
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คํานํา 

  

 

 ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การวาดเสนหุนนิ่ง รายวิชาวาดเสนหุนนิ่ง 1 รหัส         

ศ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ชุดท่ี 3 เรื่อง การรางภาพหุนน่ิง ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการเรียน

การสอนวิชาวาดเสนหุนนิ่ง 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยนําเสนอในรูปแบบของชุดกิจกรรม เพื่อให

ครูผูสอนใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังใหนักเรียนสามารถใชฝกปฏบิัติกิจกรรม ศกึษา

ความรูดวยตนเองหรือเปนกลุมเสริมนอกเวลาเรียน ชุดกิจกรรมนี้ มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมเกี่ยวกับ

เร่ือง การรางภาพหุนนิ่ง และเนนกิจกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูควบคูเกิดทักษะการคิดที่

หลากหลาย 

 ผูจดัทําชุดกิจกรรมพฒันาการเรียนรู วิชาวาดเสนหุนนิ่ง 1 รหัส ศ31201 ชั้นมธัยมศึกษา    

ปที่ 4 เร่ือง การรางภาพหุนนิ่ง ไดรวบรวมกิจกรรมและเนื้อหาสาระไวในชดุกิจกรรมนี้แลว หวังวาผูใช

ชดุกิจกรรมน้ีจะไดรับประโยชนในการเรียนรู เกิดทักษะการคิด และองคความรูเพื่อประยุกตใชใน

ชวีิตประจําวันตอไป 
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คําช้ีแจงการใชชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 

 ชุดท่ี 3 เรื่อง การรางภาพหุนน่ิง  

  

ชดุกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การวาดเสนหุนนิ่ง รายวิชาวาดเสนหุนนิ่ง 1  

รหัส ศ31201 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไดดําเนินการจัดทํา

ทั้งหมด 6 ชุด ประกอบดวย 

 ชดุท่ี 1 เร่ือง ความสําคัญของการวาดเสน  ใชเวลา 3  ชั่วโมง  

 ชดุท่ี 2 เร่ือง วัสดุ อปุกรณการวาดเสนหุนนิ่ง ใชเวลา 3  ชั่วโมง 

 ชดุท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนนิ่ง   ใชเวลา 15 ชั่วโมง 

 ชดุท่ี 4 เร่ือง แสงและเงา น้ําหนักออนแก  ใชเวลา 9  ชั่วโมง 

 ชดุท่ี 5 เร่ือง วาดเสนหุนน่ิงตามแบบ  ใชเวลา 18 ชั่วโมง 

 ชดุท่ี 6 เร่ือง การชื่นชม เห็นคุณคา   ใชเวลา 3  ชั่วโมง 

 ชดุกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การวาดเสนหุนนิ่ง รายวิชาวาดเสนหุนนิ่ง 1  

รหัส ศ31201 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จํานวน 6 ชดุ เปนชุด

กจิกรรมพัฒนาการเรียนรูท่ีมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนไดรับประสบการณจากการเรียนรู

โดยตรง เปนเรื่องที่เก่ียวกับศิลปะ ทําใหนกัเรียนเรียนรูดวยความสนุกสนาน สามารถพัฒนาทักษะ

ของตนเองได โดยยึดหลักนักเรียนทุกคนสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได ตลอดจนสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนสามารถนาํความรูและทักษะที่ได

จากการทํากิจกรรมการเรียนรู ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
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คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมสําหรับครู 

 ชุดท่ี 3 เรื่อง การรางภาพหุนน่ิง  

 

 ชดุกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การวาดเสนหุนนิ่ง รายวิชาวาดเสนหุนนิ่ง 1  

รหัส ศ31201 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชุดที่ 3 เร่ือง การราง

ภาพหุนนิ่ง ใชประกอบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

เสงิสาง โดยมีขั้นตอนการใชชุดกิจกรรม ดังนี้ 

 1. ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูนี้ใชเวลาในการเรียนและปฏิบัติกิจกรรม 15 ชั่วโมง 

2. ครูผูสอนศึกษาแผนการจัดการเรียนรู, รายละเอยีดของชุดกิจกรรม และเอกสารความรู 

    ใหเขาใจอยางลึกซึ้ง 

3. ครูผูสอนจัดเตรียมส่ือ วัสดุ อปุกรณ และเอกสารท่ีใชประกอบชุดกิจกรรมใหเพียงพอตอ 

    จํานวนนักเรียน 

4. ครูผูสอนศึกษา ทาํความเขาใจและตรวจสอบความพรอมของส่ือ อปุกรณท่ีใชประกอบ 

    ชุดกิจกรรม 

5. ครูผูสอนจัดกิจกรรมตามลาํดับ ดังนี้ 

  5.1 แจงสาระสําคัญ / ผลการเรียนรู / จุดประสงคการเรยีนรู / สาระการเรียนรู 

  5.2 ทําแบบทดสอบกอนเรียนชุดที่ 3 

  5.3 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.1 เร่ือง เสนสรางสรรค 

  5.4 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.2 ศึกษาเอกสารความรู เร่ือง การฝกลากเสนรูปแบบตาง ๆ 

  5.5 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.3 ศึกษาเอกสารความรู เร่ือง หลักการเขียนทัศนียภาพ 

  5.6 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.4 เขียนตอบขอคําถาม เร่ือง หลักการเขียนทัศนียภาพ 

5.7 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.5 เร่ือง สาธิตการรางภาพหุนนิ่ง 

  5.8 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.6 ศึกษาเอกสารความรู เร่ือง การจัดภาพหุนนิ่ง 

  5.9 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.7 เร่ือง รางภาพแสดงรูปรางรูปทรงเรขาคณิต 

  5.10 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.8 เร่ือง รางภาพหุนนิ่งจากตนแบบตามหลักการ 

     และขั้นตอน 

  5.11 ทําแบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี 3 
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  5.12 ครแูละนักเรยีนรวมกันเฉลยขอคําถาม เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน/ 

         หลังเรียนชุดท่ี 3 และประเมินผลงาน 

 6.ครูสรุปความรูและชี้แจงผลการเรียนรูของนกัเรียนจากการเรยีนรูชุดกิจกรรมพัฒนา 

   การเรียนรู ชุดท่ี 3 เรื่อง การรางภาพหุนนิ่ง 
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คําแนะนําการใชชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียน 

ชุดท่ี 3 เรื่อง การรางภาพหุนน่ิง 

 

 ชดุกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การวาดเสนหุนนิ่ง รายวิชาวาดเสนหุนนิ่ง 1  

รหัส ศ31201 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชุดที่ 3 เร่ือง การราง

ภาพหุนนิ่ง ใชประกอบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

เสงิสาง โดยมีขั้นตอนการใชชุดกิจกรรม ดังนี้ 

 1. ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูนี้ใชเวลาในการเรียนและปฏบิัติกิจกรรม 15 ชั่วโมง 

2. นักเรียนฟงคําชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู และสาระการเรียนรู 

3. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมและเรียนรูจากชดุกิจกรรมเรียงตามลําดับ ต้ังแตหนาแรกจนถึง 

    หนาสุดทายดวยการอานขอความ เนื้อหา ทําความเขาใจเก่ียวกับวิธีการ ขั้นตอนการ 

    ปฏิบัติกิจกรรมใหเขาใจชัดเจน และปฏิบัติกิจกรรม ตามลําดบัดังนี้ 

  3.1  ทําแบบทดสอบกอนเรียนชุดที่ 3 

  3.2 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.1 เร่ือง เสนสรางสรรค 

  3.3 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.2 ศึกษาเอกสารความรู เร่ือง การฝกลากเสนรูปแบบตาง ๆ 

  3.4 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.3 ศึกษาเอกสารความรู เร่ือง หลักการเขียนทัศนียภาพ 

  3.5 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.4 เขียนตอบขอคําถาม เร่ือง หลักการเขียนทัศนียภาพ 

3.6 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.5 เร่ือง สาธิตการรางภาพหุนนิ่ง 

  3.7 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.6 ศึกษาเอกสารความรู เร่ือง การจัดภาพหุนนิ่ง 

  3.8 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.7 เร่ือง รางภาพแสดงรูปรางรูปทรงเรขาคณิต 

  3.9 ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 3.8 เร่ือง รางภาพหุนนิ่งจากตนแบบตามหลักการ 

     และขั้นตอน 

  3.10 ทําแบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี 3  

  3.11 ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยขอคําถาม เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน/ 

         หลังเรียนชดุที่ 3 และประเมินผลงาน 
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 11. เม่ือนักเรยีนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวใหเก็บสื่อ วัสดุ อุปกรณใหเรียบรอย 

 12. นักเรียนสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับครู 

 13. นักเรียนรับฟงผลการเรียนรูชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ชุดที่ 3 เร่ือง การรางภาพ 

     หุนนิ่ง 
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สาระสําคัญ 

 

การรางภาพหุนนิ่ง จําเปนจะตองเรียนรูและฝกฝนทักษะการใชเสน 

การใชประสาทสัมผัสระหวางการมองและมือใหเกิดความสัมพันธกัน หลักการ

ของทัศนียภาพ การจัดภาพหุนนิ่ง การรางภาพหุนน่ิงตามหลักการและข้ันตอน 

ผลการเรียนรู 

 

รางภาพหุนน่ิงตามหลักการและข้ันตอนได 

 



7 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

 

1. ลากเสนรูปแบบตาง ๆ ดวยดินสอดําได 

2. วาดเสนแสดงรูปรางรูปทรงหุนนิ่งโดยใชประสาทสัมผัสระหวางการมองเห็น

และมือได 

3. อธิบายหลักการเขียนทัศนียภาพได 

4. อธิบายหลักการจัดภาพหุนนิ่งได 

5. อธิบายข้ันตอนการรางภาพหุนนิ่งได 

6. รางภาพแสดงรูปรางรูปทรงเรขาคณิตได 

7. รางภาพหุนนิ่งจากตนแบบตามหลักการและข้ันตอนได 

 

สาระการเรียนรู 

 

1. เสนรูปแบบตาง ๆ 

2. Contour Drawing วาดเสนประสาทสัมผสั 

3. หลักการเขียนทัศนียภาพ 

4. องคประกอบศิลป 

5. หลักการจัดภาพหุนนิ่ง 

5. ข้ันตอนการรางภาพหุนนิ่ง 

6. การรางภาพหุนนิ่งตามหลักการและข้ันตอน 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  ชุดท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

รายวชิา วาดเสนหุนน่ิง 1 รหัสวิชา ศ31201 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

คําช้ีแจง แบบทดสอบกอนเรียนมีทั้งหมด 2 ตอน  

ตอนที่ 1 ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตอง แลวทําเครื่องหมาย X ลงในชอง □ ในกระดาษคําตอบ 

(ใชเวลา 10 นาที) 

 

1. ทักษะพื้นฐานเบื้องตนลําดับแรกในการวาดเสนหุนนิ่ง ท่ีผูเรียนควรฝกใหชํานาญคอื 

  ก. ทักษะการลากเสน 

ข. ทักษะการรางภาพ 

ค. ทักษะการจัดภาพ 

ง. ทักษะการลงน้ําหนักออนแก 

2. วาดเสนประสาทสัมผัส มีวิธีการอยางไร 

ก. ตามองท่ีตนแบบ แลวหันมามองกระดาษท่ีวาดอยู 

ข. ตามองท่ีตนแบบ โดยไมมีการมองกระดาษที่วาดอยู 

ค. ตามองที่ตนแบบบาง โดยเนนมองกระดาษที่วาดอยู 

ง. ลากเสนหลาย ๆ เสนทับซอนกันขณะที่ตามองตนแบบและกระดาษ 

3. ขอใดกลาวถึงลักษณะของ “ทัศนียภาพ” ไดถูกตองที่สุด 

 ก. เปนภาพวาดบนพ้ืนกระดาษที่มี 2 มิติ 

 ข. มีจุดรวมสายตาของภาพเพียงจุดเดยีว 

 ค. วัตถุเดียวกันที่ปรากฏในภาพจะมีขนาดเทากัน 

 ง. เสนหรือสิ่งของคูขนานกัน เม่ือไกลออกไปจะพุงเขาหากัน 
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4. ขอใดใหความหมายของ “ทัศนียภาพ” ไดชัดเจนที่สุด 

