป แน่นไป   หรือ เบา  บางไปก็จะท าใหภ้าพนั้นดูเอนเอียง  และเกิดความ รู้สึกไม่สมดุล 

เป็นการบกพร่องทางความงาม 

ในทางศิลปะและการออกแบบ เราแทนค่าของกอ้นน ้าหนกัเป็นภาพท่ีเห็นดว้ยตา เช่น น ้าหนกัเป็น

เส้น รูปร่าง รูปทรง หรือสี ซ่ึงเป็นการรับรู้ไดท้างประสาทตา ความสมดุลท่ีเกิดข้ึนนั้นมี 3 ลกัษณะคือ 

  1. สมดุลท่ีเท่ากนั (Symmetrical Balance หรือ Formal Balance) เป็นการจดัวางภาพสองขา้งท่ีมี

ขนาดเท่ากนัลงบนพื้นท่ี ซ่ึงแต่ละภาพจะถูกจดัวางห่างจากศูนยก์ลางเท่ากนั หรือจะเทียบง่ายๆคือ สามารถ

วาดเส้นลงกลางกระดาษ เพื่อสร้างภาพสะทอ้นก็จะไดส้มดุลท่ีเท่ากนัซ่ึงท าใหเ้กิดความรู้สึกน่ิงอยูก่บัท่ี 

มัน่คง สง่างามน่าเกรงขาม  

 

ตวัอยา่งการสมมาตรท่ีดุลเท่ากนั 

ท่ีมา: https://www.photoschoolthailand.com/ 

2. สมดุลท่ีไม่เท่ากนั (Asymmetrical Balance หรือ Informal Balance) ภาพสองขา้งไม่เท่ากนั โดย

ขา้งหน่ึงมีขนาดมากกวา่อีกขา้งหน่ึง ท าใหเ้กิดดุลยภาพท่ีไม่เท่ากนัซ่ึงการหาต าแหน่งเพื่อจดัวางภาพใหเ้กิด

สมดุลแบบน้ี มกันิยมใชก้ฎแห่งการชดเชย (Rule of Compensation) และกฎอมตะ (Golden Rule) คือ จะตอ้ง

เล่ือนภาพขา้งท่ีมีน ้าหนกัมากกวา่เขา้มาใกลจุ้ดศูนยก์ลาง จึงจะท าใหเ้กิดความสมดุล หรือ ต าแหน่งท่ีเกิดจาก

เส้นแบ่งส่วน 3 ส่วน ในแนวตั้งฉาก และแนวนอนตดักนั คือต าแหน่งท่ีเหมาะสมส าหรับวางภาพเพื่อให้เกิด 

ความสมดุลท่ีไม่เท่ากนั 

https://www.photoschoolthailand.com/7-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A1/


 

elephant and dog sit on a summer beach by Photobank gallery 

ท่ีมา : http://www.number24.co.th 

 

 

Man in a boat floats next to a big fish, whale by musicman 

ท่ีมา : http://www.number24.co.th 

 

http://shutterstock.7eer.net/c/132166/42119/1305?u=http%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fpic-95634541%2Fstock-photo-elephant-and-dog-sit-on-a-summer-beach.html%3Ftcr%3Dimg%26tpl%3Ddesign-4essetypeofbalaind
http://www.number24.co.th/portfolio-item/4-essential-types-of-balance-in-design-and-why-you-need-them/
http://shutterstock.7eer.net/c/132166/42119/1305?u=http%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fpic-128247626%2Fstock-photo-man-in-a-boat-floats-next-to-a-big-fish-whale.html%3Ftcr%3Dimg%26tpl%3Ddesign-4essetypeofbalaind
http://www.number24.co.th/portfolio-item/4-essential-types-of-balance-in-design-and-why-you-need-them/


           3. สมดุลแบบวงกลม (Radial balance symmetry) – เกิดความสมดุลรอบรัศมี ดว้ยองคป์ระกอบซ ้ า ๆ  

 

 
https://pixabay.com/th/  

3.จงัหวะ (Rhythm) คือ การเคล่ือนไหวท่ีเกิดจาการซ ้ ากนัขององคป์ระกอบเป็นการซ ้ าท่ีเป็นระเบียบ

จากระเบียบธรรมดาท่ีมีช่วงห่างเท่าๆ กนั มาเป็นระเบียบท่ีสูงข้ึน      ซบัซอ้นข้ึนจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลกัษณะ

