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ความรู้พื้นฐานทั่วไป

M

ผู้เขียน

Wei Wenli ชาวหูเป่ย สมาชิกสมาคมศิลปะต้าจือ้ ทำ�งานสอนศิลปะ
ให้เด็กนักเรียนมัธยมมานาน ได้รับรางวัลระดับอำ�เภอและจังหวัด
มากมาย มีประสบการณ์ด้านการวาดภาพและการสอนไม่น้อย
ส่งเด็กนักเรียนฝีมอื โดดเด่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ได้มากมาย

จัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง
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การจัดวางองค์ประกอบศิลป์

หุ่นนิ่งพื้นฐาน

สีธรรมชาติ

แม้สีในภาพลายเส้นจะมีเพียงสีดำ� สีเทา และสีขาว แต่สีทั้งสามนี้มีความเข้มอ่อนหลากหลาย เนื่องจาก
สีของวัตถุในภาพแตกต่างกัน จึงทำ�ให้ความเข้มของสีด�ำ เทา และขาว ในภาพลายเส้นแตกต่างกันไปด้วย ผู้วาด
จึงต้องสังเกตความแตกต่างของสีธรรมชาติ บนตัววัตถุแต่ละชิ้นอย่างละเอียดก่อนลงมือวาด
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แก้วน้�ำ สีขาวที่มองเห็นเป็นสีขาวนี้
ผูว้ าดจะเหลือส่วนทีส่ ว่างเป็นสีขาว
ไว้ เพื่อแสดงให้เห็นสีธรรมชาติ
ของมัน
โถดินเผาใบนีเ้ ป็นวัตถุทมี่ สี เี ข้มทีส่ ดุ
ในภาพ ทำ�ให้ภาพนี้ “หนัก” แต่สี
ที่เข้มของโถจะช่วยขับสีของจาน
กระเบื้องขาวบนผืนผ้าให้เด่นขึ้น

M

แอปเปิลสีออ่ นวางคูก่ บั ทับทิมสีเข้ม
ทำ�ให้ขบั กันอยูใ่ นที แต่เมือ่ ใช้ความสัมพันธ์ของลายเส้นดำ� ขาว และเทา
เข้าช่วย ยิง่ ทำ�ให้วตั ถุทงั้ สองขับกัน
ยิ่งขึ้น และดูมีมิติมากกว่าเดิม

ทิศทางของแสง

SA

เพราะมีแสงจึงมีเงา ดังนั้นการวิเคราะห์ทิศทางของแสงจึงเป็นพื้นฐานของการร่างแสงเงา โดยทั่วไปจะ
แบ่งทิศทางของแสงออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ แสงจากด้านบน แสงจากด้านข้าง แสงจากด้านหน้า และ
แสงจากด้านหลัง
แสงจากด้านบน

แสงจากด้านหน้า

แสงส่องจากด้านบน ส่วนที่รับแสงคือ
ด้านบนของปากแก้วและมือจับ ส่วน
ที่เหลือล้วนเป็นโทนเทาและดำ� เงา
ตกทอดอยูบ่ ริเวณก้นแก้ว กินพืน้ ทีน่ อ้ ย
และขอบชัดเจน

แสงจากด้านข้าง

แสงส่องจากด้านหน้า ด้านหน้า
ของแก้วจึงเป็นส่วนทีร่ บั แสง ซ้าย
ขวาของแก้วเป็นโทนเทา ด้านหลัง
ของแก้วเป็นโทนมืด ตำ�แหน่งเงา
ตกทอดอยู่ด้านหลังของแก้ว
แสงจากด้านหลัง

แสงส่องจากด้านข้าง ด้านขวาของแก้ว
เป็นส่วนไฮไลต์ ส่วนทีม่ ดื จะค่อย ๆ ไล่ไป
ทางซ้าย ปากแก้วบางส่วนได้รบั แสงจึง
ค่อนข้างสว่าง เงาตกทอดกินพืน้ ทีค่ อ่ น
ข้างมากแต่ขอบไม่ชัด

