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Part 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน้าหุ่นปูนปลาสเตอร์

การสังเกตและการวัด
การสังเกตภาพรวม
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เป็นวิธสี งั เกตที่ไม่จ�ำเป็นต้องวิเคราะห์เกีย่ วกับรายละเอียด ไม่จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับจุดใด ๆ แต่ให้
มองเป็นมุมกว้าง และมองวัตถุที่จะวาดทั้งหมดให้ชัดเจน
การมองรวม ๆ เป็นวิธีสังเกตเบื้องต้นเพื่อร่างโครงสร้าง โดยสังเกตเพียงตำ�แหน่ง พื้นที่ว่าง กำ�หนดจุด
สูงสุด ต่ำ�สุด ซ้ายสุด และขวาสุดของภาพ กำ�หนดขนาดของภาพรวม ช่วงที่ต้องไล่ค่าน้�ำ หนักดำ� เทา และขาวใน
ระหว่างการวาดภาพ ก็ต้องใช้การสังเกตภาพรวมเข้าช่วยเช่นกัน เพื่อกำ�หนดความสัมพันธ์ของแสงและเงาของ
ภาพทั้งภาพ
ปัญหาทีพ่ บบ่อยของผูเ้ ริม่ ต้นคือ ชอบมองเป็นส่วน ๆ และลงมือวาดเฉพาะส่วนจึงพลาดภาพรวม จนทำ�ให้
ภาพออกมาไม่ดีอย่างที่ควร
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เลือกตำ�แหน่งและมุมที่ต้องการให้ ได้
ก่อนลงมือวาดหุ่นปูนปลาสเตอร์
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เริม่ ต้นด้วยการสังเกตโครงสร้างภายนอก
ของหุ่นปูนปลาสเตอร์
1
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3

1
2

เริ่มต้นจากโครงสร้างก่อน กำ�หนดจุด
สูงสุด จุดต่ำ�สุด จุดขวาสุด และจุดซ้าย
สุดของภาพ เพื่อให้ได้ โครงร่างทั้งหมด

กำ�หนดตำ�แหน่งด้านในโครง ระวัง
ตำ�แหน่งและสัดส่วนของส่วนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกัน
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สัดส่วน
ก่อนลงมือวาด ผู้วาดจะต้องเข้าใจสัดส่วนภายนอกของหุ่นเสียก่อน เมื่อเข้าใจจุดเด่นของสัดส่วนแล้ว
จะทำ�ให้วาดโครงสร้างออกมาได้อย่างแม่นยำ� สัดส่วนภายนอกที่กล่าว ยังรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยาว
กับความกว้างของตัวหุ่น ความสัมพันธ์ของขนาดในแต่ละส่วน และสัดส่วนพื้นฐาน “ยาว 3 ส่วน กว้าง 5 ส่วน”
ของศีรษะคนด้วย
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วิธีค�ำ นวณสัดส่วน

1. กำ�หนดสัดส่วนของหัว ลำ�คอ ช่วงอก และความสูง
ความกว้างของฐานหุ่น
2. ส่วนหัวคือจุดเด่นของหุ่น จึงควรใช้วิธีวัดสัดส่วน
โดยใช้ดินสอวัดหาตำ�แหน่งกึ่งหนึ่งตามแนวตั้งและ
แนวนอน

ยาว 3 ส่วน กว้าง 5 ส่วน
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หากมองด้านตรง ตั้งแต่หน้าผากบริเวณตีนผมถึงกระดูกคิ้ว จากกระดูกคิ้วถึงรูจมูก จากรูจมูกถึงคาง จะ
แบ่งเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กัน เรียกว่า “ยาว 3 ส่วน” ส่วน “กว้าง 5 ส่วน” หมายถึง ความกว้างของใบหน้าแบ่งออก
เป็นห้าส่วนเท่า ๆ กัน แต่ละส่วนกว้างเท่ากับความยาวของดวงตาหนึ่งข้าง จากโคนผมทางซ้ายถึงโคนผมทางขวา
จะเท่ากับ 5 เท่าของความยาวดวงตา ระยะห่างระหว่างดวงตาทัง้ สองจะเท่ากับความยาวของดวงตา ระยะจากหาง
ตาทั้งสองข้างไปถึงโคนผมแต่ละข้างจะเท่ากับความยาวของดวงตา ความกว้างแต่ละส่วนคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ
1/5 ของใบหน้า
1 1 1 1 1
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ใช้ ดิ น สอวั ด ซ้ำ �  ๆ จะช่ ว ยปรั บ แก้ ค วาม
ผิดพลาดทีเ่ กิดจากการมอง แล้วปรับแก้รปู ร่าง
ให้เสร็จด้วยสายตา การทำ�เช่นนีจ้ ะสามารถปรับ
รายละเอียดโครงสร้างให้แม่นยำ�ขึ้น
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โครงสร้างของศีรษะ