ของศิลปะ โดยเกิดจาก การซ ้ าของหน่วย   หรือการสลบักนัของหน่วยกบัช่องไฟ  หรือเกิดจาก การเล่ือน

ไหลต่อเน่ืองกนัของเส้น สี รูปทรง หรือ น ้าหนกั  รูปแบบๆ หน่ึง อาจเรียกวา่แม่ลาย   การน าแม่ลายมาจดั

วางซ ้ า ๆกนัท าใหเ้กิด  จงัหวะ  และถา้จดัจงัหวะใหแ้ตกต่างกนัออกไป ดว้ยการเวน้ช่วง หรือสลบัช่วง  ก็จะ

เกิดลวดลาย  ท่ีแตกต่างกนัออกไปไดอ้ยา่งมากมาย   แต่จงัหวะของลายเป็นจงัหวะอยา่งง่าย ๆ ใหค้วามรู้สึก

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5-%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0-%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-266858/


เพียงผวิเผนิ และเบ่ือง่าย เน่ืองจากขาดความหมายเป็นการรวมตวัของส่ิงท่ีเหมือนกนั  แต่ไม่มีความหมายใน

ตวัเอง จงัหวะท่ีน่าสนใจและมีชีวติ ไดแ้ก่  การเคล่ือนไหวของ คน  สัตว ์ การเติบโตของพืช   การเตน้ร า 

เป็นการเคล่ือนไหวของโครงสร้างท่ีให ้ความบนัดาลใจในการสร้างรูปทรงท่ีมีความหมาย    เน่ืองจาก

จงัหวะของลายนั้น ซ ้ าตวัเองอยูต่ลอดไปไม่มีวนัจบ   และมีแบบรูปของการซ ้ าท่ีตายตวั   แต่งานศิลปะแต่ละ

ช้ินจะตอ้งจบลงอยา่งสมบูรณ์ และมีความหมายในตวั    

 

Composition of vintage car wheels – Concept of retro classic vehicles transportation by View Apart 

ท่ีมา : http://www.number24.co.th 

 

ท่ีมา : https://board.postjung.com/645678?hl=my 

http://shutterstock.7eer.net/c/132166/42119/1305?u=http%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fpic-243605665%2Fstock-photo-composition-of-vintage-car-wheels-concept-of-retro-classic-vehicles-transportation.html%3Ftcr%3Dimg%26tpl%3Ddesign-4essetypeofbalaind
http://www.number24.co.th/portfolio-item/4-essential-types-of-balance-in-design-and-why-you-need-them/
https://board.postjung.com/645678?hl=my


 และส่ิงท่ีจะเกิดควบคู่กบัจงัหวะ คือการซ ้ า (REPETITION)นัน่เอง การสร้างภาพดว้ยวธีิการซ ้ า ท าได้
หลายวธีิ เช่น การซ ้ าดว้ยองคป์ระกอบท่ีมองเห็นได ้ไดแ้ก่ รูปร่าง ขนาด ผวิสัมผสั ทิศทาง ต าแหน่ง ท่ีวา่ง 

และแรงดึงดูด 

การซ ้ าในงานศิลปะสามารถเกิดไดห้ลายลกัษณะ เช่น การซ ้ าดว้ยเส้น การซ ้ าดว้ยสี การซ ้ าดว้ย

รูปร่าง รูปทรง การซ ้ าดว้ยขนาด โดยการซ ้ าดว้ยรูปร่าง (SHAPE) นั้นส าคญัท่ีสุดและมีการใชง้านบ่อยท่ีสุด 

อีกทั้งยงัแสดงถึงความแตกต่างระวา่งองคป์ระกอบท่ีน ามาใชไ้ม่วา่จะเป็นขนาด สี ผวิสัมผสั  

นอกจากน้ียงัมีการซ ้ าดว้ยขนาด คือการสร้างสรรครู์ปทรงใหม่ๆใหมี้ขนาดท่ีเท่าๆกบัรูปทรงท่ี

เหมือนกนัหรือคลา้ยกนั  

ขอ้ควรระวงัในการซ ้ า 

การซ ้ าเป็นการสร้างองคป์ระกอบท่ีง่ายท่ีสุด ช่วยใหเ้กิดความกลมกลืน เรียบง่าย  แต่ระมดัระวงัวา่

ถา้เรียบง่ายมากเกินไปก็จะเกิดความน่าเบ่ือได ้  

4.การเนน้จุดเด่น  ( Emphasis) หมายถึงส่วนส าคญัท่ีปรากฏชดั สะดุดตาท่ีสุดในงาน ศิลปะ จุดเด่น

