


1. Balance- ความสมดุล
2. Alignment- การจดั
ตาํแหน่ง
3. Emphasis - เนน้
4. Proportion - สดัส่วน
5. Unity- ความมีเอกภาพ



Balance

1. The Man Who wasn’t There (2001)



1. Wonder Woman 1984 (2020)



ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ

หมายถึง นํ* าหนกัที/เท่ากนัขององคป์ระกอบไม่เอนเอียงไปขา้งใดขา้งหนึ/ง ในทางศิลปะยงัรวมถึงความประสาน
กลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ ส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหนึ/ง หรืองานศิลปะชิ*นหนึ/ง การจดัวางองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ลงใน งานศิลปกรรมนั*นจะตอ้งคาํนึงถึงจุดศูนยถ์่วง ในธรรมชาตินั*นทุกสิ/งสิ/งที/ทรงตวัอยูไ่ดโ้ดยไม่ลม้เพราะมีนํ* าหนกั
เฉลี/ยเท่ากนัทุกดา้น

ดงันั*น ในงานศิลปะถา้มองดูแลว้รู้สึกวา่บางส่วนหนกัไป แน่นไป หรือ เบา บางไปกจ็ะทาํใหภ้าพนั*นดูเอนเอียง และ
เกิดความ รู้สึกไม่สมดุล
เป็นการบกพร่องทางความงาม ดุลยภาพในงานศิลปะ มี 2 ลกัษณะ คือ



Symmetrical Balance  

ภาพจาก The Shining (1980) 



Symmetrical Balance  

ภาพจาก The Shining (1980) 



Symmetrical Balance  

ภาพจาก War Horse (2011) 



Asymmetrical Balance  

ภาพจาก Knight of Cups (2016) 



Asymmetrical Balance  

ภาพจาก Knight of Cups (2016) 



การจัดวางตำแหน.ง (Alignment)

การจดัวางเป็นพื/นฐานที3สาํคญัมากในการออกแบบในภาพยนตร์ เริ3มตั/งแต่การออกแบบมุมภาพ ฉาก การวาง
องคป์ระกอบลงบนส่วนต่างๆใหน่้าสนใจ น่าดึงดูด รวมถึงมีความสอดคลอ้งกนั การจดัวางตาํแหน่งวตัถุต่างๆ
ลงบนงานภาพและงานออกแบบในภาพยนตร์นั/น ควรจดัเรียงตาํแหน่งขององคป์ระกอบใหเ้ป็นลาํดบั จดัให้
ดูง่ายสบายตา มีทิศทางการมองที3ชดัเจน



The Return (Andrey Zvyagintsev, 2003)



Emphasis - การเน/น

หมายถึง การกระทาํใหเ้ด่นเป็นพิเศษกวา่ธรรมดา ในงานศิลปะจะตอ้งมี ส่วนใดส่วนหนึ3ง หรือจุดใด
จุดหนึ3ง ที3มีความสาํคญักวา่ส่วนอื3น ๆ การเนน้จุดสนใจสามารถทาํได้ 3 วิธี คือ





การเน&นด&วยการด&วยการอยู,โดดเดี่ยว (Emphasis by Isolation)



การเน้นด้วยการจัดวางตาํแหน่ง (Emphasis by Placement)

1. The Master (Paul Thomas Anderson, 2012)



Proportion - สัดส8วน

หมายถึง ความสมัพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสมระหวา่งขนาดขององคป์ระกอบที3แตกต่างกนั ทั/งขนาดที3อยู่

ในรูปทรงเดียวกนัหรือระหวา่งรูปทรง และรวมถึงความสมัพนัธ์กลมกลืนระหวา่งองคป์ระกอบ
ทั/งหลายดว้ย ซึ3งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่นอ้ย ขององคป์ระกอบทั/งหลายที3นาํมาจดัรวมกนั
ตามความเหมาะสมของสดัส่วน



ปธน.ลนิคอล์น เป็นผู้ มีอ านาจสงูสดุในประเทศและเป็นประธานในการประชมุครม. 

