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	 หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	ทัศนศิลป์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เล่มนี้จัดทำ	ขึ้นตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนและครูใช้เป็นสื่อ 
ในการจัดการเรียนรู้	เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามสาระ	มาตรฐานการเรียนรู้	ตัวชี้วัด	และ
สาระการเรียนรู้แกนกลางที่หลักสูตรกำ	หนด	 รวมท้ังพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำ		 คัญตามท่ี 
ต้องการทั้งด้านการสื่อสาร	 การคิด	 การแก้ปัญหา	 การใช้ทักษะชีวิต	 และการใช้เทคโนโลยี	 
ตลอดจนพฒันานกัเรยีนใหม้คีณุลกัษณะอนัพงึประสงค	์ทำ	ประโยชนใ์ห้สังคม	เพ่ือให้สามารถดำ	รง
ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
	 หนังสือเรียน	 รายวิชาพื้นฐาน	 ทัศนศิลป์	 เล่มนี้ยึดแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำ	คัญ	 ใช้หลักการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของศิลปะและสามารถ 
นำ	ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ	วันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	 โดยพัฒนานักเรียน 
แบบองค์รวมอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการความคิดรวบยอด	 ที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วย 
กระบวนการที่เน้นการปฏิบัติ	(Active	Learning)	และเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน	(Brain-Based
Learning)	 ซึ่งเน้นการเรียนรู้ให้ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้	 (Learning	 Styles)	 เน้นทักษะที่ 
สร้างเสริมความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน	ซึ่งเป็นผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการให้เกิดตามหลักสูตร
การจดัทำ	หนังสือเรยีน	รายวิชาพืน้ฐาน	ทศันศลิป	์เลม่นีค้ณะผูจ้ดัทำ	ซึง่เปน็ผูเ้ชีย่วชาญในสาขาวชิา
และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้กำ	หนดหน่วยการเรียนรู้	 และออกแบบกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้	
กิจกรรมเสนอแนะ	โครงงาน	การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ	วัน	และคำ	ถามทบทวนอยู่ในเล่มเดียว
	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	ทัศนศิลป์	เล่มนี้จะสนับสนุนให้นักเรียน
ได้พัฒนาความรู้ด้านทัศนศิลป์	 และสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พุทธศักราช	2542	 	

คณะผู้จัดทำ 

คำานำา
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 หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐาน	ทัศนศิลป์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เล่มนี้ได้ออกแบบหน่วยการเรียน
รู้ให้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย
 1. มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเมื่อจบการศึกษาในหน่วย
การเรียนรู้นั้น	ๆ	หรือเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ตวัชีว้ดัช้ันป	ระบตุวัชีว้ดัซึง่เป็นเป้าหมายในการพฒันานกัเรยีนทีส่อดคล้องกบัเนือ้หาในหน่วย
การเรียนรู้
 3. ประโยชน์จากการเรียน	 น�าเสนอไว้เพ่ือกระตุ ้นให้นักเรียนน�าความรู ้และทักษะจาก 
การเรียนไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน
 4. ค�าถามน�า เป็นค�าถามหรือสถานการณ์ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ	ต้องการที่จะค้นหา
ค�าตอบ
 5. เนื้อหา ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้	 ตัวชี้วัดชั้นปี	 และสาระการเรียนรู้แกนกลาง	 โดยแบ่ง
เนื้อหาเป็นช่วง	 ๆ	 แล้วแทรกกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้ที่พอเหมาะกับการเรียน	 รวมทั้งมีการ 
น�าเสนอด้วยภาพ	 ตาราง	 แผนภูมิ	 และแผนที่ความคิด	 เพ่ือเป็นส่ือให้นักเรียนสร้างความคิด 
รวบยอดและเกิดความเข้าใจที่คงทน
 6. เกร็ดควรรู้ เป็นความรู้เสริมเพื่อเพิ่มพูนให้นักเรียนมีความรู้กว้างขวางขึ้น
 7. แหลงค้นข้อมูล (WEB GUIDE)	 เป็นแหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์	 เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
เนื้อหาที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน	
 8. กจิกรรมพฒันาการเรยีนรู ้(ฝึกฝนงานศลิป์) เป็นกจิกรรมทีก่�าหนดไว้เมือ่จบเนือ้หาแต่ละช่วง	
แต่ละตอนเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้	 เป็นกิจกรรมที่หลากหลาย	 ใช้แนวคิดทฤษฎี 
ต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับเนื้อหา	 เหมาะสมกับวัย	 สะดวกในการปฏิบัติ	 กระตุ้นให้นักเรียนได้คิด	 และ 
ส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม	
 9. สรุป	ได้จัดท�าสรุปเป็นผังมโนทัศน์	(concept	map)	เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นบทสรุปทบทวน
ความรู้	โดยวิธีการจินตภาพจากผังมโนทัศน์ที่ได้สรุปเนื้อหาที่ได้จัดท�าไว้
 10. กิจกรรมเสนอแนะ	 เป็นกิจกรรมเสนอแนะให้นักเรียนได้ปฏิบัติ	 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด	 
การวางแผน	และการแก้ปัญหาของนักเรียน
 11. โครงงาน	 เป็นการให้นักเรียนปฏิบัติโครงงาน	 โดยเสนอแนะหัวข้อโครงงานและแนวทางการ
ปฏิบัติ	
 12. การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เป็นกิจกรรมที่เสนอแนะให้นักเรียนได้น�าความรู้	 ทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	
 13. ค�าถามทบทวน	เป็นค�าถามเพื่อทบทวนผลการเรียนรู้ของนักเรียน
 14. บรรณานุกรม	เป็นรายชื่อหนังสือ	เอกสาร	เว็บไซต์ที่ใช้ประกอบการเขียน
 15. อภิธานศัพท์	เป็นค�าส�าคัญที่แทรกอยู่ในเนื้อหาซึ่งพิมพ์ด้วยสีแดงและน�ามาจัดเรียงตามล�าดับ
ตัวอักษรและอธิบาย

