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สำรบัญ

ห น่ ว ย 
การเรียนรู้ที่ ๑ หลักการสร้างสรรค์งานศิลป ์  ๑ 
 บทที่ ๑ พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ ๒ 

 บทที่ ๒ สีสันในงานศิลป ์ ๑๓

ห น่ ว ย 
การเรียนรู้ที่ ๒ งานทัศนศิลป์แสนสนุก                                                          ๒๖ 
 บทที่ ๑ ภาพวาดเหมือนจริง ๒๗

 บทที่ ๒ งานปั้นแสนสนุก ๓๗ 

 บทที ่ ๓ งานศิลป์กับการสร้างสรรค์ผลงาน ๔๖

ห น่ ว ย 
การเรียนรู้ที่ ๓ งานทัศนศิลป์กับชีวิต  ๕๖ 
 บทที่ ๑ งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม ๕๗ 

 บทที ่ ๒ งานทัศนศิลป์กับศาสนาและวัฒนธรรม ๖๔

โครงงานศิลปะ  ๗๕
กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  ๗๕

กิจกรรมบูรณาการจิตอาสา  ๗๖

บรรณานุกรม  ๗๖



ผลงานของ	: เด็กหญิงวณิชชา วงศ์วนิชทวี
แหล่งที่มาของภาพ	: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เปาหมายการเรียนรู้ประจ�าหน่วยที่	๑
เมือ่เรยีนจบหน่วยนี	้ผูเ้รยีนจะมคีวามรูค้วามสามารถต่อไปนี้

๑. ระบสุคีูต่รงข้าม และอภปิรายเกีย่วกบัการใช้สคีูต่รงข้าม

ในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์

 (มฐ.	ศ	๑.๑	ป.๖/๑)

๒. อธิบายหลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุลในการ

สร้างงานทัศนศิลป์ (มฐ.	ศ	๑.๑	ป.๖/๒)

๓. สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการของรูปและ

พื้นที่ว่าง (มฐ.	ศ	๑.๑	ป.๖/๕)

๔. สร้างสรรค์งานทศันศลิป์โดยใช้สคีูต่รงข้าม หลกัการจดั

ขนาด สัดส่วน และความสมดุล (มฐ.	ศ	๑.๑	ป.๖/๖)
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หนวยการเรียนรูที่



บทที่ ๑
สาระส�าคัญ	
การจัดองค์ประกอบศิลป์ท้ังขนาด สัดส่วน 
ความสมดุล และพื้นที่ว่างที่เหมาะสม ท�าให้
ได้ภาพที่โดดเด่น มีความกลมกลืน และ
ดูสวยงาม
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พื้นฐานองคประกอบศิลป

	 ๒

ผลงานของ	: เด็กหญิงษุภาพิชญ์ สุเบญจา
แหล่งที่มาของภาพ	:  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม



ผลงานของ	: เด็กชายอัครพล ธนวัฒนาเจริญ แหล่งที่มาของภาพ	: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ภาพนี้แสดงถึงการวาดให้สัตว์มีขนาดพอดีกับกรอบไม่เล็ก และไม่ใหÞ่จนเกินไป
ท�าให้ภาพสัตว์มีความโดดเด่น และมีความสมดุล รวมถึงมีความสวยงาม

	 ๓

 ๑ การสรางสรรคผลงานศิลปะจากการจัดองคประกอบศิลป
 การจัดองค์ประกอบศิลป์ เป็นการน�าทัศนธาตุในงานศิลปะมาจัดวางให้มีความเหมาะสม

กลมกลืนกัน เพื่อให้ผลงานศิลปะนั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น 

 วิธีการจัดองค์ประกอบศิลป์ มีหลายวิธี ดังนี้

 ๑.	การจัดขนาดภาพ
  ขนาดของภาพเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยให้ผลงานศิลปะดูสวยงามและน่าชมมากยิ่งขึ้น

