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สมุดภาพสามมิติวงจรสี

การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้การ
เรียนรู้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้น  ทฤษฎีสีเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการสร้างสรรค์งานศิลปะ  การเรียนรู้
หลักการต่าง ๆ  ท าให้การสร้างสรรค์ผลงานง่ายข้ึนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ท าให้ผลงานมีความสวยงามและ
ถูกต้อง  ทั้งน้ีการสร้างสรรค์ผลงานสามารถแตกแขนงความคิดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ขึ้นได้เสมอ  เน่ืองจากการ
สร้างสรรค์งานศิลปะคือการถ่ายทอดผลงานจากความรู้สึกของศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งาน  บ่อยครั้งความผิดพลาดคือ
ความรู้ใหม่ที่สามารถต่อยอดในการท างานครั้งต่อ ๆ ไปได้เช่นกัน

การสร้างสรรค์สมุดภาพสามมิติจึงถือเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงในการทบทวนความรู้เบ้ืองต้นของทฤษฎีสีเพื่อ
การเรียนรู้  จดจ า  และน าไปใช้ในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานในระดับที่สูงข้ึน



วงจรส(ีทบทวน)

การทบทวนเรื่องวงจรสีจากแม่สีวัตถุธาตุ ท าให้การศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับทฤษฎีสีชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดย
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดสีแปลกใหม่ เกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์กลวิธีในการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และวิธีการ
หน่ึงที่น่าสนใจที่ก่อให้เกิดการจดจ าความรู้พื้นฐานเก่ียวกับทฤษฎีสีก็คือการสร้างสมุดภาพสามมิติวงจรสีน่ันเอง



สีขั้นต้น (Primary Colors) เป็นสีตั้งต้นที่ท าให้เกิดสีต่าง ๆ มากมาย คุณสมบัติส าคัญ คือ ไม่มีสีใดผสมกันและท าให้เกิดสีทั้งสาม
สีได้

สีขั้นที่ 2 (Secondary Colors) คือ การจับคู่แม่สี (แดง เหลือง น้ าเงิน) เข้าด้วยกัน ท าให้เกิดสีใหม่เพิ่มขึ้นอีก 3 สี คือ สีม่วง  สี
ส้ม และสีเขียว  โดยการจับคู่สี ดังน้ี  แดง + เหลือง = ส้ม แดง + น้ าเงิน = ม่วง และน้ าเงิน + เหลือง = เขียว

สีขั้นที่ 3 (Tertiary Colors) คือ การจับคู่สีข้ันที่ 1 และสีข้ันที่ 2 โดยการจับคู่สีที่อยู่ใกล้กันในวงจรสี  และท าให้เกิดสีข้ันที่ 3 
รวมทั้งหมด 6 สี โดยการจับคู่ ดังนี้  เหลือง + ส้ม = เหลืองส้ม  แดง + ส้ม = แดงส้ม  แดง + ม่วง = แดงม่วง  น้ าเงิน + ม่วง = 
น ้ำเงินม่วง  น้ าเงิน + เขียว = น ้ำเงินเขียว  และเหลือง + เขียว = เหลืองเขียว



จากการเรียนรู้และทบทวนทฤษฎีสีเบ้ืองต้น  จะน ามาสู่การบูรณาการสร้างสรรค์เพื่อการจ าแนกและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การสร้างผลงาน  ด้วยการน าทฤษฎีสีเบ้ืองต้นมาสร้างสรรค์สมุดภาพสามมิติวงจรสี
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การออกแบบ 3 มิติ 

การออกแบบ 3 มิติ คือ การสร้างชิ้นงานเป็นรูปทรงวัตถุเหมือนจริง มีมิติ กว้าง ยาว สูง มีพื้นที่หรือ Space เช่น 
การออกแบบหุ่นจ าลองงานประติมากรรมขนาดใหญ่ หรือการออกแบบจ าลองอาคาร สถานที่ บ้าน หรือ คอนโด 
เป็นต้น การออกแบบน้ีคือ การออกแบบ 3 มิติ ซึ่งสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ โดยใช้วัสดุแตกต่างกันไปตาม
ระยะเวลาการใช้งาน
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การสร้างงาน 3 มิติจากกระดาษ เริ่มต้นจากการใช้รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงเหลี่ยมต่าง ๆ  เช่น สามเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม  หกเหลี่ยม หรือทรงกลม โดยสร้างเป็นแบบจ าลองบนกระดาษก่อนที่จะไปสร้างเป็นภาพจริง