จงึเป็นผู้ มีสดัสว่นในเฟรมมากท่ีสดุ แสดงถงึอ านาจท่ีตวัเขามีและคนอ่ืนจ าต้อง “ลด” 

สถานะของตนลงเพ่ือตัง้ใจฟังสิง่ท่ีลนิคอล์นพดู 



แตใ่นฉากหนึ่งของLincoln ปธน.ลนิคอล์น ผู้ มีอ านาจสงูสดุกลบัมีสดัสว่นในเฟรมไมม่าก  

เน่ืองจากเขาก าลงัตกอยูท่า่มกลางวงล้อมการถกเถียงท่ีตนเองแทบไมมี่ปากเสียง 

สว่นเท็ด ลกูชายคนเลก็(หนัหลงัให้กล้อง)กลบัมีสดัสว่นมากท่ีสดุ 

เน่ืองจากผู้ใหญ่ในวงสนทนานีใ้ช้ค าไมส่ภุาพจนต้อง “เกรงใจ” เด็กท่ีนัง่ฟังอยู ่
  



Elements

1.1. Line - เสน้
2.2. Shape - รูปทรง
3.3. Form - รูปร่าง
4.4. Space - ที3วา่ง
5.5. Value - นํ/าหนกั
6.6. Color - สี
7.7. Texture - พื/นผวิ



Line 
Line – อาจชดัเจนหรือไมช่ดัเจน 

Line – มีผลทางด้านจิตวิทยา เน่ืองด้วยเร่ืองของทิศทางของเส้น 
น า้หนกั และความแตกตา่งของมนั 

Line – ไมไ่ด้เป็นเพียงสิ่งท่ีสร้างขึน้โดยศิลปินหรือดีไซน์เนอร์ แต ่  ยงัมี
อยูใ่นธรรมชาติ โดยเป็นหนึง่ในลกัษณะเฉพาะของโครงสร้างของมนั
เช่นกิ่งของต้นไม้หรือเป็น surface design, เช่นม้าลายหรือเสือ 

Lines – สามารถผสมกบัเส้นอ่ืนๆ เพ่ือสร้าง textures and 
patterns.  

การใช้ line ผสมผสานกนัก่อให้เกิดการพฒันาในเร่ืองของ form ซึง่ก็
เป็นอีกหนึง่ใน elements of design.  

 



Line 
Line - ส่ือสารเร่ืองอารมณ์และภาวะทางจิตใจ 

Horizontal – จะเป็นการส่ือสารถึงความรู้สกึของความสงบน่ิง  

การพกัผ่อน วตัถท่ีุขนานกบัโลกไมต้่องรู้สกึวา่ตอ่สู้กบัแรงโน้มถ่วงของโลก 

เพราะฉะนัน้งานดีไซน์ท่ีมีเส้น horizontal เป็นสว่นประกอบหลกัจะให้

ความรู้สกึถึงความสงบน่ิง สบาย รู้สกึถึงการพกัผ่อน 

Vertical เส้นแนวดิ่ง ให้ความรู้สกึมัน่คง แข็งแรง สงา่งาม 

Horizontal and vertical lines in combination  จะส่ือสารถึง       

ความมัน่คงและเป็นหนึ่งเดียวกนั ดถูาวร ปลอดภยั 



Horizontal 

ภาพจาก To The Wonder (2012) 



Horizontal 

ภาพจาก To The Wonder (2012) 



Horizontal 

ภาพจาก To The Wonder (2012) 



Vertical 

ภาพจาก Knight of Cups (2016) 



Vertical 

ภาพจาก To The Wonder (2012) 