ในการจัดขนาดภาพเราสามารถท�าได้โดยพิจารณาว่า ผลงานศิลปะนั้นมีขนาดที่เหมาะสมกับ

กรอบภาพหรือไม่ เช่น การวาดภาพสัตว์ควรวาดให้มีขนาดภาพเหมาะสมกับขนาดของกรอบ 

ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป จึงจะท�าให้ภาพดูสวยงาม เป็นต้น



ผลงานของ	: เด็กชายณัฐกร โชคดีสถาพร
แหล่งที่มาของภาพ	: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ภาพนี้แสดงให้เห็นสัดส่วนท้อง¿‡ากับพื้นดิน เปšนอัตราส่วน ò : ñ 
ท้อง¿‡า ò ส่วน พื้นดิน ñ ส่วน และจัดวางภาพโบสถ์กึ่งกลาง
กรอบภาพพอดี ท�าให้ภาพโดดเด่น มีสัดส่วนพอดีกับพื้นหลัง

	 ๔

	 ๒.	การจัดสัดส่วนของภาพ
  การจดัสดัส่วนของภาพจะช่วยท�าให้ผลงานศลิปะมคีวามสวยงาม เช่น การวาดภาพ

ทวิทศัน์ทีม่ส่ีวนประกอบของภาพทะเล ภาพท้องฟา และภาพพืน้ดนิ ควรจดัให้มคีวามเหมาะสม

กับภาพภายในกรอบ เป็นต้น



ผลงานของ	: เด็กชายอภิวุฒิ จันทมาลา
แหล่งที่มาของภาพ	: โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ผลงาน Painting Stencil ด้านล่างนี้แสดงให้เห็นการจัดความสมดุล
ของภาพ ด้านบน ด้านล่าง และด้านซ้าย ด้านขวา เท่ากันหรือ
เหมือนกัน เราจึงไม่เห็นภาพด้านใดด้านหนึ่งมีความแตกต่างกัน
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 ๓.	การจัดความสมดุลของภาพ
  โดยทั่วไปการจัดความสมดุลของผลงานศิลปะ มักยึดจุดตรงกลางของกรอบภาพ

เป็นหลัก แล้วจึงจัดแบ่งองค์ประกอบอื่นๆ จัดวางไว้ด้านบน ด้านล่าง หรือด้านซ้าย ด้านขวา 

ของจุดตรงกลางเพื่อให้มีน�้าหนักของภาพที่เท่าๆ กัน และมีความกลมกลืนกัน ภาพที่มีความ

สมดุลซ้าย-ขวา หรือบน-ล่างเหมือนกัน ท�าให้ภาพดูเป็นระเบียบและมีความสวยงามยิ่งขึ้น 

ซึ่งเราสามารถจัดความสมดุลของภาพได้ ๒ วิธี ดังนี้

  ๑)	จัดภาพให้มีลักษณะด้านซ้าย-ขวา	 หรือบน-ล่าง	 เหมือนกัน	 เพื่อให้มีน�้าหนัก

ของภาพเท่าๆ กัน ไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่ง ดังตัวอย่าง



ผลงานÈิลปะทั้งสองภาพมีการจัดน�้าหนักภาพซ้าย-ขวา เท่าæ กัน 
ท�าให้ไม่มีน�้าหนักภาพเอนไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งภาพลักษณะนี้

มักจะเน้นให้มีจุดเด่นอยÙ่ตรงกลางภาพ

	 ๖

ผลงานของ	: เด็กหญิงบัณฑิตา พุธขุนทด
แหล่งที่มาของภาพ	: โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ผลงานของ	: เด็กชายอฎิภัทร สุวินทวงศ์
แหล่งที่มาของภาพ	: โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม



ภาพพิมพ์ “ผีเสื้อ” ด้านล่างนี้ แสดงให้เห็นถึงการท�าให้ภาพด้านซ้าย 
และด้านขวา มีความแตกต่างกัน แต่ทั้งสองด้านกลับมีน�้าหนักภาพ 