 ก. การวาดภาพทิวทัศนดวยเทคนิคตาง ๆ 

 ข. การวาดภาพทิวทัศนแสดงรายละเอียดของธรรมชาติ 

 ค. การวาดลายเสนหรือเขียน โดยใชหลักการทางคณิตศาสตร 

 ง. การวาดลายเสนหรือเขียน ใหดูเปน 3 มิติ แสดงระยะใกล ไกล ตามที่ตาเห็น 

5. ขอใดไมเกี่ยวของกับองคประกอบของหลักการเขียนทัศนียภาพ 

 ก. จุดมองภาพ    

 ข. จุดรวมสายตา    

ค. เสนรวมสายตา 

ง. เสนระดับสายตา 

6. ขอใดคือหลักการจัดองคประกอบศิลป 

 ก. ความสมดุล 

 ข. แสงและเงา 

 ค. บริเวณวาง 

 ง. พ้ืนผิว 

7. การจัดภาพหุนน่ิง ไมควรจัดใหมีจุดเดนอยูสวนใดของภาพ 

 ก. ดานบนของภาพ 

 ข. ดานลางของภาพ 

 ค. ดานขางของภาพ 

 ง. ตรงกลางของภาพ 

8. ภาพลายเสนหุนนิ่งสวนใหญมีการจัดความสมดุลแบบใด 

 ก. สมดุลแบบบนลางเทากัน 

 ข. สมดุลแบบซายขวาเทากัน 

 ค. สมดุลแบบซายขวาไมเทากัน 

 ง. สมดุลแบบมีจุดเดนอยูตรงกลาง 
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9. ขอใดเปนข้ันตอนแรกของการรางภาพหุนนิ่ง 

 ก. กําหนดตําแหนงและขนาดของสิ่งที่จะวาด 

 ข. กําหนดเคาโครงงาย ๆ ของวัตถุ 

 ค. รางรายละเอียดของหุนนิ่ง 

 ง. รางเคาโครงของหุนนิ่ง 

10. การรางภาพหุนนิ่งใหเกิดความเหมือนจริงที่สุดความทําความเขาใจในเร่ืองใดมากที่สุด 

 ก. หลกัการจัดภาพ 

 ข. องคประกอบศิลป 

 ค. การเขียนทัศนียภาพ 

 ง. ขั้นตอนการรางภาพ 
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ตนแบบภาพรางหุนนิ่ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2  ใหนักเรียนรางภาพหุนน่ิงตามตนแบบท่ีครูจัดเตรียมไวให ลงบนกระดาษ 100 ปอนด  

  ขนาด 15x22 นิ้ว (ใชเวลา 50 นาที) 
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กระดาษคําตอบ แบบทดสอบกอนเรียน 

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  ชุดท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

รายวชิา วาดเสนหุนน่ิง 1 รหัสวิชา ศ31201 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย X ลงในชอง □ ใตตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ของขอน้ัน ๆ 

ใหถูกตอง 

 

 

คะแนนกอน

เรียนตอนท่ี 1 

คะแนนกอน

เรียนตอนท่ี 2 

คะแนนเฉลี่ย 

10 คะแนน 

   

 

  

ชื่อ-สกุล............................................................................ชั้น.....................เลขที่................... 

ขอ ก ข ค ง 

  1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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กิจกรรมท่ี 3.1 เรื่อง เสนสรางสรรค  

รายวิชาวาดเสนหุนน่ิง 1 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

 

คําช้ีแจง  

 ใหนักเรียนลากเสนอยางอิสระบนกระดาษ A4 ดวยดินสอดํา โดยไมกําหนดหัวขอเร่ืองและ

วิธีการ  

 

เวลาท่ีใช 1 ช่ัวโมง 

 

จุดประสงคของกิจกรรม 

 รูรูปแบบตาง ๆ ของเสน 

 

วัสดุ อุปกรณ 

 1. กระดาษ A4 

2. ดินสอดํา 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมเสนสรางสรรค 

 2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมลากเสนบนกระดาษ A4 ดวยดินสอดํา 

 3. ครูและนักเรียนรวมกันวิเคราะหผลงานที่ไดปฏิบัติ เก่ียวกับเสนรูปแบบตาง ๆ ที่ปรากฏใน

ผลงาน 

4.ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 3.2 ศึกษาเอกสารความรู 

เร่ือง การฝกลากเสนรูปแบบตาง ๆ 

 

คาํช้ีแจง 

 ใหนักเรียนศึกษาเอกสารความรู เร่ือง การฝกลากเสนรูปแบบตาง ๆ ดวยการอาน ทําความ

เขาใจ และปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝกทักษะที่ 3.2.1 เร่ือง ฝกลากเสนรูปแบบตาง ๆ และ 3.2.2 เร่ือง 

วาดเสนแสดงรูปรางรูปทรงหุนนิ่งโดยใชประสาทสัมผัส 

 

การฝกลากเสนรูปแบบตาง ๆ 

 ทักษะพื้นฐานเบื้องตนในการวาดเสนที่ผูเรียนจะตองฝกใหชํานาญ คือการฝกฝนมือเพ่ือใหมี

ความคลองตัวในการลากเสนแตละแบบแตละทิศการ ฝกการเคล่ือนไหวมือที่จับดินสอในทศิการตาง 

ๆ ใหไดอยางอิสระ ฝกปรับน้ําหนักของเสนใหมนี้ําหนักเขมและเบาไดตามความตองการ การวาดเสน

จะไมนิยมใชเคร่ืองมือใด ๆ ชวยเหมือนการเขียนแบบ เสนจะเกิดจากการผสานกันของมือ สายตา 

และความแมนยําเทานั้น วิธีการฝกฝนมือที่นิยมปฏิบัติกัน มีดังนี้ 

 1. ลากเสนตรง ทั้งแนวต้ัง แนวนอน ใหน้ําหนักเสนและระยะหางเทากัน 

 
 2. กด - ผอนมือ ลากเสนแบบเดยีวกับวิธีแรก แตคอย ๆ ผอนน้ําหนักมือจากหนักไปเบา จาก

ซายไปขวาจนเสนจางหายไป และลากกลับจากขวามาซาย 
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 3. ลากเสนโคง บน - ลาง เพื่อฝกใชมืออยางอสิระคลองแคลว 

 
 

 4. วาดวงกลม วงรี โดยยกมือไมใหสัมผัสกระดาษ วาดดวยความรวดเร็ว 

 
 

 5. สานเสน โดยการลากเสนตัดกันทุกทิศทางใหมีชองไฟที่เทากนั 

 

 

 
 

 

Contour Drawing วาดเสนประสาทสัมผัส 

 การวาดเสนดวยเทคนิค Contour Drawing หรือ การวาดเสนจากประสาทสัมผัส คําวา 

คอนทัวร หมายถึง เสนแสดงรูปราง แตในความหมายของคํา หมายถึง การวาดภาพจากประสาท

สมัผัสท่ีส่ังงานจากสมอง แทนการวาดภาพแบบสัญชาตญาณ ที่ปกติจะวาดภาพโดยการมองแลวคอย

วาด ดูความถูกตองของผลงาน แตการวาดภาพแบบคอนทัวร เปนการวาดภาพโดยใชสายตามองวัตถุ

ภาพประกอบท่ี 3.1  ลักษณะของเสนแบบตาง ๆ ที่ใชในการวาดเสนหุนนิ่ง  

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 14) 
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หรอืหุนดวยความพินิจพิเคราะหเฉพาะนอกรอบของหุน (เสนรอบนอก) เปนการอานเสนขอบของวัตถุ

ดวยสายตา แลววาภาพลงบนกระดาษ ในขณะท่ีตาจับจองอยูท่ีหุน มือก็วาดไปตามที่ตาเห็น โดยวาด

ชา ๆ ไปที่ละนิด ประสาทกับการเคลื่อนไหวของมือที่กําลังลากเสนจนจบรูปรางของวัตถุ การวาดภาพ

แบบนี้ตากับมือจะตองทํางานอยางประสานสัมพันธกัน 

 สมภพ จงจิตตโพธา, (2554 : 42. องคประกอบศิลป) ไดอธิบายความหมายของ “การวาด

เสนแสดงทรง” (Contour Drawing) วา คือ “เปนวิธีการวาดเสนโดยการจองมองท่ีหุน ใน

ขณะเดียวกันก็วาดเสนไปตามสายตา ใหลากเสนติดตอกันโดยไมยกดินสอ และพยายามไมมอง

กระดาษ นอกจากการวาดเสนรอบนอกแลว อาจมีการวาดเสนท่ีอยูภายในไดบาง 

สิรภัทร สหัสวรรษรัศมี และคณะ, (2556 : 89. คูมือครูศิลปะ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5) ไดให

ความหมายของ “การวาดเสนจากประสาทสัมผสั” (Contour Drawing) หมายถึง “การวาดเสน

ตามความรูสึกสัมผัสระหวางสายตากับรปูทรงวัตถุ เม่ือสายตามองวัตถุ มือก็วาดตามไปดวยพรอม ๆ 

กัน โดยไมตองยกปลายดินสอขึ้นจากกระดาษ หรืออาจจะยกขึ้นไดบาง ที่เร่ิมตนในรายละเอียด

บางสวน แตก็ตองปฏิบัติเหมือนเดิมทุกครั้งคือไมมองกระดาษ 

อนุสรณ เจตนมงคล. (ม.ป.ป. : เอกสารประกอบการเรียน วิชาจิตรกรรม) กลาววา การ

วาดเสนแบบคอนทัวร ดรอวอิ้ง (Contour Drawing) เปนการวาดที่ฝนธรรมชาติ เพราะวาเปนการ

วาดโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหมด นอกจากเปนการฝกประสาทตาแลว ยังเปนการฝกสมาธิและความ

แมนยําดวย 

 

หลักการ Contour Drawing 

  1. ตามองท่ีตนแบบที่วาดตลอดเวลา  ไมมีการชําเลืองหรือมองที่กระดาษ/วัสดุรองรับที่วาด

อยู  คอยๆวาดภาพออกมาโดยพิจารณารายละเอียดตาง ๆ ของตนแบบอยางจดจอและพยายามแสดง

รายละเอียดเหลานั้นออกมาอยางท่ีสุด 

2. เสนที่วาดออกมามีเพียงเสนเดียว  เม่ือเร่ิมตนจรดปากกา/ดินสอลงบนกระดาษแลว ควร

วาดตอไปจนจบ ไมมีการยกดินสอขึ้นแลวเขียนเสนใหมหากไมจําเปน 
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ตัวอยางผลงานการวาดหุนน่ิงโดยการ Contour Drawing 

    

    

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่  3.2 ผลงานการวาดหุนน่ิงโดยการ Contour Drawing  

ที่มา : อุเทน มุงยนตกลาง (2559 : 15) 



18 

 

แบบฝกทักษะที่ 3.2.1 เรื่อง ฝกลากเสนรูปแบบตาง ๆ  

รายวิชาวาดเสนหุนน่ิง 1 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

 

คําช้ีแจง  

 ใหนักเรียนฝกลากเสนรูปแบบตาง ๆ จํานวน 12 รปูแบบตามตัวอยาง ดวยดินสอดาํ ลงใน

ชองส่ีเหล่ียมตามหัวขอที่กําหนดให 

 

เวลาท่ีใช 30 นาที 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 ลากเสนรูปแบบตาง ๆ ดวยดินสอดําได 

 

วัสดุ อุปกรณ 

 1. ดินสอดํา 

 2. ยางลบ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมฝกลากเสนรูปแบบตาง ๆ 

 2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมฝกลากเสนรูปแบบตาง ๆ ตามตนแบบ 

 3. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการปฏิบตัิกิจกรรม 
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ตัวอยางการลากเสนรูปแบบตาง ๆ จํานวน 12 รูปแบบ 
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แบบฝกทักษะ ที่ 3.2.1 

 

     
             เสนเฉียง                      เสนแนวต้ัง                   เสนแนวนอน             การฝนเกล่ียเรียบ 

 

     
    เสนสาน                เสนตาขาย        เสนโคงไขว   เสนวนตอเนื่อง 

 