แสงส่องจากด้านหลัง ด้านหน้า
ของแก้วเป็นโทนมืด ซ้ายขวาเป็น
โทนเทา เงาตกทอดอยู่ด้านหน้า
และโทนเข้ม
9

หุ่นนิ่งพื้นฐาน

ประเภทของหุ่นนิ่ง
วัตถุที่น�ำมาเป็นหุ่นนิ่งมีหลากหลายประเภท ต่างจากวัตถุที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต หุ่นนิ่งมีสี พื้นผิว
ความรู้สึกรวมกับที่ว่าง (Sense of space) และเอกลักษณ์ของวัตถุแตกต่างกันไป จะต้องเรียนรู้วิธีใช้ลายเส้น
แสดงให้เห็นความแตกต่างของวัตถุ สิง่ ทีเ่ หมือนกันระหว่างวาดหุน่ นิง่ กับวาดรูปทรงเรขาคณิตคือ ใช้สเี พียงสีเดียว
สร้างแบบจ�ำลองเพื่อแสดงให้เห็นวัตถุ โดยอาศัยรูปร่าง โครงสร้าง สัดส่วน พื้นที่ ต�ำแหน่ง และแสงเงา เป็นวิธี
ที่ใช้กันทั่วไป
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ภาพที่ใช้แสดงมี 2 ประเภท ได้แก่ ภาพร่าง (ภาพสเกตช์) และภาพแสงเงา

M

ภาพร่าง (ภาพสเกตช์) เป็นการใช้ลายเส้นแสดง
ให้เห็นโครงสร้างของวัตถุ ไม่สว่างหรือมืด ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงของแสงเงา เน้นเพียงโครงสร้างที่
โดดเด่นของวัตถุ

ภาพแสงเงา แสงที่ตกกระทบโดนวัตถุ สะท้อน
ให้เห็นพื้นที่ที่สว่างและมืดต่างกัน เกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนด�ำ ขาว และเทา เป็นการใช้
แสงและเงาแสดงให้เห็นโครงสร้าง รูปทรง และ
พื้นผิวของวัตถุ

SA

วิธีสังเกตและวิเคราะห์วัตถุ

1. สังเกตภาพรวม เป็นวิธีสังเกตที่ไม่จ�ำเป็นต้องวิเคราะห์หรือคิดละเอียด ไม่จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญ
กับจุดใด ๆ มองเป็นมุมกว้าง มองรวม ๆ เป็นวิธีสังเกตเบื้องต้นเพื่อร่างเค้าโครง สังเกตเพียงต�ำแหน่ง พื้นที่ว่าง
ก�ำหนดจุดสูงสุด ต�่ำสุด ซ้ายสุด และขวาสุดของภาพ ก�ำหนดขนาดของภาพรวม ช่วงที่ต้องไล่โทนด�ำ เทา และ
ขาวในช่วงกลางของการวาดภาพ ก็ต้องสังเกตภาพรวมด้วยช่นกัน

ขณะดูองค์ประกอบของวัตถุ สังเกตจุดเด่นของโถกระเบื้อง
และก�ำหนดต�ำแหน่งขณะวาด

สังเกตภาพรวม เพื่อก�ำหนดต�ำแหน่งและขนาดของวัตถุแต่ละชิน้
13
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ทรงกรวย
วิเคราะห์ภาพทรงกรวย

ด้านข้าง

PL
E

ด้านฐาน

ลั ก ษณะภายนอกของแตงโมที่
ถูกหั่นชิ้นใช้ทรงพีระมิดสามด้าน
เป็นโครงได้ ให้สังเกตว่าฐานของ
แตงโมเป็นแผ่นสามเหลี่ยมโค้ง
ไม่ใช่สามเหลี่ยมแผ่นเรียบ