คำาชี้แจง
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มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัว ชี้ วัด ชั้นปี

สาระการเรียนรู้ 

	 ศ	3.1	สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ	และความคิดสร้างสรรค	์วิเคราะห	์วิพากษ์
วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์	 ถ่ายทอดความรู้สึก	 ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ	 ชื่นชม	 และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ	วัน

	 บรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาโดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการ
ออกแบบ	(ศ	1.1	ม.	3/1)

  •	ทัศนธาต	ุหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อม	และงานทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที ่1
ความรู้ ความเข้าใจในงานทัศนศิลป์

	 สามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และงานทัศนศิลป์โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุ
และหลักการออกแบบได้

	 ให้นักเรียนบรรยายภาพต่อไปนี้	 โดย
ใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
ตามความรู้ความเข้าใจ

ประโยชน์จากการเรียน

คำาถามนำา



จุดในลายของดอกไม้ จุดในลายของปลา

ป่าเขา
เทคนิคหมึกดำ	บนกระดาษ	ผลงานของพัฒนา	ช่างแก้ว
การนำ	จุดมาใช้เพื่อแสดงความงามของรูป	 โดยใช้วิธี
การจดุดว้ยปากกาหมกึดำ		แสดงคา่ความออ่นแกข่อง
สีที่แตกต่างกัน	 บริเวณน้ำ	หนักอ่อนจะใช้จุดเล็กและ
ห่าง	 ส่วนบริเวณน้ำ	หนักเข้มจะใช้จุดหนาแน่น	 ทำ	ให้
ภาพดูมีมิติ

2 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม. 3

ทัศนธาตุ

1. ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์

จุด เส้น สีแสงเงา พื้นผิวที่ว่างรูปร่างและรูปทรง

ได้แก่

	 1.1	 จุด	(dot)
 1)	จุดในสิ่งแวดล้อม ได้แก	่จุดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัวเรา	เช่น	จุดในลาย
ของสัตว์และพืช	จุดที่มองเห็นตามกลุ่มดาวบนท้องฟ้า	จุดที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ	เป็นต้น

 2)	จุดในงานทัศนศิลป์	 ได้แก	่ จุดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน	 โดยการแต้ม	 ขีด	 จิ้ม	 
กด	กระแทกด้วยวัสดุ	อุปกรณ์ต่าง	ๆ 	เช่น	ดินสอ	ปากกา	พู่กัน	วัสดุปลายแหลมทุกชนิด	เป็นต้น

ฝึกฝนงานศิลป์

	 อภิปรายเปรียบเทียบความแตกต่างของจุดในสิ่งแวดล้อมกับจุดในงานทัศนศิลป์ตามความเข้าใจ



พลุไฟ
ลักษณะเส้นโค้งที่เกิดจากการแตกตัวของพลุไฟ

ตึกอาคาร
ลักษณะการใช้เส้นแนวท่อระบายน้ำ	

นำ	สายตาสู่ตัวอาคาร

ภาพร่างสถาปัตยกรรม
ผลงานของเลโอนาร์โด	ดาวินชี	
(Leonardo	da	Vinci)
การน�าเส้นมาใช้ร่างภาพโครงสร้างงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม	 ให้เกิดเป็น 
รปูร่าง	รปูทรง	ขนาด	สดัส่วน	เพือ่แสดง
รายละเอยีดต่าง	ๆ 	และก�าหนดโครงสร้าง
ของผลงาน

3หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม. 3

	 1.2	 เส้น	(line)	
 1)	เส้นในสิ่งแวดล้อม	ได้แก	่เส้นที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ 	ตัว	เช่น	เส้นที่ปรากฏตาม
ส่วนต่าง	ๆ	ของสัตว์และพืช	เส้นแนวภูเขา	เส้นขอบฟ้า	เส้นรุ้งกินน้ำ		เส้นที่เกิดจากการจุดพลุไฟ	
เส้นที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ	เป็นต้น

 2)	เสน้ในงานทศันศลิป	์ไดแ้ก่	เสน้ทีเ่กดิจากการสรา้งสรรคผ์ลงาน	โดยการใชด้นิสอ	ปากกา	
หรือพู่กัน	ลาก	ขูด	ขีด	 เขียน	 ให้เกิดเป็นร่องรอยบนพื้นระนาบเพื่อสื่อความหมายหรือถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึก

ฝึกฝนงานศิลป์

	 สังเกตเส้นในสิ่งแวดล้อมแล้ววาดเส้นบันทึกข้อมูลสิ่งของต่าง	ๆ	หรือทิวทัศน์ตามความสนใจ