ภาพแบ่งส่วนศีรษะ
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การทำ�ความเข้าใจกระดูกศีรษะ มีส่วนสำ�คัญมากในการวาดหน้าคน เนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะ
ค่อนข้างบาง ทำ�ให้กระดูกโปนให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าใบหน้าจะบวมแค่ไหน แต่รูปร่างของกระดูกโหนกแก้มถึง
กระหม่อมจะยังคงชัดเจน การเรียนรู้และจดจำ�โครงสร้างกระดูกและชิ้นกระดูกบริเวณศีรษะให้แม่นยำ� คือกุญแจ
สำ�คัญที่จะทำ�ให้วาดรูปเหมือนหน้าคนออกมาเหมือนจริง
ศีรษะของคนเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กระโหลกศีรษะและกระดูกใบหน้า โดยกระโหลกมีลักษณะ
เป็นวงรี กินพื้นที่ 1 ใน 3 ของทั้งศีรษะ ด้านหน้า (หน้าผาก) ของกระโหลกจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนกระดูกใบหน้า
ประกอบด้วยกระดูกโหนกแก้มทีเ่ ป็นวัตถุชนิ้ แบน ขากรรไกรบนเป็นทรงกระบอก ขากรรไกรล่างเป็นรูปสามเหลีย่ ม
กินพื้นที่ 2 ใน 3 ของทั้งศีรษะ
จุดเด่นของศีรษะและส่วนเว้าส่วนโค้งบริเวณใบหน้า ขึ้นอยู่กับกระโหลกและกระดูกใบหน้าของแต่ละคน
รวมทั้งโครงสร้างที่ประกอบขึ้นจากหน้าผาก โหนกแก้ม ขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง

พื้นที่หน้าผาก
พื้นที่กระโหลก
พื้นที่โหนกแก้ม

M

กระโหลกศีรษะ

พื้นที่ขากรรไกรบน
พื้นที่ขากรรไกรล่าง

SA

กระดูกใบหน้า

กระหม่อม

กระดูกคิ้ว
กระดูกโหนกแก้ม

ปุ่มคาง

กระดูกหน้าผาก
กระดูกจมูก
กระดูกขากรรไกรบน
กระดูกขากรรไกรล่าง
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Part 2
การวาดภาพอวัยวะทั้งห้าบนใบหน้า

ดวงตาด้านหน้า
คิ้ว
หัวคิ้ว
เบ้าตา
ลูกตาดำ�

ปลายคิ้ว
หางคิ้ว
หนังตาบน
ม่านตา

หัวตา
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หนังตาล่าง

SA
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กระดูก

ภาพแบ่งส่วน
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กล้ามเนื้อ

ภาพเหมือนบุคคล

การลงค่าน้�ำ หนัก

ขั้นตอน
1. สังเกตโครงสร้างทางกายภาพ และสัดส่วนของ
ดวงตาของหุน่ ใช้ดนิ สอและเส้นช่วยกำ�หนดรูปร่างของดวงตา
รวมถึงคิว้ หนังตา และลูกตาดำ� พร้อมหาตำ�แหน่งทีแ่ น่ชดั ของ
โครงสร้าง
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2. หาด้านทีเ่ ป็นแสงและเป็นเงา โดยใช้ดนิ สอไส้ออ่ น 6B
ขึ้นไปลงค่าน้�ำ หนักส่วนเงาเป็นโทนเดียวก่อน ใช้ความสัมพันธ์
ของแสงกับเงาแยกหุน่ กับฉากหลังออกจากกัน เพือ่ ให้คา่ น้ำ�หนัก
และพื้นผิวของหุ่นเด่นขึ้น
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3. เน้นระยะหน้าหลังและเก็บรายละเอียด โดยใช้ดนิ สอ
กระดาษถูให้เกิดพื้นที่ค่าน้ำ�หนักเทา เพื่อเพิ่มความเข้มให้
ส่วนที่เป็นเงา ใช้ยางลบลบส่วนสว่างและร่องรอยต่าง ๆ ทิ้ง
ขณะเก็บรายละเอียดให้กำ�หนดตำ�แหน่งทีแ่ น่ชดั ของโครงสร้าง
ดวงตา รวมถึงตาดำ� ม่านตา หางตา หนังตาบนและล่าง วาด
ให้มีมิติโดยอ้างอิงจากโครงสร้าง