SA

M

ทรงกรวยแบ่งออกเป็นกรวยและ
พีระมิด
กรวยประกอบด้วยวงกลมที่เป็น
ฐาน ด้านข้างที่แผ่ออกได้เป็นรูปพัด
และยอดแหลมด้านบนสุดเป็นจุด
เดียว หากผ่าจากด้านแหลมลงมาจะ
ได้รูปสามเหลี่ยม
พีระมิดประกอบด้วยยอดแหลม
ด้านบนสุด ฐาน และด้านข้างรูป
สามเหลี่ ย มหน้ า จั่ ว ฐานจะมี ตั้ ง แต่
สามด้านหรือมากกว่า ฐานมีกี่ด้าน
จำ�นวนสามเหลี่ยมด้านข้างพีระมิด
ก็จะเพิ่มจำ�นวนตามฐาน
หากผ่ายอดแหลมของกรวยและ
พีระมิดลงมาจะได้รูปสามเหลี่ยม
ลักษณะภายนอกของภาพทรง
กรวยจะเป็นรูปสามเหลี่ยม เวลาวาด
จะต้องแสดงจุดเด่นนี้ออกมา รวมถึง
ฐาน ด้านข้าง และจุดหักระหว่างด้าน

ความโค้งที่ต่างกันในองศาต่าง ๆ

20

เราใช้รูปทรงกรวยกลมเป็นโครง
ให้กบั พริกได้ แม้ด้านข้างจะมีรอย
ยับย่น บุม๋ ลง นูนขึน้ ก็ตาม แต่มอง
ภาพรวมก็ยงั คงเป็นรูปสามเหลีย่ ม
เวลาวาดต้องไม่ลมื ใส่รายละเอียด
ร่องรอยบนพืน้ ผิว รวมถึงรอยหักงอ

ภาพรวมภายนอกของขวดแก้ว
เป็นทรงกรวยกลมทีฐ่ านกว้างปาก
แคบ ด้านข้างโค้งกลม จะต้องจับ
รายละเอียดให้ได้ เช่น ฝาขวดใหญ่
กว่าปากขวดเล็กน้อย เปรียบเทียบ
ขนาดฐานขวดกับขนาดตัวขวด

หุ่นนิ่งพื้นฐาน
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ผักกาดขาว

ขั้นตอนการวาด

M

1

SA

ร่างโครงผักกาดขาวให้เป็นทรงกระบอก
ตามด้วยรายละเอียดที่เป็นจุดเด่นของ
ใบและหัว

3

ใช้ดินสอกระดาษถูเน้นเขตแบ่งระหว่าง
แสงกับเงา จากนั้นไล่โทนไปยังส่วนมืด
และส่วนสว่าง ระวังจุดสะท้อนแสง

2

แยกส่วนมืดและเงาตกทอด รวมทั้งเงา
ตกทอดทีเ่ กิดจากใบบัง เหลือส่วนสว่างไว้

4

ใช้ยางลบเน้นส่วนสว่างและก้านกับใบผัก
ใช้ลายเส้นเก็บรายละเอียดส่วนที่สว่าง
29
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จัดหมวดหมู่ตามคุณสมบัติ

โลหะ
หุ่นนิ่งจ�ำพวกโลหะจะให้ความรู้สึกมันเงา มีจุดเด่นที่ความแข็งแรง มีความหนาแน่นและมันเงา โลหะจะมี
ทั้งประเภทผิวเงาและผิวด้าน
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เงาตกทอดของ
ด้ามจับสะท้อน
เห็นได้อย่าง
ชัดเจนบน
ตัวกาน้�ำ

กาน้�ำ สแตนเลสมีพื้นผิวมันเงา เช่นเดียวกับ
ภาชนะกระเบือ้ งแต่มนั เงามากกว่า จะเห็นว่า
โทนสีครึ่งบนของกาน้ำ�เข้มกว่าครึ่งล่างมาก
อีกทั้งมีเส้นแบ่งส่วนสว่างและส่วนมืดอย่าง
ชัดเจน เพราะวัตถุสะท้อนบรรยากาศโดย
รอบเข้ามาที่ตัววัตถุ และสะท้อนแสงได้ดี
จึงมีไฮไลต์ที่ชัดเจนมาก

