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เรื่องที่

เรื่องที่

เรื่องที่

1 กำรจัดจังหวะและ  1
    องคประกอบศิลป

      การจัดจังหวะภาพ (Rhythm) 2

   • ชิ้นงานที่ 1.1-1.3

การจัดองคประกอบศิลป 8

(Composition of art)

   • ชิ้นงานที่ 1.4-1.5

ผลงานชิ้นโปรดของฉัน 12

2 สร้ำงสรรคงำนศิลป 13
ภาพวาดระบายสี (Painting) 14

   • ชิ้นงานที่ 2.1-2.6

งานปน (Sculpture) 26

   • ชิ้นงานที่ 2.7-2.13

ภาพพิมพ (Printing) 40

   • ชิ้นงานที่ 2.14-2.18

ผลงานชิ้นโปรดของฉัน 50

3 งำนศิลปในท้องถิ่น 51
ศิลปะแหงภูมิปญญาไทย (Thai art) 52       

   • ชิ้นงานที่ 3.1-3.4

    ผลงานชิ้นโปรดของฉัน 60

สำรบัญ

1

2



วัสดุ อุปกรณพื้นฐำนในกำรท�ำงำน
 แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ป.5 เล่มนี้มีกำรท�ำงำนทัศนศิลปที่หลำกหลำย เช่น วำดภำพระบำยสี 
ภำพปะติด งำนปนจำกวัสดุต่ำง ๆ  เป็นต้น นักเรียนจึงควรท�ำควำมรู้จักวัสดุ อุปกรณ์พื้นฐำนให้พร้อมส�ำหรับ
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทัศนศิลปประเภทต่ำง ๆ

ดินสอ พู่กัน

วัสดุสังเครำะห์

วัสดุสังเครำะห์

วัสดุธรรมชำติ วัสดุสังเครำะห์ พู่กัน

วัสดุธรรมชำติ

วัสดุธรรมชำติ

เครื่องมือปน

กระดำษ
หนงัสอืพมิพ์

จำนสี สี

คัตเตอร์ กำว กรรไกร

จำนสี ยำงลบ สี

สีเทียน

วัสดุอุปกรณ์บำงชนิดมีควำมแหลมคม จึงควรใช้อย่ำงระมัดระวัง เพื่อปองกันอันตรำย

ภำพ
ปะติด

งำนปน

ภำพวำด
ระบำยสี

สีโปสเตอร์สีน�้ำ

สีเมจิก

ดินสอสี

สีน�้ำ

สีโปสเตอร์

วัสดุ อุปกรณ

ภำพพิมพ

พู่กันวัสดุธรรมชำติ

วัสดุธรรมชำติ

ดินน�้ำมัน

ดินเหนียว



 เมื่อเราสังเกตสิ่งตาง ๆ  

เชน ระลอกคลื่น ใบไม 

ปกผีเสื้อ บันไดวน ฯลฯ 

เราจะเห็นลักษณะของสิ่งเหลานั้น

เปนลวดลายที่มีรูปแบบซํ้า ๆ  กัน 

เปนจังหวะ

 เราสามารถนําความรูเรื่องจังหวะมาใชในการจัดองคประกอบ

งานทัศนศิลป คือ การนําทัศนธาตุมาจัดประกอบเขาดวยกัน

เปนจังหวะ ทําใหไดงานทัศนศิลปที่สวยงาม

ผลงานของ : เด็กหญิง วทันยา ศรีวะโสภา

1
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การจัดจังหวะและ
องคประกอบศิลป



 การจัดจังหวะภาพเปนการจัดองคประกอบของภาพ เชน เสน สี รูปราง พ้ืนผิว 
เปนตน ใหเกิดจังหวะตาง ๆ  อยางนาสนใจและเกิดความสวยงาม

จุดประสงค์การเรียนรู้ สรางสรรคผลงานทัศนศิลปโดยใชหลักการจัดจังหวะภาพได

การจัดจังหวะภาพ (Rhythm)

ตดัหรือฉกีกระดาษสมีาปะตดิตกแตงภาพให้สมบูรณ์และสวยงามWarm Up ศิลปนนอย
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..................................................................................................................