3
4. เก็บรายละเอียดบริเวณส่วนของเงาที่เข้มที่สุด และ
ค่อย ๆ ไล่ค่าน้ำ�หนักไปยังส่วนที่สว่าง ปรับแต่งรายละเอียด
ของแสงสะท้อนและเงาตกทอด เพื่อให้เกิดพื้นผิว
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1. สงั เกตภาพรวม วัดสัดส่วนของศีรษะ ลำ�คอ ไหล่ และส่วนฐาน กำ�หนด
เค้าโครงภาพคร่าว ๆ สังเกตตำ�แหน่งของอวัยวะทั้งห้าและอารมณ์
อย่างละเอียด จะเห็นรอยยิ้มน้อย ๆ ที่ริมฝีปากและความรู้สึกเจ็บปวด

2. สงั เกตด้านทีร่ บั แสงและด้านที่ไม่ถกู แสงของหุน่ เพือ่ กำ�หนดตำ�แหน่ง
ของเงาและบริเวณที่แบ่งส่วนแสงกับเงา ใช้ดินสอไส้อ่อน 6B ขึ้นไป
เพื่อลงค่าน้ำ�หนักพื้นที่เงาคร่าว ๆ
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3. เก็บรายละเอียดบริเวณศีรษะ ตั้งแต่อวัยวะทั้งห้าถึงโครงสร้างรอบ
อวัยวะทั้งห้า จากส่วนมืดไปส่วนสว่าง ระวังเรื่องความชัดเบลอ โดย
ให้อวัยวะทั้งห้าชัดแต่รอบ ๆ เบลอ ศีรษะชัดแต่ฐานเบลอ

4. ปรับแต่งพื้นที่ค่าน้ำ�หนักดำ� เทา และขาวของภาพทั้งหมด รวมถึง
ความชัดเบลอ เก็บรายละเอียดเส้นผมและกล้ามเนื้อบนใบหน้า เพื่อ
ให้เกิดผิวสัมผัส พร้อมกับแสดงเงาตกทอดของหุ่น
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1. สังเกตจุดเด่นบนใบหน้า อวัยวะทั้งห้า และเส้นผมของหุ่น อย่าลืมความ
สดใสในรอยยิ้มของหุ่น ใช้ดินสอไส้อ่อน (ดินสอ EE) ร่างเค้าโครงคร่าว ๆ
โดยใช้เส้นเข้าช่วย กำ�หนดรูปร่างและสัดส่วนของอวัยวะทั้งห้า ระวังความ
สัมพันธ์ระหว่างศีรษะ ลำ�คอ และบ่า

2. ใช้ดนิ สอลงค่าน้�ำ หนักคร่าว ๆ ของเส้นผมและใบหน้า ใช้ดนิ สอกระดาษถูให้
เกิดพืน้ ทีค่ า่ น้�ำ หนักเทา ใช้ยางลบช่วยแสดงพืน้ ทีส่ ว่าง แบ่งกลุม่ ของเส้นผม
ดึงส่วนเทากับส่วนดำ�ออก เพื่อสื่อให้เห็นความหนาของเส้นผม
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3. เก็บรายละเอียดของอวัยวะทั้งห้าและจุดเด่นของเส้นผมเพื่อให้ดูโดดเด่น
ใช้สีของผมช่วยเน้นผิวหน้าที่สว่างสดใส

4. เก็บรายละเอียดในภาพรวมทั้งอวัยวะทั้งห้า ผม และปกเสื้อ ผิวของ
เพศหญิงจะอ่อนนุ่มเป็นเงา เส้นที่ลงควรจะละเอียดแน่น ควรใช้วิธีถู
เพื่อสื่อให้เห็นแทนวิธีอื่น
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