ภาพปลา
แสดงลักษณะรูปทรงในสิ่งแวดล้อม

กระโดดกบ
ผลงานของมีเซียม	ยิบอินซอย

นำ	รูปทรงของคนมาใช้เพื่อแสดงอารมณ์และ
ความรู้สึกของผลงานประติมากรรม

The Dance
ผลงานของอองร	ีมาตีส	(Henri	matisse)
นำ	รูปร่างของคนใช้เพื่อแสดงอารมณ์และ

ความรู้สึกในงานจิตรกรรม

ภาพด้วงกว่าง
แสดงลักษณะรูปร่างในสิ่งแวดล้อม
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	 1.3	 รูปร่างและรูปทรง	(shape-form)
 1)	รูปร่างและรูปทรงในสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่ รูปร่างและรูปทรงท่ีปรากฏอยู่ในส่ิงแวดล้อม 
รอบ	ๆ	ตัว	เช่น	รูปร่างและรูปทรงของคน	สัตว์	พืช	หิน	เป็นต้น	รูปร่างและรูปทรงเหล่านี้ศิลปิน
สามารถนำ	มาดัดแปลง	สร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง	ๆ	ได้	เช่น	จิตรกรรม	ภาพพิมพ์	
ประติมากรรม	เป็นต้น 

 2)	รูปร่างและรูปทรงในงานทัศนศิลป์ ได้แก่	 รูปร่างและรูปทรงที่เกิดจากการสร้างสรรค์ 
ผลงานตามการเลียนแบบในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือตามจินตนาการ

ฝึกฝนงานศิลป์

	 เขียนบรรยายผลงานศิลปะที่ชื่นชอบโดยน�าความรู้เรื่อง	 รูปร่างและรูปทรง	 มาใช้บรรยายตาม 
ความเข้าใจ



ชายทะเลยามเช้า
เป็นแสงเงาในสิ่งแวดล้อมในลักษณะย้อนแสง

ทำ	ให้เห็นรูปร่าง	รูปทรงของสิ่งต่าง	ๆ	เป็นเงามืด

อาคารในเมืองใหญ่
แสดงลักษณะของแสงที่สาดส่องกระทบกับตึก

อาคารต่าง	ๆ	ทำ	ให้เกิดเป็นเงาในส่วนที่
ตรงข้ามกับแสงกระทบ

เจริมิอาร์กำ	ลังโศกเศร้าเสียดาย
กรุงเจรุซาเล็มที่ถูกทำ	ลาย

ผลงานของเรมบรันต์	(Rembrandt)
นำ	แสงเงามาใช้เพื่อให้เกิดความงามทางด้านมิติ	
และความโดดเด่นของแสงกับเงาภายในผลงาน

House of Parliament Sun
ผลงานของโกลด	โมเน	(Claude	monet)

นำ	แสงเงามาใช้ในงานจิตรกรรมรูปทิวทัศน์ภายในเมือง
เพื่อบันทึกบรรยากาศแสงเงาในช่วงขณะนั้น
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	 1.4	 แสงเงา	(light-shade)	
 1)	แสงเงาในสิ่งแวดล้อม ได้แก	่แสงเงาที่ปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อม	 เป็นแสงเงาตามความ
เป็นจริง	เช่น	แสงจากดวงอาทิตย์ยามเช้า	ยามบ่าย	แสงไฟในเมืองยามค่ำ	คืน	เป็นต้น	แสงเงาใน
ส่ิงแวดล้อมเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มศิลปะลัทธิประทับใจ	(impressionism) 

 2)	แสงเงาในงานทัศนศิลป์	 ได้แก่	 แสงเงาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน	 โดยถ่ายทอด
แสงเงาตามความเป็นจริงในธรรมชาติหรือตามจินตนาการลงบนพื้นระนาบรองรับ	 ทำ	ให้ผลงานมี
มิติตื้น–ลึก	และมีระยะใกล้–ไกล	เกิดคุณค่าทางความงามและมีความเหมือนจริง

ฝึกฝนงานศิลป์

	 อภิปรายเปรียบเทียบความแตกต่างของแสงเงาในส่ิงแวดล้อมกับแสงเงาในงานทัศนศิลป์	ตามความเข้าใจ



พระมณฑป
สีสันที่เกิดจากแสงไฟที่ส่องสว่างไสวภายใน

พระมณฑปท่ามกลางความมืดของบรรยากาศท่ีมีสีน้ำ	เงิน

ผลไม้
สีสันของผลไม้หลากหลายชนิดที่เกิดจากธรรมชาติ

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผลไม้สุกงอมมีสีสันสดใส

สวน
ผลงานของศรีวรรณ	เจนหัตถการกิจ

นำ	ส่วนประกอบของรูปร่างในธรรมชาติมาจัดและระบายด้วยสีสันสดใส	ระบายสีพื้นด้วยสีเหลือง	
แบ่งส่วนประกอบด้วยสีแดง	น้ำ	เงิน	เขียว	ทับซ้อนและตัดกันอย่างชัดเจน		ซึ่งเป็นการนำ	สีมาใช้เพื่อ
กำ	หนดรูปร่างและรูปทรงในงานจิตรกรรมเพื่อให้เกิดความกลมกลืน	และมีความโดดเด่นน่าสนใจ
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	 1.5	 สี	(colour)	
 1)	สีในสิ่งแวดล้อม ได้แก	่สีที่ปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัว	เช่น	สีของสัตว์และพืช	 
สีที่ปรากฏอยู่ในสถานที่ต่าง	ๆ 	เป็นต้น	สีต่าง	ๆ 	เหล่านี้ศิลปินสามารถนำ	มาถ่ายทอดหรือนำ	มาเป็น 
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง	ๆ	ได้