     
 เสนต้ังไขว          เสนโคงขวา       เสนโคงซาย      การจุด 

 

 

ชื่อ-สกุล...................................................................................... ชั้น......................เลขที่.................... 
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แบบฝกทักษะท่ี 3.2.2  

เรื่อง วาดเสนแสดงรูปรางรูปทรงหุนน่ิงโดยใชประสาทสัมผัส 

รายวิชาวาดเสนหุนน่ิง 1 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ชุดกิจกรรมที่ 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

 

คําช้ีแจง 

 ใหนักเรียนวาดเสนแสดงรูปรางรูปทรงหุนนิ่งโดยใชประสาทสัมผัส (Contour Drawing) โดย

ดูตนแบบหุนนิ่งที่ครูจัดไวให 10 ชิ้น วาดลงบนกระดาษบรูฟ ขนาด A3 ดวยดนิสอดํา ภาพหุนนิ่ง 1 

ชิ้นตอ 1 กระดาษ 1 แผน 

เวลาท่ีใช 30 นาที 

จุดประสงคการเรียนรู 

 วาดเสนแสดงรูปรางรูปทรงหุนนิ่งโดยใชประสาทสัมผัสระหวางการมองเห็นและมือได 

วัสดุ อุปกรณ 

 1. ดินสอดํา 

 2. กระดาษบรูฟ ขนาด A3 จํานวน 10 แผน 

 3. กระดานรองเขียน 

 4. มีดคัทเตอร 

 5. คลปิหนีบกระดาษ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในการวาดเสนแสดงรูปรางรูปทรงหุนนิ่งโดยใชประสาทสมัผัส 

(Contour Drawing) ใหพรอม 

 2. วาดเสนแสดงรูปรางรูปทรงหุนนิ่งโดยใชประสาทสัมผสั (Contour Drawing) ตามตนแบบ

ที่ครูจดัไวให ลงบนกระดาษบรูฟ ขนาด A3 ดวยดนิสอดํา 

 3. เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ ไวดานหลังภาพ 
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กิจกรรมที่ 3.3 ศึกษาเอกสารความรู 

เรื่อง หลักการเขียนทัศนียภาพ 

รายวิชาวาดเสนหุนน่ิง 1 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

 

คาํช้ีแจง 

 ใหนักเรียนศึกษาเอกสารความรู เร่ือง หลักการเขียนทัศนียภาพ ดวยการอาน ทําความเขาใจ 

และปฏิบัติกิจกรรมที่ 3.4 เร่ือง เขียนตอบขอคาํถาม 

 

หลักการเขียนทัศนียภาพ Perspective 

 1. ความหมายของการเขียนทัศนียภาพ 

 กุลนิดา เหลือบจําเริญ, (2553 : 157. องคประกอบศิลป) กลาววา “ทัศนมิติ 

(Perspective)” หมายถึง “หลักวิชาที่วาดวยการเขียนภาพบนพื้นระนาบ 2 มิติ ดังท่ีเห็นจากสิ่งที่

ปรากฏจริงตามธรรมชาติ” 

 ธานี สงัขเอ้ียว, (2554 : 81. วาดเสนฝกมือ ชุด วาดเสนพ้ืนฐาน) อธิบายความหมายของ 

“เพอสเพคทีป” (Perspective) ทัศนียภาพ หมายถึง “ภาพที่วาดขึ้นจากการมองเห็น หรือวิธีวาด

ภาพที่แสดงระยะใกล ไกล ของสิ่งตาง ๆ ใหภาพ 3 มิติ ภาพแตละภาพจะมีเสนสมมติเปนระดับ

สายตา หรือเสนเพียงตา เรียกอีกคําหน่ึงวา (Horizon Line) เปนเสนของฟาจรดกับพื้นดิน และเสนคู

ใด ๆ ท่ีไมขนานกับพ้ืนราบในภาพวาด จะลูเขาบรรจบกับเปนจุดที่เสนระดับสายตา เรียกวา จุด

อนัตรธาน (Vanishing Point) ซึ่งอาจจะมีจุดเดียว สองจุด หรือมากกวา ข้ึนอยูกับรูปทรงของภาพท่ี

วาด” 

 วัชรพงศ หงสสุวรรณ, (2554 : 9. การเขียนแบบทัศนียภาพ) ไดอธิบายความหมายของ 

“ทัศนียภาพ” วา หมายถึง “ภาพที่สามารถรับรูไดดวยการมองเห็น หรือการเขียนแบบ การวาดภาพ

จากความเปนจริงตามที่ตามองเห็น เปนภาพ 3 มิต ิที่ตองนําหลกัทัศนียภาพมาใช ทัศนยีภาพจึงแสดง

ถึงวิถีทางของสิ่งตาง ๆ ที่สายตามองเห็นใหดูมีระยะ ใกล ไกล ที่แตกตางกันหรือแตกตางกันดวย

มุมมอง ทัศนียภาพมีหลักอยูวา ส่ิงใดที่อยูใกลตัวเรา จะมองเห็นขนาดรูปทรงท่ีใหญกวา และมองเห็น
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รายละเอียดไดชัดเจน ในขณะที่สิ่งใดอยูไกลจะมองเห็นขนาดเลก็ลง และมองเห็นรายละเอียดไม

ชัดเจน” 

 การเขียนทัศนียภาพ  ( Perspective )  หมายถึง การเขียนภาพที่แสดงใหเห็นมิติตาง ๆ 

คือ ความกวาง ความยาว ความสูง ความต่ํา และความลึกในลักษณะ ที่เปนธรรมชาติเหมือน ที่สายตา

มองเห็น 

 สรุปไดวา “หลักการเขียนทัศนียภาพ” หมายถึง “การวาดเสนที่ใชหลักการทางเรขาคณติ 

แสดงถึงวิถีทางของสิ่งตาง ๆ ท่ีสายตามองเห็นใหดูมีมิติ ระยะ ใกล ไกล ที่แตกตางกันหรือแตกตางกัน

ดวยมุมมอง วัตถุที่ใกลตัวเรา จะมองเห็นขนาดรปูทรงท่ีใหญกวา และมองเห็นรายละเอียดไดชัดเจน 

ในขณะท่ีสิ่งใดอยูไกลจะมองเห็นขนาดท่ีเล็กลง และมองเห็นรายละเอียดไดชัดเจน ในขณะที่สิ่งใดที่อยู

ไกลจะมองเห็นขนาดที่เล็กลง และมองเห็นรายละเอียดไมชัดเจน ซึ่งเปนภาพที่สายตาของเรามองเห็น

เปนภาพ 3 มิติ คือ มีความกวาง ความยาวและความลึก” 

 2. ลักษณะการเขียนทัศนียภาพ 

 การเขียนทัศนียภาพ เปนภาพที่ใหความรูสึกเปน 3 มิติ คือ มีลักษณะของความเหมือน

ใกลเคียงกับภาพท่ีเรามองเห็นภาพตาง ๆ โดยทั่วไป เชน ทางรถไฟจะไปรวมกันที่จุดจุดเดียว ไม

หมอนที่นอนขวางรับรางเหล็กก็จะสั้นเขาและรวมกันที่จุดรวมสายตา ซึ่งพอสรปุลักษณะของภาพ 

Perspective ไดดังนี้ 

 1. ถาวัตถุอยูระดับเดียวกับเสนระดับสายตา จะมองไมเห็นความลึกของวัตถุ 

 2. ถาวัตถุอยูสูงกวาเสนระดับสายตา จะเห็นสวนท่ีเปนดานลางของวัตถุ 

 3. ถาวัตถุอยูต่ํากวาเสนระดับสายตา จะเห็นสวนที่เปนดานบนของวัตถุ 

 4. ถาวัตถุอยูดานซายของมุมมอง จะเห็นสวนที่เปนดานขางขวาของวัตถุ 

 5. ถาวัตถุอยูดานขวาของมุมมอง จะเห็นสวนที่เห็นดานขางซายของวัตถุ 

 6. มุมทุกมุมของวัตถุ จะมีเสน ลากไปยังจุดรวมสายตา ซึ่งอยูบนเสนระดับสายตาเสมอ 

 7. วัตถุหรือสิ่งของที่มีขนาดเทากัน เม่ืออยูไกลออกไปจะมีขนาดเล็กลง 

 8. ระยะที่เทากันเมื่ออยูไกลออกไป จะมีระยะที่ถ่ีขึ้นเรื่อย ๆ จนรวมเปนจุดเดียวกัน เชน เสา

ไฟฟา 

 9. เสนหรือสิ่งของที่คูขนานกัน เม่ือไกลออกไปจะพุงเขาหากัน 

 10. วัตถุหรือสิ่งของตาง ๆ เมื่ออยูไกลออกไป จะมีรายละเอียดและความชัดเจนลดลงไป

ตามลําดับ 
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 สรุปลักษณะการเขียนทัศนียภาพไวสั้น ๆ 4 ขอดังน้ี 

1. วัตถุ หรือส่ิงของท่ีมีขนาดเทากันเมื่ออยูไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลง 

2. ระยะที่เทากันเมื่ออยูไกลตัวออกไปจะมีระยะที่ถ่ีขึ้นเร่ือย ๆ จนรวมเปนจุดเดียวกนั 

3. เสน หรือส่ิงของที่คูขนานกันเม่ือไกลออกไปจะพุงเขาหากัน 

4. วัตถุ หรือส่ิงของตาง ๆ เมื่ออยูไกลตัวออกไป จะมีรายละเอียดและความชัดเจนลดลงไป

ตามลําดับ 

 

 
 

 ดังนั้นหลักการเขียนทัศนียภาพ จึงมีความสําคัญในการวาดเสนเปนอยางยิ่ง เพราะวารูปที่

วาดใหไดเหมือนจริงนั้นตองอาศัยหลักของทัศนียภาพ ฉะนั้นเพื่อใหเขาใจหลักการเขียนทัศนียภาพ จึง

จําเปนตองฝกวาดโครงสรางอยางงาย ๆ เร่ิมจากการวาดกลองรูปทรงส่ีเหลี่ยมหรือรูปทรงลูกบาศก 

เปนทัศนียภาพแบบจุดเดียวหรือรวมสายตา 1 จุด ทัศนียภาพแบบจดุรวมสายตา 2 จุด และ

ทัศนียภาพแบบจุดรวมสายตา 3 จุด แตกอนที่จะเร่ิมฝกวาดรูปทรงส่ีเหลี่ยมหรือรูปทรงลูกบาศก เปน

ทัศนียภาพแบบต่ัง ๆ นั้น ตองรูปและเขาใจในองคประกอบสําคัญของหลักการเขียนทัศนียภาพ ดังนี้ 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.3 ลักษณะของภาพทัศนียภาพ (Perspective)  

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 16) 
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 3. องคประกอบการเขียนทัศนียภาพ 

 1. จุดมองภาพ (Station) หรือ (Viewing Point) 

 2. เสนระดับสายตา หรือเสนของฟา (Horizon Line) 

 3. จุดรวมสายตา หรือจดุลับตา หรือจุดอันตรธาน (Vanishing Point)  

  
 จุดมองภาพ (Station Point) ใชตัวยอวา S.P. ทุก ๆ วัตถุหรือรูปทรงที่เรามองจะปรากฏ

แตกตางกันไปตามแตจุดมองภาพ (Station Point) หรือ มุมมอง (Viewing Point) ท่ีใชในการวาด

ภาพ ที่ดูเหมือนจริงของสิ่งที่เราจะวาด ซึ่งเราตองดูสิ่งนั้นและส่ิงอ่ืน ๆ ที่สัมพันธกันจากมุมมองจุด

เดียวกัน จุดมองภาพหรือมุมมองนั้น จะเปนเสนตรงที่ลากจากสายตาของเราไปหาเสนขอบฟาหรือ

เสนระดับสายตา (Horizon Line) เมื่อเราเคล่ือนที่ไปทางขวาหรือทางซาย คือการเปลี่ยนมุมมอง ก็จะ

ทําใหภาพวัตถุท่ีเรามองเห็นหรือที่จะวาดเปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

1. จุดมองภาพ (Station Point) 

ภาพประกอบท่ี 3.4 จุดมองภาพ (Station Point)  

