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เปาหมายการเรียนรูประจําหนวยที่ ๑

เมื่อเรียนจบหนวยน�้ ผูเรียนจะมีความรูความสามารถตอไปน�้

๑. บรรยายเก่ียวกับจังหวะ ตําแหนงของสิ�งตางๆ ท่ีปรากฏในสิ�งแวดลอม 

และในงานทัศนศิลป (มฐ. ศ ๑.๑ ป.๕/๑)

๒. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปท่ีสรางสรรคดวย

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการที่ตางกัน (มฐ. ศ ๑.๑ ป.๕/๒)

๓. บรรยายประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอชีวิตของ

คนในสังคม (มฐ. ศ ๑.๑ ป.๕/๗)
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สาระสําคัญ

เสน สี รูปราง พื้นผิว เปนองคประกอบที่มีอยูในธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอม ท่ีทําใหเกิดจังหวะตางๆ อยางนาสนใจ และเกิดความ

สวยงาม ซึ�งเราสามารถนําองคประกอบเหลาน�้มาทํางานทัศนศิลป

เพื่อชวยใหผลงานทัศนศิลปมีลักษณะเดน และมีความนาสนใจได

º··Õè ñ
ทัศนศิลปนารู
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 เมือ่เรามองสิง่ตางๆ รอบตวั เชน เกาอี ้ดอกไม ของเลน เปนตน  เราจะเหน็จงัหวะและ

ตําแหนงของสิ่งตางๆ หลายลักษณะ เชน

จังหวะ หมายถงึ ระยะชดิ หาง ใกล ไกล ของสิง่ตางๆ ในสิง่แวดลอมและงานทศันศิลป

ตําแหนง หมายถึง ตําแหนงที่อยูของสิ่งตางๆ ในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป

จังหวะแบบที่มีการลดหลั่นของตนไม 
และมีตําแหนงเรียงตอกันไปในทิศทางเดียวกัน

จังหวะแบบไหลลื่นของขั้นบันได 
และมีตําแหนงเชื่อมโยงกัน

จังหวะแบบเหมือนกันของแวนตา 
และมีตําแหนงประสานตอเนื่องกัน

จังหวะแบบที่มีการลดหลั่นของของเลน
และมีตําแหนงจากเล็กไปใหญ

จังหวะแบบเทาๆ กันของบังกะโล และมีตําแหนงเรียงกันอยางตอเนื่อง

๓



จังหวะแบบเทาๆ กันของเกาอี้ จังหวะแบบเทาๆ กันของงานปน

 ลักษณะจังหวะของสิ่งตางๆ ในสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป แบงออกเปน

๔ ลักษณะ ดังนี้

  ๑) จังหวะแบบเหมือนกันหรือซํ้ากัน หมายถึง การจัดชวงจังหวะของสิ่งท่ีมี

ลักษณะแบบเดียวกัน ตอเนื่องกัน และมีระยะหางเทาๆ กัน ทําใหดูมีระเบียบ แบงออกเปน ๒ 

ลักษณะ ไดแก

จังหวะแบบไมเทากันของผีเสื้อ

  (๒) จังหวะแบบไมเทากัน เปนการจัดใหมีการสลับหรือสับหวาง โดยใหมีเสน 

รูปราง รูปทรง มีความหนาความบางไมเทากัน และสีใหนํ้าหนักออน-แกไมเทากัน แตมีความ

สัมพันธกัน ซึ่งอาจทําใหเกิดความรูสึกตางๆ เชน ตื่นเตน ราเริง ขัดแยง กาวหนา ไมหยุดนิ่ง 

เปนตน

  (๑) จงัหวะแบบเทาๆ กนั เปนการจดัภาพใหมรีะยะเทาๆ กนั ซํา้ๆ กนั และประสาน

ตอเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน ดังตัวอยาง

จังหวะแบบไมเทากันของภาพวาด

๔



จังหวะแบบสลับไปมาของภาพวาด

จังหวะแบบไหลลื่นของเครื่องเลน

จังหวะแบบสลับไปมาของลายผา

จังหวะแบบไหลลื่นของหลังคา

  ๒) จังหวะแบบสลับไปมา หมายถึง การจัดชวงจังหวะของสิ่งที่มีลักษณะตางกัน

มาวางสลับกันอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความนาสนใจเพิ่มขึ้น

