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ความรู้พื้นฐานทั่วไป
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ผู้เขียน

Liu Gang ชาวหูเป่ย เขียนหนังสือคู่มือพื้นฐานศิลปะสำ�หรับมัธยม
มากว่า 10 ปี ระหว่างนี้ ไม่เคยหยุดค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม ทำ�ให้
มีประสบการณ์ดา้ นการวาดภาพและการสอนไม่นอ้ ย ส่งเด็กนักเรียน
ฝีมือโดดเด่น สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วประเทศ

ทฤษฎีวาดภาพ
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วัตถุรูปทรงเรขาคณิตแต่ละประเภท

56

การจัดวางวัตถุรูปทรงเรขาคณิต

Part 1

ความรู้พื้นฐานทั่วไป

อุปกรณ์สำ�หรับวาดภาพ
1. ดินสอ
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ดินสอมีหลากหลายชนิด เราสามารถแบ่งน�้ำหนักเส้นและความแข็งจากรหัสบนตัวดินสอ โดยมีเส้น
แบ่งกลางที่ HB หากค่าของตัวเลขหน้าอักษร H ที่เรียงลงล่างยิ่งมาก หมายถึงไส้ดินสอจะยิ่งแข็งขึ้นและสีของ
ดินสอจะยิ่งอ่อนลง หากค่าของตัวเลขหน้าอักษร B ที่เรียงขึ้นบนยิ่งมาก หมายถึงไส้ดินสอจะยิ่งนิ่มและสีของ
ดินสอจะยิ่งเข้มขึ้น ขณะวาดภาพเราจ�ำเป็นต้องใช้ดินสอประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้ภาพออกมามีมิติ
และเหมือนจริงที่สุด
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ดินสอทีน่ ยิ มใช้ส�ำหรับร่างภาพคือ
2H, HB, 2B, 4B และ 6B
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1. มอื ขวาจับมีด นิว้ โป้งซ้ายดัน
ใบมีด เริม่ ต้นเหลาจุดทีห่ า่ ง
จากปลายดินสอประมาณ 3
เซนติเมตร เหลาไปในทิศ
เดียวกัน

3. เหลาจนกระทั่งผิวไม้เรียบ
ดูสวยงาม
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2. เหลาให้ไส้ดนิ สอโผล่ออกมา
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร จาก
นัน้ เอียงใบมีดเหลาต่อ ระวัง
อย่าท�ำไส้ดินสอหัก

4. ใช้ ใบมีดปาดไส้ดินสอ เพื่อให้
ไส้ดนิ สอเรียวยาว แต่ระวังอย่า
ให้เรียวแหลมเกินไป เพราะ
จะท�ำให้หักง่ายขณะวาดภาพ
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การฝึกขั้นพื้นฐาน
1. วิธีการจับดินสอ

จับแบบหงายมือ
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วิธีการจับดินสอขณะวาดภาพมี 3 แบบ คือ การจับแบบหงายมือ การจับแบบคว�่ำมือ และการจับแบบ
เขียนหนังสือ การจับแบบหงายมือนิยมใช้ขณะขึ้นรูป โดยจะใช้ข้อศอกเป็นแกนหมุนและอาศัยก�ำลังจากท่อน
แขนขยับดินสอ การจับแบบคว�่ำมือเป็นวิธีที่นิยมใช้มากขณะร่าง โดยอาศัยการขยับข้อมือเพื่อขยับควบคุมดินสอ
วาดรูปในพืน้ ทีก่ ลาง ๆ หรือพืน้ ทีแ่ คบ ส่วนการจับแบบเขียนหนังสือ จะรวมเอาการเคลื่อนไหวของข้อมือและข้อนิว้
เพื่อขยับควบคุมดินสอวาดภาพในพืน้ ทีแ่ คบ ซึง่ จะใช้การจับดินสอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมขณะวาดภาพ