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 17) 
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 เสนระดับสายตา หรือเสนขอบฟา (Horizon Line) ใชตัวยอวา H.L. หรืออาจเรียกวา เสน

เพียงตา (Eye Level) เปนเสนแนวนอน แบงระหวางพื้นดินกับทองฟาบรรจบกัน เสนขอบฟาจริง

ตามธรรมชาติมักจะอยูที่ระดับสายตาปกตแิละจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปล่ียนแปลงระดบัการมอง 

เชน ยิ่งยกระดบัการมองใหสูงขึ้นมากเทาใดเสนขอบฟาในภาพก็จะสงูขึ้นมากเทานั้น คือ จะเหน็

พื้นดินมากขึ้นและเหน็ทองฟานอยลง และถาลดระดับการมองใหต่ําลงเทาใด เสนขอบฟาก็จะยิ่งต่ําลง

เทานั้น จะทําใหเรามองเห็นพื้นดินนอยลงและมองเห็นทองฟามากขึ้น ดังนั้น ตําแหนงขอบฟาในภาพ 

จึงข้ึนอยูกับระดับการมองส่ิงท่ีตองการจะวาด เสนระดับสายตาหรือเสนขอบฟามคีวามสําคัญตอการ

วาดภาพเปนอยางมาก เพราะวาเปนเสนที่จุดรวมสายตาหรือจุดอันตรธาน (Vanishing Point) ต้ังอยู 

 เสนระดับสายตา หรือเสนขอบฟา (Horizon Line) สามารถแบงออกเปน 3 ระดบั ดังน้ี 

 1. เสนระดับสายตา (Man Eye View) หมายถึง การมองจากระดับสายตาปกติ เสนขอบ

ฟาจะอยูตรงกลางระดับสายตาพอดี คอืจะเห็นพ้ืนดินกับทองฟาอยางละคร่ึงเทากัน หรือการมอง

ระดับนี้จะมองเห็นวัตถุอยูระหวางก่ึงกลาง ทําใหเรามองเห็นเฉพาะสวนดานหนาของวัตถุ เหมือน

รูปทรงที่ไมมีความลึกหรือหนา มีลักษณะคลายรูปราง 

 2. เสนระดับสายตาสูง (Ant Eye View) หรือแบบตานกมอง หมายถึง การมองวัตถุใน

ลกัษณะเงยหนาหรือมองจากลางข้ึนบน คอืจะเห็นพื้นดินนอย แตจะมองเห็นทองฟามาก วัตถุอยูสูง

กวาระดับสายตาปกติ ทําใหเรามองเห็นสวนดานหนาและสวนดานลางของวัตถุ 

 3. เสนระดับสายตาตํ่า (Bird Eye View) หรือแบบตานกมอง หมายถึง การมองวัตถุใน

ลกัษณะกมหนาหรือมองจากบนลงลาง คือจะเห็นพื้นดนิมาก แตจะเห็นทองฟานอย วัตถุอยูตํ่ากวา

ระดับสายตาปกติ ทาํใหเรามองเห็นสวนดานหนาและสวนดานบนของวัตถุ 

2. เสนระดับสายตา หรือเสนขอบฟา (Horizon Line) 
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 หรือเรียกวา จุดจบ หรือ จุดลับตา ใชตัวยอวา V.P. เปนจุดท่ีสรางภาพใหมองไดไกลออกไป

จนถึงลับสายตา เชน เรายืนอยูกลางทางรถไฟ แลวมองไปขางหนา เราจะเห็นวาทางรถไฟ จะคอย ๆ 

แคบเล็กลง เสาไฟฟาสั้นเล็กลง แลวว่ิงไปรวมกนัที่จุดรวมสายตา แตในความเปนจริง ขนาดความ

กวางของทางรถไฟหรือความสูงของเสาไฟฟา จะเทากัน แตที่เห็นเปนเชนนี้ เน่ืองมาจากสัดสวนที่

ปรากฏแกสายตาของเรา ทําใหการมองภาพแตกตางกันออกไป ส่ิงนี้คือภาพลวงตาท่ีเกิดจากความลึก 

ดังภาพประกอบท่ี 3.14 

 การมองวัตถุชิ้นหน่ึง อาจจะมีจุด V.P. 1 จุด หือ 2 จุด ก็ได โดยจุด V.P. จะตองตั้งอยูบน

เสนระดับสายตาหรือเสนขอบฟา (H.L.) เทานั้น จะกําหนดใหอยูสวนใดบนขอบฟา (H.L.) ก็ได 

(ยกเวนการเขียนทัศนียภาพแบบจุดรวมสายตา 3 จุด จะมีเพียง V.P. 1 จุด และ V.P. 2 จุดเทานั้นที่

ต้ังอยูบน เสนขอบฟา (H.L.) สวน V.P.3 จะอยูดานบนหรือดานลางของเสนขอบฟา (H.L.) ก็ได 

แลวแตผูเขียนจะกําหนด) 

ภาพประกอบที่  3.5 เสนระดับสายตา หรือเสนขอบฟา (Horizon Line)  

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 19) 

3. จุดรวมสายตา (Vanishing Point) 

ระดับสายตาสูง  

หรือ แบบตามดมอง  

(Ant Eye View) 

ระดับสายตาปกติ  

หรือ แบบตาคนมอง  

(Man Eye View) 

ระดับสายตาตํ่า 

หรือ แบบตานกมอง  

(Bird Eye View) 
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ตัวอยางภาพวาดทัศนียภาพ แบบจุดรวมสายตา 1 จุด 

 

 

ภาพประกอบท่ี  3.6 จุดรวมสายตา หรือจุดลบัตา หรือจุดอันตรธาน (Vanishing Point)  
ที่มา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 20) 

ภาพประกอบท่ี  3.7 ภาพวาดทัศนียภาพ แบบจุดรวมสายตา 1 จุด  

ที่มา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 20) 
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ภาพประกอบท่ี 3.8 ภาพวาดทศันียภาพ แบบจุดรวมสายตา 2 จุด  

ที่มา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 20) 

ภาพประกอบท่ี 3.9 ภาพวาดทศันียภาพ แบบจุดรวมสายตา 3 จุด  

ที่มา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 20) 
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ภาพประกอบที่ 3.10 ภาพวาดรูปทรงกระบอกแบบมองทะล ุและรูปทรงกระบอกทึบ และ

ภาพวาดรูปทรงส่ีเหล่ียมแบบมองทะลุ และรูปทรงส่ีเหล่ียมทึบ 

ในลักษณะ Perspective 

ที่มา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 22) 
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กิจกรรมที่ 3.4 เขียนตอบขอคําถาม 

เรื่อง หลักการเขียนทัศนียภาพ 

รายวิชาวาดเสนหุนน่ิง 1 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

 

คําช้ีแจง 

 ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ ใหไดใจความที่ชัดเจน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 อธิบายหลักการเขียนทัศนียภาพได 

 

1. การเขียนทัศนียภาพ หมายถึง 

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

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

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

2. ใหนกัเรียนบอกลักษณะของทัศนยีภาพ มา 4 ลักษณะ 

2.1 .......................................................................................................................................... 

2.2 .......................................................................................................................................... 

2.3 ......................................................................................................................................... 

2.4 ......................................................................................................................................... 

3. ใหนักเรียนบอกองคประกอบของหลักการเขียนทัศนียภาพ 

 3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 3.2 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 3.3 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. ใหนกัเรียนอธิบายหลักการเขียนทัศนยีภาพมา 3 ขอ 

4.1 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3 .......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อ-สกุล ............................................................................................ ชั้น ..................เลขที่ ................. 
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กิจกรรมที่ 3.5 เร่ือง สาธิตการรางภาพหุนน่ิง 

รายวิชาวาดเสนหุนน่ิง 1 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

 

คําช้ีแจง 

 ใหนักเรียนดูการสาธิตการรางภาพหุนนิ่ง และฟงคาํอธิบายเก่ียวกับการจัดภาพ/ขั้นตอนการ

รางภาพหุนนิ่งจากครูผูสอน จากนั้นใหนักเรียนบันทึกสาระความรูที่ไดรับลงในแบบบันทึกกจิกรรม 

 

เวลาท่ีใช 2 ช่ัวโมง 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. อธิบายหลักการจัดภาพหุนนิ่งได 

2. อธิบายข้ันตอนการรางภาพหุนน่ิงได 

 

วัสดุ อุปกรณ 

 ปากกาจดบันทึก 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติกจิกรรม 

 1. เตรียมวัสดอุุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมใหพรอม 

 2. นักเรียนดูการสาธิตการรางภาพหุนนิ่ง ตามหลักการจัดภาพหุนนิ่งและขั้นตอนการราง

ภาพหุนนิ่ง และฟงคําอธิบายเกี่ยวกับการจัดภาพ/ข้ันตอนการรางภาพหุนนิ่งจากครูผูสอน 

 3. นักเรียนบันทึกสาระความรูท่ีไดรับลงในแบบบันทึกกิจกรรม 

 4. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ 
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แบบบันทึกกิจกรรม เร่ือง หลักการจัดภาพและขั้นตอนการรางภาพหุนนิ่ง 

 

1. หลักการจัดภาพหุนนิ่ง 

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

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

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

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

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

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

2.ข้ันตอนการรางภาพหุนนิ่ง 

2.1 .......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 .......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.3 .......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.4 .......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ชื่อ-สกุล ............................................................................................ ชั้น ................ เลขที่ .............. 
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กิจกรรมที่ 3.6 ศึกษาเอกสารความรู 

เรื่อง การจัดภาพหุนนิ่ง 

รายวิชาวาดเสนหุนน่ิง 1 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

 

คาํช้ีแจง 

 ใหนักเรียนศึกษาเอกสารความรู เร่ือง การจัดภาพหุนนิ่ง ดวยการอาน ทําความเขาใจ เพ่ือให

สามารถปฏิบัติกิจกรรมตอไปได 

 

การจัดภาพหุนน่ิง 

  
 องคประกอบศิลป (Composition) เปนวิชาพ้ืนฐานที่สําคัญในการสรางสรรคงานศิลปะทุก

ประเภท จึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง ที่นักเรียนจะตองเรียนรูสวนประกอบของศิลปะ (Element of Art) 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปใชเปนหลักการสรางงานศิลปะ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 1.1 ความหมายและความสาํคัญขององคประกอบศิลป 

 องคประกอบศิลป หมายถึง การนําสวนประกอบสําคัญของศิลปะ หรือทัศนธาตุ มาจดัเขา

ดวยกันตามความคิด จินตนาการ ประสบการณของผูสรางสรรค โดยอาศยัหลักของศิลปะใหงานเกดิ

การประสานกลมกลืนอยางเปนเอกภาพ 

 1.2 ความสําคัญขององคประกอบศิลป 

 องคประกอบศิลปจัดเปนวิชาที่มีความสําคญัมากสําหรับผูที่จะสรางสรรคงานศิลปะ ถาขาด

ความรูความเขาใจในวิชานี้แลว ผลงานท่ีสรางก็ยากที่จะทําใหประสบผลสําเร็จได โดยเฉพาะงาน

ศิลปะสมัยใหมที่มีการแสดงเฉพาะ เสน สี น้ําหนักออนแกของแสงและเงา พื้นผิว จังหวะ และบริเวณ

วาง ยิ่งมีความจําเปนอยางยิ่งตองนําหลักขององคประกอบศิลปมาใช 

  

 

 

1.องคประกอบศิลป (Composition) 
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 1.3 การเกิดองคประกอบศิลป 

 องคประกอบศิลปเกิดจากการนําเอาสวนประกอบของศิลปะ หรือทัศนธาตุ (Element of 

Art) ไดแก จุด (Point) เสน (line) รูปราง - รูปทรง (Shape – Form) น้ําหนักออนแก (Value) 

พื้นผิว (Texture) บริเวณวาง (Space) สี (Color) มาสรางสรรคจดัวาง โดยใชหลักการจัด

องคประกอบศิลป (Principle of Composition) ไดแก เอกภาพ ความสมดุล จุดสนใจ ความ

กลมกลืน ความขัดแยง มาจัดวาง จึงเกิดเปนงานศลิปะ 

 1.4 ทัศนธาตุ 

 ในการสรางสรรคผลงานศิลปะทกุประเภทนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาและมีความ

เขาใจในองคประกอบทางศิลปะ ซ่ึงเปนพื้นฐานของการสรางสรรคงานศิลปะทกุสาขา การจัด

องคประกอบที่ดีจะมสีวนชวยใหผลงานศิลปะมีคุณคา และทําใหเกิดความเขาใจในงานศิลปะมาก

ยิ่งขึ้น ทศันธาตุ ประกอบดวย 

  1.3.1 จุด (Point) 

1.3.2 เสน (line)  

1.3.3 รูปราง - รูปทรง (Shape – Form)  

1.3.4 น้ําหนกัออนแก (Value)  

1.3.5 พื้นผิว (Texture)  

1.3.6 บริเวณวาง (Space)  

1.3.7 ส ี(Color) 

 

 
 การจัดภาพหรือจัดองคประกอบศิลป (Composition) ถือเปนทฤษฎีที่สําคัญเบือ้งตนของ

การสรางงานศิลปะทุกชนิด เปนแนวทางสาํหรับศิลปนและผูดูใชเปนหลักในการสรางและพิจารณา

คุณคาของงานศลิปะ 

 การจัดองคประกอบศิลป หมายถึง การนําเอาสวนประกอบทางศิลปะ (Element of Art) 

คือ จุด (Point) เสน (line) รูปราง - รูปทรง (Shape – Form) น้ําหนักออนแก (Value) พื้นผิว 

(Texture) บริเวณวาง (Space) สี (Color) มาจัดเขาดวยกัน ประสานกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มี

ความสมดุลและเกิดจุดเดนนาสนใจ 

 

2.หลักการจัดองคประกอบศิลป (Principle of Composition) 
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 หลักการจดัองคประกอบศิลป (Principle of Composition) มีดังน้ี 

 1. เอกภาพ (Unity) 

หมายถึง การประสานหรือการจัดระเบยีบของสวนตาง ๆ ใหเกิดความเปนอนัหนึ่งอัน

เดียวกัน ที่ไมอาจแบงแยกได ไมกระจัดกระจาย ไมแตกแยก ทุกสวนมีความสอดคลองกลมกลืนกัน 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่  3.11 การจัดองคประกอบศิลปที่มีเอกภาพ (Unity)  

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 24) 

ภาพประกอบท่ี 3.12 การจัดองคประกอบศิลปท่ีมีเอกภาพ (Unity)  

ที่มา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 24) 
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 2. ความสมดุล หรอืดุลยภาพ (Balance) 

ความสมดุล หมายถึง การจัดภาพหรือผลงานศิลปะ ใหมีน้ําหนักที่เกิดความสมดุลกันทั้งทาง

ดานซายและดานขวา ไมเอนเอียงไปขางใดขางหนึ่งของภาพ โดยมีเสนแกนสมมติเปนตัวกําหนดความ

สมดุล แลวเปรียบเทยีบนํ้าหนักความสมดลุดวยสายตาตามความรูสึกเปนหลัก 

 เสนแกนสมมติ (Axis)  

 เสนแกนสมมติเปนเสนแกนที่กําหนดขึ้นเพื่อแบงสวนก่ึงกลางของภาพออกเปนดานซายกับ

ดานขวา หรือดานบนกับดานลาง เพ่ือใหมีความสมดุลกัน 

 เสนแกนหรือเสนแกนสมมติ แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

 1. เสนแกนสมมติแนวตั้ง (Vertical Axis) คือ เสนแกนกลางที่แบงพ้ืนที่ของภาพออกเปน 

2 สวนในแนวต้ัง คือแบงเปนดานซายกับดานขวา 

ภาพประกอบท่ี 3.13 การจัดองคประกอบศิลปท่ีมีเอกภาพ (Unity)  

ที่มา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 24) 
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  2. เสนแกนสมมติแนวนอน (Horizontal Axis) คือ เสนแกนกลางที่แบงพื้นที่ของ

ภาพออกเปน 2 สวน ในแนวนอน คือแบงเปนดานบนกับดานลาง 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.14 เสนแกนสมมติแนวต้ัง (Vertical Axis)  

ที่มา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 25) 

ภาพประกอบท่ี 3.15 เสนแกนสมมติแนวนอน (Horizontal Axis)  

ที่มา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 25) 
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 เสนแกนสมมติทั้ง 2 ชนิดนี้ เสนแกนสมมติที่นิยมใชตรวจพิสูจนในเร่ืองความสมดุล มักจะ

นยิมใชเสนแกนสมมติแนวต้ังมากกวา เพราะวาตามธรรมชาติของมนุษยจะมองรูปภาพที่อยูระหวาง

เสนแกนสมมติทั้งสองขางคือดานซายกับดานขวา ในลักษณะการถวงดุลของน้ําหนักที่ตกลงสูดานลาง

ตามแรงดึงดูดของโลก ที่เรียกวา แรงโนมถวงของโลก 

 

การจัดภาพใหมีความสมดุลสามารถจัดได 2 ลักษณะ คือ 

 1. สมดุลแบบซายขวาเทากนัหรือสมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical Balance) 

 หมายถึง การจัดวางสวนประกอบของศิลปะหรือรูปราง รูปทรง ไวระหวางสองขางของเสน

แกนสมมติแนวต้ัง โดยมีรูปราง รูปทรงและน้ําหนักที่เหมือนกันหรือเทากัน ความสมดุลในลกัษณะนี้

เปรียบเหมือนกับการสองกระจก คือมองเห็นวัตถุกับเงาในกระจกเหมือนกัน 

 ความสมดุลลักษณะนี้ จะใหความรูสึกถึง ความเรียบงาย ความมีระเบียบ แตแฝงไปดวย

ความมั่นคง แขง็แรง และเกิดความสงางาม 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.6 การจัดภาพแบบสมดุลซายขวาเทากันหรือสมดุลแบบสมมาตร  

ที่มาของภาพ https://www.novotelbangkoksilom.com/wp-

content/uploads/sites/71/2016/11/Novotel-Bangkok-Fenix-Silom-Marble-

Temple.jpg สืบคนเมื่อ 28/1/2560 
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ภาพประกอบที่ 3.17 การจัดภาพแบบสมดุลซายขวาเทากันหรือสมดุลแบบสมมาตร  

ที่มาของภาพ https://hilight.kapook.com/img_cms2/user/phatchara_N/news/ 

B4eGuZpCIAA4hr6.jpg สืบคนเม่ือ 28/1/2560 

ภาพประกอบที่ 3.18 การจัดภาพแบบสมดุลซายขวาเทากันหรือสมดุลแบบสมมาตร  

ที่มาของภาพ https://makamstories.com/wp-

content/uploads/2016/09/Symmetry-photo-1.jpg สืบคนเมื่อ 28/1/2560 
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 2. สมดุลแบบซายขวาไมเทากนัหรือสมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance) 

 หมายถึง การจัดวางสวนประกอบของศิลปะหรือรูปราง รูปทรง ไวท้ังสองขางเสนแกนสมมติ

แนวต้ัง โดยใหเห็นวามีนํ้าหนักเทากัน แตรูปราง รูปทรงทั้งสองขางไมเทากัน ความสมดุลในลักษณะนี้

เปนที่นิยมกันอยางมากของศิลปน เพราะวาภาพผลงานจะใหอารมณ ความรูสึกเคล่ือนไหวไดเปน

อยางดี รวมทั้งไมมกีฎเกณฑตายตัวในการจัดวางองคประกอบของภาพอีกดวย 

 ความสมดุลลักษณะนี้ จะใหความรูสึกถึง ความเคล่ือนไหว ความมีชวีิตชีวา สนุกสนาน และ

แปลกใหม 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.19 การจัดภาพแบบสมดุลซายขวาเทากันหรือสมดุลแบบสมมาตร  

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 26) 
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ภาพประกอบที่ 3.20 การจัดภาพแบบสมดุลซายขวาไมเทากันหรือสมดุลแบบอสมมาตร  

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 26) 

ภาพประกอบที่ 3.21 การจัดภาพแบบสมดุลซายขวาไมเทากันหรือสมดุลแบบอสมมาตร  

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 26) 
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 3. จุดเดน (Dominance) 

 จุดเดน หมายถึง การสรางจุดเดนของภาพใหเกิดความนาสนใจ โดยกําหนดวาจะใหสวนใด

เปนสวนสําคัญของภาพและสวนใดคือสวนรอง ซ่ึงจุดเดนของภาพอาจจะเปนรูปราง รูปทรง น้ําหนัก 

สหีรือพื้นผิวก็ได 

 ปริมาณและตําแหนงของการวางจุดเดน 

  1. ปรมิาณของจุดเดน ในทัศนศิลป โดยทั่วไปจะกําหนดใหมีประมาณ 20 – 30 

เปอรเซ็นต 

  2. ตําแหนงของการวางจุดเดน จะไมนิยมวงไวตรงกลางภาพ เพราะวาจะทําให

ภาพเกิดความสงบน่ิงเกนิไป ซ่ึงการวางตําแหนงจุดเดนไวดานใดดานหนึ่งจะใหความรูสึกเคล่ือนไหวได

ดีกวา สําหรับการวางจุดเดนในทางลึก ตําแหนงที่มักจะวางเสมอ คือ ระยะหนา (Fore Ground) หรือ

ระยะกลาง (Middle Ground) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเหตุผลของศิลปน สวนระยะหลัง (Back Ground) สวน

ใหญศิลปะจะจดัใหเปนบริเวณวาง 

 สาํหรับผูที่เร่ิมสรางงานศิลปะ อาจจะใช วิธีการจัดวางจดุเดนแบบกฎสามสวน (Rule of 

Third) คือ การลากเสนแบงพื้นที่ภาพในกรอบสี่เหลี่ยมออกเปน 3 สวน ทั้งแนวต้ังและแนวนอน จะได

ภาพประกอบที่ 3.22 การจัดภาพแบบสมดุลซายขวาไมเทากันหรือสมดุลแบบอสมมาตร  

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 26) 
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ชองท้ังหมด 9 ชอง บริเวณที่เสนตรงตัดกนั คือบริเวณที่ควรวางจุดเดนของภาพ ซ่ึงมีทั้งหมด 4 จุด ดัง

ภาพ 

 

 

 

 

หลักการจัดองคประกอบภาพหุนน่ิง 

 ความงามของหุนนิ่งอยูที่การเขาใจเลือกวัตถุตาง ๆ มาจัดรวมกันเปนกลุม เพื่อใหเกิด    

ความกลมกลืนกัน โดยมีหลักการจัดองคประกอบภาพหุนนิ่ง ดังนี้ 

 1. เร่ืองราวของภาพท่ีจัดรวมเปนกลุมตองมีความชัดเจน ในการจัดภาพสวนประกอบสําคัญ

ที่สุดไมควรอยูมุมใดมุมหนึ่งของภาพ แตควรอยูคอนไปก่ึงกลางซ่ึงจะทําใหภาพเกดิความนาสนใจและ

ดึงดูดแกผูดู 

 2. การจัดองคประกอบควรคํานึงถึงความสมดุล ภาพหุนนิ่งควรมนี้ําหนักเทากันท้ังซาย   

และขวา 

ภาพประกอบที่ 3.23 วิธีการจัดวางจุดเดนแบบกฎสามสวน (Rule of Third)  

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 27) 
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 3. จุดสนใจของภาพหุนนิ่งไมควรจัดใหจุดเดนของภาพอยูตรงกลาง ควรจะขยับไปทางซาย

หรือทางขวาของภาพ และควรทาํใหเกิดความประสานกลมกลืนของเอกภาพ (Unity) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.24 ตัวอยางการจัดภาพ 

ภาพ A จัดภาพตํ่าและชิดมุมมากเกินไป ภาพ B จัดภาพใหญเกินไป ภาพ C จัดภาพเล็กเกินไป  

ภาพ D จัดภาพสูงเกินไป ภาพ E จัดภาพไดเหมาะสม 

ที่มา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 27) 

A B C 

D E 
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ข้ันตอนการรางภาพหุนน่ิง 

 การรางภาพ เปนทักษะพ้ืนฐานเบื้องตนที่ผูเรียนจะตองทําความเขาใจ ภาพที่วาดจะสวย

หรือไมนั้นขึ้นอยูกับการรางภาพเปนสวนสําคัญเบื้องตน การรางภาพมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. กําหนดตําแหนงและขนาดของสิ่งที่จะวาดใหมีความเหมาะสมกับหนากระดาษ 

