หนวยการเรียนรูที่ 1
สีสันจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรรคสราง
เสนสาย ลายเสนจากธรรมชาติ
ธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเอง ทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต และสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่ง
ตางๆที่อยู รอบตัว เราสามารถแบงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามลักษณะการเกิดออกเปน 2
ลักษณะ ดังนี้
เสน ( Line ) หมายถึง รองรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถาเรานําจุดมาวางเรียงตอ
ๆ กันไป ก็จะเกิดเปนเสนขึ้น เสนมี 2 ลักษณะคือ เสนตรง (Straight Line)
เสนโคง(Curve Line) เสนทั้งสองชนิดนี้ เมื่อนํามาจัดวางในลักษณะตาง ๆ กัน จะมีชื่อ
เรียกตาง ๆ และใหความหมาย ความรูสึก ที่แตกตางกันอีกดวย
ลักษณะของเสน
1. เสนตั้ง หรือ เสนดิ่ง ใหความรูสึกทางความสูง แข็งแรง หนักแนน เปนสัญลักษณของ
ความซื่อตรง
2. เสนนอน ใหความรูสึกทางความกวาง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผอนคลาย
3. เสนเฉียง หรือ เสนทแยงมุม ใหความรูสึกเคลื่อนไหว รวดเร็ว ไมมั่นคง
4. เสนโคง แบบคลื่น ใหความรูสึก เคลื่อนไหวอยางชา ๆ ลื่นไหล ตอเนื่อง สุภาพ
ออนโยน นุมนวล
สีของธรรมชาติและจากสิ่งแวดลอม
สีจากธรรมชาติ คือ เปนสีที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ เชน สีของแสงอาทิตย สีของทองฟายาม
เชา เย็น สีของรุงกินน้ํา เหตุการณที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม ตนไม พื้นดิน
ทองฟา น้ําทะเลธรรมชาติ เชน
• สีเหลือง ใชขมิ้นออย ขมิ้นชัน ดอกคําฝอย เมล็ดคําแสด ลูกพุด ดอกกรรณิการ
ลูกตาลสุก ฟกทอง แครอท
• สีเขียว ใชใบเตยหอม ใบพริก ใบผักชี ใบมะตูม ใบตะไคร พริกเขียว
• สีแดง ใชหัวบีท พริกแดง มะเขือเทศ กระเจี๊ยบ เมล็ดผัก ปรังสีแดง
• สีมวง ใชดอกอัญชัน ขาวเหนียวดํา
• สีดํา ใชถาน กาบมะพราว ถั่วดํา