 2)	สีในงานทัศนศิลป์	 ได้แก่	 สีที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน	 โดยถ่ายทอดตามความ 
เป็นจริงในธรรมชาติหรือจินตนาการลงบนพื้นระนาบรองรับ	 ทำ	ให้ผลงานเกิดความน่าสนใจ	 ช่วย
ทำ	ให้มีมิติตื้น–ลึก	และมีระยะใกล้–ไกล	เกิดคุณค่าทางความงามและสื่อความรู้สึกได ้

ฝึกฝนงานศิลป์

	 อภิปรายความสัมพันธ์ของสีในสิ่งแวดล้อมกับสีในงานทัศนศิลป์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร



ควายในแอ่งน้ำ	
ควายเป็นส่วนของรูป	ส่วนแอ่งน้ำ	สีเขียว

เป็นพื้นหรือที่ว่างในสิ่งแวดล้อม

เรือในทะเล
เรือเป็นส่วนของรูป	ส่วนทะเลและท้องฟ้า

เป็นพื้นหรือที่ว่างในสิ่งแวดล้อม

ดอกไม้–ทะเล
ผลงานของสุเมธ	ลีละวัฒน์

เป็นการนำ	ที่ว่างมาใช้ในงานทัศนศิลป์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความชัดเจนของรูป	
ทำ	ให้เกิดระยะใกล้–ไกล	อย่างชัดเจน
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	 1.6	 ที่ว่าง	(space)	
 1)	ที่ว่างในสิ่งแวดล้อม ได้แก่	 ที่ว่างที่ล้อมรอบรูปทรงในสิ่งแวดล้อมรอบ	 ๆ	 ตัวท่ีตั้งอยู่	 
มีอากาศโอบล้อมอยู่ภายนอก	ทำ	ให้เกิดส่วนของรูปกับพื้น	

ฝึกฝนงานศิลป์

	 อภิปรายถึงที่ว่างในสิ่งแวดล้อมและที่ว่างในงานทัศนศิลป์ว่ามีความสำ	คัญและแตกต่างกันอย่างไร

 2)	ที่ว่างในงานทัศนศิลป์ ได้แก	่ที่ว่างที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน	โดยถ่ายทอดลงบน
พืน้ระนาบรองรับในงานจติรกรรมและงานภาพพมิพ	์สว่นทีว่า่งในงานประตมิากรรมนัน้จะโอบลอ้ม
อยู่ภายนอก	ช่องว่างระหว่างรูปทรง	หรือภายในรูปทรงที่มีลักษณะกลวงหรือทะลุ



ผลทุเรียน
พื้นผิวที่แหลมคมที่ให้ความรู้สึกอันตราย	
ซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสด้วยมือ

Two Sisters
ผลงานของปีแยร	์โอกูสต์	เรอนัวร์	

(Pierre	Auguste	Renoir)
ใช้ความงามของพื้นผิวแบบเกลี่ยเรียบ
ในส่วนรูปคน	และให้พื้นผิวหยาบส่วน

ของพื้นหลัง	เป็นการนำ	พื้นผิวลักษณะต่าง	ๆ	
มาใช้ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

เพื่อแสดงความงามที่แตกต่างกัน	

ท่อนไม้
พื้นผิวหยาบและขรุขระแสดงถึงลักษณะภายใน

และภายนอกที่แตกต่างกัน
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	 1.7	 พื้นผิว	(texture)
 1)	พื้นผิวในสิ่งแวดล้อม ได้แก	่พื้นผิวที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัวสามารถรับรู้ได้
ด้วยการสัมผัสด้วยมือและลักษณะผิวที่มองเห็นด้วยตา	 เช่น	 ลักษณะผิวของคน	 สัตว	์ พืช	 หิน	
เป็นต้น	เมื่อได้สัมผัสจะให้ความรู้สึกว่ามีความละเอียด	เรียบ	หยาบ	ขรุขระ	เป็นต้น
	 ลักษณะผิวในสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินเกิดความคิดจินตนาการใน 
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง	ๆ	ได้เช่นเดียวกัน

 2)	พื้นผิวในงานทัศนศิลป์	ได้แก	่พื้นผิวที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน โดยถ่ายทอดจาก
ธรรมชาติหรือจินตนาการขึ้นเอง	 เพื่อให้ผลงานมีคุณค่าทางความงาม	 พื้นผิวในงานทัศนศิลป์ 
มีทั้งที่สัมผัสได้ด้วยมือและที่มองเห็นด้วยตา	

ฝึกฝนงานศิลป์

	 อภิปรายความสัมพันธ์ของพื้นผิวในสิ่งแวดล้อมกับพื้นผิวในงานทัศนศิลป์ว่ามีความส�าคัญและ 
แตกต่างกันอย่างไร	



ดอกบัว
แสดงความเป็นเอกภาพของกลีบดอกบัว

ที่เรียงสลับกันเป็นกลุ่มก้อน

คู่รัก
เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้
ผลงานของประหยัด	พงษ์ด�า
แสดงการจัดองค์ประกอบด้วยการน�ารูปทรงแมวมาจัด
กลุ่มให้สัมพันธ์กับเนื้อหาของผลงาน	 ท�าให้ผลงานเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน	และสอดคล้องกลมกลืนกัน
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หลักการออกแบบ

