
ผู้เขียน
Wei Wenli ชาวหเูปย่ สมาชกิสมาคมศลิปะตา้จือ้ ทำางานสอนศลิปะ 
ให้เด็กนักเรียนมัธยมมานาน ได้รับรางวัลระดับอำาเภอและจังหวัด
มากมาย มีประสบการณ์ด้านการวาดภาพและการสอนไม่น้อย  
สง่เดก็นกัเรยีนฝมีอืโดดเดน่สอบเขา้มหาวทิยาลยัใหญ ่ๆ  ไดม้ากมาย

4 ความรู้พื้นฐานทั่วไป

16 จัดหมวดหมู่ตามรูปร่าง

36 จัดหมวดหมู่ตามคุณสมบัติ

64 การจัดวางองค์ประกอบศิลป์SAMPLE
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หุ่นนิ่งพื้นฐาน

สีธรรมชาต ิ
 แม้สีในภาพลายเส้นจะมีเพียงสีดำา สีเทา และสีขาว แต่สีทั้งสามนี้มีความเข้มอ่อนหลากหลาย เนื่องจาก
สีของวัตถุในภาพแตกต่างกัน จึงทำาให้ความเข้มของสีดำา เทา และขาว ในภาพลายเส้นแตกต่างกันไปด้วย ผู้วาด
จึงต้องสังเกตความแตกต่างของสีธรรมชาติ บนตัววัตถุแต่ละชิ้นอย่างละเอียดก่อนลงมือวาด

แกว้น้ำาสขีาวที่มองเห็นเป็นสีขาวนี้  
ผูว้าดจะเหลอืสว่นทีส่วา่งเปน็สขีาว
ไว้ เพื่อแสดงให้เห็นสีธรรมชาติ
ของมัน

โถดนิเผาใบนีเ้ปน็วตัถทุีม่สีเีขม้ทีส่ดุ
ในภาพ ทำาให้ภาพนี้ “หนัก” แต่สี
ที่เข้มของโถจะช่วยขับสีของจาน
กระเบื้องขาวบนผืนผ้าให้เด่นขึ้น

แอปเปลิสีออ่นวางคู่กบัทบัทมิสเีขม้
ทำาใหข้บักนัอยูใ่นท ีแตเ่มือ่ใชค้วาม-
สมัพนัธข์องลายเสน้ดำา ขาว และเทา 
เขา้ชว่ย ยิง่ทำาใหว้ตัถทุัง้สองขบักัน
ยิ่งขึ้น และดูมีมิติมากกว่าเดิม

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

แสงจากด้านบน

แสงจากด้านข้าง

แสงจากด้านหน้า

แสงจากด้านหลัง

แสงส่องจากด้านบน ส่วนที่รับแสงคือ
ด้านบนของปากแก้วและมือจับ ส่วน
ที่เหลือล้วนเป็นโทนเทาและดำา เงา
ตกทอดอยู่บรเิวณก้นแก้ว กนิพืน้ทีน่อ้ย
และขอบชัดเจน

แสงสอ่งจากดา้นขา้ง ดา้นขวาของแกว้
เปน็สว่นไฮไลต ์สว่นทีม่ดืจะคอ่ย ๆ  ไล่ไป
ทางซา้ย ปากแกว้บางสว่นไดร้บัแสงจงึ
คอ่นขา้งสวา่ง เงาตกทอดกินพ้ืนทีค่่อน
ข้างมากแต่ขอบไม่ชัด

แสงส่องจากด้านหน้า ด้านหน้า
ของแกว้จงึเปน็สว่นทีร่บัแสง ซา้ย
ขวาของแก้วเปน็โทนเทา ดา้นหลงั
ของแก้วเป็นโทนมืด ตำาแหน่งเงา
ตกทอดอยู่ด้านหลังของแก้ว

แสงส่องจากด้านหลัง ด้านหน้า
ของแกว้เปน็โทนมดื ซา้ยขวาเปน็
โทนเทา เงาตกทอดอยู่ด้านหน้า
และโทนเข้ม