จับแบบเขียนหนังสือ

ขัน้ ตอนต่อไป หลังจากขึน้ รูปแล้วให้ยก
ดินสอทำ�มุมสูงเล็กน้อย ลดระยะห่าง
ของมือกับปลายดินสอ วิธีนี้จะทำ�ให้
ได้ลายเส้นยาวและมีน้ำ�หนัก เหมาะ
เมื่อต้องการแยกรายละเอียดน้ำ�หนัก
เทาและขาวของภาพวาดออกจากกัน

เมือ่ ต้องการใส่รายละเอียดในภาพจะใช้
การจับแบบเขียนหนังสือ วิธีนี้จะทำ�ให้
ได้เส้นลายภาพสั้นแต่มีน้ำ�หนัก ลาย
เส้นชัดเจน เหมาะเมื่อต้องการทำ�ให้
ภาพออกเป็นโทนสีเข้มในส่วนที่เป็น
รายละเอียด
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เมื่อเริ่มต้นขึ้นรูปหรือร่างภาพ มือควร
ออกห่างจากปลายดินสอพอสมควร
ตัง้ ปลายดินสอเป็นมุมเฉียงกับกระดาษ
อาศั ย แรงจากข้ อ มื อ วาดภาพ วิ ธี นี้
จะทำ�ให้ได้ลายเส้นยาวและตรง ค่อนข้าง
คล่องตัวและผ่อนคลาย เหมาะสำ�หรับ
ร่ า งภาพที่ มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า ง
แสงเงาอย่างคร่าว ๆ

จับแบบคว่ำ�มือ

2. ท่าขณะวาด

ท่าขณะวาดมี 2 แบบ ได้แก่ ท่านั่งและท่ายืน ท่านั่ง
ผูว้ าดมือหนึง่ จับดินสอ มือหนึง่ จับด้านบนของกระดานสเกตช์
วางกระดานบนท่อนขา นั่งหลังตรง แขนข้างที่จับกระดาน
เหยียดตรงและรักษาระยะห่างที่เหมาะสม ท่ายืนจะวาง
กระดานสเกตช์บนขาตัง้ ความสูงพอเหมาะ กระดานเอียงใน
องศาที่เหมาะสม ผู้วาดจับดินสอยืนวาดหน้ากระดาน
สิ่งที่ต้องระวังคือ หลังตรง สายตาขนานกับกระดาน
และมีระยะห่างหนึง่ ช่วงแขน ท่อนแขนอยูใ่ นท่าสบาย ๆ ท่าทาง
ทีถ่ กู ต้องจะทำ�ให้ผลงานมีคณ
ุ ภาพ และลดอาการเมือ่ ยล้าจาก
การวาดเป็นเวลานาน
6

ท่านั่ง

ท่ายืน
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ความสัมพันธ์ของแสงและเงา
เมื่อแสงตกกระทบวัตถุจะเกิดด้านมืดและด้านสว่าง ซึ่งจะมากน้อยแตกต่างกันจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น มุมที่
แสงตกกระทบ ระยะห่างของวัตถุกับที่มาของแสง และพื้นผิวของวัตถุ สิ่งส�ำคัญขณะฝึกวาดภาพลายเส้นคือ
ต้องแม่นย�ำเรื่องกฎพื้นฐานของแสงและเงา แสงและเงาของวัตถุ
ส่วนสว่าง
จ�ำแนกได้เป็น “3 พื้นที่” และ “5 โทน”
ส่วนเทา
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3 พื้นที่ เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ จะเกิดพื้นที่ส่วนที่แสงตกกระทบ

และพื้นที่ส่วนที่แสงไม่ตกกระทบ พื้นที่ระหว่างสองส่วนข้างต้นจะเป็น
พื้นที่สีเทา ในการวาดภาพลายเส้นเราเรียกว่า “ส่วนสว่าง” “ส่วนเทา”
และ “ส่วนมืด” นั่นเอง