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

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

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

ศิลปนนอยสรางศิลปะ

การจดัจงัหวะภาพแบบซํา้กนั ทาํได
โดยนาํสิง่ทีมี่ลกัษณะเดยีวกนัมาจดั
ใหระยะหางเทากนั หรือวางสลับกนั

สร้างสรรค์ภาพปะติดโดยจัดจังหวะแบบซ�้ากัน

ส�าหรับครู

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน

 1. การทําภาพปะติด

2. การใชวัสดุและอุปกรณ

• แรงบนัดาลใจในการทาํงานชิน้นีคื้ออะไร

• มีความรูสึกตองานชิ้นนี้อยางไร

ชิ้นที ่1.1
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Warm Up ศิลปนนอย ปะติดกระดาษสีหรือวัสดุอื่น ๆ  สลับกันไปบนตัวงู 

แล้วระบายสีเพื่อตกแตงให้สวยงาม

4
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ศิลปนนอยสรางศิลปะ
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..................................................................................................................

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

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

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

การจัดจังหวะสลับไปมา ทําไดโดย
นําสิ่งท่ีมีลักษณะตางกัน มาวาง
สลับกันอยางตอเนื่อง

สร้างสรรค์ภาพปะติดตามจินตนาการ 

โดยจัดจังหวะแบบสลับไปมา

ส�าหรับครู

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน

 1. การทําภาพปะติด

2. การใชวัสดุและอุปกรณ

• แรงบนัดาลใจในการทาํงานชิน้นีคื้ออะไร

• มีความรูสึกตองานชิ้นนี้อยางไร

ชิ้นที ่1.2
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ตัวอยาง

Warm Up ศิลปนนอย วาดภาพตามแนวเส้นในกรอบ โดยจดัจงัหวะภาพแบบลดหลัน่
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ศิลปนนอยสรางศิลปะ

วาดภาพตามจนิตนาการ โดยจดัจงัหวะภาพให้เปน

แบบลดหลั่น พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม

ชิ้นที ่1.3

ภาพที่มีจังหวะแบบลดหลั่นให
ความรูสกึเปนระเบยีบและมคีวาม
ตอเนื่องกัน

àÅ‹ÒãËŒà¾×èÍ¹¿˜§
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ส�าหรับครู

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน

 1. การวาดภาพระบายสี

2. การใชวัสดุและอุปกรณ

• แรงบนัดาลใจในการทาํงานชิน้นีคื้ออะไร

• มีความรูสึกตองานชิ้นนี้อยางไร
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 การจัดองคประกอบศิลป เปนการนําทัศนธาตุตาง ๆ  มาประกอบเขาดวยกัน 
โดยสามารถจัดไดหลายแบบ เชน การจัดเอกภาพ การจัดความสมดุล การเนนหรือ
จุดสนใจ ความกลมกลืน เปนตน ทําใหไดผลงานทัศนศิลปที่มีคุณภาพ นาสนใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้ สรางสรรคผลงานทัศนศิลปโดยใชัหลักการจัดองคประกอบศิลปได

การจัดองคประกอบศลิป (Composition of art)

วาดภาพสิ่งตาง ๆ  ที่ก�าหนดให้ลงในพื้นที่วาง โดยจัด

องค์ประกอบศิลปให้มีจุดเดน แล้วระบายสีให้สวยงาม

Warm Up ศิลปนนอย
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ศิลปนนอยสรางศิลปะ

จุดเดนของภาพควรมีความชัดเจน 
และเนนใหเดนเพยีงสิง่เดยีว เรยีกวา 
การจดัองคประกอบแบบ “เอกภาพ”

àÅ‹ÒãËŒà¾×èÍ¹¿˜§
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วาดภาพตามจินตนาการ โดยเน้นให้ภาพมีจุดเดน

จุดเดียว

ชิ้นที ่1.4

ส�าหรับครู

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน

 1. การวาดภาพระบายสี

2. การใชวัสดุและอุปกรณ

• แรงบนัดาลใจในการทาํงานชิน้นีคื้ออะไร

• มีความรูสึกตองานชิ้นนี้อยางไร
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Warm Up ศิลปนนอย แตงภาพหยดสีให้เปนสัตว์ทะเลตามจินตนาการ โดยใช้สีเมจิก

10


	ปกทัศนศิลป์ ป.5
	1535008 แบบปฏิบัติกิจกรรม_ทัศนศิลป์ ป.5_W