หมายเหต ุ: ลขิสทิธ์ิภาพจากกิจกรรมภายในสาขาวชิาศิลปศึกษา



การสร้างงานประติมากรรม 3 มิติ

งานประติมากรรม เป็นงานศิลปะที่ใช้วิธีการปั้น แกะสลัก หล่อ ลงบนวัสดุต่าง ๆ 
เช่น ไม้ หิน โลหะ เป็นต้น  เพื่อให้เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึก  ความหนา 

งานประติมากรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท 

ประติมากรรมนูนต่่า หมายถึง  งานประติมากรรมที่มีลักษณะแบนและบาง มี
ความลึกหรือความสูงไม่มาก เช่น งานแกะสลักไม้ หิน หรือปูนป้ัน ส าหรับ
ประดับตกแต่ง เป็นต้น

ประติมากรรมนูนสูง หมายถึง งานประติมากรรมที่มีพื้นหลัง ตัวงานจะยื่น
ออกมาจากพื้นหลังค่อนข้างมาก มีความลึกความสูงกว่างานประติมากรรมนูนต่ า 
เช่น งานป้ันส าหรับประดับตกแต่งสะพาน หรือโบสถ์วิหาร เป็นต้น

ประติมากรรมลอยตัว หมายถึง  งานที่ปั้น หล่อ แกะสลักลอยตัวมองได้รอบด้าน 
ไม่มีพื้นหลัง เช่น พระพุทธรูป เป็นต้น
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สมุดภาพสามมิติวงจรสี

สมุดสามมิติ (POP UP Book) หนังสือเด็กอีกประเภทหน่ึง  ที่ดึงดูดความสนใจจากเด็ก ๆ มากกว่า
หนังสือภาพอ่ืน ๆ ลักษณะโดดเด่นของ POP UP Book คือ ภาพประกอบในหนังสือจะเคลื่อนออกมาจาก
หนังสือได้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น  ยื่น เด้ง ปิด-เปิด หรือบางเล่มอาจมีเสียงเพลงประกอบอีกด้วย โดยภาพ
ส่วนมากจะยื่นออกมาจากหน้ากระดาษปกติ หนังสือประเภทน้ีจึงสร้างความตื่นเต้นน่าสนใจให้กับเด็ก ๆ ซึ่ง
หนังสือประเภทน้ีจะมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนคือส าหรับเด็ก และราคาจะค่อนข้างสูง เน่ืองจากผลิตยาก

หมายเหต ุ: ลขิสทิธ์ิภาพจากกิจกรรมภายในสาขาวชิาศิลปศึกษา



การผลิตสมุดภาพสามมิติ  มีหลากหลายวิธีซึ่งสามารถศึกษาได้จากการเรียนรู้หลายช่องทางและน ามา
ประยุกต์ดัดแปลงตามความชอบและความเหมาะสม ซึ่งการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีสีในเบ้ืองต้นและน ามา
ประยุกต์เป็นสมุดภาพสามมิติ จะสร้างความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีสีเบ้ืองต้นมากยิ่งข้ึน

หมายเหต ุ: ลขิสทิธ์ิภาพจากกิจกรรมภายในสาขาวชิาศิลปศึกษา



บทสรุป

สมุดภาพสามมิติ มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วงล้อ แผ่นพับแบบเปิดปิด  กลับด้าน  แถบดึง  และ ป๊
อบอัพ  เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและท าให้เกิดความรู้สึกร่วมกับหนังสือ เทคนิคป๊อบอัพหรือการขยับได้
ของหนังสือมีจุดประสงค์ก็เพื่อให้ผู้อ่านได้มีส่วนร่วมกับเน้ือหาที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือ และท าให้ผู้อ่านสามารถจดจ า
เน้ือหาผ่านภาพและเทคนิคประกอบได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหนังสือส าหรับการเรียนการสอน เพื่อความบันเทิง 
หรือ หนังสือที่สร้างสรรค์ข้ึนเพื่องานศิลปะ

การสร้างสรรค์งานในรูปแบบการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  จึงเป็นส่วนช่วยให้การศึกษาง่ายขึ้น
และจดจ าได้รวดเร็วขึ้น  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการท างานหรือการศึกษาต่อไปได้เป็นอย่างดี