 โดยการสังเกตภาพรวมของหุน แลวนํามาจัดวางความเหมาะสมของสวนท่ีเปนหุนกับที่วาง 

การกําหนดขนาดใหญเกินไปจะทําใหดูอึดอัด และหากกําหนดเล็กเกินไปจะทําใหดูไมเหมาะสม 

 

 
 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.25 การรางภาพหุนนิ่ง ขั้นตอนที่ 1 

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 28) 
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 2. ใชเสนแกนและเสนเคาโครงงาย ๆ ข้ึนรูปในตําแหนงที่กําหนดไว 

 กอนที่จะรางใหคํานึงถึงสัณฐานของวัตถุที่วาดวาเปนรูปทรงอยางไร เชน สมมีสัณฐานกลม ก็

ใหเร่ิมวาดดวยวงกลมงาย ๆ แจกกันและขวดมีสัณฐานเปนทรงกระบอก ก็ใหเร่ิมดวยการวาด

ทรงกระบอกกอนแลวจึงวาดรายละเอียดเพิ่มเติม ในการวาดรูปควรฝกมองสิ่งตาง ๆ ใหเปนรูปทรง

งาย ๆ เชน รูปทรงเรขาคณิต จะทําใหเขาใจรปูทรงตาง ๆ ไดงาย และสามารถวาดไดแมนยํามากข้ึน 

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.26 การรางภาพหุนนิ่ง ขั้นตอนที่ 2 

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 28) 



49 

 

 3. รางสวนละเอียดของภาพตามเคาโครงของหุนตามท่ีกําหนดไว 

 ใหสังเกตรายละเอียดของหุนแตละชิ้นวามีรูปรางลักษณะอยางไร แลวเร่ิมตนรางดวยเสน

งายๆ จากโครงสรางสวนรวมไปสูรายละเอียดสวนยอยอื่น ๆ ตามที่ปรากฏ 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.27 การรางภาพหุนนิ่ง ขั้นตอนที่ 3 

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 28) 
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 4. ตรวจทานความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

 กอนที่จะลงน้ําหนักแสงเงา ใหตรวจสอบดูความถูกตองของขนาด สัดสวน และรายละเอียด

ของวัตถุหรือหุนที่วาด หากมีความผิดพลาดใหปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามที่ตองการ 

 

 
 

 ในการรางภาพหากเรารางดวยเสนท่ีเบา เมื่อมีการแกไขก็อาจรางเสนใหมทับลงไปไดเลย โดย

ไมตองลบเสนเกาท้ิง เพราะเมื่อลงแสงเงาแลวน้ําหนักตาง ๆ จะทับเสนที่รางผิดใหกลมกลืนไปกับภาพ

เอง การใชยางลบบอย ๆ ในการวาดภาพจะสรางนิสัยไมดีใหกับผูฝกหัด ทาํใหขาดความมั่นใจ ควรใช

ยางลบเมื่อจําเปนเทานั้น 

 

ภาพประกอบท่ี 3.28 การรางภาพหุนนิ่ง ขั้นตอนที่ 4 

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 28) 
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การรางภาพรูปวงกลม 

 

 
 

1. กาํหนดเสนแกนกลางของวงกลม 

2. กาํหนดพ้ืนที่ขอบบน ขอบลาง ขอบซาย ขอบขวา 

3. ลากเสนจากจุดความสูง ความกวาง ของวงกลมมาบรรจบกัน จะไดรูปส่ีเหล่ียมซอนดานใน 

4. ลากเสนโคงจากมุมของสี่เหลี่ยมดานในใหเปนวงกลม 

5. ปรับรูปรางวงกลมใหไดสัดสวน 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.29 การรางภาพรูปวงกลม 

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 29) 

1 2 3 

4 5 
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การรางภาพรูปทรงกระบอก 

 

 
 

1. กาํหนดเสนแกนกลางรูปทรงกระบอก 

2. กาํหนดความสูงของรูปทรงกระบอก 

3. กาํหนดพ้ืนที่ความกวาง ดานบนและดานลางของรูปทรงกระบอก 

4. ลากเสนสี่เหลี่ยมซอนดานใน ของสวนบนและสวนลาง 

5. ลากเสนโคงจากมุมส่ีเหล่ียมดานในมดุมุม ใหเปนรปูวงรี 

6. ปรับรูปทรงกระบอกใหไดสัดสวน 

 

ภาพประกอบท่ี 3.30 การรางภาพรูปทรงกระบอก 

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 30) 

1 2 3 

4 5 6 
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การรางภาพรูปทรงกรวย 

 

 
 

1. กาํหนดเสนแกนกลางของรูปทรงกรวย 

2. กาํหนดความกวางของฐานรูปทรงกรวย 

3. ลากเสนรูปสี่เหลี่ยมซอนดานในของฐานรูปทรงกรวย 

4. ลากเสนโคงจากมุมทกุมุมของรูปสี่เหล่ียมดานในใหเปนวงรี 

5. ปรับรูปทรงกรวยใหไดสัดสวน 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.31 การรางภาพรูปทรงกรวย 

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 31) 

1 2 3 

4 5 
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การรางภาพรูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม 

 

 
 

1. กาํหนดเสนแกน และความกวางของฐานของรูปทรงพีระมิดฐานส่ีเหลี่ยม 

2. วาดสี่เหลี่ยมดานลางของฐานรูปทรงพีระมดิ และลากเสนจากยอดไปมุมของส่ีเหลี่ยมทกุมุม 

3. ปรับรูปทรงพีระมิดฐานส่ีเหลี่ยมใหไดสัดสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.32 การรางภาพรูปทรงพีระมิดฐานส่ีเหล่ียม 

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 32) 

1 2 3 
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การรางภาพรูปทรงสี่เหลี่ยม 

 

 
 

1. กาํหนดความกวาง ความยาว ความสูงของรูปทรงส่ีเหลี่ยม 

2. วาดสี่เหลี่ยมจากฐานดานบนและดานลาง 

3. ปรับรูปทรงส่ีเหล่ียมใหไดสัดสวน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.33 การรางภาพรูปทรงส่ีเหล่ียม 

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 33) 

1 2 3 
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การรางภาพรูปทรงแจกัน 

 

 
 

1. กาํหนดเสนแกน ความสงู ความกวางของรูปทรงแจกัน 

2. กาํหนดขนาดของปาก คอ ไหล และกนของแจกัน วาดเคาโครงเหล่ียมงาย ๆ ข้ึนรูป 

3. ปรับเคาโครงเหลี่ยม ใหมีความโคงตามสัดสวนของแจกัน 

4. ปรับรูปทรงแจกันใหไดสัดสวน 

ภาพประกอบท่ี 3.34 การรางภาพรูปแจกัน 

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 34) 

1 2 

3 4 
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ตัวอยางการรางภาพหุนน่ิงในลักษณะการมองทะลุวัตถุ 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3.35 การรางภาพหุนนิ่งในลักษณะการมองทะลุวัตถุ 

ท่ีมา : อุเทน มุงยนตกลาง. (2559 : 35) 
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กิจกรรมที่ 3.7 เร่ือง รางภาพแสดงรูปรางรูปทรงเรขาคณิต 

รายวิชาวาดเสนหุนน่ิง 1 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

 

 

คําช้ีแจง 

 ใหนักเรียนรางภาพแสดงรูปรางรูปทรงเรขาคณิต ดวยดินสอดํา ลงบนกระดาษ 100 ปอนด 

ขนาด A4 โดยวาดรูปรางรูปทรงเรขาคณิต แผนละ 1 รูป ดังนี ้

 1. รูปวงกลม  4. รูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม 

 2. รูปทรงกระบอก 5. รูปทรงสี่เหล่ียม 

 3. รูปทรงกรวย 

เวลาท่ีใช 2 ช่ัวโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 - รางภาพแสดงรูปรางรูปทรงเรขาคณิตได 

วัสดุ อุปกรณ 

 1. ดินสอดํา 

 2. กระดาษ 100 ปอนด ขนาด A4 

 3. กระดานรองวาด 

 4. คลปิหนีบกระดาษ 

 5. ยางลบ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในการรางภาพแสดงรูปรางรูปทรงเรขาคณิต ใหพรอม 

 2. นักเรียนรางภาพแสดงรูปรางรูปทรงเรขาคณิต ลงบนกระดาษ 100 ปอนด ขนาด A4 ดวย

ดินสอดํา 

 3. เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ ไวดานหลังภาพ 

ขอควรระวังและขอเสนอแนะ 

 1. ขณะปฏิบัติกิจกรรมใหจัดเก็บขยะ เศษดินสอใหสะอาด 

2. ใหระมัดระวังในการใชมีดคัทเตอร หรือของมีคม 



59 

 

กิจกรรมท่ี 3.8  

เรื่อง รางภาพหุนน่ิงจากตนแบบตามหลักการและข้ันตอน 

รายวิชาวาดเสนหุนน่ิง 1 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

 

คําช้ีแจง 

 ใหนักเรียนรางภาพหุนนิ่งจากตนแบบตามแบบที่ครูจัดเตรียมไวให จํานวน 3 ชิ้นงาน ลงบน

กระดาษ 100 ปอนด ขนาด 15x22 นิ้ว ดวยดินสอดํา ตามลําดับแบบฝกทักษะดังนี้ 

 3.8.1 รางภาพหุนนิ่งจากตนแบบภาพวาดตามหลักการและขั้นตอน 

 3.8.2 รางภาพหุนนิ่งจากตนแบบภาพถายตามหลักการและข้ันตอน 

 3.8.3 รางภาพหุนนิ่งจากตนแบบจริงตามหลักการและข้ันตอน 

เวลาท่ีใช  6 ชั่วโมง 

จุดประสงคการเรียนรู 

 รางภาพหุนนิ่งจากตนแบบตามหลักการและข้ันตอนได 

วัสดุ อุปกรณ 

 1. ดินสอดํา 

 2. กระดาษ 100 ปอนด ขนาด 15x22 นิ้ว จํานวน 3 แผน 

 3. กระดานรองวาด 

 4. คลปิหนีบกระดาษ 

 5. ยางลบ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 1. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในการรางภาพหุนนิ่งตามแบบภาพวาด ใหพรอม 

 2. นักเรียนรางภาพหุนนิ่งตามตนแบบภาพวาดที่ครูจัดเตรียมไวให จํานวน 3 ชิ้นงาน        

ตามลําดับ ลงบนกระดาษ 100 ปอนด  ขนาด 15x22 นิ้ว ดวยดินสอดํา 

 3. เขียนชื่อ ชั้น เลขที่ ไวดานหลังภาพ 
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แบบฝกทักษะท่ี 3.8.1 

 

คําช้ีแจง 

 ใหนักเรียนรางภาพหุนนิ่งจากตนแบบภาพวาดตามแบบท่ีครูจัดเตรียมไวให ลงบนกระดาษ 

100 ปอนด ขนาด 15x22 นิ้ว จาํนวน 1 แผน ดวยดินสอดาํ 

 

เวลาท่ีใช  2 ชั่วโมง 

 

ภาพตนแบบภาพรางหุนน่ิง 
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แบบฝกทักษะท่ี 3.8.2 

 

คําช้ีแจง 

 ใหนักเรียนรางภาพหุนนิ่งจากตนแบบภาพถายตามแบบท่ีครูจัดเตรียมไวให ลงบนกระดาษ 

100 ปอนด ขนาด 15x22 นิ้ว จาํนวน 1 แผน ดวยดินสอดาํ 

 

เวลาท่ีใช  2 ชั่วโมง 

 

ภาพตนแบบภาพถายหุนน่ิง 
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แบบฝกทักษะท่ี 3.8.3 

 

คําช้ีแจง 

 ใหนักเรียนรางภาพหุนนิ่งจากตนแบบจริงตามแบบท่ีครูจัดไวให โดยรางภาพหุนนิ่งจํานวน   

5 ชิ้น ลงในกระดาษ 100 ปอนด ขนาด 15x22 นิ้ว จํานวน 1 แผน ดวยดินสอดํา 

 

