
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวชิาศิลปะ 1 (สาระทศันศิลป์) 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 รหัสวชิา ศ 21101

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง องค์ประกอบของทศันธาตุ

แผนที ่1 จุดสีสร้างสรรค์เวลา 2 ช่ัวโมง

โดย ครู ดนัย กณัหรักษ์



1. มาตรฐานการเรียนรู / ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

มาตรฐาน ศ 1.1 สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการและความคิดสรางสรรควิเคราะหวิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลปถายทอด

ความรูสึกความคิดตองานศิลปะอยางอิสระชื่นชมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ตัวชี้วัดที่ 1. บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกันของงานทัศนศิลปและส่ิงแวดลอมโดยใชความรูเร่ืองทัศนธาตุ 

2. ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลปโดยเนนความเปนเอกภาพความกลมกลืนและความสมดุล 

2. สาระสําคัญ

ทัศนธาตุ เปนองคประกอบและปจจัยสําคัญทางศิลปะทั้งจิตรกรรมประติมากรรมสถาปตยกรรมและอ่ืน ๆ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ

ยอย ๆ ไดแก จุด เสน น้ําหนัก ที่วาง สี รูปราง รูปทรง และลักษณะผิว เปนตนเมื่อนํามารวมกันเขาจะเกิดผลงานที่สมบูรณยิ่งขึ้น 

3. จุดประสงคการเรียนรู 

3.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของจุดได 

3.2 มีความสามารถสรางสรรคงานศิลปะจากจุดสีได 

4. สาระการเรียนรู

จุด (Point, Dot) เปนพ้ืนฐานแรกที่นําไปสรางงานศิลปะเปนรอยลักษณะกลมเกิดจากการจ้ิมกดกระแทกดวยวัสดุตาง ๆ ดวยดินสอ

ปากกาพูกันอ่ืนๆ ตามธรรมชาติ



ทัศนธาตุคือองคประกอบที่ประกอบดวยจุดเสนสีพ้ืนผิวคาน้ําหนักออนแก (แสงเงา) รูปรางรูปทรงและบริเวณวางประกอบดวย

องคประกอบสําคัญที่เปนมูลฐานคือ 

1.จุด (Point, Dot) 

หมายถึงสวนประกอบที่เล็กที่สุดเปนสวนเร่ิมตนไปสูสวนอ่ืน ๆ รอยหรือแตมที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฎที่พ้ืนผิว ซึ่งเกิดจากการจ้ิม กด กระแทก 

ดวยวัสดุอุปกรณตางๆ เชน ดินสอ ปากกา พูกัน และวัสดุปลายแหลมทุกชนิด

จุด เปนตนกําเนิดของเสน รูปราง รูปทรง แสงเงา พ้ืนผิว ฯลฯ เชน นําจุดมาวางเรียงตอกันจะเกิดเปนเสนและการนําจุดมาวางให

เหมาะสม ก็จะเกิดเปนรูปราง รูปทรง และลักษณะผิวได

2. เสน (Line) หมายถึงจุดหลาย ๆ จุดที่เคล่ือนที่ตอเนื่องไปในที่วางเปลาจากทิศทางการเคล่ือนที่ตาง ๆ กัน

3. สี (Colour) 

สีเปนทัศนธาตุที่มีลักษณะของธาตุทุกอยางอยูรวมกันครบถวนทั้งเสนน้ําหนักผิวมีคุณลักษณะพิเศษคือความเปนสี (Hue) ทําใหเรา

สามารถแยกแยะแตละสีออกจากกันหรือระบุไดวาเปนสีอะไรมีความเขมของสี (Intensity) ซึ่งสามารถแสดงความสดของสีไดต้ังแตเขมที่สุดจนถึง

ออนที่สุด สีใดที่มีความเขมสูงคือสีที่มีความบริสุทธิ์ของความเปนสีนั้นหรือถาสีใดที่มีความออนคือสีที่มีการผสมของสีอ่ืนเชนสีขาวสีดําหรือคูสี

ตรงกันขามสามารถกระตุนอารมณและมีอิทธิพลตอความรูสึกไดตางกันออกไปในแตละสี

องคประกอบของทัศนธาตุ



พ้ืนผิวหยาบ พ้ืนผิวละเอียด

4. พ้ืนผิว (Texture) 

หมายถึง ลักษณะภายนอกของส่ิงตางๆ ซึ่งสามารถสัมผัส จับ หรือมองเห็นดวยสายตาและทําใหเกิดความรูสึกถึงลักษณะของพ้ืนผิว