  ๓) จงัหวะแบบไหลลืน่ หมายถงึ การจัดชวงจังหวะใหไดความรูสึกตอเนือ่งเชือ่มโยง 

ทําใหเกิดความรูสึกวามีการเคลื่อนไหว

๕



 ภายในสนามเด็กเลนของโรงเรียน นักเรียนคิดวามีของเลนใดบางที่มีการจัดจังหวะ

ที่เทากัน และของเลนใดที่มีการจัดจังหวะที่ไมเทากัน

 ภายในสนามเด็กเลนของโรงเรียน นักเรียนคิดวามีของเลนใดบางที่มีการจัดจังหวะ

 Ê¹·¹ÒÀÒÉÒÈÔÅ»Š

  ๔) จังหวะแบบที่มีการลดหลั่น หมายถึง การจัดชวงจังหวะของวัตถุที่เรียงตอกัน 

โดยเรียงจากเล็กไปใหญหรือจากใหญไปเล็ก จากสีออนไปสีแก หรือจากผิวเรียบไปหยาบ หรือ

แบบอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกในเรื่องของระยะและปริมาณที่มากขึ้นหรือนอยลง

จังหวะแบบที่มีการลดหลั่นของตุกตา

ตัวอยาง การบรรยายจังหวะ ตําแหนงของภาพ

ภาพตูสีแดง
 จังหวะแบบเทาๆ กัน
 ตําแหนงของตู เปนการจัดใหมีระยะที่
 เทาๆ กัน ประสานตอเนื่องไปในทิศทาง  
 เดียวกัน
 เปนภาพที่ดูแลวมีระเบียบ

๖
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 หลักการจัดองคประกอบทางทัศนศิลป เปนการนําทัศนธาตุ ไดแก จุด เสน สี รูปราง 

รูปทรง มาจัดประกอบเขาดวยกันจนเกิดความเหมาะสม ทําใหผลงานนาสนใจ ซึ่งประกอบ

ไปดวย

  ๑) การจัดเอกภาพ เปนการรวมกลุมของรูปราง รูปทรง เสน สี และเน้ือหา

เรื่องราวของงานทัศนศิลปใหสัมพันธกัน

  ๒) การจัดความสมดุล เปนการจัดวางองคประกอบของงานทัศนศิลปใหเทากัน

ไมเอนเอียงไปขางใดขางหนึ่ง

  ๓) การเนนหรือจุดสนใจ เปนการแสดงจุดที่ดึงดูดความสนใจของงานทัศนศิลป

  ๔) ความกลมกลืน เปนการนาํทศันธาตทุีม่ลีกัษณะเดยีวกนัมาจดัวางในงานทศันศลิป

ตัวอยาง การจัดองคประกอบศิลปในงานทัศนศิลป

การเนนหรือจุดสนใจ

การจัดเอกภาพ

ความกลมกลืน

การจัดความสมดุล

ที่มา : johnlovett.com

ที่มา : neuroflora.exteen.com

ที่มา : julianrees.com

ที่มา : idesignbyuh.blogspot.com

๗
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 ๑.  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ

การจัดจังหวะแบบใด

 ๑.  ดูภาพ แลวเขียนบรรยายภาพลงในสมุด วาเปนภาพอะไร และเขียนบอกวาเปนรูปแบบ

 ๒. สรางงานทศันศลิป ๑ ผลงาน แลวนาํเสนอผลงานโดยบอกการจดัจงัหวะตาํแหนงของผลงาน ๒. สรางงานทศันศลิป ๑ ผลงาน แลวนาํเสนอผลงานโดยบอกการจดัจงัหวะตาํแหนงของผลงาน

¢ÂÒÂ¤ÇÒÁÃÙŒ
ÊÙ‹¡ÒÃ¤Ô´
  นักเรียนเคยนําความรูเกี่ยวกับหลักการจัดองคประกอบศิลปแบบตางๆ มาใชในการเรียน

บางหรือไม อยางไร

  ๑)

  ๒)

๘
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สาระสําคัญ

งานทัศนศิลปแตละประเภทมีวิธีการสรางสรรคดวยวัสดุ อุปกรณ

ท่ีหลากหลายและแตกตางกัน จึงมีความสวยงาม และแปลกใหม 

นาสนใจ ซึ�งมีคุณคาตอชีวิตของคนในสังคมในดานตางๆ
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งานทัศนศิลป
กับวิธีการสรางสรรค

๙



 ñ §Ò¹·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š¡ÑºÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�
 งานทัศนศิลปที่เราพบเห็นอยูในชีวิตประจําวันมีอยูหลายประเภท เชน จิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพพิมพ เปนตน โดยการสรางสรรคผลงานแตละประเภท จะใชวัสดุ อุปกรณ 

และวิธีการที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับประเภทของผลงานนั้นๆ เชน

à¾×èÍ¹æ à¤Â·íÒ§Ò¹àËÅ‹Ò¹ÕéËÃ×ÍäÁ‹¤ÃÑº

ภาพเขียน

งานออกแบบสรางสรรค

ที่มา : ด.ญ.ณิชาวีร เชยประเสริฐ
ภาพพิมพ

ที่มา : คลังภาพ อจท.

งานปน
ที่มา : http://streejone.blogspot.com ที่มา : เอกรัช คุมผิว
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