สีสังเคราะห คือ สีที่เกิดจากผลิตสีเพื่อทดแทนสีจากธรรมชาติ เพราะสีจากธรรมชาตินั้นมี
นอยกวาสีสังเคราะห เชน
• สีน้ํา จะมีลักษณะใส บาง และ สะอาด การระบายสีน้ําตองใชพูกัน
• สีเทียน จะมีลักษณะแทงยาว และกลม มีสวนผสมขี้ผึ้งและไขสัตว
• สีไม จะมีลักษณะคลายดินสอ มีไสเหมือนดินสอ
• สีโปสเตอร จะมีลักษณะเปนของเหลวขน
ประเภทสีในงานศิลป
1. สีไม ลักษณะคลายดินสอดํา ไสออน และมีใหเลือกหลายสี ปจจุบันมีดินสอสีชนิดใช
แทนสีน้ําได คือ เมื่อระบายเสร็จแลวใชน้ําลูบทับ สีที่ระบายไวจะกลายเปนสีน้ําทันที ทําใหสะดวก
ในการใชงานมากขึ้น
2. สีเทียน ลักษณะสีเทียนเปนแทงยาวคลายชอลกเขียนกระดานดํา แตมีเนื้อละเอียดกวา
และราคาแพงกวา เวลาใชตองเขียนบนกระดาษเขียนสีชอลกโดยเฉพาะ ซึ่งเราอาจใชมือลูบสีให
ผสมกลมกลืนกันได การลงสีดวยสีเทียน การลงสีดวยสีเทียนเปนแทงสีเทียนบริเวณหัวที่ปลาย
แทงมีขนาดใหญ ยากในการควบคุมการระบายสี อาจทําใหระบายสีออกนอกกรอบไดงาย
3. สีโปสเตอร ลักษณะสีโปสเตอร มีลักษณะเปนน้ําขน วิธีการใชตองเติมน้ําในการระบาย
การระบายสีโปสเตอรสามารถระบายซอนไดหลายครั้ง ขอควรระวังเมื่อเปดขวดแลวควรปดให
สนิทเพื่อไมใหสีแหง ลักษณะสีเปนน้ําอุปกรณที่ใช คือ พูกัน การระบายสีอาจจะควบคุมยาก
เพราะเปนน้ํา หากใชพูกันจุมน้ําสีมากเกินไปอาจจะทําใหน้ําสีไหลเลยภาพที่จะระบาย ดังนั้นใน
การลงสีควรใชพูกันจุมสีเล็กนอย เพื่อการระบายสีไดสวยงามสามารถระบายซ้ําไดหลายครั้ง
4. สีชอลก ลักษณะของสีเปนสีที่มีสีชอลกเทียนหรือสีชอลกน้ํามัน เปนสี เหมาะสําหรับ
การเขียนภาพระบายสีที่ไมเหมือนจริงและไมเนนลายละเอียดของภาพมากนัก เชน การเขียนภาพ
ทิวทัศนตางๆ เทคนิคการระบาย คือ ระบายสีแสงหรือสวนที่มีคาน้ําหนักแสงเงาออนๆ สวนที่เขม
คอยๆเพิ่มน้ําหนักสีใหเขมขึ้นโดยใชสีเขมระบายทับ
5. สีน้ํา ลักษณะของสีน้ํา มีลักษณะเปนของเหลว วิธีการใชนิยมใชสีขาว ในการทําใหสี
ออนหรือจางลง หรือใชสีดํา ในการทําใหสีเขมขึ้น สีน้ําจะแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
• แบบโปรงใส เพราะสีน้ําเปนสีที่ไมสามารถระบายทับกันไดหากระบายซ้ําๆ กัน อาจจะ
ทําใหเกิดสีที่ขุน ทึบ และดูไมสวยงาม
• แบบเปยกชุม ในการลงสีน้ําหรือระบายสีน้ํานั้นตองใชน้ําเปนสวนประกอบ หากเรา
ผสมน้ํามากเกินไปก็จะเกิดเปนคราบของสีขึ้นตามความชุมชื่นของสี ในการวาดสีน้ํา
นั้นคนที่ใชพูกันอาจจะใชเทคนิคในการวาด หรือระบายสีน้ําทั้งแบบ ปาด ขีดเขียน
หรือแตะไปมา โดยทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระดาษและความเปยกของน้ํา

สนุกกับการผสมสีสีสังเคราะห
แมสี คือ สีที่นํามาผสมกันแลวทําใหเกิดสีใหม ที่มีลักษณะแตกตางไปจากสีเดิม ในทาง
ศิลปะ แมสีวัตถุธาตุ เปนสีที่ไดมาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะหโดยกระบวนทางเคมี
มี 3 สี ไดแก สีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน
วงจรสีจากแมสี
สีขั้นที่ 1 คือ แมสี ไดแก สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน
สีขั้นที่ 2 คือ แมสีผสมกันในอัตราสวนที่เทากัน จะทําให เกิดสีใหม 3 สี ไดแก
• สีแดง ผสมกับ สีเหลือง จะได สีสม
• สีน้ําเงิน ผสมกับ สีแดง จะได สีมวง
• สีเหลือง ผสมกับ สีน้ําเงิน จะได สีเขียว
รูปทรงจากธรรมชาติ
การแบงประเภทของรูปทรงในทางทัศนศิลป การแบงประเภทของรูปทรง แบงออกเปน 3
ประเภท คือ
1. รูปทรงจากธรรมชาติ หมายถึง รูปทรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไดแก คน สัตว พืช
โดยนํามาถายทอดเปนงานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ

ที่มา : http://www.banpatan.com/new_child/children.htm

2.
2. รูปทรงเรขาคณิต หมายถึง รูปทรงที่มนุษยสรางขึ้น ได แก รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรง
สี่เหลี่ยม รูปทรงกลม ฯลฯ รูปทรง เหลานี้จะแสดงความกวาง ความยาว และมิติในทางลึกหรือ
หนา

ที่มา:http://watkadarin.com/E%28new%291/02studio2classrm/unit2/chapt2.3s&form/shape&form.html

3. รูปทรงอิสระ หมายถึง รูปทรงที่เกิดขึ้นอยางอิสระไมมีโครงสรางแนนอนเปนมาตรฐาน
เหมือนกับรูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงจากสิ่งมีชีวิต ใหความอิสระ และไดอารมณความ
เคลื่อนไหวเปนอยางดี

ที่มา:http://watkadarin.com/E%28new%291/02studio2classrm/unit2/chapt2.3s&form/shape&form.html