จะช่วยสร้างความน่าสนใจในผลงานใหภ้าพมีความสวยงาม มีชีวติชีวา จุดเด่นนั้นเกิดจากการจดัวางท่ี

เหมาะสม  

ระดบัจุดสนใจในงานออกแบบเป็น 3ระดบัดว้ยกนั คือ 

     1. จุดส าคญัของงาน (Dominant) 

     2. จุดส าคญัรอง (Subdominant) 

     3. จุดส าคญัยอ่ย (Subordinant) 



 

องคป์ระกอบแบบ จุดเด่น จุดรอง 

ท่ีมา : นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ ์

 

    การออกแบบท่ีน าหลกัการเนน้มาใช ้จะตอ้งพิจารณาถึงการจดัคุณภาพและประสิทธิภาพของรูปทรง 

รูปร่าง ช่วงระยะ เส้น สี และพื้นผวิในงานออกแบบ 

  วธีิการเนน้จุดสนใจซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั 3 วธีิคือ 

     1. การเนน้ดว้ยการตดักนั (Emphasis by Contrast) จุดสนใจมีผลมาจากองคป์ระกอบส่ิง

หน่ึงส่ิงใดท่ีมีความแตกต่างออกไปจากส่ิงอ่ืน ส่ิงนั้นเป็นการดึงดูดความสนใจดว้ยความแปลก

ของตวัเอง ซ่ึงมีทางเป็นไปไดม้าก เช่น 

 

- องคป์ระกอบเป็นแนวตั้ง ถา้มีส่ิงท่ีเป็นแนวนอนมาขดัส่ิงนั้นจะเป็นจุดสนใจ  



 
ท่ีมา : นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ ์

- องคป์ระกอบส่วนใหญ่มีรูปร่างไม่แน่นอน ถา้มีรูปท่ีเป็นเรขาคณิต หรือมีสีสีสัน หรือเป็น

ส่ิงของคนละประเภทท่ีแตกต่างกนัมาประกอบรูปนั้นก็จะกลายเป็นจุดสนใจ  

 

ท่ีมา : นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ ์



- ในการออกแบบท่ีมีสีเรียบๆ ส่วนท่ีมีรายละเอียดมากท่ีสุด มีความคมชดั และมีสีหลายสี ส่วน

นั้นจะเป็นจุดเนน้ข้ึนมา 

 
ท่ีมา : นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ ์

- เม่ือองคป์ระกอบส่วนอ่ืนๆของภาพมีขนาดใกลเ้คียงกนั ถา้มีส่วนไหนใหญ่ หรือชดักวา่ ส่วน

นั้นก็จะกลายเป็นจุดสนใจในทนัที 

 
ท่ีมา : นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ ์

 

 

 



- เม่ือรูปทรงธรรมชาติถูกท าใหผ้ดิรูปร่างไป รูปท่ีพอจะเหลือเคา้เดิมบา้งก็จะกลายเป็นจุดสนใจ 

 

ท่ีมา : https://www.sanook.com/hitech/887538/gallery/167736/ 

2. การเนน้ดว้ยการแยกอยูโ่ดดเด่ียว (Emphasis by Isolation) การเนน้ดว้ยการขดักนัเป็นเทคนิค

ของการเนน้ดว้ยการแยกอยูโ่ดดเด่ียว เม่ือส่ิงหน่ึงถูกแยกออกมาจากกลุ่ม ส่ิงนั้นจะเป็นจุดสนใจ เพราะเม่ือ

แยกออกไปส่ิงนั้นก็จะดูส าคญัข้ึนมา น่ีเป็นการขดักนัอีกแบบหน่ึง ซ่ึงเป็นในเร่ืองของต าแหน่งท่ีวา่ง 

 
ท่ีมา : นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ ์

3, การเนน้ดว้ยการจดัวางต าแหน่ง  (Emphasis by Placement)    เม่ือองคป์ระกอบอ่ืน ๆ    ช้ีน า

มายงัจุดใด ๆ จุดนั้นก็จะเป็นจุดสนใจท่ีถูกเนน้ข้ึนมาและการจดัวางต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

https://www.sanook.com/hitech/887538/gallery/167736/


 
ท่ีมา : นวภรณ์  ศรีสราญกุลวงศ ์

 

การวางจุดสนใจไวก้ลางภาพถือเป็นความตั้งใจของผูอ้อกแบบ แต่ถา้ผูอ้อกแบบวางจุดสนใจไว้