SAMPLE
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หุ่นนิ่งพื้นฐาน

ประเภทของหุ่นนิ่ง 
 วัตถุที่นำามาเป็นหุ่นนิ่งมีหลากหลายประเภท ต่างจากวัตถุที่เป็นรูปทรงเรขาคณิต หุ่นน่ิงมีสี พื้นผิว  
ความรู้สึกรวมกับที่ว่าง (Sense of space) และเอกลักษณ์ของวัตถุแตกต่างกันไป จะต้องเรียนรู้วิธีใช้ลายเส้น
แสดงให้เหน็ความแตกต่างของวตัถ ุสิง่ทีเ่หมอืนกนัระหว่างวาดหุน่น่ิงกบัวาดรูปทรงเรขาคณิตคอื ใช้สเีพยีงสเีดยีว 
สร้างแบบจำาลองเพื่อแสดงให้เห็นวัตถุ โดยอาศัยรูปร่าง โครงสร้าง สัดส่วน พื้นที่ ตำาแหน่ง และแสงเงา เป็นวิธี
ที่ใช้กันทั่วไป 

 ภาพที่ใช้แสดงมี 2 ประเภท ได้แก่ ภาพร่าง (ภาพสเกตช์) และภาพแสงเงา

วิธีสังเกตและวิเคราะห์วัตถุ 
 1. สังเกตภาพรวม เป็นวิธีสังเกตที่ไม่จำาเป็นต้องวิเคราะห์หรือคิดละเอียด ไม่จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญ
กับจุดใด ๆ  มองเป็นมุมกว้าง มองรวม ๆ  เป็นวิธีสังเกตเบื้องต้นเพื่อร่างเค้าโครง สังเกตเพียงตำาแหน่ง พื้นที่ว่าง 
กำาหนดจุดสูงสุด ตำ่าสุด ซ้ายสุด และขวาสุดของภาพ กำาหนดขนาดของภาพรวม ช่วงที่ต้องไล่โทนดำา เทา และ
ขาวในช่วงกลางของการวาดภาพ ก็ต้องสังเกตภาพรวมด้วยช่นกัน 

ภาพร่าง (ภาพสเกตช์) เป็นการใช้ลายเส้นแสดง
ให้เห็นโครงสร้างของวัตถุ ไม่สว่างหรือมืด ไม่ม ี
การเปลี่ยนแปลงของแสงเงา เน้นเพียงโครงสร้างที่
โดดเด่นของวัตถุ

ภาพแสงเงา แสงท่ีตกกระทบโดนวัตถุ สะท้อน
ให้เห็นพื้นที่ที่สว่างและมืดต่างกัน เกิดเป็นความ-
สัมพันธ์ระหว่างส่วนดำา ขาว และเทา เป็นการใช้
แสงและเงาแสดงให้เห็นโครงสร้าง รูปทรง และ
พื้นผิวของวัตถุ

ขณะดูองค์ประกอบของวัตถุ สังเกตจุดเด่นของโถกระเบื้อง
และกำาหนดตำาแหน่งขณะวาด

สังเกตภาพรวม เพ่ือกำาหนดตำาแหน่งและขนาดของวัตถแุต่ละชิน้

SAMPLE
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ทรงกรวย

 ทรงกรวยแบ่งออกเป็นกรวยและ
พีระมิด
 กรวยประกอบด้วยวงกลมที่เป็น
ฐาน ด้านข้างท่ีแผ่ออกได้เป็นรูปพัด
และยอดแหลมด้านบนสุดเป็นจุด
เดียว หากผ่าจากด้านแหลมลงมาจะ
ได้รูปสามเหลี่ยม 
 พีระมิดประกอบด้วยยอดแหลม
ด้านบนสุด ฐาน และด้านข้างรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่วฐานจะมีตั้งแต่ 
สามด้านหรือมากกว่า ฐานมีกี่ด้าน 
จำานวนสามเหลี่ยมด้านข้างพีระมิด 
ก็จะเพิ่มจำานวนตามฐาน
 หากผ่ายอดแหลมของกรวยและ
พีระมิดลงมาจะได้รูปสามเหลี่ยม
 ลักษณะภายนอกของภาพทรง
กรวยจะเป็นรูปสามเหลี่ยม เวลาวาด
จะต้องแสดงจุดเด่นนี้ออกมา รวมถึง
ฐาน ด้านข้าง และจุดหักระหว่างด้าน

