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1เรื่องที่

ทัศนธาตุควรรู้1

	 ทัศนธาตุ	เช่น	จุด	เส้น สี	รูปร่าง	รูปทรง	ฯลฯ เป็นส่วนประกอบ
ส�าคัญของงานทัศนศิลป์	ซึ่งเราสามารถน�าทัศนธาตุแต่ละอย่าง
มาสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ได้หลายรูปแบบ
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เส้น
จุดประสงค์การเรียนรู้		สร้างงานทัศนศิลป์จากเส้นต่าง	ๆ 	ได้

1.	ลากต่อเส้นให้เป็นภาพตามจินตนาการ

ศิลปินน้อยWarm up

เส้นมีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบ
จะสื่อความรู้สึกที่ต่างกัน

ภาพที่©ันลากเส้นต่อเติม คือ ภาพ .....................................................................  

©ันลากเส้น ..............................................................................................................................

.............................................................................................................................................................    
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ศิลปินน้อยWarm up

2.	ใช้สีเมจิกแต่งภาพด้วยเส้นแบบต่าง	ๆ 	ให้สวยงาม
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ชิ้นที ่1.1ศิลปินน้อยสร้างศิลปะ

ใช้สีเมจิกหลาย	ๆ 	สี	ลากเส้นให้เป็นภาพตามจินตนาการ

	1.	การสร้างภาพลายเส้น

2.	 การใช้วัสดุและอุปกรณ์

• แรงบนัดาลใจในการท�างานชิน้นีค้อือะไร

• มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

เล่าให้เพื่อนฟัง
รายการประเมิน

ส�าหรับครู
ผลการประเมิน
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รÙปร่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้		สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปร่างได้

ออกแบบหน้าตาของรูปร่างที่ก�าหนดให้	แล้วตัดกระดาษมาปะติดให้เป็นหน้าตามที่ออกแบบ

ศิลปินน้อยWarm up

รูปร่างเป็นภาพ 2 มิติ คือ มี
ด้านกว้างและด้านยาว

ตัวอย่าง
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ชิ้นที่ 1.2ศิลปินน้อยสร้างศิลปะ

สร้างภาพแขวน	โดยใช้รูปร่างตามจินตนาการ

(ติดภาพผลงาน)

	1.	การท�าภาพแขวน

2.	 การใช้วัสดุและอุปกรณ์

• แรงบนัดาลใจในการท�างานชิน้นีค้อือะไร

• มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

เล่าให้เพื่อนฟัง
รายการประเมิน

ส�าหรับครู
ผลการประเมิน

ให้เพื่อน ๆ  วาดภาพหรือถ่ายภาพผลงาน
มาติดในกรอบนะคะ

การท�าภาพá¢วน 
ควรค�านÖงเรื่องความสมดุล
äม่เอียงäปด้านใดด้านหนÖ่ง

TIP



8

รูปทรงเป็นภาพ 3 มิติ คือ มี 
ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านหนา

ศิลปินน้อยWarm up

รปูทรง
จุดประสงค์การเรียนรู้		สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปทรงได้

ใช้สีเมจิกวาดรูปทรงต่าง ๆ 	ลงในตาราง
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ชิ้นที ่1.3ศิลปินน้อยสร้างศิลปะ

ให้เพื่อน ๆ  ถ่ายภาพผลงานมาติดในกรอบนะคะ

	1.	การท�างานปั้นดินน�า้มัน

2.	 การใช้วัสดุและอุปกรณ์

• แรงบนัดาลใจในการท�างานชิน้นีค้อือะไร

• มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

เล่าให้เพื่อนฟัง
รายการประเมิน

ส�าหรับครู
ผลการประเมิน

สร้างสรรค์งานปั้นดินน�้ามันจากรูปทรงเรขาคณิต

(ติดภาพผลงาน)
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สีแต่ละสีที่มองเห็นจากวัตถุต่าง ๆ   
มีผลต่อความรู้สึกของคน

ศิลปินน้อยWarm up

สี
จุดประสงค์การเรียนรู้		สร้างงานทัศนศิลป์จากสีชนิดต่าง	ๆ 	ได้

วาดภาพจากสีเทียนและสีโปสเตอร์	 (ท�าในกระดาษวาดเขียน	

แล้วน�าผลงานมาติดข้างล่าง)

(ติดภาพผลงาน)

1.	ออกแบบภาพตามจินตนาการ

2.	วาดภาพหรือลวดลายต่าง	ๆ 	ด้วยสีเทียนบนกระดาษวาดเขียน

3.	ใช้สีโปสเตอร์ระบายทับสีเทียน	และตกแต่งให้สวยงาม

วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการท�า

กระดาษวาดเขียน		

สีเทียน			

สีโปสเตอร์

ภาพจากเทคนิคสีเทียนและสีโปสเตอร์
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