
รายวชิาพืน้ฐานศิลปะ
ศิลปะพืน้ฐาน 3 ศ 32101

(สาระทศันศิลป์)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1



หน่วยการเรียนรู้ที ่1 การใช้ทัศนธาตุสร้างงานทศันศิลป์

แสงเงา(LIGHT & SHADE) หมายถึง แสงจากธรรมชาติ
หรือแสงไฟท่ีส่องมากระทบวตัถุใหเ้กิดส่วนสวา่งบริเวณท่ีแสงกระทบ  
และเกิดเงาบริเวณตรงกนัขา้มกบัแสง  รวมทั้งเกิดเงาตกทอดของวตัถุนั้นลง
ในทิศทางท่ีตรงกนัขา้มกบัแสงอีกดว้ย  ดงันั้นแสงเงาจึงมีความสมัพนัธ์กนั  
ช่วยส่งเสริมสร้างงานใหมี้คุณค่าในการสร้างมิติ  ต้ืน  ลึก มีระยะใกลไ้กล
และมีคุณค่าทางความงามเหมือนจริง

6. แสงเงากบังานทศันศิลป์



แสงเงากบัการน ามาใช้ในงานทศันศิลป์
การน าคุณค่าของแสงเงามาใชใ้นงานทศันศิลป์ แบ่งออกเป็น 

2 ลกัษณะใหญ่ๆ ไดแ้ก่  
1. การน าแสงเงามาใชเ้พื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกของ

ผลงาน
2. การน าแสงเงามาใชเ้พื่อแสดงมิติของผลงาน



1. การน าแสงเงามาใช้เพ่ือแสดงอารมณ์และความรู้สึกของ
ผลงาน

เป็นการน าแสงเงามาใชเ้พื่อกระตุน้ใหผู้ส้มัผสัรับรู้ผลงาน
ทศันศิลป์เกิดอารมณ์และความรู้สึกคลอ้ยตาม  



ยกตวัอยา่งเช่น  
- จิตรกรใชแ้สงเงาในงานวาดเส้นจิตรกรรม  ท าใหเ้กิดบรรยากาศของ

กาลเวลา   รู้สึกวา่เป็นเวลาเชา้  กลางวนัหรือเยน็ โดยใชแ้สงเงามืดใหดู้มืดคร้ึม  ลึกลบั  
น่ากลวั  แสงสวา่งนุ่มนวลใหค้วามรู้สึกอ่อนไหว  แสงหม่นใหค้วามรู้สึกสงบเงียบ  
แสงส่องจากดา้นบนหรือดา้นล่างในการเขียนภาพเทวรูป คน  ผ ี จะใหค้วามรู้สึกน่า
กลวัเพิ่มข้ึน  งานประติมากรรม  สถาปัตยกรรมจะไดอ้ารมณ์  ความรู้สึกชวนขนหวัลุก  
เสมือนอาคารหลงัน้ีมีวญิญาณล่องลอยอยู ่ การจดัแสงใหง้านสถาปัตยกรรมใหส่้อง
เป็นจุดตามความงามและประโยชน์ใชส้อย  จะใหค้วามรู้สึกทางบรรยากาศไดดี้กวา่
เปิดสวา่งจา้ไปหมด  เป็นตน้



ปีศาจมัมมี่
-ภาพประกอบนิยายประเภท
สยองขวญั 
-ใชว้ธีิก าหนดแสงเขา้ทางดา้นล่าง 
ท าใหเ้กิดเงาในภาพชวนใหน่้ากลวั



2. การน าแสงเงามาใช้เพ่ือแสดงมิติของผลงาน
เป็นการน าแสงเงามาใชแ้กปั้ญหาในงานทศันศิลป์เพ่ือ

ใหเ้กิดความงามทางดา้นมิติดว้ยการเห็น  หรือรู้สึกวา่ภาพมี
ระยะใกล ้ ไกล  ต้ืน  ลึก  หนา  บาง  กลม  นูน  เหล่ียม  เวา้



สาวใช้รินน า้นม
- ผลงานของ  เฟอร์เมร์
- เทคนิคสีน ้ามนับนผา้ใบ  
-ใชว้ธีิก าหนดแสงสวา่งเขา้ทาง
หนา้ต่างใหท้ ามุมกบัส่ิงท่ีจะเขียน
ประมาณตึกเป็นเหล่ียม 45องศา  
เพื่อใหเ้กิดแสงเงาสวยงามและ
ภาพมีมิติต้ืนลึก



ตึกรามบ้านช่อง
- ผลงานของ สุชาติ วงษท์อง
- เทคนิคสีน ้าเงิน 
- ใชว้ธีิเนน้แสงเงาอ่อนเขม้ใหรู้ปทรง



แมวสยาม
- ผลงานของ แกลดิส เอเมอสนั
- เทคนิควาดเส้น
- แสดงการเนน้น ้าหนกัแสงเงาอ่อน
และเขม้ตดักนั ท าใหภ้าพส่วนหวั ขา
และหาง รู้สึกมีมิติลึกต้ืน



