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เรื่องที่

เรื่องที่

เรื่องที่

1 ทัศนธำตุ 1
      เสน (Lines) 2

   • ชิ้นงานที่ 1.1-1.3
รูปราง (Shapes) 6

   • ชิ้นงานที่ 1.4
รูปทรง (Forms) 8

   • ชิ้นงานที่ 1.5
สี (Colors) 10

   • ชิ้นงานที่ 1.6
พื้นผิว (Textures) 12

   • ชิ้นงานที่ 1.7
ทัศนธาตุกับทัศนศิลป 
(Visual element and Visual art) 14

   • ชิ้นงานที่ 1.8

ผลงานชิ้นโปรดของฉัน 16

2 สนุกกับงำนศิลป 17
ภาพพิมพ (Printing) 18

   • ชิ้นงานที่ 2.1-2.8
ภาพวาดระบายสี (Painting) 34

   • ชิ้นงานที่ 2.9-2.16

ผลงานชิ้นโปรดของฉัน 50

3 รอบรูเ้รื่องศิลปะ    
    ท้องถิ่น 51

ศิลปะทองถิ่นไทย (Thai art) 52       

   • ชิ้นงานที่ 3.1-3.4

     ผลงานชิ้นโปรดของฉัน 60

สำรบัญ

รอบรูเ้รื่องศิลปะ    รอบรูเ้รื่องศิลปะ    



วัสดุ อุปกรณพื้นฐำนในกำรท�ำงำน
 แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ป.4 เล่มนี้ มีกำรท�ำงำนทัศนศิลปที่หลำกหลำย เช่น วำดภำพระบำยสี
ภำพปะติด ภำพิมพ์จำกวัสดุต่ำง ๆ  เป็นต้น นักเรียนจึงควรท�ำควำมรู้จักวัสดุ อุปกรณ์พื้นฐำนให้พร้อมส�ำหรับ
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทัศนศิลปประเภทต่ำง ๆ

ดินสอ พู่กัน

วัสดุสังเครำะห์

วัสดุธรรมชำติ วัสดุสังเครำะห์ พู่กัน

วัสดุธรรมชำติ

จำนสี สี

คัตเตอร์

กำว

กรรไกร

จำนสี ยำงลบ สี

สีเทียน

วัสดุอุปกรณ์บำงชนิดมีควำมแหลมคม จึงควรใช้อย่ำงระมัดระวัง เพื่อปองกันอันตรำย

ภำพ
ปะติด

ภำพพิมพ

ภำพวำด
ระบำยสี

สีโปสเตอร์สีน�้ำ

สีเมจิก

ดินสอสี

สีน�้ำ

สีโปสเตอร์

วัสดุ อุปกรณ



ทัศนธาตุ

	 ผลงานทัศนศิลปแต่ละชิ้น	 ประกอบด้วย

เส้น	สี	รูปร่าง	รูปทรง	พื้นผิว	และพื้นที่ว่าง	

ส่วนประกอบเหล่านี้	เรียกว่า	ทัศนธาตุ

	 ทัศนธาตุเป็นความรู ้พื้นฐานที่

นักเรียนจะต้องเรียนรู้	 เพื่อน�ามา

ใช้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลปให้มี

ความโดดเด่นและสวยงาม

1
àÃ×èÍ§·Õè



	 เส้นมหีลายลกัษณะ	เช่น	เส้นตรงแนวตัง้	เส้นตรงแนวนอน	เส้นหยกั	เส้นโค้ง	เป็นต้น	
ซึ่งเส้นแต่ละลักษณะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป

จุดประสงค์การเรียนรู้  สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลปจากเส้นลักษณะต่าง	ๆ 	ได้

เสน (Lines)

1 	เส้นตรงแนวตั้ง 2 	เส้นหยัก

3 	เส้นตรงแนวนอน 4 	เส้นโค้งแบบคลื่น

5 	เส้นตรงแนวเฉียง 6 	เส้นโค้งแบบก้นหอย

เขียนเส้นลักษณะต่าง ๆ   ตามหัวข้อที่ก�าหนด  ตามความคิด
ของตนเอง

Warm Up ศิลปนนอย

32
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..................................................................................................................