ความเป็นเอกภาพ ความสมดุล จุดเด่น ความกลมกลืน ความขัดแย้ง

ได้แก่

2. หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
	 หลักการออกแบบ	 หมายถึง	 การนำ	เอาส่วนประกอบของธาตุต่าง	 ๆ	 มาจัดเข้าด้วยกันให้
ประสานสัมพันธ์กัน	 เกิดเป็นผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงคุณค่าทางความงาม	หลักการออกแบบไม่มี
กฎเกณฑ์ตายตัว	สามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม	

	 2.1	 ความเป็นเอกภาพ	(unity)	
 1)	ความเป็นเอกภาพในสิ่งแวดล้อม เป็นความประสานกลมกลืนของทัศนธาตุต่าง	 ๆ	 ที่
ปรากฏในสิง่แวดลอ้มทีมี่ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งงานศลิปะ
โดยตรง	ซึ่งผู้สร้างงานสามารถรับรู	้สังเกตได้ถึงความเหมาะสม	ความ
งดงาม	เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน

 2)	ความเป็นเอกภาพในงานทัศนศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการนำ	ทัศนธาตุ 
ต่าง	ๆ 	มาจัดวางในผลงานให้เกิดการประสานกลมกลืน	มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อน 

ไม่กระจัดกระจาย	แสดงออกให้เห็นได้ถึงความพอดีของความงาม

ฝึกฝนงานศิลป์

	 นำ	รูปภาพสิ่งแวดล้อมและรูปภาพผลงานทัศนศิลป์ที่ชื่นชอบมาเขียนบรรยายภาพโดยนำ	ความรู้เรื่อง	
ความเป็นเอกภาพ	มาใช้ในการบรรยายตามความเข้าใจ



สะพานพุทธ
ลักษณะโครงสร้างที่มีความสมดุล

แบบสองข้างเท่ากัน	แสดงถึงความแข็งแรงมั่นคง

สมาธิ
ผลงานของนนทิวรรธน์	จันทนะผะลิน

แสดงรูปทรงให้มีความสมดุล
แบบสองข้างเท่ากันเพื่อสื่อถึงความสงบนิ่ง

ต้นบอนไซ
จัดตกแต่งให้ต้นไม้เอียงตามความสมดุล
แบบสองข้างไม่เท่ากัน	แสดงถึงความอิสระ

ตามธรรมชาติ

ความบริสุทธิ	์(Sincerity)
ผลงานของไพรวัลย์	ดาเกลี้ยง

แสดงความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน
ในผลงานซึ่งให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว
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ความสมดุล

ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากัน ความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน

แบ่งเป็น

	 2.2	 ความสมดุล	(balance)	

 1)	ความสมดุลในสิ่งแวดล้อม เป็นความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ 
ส่วนต่าง	ๆ	ในรูปทรงที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัว

 2)	ความสมดุลในงานทัศนศิลป์	 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการนำ	ทัศนธาตุต่าง	ๆ	มา
จัดวางในผลงานให้ประสานกลมกลืนกัน ไม่หนักหรือมากไปด้านใดด้านหนึ่งเกินไป	 มีความพอ
เหมาะพอดีของส่วนต่าง	ๆ	ในผลงาน	

ฝึกฝนงานศิลป์

	 นำ	รูปภาพสิ่งแวดล้อมและรูปภาพผลงานทัศนศิลป์ที่ชื่นชอบมาเขียนบรรยายภาพโดยนำ	ความรู้เรื่อง	
ความสมดุล	มาใช้ในการบรรยายตามความเข้าใจ



ดอกบัว
แสดงจุดเด่นด้วยรูปทรงและสีสันของดอกบัว
ที่มีความแตกต่างกันกับใบบัวอย่างชัดเจน

พลับพลากลางสระน้ำ	
แสดงจุดเด่นด้วยรูปทรงสถาปัตยกรรมแนวตั้ง
ที่มีสีทองระยิบระยับกลางสระบัวอย่างโดดเด่น

ธรรมชาติในจินตนาการ	6
ผลงานของภัทรพล	โกมลวาทิน

ผลงานเน้นจุดเด่นของดอกชบาสีแดง
ที่เด่นชัด	ท่ามกลางบรรยากาศสีเขียว

ซึ่งจัดวางไว้ในตำ	แหน่งที่เหมาะสม
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	 2.3	 จุดเด่น	(dominance)	
	 จุดเด่น	หมายถึง	ส่วนสำ	คัญที่ปรากฏชัดและสะดุดตา
 1)	จดุเดน่ในสิง่แวดลอ้ม เปน็สว่นสำ	คญัทีป่รากฏชดัและสะดดุตาท่ีมองเห็นในส่ิงแวดล้อม
รอบ	ๆ	ตัว	

 2)	จุดเด่นในงานทัศนศิลป์	เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการน�าทัศนธาตุต่าง	ๆ 	มาจัดวาง
ในผลงานให้มีส่วนส�าคัญที่ปรากฏชัดและ
สะดุดตา	 ซึ่งเป็นการเน้นจุดส�าคัญที่ต้องการ
สือ่ความหมายให้โดดเด่นกว่าส่วนอืน่	ๆ  ได้แก่	
การเน้นด้วยเส้น	ส	ีรปูร่าง	รปูทรง	แสง	ขนาด	
หรือแม้กระทั่งจุดและพื้นผิว

