
ชุดการเรียนรู้ 2

1

โดย

โรงเรียนปากช่องพทิยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวดัจังหวดันครราชสีมา
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ใบความรู้ 2
สร้างสรรค์

จุด (Dot)

ความรู้สึกไดน้อ้ยดว้ย

-
การสร้างงานศิลปะต่อๆ  ไป

ลกัษณะของจุด
จุด  สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะของการเกิด  คือมี 2 ลกัษณะ
1. เ

เปลือกไม ้  ผลไม ้  ดอกไม ้ กอ้นหิน  ฯลฯ

2.
ด
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ความสําคัญของจุด

เส้น (Line)
เส้น

แรงผลกัดนั   รอยขดู  ขีด  เขียน ของวตัถุเป็นรอยยาว

ประติมากรรม  หรือศิลปะภาพพิมพ ์ และผลงานทศันศิลป์สาขาต่างๆ  ในประเทศทางตะวนัออกใน
อกลกัษณ์เป็นของตน้เอง

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

. ........

:ประตูธรรม เทคนิค เส้นดินสอ
โดย กลุ่มเยาวชนภาพวาดธรรมชาติเขาใหญ่
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ลกัษณะของเส้น

2 ลกัษณะ
1. เส้นตรง (Straight  Line)
2. เส้นโคง้ (Curved  Line)

1. เส้นตรง (Straight  Line)

1.1

1.2 เส้นนอน
ความรู้สึกกวา้งขวาง  สงบเรียบ  เยอืกเยน็  ผอ่นคลาย

1.3 เส้นตรงเฉียง
ไม่สมบูรณ์

1.4 เส้นฟันปลาหรือเส้นซิกแซก คือ   เส้นตรงหลายเส้นต่อกนั

2. เส้นโค้ง (Curved  Line) แบ่งออกได้
2.1 เส้นโค้งลง

วงกลม

2.2
อนไหว  ถา้ลากโคง้
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2.3 เส้นคด

บกนั

2.4 เส้นก้นหอย

2.5 เส้นโค้งอสิระ ศทาง
คลา้ยเชือกพนักนั  ใหค้วามรู้สึกวุน่วาย  ยุง่เหยงิ  ไม่เป็น

: หนาว   เทคนิค วาดเส้น(ดินสอ)
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ความสําคญัของเส้น

ประเภท  และสามารถสร้างงานทศันศิลป์

1.

2. สร้างเส้นรอบนอกของรูปร่าง 2 มิติ

3.

4.

5. สร้า

6. ใหอ้ารมณ์ความรู้สึก
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2
สร้างสรรค์

ใหน้กัเรียนวาดรูป

ใหน้กัเรียนวาดรูป

ภาพ............................................................................................................

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

ใหใ้ชก้ระดาษวาดรูป

ใหใ้ชก้ระดาษวาดรูป
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3
สร้างสรรค์

ใหน้กัเรียนวาดภาพ ดว้ยเส้นชนิดต่างๆ
อยา่งสร้างสรรค ์และสวยงาม โดยใชเ้ทคนิคดินสอ หรือปากกา ตามความถนดั

พ.............................................................

นกัเรียนเลือกสร้างภาพดว้ยเส้น โดยเทคนิคชนิดใด..................................................................
เพราะเหตุใด............................................................................................................................. ................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
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สร้างสรรค์

1. ความหมายของจุดในทางทศันศิลป์  คือ
ก.
ข.
ค.
ง. อ

2.
ก. จุด
ข. เส้น
ค.
ง. รูปร่าง

3. ขอ้ใดกล่าวถึงจุด ไม่ ถูกตอ้ง
ก. จุดสามารถสร้างภาพได้
ข. จุดหลายจุดทาํให้เกิดเส้นได้
ค.
ง.

4. ขอ้ใดกล่าวถึงจุดได้ ถูกตอ้ง
ก. จุดไม่ ใช่ทศันธาตุ
ข. จุดไม่สามารถนาํมาสร้างเป็นงานทศันศิลป์ได้
ค. จุดสามารถสร้างค่าความอ่อนแก่ได้
ง. จุดไม่ สามารถสร้างค่าความอ่อนแก่ได้

5. 2 ลกัษณะ  คือ
ก. –
ข. –
ค. – เกิดจากวสัดุในธรรมชาติ
ง. มีอยูใ่นธรรมชาติ – เกิดจากการกระทาํของธรรมชาติ
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6. ขอ้ใดหมายถึง เส้น
ก. จุดจาํนวนมาก
ข. เป็นสัญลกัษณ์ทศนิยม
ค. จุด  ต่อๆ  กนัเป็นแถวยาว
ง.

7. เส้นแบ่งออกเป็นสองลกัษณ์  คือขอ้ใด
ก. เส้นหยกั – เส้นโคง้
ข. เส้นตรง – เส้นโคง้
ค. เส้นโคง้คด – โคง้หยกั
ง. เส้นอิสระ – เส้นตามรูปแบบ

8. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของเส้น
ก.
ข.
ค.
ง. สร้างเส้นรอบนอกของรูปร่าง 2 มิติ

9.
ก. เส้นเฉียง
ข. เส้นฟันปลา
ค. เส้นกน้หอย
ง. เส้นโคง้คด

10.
ก. เส้นเฉียง
ข. เส้นโคง้คด
ค. เส้นฟันปลา
ง. เส้นตรงแน
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สร้างสรรค์

เฉลย

1. ค 2. ข 3. ง 4. ค 5. ข
6. ค 7. ข 8. ค 9. ง 10. ก
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