พื้นผิวที่มันวาว
สะท้อนส่วน
ไฮไลต์และพื้นที่
รอบ ๆ ให้เห็น
อย่างชัดเจน

บนตัวกาน้�ำ แบ่งแยกส่วนมืดและส่วนสว่างอย่างชัดเจน
แสดงให้เห็นจุดเด่นของสเตนเลสที่สะท้อนแสงได้ดีมาก

ก๊อกน้ำ�มีร่องรอย
การใช้งานต้องไม่ลืม
ใส่รายละเอียดส่วนนี้
ด้วยเพื่อให้เกิด
ความสมจริง

ก๊ อ กน้ำ � จั ด เป็ น โลหะจำ � พวกสะท้ อ นแสง
ได้น้อย ไม่เหมือนภาชนะโลหะที่ใช้ ในชีวิต
ประจำ�วันที่มีพื้นผิวมันเงา มีร่องรอยการใช้งานที่พื้นผิวจึงเต็มไปด้วยรายละเอียด
การวาดตามแนวโครงสร้างจะช่วยสือ่ จุดเด่น
ทีห่ นาหนัก แต่แข็งแรงของก๊อกน้�ำ ออกมาได้
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ลงลายเส้นตามแนวโค้งของ
ตัวภาชนะช่วยให้ขึ้นรูปภาชนะ
ได้ง่าย ลายเส้นที่แข็ง
มีน้ำ�หนัก ช่วยสร้างความรู้สึก
แข็งให้กับภาชนะสเตนเลส

กระบอกน้�ำ สเตนเลส แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ฝาแก้วที่มันเงาและตัวกระบอกที่ผิวด้าน
แม้ ภ าชนะชิ้ น นี้ มี คุ ณ สมบั ติ ส ะท้ อ นแสง
แต่ความสามารถสะท้อนของตัวฝากับตัว
กระบอกแตกต่างกัน ฝาแก้วสะท้อนแสง
ได้ดีกว่าตัวกระบอก พื้นที่ ไฮไลต์ชัดเจน
ขณะลงลายเส้นควรใช้ดนิ สอไส้คอ่ นข้างแข็ง

ใช้ลายเส้นสั้น ๆ
ประณีตในส่วนที่
หักมุม ใช้ความถี่ห่างของลายเส้น
แสดงให้เห็น
โทนในส่วนสว่าง

40
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หนัง
หนังมีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม เป็นเงามัน ค่อนข้างมีน�้ำหนัก มีลวดลายบนพื้นผิว เมื่อลูบจะรู้สึกมีพื้นผิว
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เหลือไฮไลต์สีขาวไว้
แสดงให้เห็นพื้นผิวมันเงาของหนัง

SA

ใช้ลายเส้นสั้น
เรียงแน่น
เป็นระเบียบ
ไขว้สลับกัน
ไปมา สื่อให้
เห็นกระเป๋าที่
เหมือนจริง

ใช้ลายเส้น
ค่อนข้างเข้ม
แสดงให้เห็น
รอยเย็บบนหนัง

ลายเส้นบริเวณ
หัวรองเท้าต้อง
แน่น เพื่อสื่อให้
เห็นจุดเด่นของ
หัวรองเท้า ที่มน
เงา และแข็ง

52

ต้องเน้นให้เห็น
เขตแบ่งระหว่าง
แสงกับเงาที่ด้าน
ข้างของกระเป๋าให้
แตกต่างกับไฮไลต์
ที่อยู่ด้านข้าง

M

ใช้ลายเส้นเบา ๆ
ตามใจชอบ
สื่อให้เห็น
กำ�มะหยี่
ที่ขอบถุงมือ
และใช้ยางลบ
ช่วยให้มี
ความรู้สึกฟูฟ่อง

ถุงมือหนังเย็บจากหนังหลาย ๆ ชิ้น เห็นรอย
เย็บชัดเจน ตัวถุงมือให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม เป็น
เงามัน สีของถุงมือค่อนข้างเข้ม จึงต้องใช้ลาย
เส้นและมีน้ำ�หนักวาดโครง จุดหักมุมจะต้องคง
ความมันวาว ไฮไลต์สีขาวและหนังสีเข้มแสดง
ให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เพือ่ สือ่ ความ
รู้สึกหนาหนักของถุงมือ