สายณัห์กบัรุ่งอรุณ  หลุมฝังศพของลอเรน
โซ เดอ เมดซีิ 

- ประติมากรรมท่ีติดตั้งท าดว้ยหินอ่อน 
- ผลงานของไมเคิล แอนเจโล
- ใชว้ธีิการออกแบบและติดตั้งใหเ้กิดความ
งามของแสงเงา  ซ่ึงส่งเสริมใหมี้มิติต้ืนลึกดี
ข้ึน



หน่วยการเรียนรู้ที ่1 การใช้ทัศนธาตุสร้างงานทศันศิลป์

สี (COLOUR) หมายถึง ลกัษณะความเขม้ของแสงท่ีส่องมา
กระทบตาเราใหเ้ห็นเป็น  สีขาว  ด า  แดง  เขียว  เหลือง  น ้ าเงิน  เป็นตน้

สีมีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัแสงเป็นอนัมาก  เม่ือเราอยูใ่นความ
มืดโดยไม่มีแสง  เรากจ็ะไม่สามารถมองเห็นสีได ้ และสียงัเป็นทศันธาตุ
ทางศิลปะท่ีส าคญัในการใชบ้นัทึกรูปแบบจากส่ิงท่ีตาเห็นหรือจากส่ิงท่ีเกิด
จากจินตนาการ  และบนัทึกอารมณ์ความรู้สึกใหผ้ลงานเกิดความงามตาม
ความคิดสร้างสรรค์

7. สีกบังานทศันศิลป์



สีกบัการน ามาใช้ในงานทศันศิลป์
การน าคุณค่าสีมาใชใ้นงานทศันศิลป์  แบ่งออกเป็น  4 ลกัษณะ

ใหญ่ ๆ  ไดแ้ก่  
1. การน ามาใชเ้พ่ือแสดงความงามและความแตกต่างของรูป
2. การน ามาใชเ้พ่ือแสดงมิติความต้ืนลึกของผลงาน  
3. การน ามาใชเ้พื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึก   
4. การน ามาใชเ้พื่อเป็นสญัลกัษณ์ส่ือแทน



1. การน ามาใช้เพ่ือแสดงความงามและความแตกต่างของรูป 
เป็นการน าสีมาใชเ้พ่ือก าหนดรูปร่าง  รูปทรง  ท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์

ข้ึนในงานทศันศิลป์  ไดแ้ก่รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติและใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  เพ่ือใหเ้กิดความกลมกลืน  ความแตกต่าง  
และมีความเด่นเป็นท่ีสนใจในการมองเห็น  ทั้งน้ีจะไดแ้ยกแยะออกวา่
เป็นส่ิงใด



พระคริสต์สีเหลือง
- ผลงานของโปล โกแกง
- เทคนิคสีน ้ามนั
- ใชสี้เพื่อแสดงความงามและความ
แตกต่างของรูป  ท าใหเ้กิดความ
กลมกลืนและตดักนับา้งเลก็นอ้ย



เก้าอีสี้เหลือง
- ผลงานของวนิเซนต์ แวนโกะ
- เทคนิคสีน ้ามนั



ฟาโรห์ตุตนัคาเมน
- ประติมากรรมอียปิตท์  าดว้ยไม้
- แกะสลกัทาสีและปิดทอง  เพื่อใหมี้
ความงามเหมือนองคจ์ริง



2. การน ามาใช้เพ่ือแสดงมิติความต้ืนลกึของผลงาน
เป็นการน าสีมาใชใ้หเ้กิดการมองเห็นในดา้นมิติของระยะใกล ้ 

ไกล  ต้ืน  ลึก  ในผลงาน



ยกตัวอย่างเช่น
จิตรกรรมใชว้ิธีสร้างมิติของภาพโดยการน าทศันียวิทยาของสี  

(COLOUR  PERSPECTIVE)  มาใชถ่้ายทอด  บนัทึกลงบนพ้ืนระนาบ
รองรับ  2  มิติ  ลวงตาใหภ้าพนั้นมีระยะใกล ้ ไกล  หลกัการใชท้ศันียวิทยา
ของสี  คือในระยะใกลข้องภาพสีชดัเจน  ระยะห่างไกลออกไปยิง่อ่อน



แหลมของเมืองอองทิป  
ผลงานของ  โคลด้ โมเน่ต์

แสดงมิติความต้ืนลึกของภาพโดยการเนน้ความชดัของสีของตน้ไมใ้หเ้ด่น ทะเลและภูเขา
ใหมี้สีบางเบา



ยกตัวอย่างเช่น
ส่วนงานประติมากรรมซ่ึงมีลกัษณะ  3  มิติอยูแ่ลว้  สีจึงมีบทบาท

นอ้ยงานสถาปัตยกรรม  มีการใชสี้ลวงตาเพื่อสร้างความรู้สึกทางมิติให้
ลกัษณะของหอ้ง  เสา  และคาน  มองดูมีความต้ืน  ลึก  หนา  บาง  
ดว้ยการน าลกัษณะของสี ๆ เดียว  ค่าน ้ าหนกัของสีหลายสี  สีของวสัดุ
ก่อสร้างมาช่วยสร้างสรรค ์ เป็นตน้