ความโค้งที่ต่างกันในองศาต่าง ๆ

ลักษณะภายนอกของแตงโมที่
ถูกห่ันชิ้นใช้ทรงพีระมิดสามด้าน
เป็นโครงได้ ให้สังเกตว่าฐานของ
แตงโมเป็นแผ่นสามเหลี่ยมโค้ง 
ไม่ใช่สามเหลี่ยมแผ่นเรียบ

เราใช้รูปทรงกรวยกลมเป็นโครง 
ให้กบัพริกได ้แมด้้านข้างจะมีรอย
ยบัยน่ บุม๋ลง นนูขึน้กต็าม แตม่อง
ภาพรวมกย็งัคงเปน็รปูสามเหลีย่ม 
เวลาวาดตอ้งไมล่มืใสร่ายละเอยีด
รอ่งรอยบนพืน้ผิว รวมถงึรอยหักงอ

ภาพรวมภายนอกของขวดแก้ว
เปน็ทรงกรวยกลมทีฐ่านกวา้งปาก 
แคบ ด้านข้างโค้งกลม จะต้องจับ
รายละเอยีดให้ได้ เชน่ ฝาขวดใหญ่
กวา่ปากขวดเลก็นอ้ย เปรยีบเทยีบ
ขนาดฐานขวดกับขนาดตัวขวด 

ด้านข้าง

ด้านฐาน

วิเคราะห์ภาพทรงกรวย

SAMPLE
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หุ่นนิ่งพื้นฐาน

ผักกาดขาว

ขั้นตอนการวาด

1

4

ร่างโครงผักกาดขาวให้เป็นทรงกระบอก 
ตามด้วยรายละเอียดที่เป็นจุดเด่นของ
ใบและหัว

2

แยกส่วนมืดและเงาตกทอด รวมทั้งเงา
ตกทอดทีเ่กดิจากใบบงั เหลอืสว่นสวา่งไว้

3

ใช้ดินสอกระดาษถูเน้นเขตแบ่งระหว่าง
แสงกับเงา จากนั้นไล่โทนไปยังส่วนมืด
และส่วนสว่าง ระวังจุดสะท้อนแสง

ใชย้างลบเนน้สว่นสวา่งและกา้นกบัใบผกั 
ใช้ลายเส้นเก็บรายละเอียดส่วนที่สว่าง

SAMPLE
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จัดหมวดหมู่ตามคุณสมบัติ  

โลหะ 

 หุ่นนิ่งจำาพวกโลหะจะให้ความรู้สึกมันเงา มีจุดเด่นที่ความแข็งแรง มีความหนาแน่นและมันเงา โลหะจะมี
ทั้งประเภทผิวเงาและผิวด้าน 

ก๊อกน้ำาจัดเป็นโลหะจำาพวกสะท้อนแสง 
ได้น้อย ไม่เหมือนภาชนะโลหะที่ใช้ ในชีวิต
ประจำาวันที่มีพื้นผิวมันเงา มีร่องรอยการ-
ใช้งานที่พื้นผิวจึงเต็มไปด้วยรายละเอียด  
การวาดตามแนวโครงสรา้งจะชว่ยสือ่จดุเดน่
ทีห่นาหนกั แตแ่ขง็แรงของกอ๊กน้ำาออกมาได้

กระบอกน้ำาสเตนเลส แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ฝาแก้วที่มันเงาและตัวกระบอกที่ผิวด้าน 
แม้ภาชนะชิ้นนี้มีคุณสมบัติสะท้อนแสง 
แต่ความสามารถสะท้อนของตัวฝากับตัว
กระบอกแตกต่างกัน ฝาแก้วสะท้อนแสง
ได้ดีกว่าตัวกระบอก พื้นที่ ไฮไลต์ชัดเจน  
ขณะลงลายเสน้ควรใชด้นิสอไสค้อ่นขา้งแขง็