เวลาท่ีใช  2 ชั่วโมง 
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แบบทดสอบหลังเรยีนชุดที่ 3 

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  ชุดท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

รายวชิา วาดเสนหุนน่ิง 1 รหัสวิชา ศ31201 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

คําช้ีแจง แบบทดสอบกอนเรียนมีทั้งหมด 2 ตอน  

ตอนที่ 1 ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตอง แลวทําเครื่องหมาย X ลงในชอง □ ในกระดาษคําตอบ 

(ใชเวลา 10 นาที) 

 

1. การวาดเสนหุนนิ่ง ควรฝกทักษะพื้นฐานเบื้องตนตามขอใดเปนสําคัญ 

  ก. ทักษะการจดัภาพ 

ข. ทักษะการรางภาพ 

ค. ทักษะการลากเสน 

ง. ทักษะการลงน้ําหนักออนแก 

2. Contour Drawing หมายถึงขอใด 

ก. การวาดเสนหุนน่ิง 

ข. การวาดเสนตามแบบ 

ค. การวาดเสนทัศนยีภาพ 

ง. การวาดเสนประสาทสัมผสั 

3. ทัศนียภาพ มลีักษณะเปนอยางไร 

 ก. เปนภาพวาด 2 มิติ แสดงความกวางยาว 

 ข. เปนภาพวาด 3 มิติ แสดงรายละเอยีดชัดเจน 

 ค. เปนภาพวาด 3 มติิ สามารถสัมผัสไดเหมือนจริง 

 ง. เปนภาพวาด 3 มิติ แสดงระยะใกล ไกล ตามตาเห็น 
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4. การวาดลายเสนหรือเขียน ใหดูเปน 3 มิติ ตามหลักเรขาคณติ เปนหลักการของขอใด 

 ก. การวาดเสนหุนนิ่ง 

 ข. การวาดภาพทัศนียภาพ 

 ค. การจัดองคประกอบศิลป 

 ง. การวาดภาพรูปรางรูปทรง 

5. ถาเรามองวัตถุที่อยูต่ํากวาสายตาเรา เปนระดับการมองแบบใด 

 ก. ระดับตานกมอง 

 ข. ระดับตามดมอง 

 ค. ระดับตาคนมอง 

 ง. ระดับหนอนมอง 

6. ขอใดไมใชหลักการจัดองคประกอบศิลป 

 ก. จุดเดน 

 ข. เอกภาพ 

 ค. บริเวณวาง 

 ง. ความสมดุล 

7. การจัดภาพหุนน่ิง นิยมจัดใหมีจุดเดนอยูระยะใดของภาพ 

 ก. ระยะใกล 

 ข. ระยะกลาง 

 ค. ระยะกลาง 

 ง. ระยะกึ่งกลาง 

8. ภาพลายเสนหุนนิ่งสวนใหญมีการจัดความสมดุลแบบใด 

 ก. สมดุลแบบบนลางเทากัน 

 ข. สมดุลแบบซายขวาเทากัน 

 ค. สมดุลแบบซายขวาไมเทากัน 

 ง. สมดุลแบบมีจุดเดนอยูตรงกลาง 
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9. ขอใดเปนข้ันตอนสุดทายของการรางภาพหุนนิ่ง 

 ก. ตรวจทานความถูกตองของขนาด สดัสวนหุนนิ่ง 

 ข. กําหนดเคาโครงงาย ๆ ของวัตถุ 

 ค. รางรายละเอยีดของหุนนิ่ง 

 ง. รางเคาโครงของหุนนิ่ง 

10. การจัดภาพหุนนิ่งใหเหมาะสมกับหนากระดาษ เก่ียวของกับการใชทัศนธาตุใด 

 ก. แสงและเงา    

 ข. บริเวณวาง  

ค. พ้ืนผิว   

ง. เสน 

 

 

ตนแบบภาพรางหุนนิ่ง 

 
 

ตอนที่ 2  ใหนักเรียนรางภาพหุนนิ่งตามตนแบบที่ครูจัดเตรียมไวให ลงบนกระดาษ 100 ปอนด  

 ขนาด 15x22 นิ้ว (ใชเวลา 1 ชั่วโมง) 
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กระดาษคําตอบ แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  ชุดท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

รายวชิา วาดเสนหุนน่ิง 1 รหัสวิชา ศ31201 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย X ลงในชอง □ ใตตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ของขอนั้น ๆ 

ใหถูกตอง  

 

 

คะแนนกอน

เรียนตอนท่ี 1 

คะแนนกอน

เรียนตอนท่ี 2 

คะแนนเฉลี่ย 

10 คะแนน 

   

 

  

ชื่อ-สกุล............................................................................ชั้น.....................เลขที่................... 

 

ขอ ก ข ค ง 

  1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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แนวเฉลยขอคําถาม กิจกรรมที่ 3.4 

เรื่อง หลักการเขียนทัศนียภาพ 

รายวิชาวาดเสนหุนน่ิง 1 ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4 

ชุดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

 

คําช้ีแจง 

 ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ ใหไดใจความที่ชัดเจน 

 

เวลาท่ีใช 30 นาที 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 - อธิบายหลักการเขียนทัศนียภาพได 

 

1. การเขียนทัศนียภาพ หมายถึง การเขียนภาพที่แสดงใหเห็นมิติตาง ๆ คือ ความกวาง ความยาว  

ความสงู ความตํ่า และความลึกในลักษณะ ที่เปนธรรมชาติเหมือน ที่สายตามองเห็น 

2. ใหนกัเรียนบอกลักษณะของทัศนียภาพ มา 4 ลักษณะ 

2.1 วัตถุ หรือส่ิงของที่มีขนาดเทากันเม่ือยูไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลง 

2.2 ระยะที่เทากันเมื่ออยูไกลตัวออกไปจะมีระยะท่ีถ่ีข้ึนเร่ือย ๆ จนรวมเปนจุดเดียวกัน 

2.3 เสน หรือส่ิงของท่ีคูขนานกันเม่ือไกลออกไปจะพุงเขาหากัน 

2.4 วัตถุ หรือส่ิงของตาง ๆ เม่ืออยูไกลตัวออกไป จะมีรายละเอียดและความชดัเจนลดลงไป

ตามลําดับ 

3. ใหนักเรียนบอกองคประกอบของหลักการเขียนทัศนียภาพ 

 3.1 จุดมองภาพ (Station) หรือ (Viewing Point) 

 3.2 เสนระดับสายตา หรือเสนของฟา (Horizon Line) 

 3.3 จุดรวมสายตา หรือจุดลบัตา หรือจุดอันตรธาน (Vanishing Point) 

4. 4. ใหนักเรียนอธิบายหลักการเขียนทัศนียภาพมา 3 ขอ 
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4.1 จุดมองภาพ ทุก ๆ วัตถุหรือรูปทรงที่เรามองจะปรากฏแตกตางกันไปตามแตจุดมองภาพ

หรอื มุมมอง ที่ใชในการวาดภาพ จุดมองภาพหรือมุมมองน้ัน จะเปนเสนตรงท่ีลากจากสายตาของเรา

ไปหาเสนขอบฟาหรือเสนระดับสายตา เม่ือเราเคลื่อนที่ไปทางขวาหรือทางซาย คือการเปลี่ยนมุมมอง 

ก็จะทําใหภาพวัตถุที่เรามองเห็นหรือที่จะวาดเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน 

4.2 เสนระดับสายตา หรือเสนขอบฟา เปนเสนแนวนอน แบงระหวางพ้ืนดินกับทองฟา

บรรจบกัน เสนขอบฟาจรงิตามธรรมชาติมักจะอยูที่ระดับสายตาปกตแิละจะเปลี่ยนแปลงไปเม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงระดับการมอง เชน ยิ่งยกระดับการมองใหสูงข้ึนมากเทาใดเสนขอบฟาในภาพก็จะสูงข้ึน

มากเทานั้น และถาลดระดับการมองใหต่ําลงเทาใด เสนขอบฟาก็จะยิ่งต่ําลงเทานั้น ดังนั้น ตําแหนง

ขอบฟาในภาพ จึงข้ึนอยูกับระดับการมองสิ่งที่ตองการจะวาด  

4.3 จุดรวมสายตา เปนจุดที่สรางภาพใหมองไดไกลออกไปจนถึงลบัสายตา เชน เรายืนอยู

กลางทางรถไฟ แลวมองไปขางหนา เราจะเห็นวาทางรถไฟ จะคอย ๆ แคบเล็กลง เสาไฟฟาสั้นเล็กลง 

แลววิ่งไปรวมกันที่จุดรวมสายตา แตในความเปนจริง ขนาดความกวางของทางรถไฟหรือความสูงของ

เสาไฟฟา จะเทากัน  

 

ชื่อ-สกุล ............................................................................................ ชั้น ..................เลขที่ ................. 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  ชุดท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

รายวชิา วาดเสนหุนน่ิง 1 รหัสวิชา ศ31201 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ คําตอบ 

  1 ข 

2 ข 

3 ง 

4 ง 

5 ค 

6 ก 

7 ง 

8 ค 

9 ก 

10 ค 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู  ชุดท่ี 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

รายวชิา วาดเสนหุนน่ิง 1 รหัสวิชา ศ31201 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ คําตอบ 

  1 ค 

2 ง 

3 ง 

4 ข 

5 ก 

6 ค 

7 ก 

8 ค 

9 ก 

10 ข 
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เกณฑการประเมินการบันทึกสาระความรู 

 

ประเด็น 

การประเมนิ 

เกณฑการใหคะแนน 

4 3 2 1 

การบันทึกสาระ

ความรู 

บันทึกครบถวน 

เนื้อหาถูกตอง 

สะอาด เรียบรอย  

มีขอมูลอ่ืนเพ่ิมเติม 

บันทึกครบถวน 

เนื้อหาถูกตอง 

บนัทกึครบถวน 

เนื้อหาขาดความ

ถูกตองบางสวน 

บนัทึกไมครบถวน 

 

ระดับการประเมิน 

 คะแนน  4  หมายถึง  ดีมาก 

 คะแนน  3 หมายถึง  ดี 

 คะแนน  2 หมายถึง  พอใช 

 คะแนน   1 หมายถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑการประเมินชิ้นงาน แบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน ชดุที่ 4 

ตอนท่ี 2 รางภาพหุนน่ิงจากตนแบบ 

 

ประเด็น 

การประเมนิ 

เกณฑการใหคะแนน 

4 3 2 1 

การรางภาพหุนนิ่ง

ตามแบบ 

รางภาพหุนนิ่งตาม

แบบที่กําหนด

ทั้งหมด 

รางภาพหุนนิ่ง

ตามแบบท่ีกาํหนด

เปนสวนใหญ 

รางภาพหุนนิ่ง

ตามแบบที่กําหนด

ทั้งหมดเปนสวน

นอย 

รางภาพหุนนิ่งไม

เปนไปตามแบบที่

กาํหนด 

สดัสวนของหุนนิ่ง รางภาพหุนนิ่งได

สดัสวนท้ังหมด 

รางภาพหุนนิ่งได

สัดสวนเปนสวน

ใหญ 

รางภาพหุนนิ่งได

สัดสวนทั้งหมด

เปนสวนนอย 

รางภาพหุนนิ่งไมได

สดัสวน 

การจัดองคประกอบ

ภาพ 

จัดองคประกอบ

ภาพไดตาม

หลักการจัด

องคประกอบทาง

ศิลปะ 

จัดองคประกอบ

ภาพไดตาม

หลักการจัด

องคประกอบทาง

ศิลปะเปนสวน

ใหญ 

จัดองคประกอบ

ภาพไดตาม

หลักการจัด

องคประกอบทาง

ศิลปะเปนสวน

นอย 

จัดองคประกอบ

ภาพไมไดตาม

หลักการจัด

องคประกอบทาง

ศิลปะ 

ความสมบูรณ 

ประณีต 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ มีความ

ประณีต สะอาด

เรียบรอย 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ มีความ

ประณีต 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ แตขาด

ความประณีต 

ชิ้นงานไมสมบูรณ 

ความมุงมั่นต้ังใจ ใฝรู

ใฝเรียน 

มุงมั่นในการทํางาน 

มีความรับผิดชอบ

ตอการทํางาน มี

ความใฝรูใฝเรียน 

มุงมั่นในการ

ทํางาน มีความ

รับผิดชอบตอการ

ทํางาน 

มุงมั่นในการ

ทาํงาน แตขาด

ความใฝรูใฝเรียน 

ขาดความมุงมั่น 

ขาดความใฝรูใฝ

เรียน 
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ระดับการประเมิน 

 คะแนน  17 – 20  หมายถึง  ดีมาก 

 คะแนน  13 – 16 หมายถึง  ดี 

 คะแนน   9 – 12  หมายถึง  พอใช 

 คะแนน    5 – 8  หมายถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑการประเมินชิ้นงาน แบบฝกทักษะที่ 3.2.1  