ฝึกฝนงานศิลป์

	 นำ	รูปภาพสิ่งแวดล้อมและรูปภาพผลงานทัศนศิลป์ที่ชื่นชอบมาเขียนบรรยายภาพโดยนำ	ความรู้เรื่อง	
จุดเด่น	มาใช้ในการบรรยายตามความเข้าใจ



ตั๊กแตน
ตัวตั๊กแตนที่เกาะอยู่บนใบไม้มีความกลมกลืน

กับใบไม้รอบ	ๆ	ตัว

กุหลาบ
ดอกกุหลาบที่มีสีสันใกล้เคียงกัน	ทำ	ให้เกิด
ความกลมกลืนด้วยสีชมพูอ่อน	สีม่วงอ่อน	

และสีเหลืองอ่อน	

Die Jungfrau
ผลงานของกูสตาฟ	คลิมท์	(Gustave	Klimt)

	สร้างสรรค์รูปและลวดลายให้เป็น
กลุ่มก้อนเดียวกัน	ผลงานจึงเกิดความสัมพันธ์

สอดคล้องกลมกลืนกัน
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	 2.4	 ความกลมกลืน	(harmony) 
 1)	ความกลมกลืนในสิ่งแวดล้อม เป็นความสัมพันธ์กลมกลืนกัน	 สนับสนุนซึ่งกันและกัน	
เข้ากันได้ดี	 และไม่ขัดแย้งกันของทัศนธาตุต่าง	 ๆ	 ที่ปรากฏในส่ิงแวดล้อมรอบ	 ๆ	 ตัว	 เช่น	 
ความกลมกลืนของเส้น	รูปร่างและรูปทรง	ขนาด	สัดส่วน	ส	ีพื้นผิว	เป็นต้น	

 2)	ความกลมกลืนในงานทัศนศิลป์	 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการนำ	ทัศนธาตุต่าง	 ๆ	
มาจัดวางในผลงานให้กลมกลืนกัน	สนับสนุนซึ่งกันและกัน	เข้ากันได้ดี	ไม่ขัดแย้งกัน	

ฝึกฝนงานศิลป์

	 นำ	รูปภาพสิ่งแวดล้อมและรูปภาพผลงานทัศนศิลป์ที่ชื่นชอบมาเขียนบรรยายภาพโดยนำ	ความรู้เรื่อง	
ความกลมกลืน	มาใช้ในการบรรยายตามความเข้าใจ



ใบไม้กับเปลือกไม้
แสดงความขัดแย้งกันของลักษณะผิวเรียบของใบไม้

กับเปลือกไม้ที่ขรุขระที่ต่างกันอย่างชัดเจน

ทางเดินกับสนามหญ้า
แสดงความขัดแย้งของทางเดินที่เป็นอิฐปูพื้นรูป

แปดเหลี่ยมกับพื้นหญ้าที่มีลักษณะพื้นผิวขัดแย้งกัน

ร่าเริง
เทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบ

ผลงานของวิทยา	อภิรัตนพันธ์
แสดงความขัดแย้งกันของของเส้นโค้งกับเส้นหยัก	สีตรงข้ามระหว่างสีเขียวกับสีแดง	สีส้มกับสีน้ำ	เงิน	

และพื้นผิวเรียบและขรุขระเพื่อสร้างความน่าตื่นเต้น
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	 2.5	 ความขัดแย้ง	(contrast)	
	 ความขัดแย้ง	หมายถึง	การตัดกันหรือขัดแย้งกัน
 1)	ความขัดแย้งในสิ่งแวดล้อม คือ	การตัดกันหรือขัดแย้งกันของทัศนธาตุต่าง	ๆ 	ที่ปรากฏ
ในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัว	เช่น	ความขัดแย้งกันของเส้น	รูปร่างและรูปทรง	สี	พื้นผิว	เป็นต้น 

 2)	ความขัดแย้งในงานทัศนศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการนำ	ทัศนธาตุต่าง	ๆ	มา
จดัวางในผลงานใหเ้กิดการตดักันหรือขดัแย้งกันเพ่ือลดความกลมกลืนลง	เพราะถา้มคีวามกลมกลืน
มากจนเกินไปอาจจะทำ	ให้ผลงานดูจืดชืด น่าเบื่อหน่าย	ดังนั้นการสร้างความขัดแย้งที่พอเหมาะจะ
ช่วยให้ผลงานดูมีชีวิตชีวา	น่าสนใจ	และน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น	
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ฝึกฝนงานศิลป์

	 1.	 น�ารูปภาพสิ่งแวดล้อมและรูปภาพผลงานทัศนศิลป์ท่ีช่ืนชอบมาเขียนบรรยายภาพโดยน�าความรู้
เรื่อง	ความขัดแย้ง	มาใช้ในการบรรยายตามความเข้าใจ
	 2.	 สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์	1	ผลงาน	โดยไม่จ�ากัดเทคนิค	วิธีการ	โดยน�าความรู้จากหน่วยการ
เรียนรู้นี้มาใช้ในผลงาน	