กาน้ำาสแตนเลสมีพื้นผิวมันเงา เช่นเดียวกับ
ภาชนะกระเบือ้งแตม่นัเงามากกวา่ จะเหน็วา่
โทนสีครึ่งบนของกาน้ำาเข้มกว่าครึ่งล่างมาก 
อีกทั้งมีเส้นแบ่งส่วนสว่างและส่วนมืดอย่าง
ชัดเจน เพราะวัตถุสะท้อนบรรยากาศโดย
รอบเข้ามาที่ตัววัตถุ และสะท้อนแสงได้ดี 
จึงมีไฮไลต์ที่ชัดเจนมาก

ก๊อกน้ำามีร่องรอย
การใช้งานต้องไม่ลืม
ใส่รายละเอียดส่วนนี้

ด้วยเพื่อให้เกิด 
ความสมจริง

ใช้ลายเส้นสั้น ๆ  
ประณีตในส่วนที่
หักมุม ใช้ความ- 

ถี่ห่างของลายเส้น
แสดงให้เห็น

โทนในส่วนสว่าง

ลงลายเส้นตามแนวโค้งของ
ตัวภาชนะช่วยให้ขึ้นรูปภาชนะ

ได้ง่าย ลายเส้นที่แข็ง
มีน้ำาหนัก ช่วยสร้างความรู้สึก
แข็งให้กับภาชนะสเตนเลส

เงาตกทอดของ
ด้ามจับสะท้อน
เห็นได้อย่าง
ชัดเจนบน 
ตัวกาน้ำา

บนตัวกาน้ำาแบ่งแยกส่วนมืดและส่วนสว่างอย่างชัดเจน 
แสดงให้เห็นจุดเด่นของสเตนเลสที่สะท้อนแสงได้ดีมาก

พื้นผิวที่มันวาว
สะท้อนส่วน

ไฮไลต์และพื้นที่
รอบ ๆ  ให้เห็น
อย่างชัดเจน

SAMPLE
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หนัง 

 หนังมีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม เป็นเงามัน ค่อนข้างมีนำ้าหนัก มีลวดลายบนพื้นผิว เมื่อลูบจะรู้สึกมีพื้นผิว

พืน้ผวิสว่นตา่ง ๆ  ของรองเทา้จะแตกตา่งกนั พืน้
รองเทา้ สน้รองเทา้ และหวัรองเทา้จะใหค้วาม-
รูส้กึแขง็ จงึตอ้งใช้ลายเสน้ทีแ่นน่ รองเทา้ดา้น
บนและดา้นขา้งจะมรีอยยน่จากอายกุารใชง้าน 
ใหค้วามรูส้กึออ่นนุม่จงึใชล้ายเสน้บางเบา ระวงั
เรือ่งแสงเงาบรเิวณไฮไลตแ์ละสว่นมดื เพือ่สือ่
ให้เกิดความรู้สึกมันเงาของรองเท้าหนัง

พื้นผิวของกระเป๋าเงินค่อนข้างเรียบแบน จุด
หกัมมุดา้นขา้งเลยีบขอบกระเปา๋คอืสว่นทีเ่ปน็
ไฮไลต์ ซึ่งจะแตกต่างจากจุดที่เข้มของโทนมืด
อย่างเห็นได้ชัด พื้นผิวกระเป๋าควรใช้ลายเส้น
ตรงสลับไขว้กัน เพื่อส่ือให้รู้สึกหนังมีน้ำาหนัก
เหมือนจริง

ถุงมือหนังเย็บจากหนังหลาย ๆ  ชิ้น เห็นรอย
เย็บชัดเจน ตัวถุงมือให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม เป็น
เงามนั สขีองถงุมอืคอ่นขา้งเขม้ จงึตอ้งใช้ลาย
เสน้และมนี้ำาหนกัวาดโครง จดุหกัมมุจะตอ้งคง
ความมันวาว ไฮไลต์สีขาวและหนังสีเข้มแสดง
ใหเ้หน็ความแตกตา่งอยา่งชดัเจน เพือ่สือ่ความ
รู้สึกหนาหนักของถุงมือ

