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วัสดุ อุปกรณ์พื้นฐานในการทํางาน
 แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ป.1 เล่มนี้ มีการท�างานทัศนศิลป์ที่หลากหลาย เช่น วาดภาพระบายสี
ภาพปะติด ภาพพิมพ์จากวัสดุต่าง ๆ  เป็นต้น นักเรียนจึงควรท�าความรู้จักวัสดุ อุปกรณ์พื้นฐานให้พร้อมส�าหรับ
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ

ดินสอ พู่กัน

วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ พู่กัน

วัสดุธรรมชาติ

จานสี สี

คัตเตอร์

กาว

กรรไกร

จานสี ยางลบ

สีเทียน

วัสดุอุปกรณ์บางชนิดมีความแหลมคม จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อปองกันอันตราย

ภาพ
ปะติด

งานปน

ภาพพิมพ์

ภาพวาด
ระบายสี

สีโปสเตอร์สีน�้า

สีเมจิก

ดินสอสี

สีน�้า

สีโปสเตอร์

วัสดุ อุปกรณ์

เครื่องมือปั้น กระดาษหนังสือพิมพ์เครื่องมือปั้นดินน�้ามัน ดินเหนียว

วัสดุสังเคราะห์



เÃื่องที่

ลักษณะของสิ่งรอบตัว1

 การสังเกตรูปร่าง ลักษณะ สี และขนาดที่หลากหลาย
ของสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวเรา จะใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียน
และการท�างานศิลปะได้



ÃÙปÃ่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากรูปร่างได้

1. สังเกตรูปร่างของสิ่งที่อยู่รอบตัวมา 3 ชนิด แล้วบอกว่า สิ่งที่เห็น มีรูปร่างอะไรบ้าง

2. ลากเส้นรอบภาพ แล้ววาดรูปร่างทางขวามือ

ÃÙปÃ่างที่©ันวาด ÁีÃÙปÃ่าง

...........................................   ...........................................   ...........................................  

ศิลปินน้อยWarm up

รูปร่างเป็นเส้นรอบรูปของสิ่งต่าง ๆ  
มีลักษณะเป็น 2 มิติ

3



3. วาดต่อเติมภาพ และระบายสีให้สวยงาม

ศิลปินน้อยWarm up

ภาพที่©ันต่อเติÁนีé ¤ือ .......................................................................................................  

©ันต่อเติÁเปšนภาพนีé เพÃาะ .........................................................................................  4



ชิ้นที่ 1.1ศิลปินน้อยสร้างศิลปะ

 1. การสร้างภาพปะติด

2. การใช้วัสดุและอุปกรณ์

• แรงบนัดาลใจในการท�างานชิน้นีค้อือะไร

• มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

เล่าให้เพื่อนฟัง
รายการประเมิน

ส�าหรับครู
ผลการประเมิน

ตัดกระดาษสีเป็นรูปร่างต่าง ๆ  แล้วทากาวปะติดให้เป็นรูป
ตามจินตนาการ

ÃÙปภาพ¢อง©ัน สÃ้าง¨ากÃÙปÃ่าง ...........................................................................  

.............................................................................................................................................................  
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ลักษณะ
จุดประสงค์การเรียนรู้  สร้างงานทัศนศิลป์จากลักษณะของสิ่งต่าง ๆ  ได้

1. สังเกตลักษณะสิ่งที่เห็นรอบตัวมา 1 ชนิด แล้วเล่าให้เพื่อนฟัง

2.  วาดภาพสับปะรดให้มีลักษณะตามความเป็นจริง แล้วระบายสีให้สวยงาม

ศิลปินน้อยWarm up

ลักษณะเป็นสิ่งที่เรามองเห็น
รับรู้ และสัมผัสได้ เช่น สี พื้นผิว
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ชิ้นที่ 1.2ศิลปินน้อยสร้างศิลปะ

 1. การพิมพ์ภาพ

2. การใช้วัสดุและอุปกรณ์

• แรงบนัดาลใจในการท�างานชิน้นีค้อือะไร

• มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

เล่าให้เพื่อนฟัง
รายการประเมิน

ส�าหรับครู
ผลการประเมิน

(ติดภาพผลงาน)

พิมพ์ใบไม้ที่มีลักษณะต่างกัน 2-3 ชนิด และแต่งให้
เป็นภาพตามจินตนาการ

ใºäÁ้áต่ละªนดิÁีพืéน¼ิวต่างกัน 
ใºäÁ้ที่Áีพืéน¼ิว¢ÃØ¢Ãะ เª่น ใº½Ãั่ง
¨ะทาสีáล้วพิÁพ�เปšนภาพäด้ªัดเ¨น

TIP
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ศิลปินน้อยWarm up

¢¹Òด
จุดประสงค์การเรียนรู้  สร้างงานทัศนศิลป์จากขนาดได้

1. สังเกตและเปรียบเทียบขนาดของสิ่งที่เห็นรอบตัว แล้วเล่าให้เพื่อนฟัง

2.  วาดภาพบอลลูนให้มีขนาดต่าง ๆ  หลายภาพ แล้วตกแต่งให้สวยงาม

ภาพที่อยÙ่ ใกล้¨ะÁี¢นาดใหÞ่ 
ภาพที่อยÙ่äกล¨ะÁี¢นาดเลçก

TIP

ขนาดเป็นสิ่งที่ทําให้เราทราบว่า 
สิ่งของนั้นใหญ่ เล็ก สั้น หรือยาว
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พับกระดาษเป็นรูปปลาทองหลาย ๆ  ขนาดแล้วติดลงใน
กระดาษวาดเขียนและตกแต่งภาพให้สวยงาม

ชิ้นที่ 1.3ศิลปินน้อยสร้างศิลปะ

(ติดภาพผลงาน)

 1. การวาดภาพและพับกระดาษ

2. การใช้วัสดุและอุปกรณ์

• แรงบนัดาลใจในการท�างานชิน้นีค้อือะไร

• มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

เล่าให้เพื่อนฟัง
รายการประเมิน

ส�าหรับครู
ผลการประเมิน

1

4

2

5

3

6

7
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สร้าง  Monster ในแบบที่นักเรียนชอบ

»‚ÈÒ¨áÊ¹กล

Creative activity

1.  ออกแบบ
2.  ปะติดภาพ

อุปกรณ์มีอะไรบ้าง ท�าอย่างไร

1.  กรรไกร
2.  กาว
3.  กระดาษนิตยสาร

กาÃเลือกใª้วัสดØ ¤วÃเลือกวัสดØ
ให้สอด¤ล้องกัºที่ออกáºº
หาäด้ง่าย áละäÁ่ÁีอันตÃาย

TIP นี¤่ือ 
Monster   
¢อง©ัน
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