ส่วนมืด

5 โทน โทนหมายถึง ระดับความเข้มไล่ตั้งแต่สีดำ�ไปจนถึงสีขาว
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ที่อยู่ในภาพวาด ใช้แสดงให้เห็นระดับความสว่างและความมืด ของด้านใด
ด้านหนึ่งบนวัตถุ นอกจากพื้นที่ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนสว่าง ส่วนเทา และส่วนมืดบนวัตถุแล้ว ยังมีระดับความเข้มของสีด�ำ และ
สีขาวที่ชัดเจนมากกว่า อันเนื่องมาจากความแตกต่างของปริมาณแสงและพื้นผิว รวมถึงรูปร่างของตัววัตถุ สำ�หรับมือใหม่จะ
ต้องแม่นยำ�เรื่องโทนทั้งห้า เพื่อใช้หาตำ�แหน่งและจุดเชื่อมระหว่างส่วนมืด ส่วนสว่าง และส่วนเทาในภาพวาด ซึ่งจะทำ �ให้
ภาพวาดออกมาสมจริงยิ่งขึ้น
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ไฮไลต์

โทนเทา

เขตแ

บ่งระ
ห
แสงสะ ว่างแสงกับ
ท้อน
เงา
เงาตกทอด

ไฮไลต์ (Highlight) คือส่วนที่สว่างที่สุดของวัตถุ เป็น
จุดที่วัตถุสะท้อนแสงโดยตรง พบบ่อยในวัตถุที่มีพื้นผิวมัน
เงา ตำ�แหน่งไฮไลต์คือ ตำ�แหน่งที่วัตถุถูกแสงส่องกระทบ
โดยตรง
โทนเทา คือส่วนที่อยู่ระหว่างโทนไฮไลต์กับเขตแบ่ง
ระหว่างแสงกับเงา เป็นส่วนที่ได้รับแสงเฉียง และถือว่าอยู่
ในเขตแบ่งระหว่างแสงกับเงา
เขตแบ่งระหว่างแสงกับเงา คือบริเวณเชือ่ มต่อระหว่าง
ส่วนสว่างกับส่วนมืดบนวัตถุนนั้ ๆ โดยทัว่ ไปคือ จุดหักมุมหรือ
โค้งงอของโครงสร้างบนตัววัตถุ รูปแบบ ความสว่างความมืด
ความชัดความเบลอของโทนนี้ จะเปลีย่ นแปลงตามจุดหักมุม
หรือโค้งงอของโครงสร้างของวัตถุนั้น ๆ
แสงสะท้อน คือบริเวณส่วนมืดของวัตถุ ที่ได้รบั อิทธิพล
จากการสะท้อนของแสงจากวัตถุใกล้เคียง
เงาตกทอด คือเงาของวัตถุที่ตกทอดไปตามพื้น เงา
ตกทอดทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั วัตถุจะมีขอบชัดเจน ยิง่ ออกห่างขอบยิง่
เลือน
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หุ่นนิ่งเรขาคณิตพื้นฐาน
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ลูกบอล

เราสามารถใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสช่วยสร้างรูปวงกลม
ได้ หน้าตัดยิ่งมาก ยิ่งได้วงกลมที่กลมขึ้น

นำ�ลูกบอลมาบีบจะได้รูปวงรี

SA

โครงสร้างลูกบอล

+

ภาพตัดแนวขวาง

=
ภาพตัดแนวตั้ง

ภาพรวม

ตัวอย่างในชีวติ ประจำ�วัน

แตงโม

ลูกบาสเกตบอล
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เสาหกเหลี่ยม

เสาห้าเหลี่ยม

เสาแปดเหลี่ยม
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เสาสามเหลี่ยม

เสาหกเหลี่ยม เกิดจากการตัด
ทรงกระบอก หน้าตัดยิ่งมากเหลี่ยมยิ่งมาก

ภาพขยายของเสาหกเหลี่ยม
ด้านข้าง

M

เสาสามเหลี่ยม

ด้านบนและฐาน

เสาห้าเหลี่ยม

โครงสร้างของเสาห้าเหลี่ยมและเสาแปดเหลี่ยม
คล้ายกับเสาสามเหลีย่ ม ด้านบนและฐานแบ่งออก
เป็นรูปห้าเหลีย่ มและรูปแปดเหลีย่ ม ด้านข้างแบ่ง
ออกเป็นห้าชิ้นและแปดชิ้น
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เสาแปดเหลี่ยม