เท่ากัน จึงมีความสมดุล ไม่เอนไปด้านใดด้านหนึ่ง
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  ๒)	จัดภาพให้มีลักษณะด้านซ้าย-ขวา	 หรือบน-ล่าง	 ไม่เหมือนกัน  โดยการจัดวาง

ขนาด รูปร่าง สี ภายในภาพ ให้มีความแตกต่างกันทั้งสองด้าน แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วจะให้

ความรู้สึกที่เท่ากัน ดังตัวอย่าง

ผลงานของ	: เด็กหญิงญาณิก วีรวงศ์    แหล่งที่มาของภาพ	: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม



ภาพวาดทั้งสองภาพนี้ มีการจัดวางภาพให้มีความสมดุล โดยจัดให้มี 
ลักษณะภาพแตกต่างกัน ภาพบน จะเห็นการวาดภาพซ้าย-ขวา และ 

บนขวา-ล่างขวา แตกต่างกัน ภาพล่าง ภาพซ้าย-ขวา มีลักษณะแตกต่างกัน
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ผลงานของ	: เด็กหญิงพรรษชล ชาวหา
แหล่งที่มาของภาพ	: โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ผลงานของ	: เด็กหญิงจิรัชญา ขาวเธียร
แหล่งที่มาของภาพ	: โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม



ผลงานของ	: เด็กหญิงอนัญญา แจ่มแจ้ง    แหล่งที่มาของภาพ	: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ภาพวาดสัตว์ด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงการวางภาพในขนาดที่พอเหมาะ
กับกรอบ มีการเว้นพื้นว่างในการวาด พืื้นหลังมีสัดส่วนที่พอดี

ไม่มากเกินไป ท�าให้ภาพสัตว์ที่วาดดÙโดดเด่นและสวยงาม

	 ๙

 ๒ การสรางสรรคผลงานศิลปะจากรูปและพ้ืนท่ีวาง
 พืน้ทีว่่าง ในทีน่ีห้มายถงึ พืน้ที่ในกรอบภาพที่ไม่มรีปูร่าง รปูทรงใดๆ อยูเ่ลย ซึง่การท�างาน

ศิลปะนั้น นอกจากต้องค�านึงถึงการจัดองค์ประกอบศิลป์เรื่อง การจัดขนาดภาพ การจัดสัดส่วน

ของภาพ และการจัดความสมดุลของภาพแล้ว ยังต้องค�านึงถึงสัดส่วนของภาพและพื้นที่ว่าง

ในกรอบภาพด้วย ถ้าหากจัดวางรูปภาพเต็มกรอบโดยไม่มีพื้นที่่ว่างเหลืออยู่เลย จะท�าให้ภาพ

ดูแน่นและอึดอัด แต่ถ้าหากจัดวางรูปภาพเล็กจนเกินไปและมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่มาก ก็จะท�าให้

ภาพดูโล่งเกินไป และดูไม่น่าสนใจ

 ดังนั้น การท�าผลงานศิลปะโดยเฉพาะภาพวาด ควรจัดให้รูปภาพในกรอบมีสัดส่วนท่ี

พอเหมาะพอดีกับพื้นที่ว่างจึงจะดูสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น



	 1๐

๒

๔

๑

ระบายสีภาพโดยเลือกใช้สีที่ถนัด

การสรางงานทศันศิลปจากรปูและพืน้ทีว่าง

ร่างภาพ โดยใช้ดินสอ 2B

มวีธีิการปฏิบตั ิดงัน้ี

๓

ตกแต่งรายละเอยีดเพิม่เติมให้ภาพสมบรูณ์และ
สวยงาม

ภาพส�าเร็จ

ภาพวาดที่มีการจัดสัดส่วนของภาพและพื้นที่ว่างให้เหมาะสมกัน
จะท�าให้ภาพมีความสมดุุลในเรื่องน�้าหนักภาพ
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