3. การน ามาใช้เพ่ือแสดงอารมณ์และความรู้สึก
เป็นการน าจิตวทิยาของสีมาใชเ้พ่ือกระตุน้ใหผู้ช้มเกิดอารมณ์และ

ความรู้สึกคลอ้ยตามอารมณ์ของภาพ  หรือ  ตามเจตนาของศิลปินท่ี
ตอ้งการใหรู้้สึกสยดสยอง  ต่ืนเตน้  เงียบเหงา  วงัเวง  เศร้าหมอง  สด
ช่ืน  แหง้แลง้  และบรรยากาศของเวลาเชา้  กลางวนั  เยน็  กลางคืน สี
จึงเป็นทศันธาตุส าคญัทีมีอิทธิพลเหนือจิตใจ  และเสริมใหภ้าพมีจิต
วิญญาณหรือความรู้สึกอีกดว้ย



ใหค้วามรู้สึก  ร้อนแรง  ต่ืนเตน้ เร้าใจ  
อนัตราย  กลา้หาญ  มีอ านาจ

ใหค้วามรู้สึก  สวา่ง  สดใส  ร่าเริง  
เล่ือมใส  ศรัทธา

อารมณ์และความรู้สึกของสี



ใหค้วามรู้สึก  สุภาพ  หนกัแน่น  เยน็
สบาย  สงบ  เงียบขรึม

ใหค้วามรู้สึก  สนุกสนาน  ร่าเริง
กระปร้ีกระเปร่า

อารมณ์และความรู้สึกของสี



ใหค้วามรู้สึก  ร่มร่ืน  สดช่ืน  เยน็ตา  มี
ชีวิต  เจริญงอกงาม

ใหค้วามรู้สึก  เศร้า  ผดิหวงั  ฝัน  แปลก  
โดดเดียว  ล้ีลบั

อารมณ์และความรู้สึกของสี



ใหค้วามรู้สึก  นุ่มนวล  สะอาด  สดใส  
สงบเสง่ียม  เรียบร้อย

ใหค้วามรู้สึก  สดใส  สดช่ืน  นุ่มนวล 
อ่อนหวาน  น่ารัก

อารมณ์และความรู้สึกของสี



ใหค้วามรู้สึก  หนกัแน่น  เงียบขรึม  
เก่าแก่  แหง้แลง้

ใหค้วามรู้สึก  สงบเงียบ  สุภาพ  สุขมุ  
เป็นกลาง  ชรา

อารมณ์และความรู้สึกของสี



ใหค้วามรู้สึก  หดหู่  เศร้าใจ  ทุกข ์ ลึกลบั  มืด  
หนกัแน่น

ใหค้วามรู้สึก  สะอาด  บริสุทธ์ิ  สดใส สวา่ง  
ใหม่

อารมณ์และความรู้สึกของสี



อารมณ์และความรู้สึกของสี
สีกบัความรู้สึกดงักล่าวมิใช่เป็นขอ้สรุปตายตวั  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ความรู้สึกและภูมิหลงัของคนหรือสงัคมนั้น   ตลอดจนการน าไปใชร่้วมกบั
สีหรือทศันธาตุอ่ืน ๆ อยา่งไร  เช่น  

สีขาว  บางคร้ังหมายถึง ความข้ีขลาด  การยอมแพ ้  
สีด า  หมายถึง  ใตพ้ิภพ  
สีเหลือง  หมายถึง การอิจฉา  ทรยศ       
สีฟ้า  หมายถึงสวรรค ์ เป็นตน้



ความประทับใจยามพระอาทิตย์ขึน้
ผลงานของ  โคลด้ โมเน่ต์

ใชสี้แสดงใหเ้กิดความรู้สึกร่วมของบรรยากาศอาทิตยข้ึ์นยามรุ่งอรุณ



ฝูงกาเหนือทุ่งข้าวสาลี
ผลงานของ   วนิเซนต์ แวนโกะ

ใชสี้น ้าหนกัเขม้ของทอ้งฟ้า สะทอ้นใหเ้ห็นอารมณ์กดดนัภายใน



4. การน ามาใช้เพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ส่ือแทน  
เป็นการน าสีมาใชเ้พ่ือก าหนดเป็นสญัลกัษณ์ส่ือแทน  

ยกตวัอยา่งเช่น
- งานออกแบบธงประจ าชาติ  องคก์ร  สโมสร  ใชสี้ก าหนด

ความหมาย
- สถาปัตยกรรมจีนใชสี้แดงส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์



เทพเจ้าโอสิริส
- จิตรกรรมอียปิต ์ 
- ใชล้กัษณะการแต่งกายและสีเขียว
ของผวิกายเป็นสญัลกัษณ์ส่ือใหรู้้เป็น
เทพเจา้โอสิริส



สัญลกัษณ์จราจร
เคร่ืองหมายจราจรใชสี้เหลืองเตือนใหร้ะวงั  สีแดงบอกอนัตรายและการหา้ม