ด้านบนและฐานของเสาสามเหลี่ยมล้วนเป็นรูป
สามเหลี่ยมด้านเท่า มีเส้นขอบสามเส้น ด้านข้าง
แบ่งออกเป็นสามชิ้น เมื่อประกอบกันจะได้เสา
สามเหลี่ยม

ตัวอย่างในชีวิตประจำ�วัน

กล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องใส่กระดาษทิชชู่

ดินสอ
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ทรงกรวยในชีวิตประจำ�วัน

เมื่อพูดถึงทรงกรวยหรือทรงพีระมิด
เรามักนึกถึงพีระมิดเป็นสิ่งแรก
ให้ความรู้สึกมั่นคงเพราะมีรูปร่าง
คล้ายสามเหลี่ยม เราพบเห็นวัตถุ
ทรงกรวยได้น้อยในชีวิตประจ�ำวัน
มักมีแต่วัตถุที่รูปร่างใกล้เคียงเท่านั้น
เช่น บะจ่าง พริก

M

บะจ่าง
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ขวดใส่เครื่องปรุง

SA

แตงโม

พริกหยวก
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เสากลม + เสากลม

เล็ก
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วัตถุที่นำ�มารวมกันนี้มีโครงสร้างค่อนข้างง่าย ได้รูปคล้ายกากบาท
เมื่อเขียนเป็นแบบทัศนียภาพต้องระวังรูปร่างของวงกลมที่เป็นฐานของเสา

ใหญ่

ไกลเล็ก

เล็ก

ใกล้ใหญ่

M

ใหญ่

SA

ระวังเรื่องขนาดใหญ่เล็ก และความโค้งของวงกลมฐานเสา

ทิศที่แสงเข้า

ทิศที่แสงเข้า

กำ�หนดเขตแบ่งระหว่างแสงกับเงาให้ชัดเจนและไล่โทนให้ถูกต้อง
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A ว ัตถุหลายเหลี่ยมที่โดนแสง แต่ละด้านจะรับแสงไม่เท่า
กัน และส่งผลกับสภาพโดยรอบต่างกัน ฉะนั้นโทนของ
แต่ละด้านจึงต่างกันไปด้วย

ส่วนสว่าง

ส่วนเทา

SA

ส่วนมืด

M

B สี่เหลี่ยมลูกบาศก์อยู่ด้านล่าง จุดหักมุมทางด้านหน้า
ก็คอื เส้นแบ่งของสีเ่ หลีย่ มลูกบาศก์ทแี่ ยกเหลีย่ มมุมต่าง ๆ
ออกจากกัน จุดนีท้ �ำ ให้สว่ นเทาและส่วนมืดตัดกันชัดเจน
มาก ดังนัน้ มุมของสีเ่ หลีย่ มลูกบาศก์จะชัดทีส่ ดุ เช่นเดียวกับ
แสงและเงาที่แตกต่างกันที่สุดด้วย

เบลอ

ชัด

66

เบลอ

C ภาพวาดนี้เป็นการเขียนภาพวัตถุที่แสงสว่างและเงา
ตกทอดลงมาทับกับวัตถุรูปทรงกระบอก ซึ่งจะมีเงาทั้ง
สองแบบอยู่บนวัตถุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ไม่มีข้อกำ�หนดตายตัว
หรือทฤษฎีบอกจึงต้องหมั่นสังเกตและใช้ประสบการณ์
ในการเขียน
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หุ่นนิ่งเรขาคณิตพื้นฐาน
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