เร่ือง ฝกลากเสนรูปแบบตาง ๆ 

 

ประเด็น 

การประเมนิ 

เกณฑการใหคะแนน 

4 3 2 1 

การใชเสน  

การลากเสน 

ลากเสนตาม

รูปแบบท่ีกาํหนด 

เสนมีความชัดเจน 

ลากเสนตาม

รูปแบบที่กาํหนด 

ลากเสนตาม

รูปแบบท่ีกําหนด 

แตเสนขาดความ

ชัดเจน 

ใชเสนไมเปนไป

ตามรูปแบบที่

กาํหนด 

การใชดินสอดํา ใชดินสอดาํอยางถูก

วิธี มีความพรอมใน

เตรียมดินสอดํา 

ใชดินสอดําอยาง

ถูกวิธี 

ใชดินสอดําอยาง

ถูกวิธี แตขาด

ความพรอมในการ

เตรียมดินสอดํา 

ใชดินสอดําไมถูก

วิธี ขาดความ

พรอมในการ

เตรียมดินสอดํา 

ความสมบูรณ 

ประณีต 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ มีความ

ประณีต สะอาด

เรียบรอย 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ มีความ

ประณีต 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ แตขาด

ความประณีต 

ชิ้นงานไมสมบูรณ 

ความมุงมั่นต้ังใจ ใฝรู

ใฝเรียน 

มุงมั่นในการทํางาน 

มีความรับผิดชอบ

ตอการทํางาน มี

ความใฝรูใฝเรียน 

มุงมั่นในการ

ทํางาน มีความ

รับผิดชอบตอการ

ทํางาน 

มุงมั่นในการ

ทาํงาน แตขาด

ความใฝรูใฝเรียน 

ขาดความมุงมั่น 

ขาดความใฝรูใฝ

เรียน 

 

ระดับการประเมิน 

 คะแนน  14 – 16  หมายถึง  ดีมาก 

 คะแนน  10 – 13 หมายถึง  ดี 

 คะแนน    7 – 9  หมายถึง  พอใช 

 คะแนน   4 – 6  หมายถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑการประเมินชิ้นงาน แบบฝกทักษะที่ 3.2.2 

เร่ือง วาดเสนแสดงรูปรางรูปทรงหุนน่ิงโดยใชประสาทสัมผัส 

 

ประเด็น 

การประเมนิ 

เกณฑการใหคะแนน 

4 3 2 1 

การใชเสน  

การลากเสน 

ลากเสนตาม

รูปแบบท่ีกาํหนด 

เสนมีความชัดเจน 

ลากเสนตาม

รูปแบบที่กาํหนด 

ลากเสนตาม

รูปแบบท่ีกําหนด 

แตเสนขาดความ

ชัดเจน 

ใชเสนไมเปนไปตาม

รูปแบบที่กาํหนด 

การใชประสาทสัมผสั

ระหวางการมองวัตถุ

กบัการใชมือวาด 

ใชมือวาดเสนตามที่

เห็น โดยตามองที่

วัตถุอยางเดียว 

ใชมือวาดเสน

ตามที่เห็น โดยตา

มองที่วัตถุและชํา

เรืองมองที่

กระดาษบาง 

ใชมือวาดเสน

ตามท่ีเห็น โดยตา

มองที่วัตถุและ

มองที่กระดาษ

บอยคร้ัง 

ใชมือวาดตามที่ตา

เหน็ แตไมสามารถ

วาดถายทอดออกมา

เปนรูปรางรูปทรงได 

ความสมบูรณ 

ประณีต 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ มีความ

ประณีต สะอาด

เรียบรอย 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ มีความ

ประณีต 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ แตขาด

ความประณีต 

ชิ้นงานไมสมบูรณ 

ความมุงมั่นต้ังใจ ใฝรู

ใฝเรียน 

มุงมั่นในการทํางาน 

มีความรับผิดชอบ

ตอการทํางาน มี

ความใฝรูใฝเรียน 

มุงมัน่ในการ

ทํางาน มีความ

รับผิดชอบตอการ

ทํางาน 

มุงมั่นในการ

ทาํงาน แตขาด

ความใฝรูใฝเรียน 

ขาดความมุงมั่น 

ขาดความใฝรูใฝ

เรียน 

 

ระดับการประเมิน 

 คะแนน  14 – 16  หมายถึง  ดีมาก 

 คะแนน  10 – 13 หมายถึง  ดี 

 คะแนน    7 – 9  หมายถึง  พอใช 

 คะแนน   4 – 6  หมายถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑการประเมินชิ้นงาน กิจกรรมท่ี 3.7  

เร่ือง รางภาพแสดงรูปรางรูปทรงเรขาคณิต 

ประเด็น 

การประเมนิ 

เกณฑการใหคะแนน 

4 3 2 1 

การรางภาพรูปราง

รูปทรงเรขาคณิต 

รางภาพรูปราง

รูปทรงเรขาคณิต 

ไดสัดสวนจํานวน  

5 รูป 

รางภาพรูปราง

รูปทรงเรขาคณิต

ไดสัดสวนจํานวน 

4 รูป 

รางภาพรูปราง

รูปทรงเรขาคณิต

ไดสัดสวนจํานวน 

3 รูป 

รางภาพรูปราง

รูปทรงไมไดสัดสวน 

การจัดองคประกอบ

ภาพ 

จัดวางองคประกอบ

ภาพไดเหมาะสม

กบัหนากระดาษ 

จํานวน 5 รูป 

จัดวาง

องคประกอบภาพ

ไดเหมาะสมกับ

หนากระดาษ 

จํานวน 4 รูป 

จัดวาง

องคประกอบภาพ

ไดเหมาะสมกับ

หนากระดาษ 

จํานวน 3 รูป 

จัดวางองคประกอบ

ภาพไมเหมาะสมกับ

หนากระดาษ 

ความสมบูรณ 

ประณีต 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ มีความ

ประณีต สะอาด

เรียบรอย 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ มีความ

ประณีต 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ แตขาด

ความประณีต 

ชิ้นงานไมสมบูรณ 

ความมุงมั่นต้ังใจ ใฝรู

ใฝเรียน 

มุงมั่นในการทํางาน 

มีความรับผิดชอบ

ตอการทํางาน มี

ความใฝรูใฝเรียน 

มุงมั่นในการ

ทํางาน มีความ

รับผิดชอบตอการ

ทํางาน 

มุงมั่นในการ

ทาํงาน แตขาด

ความใฝรูใฝเรียน 

ขาดความมุงมั่น 

ขาดความใฝรูใฝ

เรียน 

ระดับการประเมิน 

 คะแนน  13 – 16  หมายถึง  ดีมาก 

 คะแนน   9 – 12  หมายถึง  ดี 

 คะแนน   5 – 8  หมายถึง  พอใช 

 คะแนน    1 – 4  หมายถึง  ปรับปรุง 
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เกณฑการประเมินชิ้นงาน กิจกรรมท่ี 3.8 

เร่ือง รางภาพหุนน่ิงจากตนแบบตามหลักการและข้ันตอน 

 

ประเด็น 

การประเมนิ 

เกณฑการใหคะแนน 

4 3 2 1 

การรางภาพหุนนิ่ง

ตามแบบ 

รางภาพหุนนิ่งตาม

แบบที่กําหนด

ทั้งหมด 

รางภาพหุนนิ่ง

ตามแบบท่ีกาํหนด

เปนสวนใหญ 

รางภาพหุนนิ่ง

ตามแบบที่กําหนด

ทั้งหมดเปนสวน

นอย 

รางภาพหุนนิ่งไม

เปนไปตามแบบที่

กาํหนด 

สดัสวนของหุนนิ่ง รางภาพหุนนิ่งได

สดัสวนท้ังหมด 

รางภาพหุนนิ่งได

สัดสวนเปนสวน

ใหญ 

รางภาพหุนนิ่งได

สัดสวนทั้งหมด

เปนสวนนอย 

รางภาพหุนนิ่งไมได

สดัสวน 

การจัดองคประกอบ

ภาพ 

จัดองคประกอบ

ภาพไดตาม

หลักการจัด

องคประกอบทาง

ศิลปะ 

จัดองคประกอบ

ภาพไดตาม

หลักการจัด

องคประกอบทาง

ศิลปะเปนสวน

ใหญ 

จัดองคประกอบ

ภาพไดตาม

หลักการจัด

องคประกอบทาง

ศิลปะเปนสวน

นอย 

จัดองคประกอบ

ภาพไมไดตาม

หลักการจัด

องคประกอบทาง

ศิลปะ 

ความสมบูรณ 

ประณีต 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ มีความ

ประณีต สะอาด

เรียบรอย 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ มีความ

ประณีต 

ชิ้นงานเสร็จ

สมบูรณ แตขาด

ความประณีต 

ชิ้นงานไมสมบูรณ 

ความมุงมั่นต้ังใจ ใฝรู

ใฝเรียน 

มุงมั่นในการทํางาน 

มีความรับผิดชอบ

ตอการทํางาน มี

ความใฝรูใฝเรียน 

มุงมั่นในการ

ทํางาน มีความ

รับผิดชอบตอการ

ทํางาน 

มุงมั่นในการ

ทาํงาน แตขาด

ความใฝรูใฝเรียน 

ขาดความมุงมั่น 

ขาดความใฝรูใฝ

เรียน 
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ระดับการประเมิน 

 คะแนน  17 – 20  หมายถึง  ดีมาก 

 คะแนน  13 – 16 หมายถึง  ดี 

 คะแนน   9 – 12  หมายถึง  พอใช 

 คะแนน    5 – 8  หมายถึง  ปรับปรุง 
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แบบบันทึกผลการประเมินช้ินงานและภาระงาน (1) 

ชุดกิจกรรม ชุดที่ 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา................ 

เลขท่ี ชื่อ-นามสกุล 

เขียนตอบขอคําถาม 

เร่ือง หลักการเขียน

ทัศนียภาพ 

ประเมินผลงาน   

ฝกลากเสนรูปแบบ

ตาง ๆ 

ประเมินผลงาน  

วาดเสนแสดง

รูปรางรูปทรงหุนน่ิง

โดยใชประสาท

สัมผัส 

จํานวน

ขอท่ีถูก 

นํ้าหนัก

คะแนน 

ระดับการ

ประเมิน 

น้ําหนัก

คะแนน 

ระดับการ

ประเมิน 

นํ้าหนัก

คะแนน 
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แบบบันทึกผลการประเมินชิ้นงานและภาระงาน (2)  

ชุดกิจกรรม ชุดที่ 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา................ 

เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล 

ประเมินผลงาน  รางภาพ

แสดงรูปรางรูปทรง

เรขาคณิต 

ประเมินผลงาน   ราง

ภาพหุนน่ิงจากตนแบบ

ตามหลักการและข้ันตอน 

ระดับการ

ประเมิน 

นํ้าหนัก

คะแนน 

ระดับการ

ประเมิน 

น้ําหนัก

คะแนน 
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แบบบันทึกผลการประเมินชิ้นงานและภาระงาน (3)  

ชุดกิจกรรม ชุดที่ 3 เร่ือง การรางภาพหุนน่ิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4     ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา................ 

เลขท่ี ช่ือ-นามสกุล 

ผลการทดสอบ 

กอนเรียน 

ผลการทดสอบ 

หลังเรียน 

คะแนน

เฉลี่ย 

10 คะแนน 10 คะแนน  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ลงชื่อ.......................................................................................................ผูสอน/ประเมิน 

(นายอุเทน  มุงยนตกลาง) 
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