เกร็ดควรรู้

	 ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม	คือ	“แม่แบบ”	ใน
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตั้งแต่	จุด	เส้น	รูปร่าง	
รูปทรง	แสงเงา	สี	พื้นผิว	ฯลฯ	ที่ปรากฏอยู่ในสรรพ
สิ่งของธรรมชาต	ิได้แก	่คน	สัตว์	พืช	โขดหิน	ภูเขา	
สายน้ำ		 แสงแดด	 ท้องฟ้า	 ดวงอาทิตย	์ ดวงจันทร์	
ฯลฯ	 รวมถึงสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น	
เพราะสิ่งเหล่านี้กระตุ้นเร้าให้เกิดสุนทรียภาพ	ความ
ประทับใจหรืออารมณ์สะเทือนใจของศิลปินให้
สามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจนั้นออกมาเป็นผล
งานทศันศลิปต์ามความรูส้กึชืน่ชมและพงึพอใจดว้ย
วสัดุอุปกรณ์และวธิกีารตา่ง	ๆ 	เชน่	การวาดเสน้ดว้ย
ดินสอในงานวาดเส้น	การวาดภาพด้วยสีชนิดต่าง	ๆ 	
ในงานจิตรกรรม	การพิมพ์ภาพด้วยแม่พิมพ์ในงาน
ศิลปะภาพพิมพ	์รวมทั้งการปั้นดิน	การแกะสลัก	การหล่อ	การเชื่อมปะติดโลหะให้เกิดเป็น
รูปทรงสามมิติในงานประติมากรรม	เป็นต้น
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1.	ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม
	 และงานทัศนศิลป์

2.	หลักการออกแบบใน
	 สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

ความรู้ความเข้าใจในงานทัศนศิลป์

1)	จุดในสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	จุดที่ปรากฏอยู่
ในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัวเรา	เช่น	จุดใน
ลายของพืชและสัตว์

2)	จุดในงานทัศนศิลป	์ ได้แก่	จุดที่เกิดจาก
การสร้างสรรค์ผลงาน	 โดยการแต้ม	 ขีด	
จิ้ม	กด	กระแทกด้วยวัสด	ุอุปกรณ์ต่าง	ๆ

1)	 เส้นในสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 เส้นที่ปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัว
เรา	เช่น	เส้นที่ปรากฏตามส่วนต่าง	ๆ	ของสัตว์และพืช	เป็นต้น

2)	เส้นในงานทัศนศิลป์	ได้แก่	เส้นทีเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน	โดย
การใช้ดินสอ	ปากกา	หรือพู่กัน	ลาก	ขูด	ขีด	ให้เกิดเป็นร่องรอย

1)	ความเปน็เอกภาพในสิง่แวดลอ้ม	เปน็ความประสานกลมกลืนของทศัน
ธาตุต่าง	 ๆ	 ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการ
สร้างงานศิลปะโดยตรง

2)	ความเป็นเอกภาพในงานทัศนศิลป์	 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดย
การนำ	ทศันธาตตุา่ง	ๆ 	มาจดัวางในผลงานใหเ้กดิการประสานกลมกลนื	
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อน

1)	รูปร่างและรูปทรงในสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	รูปร่างและรูปทรงที่ปรากฏอยู่
ในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัวเรา	เช่น	รูปร่างและรูปทรงของคน	สัตว์	พืช	
หิน	เป็นต้น

2)	 รูปร่างละรูปทรงในงานทัศนศิลป์	 ได้แก่	 รปูร่างและรูปทรงที่เกิดจาก
การสร้างสรรค์ผลงาน	ตามการเลียนแบบในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือ 
ตามจินตนาการ

1)	ความสมดลุในสิง่แวดลอ้ม	เปน็ความประสานกลมกลืน	ความพอเหมาะ
พอดีของส่วนต่าง	ๆ	ในรูปทรงที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัว

2)	ความสมดุลในงานทัศนศิลป์	 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการนำ	 
ทัศนธาตุต่าง	 ๆ	 มาจัดวางในผลงานให้ประสานกลมกลืนกัน	 ไม่หนัก
หรือมากไปด้านใดด้านหนึ่งเกินไป	 มีความพอเหมาะพอดีของส่วน 
ต่าง	ๆ	ในผลงาน

1)	ความกลมกลนืในสิง่แวดลอ้ม	เปน็ความสัมพนัธก์ลมกลนืกนั	สนบัสนุน
ซึ่งกันและกัน	 เข้ากันได้ดี	 และไม่ขัดแย้งกันของทัศนธาตุต่าง	 ๆ	 ที่
ปรากฏในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	

2)	ความกลมกลืนในงานทัศนศิลป์	 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการนำ	
ทัศนธาตุต่าง	 ๆ	 มาจัดวางในผลงานให้กลมกลืนกัน	 สนับสนุนซึ่งกัน
และกัน	เข้ากันได้ดี	ไม่ขัดแย้งกัน	

1)	ความขดัแยง้ในสิง่แวดลอ้ม	คอื	การตดักนัหรอืขดัแยง้กนัของทศันธาตุ
ต่าง	ๆ	ที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัว	

2)	ความขัดแย้งในงานทัศนศิลป์	 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการนำ	
ทัศนธาตุต่าง	 ๆ	 มาจัดวางในผลงานให้เกิดการตัดกันหรือขัดแย้งกัน
เพื่อลดความกลมกลืนลง	