นั้นพ้ืนผิวอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้นก็ได พ้ืนผิวที่ตางกันยอมทําใหเกิดความรูสึกที่แตกตางกันออกไป

5. รูปราง (Shape) 

หมายถึงการบรรจบกันของเสนที่เปนขอบเขตของวัตถุที่มองเห็นเปน 2 มิติคือมีความกวางและความยาว 2 ดานเทานั้น 



6. รูปทรง (form) 

หมายถึงรูปลักษณะที่มองเห็นเปน 3 มิติ คือมีความกวางความยาวและความหนาลึก

7. คาน้ําหนัก (value) 

หมายถึง คาความออนเขมของสีที่เกิดจากของสีที่เกิดจากแสงและเงา

8. ชองวาง (space) 

หมายถึง บริเวณที่วางเปลาที่เรียกกันวา “ชองไฟ” ทัศนธาตุเรียกอีกอยางหนึ่งวา องคประกอบทัศนศิลปหมายถึง

ส่ิงที่เปนสวนประกอบสําคัญตาง ๆ ในงานทัศนศิลป ไดแก เสน สี พ้ืนผิว แสงเงา และชองวาง การวาดภาพที่ดี การนําสวนประกอบสําคัญตาง ๆ 

เหลานี้มาจัดใหเกิดความสมดุลและเกิดความงามซึ่งจะทําใหเปนภาพที่สมบูรณไดเรียกวาการจัดทัศนธาตุ หรือการจัดองคประกอบของทัศนศิลป 

การจัดองคประกอบทัศนศิลปเปนหลักสําคัญสําหรับผูสรางสรรคและผูศึกษางานศิลปะเนื่องจากผลงานศิลปะใด ๆ ก็ตามลวนมีคุณคาอยู 

2 ประการคือ คุณคาทางดานรูปทรงและคุณคาทางดานเร่ืองราว



วิดีโอประกอบการเรียนเรื่อง ทัศนธาตุ

คลิกเลย

https://youtu.be/Jk06r5UiDrs


ความรูเรื่อง จุด

จดุ หมายถงึ รอยหรือแต้มท่ีมีลกัษณะกลม ๆ เป็นสิง่ท่ีปรากฏบนพืน้ระนาบท่ีมีขนาดเลก็ ท่ีสดุ ไมมี่ความกว้าง 

ความยาว ความสงู ความหนา หรือความลกึ จดุเป็นทศันธาตท่ีุเลก็ท่ีสดุ และมีมิติเป็นศนูย์ จดุสามารถแสดงตําแหน่งได้เม่ือ

มีบริเวณวา่งรองรับ จดุ ถือเป็นทศันธาตหุรือ พืน้ฐานเบือ้งต้นท่ีสดุในการสร้างงานทศันศิลป์ ซึง่เกิดจากการจิม้ กด กระแทก 

ด้วยวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ เช่น ดินสอ ปากกา พูก่นั และวสัดปุลายแหลมทกุชนิด

จดุ เป็นต้นกําเนิดของเส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พืน้ผิว ฯลฯ เช่น น าจดุมาวางเรียงตอ่กนั จะเกิดเป็นเส้น และการ

นําจดุมาวางให้เหมาะสม ก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และลกัษณะผิวได้ จดุ นัน้เป็นทศันธาตท่ีุสามารถสมัผสัและให้

ความรู้สกึได้น้อยด้วยจดุเป็นอนภุาคท่ีมี ความกว้าง ความยาว และความหนา น้อยท่ีสดุ เม่ือเทียบกบั บรรดาสว่นประกอบ

มลูฐาน หรือทศันธาตอ่ืุน ซึง่ในทางด้าน ศาสตร์อ่ืน ๆ อาจจะตีคา่ของจดุในทางต่ําสดุ โดยหํา้นิยาม ของจดุวา่ “เป็นสิง่ท่ี ไมมี่

ความกว้าง ความยาว ความ หนา”แตใ่นทางทศันศิลป์ จดุ มีคา่ มากมายกวา่นัน้ ด้วยในทางศิลปะนัน้เก่ียวข้อง กบั

ความรู้สกึมากกวา่การตีความ เพราะ จดุ ๆ หนึง่ท่ีปรากฏในภาพอาจจะคอ่ย ๆ แปรเปล่ียน เป็น สิง่ตา่ง ๆ ในจินตนาการก็ได้



วิดีโอประกอบการเรียนเรื่อง จุด

คลิกเลย

https://youtu.be/ZQghF0HqzN4


พบกันชั่วโมงหนา
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