ศิลปนนอยสรางศิลปะ

สร้างภาพปะติดจากเส้นตรงแบบต่าง ๆ

ส�าหรับครู

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน

	1.	การท�าภาพปะติด

2.	 การใช้วัสดุและอุปกรณ์

•	 แรงบนัดาลใจในการท�างานชิน้นีคื้ออะไร

•	 มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

ชิ้นที ่1.1

ภาพปะติดเป็นผลงานทัศนศิลป
ใช้การตัดหรือฉีกกระดาษมาปะติด
ให้เป็นภาพหรือลวดลาย

32
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ศิลปนนอยสรางศิลปะ

การวาดภาพสามารถใช้เส้นโค้งมา
สร้างลวดลายให้ภาพดูแปลกตาได้

วาดภาพระบายสีเป็นภาพตามจินตนาการ
จากเส้นโค้งแบบต่าง ๆ

ส�าหรับครู

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน

	1.	การวาดภาพระบายสี

2.	 การใช้วัสดุและอุปกรณ์

•	 แรงบนัดาลใจในการท�างานชิน้นีคื้ออะไร

•	 มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

ชิ้นที ่1.2

4
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..................................................................................................................

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

ศิลปนนอยสรางศิลปะ

สร้างสรรค์ภาพจากเส้นและสี

ส�าหรับครู

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน

	1.	การสร้างภาพจากเส้นและสี

2.	 การใช้วัสดุและอุปกรณ์

•	 แรงบนัดาลใจในการท�างานชิน้นีคื้ออะไร

•	 มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

ชิ้นที ่1.3

เส้นและสีสามารถใช้สร้างภาพให้ดู
แปลกตาและสวยงามได้

5



	 รูปร่าง	 เป็นภาพ	2	 มิติ	 มองเห็นได้เพียง	2	 ด้าน	 คือ	 ด้านกว้าง	 และด้านยาว	
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่	ๆ 	คือ
	 1.	รูปร่างเรขาคณิต	เช่น	
	 2.	รูปร่างอิสระ	เช่น	

จุดประสงค์การเรียนรู้  สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลปจากรูปร่างได้

รูปราง (Shapes)

วาดภาพรูปร่างที่เห็นจากภาพที่ก�าหนดWarm Up ศิลปนนอย

76



วัสดุ อุปกรณ์

เล่าให้เพื่อนฟัง

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

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

ศิลปินน้อยสร้างศิลปะ

ตัดกระดาษสีสีต่าง ๆ   เป็นรูปร่างเรขาคณิต  มาปะติดต่อเติมจากรูปร่างที่ก�าหนดให้เป็นภาพ
ตามจินตนาการ

ส�าหรับครู

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน

	1.	การท�าภาพปะติด

2.	 การใช้วัสดุและอุปกรณ์

•	 ข้อควรระวังในการท�างานชิ้นนี้คืออะไร

•	 มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

ชิ้นที ่1.4

776



	 รูปทรง	เป็นภาพ	3	มิติ	ที่มองเห็นได้	3	ด้าน	คือ	ด้านกว้าง	ด้านยาว	และด้านลึก
หรือหนา

จุดประสงค์การเรียนรู้  สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลปจากรูปทรงได้

รูปทรง (Forms)

ระบายสีภาพที่เป็นรูปทรงWarm Up ศิลปนนอย

98



วัสดุ อุปกรณ์

เล่าให้เพื่อนฟัง

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

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

ศิลปินน้อยสร้างศิลปะ

ส�าหรับครู

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน

	1.	การวาดภาพระบายสี

2.	 การประกอบรูปทรง

3.	 การใช้วัสดุและอุปกรณ์

สร้างรูปทรงจากรูปร่างที่ก�าหนด

ชิ้นที ่1.5

ลอกแบบรูปที่ก�าหนดลงบน
กระดาษแข็ง	จากนั้นออกแบบ

ลวดลายให้สวยงาม	แล้วตัดตามรอย	
และประกอบเป็นรูปทรง

•	 ข้อควรระวังในการท�างานชิ้นนี้คืออะไร

•	 มีความรู้สึกต่องานชิ้นนี้อย่างไร

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

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

บริเวณที่ทากาว

พับตามรอย

ตัดตามรอย

5.3 cm.

5.3 cm.

2 cm.

2 cm.3 cm.

3 cm.

3 cm.

3 c
m.

3 c
m.

3 cm.

2.3 cm
.
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3 
cm
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3 
cm
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3 cm
.

3 
cm

.

3 
cm

.
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3 
cm

.

2.3 cm
.

3 cm.

3 cm.

2.8 cm
.

2.8 cm
.

5.1 cm
.
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