1)	แสงเงาในสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	แสงเงาที่ปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อม	เป็น
แสงเงาตามความเป็นจริง	 เช่น	 แสงจากดวงอาทิตย์	 แสงไฟในเมือง 
ยามค่ำ	คืน	เป็นต้น

2)	แสงเงาในงานทัศนศิลป์	ได้แก่	แสงเงาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน
โดยถ่ายทอดแสงเงาตามความเป็นจริงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือ 
ตามจินตนาการ

1)	 จุดเด่นในส่ิงแวดล้อม	 เป็นส่วนส�าคัญที่ปรากฏชัดและสะดุดตาที ่
มองเห็นในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัว	

2)	จุดเด่นในงานทัศนศิลป์	เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการน�าทัศนธาตุ
ต่าง	ๆ	มาจัดวางในผลงานให้มีส่วนส�าคัญที่ปรากฏชัดและสะดุดตา	

1)	สีในสิ่งแวดล้อม	สีที่ปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ	ตัว	 เช่น	สีของ
สัตว์และพืช	สีที่ปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ	เป็นต้น

2)	สใีนงานทศันศลิป	์ไดแ้ก	่สท่ีีเกดิจากการสรา้งสรรคผ์ลงานโดยถา่ยทอด
ตามความเป็นจริงในธรรมชาติหรือตามจินตนาการ

1)	ที่ว่างในสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่	 ที่ว่างที่ล้อมรอบรูปทรงในสิ่งแวดล้อม 
รอบ	ๆ	ตัวที่ตั้งอยู่	 มีอากาศโอบล้อมอยู่ภายนอก	ทำ	ให้เกิดส่วนของ 
รูปกับพื้น

2)	 ที่ว่างในงานทัศนศิลป์	 ได้แก่	 ที่ว่างที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน	 
โดยถ่ายทอดลงบนพ้ืนระนาบรองรับในงานจิตรกรรม	 งานภาพพิมพ์	
งานประติมากรรม	

1)	พื้นผิวในสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	พื้นผิวที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมรอบ	ๆ 	ตัว
สามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัสด้วยมือและพื้นผิวที่มองเห็นด้วยตา

2)	พื้นผิวในงานทัศนศิลป์	ได้แก่	พื้นผิวที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน	
โดยถ่ายทอดจากธรรมชาติหรือจินตนาการ	

ได้แก่ ได้แก่

แบ่งเป็น

แบ่งเป็น

แบ่งเป็น แบ่งเป็น

แบ่งเป็น

แบ่งเป็น

แบ่งเป็น

แบ่งเป็น

แบ่งเป็น

แบ่งเป็น

แบ่งเป็น

เกี่ยวกับ

1.1	จุด

1.2	เส้น

2.1	ความเป็นเอกภาพ

1.3	รูปร่างและรูปทรง 2.2	ความสมดุล

2.4	ความกลมกลืน

2.5	ความขัดแย้ง

1.4	แสงเงา
2.3	จุดเด่น

1.5	สี

1.6	ที่ว่าง

1.7	พื้นผิว

แบ่งเป็น

สรุป



16 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม. 3

	 1.	ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง	 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ	 แล้วนำ	เสนอผลการ
ศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียน	
	 2.	แบ่งกลุ่ม	 กลุ่มละ	 4–5	 คน	 ร่วมกันอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง 
สิ่งแวดล้อมกับงานทัศนศิลป์
	 3.	สรุป	เร่ือง	“ทศันธาตแุละหลกัการออกแบบในสิง่แวดลอ้มและงานทศันศลิป”์	เปน็แผนท่ี
ความคิดตามความเข้าใจ

 •	สามารถน�าความรูเ้รือ่ง	ทศันธาตใุนสิง่แวดล้อมและงานทศันศลิป์	และหลกัการออกแบบ
ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป	์มาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	เช่น	น�าเส้นและสีในสิ่งแวดล้อม	มาใช้
ในการออกแบบลายผ้าพันคอ	 ลายเสื้อ	 หรือน�าลักษณะผิวที่ขรุขระในสิ่งแวดล้อมมาใช้ใน 
การออกแบบที่จับของภาชนะเครื่องใช้ต่าง	ๆ	เป็นต้น	
 •	สามารถน�าความรู้เรื่อง	 หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์	 ไปใช้ใน 
การบรรยายสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ของตนเองให้ผู้ที่สนใจฟังได้	

	 1.	ทัศนธาตุหมายถึงอะไร	และประกอบด้วยอะไรบ้าง
	 2.	ยกตัวอย่างทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์มาอย่างละ	3	ชนิด
	 3.	ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมกับทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์แตกต่างกันหรือไม	่อย่างไร
	 4.	ยกตัวอย่างหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์มาอย่างละ	3	ชนิด	
	 5.	สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับงานทัศนศิลป์อย่างไร

กิจกรรมเสนอแนะ

โครงงาน

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน

คำาถามทบทวน

	 นกัเรยีนเลอืกปฏบิตัโิครงงานตอ่ไปนีต้ามความสนใจ	หรอืคดิโครงงานขึน้เองโดยขอคำ	แนะนำ	
จากครู	แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการทำ	โครงงาน	
	 1.	โครงงานศึกษาวิเคราะห์ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
	 2.	โครงงานศึกษาวิเคราะห์หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์
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