ใกลข้อบภาพ จะมีแรงดึงดูดสายตาของผูดู้ให้ออกมาดูภาพมากกวา่ 

5.เอกภาพ  (Unity) ความเป็นหน่วยหรือเป็นอนัดียวกนั มีความกลมกลืนเขา้กนัได ้หรืออยูร่วมกนัไดด้ี

ระหวา่งองคป์ระกอบ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง ซ่ึงสายตามองเห็น และรู้สึกไดว้า่มีความกลมกลืนต่อเน่ือง

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  การสร้างงานออกแบบใหมี้เอกภาพมี 4 วธีิ 

 
ที่มา : https://www.invisionapp.com/design-defined/unity-principle-design/ 

https://www.invisionapp.com/design-defined/unity-principle-design/


 
https://uxmisfit.com/2019/04/23/ui-design-in-practice-gestalt-principles/ 

 

 
https://uxmisfit.com/2019/04/23/ui-design-in-practice-gestalt-principles/ 

 

- การซ ้ า (Repetition) คือ การจดัองคป์ระกอบในส่วนต่างๆใหซ้ ้ ากนั สัมพนัธ์กนั ซ่ึงองคป์ระกอบท่ี
ซ ้ ากนัอาจเป็นไดท้ั้งสี รูปร่าง ผวิสัมผสั ทิศทาง หรือ 

- น ามาใกลชิ้ดกนั (Proximity) คือ การน าเอาองคป์ระกอบท่ีอยูก่ระจดักระจายน ามาจดัใหอ้ยูใ่กลชิ้ด

กนั ท าใหเ้หมือนเป็นเร่ืองเดียวกนั จะท าใหเ้กิดความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นเร่ืองราวท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนั 

- การกระท าต่อเน่ือง (Alignment) คือ เป็นการกระท าท่ีต่อเน่ืองเป็นธรรมชาติ โดยใชค้วามต่อเน่ือง
ของ เส้น มุม หรือทิศทาง จากรูปร่างหน่ึงไปอีกรูปร่างหน่ึง รูปร่างจะดูไม่ล่องลอยอยูอ่ยา่งสับสน แต่จะจดั
ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีค่อนขา้งแน่นอน และก่อใหเ้กิดความเป็นหน่ึงเดียวดงัภาพ 

 

https://uxmisfit.com/2019/04/23/ui-design-in-practice-gestalt-principles/
https://uxmisfit.com/2019/04/23/ui-design-in-practice-gestalt-principles/


- ความหลากหลาย (contrast) ถึงแมว้า่เอกภาพจะเป็นการออกแบบท่ีมีความกลมกลืนกนัของ
องคป์ระกอบต่างๆ แต่การสร้างภาพใหมี้เอกภาพมากเกินไปจะท าใหภ้าพนั้นเกิดความน่าเบ่ือ เช่นภาพ
กระดานหมากรุก แต่เม่ือเราน ารูปทรงต่างๆ ซ่ึงอาจจะซ ้ ากนัแต่ขนาดต่างกนั สีก็อาจจะซ ้ ากนัไดแ้ต่ต่าง
ระดบัสี ไม่ใช่การซ ้ าแบบธรรมดาแต่เป็นความหลากหลายท่ีแตกต่างกนั  
 
การอา้งอิง 

http://www.ideazign.com/port/graphic/content0303_06.htm 
https://tasanee12.weebly.com/ 
https://www.spu.ac.th/sdm/files/2012/07/003-

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b3-Rhythm2011.pdf 

 

อา่นเพิ่มเติม 

วิธีสร้างสดัสว่นทองค า
https://idxw.net/2015/05/26/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0

%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A1%

E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%8

1%E0%B8%B1/ 
https://www.freelancebay.com/article/1z6ia7x 

การใชว้งกลม สัดส่วนทองในการออกแบบ ของไทย https://youtu.be/kwfe_rI5Uzs 

การใชว้งกลม สัดส่วนทองในการออกแบบ ของต่างประเทศ https://youtu.be/3HZ0N3KOkDA  

https://youtu.be/6bkVu2xtypw  

 

http://www.ideazign.com/port/graphic/content0303_06.htm
https://tasanee12.weebly.com/
https://www.spu.ac.th/sdm/files/2012/07/003-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b3-Rhythm2011.pdf
https://www.spu.ac.th/sdm/files/2012/07/003-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b3-Rhythm2011.pdf
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