ใช้ลายเส้นเบา ๆ  
ตามใจชอบ
สื่อให้เห็น
กำามะหยี่

ที่ขอบถุงมือ 
และใช้ยางลบ

ช่วยให้มี
ความรู้สึกฟูฟ่อง

ใช้ลายเส้น
ค่อนข้างเข้ม
แสดงให้เห็น

รอยเย็บบนหนัง

เหลือไฮไลต์สีขาวไว้ 
แสดงให้เห็นพื้นผิวมันเงาของหนัง

ใช้ลายเส้นสั้น 
เรียงแน่น

เป็นระเบียบ
ไขว้สลับกัน
ไปมา สื่อให้
เห็นกระเป๋าที่
เหมือนจริง

ต้องเน้นให้เห็น
เขตแบ่งระหว่าง
แสงกับเงาที่ด้าน
ข้างของกระเป๋าให้
แตกต่างกับไฮไลต์

ที่อยู่ด้านข้าง

ลายเส้นบริเวณ
หัวรองเท้าต้อง
แน่น เพื่อสื่อให้
เห็นจุดเด่นของ
หัวรองเท้า ที่มน
เงา และแข็ง

ใช้ลายเส้น 
แนวนอนตาม
โครงสร้างของ
รองเท้าเพื่อให้

รู้สึกถึง
ความมันเงา

ของรองเท้าหนัง
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หุ่นนิ่งพื้นฐาน

2. สัดส่วนทองคำ�ในองค์ประกอบศิลป์ 

 สัดส่วนทองคำา (Golden section) ในองค์ประกอบศิลป์ คือ การแบ่งภาพทั้งหมดที่มีอยู่ให้เป็นสองส่วน 
สัดส่วนของส่วนที่ใหญ่ (AO) ต่อทั้งหมด (AB) จะเท่ากับสัดส่วนของส่วนที่ใหญ่ (AO) ต่อส่วนที่เล็ก (OB)  
ซึ่งจะได้สัดส่วนเท่ากับ AO : OB = 1 : 0.618 สัดส่วนดังกล่าวเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็น สัดส่วนที่งดงามที่สุด 
ในโลก จึงถูกต้ังชื่อว่า “สัดส่วนทองคำา” ซึ่งสามารถนำากฎนี้มาใช้ในการวาดภาพ การออกแบบ สิ่งปลูกสร้าง  
การถ่ายภาพ เป็นต้น
 

√ √

× × ×

A O B

1:0.618
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SKETCH

A    ขณะลงรายละเอียด ให้วิเคราะห์ส่วนหลัก
รองและชัดเบลอก่อน วัตถุหลักในหุ่นนิ่ง
ชดุนีค้อืกาน้ำาชาและเปน็สว่นสวา่งของภาพ  
เราจึงต้องวิเคราะห์ โครงสร้างและส่วน
ประกอบของกาน้ำาชาอย่างละเอียด เพราะ
ไม่เพียงต้องวาดให้เห็นตัวกาน้ำาชาเท่านั้น 
ยังต้องวาดให้เห็นรายละเอียดบนกาน้ำาชา 
รวมทั้งให้รู้สึกถึงพื้นผิว   

B    สามารถมองแอปเปิลให้เป็นลูกบอล และ
หากสงัเกตอย่างละเอยีดจะพบวา่โครงสรา้ง
เหมือนกับส้ม ที่ประกอบด้วยกลีบส้มหลาย 
ๆ กลีบ

C    แก้วน้ำาอยู่หลังสุดของภาพ อย่าวาดให้เด่น
เกนิไป แตต่อ้งวาดใหเ้หน็โครงสร้างพ้ืนฐาน
และรู้สึกว่าเป็นแก้ว

ส่วนสว่าง

ส่วนสว่าง

ส่วนมืด

ส่วนมืด

ส่วนสว่าง

ทรงกระบอก

ทรงลูกบอล
ทรงกระบอก

น้ำาในแก้วมืด

ทรงกระบอก
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SKETCH

ขว
ดน

้ำ�แ
ละ

ผ
ลไ

ม้ 

SAMPLE