Line 
Diagonal lines เส้นทแยงมมุ 

ท าให้เกิดความรู้สกึถึง movement หรือในเร่ืองทิศทาง    เพราะ

วตัถใุนต าแหน่งนีจ้ะดไูมม่ัน่คงถ้าเทียบกบัแรงโน้มถ่วง ไมใ่ชท่ัง้เส้น

ตัง้หรือเส้นนอน ไมก่ าลงัจะล้มหรือตกลงมาก็ก าลงัอยู่ในระหวา่ง

การเคลือ่นไหว  

ใน two dimensional composition เส้น diagonal จะใช้ชว่ยใน

เร่ืองของการสร้างความลกึ สร้างillusion of perspective  

ท่ีท าให้คนรู้สกึวา่สามารถเคลื่อนไหวในนัน้ได้ 

ชว่ย lead สายตาคนด ู



Diagonal lines  

ภาพจาก Knight of Cups (2016) 



Diagonal lines  

ภาพจาก Knight of Cups (2016) 



Line 

Curved lines เส้นโค้ง  

สามารถสื่อสารได้หลายความหมาย ถ้าเป็นเส้นโค้งท่ีไมล่กึ

มาก และด ูSoft ก็อาจจะหมายถึงความสบาย ความคุ้นเคย 

เพราะมนัใกล้เคียงกบัรูปทรงของร่างกายมนษุย์ มนัจงึให้

ความรู้สกึพอใจ และมีคณุสมบตัิทางด้านอารมณ์ ความรู้สกึ

คอ่นข้างมาก 

 



Curved lines  

ภาพจาก The Tree of Life (2011) 



Curved lines  

ภาพจาก The Tree of Life (2011) 



Shape & Form 
รูปร่าง  (SHAPE)  หมายถึง  คุณลกัษณะเกิดจาก เส้นรอบนอกบนแผน่
ระนาบ  มีลกัษณะ  2  มิติ  

รูปร่างแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ 
1.   รูปร่างตามธรรมชาติ  (NATURAL SHAPE)  คือ  รูปร่างท่ีเกิดข้ึน
เอง ตามธรรมชาติท่ีเรามองเห็นมีลกัษณะ  2  มิติ  เช่น  ใบไม ้ ปีก
ผเีส้ือ  เป็นตน้    
2.   รูปร่างเรขาคณิต  [GEOMETRICAL SHAPE]  คือ  รูปร่างทีคน
สร้างสรรคข้ึ์นมาเป็นลกัษณะ  2  มิติ  เช่น  รูป
ส่ีเหล่ียม  สามเหล่ียม  วงกลม  เป็นตน้   
 3.   รูปร่างอิสระ  [FREE SHAPE]  คือ  รูปร่างจากธรรมชาติหรือจาก
การสร้างสรรคข์องมนุษยโ์ดยดดัแปลง  ตดัทอน  ลกัษณะไม่เหมือน

จริง             ใหเ้กิดความแปลกใหม่ข้ึน        



การใช้วงกลมใน Psycho (1960) 



ภาพจาก A.I. Artificial Intelligence (2001) 



Space

Carol (2015)









Value - นํ:าหนกั



Texture - พื:นผวิ





mise en scène



What is mise en scène?



What is mise en scène?

Mise en scène คือการจดัฉากและลกัษณะของการวางองคป์ระกอบศิลป์ใน
ละครเวที แปลจากภาษาฝรัHงเศสแปลวา่ "จดัฉาก" แต่ในสืHอประเภทภาพยนตร์คาํวา่ 
“Mise en scène “ หมายถึงทุกสิHงทีHอยูห่นา้กลอ้งรวมถึง การออกแบบฉาก การ
จดัแสง การออกแบบศิลป์ต่างๆ รวมไปถึงการจดัวางนกัแสดง ลกัษณะของ Mise en
scène นัOนกระทบใจผูช้มโดยตรงทัOงความรู้สึก และการสร้างความหมายพิเศษ



องคป์ระกอบของ 
Mise en scène

1.Sets

2.Props

3.Lighting

4.Costumes

5.Actor blocking

6.Shot composition



1. The Dig (2021)



1. The Dig (2021)



1. The Dig (2021)