ใช้ลายเส้น
แนวนอนตาม
โครงสร้างของ
รองเท้าเพื่อให้
รู้สึกถึง
ความมันเงา
ของรองเท้าหนัง

พื้นผิวของกระเป๋าเงินค่อนข้างเรียบแบน จุด
หักมุมด้านข้างเลียบขอบกระเป๋าคือส่วนทีเ่ ป็น
ไฮไลต์ ซึ่งจะแตกต่างจากจุดที่เข้มของโทนมืด
อย่างเห็นได้ชัด พื้นผิวกระเป๋าควรใช้ลายเส้น
ตรงสลับไขว้กัน เพื่อสื่อให้รู้สึกหนังมีน้ำ�หนัก
เหมือนจริง

พืน้ ผิวส่วนต่าง ๆ ของรองเท้าจะแตกต่างกัน พืน้
รองเท้า ส้นรองเท้า และหัวรองเท้าจะให้ความรูส้ กึ แข็ง จึงต้องใช้ลายเส้นทีแ่ น่น รองเท้าด้าน
บนและด้านข้างจะมีรอยย่นจากอายุการใช้งาน
ให้ความรูส้ กึ อ่อนนุม่ จึงใช้ลายเส้นบางเบา ระวัง
เรือ่ งแสงเงาบริเวณไฮไลต์และส่วนมืด เพือ่ สือ่
ให้เกิดความรู้สึกมันเงาของรองเท้าหนัง

หุ่นนิ่งพื้นฐาน

2. สัดส่วนทองคำ�ในองค์ประกอบศิลป์
สัดส่วนทองคำ� (Golden section) ในองค์ประกอบศิลป์ คือ การแบ่งภาพทั้งหมดที่มีอยู่ให้เป็นสองส่วน
สัดส่วนของส่วนที่ใหญ่ (AO) ต่อทั้งหมด (AB) จะเท่ากับสัดส่วนของส่วนที่ใหญ่ (AO) ต่อส่วนที่เล็ก (OB)
ซึ่งจะได้สัดส่วนเท่ากับ AO : OB = 1 : 0.618 สัดส่วนดังกล่าวเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็น สัดส่วนที่งดงามที่สุด
ในโลก จึงถูกตั้งชื่อว่า “สัดส่วนทองคำ�” ซึ่งสามารถนำ�กฎนี้มาใช้ ในการวาดภาพ การออกแบบ สิ่งปลูกสร้าง
การถ่ายภาพ เป็นต้น
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ส่วนสว่าง
A ขณะลงรายละเอียด ให้วิเคราะห์ส่วนหลัก
รองและชัดเบลอก่อน วัตถุหลักในหุ่นนิ่ง
ชุดนีค้ อื กาน้�ำ ชาและเป็นส่วนสว่างของภาพ
เราจึ ง ต้ อ งวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งและส่ ว น
ประกอบของกาน้ำ�ชาอย่างละเอียด เพราะ
ไม่เพียงต้องวาดให้เห็นตัวกาน้ำ�ชาเท่านั้น
ยังต้องวาดให้เห็นรายละเอียดบนกาน้ำ�ชา
รวมทั้งให้รู้สึกถึงพื้นผิว

ส่วนมืด

PL
E

ส่วนสว่าง

ทรงกระบอก

ส่วนมืด

ทรงกระบอก

ทรงลูกบอล

SA

M

B ส ามารถมองแอปเปิลให้เป็นลูกบอล และ
หากสังเกตอย่างละเอียดจะพบว่าโครงสร้าง
เหมือนกับส้ม ที่ประกอบด้วยกลีบส้มหลาย
ๆ กลีบ

ส่วนสว่าง
น้ำ�ในแก้วมืด
C แ ก้วน้ำ�อยู่หลังสุดของภาพ อย่าวาดให้เด่น
เกินไป แต่ตอ้ งวาดให้เห็นโครงสร้างพืน้ ฐาน
และรู้สึกว่าเป็นแก้ว
ทรงกระบอก
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ขวดน้ำ�และผลไม้
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