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วัสดุ อุปกรณพื้นฐานในการทํางาน
	 แบบปฏิบัติกิจกรรม	ทัศนศิลป	ป.3	เล่มนี้มีการท�างานทัศนศิลป์ที่หลากหลาย	เช่น	วาดภาพระบายสี	
ภาพปะติด	งานปั้นจากวัสดุต่าง	ๆ 	 เป็นต้น	นักเรียนจึงควรท�าความรู้จักวัสดุ	อุปกรณ์พื้นฐานให้พร้อมส�าหรับ
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง	ๆ

ดินสอ พู่กัน

กระดาษสี

เปลือกหอย ยางลบ พู่กัน

ใบไม้
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	 ความงามของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราและงานทัศนศิลป์	เกิดจาก
ทัศนธาตุต่าง	ๆ 	เช่น	เส้น	สี	รูปร่าง	รูปทรง	และพื้นผิว	ที่ถูกจัดวาง
ให้ผสมผสานกลมกลืนกัน	และมีความสวยงาม

เรื่อง·ี่

ทัศนธาตุพื้นฐาน1



เส้น
จุดประสงค์การเรียนรู้		สร้างงานทัศนศิลป์จากเส้นแบบต่าง	ๆ 	ได้

1.	ใช้สีลากเส้นที่เห็นในภาพ	และเขียนบอกว่าเป็นเส้นชนิดใด

ศิลปินน้อยWarm up

àÊŒ¹µÃ§

เส้นเกิดจากจุดที่เรียงต่อกันในทางยาว หรือเกิดจาก
การลาก ขีด เขียนไปในทิศทางที่ต้องการ
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2.	ใช้สีลากเส้นให้เป็นภาพมา	2	ภาพ

ศิลปินน้อยWarm up
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ปั้นดินน�้ามันสีต่างๆ	ให้เป็นเส้นแล้วน�ามา
สร้างเป็นภาพตามจินตนาการ

ภาพตัวอย่างผลงาน

(ติดผลงาน)

ให้เพื่อน ๆ  ถ่ายภาพ
ผลงานมาติดในกรอบนะคะ

ปนดินน�้ามันเป็นเส้น	แล้วน�ามาสร้างเป็นภาพตามจินตนาการ

(ติดภาพผลงาน)

ชิ้นที่ 1.1ศิลปินน้อยสร้างศิลปะ

	1.	การปั้นดินน�้ามัน

2.	 การใช้วัสดุและอุปกรณ์

• แรงบนัดาลใจในการท�างานชิน้นีค้อือะไร

• มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

เล่าให้เพื่อนฟัง
รายการประเมิน

ส�าหรับครู
ผลการประเมิน

·íาเสรç¨áล้ว ·ากาวลาเ·çก«�·Ñบ 
¨ะ·íาให้ªิ้นงานมีความคง·น 

áละเกçบäว้äด้นาน

TIP
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รÙปร่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้		สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปร่างได้

TIP

ศิลปินน้อยWarm up

รÙปร่างáบ่งออกเปšน 2 ประเภ· คือ รÙปร่างเรขาค³ิต 
áละรÙปร่างอิสระ

สร้างภาพจากรูปร่างเรขาคณิตที่ก�าหนด
รูปร่างที่ก�าหนด

รูปร่างเป็นการนําเส้นมาประกอบกันให้เกิด
ความกว้าง และความยาว มีลักษณะ 2 มิติ
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ชิ้นที ่1.2ศิลปินน้อยสร้างศิลปะ

	1.	การท�าภาพปะติด

2.	 การใช้วัสดุและอุปกรณ์

• แรงบนัดาลใจในการท�างานชิน้นีค้อือะไร

• มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

เล่าให้เพื่อนฟัง
รายการประเมิน

ส�าหรับครู
ผลการประเมิน

ตัดกระดาษสีเป็นรูปร่างต่าง	ๆ 	แล้วปะติดให้เป็นภาพ
ตามจินตนาการ	และตกแต่งภาพให้น่าสนใจ
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ÃÙ»·Ã§
จุดประสงค์การเรียนรู้		สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปทรงได้

สร้างงานปนดินน�้ามันจากรูปทรงต่าง	ๆ 	มา	1-2	ชิ้น

ศิลปินน้อยWarm up

รูปทรงเป็นการนําเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้าง 
ความยาว และความลึกหรือหนา มีลักษณะ 3 มิติ

ภาพตัวอย่างผลงาน

TIP
รÙป·รงáบ่งเปšน 2 ประเภ· คือ 

รÙป·รงเรขาค³ิต

รÙป·รงอิสระ

รูปทรงสี่เหลี่ยม		  

รูปทรงก้อนหิน

รูปทรงสามเหลี่ยม		  

รูปทรงมะม่วง

รูปทรงกลม	  

รูปทรงเตารีด
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A

B

ชิ้นที่ 1.3ศิลปินน้อยสร้างศิลปะ

ตัดกระดาษเป็นรูป	

พับกระดาษให้เกิดรอย
ตามแบบ

พบักระดาษให้เกดิ
รอยตามแบบ

คลี่กระดาษด้านหนึ่งออก
ตามแบบ

ตัดกระดาษอีกแผ่นให้มีขนาดเล็กกว่าแผ่นแรก
เล็กน้อย	แล้วพับลักษณะเดียวกัน

พับมุมกระดาษเข้าทุกด้าน

จับจีบด้านข้าง
ด้าน	 A 	และ	 B
แล้วพับเข้ามาข้างใน

ใส่ของขวญัไว้ด้านในกล่องอนัเล็ก
แล้วปดด้วยกล่องอันใหญ่	 และ
ตกแต่งด้วยการผูกโบว์

	1.	การท�ากล่องของขวัญ

2.	 การใช้วัสดุและอุปกรณ์

• แรงบนัดาลใจในการท�างานชิน้นีค้อือะไร

• มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

เล่าให้เพื่อนฟัง
รายการประเมิน

ส�าหรับครู
ผลการประเมิน

พับกล่องของขวัญทรงสี่เหลี่ยมแล้วตกแต่งให้สวยงาม

1

4

2

5

7

3

6

8
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สี
จุดประสงค์การเรียนรู้		สร้างงานทัศนศิลป์จากสีชนิดต่าง	ๆ 	ได้

ศิลปินน้อยWarm up

ระบายสีภาพตามจินตนาการ

เราใช้สีแทนความรู้สึกหรือความหมายในงานทัศนศิลป์ได้ 
เช่น      สีแดงสื่อถึงสิ่ิงที่เป็นอันตราย ความร้อน  
    สีเขียวแทนความสดชื่น ร่มรื่น เป็นต้น
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